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  مقدمه مؤلف

  

 ای زن ، «: با بيان اين مصرع نغز وپر مغز" مادر"فرھاددريا در ترانۀ 

�اريخ��وم ت��سافر! ای مظل��ب م��ام ش��ت زن » !آی تم��ج ومظلومي��اريخ رن��ع ت�در واق

ای تمام «ی واگرمن شاعراين ترانه می بودم بجا.افغان را به تصوير کشده است

کی از اين !وای بزنجير سنت بسته! ای تمام عمر خسته« : ،ميگفتم»شب مسافر

ظلم ورنج رس�ته، خ�واھی ش�د؟ ب�ه آن تران�ه گ�وش دھي�د ت�ا درد زن افغ�ان را در 

  ! طول تاريخ درک کنيد

  

�ن���ردراي���ان در اث���ار زن افغ���ت ب���عيت رق���واھم ازوض���ستم ، ميخ���رن بي��ق

 زنی صحبت کنم ومظلوميت از بدبختی . سی سال اخيرسخن  برانموبخصوص در

ب�د رفت�اری م�رد قرارداش�ته  که در طول تاريخ مذکر، م�ورد ش�قاوت وخ�شونت و

بازھم در آتش بيداد اپرتايد  وھنوز ھم که دم از  دموکراسی درکشور زده ميشود،

�ه ��تن از خان��رون رف��ق بي��سوزد وح��اوز مي��شونت وتج��وقی وخ��ی حق��سيتی وب�جن

�ر��دون مح��ادری وب��دون چ��داردراب��ايی و .م  ن��ان تنھ��ان زن، جھ��ستان جھ�در افغان

  :بگفتۀ بيدل.جھان بی صدايی است

  گوش ترحمی کو کز ما نظر نپوشد             

  دست غريق يعنی فرياد بی صداييم

: نکته اساسی ايکه در تمام گزارشات رسانه ھای معتبر بين المللی،چون

الملل�ی فران�سه، وروزنام�ه بی بی سی، صدای آلمان، صدای امريکا، راديو ب�ين 

ھای معتبر داخلی و سازمان ھای بين المللی حقوق بشرونھادھای م�دافع حق�وق 

زنان و کميسيون حقوق بشرافغانستان، وزارت امورزنان ، وزارت صحت عامه 

وھمچنان خبرنام�ه ھ�ای نماين�دگی س�ازمان مل�ل متح�د درافغان�ستان ونيزگ�زارش 

  ، نھاد ھای کمک به زنان )يونيسف(سازمان حمايت از کودکان ملل متحد
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  وکودکان افغان درکشورھای اروپائی وغيره مراجع قابل اعتبار ملی وبين المللی 

  .خشونت چاشنی جانسوز زندگی زنان افغان استاينست که به چشم ميخورد ، 

�ال����شرملل متحددرس����وق ب����ازمان حق����بت ٢٠١١س����ه مناس����ارچ ٨  ب��� م

�ان ��ه در مي��زارش داد ک��انی زن، گ��بخت ١٩٠روزجھ��ان، خوش��ستقل جھ� کشورم

  . ترين زنان دنيا زنان ناروی و بدبخترين زنان دنيا، زنان  افغانستان اند

  :گزارش داد٢٠١١ جون ١٤روزنامه گاردين چاپ لندن در تاريخ 

  !جايی که زنان برای رھائی ازبدبختی خود را آتش ميزنند افغانستان،"

  .جايی که زنان از نام خود می شرمند ،یصومال

  .جايی که  پايتخت تجاوز برزنان ياد ميشودو،ګ کان

  .جايی که خشونت عليه زن يک مرض ساری است ھندوستان،

  ."جايی که بروی زنان اسيد پاش داده ميشودپاکستان،

�ضوپارلمان و ��ارکزی، ع��کريه ب��ه نظرش��ان  ب��وق زن��اsن حق��ی ازفع�يک

ن درد ھستی، منجمد ھر گاه موجودی را در زير کوله باری از ھزارا":افغانستان

و بی روح و دردمند از حوادث زمان و منزوی از جھان تمدن  وفاقد آزادی ھای 

 ! "بشری، می يابيد، اين زن افغان است

در زيرب�ار ھ�زاران درد و رن�ج  وغ�م وخ�شونت بدون ترديد زن�ان افغ�ان  

وبد رفت�اری ھ�ای جان�سوز م�رد ق�رار دارد وھ�ستی اش ھ�ر لحظ�ه درخطرتج�اوز 

���ت وک��وھر ول��واھر ش��رادر وخ��در وب��وھر و پ��ادر ش��وھر وم��اد ش�وب و داد و فري

خورد وخمير شده ميرود وھيچ روزنۀ  اميدی برای رھائی از اين ھمه مشک6ت 

�دارد���راغ ن���دگی س���ز. زن���ھرھا ني���ی درش���ان حت���ان افغ���طح زن���رين س���ايين ت�� در پ

�شر ��وق ب��انی حق��ای جھ��د معيارھ��رار دارن��اعی   وق��ائين اجتم��ت پ� –از موقعي

زنان و دختران بخاطر کارکردن و ھمچنان .سياسی خود رنج می برند صادی واقت

 طورمثال زنان .ندستدر گشت و گذار بيرون از منزل با مشک6ت زيادی روبرو ا

يا به دي�دن اق�ارب خ�ود  بدون مرد ھمراه و يا بدون برقع نمی توانند نزد داکتر و

  . از يک گوشه شھر به گوشه ديگرشھر بپردازند

از ھريک�صدھزار  ت�ن  ١۶٠٠ سال، مرگ مادران ۴۶ زنانسط عمرحد و

ک�شوری ک�ه .  سال به ب�اs م�ی باش�د١۵در ميان زنانی از  % ١٢.۶و باسوادی 
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�ت  ��دعی اس��ا م��وز در دوزخ آامريک��ت، ھن��ده اس��ان رھاني��گ طالب��ان را از چن�ن

زنان  سنگسار ميگردند،دختران با سگ تبادله ميشوند، بر . بنيادگرايی ميسوزد

 تجاوز صورت ميگيرد، آب جوش  ساله١٢ و١٠ و٧، ٦، ٥، ٤ زنان و کودکان

  . قطع ميگرددوحتی زبان شان بر آنان ريختانده شده ، گوش و بينی و انگشتان 

�ی ��شورما تجل��ود در ک��کل خ��اکترين ش��شت ن��ان در وح��ه زن��شونت علي�خ

در زبان يك دختر ھفت ساله دروsيت جوزجان توسط پدر و مابطورمثال، .ميکند

  ) ٢٠٠٨/ ٨/ ٢٨روزنيوز( .اندرش بريده شد

سال و زن�ان درافغان�ستان ب�ه ي�ک پدي�ده  تجاوزبردختران خوردمتاسفانه 

�ود دارد��يدگی ب�ه آن وج��انونی ب�رای رس��ر مج�رای ق��ده اس�ت و کمت�. ع�ام مب�دل ش

�ال ��گ ٢٠٠۶درس���وی جن���ان از س���ه زن���شونت علي��دی خ���رين تراژي���رم آورت��،ش

ُ کندز بظھور پيوست وآن تبادله ي�ک دختري�ازده ساsران تنظيم جمعيت ربانی در ُ

�ود��ی ب��گ جنگ��ک س��ا ي��اله ب��سئوليت در .س��ساس م��رت واح��رين غي��دک ت��ر ان�اگ

وجودرھبر تنظيم جمعيت ، والی وsيت کندز وحکومت افغانستان وجود ميداشت، 

می بايستی بخاطر ھمين رخداد دور از کرامت وش�رافت ان�سانی از وظ�ايف خ�ود 

 ھ�زار ٦٦ ش�رافتمندانه اعت�راف ميکردن�د ک�ه ب�ا وج�ود ح�ضور استعفا ميدادن�د و

نيروھای تامين صلح ناتو درکشور،توان و کفايت تامين امنيت در اي�ن ک�شور را 

مادر اين دختر می . روی  ميگرديدند ندارند،تابدين وسيله  در دادگاه تاريخ سپيد

 به داد و دخترش را در روز روشن از مقابل چشمانش ربودند و ھيچ کسی: گويد

  .فريادش نرسيده است

  در وsيت ھرات ي�ک م�رد انگ�شتان پ�اى خ�انمش را قط�ع ،٢٠١٠سالدر

 ش شوھری گوشھای زن از آن حادثۀ دلخراش درھمين وsيت چند ھفته بعد. کرد

دروsيت سرپل به يک طفل چھار ونيم ساله تجاوز . را بعد ازلت وکوب زياد بريد

 سال از طرف س�ه ١٢اين حادثه بريک دختر صورت گرفت وچند روز بعد تر از 

 قانونی قرار پيگرد جوان تجاوز دست جمعی صورت گرفت وچون مجرمين مورد

�د،خانو��ر را انميگيرن��د دخت��ت نکن��ت بازخواس��ر حکوم��ه اگ��ار داد ک��ر اخط�ده دخت

  . بخاطر پاک کردن لکه بدنامی خواھند کشت
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ن�يم س�اله ني�ز رسانه ھ�ا گ�زارش دادن�د ک�ه در ش�برغان ب�ر ي�ک دخت�ر دو 

�ت���ه اس���ورت گرفت���سى ص���اوز جن���دکاظم . تج���ول محم���ت ،از ق���زاری وخ��خبرگ

 س�اله ٤اللھيارمعاون والی غزنی ،گزارش ميدھد که سه تن پوليس بر يک دختر

  . دستگير گرديدند درحوزه اول شھر غزنی تجاوزجنسی نموده بودند که بعد

در ) وده اندليس بوکه چارتای آن پ( نفرمرد مسلح ٩در يک حادثه ديگر 

 تجاوزدسته جمع�ی نمودن�د وبرخ�ی  ازمج�رمين قب�ل ١٣وsيت کندز بريک دختر 

ھمچن�ان پ�نج ف�رد م�سلح ش�ب ھنگ�ام ب�ر ي�ک من�زل در . ازتحقيق ف�رارداده ش�دند

.  ساله آنھا را مورد تجاوز جنسى قرار دادند١٢دختر  وsيت سرپل ھجوم برده و

خت�ر ھ�شت س�اله در ش�ھر کن�دز ھمچنان چند ھفته بعد س�ه ف�رد م�سلح  ب�ر ي�ک د

م�سووsن وزارت ام�ور . تجاوز نمودند که حال�ت ص�حى دخت�ر وخ�يم خوان�ده ش�د

قبل از وقت، سلب حقوق زنان  زنان نظر به عواملی چون ازدواج ھای اجباری و

در جامعه وانواع خشونت ھا در خانواده، آمار ط6ق را نيز در افغانستان رو ب�ه 

  .افزايش ميخوانند

���ستان ابق آمط��ان افغان��ار وزارت زن��ستان دوم��ا در افغان��وم ازدواج ھ� س

�اری ��رداجب��ورت ميگي��رانص��صف دخت��يش از ن��روس و ب��ر از  ع��ال ١۶ کمت� س

 .داشته اند که سن قانونی ازدواج در افغانستان بحساب می آيد

 مورد خشونت عليه٢٣٧۴ ،، کميسيون مستقل حقوق بشر٢٠٠٨ درسال

 م�ورد ف�رار از من�زل، ۶٢ردآن تجاوز جن�سی،  مو۵١گفت که  زنانرا ثبت کرده،

 ٢۴۵بي�رون از من�زل ،   م�ورد ممانع�ت ازک�اردر٢۶ مورد اخ�راج از من�زل، ٢٩

 ٨۴۵ م�ورد ب�د دادن، ۵٠ مورد ازدواج اجباری،٢۶۵مورد عدم پرداخت نفقه ، 

م�ورد ٣٨٠ مورد اتھام ب�ه قت�ل،٨١ مورد دعوای حقوقی، ۴٣مورد لت و کوب، 

�ی،��ورده گ��اک خ��١۶۵تري��وزی وم��ود س��د٩۵ورد خ��ين ميباش��قط جن��ورد س�.(  م

  )٢٠٠٨نومبر٢۵آژانس خبری روز،

�ومبر��اه ن��ل م��ه « در اوي��د ک��ن آوردن��ای ام��ه ھ��ی از خان��ه يک��انمی را ب�خ

شوھرش دست ھ�ايش را شک�ستانده ب�ود و  گ�وش ھ�ا، بين�ی و زب�انش را بري�ده 

 بع�د از  امن و ھمه نھاد ھای مدافع حقوق زنان دست ب�ه ک�ار ش�دند وۀخان.  بود

   ٢۵صبح٨( ».عمليات ھای جراحی، اين خانم توانست س6متي اش را باز يابد
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  )٢٠٠٨ نومبر

�ومبر١٢روز ���واربا ٢٠٠٨ ن���ايکل س���رد موترس���دھار دوم���ت قن��،در وsي

ت�ن  دخت�ران دان�ش ١۵نچه ھای پ6ستيکی مملو از اس�يد ب�ه س�ر و ص�ورت فنگت

�مول دو ��ه ش��وز ب��م آم��يدندمعل��يد پاش��ات. زن اس��ا مقام��مار ام��دھار ش��ی قن� محل

اي�ن حادث�ه در محل�ی موس�وم ب�ه .  تن اع6م کرده اند٣٠مجروحان اين حادثه را 

سه سال پيش نيز در . در داخل شھر قندرھار به وقوع پيوست" ميرويس مينه"

����ت ۀحادث���ر را در وsي���وزان دخت���ش آم���ی از دان���ناس گروھ���راد ناش���شابھی اف�� م

�د��رار دادن��ه ق��ورد حمل��دھار، م��وزھم . قن��ضور ھن��وگيری از ح��رای جل��ھا ب�ت6ش

ھای آموزشی از سوی گروھھای م�سلح مخ�الف دول�ت نھاد دختران در مکتب و 

  .  در مناطق نا آرام به شدت ادامه داردخصوصبه 

 يک مرد خانمش راک�ه ص�احب س�ه فرزن�د از ٢٠٠٨دراواخر ماه جوsی 

د ک�ه  ساله اش از پدرخودپرس�ي١٢وی بود با يک قاطر تعويض کرد ووقتی پسر

چرامادرش را با يک قاطرعوض کرده ؟ پدرجواب داد که با اين قاطرمن ميتوانم 

خرج ومصارف تو وبرادران ترا فراھم کنم، درحالی که اگر اينک�ار را نميک�ردم، 

  .ھم تو وھم برادرتو وھم مادر شما از گرسنگی ميمردند

ن  درصد زن�ا٩٩. چاشنی زندگی تمام زنان افغان است ،بختانه خشونتبد

�ان ��ا بزرگ��ت پ�در ي��ل ورغب��ود ب�ا مي��وھرآينده خ��دار قبل�ی ش��دون دي�در روس�تاھا ب

�ه ��داری  ب��ا قرض��دل پول،زمين،وي��ران در ب��ر از دخت��سن ت��ردان  م��ه م��انواده ب�خ

�شوند��وھر داده مي��ردان .ش��ه م��سبت ب��ادی ن��وق زي��ان از حق��ز زن��ھرھا ني�در ش

ه  رضايت دختر فقط تعدادمعدودی از خانواده ھای تحصيل کرد.برخوردار نيستند

�ران ���ی از دخت���داد کم���د وتع���ده اش مدنظرميگيرن���وھر اين���اب ش���ود را در انتخ��خ

�حبت ��دار  وص��ره دي��رس ودلھ��ا ت��ود ب��واه خ��رد دلخ��ا م��ل از ازدواج ب��د قب�ميتوانن

  .داشته باشند وموضوع را باخانوادۀ خود درميان بگذارند

 زنان يا . درصد  ازدواجھا اجباری اند٨٠   درحدودبطورکلیدرافغانستان 

 ت�ن ميدھن�د، ي�ا پ�ا ب�ه ف�رار ميگذارن�د وي�ا دلج�ويی م�رد  ًاي�ن ازداوجھ�ا ب�ه ًجب�را 

 اخ6ق�ی جامع�ۀ افغ�انی سنناين دوحالت اخيرمخالف با .ديگری را ترجيح ميدھند

البت�ه در .ب�ال داش�ته باش�دب�ه دناست وميتواند عواقب بسيار خطرناکی  برای زن 
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ی به اين قضايا را مردان خانواده و  جرگه دھات و روستا ھای افغانستان بازرس

زن�ان ب�ه . ريش سفيدان  به دست دارند و به اساس قوانين شرعی عمل مينمايند

يک تعداد نھايت ک�م اي�ن . قتل ميرسند، سوختانده ميشوند و يا سنگسار ميگردند

  .قضايا علنی ميگردند

�ان ��دنی زن��اعی وم��وق اجتم��ودن حق��ال نم��ه درپام��ست ک��کی ني��ن ش�دراي

�ش ��ريعت، نق��گ ازش��ن فرھن��ت اي��ه وطرزبرداش��نتی جامع��گ س��ستان، فرھن�افغان

ظالمانه بازن�ان درافغان�ستان  برابرو  ولی نکته ای که دربرخورد نا،مھمی دارند

يعنی دري�ک جامع�ۀ س�نتی م�ردان . نبايد ھرگزفراموش گردد ، مساله قدرت است

ند ب�صورت  اھل ق�درت ک�ه دارای طرزتفکرم�رد س�اsرانه اند،ميکوش�بخصوصو

  . ثابت نگھدارندزنان خود کارسلطه وحاکميت ب6 مانع خود را بر

نھادھای حقوق بشر به اين باور رسيده اند که حل مشکل زنان افغانستان 

س�طح دان�ش دراي�ن ک�شور ب�اs  به ھيچ صورت ممک�ن نخواھ�د ب�ود، مگ�ر اينک�ه

وج�ود م�ساعد دانش در افغانستان خود امريست که ب�ا  اما باs بردن سطح. برود

�رايط��ودن ش��ان sزم دارد ب��سل ديگرزم��م دو ن��ت ک��ور . دس��ه در ام��انی ک��ده زن�آنع

اجتماعی و سياسی وحقوق زنان  فعال اند با خشونت و تھديد مواج�ه ان�د ،اکث�را 

�ی ش�ود��بنامه ھ�ا متوج�ه آنھ�ا م��ی از . اي�ن تھدي�دات از طري�ق ش�م6ل�ی جوي�ا، يک

تقاد از آن اعضای پارلمان که در نقض اعضای پارلمان از وsيت فراه، بعد از ان

حقوق بشر در گذشته و امروز دست دارند، در داخل پارلمان مورد حمله فيزيکی 

  .قرار گرفت

عدم دستگيری وبه محاکمه کشاندن تجاوزگران بردختران خوردسال 

 تنظيمي ،قوماندانان  سال گذشته از سوي چنددخترو زن ديگر در ھا دهو وفقير

 ھرگز  ميگويند، را در ميان زنان افغان بوجود آورده است کهچنان نا اميدي

عدالت دراين کشور تحقق نخواھد يافت ومتجاوزين به حقوق زنان ھيچگاھی به 

سزاي اعمال خود نخواھند رسيد وتجاوز وخشونت عليه زن افغان ھمچنان 

   .بقوت خود باقي خواھد ماند

ز در برخی از و�يات خبرتکاھنده وخجالت آور ديگر اينست که تا ھنو

کشور زنان شوھردار وبی شوھر، با کودک وبی کودک،مثل حيوانات به بازار 
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برده ميشوند وخريد وفروش ميگردند وھيچکس وھيچ مرجعی مانع اين عمل 

  .غير انسانی وغير مدنی نميگردد

 انسانھای متمدن ینه تنھا برااز طريق تلويزيون طلوع  خبر نياپخش 

اما . بھت آور وگيچ کننده نيز بودبرای ھرانسان چيز فھم بلکه  ،تکاندھنده بود

کشوربه بھانه ھا واشکال مختلف صورت  گفت که فروش زنان در ديبا تأسف با

تا ھنوز مروج قرون وسطائی  برده فروشیبرخی از مناطق بشکل در ميگيرد و

 .ردنداھيچکس را عمل وحشيانه  نياممانعت و شھامت است 

فروش بازار ، ننگرھار با پاکستانتي وsیسرحدمناطق در گفته ميشود،

 یگري و شوھرانشان به مردان دشاونداني که زنان توسط خوردزنان وجود دا

 ني به امتمادی اني معامله از سالنيا. رسندي به فروش میزي پول ناچبدل در

 ني در رونق ای  سرحدلي و افراد با نفوذ قبایمطرف وجود داشته و بزرگان قو

 ی از ولسوالیبخش اعظمدر از مھمند، رودات و یمناطق .نقش عمده دارندارباز

 و فروش زنان دي خرتي در مارکی گروھاي ی زنان را بصورت انفرادنواريش

 که به فروش یزنان. گذرانندي را بر سر فروش آنان میادي زیآورده و ساعت ھا

 کي به مانند ديا ندارند و بد را خوۀندي در مورد سرنوشت آ حق اعتراضرسنديم

 ھم شوھرانشان در مورد اي و لهي گردند که مردان قبی سرنوشتمي تسلزيکنبرده و

 .ندگير ی مميآنان تصم

 به ازدواج دوباره ليشان م  شوھراننکهي الي زنان به دلني از ایتعداد

  حاsت شوھر سابق یدر برخ. رسندي توسط شوھر خود به فروش مندگرفته ا

او را ھمراه با گاھی  ی و حتفروشدي او را میدگزنخرج داشتن ن فقرو ليزن به دل

 ١۵ زن متي؛ قاز ھم متفاوت است زنان نرخ . رسانديش به فروش مکودکان

 يیباي ز،ی زنان بر اساس جوانني و اردفرق داباشد،ه  که چھل سالی زناز هسال

 تر نيي پای حتیزنموارد  ی اما در برخ.شونديمعامله ممحلی  یارھاي معگريو د

از پس از آنکه  اين خبر .رسدي قاطر به فروش ماي گوسفند و کياز نرخ 

 دست بهعليه اين خبرمحل مردم  تلويزيون طلوع پخش گرديد، چند روز بعد

  فروش زنان در بازارھاخدا کند،اين مسئله.دند نمو را ترديدآندند وزتظاھرات 

ميان مردمی که خود  رواج اين عمل در٢١حقيقت نداشته باشد، ورنه در قرن 
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شرمساری   با غيرت وبا ناموس ميشمارند،جای بسيارخجالت ومسلمانانرا

 .است

بدينسان انواع خشونت،از گوش وبنينی بريدن،وزبان بريدن ولت وکوب 

وسروپا شکستن زنان، تا تبادلۀ شان به سگ وخر وقاطر وگاو وگوسفند وپول 

قه در حق زنان مظلوم وقاچاق کردن شان بمنظور سکس در بازارھای منط

واين در واقع برای ما مردان جای شرمساری است، جای . افغان اعمال ميگردد

ننگ وخجالت است که با مادر و خواھر و زن و ناموس خود چنين وحشيانه 

برخورد ميکنيم وآنگاه خود را افغان ومسلمان ومرد، مجاھد ،م> وطالب خطاب 

نوشته پس از سقوط طالبان که امريکائی از اين لحاظ آن ژورناليستی . ميکنيم

  .، بجانوشته بود" درجه ھيچزن افغان، شھروند: "بود

در ھر حال،اين ھم نوعی از حشونت است که در حق زن�ان مظل�وم افغ�ان 

روا داشته مي�شود،برای جل�وگيری وممانع�ت ازخ�شونت علي�ه زن�ان، ق�انون من�ع 

است که باي�د ھرچ�ه زودت�ر خشونت عليه زنان، يکی از مبرم ترين قوانين کشور

  .نافذ وتطبيق گردد

 من در تھيه اين اثر،ع6وه برگزارش ھای رسانه ھای معتبر بين مايۀدست

�ای انترنتی���ايت ھ���ی وملی،وس���ویالملل���ه از س���ت ک���ای اس���ته ھ���اsت ونوش�� ،مق

�ان،��شمندان افغ��احب نظيردان��ديد،  داکترص��م س��اب سيدھاش��اظم ،جن��يدعبدهللا ک�س

 ني�زونوي�سندگان عرص�ۀ حق�وق ب�شر   علی آئين، وديگراستادغ6ماستادنگارگر،

  . است که در متن کتاب از آنھا نام گرفته شده استیمعتبرکتبی رااثديگر

اميدوارم با شرح وتوضيح معض6ت عديده در پيشروی زنان افغان دراين 

اثر توانسته باشم گام کوچکی در راه حل پرابلم ھای زنان وکاھش خشونت عليه 

  .ه باشمآنان برداشت

  ٢٠١٣/ ٦ / ٢٠پايان 
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  اولفصل 

  

  کودتای ثورعھد امانی تا از زنان  حقوقی وضع

  

  

  :زنان افغاناھميت کار داکترسيد عبدهللا کاظم در بارۀ 
  

 ، در دوران اقتصاد پوھنتون کابلداکترسيدعبدهللا کاظم، سابق استاد 
 زنان افغانستان مھاجرت خويش در امريکا،در بارۀ وضعيت اجتماعی وسياسی

با استفاده از منابع  »زنان افغان،زير فشارعنعنه وتجدد«زيرنام  کتابی مھم
تاليف کرده ودر سال  صفحه ٦٠٢ فصل  و ٢٠ در ومآخذ متعدد داخلی وخارجی

  . استانده چاپ رسبه ٢٠٠٦

  

–اريخی از بھترين ومھمترين آثار  ت يکی به نظر من کتاب مذکور

  ھيچ دانشمند ديگر افغان تا کنون نظير آنرا من از قلمکهاجتماعی بشمار ميرود

 مي6دی در ٢٠٠٤ز در سال گرچه راقم اين سطور ني. م6حظه ومطالعه نکرده ام
، با دسترسی به منابع اندک تاريخی واجتماعی توانستم رساله يی ندکشور سوي
که آن ف نمايم، اما اعتراف ميکنم تالي"  افغان درتاريخ سيمای زن«تحت عنوان

 در اخير که حکم شمعی را دارددر مقايسه با کتاب داکتر صاحب کاظم،رساله 
  فقط آن رساله .شده باشد زنان مظلوم افغان روشن تاريخ دراز وتاريک تونل 

 براساس  داردکه در آن يک تعداد از زنان نامور تاريخی کشوريک خوبی
 زن زال ومادر رودابه، ه ھمسرکابلشا سيندوخت: مانندروايات حماسی وتاريخی
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مادر سھراب،بانوآذر گشسپ وزربانو دختران  وشاھدخت سمنگانرستم، تھمينه 
بان سيستان،کسی که در نقاب يک مرد با دختر گستھم مرزآفريد گردرستم، 
 شاه بلخ  کتايون ھمسر کيگشتاسپ،وبعد شناخته شد  کردیئزمارزم آسھراب 

،گوھرشاد بيگم اه اسکندرکبير،زن دلخو يا رخشانه شاھدخت باخترسانه،رک
 مادر ميرويس ،ناا خانم سلطان ابراھيم لودی، نازو ھمسرشاھرخ، شاه
 ديگربرخی مادر احمدشاه بابا،لويه ادی مادر وزيرفتح خان ونيکه،زرغونه انا 

  .سترا به معرفی گرفته ا
  

 برمن چنان "زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد"کتاب  تاثيردر ھرحال،
 صفحه بزرگ برآن ٢٥که پس از مطالعۀ آن تقريظی مفصل دربوده است 

 دراين اثر مطالب آن بنابرين من.نگاشتم ودر پورتال افغان جرمن آن6ين گذاشتم 
برای روشن شدن حقايق تاريخی در ،ن کتاب تقريظ را با فراز ھای ديگری ازآ

اب دورانھای مختلف زمامداران افغانستان در قرن بيستم وپس از آن  بازت
  .خواھم داد

  ادبيات آن، است به نگارش آمده دری با ادبيات بسيار روانمذکورکتاب 
 که پيوسته چشم بيننده را استشبيه جريان يک رودخانه سيراب و موجدار 

تحليل . بخود جلب ميکند، وانسان را گاه دچار حيرت وگاھی ارامش می بخشد
يستم،که با شورشھا ھای دقيق ازاوضاع سياسی واجتماعی کشور در قرن ب

مقاومتھای مردم ما  تھاجم بيگانگان و و وبغاوتھا وسرکوب حکومتھا يا تجاوز
ھنگام مد وجزر رودخانه ھا ھمراه بوده است، شبيه ھمان موجھايی اند که 

  .خورندبچشم م

از لحاظ محتوا،اين کتاب از نشيب وفراز ھای زندگی اجتماعی وسياسی 
sر افغانستان حکايت دارد که در طول حيات وفرھنگی زنان در جامعه مردسا

بار اين ھمه  مشک6ت را  وان روبرو بوده اند وامشک6ت فر خود با مشقات و
  .صبورانه بردوش کشيده اند

موضوع زنان «:مولف انگيزۀ اصلی نوشتن کتاب را چنين تشريح ميکند

و حقوق شان درافغانستان، يکی ازموضوعات بسيار حسای ودرعين زمان 

اين موضوع از آغاز تا انجام قرن بيستم درافغانستان . رخور توجه ودقت استد

نشيب وفرازھای جدی را پيموده وھروقت تحولی در زمينه به ميان آمده است، 
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ًجامعه مردساsر وعنعنه گرای کشور با حرکت شديدا محافظه کارانه جلو آنرا 

بسته وبا تعبير گرفته و يا آنرا بحيث يک حربه مدھش عليه رژيم بکار 

رژيم ھا وسران . وتفسيرھای دينی ذھنيت عامه مردم راعليه آن شورانيده است

حکومتی نيز در قبال اين اوضاع گاھی بصورت افراطی به پيش رفته وزمانی 

طوريکه درھر دو حالت تحول درامور زنان . ًنيز شديدا به عقب گام گذاشته اند

. کرده ودچار رکود وسرگشتگی ساخته اندرا از مسير ارتقائی تدريجی آن بيرون 

ًدراين ارتباط يقينا اين سوال مطرح ميگردد که چرا چنين حساسيت ھا در در 

مورد زنان درکشورما وجود دارند و چرا ما تا حال نتوانسته ايم يک راه سالم را 

به حيث يگ حرکت ارتقائی با تفاھم واشتراک مساعی اکثريت مردم در پيش 

ن کوشيده ايم نصف نفوس کشورخود را درحاشيه برده واکثريت گيريم وھمچني

آنرا درخانه ھا محصورکرده و يا در زيرچادری از اشتراک در امور اجتماعی ، 

سياسی وفرھنگی دور نگھداريم؟ ارائه جواب به ھمين سوالھا انگيزۀ اصلی 

د نوشتن اين کتاب بوده وکوشيده ايم تا ريشه ھای عميق معضله را در رويدا

ھای تاريخی کشور در طول قرن بيستم جستجو نموده ونشيب وفرازھای آنرا 

ص الف، عرض (».بطورتحليلی بررسی نمايم تا درسی از تاريخ آموخته باشيم

  )مرام

چه (، مؤلف با قلم توانائی خويش موقف زنان راموردبحث درکتاب 
ن در عرصه ھای مختلف زندگی، به عنوا) شھری، چه روستائی وچه کوچی

مقام زن را به حيث مادر،ھمسر وشريک زندگی  گرفته و نظر نيمی از جامعه مد
مرد و پرورش دھنده فرزندان خانواده و تقويت کننده اقتصاد فاميل از راه 

تشکيل فاميل  سازماندھی و ِعرضۀ صنايع دستی ارج گذاشته ونقش آنان را در
اقتصادی،به  ی وساير عرصه ھای زندگی اجتماع تربيت فرزندان سالم و و

نصاب  تحليل گرفته است که جا دارد ھربخش ازاين تحليل ھای عالمانه در
آموزشی کشور گنجانيده شوند و در مکاتب ومدارس افغانستان به فرزندان 

 و از کودکی قدر افغان تدريس گردد تا کودکان ونوجوانان وطن از آن بياموزند و
 وشريک زندگی آينده درجامعه در منزلت زن را به عنوان خواھر، مادر وھمسر
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ذھن ودماغ خود جای دھند ودر بزرگسالی آنرا درحق زن ودختر خويش رعايت 
  .کنند

يکی از خصوصيات مھم اين کتاب، عدم استعمال الفاظ وکلمات موھن 
مولف  .ورکيک به آدرس اشخاص وافراد مخالف نظروطرزتفکر مؤلف است

ر درتاريخ، با توضيح  روش بدون حب وبغض شخصی نسبت به اشخاص مؤث
کارسياستمداران وارباب قدرت، سودمندی يا عدم سودمندی کار سياست گذاران 
کشور را بيان کرده وقضاوت را به خواننده خود واگذارکرده است که روشی 

  .است مطبوع واز توان ھرکسی پوره نيست

کتاب تنھا به شرح مشک6ت عديده برسر راه پيشرفت زنان کشور نمی 
ردازد، بلکه علل اين مشک6ت ومصايب وآsم تحميل شده از سوی رژيم ھای پ

مستبد متکی به روحانيت متنفذ وابسته به ارتجاع واستعمار را نيز تشريح 
بررسی  وتحليل ھای علمی ازاوضاع واحوال رژيم ھای برسراقتدار . ميکند

ترين بحث  جالب ترين وسودمندزدرافغانستان در طول قرن بيستم ، ھمه گی ا
ھای تاريخی اند که خواندن ھريک ازآن مباحث دراين تحليل ھا دارای کيفيت 

بطورمثال، تحليل طومارتکفير شاه امان هللا از سوی حبيب هللا . وارج فراوان اند
کلکانی که به قلم حضرت صاحب فضل احمدمجددی نوشته شده ودر پايان آن 

 شده است، يکی از تحليل ھای امضای اراکين دولت حبيب هللا کلکانی گرفته
عالمانه ايست که تا کنون نظيرآنرا من در ھيچ کتاب تاريخی ديگرکشور نديده 

خواندن آن تحليل برای آنانی که ع6قمند شناخت دقيق ترمسايل آنزمان . ام
: رک. (اند،شايد جالبترين بخش فصل مربوط به دوره اغتشاش باشد

  ) ٢٠٤ -١٩٣صص
  

تاب، نخستين گامھای مثبت در جھت بھبودی بنابر محتويات اين ک

وضعيت حقوقی زنان در عھد امير عبدالرحمن خان  برداشته شده وبرای اولين 

بار اميراحکامی در باره منع نکاح دختر صغير وتقسيم مساوی ارثيه بين 

  .اوsدھا وحق انتخاب شوھر برای زن بيوه برضد عنعنه پشتونولی صادرنمود

در مورد فسخ نکاح دختری که قبل از سن بلوغ اميرعبدالرحمن خان 

  : توسط فشار پدر و مادر عقد شده باشد، امر صادر کرد که 
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به موجب قانون مروجۀ من، دختری که به حد بلوغ « 

نرسيده باشد و پدر و مادر او را به نکاح کسی در آورده باشند، 

ا پس از اينکه به سن بلوغ رسيد فاعل مختار است که اين نکاح ر

قبول يا رد نمايد و ع6وه بر اين بعد از قبول عقد اگر شوھرش به 

او تعدی يا بد رفتاری نمايد و متحمل مخارج او نشود، مشاراليه 

ميتواند به محکمه عارض شود که شوھر من يا نفقه و کسوۀ مرا 

، به حوالۀ تاج ٨٧ص (» . بدھد  يا مرا ط6ق بدھد

 )٣٤٣،صالتواريخ،

ر و طويانه ھم امير عرف قديمه را در مورد تعيين مھ

شکست و دستور داد تا اين موضوع به اندازۀ توان شخص 

رسم بعضی از خانواده «: او در اين مورد مينويسد . محدود گردد

ھای بزرگ اين بود که داماد ھای خويش را واميداشتند بر اينکه 

قباله ھای زن ھای خود را بر خ6ف ميل شان  آنقدر بسيار قرار 

ھند که اگر تمام خانوادۀ او متفق می شدند و به او کمک د

. ميدادند، باز ھم ممکن نبود که قبالۀ مذکور را بتوانند ادا نمايند

مقصد از قباله در اينجا سند دين يا مقروضيت يا تعھدی است که (

  )ھمانجا(») مؤلف. شوھر در حين عقد در برابر زن ميسپارد

در (ن حق ميراث و آزادی ازدواج ھمچنان  اميرحکم نمود که ھر ز

جلد ، ص ٢ بحوالۀ تاج التواريخ ،٨٦ص(».را دارا ميباشد) صورت بيوه بودن

٣٤٢(  

نکتۀ مھم ديگر که امير به آن توجه کرد و برای بار اول در افغانستان 

معمول گرديد، ھمانا ثبت و درج عقد نکاح در محکمه بود، چنانچه امير تصريح 

  : ميکند 

 جھت ثبت عقود ازدواجيه را معمول داشتم تا قاعده به« 

اگر رئيس . در صورت نبودن شھود کافی، مرافعه در ميان نيايد

ادارۀ ثبت قباله جات بگذارد که عقد نامشروع يا عقد اجباری را 
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» .ًدر کتابچۀ او ثبت نمايند، مشاراليه کام6 تنبيه می شود

  )٣٤٢،به حوالۀ تاج التواريخ، ص ٨٧ص(

در اينجا ديده ميشود که نه تنھا ثبت :فزايد که مولف می ا

نکاح در دفتر مربوط الزامی بود، بلکه ھر گاه عقد نامشروع و يا 

اجباری صورت ميگرفت، به مجری آن در دفتر يا محکمۀ مربوط 

مجادله عليه ھمچو عرف ھای قوی که ريشه . جزا داده می شد

 آن زن  را دوانيده بود و در اثر» قبيلوی« درعرف ومناسبات

بحيث مايملک مرد قرار داده بود کار ساده و آسان نبود و فقط 

در . قوت نافذۀ امير آھنين ميتوانست آنرا به منصۀ اجرا در آورد

آن وقت ھيچ کس نميتوانست در مقابل آن قيام کند و اما بطوريکه 

ًبعدا می بينيم در دوره ھای بعدی عين دساتير موجب عکس 

 برابر دولت گرديد و تا حد سقوط رژيم پيش العمل ھای شديد در

  )ھمانجا.(رفت

ھم امير عبدالرحمن خان وھم اعليحضرت امان هللا خان، ميانۀ خوبی با 

روحانيون وپيرھا ومرشد ھا نداشتند وبنابرين اولين کار اص6حات ھردو پادشاه 

ن البته شاه اما.با حذف معاش مستمری وامتيازات اين قشرمفتخور آغاز گرديد

هللا نه تنھا به حذف امتيازات روحانيون دست يازيد، بلکه به قطع معاشات 

وامتيازات خانھا ورؤسای قبايل ومنسوبين خاندان سلطنتی که ع6وه برگرفتن 

مستمری از مطبخ شاھی نان پخته نيز ميخوردند،اقدام کرد واين کاروی در ذات 

  . تقويت بخشيدخود يک عمل انق6بی بود که صف دشمنان بالقوۀ اورا

  

  ت6ش ھای شاه امان هللا برای تأمين حقوق زنان

، يکی از پرتحول ترين اعصار تاريخ ) ١٩٢٩ - ١٩١٩از( دوره امانی 

معاصر افغانستان وسرآغاز تمام تحوsت بعدی درطول قرن بيستم با تمام مد 

در مورد زنان بصراحت ميگويدکه  نويسنده ....وجزرھای آن درکشور ميباشد

ده ترين تحول مثبت در وضعيت حقوقی زنان در در عھد شاه امان هللا رونما عم:
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گرديد، زيرا دراين دوران است که زنان از لحاظ حقوقی با مردان دارای حقوق 

دروازه مکاتب ومدارس بروی زنان کشور باز .  مساوی شناخته ميشوند

ه بروند وصاحب ميگردد ودختران اين حق را پيدا ميکنند تا مثل پسران به مدرس

  )١١٧ص /ددزنان افغان زيرفشار عنعنه وتج (.سواد وعلم ودانش  بشوند

  

 نخستين شاه امان هللا وملکه ثريا با الھام از انديشه ھای محمود طرزی،

   . در افغانستان بودندزن مدافعان حقوق زنان و نخستين طرفداران حق تحصيل 

  ا ملقب به شاه خانمشاه امان هللا غازی             ملکه ثري

  وملکه معتقد بودند که ترقی وتعالی يک کشور بدون شاه محمودطرزی، 

سھم گيری فعال زنان که نيمی از پيکر جامعه را ميسازند، ناممکن است 

 به نقش زنان در روند تحوsت اجتماعى توجه خاص وبنابرين شاه امان هللا

ن متساوى الحقوق آغاز مبذول داشت و پروسه نجات زنان را بحيث شھروندا

  . نمود وبه اين منظور به تأسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد

 م ١٩٢٠/ش١٢٩٩نخستين مكتب دختران به نام مستورات در سال 

 از  تن٥٠تعداد  كابل تاسيس گرديد و بءآرا  شھر بيرون ارگ شاھی دردر

. آغاز كردند آن آموزش را  در خاندان سلطنتی وخانواده ھای اشرافی کابلدختران
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ً شخصا مکتب را افتتاح نمود واز توجه اعليحضرت شاه امان هللا ملكه ثريا 

مکتب مستورات تا ختم دورۀ  .ووزارت معارف ابراز تشکر وخوشنودی نمود

 .امانی بروی دختران باز بود وتعدادشان روزبروز روبه افزايش  بود

                                            

  پادشاھی اع6ن
  

   :حومه  و کابل شھر ساکنين عزيز، خواھران به

 شما دختران و شما آسايش برای که را ذيل قوانين و اصول اينوسيله با

 يک آميزش از بشر نسل که ميداند  ھرکسی.رسانيم می اط6ع به تصويب شده،

 کار در آن عکس يا و مرد يک فقط وجود ھرگاه و آمده بوجود زن ويک مرد

 ميتوانيم گفته اين بر بنا. گرديد نابود می زمين روی از بزودی انسانی نژاد بود،

. شود محسوب کاملی انسان نمی تواند تنھائی به زن يک ھم نه و مرد يک نه که

 به زن و مرد است، بشر ضروری نسل ادامه برای مرد و زن بقای چون و

 ھا مسووليت.دھند را پرورش انسانی کامل موجود يک توانست نخواھند تنھائی

 اطفال، تربيه زنھا مؤظف: اند تقسيم مرد و زن بين در زندگی مکلفيتھای و

 معيشت تأمين ھا مسووليت مرد حاليکه در ھستند، فاميل امور اداره و غذا پختن

 و نسبی ما نقش ھرگاه. دارند عھده به را فاميل امور اداره و غذا تھيه و

 زنان مسووليت ھای حتی که بينيم می کنيم، مطالعه دقت به را يک ھر مربوطه

  .ميباشد بيشتر اطفال از ساحه مواظبت در خاصتا مردان به نسبت

   ناممکن زنان برای مناسب تربيت و تعليم کسب بدون که است و روشن

 اند مؤظف زنھا. دھد انجام را حياتی مھم مسووليت يک چنين يک مادر تا است

 زندگی مسووليتھای مھمترين از يکی خود اين که نمايند تربيت آينده را نسلھای

 از نيمی واقع در کنيم، محروم تربيت و تعليم از را زنان ما  وقتی.رود می بشمار

برده  بين از خويش دست به را خود معيشت وسيلهء نموده را ناتوان خود وجود

  .ايم 

 يازامت اينکه بدون را زن و مرد) ص ( محمد حضرت که نبود بيھوده

 پيامبر. ساخت ملزم دانش و علم کسب به شود، قائل مردان بخصوصی برای
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 و زن از اعم مسلمانھا ھمه دينی وظيفهء دانش و علم حصول" :گفت می اس6م

 به تا ميدھد حق زن به) مصطفوی شرع (محمدی قوانين از طرفی. ميباشد مرد

 بايد انسان یمقام چنين به رسيدن برای حاليکه در ھم برسد، قضاوت مقام

 اينرو از. آورد بدست معلومات زياد مقدار و بگذارد پشت سر را مطالعه سالھای

 خوردار بر مردان با مساوی اھميت از اس6م در و تربيه تعليم که شود می ثابت

 مراکز و بود معمول مسلمانھا بين در آموزی که سواد ايامی در. است بوده

 به که بودند زيادی زنھای شدند، می يستأس دنيای اس6می سراسر در تعليمی

 مثال ھای اس6م تاريخ در ....شدند ھنرمند و محدث، اديب دانشمند، مردھا، مثل

که  زنھای يا و يافته تعليم و مشھور بزرگان و استادان دانشمندان، از بسياری

 و علم تحصيل. داريم سراغ اند، داده نشان خود از زيادی شجاعت جنگھا در

  .ميباشد زنان برای قانونی و عق6نی کام6 امر دانش يک

  

 دو بتوانيم، جوابگوئی عاجلی ضرورت يک چنين به اينکه برای پس

 نواحی در گذشته سال را) عصمت مکتب و مستورات مکتب (مکتب دختران

 اين از ھيچيک آنجائيکه از. کرديم تأسيس کابل در خان باقر قلعه عليا و سرای

 از ھم اولی مکتب و دھد جای خود در را بيشتری دانشاگر مکاتب نميتوانست

 ھای اطاق دارای که کابل سرای گلستان به را مکتب دو ھر بود، دور تر شھر

 نحو اين با که. ساختيم مدغم ميدھد، جای خود در را شاگرد ٨٠٠و  است بھتر

 غذا، لباس، مصارف. شوند جمع واحد مکان در ميتوانند شاگردان اناث تمام

. شد خواھد پرداخت عادsنه بطور حکومت طرف از کتابھای شان و چادری

 شد خواھند استخدام کشور خارج و داخل از ورزيده از معلمين شماری ھمچنين

 و بافت خياطی، اطفال، پرورش خانواده، اقتصاد رشته ھای مکاتب اين در تا

  .نمايند تدريس را آشپزی

 تا ساله ٦ سنين به نجوا ھای دختر تنھا دختران عادی مکاتب چون

 بتواند که حرفوی مکتب يک سال ک6ن زنان برای ميکنند، را انتخاب ساله١٠

 را مصنوعی گلھای ساختن و پز و پخت خياطی، ھای رشته مسلکی در تربيت

 کمک را زنھا تا اينست مکتب اين تأسيس از ھدف. تأسيس نموديم کند، فراھم



 ٢٦ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

 از را خود بتوانند و شوند مستقل الیم نظر از و جديدی بياموزند مشاغل کنيم

 سال اخير در. سازند آزاد شان ھای فاميل و مالی شوھرھا کامل وابستگی

 و دوم اول، درجه به رشته سه اين از يکی در که شاگردانی) ١٩٢٢(١٣٠١

 روپيه ٤٠٠ و روپيه ٧٠٠ روپيه، ١٠٠٠ جوايز شوند، بالترتيب فارغ سوم

 فارغ اول درجه به رشته سه ھر در شاگرد ھرگاه .خواھند کرد دريافت را افغانی

 ١٠٠٠ شود فارغ دوم درجه به رشته سه در يا اگر و روپيه ١٥٠٠ شود،

 پول نه تنھا حرفه يک آموختن با زنان به ع6وه . ميکند دريافت جايزه روپيه

 خواھند تبديل خود شوھران برای منبع عايداتی يک به بلکه آورند می بدست

 موقعيت سرای گلستان در نيز) صنايع اناثيه مکتب (زنان ویحرف مکتب. شد

 نامه بر اين در بخواھند که بلند نظری و ع6قمند خواھران حضور از و دارد

  .کرد خواھد استقبال بگيرند، سھم

 به بخواھد کسی ھر که شود می رسانيده شما اط6ع به اينوسيله با

 اين در تدريس شغل طلب داو يا و کند نام ثبت اناثيه صنايع مستورات و مکتب

 نمايد ارسال مستورات مکتب مديريت به را خود کاری بايد سوابق باشد، مکاتب

 معلوماتی و علمی داشته دست منابع از کرده حاصل را اجازه دخول که باشد تا

 صنوف به خود کاری سويهء به مطابق شاگردان مرحله در اين. بتواند استفاده

  .شدخواھند  جابجا مختلف

  زنان مکاتب پرست سر

  ثريا ملکه مھر

  

ش ھای واکن"  ضميمه، سوم  ،مقايسه شود با١٤٤زنان زيرفشار وعنعنه، ص : رک (

  )داکتر سنزل نويداز"  مذھبی وتحوsت افغانستان

  

مدير اين . افتتاح شد) عصمت(مكتب دخترانه به نام   دومين ش١٣٠٠در سال 

وم گرديد،بانو سايره سلطان خواھر امان هللا موس) م6لي(ھا به نام  مكتب كه بعد 

                                                                             .           خان مشھور به  سراج البنات، بود 
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 آلماني و تركي تدريس مي زنانسپس مكتب تدبير منزل كه در آن    

در . انداخت ن را راه مخصوص زنااخانه ملكه ثريا شف. كردند، نيز ساخته شد 

است كه ھدف از راه  شاھي به امضاي ملكه ثريا آمده  بخشي از يك اع6ميه

گي اقتصادي شوھران شان و كمك  اندازي اين  مكتب ھا رھايي زنان از وابسته 

   .به اقتصاد خانواده مي باشد

ھمچنان يک مکتب تدبير 

منزل براى زنان کابل در باغ على 

ردان با معلمى عده يى از زنان م

ملکه .جرمنى و ترکى تاسيس گرديد

ثريا محکمه اى داير نمود که 

شکايات زنان را در مقابل شوھران 

 از قبيل ندادن نفقه و .بررسى کند

لت وکوب شدن توسط شوھران 

 .شان و يا ط6ق دادن بدون موجب

   ناميده شدسه م6لی بعد  لي کهمکتب عصمت      يک ھيئت مخفى وارسى زنان نيز

 گرديدکه عکس العمل مردان راکنترول کنند و از زنان پير خواستندکه به ايجاد

خانه ھا بروند و ببينند که رويه مردان با زنان شان چگونه است ؟ ھمه اين ھا 

 .خان شامل بودهللا  شاه امان ا در پ6ن اص6حى

» يت نسوانانجمن حما« ١٩٢٨بنابر در خواست ملکه ثريا، در تابستان 

و تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافھم کابل اداره انجمن را بدست گرفتند

براى بدينسان . خواھرشاه کبراجان مسئوليت اداره اين انجمن را بدوش گرفت

 به شاروالی .نخستين بار زنان در کار اداره مملکت با مردان شريک شدند

 ترتيب و آنھا را درشفاخانه دستور داده شد تالست زنان بيوه وبی سرپرست را

 شخص ملکه ثريا اداره مکتب مستورات را با .ھا وsبراتوارھا شامل کارنمايد

  .ھمکارى عده ئى از زنان روشنفکرکابل به عھده گرفتند

و روح ) سه رئياسما( را مادر ملکه » ارشاد النسوان«کار نشرمجله 
  .وش گرفتند کاکاى ملکه بد محمد زمان خان طرزیدختر،افزا طرزى 
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 مخصوص زنان بود که در دوران هي نشرنينخست" ارشاد النسوان"

 ه،ي اسما رسمتيري مدی بهدي خورش١٣٠٠حمل سال   در اولیاص6حات امان

 روح افزا، دختر محمد ه،ي نشرني ارمدي.  در کابل منتشرشدیھمسر محمود طرز

 ی روهيشر ننيا. بودیطرز  هللا خانبيزمان خان خازن الکتب و خواھر حب

 ی میکابل به چاپ سنگ"  ده افغانانیسرا" رنگ در یکاغذ نازک پسته ا

 ھمسر امان اي ملکه ثرمي نظر مسقري مطالب ارشاد النسوان که زشتريب. ديرس

 زنان، اخبار . زنان و دختران بودی برای شد، مطالب آموزشیهللا خان منتشر م

 ني مھم تر،ی خانه دار کودک وتي ترب،یاطي خ،یآداب معاشرت زنان، آشپز

   . دادی ملي را تشکهي نشرنيمطالب ا

قرار داشت، در برنامه هللا با ھمه دشوارى ھايى که برسرراه شاه امان ا

 ولی ھاى اص6حى دولت براى حقوق زنان فصل خاصى عنوان شده بود

متاسفانه که برنامه ھای مترقی ومدرن شاه بدليل مخالفت ارتجاع داخلی ناکام 

  .گرديد

  

  :ند خاطره از شاھدخت ھنديه دختر شاه امان هللاچ

 مين سالگرد استرداد استق6ل ٨۵ بمناسبت تجليل از در سيمناريکه 
 » ستورىخپلواکیخان دهللا امان اغازی اعيحضرت «زيرعنوان کشور، 

ماه اواخردر درشھرکلن آلمان)،ستاره آزادیخانهللا امان اغازی اعيحضرت (
 سويدن وشاھدخت ھنديه جان از روم ، من از تدويرشده بود٢٠٠٤اگست 

ن ديگر از ناليلی طرزی از سويس و مھماخانمش وشاھزاده احسان هللا و
سيمنار از .انگلستان وديگرشھرھای اروپای مرکزی اشتراک ورزيده بودند

برھبری زرين انحوربا حضور تخمين ) دافغانستان دکلتوری ودی تولنه(جانب 
 تا يک بعد از ٣برگزارشده بود واز ساعت  نفر افغان در حومه شھر کلن ٨٠٠

  .نصف شب با اجرای برنامه ھای جالب علمی وھنری ادامه يافت

ھنديه دافغانستان دختر شاه امان هللا در بيانيه خوداز خاطرات پدرش 
درعين زمان . از پدر مرحومم خاطرات فراموش ناشدنی دارم« :متذکرشد وگفت

ران طفوليت ما ھر روز رخصتی ما را در دو. خاطرات جالب وپر محبت دارم
در جريان سال ھنگامی که . برای قدم زدن به پارکھای مقبول روم می بردند
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ما را به موتر خود به بيرون از شھر و به لب بحر می  روزھا طوsنی ميشد
برای ما اطفال جشن بود، بخاطريکه با ما بازی ميکردند وبا ما خوش . بردند

که ھوا صاف می بود، پدرم خوش داشت که غروب را وقتی . ومھربان بودند
وقتی که  آفتاب نزديک به غروب ورنگ سرخ ونارنجی  وگ6بی . تماشا کند

ما دورپدر جمع .ميشد، ايشان غروب را به حالت اکرام تا آخر تماشا ميکردند 
ميشديم اگرچه اطفال شوخ بوديم ، ولی در اين لحظات خاموش می بوديم، چون 

  . به حالت متفکر پدرم احترام بکنيمميخواستيم

از وقت طفوليت ما را تعليم اس6می دادند، سعی ميکردند ما به وطن 
ما را مقابل خود ايستاده . عزيز خود وملت افغانستان عشق وع6قه پيدا کنيم

برای ما . ميکردند ومثل  يک معلم خوب ما را درس تاريخ ودين اس6م ميدادند
راجع به پروژه ھای خود و آرزوھای  . افغانستان ميدادنددرس تاريخ قديم وجديد

خودبرای يک زندگی بھتر وآرامتر وخوشبختی زنان ومردان افغانستان وبرای 
: ًيک افغانستان نوين،تشريح ميدادند  ومخصوصا برای زنان، برای ما ميگفتند
 به تا وقتی که زنان کشورتعليم نداشته باشند، ھيچوقت نميتوانند اطفال سالم

قبله گاه ما ھميشه در غم تعليم وتحصيل ما .محيط خانواده وجامعه تقديم نمايند
ًواقعا به اثرتشويق ايشان ھمه خواھران وبرادران من . ودرغم صحت ما بودند

مثل انجنيراحسان هللا،ھميشه از مصارف اضافی . به تحص6ت عالی رسيدند
 نميکرد، باوجوديکه جلوگيری ميکردند، مگر درقسمت تحصيل ھيچوقت دريغ

  .شرايط اقتصادی خوب نداشتيم

. پدرم از طفوليت برای ما عشق  پايان ناپذير به وطن را انتقال دادند
غريب يا پولدار، . ھميشه ميگفتند که برای ھرفرد افغانستان احترام داشته باشيم

اين توصيه ھا را من ھرگز . مھم يا غير مھم وبه تمام اقوام احترام بگذاريد
  .راموش نکرده ام و فراموش نخواھم کردف

برای ما . مادرم ملکه ثريا، مادر شيرين و درعين حال بسيار جدی بودند
ًمث6،چيزيکه من ھيچوقت . ھميشه آداب وبرخورد اجتماعی را ياد ميدادند

حتی وقتی که ميان خود حرف ميزيند مواظب باشيد، :فراموش نميکنم، ميگفتند
. کنار شما تير ميشود، حرف ھای شما برايش برنخوردًآن نفريکه تصادفا از 

. ميگفتند بايد کمبود طرف مقابل رادرک کنيد،ولی خود تان جدی وعادل باشيد
من کوشش ميکنم اينھا را مراعات . اين قوانين برای زنده گی خيلی مھم است
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کنم ولی خيلی مشکل است وبعضی اوقات نميتوانم ھمين توصيه ھا راکه از 
  .خود به ارث برده ام به اوsدھای خود انتقال دھموالدين 

به مرور زمان ماھمه اوsدھای غازی امان هللا خان با زندگی خود 
تا اينکه متاسفانه . مصروف شديم، ولی ھميشه با پدر رابطه خطی داشتيم

 پدرم سخت مريض شدند و دريک شفاخانه به ساعت ھفت صبح ١٩۵٩درسال 
ھنديه افزود که بعد از ھفتاد وپنج . ز دنيا بستند چشم ا١٩٦٠ اپريل ٢٥روز 

سال ھنوزھم ملت افغانستان ھميشه با احترام وبا افتخار از ايشان ياد ميکند و 
به حيث دختر امان هللا خان پدر بزرگوارم ھميشه . در قلب ھرافغان جای دارند

سخنان ھنديه جان مطابق ادبيات خودش (» .درقلبم و درخاطراتم زنده ھست
  .)ضبط شده است

 در پاسخ پرسشى در باره آخرين روزھاى حيات شاه ھنديه دافغانستان
ھنگاميکه بر بستر مرگ افتاده بود، از من هللا شاه امان ا: گفت  هللامان ا

خواھش کرد تاصداى استاد قاسم رابراى آخرين بار به او بشنوانم تا تصور کند 
 وطنی که . ازجھان مى پوشد چشموطن خودکه او در افغانستان قرار دارد و در

باشندگان آن زمان طرفداری ازاو را 
نکردند وحاs متاسف ھستند که مدت 

 دراين .طول نکشيد سلطنت شان زياد
لحظه رعشه درصدا و دستان خانم 
ھنديه پيداشد و بغض راه گلويش 
راگرفت و چون ميخواست آب بنوشد 
نتوانست گي6س آب را بلند کند و 

 برجايش گذاشت دوباره گي6س را
وحضار با وجود تأثر برايش کف زدند 
تا تعادلش را دوباره دريابد، مگر 

دامه دھد و به نتوانست به سخنانش ا
  )٢٠٠٤(با سيستانی   ھنديهشاھدخت                            .مشکل بجايش برگشت

سخنان خانم ھنديه فضاى محفل را سخت تحث تاثيرقرار داد و من متوجه 
که بسيارى اززنان ومردان محفل ھنگام شنيدن اين خاطره و آن احساس بودم 
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اه مردم دوست وآزادی ش آنروان. ميگريستندهللا عميق وطن دوستى شاه امان ا
  !  شادبادخواه

  ًيکی دو خاطره ديگر

 ھمراه نگارنده در ٢٠٠٤ اگست٣٠شاھدخت ھنديه دافغانستان، روز
ی وديرينم انجنيرستارمينووال دعوتی اشتراک ورزيد که از طرف دوست گرام

. وخانم مھربانش دکتوررحيمه جان حميدی در حومه شھر کلن ترتيب شده بود
قبل از عزيمت به محل دعوت من وھنديه جان فرصت يافتيم تا بر پل رودخانه 

از شاھدخت پرسيدم از اعليحضرت مرحوم وملکه . راين در شھر کلن قدم بزنيم
پدرجانم بسياری :  درخانه چه ميکردند؟ گفت مرحومه برای من تعريف کن که
تعريف ميکرد وسعی شان اين بود که ما را با  وقتھا برای ما از افغانستان
  . روحيه وطن دوستی تربيت کند

کار خريد مواد خوراکه و : شاه تمام کارھای خانه را خودش انجام ميداد
رش خراب ترميم خانه ورنگمالی ونجاری خانه را خودش ميکرد واگر موت

. ميشد، مثل يک ميکانيک موتر زير موترش دراز ميکشيد وآنرا درست ميکرد
ياد ميداد که چگونه با مردم برخورد داشته  مادرم متوجه تربيت ما بود وبه ما

چگونه در . باشيم وچگونه لباس بپوشيم وکدام لباس ھا رادر کدام موقع بپوشيم
ايد ھيچوقت بر ديگران خورده می ب. ميان خود گپ بزنيم که بکسی برنخورد

يادم است که ھمسايه ايتالوی ما که شنيده بود پدرم پادشاه . گيری نکنيم ونخنديم
افغانستان بوده  وحاs در ھمسايگی او زندگی ميکند، خواست به ديدن پدرم 

يکبار ديديم  مردی که بسيار . روزھای تابستان و ھوا بسيارگرم شده بود. بيايد
او تمام تکمه ھای دريشی . ی پشمی پوشيده بود به بخانه ما آمدچاق بود ودريش

ًوضعيت آن مرد واقعا . خود را بسته کرده بودوعرق  از سرورويش جاری بود

خنده آور بودو من وخواھرم ناجيه که از ھمه خوردتر بوديم، در دل خود به حال 
ينکه او از خانه ھم. آن مرد ميخنديديم ولی نميتوانستيم به صدای بلند خنده کنيم

من وخواھرم با صدای بلند شروع کرديم به خنده کردن وگفتيم اگر چند . ما رفت
خ6صه مادرجانم ما را . دقيقه ديگر او اينجا نشسته می بود شايد از گرمی ميمرد

نشاند وگفت که شما نبايد باsی کسی که بخانه شما آمده  و شما را احترام کرده 
شايدبه آن . دريشی پشمی در تابستان پوشيده خنده کنيداست، بخاطر اينکه چرا 
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مرد جرھمين لباس ديگرلباسی نداشته است، پس نبايد بخاطر لباس انسانھا را 
  .احترام کرد

از خاطرات تلخ شاھدخت ھنديه جان ، فقرشديد خانواده اعليحضرت شاه 
 خانه آقای در راه رفتن به. امان هللا در دوران جنگ دوم جھانی در ايتاليا بود

مينووال، ھنديه جان برای ما اززندگی خود در دوران جنگ جھانی  دوم تعريف 
ًتلخ ترين روزھای زندگی ما در دوره جنگ اين بود که ما ھفته : ميکردوگفت

ھاو ماه ھا تنھا شغلم ميتوانستيم بخريم وبخوريم وگوشت درک نداشت و اگر 
پدرجانم برای آنکه من .  را نداشتيمپيدا ميشد بسيار گران بود وماتوان خريد آن

وخواھرم ناجيه که ھفت وھشت ساله و خورترين خانواده بوديم،  دچار سوء 
تغذی نشويم واز رشد جسمی عقب نمانيم ، ھرسال برای مدت سه ماه ما را به 
يک موسسه خيريه در سويس که از طرف کليسا سرپرستی ميشد ميفرستاد تا 

. ال بی سرپرست  ازماھم سرپرستی صورت بگيرددر جمله ساير دختران واطف
درآنجا برای ما غذای بھتری داده ميشد که درآن  گوشت و پنيروشير ھم بود و 

چون بازھم خوراک ما شغلم بود، . بعد از سه ماه دوباره به روم برميگشتيم
واين بسيارمشکل است که آدم عوض نان خشک . بزودی ما دوباره sغر ميشديم

وعوض شيروپنيرومسکه ويا برنج وسبزی گوشت، شب ، وعوض گوشت 
  . چاشت وحتی صبح شلغم بخورد

ھنديه شرح ميداد که بار آخريکه پدرجانم ما را به سويس به ھمان 
. موسسه خيريه فرستاد ، بجای سه ماه ، مدت دوسال درآن جا باقی مانديم

ماند ، مگر به اگرچه قانون آن موسسه از سه ماه بيشتربکسی اجازه نميداد که ب
دليل شدت جنگ و بسته شدن سرحدات ميان ايتاليا وسويس ما تا دوسال مانديم 
و خوشبختانه که رئيس آن موسسه پدرجانم را ميشناخت وما را از موسسه 
بيرون نکرد وما دوسال تمام در سويس مانديم وخوشحال بوديم که اگر 

 به خانه برای ما ميسر ازخانواده بدور استيم مگر خوراک وپوشاک بھتر نسبت
ميشد و زمانی که جنگ به آخر رسيد، ما توانستيم دوباره به ايتاليا نزدخانواده  

  .بر گرديم در ترمينل قطار ريل پدرجانم برای بردن ما آمده بود

در تمام مدت دوران جنگ من فقط يک پيراھن :  ھنديه جان ميگفت
باsپوش . ه ميکردم که پاره  نشودداشتم و با اختياط از آنفقط در دعوتھا استفاد

من باs پوش برادرم را که ابتدا پدرم مدتھا آن را پوشيده . زمستانی نداشتم
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وکھنه کرده بود وبعد به برادرم رحمت هللا رسيده بود و بعد از او به برادر 
ديگرم احسان هللا رسيده بود واو آنرا رويگردان کرده بود ومی پوشيد، سرانجام 

سيد ومن آن را نزد خياط بردم وگفتم که آنرا برای من چپ وروی کند برای من ر
دخترجان يک لباس فقط يکبار ميتواند روی گردان شود واين :، خياط گفت

بناچار ھمان باsپوش را من . ديگرآنقدر کھنه است که نه چپه ميشو نه راسته
ن روزگار بدين سا. پاره کردم واز قسمت ھای  پشت  آن برای خود دامن ساختم

  .ميگذشت

شاھدخت ھنديه جان که خود سختی ھای زندگی را لمس کرده و به 
اصط6ح از دل گرسنه ميآيد ، ميداند که کمک به يک انسان محتاج چقدر ارج 

به ھمين دليل او تا ھين . ناک  وچقدر يک عمل انسانی وبشردوستانه است 
نستان خود را به اين اکنون ھم برای کمک به کودکان وزنان بی سر پرست افغا

در وآن در ميزند و لباس  ودوا و کفش وحتی زيورات غيرمود روز را از زنان 
ايتالياييی جمع آوری ميکند وبرای زنان ودختران محروم وھردم شھيد 

 ٢٠٠  به افغانستان سفر کرد و در حدود٢٠٠٤درسال  .افغانستان می رساند
وسيله طيارات نظامی آنکشور باخودبه کيلوگرام از اموال کومکی را از ايتاليا ب

: ھنديه جان برايم گفت. کابل انتقال داده و به  زنان محتاج کابل تقسيم کرده است
سفر با طيارات نظامی بسيار مشکل است، زيرا که صدای ماشين طياره در داخل 
طياره می آيد وانسان را چنان کر وگنس ميکندکه تا دوسه روز بعد از رسيدن 

خانم ھنديه جان اکنون که . سان صدای طياره را درگوش خودحس ميکندبازھم ان
ھفتاد وشش سال دارد بمن گفت که بازھم مقداری اموال کمکی تھيه کرده 
وميخواھد آنھا را با طياره نظامی ايتاليا با خود به کابل انتقال بدھدوبه محتاجين 

مھای جھادی درسالھای تجاوز قشون سرخ وسالھای حاکميت تنظي.توزيع کند
 ھزار دالر از موسسات خيريه در ايتاليا وسويس اوطالبان خانم ھنديه صدھ

وفرانسه و غيره کشورھا جمع  وبه زنان وکودکان بی سرپرست به کمپ ھای 
بدون آنکه يکبار ھم ازخود نام گرفته . مھاجرين افغاندر پاکستان فرستاده است

 خانم ھنديه جان را با شرح من اين بخش از کمک ھای انسان دوستانه. باشد
زندگی اش در مقاله ديگری نوشته ام و درسايت آريايی وسايت فردا ودر مجله 
درد دل افغان و در جريده مردم چاپ امريکا به نشر سپرده ام تا مردم افغانستان 

  .خدمت گزاران واقعی کشور خود راپاس بدارند



 ٣٤ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

 پاک وطن پرستى را از ياد اين بانوى فداکار و از خود گذر افغان که شير
  ! ملکه ثريا خورده است ، ھمواره گرامى باد

  

  :شاه امان هللا برسر حقوق زنان  با ونروحانيت خالفم

ن قانون منع خشونت  به تعليق گذاشت هطابردر   داکتر سيدعبدهللا کاظم

عليه زنان از سوی ولسی جرگه،که با عکس العمل وسيع نھاد ھای مدنی و 

مقالۀ شرو زنان کشور در داخل وخارج روبرو گرديده است،مدافعان حقوق ب

 سال قبل ٩٠بحث برحقوق زنان اکنون بار ديگر به "تحت عنوان جالبی 

  . نوشته است"برميگردد

 ايشان برای اثبات اين نظرخويش به بازتاب گزيده ھايی از صورت بحث 

ا يعنی  پرداخته است که خواندن آن گزيده ھ١٩٢٤/ ١٣٠٣جلسات لويه جرگه 

عقب گرايانه م6ھای کم سواد در تحريم حقوق زنان وموقف گيری اعتراضات 

امان هللا در برابر روحانيون متعصب، مو براندام انسان راست شاه مترقی 

برای آنکه تصويری از وضعيت لويه جرگه آنزمان در ذھن خواننده ايجاد . ميکند

نعکاس قتباس ودراينجا ا) ه آنبه استثنای مقدم(را  شده باشد،من نيز اين مقاله

که چرا جامعه ما برای ھرتحول اجتماعی بخصوص در مورد ديده شود ميدھم تا 

 با مشکل ھمين کهحقوق زنان  بايد صد سال با احتياط گام بردارد ورعايت 

   نمايد؟ را از صفر آعازودوباره آن از راه رفته پس بگردد سياسی روبروشود بايد

ِاينکار ولسی جرگه که دراين روزھا مورد انتقاد «:داکترکاظم مينويسد
شديد جامعه مدنی کشور و مؤسسات حقوق بشر قرار گرفته است، ما را بياد 

 سال قبل می اندازد که در عصر فرخندۀ شاه عدالت پرور افغان اعليحضرت ٩٠

در سال » نظامنامۀ نکاح، عروسی و ختنه سوری«غازی امان هللا خان با انفاد 

ھمھمه و غوغا ايجاد کرد و حلقات محافظه کار کشور آنرا ) ١٩٢٣ (١٣٠٢

و حتی بعضی از مواد آنرا مغاير شرع شريف دانسته عليه آن به » بدعت«يک 

ازآنجائيکه اين نظامنامه پس از تصويب شورای . تبليغ وسيع دست يازيدند
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 نظامنامه اساسی دولت عليه افغانستان ـ«دولت وقت نافذ شده بود، برطبق 

که درآنوقت حيثيت » لويه جرگه«ايجاب ميکرد به » ١٣٠١مصوبه لويه جرگه 

شد تا با تصويب آن ازيکطرف تبليغات ميرا داشت، رويت داده » مرجع تقنين«

سؤ مخالفان پايان می يافت و ازطرف ديگر نظامنامه مشروعيت قانونی خود را 

  . کسب می نمود

ھد بود تا يک قسمت فرمان در ارتباط با نقش لويه جرگه بيمورد نخوا

 صادر گرديده بود، دراينجا ١٣٠٣شاھی را که جھت دعوت وک6ی لويه جرگه 

اين کمترين عبادهللا از بدو جلوس خود «: در فرمان آمده است.از نظر بگذرانيم 

اساس سلطنت وطن عزيز خود را ) ص(تتبع به پيروی سنت سنيۀ محمد 

 مملکت شاھانۀ خودم تشکيل مجلس بمشوره وضع نمود، درپايتخت عالی بخت

شورای دولت که مرکب از وک6ی منتخبه شما ملت و اعضای طبيعيۀ مأمورين 

دولت است، نموده که ھمه قوانين و نظامات مملکت داری در آنجا غور و 

 ھمچنان در. خوض ميشود و بعداsتفاق آرأ درمعرض اجرا آورده ميشود

قه داريھا مجلس مشوره از اعضای مرکزھای ھمه وsيات و حکومتھا تا ع6

منتخبۀ وک6ی شما ملت دائر و ھمه اجرأت آن مطابق احکامات الھی بواسطۀ 

با وجود اين ھمه . مأمورين دولت باتفاق و مشورۀ وک6ی منتخبه اجرا ميشود

مجلس مشوره که به پيروی سنت سنيۀ درھمه مملکت شاھانه اجرا است، چون 

 ازحکومت دانسته نفع و ضرر وطن عزيز خود را حکومت را از ملت و ملت را

ًبھمه ملت نجيب خود مشترکا مساوی ميدانم، اراده نمودم که مکررا يک مجلس  ً

که مرکب باشد از علما، سادات، مشايخ، خوانين و وک6ی » لويه جرگه«به اسم 

ھمه اقوام به دارالسلطنه کابل انعقاد يافته در ھمه امورات مملکت داری و 

ادات ترقی و تعالی و تنظيم نظامات و قوانين دولتی و تمام سياسيات داخله پيشنھ

و خارجه بحث و مذاکره نموده شود و آنچه خير و بھبود اداره حکومت و فوز و 

ًف6ح اھالی ملت را با اتفاق آرا م6حظه نمائيم، متفقا تنظيم و بعد از اتفاق آرا 

 نمائيم تا باشد که با اتباع سنت فزون ًمتوک6 علی هللا در اجرأت آن عزم بالجزم

 و ١٠صفحه . (»اول اس6م ترقيات دينی و دنيوی خودھا را فائز و نائل شويم

  )    رويداد لويه جرگه١١
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 اسد زير نظر ٩ سرطان تا ٢٠ منعقده پغمان که از ١٣٠٣در لويه جرگه 

 تمام نفر اراکين دولت و نمايندگان مردم از١٠٥٤شاه امان هللا با اشتراک 

وsيات افغانستان دائر شد، يک تعداد معاھدات با دول متحابه و نيزنظامنامه ھا 

مورد بحث و مشاجره جدی » نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری«از جمله 

قرار گرفت که برخی مواد اين نظامنامه به اثر فشار ھای وارده از سوی 

وط به شرايط موضوعه محافظه کاران مذھبی تعديل گرديد، بخصوص مواد مرب

  . در مورد تعدد ازواج و نکاح صغيره

  

رويداد لويه جرگه «گزارش مکمل اين لويه جرگه تحت عنوان 

 ٤٥٢درھمان سال در مطبعه سنگی وزارت حربيه در »  ش١٣٠٣دارالسلطنه 

صفحه و به تعداد يک ھزار نسخه چاپ شد که جريان مباحثات روی مواد 

 آن کتاب به تفصيل بيان شده ١٩٧ الی ١٦٧حات نظامنامه فوق الذکر در صف

اين سند تاريخی و مھم افغانستان اکنون بسيار کمياب و به ندرت پيدا . است

ًميشود، زيرا رژيم ھای بعدی آنرا عمدا جمع آوری و از دسترس بدور 

نگھداشتند و ترس از آن داشتند که مبادا شيوه ھای بحث دموکراتيک آن عصر 

با مطالعۀ متن . د و تاحدی استبدادی رژيم ھای بعدی اثر گذاردبر شيوه ھای مقي

ًکامل اين کتاب م6حظه ميشود که يک پادشاه شخصا به محضر وک6ی ملت 

ميرود و با جبين گشاده به نظريات وک6 گوش ميدھد و به دفاع ازخواسته ھای 

رج بھيخواھانه حکومت بطور منطقی و دلسوزانه استدsل ميکند و اما  با ا

اين نوع دموکراسی و ھمچو يک . گذاری به رأی اکثريت از نظر خود ميگذرد

پادشاه درھيچ کشور اس6می نظير نداشت و حتی در بسا کشورھای مدرن 

  .اروپائی اين روش کمتر معمول بود

   

  جريان مباحثات لويه جرگه پيرامون نظامنامه

  »نکاح، عروسی و ختنه سوری«

  ) ـ جلسۀ قبل از ظھر١٣٠٣ن  سرطا٢٩روز دوشنبه مورخ (
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  :بيانيه مقدماتی شاه امان هللا غازی

ايزد پاک ھمچنانيکه در قرآن مجيد بما مسلمانان اجازۀ نکاح را تا «

چھار زن عطا و کرامت فرموده است، ھمچنان بلکه بيشتر از آن بربندگان خود 

 زمان اسفا دراين. تأکيد عدالت و مساوات را درميان ازواج شان نموده است

فنکحو ماطاب لکم من (اکثری از مسلمانان اين حصۀ ک6م رب العالمين را که 

ًاست تماما به نظر قبول می بينيم و از آن حصۀ ) النساء مثنی و ثلث و رباع

اين عاجز . ًکام6 صرف نظر نموده ايم) وان خفتم اs تعدلوا فواحدة(مھمۀ آن که 

نوير احکام رب قدير و متوجه نمودن از وضع اين نظامنامه بجز از تعميل و ت

مسلمانان را بسوی خطای فاحش شان و آنھا را موفق داشتن و مکلف نمودن 

  .»بدين حکم پروردگار، ديگر چيزی را درنظر نداشتم

مقصدم از وضع اين نظامنامه آن ! بلی«: شاه امان هللا در ادامه فرمود

 بغير از نفاق ملت افغانيه است که من عاجز از زمان شھزاده گی خويش الی آsن

و قتل و قتال در خصوص زن گرفتن و دختر دادن ديگر چيز را  نديده ام و نمی 

آرزو دارم که بيک طريق خوب و يک روش مرغوب که خوشی جانبين را . بينم

حائز باشد، مراسم ازدواج را بنمائيد تا حيات و گذاره و صورت معيشت شان به 

ديده ام که مابين دو برادر درخصوص ! وهللا. گذرداتفاق و خوشی و  يکرنگی ب

يک زن اينطور عداوت و عناد پيدا شده که اگر در راه آن برادر، ديگر برادر 

ھمچنين نکاح . خود را ببيند، بجز آنکه سرش را قطع کند، دلش سرد نميشود

صغارت نيز موجب مشاجرات و مناقشات ديده و شنيده شده، چنانچه يکی 

گويد که اين دختر را پدرش در وقت صغارت برای من نامزد کرده برخواسته مي

دراينصورت ھم در خانۀ داماد يک نزاع پيدا ميشود و ھم درخانۀ عروس . است

  . »منافرت بوجود می آيد

ايشان درخصوص شخصيکه يکزن داشت و خواھش نکاح ثانی را می 

شخص عادل و در نکاح دوم دو نفر شاھد بياورد که «: نمود، چنين گفت که

باانصاف است، چرا آن زن اول بيچاره درصورتيکه بر وی ديگر زن بيايد، 
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sکن از خوف مظالم شوھر . معلوم است که با يک عالم زحمات دچار ميگردد

) شوھر(ھرقدر ظلم و تعدی که . صدائی نمی کشد و آوازش بجائی نميرسد

 محکمه ھا بی پرده بعضی زنھا که در.  مينمود، بيچارۀ فلک زده تحمل ميکرد

ميرفتند و شوھرش که بيرون بايک وضعيت خيلی قشنگ می برآمد، بواسطۀ که 

فقط برای دفاع از اين . زنش او را در محکمه آورده، ھزار لعن و طعن می شنيد

مظالم و قايم شدن عدالتيکه خداوند تأکيد آنرا در ازدواج فرموده، گفتيم يک 

ه ميل به نکاح ثانی دارد، قبل از عروسی شاھد و يک تصديق نامه آن مردی ک

دراين نکته من خير . بدھد که زن اول و ثانی را بيک نظر ديده و عدالت مينمايد

مثل امروز زکوة را مردم بسيار کم ميدھند، اما ماليه را . ملت خود را ميدانم

بخوبی ميرسانند، چيست که در حصول زکوة محصل مقرر نيست و بر ماليه 

  .»گويا مصدق محصل عدالت و مساوات گفته ميشود.  استمحصل موجود

ھزار افسوس برناخوانی و جھالت که نظامنامه را «: شاه امان هللا افزود

نخوانده و نديده چنان گفتند که حکومت امر کرده تا رضای زن اول نباشد، احدی 

 .مساوات بکن، عدالت بکن، چھار زن بگير! آغا! نی. ديگر زن گرفته نميتواند

sکن از آن چھار زن که ھميشه دربين شان جنگ و جدال و قتل و قتال باشد، 

حکومت شما گاھی نگفته که در گرفتن زن ثانی . بخيالم يک زن بھتر است

رضای زن اول بکار است، کدام زن است که بگرفتن يک زن ديگر شوھر خود 

ی باين امر را امر کند و رضا باشد، حتی اگر يک زن لنگ و کور ھم باشد، گاھ

اما دروقتيکه يک مرد عدالت و . خوش نيست که شوھرش زن ديگر بگيرد

مساوات نداشته باشد، گاھی راضی نيستيم که زن ديگر بگيرد و باز ھردوی 

ھرکس که بحث و مذاکره و تنقيد برين نظامنامه . شان در محکمه حاضر شوند

ود، بشنويد و فقرات داشته باشد، اينک نظامنامه برای تان سراپا خوانده ميش

من . بحث طلب را بيرون نويس کنيد که درخاتمه برآن گفت و شنيد نمائيم

 ١٧٠ تا ١٦٧صفحه . (»حاضرم که ھمراه تان در آن موضوع گفت و گو نمايم

  )رويداد لويه جرگه
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  :ۀ عروسی وختنه سورینام برنظاممباحثات

منامه را پس از پايان گفتار اعليحضرت، منشی مجلس متن مکمل نظا

قابل ذکر است که شاه . قرائت کرد و مباحثه روی مواد متنازع فيه آن آغاز گرديد

ًامان هللا در برابراعتراض ھر وکيل شخصا به توضح می پرداخت و می کوشيد 

  :طرف را قناعت دھد که دراينجا فقط با ذکر مختصراھم مطالب آن بسنده ميگردد

رفتن بيشتر از يک زن است، که درآن ذکر نگاي هوکيل مشرقی برماد

دراينجا حکم بدست «: درصورت عدم عدالت و مساوات اعتراض کرد و گفت

مردان است که خواه يکزن ميگيرند يا چھار زن، حکومت حق ندارد که منع 

کند، چرا که در شريعت موقوف نشده و درصورت عدم عدالت و مساوات زن 

ل ميگيرد تا او ھمراه مختار است که خودش در محکمه ميرود و يا وکي

 ـ ١٧٠صفحه(».شوھرش مباحثه کند و حقوق حقۀ آن زن را بدستش بدھد

١٧١(  

اين حکم در کدام ماده و درکدام صحيفه نظامنامه مندرج «: اعليحضرت

و از ) دشمنان(اين افواه که زبانزد عوام گرديده، از تبليغات اعداء ... است

ا تعدد ازواج را مانع نشده است، ًابدا حکومت شم.....بيخبری خود شما است

البته يگانه خواھش حکومت آنست که برطبق فرمايش ايزد پاک عدالت و 

مساوات حقيقی دربين طبقۀ ذکور و اناث مرعی و معمول باشد و اين از بديھات 

ًاشخاصيکه بيشتر از يک زن را درحبالۀ نکاح ميگيرند، ابدا مراعات عدل است 

وsدۀ يکزن اطفال ديگر زن شوھر خود را که و انصاف را نمی کنند و ا

درحقيقت برادراند، با اقارب و طرفين او به نظر بغض و حسد نگريسته و رفته 

رفته از ھمين تعدد ازدواج چنان يک نفاق و بيگانگی در بين اقارب نزديک 

برضد اوامريکه ايزد پاک که بار بار ما را با اتحاد و اتفاق دعوت کرده، اعمال 

 از اينرو حکومت تان نه حکم امتناع تعدد ازدواج را .ری بوجود می آيدناگوا

کرده و نه يکسر اجازه داده است که باوجود مظالم و بی انصافی و اعتساف 

پيشگی چند زن بنمايند که بدون مصدق و ع6مات و شواھد عدالت ) ستم وظلم(

اف و مساوات و بيشتر از يک زن را گرفته بتوانند، البته اگر کسی تصديق انص
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. »عدالت ناکح را بکند، گاھی حکومت او را از تعدد منکوحات مانع نميشود

  )١٧٢ ـ ١٧١صفحه (

مولوی فضل ربی بعد از يک مقدمه به تائيد عدالت در تعدد ازواج چنين 

خطاب عدالت ازطرف رب العزت برای شوھران است، نه برای اولی «: گفت

 را در تعدد نکاح به تقرر مصدق و شرط لھذا پادشاه ھيچ حق مداخلت. اsمر

عدالت نخواھد داشت و اين ھم بديھی است با وجوديکه يک مرد در موقع نکاح 

خويش تصديق عدالت خود را بنمايد، چون قبل از وقت است بعد از نکاح اگر 

ًعدالت نکند ازعقل بعيد نيست، پس عق6 و نق6 وجود و شرط مصدق در تعدد  ً

  )١٧٢صفحه . (»ازدواج بيسود است

با بيان فوق شور و غوغا برخ6ف تقرر مصدق درلويه جرگه برپا شد و 

ھريک ازعلما و وک6 وسادات برپا خواسته نظريات مطوله و مختصر خويش «

مقصد صکوک (ًرا برعدم تقرر مصدق خاتمه ميداد و ھم ضمنا از محصوليکه 

د، زمزمه سرائی کرده برنکاح ثانی و ثالث و رابع حسب المراتب مقرر بو) است

ًو متفقا اظھار داشتند که مصدق و محصول ھردو بايد الغا يابد و ذات ھمايونی 

  .»بکمال بشاشت و خندۀ پيشانی حسب النوبه به سخن ھرکدام گوش ميداد

درباره مصدق «: چنين گفت» حضرت صاحب شوربازار«در اين موقع 

ن آرزومندم محصوليکه بر شخص خودم ھيچ گفته نميتوانم که باشد يا نه، sک

ًشوھران نکاح دوم، سوم و چھارم دراين سال مجددا مقرر شده است، معاف 

  )١٧٣صفحه . (»گردد

اعليحضرت که ازجوش و خروش وک6 درحيرت فرو رفته بود، بار ديگر 

ًما و شما تماما از طبقۀ «: رشتۀ سخن را بدست گرفت و خطاب به وک6 فرمود

و نگاه ما ديگری را نمی شناسند و اسباب مسرت و اناثيه که بجز از چشم 

ًمخصوصا . غمگينی شان خندۀ پيشانی و چين جبين ما مردان است، مسؤليم

شخص خودم که با الطاف خداوندی پادشاه شمايم، چنانچه که از رفاه و آرامی 

ًشما مردان مسؤلم، بيشتر از آن از رعايای اناثيه خود نيز شرعا و عق6 و نق6  ً ً

بخدا که دل و جان و وجدان من گاھی بدين امر روادار نيست که محض . ؤلممس

صفت اين ھمه ) حيوان(بواسطه خواھش نفسانی يک عدۀ از مردان بھيمه 
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پريشانی ھا و مذلت را بريکدسته از رعايای مظلومه بی زبان ملتم که طبقه 

علما و فض6 مستورات است، روا دار شوم و اين را ھم ناگفته نميگذارم که شما 

ھمچنان که من در اين مسؤليت داخلم، زياده تر از آن زير بار اين مسؤليت 

کسانيکه ترتيب معيشت و نگرانی آنھا را خداوند به ! از برای خدا. خواھيد بود

ذمۀ شما گذاشته است، آن حق را رعايت کنيد و عينک بھيمه صفاتی را از خود 

زندگانی مردی که .  دقت را بکار بريددور کرده به چشم حق بين در اصل مسئله

يکزن داشته باشد، نسبت به اشخاصيکه زنھای مختلفة السيرت متعددی را 

  )١٧٤صفحه (. »داشته باشد، چقدر متفاوت است

مولوی محمد حسن خان پس از تائيد سخنان اعليحضرت پيشنھاد کرد که 

ته باشد، چون درصورتيکه مرد بعد از ازدواج واحده خيال ديگر زن را داش«:

عدل محال است و از عدم عدل آن انديشۀ شقاق sحق ميشود، پس ھنگام 

ازدواج مزيد يکنفر ازطرف مرد و ديگر از اھل زن پيشتر مقرر باشد تا اص6ح 

ًشانرا بعمل آورد و اين دونفر دايما ضامن و مراقب و منفعت احوال ھردو طرف 

  )١٧٥صفحه . (»باشند

يک م6 برپا خواست و به «ظر را تائيد کرد ولی مولوی محمد بشير اين ن

تائيد مولوی بشيرخان و اعليحضرت غازی و عموم کلمات از حد مفيد را ايراد 

کنان بعرض رسانيد که شريعت محض بغرض اقامه عدالت برای زنانيکه در 

واقع ) سستی(نفقه و کسوت و غيره لوازماتش از طرف شوھر نقص و فتوری 

موصوف پيشنھاد کرد . » داده است که بحکومت استغاثه کندشود، حکم و اجازه

اگر به جای مصدق در نظامنامه چنان تصريح شود که زنان مظلوم که «: که 

حقوق شانرا مردان تلف کنند، حق دارند به ھر ذريعۀ که ميتوانند اين مسئله را 

، به محکمه مرافعه کنند و حکومت راست که ع6وه برتوصيۀ عدالت و مساوات

  .»آن مرد ظالم را مجازات کند

ًتماما تائيد کنان اين نظريه را تصويب نموده و آرزوی «با اين گفته 

اعليحضرت با احترام به نظر . »منظوری آنرا از حضرت پادشاھی التجا کردند

اکنون که شما علمای اع6م «: اکثريت وک6 پس از يک مقدمه کوتاه چنين فرمود

اشيد و ھم برای دوام عدالت و مساوات درباب زن خواستار معافی محصول ميب
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حق شکايت نمودن را به محاکم عدليه داديد و ھم حکومت را به مجازات 

شخصيکه بر ازواج خويش مراعات عدالت را نميکند، اختيار داديد، ھردو يک 

مطلب است گويا من از اول پھره دار مقرر کرده بودم که دزدی نشود و دزد به 

شما ميگوئيد که حاجت ندارد اگر دزدی شد ومال غائب گشت، باز از نظر نيايد و 

روی تفتيش و دsيل و امارات ھم مال را پيدا ميکنيم و ھم دزد را مجازات 

اين خادم شرع شريف نيز برين نظريه شما مسرور و ازين حق پسندی . ميدھيم

لم پيشه شما که ھمواره برای نسوان مظلوم حق استغاثه را از دست شوھران ظا

برای حکومت قيد اوليه که در نظامنامه بود و اين قيدی را . داديد، تشکر ميکنم

که شما به جھت ھميشه فی الحال رأی داديد، فرق نميکند، بلکه نسبت به پيشتر 

  )١٧٨صفحه . (»زياده تر حکومت ترقب عدالت را مينمايد

يکه اگر برای اشخاص! اعليحضرتا«: دراين اثنا يک وکيل عرض کرد

زنان خود را از رفتن محکمه باز ميدارند، ھم مجازاتی مقرر شود، برای ادامه 

: اعليحضرت در جواب فرمود. »!عدالت و مساوات چقدر موزون خواھد بود

ضرور بايد ھم بر شوھرانيکه زنان مظلوم خود را از استغاثه به ! بلی! بلی«

 مردی که با وجود محکمه شرعيه مانع ميشوند، مجازات مقرر گردد و ھم بر

ًتنبيه حکومت مکررا باز بی مروتی و مظالم پيشگی را واگذار نشود و باز 

استغاثه از دست وی بحکومت برسد، بايد قدری مجازات وی در مرتبۀ دو و سه 

  )١٧٩صفحه . (»حسب المراتب کسب زيادت و شدت نمايد

ندھار باآنکه بحث به اتفاق آرای عمومی خاتمه يافت، يکی از وک6ی ق

چنانچه مردان درصورت عدم عدالت و مساوات به نزد «: چنين پيشنھاد کرد

حکومت مسؤلند، بايستی حکومت ما برای زنانيکه ناحق به محکمه ازطرف 

مرد شکايت کنند و ريش شوھران خود را بدست قاضی و محتسب بدون سبب 

اب او قبل از اينکه اعليحضرت به جو» !بدھند، نيز مجازاتی مقرر نمايند

اعضای لويه جرگه سبقت جسته جواب ھای بسيار معقول برای وی «بپردازد، 

گفتند که اول زنان را اينقدر جرئت نيست که ناحق و بدون سبب عريضه پرداز 

  .»شوند و باز شريعت بدون گواه و دليل سخن ھيچ کس را نمی شنود
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 بجه را نشان داد و اعليحضرت عموم حضار را ١٢دراينجا ساعت 

رخص فرمود و مزيد مباحثه نظامنامه نکاح و عروسی را به جلسه بعد از ظھر م

 با ١٣٠٣ سرطان ٢٩بعد ازظھر ھمان روز يعنی دوشنبه مورخ . موکول کرد

  :گفتار مختصر شاه امان هللا چنين آغاز شد

بنام خداوند مھربان آغاز ميکنم ـ بحث ما در تعدد ازواج بود که قرار «

مفتی بھا حنفی فيصله شد، حاs بفرمائيد ديگر در کدام رأی عمومی و مسائل 

  »مادۀ آن بحث داريد تا بران گفت و شنيد بعمل آيد؟

فوايدی را که ذات معالی صفات «: يکنفر م6 برخاست و بعرض رسانيد

پادشاھی در توقيف نکاح صغيره سنجيده اند، برھمگان ظاھر است و نمايان و 

ه و دشمنان افغانستان برين حکم ھمايونی تنقيد اما بعضی از مردان منافقت پيش

آرزومنديم . مينمايند و درحقيقت در تنقيد خويش حق به جانب نيز شمرده ميشوند

)  رويداد لويه جرگه١٨١صفحه (» !که نکاح صغيره ممنوع قرار داده نشود

تعجب است که م6ی موصوف  با دفاع از نکاح صغيره  خود را نيز در جمله [

  ]ـ تبصره نويسنده! و دشمنان افغانستان قرار دادمنافقين 

 اعليحضرت با شنيدن اين موضوع  رشتۀ ک6م را بدست گرفت و به 

  : تفصيل صحبت کرد و چنين فرمود

اين خادم ملت ھمواره آرامی و آسوده بودن شما را زير نظر دارم و از «

 وفاق کلی خداوندھميشه خواستارم که بين عموم ملت افغانستان يک اتحاد و

حکمفرما بوده و خداوند نفاق و دوئيگرھا را از عموم سکنۀ افغانستان دور 

معلوم است که يگانه موجب بغض و عداوت و فرقه بندی دراين . داشته باشد

سرزمين افغانی اکثريه از نکاح صغيرات بعمل می آيد؛ دونفر باsی يک دختر که 

دعوی ميکنند و ھرکدام وسائل جائز ًآن بيچاره قلبا يکی شانرا خواستار نيست، 

اما چون آن دخترک . و ناجائز را برای بدست آوردن مدعای خود بکار ميبرد

مظلومه در صغارت بصورت مشروع و يا غيرمشروع بيکی ازين دونفر ازطرف 

ًاوليای نکاح داده شده است و يا ابدا به احدی ازيکی دو مدعی  داده نشده، sکن 

اوقات و ) ضياع(مظلومه دعوا را اقامه داده بعد از تضييع اين مرد ناحق برآن 

مصارف بسيار و مشاجرات و مناقشات زياد، آن دخترک را يکی از آنھا بھر 
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ذريعۀ ممکنه که باشد در حبالۀ نکاح خود می آورد و اثرات آن حريف مقابل او 

 اين را که زن را باخته است، برين امر وادار ميکند که به ضرر مالی و جانی

ازطرف ديگر آن . مرد بکوشد و اين مسئله رفته رفته کسب وخامت ميکند

ًمنکوحۀ مظلومه که جبرا بزور پول و شاھد و گواه و حکم ابنای حکومتی و 

ًمحکمه، عيال برای آن مرد قرارداده شده است، چون طبعا و قلبا مرد را به نظر  ً

ز اين رو ھمواره عيش و اکراه می نگرد و محبت او را به دل نمی پروراند، ا

حيات ھردويشان منغبض ميباشد و نه درمال و نه در اوsد شان برکت و منفعتی 

  .چنانچه شايد و بايد بعمل می آيد

اکثريه بعد از ايجاب و قبول زمان صغارت «: اعليحضرت در ادامه فرمود

بيکی از طرفين عوارض جسمانی و مادی  بھمرسيده، در زمان بلوغ مرد زن را 

و زن مرد را بواسطه داغھای چيچک که بررخسار ھای شان عائد ميشود يا 

بواسطه سوختگی يا از بام افتادگی و يا بواسطه اف6س و يا ديگر اسباب که 

ًحتما درين قدر مدت که طرفين بسن بلوغ ميرسند، واقع شدنی است، به نظر 

ت، در آن فوت نفرت نگريسته و يگانه مقصد محبت و ايت6فی که از ازدواج اس

. ميگردد بلکه بجای دوستی و محبت ھرروز به منافرت و مشاجرت می پردازند

بسيار ديده شده است باينکه صغيره را اوليای او در طفلی به نکاح داده است، 

اما در ک6نی اين صغير و صغيره به ھزار حيله و به بھانه خود ھا را از ھمديگر 

بعد از اعطای صغيرۀ خود بيک نفر فوت جدا کرده اند و دربسا اوقات ولی 

ميکند و ديگری ازين موقع استفاده کنان بران دختر دعوی مينمايد، چون ولی 

در قيد حيات نيست که قول يکی ازين دونفر را تصديق کند، از اينرو مسئله به 

منازعه می انجامد و اکثريه مردمان دنيا دوست بااينکه صغيرۀ خود را بيک نفر 

ند اما چون از اف6س و بعضی اعمال او مطلع ميشود، علی الفور از نامزد ميک

وی دلسرد شده به ھزار حيله و بھانه آن صغيرۀ خود را از وی خ6ص کرده به 

ديگری که صاحب ثروت و مال و ھستی ميباشد، او را ميدھد و باين رويه 

  ».نامرضيۀ خود و صغيرۀ خود را مأخوذ عندهللا مينمايد

بنابرين فقرات و اسبابيکه به شمۀ از آن «: ريح  کردند اعليحضرت تص

تلميح رفت، اين خيرخواه و منفعت پسند ملت خويش امر نمود که دعاوی 
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مناکحات صغاريکه ماقبل ازين شده اند، تا سه سال بايد خاتمه داده شود و در 

محاکم عدليه رفته اگر دعوی داشته باشند، فيصله نمايند و مابعد از سه سال 

ًدعاوی آنھا که عموما ناحق و بجز از تضيع اوقات ديگر ثمری نميدھد، شنيده 

  )  ١٨٣ تا ١٨١صفحه (» .نميشود و در آتيه بايد به نکاح صغيره اقدام ننمايند

درمتن مشخص نشده که مقصد جناب [دراين ارتباط حضرت صاحب 

ت شمس المشايخ ميباشد و ياجناب نورالمشايخ، زيرا ھر دو شخصيت عضوي

چيزيرا که اعليحضرت غازی «: چنين گفتند] لويه جرگه را داشتند ـ نويسنده

فرمودند، از نقطه نظر شفقت و عاقبت انديشی خيلی درست است و اما نکاح 

صغيره يکی از مھمات بزرگ مسائل فقھيه است و درآن ابحاث مطولی در 

اضين نکاح معرکته ا¬رائی در کتب فقھيه مرقوم آمده است، حتی عدۀ از مرت

صغيره را بنا براينکه حضرت رسالت پناھی ام المؤمنين حضرت عايشه صديقه 

نيز شمرده اند، لذا رجا ) سنت(را در صغارت نکاح کرده اند، مسنون ) رض(

صفحه (» .ميشود که نکاح صغيره جائز و دعاوی آن در محکمه مسموع گردد

  )١٨٤ ـ ١٨٣

 ھا ھمه از نظر اعضای تميز عضو تميز که نظامنامه[مولوی عبدالواسع 

درجواب حضرت ] می گذشت و بعد از تائيد آنھا مرعی اsجرا ميگرديد ـ نويسنده

حکمی که درانسداد  نکاح صغيره شده است، درست است و امر «: صاحب گفت

اولواsمر در امثال اين مسائل حکم و جوب را دربر ميگيرد، زيرا اين مسئلۀ 

َمسلم اصول است که قول ض َ عيف و لفظ قليل را امر اولواsمر به مرتبۀ وجوب ُ

حاsنکه نکاح صغيره مباح است، چون باين فعل مباح امر اولواsمر . ميرساند

ًانضمام يافت، ظاھرا حکم وجوب را دريافته، از اينرو بااينکه نکاح صغيره در 

ًکتب فقھيه صرف جواز داشت چون برخ6ف آن حکم ھمايونی صادرشد، ظاھرا 

مقصد از گفتار مولوی عبدالواسع ) [١٨٤صفحه (» .ًرعا ممنوع گرديدو ش

آنست که نکاح صغيره جواز دارد و چون قول ضعيف و لفظ قليل را دربر دارد، 

بنابرآن امر اولواsمر يعنی پادشاه ميتواند آنرا نفيه و منع کند  و اينکار مانع 

  ]شرعی ندارد ـ نويسنده
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 و با شدت به رد گفتار مولوی عبدالواسع دراينجا يک م6 از جا برخاست

را که شما و امثال شما درنظامات کورکورانه از  چيزی آن«: پرداخت و گفت

ًمسائل ضعيفه و خياsت سخيفۀ خود داخل کرده ايد، حقيقتا م6متی برذات ستوده 

صفات امير معظم غازی ما نيست، تنھا مظلمه و گناه آن برشما و امثال تان 

شما نميدانيد و از زبان حضرت صاحب نشنيديد که حضرت ختمی است و آيا 

سيدنا عايشه را در آوان ] است ـ نويسنده) ص(مقصد حضرت محمد [مرتبت 

صغارت نکاح کرده است و عدۀ از اھل سلف و خلف براين امر دوام ورزيده اند 

و اين نکاح صغيره نيز از امور مسنون شمرده ميشود، پس چگونه سنت بقول 

واsمر نه تنھا از مرتبۀ مسنونيت اسقاط نميشود، بلکه برخ6ف آن حکمی اول

  )١٨٥صفحه (» .اصدار ميگردد

شما درتعريف سنت ! م6 صاحب«: مولوی عبدالواسع در جواب گفت

سھو کرديد و برمغالطه نکاح صغيره را مسنون قرار داديد زيرا که آن از سنن 

طعام تناول فرموده و ) ص( معادی و طبيعی است، چنانچه حضرت رسول اکر

ًخفته اند و تفريح مزاج و غيره اموراتيکه طبعا بايک انسان ملزوم است، کرده 

ًضمنا صغيرۀ را نيز نکاح فرموده اند، پس ازآن عادت و طبيعت نبايست يک . اند

  )١٨٥صفحه (» .امر مسنونی را استخراج کرد

پا ه صاحب بو ديگر تميز برعليه مولوی قاضی عبدالرشيد ـ يک عض

به نکاح «: خاست و بيانيه طوsنی را در جواز نکاح صغيره بيان کرد و گفت

دادن صغير و صغيره يکی از حقوق و وsيت پدر و پدرک6ن است که به آنھا 

شارع اين حق و امتياز را محض بدينواسطه که آنھا کمال شفقت و مرحمت را 

پس اولواsمر . ی نموده استنسبت به پسر و نواسۀ خود مرعی ميدارند، ارزان

و يا ديگری را چه حق است که اين حقوق حقه را که تمام کتب فقھيه به پدر و 

امثال ما را . پدرک6ن داده ، ساقط کند و عدم جواز نکاح صغيره را اع6ن کند

نبايد محض بغرض رسوخ و اعتبار و تشخيص خود، مسائل کج و روايات معوج 

 وکيل و کفيل در امور شرعيه مقرر داشته است، تقديم برای مافوق خود که ما را

  ».نموده و به نزد عموم خود را مسئول نمائيم
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قاضی «: دراينجا اعليحضرت با شدت روبه قاضی عبدالرشيد کرده گفت

صاحب ازين بيانيه شما علی العموم چنان مفھوم ميشود که اين نظامنامه را تنھا 

 و تصويب نموده امر به انطباع آن داداه مولوی عبدالواسع برطبق شريعت گفته

است، شما و باقی اعضای شما در م6حظه و تصويب و تدقيق آن ھيچ مداخله 

ننموده ايد، حاsنکه تمام نظامات بعد از اينکه از م6حظۀ شما گزارش می يابد، 

به امضا و دستخط ھای شما مطابق شرع شريف انگاشته ميشود و سپس از آن 

متأسفانه درين نظامنامه نميدانم که بکدام واسطه . ذارده ميشوددر محل اجرا گ

خير در ديگر نظاماتيکه مھر جناب عالی است، . مھر و امضای شما نيست

خداکند که کدام لفظ و يا عبارت و يا مضمونی مورد تنقيد و ترديد لويه جرگه 

ه گردد تا من ھم طوريکه خودت اظھار کردی شما را ھم تحت استنطاق آورد

  ».مجازاتی را که درخور باشی، باsيت اجرا گردد

امورات «: اعليحضرت اعضای لويه جرگه را مخاطب قرار داده و گفت

شرعيه درين نظامنامه و درسائر نظامات محول به اين علمای تميز بوده است 

که به پيشگاه شما حاضرند و يگانه نصيحت و احکام و سپارش من نيز به اين 

که بايد ھيچ يک اساس و شالودۀ را که برخ6ف شريعت محمدی علما ھمين بود 

اين بحثی را که پيشتر برين خودم .......باشد، درنظامات نگذارند که داخل باشد

در مفاد نکاح کبارت و مضار مواصلت زمان صغارت نمودم، از روی علميت و 

شرعيت نبود، تنھا تجربه ھای شخصی خودم که از مدت درازی از زمان 

. زاده گی خويش الی آsن به خدمت شما مشاغلت دارم، به حصول آمده استشھ

از روی دsئل عقلی و مسموعی و ديدگی و تصور شخصی من بود که رفته رفته 

از تائيد و تصديق ھمين علما که به نزد شما حاضر نشسته اند، جامۀ تصديق و 

sتغيير من است که البته اين مسئله يکی از عقايد . صورت يقيين را دربر کشيد

  ».دين اص6 بذات خود ندارد خللی، ھرعيب که است در مسلمانی ماست

اعليحضرت که چندان ازاين رويداد خوش نبود، روبه اعضای لويه 

چون شريعت نکاح صغيره را مانع نشده، ! خوب است«: جرگه کرده چنين گفت

را نافذ ميکنم، من نيز در انسداد آن رضامند نيستم و سر از حال حکم جوازش 

sکن نظر به دعاوی و مشاجراتيکه در مواصلت ھای صغارت به وقوع 
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انجاميده، نکاح صغيره موجب گفت و شنيد و مخاصمات متمادی است، اندکی 

قيود شرعی را بران گذاريد، چون مرا پدر معنوی و خيرخواه حقيقی عموم ملت 

ھتر به کھتر است، از مضار افغانی ميدانيد و اين يکی از وظايف پدر به پسر و م

ازاينرو عرض . و معايب و نقصانات او را پيش بينی نموده اط6عات بدھد

: ًميدارم که شما حضار وکالتا اين درخواست مرا بعموم ملت من اب6غ نمائيد

ًبااينکه شرعا نکاح صغارت جائز است و اما چون نتيجۀ آن به دعاوی و 

 می انجامد، حتی الوسع بايد از مواصلت مشاجرات و مناقشات و منافرت طرفين

  )١٨٩ ـ ١٨٦صفحه (» .صغارت بپرھيزيد

نفس نکاح «:  چنين تصويب کرد که اءه اتفاق آردرنتيجه لويه جرگه ب

صغيره جائز و دعاوی آنھا بايد بدون از مرکز دارالسلطنه در وزارت عدليه به 

 و شفقت ديگر محاکم شرعيه شنيده نشود و در تحت ھمين فقره نصيحت

باsخره فقره که . ھمايونی تحرير گردد تا اھالی حتی اsمکان بدان اقدام نورزند

  ».ھمين مضمون را داشت تحرير و ازطرف عموم مورد قبول واقع گرديد

را » تعزيربالمال«موضوع ] رئيس تميز[بعد از آن مولوی عبدالحی خان 

 را به نکاح بگيرد، دراين نظامنانه کسيکه با جبر کسی«: مطرح کرد و گفت 

جرم مقرر است، حاsنکه تعزيربالمال را به جز روايات ضعيفه و اقوال مرجوحه 

کتب فقھيه مسائل مفتی بھا ناجائز مقرر داشته است، آرزومندم که نه تنھا درين 

مقصد ) [١٩٢صفحه (» .مقام بلکه درتمام نظامات ما تعزيربالمال موقوف گردد

مجرم برطبق فيصله قاضی ميتواند جرم را در مقابل از تعزير بالمال آنست که 

  ]مال و يا پول مبادله کند ـ نويسنده

موافق نبود، ولی » تعزيربالمال«باآنکه مولوی عبدالواسع با الغای 

ًخودم نيز طبعا طرفدار تعزيربالمال نمی باشم «: اعليحضرت چنين ارشاد کرد

 برارتکاب جرايم و منعيات به زيرا که در تعزير بالمال متمولين و ارباب ثروت

تکيه به استعدادی که دارند، بيشتر مي6ن نموده، رفته رفته چشم سفيد 

  )١٩٣صفحه (» ...ميشوند

: اعليحضرت در ادامه سخن به دو نکته مھم اشاره کرد و چنين گفت

چيزی را که من دراين نظامنامه بشدت گرفته بودم و خواھش داشتم که اگر «
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برخ6فم شوند، چون آنرا من برخ6ف مفاد ملتم ميدانم، من آنرا تمام لويه جرگه 

َيکی عدم تقيد مسئله مھر و ديگر سر از نو : قبول نخواھم کرد، دو مسئله بود 
  ».باز ترويج بدی

ھمۀ تان بخاطر داريد که چه «: َ اعليحضرت در مورد مھر چنين گفت

دھا و چه سخت ، چه گفت و شني]ضياع وقت[مجالس، چه تضييع اوقات ھا 

گيريھا در تعيين مھر قبل ازين احکام تحديد مھر بعمل می آمد حتی از ضرب 

المثل ھائيکه درآن اوقات در موقع کثرت و زيادت حق مھر زبان زد پدر وکيلھا 

پدر وکيل يا .... و خسر خيلھا بود، چند مثل مشھور آنرا خودم بخاطر دارم

سيار معينه مھر را می گفت که خسرخيل علت خواستن مبلغ ھنگفت و وجه ب

يگانه مقصد ازين ازدياد فوق العاده مھر آنست که دختر ما باsی  داماد صاحب 

ميخ زرين «عزت و مرتبت باشد و ميگفتند که عروس را به نظر دامادخيل خود 

وانمود کنيم و اکثريه  بھمه گونه مطالبات خسرخيل در معاملۀ » و صد گز بزمين

َدر مھر خواسته » صد خروار استخوان پشه« باsی شوھر نکاح از طرف دختر
می شد که آنھا بعد از شفيع آوردن خدا و رسول و اوليأ هللا خسرخيل را از آن 

  ».مطالبۀ او باز داشته، بعوض آن يک مبلغ گزاف را قبولدار می شدند

بدی که در اين نظامنامه «: اعليحضرت فرمود» بد دادن«در مورد 

ده شده است و ما قبل از اشتھار آن در تمام افغانستان اين فعل ممنوع قرار دا

خجالت آور در بين دو قوم و دوعشيره و دو خاندان به اندازۀ معمول بود که 

ھمواره موجب تضييع اوقات مامورين دولتی و عمائد ملکی و اعزه بود و ک6ن 

حتی بخاطر ھا را به تصفيه  نمودن ھمين مسئله بدی گرفتن و بدی دادن بود، 

دارم که دريکی از وقايع يک قوم باsی ديگر قوم ھفتادھزار دختر دوشيزه را 

اين قوم که محکوم به اعطای ھفتاد ھزار دختر شده . بطور بدی گذارده بود

بودند، به خانۀ چندين سيد و م6 و ريش سفيد بقسم عذر و معذرت رفته از آنھا 

 به نزد قوم بدطلب رفته چيزی تخفيف استدعا نموده اوشانرا تکليف ميکردند تا

تاآنکه پس از عذر و معذرت خواھی بسيار و . در تعداد بدی برای ما بگيرند

از ھفتاد ھزار دوشيزه به ھفت دختر فيصله ) ص(شفيع آوردن خدا و رسول

کرده و اين امر موجب مسرت و فرحت قومی که به اعطای بدی مجبور بودند، 
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را ت ھم اين معامله را بياد  خواھند داشت و ھم ازين البته اکثری از حض. گرديد

مسئله مسبوق خواھيد بود که در بدی اکثريه زنان بيوه و دختران شيرخواره 

  )١٩٧ ـ ١٩٥صفحه (» .نيز گرفته ميشد

اعضای لويه در دو مورد فوق که از طرف اعليحضرت با جديت مطرح 

رای دولت اعضای لويه شده بود، چيزی نگفتند وبا ختم اين موضوع رئيس شو

ًلطفا بگوئيد که در نظامنامه عروسی ديگر «: جرگه را مخاطب قرار داده گفت

ديگر تمام «: اعضای لويه جرگه گفتند که »  اعتراض ھم داريد يا خير؟

ايزد پاک سايۀ اين شاه جوان بخت . مندرجات آن صحيح و مطابق شرعيت است

  »!ندو صاحب ديانت را از سرما کم و کوتاه نک

  

  »!  بی علم نتوان خدا را شناخت«که 

ًاگرشما حقيقتا خواھان « :درزمينه فراگرفتن علم شاه امان هللا به تأکيد بيان کرد

ترقی و برتری باشيد، پس درتعليم و تعلم، آموختن علوم و فنون زياده بر زياده 

ًماما بکوشيد، امروز که ما علما و فض6 را به نظر عزت و احترام می نگريم، ت

نجات آخرت ما ! ... بايد بيش از پيش در تحصيل آن بکوشيد. از برکت علم است

علم است  که ما را برای مدافعه دشمنان و تعرض براعدای مان ! علم است

ُدين ما گاھی به ما چنين تعليم نميدھد که ع6وه برعلوم اخروی ... مقتدر ميسازد

جازه نميدھد که قوت و آsت قاتله ًدين ما ابدا ا! نکوشيم در مفاد دنيوی خود

بدست دشمنان ما بوده، آنھا را برعليه ما استعمال کرده و ما از آن محروم 

! شخصيکه علم ندارد، گويا در دين و دنيا ذليل و خوار خواھد بود! باشيم

  ! ازبرای خدا علم بياموزيد تا خدا را بخوبی بشناسيد

تب ھا از برای تحصيل حکومت شما و من عاجز کوشش ھا کرديم و مک

نمائيد و در اخذ  علم جھت اوsدھای شما ملت تشکيل داديم، پس چرا کاھلی می

عناد و خصومتی را که دشمن ھای شما دردلھای تان می ! علم تنبلی ميورزيد

ھمه ) الحمد®. (ًاندازند که درمکاتب شما علم دنيا جاريست، کام6 غلط است

خوب ميدانيد که فقط علم دنيا به مدارس ما شما عاقل و صاحب فھم ھستيد و 
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جريان ندارد، بلکه تعليمات دينيه و مسائل اخروی و عقايد اس6ميه در آنھا به 

ازبرای خدا اوsدھای خود را چرا در .. کمال خوبی و درستی تعليم داده ميشود

مکاتب داخل نميکنيد و درمقابل اين ھمه زحمات و دلسوزی حکومت خويش، 

تنبلی و کاھلی نموده برحيات و زندگانی آينده پسران خويش حسرت شما چرا 

اگر شما به مکاتب نرفتيد، خود را بدست خود خراب ) وهللا...(نميخوريد

  )٤١ و ٣٩رونوشت لويه جرگه ـ صفحه (» !ميکنيد

  :بجواب م6 صاحب چکنور و ديگران

ان عربی درمورد تقاضای اکثر اعضای لويه جرگه که بايد مسائل شرعيه بزب

حکومت شما که نظامات و قوانين «:نوشته شود، شاه امان هللا چنين جواب داد

ضروريه را از کتب شرعيه بزبان ساده و سليس فارسی بصورت موجوده رواج 

داده، برخ6ف زعم دشمنان درآن فقط مقصد از مطلع نمودن و آگاه ساختن 

ات خائنين و بس، عموم است بر وظايف و خدمات مامورين و مکافات و مجاز

زيرا زبان عربی را عموم سکنه مملکت نميدانند و اشخاصيکه مانند شما 

حضرات از آن معلومات دارند، بھر جا ميسر نميشوند، بلکه عده ای از آنھا با 

وجود داشتن معلومات مکفی، اقتدار اظھار افکار و آرای خود ھا را نيز داشته 

نکاح ھشتمين را می بست، خطبه نکاح چنانچه يک قاضی ھنگاميکه . نميباشند

صورت عدم عدالت و مساوات تجاوز از  را ميخواند و برخ6ف امر ايزدی که در

يک منکوحه ناروا است، او نکاح ھشتم را ديده و دانسته کورکورانه می بست 

امروز می . و نميتوانست که اظھار رأی و بيان مسئله شرعيه اس6ميه را مينمود

ين مساعيات عاجزانه اين خادم اس6م را که عموم شما را حق بايست که شما ا

و تکاليف و ) آگاه ساختم(اظھار رأی داده و تمام تانرا از حقوق تان داناندم 

مظالم بی پايان ظ6م و مستبدين را از شما مرفوع ساختم، اظھار خرمی 

ظار امروز بيرق اس6م را بردوش خود برداشته و آنرا بان) کسيکه. (ميکرديد

  .مسلمين به جلوه در آورده ، امان هللا است

چندی پيشتر از اين ھم ھمين مملکت بود، ھمين شما ملت و ھمين علما و 

ھمين فض6 و ھمين مشايخ و ھمين رعيت بوديد و انواع فجايع و مظالم و بيداد 
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متحير و متفکر دراطراف و جوانب آن وو بدعات را به چشم می ديديد و مبھوت 

أت و اکرديد، اعتراض و تنقيدات برکنار که حتی حق تکلم را دراجرنگاه مي

عمليات حکومت نميداشتيد و در ھمه گونه اقدامات روا و ناروا  سرتسليم را به 

اگر من شمه ای از آن گزارشات . زير افگنده و آمنا و صدقنا گفتن چاره نداشتيد

وش و حواس را ازسر تان لرزه براندام شما خواھد انداخت و ھ، بيان نمايم... را

 اينقدر ....گان را نمودهتخواھد باخت، sکن اين عاجز محض عزت و احترام گذش

به شما ياد آوری ميکنم که درآن وقت چرا کام و زبان شما بسته بود؟ چرا 

حقايق را ذھن نشين آنھا نميکرديد؟ و از کدام رھگذر امر بالمعروف و نھی عن 

ارده بوديد؟ و اکنون چرا دست و زبان شما باsی المنکر را در طاق نسيان گذ

من دراز گرديده است؟ بايد خداوند خود را بيشتر شاکر و از من خادم اس6م 

 آشنا و امتيازات و مراتب عاليه را برای نممنون باشيد که شما را به حقوق تا

امروز که من شما را حق مذاکره و مباحثه ميدھم  برای .... اعطا کردمن  تا

ظھار افکار وآرای تان درمفاد ملت و مملکت و دولت مجلس لويه جرگه را ا

تشکيل داده ام، شما را sزم است که مسائل شخصی و اغراض پرستی و نفاق 

آفرينی را برکنار گذاشته، چشمھای خود راباز کنيد و اطراف و جوانب حقايق و 

اتی را به مسائل را به کمال غور و خوض م6حظه وچنان توضيحات و نظري

حکومت تقديم نمائيد که يک پدر به پسر و يا برادر به برادر از روی شفقت و 

  )١١٩ تا ١١٧ ـ صفحه١٣٠٣رونوشت لويه جرگه ( »..نصيحت ميگويد

  

  !)انتخاب وک6 کار ملت است(به جواب مولوی کامه

مقصد مولوی صاحب کاموی پدر شھيد محمد موسی شفيق (مولوی کامه 

درمجالس مشوره تاجائيکه علما و فض6 دستياب شوند، « تا اصرار داشت) است

  : دادجواب ، شاه امان هللا چنين  »!ديگری را وکيل انتخا ب ننمايند

انتخاب وک6 کار ملت است، ملت اختيار دارد که م6 باشد، ! م6 صاحب «

فقير يا يک شخص عامی و باsخره ھر شخصی را که ملت برآن مطمئن باشد  يا

حکومت . د که بدون از خير ما ديگر چيزی را نمی سنجد، وکيل مقرر کندو بدان

را در مسئله انتخاب ھيچ حق مداخله نيست، بلکه ھر فردی را که ملت انتخاب 
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عم از اينکه سيد باشد يا م6، دsک باشد يا جوs، حکومت به نظر احترام اکنند، 

را اعطا ميفرمايد و بسوی اونگريسته او را حق شموليت در مجلس و حق رأی 

ًاين را ھم ضمنا بگويم که در سيد، م6، فاضل، عالم، سردار و خوانين و اعزه، 

ضرور بدکردار و بد ھنجار و بد سلوک پيدا ميشود، sکن وک6 که يک جم 

غفيری از ملت، تصديق راستی و خوبی و صفائی او را ميکند و او را بر 

ی مھمه خود کفيل مقرر ميدارد، گاھی بد مقدرات آتيه خود وکيل و بر پيش آمدھا

اينکه فرموديد بايد وک6 بواسطه حکومت ترقی بکنند، بالکل غلط . شده نميتواند

است، زيرا وکيلی که به ترقی تا مجلس شورای عمومی نظر خود را دوخته 

باشد، حتمی و ضروريست که بدون ارشادات و ھدايات ع6قه داريھا و حکام که 

 ترقی خود ميداند، کاری نمی کند و مفاد ملت را به زير پای آنھا را ذريعه

انداخته، فائده خود را زير نظر ميگيرد و به مقابل ھر گونه فرمايشات جائز و 

ناجائز زمامداران اگرچه به ضرر ملت باشد، سر تسليم را خم ميکند که درنتيجه 

اع افغانی بنابر ًمن ابدا نميخواھم که حقوق يکی از اتب. حق تلفی ملت من شود

   )١٦١ و ١٦٠ ـ صفحه ١٣٠٣رونوشت لويه جرگه (».اغراض شخصی سلب شود

 ٢٩بروز دوشنبه » نکاح، عروسی و ختنه سوری«نظامنامه  سرانجام 

 ماده بوسيله لويه جرگه به تصويب رسيد ٢٢ پس از تعدي6ت در ١٣٠٣سرطان 

 که  منصۀ اجرأ  درآمدو بعد از توشيح پادشاه، دراول سنبله ھمان سال نشر و به

  :)ًمتن مکمل آن ذي6 تقديم ميگردد

  

  »نظامنامه  نکاح ، عروسی و ختنه سوری«متن 

چون بسيار دعاوی و منازعات از باعث کش مخارج معام6ت نکاح و 

عروسی و ظلم و تعدی شوھران درحق زنان عاجزه در محکمه شرعيه به کثرت 

فع منازعه و مناقشه و مساوات زنھا در وقوع می يافتند، بنا بر انسداد ظلم و ر

  حقوق که مطابق شرع شريف و موافق مذھب حنيف است، قواعد ذيل را امر 

  :فرموديم
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 ـ چون حکم عمومی حضرت الھی جل ج6له بموجب آيۀ کريمه چنان است ١

فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنی و ث6ث و رباع ـ فان خفتم ان s تعدلوا (

اح کنيد آنچه پسند باشد شما را از زنان دو دو، سه سه، چھار پس نک) فواحدة

چھار، پس اگر ترسيديد که عدل و مساوات حقوق را نکنيد، يک زن بگيريد، 

لھذا دراينصورت ھر مسلمان که خ6ف امر خداوندی را بدارد باعث خسران 

دارين او خواھد بود، بنابرآن بقرار امر حضرت حق جل علی شانه حکم 

ئيم که ای رعايای صادقه ام مطابق حکم فوق پابند باشيد که اگر شمايان ميفرما

عدالت ميتوانيد پس دو زن يا سه زن يا چھار زن بگيريد، و اs عدالت نميتوانيد، 

پس يک زن برای شمايان کافی است، زيرا که دو زن داشتن بدون عدالت گناه 

  .زياد دارد

داشته باشند و يا جديد عقد نمايند و  ـ کسانيکه دو زن يا سه و يا چھار زن ٢

مطابق شرع شريف عدل و مساوات نکنند و به محکمه اط6ع برسد، بعد اsثبات 

ًتعزيرا به جزا محکوم ميشوند و کسانيکه ع6وه از عدم مساوات و عدل که در 

باs نشان داده شده به جبر و شدت، اينچنين زنھای عارضات را از رفتن محاکم 

ميشوند و يا ولی اين زنھای عارضات را به جبر و شدت مانع شوند، عدليه مانع 

  .ًتعزيرا به جزا محکوم ميشوند

اما ای رعايای صادقۀ شاھانه .  ـ نکاح حالت صغارت قبل از بلوغ جائز است٣

نکاح صغارت موجب دعوی ھا و منازعات و مناقشات و قتل و نفاق بين ! ام 

اين پدر معنوی شما معلوم گرديده نظر به شما ميشود، چنانچه به تحرير برای 

ًقب6 موقوف شده بود، مراد من از اتفاق و آرامی و رفاھيت شما رعايای  ايننکته

  .صادقه ام ميباشد

 ـ  در بين عموم رواج است که اول شرينی خوری کرده و اين را نامزدی نام ٤

 ازدحامی نھاده و بعد از مدتی شب را شب حنا معين کرده و فردای آن نکاح

دراينصورت يکی برای طرفين . نموده و معام6ت وصلت را انجام ميدادند

دشواری، دوم مصارف بی محل و سوم منجر بدعوی ميشود، بنابرآن ھمين 

طريقۀ شرينی خوری را که نامزدی ميگويند، مطلق منع فرموديم، يعنی ھرکه 

زن و مرد در خيال وصلت را داشته باشد، اول از خودی ھای جانبين برضای 
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بين خودھا حرف زده و انجام وصلت را کرده در بدل ھمين شرينی خوری چنين 

نکاح که بدون بعضی اقربای قريب و چند نفر مثل م6ی عاقد نکاح و شھودان 

ديگر ازدحام و جمعيت و شرينی زياد که معمول بود، مطلق جاری ندارند، اينکه 

 رسيد، اگر منکوحه بالغه بود معاملۀ نکاح بطوريکه ھدايت شده به انجام

ًسررشته عروسی آنرا کرده و بعد از گرفتن مھر فورا تسليم ناکح بدارد و اگر  َ
منکوحه صغيره باشد، مجاز است که منکوحه بخانۀ ولی و يا وصی که ھست، 

ھروقت که رضای جانبين شود سررشته عروسی sزمه را به خوبی و . باشد

  . رغبت و از اوsد برکت بيبندخوشی انجام نمايد، تا در وصلت

 ـ آنچه وصلت و نامزدی که در زمان صغارت سابق برين واقع شده باشد، الی ٥

بعد از انقضای .  در محکمه ھای شرعيه قطع و فيصله شود١٣٠٥ابتدای سنه 

ميعاد مذکور اينچنين دعواھا بصورت داشتن اثبات قطعی بالذات حضور شاھانه 

  .ی يک محکمه اختيار شنيدن داده ميشودميشوند و يا از حضور برا

 ـ رسوم بدی دادن يا زن را بجبر و کره به ميراث گرفتن و عيال شخصی را ٦

  .ًموروثۀ خود دانستن مطلقا ممنوع و موقوف است

َ ـ زن بيوه و مطلقه را کسی از شوھر کردن به تخويف و تھديد منع نکند٧ ُ.  

