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ها علیه تصویب قانون کانتون خودگردان جزیره  دور از انتظار نبود که اسالمی

کندن    ها را اعالم می در کردستان سوریه که برابری زن و مرد در همه حوزه

تنر از  واکدش خصمانه نشان دهد . چراکه زن در اسالم مقامی آشکارا پست

انن .  ها منرنروم مرد دارد و بسیاری از حقوق خاص مردان است و زنان از آن

“ خوش خیم تنر” هایی که ازنظر دول غربی  چد ی پیشی بود حتی اسالمی

بر است الل نن   جمهور ترکیه با تکیه شون  از زبان اردوغان رئیس قلم اد می

تنالش کنردنن  کنه “  زن و مرد به لراظ طبیعی باهم برابر نیستد ” نمای 

 ستمگری جدسی برزنان را توجیه کدد .

کارگیری  باایدکه در قوانین مصوبه کانتون جزیره بد ی مبدی بر ممدوعیت به

قوانین اسالمی و دین در زن گی اجتماعی و در خانواده و یا ج ائی کنامن  

وپرورش نیست ولی همه بد های برابری طلنبناننه و  دین از دولت و آموزش

کارگیری قوانین شریعه اسنالمنی  پیشرو آن ضربه مهلکی است بر اسالم و به

شود. بگذارین  بنر  که در مدطقه از سوی دول و نیروهای مرتجع حمایت می

جایگاه و اهمیت تصویب و به اجرا گذاشتن چدین قوانیندنی در کناننتنون 

 خودگردان جزیره مرور کوتاهی داشته باشیم.

جمله بر برابری زن و مرد در قنلنمنرو  قوانین کانتون جزیره درباره زنان من

عمومی و خصوصی و اشتغال تأکی  دارد؛ زنان حق انتخاب کردن و انتخناب 

های مختلف اداره جامعه رادارن ؛ حقوق برابر زنان و منردان  ش ن در ارگان

ش ه است؛ در وراثنت و ادای  ی کار و دستمزد به رسمیت شداختهدرزمیده

شهادت بر حقوق یکسان زن و مرد تأکی  ش ه است؛ ازدواج اجباری دختران 

گری در ازدواج نظیر تعیین شیربنهنا و منهنرینه  ممدوع ش ه است؛ معامله

عدوان شرط ازدواج ممدوع ش ه است؛ بر ممدوعیت چد همسری و رسنم  به

ارتجاعی زن به زن است تأکی  ش ه است. خشونت و تبعیض عنلنینه زننان 

موجب قانون مستوجب مجازات  شود و به ممدوع است؛ تبعیض جرم تلقی می

جرم ش ه است؛ و از برقراری تأمینن بنینمنه  است. علیه قت  ناموسی اعالم

شن ه  ویژه زنان و کودکنان حنرز زده درمانی و اجتماعی برای هر فرد و به

 است.

تصویب این قوانین یک دستاورد بزرگ برای زنان در کردستان سنورینه و 

شود. این دسنتناورد مناحصن   فقط سوریه بلکه ک  مدطقه مرسوب می نه

ویژه حضور درخشنان زننان در  های مختلف مبارزه به حضور زنان در عرصه

مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی است. دستاوردی که در دل مبارزه با ارتجناع 

آم ه است ولی قوانین شریعه اسالمی و هنمنه  دست سیاه اسالمی داعش به

م افعین اسالم و همچدین باورهای ض  زن جریانات ناسیونالیستی را عنمنال  

 کش . به چالش می

بنر  واقعیت این است که در بیشتر کشورهای عربی دول ارتجاعی با تنکنینه

کدد . دولت سوریه هم از این قاعن ه  قوانین شریعه حقوق زنان را پایمال می

مثال در اولین ماده از قانون حاکنم بنر احنوال  عدوان مستثدا نبوده است. به

در موردقرارداد ازدواج بر همخوانی با قنواننینن  ۳۵۹۱شخصیه مصوب سال 

 

 زن و مرد باهم برابرند!

 درباره قانون ویژه زنان مصوب کانتون جزیره در کردستان سوریه

 حسن صالحی
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  ای شریعه تأکی  ش ه است. در همان قانون چد همسری ترت شرایط وینژه

