
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٦ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٤                                                        نجيب اهللا عزيزی 
 

   تبعيضات عليه زنانسير انکشافی محو
 

پول، اشخاصی با اهداف  عده ای برای حصول شهرت و. می گويند حقوق زن بسيار درعصرحاضر در مورد
سياسی، تعدادی برای روشنفکرنمايی، بعضی به منظور خوشنودی زنان ماحول و کسانی هم به هدف ايفای وظيفه 

قليلی از افراد نيز با قلب و ذهن خويش باور به حقوق زن داشته باشند و با خلوص نيت به دفاع محوله و شايد عده ای 
 اما ضياع حقوق زنان پيشينۀ تاريخی دارد و تا به عصرحاضر دوام نموده و بالخره عده ای را به .از زنان بپردازند

امروز نمی شود و چنانچه خواهيم خواند دفاع از حقوق زن هم، منحصر به . فکرحمايت از حقوق زنان واداشته است
. ملل مختلف در قرون گذشته، زن سيتزانه تاريخ بشريت را ملوث به زشتی نمودند. خود تاريخ طويل و پويا دارد

آشوريان گوشهای کنيزان خود را بدليلی که حجاب می . بابليان زنان را مانند مال می فروختند و يا به گرو می ماندند
مادر، دختر، (ايرانيان با زنان محارم . يدند در حاليکه ساير زنان آشوری مکلف به حفظ حجاب بودندنمودند، می بر

  . هندوها بعد از فوت شوهر، زن را نيز با وی می سوزاندند و يا زنده دفن می نمودند. خود ازدواج می کردند) خواهر
. ا هالک شوند و يا حيوان درنده ای آنانرا بخوردچينايی ها نوزادان دختر را در دشت رها می کردند تا از فرط سرم

جاپانيان به زن ارث نمی دادند، زن حق مالکيت نداشت و پدر حق داشت دختر خود را در بازار برده فروشان به 
يونانيان زن را تنها، وسيلۀ تولد می دانستند و از دراختيار گذاشتن زنان خويش به مردان ديگر، شرمی . فروش رساند

  .ندنداشت
رومی ها از نوزاد دختر نفرت داشتند، به طفل و زن اهليت حقوقی قايل نبودند و شهادت شان در محاکم پذيرفته نمی 

  . شد، شوهر می توانست خانم خود را به قتل برساند
ر عربها به محض شنيدن تولد دختر خشمگين می شدند و بعضًا دختران نو تولد شده خود را با قساوت قلب زنده به گو

 .می کردند
امروزه در کشورهای متمدن و پيشرفته نيز زنان به عنوان مادون مردان، در کارهای دولتی، توليدی، تجارتی و 
خدماتی قرار دارند کمتر از مردان مزد می گيرند، بدليل زن بودن و مشکالت زنانگی استخدام نمی شوند، به آسانی 

زنان در بعضی ادارات تنها به علت زيبايی انتخاب می شوند . ی يابندپيشرفت نمی کنند و به پست های باالتر دست نم
زنان به کار های کم در آمد محدود شده اند، در . و زنانی که از نعمت زيبايی محروم هستند، به مشکل کار می يابند

  .حاليکه کارهای ُپر درآمد هنوز اختصاص به مردان دارد
خود، به سختی کوشش نمايند تا مدارج عالی را بپيمايند ولی مردان روند زنان بايد برای اثبات لياقت و شايستگی 

اکثر زنانی که در بيرون از خانه شغلی دارند، بايد به پرورش و . صعود شغلی خويش را به آرامش طی می کنند
 به اين گونه ولی مردان بعد از ختم کار، يا اصوًال توجهی. نگهداری اطفال خود و امورات منزل نيز رسيدگی نمايند

موارد ندارند و يا هم به اندازۀ مساوی، سهم خويش را ايفاء نمی کنند و تنها به مساعدت کوتاه و کوچکی به خانمشان 
  .اکتفاء می نمايند

ولی به هر حال وضعيت . تبعيض بين زن و مرد در دنيای متمدن به مسايل مربوط به کار، خالصه و ختم  نمی شود
ر زنان جوامع عقب مانده به مراتب وخيم تر، درد آور تر و رقت بار تر از کشورهای متمدن نابسامان و خشونت با

بعضًا برخورد با زنان ياد آور دوران بدوی و بربريت بشريت که فوقًا ذکر رفت می شود و گاهی هم چندش . می باشد
هنگامی که فرهنگ، اقتصاد، در عصری که مدنيت به قله های مرفوع خويش دست يازيده است، در . آورتر از آن

تکنالوژی، قانونمندی، نظم و مديريت، دولتداری و حضور وسيع جامعٔه مدنی کم يا زياد در هر کشور و به نحوی از 
انحاء وجود دارد، ما شاهد خريد و فروش، لت و کوب، تجاوز جنسی، قتل، تحقير، تخويف و انواع تبعيضات بين زن 