  .ه می شد، موقوف است ـ رسوم عيدی و براتی که بخانۀ عروس برد٨

 ـ ناکح و منکوحه که صغار باشند، ولی قريب يعنی پدر و جد صحيح که بدھد، ٩

  .فسخ قبول نميکند و اگر ديگر ولی او داده بود درحين بلوغ اختيار فسخ دارد

  . ـ شرينی عقد نکاح از نيم چھارک الی يک چھارک نقل يا ميوه اضافه نباشد١٠

ًما اضافه از سی روپيه موقوف است، شيربھا و َ ـ مھر جميع طوايف عمو١١

  .ًولور و قلين و طويانه قطعا گرفته نشود

  : ـ لباس که ناکح جھت منکوحه ميدھد بقرار ذيل١٢

  . دست٤ دست، پشمی و نخی مکمل ٤اشخاص متمول ـ ابريشمی مکمل : اول 

  . دست٣ دست، پشمی و نخی مکمل ٣اشخاص متوسط ـ ابريشمی مکمل : دوم 

  . دست٣اشخاص کم استعداد ـ پشمی و نخی مکمل  : سوم

  لباسی که ناکح برای منکوحه ميدھد اضافه از اندازه فوق نباشد و اگر : چھارم 

  .کمتر بود، نظر به ناداری عاقدين مختارند
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  .ً ـ رخت داماد که ازطرف عروس خيل داده ميشد، قطعا داده نشود١٣

لی برای عروس داده ميشد، در مجلس  ـ جھيز که از خانه پدر يا مادر يا و١٤

بقسم سيالداری و خود نمائی جھت عروس ميدادند، موقوف فرموده شد، اگر بعد 

  .از عروسی چيزی برای دختر خود ميدادند، مخيرند

   ـ اگر بعد از معاملۀ عروسی شوھر و يا داماد خيل يا پدرخيل عروس برای ١٥

، اختيار دارند، منع نيست و دادن عروس زيور يا ديگر اسباب خانۀ خود ميدادند

  .آن جبری ھم نيست

 ـ درشب حنا ھرگاه ناکحی برضای خود بقسم و ليمۀ نکاح مجلسی ترتيب ١٦

ميداد، ممانعت نيست sکن شرينی  و ميوه اضافه از اندازۀ خوراکه نباشد و 

  .مھمانان از آن بخانه ھای خود نبرند

  .روپيه الی بيست روپيه داده نشود ـ برای م6ی عاقد نکاح اضافه از پنج ١٧

ً ـ بدون  از رضای ناکح و منکوحه بالغين اگر شخصی کسی را جبرا به ١٨

  .شخصی داده بود، جابر و م6ی عقد کننده تعزير ميشود

 ـ جمعيت ختنه سوری مثل ميلۀ زنانه و مردانه  را که  خرج زياد و مصرف ١٩

  .ده نشودرايگان ميشد، منع فرموديم ، ميلۀ مذکور کر

 ـ فيصله و تعيين مجازات تعزيری مواد اين نظامنامه در نائب الحکومگی ھا ٢٠

و حکومتی ھای اعلی به ذريعۀ قضاة کوتوالی  فيصله و اجرا ميشود و به ديگر 

  .مواضع به محاکم ابتدائی فيصله ميگردد

شر  ـ حکم نظامنامه ھای نکاح که قبل ازين تاريخ طبع گرديده بود، بعد از ن٢١

  .نظامنامه ھذا منسوخ است

  . ـ با اجرای اين نظامنامه وزير عدليه مامور است٢٢

مواد نظامنامه ھذا موافق احکام شرع شريف و مطابق مذھب مھذب 

  .حنفی و مبنی بر روايت قويۀ مفتی بھا است

  .ادخال و اجرای احکام اين نظامنامه را در نظامات دولت امر و ارداه مينمائيم 

 )امير امان هللا غازی(ھیمھر پادشا

  )٢٠١٣ جون ٩ -۶افغان جرمن پورتال : رک(
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  : حقوق زنان قصهنمفت شدامانی و رژيم سقوط 

 مسلم است که ھرتحول نظريات موافق :"مينويسدکه داکتر کاظم 

به ھراندازه که تحول از ساختمان فکری وعنعنوی .ومخالف را بوجود می آورد

 به ھمان الندازه با عکس العمل ھای جدی تر جامعه بيشترفاصله داشته باشد،

چنانچه .ًدر عصر امانی اين خصوصيت کام6 مشھودگرديد. مواجه ميشود

اخت6ف نظرھای جدی بين تجددگراھا وعنعنه گراھا بجای رسيد که مثل شراره 

آتش ھمه چيز رادر مدت کوتاه به کام خود فروبرد وکشوررا برای سی سال از 

صوص که دست اغيار ووابستگان شان به اين آتش، ھيزم بخ. تحرک باز داشت

را وسيله اھداف خاص خود قرار  فراوان پاشيدند ومردم ساده دل وخوش باور

گرفته بود  جا موضوع زنان در محراق اين ھمه اخت6فات وکشمکش ھا. دادند

ومخالفان از آن به حيث يک حربه بسيار موثر برعليه رژيم وتحوsت عمومی 

  )١١٧صزنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،(».  کردنداستفاده

معلوم دار است که در پشت سر اين مخالفان، انگليس قرارداشت که 

ميخواست انتقام ضربه ای که شاه امان هللا و مشروطه خواھان دوم  با حصول 

استق6ل افغانستان بر حيثيت وپرستيژ استعمار در منطقه واردکرده بودند ، 

ن وابسته به خود بگيرد وبجای يک شاه روشنفکر وترقيخواه توسط روحانيو

وملی انديش چون شاه امان هللا ،يک مرد نادان وبيسواد وقطاع الطريق را 

برگردۀ اين ملت آزادی دوست سوار کند وبدينوسله ملت افغان را مورد ريشخند 

  .تاريخ قرار بدھد

» نه وتجددزنان افغان زيرفشار عنع« درکتاب يکی از مباحث دلچسپ

تحليل وبررسی علل سقوط رژيم امانی است که در ميان ھمه آن علل، توطئه 

. ھای انگليس برای آنگيزش وآويزش مردم با دولت امانی برجسته ترمينمايد

دليل عمده اقدامات آشکار ونھان انگليس عليه «:مؤلف دراين زمينه مينويسد

شه ميگيرد که با اع6م شاه امان هللا از ھمان روز ھای اول سلطنت او ري

استق6ل افغانستان وبعد با شکست آنھا در جنگ سوم افغان وانگليس ضربه 

افغانستان با . محکم برحيثيت سياسی شان در منطقه وحتی جھان وارد شد
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اينکار به حيث يک کشور استعمار شکن به دنيا معرفی گرديد که شاه قھرمان 

 در صدد انتقام بودند تا رژيم امانی را انگليس ھا از ھمان روز. اين معرکه بود

ھرچه زودتر سرنگون کنند وقدرت سرکوبگر خود را به کشور ھای تحت 

از قيام خوست واعزام عبدالکريم تا قيام شينوار . استعمار خود نشان دھند

واغتشاش حبيب هللا کلکانی ھمه جزء توطئه ھايی بودند که ريشه ھای عميق 

ماورای سرحد جستجوکرد که ھمه اين ريشه ھا فقط آنرا به وضاحت ميتوان در

ما ديديم که انگليس ھا چگونه سران .ازيک منبع يعنی انگليس ھا آب ميخوردند

قبايل ، روحانيون مذھبی وعلمای دينی را به اشکال مختلف عليه دولت بسيج 

کردند وچگونه تبليغات زھرآگين را در برابر اص6حات  دولت براه انداختند 

با م6حظۀ دو دليل مھم .  ساده دل را مغزشوئی نمودند وبه قيام واداشتندومردم

يکی گسترش فعاليت ھای : سياسی انگليس ھا تحمل دوام رژيم امانی را نداشتند

آزادی خواھان درھند وخطر قيامھای قبايل سرحدی برعليه آنھا، وديگر حمايت 

 برعليه منافع سياسی سياسی شوروی از رژيم امانی وخطر فعاليت تخريبی آنھا

ھمچنان عامل ديگرپايان دادن به سياست استفاده ازرقابت . انگليس درھند

بود که شاه امان هللا برای منافع افغانستان ) انگليس وشوروی(دوقدرت بزرگ

 -١٧٤ص (».از آن اسفتاده ميکرد واين روش انگليسھا را ناراحت ساخته بود

١٧٥(  

در مورد نقش انگليس برضد رژيم به نظرميرسد که مؤلف انديشمند 

امانی، سالھا قبل به ھمان نتيجه ای رسيده بود که اينک جناب داکتر زمانی برای 

توضيح و اثبات آن صدھا سند مخفی استخباراتی انگليس را ازآرشيف ھای 

موزيم ھای لندن و ھندبرتانوی بيرون کشيده  وبعد از تنظيم آنھا بصورت يک 

 داده  صفحه انتشار٦٤٠در )امانی وتوطئه ھای انگليسبازنگری دورۀ (کتاب، 

  .است

لف در اشاره به آنھايی که منکر توطئه ھای انگليس برضد رژيم مؤ

بعضی از محققين به اين نظراند که ھيچ سندی مبنی «:امانی اند ، مينويسد

بردخالت انگليس ھا در اينکار در دست نيست، چنانچه نشرات دولتی کابل نيز 

دراين ارتباط بايد . عدم دخالت انگليسھا را درقيام تائيد کرده استدرآنوقت 
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خاطرنشان ساخت که انگليسھا مثل ھمه کشورھای استعماری در ھمچو مواقع 

ًجدا سعی ميکردند که ھيچ مدرک وسندی را مبنی بردخالت خويش درزمينه 

بدست ندھند تا مبادا موجوديت سند،موجب بی اعتماد شدن شخص مورد نظر 

اينکه چرا . لذا فقدان سند معنی عدم مداخله را نميدھد. شان نزد مردم عوام گردد

ًحکومت افغانستان دخالت انگليسھا را در قيام خوست، بعدا ترديد کردواضح 

است که حکومت نميخواست بعد از سرکوبی قيام، مناسبات سياسی خود را با 

يم امانی در آنوقت داشتن پاليسی رژ. انگليسھا تحت الشعاع آن قضيه قرار دھد

ھرگاه مداخله انگليسھا را در . روابط حسنه وعاری از تشنج با انگليسھا بود

پسرسردار [اغتشاش رد کنيم، اين سوال پيدا ميشود که عبدالکريم

ازکدام منبع مصارف فراوان قيام را تدارک .چگونه به افغانستان آمد]ايوبخان

گشت،چرا انگليسھا به تقاضای حکومت کرد و بعد شکست ھنگامی که به ھند بر

افغانستان از استرداد اوغرض محاکمه به بھانه عدم رويه بالمثل خود داری 

  )١٣٤ص (»کردند؟

ًشاه بعد از قيام خوست به مخالفت عناصر مذکورپی برد وبارھا علنا در 

حتی در روز حرکت به سوی اروپا خطاب به مردم چنين . برابر آنھا موقف گرفت

سفرم بخارج خاص براى منفعت شماست و بس، اگرنيامدم به ياد داشته  «:گفت

 حکمران يا ۀزير سلط. باشيد باشيدکه از وطن تان دفاع کنيد و يک ملت واحد

پادشاه مستبدى بسر نبريد، به ھدايات من گوش دھيد و به خرافات عقيده نداشته 

 ساخته و باشيد، زيرابعضى م6ھاى بى خرد، دين رايک زنجير براى تان

چيزھاى غلط براى تان مى گويند و شمارا فريب ميدھند، مطابق اوامرخدا 

به چيز ھايى که م6ھا ميگويند باورنکنيد، درمقابل . رفتارنمائيد)ص(وپيغمبر

زنان از مدارا و ترحم کار بگيريد، شما ھمه از يک کشور ھستيد و با ھم 

نند، بيشتر از يک زن نگيريد و برادرمى باشيد، زنان مانند شما حق دارند و انسا

اطفال تان رابه مکتب بفرستيد و ثروت تان را در راه تعليم و تربيه اوsد تان به 

خان به نمايندگى ازمردم افغانستان هللا سپس اعليحضرت امان ا.مصرف برسانيد

از جمله بايک نفرعسکر، يک : نفر از اقشار مختلف جامعه  با، چھار
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ور دولت ويک نفر ازشھريان کابل ، درحالى که نفرشاگردمکتب، يک نفرمام

  )١٥٧ -١٥٦ص ص (.اشک درچشمانش حلقه زده بود، خداحافظى نمود

  

 ، زنان ١٩٢٩ در با سقوط رژيم امانىبا دريغ وتاسف بايد يادآورشد که

مشروطه  دست آوردھاى ده ساله حکومت امتيازات وافغان از تمام حقوق و

ى زنان بلکه بروى واى مدارس نه تنھا بر دروازه ھ.ان ، محروم شدندخواھ

 ،محص6ت افغانى دوباره از خارج به وطن خواسته شدند وپسران نيز بسته شد

س دولت افغانستان ، دوباره أولى يک سال بعد با بروى کار آمدن نادرشاه درر

مکاتب و مدارس براى پسران بازشد، ولى زنان و دختران از حق تحصيل 

 زمينه ورود دختران به  درکشور بعد از استقرار ثباتبتدريج. محروم بودند

دستور .ً، اما پوشيدن چادری مجددا اجباری شدمکاتب در پايتخت ميسر گرديد

  .داده شد که زنان نميتوانند منبعد از خانه بدون چادری خارج شوند

  

  :وضعيت زنان در عھدنادرشاه

ج خانوادۀ  به عرو"زنان افغان زيرفشارعنعنه وتجدد"فصل نھم کتاب

چگونگی . اختصاص يافته است" آل يحيی"مصاحبان يا به عبارت ديگر به 

روابط  وھمبستگی درونی اين خانواده با دقت کم نظيری بيان شده ويکی از 

دsيل موفقيت اين خاندان در سلطنت، اتحاد صميمانه برادران نادرشاه با 

 تاريخی  اين فصل -یاز جالب ترين بحث ھای تحليل. ھمديگر به حساب می آيد

  .چگونگی به قدرت رسيدن سپھساsرنادرخان به سلطنت است

مؤلف ھدف غائی انگليس را در توطئه عليه حکومت امانی، رساندن 

« : چنين مينويسد ٢١١نادرخان وبرادرانش درقدرت ميداند ودر صفحه 

 ١٦(١٣٠٨ ميزان٢٣محمدنادرخان وبرادرانش از تاريخ ورود به کشورتا 

که اع6م پادشاھی کرد، راه دشواروپرمشقت را پيمودند وبارھا ) ١٩٢٩راکتوب

نگرفتند وبا ] ت6ش[sکن دست از کار.مواجه به شکست وعقب نشينی گرديدند

ذرايع مختلف به تجمع اقوام جنوبی درصف خود پرداختند وبه کمک آنھا 
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 دراينست سوال مھم. وبعضی ديگر اقوام قدم بقدم خود را به کابل نزديک کردند

که محمدنادرخان نه پول داشت ونه اسلحه، چطور توانست مصارف گراف جنگ 

ھفت ماھه را باتمام مشک6لت آن تدارک نمايد؟ بعضی ھا ميگويند که برادرانش 

با وی کمک کردند وآنھا از نفوذ خود دربين اقوام مشرقی وجنوبی  به نفع او 

ماسوال تدارک پول واسلحه را شايد اين ادعا درست باشد، ا.استفاده نمودند

ًبناء آنطوريکه در بين مردم ومطبوعات بين المللی شايع شده .جواب نميدھد
مقامات انگليسی اين .بود، انگليسھا او را دراين زمينه کمک بسيار کردند

موضوع را رد ميکنند ومدعی اند که ايشان درقضيۀ افغانستان کمال بيطرفی را 

ل است که ھيچ سند رسمی مبنی برچنين حمايت روی ھمين دلي.مرعی داشتند

دراسناد منتشرۀ حکومت انگليس به نظرنميرسد، اما منابع اط6عاتی ومحققين 

تاريخ دراين باره دsيل مبنی برحمايت انگليسھا از محمدنادرخان ارائه 

  ».ميدارند

» آتش درافغانستان«مؤلف از قول ريه تالی ستوارت، نويسنده کتاب 

تماس ھای نادرخان وبرادرانش  باسفيران انگليس درکابل و روسيه مثالھای از 

ودر پاريس بدست ميدھد که آمادگی نادرخان را برای ھمکاری با دولت انگليس 

نشان ميدھد وحتی از زبان وی روايت ميکند که او به سفيرانگليس در پاريس 

سيه فعاليت آنھا با برتاينه دوست وھم پيمان خواھند بود وعليه رو«:گفته بود

خواھند کرد وع6وه کردند که آنھا در موردسرحد رويه دوستانه را در پيش 

دريای کنرسرحد بين ھند برتانوی : خواھند گرفت ونادرخان پيشنھاد نمود

  )٢١٢ص(» .وافغانستان باشد

اين بار اول نبود که نادرخان با نماينده :  ستوارت درادامه مينويسد که

با کلونل آرنگ درپاريس ديدار ١٩٢٥می ١٣بلکه در .اانگليس مذاکره ميکرد

 سفيربرتانيه در پاريس در Greweويک ماه بعد موصوف باsردگريوی.داشت

مورد اعمار خط آھن به مصرف برتانيه وھمچنان نا آرامی ھا درکابل سخن گفت 

با پشتيبانی ما اين دو برادر ميخواستند که يک قسمت : نمايندۀ برتانيه گفت. 

اک خداداد افغانستان رابه ما ببخشند وھاشم خان پيشگوئی کرد که  بزرگ خ
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ًبزودی انق6ب درافغانستان شروع ميگردد وخودم شخصا از شورش وقيام 

  )ھمانجا (."برعليه امان هللا خان طرفداری ميکنم

ً ھمچوارتباطات بين انگليسھا ونادرخان قب6 «مؤلف ع6وه ميکند که

ميخواستند به اين روابط شکل رسمی وعلنی دھند، وجود داشت ولی انگليسھا ن

زيرا علنی شدن روابط، آيندۀ نادرخان را درافغانستان به خطربی اعتمادی مردم 

ًاز آنرو انگليسھا ظاھرا خود را دراين مورد بيطرف نشان ميدادند .مواجه ميکرد

ولی آنھا شخص ديگری را برای سلطنت آينده افغانستان بھتر از نادرخان 

رادران او نداشتند وتمام زمينه ھا را بطورمستقيم وغير مستقيم به نفع او وب

درعين زمان انگليسھا ميدانستند که اشغال کابل ونصب . مساعد می ساختند

نادرخان کارساده نيست وبرای اين منظوربايد به طرح يک پ6ن ستراتيژيک می 

 عليه شاه امان هللا، به اين شکل که قيام را بايد به شکل تبليغ سوء.پرداختند

توسط گماشتگان خود نخست در شينوار وسپس در کوھدامن کابل دامن زنند تا 

حکومت جھت سرکوبی قيام قوای نظامی را به مشرقی بفرستد و بدين ترتيب 

بنيه دفاعی شھر کابل ضعيف شود و آنگاه حمله برکابل توسط قوای حبيب هللا 

 هللا کله کانی در طرح انگليسھا يک پادشاھی حبيب... کله کانی صورت گيرد

مرحلۀ انتقالی  بسيار کوتاه مدت وناپايدار تلقی ميشد که بايد به سھولت سقوط 

ميکرد وبجای آن نادرخان وبرادران بفوريت وبدون مشکل به سلطنت می 

رسيدند، با آنکه اين کار با ھمان سھولت که حدس زده ميشد،عملی نشد وھشت 

گرفت، اما باsخره آرزوی ديرينه برآورده گرديد وسلطنت ماه پرمشقت را در بر

افغانستان به کسانی تعلق گرفت که مطلوب انگليسھا بود واز اعتماد آنھا 

  ) ٢١٣ص (» .برخوردار بودند

 :مولف درجای ديگری به ارتبابط سقوط رژيم حبيب هللا کلکانی مينويسد

وای سقو پايداری کرد، يگانه کسی که به مقصد رسيدن به سلطنت در برابر ق"

البته به حمايت انگليسھا وھمکاری حضرات شوربازار،ھمانا محمدنادرخان بود 

که با وجود شکستھا وتحمل مشک6ت عديده توانست باsخره قوای سقو را به 

  )٢٠٤ص ."(  اشغال نمايد١٣٠٧ ميزان ٢٣عقب براند وکابل را بتاريخ 
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ه اص6حات دورۀ امانی خط نادرخان پس از رسيدن به قدرت،نخست برھم

بط6ن کشيد ودم تبليغات خود را متوجه شاه امان هللا و ھوادارانش  که عناصر 

ضد انگليسی بودند،ساخت وبزودی ھمگی را يکی پی ديگری زندانی وسربه 

نيست نمود وحتی برای ترور شخص شاه مخلوع در ايتاليا نيز افرادی گماشته 

  .دشدند، مگرموفق به ترور وی نشدن

  

  : ظاھرشاه وضع زنان دردورۀ

مؤلف در . ظاھرشاه پسر نادرشاه بعد ازشھادت پدرش بسلطنت نشست

بارۀ شرايط رشد ظاھرشاه معلومات جامعه شناسانه يی ارائه کرده در صفحۀ 

محمدظاھرشاه از آوان کودکی با ناز ونعمت «:،چنين مينويسدخود کتاب ٢٣٢

ھنوز ده ساله  بودکه به فرانسه رفت .درخانوادۀ اشرافی وصاحب منزلت بارآمد

وبا زبان و فرھنگ غربی آشنا شد و به حيث شھزاده به وطن برگشت و با 

به اين اساس او تا ھنگام سلطنت از . گذشت کمتر ازدوسال به پادشاھی رسيد

. با ھيچ کسی دشمنی وعداوت نداشت. رقابت ھا و زد وبندھای درباری فارغ بود

با زبانھای وطن و ادبيات معموله کمتر .  خود بدورمانداز شناخت مردم ومحيط

به ھيچکسی حرف زشت نگفته . از ظلم واستبداد چندان آگاھی نداشت. آشنا بود

مشکل اقتصادی را نمی شناخت و ھر . و از ھيچکس ھمچو حرفی نشنيده بود

وقتی بوطن برگشت بعد از يک سال . آنچه ميل داشت به آن دسترسی پيدا ميکرد

خ6صه اين . مقام بلند وزارت بدون سابقۀ کار وتجربه sزم شروع بکار کردبه 

نا آشنائی با زبان .  ھمه عوامل درتشکل شخصيت بعدی او نقش بسزا داشت

ومحيط، او را شخص خاموش وکم حرف و فاقد قدرت نطق و بيان که sزمۀ يک 

با وقارو او ھنگام سلطنت مرد خوش قلب، رؤوف، . زمامدار است، بار آورد

وجاھت خاص و در عين زمان بسيار شکسته و پرتواضع بود که ھيچگاه در 

ھنگام شھادت پدر، اوشاھد حادثه بود ودرد ريختن . صدد اذيت وآزار کسی نشد

خون پدر را در وجود خود احساس کرد و بجای آنکه انتقامجو و کينه دل گردد، 

. رغير مترقب پادشاه شداو بيکبارگی وبطو. از خون ريزی وکشتار بيزار شد
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لذا ناگزير قدرت را به . ولی ھيچ تجربه وآمادگی قبلی برای سلطنت نداشت

بودند " شريک السلطنه" عموھای خود سپرد که ھمه آنھا با پدرش به اصط6ح

دراين حال . وھمه در رموز مملکت داری آشنا وکليد قدرت را در دست داشتند

د واين موقف را سالھای دراز حفظ نمود شاه جوان فقط بطور سمبوليک شاه بو

ًتا آنکه بعد از تقريبا سه دھه به حکومت خاندانی پايان داد وخود زمام امور را 

  ."بدست گرفت

» دورۀ دموکراسی«اين دورۀ زمامداری ظاھرشاه درافغانستان بنام 

  .شناخته ميشود

  ملکه حميرا ھمسرظاھرشاه

  

  : ملکه حميرا ھمسرظاھرشاه

وبه سلطنت رسيدن ظاھرشاه،از ملکه از شرح چگونگی رشد مؤلف قبل 

)  ساله ١٥( سالگی با حميرا١٧محمدظاھرشاه، در: حميرا ياد نموده ميگويد که

ش در ارگ کابل ١٣١٠درخزان ) وزيردربار(دختر ارشد سردار احمدشاه خان

بود ) عم محمدنادرشاه(ملکه حميرا نواسۀ سردار محمدآصف خان. ازدواج کرد
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سردار . رف مادربه خانوادۀ شاغاسی شيردل خان لويناب نسبت داشتواز ط

  : احمدشاه خان دو خانم داشت

تيمورشاه (که از اويک پسردختر شاغاسی خوشدلخان بود " زرين"خانم اول او

و خانم دوم . داشت) ملکه حميرا،عاليه، ميمونه ، امينه(وچھار دختر) آصفی

 بود که صاحب دوپسر) عقوب خاننواسۀ اميرمحمدي(احمدشاه خان،  حليمه

بود که به ) مريم،لي6 ، زھره (وسه دختر) ھمايون شاه آصفی وھارون آصفی(

استثنای ھمايونشاه آصفی، برخ6ف معمول،خارج از حلقۀ خانوادگی ازدواج 

  )٢٣١ص .(کردند

ملکه حميرا زمانی با شاه : "سپس مؤلف دربارۀ ملکه حميرا مينويسد 

ط خاص درکشورحکمفرما بود ونھضت نسوان به عقب ازدواج کرد که شراي

کشيده شده بود، مکاتب نسوان،مسدود و زنھا مجبور به پوشيدن چادری گرديده 

ملکه ناچار ازاين سياست حکومت پيروی کرد ومثل ھمه زنان کشور در . بودند

حلقۀ زندگی خصوصی فرورفت وبرای مدت طوsنی درچھارديواری ارگ 

   .محصورماند

وانست نقش پيشگام خود را به حيث ملکۀ افغانستان در ھمچو  او نت

اين حالت بر روش زندگی او اثرکرد و او را از امور رسمی . شرايط بازی کند

تا آنکه بعد از سی . ًکام6 بدور کشيد که نامی از ملکه در رسميات برده نميشد

) ١٣٣٨(لسال اين پرده ابھام دريده شد وملکه دريکی از روزھای جشن استق6

به معيت شاه درحضورمردم پديدار گشت وبه آغاز دومين نھضت نسوان زنان 

  .افغان رسميت بخشيد

ملکه از آن ببعد گاه گاھی زنان کشور را در ارگ می پذيرفت و دربعضی 

تا آنکه با کودتای . دعوتھای رسمی درخارج کشور به معيت شاه اشتراک ميکرد

گامی که شاه درخارج بود، سلطنت ،ھن)١٩٧٣(١٣٥٢داؤودخان در سرطان 

سقوط کرد ورژيم جمھوری بعد از وصول استعفی نامه پادشاه از سلطنت ، به 

ملکه به ايتاليا نزدشاه رفت و تا . ملکه وفاميل شاه اجازۀ خروج از کشورداد

  )٢٣٢ص."(آخر عمردر آنکشور بسربرد
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در مورد اينکه ملکه حميرا بعد از نھضت رولچی، در بخش زنان 

مصدرچه کارھای مفيد وخيريه شده باشد، مؤلف صحبتی نميکند، ولی به ارتباط 

ھاشم خان وشاه (مشی  دولت در عھد حکومتداری عموھای محمدظاھرشاه

نادرشاه با آنکه . ميگويد که مشی دولت ھمان سياست نادرشاه بود) محمودخان 

مانی شخص متعصب ومذھبی نبودولی برای آنکه صف خود را از صف رژيم ا

جدا کرده باشد، زنان را مکلف به پوشيدن چادری نمود ومدارس دخترانه را 

  .ًکام6 مسدود کرد

عمده :"ميخوانيم که " زنان افغان در زيرفشار عنعنه وتجدد"در کتاب 

ترين تغيير درحيات زنان کشور در زمان صدارت محمد داؤود خان بتاريخ دوم 

لکه حميرا به معيت شاه وزينب رخ داد که م) ١٩٥٩ اگست٢٤(١٣٣٨سنبله 

داؤود به معيت شوھرخود داؤودخان صدراعظم وبعضی اراکين حکومت با خانم 

ھای بدون چادری به غازی ستدويم رفتند ورسم گذشت معارف را از فراز 

اين دومين نھضت زنان افغانستان است که بعد از . لوژسلطنتی مشاھده کردند

يد گفت که شب سياه زنان افغان در زيرچادری، اما با. دورۀ امانی سربلند ميکند

بلکه قبل از آن زنان پيشقدم طی سی . يکدم به صبح روشن تبديل نشده است

سال آرام نگرفتند وبا وجود شرايط نامساعد سياسی وقبول فشارھای روانی 

ومحيطی قدم بقدم راه خود را بسوی ھمچو يک روزآزادی بخش بابرد باری  

  )٢٤١صفحه ( ."يرچادری بازکردندوقبول مشک6ت در ز

نی،سی سال ديگرخميازه نان افغانستان بعد سقوط رژيم امابدينسان ز

 روزچھلمين سالدر  خان،ودؤصدارت سردار دا  در عھد١٩٥٩ در کشيدند تا

نخستين اين به بار ديگرزنان ) ١٩٥٩ =١٣٣٨(جشن استرداد استق6ل کشور

،زندانی که نتيجۀ نخستين  ل شدند نايحق خود، يعنى آزادى از زندان چادرى

 در ١٩٢٨با آنکه شاه امان هللا در .  بود١٨٣٩تجاوز انگليس برافغلنستان در

مورد رفع حجاب زنان، پوشيدن چادری ودوsق رااختياری اع6ن کرد، ولی 

روحانيون وابسته به انگليس آنرا خ6ف شريعت اس6می تعبيرکردند وبحيث 

 وقتی از طرف رژيم ١٩٥٩ بکار بردند، درسال حربه ای عليه شاه امان هللا

سلطنتی  ظاھرشاه رفع حجاب اع6ن گرديد، روحانيون ھيچگونه عکس العمل 
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منفی از خود بروز ندادند واين رخداد حتی به استقبال برخی از روحانيون متنفذ 

ًواکثريت مردم شھری افغانستان روبرو گرديد،چرا؟ برای اينکه اوs رژيم از 

ًواستقرار بيشتری نسبت به عھدامانی برخوردار بود وثانيا انگليس با رژيم ثبات 

وپاکستان ھم . ظاھرشاه ھيچگونه مخالفتی نداشت واستقرار آن را ميخواست

ھنوز توانائی توطئه ودسيسه را در افغانستان نداشت، واگراندک مداخله ای ھم 

ی وبه موقع به در تحريک روحانيان قندھار داشته، دولت با افدامات جد

   .سرکوبی آن پرداخت وتوطئه را درنطفه  خنثی کرد

چى در کابل برخى از عناصر متعصب ُدرسالھاى آغاز نھضت روى ل

 منطقه بر روى زنان عداخلى منصوب به احزاب تندرو اس6مى در تبانى با ارتجا

ش  لباس اروپايى در خيابانھا ظاھر ميشدند، تيزاب پاوروى برھنه با که هآزاد

بربريت شان به نتيجه نرسيد و زنان روز دھشت افگنی وپرازميدادند، اما اينکار 

  . تاروز در فعاليت ھاى اجتماعى ، فرھنگى وخدماتى وارد بازار کار شدند

  

  

 ١٩٦٠نمونه ئی ازوضع زنان در  موسسات تحصيلی در
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 جمھوريت داود خان، ۀببعد و دور١٩٥٩از بخصوص  ظاھرشاه عھددر

 درکنار پسران پوھنتوندرجه اى از آزادى خود رسيده بودند که در زنان به 

استادان زن .تحصيل ميکردند و براى تحصي6ت عالى به خارج فرستاده ميشدند

ھاى افغانستان به تدريس دانشجويان مى پرداختند و در عرصه فاکولته در 

ر خدمت طب کابل فارغ شده بودند و دفاکولتۀ صحت عامه دکتوران زياد زن از 

مکتب نرسنگ و قابله گى نيز تعداد قابل . مردم و زنان کشور قرارداشتند

قابله به جامعه تقديم کردند و زنان ھنرمند در راديو و تياتر و  م6حظه نرس و

  .ندسينما نقش آفرينى ميکرد

مولف در باره پيشرفت ھا وسھمگيری زنان درفعاليت ھای اجتماعی 

ورۀ چھل سالۀ سلطنت  ظاھرخان نصيب زنان وفرھنگی واقتصادی  که  در د

کشور شده بود به تفصيل سخن زده  است،خواننده ع6قمند ميتوانند به فصل 

  .رجوع کنند) ٣٢٥ – ٢١٦صص (ھای دھم تاچھاردھم 

  

  

١٩٦٠بخش بيولوژی کابل/ فاکولتۀ علوم  
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  ١٩٦٠نرس قابله نوزاد را بعد از شست وشوی وزن ميکند

  

 

١٩٦٠ ان در زايشگاه م6لیبخش مراقبت نوزاد    
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  )سارندوی( در برنامه فرھنگیشاگرد دخترصدھا 

 

  داوؤدخان پيش آھنگ نھضت روی لوچی زنان افغان

اگر درصد سال اخير، زنان افغان، نفسی براحت کشيده باش�ند، اي�ن نف�س 
�وچی  در ����ضت روی ل����د از   نھ����ان بع����دارت داودخ����ط در دورۀ ص����ت را فق���راح

�د ) ١٩۵٩(��شيده ان��دنی و ک��سته م��وق شاي��ا از حق��د ت��ت يافتن��س از آن  فرص�وپ
  .انسانى خود برخوردار شوند

 يکى از پيشگامان م١٣٣٠/١٩٥١البته قبل از نھضت نسوان در سال 
از روشنفکران عصر ( نھضت نسوان در کشور ماگه رحمانى دختر احمدرحمانى 

خت بود که پس از زندانى شدن پدرش با مشروطه خواھان سوم س) امانى
محشور بود و بارى در فاکولته برقع از رخ برافگند و برضد اين سنت اختناق 
آور گام به اتاق درس گذاشت ، اما قوانين غير دموکراتيک و تعصبات مذھبى 
مانع اين کار او شد و او بجرم اين عمل از فاکولته اخراج و مدتى ھم زندانى 

که کتاب پرده نشينان ماگه رحمانى نخستين زن روشنفکرى است . خانه شد 
.  خورشيدى درکابل بچاپ رسانيد١٣٣٠سخنگوى را نوشت و آنرا در سال 
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متاسفانه آن کتاب اکنون در اختيار نگارنده نبست تا با برخى از چھره ھاى زنان 
 سال عمر ٨٠بيشترماگه رحمانى اکنون .مبارز و سخنور بيشتر آشنا ميشديم

 . دارد و درلندن زندگى ميکند

نخستين ھيئت زنان افغانستان در ) ١٣٢٩ (١٩٥٠خر سال در اوا
نه سال . کنفرانس زنان آسيايى که در سري6نکا برگزار ميشد اشتراک کردند

 يک زن افغان ھمراه ھيات نمايندگى افغانستان به سازمان ملل ١٩٥٩بعددر 
در . متحد و يک زن نيز به سفارت خانه افغانستان در واشکنتن اعزام گرديد

حدود ده نفر از زنان خانواده ھاى عاليرتبه و برجسته  )١٩٥٩ (١٣٣٨ بھار
افغانستان توسط حکومت انتخاب شدند تا به عنوان مھماندار و مسئول اط6عات 

چند ھفته بعد بگروھى ازدختران فارغ صنوف . در خطوط ھوايى آريانا کارکنند
 اولياى خود سپس چھل نفردختر از. شش درفابريکه چينى سازى کار داده شد

اجازه گرفتند تا درفابريکات نساجى دوشادوش مردان کارکنند و اين اولين اقدام 
از ھمين زمان استخدام زنان در ادارات پست و . کمترين اعتراض را بر انگيخت

  .مخابرات وبرخى موسسات ديگر آغازگرديد

  داکترسيدعبدهللا کاظم، خاطرۀ قدرانی از س�ردار داودخ�ان را توس�ط زن�ان
�ه��سوان( ميرمنوتولن��سه ن��تعف) موس��د از اس��امبع��ی در  ايش از مق��دارت عظم�ص

  :با اين عبارت بيان ميکند١٣۴١حوت 

ميرمنوتولنه به پاس خدماتی که داودخان در رفع حجاب ونھضت زنان "
کشورانجام داده بود، طی يک گرد ھم�آئی ب�ی نظي�ر در محوط�ه آن موسس�سه از 

 وورود داودخان را تعداد زنان کابل تجمع کرده  وی استقبال شايان کرد که در آن
ب�ه يق�ين گفت�ه  .العاده گرام�ی داش�تند به آن موسسه با حمايل گل واحساسات فوق

وق�ت دراجتم�اع زن�ان دي�ده  ميتوانم که ھمچومحفل پرھيجان درتاريخ کشور تاآن
خ�دا وق�رآن : "درختم محفل يک جلد ک6م هللا مجيدبا ذک�راين ش�عارکه . نشده بود

  .به پاس خدمات او برايش تقديم گرديد!" پشت وپناھت باشد

وقتی محفل به پايان رسيد وداودخان از قدرادانی زنان ابراز امتنان کرد، 
غريو اندوھناک زنان با اشک وگريان چنان در ف�ضا طن�ين اندازافگن�د ک�ه گ�وئی 

ش�تند  کثيرزنان اطراف او را تنگ حلقه زدند ونمی گذاۀعد. محشر برپا شده بود
  .محل را ترک کند
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  بعد از نھضت روی لوچیميرمنو تولنه عده ای اززنان 

د را بھرحال او به مشکل موف�ق ب�ه خ�روج از آنج�ا گردي�د وام�ا ج�ای خ�و
زن�ان افغ�ان زيرف�شارعنعنه  .(درقلوب ھزاران زن افغان برای ھم�يش بازگذاش�ت

  )٢٧٩وتجدد، ص 

دومين کارنامه با اھميت داودخ�ان ،در ح�ق زن�ان اج�ازه تح�صي6ت ع�الی  
ب�رای اول�ين )١٩۶١( ش١٣۴٠درس�ال .دختران با پسران در پوھنتون کابل ب�ود

 از ليسه ھای ن�سوان  ش�ھرکابل  پوھنتون به روی دختران فارغ شده ۀباردرواز
  .بطور مشترک با پسران  بازگرديد

  وsيات با افزايش سريع تعداد محص6ن پوھنتون، فيصدی دختران از مرکز و     

 ش به ١٣۵۴ً در پوھنتون نيز سريعا  افزايش يافت که تعداد محص6ت درسال 
   )٢٨٦ ص،ھمانجا. ( نفربالغ شد١٧۶٠

  

 وsي�ات ک�شور مکات�ب و لي�سه ھ�اى دختران�ه در تم�امدر دھه دموکراسی 
  . وجود داشت و به توسعه تعليم و تربيت اطفال کشور مشغول بودند

بطور کل ده ھاھزار زن  تعليم ديده و صدھا ھزار دختر درمرکز و وsيات 
�ن دوره . ک�شوردر ف�ضاى آزاد و دموکراتي�ک م�صروف تعل�يم و تعل�م بودن�د�در اي

�ـ��ه  از منـ��ر برھن��ا س��ان ب��ا زن��ى ب��اتر دولت��ستند ودر دف��ه ميتوان��ـيرون رفت�زل بـ
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�د��ى پرداختن��ار م��ه ک��ل ب��صئونيت کام��ى . م��ـرکت م��ـوراھا ش��ـات شـ�و در انتـخـاب
�ا ��ران ب��تند، و دخت��ضويت داش��ان ع��دگان زن��ان نماين��ه و پارلم��د، درکابين�ورزيدن

ل ھزاران زن و دختر در پوھنتون کاب. يونيفورم مناسب به تحصيل می  پرداختند 
�وھنم��ه ، ځح�صل در پ��يم و تربي��اليزم ، تعل��ات ، ژورن��ب ، حق�وق ، ادبي��ای ط�ی ھ

�ک ��ولي تخني��ا وش�رعيات و پ��ازى ، ھنرھ�اى زيب��وم ، زراع�ت، دواس�اقت�صاد، عل
 .شامل فراگيرى علوم در عرصه ھاى مختلف بودند

 رژيم حزب دموکراتيک خلق نيز زن از مقام شايسته انسانى خود مثل أدر دور
داود وقبل ازآن برخوردار بود و ميتوانست دوشادوش مرد به زمان جمھوريت 

تحصيل بپردازد و دوشادوش مرد درکار و فعاليت ھاى اجتماعى و اقتصادى و 
فرھنگى و سياسى سھم بگيرد و نقش خود را در پيشبرد امور مختلف زندگى به 

  . نحو موثر و تحسين برانگيزى ايفا نمايد

راى زنان اھميت بسيار داده شد و در راه تحقق در اين مرحله به آموزش سواد ب
اين آرمان از شتاب کار گرفته شد که نتايج نا مطلوبى به بار آورد ، چنانکه در 
نيمروز و سرپل مردم بر شيوه جلب و تدريس زنان و دختران جوان به 
کورسھاى سواد آموزى در برخى مح6ت اعتراض کردند و عليه سياست سواد 

  . ن دست بشورش زدند و حتى معلمان سواد آموزى را کشتندآموزى براى زنا

 ساله پس از نھضت روى لچى درافغانستان از ٣٣خ6صه در اين دوره 
  زنان بسيارى در عرصه ھاى مختلف امور اجتماعى و فر١٩٩٢ تا ١٩٥٩

  . ھنگى وسياسى ظھور نمودند که با کار وسيماى شان اکثريت جامعه آشناست 

  

   زندگیر عرصه ھای محتلفتوانائی زنان د

  

  :سياستدر عرصۀ اداره و

�ای  ��انواده ھ��ا خ��صيتھا وي��ه شخ��دود ب��ته مح��ان درگذش��ی زن��ت ساس�فعالي
درتاريخ  معاصر . سلطنتی  بود که در امور سياسی ومملکت داری دخالت داشتند

�ان ��ان هللا خ��لطان، مادرام��ضرت سرورس��ز علياح��تق6ل، بج��د از اس��ستان بع�افغان
م شاه،کسی ديگری را س�راغ ن�داريم ک�ه ب�ه ام�ور سياس�ت دخال�ت وملکه ثرياخان
�ند��رده باش��ود . ک��ا وج��را ب��ه حمي��اه ، ۴٠ملک���لطنت ارام ظاھرش��ال دوره  س� س
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�ه ����ھم گرفت����شور س����ا اداره ک����ت  وي����ه در امرسياس����شده ک����ده ن����اھی دي���ھيچگ
باشد،وديگراعضای خ�انواده س�لطنت ني�ز چن�دان رغبت�ی ب�ه امورساس�ی واداری  

  .يدادندکشور نشان نم

�ول داکتر��اب ، بق��ع حج��د از رف��ان بع��ی زن��ای سياس��ت ھ��دهللا کاظم،فعالي�عب
�د���روع ش���شور ش���ی درک���ه دموکراس���از دھ���صوص از آغ���ه دوزن در .بخ��طوريک
 ک�سب ع�ضويت ١٣۴٣کمسيون تدقيق قانون اساس�ی  وچھ�ارزن درلوي�ه جرگ�ه 

) ولسوی جرگه ومشرانوجرگه(سپس وقتی انتخابات دوره دوازدھم شورا. کردند
 تن وک6ی  منتخب ولسی جرگه ٢١۶ آغاز يافت، از جمله ١٣۴۴ ميزان ٢٢در 

چھار زن نيز با کسب آکثريت اراء از مح6ت مربوطه خود عضويت آن جرگه را 
حبي�ب ،وداکت�ر ) اب�وبکر(حاصل کردند که دونفر شان ازش�ھر کاب�ل ھري�ک رقي�ه 

�ب زاد، ��ا رات��(اناھيت��ک خل��زب دموکراتي��س ح��ضو موس��انم ع��ه خ��اخه -قيگان� ش
مع�صومه : خديجه  احراری ويکنف�ر از مع�روف قن�دھار: ، يکنفراز ھرات )پرچم

س�ه نف�ر از وک�6ی ف�وق ب�ه . من�سوب ب�ود" ص�دای ع�وام"عصمتی که به گ�روه 
اي�ن اول�ين . ًحيث نماينده ھای  انتصابی قب6 عضويت لوي�ه جرگ�ه را ني�ز داش�تند

ارلم�انی دوش ب�دوش م�ردان باری بود که زنان افغان دريک مب�ارزه انتخاب�اتی پ
�ود ��ه خ��ای مردين��دان  رااز  رقب��اد مي��دوبازحمت زي��ت گرديدن��دان سياس��ل مي�داخ

  . بردند

شورا تعداد کم رأی دھندگان حاضر به رای ١٣۴۴اينکه درانتخابات سال 
دھی شدند، برع6وه عوامل ديگر، ھمانا عدم اشتراک اکثريت قاطع زنان بود که 

�ور ر���ا ام���نائی ب���ا آش���سبت ن���اره ن���ود را کن���اوتی خ���ی تف���ساس ب���ی واح��أی دھ
برطبق قانون اساسی نه تنھا زنان حق رای دھی داشتند، بلکه دولت آنھا .گرفتند

  .رانيز دراينکار تشويق ميکرد

  سال ( عقرب ٣برای اولين بار درتاريخ کشور، زنان درمظاھره معروف  

 دور دوم اشتراک کردند که اين مظاھره منجر به س�قوط) ١٩۶۵نومبر= ١٣۴۴
  .حکومت داکتر محمديوسف صدراعظم گرديد

�د��دراعظم جدي��ه ص��د ک��دروز بع��ان چن��دوال(ھمچن��م ميون��ت ) محمدھاش�جھ
مذاکره با محص6ن ناراضی از برخوردپوليس وقوای  نظامی درجريان مظاھرات 
�ه ��ضيه راب��ی ق��ده بازرس��ه، وع��راد بياني��ا اي��د وب��ون آم��حن پوھنت��ه ص�آن روز ب

�ار��رای ب��ص6ن داد، ب��صلهمح��ک مح���ار( اول ي��ا غب���يده دني��رغ6م -س���بيه مي� ص
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درحضور ص�دراعظم ب�ه س�خنرانی پرداخ�ت وچ�ادر س�ياه خ�ود را ب�ه ) محمدغبار
  .گردن صدراعظم افگند

ب�رای اول�ين ب�ار " ...درھمين سالھا با استفاده ازفضای جدي�د سياس�ی ...
�د ک�ه يک تعداد دخترھا وخانم ھا شامل حلقه فعاليت ھای سياس�ی وحزب�ی گرديدن

از جمله دختران جوان ک�ه درجل�ب وج�ذب .داکتر اناھيتا راتب زادپيشقدم آنھا بود
: ديگران وگسترش حلقه حزبی بين دختران در آن وقت فعاليت  چشمگير داشتند

پرليکا،ثريابھاء،جميله پلوشه وديگران بودند که در حقيقت ھمه در ) حريف(ثريا
�ق��ک خل��زب دموکراتي��اsن ح��ستين فع��ره نخ��( زم��رچمش��ه  ) اخه پ��دو مرحل�از ب

  .محسوب ميشدند

�ال ��ه ) ١٩۶٨(١٣۴٧ درس��سی جرگ��ار ول��ه ک��ضای محافظ��ده از اع�يکع
ت6ش کردند تا قانونی را وضع کنند که به موجب آن سفردختران افغان به خارج 

ھمان بود که صدھا دختر عليه اي�ن پي�شنھاد ب�ه .جھت تحصيل منع قرارداده شود
���را مغ��د وآن��اھره پرداختن��رد مظ��ساوی زن وم��وق م��ی وحق��انون اساس��واد ق�اير م

�شنھاد ��ن پي��د ازاي��ور ش��ه مجب��سی جرگ��ه ول��د ک��شار وارد کردن��ان ف��ستند وچن�دان
  ."منصرف  گردد

�ان ) ١٩٧٠( ١٣۴٩درس�ال :"مول�ف  اش�اره  م�ی کن�د ک�ه �برخ�ی ازجوان
�ه ��وط ب��ی مرب��سلمان"افراط��ان م��وانی"[جوان��شھوربه اخ��يدن ]م��ل  پوش�در مقاب

 زنان ازخود عکس العم�ل ن�شان دادن�د و ب�ر روی بع�ضی  زن�ان ]اروپائی[لباس 
ودختران در شھر نو کابل  اسيد پاشيدند ويا بسوی آنھا فيرکردند وبا اي�ن روش 
خود تنفر خود را در برابر نھضت نسوان نشان دادند ، مگر فردای آن  درح�دود 

ھره ب�سيار پنج ھزار از زنان ودختران کابل به جاده ھا ريختن�د و دس�ت  ب�ه مظ�ا
گسترده زدند واز حکومت خواھان بازپرسی ومجازات عاملين اي�ن عم�ل دھ�شت  

حکومت نيز باسرعت دست بکارشد و درنتيجه يک عده از عاملين . افگنی شدند
اين مظ�اھرات .حادثه  را دستگير وزندانی ساخت  وديگر اين عمل تکرارنگرديد

 شھری را درزمينه احقاق درحقيقت معنی بيداری طبقه نسوان را بخصوص زنان
  )٢٩١ھمان منبع ، ص .( حقوق شان بيان ميکند

�ال ���دوال،از س���م ميون���ت ھاش���رزن  در حکوم���ين وزي���ورزائى ،اول��کبران
 ب�ود ١٩۶٩ ت�ا     ١٩۶٧ وبعد در کابينه نوراحم�داعتمادی از ١٩۶٧ تا ١٩۶۵

دوم�ين وزي�ر زن،  ش�فيقه ض�يائى . که مقام وزارت صحت عامه را بدوش داشت
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�ود����ادی از ب����شاور،درکابينه دوم اعتم����ر م����ث  وزي����ه بحي����ا ١٩۶٩ ک���  ١٩٧١ ت
�دظاھر از ��ر محم��ه داکت��ان درکابين��ا ١٩٧١وھمچن��رد١٩٧٢ ت��دمت ک��ن دو .  خ�اي

�د ��الی بودن��صي6ت ع��سوان ودارای تح��ان ن��رين معلم��ابقه داردت��ه س��انم از جمل�خ
�د����ام داده ان����سوان انج����ضت ن����ف نھ����ای مختل����ه ھ����ده در زمين����دمات ارزن���. وخ

ًورزائی قبل از وزارت صحت عامه، بحي�ث م�دير ل�سيه م6ل�ی وبع�دا رئ�يس کبران

موسسه نسوان ومدتی رئيس موسسه مبارزه با بي�سوادی ، ايف�ای وظيف�ه ک�رده 
  .بود

�سوان ����سه ن����سه موس����ادى رئي����اروق اعتم����الحه ف����ا ،ص����ته از اينھ���گذش
دراخيرعھد صدارت محم�دداود ودوره ص�دارت دکتوريوس�ف  ، بع�دھا وزي�ر ک�ار 

مينات اجتماعى در عھددکتورنجيب هللا، مع�صومه ع�صمتى ، فع�ال سياس�ى و وتا
�تاد ����ل اس���ه پوپ����ور عالي���ار، دکت����ت خالقي���ارف در حکوم����ر مع���سنده و وزي��نوي
�واز ��ازى ن��ه غ��ار، نظيف��ا ک��ان رض��ن زن��سه انجم��يس رئي��اھدخت بلق�پوھنتون،ش
رئيسه رياست نرسنگ، مي�رمن رقي�ه ابوبکروکي�ل در پارلم�ان، حمي�را س�لجوقى 

ناتورانتصابی وعزيزه گرديزی سناتور انت�صابی در مجل�س س�ناى افغان�ستان، س
 ش�وراى مل�ى ، و در دوره ١٣داکتر اناھيتا راتب زاد، فع�ال سياس�ى وکي�ل دوره 

حاکميت حزب دموکراتيک خلق وزيرکار و اموراجتماعى، وزير تعليم و تربيه و 
  .  افغانستان بودرئيس سازمان زنان و در اخير رئيس کميته صلح و ھمبستگى

ع6وه بر اينھا، خانم جميله پلوشه فع�ال سياس�ى و ع�ضو کميت�ه مرک�زى 
 ا، جميله ناھيد استاد پولى تحنيک و شفيقه رزمن�ده رئ�يس س�ازمان ٠ خ٠ د٠ح

�زب ���م ح���ستان در رژي���ان افغان���ازمان زن���يس س���ين رئ���ک اول���ان ، د¬را مح��زن
تى رئيس سازمان زنان دموکراتيک خلق، داکتر عزيزه بابى رئيس نرسنگ و مد

افغانستان، فريده پروانى معاون کدرى سازمان زنان، ثريا پرليکا رئيس اتحاديه 
�ريفه ��ان ، ش��ازمان زن��اون س��شين مع��ستوره ده ن��ستان، م��ان افغان��رى زن�سراس
�ستانھا، ��يس کودک��ون رئ��6مت تولق��ان، س��ازمان زن��درى س��اون ک��شيرى مع�پنج

�ان، نجي��شاى زن��دک ملي��دان کن��روزه قومان��شى في��ان و من��ضو پارلم��ه آرش ع�ب
�ه��رن ١١ناحي��ن حي��ستانھا، روش��يس کودک��شتمند رئ��ه ک��ل، کريم��ھر کاب��ى ش� حزب

وکيل پارلمان، نجيبه صديق استاد پولى تخني�ک، س�مونوال محبوب�ه جب�ار اس�تاد 
�ور ��ستان، دکت��رال زن در اردوى افغان��ه جن��دزى يگان��اتول محم��ادمى پوليس،خ�اک

انواده، دکتور صفيه زلمى رئيس متوسطه ترينا رئيس عمومى انجمن رھنماى خ
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�سى، ��سه فارم��اون موس��ورى مع��اب زي��ور مھت��ه ، دکت��حت عام��ى وزارت ص�طب
سلطانه امي�د sروى مع�اون س�ازمان زن�ان و بع�د مع�ين س�واد آم�وزى در وزارت 
�سه ���اون موس���زه مع���ر عزي���نفکر، داکت���صورى روش���ه من���ه، مليح���يم و تربي��تعل

�وز ��ال. توبرکل��6ل فع��سعوده ج��ر م��ورى داکت��ت جمھ��داى رياس��ى و کاندي� سياس
، ثريا نورستانى  معين وزارت ٢٠٠۴دردوره اول انتخابات رياست جمھوری در

معارف،داکتر سھي6 صديق متخ�صص جراح�ى و وزي�ر ص�حت عام�ه درحکوم�ت 
عبوری کرزی، که عمرش رادر شفاخانه چھارص�د ب�ستر اردو، وق�ف خ�دمت ب�ه 

ورنموده اس�ت، پ�روين مج�روح  س�اله درک�ش٢٣مجروحان بى دست وپاى جن�گ 
�ان ��وق زن��اعى و حق��سايل اجتم��ردر م��احب نظ��سند وص��ون . نوي��ن ي��رمن آري�مي

نماينده مردم ج6ل آب�اد در لوي�ه جرگ�ه اض�طرارى، انجني�ر راض�يه وردک ع�ضو 
لويه جرگه اضطرارى، انجنير ضياء کاکر عضو لويه جرگه اضطرارى، ورانگ�ه 

�ر ثر��طرارى، داکت��ه اض��ه جرگ��ضو لوي��اپى ع��ه س��ه جرگ��ضو لوي��فزى ع��ا يوس�ي
اضطرارى ، صايمه خوگيانى عضو لويه جرگه اضطرارى، ميرمن م6ل�ى ع�ضو 
�ت ��ه از وsي��ان ک��ھامت افغ��ا ش��ان ب��ن زن��ى ازاي��طرارى، ھريک��ه اض��ه جرگ�لوي
ننگرھار در لويه جرگه اضطرارى شرکت کرده بودند،به پي�روى از مي�رمن ي�ون 

کوم کردند و خواھان محاکم�ه آنھ�ا اعمال تفنگ ساsران تنظيمى را به نوبت مح
رونا . در دادگاه ھاى بين المللى وخلع س6ح ھرچه سريع تر تفنگ ساsران شدند

�تاد ���ل، اس���ه حقوقم���ن، محبوب���رانس ب���ستين کنف���ان درنخ���ده زن���صورى نماين��من
ًپوھنتون و بعدوزير مشاور وفع6 عضوپارلمان، حبيبه سرابى وزير امور زن�ان 

،آمن�ه اف�ضلى ع�ضو کمي�سيون حق�وق ب�شر )  وال�ی بامي�انًفع�6(در دولت انتق�الى
افغانستان وعضو کمي�سيون ت�سويد ق�انون اساس�ى جدي�د ، نجيب�ه ش�ريف مع�اون 
�ه ��ان و ھنگام��ور زن��ى وزارت ام��اون فن��بحرنگ مع��ا ص��ان وثري��ور زن�وزارت ام
انورى نماينده جامعه مدنى افغانستان ، فتانه گي6نى فع�ال سياس�ى حق�وق زن�ان، 

،خ�انم راحي�ل مج�ددى نوي�سنده و )ھ�6ل احم�ر(6نی رئ�يس س�ره مياش�تفاطمه گي
پژوھشگرو ثريا سديد،فعال اموراجتماعى درامور آوارگان افغ�ان و زن شاي�سته 

�ال ��اھرى ٢٠٠١س��مى ط��دا ھاش��ى ،يل��ه م6ل��دير مجل��د م��ه مجاھ��ا، جميل�درامريک
زن�ى ک�ه در لوي�ه جرگ�ه ( ع�ضو لوي�ه جرگ�ه اض�طرارىړت�اجور کاکژورناليست، 

چرا به ناموس زن�ان تج�اوز ک�رده : ضطرارى خظاب به برھان الدين ربانى گفتا
و آنان را کشتى؟ و چرا اين ھم�ه بي�وه درک�شور داري�م؟ باي�د از م�ردم افغان�ستان 
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بخاطر کشتار و تجاوز ب�ر ن�اموس زن�ان عف�و بخ�واھى، مگ�ر برھ�ان ال�دين عف�و 
�ت���ب و ناج،)نخواس���ما حبي����ى  ، اس���ال سياس���دى فع����صومه احم���ديل  مع����ه ع��ي

� نط�اق تلويزي�ون آش�نا ، ى س�ى درکاب�ل و لين�ا روزب�ه حي�دری گزارشگران ب�ى ب
�نا،ماريا دارو ���ون آش���شتوی تلويزي���اق پ���عادت نط���سته س���سنده وشاعر،شاي��نوي
�شان ��ام و ن��ا ن��فانه ب��ن متاس��ه م��شى ک��ا دان��ان ب��ره زن��شگر و غي��سنده وپژوھ�نوي

م م6لی جويا، شجاع ترين واما sزم ميدانم ازخان. ھمگی شان فع6 اشنايى ندارم 
زن افغان که پس از سخن رانی در لويه جرگه قانونی اساسی  به شھرت جھانی  
رسيد وبعد ب�ه ع�ضويت در ول�سی جرگ�ه از س�وی م�ردم ف�راه انتخ�اب گردي�دولی 

ب�ه تعلي�ق ) ق�انونی(بعلت طويله خواندن پارلمان ، با توطئ�ه رئ�يس ول�سی جرگ�ه
 خود نگرفته اس�ت و بارھ�ا از س�وی نھادھ�ا سوق گرديد، مگر دست از مبارزات

وسازمان ھای م�دافع حق�وق ب�شروحقوق زن�ان در اروپ�ا وامريک�ا وآس�تراليا  ب�ا 
�ارکزی ���کريه ب��انم ش��ت، و خ���ه اس��دير قرارگرفت��ورد تق���ر م��وايز معتب��رفتن ج�گ

�مر��يما س��ر س��ستان و داکت��ان افغان��وق زن��ضوپارلمان،فعال حق��ضوشورای (ع�ع
�ستقل  وزيرام�ور) مرک�زی ح�زب وح�دت��ان در حکوم�ت موق�ت وفع�6 رئ�يس م�ً زن

  .کميسيون حقوق بشر افغانستان وفوزيه کوفی عضوپارلمان  ياد کنم

 

  :در عرصه خدمات طبی و عدلی 

 در دوران ظاھرش�اه و جمھوري�ت داود ١٩٥٩پس از نھ�ضت ن�سوان در 
خان و رژيم حزب دموکراتيک خلق، زنان درتمام عرصه ھاى توليدى ،آموزشى 

درعرص�ه ص�حت عام�ه، ص�دھا داکت�ر و طبي�ب و پرس�تار .تى سھم گرفتندو خدما
  .زن در شفاخانه ھاى مرکز و وsيات مشغول کار وخدمت بودند

�ال ��ی در س��ادری يعن��ع چ��ل از رف��ال قب��سوان دوس��ب ن��ه ط� ١٣٣٧فاکولت
درمحوطه ش�فاخان م�ستورات زيرنظرپ�وھنزی ط�ب پوھنت�ون کاب�ل ش�روع بک�ار 

شمول دختران در پوھنتون، مشمولين فاکولته طب  ھنگام ١٣۴٠کرد که درسال 
�د ��صبل پرداختن��ه تح��ل ب��ب کاب��وھنزی ط��صلين در پ��اير مح��ا س��شترکا ب��سوان م�ًن

�ال ��ران زن درس��روپ داکت��ين گ��ه ١٣۴۴واول��ارغ گرديدندک��ل ف��ون کاب� از پوھنت
نادره افضل، لي6 آصفی، صابره نصير، جميله دفتری، مسعوده : عبارت بودند از
  .واناھيتا راتب زاد... ختارزاده، کريمه رشيدی، فريحهصميم، عطيه م
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بعد از رفع چادری ، تربيه داکت�ران وس�ايرھمکاران طب�ی ن�سوان درتم�ام 
�ظ ��مندی در حف��دمات ارزش��سائی ووsدی خ��احه ن��صوصا درس��ی مخ��ا طب��ته ھ�ًرش

درس�ه : ارق�ام ذي�ل گوي�ای اي�ن حقيق�ت اس�ت . صحت طفل ومادر انجام داده اس�ت
 ۵٧٢ داکت�رزن، ١۵٠ ب�ه تع�داد ١٣۵۴مخ�صوص ن�سوان درس�ال شفاخانه کابل 

 معاون sبراتوار از ٣٠ عملۀ واکسن، ٣٨ معاون نرس، ٨٣ قابله، ۴٠٢نرس، 
شفاخانه ھ�ای مخ�صوص ن�سوان عب�ارت بودن�د از . طبقه نسوان خدمت ميکردند
�شگاه��فاخانه مستورات،زاي��ون(ش��ی زيژنت��ن ) م6ل��وط انجم��ای مرب��ک ھ�وکليني

  )٢٨٧زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد، ص. (هرھنمای خانواد

  ھزاران زن به عنوان استاد و معلم و سرمعلم در آن دوره افزون برآنکه
، درعرصۀ عدلی وقضائی و مبصر و مفتش در خدمت فرزندان وطن قرارداشتند

  .نيز تعدادی از زنان تحصيل يافته افغان راه يافتند

ی وامنيت�ی ک�شوربطورکامل در تا قبل از نھضت روی لوچی،دستگاه ع�دل
ب�روز م�سايل مختل�ف مرب�وط ب�ه . دست مردان بود وھيچ زن�ی در آن راه نداش�ت

�ی ��ی وحتم��ه زن را sزم��ی از طبق��دلی وامنيت��دان ع��ود کارمن��رورت وج��ان، ض�زن
�اخت���وق . س���ای حق���وھنخی ھ���ل در پ���ون کاب���ه پوھنت���رورت بودک���ن ض��روی اي

�ادمی وش�رعيات ي�ک تع�داد دخت�ران را ب�رای ک�درھای ق�ض�ائی تربي�ه نم�ود ودراک
  .پوليس نيز يک تعداد دختران را شامل تحصي6ت عالی نمود

نورستانی وانيسه ام�ام، از جمل�ه ) مستمندی ( بقول داکتر کاظم، حکيمه 
در ) ١٩۶۶(١٣۴۵اولين مدعی العم�وم ي�ا س�ارنواsن ن�سوان بودن�د ک�ه درس�ال 

�روع بکار��ال ش��صاصی اطف��ه اخت��ه درمحکم��در وزارت عدلي��ان ک��د وھمچن�کردن
درسال بعد پنج خانم فارغ التحصيل پوھنخی حقوق به حيث اولين قضات نسوان 

�دند����امل کارش����صاصی ش����اکم اخت����سته .درمح����ب، شاي����ه نجي����اپرويز، نجيب���ثري
از آن ببعدتع�داد بي�شتری بع�دا زفراغ�ت تح�صيل . نوابی،راحله حبيب، وعليا عابد
يله نعيم اولين زنی بود که به در رشته پوليس جم. دراين رشته بکار آغاز کردند

شامل ١٩۶٨حيث صاحب منصب پوليس بعد از فراغت از اکادمی پوليس درسال 
  )٢٩٢ھمان منبع، ص .( خدمت گرديد

  

  : درعرصه مطبوعات وگويندگی 
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�ا تا�����وھنب�����ات پ�����اليزم درچوک�����عبه ژورن�����يس ش�����وم ځس�����ات وعل����ی ادبي
قشرم�سلکی   ،بشری،واعزام  يک عده خانمھا غرض تحيصي6ت عالی به خارج

���ستان  از طبق��شور ۀژورنالي��ات ک��ات ومطبوع��ی واط6ع��ه فرھنگ��سوان درحلق� ن
ب�ه توس�عه گذاش�ت وي�ک تع�داد آنھ�ا ب�ه  تبارز نمود که به س�رعت نق�ش آنھ�ا رو

از . گردانندگی مج6ت ، روزنامه وساير نشرات  چاپی  کشورشروع بکار کردن�د
 -  روزنامه ھيواد،فھيمه ايوبی مصحح-ماری:جمله ميتوان از اين خانمھا نام برد

 -ومت�صدی ص�فحه مخ�صوص زنان،فري�ده) بزب�ان انگلي�سی( راپورترکابل ت�ايمز
 مع�اون مجل�ه ژون�دون، نفي�سه –متصدی قسمت زنان در روزنامه ان�يس، نادي�ه 

�ی��رمن-عباس��ه مي��ديره مجل��ه از (  م��ان ک��صوص زن��ابقه دار مخ��شريه س��ه ن�يگان
چنان مليحه ظفر مدير مسئول مجل�ه وھم) طرف موسسه نسوان، به نشرميرسيد

افغانستان که به زبان ھای انگليسی وفرانسوی در انجمن تاريخ به  نشرميرسيد 
�ه ��سئول مجل��دير م��ادی م��فه اعتم��ت"واص��ره مياش��سله ". س��د از آن سل��ه بع�البت

�ت��ده رف��شتر ش��روز بي��وق  روز ب��احه ف��ان درس��اری زن��ع، ص .(ھمک��ان منب�ھم
٢٩۶ (  

ديگ�ر م�سلک ژورن�الزم،فن نط�اقی وگوين�دگی البته يک�ی از عرص�ه ھ�ای 
دستگاه  راديوکابل  وسپس تلويزي�ون افغان�ستان . درراديو وتلويزيون کشوربود

چھره ھای زنان موفقی را دراين عرصه به جامعه معرفی نموده ان�د، از آنجمل�ه 
فريده انورى نويسنده و ديکلماتور نامدار رادي�و لطيفه کبيرسراج نطاق، : بودند
زيون افغانستان ، ذکيه کھزاد نطاق موفق راديو وتلويزيون ، ثريا پکتيانى و تلوي

�سنده ���ادان نوي���يما ش���اق ، س���اکتين نط���ده پ���شتو ، فري���ان پ���ده زب���اق ورزي��نط
�اق ، ��ى نط��ود حبيب��فيقه محم��سنده ونط�اق ، ش��ى نوي��يمه عباس�وديکلم�اتور ، وس

يب�ه ش�ريف سھي6 اصغرى نطاق وديکلماتورزبان پشتو ، مينه بکتاش نطاق ،نج
نطاق ، مرضيه عديل نطاق ، جليله توخى نطاق ، ثريا خادم نطاق، زھره رھگذر 

نوي�سنده، ش�اعر نطاق، فوزيه ميترا نطاق، زھره انصارى نطاق، غوتى خاورى 
�ا��ريفه پ��اق ، ش��ه څو نط��اق، آمن��ر نط��ايمه اکب��اق، ص��ف داود نط��ره يوس�ون، زھ

���ين زى نط��اق، فوزي�ه ام��ار نزي�رک نط��واق، گلج�ان نيکي��اق، فري�ده ھ��اق، ډط� نط
ين نط�اق، پ�روين ھاش�م من�صور نط�اق، جميل�ه زم�ان ان�ورى نط�اق، ښ�رابعه غر

فوزيه وھابزاده نطاق، نبيله ھمايون نطاق و ديکلماتور ، مستوره يوسفى نطاق 
  .، زرغونه ژواک نطاق  و نويسنده مقيم آلمان



 ٨١ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

  

  : شعر وادبيات ۀدر عرص

سپوژمى زري�اب : د کرده انددراين عرصه نيز زنان نامداری عرض وجو
داستان نويس، مريم مجبوب داستان نويس ، سلطانه موsنازاده داستان ن�ويس، 
شکريه بارکزى ،عضوپارلمان،  ژورناليست و گرداننده مجله آئين�ه زن، پ�روين 
پژواک داستان نويس و شاعر، حميرا نگھت دس�تگيرزاده ش�اعر، ل�ي6 ص�راحت 

لي6 کاويان شاعر، خال�ده ف�روغ ش�اعر، بھ�ار روشنى شاعر، ثرياواحدى شاعر، 
سعيد شاعر، فوزيه رھگذر ش�اعر، فايق�ه جوادش�اعر، فاطم�ه اخترش�اعر، داکت�ر 
شفيقه يارقين شاعروپژوھشگر ، داکتر سامعه عبادى ژورنالي�ست و پژوھ�شگر 
�شگرتاريح و ��اعرو پژوھ��ا ش��مين جن��ستان ، داکت�ر ياس��وم افغان��ادمى عل�ع�ضو اک

ًفغانستان فع6 مقيم لندن ، داکتر کبرا مظھرى مايار نويسنده عضو اکادمى علوم ا

ا عبي�دى ش�اعر، ڼ�نادا ،طيبه سھي6 شاعر، زرغون�ه رًو شاعرپشتو، فع6 مقيم کا
�ر ��ه ف�ضل ش�اعر، فاطم�ه اخت��ده لھي�ب ني�ازى ش�اعر، نادي�فايق�ه ج�واد ش�اعر، خال

مى شاعر، شاعر، شھيد مينا شاعر و فعال سياسى حقوق زنان ، ناجيه کريم قيو
ثري�ا کريم�ى گردانن�ده رادي�و کاب�ل در ش�ھرگوتنبرگ . مريم ناصرى شاعر پ�شتو 

سوئد، شکريه رعد داستان نويس،عاليه راوی اکبر شاعر ونوي�سنده دکلم�ا ت�ور 
  . ،و ده ھا زن روشنفکرديگرکه من متاسفانه نام ھاى شانرا نميدانم

 

  : و تياتردر عرصه ھنر آوازخوانى

اين زنان قبل از نھضت روى (  ، افسانه ، زرغونه خانم پروين، آزاده
، رخشانه ، )لچى در زير چادرى به آواز خوانى در راديو کابل مى پرداختند

 پرستو ، پلوشه، وجيھه ،)خواھر ھنگامه(  سمااستاد مھوش، ھنگامه، فرشته
، سھي6 زsند، سارا زsند، ژي6، نفمه ، سيما ترانه، پريسا جھانیرستگار، سلما

مرسل ، sله ، عزيزه ، شھ6، قمرگل، گلشن ، رشيده ژاله ، ملينا، بخت زمينه، 
سپوژمى، رعنا، زليخا،  زينب ھروى، زليخا، زرين، بنفشه مجاز،ثريا مژگان،

ستاره ھروى ، فتانه، فرح، فرشته ، گ6لى، مارى مھتاب، مريم، مرجان، مينا، 
 .غيرهماه پيکر، ناھيد، ناديه، نرگس، وژمه ، ھما، و 

  نورتن نورانی، زليخا نورانی حبيبه عسکر، :  درعرصه تياتروھنرسينما
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 ، ھماهللاميمونه غزال، زرغونه آرام،سايره اعظم ، مزيده سرور ، حميده عبدا، 
  .مستمندى و غيره 

  

  : وتوليدات اقتصادیدر عرصه خدمات

 در دوران ظاھرشاه و ١٩٥٩ پس از شروع نھضت نسوان در 
   و رژيم حزب دموکراتيک خلق، زنان درتمام عرصه ھاىجمھوريت داود خان

، وخدمات طبی  صحت عامهۀدرعرص. سھم گرفتندی توليدى ،آموزشى و خدمات
ھزاران داکتر و طبيب و پرستار زن در شفاخانه ھاى مرکز و وsيات مشغول کار 

، ده ھا ھزار زن )تعليم و تربيت (آموزش وپرورشودر عرصه . وخدمت بودند
ان استاد و مدرس و معلم و سرمعلم و مبصر و مفتش در خدمت فرزندان به عنو

  .وطن قرارداشتند

پس از نھضت نسوان در کشور، زنان درکارخانه جات مرکز و وsيات به 
در عرصه خدمات پليس و اردو، . نحو چشم گيرى در امر توليد سھم داشتند

خان شامل کار شده بسيارى زنان در اين دو زمينه در سالھاى جمھوريت داود 
بودند و در دوره حاکميت حزب دموکراتيک خلق نيزبکارشان ادامه دادند و 

درحاليکه زن افغان در روستاھا مجبوراست . مورد تشويق بيشتر قرارگرفتند
درخامک دزى لباس . بچه بزايد وبزرگ کند، ازمھمانان شوھرعزت دارى ميکند

م براى تنور وپختن نان خشک وتھيه غذا و آردکردن گندم و جمع آورى ھيز
وتھيه آب آشاميدنى ارچاه، نگھدارى ازباغچه ومزرعه نزديک خانه وتھيه 
علوفه براى مواشى واشتراک درجمع آورى حاص6ت زمين ، شوھر را يارى 

 . ميرساند

زنان روستائى بخصوص در بخش شمال و غرب و جنوب غرب با بافتن 
ربسيار توانفرساست، اقتصاد خانواده و گليم وقالين ھاى مرغوب که بافت آن کا
گفته ميشود که زنان ترک تبار در اين .بلکه اقتصاد ملى را تقويت مينمايند

قسمت بيشترين زحمات را در قالين بافى متحمل ميگردند، زيرا روزانه بيش از 
و براى آنکه   ساعت را بايد بطور يک نواخت بر روى قالين بنشينند وببافند١٤

دوپا را تحمل کنند، مجبور ميشوندمقدارى ترياک  شستن برسردرد ورنج ن
زنانى که اطفال شيرخوار . بخورند تا درد خشکى پا ھا وکمر را احساس نکنند

دارند، براى اينکه درکار بافتن اخت6ل پيش نيايد و مادران را وادار به شيردادن 
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طفل بخواب نکنند، محبور ميشوند بجاى شير به طفل خودترياک بخورانند تا 
  . عميق برود و احساس شيرخوردن نکند

بدينسان بسيارى از زنان و اطفال ترک تبار متاسفانه معتادبه ترياک 
استند و اين کار شاقه سبب ميگردد تا عمر زن در ميان اقوام ترکمن که اقتصاد 

 سالگى يا ٥٠ـ ٤٥د و اغلب زنان در يمتکى به قالين بافى دارند، بسيار پائين بيا
حتى گفته . ميرند ويا از پا مى افتند و ديگر از عھده ھيج کارى برنمى آيندمي

ميشود در ميان اقوام ترکمن مسکون در شمال کشور ، زنان مسن که ديگر از 
بچه زائيدن فارغ باشند، نسبت به دختران جوان بيشترقيمت و خواستگاران 

لين بافى اوسکتگى وارد زيادترى دارند، زيرا او ديگر بچه نمى زايد تا در کار قا
برخى از مردان ترکمن دوتا سه زن مسن را محض بخاطر قالين بافى و .شود

يکى را ھم جوانتر براى امورزناشوئى ميگيرند و بدين وسيله زنان قالين باف 
  . مورد استثمار شديد مردان خود قرار مى گيرند

  

  :جمعيت انق6بى زنان افغانستان مبارزات 

ى از زنان آگاه افغان در کابل دست به ايجاد يک  گروھ١٣٥٦درسال 
ھدف اين . زدند) راوا( »جمعيت انق6بى زنان افغانستان«سازمان سياسى بنام 

زنان دفاع از حقوق زنان افغان ومبارزه باخشونت عليه زنان و افشاى موارد 
نقض حقوق زن بود، درزمان حاکميت حزب دموکراتيک خلق عرصه فعاليت 

در کابل تنگ شد، به ناچار به پاکستان رفتند و در آنجا برضد براى جمعيت 
حضورقشون شوروى و حاکميت حزب دموکراتيک خلق و نيز عليه بنيادگرايان 
اس6مى افغانستان و ھمچنان برضد حکومت قرون وسطايى طالبان به فعاليت 

بودکه در سال » شھيد مينا«بنيان گذار اين سازمان . ھاى خود ادامه دادند
 از طرف عمال دولتى يا حزب اس6مى با دوتن ديگردر شھر کويته ١٩٨٧

دو تن از ھمکاران فعال و : بگفته داکتر ويس ج6ل زاده. پاکستان ترور شد
نزديک خانم مينا که سخنگوى اين سازمان بوده اند،عبارت اند از؛ فريده احمدى 

نابرنوشته سھي6 ب. جدا شده اند» راوا« و مريم عظيمى ، که بعد ھا از تشکل
تاسيس يافته ١٩٧٧درسال ) جمعيت انق6بى زنان افغانستان(»راوا «: وحدتى

وفعاsنه در راه دفاع از حقوق زنان افغان و در راه افشاى جنايات حاکمان 
  . افغانستان عليه زنان در ھردوره کوشيده اند
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فعاليتھاى اين سازمان باعث شده که در سطح بين المللى به عنوان 
اعضاى اين سازمان ھمواره با .ازمانى از زنان مبارز افغانى شناخته شوندس

صراحت از مشک6ت ومسايل زنان افغان و پايمال شدن حقوق زنان توسط دولت 
از جمله اقدامات اين سازمان . ھاى حاکم بر افغانستان سخن گفته و ميگويند

که به طور  ان بود کابل توسط طالبیورزشستديوم نمايش فيلم اعدام يک زن در 
مخفى توسط اعضاى اين سازمان فيلم بردارى شده بود و در فستيوال فيلم ھاى 

اين سازمان ھم اکنون اقدامات زن ستيزانه . مستند در شفيلد به نمايش درآمد
را، از جمله اخراج زن ھايى که ازدواج کرده اند ازمدارس، در سطح کابل دولت 

ان حمايت ھمه جھانيان از حقوق زنان بين المللى افشاء نموده و خواھ
مى » پيام زن«از فعاليت ھاى اين سازمان انتشار مجله . افغانستان مى باشد

  .باشد که به زبانھاى انگليسى و اردو نيز منتشر ميشود

،  خبرى حاوى مطالبwww.rawa.org صفحه انترنتى اين جمعيت
انستان است که به  افشاگرانه در باره وضعيت جارى و گذشته افغروشنګریو

 ٢٣ سايت آريايى ، :منبع(» .چند زبان از جمله فارسى، و انگليسى ميباشد
  ) سايت راوا ،٢٠٠٣دسامبر

  

  

 : حضورزنان در عرصه جھاد و مقاومت 

زنانى که در اين عرصه از خود شھامت نشان داده اند، بدون شبھه 
ام برد که در روز اول بسيار زياد بوده اند، از آنجمله ميتوان از ناھيد شھيد ن

 در کابل در پيشاپيش مظاھره يى برضد حضور قشون شوروى در ١٣٥٩ثور
کشور حرکت ميکرد مگر متاسفانه که از طرف تفنگداران رژيم ھدف گلوله 

 تن ديگر از دوشيزه گان تظاھرکننده به قتل ١٣بارى قرار گرفت و ھمراه با 
 سياستمدار نامدار کشوربعدھا عبدالرحمن پژواک، شاعر و نويسنده و. رسيدند
. يادش گرامى باد. را بنام او نوشت و اھدا کرد» ھديه به ناھيد شھيد«رساله 

فاطمه : يک تعداد نام ھاى ديگر ازاين زنان شجاع اينطوربمارسيده است 
ياسرمسئول تنظيم زنان حزب اس6مى، خورشيد فعال سياسى حزب اس6مى ، 

ه و دارالحفاظ، آمنه افضلى فعال سياسى حميده صديقى مالک مکتب ام سلم
جمعيت اس6مى، آمنه منھاج، ساراظريف، سھي6 مسعود، زرغونه قانونى ، 
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، قدريه يزدان پرست، رئيس سازمان )دختر سيد اسماعيل بلخى( صديقه بلخى 
زنان مسلمان، ھما فيض مسئول تشکي6ت ، مليحه صافى فعال سياسى جمعيت 

عال سياسى محاذ ملى، پوھنوال محبوبه حقوقمل ، اس6مى، فاطمه گي6نى ف
راضيه معصوم، خانم راحيل مجددى نويسنده و پژوھشگر، قوماندان آجه، زن 
شجاعى که با ھفت فرزندش در منطقه ولسوالى بھسودوsيت وردک فرماندھى 

قدسيه فعال  .يک جبھه جھادى را بدوش داشت و جسورانه آن را رھبرى ميکرد
دگروال : رک. (، مسعوده آموزگارفعال تعليم و تربيه تعليم و تربيه 
 ) ١٩٨-١٩٦از جاسوسى تا وزارت، ص متقاعدآقاسعيد،
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  فصل دوم

   زنان پس ازکودتای ثوروضع

  

  :ين قربانيان کودتای ثوررتبيشافغان، زنان

،ف�صل چھ�اردھم کت�اب "زن�ان افغ�ان زيرف�شارعنعنه وتج�دد"لف کتاب مؤ

مؤل�ف در م�ورد . پرچمی وقف کرده اس�ت-وقف زنان در دورۀ خلقیخود را به م

�سد ����ب آن مينوي����ق وترکي����ک خل����زب دموکراتي����ث «: ح����ه حي����رجم ب����ق وپ���خل

بي�شتر ش�باھت " خ�ط م�سکو"پي�رو"حزب دموکراتيک خل�ق افغان�ستان"دوجناح

بيک موجود ناقص الخلقه دارد که در تنه باھم چسپيده اند، ولی سروپاھای شان 

�ی ����دا م����م ج����داز ھ����ه . باش����ل از دھ����الھای قب����وروی درس����را اتحادش����ه چ���اينک

به خلقت ھمچو موجودن�اقص درافغان�ستان دس�ت يازي�د، ) مشروطيت(دموکراسی

�ھری����شرھای ش����يله ق����ت تابدانوس����دفی داش����ان(ھ����ب دری زبان����ط ) اغل���را توس

را توس�ط گماش�تگان خلق�ی ) اغل�ب پ�شتوزبان(گماشتگان پرچمی وق�شرروستائی

 لنينيستی ان�دازد وھ�ردو را در خ�دمت اھ�داف توس�عه –در دام افکارمارکسيستی 

ش�وروی فک�ر ميکردک�ه ب�ا اي�ن تق�سيم ت�ا کتيک�ی ميتوان�د .جويانه خود ق�رار دھ�د

برنفوذ مفکوروی وسياس�ی خ�ود درافغان�ستان ب�ه س�ھولت وس�رعت دس�ت ياب�د، 

بيخبر ازاينکه فکر وذکر مردم افغانستان با عنعنه ودين ش�ان چن�ان عج�ين ش�ده 

���ه ھ��ت ک��رده اس��وذ ک��ادی در آن نف��ار الح��صوص افک��ه بخ��دئولوژی بيگان�يچ اي

اگرازاين خ�صلت م�ردم بگ�ذريم،ايجاد ھمچ�و موج�ود ن�اقص ب�ذات خ�ود . نميتواند

زيرا شوروی ھيچگاه موفق . مايه ناکامی شوروی درافغانستان محسوب ميشود

�شار(ن�شد��ام )ولوباف��ر وھمگ��رچم را ھمفک��ق وپ��زای خل��م مج��ای از ھ��ر وپاھ�دوس
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در نتيجه ديده شد که آنھا نه تنھا برای افغانستان، بلکه ب�رای خ�ود وول�ی .سازد

  )٢٢٦ص (».نعمت خود مصيبت دوامداررا تا سرحد نابودی بار آوردند

قب�ل از : نويسنده دوران حاکميت حزب دموکراتيک خل�ق را ب�سه مرحل�ۀ 

ھ�ا، اشغال ودوره اشغال وبعد از اشغال تقسيم کرده و روی ھري�ک از اي�ن دوره 

مکث ميکند و کارنامه ھای ھريک از رھبران ح�زب م�ذکور را ب�ه تف�صيل ش�رح 

  .ميدھد

مولف متذکر ميشود که ت�ره ک�ی بع�د از قرارگ�رفتن در رأس ق�درت،ببرک 

�ل ��رچم(کارم��اح پ��ره ) رھبرجن��ين چھ��يظ هللا ام��ود وحف��اون اول  خ��ث مع�را بحي

�ا����ث مع����ت، بحي����ده داش����ا رابعھ����ادت کودت����شد قي����ه مي����ه گفت����ری ک���ون دوم ديگ

�ماره ��ااز ش��دور فرمانھ��ا  ص��پس ب��د وس��ود برگزي��ت  خ��ه دول�، ٥ -١ووزيرخارج

�ود���شوراع6م نم���ی را درک���ارتوری حزب���ان .ديکت���ا٦واز فرم���ه ٨ ت���رات ب�� تغيي

در زمينه رفع ديون دھقانان از م6کان، حق�وق م�ساوی زن�ان " بنيادی"اصط6ح

جانشين بيرق را "بيرق سرخ"ونيز . واص6حات ارضی را به منصۀ اجراگذاشت

�ردم ��ار م��ب انزج��دامات در واق�ع موج��ن اق��ه اي��اخت ک�ه ھم��بز س��رخ وس�س�ياه وس

�ار ��ه وکن��ز از گوش��ردم ني��ای م��ا وقيامھ��ت ھ��سلۀ مقاوم��ا آن سل��وأم ب��د وت�گرديدن

بزودی زندانھا ازمخالفان پرش�دند ودي�ری نگذش�ت . کشور عليه رژيم آغاز يافت

اي�ن "اک�سا"ش�د ورياس�ت مب�دل "بگير وبکش"به اصل " بگير وببند"که اصل 

سازمان :"به تقليد از شوروی سازمانھای از قبيل. وظيفۀ خونباررا بدوش گرفت

، سازمان دموکراتيک "سازمان پيش آھنگان"، )برای جذب نوجوانان"(جوانان

�ان��سندگان"زن��ه نوي��ستان و اتحادي��ه ژورنالي��دمت " ، اتحادي��ه درخ��يس وھم�تاس

  )٣٢٨-٣٢٧صص.(رژيم وحزب گماشته شدند

�سد���غال مينوي���اط دوران اش���ه ارتب���ف ب���ه « :مول���رخ ب���وای س���اورود ق��ب

افغانستان ببرک کارمل، چھرۀ شناخته شده پرچم ومعتمدخاص بريژنف با جمعی 

بريژنف برای نج�ات رژي�م دس�ت . ديگراز اراکين پرچم از شوروی به کابل آمدند

 مرتک�ب نشانده از خطر سقوط وتھاجم برافغانستان بزرگترين اش�تباه ت�اريخی را

او فکر ميکرد که با تعويض يک گماش�ته بج�ای ديگ�ری، ميتوان�درژيم دس�ت .شد

نشانده را با اعزام قوای نظامی سرپا نگھدارد و زيرچتر اين ق�وا کارم�ل خواھ�د 
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بريژنف عکس العمل اين تھ�اجم را درافغان�ستان . توانست ازعھدۀ اينکاربدر آيد

ار پايه ھای ق�درت ش�وروی درجھ�ان اندک ارزيابی کرده بود، درحالی که با اينک

�ردم ��شم م��ا خ��وروی ب��ه ش��ت ک��ری نگذش��د ودي��رتعش گردي��ار م��ين ب��رای اول�ب

افغانستان وعکس العمکل جدی جھان مواجه شد که عاقبت برای آنکشور خيل�ی 

  )٣٣٠ص."(آن تمام شد] فروپاشی [گران وحتی به قيمت 

نده اميدوار سازد با آنکه کارمل کوشيد با رھائی زندانيان مردم را به آي«

حفيظ (وبرطبق نسخۀ معمول کمونيستی ھمه مسئوليتھای گذشته را بدوش امين

اندازد وخود را در موقف ضد با او قرار دھد تا اعتم�اد از دس�ت رفت�ه رژي�م ) هللا

را به نحوی اعاده کند، ولی اين نرمش ھا با موجوديت قوای بيگانه که کارمل را 

 تحميل کردند، ھرگز مردم را ب�سود رژي�م ق�انع سوار برتانکھای روسی برکشور

ھر روز برتعداد ناراضيان حتی از حلق�ه ھ�ای حزب�ی ب�شمول خلق�ی ھ�ای .نساخت

دوم�اه . آزرده خاطر افزوده ميشدند وھمه درجناح مخالف رژيم موقف ميگرفتن�د

از عمررژيم کارمل نگذشته بودکه مردم کابل شبانگاه با ناره ھای تکبير هللا اکبر 

م احتجاج عليه قوای اشغالگر ورژيم دست نشانده فضای ش�ھر را پرھيج�ان برس

  )٣٦٠ص ."(وتازه واردان را مضطرب ساختند

به ھراندازه که قيامھا کسب شدت کرد، رژيم وق�وای مھ�اجم ني�ز ب�ه "... 

ديری نگذشت  ک�ه ب�از زن�دانھا پرش�دند .شدت عمليات سرکوبگرانه خود افزودند

تره کی وامين از سرگرفته شد وآتش جنگ درھمه ج�ا وسلسلۀ کشتار مثل دورۀ 

روسی شدن تمام دستگاه اداری دولت ونق�ش م�شاوران روس�ی . شعله ور گرديد

�ھا ��ل در دس�ت روس��ی ادارۀ ارگ وحي�ات روزم�رۀ کارم��ت ک�ه حت�آنچن�ان ب�اs گرف

  )٢٣٠ص ."(به معيار وطن دوستی مبدل شد" برادر بزرگ" شعار. بود

ن بعد از اش�غال ،از اق�دامات مختل�ف داکترنجي�ب مولف در رابطه به دورا

برای ايجاد ثبات واستقرار يک حکومت پايدارمتذکرشده  ميگويدکه اين اق�دامات 

درھيچ زمينه ای با موفقيت توام نبوده است وزنگ ھ�ای خط�ر س�قوط از ھرس�و 

  :بصدا در آمده بود

   فشاراقتصادی توأم با قحطی وانف6سيون،-

  .ی ومت6شی شدن حزب به فراکسيونھای متعدداز ھم پاشيدگی داخل-
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ضعف لوژيستيکی قطعات نظامی از طريق کمبود مواد سوخت واکماsت -

  .آذوقوی

  .محصور بودن شھرھا وقطع خطوط مواص6تی-

  .فشار بين المللی توأم با تجريد سياسی رژيم-

  . احتمال روز افزون سبوتاژھای وقيامھا در داخل قطعات نظامی رژيم-

�ل  ف�ش-��م از قبي��رول رژي��ت کنت��می تح��ازمانھای رس��ق س��ی از طري�ار داخل

  .احزاب وابسته وغيره

ناميده ،حدوث آن را سرآغاز مصيبت "انف6ق ثور"مؤلف کودتای ثور را

�سد�����د ومينوي�����ستان ميدان�����ردم افغان�����ای م�����ال ٧روز « :ھ���� ٢٧(١٣٥٧ ثورس

 ک�ه در اي�ن حادث�ه. درافغانستان يک روز سياه ومصيبت ب�ار اس�ت) ١٩٧٨اپريل

�ۀ ���ک نقط���د، ي���ی گردي���وروی عمل���ات ش���ازی مقام���ه س���دايت وزمين���ه ھ���ع ب��واق

�اف"��سوب " انعط��شور مح��ر ک��اريخ معاص��ام درت��صيبت نافرج��ک  م��رآغاز ي�وس

ميشود که از آن به بعد تا امروز وشايد تاسالھای دراز تاثيرات منفی وحزن آور 

 موجب انقراض اين رويداد که...  آن از صفحه حيات مردم مظلوم ما محو نگردد

يک حکومت مرکزی م�سلط درک�شور ونظ�م اقت�صادی، اجتم�اعی، حق�وقی،اداری 

فضای صلح وامنيت ھمي�شگی را مخت�ل وک�شور را ب�ه .وفرھنگی را از ھم پاشيد

ميدان خون وآتش مبدل ساخت ودرنھايت به منظرباصفای افغان�ستان ي�ک قياف�ۀ 

  )٣٣٩ص ( ».عبوس مملو از وحشت ودھشت داد

��اظ س�پس مؤل�ف ت��ات م�ردم ک�شور از لح��ن روي�داد خ�ونين را برحي�اثير اي

�صويرتاسف ��رار داده ت��ل  ق��ی وتحلي��ورد بررس��اعی م��صادی واجتم��ی  واقت�سياس

باری از بدبختی ھای که دامنگير مردم افغانستان شده وتا ام�روز دام�ن م�ردم را 

  . کتاب  بدست ميدھد٣٦٦ تا ٣٤٢رھا نکرده در صفحات 

�ن دوره��اھد اي��ود ش��ه خ��تی منک��ه براس��ويم ک��وانم بگ��وده ام ميت��س از  ب�پ

�ور ��ای ث��ل (١٣۵٧کودت��)١٩٧٨اپري��يم جامع��ه ن��ان ک��ان افغ��شکيل ۀ، زن��ا را ت� م

ميدھند، نخ�ستين قرب�انی خ�شونت لج�ام گ�سيخته زورمن�دان ت�ازه ب�دوران رس�يده 

کشته ش�دن ش�وھران، ب�رادران وپ�دران ھم زنان ھم بخاطر زندانی شدن و. بودند

مل رنج ودرد بيکران شدند، وھم خود به جرم ھمسربودن و وفرزندان خود، متح
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�ی و ��اک فزيک��ای ھولن��کنجه ھ��ورد ش��تھم، م��دانی م��ودن زن��ادربودن و خواھرب�م

  . جسمی  و روحی قرارگرفتند

، آنھايی که فرزندان ويا ن�ان آور خ�انواده ش�ان  در کودتای ثوردر دورۀ 

وليس اجرای وظيف�ه  نظامی ، چه سرباز وچه افسر وپ-چارچوب  وظايف دولتی

�ان در �ميکردن�د، ني�ز دچ�ار ت�شويش وف�شار روان�ی بودن�د ک�ه مب�ادا واب�ستگان ش

�د �مقابل�ه ب�ا مخالف�ان دول�ت برس�راقتدار م�ورد اص�ابت  مرم�ی دش�من ق�رار بگيرن

عين اين تشويش ورنج روانی متوجه آن عده م�ادران وزن�انی ب�ود . وتلف شوند

���ت ب��دين  در مخالف��روه مجاھ��وان گ��ه عن��ه ب��ر ک��د واکث��ی رزميدن��ل م��ت کاب�ا دول

شکاربمباردمانھای نيروھ�ای ش�وروی وي�ا دولت�ی مي�شدند و ديگ�ر ن�زد خ�انواده 

  .وبستگان خود برنمی گشتند

قبرستاھای وس�يع در اط�راف ش�ھرھای ب�زرگ ک�شور، ن�ه تنھ�ا نماي�انگر 

تلفاتی است که مردم افغان�ستان در م�دت حاکمي�ت دول�ت ح�زب دموکراتي�ک خل�ق 

�ده ��ه متحم�ل ش��ه ب��شتر از ھم��شتر وپي��ات  بي��ن تلف��ش  ودرد اي��ن  آت��ه اي��د، بلک�ان

  .سراغ زنان ومادرانی ميرفت که  به اين قربانيان  وابسته بودند

�ور���ای ث���ل (دردورۀ کوت���ل -١٩٧٨ازاپري���ان  )١٩٩٢ اپري���ه زن���ا آنک��، ب

درس�احات  معھ�ذا ،بودن�دواس�تبداد حاکمي�ت ت�ک حزب�ی نخستين قربانی خ�شونت 

�زب��ت ح��ت حاکمي��ات  تح��وری ،امکان��ل دورۀ جمھ��ان مث��رای زن��ار ب��صيل وک�تح

داودخان فراھم بود و ميتوانستند با روی باز در ک�ار و فعالي�ت ھ�اى اجتم�اعى و 

�د��ھم بگيرن��ى س��ى و سياس��صادى و فرھنگ��ان .اقت��ن از زن��دين ت��ن دوره چن� دراي

معصومه عصمتی وص�الحه ف�اروق اعتم�ادی و داکت�ر اناھيت�ا : تحصيل کرده مثل

رسيدند واز عھدۀ وکالت اد  به مقامات بلند دولتی چون وزارت و رياست راتب ز

�ستند��ده ميتوان��تی برآم��ود بدرس��ای خ��اروق .کارھ��الحه ف��صمتی وص��صومه ع�مع

اعتمادی از جمل�ه اع�ضای ح�زب برس�راقتدار نبودن�د، ول�ی اناھيت�ا رات�ب زاد ،از 

ش�ھرکابل بلندپايگان حزب دموکراتيک خلق بود ودر جلب وجذب زنان ودختران 

اناھيتا ، ن�زد کارم�ل وجن�اح . به جناح پرچم حزب مذکور نقش موثری بازی کرد

  .پرچم حزب از محبوبيت خاصی برخوردار بود
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 در حزب دموکراتيک خلقجذب 

�ه ��ی ک��د، حزب��ق بودن��ک خل��زب دموکراتي��ضو ح��ان، ع��ادی از زن��مار زي�ش
   چھره ھای اناھيتا راتبزاد، از معروفترين.  ھزار نفر عضو اصلی داشت١٢٠

  . جناح پرچم عضو بيروی سياسی بود

تحصيل وارتقا به مقامات بلند : دراين نظام نيززنان از حقوق مدنی چون 
دولتی ونظامی وسازمانھای سياسی برخوردار بودند و نقش موثری در تعليم 

دراين دوره ميتوان از زنان فعال درعرصۀ سياست  .وتربيت اوsد وطن داشتند
 شوراى ملى ، و در ١٣تر اناھيتا راتب زاد، فعال سياسى وکيل دوره  داک:نام برد

، وزير تعليم و  اجتماعى کار و امور دوره حاکميت حزب دموکراتيک خلق وزير
تربيه و رئيس سازمان زنان و در اخير رئيس کميته صلح و ھمبستگى 

ميله  ا، ج. خ. د.افغانستان، جميله پلوشه فعال سياسى و عضو کميته مرکزى ح
ناھيد استاد پولى تحنيک و شفيقه رزمنده رئيس سازمان زنان، د¬را محک 
اولين رئيس سازمان زنان افغانستان در رژيم حزب دموکراتيک خلق، داکتر 
عزيزه بابى رئيس نرسنگ و مدتى رئيس سازمان زنان افغانستان، فريده 

سراسرى زنان پروانى معاون کدرى سازمان زنان، ثريا پرليکا رئيس اتحاديه 
افغانستان، مستوره دھنشين معاون سازمان زنان ، شريفه پنجشيرى معاون 
کدرى سازمان زنان، س6مت تولقون رئيس کودکستانھا، فيروزه قوماندان کندک 

 حزبى شھر کابل، ١١مليشاى زنان، نجيبه آرش عضو پارلمان و منشى ناحيه
پارلمان، نجيبه صديق کريمه کشتمند رئيس کودکستانھا، روشن سيرن وکيل 

خاتول جنرال استاد پولى تخنيک، سمونوال محبوبه جبار استاد اکادمى پوليس،
محمدزى يگانه جنرال زن در اردوى افغانستان، دکتور ترينا رئيس عمومى 
انجمن رھنماى خانواده، دکتور صفيه زلمى رئيس متوسطه طبى وزارت صحت 

رمسى، سلطانه اميد sروى معاون عامه، دکتور مھتاب زيورى معاون موسسه فا
سازمان زنان و بعد معين سواد آموزى در وزارت تعليم و تربيه، داکتر عزيزه 

  .معاون موسسه توبرکلوز 

 

 مقامات عالی دولتیدر
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اناھيتا راتبزاد، در زمان نور محمد تره کی، وزير ک�ار و ام�ور اجتم�اعی 
�د��ه  ش��يم و تربي��ر تعل��د وزي��ود و بع��اروق . ب��الحه ف��سۀ ص��يس موس��ادى رئ�اعتم

نجي�ب هللا، مع�صومه  داکترنسوان ، بعدھا وزير ک�ار وتامين�ات اجتم�اعى در عھ�د
�ب هللا ��د دکتورنجي��ارف در درعھ��ر مع��سنده و وزي��ى و نوي��ال سياس��صمتى ، فع�ع

  .بود

  

  منع ازدواج دوم برای اعضای حزب

 ديکی از امتيازات ديگری که به نفع زنان در آن زمان انجام شد، اي�ن ب�و
�ت رھب�ری و اع�ضای دفت�ر سياس�ی، ح�ق أکه تم�امی اع�ضای ح�زب، از جمل�ه ھي

نداشتند ھمزمان دو زن داشته باشند و اگر چنين چيزی ثابت می شد، مرتکب آن 
از عضويت حزب خارج م�ی ش�د و ح�ق دسترس�ی ب�ه مقام�ا ھ�ای ع�الی دولت�ی و 

  . حزبی را نداشت

  توزيع بورس ھای تحصيلی

�د��ی گوي��ا م��انم پرليک��ساويانه ت: خ��کل م��ه ش��صيلی ب��ھای تح��ع بورس�وزي
صورت می گرفت و به گفته او بسياری از کادرھ�ای زن�ان ک�ه اکن�ون در عرص�ه 
ھای مختلف در افغانستان فعال ھستند، در يکی از کشورھای سوسيالستی سابق 

درھمينج�ا باي�د ع�6وه کردک�ه زن�ان ع�ضو ح�زب دموکراتي�ک . [آموزش دي�ده ان�د
ن بورس�ھای تح�صيلی  را داش�تند وزن�ان ودختران�ی ک�ه خلق زيادتر ش�انس گ�رفت

�ا ����صيلی وي����ازات تح����تند،کمتر از امتي����رقدرت را نداش����زب برس����ضويت آن ح���ع
�شدند���وردار مي���ی برخ���م دولت���ات مھ���رفتن در مقام���م . ازقرارگ���فانه در رژي��متاس

�از ��ت ممت��ک اقلي��وان ي��ه عن��ق ب��ک خل��زب دموکراتي��سوبان ح��ور ، من��ای ث�کودت
�د ��ارز کردن��اعی تب��صيلی اجتم��ھای تح��ه بورس��ی وھم��م دولت��ات مھ��ه مقام��ه ھم�ک

�ت را ��ه  اکثري��ردم ک��ه م��ت وبقي��ق ميگرف��ان تعل��انوادۀ  آن��ان وخ��ه آن��ی ب�وتفريح
�روم ���ی  مح���م دولت���ای مھ���ف ھ���ی و  وموق���از ات حزب���د ،از  امتي���شکيل ميدادن��ت

زيرا حزب افرادغير حزبی را به عنوان دشمنان بالقوه خود ميشناخت وبه .بودند
  ]نگارنده. دان متساوی الحقوق  نمی نگريستنوان شھرونآنان به ع

  

  رخصتی  بيشتر برای زنان
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 از چھل روز، ب�ه س�ه حاملهبرای اولين بار، در اين دوره تعطي6ت زنان 

در مح6ت اين دوره برای نخستين بار در و. ماه و بعد به شش ماه افزايش يافت

 زنان به پيمان�ه وس�يع در دراين دوره جلب وجذب.کودکستان ايجاد شدزنان،کار 

دختران وزنانی که عضويت حزب را داش�تند بي�شتر . حزب ودر اردو آغاز گرديد

�وروی ����ه ش����شدند وب����د مي����ره من����صيلی بھ����ای تح����اروبورس ھ����ازات ک���ازامتي

  .وسايرکشورھای اقمار شوروی اعزام ميگرديدند

�ضور ��د ح��ل برض��ران کاب��ه دخت��ت ک��ين دوره اس��اردر ھم��ستين ب��رای نخ�ب

وی يکجا بامردان قيام کردند و رژيم اين قيام را که در آن دست ھای قشون شور

عناصر خارجی ني�ز دخال�ت داش�ت، ب�ا خ�شونت س�رکوب ک�رد وب�ا  بگلول�ه ب�ستن 

داس�تان ش�ھادت . دختران مکاتب کابل بزرگترين جنايت را درحق زنان رواداشت

�ا ��د ب��يزه  ناھي��ور ١٣دوش��ل، در روز اول ث��ران کاب��ر از دخت��ن ديگ��ام ١٣٥٩ ت� ن

داستان اين دختران قھرمان  .م6لی ميوند را يک بار ديگر درخاطرھا زنده ساخت

  . کتاب زنان افغان زيرفشارعنعنه وتجدد، خواندنی است٣٦٢- ٣٦٠درصفحات 

�ی��ی س��ی ب��گر ب��اجی گزارش��وان ،داودن��التی زيرعن��رود ( درمق��راز وف�ف
ت زن�ان  ب�رای نوشته ميکند که م�شک6)وضعيت زنان افغان در رژيم کوتای ثور

ھمه طيف ھای چ�پ در افغان�ستان از م�سايل اساس�ی ب�وده  و ح�زب دموکراتي�ک 
اقل در شھرھای اين کشور  خلق در چھارده سال زمامداری، وضعيت زنان را حد

 . دگرگون کرد

ملک ستيز، کارشناس ارشد در مرکز بين المللی مطالعات حقوق بشر می 
ق به پيروزی رسيد زن�ان آھ�سته آھ�سته بعد از آنکه حزب دموکراتيک خل: گويد

 . در تمامی عرصه ھای سياسی و اجتماعی حضور يافتند

�ازمان ��يس س��دتی رئ��رای م��ل ، ب��رک کارم��ان بب��ه در زم��ا ک��ا پرليک�ثري
: م�ی گوي�د دموکراتيک زنان بود وبعد رئيس عم�ومی موس�سه س�ره مياش�ت ش�د

�ل روز، ب�ه س�ه م�اه و برای اولين بار، در اين دوره تعطي6ت زنان باردار از چھ
 . بعد به شش ماه افزايش يافت

�زب ���ت ح���ان حاکمي���ار در زم���ستين ب���رای نخ���ا، ب���انم پرليک���ه خ���ه گفت��ب
دموکراتيک خلق، برای کمک به زنانی که در بيرون از خان�ه ک�ار م�ی کردن�د در 

  . مح6ت کار کودکستان ايجاد شد
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 راننده، معلم و داکتر

ب�سھای (ول�ين ب�ار رانن�ده س�رويس در ھمين س�الھا ب�ود ک�ه زن�ان ب�رای ا
خانم پرليکا می گويد، شصت درصد معلمان را . در داخل شھر کابل شدند) شھری

در آن سال ھا زنان  تشکيل می دادن�د و ش�مار زي�ادی از داکت�ران و پرس�تارھای 
  . زن نيز در ھمان زمان آموزش ديدند

�ق افغان�ستان ،ب�ه آم�وزش ��واد در اواي�ل حاکمي�ت ح�زب دموکراتي�ک خل�س
براى زنان اھميت بسيار داده شد و در راه تحقق اين آرم�ان چن�ان از ش�تاب ک�ار 

که نتايج نا مطلوبى به بار آورد ، چنانکه در نيمروز و سرپل مردم بر  گرفته شد
شيوه جلب و تدريس زنان و دختران جوان به کورسھاى سواد آموزى اعتراض 

ورش زدن�د و حت�ى معلم�ان کردن�د و علي�ه سياس�ت س�واد آم�وزى زن�ان دس�ت ب�ش
  . سواد آموزى را کشتند

 

 در اردو و پوليسجذب 

�ه ���ان ب���ق، زن���ک خل���زب دموکراتي���ت ح��در حاکمي
مدارج باsيی در اردو راه يافتن�د و در پ�وليس ني�ز س�مت 

جن�رال س�ھي6 ص�ديق، ک�ه در دول�ت موق�ت . ھايی داشتند
وعبوری افغانستان به رھبری حامد کرزی، وزير صحت 

�ود��ه  ب��اتول عام��رال خ��ين ژن��از( و ھمچن��وت ب�و ) پاراش
ژنرال عزيزه، رئيس کن�ونی اداره پاس�پورت افغان�ستان، 

  . از شمار ھمين زنان ھستند
 

  بود؟نمادين با زنان آيا برخود حزب حاکم

 مخالفان حزب دموکراتيک خلق :داودناجی گزارشگر بی بی سی،ميگويد
 مربوط ب�ه آن�ان در افغان�ستان می گويند، برخورد حزب و نظام با زنان و مسايل

به گفته منتقدان، در آن زمان دولت به جای آنک�ه زن�ان را ب�صورت . نمادين بود
اساسی و بنيادی رشد دھد، سعی م�ی ک�رد آنھ�ا را ب�ه مق�ام ھ�ای دولت�ی و حزب�ی 

به باور  منتقدان، وقتی زنان به مناسبی می رسيدند،آنھا به دليل سويۀ . برساند
جبور بودن�د  از م�ردان زيردس�ت خ�ود کم�ک بگيرن�د و ب�ه ت�سلط  پايين، دوباره م
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ب�ه ب�اور  منتق�دان، ح�زب دموکراتي�ک . ھمه گير و گسترده م�ردان ب�اور پيداکنن�د
�سايل ��ان و م��وارد از زن��سياری م��ود و در ب��ه ب��زب مردان��ک ح��ستان ي��ق افغان�خل

 فرود داوود ناجی، بی بی سی، فراز و.( مربوط به آنھا، استفاده سياسی می کرد
  )وضعيت زنان در رژيم کودتا 

با وج�ود ولی به نظرمن که ب�ا آن ح�زب ک�دام پيون�د اي�ديالوژيک نداش�تم،،
 ک�ه در زم�ان حاکمي�ت  ح�زب دموکراتي�ک خل�ق، ک�نم اذعان ميتوانماين انتقادات،

�داری  ومث�ل دوران ش�اھی وجمھوري�ت داودخ�ان ک�ه دي�ن از سياس�ت �کاردول�ت م
در رأس وزارتخان�ه ای ق�رار نداش�ت، ک�سى ب�راى ج�دا ب�ود،وھيچ م�6 وموsن�ای 

پوشيدن لباس اروپائى و يا گذاشتن ريش وبروت يا به تن کردن پيراھن و تنبان 
ويا بيرون رفتن زن با مرد با موى برھن�ه از من�زل، م�ورد ب�از خواس�ت و تنبي�ه 
. قرار نمي گرفت و سيماى عمومى جامعه به يک جامعه عصرى و مدرن ميماند

�ا��ى مراج�ع ق��ان دولت��6حيت ھ�ر ارگ��وم و ص��کايات م�ردم معل��ه ش�نونى رس�يدگى ب
موس�سات تح�صيلی وآموزش�ی در قلم�رو حاکمي�ت آن ح�زب زمين�ه . مشخص بود

�ه ��ف ب��اى مختل��ه ھ��ان را در عرص��شگران افغ��ان و پژوھ��تعدادھاى جوان��د اس�رش
  .نمايش ميگذاشت 

مى ،در نظام اس�١٩٩٢6اما بعد ازسقوط رژيم دست چپی درآغازماه ثور 
تنظيمھاى جھادى،نه تنھا تمام مظاھر تمدن غرب از شھر ھا واز ادارات  دولتی 
پاک روفته و غارت شد، بلکه حيثيت زنان  بيش از ھرچيز ديگردر معرض خطر 

زنان بيش از ھرکس ديگر نه تنھ�ا بخ�اطر از دس�ت دادن ش�وھر ي�ا . قرار گرفت 
ن شدند، بلکه ھنگ�ام بي�روبرادر و پسر خود در جنگ ھاى ميان تنظيمى داغدار 

 سروصورت خود را ازنظرمردان پنھان ميکردند، درفتن از منزل نه تنھا می باي
بلکه اکثرا ًمورد تحقير و توھين و آزار و اذيت افراد مسلح وابسته به تنظيمھاى 
جھادى قرارميگرفتند، يا به اسارت ميرفتند و مورد تجاوزجنسى قرار ميگرفتند 

�دبخ��ن زن ب��ر اي��ق دارد، و اگ��ب تعل��ادى رقي��يم جھ��ه تنظ��ه ب��شد ک��ناخته مي�ت ش
برع6وه تجاوز جنسى براو، پستان ھايش نيز قطع ميگرديد و تيرباران مي�شد و 

  . بعد لخت وبرھنه به جاده پرتاب ميگرديد
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  موفصل س

  

   زنان دردورۀ حکومت تنظيمھای جھادیوضع

  

  

  :لجام گسيخته تنظيمی ھا برزنانفجايع 
  

�ا ور��درت ب��سب ق��اطر ک��ا بخ��از جنگھ��ل و آغ��ادى در کاب��اى جھ�ود تنظيمھ

بيشتر، زنان متحم�ل ب�دترين و وح�شيانه ت�رين ن�وع خ�شونت ھ�ااز جان�ب م�ردان 

در اين دوره از تاريخ کشور تنھا در . مسلح شده اند که قلم از گفتن آن عار دارد

و از دوستان   ايم کابل آنطور که من و ھزاران کس ديگر از باشندگان کابل ديده

و وابستگان مصيبت ديده خود شنيده ايم ،زنان مورد تج�اوز دس�ته جمع�ى گ�روه 

ھاى مسلح قرار گرفتند و چنان بى رحمانه مورد خشونت قرارداده شدند که حتى 

شکم زنان دريده شد و يا پس از تج�اوز پ�ستانھاى ش�ان بري�ده مي�شد و در بي�رل 

�د و ����ره ميگردي����الى ذخي����اى خ���ھ

�ه ��شته و sش��ه ک��ت وبرھن��ا لخ�ُآنھ

به جاده ھا پرت�اب مي�شد ت�ا ت�رس 

�ى ���ان تنظيم���ب در دل مخالف�و رع

  .ايجاد کرده باشند

مردم کابل ش�اھد ص�دھا و 

�رم آور ��اى ش��اروائى ھ��زاران ن�ھ

�ه ����سته ب���سلح واب���اى م���روه ھ��گ
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�تند��ادى اس��اى جھ��اران . تنظيمھ��وا ب��ين و ھ��ه از زم��ه روزان��ود ک��الى ب��ن در ح�اي

اى تباھکن بر سر مردم مى باريد وخانه و کاشانه مسلسل توپ و راکت و بمب ھ

مراکز قدرت متع�دد ب�ود و ھ�يچ قومان�دانى از ھ�يچ . شان را به ويرانى ميکشانيد

مرجعى دس�تور نم�ى پ�ذيرفت و ب�ه ھم�ين عل�ت وقت�ى دخت�ران و زن�ان ش�وھردار 

مورد اختطاف گروه ھاى جھادى قرار ميگرفتن�د، مرجع�ى ک�ه ب�ه ش�کايات م�ردم 

، و جلو اين ھرج و مرج و انارشى را بگيرد، وج�ود نداش�ت و تنھ�ا رسيدگى کند

وبن�ابرين ب�سيارى از . پرداخت مبالغ ھنگفت پول ميتوانست ح6ل مشک6ت باشد

مردم پايتخت و شھرھاى بزرگ کشور با رويکار آمدن نظ�ام اس�6مى مجاھ�دين، 

تاجکستان و مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و يا ايران و

يا روسيه فدراتيف ويا در داخل کشور به مزارشريف ي�ا ج�6ل آب�اد ک�ه از امني�ت 

�دالت ��گ ع��ود را از چن��ان خ��ل ج��دتا s اق��ود، فرارکردن��وردار ب��ر برخ��سبی بھت�ن

  . اس6مى تنظيمھا نجات داده باشند 

دراين موردبھترين سند شقاوت وسنگدلی مجاھدين ، فيلم مستندی  است 

ک�ه ب�ا از ج�ان گذش�تگی   خ�ود در مي�ان )ح�سين دان�ش(ج�وان ک�شور از فيلمساز 

آتش وخون جنگ ھای کابل شتافته وصحنه ھای جنگ کوچه بکوچۀ تنظيمھ�ای 

چی قب�ل از (  خودش فيلم گيری نموده  وازشھر  کابل ١٩٩٢جھادی  را درسال 

اي�ن فل�م  . ت�صويرکاملی ک�شيده اس�ت ) جنگ ھای تباھکن تنظيمی وچ�ه بع�د ازآن

به نمايش گذاشته شد ) ٢٠٠٩اکتوبر٢٩ -٢۵از(درشھر گوتنبرگ سويدن ری با

  .وتعجب وتحسن بيننده گان را برانگيخت 

من تاکنون فيلمی با اين قوت وشھامت از ھيچ فيلمسازداخلی وياخ�ارجی 

دي�دن اي�ن ف�يلم .ًدر مورد کابل  نديده ام که بيننده را عميقا تح�ت ت�اثير ق�رار بدھ�د

 ٢٠٠٧اين فيلم درسال . انانی که  آنرا نديده اند توصيه ميکنميک ساعته  را به 

درکابل وبلغاريه وترکي�ه  و ليپزي�ک آلم�ان نيزب�ه نم�ايش گذاش�ته وبرن�ده ج�ايزه 

�ت ��ده اس��شر ش��وق ب��د . حق��ش باي��سين دان��ای ح��از آن اق��يلم س��ه ف��ت ب��ن جھ�ازاي

  .تبريک واحسنت گفت

  :تجاوز دسته جمعی برزنان يک ديوانه خانه
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يات ديگر تفنگ داران تنظمى يکى اينست ک�ه ب�ر بيمارس�تان زن�ان از جنا

  .مريض عقلى و عصبى حمله بردند و تمام آنان را مورد تجاوز جنسى قراردادند

  خود گزارش ) ١٩٩٣سپتامبر(المللی در راپور ساsنه   سازمان عفو بين

ه ھای مسلح مجاھ�دين ب�  گروه١٩٩٣مطابق اخبار واصله در طی سال « :که داد

خانۀ زنانه در کابل ھجوم ب�رده و زن�ان م�ريض آن ش�فاخانه را م�ورد  يک ديوانه

در چن�ان عم�ل قب�يح انتق�امگيری ک�ه حت�ی .  جمعی قرار دادند تجاور جنسی دسته

نزد آن دسته از مجاھدين که به اين . خانۀ زنانه نيز از آن مصوون نماند ديوانه 

 شوھر، برادر، يا پسر کدام زن عمل دست زدند، حتی اين تصور موجود نبود که

  ».شان ميباشد مربوط کدام گروپ از مجاھدين مخالف

 :بريدن پستان زنان

�ال ��تم، در ١٩٩٢دراواخرس��ريف رف��ه مزارش��تم و ب��رک گف��ل را ت��ه کاب� ک

�ک ��ولى تخني��تادان پ��ايکى از اس��يه ب��لطان رض��سه س��ل در لي��ان کاب��پ آوارگ�کم

او تعريف ميکردکه پ�س از جن�گ . دآشناشدم که او ھم در آن کمپ پناه آورده بو

، روزى ب�ا خ�انمم ب�ه م�وتر خ�ود سوارش�دم و ١٣٧١ھاى ميان تنظيم�ى م�اه اس�د

خواستم براى احوال پرسى خشويم که در ناحيه ده بورى س�کونت داش�ت ب�رويم 

�رف ده ��زى بط��يلوى مرک��اده س��ت ، از ج��رار داش��امورين ق��ه م��ا در کارت��ه م�،خان

�ردم ��ت ک��ورى حرک��ر. ب��ه در س��سلح ھمينک��راد م��ى از اف��يدم يک��يلو رس�ک اول س

تنظيمى جلومرا گرف�ت و دس�تور داد از موترپ�ائين ش�وم ، پ�ائين ش�دم و گف�ت ب�ه 

آنسوى جاده برو، سرپوش آن بيرل را بلند کن و داخل آن را ببين ، چن�ين ک�ردم 

ب6درن�گ از دي�دن آن ص�حنه . و ديدم بيرل پراز پستانھاى بريده شده زن�ان اس�ت

و دست بسوى بينى خود ب�ردم ت�ا جل�و نف�سم را بگي�رم، ف�رد م�سلح تکان خوردم 

اگر ميخواھى که پستانھاى زنت بريده نشود، موتر را بگذار و ت�و وزن�ت : گفت 

و بسرعت ! از موتر پائين شو: گفتم بچشم ، بعد به زنم گفتم ! از اينجا دورشويد

چه دارم بفروشم و از آنجا فرار کرديم و ھمينکه بخانه رسيدم ، تصميم گرفتم ھر

�يه ����ه روس����واھم ب����م و ميخ����يده اي����ا رس����ا اينج����ک ت����نم و اين����رار ک����ن ف���از وط

  . متاسفانه نام اين استاد فراموشم شده و اs از ذکر نام او دريغ نميشد.بروم
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�ى از ���ه روزى ، يک���نيدم ک���ان ش���ر از آوارگ���ى ديگ���پ از يک���ان کم��در ھم

�ى از ��ور يک��ام عب��ت ، ھنگ��يلو ميگذش��اده س��اربش از ج��ى اق��سلح تنظيم��راد م�اف

سپس فردمسلح با پاکتى پ6ستيکى نزديک مى ! صداميزند، او بيادر ايستاده شو

پاکت گوشت رابگيرو  ميدانم مدتھاست گوشت نخورده اى، بيااين: آيد و ميگويد 

 م�رد پاک�ت را ميگي�رد وب�ه خان�ه م�ى آورد و !را بک�ن دعاى سرما ببرو بخور و

بين�د چن�دتا پ�ستان بري�ده ش�ده زن در sى کاغ�ذ وقتى سرپاکت را باز ميکند، مى 

�ت ��ده اس��ده ش��ه . پيچي��ه ھرچ��ود را ب��رين خ��د و نف��اد ميزن��دن آن فري��رد از دي�م

در کوت�ه س�نگى و ت�شناب ھ�اى پوھنت�ون کاب�ل . تنظيمھاى م�سلح اس�ت ميفرس�تد

  . زنان ديده شده است ۀبيرلھاى پر از پستانھاى بريد

  

 صليب کشيدن زنان 

منيتى شھرنو کابل که من او را مى شناسم و از تحصيل آمرجنائى حوزه ا

: کردگان پوليس درآلمان بود، در مسکو برايم از چ�شم دي�د خ�ود تعري�ف کردک�ه 

در باsى دروازه ھاى رياس�ت ترافي�ک کاب�ل واق�ع در س�ه راھ�ى من�ار عب�دالوکيل 

 و خان، زنان رابرھنه به صليب کشيده بودندتا رھگذران آنھا را ديده دچار ترس

 و ده دانا و شاه شھيد از تجاوز دسته جمعى بر زن�ان ٣در کارته . وحشت گردند

مسن پيچه سفيدى که براى حفظ اثاثيه منزل خود باقى مانده بودند،خبر داده شده 

�ادى �و در مکروري�ان س�وم دخت�رى ک�ه ق�رار ب�ود از ط�رف يک�ى از قومان�دان جھ

موس خ�ود از من�زل پ�نجم مورد تجاوز جنسى ق�رار گي�رد، دخت�رک ب�راى حف�ظ ن�ا

و فرداى آن مردم دست به تظاھرات زدند .خود را بزير پرت کرد و دردم جان داد

و خواستند اين جنايت را برخ رياس�ت جمھ�ورى اس�تاد رب�انى بک�شند، ام�ا اف�راد 

�اھره ��اختند و مظ��روح س��دتا را مج��د و چن��ليک کردن��دگان ش��اھر کنن��ر تظ��سلح ب�م

 . خاموش گشت

�در��ايمنى وات پ��دتا در ت��اخته ش��ور س��ادى مجب��دانى جھ��ب قومان�ى از جان

دخترش را در اختيار او قرار بدھد، پ�در ک�ه ت�ا آن روز چن�ين وض�عيتى را ن�ه از 

روسھاى متجاوز ديده بود و نه از تجاوز انگليس ھا شنيده بود، ول�ى آن�روز از 



 ١٠٠ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

مى شنيد، دخترش را در ت�شناب من�زل خ�ود س�ر بري�د خودجانب برادران جھادى 

را در پطنوس گذاشت و روى آن دس�تمال تمي�زى ک�شيد و در جل�و اف�راد وسرش 

 . اعزامى قوماندان گذاشت

در خيرخانه تازه عروسى که تازه به خانه بخت خود قدم نھاده بود توسط 

�اع ��ه دف��وھر ب��ون ش��د و چ��شيده ش��رون ک��وھربزور بي��زل ش��ى از من��راد تنظيم�اف

�د و ت�ازه ع�روس ب�ه پوس�ته پرداخت ھماندم توسط افراد مسلح متج�اوز ک�شته ش

مربوطه درآن حوالى برده شد و سه شبانه روز بر اين تازه عروس دسته جمعى 

تجاوز صورت گرفت و وقتى که ديگر دختر از ھوش رفته بود او را به خانه اش 

ب�ر رھ. برگشتاندند ولى ديگر دير شده بود و تاش�فاخانه نرس�يد ودر راه ج�ان داد

ھ�دين خ�ود ي�اد ميکن�د و برم�ردم من�ت د ومجااھ�ج از اين گ�روه ام�روز ب�ا افتخ�ار

افراد ھمين رھبر تنظيمى در افشار پس از تجاوز برزنان محله آنان را . ميگذارد

  . کشت و چاه ھاى منزل را از مرده انسانھا انباشت

  

 انجھادي چشم  درپيشزنیری جبوsدت 

�ه اى را ��ه زن حامل��شود ک��ت مي��تان حکاي��ن داس��دين اي��ين مجاھ��ه از ھم�ک

وابستگانش ميخواست به بيمارستان ببرد تا طفل تولد کند، افراد تنظيمى آن زن 

�ضور ��اخته بودن�د ت�ا در ح��فاخانه برس�د و مجب�ور س��ود ت�ا ب�ه ش�را اج�ازه ن�داده ب

�د��ان بزاي��د. خودش��ا زايي��د م��ه بودن��رده و گفت��ه ک��رين زن را برھن��زون ب�( ن زناف

 آورد، بايد روبروى ما بچه بزايى گونه بچه بدنيا مىچرا نديده ايم که ) مادرخود

�ى��ه ميزاي��ه چگون��يم ک��ا ببين��مان را ! ت��وش آس��ه گ��اى ک��اد ھ��ا فري��دبخت ب�و زن ب

ميخراشيد بچه بدنيا مى آورد وبع�د بک�سانش اج�ازه ميدھن�د ت�ا م�ريض را بخان�ه 

  . ببرند

  :ی ھنگام وضع حملزنتجاوز بر

ل ش�دم ت�ا واقع در بى بى مھ�رو داخ�) دارو فروشى(من خود به در ملتون

داروى مورد نياز خود را بخرم ، از ورود مجاھ�دين بکاب�ل دوس�ه روزى بي�شتر 

ديدم رئ�يس ن�شرات وزارت اط6ع�ات و فرھن�گ ک�ه او را از قب�ل م�ى . نميگذشت

�پرس�يدم خيري�ت شمانش حلق�ه زده است،شناختم آنجا نشسته است و اش�ک در چ
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 گري�ه ميک�رد، م�ا عل�ت چند لحظه پيشتر مردى آمد ت�ا دوا بخ�رد و: است ؟ گفت 

ادرم ديشب زن برادرم ک�ه وض�ع حم�ل داش�ت ب�ر: گريه اورا پرسيديم ، جواب داد

 م6لى ببرد، با خانم خود تا کنار س�رک آم�ده ت�ا اگ�ر زايشگاهاو را ميخواسته به 

�د��ى اتاک�سى پي��وتر جيپ��اه م��اند، ناگ��فاخانه برس��ضش را ب�ه ش��رد و مري��ود بگي� ش

�ذرد و توق�ف ميکن�د وم�ى پرس�د خيري�ت اس�ت؟ متعلق به مجاھدين از سرک ميگ

�د��رادرم ميگوي��فاخانه : ب��ه ش��راى وsدت ب��واھم او را ب��ت ميخ��ريض اس��انمم م�خ

م6لى ببرم اگر شما لطف کنيد و اين مريض را تا شفاخانه برسانيد از شما خوش 

 ميرس�انيم ، هميشويم ، سرنشينان جيپ ميگويند بفرمائيد ، ما شمارا به ش�فاخان

م و خانمش به موتر س�وار مي�شوند، م�وتر وقت�ى در چ�اراھى ش�فاخانه بعد برادر

قواى مرکز ميرس�د ب�سوى زاي�شگاه م6ل�ى نم�ى بچرخ�د، ب�رادرم ص�دا ميزن�د ک�ه 

شفاخانه اينطرف است ، ناگاه با قنداق تفنگ بر پشت گردن برداردم زده مي�شود 

چن�د س�اعت و او را از موتر بزير پرت ميکنند و زن مريض را ب�ا خ�ود ميبرن�د، 

 اينست رحم ،بعد مرده زن را در ھمانجا که از سرک برداشته بودند پرت ميکنند

اکن�ون ب�رادرم در ش�فاخانه ب�ستر ! دين و اينست حکومت اس6مى ھو شفقت مجا

ًيقين�ا  .است و آغاز اين بدبختى را بعد از آنکه به ھوش آمد براى ماحکاي�ت ک�رد

�ر ت��ردم ديگ��رد و م��ورت بگي��6ح ص��ع س��ند اگرخل��ته باش��دين نداش��ى از مجاھ�رس

  . شايدھزاران داستان تکاندھنده از اينگونه را باز خواھند گفت و خواھند نوشت

  

 : جھادی  در فارياب قومائداننفرت انگيزترين عمل يک 

  شرم آور ترين حادثه برخورد دوقوماندان جھادی را از " آتش"روزنامه 

�ال ��ر١٣۶٧س��ه نظي��زارش داد ک��يدی ،  گ��6ت  ن آ خورش���ی در حم��اريخ حت�را ت

 ح�وت ١٧ر آت�ش ت�صريح ميکن�د ک�ه د. چنگيز خان براين کشورھم ب�ه ي�اد ن�دارد

ی توسط قوماندان حبيب هللا بي�گ و مع�اون او قي�وم  جنايت بی نظير١٣۶٧سال 

آنھ�ا پ�س .بيگ در ولسوالی قيصار وsيت فارياب در قريه کوھی  ص�ورت گرف�ت

سماعيل ،بخاطرنمايش قدرت خ�ويش، بع�د از مغلوب کردن رقيب خود قوماندان ا

�افه از��ه اض��وھی را ک��ه ک��ان قري��ام زن��ه، تم��ردان قري��امی م��شتار تم� زن ٧٠از ک
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ک6شينکوف وادار ساختند تا تنبان ھای خود را   از ت�ن  بازور ودختر می شدند،

 .بکشند ودر جلو اسپان شان بسوی بازار ولسوالی بدوند

مان�دان ھ�ای نيرومن�د ش�مال مرب�وط  قوقوماندان حبي�ب هللا بي�گ ازجمل�ه 

حزب حرکت انق6ب اس6می به رھبری مولوی نبی محمدی  و قوماندان اسماعيل 

�ود��انی  ب��دين رب��ان ال��ای برھ��6می آق��ت اس��وط جمعي��ب او مرب��ر دو  رقي��ه  ھ�ک

بخاطر ت�سخير ب�ازار ول�سوالی و  قوماندان به دولت داکتر نجيب پيوسته بودند و

 . با يکديگر در گيری ھای خونين نموده بودندگسترش نفوذ خود به کرات

�شين��ه ۀپي��ستان علي��ردم افغان��اد م��ان جھ��ه زم��دان ب��ن دو قومان��منی اي� دش

اتحاد شوروی وق�ت برميگ�ردد و ام�ا بع�د از اينک�ه اي�ن دو قومان�دان ج�ز ملي�شه 

ھای دولت نجيب هللا شدند چندين بار دھکده ھای يک�ديگر را م�ورد تاخ�ت و ت�از 

 .ين ترين جنگھا را در قيصار براه انداختندقرار داده خون

 قري�ه خ�ورد ١١٣قيصار در شرق وsيت فارياب موقعي�ت دارد ک�ه دارای 

 .و بزرگ ميباشد و با وsيت بادغيس ھم سرحد است 

در جمع ھزاران نوع جناي�ات جنگ�ی ک�ه در افغان�ستان توس�ط تنظ�يم ھ�ای 

جنايات گ�روه ھ�ای مسلح در گير جن�گ، در س�ه دھ�ه اخي�ر ص�ورت گرفت�ه اس�ت،

مسلح متخاصم ولسوالی قيصار بويژه جرايم ض�د ب�شری قومان�دانھای ول�سوالی 

 .ھای فارياب به ندرت تکرار شده است 

�اره ��ان در ب��دار خ��ای خال��حی آق��سته ص��د بازنش��گ، کارمن��ی جن�ش�اھد عين

�گ ����ز جن����م انگي����اطرات غ����ول او خ����ه ق����دنی و ب����ا ش����وش ن����ای فرام����صه ھ���ق

که باران ھ�م ب�ه ش�دت م�ی باري�د ع�ساکر ١٣۶٧/ ١٢ /١۶درشام روز :"ميگويد

حبيب هللا بيگ قوماندان باsی قرار گاه اسماعيل قومان�دان در قري�ه ک�وھی واق�ع 

شرق ولسوالی قيصار حمله نمودند وبع�د از چارس�اعت جن�گ و در گي�ری ش�ديد 

�ده ��اختند و دھک��شينی س��ب ن��ه عق��ور ب��سته و مجب��م شک��ماعيل را در ھ��راد اس�اف

�ت ."ش�دندک�وھی را مت�صرف �اس�ماعيل قومان�دان بط�رف ش�ھر ميمن�ه مرک�ز وsي

افراد حبيب هللا بي�گ .فارياب در آنشب فرار کرد و تا ماه ھا ھمچنان متواری بود

بعد از تصرف کوھی به ت6ش�ی خان�ه ب�ه خان�ه پرداخت�ه و ده ھ�ا زن،طف�ل و م�رد 

 ."سالخورده را به قتل رساندند
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ف�ردای ش�ب (١٣۶٧وت  ح�١٧خالدار خان ميگفت که ساعت ش�ش ص�بح 

�گ��گ ) جن��احه جن��ه س��حی ب��ر ص��د ديگ��ک کارمن��ا ي��ا ب��ی ھ��ه زخم��ک ب��ت کم�جھ

�د ��تاده ش��رد.فرس��ت ک��ين حکاي��ود راچن��د خ��شم دي��گ :"او چ��ه جن��ه منطق��وز ب�ھن

نرسيده بوديم که شماری از زنان بی تنبان را در حالی ديديم ک�ه اف�راد م�سلح در 

ی ب�ه جنگجوي�ان التم�اس چار سمت شان حرکت ميکردند و زن�ان ب�ا گري�ه و زار

�ن ��ذر و زاری اي��نام ، ع��ده و دش��ا خن��گ ب��راد بي��ا اف��د و ام��م کنن��ه رح��د ک�ميکردن

�افع ��ه من��اری ب��دند و ک��ی ش��ل نم��ا دخي��گ ھ��ز در جن��ه ھرگ��اره را ک��رای بيچ�اس

 ."قوماندانھا نداشتند پاسخ می دادند

آقای خالدار افزود که بعد از ورود در قريه کوھی  ده ھا انسان و مواشی 

بسياری از جنايات جنگ�ی و ج�رايم ض�د .مرده را در کوچه ھای دھکده ديده است

بشری گروه ھای مسلح قيصار شباھت به اعمال درج شده درتاريخ چنگي�ز خ�ان 

 .و تيمور لنگ دارد

مي6دی ، که اولی از ١۵و ١٣چنگيز و تيمور دو جھانگير شرق در قرن 

 برای تسخير کشور ھا به جنگ مغلستان و دومی از ازبکستان برخاسته بودند و

ھای خونين دست يازيدند وجنايات ضد بشری ھولناکی را ثبت تاريخ بشر نموده 

 .اند

افسر بازنشسته امنيت دولتی قيصار که نخواست اسمش فاش شود و در 

گرچ�ه قومان�دان :"زمان جنگ به طرفداری از حبيب بيگ فعاليت ميکرد ميگويد

ان�ی و ت�صرف کام�ل قي�صار جنگھ�ای زي�ادی بيگ و اسماعيل خان بخ�اطر حکمر

 ."نموده اند که از جمله چند جنگ شان بسيار خونبار و وحشيانه بود

�زود��ی اف��ت دولت��سر امني��ال :"اف��وت س��گ ح��گ ١٣۶٧درجن��وم بي��ه قي� ک

معاون حبيب هللا بيگ آنرا رھبری ميکرد و منجر به شکست اسماعيل قومان�دان 

�ردم ک�وھی و ديگ�ر دش�منان، زن ھ�ای شد جھت انتقام و عبرت ن�شان دادن ب�ه م

 "منطقه اسماعيل قوماندان ، بی تنبان به سرک ھا کشانده شدند

او ادعا کرد که به تعداد بيشتر از ھفتاد زن ب�ی تنب�ان را بع�د از اينک�ه از 

جاده شرقی شھر ب�زور عب�ور داده ش�دند و ب�ی سرنوش�ت رھ�ا گرديدن�د ب�ه خان�ه 

 . برای آنھا تنبان تدارک کرده استخود پناه داده و به کمک ھمسايه ھا
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ھتک حرمت ، قتل مردم بيگناه و تج�اوز جن�سی دس�تجمعی ب�اsی من�اطق 

مغلوب در مربوطات وsيت فارياب توس�ط قومان�دانھای م�سلح ب�ه ک�رات ص�ورت 

 تن مرد،زن وطفل ٧٢گرفته است که به گونه نمونه ميتوان از کشتار بی رحمانه

گفتنی است که مقتولين . ماندان ياد آور شد توسط شراب بيگ قو١٣٧٠در سال 

از جمله پسران کاکا و اقارب ش�خص ش�راب بي�گ قومان�دان ني�ز بودن�د ک�ه بن�ابر 

رقابت ھای خانواده گی بعد از تجاوز جنسی دستجمعی دريک شب به قتل رسانده 

شراب بيگ يکی از معاونين رسول پھلوان و رسول پھلوان معاون جنبش .شدند

روشن . به قتل رسيد١٣٧۴ رھبری جنرال دوستم بود که درسال ملی اس6می به

شدن قضايای جرايم ضد بشری جنگساsران افغ�ان ،ک�ار بي�شتر و امکان�ات زي�اد 

 .تر ضرورت دارد تا ثبت تاريخ جنايات جنگھا گردد

عبدالصمد باشنده قريه کوھی قيصار ک�ه فع�6 در مزارش�ريف دوکان�داری 

�د��د ميگوي��:"ميکن��شب س��ن در آن��ودم م��ود ب��ه خ��ومتری قري��له دو کيل�ياه در فاص

صدای فير راکت و ھاوان و ماشيندار ھا را ميشنيدم و دود وآت�ش من�ازل حري�ق 

 ."شده را می ديدم اما جرات رفتن به منزل خود را نداشتم 

آقای صمد با اطمينان گفت که بخش بيشتر جنايات انج�ام داده ش�ده ب�اsی 

�دان ب�ا ��ط س�ه قومان��ان دھک�ده اش توس��ه خ��ر ي�ک مل��ب هللا بي�گ ھ��6حيت حبي�ص

 .،نوری قوماندان و غ6م سخی به دستور قيوم بيگ انجام يافته است 

اکثر قوماندانھائيکه جرايم ھولناک جنگی و ضد بشری را انجام داده ان�د 

از مناطق اصلی خود نقل مکان ک�رده ان�د و تع�دادی ھ�م در جري�ان جنگھ�ای س�ه 

مل�ه س�ه قومان�دان ک�ه آق�ای ص�مد آنھ�ا را م�تھم ب�ه از ج.دھه اخير کشته شده ان�د

مله خان توسط اس�ماعيل قومان�دان . انجام جرايم ضد بشری در قريه کوھی نمود

 ب�ه قت�ل ١٣۶٩در س�ال " زنان ب�ی تنب�ان"بعد از گذشت اضافه از يکسال حادثه 

رسيد که بعد از آن شخص اسماعيل قوماندان در يک کمين نابود شد و کمی بع�د 

 .آن حبيب هللا بيگ بنابر مرض سرطان خون در گذشت تر از 

عاملين و متضررين در جنگھا و قضايای  شرم آور، به مشکل حاضر به 

سخن گفتن با رس�انه ھ�ا مي�شوند و ام�ا آق�ای ص�مد ب�ا چ�شمان اش�ک آل�ود م�رگ 

او گفت که م�ادرش قب�ل از اينک�ه ب�ه چن�ين .مادر خود را درين حادثه تاييد ميکند
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 حتک حرمت شود بنابر نپذيرفتن دستور مھاجمين قوماندان بيگ شکل شرم آور

 . حوت کشته شده است١٧به ضرب ک6شينکوف در شب 

�ه ��ای چارگان��سيون ھ��ن ژ١٩۴٩در کنوان��صورت ي��شری ب��د ب��رايم ض�و ج

مکرر منع قرار داده شده است و طب�ق احک�ام تم�ام ميث�اق ھ�ای ب�ين الملل�ی و از 

�ول ��ه پروتوک��سيو٢جمل��اقی کنوان��ای  الح��د ١٩٧٧ن ھ��ات ض��املين جناي�ژنيو،ع

   )٢٠٠٨/ ٧/٨آتش آژانس خبری . (بشری بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرند

�اب ���انردھم کت���انزدھم وش���ای پ���صل ھ���ه "ف���شار عنعن���ان زيرف���ان افغ��زن

�دد��ف زن درج"وتج��ه موق��سائل ب��صاص دارد  وم��ادی اخت��ای جھ��يم ھ��اد وتنظ�ھ

�سياری ��يح داده ب��رح وتوض���صل مط���ن دوف���دهدراي���ت ش���ورد . اس���ه در م��از جمل

ھنوز : "حکومت اس6می ساخت پاکستان به برياست صبغت هللا مجددی مينويسد

به کابل نرسيده بودن�د ک�ه ق�وای دوس�تم،قوای م�سعود وق�وای  مجددی وھمراھان

زي�را .حکمتيار به ش�ھر کاب�ل ھج�وم آوردن�د وجنگھ�ای س�خت ب�ين ش�ان درگرف�ت

. ديگرکابل بی صاحب را تصرف نماين�دھريک آنھا ت6ش داشتند تا قبل ازحريف 

با اين ترتيب نھاد حکومت تنظيمی در اولين روزھا به جنگ وخون ريزيگذاشته 

�د����غال گردي����ف اش����ای مختل����ت قوتھ����ھر بدس����سمت ش����ه ھرق����ه در نتيج����د ک���: ش