ش ه است. مطابق این قانون زن برای طالق باین  کنلنی  به رسمیت شداخته

جانبه ج ا شنود.  طور یک توان  ب ون هیچ دلیلی به دلی  بیاورد ولی مرد می

همه موارد خشونت علنینه  ۳۵۹۵همچدین طبق قوانین کیفری مصوب سال 

زنان قاب  مجازات نیستد . در قانون تابعیت نیز فرزن  زنی که همسر خارجی 

طور اتوماتیک از تابعیت کشوری برخوردار نیست این در حالی  داشته باش  به

ش ه است. در  است که اگر مردی زن خارجی داشته باش  تابعیت آن تضمین

مقاب  چدین قوانین ارتجاعی و مردساالر قوانین ویژه زنان کانتون خودگردان 

 طورقطع یک پیشروی بزرگ است. جزیره در کردستان سوریه به

حال در مقنابن  هنمنه اهن از و  از طرز دیگر تصویب این قوانین درعین

های جریان ناسیونالیسم کرد است که حقوق زنان سدتا  جناینی در  سیاست

گراینی  ها ن اشته و در این عرصه اساسا  م افع ارتجاع و واپس های آن دی گاه

است. ناسیونالیسم کرد همواره ترت عدوان ایدکه جامعه کنردسنتنان ینک 

های مردساالر حمایت کرده  جامعه سدتی و یا اسالمی است از باورها و سدت

ها سدگ ان اخنتنه  و در مقاب  رش  و تعالی زنان در جامعه و حقوق برابر آن

پرستی و اسنالمنی گنری و  بستگی این جریانات بیشتر به کهده است. دل

مثنال در  عدوان مردساالری است تا ایدکه برای امر رهایی زن کاری کدد . به

های کرد در حاکمیت هسنتندن  بناوجنود  کردستان عراق که ناسیونالیست

مخالفت و اعتراضات گسترده از طرز فعالین جدبش زنان و مردم آزادیخنواه 

قانون چد همسری را تصنوینب  ٨٠٠٢و سکوالر  پارلمان کردستان در سال 

پرده بی حقوقی و اسارت زنان در جامعه را تثبیت  کرد. این قانون آشکار و بی

وار و تبعنینض  گذارد و شرایط برده کد  و حقوق ابت ائی زنان را زیر پا می می

کد . قانون مذکور بنه  جدسی علیه زنان را در همه شئون زن گی برجسته می

عندنوان  ده  که بیشتر از یک زن داشته باشد   و مردان را به مردان حق می

کد   انقیاد زنان را در متن خری وفروش آننان و  ولی امر به زنان ترمی  می

کد . این قانون تبعیض جدسی را که  در متن ازدواج  طالق  ارث برجسته می

کد . تصویب چندنینن  مبدای آن شریعت اسالمی است علیه زنان اعمال می

قوانین ظالمانه علیه زنان توسط جریانات قومی مسلط بر پارلمان کردستنان 

های متع د عملکرد ناسیونالیسم کرد در ض یت با زنان اسنت.  یکی از نمونه

قانون ویژه زنان در مدطقه جزیره از این نظر نماید ه خواستی انسانی و برابر 

 طلبانه در مقاب  گد اب ناسیونالیسم کرد است.

ورسوم کهده مردساالر نظیر رسم زن به زن ق مت طوالنی  در کردستان آداب

دارن  و متأسفانه این رسوم در برخی نواحی روستایی همچدان به حیات خود 

شنود در  دهد . مطابق رسم زن به زن وقتی زنی همسر مردی منی ادامه می

همان حال بای  متقابال  زنی از خانواده مرد همسری مردی از خناننواده زن 

گری ارتجاعی است که همه حقوق و اختینارات زن را  یک معامله شود. این

هنا  کد . بع  از چدین ازدواج اجباری حتی اگر ینکنی از خناننواده نقض می

ی دومی که این زن به زن در آن صنورت  اش از هم بپاش   خانواده زن گی

گرفته است حتی اگر خوشبخت هم باش  طبق این رسم بای  از هنمن ینگنر 

بپاش . قوانین مصوب کانون جزیره علیه این رسوم و هنمنچندنینن شنینوع 

سازد و مبارزه علیه  ها را غ غن می کد  و آن های ناموسی اعالم جدگ می قت 

 دان . تفکرات واپسگرایانه در جامعه را امر و وظیفه خود می

کشن   بار دیگر خط بطالنی منی قوانین مصوب کانتون جزیره درباره زنان یک

ستیز حناکنم در  بر نظریه نسبیت فرهدگی که قوانین اسالمی و ارتجاعی زن

کشورهایی نظیر ایران و سوریه را به فرهدگ خودی زنان و ننه ینک امنر 

سازد. قوانین جزیره شناهن   ترمیلی یعدی ستم و سرکوب دولتی مرتبط می

های زنان. ایندنکنه در  شمول بودن حقوق و خواست دیگری است بر جهان

هایشان ینکنی اسنت و در  لد ن  استکهلم  جزیره و تهران زنان و خواست

جا لغو هرگونه تبعیض و نابرابری جدسی و مساوات بین زن و منرد را  همه

 کدد . طلب می

برد. این قاننون  قانون ویژه زنان جزیره اما از کمبودها و خطاهایی نیز رنج می

ان ازه کافی درباره طالق روشن نیست و الزم است در آن با صراحنت بنر  به

قی وشرط ج ایی برای زن و مرد تأکی  شود. در این قانون آننچنه  حق و بی

ش ه و برای زن  در رابطه زناشویی نامی ه ش ه جرم جدایی شداخته“  خیانت” 

ش ه است. این  تعیین“  مجازات ش ی ” و مردی که مرتکب به این عم  شون  

بد  کامال  ارتجاعی است. هیچ مرجعی اعم از نهادها و مراجع رسمنی و ینا 

حتی بستگان و اطرافیان مجاز نیست در زن گی خصوصی و روابط شخصی و 

ها دخالت کد . دربد  دیگری زنان حنق تشنکنین   عاطفی و جدسی انسان

با تعه ات اجتمناعنی مندنافنات ” شرط ایدکه  های متع د را دارن  به سازمان

ها با چندنینن  این هم بد  نادرستی است. یک دوجین دولت“  ن اشته باشد .

