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 معرفی

طبی قرار  آزمایششوند، مورد  شود، محاکمه می زنانی که به اتهام آنچه که در ارگانهای عدلی و قضایی جرایم اخالقی گفته می  اکثر

یا قربانی با شخصی رابطه جنسی  شوند تا ثابت کنند که متهم  یا محاکم به طب عدلی معرفی می  سارنوالگیرند. آنها به امر پولیس،  می

بدون رضایت آنها صورت   طب عدلی به منظور تثبیت رابطه جنسی و ازاله پرده بکارت اغلب آزمایش  ده است یا خیر.کربرقرار 

بدون اعتراض، به حیث نظر اهل خبره توسط ارگانهای عدلی و قضایی پذیرفته شده و متهم   عدلی نیز اغلب طب آزمایشگیرد. نتایج  می

در نظر  آزمایشگیرند. در حالی که رضایت و عدم رضایت متهم و قربانی در انجام این  یا قربانی براساس آن مورد مجازات قرار می 

سطح گسترده فساد در اکثریت ادارات  ،آزمایشاساس علمی این نوع  نظرداشت ون دربد آزمایششود و در عین حال، نتایج  گرفته نمی

که در نتیجه قربانیان این نوع جرایم برای دومین و  گیرد قرار میمورد پذیرش و استناد   ، اغلبآزمایشنیکی کهای ت و بسا نارسایی

 گردد. شوند و حقوق بشری آنها نقض می بار قربانی می سومین

های اخیر موارد فرار از منزل در بسیاری از مناطق کشور افزایش یافته و این امر به موضوع مهم تبدیل شده است. ممکن است  سال در

خشونت خانوادگی علت اصلی این موضوع تلقی ها،  ها از منزل علل و عوامل متعددی داشته باشد؛ اما براساس ارزیابی که فرار خانم

اند و به منظور  ادن به ازدواج اجباری داشتهکنند، انگیزه فرار از خشونت و از جمله تن ند کسانی که از منزل فرار می  شود. اکثر می

شوند، دختری که از منزل فرار  کنند. وقتی که آنها توسط ارگانهای امنیتی بازداشت می ازدواج با شخص دلخواه خویش از منزل فرار می

های امنیتی برای تثبیت رابطه جنسی آنها،  . ارگانشوند می بازداشت و مجازات نا ش به اتهام اختطاف و زهمراهو پسر  ده، به اتهام زناکر

 تثبیت کند. یا انجام فعل لواط را  سالمت و عدم سالمت پرده بکارت او ند تا کن دختر فراری را به طب عدلی معرفی می

به اتهام جرم اخالقی و داشتن   کنند، را که با هم نشست و برخاست و معاشرت میهای امنیتی پسر و دختری  در برخی از موارد ارگان

یا عدم  کنند تا رابطه  های محل معرفی می در شفاخانه یا  پس از بازداشت، آنها را به مراکز طب عدلی   کنند. رابطه جنسی بازداشت می

اتهامی بازداشت  که به هر یهای شود که آنعده از خانم ده مینیهم ش یا لواط( توسط آزمایش تثبیت گردد. گاهی رابطه جنسی آنها )زنا 

گیرند تا مبادا شخص توقیف شده و یا سایر  طور اجبار مورد معاینه بکارت قرار می خانه، به شوند، قبل از داخل شدن در توقیف می

قرار گرفته است. باید گفت که تا هنوز این موضوع برداری جنسی  های امنیتی مورد تجاوز و بهرهخاص ادعا نکنند که او توسط ارگاناش

 آخر برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تثبیت نشده است.

یک سلسله  یچنین موضوع بارهن کمیسیون دراده و ناظرکرنظارت  یی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر چنین قضایااینبنابر

اند. گزارش حاضر وضعیت  آوری کرده و با آنها مصاحبه کرده های مربوط به زنان جمع انهخ معلومات را از برخی از محابس و توقیف
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های عدلی و قضایی کشور را مورد  های مرسوم رسیدگی به چنین قضایا در ارگان را مورد بررسی قرار داده و شیوه یچنین اشخاص

 دهد.  ارزیابی قرار می

مبنای حقوقی  ازعمومی  برداشتهد یک خوا ده است. اول اینکه این گزارش میشمنظور دو هدف عمده تهیه و ترتیب  این گزارش به

بودن پردۀ بکارت توسط داکتران طب عدلی را  تثبیت سالماز جمله  نسایی آزمایشد و دوم اینکه اجرای کنارائه  نسایی آزمایش اجباری

منظور  اساسات علمی آزمایش به ،به دنبال آن و اجباری جنسی آزمایشمبنای حقوقی روی  نخستدهد.  ارزیابی قرار  مورد بحث و

زنان زندانی و توقیفی که به اتهام  بارههای کمیسیون در یافته پایان، . درگیرد می صورتبحث  تثبیت سالمت و عدم سالمت پرده بکارت 

 . شده است عرضه اند، هگرفت قرارپرده بکارت  آزمایش موردده و یا داشتن رابطه جنسی با اشخاص غیر، توقیف و زندانی ش زنا 

های مرسوم رسیدگی به  ها و شیوه بلکه هدف کمیسیون اصالح مکانیزم  رد؛گزارش حاضر صرفاً جنبۀ انتقادی نداقابل یادآوری است که 

تا مردم بتوانند از حقوق  استتقویت دسترسی مناسب شهروندان کشور به عدالت و خدمات طب عدلی در کشور  ،قضایا و در نهایت

طبی را در تأمین ـ  شوند. کمیسیون نقش و اهمیت عرضۀ خدمات عدلی مند بهرهشان در مطابقت با قوانین به بهترین وجه ممکن  بشری

 د. کن تالش مین این عرصه کردین دلیل در امر غنامندی و بهترداند و به هم خوبی می هعدالت و حاکمیت قانون ب

 

 تحقیق روش 

، برند شده به سر میها به اتهام آنچه که جرایم اخالقی تلقی  خانه زنانی که در محابس و توقیفتن از  39برای تهیه این گزارش با 

آوری معلومات موثق، یک  برای جمعبرند.  به سر میوالیت کشور  41این افراد در محالت سلب آزادی مصاحبه صورت گرفته است. 

