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  فقير چند چنديوک دکتور
  

 فقر حق و مساوات در جامعۀ فقيرِ  زن
  

 و هر دو جنس زن و مرد مطرح بحث        در هرزمان و مکان در مورد همه انسانها     و است جهانشمول   بشر مسألهِ حقوق
 .يباشدم
ر مثال از حق   طو. يادی از کشورها زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نيستند     ز دنيای امروز در تعدادی  در
 کشورها دختران و    از در تعداد .ی بيان و عقيده، تساوی شخصيت حقوقی، حق رای و حق انتخاب وغيره وغيرهآزاد

 .رسندزنان از حق تحصيل محروم اند ويا به تحصيالت عالی نمی  
سازمان يافته  و انتقال شان از يک کشور به کشورهای ديگر از جمله جرايم معصوميد و فروش دختران و اطفال  خر

 و زنان مورد     دخترانساالنه مليون ها   . است که توسط باندهای جنايت کار و مافيای جنسی صورت ميگيرد   یالملل بين 
مثل ستم .  مختلف ستم و ظلم وجود دارد انواعدر جهان . تجاوز جنسی و انواع مختلف ستم و ظلم قرار ميگيرند

 ستم و ظلم های فوق يک ستم  ۀولی در مورد زنان برعالو . يرهوغطبقاتی، ملی، لسانی، مذهبی، نژادی، وغيره 
 . بايد اضافه حساب شود) مرد ساالری (زناضافی بنام ستم مرد بر 

 :يق صورت پذير استطر به حقوق زنان از سه تجاوز
  به حقوق زنان از طريق حکومات و دولت ها تجاوز  -١
  رواج، عنعنات، دين و مذهب حقوق زنان ذريعه جامعه تحت پوشش رسم وبه تجاوز  -٢
 فاميلۀ  حقوق زنان در حيطبه تجاوز  -٣
 آزادی بيان و اظهار عقيده، حق سياسی کانديد شدن و حق رای دهی، حق بوجود   حق مورد اول محروميت زنان از  در

الی، يی و عابتدا و سازمان های مدافعان حقوق زنان، حق تظاهرات، حس مساوی کار، حق تحصيل اجتماعات آوردن 
 سال در زندانها، سوء استفاده و  خوردزندانی و اطفال  زندان ها، شرايط خراب نگهداشت زنان شکنجه زنان در

 . شامل اين کتگوری است قدرتمندانتجاوز جنسی بر زندانيان زن توسط مقامات پوليس و 
 ص جوامع مختلف در کشوريق جامعه ابعاد خيلی وسيع دارد و ناشی از ويژگی های خا طر حقوق زنان از  برتجاوز
 . جهان ميباشدمختلفهای 
 فاميل، محروم ساختن دختران و دوشيزه گان از حق   زنان و دختران در حيطِهحقوق مورد سوم يعنی تجاوز به در

 در   که حق گشت و گذار و سفر، عروسی جبری، لت و کوب و حتی قتل و کشتن زنان بدست مردان      کار،تحصيل حق 
 دانسته است، شامل مجازقانون مروجه کشورشان اجازه چنين جنايت حولناک را برايشان بعضی کشور ها حتی 

 .ميباشد
اگر   .  زنان نيز وجود دارد که شامل دو يا هر سه گروپ بندی فوق بوده ميتواند  حقوق متنوع ديگر تجاوز به انواع
 :ی به اعالميه حقوق بشر انداخته شود، ماده اول آنرا چنين می يابيم    نگاه

يباشند و بايد  مهمه دارای عقل و وجدان  . يا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابر اند دن افراد بشر آزاد به تمام«
 ».نسبت به يکديگر با روح برابری رفتار کنند

 از حيث نژاد، رنگ، ًاهرکس ميتواند بدون هيچگونه تمايز و مخصوص«:  شده استذکر ماده دوم جزء اول چنين در
 ذکر شده است،   حاضر عقيده سياسی ويا هر عقيده ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی های که در اعالميه مذهب،ن، زبا

