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 افغان و راه ھای کاھش آن زنانمشک�ت 

  

حقوق زنان توسط تا کنون کنند؛ اما  گرچه اسناد مختلف از حقوق و مشارکت زنان در افغانستان حمايت می
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت عليه زنان .  امنيتی کشور بدرستی حمايت نشده استدلی ويستم عس

 به گزارش سازمان عفو بين الملل، بنا .ثبت کرده است  مورد٦٢٨٣ مي7دی، ٢٠١٣ تا  سپتامبر ٢٠١٢اکتوبر  را از
ن و دختران را بررسی کنند و عام7ن آن را به پنجه  اند به درستی موارد خشونت عليه زنا ھای قضايی نتوانسته مقام

  .قانون بسپارند

زنان ودختران افغان را بستوه آورده تا آنجا  ازيت خيابانی و آزار ًع7وتا 
جامعه فرھنگی طعنه زدن به عقب ماندگی  برای خانمی بنام کبراخادمی که دختر

ای  نمود ودرجاده ھتوجه دولت به اين معضل اجتماعی، لباس آھنی به تنجلب و
گروھی از جوانان بالغ توجه مردم را بخود جلب نمود وبراه افتاد که کابل شھر
 به عنوان يک عکس العمل اين عمل کبرا خادمی.دندافتا بدنبال او براه ونابلغ

ی را در رسانه ھای اجتماعی داخلی  وديدگاه ھای مختلف بحث ھای گرمنمادين،
  .به دنبال داشتی امريکا وصداوخارجی بشمول بی بی سی  

             : شيرين ک�مبه قول فردوسی  

   ؟ بد داشتيم کجا اين سرانجام      به يزدان که گر ما خرد داشتيم

زنان عروس . و خانواده شوھراست ن، خشونت عليه آنان از سوی شوھريکی از دغدغه ھای مستمر زنان افغا
 وتربيت محروم اند، بيشتر مورد انواع خشونتھا، از سوی ھمه اعضای تعليم در خانواده ھای که از نعمت سواد و

خانواده ،اعم از شوھر، برادر شوھر، مادرشوھر،پدرشوھر وحتی خواھرشوھر قرارميگيرند ومثل موجود محکومی 
 شوی لباس،آماده ساختن غذاشستبخود حق ميدھند تا برعروس خانواده در  است که ھريکی از اعضای خانواده شوھر

واب وچای وحتی ھموارکردن رخت خواب وجمع کردن رخت خوابھا امر ونھی کنند وعروس مظلوم حق ندارد در 
برابر امر ونھی اعضای خانواده شوھر ولوخسته و زله باشد،کوتاھی کند ويا عکس العمل نشان بدھد و اگر سخنی 

شنام ولت وکوب وسروپا شکستن از سوی اھل بگويد که از آن بوی تمرد بيايد، ب7 معطلی مورد داد وفرياد وفحش ود
  .خوانوادۀ شوھر قرارمييگرد

 گزارش ھای نھاد حقوق بشر افغانستان حاکی است که در طی دھه گذشته آمار خشونت عليه زنان، ساbنه 
آخرين نمونۀ از خشونت عليه زنان ،عمل وحشيانه مردی است که . مورد کمترنبوده است٦٠٠٠ تا ٤٠٠٠از

مانع شوھرش گرديد، مورد وحشيانه  دختروقتی مادرمگروشد واز پول آن زن ديگری بگيرد،ترش را بفرميخواست دخ
 در مورد اين مرد عمل بالمثل  کشورمی بايدمقامات عدلی. ومرد شرمگاه زنش را بريدترين نوع خشونت قرارگرفت 

برای جلوگيری از اينگونه . ر مردان باشدتا درس عبرتی برای سايآلت تناسلی  وی  را نيز قطع نمايد د يعنی اجرا کن
 .محکوم نمايد اعمال خشونت  دولت می بايد از حقوق زنان بطور جدی دفاع نمايد وچنين مردان را به اشد مجازات 

تشکلھای مختلفه  بحيث منبع اصلی   با ايجاد سازمانھا وبرای دفاع از حقوق خودمی بايد متشکل گردند وزنان 
دولت فشار وارد نمايند تا از طريق تطبيق قانون درکاھش خشونت عليه زنان  خود برتظاھرات   راهخويش ازاقتدار

