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 iمقدمه

و  دولت-محور  توضیحات  بین  فمینیستی  و  جامعه شناسی  بررسی های 

و  انقالب ها  جمله  از  اجتماعی،  دگرگونی های  فرایند  مورد  در  جامعه-محور 

جنبش های مدنی، در نوسان بوده اند. در بررسی های دولت-محور، علت، روند 

گسیختگی  هم  از  مانند  عواملی  به  مدنی  جنبش های  و  انقالب ها  نتیجه  و 

نخبگان، بحران های مالی یا نظامی دولت و یا فرصت ها و ساختارهای سیاسی 

گره خورده اند. اصالحات قانونی و سیاست های دولت های انقالبی در بسیاری 

از موارد این طور مورد تاکید قرار می گیرندii. بررسی های جامعه محور بر روی 

ساختارهای طبقاتی و شکاف ها، توسعه اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی، و یا 

بسیج ساختاری و چارچوب های فرهنگی جنبش ها تاکید داردiii. فمینیست ها 

هم بر روی دولت به عنوان تعیین کننده جایگاه زنان تاکید کرده اند و محققان 

انجمن بررسی زنان خاورمیانه در بسیاری از مواقع تغییرات استاتوی قانونی و 

جایگاه اجتماعی زنان را به تغییرات در ترکیب و شکل گیری دولت ها و رژیم ها 

.ivمرتبط دانسته اند

به طور  را  اجتماعی  و  دولتی  ساختارهای  که  است  این  بدیل  برخورد  یک 

انقالبی، سهیم  نتایج  از جمله   اجتماعی،  تغییرات  فرایند  تعیین  در  مساوی 

بدانیمv. به طور خاص در جایی که روابط جنسیتی و استاتوی زنان از اهمیت 

و  اقتصادی  شاخص های  دولتی،  سیاست های  هستند،  برخوردار  بیشتری 

می تواند  این  دارند.  یکسانی  تعیین کنندگی  طبقاتی  ساختارهای  و  جمعیتی 

با یک بررسی مقایسه ای پروژه های انقالبی دولت، که در ایران و افغانستان 

شروع، اما توسط نیروهای پیچیده اجتماعی منحرف شدند، نشان داده شود. 

در اواخر دهه 197۰ و اوایل 198۰، دو نوع انقالب به رژیم های متفاوتی در 

ایران و افغانستان و به تجربه های متفاوتی در مورد زنان منجر شد، به ویژه 

ایران  اسالمی  در جمهوری  دولت  »بنیادگرایی«  آنها.  قانونی  استاتوی  درباره 

سیاسی- فضای  به  افغانستان،  دموکراتیک  دولت جمهوری  »سوسیالیسم«  و 

قانونی متفاوتی منجر شد. در آوریل 1978، افغانستان یک انقالب سیاسی و 

کمتر از یک سال بعد، در فوریه 1979، ایران یک انقالب اجتماعی جامع تر را 
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تجربه کرد. در انقالب ایران، زنان استاتوی قانونی و بسیاری از حقوق سیاسی 

و اجتماعی را که پیشتر به دست آورده بودند، از دست دادند. در حالی که در 

افغانستان زنان استاتوی قانونی بدست آوردند و دولت جدید به آنها حقوق 

اجتماعی حقیقی که از آن پیشتر تنها بر روی کاغذ وجود داشت را داد. چرا 

این دو مورد با هم متفاوت هستند؟ دلیل واضح البته این است که مالهای 

مسلمان کنترل دولت انقالبی ایران را در دست داشتند، در حالی که دولت 

افغانستان توسط مردان و زنانی هدایت می شد که از مارکسیسم الهام گرفته 

بودند و در ارتباط به احزاب کمونیستی منطقه، یعنی شوروی و اروپای شرقی 

بودند. بی گمان در اینجا دولت و ایدئولوژی آن مهم بود. 

افغانستان وجود داشت که بر روی آینده  ایران و  اما تفاوت دیگری میان 

هر دو رژیم تاثیر داشت، این تفاوت در ساختار اجتماعی بود. اقتصاد ایران 

توسعه یافته تر و مدرن تر از آن بود که یک ایدئولوژی  اسالمی و مشتی مال 

بتوانند از پس آن برآیند، در حالی که افغانستان توسعه نیافته بود و ساختار 

اجتماعی آن بر روی خط کشی های قومی سازمان یافته بود. عوامل خارجی نیز 

اهمیت داشتند. هر دو رژیم های انقالبی به زودی درگیر جنگ های  ویرانگر 

شدند، اما جنگ افغانستان  بین المللی تر و تخریب کننده تر بود. در مورد ایران، 

جنگ با عراق در حقیقت این رژیم را قوی تر کرد و به آن -دست کم برای 

مدتی- مشروعیت بیشتری داد. در حالی که در افغانستان تخاصم داخلی تاثیر 

وارونه داشت. در هر دو مورد، اما، جنسیت و موقعیت زنان در بحث های  

به طور  و  اپوزیسیون  ایدئولوژی  قوانین دوره جدید،  و  انقالبیون، سیاست ها 

کلی در جامعه حایز اهمیت شد. 

برابر روند  افغانستان در  استمرار تخاصم داخلی در  اواخر دهه 198۰  در 

جهات  در  را  کشور  دو  هر  انقالب  پسا  مسیرهای  ایران،  در  »عادی سازی« 

تمایل  و  ایران  »بنیادگرایی« در  به  تمایل کمتر  پرتاب کرد:  به جلو  متفاوتی 

بیشتر به آن در افغانستان. در ایران استاتوی قانونی زنان در اوایل دهه 198۰ 

رو به پیشرفت بود. بخشی از آن بخاطر مدرنیزه کردن زنان اسالمی در داخل 

و حاشیه دولت بود، و بخش دیگر بخاطر عزم خاموش بخشی از زنان شهری 

در  و شراکت  یافتن شغل  تحصیالت،  ادامه  برای  روستایی(  زیادی  تعداد  )و 
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پایان کمونیسم و ظهور  افغانستان،  سیاست ملی بوده است. در مقابل، در 

اسالم گرایان در افغانستان، نتایج شدیدی برای زنان و روابط جنسیتی در دهه 

199۰ در پی داشت و این نتیجه نوع خاصی از اسالم پدرساالری بود که توسط 

رهبران جدید، به ویژه طالبان، اعمال می شد. شکست انقالب جناح چپ در 

افغانستان و ظهور مجدد رهبران قومی و اسالمی در برابر غیربورژوایی شدن 

کشور  دو  هر  در  سیاست جنسیتی  متفاوت  تکامل  درک  به  ایران،  در  نظام 

کمک می کند. 

بیشتری در حال وقوع  با شتاب  افغانستان  از 11سپتامبر، حوادث در  پس 

کابوس وار  از سال های  اکنون در یک گذار سیاسی  این کشور هم  و  هستند 

طالبان، به نظام سیاسی جدیدی -که هنوز مشخص نیست- می باشد. به طور 

طنزآمیزی برخالف ایران، دولت موقت در افغانستان شامل دو وزیر زن بود 

)فعالین دکتر، دکتر سهیال صدیقی و دکتر سیما سامار(، در حالی که دولت 

جمهوری اسالمی ایران هیچ وزیر زنی نداشت. آیا افغانستان در حال پیشی 

گرفتن دوباره از ایران بود، همانطور که در اوایل دهه 198۰ انجام داده بود؟ 

بخش  دو  در  گشت.  بازخواهیم  پرسش  این  به  نوشته  این  پایانی  بخش  در 

بعدی، ما دولت، اجتماع و سیاست های جنسیتی در ایران و افغانستان را مورد 

مقایسه قرار می دهیم. 