  .ان هستيمو مرد، در اکثريت کشورهای جه
  

  :ديدگاه اسالم در مورد زن
يا رسول اهللا از مردم چه : آمد و گفت) ص(مردی نزد رسول اهللا « روايت است که ) رح(از حضرت  ابو هريره 

پس از او چه کسی را؟ باز رسول : مرد بار ديگر پرسيد. مادرت را: فرمود) ص(کسی را خدمت کنم؟ حضرت محمد 
 .مادرت را: فرمود) ص(ديگر چه کسی را؟ حضرت محمد :  مرد گفت.مادرت را : فرمود) ص(اهللا 

) ص(حضرت محمد . ديگر چه کسی را خدمت کنم : پرسيد) ص(آن مرد برای بار چهارم از حضرت رسول خدا 
  » . پدرت را: فرمود

  :ودنددر آخرين سخنان خويش در حجة الوداع در مورد رفتار مردان با زنان چنين توصيه فرم) ص(حضرت محمد 



 
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ای مردان با زنان خويش به نيکی رفتار نماييد و با ايشان مهربان باشيد، زيرا که آنان شريک و ياری دهندۀ شما در « 
  .».دين هستند

 : ترجمه: چنين می خوانيم همچنان در قرآنکريم در مورد برابری در زندگی دينی زن و مرد در سورٔه احزاب،
ان با ايمان و زنان با ايمان، مردان پرهيزگار و زنان پرهيزگار، مردان راستگو مردان مسلمان و زنان مسلمان، مرد«

و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، 
فراوان ياد می کنند و مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن، مردانی که خدا را 

  .».زنانی که خدا را فراوان ياد می کنند، خدا برای همۀ ايشان آمرزش و پاداش بزرگ فراهم ساخته است
ای مردم ما شما « : ترجمه: و در ارتباط به تساوی ميان زن و مرد در قرآنکريم در سورۀ حجرات چنين می خوانيم

ه و قبيله قبيله قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد و بدانيد که گرامی ترين را از مرد و زنی آفريديم و شما را شعبه شعب
 .».شما نزد خداوند با تقوی ترين شما است

خداوند آن کسی است که شما را از يک جنس آفريد، و همسران شما را « : در سورۀ اعراف می فرمايد) ج(خداوند 
  .».داز جنس شما ساخت تا شوهران در کنارهمسران بياساين

در سورۀ توبه زن و مرد را در انجام مسئوليتهای اساسی اجتماعی، يکسان می داند و در زمينه ) ج(همچنان خداوند
مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و ياوران برخی ديگرند، همديگر را به کارنيک می خوانند « : چنين می فرمايد

 می گذارند و زکات را می پردازند و از خدا و پيغمبرش و از کار بد باز می دارند، و نماز را چنانکه بايد،
  .».ايشان اند که خداوند بزودی ايشان را مشمول رحمت خود می گرداند. فرمانبرداری می کنند

ما به انسان دستور می « : ترجمه: سورۀ لقمان در مورد احترام به مادر، انسانها، چنين ارشاد شده اندقسمتی از در 
و مادر خود نيکی کند، زيرا که مادرش او را با رنج و مشقت حمل می کند و با رنج و مشقت وضع دهيم که به پدر 

  .»...می کند و دوران حمل و از شيرگرفتن او سی ماه طول می کشد
مردی که مادر خود « : در کتاب معجم کبير حديث زيبايی در مورد مادر از بزار نقل شده است، اين حديث چنين است

  :پرسيد) ص( خود حمل کرده به دور کعبه طواف می داد، از پيامبررا به پشت
مفهوم آن اينست که تو حق يکی از چيغهای را . فرمودند حتی حق يک چيغ را ) ص(آيا حق او را ادا کرده ام ؟ پيامبر

  .»که مادرت در هنگام والدت می کشيد ادا نکرده ای 
يا : رفت و گفت) ص(شخصی نزد پيامبر« :چنين نقل کرده اند) ص(رنسايی و ابن ماجه در کتاب الجهاد شان از پيامب

آيا مادر داری ؟ : فرمود) ص(پيامبر. می خواهم به جهاد بروم، آمده ام تا از شما در مورد مشوره بگيرم) ص(پيامبر 
 .».پس با مادرت باش که بهشت زير پای اوست: فرمود) ص(پيامبر. بلی:  گفت

يا رسول اهللا اين پسرم : گفت) ص(زنی به پيامبر« : و احمد در مسند چنين روايت کرده اندابو داود در کتاب الطالق 
اينک پدرش که مرا طالق داده می . که شکمم جايگاهش بود واز پستانهايم شيرمی نوشيدو آغوشم پناهگاهش بود

وحضانت طفل مستحق تا زمانی که شوهرنکرده ای درنگهداری : فرمود) ص(پيامبر. خواهد اورا از من  بگيرد
  .».ترهستی