دارن  و از امکان  کدد  زنان را در کدج خانه نگه هایی تالش می شرط و شروط

ها در حیات سیاسی  اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کدد .  مشارکت برابر آن

موارد دیگری هم وجود دارد که قوانین جزیره در مورد آن سنکنوت کنرده 

ویژه زنان کارگنر  جمله سبک کردن بار کار خانگی از دوش زنان  به است. من

و زحمتکش و زنان روستایی تا ایدکه زنان امکان یابد  به آموزش و تربنینت 

های اجتماعی  سیاسی و اقتصادی جامعنه ننقنش  خود بپردازن  و در عرصه

 تری داشته باشد . فعال

های آزادیخواه و من افنعنینن  در شرایط کدونی ضروری است که همه انسان

ویژه در مقاب  تقنالهنای  حقوق زن از قوانین برابری طلبانه کانتون جزیره به

کد   را باز می  ای ها حمایت کدد . تصویب و اجرای این قوانین دریچه اسالمی

که زنان و مردان ساکن این مداطق برای تأمین یک زن گی انسانی ق م بنه 

ی حقوق کودک  قوانین کار و رفناه های دیگر هم بگذارن  و درزمیده عرصه

های فردی و م نی و ... قوانین پینشنرو منتنرقنی  اجتماعی  حقوق و آزادی

دیگری تصویب کدد . وظیفه ماست که با حمایت جهانی از این قنواننینن و 

 پیشبرد دیالوگ سازن ه راه را برای پیشروهای بیشتر هموار کدیم.* 
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سمپوزیوم به نام حقوق و توانمد سازی زنان  ٨٠۳۹نوامبر سال  ٨۱در تاری  

شن ه بنود. در اینن  افغان از طرز سفارت افغانستان در ناروی راه ان اخته

بی گ ( احم  زی  سیما سمر  رئیس کمنینسنینون  سمپوزیوم روال غدی )بی

حقوق بشر  حسن بانو غضدفر سرپرست وزارت امور زنان  فنوزینه کنوفنی 

نماید ه مجلس  انار کلی هدر یار عضو مجلس سدا و مدیژه باختری سنفنینر 

افغانستان در ناروی و جمع دیگر زنان افغانستانی در ناروی اشتراک داشتدن  

  دومین گردهمایی “ سمپوزیوم زنان افغان حقوق و توانمد سازی” گردهمایی 

المللی از این نوع است که در اسلو برگزارش ه  اولین سمپنوزینوم سنال  بین

گذشته در دانشگاه جورج تاون آمریکا برگزارش ه بود. در این تبصره کوشش 

کدم  به نکاتی مکث کدم که بیشتر در تداقض با این سمپوزیوم و سر خط  می

 آن است.

المنلنلنی  این اولین بار است که بانوی اول افغانستان در یک گردهمایی بین 

گوی : زننان  اش می کد . روال غدی در سخدرانی یاب  و سخدرانی می حضور می

های مختلف دسنتنرسنی  این کشور بای  به ابزارهای واقعی ق رت در عرصه

 داشته باشد  تا بتواند  جایگاه واقعی خود را در جامعه بازیابد .

خانم روال سعاده غدی  در شهر بیروت  پایتخت لبدان به دنیا آم ه است  در 

نگاری لیسانس دارد  خوان ه و در رشته روزنامه دانشگاه آمریکایی بیروت درس

کرده است. زمناننی کنه  لیسانس ترصی  المل  تا مقطع فوق و در روابط بین

ها مدناقشنه شنکن   گری جان کری بع  از ماه دولت وح ت ملی به میانجی

بی گ (  گرفت. یکی از اق امات احم  زی دادن اسم ج ی  یا لقب افغانی )بی

به همسرش روال سعاده بود. خانم روال با پیشانی باز و سکوت این تعرض را 

ها جنز  پذیرفت. سؤال ایدکه  خانم روال غدی چطور توانست اسمی را که سال

شبه از او گرفته شود  هویت و شخصیتش بود  با رسی ن همسر به ق رت یک

بی گ  )لقب افغانی( به او ترمی  شود را در سکوت پنذینرفنت. در  و نام بی

جوامع طبقاتی مذهبی و مردساالر باورهای مردساالرانه خیلی به زرنگی بنه 

تنر و  مان ه شود. هر چه این جوامع عقب های آن جوامع داده می خورد انسان

مان ه قرار داشته بناشن    های عقب بیشتر ترت تأثیر فرهدگ مذاهب و سدت

گردد؛ بدابراین چون روال غدی دقیقا  در  تر می این باورها قاب  دی  تر و خشن

توان  در پیش  گیرد و جز تمکین دیگر راهی را نمی همچون وضعیتی قرار می

که ساختارهای سیاسی  اجتماعی و تاریخی ینک جنامنعنه  گیرد. ازآنجایی

مردساالر همواره از موقعیت جدس برتر یا جدس اول یعدنی جندنس منرد 

عدوان جدس دوم( ناچار از پذیرش این سناخنتنار  شود و زنان )به تعریف می

هنا سنهنم  نوعی درباز تولنین  اینن ارزش است در بسیار مواقع زنان نیز به

گیرن . بای  متذکر شوم که باورهای مردساالری فقط ویژه افنغنانسنتنان  می

تر قاب  دی  اسنت.  نبوده  بلکه به اشکال مختلف در کشورهای دیگر کمرنگ

خانم روال با وجودیکه با اصلیت لبدانی در غرب )امریکا( بسر برده است  بنا 

هم به خاطر مصلرت یا به دلی  پذیرش و تمکین به باورهای منردسناالر  آن

 حاکم لب به سخن گفتن باز نکرد.