دولت، اجتماع و سیاست های جنسیتی در افغانستان

امروزی در موقعیتی قرار دارد که جمعیت شناس جان کالدول  افغانستان 

آن را »کمربند پدرساالری« می نامد و یک نمونه افراطی از چیزی است که 

دنیز کندییوتی آن را »پدرساالری کالسیک« نامیده است. در افغانستان، مانند 

خانوادگی  امتداد  همان  اجتماعی،  مرکزی  واحد  دیگر،  پدرساالر  مکان های  

است که در آن مرد ارشد، بر همه افراد دیگر، از جمله  مردان جوانتر، تسلط 

زنان موضوع  دارد.  مبنای سن وجود  بر  مراتبی  زنان، سلسله  میان  در  دارد. 

روش هایی از کنترل و تابعیت هستند که شامل آداب رفتاری مشخص، تفکیک 

جنسیتی و ربط دادن تقوای زنانگی به آبروی خانواده می باشد. در افغانستان 
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تحرک زنان به شدت محدود شده است و اگر در انظار عمومی ظاهر شوند، 

به طور معمول با پوششی چادر مانند که چشمانشان را هم با توری پوشانده 

است و برقع یا چادر نامیده می شود دیده می شوند. به خاطر آمار بسیار باال 

و غیر عادی در میان زنان و دختران، در اواخر دهه 197۰ جمعیت افغانستان 

۴8.6٪ زن و 51.۴٪ مرد بودvi )در سال های  اخیر و به خاطر تخاصم داخلی، 

این آمار وارونه شده است(.

و  دامداری  عشایری،  شبانی  بر  مبتنی  تولید  شیوه  به  افغانی  پدرساالری 

کشاورزی، و کشاورزی حاکم است که همگی بر روی مرزهای دودمان پدری 

سازمان یافته است. به نظر می رسد که زنان و کودکان در تفکر مالکانه ادغام 

شده اند و به مرد تعلق دارند، به ویژه در میان پشتوها که آداب عشیرتی آنها، 

یعنی پشتووالی، بسیار مردانه استvii. در یک تفکیک جنسیتی سخت گیرانه، 

 .viiiبه زنان نقش تولیدی قالی بافی و فرزندآوری می دهد

دو  میان  ستد  و  داد  نوع  یک  مهریه  و  ازدواج  پدرساالرانه،  چارچوب  در 

خانواده، بخش ضروری روابط ملکی و سیستم داد و ستد و شاخص جایگاه 

برای  روشی  داوطلبانه،  چه  و  تحمیلی  چه  ازدواج،  افغانستان،  در  می باشد. 

پایان دادن به خصومت ها، تثبیت اتحادهای سیاسی میان خانواده ها، ارتقاء 

به  انسان شناس ها  است.  بوده  انباشت سرمایه  و  خانوادگی  و وجهه  جایگاه 

ما می گویند که الگوهای تحرک و کوچ، بر محور مهریه صورت گرفته اند. در 

سال های دهه 197۰، مردان از یک منطقه به منطقه  ای دیگر سفر می کردند 

مکان های  به  دیگر  مردان  که  حالی  در  کنند،  پیدا  ارزان تر  عروس های  تا 

دیگری سفر می کردند تا به قیمت باالتری برای دختران خود دست پیدا کنند. 

سنگین ترین هزینه  ای که یک خانواده باید متحمل می شد، مربوط به ازدواج 

بود. انتخاب عروس، مهریه توافق شده و زمانی که برای تکمیل ازدواج الزم 

بود، منجر به فقر یک خانواده می شد یا آن را افزایش می داد. تعریف نانسی 

تاپر از اهمیت مهریه در افغانستان دهه 197۰ بسیار با بحث گرگوری ماسل 

در مورد اهمیت کلیم )مهریه( از نظر ارتباط آن با فقر در اوایل سده بیستم 

در آسیای مرکزی همخوان است .
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از دیرباز، افغانستان همیشه نمونه  ای از یک »دولت ضعیف« بوده است 

چرا که مقامات مرکزی آن نتوانسته اند اهدافشان را برآورده کنند و یا روابط 

اجتماعی را شکل دهند و منابع را به روش های مشخصی استفاده کنندx. از 

زمانی که مدرنیزه کردن در اوایل سده نوزدهم شروع شد، بسیاری از دولت ها 

و حکمرانان تالش کرده اند تا هزینه زیاد مهریه و مراسم ازدواج را رد کنند تا از 

بدهکاری های محلی جلوگیری کنند و به روش های  قرض غاصبانه مالی پایان 

دهند و آموزش دختران را گسترش دهند. چنین تالش هایی از سوی مقامات 

شاه  اصالحات  برنامه  مثال،  برای  منجر شد.  به شورش های  عشیرتی  دولتی 

امان الله شکست خورد و این پادشاه در سال 19۲8 ، پس از اینکه یک شورش 

علیه فرستادن دختران به مدرسه، محدودیت ها درباره چند همسری و منع 

.xiمهریه برپا گشت، مجبور به عقب نشینی شد

در طول دوره حکومت طوالنی ظاهر شاه )1933-1973( و برخالف پیشرفت 

کمی  بسیار  معنی دار  اصالحات  و  اجتماعی  تغییرات  نوین سازی،  ایران،  در 

صورت گرفت. قانون اساسی 196۴ حق تحصیالت و حقوق سیاسی را تضمین 

نمود اما تنها نخبگان شهری، اکثرا در کابل، از این حقوق بهره می بردند. در 

آستانه انقالب 1978، 9۴٪ از زنان به کلی بی سواد بودند و افغانستان به میزان 

قابل توجهی از همسایگان خود یعنی پاکستان و ایران و حتی جمهوری های 

زنان  و  مردان  بنابراین  بود.  اجتماعی عقب تر  در همه شاخص های  شوروی، 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در سال 1965 تاسیس شده بود مشتاق 

تغییرات ژرف تر و سریع تر بودند. 

انقالبی برای زنان؟

در یک گردهمایی سازمان یافته توسط دولت در کابل در فوریه xii1989، در 

حالی که آخرین دسته از سربازان شوروی در حال ترک کشور بودند و آینده 

دولت نامشخص به نظر می رسید، یک دختر نوجوان مشتاقانه به من اعالم کرد 

»این انقالب برای زنان ایجاد شده است!« قطعا که از منظر دولت و حامیان 

به شمار  انقالب  ویژگی  مثبت ترین  و  زنان یک هدف محوری  پیشرفت  آن، 
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تالش  ها  آن،  غربی  حامیان  و  اسالمی-عشیرتی  اپوزیسیون  منظر  از  می آمد. 