: چنين روايت کرده است) ص(از حضرت محمد) رض(در مورد اوالد دختر، احمد در کتاب مسند از ابن عباس 
هرمسلمانی که دو دخترداشته باشد و با آنها در مدتی که باوی هستند، نيکويی کند، قطعًا آن دو دختر او را داخل «

 : چنين روايت کرده است) ص(زن شايسته انس ابن مالک از حضرت محمددر مورد ارزش . »بهشت خواهند ساخت
پس در حفظ . کسی را که خداوند همسر نيک نصيب کند بی شک او را در محافظت از نيم دينش کمک کرده است« 

  .».نصف ديگر دين خود، از خدا بترسيد
ز حضرت بی بی عايشه رضی اهللا عنها امام نسايی در کتاب النکاح، در مورد ممانعت از ازدواج اجباری چنين ا

پدرم مرا به برادر زاده اش به نکاح داده تا خست خود را باال : دختر جوانی نزد ايشان آمد و گفت«: روايت کرده است
آمد و عايشه او ) ص(رسول اهللا . بيايد) ص(بنشين تا پيامبر: حضرت عايشه به آن دخترگفت. ببرد، من راضی نيستم

پدر آن دختررا به نزد خود خواست و اختيار حل و فصل قضيه را در دست ) ص(پيامبر. اه ساخترا از موضوع آگ
اکنون به آنچه پدرم عمل کرده است، تن می دهم، فقط می خواستم ! يا رسول اهللا : سپس دختر گفت. دختر قرار داد

  »بدانم که آيا دختران در اين مورد صالحيت و حقی دارند يانه ؟
پدرم مرا در : آمد و گفت) ص(دختری نزد پيامبر: روايت کرده است) رض(تاب نکاح از ابن عباس ابوداود در ک

  .».به دختراختيار داد که نکاح را قبول کند و يا رد نمايد) ص(پيامبر. حالی که رضايت ندارم به نکاح داده است
خانمی بنام خنسا بنت خدام « : اند کهامام بخاری، ابوداود، نسايی و ابن ماجه همه در کتاب النکاح روايت کرده 

) ص(چون از نکاح راضی نبودم نزد پيامبر . در حاليکه بيوه بودم پدرم مرا به نکاح شخصی داد: انصاری گفته است
  .».نکاح مرا فسخ کرد) ص(رفتم و پيامبر

زنان در راه دفاع . تهمچنان بايد گفت که نقش زنان صدر اسالم در مراحل مختلف دعوت اسالم نيز برجسته بوده اس
از اسالم شکنجه شدند، همچنان در هجرت اول مسلمانان از مکه به حبشه سهم داشتند در اين هجرت يازده مرد و 

  .چهار زن شرکت کردند



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 نفر مردان ٨٣مسلمانان باز هم بر اثر فشارغيرمسلمانان مجبور به هجرت دوم ازمکه به حبشه شدند در اين هجرت 
  .نفرزنان نيز شرکت داشتند ٢١بودند و حدود 

تعداد . زمانی که زندگی مسلمانان در مکه بی اندازه مشکل گرديد، آنان مجبور شدند که از مکه به مدينه هجرت نمايند
  .زيادی از زنان، مردانرا رها نکرده و به هدف حفظ دين از مکه به مدينه هجرت نمودند

پيمان ايمان وعقيده، پيمان ياری و جهاد، پيمان بر ايمان بعد :  مانندپيمان های مختلف نمودند) ص(زنان باپيامبراسالم 
زنان در جنگ های مسلمانان در صدر اسالم نقش . ، پيمان بعد از فتح مکه)بيعت پايدار(از هجرت، پيمان رضوان 

ود زنان در جنگ احد، در جنگ خندق، در جنگ خيبر، در جنگ حنين، در جنگ با مرتدين از خ. مهمی داشتند
شجاعت ها و شهامت نشان دادند و ثابت کردند که زنان نيز می توانند در دشوار ترين کارها شرکت نمايند و شجاعانه 

  .و بدون هراس پابه پای مردان، قدرت روحی و فيزيکی خويش را برای نيل به اهداف مشترک به خدمت گذارند
زنان در فتوحات . رت چشمگيری شرکت نمودنددر فتوحات اسالمی بصو) ص(همچنان زنان بعد از حضرت محمد 

 .شام وعراق از خود رشادتهايی به نمايش گذرداند که تاريخ بشريت به خاطر نداشت
به طور نمونه . زنان مسلمان در عرصه علم و دانش نيز توانمنديهای خود را در صدراسالم به نمايش گذاشتند

چنانچه به روايت  ی فهم دساتير اسالمی نقش مهمی ايفاء نمودحضرت عايشه رضی اهللا عنها در راهنمايی مردان برا
در فهم حديثی به مشکل روبرو می )) ص(اصحاب رسول اهللا (هرگاه ما « :از ترمزی ابوموسی اشعری می گويد

  .».شديم و در مورد آن از بی بی عايشه می پرسيديم، حتمًا از او، دربارۀ آن حديث علمی را می يافتيم
  .».عايشه به طور مطلق فقيه ترين زنان امت اسالم بود« :  گويدامام ذهبی می

