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اجتماعی زنان در حکومت جمھوری اسالمی -مقایسه حقوق سیاسی

به بعد) و ۲۰۲۱) و امارت اسالمی افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۱افغانستان ( 

المللیتطبیق آن با دیدگاه اسالمی و قوانین بین
رضا سیمبر 1
عبداهللا خاوري* 

چکیده
است که در طول تاریخ، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مسئله حقوق زنان از جمله مباحثی  

مسئله خصوصا در افغانستان طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به تحوالت 
اخیري که در افغانستان رخ داد و در نتیجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت نام امارت اسالمی، مسئله 

ر باز هم به حاشیه رفت. لذا توجه به این مسئله و مقایسه حقوق زنان بین دو حکومت ج.ا. افغانستان مذکو
و امارت اسالمی افغانستان مورد توجه نویسنده قرار گرفت. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که حقوق  

انستان چگونه بوده است؟ سیاسی اجتماعی زنان افغان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسالمی افغ
فرضیه اصلی تحقیق نیز بیانگر این است که حقوق زنان افغانستان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان مطابقت 

المللی داشته است. براي پاسخگویی به سؤال تحقیق هم برخی بیشتري با دیدگاه اسالمی و قوانین بین 
حوزه حقوق زنان به عنوان معیار در نظر گرفته شده است المللی و دیدگاه اسالم در  قوانین مرجع و مهم بین

کنیم. روش تحقیق  و اقدامات دو حکومت در حمایت از حقوق زنان را با توجه به این دو معیار ارزیابی می
اي استفاده شده است. ها نیز از منابع کتابخانه آوري داده تحلیلی بوده و براي جمع -در این پژوهش توصیفی

المللی، قوانین داخلی، دیدگاه اسالمی اي، حقوق زنان، قوانین بینمطالعه مقایسه :هاکلیدواژه

Email: rezasimbar@hotmail.com  استاد دانشگاه گیالن، گیالن، ایران.. 1
ایران. (نویسنده مسئول) –الملل دانشگاه گیالن، گیالن  دانشجوي دکتري روابط بین *. 

Emal:  mihan0093@gmail.com
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مقدمه 

زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه و تأمین کننده بخش بزرگی از نیروي کار، نقش مهمی را در  
قشر، ظلمی کنند. بنابراین هرگونه تبعیض بین حقوق زنان و مردان و جفا در حق این  جوامع ایفا می

الملل بر آن شده است تا قوانینی را براي صیانت از زنان نابخشودنی است. با این حال حقوق بین
اجتماعی این   -گذاري نماید و اسالم نیز از بدو ظهور تمامی حقوق زنان از جمله حقوق سیاسیپایه

جتماعی زنان در گروه را به رسمیت شناخته بود. مسئله اصلی تحقیق این است که حقوق سیاسی ا
دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسالمی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق مبنی  
بر این است که زنان در دوره ج.ا. افغانستان از حقوق بیشتري برخوردار بوده است و قوانین داخلی 

بین قوانین  و  اسالمی  دیدگاه  با  بیشتري  نزدیکی  دوره  این  ددر  پاسخ المللی  به  رسیدن  براي  ارد. 
مهم بین قوانین  نویسنده برخی  انجام یک مقایسه اصولی،  المللی و دیدگاه اسالمی در تحقیق و 

دهد و اقدامات دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسالمی حوزه زنان را به عنوان معیار قرار می
ق در این مقاله توصیفی تحلیلی  کند. روش تحقیافغانستان را در رابطه با حقوق زنان مقایسه می

اي استفاده شده است. از جهت اهمیت و ضرورت ها نیز از منابع کتابخانهبوده و براي گردآوري داده
می گرفته  نظر  در  نیز  تحقیق  سودمندي  عنوان  به  که  مطالعه  تحقیق  این  با  که  است  این  شود 

هاي یاد شده در حوزه حکومتاي علی رغم پی بردن به نقاط قوت و ضعف هر کدام از  مقایسه
توان نقاط ضعف را کنکاش نموده و در جهت پر کردن خأل موجود اقدام کرد. شواهد حقوق زنان، می

بیانگر این است که در حال حاضر و در حکومت امارت اسالمی، زنان در افغانستان از برخی حقوق 
سیاسی حقوق  نظیر  مق-خود  چنین  بنابراین  هستند.  محروم  میایسهاجتماعی  رفع  اي  براي  تواند 

مشکالت موجود، مفید باشد. 

پیشینه تحقیق.1

عنوان «مهم1 با  اش  نامه  پایان  در  رضایی  مهري  چالش.  افغانستان: ترین  در  زنان  حقوقی  هاي 
) به محرومیت و مشکالت زنان افغانستان پرداخته است. سؤال 1388آموزش، خشونت و ازدواج» (

، زنان به حقوق خود 2001اصلی تحقیق وي این است که آیا با تشکیل حکومت در افغانستان در  
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المللی در حمایت از حقوق زنان چگونه  اند یا خیر؟ همچنین عملکرد دولت و نهادهاي بینرسیده
،  2001بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز مبنی بر این است که با تشکیل دولت در افغانستان در سال  

تحوالت جدیدي در حمایت از حقوق زنان رخ داد و دولت این کشور سعی کرد با استفاده از تصویب  
).1388(رضایی، ن و اقدامات عملی، حقوق زنان را مرتفع سازد قوانی

زاده نیز در پایان نامه خود تحت عنوان «منع خشونت علیه زنان در نظام  الرحمن قاضی. حبیب2
) به 1396المللی حقوق بشر» (حقوقی افغانستان در پرتو تعهدات این دولت در چارچوب نظام بین

المللی بوده است که آیا دولت افغانستان توانسته است تعهدات بیندنبال پاسخگویی به این سؤال  
خویش را در رابطه با منع خشونت علیه زنان برآورده سازد یا خیر؟ فرضیه تحقیق نیز بر این اصل 

علی که  است  تالشاستوار  این  رغم  زنان،  علیه  خشونت  از  جلوگیري  براي  افغانستان  دولت  هاي 
).1396زاده، (قاضیالمللی خود را برآورده سازد تعهدات بیندولت نتوانسته است تمامی 

مقاله3 در  محسنی  باقر  محمد  حقوقی  .  نظام  در  مردان  و  زنان  حقوقی  عنوان «برابري  تحت  اي 
هاي تطبیق افغانستان» ابتدا به مصادیق برابري حقوق زنان و مردان پرداخته است. سپس چالش

ان مورد مطالعه قرار داده و آداب و رسوم خرافی، تعبیر اشتباه از  برابري زنان و مردان را در افغانست
دین، تحجرگرایی دینی را به عنوان موانع این راه بر شمرده است. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این  

رفت از این معضل چیست؟ فرضیه تحقیق هاي حقوقی، اجتماعی و سیاسی برونحلاست که راه
هاي مرد و زن ها و شباهتسازي قواعد، موشکافی تفاوتي، اجرایینیز عواملی نظیر: فرهنگ ساز
).  69-85:  1399(محسنی،  تواند زنان را در احقاق حقوق خود توانمند سازد  را از عواملی بر شمرده که می

در این است که به دلیل تحوالت اخیر در افغانستان و تغییر نظام سیاسی در این کشور تا به حال 
قوق زنان را بین این دو نظام مقایسه نکرده است و این امر به عنوان نوآوري تحقیق هیچ تحقیقی ح

شود. نویسندگان براي نگارش تحقیق ابتدا با ارائه چارچوب مفهومی که تلفیقی از در نظر گرفته می
را با  المللی در این باره است، تالش دارند تا خواننده  دیدگاه اسالم درباره حقوق زنان و قوانین بین

این معیارها آشنا سازند. در مباحث بعدي، حقوق داخلی افغانستان در رابطه با زنان، در دوران حکومت  
جمهوري اسالمی و امارت اسالمی بررسی شده و میزان تطابق قوانین هر حکومت با دو معیار ذکر  