برای تغییر استاتوی قانونی زنان غیر ضروری و دخالت نامناسب در زندگی 

.xiiiخانوادگی و ساختار روستایی اجتماعی آن به شمار می رفت

و  اقتصادی  سیاسی،  ساختار  تغییر  برای  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری 

اجتماعی جامعه افغانستان، یک برنامه اصالحات جسورانه   را اعالم کرد که سه 

حکم آن، یعنی شماره 6، 7 و 8 اصلی ترین آنها بودند. هدف حکم شماره 6 

پایان دادن به اجاره زمین و بدهکاری بود. شماره 7 برای توقف مهریه و دادن 

آزادی بیشتر به زنان در ازدواج طراحی شده بود. شماره 8 از قوانینی برای 

مصادره و توزیع امالک تشکیل شده بود. به نظر می رسید که حکم شماره 7 از 

همه جنجال برانگیزتر بود چرا که نهاد ازدواج و جایگاه زنان را به طور بنیادین 

تغییر می داد. بر این بنیاد که اشتغال زنان در خانه و جامعه به قیمت سالمت 

عروس، مورد استثمار قرار می گرفت، دولت آداب سنتی و فرهنگی که به طور 

گسترده و به اشتباه »اسالمی« نامیده شده بودند را منع کرد. حدودی برای 

مهریه تعیین شد. ازدواج های اجباری و اجرای ازدواج لویرات )زن برادرٍستانی( 

منع شد. در حالی که دختران بالفاصله پس از رسیدن به سن بلوغ ازدواج داده 

می شدند، دولت جدید، سن قانونی ازدواج -برای زنان 16 و مردان 18 سال- 

مطبوعاتی  کنفرانس  اولین  در  تراکی  محمد  نور  ریس جمهور   .xivکرد تعیین 

خود در 7 می 1978، رژیم جدید را به عنوان اصالح طلب، سازنده وبردبار در 

برابر اسالم تعریف نمود. او در سخنرانی اش در ۴ نوامبر 1978 اعالم کرد: » 

صدور احکام 6 و 7، دهقانان سخت کوش را از بند ستمگران و وام دهندگان 

رها کرد و به فروش دختران برای غذا پایان داد چرا که از این پس هیچ کس 

.xv»حق فروش هیچ دختر یا زنی را در این کشور ندارد

اجباری  تحصیالت  برقراری  برای  افغانستان  دموکراتیک  تالش های جمهوری 

مورد اعتراض سنت گرایان و پدرانی که اصرار بر حفظ کنترل بر روی دختران 

خود داشتند قرار گرفت. پدرانی که دختران ازدواج نکرده داشتند از ماده 7 

خشمگین بودند چرا که دیگر نمی توانستند انتظار داشته باشند که مهریه های 

به شمار  امتیاز مردان  برای حق  تهدیدی  این همچنین  و  کنند  کالن دریافت 

می رفت. روستایانی که اعتقاد داشتند زنان نباید در گردهمایی های عمومی 
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کردند.  نمی  شرکت  کالسها  در  دیگر  اول  روز  از  پس  اغلب  کنند  شرکت 

را عقب مانده  رفتارها  این  افغانستان  مردمی  دموکراتیک  کادرهای جمهوری 

تلقی می کردند و بنابراین کادرها به روش های دیگر اقناع کردن از جمله  زور 

فیزیکی متوسل شدند، تا روستایان را وادار به بازگشت به کالس های  درس 

از روستاها  یا  افغانستان  کادرهای جمهوری دموکراتیک مردمی  اغلب  کنند. 

پناهندگان  از  تابستان 1978، سیلی  در  یا کشته می شدند.  و  انداخته  بیرون 

وارد پاکستان شدند و دلیل اصلی خود را اجرای اجباری برنامه سواد آموزی 

برای زنانشان اظهار می کردند. 3 تن از سواد آموزان سازمان زنان در قندهار 

به عنوان سمبل های انقالب ناخواسته کشته شدند. دو مرد همه زنان خانواده 

بهار  اوایل  در   .xviکشتند حرمتی«  »بی  از  جلوگیری  برای  تالشی  در  را  خود 

1979، یک اپوزیسیون اسالمی شروع به سازمان یافتن کرد و دست به چند 

عمل نظامی علیه دولت زد. این اپوزیسیون بعدها به عنوان مجاهدین شناخته 

شد. 

با این وجود جمهوری دموکراتیک افغانستان به برنامه اصالحات خود که به 

شدت توسط فمینیست های مهم افغان همانند آناهیتا راطبزاد تبلیغ می شد 

ادامه داد. حق طالق برای زنان یکی از برجسته ترین اقداماتی بود که معرفی 

به  شد. هرچند که قانون طالق، به خاطر مخالفت اسالمیست های عشیرتی 

توسط  اکثرا  که  خانوادگی  اما محکمه های  نشد،  اعالم  رسما  دولت، هیچ گاه 

قضات زن اداره می شدند، جلساتی را برای شنیدن شکایات زنان ناراضی تشکیل 

دادند و در تالش بودند تا از حق طالق آنها و همچنین سایر موضوعات مرتبط 

مانند نفقه، حضانت کودک و حمایت مالی کودکان، حفاظت کند. 

چشم انداز اصالحات رادیکال تا حدودی توسط جناح گرایی در حزب حاکم و 

رقابت میان دو جناح جمهوری دموکراتیک مردمی افغانستان، یعنی پرچم و 

خلق، نادیده گرفته شدند. در سپتامبر 1979، ریس جمهور تره کی به دستور 

معاون خود، حفیظ الله امین -که مردی بی رحم و جاه طلب بود و صدها تن 

از همرزمان خود را زندانی و اعدام کرد و بعالوه بسیاری را به ناکجا راند - 

کشته شد. رژیم ضیاء الحق در پاکستان که مخالف در دست گرفتن قدرت 

در همسایگی توسط چپ ها بود، از شورش مسلحانه مجاهدین حمایت کرد. 
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در ژوئیه 1979، سازمان سی آی ای عملیات مخفی خود برای حمایت از این 

شورش را آغاز کرد. در دسامبر 1979، ارتش شوروی مداخله کرد و درگیری 

دموکراتیک  جمهوری  جبهه  در  را  کشور  این  داخلی  جنگ  در  خود  نظامی 

او  را گرفت.  کارمل جای وی  ببرک  و  امین کشته شد  نمود.  آغاز  افغانستان 

کسی بود که »مرحله دوم« انقالب ثور را شروع کرد. جنگ داخلی شروع و 

پاکستان حمایت  و  آمریکا  از سوی  تنها  نه  سپس  بین المللی شد. مجاهدین 

و  چین  ایران،  اسالمی  جمهوری  سعودی،  عربستان  سوی  از  بلکه  می شدند، 

کشورهای  سایر  و  مصر  الجزایر،  از  »اسالمیست های  بین المللی«  همچنین 

کارمل  ببرک  یافت،  ادامه  شورش  که  وقتی  می شدند.  حمایت  نیز  مسلمان 

توسط دکتر نجیب الله جایگزین شد. وی ُمِدره تر تلقی می شد و می توانست 

با اپوزیسیون بیشتر کنار بیاید. جمهوری دموکراتیک افغانستان به جمهوری 

افغانستان تبدیل شد و حقوق زنان در برابر مصالح ملی، در الویت دوم قرار 

گرفت و در نهایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حزب وطن تبدیل شد. 

با این وجود جامعه  بین المللی به شدت در برابر دولت کابل خصومت گرا بود.

در حالی که اکثر دنیا بر موضوع جغرافیای سیاسی تخاصم متمرکز بود و 

در حالی که بسیاری از روشنفکران غربی به اصطالح جنبش چریکی شجاعانه 

تاثیرات سیاست های مذهبی  را تشویق می کردند،  علیه دولت دست نشانده 

پناهندگی  در کمپ های   کنترل مجاهدین  زنان تحت  مجاهدین و وضعیت 

در پیشاور در شمال پاکستان نادیده گرفته می شد. نویسندگان غربی اغلب 

ایفا  جهاد  در  زنان  که  نقشی  تا  می آوردند  روی  مبسوطی  استدالل های  به 

نوعی  آنها  انزوای  و  کردن  به سر  اینکه چادر  یا  و  نشان دهند  را  می کردند 

می  رسمیت  به  را  زنان  مجاهدین  اینکه  یا  و  نمی رفت  شمار  به  سرکوب 

الگوی  نوعی  کابل  دولت  اینکه  یا  و  بودند  قائل  ارزش  برایشان  و  شناختند 

»غربی« یا »شوروی مآب« از آزادی زنان و پیشرفت های اجتماعی-اقتصادی را 

اعمال می کردxvii. کسانی که »جنگجویان آزادی« را مورد تقدیر قرار می دادند 

به نظر می رسید که نسبت به اینکه مجاهدین افغانستان برخالف جنبش های 

آزادیبخش، مقاومت و چریکی در جاهای دیگر، شرکت فعال زنان را منع کرده 

بودند، بی توجه بودند. زنان افغان که در پیشاور بیش از حد برجسته بودند و 
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یا صدایشان را بلند می کردند، مورد تهدید قرار گرفته و گاهی کشته می شدند. 

