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 ۲۸/11/۲۰1۹              خاتول مهمند

 

 منع خشونت علیه زنان یخشونت در اجتماع و تاثیر آن باال
 

ت علیه زنان در افغانستان نوامبر شاهد برگزارى گردهمایى هایى گسترده جهت منع خشون ۲5هر سال به تاریخ    
  .میباشیم

عار هاى زیاد را در مورد سخنرانى ها و ش ،کشور یو دفاع يیمراجع قضا یفراوان از سو یوعده ها در ضمن   
، ولى در نهایت در مى یابیم كه این گام ها صرف تا همین تاریخ و تجلیل ها محدود بوده و همین دلیل بر میشنویم

  .كارا نبودن این مبارزات ارمانى میگردد
خشونت در كشور داشته باشیم پى میبریم كه در راستاى كاهش آن كار هاى بنیادى  ارقامهرگاه چشم اندازى به    

 .صورت نمیگیرد
  ۲۰1۹اساس یك گزارش ویبسایت فارسى بى بى سى مؤرخ یازده مارچ  به
 زنان در هیمورد خشونت عل ۲46تاکنون به هفت هزار و  13۹3ستره محكمه افغانستان اعالم کرد که از سال »

 «.به زنان است یخشونت تجاوز جنس زانیم نیشتریشده که ب یگ دهیسراسر افغانستان رس
 :در گزارش دیگر در ویبسایت دویچه وله میخوانیم ولى

 یم یگ دهیزنان رس هیخشونت عل یها دوسیهکه در افغانستان تنها به آن  دیگو یفعال حقوق زن م یزهرا ناظم»
 «.گردد یها رسانه ی دوسیهشود که آن 

در  ها دوسیهذیل حاكى از آن است كه پرونده هاى مطرح و جلو چشم مطبوعات قابل بررسى و باقى  گزارش
 .بالتكلیفى قرار میگیرند

هاى جنائى در حد جنون دیگر هیچ پرونده توجه و بررسى مراجع  دوسیهچنان نتیجه گیرى میتوان كرد كه جز    
 .ذیربط را بخود جلب نمیكند

سحرگل و شكیال. سحرگل و شكیال دو قربانى و دو نمونه بارز  ایایمثال دو مورد خشونت جنون بار قض ه گونهب   
موارد خشونت در خانواده هستند. سحرگل ماه ها در تاكو زندانى بود و در این میان مورد تجاوز و شكنجه هاى 

ثر فیر مرمى از سوى شوهرش نصف صورتش ا برگوناگون از جانب خانواده شوهرش قرار گرفت. همچنان شكیال 
  .را از دست داد

ه هاى نامى بودند كه تا حدى مورد پیگرد قرار گرفتند مگر سرنوشت مكافات مجرمین آن اصالً دوسیدو از  این
 .روشن نیست

 : میرساند كه یبه آگاه ۲۰1۹وله در گزارش دیگر مؤرخ بیست و ششم مى  دویچه
کشور ثبت  نیزنان در ا هیخشونت عل هیقض 15امور زنان افغانستان در دو ماه گذشته  بر اساس معلومات وزارت»

 «.سن وجود دارد ریو ازدواج ز ییمحاکمه صحرا ،یتجاوز جنس ایقضا نیا انیشده است که در م
 

ا میباشد و تشامل حال موارد ثبت شده در مراجع قانونى  باال یهئاین گزارشات خبرى بازتاب دهنده آن است كه احصا
همچنان بدون بازرسى مانده  اتیهنوز روشن نیست كه به چى تعداد موارد ثبت نشده در گوشه و کنار شهر ها و وال

 .اند
آمپول آن از طریق تجلیل ویاد وبود  کیعمده اینست که، آیا منع خشونت واكسین ایست تا ساالنه با تطبیق  سؤال

  میتوان اجتماع را از خشونت عارى ساخت؟
میتوان یك كودك را كه تمام عمر خشونت تجربه كرده و باالخر در بزرگسالى خود دست به خشونت میزند، با چند  آیا

 بازداشت؟ نشیریشعار از خشونت و عادات د
هنگ از فر ینه! خشونت بطور مشخص در جامعه ما از سه دهه اخیر بیداد میكند و بدون انكه بدانیم به یك حصه ی أبداً 