ها ید و چالشآگیري به عمل میگیرد. در نهایت نتیجهشود و مقایسه صورت میشده سنجیده می
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شود. در صورت نیاز، تحلیل نویسندگان در انتهاي هر مبحث آورده  و راهکارهاي موجود مطالعه می
شود. می

المللچارچوب مفهومی: حقوق زنان از دیدگاه اسالم و حقوق بین.2

عی الملل درباره حقوق سیاسی و اجتمانگارندگان در این پژوهش با تلفیق دیدگاه اسالم و حقوق بین
زنان، به دنبال ارائه چارچوبی مفهومی براي پیشبرد تحقیق هستند. لذا این حقوق، ابتدا از دیدگاه  

شود.الملل بررسی میاسالم و سپس در پرتو حقوق بین
کند. مقامی که اسالم حضور زن را در فعالیتها و جنبشهاي سیاسی تحت شرایط معتدل تجویز می

ها مقرر داشته است این امکان  ر تمام مشترکات طبیعی و تواناییاسالم براي زن به موازات مرد د
قیوم زاده،  دهد تا با رعایت تکالیف شرعی، در فعالیتهاي اجتماعی و سیاسی شرکت کند (را به زن می

هاي سیاسی و اجتماعی زن تأکیدي زیادي داشته تا این قشر اسالم بر رشد و آگاهی  ).87-86:  1387
تواند  سیاسی و اجتماعی خود را به انجام رساند. شرایط و بافت اجتماعی می  هايبتواند مسئولیت

: 1396(عنایت و دیگران،  طور که ممکن است آن را تسریع نماید  ها شود، همانمانع ایفاي این مسئولیت
اگر بخواهیم ادله موجود در این بحث را بررسی کنیم بهترین منابع در این زمینه آیات قرآن ).  42

پردازند. د لذا نگارندگان به مطالعه مختصر این منابع میهستن
در قرآن کریم آیاتی چند در رابطه با حقوق سیاسی و اجتماعی زنان آمده است. آیات مربوط به امر  

  71به معروف و نهی از منکر نمونه بارز مشارکت همگانی زن و مرد در جامعه است. خداوند در آیه  
دان و زنان با ایمان ولی (یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر  فرماید: « مرسوره توبه می

نمایند. بارزترین پردازند و خدا و رسولش را اطاعت میدارند و زکات را میکنند، نماز را به پا میمی
حق سیاسی براي زنان در اسالم نیز بیعت شناخته شده است که به معناي مشارکت سیاسی زنان  

است. حق سیاسی که همان مداخله در تشکیالت و حکومت است، در زبان اسالم به نام  در اجتماع  
بیعت گفته شده است و براي تشرف به دین اسالم، فرقی بین مرد و زن نبوده است و هر دو موظف  

توان استنباط کرد که دین با تفکر درباره مسائل مذکور می).  67:  1393(خراسانی،    به بیعت کردن بودند
شناخته و حضور سیاسی و اسال سیاسی و اجتماعی زنان را به رسمیت  م از ابتداي ظهور، حقوق 

کند. اجتماعی زنان را مشروط به حفظ حرمت زن، تأیید می
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الملل، براي حمایت از زنان، قوانینی را تدوین و  المللی خصوصا حقوق بینقوانین و نهادهاي بین
قوانین فقط وجهه مکتوب داشت اما شناسایی حقوق زنان تصویب نموده است. هر چند برخی از این  

المللی است، خود باعث پیشرفت در این عرصه  الملل که ناشی از اراده بازیگران بینتوسط حقوق بین
المللی که در حمایت از زنان تدوین شده است را مطالعه خواهیم شد. در ذیل برخی قوانین مهم بین

کرد. 
آور است که از تساوي زن و مرد سخن رانده  المللی الزامد، اولین سند بینمنشور سازمان ملل متح.1

ها را مورد تأکید قرار نداده بود. است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابري همه انسان
در مقدمه منشور، به تساوي حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و براي تحقق این منظور 

منشور آمده   13بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است. در بند ب ماده    به طور صریح
هر حال شوند که تساوي و برابري حقوق زنان و مردان درهاي عضو متعهد می است: «همه دولت

).13: 1379(ارجمند، هاي نژادي، زبانی، مذهبی و قومی رعایت و تعهد کنند» و بدون توجه به تفاوت
، اعالمیه جهانی حقوق بشر به بیان تساوي بین زن و مرد پرداخت. این اعالمیه 1984. در سال  2

ماده آن مستقیم و با صراحت تساوي حقوق زن و مرد را بیان کرده   10ماده است که    30داراي  
ه  است. چیزي که در این باره اهمیت دارد این است که این اعالمیه پشتوانه محکم و هموارکننده را

است   حقوقی  اسناد  سایر  این  عبارت  ).94- 95:  1396(افروز،  براي  در  که  کس  هیچ  و  کس  هر  هاي 
اعالمیه وجود دارد بیانگر عدم وجود نگاه جنسیتی در این سند است و این سند بیشتر بر حقوق  

میانسان صلح  آن،  اصلی  محورهاي  از  یکی  که  است  این  دهنده  نشان  که  کرده  تأکید  باشد  ها 
حقوق بشر،  (اعال جهانی  ماده  1984میه  نگارنده  عقیده  به  اصول   2).  تمامی  دربردارنده  سند  این 

هاي تفکیک کننده است. انسانی فارغ از جنسیت، ملیت، رنگ و دیگر مؤلفه
تبعیض علیه زنان را ممنوع دانسته است. در   1979. کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در سال  3

علیه زنان، نواقص این کنوانسیون را تا حدودي بر طرف کرده و    کمیته رفع تبعیض  1992سال  
به مسئله خشونت علیه زنان توجه کرد. مجمع عمومی سازمان ملل   19نامه عمومی شماره  توصیه

در  ).  20:  1396زاده،  (قاضیتصویب کرد    1993متحد نیز اعالمیه حذف خشونت علیه زنان را در سال  
علیه زن» به هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس    این کنوانسیون، عبارت «تبعیض
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می اطالق  خدشهجنسیت  آن  هدف  و  نتیجه  که  بهرهشود  شناسایی،  نقض  یا  کردن  یا  دار  مندي 
هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،  هاي اساسی در زمینهاستفاده از حقوق بشر و ناآرامی

از نظر  صرف  دیگر،  زمینه  هر  یا  و  باشد   مدنی  مرد  و  زن  برابري  اساس  بر  او،  زناشویی  وضعیت 
)1، ماده 1979(سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، 

. برنامه عمل پکن از جمله اسناد بسیار مهمی است که به حقوق زنان پرداخته است. به استناد این 4
. ترویج و حفاظت از حقوق بشر 1نجام شد.  سند سه حرکت مهم جهانی در حمایت از حقوق زنان ا 

. دستیابی به سواد حقوقی. 3. تضمین برابري و عدم تبعیض زنان بر مبناي قانون و در عمل و  2زنان  
بر اساس برنامه عمل پکن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کمیسیون مقام زن دستور داد تا  

آنچه از این    ).26-27:  1391(توحیدي،  برطرف سازد  ها را  در تمامی موضوعات مربوط به زنان، نگرانی
شود این است که سند مذکور از شناسایی حقوق زنان به عنوان حقوق بشر صحبت  سند برداشت می

هاي  کرده و تا تأمین صلح و امنیت براي زنان و فراهم آوردن بستري مناسب در اجتماع براي فعالیت
توان بنابراین می).  1995پکن،  -متحد اعالمیه کنفرانس جهانی زن  (سازمان مللاقتصادي زنان پیش رفته است  

رود. المللی مهم در این عرصه به شمار میادعا کرد این سند یکی از اسناد بین
یافته فراملی در زمینه پیشگیري، سرکوب و . پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان5