  .».بلکه بصورت مطلق در ميان زنان کسی را داناتر از عايشه نمی دانم) ص(درامت محمد« : وی همچنان گفته است
 زنانی مثل حضرت بی بی خديجه، سميه، فاطمه، عايشه، اسماء، ام عطيۀ انصاريه، حفصه بنت سيرين، سکينه بنت

از جملۀ هزاران زنی هستند که تاريخ اسالم به افتخار از آنان نام می برد و ياد و نامشان جاودانه در .... حسين، و 
صفحات تاريخ خواهند درخشيد، دين مقدس اسالم برای دادن حقوق ضايع شدۀ آنانی به ميان آمد که در طول تاريخ 

ل و بردگان، انسانهای بودند که مانند مال و حيوان خريد و  زنان، اطفا.زورمندان حقوق شانرا غصب نموده بودند
  . فروش می شدند و از هيچ نوع حقوق انسانی بهره مند نبودند

بعد از به ميان آمدن دين اسالم زن در محراق توجه دساتير الهی قرار گرفت و به ساير انسانها اين پيام داده شد که 
  .انی بر ديگری برتری و رجحان نداردنبايد حق هيچ انسانی تلف گردد و هيچ انس

نخستين حق زن حق زندگی وی است وحق حيات زن با مرد هيچ فرقی ندارد چنانچه نسايی با سند مرفوع از عمربن 
  .»می شود) قصاص(مرد در برابر زن کشته « :فرمودند) ص(خدم روايت کرده است که پيامبر اسالم 

« : چنين فرمودند) ص(در کتاب الديات روايت کرده اند که حضرت محمدهمچنان نسايی در کتاب قسامه و ابو داود 
  .».خون مسلمانان با هم مساوی است 

از احاديث فوق به سهولت می توان استنباط نمود که ارزش زن و مرد با هم برابر است و هرگاه مردی زنی را به قتل 
  . نيده است قصاص شده و کشته می شودرساند، قاتل در برابر قتلی که کرده است و زنی را به قتل رسا

در سورۀ ) ج(چنانچه خداوند . دومين حقی که زن بصورت مساوی با مرد دارد حق تساوی بين زن و مرد است
با تقوی ترين ) ج(بی شک گرامی ترين شما در نزد خداوند « : ترجمه: حجرات قرآنکريم چنين ارشاد فرموده است

به . جنسيت انسانها نبوده بلکه تقوی و پرهيز گاری آنان می باشد) ج(زد خداوند يعنی معيار برتری ن. ». شما است
بيشتر از مرد کم تقوی است و يا ارزش يک مرد با تقوی زياد ) ج(عبارت ديگر ارزش يک زن با تقوی نزد خداوند 

  .تر از اهميت يک زن کم تقوی می باشد
زن می تواند طبق دساتيراسالمی برای فراگيری . رده استحق آزادی سومين حقی است که اسالم برای زن اعطاء ک

چنانچه هنگاميکه  . علم، ادای نماز، کار و مرفوع نمودن ساير نيازمنديهای دينی و دنيوی خود از منزل خارج شود
به همسرش سوده اجازه ) ص(پرسشی پيش آمد، آن حضرت ) ص(در مورد بيرون رفتن سوده ، همسرپيامبر اسالم 

  .رای رفع مشکالت و ضرورياتش از منزل بيرون رودداد تا ب
گوسفندان را به چراگاه می ) ع(چنانچه دختران شعيب نبی . کار زنان در بيرون از خانه از ديدگاه اسالم مشکلی ندارد

  .بردند
سمراء بنت نهيک اسدی وظيفه امر به . در بازار محتسب بود) رض( شفا بنت عبداهللا در زمان خالفت حضرت عمر

حضرت بی بی عايشه در جنگ احد به جنگجويان آب می داد و زمانی هم . معروف و نهی از منکر را انجام ميداد
ربيع بنت معوذ به جهاد می رفت . به جهاد رفت) ص(قوماندان جنگ بود ابن عطيۀ انصاری در هفت جنگ با پيامبر

اسما بنت . در بازار خرما می فروخت) ص(ام منذر بنت قيس در زمان حضرت رسول . و زخميان را تداوی می کرد
  .مخرمه بن جندل عطر فروش بود، وی از يمن عطر وارد می کرد و در مدينه می فروخت

  .».زنی بنام شفا را شاروال تعين نموده بود) رض(عمر بن خطاب « : می نويسد) المحلی(ابن خرم در کتاب 
  .الم هيچ گونه مخالفتی با کار زنان در بيرون از منزل نداردکار زنان فوق الذکر در صدر اسالم بيانگر آنست که اس

  . مداخله و شرکت زنان در امور دولتی حق ديگری است که اسالم به زنان قايل شده است



 
 

