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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ نومبر ٢۵
  

  !المللی مبارزه برای محو خشونت عليه زنان روز بين

١ 

زه برای محو خشونت عليه زنان است و المللی مبار ، روز بين]قوس[، مصادف با پنجم آذر ماهنومبربيست و پنجم 

 روزه ١٦ کمپين و کارزار -، روز جھانی حقوق بشر دسمبر ١٠ الی نومبر ٢٥ھمين مناسبات، ھر ساله جھانيان از  به

داشت خاطرات سه دختر تبعه جمھوری دومينيکن است که توسط  گرامی اين روز منسوب به. کنند اندازی می  را راه

  .ئيلو قربانی شدندديکتاتور رافايل ترو

ای که   ميالدی، درمنطقه١٩٣٥ و ١٩٢٧، ١٩٢٤ھای  ا ترزا در سالينروا و ماريا، ميرابال، پاتريسه دختر خانواده م

ان يپا الت متوسطه را بهيھا تحص ھر سه تن آن. شود، متولد شدند ده میيکن ايالت سی باس نامينيامروز در جمھوری دوم

ر مبارزه با يشان درگ ھر سه خواھر و ھمسران. الت وارد دانشگاه شدنديی ادامه تحصا براينروا و ماريرسانيده، م

گردھا و يبودند، و با وجود پ) ١٩٣٠- ١٩٦١(  Rafael Trujillo-» رافايل تروئيلو«حکومت ديکتاتوری 

نه شرکت ه حکومت فعاالياسی عليھای س تيھای مکرر باز ھم دست از مبارزه خود نکشيدند و در فعال شدن زندانی

  .منجر گرديد» نھضت مقاومت سری «تأسيس عھده داشت که به ای را به ا رھبری جلسهي، پاتر١٩٦٠در سال . کردند می

، نومبر ٢٥روز . رابال ھستنديسا و خواھران مياعالم کرد که دو مشکل اساسی او کل» لويتراج«، ١٩٦٠ نومبرل ياوا

. کشته شدند» حادثه رانندگی«ک يشان بودند، در  مالقات ھمسران زندانی ر رفتن بهيرابال در مسيھنگامی که خواھران م

نھضت عمومی  دادی شد که بهيرابال در واقع رويع خواھران ميقتل فج. ختين حادثه خشم و اعتراض عمومی را برانگيا

بال که به رايخواھران م. لو سرنگون شديکتاتوری تراجيسال، د کيلو کمک کرد، چنان که پس از گذشت يضد تراج

چنان که در شعرھا،  ل شدند، آنيکن تبدينيه شده بودند، سمبول مقاومت ملی زنان دوميتشب» ھای فراموش ناشدنی پروانه«

درزمان «نام  ف رومانی بهيلأبخش ت ھا، الھام شرح زندگی و مبارزات آن. ن شدندير و تحسيھا تقد آوازھا و کتاب

ف ياين رومان مذکور، توص. گرديد که ھمه جھانيان از اين واقعه آگاه شدندمنجر » ا آموا زريجول«توسط » ھا پروان

 .است» لويتراج«کتاتوری ين روزھای ديھا و آالم خواھران ميرابال درآخر رنج

 ١٨که در بوگوتا، کلمبيا، در روزھای » بئي کارابحيرۀی التين و جزاير امريکا زنان مبارز برای ئیآ اولين گردھم«در 

 .اعالن شد» روز جھانی محو خشونت عليه زنان«عنوان   بهنومبر ٢٥ تشکيل شد، روز ١٩٨١ی  جوال٢١تا 
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، مورد دسمبر ١٠ تا نومبر ٢٥ژه خشونت و حقوق بشری زنان را از يل مربوط به زنان به وين کارزار طرح مسايا

 :شرح زير در بردارد خی مھم را بهي روز مذکور، سالگرد چھار رخداد اجتماعی و تار١٦. دھد توجه قرار می

 ، روز جھانی محو خشونت عليه زناننومبر -٢٥

 .دزي، روز جھانی ادسمبر -١

ست بودن يجرم فيمن  تن از محصالن اناث انجنيری به١٤کشته شدن (   ميالدی١٩٨٦ال در سال ي، کشتار مونتردسمبر -٦

 ).در صحن دانشگاه

 .، روز جھانی حقوق بشردسمبر -١٠

وقفه زنان،  ن حرکت بودند، اما با کوشش بیي ادۀ کشور جھان آغاز کنن٢٠ندگی از ينما  زن به٢٣ تنھا ،ءاگر چه در ابتدا

وجود آمد که امروز  رومندی بهيپارچه و ن کير، نھضت يھای مربوطه در طول ده سال اخ ھا و ارگان ق سازمانياز طر

 .نمايد عليه زنان را اعالم می کمپين محو خشونت ١٦ا ياری از مناطق، کشورھا و شھرھای دنيدر بس

تصويب روز جھانی محو خشونت   مجمع عمومی ملل متحد در رابطه با ١٣٤ جلسۀ ٥٤نامه شماره  چنين فشرده قطع ھم