چوروچپاول ويرانی وغارت دارائ�ی ھ�ای عام�ه وخ�صوصی ش�روع ش�د وذخ�اير 

فراد تنظيمی و قوماندانھای مربوط�ه س6ح رژيم منقرضه کمونيستی نيز بدست ا

�از ���ھريان آغ���ل وش���دی کاب���ار وتراژي���تان خونب���ار داس���ا اينک���ه ب���اد ک���ا افت��آنھ

  )٤٠١ص."(گرديد

�وان ��ھرھا ميت��ب ش��ان وتخري��ی را برزن��ای تنظيم��گ ھ��رب جن��رات مخ�اث

 .مطالعه نمودزنان افغان زير فشار عنعنه وتجدد، کتاب ٤٢١ تا ٤١٥درصفحات 

دھنده ئی از فجايع افراد تنظيمی در عھد حکومت اس6می مؤلف داستانھای تکان

ربانی روايت مينمايد که قلب ھرانسان رؤوف وحساس را ميشگافد واشک را 

 کارنامه ھاى ويرانگرانه وآدم کشى و آدم ربائى .بی دريغ از چشم جاری ميکند

و تجاوز برجان و مال مردم و تعدد مراکز قدرت حتى در پايتخت و تشديد 

فات زبانى و قومى و سمتى و نژادى و غيره در حکومت اس6مى تنظيمھاى اخت6

 ھمين بى بند .جھادى ھنوز از ياد و خاطر مردم کابل فراموش نگرديده است
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وبارى حکومت اس6مى تنظيمھا بود که سبب رويکار آمدن رژيم طالبان به 

سياف و محسنى طالبانى که بنيادگراتر از آقاى ربانى و . رھبرى م6 عمر گرديد

و حتى جھاد برضد ربانى و سياف وحکمتيار و شرکاى تنظيمى  و حکمتيار بودند

  .شان ، براى پيروان م6 عمرجنگ مقدس پنداشته ميشد

 خوشبختانه که نظام طالبانی با ھمه تحجرش،آن فجايع تنظيمی را 

  .درنورديد وعفت وعصمت زنان را از چنگ تنظيمھای جھادی نجات داد

  

  : ومسئلۀ حجاب ربانیاس6می دولت

 سنبله ٥مولف مينويسد که ستره محکمه دولت اس6می، به تاريخ 

فتوای شرعی ستر "فتوای ذيل را تحت عنوان) ١٩٩٣سپتمبر (١٣٧٢

در مقدمه . صادر وانرا جھت تطبيق به رئيس دولت اس6می ارائه کرد" وحجاب

 اس6می افغانستان از فتوا آمده است که يک عده قوماندانان وقھرمانان جھاد

  :ستره محکمه سوالھای ذيل  را مطرح کرده بودند

آيا طبقۀ اناث در لباس مدرن وعصری  وغير اس6می در دفاتر ومکاتب -       

  سھم گرفته ميتوانند وياخير؟

آيا زنان،در شھرھا،بازارھا وکوچه ھا وغيره مراسم عرفی ورسمی عبور -

  د يا خير؟ومرور وگشت و گذار کرده ميتوانن

درجريان اين گشت وگذار وخلطيت نسوان در سير وسياحت ) اگرزنان(-     

واخت6ط در دفاتر وغيره موسسات رسمی وغير رسمی ديده ميشوند، آيا اين 

  طرزالعمل جايز شرعی است يا غير شرعی؟

سپس کميسيون مسلکی ستره محکمه دولت ربانی، سواsت فوق الذکررامورد 

نتيجه را بشکل يک فتوای شرعی به انضمام يک نامه به غور قرار داده و

  )امضای يازده نفراعضای مسلکی دارالفتا( .ياست داراsفتا گسيل داشته استبر

  )٤٢١ص ( 

  

  :در باب ستر وحجاب
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منکرآن . ستر وحجاب زنان فرض است: "فتوا بطور کل حکم ميکند که 

ه به نصوص قطعی ثابت کافر ومرتکب آن فاسق و ارتکاب آن گناه کبيره است ک

اين حکم به استناد آيات مبارکه صادرشده که ترجمه دری آن چنين ." است

  :است

وچون خواھيد از زنان پيامبرمتاعی را، پس طلب کنيد از ايشان از " -١

بيرون پرده واين سوال بيرون پرده پاک کننده تراست برای دلھای شما 

  )٥٣سورۀ احزاب، آيۀ ."( ودلھای ايشان

ای زنان مسلمان قرار بگيريد درخانه ھای خود وظاھرنکنيدزينت "  -٢

سورۀ احزاب، ."(وتجمل خود را مانند آشکارکردن عدت جاھليت پيشينه

  )٣٣آيۀ

ای پيامبربگو برزنان خود ودختران خود وزنان مسلمانان که  " -٣

فروگذارند برخود چيزی از چادرھای خود،اين نزديکتر است به آن که 

  )٩٥سورۀ احزاب، آيۀ ."(ندشناخته شو

وبگو برای زنان مومنه که پائين اندازند برخی نظرھای خود را يعنی  "-٤

چشمھای خود را از نظرشھوانی به مردان اجنبی وبپوشند چادرھای ک6ن 

تا روی وبدن آنھا آشکار نشود ونگھدارند شرمگاه خود را وظاھر نکنند 

يد فروگذارند چادرھای خود آرايش خود رامگرآنچه ظاھر است از آن وبا

برگريبان ھای خود وظاھر نکنند زينت مستورخود را مگر به شوھران خود 

و يا به پدران خويش و يا به پدران شوھران خويش و يا به پسران خود و 

 )٣١سورۀ نور، آيه."(يا به پسران شوھران خويش

ی از مؤلف می افزايد که ؛در متن فتوا نظرمفسرين وفقه ھا نيز به تأس

حکم «منجمله، در تفسيراحمدی آمده که . آيات مبارکه فوق گنجانيده شده است

آيت عام است درمستور وحجاب بودن تمام زنان مومنه واز آن دانسته ميشود 

به ." که تمام زنان بايد از مردان محجوب باشند وخود را به مردان نمايان نکنند

 در نماز عورت است به جزء پوشانيدن بدن زن آزاد:"اساس الفقه اsس6می

وتفسير ." روی وکف دستھا، اما خارج از نماز تمامی بدن آن عورت است

بپوشانند زنان چھره ھای خود را و بدن ھای خود را : " بيضاوی می گويد
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ص ."(برچادر خويش، وقتی که جھت رفع ضروريات شرعی خويش می برايند

٤٢٣ (  

  

  :تعليم زناندولت ربانی ومسئلۀ 

د کلی فتوا در مورد تعليم زنان برمبنای حديث مبارک استواراست استنا

طلب : "وھمچنان." طلب علم برمرد وزن مسلمان فرض است:" که ميفرمايد

  ." کنيد علم را اگرچه درچين باشد

آنھم . دين محدود شده استکسب علم برای زنان فقط درساحۀدرفتوا 

تعليم مسايل اس6می رسيدن ازاينکه بدون :"تحت شرايط خاص به اين شرح که 

به درک حقايق ح6ل از حرام امکان پذير نيست وتمام علمای امت مسلمه دراين 

مسئله اتفاق دارند که فرضيت علم ح6ل وحرام با دsيل شرعی برزنان 

ھمچومردان sزم است، اما طريقۀ راه وتعليم وتعلم فرق بسزا دارند، زيرا به 

وعفت زن، ستر وحجاب فرض عين گشته نسبت تحفظ شرافت، حيثيت،عزت 

پس امرsزمی وحتمی است که مراعات ھمه فرايض وواجبات . است نه برمردان

يعنی زنان مسلمان علم ضروريه  واوليه دينی را . شرعی مرعی وتعميل گردد

نزد اقارب قريبه خود بياموزند، زيرا شرح اس6م مواضع تعليم ومدارس را برای 

  ." با اقارب شان ومحرم شان قرار داده استزنان خانه ھای شان و

تعليم وتعلم دينی زنان بايد :" فتوا از قول موsنا محمدشفيع مينگارد که

که از جھت محارم وقريبان آنھا کرده شود، نه از طرف اجانب وبيگانگان 

واگرچنين ممکن نبود، پس برای زنان مومن و مسلمان جايز است که تعليم 

ت دين اس6م را غير از محارم وبيگانگان بقدر ضرورت و وتعلم فرايض وواجبا

نظر به حکم ." ناچاری طلب کنند، بشرطی که يکی از محارم با آنھا موجود باشد

بيرون شدن زنان به مکاتب به بھانه علم دين، امريست بسيار :" انوارالمحمود

ن برای زنان اس6م مکتب ساخت:"ع6مه اشرف تھانوی ميگويد." قبيح ومنکر

اگرچه استاد آنھا مسلمان باشد .وبرون رفتن آنھا گله گله به مکاتب روا نيست

تجربه ثابت کرده که براخ6ق .ودر آن مواضع انتظام ستر وحجاب رعايت شود

  زنان تاثير قبح وبد کرده وميکند ونتايج آن برخ6ف مطلوب اس6می آمده 
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  ."واخ6ق فاسد را بار آورده است

خواندن علوم جديده : "فسيراحکام القرآن آمده است به ھمين ترتيب درت

تعلم وخواندن علم دين ] از[ًبرای کودکان خصوصا دختران درمکاتب بيش او

 قرار داده شده تعليم وکتابت زنان حرام: "وحتی گفته شده که ." ممنوع است

چون تدارک تمام لوازم وضروريات حياتی زنان : "ونيز گفته ميشود که."است

ان است، پس زن ھيچ احتياجی به برآمدن وبغرض کسب وپيشه ندارد بدوش مرد

ص ."( وتنھا زن مکلفيت دارد در امورات داخل خانه بازوج خود ھمکار باشد

٤٢٥ -٤٢٤(  

که ،اعضای مسلکی ستره محکمه با نتيج�ه گي�ری  سپس مؤلف مينويسد

�ي��ين توص��6می چن��ت اس��ه دول��وا ب��تم فت��ذکر درخ��وق ال��سيرھای ف��ام وتف�ه ازاحک

�د��ب : " کردن��ان در مکات��م آن��يم وتعل��ھرھا وتعل��اتر وش��ردان در دف��ا م��ان ب��ار زن�ک

ًو پيروی ازغرب ونظامھای sدينی  بوده شرعا ) شريعت(عصری،خ6ف مشروع

افغانستان يک مملکت مسلمان است و برای پياده ساختن نظام . حرام قطعی است

وتع�داد زي�اد قرب�انی  س�ال جھ�اد م�سلحانه نم�وده ١٤اس6می و احکام الھی مدت 

�د��دت .... داده ان��ه  از م��ت ک��ف اس��ای تأس��سيار ج��ای ١٦ب��رف زنھ��ه اينط��اه ب� م

مسلمان دول�ت اس�6می م�ا کم�افی ال�سابق در دف�اتر حکوم�ت اس�6می ومکات�ب و 

�ا����ز در بازارھ����د و ني����ت بکاران����ون دس����و وتلويزي����شت ٠رادي����اب گ����دون حج��� ب

 ولی ھر روز از راديو کاب�ل .وگذارميکنند وھيچ تغييری از سابق به نظرنميرسد

�ده ��ی ش��اب عمل��تر وحج��صوصا س��ی خ��م الھ��ستان حک��شودکه در افغان��نيده مي�ًش

ًاز م�سئولين دول�ت وحکوم�ت ج�دا و اکي�دا خواس�ته مي�شود ک�ه تم�ام احک�ام .است ً

�اتر ��ا راا ز دف��د و زنھ��ی گردانن��ور عمل��ی الف��اب را عل��تر وحج��صوصا س��ی خ�ًالھ

 حقيق�ت مراک�ز زن�ا وفح�شا اس�ت، م�سدود مکات�ب زنھ�ا را ک�ه دربي�رون  ران�ده و

 وھم از راديو وتلويزي�ون اي�شان را بي�رون ک�شيده ت�ا ب�رای ادع�ای اي�شان نمايند

نفراع�ضای م�سلکی رياس�ت ١١ام�ضای ."( برتنفيذ احکام الھی م�صداق پيداکن�د

  )٤٢٦ -٤٢٢زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،صص( )دارsفتاء

 از سوی مجمع علمای دينی يک ناميدن" مرکز زنا وفحشا"مکتب را 

دولت اس6می نه تنھا توھينی بزرگ به مقام انسانی زن محسوب ميشود، بلکه 
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توھين ودشنام بزرگی به تمام کشورھای اس6می ميباشد که در آن زنان ميتوانند 

به تحص6ت عالی در دانشگاه ھا بپردازند وبه مقامات عالی اداری وسياسی بر 

 اين فتوا از طرف دولت اس6می ربانی صادرميشد، سه تا درھمان وقتی که. سند

اينان .زن درکشورھای اس6می به عنوان صدراعظم ايفای وظيفه ميکردند

پاکستان بی نظيربوتو صدراعظم ترکيه، صدراعظم  تانسوچيلر: عبارت بودند از

 به مراتب تحصيل کرده تر  بنگ6دش که ھريکصدراعظم   شيخ حسينه و

آيا درست خواھد بود که .ازاعضای ادارۀ افتاء افغانستان بودندودانشمند تر 

بدليل اينکه آنھا در دانشگاه ھای داخل وخارج کشورھای خويش در پھلوی 

  ناميد؟» بدکاره وفاحشه « مردان بيگانه به تحصيل پرداخته اند، آنھا را

شما خوانندۀ گرامی بگوئيد که اين طرز برداشت واين طرز تفکر علمای 

ی ستره محکمه دولت اس6می  ربانی چه فرقی باطرز تفکر  طالبان ديوبندی دين

ديدۀ پاکستان دارد؟  خوشبختانه که دولت ربانی آنقدر در جنگ ھای قدرت طلبی 

  .ميان تنظيمی درگير بود که مجال عملی ساختن اين فتوا رانيافت

دراين : به ارتباط فتوامينويسد "زنان افغان زيرفشار عنه وتجدد"مؤلف 

فتوا،علمای دينی ستره محکمه دولت اس6می ربانی، کار زنان رادر دفاتر وگشت 

وگذار آنھا را در بازارھا وھمچنان تعليم وتعلم آنھا را درمکاتب عصری منع 

دانسته اند که با اين تعبيرخود زن را از "مراکز زنا وفحشا"کرده ومکاتب را

ھوت مردان و منبع فساد وفتنه مقام انسانی او خارج کرده ووسيلۀ تحريک ش

  .  درجامعه  قلمداد کرده اند

مؤلف در تبصره خود براين فتوا، ع6وه براينکه برتعبيروتفسير احکام 

مذکور اعتراض دارد،مدعی است که روی سخن اغلب آيه ھای منقول از سورۀ 

احزاب مختص به زنان پيامبراکرم است وتعبير آن آيات بطورعام برھمه زنان 

بايد تصريح کردکه اغلب آيات :"مان مرعی اsجرا پنداشته نميشود وميگويدمسل

آمده واحکام مختص به ايشان می )ص(سورۀ احزاب در رابطه با زنان پيامبر

شما مانند ھيچکدام از زنان ! ای زنان پيامبر:" ميفرمايد٣٣چنانکه آيۀ . باشد

تاکسی که در دل او سخن به ناز مگوئيد ) بامرد بيگانه(پس ... ديگر نيستيد

ودر ادامه آيه " بيماری است،درشما طمع کند وسخن پسنديده وبه آزرم گوئيد
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درخانه ھای تان آرام گيريد،زينت :"  بازھم خطاب به زنان پيامبر می فرمايد٣٣

وع6وه ميکند ." چناکه اھل جاھليت پيشين کردند.وتجمل خود را ظاھر نسازيد

س نيمه برھنه بيرون ميشدند وميخواستند زيبائی که در دوره جاھليت زنان با لبا

واز قول استاد اسحاق نگارگردر مورد تعليم . وجود خود را به نمايش گذارند

 سورۀ توبه که ٧١وتعلم زنان در مورد خ6ھای فتوای صادره به استناد آيه 

مردان مومن و زنان مومنه پاسبانان ھمديگر استند، آنان امر به :"ميفرمايد

امر به معروف ونھی از منکر :"مينويسد که" ونھی از منکرميکنندمعروف 

اينکه فتوا، مکاتب .کاری نيست که يک زن بدون دانش کافی از عھده آن بدرآيد

دانسته وخواھان مسدود کردن فوری آن شده اند، " زنا وفحشا"زنھا را مرکز

رۀ نور که  سو٤خوانده و به حکم آيۀ "افک"اين ادعا را نگارگر به مثابۀ نوعی

آنانی که برزنان محصن تھمت زنا می بندند، ونميتوانند چھار شاھد :"ميفرمايد

برای   ." دره بزنيد وھرگز شھادت ايشان رانپذيريد٨٠عرضه نمايند، ايشان را 

فتوا دھندگان مذکورکه به يقين عاجزاز آوردن شاھد دراين تھمت وسيع 

 ٤٢٨ص ...ان افغان زيرفشارزن. "(ميباشند،خواھان جزای شرعی گرديده است

– ٤٣٠(  

با تمام توجيھات وتعبير وتفسيردقيق تر مولف از احکام فوق ، بايد گفت 

بطورکلی موضع گيری اس6م در مورد حقوق زن مسلمان ھمين است که : که

علمای دينی ستره محکمه از روی متون معتبر اس6می نقل وترجمه و تفسير 

به آن عمل کنند واگر عمل نکنند می بايد منتظر وارائه کرده اند،وزنان مکلفند 

در ھرصورت اگر دراين فتوا بی عدالتی . خشونت وعقوبت از جانب مردان باشند

نھفته است بايد برای اص6ح  آن مبارزه کرد، زيرا حق گرفته ميشود  وبايد 

  .برای احقاق آن مبارزه کرد واز جان مايه گذاشت

در کشور ما قرن «:نوشته ميکندزمينه  نيز دراين جناب سيد ھاشم سديد

ھا زن اجازۀ فراگيری دانش را نداشت و ھمين اکنون ھم گروه ھائی ھستند که 

مانع فراگيری دانش زنان ھستند و ھزار ھا مکتب را به آتش کشيده اند و ھنوز 

ھم به آتش ميکشند، در حاليکه خدای ھمين مسلمانان مکتب سوز و زن ستيز 

ْاقرأ: "ميگويد َ َ باسم ربَك الذی خلق ْ َ ََّ ِ ِّ َ ِ ْ ای رسول بخوان بنام پروردگارت كه تو .. ِ
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آن خدائی كه به . بخوان و پروردگار تو كه بھترين كريمان است... را خلق كرد

  ".دانست تعليم داد انسان علم نوشتن به قلم آموخت و به بشر آنچه را نمی

مرد ميشوند؟ انسان و بشر ھر دو اسمائی عام ھستند و شامل زن و 

آموختن نوشتن و آموختن خواندن ـ اگر انسان از آن استفاده نکند ـ برای 

افغان "(  انسان ميخورد؟ی توصيه شده است، و به چه دردپيشبرد چه امر

  ) ٢٠١٣/ ٧/٦جرمن آن6ين،

استادنگارگر نيز در تبصره خود برمقالۀ خانم صالحه وھاب واصل در 

 اگرفردا زن افغان «:طرنشان کرده مينويسدبخش نظرخواھی اين مسئله را خا

دربرابرخدا بايستد وبگويد که پروردگارا شناخت تو از راه علم بود ومردان 

 من برخ>ِف امرخودت که زن ومردھردورابه امر بالمعروف ونھی عن ۀجامع

المنکردستور داده بودی مرا ازعلم محروم نگاه داشتندوخداوند نيزھمانطور که 

از شما " ُبه کدام گناه کشته شدی" ه به گورشده عرب می پرسدکهِاز دختر زند

  علمای کرام بپرسد که به چه دليل زنان راازکسِب علم محروم نموديد؟

  )٤/٦/٢٠١٣نظرخواھی افغان جرمن آن>ين، "(جواِب شما چه خواھد بود؟ 

بجزک�شورھای ک�ه دارای نظامھ�ای (متاسفانه در تمام کشورھای اس6می 

�س��يکوsر ھ��اليزی،تندس��ه وم��ستان ) مثل ترکي��ان افغان��ری از زن��ع بھت��ان وض�زن

 برسميت حقوقی زن بامرد فقدان تساوی  کشورھای اس6می ً تقريبا درتمام .ندارند

�شود و��ناخته مي��اب  ش��تر وحج��ام س���وم دارد واحک���ک مفھ��ان ي��ورد زن�� نآدر م

م بي�رون از من�زل ب�دون مح�ر به ش محصورکردن زن درچارديواری خانه ونرفتن

اس6می اينست ک�ه زن را از رف�تن  ت6ش رھبران مذھبی وحاکمان . شرعی  است

�سازند ��روم ب��ش مح��سب دان��ه وک��ه مدرس��6می،زن را در  و ب��اب اس��ۀ حج��ه بھان�ب

آموزش   رشد فکری و تنفس آزاد و چادری  از زيرپارچه يی سياه و يا کفنی بنام 

 جنسی خود اس�تفاده غرايز  محروم  و از وجود وی برای ارضای  عصری،علوم

 ي�ک ان�سان براب�ر ب�ا م�رد و  به عنوان به زن، جھانپيشرفته  درکشورھای .کنند

 قدرنگريسته ۀ جامعه مرفه به ديدگراعمار خانواده و مکمل زندگی مرد درتشکيل 

�ع مگرمي�شود، ��راردارد؟  درجوام��رد ق��ر از م��ائين ت��ت زن پ��وق وحيثي��6می حق�اس

تم�ام اف�راد ب�شر ب�ا ش�أن « ميه جھانی حقوق ب�شرکه بنابر ماده اول اع6 درحالی 
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�د ��ی آين��ا م��ه دني��ر ب��وق براب��اده دوم» .وحق��ابر م��ه « :وبن��دون ھيچگون��رکس ب�ھ

�ذکور در  ��ای م��ام حق�وق وآزادی ھ��نس از تم��ژه ازحي�ث ج��ه وي��ه  تبع�يض ب�اع6مي

  » .برخوردار است

مرد زن به عنوان يک وسيله ارضای خواھشات جنسی     اس6می در جوامعولی

 شعور و فاقدعقل والموجودی ناتوان وناقص حيث به پائين آورده شده است و

مرد در يک  گرفتن چھارزن برای يک  ً:ميشود؟ مث6 شناخته انسان  درجه دوم 

مشروع بودن کتک زدن زنان از ،کشتزار بودن زن برای مردان،تائيد وقت، 

ابرسھم بردن مرد ومشروعيت آميزش جنسی با زنان برده ، دوبر سوی مردان 

درشھادت دو زن برابر يک مرد، مشروعيت برآوردن خواھشات  ميراث و در 

وچرای  جنسی مرد از سوی زن درھرزمانی که مرد اراده کند، متابعت بيچون  

مواردی اند  از ... و... و زن از شوھر وخارج نشدن از خانه بدون اجازه شوھر

    .است ر پائين آورده بسيامرد که شأن وحيثيت زن را  نسبت به 

در بارۀ  ات6ف يکی ازصاحب قلمان آگاه  افغان،   ، سديد سيدھاشمآقای

زن برابر يک  در مورد ديه ونصف ميراث و شھادت دو حقوق زن، و از جمله 

آنرا خ6ف عدالت وانصاف وعقل ومنطق ميداند وچنين  د ودار مرد، اعتراض 

ی است که  در بدل آسيبی که به کسی ديه بر حسب تعريف دين، مال :" مينويسد

که آسيب می بينند، پرداخته  قاربش ابايد به کسی که آسيب ديده يا به  ميرسد 

چون ديه مرد در اس6م دو برابر ديه زن است،  در صورت تقاضای   -. شود

ًمرد،  بعضا ھم بدون تقاضای اقارب قاتل  و تنھا در اثر حکم قاضی، که  اقارب  

ديه  ميشود ،  فاميل زن مکلف است تا نصف باقی   حکم قرآن صادر تأسی از به 

برای يک  بلی، برای مرد قاتل، . مرد را قبل از اعدام قاتل به اقارب قاتل بپردازد

ميشود و به  شکستن قانون، اعدام  جنايتکاری که به خاطر جنايتش، به خاطر 

ھم ! ولی زن چه؟  پدر و مادرش آسيب ميرسد، بايد آسيب پولی پرداخت شود؛

ھستی، بخاطر وی پرپر  به قتل برسد وھم بايد پول بدھد؛ چون گل سر سبد  بايد 

اقاربش رسيده، ھيچ؛ چون زن  و سائر  آسيبی که به زن و پدر و مادر !!  ميشود

برابری  اگر برابريی درکار است، اين  و ! است، يک موجود بی ارزش و نابرابر

   !شائسته بودن است، نه در حقوق اجتماعی  و تنھا در عبادت و خداشناسی
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] که زن ناقص العقل است[آقای سديد در برابر اين باوراس6می 

تعلق ندارد؛ به امکاناتی که برای دختر و پسر فراھم  عقل به جنس  :" ميگويد

مرکل صدراعظم  . تاچر، صدراعظم انگلستان يک زن بود. بستگی دارد ميشود 

صدراعظم  نديرا گاندی صدراعظم فقيد ھند و بی نظير بوتو ا. آلمان يک زن است 

زمانيکه برای  . ھي6ری کلنتون يک زن است. ھرکدام  زن بودند فقيد پاکستان 

نشان دادند که نه  شد، ھرکدام  ھريک از اين ھا امکانات برابر با مردان ميسر 

 و ورزيدگی پشتکار فھم شان، و نه استعداد و توانائی ھای شان و نه تحرک و 

آن بود و ھست که آن ھا  نسبت به مردان کمتر بود؛  و نه کسی را يارای  آن ھا 

سياستمداران کار کشته از جمله  تاچر و بوتو، دو زن، در ميان اين  . را بفريبد

عقل شيطانيی که داشتند،  به اين روز   کسانی بودند که ما را ـ  ما افغان ھا را با 

    !!زندو !! سياه انداختند

واقعيت ھای ھستند که گريز از آنھا ممکن نيست، ھمراه با   اينھا ھمه 

متداوم انسانی که بيشتر از اين  تحول فھم و ادراک و شعور  واقعيت رشد و 

ساخت؛ واقعيتھای مانند ھزارھا و صدھا " خر" ت يا فوی را فري ممکن نيست 

ه آنھا را ناديده بگيرند و واقعيت ديگری که برخی ھا می کوشند مزبوحان  ھزار 

   . کنند با سفسطه بازی ھا آنھا را مخدوش  يا 

پوشاندن چھرۀ واقعيتھا با غبار سخن ھای سفسطه آميز و مخدوش 

حقايق، با قلم کژ و زنگ گرفته، و با  کردن سيمای سنگين، باوقار، ولی  ظريف 

اين،   ،  بعد از به نظرمن چنين امری!  بيھوده گوئی ھا بيش از اين ممکن نيست 

زيراھوش،  ھيچوقت ديگر برای افسانه پردازان ممکن و ميسر نخواھد شد، 

بيش از اين  بجائی رسيده که فريب دادن وی  شعور، عقل و قوۀ تميز انسان 

آيا  " ۀال مق، اقای سديد آرشيف مقاsت  جرمن آن6ين،-افغان. "(ممکن نيست

   ") واقعيت ممکن است؟زگريز ا

 دانشمند ايرانى ييرامون تعصبات مذھبى اس6م سياسى ،دکترشفا

پاکستان ، : چندين دھه آزمايشھاى بدفرجام درکشور ھايى چون « : مينويسد

بنگ6ديش، اندونيزى ، سودان، کومور، ايران و افغانستان که ھمه ادعاى حل 

ر مشک6ت خود را از طريق اجراى طابق النعل بالنعل قوانين اس6مى داشته اند د
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ھيچ جا حاصلى جز افزايش نابسامانى ھا ببار نياورده و ھمه دستاوردھا به 

دست بريدن ھا و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازى ريش مردان و 

با چنين بيراھه رويھا ميتوان .  برگزارى اجبارى نمازجماعت محدود مانده است 

 برخوردارى از اين جھان اس6مى را به قھقراى بازھم بيشترى برد، حتى با

نفتى جھان نميتوان آنرا بجلو راند، و نمى توان آن را به عنوان  بيشترين عوايد

سرمشق قابل قبولى به جھان نامسلمان عرضه کرد، زيرا ھرکس در ھردرجه از 

بى اط6عى يا از خوشخيالى، ميتواند دريابد که حتى اگر ھم تمام مسلمانان جھان 

مھرتائيد گذارند، بازھم بقيه مردم دنيا که بطور يکپارچه براين قوانين  

شمارشان بيش ازچھار برابر مسلمانان است و تنھا يکى از کشور ھاى شان به 

اندازه مجموع دنياى اس6م و شايدھم بيشتر از آن جمعيت دارد، نه بحجاب 

واپسگراى اس6مى گردن خواھند نھاد، نه مقررات قرون وسطايى سنگسار و 

ص و تعزير را خواھند پذيرفت، نه در قوانين خود، جايى به دست بريدن و قصا

تعدد زوجات خواھند داد، نه موسيقى و نقاشى را از مقام واsى ھنرى خود به 

حد منکرات مذھبى پائين خواھند آورد، و نه اقتصاد ھاى پر تحرک امروزى 

 خويش را تابع قوانين خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواھند

  )٣٨دکترشفا، تولدى ديگر، ص (».ساخت
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  م  چھارفصل

  

   طالبان حاکميت زنان در عھد يتوضع

  

�ا��ھر ھ��ردم درش��اموس م��اوزبرحقوق ون��اری وتج��د وب��ی بن��تاھا ب� وروس
ح�دی اوج گرف�ت ک�ه ظھ�ور طالب�ان راحت�ی ت�ا  سال  حکومت ربانی مدت چھاردر

�طالب�ان  ب�ا ران�دن .  تخود ربانی  ب�ه عن�وان فرش�ته گ�ان نج�ات خ�وش آمدي�د گف
�ع ��ه خل��ايم وب��ود ق��ت قلمروخ��اطق تح��ت را درمن��ه امني��ھرھا، گرچ��دين از ش�مجاھ
�ا ���ی ب���د ول���وع کردن���اک راممن���شت تري���د وک���ی پرداختن���ای تنظيم���6ح نيروھ��س
سختگيريھاى تعصب آميز مذھبى خودزن�دگى را ب�راى م�ردم تح�ت ت�سلط خ�ويش 

  .  بخصوص زنان بدتر از جھنم ساخته بودند

  :ود بر لباس  وريش مردانوضع قي

�انى ��ت رب��6مى دول��ام اس��وانينى ک�ه درنظ��ان، ق��ديولوژيک طالب�در نظ�ام اي
امر بالمعروف ونھى از « وضع شده بود، بشدت مورد تطبيق قرارگرفت و اداره 

زنان از حق تحصيل وکاردر ادارات دولتی .  زنان برآورداز روزگاردمار»   منکر
ت ش�ديدى ب�ر بي�رون رف�تن زن از من�زل وض�ع محروم ساخته شدند و حتى قيودا

پوشيدن لباس اروپائى وتراشيدن ريش براى مردان ممنوع گردي�د وتم�ام . گرديد
�ور ���ردان مجب���دبوم���ش بگذارن���د ري���ل و . دن���وتر و ھوت���يقى در م���نيدن موس��ش

رستورانھا و حتى در منزل ھمراه با دي�دن تلويزي�ون و ش�ادمانى ک�ردن ب�ا خن�ده 
ن سنگسار و دست وپاى بريدنھاى اس�6مى رون�ق گرف�ت و قواني.بلند ممنوع شد

استديوم ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به ميدان قصابى انسانھا مبدل 
�د��اه . ش��اک و تميزگن��اس پ��يدن لب��سدودگرديد وپوش��ومى م��اى عم��ام ھ�دروازه حم
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گرفتن عکس ممنوع گرديد و رفتن زن مريض به نزد دکتور مرد . پنداشته ميشد
د، و اکثر مادران در ھنگام زايم�ان ب�ه عل�ت ع�دم وارس�ى دکت�وران م�رد قدغن ش

رانن�دگان تاک�سى و ب�س ھ�ا اج�ازه نداش�تند زن�انى را درم�وتر خ�ود . جان ميدادن�د
سوار کنند که چ�ادرى نپوش�يده و بج�اى آن از روس�رى ي�ا چ�ادر ايران�ى اس�تفاده 

ه محرمي�ت زن و ھر مردى اگر باخانمى بيرون ميرفت، بايد اس�نادى ک�. ميکردند
�رد ��وان زن و م��ه عن��صورت ب��ر اين��ت، در غي��اخود ميداش��رد ب��ت ميک��رد را ثاب�م

  .دکاره با سرنوشت شومى روبرو ميشدب

 بدينسان زنانى که محرم شرعى نداشتند حتى ب�راى خري�د مايحت�اج خ�ود 
معھذا اگر زنى با محرم شرعى خود بيرون ميرفت، حق . دچار رنج فراوان بودند

ه آرايش خ�ود بزن�د ولب�اس في�شنى و تمي�ز بپوش�د ت�ا  م�ردان ب�الغ نداشت دست ب
کارمندان دولتى مجبور بودند در وقت نمازظھر با جماعت . دچار وسوسه نشوند

نمازگزارند و اگر داکترى دراتاق عمل جراحى مى بود و آذان نماز را مى ش�نيد، 
 بع�د ب�ه عم�ل مجبور بود کار عمل جراحى را ترک کند، برود اول نماز بخوان�د و

�د��ه بدھ��ود ادام��ى خ��ارج  دفتر. جراح��سجد درخ��از درم��ه اداى نم��ف ب��ردان مکل�م
  .بودند

 اين گروه متعصب و عقبگرا که از مظاھرتکنالوجی ومدنيت جديد بيخبر 
�گ ��ه جن��ر ادام��ه براث��ای را ک��دبختی ھ��د ، ب��ره بودن��ی بھ��واد sزم ب�و از نعم�ت س

�ا��ه م��ر جامع��ب دامنگي��ه اجان��شی و مداخل��ردم برادرک��دير م��ه را تق��ود، ھم��ده ب� ش
بيدفاع و بی دوا و بی نوای افغان ميدانستند و حاضر نبودند از موضع خود يک 
وجب برگردند و زمينه صلح و ثبات و امنيت را فراھم کنند درحاليکه ميدان�ستند 

  .توانائی حکومت کردن بر مردم را تا دراز مدت ندارند
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  ز منزل درشھرکابلبرخورد طالبان بازنان  در بيرون ا

  

  ؟  طالبان چه تبليغ ميکردراديو شريعت

�ود��ورد قي��اظم درم��يدعبدهللا ک��ک  داکترس��ان ي��وی طالب��ان ازس��ان افغ�برزن
بط�ورمکرر از از طري�ق ١٩٩٧سلسله قيوداتی را تذکرميدھد ک�ه  درم�اه اکت�وبر 
  :راديو شريعت نشرميشده است وعبارت بودند از 

، وحق ندارند آنرا اص6ح کنند تا اندازه  ھمه مردان بايد ريش بگذارند-١
�ود��ش گذش�ته ش��ان داردباي�د ري��ردان را . ايک�ه امک��ش م��ق ندارن�د ري�س�لمانيھا ح

  .اص6ح کنند، درصورت تخلف مجازات ميشوند

از خان�ه بي�رون ش�وند )دس�تار(مردان حق ندارندبدون ک�6ه وي�ا عمام�ه-٢
�د��تفاده کنن��ائی اس��ھای اروپ��د از لباس��ق ندارن��ان ح��ائی . وھمچن��اس اروپ��را لب�زي

  .غيراس6نی است

�ه -٣��ند ک��ته باش��تن داش��ی ب��سابقه لباس��ا م��رين وي��ام تم��کاران ھنگ�ورزش
  .ورزشکاران نبايد از نيکر استفاده کنند.قسمت ھای از بدن شان را نپوشاند

  . زنان حق کار وتحصيل را ندارند-۴

  .دزنان حق پوشيدن لباسھای رنگه روشن را که جلب توجه کند،ندارن-۵

�ورد -۶���يای م���داری اش���ت خري���ازار جھ���ذار را درب���شت وگ���ق گ���ان ح�� زن
�ند ������وھرخويش باش������ا ش������ه بابرادروي������د، مگراينک������ويش ندارن������رورت خ�����ض

  .وبرادروشوھرشواھد دال برمحرم بودن را باود داشته باشند
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 صاحبان مغازه ھا حق ندارند به زنانی که تنھا مراجعه ميکنند،جنسی -٧
  .رکشی از حکم مورد مجازات قرارگيرنددرصورت س.را بفروش برسانند

  . زنان حق پوشيدن تبنان رنگ سفيدرا ندارند-٨

زنان حق پوشيدن بوتھای کری بلند را ندارند، زيراص�دای ب�وت زن�ان -٩
  .،مردان را تحريک ميکند

�ی -١٠��دون ھمراھ��شگاه راب��ی زاي��فاخانه وحت��ه ش��ه ب��ق مراجع��ان ح� زن
  .محرم خويش ندارند

 ھ�ا باي�د رن�گ س�ياه ش�وندتا زن�ان از درون خان�ه شيشه کلکين خان�ه-١١
  .ھای شان به مردانی که درکوچه ميگذرند، ديده نتوانند

�وان -١٢���م از حي���صوير، اع��صب ت���صوير، ن���اختن ت��صوير، س���تن ت� داش
  .وانسان يک عمل غير اس6می است

 رانندگان موترھا بايد آئينه عقب نما را از موترھ�ای خ�ود دور کنن�د -١٣
  .که درسيت عقبی  می نشينند، ديده نتوانندتا زنانی را 

�د��وق چن��رات ف��رع6وه فق��د،از  ب��زوده ش��ان اف��شک6ت زن��ز برم��دوديت ديگرني�مح
  : جمله 

  ) حمام٣٢(مسدودکردن حمامھای زنانه درکابل وھرات -

برای دختران وگفته شده بود که ھيچ ) خانگی( بستن مکاتب خصوصی -
���اsتر از س��ران ب��دارد دخت��ازه ن��ب اج��رای ٨ن  مکت��د، مگرب��دريس کن��ال  را ت� س

  .خواندن قرآن

  .منع کارزنان با موسسات امدادی وخيريه خارجی، ولوبا چادری-

�ضان زن -��ی مري��ات جراح��ه وعملي��ه معاين��د ب��ق ندارن��رد ح��ران م� داکت
  .بپردازند

 خياط ھ�ا ح�ق ندارندب�دن زن را ان�دازه گي�ری نماين�د ومغ�ازه ھ�ا نم�ايش -
  .لباس دايرنمايند

 راننده مج�از ني�ست زن�ان مل�بس ب�ه چادرھ�ای ک�ه ص�ورت را نم�ی  ھيچ-
پوشانديا زنانی که لباس تحريک کننده برتن دارند ويا آنھائيکه يک مردم محرم 

�د، س�وارکنند��راه ندارن��ه . را ب�ه ھم��وھر تنبي��دانی وش��ف رانن�ده زن��ورت تخل�درص
  )۴۴۵ -۴۴۴زنان  افغان زيرفشار عنعنه وتجدد، ص . ( مشود
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شور ما در چنگ گروه مذھبی تاريک انديش و کوتاه بينی افتاد بدينسان ک
که تصور ميکردند علت تمام بدبختی ھای جامعه ما بخاطر کوتاھی ريش و رفتن 
�نيدن ���ادری  و ش���رفتن در زيرچ���ا ون���دن  آنھ���ب  وباسوادش���ام و مکت���ه حم��زن ب

   .موسيقی و برون رفتن از منزل بخاطر خريد مايحتاج زندگی است

 از تسخيرکابل، شماری از فرامين در ارتباط به زنان ومسايل طالبان پس
دو  اين�ک.فرھنگی از طريق رياست  امربالمعروف ونھ�ی از منک�ر ص�ادر کردن�د

  :سه نمونه ازفرامين طالبان در مورد زنان 

  

  :، کابل١٩٩۶فرمان ماه نومبر-١

�د���دم نگذاري���ود ق���ه خ���رون از خان���ان بي���ما زن���ارج .  ش���ه خ���ر ازخان��اگ
�ديد،نب��ی ش��اس زينت��ا لب��ه ب��يد ک��6م باش��يش از ظھوراس��شنی پ��ان في�ايدمانند زن

معل�وم مي�شود زن�ان پ�يش از .(وآرايش در مقابل ھرمرددر بي�رون ظ�اھر مي�شدند
�د��وردار بودن��6می برخ��ه دوره اس��سبت ب��شتری ن��6م از آزادی بي��ه !) اس��6م ب�اس

يات صفت يک دين ن�اجی، مق�ام ووقارخ�اص ب�ه زن�ان تعي�ين نم�وده وم�ردم وھ�دا
زنان نبايد زمينه را مساعد گردانند تا توج�ه م�ردم . قيمتدار ارزانی فرموده است

زنان . بيھوده وبی عرضه را که به زنان به چشم خوب نظر نميکنند، جلب نمايند
ش�وھر، ب�رادر وپ�در . حيثيت رھنم�ا وان�سجام دھن�ده خ�انواده ھ�ای خ�ود را دارن�د

اگ�ر زن�ان .  لباس وغي�ره تھي�ه بدارن�دبايدضروريات خانواده را از قبيل خوراکه،
بنابر ضرورت تحصيل، امور اجتماعی ويا خ�دمات اجتم�اعی از خان�ه ھ�ای خ�ود 

اگرزنان ب�ا . خارج ميگردند، بايد خود رامطابق ارشادات شريعت اس6م بپوشانند
لباس ھای فيشنی، زيورات، لب�اس تن�گ وفريبن�ده خ�ود رادر بي�رون از خان�ه ب�ه 

آنھا م�ورد لعن�ت ونف�رين ش�ريعت اس�6می قرارگرفت�ه وانتظ�ار نمايش ميگذارند، 
تم�ام ک6نھ�ای فامي�ل وھ�ر م�سلمان دراي�ن . دخول ب�ه جن�ت را نباي�د داش�ته باش�ند

ًما از ھمه تقاضا داريم که جدا متوج�ه ب�وده کنت�رول خ�ود . مورد مسئوليت دارند

اده ھای ش�ان درغير آن اين زنان وبزرگان خانو. رابرفاميلھا خود برقرارگردانند
پليس .مورد تھديد وبازجوئی قرارگرفته وبه سختی از جانب پوليس جزا می بينند

مذھبی مسئوليت ووظيفه دارد، با م�شک6ت اجتم�اعی تازم�انی مجادل�ه نماي�د ک�ه 
  .بديھا  از جامعه  زدوده  شود
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   کابل-١٩٩۶ فرمان ماه نومبر-٢

���ک ھ��ی  وکليني��ای دولت��فاخانه ھ��ررات ش��ل ومق��اس طرزالعم��ه اس��صی ب�ای شخ
�ر، ��6 عم��دگی م��ه نماين��ه ب��حت عام��ب وزارت ص��6می از جان��ريعت اس��ول ش�اص

  :اميرالمومنين

�رود-١��ر زن ب��زد داکت��ريض ن��د زن م��د، زن . باي��رورت باش��رد ض��ورتيکه م�درص
  .مريض را نزديکترين عضوفاميلش ھمرائی کند

  .س باشندھنگام معاينه، زن مريض وداکترمرد، ھردوبايد بالباس اس6می ملب-٢

 داکتر مردنبايد به قسمت ھای ديگربدن زن مريض، بجز ھمان نقط�ه درد دار -٣
  .را دست بزند

  اتاق انتظارزنان مريض، بايد بصورت اطمينانی مصئون باشد-۴

   شخصی که دراتاق انتظار زنان مريض، نوبت را کنترل ميکند، بايد زن باشد-۵

  .ن مريض بدون اجازه داخل گردد ھنگام شب داکترمرد نميتواند دراتاق زنا-۶

  اگر چنين . نشستن وصحبت کردن ميان داکتر مرد وزن مريض اجازه  نيست-٧

  .چيزی ضرورت افتد، بايدصحبت با حجاب اس6می صورت گيرد

پوش�يدن لب�اس ھ�ای ش�يک واس�تعمال .  داکتر زن بايدلباس ساده در ب�ر نماي�د-٨
  .آرايش وميکپ، اجازه نيست

زن  اج�ازه ندارن�ددر ات�اق م�ردان م�ريض در ش�فاخانه داخ�ل  داکترزن ونرس -٩
  .گردند

�ات -١٠��ساجد دراوق��ود را درم��ای خ��ب، نمازھ��صورت مرت��فاخانه ب��دان ش� کارمن
  .معين ادا نمايند

   پليس مذھبی ص6حيت داردبخاطر کنترل، به اتاق مريضان مرد در شفاخانه -١١

ص�ول ش�رعی ج�زا م�ی ھرشخصی که از مقررات عدول کن�د مط�ابق ا. داخل گردد
  .بيند

  : کابل-١٩٩٨فرمان ماه دسمبر-٣

�از -١��وری مج��يچ دري��ابی زن�ان، ھ��ی حج��واء ف�ريفتن وب��وگيری از اغ� بخ�اطر جل
�دن ��ازۀ سوارش��وتر اج��د، بم��تفاده ميکنن��ادرايرانی اس��ه از چ��انی را ک��ست زن�ني

�ردد.بدھن�د��ف، دري�ور محب�وس ميگ��ده .در ص�ورت تخل��ی درج�اده دي�اگ�ر چن�ين زن
اگرزن�ی لب�اس فريبن�ده .  اش را پي�داميکنيم وش�وھرش راج�زا مي�دھيمشود، خانه
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او را ) رانن�دگان( وتحريک آميزداشته باشد، ومحرمی ھمرايش نباشد، دري�وران
  .اجازه سوار شدن ندھند

شنيدن ونواختن موسيقی در دوکانھا وھوتلھا :  بمنظور جلوگيری از موسيقی-٢
موسيقی در جريان پنج روز تعقيب ممنوعيت .وعراده ھا وريگشاھا ممنوع است

اگر کستھا ونوارھ�ای موس�يقی در دوک�انی بدس�ت آم�د، دوکان�دار محب�وس . گردد
مجرم . بعد ازتضمين پنج نفر، دوکان باز ميگردد. ودوکان مسدود ساخته ميشود
اگر کستی در موتری پيدا گ�ردد، دريوروخ�ود م�وتر . بعد از حبس خ6ص ميشود

نفرضامن شوند، موتر ازحبس رھا ودريورمجرم بعد تر اگر پنج . توقيف ميشوند
  .نجات پيدا ميکند

 جلوگيری ازتراش وکوتاه کردن ريش، بعد ازيک ونيم ماه اگر کسی ديده شد -٣
تازم�انی ک�ه . که ريش خود را تراشيده ويا کوتاه ک�رده، محب�وس س�اخته مي�شود

  .ريشش انبوه شود ومعيار را پوره کند

بع�د . در ده روز اينده  اين عمل بايد توقف داده شود: زیجلوگيری از کفتر با-۴
  . کفتر ويا ھر پرنده ديگر کشته ميشود. از آن موضوع تعقيب ميشود

  .دوکانھای فروش گدی پران درشھر تخريب  ميگردد:  منع گدی پران بازی-۵

گذاش�تن عک�س وپورتري�ت درم�وتر، خان�ه، دوک�ان، ھوت�ل :  منع ب�ت پرس�تی-۶ 
  .نترول کننده گان ھمه را پاره ونابود ميسازندک. ممنوع است

بکمک پل�يس م�ذھبی، مح�ال قمارب�ازی ت�شخيص، قمارب�ازان :  منع قماربازی-٧
  .گرفتار وبرای مدت يک ماه محبوس ميگردند

  معتادان بايد محبوس گردند وتوسط تحقيق وبازجوئی :  منع اعتياد-٨

درآنجا موھای سرشان .دتھيه کنندگان ومنابع فروش مواد نشه آور تشخيص شو
  .مجرمان به پرداخت پول اجرت سلمانی مجبور ساخته  ميشوند. تراش ميگردد

گرفتن س�ود از پ�ول ق�رض، گ�رفتن مق�داری پ�ول از تب�ديل ک�ردن :  منع سود-١٠
نوتھای ک6ن به نوتھای خورد ويا برعکس واخذ مقداری پ�ول از انتق�ال پ�ول از 

�ت��وع اس��ای ديگرممن��ه ج��ا ب��ور. يکج��ای درص��بس ھ��ه ح��رمين ب��ف، مج�ت تخل
  .درازمدت محکوم ميگردند

�ھر-١١��ای ش��ن درجوھ��ران خوردس��ط دخت��اس توس��ستن لب��ع ش��ه : من��ين ب�متخلف
  .اساس احترام اس6می گرفتار و شوھران به جزای شديد محکوم ميگردند
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�يقی-١٢��ل موس��وبی در محاف��ای ک��يقی وپ��ع موس��يس :  من��ف، رئ��ورت تخل�درص
  .اده ميشودخانوا ده  گرفتار  وجزا د

اگ�ر شخ�صی . منع نواختن دھل از راه راديو اع6ن مي�شود:  منع طبل ودھل-١٣
  .بعد ازآن گرفتار شد، سرنوشت آن به فيصله علمای دينی سپرده ميشود

اگرمجل�ه زن :  منع دوختن لباس زنانه وگرفتن قد واندام زن�ان توس�ط خي�اط-١۴
  .ندی شودويا مجلۀ فيشن در دوکانی بدست ايد، خياط بايد ب

�ادوگری-١۵���ع ج���شود : من���شيده مي���ش ک���ه آت���ادوگری ب���اب واوراق ج���ام کت��تم
  .وجادوگران تا وقتی در حبس نگھداری ميشوند که توبه بدارند

در وق�ت نم�از . ادای نم�از در اوق�ات مع�ين ص�ورت ميگي�رد: منع ب�ی نم�ازی-١۶
. ندتمام موترھا توقف داده ميشود وھمه مردم مکلف اند که درمساجد حاضرگرد

  : رک.   ( اگرجوانان دروقت نماز در دوکان ديده شوند، محبوس ساخته ميشوند

  )٣٢٧ -٣٢۵ص... طالبان ، نفت و

 داکترسيدعبدهللا کاظم» زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد«مؤلف کتاب 

،فصل ھفدھم کتاب خودرابه طالبان و وضع قيود برزنان اختصاص داده وپس 

طالبان درافغانستان ومقايسه ايديالوژيک آنھا ازشرح چگونگی ظھور وعروج 

 ازسوی طالبان يک ستانبرزنان افغان  درمورد قيودبا اس6مگرايان اخوانی،

بطورمکرر از از طريق ١٩٩٧اتی را تذکرميدھد که  درماه اکتوبر نکسلسله 

  :راديو شريعت نشرميشده است وعبارت بودند از 

دارند آنرا اص6ح کنند تا اندازه  ھمه مردان بايد ريش بگذارند، وحق ن-١

س�لمانيھا ح�ق ندارن�د ري�ش م�ردان را . باي�د ري�ش گذش�ته ش�ود ايکه امکان دارد

  .اص6ح کنند، درصورت تخلف مجازات ميشوند

از خان�ه بي�رون ش�وند  )دستار(بدون ک6ه ويا عمامه مردان حق ندارند-٢

�د��تفاده کنن��ائی اس��ھای اروپ��د از لباس��ق ندارن��ان ح��. وھمچن��ائی زي��اس اروپ�را لب

  .غيراس6نی است

�ه  -٣��سابقه لباس�ی ب�تن داش�ته باش�ند ک�ورزش�کاران ھنگ�ام تم�رين وي�ا م

  .ورزشکاران نبايد از نيکر استفاده کنند .قسمت ھای از بدن شان را نپوشاند

  . زنان حق کار وتحصيل را ندارند-۴

  .زنان حق پوشيدن لباسھای رنگه روشن را که جلب توجه کند،ندارند -۵
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�ورد -۶���يای م���داری اش���ت خري���ازار جھ���ذار را درب���شت وگ���ق گ���ان ح�� زن

�ا��ه ب��د، مگراينک��ويش ندارن��رورت خ��رادرو ض��رادر ب��ند وب��وھرخويش باش��ا ش� ي

  .ود داشته باشندخوشوھرشواھد دال برمحرم بودن را با

 صاحبان مغازه ھا حق ندارند به زنانی که تنھا مراجعه ميکنند،جنسی -٧

  .ت سرکشی از حکم مورد مجازات قرارگيرنددرصور.را بفروش برسانند

  .را ندارند  زنان حق پوشيدن تبنان رنگ سفيد-٨

صدای بوت زن�ان  زنان حق پوشيدن بوتھای کری بلند را ندارند، زيرا-٩

  .،مردان را تحريک ميکند

�شگاه را-١٠��ی زاي��فاخانه وحت��ه ش��ه ب��ق مراجع��ان ح��ی   زن��دون ھمراھ�ب

  .محرم خويش ندارند

ت�ا زن�ان از درون خان�ه  ن خانه ھا بايد رن�گ س�ياه ش�وندشيشه کلکي-١١

  .ھای شان به مردانی که درکوچه ميگذرند، ديده نتوانند

�وان -١٢���م از حي���صوير، اع��صب ت���صوير، ن���اختن ت��صوير، س���تن ت� داش

  .وانسان يک عمل غير اس6می است

 رانندگان موترھا بايد آئينه عقب نما را از موترھ�ای خ�ود دور کنن�د -١٣

  .انی را که درسيت عقبی  می نشينند، ديده نتوانندتا زن

�د��وق چن��رات ف��رع6وه فق��زوده  ب��ان اف��شک6ت زن��ز برم��دوديت ديگرني�مح

  : شد،از جمله 

  ) حمام٣٢(مسدودکردن حمامھای زنانه درکابل وھرات -

برای دختران وگفته شده بود که ھيچ ) خانگی( بستن مکاتب خصوصی -

sا���ران ب��دارد دخت��ازه ن��ب اج��ن  مکت��رای ٨تر از س��د، مگرب��دريس کن��ال  را ت� س

  .خواندن قرآن

  .منع کارزنان با موسسات امدادی وخيريه خارجی، ولوبا چادری-

�ضان زن -��ی مري��ات جراح��ه وعملي��ه معاين��د ب��ق ندارن��رد ح��ران م� داکت

  .بپردازند

ب�دن زن را ان�دازه گي�ری نماين�د ومغ�ازه ھ�ا نم�ايش   خياط ھا حق ندارند-

  .دلباس دايرنماين
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 ھيچ راننده مج�از ني�ست زن�ان مل�بس ب�ه چادرھ�ای ک�ه ص�ورت را نم�ی -

ک�ه ي�ک م�ردم  يا زن�انی ک�ه لب�اس تحري�ک کنن�ده ب�رتن دارن�د وي�ا آنھ�ائی پوشاند

درص�ورت تخل�ف رانن�ده زن�دانی وش�وھر . محرم را ب�ه ھم�راه ندارن�د، س�وارکنند

  )۴۴۵ -۴۴۴زنان  افغان زيرفشار عنعنه وتجدد، ص . ( تنبيه مشود

بدينسان کشور ما در چنگ گروه مذھبی تاريک انديش و کوتاه بينی افتاد 

که تصور ميکردند علت تمام بدبختی ھای جامعه ما بخاطر کوتاھی ريش و رفتن 

شدن  آنھا ونرفتن در زيرچادری  و شنيدن موسيقی و  زن به  مکتب وباسواد

 لباس اروپائى  پوشيدن.برون رفتن از منزل بخاطر خريد مايحتاج زندگی است

دند ريش بوممنوع گرديد وتمام مردان مجبور نيزوتراشيدن ريش براى مردان 

قوانين سنگسار و دست وپاى بريدنھاى اس6مى رونق گرفت و . بگذارند

استديوم ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به ميدان قصابى انسانھا مبدل 

 لباس پاک و تميزگناه دروازه حمام ھاى عمومى مسدودگرديد وپوشيدن. شد

 .گرفتن عکس ممنوع گرديد . پنداشته ميشد

 

  

  برخورد طالبان بازنان  در بيرون از منزل درشھرکابل
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  :ديدگاه استادنگارگر درمورد طالبان

درپيوند به طرز ديد و شيوه حاکميت طالبان، دانشمند وصاحب نظر          
 در دوران قدرت طالبان در  ممتعىوکشور جناب استاد نگارگر مقالتى مفصل 

 که بخش ھايى ازآن را اينجا ستده ابه چاپ رسان» آئينه افغانستان«مجله 
   .بازتاب ميدھم تا شناخت خواننده از طرز تفکر طالبانى بيشتر گردد

آنان . طالبان در کشور ما پديده استثنايى و تازه بودند« : استاد مينگارند          
 در سپين بولدک رستند و چشم زدنى سراسر وsيات مانند سمارق ھاى بھارى
و با پيشرفت تند و برق آساى خود برمردمى که در  جنوب را تسخير نمودند

چنگال استبداد تنظيمھا مانند مار گزيده کرخت و بى حرکت افتاده بودندکوزه 
براى دولت ھاى ايران و پاکستان نيز پديده . کوزه آب حيرت و تعجب ريختند

که با جزميت بر فقه حنفى پافشارى ميکرد و با زنان خصومت ميورزيد، طالبان 
پديده اى نا آشنا بود، اما ھردو کشور چون مارگيران چيره دست به دورطالبان 
توله مى زدند و منـتر ميخواندند، ولى در ميان اين دو مارگير خيلى طبيعى بود 

طالبان در مدارس پاکستان طبيعى از اين جھت که . که منتر پاکستان کارگر بيفتد
و زير نظر م6ھاى پاکستان تربيت ديده بودند و مريدان موsنا مودودى، موsنا 
مفتى محمود و موsنا اشرف على تنانوى در ايشان افسون ايديولوژى بنياد 
گرايى محافظه کار را دميده بودند و ھمين ھا استند که پس ازپيروزى طالبان 

براى تقويت ايديولوژيک طالبان بدست نشر سپرده را » ضرب المؤمن«جريده 
اند و ھمين نشريه درونمايه ايديولوژيک طالبان را فراھم مى کند و اگر کسى 
ًواقعا ميخواھدطالبان را بشناسد، از خواندن آن که به زبانھاى اردو و انگليسى 

  ) ٧٠آئينه افغانستان، شماره (».نشر ميشود غفلت نکند

طالبان پروردگان « : زبان استاد نگارگرميخوانيم و درجاى ديگرى از 
مدارس دينى پاکستان استند که به دليل شرايط خاص نيم قاره ھند و خاصه 
اخت6ف ھند و پاکستان سخت زير نفوذ بنيادگرايى محافظه کار موsنا مودودى و 
مدرسه ديوبند بوده اند، چنانکه ربانى ، مسعودو گلبدين از طريق استادان 

ى شرعيات که در مصر تحصيل کرده بودند، بنيادگرايى راديکال حسن پوھنح
بنابرين ، آنانى که ساده لوحانه مى . البنا و سيد قطب را تمثيل ميکرده اند

پندارند طالبان خارھاى اخوانيت را از گلزار افغانستان مى کنند، سخت در اشتباه 
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خوانيت استند، بلکه شده اند، زيرا که طالبان نه تنھا خود بخشى از جنبش ا
بخش محافظه کار آن نيز استند که باھرگونه مظاھر عصريت و مودرنيزم 

 ) ٣٨ھمان،ص (» .درجامعه مخالفت مى ورزند

پيش از اينکه کشور پھناور ھند به «: آقاى نگارگر ع6وه ميکند 
استق6ل برسد، مسلمانان ھند به دليل اينکه قرنھا برآن کشور فرمانروايى نموده 

دند در تشويش اين بودند که ممکن بعد از استق6ل ھند دچار تعصب ھندوان بو
ع6مه اقبال که شاگرد سيد جمال الدين افغانى . شوند وکار شان در ھند زار گردد

، شيخ محمد عبده و سعيد حليم پاشاى ترک بود، مانند آنان از نوعى پان 
روش يافته انگلستان قايد اعظم که حقوقدان و پ .اس6ميزم جانبدارى ميکرد

بود،و ع6مه اقبال، ھرگز پاکستان را ملعبه ديکتاتورى نظامى تصور نميکردند، 
اما استبداد مسلط و دراز مدت نظامى از يکسو بنگله ديش را واداشت که علم 
استق6ل برافرازد و راه خويش را از حکومت ھاى نظامى جدا کند و از سوى 

نفعت پرستى را در دل و دماغ مردم کاشت و ديگر تخم ھاى رياکارى و نوعى م
ًاس6م را در پاکستان از مناسبات اجتماعى تقريبا بيرون راند و به تشريفاتى بدل 

کرد که تنھا در حوزه مساجد باقى ماند و در طريق آن تشريفات احکام اس6م که 
عام وسيله اى براى تزکيه و تقوا بود، از ماھيت خود تھى گرديد و اين تلقى را 

ھرچه از منھيات مى توانى بکن ولى پنج وقت نماز خود را بخوان که : کرد که
به ھمين دليل است که وقتى ع6مه . [ نماز مانند آتش گناھان را مى سوزاند

  :عبه دست استبداد نظامى ديد گفتاقبال اس6م را مل
          تخم ديگر بکف آريم و بکاريم زنو

  درو کانچه کاشتيم زخجلت نتوانيم

قرآن کريم دستور داده بودکه نماز وسيله ممانعت از فحشاء و منکرات 
است و نوعى محاسبه با نفس در پيشگاه خدا، ولى مسلمان پاکستان چنين 
پنداشت که نماز زايل کننده بديھاست، بنابرين فساداجتماعى ، رشوه خوارى ، 

اکستان رخنه کرد که دروغ، تظاھر به زاھد نمايى و غيره چنان در پيکر جامعه پ
پاکستانى با دست چپ پول رشوه را در کيسه مى نھد و با دست راست وظيفات 

جامعه اى که دوصد سال کامل رنج . خويش را از جيب بدر آورده مى بوسد
استعمارکشيده و بعداز باران استعمار گريخته و در زير ناوه ديکتاتورى نشسته 

« : ى قدرت خود به گوشش خوانده باشدکه باشد، و آن ديکتاتورى نيز براى ابقا
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ناگزير رياکار مى شود و براى خوشنودى هللا» پاکستان کامطلب کيا ـ s اله اs ا
» !مرد مؤمن مرد حق، ضياء الحق ضياء الحق : ديکتاتور صدا سر مى دھدکه 

. و در اين گونه جامعه رياکار تنھا تظاھر به اس6م است که کسب اھميت ميکند
و اگر . است که نشانه برجسته مسلمانى مى شود» ه بر محراب و منبرجلو«تنھا 
کسى کارى بکارش نداردکه » به خلوت مى رود و آن کار ديگر ميکند« زاھد

به . انسان از گناه خالى نيست و آب توبه براى ھمين است که لکه گناه را بشويد
ر گناه بيان ديگر اگربراى عيسويان حضرت عيسى خودرا قربانى کردتا با

 . گوسفندان خود را بردارد، در ميان مسلمانان پاکستانى نماز ھمين کار را ميکند

روحانى متظاھر و رياکار وقتى بخواھد باطن خود را از نگاه تيز بين 
ُمردم پنھان دارد ناگزير است در تشريفات غلو نمايدو با ديگران به زبان دره و 

دانش و بينش مردم به مخالفت تکفير سخن بگويد و تا ميتواند با عنصر 
اين گونه روحانى بايد ھمه را جاھل بخواھد تا بتواند نظام دين وسياست . برخيزد

اين روحانى . بسازد)علما(را در کف خود بگيرد و آن را قلمرو انحصارى 
ُھرچند از عايشه صديق و ام سلمه بت ميسازد ، ولى در عمل با آنان دشمنى 

اين .  اس6م را بياموزد ، انحصارعلما پايان مى پذيردميورزد، زيرا که اگر زن
يکسوى قضيه است و اما سوى ديگر آن اينکه پاکستان از ھند به نام اس6م جدا 
شد و معنايش اينکه در عمل بخشى از ملت ھند است با تمام اثرات کلتورى و 
عنعنوى ھندوان، ولى مشخصه بارز او اس6م است و اگر اس6م را از دستش 

اما اس6م که دين است و . ندارد) براى ھويت خود(بگيرند، ديگر دستاويزى
مخاطب آن انسانيت ، مال ھمه مسلمانان جھان است و چون دست پاکستان از 

  . انگور مليت کوتاه است نتيجه بايد آن را ترش بخواند و از ريشه ردش کند

اسايى بين جنبش اخوانيت افغانستان که به دليل مداخله روسھا مجال شن
المللى يافت و در شرايط مساعد جنگ سرد ابرقدرت و نيمه ابرقدرت ھا دست به 
پر وبالش کشيدند و در بستر محيط اجتماعى پاکستان پرورش يافته است و تمام 

حتى اخوانيت راديکال حسن البنا و سيد . خصوصيات آن بستر را در خود دارد
و به صورت پرشور شعار . مى ورزيدقطب نيز در پاکستان با ملت گرايى دشمنى 

مرگ برملت خواھان سر ميداد، ولى اينان وقتى به افغانستان باز گشتند ،يعنى 
در پاسخ خود !) پشتون يى که مسلمان�در محيطى که وقتى از کودکش بپرسى 

مردد ميماند و نميداند از اين دو کداميک را برگزيند و ھرچه ھم اصرار کنى 
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است، پس ديدند که در افغانستان بدون يک درجه ملت » هدوار«پاسخ او کلمه 
گرايى حناى شان رنگ نمى گيرد، شعار مرگ برملت خواھان راکنارگذاشتند و 

من بنياد گرايى محافظه کارانه . به بدترين سيماى قوميت گرايى تمسک جستند
ن را طالبان را جلوه اى از بنيادگرايى محافظه کار موsنا مودودى مى پندارم و آ

 ) ٤٣ـ ٤٢ھمان ، ص (» .به جاى اس6م کاريکاتور اس6م مى نامم

استاد نگارگر از يک صحنه دلخراش کتک زدن يک خانم حامله توسط 
که نشان ميدھد اين گروه بى سواد و متحجر تا چه حد از  طالبان شکايت دارد

 اى طالبى زن حامله: او مينويسد که. زندگى و آداب اجتماعى بدور مانده اند
راکه بنابر وضع دل بدى خويش روى بند چادرى را باsزده و در حاشيه خيابان 
ُاستفراغ ميکند، دره ميزند و زن عاجزانه وضع خويش را به او بازميگويد ولى 
آن طالب بجاى خجالت بازھم او را مى زند و ميگويد؛ بدبخت حامله که بودى 

 ) ٤٨ص(» نوچه مرگ ميخواستى که از خانه بيرون آمدى؟

  

 

  !!د؟ن زنان درحالی که برقع پرسردار بهانی طالب شيوۀ تدريس

  

اس6م نوع طالبی چنان «: ژورناليست معروف پاکستانیاحمدرشيدبه نظر
خشن است که از يکطرف دين اس6م را بدنام ساخته ، از سوی ديگرتعاليم واsی 

 را ب�ا ادي�ان اس6م راکه مبتنی برصلح ، مدارا و تحمل است و ظرفي�ت ھمزي�ستی
  .ديگردارد، نفی نموده است
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طالبان شکل ن�و تع�صب و بني�ادگرائی را ک�ه ب�ا ارزش�ھا و س�اختار اس�6م 
�ا ��ه ، الق��يای ميان��ستان و آس��رحدات پاک��اورای س��ه م��ست ، ب��ازگار ني��وی س�عنعن

زن در نزد طالبان منبع وسوسه است و مردان را از صراط م�ستقيم ... نموده اند
���ه ھم��دارد، ب��از مي��ه ب��ا نام��رو ب��دن روب��ان از دي��ران طالب��ان و رھب�ين خاطربزرگ

احمدرشيد، طالبان، (» .نگاران زن و انجام مصاحبه با آنھا خود داری می نمايند
 ) ١۴اس6م ، نفت و بازی بزرگ نو در آسيای ميانه، ص 

» مولوى قلم الدين قلم به زمين مى گذارد«زير عنوان » روزنامه شرق«
انستان ، به ويژه زنان کابل به اين زودى ھا نميتوانند زنان افغ«: مينويسد

. ًوفرمانھاى ھراس آور وبعضا عجيبش را ازياد ببرند» مولوى قلم الدين«
دراوايل ورود طالبان به کابل که شھروندان کابل ھنوز يادنگرفته 

امر به «بودندچگونه خودشان را با فرامين مولوى قلم الدين رئيس اداره 
تطبيق دھند، بسيارى از زنان و دختران سوزش » زمنکرمعروف ونھى ا

اصابت ش6ق ماموران خشن و عبوس تحت امر وى را درساق پاھايشان 
راجع » امر بمعروف ونھى ازمنکر«دريکى از فرامين اداره . حس کردند

پوشيدن لباس ھاى شيک، تجملى، تنگ و « : به زنان چنين آمده بود
. لوازم آرايش توسط زنان ممنوع استجذاب و استفاده از تزئينات و 

زنان بايد وقار خود را حفظ کنند، کفش ھاى پاشنه بلند نپوشند، آرام راه 
.  نامحرم نشنوند  بروند تا ھنگام راه رفتن صداى کفش شان را مردان

   درغير اين صورت ملعون شريعت اس6مى خواھند بود و نبايد انتظار
  » . داشته باشند بھشت را

 مولوى قلم الدين نسبت به زنان و دختران تنھا به ۀيژحساسيت و
فرمان ھاى او عطف به ماسبق ھم ميشد . ساکنين کابل محدود نگرديد

مقبره . وحتى به زنانى که چندين قرن پيش ميزيستند نيز سرايت پيدا کرد
 ٢٠واقع در(رابعه بلخى شاعره مشھورقرن چھارم ھجرى درشھر بلخ 

درتاريخ ادب فارسى ، او اولين . قرار دارد) کيلو مترى غرب مزارشريف
رابعه دختر يکى از اشراف . زنى بود که اشعار ماندگار و عاشقانه سرود

بلخ بودکه عاشق يک برده بنام بکتاش ميشود وقتى برادرش از اين راز 
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خواھر درحمام گرمياندازد آگاه ميگردد، به عنوان مجازات ، 
مگر . ميکند تابسختى جان بدھدشريانھاى دست خواھرش را قطع وبعد

او با .رابعه آخرين رباعى را در حالى سرود که در خونش غوطه ور بود
  خون خود بر ديوار حمام 

  : منزلش نوشت

  دعوت من برتو آن شد کايزدت عاشق کناد 

  بريکى سنگين دلى نا مھربان چون خويشتن

  تا بدانى درد عشق و داغ مھـر و غم خورى

  پيچى پس بـدانى قدر من چون به ھجر اندر ب

قرنھاست که دختران وپسران جوان افغان آرامگاه او را به عنوان   
اسوه عشق و دلدادگى زيارت ميکنند وبراى موفقيت درعشق خود درآنجا 

طالبان » امر به معروف و نھى از منکر«اداره . به راز ونياز مى پردازند
بلخى را نيز به دليل پس از تسخير مزارشريف ، بازديد ازمقبره رابعه 

است و امکان دارد زيارت آن ، مردان و جوانان » زن«اينکه آرمگاه يک 
بدين ترتيب فرمان ھاى ! را آلوده به شھوت و گناه کند، ممنوع اع6م کرد 

ھراس انگيز مولوى قلم الدين نه تنھا زنان و دختران کابلى وديگر شھرھا 
  . ه لرزه در مى آوردرا که حتى روان زنان افغان را در گور ب

  

 : درستديوم ورزشی کابل  نان ز وسنگسارقتل

تـوسط بدستور طالبان که بود ساله و مادر پنج طفل ٣٥زرمينه زنى 
 به قتل ١٩٩٩سال  نومبر١٥برادر شوھر خود در استديوم ورزشى کابل در 

رسيد و جھان را تکان داد، يکى از نمـونه ھـاى وحشتناک خشونت مردان عليه 
داستان اين زن بدنصيب را انتون انتونويچ ازقول رعنا سيد پوليس . ان استزن

 جون ١٩درشماره ( زندان زنانه درکابل نوشته و در روزنامـه ديلى ميـرور
 مجله درد دل به ٤١انتشار داده و آقاى وھاج ترحمه آنرا در شماره ) ٢٠٠٢

 :  چنين است خ6صه اين داستان غم انگيز از متن ترجمه.نشر سپرده است 
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 ساله بود که با يک جوان خوش ھيکل بنام ١٦زرمينه دختر جذاب 
خوازک در آغاز مرد آرام و بى آزارى بود، ولى . خوازک افسرپليس ازدواج کرد

 ھمه بتدريج جنگھا و ويرانيھا در وطن بر او تاثير گذاشت و او ھم زھر اين
  . شيد زن و کودکان خود ميکۀجنگھا و ويرانيھا را از گرد

 برکابل تسلط پيدا کردند، خوازک به طالبان ١٩٩٦طالبان وقتى در 
پيوست و در زير تاثير مکتب طالبانى که دشمن جنس زن بودند و زن را فاقد 

با  او دنبال بھانه ميگشت و. ھرگونه ارزش انسانى تصور ميکردند، قرارگرفت
طالبان . ت ميزدجزيى ترين اشتباھى زرمينه و دختر بزرگ خود نجيبه را بشد

چنانکه . حتى به کودکان ھفت ساله اجازه نميدادند که سربرھنه ظاھر شوند
در زير تاثير . بارى طفل ھفت ساله اى را که بوت سفيد پوشيده بود ش6ق زدند

و  با مرد ديگرى ديد» زرمينه«ذھنيت طالبان اين تصور به او دست داده بود که 
برادر خوازک ھم مرد . زى واقعيت نداشتباز ديد دارد، در حاليکه چنين چي

 طالبان در کابل ھرشب زن ۀبه ھرحال خوازک با سلط. بازى بودخيره سر ولج 
سرانجام آن ھمه شکنجه ھا مادر و . و فرزندان خود را ميزد و شکنجه ميداد

دختر را به ستوه آورد و آن ھا را واداشت تا در مورد نجات خود از دست اين 
مشورت وکنکاش کنند، پس تصميم گرفتند تا خوازک را ھ6ک ديو خشم با ھم 

  .کنند 

 يک شب مقدارى داروى خواب در غذاى خوازک ع6وه شد و خوازک 
نيمه ھاى شب زرمينه دختر بزرگ خود نجيبه را . رفت  به خواب عميقى فرو

 دختر آمادگى نشان داد، اما زرمينه ترسيد .ار کرد تا پ6ن مرگ را عملى کنندبيد
محکم چکش فرق و خود را در اجراى آن ناتوان ديد، مگر نجيبه با يک ضربه 

! کمک دزدآمد!  ھاى مردم :دو فرياد زدند ودخترھر د مادرعب .پدر را پاشان کرد
برخى باور  ھمسايه ھا بيدار شدند و وقتى از ماجرا آگاه شدند، برخى باور کرد و

توسط دزد باور نکرد و به طالبان قبل از ھمه برادر خوازک به قتل برادر . نکرد
 . اط6ع داد که قاتل خوازک زن او زرمينه است 

زرمينه بادو کودک يک ساله و يک طفل سه ساله اش به زندان فرستاده 
زرمينه در زير شکنجه ھاى . شد و سه سال را در زندان زنانه کابل سپرى نمود

 و کوب ھرشبه شوھر او باز جويان طالبان اعتراف نمود که او براثر ظلم و لت
 را کشته تا از شر او نجات يابد ، مگر برادر خوازک جرم او رابخاطر رابطه نا
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 زرمينه را ١٩٩٩ نومبر ١٥باsخره روز . مشروع با مرديگرى وانمود ميکرد
د که شايد به جرم قتل شوھرش به استديوم ورزشى بردند، زرمينه تصور ميکر

 و به ھمين منظور او سه پيراھن را روى نند ش6ق کۀاو را محکوم به صد ضرب
اما وقتى او را در قتلگاه . ھم پوشيد تا ضربه ھاى ش6ق را تحمل کرده بتواند

که با ک6شينکوف حاضر به انتقام از  بردند، ج6د ھمان برادر شوھرش بود
  . با فير دو مرمى بر فرق زرمينه به حياتش خاتمه داد اوشده بود و

 و را ھزار کلد٦٠٠و دختر زرمينه را يکى را به مبلغ ًاين مرد قب6 د
و اکنون با خاطر راحت به  ھزار کلدار فروخته بود٣٠٠ه مبلغ ديگرى را ب

  . فروش ديگر برادرزاده ھايش خواھد پرداخت 

         اکنون ھم طالبان در مناطق تحت نفوذ خود به قتل واعدام جوانان و حتی 
وسی به نيروھای خارجی می پردازند وافراد اردو  ساله به اتھام جاس٧کودکان 

در وsيات ھلمند وخوست وکندز و . وپوليس ملی رامثل گوسفند سر می برند
اس6می که از سوی . بادغيس ، طالبان زنان را زنده بگور وسنگسارميکنند

  .طالبان به مردم معرقی ميشود، مردم را از اس6م بيزارميکند

  

   افغانستان زنانان باطالب از وحشت يک نمونۀ ديگر

  :١٣٨٩   /٢٠١٠  جوsی ٢٩ 

  

 ١٨اين عکس از آن عايشه، زن « 
 عايشه ازدواج. است  افغان ساله

نامؤفقی در سنين کودکی داشته و 
  آزار می  ھمسرش توسط خانواده

شوھر  ی از خانه  او. استديده
 بهفتوا کند ؛ اما طالبان  فرار می

  قبالھای او در بريدن بينی و گوش

گناه بزرگش بخاطر نجات جان 
 !دھد اش می  زنانه ارزش بی

   ) عام ءدر م6!  وھابی و اخوانی ، پاکستانی – یبرای تطبيق حکم شرع طالبان( 
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ھا و سپس بينی  گوش  شوھرش ابتداو ميگيرد  عايشه  را محکم،برادر شوھر
ھای قدرت  ل  به سا  ای که بر سر عايشه آمده، مربوط حادثه. ُبرد او را می 
 عايشه در .است اين حادثه، ھمين سال قبل رخ داده افغانستان نيست، طالبان در
اين کاری است که آنھا «:گفت کرد  اش را لمس می ديده  صورت آسيب حالی که
  »توانيم با آن ھا صلح کنيم؟ چطور می. اند کرده با من

؛ استته شده گرف "بايبر جودی"جنوبی، فريقایااين عکس، توسط عکاس اھل 
 سمبل دردھای زنان افغانستان بخاطر داند با چاپ اين عکس، ًعايشه دقيقا می

امريکا است وبا يک جراحی او اکنون در. ھای طالبان خواھد شد آسيب 
ّمکانی سری و تحت  پ6ستيکی دوباره صاحب بينی وگوش ھا شده است ودر ِ

دھنده بر  تکان  اين تصويرترسناک بخاطر آثار» تايم«..  .کند محافظت زندگی می
را به مثابهء  اين عکس» تايم « . است عذرخواھی کرده!) دنيای آزاد( کودکان 
 ليکس سايت ويکی اسناد افشا شده در) جنايت مندرج در( ھزاران  يکی از

  " منبع. است  مريکايی در افغانستان رخ دادهاحضور نيروھای  داند که در  می

  :سايت مشعل ومجلۀ تايم 

http://www.time.com/time/world/article/٠,٨٥٩٩,٢٠٠٧٢٣٨,٠٠.ht
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  مفصل پنج

  

  درعھدحکومت حامدکرزیزنان  وضع

  )٢٠٠١بر سپتم١١بعد از حادثۀ (

  خشونت چاشنی زندگی زنان افغان

  

  )٢٠٠۴(قبل از قانون اساسی  ۀدر دور/الف 

 سپتمبر، امريک�ا آس�تين ھ�ا را ب�اs زد ونظ�ام ط�البى را ١١پس از حادثه 
ُدرکشور درنورديد و برمبناى کنفرانس بــن ، بجاى آن يک حکومت عبورى ب�ه 

�ت ��ن حکوم��ده اي��ش عم��ه بخ��ايى ک��ا از آنج��د، ام��ان آم��راى مي��اى عقبگ�از نيروھ
تنظيمى تشکيل يافته است ، اوضاع سياسى واجتماعى درکشور نسبت ب�ه زم�ان 

اعمال فشار، دزدى ، قتل ، بزندان کشيدن افراد . طالبان فرق چندانى نکرده است
�رانه ��ود س��اى خ��ات ھ��ذ مالي��رى و اخ��رى جب��رباز گي��صوصى ، س��دانھاى خ�در زن

�ا��سران و تج��ان و پ��اف زن��خاص و اختط��ردم ازاش��اموس م��ال ون��ان وم�وز برج
در چنين شرايطى ترس بر جامعه زن افغان . ازمرکزتا وsيات کشور جريان دارد

چنان مستولى است که ھيچ زنى جرئت ندارد بدون چادرى به بيرون از خان�ه پ�ا 
 . گذارد

 به تحول "زنان افغان در زيرفشارعنعنه وتحدد"فصل نوزدھم کتاب

سالھای پس از سقوط طالبان وحضور جامعه وتبارز ھويت سياسی زنان در

مولف در . جھانی درافغانستان وتشکيل حکومت حامدکرزی تعلق گرفته است

 شده مينوسد که آور کتاب از گردھم آئی خانمھاوتقاضای شان ياد٥١٠صفحه 

ھنوز کنفرانس بن،پايان نيافته بود که در حدود دوصد خانم افغان از جمله «:
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جناح کمونيستی پرچم در حواشی آپارتمان ثريا پرليکا يکعده فعاsن سياسی 

درکابل اجتماع نموده وآرزومندی خود را برای دور انداختن چادری ابراز 

: ثريا پرليکا طی يک مصاحبه با خبرنگار مجلۀ تايم منتشرۀ امريکاگفت.کردند

بعد ازچند سال بار ديگرزن افغان از زيرچادری بيرون ميشود وميتواند يکی "

زنان ھمراه با ثريا پرليکا ميخواستند به شکل يک ." گرخود را بشناسددي

مظاھره بسوی ادارۀ ملل متحد درکابل  حرکت کنند، ولی پوليس به آنھا اجازه 

پس از ختم کنفرانس بن، مجلس ....اينکار را به دليل مشک6ت امنيتی نداد

 خانم افغان ٤٠درمرکزپارلمان اروپا به اشتراک بيش از  ديگری در بروکسل

اين مجلس که به . دايرگرديد که ازداخل وخارج کشور به آنجا گرد آمده بودند

کمک موسسات امريکائی واروپائی داير شده بود، بعد از سه روز اج6س ، يک 

اع6ميه پنج صفحه ئی  را به پارلمان اروپا سپردکه در آن تأمين کليه حقوق 

قوقدان در طرح قوانين بعدی به زنان به حيث يک ھمشھری واشتراک زنان ح

ًشمول قانون اساسی کشورتقاضا شده بود و ع6وتا آنھا بربھبود امور صحی 

وتعليم وتربيه زنان تاکيد نموده وخواھان کمک وحمايت جھان دراين زمينه 

خانمھای که از افغانستان به اين کنفرانس آمده بودند، با اشاره به . شدند

:" بين المللی حافظ امنيت ع6وه کردند که ضرورت مبرم موجوديت قوای 

بسياری از طالبان اکنون ريش ھا را تراشيده ودستار ھای خود را تبديل کرده 

زنان از آنھا ميترسند .اند، اما افکار شان در برابر زنان بجای خود مانده است

 -.وجرأت نميکنند چادری را کنارگذارند وآزادانه در محضر عام بيرون شوند

  )"٢٠٠١ دسمبر٨ازمارليزسايمنز،نيويارک تايمز، مورخراپور

 يک ھيئت شش نفری خانمھای افغان به ٢٠٠١در اواسط ماه دسامبر

امريکا آمدند وبا مقامات کانگرس امريکا وھمچنان مراجع حکومتی آنکشور در 

يک خانم افغان بنام . بارۀ تأمين حقوق کامل زنان در افغانستان مذاکره کردند

 پاکستان بود،طی سخنانی -در پشاور) راوا( منسوب به سازمان سحر سبا که

آنھا در ." ما انتظارآنرا نمی کشيم که حق ما داده شود،مابايد آنرا بگيريم:"گفت

مذاکرات خود با نمايندگان برجسته کميتۀ روابط خارجی سنای امريکا گفتند که 

مل زنان را رعايت اياsت متحده بايد برحکومت موقت فشار واردکند تا حقوق کا
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. نمايد و در قسمت تقويه بنيه مالی زنان از امداد بين المللی صرف مساعی کند

  )"٢٠٠١ دسمبر١٤جيمز بورزانگيرا،مرکوری نيوز،مورخ :راپور"(

مؤلف از اولين ودومين دست آورد زنان افغان پس از سقوط طالبان 

 حکومت مؤقت ٢٠٠١ دسمبر٢٢بدنبال کنفرانس بن به تاريخ : يادکرده ميگويد

برياست حامدکرزی زمام امور را بدست گرفت و ھمزمان باشروع کار حکومت 

موقت،وزارت امور زنان نيزتشکيل وشروع به فعاليت نمود که نخستين دست 

دومين دست اورد زنان تجليل روز بين المللی زن در . اورد زنان بشمار ميرود

که بعد از مدت طوsنی از طرف اين اولين باری بود.  ھشتم مارچ درکابل بود

وزارت امورزنان درعمارت ويران شده زينب ننداری محفل باشکوھی با 

حضوربيش از يک ھزار زن افغان از داخل وخارج کشور ونمايندگان موسسات 

درنخستين حکومت انتخابی حامدکرزی سه زن بنامھای .بين المللی تدوير گرديد

منه افضلی بحيث وزير امورجوانان مسعوده ج6ل بحيث وزير امورزنان، آ

ًع6وتا برای اولين بار .وصديقه بلخی بحيث وزيرمعيوبين وشھدا حضوريافتند 

به حيث والی در وsيت باميان انتصاب شده است که گفته ) حبيبه سرابی(يک زن

داکترسيماسمر بحيث رئيس . ميشود درکارش بھتر از مردان موفق است

وفاطمه . انستان يک دھه است که برقرار استکميسيون مستقل حقوق بشرافغ

زنان افغان .(گي6نی به حيث سکرترجنرال سره مياشت ايفای وظيفه مينمايد

  )٥٤٦، ٥١٢...زيرفشار

سازمان نظارت اما باوجود اين نقش سبموليک زنان در دولت کرزی،

چنين  ٢٠٠٢در گزارش ساsنه خود در دسامبر  برحقوق بشر سازمان ملل متحد

زنان و دختران در بخش ھايى از افغانستان ھمچنان تحت : ز نگرانى کردابرا

 اين گزارش از .فشار و محدويت ھاى شديد، مزاحمت و بدرفتارى قرار دارند

نقل قول ميکند که در آنھا، ھرات مطالبى در تلويزيون و روزنامه ھاى محلى 

.  پرداخته بودرفتار زنان و دختران ھرات اسماعيل خان به تعيين قواعدوالی 

براساس اين قواعد، آزادى رفت و آمد زنان محدود شده و زنھا و دختران بزرگ 

در  .ًبرقع يا چادرى خود را کام6 بپوشانند سال در ھنگام خروج از خانه بايد با

 را سازمان  اسماعيلخان، گروه از پسر بچه ھاى مدارس بدستورليسوھرات پ
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 وبه ارگانھای نده باشرا تحت مراقبت داشت زنان کردار رفتار و داده بود تا

در گزارش سازمان نظارت برحقوق بشر اسنادى ارائه . امنيتی گزارش بدھند

شھروندان ھرات و زنان و دخترانى که با مردان قدم : شده که نشان ميدھد

ده اند، ويا حتى با مردان درخانه و درحريم شميزده اند يا در ماشين آنھا سوار 

بعد از چنين دستگيريھايى زنان . نھا بوده اند، دستگير شده اندخصوصى خود ت

که آيا به ايجاد رابطه جنسى  تا معلوم شود از سوى داکتران معاينه ميشدند

  يا نه و آيا باکره ھستند يا خير؟  پرداخته اند

ھا، اسماعيل خان دستور داده بود که دختران حق  بدنبال اين سختگيري

 درس بخوانند و بنابرين در پوھنتون ھرات صنوف ندارند با پسران يکجا

شتند به آموزش اشد و کورسھاى خصوصى حق ند دختران از پسران جدا

بنابر سختگيريھاى که از جانب والى ھرات بر طبقه زن ھرات . دختران بپردازند

 ٢٥ تا ١٧و بخصوص دختران جوان تحميل ميشد، صدھا دختر جوان بين سنين 

. زى زده اند که در نتيجه بسيارى از آنان جان داده اندسال دست به خود سو

سازمان نظارت برحقوق بشر،ھمچنان جامعه جھانى رامتھم به اتخاذ معيارھاى 

دوگانه کرده است، زيرا در حالى که مبارزه برضد طالبان را مشروعيت مى 

بخشد، از فرماندھان و جنگ ساsرانى حمايت ميکند که حقوق بشر و منجمله 

  ) ٢٠٠٢ دسمبر١٧بى بى سى، .      ق زنان را زير پا ميکنندحقو

خود سوزى بطرز «:نوشت٢٠٠٢ نومبرs١٨س انجلس تايمز در 

با آنکه احصائيه . وحشتناکى بين زنان جوان در غرب افغانستان رايج شده است

دقيق در دست نيست ، داکتران شفاخانه گزارش داده اند که خود سوزى زنان در 

 دختر مراجعه ميکند که اکثر ٣ھر ھفته بطور اوسط .  استحال افزايش

 بيش ٢٠٠٢داکتران ميگويند که درسال. سوختکى شان ھ6کت بارميباشد

زنان جوان جان   حادثه خود سوزى دختران رخ داده که در اکثر موارد١٠٠از

  » .خود را باختند

ى ئمافرندر عھد فرما» ديده بان حقوق بشر«طبق آخرين آمار به نقل از 

اسماعيلخان به طور متوسط روزانه ده بار تست بکارت در اين شھر انجام 

تست کردن  و يکى از علل خودکشى دختران جوان در آن شھر، شايد. ميشد
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زيرا دخترانيکه از اين . ى دختران بدستور والى ھرات بوده باشدگاجبارى باکره 

 فاميل خود برآمدند چون روى بازگشت به پست ناکام مي آزمون زشت و

نداشتند، براى رھائى از سرزنش خانواده واقارب خود دست به خود سوزى 

  .ميزدند

گزارشھا ھمچنين حاکيست که خود سوزى و خودکشى زنان در اين 

کشور از جمله در وsيت ھرات بخاطر محدوديت ھا و رفتار خشونت آميز مردان 

. يش چشم گيرى داشته استخانواده اعم از شوھران يا افراد ديگر خانواده، افزا

مسئوsن ھرات با ابراز نگرانى از اين وضعيت ميگويند دريک ھفته در شھر 

ھرات ھشت مورد خود سوزى زنان و دختران رخ داده که علت چنين حوادثى 

 .بدرفتارى مردان خانواده اعم از شوھران ويا برادران آنان گزارش شده است

 تا ١٧ خود سوزى دست زده اند، بين سنين بگفته اين منابع، اکثر کسانى که به

  . سال بوده اند٢٥

يکى ازنشانه ھاى زنده کردن دوره طالبان و محروم ساختن زنان از 

حقوق شان، گردھم آئى شوراى علماى دينى افغانستان به دعوت برھان الدين 

ربانى، سابق رئيس جمھور دولت اس6مى افغانستان و رھبرتنظيم جمعيت 

 در کابل تدوير يافت و در آن قطعنامه اى ٢٠٠٣ اگست ٣٠که روزاس6مى است 

صادر کردند که درقانون اساسى جديد بايد کلمه دموکراسى حذف شود، چراکه 

دموکراسى با شريعت اس6مى درتضاد است و نيز نبايد زنان با مردان متساوى 

با الحقوق شناخته شوند، زيرا که در شريعت اس6مى زنان از حقوق مساوى 

مردان برخوردار نيستند و ھمچنان زنان نبايد در موسسات غير دولتى بکار 

ًبپردازند و بنابرين قانون اساسى جديد بايد کام6 يک قانون اساسى اس6مى 

  ) ٢٠٠٣ اگست٣٠بى بى سى، .( باشد

  زنان کابل پس از شنيدن فيصله شوراى علماى اس6مى، از خود واکنش 

ى آن قون به مقام زن دانسته، با استدsل و منطق نشان دادند و آن را توھي

ًفيصله را شديدا تقبيح کردند و اظھار نمودند که چرا اين علما در باره مردان 

مسلحى که ھرشب زنان محتاج و بى شوھر را از اين سوى به آنسوى شھر 

حمل ميکنند و ازآنان استفاده جنسى ميکنند، فيصله و فتوا صادر نميکنند؟ 
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ين زنان در دو سال پس ازسقوط طالبان، چندان بھبودى قابل م6حظه اى بگفته ا

در وضع زنان کشور رونما نشده و فشار و تھديدھاى فرماندھان جھادى، زن 

افغان را دوباره به عقب زندان چادرى رانده است و ھنوز سايه شوم حاکميت 

غرايز تفنگ از سر زنان دورنشده است و به زن به چشم يک وسيله ارضاى 

با سقوط طالبان تلويزيونھاى جھان زنانى را نشان دادند که . جنسى ديده ميشود

برقع از سر مى افگندند، ولى حاs دوباره اين زنان در پشت چادرى زندانى شده 

طرفداران حقوق بشر ادعا ميکنندکه اوضاع نسبت به زمان طالبان تغيير . اند

  ) ٢٠٠٣ جوsى٤بى بى سى، (چندانى نکرده است 

مذھبى جنگ ساsران وابسته به گروه ھاى جھادى در افغانستان  استبداد

فرياد مردم افغانستان را به آسمان بلند ساخته، بلکه فرياد موسسات  نه تنھا

سازمان بين . امداد رسانى بين المللى را نير بگوش ھمه جھانيان رسانده است

انستان خبر داده المللى حقوق بشراز وجود فضاى ترس و ارعاب در افغ

عامل ايجاد چنين وضعيتى حضورفعال فرماندھان گروه ھاى مسلح : ميگويد

. است که از حمايت اياsت متحده و متحدان آن کشوردر افغانستان برخوردارند

سازمان نظارت برحقوق بشرافزوده است که  بنيادگرائى دينى در افغانستان 

.  خطر مواجه ساخته استروبه گسترش است و بھبودى حقوق زنان را با

ناطران حقوق بشر ھمچنين به موارد آدم ربائى ، قتل و نقض حقوق بشردر 

گزارش سازمان نظارت برحقوق بشر .افغانستان اشاره و ابراز نگرانى کرده اند

و مى افزايد که اين اقدامات از گفته ليس نيز سخن واز نقض حقوق بشر توسط پ

  . انتقالى برخوردار استحمايت برخى از اعضاى ارشد دولت

  

  : زنان در لويه جرگه قانون اساسی وپارلمان نقش

داکت�ر س�يدعبدهللا ک�اظم ،کت�اب جن�اب  چنانکه در آغ�از ب�دان اش�اره ک�ردم؛
زنان افغان زيرفشارعنعنه "در موردزنان افغان ، تحت عنوان ی بسيار ارزشمند

�دد��" وتج��يچ نوي��م ھ��رآن را ازقل��اکنون نظي��ه ت��رده ک��اليف  ک��ان ت��ر افغ�سندۀ ديگ
درموافقت نامه بن قيد شده :" مؤلف به ارتباط  آن چنين  مينويسند. نخوانده ام 

 ماه ، بايدلويه جرگه را بمنظورتصويب قانون ١٨بود که حکومت انتقالی بعد از 
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�ات ��دوير انتخاب��اه بات��ش م��ی ش��صويب آن ال��د از ت��ه بع��د ک��د دايرنماي��ی جدي�اساس
وره انتق�الی پاي�ان ياب�د وحکوم�ت انتخ�ابی ج�ای رياست جمھ�وری وپارلم�انی ، د

ي�ک ) ٢٠٠٢ اکت�وبر١۵(١٣٨١ ميزان ١٣آنرا بگيردو حکومت انتقالی بتاريخ 
 برای - معاون رئيس دولت- نفری را تحت رياست نعمت هللا شھرانی٩کميسيون 

آص�فه :تھيه مسوده قانون اساس�ی تعي�ين ک�رد ک�ه در آن دوخ�انم قاض�ی ، ھري�ک
  .می شامل بودندکاکر ومکرمه اکر

�صين "��ده متخص��ک ع��ک ي��ل از آن بکم��ی قب��انون اساس��سوده ق��ات م�کلي
خارجی وبخصوص پروفيسوربارنت روبين از پوھنتون نيويارک ومشاور ارشد 

  . آماده شده بود وکميته برروی آن کار خود را آغازکرد) در امورافغانستان

 ١٣٨٢ث�ور۶حکوم�ت انتق�الی باص�دورفرمان م�ورخ :"مول�ف م�ی افزاي�د
�سيون ��ک کمي��دقيق ٣۵ي��ت ت��ھرانی جھ��د ش��ت پوھان��ت رياس��ازھم تح��ری را ب� نف

�ه در ان ��اخت ک��ف س��سوده  موظ��تند٧م��ضويت داش��انم ع��ن خ��روين .  ت��ک پ�ھري
مومند،فاطمه گي6نی، پروين علی مجروح،شکريه بارکزی، صديقه بلخی، حاکمه 

�ضلی��ه اف��شعل وآمن��شترک. م��ر م��ک دفت��ه ي��ه جرگ��رای تدويرلوي��ان ب��ين زم� درع
تنظيم انتخابات که مرکب از اعضای افغان وچند نماينده سازمان ملل متح�د ب�ود، 
�ه ��ور اجرائي�وی لوي�ه جرگ��ز تعي�ين ش�د ت�ا ام�تح�ت رياس�ت داکترف�اروق وردک ني

  .وانتخابات  وک6 را تنظيم وکنترول نمايد

دراينجا بايد خاطزنشان کرد که به منظورت�دقيق بي�شتر حق�وق زن�ان ي�ک 
مت�شکل از ) وزيردول�ت درامورزن�ان(يرنظرمحبوب�ه حقوقم�لکميته اخت�صاصی ز

اي�ن کميت�ه . خانم موظف شد تا مسوده قانون اساسی را م�ورد غ�ور قراردھ�د٢٠
 فقره ئی  يک فقره ديگر ١٢ضمن بعضی ابراز نظرھا، پيشنھادکرد که درمقدمه 

تضمين حقوق مساوی زنان ومردان وامحای تم�ام : "به اين عبارت ع6وه گردد
�کا��اناش��ه زن��شونت علي��يض وخ��ر زن ". ل تبع��رد دونف��يه ک��ه توص��ان کميت�ھمچن

�ين ��ه ع��د وب��ضويت پي�دا کن��ت ع��سی جرگ�ه از ھروsي��ای يکنفردرول�بھتراس�ت بج
�ی ��ای وsيت��ورا ھ��کل در ش��انون . ش��سوده ق��ه م��ست ک��سپ آن��شتر دلچ��ه بي�از ھم

�ا ��ده امريک��انگرس اي�اsت متح��سات اس�تماعيه ک��ستان دريک�ی از جل�اساس�ی افغان
�اتی ني���ت ونظري���ث قرارگرف���ورد بح���ذھب م���ان وآزادی م���وق زن���اط حق���ه  ارتب�زب

�د��ه ابرازگردي��سه .( درزمين��ات جل��اره مباحث��اص درب��رام خ��ا، پرگ��دای امريک�ص
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زنان افغان درزيرفشار عنعنه وتج�دد، ص ()٢٠٠٢ نومبر ٢١استماعيه، مورخ 
۵٢٣-۵٢۴(  

عق�رب  درنظربود لوي�ه جرگ�ه ق�انون اساس�ی درم�اه :"مولف ادامه ميدھد
دايرش�ود، ول�ی نظرب�ه م�شک6ت  متع�دد ت�دوير آن ب�ه م�اه )٢٠٠٣اکتوبر(١٣٨٢

مسوده قانون اساسی نيز که بايد دوماه قب�ل از تدويرلوي�ه . قوس به تعويق افتاد
ب�ه ) ن�ومبر٣( عق�رب١٣جرگ�ه ب�ه اط�6ع عام�ه  رس�انده مي�شد، ب�اsخره بت�اريخ 

�شررسيد���ت. ن���يس دول���ت(رئ���و) حکوم���ان م���ی فرم���ابی ط���رطان ٢٢رخ انتخ�� س
طرز اجراآت وچگونگی انتخاب وک�6ی لوي�ه جرگ�ه ) ٢٠٠٣ جوsی ١٣(١٣٨١

 نفر ۴۵٠ازجمله :  عضو بود۵٠٠را تعيين کرد که برطبق آن لويه جرگه دارای 
�ردم و��اب م��ه انتخ��صف آن۵٠ب��ه ن��ت ک��يس دول��صاب رئ��ه انت��ر ب��ر٢۵( نف�)  نف

ف�راز ب�ين پ�انزده ھ�زار  ن٣۴۴از جمله اعضای انتخابی به تعداد . بايدزنان باشند
نمايندگان ولسواليھا که درجريان لويه جرگه اضطراری توسط مردم معرفی شده 

�د��ل . بودن���ث وکي��ه حي��اب وب��ان انتخ��ين خودش��سوالی ازب��ھميه ھرول��ق س�برطب
�وند��دمعرفی ش��ان.باي��ران ۴٢ھمچن��انی دراي��اجرين افغ��ا، مھ��ين کوچيھ��ر از ب� نف

انتخ�اب کردن�د ک�ه باي�د از مجم�وع وپاکستان وبيجا شدگان داخلی ب�ه ع�ين روش 
�ابی ��6ی انتخ��ند١۵وک��ان باش��صد آن زن��داد .  في��ه تع��ا ب��ن زن از ۶٢ًع6وت� ٣٣ ت

�ات ��ان وsي��ه از زن��ه جرگ��ا درلوي��وند ت��ده ش��ان برگزي��رف زن��شور از ط��ت ک�وsي
شھرکابل، ج6ل (تنھا درمراکز شھرھا که دارای نواحی مستقل  اند.نمايندگی کنند

، وک6 ب�ارأی گي�ری ازاد )، قندز، مزارشريف، قندھار،وگرديزآباد، ھرات، باميان
�دند��اب ش��ستقيم انتخ��م از . وم��ت اع��ضای حکوم��ه اع��ان کلي��ين فرم��ق ھم�برطب

اعضای کابينه، ستره محکمه، کميسيونھای تسويدوتدقيق ، واليھا واراکين اردو 
وپوليس ميتوانستند به حيث ناظر درلويه جرگ�ه اش�تراک نماين�د، ول�ی ح�ق رأی 

  . نداشتند

�اريخ ��شنبه ت��روز يک��ی ب��انون اساس��ه ق��ه جرگ��وس ٢۵لوي� ١۴( ١٣٨٢ق
با بيانيه اعليحضرت پادش�اه س�ابق ک�ه در لوي�ه جرگ�ه اض�طراری )٢٠٠٣دسمبر

ملقب شده بودند، درساحه پولی تخنيک کابل  زيرھم�ان " بابای ملت" ًرسما به 
�ددی را از���بغت هللا مج���ضرت ص���س ح���د ومجل���اح گردي���زرگ  افتت���ه ب���ين خيم��ب

  .به حيث رئيس لويه جرگه انتخاب کرد) فيصد۵٢(چھارکانديد با اکثريت آراء
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نفر برای سه مقام معاوني�ت جرگ�ه کاندي�د ش�دند ک�ه چھ�ارنفر ١۶روزبعد 
�د��ان بودن��ه : آن�ان زن��ی ک��ه گي6ن��فيه ص�ديقی وفاطم��د،ثريا پرليکا،ص�جميل�ه مجاھ

يک�ی از وک�6ی ھيچيک نتوانست رای بيشتری را حاصل کند، ول�ی دراثراص�رار 
�ان ��ين زن��ه درب��ديقی ک��فيه ص��د، ص��د زن باش��اون باي��ک مع��ه ي��ی براينک�زن مبن
�د��ين گردي��ه جرگ�ه تعي��ارم لوي��ث مع�اون چھ��ه حي��ه ب�ود، ب�. بي�شترين رای را گرفت
�ق ��ا از ح��ع آنھ��ه نف��ا ب��ا پرليک��ه ثري��د از آنک��ی، بع��ه گي6ن��د وفاطم��ه مجاھ�جميل

 منشی سوم عب�دالحق ش�فق خودگذشت به حيث دومنشی مجلس پذيرفته شدند که
ًبعدا حضرت صبغت هللا مجددی رئيس لويه جرگ�ه ص�فيه ص�ديقی راب�ه حي�ث .بود

  )ببعد۵٢۵ھمان منبع، ص ( ."نطاق جرگه نيز تعيين کرد

  :روز چھارم   لويه جرگه گزارش  

که غوغابرپا کرد ومجل�س را ب�ه )  قوس٢٨( گزارش جريان روز چھارم
�ی ا��ابقه ک�شانيد ، يک��ی س��ه ت�شنج  ب��ت لوي��سيار پراھمي��ھای دلچ�سپ وب�ز گزارش

�اب ��ت کت��ابق رواي��رح  آن مط��ه ش��ک ب��ه اين��ود ک��ه ب��شار "جرگ��ان زيرف��ان افغ�زن
  :پرداخته ميشود"   عنعنه وتجدد

ک�ه مباحث�ات عم�ومی آغ�از ش�د، اول�ين ) قوس٢٧(در روز سوم اج6س"
يت ًمعضله ھمانا طرزالعمل کار لويه جرگه بود که قب6 توسط فرمان کرزی رس�م

يک عده وک6 اعتراض داشتند که طرز العمل راباي�د جرگ�ه تعي�ين کن�د . يافته بود
وحامدکرزی ص6حيت اي�ن ک�ار را ن�دارد، در زي�ر پ�رده ھ�دف آن  ت�ا زمين�ه بح�ث 

�سوده ��ق م��ا برطب��ه اي��ت راک��ام  دول��تی"روی نظ��ی "رياس��زعم برخ��ا ب��د وي�باش
 آن از نظام رياس�تی  حکومت انتقالی وطرفداران. مطرح سازند" پارلمانی"ديگر

درحالی . که رئيس جمھوردرعين زمان رئيس حکومت نيز باشد حمايت ميکردند
که گروپ مخالف اصرارداشتند که رئ�يس جمھ�ور در رأس  س�ه ق�وه قرارداش�ته  
�انی ��ت پارلم��ق اکثري��ه از طري��دراعظم ک��ط ص��ت توس��ی حکوم��ه  يعن�وق�وه اجرائي

ی جرگه را ب�دو گ�روپ تق�سيم ک�رد اين موضوع اعضا. تبارز ميکند، تمثيل گردد
  . که درنھايت يکنوع تقسيم قومی وزبانی در آن محسوس ومشھود بود

جروبحث ھای روز سوم چنان شديد  ومتشنج بود يک عده وک6 را متاثر 
بھرحال موضوع دومی بح�ث در ب�اره طرزالعم�ل پي�شنھادی حکوم�ت در . ساخت

 جنجال زيادقبول کردند که مسوده نمايندگان بعداز.ارتباط با مسوده مطروحه بود
اينک�ه چگون�ه روی م�واد م�سوده . پيشنھادی حکومت  ر ا اساس کار قرار دھند
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�ای ��ست در گروپھ��ا نخ��زرگ وي��ع ب��ک مجم��ل دري��ا بطورک��رد، اي��ورت گي��ث ص�بح
�رح ۵٠ک�وچکتر ��ومی مط��6س عم��د، دراج��شه باش��ورد مناق��ه م��دا آنچ��ری وبع�ً نف

 گ�روپ تق�سيم ش�وند وھرگ�روپ م�سوده را توافق ب�رآن ش�د ت�ا وک�6 ب�ه ده. گردد
مورد غور قرار دھد وآنچه مورد اخت6ف آنھاباشد، ھمه بيک کميت�ه ي�ازدھم ک�ه 
متشکل از روسای کميته ھا است، رويت داده شود وھرآنچه دراين کميت�ه م�ورد 

�رد��ت قرارنگي��ردد. موافق��ث گ��رح بح��ومی مط��س عم��ا . درمجل��ه ھ��ه کميت�خ6ص
راس اکثرکميت�ه ھ�ا رؤس�ای تنظيمھ�ای جھ�ادی س�ابق ًتشکيل ش�دند وت�صادفا در 

  .بشکلی انتخاب ويابزعم برخی انتصاب شدند

�6 را ��ده وک��ک ع��ان م�سوده، ي��ان ومخالف��ديد ب�ين موافق��ای ش�جروبح�ث ھ
ناراحت ساخت و وضع  روب�ه ب�ی نظم�ی گداش�ت، ت�ا انک�ه م�ستوره س�تانکزی ، 

ع وک�6 را مخاط�ب وکيل منتخب مھاجرين افغان دراي�ران ب�ه پ�ا خاس�ت وب�ا ت�ضر
�ت��ين گف��شتو چن��ه پ��رارداده ب��م: " ق��ساس داري��ستيم، اينقدراح��م ھ��ر زن ھ��ا اگ�. م

�انيم��اقی بم��فيد مھاجرب��ن سرس��ا اي��ن ب��د وم��شتر بريزي��ماميخواھيدخون بي��ه . ش�چ
ميخواھيد؟ به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن تمام دنيا متوجه ما استند، مسئوليت  اين 

ب�دوش ش�ما اس�ت،اينجا ھ�يج رق�ابتی ج�ز رقاب�ت بيوه ھا ويتيمھ�ا در اردوگ�اه ھ�ا 
شخصی ، رقابت برای مقام وترس  ازاينک�ه در دول�ت مرک�زی آين�ده ب�ه م�ا مق�ام 
�دا ��ه خ��ام، ب��وکی ومق��ن چ��ه اي��ت ب��دارد، لعن��ود ن��زی وج��د،ديگر چي��وکی ندھن�وچ

ارزش اي�ن .  چطورجواب خواھيد داد، به اين جرگه چگون�ه ج�واب خواھي�د گف�ت
                )bbcبرگرفته از کست مستند منتشره ." ( جرگه رابدانيد

 ساله، وکيل  منتخ�ب م�ردم وsي�ت ف�راه  ٢۵چندلحظه بعد يک خانم جوان 
پشت مکروفون رفت وبا " م6لی جويا"بنام 

: احساسات طغيان آميز وصدای پرطنين گف�ت
�ود " ���ادکفر ال���ه را نھ���ه جرگ���ه لوي���ائی ک�آنھ

ايند وگپ  ومعادل فحاشی ميخوانند، اينجا می 
او مورد قبول واقع ميشود و يا کميته ھا را ، 
�شود��ه مي��ه زمزم��ردم م�ا چ��ين م�. ش�ماببينيد ب
رئيس ھرکميته ھمه پيش از پيش تعيين شده 

�ت����ک  . اس����ار ان را دري����ه  جنايتک����را ھم���چ
  م6لی جويا درحال سخنرانی درلويه جرگه         درآنجا ببينيم که ] تا [کميته نمی بريد
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غريو وھمھم�ه ح�ضار ت�وأم ب�ا کف�ت زدنھ�ا ( ميرسانند؟ حالآنھا به چهبازملت را
اينھ�ا ک�سانی : م6ل�ی جوي�ا ب�ه گفت�ار خ�ود ادام�ه داد).وعصبيت ھا بط�ور مخل�وط

زن ستيزترين ھا . بودند که کشورمارا محراق جنگھای ملی وبين المللی ساختند
ب�ه . زمودن خطاستآزموده رابازا...بودند که جامعه ما را به اين حالت رسانيدند

�شورما ��وند، اينھ�ا ثب�ت ت�اريخ ک��ه ب�ين الملل�ی ومل�ی ش�نظ�رمن اينھ�ا باي�د  محاکم
  )برگرفته ازکست مستندويدوئی مجلس.... (استند

ھنوز سخنان م6لی جويا خاتمه نيافت�ه ب�ود ک�ه وض�ع ب�رھم خ�ورد، خ�شم 
 يکعده با ستايش عدۀ ديگر چنان درفضا پيچيد که ھيچيک حرف ديگری را نم�ی

�يه . ش�نيد��ان توص��ستن بجاھ�ای ش��ه آرام�ش ونش��ه وک�6 را ب��ت  رئي�سه ھرچ�ھيئ
! ھمشيره" رئيس مجلس، م6لی جويا را مخاطب قرارداده گفت.کرد، اثر نبخشيد

ما تاحال گفتيم، سخنی که زده ميشودھمه درچوکات ادب واخ6ق باشد، ب�ه ک�سی 
�د��شيھا بدھي��ه من��د ب��ته کني��د، نوش��کايتی باش��شود واگرش��رض ن��را تع��شيھا آن�، من

مج�ددی . ام�ا اي�ن س�خنان ت�شنج را تقلي�ل ن�داد." بياورند وما بازخواست ميکن�يم
وضع روبه !" تحمل کنيد.خيراست اگريک ھمشيره چندسخنی گفت : " ادامه داد

مج�ددی ب�ا . وخامت رف�ت وھم�ه از ج�ا ھ�ای خ�ود بلن�د ش�دند وص�داھا اوج گرف�ت
�ام داد زد��صبيت تم��ا: " ع��ان! برادرھ��ای ت��شينيدبجاھ��ت.  بن��ه ماس��ن وظيف�." اي

�رد��اد ک��ه فري��ه جرگ��اون لوي��ديقی مع��فيه ص��ن : ص��ه اي��يد ک��ه باش��خنان[متوج�] س
�شود��ی ." درتم�ام دني�ا پخ�ش مي��ددی ش�نيده ش�د ک�ه م6ل�در ھم�ين اثن�ا ص�دای مج

�ده"را��ک ش��ست وتحري��ت" کافر،کموني��ه گف��د ودر ادام��ب :" خوان��شيره عج�ھم
ور يک سخن کس ميزند که ب�ه ھم�ه کاری کردی، ھمه را به تور آوردی، ھمينط
  !" بربخورد وھمه متاثرشوند، بسيار غلط کردی

  دراين جا احتمال حمله برم6لی جويا بيشترشد و قوای امنيتی در داخل 

خيمه حضور داشت و رئيس مجلس امر خروج م6لی جويا را ازمجلس داد، ولی 
  ]. تکان نخورد[م6لی  مقاومت کرد و از جايش برنخاست

���ا دراي��6می بپ��اد اس��يم اتح��يس تنظ��ياف،  رئ��ول  س��دالرب رس��ع عب�ن موق
خاست و نخست ھمه را به آرامش وس�کوت دع�وت ک�رد و بع�د ب�ه اج�ازه رئ�يس 

برادرھ�ا م�ا دراينج�ا ب�رای ي�ک ھ�دف : " مجلس ده دقيقه سحنرانی نمود وگف�ت 
باي�د ص�حبت ھ�ای م�ا و ش�ما درف�ضای ب�رادری ، ... بزرگ ومقدس جمع شده ايم

من يقين دارم که ممک�ن اس�ت ي�ک .  وصميميت ودريک فضای آرام باشددوستی
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ن�ا ک�امی اي�ن مجل�س ناک�امی  ک�ل . تعداد مردم بخواھند که اين مجلس ناک�ام ش�ود
�ت��ت اس��ت." مل��وروی گف��تي6ی ش��ام اس��دين ھنگ��دمات مجاھ��د از ذکرخ�: " او بع

�ينه ��در س��د در راه مل�ک، ھمينق��ھيد دادن��ه دو ميلي�ون ش��دين  ک��راخ ھم�ين مجاھ�ف
ھمينقدرھمت داشتند که وقت�ی پ�س آمدن�د ي�ک ت�ن از م�زدوران روس را . داشتند

  )واما مردم بيچاره وبيگناه را چطور؟ مولف."( دراينجا بدار نياويختند

ًبھرصورت بيانيه س�ياف مجل�س را ن�سبتا آرام س�اخت وي�ک ع�ده م�ردان 

برادراھ�ا ":وزنان به شفاعت م6لی جويا نزد مج�ددی رفتن�د، مج�ددی اع�6م ک�رد
�شيد����ر او را ببخ����ه ديگ����د ک����فاعت ميکنن����ا ش����شيره ھ����ار را . وھم����ر اينک���ديگ

�دکرد��ت." نخواھ��شنج بارديگرباsگرف���ت. ت��ددی گف���ا : مج���فاعت برادرھ��بخاطرش
وھمشيره ھا اين بار معاف شد از کشيدن ، واگر يک کلمه ديگربرخ6ف مصلحت 

ک�سانی ک�ه . اھد شدالبته خواھد ديد که چه خو... و يا اعتراض برسراشخاص يا 
او را تحريک کرده اند، ھمه ميدانند که کی او را تحريک کرده و اينھا بايد اينقدر 

برگرفته از ک�ست ."( عقل می داشتند که بايد به سخنان اينھا وقعی نمی گذاشتند
  )۵٢٩ -۵٢٧صص )( ويدئوئی مجلس 

  

 که درماه قوس در لويه جرگه قانون اساسى افغانستانبه ھرحال، 

يک چھارم اعضاى لويه جرگه را تشکيل زنان افغان   درکابل تدوير يافت،٢٠٠٣

در ھمين لويه جرگه تاريخى آنان ھمبستگى و اتحادشان را در حمايت از . دادند

نماينده زن جوانى که با اظھاراتش عليه جنگ ساsران باعث » م6لى جويا«

و باز در . يش گذاشتندشد، به نحو حيرت انگيزى به نما خشم آنان و جنجال زياد

، زنان نماينده با قاطعيت روى يک ماده از قانون اساسى که لويه جرگهھمين 

آنان .تساوى حقوق اتباع افغانستان را به رسميت مى شناخت پافشارى کردند 

» زن«خواستار اين بودندکه ماده مذکور به طور شفاف و روشن بيان کند که 

ر ھمه موارد داراى حقوق برابر ومساوى در حقوق مدنى افغانستان د» مرد«و

 قانون اساسی ٢٢ درماده ھستند، اين ماده مطابق نظرنمايندگان زن تغيير کرد و

. ھرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است« :تصريح شده که 

اتباع افغانستان اعم از زن ومرد  در برابرقانون  دارای حقوق ووجايب مساوی 

 اين اولين باری است که بطور مشخص برتساوی حقوق زن ومرد ."می باشند
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درقانون " تبعه"درحاليکه در قوانين اساسی گذشته بطورعام باذکر.تأکيد ميشود

زنان افغان .( اکتفاشده است١٣٤٣درقانون اساسی " مردم" و ١٣٢٠اساسی 

  )٥٣٤ص ...زيرفشار 

دولت�ى م�انع حق�وقى  در نتيجه آنان پس از اي�ن درارتق�ا ب�ه پ�ستھاى بلن�د 

�د��ه . ندارن��گ واز ھرچ��ه از جن��ان ک��انونى، زن��ت آورد ق��ن دس��روى از اي��ه پي�ب

�د���ر ان���ساsراست متنف���م ،جنگ��على رغ

�اير��ان وس��روه طالب��دھاى گ��رو  تھدي�ني

ھاى شبه نظامى، آم�اده ش�رکت وس�يع 

خود درانتخابات رياست دولت شدند و 

�رد�����سبتا س�����ک روز ن�����اى  ًدري�����ه پ����ب

ا ريختن رأى صندوقھاى رأى رفتند وب

�ه ��ا ب��وردنظر و غالب��خص م��ه ش�ًخودب

  سھمگيری زنان افغان  درانتخابات          آقاى کرزى ثابت ساختند که آنان

کرزى پس از انتخابش به حيث حامد. قانون اندًقلبا خواھان دموکراسى وحکومت

نخستين رئيس جمھور منتخب، سه نفراز زنان منور ھريک دکتر مسعوده ج�6ل 

 وزيرامورزنان وخانم صديقه بلخى را ب�ه حي�ث وزي�ر ش�ھداومعلولين را به حيث

وخانم آمنه افضلى را به حيث وزيرامورجوانان درکابينه اش شامل ساخت وخانم 

حبيبه سرابى سابق وزير امور زنان را بحيث نخستين والى زن دروsيت ھ�زاره 

اره ام�ور  اين�ان ب�ا ح�ضورخويش نق�ش زن�ان را در اد.نشين باميان منصوب کرد

کشور به نمايش ميگذارن�د وامي�دوارى زن�ان افغ�ان راب�ه بھب�ود وض�ع اجتم�اعى 

  .شان بيشترساخته اند

 درصد از کرسی ھای پارلمان افغانستان در اختيار زنان ٢۵گرچه در حال حاضر 

است اما سياستمداران و فعاsن سياسی زن غالبا با ارعاب و حتی خشونت 

فغان بر اساس سنت ھا، بحرانھای پی در پی و آزادی زن ا.روبرو می شوند

حجاب يک امر قانونی نيست، . کام6 محدود است فرھنگ مرسوم اين کشور

پوشش چادری يا . بلکه برای رفع خشونت يک ضرورت فردی برای زن است

برای ھر زن در . محلی، رعايت می کند برقع را ھر زن با در نظر داشت رسوم
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ن اجازه از شوھر برای بيرون آمدن از منزل امری ھر موقعيتی که باشد گرفت

در حال حاضر در اکثر نقاط افغانستان زنان در رسانه ھای ھمگانی . حتمی است

راديو ھای محلی نيز برنامه ھايی ويژه را در ارتباط با حقوق زن . حضور دارند

   .ھمچنين نشريه ھای ويژه زنان چاپ می شود در افغانستان. پخش می کنند

  

  :نقش زنان در لويه جرگه قانون اساسیثی برگزارش مک

داکتر عب�دهللا ک�اظم درپاي�ان اي�ن گ�زارش، برخ�ورد رئ�يس لوي�ه جرگ�ه ب�ا 
: م6لی جويارا زيرسوال برده وبا انتقاد ازبرخورد رئيس لويه جرگ�ه،می نوي�سد

اين بود گزارش روزچھارم لويه جرگه و رويداد تاريخی که ھيچگاه درکشورما "
عکس العمل ھا در درون وبيرون مجلس وھمچنان در داخل وخارج . شتنظيرندا

ولی اکثريت از م6لی جويا حمايت کردند وجرئ�ت اي�ن . کشور بسيار متفاوت بود
�ت، ��ايق را نداش��ان حق��ھامت بي��يچکس ش��ه ھ��ع ک��و موق��وان را در ھمچ��ر ج�دخت

�ساف ستودند وحتی برای حفظ جان  او که مورد تھدي�د قرارگرفت�ه ب�ود، ق�وای اي
ًاين رويداد نمونه بارز  يک جامعه ايست که درنھاد شديدا .مجبور به اقدام گرديد

در . محافظه کار وعنعنه گرا، ولی درظاھر ميخواھد مشق تجدد ودموکراسی کند
غير آن ھرگاه بجای م6لی جويا يک مرد مقتدر اين سخنان را ميگفت، آيا حضار 

او رفتار ميکردند؟ آيا اتھام کفر ،ويا ورئيس مجلس با ھمان شيوه تحقيرآميز با 
�ديدتر از ��ب ش��ا، ب�ه مرات��ی جوي��س ب�ه م6ل��يس مجل��ودن از ط�رف رئ�کموني�ست ب

�ام��شخص بطورع��ام م��رفتن ن��دون گ��ی ب��ه م6ل��ود ک��البی نب��اران"مط�را " جنايتک
مخاطب قرارداد؟ آيا اين دخترجوان اگر کمونيست بود و يا نبود، حرف نادرس�ت 

ي�ک بچ�ه مکت�ب م�ورد س�رزنش قرارميگرف�ت؟ آي�ا رئ�يس گفته بود که باي�د مث�ل 
مجلس با رعايت احترام به حقوق مردم، حق اخ�راج ي�ک وکي�ل رس�می ومنتخ�ب  
مردم را از يک مجلس ملی داشت؟ اينھا ھمه س�واsتی بودن�د ک�ه م�ردم درخ�ارج 

مثل�ی . وداخل از خود می پرسيدند وھيچکس نبود که به آن س�واsت پاس�خ گوي�د
  )۵٣٠ھمان منبع،ص ." ( ور ھميشه سرباs ميروداست که آب ز

  

  :دراينجا ميخواھم به دونکته ازاين گزارش اشاره کنم

يکی اينکه آغاز سخنان م6لی جويا دراين اقتباس با سخنان وی درسايت 
درآن سايت ، م6لی جويا سخنانش را .کميته دفاع از م6لی جويا کمی تفاوت دارد
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خدا ونام شھدای گلگون کفن وطن آغاز ميکند، واز با معرفی خود ويادکردن نام 
حضورجنايتکران درآن لويه جرگه اظھار تاسف ميکند درحالی که دراين جا ، آن 
جم6ت ديده نمي�شود، ش�ايد در ک�ست وي�دوئی م�ورد اس�فتاده داکترص�احب  ک�اظم 

بنابرياد سايت کميته دفاع . جم6ت آغازين سخنرانی م6لی جويا ضبط نبوده است
  :  م6لی جويا،سخنرانی م6لی جويا چنين آغاز ميشوداز

�م"��ن اس��ت  م��ا، از وsي��ی جوي��راه  م6ل��تم  ف��ه.   اس��ازه ب� ء اج
 آزادی   راه  كفن  شھدای گلگون  خدا، به نام  نام  به  محترم حاضرين
�ن��واھم وط��حبت  ميخ��ی ص��ه ي��د لحظ��نم  چن��ن.   ك��اد م��ام انتق�   از تم

 چ�را ميگذارن�د   ك�ه  اس�ت ر دارن�د اي�ن اينجا حضو  كه  من وطنداران
 ب�ا وج�ود  البته.  برود  زير سوال  جرگه  لويه  و قانونيت مشروعيت

�ه  جنايتك�ارانی ك�ه آن��شور م�ا را ب��انده  حال�ت  اي�ن  ك��فءمت�ا.   رس�  س
 را  جرگ�ه  لوي�ه  او كسی ك�ه  كه  اين  به  ھستم سفء، بسيار متا ھستم

   قبول خواند، اينجا می آيد و گپش فحاشی مي نھاد كفرآلود و معادل
   زمزم�ه  چ�ه  م�ردم  بين  شما ببينيد كه ھا را ھمه ميشود و يا كميته 

  چرا ھم�ه.   است  تعيين شده  از پيش  پيش  ھر كميته رئيس. ميشود
 را   در آنجا ببينن�د ب�از مل�ت  نميبريد كه  كميته  را در يك جنايتكاران

ان کسانی بودند که کشور ما را محراق اين.  ميرسانند  حالت  چه به
ھای ملی و بين المللی ساختند، زن ستيز ترين کسانی بودند  جنگ

�د��انده ان��ت رس��ه اي�ن حال��ا را ب��شور م��ه ک��وده را . در جامع�ه ک�آزم
به نظر من اينھا بايد محاکمه بين المللی و ملی . آزمودن خطاست

 افغ�ان، ھرگ�ز شوند، اينھا را اگر مردم ما ببخشند، م�ردم پابرھن�ه
  ...."تاريخ نمی بخشد

دوم اينکه، در گزارش جناب  داکترکاظم ، به ي�ک نکت�ه ب�سيار پراھمي�ت 
�بب ��دين برابرب�اsبرد وس��زد م�ردم جھ�ان چن��ت م6ل�ی جوي�ارا ن�ک�ه پرس�تيژ وحيثي

وآن اينک�ه، بع�د از .  محبوبيت وشھرت جھانی وی گرديد، اشاره ئی ن�شده اس�ت
: ندانان  جھادی، از داخ�ل تاsرلوي�ه جرگ�ه فري�ا زدسخنرانی سياف، يکی ازقوما

درصورتيکه م6لی از مجاھدين ،عذر بخواھد وتوبه کند ، آنگاه قابل عفو است، 
واز م6ل�ی  مج�ددی ني�ز ح�رف اي�ن قومان�دان را تائي�د ک�رد .درغيرآن مکن ني�ست

خواست تا عذر بخواھد وس�خنانش را پ�س بگي�رد، ام�ا م6ل�ی جوي�ا چ�ون ک�وھی 



 ١٥٠ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

�توا��واب داداس��واھم«: ر ج��ذر ميخ��ه ع��نم و ن��ه ميک��ه توب��ن ن��ردم و . م��ن درد م�م
  » .ام ام و بر آن تا سرحد مرگ ايستاده خواست مردم را بيان کرده

اين موقف قاطع م6لی جويا،نه تنھا يک ب�ارديگرآتش بج�ان جنايتک�اران 
م6ل�ی ب�ر قل�ۀ  جنگی داخل ت�اsر زد، ومجل�س را ب�ه ت�شنج ک�شانيد، بلک�ه ص�عود

 س�تيژ رت جھانی نيز بود وھمين نترسيدن از جنايتک�اران ک�ف ب�ردھن برس�رشھ
لويه جرگ�ه، س�بب ب�رانگيختن م�وج وس�يعی  پ�شتيبانی م�ردم  در داخ�ل و خ�ارج 

اگرم6لی جويا،که دريک قدمی حمله مرگبارجنايتکاران . افغانستان از وی گرديد
يمان مي�شد واز جنگی قرارداشت ، ازخود شجاعت نشان نميداد واز گفته اش پش

�ز ��ت، ھرگ��س ميگرف��رفش را پ��ت و ح��ذرت ميخواس��يد ومع��ی ترس��اران م�جنايتک
�انی ��ھرت جھ��ه ش��ين ب��ود و اينچن��ی پيم��اله را نم��د س��ه راه ص��د دقيق��رف چن�درظ

ھوش�ياری . نميرسيد و مورد حمايت بيدريغ مردم در داخل وخارج قرارنميگرفت
�����شود ک����سته مي����ن برج����ا دراي����ی جوي����ھامت م6ل����ال ش����ين ح���ازھم ودرع���ه او ب

�ر �درس�نگردفاع از خواس�ت م�ردم مظل�وم و درد رس�يده افغان�ستان قرارگرف�ت و ب
�ردم از �س�ر آنچ�ه گفت�ه ب�ود اي�ستاده ش�د وھم�ين اي�ستادگی وی ،س�بب گردي�د ت�ا م
اقشار گوناگون با ھر وسيله ممکن و از آن جمله از طريق نوشته ھا ومصاحبات 

�ين المل��ود در رس�انه ھ�ای ب��ا و اب�راز نظري�ات خ��ا تظ�اھرات درخيابانھ�ل�ی وني�ز ب
ازفراه تا بلخ وھرات وج6ل آب�اد وپ�روان وبغ�6ن وغي�ره ش�ھرھا از وی حماي�ت 

  .کردند

�اطرح ��ا ب��ی جوي��ی "  م6ل���ی ومل��ين الملل��ه ب��د محاکم��اران باي���ت ک�جناي
،ديواری ازتنفر ميان  مردم وجنايتکاران کشيد  وم�ردم  را ب�ه مخالف�ت  !" گردند

�ص���اران  بخ���دی باجنايتک���ب کلي���ارديگر در مناص���ک ب���ه ي���مال ک���ت6ف ش��وص ائ
از . حکومت جاگرفته وزندگی را بد تر از دوره طالبان  کرده بودند، دعوت نمود 

آنروز ببعد مردم عدالتخواه وحقيقت شنو،  ب�ه دف�اع از م6ل�ی جوي�ا برخاس�تند و 
�ان م6لی جويا نيز،از موضع يک زن آزاديخواه ومدافع  حقوق زن�ان ، زن�ان افغ

�دالت ��ق ع��ی  و تحق��رای  آزادی، دموکراس��6ش ب��ه ت��واه را ب��دالت خ��ردان ع�وم
ھم�ين موض�عگيری .اجتماعی فرا خوانده  وب�راين خ�ط فک�ری حرک�ت ک�رده اس�ت

 به عنوان وکيل منتخب مردم فراه به پارلمان راه ٢٠٠۵اش سبب شد تا درسال 
تعلي�ق او از يابد وھمين موضع گيری اش سبب توطئه جنايتکاران جنگی  برای 
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�وق ��ضين حق��ی و ناق��رمين جنگ��د مج��ارزه برض��د،ولی او از مب��ان نيزگردي�پارلم
  . بشروحقوق زنان تا کنون يک سرموی ھم عقب ننشسته است

�ه �����ست ک�����ه اش ھ�����ارزات جانبازان�����اطرھمين مب�����سکی "بخ�����وام چام����ن
NoamChomisky "  ه����رامريکائی ،ب���سنده معاص���رين نوي���سن ت���رين وم��بزرگت
ا اھميت قايل شده ودرمقاله يی انتقادی براعطای جايزه نوبل مبارزات م6لی جوي

. به بارک اوبا ما، م6لی جويا رابجای او مستحق جايزه صلح نوبل، دانسته است
والبته که حمايت چن�ين نوي�سنده ي�ی مع�روف ب�رای م6ل�ی جوي�ا، افتخ�ار بزرگ�ی 

  .بشمارميرود

يکار م�ی ب�ود، بدون ترديد اگردرافغانستان يک حکومت ملی ومردمی رو
�دال  ��امش م��ی آورد وبن��ل م��دير بعم��ربکف تق��ارز س��جاع ومب��ن زن ش��ا ازاي�ًحتم

افتخار وشجاعت  ضرب  ميزد  واين م�دال  را ھم�راه ب�ا امتي�ازات نق�دی  وترف�ع 
رتبه ھای دولتی  ھمراه ميساخت وھرسال در روزبين المللی تجليل از روز  زن 

 مينمود ت�ا ماي�ه ت�شويق زن�ان ک�شور به زنان ودختران ومادران  دليرکشور اھدا
�شد��ی .مي��ای درس��صاب ھ��ون درن��ين اکن��د از ھم��ی باي��ا م��ی جوي��ت م6ل�سرگذش

شاگردان مکاتب وليسه ھا شامل گردد تا فرزن�دان  وط�ن قھرمان�ان واقع�ی  خ�ود 
را بشناسند وبنام ونشان آنھا افتخار نمايند ودر تکامل شخصيت خ�ويش از آنھ�ا 

  .رمشق خود  قراربدھندالھام بگيرند وآنھا را س

 دسمبر، ب�ه عن�وان روزھمب�ستگی ب�ا م6ل�ی جوي�ا وھم�صدا ١٧بايد روز 
شدن با م�ادران داغدي�ده افغ�ان  برض�د جنايتک�اران بخ�اطر تحق�ق ع�دالت انتق�الی 
وبه محاکمه سپردن مجرمين جنگ�ی درافغان�ستان، ھرس�ال از س�وی س�ازمانھای 

 و زنان ومردان عدالت خ�واه ب�ا سياسی ونھادھای مدافع حقوق بشر تجليل گردد
براه انداختن اکسيونھای اعتراضی برضد جنگساsران به خيابانھا برايند وصدای 

  !افتخاربه م6لی جويای عزيز.خود را به گوش مجامع عدلی بين المللی برسانند

  

  

   :رھنريات داکترانارکلی شھام
 ما است که در لويه ِکلی ھنريار ، يک تن از خواھران ھندوی افغان دوشيزه انار

ً به صفت نماينده ٢٠٠٣سال دسمبراساسی کشور در  جرگه تصويب قانون
م6لی «قھرمان دختر موضعگيریپشتيابی از انتخابی اشتراک کرد و به دليل
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از طرف يک عده زنان  متعصب وگماشته شده در آن لويه چرگه مورد » جويا
او از انستيتوت .  قرارگرفتلت وکوبتوھين و

