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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر وادار ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪه ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺎزهای از ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺑﻪروﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده  ۲۱ﻧﻔﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻮﻫﺮ ،ﮐﻪ
ﭘﺪرﺷﻮﻫﺮ و ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ او را ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺧﻮدﺳﻮزی دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ او ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ،او را ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺗﻦ ﻧﯿﻤﻪﺟﺎﻧﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ،ﻫﺮ ﻧﺎم زﻧﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد :ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،اﺟﺒﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ،آﺗﺶ زدن و ﺳﻮزاﻧﺪن ،اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در زﻧﺎن ،ﮐﺘﮏ زدن ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زن ﺑﺮای ازدواج ﯾﺎ وادار ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻖ ازدواج ،ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دﺷﻨﺎم ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و آزار و اذﯾﺖ ،ﺗﺒﺎدل زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﻮل و…
ﺑﯿﺶ از  ۵۱ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  ۰۸درﺻﺪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در
ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ،۶۱۰۲ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۴۲ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۶.۸درﺻﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دارد.

در ﺳﺎل  ۵۷۵۵ ،۵۹۳۱ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ۲۳۱۵ ،ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۰۰۵۱ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۰۶۳ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۰۰۸۱ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ و رواﻧﯽ ،و ﺑﯿﺶ از  ۰۰۱۱ﻣﻮرد آن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮔﺎه اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ .وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۷۱۰۲اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه ۳۲ ،زن در وﻻﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﭼﻮن ﻣﮑﺘﺐ )ﻣﺪرﺳﻪ( رﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞﻫﺎ ،ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺮم ﺷﺮﻋﯽ و ﮐﺎر در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ارث ،ازدواج ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن ،ﮔﺎه دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﻪ و ﮔﺎه زﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و ﮐﻬﻨﺴﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﯽﺳﻮادی ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ،ﻓﺴﺎد اداری ،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺪﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻﯾﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.

از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﻓﺖ؟

اﻟﻬﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﮐﺒﻮد

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﭘﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﻮاد ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر .در ﻣﺎده  ۴۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ« آزادی
ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آزادی دﯾﮕﺮان و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آزادی
دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮض ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ از آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ».
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن ،در ﺳﺎل  ۸۸۳۱در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و  ۴۴ﻣﺎده در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره  ۹۸۹اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﯿﻔﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دادﮔﺎه و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﭙﺎرد .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺎاﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺒﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺳﻬﻞﮔﯿﺮی در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺎزات ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺧﻮد را
ﻣﺼﻮن ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در  ۴۳وﻻﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ در ﺳﺎل  ۰۳۰۱ ،۶۱۰۲ﭘﺮوﻧﺪه
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوﯾﻦ رﺣﯿﻤﯽ رﯾﯿﺲ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ در دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ۶۵ ،ﻣﻮرد در دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دادﮔﺎه اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪام ،زﻧﺪان ،ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در دوران ﺗﺴﻠﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،زﻧﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،و ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وزارت اﻣﻮر زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ  ۶۱روزهای ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وزارت زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را
در ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻻﯾﺖﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ۲۱ ،ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺎﺑﻞ و ﭼﻨﺪ وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎرف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ دو وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻃﻼع
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