 ». بهره ور گردد
 ملل متحد و ساير سازمان های بين  ۀ اخير اجندای مهم اورگان های مربوط ۀ چند دهدر زنان و تحفظ اين حقوق  حقوق
 . ی حقوق بشر بوده است الملل

 داير شد فيصله های را صادر کرد که م١٩٧٩ دسمبر ١٨ی ملل متحد بتاريخ عموم از طرف اسبامله  يون کهکنوانس
 و به   گرفتهی و همه جانبه عليه تمام انواع تبعيض، تحقير و توهين بر ضد زنان مبارزه جدی صورت    عملبايد طور 

 خواست تا خواسته ها و فيصله های ندهکناين تبعيضات و حق تلفی پايان داده شود و درين زمينه از حکومات اشتراک   
 نيز بوجود آمد تا همه اين  ۀدر زمينه کميت .   اجرا در آورند مرحلهمربوط به ختم تبعيض و خشونت عليه زنان را در 

 Amnesty مثل در پهلوی اين اقدامات سازمان های بين المللی حقوق بشر .  و برسی نمايدنظارتاقدامات عملی را 
international و Human right watch داشته اند مبذول و فعاليت زيادی را در زمينه کوشش  . 

 فيصله مهمی صورت گرفت تا من بعد )Vien(ی حقوق بشر منعقد در ويانا   الملل  در کنفرانس بين م١٩٩٣ سال در
 . شود حقوق زنان در چارچوکات حقوق بشر شامل و از آن درين چوکات برسی  مسأله
 داير شد يک بار ديگر تاکيد شد که زنان دارای حقوق  م١٩٩۵ در شهر پيکنگ در که زنان  کنفرانس چهارم جهانیدر

يشرفته و با ثبات پی با مردان بوده، سهم گيری فعال زنان در بوجود آوردن جوامع با داشتن حقوق مساوی   مساوًکامال 
 . ی شدجدو همچنان به نقش موثر زنان در تامين صلح پايدار در جهان تاکيد 
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 .بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان بيش از يک ميليون بيوه زندگی می کند
  همچنان نهادهای امور زنان، افزايش ميزان مشارکت سياسی زنان در انتخابات را می ستايند، اما می گويند که سنتهای ناپسند اجتماعی،

 .بر زنان فشار می آورد
 

ی يوگوسالويا و    ها Tribunal مورد تاييد   ًا چارچوب جرايم جنگی قبول شد که بعد   در تجاوز جنسی بر زنان همچنان
ين جن، فحاشی اجباری، سقط بجبرتجاوز جنسی برزنان در زمان جنگ، حامله دار ساختن . گرفترواندا نيز قرار 

 . ی قبول شدجنگی تجاوز بر حقوق زنان است که همه در چوکات جرايم جبری از جمله ساير ميتودها
يژی جنگی در کشورهای مثل کوزو، افغانستان، کانگو و کولمبا و چچينن بارها سترات تجاوز جنسی بر زنان بحيث از

 . قرار گرفته استاستفادهمورد 
 زنان، بر روم تاکيد شد که تجاوز جنسی  منعقده International criminal courtين المللی  ب فيصله نامه محکمه جنايی در

 آلت تناسلی زنان و قطعاجباری، عقيم ساختن و سقط جنين بزور و بارداری خريد و فروش جنسی، فحاشی جبری، 
 ضرورت است تا جهت پايان دادن به آن اقدامات     وساير انواع تبعيض و مظالم عليه زنان جنايت عليه انسانيت است    

 در کشورهای افريقايی و شرق ميانه مورد اجرا  ًا تناسلی زنان که مخصوصآالتقطع . ورت گيردقاطع و جدی ص
 است توسط پيروان اسالم و عيسويت درين کشورها دنبال ميشود وحشی ترين نوع تجاوز بر زنان وقرار ميگيرد 

 .فراد طبی صورت ميگيرد توسط دوکتوران و ا   کشورها ولو قطع تناسلی زنان در تعداد ازين   » Clitoriousقطع«
 جهان حدود صد مليون دختران و زنان در  در W.H.O صحی جهان سازمان احصاحيه نشر شده از طرف قرار