لی چون به حقوق ندان فارغ گرديده ود طب
پايمال شده زنان بيشتر دلچسپی دارد،برای کمک 
موثرتر به اين بخش از جامعه افغانی بجای کار 

حقوق بشر مستقل  رياست« درشفاخانه در
دراين ٢٠١٠ وتا سال دشکار شامل » افغانستان

  تر انارکلی ھنريارداک                                  . کاربود نھاد حقوقی شامل

 اوبحيث شخصيت برگزيدۀ سال از سوی رسانۀ معتبر راديوآزادی ٢٠٠٩درسال 
برگزيده شد و اکنون ھم بحيث سناتور انتصابی در پارلمان افغانستان ايفای 

  .       وظيفه مينمايد

با مطالعۀ اين کتاب، انسان در می يابد که تاريخ دوبار برروی زنان 

يکی در دورۀ امانی که زن حق رفتن به مکتب  وآموزش : تافغان لبخند زده اس

عصری وروی لوچی را پيدا کرد ، وديگری در دورۀ ظاھرشاه وحکومت سردار 

ابا نبايد از اظھار اين واقعيت . در قرن بيستم١٩٧٨-١٩٥٩محمدداوؤد از 

 زنان اگر در عمر خود نفسی براحت کشيده باشند، اين نفس راحت را داشت که

شاھی  مملو از امنيت جانی وبخصوص در دوران صدرات داؤودخان م  نظادر

بعد از آنکه فرصت يافتند تا از زيرچادری سربدرآورند، کشيده اند ودر ادامه آن 

 انسانى خود  مدنی وشايستهاز حقوق  ان، زندر نظام جمھوری محمدداؤود

د نل بپرداز به تحصيان با روی باز دوشادوش مردند و ميتوانستندبود برخوردار

و دوشادوش مردان در کار و فعاليت ھاى اجتماعى و اقتصادى و فرھنگى و 

طور د و نقش خود را در پيشبرد امور مختلف زندگى به نسياسى سھم بگير

. دن تحسين برانگيزى ايفا نمايدر عرصه آموزش وپرورش به نحووشايسته 

 تحصيل وارتقا به البته درنظام حزب دموکراتيک خلق نيز زنان از حقوق مدنی

مقامات بلند دولتی ونظامی وسازمانھای سياسی برخوردار بودند و نقش موثری 

  .در تعليم وتربيت اوsد وطن داشتند
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که دين از سياست وکاردولت مداری جدا بود،وھيچ م6  ھادر اين نظام

کسى براى پوشيدن لباس اروپائى ومولوی در رأس وزارتخانه ای قرار نداشت، 

تن کردن پيراھن و تنبان ويا بيرون رفتن زن با ه ب ذاشتن ريش وبروت ياو يا گ

گرفت و سيماى   مورد باز خواست و تنبيه قرار نمي،مرد با موى برھنه از منزل

مراجع قانونى رسيدگى به . دعمومى جامعه به يک جامعه عصرى و مدرن ميمان

شھر کابل بحيث  .شکايات مردم معلوم و ص6حيت ھر ارگان دولتى مشخص بود

کارخانه جات توليدی پايتخت کشور در سيماى يک شھر مدرن جان ميگرفت و 

موسسات . صنايع ملى ميدادتوسعه  نويد از  دستی درمرکز وsياتعاصنورشد 

زمينه رشد استعدادھاى جوانان و تحصيلی وآموزشی باسيرنورمال خود 

  .ذاشت پژوھشگران افغان را در عرصه ھاى مختلف به نمايش ميگ

�ور���ای ث���ل (دردورۀ کوت���ل -١٩٧٨ازاپري���ان  )١٩٩٢ اپري���ه زن���ا آنک��، ب

 معھ�ذا ،زورمن�دان ت�ازه ب�دوران رس�يده بودن�دواستبداد نخستين قربانی خشونت 

�زب��ت ح��ت حاکمي��احات تح��ات  درس��ل دورۀ ،امکان��ان مث��رای زن��ار ب��صيل وک�تح

الي�ت ھ�اى جمھوری داودخان ف�راھم ب�ود و ميتوان�ستند ب�ا روی ب�از در ک�ار و فع

اما باروی کارآمدن تنظيم .اجتماعى و اقتصادى و فرھنگى و سياسى سھم بگيرند

ھای جھ�ادی وس�پس طالبان،زن�ان افغ�ان، اي�ن ن�يم پيکرجامع�ه دوب�اره از حق�وق 

�دان ��اره درزن��شتند ودوب��روم گ��ود مح��ی خ��ی وفرھنگ��دنی وسياس��ای م�وآزادی ھ

  . چادری وچارديواری خانه عقب رانده شدند

اضرزنان از حق کار در ادارات دولتی ورفتن به مکتب در حال ح

برخورداراند ودرفعاليت ھای مدنی وسياسی چون انتخابات پارلمانی وشوراھای 

اکنون درپارلمان از ھريک از وsيات کشور دو نماينده زن، .وsيتی سھم ميگيرند

يک  تن زن در پارلمان افغانستان عضويت دارند که بيش از ٦٨ًمجموعا تعداد 

برخی ازاين زنان از سطح .چھارم نمايندگان پارلمان افغانستان را تشکيل ميدھند

باsی دانش وآگاھی سياسی برخورداراند که اھليت اجرای کارھای مھم اداری را 

دارند وبرخی ھم روی مصلحت ھای قومی وگروھی به پارلمان حضور يافته اند 

   .ارندکه توانائی چندانی دردفاع از حقوق خود را ند
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  :زنان افغان، شھروندان درجه ھيچ 

در مورد وضعيت حقوقى ٢٠٠٣درسال بارى يک ژورناليست امريکايى 
قالتى در م" زنان افغانستان، شھروندان درجه ھيچ"زيرعنوا زنان افغان

که رضا ثابتى آنرا ترجمه و در روزنامه ھاى شرق و  رک تايمزنوشتهنيويا
 ٢٠٠٢بوش در سال ... «: درمقاله ميخوانيم  .ايران امروز بچاپ رسانده است
دختران افغان درخانه ھاى شان در بند  مادران و: در سخنرانى ساsنه اش گفت

  . آزاد نيستند اما آنھا» .اما امروز آنھا آزاد ھستند... بودند

بيش از دوسال از آن ھنگام گذشته وبسيارى از زنان افغان ھنوز ھم 
وضعيت زندگى درکابل بھتراز زمان حکومت . دھايشان زندانى ھستن درخانه

بسيارى مناطق و ازبسيارى جھات طبل پيروزى امريکا  طالبان است، امادر
 ساله از ١٦يک دختر : افغانستان توجه کنيد به اين چند تصوير از. توخالى است

او را . بودندفرار ميکند  سالگى عقدش کرده٩ ساله اش که در ٨٥شوھر 
) ستره محکمه(عالى دادگاه. ل ونيم زندان محکوم ميکننددستگير و به دوسا

ممنوع کرده  ًافغانستان اخيرا نشان دادن زنان خواننده در تلويزيون افغان را
نيز منع کرده ) ليسه(شرکت زنان متاھل را درک6س ھاى دبيرستان. است

چندى پيش مردى . رفت و آمدزنان بدون ھمراه را محدود کرده است وساعات
دو دختر ) خونبھا(خانواده او متعھد شدند به جاى پرداخت ديه  به قتل شد،متھم 
ھم اکنون در . عقد مردانى از خانواده مقتول درآورند  ساله را به١٥ ساله و ٨

ھنگام وضع حمل ، جان خود را از دست   دقيقه يک بار، يک زن افغان٢٠ھر 
  . کند ميدھد، بدون اينکه حتى يک پرستاربه او رسيدگى

آمار مرگ و مير :  نشان داد٢٠٠٢نتايج تحقيقات سازمان ملل درسال 
گسترش  .منطقه بدخشان باsترين آمار مرگ ومير در دنيا بوده است مادران در

ًمسلحانه، غالبا توسط نيروھاى امنيتى افغان، تاثير وحشتناکى  تجاوز وسرقت

ز روشن جرئت دختران به دليل نا امنى راه ھا در رو .روى زنان داشته است
مادرانشان ھم به ھمين دليل نمى توانند به مراکز  نميکنند به مدرسه بروند و

وقتى ھم که به يک زن تجاوز . کنند بھداشتى يا دکتر وبيمارستان مراجعه
توسط اقوام خودش  ميشود، به دليل لکه دار شدن شرافت خانوادگى، جانش
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 « ش خود تصريح کرده کهگروه ديده بان حقوق بشر در گزار. تھديد ميشود
  » .بسيارى از زنان و دختران در واقع زندانيان خانه ھاى خود ھستند

درزمان طالبان « : نيزاز قول يک کارگر افغان آورده که  عفو بين المللى
معلوم ميشدش6ق ميخورد، اما اکنون به او تجاوز  اگر زنى يک سانتى از بدنش

رافت خانوادگى و ازدواج ھاى زود بخاطرش کشتن زنان و دخترھا» .ميکنند
روند تغييرات . دوانيده است ًھنگام و اجبارى عميقا درجامعه افغانستان ريشه
  .درافغانستان است  بايد از جايى آغاز شود و مھمتر از ھمه تامين امنيت

.  امريکا فرصت را از دست داده است، اما شايد بازھم فرصتى باشد
ش روى ماست ، دختران دزديده ميشوند، به آنھا ا¬ن درافغانستانى که پي حتى

ميگيرد، برخ6ف ميل شان به عقد پيرمردان در آورده ميشوند،  تجاوز صورت
بکارتشان مورد آزمايش قرار ميگيرد و درخانه ھاى  از تحصيل منع ميشوند،

نيويارک (».ما برسرشان آورديم خودشان زندانى ميشوند، اين ب6ھا را
 )١٣٨٣دلو ٣وز، ايران امر)(تايمز

، ٢٠٠٤در برنامه جام جم خوددرھفته اخير ماه اپريل  بى بى سى
سقوط طالبان، مطالب درد ناکى اظھار کرد  پيرامون وضعيت زنان دوسال پس از

ارتش امريکا،برمواضع طالبان  پنج ھفته پس از اولين حمله ھوايى... «: وگفت 
سربلندى دررسانه ھا  ، بادرافغانستان، سرشناس ترين زن امريکا، لورا بوش

افغانى  براثر ت6ش و موفقيت ھاى افرادارتش ما، ديگر زنان«: اع6م کرد
 جنگ ما. درخانه ھاى خود زندانى نيستند و ميتوانند آزادانه به خيابان بيايند

عليه تروريسم ، مبارزه اى براى احقاق حقوق از دست رفته زنان افغان نيز 
ه سال تصويرى که سازمان عفو بين الملل از اوضاع اينحال بعد ازس با» .ھست 

ًزنان افغانى ترسيم ميکند، تصويرى است کام6 متفاوت با  افغانستان وبخصوص

  .گفته ھاى خانم لورابوش

 بنابرگفته سازمان عفو بين الملل، با گذشت دوسال از سقوط رژيم طالبان

ستان ناتوانى خودرا در درافغانستان ، جامعه بين الملل و دولت انتقالى افغان
خطر دزديده شدن و مورد ھتک .زنان بيدفاع افغان ثابت کرده اند حمايت از

نيروھاى مسلح ھنوز زنان و دختران را تھديد  حرمت قرارگرفتن از سوى
بچه ھايى که به زور درعقد نکاح  ًازدواج ھاى اجبارى ، خصوصا دختر. ميکند

برخوردھاى خشونت   شوند ومردان بسيارمسن تر از خود درآورده مى
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افغانستان بوفور  آميزخانواده ھا با زنان و دختران ھمچنان در بسيارى از نقاط
  . به چشم ميخورد

ھاله اى از رنج  در حقيقت اين وضع ، زنان افغان را ھمچون گذشته در
 اگرچه درشھرھايى چون کابل وبرخى شھرھاى ديگر، اندک. و غم پيچيده است

ًت حقوقى زنان به چشم ميخورد، مث6 دختران و زنان ميتوانند بھبودى در وضعي

بروند و يا درمجامع عمومى حضور يابند و برسرکار بروند، اما در  به مدرسه
افغانستان اوضاع طور ديگريست و اين آزادى ھاى نسبى که ازآن  اکثر شھرھاى

درھرات براى نمونه ، .اين مناطق به چشم نمى خورد سخن رفت ، در ھيچيک از
اسماعيل خان ھمان احکام طالبان را  يکى ازشھرھاى واقع درغرب افغانستان،

  . به مورد اجرا ميگذارد

زنان اجازه تحصيل وکارکردن درادرات  در شھر ھرات بسيارى از
شھر مشغول فعاليت ھستند،  تعداد زنانى که در ادارات دولتى اين. راندارند

ندارند تنھا بيرون از  زنان ھنوز اجازه. ازتعداد انگشتان دست تجاوز نمى کند
ًحتما بايد  منزل قدم بزنند ويا تنھا براى خريد بروند يا سوار تاکسى شوند و

 .مردى از افراد خانواده آنان را ھمراھى کند

که تصورميکردند پس از سقوط طالبان ميتوانند از  به نظر ميرسد زنان
تحمل اين ھمه ستم نابجا را که توان  آزادى ھاى نسبى برخوردار شوند، ديگر

 را با آتش زدن خويش بھترين راه  برآنان مى رود، ندارند وپايان دادن به زندگى
که  مدت زمانى است. حل براى رھايى از اينھمه رنجى که ميکشند، ميدانند

اين . ھرماه خبر خودکشى تعدادى از زنان و دختران ھراتى به گوش ميرسد
سته از زنانى که درزمان حضورطالبان درافغانستان درمقايسه با آن د ميزان

  .زدند، بسيار بيشتراست دست به خودکشى مى

به  واقعيت تلخ امروز افغانستان اين است که ھرروز زنان بيشترى دست
 زن و دختر به دليل نبودن ١٨٦در ھرات تا کنون (طور مثال . خودکشى مى زنند

ايان دست به خودکشى زده اند که ھاى مدنى وفشار ھاى مضاعف بنيادگر آزادى
سايت آريائى، از مقاله ضرورت ايجاد )(شان جان باخته اند  نفر٦٥از آنجمله 

  ).سفر تفاھم ميان سازمانھاى ھم

وضعيت زنان دروsيات شمالى و جنوبى نيز چندان بھتر از آنچه در 
بنابگفته کارمندان يکى ازسازمان ھاى غير دولتى . ميگذرد، نيست ھرات
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بين الملل، در زمان طالبان اگر زنى براى خريداز منزل  بسته به سازمان عفووا
ديده ميشد، کتک مى خورد، اما حاs  بيرون ميرفت و گوشه اى از بدنش

حضورتعدادبسيارى از سربازان  حتى درکابل، به دليل. موردتجاوز قرار ميگيرند
مجبورندھمچون  امريکايى وخارجى ، زنان افغان احساس امنيت نمى کنند و

 اگرچه دربسيارى از مناطق مدارسى براى دختران. زمان طالبان برقع بپوشند

تاسيس شده است، اما اغلب والدين از فرستادن دختران خود به اين مدارس 
چراکه دختران و زنان را در مسير رفتن به مکتب ومدرسه مورد  ھراس دارند،

و مورد تجاوز قرارگرفتن ، و خطر دزديده شدن  آزار و اذيت قرار ميدھند
.  کودک اختطاف شده است٤٠٠حدود  تا کنون. دختران مدرسه را تھديد ميکند

  . کشيده شده است وچندين مدرسه دخترانه در سراسر افغانستان به آتش

 ، درحال کشيدن طرح ھايى از) ساله٢٦شاعرو نقاش (فوزيه بى بى

 در نقاشى او ابرھاى تيره .چشم انداز دھکده اش در وsيت خوست ديده ميشود
: او ميگويد. برسرزنان مصيبت ديده و جنگ زده سايه افگنده است  وتاريکى

نه احساس من و نه موقعيت زنان ھمه چيز مثل  ھيچ چيز عوض نشده است،
خشونت وبى حرمتى به زنان ادامه  در مناطق روستايى وشھرھا. گذشته است

دختران را ھمچون کاs  گونه زنان ودارد، از وقتى که کودک بودم مى ديدم چ
حاs ھم . آمد خريد وفروش ميکنند، آن وقتھا کودک بودم وکارى از دستم نمى

 نميتوانم کارى بکنم و تنھا ميتوانم درشعرھا ونقاشى ھايم وضعيت اسفبارو

اين شاعره جوان که . غيرقابل تحمل آنان را به تصوير بکشم ، ھمين وبس
 به چاپ ميرسدو از شھرت خوبى ھم برخوردار است درماھنامه محلى اشعارش

ًمخصوصا (خودناشناخته مانده است، چرا که در افغانستان  ، نزد ھموطنان

طالبان ذکرنام يک زن روى کتابھا ونشريات کارى  حتى پس از) درميان قبايل
خود نويسنده را به درد سر بيندازد  است پرمخاطره وغيرمعول که ھم ميتواند

  ٢٠٠٣سيستانی  اکتوبر.پايان          .کتاب راوھم ناشر 

  

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢سال از زنان وضع

سازمان نظارت برحقوق بشر سازمان مل�ل متح�ددر گ�زارش س�اsنه خ�ود 

�امبر ��ه٢٠٠٢در دس��ى کردک��راز نگران��ايى از :  اب��ش ھ��ران در بخ��ان و دخت�زن
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ق�رار افغانستان ھمچنان تحت فشار و محدويت ھاى شديد، مزاحمت و ب�درفتارى 

�د��ه . دارن��ورد توج��رات را م��ان در ھ��عيت زن��ود وض��زارش خ��ازمان در گ��ن س�اي

قرارداده ھوشدار ميدھد که وضعيت درھرات نشانه اى از تح�وsت م�شابه نق�ض 

در اين گزارش به سوء رفتار پليس با . حقوق زنان در ساير مناطق کشور است 

ايى اش�اره مي�شود ک�ه زنان ، معاينه اجبارى براى اثبات باکره گى و محدوديت ھ

با اين ھمه سازمان نظارت برحق�وق ب�شر در گ�زارش . يادآور دوره طالبان است

چنانک�ه . خود به بھبود شرايط زنان و دختران بع�د از س�قوط طالب�ان اش�اره دارد

آنھا حال ميتوانند به مدرسه و دان�شگاه برون�د، ام�ا از نظ�ر سياس�ى و اجتم�اعى 

بن�ابر اي�ن .  ک�ه ح�اکى از ف�شارو س�رکوب اس�تگزارش به شواھدى اشاره ميکن�د

ليس، مقامات محلى و گروه ھاى سازمان داده ش�ده ي�ى از وگزارش ، در ھرات پ

اي�ن گ�زارش . پسر بچه ھاى مدارس، رفتار و ظاھر زنان را تح�ت مراقب�ت دارن�د

�ا، ��ه در آنھ��د ک��ول ميکن��ل ق��ى نق��اى محل��ه ھ��ون و روزنام��البى در تلويزي�از مط

�رات ��دار ھ��ه فرمان��ران پرداخت��ان و دخت��درفتار زن��ين قواع��ه تعي��ان ب��ماعيل خ�اس

براساس اين قواعد، آزادى رف�ت و آم�د زن�ان مح�دود ش�ده اس�ت و زنھ�ا و . است

ًدختران بزرگ سال در ھنگام خروج از خانه بايد بابرقع يا چادرى خود را ک�ام6 

 . بپوشانند

�نادى ن�شان داده م��ارت برحق�وق ب�شر اس��شودکه در گ�زارش س�ازمان نظ�ي

شھروندان ھرات و زنان و دخترانى که با مردان قدم مي�زده ان�د ي�ا : نشان ميدھد

در موترآنھا سوار بوده اند، ويا حتى با مردان درخانه و درحريم خصوصى خود 

�د��ده ان��تگير ش��د، دس��وده ان��ا ب��وى . تنھ��ان از س��تگيريھايى زن��ين دس��د از چن�بع

به ايجاد رابط�ه جن�سى پرداخت�ه ان�ديا داکتران معاينه ميشوندتا معلوم شودکه آيا 

  نه و آيا باکره ھستند يا خير؟ 

ًبدنبال اين سختگيريھا، اسماعيل خان اخيرا دستور داده است که دختران 

حق ندارند با پسران يکجا درس بخوانند و بنابرين در دانشگاه ص�نوف دخت�ران 

خت�ران از پسران جدا ش�ده ان�د و کورس�ھاى خ�صوصى ح�ق ندارن�د ب�ه آم�وزش د

بن�ابر س�ختگيري ھ�اى ک�ه از جان�ب وال�ى ھ�رات ب�ر طبق�ه زن ھ�رات و . بپردازند

 دختر ج�وان ٦٠ در حدود ٢٠٠٢درسال بخصوص دختران جوان تحميل ميشود 
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 سال دست ب�ه خ�ود س�وزى زده ان�د ک�ه در نتيج�ه ج�ان داده ٢٥ تا ١٧بين سنين 

�د��تھم. ان��انى رام��ه جھ��شر،ھمچنان جامع��وق ب��ارت برحق��ازمان نظ��اذ س��ه اتخ� ب

�ان را ���د طالب���ارزه برض���ه مب���الى ک���را در ح���ت، زي���رده اس���ه ک���اى دوگان��معيارھ

مشروعيت مى بخشد، از فرماندھان و جنگ س�اsرانى حماي�ت ميکن�د ک�ه حق�وق 

  ) ٢٠٠٢ دسمبر١٧بى بى سى، . ( بشر و منجمله حقوق زنان را زير پا ميکنند

�شره ��زارش منت��ل در گ��ين المل��و ب��ازمان عف��وبر ٦س��ه ٢٠٠٣ اکت��ت ک� گف

�ل ��ود قاب��ستان بھب��ان افغان��ع زن��م در وض��وز ھ��ان ھن��قوط طالب��س از س��ال پ�دوس

م6حظه پديد نيامده و آن�ان بط�ور گ�سترده ب�ا ازدواجھ�اى اجب�ارى ، تج�اوز ھ�اى 

 ٨در بعضى م�واردحتى دخترک�انى . جنسى، و خشونت ھاى خانوادگى روبرو اند

برخى مناطق پليس دخت�ران و در . ساله به عقد مردان بسيار سالمند در مى آيند

 ٦ني�وز، .(زنان رادستگير کرده تا باکره بودن�شان را م�ورد آزم�ايش ق�رار بدھن�د

  )٢٠٠٣اکتوبر 

بنابه :  ازکابل گزارش ميدھد-اسوشئتدپرس خبرنگار-استفان گراھام

 سال از ٣بين الملل با گذشت  اظھارات يکى از مقامات بلندپايه سازمان عفو

آميزو رعب  افغانى ھمچنان باخشونت ھاى تعصبسقوط طالبان، زنان 

 از آتش زدن مدارس دخترانه گرفته تاسوء استفاده ھاى جنسى و.آورمواجه اند

ميزان اين اذيت وآزار به اندازه اى است که برخى از زنان دست به . روحى

  .زنند خودکشى مى

 واقعيت اين است که اگرچه دولت کرزى: استفان گراھام، مى افزايد

ًانسته است آزادى ھايى را در اختيارزنان قرار بدھد، خصوصا درشھرکابل، تو

درساير مناطق وشھرھاى که تحت سلطه استانداران و حکام ظالم  اما اوضاع

به گونه ايکه به اعتقاد برخى از اعضاى . گذشته است قرار دارند، برمنوال

ن نسبت به بشردوستانه، موقعيت زنا سازمان حقوق بشر وساير سازمان ھاى

ھا وشھرھايى که  ًخصوصا در روستا. گذشته بدترو وخيم ترھم شده است

سايت  .(نيروھاى شبه نظامى سوء استفاده گرجاى خالى طالبان را پر کرده اند

  )٢٠٠٤ اپريل ٢٨آريايى، 
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امداد و مدافع حقوق زنان  ، مدير عامل سازمان ــ» مونيکا ھاوزر«خانم 

سراسر  »:ُکلن به راديوصداى آلمان گفتدر شھر ٢٠٠٤ اگست ٢ــ روز 

دختران جوان افغانى : او افزود» .افغانستان ھمچون يک زندان بزرگ است

. وحشتناک وگسترده يى به ازدواج ھاى اجبارى کشانده مى شوند بطرز

کودکان افغانستان يکى از عوامل تسليمى آنھا در برابر  گرسنگى براى زنان و

برزنان ومردم افغانستان حاکم است که  رحالىو اين وضعيت د. مردان است

اولين شعبه رستورانت خود  «بورگر کينگ«ًاخيرا کنسرن امريکائى مواد غذايى 

   .را درکابل داير کرده است

کاتوليک، درخيابانھاى شھر کابل شمار  به گزارش خبرگزارى

ران ھنوز بسيارى دخت. است  بنيادگرايان اس6مى به سنت طالبان روبه افزايش

نان خور کمتر  به زور ميفروشند، تا يک» ماشين زاد و ولد« را به عنوان 

 خانم ھاوزر مى افزايدکه خود دوسال پيش نسبت به. برسرسفره خانه بنشيند

دگر گونى ھا در افغانستان بسيار خوشبين بوده ، ولى بامشاھده اين ستم ھا 

دان خود مى خورند، از جمله کتک ھايى که آنھا ھرروزه از مر عليه زنان ،

بازگشت مردانى که در تعبيد بوده اند، .خوشبينى نمى گذارد ديگر جايى براى اين

اين مردان بدون رعايت ھيچ نوع موازين » :بروخامت اوضاع افزوده است

آورده و ھر تعداد دخترى که  اخ6قى فکر ميکنند ديگر بخت به آنان روى

و اين دختران را . بگيرند د در اخيتياربخواھندبه عنوان زن دوم و سوم مى توانن

خبرگزارى انگليکان به  به گزارش» .مجبور مى کنند به اين وضعيت تمکين کنند

خانه شوھر مى  نقل از خانم ھاوزر، ھم اکنون دختران را درسن ھفت سالگى به

 از سوى. فرستند و وضع حمل در سن دوازده سالگى موارد نادرى نيستند

از نظر خانم . زشى براى اين دختران برابر باصفراستديگر، امکانات آمو

   .دگرگونى و اص6حات در افغانستان بسيار کند است ھاوزر، روند

زنان افغانى حتى غذاى روزانه خود و  به گفته خانم ھاوزر، بسيارى

سيرکردن شکم خود وکودکان  اين زنان آنقدر در فکر. فرزندان خودرا ندارند

شان روا داشته  ى براى فکر کردن به خشونتى که عليهخود اند که ديگر فرصت

 اين زنان ھر اندازه که فشار ھاى روانى را پس مى زنندو. مى شود ندارند
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نميخواھند آن را ببينند، به ھمان اندازه بيشتر به بيمارى ھاى گوناگون دچار 

ع پروژه ھايى رابراى دفا» مديکا موندياله«سازمان مدافع حقوق زنان  .ميشوند

. در نظر دارد که در افغانستان دچار روان پريشى شده اند از زنان و دخترانى

پيرامون ازدواج ھاى اجبارى ارائه داده است و  اين سازمان گزارشى مبسوطى

حدود سى نفراز .زمينه آغاز خواھد کرد بزودى برنامه ھاى عملى خود را در اين

اين . نان، افغانى ھستندز ھمکاران اين سازمان بين المللى دفاع از حقوق

به زنان  سازمان درکنارمشاوره و کمک به زنان دچار بيمارى ھاى روحى،

 زندانى نيز کمک ھاى حقوقى مى دھد

اميدواريھاى وجود داردکه برگزارى  اين سازمان معتقد است که، ھنوز

زنان درسياست و جامعه  انتخابات پارلمانى در سال آينده مي6دى ، بر نفش

بردختران  گفته خانم ھاوزر، ستمى که درزمان حکومت طالبان به. شودافزوده 

 و زنان رفته ، بويژه خارج از حيطه کابل به کمبود زنان جوان آموزش ديده

سايت .(».بار ديگر بايد ظرفيت ھايى از پائين جامعه رشد کند«و. انجاميده است

 ) ٢٠٠٤اگست  ٧آريائى،

وادگى و ازدواج ھ�اى زودھنگ�ام کشتن زنان و دخترھا بخاطرشرافت خ�ان

رون�د تغيي�رات باي�د از . ًو اجبارى عميقا درجامعه افغانستان ريشه دواني�ده اس�ت

امريکا فرصت . جايى آغاز شود و مھمتر از ھمه تامين امنيت درافغانستان است 

�د��تى باش��ازھم فرص��ايد ب��ا ش��ت، ام��ت داده اس��ه روز . را از دس��الى ک��د درح�بيائي

راجشن ميگيريم وبه ھمديگر شک6د وتحفه ميدھيم ، يادى ) روزعشاق(والنتاين

�يم ��ان ھ�م بکن��ت ، . از دخت�ران افغ��ه پ�يش روى ماس��ون درافغان�ستانى ک�حت�ى اکن

دختران دزديده ميشوند، به آنھا تج�اوز ص�ورت ميگي�رد، ب�رخ6ف مي�ل ش�ان ب�ه 

�ورد ��شان م��شوند، بکارت��ع مي��صيل من��شوند، از تح��ردان در آورده مي��د پيرم�عق

ايش قرار ميگيرد و درخانه ھاى خودش�ان زن�دانى مي�شوند، اي�ن ب6ھ�ا را م�ا آزم

 )نيويارک تايمز(».برسرشان آورديم

 ھريک ازاين نوشته ھا تصاوير گويايى استند از وضعيت ناھنجار زنان

ًافغان در دوره حکومت اس6مى مجاھدين وحکومت انتقالى افغانستان که واقعا 
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وعلت عمده آن نفوذبنيادگرائى مذھبى فقدان . تاسف و دريغ است جاى بسيار

  .جھادى برسرنوشت زنان است امنيت وقدرت جنگ ساsران

�ن ��تن س��ا داش��ينوارى ب��وى ش��رر مول��تره ٨٠تق��يس س��ام رئ��ال در مق� س

 ع�ضو ٩ک�ه او  محکمه افغانستان، حکم نمک پاش�يدن ب�رزخم زن�ان رادارد،چ�را

ش�ينوارى روش مج�ازات . ارد م6ى ھم فکر را به ھمراه د١٣٧شوراى عالى و 

بن�ابرين ھرگ�زارش وش�کايت . طالبان را براى اجراى قانون شرعى تايي�د ميکن�د

ضرب وجرح ويا تجاوز به زنى اگربطور معجزه آسايى به ستره محکم�ه برس�د، 

اين زن چ�ه ک�ارى ک�رده اس�ت ک�ه موج�ب « :ست  ادراغلب موارد برخورد چينين

در نتيج�ه خ�ود زن م�سئول اي�ن »  اس�ت؟تحريک مجرم به انجام اي�ن اعم�ال ش�ده

عمل محسوب شده ، به بھانه حفظ جانش براى مدت نامعلومى به زن�دان س�پرده 

�شان داده ��نش ن��ه واک��سى ک��وان ک��ه عن��ط ب��لى فق��صر اص��ه مق��الى ک��شود، درح�مي

�وم را . ازمج�ازات ان�دکى مت�ضررخواھد ش�د�ب�ا اينگون�ه برخ�ورد ديگ�ر زن�ان مظل

�ر چ���ه اگ���انند ک���د بترس���6ن زن ميخواھن���ت ف���ه سرنوش���د، ب���کايتى بکنن���ين ش��ن

  .گرفتارخواھند شد

  

  خشونت عليه زنان درافغانستان
  

پژوھشگر ايرانى، خانم منيژه مرعشى ، در خ�صوص چيست؟ خشونت

خشونت عليه زنان تحقيق جالبى نموده و خ�شونت علي�ه زن�ان را ب�ه گون�ه ھ�اى 
تحقي�ر در مقاب�ل خ�شونت لفظ�ى ، فحاش�ى ک�ردن ، ت�وھين و : زير تق�سيم ميکن�د 

�خنان ��ه س��ز ب��سخر آمي��اى تم��ده ھ��داوم ، خن��ور م��ر بط��وھين و تحقي��ران ، ت�ديگ
�يب ��ه آس��د ب��ان، تھدي��ان ش��ه زن�ان و کودک��اندن ب��يب رس��ه آس��د ب�اطرافي�ان ، تھدي

  :خشونت روانى و آزار عاطفى. رساندن به دوستان خانواده وفاميل

�دگ��دى در زن��سيار ب��رات ب��دت اث��وsنى م��ى در ط��شونت روان��ار خ�ى و رفت
 : از آن جمله است .شخص به جا ميکذارد

 . ٭ توھين و تحقير زنان فردى يا گروھى 

 . ٭ بى توجھى فرد به حساسيت ھاى افرادى که با آنان زندگى ميکنند

 . ٭ توھين به مذھب، نژاد، رسوم و باورھاى انسانھا
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   ٭ پرخاش کردن ، رفتار زشت و وقيحانه در مقابل دوستان ، نزديکان ،

 . کودکان فاميل

�ه آن ��ه ب��ه اى ک��ل و جامع��تان ، فامي��انش، دوس��ردن زن از کودک��دا ک�٭ ج
 . تعلق دارد

  ٭ از ديگر خشونت ھايى که عليه زنان اعمال ميشود وبردرجه تسليم زن 

در برابر خشونت مى افزايد، نگاه تحقير آميزجامعه نسبت به زن مطلقه است که 
 . در شکل ھاى مختلف ظاھر مى شود

 . ٭ تھمت زدن وابراز حسادت بيمارگونه بى دليل به شريک زندگى خود

 . ٭ وادار کردن دختران به ازدواج ھاى تحميلى از طرف خانواده ھا

 . ٭ باز داشتن زنان و دختران از کار و ادامه تحصيل

 ٭ وادار کردن زن به پوشيش بدون ميل خود زن و غيره 

 زن به انج�ام رابط�ه جن�سى عامترين آن مجبور نمودن:خشونت جنسى *
در ق�وانين .ويا رفتار سک�سى اى ک�ه م�ورد ع6ق�ه و دلخ�واه زن ني�ست م�ى باش�د

�ا وى ��ش ب��ايت زن��دون رض��د ب��رد نميتوان��وئد ، م��ه س��شورھا از جمل��ى از ک�برخ
ھمبستر گردد و اگر مردى بدون رضايت زنش با او آميزش کند، عمل وى تجاوز 

sزم ب�ه ي�اد آورى اس�ت ک�ه در . س�تمحسوب شده و مستوجب مج�ازات کيف�رى ا
�رب ��ل ض��ت و در مقاب��وھر اس��وق ش��زء حق��م ج��6ق ھ��ق ط��6مى ح��شورھاى اس�ک

 . وشتم و آسيب ھاى عاطفى زن ميتواند نفقه طلب کند

سنگسار، شکنجه ، تعزير، : از ديگراشکال خشونت ،خشونت ھاى سنتى
اى ب�دن ، اعدام ، قطع اندام دس�ت وپ�ا، درآوردن چ�شم از حدق�ه، س�وزاندن اع�ض

محبوس کردن، به زنجيرکشيدن افراد، گرس�نگى دادن، اج�ازه ن�دادن ب�ه اس�تفاده 
از دستشويى ، نرساندن زن حامله به ھنگام وضع حمل ب�ه بيمارس�تان ،و غي�ره 

  .است 

�ى ��شونت سياس��ت و : خ��ده اس��شه و آزادى عقي��ان و اندي��ودن آزادى بي�نب
.( ان در قانون گذارى مى باشدمھمتر از ھمه عدم پشتى بانى از حقوق انسانى زن

 )٢٠٠٣سايت ايران امروز ، دسمبر 

بدينسان خشونت عبارت از اعمالى است که سبب آزار و اذيت ج�سمى ي�ا 
متاسفانه خشونت عليه زن�ان در خ�انواده مي�ان تم�ام . روانى وعاطفى زنان گردد

اما خ�شونت .طبقات اجتماعى و در سطوح مختلف درآمد و تحصي6ت وجود دارد
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�6مى  ��ت اس��ان در دوره حکوم��ه زن��ذھبى علي��ا م��سانى و ي��ا ل��ومى ي��ا ق��ى ي�گروھ
  .در جھان بى نظير است) ١٩٩٢بعد از (ربانی 

  

  :چشم اميد زنان افغان  بسوی قانون اساسی

ن سوى قانون اساسى است که مسوده آچشم اميد زنان افغانستان اکنون ب

  زنان حقوق مساوى با مردان آماده شده است و انتظار برده ميشود، در آن براى 

  .داده شود

�ان از ��ردن دوره طالب�ان و مح�روم س�اختن زن� يک�ى ازن�شانه ھ�اى زن�ده ک

حقوق شان، گردھم آئى اتحاديه علماى دين�ى افغان�ستان ب�ه دع�وت برھ�ان ال�دين 

در ) ١٣٨٢ھشتم سنبله (  اگست ٣٠ربانى ، رھبر جمعيت اس6مى است که روز

قطعنامه اى صادر کردند که درقانون اساسى جديد بايد کابل تدوير يافت و در آن 

 حذف شود، چراکه درنظام  دموکراسى زنان  با مردان متساوی دموکراسىکلمه 

بنابرين با شريعت اس6مى درت�ضاد اس�ت ، زي�را ک�ه در  الحقوق بشمارمی آيند و

شريعت اس6مى زنان از حق�وق م�ساوى ب�ا م�ردان برخ�وردار ني�ستند و ھمچن�ان 

ن نبايد در موسسات غير دولتى بکار بپردازند و بنابرين قانون اساسى جدي�د زنا

 ) ٢٠٠٣ اگست٣٠بى بى سى ، .( ًبايد کام6 يک قانون اساسى اس6مى باشد

اس6مى ساختن صد در صد قانون اساسى ، به معن�ى احي�اء دوب�اره نظ�ام 

�ت و��ه دس��امى ک��ت ، نظ��انى اس��ان  طالب��سار زن��ردان ، وسنگ��دن م��ا بري��ع پ�و من

�رلوح��رعى، س��رم ش��دون مح��زل ب��ان از من��روج زن��اطر ۀخ��ام بخ��شان آن نظ� درخ

   . است» اس6م ناب محمدى«تحقق 

اس6مى ساختن قانون اساسى مردم و جامعه افغانستان را در نظرمج�امع 

امريکا و کشورھاى جھان بخاطر اين بر ضد . بين المللى عقب مانده جلوه ميدھد

ي�ک گ�روه بني�ادگرا را س�رنگون کنن�د و بج�اى آن ي�ک طالبان بر نخاسته اند ک�ه 

ب�ه جامع�ۀ جھ�انی ل�ر کم�ک اميلياردھ�ا د. گروه تندرو ديگ�رى را جان�شين س�ازند

افغانستان براى احياء دموکراسى وسھم گي�رى زن�ان درآن داده مي�شود،نه ب�راى 

 . برپائى يک نظام بنيادگراى زن ستيز وضد دموکراسى 
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له اتحاديه علماى اس6مى، از خ�ود واک�نش زنان کابل پس از شنيدن فيص

نشان دادند و آن را توھين به مقام زن دانسته ،با استدsل و منط�ق پ�ذيرفتنى آن 

 اظھار نمودند که زنان در واکنش به قطعنامۀ علما. ًفيصله را شديدا تقبيح کردند

 مردان مسلحي که ھرشب زنان محت�اج و ب�ى ش�وھر را در ۀچرا اين علما در بار

وترھاى خود از اين سوى به آنسوى شھر حمل ميکنند و ازآنان استفاده جنسى م

 ب�راى نفق�ه  آنھا اگر ندا در دادند که ميکنند، فيصله و فتوا صادر نميکنند؟ زنان

خود و اوsد خودشان در موسسات خارجى ک�ار نکنن�د، پ�س درکج�ا بايدکارکنن�د؟ 

���ان وج��راى زن��ى ب��ه خاص��ا کارخان��ه ي��دام فابريک��ا آياک��ه آنج��ان ب��ه زن�ود دارد ک

ده ھ�ا مراجعه کنند ونفقه خود و اوsد خود راپيدا کنند؟ آيا اين علم�ا ک�ه ھرک�دام 

ميليونھا دالر در بانکھاى خارجى ذخيره دارند ، يک دال�ر آن را ت�اکنون وصدھا 

�شور ��ل ک��ا آن پولھ�ا را در داخ��رند ت��د؟ وآي�ا حاض��رات داده ان��ان محت�اج خي�ب�ه زن

 فابريکه و يا کارخانه به مصرف برسانند تا ما زنان در کارخانه کدامبراى اعمار

  ھاى ايشان بکار بپردازيم و از مراجعه به موسسات خارجى صرف نظرکنيم؟ 

�را از ��ا چ��ن علم��ست ؟ اي��ى ني��ن فروش��ر از ت��ارجى ، بھت��سات خ��ار در موس��ا ک�آي

 وجود مردانى منکر مي�شوند ک�ه ب�ه زن�ان خ�ود اج�ازه ک�ار در موس�سات خ�ارجى

 داده اند؟ 

بگفته اين زنان در دو سال گذشته چندان بھبودى قابل م6حظه در وض�ع 

�ان را ��ادى زن افغ��دان جھ��دھاى قومان��شار و تھدي��شده و ف��ا ن��شور رونم��ان ک�زن

دوباره به عقب زندان چادرى رانده اس�ت و ھن�وز س�ايه ش�وم حاکمي�ت تفن�گ از 

ى غرايز جنسى ديده  ارضاۀسر زنان دورنشده است و به زن به چشم يک وسيل

 . ميشود 

به تائيد از اعتراضات زنان افغان بايد افزود که چرا اتحاديه علماى دينى 

زنان ش�وھردار را محک�وم نم�ي دختران صغير وافغانستان مسئله خريد وفروش 

�ه در ��شور و از جمل��ات ک��ى از وsي��6مى ، در برخ��ريعت اس��رخ6ف ش��ه ب��د ک�کنن

  شينوار ھمين اکنون رايج است ؟

آنچه «: نجيبه سيمين معلم مکتب موسيقى چندى قبل به بى بى سى گفت 

من نمى فھمم که چرا ما نبايد . ًدر افغانستان ميگذرد ، عميقا مرا نا راحت ميکند
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�ون ���و و تلويزي��ا آواز زن را از رادي���يم وي��ت کن���ود را ثب��اى خ���گ ھ��وانيم آھن�بت

�ت��ه م�سؤول فج�ايع گذش��نم ھم�ان اف�رادى ک��ن ب�شنويم؟ فک�ر ميک�ه ھ�ستند، ح�اs اي

  ».حوادث را کنترول ميکنند وآن اقدامات را از سرگرفته اند

 بى بى سى افزود ک�ه وض�عيت خ�انم س�يمين ن�شانگر م�شک6تى اس�ت ک�ه 

ب�ا س�قوط طالب�ان . زنان افغانستان امروزحتى در پايتخت کشور با آن مواج�ه ان�د

افگندن�د، ول�ى ح�اs تلويزيونھاى جھان زنانى را نشان دادند که برقع از س�ر م�ى 

طرف�داران حق�وق ب�شر ادع�ا . دوباره اين زنان در پ�شت چ�ادرى زن�دانى ش�ده ان�د

بى بى سى، .(ميکنندکه اوضاع نسبت به زمان طالبان تغيير چندانى نکرده است 

 ) ٢٠٠٣ جوsى٤

 ، زن افغان درد جانکاه ديگ�رى را ني�ز باي�د تحم�ل کن�د و آن ع6وه براين

 يا شوھران خود را در سالھاى جنگ از دست داده اند، يا اينکه بسيارى از زنان

اي�ن زن�ان ک�ه . شوھران شان مفقود اsثرش�ده ان�د وخ�ود ب�ى سرنوش�ت مان�ده ان�د

تعداد شان در ھرشھر ب�ه ده ھ�ا ھ�زار ت�ن ميرس�د، م�ورد حماي�ت ھيچگون�ه نھ�اد 

. بينن�ددولتى قرار ندارند، و مجبور اند خود ، نفقه اوsد و اطفال خود راتدارک ب

در چنين حالتى يا به روسپى گرى روى مى آورند يامجبور ميشوند شوھر دومى 

البته خوش چانسى خواھد ب�ود اگ�ر ش�وھر دوم�ى ب�دون زن باش�د، و اs . بگيرند

ًمجبورند تن به شوھرى بدھند که از قبل زنان ديگرى ھم داشته است و او شايد 
ن�انى ک�ه اطف�ال س�ر و نيم�سر زن دومى يا سومى يا چھارمى شوھر باش�د، ام�ا ز

آنان اول بايد کودکان .داشته باشند، پيدا کردن شوھر دومى برايشان آسان نيست 

خود را از س�راه خ�ود دور کنن�د، ت�ا بع�د امک�ان گ�رفتن ش�وھر دوم�ى ب�راى ش�ان 

م�صيبت ديگ�رى ني�ز در کم�ين زن�ان افغ�ان نش�سته و آن اينک�ه ، در . ميسر شود

قب�ايلى افغان�ستان زن�ى ک�ه ش�وھر خ�ود را از دس�ت برخى از روس�تاھا و مح�6ت 

داده باشد، مجبور است به عقد يکى از اقارب متوفى که پنج شش ي�ا ھف�ت س�اله 

است درآيد و منتظر بمان�د ت�ا اي�ن ک�ودک ج�وان ش�ود و راه و رس�م ش�وھر دارى 

بياموزد، ولو اين زن از لحاظ سن وسال ديگربجاى مادر يا مادر بزرگ نوجوان 

 . شته باشدقرار دا
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واقعيت اينست که زنان کشور ک�ه ب�يش از نيم�ى از جامع�ه م�ا را ت�شکيل 

 اخيربيشترين قرب�انى ، ظل�م ۀ دھسهًميدھند و در طول تاريخ و مخصوصا در دو

و ناروائى و درد و مصيبت را متحمل شده اند ، اکنون نيز در معرض ان�واع ب�ى 

 با آنکه طالبان نابود گرديده  در وضعيت موجود.ھاى اجتماعى قراردارند عدالتي

اند ، اما ترس بر جامعه زن افغان چنان مستولى است که ھيچ زنى جرئت ن�دارد 

  .بدون چادرى به بيرون از خانه پا گذارد

 به نظر ميرسد که اين بخش از جامعه ما يک بار ديگر معروض به خطر 

�ن ��ق اي��ستين ح��ت و نخ��ده اس��ه گردي��ود در جامع��وق خ��ت دادن حق��ش ، از دس�بخ

اگر از ھمين حاs در قانون اساسى . ھمانا لغو چادرى و نقاب از روى زنان است

. به اين امر توجه نشود، ممکن است در آينده دولت دچار مشک6ت زيادى ب�شود

 در امرتعليم و تربيت اوsد کشور و درامر انپس sزم است که به حضور فعال زن

 توج�ه ج�دى مب�ذول گ�ردد، و اي�ن بازسازى فرھنگى و سياسى و اقتصادى کشور

مامول ميسر نخواھد شد ، مگر آنکه از ھمين حاs در قانون اساسى مقام زن به 

 و حيثي�ت او از ھرگون�ه ش�ودعنوان مادر ، خواھر و دختر و ھم�سرمرد احت�رام 

  . تعرض و توھين مصئون گردد

 

 : ازسلب حقوق تا فروش زنان و کودکان افغان 

�زارش وزارت ��ابر گ��حبن��ه ووزارت ص���ان ، ت عام��ور زن��يش از ام��دو ب

 س�اله از دس�ت داده  ھ�ای س�ی شوھران خ�ود رادر جن�گمليون زن درافغانستان 

 وب�سياری ازاي�ن زن�ان ن�د ک�ه خ�ود ن�ان آور اطف�ال خ�ود ميباش�ندبيوه ش�ده ا واند

 مجب�ور مي�شوند ت�ا کودک�ان خ�ود را در از مرگبخاطر نجات اطفال کوچکتر خود

�دل ��ا ٨٠ب��د١٠٠ ت��ند٥٠٠ًرتا ون��ناس بفروش��راد ناش��ه اف��ر ب��و. دال��زار زن بي�ۀ  ھ

فروش قرار ميگيرند و ي�ا مجبورمي�شوند بيع و توسط وارثين شوھر مورد ديگر

براى ازدواج مجدد خود ابتدا فرزندان شوھر اولى را از خود دور کنند و بعد ب�ه 

ى زنانى که حاضر به فروش کودکان خ�ود نم�. نکاح شوھر جديد در آورده شوند

�ان ��ا کودک��شوند ت��اخته مي��ى وادار س��وھر دوم��رف ش��س از ازدواج از ط�ش�وند، پ
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�ند���ود را بفروش���رو . خ���ارى روب���صيبت ب���وم و م���ت ش���ا سرنوش���ان ب���ن کودک��اي

عده يى مورد تجاوز جنسى قرار ميگيرند و برخى به گ�دائى روى م�ى : ميگردند

را ب�ار م�ى آورند وبه جمع کودکان خيابانى مى پيوندند و پ�روبلم ھ�اى اجتم�اعى 

 آورند 

براى رسانه ھاى گروھى غرب وقتى خبرى از خريد وفروش انسانھا در 

قرن بيست ويکم پيدا شود، بدون ترديد يکى از داغ ترين موضوعات روز بشمار 

ج�اى تعج�ب اس�ت ک�ه چ�را اتحادي�ه علم�اى دين�ى افغان�ستان م�سئله خري�د .مى آي�د

کنن�د ک�ه ب�رخ6ف ش�ريعت وفروش کودکان وحتى زنان ش�وھردار را محک�وم نمي

�ج ��ون راي��ينوار ھم�ين اکن��شور و از جمل�ه در ش��ى از وsي�ات ک�اس�6مى ، در برخ

 است ؟ 

 از خريد وفروش و ش�کنجه زن�ان ٢٠٠٣ جوsى ٤بى بى سى در تاريخ 

�ا��ع آنھ��ل فجي��رز قت��ا م��وھردار ت��گ (ش��رار زن از چن��ا ف��ول ي��دم قب��ورت ع� در ص

ش�ينوار در نزديک�ى مرزپاک�ستان، ) وsي�ت(ُاس�تان« :  گزارش داد )شوھر دومى

پادينه ھيله ، فعال حقوق زن�ان .... بخاطر قاچاق مواد مخدر و زنان شھرت دارد

تا حاs اوضاع با وقتى که طالب�ان برس�رکار بودن�دھيچ فرق�ى نک�رده « : ميگويد 

او ميگوي�د، زن�ى را مي�شناخته ک�ه از خان�ه ايک�ه ب�ه آن فروخت�ه ش�ده ب�ود . است

 خانه برادرخ�ود بازگ�شته ب�ود، ام�ا در خان�ه ب�رادر او را مج�ازات فرارکرده و به

ابتدا آب جوشان بر بدنش ريختند وبعد با کيبل در پشت ماش�ين ب�سته ش�د . کردند

گويا اين درس عبرتى ب�ود . و روى زمين کشانده شد و سپس براو شليک کردند

 » .براى زنانى که وقتى آنھا را فروختند، اعتراض نکنند

�وھر��ردزن ش��ت ک��رى حکاي��ده ديگ��ه ش��را «:  دار فروخت��ل م��ال قب�ده س

فروختند، آن زمان من از شوھر اولم سه بچه داشتم، اما وقت�ى ش�وھرم زن دوم 

پ�سرم وقت�ى دي�د ک�ه . و ديگر نگذاشت بچه ھايم را ببينم.را گرفت ، مرا فروخت 

رم را حاs ھم حق ن�دارم دخت�. مرا بزور ازخانه بيرون کردند قلبش ايستاد و مرد

آنھ�ا بچ�ه ام را ب�زور از .ببينم ، وقتى از او ج�دا ش�دم ، پ�ستانم ھن�وز ش�ير مي�داد

در ش�ينوار ھ�ر زن ح�دود س�ه ھ�زار دالرفروخت�ه مي�شودکه » .آغوشم ج�دا کردن�د
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�ت ��وھر زن درياف��ا ش��ونى ي��انواده خ��ه خ��ت ک��ولى اس��راى پ��ا ب��ه ي��زه آن تنبي�انگي

  )٢٠٠٣ جوsى ٤بى بى سى، .(ميکند

ام اختطاف و قاچاق کودکان و جوانان را در کشور محکوم چرا علماى کر

�ان ��شور جري��ت ک��ه در پايتخ��ھرھا و از جمل��ر ش��ون در اکث��ين اکن��ه ھم��د ک�نميکنن

�اه . دارد��نج م��ستان ، در پ��شر افغان��وق ب��ستقل حق��سيون م��زارش کمي��ق گ��ر طب�ب

 مورد اختطاف کودکان در شھر کابل صورت گرفته ٣٣٢اخيرتا اوايل سپتامبر ، 

به ک6م ديگر .  سال تشکيل ميدھد١٢ در صد آن را کودکان کمتر از ٨٠که است 

 ت�اى آن کودک�ان ٨ واقع�ه اختط�اف در کاب�ل ص�ورت ميگي�رد ک�ه ١١در ھر ھفته 

ً ربوده شدن عمدتا با سه مصيبت روبرو  ازاين کودکان پس.  سال استند١٢زير 

  : ميگردند

عد بعنوان برده بفروش اول ، مورد استفاده ھاى جنسى قرار ميگيرند و ب

�ند ��در. ميرس��واد مخ��ان م��ن ش��ى در بط��ل جراح��ک عم��ط ي��روھين( دوم، توس�) ھ

جابجا ميشود و از کشور بيرون ساخته ميشوند و دوب�اره ب�ا عم�ل جراح�ى م�واد 

ھ�اى اي�ن کودک�ان بي�رون ) کلي�ه(مخدر از بدن شان خارج ميگردد، س�وم ، گ�رده 

د و خود اطفال با يک گ�رده زن�دگى کشيده ميشود وبه قيمت گزافى بفروش ميرس

  . پر درد و رنجى را ميگذرانند

�د ��اى خري��حنه ھ��ى از ص��ى، يک��ست غرب��ک ژورنالي��ول ي��رزاده از ق��ارون امي�ھ

 :ميک�شدوفروش دختران افغان را توسط قاچاق بران پاک�ستانى،چنين ب�ه تصوير

 غ�ان ب�هًدر مناطق قبايلى معموs مردھا در انتظار شکار خانواده ھاى ن�و وارد اف

 دالر امريکائى دختران ١٠٠ الى ٨٠ًاص6 مردان قبايلى با مبلغ . پاکستان ھستند

  . را از خاواده ھاى فقير که توان غذا دادن به فرزندان خود را ندارند، مى خرند

در جمرود در ميان مجتمع ھاى زياد يک عمارت بزرگ مربوط به عج�از 

�م اص�لى او نباش�د( خ�ان اس�ت ��ايد اي�ن اس��). ش��حتمند و خ��ک ان�سان ص�ود خ�ان ي

لنگى سبز زيتونى به سرداشت و بط�ور مت�واتر دان�ه ھ�اى ت�سبيح . تنومند است 

�ى آورد���دا در م��ه ص���ود را ب��ھايش .خ���ه بالباس��دش ک���فيدبيل مانن��ش س���ا ري�او ب

ھمخوانى داشت، ت�صوير ي�ک م�رد روح�انى را ترس�يم مينم�ود، ام�ا او ي�ک م�رد 

  . روختًتجارت پيشه بود، او عم6 انسان ميف
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  اين دختر برمصيبت خوداشک ميريزد

  

�اق ��ع، ات��لى مجتم��اختمان اص��اى ٤٠ در ٣٠در س��الين ھ��ا ق��زين ب��ى م� فت

افغانى قرار داشت که بعد از پائين رف�تن از پل�ه ھ�ا ص�االون اص�لى ش�روع مي�شد 

اين ھمان دربار خان بودکه با . در حقيقت مھمانان به اين اتاق رھنمائى ميشدند.

در آنجا چلم و چاى س�بز ب�ا ب�شقاب ھ�اى پ�سته .گين مزين شده بودبالش ھاى رن

مھمان�ان ک�ه ھري�ک . که باsى ميز گذاشته شده ب�ود، از مھمان�ان پ�ذيرائى مي�شد

سرانجام ب�ا . خريدار بودند بتدريج وارد صالون شدند و درجاى خود قرار گرفتند

�د��الون ش��ان واردص��اموش و خ��ان خ��ه مھمان��ان ھم��اره ميزب��ر از دروا.اش�زه ديگ

 س�ال ب�يش ١٤ص�الون ي�ک خ�انم م�سن ب�ا دخترک�ى sغ�ر ان�دام و ش�رمندوک ک�ه 

خان که ھنوز دان�ه ھ�اى ت�سبيح عب�ادت . نداشت وارد شدو روى ستيژ قرارگرفت

�ه ����رک را ب����صر دخت����ه مخت����رد، تاريخچ���دل ميک����ر ب����ى ديگ����ى پ����ويش را يک��خ

سى وى در توصيف دخترک گفت که او باکره است وب�ا ھيچک�. حضارتوضيح داد

�ت��ته اس��سى نداش��ه جن��رک از .رابط��شمان دخت��بزى چ��دام وس��رى ان��ا sغ�ًع6وت

مزاي�ده . مزيتھاى ديگر دخترک بود که از ط�رف خ�ان ب�رخ م�شتريان ک�شيده ش�د

 دقيق�ه نگذش�ته بودک�ه يک�ى از خري�داران تقاض�اى تفت�يش ١٥آغ�از ش�د و ھن�وز 

پستانھايش را دخترک را نمود، در نتيجه خانم مسن پيراھن دخترک راباs زد و 

در اي�ن ش�ب . ًبه حضار نشان داد و بعد دندانھايش را ديدندک�ه ک�ام6 س�الم بودن�د

 دخت�ر بف�روش رس�يدکه ص�رف چھ�ار ت�ن آن�ان ب�اکره بودن�د، ھرچن�د ١٥بيش از 
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�ت ��ان ميگف��ه خ��د، چنانچ��اکره بودن��ا ب��ه آنھ��ان ھم��ول خ��ا را « : بق��ن بھترينھ�م

ت آورد، درحالى که اجنت ھ�اى او او دراين شب مبالغ ھنگفتى پول بدس» ميخرم

  .  دالر خريده بودند١٠٠ تا ٨٠کودکان را بين 

 ٢٧٥٠ ھزار روپيه پاکستانى که معادل ١٦٥ ساله به مبلغ ١٤يک دختر 

�يد��شد ب�ه ف�روش رس�. دال�ر امريک�ائى مي

�ه ��رک ب��ه دخت��د ک��ه ش��ين زمزم��ا چن�آنج

�شود��رده مي��ى ب��ا . دوب��ر دخترھ��ا ديگ�ام

دخت�ر ديگ�ر . چندان بخت خ�وب نداش�تند

�ه ����ياه ١٨يک����شمان س����ود و چ����اله ب��� س

�ا ��ى ب��ود، ول��م ب��اکره ھ��ت وب��ن داش�روش

 دال�ر ٢٤٥٠مردان ديگر مقاربت داشته، به حلقه روسپيان شھر sھور به مبل�غ 

�ا . امريک�ائى فروخت�ه ش�د��ود ميکردن�د ک�ه گوي��د مردھ�ا درظ�اھر چن�ين وانم�ھرچن

اکثريت دختران ب�ه . داشتدختران رابه منظور ازدواج ميخرند، اما اين واقعيت ن

منظور روسپى گرى خريدارى ميشدند و خوشبخت ترين آنھا خدم�ه در خان�ه ھ�ا 

  ) ٢٠٠٣ اکتوبر٢٧سايت آريائى، (» .ميشدند

 سپتمبر از افزايش ٢٥صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحدروز 

وى ادوارگ�ارودين س�خنگ. اختطاف کودکان و افراد شھر کابل ابراز نگران�ى ک�رد

�ت ��ل گف��سف درکاب��ر يوني��ستقل : دفت��سيون م��وى کمي��شره از س��اى منت��زارش ھ�گ

) يونيم�ا(حقوق بشر افغانستان و دفتر نمايندگى سازمان ملل متحد در افغانستان 

 ساله بکشورھاى ھمسايه ٤نشان ميدھد که در مناطق شمال غربى حتى کودکان 

 . قاچاق ميشوند که بسيار نگران کننده است 

 سال از يکى ١٤ تا ٧ تن از کودکان سنين ٢٠٠ين سازمان بگزارش ھم

�ستان ��ات افغان��6ن(از وsي��ستان ) بغ��ه عرب��ستان ب��ق پاک��ده واز طري��اف ش�اختط

اين کودکان در آنجا به گدائى پرداخته ، عايد روزانه . سعودى انتقال داده شده اند

کان خيابانى از  تن از اين کود٥٠ًاخيرا . خود رامجبورند به قاچاق بران بپردازند

طرف پليس عربستان سعودى دستگير و شناسائى ش�ده و دوب�اره ب�ه افغان�ستان 
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اختطاف وفروش کودکان از وsيت بدخشان بطور نگ�ران کنن�ده . برگردانده شدند

 . اى دوام دارد

 س�ال ب�راى ١٧ ھزار از کودکان زي�ر ٨ع6وه برين در حال حاضر حدود 

ه ان�د در ص�فوف جن�گ جوي�ان بپيوندن�د ، اعاشه خانواده ھاى خويش مجبورش�د

اع6م نمود که در نظر دارد اي�ن ) يونيسف( سازمان حمايت از کودکان ملل متحد

کودکان را از صفوف نيروھاى جنگ بيرون بکشد و زمينه تعليم و تربي�ت س�الم 

  ) ٢٠٠٣ اکتوبر١٣ سپتمبرو ٢٨سايت آريائى ، .(آنان را فراھم کند

�ان ��دای آلم��بتنيزص��ی  بمناس��ی س��ی ب��زارش ب��بيه گ��انی زن، ش� روزجھ

 اي�ن رس�انه .گزارش داد که خريد وفروش زنان درافغانستان روبه افزايش اس�ت

�ست��م ني��ان ک��ان افغ��شک6ت زن��ه، م��زود ک��شونت. اف��واع خ��ا، ازدواج  ان��اي  ھ�ھ

�اري، ازدواج���ت، ازدو اجب���ل از وق���اي قب���ايت و دهھ���دون رض���شکل   اج ب���ا م��ھ

  .رارداردبرسرراه زن افغانستان قديگر

�ت، ��رح اس��اد مط��سيار ح��ورت ب��ه ص��ه ب��شکلي ک��ا م��روش "ام��د و ف�خري

�ان��ود دارد" زن��ستان وج��ف در افغان��کال مختل��ه اش��ه ب��ت ک��شک6ت، .  اس��ن م�اي

درد ورن�ج عرصه زن�دگي را ب�ر زن افغ�ان تن�گ ک�رده و او را در گ�ذر زن�دگي ب�ا 

 .  مواجه ساخته استفراوان

ھاي نھادھاي مدافع حقوق زنان و  ھاي اخير زنان بيشتر به ت6ش در سال

س�ان ق�وانين ب�ر ھم�ه ش�ھروندان  دولت چشم اميد دوخته بودند ت�ا ب�ا اج�راي ي�ک

 چون يک انسان اننآ فضايي در کشور ايجاد شود که با بدون ھيچ گونه تبعيض،

 گ�ره از ھ�ای خ�ارجی در ک�شورنه تنھ�اروح�ضور ني ام�ا متاس�فانه در،رفتار ش�ود

�شد��شوده ن��ان گ��شک6ت زن��ه  م��صايب بلک��شک6ت و م��ر م��ه روز ب��ان  روز ب�ش

 . افزوده گرديد

�د��ان ميگوي��دای آلم��گر ص��ه: گزارش��ت  گوش��ان در وsي��شک6ت زن�اي از م

ننگرھار را در گفتگويي با خانم عاليه خاوري، آموزگ�ار م�سايل اجتم�اعي زن�ان 

ت�ر ص�داي زن�ان آن   وsيتي ک�ه ب�ا وج�ود م�شک6ت گ�سترده، ک�م.  به بحث گرفتيم

 . يابد تاب ميباز

 مشکل عمده زنان وsيت ننگرھار چيست؟: دويچه وله
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ھ�ا   مظل�وم ھ�ستند؛ ب�ا س�ختيچ�اره و  زن�ان افغان�ستان ب�ي: عاليه خ�اوري

. کنن�د  گريبان ھستند و م�ردان، زن�ان را ب�ه ق�سم م�ال خري�د و ف�روش م�يودست 

وھر  طفل ھستند که از خانه ش�٦ يا ٥شوند مادران  زناني که خريد و فروش مي

 .کنند دوم خود فرار مي

اي در طي چن�د س�ال اخي�ر ب�ه   در وضعيت زنان چه بھبودي:  دويچه وله

 وجود آمده است؟

ھا تغييرات آم�ده؛ ب�د   در بعضي جاي) دادنبدل("  بد" در :عاليه خاوري

ھا زياد مانده؛ مخ�صوصا در ول�سوالي  کم شده اما در ولسوالي) در مرکز(و بدل 

که خريد و فروش  در شينوار به جاي اين.  شينوار زياد استخوگياني، شيرزاد و

شود با وجودي که  براي اين که زن وقتي که پير مي. زن کم شود، زياد شده است

 . خرند  تر را مي  جوان) زن(فروشند و يک   باشد، او را مي   طفل مي٥ يا ٤مادر 

 دليل خريد و فروش زنان به طورعموم چيست؟: دويچه وله

ب�اقي (مردم ش�ينوارعنعنه و رس�م و رواج ش�ان از س�ابق :  خاوريعاليه

پرسيم  چرا اين کار   ھايي که ھمراه شان داريم، مي  ما در مصاحبه. است) مانده

گوين�د، اگ�ر ي�ک م�رد زن خ�ود را نفروش�د و ت�ا آخ�ر ب�ا ي�ک زن   کنيد؟ م�ي را مي

بخري و اين ي�ک تواني زن ديگر   گويند تو نامرد ھستي که نمي  زندگي کند، مي

گوين�د م�ا مجب�ور ھ�ستيم اگ�ر از زن خ�ود   ھا م�ي آن. زنند  شرم است  و طعنه مي

 چند روز پيش يک خ�انمي . ر بخريمراضي ھم باشيم، او را بفروشيم و يکي ديگ

  دخت�ر رض�ايت چ�ون ه ب�ودکه کاکايش به زور او را ب�راي پ�سر خ�ود ن�امزد ک�رد

 .  خودکشي کردنداشت 

سي زنان به مراجع قانوني در وsيت ننگرھ�ار چگون�ه دستر: دويچه وله

 است؟ 

ست، رياس�ت ام�ور زن�ان ھ�حق�وق بشر.  زياد امک�ان دارد: عاليه خاوري

کنن�د، رس�م و  ھست، مراکز زنان ھست، اما وقتي زنان به اين مراکز مراجعه مي

�انون رواج��ا ق��ه تنھ��ت ن��ان اس��ا در مي��ي. ھ��فيدھا را م��ش س��ه ري��را ک��د و  چ�خواھن

�ي  يمي�انج��ري م��ي  گ��وھر داده م��ل ش��ه فامي��اره زن ب��د  و دوب��ن   کنن��ود و در اي�ش

ش�وند ک�ه ب�از ھ�م   من�د م�ي  ھا ھ�م عق�ده شود و فاميل  صورت گناه زن دو چند مي
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حتا کساني بودند که وقتي به مراجع قانوني . دھند کنند و زجر مي زيادتر ظلم مي

 .   ھا را کشتند شان آن  ميلمراجعه کردند و باز به فاميل برگردانده شدند، فا

نھادھاي مدافع زنان در رفع  خشونت علي�ه زن�ان و ممانع�ت : دويچه وله

 ھا چقدر موثريت داشته اند؟   از خريد و فروش آن

گيرند روز ب�ه روز  تعداد زناني که مورد خشونت قرار مي: عاليه خاوري

ي�اد دارن�د و از افزايش يافته است؛ چ�ون مردان�ي ھ�ستند ک�ه پ�ول دارن�د و پ�ول ز

طرفي شمار زيادي از مردم افغانستان فقير ھستند و دختران خود را در بدل  پول 

کنن�د ب�ه ک�سي بدھن�د ک�ه پ�ول بي�شتر ب�ه   دھند و حتا دختران خود را سعي مي مي

  . ھا بدھد و به فکر اين نيستند که آن مرد زن و بچه دارد يا ازدواج کرده است آن

 ديگر از خريد وفروش زنان ودختران در در صدای آلمان در يک گزارش

  :وsيت سرپل نيز خبرميدھد ومينويسد

ھای معمول خانوادگی تنھا مشک6ت زنان   تجاوز جنسی و خشونت

. کنند شکايت می زنان و دختران از خريد و فروش شان    در وsيت سرپل،. نيست 

   . گويد  میسخن فروخته شده است،      ساله از اين که دو بار١٦دختری 

و  ھزار افغانی ٧٠صدای آلمان گفت بار اول به / اين دختر به دويچه وله

بود که  او کودک خردسالی . ھزار افغانی فروخته شده است    ٣٥٠    بار دوم به

عمه . ش کند بزرگ اش سپرد تا  او را به عمه   پدرش. مادرش را از دست داد

چون به او مانند پسرش شير  کند، اما    داش نامز خواست او را با پسر معلول می

   . درآورد داده بود، نتوانست دختر را به عقد پسرش 

بودن در کنار عمه و استفاده از شير او در کودکی، به اين دختر 

به گفته  . اش با تبادل پول دست به دست شد در ميان دوستان   او. مصوونيت نداد 

ماما او را در . فروخت ی او را به مامايش افغان     ھزار٧٠خودش، عمه در بدل 

  . اش فوت کرده بود مردی داد که زن به      ھزار افغانی٣٥٠ای ديگر در بدل  منطقه

قبل از عروسی ھرگز موفق به ديدن او نشدم و «: افزايد اين قربانی می

شوھر  به اجبار مرا به . شوھرم را ھم مامايم دريغ کرده بود   حتا ديدن عکس 

   .» کنم خواھم شوھر  زندگی کنم و حتا نمی   خواھم با او ديگر نمی. ددا
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خانم ديگری، بعد از فوت شوھر با سه فرزندش مدتی در خانه برادرش 

   ساله ٦٥  گويد برادرش او را در بدل مبلغی پول، به يک مرد  می   او. زندگی کرد 

ش را نيز نگھداری  ندانفرز راضی بود، به شرطی که    او به اين معامله. فروخت

رانده و عليه خود او نيز خشونت کرده  خانه    اش را از کند، اما شوھرش فرزندان

مدير جنايی کلمات ناشايسته «: کند می   نيز شکايت اکنون از ادارات دولتی . است

   .».به من گفته است که قابل گفتن نيست 

او . ان راضی نيستھای قرباني گيری دوسيه خانم آرزو از کندی در پی

ھا در وقت و زمان sزم مورد تحقيق و بررسی قرار  دوسيه » : گويد می 

تجاوز  افغانستان اغلب موارد خشونت عليه زنان به شمول    البته در. »گيرد نمی 

   . ماند جنسی، در خفا می

    . است دويچه وله به دليل حساسيت موضوع، نام قربانيان را افشا نکرده : نوت

  

 

  سرگذشت گلثومه،عروس چھارساله

  نمونه يی از ازدواجھای اجباری

  

�دام  ��ر ان��ه وsغ��م بني��يمااما ک��وش س��ا وخ��ودک زيب��ن ک��ه ٨ -٧اي��اله ک� س
از رخ باs زده و دست زير اsشه مثل ) برقع(چادري 

 ساله غرق در تفکراس�ت ، ب�ه چ�ه م�ي ۶٠يک خانم 
انديشد؟ به عروس�کھايش و ي�ا ب�ه ھم�سن وس�اsنش 

به مدرسه ميروند؟ به غم ج�دايي ازم�ادر وپ�در و که 
خواھر و برادرش يا به شوھر ن�ره غ�ولي ک�ه از راه 
�رار ��سي ق��ورد آزار وتجاوزجن��از م��د و او را ب�ميرس

ًمن از خوان�دن سرگذش�ت گلثوم�ه اوsس�خت . ميدھد؟

. ًمتاثر شدم وثانيا به عنوان يک م�رد خجال�ت ک�شيدم
���ل مع��ن طف��اح اي��ه نک��سی ک��دانم آن ک��اله ۴صوم نمي��ي س��ک مردس��ا ي��اله را ب� س

بسته،اگر اين کودک از خودش می ب�ود، آي�ا راض�ی مي�شد او را ب�ه عق�د آن م�رد 
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پخته سال درآورد؟ خواندن سرگذشت اين کودک وجدان بشريت متم�دن را تک�ان 
  . ميدھد وسخت ترين قلبھا رابه دردمي آورد

وجامع�ه شناس�انۀ  جرمن، چشمم به مقالۀ عالمانه -ًاخيرا درپورتال افغان
�ل ��سانھا، عم��ورد ان��6ک داوري در م��لي آن، م��ضمون اص��ه م��ديد  افتادک��اي س�آق
آنھاست، و در يکجا اشاره به ستمي در حق دختري سيزده ساله از سوي ھ�شت 

�ود���ده ب���ادي ش���داران جھ���ن ازتفنگ���ر. ت���ن دخت���ان ١٣اي���ود بي���ه خ���اله  چنانک�� س
�ادي ق��ول جھ��ره غ��ر ن��شت  نف��سي ھ��اوز جن��ورد تج��د از ميکرد،م��ه  وبع�رارگرفت
�رار��ه ف��ق  ب��رانجام موف��سي س��ت جن��ل  آزار واذي��ال تحم��ران  دوس��ه اي��شور ب�ازک

ميشود  ورنج ودرد ناش�ي از آوارگ�ي ودوري از خان�ه وکاش�انه و واب�ستگان را  
بجان ميخرد و پس از تحم�ل س�الھا درب�دري در اي�ران در ھج�وم اخ�راج اجب�اري 

�د��ور ش��شور ،مجب��ا ازآنک��داي ا افغانھ��ا ص��گ داران ت��ه تفن��ود را علي��راض خ�عت
جھادي مسلط برسرنوشت ک�شور، از برنام�ه تلويزي�وني خ�انم س�جيه در امريک�ا 

شنيدن اين سرگذشت درد آور که اشک تأثر را از . بگوش ھموطنان خود برساند
چشمان بسياري از شنوندگان بشمول خانم س�جيه ج�اري س�اخته ب�ود، م�را ب�رآن 

ا ب�ه عن�وان نمون�ه ديگ�ري از تج�اوز وخ�شونت  ساله ر۴داشت که قصۀ گلثومه 
ب�روي ص�فحه انترن�ت بب�رم ت�ا خوانن�ده ب�ا ) ول�و تک�رارھم باش�د( عليه زن افغ�ان

�ياھي را ���ار س���ه روز و روزگ���ادي، چ���اsران جھ���گ س���ه تفن���د ک���ساس بدان��اح
برسرزنان ودختران بي دفاع افغان آورده اند و ھنوز سايه شوم شان از سرمردم 

  . نشده استمظلوم افغان بدور 

• * *  

گلثومه ھنگامي که دھنش بوي شيرميداد و بيش ازچھارسال نداشت ، به 
درخانه شوھر با خشونت خسر وبي . مرد سي ساله اي بنام شوھر سپرده ميشود

�رار ��وب ق��ت و ک��ورد آزار ول��ته م��ردد و پيوس��ه ميگ��ود مواج��شوي خ��ري خ�مھ
�رد��د . ميگي���ي و ص��سمي وروح��ج وآزارج���ل رن��ال تحم��ش س���د ازش��م بع���ا زخ�ھ

�د ��ه ش�وھر ف�رار ميکن��ا دس�ت وپ�اي شک�سته از خان�وجراح�ت در ب�دن ک�وچکش ب
 ...وسرنوشت او را به يک يتيم خانه کابل با اندکي مھر ومحبت آشنا ميسازد

جانک�اھي اس�ت ک�ه س�خت  داستان زندگي پ�ر ازدرد ورن�ج گلثوم�ه ، ق�صۀ
بودن خود بيزار ترين دلھا را به رقت مي آورد وانسانھاي با وجدان را از انسان 

داستان نويسان وفلم نامه نگاران افغان مي بايستي بدين فاجعۀ قرن در . ميسازد
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يک کشور اس6مي بنام افغانستان  توجه مبذول  نمايند  ودر آن مورد توان وقلم 
  .خود را بکار اندازند

ً اتفاقا ساعت خواھر ش�وھر گ�م مي�شود واي�ن ام�ر بھان�ه اي بدس�ت خ�سر 

م�ۀ مع�صوم را از باي�ت گ�م ش�دن س�اعت دخت�رش م�ورد ل�ت وک�وب ميدھد تا گلثو
براثر اين لت وکوب بازوي راس�ت . قراردھد و بدن وي را زخمي و خونبارسازد

صداي ناله . و پاي راست گلثومه مي شکند وخون از محل زخمھا جاري ميگردد
�د��دادش نميرس��سي ب��ي ک��شود، ول��د مي��مان بلن��ه آس��رک ب��راش دخت��اد دلخ�. و فري

ون آميزفرياد ميزند که اگر او ساعت گمشده را تا ف�ردا پي�دا نکن�د وي را ُخسرجن
گلثومه که براثر لت وکوب از جايش بلند شده نميتواست، روي پارچ�ه . مي کشد

گليم در بيرون در وازه خانه خسر افتاده  وفکرميکند که اگر از خانه ف�رار نکن�د 
  . خسر بيرحم  براستي فردا او را خواھد کشت 

وقتي او را در وزارت امور زنان ديدم، : نده غمنامه گلثومه ميگويدنويس
دست مرا ميان دو دست کوچکش گرفته و با گرمي فشرد وبعد راجع به زنده گي 
�ث ��شد، ق�صه ميک�رد و گ�اھي مک��ش ھف�ت  س�ال گذش�ته  مي�اش ک�ه مرب�وط ب�ه ش

اين باور نميکردم دختري در . نموده اشکھايش را با گوشه چادرش پاک مينمود
او ک�6ه س�رخ . سن و سال کم چنين زندگي وحشتناک را پ�شت س�ر گذاش�ته باش�د

چ�شم ھ�اي زيب�اي ن�سواري . بيسبال بر سر و چادر نارنجي  روي آن کشيده ب�ود
 .داشت، در چھره زيبايش خنده مقبولي ديده ميشد

در نزدي�ک قن�دھار " م6 علم آخن�د"داستان زندگي وي از قريه يي   بنام 
يکسال بعد مادرم با . وقتي سه ساله بودم پدرم فوت نمود: ميگفت. دآغاز ميگرد

يک مرد ديگر ازدواج نمود، اما پدر اندرم مرا نمي خواست تا با ايشان زنده گي 
ھمان بود که مادرم مرا با وعده عروسي براي پسر بزرگ ھمسايه که س�ي . کنم

 . ساله بود داد

 غ�م زن وش�وھر را بخ�ورم؛ در سن پنج سالگي مجبور شدم که   نه تنھ�ا
گلثوم�ه م�ي . بلکه بايد خدمت  خسر وخشو با دوازده نف�راوsد ش�ان را ھ�م بک�نم
 .گفت ھمه در آن خانه بيرحم بودند اما خسرم بيرحم ترين ھمه بود

خسرم از من ميخواست تا ھمه کارھا رامن پيش ببرم ، کاs شويي ک�نم ، 
��ان بپ��وش خان�ه را ج�ارو ب�زنم ، آرد خمي�رکنم ون�زم وآب از چ�اه بک�شم وچ�ای ج
وقتي که نمي توان�ستم کارھ�ا را در . بدھم و تمام کار ھاي خانه رامن انجام بدھم
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موقعش انجام دھم، تمام اعضاي خ�انواده ب�ه ل�ت و ک�وب م�ن م�ي پرداختن�د و ب�ا 
خسرم برايشان گفته بود که او را در پاھا و دست ھا بزني�د   . سيم برق مراميزدند

 .  را بشکنيد اما به   روي و صورتش نزنيد که معلوم ميشوداستخوانھايش

مريض زماني ھم ميشد که آزار فاميل از چوکات اذيت گذشته مانند اشخاص      
�ي  و���اقو زخم���ارد و چ���ا ک���ه ب���ين انداخت���ک وي را روي زم���دن کوچ���ست ب��سادي

گلثومه مي گفت تنھا يک بچه در فاميل خسرم که ھمسن و سال من بود .ميکردند
�ن " عتي�ق هللا"ن�ام ب��سر دل�ش ب�ه ح�ال م��ه ھم�ه م�را ميزدن�د، آن پ�م�را نمي�زد بقي

ميسوخت و گاھي برايم غ�ذا م�ي آورد و ھ�م وقت�ي خ�شويم او را م�ي فرس�تاد ک�ه 
او ميرفت و وقتي مي آمد ميگف�ت چ�وب پي�دا نک�رده . چوب بياورد تا مرا لت کند

ع م�ي ش�د و ميگف�ت وقتي ديگران به لت و کوب من م�ي پرداختن�د، او م�ان. است
من حاs گاھي راجع به او . اينکار را نکنيد که گناه دارد. گلثومه خواھر من است

فکر ميکنم و مي گويم کاش او اينجا با من ميبود، ومي توانستم او را برادر خود 
  .بدانم

من تنھا وقتي اجازه داش�تم در خان�ه بخ�وابم ک�ه مھم�انی : کلثومه ميگفت
آنھم . ير آن روي پارچه   نمدي  در بيرون خانه جايم بوددر غ. در خانه مي بود

در تابستان ھواگرم بود اما درزمستان که ھوا سرد ميشد،از . بدون لحاف يا کمپل
�دم��ود ميلرزي��رما بخ��ي . ش�دت س��ذا م��ي غ��ا کم��اف ب��ل و لح��ا ب�رايم کمپ��سايه ھ�ھم

. طلع شديکشب وقتي ھمسايه ھا برايم نان و کمپل آورده بودند، خسرم م .آوردند
�ويلي ��ک اط�اق تاري�ک، درون ح��سيار ل�ت و ک�وب نم�ود، در ي�بع�د از آنک�ه م�را ب

تمام روز را زنداني مي بودم،  شب ھا براي تشناب رفتن .براي دوماه بندي نمود
.  ساعت فقط يک وع�ده غذاميدادن�د٢۴ًو بعدا برايم کمي غذا در . رھايم ميکردند

در  . کمي لوبيا با نان برايم ميدادندگاھي . غذاي من ھميشه نان خشک با آب بود
روزھاي که در خانه بندي بودم، با خود آرزو ميکردم که کاش پدرم زنده ميب�ود 

ام�ا بي�ادم م�ي آم�د ک�ه پ�درم م�رده   و . و با مادرم مي آمدند و مرا نج�ات ميدادن�د
 .مادرم شوھر ديگر دارد که مرا نمي خواھد و نمي آيد

تو چرا نمي ميري "سرم  مي آمد و ميگفت وقتي در خانه زنداني بودم خ
من ھروز کوشش ميکنم تا نان کمتر براي�ت ب�دھم ک�ه بمي�ري ام�ا ت�و ھن�وز زن�ده 

 "ھستي
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وقتي براي آخرين مرتبه م�را از زن�دان ح�ويلي رھ�ا کردن�د، خ�سرم دس�ت 
خيل�ي . ھاي مرا از پشت بست و چاينک پر از آب جوش را بر سرو پشتم ريخ�ت

 چشم ھاي اشک آلودش را با گوشۀ چادرروي سرش  پ�اک گلثومه. دردناک بود
پ�نج روز بع�د خ�سرم . من چيغ ميزدم و از درد فريادم ميکشيدم: کرد و ادامه داد

دوباره به لت و کوب شديد من پرداخت، چرا ک�ه س�اعت دس�تي دخت�رش گ�م ش�ده 
. با چوب به لت و کوب من آغاز کرد. او فکر ميکرد من ساعت را دزديده ام.بود
و دست و پايم را در حال زدن شکستاند و مي گفت اگر تا فردا ساعت پيدا نشود ا

 .من ترا ميکشم

آنشب گلثومه تصميم به فرار ميگيرد و با زحمت زياد از خانه خسر خود 
پنھ�ان مي�شود و درح�الي ک�ه از . را بيرون ميکشد و دورت�ر در زي�ر ي�ک ريک�شا

 وقتي صاحب ريکشا م�ي خواھ�د فردا. درد وترس بخود ميلرزيد از ھوش ميرود
گلثومه با بدن خون آلود و دست و . ريکشا را حرکت بدھد متوجه گلثومه ميشود

پاي شکسته وچشمان  اشک آلود قصه لت وکوب خ�ود را ب�ه مال�ک ريک�شا م�ي 
�د��د. گوي��سرش برنگردان��ه خ��ه خان��اره ب��ه او را دوب��د ک��ا ميکن��ک  . واز او تمن�مال

د و او را ي�ک راس�ت ن�زد پ�وليس ب�رده ت�سليم ريکشا دلش بح�ال گلثوم�ه مي�سوز
 .ميکند و پوليس گلثومه را در شفاخانه بستري ميسازد

او . گلثومه ميگويد داکتري که مرا معالجه ميکرد شخص بسيارخوبي بود
بسيار جگر خون و ناراحت  شده گفت کاش مي توان�ستم ت�را ب�ه چھ�ارراھي م�ي 

 تا ببينند و ديگر کسي چن�ين بيرحم�ي بردم و بدنت را به تمام مردم نشان ميدادم
  . را در حق يک طفل نکند

گلثومه حکايت ميکرد که من خيلي خوش�حال ب�ودم ک�ه در ش�فاخانه تخ�ت 
�تم��ذا داش��واب و غ��اميلم . خ��ه ف��اره ب��را دوب��دم م��وب ش��ي خ��ردم وقت��ر ميک��ا فک�ام

گثومه يک م�اه در ش�فاخانه ب�ستري ب�ود ت�ا زخ�م ھ�اي ب�دنش ق�دري . خواھند داد
م يافتند ، اما زخم ھاي رواني اي�ن طف�ل ش�ايد س�الھا و ت�ا وق�ت م�رگ ب�ا وي التيا
 .باشد

�ود��ه ب��وليس گفت��ه پ��ود ب��ات خ��ه در تحقيق��سر گلثوم��ن : خ��ف ج�او تکلي
گرفتگي دارد و از زينه بزيرافتاده ومجروح شده اس�ت، ام�ا ھم�سايه ھ�ا ش�ھادت 

�ت��رار ميگرف��وب ق��ت و ک��ورد ل��ر روز م��ه ھ��ه گلثوم��د ک��. دادن��وليس ش�وھر و پ
خسرش را بزندان سپرد و به آنھا گفت شما تا زماني در زندان خواھيد مان�د ک�ه 
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�يم . گلثوم�ه ش�ما را ببخ�شد��فاخانه در قن�دھار ب�ه يت��ه پ�س از بھب�ودي از ش�گلثوم
�د��پرده ش��ه س��ود. خان��ا ب��ري در آنج��ا دخت��ا وي تنھ��ه . ام��ت وي ب��ه حکاي��ا اينک�ت

کابل انتقال دادند جائيک�ه او ھن�وز وزارت امور زنان رسيد و او را به يتيم خانه 
 .در آنجا بسر ميبرد

گلثومه سرش را نشان ميدھد،موھاي سرش به اندازه چند سانتي متر کل 
ص�دھا . شده و آن نشاني  از انداختن آب ج�وش برس�ر اوتوس�ط خ�سرش ميباش�د

لکه و زخم در پشت اين طفل بيچاره ديده ميشود که ياد گار شرم و خجالت فاميل 
�سرش ا��د خ��ار بمان��ه يادگ��ر ب��ن دخت��ک اي��دن کوچ��الھا در ب��ايد س��ت و ش�وي . س

ھن�وز ھ�م فک�ر . ميگويد شبھا وقتي مي خوابم لرزه خنک بر اندامم ايجاد ميشود
 .ميکنم در بيرون در زمستان و شب ھاي سرد خوابيده ام

�ا در ���ه جاھ���دھار و بقي���ري در قن���اي ديگ���ين دارم دخترھ���د يق��او ميگوي
او اکنون موضوعات حقوق ب�شر را . زندگي مانند من دارندافغانستان ھستند که 

 .درس مي خواند  تا روزي رفته به آن دختر ھا کمک کند

از او م�ي پرس�م ب�ا گذش�ته . وقتي براي گرفتن عکس به بيرون مي روي�م
�ي؟   وي ��ود ک�ه  ب�ه ان�سانھاي ديگ�ر اعتم�اد کن�ي�ي ک�ه ت�وداري  م�شکل خواھ�د ب

من به کسي اعتماد نداشتم تا مرا کمک کند جز …خيلي زود جواب ميدھد ني ني 
درايورريک�شا ، . مانند ھمسايه ھ�ا.اما ديدم مردم خوب ديگر زياد ھستند. از خدا

 .پوليس و داکتر وغيره من ھميشه براي شان دعا ميکنم

مثل اينکه ھيچ حادثه ي�ي ب�رايش اتف�اق . ًمستقيما به کمره ام نگاه ميکند
�ه آدمھ�ا خ�وب ھ�ستند ج�ز ک�ساني ک�ه ب�راي م�ن ب�دي نيفتاده باشد و مي گويد ھم

در راه ص�لح، اخب�ار روز وآري�ائي قاب�ل : سرگذشت گلثومه درس�ايت ھ�اي. کردند
  . دسترسي است

 

  : آخرين راه نجاتخود سوزی

ازدواج ھای اجباری، سلب حق�وق ان�سانی زن، خ�شونت در خ�انواده ھ�ا، 
مع�ه مردس�اsر افغ�انی  حق وحق�وق زن درجاه ازدواج ھای مکرر و بی توجھی ب

وقت�ی راه  .مينماي�د ھمه عواملی اند که زندگی را برای زن افغان غير قابل تحمل
ديگری برای نج�ات از اي�ن ھم�ه رس�وم و عنعن�ات فرس�وده و زش�ت ب�اقی نمان�د، 

�د��وزی ميزنن��ود س��شی وخ��ه خودک��ت ب��ان دس��ون .زن��ری چ��ای ديگ��ه راه ھ�اگرچ
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 وي�ا ان�داختن در رودخان�ه ني�ز ميتوان�د خوردن زھر ويا پريدن از ب�ام خان�ه بزي�ر
سبب مرگ يک زن بشود، ول�ی زن�ان ب�ا آت�ش زدن خ�ود ميخواھن�د پي�امی از ب�ی 

 .عدالتی مردان درحق زنان را به گوش جامعه ومراجع قانونی برسانند

�ن ��ان در اي��شى زن��وزى و خودک��ود س��ه خ��ست ک��ين حاکي��ھا ھمچن�گزارش
يت ھا و رفتار خشونت آميز مردان کشور از جمله در وsيت ھرات بخاطر محدود

. خانواده اعم از شوھران يا افراد ديگر خانواده، افزايش چشم گيرى داشته است
 م�ورد خ�ود س�وزى ٦٠درسال ج�ارى خورش�يدى ب�يش از : منابع محلى ميگويند

م�سئوsن ھ�رات ب�ا . در وsيت ھرات ثبت و اکثر موارد منجر به مرگ شده اس�ت
دريک ھفته در ش�ھر ھ�رات ھ�شت م�ورد : عيت ميگويندابراز نگرانى از اين وض

�ردان ��ين ح�وادثى ب�درفتارى م��ران رخ داده ک�ه عل�ت چن�خ�ود س�وزى زن�ان و دخت
بگفته اين من�ابع ، .خانواده اعم از شوھران ويا برادران آنان گزارش شده است 

 .  سال بوده اند٢٥ تا ١٥اکثر کسانى که به خود سوزى دست زده اند، بين سنين 

خود س�وزى بط�رز وح�شتناکى ب�ين زن�ان «: انجلس تايمز نوشت که sس
�ت ��ده اس��ج ش��ستان راي��رب افغان��وان در غ��ت . ج��ق در دس��صائيه دقي��ه اح��ا آنک�ب

نيست ، داکتران شفاخانه گزارش داده اند که خود سوزى زن�ان در ح�ال اف�زايش 
�ت��ط . اس��ور اوس��ه بط��ر ھفت��ان ٣ھ��وختکى ش��ر س��ه اکث��د ک��ه ميکن��ر مراجع� دخت
داکتران ميگوين�د ک�ه ام�سال ب�يش از ص�د حادث�ه خ�ود س�وزى .  بارميباشدھ6کت

�د��ود را باختن��ان خ��وان ج��ان ج��ر مواردزن��ه در اکث��ران رخ داده ک�sس ( » . دخت
 ) ٢٠٠٢ نومبر١٨انجلس تايمز، 

وقايع خودسوزی دختران و زنان در وsيت فراه نيز طی س�ال ھ�ای اخي�ر 
.  آنان به اثر خودسوزى جان باخت�ه ان�د تن ٣٠به دوبرابرافزايش يافته وحداقل 

خودسوزی زنان به وsيت ھرات وفراه منح�صر نمان�ده وبلک�ه ب�ه وsي�ات ھلمن�د 
وقندھار نيز سرايت کرده ودراين دو وsيت نيز زنان ودختران از ش�رايط ن�اگوار 

  .زندگی چنان به تنگ آمده اند که دست به خود سوزی ميزنند

ُن در وsيت ھلمن�د خودک�شى نم�وده ان�د  ،بيش از بيست ز٢٠٠۶ درسال 
  .  ساله ھستند٢٠ و ١٨که بيشتر آنھا دختران بين سنين 

با اينکه رقم دقيق ميزان خشونت ھا عليه زنان دروsي�ات غ�رب وجن�وب 
�ا ���ی ھ���ا امن���ه ن���ل ادام���ه دلي���ان ب���ه زن���شونت ھاعلي���ا خ���ست ام���ت ني���رب بدس��غ

�ذيری بي�شترزنان ش�ده ،فقراقتصادی  وآگاھی کم ازحقوق يکديگر،س�بب آس�يب پ
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در وsيات شرقی اولين خودسوزی زن در داخل محکمه وsي�ت لغم�ان ني�ز .است 
.  صورت گرفت که  انعکاس�ی جھ�انی ول�ی زودگ�ذر داش�ت٢٠٠٨درماه فبروری 

اين زن ک�ه ب�رای گ�رفتن ط�6ق از ش�وھرش، ب�ه محکم�ه مراجع�ه ک�رده ب�ود، در 
.  حکمه خود را به آتش کشيداعتراض به حکم قاضی مرافعه، در داخل محوطه م

بن�ابرين .چونکه رئيس محکمه  نميخواست به ش�کايت زن ع�ارض رس�يدگی کن�د
 . حمايت نميکند ھيچ مرجعی از زن  افغان

  

 : ت6ش بخاطر احياء حقوق زن  افغان

�ست ��اه اگ��شم م��اريخ ش��نفکر ٢٠٠٣درت��ان روش��زار از زن��يش از يکھ� ب
 دست به تظاھرات زدند و در پاي�ان افغان بخاطر احقاق حقوق خود در شھر کابل

تظاھرات خود قطعنامه اى را به مقامات بلن�د پاي�ه دول�ت و ب�ه کمي�سيون م�ستقل 
حقوق بشر افغان�ستان و کم�سيون ت�دقيق ق�انون اساس�ى ک�شور تق�ديم داش�تند ک�ه 

چ�ون زن�ان . بگزارش راديو بى بى سى امضاء و تائيد يکصد ھزار زن را داشت
�ب����واره از جان����ان ھم����دن افغ����ان گنجاني����ذا خواھ����د، ل����ده ان����اف دي����ردان اجح��� م

زنان در پايان . موادمشخصى در باره حقوق خود در قانون اساسى جديد شده اند
از دولت خواستند تا براى رسيدن به چنين مامولى، مى بايد ھرچه زودتر به خلع 

 . س6ح کامل تفنگساsران پرداخته شود تا زنان احساس امنيت کنند

انون خاص براى حمايت حق�وقى زن�ان و توج�ه عمل�ى دول�ت تدوين يک ق
در خصوص اجراى يک چنين قانونى و ھمچنين تعميم سواد و آموزش وتوسعه 
�د و ���اھش دھ���ان را ک���ان افغ���ران زن���اى بيک���ج ھ���شى از رن���د بخ���ت ميتوان��بھداش

 . زخمھاى مزمن آنان را التيام بخشد

يل ماه ن�ومبر، ت�ا پس از نشر پيش نويس قانون اساسى افغانستان در اوا
�د و ��ع زده ان��ه تجم��ت ب��ان دس��رده افغ��صيل ک��نفکرو تح��ان روش��ار زن��ون دوب�کن

 . خواستار گنجانيدن موادخاصى در متن قانون اساسى جديد شده اند

يکى از فعالين زنان افغان در کاب�ل ، محبوب�ه حقوقم�ل، وزي�ر م�شاور در 
�ان���ور زن���ناتور(ام���د س���ت ) بع���ن . اس���وق اي���ال حق���ان زن در وزافع��رت امورزن
�ستان ����انون«افغان����سيت و ق����ارى جن����روه ک����صيلکرده (» گ����ان تح����ب از زن���مرک
.  سازمان داد و رھبرى اين تشکل را بعھ�ده گرف�ت١٣٨٠را در سال ) افغانستان

 ١٦محبوبه حقوقمل عضو کميسيون تدوين قانون اساس�ى ب�وده و روز يک�شنبه 
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ب�ا خبرنگ�اران در نومبر، گروه کارى جنسيت وقانون در يک نشست مطبوع�اتى 
کابل ، با استقبال از تدوين پيش نويس قانون اساس�ى جدي�د، خواس�تار تغييرات�ى 

�د��ان ش��ه زن��وط ب��واد مرب��صوص در م��ت . در آن بخ��ست گف��ن نش��ل در اي�: حقوقم
اين گ�روه ب�ا مطالع�ه دقي�ق پ�يش ن�ويس ق�انون اساس�ى جدي�د، پي�شنھادھايى در «

ن�ع تبع�يض و اتخ�اذ ت�دابير وي�ژه ، براب�رى زن و م�رد، م» وظايف دولت«زمينه 
و م�شارکت در تم�ام عرص�ه » حقوق بشر«براى رفع تبعيض عليه زنان ، تامين 

ھاى زندگى سياسى از جمله نمايندگى سياسى زنان را به مقامھ�اى م�سول اراي�ه 
�ت���رده اس���ان . ک���ه زن���شونت علي���ع خ���ور، رف���ه ام���ان در ھم���شارکت زن��وى م

ت�ساوى «دريکى از بندھاى قانون ک�ه وراھکارھاى برون رفت از آن و صراحت 
�اع����ر » اتب����رد را از ديگ����ين زن و م����ساوى ب����ورت ت����ه ص����رده ب����شخص ک���را م

ب�ا توج�ه ب�ه س�الھاى ن�ا : حقوقم�ل ع�6وه نم�ود ک�ه.پيشنھادھاى خويش ذکر ک�رد
امنى در افغانستان حقوق زنان ناديده گرفته شد و اکنون در آستانه تشکيل لويه 

�شر ب��ن ق��ى اي��انون اساس��ت جرگ�ه ق��د در جھ��انون من��سترده وق��ضورى گ��ا ح��د ب�اي
  .دستيابى به حقوق واقعى خو ت6ش کند

�زود ��ت : وى اف��راى درس��دم اج��ستان ع��ه افغان��ان جامع��لى زن��شکل اص�م
�ه و ��ت در جامع��رارى امني��انون، برق��راى ق��م در اج��سايل مھ��ى از م��انون ويک�ق

 در ک�شور براى احقاق حقوق زنان نمى توانيم منتظر امنيت کام�ل. خانواده است
وخلع س6ح سراس�رى باش�يم و باي�د ھرنقط�ه از اي�ن س�رزمين ک�ه آرام�ش در آن 

خ�انم حقوقم�ل ض�من . برقرار است ، حرکت به سوى حفظ اي�ن حق�وق اج�را ش�ود
اي�ن کنوان�سيون از : حمايت از امضاى کنوانسيون رفع تبع�يض علي�ه زن�ان گف�ت

�ه ��ت ب��ک حرک��ده و ي��ضا ش��ز ام��6مى ني��شورھاى اس��ضى ک��وى بع��راى س��و ب�جل
 » .برقرارى و حفظ حقوق زن محسوب ميشود

در ميثاق ب�ين الملل�ى : در اينحا براى آگاھى زنان افغان بايد يادآور شدکه
دول�ت ھ�اى ط�رف «  در ماده سوم آن آمده ١٩٦٦حقوق مدنى وسياسى مصوب 

اين ميثاق متعھ�د م�ى ش�وند ک�ه ت�ساوى حق�وق زن�ان و م�ردان را در اس�تفاده از 
 آن ٢٣ سياسى پيش بينى شده در اين ميثاق تأمين کنند و در ماده حقوق مدنى و

دولت ھاى طرف اين ميث�اق ت�دابير مقت�ضى ب�ه منظ�ور ت�امين حق�وق و « : آمده 
�6ل آن ��ام انح��ت و ھنگ��دت زوجي��ورد ازدواج در م��ين در م��اى زوج��سئوليت ھ�م



 ١٨٤ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

ف�وق واضح است که اس6م سنتى در ھر دو م�ورد ب�ا ميث�اق » .اتخاذ خواھند کرد
 . آشکار است) تناقض( در تعارض

�صوب ��يض از زن م��ع تبع��انى رف��ه جھ��اده اول اع6مي��ع ١٩٧٥در م� مجم
تبعيضاتى ک�ه متک�ى ب�ه جن�سيت «: عمومى سازمان ملل متحدتصريح شده است 

باشد و بالنتيجه مانع برقرارى حقوق متساوى براى زنان و مردان گردد و يا اين 
�ر عادsن�ه و تج�اوزى اس�ت ب�ه ح�ريم ش�أن و تساوى را محدود کند، امري�ست غي

در ماده ش�شم اي�ن اع6مي�ه از جمل�ه ب�ر ح�ق آزادى » .مقام انسانيت وارد ميشود
�اد ازدواج و ��ردان در انعق��ا م��ان ب��ساوى زن��وق م��ان، حق��ال زن��د و انتق��ت و آم�رف
ھمچنين فسخ آن و تساوى والدين در مسايل مربوط به فرزندان خويش ت�صريح 

« از مھمت�رين و جدي�د ت�رين اس�ناد حق�وق ب�شر در ب�اره زن�ان يک�ى . شده اس�ت 
 مجم�ع عم�ومى ١٩٧٩م�صوب » کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان

 سازمان ملل متحد است 

ـ با تذکر وياد آورى به اينک�ه : و در مقدمه اين کنوانسيون ميخوانيم که 
شخ�صيت ان�سانى تبعيض عليه زنان ، نقض اصول براب�رى حق�وق و احت�رام ب�ه 

ميباشد و مانعى است براى شرکت زنان در ش�رايط م�ساوى ب�ا م�ردان در زن�دگى 
سياس�ى، اجتم�اعى ، اقت�صادى، فرھنگ�ى ک�شورھاى آن�ان و ني�ز از رش�د س�عادت 
�راى ��شتر ب��شک6ت بي��ود آم�دن م��ث بوج��وگيرى ميکن�د وباع��انواده جل�جامع�ه و خ

ـ و با اعتق�اد .  ميگرددتوسعه و قابليت ھاى زنان جھت خدمت کشور خودشان و
�ت ��انى و عل��اه جھ��شور ، رف��ک ک��ال ي��ام و کم��عه تم��شرفت و توس��ه پي��ه اينک�ب

، sزمه حداکثر شرکت زنان در ش�رايط م�ساوى آن�ان ب�ا م�ردان ) برقرارى صلح(
 » .است 

عبارت تبعيض عليه زن�ان ب�ه «:در ماده اول اين کنوانسيون ميخوانيم که
 محرومي�ت ، ي�ا مح�دوديت براس�اس جن�سيتى معنى قايل شدن به ھرگون�ه تم�ايز،

�ا ��دى ب��ره من��ايى ، بھ��و شناس��ا لغ��ردن ي��ه دار ک��دف آن خدش��ه و ھ��ه نتيج��ت ک�اس
اعمالى که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظراز وضعيت تاھل آنھا برمبناى 
�اى ���ه ھ��ى در زمين��اى اساس���ان و آزادى ھ��ردان و زن��سانى م���وق ان��رى حق�براب

عى ، فرھنگى ، مدنى و يا ھر زمينه ديگرى اط6ق مى سياسى، اقتصادى، اجتما
 » .گردد
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دولتھاى عضو، تبعيض عليه : در ماده دوم اين کنوانسيون تاکيد شده که 
�اى ��ه ابزارھ��ا کلي��گ وب��ى درن��د و ب��وم ميکنن��کال آن ، محک��ام اش��ان را در تم�زن
مناسب ، ب�ا سياس�ت مح�و تبع�يض علي�ه زن�ان موافق�ت ميکنن�د و آن�را پ�ى گي�رى 

 . يکنندم

در ماده ش�انزدھم اي�ن کنوان�سيون برحق�وق و م�سئوليت ھ�اى يک�سان در 
�ه ��سان ب��اى يک��سئوليت ھ��وق و م��دايى، حق��ام ج��ه ھنگ��ويى و ب��ى دوران زناش�ط
عنوان والدين در مسايل مربوط با فرزندان، حقوق و مسئوليت ھ�اى يک�سان در 

 . مورد قيمومت ،حضانت و سرپرستى فرزندان تصريح شده است 

يک�ى دو ت�ن ديگ�ر از » گ�روه کارجن�سيت وق�انون «ھرحال در نشست به 
، مع�اون فن�ى وزارت ام�ور زن�ان و ھنگام�ه »ثريا ص�بحرنگ «فعالين زنان بنام 

 مدنى افغانستان نيز با اشاره به اينکه ھدف از اين نشست ۀانورى، نماينده جامع
�ى اس�ت��ست ، بلک�ه تبي�ين ق�انون اساس��ا افزو. مطبوع�اتى نق�د ق�انون ني�دن�د ک�ه م

�ل در ���ازمان مل���ده س���ت و نماين���يس دول���ه رئ���ود را ب���6حى خ���شنھادھاى اص��پي
دولت بايد به تبع�يض ھ�اى جن�سى، و پي�شنھادى زن�ان . افغانستان ارائه کرده ايم

ص�بحرنگ . پاسخ بگويد و تحقق اين امر فقط از مسير ق�انون امک�ان پ�ذير اس�ت
غان�ستان در ص�حنه ح�ضور ع6وه کرد که، زم�ان آن ف�را رس�يده اس�ت ت�ا زن�ان اف

 )  نومبر١٧سايت آريايى ، . ( پيداکرده و حق خود را طلب کنند

  

  :استاد ع6م علی آئيننظريات 

استاد غ6م آئين ، دانشمند افغ�ان ، در ي�ک مقال�ه ب�سيار ممت�ع، موض�وع 
اس6م سياسى را مورد تحليل قرارداده ، به نقش زن در اجتم�اع اش�اره ميکن�د و 

وزن به مثابه دوپاى اجتماع اند، با يک پا بجايى رسيدن دش�وار مرد «:مينويسد
است و در اين زمانه ايکه يک ملت بايد بدود تا پس نماند، يک پايش را بستن ، 

استاد آئين از محافظ�ه ک�ارى » .محکم کردنش است به زبون شدن و عقب ماندن
زود ت�ر لب�اس زن�ان « :حکومتھ�اى اس�6مى در برخ�ورد ب�ا لب�اس زن�ان مينوي�سد

�دگى . جل�ب توج�ه ميکن�د��رتن زن�ان ميکنن�د ، زن��ى ک�ه حکومتھ�اى اس�6مى ب�لباس
�صوصا �����ت، خ�����حى اس�����ضاآت ص�����الف اقت�����ى مخ�����سازد و حت�����انرامحدود مي����ًش

ستختگيريھاى که برزنان تحميل ميشود، در بسا موارد زندگى ). تابستان(درتموز
جھ�ان، طبق نظري�ک کارش�ناس س�ازمان ص�حى .را براى آنان طاقت فرسا ميکند
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�ت��ردان اس��ر از م��6مى کمت��ک اس��ان درممال��ه زن��ر ميان��ى . عم��ک غرب�در ممال
�د����شکيل ميدھن����ت را ت����ان اکثري����ت زن����ان .(جمعي����ه ش����ه عمرميان����دليل اينک���ب

، اما در ممالک اس6مى جمعيت زنان اقليت را تشکيل ميدھند، زي�را )درازتراست
 . کيفيت زندگى نا مساعد، عمر ميانه شانرا پائين مى آورد

�ل مو��ه تحلي��ان ب��وق زن��سئله حق��ا م��ى را ب��6م سياس��ورد اس��وف، برخ�ص
دو اصط6ح که رابطه زن و شوھر را از ابتدا تعيين « : نشسته ومتذکر مى شود

اس�ت ، اي�ن دواص�ط6ح س�مبولى اس�ت از ن�ابرابرى » منکوحه«و » ناکح«ميکند
وى . »...مملوکه«و » مالک «ًزنان در تمام ابعاد زندگى و تقريبا مرادف است با 

نابرابرى حقوق زن و مرد ، نتيجه تربيتى ناسالم دارد،زيرا اطفال از : مى افزايد
�ده از ���ه و آگن���ا دکتاتوران���ه اساس���ند ک���اعتى ميباش���ت و اط���اھد آمري���ودکى ش��ًک

اصطکاک وخشونت ميان زن و مرد است ، اين رابطه سرمشق رواب�ط ب�شرى و 
 ھمکارى است ک�ه از براب�رى رابطه سالم ، ھمان. اجتماعى آينده کودک ميگردد
تا زمانى که رابطه خانواده ما از ھمکارى ، مروت، . حقوق زن و مردبر ميخيزد

محبت و مؤدت برخوردار نباشد،از اطفال نميتوان توقع داشت که اي�ن ف�ضايل را 
�شان دھن�د��ود ن��انواده از خ��ارج خ��ا . بياموزن�د و در خ��انواده ھ��ت از خ��ون مل�و چ

 در سطح ملى نميتواند کاميابى داشته باشد، اگر بنياد تشکيل ميشود، دموکراسى
 . درسطح خانواده نھاده نشود

�د��ين ميگوي��تاد آئ��دوديت « : اس��ان ، مح��ابرابرى زن��د ن��رين بع��ايد مھمت�ُش
زن بى سواد و بى تعليم ن�ه م�ادر خوب�ست ون�ه زوج�ه . فرصت ھاى تربيتى باشد
م�اع را ق�درت م�ى ح�ضور م�ساوى زن در تربي�ت، اجت. خوب و نه شھروند خوب

در اين زمانى که ملل اس6مى گ�وى پ�سماندگى، . بخشد براى حل مشک6ت زندگى
�رب، و از ��صوصا ازغ��د، خ��وده ان��ان رب��ک جھ��ر ممال��ونى را از اکث��وارى و زب�ًخ

ادويه گرفته تا اسلحه و وس�ايل نقلي�ه محت�اج آنن�د، اس�تنکاف از حق�وق م�ساوى 
�ى ���تھاى تربيت��احه فرص���ه درس���ان، خاص���راى زن��ضمين ب���ت را ت���ن خف��، دوام اي

  ) ٢٠٠٣ سپتمبر ٥٩٤ھفته نامه اميد، شماره (» .ميکند

�ه ��رد ک��6وه ک��د ع��تاد باي��راين اس��د نظ��ل در تائي��ھر کاب��ون در ش��ين اکن�ھم
�ون ��يم ميلي��وهتخم�ين ن��دزن بي��ود ان��وه موج��ون زن بي��شور دوميلي��ل ک��ه  ودر ک� ک

ميان تنظيمى شوھران خود را در جنگ بر ضد قشون شوروى ويا در جنگ ھاى 
. بخاطر کسب قدرت رھبران خويش، از دست داده ان�د، زن�دگى رق�ت آورى دارن�د
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کداميک از رھبران تنظيمھا، که صدھا ميليونھا دالر از خون اين جان باخته گان 
ًدر حسابھاى بانکى خود در خارج و داخل ذخيره کرده اند، اق6 يک ماھه معاش 

 اگ�ر اي�ن بي�وه زن�ان ک�ه ن�ان آور اطف�ال س�ر براى اين بيوه ھا پرداخته اند ؟ پ�س
�ود و ��ه خ��شوند و نفق��ار ن��ت بک��ى دس��ر دولت��سات غي��د، در موس��رخود ان��يم س�ون
�د ��ا متعھ��ران تنظيمھ��ى و س��اى دين��داميک از علم��د، ک��دا نکنن��ود را پي��ان خ�کودک
خواھد شد که آنھارا اعاشه کند؟ بسيارى از زنان کارگر ، زنان اف�راد معل�ولى و 

 که دست وپاى خود را در دوران جنگ ھاى ق�درت طلب�ى از دس�ت معيوبى استند
داده اند و امروز تنھا زنان و ھمسران شان مجبورند،اظفال و شوھران بى دست 

 . وپاى خود را اعاشه کنند

  افزون برين تاکنون ھيچ مرجع يا ارگان مسؤل براى حمايت و تدارک کار 

�ابرين��دارد و بن��ود ن��شور وج��ان در ک��وه زن��ن بي��رت اي��ه در دوران ھج��انى ک� زن
) انجوھا(توانائى آموختن زبان خارجى را يافته اند، اکنون به موسسات خارجى 

. براى کار رجوع ميکنند و در صورت پذيرش دستمزد مناسبى درياف�ت مينماين�د
از جانب ديگرقراراست يک تعداد ازسرمايه داران و متشبثين خصوصى داخلى و 

ى اقتصادى وتوليدى در کابل بزنند که اين امر ني�ز خارجى دست به ايجاد نھادھا
کمک ميکند تا عده اى از زنان بيکار کشور در اين نھادھاى توليدى جذب شوند 
ًو امکان اعاشه خانواده ھاى خود را دريابند، طبعا اين کار براى زنان بيوه خيلى 

 . بھتر ازگدائى و يا تن فروشى و اعمال خ6ف حيثيت زن است

 پيروان جمعيت اس6مى ربانى اخوانی  جمع سياف وھابى، زير گردھمآئى
نام اتحاديه علماى افغانستان ، چه ھدفى را ميخواھند دنبال کنند؟ غير از منحرف 
�اى ��شه ھ��ذف اندي��ده و ح��ه آين��ه جرگ��وذ در لوي��رض نف��ه بغ��ان عام��اختن اذھ�س
�وع ���6مى از ن���د اس���د در ص���ام ص���ر نظ���د ب���ى و تاکي���انون اساس���ى از ق��دموکراس

 در افغان�ستان ب�ا لج�ام گ�سيختگى و ١٩٩٦ ت�ا ١٩٩٢حکومتى ک�ه ب�ين س�الھاى 
�شتارھاى ��ردم و ک��اموس م��ان و ن��ال و ج��ر م��اوز ب��ائى و تج��رج آدم رب��رج و م�ھ
�رد��ا ميک��ر پ��شر را زي��وق ب��اى حق��ه ھ��ام عرص��ود و تم��راه ب��ى ھم��ته جمع�و . دس

  .سرانجام منتج به ظھور تحريک ظالبان گرديد

ران واب�سته ب�ه جمعي�ت اس�6مى و س�اير گ�روه مذھبى جنگ س�اs استبداد
ھاى تنظيمى در افغانستان نه تنھافرياد مردم افغانستان را به آسمان بلند ساخته 
است ، بلکه فرياد موسسات امداد رسانى بين المللى را نير ازطريق رسانه ھ�اى 
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به عقيده مردم افغانستان ، ت�6ش .گروھى به بگوش ھمه جھانيان رسانده است 
رھان الدين ربانى وشرکايش بمنظ�ور دوب�اره بق�درت رس�يدن و حکوم�ت ک�ردن ب

کارنام�ه ھ�اى ويرانگران�ه وآدم ک�شى و آدم رب�ائى و . جاى بسيار نگران�ى اس�ت 
تجاوز برجان و مال مردم و تعدد مراکز قدرت حتى در پايتخت و تشديد اخت6فات 

�6مى ��ت اس��ره در حکوم��ژادى و غي��متى و ن��ومى و س��انى و ق��اد و زب��وز در ي�ھن
�ت ��ده اس��وش نگردي��ست و فرام��ل برجاي��ردم کاب��اطر م��ارى . خ��د وب��ى بن��ين ب�ھم

 6�حکومت اس6مى تنظيمھا بود که سبب رويکار آمدن رژيم طالبان به رھبرى م
طالبانى که بنيادگراتر از آقاى ربانى و سياف و محسنى و حکمتي�ار . عمر گرديد

�ياف حک��انى و س��د رب��اد برض��ى جھ��ستند ، حت��ان ، ھ��ى ش��رکاى تنظيم��ار و ش�متي
جنگ مقدس براى پيروان م6 عمر پنداشته ميشد و بخاطر تقدس اين جنگ ب�ود 
که اگر احمدشاه م�سعود دس�ت ب�ه مقاوم�ت در براب�ر طالب�ان نميزد،م�دتھا پي�شتر 

�سنى و ��ر خليل�ی وآق�اى رب�انى وس�ياف و حکمتي�ار ومح�غي�ره ف�رار از وط�ن را ب
�ال ��رجيح ميدادن�د و دنب��رد ق�رار ت��ه گ��اره دس�ت ب��شتند و ام�روز دوب��ى گ�ق�درت نم

  . ھمآئى ھاى تحريک آميز نمى زدند
  

   :آقای نسيم اسيرنظر اقای 

  

�واھيم نظر��يراگ�ر بخ��سيم اس��ای فخرال�شعرا ن��هآق��عر او ک��ن ش� از  را ب�شنويم از اي
 را ب�اھم آن. ارائ�ه ک�ردی نميت�واندلش برخاسته وsجرم بردل ن�شيند، س�ند بھت�ر

  :ه اندميخوانيم که گفت

  کسی خنجربکف ھرگزبه جنگ زن نمی آيد

 ازمن نمی آيد» !«ز توآيد گر اين مردانگی 

  نم شدـز بس سنگين دليھا ديــدم ازمـ6 يقـي

 گل از گلـخـن نمی آيد که عطر مشک آمـيز

  به غم آباد ميھـن اين چه بيـداداست کزآنـجا

 بگـوشم جـز صدای ناله  و شيــون نمی آيد

   درمردان زبس گرمستتجنون قدرت وشھو

 ازکوی واز بـرزن نمی آيد جز بوی گند وکز

  ساsری چـنان زخمی بجان دارم ز درد مرد



 ١٨٩ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

 که غير از خون دل ازديـده بردامن نمی آيد

  چنان افسرده حالم ساخـته اين زن ستيزيھا

 که در چشمم بغير ازگريه  و شيون نمی آيد

  تقوی بچشمم جلوه بفـروشد با اگر صد بار

 ا بـاور بـه مــ6ھای زن دشـمن  نمی آيدمـر

  بنازم وجه قانونی که خواھد خرمنی اززن

 زن يک دانه ازخرمن نمی آيد ولـيکـن بـھر

  آنجا به قيد وبندزن قانون ھميسازند"اسير"

  چنـين درنــده خوئی در گمـان مـن نمی آيد

  

  

  ديدگاه شکريه بارکزی ، در مورد وضعيت زنان پس از طالبان  

  

  

 ’شکريه بارکزی ، فعال حقوق زنان وعضو پارلمان

 مورد ی و واقعيت گرايیھنوز ھم روزنامه نگاران به جرم حقيقت نويس [ 
���رار م��کنجه ق��د یش��ه شعار گيرن��انی ک��ی آن��وحت��سبتيسرم  یدموکراس��ه دھند،ن� ب

  ] ندارندینگرش مثبت  ینويس   حقيقت
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 یجھان  مطبوعات ینقد و بررس "ی امريکاي،سازمانی سی بیبگزارش ب 
) " World Press Review  (ه ی بارکزهيشکر�' آئين�ه زن'   ، مسئول ھفته نام

  . قرارداد ري تقد سال انتخاب وموردی المللنيرا به عنوان سردبير ب

�ازمان����"س����انینقدوبررس����ات جھ����ال  " ی مطبوع����ي6د١٩٧٥از س��� ی م
 را بخ�اطر ت�6ش در جھ�ت يیک�اي امرري�ھر ساله ي�ک روزنام�ه نگ�ار غ  نسو،يبد
 س�ال ی از حقوق بشر، به عنوان س�ردبير ب�ين الملل�یمطبوعات و پشتيبان  یآزاد

 ن در مقر سازمایراسم میط٢٠٠٥ سال یاين سازمان در ماه م.  کندیم انتخاب 
ج�ايزه ( و تن�ديس بل�ورين یق�دردان" یشکريه ب�ارکز"متحد در نيويورک از ملل 
خ�انم .  اعط�ا ک�ردی ب�ارکزهي را ب�ه ش�کر٢٠٠٤س�ال ) یس�ردبير ب�ين الملل� ويژه 
  :  جايزه گفتیدرجريان مراسم اعطا  یبارکز

�وار« ��سيار دش��رايط ب��ان در ش��ان افغ��ی زن��سر م��انی ب��وق آن��د و حق�  برن
 ی پ�يش م�ی در افغان�ستان ب�ه کن�دیرون�د دموکراس�:  گف�تیو.  شودیرعايت نم 
�ض6ت ��ون مع��ساد ادرایرود، چ��شونت، ف��د خ��اي،ی مانن��ودک رب��واد ،ی ک��اق م� قاچ
 ���ا امن��در، ن��صاد،یمخ��د اقت��رايط ب��تی ش��دھی و بھداش��ود فرمان��ين وج� ان و ھمچن

  ». کندی میکماکان در اين جامعه مشکل آفرين  یمحل

 ی وی از فعالي�ت ھ�ایدر گفتگو با شکريه ب�ارکز: ی سی بیر ب گزارشگ 
 ؟... و آينده جويا شدم– جنگ و مھاجرت ی در سال ھا- اخيریدر سال ھا 

�ارکز��تیب��دگ:  گف��ان زن��ر افغ��ا زن و دخت��د ميليونھ��ن مانن��ار یم� را در کن
 ی م�ن در س�ال ھ�ایزن�دگ.  ک�رده امی ھا و محروميت ھ�ا س�پری ھا، دشواریتلخ 
�غال  ��ااش��وروینيروھ��ای ش��گ ھ��ابق و جن��ی س��داری داخل��د از آن زمام� ی و بع
 سبب شد ھااين محروميت . پرماجرا بوده است– مانند ساير ھم ميھنانم –طالبان  
 � در یاول�ين ق�دم عمل�.  ک�ردم، مب�ارزه ک�نمی م�یتا با ھ�ر آنچ�ه اس�تبداد و ظل�م تلق
در ابتدا در منزل . تم برداش١٩٩٩جھت مبارزه پيگير با استبداد را در ماه ژوئن  
 س�اير زن�ان ی دادم و بع�د ب�ا ھمک�اری م�یخودم به دختران خردسال درس رياض 
 فعال نگھداشتن چرخ تعليم و تربي�ت در افغان�ستان و در مقابل�ه ب�ا سياس�ت یبرا 
 جديد در یبا باز شدن صفحه ا.  طالبان به مبارزه برخاستمی و اس6میغيرانسان 
 ����ات سياس���ستان ویحي���ق آزاد افغان���ر ح���ه ب���ا تکي���د ی ب���ال عق���ه دنب���ه ب���ان ک�� بي

حاصل شد، اقدام به نشر اولين ھفته نامه آزاد وغير واب�سته " ُبــن"  موافقتنامه 
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 ی زن�انیالبته ھدفم از تاسيس اين نشريه رساندن صدا. کردم" زن آئينه " نام اب
دس�ت  ب�ه یدر قرن بيست و يکم و در قلب ق�اره آس�يا ھمچن�ان ب�را بوده است که 
  . خود در ت6ش ھستندیانسان آوردن جايگاه 

 ی ع6ق�ه من�د ش�ديد؟ آي�ا روزنام�ه نگ�اریچرا به حرفه روزنام�ه نگ�ار_  
�ه ا ��یحرف��ان تلق��ان افغ��ان زن��واه در مي��ی دلخ��ه ی م��ان ب��ه افغ��اه جامع��ود؟ نگ� ش
 روزنامه نگار زن چگونه است؟ 

�ارکز��اي:یب��ویاز آنج��ه در ج��ای ک��ده ام و ب��زرگ ش��ه ب��ه  از حادث��ه ب� توج
ضرورت بي�ان واقعي�ت ھ�ا، ھم�ت گماش�ته ام اي�ن م�سلک و م�سئوليت را ب�ا تم�ام  
 را دوس�ت دارم و ب�ه ھم�ين یکار ژورناليست.  که در بردارد، انجام دھمیمشک6ت 
 پي�شه روزنام�ه ک�ه از مردان بر اي�ن ب�اور ھ�ستند یبعض.دليل آن را اختيار کردم 
ام دوره ھ�ا در عرص�ه مطبوع�ات ک�ار  زنان در تم�یول.  خاص آنان است ینگار 
البته حضور زنان و دخت�ران ج�وان در اي�ن اواخ�ر پ�ر رن�گ ت�ر از ھ�ر . کرده اند 
نداشتن   وsيات و ی و نبود امنيت در بعضیمشک6ت اجتماع. است یزمان ديگر 

خ�صوص   ک�ار ژورنالي�ست ھ�ا، ب�ه یکل� سبب شده تا به ط�ور یمصونيت حرفه ا
  . کند پيشرفت یزنان، به سخت

 خواھ�د ب�ر ی کند؟ اين ن�شريه چگون�ه م�ی را دنبال میآئينه زن چه ھدف_ 
 و افکار زنان افغ�ان ت�اثير بگ�ذارد؟ ک�دام گ�روه از زن�ان افغ�ان را مخاط�ب یزندگ 
آگاه   دورتر ی دھيد؟ چگونه از نظر زنان به ويژه در شھرھایمطالب خود قرار م 
  شويد؟یم

 بينش زنان در قبال مسايل مختلف آشنا آينه زن، ھم جامعه را با:یبارکز
 ���یم��ان معرف��ه زن��ه را ب��م جامع��د و ھ��ی کن��دی م��ر . نماي��6ف اکث��ر خ��ه زن، ب�آئين
، ) جامع�هی و وض�عيت کن�ونیم�سايل سياس�(نشريات زنانه، ب�ه م�سايل مھ�م روز 
آئين�ه . پ�ردازدی که زنان با آن مواجه ھستند و نقش س�ازنده زن�ان م�یچالش ھاي 
کند   ی تغيير بينش مردان نسبت به زنان کوشش می زنان، برایفزن در کنار معر 

آئين�ه   ک�ه از خوانن�دگان یيک نظرسنج.  در اين راستا موفق شده استیو تا حد
. شود  یزن صورت گرفت، نشان داد که خوانندگان ما شامل ھمه اقشار جامعه م

ند که در ک  ی دريافت می اختصاصی ھاگزارشآئينه زن از وsيات مختلف کشور 
ب�زرگ و چ�ه   یزنان افغ�ان چ�ه در ش�ھرھا.  موارد موثر واقع شده استیبسيار

�ون��شابه و ھمگ��شک6ت م��اده م��اطق دور افت��دیدر من��ه .  دارن�� البت��ه یدسترس� ب
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��ز تعليم��ان (ی و ص�حیت�سھي6ت عم�ده چ�ون مراک��ر از  در ش�ھرھا ) یدرم�س�اده ت
�م�ا . دان�ست  يک�سان  ت�وانی را م�ی و س�اختاری بني�ادت م�شک6یدھات است، ول

�ع��ه یس��ال آئين��ازيم و ارس��ک س��م نزدي��ه ھ��ر دو را ب��ا ھ��رديم ت��راوان ک��ه   ف�زن ب
  .وsيات کشور دال بر اين ادعاست

�د ی از ش�ما ب�ه عن�وان س�ردبير برت�ر س�ال از س�ویق�دردان_ � س�ازمان ورل
خواھ�د گذاش�ت؟     ) به عنوان يک زن افغان(  شما ی بر آينده کاریپرس چه تاثير 
 خ�انواده، مطبوع�ات ن�و ی خ�ودم خوش�حال باش�م ب�رایقبل از اينکه ب�را:یرکزبا 
 آيد ی بر زبانھا مباره افغانستان خوشحالم که نام فراموش شده افغانستان دویپا 
 بيان نداشت، امروز جوايز ب�ين ی بنام آزادیو افغانستان که چھار سال قبل چيز 
ا ي�د بگ�ويم ک�ه بي�شتر از گذش�ته در ًدرباره خ�ودم ب�.  کندی را از آن خود میالملل 
 اعاده حقوق بشر و به ويژه ،ی دموکراسی بيان و ساير ارزش ھای آزادیراستا 
 ناپذير و ق�اطع در راه ح�ق و ع�دالت یمانند ھميشه خستگ. کردزنان کار خواھم  
  .قدم برخواھم داشت 

�اب_ ���ا یارزي���انه ھ���ات و رس���ت مطبوع���ما از فعالي���و، ( ش���ه، رادي��روزنام
در افغانستان چگونه است؟ افزايش پرسرعت ظھور آنھا درسطح ...) ويزيون تل 
 با – چه زن چه مرد – بينيد؟ برخورد مردم ی افغانستان را مثبت میجامعه شھر 
 چگونه بوده اس�ت؟ ت که در ارتباط مستقيم با زنان اسیرسانه ھا به ويژه آنھاي 
  مطبوعات چگونه است؟یامنيت کار 

 و نزديک به ی ايستگاه راديوي۴٨ نشريه و ٣۶٠ش از وجود بي:یبارکز
 و چ�ه ی از استقبال و حمايت م�ردم چ�ه ش�ھری نمونه خوبی شبکه تلويزيون٢١  
 روز افزون قلم بر تفنگ و یپيروز. آزاد است ی از وجود رسانه ھایغير شھر 
 حال، با اين .  از موفقيت اھل مطبوعات استیاعتماد مردم بر مطبوعات نمونه ا 

 یھمگ�ان  ی که دست اندرکاران رسانه ھای و فنیسايه تفنگ و مشک6ت اقتصاد
�صونيت ک�ار��ود م��ستند و نب��رو ھ��رایب�ا آن روب��ا ی ب��ست ھ��صوص   - ژورنالي�بخ

ھن�وز ھ�م  .  آي�دی عم�ده در اي�ن عرص�ه ب�ه ح�ساب م�ی از جمله چالش ھ�ا–زنان 
 یق�رار م�   م�ورد ش�کنجهیاي� و واقعي�ت گریژورناليست ھا به جرم حقيقت نويس

 ینوي�س  دھن�د، ن�سبت ب�ه حقيق�ت ی س�ر م�ی آنان که شعار دموکراس�یگيرند و حت
دارند، با   که در اين عرصه در وsيات مختلف فعاليت یزنان.  ندارندینگرش مثبت
از وsيات   ی از زنان ژورناليست در يکی منزل يکیحت.  مواجھندیخطرات زياد
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�ت��ه ق�رار گرف��ه. م�ورد حمل��ن  بم�ب کارگذگرچ��ده من�زل اي��ته ش��ست را  اش�ژورنالي
  . منھدم کرد، اما نتوانست مانع از منزل مقصود او شود 

   ی کرده است؟ يعنیآيا پس از سقوط طالبان وضعيت زنان تغييرعمده ا_ 

�ود و  ���ده خ���ه آين���ان را ب���ان افغ���ه زن���ده ک���ر ش���ت زن بھت���ه منزل���ردم ب���رش م��نگ
 یم  زنان تا چه حد ی رسانه ھادخترانشان اميدوار کند؟ چاپ و نشر مطبوعات و 

 کند؟  کمک و به جامعه نوين سرعت بخشد یتواند به روند گذار از جامعه سنت

   بعد از سقوط طالبان ی قابل م6حظه ایزنان افغان دستاوردھا:یبارکز

 ی صح،ی اقتصاد،ی بھتر شدن وضيعت آموزشیت6ش خود زنان برا. داشته اند 
 ی مب�ارزه م�ادر– باس�واد س�اختن دخت�رش یواد برا مادر بيسیو تق6) یدرمان(  

 دي�د جدي�د رز از ط�ی دخت�رش، نم�ادی شده برای غير اس6می سنت ھایقربان که 
�ت ��ستان اس��روز افغان��ان ام��ات .زن��–مطبوع��ه الکترونيک��اپی چ��ه چ� در – ی و چ
 زن و جايگ�اه زن در یمبارزه با محو خ�شونت علي�ه زن�ان، اع�اده جايگ�اه ان�سان 
ر واقع شده است که ھمه دست به دست ھم داده و ما را به آينده زن�ان اس6م موث 
  . دھد  ی بھتر از امروز را مژده میفردا بدون شک ی سازد يعنیافغان اميدوار م 

 افغانستان حقوق زن و مرد يکسان در نظر یاکنون که در قانون اساس_ 
ساوات زن و مرد،  که در ک6م طرفدار میگرفته شده است، در برخورد با افراد 
 ی را موفق و مفيد می تفاوت به حقوق زنان ھستند چه رويه ایاما در عمل ب 
  دانيد؟  

 بيشتر از جانب آنان که به یبا تاسف بايد بگويم که اين برابر: یبارکز
 کنند در مقايسه با آنان که معتقد بدان ی میسمبوليک از آن بھره کش شکل  

اين مسئوليت زنان و حاميان قانون است که . گيردیممورد استفاده قرار   ھستند، 
درازمدت   را تھيه کنند تا در ی شدن اين قانون ت6ش کنند و طرحھایعمل  یبرا 

در . خود باشند  ی مختلف زندگی در عرصه ھایافغان شاھد تغييرات بنياد زنان 
 ی باق کلماتیsب6  قلم است در ی کاغذ و سياھیصورت آنچه در سفيد غير اين 

'  استینقش سياس  کوتاه به دست آورده، یآنچه زن افغان در مدت'  .  ماندیم
    ) نگاه ژرف،ی سیب  ی بی فارستيسا(

  

  :ھای سازمان حقوق بشر نگرانی
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�اب در ���رس و ارع���ضاى ت���ود ف���شراز وج���وق ب���ى حق���ين الملل���ازمان ب��س
رماندھان عامل ايجاد چنين وضعيتى حضور وفعاليت ف:افغانستان خبر داد و گفت 

�شوردر ���دان آن ک���ده و متح���اsت متح���ت اي���ه از حماي���ت ک���سلح اس���اى م���روه ھ��گ
�د����ستان برخوردارن����ه . افغان����ت ک����شرافزوده اس����وق ب����ارت برحق����ازمان نظ���: س

بنيادگرائى دينى نيز در افغانستان روبه گسترش است و بھبودى حقوق زن�ان را 
د آدم رب�ائى ، ناطران حقوق ب�شر ھمچن�ين ب�ه م�وار. با خطر مواجه ساخته است

قتل و نقض حقوق بشردر افغانستان اشاره و ابراز نگران�ى ک�رده ان�د ک�ه ممک�ن 
�ومى در آن ��ات عم��ام انتخاب��د انج��دن رون��ه دار ش��ث خدش��عيت باع��ن وض��ت اي�اس

گزارش سازمان نظ�ارت برحق�وق ب�شر از نق�ض حق�وق .کشوردر سال آينده شود
���ط پ��د ک�ه اوب�شر توس��ى افزاي��د و م��ز س�خن ميگوي��ت ليس ني��دامات از حماي��ن اق�ي

  . برخى از اعضاى ارشد دولت انتقالى برخوردار است

�ل متح�د ��ان س�ازمان مل��ندوق انک�شافی زن��ونيفم(در ھم�ين راستا،ص��ا ) ي�ب
�ه ��رار داده ک��شورھاي ق��ف ک��ستان را در ردي��اص، افغان��زارش خ��ک گ��شار ي�انت