در اين . يکی از  اقدامات سودمند  تشکلھای مدنی، تھيه منشور زنان افغانستان است .نقش موثرتری بازی نمايد
تاکيد شده و ھمچنين کميته مستقل منشور، بر تطبيق قانون، به عنوان اصلی ترين گام برای کاھش خشونت عليه زنان 

  ھای آموزش  ھمچنان در اين منشور به فراھم سازی زمينه. نظارت بر تطبيق قوانين مرتبط با زنان پيشنھاد شده است
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  .و پرورش برای زنان تاکيد شده است

سرپرست  در منشور زنان افغانستان در کنار فراھم سازی خدمات صحی برای زنان، خواسته شده که دختران بی
ھای خاصی در بخش صحی و مداوای انواع سرطان خاص  زير ھجده سال، زنان مطلقه، بيوه و سالخورده، از بيمه

  تاکيد به حق مالکيت بر اموال و دارايی شخصی زنان و دسترسی آسان به مھر، ميراث و نفقه، . زنان بھره مند شوند

  .از ديگر ماده ھای اين منشور است

 در برابر  منجر به انعطاف قدرت سياسیی مدافع حقوق زنان،در سالھای گذشتهسازمانھا زنان از طريقت7ش 
طور  ھمين.  وزير کابينه زن بودند٢۶درطی ھمين سالھا در ھرم قدرت افغاستان سه نفر از .  شده استمطالبات زنان 

  شود  گفته می. فرشان زن ھستند ن٢٧ سناتور، ١٠٢ کرسی به زنان تعلق دارد و در بين ۶٧ کرسی در پارلمان ٢۴٩از 

  . درصد کارمندان دولت نيز زن می باشند٣٠

 درصد از کسانی که در انتخابات ماه حمل ٣۵آمار کميسيون مستقل انتخابات افغانستان نشان می دھد حدود 
  سرنوشت ساز  زنان برای ھر يک از نامزدان رياست جمھوریآراءتاثير . بودند، زنان بودند سال گذشته ثبت نام کرده 

 ھا خواھد داشت؟ ميباشد، اما آنچه روشن نيست اين است که اين آرای اکثريت خاموش چه تاثيری برسرنوشت خود آن

مکمل زندگی مرد درتشکيل  و پيشرفته جھان، زن به عنوان ھمسر بايد اندکی فکر کنيم که چرا درکشورھای 
اس7می حقوق وحيثيت زن پائين تر از   ميشود، مگر درجوامع خانواده واعمار يک جامعه مرفه به ديده قدرنگريسته 

  مرد قراردارد؟ 

در احکام اس7می تبعيض جنسيتى يک امر مسلم است ودر تناقض با مواد اول، دوم و ھفتم اع7ميه جھانى 
د، ھرکس بدون شأن و حقوق برابر به دنيا مى آين تمام افراد بشر با : اين مواد حکم ميکند که.  حقوق بشرقراردارد 

قانون مساوى ھستند  ھمه در برابر . از حيث جنس از تمام حقوق و آزاديھا برخوردار است  ھيچگونه تبعيضى به ويژه 
حال آنکه در کشورھای اس7می زنان با . قانون برخوردار شوند و حق دارند بدون ھيچ گونه تبعيضى از حمايت يکسان 

  .ند اتبعيض حقوقى مواجه در بسيارى از احکام شرعى زنان با . نمى آيندبرابر با مردان به شمار شأن و حقوق 

روحانيت  حقوق زنان، مله در افغانستان، سنگ بزرگ در پيش پایاز ج بدبختانه ،درکشورھای اس7می و
 روحانيونلجاجت  مخالفت و زنان برداشته شود، بای حقوقاست که ھرگامی که برای بھبود وضعيتمتعصب مسلمان 

به سخن ديگر، وقتی پای منع تعدد زوجات ويا نکاح صغيربا مردان مسن به ميان بيايد و شما بخواھيد  .رو ميگرددروب
ًاين مسئله را برمبنای ديدگاه معاصر وبا پيروی ازمنشور جھانی حقوق بشر منع قراربدھيد، فورا روحانيت مسلمان 

