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  کرزی و پارلمان حق زنان را ادا کردند
  ليزا سروش

کم نبود که ، در دوره های جنگ مصايب سنگينی را بر سرنوشت زنان تحميل کرديد؟ هنوز اين درد با وجود تالش مدافعان 
  .حقوق زن التيام نيافته بود که، قانون سازان، پارلمان وکرزی مصيبت ديگری رابر تقدير زنان حک کردند 

از سوی پارلمان ضد بشری افغانستان پاس و توسط ريس جمهور » احوال شخصيه شيعيان افغانستان « قانون زن ستيز 
اين قانون جنجال برانگيز برای خانواده های شيعه افغانستان، ممانعت ديگر ی . ء رسيد   به امضا) دموکرات(شبعه طالبانی 

را گيری درس و تعليم و يا رفتن بکار، اجازه همسر و يا پدر خود را داشته بر زنان است که بايد برای خروج از منزل ، ف
( درماده ؛صدو سی و دوم اين قانون چنين امده است . اين قانون همچنان تجاوز مرد به همسرش را مجاز ميداند . باشند 

است که بيشتر از چهار ماه مرد مکلف .برزن واجب است تا در صورت تمايل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکين کند 
  .خود نزديکی با او را به تاخير نياندازد»زن«بدون اجازه زوجه 
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اش در ) زن(مکلف است در غير ايام سفر، حداقل از هر چهار شب، يک شب با زوجه ) شوهر(زوج : "اين فقره می افزايد
  ."آنها مبتال به مرضی مقاربتی باشندفراش واحد بيتوته کند، مگر اينکه برای يکی از زوجين مضر و يا يکی از 

نمی تواند از منزل بيرون ) شوهر(بدون اذن زوج ) زن(زوجه : "در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم اين قانون آمده است
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 

  ."در صورت اختالف، محکمه حکم کند برود و

اين قانون که، تابينهايت ، در تضاد شديد با حقوق زنان قرار دارد ، بستر مناسبی است برا ی افزايش انواع خشونت های 
  .ديگر و زندگی زنان را بد تر از امروز آسيب پذير خواهد کرد 

ردان يا شوهران خود قبول نمايند ،آزادی ها ی زنان سلب شده اين قانون سريعآ زنان را وادار کرده تا هر جبر را از سوی م
روند ناديده گرفتن نقش زنان در اين جامعه که سرنوشت زنان تنها . ، زمينه سازی نقض بيشتر حقوق زنان را در پی دارد 

، کما کان در حال با وتنها با مذهبيون رقم زده ميشود، در حقيقت پايمال کردم حقوق زنان با رفتاری های از نوع طالبان 
  .بحث حقوق زن در اوضاع بدوی دولت کنونی صرف يک پروز ه است برای تداوم و کسب قدرت به اين نام . زتوليد است

درمحراق توجه " سرکوب زنان"با توجه ، روی زندگی زنان ووضع چنين قوانينی ميرساند که، حاال هم همان افکار طالبانی 
سمبوليک ، حضور زنان در اجتماع و ايجاد وزارت خانه زنان که، خود از همه بيشتر  حرکت های. صاحبان قدرت است 

  .بيرو افکار مردانه اند ، از جمع کارهای انگشت نمايی اند که بد تر نقش زن را ضعيف کرده است 

ن شده بودم نگرانی خودرا از چنين وضيعت پيش بي"  افزايش رقم خشونت عليه زنان"هر چند من درنوشته ديگر خود، 
با انکه بحث روی زندگی زنان ازمناظرمختلف فقهی وحساسيت آن درجامعه سنتی افغانستان، کار يست پر هزينه اما "  -:که

و عدم اگاهی زنان از جايگاه " زن" "اسالم"برای نگرش مثبت و موافق باحضور زن در جامعه و در ضمن مفاهيم چون 
م برجامعه زن ، قدرت استدالل زنان را محدود ساخته و زنان نتوانستند برای خودشان خصوصآ بی سوادی نميه مطلق حاک

ايجاد حلقات خودجوش به دفاع از خود شان در قراء و قصبات به پاخيزند و زندگی پر درد شان هميشه خبر ساز گذارشات 
دامنه داريست اما اين بحث توهم تسلط و جايگاه زن در جامعه افغانی بحث . رسانه ها و نهاد های مدافع حقوق زن شده است