ن اها توسط ناظر پرسشنامه واحد با سوالهای مشخص طرح گردید و به دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون ارسال شد تا این پرسشنامه

توحید آنها مورد تحلیل  ها به دفتر مرکزی ارسال و پس از پری گردد. تمامی این پرسشنامه شدگان خانه کمیسیون با معلومات مصاحبه

های مرتبط، اسناد، مدارک، قوانین و مقاالت  آوری معلومات از زنان محبوس و توقیفی، برخی از گزارش قرار گرفت. در کنار جمع

با . دریافت شدات آنها نیز  و نظر  برگزاراندرکاران نیز جلسات متعددی  مرتبط نیز مورد مطالعه قرار گرفت. عالوه برآن، با برخی از دست

ردار دست آمده از دقت کامل برخوه های ب یافتهدست آوریم. اما ه ربط ب مراجع ذی برخی ازها نتوانستیم معلومات کامل را  وجود تالش

 سازد. منعکس میهای موجود را طالعات درست از واقعیتو به حد کافی ا

منحیث اهل خبره و چگونگی ارجاع قضایا از جانب  طب عدلی از سوی مراکزنسایی چگونگی مبنای حقوقی آزمایش هدف دانستن  اب

المللی حقوق بشر که افغانستان به آنها ملحق  و اسناد بین و دیگر قوانین مرتبط اساسی، قانون اجراات جزاییقانون ، نهادهای تنفیذ قانون

همکار  های یک مجلس مشورتی با نهاد، طب عدلی آزمایشخصوص اجرای  ادل نظر درهدف بحث و تب ا. باند مطالعه شده شده است،

ات  ها و نظر شده دیدگاه د. در مجلس یادبرگزار ش 4939قوس  3دخل توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ  و ذی

 خصوص حل مشکالت در این زمینه ارائه شد. در یفیدم
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یا کسانی به اتهام فرار از منزل  ن جرایم اخالقی ااست که متهمقابل یادآوری است که منظور از آزمایش اجباری نسایی، آزمایشهایی 

طور اجبار و بدون رضایت  یا خیر، به ده کریا لواط( برقرار  شوند، به خاطر تثبیت اینکه آنها با شخص غیر، رابطه جنسی )زنا  بازداشت می

 گیرد.   صورت می

 

 نسایی  آزمایشمبنای حقوقی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع گردید و از  بار در کنوانسیون بین برای اولین بدون رضایت، طبی )آزمایشهای پزشکی( آزمایش

توان مورد  کس را نمی هیچ»انسانی یا ترذیلی قرار گرفت. طوری که در ماده هفتم این کنوانسیون چنین آمده است:  جمله رفتارهای غیر

 آزمایشدادن یک شخص تحت  قرار ا و یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاًه آزار و شکنجه و یا مجازات

طبی اجباری و  آزمایششود که  المللی حقوق بشر دانسته می از فحوای اسناد بین «.4طبی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است

 شود.  المللی حقوق بشر محسوب می اسناد بین روحیهبدون رضایت اشخاص خالف آزادی و کرامت انسانی است و مغایر 

، برخالف احکام یتوان گفت که چنین عمل ، میقض آزادی و کرامت انسانی استاز جمله ن طبی بدون رضایت آزمایشعالوه بر اینکه 

آزادی حق طبیعی انسان است. این »دارد که:  قانون اساسی کشور با صراحت بیان می 11. زیرا که ماده استنیز افغانستان قانون اساسی 

گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است.  حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می

  «.1باشد ف میدولت به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکل

طبی بدون رضایت را از جمله موارد خشونت علیه زنان محسوب نکرده  آزمایشطور مستقیم و صریح  قانون منع خشونت علیه زنان به

بوده و به نحوی از  علیه زنان طبی بدون رضایت افراد، برخالف روحیه عمومی قانون منع خشونت آزمایشتوان گفت که  است؛ اما می

خشونت ارتکاب »قانون منع خشونت علیه زنان آمده است که:  9شود. زیرا که ماده  انحاء یکی از اشکال خشونت و تحقیر شمرده می

این نیز در  «تحقیر»به همین ترتیب،  «.9این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن گردد 3اعمال مندرج ماده 

ارتکاب اعمال و حرکات و یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت )کوچک ساختن( شخصیت زن »قانون چنین تعریف شده است: 

طبی بدون رضایت از جمله  آزمایشگیری کرد که  توان نتیجه ، می«تحقیر»و  «خشونت» بارهشده در های ارائهبنابر تعریف« .1گردد

شود. زیرا  در صورتی که بدون رضایت شخص انجام یابد، خشونت علیه زن و تحقیر او محسوب می نساییهای و سایر آزمایش بکارت

زند و موجب تحقیر  به شخصیت و روان زن صدمه می های نساییو سایر آزمایش بکارت آزمایشنوع  که در صورت نبود رضایت او، هر

 گردد.  شخصیت وی می

                                                           
 میالدی. 4366المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده هفتم، مصوب سال  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین 4
 خورشیدی. 4931، مصوب سال 11دولت جهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، قانون اساسی، ماده  1
 خورشیدی. 4933جمهور در سال  شده رییس ، توشیح9خشونت علیه زنان، ماده دولت جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، قانون منع  9
 همان. 1
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ش را دارد و شخص دیگری نباید دخل و تصرف داشته باشد. آزمایش پرده بکارت نقض حریم بدیهی است که هرکس اختیار بدن

طور  بدون رضایت بهطبی  آزمایششخصی افراد است و هیچ شخص و مرجعی نباید حق تعرض به حریم شخصی افراد را داشته باشد. 