 از سن ده سالگی مورد اين  کمتر دختران مصاب قطعه آالت تناسلی بوده و ساالنه در حدود سه مليون دختران، معموالً 
 .عمل شرمناک و ضدانسانی قرار ميگيرند

 آالت تناسلی به خون ريزی و اختالطات  قطع نشان ميدهد که زنان مصاب به ًايراخ  Lan cetات مجله طبی بنام ينشر
 . يشوندمدوران تولد و تناسل به مراتب بيشتر مواجه   

  ًا را که زير پوشش رسم و رواج و مذهب و عقيده صورت ميگيرد شديد عمل صحی جهان طور قطعی اين سامان
 .  ممنوع اعالن کرده است رامحکوم نموده و آن  

که بنام فيصــــــــــــــله ختم قرن بيست      م ٢٠٠٠ در مقر ملل متحد در سپتمبر  جهان کشور های  ١٨٩ فيصله نامه در
Millennium declaration ی بودن حقوق زن و مرد نموده و جهت ارتقاء تساوی مساو ياد ميشود تعهد و تاکيد جدی بر

 بايد جدأ ارتقاء داده  م٢٠٠۵ آگاهی و سويه تعليمی دختران و زنان تا سال سطحاست تا حقوق بين مرد و زن الزم 
 . شود
يصله ها و قوانين زيادی در حمايت از تساوی حقوق زن با مرد و تحفظ اين حقوق        ف  که  مطالعات فوق برمی آيد از

 اجرا    مرحله يک رنگ به ولی اين فيصله ها و تحفظات در همه جهان طور.  جهان صورت گرفته استدرتاکنون 
 مردان برخوردارند و همه فيصله    بادر تعدادی از کشورهای پيشرفته جهان زنان از حقوق مساوی    . قرار نگرفته است

در حاليکه در تعداد زياد کشور های عقب مانده، اين       . است ها و تحفظات مربوط به حقوق زنان در عمل پياده شده    
 .وا معلق اند   هدرتساوی و اقدامات تحفظی هنوز  

 موجوديت مکانيزم عمل جهت تحفظ فيصله های حقوق زن در افغانستان برهمگی  عدم مورد تجاوز برحقوق زن و در
ی حقوقی هادرين مورد از طرف موسسات بين المللی حقوق بشر، ملل متحد، رجال و شخصيت     .  است روشن کامًال

 و فعالين حقوق بشر و   دوستداران    نويسنده گان و  ،رافغان، سازمان های فعال حقوق زنان در داخل و خارج کشو  
 .   است و دارد داشته  های وجود نوشته حقوق زنان در زمينه به تفصيل صحبت و

 به قدرت  ازی های اجتماعی و مذهبی، تجاوز جنسی و در بند کشيدن زنان افغان پسپابند توهين و تحقير و اهانت،
 از جانب ديگر  .يده استد خويش رسيد که تاريخ جهان نظيرش را کمتر  يدن مجاهدين افغان و طالبان به حد اعلی  رس

 ايران که بنيادگرايی و تعاليم مدارس اسالمی   وبوجود آمدن و تربيه يک نسل مهاجر در کشورهای اسالمی پاکستان    
گر سبب يد بر پيکر اجتماعی و حقوقی زنان افغان زده و يک قرن ديشد نقش خيلی بزرگی در آن داشته است، صدمه  

 ،دولت فعلی هنوز متجاوزين برحقوق بشر و حقوق زنان را  .  حقوق زنان افغان شده استتجاوزپسمانده گی و تشديد 
يش می خو در بطن  است، ، جنگ ساالران، کمونيستها، و به اصطالح طالبان عفوه شده   بی خرد مجاهدينازمنظور
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ی دولت دين اسالم است و قوانين    رسمالمی و اينکه دين  پروراند و از طرف ديگر اعالم افغانستان بحيث جمهوری اس  
 افغانی دارد و هيچ قانونی در تضاد با قوانين اسالمی در     جامعهشرعی اسالمی بنياد حقوقی را تا هنوز در ساختار   