همان گونه که زنان در دوره های مختلف . با قرائت و تحريف از فقه و اسالم سياسی يا شکل گرفته ويا مواجع شده است 
، مجاهدين و طالبان زير شکنجه و درد زندگی داشتند هنوز هم چال و "خلقی ها و پرچمی "سياسی رژيم های کمونيزم 

ی مختلف به خاطر سوی استفاده سياسی از وجود زنان با قرائت غالب از آموزه های اسالمی درافغانستان فريب به بهانه ها
برای سر کوب جايگاه زن و برای اينکه حلقات معيين يعنی قاتالن مردم بی دفاع و کرزی باا ستفاده از نفوس آنها به اريکه 

ن افغانی را زير پا ميکنند و با گروه های ديگری يعنی جنگ قدرت بماند ودر دولت کابل بنشينند، اولتر از همه حق ز
  ".ساالران و بنيادگرايان که زن را نه به عنوان نصف از پيکرجامعه که در جمع ابزار ميدانند زد بند مينمايند
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بودند که  زنان افغانستان هنوز ازگرداب مصايب خانه بدوش بودن ، سياسر بودن ،عاحزه بودن و دهای ديگر نجات نيافته
اکثر خواهران باالنشين شان که، مجال اندکی از برای نمايش نقش زن در افغانستان دارند ، کنار پای ريس تقنيق مجلس 
نمايند گان و بقيه مردانی که تعريفی از زن و مادر را نميداند زانو زدند وبی کفايتی خود را ثابت کردند ، هر چند در بی 

مرتجع نبودند تعداد زياد نماينده های پارلمان و از جمله اقليتی از زنان شک . ، بی سواد نبودند  خاصيت نبودند ، اگاه نبودند
  .نبود اما حاال انرا اشکار تر به نمايش گذاشتند

سياست تبليغاتی جامعه جهانی از حضور زنان در جامعه افغانی ، تعريف وتوصيف دورغين از تامين دموکراسی و تحقق 
دن چراغ های سبز به خواست های دولت، از جمله مصالحه کردن و به قدرت رساندن سرکوب گران زن ، عدالت و نشان دا

خود راهی را برای بستر سازی تغيرات مدتی مسدود کرد ، دولتی که هنوز پيرو سنت های چند صد ساله ، احترام وباورش 
  .رعلت است متکی بر راهکار های قبيلوی که در ريشه در فرهنگ بدوی دارد مزيد ب

اين قانون جديد تعريفی ،از يک جامعه شديدآ مرد ساالر، توهم با صد ها محدوديت برای همه ی زنان و حتی زنان غافل 
پارلمان است ، اينها، مگر ندانستند، که اين قانون به حس مالکيت مرد نسبت به زن می افزايد؟ هر چند شماری از نمايند گان 

رسيدن اين قانون حرف ميزنند، شمار ی انرا نقض حقوق زن بعد از تصويب و تايد ميدانند مجلس از پس پرده به تصويب 
،ديگری ميگويد اين قانون برای زنان شعيه آزادی های گستردۀ را فراهم ميسازد و نياز به اين قانون بود بخاطريکه قانون 

يد زنان را وادار نميسازد تا از لحاظ جنسی به خانواده گی فعلی افغانستان به اساس قوانين سنی های ميباشد، قانون جد
شوهران شان تسليم شوند و بخاطر بيرون شدن از خانه در مواردی که در عنعنات قبول شده، مانند مکتب، وظيفه، عروسی، 

  .ديدن اعضای خانواده و داکتر از شوهر شان اجازه اخذ نمايند

مداخله ميکرند ، شايد چنين نميشد، اين شرم آور است برای جامعه کميسيون حقوق بشر افغانستان ميگويد؛ اگرخارجی ها 
به قول ديگری از اين کيسيون تعداد زياد زنان بخاطر نافرمانی شور زندانی . کاری کرده بتوانيم. جهانی ، حاال ناوقت است 

  .ازه ندهد تا نزد داکتر برودشده اند و در مناطقيکه مردم کمتر تعليم يافته اند، يک مرد شعيه ميتواند خانم خود را اج

هر چند انچه . برحق بودن مرد در جامعه افغانی ، اصل تغير ناپذير، مشروط به مبارزه و ايجاد چنبش خودخوش زن است 
  .از غيرت مردانه و مردانه صفت داشتن به کرات گرفته ميشود ، پازيچه ساختن و خرد ساختن احساس و عواطف زن است 