 .گردیده است ما مبدل
 .محو خشونت در سطح یك جامعه و خانواده به كار هاى بنیادى و گسترده ضرورت داریم براى
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 ،ینخست آموزش سواد، كورس هاى مشاوره خانواده گ ى به سوى یك اجتماع عارى از خشونت،ئهاى ابتدا گام
رد سال تحت عناوین مختلف چون ممنوع قرار دادن ازدواج هاى زیر سن، منع خرید و فروش دختران و پسران خو

ار ك زن و مرد( و) هاى جنسیتى میان ار، برداشتن دیواستفاده جنسى از پسران خورد سال ازدواج هاى زیر سن، سو
كاهش اقتدار سالح بدستان و ایجاد کورس ها جهت آموزش سواد و  مین صلح،، تأ هاى مشترك جهت آینده درخشان

  .كاهش خشونت میباشد
مشهور  کیاکولوژ یستمهایس یبه پخش تئور شتریبود که ب متولد روسیه ییکایمراروانشناس  نفنبرنربرو یاور

 یم یی، شناسارا که فرد با آنها در تعامل است یطیمح ستمیخود پنج س یطیمح ستیز یستمهایس هیاست. در نظر
و محیط را كه متاثر از همدیگر میباشند معرفى  انه(خاو )اجتماع اول و اجتماع دوم کیاکولوژ یها ستمیس هیکند. نظر

میكند. او معتقد است كه هیچگاه عضو یك خانواده ناامن نمیتواند در اجتماع بیرون از خانه فعالیت هاى مثبت داشته 
. همچنان اجتماع ناامن گذاردیدوم م طیمح یعنی یبر جامعه اشتراک یمنف راتیتاث یو یروان یها یباشد و نا راحت

سو  راتیتاث لیفام یبر صحت و بقا تواندیم یطیمشکالت مح یعنینرا راحت نمیگذارد، آخانه ها و اعضاي  رگزه
 .بگذارد

 یتئور نیمتاثر هستند. با توجه به ا داً یشد گریبیرون از همد طیخانه و مح طیکه هردو مح شودیم یریگ جهینت نیچن
ثر كه ا میدار فیضع یهاى مثبت اجتماع یما در افغانستان با تاسف الگو یو دوم هیگفت که در جامعه اول توانیم

 .خشونت ها میشوند دمتقابل محیط خانه با اجتماع بیرون ، دلیل بر ازدیا
م. با در سطح ملي داری یبرونفنبرنر براى داشتن اجتماع سالم احتیاج به كار هاي بنیاد یمدنظر داشت تیورى اور با

سرمایه گذارى در این عرصه و با راه اندازى وركشاپ ها و كار هاى عملى باید در کاهش موارد زشت خشونت 
 .دیکوش
بیرون رفت دیگر از این ظلمت محیطي روشنگرى سیستماتیك از طریق تبلیغات مطبوعاتى میباشد. یعنى در  راه

  .استفاده كرد بوعات را منحیث زره وسد کنندهپهلوى كورس هاى حقوقى و سواد آموزى مط
 : اساس یك گزارش دیگر دویچه وله به

سال گذشته قادر به کاهش  1۸اند و حکومت در  سوادیدرصد مردم افغانستان ب 6۰از  شینشان داده كه ب یرسم آمار
 .نشده است یسوادیب زانیم

باید پذیرفت كه زنان و مردان فاقد سواد در یك اجتماع  كشور باید این تهدید را جدى بگیرد زیرا با تاسف معارف
  .بزرگ محسوب میشوند چلنجخود 

در صد أفراد جامعه ما از نعمت سواد محروم هستند. یعنى قشر بیسواد بر قشر با سواد  6۰اساس این گزارش  به
 .جامعه ما پیشى دارد

د بردن سطح سواد و ایجاد مراكز سواد آموزى هم حكومت افغانستان مكلف است تا در بلن میعادالنه حرف بزن اگر
ما  طیبزرگ در مح ازین ینقطه زمان نیدر ا یسواد آموز یمکاتب و کورس ها جادیدر شهر ها و والیات بكوشند. ا

