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 ۳۱۰۲دسمبر، ۴                                                              ماللی موسی نظام                

             

 روز منع خشونت بر زنان، با ارمغان قانون سنگسارتجلیل 
 بشری پنجۀ خشونت و مجازات ننگیناسیر زن افغان قرن بیست و یک، 

 

مردم جهان به استقبال جوامع نجات  بر که روز جهانی منع خشونت بر زنان است،وامن ۵۲هرسال در حوالی 
مزایای انسانی و قانونی خویش، از حقوق و  پیکر جامعۀ یافته و بهبود روز افزون حالت زنان منحیث نیمی از

زنان مظلوم  اوضاع ناهنجارد در زمینۀ سطری چناین کمینه هم  پشتیبانی مینمایند،سرزمین خود ها  طبقۀ اناث
 فی السابقکما که متوجه گردیدم با نهایت تأثر و تألم امسال با چند روزی تأخیر و .کشور خویش تحریر مینمودم

شتناکی را پیموده است، وح قوس صعودی نه تنها ،مثل همیشهخودشان زار زنان افغان در وطن راپورهای حال 
جزای در اوراق قانون « غیر انسانی سنگسار شرم آور و مجازات»و تعمیل بلکه با مطرح نمودن ثبت 

 نمایند. می ری را بر پیکر نحیف زنان کشور، حوالهشالق دهشتناک دیگ اولیای امور، افغانستان،
را در مجموع در چنین عصری که تمدن بشری داد از برابری حقوق زن و مرد و  که قوانین طالبیحالی در 

رد می  «قانون اساسی دولت اسالمی افغانستان»  بنامرسمی ای ق اروابه حکم  انسان ساالری و عدالت میزند،
و غیر قابل  ، دردناکجفائیست مدهش ،ناز ملت افغا نیمیحقۀ و پامال حقوق  عقب گراییبازگشت به   نماییم،
  عفو!

ن قوانی اینکه در راپور ساالنه مؤسسات خیریۀ بین المللی در مورد تحمیل و تعمیل خشونت و مظالم منافی
فیصد نشان داده میشود،  ۵۲مقررات حقوق بشر و نقض و پامال حقوق زنان افغان، یک قوس صعودی  دولتی،

صرف احصائیۀ نسبی مناطقی است که این مؤسسات تا حدی به جریانات آن دسترسی داشته اند. حقیقت این 
بر  یانه یا علنیمخفی  ت کهاست که در نواحی دور دست و حتی در اکثر چهار دیواری منازل، چه جنایاتی نیس

  زن و دختر مظلوم وطن ما تحمیل نمیگردد؟
سال به عنف و جبر به خانۀ مرد کالن سال و بیگانه ای فرستاده میشود و از همان هزاران دختر خرد ساالنه 

روز اول با مظالمی که روی بشریت از آن سیاه میگردد، روح معصوم و بدن کوچکش با دردی جانکاه و 
  میگردد.مواجه  ، جبرا  وحشی

در مناطق خویش واقع میگردند  ،وز اطرافیان شناخته شدهاهزاران طفل اناث در بیرون منزل مورد حمله و تج 
 میگردند، عضا  با وحشی گری ها با مرگ روبروو ب

کجاست اسالمیت، افغانیت و انسانیت؟ کجا پنهان 
گشته عدالت و بازخواست و مجازات که تشکیالت و 

عدلی کفایت و بی  ، ضعیفو دستگاه مسخرهدم 
افغانستان را با مصارف مبالغ سرسام آور شکل 

گاهی راپوری در مورد توقیف چنین ددمنشانی  میدهد؟
شنویم که در کدام   منتشر میگردد ولی هرگز نمی

محکمه چنین جنایتکاران وطنی جلب شده اند و در 
 کدام محبس و زندان مجازات گردیده اند.