برای مثال، انجمن انقالبی زنان افغانستان که در سال 1977 به عنوان یک گروه 

مائوییستی تاسیس شده بود، در فوریه1987 و پس از آنکه بنیانگذار آن مینا 

کیشور کمال توسط اسالمگراها کشته شد، شهرت یافت. گروهی که مسؤول 

توسط  که  بود  بنیادگرا  اسالمی  حزب  بود  زنان  علیه  خشونت  موارد  بیشتر 

گولبدین حکمتیار هدایت می شد. وی کسی بود که در طول سالیان میزان قابل 

توجهی حمایت نظامی، سیاسی و مالی از سوی آمریکا، پاکستان و عربستان 

سعودی دریافت کرد. 

عالوه بر مردانه کردن فعالیت های سیاسی، مجاهدین تحصیالت دختران و 

اشتغال زنان را رد کردند. به گفته یک ناظر قدیمی افغان، حتی صرف بیان 

تحصیالت برای دختران خفه شده بود و آنهایی که آن را بیان می کردند خائن 

.xviiiو کمونیست نامیده می شدند

در همین رابطه، در سال 1988 حدود 1۰۴6۰۰ پسر و تنها 78۰۰ دختر در 

مدارس ثبت نام شدند. برای پسران ۴86 مدرسه ابتدایی، 161مدرسه متوسطه و 

۴ دبیرستان وجود داشت. برای دختران 76 مدرسه ابتدایی، ۲ مدرسه متوسطه 

وجود داشت و هیچ دبیرستان وجود نداشت. پژوهشی از سوی یونیسف نشان 

داده است که تنها 18۰ زن افغان با تحصیالت دبیرستانی در کمپ ها وجود 

داشت. زنانی که دچار مشکل بودند تنها توسط مددکاران زن می توانستند 

معاینه شوند و تعداد آنها بسیار کم بود. کمپ ویژه زنان بیوه، نوعی زندان 

برای زنان بدون مرد محسوب می شد. 

این  از  بودند  دولت  کنترل  تحت  که  شهرهایی  سایر  و  کابل  میان  اختالف 

وارد  وزیران،  شورای  استثنای  به  زنان،   198۰ دهه  طول  در  نمی شد.  بیشتر 

شامل  سنتی  شورای  یا  جرگه  لویه  شدند.  دولت  و  حزب  مختلف  صفوف 

نماینده زن بود: در سال 1989 پارلمان 7 عضو زن داشت. در سال 1989 زنانی 

ریس  ورداک،  عصمتی  معصومه  مانند  بودند  برجسته  موقعیت های  در  که 

شورای زنان، شفیقه رزمنده، نایب ریس شورای زنان، سریا، مدیر انجمن هالل 

احمر افغان، جراح ارشد بیمارستان نظامی که همچنین لقب ژنرال را بر دوش 
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افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  مرکزی  کمیته  می شد.  شامل  را  می کشید 

چندین عضو زن داشت، از جمله  جمیله پلوشا و روحفظه )عضو جایگزین(، 

یک مادربزرگ طبقه کارگر و »الگوی کارگر« در شرکت ساختمان سازی کابل 

)جایی که وی برق کشی می کرد(. 

داشتند.  زن  شرکت کننده  توجهی  قابل  میزان  جمعی«  »سازمان های  برخی 

جدای از خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اینها شامل شورای اتحادیه های 

و دوستی، شورای  انقالبی، سازمان صلح، همبستگی  صنفی، سازمان جوانان 

زنان  توسط  سازمان ها  این  از  تا  دو  می شدند.  احمر  هالل  انجمن  و  زنان، 

هدایت می شدند: ریس انجمن هالل احمر افغان سریا )بدون فامیل( بود، و 

شورای زنان افغان هم توسط زنان رهبری می شد. در اواخر دهه 198۰، شورای 

زنان افغان )جایگزین DOAW( توسط معصومه عصمتی ورداک و هشت تن 

از زنان دستیارش اداره می شد. 

وقتی که من در ژانویه و فوریه 1989 از کابل دیدن کردم، شرکت هواپیمایی 

آریانا هم زنان و هم مردان را به عنوان خدمتکار استخدام می کرد. یکی از 

کارمندان سازمان صلح، همبستگی و دوستی به من گفت که او یک مرد 37 

ساله است  اما رئیس او زنی است که 1۰ سال از او جوانتر است. زنان گوینده 

رادیو وجود داشتند، همچنین اخبار شامگاهی تلوزیون )چه به زبان پشتو و 

چه دری( توسط یک گوینده مرد و یک گوینده زن بی حجاب خوانده می شد. 

تکنیسین و همچنین خبرنگاران زن برای رادیو و تلوزیون و همچنین روزنامه ها 

دارای  فرش  بافنده  ناشر،  عنوان  به  زنان  می کردند.  کار  کشور  رسانه های  و 

حقوق و کارگران ساخت و ساز کار می کردند و بسیاری از آنها عضو اتحادیه 

پلیس حضور  امنیتی، اطالعاتی و  آژانس های   بودند. زنان در  صنفی مرکزی 

داشتند. همچنین در بخش لجستیک وزارت دفاع، چتربازان و حتی دامپزشکان 

که معموال برای زنان در کشورهای مسلمان ممنوع بود، حضور داشتند. فراتر 

دوره  دانش آموز  دختران  و  بودند  شده  جداسازی  مدارس  ابتدایی،  سطح  از 

متوسطه و دبیرستان توسط معلمان زن درس داده می شدند – این امتیازی بود 

که به عوامل سنت گرا داده شده بود. در دفاتر و سایر محیط های کاری اما، 

جایی برای جداسازی وجود نداشت )در ایران هم همین طور بود(. 
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تأدیب زنان، پوشاندن بدن ها 