المللی مبارزه براي احقاق حقوق ن (پالرمو) از دیگر اسناد بینمجازات اشخاص، به ویژه زنان و کودکا
ترین اسناد مربوط به مبارزه با قاچاق انسان به خصوص زنان  رود. این سند از جامعشمار میزنان به

و   کرده  157است  اعالم  را  سند  این  با  خود  موافقت  مهمکشور  از  پروتکل اند.  این  اهداف  ترین 
ها اچاق زنان، اتخاذ تدابیري جهت پیشگیري از این جرم و ملتزم کردن دولتتوان جلوگیري از ق می

آنچه در این    ).131-132:  1397(عباسی و مؤمنی،  شان است  انگاري قاچاق زنان در قوانین داخلیبه جرم
انگاري پدیده قاچاق بوده و سعی شده است در ابعاد مختلفی از جمله؛ سند بیشتر مشهود است جرم

انگاري شود. این عمل باعث شده تا  م، عواید مالی، پولشویی حاصل از قاچاق و ... جرموقوع جر
طور که اشاره شد با شناسایی حقوق کشورها در این زمینه، قوانین داخلی خود را اصالح نمایند. همان

ا ها نیز به این مسئله جلب شده و هر کدام سعی کردند تالملل، توجه دولتزنان توسط حقوق بین
المللی، در حقوق داخلی خود بگنجانند و از آنجایی که دولت به  این موضوع را مطابق با قوانین بین

می عمل  قشر  این  حقوق  مدافع  میعنوان  مراعات  گذشته  از  بیشتر  زنان  حقوق  براي  کند،  شود. 
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هر پیشبرد تحقیق، چارچوب مفهومی بر عملکرد هر کدام از دو حکومت مذکور تطبیق داده شده و  
الملل داشت، به عنوان حکومت کدام نزدیکی بیشتري با حقوق مذکور از دیدگاه اسالم و حقوق بین

شود. پیشرو در عرصه حقوق زن شناسایی می
اکنون با ارائه چارچوب مفهومی وارد بحث اصلی یعنی مقایسه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در 

یم. ابتدا حقوق متذکر در دوره حکومت جمهوري  شودو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسالمی می
المللی و اسالمی تطبیق داده اسالمی افغانستان بررسی شده و اقدامات این حکومت با قوانین بین

شود.شود. سپس همین شیوه براي مطالعه حقوق مذکور در دوره حکومت طالبان انجام میمی

) 2001-2021. حقوق زنان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان (3

که   است  داده  انجام  را  اقداماتی  زنان  حقوق  از  پشتیبانی  و  بهبود  براي  ج.ا.افغانستان  نظام  دولت 
. اقدامات عملی 2گذاري و  . قانون1بندي کرد: توان این اقدامات را در دو دسته تقسیممی

 گذاري . حمایت از حقوق زنان از طریق قانون 11-3
میانونق راهگذاري  از  یکی  جامعهتواند  هر  در  فرهنگ  یک  ساختن  نهادینه  دولت  هاي  باشد.  اي 

مذکور افغانستان نیز سعی داشته است  با استفاده از قانون و اجراي این قوانین، حقوق زنان را در  
ترین قوانین مصوب در این کشور در راستاي حمایت از افغانستان بهبود ببخشد. در این تحقیق مهم

یم که شامل: تدوین قانون اساسی، اصالح و تطبیق قانون مدنی و قانون کنحقوق زنان را بررسی می
شود. المللی مربوط به حقوق زنان میخانواده، قانون انتخابات و امضا و تصویب معاهدات بین

 . تدوین قانون اساسی 1-1-3

سال  باشد که در  ماده می  162فصل و    12قانون اساسی مربوط به دولت ج.ا.افغانستان مشتمل بر  
ه.ش به تصویب رسید. در فصل دوم این قانون، حقوق اساسی اتباع افغانستان ذکر گردیده و    1382

در رابطه با حمایت از زنان آمده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و 
قانون اساسی   22اتباع این کشور اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق مساوي هستند (ماده  

افغانستان).
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 . اصالح و تطبیق قانون مدنی و قانون خانواده 22-1-3

دولت وقت افغانستان بنا به پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت زنان این کشور برخی 
آمیز در حوزه زنان را جرح و تعدیل نموده  المللی و دیگر قوانین تبعیضقوانین متضاد با قوانین بین

این دولت عالوه بر موارد فوق تسهیالتی را براي ایجاد دفاتر ازدواج و طالق دایر نموده تا   است.
).108: 1388(رضایی، حقوق زنان مورد حمایت هرچه بیشتر قرار گیرد 

 . قانون انتخابات 3-1-3

راه  83  ماده روش  که  اساسی  میقانون  مشخص  را  نمایندگان  مجلس  به  را  یافتن  شرایطی  کند؛ 
کند که باید حداقل، دو زن از هر والیت (استان) به مجلس نمایندگان راه یابد. از سوي  بینی میپیش

کند،  سوم اعضاي مجلس سنا را مشخص میقانون اساسی که روش انتصاب یک  84ي  دیگر در ماده
میجمهور را مکلف به انتخاب پنجاه  رییس میان زنان  (ماده  درصد اعضا از  قانون   84و    83کند 

اساسی بر آن تأکید شده و حالت  دهی اضافی به زن است که در قانوناساسی). موارد مذکور، امتیاز
اجرایی یافته است. 

 المللی مربوط به زنان . امضاء و تصویب معاهدات بین 4-1-3

المللی یکی دیگر از اقدامات دولت افغانستان در راستاي اقدامات قانونی، امضا و تصویب معاهدات بین
ترین این اقدامات و معاهداتی که دولت وقت افغانستان به شود. در ذیل به مهمبوط به زنان میمر
شود.ها متعهد شده بود اشاره میآن

 قانون منع آزار و اذیت زنان   * 

که توسط رییس جمهور وقت توشیح شده، قانون منع آزار و اذیت زنان و   2863بنا به حکم شماره  
تصویب شد. از اهداف این قانون؛ جلوگیري از آزار و اذیت زنان و   1395دي    20کودکان در تاریخ  

ي  ها کودکان، حمایت از متضرر، فراهم کردن محیط مناسب و افزایش آگاهی اجتماع از طریق رسانه
جمعی است. به همین منظور کمیسیون عالی منع آزار و اذیت زنان و کودکان جهت هماهنگی میان 
ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات ذیربط، تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل شده 
وزارت   ارشاد،  وزارت  کشور،  وزارت  دادستانی،  از؛  افرادي  از  متشکل  کمیسیون  این  که  است 
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ري، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تحصیالت عالی، کمیسیون مستقل دادگست
). 1396حقوق بشر و وزارت زنان است (وزارت دادگستري افغانستان، قانون منع آزاد و اذیت ...، 

 قانون منع خشونت علیه زنان   * 

علیه زنان در   که توسط رییس جمهور وقت توشیح شده، قانون منع خشونت  91بنا به حکم شماره  
حفظ   1388تیر    29تاریخ   زن،  قانونی  و  شرعی  حقوق  تأمین  قانون؛  این  اهداف  از  شد.  تصویب 

سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم غلط، جلوگیري از خشونت علیه زن، تعقیب مجرمین و ناقضین 
مصادیق باشد. در این قانون  حقوق زن و آگاهی بخشی به عموم جامعه در راستاي حقوق زنان می

خشونت علیه زنان معرفی و تشریح شده و مجازات ناقضین حقوق زنان نیز مشخص شده است.  
براي ضمانت اجرایی قانون مذکور نیز کمیسیونی تحت نام کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان  

وزارت و  ادارات  از  افرادي  از  متشکل  که  شده  (وزارت  خانهتشکیل  است  افغانستان  مختلف  هاي 
جریده،  دادگ رسمی  زنان،  علیه  خشونت  منع  قانون  افغانستان،  چارچوب 1388ستري  با  مطابق   .(