روال غدی خواستار ابزارهای واقعی ق رت برای زنان است. ابزارهای واقنعنی 

 ٨۳٢هنای  المللی از زنان افغان  کنمنک ق رت ازنظر روال غدی حمایت بین

میلیون دالری امریکا برای بهبود وضع زنان افغان  حضور زنان در مجلس و 

های بانکی و...و... است. اولین ابزارهنای واقنعنی  های م یریتی باالتر وام رده

ق رت برای زنان با در نظر داشت دین اسالم که دین رسمی افغانستان است 

و د ولت وح ت ملی افغانستان دولت اسالمی است و در اولنینن روزهنای 

بر ق رت آقای اشرز غدی اذعان نمود که فاصله دولت و مسناجن  را  تکیه

 

 کبری سلطانی 

 “ سمپوزیوم حقوق و توانمندسازی زنان افغان”تحلیل پیرامون 



 5صفحه                             2۱1۲دسامبر  2/   1131آذر  11  جنبش برای رهایی زن    -نشریه هفتگی زن آزاد زن آزاد                            

 گیریم. سازد به بررسی می تر می نزدیک

 دین با آزادی زن خوانائی ندارد.

حضور زن در اجتماع کامال  در تضاد با مذهب اسالم است سوره الندنور آینه 

هایتان بدشیدی  و آرام گیری  و ماند  دورۀ جاهلیت پینشنینن  ؛ و در خانه۱۳

های اسالمی حذز و  های حکومت آرایش و خودآرائی نکدی ...یکی از ویژگی

یا مر ود نمودن زنان از اجتماع است. چد همسری  مقی  ساختنن زن در 

کشنی از کنار  های شوهران  ترمی  حجاب  بهنره خانه  تمکین بر خواسته

های اسالمی  های دولت جسمی یا خانگی و سرکوب زنان  نشانه این سیاست

طور مستقیم مدبع قرآنی  ض  زن است. سیاست ض  زن در جوامع اسالمی به

هنا و  بخش قوانین و سیاست دارد. مبدای قرآنی  مدبع مستقیم و مدشأ الهام

رسوم و تبعیض و رفتارهای ض  زن در جامعه است  آیات قرآن تأکی  بر بنه 

مهار کشی ن نیروی زنان و بد گی اجتماعی و روحنی زن بنوده اسنت. 

کدد .  روشدفکرانی هستد  که آزادی زن را در چهارچوب دین اسالم ابالغ می

اش از خ یجه و عایشه  همسران پینامنبنر و  مث  روال غدی که در سخدرانی

های برجسته در تارین  اسنالم  عدوان چهره فاطمه و زیدب دختر و نوه او  به

اصطالح با این کالم حضور زن را در جامعه اسالمی تأیی  کنرده  یادکرده و به

های مرم  بیشنتنر بنه دلنین   است. طوری که به همه هوی است  ازدواج

سیاسی  اجتماعی و یا احساسی و عاشقانه بوده و از منینان تنمنام زننان 

اش نسبت به عایشه عالقه داشته است. تا زمانی که خ یجه زن ه بود.  رسمی

منینالدی و ورود  ٢۳۵مرم  تک همسر بود ولی پس از مرگ خ یجه در 

اش آغاز ش  و از میان  پیغمبر به م یده و ترکیم ق رتش دوران چد همسری

سالگی برای مرم  در نظنر  یازده زن پیغمبر  عایشه دختر ابوبکر که از شش

عدوان سومنینن زن بنه ازدواج  سالگی به ۵ش ه بود باالخره در سن  گرفته

مرم  که بیش از پدجاه سال داشت درآم . این مبلغین آزادی اسالمنی زن 

ی آن جنز  درنهایت به یک فمیدیسم اسالمی پایان خواه  یافت و که نتیجه

توان  چنینزی دینگنری بناشن .  یک زن در اسارت و خرافه و باحجاب نمی

کدم یکی از شروط رهایی زن و حضور زن در جامعنه  که من فکر می درحالی

هنا و  بسا خشوننت های سکوالر و ج ایی دین از دولت است. چه ایجاد دولت

 انقیاد زنان در افغانستان با ص ور آیات مجوز داده مشود.