با  کار  به  پیشاور  در  پناهنده  زنان  برخی  مجاهدین،  سرکوب  وجود  با 

در  شرکت  و  آموزی،  سواد  کالس های  در  شرکت  امدادی،  سازمان های 

مورد RAWA صحت  در  به ویژه  امر  این  دادند.  ادامه  سیاسی  فعالیت های 

داشت چرا که اعتراض خود را هم رو به دولت کابل و هم مجاهدین ابراز 

می داشت. یک بیانیه که در دسامبر 1988 صادر شده بود به یک افغانستان 

مستقل و دموکراتیک فراخوان داد، جایی که عدالت اجتماعی و حقوق زنان 

بیگناه،  زنان  و  مردان  »کشتن  خاطر  به  را  مجاهدین  و  باشد،  شده  تضمین 

تجاوز، ازدواج اجباری و خصومت با سواد آموزی و تحصیالت زنان« محکوم 

کرد. این بیانیه فعالیت های »غیر دموکراتیک و ضد زنانه« بنیادگراها را محکوم 

کرد و علیه »فاشیزم بنیادگرایانه« هشدار داد. این نگرانیها حقیقی بودند. در 

سال 199۰، یک گروه 8۰ نفره از مالها در پیشاور – که همه آنها از 7 حزبی 

را  می شد  حمایت  غرب  توسط  که  مجاهدین  تبعید«  در  »دولت  که  بودند 

تشکیل می دادند- فتوایی صادر کردند که می گفت زنان نباید از عطر، النگو و 

لباس های غربی استفاده کنند. چادرها باید در تمام مدت بدن آنها را بپوشاند 

و لباس ها نباید از جنسی تولید شود که نرم یا رنگی باشند. زنان نباید در وسط 

خیابان ها راه بروند یا هنگام راه رفتن کمرهای خود را تکان بدهند. آنها نباید 

.xixبا غریبه ها و خارجی ها حرف بزنند، شوخی کنند یا بخندند

پس از عقب نشینی سربازان شوروی دولت نجیب الله تا ۴ سال در قدرت 

باقی ماند اما نهایتا فروپاشید و مجاهدین قدرت را در دست گرفتندxx. اتحاد 

احزاب مجاهدین شروع به جنگیدن با یکدیگر کردند اما همه مردان بر سر 

موضوع زنان اتفاق نظر داشتند. بنابراین اولین دستور دولت جدید این بود 

که همه زنان می بایست برقع بپوشند. ناتوان از برقراری یک دولت باثبات و 

ایجاد امنیت برای افغان ها، دولت رئیس جمهور ربانی بی تاثیر و فاسد بود و 

حومه کشور به کنترل اربابان جنگ درآمد. بنابر گزارش عفو  بین الملل ، بین 

سال های  199۲ تا 1996 ده ها هزار شهروند کشته و تعداد زیادی زن و دختر 

از  مورد تجاوز قرار گرفتندxxi. شهر کابل تماما توسط جنگجویان مجاهدین، 

جمله  احمد شاه مسعود که اکنون کاندید جایزه صلح نوبل است، نابود شد. 
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به خاطر جنایات مجاهدین بود که گروهی از دانشجویان مذهبی که طالبان 

نام داشتند یک ارتش اپوزیسیون را تشکیل دادند و در سپتامبر 1996 و پس 

از یک کارزار خونین ۲ ساله، کابل را تصرف کردند. 

تحصیالت  تنها  که  بود  مردانی  از  متشکل  کالسیک  غیر  ارتش  یک  طالبان 

آنها در مدارس مذهبی غیر مجهز در پیشاور انجام شده بود و دارای دکترین 

سعودی  عربستان  وهابی/سلفی   ایدئولوژی   از  گرفته  الهام  محافظه کارانه 

یا  دموکراتیک  قوانین  مدرن،  دولت  یک  ایده  از  تصویری  هیچ  آنها  بودند. 

مشارکتی، حقوق بشر و حقوق زنان نداشتند. برداشت خاص آنها اسالم به این 

منجر شد که آنها به اعتراض علیه تحصیالت دختران و اشتغال زنان برخیزند 

و همچنین حجاب اجباری شدیدی را اعمال کنند. در این موارد آنها از کمک 

دولت پاکستان برخوردار بودند. وقتی که طالبان در ابتدا به قدرت رسید و 

قوانین  این  اعمال  کرد،  اعالم  را  اجباری  پوشش  مورد  در  قوانین جدید خود 

بسیار بیرحمانه بود. زنانی که رعایت نمی کردند در علن مورد ضرب و شتم 

دوران  در طول   .xxiiاست برای همه روشن  امر  این  قرار می گرفتند. جزئیات 

کشورهای  و  ایران  پاکستان،  به  افغان  پناهجویان  از  دیگری  موج  طالبان، 

غربی پناه آوردند. زنان افغان که از کشورشان خارج شده بودند سازمان ها و 

شبکه های جدیدی را تشکیل دادند و با فمینیست های  بین المللی شروع به کار 

کردند تا وضعیت زنان تحت حکومت طالبان را علنی کنند. برخی زنان شجاع 

باقی ماندند و تحت شرایط سخت برای زنان و دختران کالس های  در کابل 

مخفی تشکیل دادند. 

آنچه در افغانستان در اواخر دهه 197۰ به عنوان یک برنامه اصالحی برای 

حقوق زنان و تغییرات اجتماعی شروع شد، توسط ساختار اجتماعی عشیرتی 

و پدرساالرانه، محیط  بین المللی خصومت آمیز و جنبش های اسالمی تا دندان 

مسلح، به شدت پایمال شد. 

دولت، جامعه و سیاست جنسیتی در ایران

زنان در انقالب ایرانیان علیه شاه که بین 1977 و فوریه 1979 صورت گرفت 
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دیگر، علت  اجتماعی  گروه های   سایر  کردند. همانند  ایفا  نقش چشمگیری 

مخالفت آنها با شاه متفاوت بود: محرومیت اقتصادی، سرکوب سیاسی، ارتباط 

زنان طبقه  زیادی  تعداد  تظاهرات های گسترده شهری شامل  اسالمگرایی.  با 

تمایالت  به  را  اعتراض خود  چادر،  کردن  سر  به  با  که  بود  کارگر  و  متوسط 

بورژوایی و غربی پهلوی ابراز می کردند. بسیاری از زنانی که به عنوان اعتراض 

حجاب بر سر می کردند انتظار نداشتند که حجاب اجباری شود. بنابراین وقتی 

که در فوریه 1979 اولین فراخوان ها برای اعمال حجاب داده شد و از آیت الله 

خمینی نقل قول شد که او تمایل دارد زنان را در لباس مدرن اسالمی ببیند، 

بسیاری از زنان نگران شدند. اعتراضات و بست نشینی هایی توسط چپگراهای 

طبقه متوسط و زنان لیبرال برگزار شد که اکثر آنها عضو سازمان های سیاسی 

یا انجمن های زنان تازه تشکیل شده بود و حمایت بسیار محدودی از سوی 

گروه های اصلی چپ سیاسی به نفع اعتراض زنان ایجاد شد. در نتیجه اعتراض 

زنان، حکم در مورد حجاب -به طور موقت- لغو گردید. با شکست لیبرالها و 

از صحنه سیاسی در سال 1981، اسالمیست ها  آنها  چپها در 198۰ و حذف 

توانستند حجاب را اجباری و آن را به سختی اعمال کنندxxiii. آرایش کردن هم 

با استفاده از رژ لب در علن خالف  ممنوع اعالم شد. برخی زنان جوان که 

قوانین جدید عمل کردند توسط عامالن اخالق عمومی تنبیه شدند: برداشتن 

رژ لب با استفاده از تیغ.

در طول نیمه اول دهه 198۰، در حالی که دولت افغانستان حقوق زنان را 

گسترش می داد و سیاست هایی اتخاذ می کرد تا نقش آنها را در جامعه افزایش 

که  در حالی  انجام می داد.  را  آن  دقیقا عکس  ایران  در  اسالمی  رژیم  دهد، 

جمهوری دموکراتیک افغانستان در محکمه های خانوادگی زنان قاضی منسوب 

کرده بود، جمهوری اسالمی ایران زنان را از ایفای نقش قضاوت منع کرد و زنان 

وکیل را سرکوب می کرد. همچنین الیحه حفاظت از خانواده 1967 و 1973، 

که چند همسری را محدود می کرد، سن ازدواج برای دختران را افزایش می داد 

و به زنان حق طالق می داد لغو شد. رژیم اسالمی جلوگیری از بارداری و طرح 

خانواده را هم لغو کرد. سیاست های جدید زنان را از برخی رشته های درسی، 

ایدئولوژیک  ایران یک کارزار  شغل ها و حرفه ها منع کرد. جمهوری اسالمی 
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گسترده   برای ترویج ارزش های اسالمی و انکار غرب، برجسته کردن نقش زن 

راه  به  قرار می داد  اسالمی  بازسازی جامعه  را محور  در خانواده که حجاب 

انداخت. 