نتوانسته از کوله با ر درد منزوی از جهان تمدن و آزاد ی بشر ، شجاع، اگاه ودلير بر در ايد ، علتش  زن افغان که هيچگاه
تنها موجودست نظام مرد ساالر، نه ، ميتواند علت دوم ان ؛ حمايت کاذب جامعه جهانی، خاموش بودند، اگاه نبودن خودش 

  .چقدر قربانی داده اند! خوانيدب. هر دنيای که زنان ان پيروزاند. شان از نقش شان باشد 

گراف افزايش رقم خشونت عليه زنان و عدم باور به "جای ديگر گفته بودم  من ضمن ساير نگرانی هايم از وضيعت زنان
نيرو زن و تغيير جايگاه زن درساختار ذهنی جامعه شديدا مذهبی و سنتی افغانستان خاطر نشان ميسازد که شايد حکومت 

  .حاال اين وقت رسيد ". د بين المللی خود را به نزد مامورين امريکايی و کشور های همپيمان از دست دهدآقای کرز ی اعتما

اين . ، صدر عظم المان در يک سفر به افغانستان با هيچ مقامی، خصوصآ ريس جمهوری اين کشور ديدار نکردانگال مرکل
گفتگويی تلفنی با حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان در در حالی است که منابع دولتی اعالم کردند که خانم مرکل در 

گفتگو کرده است و بر اساس گزارش منابع دولت افغانستان، خانم مرکل در اين گفتگوی تلفنی در " روابط دو جانبه"باره 
خته است، با رئيس باره قانون خانواده شيعيان هم، که اخيرا انتقادهای زيادی را در ميان محافل غربی و حقوق بشری برانگي

يکي از . بی بی سی ايتاليا ممکن است زنان نظامي کشور خود را از افغانستان خارج کند. جمهوری افغانستان صحبت کرد
مقامات ارشد امور دفاعي ايتاليا اعالم کرد کشورش ممکن است نظاميان زن ايتاليايي را که بخشي از نيروي ناتو در 

  .بازگرداندافغانستان هستند، به ايتاليا 
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يکي از مقامات ارشد امور دفاعي ايتاليا اعالم کرد کشورش  .را از افغانستان خارج کند خود  کشورنظامي  انزنايتاليا ممکن است 
                                                            .ممکن است نظاميان زن ايتاليايي را که بخشي از نيروي ناتو در افغانستان هستند، به ايتاليا بازگرداند

در استراسبورگ فرانسه گفت سي نظامي ) ناتو(اين مقام ايتاليايي در حاشيه نشست سران سازمان پيمان اتالنتيک شمالي 
پنج نظامي اين کشور در افغانستان هستند ممکن است در اعتراض به  ايتاليايي که بخشي از دو هزار و ششصد و شصت و

به گزارش خبرگزاري فرانسه از . قانون جديد در افغانستان که حقوق زنان را محدود مي کند، به ايتاليا بازگردانده شوند
مسئله تصميم گيري  در خصوص اين) بيست و سوم فرورد ين -دوازدهم اوريل (استراسبورگ ، وي افزود ما تا عيد پاک 

  سايت آريايی.خواهيم کرد

راديو آزادی در مقر آن در پراگ، / ، وزير خارجه امريکا، در مصاحبۀ با بخش افغانستان، راديو اروپای آزادهيلری کلنتن
حدود انگيزی که زنان اهل تشيع را م  از حقوق زنان افغانستان حمايت نموده و اظهار داشت که در مورد قانون جديد و بحث

  .ميسازد، نگران ميباشد
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اين قانون ممانعت های شديدی را سر راه اطفال و زنان قرار ميدهد و به هيچگونه مطابق به جهتی نيست که : "وی گفت
من اميدوارم . من مراتب نگرانی خود را مستقيمًا با رئيس جمهور کرزی در ميان گذاشته ام. افغانستان بسوی آن روان است

غانستان بدقت اين قانون را مورد بررسی قرار دهند و درک نمايند که اين قانون به نفع افغانستان و مخصوصًا به تا رهبران اف
  صدای آشنای امريکا." نفع زنان و اطفال آنکشور نمی باشد

قبول نمودن مانند جامعه افغانی در مجموع، اقليت مسلمان شعيه نيز در افغانستان با فشار های مرد ساالری در خانواده و 
طی چند روز گذشته، قانونی ساختن سرکوبی زنان شعيه باعث خشم بين المللی . حقوق کنونی زنان دست به گريبان ميباشد