 
و شميره   ٦تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

در روز حديبيه نزد مادر سلمه رضی اهللا عنها آمد و شکايت کنان ) ص(در حديث صحيح آمده است که رسول اهللا 
به ياران فرمان دادم که قربانيهای خود را بکشند و موهای خود را بتراشند، اما آنان ناراحت شدند و اين کار : فرمود

 اين کار عملی گردد ابتدا خودت شتر خود را قربانی کن و ای پيامبر خدا اگر می خواهی: ام سلمه گفت. را نکردند
  .اين کار را انجام داد سپس سايرين نيز چنين کردند) ص(حضرت رسول . موهای سرت را بتراش

و ساير خلفای ) ص(از آنجا که پيامبر اسالم . خلفای راشدين نيز از زنان در مورد مسايل متعدد مشوره می خواستند
م از زنان مشوره می خواستند، اين به آن معنا است که زنان می توانند پست های مهم دولتی و راشدين در صدر اسال

  . غير دولتی را نيز احراز نمايند
زنان می توانند به مسجد بروند و . زنان طبق دساتير دين مبين اسالم از حقوق اجتماعی خود نيز بهره مند می شوند

زنان می توانند در فعاليات علمی و فرهنگی اشتراک ورزند، در اجتماعات . در نماز جماعت پنج گانه شرکت نمايند
 . عمومی حضور يابند، همسر خود را انتخاب کنند، و به منظور سالمت جسم و روح، ورزش نمايند

 اما اسالم حق ميراث زنان. قبل از دين مقدس اسالم، مدنيت های مختلف گذشته حق ميراث را برای زنان قايل نبودند
  . را به رسميت شناخت

همچنان اسالم حقوق خاصی را برای زنان قايل شد و شوهران را مکلف نمود تا به زنان شان مهريه و نفقه بپردازند 
در سورۀ نساء می ) ج(چنانچه خداوند. و به مردان دستور داد تا بايد با زنان به روش نيکو و پسنديده برخورد نمايند

  .».ن خود بطور شايسته معاشرت کنيدو با زنا« : ترجمه: فرمايد
کامل ترين مومنان، نيکو خلق ترين آنان است « : فرمود) ص(ترمذی از ابوهريره روايت کرده است که پيامبر اسالم 

  .».و بهترين شما کسی است که با اهل و خانم خويش بهترين اخالق را داشته باشد
بهترين شما کسی است « : چنين فرمود) ص(حضرت محمد ابن ماجه از حضرت بی بی عايشه روايت کرده است که 

  .».که در رفتار با اهل و همسرش، بهترين شما باشد و من بهترين شما در رفتار با اهل و خانواده ام هستم
بناًء می توان دانست که دين مقدس اسالم ارزش واالی زن را که در طول قرون تاريخ از او به يغما برده بودند، بوی 

داند، به زن عظمت و عزت داد و بر روی زخمهای کهنۀ زن و رنج های عميق او که به پهنا و درازای تاريخ باز گر
  .پر از قساوت و بربريت بشريت بود، مرهم گزارده و آنرا التيام بخشيد

د و نمی گرچه آنچه را فوقًا ذکر نموديم فقط و فقط بخشی کوچک از رهنمود های پربهای اسالم در مورد زنان می باش
تواند در برگيرندۀ تمام زوايای حقوق زنان در اسالم باشد ولی می تواند بصورت کل بيانگر اصولی باشد که برای 

بی اطالعی عده ای از مردم سبب شده است که . شماری از مردم مکتوم و پوشيده باقی مانده و از آن اطالعی ندارند
 احساس نکنند که چنين رفتاری کامًال در مغايرت با اصول شرعی و با خشونت و زشتی با زنان رفتار نمايند و هرگز

  .اسالمی قرار دارد و گناهی عظيم را مرتکب می شوند و چنين اشخاص سزاوار عقوبت سختی خواهند بود
 کشور ما افغانستان مانند بسياری از کشورهای جهان، خشونت، بد رفتاری و با کمال تاسف بايد اذعان داشت که در

فروش، بد دادن،  کوب، قتل، خريد و اذيت، لت و زنان مورد آزار و. لفی برعليه زنان به شدت جريان داردحق ت
خود سوزی، تجاوز جنسی، فحشاء اجباری، نکاح اجباری، دشنام، انزوای اجباری،  مجبور کردن به خودکشی و

دسترسی به خدمات صحی، کار  وحق تعليم و تحصيل و کار  تحقير، ممانعت از تصرف اموال شخصی، ممانعت از
ما محدود نمی شود بلکه ساير  خشونت برعليه زنان تنها به کشور. ساير انواع خشونت قرار دارند اجباری و

به همين دليل است که جريانات دفاع از حقوق زنان در سراسر . کشورهای جهان نيز از اين پديدۀ شوم رنج می برند
شنری مرکز زنان سازمان ملل متحد معاهدۀ حقوق سياسی زنان را درمجمع  از جمله کم.جهان بوجود آمده است