در صورت نبود رضایت،  های نساییو سایر آزمایش تپرده بکار آزمایشنقض حقوق بشر و خالف روحیه قانون اساسی است؛ اما  عموم

یا حتا تجاوز  زار جنسی فراتر از آطوری صورت گیرد که  آزمایششود. حتا ممکن است که در بعضی موارد  آزار جنسی محسوب می

مصادیق شکنجه  تواند از جمله کند، می اجباری پرده بکارت به جسم و روان اشخاص صدمه وارد می آزمایشجنسی تلقی گردد. چون 

، نسایی اجباری آزمایشالمللی ضد شکنجه و تعریفی که این کنوانسیون از شکنجه ارائه کرده است،  نیز تلقی گردد. بنابر کنوانسیون بین

 .  استطور قطع ممنوع  شکنجه بوده و این نوع اعمال به

که به نظر اهل خبره علماً ثابت شده و است و آثاری خبره  کننده جرم، معلومات اهل های اثبات یکی از شیوهات جزایی، ائدر قانون اجر

ی در مورد تعیین اهل خبره و شرایط آن بحث یت جزاائافصل ششم قانون اجر.  3ثر باشدؤدر تثبیت جرم و تشخیص مرتکب آن م

ن( برای اثبات قضیه و شناخت ی)قراشده  هرگاه اسناد وادلۀ مادی ارایه»شده چنین صراحت دارد:  چهارم قانون یاد . مادۀ چهل وکند می

توانند به تجویز خود یا به اثر  ی، سارنوالی و محکمه مییمور ضبط قضاأد، مکنی و فنی را مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصص

مادۀ چهل ، به همین ترتیب «.6رسیدن به حقیقت، نظر اهل خبره را در زمینه مطالبه نمایند منظور تثبیت احوال و درخواست طرفین قضیه به

ارنوالی و محکمه سی، یضبط قضا مورأم»کند:  ی موضوع ارجاع واقعات را به طب عدلی بیشتر توضیح مییت جزاائانهم قانون اجر و

صالح معرفی  عدلی طبی به مرجع ذی آزمایشعلیه را جهت انجام  توانند، در صورت ارتکاب جنایت یا جنحه، مظنون، متهم یا مجنی می

  «7و نشان انگشت، خون، موی، اکسریز و سایر مدارک را که از محل واقعه اخذ گردیده، به ادارۀ مربوط ارائه نمایند.

شود که از رضایت و عدم رضایت اشخاص در انجام  ویژه بخش مربوط به اهل خبره، دیده می ات جزایی بهئمطالعه قانون اجرابا 

توانند به  مور ضبط قضایی، سارنوالی و محاکم میأشود که تنها م چنین استنباط می 13و  11طبی یادآوری نشده است. از مواد  آزمایش

یا عدم رضایت اشخاص در این قانون  گونه قید رضایت  ند. هیچکننظر اهل خبره را مطالبه  ،یا به درخواست طرفین قضیه تجویز خود 

های زیادی رنج  ها و تناقض ات جزایی از کاستیئهمه کارشناسان علم حقوق توافق نظر دارند که قانون اجرا تذکر نرفته است. تقریباً

یا  طبی  آزمایشیا عدم رضایت اشخاص در انجام  نبود حکم واضح در مورد رضایت های جدی این قانون  برد که یکی از کاستی می

 آزمایش در مورد قانونی وری اسالمی افغانستان نیز به خألهجم دادگاه عالیعضو یوسف حلیم،  سید محمد. استمطالبه نظر اهل خبره 

در قوانین افغانستان در باره آزمایشات بکارت، صراحت وجود ندارد. به هیمن » د:کراظهار  چنین بکارت اشاره دارد. وی در مورد

  «.3ممانعتی وجود نداردانجام نشود،  ها آزمایشباره اینکه این  ترتیب، در قوانین افغانستان در

                                                           
 خورشیدی. 4939، مصوب سال 4491، جریده رسمی شماره 43دولت جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، قانون اجرائات جزایی، ماده  3
 .11همان، بند اول، ماده  6
 .13همان، بند اول، ماده  7
 ، فوزیه احسان، برای معلومات بیشتر لینک زیر را ببنید:491ثور  94تان آزمایشات بکارت دختران را متوقف کند، صدای آمریکا )آشنا(، افغانس 3

http://www.darivoa.com/content/stop-virginity-tests-of-girls-in-afghanistan-says-hrw/1665255.html 
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شخص مسلکی یا فنی است که در رشتۀ معین دارای » ده است:کراهل خبره را چنین تعریف ی یت جزائاماده چهارم قانون اجرا 99بند 

اساس مادۀ یاد شده اهل خبره باید برعالوه اینکه دارای تجربۀ کافی باشد، داشتن تخصص رب «.3باشد  صص، معلومات و تجربۀ کافیتخ

اهل خبره در عرصۀ طب عدلی باشد، مطابق به قانون طب  به عنوان. به همین ترتیب، کسی که استدر رشتۀ معین نیز یک اصل مهم 

 متخصص طب عدلیکه دارد ادۀ سوم قانون طب صراحت بند سوم م شده باشد. چنانچه صص در رشتۀ یادعدلی باید دارای سند تخ

 آزمایشبرعالوه، بند چهارم همین ماده ارای سند معتبر علمی تخصصی باشد. متخصص طبی است که در رشتۀ طب عدلی نیز د

 .شود که در قضایای جزایی و مدنی از طرف متخصص طب عدلی انجام داده می ی استو تحقیقات الزم آزمایشتخصصی طب عدلی 

یا   یا عدم سالمت پرده بکارت منظور تثبیت سالمت  بدون رضایت اشخاص به  طبی که اغلب آزمایشتوان گفت که  طور کلی می به

 یگردد. چنین اعمال گیرد، نقض صریح حقوق بشر بوده و از مصادیق روشن آزار جنسی و حتا شکنجه تلقی می انجام می انجام فعل لواط

را  طبی بدون رضایت آزمایشو  بوده المللی حقوق مدنی و سیاسی ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، به برخالف مفاد اسناد بین

که آزادی و کرامت انسانی را محترم است بدون رضایت، برخالف روحیه قانون اساسی  آزمایشچنین  ده است. همکرممنوع  کامالً

یا عدم  ولی در مورد رضایت  ؛پذیرد طبی را به حیث نظر اهل خبره برای تثبیت جرایم می آزمایشات جزایی ئ. اما قانون اجرا شمارد می