مفهومی، قوانین منع آزار و اذیت زنان و منع خشونت علیه زنان مطابق با کنوانسیون محو تبعیض 
باشد.علیه زنان می

 قانون مبارزه با قاچاق انسان   * 

جهانی و از معضالتی است که تمام کشورها در   هايبدون شک امروزه قاچاق انسان یکی از پدیده
ها از آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا و استرالیا و آمریکا را فراگرفته است. افغانستان نیز از جمله همه قاره

گیرد. قاچاق انسان هیچ کشورهایی است که حجم باالیی از قاچاق انسان از این کشور صورت می
شوند. به دلیل نبود سد و این افراد با اهداف گوناگون، قاچاق میشنامحدوده سنی و جنسیتی نمی

تیر  25قوانین صحیح و کارآمد و جلوگیري از این پدیده، قانون مبارزه با قاچاق انسان در مورخ  
توان به موارد  به تصویب شوراي وزیران دولت وقت افغانستان رسید. از اهداف این قانون می  1387

ذیل اشاره کرد: 
گیري و قاچاق انسان یري از ارتکاب جرایم گروگان.جلوگ1
. حمایت از مجنی علیه یا قربانیان جرایم قاچاق انسان به خصوص زنان 2
المللی در مبارزه با قاچاق انسان . ایجاد هماهنگی و همکاري با نهادهاي بین3



153

مقاا
یسهه
 

حقوق سس
یاسیی

--
اجتماعع

 یی
زنانن

....
رضا س

یمبر
 ،

هللا خاور
عبدا

ي

. مجازات مرتکبین این قبیل جرایم.  4
که قاچاق انسان جرم تلقی شده و مجازات مرتکبین نیز  از نکات مثبت این قانون این موضوع است  

دولت وقت افغانستان نیز براي ایجاد هماهنگی بین ادارات  ).  44-45:  1397(حسینی،  مشخص شده است  
مختلف و اجراي هرچه بهتر قانون مذکور، کمیسیونی را تشکیل داد که متشکل از افراد مختلفی از  

ظیر؛ وزارت کشور، دادستانی کل، وزارت خارجه، وزارت آموزش  هاي مختلف نادارات و وزارت خانه
و پرورش، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، و ... بود (وزارت دادگستري افغانستان،  

جریده،   رسمی  زنان،  و  انسان  قاچاق  با  مبارزه  می1395قانون  استدالل  نگارنده  قانون  ).  که  کند 
المللی در جلوگیري از قاچاق زنان و کودکان  مو که یکی از قوانین بینمذکور از پروتکل الحاقی پالر 

است برگرفته شده است. 
 *قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان 

شوراي وزیران دولت وقت افغانستان،    1390شهریور    14مصوب در تاریخ    21مطابق قانون شماره  
اند در سراسر افغانستان تعبیه و  مراکزي جهت حمایت از زنانی که در معرض خشونت قرار گرفته
توان به مواردي از قبیل؛ دسترسی تأسیس شده است. از اهدافی که در قانون مذکور آمده است می

ر از خشونت به مکانی امن، حمایت جسمی و روانی از زن متضرر، تأمین مصونیت زن  زن متضر
متضرر، فراهم نمودن تسهیالت براي زن متضرر به عدالت، ایجاد زمینه براي خودکفایی زنان متضرر  
و ایجاد هماهنگی و انسجام میان ادارات مختلف دولتی، اشاره کرد. همانند قوانین قبلی که گفته 

ت وقت افغانستان جهت اجراي هرچه بهتر قانون و ایجاد هماهنگی میان ادارات مختلف  شد، دول
هاي مرکز حمایتی زنان ایجاد کرد که اي را به نام کمیته انسجام و هماهنگی فعالیتدولتی کمیته

  متشکل از افراد مختلفی از ادارات مختلف دولتی و غیردولتی افغانستان بودند. نمایندگانی از وزارت 
زنان، دادستانی کل، وزارت کشور، وزارت خارجه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت آموزش و  

دادند پرورش، وزارت تحصیالت عالی، وزارت بهداشت، افرادي بودند که کمیته مذکور را تشکیل می
با  ). مطابق  1390(وزارت دادگستري افغانستان، قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان، رسمی جریده،  

المللی برنامه عمل پکن، حمایت از حقوق بشري زن یکی از اصول تعیین کننده در این قانون بین
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است. دولت وقت نیز با تکیه بر این قانون، ایجاد مراکز حمایتی از زنان را در دستور کار خود در 
زمینه حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان قرار داده است. 

المللی است یکی وین و تصویب قوانین مذکور که نشئت گرفته از قوانین بیننویسندگان معتقدند تد
از اقدامات مؤثر دولت وقت افغانستان بوده است چون همین موضوع که حقوق زنان توسط دولت  

دستور حقوق  این  از  حمایت  براي  و  شده  میالعملشناسایی  باعث  است  شده  سنجیده  شود هایی 
ه شود و افراد مختلف جامعه از این قوانین پیروي کنند خصوصا در  حقوق مذکور در جامعه شناخت

اند. با در نظر داشت  ها زنان از حقوق خود محروم بودهاي افغانستان که سالجامعه سنتی و قبیله
المللی در این زمینه است بیانگر این موضوع است  این نکته که قوانین مذکور برگرفته از قوانین بین

المللی در حوزه حقوق سیاسی و اجتماعی در این دوره نزدیکی بیشتري با قوانین بینکه حقوق داخلی  
زنان دارد.  

 . اقدامات عملی دولت وقت افغانستان جهت حمایت از حقوق زنان  22-3
اي از اقدامات دولت افغانستان جهت حمایت از حقوق زنان آشنا شدیم ر متون پیشین، با مجموعهد

قانون جنبه  بیشتر  مورد که  عمل  عرصه  در  را  دولت  اقدامات  قسمت  این  در  حال  داشت.  گذاري 
دهیم چرا که حمایت از زنان بیشتر از هر چیزي نیازمند اقدامات عملی است تا حرف مطالعه قرار می

و سخن و تدوین قانون. 
 . ورود زنان به پارلمان  1-2-3

انتخابات باید تدابیري اتخاذ شود که  قانون اساسی افغانستان آمده است که: در قانون    83در ماده  
نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادالنه را براي تمام مردم کشور تأمین کند و به تناسب افراد 
از هر والیت به طور متوسط حداقل دو نماینده زن در پارلمان عضویت یابد. در این ماده قانونی از 

ست که بر این اساس براي حمایت از زنان در پارلمان  اصل تبعیض مثبت به نفع زنان استفاده شده ا
سهمیه خاص را در نظر گرفته است. این امر بیشتر متوجه کیفیت و اثرگذاري مشارکت سیاسی زنان  

درصد اعضاي مجلس نمایندگان افغانستان باید از    25است چون بر اساس قانون اساسی حداقل  
). 196-198: 1390دار، (مقصودي و غلهزنان باشند 
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 . مشارکت زنان در هیئت دولت22-2-3

المللی و ایجاد فرهنگ احترام به حقوق زنان، تصدي  دولت وقت افغانستان بر اساس معاهدات بین
خانه را به زنان محول کرد. وزارت امور زنان، وزارت امور جوانان و وزارت شهدا و معلولین،  سه وزارت

ها نیز از میان زنان انتخاب  ی والیان (استانداران) والیتشد. همچنین برختوسط وزراي زن اداره می
).110: 1388(رضایی، اند که خانم حبیبه سرابی نمونه شناخته شده در این زمینه است شده

 . تأسیس وزارت زنان در افغانستان 3-2-3

هاي  نهخاه.ش به عنوان یکی از وزارت  1380خانه بر اساس توافقات کنفرانس بن در سال  این وزارت
می افغانستان ایجاد گردید. گفته  در دولت  زنان  زنان و رسیدگی به وضعیت  توجه به حقوق  شود 