 از طريق قوانين اسالمی توجيه و تفسير   ًا و هر نوع عدم وضاحت در قانون اساسی صرف   باشدکشور نميتواند نافذ  
يت های مذهبی اقل حقوق زنان، حقوق ،موکراسی و تامين حقيقی حقوق بشري بزرگترين مانع دراه تحقق د، شد اهدخو

 دولت و قانون اساسی را در برابر    تعهداتغير اسالم در افغانستان بشمار رفته و از جانب ديگر بصورت مستقيم  
 .ين می بردبفيصله های ملل متحد و اعالميه حقوق بشر از  

 
قيمت دو شاهد زن برابر با يک شاهد مرد، حق ) سه مراتبه طالق گفتن( مرد  توسطنحصاری و يک جانبه طالق  احق

 و حق گذار اجباری، قيودات برگشت و ًا توسط مردان، حق ضيغه کردن، ازدواج اجباری ويا قسم  داشتنچهار زن 
 که عمليه کامًال( ماهوارعادت وران نداشتن سفر بدون داشتن محرم شرعی، نجس و ناپاک قرار دادن زنان در د    

ی جزای سنگسار و وغيره از جمله بی عدالتی و نابرابر     انتخاببه عدم اجازه شغل و کار    ) طبيعی و فيريولوژيک است
 .زنانمشهودی است در برابر  

ات دولتی و    افغان مثل کانديدان سياسی، ژورناليستان، معملين و کارگردان موسس جامعه همين اکنون زنان فعال در  تا
 و حکومت ساالرانيردولتی بخصوص کارمندان موسسات خيريه خارجی، انتقاديون از مجاهدين طلبان و جنگ    غ

 مورد لت و کوب، شکنجه تهديد و حتی  ًايدشد طالبان ۀمداران محلی، اعضای پارلمان و انتقاديون از قوانين موضوع  
لفات برحقوق آنان خيلی سطحی گرفته شده و در زمينه فيصله    و تخزناندر بسا موارد بر مسايل  . قتل قرار ميگيرند

 .  قانون را داردحکمهای محلی و فاميلی 
 خوردسال شان بدون اثبات جرم مدتهای طوالنی در زندانها انداخته شده و دوسيه         طفال اب از زنان و دختران    تعداد
يرين و حتی بدتر از آنها    سادانيان زن مثل  شرايط صحی و نگهداشت زن  .  ی شان در تاقهای محاکم عاطل مانده اند ها

 بعضی واقعات توسط افراد پوليس، جنگ ساالران و  در. سازگار نيستًا بوده با نورم های بين المللی و انسانی قطع
 . های ناروا صورت گرفته استاستفادهجهاديون قدرتمند از زندانيان زنان 

 و مرگ و مير در زمان حاملگی و تولد و تناسل در افغانستان   يدهد که اختالطات م جديد نشان ًايه های نسبتاحصاح
تعداد و     . يدهدم از دست    رادر نتجه اين اختالطات تولد و تناسل در هر نيم ساعت يک زن جان خويش   .   استبلندخيلی 

شور  در بسياری از نقاط ک. يز استناچشرايط بهداشت و ساير ضروريات شفاخانه های والدی و نسايی خيلی اندک و     
.  و نا پاک صورت ميگيرد ، شرايط مکروبی ۀ بدون تعليم ديد  وهنوز هم والدت در منازل و توسط افراد غير مسلکی   

.  دختران مصروف تحصيالت عالی اند  % ١٠يل به مکتب ميروند و صرف   تحص  واجد شرايط    دختران % ٣۵صرفأ 
يوه ب زنان ًامخصوص. ی و غربت بسر می برنديط بد اقتصادی قرار داشته و در نهايت بی بضاعتشرا زنان در ًااکثر
 . يتيمان خويش را سير کنندۀ قادر نيستند که شکم گرسنًااکثر
همين . يل مختلف ذکر شده برای زنان نهايت دشوار و در اکثر موارد ناممکن است        دالبر بنا يط کار و کاريابی   شرا

در . يش به پيش می برندخودوش پرتوان معنوی   سنگين کارهای شاقه و اوالد داری و يتم داری را بر  بارزنان 
 اقليت های مذهبی غير اسالم کامال مروج  بهير نسبتتحقتوهين و هنوز هم ادبيات و گفتار روزمره در محيط افغانی 

