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نگاهي به مصاديق خشونت عليه زنان در افغانستان

چكيده

يكي از معضالت حقوق بشر در جامعه افغانستان خشونت عليه زنان ميباشد .خشونت علیه زنان به مفهوم هرگونه
عملی است که مبنای جنسی داشته و فرایند بالقوه آن منجر به آسیب جسمانی ،جنسی و روانی و یا رنج و محنت
زنان گردد.
خشونت علیه زنان به اشکال گوناگون علیه زنان اعمال میشود اما عمدهترین اشکال آن خشونتهای جسمی،
رواني ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و جنسی میباشد که مصادیق آن در قانون منع خشونت علیه زنان لیست گردیده
و جرمانگاری شده است.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان و به تعقیب آن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان كه جديدا ً توسط پارلمان
كشور به تصويب رسيده است گامهای جدید و نیکويي است که در طول ده سال در زمینه منع خشونت علیه زنان از
سوی دولت افغانستان برداشته شده است .طبق ماده دوم قوانین متذکره ،هدف از تصویب اين دو سند مهم ،تأمین
حقوق قانون و حفظ كرامت انساني زن ،حفظ سالمت خانوده و مبارزه علیه رسوم ،عرف و عادات ناپسند که سبب
خشونت علیه زن میگردد ،حمایت از متضرر آزار و اذیت و قربانیان خشونت ،جلوگیری از آزار و اذیت و خشونت علیه
زن ،بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت عليه زن و تعقيب عدلي مرتكبان جرايم خشونت عليه زن ،ميباشد.
در اين قوانين مصادیق آزار و اذیت و خشونت علیه زنان و اصطالحات مرتبط به آن تعریف گردیده است.
بر اساس قوانين مزبور آزار و اذیت و خشونت عليه زنان جرم بوده ،هیچکسی حق ندارد در محل سکونت ،ادارۀ
دولتي يا غيردولتي ،مؤسستا ،محالت عامه ،وسايط نقليه يا ساير محالت ،مرتكب آن گردد ،در صورت ارتكاب مطابق
احكام اين قوانين مجازات ميگردد.
مقايسه گزارشهاي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  1394نسبت به  1393افزایش و نسبت به
 ،1395کاهش را نشان ميباشد.

واژگان کلیدی:

خشونت علیه زنان ،آزار واذیت ،قانون منع خشونت عليه زنان ،قربانيان خشونت ،گزارش کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان.

مقدمه

خشونت عليه زنان به عنوان يكي از معضالت جدي اجتماعي ريشهدارترين ستمي است كه در زمانهای مختلف
بر زنان اعمال شده است .اين معضله كه ريشه عميق در فقر اقتصادي ،فرهنگها ،عرفها ،باورها و عدم آگاهي كافي
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افراد جامعه دارد ،سالها هزاران انسان بي دفاع را به خاطر زن بودن شان به قرباني ميگيرد.
خشونت عليه زنان يك معضل جهاني است ،يعني محدود به كشورهاي عقب افتاده و كشور مسلمان و غير مسلمان
نميشود ،بلكه در سراسر جهان روزانه تعداد زياد زنان در زندگي خانوادگي و اجتماعي شان به داليل گوناگون مورد
خشونت قرار گرفته و از آزار و اذيت جنسي ،جسمي و رواني رنج ميبرند .خشونت عليه زنان عوامل متعدد اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و سياسي دارد ،اما عامل اصلی خشونت علیه زنان ،تسلط مردان بر سرنوشت زنان ميباشد كه بر
اساس ساختار نابرابر اجتماعی و حاكميت فرهنگ مردساالرانه ،به زنان به عنوان جنس دوم و پايينتر از مردان نگاه
میشود .این نوع تلقی و باور سبب توجيه خشونت علیه زنان شده و به آن مشروعیت ميبخشد.
در جامعه افغانستان نيز خشونت عليه زنان سابقه طوالني دارد و زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با
خشونت روبهرو شوند .عالوه بر همسر ،پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز میتوانند به زن خشونت كنند .كه اين
پيامد بدآموزيهايی است كه از يك نسل به نسل ديگر منتقل شده است ،چون به گفته روان شناسان؛ مرداني كه
در كودكي در خانودههايشان شاهد كتك خوردن زنان خانوادهشان بودهاند در بزرگسالي بيشتر مرتكب خشونت
عليه همسران خود ميشوند .بنابراين ،تجارب و بدآموزيهایی كه از اين طريق به نسلهاي بعدي انتقال مييابد ،دور
باطلي را به وجود ميآورد كه به مرور زمان نهتنها باعث كاهش اعتماد به نفس و محدوديت دسترسي زنان به حقوق
و آزاديهايشان ميشود ،بلكه دولت را با مشكالت جدي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي مواجه ميسازد .به اين
خاطر كاهش خشونت عليه زنان نيازمند مبارزه و همكاري مداوم تمام گروههاي اجتماعي بر اساس برنامههاي دقيق
و گسترده ميباشد.
هدف از گیردآوری این مطالب ،آشنايي مختصر با مفاهیم و مصاديق خشونت عليه زنان ميباشد .در اين نوشته
ضمن معرفي اصطالحات مرتبط با خشونت عليه زنان ،تالش شده است تا انواع خشونت عليه زنان بر مبناي مصاديق
خشونت در قانون منع خشونت عليه زنان و قانون منع آزار و اذيت زنان دستهبندي گردد .زيرا در اين قوانين ضمن
تعريف مشخص از اين مفاهيم و مصاديق خشونت عليه زنان به عنوان عمل ضد حقوق بشري جرمانگاري شده است.