خانه مذکور  خانه شده است. وزارتافغانستان به عنوان یک نیاز تعریف شده و باعث ایجاد این وزارت
حق مدافع  سویی  از  و  کرده  عمل  و دولت  افغانستان  زنان  بین  ارتباطی  پلی  مثابه  قشر به  این  وق 

هاي دولت در امور زنان را به پیش ببرد. دیده بوده و از سوي دیگر وظیفه داشته است تا برنامهستم
دیگر تحقیقات موجود در این زمینه نشان داده نقش اصلی این وزارت، نظارت بر محقق شده قوانین 

اتژیک ریاست جمهوري  المللی در حوزه حقوق زنان است (اداره ارتباطات عامه و استرملی و بین
اجراي  1399افغانستان،   و  تدوین  و  طراحی  از:  است  عبارت  وزارت  این  مهم  وظایف  جمله  از   .(

حرفهبرنامه و  فنی  آموزشی،  کمکهاي  جلب  مربوطه،  سمینارهاي  نمودن  دایر  خارجی، اي،  هاي 
یالت رفاهی و هاي مختلف، ایجاد تسههاي مورد نیاز براي آموزش زنان در عرصهایجاد آموزشگاه

هاي دولتی، سرشماري و محاسبه آمار زنان بیوه، بد  پزشکی براي زنان، تسهیل ورود زنان به اداره
ها و در نهایت کمک به زنان براي بازسازي شخصیت زن و سرپرست، محتاج و تأمین مایحتاج آن

). وزارت امور  1383احیاي جایگاه این قشر در جامعه. (وزارت دادگستري افغانستان، رسمی جریده،  
هاي چشمگیري در زمینه توسعه زنان تقریبا در تمام والیات افغانستان داراي اداره کل بوده و فعالیت

و بهبود حقوق زنان و رفع خشونت علیه زنان انجام داده است. تأسیس ریاست حقوقی این وزارت،  
وق زنان صورت گرفته است.  از ابتکارات بسیار قابل توجه و کاربردي بوده که با هدف تأمین حق

دهد قوانین ملی افغانستان در حوزه حقوق زنان توسط این وزارت به دولت پیشنهاد شواهد نشان می
رسیده است. پیشنهاد و تصویب قوانینی نظیر؛ قانون  داده شده و سپس به تصویب هیئت دولت می

هایی منع آزار و اذیت زنان و فعالیت  منع خشونت علیه زنان، قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان، قانون 
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، طراحی استراتژي ملی 2016مثل؛ ایجاد دیتابیس آنالین درج قضایاي خشونت علیه زنان در سال  
مبارزه با خشونت علیه زنان، ایجاد صندوق رسیدگی به قضایاي حاد خشونت علیه زنان، کمیسیون 

).85-93: 1397(حسینی، است   محو خشونت علیه زنان و ... از اقدامات مهم این وزارت

 . کمیسیون مستقل حقوق بشر 44-2-3

ه.ش بر    1381کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که در سال  
با تصویب   1382جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس در سال  اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس
به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در   58افغانستان در ماده  قانون اساسی جمهوري اسالمی  

نماید  قانون اساسی چنین حکم می   58ماده    .افغانستان و بهبود و حمایت از آن، مبناي قانونی یافت
می شخص  نماید.  که «هر  شکایت  کمیسیون  این  به  خود،  بشري  حقوق  نقض  صورت  در  تواند 

می بشکمیسیون  حقوق  نقض  موارد  از  تواند  دفاع  در  و  سازد  منتقل  قانونی  مراجع  به  را  افراد  ري 
). از اهدافی که براي این کمیسیون 1394ها مساعدت نماید (کمیسیون مستقل حقوق بشر،  حقوق آن

. تعمیم و 2. نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور  1توان به موارد ذیل اشاره کرد:  تبیین شده می 
هاي بشري  وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و ناآرامی. نظارت بر  3حمایت از حقوق بشر  

. اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف 5. بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر  4
اي در حمایت از  هاي عمدهاین کمیسیون فعالیت(aihrc.org.af).وضعیت حقوق بشر در کشور  

ی  زنان  حقوق  بخش  دارد.  زنان  بخشحقوق  از  برنامهکی  بشر هاي  حقوق  مستقل  کمیسیون  اي 
.  3. آموزش  2. رهبري  1زمینه به اجرا گذارده است:    5هاي خود را در  افغانستان است که کمک

. نظارت. 5. دادخواهی 4توانمندسازي  
دادند،  دار شدن وظایف مختلف که قبال فقط مردان انجام میورود زنان به عرصه اجتماع و عهده

ا شیوهیکی  گذاردن ز  نمایش  معرض  به  با  زنان  است.  زنان  توانایی  گذاشتن  نمایش  به  هاي 
هاي خود توانستند به اجتماع ثابت کنند که جزیی از این مجموعه هستند و در صورت لزوم  توانایی

توانند دوشادوش مردان به ایفاي نقش بپردازند. همچنین تأسیس نهادهایی نظیر؛ وزارت زنان و می
زنان  کمیسیو حقوق  احقاق  به  بزرگی  کمک  افغانستان  وقت  دولت  توسط  بشر  حقوق  مستقل  ن 

توانستند به این نهادها مراجعه و احقاق حق  افغانستان نمود. در صورت نقض این حقوق، زنان می
کرد نقش نمایند. همچنین وزارت زنان که به عنوان پلی ارتباطی بین دولت و زنان جامعه عمل می
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ت و پیشتیبانی از زنان افغان داشت. مطابق با چارچوب مفهومی تحقیق، نویسندگان مهمی در حمای 
کنند، دین المللی از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان حمایت میگونه که قوانین بینمعتقدند همان

هاي مخصوص به خود را دارد که قبال به آن اشاره شد. آیات قرآن در اسالم نیز در این مورد، آموزه
امر به معروف و نهی از منکر و بیعت زنان با پیامبر اسالم، نمود بارز حقوق سیاسی و اجتماعی  باب 

زنان در اسالم بود. در دوره حکومت ج.ا.افغانستان ما شاهد حضور پررنگ زنان در جامعه و ایفاي  
  نقش آنان هستیم که مطابق با دیدگاه اسالمی، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان محقق شده است. 

المللی که در مورد تساوي حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان بود نیز در تأسی از قوانین بین
باشد. این دوره در افغانستان محسوس می

به بعد) 2021. حقوق زنان در دوره حکومت طالبان (4

است.    حضور زنان در جامعه افغانستان یکی از مباحث بحث برانگیز در دوره حاکمیت امارت اسالمی
اقدامات طالبان در برابر زنان و نحوه برخوردشان با آنان ریشه در باور آنان به جایگاه فروتر زن به 

دانند. طالبان از زمان ظهور تا به  عنوان انسان دارد که او را از نظر کرامت انسانی برابر با مرد نمی
اند. موضع  به آنان نداشته  امروز، هیچ نقشی براي زنان قائل نشده و هیچ طرحی براي سهم دادن

ناپذیر طالبان نسبت به زنان چند الیه دارد، الیه نخست آن فقهی است. در فقه سنتی، زن انعطاف
تر از مرد قرار دارد. نابرابر بودن جایگاه و حقوق مرد و زن در فقه سنتی تقریبا  اي پاییندر درجه

کنند ترین فهم فقهی تکیه دارد گمان میشان به سطحیامري بنیادي است. طالبان که تفکر دینی
که برابر دانستن مرد و زن خالف اسالم است و نباید به آن تن داد. در این جا الیه دومی وجود دارد 

اي است. طالبان از نظر خاستگاه اجتماعی  هاي قبیلهکند و آن الیه، سنتتر میکه موضوع را بغرنج
هاي  هاي شهري، و به ویژه ارزششان نسبت به زن با ارزشاي دارند که نگاهریشه در بافتی قبیله