 .رودیبشمار م
در جامعه فعلى افغانستان بیشتر شكل جنگ طبقاتى را اختیار كرده كه در یك جهت اقلیت باسواد و در جهت  اوضاع
كثریت بیسواد قرار دارند. این جنگ ارزش هاى جدید و عرف هاى كهنه است. براى درك هر دو جانبه و ادیگر 

گر راه بیرون رفت نیست. تا باشد كه هموار ساختن راه هاى همزیستى جز با فراگرفتن سواد و هضم افكار همدی
 .برنده این جنگ همان اكثریت طبقه محروم از سواد نگردد

نیم نگاه به موارد خشونت در عصر امروزى در كشور بیاندازیم در مى یابیم كه بیشتر این موارد از جانب مردان  اگر
. جامعه ما بخصوص آنعده كه باورمند به كم سواد انجام مي یابد. مردان کمتر باسواد نیز شامل این پدیده هستند

 .خشونت هستند بایست به این پدیده شرم آور نه بگویند، زیرا در عصر جدید انسان ها با حقوق خویش آشنا هستند
بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل  یشمال تیکه تنها در چهار وال دیگویمستقل حقوق بشر در افغانستان م ونیسیکم

  ثبت شده است. منبع )بى بى سى( یالدیم یماه سال جار نیزنان در نخست هیمورد خشونت عل 4۰۲
یه چهار والیت را تشان میدهد اینكه در والیات دیگر این رقم در كدام حد قرار ئبى بى سى تنها احصا فوق گزارش

دى سوق بدهد. مورد ضرب و شتم كافیست تا شیرازه یك اجتماع را تا دراز مدت به بربا 4۰۲دارد معلوم نیست. 
، جامعه را به دو دسته انها را جنس دوم خواندن ،موارد روز افزون ضرب و شتم ، زنان را دستم كم محسوب كردن

ساالرى بر علیه جنس زن زنگ خطر بزرگیست كه اجتماع ما را  تقسیم نمودن و ایجاد یك حكومت غیر مستقل مرد
 به شدت تهدید میكند

 .انه داشته باشیم باید خشونت و دالیل انرا شناختقرار باشد تا بحث منصف اگر
نفى  ، خشونت جنسیتى، خشونتت نیست. خشونت لفظى، خشونت روانىباید بدانیم كه تنها ضرب و شتم خشون ابتدا

كردن وجود یك انسان از اجتماع، سلب هویت و ندادن حقوق انسانى و مدنى مانند حق تحصیل و حق انتخاب لباس تا 
  .بود و باش شوهر و محل
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باید ارزیابى كرد كه كدام فاكتور ها باعث خلق خشونت میشوند. در موارد زیاد خشونت مرد علیه زن همیشه  بعد
پاى زن دیگر ) خشو، ننو، معشوقه شوهر یا زن ایور ( دخیل میباشد. با تاسف در بسیار قضایا خشونت علیه زنان 

  .میكنند ایفانده خشونت( را این خود زنان هستند كه كتلیساتور) تسریع کن
ثر میسر نیست تا افكار انسان ها و عرف هاى كهنه در افغانستان را در كوتاه مدت تغییر داد ولى روى این اصل تا با

 .میشود تاكید كرد كه زنان خودكفا و باسواد تضمین یك محیط استوار و آینده شگوفا ملت ما میباشد
 4۰ى در افغانستان دست معارف و اهل علم میباشد و این اهل علم شوربختانه از شك كلید تمام مشكالت اجتماع بدون

 .فیصد تجاوز نمیكند
هاى فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى تاثیرات بسزاى روى جامعه گذاشته، چنانكه اجتماع افغانستان روز  كسر

 .تا روز پوسیده تر و بیمار تر میگردد
نوز در عصر تاریكى ذهنى بسر میبریم و تازه انتظار داریم تا این كسر ها را بیگانه تاسف ما در عصر تكنالوژى ه با

 .گان از آن طرف آب ها و دریا ها آمده براى ما ترمیم كنند
خشونت علیه زنان چه در  خصوصخشونت درجامعه به  هٔ پدید انتظار بیمورد به بیگانه گان موجب شده است تا همین

 نماید. یدچار سراسیمه گ شود وجامعه را خانه وچه در اجتماع نهادینه
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