نکته دیگر تأیید روال غنی بر ابزار واقعی قدرت بر زنان حضور زناان 

 باشد! های مدیریتی باالتر می در مجلس و رده

برای زن افغان تا به امروز آزادی به شک  واقعی آن وجود ن اشته و حضنور 

اجتماعی و سیاسی زن در جامعه زیر سؤال است. بلد گوهای مساج  همواره 

مردان را به ضرب و شتم زنانشان برای حفظ ق رت منردسناالری تشنوینق 

برن   مالها بنه  کدد . مردان در شهر و والیات زنانشان را گوش و بیدی می می

کدد   خشونت در مقاب   کودکان و دختران در نقاط مختلف کشور تجاوز می

های دولت وحن ت  زنان به شک  فجیع آن جریان دارد. از طرفی از سیاست

کدد  در اینن اواخنر منا  ملی بدیادگرایان در پیشبرد اه افشان استفاده می

درپی در سراسر افغانستان هستیم که بنینشنتنرینن  های پی شاه  انتراری

قربانیان آن زنان و اطفال هستد . زنان افغانستان ش ی ا  نیاز به آگاهی دارن . 

سوادی و باورهای مذهبی ازجمله عوام  هستندن   مان گی فرهدگی  بی عقب

تدها در مر وده مرزهایی افغانستان نابود کرده  بلکه  که زنان افغانستان را نه

وار تنعنقنینب  سرنوشت زنان را در کشورهایی خارج از افغانستان نیز ساینه

ها زن گی در کشورهایی میزبان بنه سنبنب  کد . زنان افغان علیرغم سال می

منانن ه و  هنای عنقنب فشارهای موجود در خانواده و حفظ فرهدگ و سدت

مردساالر قادر به تکلم زبان کشور میزبان نیستد . ما شاهن  حضنور زننان 

ها در زمان کرزی بودیم. بودن سمبنولنینک  زیادی در پارلمان سدا وزارتخانه

ترین قوانین ض  زن تازه  این زنان در ق رت چه دردی را م اوا کرد؟ وحشیانه

در حضور همین زنان در ق رت از طرز بدیادگرایان اسالمی طرح و تصوینب 

ش . خانم روال فراموش کردن  که تصویب قانون احوال شخصیه اه  تشنینع 

توسط کرزی و شورای علمای اه  شیعه با کام  کردن آپارتای  جدسنی در 

سراسر افغانستان خواهان ج ا ش ن اماکن آموزشی  کار  خنرین وفنروش و 

حتی ممدوعیت مسافرت زنان ب ون مررمان را طرح کرده و ب ینن طنرینق 

بناشن .  قوانین شرع و احکام نبوی که در خلقت بشر مرد اص  و زن فرع می

مضاز بر آن  پیروی از مردان است را نهادیده کردن . قانون مدع خشنوننت 

مدظور دفاع و اعناده حنینثنینت بنرای زن  علیه زنان در افغانستان که به

سال فشار  ج ال و مشقت از طرز حامن  کنرزی  ۹یا  ۱افغانستانی پس از 

تصویب گردی . این قانون جهت نهایی ش ن به مجلس افغانستان راجع شن . 

چد ی دیگر از نماید گان مجلس که تنا دنن ان  مال ترخی  مرم ی و یک

ان   با توجیه ایدکه تصویب این قناننون منغناینر  مردساالر و خشونت پیشه

های اسالمی است از تصویب نهایی آن سرباز زدن  و باالخره تصنوینب  ارزش

 این قانون پای در هوا باقی مان .

اگر قرار باش  زن افغانستانی تابوهای جدسیتی را بشکدد   بای  با آگاهنی و 

ها قرار بگیرن . در غینر آن از وجنود زننان منطنینع و  توانایی در سمت

فرمان تغییر مثبتی در وضعیت زنان ایجاد نخواه  ش   بلکه حنتنی  به گوش

وزیر زن )خانم ثنرینا  ۱خطرناک نیز خواه  بود. اگر خانم روال از بودن فقط 

چدنینن  کد   دلی   آمده افضلی و دکتر حسن بانو غضدفر( اظهار رضایت می

تر برای حفظ مندنصنب سنیناسنی خنود  تر و مراقب مراتب مطیع زنانی به

های خوبی خنواهندن  بنود در  از طرز دیگر هم این زنان ویترین هستد . 

هنا  مجامع حقوق بشری برای شکستن ص ای اعتراض زنان در مورد خشونت

ای هستد  کنه هنم در  های دو لبه و تبعیضات علیه زنان این زنان وزیر تیغ

کدد  و هم در منجنالنس  عرصه حقوق بشر به دولت وح ت ملی کمک می

برایشان وقت داده خواه  ش  که به نماید گی زنان زیر ستم افغنانسنتناننی 

سخن بگوید . خانم روال از زنانی طبقات باالی افغانستانی چون گنوهنرشناد 

بیگم  رابعه بلخی  عایشه درانی و ملکه ثریا  مثال میاورد  در این سمپوزینوم 
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کدد گان از رویاهای زیبای زنان طبقات باالیی در آید ه سنخنن  تمام شرکت