مطابق برداشت  ).  1400(سعیدي،  شهري جهان مدرن، تفاوتی به وسعت تفاوت بدویت با مدنیت دارد  
طالبان از دین اسالم، زنان اصوالً بدون اجازه محرم شرعی حق بیرون شدن از خانه را ندارند. از 

دول ادارات  از  شماري  دیگر،  کردهسوي  آغاز  فعالیت  به  ادارات  تی  مرد  کارمندان  از  طالبان  اند. 
سرنوشت هستند و از آنان براي  شان برگردند. در این میان کارمندان زن، بیاند که به وظایفخواسته

). عقیده نویسندگان بر این  8/2/1443حضور در ادارات دعوت نشده است (ریاست وزراء طالبان،  
آزادي و سایر حقوق زنان میاست که این ممنوعیت به   باشد. معناي محدودشدن حق کار، حق 
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آنطالبان اساساً خواهان جدایی زنان و مردان در حوزه عمومی جامعه ها رفتن زنان به اند. براي 
جاهایی که در آن مردان نامحرم حضور دارند، چه به هدف آموزش و چه به هدف کار، قابل پذیرش  

برابري زنان و مردان باور ندارند، بلکه معتقد به جهانی بودن حقوق بشر و نیست. طالبان نه تنها به  
هاي طالبانی از اسالم و حقوق  برابري کرامت انسانی نیز نیستند. ظاهراً تناقض زیادي میان برداشت

طور که در چارچوب مفهومی بیان شد، دین اسالم  هاي زنان در افغانستان وجود دارد. همانو ناآرامی
هاي مختلف را براي زنان صادر کرده  ط حفظ حرمت زن، اجازه حضور و فعالیت در بخشبه شر

است اما برداشت و ادراك حکومت امارت اسالمی از دیدگاه اسالم در مورد زنان با آیات صریح  
باشد  المللی میباشد. به عالوه پیداست که این عمل در تضاد کامل با قوانین بینقرآن در تضاد می

یمی نظیر؛ تساوي حقوق زن و مرد، حمایت از حقوق بشري و ... در این دوره به حاشیه رانده و مفاه
شده است.  

اند به طوري که با حکومت امارت اسالمی در احکام خود زنان را از تحصیل و اشتغال منع کرده
طبق قوانین جدید امارت اسالمی،   .المللی در مورد حق تحصیل و کار زنان وجود فشارهاي جامعه بین

زنان حق ندارند در کنار مردان کار کنند و حکومت این گروه به زودي اجراي قوانین شریعت آغاز 
شد   بانک  ).Isna.ir, 1400(خواهد  دولتی،  ادارات  در  زنان  اشتغال  شود،  اجرایی  قانون  این  ها،  اگر 

تماس بین زنان و مردان در بیرون از   .شدهاي کار ممنوع خواهد  اي و سایر محیطمؤسسات رسانه
محیط خانه فقط در مواقع استثنایی مثل مراجعه زنان به یک پزشک مرد مجاز خواهد بود. در پایمال  

توان به موارد ازدواج اجباري زنان بیوه و  شدن حقوق زنان در افغانستان در دوره امارت اسالمی می
گیري مجدد طالبان در افغانستان، کمیسیون فرهنگی دختران مجرد نیز اشاره کرد. پس از قدرت  

اي به عوامل خود در والیات و شهرهاي افغانستان دستور داده است تا این گروه با انتشار اعالمیه
سال به باال را فهرست کنند و به کمیسیون فرهنگی   45سال به باال و زنان بیوه    15اسامی دختران  

کن  ها این اقدام را موجب ریشها به ازدواج نیروهاي طالبان درآورند. آناین گروه ارائه نمایند تا آنها ر
بی و  «جهالت  میشدن  جوانان»  اجتماعی  مشکالت  و  طالبان،  دینی  فرهنگی  (کمیسیون  دانند 

). این حرکت زشت گروه طالبان، آغاز تجاوز به حقوق زنان و ایجاد نفرت نسبت به  30/11/1442
اسالم در افغانستان است. 
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وششم سنبله، وزارت امور زنان را به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف طالبان روز جمعه، بیست
چنان طبق دستور تازه آنان، تمامی مدارس پسرانه نیز بازگشایی شده و نهی از منکر تغییر دادند. هم

عملکرد   این  است.  نشده  گفته  چیزي  دخترانه  مدارس  مورد  در  اما  دستور  این  در  طالبان است. 
ویژه زنان خلق کرده است. زنان معتقدند که طالبان کردند؛ هاي زیادي را براي شهروندان، بهنگرانی

هاي مبنی بر حذف اما در میان این سرپرستان، هیچ زنی حضور نداشت. در آن زمان نیز گزارش
ها  تأیید بر این گفته  وزارت امور زنان به نشر رسیده بود. اکنون طالبان با حذف این وزارت، رسماً مهر

). euronews.com:2021(اند. زده
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت امارت اسالمی در فرمانی خطاب به زنان، ایشان را  

آنچه در آیات قرآن در رابطه با حجاب    ).Harrison, 2022(ملزم به استفاده از حجاب برقع نموده است  
ملزم به پوشاندن موي سر، گردن و سینه کرده است و از پوشانده    ها راصورت زنان آمده است آن

اما طالبان به صورت اجباري زنان را    )106:  1389فر و سعادت،  (نمازيچهره چیزي به میان نیامده است  
تواند  شود و این به نوبه خود میکند که باعث پوشاندن چهره زنان میملزم به پوشیدن برقع می

اعی زن باشد. آنچه مشخص است این مسئله است که احکام مشابه این حکم،  تعرض به حقوق اجتم
باشد. مبناي اسالمی نداشته و فقط برداشتی افراطی از اسالم می

به طور کل، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در افغانستان در دوره حکومت امارت اسالمی مبناي  
مللی مطابقت ندارد. آنچه مشهود است برداشت  الکدام از معیارهاي بینشرعی صحیح ندارد و با هیچ

سلفی و  افراطی  برداشت  یک  زنان  حقوق  مورد  در  خصوص  به  اسالم  از  اسالم  طالبان  از  گرایانه 
هاي مکتب مذهبی دیوبندي پاکستان مطابقت دارد. کاربست و  باشد که بیشتر با افکار و اندیشهمی

هیچ بینتطبیق  معیارهاي  از  حوزکدام  در  تحقیق المللی  این  که  فعال  تا  حداقل  نیز  زنان  حقوق  ه 
شود در دستور کار این حکومت قرار ندارد. نگارش می

هاي تحقیق. یافته5

المللی و اقدامات دولت وقت افغانستان و امارت اسالمی افغانستان در طی متون پیشین قوانین بین
المللی مذکور به عنوان طور که مقرر شده بود، قوانین بینمورد حقوق زنان را بررسی کردیم. همان

شده و اقدامات دو حکومت را مطابق آن ارزیابی می وانینی نظیر؛ کنیم. اسناد و قمعیار قرار داده 
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مرد،  و  زن  حقوق  تساوي  با  رابطه  در  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  و  متحد  ملل  سازمان  منشور 
کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در رابطه با مبارزه با تبعیض جنسیتی، پروتکل الحاقی پالرمو در 

نان) از جمله قوانینی رابطه با مبارزه با قاچاق زنان و برنامه عمل پکن (مجموعه قوانین حمایتی از ز
گذاري و عملی دولت است که در حمایت از زنان به تصویب رسیده است. مجموعه اقدامات قانون

وقت افغانستان از جمله؛ تدوین قانون اساسی، اصالح و تعدیل قانون مدنی، قانون منع آزار و اذیت  
قانون ایجاد مراکز حمایتی از زنان، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون مبارزه با قاچاق انسان،  

ها و نهادهایی مثل وزارت امور زنان و کمیسیون زنان، مشارکت زنان در امور دولتی و تأسیس وزارت
مستقل حقوق بشر که در راستاي حمایت از حقوق زنان افغانستان تدوین و تأسیس شده است با  

ي دارد به طوریکه بسیاري از قوانین المللی مربوط به این حوزه مشابهت و تطابق بیشترقوانین بین
قوانین و معاهدات بین به  توجه  با  شدهمذکور  عملی  امارت اسالمی المللی طراحی و  اقدامات  اند. 

