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

 

  
  

 ۲۰۱۴مارچ   ۸ سیما سما

 بھ مناسبت  روز جھانی زن 
 

 ۲۰۱٤وضعیت زنان افغانستان پس از 

 

ھشت مارچ سالھاست در کشور ما تجلیل می شود ـ حتی در دوره طالبان. اساسا تاریخ این تقویم با جامعھ صنعتی و 
بھ مبارزه برای  ۱۸٥۷مبارزات کارگری در ارتباط است، کھ کارگران پارچھ باف در امریکا بھ تاریخ ھشت مارچ 

مار شدید، بلند بردن دستمزد حداقل، تبعیض و بھبود شرایط کاری  شان یعنی کاھش ساعات کار طوالنی ، استث
محرومیت از ھر گونھ امکانات رفاھی، زیستی وحشتناک کارگران زن برخاستند. زنان کارگر  در آن زمان استثمار 
مضاعف می شدند یعنی ھم در محل کار و ھم در درون خانھ از طریق بار نگھداری و بزرگ کردن فرزندان و کار 

مت شوھران و مردان خانواده. زنان برای رھایی و یا کاھش مشقات دو سویھ زندگی بھ خیابان بردگی خانگی در خد
ھا ریختند و خواھان افزایش دستمزد ھای شان، کاھش ساعات کار و بھبود شرایط کار خویش گردیدند. این مبارزه، 

 راسر جھان صنعتی شد.  سر آغاز مبارزه تاریخی زنان کارگران برای حقوق اقتصادی و اجتماعی آنھا در س

 سال بعدتر بازھم زنان امریکایی یک گام بھ جلو رفتھ و خواستار "حق رأی" برای شان شدند. کمی بعد ٥۰بیش از 
این تاریخ را بھ "روز   برسمیت شناساندن ھویت اجتماعی و انسانی خویش از آن، زنان سوسیالیست در جستجوی 

 جھانی بین المللی زن" مسما ساختند.

بدون مکث گسترده تر روی تاریخچھ این روز کھ کوه از نوشتھ ھا در مورد آن در سراسر جھان صورت گرفتھ 
است، تجلیل از ھشتم مارچ در افغانستان، با نام احزاب چپی ھم پیوند می باشد. پس از بھ قدرت رسیدن حزب 

زنان با برگزاری محافل تجلیل بھ عمل  دموکراتیک خلق افغانستان از ھشت مارچ با یک روز تعطیل، از کار و نقش
میآمد. اما برگزاری رسمی از یک روز تاریخی تنھا خصلت تزئینی دارد. بخش زیاد از زنان کھ در سازمان 
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دموکراتیک زنان افغانستان بھ اصطالح فعال بودند، حتی اکنون یک تصور روشن از حقوق زن نداشتھ و ندارند. 
را تابع مبارزه طبقھ میدانستند و رھایی زن را با رھایی طبقھ در ارتباط میدیدند.  مطابق تئوری طبقاتی مبارزه زن

یعنی زن باید منتظر میماند تا اول طبقھ رھا شود و بعد او رھایی یابد؟ البتھ آن بحث نخست پایھ اقتصادی داشت و 
 شامل وضعیت زن در خانواده و حقوق وی در جامعھ نمی شد 

ا آن تعریف طبقاتی در کشور ما قابل رویت نبود و تجلیل از ھشت مارچ در شکل رسمی آن بھ ھر حال این پدیده ب
 بیشتر از چوکات مقالھ ھای تاریخی فرا نمی رفت، کھ پایان آن با جشن و سرور ھمراه بود.

ان حاکمھ در سالھای حاکمیت ھای زن ستیزانھ جھادی و طالبی نیز از این روز تجلیل رسمی بھ عمل میآمد، در حالی ک
 جھادی و طالبی از فلسفھ وجودی ھشتم مارچ بیخبر بودند، اما رسم تقلید را ادامھ میدادند.

