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مبارزه علیه خشونت بر زنان
از سال  25 1981نوامبر به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده است .این روز برای یادآوری
عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است .مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در  17اکتبر  1999نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
این تأریخ به خاطر قتل وحشیانه سه خواهر میرابال ،فعاالن سیاسی اهل جمهوری دومینیکن
امریكا انتخاب شده است .خشونت تنها كتک زدن ،سیاهى چشم ،كبودى بدن ،موكندن سر نیست بلکه خشونت صدمه
رساندن به مغز و نابود كردن احساس درونی انسان است گرچه كه خشونت در بین انسان ها در جهان به انواع
مختلف وجود دارد ولى خشونت علیه زنان با سختترین شكل خود در کشورهاى عقب مانده و سنتى بنا بر عوامل
مختلف بیشتر است از آن جمله در کشور ما با توجه به سنت و ناتوانی هاى زنان در ادوار تأریخ خشونت بار کشور
جا دارد كه تأثیرات سنت و تجارب زنان از نسل هاى گذشته كه توسط شان خشونت علیه زنان به نسل هاى بعدى
انتقال یاقته است نكاتى چند را به بحث مى گیرم.
زنان و دختران ما كه از قانون برابری در جامعه سنتى محروم بودند و خواسته یا نا خواسته باید با قبول سنت جامعه
و با نصیحت هاى مادر كالن ها و یا بزرگان همیشه توجه داشته و به ادامۀ زندگی پرداخته اند .مادركالن ها مى
گفتند فرزندم شوهر سایۀ خدا است باید به او احترام كرد.
وقتى او استاده شد باید تو هم استاده باشى .اگر بر تو توهین كرد دندان را به دندان بچسپان و یا زیر دندانت كاغذ
كلوله را بگیر تا موقع جواب دادن دهنت بسته باشد ،وقتى دستشوى مى رود ،آب دست برایش بده ،وقتى به تو فاحشه
خطاب مى كند باید تحمل كنى و با او محبت كن و فراموش كن زیرا او مرد است  .مردان حرف بد و بدخوىی دارند
اگر لت و سیلى زد به كسى حرف نزن زیرا آبروی شوهر و خانواده ات از بین مى رود.
بى بى هاى مسلمان ما همه این روز ها را داشته اند.
و آنان با این روش داراى فرزندان شاد و خانواده هاى با آبرو بوده اند ،ولى مادر كالن یك بار هم نگفت كه مردان
هم به زنان خود باید احترام كنند ،مردان از روابط عاشقانه و نامشروع دورى كنند و به پیوند خود صادق بمانند،
مردان از نیش چشمان خود به زنان غیر جلوگیرى كنند ،مردان احترام به زنان خود داشته باشند و زنان را منحیث
انسان و شریك زندگى اجازه تصمیم گیرى در تمام امور زندگى بدهند ،زیرا مادر كالن ها خود با زندگى دشوار و
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خشونت بار دست و پنجه نرم نموده و سال هاى دراز زندگى خود را با قبول سنت عقب مانده و خشونت بار پشت
سر گذشتانده اند و بارى هم به نام حیا به دفاع از حق خود حركتى را انجام نداده اند و به نظر شان مردان حق دارند
آن چه بخواهند انجام بدهند.
تعدادی از دوشیزگان ما با پیروى از نصیحت هاى مادركالن ها و بزرگان به چنین زندگى حقارت بار تن در داده
اند و مى دهند كه جهنم این دنیا را آزمایش مى كنند و مانند كالبد ها و گدى هاى كوكى و بیجان به زندگى ادامه مى
دهند كه اعتراض و داد خواهى را بى مفهوم مى دانند حتى عده ای از زنان روشنفكر و تعدادى هم با از دست دادن
اعضاى بدن ،معلولیت ،خود سوزى ،و سنگسار  ،اعتیاد به مواد مخدر تا قتل و معلولیت كه مثال هاى بیشتر از
شهادت خشونت بار فرخنده در كابل تا كشته شدن شراره در المان ،سنگسار رخشانه در والیت غور ،گوش و بینى
بریدن زرینه در والیت جوزجان ،خودكشى زهرا خاورى در كابل ،خود سوزى زنان در والیت هرات و هزاران تن
دیگر خشونت را به تحمل نموده اند .
ولى خوشبختانه نسل جدید اعم از زنان و مردان با آگاهى از جهان مدرن و تأمین عدالت اجتماعى با حفظ قوانین
منشور ملل متحد در مورد احترام به مقام انسان توجه بیشتر داشته و قبول حقوق برابر در جامعه را در رده هاى بلند
انسانیت و تأمین عدالت اجتماعى در جهان مى دانند كه ما شاهد تعدادى از زنان فعال در داخل و خارج كشور در
عرسه هاى سیاسى ،اجتماعى و فرهنگى كاركرد هاى چشمگیر دارند ،استیم كه با كاندید شان در سمت هاى بلند
دولتى ،ایجاد تلویزیون هاى زنان ،نشر مجالت و اخبار ،ایجاد وبسایت هاى انترنتى ،ایجاد نهاد ها ،اتحادیه ها ،شورا
ها با بسیج كتلۀ وسیعی از زنان بیرق مبارزه علیه خشونت زنان را به اهتزاز دراورده اند و به موفقیت هاى نسبى
هم در عرصه هاى مختلف با وجودي كه کافی نیست نائل شده اند.