المللی همخوانی نداشته و حتی قوانین اسالمی مربوط به حقوق  کدام از قوانین بینافغانستان با هیچ
عی افراط در اجراي قوانین اسالمی در مورد زنان  زن نیز به درستی اجرا نشده است و ما شاهد نو

اي از قرآن و یا حدیث معتبري از بزرگان دینی در رابطه با  هستیم. براي مثال نویسنده نتوانست آیه
منع تحصیل دختران و بانوان بیابد. همچنین منع خروج زن از منزل به تنهایی که از قوانین امارت  

ینی مطابقت ندارد. به نکاح درآوردن اجباري دختران نیز هم از  اسالمی است با هیچ یک از اصول د
شود ولی نیروهاي امارت اسالمی در نگاه دین و هم از نگاه اصول اخالقی کاري قبیح شمرده می

روزهاي اولیه حاکمیت خود به صورت علنی این تجاوز به حقوق زنان را انجام دادند.  
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گیري نتیجه

و حمله نیروهاي آمریکایی و متحدانش به افغانستان و متعاقبا   2001سپتامبر    11تحوالت پس از  
سرکوب نیروهاي طالبان و حضور کشورهاي مختلف در این کشور، فرصت طالیی را براي توسعه 
تحت حمایت جامعه  که  افغانستان  وقت  کرد. دولت  ایجاد  افغانستان  دموکراسی و حقوق بشر در 

رسانی، ایجاد ظرفیت و حمایت از زنان افغان انجام دهد. اطالع  جهانی بود توانست اقداماتی را جهت
. 1شد:  طور که در متن تحقیق آمده بود اقدامات دولت وقت افغانستان به دو بخش تقسیم می همان
. اقدامات عملی. مجموعه قوانین یاد شده و اقدامات عملی دولت وقت باعث شد 2گذاري و  قانون

حاصل گردد که از جمله آن رسمیت بخشیدن به حیثیت و حقوق زنان  تا دستاوردهاي قابل توجهی  
ها مثل ورود به ادارات دولتی نیز باعث شد تا این کشور بود. ورود زنان به جامعه و ایفاي نقش آن

هاي خود را به نمایش گذارده و پا به پاي مردان این کشور در ها و تواناییاین گروه بتوانند ظرفیت
حق   2003ر سهیم باشند. بسیاري از مدارس این کشور بازگشایی شدند. در سال پیشرفت این کشو

قانون اساسی   44تحصیل زنان و دختران در قانون جدید این کشور به رسمیت شناخته شد. در ماده  
منظور ایجاد توازن و توسعه تعلیم براي زنان و همچنین این کشور آمده است: دولت مکلف است به

هاي مؤثري به کار بندد. سوادي در کشور، برنامهو محو بیبهبود تعلیمات 
در زمینه اشتغال زنان، اصل برابري زن و مرد در قانون اساسی جدید افغانستان کمک بزرگی به  

دولت انتقالی این    2001داشت. در سال    2001بهبود وضعیت اشتغال زنان در این کشور بعد از سال  
قویت جایگاه زنان در جامعه به وزارت امور زنان اختصاص داد میلیون دالر جهت ت  10کشور مبلغ  
ترین تالش این وزارت جهت ایجاد اشتغال براي زنان بود. زنان در پارلمان حضور داشتند که عمده

رسید. زنان با توجه به  تن می  240دادند. شمار قاضیان زن به  درصد معلمان را تشکیل می  33و  
ب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردند و بدین ترتیب در قانون  قانون اساسی کشور، حق انتخا 

اساسی و قانون انتخابات تصریح گردید که از جمع کاندیداهاي هر استان/ والیت حداقل دو کاندید  
از   حساب  این  با  کنند.  پیدا  راه  پارلمان  در  باید  حداقل    34زن  افغانستان  والیت  زن   68استان/ 

زن در مجلس سناي افغانستان راه پیدا کرده بودند. در  23لس نمایندگان و عنوان نماینده در مجبه
عنوان هاي بهداشتی براي عموم مردم بهقانون اساسی افغانستان، از مراقبت  52زمینه بهداشت در بند  
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هاي دولت جدید یاد شده است. بر اساس این قانون دولت باید امکانات رایگان براي  یکی از اولویت
شود که  ها در اختیار همه شهروندان قرار دهد. به این ترتیب دیده میو درمان بیماري  پیشگیري

دید جنسیتی در قانون اساسی درباره مسئله بهداشت و درمان کامالً از بین رفته بود و هیچ نشانی 
بیمارستان به  زنان  مراجعه  منع  قانون  سالمت از  زمینه  در  است.  نمانده  باقی  درمانی  مراکز  و  ها 

همچنین در   .هاي بزرگی روي داده بودها پیشرفتنوزادان و مادران و کاهش نرخ مرگ و میر آن
قانون منع اعمال خشونت علیه زنان در این کشور به تصویب رسیده بود. این قانون،   2009سال  

خشونت علیه زنان را تعریف و موارد زیادي از مصادیق آن را بیان نموده بود. 
شرایط تغییر 2021ن نیروهاي طالبان و گرفتن قدرت توسط این گروه در ماه اوت با روي کار آمد 

کرد. زندگی در این کشور نه تنها براي زنان بلکه براي اکثر اقشار جامعه با محدودیت مواجه شد. 
گروه طالبان، نظام جمهوري اسالمی افغانستان را به امارت اسالمی افغانستان تغییر داد و تمامی  

سختانه و   قوانین قوانین سر  بالفاصله  کشور را ملغی اعالم نمودند و  قانون اساسی این  از جمله 
توان گفت این قشر خشک خود را در سرتاسر افغانستان به اجرا گذاشتند. در رابطه با زنان افغان می

شد،    بیشترین ضربه را از حاکمیت طالبان خوردند. تمامی قوانین حمایتی از زنان در این کشور لغو 
ها اجازه رفتن به کار و تحصیل را زنان اجازه خروج از منزل بدون یکی از محارم را نداشتند، آن

ندارند و حتی یکی از مراجع مهم و قدرتمند حمایت از زنان یعنی وزارت امور زنان افغانستان منحل 
شده و به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد. 

شد اقدامات دولت نظام جمهوري اسالمی افغانستان در حمایت از حقوق زنان،  طور که مطالعه  همان
قوانین بین درباره حقوق زن و  دیدگاه اسالمی  با  المللی در این زمینه تطابق و مشابهت بیشتري 

داشته است. شاید براي قضاوت زود باشد اما با توجه به سابقه بد این گروه و اقداماتی که نیروهاي  
اند حقوق زنان در دوره  کند) انجام دادهمی (تا به امروز که نویسنده، تحقیق را نگارش میامارت اسال

المللی مشابهت ندارد بلکه زنان افغان از حقوق اولیه حاکمیت امارت اسالمی نه تنها با قوانین بین
دیگري    اند. شواهد نشان داده هر گونه تحول سیاسی در جوامع باعث ایجاد تحوالتخود نیز محروم

هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقتصادي شده است. در افغانستان نیز با بازگشت در عرصه
طالبان به قدرت، جامعه تحوالت زیادي را شاهد بوده است که یکی از تحوالت مورد نظر تحقیق، 
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مه به  تغییر و دگرگونی در عرصه اجتماعی و فرهنگی به خصوص در حوزه زنان بوده است. در ادا 
شود.ها و راهکارهاي موجود در زمینه حقوق زنان در افغانستان، اشاره میچالش

ها چالش 

فضاي مردساالر 
کشورهاي خاورمیانه هرچند داراي تنوع فرهنگی هستند اما اشتراکات فراوانی در رابطه با مبحث 