رشد چشمگیر مشارکت علنی زنان شهروند در دهه 196۰ و 197۰ نگرانی 

مهار  برای  فراخوان هایی  به  که  بود  برانگیخته  را  بورژواها  خورده  و  مالها 

زنان منجر شد. زنان غرب زده مسؤول افول ارزش های اسالمی، تنزل فرهنگی، 

پوشش  ایران،  پروژه سیاسی-فرهنگی  در  و تضعیف خانواده شناخته شدند. 

به  تبدیل  حجاب  با  زنان  و  بود  جنسیتی  قوانین  بازتعریف  شاخص  اجباری 

سمبل های تغییر اخالقی و فرهنگی جامعه شدند. موفقیت انقالب و بازگشت 

برخی  که  مسئولیتی   – بود  زنان  کاالیی  از ظاهر  مستقل  اسالمی  ارزش های 

را بسیار طاقت فرسا  اما برخی دیگر آن  تقبل کردند  تمام  با خرسندی  زنان 

می دیدند. همانند افغانستان، زنان، در حمایت و علیه انقالب، تجزیه شدند. 

اما برخالف دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، جمهوری اسالمی ایران در 

ابتدا شامل هیچ زنی در مناصب مهم و علنی نبود. علیرغم اینکه هر دو رژیم 

در مدل و ساختار مردساالر بودند، در ایران به خاطر اینکه این رژیم عمدتا از 

روحانیون تشکیل شده بود، این امر برجستگی بیشتری داشت. 

تاثیرات دخالت جمهوری اسالمی در موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک در 

از  تاثیرات اجتماعی آن – که پس  ابعاد  تعریف جایگاه زنان چشم گیر بود. 

بررسی سرشماری ملی سال 1986 در مورد جمعیت و خانه داری روشن شد – 

شامل افزایش بارداری و رشد جمعیت، کاهش مشارکت زنان در نیروی کار، 

به ویژه در بخش های صنعتی، عدم پیشرفت در سواد آموزی و تحصیالت، و 

روشنی  به  اسالمی  سیاست های  می شد.  مردان  نفع  به  که  جنسیتی  تناسب 

منجر به موقعیتی ضعیف برای زنان شده بود، تسلط مردان را تقویت کرده 

بود، خودمختاری زنان را به خطر انداخته بود، و نوعی روابط جنسیتی ایجاد 

از  نابرابر بودندxxiv. چنین رخدادهایی خود نشانه ای  کرده بود که به شدت 

موفقیت نیات و سیاست های جمهوری اسالمی داشت.

جمهوری  سیاست های  بزرگترین  از  برخی  تضعیف  موجب  نیز  عواملی 
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اسالمی شدند و برنامه های آن در مورد زنان، خانواده و روابط جنسیتی را به 

شدت تضعیف نمودند. این تغییرات پس از مرگ آیت الله خمینی و در طول 

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در چارچوب آزادسازی اقتصادی ]دوره 

سازندگی] و ادغام در اقتصاد جهانی صورت گرفت. در این مدت و در حالی 

که دولت برخی سیاست ها و رویکردهایش را تغییر داد، جامعه مدنی ایران 

پیشرفت کرد و حضور زنده زنان رو آمد. تغییرات بیشتری در طول دو دوره 

ریاست جمهوری محمد خاتمی به ویژه در رابطه با رشد و سرزندگی جامعه 

مدنی ایران و جنبش برای اصالحات سیاسی و فرهنگی صورت گرفت. 

مدرنیسم اسالمی، فمینیسم اسالمی 

مجموعه عوامل اولیه ای که به جمهوری اسالمی و سیاست اسالمیزه کردن آن 

سمت و سو داده اند به ساختار اجتماعی و ماهیت ایدئولوژی اسالمی ایران 

برمی گردند. برخالف افغانستان، ایران از طبقه متوسطه و کارگر گسترده تری 

برخوردار بود که اعضای آن دارای سطح سواد و تحصیالت باالتری بودند. در 

ایران تجربه بسیار طوالنی تر و عمیق تری در مدرنیزه  با افغانستان،  مقایسه 

پیش  ایران  در  شهروند  زنان  نقش  و  است  داشته  اقتصادی  توسعه  و  شدن 

و  انتظارات  روی  بر  قطعا  ایران  شدن  مدرنیزه  بود.  متفاوت تر  انقالب  از 

آرزوهای جامعه ایران تاثیر داشته است و منجر به مقاومت قابل توجه در 

برابر اسالمیزه شدن سختگیرانه شده استxxv. همچنین ممکن است ارزش ها 

و دیدگاه های  برخی اسالمیست ها -چه ایدئولوگ های  انقالب و چه مقامات 

اسالمی،  جمهوری  مقامات  از  بسیاری  باشد.  داده  شکل  هم  را   - جمهوری 

متوسطه  از طبقه  و  عالیه  دارای تحصیالت  برخی رهبران روحانی،  از جمله 

هستند و صنعتی سازی و رشد اقتصادی را ترجیح می دهند. 

قرار  تاثیر  تحت  را  زنان  مورد  در  سیاست ها  که  عواملی  دوم  مجموعه 

بر  ایرانی  با عراق و بسیج همه مردان  داد به جنگ طوالنی )1988-198۰( 

می گردد. این رخداد برخی فرصت های شغلی برای زنان دارای تحصیالت در 

در  کمتری(  حدود  )تا  و  پرورش  و  آموزش  بهداشت،  به ویژه  عمومی،  بخش 
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بخش مدیریت عمومی ایجاد نمود. برای اطمینان، این شغل ها به زنانی که 

دارای ایدئولوژی درستی بودند داده شد، اما نفس حضور زنان، بیانگر عزم و 

انعطاف رژیم بود. سوما، در حالی که زنان از نقش های  عمومی بسیار دلسرد 

می شدند، به طور رسمی از حوزه عمومی منع نشده بودند. عالوه بر آن، رژیم 

با اجازه دادن به اسالمیست های زن برای شرکت در انتخابات مجلس و دادن 

شغل هایی در خدمات مدنی، به آنها پاداش می داد. از ابتدای شروع مجلس 

جمهوری اسالمی در سال 198۰، چهار نماینده زن وجود داشتند که دست کم 

۲ تن از آنها )اعظم طالقانی و مریم بهروزی( به عنوان فمینیست های اسالمی 

مدنی  خدمات  در  زنان  و  زن  مجلس  نمایندگان  از  بسیاری  شدند.  شناخته 

خواستار  دولت  از  اسالمی«(  »فمینیست های   یا  دولتی«  )»فمینیست های  

برابری و فرصت های بیشتر شدند. چهارم، علیرغم اینکه زنان طبقه کارگر بیش 

از همه تحت تاثیر سیاست های شغلی اولیه قرار گرفتند، اما همیشه تعداد 

کمی از آنها وجود داشتند که چه از سر نیاز یا خواسته خود، و چه به این 

خاطر که کارفرماها نمی توانستند مردانی پیدا کنند که آنها را جایگزین کنند، 

در کارخانه ها کار می کردند. این زنان بر خالف این تصور عمل می کردند که 

باید تمام وقت مادری کنند یا حضور آنها در کارخانه جات نامناسب است. 