های خانگی  اجنتنمناعنی و دولنتنی بنا  گفتد . از زنانی که از اثر خشونت

کدد  حرفی  هاست در زن ان انواع دیگر خشونت را تجربه می کودکانشان سال

ها دالر آمریکایی کن ام درد دخنتنر  زده نش . خانم روال نگفت که میلیون

شود و حتی از بخت نگنونشنان  خیابانی افغان را که روز چد ین بار تجاوز می

کندن . خناننم روال  پ ر و مادری نیست که فریادشان را بشدون  را دوا منی

های  ترین برنامه گوی : بهبود وضعیت زنان در سیزده سال گذشته  از مهم می

کنه منا  المللی این کشور بوده است. درحالنی  دولت افغانستان و حامیان بین

ساله بودیم. آمده و  ها در مورد زنان در این دور سیزده شاه  ب ترین خشونت

ها سدگسار ش ن   زنان مثله ش ن   زنان بر منال فنروخنتنه  سایر امثال آمده

ساله تجاوز ش ن  زنان از خشونت فرار کرده دوباره زن انی  ش ن  کودکان سه

کد . معیار  دانم از ک ام بهبود وضعیت زنان خانم روال صربت می ش ن . نمی

تر از امروز بع  از  سال پیش ٢٠سدجیم  وضعیت زنان را ما از زمان طالبان می

شود گفت  اهلل زمام امور را به دست گرفت که می اهلل  امان کشته ش ن حبیب

تنوان  ای که می سرآغاز نهضت زنان افغان از همین زمان بود. اصالحات عم ه

 از آن نام برد عبارت بودن  از:

 ایجاد امکان ترصی  برایی دختران تا درجه ابت ایی ماند  پسران. -یک

سال  از بنینن بنردن  ۳٢لغو قانون تع د ازواج  مدع نکاح دختران زیر  -دو

بردگی خانگی  اعزام اولین گروه از دختران دانشجو به کشورهای اروپایی و 

 ترکیه.

اولین بار انجمن حمایت نسوان به سرپرستی کبنرا خنواهنر  ۳۵٨٠در سال 

اهلل به خاطر حفظ حرمت زنان در داخ  خانه در مقاب  همسرانشان دایر  امان

ها به نام مستورات دایر شن .  گردی   نخستین مکتب ابت ایی مخصوص خانم

نخستین شماره مجله زنان به نام ارشادالدسوان مدتشنر  ۳۵٨۳مارس  ۳۱در 

 ۳۵٨۹های نسبی زنان بود که تا سال  ش . مرتوای این مجله در مورد آزادی

اهلل و زنش ملکه ثریا به کشورهایی ترکینه   امان ۳۵٨۱ادامه داشت. در سال 

ایران روسیه  انگلیس  آلمان  فرانسه  ایتالیا  مصر و هد وستان سفر کرد که 

گرایی و تعصبات سران قبای  را بنه اننتنقناد  بع  از بازگشت به کشور سدت

گرفت و در جهت بازسازی و ارتقای کشور گام برداشت؛ امنا اصنالحنات او 

ها کنه از “ مج دی” ویژه در رابطه با زنان  اعتراضات زیادی را سبب ش .  به

های روحانی شهر کاب  بودن   فتوای کنفنر شناه را بنا  بانفوذترین خانواده

تنن از  ۹٠٠هایی از ملکه را که برقع خود را کدار زده بود به دستخط  عکس

علمای دیدی در سراسر افغانستان فرستاد ب ین ترتیب ارتنجناع منذهنبنی 

دارد  اینن  توانست با ترریک احساسات مذهبی مردم  مردم را به شورش وا

اهلل و خانمش و روی کنار آمن ن  شرایط تقریبا  تا یک سال بع  تبعی  امان

نادرشاه ادامه یافت. در این دوره نیز که پس از برقراری یک ثبنات نسنبنی  

 زمیده ورود دختران پایتخت به م ارس میسر بود.

ای از آزادی دست  طورکلی  در دوره دوران ظاهر شاه و داود زنان به درجه به

یافتد  اما باروی کار آم ن مجاه ین و طالبان صرده دگرگون ش . حضنور 

تدها دوره خشونت و رکود برای زنان بود  بلکه یک دوره  بدیادگریان طالبی نه

 بررانی و سیاهی بود که افغانستان را چد ین دهه به عقب ران .

ترین و ب ترین مکنان  های هرساله سازمان مل  افغانستان را خطرناک گزارش

نامد . این اولین بار نیست که غرب با پول نوی  بنهنتنر  برای زن گی زنان می

جز پر کردن  کد   ولی نتیجه به ش ن وضعیت زنان را در افغانستان دیکته می

های طرفین  دیگر ترولی در بهبود در وضع زننان ننخنواهن   حساب بانکی

 داشت.

خانم روال در ذهن زنان خسته از خشونت افغانستان رویای جهان زینبنا و 

بای  به زنان وام دهیم تنا ” عاری از خشونت را با گفتن کلمات زیبایی چون 

بتواند  تجارت مستق  خود را داشته باشد   خ مات به اشتی و کنینفنینت 

های قانونی وجود داشته باش  که زنان بتواند   آموزشی را بهتر کدیم  حمایت

از حق مالکیت خود استفاده کدد  و مورد خشونت قرار نگیرن  را زیبا تجسم 

 “داد...