مفاهيم

آگاهی و درك درست از مفاهيم مرتبط با خشونت عليه زنان ما را در امر مبارزه با اين پديده و يافتن راه حلهاي
مناسب در اين زمينه كمك ميكند .چون فهم دقيق از اين اصطالحات ما را توانا ميسازد تا در رفتارهاي روزمره خويش
از بهكارگيري كلمات و رفتاري كه شايسته مقام انساني زن نميباشد دوري جسته و به جاي آن در رفتارهاي خود
از واژههايی استفاده نماييم كه درخور و شايسته زنان ميباشد .مث ً
ال وقتي بهدرستي دريابيم كه كلمات مانند عاجزه،
سياسر ،ضعيفه ،عيال ،ناقصالعقل و امثال آن بار معنايي ناتواني و اهانتآميز دارد ،بنابراين هيچگاه در برخوردهاي خود
از اين اصطالحات و مفاهيم استفاده نخواهيم كرد و در عوض آن از واژههاي مانند ،خانم ،گرفتن اساميشان به صورت
محترمانه و امثال آن استفاده خواهيم كرد .طوري كه براي مردان آقا و يا اساميشان را استفاده ميكنيم.
در زير تعدادي از اصطالحاتي كه در قوانين منع خشونت عليه زنان و منع آزار واذيت زنان آمده است مفاهيم آن
به صورت مختصر توضيح داده ميشود:
۱ .زن :عبارت از اناث بالغ و نابال غمیباش د.
ن
۲ .خشونت :ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون 1است که موجب صدمه ب هشخصیت ،جسم ،مالیاروا 
زن میگرد د.
۳ .تجاوز جنسی :ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراهیا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز بر
ت.
عفت و ناموس زن اس 
 .1در قانون منع خشونت عليه زنان  22مورد از مصاديق خشونت عليه زنان ليست گرديده است كه اين مصاديق در دستهبنديهاي خشونت عليه زنان آمده
است.
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.۴بد دادن :به شوهر دادن زن است در ازای پول یا صلح به ارتباط قتل،تجاوز جنسی یا سایر احوال بهپیروی
از رسوم ،عرف و عادات ناپسند.
 .۵تحقیر :ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن
گردد.
.۶تخویف (ایجاد خوف) :ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجا درعب و ترس زن
گردد.
.۷انزوای اجباری :ممانعت از دید و بازدید زن بامحارم شرعی میباش د.
8 .تدابیر پيشگيرانه :اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت وجلوگیری از وقوع آن اتخاذ
میگرد د.
2
.9تدابیر حمایتی :اقدامات عملی است کـه به منظور حمایت از مجنیعلیها (متضرر خشونت) اتخاذ میگردد.
 .10آزار و اذیت :عبارت است از تماس بدنی ،خواست نامشروع ،آزار کالمی ،غیر کالمی و یا هر عملی که
موجب صدمه روانی ،جسمانی وتوهین به کرامت انسانی زن و طفل گردد.
 .11خواست نامشروع :تقاضاي مرد از زن و طفل به انجام عملي كه انگيزه جنسي داشته باشد.
 .12تماس بدني :لمس كردن بدن زن و طرف به مقصد ضرر يا آسيب رسانيدن سطحي بر بدن زن و طفل به
طور عمدي است.
 .13آزار كالمي :به كار بردن كلمات ،جمالت ،شوخيها و طنزهاي غيراخالقي ،توصيف از بدن ،رفتار يا لباس و
مزاحمت تلفوني است كه به آرامش و امنيت رواني زن و طفل صدمه برساند.
 .14آزار غيركالمي :به نمايش گذاشتن تصاوير يا مطاب توهينآميز در رابطه به مسايل جنسي در رسانهها و
شبكههاي اجتماعي يا ايميل كردن ،عكس گرفتن ،نشر يا پخش فلم ،تصوير زن يا خانوادهها و ساير موارد به هر
وسيله كه باعث صدمه به شخصيت زن و طفل و سالمت رواني آنها گردد.
3
 .15محالت و اماكن عام :فضاي باز و يا بسته اي كه در آن افراد حق رفت و آمد داشته باشد".

خشونت چيست؟

خشونت به هرنوع رفتار و الفاظي اطالق ميشود که باعث آسیب دیدن یا آزار فرد يا افراد دیگر شود .وقتی کسی
به قصد آسیب زدن ،حركات و رفتاري را انجام ميدهد یا حرفی ميزند که به شخص مقابلش اذیت و آزار ي ميرساند،
عمل خشونت را انجام داده است .براي واژه خشونت تعاريف گوناگوني وجود دارد .بعضيها صرف تهاجم فزيكي را
خشونت ميدانند در حالي كه خشونت ابعاد مختلف دارد ممكن است خشونت به گون ه لفظي ،ساختاري و يا فرهنگي
صورت گیرد .كه از اين طريق به فرد يا گروهي از افراد جامعه آسيب بزند.
براي درك بهتر اين مفهوم چند تعريف را در زير ميآوريم :در فرهنگ سخن ،خشونت رفتاري همراه با عصبانيت
4
و اذيت و آزار جسمي يا روحي كسي معني شده است.
یا" :هر عمل مادي يا معنوي كه باعث آزار دادن طرف مقابل شود زير نام خشونت قرار ميگيرد .خشونت جسمي،
5
رواني ،جنسي و رفتاري ،همه از انواع خشونت محسوب ميشود".
به عبارت ديگر" ،خشونت مشتمل است بر فعاليتها ،الفاظ ،ذهنيتها و سيستمهايي كه مردم را از رسيدن به
 . 2قانون منع خشونت عليه زنان ،ماده .3
 . 3قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال.
 . 4فرهنگ فشرده سخن.1382 ،
 . 5مهرانگيز كار ،پزوهشي درباره خشونت عليه زنان در ايران ،انتشارات روشنگران و و مطالعات زنان ،تهران ،1379 ،ص .439
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استعدادهاي عاليشان مانع شده و باعث زيان هاي فزيكي ،رواني ،اجتماعي و يا محيطي گردد".
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خشونت عليه زنان چيست؟