گرديده و مورد تقبيح حکومات غرب و ملل متحد در حالی صورت ميگيرد که واشنگتن و ناتو روی تعهدات حضور نظامی 
منتقدين اتهام وارد ميکنند که قانون . گ ضد شورشيان اسالم گراه بحث ميکنندو کمک های اقتصادی برای افغانستان و جن

جديد شخصيه شعيه ها که هفته گذشته توسط حامد کرزی تصويب شد، برای مردان شعيه اجازه ميدهد تا خانمان شان را از 
  .لحاظ جنسی برده ساخته و در خانه قيد نمايند

مقايسه ميکنند که افراطيون سنتی زنان را از  ٢٠٠١تا  ١٩٩۶يم طالبان از سال رهبران غرب اين قانون را با قوانين رژ
روز يکشنبه کرزی ازين قانون دفاع نموده گفت او هيچ موردی را نديده که نگرانی . رفتن به مکتب و کار منع نموده بود

ولی او گفت از وزارت عدليه . وده اندغرب را توجيه نمايد و عالوه کرد که منتقدين غربی مواد قانون را تفسير نادرست نم
  روزنامه واشنگتن پست. ميخواهد که اين قانون را با دقت مطالعه کند تا با قانون اساسی افغانستان در مغايرت قرار نگيرد

، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخی مواد قانون احوال شخصيه اهل تشيع را که اخيرا از داکتر سيماسمر
مجلس نمايندگان تصويب و توسط رييس جمهورکرزی توشيح شد، خالف قانون اساسی کشور و در تضاد با  سوی

قانونی که آزادی ها را محدود و ." کنوانسيون های بين المللی خوانده و خواستار تعديل در برخی از ماده های اين قانون شد
قانون برای آوردن نظم در جامعه و .ونی و عملی پيدا نکند کرامت انسانی را خدشه دار نمايد، بهتر است که صبغه ی قان
قانون نبايد آزادی های خدادادی انسان را محدود و کرامت . حمايت از آزادی های فردی و کرامت انسانی ساخته می شود

تعهد کافی به  متاسفانه در کشور ما به خاطر اين که مردساالری حاکم است و دولتمردان نيز. انسانی را مخدوش و نقض کند
حقوق زن ندارند، نمی خواهند نشان دهند که متعهد به حقوق زن هستند، و تالش دارند قوانين را طوری بسازند که به پای 

  سا يت آريايی."نصف جامعه يعنی زنان زنجير اندازند
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ايران توسط دو طلبه کرام شيعی به هدف تحقيق ريخته » مشهد«در شهر  1385، در سال "قانون احوال شخصيه شيعيان" 
تکميل و تدوين " احوال شخصيه شيعيان"شد و پس از گرفتن حمايت مالی و معنوی از سوی آيت اهللا محسنی به نام قانون 

  کابل پرس. غانستان رسيد به تصويب پارلمان اف 19/11/1367گرديد و به تاريخ 

ناوی پيال، رئيس سازمان حقوق بشر ملل متحد ميگويد، اين اليحه زنان را از امتناع روابط جنسی با شوهران شان، مگر 
 صدای اشنای امريکا.وهران شان، منع ميکنداينکه بيمار باشند باز ميدارد و آنرا از ترک کردن منزل بدون اجازۀ ش

 

  

  آيت اهللا آصف محسنی مشهور به شيخ آصف محسنی

  

  ، يا توهين نامه بر پيکره زن) قانون احوال شخصيه شيعيان(فتوا دهنده 

آيت اهللا شيخ آصف محسنی متهم به فساد اخالقی ، قتل ، معمله گری ، خارجی پرست که همه حرکاتش تحت دستور ايران 
  .صورت ميگيرد ميباشد 

آيت اهللا آصف محسنی که به نام شيخ آصف محسنی . محمد آصف محسنی، يکی از رهبران مذهبی و جهادی افغانستان است
  .افغانستان ميباشد - نيز شهرت دارد زاده قندهار 

، فرمانده وی خواهر ساله که خواهر يکی از فرماندهانش بود 14شيخ آصف، چهار بار ازدواج کرده ، ا زجمله با دختری 
خود را برای فراه گرفتن اموزش نزد محسنی اورد ه بود ، محسنی به اين دختر تجاوز کرد و بعد او را به عقد خويش در 

  .آورد ، بعد از دواج با اين دختر ، برادر ش را به خاطر مخالفتش با اين عمل زشت محسنی ، به قتل رساند 

