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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 ا تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با م. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
              بی بی سی، چهار شنبه اول اپريلفارسی نقل از صفحۀ 

  رامين انوری: راپوتر
  

  اعتراض به قانون شيعيان افغانستان
  

در افغانستان از سوی حامد کرزی، رئيس جمهوری اين کشور، انتقادهای " احوال شخصيه شعيان(امضای يک قانون 
  . گسترده فعاالن حقوق بشری را به دنبال داشته است

فوريه از سوی پارلمان افغانستان تصويب شد و حاال از سوی /که در ماه فبروری" احوال شخصيه اهل تشيع"قانون 
  . رئيس جمهوری نيز به امضا رسيده، به مسايلی چون ميراث، سن ازدواج و روابط زناشويی می پردازد

ن از خانه شوند و ماده ديگر نيز زنان را مکلف يکی از ماده های اين قانون به مردان حق داده تا مانع بيرون رفتن زنا
  . شوهرانشان اطاعت کنند" جنسی"کرده تا از خواسته های 

 آزادی های زنان را سلب کرده و زمينه را - که هنوز رسما به چاپ نرسيده -فعاالن حقوق زنان باور دارند اين قانون 
  .برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد

شد " بيش از حد عجله"لمان افغانستان نيز می گويند در تصويب اين قانون در مجلس نمايندگان، برخی از اعضای پار
  . و حتی مواد اين قانون در زمان تصويب، با صدای بلند خوانده نشد

امضای اين قانون از سوی رئيس جمهور کرزی، خبر ناخوش آيندی برای فعاالن حقوق زن و نهادهای حقوق بشری 
دارند فضای مناسبی را برای رشد زنان و تقويت حضور آنان در عرصه های اجتماعی و سياسی است که تالش 

  . فراهم کنند
  'بدترين قانون'

اين يکی از بدترين قوانينی است که از سوی : "شينکی کروخيل، يک عضو مجلس نمايندگان افغانستان می گويد
  ." اين قانون زنان را بيشتر آسيب پذير خواهد کرد.  داردپارلمان تصويب شده و کامال در تضاد با حقوق زنان قرار

بر زن واجب است تا در صورت تمايل : "چنين آمده است" احوال شخصيه اهل تشيع"در ماده صد و سی و دوم قانون 
خود ) زن(مرد مکلف است که بيشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه . مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکين کند

  ." کی با او را به تاخير نياندازدنزدي
) زن(مکلف است در غير ايام سفر، حداقل از هر چهار شب، يک شب با زوجه ) شوهر(زوج : "اين فقره می افزايد

اش در فراش واحد بيتوته کند، مگر اينکه برای يکی از زوجين مضر و يا يکی از آنها مبتال به مرضی مقاربتی 
  ." باشند

نمی تواند از منزل ) شوهر(بدون اذن زوج ) زن(زوجه : "ه صد و سی و سوم اين قانون آمده استدر فقره چهارم ماد
بيرون شود، مگر اينکه عسر و حرج يا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج يا مشقت بدون اذن شوهر می 

  ." تواند بيرون برود و در صورت اختالف، محکمه حکم کند
  ' اندک'تغييرات 

خی از اعضای پارلمان افغانستان که اين قانون را تصويب کرده اند، انتقاد می کنند که به آنان فرصت کافی برای بر
  . بررسی مواد اين قانون داده نشد

اين قانون در فضای بسته، با سرعت و با انگيزه های : "صبرينا ثاقب، يکی از اعضای مجلس نمايندگان می گويد
  ." سياسی تصويب شد

 ثاقب می گويد مواد شامل در اين قانون در زمان بحث و بررسی آن، حتی بلند خوانده نشد و مجلس به اين قانون خانم
  . رای داد" بسته"تنها به عنوان يک 

  . با اين حال، برخی از اعضای پارلمان افغانستان در همان زمان، تالش کردند تغييراتی را در اين قانون وارد کنند
در يک مورد ديگر هم سن .  سال به شانزده سال بود٩رات، باال بردن سن ازدواج برای دختران، از يکی از اين تغيي

 سال و ٩حضانت دختران از سوی مادر که در قانون هفت سال و برای پسران دو سال تعيين شده بود، به ترتيب به 
  . هفت سال بلند برده شد

  تطبيق سراسری؟
در " احوال شخصيه اهل تشيع"در ماده صد و سی و يکم قانون اساسی افغانستان، اشاره شده است که قانونی برای 

  . افغانستان ترتيب شده و زمينه های تطبيق آن فراهم شود



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

  با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اين قانون عمدتا بر اهل تشيع افغانستان که براساس برخی آمار حدود نوزده درصد جمعيت اين کشور را تشکيل می 
  . ند، قابل اجرا خواهد بودده

  . اما نگرانی هايی نيز وجود دارد که دامنه تطبيق اين قانون گسترده تر شود
بستری را برای نقض ) توشيح اين قانون(ترس اين است که : "صبرينا ثاقب، از اعضای مجلس نمايندگان می گويد

  ." حقوق همه زنان افغانستان فراهم کند
  ' دير شده است'

  . ال شخصيه اهل تشيع، با انتقادهايی از سوی برخی کارشناسان مسايل حقوقی و فقهی نيز روبرو شده استقانون احو
  . می گويد اين قانون نيازمند بازنگری است" حقوق اساسی افغانستان"عبدالعلی محمدی، نويسنده کتاب 

 و برای اينکه روزآمد و قابل تطبيق اين قانون با کيفيت کنونی اش، زمينه های تعديل دارد: "آقای محمدی می گويد
  ." شود، نيازمند بازنگری است

اما به نظر می رسد با توجه به شرايط افغانستان، منتقدان زمينه های اندکی برای بازنگری اين قانون در آينده داشته 
  . باشند

ی در زمانی که اين ثريا صبحرنگ، يک مسئول کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد، اگر جامعه جهان
  . قانون در پارلمان افغانستان بحث می شد، مداخله می کرد، امکان داشت تغييرات زيادی در اين قانون وارد شود

اگر آنها زمانی که اين قانون در پارلمان به . آنچه را که جامعه بين المللی انجام داد، واقعا شرم آور است: "او می گويد
  ." متوقف کنيم" تصويب اين قانون را"ر مداخله می کردند، ما می توانستيم بحث گرفته شده بود، بيشت
حاال خيلی دير شده . به خاطر انتخابات، فکر نمی کنم بتوانيم حاال آن را تغيير دهيم: "خانم صبحرنگ می افزايد

  ."است
صيه شيعه های اگرچه عمل کارشناسان مسايل حقوقی در افغانستان می گويند، تصويب قانون جداگانه برای احوال شخ

کردن به آن ماده از قانون اساسی است که تصويب چنين قانونی را پيش بينی کرده است اما در اين قانون موارد 
  .زيادی وجود دارد که اگر به آن عمل شود دولت افغانستان را دچار مشکل خواهد کرد

های سياسی و اجتماعی تالش کند و برخی از موادی دولت افغانستان متعهد است که برای سهم گيری زنان در فعاليت 
 . که در قانون احوال شخصيه شيعيان آمده است چنين امکانی را سلب می کند

  
  

 
  