خشونت عليه زنان به حيث معضل جهاني و بدون مرز چالش و تهديد جدي فراراه تأمين حقوق بشر ميباشد .به
اين خاطر نهادهاي جهاني مانند سازمان ملل متحد و سازمانهاي مدافع حقوق بشر را نيز وادار نموده است تا در برابر
اين موضوع واكنش نشان دهند ،چون ،تأمين حقوق بشر نيازمند جامعه مرفه و مدني و عاري از هرگونه تبعيض و
خشونت است كه در آن حيثيت ذاتي هرفرد انساني مورد حمايت و احترام قرار گيرد.
در چهارمین کنفرانس حقوق بشر در وین (سال  )97خشونت علیه زنان یکی از سوژه های دارای اولویت برای
بررسی در کنفرانس تشخیص داده شد و این نکته مهم مورد تأکید قرار گرفت که خشونت جسم ،روان و آزادی زنان
را تهدید میکند زیرا مردان در اعمال خشونت نقش اصلی را دارند.
شرکتکنندگان این کنفرانس تأکید کردند که قضات ،دفاتر پولیس ،دفاتر وکالت ،کانونهای حمایت از خانواده،
معلمان ،پدران و به طور کلی حامیان حقوق زنان باید ریشههای فرهنگی«همسر آزاری» را بررسی کنند .همچنین آنها
اعالم کردند که نگرش مردان نسبت به زنان را باید تغییر داد و زنان نیز باید به مردان یاری رسانند تا در برداشتهای
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خود نسبت به افراد جنس زن تجدید نظر کنند.
همچنین اسناد بينالمللي حقوق بشر كه در اين زمينه به تصويب رسيده است ،دولتها را مكلف ميسازد تا براي
رفع تبعيض و خشونت عليه زنان اقدامات عملي را روي دست گيرند .چون خشونت عليه زنان ريشه در تبعيض دارد،
تبعيضي كه مانع برابري زن با مرد در تمام عرصههاي زندگي ميشود .افغانستان از جمله كشورهايي است كه عضويت
اعالميه محو خشونت عليه زنان و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را حاصل نموده است.
اين مهم در اعالمیه رفع خشونت علیه زنان 8چنين تعريف شده است« :خشونت به معناي هرگونه عمل خشونتآميز
بر مبناي جنسيت است كه باعث بروز آسيبهاي جسمي و جنسي و رواني يا رنج و آزار زنان ،از جمله تهديد به انجام
9
اين اعمال ،محروميتهاي اجباري يا اختياري از آزادي در زندگي خصوصي و اجتماعي ميشود».
يا به تعريف ديگر« ،خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونتآميز بر اساس جنس است كه به آسيب يا
رنجاندن جسمي ،جنسي يا رواني زنان منجر بشود ،يا احتمال ميرود كه منجر شود ،از جمله تهديدات يا اعمال مشابه،
10
اجبار يا محروم كردن مستبدانه زنان از آزادي ،كه در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود».
اما در قانون منع خشونت عليه زنان ،ارتكاب اعمال مندرج ماده پنجم 11اين قانون كه موجب صدمه به شخصيت،
12
جسم ،مال يا روان زن ميگردد ،خشونت گفته ميشود.
ن هرگونه عملی که مبنای جنسی داشته باشد و باعث آسیب جسمانی ،جنسی ،روانی و یا رنج و محنت زنان
بنابراي 
گردد خشونت ناميده ميشود.
در تعاريف فوق دو نكته قابل تأمل است ،اول اينكه تمام الفاظ ،حركات و رفتار خشونت آميز بر مبناي جنس يعني
زن بودن صورت ميگيرد .يعني به خاطر اينكه زن هست مورد خشونت قرار ميگيرد .دوم اينكه اين خشونت به جسم
و روان زن آسيب ميرساند و در نهايت امر منجر به نقض حقوق بشري زنان ميگردد.

 . 6شبكه جامعه مدني و حقوق بشر ،دستنامه آموزشي حقوق بشر ،نمودار شماره  ،25كابل  ،1384ص .174
 . 7مهرانگيز كار ،پیشین ،ص .۱۴
 . 8مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  1393به منظور مبارزه با خشونت عليه زنان در سراسر جهان ،اعالميه رفع خشونت عليه زنان را تصويب كرد .طبق
اين اعالميه هر گونه خشونت عليه زنان ممنوع قرار داده شده است.
 . 9اعالميه محو خشونت عليه زنان ،اعالم شده در قطعنامه  48/104مورخ  20دسامبر  1993مجموع عمومي سازمان ملل متحد.
 . 10شبكه جامعه مدني و حقوق بشر ،خشونت خانوادگي ،عوامل و راهكارهاي مقابله با آن ،كابل ،1388 ،ص .11
 . 11در ماده پنجم قانون منع خشونت عليه زنان  22مورد كه شامل تجاوز جنسي ،مجبور نمودن به فحشاء و ...ميشود ،خشونت تعريف گرديدهاند.
 . 12قانون منع خشونت عليه زنان ،ماده .3
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انواع خشونت عليه زنان