 (،و لواط عمل زنامنظور تثبیت رابطه جنسی ) به نسایی آزمایش بارهدر در انجام آزمایش توسط طب عدلی و مشخصاً رضایت اشخاص

 های این قانون شمرده شود.  کاستیتواند یکی از  ندارد که این موضوع میوجود حکمی در این مورد 

 

 پردۀ بکارت

مدخل مهبل  شکل کُلی یا به صورت قسمی  هکه ب یک جزء طبیعی آناتومیک دستگاه تناسلی زنان است (Hymen) یا پرده بکارتغشا

 دارای خاصیتدارای اشکال مختلف و یک غشای  تپردۀ بکارموقعیت دارد.  در محل اتصال دهلیز و کانال مهبلرا پوشانیده و 

ند. داکتران طب در مورد نقش پرده بکارت در وجود  تر و در بعضی از آنها ضخیم ه بکارت در برخی از زنان نازکپرد الستیکی است. 

طور  بکارت بهپردۀ . 40ن معتقدند که پرده بکارت وظیفه خاصی در بدن زنان نداردازنان، اختالف نظر دارند؛ اما برخی از متخصص

نیز قابل تشخیص  آزمایشبیند و در  هم آسیب نمی مقاربت جنسیی از انواع آن حتا در صورت انواع مختلف است که برخ دارای

 .یستن

ها  پرده  شوند. اکثر تناسلی آنها را پوشانده، متولد می تکه دهانه آل یبه دالیلی که هنوز روشن نشده، کودکان دختر با داشتن غشای»

  . پس از گذشت چند سال، پرده بکارت در اکثراستدر دوران کودکی، پرده بکارت ضخیم حلقوی و در وسط دهانه مهبل قرار دارند. 

                                                           
 .1، ماده 99همان، بند  3
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اشخاص در نتیجه دوش، ورزش، خود ارضایی، قدم  در دوران کودکی پرده بکارت برخی ازیابد.  اشخاص، نازک شده و وسعت می

  «.44شود، اما ممکن است که مقداری از پرده بکارت در اطراف دهانه مهبل باقی بماند شو ساییده می و یا شست زدن 

اند که زنانی با  این حرف نادرست است که بگوییم که عمل جنسی همیشه تغییرات در پرده بکارت را به دنبال دارد. قضایای زیادی

خالف این قضایا هم واقعیت دارد. « .41اند رت آنها سالم بودهها رابطه جنسی داشته؛ اما بکا داشتن نوعی از پرده بکارت، برای سال

ی که این متعلق به نوعیت بکارت است؛ درحالیا از چند جا پاره شود.  تواند از بین برود  بکارت یک زن پس از عمل جنسی می

محدود )از جمله  برخی از زناناز جانب دیگر، « .49که نبود بکارت به معنای داشتن رابطه جنسی است اند تفاهم ها دچار این سوء بسیاری

 اند، فعال از نظر جنسی ی کهزنان ، هستندکه در یک تعداد موارد ، در حالیشوند متولد می غشاطبیعی بدون این صورت  به استثنائات نادر(

سواری نیز سبب  اری و اسپسو بایسکلمناستیک، ژهای  مانند ورزش های فعالیتبعضی از . ندا سالم دارای پردۀ بکارت کامالًاما 

یا جسم خارجی دیگر در  کردن انگشت داخلکردن تامپون،  نسایی، داخل آزمایشی حاالت در بعض. شود میپردۀ بکارت  نشد پاره

بکارت  پرده آزمایش درستیاهمیت و  این واقعیت،که  شود می بکارت نه شدپار یا نیز سبب ایجاد تغییرات  خود ارضاییو عمل  مهبل

بکارت در مورد وجود سابقه رابطه جنسی  پردۀبودن یا نبودن  توان با اتکاء به سالم نمی به این ترتیب اصوالً. برد تحت سوال میرا 

 د.کرقضاوت 

تواند مشخص  بودن یک زن جوان سوالی مطرح شود، آزمایش طبی می این است که اگر در مورد باکره ها باور بر در بعضی از فرهنگ»

را از  شبکارت باکره است یا خیر. داشتن بکارت بیانگر پاکدامنی و تقوای زن مجرد است مگر اینکه تثبیت شود که او قبالً کند که او

پس از  ها فوراً شود. در این فرهنگ اند که از بین رفتن پرده بکارت باعث خونریزی می ها به این باور دست داده است. بسیاری از فرهنگ

آلود را به خانواده بدهد تا مطمین شوند که او با زن باکره ازدواج کرده و  شود که دستمال خون تقاضا میمحفل عروسی، از شوهر 

  «.41اش کامل بوده است عروسی

د. برای اینکه کنباید با یک دختر باکره ازدواج  جوان افغانستان نیز، یک مرد براساس فرهنگ و رسوم مروج در بسیاری مناطق

آلودی را نشان دهند. با مشاهده این  پس از اولین رابطه جنسی، دستمال خونباید ند که عروس باکره بوده، ن شوئها مطم خانواده

با شخص دیگر رابطه جنسی نداشته است. داشتن بکارت در  یابند که عروس باکره بوده و قبالً های طرفین اطمینان می دستمال، خانواده

                                                           
11 The Hymen: A Membrane Widely Misunderstood, The truth behind all those bloody sheets, March 01, 

20011, Available on: https://www.psychologytoday.com/blog/all-about-sex/201103/the-hymen-

membrane-widely-misunderstood 
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آلود را نشان  یا زن نتواند دستمال خون رتی که پس از عروسی، شوهر پاکدامنی زن است و در صوفرهنگ کشور ما نیز بیانگر تقوا و 

رابطه جنسی داشته است. این موضوع که توسط بعضی از داکتران به عنوان  با شخص دیگری ین معنی است که عروس قبالًدهند، به ا

او را دوباره به  مورد خشونت قرار گرفته و  شود. چنین زنان اغلب میهای جدی علیه زن تازه عروس  ، سبب خشونت43شود افسانه یاد می

 شود.  باعث قتل تازه عروس میحتا بعضی اوقات ها شده و  سبب نزاع میان خانواده ،گردانند و حتا در بعضی موارد می بر خانه پدرش