کمشنری زنان سازمان ملل متحد در . به تصويب رسيد» ١٩٧۶«مطرح نمود که در سال  عمومی سازمان ملل متحد
 Convention on the Elimination of All(اقدام به تسويد کنوانسيون رفع کليۀ انواع تبعيض عليه زنان » ١٩٧٣«سال 

Forms Of  Discrimination Against Women( از جانب سازمان ملل متحد به ٢٨/١٢/١٩٧٩ کرد که در تاريخ 
   .  نافذ شد٣/١٢/١٩٨١تصويب رسيد و بعد از امضای پنجاه دولت به تاريخ 

ون در ميان اين کنوانسي.  کشور اسالمی عضويت کنوانسيون را پذيرفته اند۵١ کشور جهان از جمله ١٩١تاکنون 
 عضو ١٩٢معاهدات حقوق بشری بين المللی از لحاظ تعداد کشورهای ملحق به آن بعد از کنوانسيون حقوق اطفال که 

 .دارد، مقام دوم را داراست
در قسمتی از مقدمه . کنوانسيون رفع کليۀ انواع تبعيض عليۀ زنان دارای يک مقدمه، شش بخش و سی ماده می باشد

تبعيض عليۀ زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت «: چنين می خوانيم
زنان در شرايط مساوی با مردان در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نيز گسترش سعادت 

  .»....جامعه و خانواده شده 
ر تحقيق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، که تا کنون سهم عمدۀ زنان د«: و در قسمتی ديگر از مقدمه چنين آمده است

  .»....کامًال شناسايی نشده است، اهميت اجتماعی مادر بودن و نقش والدين در خانواده و در تربيت کودکان 
گانۀ کنوانسيون، به بيان اصول اساسی مرتبط به رفع تبعيض عليۀ » ٣٠«مواد ) »۶«تا » ١«از مادۀ (قسمت اول، 
هرگونه تمايز، استثناء، يا محدوديت بر « :تبعيض عليه زنان راچنين تعريف می نمايد» ١«مادۀ . دازدزنان می پر



 
 

 
و شميره   ٦تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اساس جنسيت که بربه رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهای اساسی آنان و بهره مندی يا استفاده از حقوق بشر 
  .».اثر مخرب بگذارد، تبعيض محسوب می شود.... وآ زاديهای اساسی زن 

به حق مساوی مشارکت زنان در زندگی سياسی، عمومی، احراز مشاغل، » ٩«تا  » ٧«بخش دوم کنوانسيون، مواد 
  . مقامات سياسی و اجتماعی می پردازد

حقوق اقتصادی، اجتماعی و . عالوتًا به زنان در مورد کسب، تغير يا حفظ تابعيت، حقوق مساوی با مردان می دهد
 ١۶«تا  » ١۵« بخش چهارم، مواد . مورد بررسی قرار می گيرد » ١۴« تا  » ١٠« واد فرهنگی در قسمت سوم، م

  .به مسايل تساوی زن در برابر قانون و مسايل مربوط به خانواده می پردازد» 
  .شامل مقررات مربوط به نظارت می شود» ٢٢«تا » ١٧«بخش پنجم، مواد 

کلی مربوط به تصويب و الحاق، ميعاد انفاذ کنواسيون، ، مقررات ش»٣٠«تا » ٢٣«و بالخره قسمت ششم ،مواد 
  .را بيان می نمايد. . .  و  » Reservation« درخواست تجديد نظر، اعالم تحفظ، حق شرط 

کليۀ کشور های جهان که به کنوانسيون پيوسته اند، تمام مواد کنوانسيون را نپذيرفته اند، بلکه شماری از اين کشورها 
  . ا بدون قيد و شرط وعده ای کشور ها نيز با ارائه شروطی به کنوانسيون ملحق شده اندمفاد کنوانسيون ر

مادۀ متذکره، حالت رجوع حل » ١«کنوانسيون نسبت به بند » ٢٩«مادۀ » ٢«بعضی از دولت ها بر اساس بند 
شماری از دولتها در . نداختالف در تفسير يا اجرای کنوانسيون به ديوان بين المللی عدالت، اعالم حق شرط نموده ا

تعداد کثيری از کشورهای اسالمی نيز در ارتباط به مادۀ  . ارتباط به بيان حقوق ماهوی، شرط های را ابراز داشته اند
کنوانسيون که مربوط تساوی حقوق زن و مرد در مورد ازدواج، انحالل آن، حقوق و وجايب دوران زندگی » ١۶«

که در مورد اعطاء تابعيت مادر » ٩«مادۀ » ٢«يت اطفال می شود و نيز بند مشترک زن و شوهر و حضانت و ترب
  . به طفل، تذکر رفته، شروطی وضع نموده اند

ضمن تصويب کنوانسيون، خود را «: بعضی از کشورهای اسالمی مانند عربستان سعودی و ليبيا اعالم داشته اند که
  . » .اشد، ملزم نمی دانندبه اجرای مقرراتی که در مغايرت با شريعت اسالمی ب