قانون منع خشونت عليه زنان و قانون منع آزار و اذيت زنان و كودكان دو سند مهم و معتبرند كه در سطح ملی
دولت افغانستان را مكلف ميسازد تا در مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان به صورت جدي اقدامات عملي
نمايد .تصويب اين دو قانون از اساسیترین کارهایی است که دولت افغانستان در جریان ده سال گذشته ،در جهت رفع
تبعیض و خشونت علیه زنان انجام داده است.
بر اساس ماده دوم هردو قانون ،هدف از تصویب آنها ،تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن ،حفظ سالمت
خانواده و مبارزه علیه رسوم ،عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن میگردد ،فراهم نمودن محيط مناسب
و مصئون كاري و تعليمي ،حمايت از متضرر آزار و اذيت و قربانیان خشونت ،جلوگیری از آزار و اذيت و خشونت علیه
زن ،بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد آزار و اذيت و خشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکبان جرم خشونت علیه
زن ،میباشد.
خشونت عليه زنان انواع و اشكال گوناگون دارد ،اما در اين نوشته تالش صورت گرفته است تا دستهبنديهای
خشونت علیه زنان بر مبناي مصاديقي كه در قانون منع خشونت عليه زنان ليست گرديده است انجام شود .طبق اين
مصاديق ،خشونت عليه زنان را به دستههاي چون خشونت فزيكي ،رواني ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي تقسيمبندي
نموده و هر بخش را به صورت جداگانه شرح ميدهيم.
1.1خشونت فزيكي
خشونت فزيكي شايعترين نوع خشونت عليه زنان به حساب ميآيد .اين نوع از خشونت ،قرباني (زن) را به صورت
جسمي آسيب ميرساند .اين دسته از خشونت به هرگونه رفتار غيراجتماعي اطالق ميشود كه ممكن است از لمس
كردن بدن زن شروع شده و گاهي تا مرحله تجاوز جنسي ،جسم زن را مورد آزار قرار ميدهد.
«بهاي خشونت جسمي عبارت است از شكستگي يكي از اعضاي بدن ،پارگي ،زخمها ،بريدگيها ،كبوديها،
جراحات داخلي ،ضربه مغزي ،آسيب اعضاي تناسي ،عدم توانايي در وضع حمل ،سقط جنين ،بيماريهاي جنسي،
13
حاملگي هاي ناخواسته و اقدام به سقط جنين غير قانوني ،مرگ زن در اثر آسيبهاي جسمي».
اما آنچه در قانون منع خشونت عليه زنان به عنوان مصاديق اين دسته از خشونت عليه زنان آمده است عبارتند از:
لت و كوب؛آتش زدن و يا استعمال مواد كيمياوي ،زهری و سایر مواد ضررناک؛مجروح و یا معلول نمودن؛تجاوز جنسي؛کار اجباری؛از مجموع آمار خشونت علیه زنان یعنی « 2621موردی که در جریان هشت ماه سال 1395در بانك اطالعات
كميسيون به ثبت رسیده است 762 ،مورد آن را خشونتهای فزیکی و جسمی ميباشد كه  688قضيه لت و كوب،
14
 5مورد سوختاندن 35 ،مورد مجروح كردن 24 ،مورد كار اجباري 3 ،مورد قتل و  5مورد آن آتش زدن بوده است».
اين بدين معني است كه خشونت جسمي و لت وكوب زنان گستردهترين نوع خشونت عليه زنان را در افغانستان
تشكيل ميدهد .اما موارد خشنتر و خشونت عليه زنان نيز وجود دارد كه ميتوان از مواردي چون قتل ،مجروح كردن
با استفاده از چاقو ،كارت و سالحهاي گرم ،سوختاندن و قطع اعضا نام برد كه در موارد زيادي اين نوع خشونتها
به مرگ قرباني ميانجامد .موضوع قتل زنان كه در اكثر موارد كه با توجيهات ناموسي و حيثيتي انجام ميشود از
تكاندهندهترين خشونتهايي است كه عليه زنان در كشور اعمال ميشود .چنانچه طبق گزارش كميسيون در هشت
 . 13مهرانگيز كار ،پيشين ،ص .292
 . 14كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،پيشين ،ص .9
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ماه سال 1395تعداد  160مورد قضيه قتل زنان مستند شده كه از اين ميان  119مورد آن را قتل هاي ناموسي
15
تشكيل ميدهد .كه اكثر آنها در زون شمال اتفاق افتاده است.
59
2.2خشونت رواني
خشونت زباني و رواني كه يكي از گستردهترين نوع دیگر خشونت عليه زنان ميباشد شرافت ،آبرو ،غرور و اعتماد
به نفس زن را به صورت جدي مورد تعرض قرار داده و متأثر ميسازد .اين نوع از خشونت كه متاسفانه كمتر به عنوان
خشونت مورد توجه قرار ميگيرد ،آثار منفي را بر شخصيت ،روان ،زندگي شخصي و اجتماعي زن به جا ميگذارد.
خشونتهاي زباني و روانی عليه زنان هم در داخل خانواده و هم در محالت عامه به اشكال گوناگون اتفاق ميافتد.
توهين و تحقير ،تهدید به طالق کردن ،ازدواج با زن دوم ،آزار و اذيت خياباني از مصاديق بارز آن ميباشد كه روزانه
صدها زن آن را تجربه مينمايند .طبق گزارش كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در هشت ماه نخست سال
« 1395تعداد  504مورد استهزا و تمسخر و يا سخنان تحقيرآميز مانند فحش و دشنام به زنان 36 ،مورد اتهام يا
تهمت زدن به شخصيت و رفتار زنان 30 ،مورد تهديد به قتل 114 ،مورد تهديد به طالق و گرفتن طفل و ازدواج مجدد
از سوي همسر ،تهديد به اخراج از منزل ،تهديد به بيسرنوشتي 10 ،مورد تهديد به خاطر نداشتن طفل يا نداشتن
16
طفل پسر و  74مورد انزواي اجباري بوده است».
در خشونتهاي لفظي و رواني قربانيان خشونت از لحاظ رواني آسيب ميبينند .كه متاسفانه در افغانستان كمتر
مورد ارزيابي و توجه قرار ميگيرد .مصادیقی که در قانون منع خشونت عليه زنان به حیث خشونت روانی تصريح
گرديده است عبارتاند از:
دشنام؛تحقیر و تخویف؛مجبور نمودن به خودسوزی ،خود کشی و یا استعمال مواد مضر؛ازدواج با بیش از یک زن (بدون در نظر گرفتن تامین عدالت بین زوجهها ،کفایت مالی و مصلحتمشروع؛
انزوای اجباری (ممانعت از دید و بازدید با محارم شرعی)؛خشونتهاي رواني كه بر زنان اعمال ميشود پيامدهاي ناگوار زير را به دنبال دارد:
سرخوردگي ،اظطراب و استرس ،نااميدي ،خود حقيربيني ،عقده نسبت به ديگران ،از كار افتادگي ادراكي ،از بين
رفتن اعتماد به نفس ،انواع افسردگي ها ،عدم كفايت زن در مديريت خانواده ،انزوا و كمجرئتي ،تقليل جاهطلبي در
محيط كار ،گريز از مشاركت در امور اجتماعي ،بازسازي رفتار خشونتآميز در بچهها ،عدم كارآيي زن در محيط كار
(كه گاهي به اخراج او منجر ميشود) ،پناه بردن به دواهاي روان گردان ،پناه بردن به فالگيري و رمالي ،از دست رفتن
استعدادهاي بالقوه زن ،دست زدن به خودكشي ،از دست دادن اعتبار اجتماعي و خانوادگي.
«خشونت رواني ابزار نيرومندي است كه در سايه آن زنان و دختران تابع و مطيع مردان ميشوند .اين خشونت
در زندگي شغلي و اجتماعي نيز اعمال ميشود و به سركوب زنان در محيط كار و تقليل حس جاهطلبي در آنها
ميانجامد .مردان گاهي زنان همكار خود را به قدري دستكم ميگيرند و آنها را چنان ناتوان ميانگارند كه بهتدريج
زنان باور ميكنند فاقد كارآيي بوده و نميتوانند با مردان به رقابت برخيزند .در نتيجه آنها حاشيه نشين شده و از
17
صحنه ميگريزند».
يكي از عوامل خشونتهاي رواني عليه زنان در جامعه ما كه مدام امنيت رواني را در زندگي زنان از ايشان ميگيرد،
 . 15همان ،ص .9
 . 16همان ،ص .14
 . 17مهرانگيز كار ،پيشين ،ص .354
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صالحيت و مجوز مردان براي چند همسري ميباشد .اين امر در زندگي اكثر زنان به صورت كابوس آنان را از نظر رواني
آزار ميدهد« .حتي اگر مردي در طول عمر خود به همسرش وفادار باقي بماند ،بازهم اين دلهره و نگراني از لحاظ
رواني براي زن وجود دارد كه مبادا روزي شوهرش از اين حق قانوني خود استفاده نمايد .مث ً
ال ترسانيدن زنان از طالق
و گرفتن زن دوم و امثال آن كه روزانه دهها مورد اتفاق ميافتد» 18،نمونههاي روشني بر اين مدعا ميباشد.
3.3خشونت فرهنگي
دسته ديگري از خشونت عليه زنان خشونتهايی است كه ريشه در فرهنگ جامعه دارد .اين نوع خشونت به نسبت
ساختار فرهنگي انسانهاي زن را به قرباني ميگيرد .چون قدرت گستردهاي كه عرف و فرهنگ جامعه افغانستان به
مرد اهدا كرده است ،سبب ميشود تا مرد خود را به عنوان رييس خانواده احساس نموده و در حوزه خصوصي خانواده
عليه زنان اعمال خشونت نمايد.
«نظام پدرساالر نوعي سازمان اجتماعي است كه در آن اعمال قدرت خانگي و سياسي در دست مردان است .از
مظاهر اين نظام ،برتري جنس مذكر در مقابل قوانين و نظرات اجتماعي است .در چنين نظامي زن در قيموميت دایمي
مرد است 19».به این ترتیب ،استقرار فرهنگ مردساالرانه در جامعه افغانستان يكي از عوامل اساسي است كه در به
وجود آوردن ساختار فرهنگي و اجتماعي تبعيض آميز و خشونت پرور عليه زنان نقش تعيينكننده دارد.
اين دسته از خشونت مواردي از قبيل خرید و فروش به منظوریا بهانه ازدواج ،بد دادن ،نکاح اجباري ،ممانعت از
حق ازدواجیا حق انتخاب زوج ،نکاح قبل از سن قانونی را شامل ميشود.
4.4خشونت اجتماعي
بخشي از خشونتها به خاطر ساختار اجتماعي جامعه بر زنان تحميل ميشود .براساس ساختار اجتماعي جامعه
افغانستان مردان از قدرت بيشتر و زنان از قدرت كمتر برخوردارند .به همين خاطر «زماني كه مرد احساس ميكند كه
شالودة قدرت انحصاري و رياستش مورد تهديد است ،دست به خشونت جسمي و رواني ميزند؛ براي زن محدوديت
و مشقت مالي ايجاد ميكند و با استفاده از اختيارات مطلقه خود حتي روابط او را با دوستان و افراد خانواده كنترول
20
ميكند ،به حدي كه ميتواند عم ً
ال زن را در خانهاش زنداني كند».
مصداقهاي خشونتهاي اجتماعي عبارتند از مجبور نمودن به فحشا ،ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر آن
به نحوی که به شخصیت وی لطمه وارد شود ،آزار و اذیت ،اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر ،ممانعت از حق تعلیم،
تحصیل ،کار و دسترسی به خدمات صحی.
5.5خشونت اقتصادي
همچنانكه فقدان استقاللاقتصادی زنان يكي از مهمترين عوامل خشونت عليه زنان محسوب ميشود ،اين
وابستگي زنان به شوهرانشان باعث ميشود تا زنان در سطح اجتماع در موقعیت پايينتر نسبت به مردان قرار گرفته
و به حضور و نقش آنان در تصميمگيريهاي خانوادگي اهميت داده نشود.
در بسياري از نقاط جهان ،زنان نيروي كار بيجيرهند و بايد تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت كنند بيآنكه امنيت
اقتصادي داشته باشند .آنان دسترسي به منابع اقتصادي ندارند و به همين دليل تا آخر عمر كام ً
ال وابسته به مرد
خانواده يا افراد ذكور باقي ميمانند .چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتي نشان دهند ،ادامه زندگي زنان
جدا ً به مخاطره ميافتد؛ گاه دچار سوءتغذيه ميشوند و گاه حتي به ابتداييترين ضروريات زندگي دسترسي ندارند .در
خانوادههاي فقير ،بهخصوص ،محدوديت دسترسي زنان به پول نقد مسأله مرگ و زندگي محسوب ميشود ،خصوصاً
وقتي كه مرد اولويتهاي ديگري خارج از قلمرو منزل و خانواده براي خود قايل است.
مردان خانواده گاهي حتي زنان را از درآمد يا ارث خود محروم ميكنند .برخي از زنان بعد از ازدواج نيز به علت
عوامل فرهنگي در خانه حبس ميشوند و شوهرانشان اجازه اشتغال به آنان را نميدهند .در جوامعي كه زنان اغلب
 . 18همان ،ص .355
 . 19زهرا تشكري ،زن در نگاه روشنفكران ،ناشر كتاب طه ،قم ،1381 ،ص .96
 . 20مهرانگيز كار ،پيشين ،ص .39