 

 در افغانستاننسایی  آزمایش

. سالمت و عدم سالمت استپرده بکارت در بسیاری از جوامع سنتی و محافظه کار، به دالیل مختلف یکی از موضوعات بسیار حساس 

ازدواج نکرده باشد، مساوی به آبرو و حیثیت او، خانواده و حتا قبیله آن زن است. در صورتی که  پرده بکارت برای زنانی که قانوناً

اخذه ؤرود و حتا ممکن است که مورد م آبرو و حیثیت او نیز از بین می ش از بین رفته،از ازدواج پرده بکارت یک زن قبلتثبیت شود که 

شوهر از زن پس از شب عروسی در  اجباری تفریق رسند. میکه در بعضی موارد چنین زنان به قتل  خانواده و سران قبیله قرار گیرد، چنان

 یک امر شایع است.  صورت عدم مشاهده خون پس از اولین مقاربت جنسی تقریباً

 خصوص این در مهم نکتۀ دو به خواهیم می ما کشور، در کنونی اوضاع و شرایط درک و مردم میان در موضوع بودن حساس به باتوجه

و  ردشده علوم طبی نظر از بکارت پردۀ بودن سالم تثبیت آزمایش انجام اینکه، اول. سازیم واضح را آنها و گرفته تماس صراحت به

این، این ذهنیت که گویا نبود بکارت به  بنابر .یا عدم سالمت آن، بیانگر داشتن عمل جنسی نیست بکارت مبنی بر سالمت  آزمایشنتیجه 

 های عدلی و قضایی محسوب شود. اثبات جرم در نزد ارگان معنی داشتن رابطه جنسی است، مردود بوده و نباید به عنوان ادله

منظور تثبیت فعال لواط  به منظور تثبت فعل زنا و آزمایش مقعد بهبکارت اجباری نسایی به شمول آزمایش پرده  آزمایشاینکه  دوم

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و های  . یافتهاستبرخالف موازین حقوق بشر و روحیه قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور 

 و اکراه اند، رضایت نداشته و این عمل تحت اجبار را تجربه کرده ییها آزمایش چنین کسانی که  دهد که اکثر ها نشان می سایر سازمان

رد که خود را در تمایل و رضایت ندا زنان اصالً کسی خصوصاً خیلی ساده و واضح است. هیچ نارضایتی صورت گرفته است. دلیل این

اشخاص بیگانه ولو از جنس خود شخص باشد، شرمگاه و اندام  اجازه دهد که د؛ چه رسد به اینکهکنبرابر اشخاص غیر )نامحرم( برهنه 

تن دهد.  آزمایشچنین د تا به کنیا تحت زور و تهدید مجبور  د کند. مگر اینکه شخصی را وادار کنلمس  مشاهده و جنسی اش را

کردن اتهام وارد شده بر او  اما این رضایت تحت یک اجبار است و شخص برای رد رضایت نشان دهد، ها ظاهراً ممکن است که بعضی

 دهد.  رضایت می ، اجباراًاستکه بازهم بیانگر جبر و اکراه 
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تواند تصمیم بگیرد، صورت  یت نمیو سایر حاالت برای دادن رضا اکثرا در شرایطی که یک زن از لحاظ روحی نسایی آزمایش

گیرند که از  قرار می یآزمایشکسانی مورد چنین   گیرد. اغلب در مورد زنان تحت توقیف صورت می اًاکثر نسایی آزمایشگیرد.  می

خانواده وی ادعا یا اعضای  ده باشد و یا در بعضی موارد خود قربانی شیا ارگانهای عدلی و قضایی اتهام فحشا بر او وارد  سوی اشخاص 

 کند که مورد تجاوز قرار گرفته است. می

در گیرد.  صورت میتوسط پولیس و دیگر نهادهای تنفیذ قانون  اًعمدتطب عدلی  مراکز بهنسایی  آزمایشبرای ارجاع دختران و زنان 

نبود صراحت قانونی در مورد اجرای چنین وجود ندارد.  ، مبنای قانونیارجاع چنین قضایاو شرایط  نحوه بارهکه معلومات دقیق در حالی

نوبۀ خود ه ب آزمایش نسایی انجام بارهبودن قانون در نبود وضاحت و مسکوت. استکه قابل تأمل  نگرانی دیگری است یآزمایش

 در بعضی موارد از طرف نهادهای است که. این امر سبب شده کند می ایجادمره زروات ئرا در عرصۀ تطبیق و اجرا دیگریمشکالت 

 گردد. ستانی نیز می ساز فساد و رشوه صورت گیرد و حتی در برخی موارد زمینه چندگانهان برخورد نیکننده به طب عدلی با قربا معرفی

برای انجام آزمایش ای وجود ندارد.  کارشیوه گیرد، هیچ  یا عدلی وقضایی صورت می که از سوی ارگانهای امنیتی  برای آزمایش نسایی

معرفی شود و  نساییبرای آزمایش  یبکارت، حتا یک رهنمود نوشته شده که واضح سازد که چه کسی و با چه اتهام و تحت چه شرایط

 یا عدم رضایت شخص اجرا شود، وجود ندارد.  یا مردان( با رضایت  یا اشخاص )زنان  اینکه آزمایش چگونه و توسط کدام ارگان 

با  ییها آزمایشچنین   شود. اغلب در برابر انظار دیگران از جمله نگهبانان مرد انجام می در محالت سلب آزادی و بعضاً نسایی آزمایش

، اثرات روانی آن را شدت بخشیده و حس در هنگام آزمایش یی. چنین رفتارهااستهای کالمی نیز همراه  و تحقیر  تهدید، استهزا

گردد. بعضی  های طوالنی می دهد و موجب تداوم درد و رنج روحی برای مدت ان چنین زنان افزایش میدرماندگی و حقارت را در می

گیرد که در این  و در بعضی حاالت با مداخله انگشت صورت می «آزمایش دو انگشتی»اوقات آزمایش پرده بکارت با شیوه معروف به 