طلبانه شما به نفع زنان  ر متھم ميکند ومانع تعميل نيت تجددآنرا مغايربا احکام شريعت  وانمود کرده، شما را به کف
بخصوص درسال ھای اخيرکه اس7م سياسی درکشورھای منطقه بطور چشم گيری رشد يافته و . کشور ميشود

  .بنيادگرائی طرفداران زيادی پيدا نموده وحتی صاحب نظران سيکوbر را مورد تھديد قرارميدھند

ی جان زنان شده وميشود،اينست که روحانيت مسلمان، بيش از گذشته دردستگاه مصيبت ديگری که بازھم ب7
برابر يک  دولت را مجبور ساخته تا به ھريک از منسوبين اين قشرمفت خوار، معاش وحقوق دو دولت  نفوذ کرده و

ًگذشته، مث7 در دوران  در. مامور تحصيل کرده بپردازد، بدون آنکه از آنھا توقع کاری به نفع جامعه داشته باشد
پول اقساط مرده ھا  سلطنت ظاھرشاه وجمھوريت داودخان،م7 ومولوی در روستا، از طريق گرفتن عشر و زکوة و

ِارتزاق ميکرد، ودولت به آنھا کدام معاشی نمی پرداخت، بنابرين م7  ومولوی از ملک وارباب ده وحکام دولت حرف  َ
 مورد توجه دولت قرارگرفتند واز اودخان، م7يان وخطيبان ومولويھات دشنوی داشت،ولی بعد از سقوط جمھوري

ًطريق تشکي7تی بنام وزارت حج واوقاف وشورای علمای افغانستان، تقريبا ھمه معاش بگير دولت شدند وديگر به 
  .ارباب وملک ده چندان واز وبند نيستند

ظم پشت ميزدرس نشسته وبعد از گرفتن يا بيشتر از آن بطورمن  سال و١٦ يا ١٢يک کارمند دولت که 
مجبور است وظايفش را بخوبی وبه موقع انجام دھد واگر بدرستی انجام ندھد  شھادتنامه به کاری گماشته شده،

نميتواند برای ترفيع خود از سوی آمرين مافوق  سجل درست بگيرد،بنابرين مجبوراست تا به آمر خود اطاعت 
7 که نه بدرستی درس خوانده، ونه سجل ترفيع دارد و نه دولت بردوش او کاری داشته،دسپلين پذيرباشد، ولی م

گذاشته است،خود را نزد ھيچ کسی مسئول نمی داند، و معاشی که از خزانۀ دولت بنامش حواله ميشود، آنرا حق 
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 ميگيرد،باز والزحمه در عوض نمازی ميداند که بدون آنھم مکلف به ادای آن بود ،اما اکنون که از دولت معاش 

ازاينست . بندسياست دولت نيست،وحتی ميتواند دولت را در اجرای برخی ازسياستھا به مخالفت دساتيردينی متھم کند
که درافغانستان ،دولت ھای که بعد از سقوط داودخان رويکار آمدند با طبقه روحانی بسيار با احتياط رفتار کرده وھر 

 شورای علمای افغانستان ٢٠١٤در اوايل مارچ  .وچشم قبول ميکند لت با سرفيصله وپيشنھادی که آنھا بکنند، دو
 درس مردان در پوھنتونھا وکار زنان را در فاتر در پھلوی مردان حتی در پارلمان ممنوع رصنوف،تحصيل زنان را د

  .اع7م کردند وکرزی به اين پيشنھاد آنھا لبيک گفت وکف زد

  

  کرد؟ مشک7ت زنان  چه بايد کاھشبرای 

  :درافغانستان زنان بدو دسته تقسيم شده ميتوانند

  % ٣٥ -٣٠زنان شھری با کميتی در حدود -١

   %٧٠- % ٦٥ زنان روستائی، با کميتی درحدود-٢

چون تعداد زنان روستائی دوچند زنان شھری را تشکيل ميدھند، بزرگترين ومؤثرترين کاری که بايد به نفع اين 
 اينست که از سوی زنان شھری پيوسته وبدون وقفه برحکومت فشار وارد شود تا در کميت عظيم انجام داده شود،