سال بعد از امضاء، » ٢۴«اين کنوانسيون را امضاء نمود ولی تصويب نکرد، » ١٩٨٠«افغانستان در سال 
اما هيچ نوع حق تحفظ، يا حق شرط و يا . ، به تصويب افغانستان نيز رسيد»٢٠٠٣«کنوانسيون در سوم مارچ سال 

نسيون را قبل از تصويب برای خود منظور نکرد، که البته در اين مورد   در مورد کنوا)Reservation (حق تحديد تعهد
عده ای از حقوقدانان کشور، مالحظاتی را تا کنون عنوان نموده اند، از جمله اينکه افغانستان نخواهد توانست، تمام 

  . مفاد کنوانسيون را در ساحۀ عمل نيز اجراء نمايد
ی در کشور، دولت افغانستان عالوه بر تصويب کنوانسيون رفع کليۀ در دورۀ جديد و حضور گستردۀ جامعۀ جهان

) ۴/١/٢٠٠۴(بتاريخ . انواع تبعيض عليه زنان، سعی نمود تا توجه مزيد تری بر زنان محروم کشور مبذول نمايد
ت فصل دوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق اساسی  و وجايب اتباع، توانسته اس. قانون اساسی کشور تصويب گرديد

اين قانون » ۵٤«و » ٤٤«، »٢٢«بويژه مواد . معيار های ارزشمندی را برای شهروندان افغانستان به ارمغان آورد 
 . توجه جدی خود را به جانب زنان معطوف نموده است

به جامعۀ جهانی تعهد سپردند که منافع »  ٢٠٠١«اما نبايد فراموش نمود که اشتراک کنندگان کنفرانس بن در سال  
» ٢٠٠٠«در هشتم سپتامبرسال . شايد اجراات بعدی نيز ناشی از همين تعهد باشد. ان درافغانستان را برآورده نمايندزن

  .مجمع عمومی سازمان ملل متحد شهرنيويارک اياالت متحدۀ آمريکا داير گرديد
. دوين و تصويب نمودمجمع عمومی در اين سال اهداف انکشافی هزاره را ت. افغانستان در اين جلسۀ حضور نداشت 

کشورهای شان  جامعة جهانی تعهد سپرده بود تا در. اين اهداف را تصويب کرد »٢٠٠٤«مارچ سال  افغانستان در
عدم دسترسی به اطالعات، زمان  ولی افغانستان بدليل جنگ و. عملی نمايند» ٢٠١۵« را الی سال  »MDG« اهداف 

  . تعين نمود »٢٠٢٠«نيل به اين اهداف را سال 
اهداف دوم، سوم، . را نيز به آن افزود) تحکيم امنيت(اين اهداف هشت مورد تعين شده اند وافغانستان مورد نهم 

 بصورت کامًال )MDG٣(اما هدف سومی . چهارم و پنجم آن بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم به زنان مرتبط می شود
ارتقای تساوی جنسيت « : اين هدف عبارت از.  استاز اهميت خاصی برخوردار مستقيم به زنان ارتباط گرفته و

  . می باشد» و توانمندی زنان ) جندر(
.  را در استراتيژی ملی افغانستان ادغام نمايد»MDG٣«دولت افغانستان متعهد است تا اهداف انکشافی هزاره 

اهداف، الی  ساير  به اين هدف ومنابعی را بکار خواهد برد تا بتواند استراتيژی ملی افغانستان پاليسی ها، نهادها و
 طرح ريزی شد تا »MDG٣«مشعل قهرمانی » ٢٠٠٨«مارچ » ٧«سطح جهانی بتاريخ  در. دست يابد »٢٠٢٠«سال 

توانمندی زنان انجام داده  با ارزشی برای حمايت از تساوی جنسی و به شخصی داده شود که فعاليات قابل ستايش و
  . اين راستا انجام ميدهد خدمات ارزنده تری در نه فعاليات را گسترش داده وبايد متعهد گردد که اين گو و باشد
بان کی مون رييس سازمان ملل متحد، رييس بانک جهانی و وزير خارجه :  تاکنون به افرادی مانند»MDG٣ «مشعل

خانم فرشته آخرين مشعل به » ٢٠١٠«جنوری سال » ١٠«خوشبختانه بتاريخ  . اياالت متحده آمريکا اعطاء گرديد
تونکی از افغانستان داده شد   . کريمی رييسه دفتر دقانون غو



 
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

عالوتًا استراتيژی انکشاف ملی نيز تعهداتی برای تساوی جنسی در افغانستان اعالم نموده است که بيانگر جديت 
  . دولت در مورد مسايل مربوط به زنان می باشد

ن محو خشونت عليه زنان، موجوديت نهادهای فراوان جامعۀ کمسيون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، کمسيو
  . از ديگر دستاوردهای افغانستان در مورد زنان محسوب می شود.... مدنی، قانون منع خشونت عليه زنان و 