 ندارد. یبا تجاوز جنسی چندان تفاوت با آزار جنسی و در حالت دوم اول در حالت یصورت چنین آزمایش

یا عدم سالمت پرده بکارت  کنند. ابتدا سالمت  باید گفت که زنان متهم به جرایم اخالقی در برخی موارد دو نوع آزمایش را تجربه می

منظور تثبیت رابطه جنسی از راه مقعد )عمل  وم بهدهند و در صورتی که چیزی به اثبات نرسد، آزمایش د وی را مورد آزمایش قرار می

 یگیرند و آزمایش چنین افراد ند، مورد آزمایش قرار میا یا بیوه که فاقد پرده بکارت گیرد. گاهی هم زنان شوهردار  لواط( صورت می

دیگر، با توجه به امکانات و شده متعلق به شوهر است یا شخص  با آزمایش اسپرم نیز همراه است. ولی تثبیت اینکه اسپرم مشاهده

 رسد.   وضعیت خدمات طبی در کشور، حداقل در حال حاضر دشوار به نظر می

 کدامهیچ نوع معیار و مکانیزم قانونی نیز وجود ندارد که  .دختران وجود ندارد نسایی آزمایشهیچ حکم قانونی برای انجام   طور نیهم

یوسف حلیم  د. محمدکنارجاع  آزمایشمنظور انجام  به طب عدلی بهو تحت چه شرایطی اساس کدام معیارها  چه کسانی را بر ی،مرجع
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 شود بکارت دختران بیشتر براساس تصمیم مراجع انفاذ قانون انجام می آزمایشمعین وزارت عدلیه بود، در مورد گفته است که  که قبالً

  «.46توانند که تصمیم بگیرند و قضایی میمراجع عدلی  آزمایشبر استناد این »تا چگونگی یک جرم روشن شود. 

 

 نسایی آزمایشاثرات و پیامدهای 

ثیرات منفی أگردد، ت به دلیل اینکه ماهیت تهاجمی دارد و اندام جنسی فرد بدون رضایت او مشاهده و لمس می نسایی آزمایش اجباری

زودی  مانند سایر اشکال خشونت جنسی به ها آزمایشثیرات چنین أگذارد. چه بسا ممکن است که ت روانی بر جسم و روان شخص می

های اختالالت روانی ناشی از  ثیرات منفی روانی مانند افسردگی، اضطراب و نشانهأهای طوالنی ادامه یابد. ت التیام نیابد؛ بلکه برای مدت

های  ه، ناراحتی عاطفی، و واکنشهای شبان کننده در ذهن، کابوس به شمول تکرار خاطرات ناراحت ها آزمایشاسترس پس از چنین 

از جمله اثرات و پیامدهای  فزیکی، تغییرات منفی در خلق و خوی، رفتار پرخاشگرانه و احساس گناه شدید و شرم و احساس ناامیدی

 شود. بکارت محسوب می آزمایشروانی 

بیند و به این دلیل  شدت صدمه می به نقس آنها بهگیرند، اعتماد  قرار می نسایی اجباری آزمایشعالوه بر اثرات فوق، اشخاصی که مورد 

گیرد. چنین  شخصیت، آبرو و حیثیت انسان مورد حمله قرار می ییها آزمایشکند. چون در چنین  نشینی را اختیار می انزوا و گوشه

تنها  چه بسا ممکن است که نه طور معمول ادامه دهد. تواند روابط اجتماعی خود را با سایر مردم به پس از این نوع حوادث نمی یاشخاص

 ثر گردد. أمت او در میان اجتماعروابط خود شخص؛ بلکه روابط اجتماعی خانواده 

ثر أگردد، روابط اجتماعی آنها در جامعه مت شخص و خانواده او میحیثیت و آبروی  شدن دار باعث لکه نسایی اجباری چون آزمایش

د. این نوع آزمایش ممکن است کنگذار  و تواند آزادانه در میان مردم گشت مین ،گرفتهشده و در نهایت شخصی که مورد آزمایش قرار 

د و در صورتی کن نشینی را اختیار می که سبب سلب حق دسترسی به آموزش شخص گردد. به خاطری که چنین اشخاص انزوا و گوشه

خره مجبور به ربانی مورد طعنه و کنایه قرار گرفته و باألدر میان مردم شایع شده باشد، شخص ق نسایی آزمایشخبر  که اتهام وارده و 

 شود. ترک مکتب می

خبر شوند، چانس  با ها آزمایشگردد. در صورتی که مردم از چنین  کن است منجر به نقض حق ازدواجمم نسایی آزمایش اجباری

 یکنند. ممکن است که ابتدا یک شخص با چینین فردتوانند که آزادانه ازدواج  نمی یکاهش یافته و چنین اشخاص آنهاازدواج برای 

با خشونت و حتا ممکن  د، احتماالًکنهمسرش اطالع حاصل  نسایی از گذشته و انجام آزمایش ازدواج کند، اما در صورتی که بعداً

 است با تفریق اجباری مواجه گردد. 

                                                           
 ، فوزیه احسان، معلومات بیشتر در لینک زیر: 491ثور  94افغانستان آزمایشات بکارت دختران را متوقف کند، صدای آمریکا )آشنا(،  46

http://www.darivoa.com/content/stop-virginity-tests-of-girls-in-afghanistan-says-hrw/1665255.html 
 

http://www.darivoa.com/content/stop-virginity-tests-of-girls-in-afghanistan-says-hrw/1665255.html
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در افغانستان هیچ تحقیق جامع و علمی از سوی هیچ مرجعی  زنان نسایی باید گفت که تا اکنون در مورد اثرات و پیامدهای آزمایش

اد و شدت اثرات و پیامدهای ناشناخته مانده و ابع ییها آزمایشاین، هنوز هم بسیاری از اثرات و پیامدهای چنین  انجام نیافته است. بنابر

مورد تحقیق قرار گرفته است و زندگی اشخاصی که مورد  ییها معلوم است. اما در سایر کشورها، اثرات و پیامدهای چنین آزمایشآن نا

آموز اهل ترکیه دست به خودکشی زد  میالدی یک دانش 4330اند، تحت نظر قرار گرفته است. در سال  قرار گرفته ییها چنین آزمایش