این  با عدم تعمیل عدالت و انصاف، است کهچنین 
قوس صعودی خشونت و مظالم روز افزون شکل 
میگیرد و نمو مینماید. کدام مال و آخوندی که نکاح  

کدام پدری که  قرار گرفته است، مجازات عادالنه  و  بندد، مورد بازخواست دخترصغیره را با جسارت می
و باالخره کدام شوهر ظالمی که همسر ناتوان و  مجرم شناخته شده بفروش رسانیده، دختر خردسال را به شوهر

قانون » مگر ورق پاره ای بنام  سپرده شده است؟ بیدفاع را تا حد قتل نفس شکنجه نموده است، به عدالت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_armaghane_sangsaar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_armaghane_sangsaar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_armaghane_sangsaar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_armaghane_sangsaar.pdf
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به طبقۀ اناث کشور قایل آن   در متون گوناگون در پهلوی حقوق و مزایایی که «اساسی دولت اسالمی افغانستان
  عین ننموده است؟سال ت ۶۱ ان افغان راازدواج دختر قانونی سن ،یدهگرد

از زمان حکمروایی اسمعیل خان در هرات، خودسوزی زنان مظلوم و ستم کشیده از خشونت های خانۀ شوهر، 
نوع دیگری از مظالم استخوان سوز را در افغانستان مروج گردانید. نظر به راپور های مستند مؤسسات حقوق 

بین المللی، امیر نام نهاد هرات، در آغاز والیت خویش شاگردان مکاتب ذکور را وظیفه داده بود تا به بشر 
تعقیب زنان و دخترانی که با نیمچه آزادی دست یافته بعد از عصر طالبان، از منازل خویش برای کار های 

با مردی بیرون منزل صحبت  اناز آن بخت برگشتگ روزمره بیرون میرفتند، بپردازند و اگر احتماال  یک
انتقال می یافت. فشار و  ، جبرا  به کلینیکیمینمود، فورا  مورد توقیف پلیس قرار گرفته و جهت معاینات طبی

 . حقیقت این است کهزی را در والیات دیگری هم مروج ساخته استو، امروز خود سنت بر زنان هراتخشو
پناهی ندارد و اگر فرار نماید، هیچ  ی شوهر و فامیل ویراه سشکنج فا دیده و مظلوم افغان، اگر اززن ج

به امر اهالی از خدا بیخبر و شوهر و خانوادۀ  «سنگسار خفتبار  مجازات»  که البتهصد ، پشتیبانی سراغ نماید
ساالری از دوزخ مرد  زنان جوان قصد خود کشی یگانه راه فرار وی انتظارش را میکشد. پس خود سوزی به

وای  الت اجتماعی است.....و نبود عد
دسوزی زنده بحال آنانیکه بعد از خو

بمانند و با دوزخ دیگری مواجه 
 گردند، که اکثرا  میگردند.

 
اولیای امور افغانستان هرسال به  

 »از ممالک دیگر، از « ؟»!پشتیبانی
استقبال  «روز منع خشونت بر زنان

مینماید، کمسیون مستقل حقوق بشر 
ای میزان خشونت « نسبی» هم راپور

ها و مظالم بشری مردم ما را بر 
زنان و دختران مظلوم کشور به نشر 

 نه میگردد. اسپارد، فردای آن روز از نو، روزی از نو، چون نوشته ای بر یخ قصۀ دردناک زن افغان، افس می
که چهار سال قبل با موجودیت رخصتی پارلمان، از جانب حامد  «بر زنانقانون منع خشونت »بهرحال، 

 عملی رسمیت حاصل نمود، بعد ازین مدت طوالنی باوجود عدم مراعات «فرمان تقنینی» کرزی به شکل
شرائط حقوقی و تأمین عدالت، اقال  به شکل قانون تبارز نمود، هم چنان با ایجاد سر و صدا در ولسی جرگۀ بی 

معضلۀ دیگری را بوجود آورد. معلوم است که ، با موجودیت وکالی اکثرا غیر حاضر، فتنه انگیز و خاصیت
 ثلث اعضای آن تاالر جنجال آفرین را که زنان وکیل غیر مسئول و بی کفایت تشکیل میدهد، نه ترحمی بر هم

 .وظیفه ای را منحیث نمایندگان ملت بردوش خویش احساس میکنندجنسان دارند و نه 
در البالی قوانین و مقررات عدلی، سر و صدای « مجازات سنگسار» در مورد پیشنهاد و امکانات درج 