هنوز زنان نمی توانند از حقوق شان بگونه . اما هنوز واقعيت تلخ موجوديت خشونت در برابر زنان، انکار ناپذيراست
فلهذا ايجاب می نمايد تا به دامنه فعاليات افزود و نبايد به اوراقی بنام قانون و يا معاهده اکتفاء . ت بهره مند گردنددرس

  . نمود و به تدوير جلسات، کارگاه ها و کنفرانسها بسنده کرد
. ی باشدامروز عصر زور گويی روز به روز رو به زوال می رود و قدرت جسمی نمی تواند معياری برای برتر

عنقريب هوشياری و دانايی ، محبت وعاطفه و . مرد نبايد به علت قدرت جسمانی ، خود را فراتر از زن بداند
عدم تساوی بين زن و مرد و ساير تبعيضات  . معنويات ، تالش و خدمت به همنوع جای زور و تفنگ را خواهد گرفت

زيرا که . ار خود ، در کوچه و سرک و بازار از بين ببريمو نابرابری ها را بايد در خود، در خانۀ خود، در محل ک
تنها باور کامل و عميق به همين جملۀ فوق می . انسانرا آفريد و نزد او فرقی بين زن و مرد وجود ندارد) ج(خداوند 

 .تواند نا برابری و بی عدالتی را محو و نابود سازد
 که باورهای نادرست خويش را تذکيه نکنيم ، تا زمانی که راز تا زمانی که من و تو از خود شروع نکنيم ، تا زمانی

تا زمانی که انسانيت را در منطق جستجو نکنيم و برای . خوشبختی و سعادت را در احترام به حقوق سايرين نيابيم
  .باليمرسيدن به سعادت و خوشبختی به زور و پول متوصل شويم ، هيچ گاهی نبايد خود را انسان بناميم و به خويش ب

جامعه و دولت بايد بصورت مساويانه به آزاديهای سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و مدنی زن و مرد توجه 
  . نموده و به آن بها داده وامکانات الزم را برای دسترسی به اين آزاديها فراهم آورند

خانواده بايد . تبعيضات پنداشته می شوداصالح قوانين و مقررات نيز گامی بس مهم و ارزنده در راستای رفع انواع 
بايد با هر . به عنوان رکن اساسی جامعه مورد توجه واقع گردد و خشونت زدايی و برابری بايد از خانواده آغاز شود

زنان بايد از حق تعليم و تحصيل، حقوق سياسی ، . نوع سوء استفاده از زن برخورد قاطعانه و قانونی صورت بگيرد
زدواج ، حق دسترسی به امکانات صحی، حق ورزش ، حق مزد مساوی در برابر کار مساوی ، حق حق کار، حق ا

استفاده از بيمه های اجتماعی ، حق داشتن امتيازات کافی در دوران بارداری و والدت ، حق ملکيت و استفادۀ آزادنه 
نان زيبای فوق بايد از روی اوراق چنانچه گفته شد سخ. بصورت مساويانه با مردان برخوردار گردند.... از آن و

  . قوانين و ميثاق های بين المللی خارج گرديده و در عرصه عمل به منصۀ اجراء گذاشته شود
ناامنی  باکمال تأسف چندين دهه جنگ و. يکی از راههای عملی نمودن مفاهيم فوق الذکر آگاهی دهی عامه می باشد

از دستاوردهای شوم اين .... بی خانمانی، بی سوادی، فقر، بی کاری وآوارگی، . سبب فروپاشی نظام اجتماعی گرديد
جنگ تحميل شده، برملت افغان شمرده می شود که در نتيجه اکثر مردم از کاروان علم و دانش و تمدن، سالها بدور 

الش زيادی پس سالهای پرت. ماندند، آشيانه های علم و دانش سوخت و زمينه های فراگيری و تحصيل نابود گرديدند
بلکه خشونت . حاصل جنگ تنها آنچه گفته آمديم ، نبود. نياز است تا اين قامت خميدۀ افغانستان دوباره استوار گردد

اين . جنگ، در خون و پوست ما رخنه کرد طوريکه اکنون ما هر مشکلی را با خشونت و گالويزی حل می نماييم
اء وارد می آورد و زنان به علت قوای جسمانی ضعيف تر خشونت نهادينه شده، ضربۀ اساسی خويش را بر ضعف
اما آگاهی دهی و اطالع رسانی به مردم می تواند آنان را  .نسبت به مردان آسيب پذير ترين افراد محسوب می شوند

 چگونه می توانند آنرا بدست زيرا آنگاه زنان خواهند دانست که از چه حقوقی برخوردارند و. از اين فالکت برهاند
مکررًا بايد افزود که هرگز نبايد فراموش نمود، اين نوشته های سياه بر روی کاغذ سفيد، تنها زمانی مفيدند که . آورند

آنرا درعمل بکار بنديم، در غير آن خطوطی متروک خواهند گشت، به تاريخ خواهند پيوست و به فراموشی سپرده 
  .  خواهند شد

 
  معاون دفتر

تونکی   دقانون غو
   افغانستان– کابل

  
 
  