�رد��ی گي��ورت م��ان ص��ه زن��شونت در آن علي��شترين خ��ستين .بي��زارش، نخ��ن گ�اي
ابی در نوع خود از وض�عيت زن�ان در افغان�ستان اس�ت ک�ه تھي�ه آن دو س�ال ارزي

وقت گرفته و در آن نھادھای مختلف داخلی و خارجی و سازمان ملل متحد نقش 
با آنکه اي�ن گ�زارش، از ح�ضور زن�ان افغ�ان در فعالي�ت ھ�ای مختل�ف  .داشته اند

تاکيد ک�رده ک�ه اجتماعی ظرف چھار سال گذشته در افغانستان ستايش کرده ولی 
  .ھنوز زنان افغان با انواع مختلف خشونت ھا روبرو ھستند

 مورد خ�شونت علي�ه زن�ان اش�اره ش�ده و تھي�ه ١٣٠٠در اين گزارش به 
�ی ��سی و فزيک��ی، جن��ش روان��ه بخ��ه س��شونت را ب��ده خ��ل، پدي��دگان آن، در ک�کنن

  .تقسيم کرده اند

دو س�اله اين گزارش با شرح يک موضوع مشخص که در آن ي�ک دخت�ر 
به ازدواج پيرم�ردی در افغان�ستان درآم�ده، ب�ه بررس�ی م�سئله ب�د دادن پرداخت�ه 

�ت��ت  .اس��ه دول��ک ب��زارش را کم��ن گ��ۀ اي��دف از تھي��ونفيم، ھ��سئووsن اداره ي�م
�ی ��شونت م��ان خ��ت از قرباني��ان و حماي��وق زن��اع از حق��ه دف��ستان در زمين�افغان

  .خوانند
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ويد اگر حکومت افغان�ستان در مريم اسلن، رئيس اين اداره در کابل می گ
شرايط کنونی نمی تواند کارھای موثری در زمينه تامين حقوق زنان انجام دھد، 

  .دست کم مجبوريت ھای سياسی خود را نبايد سد راه تامين حقوق زنان کند

حکومت در اي�ن زمين�ه ھ�يچ ک�اری نک�رده اس�ت و : "خانم مريم می گويد
او  ”.ي�ت پ�ايين ک�اری و دوم دsي�ل سياس�یاول ظرف. اي�ن موض�وع دو دلي�ل دارد

تا جاي که حرف ب�ر س�ر ظرفي�ت ھاس�ت، ھم�ه از موض�وع آگ�اه ھ�ستيم : "افزود
�وق ��امين حق��ود را س�د راه ت��ای سياس�ی خ��ت مجبوري�ت ھ��ر ح�داقل حکوم�ول�ی اگ

   ”.زنان نکند، اين يک پيشرفت بزرگ خواھد بود

 

�د ��ل متح��ازمان مل��ان س��شافی زن��ندوق انک��زارش ص��ونيفم(گ��ه ) ي�در ادام
آورده است که ھر سال شمار قابل م6حظ�ه ای از زن�ان و دخت�ران در افغان�ستان 

قتل ھای (خوانده می شود، بقتل ميرسند " بدنام کردن خانواده ھا"به اتھام آنچه 
در اين گزارش به نمونه ھاي از بدرفتاری نيروھای امنيتی و سربازان ).ناموسی

اداره ي�ونيفم ب�ه اي�ن ب�اور اس�ت ک�ه اي�ن  .استپوليس نيز عليه زنان اشاره شده 
گزارش در کنار ديگر مسايل، منبع خوب اط6ع�اتی ني�ز ب�رای س�اير س�ازمانھای 

ولی به نظر می رسد مدافعين حقوق زنان . فعال در زمينه حقوق زنان خواھد بود
بيشتر تاکيد دارند که در کنار جمع آوری اط6عات در مورد خشونت عليه زن�ان، 

�رار راه ب�ھت�ر اي�ن خواھ�د ب�ود ک�ه ع�ام6ن اي�ن خ�شونت ھ�ا موردتعقي�ب ق�انونی ق
   )٢٠٠۶/ ١۴/٨ بی بی سی،.( گيرند

  

  تصويب قانون اساسیبعد از  زنانيتوضع/ ب

  ٢٠٠۵  زنان در وضع

  

  تضمين حقوق زن در قانون اساسی         

 يک چھارم کرسی ٢٠٠٥درپايان سال   شورای ملی انتخابات دربا آنکه 
پارلمان به زنان تعلق گرفت، اما چون بازھم زنان در اقليت قرار داشتند، ھای 

 يکی از زنان  چنانکه .کدام کاری به نفع حقوق زنان انجام داده نتوانستند
که  برکارکردھای جنايت بار ) م6لی جويا نمايندۀ وsيت فراه( پارلمان
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ود، در داخل تاsر جنگساsران مسلط برزندگی مردم افغانستان لب به انتقادگش
پارلمان مورد لت وکوب وھتک حرمت مردان قرارگرفت و سپس با دسيسه 
وظيفۀ او را در حال تعليق قرار دادند وبا وجود اعتراضات مردم وsيت فراه 
وسايروsيات به حمايت ازوی وانتقادات نھادھای حقوق بشر بين المللی و برخی 

پائی در حمايت از م6لی جويا برای از نمايندگان پارلمان ھای کشورھای ارو
بازگشت دوباره وی به پارلمان، جايی را نگرفت و بقيه زنان در پارلمان ھم 

  .نتوانستند به طرفداری وی کاری انجام دھند

  

 :آموزش و تحصيل 

�زرگ ��ای ب��ھر ھ��ط در ش��ی  فق��د کم��م درص��ان، آن ھ��ان افغ��ران و زن�دخت
ی  در اکثر نقاط افغان�ستان ذھني�ت ول،ستان به آموزش عالی دسترسی دارندافغان

در رابطه با تعليم زنان و دختران بر آنست که دختران کم سن به مکت�ب برون�دو 
  . وقتی بزرگ شدند بايد از به مکتب رفتن شان خانواده ھا جلوگيری کنند 

 مسئول صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد ،"سيسيليا لودزه"
تنھ�ا ده در ص�د :  پ�رورش در افغان�ستان ميگوي�دبا اشاره به وضعيت آم�وزش و

از : "او ميافزاي�د. دختران در اين کشور به آموزش ھای ابتدايی دسترسی دارند
ھر سه دختر پنج ساله در افغانستان تنھ�ا ب�ه ي�ک نف�ر امکان�ات رف�تن ب�ه مکت�ب 

خانم لودزه ازدواج ھای زودھنگام را از عمده ترين عوامل نرفتن ." ميسر است
او گف�ت ک�ه چھ�ل در ص�د دخت�ران زي�ر س�ن ھج�ده . ان به مکتب عنوان ک�رددختر

سال در افغانستان مجبور به ازدواج می شوند ک�ه اي�ن ام�ر م�انع رش�د اجتم�اعی 
يونيسف در اين زمينه، يکی از دsيل کاھش طول عم�ر زن�ان در . آنان شده است

� bbc- /۵.( تافغانستان را نيز ازدواج ھای زير سن ھج�ده س�ال اع�6م ک�رده اس
  ) ٢٠٠۵اگست

  

 : آزادی ھای مدنی

 درصد از کرسی ھای پارلمان افغانستان در اختيار زنان ٢۵گرچه در حال حاضر 
�شونت ��ی خ��اب و حت��ا ارع��ا ب��ی زن غالب��اsن سياس��تمداران و فع��ا سياس��ت ام�اس

�وند��ی و .روب�رو م�ی ش��ای پ�ی در پ��اس س�نت ھ�ا، بحرانھ�آزادی زن افغ�ان ب�ر اس
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حج�اب ي�ک ام�ر ق�انونی ني�ست، . ک�ام6 مح�دود اس�ت  ک�شورفرھنگ مرس�وم اي�ن
پوش�ش چ�ادری ي�ا . بلکه برای رفع خشونت يک ضرورت ف�ردی ب�رای زن اس�ت

   . محلی، رعايت می کندبا در نظر داشت رسوم برقع را ھر زن

�وقعيتی ��ر م��ر زن در ھ��رای ھ�ب
که باشد گرفتن اج�ازه از ش�وھر ب�رای 
�ی ���ری حتم���زل ام���دن از من���رون آم��بي

�ت���اط .اس���ر نق���ر در اکث���ال حاض�� در ح
�ای �����انه ھ�����ان در رس�����ستان زن����افغان

�د���ضور دارن���انی ح���ای . ھمگ���و ھ��رادي
�ژه را در ��ايی وي��ه ھ��ز برنام��ی ني�محل

در . ارتباط با حقوق زن پخش می کنند
افغان�ستان ھمچن�ين ن�شريه ھ�ای وي�ژه 

  سھمگيری زنان افغان  درانتخابات                          .زنان چاپ می شود

 بودن  نچه که زنان را ملول کرده است سنتی بودن جامعه افغان و مرد ساsری آ
طبق . آنچه زنان افغان درشھرھا به دست آورده اند، نقش سياسی است. آن است

قانون اساسی افغانستان و بر مبنای تساوی حقوق زن با مرد، آنھا می توانند در 
. و در ھيئت دول�ت ج�ای گيرن�دپست رياست دولت، نماينده پارلمان، قوه قضائيه 

�ود��ی ش��سوب م��ده  مح��ين کنن��ات تعي��ان در انتخاب��ان .[رای زن��ه در پارلم��ا آنک�ب
 کرسی ب�ه خانمھ�ا تعل�ق گرفت�ه وممک�ن اس�ت خانمھ�ا ازآن طري�ق ٦٨افغانستان 

�د ���ان واردنماين���وقی زن���سايل حق���شی ازم���ر بخ���اثيری ب���د ت���اھنوز ]بتوانن��،مگرت
�ست��ی افغان��سايل سياس��شارکت زن در م��تم��ده اس��ی ش��شی تلق��ر نماي��ک ام�. ان ي

زيرااو که از حق انتخاب شوھر محروم است، چگونه ميتواند زعيم    آين�ده اش 
)                                                                           ٢٠٠۵جوsی ١٣ چھارشنبه bbc(را انتخاب کند؟  

�سانبد��ستان  ين��رد"در افغان��ر م��اکم  زن از تفک��ه ح��ر جامع��ه ب��اsری ک�س
ذھني�ت ب�ر ترب�ودن وبرح�ق ب�ودن م�رد ي�ک اص�ل غي�ر قاب�ل . است، رنج می ب�رد
آنچه بنام غيرت افغانی ب�ه مباھ�ات گرفت�ه م�ی ش�ود، خ�ورد . تغييردرجامعه است

در کشور چند قومی و چند زبانی ما، زن به . کردن عواطف واحساسات زن است
اما واقعيت خ6ف اي�ن . به حساب می آيدلحاظ جسمی موجودی ضعيف و ناتوان 

  .ذھنيت را ثابت می کند
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�نگين ��ای س��ع زن�ان بارھ��ای مرتف��حراھا وقل�ه ھ� ۶٠ و۵٠ در دش�تھا وص
گرامی بردوش و برس�ر حم�ل م�ی کنن�د و در نزدي�ک س�اعات زايم�ان ب�رای  کيلو

�ود��ی پزن�د اطف�ال خ��اطق . ن�ان م��ر من��ت ب�اری در اکث��ه ش�کلی رق��ر فروش�ی ب�دخت
در اکث�ر من�اطق ھ�ر گ�اه ب�ين خ�انواده ھ�ا نزاع�ی دربگي�رد ک�ه . داردکشور رواج 

منجر به کشته ش�دن يک�ی از ط�رف ھ�ا ب�شود، دختربچ�ه ھ�ای خ�انواده ب�ه بھ�ای 
 .به طرف مقابل  داده می شوند» بد« خون ريخته شده زيرنام

�رين ���دايی ت���رين و ابت���اده ت���ه س���ی ب���دم دسترس���سوادی، ع���ستردگی بي��گ
خ�راب و آگ�اھی نداش�تن از حق�وق ان�سانی ھم�ه و ھم�ه تسھي6ت زندگی، اقتصاد 

اما اين وضعيت ھمچنين باعث شده است زن�ان . زن افغان را ناتوان ساخته است
در شھر ھای بزرگ زنان آگاه با حضور درمجالس . آماده مجادله و مبارزه شوند

رسمی، کنفرانس ھا و امورات کاری دولتی و غير دولتی توان�سته ان�د ب�ه تغيي�ر 
ام�ا راه ط�وsنی و دش�واری در . اوت مردان نسبت به زنان افغ�ان کم�ک کنن�دقض

پيش است تا به حداقل حقوق نسبی دست يافته شود و فضای تفکر مرد س�اsری 
  )bbcراديوازمصاحبۀ شکريه بارکزی با(".تغييريابد

 :شغل وسنت ھای خانواده گی

�يض���دون تبع���ی ب���ھرھا در ادارات دولت���رده در ش���صيل ک���ان تح���ذب زن�� ج
در ھ�ر ص�ورت . ميشوند، ول�ی نظ�ر خ�انواده در انتخ�اب ش�غل ض�روری اس�تکار

يعن�ی زن پ�س از . آنچه زن از کارش به دست می آورد در نھايت مال م�رد اس�ت
�ه  ��ود ،ب��ی ش��دش م��ه عاي��ولی ک��افی، پ��الين ب��ا ق��اه ھ��ا م��شی وي��ت ک��ا زحم�روزھ

ن از پول مھريه، ز. شوھرتعلق  ميگيرد و زن  از   لحاظ اقتصادی استق6ل ندارد
ھمچنانکه از ميراث . که قبل و يا بعد از نکاح به او بايد داده شود، خبری نيست

�ست��ری ني��وھر اث��ود. ش��وھر، زن خ��رگ ش��ورت م��ردان  در ص��راث م��زو مي�ج
  .خانواده شوھربحساب می ايد و فرزند دختر ھم از مال پدر سھمی نمی برد

ازدواج اجب�اری حت�ی  قبل از ازدواج کسی رأی دخترش را نم�ی پرس�د و 
اگ�ر زن�ی فرزن�د پ�سر نداش�ته باش�د،  .در بين تحصيل کرده گان افغ�ان راي�ج اس�ت

شوھر می تواند زن ديگری اختيار کند و داش�تن فرزن�د دخت�ر، ب�ه خ�صوص اگ�ر 
 .تعداد آنھا زياد باشد، مصيبت تلقی ميشود

قوانين در ارتباط با چند ھمسری، ط�6ق، ح�ضانت فرزن�دان و ارث ک�ام6 
�ت���رعی اس���سايل ش���رو م���ی  .در گ���انون اساس���ه در ق���وق، ک���ساوی حق���ای ت��مبن



 ١٩٩ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

اما آنچه زن را ب�سيار رن�ج م�ی دھ�د . افغانستان آمده، مجزا از مسايل فوق است
اين موضوع است که حتی قوانين اس6می در رابطه با حقوق زن اجرا نمی شود 

 .ودر بسياری موارد زن در حکم يک موجود بی جان يا شی تلقی شود

: ھنگامه انوری، عضو کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوي�د
 مورد ازدواج اجباری که اين کميسيون ارزيابی کرده ۵٠٠چھل و پنج درصد از 

: خانم انوری ميگويد.  سال تشکيل می دھد١۴است را ازدواج کودکان زير سن 
ز درافغانستان  سال ني۶ تا ۵با تاسف عميق اع6م می کنم که کودکان در سنين "

�ره ��ف بھ��ای مختل��ه ھ��ه گون��ان ب��شوند و از آن��شانده مي��اری ک��ای اجب��ه ازدواجھ�ب
  ."برداری می شود

  

 :مرگ وميرکودکان ومادران 

صندوق حماي�ت از کودک�ان س�ازمان مل�ل متح�د، بررس�يھايی را در م�ورد 
�ت��ام داده اس��ستان انج��ان در افغان��ادران و کودک��ر م��رگ و مي��ودزه . م��سيليا ل�سي

ل صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد در امور آسيای جن�وبی ک�ه مسئو
�ن ��ان در اي��دگی زن��عيت زن��رد، وض��د ک��ستان بازدي��ف افغان��اطق مختل��را از من�اخي

خانم لودزه، پس از يک ھفته تحقيق و . توصيف کرده است" بحرانی"کشور را 
�ه��ت ک��ل گف��اران در کاب��ه خبرنگ��ستان ب��ف افغان��ات مختل��ی در وsي��رايط بررس� ش

زندگی در افغانستان در حال بھبود است، ام�ا زن�ان ھن�وز ھ�م ب�ا ان�واع م�شک6ت 
خانم ل�ودزه گف�ت ک�ه ب�ر اس�اس بررس�ی ھ�ای ص�ندوق حماي�ت از . روبرو ھستند

�ال در �کودک�ان س�ازمان مل�ل متح�د م�رگ و مي�ر کودک�ان ن�وزاد و کمت�ر از پ�نج س
���ن مي��ه در اي��د ک��ی دھ��شان م��دی را ن��ار بلن��ستان آم��شتر افغان��ر بي��ان دخت�ان کودک

در افغانستان از ھر ھفت کودک زير سن ي�ک س�ال ي�ک : وی گفت. آسيب پذيرند
ازدواج زودھنگام دختران، عدم .کودک در اثر بيماری ھای مختلف تلف می شود

دسترسی آنان به آموزش و پرورش و آمار باsی مرگ و مير مادران و کودکان 
ام�ا .  عمده در اين کشور به ش�مار م�ی روددر افغانستان، ھمچنان از نگرانيھای

سيسيليا لودزه، از ت6ش ھای سازمان مل�ل متح�د در زمين�ه بھب�ود وض�ع زن�دگی 
زنان افغان سخن زده ابراز اميدواری کرد که توجه جھان به اين موض�وع ب�يش 

 )٢٠٠۵ اگست۵ جمعه -bbc.( از اکنون جلب شود
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�ستان و ص�ند��ان افغان��زارش م�شترك وزارت زن��ازمان ي�ك گ��عه س�وق توس
 س�ال و ي�ك س�ال ۴۴ملل براي زنان نشان ميدھد که،اوسط عمر زنان افغان�ستان 

كمتر از مردان است و ميزان مرگ و مي�ر آن�ان ب�ه ھنگ�ام وض�ع حم�ل ب�راي ھ�ر 
 . شود  نفر برآورد مي١٩ تا ١۶ھزار نفر بين 

  از مرگ و ميرھاي ناشي از عوارض  % ٨٧اين درحالي است كه حدود 

: افزاي�د گ�زارش م�ي.  گی و وضع بچ�ه ب�دنيا آوردن قاب�ل پي�شگيري ھ�ستندحامله
�ط در����ی فق���ه گ����حی دوران حامل����ي ص����دمات اساس���ای  % ١٧خ����فاخانه ھ���از ش

ش�ود و   درصد ازوsدتھا توسط قابل�ه ھ�ا انج�ام م�ي١۴/٣کشورميسر است، تنھا 
 .  درصد از اين وsدتھا در شفاخانه ھا صورت ميگيرد١١باsخره فقط 

�يس�وء ت��مار م��ان ب�ه ش��ان افغ��دي زن��ك م�شكل ج��ه ي��اs در  غذي�ًرود و احتم

  مرگ 

�ت��وثر اس��دن م��ام زائي��ه ھنگ��ادران ب��ر م��دود . و مي��وني ح��م خ��ان  % ٧١ك�از زن
. از زنان غيرحامله را دچ�اررنج و ن�اراحتی س�اخته اس�ت % ٨٩حامله و حدود 

 جن�گ و  س�ال٢٣در پايان اين گزارش آمده است، و باsخره زنان افغان پ�س از 
�اراحتی��ار ن��ا، دچ��ل آزار و اذيتھ��ستند تحم��ي ھ��اي روان��ه . ھ��ان را ب��ساله آن��ن م�اي

خودكشي و يا ت6ش براي خودكشي مجبور كرده و يك شرمساري ملي را در اين 
  .كشور باعث شده است

 ٪ ٣بگفت�ه نجيب�ه ش�ريف مع�اون وزارت ام�ور زن�ان ، درافغان�ستان فق�ط 
بخش اعظم اين عده شامل ک�سانى مي�شود ک�ه . زنان با سواد و بقيه بى سواد اند
بر اس�اس اع�6م س�ازمان بھداش�ت : وى گفت . صرف خواندن و نوشتن ميتوانند

�ر ���انى در ھ���ه دارو، و ١٦جھ���ى ب���دم دسترس���ر، ع���ان از فق���ک زن افغ���ه ي�� دقيق
 نف�ر و در ٤خشونت جان خود را از دست ميدھد که به اين ح�ساب در ھرس�اعت 

آمار رسمى نشان ميدھد .عرض نابودى قرارد ميگيرند زن در م٩٦ھرشبانه روز 
که در سال جارى از ھر پنج مورد زايمان يک زن در افغانستان ج�ان خ�ود را از 

  )٢٠٠٥ اگست ٠٥جمعه /بی بی سی.(دست داده است

�س از ��ستان پ��الى افغان��ت انتق��ه دول��حت عام��ر ص��ديق وزي��ھي6 ص�داکترس
ابل در يک کنفرانس مطبوع�اتى امضاى يک قرارداد مساعدت بانک جھانى در ک

براثر خرابى اوضاع صحى در کشور، بطور متوسط از ھر :  اکتوبرگفت ٢٨روز 
يعن�ى .  م�ادر ج�ان خ�ود را از دس�ت ميدھ�د١٦٠٠يک�صد ھ�زار زايم�ان م�ادران ، 
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و از ھر .  نفر براثر عدم امکان دسترسى به دکتور و داروتلف ميشوند١٦درصد 
پنجاه درصد کودکان کشوردچار سوء . فر ميميرند ن٢٥٧ھزار طفل زير پنج سال 

وى .  درصد از کودک�ان ب�ر اث�ر اب�ت6 ب�ه بيماريھ�ا از ب�ين ميرون�د٤٠تغذى اند و 
 درصد از مردم کشور از آب آشاميدنى س�الم و ده درص�د ١٣فقط : ع6وه کردکه 

اھالى از امکانات صحى برخوردار اند و بقيه از حد اقل امکان�ات ص�حى مح�روم 
نماينده بانک جھانى در ادامه سخنان وزير صحت عام افزود که مرگ و مير .اند

زنان و کودکان در اين کشور فاجعه بارترين و تاسف آورترين حادثه در سراسر 
�ت��ان اس��ت . جھ��غ : وى گف��انى مبل��ک جھ��ازى ٦٠٠بان��راى بازس��ر ب��ون دال� ميلي

صحى به مصرف افغانستان کمک وعده داده است، و آنچه از اين مبلغ در بخش 
                                                                                                                                        )٢٠٠۴ اکتوبر ٢٩اخبار آريائى، ( .ميرسد، اميدوار کننده ومسرت آور است

           

  :سنگسارزنان

جھ�ادى ب�ر  يادگراي�ان م�ذھبى وق�درت جن�گ س�اsران متاسفانه ک�ه نفوذبن
سرنوشت زنان ھنوز ھم زنان را از دسترسى به حقوق حقه شان محروم ساخته 

 زن�ى ک�ه خواس�تارط6ق ازش�وھرخود ٢٠٠٥ اپري�ل ٢٥ چنانک�ه درت�اريخ  .است
روابط نام�شروع از س�وی ش�وھرش در پ�يش چ�شم نيروھ�اى  شده بود، به اتھام

در ق�رآن دراي�ن . سنگ�سارگرديد ل�سوالى ارگ�وى بدخ�شانحافظ ص�لح آلم�انى درو
نامشروع زنى  درصورتيکه چھارنفرمرد بر رابطه جنسى: خصوص گفته ميشود

 با مردى ديگرى شھادت بدھند، وبگويند که آنھا اين رابطه جنسى را باچ�شمان

. خود ديده اند، آنگاه زن به زندانى شدن درخانه تا پايان عمر محکوم خواھد شد
  والتى ياتين الفاحشه من نساء بکم����آمده است  سوره نساء١٥در آيه  نکهچنا

فاستشھدواعليھن اربعه منکم ف�ان ش�ھدوا فام�سکوھن ف�ى البي�وت حت�ى يت�وفھن 
زنانيک�ه عم�ل ناشاي�ست مرتک�ب : ( ترجم�ه  )-لھ�ن س�بي6هللا ا الم�وت او يجع�ل

�اھدبرآنھا���شوند، چھارش���صو مي���د، دراين���ھادت دادن���ه ش���د، چنانچ��رت بخواھي
بپاي�ان برس�د وي�ا خ�دا براي�شان راھ�ى  آنرادرخانه نگھداريد تا زمانيکه عمرشان

  )پيداکند

مسلمانى را ميتوان سراغ داد که عمل  سوال اينجاست که کدام مرد و زن 
مرگ فجيع سنگسار را به  ناشايست را در برابرچشمان ديگران انجام بدھند، و

مدلول آيه فوق   مشکل است وطبقجان بخرند؟ معلومدار که ثبوت اينکار خيلى
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به  ھيچ کسى نميتواند به اثبات برساند که ف6ن زن باف6ن مرد در جلو چشمش
مگر م6ھاى بى سواد وبى خبراز حکم خدا . عمل سکسى دست زده است 

حدس وگمان واتھام شوھر را درحق زنش بجاى يقين  ورسول وحقوق بشر،
زن پايان ميدھند و نام آن را تطبيق  امميگذارند و به حيات يک موجود مظلوم بن

  .شريعت غراى محمدى ميگذارند

افغانستان دو روز بعد از وقوع اين حادثه ) محکمه عالى(محکمه ستره
محمدصديق رئيس داراsفتاى ستره محکمه اع6م  توسط مولوى١٣٨٤ ثور٧در 

مربوط به ستره محکمه است واز  صدور حکم فتوادرافغانستان« :داشت که 
نميتوانند فتوا صادرو  سوى اعضاى رياست داراsفتا صادر ميشودو علماى محل

حدشرعى  علما ماھرگاه بامسايلى برميخورند که ضرورت.آن را تطبيق کنند
درآن ديده شود بايد آن را به ستره محکمه راجع سازند تا موضوع ازمرجع 

  )٢٠٠٥ مى ٤افغان پيپر،(» .ورسمى موردغور قرارگيرد قانونى

قريه ايکه درآن فتواى سنگسار زن بدبخت  مولوى محمديوسف م6 امام
نمودند، مردم خشمگين شدند  علماى قريه فتوا صادر«: تطبيق شده،ميگويد

معلوم است که در  به ھمگان» .ومعطل حکم محکمه نشدندوفتوا را تطبيق کردند
رم6امام نف ھيچيک از دھات افغانستان چندين عالم دينى وجود ندارد وصرف يک

 شکى نيست که شوھر مقتول. مسجد وظيفه پيشبرد امور مذھبى را بدوش دارد

براى انتقام کشى از زنش که خواھان ط6ق خود بوده ، تھمت روابط نامشروع 
نموده و جناب م6 امام ده فتواى سنگسار اين زن راصادر وبعد  را براو وارد

 سوره نساء، ١٥آيه برطبق . سنگسارشده است توسط شوھرش درم6ء عام
جنسى نامشروع ان زن را با  درکجا و چه ھنگام چھارنفر شاھدان عينى، عمل

به جرم اين  ھشت نفر: مرد ديگرى بچشم خود ديده اند؟ پوليس محلى ميگويد
اگر چنين باشد، پس . عمل دستگيرشده اند و اظھارات شان ضد ونقيض است

ل نامشروع سکس بوده است و است که دليل قتل زن غير از اتھام عم معلوم
امام قريه که بدون تحقيق ھمه جانبه فقط شھادت شوھر  دراين صورت بايد م6

مظلوم، آنھم بشکل سنگسار فتوا صادر کرده  را م6ک عمل قرارداده وبه قتل زن
 است ، موردبازخواست جدى قرارگيرد؟

 برضد اين عمل قرون وسطائى وغيرقانونى فقط کمسيون مستقل حقوق 
درصورتى که قانون نقض شده :ابرازھمدردى نشان داد وگفت  بشرافغانستان
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بايد مسايل را از طريق پوليس وسارنوالى  باشد، ارگانھاى حراست ازقانون
مستقل حقوق بشرخواھان  کمسيون. بررسى کند وحکم محکمه صادرگردد

 « :گفت يک خانم معلم از کابل دراين ارتباط اظھارکرده. بررسى قضيه است
خانمى که در . سنگسار يک زن مارا به ياد دوره بربريت طالبان مى اندازد

به قتل رسيد ولوکه گناھکارھم بوده باشد، بايد مراجع قانونى  بدخشان
  )افغان پيپر(» .نه افراد احساساتى درموردش تصميم ميگرفتند،

معتبرجھان گزارش دادند که  به دنبال اين جنايت ھولناک ، رسانه ھاى
کمک رسانى   سه نفر کارمند زن را که در يک موسسه٢٠٠٥ مه ٢ر تاريخ د

 طبى در وsيت بغ6ن کار ميکردند، توسط افراطيون اس6مى بشکل فجيعى

سربريده شدندو به زنان مظلوم ھوشدار دادند که اين است سزاى زنانى که در 
بشريت اين جنايت که دولت افغانستان و وجدان . خارجى کارميکنند موسسات

ًذھن ھرکسى اين سواsت خطورميکند که اوs اين ھرسه  آگاه را تکان داد، در

شوھرويااقارب خودبراى کاريابى به اين موسسه  تن سه مادر بودند که به اجازه
ًحتما مادرانى بودند که تعدادى کودک  ًثانيا آنھا. خارجى مراجعه کرده بودند

عرضه نيروى کار خودبراى  زطريقسرونيمسر از خود داشتند ومجبور بودند ا
زنان نسبت به ساير  ًثالثا ممکن است اين. اطفال شان لقمه نانى فراھم آورند 

. بودند زنان محل به لحاظ دانستن زبان خارجى توانائى ومھارت کار را دارا
طبيعى است که درصورت داشتن اقارب نزديک از قبيل شوھرويا برادر 

ًرابعا اگر آنھا داراى اين .ھا بى انتقام نخواھدماندديگر خون اين زن وپدرواقوام

باشند، پس ديگران چه حق دارندبه حريم ناموس وشرف ديگرى  شرايط بوده
کسى بشود؟ و حتى زندگى را که حق طبيعى  مداخله کندومانع کار وکسب

 .ھرموجود زنده است از او بگيرد

اينصورت  د، درغيرًدولت افغانستان مى بايدجدا جلو اين تندرويھا رابگير
را ازقانون اساسى » تساوى حقوق اتباع افغانستان«بھتراست تا تذکر 

کند، زيرا قانونى را که روحانيون حقوق بگير دولت نقض کنند و در  کشورحذف
وھرماه يک فتوا صادر نمايند، بدرد جامعه زنان افغانستان  ترديد آن ھر ھفته

موکراسى ايکه امريکا از آن در ؟ و کجاست د پس کجاست حقوق بشر.نميخورد
   اگر وزارت امور زنان از حق اين زنان مظلوم افغانستان دم ميزند؟ بيجا نبود

ٌاب6غيه◌ ای بطور عاجل توسط بدفاع بر می خاست و  اين عمل را محکوم می  ً
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 ھرچه زود   زنان افغانستان اتحاديه سراسرى ھمچنان انتظار می رفت تا. نمود
از زنان شھر   ن را با سازماندھی يک گردھم آيی گسترده زنا تر عکس العمل

يک   گرچه که چند روز بعد به تقبيح اين مسئله با صدور  . نشان می داد  کابل
    . بدنبال آن زنان کابل دست به تظاھرات محدود زدند اب6غيه پرداخت و

 کمک  ازا ين حادثه سازمان ملل نيزخشونت عليه زنان يک ھفته بعد
محکوم نمود و از دولت افغانستان تقاضا  پروسه بازسازی کشور رارسان به 

اما جای .قانون سپرده شوند کرد تا عاملين اين حادثه ھر چه زودتر به پنجه
چراھيچگونه  تعجب است که گروه ھاى مدافع حقوق زنان افغان درخارج ،

  واحتجاجى دراين ارتباط به مقامات وارگانھاى ذيربط حقوق بشرسازمان ملل

ديگر نھاد ھاى مدافع حقوحق بشر ابراز ننمودند و صداى اعتراض زنان افغان 
  جھانيان نرساندند؟  را بگوش

ھفته چھارتن زن، بدون اثبات  درکشور بدبخت افغانستان ، ظرف يک
آب از آب تکان  جرم و گناه سربريده ميشوند و يا سنگسار ميگردند، گوئى

قوق بشر وناظران نقض حقوق بشر نخورده است وتمام نھادھاى مدافع ح
اختيار کردند تا مبادا، خم برابروى شورای علماى اس6مى  خموشى
ديروزبنام رھبران تنظيمى ھست وبود افغانستان را بدستور  شوراى که تا.نيفتد

خودنابودکردند و امروز زيرنام شريعت اس6م ، عرصه کارو  باداران خارجى
  )٢٠٠۵می ( گ وتنگتر ميکنندتن زندگى را برزنان مظلوم افغان

سازمان صحی جھانی می گويد ک�ه اث�رات خ�شونت خ�انوادگی ب�ر س�6مت 
اين مطالعه طی ھفت س�ال . زنان، صرفنظر از محل سکونتشان، قابل توجه است

�ه و ��ورت گرفت��٢۴ص��يا، آفريق��زار زن از آس��ا و  ھ��ين در آن اا، اروپ��ای sت�مريک
سازمان .ريکای شمالی صورت گرفته بودمااين تحقيق قب6 در . ت داشته اندشرک

  .  بھداشت جھانی خواستار اقدام فوری عليه خشونت خانوادگی شده است

�اى ���ان، ازدواجھ���ر زن���شونت در براب���ان، خ���دای آلم���و ص���زارش رادي��بگ
ب�ه بھان�ه حف�ظ ش�رافت خ�انواده و مبادل�ه  اجبارى، ف�روش دخت�ران، ك�شتن زن�ان

قبيله اى، اين ھا ھمه نمون�ه  مشاجراتزنان به عنوان ابزارى براى فرونشاندن 
�ان در��فناك زن��رايط اس��ت از ش��ستان ھ�ايى اس��ان .افغان��اى زن��صيبت ھ��تان م� داس
كشور، آنجا ك�ه در  به خصوص در جنوب. افغان، داستانى کھن و ريشه داراست

طبيع�ى ت�رين  كناربينش دينی ، سنت ھ�ای ق�ومی وقبيل�ه ئ�ی ھنوزحاكمن�د و حت�ى
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اصط6حاتى از  وبه راستى آيا به كار بردن. رفته مى شودحقوق زنان ھم ناديده گ
 قبيل حقوق زنان در جايى كه موجوديت زن به خودى خود ارزش�ى ن�دارد و زن

   فاقد ھر گونه حقى است، ساده انگارى محض نيست؟

 ازچندی بدين�سو اس�ت ك�ه ش�عله ھ�اى اي�ن ن�ابرابرى ازروان وپيکرزن�ان

نشانه اعتراض به ھر چه كه ب�ه اس�م س�نت و زنان افغان به . افغان زبانه ميكشد
شايد كه اين اقدام منجر . بر آنان روا گشته، تن خويش را به آتش مى كشند دين

�دارى��ر  ب�ه بي��ان را از س��اى افغ��ر بچ�ه ھ��ود و دخت��وق ب�شر ش��دافع حق��ع م�جوام
 .مرد ساsرانه براى آ نھا رقم زده برھاند نوشت سوزناكى كه اين نظام

 از اعضاى كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ، عفيفه معروف، يكى
بيمارستانى در قندھار ديدار ك�رده و از زن�انى ح�رف م�ى زن�د ك�ه ب�راى پاي�ان  از
نفر ۶٠ او آمار اين خود سوزى ھا را . ھايشان به خود سوزى دست ميزنند رنج

ش�فاخانه مي�رويس در ش�ھر : " عفيف�ه مع�روف ميگوي�د. زند در سال تخمين مى
�ت ک�م قن�دھار��ه دس��ر ھفت��ضيه٤ در ھ��ران و  ق��ان را دارد خودک�شی دخت�  ." زن

متاسفانه دست ق�انون از س�نت ھ�ای ح�اکم ب�ر جامع�ه کوت�اه اس�ت و ت�ا ح�ال ھ�يچ 
بسياری از . قربانی خشونت نتوانسته است از مجرای قانون مشکلش را حل کند

ند و اي�ن مردان با توسل به خشونت می خواھند برتری خود را بر زنان ابراز کن
  . در حقيقت برای آنھا يک نوع افتخاراست

�ستند ��سانى ھ��ه ك��ا چ��انى ھ��ه قرب��ئوال ك��ن س��واب اي��روف در ج��ه مع�عفيف
 به طوركلى ازدواجھاى اجبارى و شوھر دادن دخترانى كه ھنوز به سن :ميگويد

ام�ا در اص�ل ساختارري�شه دار . اند از دsيل اين خودس�وزى ھاس�ت بلوغ نرسيده
در آن زن ب�ه ح�ساب نم�ى آي�د واي�ن ك�ه زن�ان در جامع�ه  جامعه ك�همرد ساsرانه 

و ب�ه مردھ�ا اج�ازه م�ى دھ�د ك�ه زن�ان را زي�ر  مقام و منزلتى مانند مردھا ندارن�د
  .ھاست فشار قرار دھند، دليل اصلى اين خود سوزى

ب�ا . اين زن فعال در مسائل حقوق بشر، اميدى به بھبودى اوضاع ن�دارد 
ه اوض�اع امنيت�ى در افغان�ستان ب�ه ش�دت متزل�زل اس�ت و م�سئله ك� توجه ب�ه اي�ن

ب�ه وض�عيت  طالبان دوباره فعال شده اند، مسلما موضوع حق�وق ب�شرو رس�يدگى
�د��پرده خواھ�د ش��ه فراموش�ى س��ان درافغان�ستان ب��ه . ناب�سامان زن��ده عفيف�ب�ه عقي

واز دي�ن آبي�اری [زدن نظ�امى ك�ه ري�شه در ق�رون و اع�صار دارد معروف بر ھ�م
در آم�وزش و بي�دارى اق�شار  احتياج به زمان دارد و او تنھا راه حل را] ميگردد
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 به ھمين دليل اي�ن س�ازمان ب�ر آن اس�ت ك�ه ب�ا برگ�زارى س�مينارو .جامعه ميبيند
در سطح .  جامعه بنياد گرا بر دارد گامى در روشنگرى اين ھاي آموزشى كارگاه

ب�ا اع�زام گروھھ�اى سازمان مل�ل در ص�دد اس�ت ت�ا  بين المللى ھم شوراى امنيت
زنان ب�ه ش�دت پايم�ال م�ى ش�ود، ب�ه  پاسدار صلح به مناطقى كه در آن ھا حقوق

باي�د منتظ�ر ب�ود و دي�د ك�ه آي�ا ھمك�ارى اي�ن .زنان س�تم دي�ده افغ�انى ي�ارى رس�اند
 ١١ ويله هدوچ( خواھد داشت يا خير؟ نيروھا تاثيرى مثبت در مسئله زنان افغان

  )٢٠٠۵اگست

  

 :ندھاردر ق  زنانیکشخود 

ازدواج ھای اجباری، سلب حق�وق ان�سانی زن، خ�شونت در خ�انواده ھ�ا، 
�انی  ��اsر افغ��وق زن درجامع�ه مردس��ق وحق��ی ت�وجھی بح��رر و ب�ازدواج ھ�ای مک

وقت�ی راه  .مينماي�د ھمه عواملی اند که زندگی را برای زن افغان غير قابل تحمل
ش�ت ب�اقی نمان�د، ديگری برای نج�ات از اي�ن ھم�ه رس�وم و عنعن�ات فرس�وده و ز

  .زنان دست به خودکشی وخود سوزی ميزنند

در . يکی از مثال ھای بارز، شرايط ناھنج�ار زن�ان در ش�ھر قن�دھار اس�ت
قوانين و عنعنات قومی و پ�در س�اsری در پھل�وی ق�وانين اس�6می،  اين شھر که

را تعيين مينمايد، ھنوزھم بعد از سقوط طالبان زنان  زندگی روزمره باشندگانش
. برخوردارني�ستند مانند بردگ�ان زن�دگی م�ی کنن�د وازھ�يچ حق�وق واختياران�سانی

زنان بدون اجازه ی مرد نميتواند ازخانه بيرون شود وبدون اجازه مرد نميتواند 
ان�دک  البت�ه زن�ان درافغان�ستان گذش�ته ازش�ماری.به کاردربيرون ازخانه بپردازد

   .ت خود را ندارندشھرھا در سراسر افغانستان حتی حق تعيين سرنوش

خشونت در براب�ر زن�ان، ازدواج ھ�ای اجب�اری، ف�روش و قت�ل دخت�ران و 
زنان ودختران برای حل دشمنی ھای قومی تنھا مثال ھای کمی از  زنان و تبادله
ب�اsی زن در جامع�ه افغان�ستان اس�ت ک�ه باع�ث س�لب حق�وق اولي�ه و  ستم و جف�ا

  .است انسانی زنان گرديده

�صل پ��کي6 سميرمح��ای ش��ه ازدواج ھ��ت ک��ن باوراس��ه اي��ل ب��ون کاب�وھنت
نرس�يده ان�د،  ًاجباری خاصتاازدواج ھای اجباری دختران که ھنوز به س�ن بل�وغ 

تعداد زيادی از آنھا دست به خودکشی بزنند و اين راه را يگانه  باعث گرديده  که
  .نمايند راه نجات خود از تحمل رنج وناديده گرفتن خودشان تلقی
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 درغرب کشور    زنانوضع

طى . وضعيت زنان در ھرات بدتر از سايرشھرھای کشور گزارش ميشود
 ت�ن ک�ه اکث�ر ش�ان را زن�ان ت�شکيل ٣٥در وsي�ت ھ�رات، ) ٢٠٠۵(سه ماه اخير 

داکترھم�ايون عزي�زی، م�سوول بخ�ش .ميدھند به اثرخودسوزى ، ھ6ک شده ان�د
 ١٢٥م�دت، در اي�ن : سوختگی شفاخانه ھ�رات ، ب�ه آژان�س خب�رى پ�ژواک گف�ت

 ٤ زن و ٣١ آن ق�صدى ب�ه ش�مول ٣٥واقعه خودسوزى صورت گرفته است ک�ه 
  .مرد بوده اند که ھمه جان داده اند

 نف�ر خ�ود س�وزی داش�تيم ک�ه ھم�ه ٣٥در سه ماه اخي�ر، م�ا «: وی افزود
 سال، ذکر کرده افزود ٣٥ الی ١٥موصوف سن اين زنان رابين » .فوت کرده اند

ر به واسطه تيل صورت گرفته و س�احه س�وختگی از که سوختگی اين زنان ،اکث
عزي�زى، اي�ن رق�م را نماي�انگر ازدي�اد گ�راف خ�ود .  فيصد به باs بوده اس�ت ٧٥

 ٩٠سوزی در بين زنان درھ�رات، خوان�د و ع�6وه ک�رد ک�ه در س�ال گذش�ته فق�ط 
  .نفر، دست به خودسوزی زده بودند 

���ت ک��رات اس��ت ھ��اد در وsي��شک6ت ح��ى از م��وزى يک��ران خودس��ه داکت
اخت6فات خانواده گی، مثل اخت6فات بين خشو و عروس، نزاع بين زن و شوھر 

  . و از ھمه مھمتر ازدواجھاى اجباری را عوامل اين خود سوزی ھا ميدانند

�شر ���وق ب��ستقل حق��سيون م��وق زن کمي���ش حق��سوول بخ��ی، م��ا دقيق�ثري
�شت درھ�رات ،عل�ت ص�عود گ�راف خ�ود س�وزی زن�ان را، در س�ه م�اه گذش�ته ب�رگ

چ�ون خودس�وزی در ب�ين «: وسيع مھاجرين، از کشور اي�ران دان�سته و ميگوي�د
�د��ی نماين��د م��ز تقلي��ا ني��اجرين م��ران رواج دارد مھ��ان در اي��ه » .زن��رين واقع�آخ

خودسوزی، زن سى ساله بن�ام زھرااس�ت ک�ه ب�ه واس�طه تي�ل اريک�ين، دس�ت ب�ه 
  .است خود سوزی زده و به گفته داکتر مسوولش پنجاه فيصد سوخته 

�اى ���ودش داغھ���ورت و وج���ر، ص���ه در س���رات ک���ھر ھ���نده ش���را، باش��زھ
�ز ازدواج ��رى ني��ا زن ديگ��وھرش ب��ه ش��ت ک��شد ، گف��شاھده مي��يم م��وختگى وخ�س

آورده است و او اين حالت را تحمل نه کرده و دست ) امباق( نموده و بر سر وى
ده  طفل�م ،رھ�ا ک�ر٤ش�وھرم م�را ب�ا « :زھرا، مى افزايد .به خودسوزى زده است

  » .زن جوان گرفته و به من ھيچ اھميت نمی داد
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�ريض ��ک م��ط ي��ور اوس��ه ط��ه ب��وختگی ،روزان��ش س��سوول بخ��ه م��ه گفت�ب
�ستر �خودس�وزی ب�ه بخ�ش س�وختگی، آورده مي�شودو گ�اھی اتف�اق م�ی افت�د ک�ه ب

اومٮگوي�د ک�ه بخ�ش . برای بستری کردن مريض جدي�د، وج�ود نم�ى داش�ته باش�د
ای ھجده ب�ستر م�ی باش�د ک�ه ھ�شت ب�ستر سوختگی شفاخانه حوزوى ھرات، دار

 6�نف�ردر ١٦آن، برای مردان و متباقی برای زنان اختصاص داده شده است ، فع
  .بخش سو ختگی بستری اند که ھفت نفر آنان زن ميباشند

اين ارقام در حالى انعکاس داده شده است که ک�ار اعم�ار ش�فاخانه م�درن 
�ص��ه ارزش ھفت��رات، ب���ت ھ��وختگی در وsي��ز س��ايى ، ومجھ���ر امريک�د ھزاردال

�ده، ��اه آين��رف يکم��وختگى در ظ��وزى و س��ود س��ى از خ��ات ناش��اھش تلف�بخ�اطر ک
  آغاز خواھد 

�د���ط  .ش���ن توس���ه انجم���ل نادي���رات قت���انوادگی درھ���شونت خ���ان خ���ی از قرباني��يک
�ال ���ازک خي���اعری ن���ال ش���ين ح���سيارجوان  ودرع���انمی ب���ه خ���ود ک���وھرش ب��ش

رھنگ�ی داخ�ل وخ�ارج ک�شور ب�ا ت�اثر مرگ خانم نادي�ا در حلق�ات ف. ونوپردازبود 
  .وتنفر عميق روبرو گرديد

   :  درشما ل کشور زنانوضع

�اريخ ���ل ٢٥درت����ه٢٠٠٥ اپري����ى ک����شان زن����وى بدخ���سوالى ارگ���  ، درول
رواب�ط نام�شروع در پ�يش چ�شم   ط6ق ازشوھرخود شده بود، به اتھ�امخواستار

 . نيروھاى حافظ صلح آلمانى سنگسارگرديد

قريه ايکه درآن فتواى سنگسار زن ب�دبخت  اماممولوى محمديوسف م6 
نمودن�د، م�ردم خ�شمگين ش�دند  علم�اى قري�ه فت�وا ص�ادر«: تطبي�ق ش�ده،ميگويد

معلوم است که در  به ھمگان» .ومعطل حکم محکمه نشدندوفتوا را تطبيق کردند
نفرم6امام  ھيچيک از دھات افغانستان چندين عالم دينى وجود ندارد وصرف يک

 شکى نيست که شوھر مقتول.  پيشبرد امور مذھبى را بدوش داردمسجد وظيفه

براى انتقام کشى از زنش که خواھان ط6ق خود بوده ، تھم�ت رواب�ط نام�شروع 
نموده و جن�اب م�6 ام�ام ده فت�واى سنگ�سار اي�ن زن راص�ادر وبع�د  را براو وارد

  )افغان پيپر. (سنگ سار شده است توسط شوھرش درم6ء عام

معتبرجھ�ان گ�زارش دادن�د ک�ه  اين جنايت ھولناک ، رسانه ھ�اىبه دنبال 
کم�ک رس�انى   سه نفر کارمند زن را ک�ه در ي�ک موس�سه٢٠٠٥ مه ٢در تاريخ 

طبى در وsيت بغ6ن کار ميکردند، توسط افراطيون اس6مى بعد از تجاوز جنسی 
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ى سربريده شدند و به زنان مظلوم ھوشدار دادند که اين است سزا بشکل فجيعى
متاسفانه وزارت امور زنان از حق اين .خارجى کارميکنند زنانى که در موسسات

ٌص�دورکدام اب6غي�ه◌ ای  ب�دفاع ب�ر نخاس�ت و توس�ط زنان مظل�وم  اي�ن عم�ل را  ً
�رد��وم نک��رى. محک��ه سراس��ط اتحادي��ستان فق��ان افغان��دور  زن��د روز بعدباص�چن

دادی اززن�ان کاب�ل دس�ت  بدنبال آن تع� اب6غيه ای به تقبيح اين مسئله پرداخت و
ازا ي�ن حادث�ه س�ازمان مل�ل نيزخ�شونت علي�ه   ي�ک ھفت�ه بع�د .به تظاھرات زدن�د

�ان��شور را زن��ازی ک��ه بازس��ه پروس��ان ب��ک رس��ت   کم��ود و از دول��وم نم�محک
ق�انون س�پرده  افغانستان تقاضا کرد تا عاملين اين حادثه ھر چه زودت�ر ب�ه پنج�ه

  . شوند

جنيد، ولسوال سابق ولسوالی چاه آب وsيت   داکتر -به نوشته وب6گ ديد
�ا،دختر ��ار، فريب��ی از ١٣تخ���رای يک��وپ ب��ت و ک���ت روز ل��د از ھف��اله، را بع�� س

دوستانش نکاح می کند و می گويد که اينکار را طبق رضايت پدر فريبا و فيصله 
�ت���ام داده اس���ه انج���فيدان قري���ش س���ادر . ري���ا م���د٦٠ام���ی گوي���ا م���اله فريب��:  س

ه سال قبل از خانه خارج کرده و وى که فريباى سه ماھه شوھرش او را سيزد"
چن�د ھفت�ه " را در بطن داشت، به خانه پ�درش رف�ت و در آنج�ا زن�ده گ�ى مينم�ود

پيش، وقتيکه از تصميم ولسوال با خب�ر م�ی ش�ود، ھم�راه ب�ا فريب�ا و پ�سری ک�ه 
�ان فريبا را دوست داشته وميخواست با او ازدواج کند، فرار کرده به مرک�ز طالق

اما با شکايت پدر فريبا، محکمه طالقان آنھا را به زور پس به چاه آب . می روند
وقتيکه دوباره به چاه آب می رسند، چنانکه فريبا ب�ه آژان�س خب�ری . می فرستد

�ه��ژواک گفت��س«: پ��ا ع��اه آب ب��سوال چ��ف  ول��ک ص��ر در ي��د کبي��ود و محم�اکر خ
ايستاده ميشدند و ميگفتند که مجبور ھستى يکى ما را به حيث شوھر قبول کنى 

��ر اس��وپ، . »ت، ورن�ه زن�ده گ�ى ات در خط��ت روز زن�دان و ل�ت و ک�و بع�د از ھف
 اوsد دارد ٨ک�ه ) کبيرن�ام( ساله ٣٨شود که ولسوال اورا به مرد فريبا خبر می 
  .نکاح کرده است

 می مردم ولسواولی چاه آب عليه قومان�دان محم�ود چ�اه آب�ی ک�ه ٢٩در -
 س�اله تج�اوز ک�رده ب�ود تظ�اھرات کردن�د و محافظ�ان او ب�روی ١٦به ي�ک دخت�ر 

ارنوالی تخ�ار ج�وsی س�١٢. مردم آتش ک�رده و تع�دادی را ک�شته و زخم�ی نم�ود
 س�اله خ�ود ١٦اع6م کرد که قضيه ثابت شده که قوماندان محمود به خواھر زن 
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قربانی می گويد که ھمان روز ع6وه بر او، قومان�دان م�ذکور . تجاوز کرده است
  )وب6گ ديد.(به چند دختر ديگر نيز تجاوز کرده است

  

  :حقوق زن ترازنامه منفي حقوق زنان ازنگاه فعاsن 

ھمان :  ريا پرليکا يکي ازفعاsن سابقه دارجنبش زنان براين نظراست کهخانم ث
 طوري که دراع6ميه کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان آمده است، اين يک

 با - ًواقعيت است که ھيچگونه تضميني براي تحقق حقوق زنان عم6 وجود ندارد
رسيم نموده که قانون اساسي افغانستان حقوق مساوي زن ومرد را ت وجودي

حقوق وآزاديھاي خوبي را براي زنان پيش بيني  وھمچنان دين مبين اس6م
عرف وعادات باsترازاحکام شريعت  درجامعه سنتي افغانستان ،. نموده است

  نقص کاررا من دراين. اس6مي ، قانون اساسي وقانون مدني قرارداده مي شود
اند برعليه اين   ويا نخواسته  اند ازيکطرف علماي کرام يا نتوانسته   مي بينم که

 عرف وعنعنات ناپسند وسوء استفاده ازدين قراربگيرند وذھنيت عوام را

درزمينه روشن سازند وازجانب ديگرعدم تطبيق قانون اساسي افغانستان 
  .قراردارد

 خانم عادله محسني وکيل مدافع زنان ويک تن ازفعاsن جنبش زنان افغانستان ،

وعوامل مھم ، کمرنگ بودن حضورزنان را درچھارچوب قوه درکنارسايراسباب 
يک مانع که من فکر  :ازعلل بي حقوقي زنان افغانستان مي داند قضائيه يکي

 -مي باشد مي کنم خيلي جدي است، عدم حضورزنان درقوه قضائيه افغانستان
 درقوه قضائيه افغانستان زن ھيچ حضورندارد، بعضي قاضيھا که درآنجا استند،

بنابراين ايشان نمي توانند بين شرع . شترشرعيات خوانده اند، تا حقوق بي
وقوانين مدونه افغانستان ، واينکه قوانين چطوراجراشوند، تفکيک  وحقوق
سد بسيارمھم براي تطبيق حقوق زنان مي باشد ، ومن  ًبناء اين يک. بکنند

ا حرفش  که دراين روزھ قوه قضائيه ًفکرمي کنم تا دولت حتما برترکيب
اکنون دامنگيرش شده است  بسيارزياد است، توجه نمايد وازاين حالت رکود که

  .اين يک عاملش بود. ، برآيد

: عوامل مختلفه ديگري که درسطح جامعه افغانستان وجود دارند عبارتند از
وجود م6ھايي که . فرھنگھاي غلط درسطح جامعه افغانستان  عرف غلط، و

اينھا عواملي اند که درسرراه تطبيق حقوق مساوي .نندک ازدين سوء استفاده مي
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آگاھي زنان ازحقوق شان وھمچنين عدم  زنان وجود دارند وبه خصوص عدم
  . آگاھي مردان درسطح عام ازحقوق زنان

خانم انجنيرنوريه حق نگرعضوجبھه ملي دموکرات ومشارکت سياسي زنان ، 
يکي  :گساsران مي داندحقوقي زنان را بيشترناشي ازحاکميت جن عوامل بي

 وحاکميت افکارتاريک   ازعوامل مھم بي حقوقي زنان حاکميت تفنگساsران
ازجانب ديگر حاکميت . فکران ودرمجموع بنياد گرايان مي باشد وکھنه

  .اجتماعي وبه ويژه دربخش زنان مي باشد زورمندان درتمام ساحات

 سال ازحادثه ٤دود مسئله دوم اينکه ، درجامعه افغاني با وجودي که درح
گذرد، وبا فيصله بن ، براي بازسازي واحياي مجدد، تامين حقوق  سپتمبرمي

تدوين قانون اساسي وحکومت منتخب ؛ مليونھا  انساني وحقوق بشري ،
دستاوردھايي مانند حکومت منتخب  وملياردھا دالرسرازيرشد؛ که البته ما

داشتند تا ببينند چه تغييري   داريم ، اما زنان توقع  وقانون اساسي وپارلمان
وآرامي مي  درزندگي شان وارد مي شود وچگونه احساس امنيت محسوس 

 متاسفانه آنطوري که انتظارمي رفت وضعيت زنان درافغانستان  . کنند

 مانند اختصاص –البته چيزھاي الگويي درافغانستان ايجاد شد . تغييرنکرد
ساس تکامل دروني خود جامعه نبود  اما اين به ا–پارلمان به زنان  آراي% ٢٥

 که –روبنايي دولت درزمينه دخيل مي باشند  المللي وکار ، بلکه فشارھاي بين
  .باآنھم مثبت اند

  

  م ٢٠٠۶  زنان افغان در سال وضع

  

  رگ وميرمادرانميزان بلندم   

به ط�ور : در مراسم روز جھاني مادر اظھارداشتوزير صحت عامه            
ھ�زار زن ١٩ساsنه و. جان مي دھدوsدت نيم ساعت يك مادر ھنگام تقريبي ھر 

عل�ت آن ع�دم .خود را از دست م�ي دھن�دحيات افغان پيش يا بعد از وsدت فرزند 
دسترسی مادران  در دوران حامل�ه گ�ی ب�ه داکت�ر وگ�رفتن رھنمودھ�ای طب�ی وي�ا 

�رای م�ادر نبردن شان ھنگام وsدت به شفاخانه وني�ز پ�ائين ب�ودن س�ن م�ادران ب
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شدن  و ضعيف بودن بنيۀ جسمی  از اثرکم خونی است که برخی مادران بع�د از 
  .وsدت براثر اين کم خونی زندگی خود را ازدست ميدھند

رنج می برند، ًشديدا   وحقوقی خود از موقعيت پائين اجتماعیزنان افغان
 ح�د وس�ط :ق�رار دارن�دانسانی و خ�انوادگی ھای  ارزشزيرا در پايين ترين سطح 

�ر ���ان ۴۶عم���ع زايم���ادران در موق���رگ م���ال، م���صدھزار و ١۶٠٠ س�� از ھريک
در مي�ان زن�انی از  % ١٢.۶باسوادی 

�د١۵���ی باش���اs م���ه ب���ال ب���ان و .  س��زن
دختران بخاطر کارکردن با م�شک6ت و 
در گشت و گذار با قيودات روبرو ان�د؛ 
طورمثال زن�ان ب�دون م�رد ھم�راه و ي�ا 

. رت کنن�دبدون برقع نم�ی توانن�د م�ساف
�مار ��ان ش��قوط طالب��د از س��ه بع��ا آنک�ب
�زايش ��ريعا اف��ب س��امل مکت��ران ش�ًدخت

    زنان ازترس زيربرقع پنھان ميشوند    %٣۵ فقط ٢٠٠۶يافت، اما در سال 

  . سال متناسب با مکتب دارند مصروف آموزش بودنددخترانی که سن و 

  ب رسانده خشونت ھای که متوجه مکاتب است، مدارس دخترانه را شديدآ آسي

در وsيت کندوز دختری را در ب�دل  ي�ک س�گ جنگ�ی فروختن�د، اي�ن اتف�اق .است
زمانی روی می دھد که نه حاs رژيم طالبان بر سر قدرت است و نه ھم به گفت�ه 

مادر اين دختر می .برخی ھا حاکميت ھای ايدولوژيک و اقتدارگرای پيش از آن 
داد "وھيچ کسی ب�ه  انش ربودنددخترش را در روز روشن از مقابل چشم: گويد

                                  . نرسيده است" و فريادش

�رای ��ت و کمت�ر مج��دل ش�ده اس��ک پدي�ده ع�ام مب��ان ب�ه ي�خ�شونت علي�ه زن
  . برای رسيدگی به آن وجود داردقانونی

  واقعه خشونت عليه٧٠۴ امسالافغانستانکميسيون مستقل حقوق بشر      
 مورد ۵٠ حادثه مربوط به ازدواج اجباری و ٨٩ده است که ثبت کر  زنان را
 ٢٠٠۵سوزی را شامل می شود که يک رقم فزاينده را نسبت به سال   خود

   .دھدنشان مي

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان باور دارد که ارقام ثبت شده فوق 
 يک رق�م نھاي�ت ن�اچيزی اس�ت ک�ه نم�ی توان�د مي�زان واقع�ی خ�شونت علي�ه زن�ان
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زيرا زنان نمی خواھند بخاطر ننگ ھ�ای اجتم�اعی و ض�عف . افغان را نشان دھد
�د���زارش دھن���ود را گ���شک6ت خ���ضايی م���تگاه ق���ان . دس���ار وزارت زن���ابق آم��مط

افغانستان يک سوم ازدواج ھا در سال جاری در افغانستان اجباری بوده است و 
�انونی ١۶ب�يش از ن�صف دخت�ران کمت�ر از ��ال داش�ته ان�د ک�ه س�ن ق�ازدواج در  س

 .افغانستان بحساب می آيد

چند اقدام دولت در اين سال موقعيت از قبل تضعيف ش�ده زن�ان را بي�شتر 
دولت با اين اقدامات می خواست تا از يک جانب حمايت قشر . ضربه پذير ساخت

�د ��ات ض��ا تبليغ��ب ديگ�ر ب��ت آورد و از جان��ی جامع�ه را بدس��اران افراط�محافظ�ه ک
در م�اه ج�ون ک�رزی پي�شنھادی را مبن�ی ب�ر . بله نمايدغربی گروھای مخالف مقا

برخورد غير . تاسيس دستگاه امر به معروف و نھی از منکر به پارلمان فرستاد
�ت��اقی اس��ان ب��اھنوز در اذھ��ان ت��داری طالب��تگاه در دورۀ زمام��ن دس��سانی اي�. ان
دستگاه ف�وق زن�ان را بخ�اطر ک�وچکترين غفل�ت در نح�وه لب�اس پوش�يدن و تنھ�ا 

 . ت کردن مورد تنبيه قرار می دادندمسافر

تا تحرير اين گزارش، پارلمان در مورد تاسيس اين دستگاه بحث نک�رده 
با آنک�ه . اما در ماه نوامبر، پارلمان انح6ل وزارت زنان را به بحث گرفت. است

وزارت زنان يک نھاد اجرايی ضعيفی است اما از لحاظ سمبوليک نقش برجسته 
  .يت زنان افغانستان بازی کرده استای را در بھبود وضع

  

  درجلوگيری از خشونت عليه زنانحکومت ناتوانی 

ج�نس زن در " گروه موسوم به  قول تحليلگر بی بی سی، از"پم اوتول"
 نوشته است که ھنوز ميلي�ون ھ�ا زن و Womenkind Worldwide" جھان

 به گريبان دختر افغان با تبعيض مستمر و خشونت در محيط خانه و جامعه دست
�ت��از اس��دی ني��دامی ج��ه اق��شک6ت ب��ن م��ع اي��رای رف��ستند و ب��ال، . ھ��ين ح�در ع

گزارش گروه جنس زن تاييد می کند که زنان افغ�ان از برخ�ی امتي�ازات ق�انونی، 
�د��ده ان��وردار ش��ق رأی برخ��ه ح��وقی از جمل��دنی و حق��ی .م��زارش م��ه، گ��ا اينھم�ب
ق زنان باقی است که بايد افزايد که ھنوز ھم مشک6ت جدی در زمينه تحقق حقو

از جمل�ه م�واردی ک�ه در گ�زارش گ�روه ج�نس زن ب�ه .ًفورا به آنھا رسيدگی شود
�دنی و ��ت م��وق و موقعي��دن حق��ی ش��ان و عمل��ت زن��ساله امني��ده، م��اره ش��ا اش�آنھ

  .سياسی زنان افغانستان است
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 موارد خودسوزی زنان در افغانستان ٢٠٠٢به اعتقاد اين گروه، از سال 
بخش قابل توجھی از اين افزايش ناشی از مشک6ت . ايش يافته استبه شدت افز

�دود ���ه ح���ت ک���اری اس���ای اجب���ا۶٠ازدواج ھ���ا را در ٨٠ ت���د از ازدواج ھ�� درص
 ٪ از دختران قبل از رسيدن به ش�انزده س�الگی و ۵٧. افغانستان شامل می شود

 خشونت خانگی نيز ھمچنان رواج.سن قانونی به خانه شوھر فرستاده می شوند
در يکی از مکان ھايی که ب�رای پن�اه دادن ب�ه قرباني�ان خ�شونت خ�انگی در .دارد

افغانستان ايجاد شده، يک زن جوان به گروه فيلمبردار گف�ت ک�ه ب�رای فرام�وش 
وی گفت که به اين ترتي�ب .کردن مشک6ت زندگی به اين محل مراجعه کرده است

�ه��امی ک��ه ھنگ��زود ک��د و اف��اھش دھ��ود را ک��ج خ��د رن��ی کوش��ت، م��ه اس� در خان
  .احساس می کند کسی گلوی او را می فشارد

اعضای اي�ن گ�روه، زن ج�وانی را در ي�ک بيمارس�تان م�شاھده کردن�د ک�ه 
گ�زارش گ�روه .دست به خودسوزی زده بود و فري�اد م�ی زد ک�ه ميخواھ�د بمي�رد 

جنس زن در جھان می افزايد ، مقامات افغان به شکايت زنان در مورد خ�شونت 
ھمچنين، زنانی که در م�ورد تج�اوز جن�سی .به ندرت رسيدگی می کنندعليه آنان 

شکايت کنند با اين خطر مواجه ھستند که به دليل داشتن روابط جنسی نامشروع 
  .زندانی شوند

 به گفته خانم بريتا فرناندز اشميدت، از اعضای گروه تحقيق، زن�انی ک�ه 
�د ا��دام کنن��ستان اق��ان در افغان��وق زن��اع از حق��رای دف��ی ب��وردار نم��ت برخ�ز حماي

فعاsن حق�وق زن ک�شته م�ی ش�وند، کارمن�دان س�ازمان ھ�ای غي�ر دولت�ی ."شوند
مربوط به زنان کشته می شوند، و اين وضعيت تغيير نخواھد کرد مگر اينکه در 

جامعه جھانی باي�د ب�ه موض�وع امني�ت ." اين زمينه اقدامی اساسی صورت گيرد
  .زنان در اين کشور توجه داشته باشد

گروه جنس زن در جھ�ان خواس�تار آن اس�ت ک�ه جامع�ه جھ�انی ب�ه وع�ده 
ھای خود در مورد ت6ش برای حمايت از زنان افغان پس از سقوط طالب�ان عم�ل 

�د���ازی .کن���صادی و بازس���ک اقت���ای کم���ه ھ���ه برنام���د در زمين���انی باي���ه جھ��جامع
  .افغانستان ديدگاه زنان را بيش از گذشته در نظر بگيرد

   روی کاغذ به اقدامی ۀه، تا زمانی که حقوق زنان از وعدوبه گفته اين گر

�ان ��ر، وض�عيت زن��نج س�ال اخي��ه در خ�6ل پ��وان گف�ت ک��شود نم�ی ت�عمل�ی تب�ديل ن
در دوره ) ٢٠٠۶ اکت�وبر ٣١  ب�ی ب�ی س�ی،(.افغانستان تغييری اساسی ک�رده اس�ت
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حکومت کرزی که بازھم ھمان عناصر تنظيمى بر سر قدرتند، گزارشھاى نگران 
نده يى از وضع نابسامان حقوق بشر درکشور شنيده ميشود و در رسانه ھاى کن

 . بين المللى انعکاس مييابد
  

 :ننگين ترين نمونۀ خشونت عليه زن افغان 

،شرم آورترين تراژيدی خشونت عليه زنان از سوی جنگ ٢٠٠۶درسال 

ُساsران تنظيم جمعيت ربانی در کندز بظھور پيوست وآن تبادله ي�ک دخت ري�ازده ُ

�ود��ی ب��گ جنگ��ک س��ا ي��اله ب��سئوليت در .س��ساس م��رت واح��رين غي��دک ت��ر ان�اگ

وجودرھبر تنظيم جمعيت ، والی وsيت کندز وحکومت افغانستان وجود ميداشت، 

می بايستی بخاطر ھمين رخداد دور از کرامت وش�رافت ان�سانی از وظ�ايف خ�ود 

 ھ�زار ٣٣د ح�ضور استعفا ميدادن�د و ش�رافتمندانه اعت�راف ميکردن�د ک�ه ب�ا وج�و

نيروھای تامين صلح ناتو درکشور،توان و کفايت تامين امنيت در اي�ن ک�شور را 

 . ندارند،تابدين در دادگاه تاريخ سپيدروی  ميگرديدند

خبرگزاری پژواک از اين حادثه ننگين پرده برداشته وداستان اين جنايت 

 افغان�ستان ھولناک را در زير ري�ش ق�وای ص�لح اي�ساف ونيروھ�ای ن�اتو ودول�ت

گلشاه زن پنجاه ساله مادرصنوبر داستان ربودن دخترش :اينطور ثبت کرده است

�رد��ت ک��ين حکاي��ژواک  چن��زاری پ��ه خبرگ��اد ب��جه وفري��ا ض��سلح :" را ب��راد م�اف

�د��رم را بردن��ستاندند ودخت��ه ام را شک��ب در خان��ه ای ش��اقو .درنيم��ا چ��را ب��ا م�آنھ

ودم اما ھيچکس به من کمک من به سارنوالی و والی عريضه نم.زخمی ساختند

 ".نميکند

�اد، ��ی آب��سوال عل��ر ول��6 نظ��ط م��روی توس��ه دخت��ت ک��صرانه گف��شاه م�گل

�ری دارد (��ور ونمي��دگی بخ��ی زن��د راس مواش��ا چن��شاه ب��ه گل��ده ) جائيک��وده ش�رب

وی ادعأ نمود که برادر ولسوال آمر محمود ني�ز دراثن�ای رب�ودن دخت�رش . است

 .با او بود

  قوماندانان اسبق جميعت اند که بطور گسترده اين ھردو نفر از جمله 

�د��سلط دارن��شور ت��رق ک��مال ش��ی ش��اsی اراض��ا .ب��ه گروھ��ه ب��ا ک��شه ھ��ن ملي�اي

ًوابستگی دارند اکثرا از جمله مجاھدين دھه ای ھشتاد ھستند که بايد م�دتھا قب�ل 
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طی برنامه ھای دی دی آر وداياگ ، خلع س6ح ميشدند،اما آنھا ھنوز ھ�م دارای 

 .فوذ زيادی درمنطقه ميباشندقدرت ون

مطابق اظھارات گلشاه م6 نظر دختر وی را درمقابل يک سگ جنگی ب�ه 

ًمردم مح�ل گفتن�د ک�ه م6نظ�ر بع�دا . يک شخصی بنام نعمت هللا تبادله نموده است

 .اين سگ را به يکی از قوماندانان نيرومند منطقه به حيث تحفه اھدأ نمود

�ود را��ت خ��ه دخال��ن  مگرم6نظرھرگون��ه اي��د ک��وده  ميگوي��ضيه رد نم� درق

نعمت هللا بطور واضح خود را خسر .خود نعمت هللا است که دختر را ربوده است

اين دختر ھنگام شيرخوارگی به نامزدی پ�سرش درآم�ده : دختر خوانده وميگويد

 .پسر او اکنون چھل ساله و از گوشھا کر ودارای اختs6ت دماغی ميباشد. بود

بق�ول آنھ�ا پ�در . ندکه چنين رسمھا درمنطقه راي�ج اس�تمردم محل ميگوي

�نوبر ��در ص��رانجام پ��ا س��ود، ام��اخته ب��امزاد س��ت هللا ن��سر نعم��ه پ��نوبر او را ب�ص

به اساس اين نظر نعمت هللا دختر را .درگذشت ومادرش اين نامزادی را رد نمود

سرنوش�ت ص�نوبر .ربوده است ، زيرا او فکر ميکند که اين ح�ق م�سلم وی اس�ت

وم نيست ولی مادرصنوبر بدين عقيده است که دختر وی رابه پاک�ستان ب�رده معل

مطابق اظھارات . ًاند وبدون شک وی رامکررا مورد تجاوز جنسی قرار داده اند

   .گلشاه، نعمت هللا نيز درخارج از کشور با دختر وی ميباشد

محمد ظاھر ظفری رئيس حوزۀ شمال شرق کميسيون مستقل حقوق بشر 

ان حرفھای مادر ص�نوبر را تائي�د نم�ود ک�ه ص�نوبر توس�ط يک�تن ازاف�راد افغانست

مسلح محلی ربوده شده و سپس ب�ه يک�تن قومان�دان کوچ�ک درمقاب�ل ي�ک ق�6ده 

ًسگ جنگی تبادل�ه ش�ده اس�ت ک�ه البت�ه س�گ بع�دا ب�ه يک�تن از قومان�دانان خيل�ی 

�ت��ده اس��دأ ش��ه اھ��زرگ منطق��ت.ب��د،"  وی گف��ا گفتن��رای م��ومتی ب��ات حک� مقام

آنھايکه دختر را ربوده اند مردم نيرومند ھستند که رابطه ای مستقيم با مقام�ات 

 ".خيلی عاليرتبه دارند

  ھميناز .درين قضيه قوماندانان خيلی نيرومند ذيدخل ھستند" وی افزود

. رو است که ما توانائی آنرا نداريم تا کاری را غرض نجات دخت�رک انج�ام دھ�يم

 ".گام تحقيقات قضيه مورد تھديد قرار گرفتنديکتعداد از ھمکاران ما ھن
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انجينر عمر والی وsيت کندز اين اتھامات م�ادر ص�نوبر را ک�ه دخت�ر وی 

و بطور جدی از م6 نظ�ر حماي�ت .قربانی تجاوز جنگساsران شده است، رد نمود

�ت��شر "نم�وده گف��ض حق�وق ب��سوال منطق�ه درنق��سازد ک�ه ول��سی ثاب�ت ب�اگ�ر ھرک

 ".ًاما او کام6 بيگناه است.او را تحويل قانون ميکنمًدست دارد، من شخصا 

  ممکن قوماندانان بطور تخنيکی "يکتن از اھالی کندز بنام علی احمدگفت

آنھا برمن�ابع ديگ�ر ق�درت .خلع س6ح شده باشند، اما قدرت آنھا بيشتر شده است

اھن�د وزم�انی ک�ه آنھ�ا ک�دام دخت�ر را بخو. مانند قاچاق مواد مخدر تسلط يافته اند

ھرکس که با آنھا مخالفت کند کشته ميشود وھيچکس . آنرابزور يا رضا ميگيرند

 ".از حکومت ويا کميسيون حقوق بشر موضوع را تحقيق نخواھد کرد

�ود را در ��دان محم��شر قومان��وق ب��سيون حق��سئول کمي��ری م��ای ظف�مگرآق

س�گ ربودن صنوبر متھم نموده،ميگويد كه اي�ن قومان�دان  ب�ا گ�رفتن ي�ك ق�6ده  

جنگی،ازنزد نعم�ت هللا  باش�نده ھم�ان ول�سوالی، حاض�ربه رب�ودن و ت�سليم دادن 

  . ھزار افغانى فروخته است١٥٠دخترک به نعمت هللا  شده و سگ را در بدل 

او ب�ا فري�اد وگري�ه .مادرصنوبر ھنوزھم ت6ش ميکن�د ت�ا دخترخ�ود را نج�ات دھ�د

  ميخواھمو . ه ميخواھممن دختر خود را دوست دارم ومن او را دوبار" ميگويد

  ".کسی که او را ربوده است مجازات شود

�ي ��اران تنظيم��ت ک��ه جناي��ا، علي��ي جوي��انم م6ل��ات خ��اد واعتراض�داد وفري

 جنايات شان عليه زنان افغان و دفاع از حقوق زناني چون صنوبردختر  وافشاي

�سي ١١��اوز جن��ورد تج��دا م��دز ابت��ت در کن��دانان جمعي��وي قومان��ه از س��اله ک�ُ س

رارگرفت و بعد ب�ه ي�ک س�گ جنگ�ي معاوض�ه ش�د و قت�ل ش�کيبا څانگ�ه، نط�اق ق

تلويزيون شمشاد درکابل و ذکيه ذکي گرداننده راديويي در پروان وقتلھاي ش�يما 

رضايي، ناديه انجم�ن، ص�فيه عم�ه ج�ان و دھھ�ا زن ديگ�ر درچندس�ال گذش�ته از 

�ا را���ی جوي���ات م6ل���ت اعتراض���ا حقاني���ه تنھ���ي ن���ان تنظيم���وي اوباش���حه س�� ص

ميگذارد،بلک�ه ع�دم دس�تگيری  ق�ات6ن اص�لي ،چن�ان ن�ا امي�دي را در مي�ان زن�ان 

�شود��ه مي��ه گفت��ت ک��ود آورده اس��ان بوج��ق : افغ��شور تحق��ن ک��دالت دراي��ز ع�ھرگ

�ود ��ال خ��زاي اعم��ه س��اھی ب��ان ھيچگ��وق زن��ه حق��اوزين ب��ت ومتج��د ياف�نخواھ
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 باقي خواھد وتجاوز وخشونت عليه زن افغان ھمچنان بقوت خود. نخواھند رسيد

  .   ماند

  

   :بخاطرکمک عاجل به زنان افغان

خانم پروفسورياکين ارتورک ضمن مسافرت ده روزه اش به افغانستان با 

، مسئووsن دستگاه قضايی، سارنوالی، افسران پليس، دوکتوران  مقامات دولتی

غيردولت�ی درکاب�ل ، قن�دھاروھرات وھمچن�ان نماين�دگان  ونماين�دگان س�ازمانھای

درافغان�ستان فعالي�ت م�ی نماين�د م�ذاکره نم�وده  دين س�ازمان ب�ين الملل�ی ايک�هچن

�ت��دين. اس��ه ازچن��د ک��زارش ميدھ��وده و  وی گ��د نم��ان بازدي��اه زن��دان وپناھگ�زن

.  شده اند، ثبت نموده است اظھارات زنانی را که معروض به خشونتھای جنسی

زن�ان افغان�ستان ن�صيب  ً اخي�را ھمچنان وی ازپيشرفتھای حقوقی وقضايی ايک�ه

اي�ن گامھ�ايی ب�ه جل�و :" گرديده است تمجيد نموده است اما وی افزوده است ک�ه

�ه��شونت علي��ستان خ��ه درافغان��ردد ک��ت گ��ن حقيق��ان اي��انع بي��د م��ور  نباي��ان بط�زن

دراماتيک و به شدت آن ھ�م درگ�ستره ھ�ای عام�ه وھ�م خ�صوصی زن�دگی وج�ود 

ه درنتيجه ی دھھا سال جنگ فقر، فقدان آموزش و پرورش وخرابيھايی ک".دارد

 . اسباب اوليهء چنين اوضاعی ميباشند اند، بودجود آمده

گرچ�ه بازس�ازی وانک�شاف، توانمن�د ش�دن : گزارش ع�6وه م�ی نماي�د ک�ه

دردرازمدت وميان م�دت ميتوانن�د،  اقتصادی زنان وارتقای آموزش وآگاھی آنان

  اين 

اما اقداماتی . اھش می يابدک انتظاررا افزايش بدھند که سطح خشونت عليه زنان

�ت��ان حماي��دگی زن��ا از زن��د ت��اذ گردن��ون اتخ��د اکن��ردد باي��سله  .گ��ک سل��ل ي�درذي

  :موثرباشند اقداماتی پيشنھاد ميگردند که به نظرميرسد درکوتاه مدت

 .اولويت قايل شدن به ازميان بردن خشونت عليه زنان درسياست عامه -

رسانه ھا تا به مردم معلومات داده ش�ود براه انداختن تبليغات  روشنگرانه در - 

ازدواجھای اجباری وازدواجھای زنان درکودکی تخطی ازاصول اساسی اس6م  که

  .است
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�اختن ازدواج ��ود ک�ه آنانيک�ه درس�ربراه س�ًدرق�انون ج�زا واض�حا آورده ش

�ت���ران درحال���ورد  دخت���د م���د وباي���رم ميگردن���ب ج���د مرتک���ت دارن���ودکی دخال��ک

   .رندبازخواست ومجازات قرارگي

�ران  ���ودکه آن دخت���تورداده ش���ارنواsن دس���يس وس���ه پل���ريحا ب���د ص��ًباي

خشونتبارخانوادگی فرار می کنن�د، تازمانيک�ه حف�ظ ج�ان ش�ان ع وزنانيکه ازوض

  . تضمين نباشد، نبايد به خانواده ھای شان برگردانده شوند

�ه  ��روض ب��ان مع��وظ ب�رای زن��ای محف��ت پناھگ�اه ھ��عه وتقوي�ايج�اد ، توس

   .خطر

ت وزارت امورزنان، دفترحق�وق ب�شروزارت داخل�ه، ب�ويژه دربخ�ش تقوي

تقويت کميسيون مستقل حق�وق ب�شر افغان�ستان وس�ايرنھادھائيکه  حقوق زنان ،

جل�ب توج�هء ک�شورھای کم�ک دھن�ده ب�ه  .ميباشند متکفل حراست ازحقوق زنان

 . حمايت ازحقوق بشروحراست اززنان

اور رسيده اند که حل مشکل به ھرحال، سازمان ھای حقوق بشر به اين ب

سطح دانش در اين  زنان افغانستان به ھيچ صورت ممکن نخواھد بودمگر اينکه

دان�ش در افغان�ستان خ�ود امري�ست ک�ه ب�ا  ام�ا ب�اs ب�ردن س�طح. کشور ب�اs ب�رود

  .خواھد نمود  دست کم دو نسل ديگردوام وجود مساعد بودن شرايط

  ٢٠٠٦ مارج ٨پايان 

  

  ٢٠٠٧سال در زنان وضع

  خشونت، چاشنی زندگی زن افغان

  

  :کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستانگزارش 

در  کميسيون م�ستقل حق�وق ب�شر افغان�ستان ٢٠٠٧ مارچ ٨به مناسبت  

يک گزارش تازه اع6م کرده که ظرف سال روان خورش�يدی ب�يش از ص�د م�ورد 

ت ش�ده  اين کشور ثبان افغان، تنھا در حوزه جنوب غربخودسوزی در ميان زن

اين کميسيون پس از تکميل يک بررسی در شش ماه اخير خاطر نشان می . است
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کند ک�ه ازدواج ھ�ای اجب�اری، اخت6ف�ات خ�انوادگی، نگ�رش ھ�ای مردس�اsرانه و 

�ت��وده اس��ان افغ�ان ب��وزی زن��لی خودس��ل اص��ات . فق�ر، از عوام��ی وsي��ن بررس�اي

  .فراه، بادغيس، ھرات، قندھار و نيمروز را شامل می شود

مسئوsن کميسيون مستقل حقوق بشر افغان�ستان م�ی گوين�د اي�ن بررس�ی 

ھمچنين نشان داده که ظرف امسال ح�دود پنج�اه نف�ر از زن�ان در اي�ن من�اطق ب�ه 

 . قتل رسيده اند و در چھارده مورد ديگر نيز زنان دست به خودکشی زده اند

   در ثريا صبحرنگ، از مسئوsن اين کميسيون گفت که ميزان خودسوزی

ميان زنان افغان در حوزه جنوب غرب، ظرف چند سال اخير رو به افزايش بوده 

ميزان افزايش خودسوزی ميان زنان در وsيت ھرات بيش : "او می گويد. است

�ادغيس ١٢از ��د، در ب��راه ٨ درص��د، در ف��ار ٨٠ درص��دھار چھ��د و در قن� درص

 ." درصد بوده است

را ب�رای جل�وگيری از خ�شونت خانم صبحرنگ گفت که آنان برنامه ھ�ای 

عليه زنان به دولت افغانستان پيشنھاد کرده ان�د ک�ه ش�امل س�ه بخ�ش اقت�صادی، 

 . فرھنگی و حقوقی می شود

به گفته خانم صبحرنگ، جلوگيری از ازدواج ھای اجباری، ايجاد اشتغال 

�اطق ���تاھا و من���ان در روس���ه زن���ده ب���اھی دھن���ای آگ���اد نھادھ���ان و ايج���رای زن��ب

با اي�ن . ، می تواند در راستای کاھش خشونت عليه زنان سودمند باشددورافتاده

�شک6ت ��ه م��يدگی ب��ور رس��ه منظ��ضايی ب��اکم ق��اد مح��ه ايج��رد ک��افه ک��ال او اض�ح

خانوادگی در سطح ولسوالی ھا، ثبت رسمی ازداوج ھا و سرانجام برخورد جدی 

  . ی شوددادگاه ھا با ناقضان حقوق زن از ديگر برنامه ھای است که بايد عمل

 

روز گذشته ستره محکمه افغان�ستان برنام�ه مق�دماتی ثب�ت ازدواج ھ�ا را 

آغاز کرد و مسئوsن اين نھاد ابراز اميدواری کردند که اين کار در جلوگيری از 

  .ازدواج ھای اجباری و يا قبل از وقت، مفيد باشد

  

   زنان درھرات خودسوزی 
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ز ابت�دای س�ال ج�اری مسئوsن ش�فاخانه مرک�زی ش�ھر ھ�رات م�ی گوين�د ا

 . واقعه خودسوزی در اين بيمارستان به ثبت رسيده است۴۶خورشيدی، 

�ت ��ن بيمارس�تان گف��ش س�وختگی اي��ی م�سئول بخ��د ع�ارف ج6ل�دکت�ر محم

بيشتر قربانيان خودسوزی را که به اين بخش مراجعه ک�رده ان�د، زن�انی ت�شکيل 

ازدواجھ�ای اجب�اری می دھند که ب�ه خ�اطر م�شک6ت خ�انوادگی، فق�ر، و ف�رار از 

  . به خودسوزی کرده اند اقدام

 

کتر ج6لی به بی بی سی گفت بي�شتر اد

�ی در ��واد نفت��اطر اس�تفاده از م��راد ب�ه خ�اي�ن اف

�اsی ��وختگی ب���ه س��وزی، ب��د ٩٠خودس�� درص

مبت6 می شوند و اين نوع س�وختگی ش�ديد ن�ه 

�ست، ��ان ني��ل درم��ستان قاب��ل افغان��ا در داخ�تنھ

�تانھای م��ه در بيمارس��ز، بلک���ارجی ني��ز خ��جھ

 شانس کم زنده ماندن                      .امکان درمان آن کمتر وجود دارد

 کسانی که اقدام به خودسوزی می  آقای ج6لی می گويد بسياری از خانواده ھای

کنند به خاطر فرار از بازخواس�ت و پيگ�رد ق�انونی، از بي�ان اينک�ه م�ريض ش�ان 

  .می کننداقدام به خودسوزی کرده خودداری 

اين نوع سوختگی، نه فقط در افغانستان، بلکه در بيمارستانھای مجھز '

بستگان مصدومان به مريض : "او می گويد' خارجی نيز کمتر قابل درمان است

ھم اين ذھنيت را می دھند که گويا اگر مسئوsن و پزشکان بيمارستان از 

ند کرد، به اين خودسوزی آنھا باخبر شوند، از درمان شان خودداری خواھ

  ". ترتيب حتی خود مريض ھم اين موضوع را کتمان می کند

دکتر برکت هللا محمدی مسئول بخش عاجل شفاخانه ھرات نيز می گويد که کمتر 

�د، ��رده ان��ه ک��تان مراجع��ن بيمارس��ه اي��ه ب��وزی ک��ان خودس��ارم قرباني��ک چھ�از ي

م�ی کن�د ک�ه اي�ن آقای محمدی درعين حال ي�ادآوری .شانس زنده ماندن داشته اند

�وختگی از ��ت ھ�رات ني�ست، بلک�ه م�صدومان س�تع�داد س�وختگی، مرب�وط ب�ه وsي
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�تان ��ودن بيمارس��ز ب��ل مجھ��ه دلي��م، ب��روز ھ��راه و نيم��ور، ف��ادغيس، غ��ات ب�وsي

 .ھرات، به اين بيمارستان مراجعه می کنند

در گذشته نيز گزارش ھايی از آمار بلند خودسوزی در اين وsيت منتشر 

ً اکثرا زنان به دنبال آزار و اذيت يا ش�کنجه از س�وی ش�وھران خ�ود شده بود که

قربانيان س�وختگی از چھ�ار وsي�ت ديگ�ر غ�رب . اقدام به خودسوزی کرده بودند

افغانستان نيز به بيمارستان مرک�زی ھ�رات مراجع�ه م�ی کنن�د ام�ا ب�ا گذش�ت چن�د 

ات دف�اع از سال با توجه به ت6ش ھای نھادھای م�شوره دھ�ی ب�رای زن�ان و ادار

 .حقوق زنان، ھنوز اين آمار بلند است

آقای محمدی دليل خودس�وزی در ب�ين زن�ان را پ�ايين ب�ودن س�طح آگ�اھی 

او موثرترين راه برای .مردم، فقر اقتصادی و مشک6ت خانوادگی عنوان می کند

�د��ی دان�د و م�ی گوي��ه م�ردم در اي�ن م�ورد م�: ک�اھش خودس�وزی را آگ�اھی دادن ب

داره حج و اوقاف، علمای مذھبی و رسانه ھا با ھمکاری اداره شورای زنان، ا"

به آگاھی دادن ب�رای م�ردم م�ی پردازن�د ک�ه در نتيج�ه آن ) بھداشت(صحت عامه 

�اطق دور ��وز در من��ی ھن��ه ول��اھش يافت��ا ک��ھر ھ��وزی در ش��ات خودس��داد واقع�تع

ن�د افتاده که از آگاھی و سواد کمتری برخوردارند خودسوزی در ميان زنان ھمان

 ".گذشته به چشم می خورد

  سطح آگاھی و سواد در ميان مردم مناطق دور : "آقای محمدی می افزايد

افتاده و روستايی به حدی پايين است که بسياری از آنان وقتی شخصی که اقدام 

به خودسوزی کرده را به بيمارستان منتقل می کنند از بي�ان اينک�ه وی اق�دام ب�ه 

 کنند و علت سوختگی او را نه خودسوزی، بلکه خودسوزی کرده خودداری می

م�سئوsن بيمارس�تان مرک�زی ھ�رات و اداره ".سوختگی اتف�اقی عن�وان م�ی کنن�د

صحت عامه در اين شھر ت6ش می کنند تا از طريق رس�انه ھ�ا اي�ن درک اش�تباه 

  .را از فکر مردم دور کنند و به آنان در اين مورد آگاھی بدھند

  

  د ُخودکشى زنان در ھلمن
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ُرياست زنان وsيت ھلمند ميگويد که واقع�ات خ�ود ک�شى زن�ان در وsي�ت 

مذکور، افزايش يافته است و عل�ت آن روي�ه نادرس�ت در مقاب�ل آنھ�ا و م�شک6ت 

  . خانواده گى و اقتصادى ميباشد 

  اين منبع ميگويدکه از آغاز سال جارى خورشيدى تا کنون،بيش از بيست 

 و ١٨موده اند که بيشتر آنھا دخت�ران ب�ين س�نين ُزن در وsيت ھلمند خودکشى ن

  . از جمله چھار دختر تنھا در ماه گذشته خودکشى نموده اند.  سال بودند٢٠

 ساله، يکى از دخترانى است که فقط يک ھفته قبل از رم�ضان  ١٧غوتى 

�دگى اش خاتم�ه داد��اک ب�ه زن��وردن مق�داری تري��در . ب�ا خ��ردار محم�د پ��ر چ�ه س�گ

ى او  را درد شکم وى  ميداند اما برادر وى عل�ت خودک�شى غوتى علت  خودکش

او را چيز ديگر بيان ميکند وميگويد که پدرش نکاح غوتى را با کسی می بست 

که وی راضی نبود و وقتى که وى در مورد اين کار اعتراض نمود پدرش بروی 

وقت�ى ک�ه غ�وتى ب�ا ت�صميم : "برادرغوتی اف�زود . خشم کرد واز وى ناراض شد

رم مخالفت نمود ، پدرم به وى گفت که تو دختر من ھستى و بايد امر مرا قبول پد

  ." کنى 

ً برادر غوتى ميگويد که بعدا خ�واھرش ب�ه خ�وردن تري�اک دس�ت زده ب�ه 

يکتن از داکتران شفاخانه ُب�ست گف�ت . درد شکم  مبت6 شد و ساعتی بعد جان داد

ي�ک خ�انم . ک�شی نم�وده اس�ت که غوتى به دليل خوردن مقدار زياد ترياک،  خود

ديگر نيزدر منطقه سرک چھل متره مرکز لشکرگاه به علت خ�وردن مق�دار زي�اد 

  . ترياک به زنده گى اش خاتمه داد

فوزيه علومى، رئيسه امور زنان ھلمند ميگوي�د ک�ه ب�ا اي�ن زن، ف�اميلش 

 رويه نا درست مينمود، ووى  به خوردن ترياک اقدام کرده و آنقدر ترياک خورد

  . که به زنده گى اش خاتمه داد 

که در ش�وراى حق�وق  نسيمه، يکتن از باشنده گان ولسوالى نوزاد ھلمند

در گرشک زندگى ميکرد ، با آتش ک6شينکوف به زندگی اش خاتمه  و زنان کار

�ديل . داد���شگرگاه تب���ه ل���ی ب���د يعن���ز ھلمن���ه مرک���ک ب���ته از گرش���سيمه ميخواس��ن

�ى ش�يرزاد، ��ان در ش�ود،مگر ب�ه گفت�ۀ گ6ل��سؤولين ش�وراى حق�وق زن�يک�تن از م

ام�ا . گرشک ، به دليل خراب بودن اوض�اع امنيت�ى ب�ا تب�ديلى وى مخالف�ت گردي�د
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ميله آنرا ب�ر  پوليس ک6شينکوف را ميگيرد و چندی بعد، نسيمه از نزد يک نفر

  . سينه خود گذاشته فيرميکند و خود را به قتل ميرساند

�ان ھل��ور زن��يس ام��ومى، رئ��ه عل��ارى فوزي��ال  ج��ى س��ه ط��د ک��د ميگوي�من

وى . خورشيدى،  حدود بيست زن که اکثريت آنھا دختر اند، خودکشى نم�وده ان�د

�صادى و ��شک6ت اقت��ان ، م��ل زن��ت در مقاب��ا درس��ه ن��ا را روي��ل ھ��ن قت��ت اي�عل

  . خانوادگى و بشوھردادن دختران به زور وبدون رضايت  شان،ميداند

ر وsي�ت ھلمن�د عل�ت ب�ه وق�وع تورپيکى ثنا، يک کارشناس امور زن�ان د

اول ، اکثري�ت دخت�ران ب�ى س�واد ان�د ، . پيوستن چن�ين واقع�ات را دو چي�ز ميدان�د

وقتى که توسط مادر ، پدر و يا شوھر تھديد ميشوند آنھ�ا ح�ل اي�ن م�شکل را در 

علت دوم اينست که مردان  که ترياک را از زمين ھاى ش�ان . خودکشى مي بينند

 را در منازل خودنگھدارى مينمايند که درنتيجه برخی از جمع آورى ميکنند ، آن

خبرگ�زاری .( دختران و زنان نيز به آن معتاد ميشوند و باعث مرگ شان ميشود

 )٢٠٠٧ / ۴/ ١پژواک 

  نجاتآخرين راه

دکتر سيد صبور منصوری، روانشناس، در مورد علت خودس�وزی زن�ان 

. م�شک6ت خ�انوادگی اس�تمھم ترين علت خودسوزی در ميان زنان : "می گويد

بيشتر زنان از سوی خانواده ھای خود به ويژه ش�وھران خ�ود تح�ت ف�شار ق�رار 

دارند و زمانی که در مقابل شوھران خ�ود اي�ستادگی م�ی کنن�د ي�ا ب�ه ش�دت ل�ت و 

می شوند يا تحت فشار بيشتری قرار می گيرند و وقتی ھيچ ) ضرب و شتم(کوب 

ند، تنھا راھی که در آن لحظه به فکرشان می حمايت کننده ای برای خود نمی ياب

 ".رسد خودسوزی است

�ت ��ان را پرداخ��ان افغ��ان زن��وزی مي��ر خودس��ت ديگ��صوری عل��ای من�آق

برخ�ی از : "او م�ی گوي�د.نادرست برخی از رسانه ھ�ا ب�ه اي�ن موض�وع م�ی دان�د

رسانه ھا بدون مشورت با روانشناسان، اقدام به تھيه اخبار و گزارش ھ�ايی از 

اين عمل رسانه ھا به صورت ناخواسته، خودس�وزی . زی زنان می کنندخودسو
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را به عنوان راھی ديگر برای رھايی از مشک6ت در ذھن زنانی که سواد کمتری 

 ".دارند باقی می گذارد

 

 رسانه ھا

برای پي�شگيری و آق�ای من�صوری،يکی از راه ھ�ايی ک�ه اي�ن روان�شناس 

ن�شناسانه م�سئوsن رس�انه ھ�ا در کاھش خودسوزی مطرح می کند، آموزش روا

�ت ��وع اس��ن موض��ه اي��ت ب��ونگی پرداخ��ورد چگ��ی از "م��ت منف��ب برداش��ا مخاط�ت

 ".برنامه ھای تھيه شده نداشته باشد

�ان ��ان زن��وزی در مي��اھش خودس��رای ک��صوری ب��ای من��ه آق��ری ک�راه ديگ

پيشنھاد می کند، آموزش و آگاھی در مورد ح�ل مناق�شات و م�شک6ت خ�انوادگی 

�ردم��رای م��تب��ورد .  اس��د در م��وزش نباي��ن آم��د اي��ی کن��د م��صوری تاکي��ای من�آق

جلوگيری از خودسوزی زنان باشد زيرا به عقيده او اين گونه آموزشھا نه تنھ�ا 

آمار خودسوزی را کاھش نمی دھد بلکه آن را افزايش خواھد داد و خودس�وزی 

�ه عن�وان را برای بسياری از زنانی که تاکنون به فکر خودس�وزی نيافت�اده ان�د ب

ب�سياری از واب�ستگان قرباني�ان خودس�وزی، از .  راھی ديگر مط�رح خواھ�د ش�د

 ترس پيگرد قانونی، آن را سوختگی اتفاقی اع6م می کنند 

�ه ���اعی در جامع���اد اجتم���ای ح���ضل ھ���ی از مع���وان يک���ه عن���وزی ب��خودس

افغانستان به ويژه در غرب اين ک�شور ک�ه ت�اکنون آم�ار بلن�دی داش�ته ھن�وز ح�ل 

اقی مانده است و ھر روز دختری که او را به زور مجبور به ازدواج کرده نشده ب

اند يا زنی را که پناھگاھی برای رھايی از مشک6ت خانوادگی خود ندارد به ک�ام 

 .مرگ می کشاند

افغانستان از جمله کشورھايی است ک�ه درآن خ�شونت علي�ه زن�ان ب�ه ح�د 

مان ھای دفاع از زی مدنی و سارد و ت6ش ھای نھادھاگسترده ای رواج دازيادو

حقوق بشر برای کاھش خشونت عليه اين قشر که در اين کشور به نام سياه سر 

واسع سروش  بی بی . (يا عاجزه خوانده می شود کمتر نتيجه مطلوب داده است

  )٢٠٠٧ سپتمبر٢سی 
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  از وضعيت زنان درشمال کشورگزارش تکان دھنده 

ه زنان، خبرگزاری پژواک اين بار به سلسلۀ افشای جنايت وخشونت علي

�زارش ��رده گ��ه ک��ده ای تھي��شورگزارش ب�سيار تکاندھن��مال ک��ان ش�از وض�عيت زن

تجاوز جنسى ، قتل وانواع مختلف جرايم در وsيات شمال، روبه افزايش : ميدھد

�ر ��ان را ب��ور زن��شر وام��وق ب��سؤولين حق��ديد م��ى ش��عيت، نگران��ن وض��ت و اي�اس

  .انگيخته است

 حق�وق ب�شرميگويند ک�ه در جري�ان ام�سال، ده ھ�ا ق�ضيۀ  نھاد ھای م�دافع

�ات ���ل در وsي���سى و قت���اوز جن���مول تج���ه ش���ران ب���ان و دخت���ه زن���شونت علي��خ

  .  جوزجان، فارياب، کندز، سرپل، بلخ و تخار صورت گرفته است:

اين نھاد ھ�ا و زن�انى ک�ه م�ورد خ�شونت ق�رار گرفت�ه ان�د، ادع�ا دارن�د ک�ه 

�اطرى��ا بخ��و تجاوزھ��املين ھمچ��ر ع��وند و اگ��ى ش��تگير نم��د دس��د ان��ه زورمن� ک

  .   دستگير ھم شوند، در بدل پرداخت پول رھا ميگردند

 ساله، يکتن از زنان وsيت جوزجان که قربانى تج�اوز جن�سى ٢٢مليحه 

شده است در مصاحبۀ نوار ويديويى که توسط سازمان حقوق بشر افغانستان در 

�ل �����ترس آژ) AHRO(کاب�����ده و بدس�����ه ش�����را تھي�����ژواک ًاخي�����رى پ�����س خب����ان

  .قرارگرفته،ادعا دارد که پنج تن بر او تجاوز جنسى نموده اند

�د��ه ميگوي��ت و «:  مليح��ول ميگرف��ردان پ��ر م��وھرم  از ديگ��ستان ش�درپاک

ھمرايش جنجال کردم ،مرا لت و ک�وب ک�رد . آنھا از من استفادۀ جنسى  ميکردند

 يک سرباز بن�ام مت�ين .،مجبور شدم به کابل آمده  وخود را به جنايى تسليم کنم 

  ».مرا برد به خانه اش، ھمرايم زنا کرد

مليحه ادعا دارد  ک�ه اي�ن س�رباز، ف�رداى آن ش�ب ب�ا چھ�ار نف�ر ب�از ب�راو 

�ا کردن�د ��ه حال�ت م�رگ رھ��ه  .تج�اوز نمودن�د و وى را ب��ى افزاي�د وقتيک�اي�ن زن م

تجاوزين والدينش او را ازکابل به جوزجان بردند واز قضيه آگاه شدند گفتند که م

  .پول و قدرت دارند و زور کسى به آنھا نمى رسد

�ات ��شردر وsي��وق ب��ازمان حق��احوى س��سؤول س��رت صميمی،م��انم مغف�خ

ُجوزجان، فارياب و سرپل، با محکوم نمودن ھمچو تجاوزات ، وضعيت زن�ان را 
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ًبسيار نگران کننده خوانده و به آژانس خبرى پژواک گفت ک�ه اخي�را  ي�ک م�رد، 

�ر ش�ش س�اله در ول�سوالى خ�ان چارب�اغ فاري�اب ني�ز تج�اوز جن�سى بر مبينه دخت

صميمى ميگويد ک�ه ول�سوال خ�ان چارب�اغ در ب�دل اي�ن تج�اوز، مبل�غ .نموده است

  .يکصدھزار دالر امريکايى ازمرد متجاوز رشوت گرفته واو را آزاد کرده است

�اه اخي�ر��ى چن�د م��سى، ٦وى ميگوي�د ک�ه ط��ل و ٣ تج�اوز جن� ١٦ م�ورد قت

 لواط�ت ب�ر پ�سران ٣ قضيۀ لت و کوب زنان و ٤٧ نامزدى دختران ، مورد فسخ

  .به دفتر آنھا درج شده است 

�د ��ر ١٧نورمحم��ه دفت��برغان ب��ھر ش��اى ش��ه ھ��ى از قري��ندۀ يک��اله باش� س

�راد ��وى اف��ه از س��ن ک��ه دو ت��رد ک��کايت ک��ه و ش��ان مراجع��شر در جوزج��وق ب�حق

کرده ) لواطت(  جنسى مسلح حمايت ميشوند، بعد از لت وکوب زياد،بر او تجاوز

اند، آنھا يکتن از عاملين را دستگير نمودند،اما او بعد ازدادن رش�وت رھ�ا ش�ده 

  .است

ھدف ما اينست که جل�و ھمچ�و تج�اوزات گرفت�ه «: خانم صميمى  ميگويد

�ود  و ���اس داده ش��ا انعک���انه ھ��ق رس���شونتھا از طري��الم و خ���و مظ��ود و ھمچ�ش

�را���راى ديگ���ا ب���وند ت���ازات ش���سببين آن مج���دم���رت  باش���ۀ وى ، ».ن عب���ه گفت��ب

شوھران، خانمھاى شانرا و والدين دختران شانرا در بدل پول ميفروشند که اين 

  .خود يکى از موارد جدى خشونت  و نقض حقوق زنان است

: يکتن ازباشندگان وsيت فاري�اب ک�ه نخواس�ت اس�مش ف�اش ش�ود، گف�ت 

 فروخت و دختر را ب�ه يک فاميل،دختر خوردسال خود رابه  پنجاه ھزار افغانی«

  ».دختربسيار گريه ميکرد و چيغ ميزد.جای نامعلوم بردند

شريفه، مسؤول رياست زنان وsيت فارياب، نيز ضمن اظھار نگران�ی از 

. خشونت عليه زنان ميگويد که گراف خشونتھا عليه زنان، ھر روز بلن�د مي�رود

�ران��روش دخت��ورد ف��رای آنھ�ا در م��ه ب��واردى  ک��ه م��ت وی ميگوي�د ک��يده اس� رس

�نين ��ين س��ا ب��ن دخترھ��ه اي��ست ک��اکی از آن��ی ٦ح��د١٦ ال��رار دارن��ال ق��ن .  س�اي

درحاليست که به گفتۀ شاھدان عينى درم�اه گذش�ته،يک م�رد از باش�ندگان کارت�ۀ 

دوستم شھر شبرغان زمانی که ميخواست يک زن را م�ورد تج�اوز جن�سی ق�رار 
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�اوز را ��شان داد،ومتج��ت ن��ويش مقاوم��د،اما زن از خ��ل بدھ��ه قت��ش ب��رب چک�باض

  .رساند

ھمچنان چندى قبل، شوھری خانم جوانش را در وsيت فاري�اب ب�ه خ�اطر 

  . رفتن به منزل پدرش بدون اجازه وی با ضرب تيشه به قتل رسانيد

   ساله را شوھر پنجاه ساله ١۶درميمنه شب نھم جوزا زرغونه زن جوان 

قاتل اين جنايت را با .نداش عبدالستار، درگذرعرب خانهء شھرميمنه به قتل رسا

دستياری خانم اول ودخترش با ضربات تيشه انجام داده وسپس خودرا به پل�يس 

گفته ميشود که علت اين قتل فرارزرغون�ه ازخان�هء ش�وھرش .تسليم نموده است

�ت����وده اس����د . ب����ه ميخواھ����ه ک����شانش گفت����انوداه وخوي����ه خ����ا ب����ه بارھ���زرغون

�رد��ستارط6ق بگي��ي.ازعبدال��ن پنجم��اکنون اي��ط ت��ان توس��دهء زن��6ن ش��ل اع�ن قت

چندی قبل ازھمين شھرميمنه . شوھران شان دروsيات شمال افغانستان می باشد

  . گزارش سوختاندن زنی توسط شوھرش پخش گرديد 

 ساله باش�ندۀ ول�سوالى دش�ت ٣٠يکى ازقربانيان ديگر خشونت ، نسيمه 

 دري�ده  و او وى  ادع�ا دارد ک�ه ي�ک پ�وليس عف�ت او را.قلعه وsي�ت تخ�ار اس�ت 

�د��ازات وی ميباش��سوالى . خواس�تار مج��ردم در ول��ده م��اوز، يکع��اطر ھم�ين تج�بخ

 عقرب دست به تظ�اھرات زده و خواس�تار دس�تگيرى و ١٣دشت قلعه  به تاريخ 

  .مجازات پوليس شدند

خواجه غ6م غوث ابوبکر، والى تخار ميگويد که آنھا اين پ�وليس را ک�ه 

عه بود و بر نسيمه تجاوز ک�رده ب�ود، دس�تگير و مربوط قوماندانى امنيۀ دشت قل

محمد ظاھر ظفرى مسؤول دفترساحوی كميسيون . به څارنوالى معرفى نموده اند

مستقل حقوق بشرزون شمال شرق، تجاوز بر نسيمه را تاييد نموده ، ميگويد که 

  .اقدامات دولت در جلوگيرى از تجاوزات جنسى بر زنان و دختران، مؤثر نيست

 ب�ا نگران�ى از ت�شديد خ�شونت علي�ه دخت�ران و زن�ان ميگوي�د ک�ه   ظفرى

. امسال بر پنج زن و دختر  در وsي�ت تخ�ار  تج�اوز جن�سى ص�ورت گرفت�ه اس�ت

�ک زن��ر ي��اوز ب��ورد، از تج��نج م��ن پ��ۀ اي��سوالى ١٦وى در جمل��ندۀ ول��اله، باش�س

اين زن که خ�ود را مع�صومه معرف�ى ک�رد ، م�دعى اس�ت  ک�ه . دشت قلعه ياد کرد

او ک�ه ب�ه رياس�ت . بر وى تجاوز جنسى نموده اند)  برداران شوھرش(ايور سه 
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�ه ���رد ک���ا ک��وده ، ادع���ه نم��وھرش مراجع���6ق ازش��رفتن ط���اطر گ��ار بخ���ان تخ�زن

�س ��نيع، عک��ل ش��ين عم��ل چن��ود و در مقاب��دار ب��ود قرض��رادران خ��وھرش از ب�ش

  .العمل نشان نداد

�ايى در���دم توان���ى و ع���ن از فقر،غريب���ورد س���ران خ���ده دخت���ر يکع�� براب

 ١٥يکى از اين دخت�ران گلدس�ته . زورمندان ، مورد تجاوز جنسى قرار ميگيرند

او ادعا دارد که از سوى پ�سر . ساله باشندۀ  ولسوالى بھارک وsيت تخار است 

�ت��ه اس��رار گرفت��سى ق��اوز جن��ورد تج��اب، م��د. ارب��ادر م «: وى ميگوي��ه م�وقتيک

ھم در خانه نبودن�د، ميخواس�تم بخاطر ھيزم از خانه برون رفت و  پدر و برادرم 

 سالۀ  ارباب دھنم را بست و با چاقو مرا ترساند ٢٠گوسفندھا را آب بدھم ، پسر

، ھر چى کوش�ش ک�ردم ک�ه خ�ود را از چ�نگش  نج�ات ب�دھم، مگ�ر چن�د چ�اقو ب�ر 

�سى نم�ود��ر م�ن  تج�اوز جن��ه   چن�د ب�ار ب��ته » .ِج�انم  زد  و در ک�شتزار پخت�گلدس

تى تخار در شھر تالقان عارض شده   و خواستار مجازات ًاخيرا  به شوراى وsي

  .اين پسر متجاوز گرديده است

�ان ���ه  خواھ���ر آنک���6وه ب���ار، ع���ان تخ���ور زن���يس ام���واش ري��رزم آراء ح

ُمجازات  متج�اوزين اس�ت،ميگويد ک�ه ده ھ�ا ھمچ�و ق�ضيه ، ام�سال در تخ�ار رخ 
  .داده است، اما کدام رقم مشخص وجود ندارد

���ن ق��ى اي��وھرش در وى از يک��ط ش��ى توس��ک زن ايران��ل ي��ه  قت��ا ک�ضيه ھ

اي�ن زن م�ورد خ�شونت  « :ولسوالى فرخار وsيت تخار است، ياد آور شد و گف�ت

و لت و کوب شوھرش قرار ميگرفت، اما از اينکه ، ورزش�کار ب�ود، ش�وھر ب�ر 

وى غالب شده نمى توانست، ت�ا آنک�ه او را ي�ک ش�ب  درم�اه رم�ضان ام�سال در 

  ».ُب چاقو کشت و فرار کردوقت خواب با ضر

حواش افزود ک�ه مقت�ول، ب�ا ي�ک افغ�ان مھ�اجر در اي�ران ازدواج ک�رده و 

�ت���ده اس���ا مان���ل بج���ود و از او دو طف���شته ب���ار برگ���ه تخ���ل ب���سال قب���يس . يک��ري

 س�اله در ام�ور خيري�ه ول�سوالى فرخ�ار ٢٣امورزنان تخ�ار ميگوي�د ک�ه اي�ن زن 

ن در منطق�ه ني�ز ايج�اد نم�وده نقش داش�ت و ي�ک مرک�ز ورزش�ى را ب�راى دخت�را

حواش متذکر شد ک�ه زن  ي�اد ش�ده،  در مکت�ب فرخ�ار معل�م ب�ود و زمانيک�ه .بود

  .شاگردان خبر قتل او را شنيدند، گريه ميکردند و خواھان مجازات قاتل بودند
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آقا نور کين توز آمر امنيت قوماندانى امني�ۀ تخ�ار در آن زم�ان گفت�ه ب�ود 

 فاميل شوھر اي�ن زن را دس�تگير ک�رده ت�ا در م�ورد که پوليس دو تن از اعضاى

  . محل بود و باش شوھر فرارى معلومات بدھند

�وب، ��ت و ک��ه   ل��ته ک��ف داش��وع مختل��ران ان��ان و دخت��ه زن��شونت  علي�خ

�ردن ��اقص ک��ن، ن��ران خوردس��ا دخت��ال ب��6ن س��ردان ک��ارى  م��اى اجب�ازدواج ھ

�شتن زن�ان  ش�امل ُاعضاء،آتش زدن،فشارھاى فزيکى، بدنى و روان�ى  و حت�ى ک

 ساله م�ادر چھارطف�ل باش�نده کھن�ه ٣٥يکى ازاين موارد، قتل يک زن . آن است

 عق�رب، توس�ط دو ١٦قلعه ولسوالی امام صاحب وsيت کندز است که ب�ه ت�اريخ 

  .تن ازاقاربش باضرب گلوله  کشته شد

معلم جمعه خان ولسوال امام ص�احب عل�ت اص�لی اي�ن ق�ضيه را خ�شونت 

�ا پ�سرخ�انواده گ�ی وا��ی ب�ی م�ريم ب��ود کرده،ميگوي�د ک�ه ب��ازار ٨نم� س�اله اش ازب

روانه منزلش بود که توسط دوتن موترسايکل سوار، باضرب  گلوله بردھنش به 

وی افزود که بنابر تحقيقات ابتدايی و چشمديد .قتل رسيد  و عاملين  فرارنمودند 

 پيگي�ری پسر مقتول، يکتن ازعاملين که پسرعمه مريم است، بعداز ي�ک س�اعت

  .قضيه توسط پوليس دستگير و تحت توقيف قراردارد 

ازس�ه م�اه و يک�سال قب�ل ازدواج دوم�ى نموده،به گفت�ه وی، ب�ی ب�ی م�ريم

بدينسو با وارثين واقارب شوھر اول�ی اش درگي�ر دع�وای م�وروثی بخ�اطر نفق�ه 

  . چھارطفل يتيمش درمحاکم بود 

�ی را دري�ن اواخ�ر ولسوال امام صاحب درحاليکه خشونت ھای خانواده گ

بيسابقه دانست، گفت که يکماه قبل، ي�ک دخترج�وان ب�ه عل�ت خ�شونت دس�ت ب�ه 

خودکشی زد  و حدود دوماه قبل يک عروس جوان توسط شوھرش بيرحمانه به 

ساله ش�وھر اي�ن ع�روس، دس�تگير ش�ده ٢١به گفتۀ وی سلطان شاه . قتل رسيد 

  .است

ان در ب�دل س�گ جنگ�ى خشونت عليه دختران تاحدى شدت يافته که دخت�ر

�شوند��وده مي��نوبر .  رب��اد ١٢ص��ى آب��سوالى عل��ل در ول��اه قب��ه م��دود س��اله، ح� س

وsيت کندز، از سوى افراد زورمند در بدل يک ق6ده س�گ جنگ�ى رب�وده ش�ده و 

  .تا حال از سرنوشتش خبرى نيست 
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فھيمه کاکړ رييس امورزنان وsيت کندز ،افزايش خشونت عليه زن�ان را 

ھای قبل   بيسابقه خوانده، ميگويد که فرھنگ خشونت  عليه زنان نسبت به سال

ازقديم در جامعه حکمفرما ب�وده و اي�ن فق�ر و بي�سوادی اس�ت ک�ه ع�املين اص�لی 

  .   رشد وافزايش خشونت  عليه زنان درخانواده و جامعه شده است 

�د��کايت دارن��ان ش��وھران ش��ط ش��وب توس��ت و ک��ان از ل��ر زن��داد ديگ�. تع

ه، باشندۀ وsيت سرپل، ميگويد که شوھرش بارھا وی را ب�دون  سال٣٥صفورا 

موجب و بر سر موضوعات بسيار ناچيز و کوچ�ک م�ورد ل�ت و ک�وب ق�رار داده 

او در حاليکه بخاطر احوالپرسى خواھرش به شھر مزارش�ريف آم�ده ب�ود، .است

ا گناه ما تا چه زمان بايد رنج ببريم؟ آي. کاشکی زنھا در اين دنيا نميبودند«: گفت

  » ما فقط زن بودن ما است؟

�اى ���ى ھ���ى از تخط���ارت و بررس���ش نظ���سؤول بخ���رداد م���اه مي���د ش��احم

�ارى را ��اى اجب��ان و ازدواج ھ��وب  زن��ستان ،ل�ت و ک��شر افغان��وق ب�کمي�سيون حق

ازدواجھاى اختيارى با رضايت، حق ھر دختر و پسر «: محکوم  نموده ميگويد 

 باشند، ام�ا  ازدواجھ�اى  جب�رى، در صورتيکه به سن قانونى خود رسيده. است

وى مى افزاي�د ک�ه دورنم�اى ازدواجھ�اى ».غير شرعى و خ6ف حقوق بشر است

�ا ��شى ھ��وزى و خودک��ث خودس��ات باع��ى اوق��ه برخ��وده  ک��اک  ب��ر ن��ارى خط�ُاجب

  .ميگردد

اين موارد خشونت در وsيات شمال کشور در حالى انعکاس مى يابند که 

ور زنان  با اظھار نگرانی از وضعيت زنان در ًاخيرا حسن بانو غضنفر وزير ام

�رد��وان ک��اگوار عن��سيار ن��را ب��ستان  آن��ايی . افغان��ه در گردھم��ان ک��ور زن��ر ام�وزي

 عقرب در مزار شريف سخن ١٥شبکۀ مدافعان حقوق زنان افغانستان به تاريخ 

�ان ��شک6ت زن��عيت و م��ی وض��خ بررس��ت بل��ه وsي��فرش  را ب��دف س��ت، ھ�ميگف

  .ددروsيات شمال خوان

�وى ��ف از س��ات مختل��د زن وsي��يش از  دوص��رکت ب��ا ش��ايى ب��ن گردھم�اي

از جانب ديگر .کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان داير شده بود

گورگچران وردی، مسؤول نھاد مدافع حقوق زن مديکا منديال در وsيات شمال ، 
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 ش�مال، م�ورد ُبه آژانس خب�رى پ�ژواک گف�ت  ک�ه ھ�شتاد درص�د زن�ان در وsي�ات

  .  ُخشونت قرار ميگيرند و اين خشونتھا  به يک عرف مبدل شده است

�دود ��داد مح��ا اذھ�ان يکتع��د ت��ط توان�سته ان��ا فق��زود  ک�ه آنھ� خ�انم وردى اف

م�ا ب�سيار در م�ورد خ�شونت  «: وى  گف�ت. زنان را در اين مورد روشن س�ازند 

اما بسيار کار . حل کنيمعليه زنان نگران ھستيم و کوشش داريم تا اين مسئله را 

�ت��وار اس��شکل و دش��ت، . م��ذھبی اس��نتی و م��ه س��ک جامع��ون ي��انی چ��ه افغ�جامع

�اميلش وی را ��ضای ف��ود اع��رد، خ��ورت ميگي��اوز ص��انم تج��ک خ��ر ي��ه ب�زمانيک

  .ُميکشند که اين بسيار رنج آور است

�ه ��ت ک��شان داده اس��اد ن��يھای آن نھ��روی و بررس��ات وی، س��رار معلوم�ق

در قدم اول به امنيت، دوم به دفاع از حقوق و سوم به تطبيق زنان در افغانستان 

�از دارن�د��اره .  حق�وق ش�ان ني��سی خانمھ�ا اش��سئله سوءاس�تفاده جن��امبرده ب�ه م�ن

�ه ��ت، چراک��ده اس��ران کنن��سيار نگ��ان ب��رای آن��سئله ب��ن م��ه اي��د ک��وده ، ميگوي�نم

  .  يرسدًزمانيکه يک خانم مورد سوء استفاده جنسی قرار ميگيرد، فورا به قتل م

�الى ��ان در ح��ران و زن��ه دخت��ا علي��شونت ھ��اير خ��سى و س��اى جن�تجاوزھ

�طح ��ه س��ان ب��ه زن��شونت علي��و خ��اين مح��ته ،کمپ��ۀ گذش��ه  ھفت��شود ک��وان مي�عن

�د��6ن ش��شوردرکابل اع��ا را . ک��اين ھ��و کمپ��دازى ھمچ��ان راه ان��دادى از زن��ا تع�ام

  .  درجھت کاھش خشونت عليه زنھا چندان موثر نمى دانند

حقوق بشر بين المللى که مقر آن  در نيويارک است، از ھيئ�ت   سازمان 

حقيقت ياب شوراى امنيت سازمان ملل متحد که در ح�ال حاض�ر ،م�صروف س�فر 

�ان، ��ان افغ��ه زن��شونت علي��اھش خ��ه در ک��ت ک��ته اس��ت، خواس��ستان اس��ه افغان�ب

اين سازمان طى گزارشى ک�ه ت�ازه ب�ه ن�شر س�پرده، وض�عيت .اقدامات جدى نمايد

غانستان را ناگوار  دانسته و از خشونت علي�ه زن�ان اب�راز نگران�ى ش�ديد زنان اف

  )٢٠٠٧ / ۴/ ١خبرگزاری پژواک ( .نموده است

   افغان  انقاچاق زن درمورد گزارش  وزارت خارجه امريکا

مريکا بر اساس قانون بايد ھر سال گزارشی را از ت6ش اوزارت خارجه 

 .نگره اين کشور ارايه دھددولتھا در مبارزه با قاچاق انسان به ک
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مريکا در بخش مربوط به افغانستان می ا  گزارش ساsنه وزارت خارجه 

گويد که زنان افغان برای بھره برداريھای جنسی به پاکستان و ايران قاچاق می 

م�ردان افغ�ان ني�ز ب�ه منظ�ور کارھ�ای اجب�اری ب�ه اي�ران منتق�ل م�ی ش�وند . شوند

sا���زارش س��ا گ��ه آمريک��سان در وزارت خارج��اق ان��صوص قاچ��ود را درخ�نه خ

 . کشورھای مختلف دنيا منتشر کرده است

�اق ��ت قاچ��ل ترانزي��صد و مح��ع، مق��ستان منب��ه افغان��د ک��ی گوي��زارش م�گ

 .کودکان، زنان و مردان با ھدف بھره برداری جنسی و خدمات اجباری است

�ستان ��ستان، عرب��ران، پاک��ه اي��ان ب��ان افغ��زارش کودک��ن گ��اس اي��ر اس�ب

�عودی،���سی، س���اری جن���ای تج���ره برداريھ���ور بھ���ه منظ���اوی  و ب���ان و زيمب�� عم

ازدواجھای اجباری، حل و فصل اخت6فات، گدايی، شرکت در درگيريھ�ای نظ�امی 

 .و ديگر اشکال خدمات اجباری، قاچاق می شوند

�ه ��اsنه وزارت خارج��زارش س��رای اگ��ان ب��ان افغ��ه زن��د ک��ی افزاي��ا م�مريک

�ه پ��سی ب��اری جن��ای تج��وندبھ�ره برداريھ��ی ش��اق م��ران قاچ��ستان و اي��ردان . اک�م

وزارت خارج�ه .افغان نيز به منظور کارھ�ای اجب�اری ب�ه اي�ران منتق�ل م�ی ش�وند

مريکا در گزارش خ�ود م�ی گوي�د ک�ه افغان�ستان در ع�ين ح�ال مق�صد قاچاقچي�ان ا

 .زنان و دخترانی از چين، ايران و تاجيکستان است

انستان با اس�تانداردھای ب�ين اين گزارش می گويد که فعاليتھای دولت افغ

المللی برای مبارزه با قاچاق انسان بطور کامل ھمخوانی ندارد اما در عين ح�ال 

تاکيد می کند که دولت افغان�ستان در اي�ن راس�تا اق�دامات چ�شمگيری اتخ�اذ ک�رده 

 زمين از سوی دولت برای احداث سرپناه برای یاز جمله اين اقدامات اھدا. است

 . انسان استقربانيان قاچاق

اما در عين حال اين گزارش می افزايد که دول�ت افغان�ستان باي�د اق�دامات 

بيشتری را در اي�ن راه روی دس�ت بگي�رد ازجمل�ه ايج�اد و اج�رای ق�وانين ج�امع 

مقابله با قاچاق انسان و افزايش اقدامات انتظامی ب�رای مقابل�ه ب�ا قاچ�اق داخل�ی 

�سان��ستا.ان��ه افغان��د ک��ی کن��افه م��زارش اض��ه گ��وجھی در زمين��ل ت��شرفت قاب�ن پي

 .ت6شھای انتظامی برای اجرای قوانين در سال گذشته، نداشته است
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�صوص ���افی درخ���واھد ک���ستان ش���ت افغان���زارش دول���ن گ���اس اي���ر اس��ب

�سان ارا��ان ان��ردن قاچاقچي��وم ک��ا محک��ب و ي��ت، تعقي��بازداش��تئ��رده اس�در . ه نک

دولت افغانستان برای مريکا آمده است که عليرغم ت6ش اگزارش وزارت خارجه 

 .حمايت از قربانيان قاچاق انسان، ھنوز کمبودھايی وجود دارد

به گفته نوي�سندگان گ�زارش، دول�ت افغان�ستان قرباني�ان قاچ�اق ان�سان را 

نمی کند تا درخصوص تحقيقات درباره قاچاقچيان به آنھا کمک وحمايت تشويق 

�وگيری از��رای جل��انونی ب��ای ق��ين راھکارھ��د؛ و ھمچن��ه کنن��ا ب��دن آنھ� بازگردان

 . کشورھايی که ممکن است در آنھا با خطراتی مواجه شوند، ارايه نمی کند

گزارش م�ی افزاي�د ک�ه وزارت ک�ار و ام�ور اجتم�اعی افغان�ستان ب�ا کم�ک 

يونيسف ت6شھايی را برای ارتقاء سطح آگاھی عمومی و خطرات قاچ�اق ان�سان 

 اي�ن ک�شور ق�ادر ب�ه کنت�رل کام�ل در ادم�ه اي�ن گ�زارش آم�ده ک�ه .انجام داده است

مرزھای خود نيست اما در ع�ين ح�ال مقام�ات افغان�ستان دو برنام�ه آزماي�شی را 

  صدای امريکا، .( در مرزھای اين کشور با پاکستان و ايران به اجرا در آورده اند

  )٢٠٠٧ /٢۵/٦بی بی سی ،٢٥/٦/٢٠٠٧

 

   بي نقابتانافغانس

�ـي ��اه مـ��ـم م��ـب ھفــدھـ��٢٠٠٧ش��ازه ، فلم�ی ت

�ســتان"بن�ام ��اب: افغان��انم " ب�ي نق��اي خ�از سـ�ـاخته ھ

�ون ���ـار تلويزي���ال چھـ���اي، از کان���ـرمين چن���ـبيد شـ��ع

  . بريتانيا پخش شــد

�ستان"����اب: افغان����ي نق����ـھايي از " ب����ا برشـ���ب

�وش، و ���ســرش sرا ب���وش، ھم���ـورج ب���ـخنان جـ��سـ

�ا��ه آنھ��د ک��د و مينمايان��از ميياب��ـر آغ��وني بلـ��ســر ت��ر ھم��ـري بل��ـونه از شـ� چگـ

و ب�ه دنبال�ـش از برنام�ـه ھ�اي خ�ود " فشــار و ســتم طالبان بر زن�ان افغ�ـان"

  .زنھا در افغانســتان ميگـويند" آزادي"شــان براي 

  شــرمين چشــم کمــرهء فلمبرداري را به زخمھــاي تن و روان آناني که 
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 را داده ب�ود، شــان" آزاد کــردن"، وعــده ٢٠٠١بوش پس از يازدھم سـپتمبر 

  ميگــرداند و با نمــونه برداري از چــند شھــر نمايان ميســازد که دامنهء پديده 

ھايي مانند خشــونت، فشـار، ســتم، بيکـاري، بيمـاري، کشـته شــدن، خودکشـي 

  .و خودسـوزي اکنون به کجاھــا رســيده است

�اي ���شــانه ھ��رين ن���ـه بزرگت���ت کـ���ـکار اس��شـرفت"آشـ���د در ر" پي��ا باي

فــلم نيز از ھوتلھا، فروشــگاھھا و خــانه ھاي پر زرق . پايتخت جســتجو کرد

براي آنکه تماشاچي خوشــباور . و برق جنگســاsران در دل کابل آغازمي کند

گمان نبرد اين رنگھــا و رونقھا نشــاندھندهء جــ6ل آزادي و کمال حق�وق زن 

زن�ان بي�ســرپناه، :  ني�ز نمايان�ده مي�شونددر کابل است، کم�ي اين�سو و آن�سوتر

گـداھــا، ژنده پوشــھا، پابرھـنه ھا، دزدھا و آناني که با پول تنفروشــي براي 

  .فــرزندان شان آب و ناني فراھــم مــي آورند

�ـدايي ��رمين"زن گـ��ل، " ش��رب کاب��ه اش در غ��ه کلب��رد ب��ود ميب��ا خ�را ب

�ادي ����ـد زي����ت و آمـ����ـگران رف����ه گزارشـ����ايي ک����دج����ه آن ندارن����ان . ب���او در مي

�ـرش را ����ـدن شــوھـ����شــته شـ����ونگي ک����ـده اش چگ����ارد شـ����ارديواري بمب���چھ

  . بازميگويد

اين گــدا که يکي از دو مليون بيوهء ســالھاي جنگ افغانســتان اس�ت، 

با شــرمين چادرپوش کوچــه ھا را گشت ميزند تا نشــان دھــد که زنان ب�رون 

ـوردھايي اند و چرا وادار ميشــوند خود را شھــروند از خانه، شــکار چه برخـ

  . درجه دوم به شــمار آرند

دختران . باری چشــم کمره به درون شفاخانه يی در ھــرات راه ميکشد

ش�گفت اينک�ه . و زنان جوان از ناچــاري و درمــاندگي، خــود را آتش زده اند

�انو��ت خ��ـدن حيثي��ه دار شـ��دنامي و لک��ـرس ب��ا از ت��ه آنھ��د ک��ود ميکنن�اده وانم

�ری .ًت�صادفـا سـ�ـوخته ان�د��درترياکيم : سـ�ـاله ميگوي�د١٢دخت��نج س�ال پ�يش، پ�پ

م�ن ھ�م . مــرا به مــردي که به گفتهء او بايد شوھـر آينده ام مي�شــد، ف�ـروخت

  . رفتم و از پا تا کمر خود را آتش زدم

 Andrew Marrشرمين چناي دو ھفته پيش از نمايش فلم ني�ز ب�ه 

گـراف خودک�شــي زن�ان افغ�ـان در دو سـ�ـال : " گفته بودBBCـزارشــگر گـ
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�ت��ه اس��اsتر رفت��ر ب��ته دو براب��داد . گذش��دھا روي��واه ص��ـرات گ��فاخانه ھــ�ش

پاشــيدن نفت بر خـود و آنگاه . خودســوزي دخــترھا و زنھــاي جــوان است

البت�ه ب�ا . ودآتش زدن، روشــنترين نماد بريدن ھمـ�ـه اميدھ�ـا شـ�ـمرده مي�شـ

خــوردن زھــر يا خــود را به رودخانه  انداختن نيز ميتواند به زندگــي پايان 

از : دھد، ول�ي ک�ساني ک�ه خ�ـود را آت�ش ميزنن�د، پي�ام برت�ر و تلخت�ري دارن�د

�ريم���ـانه بمي���ـيم خاموشـ���ه نميخواھ���ان ک���م آنچن���ده اي���گ آم���ه تن���دگي ب��." زن

�ستان"����اب: افغان����ي نق����وsي " ب����ايش داده CNN در ٢٠٠٧در ج����ز نم��� ني

  )۵١کابل ناتھه، شماره :رک( براي آگاھــي بيشتر . خــواھد شــد

  

 

  ٢٠٠٨ زنان افغان در وضع

 

  آمارخشونت عليه زنان توسط وزارت امورزنان 

مسووsن وزارت امور زنان نظر به عواملی چون ازدواج ھای اجباری و 

 ھ�ا در خ�انواده، آم�ار وقت، سلب حقوق زن�ان در جامع�ه وان�واع خ�شونت قبل از 

  .نيز در افغانستان رو به افزايش ميخوانند ط6ق را 

با وجود نگرانی مسوولين بخ�ش حماي�ت زن�ان کمي�سيون حق�وق ب�شر از 

 مورد خشونت در کميسيون ٢٣٧٤آمار ط6ق در کشور، در سال گذشته  افزايش 

�ه  م�ستقل ��شر ثب�ت ش�ده، ک��سی، ٥١حق�وق ب��رار٦٢ م�ورد تج�اوز جن� از  م�ورد ف

 مورد ممانعت از ٢٦ مورد اخراج از منزل، ٢٩مورد غضب ملکيت،   ٣٧منزل، 

�ت ��اعی،  فعالي��ای اجتم��ه ، ٢٤٥ھ��ت نفق��دم پرداخ��ورد ع��ورد ازدواج ٢٦٥ م� م

 م�ورد دع�وای حق�وقی، ٤٣ مورد لت و کوب، ٨٤٥مورد بد دادن،   ٥٠اجباری، 

خود سوزی و مورد ١٦٥مورد ترياک خورده گی، ٣٨٠به قتل،   مورد اتھام ٨١

 )٢٠٠٨نومبر٢۵آژانس خبری روز،(  .جنين ميباشد  مورد سقط ٩٥

خانمی را به « : گزارش داد ٢٠٠٨ نومبر٢۵ در تاريخ صبح٨ روزنامه 

�د ک�ه ��ن آوردن��ای ام��ه ھ��ود و   يک�ی از خان��ستانده ب��ايش را شک��ت ھ��وھرش دس�ش
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�ده ��ان اش را بري��ی و زب��ا، بين��ود گ�وش ھ��.  ب��ای ۀخان��اد ھ��ه نھ��ن و ھم��دافع  ام�م