 مرا مثل هندو قشقه بکش، به همين ترتيب توهين تحقير زنان نيز در ادبيات  نبود اگر چنين ويا چطور و روا است مثالً 
 . ... استمروج عامه
 هندوها و سکهـ های افغان برعالوه که تابع شرايط و مقررات عمومی جامعه    جامعه حقوقی و اجتماعی زنان در  وضع
 . ولی از خود ويژگی ها و نا بسامانی های بيشتری را حکايه ميکند استافغان 
م بوده و توسط والدين شان بنابر      ی افغان حداکثر از نعمت سواد و تحصيل محرو   ها و زنان هندوان و سکهـ    دختران
 اشتراک    اصًالدر کار های خارج از منزل  .  ساختن جبری در خانه و منازل شان نگهداشته ميشوند مسلمانخطر 
.  اکثريت و معلمين شان قرار ميگيرنداطفالآن تعداد ناچيزی که ولو به مکتب هم ميروند مورد اذيت و تحقير    . ندارند

 و در همين سن خورد بنابر اوالدداری دچار پروبلم های صحی و     داده  ازدواج اجباری تن  دختران در سنين خورد به 
 . يشوندم شده و از جانب هم باعث بروز مسايل فاميلی و کشمش های ناشی از آن   آنبيماری های ناشی از 

 و سکهـ افغان مثل   ير و تجاوز جنسی و همه انواع مظالم بر زنان در جامعه هندو تحق اذيت و آزار توهين و    خشونت،
 .  افغان عموميت داردزنانساير 
 مربوط آن حق تلفی و ظلم نهايت قبيح در حق زنان هندو و سکهـ های افغان         احکاميق جبری قوانين شرعی و   تطب
 از زمان امير   بلکهيشان نه تنها در زمان طالبان و مجاهدين به چادر پوشيدن جبری مجبور شناخته شده اند       ا. است

سهم و اشتراک     .  به رنگ زرد بودند مخصوص خان تا اواسط سلطنت ظاهرشاه مکلف به پوشيدن چادری      حبيب اهللا
ر ف هيچ و به صی دفاع از حقوق بشر و حقوق زمان کامالً هازنان هندو و سکهـ های افغان در عضويت سازمان   

ساختن فعاليت و مانع دخول شان در    دختران بالغ در دوران عادات ماهوار و محدود    وناپاک دانستن زنان  . تقرب دارد
 تولد پسران فال نيک  با مقايسه   دردر اکثر فاميل ها تولد دختران  .  مقدسه شکنجه روحی شديد برای شان است   اماکن
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 داشتن تعداد زياد دختران در يک فاميل سبب بروز   ويردگنبوده و تولد دختر چندان مورد استقبال فاميل ها قرار نمی   
 . ی متوسط و کم درآمد ميشودها در فاميل ًاصوصمشکالت مالی مخ

تحويل مقدار زياد کاال، سامان اشيای لوکس    (يز و دوری و ساير رسومات ناپسنديده  ج بزرگ بنام رسم و رواج لعنت
 داده نشده و آن زن   دوبارهدر بعضی حاالت به زن بيوه اجازه عروسی . هنوز بر دختران و زنان بيداد ميکند) طالو 

در حاليکه اگر خانم کدام . يش را به تنهايی بسر رساندخويا بدون آن زندگی  جبور است با داشتن اوالد يتيم و بدبخت م
 با سوء استفاده از حاکميت قوانين  ًا حق مسلم مرد پنداشته شده و حتی بعض   سوممرد فوت کند عروسی دوم و حتی    

 .ی دو يا چند زن را عروسی ميکند اسالمشرعی 
 وطن ازيادگرايان اسالمی مجاهدين افغان و طالبان و اخراج جبری هندوها و سکهـ های افغان بندن  به قدرت رسيپس

 . شدو کاشانه شان افغانستان، اين اقليت کوچک به کشورهای مختلف جهان مهاجر 
آن عده که در کشورهای اروپايی و .  محسوس استۀ تغييرات قابل مالحظدخترانين به بعد در وضع زنان و از
 قوانين شريعت ظلم امريکا و هند زندگی می نمايند از حمايت قانون و تساوی حقوق برخوردارند و از  متحدهياالت ا