هم مثل همیشه باال گرفت. مختصرا  میرویم به سراغ  اعتراض مؤسسات بین المللی و ممالک کمک دهنده
 قسمتی از اخبار مربوط به این ماجرای دردناک:

 
 نویس قانون جزای افغانستان  درج مجازات سنگسار و قطع عضو در پیش

جزای افغانستان دست یافت که نشان  نویس قانون های از پیش بخش ککلیسی به  بی صبح روز چهارشنبه بی
داد دولت در نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شالق را بعنوان مجازات وارد قانون  می

 جزای افغانستان کند. 
 کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر: -دیدبان حقوق بشر

قوس، از دولت افغانستان خواست که  ۴روز دوشنبه  «وق بشرکمیتۀ نظارت بر حق» سازمان دیدبان حقوق بشر
ای نوشت که  این سازمان در اعالمیه درخواست احیای مجازات سنگسار در قانون جزای افغانستان را نپذیرد.

کند، پیشنهاد  نویس یک قانون جدید کار می افغانستان که هم اکنون روی پیش وزارت عدلیۀ هیاتی به ریاست

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131127_k05_afghanistan_law_.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131127_k05_afghanistan_law_.shtml
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اضافه شود که براساس آن، افراد متهم به "زنا" با  "جرایم اخالقی"دی در قانون جزا در بخش کرده که موا
 شوند. مجازات سنگسار روبرو می

خود از حامیان بین المللی افغانستان، به شمول نهادهایی که در بخش اصالح سیستم  این سازمان در اعالمیۀ
 مخالفت کنند.دقیقا   پیشنهادی در قانون جزا  با این مادۀکنند خواست که  کار میافغانستان  و قضائی عدلی

سال اخیر، فقط در مناطقی از افغانستان  ۶۵سنگسار، و برخی دیگر از مجازات مانند قطع عضو و شالق، در 
  ندارد. دولت مرکزی، تسلطی بر آن قسمت ها آناجرا شده که 

ک شدن زمان خروج کامل نیروهای خارجی از این نگرانی در میان برخی ناظران وجود دارد که با نزدی
افغانستان، دولت تحت فشار 
قرار بگیرد و برای 
رضایت تندروهای مذهبی، 

ها را  اینگونه مجازات
 ند.بازگردا

خشونت با زنان در 
درصد'  ۵۲افغانستان '

 افزایش یافته است
خشونت با زنان از 
مشکالت عمده اجتماعی در 

 افغانستان است
کمیسیون مستقل حقوق بشر 

 ۵۲افغانستان از افزایش 
درصدی خشونت با زنان 

 امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داده است.در شش اول 
 نوشته که در نیمۀ گزارشیزنان، در نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه  ۵۲این کمیسیون به مناسبت 

 احصائیه بر اساس این گزارش، این .نت علیه زنان در سراسر این کشور ثبت شدهمورد خشو ۴۶۲۴امسال، 
درصدی را نشان  ۵۴۴۲تازه افزایش احصائیۀ مورد رسیده بود که  ۹۹۹۶به  ۶۹۳۶در شش ماه نخست سال 

 دهد. می
در زات" دهنده" خوانده و افزوده که هنوز هم "معافیت از مجا کمیسیون حقوق بشر این افزایش را "تکان

 برابر خشونت علیه زنان وجود دارد.در افغانستان
های خشونت با زنان "ضعیف" عمل کرده و این  در گزارش از نهادهای دولتی انتقاد شده که در پیگیری پرونده

است که این قانون به طرفداری گروپ معینی امکان این موجود  امر باعث گسترش افزایش خشونت شده است.
 رئیس جمهور برسد. «توشیح»فیانه به ، مخارلماندر پ
 

 راپور باال قسما  از سایت بی بی سی اقتباس گردیده است.

 ) با تشکر از سایت استقالل (
 
 

 

http://www.aihrc.org.af/fa/daily-reports/1977/violance-aginst-women.html