عمليات ھای جراحی، اين خ�انم توان�ست  حقوق زنان دست به کار شدند و بعد از 

  ».س6متي اش را باز يابد

اين سخنان را شفيقه حبيبی، ژورناليست، مسوول موسسه نوا و يکی از 

ثر و تاسف به زبان آورده،  م�ي افزاي�د ک�ه ھن�وز ھ�م در أحقوق زنان با ت فعالين 

  .عليه زنان کاھش قابل م6حظه نيافته استخشونت ھا  افغانستان 

از روز محوخشونت عليه زنان در حالی تجليل به عمل می آيد که ھزاران 

  .زنان در نقاط دور و نزديک مورد خشونت قرار می گيرند تن از 

�ان ��وق زن��ه در دف�اع از حق��ی اس�ت ک��اد دولت��ان يگان�ه نھ�وزارت ام�ور زن

رت خانه ھای امن را در مرکز و وsيات برای اين وزا. انجام می دھد کارھای را 

ھمچنان . تدارک ديده است تا از اعمال خشونت باsی  زنان جلوگيری شود زنان 

  .نھاد دولتي موارد خشونت را توسط دفاتر وsيتی خود ثبت می نمايد اين 

 در «:شکي6 افضليار، مع�اون رياس�ت حق�وق زن�ان اي�ن وزارت م�ی گوي�د

�ع اول ���ال روا رب���ات، ٣٤ن از س���ا در وsي���دگی م���شونت ١١٩١ نماين���ورد خ�� م

.  م�ورد اعم�ال خ�شونت ب�ه ثب�ت رس�يده اس�ت٦١١است و از مرکز  گزارش شده 

�ع ��ان در رب��ات  ھمچن��ز و وsي��ال درمرک��ان ٨٦٧دوم س��ه زن��شونت علي��ورد خ� م

  .»گزارش شده است

�دود ��ات ح��ز و وsي��ته در مرک��ال گذش��ه در س��د ک��ی دھ��ه م� ٣٣٣١او ادام

�ورد ��ال م��ف  اعم��واع مختل��امل ان��ه ش��ود ک��يده ب��ت رس��ه ثب��ان ب��ه زن��شونت علي�خ

قتل، ضرب و جرح، خود س�وزی، تج�اوز ھ�اي جن�سی و ان�واع  خشونت ھا مانند 

  .ديگر آن می گرديد

  :کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ني�ز از جمل�ه نھ�اد ھ�ای اس�ت ک�ه 

  .می را در مورد اعمال خشونت ھا عليه زنان ارايه می داردارقا آمار و 

�ن ��ان اي��وق زن��شاف حق��ت و انک��ش حماي��اون بخ��ار، مع��ی ھنري��ار کل�ان

�ی ��سيون م��د کمي��ال » :گوي��اه اول س��ش م��رف ش��ی از ٢٠٠٨در ظ��وارد مختلف� م
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 م�ورد تج�اوز ٣٥زنان به کميسيون رسيده اس�ت ک�ه ش�امل  اعمال خشونت عليه 

 م�ورد  اق�دام ب�ه قت�ل و ٧م�ورد خودک�شی  و ٢١سوزي،    مورد خود٢٦جنسی، 

  .»باشد موارد مختلف ديگر می 

او ادامه می دھد که کميسيون در موارد مختلف اقدام ھ�ايي نم�وده اس�ت، 

مثال موارد تجاوز جنسی كه در كميسيون ب�ه ثب�ت رس�يده، مت�ضررين  به عنوان 

  .قرار گرفته اند مورد حمايت 

حقوق شان و ريشه ي تاريخی خشونت در افغانستان عدم آگاھی زنان از 

  .ترين عواملی اند که اعمال خشونت عليه  زنان را باعث می شوند از عمده 

خشونت » :شکريه بارکزی، نماينده وsيت کابل در شورای ملی می گويد

جامعه ما بوده ، حاs ھم است و در آينده ھم به آسانی از بين برده نخواھد  ھا در 

�يم و  . ش�د��ی كن��شونت را معرف��ه خ��ستيم ک��ال تنھ�ا توان��ت س��رف ھف��ا در ظ��را م�زي

�شخيص ��ان در  ت��دگی زن��ت زن��ش از واقعي��ک بخ��وان ي��ه عن��ر آن ب��ل ب��م و قب�دادي

اما امروز ھمان فکر کمی تغيير ک�رده ک�ه اگ�ر چن�ين . محسوب می شد افغانستان 

  .»مقابل زن انجام دھيم، خشونت کرده ايم عملی را در 

���ره نج��دزھ��ی گوي��ار آزاد م��د » :وا، خبرنگ��ه بتوان��ادي ك��ستان نھ�در افغان

زنان را در سراسر كشور به صورت دقيق و خيلي علم�ي بررس�ي كن�د،  وضعيت 

ندارد، با آن ھم گزارش ھاي كه  در اين رابطه نشر شده اند و وقايعي ك�ه  وجود 

�ا و ��ت بارھ���ل گذش���ان مث��ه زن���د ک��ی دھن���شان م���ت، ن��اده اس���اق افت��ا اتف��ه از بارھ

  .»نادرست و خشونت بار در خانواده و جامعه رنج مي برند برخوردھاي 

به نسبت سنت ھا و جامعه مرد ساsري كه داريم، حاs «او می افزايد که  

بينيم در جامعه ي ما زنان بيشتر به عنوان انساني برابر بامردان نه، بل  ھم می 

  . »در سطح پايين تر محسوب می گردند موجودي 

ا وزارت امور زنان و فعالين حقوق زنان دستاورد ھای چند سال اخي�ر ام

  .حدی قناعت بخش می دانند و خواھان پيشرفت آن می باشند را تا 

افضليار می گويد که وزارت امور زنان در طول سال ھای گذشته ھميشه 

اندازی کمپ�اين ھ�ا، س�مينار ھ�ا و برنام�ه ھ�ای آگ�اھی دھ�ی عام�ه کوش�يده  با راه 

  .فکری جامعه را بلند برده و آنان را از حقوق زنان آگاه سازد ست سطح ا
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�ام ��ه در تم��د ک��ی افزاي��ن ٣٤او م��ی اي��ای وsيت��دگی ھ��شور نماين��ت ک� وsي

وجود دارند که به طور مرتب تبليغات می نمايند، موارد خشونت را ثب�ت  وزارت 

ت دور دس�ت م�ی به آن رسيدگی می کنند و تا حد ممکن به ق�را و ق�صبا نموده و 

  .بتوانند حقوق زنان را به گوش جامعه برسانند روند تا 

  خانم حبيبی، از سه عملکرد عمده در راستای محو خشونت عليه زنان به 

بنيادی ترين کاری که در اين قسمت » :ياد آوری نموده، اظھار می دارد نيکويی 

�ه اگ�ر ص�ورت ��ه زن�ان اس�ت ک��سويد ق�انون محوخ�شونت علي��صويب و گرفت�ه، ت� ت

مورد تطبيق قرار گيرد، در کاھش خ�شونت ھ�ا خيل�ی م�وثر خواھ�د  توشيح شده، 

  .»بود

او می افزايد که بر ع6وه خانه ھای امنی که وزارت امور زنان در مرکز 

وsيات ايجاد کرده است، در محوخشونت موثر اس�ت و  ب�راي مت�ضررين ي�ک  و 

ين م�ورد اي�ن اس�ت ک�ه فع�الين ھ�م چن�ان س�وم. دروازه ي اميد محسوب می گردد 

�ن  ��ه دي��ردم را از حق�وق زن ک��سترده م��ا تبليغ�ات گ��ند ب��اد م�ی کوش��ان زي�ام�ور زن

  .نيز آن را محترم شمرده، آگاھی دھند اس6م 

�شونت �اي�ن در ح�الی اس�ت ک�ه ش�کريه ب�ارکزی معتق�د اس�ت ب�رای مح�و خ

�ای ��ه ھ��ت برنام��دت sزم اس���دت و دراز م��اه م�� .کوت��ی دارد ک��راز م��ون او اب��ه چ

برچيدن آن مشکل، اما نا ممکن  خشونت در افغانستان ريشه ي تاريخی دارد، لذا 

م�دت و کوت�اه م�دت در مح�و آن  می شود  با راه اندازي برنامه ھای دراز . نيست

  .کوشش کرد

 ب�ارکزی ب�ا برنام�ه ھ�ای کوت�اه م�دت م�ا نم�ی ت�وانيم نتيج�ه خ�انمب�ه گفت�ه 

برنامه تعداد کمی از م�ردم را تح�ت پوش�ش دست آوريم، چون اين  مطلوب را به 

در برنامه ھای دراز مدت وقت�ی تعھ�د در جامع�ه ب�رايش وج�ود   دھد ولی میقرار

  .توانيم انتظار کاھش خشونت را داشته باشيم داشته باشد، ما می 

  

  : افغان انمشکل اساسی زن

   ساله عقد شده و در ٧۵ سالگی  به مرد ٩ ساله، درسن ١۶جميله خانم 
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لت وکوب و تجاوز جنسی ش�وھرش چاش�نی زن�دگی .  سالگی مادر شده است١٢

زمانيکه زندگی تحت چن�ين ش�رايطی  ب�رايش غي�ر قاب�ل تحم�ل . روزمره اش بود

  .گرديد پا به فرار گذاشت، ولی بزودی دستگير و به زندان افتاد

 دکتورسيما سمر،رييس کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، پيامدھای 

�اعی ،��انیاجتم��ده اززن��ری آنع��وقی وکيف��ی   حق��رايم اخ6ق��ه ج��ط6ح بناب��ه باص�ک

�ا ���د وتقريب���ده ان���دانی گردي���ه %٩٠ًزن���د، اينگون���شکيل ميدھن���دانيان زن را ت�� زن

اينھا ھمه زنانی اند که بدليل بدرفتاريھای شوھران شان لت :"ارزيابی می نمايد

 -٨طفال خردسالدرخانواده ھاييکه ا. وکوب شده اند وحاs درزندان بسرمی برند

 درصد  ٨٠ -۶٠.اند  ساله را مجبور به ازدواج ميسازند ، اين خشونتھا بيشتر٩

ًزنان يا به اين ازداوجھ�ا جب�را ت�ن ميدھن�د، ي�ا پ�ا ب�ه ف�رار . ازدواجھا اجباری اند

اين دوحال�ت اخيرمخ�الف ب�ا .ميگذارند ويا دلجويی مرد ديگری را ترجيح ميدھند

وميتواند عواقب بسيار ھولناکی را برای زنھا .ی استقوانين اخ6قی جامعۀ افغان

سيما سمر معتقد است که در دھات و روستا ھای افغان�ستان . درقبال داشته باشد

بازرسی به اين قضايا را مردان خانواده و  شورا ھا به دست دارند و ب�ه اس�اس 

�د��ل مينماين��رعی عم��وانين ش��ا. ق��شوند و ي��وختانده مي��ند، س��ل ميرس��ه قت��ان ب� زن

در ش�ھر ھ�ا ب�ه .يک تعداد نھايت کم اين قضايا علنی ميگردند. سنگسار ميگردند

  .مقايسه دھات، زنان بصورت عموم به زندان انداخته ميشوند

خانم عادله محسنی که تحصيل يافتۀ حقوق ووکيل مدافع زنان است معتقد 

بال زن افغ�ان ازابت�دای تول�د ک�ه ب�دنيا م�ی آي�د ، ب�ا آه واف�سوس اس�تق:" است ک�ه

زن افغ�ان .ميگردد وتا آخر عمربدليل اينکه زن است باي�د زجربک�شد وتحم�ل کن�د

درزندگی خود ح�ق انتخ�اب ک�ردن ن�دارد ، ح�ق دوس�ت داش�تن ن�دارد واگربخواھ�د 

زن�ان افغ�ان . کسی ويا چيزی را دوست داشته باشد بايد ديگران بوی اجازه دھند

  "برای زندگی خودشان حق برنامه ريزی راندارند

�ان��ا ھوزرخ��ای ،م مونيک��ال ھ��ه از س��ديال ک��ديکا مون��سۀ مي��سوول موس�م

زيادی به اين طرف در افغانستان فعال اس�ت ، عقي�ده دارد ک�ه م�شکل اساس�ی را 

�ود ��ضائی وج��د ق��ستم واح��ک سي��را ي��ت، زي��اخته اس��ستان س��ضايی افغان��ستم ق�سي

در پھلوی سيستم پيشبينی ش�ده در ق�انون اساس�ی، دو سي�ستم  ديگ�ر ني�ز . ندارد
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�ت��ال اس��ود ." فع��ستان بوج��ی را در افغان��شکل اساس��رعی م��وی و ش��وانين قبيل�ق

�ت��ين . آورده اس��وانين تعي��ن ق��اس اي��ه اس��انوادگی ب��ط خ��وم رواب��ورت عم��ه ص�ب

تنھ�ا وقت�ی ک�ه افک�ار م�ردان ." ميگردند و فشار اساسی آن نيز روی زنان اس�ت

  افغان تغيير يابد، شرايط زنان ميتواند بھتر گردد

�ه م���انم عادل��د خ���ان ميگوي���دافع زن���ل م���سنی وکي���ستان :ح���اکم افغان��درمح

درمحاکم افغانستان فقط يک قاضی زن داريم ک�ه . اکثراحقوق زنان پامال ميگردد

�اsرانه ��ورد مردس��ان برخ��ا زن��ز ب��فانه وی ني��د ومتاس��اميلی کارميکن��ه ف�درمحکم

  نميتوانيم-دارد، بزعم ايشان شرع ھمينطورحکم می کند، وما مأموريم و معذور

  "کارديگری بکنيم

�د��سی :"خ�انم مح�سنی ميگوي��وانين جدي�د دراختيارک�درمح�اکم افغان�ستان ق

م�امجبوريم ازق�وانين ق�ديم .قوانين جدي�د ت�صويب نگردي�ده ان�د. قرارنگرفته است

اين قوانين با نورمھای بين الملل�ی وحق�وق ب�شرچندان مطابق�ت . استفاده نمائيم 

  .تدرنظرگرفته شده اس" شرع "وفقط .ندارند

�ان         ��دنی زن��اعی وم��وق اجتم��ودن حق��ال نم��ه درپام��ست ک��کی ني��ن ش�دراي

�ش ��ريعت، نق��گ ازش��ن فرھن��ت اي��ه وطرزبرداش��نتی جامع��گ س��ستان فرھن�افغان

فقر وپيامدھای خشونتباريک جامعه  جنگ�زده ب�راين م�صيبتھا م�ی . مھمی دارند

غان�ستان نباي�د ولی نکت�ه ای ک�ه دربرخ�ورد نابرابروظالمان�ه بازن�ان دراف. افزايند

�ت��درت اس��ساله ق��ردد ، م��وش گ��ردان . ھرگزفرام��نتی م��ۀ س��ک جامع��ی دري�يعن

�ا ��ا درتنگن��ند، ب��اsرانه اند،ميکوش��رد س��ه دارای طرزتفکرم��درت ک��ل ق�وب�ويژه اھ

�لطه ��ود کارس��ذاری ، ب�صورت خ��ی وقانونگ��ان ازلح�اظ سياس��وق زن�ق�راردادن حق

  .  نگھدارندوحاکميت ب6 مانع خود را برنيمی از جامعه کشورثابت

سکرترجنرال سازمان Barbara Lochbihlerخانم باربارا لوخ بيھلر  

 درصد مردان افغان ھمان ت�صوری را ٨٠عفوبين الملل در المان عقيده دارد که 

تنھ�ا وقت�ی ک�ه افک�ار م�ردان افغ�ان . از زن دارند که طالبان آنرا برای ما ميدادن�د

�رد��ر گ��د بھت��ان ميتوان��رايط زن��د، ش��ر ياب��ی ." دتغيي��ين الملل��ات ب��فا مطبوع�ًمتاس

�د��ت داده ان��ان از دس��ان افغ��شک6ت زن��رايط و م��ورد ش��انرا در م��دی ش�. ع6قمن
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ام�ا . بزودی ع6قه شانرا از يک ميدان جنگ به ميدان جنگ ديگر س�وق ميدھن�د

  ." ما سازمان حقوق بشر ھستيم و برای خود چنين حرکتی را اجازه نميدھيم

  

   : و سنن اجتماعيتدرسنبود آگاھي          

فاطمه نظري  رييس حزب نياز ملي و منتخب مردم وsيت كابل در مجلس 

نمايندگان افغانستان گفت كه م�شكل اساس�ي زن�ان افغ�ان س�نن ح�اكم ب�ر جامع�ه و 

 . باشد نبود آگاھي درست آنان از شرايط اجتماعي حاكم بر كشور مي

ھتر به زنان دانست وي ھدف از تاسيس حزب نياز ملي را ارايه خدمات ب

با ھمفكارانش در ايجاد ح�زب ت�6ش زي�ادي كرد،ام�ا امي�دي در ك�شوري :و افزود

 . مانند افغانستان در اين رابطه وجود ندارد

نماين�ده م�ردم . وي يكي از م�شك6ت خ�ود را تھدي�دات امنيت�ي عن�وان ك�رد

ن و كابل در مجلس نمايندگان در عين ح�ال اظھ�ار داش�ت ك�ه ارتب�اط ب�ا روح�انيو

ھاي كاري وي در تشكيل اين حزب اس�ت و ھم�ين  امام جماعت مساجد،از اولويت

 . امر باعث كاميابي حزب تحت مسووليت وي خواھد شد

خانم نظري بر اين باور است كه روح�انيون ب�ه دلي�ل پايگ�اه اجتم�اعي از 

توانن�د  نفوذ معنوي زي�ادي در افغان�ستان برخ�وردار ھ�ستند و از س�ويي آن�ان م�ي

 .  را به سوي اھداف سالم اجتماعي راھنمايي كنندمردم

افغان�ستان را در  نظري سابقه عضويت در كميسيون تدوين قانون اساسي

اولين حزب زنان افغان ھفته قب�ل ب�ه ط�ور رس�مي در . كارنامه سياسي خود دارد

 ھ�زار ٢٢ب�ه گفت�ه نظ�ري ب�يش از . كابل پايتخت افغانستان اع6م موجوديت ك�رد

ح�زب . باش�ند ن تشكل كه ھشت م�اه قب�ل ش�روع ب�ه فعالي�ت ك�رد، م�ينفر عضو اي

�ل از وزارت ��اه قب��ار م��ستان چھ��ي افغان��از مل��ۀ ني��ت عدلي��وز فعالي��ستان مج�افغان

 . دريافت كرد

�ان در ��ضور زن��زايش ح��ه اف��ردن زمين��راھم ك��زب ف��ن ح��لي اي��دف اص�ھ

. ھاي سياسي و اقتصادي و كاھش خ�شونت علي�ه آن�ان عن�وان ش�ده اس�ت عرصه

زديك شدن مردم و دولت و انتقال مشك6ت به دولت ھمراه با ارايه راھكارھا از ن
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 حزب و گ�روه سياس�ي در ٩٠ھم اكنون حدود . ديگر اھداف حزب نياز ملي است

 . اند مجوز فعاليت دريافت كردهعدليه افغانستان از وزارت 

  

 اسيد پاشی به صورت دختران افغان

درمناطق نا آرام دختران دانش آموز وزارت معارف افغانستان می گويد، 

در وsي�ت قن�دھار م�ردان ناش�ناس ب�ه س�ر و .با مشک6ت فراوانی رو برو ھ�ستند

�د��يده ان��يد پاش��وز اس��ش آم��ران دان��ن از دخت��انزده ت��م پ��ت ک��ورت دس��ات . ص�مقام

وزارت معارف گفته اند در اين حادثه پانزده ت�ن ب�ه ش�مول دو آموزگ�ار مج�روح 

محلی قندھار شمار مجروح�ان اي�ن حادث�ه را س�ی ت�ن اع�6م شده اند، اما مقامات 

 . کرده اند

�دھار ��رويس قن��فاخانه مي��ی در ش��ش جراح��سئول بخ��اد م�محم�د داوود فرھ

گفت شش تن از اين دختران به شفاخانه منتقل ش�دند و س�ه ت�ن از آنھ�ا ب�ه دلي�ل 

 جراحت چشم تحت مداوا قرار دارند اما زخم ھای بقي�ه دان�شجويان س�طحی ب�وده

 . است

ب�ر س�ر داش�تند ک�ه ) برق�ع(آقای فرھاد افزود دختران دانش آموز چ�ادری 

 . صورت آنھا را از آسيب ھای بيشتر محافظت کرده است

در داخل ش�ھر قن�درھار " ميرويس مينه"اين حادثه در محلی موسوم به 

مقام�ات وsي�ت قن�دھار و ش�اھدان عين�ی م�ی گوين�د دو نف�ر ک�ه . به وقوع پيوست

مو تورسکليت بودند با تپانچه ھای پ6ستيکی مملو از اسيد به دختران سوار بر 

 . حمله کردند

مقامات وزارت معارف افغانستان می گويند سه سال پ�يش ني�ز در حادث�ه 

مشابھی افراد ناشناس گروھی از دانش آموزان دختر را در وsيت قندھار، مورد 

 . حمله قرار دادند

 می گويند سه سال پ�يش ني�ز در حادث�ه مقامات وزارت معارف افغانستان

مشابھی افراد ناشناس گروھی از دانش آموزان دختر را در وsيت قندھار، مورد 

 . حمله قرار دادند
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�ه ��ن حمل��تن در اي��ت داش��ن دس��ه ظ��ن را ب��دھار دو ت��ی قن��ای امنيت�نيروھ

حامد علمی سخنگوی وزارت معارف افغانستان م�ی گوي�د در . بازداشت کرده اند

�ال حا��ای ح��ب و نھادھ��ران در مکت��ضور دخت��وگيری از ح��رای جل��ھا ب��ر ت6ش�ض

آموزشی از سوی گروھھای مسلح مخالف دول�ت ب�ه وي�ژه در من�اطق ن�ا آرام ب�ه 

 . شدت ادامه دارد

در زمان حاکميت طالبان مکاتب دخترانه در مناطق تحت کنترل آنھا بسته 

ران توان�ستند پس از روی کار آم�دن حکوم�ت ب�ه رھب�ری حام�د ک�رزی دخت�. بود

آموزش را از سر بگيرند اما حلدثه قندھار نشان می دھد ک�ه دخت�ران در من�اطق 

 . نا آرام ھنوز ھم با دشواری ھای زيادی روبرو ھستند

سال گذشته گروھی از افراد مسلح، دانش آموزان يک مکتب دختران�ه را 

چھ�ارتن در وsيت ل�وگر ب�ه رگب�ار ب�ستند ک�ه در نتيج�ه آن س�ه ت�ن ک�شته ش�ده و 

 .ديگر زخمی شدند

�ه ��د در نتيج��ی گوين��ستان م��ارف افغان��ات وزارت مع��ر مقام��ال حاض�درح

�دود��ا ح��اامنی ھ��ده و ٦٠٠اف�زايش ن��سته ش��ستان ب��اآرام افغان��ب در من�اطق ن� مکت

 .حدود سه صد ھزار تن از دانش آموزان، از ادامه آموزش محروم شده اند

 )٢٠٠٨/ ١١ / ١٢بی بی سی (

 

  

  ٢٠٠٩ زنا در سال وضع

  خشونت ،چاشنی زندگی زن افغان

  

  پس از ھشت سال مشق دموکراسی وطالب کشی

  ديدبان حقوق بشر می گويد دستاوردھای ھشت ساله زنان و دختران 

 .افغان در معرض تھديد جدی است
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�ا و ��روه ھ��وی گ��دتا از س��د عم��د تھدي��ی گوي��شری م��وق ب��ازمان حق��ن س�اي

اآرامی ھا، و تاثير احتمال آشتی بخش ھای بنيادگرای حاضر در دولت، افزايش ن

 .دولت با طالبان نشات می گيرد

ديدبان حقوق بشر می گويد دولت افغانستان در مراقبت از زنان در برابر 

اي�ن س�ازمان ھ�شدار . خشونت از جمله تجاوز، قتل، و تبع�يض ناک�ام مان�ده اس�ت

 .داده که وضعيت زنان افغان در حال وخيم شدن است

�دبان ����زارش دي���ستان و در گ����ت افغان����ه دول����ت ک����ده اس���شر آم����وق ب���حق

�رای ��شتری ب��دامات بي��د اق��انی باي��ه جھ��الی در جامع��ای م��ک ھ��دگان کم�اھداکنن

 .جلوگيری از به کار بردن خشونت عليه زنان به خصوص تجاوز به عمل آورند

�ام و ��ه ازدواج زودھنگ��دام علي��ان اق��ين خواھ��شر ھمچن��وق ب��دبان حق�دي

که بايد برای تحصي6ت دبيرستانی دخت�ران اق�دام اجباری زنان شده و گفته است 

 .شود و وضعيت دسترسی زنان به عدالت و دادگستری بھبود يابد

اين سازمان حقوق بشری که در نيوي�ورک م�ستقر اس�ت م�ی گوي�د ھ�شت 

سال پس از سقوط طالبان، زنان و دختران از حجم ب�اsيی از خ�شونت و تبع�يض 

 .ش و دادگستری دارنددر رنجند و دسترسی اندکی به آموز

گزارش اين سازمان خاطر نشان می کند که دول�ت افغان�ستان در محاکم�ه 

قات6ن زنان سرش�ناس افغ�ان شک�ست خ�ورده و ب�رای اف�رادی ک�ه زن�ان را ھ�دف 

 .قرار می دھند، محيط بدون مجازاتی را فراھم کرده است

  شده زنان افغان که در دوران تسلط طالبان از عمده حقوق خود محروم 

بودند، اکنون به دنبال کسب حقوقی ھستند که سال ھا در اين کشور ناديده گرفته 

  .شده است

�ای ��ش ھ��ان در بخ��تاوردھای زن��ده دس��د عم��ی گوي��شر م��وق ب��دبان حق�دي

حضور بنيادگراھا در دول�ت و ش�دت  آموزشی، کار و آزادی رفت و آمد با تقويت 

  ) ٢٠٠٩دسمبر  ٧ بی سی یب.( گرفتن شورش ھای طالبان در معرض تھديد است

�ان��قوط طالب��س از س��ال پ��شت س��ت ھ��ا گذش��ه  ب��ستان، بنابرگفت�ًدرافغان
  سازمان عفو بين الملل، جامعه بين الملل و دولت اس6می افغانستان ناتوانى خود 
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خطر اختطاف ودزديده ش�دن . زنان بى دفاع افغان ثابت کرده اند را در حمايت از

نيروھاى مسلح ھن�وز زن�ان و دخت�ران   سوىو مورد ھتک حرمت قرارگرفتن از

 -۵ب�ين (ًازدواج ھاى اجبارى، خصوصا دختران ک�م س�ن وس�ال . را تھديد ميکند

�ال١۵��ى ) س��ود درآورده م��ر از خ��سن ت��ردان بسيارم��اح م��د نک��ه زور درعق��ه ب�ک

�وند و��ان در  ش��ران ھمچن��ان و دخت��ا زن��ا ب��انواده ھ��شونت آميزخ��اى خ�برخوردھ

در حقيقت اين وض�ع ، زن�ان . ان بوفور به چشم ميخوردافغانست بسيارى از نقاط

  .ھاله اى از رنج و غم پيچيده است افغان را ھمچون گذشته در

که ھرماه خبر خودکشى از طريق خودسوزی تع�دادى  ازمدت زمانى است

درمقاي�سه ب�ا آن دس�ته از  اين مي�زان. از زنان و دختران ھراتى به گوش ميرسد

بان درافغانستان دس�ت ب�ه خودک�شى مٮزدن�د، ب�سيار زنانى که درزمان حضورطال

واقعيت تلخ امروز افغان�ستان اي�ن اس�ت ک�ه ھ�رروز زن�ان بي�شترى .  بيشتر است

�ت����د دس����ى زنن����شى م����ه خودک����ال . ب����ور مث����ال (ط����ان س����ا پاي����رات ت���در ھ

�داد٢٠٠۶��ر ١٨٦،بتع��ر   زن و دخت��ک دخت��ا ي��ک زن ي��ر روز ي��ی ھ��ل يعن��ه دلي�ب

�شار نب�ودن آزادى��دنى و ف��اى م��ضاعف ھ��انواده ھاى م��وزی خ��ود س��ه خ��ت ب�دس

 ب�ه نظ�ر ميرس�د زن�ان ک�ه) وخودک�شى زده ان�د ک�ه اکثري�ت ش�ان ج�ان باخت�ه ان�د

�سبى ���اى ن���ست از آزادى ھ���د توان���ان خواھن���قوط طالب���س از س���صورميکردند پ��ت

برخوردار شوند، اما می بينند که ھنوزھم اين ھمه ستم ناروا و نابجا برآنان مى 

طري�ق  آت�ش زدن خ�ويش را بھت�رين راه رھ�ايى از اي�ن رود، ديگر خودکشی از 

  .ھمه رنج و ناروائی ميدانند

�ه در ��ر از آنچ��دان بھت��ز چن��وبى ني��مالى و جن��ات ش��ان در وsي��عيت زن�وض

�رات��ست ھ��ذرد، ني��ى . ميگ��ر دولت��اى غي��ازمان ھ��ى ازس��دان يک��ه کارمن��ا بگفت�بن

اى خريداز من�زل بين الملل، در زمان طالبان اگر زنى بر وابسته به سازمان عفو

�دنش��ه اى از ب��ت و گوش��رون ميرف��اs  بي��ا ح��ورد، ام��ى خ��ک م��شد، کت��ده مي�دي

�د��رار ميگيرن��اوز ق��ل. موردتج��ه دلي��ل، ب��ى درکاب��سيارى از  حت��ضورتعداد ب�ح

مجبورند ھمچون زمان  سربازان خارجی، زنان افغان احساس امنيت نمى کنند و

  . طالبان چادری بپوشند
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  :ان  درميان زنافزايش خودکشی

گويند مي�زان خودک�شی زن�ان در افغان�ستان ط�ی چھ�ار  ھای دولتی می مقام

�ر ��ه اخي��اsنه ٢٤دھ��ه و س��زايش يافت��ر اف��شی ٢٣٥٩ براب��شور خودک� زن در ک

�ی��د م��ام. کنن��ه مق��ه گفت��ا ب��ی از ن��دار ناش��يم دوام��رس و ب��ی، ت��ای دولت��ی ھ��ا،  امن�ھ

ب�د دادن دخت�ران، ھای اجب�اری و قب�ل از وق�ت،   ھای خانوادگی، ازدواج  خشونت

ھ�ای  عوامل پيدايش افسردگی شديد چون تغيير رژيم غذايی و اس�تفاده از روغ�ن

نباتی نيمه جامد، کمب�ود ويت�امين دی و اس�تعمال م�واد مخ�در و ھمچن�ين عوام�ل 

بيولوژيکی، اجتماعی و روانی و چندين عامل ديگر باعث شده تا زنان دست به 

 .خودکشی بزنند

  ، مشاور رياست جمھوری در امور صحی در يک ړهللا کاک داکتر فيض

 درص�د در ھ�ر ٤.٨ ب�ه ٢٠٠٩نشست خبری گفت ميزان خودکشی زنان در س�ال 

 در ھ�ر ١٩٦٨صد ھزار زن رسيده اس�ت در ح�الی ک�ه مي�زان خودک�شی در س�ال 

او از افزايش ميزان خودکشی زنان ابراز نگرانی .  درصد بود٠.٢صد ھزار زن 

دکشی زنان افغان در اين اواخ�ر خيل�ی خيل�ی ب�اs رفت�ه ميزان خو«:  افزود وکرد

  ».است

، بيشترين ميزان خودکشی زنان در حوزه غرب کشور ړ آقای کاک به گفته

�ال��ين س��ا در ب��ه تنھ��ت ک��ه اس��ورت گرفت��ای  ص��د و )م٢٠٠٩ و٢٠٠٨(ھ��ک ص�ي

ھ�ای دولت�ی، بي�شتر  براس�اس ارزي�ابی مق�ام. ان�د   زن خودکشی کرده)١١١(يازده

: گوي�د وی می. اند داشتهعمر سال ٣٥ تا ١٥اند،  ست به خودکشی زدهزنانی که د

کسانی که خودکشی کرده فاميل شان تحت مطالعه قرار گرفته که چه م�شک6تی «

 سال است ٣٥ الی ١٥اند، بين  تر کسانی که خودکشی کرده   عمر زياد. اند  داشته

 ٤٠ان�د؟  ود ک�شی ک�ردهھا چرا خ� پرسيده شده که اين خانمشان ھای   از خانواده. 

 ھم گفته %٣٠ گفته اند که بدرفتاری از سوی شوھر باعث خودکشی شده و %

اند ک�ه ازدواج   گفته%٢٩ اما ،تر از سن قانونی باعث شده ھای پايين که ازدواج

  ».ھای اجباری باعث خودکشی زنان شده است 
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�ام��ال، مق��ن ح��ا اي��ی ب��د م��ی تاکي��ای دولت��گ ھ��ه جن��ه ادام��د ک��ا ب  کنن��ث ھ�اع

: گوي�د آق�ای ک�اکر م�ی. ھای روانی و افسردگی ش�ديد در ک�شور ش�ده اس�ت بيماری

�ده اس�ت«��ان . م�رض روان�ی و اف�سردگی خيل�ی زي�اد ش�ارتب�اط ب�سيار نزديک�ی مي

ھايی که در دنيا   درصد خودکشی%٩٠ن. افسردگی شديد و خودکشی وجود دارد

 و اف�سردگی گي�رد ک�ه م�رض روان�ی  گيرد، در بين کسانی صورت م�ی صورت می

کسانی که دچار افسردگی شديد باشند، «: فيض هللا کاکر اضافه کرد» .شديد دارند

افتن�د ک�ه باي�د خودک�شی  ناگاه به فکر اين می  گاه. تخيل خودکشی را با خود دارند

  ».ھا شيوع دارد مرض افسردگی شديد، در دنيا بيشتر در ميان خانم. کنند

ھ�ای زن�دگی در ک�شور  ھ�ا و ناب�سامانی امن�ی  تاکيد داش�ت ک�ه ن�اړآقای کاک

در ح�ال حاض�ر . ھ�ای روان�ی را اف�زايش داده اس�ت  ميزان افراد مبت6 به بيم�اری

. ھای روانی و افسردگی مبت6 ان�د  از مردم افغانستان به بيماری%٦٩نزديک به

ھای شديد باع�ث ش�ده ت�ا آم�ار خودک�شی در ک�شور بلن�د  او تاکيد کرد که افسردگی

�رود��شاو. ب��ستان م��ه در افغان��ت ک��راز داش��حی اب��ور ص��وری در ام��يس جمھ�ر ري

  .شود فشارھای روانی بر دختران از زمان طفوليت شروع می

�ی��ور م��يس جمھ��شاور ري��د م��اری %٢٩:گوي��ه بيم��ستان ب��ان در افغان�  زن

�ستند��ت6 ھ���ديد مب���سردگی ش��ه. اف���ه گفت���ر  ب���ردان در براب���ه م���سبت ب��ان ن�� او، زن

ھ�ا، بيج�ا  جن�گ«: وی تاکيد کرد. تر ھستند  ی حساسھا و واقعات روان نابسامانی

ھا يکجا با تغيير در غذای مردم باعث اين شده که تعداد زي�ادی  امنی ھا و نا شدن

از اين که ارتباط نزديک . ھای افغان به مرض افسردگی شديد دچار شوند از خانم

ھا بلند  یھا وجود دارد، در افغانستان ميزان خودکش با افسردگی شديد و خودکشی

تع�دادی از عوام�ل، . ھا در افغانستان متعدد اس�ت اما عوامل خودکشی. رفته است

از جمل�ه . که خودکشی ص�ورت بگي�رد، فع�ال ھ�ستند چندين سال قبل، پيش از اين

�ا ��ود اوميگ��اب، کمب��عه آفت��ود اش��ن٣کمب��اد روغ��صرف زي��د و  ، م��اتی جام��ای نب�ھ

آي�د و  اف�سردگی ب�ه وج�ود م�یاز مجم�وع اي�ن م�سايل م�رض . ھ�ا امن�ی احساس نا

رسد که  ای می شان به اندازه  کسانی که به مرض افسردگی دچار ھستند، حوصله

  ».کنند وقتی با فشار روحی ديگری مقابل شوند، خودکشی می
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 از مردم خواست تا برای مبارزه با امراض افسردگی ش�ديد ړهللا کاک فيض

 حداقل در ھفته سه ب�ار در براب�ر از روغن نباتی نيمه جامد کمتر استفاده کنند و

شود   او، استفاده از روغن نباتی باعث می به گفته. اشعه مسقيم آفتاب قرار گيرند

گردد، توسط روغن نباتی در  ای که از ديگر مواد غذايی اخذ می  »D«تا ويتامين 

�ود��ا ش��ر خنث��ت. جگ��رانس «:  او گف��ن ت��د(روغ��ه جام��اتی نيم��ن نب��ی ) روغ�وقت

ماند   گيريم را نمی خيلی کمی که ما و شما از غذا می» D«مين مصرف شد، ويتا

�يم��تفاده کن��ه از آن اس��ا ک��ود ت��تق6ب ش��ت اس��ورت درس��ه ص��ر ب��ا در جگ��ی . ت�يعن

�رع6وه��ی ب��سردگی م��ث اف��ت و باع��اک اس��م خطرن��ودش ھ��ه خ��اsی  ای ک��ود، ب�ش

�امين ��ی» D«ويت��ر م��م اث��ی  ھ��راب م��ذارد و آن را خ��ازد  گ��بح٨ (».س�/ ٨/ ١ ،ص

٢٠١٠ (  

  گزارش ھا حاکی است که در اثر فشار ھای خانواده گی و خشونت عليه 

،ده ھا خانم در وsيات  جن�وبی، ش�مالی و کاب�ل ٢٠٠٩زنان در سه ماه اول سال 

�د��شی زده ان��ه خودک��ت ب��سووsن . دس��وی م��ده از س��ه ش��ار اراي��رين آم��ازه ت�در ت

م�سووsن . صحت در وsيت ھ�رات آم�ار خودس�وزی زن�ان در ح�ال اف�زايش اس�ت

�ار ��ان، رفت��ه زن��شونت علي��ا را خ��وزی ھ��ود س��ن خ��لی اي��ل اص��رات دلي��حت ھ�ص

نادرست، ازدواج ھای اجباری، پايين بودن سطح س�واد و ع�دم آگ�اھی از حق�وق 

  .دينی و اس6می می دانند

 واقعه خودس�وزی زن�ان در ھ�رات ثب�ت  ش�ده ک�ه در ٢٥در سه ماه اخير 

 ساله که به ٤٢شيرين گل خانم . اده اندبيشتر اين قضايا خانم ھای مذکور جان د

 س�ال ٢٣دفتر کميسيون مستقل حقوق بشر در کابل مراجعه نموده ب�ود گف�ت ک�ه 

م�واره از س�وی ش�وھر  فرزند دارد، اما در اين مدت ھ٥از ازدواج وی ميگذرد، 

ب�ه گفت�ه .ش مورد لت و کوب دش�نام و تھدي�د ب�ه م�رگ ش�ده اس�تو فاميل شوھر

يف روانی دارد و وی ديگر تحمل خشونت را نداش�ته م�ی اين خانم شوھرش تکل

�ود��دا ش��وھرش ج��اری .خواھ�د از ش��ای اجب��وارد ازدواج ھ��ه م��شتر اي�ن گون�در بي

  .نقش داشته و در نھايت باعث ط6ق و يا خود کشی می شود

 قضايای خشونت علي�ه ٢٥٥٨کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از 

  .  ماه گذشته خبر می دھد٩زنان در 
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انار کلی ھنريار يک مسوول بخش زنان کميسيون مستقل حقوق بشر در 

 ق�ضيه ٢٧ مورد خودس�وزی، ٧٢ قضايای ثبت شده ٢٥٥٨کابل می گويد که از 

  .  مورد ازدواج ھای اجباری می باشد١٥٨ قتل و ٧٦خودکشی، 

به گفته خانم ھنريار، يکی از دsيل عمده خودسوزی و خودکشی خانم ھا 

وی م�ی گوي�د ک�ه .عادات نا پسند جامعه می باش�دوباری و عرف ازدواج ھای اج

در برخی مح6ت به دليل عدم گزارش دھی روی عواملی چون شرم و حيا، ترس 

از فاميل و تابع عرف عنعن�ات موج�ود در مح�6ت، بع�ضا مي�زان خ�شونت ھ�ا ک�م 

�ات ��ا در وsي��زان خ�شونت ھ��ف مي��ه عوام�ل مختل��ر ب��ی ش�ود و نظ�گ�زارش داده م

  .می باشدمختلف 

در ھمين حال قاضی فوزيه امينی رييس بخش حقوق وزارت ام�ور زن�ان 

�ت��س روز گف���ه آژان���صاصی ب��صاحبه اخت���ک م��ته :" در ي���ال گذش�� ٤٣٠٥در س

�ت��ده اس��ت ش��ت ثب��ن رياس��ان در اي��ه زن��شونت علي��ضايای خ��ه . "ق��زود ک�وی اف

�وب، ���ت ک���ت، ل���ل از وق���اری و قب���ای اجب���امل، ازدواج ھ���ده ش���ت ش���ضايای ثب��ق

، قتل، خودکشی، فرار از منزل و عدم پرداخ�ت نفق�ه م�ی باش�د ک�ه در خودسوزی

  .مرکز و وsيات صورت گرفته است

به گفته خانم امينی وزارت امور زنان يک مرجع ھماھنگ کنن�ده ب�وده و 

  .اين قضايا بعد از نظارت به مراجع عدلی و قضای سپرده می شود

   بخش زنان کميسيون دوشيزه انارکلی ھنريار نيز می گويد که ھدف عمده

مستقل حقوق بشر حمايت و انکشاف حقوق زنان، آگاھی دادن به زنان از حقوق 

�ي ��ا م��ه ھ��ه عرص��ان در ھم��دی زن��ردن توانمن��د ب��ان و بلن��شری ش��ی و ب�اساس

اين در حاليست با وجود فعاليت صدھا نھاد م�دافع از حق�وق زن�ان خ�شونت .باشد

  )٢٠٠٩/ ۶/ ٢٣نيوزروز. (عليه زنان در کشور کاھش نيافته است

  

  نگرانی يونيما از افزايش خشونت عليه زنان 

به گزارش بی بی سی،بخش حقوق ب�شر دفت�ر نماين�دگی س�ازمان مل�ل در 

ب�ه " محيطی ن�اامن"افغانستان در گزارشی گفته است که زنان در اين کشور در 



 ٢٥١ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

بر اساس اين گزارش، زنان افغان از طريق تلفن و پخش ش�ب نام�ه .برند سر می

�یت��د م��ت آن ھدي��ورد امني��ان در م��ی زن��بب نگران��دھا س��ن تھدي��وند و اي��ا و  ش�ھ

  .ھای آنان شده است خانواده

در بخشی از گزارش ھمچنين  گفته ميشود که تجاوز جنسی عليه زنان و 

ش�ود، بخ�شی از  ھ�ای اجتم�اعی م�ی ھايی که مانع شرکت زن�ان در فعالي�ت خشونت

  . دھد نگرانی سازمان ملل را تشکيل می

  بر اساس اين گزارش، عدم مجازات عام6ن خشونت عليه زنان نوعی 

در برابر قانون را به وجود آورده و ھمچنين به نحوی زمينه " فرھنگ معافيت"

�کوت"��شونت" س��ه خ��ن گون��ر اي��ت در براب��رده اس��راھم ک��ا را ف��ال .ھ��ين ح�در ھم

�ی��ستان م��شر افغان��وق ب��سيون حق��ي6دی  کمي��اری م��ال ج��از س��د از آغ� ١١۶٨گوي

  .مورد خشونت عليه زنان در اين کميسيون به ثبت رسيده است

) يونيم�ا(واحد حقوق بشر دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغان�ستان

در پژوھشی به بررسی انواع خشونت عليه زنان افغان پرداخته و اع6م کرد ک�ه 

�سترده و ري�شه ��ن ق�شر گ��ی دارد خ�شونت علي�ه اي��. ھ�ای عميق��ه نت�ايج اي�ن ب�ر پاي

تحقيقات بسياری زنان با توسل ب�ه اق�دامات پي�شگيرانه مانن�د ک�اھش ح�ضور در 

�ت ��ف فعالي��ا توق��ا ب��سوری ي��ود سان��ذار، خ��شت و گ��دوديت در گ��ای  اجتم�اع، مح�ھ

  .اجتماعی سعی دارند تا از سطح خطر نسبت به خود را بکاھند

دھد که تجاوز و ساير اشکال خشونت جن�سی در  اط6عات اوليه نشان می

ھ�ای مختل�ف اجتم�اعی افغان�ستان راي�ج  ھ�ا و در مي�ان گ�روه ھ�ا، محل�ه م بخ�شتما

است که ابعاد اين مشکل با توجه به نبود اط6عات جامع و قابل اعتماد، تابوھای 

�ت، ��ا حماي��کايات ي��ه ش��يدگی ب��ابع رس��ود من��ل نب��ه دلي��زارش ب��دم گ��اعی و ع�اجتم

  .نامعلوم است

�رو��گ و آب��ان فرھن��ان نگھب��ستان زن��کار در افغان��ستند، آش��انواده ھ�ی خ

ساختن خشونت جنسی به معنای بی آبرو ساختن خانواده و زن است و به ھمين 

  .کنند علت اغلب آنان حوادث خشونت بار نسبت به خود را پنھان می

زنان در خانه، محل يا در خيابان ھنگام رفتن به محل کار و يا مدرسه در 

 شامل سن، سابقه حم6ت جنسی معرض خطر قرار دارند، ساير فاکتورھای خطر
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در گذشته، زنان بيوه، آنانی که شوھرانشان در خارج از کشور ھستند يا دختران 

  .ھای اجباری ھستند فراری و فراريان ازدواج

دھد که بيشتر عام6ن اين جرائم اعضای نزديک فاميل  مطالعات نشان می

ی کودک�ان و نوجوان�ان، ھ�ا، مراک�ز نگھ�دار يا آشنايان قربانيان، کارمندان زن�دان

�وزه��اموران ح��ی م��گاه برخ��ان پرورش��ا کارکن��يس ي��ای پل��ی،  ھ��دان محل��ا، قدرتمن�ھ

ھای جنايتکار ھستند که ممکن است  ھای مسلح غيرقانونی يا گروه اعضای گروه

  .به دليل روابط خود با افراد قدرتمند بتوانند از چنگال قانون فرار کنند

��ده ک�ه افغان��ان در در اي�ن گ�زارش گفت�ه ش��س از س�قوط رژي�م طالب�ستان پ

مي6دی از لحاظ توسعه جنسيتی در مي�ان ک�شورھای مختل�ف از آخ�ر ٢٠٠١سال 

�گ��ود، جن��ن وج��ا اي��ه ب��ت ک��رار داش��ف دوم ق��ی در ردي��سلحانه، ب��ای م��انونی،  ھ�ق

فضای جرم و جنايت در حال افزايش است و ھمزمان سطح خشونت نيز در ح�ال 

  .افزايش است

ان جامعه ، اص6ح قوانين ، تعريف روشن از تعرض افزايش آگاھی رھبر

به زنان، تقويت نھادھای قانون گذار، موسسات اجتماعی، رش�د نھادھ�ای محل�ی 

�ت��ه اولوي��ره از جمل��ات و غي��ع آوری اط6ع��رای جم��ه  ب��ا ب��شنھادی يونيم��ای پي�ھ

 ،bbc.(دولت افغانستان در پي�شگيری از خ�شونت علي�ه زن�ان عن�وان ش�ده اس�ت

٢٠٠٩/ ٧/ ١٢(  

  

  :ط6ق بجای خودسوزی در ھرات  ازدياد

ًسه سال پيش تقريبا ھر روز يک : ٢٠٠٩/ ۶/ ١٠بگزارش دويچه ويله 

مھمت�رين عام�ل اي�ن خودس�وزيھا . زن شوھردار درھرات خودش را آتش می زد

  .اخت6فات sينحل خانوادگی بود

افزايش خود سوزيھا کار را بدانجا ک�شاند ک�ه ب�ا کم�ک چن�دين ک�شوريک 

  .خانه خاص سوختگيھا درآن وsيت تاسيس شدشفا

ًعوامل اين خودسوزيھا عمدتا ازدواجھای اجباری، تفاوت س�ن س�ال ب�ين 

زن وشوھر، زندگانی مشترک ب�ا خ�انواده ش�وھر، خ�شونتھای درون خ�انوادگی، 



 ٢٥٣ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

اعتياد وفقر بوده اند که زنان فکرمی کرده اند مادام العمرازآن نج�ات يافت�ه نم�ی 

ايی ھ�م ک�ه ازجان�ب زن�ان درمح�اکم ش�رعی ص�ورت م�ی گرف�ت، در دعواھ�.توانند

ًزنان نمی توانستند ھزينه محکمه  و وکيل مدافع را بپردازند، ومحاکم نيز عادتا 

  .جانب مردان را نگه می داشتند وزنان بازنده می شدند

 ج�ون ٦، ب�ه ت�اريخ " موسسه گزارشدھی ازجنگ وص�لح درافغان�ستان"

ش�ورای "، "مديکا مونديال�ه" غيردولتی مانند طی گزارشی ازکمک سازمانھای

  وسايرسازمانھای " موسسه حقوقی بين المللی "و "  مھاجران ناروی

  . غيردولتی،  به زنان دچارمنازعات خانوادگی درھرات اط6ع می دھد

ِبنابراين گزارش، درح�الی ک�ه مي�زان خودس�وزيھای زن�ان دچارمنازع�ات 
  ،شمارزنانی که تقاضای ط6ق می کنند خانوادگی درھرات کاھش يافته است، 

  . بيشترگرديده است

ھرات "  بنياد وک6ی مدافع  وکارشناسان حقوقی"گلثوم صديقی،  رئيس 

گفته است ک�ه بن�ا برتحقي�ق او،  ش�مارموارد ط�6ق گ�رفتن درس�ال ج�اری دوچن�د 

 تن از زن�ان ازش�وھران ٢٠٠درسال جاری : خانم صديقی گفته است . شده است

 ١٠٠اي�ن درح�الی اس�ت ک�ه درس�ال گذش�ته ص�رف . ضای ط6ق کرده اندشان تقا

  .زن تقاضای ط6ق کرده بودند

ب�ه .  دsيل مختلفی ب�رای تقاض�ای ط�6ق ازجان�ب زن�ان مط�رح م�ی باش�ند

م�ن : "او م�ی گوي�د. طورمثال خانم فاطمه احمدی احمدی  زن بي�ست س�اله اس�ت

  " می خواھم ط6ق بگيرم 

حتا يک ب�ار ...شوھرم مرا ناحق می زند: "زايدخانم فاطمه احمدی می اف

ھمه ب�دن م�ن س�ياه وکب�ود ...کوشش کرد مرا بکشد، اما ھمسايه ھا مانع اوشدند

خ�انم ."من ديگرنمی خواھم حت�ا ي�ک روزھ�م زي�ر کنت�رول ش�وھرم باش�م... است

�ری ��ه انجني��د درفاکولت��ی خواھ��ت، م��انده اس��ان رس��ه پاي��ب را ب��ه مکت��دی ک�احم

�د وانج��ت. نيرش�ودتح�صيل بکن��اه حامل�ه اس��شت م��د . او ازشوھرھ��ی خواھ�ام�ا نم

ھمينکه طفلم به دنيا آمد، : "خانم احمدی می گويد. کودکش را باخود داشته باشد

من حتا نمی خواھم روی اين طف�ل را ببي�نم ، زي�را ک�ه ...به شوھرم می دھدمش 

  ".خون اين مرد دربدنش است
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�الگی ا��ازده س��ه دري��ت ک��ری اس��انم ديگ��ه خ��ت و نجيب��رده اس� ١٦زدواج ک

 طف�ل اس�ت ک�ه بزرگت�رين ٤اوص�احب . سال است که درخانه ش�وھرش م�ی باش�د

من يازده ساله بودم که پدرم م�را ب�ه : "نجيبه می گويد.  ساله می باشد١٦شان 

ب�ه . م�را م�ی زن�د.  ساله درآورد، او معتاد به م�واد مخ�در اس�ت٤٠عقد يک مرد 

 مرا مجبور می سازد که بروم درمقابل مسجد .من و اوsدھايم نان داده نمی تواند

زندگی من روز به . بچه ک6نم را ازمکتب کشيده ام تا بتواند کار کند. گدايی بکنم 

اکنون نجيبه با کمک وک6ی م�دافع م�ی خواھ�د ازش�وھرش ".روز خرابترمی شد

�رد��6ق بگي��ی .. ط��ده وم��دانش خوان��ود وفرزن��ات خ��ارش را نج��ل اينک��ه دلي�نجبيب

  ".ن می خواھم خودم واوsدھايم را نجات بدھم م: "گويد

. دربسياری موارد شوھران مخالف ط�6ق دادن ب�ه زن�ان ش�ان م�ی باش�ند

�ود��ل ب��شکل sينح��ن م��ا اي��ی ، . درگذش�ته ھ��ازمانھای غيردولت��ک س��ه کم��ون ب�اکن

ب�ااينھم برخ�ی نھ�اد . ًوک6ی مدافع نسبتا با سھولت ازحقوق زنان دف�اع م�ی کنن�د

�راين��وقی ب��ای حق��ی ھ��6ق منجرم��ه ط��ه ب��واردی را ک��سياری ازم��ه درب��د ک� نظران

  .شود، می توان با مشورت بين زن وشوھر مصالحه به وجود آورد

�ين زن ���ات ب���ل منازع���رای ح���ه راه ب���انونی يگان���ين وق���يچ آي���6ق درھ��ط

ھم درشرع وھم درعرف وقوانين مدنی با شرايط خاصی ط6ق . شوھرنبوده است

 ازسرناگزيری وبه مثابه آخرين راه مطرح می يعنی ط6ق. مجازشمرده می شود

  . باشد

. ًدرکشورھای غربی نيز محکمه فورا حکم به جدايی زن وشوھرنمی دھد

�ضای ��ا اع��شترک وي��تان م��ک دوس��ه کم��شود ب��ا اگرب��د ت��ی کن��ين م��انی را تعي�زم

. خانواده راه حلھايی غيرازط6ق جستجو شوند وزندگی خانوادگی مت6شی نگردد

  )٢٠٠٩/ ۶/ ١٠دويچه ويله (

  

  

  : امضاکرد  خشونت عليه زنان راحامدکرزی قانون منع 

  حامدباsخره مقرره  منع خشونت عليه زنان  از سوی رئيس جمھور 

  وزيرامورزنان درافغانستان  نيز خبرانفاذ اين sيحه را در . شدامضا ونافذ کرزی 
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�وبر٢۴(��6 )٢٠٠٩اکت��ده  اع��وت ش��ای دع��دادی از خانمھ��ه تع��ی ب��من محفل�م ض

داشت واظھارخوشوقتی نمود که اين sيحه ت�ا ح�دودی از حق�وق زن�ان در براب�ر 

  . خشونت جلوگيری خواھد نمود

گ�ذار امريك�ايي، در ي�ك كنف�رانس خب�ري در    كارولين مالوني،ي�ک ق�انون

در طول سه دھه جنگ داخلي در افغان�ستان ك�ه ب�ه ن�ابودي : كنگره امريکا گفت 

�اخت �� زيرس��ن ك��تي اي��اي بھداش��تھ��ده اس��ال ش��ان پايم��وق زن��ده حق�. شور انجامي

�اظ ��ايي س�يرالئون دوم�ين ك�شور از لح�م�ادران در افغان�ستان پ�س از ك�شور افريق

  . مرگ و مير ھستند

  در افغانستان از ھر ھشت زن يك تن ھنگام زايمان جان خود را از دست 

تر  تن است و حت�ي بي�ش٤٨٠٠در حالي كه اين رقم در امريكا يك تن در . دھد مي

�رگ��ن م��ت اي��ه مراقب��ان ب��ورتيكه زن��ز در ص��ا ني��ان  ھ��ي زايم��ه و اساس��اي اولي�ھ

  . دسترسي داشته باشند، قابل جلوگيري است

 امريكا  اض�افه ك�رد، زن�ان در افغان�ستان ب�ه ع�6وه ب�ه دلي�ل  عضو كنگره

آنھا : وی افزود.دھند سوء تغذيه يا فقدان آب آشاميدني  جان خود را از دست مي

دان تجھيزات يا ابزارھ�اي مراقب�ت در تاسي�سات طب�ي ج�ان خ�ود را از به دليل فق

ھ�اي پ�ي در پ�ي در س�نين ب�سيار ج�وان ج�ان  آنھا به دليل زايم�ان . دھند دست مي

  . دھند خود را از دست مي

�و، ���ي در ژن���ي گزارش���ل ط���ازمان مل���شر س���وق ب���الي حق���سارياي ع��كمي

�ه ��شونت علي��رل خ��امي در كنت��ل ناك��ه دلي��ستان  را ب��گ افغان��ظ فرھن��ان و حف�زن

/ ٢٧ب�ی ب�ی س�ی (. ي شديدا مورد انتقاد ق�رار دادمصونيت در برابر چنين جرايم

٢٠٠٩/ ١٠(  

  

   زنان درافغانستانبرخشونت  علت

�ه ��شونت علي��ت، خ��ستان گف��ل متح�د در افغان��شر اداره مل��وق ب�م�سوول حق

زنان ريشه ھای عميق دارد و صرف نه می توان با قوانين ک�شوری آن را مح�و 

�ر���. دک���زاري تبليغ���ا ٢۵  از (روزه ١۶  ت اوي از برگ���وامبر ت���ه ١٠  ن���امبر ب��دس
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خبر داد و آن را فرصت خوبي ) مناسبت روز جھاني مبارزه با خشونت عليه زن

  .براي آگاھي در مورد حقوق زنان دانست

  مقامات ملل متحد می : خبر گزاری فرانس پرس در اين مورد می نويسد

در افغان�ستان ب�ه ط�ور گ�سترده ب�وده، من�شاء عمي�ق گويند، خ�شونت علي�ه زن�ان 

زنان در ھ�شت س�ال گذش�ته يعن�ی بع�د از س�قوط رژي�م طالب�ان در زن�ده گ�ی . دارد

براس�اس گ�زارش آژان�س خب�ری . روزمره شان در افغانستان کمتر فعال بوده اند

 روزه ای را بخ�اطر ازب�ين ١٦فرانس پرس اداره ملل متحد سازماندھی کامپ�اين 

ونت عليه زنان آغاز کرده است که به روز دھم دس�امبر يعن�ی س�الروز بردن خش

 . جھانی حقوق بشر، پايان می يابد

: نورا نيلند م�سوول حق�وق ب�شر اداره مل�ل متح�د در افغان�ستان م�ی گوي�د

خشونت عليهء زنان و دختران خيلی گسترده بوده در جامع�ه افغان�ستان ري�شه "

جتم�اع و ق�وانين محک�وم ش�ود، ناک�افی ھای عميق دارد و اينک�ه ص�رف توس�ط ا

خانم نيلند فضا را برای زنده گ�ی زن�ان در جامع�ه افغان�ستان خيل�ی ." خواھد بود

 . تنگ و تاريک خوانده است

�ی گوي�د��د در افغان�ستان م��شر اداره مل�ل متح��ت : "م�سوول حق�وق ب�ممانع

  ت�ا١٩٩٦زنان در زنده گ�ی روزم�ره ش�ان از رژي�م س�ختگيرانه طالب�ان از س�ال 

�ال ��ا در س��ده امريک��اsت متح��ری اي��ه رھب��ای ب��هء نيروھ��ه ٢٠٠١حمل��ي6دی ب� م

�ان ���ذرد، زن���ی گ���ان م���ال از آن زم���شت س��ه ھ���اs ک���ت و ح���ه داش���ستان ادام�افغان

 ." ھنوزھم، برای حقوق شان در اين کشور جنگ زده دست پنجه نرم می کنند

�شاف ��شر و انک��وق ب��رای حق��ی ب��ين الملل��ز ب��ت مرک��غ سرپرس��يا مبل�ض

�ی و دموکر��لح واقع��ه ص��دن ب��ل ش��ت، ناي��ه اس��ری گفت��رانس خب��ک کنف��ک در ي�اتي

وی م�ی . انکشاف ملی بدون ازبين رفتن خشونت عليهء زنان امکان پذير نيست

گويد، از بين رفتن خشونت عليه زنان بدون خواست سراسری و ملی و ھمچنان 

 ام�ور در اي�ن م�ورد وزي�ر. تصميم مردان به اين امر امکان پ�ذير ن�ه خواھ�د ب�ود

زنان افغانستان می گوي�د ک�ه آن وزارت در ح�ال حاض�ر روی ي�ک اس�تراتژی در 

. مورد حقوق زنان کار می کن�د ت�ا از خ�شونت علي�ه آن�ان جل�وگيری ب�ه عم�ل آي�د

  )٢٠٠٩/  ١٢ /  ٢راديوی آزادی   (
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 ان آن بر تجاوزپيام کودکان افغان به منظور جلوگيری از

٢٠٠٩/  ١١/ ١٨  

ی زن�دگی س�الم را  ی ش�ما توق�ع داري�م ت�ا زمين�ه از ھم�هما کودک�ان افغ�ان،

برای ما فراھم سازيد، و امکان ھرنوع سو استفاده در برابر ما را نابود بسازيد 

ديگ�ر ب�س .ھ�ا در کارھ�ای ش�اقه بگ�ذرد و ديگر نگذاريد که زن�دگی م�ا در خياب�ان

 !"  است

ماين�دگی از ھا کودک محروم افغان است که تھمينه، ب�ه ن اين، پيام ميليون

کودکان افغان، خطاب به مردم به مناسبت روز جھانی جل�وگيری از س�و اس�تفاده 

ای که قربانی وضعيتی اند   ديده  پيام قشر مسکوت و رنج. از کودکان، بيان نمود

  .که خود در آن سھمی ندارند

  ھا   موارد خشونت

�ال��ستمين س��انی  در بي���ل و روز جھ��وق طف��سيون حق���صويب کنوان�روز ت

وگيری از سوء استفاده از کودکان، کميسيون م�ستقل حق�وق ب�شر و نھادھ�ای جل

�شونت��زايش خ��دنی، از اف��ی م��ی م��راز نگران��ان اب��ه کودک��ا علي��د ھ��رع6وه. کنن�ی  ب

محروميت کودکان افغان از حقوق اساسی شان، وض�عيت خ�راب امنيت�ی م�شکلی 

 . ديگر است که کودکان افغانستان را متضرر ساخته است

ترين حقوق بشری ھر طفل است، اما در افغان�ستان   از اساسیحق حيات،

 . اين حق به شکل گسترده نقض شده است

حميده برمکی، کميشنر بخش حمايت از حقوق اطفال در کميسيون مستقل 

بيشترينه موارد نقض حق حيات طف�ل در س�ال گذش�ته و : "گويد حقوق بشر، می

المللی و نيروھای پوليس ملی  ف بينامسال، در اثر بمباران ھوايی نيروھای ايت6

به ھمين ترتيب نيروھای مخ�الف دول�ت . کشور و اردوی ملی و امنيت ملی بوده

ھ�ا را ھ�دف ق�رار داده ان�د،  ھم زم�انی ک�ه مکات�ب و مح�6ت م�سکونی و ش�فاخانه

  ".باعث قتل اطفال شده اند
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 قت�ل  آمار در مورد تعداد اطفالی که در جنگ و حم�6ت ب�ه اين آبا  وجود

 . رسيده اند، در دست نيست

�ی��ستان م��شر افغان��وق ب��ستقل حق��سيون م��د  کمي��ط ٢٢٨گوي��ودک توس� ک

ھای اين کمي�سيون  امنيت ملی و پوليس ملی توقيف گرديده بودند که براثر ت6ش

گويد سه کودک ب�رای م�دتی ب�ه ش�کل  چنان، اين کميسيون می ھم. رھا گرديده اند

بردند، اما فع6 از زندان خارج ساخته شده   میغيرقانونی در زندان بگرام به سر

 . برند و در مرکز اص6ح و تربيت اطفال به سر می

.  جنسی، ديگر مورد نقض حقوق کودکان در افغانستان اس�ت سو استفاده

 . در اين اواخر، تجاوز جنسی به کودکان افزايش يافته است

   به کودکان  مورد تجاوز جنسی٣٧گويد در سال جاری  حميده برمکی می

اس�ت ک�ه ب�ه دsي�ل  اي�ن درح�الی. در کميسيون مستقل حقوق ب�شر ثب�ت ش�ده اس�ت

جايی ک�ه تج�اوز جن�سی ب�ه کودک�ان حت�ا از س�وی ب�ستگان قرب�انی  عرفی و از آن

چن�ان  ھ�م. مان�د ھ�ا در خف�ا م�ی ش�ود، ب�سياری ق�ضيه آور دان�سته م�ی ی ش�رم مساله

ب�ا . ه کارھ�ای ش�اقه م�صروف ان�د نامناسب ب� تعداد زيادی از کودکان در وضعيت

 . باشد که از نظر قانونی، کار شاقه توسط کودکان منع می آن

�ی��ی م��انم برمک��د خ��ار ٣٨: "گوي��صروف ک��روز م��ا ام��6ن م��د از طف� درص

باش�ند ک�ه ب�اsتر از ت�وان ش�ان  ھا، مصروف کارھای ش�اقه م�ی بيشتر اين. ھستند

وکن�ار، جم�ع آوری و تولي�د ھ�ا بي�شتر ب�ه کارھ�ای مث�ل ک�شت ک اين طف�ل. باشد می

به کارھای م�وارد نظ�امی . بافی مصروف ھستند ترياک مصروف ھستند، به قالی

 ". شوند استخدام می

 درصد کودکان ٣١براساس آمار کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

ی خ�دمات ص�حی در ک�شور  از خدمات صحی محروم اند و از سوی ديگر، ھزين�ه

 . ھا توان استفاده از آن را ندارند نوادهباs است که بسياری خا

�شر ��وق ب��ستقل حق��سيون م��ال کمي��وق اطف��ت از حق��ش حماي��شنر بخ�کمي

رسی ب�ه  ی عدم دست برع6وه.  درصد کودکان از آموزش محروم اند٢٦گويد  می

مراکز آموزشی و مشک6ت اقتصادی، در برخی مناطق ناامن مکاتب براثر تھديد 

 . کان را از آموزش محروم کرده اندطالبان بسته شده اند و کود
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تر از سن قانونی، ديگ�ر م�ورد نق�ض حق�وق  در ھمين حال، ازدواج پايين

�ت���ان اس���شر، . کودک���وق ب���ستقل حق���سيون م���ام کمي���اس ارق���د از ٤٨براس�� درص

اين درحالی است که . ھای ثبت شده،  زير سن قانونی صورت گرفته است ازدواج

در روس�تاھا و من�اطق . ش�ود ھا ثبت می واج در افغانستان موارد محدودی از ازد

 در سن کودکی، يک امر معمول و پذيرفته شده تلق�ی  ی کشور، ازدواج دورافتاده

 . گردد می

  عليه کودکانل افزايش خشونتعل

قانون مدنی افغانستان، کنوانسيون . کند قانون از کودکان افغان حمايت می

�وارد��ستان، م��ی افغان��انون اساس��ل و ق��وق طف��وگيری از حق��رای جل��ادی را ب� زي

اما، در افغانستان از ي�ک ط�رف . خشونت و سو استفاده از کودکان ذکر کرده اند

ش�ود، و از س�وی ديگ�ر در ب�سياری از من�اطق ک�شور ع�رف و  قانون تطبيق نمی

به اين دليل، آگاھان مشکل اصلی را . عنعنات حاکم است و از قانون خبری نيست

 . دانند و تطبيق نشدن قانون میدر حاکميت عرف و عنعنات 

ق�وانين : "گوي�د و از فع�اsن م�دنی، م�یول�سی جرگ�ه فوزيه کوفی، عضو 

افغانستان، مشخصا قانون مدنی افغانستان ب�سيار ص�راحت دارد، ول�ی متاس�فانه 

گيرد، نه تنھا در اطراف بلکه در ش�ھرھا ھ�م، برخ�ورد  برخوردی که صورت می

گي�رد،  ھای قب�ل از وق�ت ک�ه ص�ورت م�ی زدواجيعنی ا. بيشتر برخورد عرفی است

براساس قوانين نيست، برخ�وردی اس�ت ک�ه ع�رف و عنعن�ات ح�اکم در جامع�ه و 

 ". شود می) باعث آن(منطقه، ناشی از آن، 

�ا در درون ���ه حت���اع ک���طح اجتم���ا در س���ه تنھ���ان ن���ه کودک���شونت علي��خ

�انواده��ی خ��ده م��ز دي��ا ني��ود ھ��ان، ح. ش��ودن کودک��ر نم��وب و تحقي��ت و ک��ا در ل�ت

. گيرد ھا و مکاتب يک امر معمول است، که گاھی برای تاديب صورت می خانواده

ھا و عدم مصوونيت اجتماعی برای کودکان، خانم فوزيه کوفی  ی ناامنی برع6وه

�شونت��زايش خ��ر اف��ل ديگ��ازات را عام��ت از مج��گ معافي��ان  فرھن��ه کودک��ا علي�ھ

  . داند می
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�زايش خوش�نت: "(گوي�د ک�وفی م�ی��گ ) ا علي�ه کودک�انھ� دلي�ل اف�اول فرھن

  معافيت در مقابل متھمين و مجرمين، و کسانی دست به ھر نوع خشونت عليه 

  . زنند اطفال می

�انی��ين قرب��ه اول��زايش ک��ه اف��سترده و رو ب��ر گ��ال  دوم، فق��ان و اطف�اش زن

داني�د ک�ه در افغان�ستان ھفت�اد درص�د م�ردم زي�ر خ�ط فق�ر زن�دگی   شما می. ھستند

 ". کنند می

ش�ود، ام�ا کمي�شنر بخ�ش  د قضايای ثبت شده به سارنوالی راجع میھرچن

ن�اقض حق�وق : "گوي�د حمايت از حقوق اطف�ال کمي�سيون م�ستقل حق�وق ب�شر م�ی

ش�وند و ب�ا  بشری اطفال و متخلفين تجاوزھای جنسی اطفال بيشتر مج�ازات نم�ی

اين م�شکلی اس�ت ک�ه تم�ام م�ردم . شوند ھای سياسی رھا می  استفاده از مصلحت

�د��6ع دارن��ا از آن اط��ال". م��ه  در س��سی ب��اوزين جن��واردی متج��ته در م��ای گذش�ھ

 . کودکان، بعد از محکوم شدن، آزاد گرديده اند

�ال ��ستان در س��ود١٣٧٣افغان��ضا نم��ل را ام��وق طف��سيون حق��ن .  کنوان�اي

ھای ام�ضا کنن�ده،   کشور جھان رسيده است و دولت١٩٣کنوانسيون به امضای 

�اد ��رای مف��ه اج��د ب��یمتعھ��ند آن م��د(. باش��ارف فرھمن��ه،ع��ه ويلي�/ ١١/ ١٨، دوچ

٢٠٠٩(  

  

  ٢٠١٠ زنان در سال وضع

  خشونت، چاشنی زندگی زن افغان

  

  : زنانخود سوزی

�ه زن ���ا ده٢٨زرمين���راه ب���ه ھم���اله ای ک���فاخانه   س���ر درش���ا زن ديگ��ھ

م�ن برب�دنم تي�ل پاش�يدم :" سوختگی ھای شھرھرات بستری می باشد، می گوي�د

 ". زيرا ھميشه شوھرم مرا می زد وتوھين می کردوخود را آتش زدم

�د ��ی گوي��ا  م��وختگی ھ��فاخانه س��يس ش��ی ري��ارف ج6ل��دود : ع� % ٩٠ح

 ٥٥ م�اه گذش�ته ١١حادثات خود س�وزی دراي�ن ش�فاخانه راج�سترمی ش�وند ودر 
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ش�فاخانه گري�ه " مردم اين ش�فاخانه را . زن براثر خود سوزی ھا جان باخته اند

عامل . ا مريضان ازشدت درد با آواز بلند گريه می کنندمی گويند ، زير" وفغان 

مويد . اين بيداد وافغان نارضايتی ازخشونت خانوادگی ونظام قضايی کشور است

خود سوزی به اثبات می : " الحق مويدی يک فعال حقوق بشر درھرات می گويد

 ". رساند که نظام عدلی درمورد  زنان مصيبت ديده ناکام است

 

 :يق عدالتموانع درتطب

با وجودی که قانون خشونت جنسيتی را من�ع م�ی : کارشناسان می گويند

�رس ���سيتی، ت���سترده جن���يض گ���ت، تبع���ان اس���وق زن���اق حق���ان احق���د وخواھ��کن

 . ازبدرفتاری، فساد و سايرچالش ھا نظام قضايی را تضعيف می کند

  " يوناما" يا " ھيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان " درگزارشی که 

�ال د��وsی س��اه ج��ده ٢٠٠٩رم��ه کرده،آم��ستان ارائ��ان افغان��عيت زن��ورد وض� درم

�ت���ود :" اس���ی ش���ود داری م���ان خ���ه زن���شری ب���ی ب���سيار اساس���وق ب��ازدادن حق

�ا ��شتری علي�ه انھ��ه خ�شونت بي��رآن وج�ود دارد ک��تيفای حق�وق خط�ودرجري�ان اس

 ".ِاعمال شود

�تھم اورزs اشرف يک فعال حقوق زنان درکاب�ل  حکوم�ت را اي�ن ط�ور م

قوانين درمورد جرايم روشن وصريح می باشند، اما می بينيم که " می سازد که 

جنايتکاران بزرگ معافيت می يابند وبه دليل بردھای سياسی غيرقانونی حماي�ت 

اشارت او بيشتر به آن ادعايی است که می گويد حکومت درمجازات ". می شوند

 دھه گذشته شده اند ناک�ام کردن کسانی که مرتکب پامال کردن حقوق بشر درسه

 .است

بی توجھی وتردي�د عمي�ق درم�ورد حق�وق زن�ان ازام�ضای ک�رزی درپ�ای 

�ال ��انونی درس��ود٢٠٠٩ق��ی ش��وم م��يعه. " معل��صيه ش��وال شخ��انون اح��ه "  ق�ک

  تلقی شده است، فقط پس از " قانونی ساختن تجاوز" ھمچون  وسيلهء 

 . فشارھای شديد داخلی وبين المللی اص6ح شد

  صندوق ملل متحد برای "  زيوری يک کارشناس حقوق زنان که با نجيبه
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ًطرح اوليه اين قانون کام6 غيرقابل تحمل :" کارمی کند، می گويد" حقوق زنان 

با وجود اص6حاتی که درطرح نھايی اين قانون آمده است، بازھم مواردی ... بود

 ".برای مباحثه وجود دارند که ايجاب تجديد نظر را می کند

�ورت ��ه برص��ند ک��ی باش��ی م��د، مردان��وجھی وتردي��ی ت��ن ب��ر اي��ه ديگ�نمون

 تي�زاب ٢٠٠٨پانزده  شاگرد مکتب دخترانه درش�ھر قن�دھار درم�اه ن�وامبر س�ال 

ام�ا ". ًش�ديدا مج�ازات م�ی ش�وند" کرزی درعلن گفته ب�ود ک�ه اينھ�ا . پاشيده اند

ش�ند ونم�ی مقامات محکمه درقن�دھار گفت�ه ان�د ک�ه ازاي�ن ق�ضيه ب�ی اط�6ع م�ی با

رنا ترين، رييس . دانند که کسانی که اين کار را مرتکب شده اند درکجامی باشند

قضات م�ی گوين�د اي�ن م�ردان :" گفته است" ايرين" اداره امورزنان قندھار به  

 "به غلط متھم شده اند و مجبور شده اند که اعتراف کنند

 

 :آرشيف ثبت خشونتھا 

�ته ����ال گذش����شونت ع١٩٠٠دردوس����ورد خ����ان در م����ه زن����ت ٢٦لي��� وsي

افغانستان ثبت ش�ده اس�ت ک�ه ازب�درفتاری لفظ�ی گرفت�ه تاخ�شونتھای فيزيک�ی را 

�رد��ی گي��ان دروزارت . دربرم��ه زن��ا علي��شونت ھ��ت خ��يف ثب��ات درآرش��ن معلوم�اي

 .امورزنان افغانستان موجود می باشند

�وھريک زن ��ط  ش��ه توس��ت ک��ی اس��ا قتل��شونت ھ��ده خ��ت ش��ورد ثب��ک م�ي

اين زن نمی خواسته است با شوھرش که با . رت گرفته استدروsيت پروان صو

�د��دگی کن��ا زن��ت يکج��رده اس��ی ک��درفتاری م��نظم . او ب��کنجه م��ر ش��ورد ديگ��ک م�ي

�ل ��شويش درکاب��وھر وخ��ک زن ازش��ه ي��ت ک��وده اس��ی ب��ی وروح��رر فيزيک�ومک

 . متحمل می شده است

صندوق ملل متحد برای حقوق " نجيبه زيوری کارشناس حقوق زنان در

�د"زن�ان��ی : "  م�ی گوي��ه دس�ت نم��ود دارد، ي�ک ت�صويرکامل ب�معلوم�اتی ک�ه وج

�م ���نايی بھ��ستان آش���ان افغان��ارنج زن���دازه ای ب��ا ان���د ت��ی کنن���ک م��ا کم���د، ام�دھن

ملل متحد آماده است اين آرشيف را ازطري�ق اينترن�ت دردس�ترس عام�ه ".رساند

  )٢٠١٠/ ٣/-١٢ دويچه ويله  (.قرار دھد

 



 ٢٦٣ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

  

    تضعيف طالبانزنان افغان، قدرتمند ساختن

  ٢٠١٠/ ٣/٧   :امريکا  صدای

متحدين کوشش به خرج می دھن�د    نيروھای اياsت متحده امريکا و ديگر

�س از ���ا پ��وب ت���رق و جن���وب ش���سکونی جن��اطق م���ت در من���ود امني���رب    بھب��غ

  اشتغال و تحصيل را برای مردم آن منطقه فراھم گ�ردد، ت�ا آن افغانستان، زمينه 

تا بحال کشور ھای غربی کم�ک کنن�ده . طالبان جذب نگردد سط مناطق دوباره تو 

دل "عملی شدن اي�ن ط�رح ک�ه ب�ه ت�6ش ب�رای بدس�ت آوردن  برای    به افغانستان

يک�ی از برنام�ه ھ�ايی . دالر اخت�صاص داده ان�د   ھا ميليون معروف است، ده " ھا

تمند ساختن مناطق در جريان است، قدر   ھای مردم اين که برای بدست آوردن دل 

س�اختن طالب�ان و ف�راھم    ھدف اين برنامه ض�عيف. است و توانايی بخشيدن زنان 

   . باشد کردن زمينه رشد زنان می 

�سر ��و، اف��ر روس��انم کلي�خ

سابق نيروھای واحد پي�اده ق�وای 

ب�ه    امريکا که بحريه ايالت متحده 

�ستان ���رق افغان���ال در ش���ور فع��ط

�ه را ���ن برنام���ده اي���سئوليت عم��م

�دو���د ش ب���ی گوي���ن: دارد، م��  م

�شاھده  ���ان را م���ای زن���ورد ھ��برخ

رس�يدم ک�ه در بخ�ش    ًبعدا ب�ه اي�ن نتيج�ه. را ديدم نمودم و عکس العمل ھای آنان 

نق�ش    زيرا زنان برای کاھش شورش بزرگت�رين قدرتمند ساختن زنان کار نمايم، 

   کار نمايم وما بايد با مردان: "روسو ھمچنين گفت خانم کلير . را بازی می کنند

   ". جلب نمايم، زيرا مردان تصميم گيرنده می باشد حمايت آنان را به اين پروسه  

�ه در ��د ک��ن باورن��ر اي��ان ب��ور زن��ستان و ام��ی افغان��ان سياس��ت آگاھ�اکثري

خ�انم . ھيچ برنامه بدون حمايت مردان موفقانه پيش نخواھ�د رف�ت    جامعه افغانی

وق�ت ح�ساس، حماي�ت زن�ان بزرگت�رين نق�ش را اي�ن    در: "گوي�د کلير روسو م�ی 

او ." حقيق�ت شک�ست طالب�ان م�ی باش�د   قدرتمند ساختن زن�ان در بازی می کند و 
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نمی کنن�د و ب�رای از ب�ين    به ھيچ صورت طالبان را حمايت ادامه داده گفت زنان 

اگ�ر م�ا نق�ش . نماين�د   توانن�د م�ا را در ھ�دف م�ا ھمک�اری بردن طالبان، زنان م�ی 

شورشيان    حقيقت ما در ھدف خويش که مبارزه عليه ان را ناديده بيگرييم در زن

خانم روسو در مورد نقش زنان بر کاھش شورش  . می باشد موافق نخواھيم شد

زنان : "متحده امريکا در افغانستان تاکيد نموده گفت کاميابی ماموريت اياsت    و

ی زنند و از لحاظ ذھنی آماده پذيرش خودکفايی حرف م تعليم و تريبه و    در مورد

   ". روزمره شان می باشند   تغيير در زنده گی

تيم مشارکت زن�ان بخ�اطر قدرتمندس�ازی زن�ان و حماي�ت آن�ان از مب�ارزه 

برنامه ھای مختلف را پيش می برد تا بتواند در ماموري�ت ش�ان    شورشيان عليه 

لس زن�ان در مراک�ز ول�سوالی، برنام�ه ھ�ا ت�دوير مج�ا   يک�ی از اي�ن. ش�وند موف�ق 

به شنيدن صدای زنان بيشتر آشنا شوند و    برای زنان است تا مردان ايجاد راديو 

ديگ�ر اي�ن ط�رح، تبلي�غ توس�ط م�6    برنام�ه. حضور زنان را قبول نماي�د فعاليت و 

ام�ور خ�انواده و در    نم�از ھ�ای جمع�ه م�ی باش�د، ت�ا نق�ش زن�ان را در امام�ان در 

قدرتمن�د    ھدف اين برنام�ه ھ�ا شک�ست شورش�يان و. بحث قرار دھند  اس6م مورد

   . افغانستان می باشد ساختن زنان 

  

   عليه زنان توسط وزارت امور زنان دومين گزارش خشونت 

�شونت ��اد خ��وارد زي��ه م��ستان ب��ان افغان��ور زن��ازه وزارت ام��زارش ت�در گ

اج ھای اجباری، مشاجرات ًعمدتا در نتيجهء ازدو شده است که    عليه زنان اشاره

در اين گزارش موارد . آمده است در کشور به وجود    لفظی و عدم حمايت از زنان

م�ی دھ�د در  افغانستان ثبت شده است که نشان      وsيت٢٦خشونت عليه زنان در 

دو ھ�زار م�ورد خ�شونت علي�ه      چي�ز ک�م ت�ر از١٣٨٨ و ١٣٨٧جريان سال ھای 

   . رت گرفته استاين وsيات صو زنان در 

داکتر حسن بانو غضنفر سرپرست وزارت امور زنان افغان�ستان ب�ه روز 

خبرنگاران گف�ت ک�ه ن�اامنی ھ�ا و برخ�ورد ھ�ای نادرس�ت ب�ا  به    پنجشنبه در کابل

و رفت�ار نادرس�ت علي�ه زن�ان ش�ده  خ�انواده گ�ی    زن�ان باع�ث ب�روز خ�شونت ھ�ای
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حقوق زنان،  دھد که عدم آگاھی از    تحقيقات نشان می«:وی در ادامه گفت. است

اقتصاد ضعيف خانواده ھ�ا،    سواد پايين در بين جامعه، رسوم و عنعنات ناپسند،

ن�اامنی ھ�ا از    کنت�رول و دسترس�تی زن�ان ب�ه من�ابع و ھزين�ه ھ�ا و ھ�م چن�ان عدم 

�ه در ���ستند ک����وارد ھ���ه م���وده  جمل����ذار ب���اثير گ����ان ت���ه زن���شونت علي����شديد خ��ت

   ) راديوی آزادی     ٦/٨/٢٠١٠(». اند

 

 محو خشونتعامل رين بھت ،بلند بردن سطح آگاھی زنان

�ت ن�ام ��شکل " ب�درفتاری"خ�شونت خ�انوادگی را تح��انواده ميت�وان ب�در خ

آزار، اذيت، توھين، تحقير، ستم، فشار روحی و جنسی غرض ادارۀ ب�ر يک�ی از 

م�ی باش�د پيامد خشونت خانوادگی شکنجۀ روح�ی . اعضای خانواده تعريف نمود

روان�شناسان معتق�د ان�د ک�ه خ�شونت خ�انوادگی . که ع�6ج آن ني�از ب�ه زم�ان دارد

توسط آن دسته افراديکه در گذشته قربانی خشونت خانوادگی شده باشند، بيشتر 

�ان . ص�ورت ميگ�رد��ته افراديک�ه در زن�دگی ش��ه اس�اس ھم�ين نظري�ه آن دس�ًبن�ا ب

گی نااميدن�د، س�طح تح�صيلی تحقير شده، م�ورد ل�ت وک�وب ق�رار گرفت�ه،، در زن�د

پائين دارند، در حالت بد اقتصادی را تجربه نموده اند، بکرات دست به خ�شونت 

 .ميزنند

در سال ھای اخير، سازمان ھای دفاع از حقوق زن�ان و جامع�ه م�دنی در 

کشور ھای مختلف برای ريشه کن نمودن خشونت خانوادگی، ت6ش ھای فراوان 

ھ�ت بلن�د ب�ردن س�طح آگ�اھی، و ني�ز ت�صويب ق�وانين ت6ش آن�ان در ج. نموده اند

مجازات برای کاھش خ�شونت در خ�انواده ھ�ا معط�وف ب�وده، و نت�ايج مثب�ت ني�ز 

�ت��ار آورده اس��ورد . بب��انوادگی در م��شونت خ��ور خ��صص ام��ونی، متخ��رين مت�ُکت
عوام�ل مختل�ف باع�ث خ�شونت : "عوامل اين گونه خشونت ش�رح داده، ميگوي�د

ت عليه زنان جھان شمول نيست و تنھا يک دليل عم�ده خشون. خانوادگی ميشود

او ھمچنان اض�افه نم�وده ." و جھان شمول برای خشونت خانوادگی وجود ندارد

ب�رای ک�اھش . گفت ن�وع خ�شونت ب�ستگی ب�ه مح�ل و س�نت ھ�ای ھ�ر منطق�ه دارد

خشونت بايد با نوع خشونت و عنعنات آن منطقه و مردم آش�نا ش�ويم و ھمچن�ان 
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ی و سطح اگاھی زنان و قوانين نافذه آن منطقه را مورد مطالعه وضعيت اقتصاد

 .قرار دھيم

  بار می باشد، مثال از افريقا زده می گويد ت ئیُخانم متونی که خود افريقا

ق�ت پيون�د که در آن قاره زمانيکه يک دختر ازدواج می کن�د، ازدواج وی در حقي

خ�شونت ق�رار م�ی گي�رد،  زمانيک�ه آن ع�روس م�ورد ًاءبن�. دو خانواده م�ی باش�د

�ی ��صادی خيل��اظ اقت��دارد و زن از لح��ود ن��تن وج��رون رف��ی بي��يچ راھ��رای وی ھ�ب

ُخانم متونی در مورد علل خشونت در کشور ھای جھان . وابسته به مرد می باشد
�د��ی گوي��وم م��ث :س���ک باع��ضی از ممال��انوادگی در بع���فاف خ��وانين ش��دان ق�� فق

نسبت به قانون موجوده، بي�شتر فيصله محکمه، . مشک6ت بيشتر زنان می شود

 .بر اساس سنت ھای آن جامعه صورت ميگرد

ُخانم متونی در جواب سوالی که بعد از مھاجرت به کشور ھای غرب�ی از 
ممالک رو به انکشاف، چگونه از مزاي�ای ق�وانين م�ساوی ل�ذت ب�رده ميتوانن�د، 

اياsت جھان سوم در ] کشور ھای[زنان : "مشکل ديگری را مطرح نموده، گفت

�انهمتح�د��شکل زب��ه ی م��ه محکم��ان ب��وق ش��اق حق��رای احق��د ب��ی توانن��د و نم� دارن

�ويش ��لی خ��ه اص��ای جامع��نت ھ��وذ س��ت نف��ان تح��ه آن��ر اينک��د و ديگ��ه نماي�مراجع

برخورد م�ی کنن�د و نم�ی خواھ�د ب�رای جل�وگيری از پام�ال ش�دن حق�وق ش�ان ب�ه 

�د��ه نماين��دالت مراجع��." ع��ال از جھ��ک زن فع���ث ي��ونی بحي��انم مت���وم و ُخ��ان س

متخصص خشونت خانوادگی، برای مبارزين افغ�ان در راه تحق�ق حق�وق زن�ان و 

 .کاھش خشونت خانوادگی پيشنھادات خويش را چنين ارائه مينمايد

به ھر اندازه که س�طح . آنھا بايد در بخش افزايش آگاھی زنان کار نمايند

اندازه جھت دف�اع آگاھی زنان باs برود و معلومات بيشتر کسب نمايند، به ھمان 

ًع6وتا، بخاطر رشد جامعه مدنی بايد ت6ش ھ�ای . از حقوق شان آماده می شوند

و . بيشتر به خرچ داده شود، زيرا رشد آن در حقيقت باعث رشد زن�ان م�ی گ�ردد

در ضمن برای خودکفايی اقتصادی زنان بايد کار نمايند و کوشش کنند تا قوانين 

�شنھاد نماي��انواده را پي��فاف خ��رح و ش��ا ط��شور ھ��ذاری ک��ع قانونگ��ا در مراج��د ت�ن

  )٢٦/٨/٢٠١٠: صدای امريکا (.تصويب گردد
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خشونت به ھر دليل و شيوه که "  ھموطن ما اقای بصيردھزاد،يک بقول 

ساختن و سلب  باشد  نقض کرامت انسانی و از ديدگاه قوانين و حقوق محدود 

است که  نه تنھا از حقوق و آزادی ھای مشروع اطفال ، زنان و سائر افراد 

اضرار آن جبران ناپزير و . از لحاظ روانی متضرر ميشوند  لحاط جسمانی بلکه 

در باs  انواع خشونت تقسيم  آنچه .  نميتوان آنرا با پول و يا معامله جبران نمود

بندی گرديد ، نبايد خشونت را تنھا با لت و کوب  محدود نمود بلکه بايد به ابعاد 

وجه نمود و خود و عمل خود را در محيط و خانواده به بررسی وسيعتر آن ت 

  . گرفت

ی از خانواده ھمان طوريکه اولين sنه شکل گيری خشونت و اضرار ناش

ترين sنه از محبت ، اعتماد ، توجه و درک  ئون صٌآن است ميتواند بھترين و م

را دارد،  اينکه ھر انسان حق استفاده از آزاديھا و روابط مشروع اجتماعی 

تعقل و پيشگيری از حاد شدن معض6ت خانواده گی با تفاھم ، درک و . باشد

  . بھترين الترناتيف بر زور و خشونت باشد احترام متقابل ميتواند 

يکی از راه ھای جلوگيری و يا ختم خشونت فقط تفاھم و بحث ھای 

خواست ھای با ارزش تلقی گردد و  خانواده گی است که نظر ھر عضو خانواده 

تفاھم   در صورت عدم  ويا نا ممکن بودن . مشروع ھر کدام در نظر گرفته شود

مراجعه به افراد صاحب تجربه و رشته کاری بھتر است و نبايد از آن شرم 

  " . نمود

  

 :ھمايش زنان افغان براي ارزيابي نقش شان در اجنداھاي ملي
 

  رگه مشورتی صلح با يک ھفته قبل از تدوير جزنان روشنفکرافغانستان 

ننتال براي ارزيابي نقش شان  در ھوتل انترکانتي  ھمايش بزرگي راطالبان

 .دربرنامه ھاي واجنداھاي ملي برگزار کرده اند

خانم سميرا حميدي يک عضو شبکه زنان افغان ويک تن از برگزار 

کمک اين گردھمايي زنان فعال افغانستان را  « :کننده گان اين گردھمايي ميگويد

خواھد کرد تا درمورد جزييات جرگه مشورتي صلح ونشست بين المللي کابل که 
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درآينده نزديک برگزار ميشود معلومات بدست آورند وھمچنان اين امکان را 

 .»فراھم خواھد کرد تا نقش وميزان سھمي زنان دراين دو نشست بررسي گردد

صلح نچه را از اين نشست درخصوص جرگه مشورتي آخانم حميدي 

 :توقع دارد به صداي المان گفت

 »sاين سه پيام ما توجه یعمده ترين پيشنھاد ما سه پيام است که با 

جدي صورت گيرد، يکي اينکه حقوق زنھا دراين جرگه معامله نگردد، دوم 

درھر روند تصميم گيري زنان سھيم باشند وسوم اينکه نتيجه ھر تصميم گيري 

 .»بايد شفاف باشد

 انو غضنفر سرپرست وزارت امور زنان دست اورد ھا درخانم حسن ب

وي دربيانيه . خصوص حقوق زنان درافغانستان را درخور ستايش توصيف کرد

اش از زنان افغانستان خواھان جديت درتطبيق قانون منع خشونت عليه زنان 

شد و اذعان داشت که زنان درتحکيم وتقويت صلح درافغانستان نيز بايد ت6ش 

 : ع6وه نمودوي.کنند

ما براي تحکيم وتقويت زنان درسراسر کشور براي حصول يک موقف « 

قوي براي تامين صلح نياز به کمک داريم، زنان کشور ما صلح توام با عدالت 

ميخواھند ونياز ھم ھمين است، ما ميدانيم که زنان ميخواھند درروند صلح 

 ما نيز به ان پابند مشارکت ورھبري داشته باشند، اين تعھدي است که دولت

 .»ميباشد

برنامه ھاي حکومت افغانستان به رھبري حامد کرزي که دم از صلح با      

ميزند  نقض حقوق زنان بواسطه گروه طالبان يکي از نگراني ھاي  طالبان 

اساسي زنان افغانستان بوده موجب نگراني درجامعه مدني نيز شده است، ولي 

  درافغانستان تا حال از چه قرار است؟با اين ھمه وضعيت عموي زنان

زنان افغانستان « :ثريا پيکان فعال حقوق زن درافغانستان معتقيد است

درمسايل سياسي، . در ھر بخش سھمي خود را دارند که ما انکار کرده نميتوانيم

 .»اقتصادي، اجتماعي وھمه جا حضور دارند
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  بشر درفاطمه حسيني يک تن ديگر از فعاsنه حقوق زن وحقوق

افغانستان معتقيد است که کارھاي اساسي درراستاي تحقق حقوق زنان 

 :درافغانستان انجام نشده است، او ابراز داشت

ما اگر نسبت به گذشته مقايسه کنيم وضعيت زنان خيلي بھبود پيدا « 

کرده وتغييرات زيادي امده است ولي نميشود گفت که اين تحوsت چشم گير 

ن تحوsت ھم بيشتر محصول حمايت ھاي خارجي بوده تا اينکه وبنيادي بوده، اي

يک خاستگاه مردمي داشته باشد، حضورزنان درکابينه دولت خيلي کمرنگ 

است يعني دولت افغانستان دربرابر تعھدات خود، به قانون اساسي وساير 

 . »پاليسي ھايش نتوانسته عمل کند

نان دراين نشست به خانم پيکان راجع به جرگه مشورتي صلح وحضور ز

حضورزنان نه تنھا درکلستر منابع بشري بلکه « : دويچه وله اضافه داشت

درمنابع زير بناھا وبخش امنيتي نھايت ضروري است که من اميد وارم زنان 

افغانستان دراين عرصه ھا حضو رداشته باشند ونتيجه خوبي ازاين کنفرانس 

 .»بدست ايد

ھمايي بيشتر از ھفتاد نھاد زنانه به به گفته خانم حميدي دراين گرد

 تن از نماينده گان زنان وsيات افغانستان وشماري از اعضاي کابينه، ٦٢شمول 

 پارلمان اند وزارت امورزنان اشتراک وعضکه برخي ازخانم ھاي 

  )ودوچه ويله(.ندشتدا

  

  آيا ميتوان خشونت بر زنان را کاھش داد؟

���ه باي��ت ک��ت  د گف��ا گذش��فانه،  ب��متاس��انشت ھ��قوط طالب��س از س��ال پ�  س

اخطت�اف زن�ان و دخت�ران وتج�اوز جن�سی برآن�ان، زن�دانی  درافغانستان، ھنوزھم  

درم�6ء ع�ام ازس�وی جن�گ س�اsران جھ�ادی، و ب�اsخره خ�ود  کردن، ش6ق زدن 

آخ�رين راه نج�ات ازدس�ت ظل�م وم�شک6ت، چاش�نی زن�دگی زن  سوزی به عن�وان 

�ت��ازم بن�ا .  افغ�ان اس��ه گفت�ه س��ت ًب��ی و دول��ه ب�ين الملل��ين المل�ل، جامع�ان عف�و ب

. زنان بيدفاع افغان ثابت کرده اند   ناتوانى خود را در حمايت از اس6می افغانستان 
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نيروھاى مسلح    و دزديده شدن و مورد تجاوز قرارگرفتن از سوى خطر اختطاف 

 س�ن و ازدواج ھ�اى اجب�ارى دخت�ران ک�م. و دختران را تھدي�د ميکن�د ھنوز زنان  

ک�ه ب�ه زور درعق�د نک�اح م�ردان بسيارم�سن ت�ر از خ�ود ) س�ال١۵   -۵ب�ين (سال 

�شوند و درآورده ��ران    مي��ان و دخت��ا زن��ا ب��انواده ھ��شونت آميزخ��اى خ�برخوردھ

درحقيق�ت اي�ن وض�ع، . افغانستان ب�وفرت رواج دارد   بسيارى از نقاط ھمچنان در 

ھاله اى از رنج و غم پيچيده    رراھمچون دوران حکومت م6 ربانی د زنان افغان 

  .است

�ن ��شتدراي��وزی ھ��ود س��ق خ��شى از طري��ود ک��ر خ��اه خب��ر، ھرم��ال اخي� س

�ا آن    اي�ن مي�زان. زن�ان و دخت�ران ھرات�ى بگ�وش ميرس�د تع�دادى از �درمقاي�سه ب

زنانيکه درزمان تسلط طالبان درافغان�ستان دس�ت ب�ه خودک�شى ميزدن�د،  دسته از 

�شتر اس�ت ب�سيار ��.  بي��ان واقعي��ه ھ�رروز زن��ن اس�ت ک��روز افغان�ستان اي�ت تل�خ ام

  .به خودکشى مى زنند   دست بيشترى 

از ق�ول  وزارت ص�حت عام�ه ): ٢٠٠٩/ ١١/ ٢۴( بی بی س�ی درت�اريخ  

  . حادثه خودسوزی عمدی در سال جاری خورشيدی خبر داد١٠٠افغانستان، از 

 ۶۴ امين فاطمی، وزير صحت افغانستان در ي�ک نش�ست خب�ری گف�ت ک�ه

�ورد ��ھرھرات و  م��ا در ش��وزی ھ��ن خودس��ه ١٧از اي��ل، و بقي��ھر کاب��ورد در ش� م

پيش از اين مقامات محل�ی . درديگر مناطق افغانستان به ثبت رسيده است موارد 

 در صد موارد خودس�وزی در مي�ان زن�ان در ھ�رات خب�ر ١٠ھرات از افزايش در 

 را ناش�ی از خ�شونت و آقای فاطمی بيشتر موارد اين خودس�وزی ھ�ا. داده بودند 

افغان   درصد زنان ٦٨ تا ٦٠به گفته وزير صحت عامه، . افسردگی زنان دانست 

موق�ع،  ازوداج ھ�ای اجب�اری و قب�ل از . دچار افسردگی و مشک6ت روانی ھستند

که زنان و  خشونت فيزيکی و دعواھای خانوادگی، از عمده ترين مشک6تی است 

  .اجه ھستنددختران در افغانستان با آن مو

ھ�اى م�دنى و ف�شارھاى م�ضاعف    زنان و دختران  ب�ه دلي�ل نب�ودن آزادى

بنيادگرايان دست به خود سوزی وخودکشى زده اند که اکثريت ش�ان ج�ان باخت�ه  

توانست  تصورميکردند پس از سقوط طالبان خواھند    به نظر ميرسد زنان که) اند 

ھم�ه س�تم   بينن�د ک�ه ھن�وزھم اي�ن از آزادى ھاى نسبى برخ�وردار ش�وند، ام�ا م�ی
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�ش زدن ��ق آت��شی از طري��ر خودک��رود، ديگ��ان مي��ا برآن��اروا و نابج��ويش را  ن�خ

  .بھترين راه حل براى رھايى از اين ھمه رنج و ناروائی ميدانند

�ه در ��ر از آنچ��دان بھت��ز چن��وبى ني��مالى و جن��ات ش��ان در وsي��عيت زن�وض

�رات��ست   ھ��ذرد، ني��دان . ميگ��ه کارمن��ا بگفت��ى بن��ر دولت��اى غي��ازمان ھ��ى ازس�يک

بين الملل، در زمان طالبان اگر زنى براى خريد از منزل    سازمان عفو وابسته به 

�رون ��دنش بي��ه اى از ب��ت و گوش��اs    ميرف��ا ح��ورد، ام��ى خ��ک م��شد، کت��ده مي�دي

  حتى درکابل، زنان افغان احساس امنيت نم�ى کنن�د و. قرار ميگيرند موردتجاوز 

  .  زمان طالبان چادری بپوشندھمچون مجبورند  

بحوالۀخبر گزاری فرانس پرس گزارش ٢٠٠٩ دسمبر٢راديوازادی روز 

�د : داد��ی گوي��ستان م��د در افغان��ل متح��شر ادارۀ مل��وق ب��سؤول حق��د م��ورا نيلن�: ن

عليۀ زنان و دخت�ران خيل�ی گ�سترده ب�وده در جامع�ۀ افغان�ستان ري�شه  خشونت "

اجتم�اع و ق�وانين محک�وم ش�ود، ناک�افی دارد و اينک�ه ص�رف توس�ط  ھای عميق 

خ�انم نيلن�د ف�ضا را ب�رای زن�دگی زن�ان در جامع�ۀ افغان�ستان خيل�ی  ." خواھد ب�ود

م�سؤول حق�وق ب�شر اداره مل�ل متح�د در افغان�ستان . خوانده است تنگ و تاريک 

ممانعت زنان در زندگی روزمره شان از رژيم سختگيرانه طالبان از "  : می گويد

 ٢٠٠١تا حملۀ نيروھائی به رھبری اي�اsت متح�ده امريک�ا در س�ال  ١٩٩٦  سال 

مي6دی به افغانستان ادام�ه داش�ت و ح�اs ک�ه ھ�شت س�ال از آن زم�ان م�ی گ�ذرد،  

زنان ھن�وزھم، ب�رای حق�وق ش�ان در اي�ن ک�شور جن�گ زده دس�ت پنج�ه ن�رم م�ی  

  ." کنند 

�شا��شر و انک��وق ب��رای حق��ی ب��ين الملل��ز ب��ت مرک��غ، سرپرس��يا مبل�ف ض

�ک ��ی و  دموکراتي��لح واقع��ه ص��دن ب��ل ش��ت، ناي��ه اس��ری گفت��رانس خب��ک کنف�در ي

وی م�ی . بدون ازبين رفتن خشونت عليۀ زن�ان امک�ان پ�ذير ني�ست انکشاف ملی 

رفتن خشونت عليه زنان بدون خواست سراسری و ملی و ھمچنان  گويد، از بين 

 م�ورد وزي�ر ام�ور در اي�ن. مردان به اين امر امکان پ�ذير ن�ه خواھ�د ب�ود تصميم 

افغانستان می گوي�د ک�ه آن وزارت در ح�ال حاض�ر روی ي�ک اس�تراتژی در  زنان 

  . مورد حقوق زنان کار می کند تا از خشونت عليه آنان جلوگيری به عمل آيد 
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نگارنده خانمی  را م�ی شناس�د ک�ه تح�صيل ک�رده  وم�دتی ب�ه عن�وان معل�م         

 ١٢ته است، مگر اکنون که به اروپا آمده و کودکستان در کابل وظيفه داش ومدير

سال است که درکشورھالند زن�دگی ميکن�د، از وقت�ی ک�ه پ�ا ب�ه ک�شورھالند   ١٣ –

�ا  گذاش�ته، ��ه  بي�رون ب�رود و ي��ازه نميدھ�د ب�ه تنھ�ائی از خان�ش�وھرش ب�ه وی اج

شنيدن زنگ تيلفون گوش�ی را ب�ردارد وج�واب بگويد،ھرچن�د اي�ن  اجازه ندارد با 

شصت سال سن دارد وصاحب فرزندان تحصيل کرده ودام�اد ونواس�ه  ب خانم قري

بسياری است ، ولی شوھرش براثر خصلت نظاميگری خود و سوء ظ�ن از  ھای 

زندگی درغرب،  نه تنھا برمردان وزنان اروپائی م�شکوک اس�ت، بلک�ه حت�ی از  

اين تماس فرزندان خود ب�ا مادرش�ان ني�ز ممانع�ت ميکن�د وبدي�سان  زن�دگی را ب�ر 

  .شريف از زندان گوانتامو ھم سخت تر ساخته است خانم 

 دختر و پسراست که ھمه گ�ی بخان�ه بخ�ت خ�ود رفت�ه ٧-٦اين خانم  مادر

ھريک صاحب چندين طفل سرونيمسر استند، ولی اجازه ندارد با دختران يا  اند و 

ب خواھران و برادران خود ک�ه در اروپ�ا ي�ا امريکازن�دگی ميکنن�د، تليف�ونی ص�ح 

�د ��دای . کن��ه ص��د، ک��حبت کن��ونی ص��ود تليف��ران خ��ا دخت��د ب��ورتی ميتوان��ط درص�فق

تليفون بلند باشد تا شوھرش ھ�م ص�دای ط�رف مقاب�ل را ب�شنود ک�ه اي�ن م�ادر ب�ا  

�ا ده  ��ب ، تقريب��ادر نجي��ن م��ا اي��انم ي��ن خ��شنود؟ اي��ی مي��د وچ��ی ميگوي��راش چ�ًدخت

ک ص�احب من�صب سال اس�ت ک�ه در چن�ين ش�رايطی ب�ا ش�وھر خ�ود ک�ه ي� دوازده 

افغانستان بوده ، زندگی سخت ت�ر از م�رگ را س�پری ميکن�د وت�اھنوز  نظامی در 

آيا تحمل اين زن . شکايت به مراجع قانونی کشور ميزبان باز نکرده است لب به 

برابر زورگ�وئی ش�وھرش قاب�ل تح�سين اس�ت ي�ا قاب�ل س�رزنش وت�وبيح ، ک�ه  در 

ن ب�يش از ھ�ر م�سئله ديگ�ر احت�رام داده است در دنيای غرب ک�ه حق�وق ز اجازه 

  حقوقش پايمال شود؟  ميشود، 

  

  راه ھای کاھش  خشونت عليه زنان 

 تبليغات آگاھی دادن به زنان از طريق نخستين راه کاھش خشونت برزنان،-١ 

وصوتی وتصويری و تعليمی است که بايد با حمايت و  منظم رسانه ھای چاپی 
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اين رسانه ھا ميتوانند در .  پيگير ادامه يابددولت بطور وسيع و پشتی بانی جدی 

   .خشونت عليه زنان نقش موثری داشته باشند کاھش 

مردان از   باs بردن سطح آگاھی مردان و توضيح دادن حق و حقوق زنان بر -٢ 

تربيتی به مردان و  طريق راه اندازی کنفرانسھا، سيمنارھا، و نمايش فيلمھای 

شاگردان، به ارتباط احترام به  ی در نصاب تعليمی جوانان، ونيز افزودن فصل

ھمسر، يکی ديگر از طرقی است که در  حقوق زن به عنوان مادر، خواھر و 

   .بسيارموثرمی باشد کاھش خشونت عليه زنان 

روحانيون   راه مھم ديگر درکاھش خشونت عليه زنان، جلب ھمکاری -٣ 

قشر را در بدل تاديه  يون بايد اين برای استفاده از دانش دينی  روحان. کشوراست

به جمعيت نمازگزاران  و مکلف ساخت تا در پنج وقت نماز    معاش استخدام

خشونت بر زنان ترغيب و تشويق  دراين مورد تبليغ کنند و مردان را به ترک 

ميتوان روحانيون را به حمايت از زنان در محل  با دادن حقوق و امتيازات .  کنند

   .لب نمودزندگی شان ج

دزدی،   فقر و تنگدستی، ھمانگونه که مادر انواع فساد، از جمله تن دادن به -٤ 

ھای ده پانزده  فحشا، جاسوسی، معتاد به مواد مخدر و حتی فروش جگرگوشه 

دراين ميان اگر مادر  تر از پنجاه و شصت ساله ميشود و  ساله به مردان مسن

خود مورد لت وکوب و خشونت  وی مرد چنين کودکی لب به مخالفت بازکند، ازس

که آدمھاحاضرميشوند در بدل پول اندک،  ھمچنان بر اثر فقراست . قرار ميگيرد

و باعث بخون و خاک کشيدن تعدادی افراد بيگناه  دست به اعمال انتحاری بزنند  

از .  علت اصلی تمام بدبختيھا و ناھنجاريھا، ھمانا فقر است خ6صه . ديگر شوند

فقر با فراھم ساختن زمينه کار و ايجاد اشتغال برای مردان و زنان،  ردن بين ب

   .درکاھش خشونت عليه زنان ميتواند بسيار مؤثر باشد 

. ، ميتواند رھنمای عمل خوبی باشدمنع خشونت عليه زنان  وضع قانون -٥ 

صيانت از حقوق زنان در تمام مراکز شھرھا وsيات  دولت بايد محاکمی برای 

. رأس اين محاکم زنان حقوق دان و تحصيل کرده  را قرار بدھد اد کند و در ايج

سبب ميشود تا زنان شکايات خود را بدون ترس و يا احساس شرم از  اين امر 

است، بيان  ظلمی که توسط شوھر و يا اقارب شوھر درحق شان صورت گرفته  
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نم تعليم ديده و خا ھرگاه رئيس محاکم رسيدگی به شکايات زنان ، يک . کنند

و رنج ناشی از خشونت  تحصيل کرده باشد واضح است که خوبتر ميتواند درد 

به شکايت زنان گوش فرا  عليه زنان را نسبت به يک مرد احساس کنند  و 

   .بدھند

حاکميت   چنين به نظرميرسد که زنان نسبت به مردان بيشتر برنفس خويش  

نيستند، بنابرين آنھا  گيری ع6قمند دارند و چندان به رشوت خوری و رشوت 

و مطابق قانون به . کنند بھتر ميتوانند در مورد خانم ھای مظلوم قضاوت 

ارتکاب خشونت عليه زن، خواھر و  مجرمين خشونت جزا بدھند تا ديگر سبب 

رشوت خوری و فساد اداری در تمام سطوح  بدبختانه رواج . مادر خود نگردند

و بخصوص زنان ميگردد و تا اين پديده درکشور  دم کشور باعث حق تلفی مر

. زنان ھمواره پايمال فيصله ھای قاضيان مرد خواھد بود ريشه کن نشود، حقوق 

رشوت خوری در کشور رواج داشته باشد، مجرمين خشونت عليه  و تا زمانيکه 

با پرداخت رشوه به مقامات عدلی و قضائی ميتوانند از چنگ قانون  زنان 

   . نندفرارک 

تحقق اين پنج فکتور از نظرنويسندۀ اين سظور، درکاھش خشونت عليه زنان 

البته مسايل .موثر خواھد بود و می بايستی جزو پاليسی دايمی دولت باشد خيلی 

ف شدن ديگری نيز خواھد بود که ميتواند در اين ليست افزودگردد، از جمله مکل

اقھای وکنوانسيون ھای بين المللی ارنوالی به ميثڅوآگاھی يافتن مراجع عدلی و

  . در مورد رفع ھرگونه تبيعيض وخشونت عليه زنان را ميتوان نام برد

 

 :عامل مھم خشونت خانوادګی فقر اقتصادي

 فعاsن حقوق بشر و مدافعين حقوق زنان مشک6ت سد راه زنان وعوامل 

.  کنندبازدارنده خشونت درافغانستان را دربخش ھاي مختلف تقسيم بندي مي

ند که يکي ازعوامل ايجاد خشونت درخانواده واجتماع اباوربدين آنان 

فقراقتصادي است و به ھراندازه که وضعيت اقتصادي ومعيشتي خانواده ھا با 

sتررفته وتنگناھاي اقتصادي رفع شود به ھمان اندازه خشونت ھا کاھش خواھد 
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به عنوان يکي از دی از لحاظ اقتصابنا براين توانمند ساختن زنان . يافت

  .موضوعات کليدي در حل بحران خشونت محسوب مي شود

ثريا دقيق از دفترحقوق بشر مي گويد؛ چون از نگاه اقتصادي زنان روي پاي 

خود ايستاده نيستند وجايي ندارند که محصول کار خود را به فروش برسانند، 

 .   مي گيرند قرار خشونتبيشتر مورد  لذا

ين استق6ل اقتصادي زنان مي تواند آنان را در رويارويي با ايجاد زمينه تام

ع6وه برآن کارشناسان عقيده دارند که  رشد و توسعه . خشونت ھا کمک کند

افغانستان با در نظر داشت عدالت اجتماعي، تامين حقوق بشر و دموکراسي 

 رفع ايجاد زمينه ھاي اشتغال زنان وسھيم شدن آنان در. امکان پذير خواھد بود

مشک6ت اقتصادي خانواده مي تواند ع6وه براينکه چرخ اقتصاد کشور را رونق 

  .  واقع شود زدودن مشک6ت خانوادگي وخشونت ھا نيز موثر بخشد، در

 :،عامل ديگر خشونتبيسوادي

 بيسوادي يکي ديگراز بزرگترين موانع پيشرفت و به ثمر رسيدن فعاليت ھا در -

بود اوضاع اجتماعي و اقتصادي شھروندان افغان و زمينه توسعه پايدار و بھ

در اين عرصه بيشترين ضربات برزنان . مانع مشارکت فعال انان در زندگي است

دوران جنگ و دوران سياه حضور طالبان ومخالفت شديد آنان . وارد شده است

با تحصيل دختران در زمان حکومت داري در افغانستان؛ باعث شد که تعداد 

زنان فرصت ھاي تعليمي را از دست بدھند وبيسواد بار آيند واين زيادي از 

  .فکتور به عامل بازدارنده حضورآنان در اجتماع مبدل شده است

دربسياري روستاھا دختران :  رئيس دفترحمايت اززنان واطفال افغان مي گويد

فقط حق رفتن به مکتب درسنين پايين را دارند و بيشتر خانواده ھا فقط اجازه 

  . سال بيشتر نمي دھند٦ يا ٥تحصيل به دختران را تا 

تاکيد وحمايت دولت ونھادھايي که پيرامون حقوق زنان فعاليت مي کنند در 

راستاي حمايت از طرح ھاي مبارزه با بيسوادي مي تواند در حد باsيي در ازبين 

  . بردن معضل بيسوادي زنان موثر باشد
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ه طور مثال برپايي کورس ھاي کوتاه  ھمچنان تدوين يک استراتژي جامع ب

مدت و يا بلند مدت سواد آموزي، با ھدف سواد آموزي، التزام و تشويق خانواده 

ھا به فراگيري سواد از طريق ارائه امتيازاتي خاص به افراد سواد آموز وساخت 

  .    برنامه ھاي راديويي و تلويزيوني ضروري به نظرمي رسد

 

   عدم اشتغال زنانبيکاری و

پايين بودن ظرفيت ھاي تحصيلي وکاري زنان باعث شده است که اين نيم پيکره 

اجتماع کشورخانه نشيني اختيار کنند و بيشتر به مثابه قشرمصرف کننده تلقي 

اين مھم انگيزه ديگري براي تحميل خشونت ھا ونقض حقوق بشري آنان . شوند

شنونت عليه زنان مي فقر اقتصادي يکي از بسترھاي مولد خ.  محسوب مي شود

بنابراين ايجاد فرصت ھاي اشتغال براي زنان عاملي مھم در جھت توسعه . باشد

  . توان اقتصادي زنان و خانواده ھا و در نھايت کاھش خشونت مي گردد

يک :" حميرا حبيب مدير مسئول راديو سحر، راديوي زنان ھرات ميگويد

خانم حبيب از جمله مشک6ت . سلسله محدوديت ھا براي کارخانم ھا وجود دارد

سد را ه کار بانوان در افغانستان به محدوديت ھايي که از طرف خانواده ھا 

  .براي کاردربيرون از خانه ايجاد مي شود ونبود امنيت اشاره مي کند

اگر در سطح ابتدايي زنان افغانستان را به دو گروه تحصيل کرده و کم سواد يا 

وع روش ايجاد شغل براي ھر گروه نيز تفاوت پيدا بي سواد طبقه بندي کنيم، ن

  . مي کند

حمايت از صنايع کوچک و دستي به خصوص از طريق شرکت ھا و يا اتحاديه 

ھاي صنفي، که مجري آموزش ھاي حرفه ايي، تھيه مواد sزم و بازاريابي و 

فروش محصوsت توليدي زنان باشد، يکي از عوامل توسعه اشتغال زنان داراي 

توجه به  استخدام .ي6ت اندک به خصوص در مناطق روستايي مي باشدتحص

زنان در ادارات و موسسات در سکتور ھاي دولتي و خصوصي، حمايت ھاي 

مالي و قانوني از زنان به منظور ايجاد فرصت ھاي شغلي توسط خود آنھا نيز، 

  .    مي تواند به ايجاد شغل براي زنان کمک کند
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ايت از ايجاد تغييرات بنيادين در بھبود زندگي زنان از به باورکارشناسان حم

طريق به وجود آوردن زمينه ھاي اشتغال، خودکفايي و استق6ل اقتصادي زنان 

  .دررفع مشک6ت حقوق بشري زنان کار ساز است

اما تنھا خانواده نيست که در آن با زنان برخورد خشونت بارمي شود، خشونت 

  با زنان 

رنيز رايج است که بيشتر روي رشد ظرفيت ھاي کاري زنان افغان در محيط کا

  . اثرات منفي گذاشته است

 

  ضعف درسيستم عدلي و قضايي کشور

تعدادي از زنان صاحب نظر وفعال حقوق زن  در غرب کشور براين نظر ھستند 

که قوانين که مرجع اساسي اجرات ارگان ھاي عدلي و قضايي را در افغانستان 

آنھا مي گويند؛ به ھمين ترتيب .نياز مبرم به بازنگري داردتشکيل مي دھد، 

قوانين در افغانستان امروز نيازمند است تا با روحيه قانون اساسي و تعھدات 

  .بين المللي اين کشورعيار شود

sزمه تامين امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه و پرھيز و رفع خشونت عليه 

نان و ت6ش در جھت رفع قوانين تبعيض زنان، تامين امنيت حقوقي و قانوني ز

خانم گلثوم صديقي رئيس بنياد زنان .آميز وتقويت قوۀ قضاييۀ عادل است

اص6حات در سيستم عدلي و قضايي  براي : حقوقدان در غرب کشورميگويد

چيزي که براي من . تامين حقوق بشر در افغانستان  يک امر مھم  تلقي مي شود

فاذ قانون درسيستم عدلي وقضايي است ما قوانين نگران کننده است، عدم ان

خوبي داريم اما با انفاذ آن مشکل داريم ولي با تصويب آن ھيچ نوع مشکلي 

  . نداريم

 عدم دسترسي زنان به وکيل مدافع

البته  يکي از معيارھا براي محاکمه عادsنه  دسترسي به وک6ي مدافع 

ستان به مساعدت ھاي حقوقي را قانون اساسي افغانستان حق اتباع افغان.است

. به رسميت شناخته و دولت را مکلف به ارايه خدمات در اين زمينه دانسته است

حتا قانون اساسي افغانستان در مواردي که افراد توانايي تامين مصارف 
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مساعدت ھاي حقوقي را ندارند دولت را ملزم و مکلف دانسته تا اين خدمات را 

  .فراھم کند

 رئيس بنياد زنان حقوقدان درھرات دسترسي زنان به مراجع گلثوم صديقي

 فيصد اززنان به مراجع ٣٠وي مي افزايد؛ که تنھا . قانوني را اندک مي داند

قانوني دسترسي دارند واين تعداد اززنان درحقيقت با مراجعه به اين نھادھا، 

عه به ھمه اي راه ھا را پشت خود مي بندند؛ به اين معنا که زنان با مراج

نھادھاي عدلي و قضايي براي احقاق حقوق شان فرصت کمتري به برگشت به 

زيرا شھروندان افغان ، مراجعه و شکايت زن را به مراجع .خانه ھاي شان دارند

قضايي در رابطه به يک قضيه خانوادگي و يا قضيه خشونت، بر خ6ف سنت ھا 

زنان در اين مراجع، عدم حضور . و اصول قبول شده محلي خود تصور مي کنند

در بيشتر موارد ساير زنان را وا مي دارد تا سکوت اختيار کرده و براي داد 

  .  خواھي،  به اين مراجع نروند

 

  ساختارھاي سنتي قضايي در کشور

يکي از چالش ھاي اساسي ديگر در زمينه دسترسي شھروندان افغان به عدالت 

رت سنتي در امور قضايي سھم موجوديت ساختارھا و تشکي6تي است که به صو

جرگه ھا و شوراھاي مردمي از شاخصه ھاي بارز و از جمله ارزش . مي گيرند

ھاي مھم تاريخي افغانستان است، اما تصميم گيري اين ساختارھا در قضاياي 

رئيس بنياد زنان حقوقدان در .جزايي سبب ايجاد خدشه در تامين عدالت مي شود

ر اص6ح قوانين، بيشتر توجه به اين بشود که سنت اين رابطه مي گويد،ع6وه ب

ھا تغيير کند ومفکوره مردم متغييرشود واين تغييرات درخانواده ھا و در سيستم 

خانوادگي نفوذ کند، براي کساني که عامل اين مشک6ت ھستند قابل قبول تر 

  . ھست

  مشک6ت سد راه زنان براي داد خواھي 

  نمي تواند مشک6ت سد راه زنان را تا وجود نھادھاي مدافع حقوق زنان

تعدادي از . اعاده کنند. زمانيکه آنان به مراجع قانوني دسترسي نداشته باشند

کارشناسان نيز براين باور ھستند که  تا زمانيکه قانون بر مجرمين تطبيق نشود 
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روند خشونت عليه حقوق بشر ھمچنان يکي از نگراني ھاي دولت و جوامع بين 

 .باقي خواھد ماندالمللي 

سنتھا و رسم و رواج ھاي ناپسند از جمله مشک6ت اساسي است که زنان را در 

زنان در افغانستان ھمه روزه با خشونت .  اين زمينه با مشک6ت مواجه مي کند

ھاي فراواني روبرو مي شوند، از سوي اعضاي خانواده ھايشان مورد ضرب و 

 شوند، آزادي ھايشان محدود مي شود و شتم قرار مي گيرند، آزار و اذيت مي

رئيس بنياد زنان حقوقدان مي . حتي در مواردي در اثر خشونت به قتل مي رسند

گويد؛ خانمھا درقسمت دادخواھي ھيچ نوع کمک وھمکاري از طرف دولت نمي 

شوند و حتي دوسيه ھايي راما داريم که درمحبس ھم اکنون آنھا متھم ھستند،اما 

ي ساليان سال درمحبس به سر مي برند چون ما نظارت خانه مجرم نيستند ول

زنانه نداريم وھيچ نوع  پيگيري دردوسيه آنھا نمي شود وکسي براي آنھا 

 .ارزشي ھم قايل نمي شود

 فرھنگ معافيت براي مرداني که مرتکب اعمال خشونت بار عليه زنان مي 

که قرباني خشونت شوند سبب شده است تمامي راه ھاي دادخواھي براي زناني 

. مي شوند، بسته شود وروز به روز زنان را با چالش ھاي جدي تر مواجه سازد

  )٢٠١٠ مارچ ٨دويچه ويله (

  

  خبری يوناماۀنام

   ٢٠١٠ دسمبر ٩کابل 

  

  ھيئت معاونت ملل متحد درافغانستان درگزارش که امروز نشر کرد 

ران را نقض ميکنند ميگويد، عرف وعنعنات ناپسند که حقوق بشری زنان ودخت

درسراسر افغانستان در ميان تمام جوامع ساکن آن به درجات مختلف و به ط�ور 

تطبيق سريع ق�وانينی ک�ه حق�وق زن�ان ودخت�ران را محافظ�ت . فراگير وجود دارد

ميکنند به ويژه قانون منع خشونت عليه زنان ميتواند در پايان دادن به آن کمک 

 .کند
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عرف : " ی بخش حقوق بشر دفتر يوناما گزارش پنجاه و شش صفحه ا

گستردگی " وعنعنات ناپسند وتطبيق قانون منع خشونت عليه زنان درافغانستان

عرف وعنعنات را به شمول ازدواجھای ارجباری، ازدواجھ�ای زودھنگ�ام، دادن 

�ه ��ل منازع��ت ح��ران جھ��د دادن(دخت��اری )ب��زوای اجب��دل، ان��ر ب��ای س�، ازدواجھ

ی که حقوق بشری زن�ان ودخت�ران را نق�ض ميکنن�د ب�ه درخانه وقتل ھای ناموس

�ن ���ر اي��ستان را دربراب���6می افغان��وری اس���ت جمھ��نش دول���سازد، واک��ستند مي�م

به منظور . عنعنات توضيح وسفارشاتی را جھت پايان دادن به آن ارائه می نمايد

�شر��وق ب��انی حق��ل از روزجھ��امبر١٠ -تجلي��انزده - دس��انی ش��اين جھ��تم کمپ� و خ

محو خشونت جنسيتی، بخش حقوق بشر دفتر يوناما اين گزارش را روزه برای 

که درھمکاری با دفتر کميشنری عالی ملل متحد برای حق�وق ب�شر تھي�ه گردي�ده 

براساس يک تحقيق وسيع ومصاحبه با زنان، مردان، مقامات .  است نشر ميکند

ی دولتی، رھب�ران م�ذھبی، فع�اsن حق�وق زن، نھادھ�ای م�دنی وگروھ�ای اجتم�اع

 ، بخش حقوق ب�شر دفت�ر يونام�ا ٢٠١٠ وsيات افغانستان در سال ٣۴ًتقريبا در 

دريافته است که ھمچون عرف و عنعنات در ميان تمام جوامع افغانستان اع�م از 

شھری وروستائی ودرمي�ان تم�ام اق�وام افغان�ستان ب�ه درج�ات مختل�ف وب�ه ط�ور 

اينگون�ه . ديد ش�ده اس�تفراگي�ر وجوددارن�د و دراث�ر س�ه د ھ�ه ن�ا امن�ی وفق�ر ت�ش

عنعنات ريشه در ديدگاھا وباورھای تبعيض آميز نسبت ب�ه نق�ش وجايگ�اه زن�ان 

درجامعه افغان�ستان دارن�د ک�ه باع�ث رن�ج، زج�ر، تحقي�ر وان�زوای ملي�ون ھ�ا زن 

 .ودختر افغان ميگردند

تا زمانی "جورجيت گنيان مسئول بخش حقوق بشر دفتر يوناما مي گويد 

 در معرض رسومی که به آنھا ضرر رسانده و يا آنھا را مورد که زنان و دختران

تحقير و توھين قرار داده و ازحقوق اوليه شان محروم می س�ازند، ق�رار داش�ته 

. باشند؛ پيشرفت واقعی و پايدار درعرصه حق�وق زن�ان ب�سيار ان�دک خواھ�د ب�ود

�مول تامين حقوق زنان در افغان�ستان، مانن�د ح�ق اش�تراک در ام�ور جمع�ی ب�ه ش

اشتراک در پروسه جاری صلح، مصالحه و ادغام مجدد، دسترسی به مراقبتھای 

صحی کافی، دسترسی مساوی به فرصتھای شغلی و تح�صيلی، ن�ه تنھ�ا م�ستلزم 
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ضمانتھای قانونی و قانون اساسی باsی کاغذ ميباشد بلکه مھمتر از آن تطبي�ق 

 "درست و سريع آن ضمانتھا را نيز ايجاب مينمايد

�ا��ت در براس��ائی دول��اطر نارس��ه خ��ات ب��ن عنعن��زارش، اي��شاھدات گ�س م

محفاظت کامل ازحقوق زنان ودختران، گسترده تر وعميق ترشده اس�ت، ب�ر اي�ن 

اساس گزارش ضرورت به تسريع تطبيق قانون من�ع خ�شونت علي�ه زن�ان را ک�ه 

گ�زارش م6حظ�ه . بسياری از اين عنعنات راج�رم دان�سته، برج�سته س�اخته اس�ت

ست که بسياری ازاين عنعنات ن�ه تنھ�ا در ق�وانين افغان�ستان ج�رم اس�ت، نموده ا

درروشنائی مباحثات وسيع با . بلکه در مغايرت با شريعت اس6می نيز قرار دارد

�ريعت ��ا از ش��ر يونام��شر دفت��وق ب��ش حق��ل بخ��6می، تحلي��سائل اس��ان م�کارشناس

 .اس6می صورت گرفته است

ی حل منازعات، ھم در ت�داوم وھ�م علمای دينی، متنفذين و ميکانيزم سنت

گ�زارش دريافت�ه اس�ت . در محو عرف وعنعنات ناپسند نقش کليدی بازی ميکنند

�حيح ��ا ص��ات ن��رف وعنعن��داوم ع��اعی در ت��ذھبی و اجتم��ران م��ضی از رھب��ه بع�ک

بسياری از مردان و زن�انی ک�ه م�صاحبه ش�دند گفتن�د ک�ه ت�دوير . . ت6ش کردھاند

رھبران مذھبی يکی __مودن زمينه تحصيلی برایبرنامھھای آموزشی و فراھم ن

پن�د و ان�درزھای اي�ن رھب�ران . از راھھای اختتام عرف وعنعنات م�ذکور ميباش�د

�ر ��رر، تحقي��ث ض��ه باع��سند ک��ات ناپ��رف وعنعن��ه ع��سبت ب��ه را ن��د جامع�ميتوانن

 .وتبعيض عليه زنا ميگردد آگاه سازند

ستان به خاطر عدم گزارش دريافته است که بسياری ازازدواجھا در افغان

موجوديت رضايت زنان که به ط�ور آزادان�ه وآگاھان�ه اب�راز ش�ده باش�د، اجب�اری 

علما وکارشناسان مسائل دينی به بخ�ش حق�وق ب�شر دفت�ر يونام�ا گفت�ه . ميباشند

اند که در اس6م ازدواج يک عق�د دوجانب�ه ميباش�د ک�ه ب�رای ص�حت آن، رض�ايت 

بخ�ش حق�وق ب�شر دفت�ر يونام�ا . باش�دھردو طرف، ھ�م م�رد وھ�م زن، الزام�ی مي

. درافغان�ستان گ�سترده ميباش�د) زير سن(دريافته است که ازدواجھای زودھنگام 

دخت�ر رااگرب�ا ک�6ه "زنان دروsيت بلخ يک نقل ق�ول م�شھور را بي�ان ک�رداه ان�د 

�يده���ش رس���ان ازدوج���د، زم���ه غلتي���ای ". زدی ن���ری ازدواجھ���ود فراگي���ا وج��ب

ان ک�ه م�صاحبه ش�دند، اي�ن ازدواجھ�ا را ج�دی ت�رين زودھنگام، تمام زنان وم�رد
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آس�يب ب�ه ص�حت، تح�صيل ورف�اه دخت�ران ازپيام�د ھ�ای . عنعنات ناپسند خواندن�د

�ند��ام ميباش��ای زودھنگ��دگار ازدواجھ��ر . مان��رگ ومي��م م��رين رق��د ت��ستان بلن�افغان

مادران را درجھان دارد وبسياری ازاين مرگ وميرھا دام�ن گي�ر زن�انی مي�شوند 

خودس�وزی، ب�ه عن�وان بلن�د .  س�الگی ب�ه ازدواج داده ش�ده ان�د١٦ازسن که قبل 

ترين فرياد کمک طلبی ي�ا يگان�ه راه ف�رار از خ�شونت، يک�ی از غ�م انگي�ز ت�رين 

 .پيامد ھای عرف وعنعنات ناپسند است

 ناف�ذ گردي�د، گ�ام ٢٠٠٩قانون منع خشونت عليه زنان، که درم�اه اگ�ست 

�ش��وق ب��ت ازحق��تای حماي��ی درراس��ر بزرگ��ه اگ��د ک��ستان ميباش��ان درافغان�ری زن

ق�انون م�ذکور . درست تطبيق ش�ود ب�سياری از عنعن�ات ناپ�سند راازب�ين م�ی ب�رد

�ه ��ه باع�ث خ�شونت علي��ات، رس�وم ورفتارھ�ای اس�ت ک�درص�دد ازب�ين ب�ردن عنعن

اين قانون ازدواجھای اجباری، . زنان ميگردد ودرتناقض با دين اس6م قرار دارد

�ه ازدواجھ�ای زودھنگ�ام،��ه منظ�ور ازدواج ، اجب�ار ب��دوفروش زن�ان حت�ی ب� خري

خودکشی، انزوای اجباری و منع ازتحصيل، کار ودست رس�ی ب�ه خ�دمات ص�حی 

قانون منع خشونت عليه زنان ص6حيت اتخاذ . را غير قانونی وجرم دانسته است

تدابير بازدارنده را به ھف�ت وزرات دول�ت جمھ�وری اس�6می افغان�ستان تف�ويض 

فع�6 ض�رورت مب�رم، آگ�اھی دھ�ی راج�ع ب�ه " جورجيت گنيان گف�ت . تنموده اس

پوليس وارگانھای عدلی . قانون منع خشونت عليه زنان وتطبيق کامل آن ميباشد

و قضائی ضرورت ب�ه حماي�ت ھ�ا ورھنم�ود ھ�ای بي�شتر ونظ�ارت ازط�رف دف�اتر 

 ".مرکزی شان به منظور چگونگی تطبيق اين قانون را دارند

دفتر يوناما دريافته اس�ت ک�ه بع�ضی از مقام�ات تطبي�ق بخش حقوق بشر 

کننده قانون از قانون منع خشونت عليه زن�ان آگ�اھی نداش�تند وب�سياری ديگ�راز 

�رف ��داوم ع��لی ت��ل اص��ی از عوام��ه يک��د ک��انون نبودن��ن ق��ق اي��ه تطبي��ل ب��ا ماي�آنھ

 بسياری از افغانھای که مصاحبه شدند گفتند که پوليس. وعنعنات ناپسند ميباشد

ًوارگانھای عدلی قضائی اکثرا در تطبيق قوانين که حقوق زنان را حمايت ميکنند 

ًناکام ميباشند و دراجرای عدالت ارگانھای مذکور اکثرا گزينشی عم�ل ميکنن�د ت�ا 

�ه���ی . بيطرفان���اعی معرف���ای اجتم���اقض ھنجارھ���ث ن���ان منحي���ه زن���واردی ک��درم

ول�ی درم�واردی ک�ه زن�ان ميشوند، آنھا قضيه را مورد پيگرد عدلی قرارميدھن�د 
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قضايای خشونت عليه خويش را گزارش ميدھند م�ث6 ازدواجھ�ای زودھنگ�ام ب�ه 

�د ���ادگی ميگوين���ه س���شوند، ب���زارش داده مي���ا گ���صی " آنھ���سائل شخ���ا م���ن ھ��اي

اين وضعيت توسط تعداد زياد . و به پيگری آن اقدام نمی کنند" وخانوادگی است

درمحابس، سلب آزادی ش�ده ان�د؛ " قیجرايم اخ6"اززنانی که به خاطر ارتکاب 

درمواردی که وضعيت اجتماعی وفرھنگی به زنان اجازه مخالفت با . بيان گرديد

�ات از ��اطر نج��ه خ��ضا ب��ا بع��د، آنھ��ی دھ��شونت رانم��رار از خ��ا ف��سند ي��ات ناپ�ًعنعن

�د��زل ميزنن��رار ازمن��ه ف��ت ب��شونت دس��وانين . خ��زل درق��رار ازمن��ه ف��اوجود ک�ب

���ست ول��رم ني��ستان ج��ه آن افغان��ه ب��ی را ک��را دختران��انون اکث��ان ق��ازھم مجري�ًی ب

اتھ�ام وارده . متوسل ميشوند؛ دستگير، توقي�ف وتح�ت تعقي�ب ع�دلی قرارميدھن�د

 sميباشد" قصد ارتکاب عمل زنا"دراين موارد معمو. 