خشونت انواع مختلف دارد:
 تجاوز جنسی در بستر زناشویی
 تجاوز شوهر به همسر
 حمالت جسمانی و کتک زدن
 به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان
 نگاه به عنوان ابزار جنسی
 احساس مالکیت به زن
 خواهان نابرابری

موضوع بحث ما تجاوز جنسى در بستر زنا شویى است.
زیرا در مقاله زیر عنوان (زنان افغانستان و خشونت سیاه و سفید) خشونت علیه زنان در كشور بیشتر به بحث
پرداخته شده است كه عزیزان مى توانند این مقاله را در ویبسایت هاى انترنتى حقیقت ،مهر وطن ،بامداد ،والیت

 2از4

لوگر ،مروارید سبز وغیره مرور نماین.د

http://www.morwaridsabz.com/
تجاوز جنسي در بستر زنا شویی!
از آنجایی كه احترام به انسان و حرمت به آن دور از جنسیت یكى از قوانین منشور ملل متحد شناخته شده كه به
تمام دولت هاى جهان ابال غ گردیده و نقض این قوانین جرم شناخته شده است .با وجود آن هم خشونت زنان در
حوضه هاى مختلف اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و سیاسى مطرح است ولى مختصر بحث را در مورد مسألۀ مطرح
شده ادامه مى دهیم:

تجاوز جنسى در بستر زنا شوهرى:
تجاوز بستر در گذشته منحیث جرم شناخته نمى شد .زیرا زنان با عقد ازدواج به این فرض یا فكر بودند كه
مقاربت جنسى شان به موافقه رسیده است و مجبور به هر خواست جنسى شوهر و در هر موقع كه مرد مى خواست
منحیث وظیفه باید پاسخگو باشند و مرد در برقرارى رابطه جنسى مقصر شناخته نمى شد ولى براى اولین بار در
سال  1975قانون منع تجاوز زنا شویى در امریكا به تصویب رسید ،و بر عقد ازدواج بر مقاربت جنسى توافق
صورت گرفت كه تا  20دسمبر سال  1993میالدى آعالمیۀ منع خشونت علیه زنان به تصویب مجمع عمومى سازمان
ملل متحد رسید و همچنان در سال ( 2011ناوى پیالى) سر كمیسیار حقوق بشر نقض حقوق بشر زنان را با نقش
باردارى و جنسیت اعالم كرد .دستیباى تأمین تضمین كنترول كامل زنان بر بدن شان جهت تأمین حقوق مساوى گام
ارزندۀ دیگرى بود كه تعیین زمان ،نحوۀ انتخاب فرد دلخواه براى ایجاد روابط جنسى و تولید مثل از اساسى ترین
ملزومات زندگى سالم و شرافتمندانۀ زنان محسوب شد.
در جوامع سنتى ،زنان به دالیل مختلف مورد تجاوز و سوء استفادۀ تعدادى از مردان قرار مى گیرند و از احساسات
نیك زنان در مقابل فرزندان شان ،آسیب پذیرى أطفال ،حفظ آبرو ،ضرورت و احتیاجات اقتصادى ،ترس از قطع
رابطه جنسى شوهر متجاوز و بعضا هم فشار هاى قانونى و اجتماعى ،سنت كه زنان راه فرار ندارند و مجبور به
قبول روابط جنسى با شوهران خود مى شوند و اشك ها و درد ها را براى همیشه زنان از چشم دیگران پنهان مى
دارند ولى وقتى آنان متوجه شوند با چنین روابط تن در ندهند اینجاست كه مشكالت خانوادگى بروز مى كند این
عوامل است كه زنان جسم و روح شان خسته شده و از بین بروند و شاكى و ناراضى از زندگى مشترك زنا شوهرى
خود مى شوند.
تعدادى مردان كه به تجاوز دست مى زنند ،ناشى از قوه فزیكى ،حسادت ها ،نداشتن اعتماد به نفس ،عدم اگاهى از
خواسته هاى زن و یا هم ناشى از مشكالت روانى مى باشد ،كه باید اینگونه مردان به مشوره دهندگان خانواده و یا
روان شناسان مراجعه نموده و یا جهت آگاهى بیشتر امروز امكانات مدرن انترنت با معلومات وسیعتری که در مورد
وجود دارد استفاده الزم نمایند.
نهاد هاى زنان ،وزارت زنان ،فعالین مدنى زنان باید جهت تصویب قانون به قانون گزاران و اشخاص مسؤول
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نظریات و پشنهادات سالم شان را ارائه دارند تا كساني كه به نقص از این قوانین دست مى زنند به جزاى اعمال شان
رسانده شود و پندى باشد به دیگران.
قابل یاد آورى مى دانم مبارزۀ زنان علیه خشونت در جهان منجر به رشد اقتصادى جهان ،تنزیل فقر ،و مبارزه با
مرض كشنده ایدز ،تأمین صلح و عدالت اجتماعى در جامعه گردیده است.
تمام نیرو هاى آزادي خواه ،دموكرات ،فیمینیست ها ،اعم از زنان و مردان صفوف مبارزین را توسعه بخشیده و
بیرق برابرى ،آزادى ،تأمین عدالت اجتماعى و صلح سراسرى را در كشور به اهتزاز دراورند.
و اینك بیجا نخواهد بود كه در این مقاله سروده ام را كه به اعتراض علیه سنگسار رخشانه در والیت غور كه در
ششم فروری2016م رقم شده است با شما شریک سازم:

ناله زن افغان در ذلت و نا توانى
مـرا بردند بـه كشتارى گناه بار

مـرا بردند به صحراى خاكسار

هـزاران تـهـمـت ناسور كردند

مرا درقبر زنده زنده در گور كردند

كشیدم نـالــه هـا از ناتــوانى

رسید بر آسمـان و كـهـكـشانى

به نام دین مذهب كرد سنگسار

كجاست انصاف شان در مسلمانى

تو اى مرد كه پروردى از من

با خون دل و درد در دامـن من

ولـى نـفـرین دارم بر زمــانـه

كه داده تـیـغ بـر تـو ظالـمانه

تا زنى تـیغ بر مادر و خواهر

بكش این مظلومان را خایـنانه

صداى چیغ و ناله تا آسمان ها

زدى بر محرمت تـیغ وحشیانه

كجاست قانون و اسالم و عدالت

كه ریختى خون و كشتى قاتالنه

خداوندا تو می دانی و بینایى

بكن رحمى بما تـو مخلصانه

زرغونه ولى
جرمنى 2017/11/25
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