نگاهي به مصاديق خشونت عليه زنان در افغانستان

9

سواد خواندن و نوشتن يا تجربه سرمايهگذاري را ندارند ،اين محروميت ابزاري ميشود براي تشديد وابستگي آنان به
مردي كه با او زندگي ميكند و اغلب قرباني خواستههاي فزاينده همان مرد ميشوند.
طبق قانون منع خشونت علیه زنان ،مواردي چون؛ منع تصرف در ارث ،منع تصرف اموال شخصی ،نفی قرابت
(انکار از خویشاوندی زن به خاطر محروم ساختن از ارث و سایر حقوق شرعی) از عمدهترین مصادیق خشونتهای
اقتصادی علیه زنان میباشد .خشونت مالي يا اقتصادي به اشكال گوناگون زندگي زنان را تحت تأثير قرار ميدهد .كه
در زير تعدادي از اين موارد را ميآوريم:
محروميت زنان از سواد و عدم دسترسي به فرصتهاي حرفهآموزي.امنيت شغلي زنان در دوران بعد از رخصتي زايمان در خطر قرار ميگيرد.زنان ،در عمل ،از دستمزد كمتري در محيط كار بهره ميبرند.شوهر مجوز شرعي و سنتي در اختيار دارد و ميتواند با استفاده از آن مانع اشتغال همسرش شود.با وجودي كه حقي بر مهريه دارند ،اما چون طالق حق مطلق مردان است ،اغلب همين حقوق مالي را دربدل گرفتن طالق ميبخشند و دست خالي رها ميشوند.
اكثرا ً زنان شاغل تمام درآمد خود را طي سالها كه به خانه ميبرند خرچ ميكنند .در صورت وقوع طالق يا مرگ21
شوهر يا ازدواج مجدد شوهر بهشدت گرفتار فقر ميشوند و در ايام پيري تنها ميمانند.
در جريان هشت ماه سال 1395تعداد  548مورد خشونت اقتصادي در بانك اطالعات كمسيون به ثبت رسيده
است ،كه از اين ميان « 406مورد آن محروميت زنان از دريافت نفقه 47 ،مورد منع تصرف در اموال شخصي 44 ،مورد
22
عدم دسترسي به حق ميراث 33 ،مورد نپرداختن مهريه 11 ،مورد ممانعت از حق كار ميباشد».