قتل سران و فرماندهان حزب وحدت و حتی سران حزب حرکت در دوران جهاد و گفته می شود، آقای محسنی متهم به 
  .کتاب در بحش های مذهبی ، فقه و سيا ست است  64محسنی داری بيش از . باشد های داخلی نيز می جنگ

قانونی ساختن تجاوز جنسی بر زنان و برده بودن زنان ، از جانب کرزی و قانونی ، حقوق زنان را در 
 .ن بيشتر محدود خواهد ساخت افغانستا
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سال ندارند، علت ان هم موجوديت اکثريت ناقضين  5مجلس نمايند گان افغانستان که تا هنوز هيچ دست اوردی طی تفريبآ  
حقوق بشر ، معامله گرايان ، بنيادگرايان ، ما فيای مواد مخدر و اختطافگران ميباشد ، اينبار دسته گلی را در پی ساير بی 

  .های شان به آب داندکه ،رسوا شدند ثباتی 
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از نوع تحجر اين رژيم  ، به راحتی  ، ستاي یجمهوری اسالمی مبارزه بی امان زنان، از  سوی   سرکوب رسمیسياست 
حق  ،اين  خيانت بر ولی مله شوداعريان می سازد  که ، زن در جامعه امروزی افغا نستان نوع متاع است که بايد مع

روحانيون و يکه تاز شدن تيکه دارن حزب اللهی ، زن را  قدرت در هر زمانی  .يم فعلی نيستتنها منحصر به رژ ان،زن
 .سرکوب کرده است 

سياستگران خود فروش ، بنيادگرايان مذهبی ، زن سمبل مقاومت اما 
  !نميتوانيد سرکوبش کنيد. است

  !خواهران عزيز، برادران گرامی ،مدافعان حق و آزادی 

حربه ! اين هشدار را ثبت آنيد. از همين اآنون خيانت عمد عليه بشريت از جانب پارلمان و دولت بر شما روا شده ا ست
. نه خواهان آزادي زنان اندونه منافعي درآزادي زن دارند, داران کشورما به مردم جهان بخصوص زنان مي آموزاندکه

, و نابودي آامل ستم بر خلق زن . بودند ، تجاوز و معامله گری است  منافعشان دراعمال ستم برزنان ، کشتار ، مافيايی
افغانستان وسراسر جهان فقط وفقط با مبازه شما ميسر ميگردد، مبارزات شمازنان عليه رژيم های ارتجاعي زن ستيز 

  .ميتوانيد اميدی باشد برای نسل ها و رهايی زن از چنگال اربابان حاکم از منبر مرد ساالری

نجام از شما زنان و مردان روشفکر ، خبره گان ، فعاالن حقوق بشر ، جنبش های زنان مقيم در کشور و بيرون از در ا
 -کشور ، ، فدراسيون های ملی و بين الملی مدافع عدالت و برابری جنسيتی ، جامعه جهانی ، سفارت کشورهای خارجی مقيم

، صميمانه دعوت می مينمايم در برآورده ساختن موارد ذيل زنان افغان افغانستان ، کشوری های کمک کننده برای افغانستان 
  .يا مظلومان تاريخ را حمايت فرمايد

از هر نو ع تالش دريغ نکنيد ، تا باشد با وجودان ارام در برابر " احوال شخصيه شيعيان "برای آوردن تعديل درقانون  -1
  .اين برتری جوی مبارزه پيکار جويانه کرده باشيم 

هر چند شعادت های در مورد موجود است " از اينکه آقای محسنی ، متهم به نقض حقوق بشر است و يک ناقض و متهم  -2
و وزارت محترم عدليه افغانستان، ترتبيب قانون جديد  قرار گيرد  هيچگاه نميتواند قانون ساز باشد ، بايد اين قانون ملغاء "

  .احوال شخصيه اهل تشيع را عهده دارشود

تعيين شود، تا مبادا اين کتاب ها " محسنی"، اين ناقض حقوق بشر" جلد کتاب 64" کميسيونی برای بررسی آثار خطی  -3
  .اينده دردناک ديگری را در پی داشته باشد ،در صورت دريافت چنين نسخه ی بايد اثر فاقد اعتبار اعالم شود 

شکايت شانرا برای به محکمه کشاندن اين مرد به سازمان ملل متحد  تمام مردان و زنان روشنفکر و مدافع حقوق زن بايد -3
  .بفرستنند ، تا اين مرد به محکمه به خاطر خيانتش بر زن ، پاسخ گوی اين عمل زشت خود باشد 

  پشتيبانی شما را خواهانم
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