 .47زمانی که اطالع یافت که مدیر مکتب دستور انجام آزمایش پرده بکارت او را صادر کرده است

ن والئوجودی که مس ، نقض حقوق بشری فرد و نقض عدالت است. بانسایی ز اولین اثرات و پیامدهای حقوقی انجام آزمایشیکی ا

ای را به کار  مین عدالت، شیوهأخبر از اینکه برای ت دهند، اما بی مین عدالت انجام میأها را برای ت زعم خودشان چنین آزمایش امور به

میالدی  1003در سال به همان لحاظ،  شود. موازین حقوق بشر در تضاد بوده و سبب نقض عدالت می گیرند که خود با اصول و می

هایی از قوانین کشور ترکیه که آزمایش پرده بکارت و آنهم بدون  نوع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد در مورد بخش کمیته محو هر

 .را متوقف سازد ییها از دولت ترکیه خواست تا هرچه زودتر چنین آزمایش د وکررضایت زنان را مجاز دانسته بود، ابراز نگرانی 

و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد  43در مورد شکنجه  و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 43چنین سازمان جهانی صحت هم

 کنند.  قی میهای پرده بکارت را از زمره خشونت جنسی علیه زنان تل همه آزمایش 10خشونت علیه زنان

 

 های کمیسیون دریافت

کارت پردۀ ب آزمایشاجرای   چنین هم ،اند بکارت را تجربه کرده آزمایشکه است عده از زنان توقیفی  آن بارههای کمیسیون در دریافت 

تن از  39پردۀ بکارت با  آزمایشخصوص اجرای  برای ارزیابی وضعیت موجود در کمیسیونن اناظر .دکن می ارزیابی رادر سطح کشور 

)بدخشان، بامیان، دایکندی، غور، هرات، ننگرهار، کابل، کشور والیت  41در  ،سال بود 13 تا 49شان بین  که سن زنان تحت توقیف

تن  3%( آنها به اتهام زنا و 3414نفر ) 13شدگان،  تن از مصاحبه 39ند. از میان انجام داد مصاحبهکندهار، کندز، فاریاب، بلخ و پکتیا( 

شان به اتهام زنا و شراب نوشی و  ده بودند و دو شخص دیگر بنابر دوسیه نسبتیش%( آنها به اتهام زنا و فرار از منزل بازداشت 4314دیگر )

 زنا و اختطاف بازداشت شده بودند. 

 

                                                           
17

 “Women Suffer the Myths of the Hymen and the Virginity Test”, IFLScience, by Sherria Ayuandini, Dec 12, 2014, 
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2003 Jan.  
19
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 آمار مصاحبه شدگان در والیات مختلف
 دهد نشان می یادشده ارقام

به  دختران تعدادی از  که

 در که «فرار از منزل»اتهام 

 به حیث افغانستان قوانین

شناسایی و تعریف  جرم

 ده وشبازداشت  نشده

 باز دوسیه شان برای

 آزمایشی تحت و شود می

 علمی اساس گونه هیچ که

 .شوند می قرارداده ندارد،

 جزایی اتئاجرا قانون وا جز و در قانونشود  اساسی حالت اصلی محسوب می قانون در که ذمه برائت اصل چنین این موضوع با هم

 .شود نقض می ی ارگانهای امنیتی و عدلیاز سو است، شده تضمین

 به کشور مناطق از بعضی در که جنسی رابطه تثبیت منظور به آنها که دندکر اظهار آنهااز  تن 13 ،شدگان مصاحبه از تن 39 میان از

 تن 40 تن، 13 میان از که دهد می نشان کمیسیون های دریافت. اند گرفته قرار آزمایش مورد و شده معرفی است، معروف «دامن معاینه»

 .اند گرفته قرار آزمایش تحت جنسی رابطه تثبیت منظور به عدلی طبمراکز  به آنهااز  تن 93 و ها شفاخانه به آنهااز 

 انجام از که اند گفته آنهااز  %(7619) تن13 اند، شده معرفی نسایی آزمایش منظور به عدلی طب مراکز به که کسانی از تن 93 میان از

 اتهام خواستند می اینکه دلیل به آنها که اند گفته نیز اند، کرده ابراز را شان رضایت که دیگر تن3 و اند نداشته رضایتی آزمایش چنین

نیز از روی اکراه و اجبار بوده و  یکه چنین رضایتشود  دیده می .اند داده رضایتی آزمایش چنین انجام به کنند، رد را خود علیه واردشده

تن که به مراکز طب عدلی معرفی  93های کمیسیون از میان  قابل یادآوری است که براساس یافته دهد. رضایت واقعی را نشان نمی

 اند. هل بودهأ%( دیگر آنها مت3116تن ) 10آنها مجرد و از %( 1719نفر ) 43اند،  شده
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نسایی قرار  آزمایش مورد طور مکرر به طب عدلی معرفی شده و ها، به از این دختر خانم یدهد که تعداد کمیسیون نشان میهای  یافته

طب  مراکز که برای دوبار به اند آنها مصاحبه صورت گرفت، گفته ی که بایها از خانم شدگان( % مصاحبه9011) نفر 46است.  گرفته

اند.  آزمایش قرار گرفته بار، موردمعرفی شدند. دو تن دیگر برای سه بار و دو تن دیگر نیز برای چهار  نسایی منظور آزمایش عدلی به

ن کمیسیون گفته است که وی برای چهار بار به طب عدلی معرفی شد و از اینکه ا، به ناظراستیک تن از قربانیان که از والیت بدخشان 

گوید که در یک مورد، در حضور  ناراضی بوده است. او می کتران حضور داشتند، کامالًها تعداد زیادی از دا در هنگام این آزمایش

 ش تحت آزمایش قرار گرفت. ، بکارتاز کارمندان طب عدلی شش تن

برند،  یا فساد اخالقی )اصطالحاتی که در میان مردم شایع است( در محالت سلب آزادی به سر می «جرایم اخالفی»اشخاصی که به اتهام 