يد تا در نصاب مکتب نيزفراھم گردد وسعی به عمل آپھلوی تعليم وتدريس پسران روستا، زمينه رفتن دختران به 
دان وزنان کارآمد آينده در مورد حقوق زنان واحترام به آنھا به عنوان مادر وخواھر وتربيت کننده مر تعليمی مکاتب،

پيشوايان  کشور، مثل داکتر، انجنير، سياستمدار، حقوق دان،فيلسوف،تکنيک گران ماھر و ورزيده ،فضانوردان و
  .رشد جامعه برجسته ساخته شود سياسی وغيره، نقش شان در ترقی و مذھبی و

 در آينده ثمرۀ يک چنين برنامه ميتواند تعميم سواد وتحصيل دررشد آگاھی زنان ومردان   بسيار موثراست و
  .تحصيل زنان، زنان به ھيچ خواسته بجا ومعقول خود رسيده نميتوانند بدون تعميم تعليم و .ھای ملی را ديد ولمس کرد

که بيشتر زنان از تعليم وتحصيل درمراکز آموزشی متوسط وعالی برخوردار استند، معلومدار  درشھرھا،
آگاه  در شھرھا بسيار  دی زنان باسواد ويصبه عبارت ديگر ف. گاھی برخوردار اند اکثريت آنان از سطح عالی تر آ

بيشتر از زنان باسواد در روستاھای کشوراند، بنابرين اينھا ميتواند با استفاده از مزايای قانون اساسی وقانون 
امور خدمات  ارک زنان را درمطبوعات وآزادی بيان وآزادی تجمعات مسالمت آميز،بردولت فشار وارد کنند تا سھم مش

صحت  سارنوالی،پارلمان، مطبوعات، تحصي7ت عالی،رسانه ھای جمعی، قضا وعدليه، عامه، مثل، تعليم وتربيت،
  .موسسات توليدی  ارتقا ببخشند نرس قابلگی، شھرداری وتجارت و عامه، پوليس، اردو، طبابت،

کر اجتماع ،برای رشد وترقی کشور حمايت وپشتی دولت مکلف است تا از حقوق زنان به عنوان نيمی از پي
. واضح است که بدون حمايت دولت، زنان نميتوانند به خواسته ھای مشروع وقانونی ومدنی خود برسند. بانی نمايد

بسياری از حقوق مدنی زنان درقانون اساسی وساير لوايح کشور تسجيل وتثبيت شده است،فقط يک حکومت ملی با 
اراست تا از حقوقی که در قانون اساسی افغانستان وساير قوانين متممه برای زنان درنظرگرفته شده، اراده وقاطع  بک

حکومت کرزی متاسفانه از کفايت ودرايت bزم برخوردار نبود .حمايت کند که در واقع حمايت از قانون پنداشته ميشود
زنان بايد ھمواره  در ھنگام انتخابات . نمودونميشد از کرزی وتيم برسرقدرت او توقع بيشتر از وضع موجوده را 

برای تعيين رئيس جمھوری مملکت، درصدد انتخاب کانديدی باشند، که به زن وحقوق زن ومنشورجھانی حقوق 
  .بشرباور داشته باشد ، به او رأی بدھند تا در آينده از وی توقع انجام کارھای مفيد به نفع حقوق زنان داشته باشند

رد تا زنان دراتحاديه ھا وانجمن ھای فرھنگی، سياسی،حقوقی وصنفی وحتی انجمن حمايت ت7ش صورت بگي
ه ھا وانجمن دفاع از قانون منع خشونت عليه زنان،وغيره متشکل لاز مادران ، يا انجمن دکتوران زن، انجمن نرس قاب

اين طريق در مواقع لزوم دست به شوند، زيرا اين تشکل ھا ميتواند به ھمبستگی زنان در سراسر کشور بيانجامد واز
  .اعتراضات مدنی به نفع حقوق زنان بزنند ودولت را متوجه خواسته ھا ونيازھای  حقوقی زنان بنمايد

وزارت امورزنان ، وظيفه دارد تا نيازھای مبرم زنان را درجه بندی کند وبه دولت پيشنھادنمايد واز دولت 
    .د و b اقل در مورد خاطيان قانون را تطبيق نمايداز حقوق زنان حمايت کنً بخواھد تا  عم7

 پايان