بخش حقوق بشر از دولت افغانستان، علمای دين�ی، م�ردم افغان�ستان و . 

اس�ت ميکن�د ک�ه تم�ام ت�دابير sزم را ب�ه منظ�ور تموي�ل کنن�دگان ب�ين الملل�ی درخو

خاتمه دادن به عرف وعنعنات ناپسند و تطبي�ق کام�ل و ب�دون ت�آخير ق�انون من�ع 

 :خشونت عليه زنان، اتخاذ نمايند

دولت افغانستان، به شمول رئيس جمھور به طور علنی حماي�ت از اي�ن • 

�ش ��ان، بخ��وق زن��ت حق��شاف وحفاظ��ه انک��د ک��وع را دوام بدھن��ذير موض��دا ناپ�ج

ويکی ازاولويت ھای اصلی برنامه صلح، مصالحه وادغام مج�دد ميباش�د ورون�د 

تطبيق پ�6ن ک�اری ب�رای زن�ان افغان�ستان ب�ه ش�مول تطبي�ق ق�انون من�ع خ�شونت 

جناب رئيس جمھور به عنوان يک قدم فوری فرمان .عليه زنان را تسريع ببخشد

ک�ه ي�ک عم�ل جرم�ی " زمن�زلف�رار ا"آزاد سازی زنان ودختران را که به خاطر 

 .نيست، دستگير وزندانی شده اند، صادر نمايد

دادگاه عالی وسارنوالی دستور دھند که قانون منع خشونت علي�ه زن�ان • 

پوليس و سارنوالی مطابق قانون تمام شکاياتی را که در رابطه . را تطبيق نمايند

ب�ه ادارات آن ھ�ا با عرف و عنعنات ناپسند که در قانون جرم شمرده می شود و 

تقديم می گردد ثبت نمايند ودفتر سارنوال  عمومی تعقيب عدلی شکايات متذکره 

 .ًفورا اقدام نمايد
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وزارت عدليه در ھمکاری با کمي�سيون ع�الی من�ع خ�شونت علي�ه زن�ان • 

بايد برنامه ھای آموزشی وظرفيت سازی را راجع به ق�انون من�ع خ�شونت علي�ه 

 ارگانھای تنفيذ قانون، داير نمايند واين برنامه ھا بايد زنان برای تمام کارمندان

�ای ��اری، ازدواجھ��ای اجب��ضائی ازدواجھ��دلی وق��ری ع��ق وپيگي��ائی، تحقي�شناس

 .زودھنگا م وبد دادن دختران را شامل گردد

�د • ��ان باي��اف و وزارت امورزن��ج واوق��ا وزارت ح��راه ب��ی ھم��ای دين�علم

ينی، پروگرامھ�ای آموزش�ی را راج�ع برای م6 امامان مساجد و معلمان مسائل د

�د��ر نماين��شاف داده وداي��ان، انک��ه زن��شونت علي��ع خ��انون من��ان وق��وق زن��ه حق�. ب

رھبران مذھبی بايد به طور صريح راجع ب�ه تن�اقض ع�رف و عنعن�ات ناپ�سند ب�ا 

تعاليم دينی واصول اس6می صحبت نما يند ومباحث باز را راجع به حقوق زن�ان 

 .ئل اس6می برگزار نماينددر ميان کارشناسان مسا

تمويل کنندگان بين المللی بايد حمايت ھای خويش را ازابتکارات دولت • 

افغانستان وجامعه مدنی که به منظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان 

وتطبيق پ6ن کاری ملی برای زنان افغانستان روی دست گرفته ميشود، افزايش 

  .دھند

 

  ٢٠١١ زنان در سال وضع

  ونت،چاشنی زندگی زن افغانخش

 

 خودسوزي زنان در ھرات افزايش 

 ٥٠ميزان خود سوزي ھا دروsيت ھ�رات  : ٢٠١٠/ ١١/١١دويچه ويله

داکتران شفاخانه در امور حوادث سوختگي ھرات م�ي . درصدافزايش يافته است

�سي، ���ري شم���ال رو ان ھج���از س���د، از آغ���ن ٨٠گوين���وزي در اي���ه خودس�� حادث

 .سيده استشفاخانه به ثبت ر
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اين درحالي است که به گفته داکتر غفار ب�اور م�سوول اي�ن ش�فاخانه، در 

به اين ترتيب .  واقعه خودسوزي به ثبت رسيده بود٤٠سال گذشته در ھمين ايام 

 .  در صدافزايش را نشان ميدھد٥٠ميزان موارد خودسوزي ھا در اين سال 

�د���ت ش���اي ثب���وزي ھ���ود س���وارد خ���ه م���رد، از جمل���افه ک���ن اواض��ه در اي

 درصد از وsيات ھمج�وار ٢٥ درصد آن از ولسوالي ھاي ھرات، ٦٠شفاخانه،  

�د١٥و��وده ان��رات ب��ھر ھ��ل ش��د از داخ��ان .  درص��شتر قرباني��مار بي��ول او ش��ه ق�ب

خودسوزي را زناني تشکيل مي دھند ک�ه ب�ه خ�اطر م�شک6ت خ�انوادگي، فق�ر، و 

 :او ع6وه کرد. اندفرار از ازدواج ھاي اجباري اقدام به خودسوزي کرده 

 ب�ستر اس�ت، ام�ا اکث�ر وق�ت م�ا بي�شتر از ٣٤ظرفيت مرکزسوختگي م�ا "

نظربه تقاضا از نظرج�اي، پرس�ونل وديگ�ر امکان�ات  ظرفي�ت .  مريض داريم٤٠

 ."اين شفاخانه کمتراست

مسوول شفاخانه سوختگي ھرات اضافه کرد، بيشتر اي�ن اف�راد ب�ه خ�اطر 

 درصدي مبت6 مي ش�وند و امک�ان ٩٠گي باsي استفاده از مواد نفتي، به سوخت

�ه در ��ستان، بلک��ل افغان��ا در داخ��ه تنھ��دت، ن��ن ش��ه اي��اي ب��وختگي ھ��داوي س�ت

 :اوگفت. شفاخانه ھاي مجھز خارجي نيز خيلي مشکل است

 س�ال ھ�ستند ٢٥ ت�ا ١٥اکثر کساني که خودسوزي مي کنند، بين سنين "

و س�طح آگ�اھي ش�ان پ�ايين که توسط فاميل شان م�ورد خ�شونت ق�رار م�ي گيرن�د 

 ."است، ديگر راھي را پيدا کرده نمي توانند

�ستري ���رات ب���وختگي ھ��فاخانه س���ون در ش���ه اکن��اني ک���ال زن���ين ح�درھم

ھستند، علت خودسوزي خود را نا آگاھي از پيامد ھاي اين عمل  وخشونت ھاي 

 .بيش از حد اقارب شان ذکر مي کنند

د ک�ه ب�رخ6ف مي�ل اش، اورا اوادعا مي کن.  ساله است٢٠پري گل زني  

به يک پ�سر بچ�ه دوازده س�اله ب�ه نک�اح درآوردن�د و بع�د از عروس�ي، زيرف�شار 

 :او خود مي گويد. جدي خسر و ديگر افراد خانواده اش قرار داشته است

زماني که من خورد بودم، پدرم مرا به نام اين پسر بچه نامزد کرده بود "

ديگ�ر ھ�م ق�رص خ�وردم ، م�ردم ب�ه پ�درم يک ب�ار . ومن آن پسر را نمي خواستم

گفتند، اگر دخت�ر خ�ودرا ن�دھي آب�روي ت�و م�ي رود وپ�درم ب�ه ح�رف م�ردم گ�وش 
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شماري از باشندگان ھرات انتقاد مي کنند، دفاتر مربوط  به محوخشونت ھا ."داد

  .عليه زنان نيزبه صورت فعال در اين زمينه تبليغ نمي کنند

   کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ھای مقام:  صبح٨ بگزارش روزنامه 

سيون، خشونت عليه زنان ن�سبت ب�ه کم  اين   ھای تازه ويند که براساس يافتهگ می

 . ھای گذشته کاھش نيافته بلکه در حال افزايش است سال

ھای خود را در مورد خشونت عليه زن�ان ب�ه مناس�بت  اين کميسيون يافته

  .عليه زنان روز گذشته منتشر کرد ت المللی منع خشون  نوامبر، روز بين٢٥

ھ�ای  داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر با اراي�ه يافت�ه

 ١١٦٧گفت که ط�ی ش�ش م�اه اخي�ر  اين کميسيون در مورد خشونت عليه زنان، 

دھد که  مورد خشونت عليه زنان در اين کميسيون ثبت شده و اين آمار نشان می

خ�انم . ھ�ای گذش�ته اف�زايش داش�ته اس�ت نسبت به سالموارد خشونت عليه زنان  

موارد خشونت عليه زنان بيشتر از اين رقم  سيما سمر تاکيد کرد که ممکن است 

 . باشد

ی رييس کميسيون مستقل حقوق ب�شر، بي�شترين م�وارد خ�شونت  به گفته

�شونت��ان، خ��ه زن��ت علي��انواده اس��ای خ��ت او . ھ��ار «: گف��اsترين آم��فانه ب�متاس

 م�ورد خ�شونت ک�ه ١١٦٧دھد که از  ھای فاميلی تشکيل می ا، خشونتخشونت ر

 ١٧٦. ھاس�ت  مورد آن ش�امل ل�ت و ک�وب در فامي�ل٢٦١کميسيون ثبت شده،  در 

م�رگ و اق�دام ب�ه قت�ل اس�ت ک�ه از اي�ن  ھايی ش�امل تھدي�د ب�ه  مورد ديگر خشونت

 ٤٧  . ان�د رقم، سی مورد خودسوزی صورت گرفته و بيست تن ھم خودکشی کرده

 مورد ديگر اقدام به قتل ش�ده و ٥٣تن ھم ترياک خوردند تا خودکشی کنند و در 

 » .اند  تن ھم به قتل رسيده٢٦

کند که وجود فرھنگ معافيت باعث  با اين حال، داکتر سيما سمر تاکيد می

ی او، ت�اکنون  ب�ه گفت�ه. اف�زايش باش�د شده تا موارد خشونت علي�ه زن�ان در ح�ال 

اند، از سوی نھادھای قضايی مورد پيگ�رد ق�انونی  شونت بودهکسانی که عامل خ

  .اند قرار نگرفته 

  از تمام حقوق يتمحروم
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کميسيون مستقل حقوق بشر که در تحقي�ق ش�ش ماھ�ه خ�ود بي�شتر روی 

گويد ک�ه زن�ان  کار کرده است، می موارد خشونت عليه زنان بيوه در ھفت وsيت 

 . شان محروم ھستند از تمام حقوق

�روزی   ي�ا ص�بحثر��شنران اي�ن کمي�سيون در نش�ست دي�رن�گ، يک�ی از کمي

�ت���ان «: گف���ه زن���شان داده ک���ا ن���رای م���ق ب���ن تحقي���رعی و  اي���وق ش���ام حق��از تم

از ح�ق تعي�ين سرنوش�ت، ح�ق ازدواج، ح�ق ح�ضانت . شان محروم ھ�ستند بشری

و گذار آزادانه، تحصيل، کار، دسترسی به صحت، و حتا حق ديدار  اطفال، گشت 

���ستند ارباز اق��روم ھ��ان مح��ن. ش��ت  و اي��ا تح��شونت ھ��ی،  خ��انوادگی، روان��ای خ�ھ

�د��رار دارن��اختاری ق��اعی و س��ه» .اجتم��ه گفت��بح ب��انم ص��ود  ی خ��يش از ن��گ، ب�رن

 . اند ھای مختلف قرار گرفته ھای بيوه مورد خشونت خانم درصد 

ھ�ای بي�وه ک�ه از  ھ�ای کمي�سيون م�ستقل حق�وق ب�شر، خ�انم براساس يافته

�واد��ت س��رومنعم��ن  مح��د و س��ت،  ان��ر اس��ان کمت��رار  ش��شونت ق��ورد خ��شتر م�بي

�ه��د گرفت��ه. ان��اس گفت��ام براس��ای مق��ر  ھ��ه ھ��شر، ب��وق ب��ستقل حق��سيون م��ای کمي�ھ

ھ�ای  اند، به ھمان ان�دازه م�ورد خ�شونت تر بوده ھای بيوه جوان خانم ای که  اندازه

ھای بيوه ج�وان،  دھد که خانم می ھای کميسيون نشان  يافته. اند بيشتر قرار گرفته

. ھای جنسی نيز مواجه ھستند ھای فزيکی و روانی، با خشونت برع6وه خشونت

�بح ���ا ص���ه ثري���ی چنانچ���گ م���د رن���انم«: گوي���ادی از خ���داد زي���ورد  تع���وه م���ای بي��ھ

 » .اند ھای جنسی ھم قرار گرفته خشونت

دھ�د ک�ه بي�شتر از پنج�اه درص�د زن�ان بي�وه  ھای کمي�سيون ن�شان م�ی يافته

ب�يش از پنج�اه . ني�ز زي�ادتر ھ�ستند ش�ان  کنند و تعداد کودک�ان زندگی میمستق6نه 

کمي�سيون م�ستقل حق�وق . ھای بيوه بين سه تا ھشت ک�ودک دارن�د درصد از خانم

رنگ، زنان بيوه که  ی ثريا صبح به گفته. خواند» بار فاجعه«اين مساله را  بشر، 

ھ�ا م�ورد تحقي�ر و ت�وھين  مديگ�ر خ�ان ان�د، بي�شتر از   شان ط6ق گرفته از شوھران

حفاظت  دليل  ھای بيوه به او گفت که بيشتر از ھفتاد درصد از خانم. گيرند قرار می

ی کمي�سيون م�ستقل  ام�ا ب�ه گفت�ه. شان حاضر به ازدواج مجدد ني�ستند از کودکان

�ماری از ��ی خ�انم حق�وق ب�شر، ش��ه ازدواج دوب�اره ت�ن م��وه ک�ه ب��ه  ھ�ای بي�دھن�د، ب

 . کنند اجبار ازدواج می
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�ام��ی مق��شر م��وق ب��ستقل حق��سيون م��ای کمي��ه  ھ��اس يافت��د براس��ای  افزاين�ھ

�ه ��ار ن�سبت ب��ت ننگرھ��وارد خ�شونت در وsي��ق  آن�ان، م��ورد تحقي��ر وsي�ات م�ديگ

رن�گ، در اي�ن وsي�ت حت�ا حق�وق ف�ردی زن�ان  ی خ�انم ص�بح به گفت�ه. بيشتر است

 . شده است بيوه صلب 

کنند که زنان بيوه با شرايط   تاکيد میبا اين حال، کميسيون مستقل حقوق بشر

ھستند و در اين زمينه، نھادھای مسوول بايد  اقتصادی و اجتماعی سختی مواجه 

ديگر  فروشی و گدايی از  ی اين کميسيون، تن به گفته. توجه بيشتری کنند

  )٢٥/١١/٢٠١٠ صبح ٨ (  .پيامدھای شرايط ناگوار زندگی زنان بيوه است

 

  !خشونت بازھم 

و روانی، اذيت  می گويند، تحقير، توھين و تھديدات جسمی اھان امورآگ

روابط نامشروع شوھر با  فشار، گماشتن به کارھای شاقه،    و آزار، شکنجه و

می برند، خشونت است و دوام آن می  از آن رنج    زنان ديگر و ھر آنچه که زنان

  . دناممکن بساز   و حتی تواند زنده گی را برای آنان تلخ 

دوق توسعه سازمان ملل صن توسط ٢٠١٠ ما اپريل در گزارشی که در

 منتشر شد، آمده است که يک چھارم زنان افغان، قربانيان خشونت زنان برای 

ھا در معرض سوء استفاده فيزيکی و روانی  ھستند و تقريبا يک سوم آن جنسی 

د که رسوم سنتی، گوي  يک گزارش سازمان ملل در ماه دسامبر می . دارند قرار 

، ازدواج اجباری و ازدواج بدلی، انزوا،  و )پيش از وقت(اطفال  ازدواج  مانند

، در سراسر افغانستان گسترده )بد دادن(برای ختم يک منازعه  دادن دخترھا 

   . است

�ه ز���شونت علي���اsری وخ���ت مردس���ن ذھني���رای درک روش���ب���ی ن��ان ، حت

�سه و��ل فران��شور مث��ارج ازک��ا از د درخ��ه امريک��ا مقال��ان، لطف��وھران ش��ت ش�ًس

مطالعه بفرمائيد که »  جرمن آن6ين-افغان«ميرمن م6لی موسی نظام را درسايت 

  .سخت تکاندھنده است
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 افزايش تلفات زنان براثرحم6ت مخالفان دولت

گويد شمار زنانی که در اثر  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می

رشی کشته و زخمی شده اند، افزايش ھای شو ھای گروه گذاری حم6ت و بمب

ھای عرفی و سنتی  اين کميسيون خواستار جلوگيری از تطبيق فيصله. يافته است

 . بر زنان شد

داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در 

بنا به آمار جمع «: نشستی با تعدادی از نھادھای مدافع حقوق زنان در کابل گفت

 زن در اثر ٥٧٩ به تعداد ١٣٨٨سط کميسيون حقوق بشر در سال آوری شده تو

يی کشته و زخمی شده بودند، اما  ھای کنار جاده حم6ت انتحاری و انفجار ماين

 . »رسد  مورد می١١٣٨ به ١٣٨٩اين رقم در نه ماه سال 

ترين مورد، ھفته گذشته در يک حمله انتحاری در فروشگاھی   در تازه

مکی، استاد دانشگاه کابل و خانم سرشناس افغان با چند در کابل، حميده بر

طالبان و حزب اس6می به رھبری گلبدين حکمتيار . اش کشته شد عضو خانواده

ھمچنان تصوير ويديويی اعدام صديقه و خيام در . اين حمله را به عھده گرفتند

 . ھای جدی نھادھای مدافع حقوق بشر را در قبال داشت قندوز، واکنش

يون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، رياست دانشکده حقوق کميس

و علوم سياسی دانشگاه کابل، مدافعان حقوق بشر و نھادھای جامعه مدنی، در 

اعمال غيرانسانی چون ترور، انتحاری، اختطاف و «نشست مشترکی در کابل 

» سنگسار طالبانی را که زندگی زنان افغانستان را به مخاطره انداخته است

 . محکوم کردند

ھای  خانم پلوشه حسن، از فعاsن حقوق زن، با محکوم کردن خشونت

سنگسار و اعمال خشونت، فجايعی اند که زن افغان ھنوز با آن «: طالبان گفت

. از طرف ديگر خطرناکتر سکوت ما است«: خانم حسن افزود. »رو به رو است

اک و عدم اعتراض علمای سکوت مردم افغانستان و بدتر از آن مشاھده و اشتر

گيرد، يک واقعيت  دين در تفکيک دين و تحجر محض که به نام دين صورت می

 .  »تلخ ديگر است
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پلوشه کاکر، يک فعال حقوق زن در افغانستان با انتقاد شديد از اعمال 

در برابر ھر نوع ظلم و تعدی . زن افغانستان زن ديروزی نيست«: طالبان،  گفت

ھا در  من آرزو دارم ديگر چنين خشونت. تواند رده میصدايش را بلند ک

 .»افغانستان خاتمه يابد

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با تعدادی از نھادھای حقوق 

يی از دولت افغانستان خواستند از تطبيق احکام عرفی   نامه  بشری، با نشر قطع

را به بھانه صلح عفو » کار جنايت«و سنتی در قبال زنان جلوگيری کند و افراد 

کن کردن خشونت عليه  ھا از پارلمان جديد نيز خواستند که در ريشه آن. ننمايد

  ) ٣١/١/١١دويچه ويله(. ھای جدی نمايد زنان اقدام

  

  

  افغانستان زنانحقوق فعاsن حقوق بشر و استجوابيۀاع6ميه

  حكومت ، پارلمان، شوراي علما و شوراي عالي صلح از

 )٢٠١١فبروری ١٣٨٩/١ دلو١٢(

 

  ھيچ شخص بدون مجوز . زندگي موھبت الھي و حق طبعيي انسان است

ھر فرد حق زندگي، آزادي، و امنيت .قانوني از اين حق محروم نمي گردد

 .شخصي دارد

 ما اشتراک کننده گان گردھمآيی امروز به نمايندگی از نيروھای آگاه و 

ه مناسبت شھادت ھموطنان روشن انديش اين جامعه مراتب تسليت خويش را ب

بيگناه در اثر حمله ی وحشيانه ی تاريک انديشان قرن، به فاميل ھای داغ ديده، 

برای قربانيان بھشت برين و . دوستان و ھمکاران اين قربانيان  ابراز می نماييم

 .برای بازماندگان شان صبر جميل آرزو می کنيم

 

محاکم صحرايی به بھانه از ديد ما انجام حم6ت انتحاری و داير کردن 

ًدفاع از دين و وطن نشانه  تحجر و جاھليت بوده و ما آنرا شديدا تقبيح می 
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اين واقعات يادآور و تکرار اعمال خشن و غير انسانی بوده و خاطرات . نماييم

 . تکان دھنده و تلخ گذشته را در اذھان مردمان اين مرز و بوم زنده کرده است

با تمام کاستی ھا،  سال ھای پر از اميد برای  تاريخ کشور ۀدھه گذشت

در نخستين سالھای اين دھه ما شاھد تحوsت . مردم بويژه زنان افغانستان بود

مثبت در راستای اعت6 و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و افراط گرايی بوده 

ان اين تحوsت صفحه جديد از تاريخ را برای زنان باز کرد و با جرآت ميتو. ايم

گفت که حکومت نوپای و دموکراتيک افغانستان به خاستگاه آرمانھای برابری 

خواھانه و عدالت جنسيتی  زنان خسته از حکمروايی تحجر  و زن ستيزی مبدل 

اين تحوsت، آبروی از دست رفته افغانستان را در سطح بين المللی دوباره . شد

اميد ھا و دستآورد ھا دستخوش اما با دريغ که در سالھای اخير، اين . احيا کرد

نابسامانی و عقبگرد گرديده که فجايع انسانی چون ترور، سنگسار و تبعيض 

 .جنسيتی را به بار آورده است 

ما زنان بيشتر از ھميشه خسته از بنياد گرايی،  تندروی و سو استفاده 

از نام مذھب ھستيم و تداوم اين روند ما را نسبت به پروسه صلح و صلح 

چون به گواھی تاريخ بيشترين آسيب را . وري در افغانستان نا اميد مي سازدپر

ما از ھمه بيشتر خواھان حاکميت قانون . از اين ناحيه  ما زنان متحمل شده ايم

دلھای . ھستيم به ويژه قوانين عادsنه ای که متضمن حقوق انسانی زنان  باشد

 که جنگ و ناامنی از ھمه ما بيشتر از ھمه برای صلح و امنيت می تپد چرا

 .بيشتر حقوق مشروع و انسانی ما را به خطر می اندازد و قربانی می کند 

 ما برای استقرار و استمرار حکومت دموکراتيک در افغانستان سالھا 

در انتخابات دھه اخير زنان بی . مبارزه کرده و ھزينه ھای زيادی را پرداخته ايم

ی پياده طی نمودند تا خود را به صندوق ھای رای شماری کيلومترھا راه را با پا

زنان زيادی به خاطر فعاليت ھا و مبارزات برابری خواھانه کشته شده . برسانند

امروز شما رييس جمھور و ھييت حاکمه افغانستان موظفيد به عنوان . اند

نمايندگان منتخب مردم، از حقوق آنھا پاسداری کنيد و نه تنھا در راستای تامين 

امنيت، صلح و رفاه اين مردم به منتھای درجه ت6ش نماييد بلکه بايد در مورد 

وقايع يی که حاکميت قانون و نھادھای سه گانه را زير سئوال می برد ، نيز 
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آيا وقوع چنين فجايعی شما ھييت حاکمه را که با رای ما . پاسخگو باشيد

 و مال ملت را به مسئوليت و پاسداری قانون اساسی کشور و صيانت از جان

 عھده داريد، به وحشت نمی اندازد؟

ما ھنوز ھم قانون اساسی کشور را مظھر خواسته ھا و آرمانھای عدالت 

 :خواھانه  خود می دانيم و از شمامسوولين دولتی می خواھيم  تا

 در راستای تامين امنيت سر تا سری جديت بيشتر به خرج بدھيد و از -١

 . تناک و ضد بشری جلو گيری کنيدتکرار چنين اعمال و حش

 از رسميت بخشيدن قوانين عرفی که مشروعيت قانون اساسی  و -٢

تعھدات بين اللملی دولت افغانستان را زير سوال برده و سبب ترويج عدالت 

 . مانع شويد-  حقوق زنان نخستين قربانی آن است-سنتی که 

ت شما، ھشداری  موارد متعدد سنگسار زنان در پنج سال اخير حکوم-٣

است مبنی براينکه حمايت و بھبود حقوق انسانی زنان بايد مبنای ھر گونه 

 .مذاکره و تفاھم با گروه ھای سياسی و به ويژه طالبان قرار بگيرد 

 . از قدرت گرفتن نھادھای موازی با نھادھای قانونی جلوگيری نماييد -٤

پيگرد قانونی قرار عام6ن و آمران جنايات اخيررا شناسايی و مورد -٥

 . دھيد

   ما زنان از پارلمان جديد افغانستان مي خواھيم تا تمام قوانين تصويب -٦

شده را بازبيني كرده و در ھمسويي با زنان افغانستان به ختم و ريشه كن كردن 

 .جنايت عليه زنان مبادرت ورزند

ا  پارلمان افغانستان مكلف است تا برنامه ھای شوراي عالي صلح ر-٧

 .مطالعه نمايد و نظارت بر اعمال آنھا داشته باشد

 ھيچ نھاد ومرجع نمی تواند و نبايد در عملکرد خود به بھانه ی -٨

اعمار صلح افرادی را که بصورت عام مسوليت انجام وپ6نگذاری جنايات عليه 

 .افراد ملکی را پزيرفته اند مورد عفو وبخشش قرار دھد

خ و سريع جنابعاليان در اين زمينه ما منتظر پاسخ و عملکرد راس

دراخير بايد گفت که مااز آنعده علمای دين که اعمال چون سنگسار،ترور . ھستيم
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و انتحار را تقبيح نموده اند اظھار سپاس نموده اما سکوت شورای علما،وزارت 

  .حج و اوقاف و پارلمان را درين راستا شديد انتقاد می کنيم

  

 !  اندکابينه و کرسی ھای دولتی %٣٠خواھان  ،زنان افغان 

شماری از فعاsن حقوق زن در افغانستان خواستار سپردن دست کم سی 

 .درصد از کرسی ھای کابينه و ادارات خدمات کشوری به زنان شده اند

شانزدھم (اين زنان که شمار آنھا به صدھا تن می رسيد، روز دوشنبه، 

شگاه کابل در آستانه روز جھانی در يک راھپيمايی در مقابل دان) اسفند/حوت

 .بر حضور بيشتر زنان در ادارات دولتی تاکيد کردند) ھشتم مارچ(زن 

اين راھيپمايی از سوی کميسيون حقوق مستقل بشر افغانستان و شماری 

 .از نھادھای مدنی اين کشور سازماندھی شده بود

  درصد از کرسی ھا در سطح٣٠آنھا در قطعنامه ای نوشته اند که 

 .رھبری ادارات و پست ھای سياسی و خدمات کشوری به زنان داده شود

در بخشی از قطعنامه آمده است که وزارتخانه ھای امور زنان، معارف 

، کار و امور اجتماعی، توسعه روستايی، صحت )آموزش و پرورش(

 .، اط6عات و فرھنگ بايد در اختيار زنان قرار بگيرد)بھداشت(

 ھمچنين خواستار سپردن دست کم يک پست معاون اين فعاsن حقوق زن

وزير در ھر وزارتخانه به زنان شده اند و تاکيد کرده اند که زنان بايد در 

 .شورای عالی قضايی در قوه قضائيه ھم حضور داشته باشند

اين زنان در قطعنامه ای که در پايان راھپيمايی خود قرائت کردند از 

ز زنان، اقدام به ايجاد مراکز ثبت ازدواج و دولت خواستند تا برای حمايت ا

ايجاد دادگاه ھای ويژه خانواده، يکی ديگر از . ط6ق در سراسر کشور کند

 .خواستھای آنھا است

ھر چند شرکت کنندگان راھپيمايی روز دوشنبه گفته اند که در ده سال 

يل اخير تحوsت مثبتی در حمايت از حقوق زنان صورت گرفته است، اما به دل

عدم حاکميت قانون، ناامنی و بيسوادی گسترده زنان، آنھا ھنوز ھم با مشک6ت 
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حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی، از انتقادھای اصلی .زيادی مواجه ھستند

 .زنان در افغانستان عليه دولت اين کشور است

حضور اندک زنان در عرصه سياسی و ادارات دولتی، محروميت دختران 

مار باsی مرگ و مير زنان، مشک6ت اقتصادی، عدم دسترسی از تحصيل، آ

زنان به دادگاه ھا و خشونت با زنان در خانواده و جامعه، از مشک6تی است که 

به گفته راھپيمايان نياز دارد دولت به آن توجه کرده و برای رفع آن برنامه 

 .ريزی کند

ارت  خورشيدی و پس از سقوط ام١٣٨٠دولت افغانستان در سال 

طالبان اقدام به تشکيل وزارت زنان کرد که ھدف از آن حمايت از حقوق زنان 

 .اين وزارت در حال حاضر در سراسر افغانستان شعبه دارد. اع6م شد

ھر چند اين وزارتخانه جنبه ص6حيت اجرايی ندارد، اما برنامه ھای آن 

تلف دولتی به در زمينه سياستگذاری دولت در امور زنان به وسيله ادارات مخ

در حال حاضر سه عضو کابينه افغانستان و بيست و پنج .جرا گذاشته می شود

 .زن ھستندپارلمان درصد اعضای 

با اين حال، بسياری از زنان افغان به اين باورند که کارھای انجام شده 

در ده سال اخير در زمينه حمايت از حقوق زنان در افغانستان در حدی نبوده 

  ختم) ٢٠١١ مارچ ٧/BBC (. انتظار داشته انداست که آنھا

 خشونت عليه زنان افزايش            

پنجم نوامبر،  و ھمزمان با نزديک شدن بيست : ٢١/١١/٢٠١١ صبح ٨

ھای کميسيون مستقل حقوق بشر   عليه زنان، مقام روز جھانی محو خشونت

گويند تا زمانی  یدھند و م افغانستان از افزايش موارد خشونت عليه زنان خبر می

ھا عليه زنان کاھش  که عوامل خشونت شناسايی و از بين برده نشود، خشونت

 .نخواھد يافت

 داکتر سيماسمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر، با ارايه گزارشی در 
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دھد که  ھای اين کميسيون نشان می مورد خشونت عليه زنان، گفت که گزارش

: خانم سيماسمر افزود. ی افزايش يافته استھا عليه زنان طی سال جار خشونت

 قضيه در ٢٤٣٣ماه اول که گزارش آن را قب6 نشر کرديم،  امسال در شش«

اين . دھد ھای گذشته افزايش را نشان می کميسيون ثبت شده که نسبت به سال

شده در کميسيون است و به اين مفھوم نيست که خشونت در افغانستان  آمار ثبت

ه است، اما خشونت شايد بيشتر از اين باشد که در کميسيون ثبت کم يا زياد شد

  ».شده است

در ھمين حال کميسيون مستقل حقوق بشر در گزارشی در مورد خشونت 

 تاکنون، ١٣٨١گويد که از زمان ايجاد اين کميسيون در جوزای  عليه زنان می

ين ھزار مورد خشونت عليه زنان از سوی ادارات ساحوی ا نزديک به چھل

ھا  کميسيون ثبت شده است که نزديک به نود و ھفت درصد موارد اين خشونت

سال  ی اين کميسيون، طی نه به گفته. از سوی مردان خانواده اعمال شده است

. ھزار مورد خشونت فزيکی عليه زنان اعمال شده است گذشته بيشتر از سيزده

 کار کميسيون از آغاز«: در گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر آمده است

 ٣٩٥٣٢عنوان يک نھاد ملی، تاکنون به تعداد  مستقل حقوق بشر افغانستان، به

از . مورد خشونت عليه زنان از طريق دفاتر مختلف کميسيون ثبت شده است

 ٣٣٥٨ مورد خشونت فزيکی، ١٢٤٧٦جمله موارد خشونت عليه زنان، 

 خشونت  مورد٥٩٧٨ مورد خشونت روانی و لفظی، ٩٤٢٩خشونت جنسی، 

  ».شود ھا را شامل می  مورد ساير خشونت٧٢٩٢اقتصادی و ھمچنين 

در اين گزارش آمده است که بيشترين موارد خشونت عليه زنان در 

اين کميسيون از موارد .  اعمال شده است ھا از سوی مردان خانواده خانه

ی ھا ھا و مکان ھا، جاده ھا، زندان خشونت عليه زنان در محل کار، دانشگاه

دھد  ھای کميسيون مستقل حقوق بشر نشان می يافته. مختلف گزارش داده است

عنوان پايتخت کشور، شاھد بيشترين موارد خشونت عليه زنان بوده  که کابل، به

  .است
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  گری نظارت و ميانجی

گويد که از زمان ايجادش  در ھمين حال کميسيون مستقل حقوق بشر می

صد  ای حقوق بشری، نزديک به ھزارونهھ تاکنون به منظور رعايت از ارزش

ھای زنانه و ھمچنين بيش از ھزاروچھارصد بار از مراکز اص6ح و  بار از زندان

اين کميسيون در گزارش . تربيت کودکان در سراسر کشور نظارت کرده است

ھای زنان و مراکز  ھايش از زندان ھا و بررسی افزايد که در نتيجه نظارت خود می

چھار کودک دختر  و صدوشصت وھفده زن و يک صد ت کودکان، سهاص6ح و تربي

اين کميسيون تاکيد . اند  آزاد شده که خ6ف قانون محبوس شده بودند، از زندان

ھای آموزشی برای نگھبانان  ھای دوامدار، تدوير برنامه کند که نظارت می

داشت، ھای تحت باز ھا و دادخواھی در راستای تامين حقوق بشری خانم زندان

شدگان، متھمان و  باعث شده است تا وضعيت صحی و معيشتی بازداشت

 .محکومين نسبت به گذشته بھبود يابد

افزايد  ھمچنين کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش خود می

ھای مختلفی  که اين کميسيون به منظور رسيدگی به موار خشونت عليه زنان راه

ساس گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر، نزديک برا. را در پيش گرفته است

سال گذشته عليه زنان ثبت شده است، به  ھزار مورد خشونتی که طی نه به چھل

دو درصد از طريق  و گری، بيش از چھل درصد آن از طريق ميانجی ده

ھای حقوقی، نزديک به ھشت درصد از طريق مکتوب، شش درصد ھم  مساعدت

ی دولتی، شش درصد ديگر از طريق اقدام قانونی ھا از طريق م6قات با مقام

توسط کميسيون مستقل حقوق بشر، نزديک به چھار درصد از طريق حمايت و 

دادخواھی، بيش از پنج درصد از طريق پناھگاه دادن و ھمچنين به بيست درصد 

  .ھای ديگر رسيدگی شده است ديگر از راه

يد که نزديک به افزا کميسيون مستقل حقوق بشر در گزارش خود می

نودودو درصد از قربانيان خشونت عليه زنان از کار رسيدگی اين کميسيون به 

کند که خشونت عليه  اين کميسيون تاکيد می. اند شکايات شان ابراز رضايت کرده
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ھای اين نھاد، از نزديک به   دارد و براساس يافته زنان عواقب ناگواری را در پی

زنان، نزديک به نه درصد از اين قربانيان چھل ھزار مورد خشونت عليه 

. اند يک درصد ديگر ھم معلوليت روانی پيدا کرده و معلوليت فزيکی و چھل

ھا، ط6ق،  کند که خودسوزی ھمچنين اين کميسيون در گزارش خود تاکيد می

خودکشی، گدايی، رو آوردن به فحشا، فرار از منزل، شکستگی اعضای بدن، 

، جراحت برداشتن و مبت6 شدن به بيماری ايدز از جمله اعتياد به مواد مخدر

  .باشد  عليه زنان می پيامدھای اعمال خشونت

  افزايند با آنکه اين  ھای کميسيون مستقل حقوق بشر می با اين حال، مقام

ھای آموزشی و  ھا نوع برنامه کميسيون از زمان آغاز فعاليتش تاکنون ده

اندازی کرده  ھا عليه زنان و کودکان راه شونتبردن خ دھی را برای ازبين آگاھی

ھا عليه زنان  است، اما تا زمانی که عوامل اصلی خشونت از بين نرود، خشونت

  .کاھش نخواھد يافت

در رابطه با کاھش خشونت، «: داکتر سيماسمر با ابراز مطلب فوق گفت

ھی و تعليم د کنم يکی از مسايلی که بايد مورد توجه قرارگيرد، آگاھی من فکر می

ھای فزيکی و لفظی در  خشونت. و تربيه در ميان جامعه افغانستان است

ھايی که تحصيل کرده يا زن و شوھری که درس خوانده، نسبت به  فاميل

مساله ديگر کاھش فقر است که اين . بينيد ھای تحصيل نکرده کمتر می فاميل

  ».شود نت ھم کم میکه فقر کاھش پيدا بکند، خشو زمانی. مساله خيلی جدی است

رييس کميسيون مستقل حقوق بشر ھمچنين تاکيد کرد که عدم رسيدگی به 

 است، نيز يکی از عوامل گسترش  ھايی که عوامل خشونت شناخته شده دوسيه

خانم سمر افزود که پيروی از فرھنگ . خشونت عليه زنان در کشور است

ھايی که در آن از وجود  همعافيت و عدم مداخله نھادھای قضايی در ميان خانواد

ھا عليه زنان کاھش  شود، نيز باعث شده است که خشونت خشونت گزارش می

  .نيابد
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 : ريشه ميگيردخشونت، از خانه

 کشور ني افغانستان خطرناک ترقات،ي تحقنيبراساس تازه تر:  ويله دويچه

 عي کشور زنان با انواع مشک6ت رو به رو است، که شانيدر ا.  جھان استیبرا

 .  استی خانوادگی آن، خشونت ھانيتر

 

 شي زنان است که توسط دو کاکاهي خشونت علاني از قربانیکي نه ساله، نينازن

احساسم را ھنوز به «: دي گوی منيمادر نازن. مورد تجاوز قرار گرفته است

 .» بوددهياو ترس. دمي که او را بعد از تجاوز دیخاطر دارم، وقت

 ستي نني است، اما مطمهي قضني انيالت و محاکمه عامل عدني خواستار تاممادر

 . شودی میدگي خواست اش رسنيکه به ا

 تلخ اش از لحظات شوم ینگاه ھا.  استني خسته و غمگتي نھای دختر بنينازن

 دو سال داشت که پدر را از دست داد و به سن نينازن.  کندی متيشقاوت حکا

آن وقت بود . ش، از او ھم جدا شد ازدواج مجدد مادرلي اش به دلیچھارسالگ

 ضرب و شتم ورداو توسط کاکاھا و مادر بزرگش م.  او شروع شدیکه رنج ھا

 و ترساندن اش تا آنچه بر او ختاندنديحتا آب جوش بر او ر.  گرفتیقرار م

 .دي نگویگذشته است را به کس

 به باور.  خشونت و تجاوز شده استی که قربانستي نی تنھا دخترني نازن

 لي از دsیکي افغانستان یتيکارشناسان حقوق بشر در افغانستان، مشک6ت امن

 که خشونت ی دخترانستندياما کم ن.  رودی زنان به شمار مهي خشونت علیاصل

 . ساخته استکي آنھا را تاری زندگیخانوادگ

 زنان هي مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار خشونت علونيسي آمار کمبراساس

، موارد خشونت ٢٠٠٩در سال . ان به صورت نگران کننده باs استدر افغانست

 ٢٠١١ و در سال ٢٧٦٥ به ٢٠١٠ در سال د،ي رسی مورد م٢٢٠٦ھا به 

 . زنان ثبت شده استهي مورد خشونت عل٢٤٣٣تاکنون 

 مستقل حقوق بشر ونيسي کمی ھماھنگ کننده برنامه ھا،ی سلطانفهيلط

 شي در حال افزای تجاوز جنسيیايشته قضا نسبت به سال گذدي گویافغانستان م
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 ناامن است که باعث ی خشونت، حاکم بودن فضاني اشي افزای اصللياست و دل

 . بماندی زنان به عنوان قشر مظلوم باقدهيگرد

 را مورد ني از مجازات مجرمتي فرھنگ معاف،ی خانم سلطانگر،ي دی سواز

 بر زنان، ی تجاوز جنسيیايا قضادي عمده ازدلي دلدي گویانتقاد قرار داده، م

 . استی دولتی نھادھای از سواي قضاني به ایدگي نشدن قانون و عدم رسقيتطب

 ني نازنهي ھرچند قضدي گوی کاکر، معاون وزارت امور زنان افغانستان مپلوشه

 حساس خشونت یاي بر قضاشتري اما رسانه ھا بست،ي دست ننيتنھا مورد از ا

 یاو م.  که بر مجازات مجرمان توجه کنندني ایبه جا کنند ی زنان تمرکز مهيعل

 کرده است، اما ھنوز کيرامات دريي زنان بعد از سقوط طالبان تغی که زندگديافزا

 وزارت دي گویاو م.  زنان وجود داردی برای سازیسي در بخش پاليیچالش ھا

 . ندارديی اجراتي رابطه ص6حنيامور زنان در ا

 سواد، عدم نيي سطح پالي در افغانستان به دلی خانوادگی خشونت ھاھرچند

 شود، اما زنان در ممالک ی می نشدن قانون ناشقي از حقوق و تطبیآگاھ

 . برندی از خشونت ھا رنج مزي نافتهي و توسعه شرفتهيپ

 که در مورد ني در برل»ی جی آیب« از سازمان ،یني برلفريني روتر جخانم

 چھارم خانم کي زي آلمان نددري گوی کند، می زنان کار مهيمبارزه با خشونت عل

 خشونت ی اصلليبه گفته او، دs.  شوندی می خانوادگی خشونت ھایھا قربان

 ی اجتماعی خانواده ھا به کمک ھای و وابستگی کاری زنان در آلمان، بهيعل

 .است

 که درآمد ی سال عمر دارند، زمان٤٥ که باsتر از ی زنانیبرا«: دي گوی ماو

.  استشتري خشونت بدي نسبت شوھران شان دارند، تھدی کار خوبترايبھتر 

 زنان هي عوامل خشونت علزي الکول و آموزش کم نادي زدنيبرع6وه آن، نوش

 تي در ھر طبقه جامعه و ھر وضعی خانوادگیخشونت ھا«به گفته او، . »اند

ا با  درصد زنان در کل اروپ١٤ تا ١٢به باور او، . »ردي گی صورت میاجتماع

 است که در ني که وجود دارد، ایاما تفاوت.  رو به رو اندیخشونت خانوادگ

 از ند، ای خانوادگی خشونت ھای که قربانی زنان و کودکانی غربیکشورھا
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 مراکز ی غربیھمه کشورھا.  کنندی متي کمک و حمایدولت شان تقاضا

 . دارند وجودرند،ي گی که مورد خشونت قرار ميی خانم ھای برایمشوره دھ

وزارت .  کرده استبي از زنان تصوتي حمای برایني قوانزي افغانستان نحکومت

 زي زنان و نی آگاھی ارتقای برای آموزشیامور زنان افغانستان برنامه ھا

 آموزش ھا در نيا.  کرده استی را راه اندازیتي جنسی آموزشیبرنامه ھا

 . موثر اندی خانوادگیکاھش خشونت ھا

 جامعه ی به نھادھایدر افغانستان ھم خانم ھا دسترس«: ديگو ی مړ کاکخانم

 ی خانم ھا به ارگان ھایدسترس.  مستقل حقوق بشر دارندونيسي و کمیمدن

 توانند در ی خشونت ھا موثر واقع شده و خانم ھا مزاني در کاھش مزي نيیقضا

 .» کننداجعه امن مری شان به خانه ھالي فامیصورت خشونت از جانب اعضا

 ی متي زنان فعالی است و برایردولتي نھاد غکي زنان افغانستان که یوراش

 است که به زنان به شتري بی خانوادگی خشونت ھایکند، گفته است که در مناطق

 نظر است که خشونت ھا ني شورا به انيا.  شودیعنوان جنس دوم برخورد م

 ی کمتریسترسد که مردم ی مناطقرد،ي گی ھا و روستا صورت مهي در قرشتريب

 سايت صدای آلمان) ٧/١٢/٢٠١١مجلۀ حقوق زن، (. دارندهي تربميبه تعل

 

 :در کشور مادران ري مرگ و م بلندزانيم

 مرگ و زاني مني جھان، افغانستان باsتری گزارش سازمان صحنيبراساس آخر

 به داکتر و دوا، فقر و موانع یعدم دسترس.  مادران در جھان را داردريم

 ري از جمله عوامل مرگ و م،ی صحی استفاده از مراقبت ھایا بریفرھنگ

 .مادران اند

 اني سالاي و ی که به حاملگی آن ھا بر اثر عواملیکي مادر افغان ازدهي ھر از

 است که ی در حالنيا.  سپاردی شود، جان می طفل مربوط متي دادن و تربريش

 از آن ھا و در یکي  مادر٤٣٠ از ھر کستان،ي افغانستان تاجهيدر کشور ھمسا

 . دھدی شده جان مادي ل از آن ھا در اثر عوامیکي مادر ١٤٣٠٠ از ھر شياتر
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sست؟ي چليد  

 کي شمار فرزندان ی برایزي از سن و فقدان برنامه رشي ازداواج پعنعنه

 sزم ی مراقبت ھای حاملگاني شود که از مادر باردار در جریخانواده، باعث م

 مانند يی مکرر، اخت6ط ھایکل، ھمراه با وsدت ھا مشنيا. رديصورت نگ

 ی آورد که فشار خون اش بلند می صحت مادر به وجود میرا برا " یاک6مس"

 که ی به زنشتري وsدت کند، پنج بار بی سالگ١٥ از عمر شي که پیدختر. رود

 است که یزي چنيا.  مرگ رو به رو استدي وsدت کند، با تھدی سالگ٢٠در 

 ی نشان م٢٠١٠ گزارش ملل متحد در سال کي.  دھدیل متحد نشان مآمار مل

 ١٥ عمر از شي نصف ھمه دختران افغانستان پقات،ي تحقیدھد که بنا بر بعض

 . کنندی ازدواج میسالگ

 گونه ني و ده ھا سال جنگ و منازعه، چشم انداز صحت و ھمفي ضعاقتصاد

 نيً دولت ندرتا اراياست، ز ھا و شفاخانه ھا را خرابتر ساخته کيني کلتيوضع

 ھم که توسط يی ھا و شفاخانه ھانکيً کند و غالبا کلی ملي ھا را تمونکيکل

 مناطق ني در انھمچنا.  قرار دارندی گردند، در مناطق شھری مليدولت تمو

 ی مساله کمتر توجه مني وجود ندارند و به ادهي آموزش دی قابله ھايیروستا

 .شود

 زنان از دني رسی ھا، برارساختي فقدان زاي و ی خراب افغانستان ویايجغراف

 وجود دارد، خود ینکي کلاي که در آنجا شفاخانه ی شان به مناطقیخانه ھا

 که ھنوز شمار اندک مردم افغانستان مالک موتر یدر حال.  استنيمشکل آفر

 شده به هي کرای حتا کراچاي و خر و کلي توسط موتر سااي باشند، زنان یم

 . شوندیھا انتقال داده م نکيکل

 

  شود؟ی به آن ھا کمک نمچرا

 ی به مراقبت ھای محافظه کار افغانستان، زنان جھت دسترستي جامعهء نھادر

 از آن ھا بدون یاريبس.  رو به رو انديی بازدارنده ی با موانع فرھنگ،یصح

 ني که چنیدر صورت.  بروندروني توانند از خانه بی مرد نمشاوندي خویھمراھ
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 زنان توسط یتداو.نند در خانه نباشد، آن ھا مجبوراند در خانه وsدت کیمرد

 لي که بر سر راه تحصی موانعگر،ي دیاز سو.  شودیداکتر مرد اجازه داده نم

 نيي پاًداي شمار داکتران زن و قابله ھا را شددند،ي گردجاديزنان در زمان طالبان ا

 .آورده است

.  شودی مستهي نگرديوsدت، با نظر شک و ترد ی برای ھم به مداخله طبھنوز

 ی خانواده بزرگ و داراکي لي که به تشکی ای زنان بنا بر ع6قه مندیبرخ

اجرا " نيسزار "اي" یصري قهيعمل" گذارند نزد آن ھا ی دارند، نماديفرزندان ز

 ايداشتن سه . رداند گیشود که شمار کودکان را به سه تا چھار تن محدود م

 کم فرزند پنداشته اي افغانستان خانوادهء کوچک اراتيند با توجه به معچھار فرز

 . باشدیبه طور متوسط شمار فرزندان در افغانستان پنج نفر م.  شودیم

 کمک جھت وsدت، زنان شان را ی دھند تا برای محي خانواده ھا ترجیاريبس

 افراد حتا فاقد نيا.  ببرنديی عنعنه ی محلی ھاهي دااي و هي قردي سپینزد زنان مو

 . باشندی می صحی در بخش مراقبت ھاهي اولیمھارت ھا

 از وsدت دادن دست شي غالبا پيی عنعنه ی ھاهي داندي گوی روستاھا ممردم

 شکسته بر سر ی اشهي و بند ناف نوزادان را با شندي شوی شان را نمیھا

 .  برندی میکفش

 

  است؟ی اوضاع رو به بھبودايآ

  مادران پس ري مرگ و مزاني دھند که می جھان نشان مین صح سازمااط6عات

، ٢٠٠٠ ھزار مادر در سال ١٠٠ تن در ھر ١٨٠٠ طالبان از مي رژیاز برکنار

 . آمده استنيي پا٢٠٠٨ ھزار مادر در سال ١٠٠ تن در ھر ١٤٠٠به 

 قي تحقکي.  قسمت سخن گفته استني در ای از بھبودزي افغانستان نحکومت

 دھد که مرگ و ی خانواده صورت گرفته است، نشان م٢٢٠٠٠ نيب که در ديجد

گرچه اذعان .  آمده استنيي ھزار مادر پا١٠٠ نفر در ھر ٣٢٧ مادران به ريم

 است و رفته امن افغانستان صورت گاري در مناطق بسقي تحقنيشده است که ا

 . ھم از قلم افتاده اندیاديشمار ز
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 نيت عامه افغانستان گفته است که ا سرپرست وزارت صحل،ي دلاي ثرداکتر

 مادران بھبود ی شود تا وضع صحمودهي پدي بای داند ھنوز راه درازیوزارت م

 ٢٠١٠در سال "  چلدرنی دفيس "ی که توسط سازمان امدادیقيتحق.ابدي

 درصد وsدت ھا در شفاخانه ھا ١٤ است که صرف یصورت گرفته است، حاک

 مدرن استفاده ی ضد بارداریان از دواھا درصد زن١٦ و تنھا ردي گیصورت م

 )٢٠١١ / ١٢-١٢ ويله دويچه(. کنندیم

 

  

  ٢٠١٣ونيمه سال ٢٠١٢وضع زنان در سال 

  

 : خانواده  قانونبي تصویت6ش برا

 ی افغانستان پاسخگوی قانون مدنندي گوی و مدافع حقوق بشر می مدنینھادھا

 هيود تا جلو خشونت عل شبي قانون خانواده تصودي و باستي نی کنونیازھاين

 ت6ش ھا موافق ني افغانستان با اهي وزارت عدلندي گویآنھا م. زنان گرفته شود

 .ستين

 ی نھادھار،ي اخی زنان در ماه ھاهي خشونت علی موارد جدشي دنبال افزابه

 از زنان تي و وزارت امور زنان افغانستان ت6ش دارند تا به منظور حمایمدن

 نھادھا و وزارت امور زنان مسوده قانون نيا.  برسدبيوقانون خانواده به تص

 . داده اندبيخانواده را ترت

 لي تاکنون به دلی شده است، وليی نھا١٣٨٩ قانون خانواده در سال مسوده

 . به پارلمان فرستاده نشده استبي مسوده جھت تصوني اهيمخالفت وزارت عدل

 شود، بيقانون خانواده تصو که ی در صورتندي گوی می مدنی نھادھاندگانينما

به گفته فعاsن حقوق زن، .  شودی زنان در خانواده ھا کاسته مهياز خشونت عل

 سن و عدم پرداخت نفقه، ري از دواج ز،یاجبار  تواند از ازدواجی قانون منيا

 . کندیريجلوگ
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 مي قانون خانواده سھدي که در تمام مراحل تسوی و کسی از فعاsن مدن، مبلغايض

 که مناسب به زمان حاضر باشد، یفي تعریدر قانون مدن«: دي گویه است، مبود

 ی مد،ي را بخوانی قانون مدنلياگر شما بخش فام.  نشده استهياز خانواده ارا

 اگر ني ندارد، بنابراوجود ی فعلتي قانون و وضعني اني بی چندان فرقدينيب

 تي آن صورت وضع مجدد از خانواده داشته باشد درفي باشد که تعریقانون

 . » خواھد کردرييخانواده ھا تغ

 به یازي ن،ی قانون مدنتي دارد که با موجوددي افغانستان تاکهي وزارت عدل

 دهي رسبي به تصو١٣٥٥ افغانستان در سال یقانون مدن. ستيقانون خانواده ن

 لي تواند مسای قانون نمني سال، ا٣٥است که به باور حقوق دانان، با گذشت 

 .دي را پاسخ بگوی امروزیدگخانوا

 از حقوق یکي که در عصر حاضر مي حق تعلی مبلغ، در قانون مدنی گفته آقابه

 است تا با ازي نني باشد ذکر نشده است، بنابرای دختران میمھم به خصوص برا

 . برخوردار شوندزي حق نني قانون خانواده دختران افغان از ابيتصو

 نوشته شده است، ی سنتاري بسکردي روکيا  بیقانون مدن«: دي افزای ممبلغ

 که ی نفقه تنھا خوراک و پوشاک و مسکن ذکر شده است، در حالفيمانند تعر

 .» شودی جزو نفقه محسوب مزي نمي تعلنهي ھزني تامگري دی اس6میدر کشورھا

 است که به خشونت یدادن و بدل دادن از موارد» بد« سن، ري زی دواج ھااز

براساس آمار ملل متحد .  انجامدی خانواده ھا میبعضا فروپاش و ی خانوادگیھا

 .ردي گی سن صورت مري درصد ازدواج ھا در افغانستان ز٥٧

 بي قانون خانواده اگر تصودي گوی زنان افغانستان مهي اتحادسيي رکا،ي پرلايثر

 است که از خانواده ھا و باsخره از جامعه ني قوانني از مھم تریکيشود، 

 به ھمان م،ي خانواده سالم و با محبت داشته باشکيھر قدر ما «:  کندیحفاظت م

 شھروندان آن وجود اني میادي زی که چالش ھای جامعه امي توانیاندازه م

 .»مينداشته باشد،داشته باش

 و پدرساsر است، ی کشور سنتکي چون افغانستان ندي گوی حقوق زن مفعاsن

 لي مسانيرت بر تعدد زوجات و ھمچن دختران، نظای سن ازدواج برارشيپذ
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 (. از محافظه کاران مواجه شده استی شماری ھاتيانح6ل ازدواج، با حساس

  ) ٥/١/٢٠١٢ ،  ويلهدويچه

  

   :ندوشبايد مجازات  عام6ن خشونت عليه زنان :علمای دينی

 می مؤثر زنان عليه خشونت کاھش در را دين علمايی نقش زنان امور وزارت

 شده زمينه اين در اوقاف و حج وزارت و دينی علمايی ھمکاری ارخواست و داند

 شرکت با که کردند بيان نشستی در را موضوع اين زنان وزارت مقامات. است

  . بود شده برگزار کابل در حکومتی مقامات و دينی علمای از شماری

 خشونت درکاھش اس6م تعاليم نقش ملی "کنفرانس بگزارش بی بی سی در

 بودند، آمده ھم گرد افغانستان  دينی علمای از   درکابل که شماری"نزنا عليه

  .کند مجازات را زنان عليه خشونت عام6ن خواستند، دولت از

 محروم و قانونی سن زير دختران ازدواج اجباری، ھای روحانيون ازدواج اين

  .کردند اع6م اس6می شريعت مغاير را، کار و آموزش از زنان کردن

 غير نھاد و اوقاف و حج وزارت زنان، امور وزارت سوی از انسکنفر اين

 اين در روحانيون.است شده برگزار افغانستان علمای شورای به موسوم دولتی

 سنت درافغانستان زنان عليه ھا خشونت اصلی عامل که کردند تاکيد کنفرانس

  .نيست پذيرفته اس6می نظر از که ناپسندی ھای

 اين برگزاری از ھدف گفت ورزنان افغانستان وزيرام غضنفر بانو حسن

 دينی علمای کمک به تا است جمھوری رئيس فرمان از بخشی تطبيق کنفرانس،

 اجتماعی درساختار آنھا نقش و شده تامين زنان مورد در اجتماعی عدالت

  .شود برجسته اقتصادی و فرھنگی

 از مردم گرفتن فاصله برای است، کرده سعی گذشته سالھای در افغانستان دولت

 زنان عليه خشونت سبب که بومی ھای سنت ھمچنين و گرا خشونت ھای گروه

  .بگيرد کمک روحانيون از شود، می کودکان و

 محرم ھمراھی يا اجازه بدون زنان کنند، می فکر افغانستان در مردم از شماری

 محرم نا مردن با تحصيل و کار محيط در يا شوند، بيرون خانه از نبايد شرعی،
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 اقتصادی، حقوق مورد در روحانيون، امروز کنفرانس در اما.کنند معاشرت

  .کردند زنان، آموزش بر اس6م تاکيد و آنھا فردی حقوق زنان،

 از بارھا زنان حقوق از حمايت زمينه در فعال مدنی ھای نھاد و زنان از شماری

 شرکت.گيردب را زنان عليه يافته سازمان ھای خشونت جلو اند خواسته دولت

 عام6ن مجازات که کردند تصويب نيز را ای قطعنامه کنفرانس اين کنندگان

 طريق از اس6می دستورات از ناپسند ھای سنت کردن جدا و زنان عليه خشونت

  .بود آن مھم نکات از مساجد، امامان و روحانيون تبليغ

 در زنان عليه خشونت از ای تکاندھنده و جدی موارد، گذشته سالھای در

 در پروان وsيت در را زن يک طالبان گروه اخيرا.است شده گزارش افغانستان،

 بشر حقوق مستقل کميسيون که دختری پيش دوماه کردند، تيرباران عام م6ء

 به محل، روحانيون و متنفذان سوی از کرده، ذکر سال ١٥ را آن سن افغانستان

 که گل سحر نام به عروسی هگذشت سال و شد زده ش6ق مشروع، نا ارتباط اتھام

 شکنجه شدت به شوھرش خانه در بود، آمده در مردی عقد به کودکی سن در

  .آورد بيرون شوھرش خانه زمين زير در را او جان نيمه جسد پليس و بود شده

 می تلقی جرم دختران و زنان برای خانه، از فرار پيش ماه چند ھمين تا

 نيست جرم خانه از فرار که کرد اع6م سمار افغانستان دولت اخيرا سرانجام.شد

 فرار خانه از خانوادگی ھای خشونت دليل به که را دختری يا زن نبايد پليس و

  . کند زندانی باشد، کرده

 سالھای در زنان حقوق از حمايت زمينه در فعال و مدنی نھادھای ديگر سوی از

 دولت از و اند دهکر تظاھرات زنان عليه خشونت به اعتراض در بارھا، گذشته

 خرچ به زنان عليه خشونت از جلوگيری برای را بيشتری ت6ش اند، خواسته

 )٢٠١٢/ ١٠/١٠ bbc( .دھد

  

 ی خانوادگیزنان در زندان ھا

  ی زنان طهي خشونت علیدرصد٢٢ شي حقوق بشر افغانستان از افزاونيکمس

 خبر  نسبت به زمان مشابه سال گذشته یدي خورشیشش ماه نخست سال جار
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 .دھد یم

 ی گفتگوھا،یجھان  دولت وجامعهی گذشته از سویھا  سالی که طیطي شرادر 

 زنان صورت هي حقوق زنان و مبارزه با خشونت علني تأمی در راستایفراوان

 زنان صرف هي مبارزه با معضل خشونت علی برای ھنگفتیھا نهيگرفته و ھز

 وجود داشته كه از آن جمله  ھمچناندهي پدني اشود ی مدهي دکه یشده؛ اما قسم

 یھا  قتل،ی خانوادگیھا  زندان،يی محاكمه صحراع،ي فجیھا  به قتلتوان یم

 . خانواده شوھر اشاره كردی و شكنجه زنان از سوی تجاوزات جنس،یناموس

 بر ،ی عقرب سال جار٢٧ خي به تاریا  ساله٢٥ خانم کي مورد نيتر  تازهدر 

 ی اوبه ھرات از سوی در مربوطات ولسوالواي جنهي در قریلي فام اثر خشونت

 . شددهيشوھرش سر بر

 ی پس از پنج سال زندگدادي روني ا،ی ولسوالني اسي گفته مسووsن پولبه 

و شوھر ) خانم مقتول(جان یب ی باني ساله منيمشترك و بعد از مشاجرات چند

 نكهير ا در كنات،ي وsني مقامات در ایھا  گفتهبراساس.  صورت گرفته است،یو

 دهي دی از شانه ویھا  در قسمتزي شده بود، ضربات چاقو ندهي خانم برنيسر ا

 .شده است

 زن بعد از قتل خانمش از محل فرار كرده، ني كه شوھر اشود ی چند گفته مھر 

 . بازداشت كرده استهي قضني را به اتھام اكتني یتياما مسووsن امن

 ھرات به خاطر آنچه تي در وs است کهی زنني دومني اري دو ماه اخیط 

 سال زاني م٢١ خي تاربه. شود ی مدهي سربرشود، ی خوانده میلي فامیھا خشونت

 تن به اتھام دست داشتن در ٣ یري ھرات از دستگتي وsیتي مقامات امن،یجار

 . زن خبر دادندكيقتل 

ھا به   سه تن شامل خشو، خسر و شوھر مقتول بودند كه نظر به گزارشنيا 

 .دندي شب ھنگام ماه گل نام را در منزلش سر برزاني م١٨ خيرتا

 یروھاي ھرات توسط نلي انجی شالبافان ولسوالهي زن جوان كه از قرني اجسد 

 به رسم زاني م٢٠ اش کي شد؛ توسط بستگان نزديی كشف و شناسایتيامن

 . ھرات انتقال داده شدتي امور زنان وsاستي به ریاعتراض و دادخواھ



 ٣٠٨ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

جسد : " گفت دي مورد به کلني امور زنان ھرات در اسيي ریدي جمشبهمحبو 

 ميدي ما دكه ی امور زنان آورده شده بود، قسماستيمقتول توسط برادرش به ر

 ." جان باخته استیزير  شده و بر اثر خوندهيشاھرگ او با كارد بر

ه  آنان بی خانم از سوني اهي قضد،يافزا ی ھرات متي امور زنان وsسيير 

 و چھار تن از عام6ن كه شامل شوھر، خشو، خسر و دي ارسال گردیسارنوال

 . شده اندري بود، دستگكي قتل شرني در ازي كه او نهللا بي به نام نجگري دكتني

 داشته و در ی مشكل اخ6قی خانواده دختر، مادر شوھر ویھا  اساس گفتهبه 

 تا كرده ی6ش م تی وگذشت، ی ماه گل می كه از عروسیطول چھار ماھ

 . كندبي به  فحشا ترغزيعروسش را ن

 امور زنان در جمع استي در رستيگر  مىکه ی برادر مقتول در حالعبدالقادر 

 خسر لي گفته بود که خواھرش از سوى اعضاى فامديخبرنگاران به کل

 . شده استدهيخواھرش سربر

ل، کلثوم، با ھشت  امسازاني م٢٨ خي ھرات به تارتي در وsگري ددادي روكي در 

 .دياش به قتل رس  شوھرش در برابر انظار خانوادهیضربه چاقو از سو

 مرد كه انور نام دارد، معتاد بوده و قصد داشته دختر ني گفته خانواده مقتول ابه

 بدست آوردن مواد مخدر به فروش برساند، اما کلثوم مانع یخوردسالش را برا

به خانه پدرش پناه برده است، اما شوھرش  عمل شده و ھمراه با فرزندانش نيا

 . رسانده استتل کرده و درخانه پدرش او را به قبي را تعقیو

خانم كشته : "ديگو ی مدي ھرات به کلتي امور زنان وsسيي ر؛یدي جمشمحبوبه

او مخالف . كرد ی می كرخ ھرات زندگی سال سن داشت و در ولسوال٢٠شده 

ابر شوھرش مقاومت كرده و سرانجام از  دخترش بوده و در بریاجبار عقد

 مانده ی پسر باقکي دختر وکياز کلثوم ."  استدهي شوھرش به قتل رسیسو

 .است

 کرد گفت، ھرچند دخترش در برابر ی می کلثوم که از ذکر نامش خوددارمادر

 . حادثه را نداشته استني از ایري کشته شد، اما توان جلوگدگانشيد
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 ی خانوادگی ھازندان

 هي عل  از خشونتیگري زنان؛ شكل دی برای خانگیھا  زندانجادي حال اني عرد

 .مي از آن بوددادي روني شاھد چندی سال جاری قشر جامعه است كه طنيا

از زندان )) کلثوم((  زن به نام كي آزاد شدن ١٣٩١/٢٠١٢ زاني م٢٥ خيبتار

 قاتيق تحقطب.  كشور را به خود اختصاص دادیھا  رسانهشتري سرخط بیخانگ

 بدخشان در تي وsکاني تشیولسوال» کشو «هي در رابطه خانم کلثوم در قرديکل

 استي رسييرپوھنمل ذوفنون حسام ناطق؛ .   شده بودی زندانخانه، لهي توکي

sکرده و ی مرد متأھل عروسکي دختر با ني اد،يگو ی بدخشان متيامور زنان و 

 یو.  کرده بودندی زندانخانه لهي توکي و او را در کرد یاش بر او ظلم م انباق

 نيکلثوم در ا.  کرده، شکنجه شده استی سپرخانه لهي طوني را در ایاديمدت ز

حالت طفل . شود ی دچار مهياش بعد از تولد به سوءتغذ  حامله بوده و طفلانيجر

 . نداشته استی به غذا دسترسی خانم در دوران حاملگني که ادھد ینشان م

:"  به خبرنگاران گفته بودبرد ی به سر میماري که در بستر بی حال کلثوم درخانم

 ."کردند ی انداخته و لت و کوب مكي تاری  خانهکيمرا در 

 بوده است كه خبر آن در ی خانگیھا  زندانی قربانني دومني ار،ي سال اخکي در

 بدخشان بود مي درای اول آن سحرگل از ولسوالیقربان. ھا درز كرده است رسانه

 بغ6ن به فروش تي مرد در وsکيکه در بدل پول گزاف تحت نام ازدواج به 

 .ديرس

 پس از شکنجه و لت و کوب از طرف خشو و خانواده شوھرش به تن سحرگل

 . بودی مدت شش ماه، زندانی زندان خانگکي مجبور ساخته شد و در یفروش

٧sبه گفته . بود دختر نوجوان كي دني شاھد سربرزي كنر نی شرقتي سرطان، و

 نام داشت، شب ھنگام در هيساله كه شاز١٣ دختر ت،ي وsني در ایمقامات محل

 . شددهي توسط مردان مسلح سربر،ی سوکیولسوال

 مردان مسلح قصد اختطاف دخترشان را داشتند اما پس ه،ي گفته خانواده شازبه

در . ا ببرند سر او رشوند ی دختر مواجه شدند، مجبور مني با مقاومت اکه نياز ا

 . بازداشت شدسي پولی سه تن از سوهي قضني به اونديپ
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 ماه یط.  استی موجود در جامعه افغانیھا  از خشونتيیھا  تنھا نمونهنھايا

 در كشور زي زنان نهي خشونت علیاي از عام6ن قضای دو محكمه علنرياخ

 .برگزار شد

 هي محكمه قضري كابل شاھد تدو)٢٠١٢اکتوبر ٧(١٣٩١ عقرب ١٧ خي تاربه

 كي ی از سوشي بود كه در حدود ھفت ماه پیب یب   به نام لعلیا  ساله١٨دختر 

.  قرار گرفتی در منطقه توبره كش شھر كندز مورد تجاوز جنسی محلسيپول

سال حبس ١٦ نام داشت به دادي را كه خداهي قضی متھم اصليی محكمه ابتدانيا

 .  محكوم كردیذيتنف

 را به ی ھرات مردتي وsنافي عقرب محكمه است٢١ خي به تارگري ديی سواز

 . بر دختر نوجوانش به اعدام محكوم كردیجرم تجاوز جنس

 . مرد با توسل به زور دوبار بر دخترش تجاوز كرده بودنيا ی گفته مدعبه 

 محكمه یھا  خود را رد کرده، اما مقامهيھرچند فرد متھم اتھامات وارده عل

 . او وجود داشته استهي صدور حکم علی برایاند که شواھد کاف گفته

 ني محو چنی مردم در راستای را برایدي محاكم روزنه امني ایكه برگزار   آنبا

 مردم افغانستان گري دكباري ري اخیھا دادي باز كرد اما تداوم و رو،يیھا خشونت

 ) ١٣٩١ قوس ٠٧ ی تھيه شده توسط کرشمه فخر(. مواجه ساختیديرا با ناام

 

 ١٣٩١/٢٠١٢ اول ماهشش   در خشونتهي قض٣٣٠٠

 نشان وني كمسني ثبت شده در ا  آمارد،يگو ی حقوق بشر افغانستان مونيکمس

 كه در شش ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته، دھد یم

 . استافتهي شيدرصد افزا٢٢ زنان هيخشونت عل

شاف حقوق زنان در  و انكتي حمایھا كننده برنامه   ھماھنگ؛ی سلطانفهيلط

مورد، ٢٧٠٠، ١٣٩٠در شش ماه نخست سال : "ديگو ی حقوق بشر مونيكمس

 به ثبت وني مورد خشونت در كمس٣٣٠٠، ١٣٩١اما در مدت مشابه سال 

 ."دھد ی را نشان میدرصد٢٢ شي رقم افزاني است كه ادهيرس
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،  مورد شش ماه اول امسال٣٣٠٠ از  شيبشر در ب  حقوقوني به آمار كمسنظر

انواع و اقسام ازار و ( ی مورد خشونت جنس٢٥٦ ،یكي مورد خشونت فز٨٩٠

 مورد ٦٦٢، )عدم پرداخت نفقه( ی مورد خشونت اقتصاد٨٠٨، )ی جنستياذ

 اخراج از ر،ي و تحقني توھت،ي به قتل، آزار و اذدي موارد خشونت مثل تھدريسا

 .ه استبود...  و راثي ندادن مت،يمنزل، ندادن حق حضانت و غضب ملك

 در د،يگو ی مستقل حقوق بشر موني كمسشنري صبحرنگ؛ كماي حال ثرني ھمدر

 كه از يیھا قتل (ی ناموسیھا  مورد قتل٦٠ از شي بیشش ماه اول سال جار

 كي و رديگ ی حفاظت از ناموس و آبرو صورت مزهي با انگلي فامیطرف اعضا

 سن ري دختران ز درصد آن بر٨٠ كه ی مورد تجاوز جنس٣٣و )  استیقتل عمد

 ني ای  كه برادهي به ثبت رسوني كمسني در ازي صورت گرفته بود، ن١٨

 ."كننده است  نگرانونيكمس

 در شتري بی و تجاوزات جنسی ناموسیھا  قتلون،ي كمسني گفته مقامات ابه

sھا در   خشونتگري به خاطر دھا لي ناامن وجود دارد، اما مراجعه فاماتيو

sوزارت ی شده از سوهي ھم نظر به آمار ارايی سواز. استشتري بی مركزاتيو 

 هي مورد خشونت عل٤٧١ در حدود ١٣٩١امور زنان در شش ماه اول سال 

 در یادي که زنان زکند ی ماني آمار بنيا. استدهي وزارت به ثبت رسنيزنان در ا

 فرار از منزل و تحمل رنج ،ی خودسوز،یھا مجبور به خودکش  خشونتنياثر ا

 . شوند ید طاقت فرسا مو در

 يی ھای بخش حقوق وزارت امور زنان که در رابطه بررسسيي ر؛یني امهيفوز

 قتل، یاي مورد قضا٥٠ از شيما امسال متأسفانه ب: "ديگو یانجام داده، م

 یھا  از خشونتی كه ناشميھا را داشت  خانمزي و حلق آوی خودسوز،یخودكش

 از شتري باريمسال از نظر شدت خود بس ایھا  خشونتیعني بوده است، یخانوادگ

 ." قبل استیھا سال

 خشونت، یاي از عام6ن قضانفوذ ی افراد ذتي حمات،ي چون نبود امنیعوامل

 ،ی حاكم در جوامع افغانیھا  ساختارا،ي قضاني با چنزي آمضي تبعیھا برخورد

ز جمله  زنان اژهي مردم به وی و بلند رفتن آگاھاي قضانيعدم مجازات عام6ن چن

 .شود ی مه زنان درکشور خواندهي خشونت علشي افزایعوامل اصل
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 و انكشاف حقوق زنان در تي مسوول بخش حما؛یمي رحني به باور خانم پرواما

 عامل بلند رفتن آمار خشونت در نيتر  عمدهتي حقوق بشر، نبود امنونيکمس

جرم  س6ح در دست ھر كس است و مكه یزمان: " دي گوی میکشور است، و

 ابدي ی مشيزا آمار افشود؛ ی متي حمای قومنداناي و یدار  س6ح،یتوسط زوردار

 ." شوندیو دوباره مرتکب جرم م

 یھا  از مادهیكي در كه ی با وجودد،ي افزای خود می گفته ھاديي به تا یميرح

 في از عفو و تخفچگاهي ھني زنان آمده است كه مجرمهيقانون منع خشونت عل

 اما در تواند ی درآمده نمقيشان به حالت تعل تفاده كنند و حبس استوانند ینم

 يی به قانون جزاستناد اشتري زنان بهيمحاكم كشور در رابطه به خشونت عل

 سيي رني فرامفي مجرمان بتوانند از عفو و تخفندهي تا در آشود یافغانستان م

 شاھد  جمھورسيي رفيما در ھر فرمان عفو و تخف. نديجمھور استفاده نما

 تي و عدم جدقي عدم تطبني كه ھممي زنان ھستهيھا مجرم خشونت عل  دهيیرھا

 اما.  زنان استهي خشونت علشي افزامده عاري قانون خود عامل بسقيدر تطب

 .كنند یھا را بشدت رد م  ادعاني كشور ای سارنوالیمقامات لو

ونت در  منع خشی سارنوالد،يگو ی می سارنوالی معاون لوی هللا نظررحمت

 ھم وجود يیاي است اما قضااي قضاني ایريگي و پیدگي آماده رساتيوs  یتمام

 اي خبر ندارند و اي به آن یدگي و مدافع حقوق زنان از رسی مدنیھا دارد كه نھاد

 تي وجود دارد كه نسبت عدم شكايیاي ھم قضااي و شوند ی از آن خبر نمكه نيا

ھا محصور   خانهیواري در چھار د نشده ویدگي به آن رسده،ي دبيشخص آس

 .مانده است

 هي منع خشونت علی سارنوالجادي ھر چند قبل از ا،ی سارنوالی گفته معاون لوبه

 در ماه ی سارنوالني اجادي اما پس از اكردند ی میدگي رسايزنان ھم آنان به قضا

 قرار ی را تحت بررسهي قض١٣٢٠ از شي تا كنون بیدي خورش١٣٨٨دلو سال 

 .اندداده 

 ،ی اجباریھا  شامل لت و كوب، بد دادن، ازدواجشتري باي قضانيا: "ديگو ی میو

 و قطع نمودن ی و خودسوزی قتل زنان، خودكش،ی اجباری زنات،يآزار اذ



 ٣١٣ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

 ی نقدمهي جریافغان٦٠٠٠ از اي قضاني اني كه متھمباشد یھا م  بدن خانمیاعضا

 ." محكوم شده اندیذي سال حبس تنف١٦تا 

 ی رييس جمھور کرزم،ي رفت خبر شدی به چاپ مدي که ھفته نامه کلیقي دقادر

 شود در ميان ی امضاء کرده که گفته م از ده محکوم به مرگ راشيحكم اعدام ب

 . شامل استزي بر کودکان و زنان و قتل نیآنان محکومان تجاوز جنس

  

 ی قانونمشکل

 ی ناموسیھا مل قتل خشونت كه شاشي از عوامل افزاگري دیكي گفته آگاھان به

 .  كشور استی قانون جزا٣٩٨ ماده شود یم

 از محارم یكي اي كه باثر دفاع از ناموس، زوجه یشخص" ماده آمده است ني ادر

 بستر مشاھده كي در ري غی وجود او را با شخصايخود را در حالت تلبس به زنا 

 قتل یسازد ازجزا مجروح اي از آنھا را به قتل رسانده یكي اي الحال ھر دو یو ف

 نباشد، شتري كه از دو سال بی حسب احوال به حبسًرايو جرح معاف اما تعز

 ."گردد یمحكوم م

 دولت د،يگو ی مورد مني حقوق بشر ضمن انتقاد بر اوني معاون كمسمي حكميفھ

 هي توجی ماده طورنيا "یبه گفته و. دي نمای ماده قانون بازنگرني در اديبا

 از محارم خود یكي اي خود را و لي فامی از اعضایكي ی كسًنااي كه اگر احشود یم

 است ی خانماي دختر و شود، ی قانون مني كه از ایري مطابق به تعبشتريرا كه ب

 كه او اقدام به قتل كند ی متي كفالي رابطه نامشروع داشته؛ ھمان دلیكه با كس

.  محكوم شودیريز در ھمان حدود به حبس تعاي دوسال و ی براًتاي كند و نھایو

 ني چنكه ی مھم است بخاطرتي نھای در مواد ھمچو قانونی بازنگرنيبنابرا

 .شود ی دھنده جرم مت قناع،يیھا برداشت

   ده یبشر ط  حقوقوني كه نظر به آمار كمسرديگ ی صورت می انتقادات در حالنيا

 ني زنان در اهيھزار مورد خشونت عل٤٣ به كيسال گذشته در كشور نزد

 . استدهي به ثبت رسونيكمس
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ھا حل نشده   باور اند كه معضل خشونت توسط پروژهني حال آگاھان به اني ادر

 كه ھمه مردم افغانستان یجي دارد؛ بسازي نی كلجي پروسه و بسكي امر به نيو ا

 مشكل كي مسأله را به عنوان ني كشور اونياسيبه شمول مردان، زنان و س

  .ی مسأله شخصكي پندارند نه یجد

 

  و برادر شوھرم بر من تجاوز کردندميماما

 قرار گرفته، ی مورد تجاوز جنسشي برادر شوھر و مامای که از سوخانمزينب 

 . قرار بدھدی قانونگردي افراد را مورد پني خواھد تا ایاز حکومت م

 ی بار با خانم جوانني زنان در افغانستان، اهي ھم علی پی دنبال خشونت ھابه

 از یکي در نبي زبا. شده استکانيشکار ھوا و ھوس دو تن از نزدبرخوردم که 

 به زبان نبي چند زھر. رفته بودم آشنا شدمی گزارشهي امن که جھت تھیخانه ھا

 کلمه مي اش را برای تواست اما باز ھم سرگذشت تلخ زندگی درست تکلم نمیدر

 . کردانيبه کلمه ب

 کرده بود اما او و ري مرد پکيبا  را وادار به ازدواج یمادرش و: دي گوی ماو

 به خواست پدر خود خانه ی ولي دلنيبه ھم.  نبودندی ازدواج راضنيپدرش به ا

 برد اما ی پناه مشي ازدواج به خانهء ماماني از ايی رھای برانبيز.را ترک کرد

 : دھدی را انجام می بازیش با سرنوشت او چي ماما نکهيخبر از ا یب

 کردم، دل ی می اش را نگھدارواناتي حلهي کردم، در طوی در خانه اش کار م«

 جا کار نيمن در ھم.  را کرده استنکاري فھمم چرا ایاش البته سر من بود، نم

به زور .  کار را کردني آمده و امي دانم چطور مامای بودم نمی کردم و تنھا میم

 ».اوز کرد تجمي سه بار باsميماما.  کردی گرفت و او کار را میدست ام را م

 او دوباره نزد پدر و مادرش ردي گی تجاوز صورت منبي زی باsنکهي از اپس

 ی باشد، ازدواج می مراني او با پسر خاله اش که در ای رود، اما بعد از مدتیم

 .کند

 ی کرد و دوباره بخاطر کار راھی زنده گی گفت که شوھرش ھفت ماه با واو

  تجاوز کرد و سر انجام یدر شوھر اش بر و بار براني انب،ي گفته زبه. شدرانيا
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 . کندی ظلم به ستوه آمده و به حکومت مراجعه منياو از ا

 مساله از ني شود که شوھرش به خاطر ای به حکومت سبب می وتيشکا  

 را به قتل برساند و سپس خودش فرار نبي دوباره برگردد و پدر و مادر زرانيا

 .کند

 بردار شوھر از جمله محرمات زن به حساب  ماما وی اس6متعي اساس شربه

 دارالفتا سيي شمس الرحمن فروتن ری کار نظر مفتني مورد حرمت ادر.ندي آیم

 : گفتیو.مي شداي را جوهيشمس

 کار ني صورت گرفته است از لحاظ اخ6ق و اس6م ا خانمني ای باsکه تجاوز«

 خانم خودش نياست اگر ا يی گناه آن به اندازه نجايدر ا.  باشدیمردود و حرام م

 ی شده ملي دلی وی گواھني تجاوز کرده امي دھد، که ف6ن نفر باsی میگواھ

 ی رقم مجازات را که مناسب مر نظام وقت ھايتواند که تجاوز کننده را در دن

 ».ندي نماقي تطبشي توانند باsیدانند م

 یادث فراموش دختر جوان پس از حوني اږ استابي فارتي وsی باشنده اصلنبيز

 . امن در کابل انتقال داده شده استی از خانه ھایکي به شي باsیناشدن

 ی خواھان مجازات ماما و شوھرش از سوی آزادوي در صحبت با رادنبيز

 ھر دو مي شوھرم و مامادي با«: خواست داردني چنیو.حکومت  شده است

 از ديدولت با.  کندادي پتي شان داده شود تا دل من تسلی شوند و جزا براريدستگ

 آمد، پدر و مادرم نبودن و من ی کار نمچيچرا که از دست من ھ. من دفاع کند

 ». توانستمی کار نمچي سر ھاهي سکي

 که ندي گوی عمل مني از فعاsن حقوق زن با نکوھش از ای حال شمارني ھمدر

 دي از آن بایري جلوگی اما براستي در افغانستان موضوع تازهء نیزي چننيچ

 . شودشتري در مناطق دور دست بهيمراکز حما

 : فعاsن گفتني از ایکي ینواري شیم6ل

 حوادث که نه به یعني. ً قب6 ھم وجود داشته استی مواردني متاسفانه چن«

   پدر 6ْمث. برابر است در جامعه رخ داده استتي و نه ھم به اس6متياصول انسان

sجاوز کرده است کاکا، ماما سر دختر تاي دختر یبا. 
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 خود را از شھر ھا به مناطق ی ھاتي فعاsن حقوق زن فعالدي قسمت باني ادر

 جادي از حقوق زن ایوي حمایدور دست افغانستان ببرند و در آنجا گروپ ھا

 ».کنند

 ندارد، ی شان در افغانستان تازه گکاني نزدی دختران جوان از سوی باsتجاوز

 پدر، برادر، ی از سوی حم6ت جنسیختر قربان دني چندزي نني از اشيبلکه پ

 ھرات به تي در وsی پدرشي حدود شش ماه پچنانچه.ماما و امثال شان شده اند

 یتي مقامات امنی دخترش از سویمشروع و تجاوز باs جرم داشتن رابطه نا

 ٢٠١٢فبروری = )٧/١١/١٣٩١راديو آزادی( .بازداشت شد

  

  ھستنديی دستگاه قضایح عالزنان افغان خواستار حضور در سطو

  

 نھاد دفاع از حقوق زنان موسوم به شبکه زنان افغان، کيزارش بی بی سی،گب

 ني ايی و قضای دستگاه عدلی خواستار حضور زنان در سطح رھبرگريبار د

 و ی دستگاه عدلی با حضور زنان در رھبرندي گوی نھاد مني ایاعضا.کشور شد

 . خواھد شدیدگيزنان بھتر رس مربوط به ی به پرونده ھايیقضا

 افغانستان تعھد کرده است ی جمھورسي رئندي گوی شبکه زنان افغان ممسئوsن

 . خواھد شدشتري کشور بني ايی و قضایکه حضور زنان در دستگاه عدل

 در افغانستان مشغول کار یزن به عنوان قاض١٨٠ از شي حال حاضر بدر

 .ھستند

 زنان در هي صدھا مورد خشونت علندي گوی شبکه زنان افغان میاعضا

 زنان، هي مربوط به خشونت علی از پرونده ھایاريافغانستان ثبت شده اما بس

  . نکرده استیدگي به آنھا رسیمسکوت مانده و کس

 شبکه زنان افغان ی از اعضایکي و ندگاني عضو مجلس نمای زھرا نادرفرخنده

 و ري از تعب،يی قضا وی دستگاه عدلیمعتقد است که حضور زنان در رھبر

 . خواھد کردیري به نفع مردان جلو گني قوانريتفس
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امروز قانون به اوراق . کنند ی مريفس برخ6ف زن تشهيقانون را ھم:  افزوداو

 که دينيشما بب. شود ی از اس6م سوء استفاده میحت.  شدهلي تبدیشاعرانه ا

 خود را ندارد اما به مرد اجازه داده ی حق بلند کردن صدایامروز زن افغان حت

  . کنندوت که به زن تجاوز کند و ھمه در مقابلش سکشود یم

 

  

 ی گذشته برایھا  در سالدي گوی شبکه زنان افغان مسي سراج، رئمحبوبه

 ني است، از ا انجام نشدهی چندانی از خشونت در برابر زنان کار عملیريجلوگ

  . ھستندی دادگاه عالیرو آنھا خواھان حضور زنان در رده رھبر

 پس از طالبان ھمواره ت6ش کرده اند حضور خود در ی افغان در سالھازنان

 را در ی را گسترش دھند، آنھا چند قبل طوماری مختلف اجتماعیعرصه ھا
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 کشور ني ای جمھورسي زنان امضا کرده و به رئهي از محو خشونت علتيحما

 جمھور با سيرئ. ستي نی عضو دادگاه عالیاز زنان کس:  سراج گفتخانمدادند

 دادگاه یحاs سه تن از اعضا. آنکه وعده کرده بود اما به وعده خود عمل نکرد

 زن به عنوان کي که مي ھستدواريما ام. رسد ی ماني شان به پای دوره کاریعال

 حاs ني کل ھمیدستان حال معاونت دانيدر ھم.  شوددهي برگزیعضو دادگاه عال

 را در تي وضعتواند ی کار مني امياگر موفق شو.  زن وعده داده شده استکيبه 

 . بھتر کندزي کل نیدادستان

 یوقت:  گفتی سی بی مجمع قضات زنان افغانستان به بسي رئ،ی رسولهيانس

ن در  زکي تي دارند، پس موجوديی زن در سراسر افغانستان مسند قضا١٨۶

 ني زن به اکي حداقل دي ندارد و بای و قانونی قضا، منع شرعی عالیشورا

 ني اکنم ی شود، فکر می زن عضو دادگاه عالکياگر حداقل .  کنددايشورا راه پ

 جادي محو خشونت در افغانستان ای را خواھد کرد که محکمه اختصاصشنھاديپ

پرونده (اي قضانيورد ا شود مطمنا اجراآت در مجادي محکمه انيشود و اگر ا

 . خواھد شدعتريسر)  زنانهي مربوط به خشونت علیھا

 و ی زنان در دستگاه عدلشتري خواستار نقش بی دفاع از حقوق زنان در حالنھاد

 از ی مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشونيسي کمشتري شده اند که پيیقضا

 .ور خبر داده بود کشني زنان در اهي روز افزون انواع خشونت علشيافزا

 دي ندارد و بای و قانونی قضا، منع شرعی عالی زن در شوراکي تيموجود"

 ی زن عضو دادگاه عالکياگر حداقل .  کندداي شورا راه پني زن به اکيحداقل 

 محو ی را خواھد کرد که محکمه اختصاصشنھادي پني اکنم یشود، فکر م

 اجراآت در ا شود مطمنجاديمه ا محکني شود و اگر اجاديخشونت در افغانستان ا

 خواھد عتريسر)  زنانهي مربوط به خشونت علیپرونده ھا(اي قضانيمورد ا

 ."شد

 تنھا در ھشت ماه اول سال ون،يسي کمني اساس آمار ارائه شده در گزارش ابر

 و ی ناموسی مورد قتل ھا۵٧ ،ی چھل مورد تجاوز جسنیدي خورشیجار

 دفاع از حقوق زنان در ی ھانھاد . شده زنان ثبتهي مورد خشونت عل۴۵٠٠
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 با متخلفان ی و فرھنگ عدم برخورد جدی سوادی ب،یافغانستان، فقر، نا امن

 .  دانندی خشونت در برابر زنان مشيقانون را از عوامل عمده افزا

 هي کرد که بر اساس آن خشونت علبي تصوی قانونري اخی در سالھاافغانستان

 از مناطق یاري قانون ھنوز در بسنياما ا.  شودیه مزنان و کودکان جرم پنداشت

عرصه مختلف  زنان افغانستان در حال حاضردر. شودی نمیافغانستان عمل

 ی می حضور را ناکافني از زنان ای، اما شمار  حضور دارندی و اجتماعیاسيس

  )٢٠١٣/ ١/ ٣١ (bbc .دانند

  

است که يک روزنامه آستراليايی گزارش داده :صدای امريکا گفت

 پس از کشتن مردھا درخاص ارزگان،شجاعی،قوماندان تفنگداران زير فرمان 

به زنان و دختران تجاوز گروھی می کنند و حتی در بعضی موارد پستان ھای 

اگر اين ادعاھا درست ثابت شود، اين شايد اولين بار . ُزنان را با دندان می برند

به    از تجاوز جنسی بر زنان در تاريخ جنگ ھای داخلی افغانستان باشد که

 وبسايت صدای ٢٤/٣/٢٠١٣(» .حيث يک تکتيک جنگی کار گرفته می شود

 )امريکا

  :را به تعليق سوق داد"خشونت عليه زنانمنع "پارلمان قانون 

،به ٢٠١٣يکی ازکارنامه ھای ننگين پارلمان افغانستان در اواخرماه می 

بعد از . مظلوم افغانستان است" منع خشونت عليه زنان"تعليق در آوردن قانون

 ٢٩پخش خبربه تعليق در آوردن قانون منع خشونت عليه زنان افغان، در تاريخ 

می،خانم دانشمند وبا احساس افغان، خانم شيما غفوری ، ضمن مقالتی صدای 

اعتراض خود را عليه تصميم نابجای پارلمان افغانستان بلند کرد و از ھمه 

دافع حقوق بشر تقاضا نمودند تا در برابر اين تصميم رسانه ھای ونھاد ھای م

سايت آسمائی . عقبروانۀ پارلمان صدای اعتراض وانزجار خود را بلند نمايند

برمبنای آن تقاضا، فراخوانی عنوانی تمام افراد آگاه وچيزفھم و سازمانھا 

ونھادھای مدنی بدست نشر سپرد که ميتوان ليست طويلی ازدانشمندان، 

اران، شاعران، ھنرمندان، سازمانھا سياسی ونھادھای مدنی را در سياستمد
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ًمتعاقبا خانم . ھمسوئی با آن فراخوان درآسمائی  ديد واحساس خوشنودی کرد

بيدار وقلم بدست ديگر آفغان، صالحه وھاب واصل، در مقالتی محققانه  ومستدل 

د نوشتندکه خويش برعملکرد نابخردانۀ اعضای بھانه جوی پارلمان نقدی مستن

در پورتال افغان جرمن در دريچۀ نظرخواھی قرارگرفت و با خواندن آن ميتوان 

  .به عمق فاجعۀ قانون نافھمی وقانون نشناسی پارلمان پی برد

  

با آنکه اين قانون ولو تصويب ھم شود، تاثيرچندانی برکرکتر خشن 

رای زنان افغان  مردان خودخواه افغانستان نخواھد داشت، اما اين عمل پارلمان ب

نشان داد که م6 و روضه خوان وپيشوای مذھبی،اگر وکيل پارلمان ھم 

بشود،بازھم بيسواد و بيخبر از نياز عصرو زمان تشريف داردو به بھانه دفاع 

ازدين، سعی خواھد کرد تا چون سدی آھنين جلو پيشرفت ورشد ذھنی وفکری 

در زندگی از وی بگيرد ، وآزادی و حق تحصيل وحق کار وحق انتخاب زن را 

زيرا که زن با تعليم وآموزش علوم معاصر ميتواند به حقوق و وجايب خود 

وخانواده درجامعه پی ببرد وبا تکامل شخصيت ورشد استعدادخود به آنچه در 

  .فوق ذکرشد، دسترسی پيدا کند

  

پارلمان افغانستان، به استثنای عدۀ معدودی ، مصداق  ھمان سخن تلخ 

ق م6ل جويا نماينده جسوروsيت فراه را دارد که برسر آن سخن عضويت اما دقي

او پارلمان را به (خود را در آن محل از دست داد ولی از قول خود برنگشت

اکنون نيز عين سخن م6لی جويا راميتوان در ک6م ). طبيله تشبيه کرده بود

ريق يوتيوب برخی از شعرای شجاع منتقد افغان درمحافل شعرخوانی ويا از ط

خران،لنده غران ،جانی واکر نوشان، رشوت : شنيد که پارلمان را جايگاه

خوران، معامله گران و قاچاق بران مواد مخدر و نوکران حلقه بگوش 

  . کشورھای خارجی مينامند

 منع خشونت عليه زنان ازجانب تخمين چھارسال قبل خبر تصويب  قانون

وزيرامورزنان افغانستان .  مژده داده شد به زنان افغانرئيس جمھور حامدکرزی

ضمن محفلی به تعدادی از ) ٢٠٠٩اکتوبر٢۴(خبرانفاذ اين sيحه را درروز 
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خانمھای دعوت شده  اع6م داشت واظھارخوشوقتی نمود که اين sيحه تا 

قبل ازنشراين . حدودی از حقوق زنان در برابر خشونت جلوگيری خواھد نمود

ما : در كنگره امريکا گفته بود ) كارولين مالوني( مريكاييگذار ا خبر،  يک قانون

منع خشونت عليه زنان كه ) قانون(   ساعت گذشته مطلع شديم كه sيحه٢٤طي 

در پارلمان افغانستان در انتظار تصويب است ، قرار است به امضاي پرزيدنت 

  . كرزي برسد

افغانستان كه  در طول سه دھه جنگ داخلي در  قانونگذار امريكايي گفت،

ھاي بھداشتي اين كشور انجاميده حقوق زنان پايم�ال ش�ده  به نابودي زيرساخت 

مادران در افغان�ستان پ�س از ك�شور افريق�ايي س�يرالئون دوم�ين ك�شور از . است

  . لحاظ مرگ و مير ھستند

در افغانستان از ھر ھشت زن يك تن ھنگام زايمان جان خ�ود را از دس�ت 

 تن است و حت�ي بي�شتر ٤٨٠٠اين رقم در امريكا يك تن در در حالي كه . دھد مي

�رگ��ن م��ت اي��ه مراقب��ان ب��ورتيكه زن��ز در ص��ا ني��ان  ھ��ي زايم��ه و اساس��اي اولي�ھ

  . دسترسي داشته باشند، قابل جلوگيري است

�افه ك�رد، زن�ان در افغان�ستان  ع�ضو كنگ�ره��ه تنھ�ا امريك�ا  اض��ل ان� ب�ه دلي

 آنھ�ا ب�ه ،بلک�ه دھند  خود را از دس�ت م�يسوء تغذيه يا فقدان آب آشاميدني  جان

�ت در �����زات مراقب�����دان تجھي�����ل فق�����حی دلي�����ت مراکزص�����ود را از دس�����ان خ����ج

ھاي پ�ي در پ�ي در س�نين ب�سيار ج�وان ج�ان   آنھا به دليل زايمان ًع6وتا.دھند مي

  . دھند خود را از دست مي

�ت،��درھم�ان وق��حت عام��ر ص��ستانه  وزي��هافغان��اطمی ک��ای ف��راه آق��ا ھم�  ب

�فير اف��ا در س��ستان در امريك��ن غان��رانس اي��رای كنف��ضورداشت، ب��اتی ح�مطبوع

 كه برمبنای اين sيحه مرداني كه زنان را از تح�صيل، ك�ار و حضار اظھارداشت

�ت��اي  مراقب��حی وھ��د ص��روم كنن��تي مح��بھداش��د ب��ه خواھن��بس مواج��اه ح��ش م�ا ش

   ".شد

شود   باعث مي" غيرت"و " ننگ"، احساساتی چون در بسياري حاsت 

 مردان خانواده انواع مختلف خشونت را عليه زنان در درون خ�انواده اعم�ال که

 وي اين  گيرد، خانواده در برخي حاsت، ھرگاه زني مورد تجاوز قرار مي. نمايند
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 متھم، دست مجازاتدانسته به جاي رجوع به مراکز قضايي و" ننگ"مساله را 

 . زنند ميزن يا دخترمورد تجاوزبه قتل 

�ا، ت�وھين نم�ودن، ازدواج ر درون خ�انوادهل�ت و ک�وب د��اري و  ھ�ھ�اي اجب

  ھ�اي راي�ج در افغان�ستان م�ي تجاوز جنسي علي�ه زن�ان، از جمل�ه م�وارد خ�شونت

  .خشونت خانوادگي نوع معمول خشونت عليه زنان است. باشند

�اريخ ��ومبر٢۴ درت��ی،٢٠٠٩ن��ی س��ی ب��ه   ب��حت  عام��ول  وزارت ص�از ق

 ب�ه اي�ن .خب�ر دادزن�ان ت�ا آن ت�اريخ زی عمدی  حادثه خودسو١٠٠افغانستان از 

�اط،��تارتب��ری گف��ست خب��ک نش��ستان در ي��حت افغان��ر ص��اطمی، وزي� ۶۴ :امين ف

 م�ورد در ش�ھر کاب�ل، و بقي�ه ١٧مورد از اي�ن خودس�وزی ھ�ا در ش�ھر ھ�رات و 

پيش از اين مقامات محل�ی  .موارد در ديگر مناطق افغانستان به ثبت رسده است

در صد موارد خودسوزی در ميان زنان  ھرات خبر داده ١٠در ھرات از افزايش 

 .بودند

 درصد زنان افغان دچار افسردگی و م�شک6ت ٦٨ تا ٦٠به گفته فاطمی، 

، خشونت فيزيکی و دعوا ھ�ای تازوداج ھای اجباری و قبل از وق.روانی ھستند

ن خانوادگی، از عمده ترين مشک6تی است که زنان و دخت�ران در افغان�ستان ب�ا آ

  .مواجه ھستند

 ھزار معتاد به م�واد مخ�در ٥٠٠ از يک ميليون و : فاطمی ھمچنين گفت

را زنان تشکيل می دھند که به گفت�ه او، اي�ن موض�وع ھ�م % ١٣ ،در افغانستان

 .تا حد زيادی زمينه ھای افسردگی را برای زنان فراھم کرده است

�ان و��ور زن��اری وزارت ام��ا ھمک��حت ب��ت وزارت ص��اطمی گف��د ام�ين ف� چن

نھاد ديگر قانونی را برای کاھش خشونت عليه زنان در افغان�ستان ت�دوين ک�رده 

او افزود که اين قانون زمانی که اعضای شورای ملی در تعطي6ت تابستانی .است

بودند، از سوی رئيس جمھوری تائيد و امضا شده، اما بايد به ت�صويب ش�ورای 

  )٢٠٠٩/ ١١/ ٢۴ب  bbc.(ملی ھم برسد

مبر، به عنوان روز جھاني محو خشونت عليه زنان، در کابل  نوا٢٥روز

�عار ��ا ش��وش"ب��راي خ��ت ب��ضميني اس��ان ت��ايتي از زن��وانين حم��ق ق��ي  تطبي�بخت
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 زنان افغان و تع�دادي از  از سوي کميسيون مستقل حقوق بشر، شبکه" خانواده

  . نھادھاي مدني، تجليل گرديد

ت عليه زنان، از ھمان بگفتۀ وزيرامور زنان افغانستان،قانون منع خشون

�ضائی ��دلی وق��ای ع��اد ھ��وی نھ��ات از س��ز ووsي��ون درمرک��ا کن��يح ت��اريخ توش�ت

مدنظرگرفته شده و مطابق آن عمل شده اس�ت، چ�را اي�ن ق�انون ت�ا ح�ال ب�ا مت�ون 

شرعی مغايرت نداشت ، ولی حاs به بھانه مغايرت با شريعت از س�وی پارلم�ان 

  به تعليق سوق داده شد؟

ً حتما ميداند که در چھارسال قبل ھ�م ش�ريعت ھم�انی ب�ود وزيرامور زنان

که امروز است،ولی در آن وقت در مقابل آن از سوی ھيچ نھادی مخالف�ت ن�شد، 

واکنون مخالفت ميشود، پس به نظرميرسد ک�ه افغان�ستان در آن وق�ت م�شک6تی 

که امروز با ھمسايگان خود دارد، نداشت، وبنابرين مشکل ت�صويب ق�انون من�ع 

ونت علي�ه زن�ان، م�شکلی اس�ت ک�ه ازخ�ارج ديکت�ه ش�ده ومي�شود وھ�دف آن خ�ش

اينست تا حکومت افغانستان را در اذھان جامعه جھانی، نھاد ھای م�دافع حق�وق 

بشر وحقوق زنان وطبقۀ مظلوم زنان افغانستان محکوم کند وتحت فشار بگذارد 

  .تا از امضای معاھدۀ امنيتی با امريکا منصرف سازد

  محکوم کرد و راافغان "خشونت عليه زنانمنع "تعليق قانون بايد مشی 

  !           از جنبش  زنان، تاسرحد پيروزی در امر حصول حقوق شان حمايت کرد

 

  :سی قتل ھای نامو افزايش

 م�ستقل حق�وق ونيسي�کم بحوال�ۀ ٢٠١٣بی بی سی در ت�اريخ نھ�م ج�ون 

 افغان�ستان  دریاوز جن�سو تج" یقتل ناموس"بشر افغانستان از چھار صد مورد 

 تياند که حساس   گفته حقوق بشرونيسي کممسئوsن .خبر داداخيرظرف دو سال 

شود و " کتمان"ھا   گونه خشونتني از ایادي باعث شده که موارد زی سنتديشد

 .به ثبت نرسد

  داد حي توض حقوق بشرونيسي بخش امور زنان کمسي صبحرنگ، رئايثر
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���ته ب��ال گذش��ه در دو س��٢۴٠از شيک��ل ناموس��ورد قت��ی م��ورد ١۶٠ ازشي و ب� م

 . نھاد ثبت شده استني در سراسر افغانستان در دفاتر ایتجاوزجنس

�انم��ه اخ��ت ک��بحرنگ گف�� ص��شونتني��ار  خ��ل آم��ا ن  ک��ھ��وارد ست،ي��ه م� بلک

�س��ري دیاريب��وگ��انوادهی از س��  خ��ته م��ه داش��ان نگ��ا پنھ��ود یھ��انم .ش��ول خ��ه ق� ب

�بحرنگ،��لنياص��ا ب  قت��ھ��ه دلشتري�� ب��ردان  الي��ا م��ران ب��ان و دخت��تن زن��اط داش�رتب

�دادن ب�ه ازدواج اجب�ارگان�ه،يب��ه، ت�ن ن��ای ف�رار از خان��راز ع6ق�ه و تقاض� ی و اب

 . دختر، صورت گرفته استیازدواج از سو

 و ھ�ا ن�هي بن�ابر زم،ی ن�وع قت�ل ناموس�نيت�ر  جي�را: " گزارش آم�دهني ادر

ارج از عق�د ازدواج  خ�ی است که ب�ه خ�اطر ارتب�اط جن�سی آن، قتلینيشيعوامل پ

����ورت م���گ یص���اھ. ردي���سایگ���یلي م���ه ھ���چي ک���اط الزام���ا ری ارتب���ا ب���سۀبط�� ی جن

 ی سوء ظ�ن ک�ام6 شخ�صکيًندارند، صرفا با ' یتجاوز جنس'ی و حترمشروعيغ

مث6 فرار زنان .  شودی منجر به قتل ناموستواند  یو بدون سند نسبت به زنان، م

 ی منجر به قتل ناموسیول ست،يجرم ن افغانستان نياز خانه، ھرچند مطابق قوان

��ردد یم��اوز جن�س٣۵  ."گ��ام6ن تج��انينزدرا  ی درص�د ع��در، اني� قربانک��د پ� مانن

، ت�شکيل داده ان�د ک�ه دري�ک ک�شوراس6می،خبری ب�سيار هيبرادر، عم�و و ھم�سا

  .تکاندھنده محسوب ميشود

  زن هيھا عل  از خشونتیاري حقوق بشر آمده که بسونيسي گزارش کمدر

 نگ�رش، ب�ه ني ابراساس.شود ی مهي نسبت به زنان توجیاس نگرش جنسبر اس

 ستهي� نگرخ�ورد،  ی م�ی جن�سزي� ک�ه ب�ه درد رف�ع غرایًزن صرفا به عنوان اب�زار

 ی پ�ا،ش�ايد دي�گو ی س�خن م�ی حت�ی ب�ا ک�سیو تصور شود ک�ه ھرگ�اه زن�. شود یم

 کي� نگرش، زن را ب�ه عن�وان نيا.  استاني در مگانهي بی با مردی جنسليمسا

 هي�توج' حفظ ن�اموس'و اسارت زن را به خاطر تحت نظارت گرفته  یطعمه جنس

 و ريً معموs افراد فقی تجاوز جنساني قربانون،يسي گفته مسئوsن کمبه.دينما یم

 .کم درآمد ھستند

�کم��راونيسي��شر ب��وق ب��ستقل حق��شونت علی م��وارد خ��اھش م�� ک��ان هي� زن

 هي� قانون من�ع خ�شونت عل"ن و  قانوتي حاکمی کرده است که در راستاشنھاديپ
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 ھ�ا تي� در ھمه وsی خانوادگیھا  و دادگاهردي صورت گیشتري بیھا  ت6ش"زنان

  . شودليتشک

  

   افغانستانبرخی از و�ياتبازار درفروش زنان درخريد و

   

 

 ی حمل سالجار١٠ و حج و اوقاف افغانستان روز شنبه  ارشادوزارت

 در نطرفي دور به ایادعا نموده است که زنان از گذشته ھا) ٢٠١٣مارچ٣٠(

 ننگرھار به فروش تي از وsيی کشور مخصوصا در قسمت ھایمناطق سرحد

 مردان در بازار مورد تبادله و ی انفرادتي و ملکاءي رسند و زنان به مانند اشیم

 .رنديگي قرار مفروشو  ديخر

 تي وsی است که در مناطق مرزني تحمل ارقابلي تلخ تر و بسا غسخن

 که زنان توسط رد فروش زنان وجود دای ھاتيننگرھار با پاکستان مارک

 به فروش یزي در قبال پول ناچگري دی و شوھرانشان به مردانشاوندانيخو

 و یمود داشته و بزرگان قو طرف وجني دور به ااني معامله از سالنيا. رسنديم

 را ی فراوانی بازار ت6ش ھاني مختلف در سرحدات در رونق اليافراد با نفوذ قبا

 .دھنديبه خرچ م
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 زنان را نواري شی از ولسوالی از مھمند، رودات و بخش اعظمیمناطق

 ی و فروش زنان آورده و ساعت ھادي خرتي در مارکی گروھاي یبصورت انفراد

 حق رسندي که به فروش میزنان. گذرانندي فروش آنان م را بر سریاديز

 به دي ندارند و باشي خوۀندي در مورد سرنوشت آی اظھار نظراياعتراض و 

 ھم اي اش و لهي گردند که مردان قبی سرنوشتمي دھان بسته تسلزي کنکيمانند 

 . کنندی اتخاذ مميشوھرانشان در مورد آنان تصم

sبر یگري مناطق؛ عامل دني مردان افيضع از جمله اقتصاد یگري دليد 

 از گزارش ھا روزانه بصورت ی بر اساس برخیو حت. فروش زنان است

 در مورد منع ی دھی مناطق آگاھنيدر ا. رسندي دو زن به فروش منيانگيم

 ر فرھنگ مروج دکي ۀ روند به مثابني است بلکه اري تأثیفروش زنان نه تنھا ب

 . شده استتيتثب و نهي نھادلي قبانيرسوم ا

 از اوج تي حکانواري مھمند، رودات و شی ھای زنان در ولسوالفروش

 قصه ھا ؛ی عزت و ناموس داررت،يغ.  کندیبحران حقوق زنان در افغانستان م

 ی باشد که مفھومی مناطق مني در نزد مردان ای کھنی ھایو اسطوره پرداز

 افکارشان ۀقين به خود و طر مردانيا.  آنان نداردی برای از نگاه انسانیچندان

 و با ارزش در یمي و آن را رواج قددھندي بر فروش زنان شان حق میمبن

 . پندارندی خود میلوي قبۀخاندان و جامع

 ی بخش ھا نتوانسته اند نفوذ خود مبنني در ايی قضای و نھادھاحکومت

 تيامن ی ثباتی رسوم را گسترش دھند و اکنون با توجه به بني از ایريبر جلوگ

 معام6ت روز به ني و ادهي گردیدي جدۀدر افغانستان فروش زنان وارد مرحل

 .ابدي ی مشيروز افزا

 ی در افغانستان ما با آغاز برده داراي که آشودي سوال مطرح مني ااکنون

 کشور ما در عصر نکهي ااي و ميزنان به صورت وحشتناک آن روبرو ھست

 . استی بشری رو به سقوط ارزش ھای و احترام به کرامت انسانیتکنالوژ

 چند سال اي و ی مربوط به سالجارمي که ما اکنون با آن مواجھیداديرو

 در ی مختلف حکومتی و در نظام ھای متمادی سالھادهي پدني بلکه اشوديقبل نم
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 از ی ھراسچگونهي به روند خود ادامه داده است و ھداريافغانستان مقاوم و پا

 . استامدهي نود ناپسند بوجی رواج ھاني اني مروجممنوع بودن آن در نزد

 ستي نزي جااني ادري اس6م و ساني اگر فروش زنان از نگاه دنحالي ابا

 رسوم ني و با محکوم کردن ادھندي نمیتي اھمدهي پدني بر ایني دیپس چرا علما

 ی مدافع زنان و ارگان ھای چرا نھادھازند؟يخ ی به مبارزه بر نمیبرده دار

 که زن یلوي قبۀافتي سازمان ی نظام ھاني اتي در کشور بر محکومیبشرحقوق 

 چرا حکومت در مقابل کنند؟ي اعتراض نمرساننديرا به مانند برده به فروش م

 مردان زن فروش را ني دھد و ای از خود اقتدار نشان نمافتهي سازمان مي جرانيا

 رساند؟يبه مجازات نم

 و روشن به آن داده نشده است  است که پاسخ واضحیادي زی ھاسوال

 آن از جامعه زدوده ی واقعی که خشونت به معنادوارندياما زنان افغانستان ام

 پروژه ی معمول برای ھای شعارھا و سمبول سازی برخجيشود نه آنکه با ترو

  . پا گذاشته شودري مختلف حقوق زنان در افغانستان زی ھایساز

 تي کرامت و انسانی ھستند که دارای زناننوار؛ي مھمند، رودات و شزنان

 ی شرم بزرگی مظالم انسانخي کنند که در تاری را تحمل میھستند؛ آنھا ظلم

 تر و عاق6نه تر ی جدی با نگاھزانهي زن ستی ھادهي پدنيبھتر است به ا. است

 ی راھھایانسان ري غی روش ھاني ای مبارزه و نابودی و در راستاميربنگ

 خود به ی تا باشد ما در ارزش گذارميري در نظر بگ حذف آنی را برایبھتر

حميرا :  نويسنده(.مي مبدل شوارمندي مناسب و معی الگوکيزنان افغانستان به 

 )ثاقب 

  ١٣٩٢ يازدھم حمل      ظاھر ديوانچگی: فرستنده 

 

  

  :شود حفظ ديبازنان ساله ١٢ یھا آورد دست

 ب�ه مناس�بت روز  وزارت ام�ور زن�انی که از سوی افغان در مراسمزنان

 تيسال گذشته در بھبود وضع١٢ یھا آورد  که دستگفتندمادر برگزار شده بود، 
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�ظ ش�ونددي�با��ا.  حف��ان م�ني��د،يگو ی زن��ه ادني در راه رس�ن�� ب��ول  آورد  دس�تني��ا پ�ھ

 . استدهيمصرف رس  بهیاديز

 که در بزرگداشت از روز مادر اشتراک کرده ی از مادرانیکي راھبه خانم

 زنان افغان تي بھبود وضعی برای حکومت افغانستان و جامعه جھانديگو یبود م

�ار��ا ک�� زیھ��ام دادهیادي��د و ا  انج��ان��تني��دا آورد  دس��ا سروص��ا ب��ا ھ��ال يیھ��ون س� چ

 تي که ق�ب6 زن�ان در چ�ه وض�عميھمه ما شاھد ھست«:  بروندني از بدي نبا٢٠١۴

 یھ�ا آورد س�توزارت ام�ور زن�ان د. قرار داشتند و حاs در چه وض�ع ق�رار دارن�د

 و م�ذاکره ب�ا ٢٠١۴ مثل س�ال يیھا  به حرفديھا نبا آورد  دستني دارد و ایاديز

 ».طالبان از دست روند

 در دي� گفت�ه اس�ت ک�ه وزارت ام�ور زن�ان بایامي� در پی کرزجمھور سيير

 بھتر س�اختن ی براديوزارت امور زنان با«:  زنان ت6ش کندیبھتر ساختن زندگ

�دگ��امیزن��ان گ��ا  زن��یھ��را م��ردارد و ب��ادرانیوثر ب��سوولی م��ه م��امتي ک��ه ني ت� نفق

�د، زم��ده دارن��ه عھ��انواده را ب��هيخ��دن��راھم کن��ار را ف��رد.  ک��ار ک��رانک��ود ی ب� بھب

 ». از مقام مادران استی مادران قدردانتيوضع

 ک�ه دي�گو ی دارد، م�ف�هي حکوم�ت وظیھ�ا  از ادارهیک�ي راھب�ه ک�ه در خانم

ان�د و از حکوم�ت  سال گذش�ته نگ�ران١٢ یھا آورد  از دست دادن دستیزنان برا

 . و ت6ش کنندیزير  حفظ آن برنامهی براخواھند ی میالملل نيو جامعه ب

 زن�ان ی ب�راطي که ش�راديگو ی منيچن  ھماني بامی وال،ی سراببهي حبداکتر

م�ا در «: ان�د  داش�تهزي نيیھا آورد  سال گذشت زنان دست١٢ اما در  دشوار است،

�را��وارطيش��دگی دش��ی زن�� ی م��رام،يکن���ه در ایطي ش�� ک��ا ني���ان از م��صر و زم� ع

 ت�ا مي و سخت در جدال ھستخواھد ی مضاعف دارد و کار مضاعف میھا خواسته

خانم » .مي تعادل برقرار کنکي خود ی و کاری اجتماع،ی شخصی زندگني بميبتوان

�راب��تیس��«:  گف��ا نم��واھ یم��ه اميخ�� ک��تني��ارات و دس��ت  آورد  افتخ��ا را از دس�ھ

 ».ميبدھ

 آوردھا دست

 ی ساخت پ6ن کارکند، ی مادي که وزارت امور زنان از آن يیھا آورد دست

���رایمل��شونت علی ب��و خ��انون مح��ستان، ق��ان افغان�� زن��تهي��انون سرپرس� ی زن، ق
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 یسي طرح پالر،يپذ بي زنان آسیتي قانون خانواده، مقرره مراکز حمام،يتيکودکان 

 زنان�ه، یھ�ا  ب�اغن، زن�ای ب�رایش مراکز آموزجادي ا،ی زنان زندانتيبھبود وضع

 یھ�ا اس�تي ری و س�اختمان ب�رای دس�تعي ف�روش ص�نایھ�ا تي�ھ�ا، مارک خان�ه کتاب

sباشند ی ماتيامور زنان در تمام و. 