های زرین خانم روال بر زنان دربد  افغانستان اسنت کنه در  باوجوداین رویا

داخ  یا خارج از مرزهای افغانستان بای  آرام ندشسته و با تنمنام ننینرو و 

توانشان در به زیر کشی ن اوهام و خرافات و قوانین عصر حجر و بربرینت و 

ش ه و هرروز با هزاران ابنزار بنرای  که نس  به نس  بر آنان ترمی   توحش

گیرد مبارزه و تالش نماید . زنان آگناه  تولی  و بازتولی  آن تالش صورت می

همگام با مردان آزادیخواه کوشش نماید  تا برای شکستن تابوهای مذهبنی  

بی حقوقی زنان  سادیسم فکری و جدسی مال  مجاه  و رهبران منذهنبنی 

سیاسی جامعۀ مردساالر فاس  و طبقاتی افغانستان مدسجم شون  و در ضمن 

برای برچی ن م ارس مذهبی و ایجاد موانع درراه پخش افکنار و عنقناین  

بدیادگرایی مذهبی کارنماید . این مبارزات خیلی شکدد ه و دشوار است ولی 

با تأسف جز درهم شکستن و به گورستان سپردن سیستم و دولتی اسالمنی 

با ساختار فاس  مافیایی وح ت ملی در افغانستان را با تمام افکار و باورهنای 

 وسطایی طالبانی  جهادی و امثال آن وجود ن ارد. قرون

ناپذیر از جدبش رهایی زن در مدطقه  جدبش زنان در افغانستان بخش ج ایی

و جهان است  گر چه وضعیت زنان در افغانستان با سائر زنان مدطقه و جهان 

هم در صورت ع م مقاومت در مقاب  مترجرین  مقایسه نیست  ولی با آن قاب 

جهادی و اخوانی که همچون هیوالیی در مدطنقنه سنر بنینرون  -طالبانی

هنا را  داری کنه آن ان  و با همکاری غیرمستقیم سیستم فاس  سرمایه آورده

کد ؛ زن گی نیمی از جمعیت مدطقه به تبناهنی کشنین ه  تج ی  حیات می

خواه  ش . مسئلۀ زن یک مسئلۀ انسانی است. این مبارزه به خاطر آزادی و 

برابری جدسی و نژادی و رنگ پوست و آزادی بیان و غیره ویژۀ زنان ننبنوده 

 باش .*  های آزاد  مترقی و سوسیالیست می بلکه وظیفۀ تمام انسان
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جمهور ترکیه در کدفرانسی بنر سنر  سوم آذرماه رجب طیب اردوغان رئیس

موضوع حقوق زنان  طی سخدانی اعالم داشت که زن و مرد برابر نیستد  و 

برابری زن و مرد با طبیعت در تضاد است. او سپس با تأکی  بنر وظنینفنه 

زنان و حقوق مادر از دی گاه اسالم  بر ایدکه زنان بای  چه تنعن اد “  مادری” 

گوی  هر زن بای  سه فرزن  داشتنه  فرزن  داشته باشد   فتوایش را داده و می

 باش .

زبنان  هنای فنارسنی سی و رسناننه بی این همان اسالمی است که امثال بی

تنوانن   خواند . هرکس منی می“  اسالم م رن و میانه” های غربی  آن را  دولت

بفهم  که اگر این جداب آخون  اردوغان ق رت داشته باش  و توازن قوا به او 

اجازه ده   با احادیث و قوانین ارتجاعی اسالم چه بالیی سر زنان و هنمنه 

 مردم خواه  آورد.

های اردوغان اساس و جوهر احکام قرآن و قوانین ارتجاعی اسالمنی را  گفته

کد . از خمیدی گرفته تا طالبان و مرسی و اردوغان همه و همه بنا  بیان می

هناینی  گوید  و چدین گنفنتنه همین زبان خطاب به زنان و جامعه سخن می

ها و مساج  است. نزد همه منذاهنب و  های نماز جمعه موضوع هرروز خطبه

جریانات مردساالر زن ضعیف و ناتوان و چیزی جز یک کاالی جدسی نیست 

است و به قول جداب اردوغان طبیعتنا  “  داری بچه” اش ارضای مرد و  و وظیفه

ها همه جوهر ض  زن و اساس ننابنرابنری و  برابر مرد باش . این“  توان  نمی” 

کشی زن در تمام مکاتب اسالمی و همه مذاهب است. دی گاهی کنه از  ستم

ترین دوران باستان وجود داشته و امروز برای به قهقرا بردن کن   مان ه عقب

داری حاکم است.  های سرمایه جوامع بشری به بهترین شک  در خ مت نظام

این تفکر و این نگاه  اساس قوانین ض  زن در ایران  در افغانستان  پاکستان  

 عربستان و همه کشورهای اسالمی است.

سخدان اردوغان در این کشور با موجی از خشم و اعتراض روبرو ش ه است و 

 

 شهال دانشفر

 اهلل اردوغان و دفاع صریح از تبعیض علیه زنان آیت
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 به اميد روزى که جنسيت، معيار ارزش گذارى انسان نباشد!