پنجم، شواهد رشد جمعیت در شرایط کاهش درآمد دولت، بدهی ناشی از 

جنگ با عراق و رشد بیکاری و فقر، برای مقامات نگران کننده بود. بنابراین، 

پس از مرگ آیت الله خمینی، دولت اعتراض خود به طرح خانواده را برگرداند 

و کارزار شدیدی را برای تثبیت رشد جمعیتی آغاز کرد که بسیار مورد پسند 

توزیع  به  شروع  کشور  سراسر  در  خانوادگی  درمانگاه های  گرفت.  قرار  زنان 

بارداری و مشاوره در مورد طرح خانوادگی -که اغلب رایگان  داروهای ضد 

که  بود  تابلوهایی  از  مملو  خیابان ها  تهران،  در   199۴ می  در  کردند.  بود- 

داشتن فرزندان کمتر را ترویج می کرد و خانواده های کوچکتر را به زندگی با 

کیفیت تر و کودکان سالمتر مرتبط می کردxxvi. آمار باروری به ۲.6 برای هر زن 

کاهش یافته است و ایده آل داشتن ۲ فرزند است. 

ششم، در نتیجه فشارهای فمینیست های اسالمی/دولتی، موانع محدودکننده 

انقالب  عالی  شورای   ،199۲ سال  در  شد.  برداشته  زنان  اشتغال  و  تحصیالت 
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فرهنگی برخی سیاست های شلغی برای زنان را به تصویب رساند و در حالی 

که بر روی نقش های  خانوادگی و عدم اتخاذ برخی شغل ها به خاطر اینکه 

و  کار  نیروی  در  زنان  ادغام  می کرد،  تاکید  بودند  نامناسب  اسالمی  به لحاظ 

توجه به نیازها و عالقه های آن را مورد تاکید قرار داد. زنان به ورود به برخی 

در  کار  و  مامایی،  داروسازی،  زایمان،  و  زنان  مانند  فنی  و  علمی  رشته های 

آزمایشگاه ها تشویق شدند. دولت همچنین سیاست خود در مورد زنان در 

حرفه حقوق تغییر داد و در طول دهه 199۰ عرصه حقوق به روی زنان بیشتر 

دادگاه های  در  قاضی  باز شد. »مشاوران حقوقی زن« و همچنین دستیاران 

مدنی ویژه مجاز شدندxxvii. از دهه 199۰ رشد با ثباتی در سهم زنان در مواضع 

دولتی -شاید به خاطر کاهش حقوق دولتی و افزایش شراکت مردان در بخش 

خصوصی -وجود داشته است. این نوعی پیشرفت در پایان دادن به نابرابری 

جنسیتی محسوب می شود. حدود 33٪ از کارمندان بخش عمومی اکنون زن 

و  می کنند  کار  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  در  آنها  اکثر  می باشند. 

تحصیلی  سال  طول  در   .xxviiiدارند دانشگاهی  تحصیالت  آنها  از   ٪35 حدود 

۲۰۰۲-۲۰۰3، برای اولین بار از زمانی که دانشگاه ها در ایران تاسیس شد، ثبت 

نام زنان از مردان بیشتر بود. 

توجه  قابل  ثابت ولی  زنان یک روند  افزایش چشمگیر  در عرصه سیاست، 

بیشتر  به  منجر  تنها  نه   ۲۰۰۰ و   1995 سال  مجلس  انتخابات  داشته است. 

با افکار اصالح طلبانه  شدن نمایندگان زن شد، بلکه به ظهور چندین مدافع 

تغییر رفتار است و  نمایندگان زن مجلس نشانگر  منجر شد. سخنرانی های  

آن  می توان  که  است  با چیزی  بیشتر همخوان  و  اسالمی  کمتر  لحنی  دارای 

مربوط  دفاتری  دولتی  آژانس  و  وزارت  در هر  نامید.  »فمینیسم جهانی«  را 

به امور زنان تاسیس شد. تعدادی از سازمان های غیر دولتی که به امور زنان 

ایجاد  با کتاب ها و مجله ها  رسیدگی می کنند تشکیل شدند. مطبوعات زنان 

فرهنگی،  سیاسی،  مهم  موضوعات  به  زنان  به  مربوط  دروس  و  است  شده 

مذهبی و اجتماعی می پردازد. 

حقیقتا که یکی از نتایج متناقض اسالمیزه شدن ایران شورش خاموش زنان 

است و چیزی که می توان آن را پیش جنبش فمینیستی نامید. آزادسازی در 



155

داستان دو کشور

شماره ۹ . تیر ۹۹

سال های رفسنجانی کمک کننده بود و بیان سازماندهی شده آمال زنان پا به 

پا با جنبش اصالحات برای تغییرات سیاسی و فرهنگی آمده است. بسیاری از 

زنان جوان و سکوالر از حجاب اجباری خوششان نمی آید و موارد متعددی از 

اقدامات اعتراضی )اما نه اعتراضات سازماندهی شده( غیر رسمی و خودجوش 

علیه آن وجود داشته است. بسیاری از مقاالتی که در مطبوعات زنان منتشر 

انتقاد قرار  تابع گرایانه زنان در جمهوری اسالمی را مورد  شده است جایگاه 

رهبران  ایران  در  دادند.  فراخوان  خانواده  قانون  کردن  مدرنیزه  به  دادند 

فمینیستی وجود دارند که هم در کشورشان و هم در سطح  بین المللی شناخته 

شده هستند. اینها شامل زنانی می شوند که تشکیل دهنده یا کمک کننده 

به مجموعه انتشارات زنان )برای مثال، زنان، جنس دوم، فرزانه، حقوق زن، 

روشنگران پرس، روزنامه زن که اکنون تعطیل است(، وکال و متخصصان حقوقی 

که در مورد موانع حقوقی بر سر راه حقوق زنان و برابری روشنگری یا نقد 

می کنند، زنان خودباوری که پرسش هایشان در مورد جایگاه زنان در اسالم و 

جمهوری اسالمی رشته فمینیست اسالمی را تاسیس کرده است، دانشگاهیانی 

که در تالش برای ایجاد دوره ها یا برنامه هایی برای زنان در دانشگاه هایشان 

هستند و یا در مطبوعات زنان در مورد زنان مطلب می نویسند. اتحادی از 

فمینیست های سکوالر و اسالمی شروع به به چالش کشیدن امتیازات نهادینه 

.xxixشده مردان بر زنان کردند

واژه های  کادر  در  را  خواسته هایشان  و  شکایت ها  ایران  در  فمینیست ها 

اسالمی شکل داده اند و از موضوع فرهنگی استفاده کرده اند تا برای حقوق 

زنان و برابری فشار بیاورند. آنها همچنین از لحن سکوالر هم استفاده کردند 

بدینگونه  اشاره کردند و  استانداردهای  بین المللی هم  به کنوانسیون ها و  و 

نمایندگان  کشیده اند.  چالش  به  را  غالب  ایدئولوژیک  و  سیاسی  ساختار 

حقوق زنان در ایران شروع به بازتفسیر فمینیستی قرآن نموده اند که در آن 

محتوای رهایی بخش را برجسته می کنند و با تفاسیر مردساالرانه و کدگزاری 

شده مخالفت می کنند. آنها به اختالف بین ادعای جمهوری اسالمی در مورد 

آزادسازی زنان و حقیقت امتیازات مردساالرانه در زمینه هایی مانند طالق و 

و  کنوانسیون ها  تصویب  به  فراخوان  آنها  کردند.  اشاره  کودک  حق حضانت 
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همه  حذف  برای  ملل  سازمان  کنوانسیون  همانند  استانداردهای  بین المللی 

انواع تبعیض علیه زنان و پایگاه عمل پکن ]کنفرانس زنان] داده اند. آنها در 

فروم های  بین المللی مانند ژرف اندیشی کنفرانس زنان پکن + 5 در ژوئن ۲۰۰۰ 

با فمینیست های جهانی  شرکت کرده اند. آنها زنجیرهایی )هر چند محدود( 

در خارج از ایران تشکیل داده اند. و حمایت های متفاوتی از فمینیست های  

ایرانی که کشورشان را ترک کرده اند و سازمان ها و شبکه های فمینیستی در 

سراسر جهان دریافت کرده اند. 