�م�� ھ�� وزنيچن��ري��ان م��ور زن��گو ی ام��دي��سات مل��ا موس��اھم ب��ه در تف� و ی ک

��� نيب��هي زمیالملل��هن��شاف برنام��عه و انک��ا  توس��ال یھ��ا س��ان ت��ور زن� وزارت ام

 . استدهي، فراھم گرد٢٠١٨

�سن���ضنفر،ح���انو غ��� وز  ب���ري���ان م���ور زن���گو ی ام���دي���اس برخ���ه براس�� ی ک

�اھم��ه تف��ش نام��ان در بخ��ا زن��ا ھ��صادیھ��ی اقت��د م��وند ی توانمن��از طر«: ش��د قي� عق

�اھم��ه تف�� نام��سات مل��ا موس��ا ب��یھ�� ني و ب��رایالملل��الی ب��ا  س��ا ٢٠١٣ یھ� ٢٠١٨ ت

 اساسبر.  استدهي فراھم گرداتيھا در وs  برنامهی توسعه و انکشاف برخنهيزم

sام و����آن در تم���شاتي���ان در بخ���ا  زن���صادیھ���ی اقت���د م���وند، ی توانمن��� تقوش�� تي

�د��تایتوانمن��ان در روس��ا، ا  زن��اديھ��وقج��ات حق��ز مطالع��وق ی مراک��وزش حق� و آم

�رع��انونیش��ان از طری و ق�� زن��ا و خطقي�� علم��ا بي��سجدھا،یھ��ا  م�� ظرفی ارتق� تي

�ته��ان در رش��ا زن��ریھ��ارت، رھب�� و ی تج��شاف داده م��ود یاداره، انک��انم » .ش�خ

���ضنفر م��گو یغ��د،ي��س از تاس��ان پ��ا سي وزارت زن��ت ت��رده اس��6ش ک��ون ت��ا کن� ت

 . مادران باشدی مصوون برای فضاجادي ای برای خوبساز نهيزم

 در دي گفته است که وزارت امور زنان بایامي ھم در پی کرزجمھور سيير

 بھتر س�اختن ی براديور زنان باوزارت ام«:  زنان ت6ش کندیبھتر ساختن زندگ

�دگ��امیزن��ان گ��ا  زن��رایھ��ردارد و ب��وثر ب��ادرانی م��سوولی م��ه م��امتي ک��ه ني ت� نفق

�د، زم��ده دارن��ه عھ��انواده را ب��هيخ��دن��راھم کن��ار را ف��ار .  ک��ردنک��راک��ود ی ب� بھب

 نيچن�  ھ�مجمھ�ور سي�ي رامي�در پ» . از مقام مادران استی مادران قدردانتيوضع

 تي بھبود وضعی در افغانستان، برایالملل ني و بی ملیھاگفته شده است که نھاد

���ادران ب��ضاعت، یم��هب��ا  برنام��وثر را رویھ��ت ی م��دي گدس��بح٨ (.رن�/ ١٧/٦:  ص

٢٠١٣( 
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  فصل ششم

  حقوق زنان ه  در رابطه ب تحليلی-  مقاله علمیشش

  

  اولمقالۀ 

  قانون احوال شخصيه اھل تشيع وبرخی نظريات علمای شيعه

  

  :مقدمه

  ببع�د ت�ا م�اه ھ�ا در م�ورد ٢٠٠٩ م�ارچ٣١دا واعتراضاتی که از سروص

پ�س از ام�ضای آن از س�وی رئ�يس جمھ�ور " احوال شخصيه اھل ت�شيع"قانون 

افغانستان، در مطبوعات ورسانه ھای جمعی در سراس�ر جھ�ان ب�راه افت�اده و ب�ا 

مخالفت وانتقادات شديد نھادھا وگروه ھای مدافع حقوق بشر وبرخ�ی ازرھب�ران 

کشور ھای  بزرگ جھان روبرو گرديد و آنرا نقض صريح حق�وق ب�شر وحق�وق 

زن دانستند و به مثابه برسميت شناختن تجاوزجنسی عليه زنان  تعبيرگرديد، و 

�ود��ری خ��رويس خب��رآن در س��شار خب��د از انت��ا، دو روز بع��دای امريک�/ ۴/ ٣(ص

سی مزدوجين ،قانون جديد برای اھل تشيع افغانستان را قانون تجاوز جن)٢٠٠٩

�ت��د وگف��دافع : نامي��ای م��روه ھ��يح گ��ستان تقب��شيع افغان��ل ت��رای اھ��د ب��انون جدي�ق

حقوق بشر را برانگيخت�ه اس�ت ک�ه ميگوين�د تج�اوز جن�سی م�زدوجين را ق�انونی 

  . خواھد ساخت

  

روپرت کولويل س�خنگوی کمي�سيون حق�وق ب�شر مل�ل متح�د ميگوي�د اي�ن 

اند روابط جنسی با ش�وھرش را سند تصريح ميکند که زن تنھا در صورتی ميتو



 ٣٣١ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

�د��ريض باش��ه م��د ک��رک . رد نماي��ان را از ت��ان زن��انون ھمچن��ن ق��ت اي��خنگو گف�س

اي�ن . منزل�شان، ک�ار ک�ردن و ي�ا رف�تن ب�ه مکت�ب ب�دون اج�ازۀ ش�وھر من�ع ميکن�د

�را ��رزی آن��ور ک��يس جمھ��ده و رئ��صويب ش��ستان ت��ان افغان��رف پارلم��انون از ط�ق

وق بشر ملل متحد از افغان�ستان خواس�ته نيوی پيلی کمشنر حق. امضا کرده است

�وق ��ی و حق��انون اساس��ی از ق��ۀ او تخلف��ه بگفت��د ک��و نماي��انون را لغ��ن ق��ت اي�اس

  ."اساسی بشری است

اليزابت بدن تير، يک�ی از زن�ان دان�شمند ون�امور  فيلسوف معاصرفرانسه

�سويان ��ان فران��دی درمي��ام بلن��ه از ارج ومق��شور ک�آن ک

�ا انت�شار ��صيه برخ�وردار اس�ت ، ب��انون اح�وال شخ�خبرق

�ا ��اه ام��التی کوت��ده ومق��اثر ش��ستان مت��شيع درافغان��ل ت�اھ

�ورد ���رزی را م���د ک���ت  و درآن حام���ده نوش���خت ارزن��س

�ت ��ه  اس��راداده وگفت��ت ق��رای :"م6م��ه ب��رزی ک��د ک�حام

�ا ��ود، آي��ا ب��ی ھ��د غرب��ستان کاندي��وری افغان��ت جمھ�رياس

ور در ب�ارۀ زن�ان قانون م�شکوکی  را ک�ه م�اه گ�ـذشته از ط�رف پارلم�ان اي�ن ک�ش

تشيع تـدوين گرديده و از طرف او توشيح شده بـود، مانـع انف�اذ آن خواھ�د ش�د؟ 

  :وسپس به اصل ماجرا پرداخته ادامه ميدھد

  ماجرا از چه قرار است ؟ 

 اين قانون به صراحت برآمدن زن را از خانه و رف�تن اورا ن�زد داکت�ر -*

   .غرض مشک6ت صحی بدون اجازۀ شوھر منع ميکند

گي�رد و ب�ه   اين قانون در حالت ط6ق اوsد يا اوsد ھا را از مادر  م�ی-*

.                                                                                                         پدر يا پدرک6ن می سپارد

�ت اي�ن ق�انون ب�ه زن ام�ر ميکن�د در براب�ر خواس�ت ش�وھر ب�رای م-*�قارب

و بند اخي�ر ب�ه ص�راحت عم�ل تج�اوز ب�ر زن از . تسليم باشد) در ھر حال(جنسی 

طرف شوھر را مشروعيت می بخشد، که با شندگان تاريک نظر اھل سنت کشور 

 .نيز آنرا به نظر خريداری می نگرند

اين وثيقه چيز ديگری نيست بجز مجاز دانستن  و بازگشت افغانستان به 

و بر خ6ف  مواد قانون اساس�ی ) زمان طالبان( تاريخ آنسال ھای تاريک ترين 
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 اين کشور، و چيز ديگری نيست به ج�ز ي�ک معامل�ه گ�ری فروماي�ۀ ٢٠٠۴سال 

سياسی برای بازگشت احتمالی حام�د ک�رزی ب�ه کرس�ی رياس�ت و پي�روزی او در 

بلی کرزی می خواھد آرای م�ردم ھ�زارۀ افغان�ستان را . انتخابات ماه آگست آينده

: به اين معنی که :  زنان به دست آرد" برده گی" يمت مشروعيت بخشيدن به ق

  ".به من رای بدھيد و در برابر آن بادار و مالک ب6 منازعۀ زنان تان باشيد"

حتماً  کرزی خواھد گفت اين رسم و رواج از س�ابق وج�ود داش�ت ص�رف 

حتی برای در اين متن آن رسوم و عنعنات مردم اھل تشيع مرتب گرديده است و 

ُبھتر شدن آن سن ازداج دخت�ران را از ن�ـه س�الگی ب�ه س�يزده س�الگی بلن�د ب�رده 
ُبا امضای اي�ن ق�انون آزادی ک�ـش ک�ه از ط�رف ام�ام مح�سنی ت�سويد ش�ده .  است

است، کرزی نشان داد که از دل و جان طرفدار دفاع و حمايت  از مردان است و 

  !!شی نداردحقوق زنان و اخترام قانون اساسی برايش ارز

بر ع6وۀ اين معامله گ�ری منف�ور انتخاب�اتی س�وال مھمت�ر ديگ�ری مط�رح         

ميگردد و آن قدرت يافتن ھسته ھای مذھبی بر قوانين مدنی است با نتايج نفرت 

در جمھوريت ھا و سلطنت ھای که خ�ود را اس�6می . انگير و رقتبار آن بر زنان

لط اس�ت، زن�ان ھيچگ�اه و اب�دا ً حق�وق م�ی نامن�د و ش�ريعت اس�6می در آنھ�ا م�س

مثل کشور مراکش که دولت آن س�عی . مساوی با مردان ندارند و نخواھند داشت

دارد حالت مدنی زنان را بھبود بخ�شد ول�ی اح�زاب پرق�درت م�ذھبی در براب�ر آن 

  .می ايستند و برندۀ آرا ھم می شوند

 ب�6 اس�تثنی م�ساويانه درھ�ۀ ادي�ان اين ثابت است که افراطيون مذھبی ِ ھم       

 برابر زنان احساس تنف�ر دارن�د و زن را ب�رای معاش�قه و مجامع�ت خ�وش دارن�د

  .ش نمی دانندولی sيق عشق ورزی و دوست داشتن

ديموکراسی که غربی ھا در اين کشور ھا آورده اند و می خواھن�د ق�درت 

اگ�ر !  قانون مدنی بر دستورھای مذھبی فايق آيد در حقيقت ش�وخی ب�يش ني�ست

تعجب آورھم باشد بايد گفت که صلح در جھان تنھا ب�ه قيمت�ی بدس�ت خواھ�د آم�د 

پنداش�ته م�ی ش�ود،  و بدس�ت آوردن ) جدائی سياست از دي�ن(يا " sئيسيتی"که 

�عب ��وار و ص��ست دش��ی کاري��ت ديموکراس��ان و حماي��وق زن��ۀ حق��رای تقوي�ِآن ب
  !!العبور
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�اختن���رف س���رای منح���ست ب���از ني���ت مج���ن حال���س در اي���تقامت پ�� از اس

�ست" sئي�سيتی"��تمداد ج��ذھبی اس��ات م��وم و عنعن��ی و . از رس��پ غرب��ر چ�عناص

که برای پذيرفتن چادر و برقـع زنان  )relativistes (ري6تيويست ھای مغرض 

مجادله دارند و برای ثبوت اين امر شعارھای ضد نژادی سر ميدھند، بايد بدانن�د 

ن مذھبی می افتند و ناخود آگاه به فائدۀ که آنھا با اين کار شان در بازی افراطيو

از مح�و .آنھا عمل م�ی کنن�د ، خاص�تا ً در جھ�ت تقوي�ۀ طالب�ان افغ�ان و پاک�ستانی

کردن زن در جامعه شروع می کنند ، و بعدا ً از چشم م�ردم پنھ�انش م�ی کنن�د و 

  . سپس با جبر و به نام خدا و بنام پدر و شوھر مطيع اش می سازند

 کانادا اخيرا ً متذکر شده است که غربی ھ�ا تنھ�ا ب�رای وزير امور خارجۀ

دستگيری بن sدن به افغانستان نرفت�ه ان�د بلک�ه ب�رای حماي�ت از حق�وق ب�شردر 

عموم و بلخاصه دفاع از حقوق زنان بدانجا رفته اند تا زنان اين کشور وقت آنرا 

  .ات يابنددريابند که سواد بياموزند و تحصيل کنند و از زنجير ھای خرافات نج

حتماً  بايد مدت زيادی انتظار بکشيم تا نسل ديگری در افغانستان بوجود 

آيد ، مصارف ھنگفتی را متقبل شويم  و م�رگ عزي�زان بي�شماری را بگ�رييم ت�ا 

اين يگانه راھی است . اين کشور بتواند در برابر وحشت و خرافاتن مقاومت کند

ق�وق زن�ان افغ�ان دف�اع نم�ائيم و که با آن می ت�وان از حق�وق ب�شر بلخاص�ه از ح

  .نگذاريم که فاجعه ايکه پيش بينی می شود به حقيقت بپيوندد

بسياری امروز به اين فکر اند که بايد بيش از اين ما در اين کشور ب�اقی 

به يقين اينھا کسانی اند که . نمانيم و دستان خود را باs کرده از آنجا خارج شويم

�وق زن و حم��ا حق��ی ب��صورت حتم��ر و ب��ا آن س��ستند و ب��اوت ھ��ی تف��ت از آن ب�اي

را ک�ه بع�د از " وين�ستون چرچي�ل " وقت آن�ست ک�ه جمل�ۀ مع�روف .کاری ندارند

: اظھار نمود به آن�ان گوش�زد کن�يم ) Munich(عقب نشينی از معرکۀ ميونيش 

�لح را نج�ات داده اي�د : " او گفت�ه ب�ود��ا حف�ظ ش�رف ص��ر م�ی کني�د ب��ر!! فک�!! خي

�د ��ه اي��رف را باخت��تش��ا شماس��گ ب��ان!"(و جن��ه -افغ��رمن آن6ين،مقال��ت " ج�حال

  )ترجمه ولی احمدنوری" رقتبار زن در افغانستان

اين بود نظريات يک زن دانشمند از فرانسه که نه ش�يعه اس�ت ون�ه س�نی 

�سان آزاد ��ک ان��وان ي��ی ب�ه عن��دارد ول��ذھبی ن��صب ودش�منی م��ی تع��يچ طرف�وب�ا ھ
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بی ق�راداده ومحتوي�ات آن�را بخ�اطر انديش حقوق زنان اھ�ل ت�شيع را م�ورد ارزي�ا

  .ضد زن بودنش محکوم ميکند

 

  :برخی نظريات پيشوايان شيعه در باره زنان 

از امامان وپيشوايان بزرگ شيعه  سخنان قابل توجھی روايت ميشود که  

  :برخی از آنھاچنين است 

�ه ��ج الب6غ��خنان( درنھ��ى«س��6م» عل��ارم اس��ۀ چھ��ان ) خليف��اره زن�، در ب

اى مردم بدانيد که زنان ناقص ايمان ، ناقص بخت و « :  که ميگويدروايتى است

�رد ھ�ستند��از و روزه در . ن�اقص خ��شان از نم��ان بازنش�ستگى اي��صان ايم�ان آن�نق

ول�ى نق�صان خ�رد اي�شان گ�واھى دو زن ک�ه مع�ادل . روزھاى حيض شان ميباش�د

 ول�ى نق�صان بخت�شان در اين�ست ک�ه مي�راث ش�ان. گواھى يک مرد است، ميباشد

بنابرين بکوش�يد از زن�ان بپرھيزي�د و ازخوب�ان آنھ�ا . نصف ميراث مردان است 

برحذر باشيد و اگر شمارا بکار نيکى فرابخوانند از آنان اطاعت مکني�د ت�ا مب�ادا 

�د��ان کنن��ت وادارت��اى زش��ار ھ��د وبک��ع ورزن��سن (» .طم��ه مح��ج الب6غه،ترجم�نھ

ه بازشناسى قرآن ،بحوال٣٨٦، ٣٥٨، صص ١٣٦١فارسى، تھران ، اميرکبير، 

 ) ٣٠٥، ص 

  : و باز ازقول علی روايت است که فرمود

�رم " ����ول اک����ضور رس����ه ح����ه ب����ن و فاطم��) ص(روزی م

�ديم��ان دي��سيار گري���ضرت را ب��ديم و آن ح��رفياب ش��ه از . ش��فاطم

ش�ب مع�راج ک�ه م�را : پدرش علت گريه را پرسيد؟ حضرت فرمود

�ديد دي�دم و به آسمان بردند زناني چند از امت خود را در عذاب ش

فاطمه به پدر ع�رض ک�رد مگرراج�ع ب�ه . گريه من براي آنھاست 

دي�دم زن�ي را ک�ه ب�ه م�و : .ع�ذاب زنھ�ا چ�ه ديدي�د؟ ح�ضرت فرم�ود

و . ھاي سرش آويزان کرده بودند درحالی که مغ�زش م�ي جوش�يد

زني راديدم که او را به زبانش آويخته بودند و آب جوشان جھ�نم 

�د��ي ريختن��رو م��ش ف��ه حلق��ستانھايش و ز. ب��ر پ��ه ب��دم ک��ي را دي�ن



 ٣٣٥ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

�ورد و ��ي خ��ويش را م��دن خ��ت ب��ه گوش��ي را ک��د و زن��ه بودن�آويخت

زني را مشاھده نمودم که پاھايش . آتش در زير او شعله مي کشيد

را به دستھايش بسته، مار ھا و عقرب ھا را بر او م�سلط س�اخته 

بودند و زني کور و کر ديدم که او را در تابوت آتشين قرار داده و 

مغز سرش از تنش بيرون مي آمد و بدنش در اثر م�رض ج�ذام و 

�شد��ي مي��ه و از ھ�م مت6ش��ه قطع��ه در . پ�يس قطع��دم ک�و زن�ي را دي

و زني را مشاھده کردم . تنور آتش او را به پاھايش آويخته بودند

که گوشت بدنش را از جلو و عقب باقيچي ھاي آتشين مي بريدند 

زاندند و از روده ھ�اي و زني که صورت و دس�تھايش را م�ي س�و

و زني که سرش مانن�د س�ر خ�وک و ب�دنش ب�ه . خويش مي خورد

�ود��ذب ب��ذابھا مع��واع ع��ه ان��کل اsغ و ب��ورت . ش��ه ص��ري ب�و ديگ

س�گ ب�ود و آت�ش از پ�شتش وارد م�ي کردن�د و از دھ�انش بي�رون 

 .مي آوردند و م6يکه با گرز ھاي آتشين بر سر و بدنش مي زدند

�ه دا) ع(ح�ضرت فاطم�ه ��ن : ش�تندعرض��ول هللا ب�ه م�ي�ا رس

بگوييد که کار اين زنھا چه بوده ک�ه خداون�د آنھ�ا را چن�ين مع�ذب 

آن زني که به موي سرش : فرمودند) ص(حضرت . فرموده است

) ن�ا مح�رم(آويخت�ه بودن�د زن�ي ب�ود ک�ه م�وي س�رش را از م�ردان 

نمي پوشانيده است و آن زني که ب�ه زب�انش آويخت�ه بودن�د، زن�ي 

ر خورا اذيت م�ي ک�رده و آنک�ه ب�ه پ�ستانش آويخت�ه بوده که شوھ

بودند از ھمبستر شدن با شوھرش تمکين نمی کرده است و آنکه 

با پاھ�ايش آوي�زان ب�ود، ب�ي اج�ازه ش�وھرش از خان�ه بي�رون م�ي 

رفته است و آن زن که گوشت بدن خود را مي خورد زني بوده که 

زن�ي ک�ه بدن خود را براي نامحرم�ان زين�ت م�ي ک�رده اس�ت و آن 

�سته و ���ي ش���ود را نم���د، خ���سته بودن���ايش ب���ه پاھ���تھايش را ب��دس

لباسھايش را پاک نمي کرده و غسل جنابت به جا نمي آورده و به 

نماز اعتنايي نداشته اس�ت و آن زن�ي ک�ه ک�ور و ک�ر و sل ب�ود از 

. زنا فرزند به ھم مي رسانده و به گردن ش�وھر خ�ود م�ي انداخت�ه
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�ي ��دنش را م��ت ب��ه گوش��ي آن زن ک��ردان م��ه م��ود را ب��د خ�بريدن

�ي ��دنش را م��ه ب��رد و آنک��رار گي��ا ق��ه آنھ��ورد توج��ا م��ده ت�نمايان

سوزاندند و او روده ھاي خود را مي خورد، زني بوده که م�رد و 

�رو ��ه س��ت  و آن زن ک��انيده اس��ي رس��ديگر م��ه يک��رام را ب�زن ح

صورتش مانند خوک و بدنش به شکل اsغ بود، زنيست که سخن 

و آنکه به صورت سگ بود و آتش از . وده استچين و درغگو ب

پشتش داخل و از دھانش خارج مي ساختند، زني بوده خواننده و 

�ود��اه ح�ضرت فرم��وھر : آواز خ�وان، آنگ��ه ش��ال زن�ي ک�واي ب�ه ح

خود را به خشم آورد و خوشا به حال زني که ھمسرش را راضي 

�دارد��سايل، ص ." (ب��يح الم��فا، توض��ت هللا٢٩٨دکترش��ۀ آي� ،بحوال

 ) دست غيب شيرازی ،کتاب معراج، فصل اول

روايت مي کند ) روحانى عھد شاه سليمان صفوى( م6محمد باقر مجلسى

ح�ق تع�الى ب�راى زن�ان غي�رت ج�ايز نداش�ته اس�ت واز ب�راى م�ردان غي�رت « که 

قرارداده است ، زيرا براى مردان چھ�ارزن و از متع�ه وکني�ز آنچ�ه خواھ�د ح�6ل 

�را���ت و از ب���ده اس���ر گرداني���ت و اگ���رده اس���6ل نک���وھر ح���ک ش���ر ازي��ى زن غي

زن�ى آم�د خ�دمت .... شوھرديگرى طل�ب کن�د ي�ا اراده نماي�د ن�زد خ�دا زن�ا کاراس�ت

�ول��ضرت رس��ول ا) ص(ح��ت يارس��ود sزم هللا وگف��وھربرزن؟ فرم��ق ش��ست ح�چي

است که اطاعت شوھربکند و نافرمانى اونکند و از خانه بى رخصت او ت�صديق 

او ندارد وھ�ر وق�ت اراده نزديک�ى او کن�د م�ضايقه نکند وروزه سنت بى رخصت 

نکند اگرچه برپشت پاsن شتر باشد و از خانه او بى رخصت او ب�در ن�رود واگ�ر 

بى رخصت بدر برودم6يکه آسمان وزمين وم6يکه غضب وم6يکه رحمت ھم�ه 

ح�ق ک�ى ب�رمن از ھم�ه هللا گف�ت ي�ا رس�ول ا. او را لعنت کنن�د ت�ا ب�ه خان�ه برگ�ردد

 ، فرمودکه حق شوھر، پرسيدکه من برشوھرآنقدر حق ندارم که او عظيم تراست

قسم مي خ�ورم ب�ه خ�دايى ک�ه : آن زن گفت . برمن دارد، فرمود از صدتايکى نه 

�وھرنکنم��ز ش��ه ھرگ��ت ک��تاده اس��ت فرس��ه حقيق��را ب��سی،حليه (» .ت�محمدباقرمجل

  ) ٣٠٦، بحوالۀ بازشناسى قران، ص ٧٢، ص ١٣٦٢المتقين، تھران، چاپ 

  : هللا مشکينی از قول امام جعفرصادق روايت ميکندآيت
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در زم�ان پيغمبرص�لی :حضرت امام جعف�ر ص�ادق فرم�ود"

�سرش ��ه ھم��رد وب��سافرت ک��ه انصارم��ردی از قبيل��ه، م��ه وآل�علي

طولی نکشيد پدر . ازخانه بيرون مرو تا من برگردم: سفارش کرد

. قاصدی فرستاد واز پيغمبر عيادت پ�در خواس�ت.آن زن بيمار شد

�ود��ن: فرم��وھر ک��ت ش��شين واطاع��ه بن��در . درخان��ال پ��ه ح��ا آنک�ت

زن ب�از پيغ�ام فرس�تاد و اج�ازه خواس�ت، و ب�از ھم�ان .سنگين ش�د

زن اجازه خواست تا در نم�از جن�ازه . آخر پدرمرد. جواب را شنيد

�ود��ر ش��د. پدرحاض��خ آم��ان پاس��از ھم��پردند .ب��اک س��ه خ��در را ب�پ

خ�دا ب�ه : پي�ام فرس�تادپيغمب�ر . ودختر قدم از خانه بيرون نگذاشت

�د���درت را آمرزي���و وپ���وھر، ت���و از ش���داری ت���ن فرمان���اس اي��." پ

ازدواج دراس6م، تاليف اي�ت هللا م�شکينی، ب�ه حوال�ۀ دکت�ر ش�فا، (

 ) ٢٩۶توضيح المسايل، ص 

�ه وى ��ي کندک��ل م��ادق نق��ام جعفرص��ول ام��سی، از ق��د باقرمجل�وبازم6محم

  : گفته است

"���رد، اس��ال م��ه عي��ود ک��ول فرم��ضرت رس��رين ح��وب ت��د و محب�يران اوين

و در ح�ديث . بندگان نزدخدا کسى اس�ت ک�ه بي�شتر ب�ه اس�يران خ�ود اح�سان بکن�د

�ه ��ت ک��ده اس��ول آم��ضرت رس��ول ح��رى از ق��ر ديگ��ه ودر : معتب��ان را درغرف�زن

باsخانه جاندھيد ونوشتن به اي�شان نياموزي�د وس�وره يوس�ف راب�ه اي�شان تعل�يم 

ه کارھاى او را زنى تدبيرکند ملعون است مردى ک: وحضرت امير فرمود... ندھيد

وحضرت رسول چون اراده جنگ داشتند بازنان خود مشورت مي کردند و آنچ�ه 

ايشان مي گفتند خ�6ف آن م�ي کردن�د وح�ضرت رس�ول فرم�ود ھرک�ه اطاع�ت زن 

�دازد��نم ان��رنگون درجھ��دا او را س��د خ��وق زن ...خودکن��ه حق��ه از جمل��دان ک�و ب

کبار با او جماع کند اگرحاضرباشد و عذرى نداشته برمردآنست که ھرچھارماه ي

�ست����ب ني����ن واج����ه اي����ز و درمتع����د ودرکني����ة .( باش����سى، حلي����دباقر مجل���محم

 )المتقين،ھمانجا
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�اب ���ه ازکت���ه حوال���فا ب���ر ش���صاحه" دکت���ج الف���خنان "نھ���ه س��، مجموع

�د��ده از )ص(محم��ه"، برگزي��ب اربع��حاح "و" کت��ته ص��ن " س��ان اي��ورد زن�در م

  : نقل ميکندوجيزه ھای اس6می را

  . در جھنم نگريستم وبيشتر اھل آن را از زنان ديدم-" 

  . مجالست با اراذل وگفت وشنودبا زنھا دل را بميراند-" 

  . اگرزنان نبودند خدا چنانکه شايسته پرستش اوست پرستيده ميشد-" 

  . زن بصورت شيطان می آيد وبصورت شيطان ميرود-" 

  . که ھمخوابه تو ومايملک تواست بدترين دشمن تو ھمسرتوست-" 

 زنی که خود رامعطر کند تا مردمان ب�وی عط�رش را ب�شنوند، آن زن -" 

  .زنا کاراست

 اگر زنی بشوھرش بگويد که ازتو خيری نديدم، تمام اعمال نيکش بی -" 

  .اثر ميشود

  . فرزند خود را شنا و تير اندازی آموزيد و زنان را نخ ريسی-" 

  ه ای خلق شده که راستی پذير نيست، پس اگربا کجی او  زن از دند-" 

ب�از آوری، او را مي�شکنی، وچ�اره  بسازی ساخته ای، واگر خواھی به راستيش 

  )، تاليف دکترشفا٢٩۶توضيح المسايل ، ص ."( اش ط6ق است

درتمام اين وجيزه ونکته ھا در مورد زنان، جز توھين ب�ه ش�ان وحيثي�ت 

 . شودزن چيز ديگری ديده نمي

برطبق اصول اس6م ، " :که دکتر انصارى اس6م شناس ايرانى مينويسد

زن استق6ل وآزادى فردى واجتماعى ندارد و وجودش بايد وقف خدمت به 

زن موقعى با تقوى تلقى خواھد شد که وجودش را وقف نگھدارى  .مردشود

ور درجامعه اس6مى، زن در ام. خانه و آشپز خانه و رختخواب مرد نمايد

اجتماعى، سياسى و قضايى حق ندارد رھبر جامعه بشود، يا امامت کند يا آذان 

نبوت ، وsيت و امامت جماعت  .خطبه بخواند يا حيوانى را ذبح کند يا بدھد و

بنابرين زن از نگاه اس6م انسان درجه دوم است، و انسان . مختص مردان است

  .درجه اول مرد است 
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ماعى است و درواقع بجاى تابيعت کشورى که شأن اجت زن در اس6م فاقد

زن درجامعه اس6مى ، . درآن بسر مى برد، داراى تابعيت خانه شوھرميباشد

قابليت قبول خدمات وشئون اجتماعى ندارد وتمام نيروھاى مغزى وبدنى او 

ًدرخانه شوھر بايدصرف اداره امور خانه ومخصوصا تھيه غذا، نگھدارى بچه 

درجامعه اسل6مى ، حقوق مدنى ، جزائى . سانى مرد شودوتامين نيازھاى نف

زن دراس6م حق تحرک بدون اجازه شوھررا . وسياسى زن کمتر از مرد است

پيروى  بايد از شوھر نيز استق6ل رأى ندارد و ندارد وحتى درکيفيت عقيدتى خود

درحقيقت زن درجامعه اس6مى به عنوان يک کاsى متحرک به شوھر تعلق . کند

ارد وھر زمانى که جذبه خود رابراى شوھر از دست بدھد، شوھر ميتواند بدون د

  . اط6ع قبلى وى را ط6ق بدھد

درجامعه اس6مى ، ارزش فردى واجتماعى زن برپايه قدرت ھاى مغزى 

وارزشھاى انسانى او اندازه گيرى نميشود، بلکه پسيکومترى زن براساس 

اد انسانى او درخدمت به شوھر و تامين قدرت فرمانبردارى او از شوھر واستعد

بدين ترتيب با محروم کردن زن از خدمات اجتماعى ، . نيازھاى او تعيين ميشود

 درصد نيروى بالقوه انسانى جمعيت خود محروم ٥٠جوامع اس6مى ، پيوسته از 

ميمانند وشايد اين امررا بتوان يکى از عوامل قطعى عقب افتادگى جوامع 

زن در اس6م  .ان علم وتمدن ودرحال پيشرفت بشريت دانستاس6مى از کارو

 موجود ضعيفى است که برده تولد ميشود، اسير زندگى ميکند و محروم مي

  )٣١٨ - ٣١٧دکتر انصاری، بازشناسی قرآن، ص ( ".ميرد

  

  :نتيجه

�ارم6 و ��زار ک��وثرترين اب��شه از م��روی ھمي��ت اخ��اندن زن از عقوب�ترس

�و��ت زن از ش��رای اطاع��تآخون�د ب��وده اس��م از . ھرش ب��ز ملھ��سنی ني��ت هللا مح�آي

" اح�وال شخ�صيه اھ�ل ت�شيع"ھمين انديشه ھای فوق الذکر است و قانون جدي�د 

�ت��رده اس��د ک��دوين و تائي��ات ت��ين رواي��ای ھم��اs، زن . را برمبن��ات ب��ق رواي�برطب

زن م�وقعى .استق6ل وآزادى فردى ندارد و وجودش بايد وقف خدمت به مردشود
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خواھد شد که وج�ودش را وق�ف نگھ�دارى خان�ه و رختخ�واب م�رد با تقوى تلقى 

�د��ى و. نماي��اعى، سياس��ور اجتم��6مى، زن در ام��ه اس��دارد درجامع��ق ن��ضايى ح� ق

بنابرين . نبوت ، وsيت و امامت جماعت مختص مردان است. رھبر جامعه بشود

�ت ���رد اس��ه اول م��سان درج��ت، و ان���ه دوم اس��سان درج��6م  ان��اه اس�. زن از نگ

 .ان درواقع آب از سرچشمه گل الود استبدينس

ولسی جرگ�ه ورئ�يس جمھ�ورکرزی بخ�اطر جل�ب خوش�نودی ش�يخ آص�ف 

تقليد اھل تشيع افغانستان  آن قانون  محسنی ، به عنوان بزرگترين مرجع فتوا و

 احت�رام گذاش�ته هرا تصويب وامضاء کرده اند تا بخواست روحاني�ت جامع�ه ش�يع

�ند��ه.باش��د ک��ه ندان��ست ک��ه کي��يش ورن��ال پ��ه از ھزارس��ام غيرعادsن��ين احک� ھم

زن بيچاره ازترس اتھام به کفر  بدينسود براھل تشيع جاری وساری بوده است و

   .بد دينی صدای اعتراض خود را نتوانسته بلند کند و

�دارعظم ��ل ص��6 مرک��انم انگ��شر وخ��وق ب��ازمانھای  حق��م اگرس��ون ھ�واکن

�ا���ه امريک���ر امورخارج���ون وزي���انم کلينت���ان وخ���شور الم���ورآن ک���يس جمھ�� ورئ

برمحتوای اين ق�انون اعت�راض نميکردن�د، ش�ايد ھ�يچ زن�ی در افغان�ستان جرئ�ت 

ولی  اعتراض کند، نميکرد برقانونی که از سوی آيت هللا محسنی تائيد شده بود،

�ات ��رای نج��انی ب��ه جھ��ه جامع��والی ک��رايطی واح��انون درش��ن ق��6م اي��ضا واع�ام

�شور ��وده درک��ران موج��ستان از بح��انی افغان��د،انعکاس جھ��ده بودن��رد  آم��د گ�ھالن

جھان را متوجه اين بی عدالتی تاريخی نمود که برزنان  ش�يعه از قرنھ�ا  يافت و

   .بدينسو عملی ميشده است

بدون تردي�د وض�عيت زن�ان س�نی نيزن�سبت زن�ان اھ�ل ت�شيع درافغان�ستان 

 س�نی خدا شری برپانمايد ک�ه بخي�ر زن�ان:چندان تعريفی ندارد، اما بقول معروف

به اميد بھروزی زنان کشور ازچنگ بی ع�دالتی ھ�ای اجتم�اعی   . نيز تمام شود

                .وحقوقی ومذھبی

  ١٠/٤/٢٠٠٩پايان
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  م دومقالۀ

  

  "وقتيکه زن طالب ميشود"

 )   فارغ پوھنځی شرعيات ازکويت ،   ٢٣/٠٣/٢٠١١حاجی اخگر بقلم (

  

ی که خداوند به افکار و از اين خوشباوری و خرافات برون آ! ای زن

   . و نه به لباس و نسب تو   نگرد نيات تو مي 

خانم با درک و معلومات معلوم ميشويد و عروج ! خواھرم ناھيد جان 

 من چند صحبت تلوزيونی شما را شنيدم و .ملی تھنيت ميگويم   شورای تانرا به 

 ھزاران نوشته، دارم و شايد ھم ھيچ از ميان    باوجوديکه کمتر وقت اکنون 

تقدير و سزاوار درخشيدن درجامعه    درحاليکه در خور. را خواندم " اندرز شما"

يا جمھوری نيرنگ و    شايدھم بخاطريکه در خيمۀ مليتاريزم ايران ھستيد ولی 

. ميکنيد   شده باشيد خيلی ايرانی مي أنديشيد و ايرانی گونه داوری رياء بزرگ 

من   . در ايران زيسته اند معتاد به افکار مذھبی شده اندکسانيکه  بدبختانه خيلی 

پوھنځی شرعيات و فرزند يک م6 ھستم ولی اين را دريافته ام که  خود فارغ 

   . دين و قرائت دينی فرق خيلی زيادی موجود است حقيقت    ميان

يک جريان فکری و مکتب و انديشه اند و ھر زن و " خوارج"طالبان 

بيأنديشد طالب گفته ميشود ولی مردھايی که طالب اند ھميشه در    چنين مرديکه 

سنتی و سربسته منافع زيادی دارند و ميتوانند زير نام    بدوی و مذھبی و جوامع 

حاsنکه زنان . ندوشجان و مال مردم غالب    شريعت و دفاع از دين بر نفاذ 

 از دست ميدھند و حقوق خود را   ھر قدر طالب شوند به ھمان اندازه برعکس 

أنديشد جز  طالبانی مي   پس زنيکه. تخديرميشوند و چانس ھارا می بازند اسير و 

به نفس از او    اعتماد. شب نيست که داوطلبانه تيشه بر ريشۀ خود ميزند پاسدار 

   . ميشود و درھمه حاsت ھمچو تابوتی برشانۀ مرد حمل خواھد شد محو 
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ناد به دين حقوق و آزادی زن را مطالبه کند کاشکه يک زن بتواند با است

الرجال "نمايد که از نظر دين اين مرد است که بايد خادم زن باشد     و ثابت

ھرگز بدين معنانيست که زن بايد با ھويت مرد شناخته   " النساء قوامون علی 

مرد ساsريست تا خادم و تسليم اميال    شناس بيشتر ناقد شود يک زن دين 

انسان بماند مگر بقدريکه درانتخاب    مرد يا زن نميتواند چون . خواھانۀ مردبرتري

بنام دين مصادره ميکنند    آزادی و حق انتخاب زن را خويش آزاد باشد کسانيکه 

   . نيستند sشخوران حقيری بيش 

شايد چيزھای که ميخواھيد کام6 صحيح باشند ولی در جامعه ايکه 

بيانديشند و از دين يک تصوير تاريک وھولناک داشته    مردمش طالبانی % ٨٠

باعث ميشود که حقوق و آزادی زن    تعصب دينی مدعيان روشنفکری باشند 

حقوق زيادی داده است      موافقم که اس6م به زنً کام6–مصادره شود  ھنوزھم 

 ميتواند رئيس   مقايسه باھمان روزگار بدوی در حاليکه امروز يک زن ولی در 

  وزير، سفير، وکيل، قاضی، فضانورد، نطاق، خبرنگار، افسر، پوليس جمھور، 

 چنين حقوق مدنی را دين به زن نداده -  از مجامله بگذريم –پيلوت شود  و حتی  

ھرگز ھم نخواھد داد بنابرين بايد ميان حقوق دينی و حقوق مدنی فرق     است و

يکروزھم درغرب زن و کودک  .ھرعصری را درک نمود   شرايط نسل گذاشت و 

حقوق و جايگاه زن و مرد يکسان است    دريک رديف بودند ولی امروز و حيوان 

 ع6وه برين در .بزرگترھا   حقوق و امتيازات کودکان خيلی بيشتر از و حتی 

فروخته    اس6می زن خصوصا در سنين خورد ھميشه مانند يک متاع جوامع 

گرفتن مھريه بنام دختر . سلک خود را نداردانتخاب ھمسر و م ميشود و حق 

 بيع و شراء چه کم يا زياد فقط در متاع .مقام زن است انسانيت و ه ب   توھين

در خيلی از خانواده ھا ھمين مھر و مصارف عروسی  برانسان،    جواز دارد و نه

   . آغاز تراژيدی ھاست

ديده باشد؟ چگونه ميتوان کسی را دوست داشت در حاليکه اورا ھيچ ن

را در جوامع اس6می ميتوان يافت که ازين وصلت راضی    خانواده ھای کمتر 

 م6 ،فرار کرد يا در جستجوی راه نجات شد   ولی اگر زن نگون بخت باز باشند؟ 

رد ميکند حاsنکه در غرب     را"خانۀ امن"کاری راغيراس6می ميگويد و  چنين 
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برود ) دختر    خاص دفاع و حفاظت از زن ومراکز(بانوی باين شلترھا  ھرگاه 

   ديگر اجازه ندارد باو نزديک شود و در مدت يک سال برايش خانۀ ھيچ کسی 

   ١.ميدھند شخصی  

                                                
خانم ھا شايد ھم    برخی که غير دولتی اند )  زنان و دخترانمراکز حفاظت(درين شلترھا    - ١

اخت6ف پيداکرده دولتی    تقسيم کمک بخاطری بروند که شوھرشان آنھا را تنھا دشنام داده يا سر 

خانم محجوبۀ ديگرھم از    گفته بود چندی قبل يک " احمق"يک خانم را شوھرش تنھا . باشند

خبر ميداشتم که شلترھا چنين    شلتر خيلی راضی ھستم و کاش قب6 من در : تلويزيون کانادا گفت 

ازين م6 بايد پرسيد فسادخانه مينامد    راحت اند؟ در حاليکه م6 چنين شلتری را جای مطمئن و 

اورا بزور  ننگرھاری منزل پدر و برادرش برود    که اگر خانمی مانند دختر خانم ھفده سالۀ 

ميدرايند و اگر در خانۀ  پناه برد شب در بسترش    برميگردانند و اگر به جای خان و قاضی

ھا خود سوزی اس6می چه کند؟ چرا زن  درين ملک    شوھربماند شب و روز شکنجه ميشود پس

زنش را ميزند که ميداند اسيرش است وھيچ جايی    بخاطری   ميکنند چرا تن فروش ميشونند؟ مرد

 شلتر مانند .ميکنيم بديل واقعی و بھترش را نيز تقديم کنيم   چيزی را که رد  ما ھر .رفته نميتواند

بنابرين درغرب  دی قرار دارد پناه می برد از نظر روانی در شرايط ب   است زنيکه باين شلتر ليليه 

حتی درغرب بقدری جای مطمئن  شلتر مشاور و داکتر وھمه چيز دارد و    و کشورھای اس6می

است اورا ميکشند چرا که شلتر سرپناه مؤقت  کنند بانويی ھوسران    است که وقتی احساس

 . قانون شلتر تجاوز کنديا تازه وارد اند کسی حق ندارد از فاميلی دارند    افراديست که مشک6ت

  داشته باشد که مردھا ديگر نتوانندعليه" پناھگاه زنانه"افغانستان يک شلتر ولسوالی    بايد ھر

  پخته و  تعمير طوری بشکل .اين شلترھا توسط موسفيدان محافظت شوند. خشونت کنند زنان  

  وھميشه قفل شود و  اساسی خصوصا دو منزله ساخته شود که ھيچ کسی شب داخل شده نتواند 

ھر شھر    امن از نيازھای اوليۀ  بيمارستان و ندامتگاه زنانه و خانۀ .نوکريوال خانم داشته باشد 

خويش    زيرپا ميشود و زنان خودھم ازحقوق  حقوق خانم ھا در اطراف .يک جامعۀ بشريست

نصاب درسی    انون درزن، عدالت اجتماعی، ديموکراسی، ق بايد حقوق بشر، حقوق . خبری ندارند

    که رواش دارد چه سود؟ شامل شود از آشی 

  در بدبختانه يک عده زنان ھوشيار بنام زن خيلی سوء استفاده و تجارت کردند ولی 

  نيست و در شھرھا اطراف ھيچ تغييری در وضع زنان نيامده است درحاليکه افغانستان کابل  

نيستند    ھم خانم ھا حق به جانب داشتند گرچه ھميشه زنان درگذشته نيز چندان مشک6ت جدی ن 

  زن ھم بھشت دنياست وھم دوزخ مردھا و از زنان زشت خوی خدا نجات دھد براستی که 

که    نبايد مظلوميت برخی مرد ھا را نيز فراموش کنيم جفای زمانيکه از حقوق زن دفاع ميکنيم  

  خانم ھا قربانی% ٦٠ۀ بدوی ماست وحتیميکنند مشکل ديگر جامع خيلی از خانم ھا بزن 
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شما قربانی رسوم تاريخی و جھالت روحانيون از حقوق بشر ! خواھرم 

   . نگاه حقارت آميز بزن درجامعه   قربانی ھستيد 

 چنانکه برخی ھا شعار ميدھند آنقدر حق داده اگر راستی اس6م به زن

 چرا با وی درين ،بيشتر از حقوق زن درغرب و عصر ماست   خيلی است که 

شده وھميشه سرکوب و توھين گرديده    مانند يک حيوان برخورد چارده قرن 

جھانی و حکام جلو نفاذ    درعرصۀ سياسی ادعا ميشود که استکبار است؟ اگر 

رفتار عوام    تند مگر اين روحانيون نبودند که بر موج افکار وگرف شريعت را 

  چارده قرن است که گوش و بينی زن بريده ميشود، سرش مانند سوار بوده اند؟ 

حتی مادر . در برابر اوsدش مانند يک برده لت و کوب ميشود خر بار ميکشند و  

 کفاند باsخره زھرش از آنکه بارھا استخوان شکست و سر اندرم بعد     مرا پدر

بخاطريکه زن خود را دوست نداشت ھر روز چند بار ميزدش    داد و پسرخالۀ من

  .از حرمسراھای خلفاء و امرای اس6م پناه   خبر بود بگذريم حضرت دام6 ھم 

سکوت ميکردند؟ اگر      چرا روحانيون در برابر چنين کارھای ننگين 

ميلرزاند     چنان گل ميکند که شھر و دھات رامرتکب زنا شود اس6ميت م6 يکزن 

در برابر ھزاران جنايت ديگر در حق زن، ھنوزھم خاموش است چرا بايد  ولی 

   . ھميشه محکوم ارادۀ مرد باشد؟ در حاليکه رب إمراۀ بالف رجل   زن

 بنا برين ،تراز گناه است بد کسانيکه ميگويند م6 دين را نمی فھمد عذر

رشد وحقوق انسانی و مدنی خود برسند بايد از ه ميخواھند که ب   اگرخانم ھا

بکشند وعليه ھر نوع تبعيض وحقارت منشی مبارزه    خود را وصايت م6 و مرد، 

و جايگاه خود را باز يابند زيرا به عقيدۀ    از پيکر جامعۀ نقش کنند تا بحيث نيمی 

کری بنام زن را بايد تجھيز ساsری لش   افکار طالبانی و قبيله من عليه طالب و 

که ميتواند رفاه و راحت    جوامع سنتی و سربسته فقط زن است نمود چرا که در 

. برابرخشونت برزمد   برابری وعدالت را به ارمغان آورد و در و صلح و محبت و 

                                                                                                    
رقابت و خشونت لفظی و شيطنت ھم جنسان خود ميشوند پس فقط مرد مسؤول  حسادت و  

   . نيست   شقاوت زن 

 



 ٣٤٥ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

با نقد    دينی را که يگانه وسيلۀ سرکوب زن و تخديرعوام است پس بايد س6ح 

   . تاريخ و جامعه از دست مرد گرفت ۀ علمی وھدفمندان

  اگرچه خيلی ھا بنا بر ميل خويش چيزھای زيادی را طرح و بنام دين ختم 

چون نص و استنادی از دين ندارند باsخره اسپ شان در گل مي    ولی ميکنند 

. بنام دين تبليغ و تلقين کنيم که منشاء و ريشۀ دينی ندارد   نبايد چيزی را ما . افتد

زمان، بخصوص سود بخش باشد چنين کاری تحريف    نظر اجتماعی در رچه از گ

انحراف در عقائد ناب دينی ميشود    بالمعنی و تفسير بالرأی است و باعث دين 

   :    بنابرين

زن در اس6م نميتواند بدون محرم شرعی از خانه خارج شود و دور از 

غزنی گفت زن حق ندارد که در برود زيرا طوريکه والی    بخاطر تحصيل وطن 

ھا مخلوط ، مگر امان هللا خان غازی بھای    عمومی ظاھر شود و با مرد اماکن 

نپرداخت؟ در زمان حکومت مجاھدين    دختران را جھت تحصيل به خارج اعزام 

ميخواست با استفاده از يک    خانم جوان بيوه که استاد پوھنتون کابل بود يک 

خود محروم شد    يران برود ولی بخاطر نداشتن شوھر از حقتحصيلی به ا بورس 

  اگر ميخواھی بھترين زن مسلمان باشی در خانه بنشين و اوsدھايت را پس 

ھرچه شوھرت خواست آماده ساز و حتی اگرگوشت را بريد خاموش  بزرگ و  

اگر غير از خدا بر کس ديگری سجده جواز : ميگويد) ص(  پيامبر اکرم باش که 

و اگر شبی زن از " بر شوھرش سجده کند   من زن را امر ميکردم که يداشت م

 و اگر شوھر "٢لعنت ميفرستند   مردش امتناع ورزيد تا روز م6ئک بر او آغوش 

                                                
بنا بر    ھيچ کدام چنين روايات توھين آميز ھمه در زمان اموي ھا وعباسي ھا ساخته شد و   - ٢

که    در صحای سته نيز بوده ين احاديث موضوعی تحقيقات علماء صحت ندارند حتی برخی از

را    شخص پيامبر ھم با زنھايش چنين ادعای امروز واضح شده است و سيرت نبوی يعنی رفتار 

خانم ھا    در جوامع بدوی مورد استفادۀ زياد نيست بنابرين ثابت ميسازد ولی بدبختانه ھنوزھم 

ھا حقوق بشر    به م6 ھا چلنج بدھند که در خطبهتاريخی مبارزه کنند و  بايدعليه ھمچو رسوم 

حقوق  طرفدار    اگر کرزی راستی. حقوق زن را جدی گرفته عليه خشونت تبليغات کنند ًخصوصا 

فرھنگ را ملزم    اط6عات و زن می بود و از برادران ناراضی نمی ترسيد وزارت حج و اوقاف و 

ھموار ميسازند و    بستر برگشت طالبان را ا باين کار ميساخت حاsنکه برعکس اين وزارتھ
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در انتظار مرد صف    امتناع ورزيد ھيچ و باsخره اين حوران بھشتی اند که 

   !! ميکشند حتی اگر اين مرد يک تروريست باشد 

در دردناک است که خانم ھا درحاليکه بايد از شرايط، بخاطر ارتقای چق

و اکادميک و اجتماعی خودشان استفاده کنند مانند شينواری و    انسانی ظرفيت 

 چرا خانم ھا جرئت ندارند با تيکه داران دين .ميکنند   بارۀ زن داوری خمينی در 

ن ھايی راکه بنام دين زنجيرھا و زندا   مباحث حقوقی شوند و وارد چنين 

    ريزند؟   شکم در قديم ساخته اند فرو خداوندگار شھوت و 

چرا يک مرد حق داشته باشد که بروی زن دست باs کند؟ مگر ھر دو 

دو آزاد بدنيا نيآمده اند؟ و باsخره ھر دو حقوق مساوی    نيستند؟ ھر انسان 

   . يکشدلذت مرد، زن رنج م   حاليکه باندازۀ ندارند؟ در 

   : چقدر چاsک است دزديکه بدست چراغ دارد

اين مرد است که زن را با رنگ ھا و نيرنگھای شيطانی شکار ميکند 

مفتی زن است و ھميشه از دين بحيث ابزاری عليه زن استفاده    مرد ولی بازھم 

   . ميشود

چرا طالب زن ستيز است ؟ آيا نگاه واقعی اس6م بزن ھمان چيزيست که 

چرا نبايد زن نيز مانند    مولوی خالص ھم اس6م را نميدانست؟   دارد؟ مگر الب ط

اس6م وسيله است    باشد مرد بدرخشد؟ بخاطريکه انسان اگر ترکيبی از زن و مرد 

   . و سعادت و تکامل انسان، ھدف

طوريکه مرد حق دارد خود را درھمه ميدان ھا برساند و بخت و 

زنيکه در قرن بيست و يکم ھنوزھم . زن نيز حق دارد   د،بيازماي استعدادش را 

 ھنوز ھم ،وھمچو خيمۀ متحرک راه ميرود   بدوی خود را پوشانده باھمان چادر 

فريب ميخورد که از مرد ھيچ    روانيست و خيلی زودتر از ميرمنی در يک اسارت 

                                                                                                    
خطيب و خبرنگار    تروريستان ميکشند و حتی تروريستان احساس نفرت در مردم را نسبت به 

ثريا عوض داکتر    امان هللا خان غازی در مسند کرزی ميبود و ملکه کاشکه امروز . ميشوند

چرا  فردای ما باشد     امروز ما بھتر ازتاريخ کشور ما ھميشه عقبگرد ميکند شايدھم  ولی ،زينت

   . که امارت اس6می در راه است و تحفۀ کرزی را خواھيم گرفت
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 از مرد که تو   وھراسی ندارد پس چرا بايد به زن ھميشه تلقين شود واھمه 

    راستی من کجا و دست گل چيدن در کجا؟: تا باsخره خودش بگويد کمترھستی؟ 

    چرا بايد شخصيت انسانی زن ترور شود؟

زن درغرب گرچه زمينۀ انحراف را بيشتر دارد ولی درھمه عرصه ھا با 

کسانيکه فقط تاريکی را نگاه . و خيلی موفق و پيشتازھم است   رقابت ميکند مرد 

 مھم تر از ھمه غرب يک جامعۀ .يافته نميتوانند    ھرگز بروشنی دست کنند مي

. ديموکراسی باعث چنين فسادی ميشود   که بتوان گفت آزادی زن يا دينی نيست 

کمتر ازغرب نيست ولی    است که در جوامع اس6می فساد اخ6قی واقعيت اين 

کاری و    ر غرب رياءبدور از انظارعامه صورت ميگيرد چون د برخ6ف غرب 

   . قانونگريزی نيست تظاھر و 

شيخ عبده از ياران سيد جمال الدين افغان وقتی از فرانسه به مصر 

  عمری در اروپا زيسته بود پرسيدند که درغرب چه ديديد؟   که برگشت، از او 

گفت در غرب مسلمان است ولی اس6م نيست در حاليکه در شرق اس6م 

   . نيست   مسلمان است ولی 

مردم ماھمه مسلمان اند ولی چرا در ھمه پليدی و آلودگی کشور ما 

  . گرفته است؟ ھرچه کثافات ھست در کشورھای اس6می است   را ريکارد جھانی 

يکی از اشتباھات بزرگ مسلمانھا درين است که ھميشه بخاطر تبرئۀ 

زن درغرب چنين :  که ًمث6 می گويند. برخ ديگران ميکشند   غرب را خود گذشتۀ 

از باب درک تاريخ تکامل بشر و شناخت سطح    انسان چنان بود، اگر است و 

وانمود کنند که ما بھتر ازغرب    باشد کاريست درست ولی اگر چنين رشد غرب 

اند پيروی کنيم    وھنوزھم نبايد ازغرب در ميدان ھای که عروج کرده بوديم 

  . اشتباه است
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 ھم زن افغانستان شايد نتواند بزن خود ساخته و تا قرنھای ديگر

تا چه رسد که ھنوزھم درھمان قفس افکار بدوی دست و پا    برسد فرھيختۀ غرب 

  ٣؟کند که چرا مانند من سياه پوش نيستند   ديگرخانم ھا را متھم زند و حتی 

سخن کوتاه نبايد شما خود شرايط و ديموکراسی و حقوق بشری را که 

وقتی ميرمنی . فاشيزم مذھبی و قبيله خورد مي شود سبوتاژ کنيد   ساتور در زير 

برای ديموکراسی در کشور مھياء نبود ناخودآگاه مھر    ھنوزھم شرايط ميگويد 

ميزند زيرا تازمانيکه جامعه از بدويت تغيير و از    افکار و رفتار طالبان تأئيد بر 

 گرچه ھميشه از دين بحيث ابزار نشود   ساsری و قبيله مداری خارج قبيله 

ھژمونيزم استفاده ميشود ولی    ديگر انديشان، تخدير عوام و تحکيم سرکوب 

نميتواند بنا برين    دين در چنين جوامع سربسته و سنتی درخشيده ھرگز حقيقت 

قبيله نيست که    دين درافغانستان ياد ميکنيم چيزی جز خنجر آنچه را که ما بنام 

   خوانين، زورمندان، سودخواران، ناقضين حقوق بشر، 6ح موجه با چنين س

مخدر و مافيای قدرت که لشکری از تجار دين را در  مافيای قومی، مافيای مواد  

زن ستيزی، انحصار : اعمال زشت خود را توجيه ميکنند  دارند، ھرگونه    اختيار

وی تأکيد ميشود که را به ھمين انگيزه در دويمه سقا تروريزم    قدرت و حتی

ساخت و بخاطر نفاذ شريعت بيرحمانه کوشيد و  اس6می    بايدغليظ ترين امارت

تا که بر کابل، شمال، مرکز وغرب کشور    طالبان بازھم به ھمين خاطراست که 

ھا مي آويزند و خانم ھارا    را قطع و برچارراھی مسلط ميشوند بيدرنگ دست ھا 

 در .داشت   جنوب ھمه چيز بروال طبيعی جريان ر سنگسار ميکنند حاsنکه د

  س6ح دين اقوام اسير و محکوم، تخدير و گذشته نيز ميخوانيم که چگونه با 

    سرکوب و غارت شدند؟ 

                                                
معلوم    ھا از پوشيدن لباس خيلی خانم ":دوشيزه سياه پوشی در ميز مدور مصاحبه گفت -  ٣

جاب ھا و نقابھا ح   sب6ی اگر به انترنت برود ميداند که در "  اس6م اعتقادی ندارندهميشود که ب

زمانيکه دين مردم را با ريش و    تا.تروريزم اند چه ميگذرد؟ خيلی ازين نقابداران نيز در خدمت 

بنابرين نه ھر نقابداری متدين است    مغز و پوست خواھد بود لباس آنھا وزن کنيم ھمان حکايت 

  . تراشی کافر و نه ھر ريش 
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عبای خمينی را دور بياندازيد که تمامی مصائب کشور ! خواھر نازنينم 

بدوی سرچشمه گرفته مذھبی ايران و بنيادگرايان پاکستان و اعراب    از انق6ب

ديکتاتوری وsيت فقيه شاھد يک نظام سکوsر در ايران    از سقوط است و ما بعد 

واقعيت ھای ناگوار افغانستان . فاشيزم مذھبی است   نتيجۀ طبيعی خواھيم بود که 

اين ھمه تراژيدی فاشيزم مذھبی و    درک کنيم چون منشاء را بايد سرانجام 

فقط مردم کشور ما را،    اھم ازدواج کرده و مولود شان نهب فاشيزم نژاديست که 

   . وعذاب فرو برده است بلکه دنيا را در رنج 

شما اگر بحيث يک نماينده، خوشبختی مردم را ميخواھيد با ديگر 

بايدعليه چنين ھيوsی وحشت مبارزه کنيد در حاليکه    مدنی مبارزين حقوق 

ميزنيد وعوض علت به معلول چسپيده ايد بنا    دشمن نيزه ناخودآگاه در جبھۀ 

د، آيندۀ اوsد تان و آيندۀ يفکرآينده باش   ايد فقط در برين اگر پيام مرا گرفته 

  ختم  . قبيله نجات يابند موفق باشيد   وادالبنات سرزمين و دخترانيکه بايد از 

  

  مسومقالۀ 

  

  له حقوقیمسئبرمکثی 

  »زن ومرد دراس6معدم تساوی «

 

 ازچن�دی  بدين�سوھر وق�ت بح�ث  حق�وق زن�ان دريغ و درد بايد گف�ت ک�هبا 

ازنيمچه  م6ي�ان ق�دم بجل�و ميگذارن�د وط�وطی وار  افغان به ميان می آيد،تعدادی 

اس6می  از سوی يک  آخن�د متع�صب گفت�ه ش�ده، گ�واه  آنچه را در کتبی بنام فقه 

کفش کرده ادعا ميکنند پا را دريک  کردن sطاي6تی  چند دو می گيرند وبا سرھم 

وفائی زن�ان، اي�ن ن�يم پيک�ر جامع�ه  در ھمک�اری ب�ا م�ردان  در امرش�گ که، نباي�د 

�د ونق�ش  جامع�ه  ��د س�ھم بگيرن��ر و ن�رس وھنرمن��وان معل�م وداکت��ود را ب�ه عن� خ

�اعی   ���دمتگاران اجتم��اير خ���وتردان  وس��ست وکمپي���اس وژورنالي��ست وعک�وتايپ
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�د ��ا کنن��سته  ايف��و شاي�� .بنح��6 وروح��د م��ر تولي��شی در ام��يچ نق��ه ھ��ه بدبختان�انی ک

ک�ارگر  وعرضۀ نعمات مادی برای نسل بشرنداشته وندارد وھمواره از دسترنج   

جامع�ه اج�ازه  و دھقان وپيشه ور وصنعت کار ام�رار مع�اش ميکن�د، ب�ه اي�ن ن�يم 

�ود و ��ديھای خ��ع نيازمن��ه رف��ذارد و ب��رون بگ��ا بي��ه پ��د از خان��ود  نميدھ��ان خ�کودک

   .پردازد وزندگی خود را سامان ببخشدوجامعه  ب

 يکی از دsيل اي�ن ق�شر مفتخ�ور،اين اس�ت ک�ه گرچ�ه  تح�صيل عل�م ب�رزن

و ج�واز ن�دارد کارکردن زن در  بي�رون از من�زل ومرد مسلمان فرض است ولی   

 .برود و دست به کاری بزند بنابرين نبايد زن بدون اجازه شوھراز منزل  بيرون  

خانمی ک�ه معلم�ی ميکن�د ي�ا ب�ه کارتايپ�ستی مھ�ارت  اند که م6 صاحب از کجا ميد

ميتوان�د معاش�ی بدس�ت آورد وزن�دگی خ�ودرا س�امان بخ�شد،  دارد واز اين مدرک 

ًباشد حتما به اجازه شوھرخود ويا اگر نداشته باشد، ب�ه اج�ازه  اگر شوھر داشته 

 آن اي�ن ک�ار پرداخت�ه اس�ت، ودر غي�ر اي�ن دوص�ورت م6ص�احب ب�ه پدر خ�ود ب�ه 

شوھرش را در جن�گ ھ�ا از دس�ت داده اس�ت وخ�ود متکف�ل  ن�ان دادن  خانمی که 

  شش کودک سرونيمسر ميباشد، چی پاسخی دارد؟  پنج 

ًم�ث6 معلم�ی ، (خانم نفقۀ اين اطفال رابدون کار  م6صاحب بايد بگويد آن 

 اگر راه  شرعی وچگونه بايد فراھم نمايد؟ آيا از  کدام  ) ،خياطیتايپستی، طبابت

وتخصص دس�ت ب�ه ک�اری ب�رای پي�دا ک�ردن نفق�ه اطف�ال  خانمی با داشتن تحصيل 

�انش  ��نگی  نزن�د، کودک��ان از گرس��راين کودک��د؟ واگ��ف نخواھن�د ش��نگی تل�از گرس

م6صاحب خون اين طفال را برگردن خود خواھد گرفت يا در آن حالت  بميرند،آيا 

  خواھد گفت بمن چه که مردند؟ 

 افغان ومتفکرنويسنده   از سوی بسيارمستدل ومستند ۀل مقادراين اواخر

ضديت با علم ودانشمندان علوم  جناب سيد ھاشم سديد پيرامون نقش  کليسا  در 

وسرانجام  تسليم شدن کليسا در برابرعقل  تجربی در کشورھای اروپای مرکزی  

�ان ��ران از ج��ش  و متفک��ا و دان��تۀ اروپ��وده گذش��ت نم��ته و در آن ثاب��ه ، نوش� ک

حقانيت خود را به اثبات رسانيد وکليسا را مجبور به  سرانجام علم و خرد بشری 

گاليل�ه  : ودان�شی نم�ود ک�ه ازس�وی متفک�ران دلي�ری چ�ون احترام به اصالت عقل 
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�و  ��ت  وکوپرني�ک وبرون��شاھده وعيني��ه وم��ر ب�ر تجرب��ن ديگ��پينوزا وده ھ�ا ت�واس

  . استوارشده بود

آنانی که برای :"تکرارکنيم که گفته بودجالبست اگر قول ولتر را دراينجا 

�د، ��مانھا کارميکنن��ين و آس��ان در زم��د روزی ش��دارک چراباي��ان ت��يلۀ بينواي�بوس

  ) سديدآقای مقاله نبرد دين باعلم از"(شود؟ 

�6 و��ران    م��شان و متفک��ق دگراندي��تدsل ومنط��ر اس��ه در براب��انی ک�روح

�ه ��ا وجامع��ن ي��شت اي��ورا برپ��د، ف��ی آورن��م م��ان ک��نگر ًشناس��نفکر روش� آن روش

کھن�ه  تاپۀ کفر ميزنند و با ھزار و يک دليل ناپخته و نقل ق�ول ھ�ای    روشنضمير 

ان�سانھای آگ�اه معاص�ر  ش�عور ومنط�ق  وتکراری وبی محتوا ميخواھند برعقل و

  . مھرسکوت بزنند

 اي�ن س�وال ھ�ا مط�رح      از مدتھا قبل، از سوی  برخ�ی روش�نفکران افغ�ان

، جنسيتی ومذھبی،  ا مسايلی از قبيل تبعيضات حقوقی، عقيدتی که چره است بود

ب�شر  ًرس�ما م�ورد تائي�د ق�رار ميگيرن�د، ول�ی از دي�دگاه حق�وق درجوام�ع اس�6می 

�ده وآزادی ��ان وعقي��را آزادی بي��شوند؟ چ��ته مي��وم پنداش��ردود ومحک��شخيص  م�ت

د  حق�وق اساس�ی اف�راوآزادی انتخاب دي�ن وم�ذھب، از دي�دگاه حق�وق ب�شر، ج�زو

 ؟امع اس6می ممنوع  استنددرجو،ولی بشمار می آيند

) ١٩۴٨م�صوب (چرا کشورھای اس�6می ب�ا اع6مي�ه جھ�انی حق�وق ب�شر

�ی ��دنی وسياس��وق م��ی وحق��ين الملل��ای ب��اق ھ��صوب ( وميث��ه ) ١٩۶۶م�واع6مي

�ه زن  ��يض علي��ع تبع��کال ) ١٩٧۵م�صوب (جھ�انی رف��ه اش��ع کلي��سيون رف�وکنوان

�وم ���ع عم���ان مجم���ه زن���يض علي���د تبع���ل متح���ازمان مل���صوب (ی س��، )١٩٧٩م

حق�وقی  سرسازگاری ندارند؟ وباsخره آيا در چارچوب اس6م سنتی م�ی ت�وان ب�ه  

�ن ��ستقل از دي��ت م��سان اس��ه ان��ث ک��سان از آن حي��ه ان��ه ب��ود ک��ل ب��گ  قاي�وفرھن

 وجنسيت تعلق بگيرد؟

» انسان ازآن حيث که انسان است« اکثريت ما ميدانيم که در اس6م سنتی

که بنابر   فارغ ازدين ومذھب از ھيچگونه حقوقی برخوردار نيست، درحالی يعنی 

وحق�وق براب�ر ب�ه  تمام افراد بشر ب�ا ش�أن « ماده اول اع6ميه جھانی حقوق بشر
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تبعيض به ويژه ازحيث  ھرکس بدون ھيچگونه « :وبنابر ماده دوم» .دنيا می آيند

  » .برخوردار استاع6ميه  جنس از تمام حقوق وآزادی ھای مذکور در 

�ه زن����ه ب����ی ک����ه  حرمت����ر باھم����ان معاص����م  درجھ����انبی ھ����ه -از ج��� البت

�شرفته درک�شورھای ��رد -پي��دگی م��وان ھم�سرومکمل زن��ه او، ب�ه عن� داده ش�ده وب

خانواده واعمار ي�ک جامع�ه مرف�ه ب�ه دي�ده قدرنگري�سته مي�شود، چ�را  درتشکيل 

�را درجوام�ع ��ر از م�رد ق��ائين ت��وق وحيثي�ت زن پ��6می حق��ن اس��را دراي�ردارد؟ وچ

زن به عنوان يک وسيله ارضای خواھشات جنسی مرد به موجودی ب�ی  جوامع  

مي�شود؟  اراده، ناتوان وناقص وفاقد عقل و شعور ويک انسان  درج�ه دوم تلق�ی  

م�رد در ي�ک  تائيد کشتزار بودن زن برای مردان،گرفتن چھارزن برای ي�ک :ًمث6

ومشروعيت آميزش جنسی  سوی مردان وقت، مشروع بودن کتک زدن زنان از 

مي�راث ودرش�ھادت دو زن براب�ر ي�ک  با زنان برده ، دوبرابرسھم ب�ردن م�رد در 

جنسی مرد از سوی زن درھرزمانی که مرد  مرد، مشروعيت برآوردن خواھشات 

�ون ��ت بيچ��د، متابع��دون  اراده کن��ه ب��شدن از خان��ارج ن��وھر وخ��رای زن از ش�وچ

�وھرو���ازه ش���ه  از ... و... اج���سبت ب���ت زن را  ن���أن وحيثي���ه ش���د ک���واردی ان��م

  .است شوھربسيار پائين آورده 

  دکتور محسن ( دراين زمينه از سوی يکی از اس6م شناسان مطرح ايران 

خ�ود  کديور، که درمسايل اس6می دکترا دارد ومدتی ھ�م ب�ه دلي�ل ص�راحت گ�وئی  

م�سلمان،   وغي�ر تبعيض دين�ی ب�ين م�سلمان -١: مسايلی چون ) زندانی شده بود

�رد، -٢��اس زن وم��سيتی براس��يض جن��رده -٣تبع��ين ب��وقی ب��يض حق� -۴وآزاد، تبع

قرارگرفت�ه وم�ا   ض در مورد آزادی بيان وعقيده ،ب�ا دي�دی باز،موردبررس�ی يتبع

ن�ابرابری زن و م�رد را  ازميان محورھای  متعدد تبعيضات حق�وقی، تنھ�ا م�ساله 

�آب  از سرچ�شمه گ�ل آل�ود  ده ش�ود ک�ه آي�ا  در اس6م دراينجا بازتاب ميدھيم تا دي

  است يا درپايان چشمه؟

  

  :  دراس6م  مردوزن حقوق عدم تساوی 

  دومين محور تعارض اس6م تاريخی با انديشه :" آقای کديور ميگويد
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بن�ابرين جن�سيت دوم�ين من�شاء . بشر،عدم تساوی حق�وق زن وم�رد اس�ت حقوق 

�ت ��نتی اس��6م س��وقی در اس��يض حق��ا در . تبع��سه ب��ان در مقاي��ددى زن��وارد متع�م

م�ذھب  البت�ه در [از پنج من�صب مھ�م دين�ى . مردان از حقوق کمترى برخوردارند 

�يعه��د] ش��ا محرومن���ان مطلق��ت . ًزن��راز مرجعي���رط اح��نتى ش��6م س���د،  در اس��تقلي

ب�اsخره امام�ت  قضاوت، زمامداران سياسى يا امارت و وsي�ت ، امام�ت جمع�ه و 

�و( جماع�ت ��ه در ص��دالبت��رد باش��ؤمنين م��ودن )رتى ک�ه م��ت  م�رد ب��6م . اس�در اس

�ى و ��6ن سياس��ديريت ک��6حيت م��د ص��ان را فاق��نتى زن��ى  س��رى دين��ضاوت و رھب�ق

: بيوجه نيست اگر کسى بگويد . ديه يا خونبھاى زن نصف ديه مرد است. ميدانند

�ت و ��ه دوم اس��ود درج��دگاه موج��ن دي��صادى  زن در اي��رد ارزش اقت��صف م��ا ن�تنھ

�رد ا. دارد��ط م��سلمانى توس��ر زن م��اى او  گ��د و اولي��ل برس��ه قت��دا ب��سلمانى عم�ًم

ابتدا بايد مع�ادل دي�ه زن را ب�ه قات�ل بپردازن�د  بخواھند و قصاص کنند، ) خون(دم

اعضاى ب�دن ني�ز اگ�ر خ�ون بھ�اى ع�ضوى بي�شتر از  در ديه . سپس قصاص کنند

   . شودعضو زن نصف ديه عضو مرد محاسبه مي ثلث ديه کامل باشد، ديه 

ًاس6م سنتى شھادت زنان را در محکمه قضائى در م�وارد متع�ددى مطلق�ا 

خم�ر،  در بسيارى از حدود شرعى از قبي�ل محارب�ه ، س�رقت ، ش�رب . نمى پذيرد 

مسلمان بودن  قذف، لواط، قوادى و مساحقه ، در دعاوى غيرمالى از قبيل نسب، 

وکال�ت، وص�يت و ني�ز   ، ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از ق�صاص ، روي�ت ھ�6ل

. فاق�د ھرگون�ه اعتب�ار اس�ت ط6ق و خل�ع و ني�ز رج�وع در ط�6ق ، ش�ھادت زن�ان 

در م�وارد . دو مرد ارزش ندارد شھادت ده ھا زن در اين مورد به اندازه شھادت 

شھادت مردان بى اعتبار است، يعن�ى  فراوانى نيز شھادت زنان بدون انضمام به 

از جمله ازدواح ، . اين مورد مسموع نيست ى زنان در شھادت استق6لى و انفراد

ھمانند رھن و اجاره و وقف و وصاياى مالى و ديون  ديه ، غصب ، دعاوى مالى 

ًحت�ى در م�واردى ک�ه عرف�ا اط�6ع از آنھ�ا معم�وs در . ش6ق و نيز زنا، منجر به  ً

�ان �� اختي�ار زن��رد پذيرفت��دون ان�ضمام م��رادا و ب��ان انف��ت و ش�ھادت زن��ت، ًاس�ه اس

انفرادى و يا ان�ضمامى م�رد ني�ز پذيرفت�ه مي�شود، از قبي�ل وsدت و ش�ير  شھادت 

�وارگى ��اع(خ��ان ) رض��اص زن��وب خ��ارت و عي��رد . و بک��ھادت م��ابرين ش��ادل  بن�ع

�ا ��ست ي��سموع ني��ا اص6م��ادل ي��ھادت زن ع��ا ش��ت ، ام��سموع اس��ا م�ًمطلق �ا  ً��ا ب�تنھ
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انضمام قابل  ھار مورد بدون انضمام به شھادت مرد پذيرفته ميشود، و تنھا در چ

�ادل ش�ھادت ��ھادت دو زن مع��ورت ش��ا در ھ�ر ص��ت ، ام��ت قب�ول اس��رد اس��ک م�. ي

کالعدم است ، کان ل�م  ًيعنى در حوزه شھادت قضايى زن نصف مرد است يا اص6 

�ار��د اعتب��ت و فاق��ن اس��د ازدواج ، . يک��ه در عق��ور  اگرچ��ه ط��رفين ب��ائيت ط�رض

6���ه ع��ت ، ب��د اس��حت عق��رط ص��ساوى ش��سوب  وه زن م��ل مح��رد قاب��ب و م�موج

�رد  مي�شود، ام�ا در اس�6م س�نتى ط�6ق ب�ه ص�ورت �ي�ک ابق�اع ش�رعى از س�وى م

�6ع ��ى اط��ائيت و حت��رد و رض��ورت ميگي��ست ص��ل ني��حت آن دخي��رد . زن در ص�م

حت�ى در خل�ع ني�ز ک�ه . ًرا شرعا ط6ق بدھد ھرگاه اراده کرد، ميتواند ھمسر خود 

مرد خواستار جدائى ميشود، اجراى ط6ق در   به زن با بذل مھريه يا بيش از آن

�د ��رد خواھ��ت م��ت در دس��ود نھاي��ا . ب��ام ي��شش تم��ز زن در ازاى بخ��ارات ني�در مب

در مجموع اگر مرد مايل به . رضايت شوھراز او جدا ميشود قسمتى از مھريه با 

زن بدون توسل به حاکم شرع و اثبات عسرو ح�رج ش�رعى امک�ان  ط6ق نباشد، 

در اس6م تاريخى ع6وه بر ط6ق ، مرد مى تواند از طري�ق . واھد داشتنخ ط6ق 

ازدواج پايان  ًاظھار، اي6ء و لعان کام6 برخ6ف رضايت زن حتى بطور ابدى به  

  . دھد

باز ب�ين م�رد و زن تف�اوت ) بدون ط6ق(در عيوب منجر به فسخ ازدواج 

ح�ق  در زن ب�راى م�رد ) زمينگيرى(و اقعاد) پيسى( بيمارى جزام ، برص. است  

حق�ى  فسخ نک�اح ايج�اد ميکن�د، ام�ا وج�ود ھم�ين عي�وب در م�رد ب�راى زن چن�ين 

  . ايجاد نميکند

ًزن مسلمان حق ندارد مطلقا با مرد غير مسلمان ازدواج کند، اما ازدواج 

ش�مرده  مج�از ) م�سيحى، يھ�ود و زرت�شتى(مؤقت مرد مسلمان با زنان اھل کت�اب 

ھم�سرى اس�ت ، ام�ا  ت که نظام فطرى و مطلوب زنان تک طبيعى اس. شده است 

ھم�سر دايم�ى و بط�ور ن�ا  در اس6م سنتى مردان ميتوانند در زمان واحد تا چھار 

ب�ه ع�6وه در . داش�ته باش�ند ) ص�يغه ي�ى در م�ذھب ت�شيع(محدود ھم�سران موق�ت

ھيچ محدوديتى تمتع جنسى ببرد،  صورت امکان مرد مى تواند ازکنيز خود بدون 

�ين ��ه اى ب��ين رابط��ت چن��ح اس��ه واض��ال آنک��وع  ح��دون ازدواج ممن��6م او ب�زن غ

  .است
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س�ھم اsرث زن . در ارث، سھم اsرث دختر ن�صف س�ھم اsرث پ�سر اس�ت

در . است از شوھر با وجود اوsد يک ھشتم ترکه و بدون اوsد يک چھارم ترکه  

ي�ک چھ�ارم و   حالى که سھم اsرث شوھراز ھمسرش در ھمين شرايط به ترتيب

خواھ�د ب�ود، ب�ه ع�6وه  ًيعنى دقيقا ب�از س�ھم زن ن�صف م�رد . يک دوم ترکه است

ب�رد، ن�ه از زم�ين، ح�ال  زوجه تنھا از ام�وال منق�ول و ابني�ه و درخت�ان ارث م�ى 

منقول و غير منقول ارث مى  از تمام اموال ھمسرش اعم از ) شوھر(آنکه زوج 

   . برد

مسر متوفايش باشد، تمام اموال زن ب�ه اگر زوج وارث منحصر به فرد ھ

ي�ک  ميرسد، اما اگر زوجه وارث منحصر به فرد شوھر متوفايش باشد، تنھ�ا  او 

ب6وارث به  چھارم از اموال منقول و ابنيه به او ميرسد و مابقى به عنوان اموال 

ف�روض مبتن�ى ب�ر ع�دم  سھم اsرث مادر با پدر در اکثر . حاکم شرع خواھد رسيد

به ف�رد اوsد خ�ود باش�ند، در  در صورتى که والدين وارث منحصر .  استتساوى

س�وم و ب�ا ب�ودن حاج�ب ب�ه م�ادر  صورت عدم حاجب به مادر يک س�وم و پ�دردو 

بنابرين مقايسه سھم اsرث دختر با  . يک ششم و پدر پنج ششم ارث خواھد رسيد

ن�صف م�ردان ارث نشان ميدھ�د ک�ه زن�ان ي�ا  پسر، زوجه با زوج ، مادر با پدر ، 

مرداز ديدگاه اس�6م س�نتى در س�ن آغازم�سئوليت  زن و . مى ببند يا کمترازنصف

شرعى سن بلوغ با سن مسئوليت کيفرى، سن ازدواج  به لحاظ . کيفرى متفاوتند

بنابرين يک دخترنه ساله ھمانند يک بزرگسال . يکى است  و سن تکليف عبادى 

 س�اله ب�ه واس�طه صغرس�ن ١٤ک پسر حدود شرعى است ، اما ي مشمول اجراى 

�ين ��شود از چن��ان مي��ه کودک��ا او معامل��ت وب��سئوليتى مبراس��ابر . م��ا بن��ر مطلق�ًدخت

بدون اذن پدر يا جد پدرى در صورتى که در قي�د حي�ات باش�ند نم�ى توان�د  احتياط 

وsي�ت ب�ر  . در حالى که پسر براى ازدواج نيازمند چنين اذنى ني�ست. ازدواج کند 

   .سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدرى استکودکان تا 

 بنابرين مادرچه در امور م�الى و کيف�رى فرزن�دانش چ�ه در ازدواج آنھ�ا  

وفات  حتى در صورت . ًقبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ شرعا حق دخالت ندارد چه 

. خواھ�د ب�ود ًپدر و جد پدرى وصى آنھا برمادر نسبت به فرزندانش ش�رعا مق�دم 

ھفت سال در صورت  يى والدين حضانت پسر تا دوسال و دختر تا در صورت جدا
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ًم�رد ش�رعا رئ�يس . اس�ت عدم ازدواج مجدد مادر، با وى خواھد ب�ود واs ب�ا پ�در 

ب�ر زن . از خان�ه خ�ارج ش�ود زن بدون اجازه شوھرش ح�ق ن�دارد . خانواده است

�ين ��ا اطاع�ت و تمک��ت از ش�وھرش مطلق�� ًواج�ب اس��دون ع��ق ن�دارد، ب�ذر کن�د و ح

ام�ا ب�ر م�رد واج�ب ني�ست ب�ه . کن�د ُشرعى از تمتع ولذت بردن شوھر جلو گي�رى 

ح�ق ش�رعى زن در اي�ن ام�ور ھ�ر . دھ�د تماي6ت زن ھرگاه که وى خواست پاسخ 

فق�ط ھ�ر چھ�ار م�اه بع�د ح�ق دارد ي�ک ب�ار ب�ا  يعن�ى زن .( چھار ماه يک بار است

اند با زن خود يا مرد ھروقت دلش خواست ميتو شوھرش به سکس بپردازد ولى 

زن ب�دون اج�ازه ش�وھرش ) خ�ود س�کس داش�ته باش�د؟ زنان صيغه يى و يا کني�ز 

ھمچنان که نذر زن در موارد منافى با حق شوھرش . ندارد حق سوگند شرعى را 

ًروزه استحبابى زن بدون اجازه شوھر يا با نھى وى قطعا پذيرفته  صحيح نيست، 

زن در قصد جھت نماز و . ھر صحيح است اعتکاف زن تنھا با اجازه شو . نيست

�ت ��ابع زوج اس��سافر ت��ود، . روزه م��زه ش��د و ناش��ين نکن��ه زن تمک��ورتى ک�در ص

در . کند باشرايطى مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را کتک بزند و تاديب  

ميتواند از او به  صورتى که اگر مرد به وظايف شرعى خود عمل نکرد، زن تنھا 

ًشوھر به ھمسرش ش�رعا  ناسزا گفتن و فحش دادن از سوى . ايت کنددادگاه شک

   . حرام نيست

اگر کسى توسط پدر يا پدر بزرگش به قتل برس�د، قات�ل از ق�صاص مع�اف 

خ�داى  ام�ا اگ�ر ک�سى . است ، ھر چند به پرداخت دي�ه ب�ه ورث�ه محک�وم م�ى ش�ود 

اگر زنى در  . نکرده توسط مادرش کشته شود، قاتل از قصاص معاف نخواھد بود

جنين سقط شده را به  غير موارد اضطرارى جنين خود را سقط کرد، مى بايد ديه 

در پسر معادل ديه کامل و  ديه جنين که روح در آن دميده شده . شوھرش بپردازد

�ت��صف آن اس��ر ن��د . در دخت��ل عم��وث، قت��ورد ل��اه  درم��سم پنج��ى ق��سامه يعن��ا ق�ب

به ح�د sزم ، ھرم�ردى ميتوان�د   تعداد مردعادل ثابت ميشود، در صورت نرسيدن

ص�احب ش�راط، زن�ان از ح�ق ق�سامه  چندين بار قسم بخورد، اما با وج�ود م�ردان 

  . محرومند

�نتى ، ��6م س��ه از دي�دگاه اس��اقى نميگذاردک��وق تردي�دى ب��ام ف�تأم�ل در احک

زنان در موارد متعددى کمتر ازنصف حق�وق م�ردان اس�ت و اس�6م س�نتى  حقوق 
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ب�ر   را در موارد فراوانى پذيرفت�ه و ت�ساوى حق�وقى زن و م�رد را تبعيض جنسى 

ان�سان ً در حقوق خانواده، حقوق مدنى و حقوق قضايى، زن شرعا . نتابيده است

   . درجه دوم محسوب ميشود

  با مواد اول، دوم و ) تناقض(تبعيض جنسى در احکام شريعت در تعارض 

ش�أن  اين مواد، تمام افراد بشر ب�ا مطابق . ھفتم اع6ميه جھانى حقوق بشراست  

از حيث  و حقوق برابر به دنيا مى آيند، ھرکس بدون ھيچگونه تبعيضى به ويژه 

ق�انون م�ساوى  ھم�ه در براب�ر . جنس از تم�ام حق�وق و آزاديھ�ا برخ�وردار اس�ت 

ق�انون برخ�وردار  ھستند و حق دارند بدون ھيچ گونه تبعيضى از حمايت يکسان 

براب�ر ب�ا م�ردان ب�ه دني�ا  در اس6م سنتى زنان ب�ا ش�أن و حق�وق حال آنکه . شوند

�د��ى آين��ا . نم��ان ب��رعى زن��ام ش��سيارى از احک��د در ب��وقى مواجھن��يض حق�در . تبع

و حق�وق ق�ضايى ، زن و م�رد ن�ا  موارد متعددى از حقوق خانواده ، حقوق مدنى 

انى حقوق ماده شانزدھم اع6ميه جھ از سوى ديگر اس6م تاريخى با . مساوى اند

م�رد و زن « :در اين ماده آمده اس�ت . است  صريح ) تناقض(بشرنيز در تعارض

�ويى ��د در ازدواج ، در م�دت زناش��ساوى برخوردارن��سخ آن از حق�وق م�» .و در ف

�نتى ��6م س��وق  حاsنک�ه در اس��ر ازدواج از حق��ردو زن در ام��ه م��ه ف�ى الجمل�اگرچ

بودکه دختر ب�دون اذن پ�در وي�ا پ�در ًقب6دکتر کديور گفته (   مساوى برخوردارند، 

�درى  پ�در ح�ق ازدواج �ن�دارد، در ح�الى ک�ه پ�سر ب�دون اج�ازه پ�در و پ�در ب�زرگ پ

�ى ��وق ) دارد چن�ين حق��سخ آن قطع�ا از حق��ه وي�ژه در ف��دت زناش�ويى و ب�ًام�ا در م

�ساوى ��ستند م��وردار ني��وارد . برخ��ر و در م��وق کمت��ويى از حق��ان زناش�زن در زم

بالغى  ھرمرد و زن «از سوى ديگر اينکه . حقوق شرعى استًجدايى تقريبا فاقد  

» خانواده دھد حق دارند بدون ھيچ محدوديتى از حيث دين ازدواج کند و تشکيل 

  . در اس6م سنتى پذيرفته نيست

�صوب ��يض از زن م��ع تبع��انى رف��ه جھ��اده اول اع6مي��ع ١٩٧٥در م� مجم

جن�سيت  ى ک�ه متک�ى ب�ه تبعيضات«: عمومى سازمان ملل متحدتصريح شده است  

گردد و يا اين  باشد و بالنتيجه مانع برقرارى حقوق متساوى براى زنان و مردان 

ب�ه ح�ريم ش�أن و  تساوى را محدود کند، امري�ست غي�ر عادsن�ه و تج�اوزى اس�ت 

جمل�ه ب�ر ح�ق آزادى  در ماده ش�شم اي�ن اع6مي�ه از » .مقام انسانيت وارد ميشود
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�ان،��ال زن��د و انتق��ت و آم��ردان رف��ا م��ان ب��ساوى زن��وق م��اد ازدواج و   حق�در انعق

فرزندان خويش ت�صريح  ھمچنين فسخ آن و تساوى والدين در مسايل مربوط به 

�ت ��ده اس��ن . ش��ده اي��واد يادش��ه م��ت ک��ن اس��ارض روش��انى در تع��ه جھ�( اع6مي

  . آشکار با احکام اس6م سنتى است ) تناقض

ت حق�وقى زن�ان ب�ا م�ردان تک تک احکام اس6م سنتی ک�ه مبتن�ى ب�ر تف�او

  . با اين کنوانسيون در تعارض مستقيم است است 

در . در اس�6م س�نتى جن�سيت مق�دم بران�سانيت اس�ت :" کديور م�ی افزاي�د

بگ�و اي�ن ان�سان زن . نظام فکرى نميتوان از حقوق ذاتى ان�سان س�خن گف�ت  اين 

 حق�وق م�رد و در اس�6م س�نتى. است يا مرد ت�ا آنگ�اه از حق�وق او براي�ت بگ�ويم 

  . حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم 

درقرائت سنتى از اس6م ھمچنان که تفاوت فيزيولوژيک زن و مرد بديھى 

تاريخى  در اس6م . است ، تفاوت حقوقى آنھا نيز به ھمان ميزان از بداھت است  

. محسوب مى شود  به لحاظ حقوقى مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم 

لذا طبيعى است . نمى يابد انسانى که بدون تابعيت و اتکا به مرد زندگيش سامان 

�اى ��ه ھ��سيارى از عرص��ان ب��دگاه زن��ن دي��ه در اي��ل  ک��اعى از قبي��ت ، : اجتم�زعام

وsيت برفرزن�دان و ش�ھادت در ب�سيارى  قضاوت و مرجعيت و امامت و ط6ق و 

�د و د��ساب نياين��ه ح��وs ب��وارد اص��ه و  ر ًم��ل ارث ودي��ز از قبي��وارد ني��سيارى م�ب

نيمه انسان قلمداد شوند، به ھر حال تبعيض  شھادت در امور مالى نصف مرد يا 

اس6م س�نتى اس�ت و اي�ن تبع�يض را ن�ه تنھ�ا قب�يح و  جنسى از بديھيات فقھى در 

sزمه فطرت و طبيعت و از کم�اsت ش�ريعت ب�ه ح�ساب  زشت نمى شمارند، بلکه 

ترديدى نيست ک�ه احک�ام ش�ريعت دال ب�ر تبع�يض جن�سى زن�ان در   اما .مى آورند

، ٢٧ماھنامه آفتاب، شماره ( » .آشکار با اسناد متعدد حقوق بشر است  تعارض 

   )، مصاحبه با دکتر محسن کديور١٣٨٢تير 

�ر��ور ديگ��سلمح��ين م��وقی  ب��يض حق��ذھب،  تبع��سيت وم��اظ جن�مانان از لح

�انی   در اس�6م ب�اک�ه اس�ت آزادی عقي�ده وبي�ان وقل�ممح�ور�من�درجات اع6مي�ه جھ

« : دراين مورد ميگوي�ددکترمحسن کديور.  وتعارض ميباشدحقوق بشر درتضاد

مسلمان آزاد نيست دين خود را ترک بدھ�د ي�ا دي�ن ديگ�ری برگزين�د، چ�ه در اي�ن 
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مسلمان آزاد نيست امری را . شناخته شده بشدت مجازات ميشود" مرتد"صورت

.  رسالت يا تکذيب پيامبر و يا تنقيض ش�ريعت مح�سوب ش�ودانکار کند که انکار

. حتی اگر خود را مسلمان بداند، مرتد شمرده شده احکام مرتد براوجاری ميشود

مرتد ملی سه روز مھلت . ھمسرش براو حرام واموالش بين ورثه تقسيم ميشود

اموال ، بينونت ھمسر وتقسيم احکام اعدامدارد تا توبه کند در روز چھارم ھمان 

زن مسلمانی که مرتد ش�ده باش�د ھم�سرش ب�راو ح�رام . درباره اش اجرا ميگردد

ميشود واگر توبه نکرد به حبس با اعمال شاقه محکوم ميشود تا زمانی که توبه 

نوجوانی که والدينش يا يکی از آنھا مسلمان بوده اند، پس از بلوغ . کند يا بميرد

ر کند، اگر به ھردليلی اس6م اختيار نکرد، آزاد نيست تا دينی غير از اس6م اختيا

در باره او ) اعدام برای پسر وحبس با اعمال شاقه برای دختر( احکام مرتد ملی 

  )، مصاحبه با محسن کديور١٣٨٢تير ، ٢٧آفتاب، شماره  "(. جاری ميشود

  

بازگ�شت ب�ه « در برنام�ۀ  اس6م�شناس افغ�انآقای محمود وثيق، دانشمند

�رآن��ب "ق��ه  در ش��ل ٣٠ک��ستان٢٠١١ اپري��ای افغان��ون آريان��ااز تلويزي�  ازامريک

که در قرآن برای مرتد جزائی تعي�ين : پخش شد،به ارتباط ارتداد بصراحت گفت 

نشده  ودادن فتوای کشتن مرتد از سوی علمای دينی ي�ک عم�ل ض�د قرآن�ی ودر 

�ت��ر م�سلمان اس��ع غي��6م ن�زد جوام��دنام ک�ردن اس��ه . حقيق�ت ب��ود ک�وی ع�6وه نم

ادی عقيده  وعدالت دو رکن اساسی دين اس6م است، وقتی از کسی آزادی اش آز

�ده ��ا ش��ت زيرپ��6م اس��ن اس��ی دي��ن اساس��ه رک��دالت ک��ت ع��ود، در حقيق��ه ش�گرفت

وی افزودکه  حق حيات  از حقوق فطری ان�سان ش�مرده مي�شود، ھ�يچکس .است

،ان�سان وھيچ مرجعی  حق گرفتن  حيات انسان را ول�و ارت�داد ک�رده باش�د، ندارد

�اه ��د وھرگ��اب نماي��را انتخ��د آن��د و بع��ودش درک کن��ام وج��ا تم��ن را ب��ق دارد دي�ح

جوانی از دين خود برگردد ودين ديگری اختي�ار کن�د، حت�ی وال�دين آن ج�وان ھ�م 

  حق ندارند به فرزندش بگويند چرا از دين خود برگشته است؟ 

�ی دي�ن اس�6م دين�ی کام�ل اس�ت وعيب�ی ن�دارد،اگر م�سلمانی د: وی گف�ت�ين

 اولی خود ديگری را به پذيرد،بگذار بپذيرد، ممکن است مدتی بعد دوباره به دين

دين اس6م بازگردد ولی اگر او بر اثرفتوای علمای دين از زن�دگی س�اقط  يعنی به 
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گردد ، در واقع اين حق بازگشت را از وی سلب کرده ايم وچنين کار علمای دين 

 وھمين گونه اعدامھا بدون فھ�م دقي�ق .خ6ف ھدايات و احکام صريح قرآن است

متن قرآن باعث بدنامی دين اس6م شده  و سبب ميشود تا غير مسلمانان انگشت 

�د��6م دراز کنن��ريعت اس��سوی ش��اد ب��ق . انتق��ا ح��سان ھ��ه ان��رآن ب��ه ق��الی ک�درح

انديشيدن وفکر کردن وتعقل کردن درمسايل را داده است، پس م�ا نباي�د ک�سی را 

قل خود راھی را انتخاب ميکند، م�ورد س�رزنش وي�ا تح�ريم از که بنابر تفکر وتع

  .زندگی محکوم نمائيم

  

�ديوردر���ه نظردکترک���6مب���نتیتلقی اس���سيحيان :" س����ی م���ه يعن���ل ذم�� اھ

ويھوديان وزرتشتيان که در داراsس6م زندگی ميکند آزاد نيستند کن�سيه وکلي�سا 

. لي�غ وت�رويج کنن�دوآزاد ني�ستند دي�ن خ�ود را تب. وصومعه وآتشکده اح�داث کنن�د

�ت ��سيحيت، يھودي��ه م��6م ، ب��ر از اس��ه غي��ود را ب��ن خ��ستند دي��ه آزاد ني��ل ذم�اھ

�شوند���شته مي���د واs ک���ر دھن���سويت تغيي���ر  ....ومج���نتی، غي���6م س���دگاه اس��از دي

مسلمانان اعم از اينکه اھ�ل کت�اب باش�ند اگ�ر حاض�ر ب�ه قب�ول ش�رايط ذم�ه ن�شده 

س�6می حاض�ر ب�ه انعق�اد معاھ�ده ن�شده باشند، يا غير مسلمانانی که با حکوم�ت ا

واجب است اس6م بر اي�شان عرض�ه ش�ود، . باشد، کافر حربی محسوب می شوند

به عبارت ديگر اي�ن دس�ته از مردم�ان يعن�ی .( اگر نپذيرند با ايشان جھاد ميشود

�د ��ردم پيک�ار کنن��ن طبق�ه از م��د ب�ا اي��سلمين موظ�ف ان��س ان�د، م�کف�ار حرب�ی ، نج

ًاينگونه آدميان اص�وs ح�ق حي�ات ندارن�د ت�ا چ�ه رس�د ب�ه .) دوگردن آنان را بزنن

  ».آزادی بيان وعقيده ومذھب

ًدر اس6م سنتی، آزادی عقي�ده وبي�ان وم�ذھب تقريب�ا  « :کديور می افزايد

�ت��ی اس��اليم ... منتف��د آراء ورد تع��ه در نق��اsتی ک��ب ومق��شار کت��دگاه انت��ن دي�از اي

 ش�ده ، ن�شر وتوزي�ع  آنھ�احرام اس6می نوشته ش�ده باش�د، کت�ب ض�6ل مح�سوب

�ت���وع اس���اتور . وممن���ی وکاريک���يلم ونقاش���ل ف���ی از قبي���ای فرھنگ���ر کاsھ��ديگ

در مجموع در . نيز مشمول ھمين احکام اند.... وسخنرانی و اينترنت وماھواره و

. حکومت ھای دينی آزادی بي�ان ، آزادی قل�م، آزادی عقي�ده وم�ذھب منتف�ی اس�ت

قيده ومذھب وبيان وقلم درتلقی س�نتی از اس�6م آنچه واضح است نقض آزادی ع
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�شرع . اس�ت�اس�6م ت�اريخی چن�ين آزاديھ�ای را درتع�ارض م�ستقيم ب�ا دين�داری وت

ميداند وبرای حفظ ايمان مردم به سادگی فتوا به نقض يا تحديد اينگونه آزاديھ�ا 

�د���ی دھ���ماره (» .را م����اب، ش���ه آفت���ا ماھنام���ديور ب���سن ک���صاحبه مح��، ٢٧ًازم

  )١٣٨٢تير

  

    : ميان زن ومردحقوقیعدم تساوی  مکثی بر محور

آنچه را اقای دکترکديور در مورد عدم تساوی حقوقی مي�ان زن وم�رد در 

 ���وان ب��د، ميت��رده ان��شريح ک��ری  ت��ه جعف��صارفق��ث ع��اره ۀه حي��6می در ب��ه اس� فق

  .تلقی کرد حقوق زن در اس6م 

�ا ��اوت و ن��ورفقھی، تف��ن مح��ردان  دراي��ان م��وقى مي��رى حق��ان، براب� و زن

�اى  نتيج�ه ��اى تف�اوت ھ��6م ب�ر مبن��ده و اس�تدsل اس��ان دان�سته ش��ى خلق�ت زن�طبيع

�ت ��ده اس��ته ش��ى پنداش��ر منطق��ک ام��رد ي��وژيکى زن و م��ه اش از . فزيول�و توجي

چ�رخ  انسانى ک�ه نتوان�د از عھ�ده کارھ�ايش براي�د و :  نظراقای کديورچنين است 

ش�ده نم�ى  ى ب�ا م�رد برخ�وردار ًزندگى را به پيش ھدايت کن�د، طبع�ا ازح�ق م�ساو

  . تواند

�اوت ����ل تف����ه دلي����ردان، ب����ا م����ان ب����ابرابرى زن����شه ن����ی اندي����ی وخلقت���ذات

 نفقه و پوش�اک و س�رپناه مرب�وط ب�ه ۀتوانايى تھي کى يا به دليل عدم ولوژييفزو

و نيمه صحرايى عربستان است که در آن حتى  فقير  قرن گذشته در سرزمين ١٤

دارک يک لقمه نان بری سيرکردن شکم خود وخ�انواده ت مردان ھم براى تھيه و 

کاروانھاى تجارتى مى افتادند و دس�ت ب�ه راھزن�ى و غ�ارت  خود وحشيانه بجان 

ًزنان فطرتا به راھزنى و قطاع الطريقى ع6قمن�د ني�ستند، نم�ى باي�د  ميزدند، ولى 

ر و ام�روز ھ�ر زن اگ�ر ش�رايط ک�ا. ديد در مورد آنھا مصداق تلقى شود اين طرز 

دسترنج  تحصيل برايش ميسر شود، ميتواند مثل يک مرد بياموزد وکار کند و از  

  .کار خود نان بخورد، وآزادانه بدون کمک مردی زندگی کند

ًآقاى کديور، حتما از اين واقعيت اط6ع  دارند ک�ه درک�شورھاى پي�شرفته 

ش�ده  أمين جھان که تساوی حقوقی و شرايط کار و تحصيل و آزادى براى زنان ت 
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��اچر . ب ت�ر نمان�ده ان�داس�ت ، زن�ان در ھ�يچ عرص�ه اى از م�ردان عق� مارگري�ت ت

، )صدراعظم اس�رائيل(ماير ، گولدا ) قرن بيستم٨٠صدراعظم انگلستان در دھه (

وبی نظيربوتو ) صدراعظم ترکيه ( ،تانسوچيلر)صدراعظم ھندوستان(انديراگاندی

�ستان(��دراعظم  پاک��سينه )ص��يخ ح��در(  ، و ش��شص��ه دي��ل) اعظم بنگل��6 مرک� وانگ

�ان(���ی آلم���و)رھبرفعل���انم اوروي���ين ( ،خ���ی فليپ���ور فعل���يس جمھ���ا )رئ��و پراتيبھ

�ل��د(پات��ورفعلي ھن��يس جمھ��ي6ری ) رئ��ده  وھ��اsت متح��ۀ اي��ون، وزيرخارج�کلينت

�ا از ��ی جوي��اsخره م6ل��ا وب��ت زن  امريک��ردن کلف��رد گ��ا م��ستان،  از ميليونھ�افغان

ھوش تر وب�ا دان�ش ت�ر وب�رای جامع�ه خ�ود مفي�د ت�ر  در روی کره خاکی با  ستيز

ده ھا تن از زنان تحصيل کرده به عنوان وزير خارجه  وھمين گونه . بوده واستند

کشورھای غرب اين توانائی را دارند که وظايف بسيار خطير سياس�ی   وغيره در 

  .واجتماعی را بھتر از مردان به پيش ببرند 

لوژي�ستيکی    ز زنان پيلوت امريکائی، خدمات  در جنگ دوم جھانی گروھی ا   

تري�شکووا،  را برای عقب جبھ�ه در جن�گ ب�ا جاپ�ان ب�ه پ�يش م�ی بردن�د، وخ�انم 

به فضا )  شوروی اولين فضانورد (اولين زن فضانوردی بود که بعد از گاگارين 

 .بازگشت  رفت و دورا دور زمين را در نورديد ودوباره بزمين 

ز اوايل قرن بي�ستم ھم�راه ب�ا رش�د س�رمايه دارى ، واقعيت اين است که ا

ب�ا بھ�ره من�دی از دان�ش وتح�صيل در س�طح وس�يعى وارد ب�ازار کارش�ده و  زنان 

. اس�ت ًبخش ادارى و خدماتى بيشتر کشورھاى سرمايه دارى اساس�ا زنان�ه ش�ده  

�ی ���ای سياس���ش ھ���ا در بخ���ه تنھ���ه ن���ستند ک���سيارى ھ���ان ب���رب زن���ی  در غ��وعلم

اداره ميکنن�د و  ربخش اقتصادی،  شرکتھاى بزرگ صنعتى را وفرھنگی، بلکه د

�د و ��ت مينماين��رد را درياف��ک م��ر ي��دين براب��وق چن��اش و حق��دين  مع��د چن�ميتوانن

�ه ��اطر اينک��انى بخ��ين زن��ا چن��د، آي��ه کنن��ه و ابات��انواده را اعاش��رخ  خ��د چ�ميتوانن

دھن�د، اي�ا را نفق�ه ب زندگی را خوبتراز مردان خ�ود ھ�دايت کنن�د وچن�دين خ�انواده 

من�زل ندھن�د ودرع�ين  sزم خواھد بودکه شوھران خود را اجازه بي�رون رف�تن از 

   .چنين حکمی صادر نميکند حال  چندين شوھر داشته باشند ؟ ھيچ عقل سالمی 

، و از ی اس�6مجوامعدر   در بارۀ  ات6ف حقوق زن ، سديد سيدھاشمآقای

  داردبرابر يک مرد، اعتراضدر مورد ديه ونصف ميراث و شھادت دوزن  جمله 
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�ين مينوي�سد��صاف وعق�ل ومنط�ق ميدان�د وچن��ر  :" وآن�را خ�6ف ع�دالت وان�دي�ه ب

بايد به کسی  حسب تعريف دين، مالی است که  در بدل آسيبی که به کسی ميرسد 

چ�ون دي�ه م�رد   -. که آسيب می بينند، پرداخته ش�ود که آسيب ديده يا به آقاربش 

�ه��ر دي��6م دو براب��ای در اس��ورت تقاض��ت،  در ص��ارب   زن اس��م  اق��ضا ھ��رد،  بع�ًم

تأسی از حک�م ق�رآن  بدون تقاضای اقارب قاتل  و تنھا در اثر حکم قاضی، که به 

دي�ه م�رد را قب�ل از اع�دام  ميشود ،  فاميل زن مکلف اس�ت ت�ا ن�صف ب�اقی  صادر 

 ک�ه ب�ه ب�رای ي�ک جنايتک�اری بلی، ب�رای م�رد قات�ل، . قاتل به اقارب قاتل بپردازد

ميشود و به پدر و مادرش آسيب  شکستن قانون، اعدام  خاطر جنايتش، به خاطر 

به قتل برس�د وھ�م  ھم بايد ! ولی زن چه؟ ميرسد، بايد آسيب پولی پرداخت شود؛ 

آسيبی که به !!  ھستی، بخاطر وی پرپر ميشود بايد پول بدھد؛ چون گل سر سبد 

ه، ھيچ؛ چون زن است، ي�ک موج�ود ب�ی اقاربش رسيد و سائر  زن و پدر و مادر 

�ابرابر��ن  و ! ارزش و ن��ت، اي��ار اس��ی درک��ر برابري��ادت و  اگ��ا در عب��ری تنھ�براب

  !شائسته بودن است، نه در حقوق اجتماعی خداشناسی و 

ميگويند که چون مرد متکفل اعاشه پدر و مادر نيز است، بايد فاميل زن 

�ادر و خ�واھر و  ��در و م��رای تکف�ل پ��ول  مقت�ول ب��ل، پ��ده م�رد قات��ا مان��رادر ب�ه ج�ب

ک�شتن  فاميل زن مقتول بايد مسؤوليت م�ردی را ک�ه ب�ا ! مصرف شان را بپردازد 

چگون�ه  ش�ما ان�صاف بدھي�د ک�ه اي�ن ! انسانی قانون را می ش�کند، ب�دوش بگي�رد 

  ! بپردازد؟ کشته شود وھم خسارت  عدالت و برابری است که انسانی، ھم 

  

�وال در��ن س��ال اي��دالت درھرح��ه ع��د ک��ور ميکن��اه خط��ای آگ��سان ھ��ن ان� ذھ

ک�شورھای  ًاس6می چيست و درکدام کشور اس�6می ياف�ت مي�شود؟ تقريب�ا درتم�ام  

�دا��6می ع��وم دارد واس��ک مفھ��ان ي��ورد زن��ناختن نآلت در م��ميت ش��دان  برس� فق

حقوقی زن بامرد ومحصورکردن زن درچارديواری خانه ون�رفتن زن ب�ه  تساوی 

�زل  ��رون از من��تبي��رعی  اس��رم ش��دون مح��ان . ب��ذھبی وحاکم��ران م��6ش رھب�ت

وب�ه  اس6می اينست که زن را از رفتن ب�ه مدرس�ه وک�سب دان�ش مح�روم ب�سازند  

�ام ���ی بن��ا کفن���ياه و ي��ی س���ه ي���6می،زن را در زيرپارچ��اب اس���ۀ حج��ادری   بھان��چ

�ری و���د فک���نفس آزاد ورش���رای  ازت���ود وی ب���روم  و از وج���وم مح���وزش  عل��آم
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" وقتيک�ه زن طال�ب مي�شود"در مقال�ۀ  .جنسی خود اس�تفاده کنن�دغرايز  ارضای 

خانم جوان بيوه که استاد پوھنتون  در زمان حکومت مجاھدين يک آمده است که 

تحصيلی به ايران برود ولی بخاطر  ميخواست با استفاده از يک بورس    کابل بود

  ."  محروم شدتحصيل  درخارج نداشتن شوھر از حق

خ�ود زن�دگی نماي�د و دراث�ر  واھد با يک مرد م�سن ت�ر از ولی اگر زنی نخ

در اي�ن دوراھ�ی ق�رار بگي�رد  رفتاريھا از سوی مرد خود ب�اsخره  توھين ھا و بد

خود را بسوزاند،يا از خانه فرارکند  آيا : که کدام راه را برای نجات خود برگزيند

ً فورا ب�ه اتھ�ام برگزيد ، ھمينکه دستگيرشد ؟ واگرخود را نسوخت و راه فراررا 

سنگ�سار مي�شود، ت�ا ع�دالت اس�6می درح�ق وی اج�را  بداخ6قی  وزن�امحکوم ب�ه 

ک�سانی ک�ه زن را مجب�ور ب�ه  درحق م�ردان متج�اوزو شده باشد، ولی اين عدالت 

 کرده اند، ھرگز تحقق نمی پذيرد؟ فرار يا سوختاندنش 

�ه��دنت زن ي�ا زن پي�داخلق� بدين�سان دي�ده مي�شود ک��اظ ب�ا آن ک�ه (  ش�از لح

 نسبت به خلق�ت م�رد در اس�6م، )برداشت دينی يک مشيت وارادۀ خداوندی است

و انسان  ودشميبحيث انسان درجه دوم شناخته زن  ودارای ارزش کمتری است 

 و اين امر که پيدايش جنسيت در يد قدرت ھيچ مرد وزن�ی .است   درجه اول مرد

 وج�نس زن�ان نق�ش اساس�ی نيست؛از آنجا که مردان در تعيين حق�وق ب�رای خ�ود

ن�اتوان ت�ر از خ�ود ق�رار داده ان�د ت�ا  و و ع�اجز داشته اند، زن را موجودی حقير

  ب�هدر احک�ام اس�6می زن بنابرين است که  .ھميشه تابع امرو نھی مردان باشند

   .استشده ل داده  تنز يک انسان درجه دومچشم تبعيض ديده شده و به

ن تعصبات مذھبى اس6م سياسى  دانشمند ايرانى ييرامو،دکترشفا

پاکستان ، : چندين دھه آزمايشھاى بدفرجام درکشور ھايى چون « : مينويسد

بنگ6ديش، اندونيزى ، سودان، کومور، ايران و افغانستان که ھمه ادعاى حل 

مشک6ت خود را از طريق اجراى طابق النعل بالنعل قوانين اس6مى داشته اند در 

يش نابسامانى ھا ببار نياورده و ھمه دستاوردھا به ھيچ جا حاصلى جز افزا

دست بريدن ھا و سنگسار و قصاص و حجاب زنان و درازى ريش مردان و 

با چنين بيراھه رويھا ميتوان .  برگزارى اجبارى نمازجماعت محدود مانده است 

اين جھان اس6مى را به قھقراى بازھم بيشترى برد، حتى با برخوردارى از 
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عوايدنفتى جھان نميتوان آنرا بجلو راند، و نمى توان آن را به عنوان بيشترين 

سرمشق قابل قبولى به جھان نامسلمان عرضه کرد، زيرا ھرکس در ھردرجه از 

بى اط6عى يا از خوشخيالى، ميتواند دريابد که حتى اگر ھم تمام مسلمانان جھان 

بقيه مردم دنيا که بطور يکپارچه براين قوانين  مھرتائيد گذارند، بازھم 

شمارشان بيش ازچھار برابر مسلمانان است و تنھا يکى از کشور ھاى شان به 

اندازه مجموع دنياى اس6م و شايدھم بيشتر از آن جمعيت دارد، نه بحجاب 

واپسگراى اس6مى گردن خواھند نھاد، نه مقررات قرون وسطايى سنگسار و 

رفت، نه در قوانين خود، جايى به دست بريدن و قصاص و تعزير را خواھند پذي

تعدد زوجات خواھند داد، نه موسيقى و نقاشى را از مقام واsى ھنرى خود به 

حد منکرات مذھبى پائين خواھند آورد، و نه اقتصاد ھاى پر تحرک امروزى 

 خويش را تابع قوانين خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواھند

   ٢٠١٠/ ٨/ ٢پايان)       ٣٨ دکترشفا، تولدى ديگر، ص(».ساخت

  

  

  مچھارمقالۀ 

  

 حجاب اس6می برقع، نماد

  ٢٠١٠می  :راديو فرانسه

 

�دگی ���ب مان���شانه عق���ع  را ن���ايی برق���شورھای اروپ���ردم ک���سياری ازم��ِب ِ
�د��ی دانن��6می م��گِ اس��ارت زن در فرھن��سلمانان و حق��ر . ِم��سه از آن زي�در فران

ّزندان سيار«ِعنوان  ِ روشنفکران مسلمان در زدودن اي�ن ِکوشش. نام می برند» ِ ِ
ِفکر نادرست که گويا برق�ع در اس�6م حک�م ش�رعی و اص�ل ايم�انی اس�ت، چن�دان  ِ َ ُ ِ

َاين روشنفکران می کوشند تا نشان دھند که برقع در ابعاد . اثربخش نبوده است ُ
ُب�ه عقي�دهء آن�ان، زن�ان برق�ع . کنونی اش پدي�ده ای نوپي�دا در جھ�ان اس�6م اس�ت ِ

�وش در ��ه پ��د وب��ی افرازن��ران برم��ود و ديگ��ان خ��واری مي��ی دي��ای غرب��ه ھ�ِجامع ِ
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ِدر اين جامعه ھ�ا پوش�اندن چھ�ره ب�ه معن�ای . نوعی خويشتن را زندانی می کنند ِ
�ت◌ ��را فردي��ت، زي��ی اس��ت◌ آدم��ار فردي�ِانک ِِ ّ ِ ّ �ن«ِ��ت◌ » م��ا فردي��ارويی ب�ِدر روي ِ ّ

 .است که آشکار می شود و معنا پيدا می کند» ديگری«

ِھر خاستگاھی داشته باشد، مسلم اين است که امروز در ميان  اين سنت 
ِمحافظه کارترين و متعصب ترين محافل اس6می در ک�شورھای م�سلمان ج�ايگير 

ِشده و ب�ه ص�ورت يک�ی از ن�شانه ھ�ای آش�کار واب�ستگی دين�ی )  حج�اب اس�6می(ِ

  .درآمده است

مين ص�دِ، فرانسويان، که ج�شن دو١٩٨٩ِبيست سال پيش درچھارم اکتبر

ِسالگرد انق6بشان را تازه پشت سر گذاشته بودند، ب�ا م�شکلی ب�ه ن�ام  ُ ِروس�ری «ِ َ
ِس�ه دخت�ر دان�ش آم�وز را ب�ه س�بب آنک�ه نم�ی . روبه رو شدند» ِدختران مسلمان ِ

ِخواستند روسری خود را در ک6س درس از س�ر بردارن�د، در يک�ی از ش�ھرھای  ِ ِ
ِين موضوع، بحث گسترده ای را در ا. ِشمال فرانسه از مدرسه بيرون کرده بودند

. ِجامعه دامن زده بود و کم و بيش ھمه گروه ھای اجتماعی را درگي�ر ک�رده ب�ود

ِنه تنھا نخبگان سياسی و فرھنگی، بلکه مردم عادی نيز در بارهء آن بح�ث م�ی 
ِدر خانواده ھا، در گردھمايی ھای سياسی و سنديکايی، در روزنامه ھا و . کردند

ِ راديو و تلويزيون و حت�ا در کاف�ه ھ�ا روس�ری دخت�ران م�سلمان ب�ه مجله ھا، در ِ َ ّ

ُموضوع داغ گفت و گوھا تب�ديل ش�ده ب�ود ِ ِھرک�سی از دي�دگاه خاص�ی مخ�الف ي�ا . ِ
ِموافق بيرون کردن اي�ن س�ه دخت�ر م�سلمان از مدرس�ه ب�ود ِم�دير و آموزگ�اران . ِ

ه روسری به س�ر مدرسه، پس از بحث و گفت و گو به اين نتيجه رسيده بودند ک

ِکردن در مدرسه، زير پا گذاشتن آشکار اصل sئيسيته است که فرانسويان آن را  ِ
ِيکی از پايه ھای استوارھويت◌ ملی◌ خود می دانند ِِ ّ ِ ّ ِ ِ. 

ِخانواده ھای اين س�ه دخت�ر ج�وان و م�سئوsن مدرس�ه پ�س از ي�ک ھفت�ه  ِ ِ
ن را در ھم�ه ج�ا ِمذاکره سرانجام توافق کردند که سه دختر جوان روسری ھاش�ا

 .ّحتا در حياط مدرسه نگه دارند، اما در ک6س درس از سر بردارند

ِاخراج اين سه دختر مسلمان از مدرسه، سرآغاز بح�ث ھ�ای دامن�ه داری  ِ ِ ِ
از . ِدر باره جايگاه اس6م در فضای عمومی فرانسه شد که ھن�وز ھ�م ادام�ه دارد

ِايگير شدن اس6م در ش�ھرھای ِآن زمان تاکنون، روزبه روز بر ترس مردم از ج
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ِفرانسه افزوده شده است و احزاب راست، به وي�ژه ح�زب راس�ت افراط�ی ب�ه ن�ام  ِ
 .ّجبھهء ملی، بيشترين استفادهء سياسی را از آن کرده اند

ِجالب اينکه اين موضوع، از ھمان آغاز، موضوع ھای ديگری را نيز به 
s د�ئي�سيته و دول�ت، آم�وزش ّطور ج�دی و در س�طحی گ�سترده مط�رح ک�رد، مانن

ِاجباری، مشک6ت ويژهء حومه ھای شھری، مھاجران و ج�ايگير ش�دن ش�ان در  ِ
 . جامعهء فرانسوی، جايگاه زن در جامعه و جز اين ھا

ّ نامه ای با امضای پنج فيل�سوف در مجل�هء ن�وول ١٩٨٩ّدر دوم نوامبر 

ِابزرواتور خطاب به وزير آموزش و پ�رورش چ�اپ ش�د ِگان نام�ه از ام�ضا کنن�د. ُ
ِآموزگاران مدرسه خواسته بودند که به دختران روسری به سر اج�ازهء ح�ضور 

 .ِدر ک6س ھای درس ندھند

ِآنان، عقب ن�شينی مق�ام ھ�ای دولت�ی فران�سه را در براب�ر اي�ن دخت�ران ب�ا  ِ
�ر در���ی در برابرھيتل���ک غرب���شورھای دموکراتي���ک ک���شينی ديپلماتي���ب ن��ِعق ِ ِ٣٠ 

ِدر ھمين ماه، شورای دولتی . ونيخ مقايسه کرده بودند در م١٩٣٨سپتامبر سال  ِ
ِفرانسه، ب�ه درخواس�ت ليون�ل ژوس�پن، وزي�ر وق�ت آم�وزش و پ�رورش، پ�س از  َ ِ
ِبررسی مسئله و رايزنی در بارهء آن، اع�6م ک�رد ک�ه روس�ری ب�ه س�رکردن اي�ن  ِ

�ست��سيته ناس�ازگار ني��ال، . دخت�ران ب�ا sئي��امبر ھم�ان س��ال، در م�اه دس�ب�ا اي�ن ح

�شی از و��ختی بخ��ر س��ومی و س��ار عم��شار افک��ر ف��رورش، زي��وزش و پ��ر آم�ِزي
ِروشنفکران مخالف حجاب، با انتشار بخشنامه ای مسئوليت پذيرفتن يا نپذيرفتن  ِ ِ
ِدختران روسری به سر را در ک6س ھای درس به عھدهء خ�ود معلم�ان گذاش�ت ِ .

�اری مت��ر، رفت��ه س��ری ب��ران روس��ا دخت��ه ای ب��ان، در ھرمدرس��دين س��ا ب��ب ب�ناس

ِعقايد آموزگاران، ناظمان و مديران مدرسه، و برداشت آنان از sئيسيته در پيش  ِ
ِدر نتيجه، در شھرھای فرانسه اخراج دختران روسری به سر از مدارس . گرفتند

َھمچنان ادامه يافت و بازار بحث و جدل در بارهء حجاب روزبه روز داغ تر شد ِ . 

�پتامبر ��ی ١٩٩۴در س��سوا ب��ت، َ، فران��رورش وق��وزش و پ��ر آم�ِرو، وزي
ِبخشنامه ای ص�ادر ک�رد ک�ه بن�ابرآن، م�سئوsن م�دارس م�ی باي�ست مي�ان ن�شانه 

مؤسسه ھای دولتی م�ی باي�ست از . ِھای آشکار و پوشيدهء مذھبی فرق بگذارند

ِپذيرفتن ک�سانی ک�ه حام�ل ن�شانه ھ�ای آش�کار م�ذھبی بودن�د، خ�ودداری کنن�د از . ِ
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دانش آموز روسری به سر را از م�دارس فران�سه  ١٠٠ حدود ٢٠٠٣ تا ١٩٩۴

دادگاه ھا نيمی از اين اخراج ھ�ا راغي�ر ق�انونی ت�شخيص دادن�د ت�ا . بيرون کردند

، ژاک شيراک تصميم گرفت که ب�ه ن�ام sئي�سيته، ٢٠٠٣اينکه سرانجام در سال 

 .قانونی برای منع نشانه ھای آشکار مذھبی از مجلس بگذراند

يريت برنارد ستازی برای تھي�ه اي�ن ق�انون ت�شکيل بدينسان، ھيأتی به مد

�د��انون در . ش��ن ق��ارس ١۵اي��ت٢٠٠۴ م��س گذش��روان .  از مجل��ب آن، پي�ِمخاط ِ
ِھرسه دين ابراھيمی حاضر در فرانسه يعنی ادي�ان م�سيحی و اس�6می و يھ�ودی  ِ

ِپيروان اين اديان پس از تصويب اين قانون ديگ�ر نم�ی توانن�د تعل�ق دين�ی . است
 . دبستان ھا و دبيرستان ھای فرانسه به نمايش بگذارندخود را در

ِاما اين قانون، مشک6تی را که حضور مسلمانان در چند دھهء گذشته در  ّ
اس6م به پيشروی خود در اين کشور . اين کشور به وجود آورده است، حل نکرد

َادامه داد و اکن�ون دول�ت و م�ردم فران�سه درگي�ر م�شکلی ب�ه ن�ام برق�ع ي�ا حج�ا ُ ب ِ

َدرس�ت اس�ت ک�ه تع�داد زن�ان برق�ع پ�وش در اي�ن . ِکام�ل برخ�ی زن�ان م�سلمان ان�د ُ ِ
ِ، اما بحث دامنه داری در باره اي�ن ) زن٢٠٠٠حداکثر (کشور چندان زياد نيست  ّ

نوع حجاب در گرفته است و قرار است به زودی قانونی از مجلس بگذرانند و با 

َآن، حضور زنان برقع پوش را در فضای عمومی  فران�سه ت�ا م�ی توانن�د مح�دود ُ

 .کنند

ِدر بارهء ضرورت گذراندن چنين قانونی، ھم در ميان اح�زاب راس�ت گ�را  ِِ
ّو ھم در ميان احزاب چپ گرا اخت6ف نظرھای جدی وجود دارد  پيش از آنکه به . ِ

جزئيات اين اخ�ت6ف نظرھ�ا بپ�ردازيم، بجاس�ت چن�د کلم�ه ای در ب�ارهء خاس�تگاه 

َبرق�ع بگ�وييم �6م ب�ه. ُ�َ عقي�ده مورخ�ان و اس�6م شناس�ان، برق�ع ربط�ی ب�ه دي�ن اس ُ
ّبه گفته بسياری از پژوھشگران، اين سنت اساسا سنتی افغانی است. ندارد ًّ .  

�ای ��ته ھ��ر نوش��ه ب��ا تکي��ز ب��اب را ني��ا حج��شگران حت��ن پژوھ��ی از اي�ّبرخ

، زندگی نگار، اخ6ق شناس و فيلسوف يونانی، )م١٢۵ - م ۵٠ يا ۴٩(پلوتارک 

ِنتی می دانند که در افغانستان و ايران باس�تان راي�ج ب�وده و از آنج�ا ب�ه اس�6م س ّ

ِبه گمان بعضی ھا، کلمهء برقع تلف�ظ عرب�ی کلم�هء . راه يافته است ِ َُ در » پ�ورده«ِ

ب�ه ھ�ر ح�ال، اي�ن . در فارسی ھمريشه است» َپرده  «ۀُزبان اردو است که با واژ
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�ِن اس�ت ک�ه ام�روز در مي�ان محافظ�ه سنت ھ�ر خاس�تگاھی داش�ته باش�د، م�سلم اي
ِکارترين و متعصب ترين محافل اس6می در کشورھای مسلمان جايگير شده و به 

ِصورت يکی از نشانه ھای آشکار وابستگی دينی درآمده است بعضی از اس�6م . ِ

شناسان آن را نشانهء نوعی بيماری و به طور کلی انحراف از دين م�ی دانن�د و 

ِای جز ب�ی اعتب�ار ک�ردن اس�6م و م�سلمانان در چ�شم جھاني�ان معتقدند که نتيجه  ِ
 .ندارد

بعضی ھا معتقدند که اگر در گذشته فرانسويان نسبت به روسری آن ھمه 

َحساسيت نشان نمی دادند، اکنون مجب�ور نبودن�د ب�ا م�شکلی ب�ه ن�ام برق�ع درگي�ر  ُ ّ
پوشانند و، ِزنان روسری به سر يا باحجاب، دست کم چھرهء خود را نمی . شوند

ِبع�ضی از زن�ان باحج�اب . ديوار نمی ک�شند» ديگری«و » خود«ِدر نتيجه، ميان 
که ميانسال و سالمندند، و پيداست که زاده و پروردهء فران�سه ني�ستند، ب�يش از 

ِھر چيز به س�بب پايبن�دی ب�ه س�نت◌ ک�شور خ�ود روس�ری ب�ه س�ر م�ی کن�ند ِ ِ ّام�ا . ِّ
 ک�شور پ�رورش يافت�ه ان�د و آم�وزش ِروسری به س�ر ک�ردن دختران�ی ک�ه در اي�ن

بعضی از آنان م�ی گوين�د ک�ه نم�ی خواھن�د در . ِديده اند، علت ھای گوناگون دارد

ِف�ضای عم�ومی ب�ه آن�ان ھوس�مندانه نگ�اه کنن�د و روس�ری را ب�رای پاس�داری از  َ َ

ِوقار و حيثيت خويش در مقام انسان به سر می کنند ّ. 

جاب را عنصر ايمانی و حکمی ولی چگونه می توان با چنين استدsلی ح

�زی در ��ھوت انگي��تی و ش��ام پرس��سئله ک��ه م��ت ک��ن اس��ت اي��مرد؟ حقيق��رعی ش�ش

ِفرھنگ ھای اس6می اھميتی بيش ازفرھن�گ ھ�ای م�سيحی دارد م�ی ت�وان گف�ت . ِ

ِکه اين موضوع يکی از وسوسه ھای اصلی اين فرھن�گ ھاس�ت ک�افی اس�ت ب�ه . ِ

ُادبيات کھن فارسی نظری بيفکنيم تا متو فرام�وش نکن�يم . جه اين حقيقت ب�شويمِ

ِکه در فرھنگ ھای م�سيحی، ش�ھوت پرس�تی و ش�کل افراط�ی آن، پورن�وگرافی،  ِ
 .ِپديده ھای کم و بيش نوپيدايی ھستند

ِباری، درفرھنگ ھای اس6می به نحوه حضور ھوسناک آدمی در ف�ضای  ِ ِِ
�ت داد��دازه اھمي��يش از ان��اره ب��ن ب��ه در اي��ه داوری جامع�ّعم�ومی و ب �ی ِ��د و م�ه ان

�د��ران . دھن��ن دخت��تدsل اي��ه اس��د ک��ان معتقدن��ه شناس��ضی از جامع��ه، بع�ِدر نتيج ِ
ّمسلمان بيش ت�ر ب�ر اح�ساس شخ�صی خ�ود آن�ان اس�توار اس�ت و عل�ت آن را در  ِ ِ ِ



 ٣٧٠ وضع حقوقی زنان از عھدامانی تا عھدکرزی             

�ران��اه ديگ��وع نگ��ه درن��ست، ن��د ج��ان باي��انوادگی آن��ت خ�ِتربي ُ ِِ �ان . ِ��ران و زن�ِدخت
�د��ی کنن��ر نم��ری ب�ه س��ه روس��ری ک��يش از ِم�سلمان ديگ��ب ب��ه مرات� و تعدادش�ان ب

آن�ان حج�اب و ص�د البت�ه . ِدختران باحجاب است، بی شک چنين اح�ساسی ندارن�د

ِبرقع را ابزار چيرگی و سروری مرد بر زن می شمارند و برھ�ان آوری زن�ان و  َ َ َُ

ِدختران ب�ا حج�اب و برق�ع پ�وش را بھان�ه ای ب�يش ب�رای فرم�انروايی م�ردان ب�ر  ِ َِ ُ
 اين زنان آشکارا می گويند که مسلمان اند و فرايض دينی خود .زنان نمی دانند 

ِرا به جا می آورند، اما نمی خواھند ايمان دينی ش�ان را ب�ه اب�زاری ب�رای ايج�اد 
ِتنش و کشاکش اجتماعی و سياسی در جامعه ھای غربی تبديل کنند ِ.  

�ای ��دگاه ھ��سلمان دي��ان م��ان زن��يم، در مي��ی بين��ه م��ان ک��ال، چن��ر ح��ه ھ�ِ ب ِ ِ
اما مشکل کنونی جامع�هء فران�سه، حج�اب . وناگون نسبت به حجاب وجود داردگ

َبه معنای رايج آن نيست، بلکه شکل افراط�ی حج�اب يعن�ی برق�ع ي�ا حج�اب کام�ل  ُ ِ ِِ ِ
ِاست که به گفتهء بعضی از رھبران سياس�ی ن�ه تنھ�ا اص�ل sئي�سيتهء را در اي�ن  ِ ُ

ِکشور زير پا می گ�ذارد، بلک�ه امني�ت◌ ک�شور را ن ِ زي�را . ي�ز ب�ه خط�ر م�ی ان�دازدّ

ِمعلوم نيست در پس حجاب کامل، که از پشت آن دو چشم پديداراست و بس، چه 
 .کسی پنھان شده است

البته استدsل ھايی از اين گون�ه را ک�سانی، چ�ه درمي�ان راس�ت گراي�ان و 

 .چه در ميان چپ گرايان، رد می کنند

�زاب��ان اح��ی در مي��ه ھمراي��يچ گون��ر، ھ��ال حاض�ِدر ح �شور در ِ��ی ک� سياس

َبارهء گذراندن قانون منع برقع وجود ندارد ُ ِ ِ ِمخالفان ت�صويب چن�ين ق�انونی م�ی . ِ ِ
َگويند که اين قانون، زنانی را که زير فشار خانواده ي�ا ش�وھر ب�ه پوش�يدن برق�ع  ُ ِ

ِبا چنين قانونی، اين زنان ب�رای . تن داده اند، به کل از جامعه بيرون خواھد کرد
ِبي�شتر آن�ان در محل�ه ھ�ای .  عم�ومی ک�شور ناپدي�د خواھن�د ش�دِھميشه از فضای ّ

فقيرنشين زندگی می کنند و دوست دارند مانند ھمه در خيابان ھا ظ�اھر ش�وند و 

ِدر نتيج�ه، چن�ين ق�انونی در حک�م مج�ازات دوچن�دان . به خريد و گردش بپردازند ِ ِ
�ود���د ب���ان خواھ���ن. آن���ع ممک���ل برق���ت کام���ر، ممنوعي���وی ديگ��َاز س ُ ِ ِّ �ه ِ���ت ب�� اس

ِبرخوردھای خشونت آميز ميان پليس و جوانان م�سلمان در حوم�ه ھ�ای ش�ھری  ِ ِ ِ
�ا . بينجام�د��ی ي��ی خواھ�د زن��يس م��ه در آن، م�أمور پل��د ک��حنه ای را مج�سم کني�ِص ّ
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ّدختری برقع پوش را در يکی ازمحله ھ�ای ح�ساس جريم�ه ي�ا بازداش�ت کن�د ُِ ّ در . َ

ّاين محله ھا مردم به طور کلی، به ويژه ج ِوانان، حضور سادهء پليس را برنمی ّ
ِتابند، چه رسد به اينکه بخواھند شاھد کشمکش مأمور پليس با زن�ی ي�ا دخت�ری  ِ

َبرقع پوش باشند ُ. 

ِحقيقت اين است که در دھه ھای گذشته چه احزاب چپ گرا و چه اح�زاب  ِ
ِراست گ�را در ح�ل◌ ج�دی◌ م�شک6ت محل�ه ھ�ای فقيرن�شين حوم�ه ھ�ای ش�ھری  ِ ِ ِِ ِ ِّ ِّ

 .اھی کرده اندکوت

�ا در ��ه ھ��ن محل��ان اي��ی ِجوان��دن واقع��ايگير ش��رای ج��د ب��سته ان��ان نتوان�ّآن ِ ِ ِ
�دار و �����ی پاي����ت عمل�����شور، سياس����ی ک�����ی و سياس����صادی، آموزش�����ستم اقت���ِسي ِ

�د��رافتمندانه . دوراندي�شانه ای طرحري�زی کنن��ايگير ش�دن ش��ان ب�رای ج�ِاي�ن جوان
�ِپن�اه ب�ردن . ه رو ھ�ستندِدرجامعهء فرانسوی با عوامل بازدارن�دهء ب�سياری روب

ِبيشتر آنان به ھويت اس6می چه بسا واکنشی اس�ت در براب�ر خ�ودداری جامع�هء  ِ ِِ ّ
ِفرانسوی از پذيرش آنان به عنوان شھروندان عادی و واقعی اين کشور ّ ِ ِ نيازی . ِ

نيست که اي�ن جوان�ان ھمگ�ون و ھمرن�گِ فران�سويان ب�شوند، چي�زی ک�ه امک�ان 

ِز فرانسويان بايد اين واقعيت را، حتا اگر برای خيلی از بسياری ا. پذيرھم نيست ّ

ِآنان تلخ باشد، بپذيرند که امروز کشورشان بيش از ھر زمان ديگری در گذشته، 
�ت��ون اس��ه گ��گ و گون��ی و . رنگارن��ی و فرھنگ��تی دين��ان يکدس��د آرم��ان باي�ِآن ِ

ي�ن ک�ار شايد اگر ا. ِخويشاوندی قومی و نژادی را برای ھميشه به خاک بسپارند

را به واقع انجام می دادند، چه بسا مجبور نمی شدند ھرچندگاه قانونی برای منع 

 .و نھی و نفی وضع کنند

َباری، ھنوز معلوم نيست قانون منع برقع چ�ه م�ضمونی خواھ�د داش�ت و  ُ ِ ِ
�د��د آم��را در خواھ��ه اج��ه ب��نبه . چگون��ه ش��اح ١١روز س��دگان جن��ی، نماين��اه م�ِ م ِ

َبه مجلس بردند که در آن، حجاب کامل ي�ا برق�ع در ت�ضاد اکثريت قطعنامه ای را  ُ
�ود��ده ب��يف ش��سه توص��وری فران��ای جمھ��ا ارزش ھ��ن . ِب��ه اي��ا ب��ست ھ�سوسيالي

�د��ق دادن��شنھاد رأی مواف��شاکش . ِپي��شان، ک��ی از نمايندگان��ز يک��ا، ج��ست ھ�ِکموني
�ه، ��د و، در نتيج��ی دانن��ی م��انور سياس��ی م��ور کل��ه ط��ع را ب��ارهء برق��ی درب�ُسياس َ ُ

 .لف اين قطعنامه بودندمخا
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�نبه ��ه ١٩روز چھارش���ع را ب���ع برق���انون من���هء ق���ت، sيح���ی، دول���اه م��َ م ُ ِ
ِدر م�تن sيح�ه آم�ده اس�ت ک�ه ھ�يچ ک�س ح�ق . ِشورای وزيران تق�ديم خواھ�د ک�رد

. ِندارد در فضای عمومی، جامه ای بپوشد که چھرهء او را از ديگران پنھان کند

کن و گذرگاه ھای عمومی اعم از خيابان ھرکس بخواھد با چنين جامه ای در اما

 . يورو جريمه بپردازد١۵٠و اتوبوس و قطار و مترو ظاھر شود، بايد 

ِ اي�ن sيح�ه ب�ه رأی نماين�دگان مجل�س گذاش�ته ٢٠١٠ِدر آغاز ماه ژوئي�ه 
سوسياليست ھا در نظر .  به اجرا در خواھد آمد٢٠١١ِخواھد شد و از بھار سال 

ِچنين پيداست که ش�ورای دولت�ی فران�سه .  پيشنھاد کننددارند sيحهء جداگانه ای
ِتصويب و اجرای قانون منع برقع را مخالف قانون اساسی اي�ن ک�شور م�ی دان�د ِ ِِ َُ ِ .

ِپس بايد منتظر کشاکش ھای سياسی تازه ای باشيم ِ. 

  

  ؟برقع، قانونی برای آزادی زن پوشيدن منع 

ه از برق�ع در پارلم�ان قانون ممنوعيت استفاد : ٢٠١٠ جون دويچه ويله

اين قانون م�وجی از اظھارنظرھ�ای گون�اگون . فرانسه با اکثريت آرا تصويب شد

�ت��ته اس��راه داش��ه ھم��دالکريم . را ب��ان و عب��ا آزاده کي��ه ب��ه ول��اره دويچ��ن ب�در اي

  .وگو کرده است sھيجی گفت

 رای موافق، ممنوعيت استفاده از ٣٣۵شنبه پارلمان فرانسه با   روز سه

اگرچه اين مصوبه بايد به تاييد اع�ضای . در اماکن عمومی را تصويب کردبرقع 

اکنون سر و صدای زيادی را نه تنھ�ا در درون  سنای اين کشور نيز برسد، تا ھم

 . مرزھای خود فرانسه که در سراسر جھان برانگيخته است

بر اساس اين قانون برای متخلفان، يعنی زنانی که در اماکن عمومی اعم 

ھ�ا از ن�وع حج�ابی  دارات دولتی يا حتی پ�ارک و خياب�ان و مت�رو و فروش�گاهاز ا

 ي�ورو جريم�ه تعي�ين ١۵٠پوش�اند،   ش�ان را ني�ز م�ی  کنند که ص�ورت استفاده می

اگر پليس بتواند اثبات کند ک�ه زن از ط�رف ش�وھر و ي�ا م�ردان ديگ�ر . شده است

�ان���رد خ���ده، م���ش ش���وع پوش���تفاده از آن ن���ه اس���ور ب���انواده مجب���ای خ��واده بھ

   ھزار يورو و تا سقف يک سال ٣٢تری بايد بپردازد، چيزی حدود  سنگين
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  .زندان

 ھ�ای جھ�ان ب�از ک�رد ت�ا ج�دا از  و ھمين خبر بود ک�ه راه خ�ود را ب�ه اکث�ر رس�انه

ای، برانگيزانن�ده اظھارنظرھ�ا و  ھ�ای رس�انه که موضوعی ش�ود ب�رای تحلي�ل اين

ب�شری  از آن مي�ان س�ازمان حق�وق . باش�دالمللی ديگری نيز ھای بين العمل  عکس

  . به سرعت اين تصميم پارلمان فرانسه را محکوم کرد» الملل عفو بين«

ھم�ه و ب�ه رغ�م مواض�ع متف�اوت درب�اره ت�صميم پارلم�ان فران�سه،  ب�ا اي�ن

ک�ه اکن�ون -کند عللی است که مخالفان و موافقان اي�ن ط�رح  چه جلب توجه می آن

کنن�د و در ب�سياری   در توضيح نظرشان بيان می-ردلباس قانون به قامت خود دا

  . از موارد به يکديگر نزديک است 

ھ�ای  َمث6 در حالی ک�ه گروھ�ی از موافق�ان اي�ن ق�انون نظي�ر دس�ت راس�تی

» حف�ظ حق�وق و ش�ان زن�ان«پارلمان فرانسه و بخصوص حزب حاکم اين کشور 

فشاری بر  ھم با پایدانند، گروھی از مخالفان اين طرح  را اساس تصميم خود می

 .دانند حفظ حقوق زنان اتخاذ چنين تصميمی را نادرست می

ھای احزاب چپ و حزب سبز فرانسه در پارلم�ان، از جمل�ه  بيشتر نماينده

 . ای بودند که رای ممتنع به ممنوعيت استفاده از برقع دادند   نماينده٢۴١

  

 

  م پنجمقالۀ

  زنا ومجازات سنگسار

  

�ن ��ه اي��ه ب��در رابط��ل عم��و"سايت دروب��ه رادي��وان " زمان��ر عن��ا "زي�زن

�ی��ازات دين��ه " ومج��ا را نقادان��ازات  زن��وع مج��ه موض��يده ک��شر رس��ه ن��ی ب�مطلب

  :بررسی ميکند،قسمتی ازآن به شرح زير است

 ب�ه آن اس�ت ک�ه ازي است و نی از ھمان مباحث فقھیکي زنا مجازات"....

ّمجدانه و به نحو انتقاد ً زن�ا اص�6 ی سنگ�سار ب�را.ردي� ق�رار گی م�ورد ب�ازنگریُ

  .دارد ی مجازات زنا مقرر می براانهيقرآن صد ضربه تاز. ستي نی قرآنیمجازات
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�م....��رآن ھ�� ق��ري کنيچن��هي نِف��رایا  م��ردهی ب��ث ؤ م  ب��لِن��ورت  [متاھ�در ص

�ا��اب زن��ت ] ارتک��ته اس��رر داش��ساء، آ(مق��ن��ه م). ٢۵ی هي��وانيچگون��ازات ت� مج

�رده���ورد ب���سار را در م���لؤ م سنگ���ث متاھ���ورتن���ط در ص���رد؟ فق���صف ک���ه ی، ن�� ک

 ی زن�ا اره درب�یدستور قرآن.  آنرا نصف کردتواني باشد مانهي تاز١٠٠مجازات، 

.  از آن امکان ن�داردیگريدتعبيروبيان  مونث متاھل، چنان واضح است که ۀبرد

���تفاده از ھم��ا اس��وارج ب��ع خ��ه واق��تدsل، کنيب��ري اس��راف��سار را ب��ا رد ی سنگ� زن

 .کردند

 چن�دان معق�ول ز،ي� نک�رد ی را اجرا مفري کني ااس6مامبريکه پ استدsل نيا

 اي�] ٢۵هينساء، آ [هي آني شدن ای از وحشي پامبرياثبات نشده است که پ. ستين

 فري کامبر،ياگر پ. کردي را اجرا مفري کني نور، اۀ دوم سورۀي شدن آیبعد از وح

���سار را پ��شيسنگ��دن آی از وح�� ش��ورم دو هي��ۀ س��را م��ور اج��رده ی ن��ه ک��ت، ب� اس

 او بوده ی در تورات، راھنمافري کنيوضوح عرف غالب جامعه و خصوصا ذکر ا

 .است

: ميگفتند که در دوران خ6فت عمر، مردم وجود دارد احمد قول ازیتيروا

 م؟ي رجم در قرآن وجود ندارد پس ما به چه نحو آنرا به کار بن�دۀ درباریدستور

ًان اناسا  ":  قرار استني به اتي رواني ایمتن عرب َّ ِ کت�اب ی ف�ُجم م�ا ال�رقولونيِ
 زناکار، جز مرد«:ديگو ی سوم سوره نور م هيدر آ ھمچنين ".َ الجلدهيهللا و انما ف

 اي� و زن زناک�ار را ج�ز م�رد زناک�ار رد،ي� نگی مشرک را ب�ه ھم�سرايزن زناکار 

 » . استدهيحرام گرد] امر [ني و بر مومنان ارد،ي نگیمشرک به زن

 ی م�رد زناک�ار، رواب�ط جن�ساي� ب�ا زن توانن�د یناکار چگونه م زن زاي مرد

 یند؟ آنھا فقط در صورتشا ب سنگسار شدهیداشته باشند، وقت] در قالب ازدواج[

 چنان واضح است زي نهي آنيا. برقرارکنند که زنده باشند ی روابطني چنتوانند یم

که مردان و  است نيو قصد قرآن ا. ستي از آن ممکن نیگري دشريحتتفسيروکه 

 .زنان را از ارتکاب زنا دور سازد

�رآن��ق��سی در پ��ط جن��ه رواب��ود ک�� بی آن ب��ب روني��ه موج� از ازدواج را، ک

 نيام�ا ق�رآن ھمچن�. دي� ثبات آن است، محکوم نمابي نھاد خانواده و تخرفيتضع
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 ی ب�شر ب�ه ج�ارتي تام و تمام آن بر بھبود سدي بود و تاکی مدن  جامعهکي  عهيطل

 . بودرحمانهي بیا  وهي و به شانهي وحشیوضع مجازات

.  را م�د نظ�ر داش�تی قرآن�یھ�ا   ارزشدي� بایف�ري در م�ورد ھ�ر کنيھمچن

 چيھ.  حکمتو عبارت اند از عدل، احسان، رحمت ی قرآنیھا  ارزشنيتر یاساس

 خطاک�ار ی سنگ�سار و ک�شتن ان�سانً مسلما.ھا باشد  ارزشني خ6ف ادي نبایفريک

 ی ارزش�ھاني� اص�6ح ک�ار خ�ود، ض�د ااي� ت�رک یاو ب�را دادن فرصت ب�ه یبه جا

 يیفرھ�اي کني چن� ۀ اس�ت ک�ه درب�اری م�سلمان ض�رورھ�اني فقیب�را.  استیاساس

 ملوک یھا  ارزشري اس6م را، که تحت تاث  چھره،یشي بازاندنيا.  کنندیشيبازاند

 ی ش�ده اس�ت، ان�سانی قرآن�ري� غراتيي� دس�تخوش تغ،ی وس�طن در ق�رویالط�وائف

 در جھ�ت ی در فق�ه اس�6مراتيي تغجادي به ای مبرمازي ما نن،يبنابرا. دخواھد کر

 ام�ا بخ�شد ی م�ی ب�شراتي� ب�ه حی متعالیُقرآن، بعد. مي داری قرآنیھا حفظ ارزش

 از را ک�ه اس�6م ،يی ق�رون وس�طایُ بعد را در حصار ارزشھاني مسلمان اھانيفق

  یاصغر علمھندس : هنويسند" (. کرده اندی زندانسازد، ی می آن تھ روح زنده

 )http://mirdamadi.malakut.org   منبع- یردامادي ماسري ۀ ترجم ،

  

در قرآن حکم صريحی برای سنگسار در اس6م شناسان بدين باوراندکه 

 وجود ندارد، ولی در صورت اثبات عمل زنا،حبس ابد) زنا(مقابل عمل نامشروع

 :گفته ميشود نساء ۀ سور١٥ ۀآيچنانکه در. را برای زنان تجويز کرده است

مسلمان شھادت دادندکه زنى عمل ناشايستى انجام داده، او را تا  اگرچھارشاھد

 :  مذکور به شرح زيراست ۀمتن آي. آخرعمردرخانه زندانى کنند

ن والتى ياتين الفاحشه من نساء کم فاستشھدواعليھن اربعه منکم فا(

.) لھن سبي6هللا شھدوا فامسکوھن فى البيوت حتى يتوفھن الموت او يجعل ا

برآنھا   مرتکب ميشوند، چھارشاھد)زنا(زنانيکه عمل ناشايست: ( ترجمه 

تا زمانيکه  درخانه نگھداريد بخواھيد، چنانچه شھادت دادند، دراينصورت آنرا

  .)کند يا خدا برايشان راھى پيدا عمرشان بپايان برسد و

بدين سان اثبات عمل نامشروع  که در پيش چشم چھار شاھد صورت  

گرفته باشد، يک کاربسيار دشوار وغير معمول است، مگر اينکه افرادی مسلح 
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بقصد انتقام گيری از دشمنی در برابر چشمان اعضای خانواده يا افراد ديگری 

  .چنين عمل شنيع را انجام داده باشد

 نبوی که بعد از قرآن معتبرترين مرجع در احاديثبگفتۀ داکترانصاری،

  .فقھا است، به موضوع سنگسارزن اشاره شده است 

م�سعود ب�ن عم�ر « :آم�ده ک�ه) ۴١۵٢( از جمله در صحيح مسلم درحديث

ھرگاه مسلمانی شھادت داد که دراين دنيا «:گفت)ص(روايت کرده است که محمد

، جان اودر امان خواھد بود خدائی بجز هللا وجود ندارد ومن نيز پيامبر هللا ھستم

م�سلمانی ک�ه از اس�6م دس�ت : ن�دارد، مگ�ر درس�ه م�ورد وکسی ح�ق ک�شتن او را

 .بکشد، زن شوھرداری که مرتکب زنا شود وکسی که دست به ارتکاب قتل بزند

، )ُدره(ض�ربه ش�6ق مجرد، يکصد مجازات زنای ساده برای ھريک از زن ومرد

�نگ�اھی (» .يلۀ سنگ�سارکردن م�ی باش�دولی برای زنای زن شوھردار مرگ بوس

  )،از دکترانصاری٢۴٩ -٢۴٨نو به اس6م، ص 

با توجه به  حديث فوق ، مجازات برای زن زناکارسنگسار تعيين شده 

شايد به ھمين دليل . ھمان صد ضربه ش6ق است ًاست، و مجازات مرد ظاھرا

فت با مرد سال قبل دروsيت بدخشان زنی را که شوھرش ميگکه چندبوده باشد 

ديگری رابطۀ نامشروع دارد، به فتوای م6ی محل سنگسارکردند، مگر مرد را 

صرف محکوم به جزای چند ضربه ش6ق نمودند، ولی در جمھوری اس6می 

 مرد و زنی را در قزوين که مرتکب عمل زنا شده ٢٠٠٧ايران روز دھم جوsی 

 حکم قاضی ھردو را هبودند، پس از يازده سال نگھداری در زندان باsخره ب

  .سنگسار کردند

  پايان کتاب

  

  

  

  

  

 

  چھارم  پشتی کتاب، صفحه اخير صفحه -
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