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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
    ۲۶/۰۳/۲۰۱۸                                                                  عرفان لیعبدالجم

 ت زنان در توسعه سیاسی و اجتماعی افغانستاننقش مشارک

امروزه توسعه، به خصوص توسعه سیاسی و اجتماعی یکی از فراگیرترین موضوعات جوامع بشری، خصوصاً 
کشور های در حال توسعه است. در واقع، توسعه اکنون در سطح جهان به عنوان شرط بقاء جامعه در تعامالت خود 

الزم و ضروری است که به طور دقیق و علمی در حوزه های گوناگون نظام  با سایر جوامع مطرح است، پس
، توسعه را باید جریان چند بعدی  اجتماعی موانع به سر راه آن شناسایی و برطرف گردد. به قول مایکل تودارو

ریع رشد دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، و طرز تلقی عامه مردم و نهاد های ملی و نیز تس
اقتصادی، کاهش نا برابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. پس با توجه به این تعریف زنان هم هدف توسعه هستند 
و هم عامل توسعه، هدف توسعه، به این معنا که مشارکت آنان باید در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی مشاهده 

در جامعه برخوردار است   گردد. و از فرصت های که مردانشود و همچنان زمینه مشارکت آنها در جامعه فراهم 
 زنان هم باید برخوردار باشد. 

اگرچه سخن گفتن از مسولیت های خطیر زنان در امر توسعه، انسان سازی و نقش آنان در تحوالت جامعه مطلبی 
مع هستند. در واقع، زنان ساده نیست. لذا بدون شک زنان تولید کنند گان و پرورش دهنده گان سرمایه انسانی جوا

معلمان واقعی جامعه بشریت، و هم چنان معماران نقش آفرین و هنر منداٍن چیره دست هستند، که با رفتار و کارکرد 
و جامعه را رقم می زنند. با آنکه زنان در اکثر جوامع به خصوص در کشور های جهان   ای خانواده های شان آینده

ماعی به حاشیه رانده شده اند. ولی با آنهم نمی توان نقش آنان را در توسعه سیاسی و سومی از تحوالت سیاسی و اجت
اجتماعی نادیده گرفت. بناً زنان در طول تاریخ نقش بسزایی را در توسعه و پیشرفت جوامع بشری بازی کرده اند، و 

قی کرد. به قول معروف همین زنان هم چنان می توان زنان را یکی از عوامل و منابع مهم توسعه و ترقی در جوامع تل
هستند که با یک دست خود گهواره را حرکت می دهند و با دست دیگر خود جهان را متحول می سازند. در واقع، 
زنان با کارکرد های منحصر به فردشان می توانند کشور را به مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی هدایت کنند. به 

ن سرمایه انسانی یک جامعه در امر توسعه سیاسی و اجتماعی بسیار مهم و تاثیر عبارت دیگر منابع انسانی یا هما
گزار است. یعنی زنان که نیم از سرمایه انسانی یک جامعه را تشکیل می دهند نقش موثر در امر توسعه سیاسی و 

 اجتماعی ایفا می نمایند. 

مید را برای زنان باز کرد، و آنها توانستند نهاد اگرچه وضعیت سیاسی و اجتماعی پسا طالبان در افغانستان روزنه ا
های اجتماعی و فرهنگی زیادی را در کشور ایجاد کنند، و از سوی هم زنان توانستند از طریق انتخابات پارلمانی و 
 شورا های والیتی به مجلس نمایندگان و شورا های والیتی راه بیابند.اما هنوز هم مشکالت زیادی سد راه فعالیت های
سیاسی و اجتماعی آنها قرار دارد. و با وجود پیشرفت های چشم گیر در دو دهه اخیر در تمامی عرصه ها، سطح 
پائین اقتصادی و اجتماعی زنان در کشور بیان کننده چالش های جدی در برابر انکشاف آن ها است. و همچنان شرایط 

تربیه، سواد و سهم گیری در سطح رهبری و سیاست، نامساعد صحی، حقوق بشری، مولدیت پائین اقتصادی، تعلیم و 
برای زنان نگران کننده است. و بنابر عوامل متعدد دست رسی آنان به تعلیم و تربیه محدود مانده است که این 
محدودیت سبب ضعف مهارت، کاهش موثریت اقتصادی و محدودیت دست رسی آنها به فرصت های اقتصادی گردیده 

ضعیت موجب شده است تا کشور بیشتر از پیش توسعه نیافته باقی بماند. به عبارت دیگر زنان در است. در واقع این و
افغانستان نیمه پنهان جامعه هستند، که فعال شدن آنان در عرصه سیاسی و اجتماعی می تواند تحول عظیم را در 

تأثیری روشن بر ارتقای  آمد مستقل جامعه رقم زند. به قول آمارتیاسن کارکردن زنان در خارج از منزل و کسب در 
در اجتماع دارد. بناً مشارکت زنان در جامعه می توانند نقش موثر   موقعیت اجتماعی زنان هم در درون خانوار و هم

جامعه قلمداد نمود. لذا  را هم در خانواده و هم در اجتماع ایفا نماید. زنان را می توان موتور محرک توسعه در 
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د زنان در نهاد های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می تواند زمینه توسعه سیاسی و اجتماعی را مشارکت و کارکر
 بیشتر از پیش در کشور سهولت بخشد. در نهایت الزم است تا زمینه مشارکت زنان در تمامی عرصه ها فراهم گردد. 

عه پایدار کشور را تضمین می و در نتیجه، حضور و مشارکت دوامدار زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی توس
کند، و جامعه به خاطر توسعه و تعالی به حضور گسترده زنان در تمامی عرصه ها ضرورت دارد. و مشارکت آنان 
در سیاست و اجتماع مایه توسعه و تعالی جامعه است. و عدم حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع می تواند 

 اجتماعی جامعه ایجاد نماید. توسعه سیاسی و خالء بزرگ را در عرصه 
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