موضوع دفاع از حقوق زن و توجھ بھ آن در اجندا حاکمیت، زیر فشار جنبش ھای زنان  ۲۰۰۱و باآلخره پس از 
آن را زنان تشکیل دادند و در  در صد اعضای ۳۰کشور ھای غربی قرار گرفت. تا حدی کھ در نخستین پارلمان 

 در صد کرسی ھای پارلمان برای زنان در نظر گرفتھ شده است.  ۲٥قانون اساسی جدید جمھوری اسالمی افغانستان 

قانون اساسی ارچند با تباین زیاد یعنی تفسیر دو گانھ شرعی و حقوق بشری ساختھ شد اما بازھم بھ حق زن مطابق 
ھد صورت گرفتھ  است. اما تعھد در قانون اساسی تا  بھ منصھ اجرا گذاشتن آن، دو اعالمیھ جھانی حقوق بشر تع

چیزی کامال متفاوت است.  روشن است جامعھ یی ما تا قانونمدار شدن راه طوالنی در پیش دارد. این راه از مسیر 
ھ مردساالرانھ است. دو سواد ھمگانی بھ خصوص گسترش سواد برای زنان میسر میگردد. اما منتالیتھ حاکم در جامع

ُبعد مرد ساالری دین و فرھنگ ـ سنت ھا می باشد. زن  ھم از نظر دینی جنس درجھ دوم است و ھم از نظر سنت و 
فرھنگ جزء مایملک ھای مردانھ پنداشتھ می شود. بھ ھمین مفھوم فردیت زن و از آن طریق شھروند برابر بودن 

 نیست. وی از نظر جنسیتی اصال مطرح فکر و بحث

در جامعھ مردساالرانھ یی ما تبعیض جنسیتی در برابر زن (مادر، دختر و زن) خیلی گسترده است. این تبعیض 
سیستماتیک نیست، بلکھ جزء منتالیتھ و باور عمیق افراد جامعھ است. حتی زن ھا نیز در برابر ھمجنس خود ھمان 

لدی از برتری ھای خاص در برابر خواھرانش برخوردار تبعیض مردانھ را مرجع میدانند. یک کودک پسر از روز تو
است. این برتری را نھ تنھا پدر و مردان خانواده مشروعیت می بخشند بلکھ از مادر تا تمام زنان خانواده حتی 

 خواھران نیز بھ رسمیت می شناسند و بدان احترام میگذارند.

 تر و پسران زن از ھمینجا آغاز میگردد.و نابرابری حقوقی، اجتماعی و خشونت نخستین در برابر دخ
حاال در قانون اساسی کشور تا اندازه یی زیادی حقوق زن بھ رسمیت شناختھ شده است. اما از یکسو مجریان تطبیق 
آن مردان اند و از سوی دیگر درجھ سواد و آگاھی از مفھوم حقوق در میان زنان در سطح خیلی پایینی قرار دارد. 

ای زنان مدافع حقوق زن، کھ بیشترین کمک را از جانب سازمان ھای دولتی و غیر دولتی خارجی تالش ھای نھاد ھ
سال و در موجودیت قوای بین المللی ارچند ناکافی اما قابل ارج است. بیم آن وجود  ۱۳دریافت میدارند، حداقل درین 

ظر فرھنگی، ھم منتالیتھ نرسیده اند، دارد کھ ھنوز مردم و شخصیت ھای سیاسی ما متناسب بھ آن در حدی ھم از ن
 کھ بدون موجودیت جامعھ یی جھانی بھ موضوع حقوق زن بسیار متعھد باقی بمانند. 

فراموش نکنیم کھ ھنوز خطر افزایش نقش طالبان در حیات اجتماعی ما وجود دارد . برای مقابلھ با این خطر  و 
بھ بسیج و ھمبستگی خویش فکر و کار کنیم . ھمبستگی مردان  مبارزه با فرھنگ و سنت ھای طالبی ما خود مان باید

 با ما کمک بسیار بزرگ و مھم است اما بدون ما بھ جای نمیرسد .

این دغدغھ اساسی زن کشور ما را بھ خصوص در آستانھ خروج عساکر بین المللی از کشور تشکیل میدھد. زنان 
حتی آن شخصیت ھای سیاسی کھ تفکر مدرن دارند، در زیر  کشور با انواع مختلف از مشکالت حقوقی مواجھ اند.

فشار متعصبین مذھبی پوستھ محافظھ کارانھ را بھ دور خویش کشیده اند و کمتر جرأت دفاع از حقوق شھروندی زنان 
 را دارند.