م افعان حقوق زن در استانبول و آنکارا فراخوان به اجتماعنات اعنتنراضنی 

العم  نهادهای مقامات حکومتی روبر ش ه  ان . این سخدان حتی با عکس داده

های زنان ترکیه نیز سخدان اردوغان را تخطی از قاننون  و ف راسیون اترادیه

المللی خوان ه است. مبارزه علیه قنواننینن  اساسی این کشور و توافقات بین

ارتجاعی ض  زن و برای برابری زن و مرد یک عرصه مهم مبارزه منردم در 

های خبری  سنینفندنا  کشور ترکیه است. طی گزارشی مدتشرش ه در سایت

های زنان ترکیه از شنمنار بسنینار  کدد ه سازمان سومونچ اوغلو  هماهدگ

ها حقوق زنان سلب  های ناموسی در این کشور و ایدکه در بسیاری بخش قت 

بد ی همایش اقتصادی جهان در منورد رفنتنار ننابنرابنر  ش ه و طبق رده

گنوین :  گوی . او منی جدسیتی  ترکیه در جایگاه پاییدی قرار دارد  سخن می

ها و مرن   شکاز بزرگی بین مردان و زنان در ک   از مکاتب گرفته تا جاده” 

 “کار و پارلمان وجود دارد.

در برابر این وضعیت در ترکیه جدبشی رادیکال  سکوالر و ق رتمدن  بنرای 

های اخیر اردوغان علیه برابری زن  رهایی زن جریان دارد. از همین رو گفته

 العملی سریع و اعتراض در جامعه پاس  گرفت. و مرد با عکس

آریدک یکی از مؤسسنان حنزب قبال  ننینز بنولندنت 

“ عی  فطنر” وزیر ترکیه در سخدرانی  ع الت و توسعه  یکی از معاونان نخست

زن بای  عفت داشته باش . زنان نبای  در منال  عنام ” سال گذشته گفته بود: 

و سخدان این وزیر مرتجع “  های اخالقی را رعایت کد ... بخد ن  و بای  ارزش

  به کمپیدنی پنر “ خد ه آنالین” رو ش  که  چدان اعتراضی روبه اسالمی با آن

های اجتماعی تب ی  ش . در همین رابنطنه دخنتنران و  سروص ا در شبکه

چندنان  پسران جوان این کشور با فراخوان دادن به راهپیمایی و اعتراض آن

حرمتی این مقام دولتی ایستادن  که او با گفتن ایدکه روی  مرکم در برابر بی

سخدش فقط زنان نبوده بلکه مردان نیز هستد  و ایدکه چرا از یک ساعت و 

نیم صبرت او فقط یک نکته چدین برجسته ش ه است  سعی کنرد عنقنب 

 بدشید  و خود را از زیر هجوم اعتراضی مردم خارج کد .

که اردوغان یکنی از “  ع الت و توسعه” گونه که اشاره ش  وقتی حزب  همان

که مرسی رهبر اخوان المسلمین  رهبرانش است  بر سرکار آم  و نیز هدگامی

هایشان   جمهور مصر ش   بلد گوهای تبلیغاتی غرب و بسیاری از رسانه رئیس

“ رو میانه”دانستد   م رن و  های خود می این جریانات را که همسوی سیاست

ها را در انظار مردم مقبول جلوه ب هد ؛ و ما همان موقع اعالم  خوان ن  تا آن

های اسالمی تروریسم چنون  رو تفاوتی ماهوی با شاخه کردیم که اسالم میانه

هناینی از  ها اساسا  بنخنش ایران و حماس و طالبانی و غیره ن ارد. بلکه این

جریانات اسالمی هستد  که در مقاب  مردم و نیروی م رن و سنکنوالر بنه 

 ان . پداه برده و عقب نشسته“ روی میانه”سدگر 

اکدون در ترکیه شاه ش هستیم  سخدانی از نوع آنچه اردوغان  اتفاقی که هم

آورن   جوهر اینن  و دیگر مقامات دولتی این کشور در مورد زنان  به لب می

گذارد. این رون ی اسنت کنه  روشدی در مقاب  چشم همان می حقیقت را به

خیلی زود در ترکیه شروع ش  و در مصر نیز به قیام مردم عنلنینه اخنوان 

المسلمین و بیرون ران ن مرسی مدتهی ش . همین امروز دولت تنرکنینه را 

غایت ارتجاعی و هار اسالمی مث  داعنش  بیدیم که آشکارا کدار جریان به می

طور مثال در برابر حمله این جانیان جدایتکار و وحشنی  بنه  قرار دارد و به

مردم شهر کوبانی سوریه  مرزهایشان را به روی این مردم بستد  و در اینن 

 جدایت همراه داعش ش ن .

یک خواست مهم مردم در تمام کشورهایی که ترت سلطه جریانات اسالمی 

کندن   جن اینی  هستد  و یا سایه اسالم و مذهب بر سر جامعه سدگیدی می

مذهب از دولت و کوتاه ش ن دست آن از زن گی مردم است. ینک ننمنوننه 

آشکار آن ایران است که جدگی هرروزه بین مردم و قوانین ارتجاعی اسالمی 

در جریان است و یک جبهه مهم آن حجاب برگیران است و کشور تنرکنینه 

نمونه دیگر آن است. یک شرط رهای زن در تمام این جوامع لنغنو هنمنه 

یابی بنه آزادی و  قوانین ارتجاعی اسالمی ض  زن است. بشریت برای دست

برابری و رفاه  بای  خود را از توحش و ترجر اسالمی و مذهبی رها کد  و بنا 

تازی مذاهب و تعرض به مردان و زننان  توان گفت که دوره یکه قطعیت می

 دان تاری  است.*  ها جایشان در زباله گذشته است و این

(BulentArinc) 
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