تحليل وضعيت خشونت عليه زنان در افغانستان

در ظاهر امر تصور عمومي اين است كه در جامعه افغاني نسبت به زنان احترام خاصي وجود دارد ،اما اگر نگاه عميق
به واقعيتهاي اجتماعي و رفتارهاي افراد نسبت به زنان داشته باشيم به يك واقعيت ديگري ميرسيم كه روزانه صدها
زن در افغانستان خواسته يا ناخواسته با حركات ،گفتار و رفتار مردان جامعه ما مورد خشونت قرار ميگيرند.
با وجودی که دولت افغانستان تاحال به تعداد زیادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر ملحق شده و یا آنها را تصویب
نموده است،همچنین با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جامعه مدنی تالش نموده است تا از طريق
گنجانيدن حقوق زنان در نصاب تعلیمی مکاتب ،دانشگاهها ،دارالمعلمینها و مراکز آموزشی نظامی و ايجاد شبكههاي
دادخواهي تغييري را در نگرشهاي خشونتپرور و تحقيرآميز نسبت به زنان در جامعه به وجود آورد ،اما خشونتهايی
كه روزانه زنان افغانستان به آن روبهرویند تكاندهنده است .قضاياي خشونت عليه سحرگل ،شالق خوردن دو جوان
در واليت غور ،قضيه ريزهگل و قتل فرخنده در مركز شهر كابل و دهها قضيه ديگر امثال آن هولناكترين مصاديق
خشونت عليه زنان در عصر حاضر ميباشد كه تا حال متأسفانه از سوي دولت افغانستان به صورت جدي مورد توجه
و پيگيري قرار نگرفته است.
تالشهاي پيگيري كه از جانب كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ساير نهادهاي مدافع حقوق زنان در
راستاي ثبت قضاياي خشونت عليه زنان انجام شده است درخور ستايش است ،اما با آنهم كشف و جمعآوري آمار
دقيق و واقعي خشونت عليه زنان در سطح كشور يك امر مشكل ميباشد .زيرا حاكميت عرف و عنعات ناپسند و نبود
امینت و عدم دسترسی به برخی از مناطق ناامن كشور مهمترين موانعياند كه سد راه مراجعه زنان به نهادهای عدلی
و قضایی کشور شده و چالشهاي عمده را برای تحقق برنامهها و انجام مصاحبهها و مشاهدات به وجود آورده است.
مطابق گزارش كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها طی هشت ماه سال 1395تعداد  2621مورد خشونت
 . 21مهرانگيز كار ،پيشين ،ص .366
 . 22كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،پيشين ،ص .15
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عليه زنان از طريق دفاتر ساحوي و اليتي در بانك اطالعات اين كميسيون به ثبت رسيده است .در حالي كه اين رقم
در شش ماه نخست سال  1394به  2579مورد و در شش ماه نخست سال  1393به  2403مورد میرسید که این
رقم  7.32درصد افزایش را در سال  1394نشان میدهد 23.چنانچه اگر اين ارقام را به صورت ماهانه محاسبه نماييم
ديده ميشود كه ارقام سال  1395با سال  94حدود  4درصد كاهش را نشان ميدهد؛ مث ً
ال:
تعداد خشونت به صورت ماهانه در سال 1395به  327مورد ميرسد؛
ارقام خشونت به صورت ماهانه در سال 1394تعداد  429مورد ثبت شده است؛
اين ارقام به صورت ماهانه در سال  1393به  400مورد ميرسيد.
ارقام فوق را اگر به صورت شش ماه در نظر بگيريم ،ديده ميشود كه کاهش فی ماه حدود  102مورد در سال
 1395نسبت به سال  1394بوده است .چون تعداد خشونت در شش ماه  1395حدود  2413مورد و در شش ماه
 1394حدود  2579مورد ميباشد يعني نسبت به سال جاري  166مورد بیشتر بوده است .كاهش خشونت عليه زنان
نوعي اميدواري و نشانگر تأثيرات كار نهادهاي مدافع حقوق زنان در افغانستان ميباشد.
اين در حالي است كه ظرفيتهاي قانوني براي حمايت از زنان و آزاديهايشان هم در سطح ملي و هم در سطح
بينالمللي وجود دارد که هر کدام به صورت جداگانه توضیح داده ميشود:

ظرفیتهای حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان افغانستان
یک :ظرفیتهای حقوقی و قانونی در قوانین ملی
مبتنی بر مواد قانون اساسی ،قانون منع خشونت علیه زن ،قانون مدنی ،قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،قانون
مبارزه با قاچاق انسان ،قانون مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان و سایر قوانین عادی کشور ،دولت افغانستان مکلف به
اتخاذ و حمایت تدابیر مؤثر جهت مبارزه با تبعیض و خشونت علیه تمام شهروندان به خصوص زنان کشور میباشد .در
زیر مواد قوانین متذکره که به صورت مشخص زنان را مورد حمایت قرار داده است را میآوریم:
1.1ماده 22قانون اساسی هرنوع تبعیض بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را در برابر
قانون تسجیل نموده است.
2.2ماده 44قانون اساسی ،دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامههای انکشافی سواد آموزی و انکشاف
آموزش زنان نموده است.
ماده  44قانون اساسی جدید افغانستان ،نشاندهنده آن است که قانونگذاران به نحوی تالش نمودهاند تا
از طریق اعمال تبعیض مثبت زنان را مورد حمایت قرار دهند و دولت افغانستان رامکلف نموده است تا در
زمینه حق آموزش و پرورش زنان به صورت خاص راهکارهای روشن و مؤثر را ایجاد نماید.
3.3در ماده  54قانون اساسي جديد افغانستان ،دولت مکلف گردیده است تا در جهت حمایت از خانواده و
تأمین سالمتی روحی و جسمی مادر و کودک شرایط الزم را به وجود آورد.
4.4ماده  33قانون اساسي به تناسب نفوس از هر واليت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسیجرگه را به
عنوان عضو پیشبینی نموده است .همچنین ماده  34در مورد یکسوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که
توسط رئیس جمهور معرفی میگردد ،از رئیس جمهور میخواهد تا نصف این افراد را از میان زنان معرفی
کند.
5.5ماده  7قانون اساسي جديد افغانستان ،دولت را مکلف نموده تا تمام اسناد حقوق بينالمللي را كه افغانستان
به آنها ملحق شده و تصويب كرده است ،رعایت نماید.
 . 23كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،گزارش خشونت عليه زنان در شش ماه نخست سال  ،1394ص .1
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6.6مواد  5و  15قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال و قانون منع خشونت عليه زن ،كميسيون منع آزار و
اذيت و خشونت عليه زن را ايجاد نموده كه از صالحيتهاي تحقيق ،اجراي برنامههاي آگاهيدهي ،تأمين
هماهنگي ميان نهادهاي مبارزه با آزار و اذيت و خشونت ،پيشنهاد تعديل يا وضع مقررات كه در تطبيق اين
قوانين مؤثر باشد برخوردار ميباشد.
7.7مواد  3تا  7قانون منع خشونت و مواد  3و  4قانون منع آزار و اذيت مفاهيم واصطالحات ،مصاديق خشونت
عليه زنان و حقوق مجنيعليهاي آزار و اذيت و خشونت را معرفي نموده است.
8.8مواد  8تا  15هردو قانون نهادهاي حمايتي را معرفي نموده و مسئوليتهاي هريكي از آنها را در رابطه به
رفع آزار واذيت و خشونت عليه زنان ،تذكره داده است.
9.9فصل سوم قانون منع خشونت و مواد  24تا  27قانون منع آزار و اذيت به مسايل جزايي جرايم آزار و اذيت
و خشونت عليه زنان پرداخته است.
1010يكي از مهمترین مادههای قانون منع خشونت عليه زنان ماده  43است كه تصریح میکند در صورتي
که احکام این قانون با سایر قوانین عادی کشور مغيرت داشته باشد ،به احکام این قانون ارجحیت داده
میشود.
دو :ظرفیتهای حقوقی در حقوق بینالملل
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه تبعیضات علیه زن ،میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،قطعنامه  1325که در نشست  4213مورخ 31
اکتوبر سال  2000شورای امنیت صادر گردیده است ،عهدنامهبینالمللی حقوق سیاسی زنان و برخی دیگر از اسناد
بینالمللی حقوق بشر در مجموع به مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید داشته و دولتهای عضو را مکلف
نموده است تا برنامههایی مؤثر را در راستای مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان طرح و عملی نمایند.

جرمانگاري خشونت عليه زنان

با درنظرداشت اين كه خشونت عليه زنان در سطح جهان به عنوان عمل ضد حقوق بشري قلمداد شده است،
اما متأسفانه در افغانستان عم ً
ال در اكثر موارد تا هنوز به خشونت عليه زنان به حيث يك موضوع خانگي و فاميلي
نگريسته ميشود ،كه اين امر سبب عدم دخالت و پيگيري قضاياي خشونت عليه زنان توسط نهادهاي عدلي و قضايي
بهويژه پوليس كه مدافع امنيت و حريم شخصي شهروندان ميباشد ،ميگردد .اين در حالي است كه خوشبختانه تمام
 22مواردي كه به عنوان مصاديق خشونت عليه زنان در فوق ذكر گرديده ،در قانون منع خشونت عليه زنان و قانون
منع آزار و اذيت زنان جرمانگاري شده است .در زير برخي از خشونت عليه زنان را كه روزانه دهها مورد در جامعه
افغانستان اتفاق ميافتد با جزاهاي مندرجه آن در قوانين ميآوريم:
•تجاوز جنسي :عمل تجاوز جنسي يكي از مصداق هاي خشونت عليه زنان بوده و جرم ميباشد .به اين
خاطر مرتكب آن قرار زير مجازات ميگردد:
( )1شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد ،بادر نظرداشت حکم مندرج ماده  426قانون جزاء
به حبس دوام و در صورت فوت مجنیعلیها به اعدام محکوم میگردد.
( )2شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نابالغ گردد ،با درنظرداشت حکم مندرج مادۀ  426قانون جزا،
به حداکثر حبس دوام و درصورت فوت مجنیعلیها به اعدام محکوم میگردد.
( )3در حاالت مندرج فقرههای  1و  2این ماده مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران
خساره به مجنیعلیها نیز محکوم میگردد.
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( )4شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد ،ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد
(تفخیذ ،مساحقه یا امثال آن را مرتکب گردد) ،حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد،
محکوم میگردد.
( )5هرگاه مجنیعلیهای جرم مندرج فقرۀ  4این ماده به18سالگی نرسیده یا مرتکب جرم ،اقارب تا درجه
سوم ،مربی ،معلم ،مستخدم یا طبیب مجنیعلیها بودهیا به نحوی باالی مجنیعلیها نفوذ و اختیار داشته
24
باشد ،فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد ،محکوم میگردد.
•اجبار به فحشاء :اين عمل نيز كه يكي از رايجترين مورد خشونت عليه زنان ميباشد ،مطابق اين قانون
جرم تلقي شده و مرتكب آن به صورت زير مجازات ميگردد:
( )1شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید ،حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر
نباشد ،محکوم میگردد.
( )2هرگاه مجنیعلیهای جرم مندرج فقرۀ  1این ماده زن نابالغ باشد ،مرتکب حسب احوال به حبس طویل
25
که از ده سال کمترنباشد محکوم میگردد.
•لت و كوب :به همين ترتيب ،لت و كوب يكي از موارد ديگري است كه ارقام بلندي را در گزارشهاي
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهاي مدافع حقوق زنان تشكيل ميدهد .براي شخصي كه
مرتكب عمل لت و كوب زن گردد ،در اين قانون مجازات زير در نظر گرفته شده است:
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت و یا معلولیت وی نگردد حسب احوال به
26
حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد محکوم میگردد.
•به بد دادن :به بد دادن زنان نيز خشونت عليه زن بوده و در اين قانون جرم گفته شده است .مطابق اين
قانون شخصي كه زن را به نام بد دادن به نكاح بدهد قرار شرح زير مجازات ميشود:
(((1شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد ،مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده
سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
(((2در حالت مندرج فقره  1این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد ،وکیل ،مصلح و عاقد) هریک حسب احوال
به حبس متوسط محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ
27
میگردد.
•نكاح اجباري :هرگاه یک شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی به عقد
و نکاح در آورد ،حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم ،نامزدی نکاح مطابق
28
احکام قانون فسخ میگردد.
•ممانعت از حق ازدواج :هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب ازدواج را از وی سلب نماید،
29
حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.
•نکاح قبل از اکمال سن قانونی :هرگاه شخصی زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون
رعایت حکم مندرج ماده  71قانون مدنی به عقد نکاح در آورد حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال
30
کمتر نباشد محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ میگردد.
•آزار و اذيت :يكي از شايعترين خشونتها عليه زنان آزار و اذيت ميباشد كه متأسفانه روزانه صدها مورد
 . 24قانون منع خشونت عليه زنان ،ماده .17
 . 25همان ،ماده .18
 . 26همان ،ماده .23
 . 27همان ،ماده .25
 . 28قانون منع خشونت عليه زنان ،ماده .26
 . 29همان ،ماده .27
 . 30همان ،ماده .28
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در جامعه افغانستان اتفاق ميافتد و امنيت فردي زنان را سلب ميكند .اين عمل هم در قانون منع خشونت
عليه زنان و هم در قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال جرم پنداشته شده و براي مرتكبين آن مجازات زير
در نظر گرفته شده است:
(((1شخصي که مرتکب آزار و اذیت زن گردد ،حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد ،محکوم
میگردد.
(( (2هرگاه جرم مندرج فقره  1این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد ،مرتکب حسب احوال به حبس
31
قصیر که از شش ماه کمتر نباشد ،محکوم میگردد.
همچنین ،هرگاه شخصي مرتكب آزار و اذيت زنان يا اطفال در محالت و اماكن عام ،وسايل نقليه عمومي
يا هر محل ديگري به اساس شواهد و قرائن اثباتيه گردد ،حسب احوال از پنج هزار تا ده هزار افغاني جزاي
32
نقدي توسط محكمه محكوم ميگردد.
هرگاه شخصي مرتكب آزار و اذيت زنان يا اطفال در محل كار ،مراكز تعليمي و تحصيلي يا مراكز صحي گردد،
33
حسب احوال به جزاي نقدي بيش از ده هزار تا بيست هزار افغاني توسط محكمه محكوم ميگردد.
اما موارد زير در اين قانون حاالت مشدده محسوب گرديده است:
(( (1در صورتي كه جرم توسط استاد ،مربي ،طبيب يا آمر با استفاده از موقف و مقام ارتكاب گرديده باشد.
(( (2در صورتي كه ارتكاب جرم منجر به صدمه جسمي يا رواني مجني عليه گرديده باشد.
34
(( (3در صورتي كه جرم مكررا ً ارتكاب يافته باشد.
ب تمام  22مورد خشونت عليه زنان مندرجه اين قانون جرم بوده هیچکس حق ندارد در محل
پس به اين ترتي 
سکونت ،ادارۀ دولتی یا غی ردولتی ،مؤسسات ،محالتعامه،وسایط نقلیه یا سایر محالت ،مرتکب آن گردد،درصورت
ارتکاب مطابق احکام آن قوانين مجازات تعيين شده بر آنها تطبيق میگردد.35