 اارچند نسلی از زنان شجاع در سراسر کشور میکوشند تا مطالباتی در جھت بھبود وضعیت حقوق بشری زنان ر
 مطرح کنند. اما در کل گرایش ھای رادیکال مذھبی حتی در میان زنان ضعیف نیست.
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حاال کھ انتخابات ریاست جمھوری داخل مرحلھ آخری آن می شود. زنان کشور بدون شک آرزو دارند تا فضای 
 باقی بماند. اکثرحداقل کنونی کھ برای زنان پس از جنگ ھای داخلی و استبداد مجاھدی و طالبی امکان تنفس داده، 

سال اخیر امکان درس، آموزش و اشتغال دوباره را بدست آورده اند،  ۱۰زنان آگاه و دختران جوان کھ در بیش از 
 میخواھند آینده یی شان را روشن ببینند.

 پخش و نشر  منشور زنان افغانستان" یکی از این ھا است.  "زنان افغان، دو انتخابات ریاست جمھوری را پشت سر
 گذراندند و شعارھای دفاع از حقوق زن برایشان بسیار آشنا است. اما آنھا از عملی نشدن این شعارھا ناراضی ھستند

ھای رو، فعاالن حقوق زن گردھم آمده و منشوری را برای تضمین عملی شدن خواست  .این بار برای انتخابات پیش
 "(سایت بی.بی.سی).خود آماده کرده اند

" منشور روی نبود حاکمیت قانون و کم کاری دولت تأکید میورزد کھ سبب مشکالت و ممانعت زیادی برای رسیدن 
ھای برابر شان می شود. ھمچنان بر موضوع  خشونت تاکید می شود، کھ زنان نخستین قربانی  زنان بھ حقوق و فرصت

 ل از سوی دیگر میباشند. ھای آن ھم در سطح خانواده و ھم اجتماع از یک سو و جنگ در ک
منشور تطبیق قانون را اصلی ترین گام برای کاھش خشونت علیھ زنان میداند و پیشنھاد میکند تا کمیتھ مستقل نظارت 

 ".بر تطبیق قوانین مرتبط با زنان ساختھ شود
تضمین حقوقی را نویسندگان منشور خواھان "تبعیض مثبت جھت سھم دھی زنان در قوای سھ گانھ می باشند و دادن 

یگانھ بدیل برای دادن سھمی کھ مستحق آن اند میدانند.". طور مثال در قانون اساسی افغانستان شمار زنان در پارلمان و 
در قانون انتخابات درصدی زنان در شوراھای والیتی و در برنامھ توسعھ افغانستان درصدی حضور زنان در ادارات 

 در صدی ھا توجھ صورت نگرفتھ است. اما بھ این .دولتی مشخص شده است
 "در منشور زنان افغانستان در کنار فراھم سازی خدمات بھداشتی عمومی برای زنان، خواستھ شده کھ دختران بی

ھای خاصی در بخش بھداشت و مداوای انواع سرطان  سرپرست زیر ھجده سال، زنان مطلقھ، بیوه و سالخورده، از بیمھ
 .ندخاص زنان بھره مند شو

 .ھای آموزش و پرورش برای زنان تاکید شده است ھمچنان در این منشور بھ فراھم سازی زمینھ
تاکید بھ حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی زنان و دسترسی آسان بھ مھر، میراث و نفقھ، از دیگر ماده ھای این 

 .منشور است
بھ خصوص در بھ دست آوردن میراث در افغانستان با مشکل زنان افغان بھ دلیل نبود حمایت ھای قانونی در حال حاضر 

 " و منشور میخواھد در این زمینھ ھم تسھیالت فراھم آید. (سایت بی.بی.سی).رو بھ رو ھستند
آنچھ مھم است این کھ کاندیدان انتخابات ریاست جمھوری بھ مسألھ زن چگونھ مینگرند و آیا حاضرند بھ وعده ھای کھ 

 ی بمانند یا خیر؟میدھند پابند باق
زنان افغانستان سال دشواری را در پیش رو دارند. معلوم نیست حاکم بعدی افغانستان در مورد زن تا کدام حد دید لیبرال 
خواھند داشت؟ اگر جامعھ یی جھانی بھ طور کامل از افغانستان خارج شود و کشور بار دیگر بر پرتگاه جنگ داخلی 

 را بار دیگر زنان باید متحمل شوند.فرو در غلتد، بدترین قربانی 
 

 این خطریست کھ بر فرق زنان آویزان میباشد.
 

 پایان
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