 و تحصيل اند و تعدادی شان به    سوادحدااکثر و قاطع شان به مکتب رفته مصروف کسب  . اسالمی آزاد شده اند  
به کار های خارج از منزل . ان را تهديد نمی کند جبری ايشساختنديگر خطر مسلمان . تحصيالت عالی دست يافته اند

 .  فاميل های شان دوشادوش مردان بکار مصروف شده اند   ۀی و نفقروزپرداخته و در تهيه  
ديموکراتيک هنوز هم پابر  غيريطه فاميل نيز کند بوده و مقررات مردساالری فيودالی و حی تغييرات در اجتماع و ول
يل های که تعداد   فام سابق ستم ميکند و بخصوص  ت جيز دوری وغيره با شد هنوز هم خرافات و لعنت.  استجا

 را مجبور به کار ساخته و مانع تحصيل شاندختران شان زياد است نسبت نداشتن توان پرداخت جيز و دوری دختران  
 .ی محروم ميسازندعالشان شده ويا حداقل ايشان را از تحصيالت    

 و   ها Vereinهای هندوها و سکهـ های مقيم آلمان ) ترمسال( و عبادتگاه هامندر ها و تشکيالت اجتماعی سازمان
 کدام کاری را انجام نداده و در زمينه کدام   زنانيره جهت رشد اجتماعی و تساوی حقوق وغ Verbandاتحاديه مربوطه 

 . ندارندطرح دقيق و پروگرام معين را 
و اتحاديه مربوط نداشته و امروز باوجود انتخابات مکرر        در همچو سازمان ها  را  حق رای و حق انتخاب شدن    زنان

 .هيچ حتی يک نفر زن هم در چوکات رهبری شان موجود نيست 
 کننديه و سازمان که بتواند از حقوق زنان دفاع کند و مسايل ويژه زنان را برسی  اتحاد اکنون هيچ نوع انجمن، تا

 اين چنين سازمان ها و   آوردن  ن شرايط را جهت بوجود  يره کوچکتري  وغ Verband   وها Vereinبوجود نيامده و   
 .  نساخته اندمساعداورگان های دفاع از حقوق زنان و حل مشکالت زنان را  

يی ها و تظاهرات سال گذشته در شهر هامبورگ نشان داد که زنان جامعه هندو  گردهما خودبخودی زنان در  اشتراک
 رهبری اصطالح فعال است که متاسفانه از طرف ادعاگران به  های افغان نيز دارای ديناميزم و قدرتسکهـو 

 ما چشم پوشی عمدی صورت  جامعهاورگان های مربوط هميشه نظرانداز شده اند و از حق مسلم اين کتله شريف         
 .گرفته است

م ظلم  گرامی ماست تا با دست باهم بدهند جهت احيای تساوی حقوق شان و ختم نظاگان مادران، خواهر و دوشيزه بر
يخواه و تحول پسند الزم  ترقی و فاميل به تاسيس انجمن ها و سازمان های شان بپردازند و برتمام قوت های اجتماع

 حقوق زنان و حقوق بشر زنان جامعه خود را در طرفدارلمان و ساير اورگان های آاست تا با همکاری دولت فدارال 
 ساير نکات، مهمترين  برعالوه Integrationتحقق کامال پروسه  . نمايند ياری و مدد  هاايجاد چنين سازمان ها و اتحاديه    

 . استزنان هرنوع تبعيض و حق تلفی عليه   است از تساوی کامل حقوق زن و مرد و ختم کامًالعبارتآن 
 

 پايان
  
  

 : ماخذها
 
١-  Global Human rights Deffence از Janice Aia r LL. M  م ٢٠٠٣ جون  
 بخش افغانستانم  ٢٠٠۶ی فبروری جنور Human right watchه  ساالنراپور -٢
  م٢٠٠۶ جنون ٢) Globeandmall.com) WHO Condemns genital cutting of Women ۀينشر -٣
  
 