آنها از سوی پولیس، از %( تن 7311تن ) 11شدگان،  تن از مصاحبه 39اند. از میان  های متعددی بازداشت شده سوی اشخاص و ارگان از

یا  سفید محل، پدر، محکمه ابتداییه، شوهر  نفوذ و ریش %( آنها توسط سارنوال و سایر افراد توسط اشخاص مختلف مانند ذی317تن ) 9

 اند.  به پولیس تحویل داده شده و بعداً شوهر گرفتار شده پدر

 و ها شفاخانه به نسایی آزمایش شمول به عدلی طب آزمایش والیات، در عدلی طب تشکیالت نبود دلیل به زیادی درموارد چنین هم

 مدنظر عدلی طب در داکتر یک توسط که را آزمایش اجرای در نسبی دقت ها شفاخانه به آزمایش ارجاع. شوند می راجع صحی مراکز

 نشان باالنمودار  که قسمی آنها، ارجاع چگونگی و نسایی آزمایشباره در مشخص صورت به. رساند می حداقل به شود، می گرفته

 .اند دهش راجع ها شفاخانه به ها آزمایش نوع این% 43 حدود در دهد می

و گرفتن احتمال انتقال انتان نظر اقدامات مانند عدم دراقل ت حدعدم رعای. استدیگر نیز دارای مشکالت جدی  نسایی آزمایشاجرای 

 در الزم طبی تجهیزات و وسایل نبود و مسلکی الزم دانش ه نیز جدی است. نبودشوند آزمایشاز یک شخص به شخص  HIVیروس 

 آن حد کمترین به را( مرگ علت دریافت هدف به اجساد داخلی آزمایش اجرای) پسی و آزمایشات اجرای در دقت و البراتوارها

 استنتاج بودن مفید غیر و وضاحت عدم دقت، عدم بر نیز قضات و سارنواالن موارد برخی در حتی که شده باعث امر این. است رسانیده

 .کنند اعتراض عدلی طب
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 گیری نتیجه

 

ها  آزمایشچنین   آنجایی که اکثرالمللی حقوق بشر است. از  برخالف روحیه قانون اساسی، اصول و موازین بین اجباری نسایی آزمایش

ن امور طب عدلی والئ. با وجودی که مساستگیرد، این عمل آزار جنسی بوده و نقض حقوق بشر  بدون رضایت اشخاص صورت می

 یی،ها دهد، چنین آزمایش باری را در جامعه کاهش می و بند ده و بیکرمین عدالت کمک أبه ت ییها اصرار دارند که انجام چنین آزمایش

در بعضی  نسایی انجام آزمایش ،توان گفت کند. با این حساب حتا می باری نمی و بند و هیچ کمکی به کاهش بی استعدالتی  عین بی

 تواند تجاوز جنسی و یا شکنجه تلقی گردد. موارد می

بیانگر این  ت در وجود زنان الزاماًیا نبودن پرده بکار بودن  آزمایش پرده بکارت از نظر علم طب هیچ نوع اساس علمی نداشته و سالم

 یا نداشته است. پرده بکارت دارای انواع مختلف بوده و حتا ممکن است که بعضی از اشخاص  با کسی رابطه جنسی داشته قبالًنیست که 

از بین برود. بر عکس آن نیز های سنگین فزیکی  یا اینکه در جریان بعضی از فعالیت از بدو تولد دارای چنین غشا نباشد  طور استثنایی( )به

این، آزمایش پرده  های طوالنی رابطه جنسی، بازهم دارای پرده بکارت بوده است. بنابر تثبیت شده است که بعضی از زنان پس از مدت

 با کسی رابطه جنسی داشته است، از لحاظ علمی اعتبار ندارد.  بکارت برای اینکه تثبیت کند که یک شخص قبالً

شود که زنان قربانی اعتماد به  باعث می ییها . انجام چنین آزمایشاستاثرات و پیامدهای بسیار ناگوار  دارای اری نساییاجب آزمایش

گیرد  با تهدید و اجبار صورت می  اغلب نسایی د. از آنجایی که آزمایشکنشان را ازدست داده و احساس شرم، درماندگی و یاس  نفس

گیرند، به دلیل اثرات  قرار می ییها گردد. زنانی که مورد چنین آزمایش دار می کرامت آنها خدشهو حالت تهاجمی دارد، حیثیت و 

نشین شده و چه بسا ممکن است که از حق دسترسی به آموزش و پرورش محروم شوند و روابط و جایگاه  گوشه روانی آن، اکثراً

دولت افغانستان هرچه زودتر به این نوع آزار  الزم است  ،یت، باید گفتدر نها طور جدی آسیب ببیند. اش نیز به اجتماعی او و خانواده

 د.کنرا ممنوع اعالم نسایی  حرمتی به زنان خاتمه دهد و آزمایش اجباری  جنسی و بی

 

 ها: سفارش

 

 د:کن به دولت افغانستان پیشنهادهای ذیل را ارائه می اجباری نسایی آزمایش بارهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در

 د.شومتوقف  ییها ک فرمان تقنینی ممنوع اعالم شده و هرچه زودتر انجام چنین آزمایشتوسط ینسایی آزمایش اجباری  .4

 در نظر گرفته شود. نیز ات جزاییئاز جمله موارد تعدیلی در قانون جرا نسایی ممنوعیت آزمایش اجباری .1
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اند، شناسایی شده و در صورت لزوم مورد تداوی روانی  از زنانی که در این اواخر مورد آزمایش اجباری قرار گرفتهعده  آن .9

 قرار گیرند. 

 های مراکز طب عدلی مورد بازنگری قرار گرفته و کیفیت خدمات این مراکز ارتقا یابد. تشکیل، وظایف و صالحیت .1

طور جدی مبارزه صورت گیرد و در این مراکز اشخاص شایسته و متخصص استخدام  با موضوع فساد در مراکز طب عدلی به .3

 د.شو

شود، اشخاصی که به این نوع اتهام در محالت سلب  از آنجایی که مطابق قوانین نافذه کشور فرار از منزل جرم پنداشته نمی .6

 ند. شوبرند، هرچه زودتر آزاد  آزادی به سر می

 