همزیستی سنت و حقوق زنان دارند. مثل وجود فضاي پدرساالري، حضور قدرتمند دین در جامعه،  
هاي ذکر شده دقیقا در جامعه افغانستان نیز وجود دارد. مؤلفه  ).227:  1399(صحبایی و میرعباسی،    مدرنیته

سلطه طلبی مردان بر زنان در دوره حکومت امارت اسالمی باعث شده تا وظایف زنان تنها به خانه  
داري و  ند که صرفا وظیفه خانهامحدود شود. زنان در این دوره به جنسیت درجه دوم تبدیل شده

فرزندآوري داشته و هیچ حقی در تعیین سرنوشت خویش ندارند. این عمل خواسته یا ناخواسته باعث  
شود.شکست کرامت انسانی زن و جایگاه او در جامعه می

آداب و رسوم خرافی 
دهد. در جامعه شکل میترین عوامل اجتماعی است که رفتار و عملکرد انسان را  آداب و رسوم از مهم

فعالیت مسیر  در  بزرگی  مانع  خرافی  رسوم  و  آداب  وجود  حقوق  متأسفانه  از  استفاده  و  زنان  هاي 
برابرشان در کنار مردان در افغانستان بوده و در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي باعث انزواي  

نطقی مورد استفاده توسط اجتماعی و سیاسی و اقتصادي آنان گردیده است. بدبینی و سنن غیر م
حکومت امارت اسالمی و برخی از افراد جامعه که طرفدار این گروه هستند باعث شده تا حضور 

آبرویی محسوب شده لذا از حضور زنان در اجتماع جلوگیري به زنان در اجتماع به نوعی ننگ و بی
د در عرصه اجتماعی تعریف  شود تا زنانی که نقش فعالی براي خوآورند. این عمل باعث میعمل می 

شود تا افکار  اند سرکوب شوند. همچنین اصرار این گروه از زنان به حضور در جامعه باعث میکرده
عمومی علیه این قشر، تحریک شده و به نوعی در تحریم قرار گیرند و حتی در زمینه ازدواج نیز  

شته باشند چون از منظر این  ممکن است برخی مردان رغبت کمتري براي ازدواج با این زنان دا
شوند. حیا محسوب میبیگروه از مردان، زنانی این چنینی
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تحجرگرایی دینی 
شرقی جامعه  یک  افغانستان  در   -جامعه  دین  این  اسالم،  ظهور  ابتداي  از  تقریبا  و  بوده  اسالمی 

زي است که  دهد افغانستان، سالیان دراافغانستان نیز رواج و گسترش پیدا کرد. تاریخ گواهی می
سوز باعث از بین رفتن نهادهاي علمی این کشور شده است.  درگیر جنگ بوده و این جنگ خانمان

ها در این کشورها و  ها به کشورهاي دیگر و تحصیل آنبا توجه به مهاجرت تعداد زیادي از افغان
به این افراد    بر اساس اغراض برخی از این کشورها؛ دین و دروس دینی با نگاه افراطی و مغرضانه

آموزش داده شده و باعث ایجاد تحجرگرایی دینی در میان برخی از شهروندان این کشور شده است.  
هاي آن نظیر؛ برابري حقوق زنان و نتیجه تحجرگرایی دینی این افراد مخالفت با مدرنیته و ارزش

قربانی تحجرگرایی   تریندفاعبی  باشد در نتیجه زنان اولین ومردان و ترویج فرهنگ تبعیض می
). 80: 1399(محسنی، اند دینی در افغانستان بوده

راهکارها 
تواند مفید باشد. اما متأسفانه وجود سازي درباره حقوق زنان میریزي در راستاي فرهنگبرنامه.١

فضاي خفقان حاکم بر افغانستان در نظام امارت اسالمی و تغییرات منفی که در نهادهاي آموزشی 
هاي آزاد، کار را با دشواري مواجه ساخته است. با توجه به اینکه  کشور رخ داده و نبود رسانهاین  

توانند از  دین در تار و پود زندگی مردم افغانستان رخنه کرده و حضور قوي دارد، علماي دینی می
سانی زن منابر و جلسات دینی استفاده نموده و بر اساس آیات قرآن و روایات، جایگاه و کرامت ان

در خانواده و جامعه را روشن سازند. تبیین دقیق و صحیح از حقوق و جایگاه زن در جامعه از دیدگاه  
تواند مؤثر واقع شود. خصوصاً که در وضعیت فعلی و حاکمیت امارت  اسالم توسط علماي دینی می

تواند  حل آن می   گرایانه، ورود علماي دینی به این مسئله و تالش براياسالمی با رویکرد اسالم
کارها باشد. یکی از بهترین راه

داخل و سازمان.٢ مردمکادرهاي فرهنگی در  میهاي  نیز  توجیه مسائل مربوط به نهاد  توانند با 
که حکومت امارت   حقوق زنان، بخشی از این مشکالت را حل کنند. در متون پیشین اشاره شد 

هاي مختلف ت. عوامل فرهنگی و سازماناسالمی از تحصیل دختران جلوگیري به عمل آورده اس
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با تبیین نقش زنان در جامعه و اینکه هر جامعه در برخی مشاغل به نیروي کاري زنان احتیاج دارد 
کنند. نقش مهمی در احیاي حضور زنان در جامعه و تحصیل این قشر ایفا می

در ایجاد برابري جنسیتی در احقاق حقوق زنان افغانستان مردان نیز سهم به سزایی دارند و باید  .٣
شریک باشند. این امر مستلزم آن است که مزایا و پیامدهاي برابري جنسیتی براي مردان و زنان 
خانواده روشن شود. همچنین مردان باید بدانند که اعمال خشونت علیه زنان، در هیچ کدام از مذاهب 

جعفري و حنفی مورد تأیید واقع نشده است. 
ه.٤ اینکه  به  توجه  تمام  با  حکومت،  این  نشده،  شناخته  رسمیت  به  اسالمی  امارت  حکومت  نوز 

تالش خود را براي به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی به کار گرفته است. جامعه جهانی  
هاي مختلف براي حمایت از حقوق زنان باید اعمال فشار نموده و از حکومت امارت اسالمی و دولت

ان توسط این گروه باید به رسمیت شمرده شود و جایگاه و کرامت  بخواهند که تمامی حقوق زن
انسانی این قشر از جامعه دوباره به زنان بازگردانده شود. 
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Comparison of the Sociopolitical Rights of Women in the 
Government of the Islamic Republic of Afghanistan (2001-2021) with 

the Islamic Emirate of Afghanistan (2021 onwards) and its 
Compliance with the Islamic Perspective and International Laws.

Reza simbar1

Abdollah Khavari2

Abstract
The issue of women's rights is one that has followed a path full of vicissitudes 
throughout history. This issue received a lot of attention in the last twenty years, 
especially in Afghanistan. However, as a result of recent developments in that 
country and the coming to power of the Taleban under the name of the Islamic 
Emirate, the said issue has been sidelined again. These developments led the 
author to consider these issues and compare women's rights in the Islamic 
Republic of Afghanistan and the Islamic Emirate of Afghanistan. The main 
question addressed in this research concerns the sociopolitical rights of Afghan 
women under the governments of Islamic Republic of Afghanistan and the 
Islamic Emirate of Afghanistan. The main hypothesis of the research also 
indicates that the rights of Afghan women during the era of the government of 
the Islamic Republic of Afghanistan were more in line with the Islamic 
perspective and international laws. In order to answer the research question, 
some important reference and international laws and the Islamic perspective in 
the field of women's rights are considered as criteria, and we evaluate the two 
governments’ measures taken in support of women's rights according to these 
two criteria. The research method in this study is descriptive-analytical and 
library sources were used to collect data.

KeyWords: comparative study, women's rights, international laws, domestic 
laws, the Islamic perspective
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