نتیجهگیری

خشونت عليه زنان به هرگونه عمل خشونتآميزی اطالق ميشود كه مبناي جنسي داشته و باعث بروز آسيبهاي
جسمي و جنسي و رواني يا رنج و آزار زنان ،از جمله تهديد به انجام اين اعمال ،محروميتهاي اجباري يا اختياري از
آزادي در زندگي خصوصي و اجتماعي آنان ميشود.
خشونت عليه زنان معضل جهاني است يعني در تمام جوامع به اشكال گوناگون اتفاق ميافتد .خشونت عليه زنان
يكي از چالشهاي جدي فراراه تأمين حقوق بشر ميباشد ،كه تا حد زياد ريشه عميق در ساختار اجتماعي ،فرهنگي،
پيشداوريها ،تبعيض و نوع نگاه افراد جامعه نسبت به زنان دارد ،به اين خاطر مبارزه با خشونت عليه زنان نيازمند
كار پيگير مبتني بر برنامههاي سنجيده شده و گسترده ميباشد.
ي مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه تبعیضات علیه زن ،میثاق
اسناد بينالملل 
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،قطعنامه  ،1325عهدنامه
ی بینالمللی حقوق سیاسی زنان تبعيض عليه زنان را نكوهش كرده است .طبق اين اسناد دولتها ملزم شده اند تا
براي كاهش خشونت عليه زنان برنامههایی مؤثر را طرح و تطبيق نمایند.
بر بنياد قانون منع خشونت عليه زنان و قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال ،خشونت عليه زنان جرمانگاري شده
هیچکس حق ندارد در محل سکونت ،ادارۀ دولتی یا غی ردولتی ،مؤسسات ،محالتعامه،وسایط نقلیه یا سایر محالت،
 . 31همان ،ماده .30
 . 32قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال ،ماده .25
 . 33همان ،ماده .26
 . 34همان ،ماده .27
 . 35قانون منع خشونت عليه زنان ،ماده چهارم.
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مرتکب آن گردد،در صورت ارتکاب مطابق احکام قوانين متذكره مجازات میگرد د.
خشونت عليه زنان بهگونههاي مختلف اعمال ميشود ،اما خشونتهاي فزيكي ،رواني ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي
عمدهترين دستههاي خشونت عليه زنان ميباشد كه در قانون منع خشونت عليه زنان به صورت مصداقي تصريح
گرديده است .مقايسه ارقام ثبتشده در بانك اطالعات كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در شش ماه نخست
سال  1394نسبت به شش ماه نخست سال  1393افزایش اما مقايسه اين رقام نسبت به سال  1395نشاندهنده
كاهش خشونت عليه زنان ميباشد .تنزيل ارقام خشونت عليه زنان در سال  1395دليل خوبي بر تأثیر دادخواهي
نهادهاي مدافع حقوق زنان در افغانستان ميباشد.
در جامعه افغانستان متأسفانه هويت زنان در چارچوب خانواده و نقش همسري به عنوان جنس دوم تعريف
ميشود .يعني موارد زيادي وجود دارد كه مردان منكر هويت زنان به عنوان شخص كامل انساني ميباشند ،تا هنوز
در جامعه افغانستان نام بردن از زنان تابو است .چون مردان ،سهيم شدن زنان در تصاميم و تأمين حقوق مساوي براي
آنان را نوعي تهديد براي شالوده اقتدار خانوادگي واجتماعي خود ميدانند .بنابرين تا وقتي اقتدار مردان در خانواده
امري طبيعي تلقي شود ،و تا وقتي نگرش جامعه نسبت به زنان تغيير نكند و جامعه برابري مرد و زن را بدون وابستگي
به يكديگر به رسميت نشناسد ،خشونت عليه زنان همچنان ادامه خواهد داشت.
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