
 
  

  پيرامون قانون احوال شخصيه اهل تشيع) نما(بيانيه نهضت مدني افغانستان 
  

پس از گذشت ساليان طوالني، خبر تصويب و توشيح قانون احوال شخصيه اهل تشيع تحول مثبتـي اسـت كـه    
به رسميت شناخته شـدن حقـوق طبيعـي و مسـلم مـذهبي بخـش بزرگـي از        . افغانستان آن را تجربه مي كند

ها و تضادهاي  افغانستان گام خردمندانه و بزرگي است كه در شرايط حساس كنوني مي تواند بدبيني شهروندان
ميـان اقـوام و مـذاهب    ايد و پلي شود براي اعتمادسازي مذهبي بر جاي مانده از تاريخ سياه اين سرزمين را بزد

  .مختلف افغانستان
ن، كارشناسان حقوقي و آگاهان مسايل سياسي و اجتماعي قرار گرفـت،  وقتي اين قانون پس از توشيح در معرض قضاوت جهانيااما 

شـيعيان افغانسـتان   . ي هاي طوالني شان به يك فرجام نيكو، آنچنانكه انتظار داشتند، خـتم نشـده اسـت   وانتظار و آرزكه مشخص شد 
خـود شـيعيان افغانسـتان را در پـي داشـته       به نام خويش ثبت كرده اند كه نه تنها اعتراض كارشناسان حقوقي و فقهيامروز قانوني را 

  .هانيان را را نيز برانگيخته استاست، بلكه حيرت ج
  

و واپسگرا دانستن برخي ماده هاي اين قانون، ديدگاه خويش را پيرامون اين قانون اعالم مي  مدنينهضت مدني افغانستان ضمن غير
  :دارد

قـانون  كوتاهي هاي حكومت، از همان ابتدا پروسه تدوين مسوده  و قي و افراد آگاه جامعه تشيع،با غفلت كارشناسان حقو -1
احوال شخصيه اهل تشيع به دست حلقات واپسگراي خاصي افتاد كه بدون توجه به تغييرات و نيازهاي زمـاني و مكـاني،   

ونـق بـاقي   تنظيم كردند كه دكانداري مـذهبي آنـان همچنـان پرر   اي اين مسوده را مطابق منافع و خواستة شان به گونه 
 .همچنان به واپسگرايي سوق دهنديك بار ديگر اين مردم را  21مانده و در قرن 

به دليل اهميت و حساسيتي كه قانون احوال شخصيه دارد، جا داشت كـه بـه تبعيـت از روش تـدوين و تصـويب قـانون        -2
مردم، صاحب نظران و انديشـمندان   اساسي، مسوده اين قانون نيز در ابتدا منتشر مي شد، تا بعد از مطالعه و تعمق كافي

نه اينكه توسط شخص خاصي نوشـته و توسـط محفـل خـاص     . مورد اصالح قرار گرفته، سپس براي تصويب ارائه مي شد
 .پروسه تصويب آن پيگيري شود

اسـان حقـوق و   پيش از اينكه مسوده قانون احوال شخصيه تشيع جهت تصويب به پارلمان تقديم شود، عـده اي از كارشن  -3
اما هم حكومت و هم نمايندگان پارلمان اين هشـدارها را  . مسايل فقهي نسبت به پيامدهاي اين مسوده هشدار داده بودند

لمـان و  بنابراين، مسؤوليت پيامدها و ارائه يك تصوير منفي از شيعيان افغانستان بيش از همه به عهده پار. جدي نگرفتند
 .سؤوليت هاي شان بي دقتي نشان داده اندم حكومت افغانستان است كه در

در برخي اين باور است كه  رضمن احترام به ارزش هاي ديني و مذهبي شيعيان افغانستان، ب) نما(نهضت مدني افغانستان  -4
كرامت انساني زنان تا حد يك برده تنزل يافته و اين امر بـه صـراحت مخـالف روح احكـام ديـن اسـالم،        ،مواد اين قانون

 .ت و شرايط عصر حاضر مي باشدعقالني
اصوال هر قانوني كه در مملكت به تصويب مي رسد بايد در راستاي اصول پذيرفته شده قـانون اساسـي تـدوين شـود، نـه       -5

قانون اساسي افغانستان يك قانون بسيار خوب و حتي در بين كشـورهاي منطقـه جـزو بهتـرين     . متناقض يا متضاد با آن
و در مـوارد  . حالي كه قانون احوال شخصيه فعلي يك قانون واپـس گـرا و متحجرانـه اسـت    قوانين محسوب مي شود، در 

  .متعددي در تناقض و حتي تضاد با اصول و ماده هاي قانون اساسي قرار دارد
د، هشـدار  نـ به حلقات و مجموعه هايي كه خودشان را ولي و قيم شيعيان افغانستان مي دان) نما(نهضت مدني افغانستان  -6

مردم را به بـازي نگيرنـد و آنـان را رو در روي    در پوشش مذهب و به خاطر حفظ منافع خودشان، سرنوشت د كه مي ده
 .جهانيان قرار ندهند

نهضت مدني افغانستان به حكومت افغانستان و نهادهاي حقوقي و تقنيني توصيه مي كند، اينك كه قانون احوال شخصيه  -7
ه سپرده شده اسـت، روي آن كارشناسـي بيشـتري صـورت گيـرد و نظريـات       تشيع جهت تعديل و اصالح به وزارت عدلي

شرايط، نيازها و واقعيت هاي عيني روز و همچنين مطالبات و خواسته هاي مردم در وقي اهل تشيع و نيز قكارشناسان ح
 .نظر گرفته شود
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