انتخابات  از  پس  دولت،  در سطح  به موضوع سیاست های جنسیتی  راجع 

انتخاب  تازگی  به  ریاست جمهوری در سال 1997 رئیس جمهور خاتمی که 

شده بود، معصومه ابتکار، یک سخنور تحصیل کرده در آمریکا، را مسؤول امور 

محیط زیست کرد. سپس وزیر فرهنگ، مهاجرانی، اعظم نوری را به عنوان نایب 

رئیس خود در امور قانونی و مجلس منصوب کرد. وزیر کشور عبدالله نوری 

با کاندیدا کردن زهرا شجاعی به عنوان اولین مدیر امور زنان ایران و کسی که 

توسط مطبوعات ایران »یک فعال دیرباز حقوق زنان«، استاد دانشگاه الزهرا 

در تهران و عضو کمیسیون زنان وزارت کشور می نامید،  این روند  را ادامه  

دادxxx. اینها اولین زنانی بودند که پس از انقالب 1979 در مناصب باالی دولتی 

قرار می گرفتند. این پیشرفت ها اما با عکس العمل محافظه کاران روبرو شد. در 

ماه می 1998، اعضای محافظه کار مجلس که مخالف اصالحات و سیاست های 

رئیس جمهور خاتمی بودند، لوایحی را معرفی کردند که حقوق زنان را محدود 

می کرد و مدافعان حقوق زنان هم پس از اینکه رئیس جمهور خاتمی در دور 

دوم خود هیچ زنی را در مناصب وزارتی قرار نداد مایوس شدند. 

حقوق  و  سیاسی  اصالحات  سر  بر  رژیم  درون  در  مخالفت هایی  وجود  با 

 ،199۰ دهه  اواخر  در  که  است  جالب  موضوع  این  یادآوری  ایران،  در  زنان 

موضع طالبان بر سر زنان در افغانستان برای دولت ایران، هم آبروریزی و هم 

خشمگین کننده بود. برایشان آبروریزی بود چون ایران حامی قوی اسالمیزه 

ارتودوکسی  اسالم  مدل  چون  بودند  عصبانی  آنها  آما  بود.  افغانستان  کردن 

 patriarchal Pushtunwali( طالبان – تحت تاثیر ایده پشتونوالی پدرساالرانه

code( – اسالم را بدنام می کرد. در داستان تناقض ها، حتی آیت الله خامنه  ای 
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-جانشین محافظه کار آیت الله خمینی در ایران، که دزد جنبش اصالحات می 

باشد-، قهرمان حقوق زنان افغانستان شد. 

جمعبندی

در اواخر دهه 197۰ انقالب افغانستان به عنوان یک آزمایش اجتماعی شروع 

شد که یک »جمهوری دموکراتیک« و حقوق زنان را برقرار کرد، در حالی که 

نمونه ایران به عنوان یک آزمایش مذهبی شروع شد که یک استبداد مذهبی 

را ایجاد ایجاد و حقوق زنان را لغو کرد. جمهوری دموکراتیک افغانستان به 

عنوان یک رژیم سکوالر شروع شد که به دنبال گسترش حقوق زنان بود، در 

دنبال حذف  به  که  بود  رژیم مذهبی  ایران یک  اسالمی  که جمهوری  حالی 

شد،  لیبرال تر  ایران  که  حالی  در  اما،   199۰ دهه  طول  در  بود.  زنان  نقش 

ایران در  بنیادگرایی سقوط کرد. جمهوری اسالمی  به یک کابوس  افغانستان 

برخوردش با موضوعات اجتماعی و اقتصادی غیرمذهبی تر و سکوالرتر شد در 

حالی که افغانستان زندانی افراط گرایان مذهبی گردید. در حالی که زنان در 

جمهوری اسالمی ایران ظهور و مشارکت عمومی خود را افزایش دادند، اما در 

افغانستان، زنان تقریبا نامرئی شدند. 

پروژه های  افغانستان،  در  و هم  ایران  در  که هم  کرد  نتیجه گیری  می توان 

انقالبی دولت شکست خوردند. در مورد افغانستان، شکست پروژه سیاسی – 

فرهنگی جمهوری دموکراتیک افغانستان با یک تخاصم داخلی خشونت آمیز و 

یک جنگ بین المللی شده روبرو شد. در مورد ایران، شکست پروژه سیاسی – 

فرهنگی با جنبش های غیر خشونت آمیز اجتماعی که اسالم گرایی را رد کردند و 

به دموکراسی و حقوق زنان فراخوان دادند به وجود آمد. یک عامل توضیحی 

دو  هر  انقالبی  دولت های  سیاست های  نتایج  منتظره  غیر  تغییر  در  کلیدی 

کشور به ساختار این دو جامعه و سطح پیشرفت آن ربط دارد: مردساالری 

عشیرتی و عدم پیشرفت در افغانستان در برابر مدرنیسم اسالمی و پیشرفت 

اجتماعی-اقتصادی در ایران. این عوامل بی شک بر روی نتایج در دهه حاضر 

هم تاثیر خواهند گذاشت. 
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این »داستان دو کشوری« است که فصل پایانی آنها هنوز نانوشته است. در 

این میان، بررسی های  تاریخی و جامعه شناختی به برخی الگوها و روندها 

اشاره دارد. اگر ساختار اجتماعی و جامعه مدنی دست کم به اندازه ساختار 

هر  در  جنسیتی  سیاست  پس  هستند،  کننده  تعیین  رژیم  گرایش  و  دولت 

دو کشور توسط چند عامل کلیدی تاثیر پذیر- و پیچیده - خواهد ماند. در 

ایران موارد زیر برجسته هستند: ابعاد گسترده طبقه متوسط، رشد جمعیت 

زنان تحصیل کرده، ظهور یک جامعه مدنی پر جنب و جوش و یک جنبش 

مدنی، حضور یک رژیم مذهبی که نامحبوب ولی قوی است. در افغانستان 

عوامل برجسته اینها را شامل میشوند: ساختار اجتماعی عشیرتی و اخالقی، 

و  اقتصاد  آن،  کرده  تحصیل  زنان  جمعیت  و  متوسط  طبقه  کوچک  ابعاد 

جامعه مدنی توسعه نیافته و دولتی که در داخل و خارج کشور محبوب ولی 

ضعیف است. چیزی در این دو کشور همسایه در حال شکل گیری است یک 

تناقض به نظر می آید: تناقض یک جامعه مدرن و لیبرال که توسط یک رژیم 

نیافته و  تناقض یک جامعه توسعه  ایران حکمرانی می شود، و  غیرلیبرال در 

عمیقا پدرساالرانه که توسط یک رژیم لیبرال و هدایت شده توسط غرب در 

افغانستان حکمرانی می شود. 
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