 :عليه زنان

عمومی دوره پنجاه و چھارم خود ۀ ن جلسي ميالدی، در ھشتاد و سوم١٩٩٩ دسمبر ١٧خ يتار بهمتحد مجمع عمومی ملل 

روز « را تحت عنوان نومبر ٢٥ کشور عضو، روز ٧٩ندگان يو با توافق نما» ئیته سوم اجرايکم«بر اساس گزارش 

سی که دو ماه قبل ينو شينامه بنا بر پ ن قطعيا. ب نمودي تصو٥٤نامه شماره  طی قطع» ه زنانيجھانی محو خشونت عل

شنھاد شده بود، صادر ي مجمع عمومی پ»ئیته سوم اجرايکم« کشور به ٧٤ندگان يکن از سوی نماينينده دوميتوسط نما

 مسأله گسترده در طرح ئیھا تيسازماندھی فعال ربط را به المللی ذی نيھا و نھادھای ب مجمع عمومی، تمامی سازمان. شد

ه زنان يھای مزمن عل کند که اعمال خشونت س خاطرنشان میينو شيپ. دينما ه زنان در آن روز دعوت میيخشونت عل

اسی و اقتصادی در جامعه دارند، نابود يھای حقوق اجتماعی، س دست آوردن برابری ه آنان برای به را کئیھا فرصت

 مجدد تأکيدمسايل ذيل  به» ه زنانيخشونت عل«خواھد تا بر مفھوم عبارت  چنان از مجمع می س، ھمينو شين پيا. کند می

 :دينما

نامه   ميالدی، و قطع١٩٩٣ دسمبر ٢٠رخ ؤمی م مجمع عمو١٠٤/٤٨ه زنان، قطعنامه يه محو خشونت علي اعالم-

 . ميالدی١٩٩٧ دسمبر ١٢ مجمع عمومی مؤرخ ٨٦/٥٢

 .ه جھانی حقوق بشري اعالم-

 .اسیيثاق جھانی حقوق مدنی و سي م-

 .ثاق جھانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگیي م-

 سازمان ملل متحد تصويب شد مجمع عمومی  CEDW) ١٩٧٩(ه زنان يض عليون محو کليه اشکال تبعي کنوانس-

 . ماده است٣٠دارای 

 : ز و با توجه بهيآم نيرانسانی و توھي بار، غوتاھات و برخوردھای شقيگر تنبيون ضد شکنجه و دي کنوانس-

ه زنان مصوب مجمع عمومی سازمان کشورھای قاره يشه کن کردن خشونت عليی منع، مجازات و رئ يثاق قاره م-

 ).ليبرز( ١٩٩٤ جون ٦-١٠ی آن، ئ  دورهجلسۀن يارمست و چھي در بامريکا

ه يض عليته رفع تبعيکم«ازدھم ي جلسۀه زنان مصوب يھای عمومی معطوف بر محو خشونت عل هين توصي نزدھم-

 : ميالدی، و با در نظر داشت١٩٩٢در سال » زنان
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برابری،  ابی بهي نوان مانعی برای دستع ه زنان را بهيکه خشونت عل» شرفت زنانيروبی برای پينگر نا ندهير آيتداب «-

 کند؛ ابی میيتوسعه و صلح ارز

نی را برای يپارچه مع کيسری اقدامات  کيکه »  ميالدی١٩٩٧ن کنفرانس جھانی زنان يبرنامه عملی چھارم «-

 .کند یه ميه زنان توصيری و محو خشونت عليگ شيپ

ھای  ن که برخی از گروهيز با در نظر گرفتن ايو ن» نانه زيض عليون محو کليه اشکال تبعيکنوانس« اجرای کامل -

ا ينی يت ملی، ديھای اقل گروه باشند، مانند زنانی که به دفاع می ر و بیيپذ بيای در برابر خشونت آس ژهيصورت و زنان به

ا يھا و   زندانا مھاجر، زنان ساکن مناطق دور افتاده، زنان ساکن دريدست، زنان آواره  نژادی تعلق دارند، زنان تنگ

 : که نيرش ايا نظامی زندگی دارند، و با پذيط جنگی يمراکز بازپروری، دخترھا، معلولين و زنانی که در شرا

سلطه مرد بر زن و اعمال  ان زن و مرد بوده و منجر بهيخی رابطه قدرت نابرابر ميه زنان تجلی تاري خشونت عل-

 .گردد یشرفت آنان ميه زنان و ممانعت از پيض عليتبع

ردست مردان قرار يت زياجبار در موقعبه ھای اجتماعی مھمی است که زنان را  کی از اھرميه زنان ي خشونت عل-

 .دھد می

 .رقابل انفکاک حقوق بشری استي حقوق زنان و دختران، بخش غ-

 : که نيت شود و با نگرانی از ايج و حمايتر ترو شيد بي باً حقوق بشری زنان و دختران لزوما-

 .مند نيستند ھای اساسی بھره طور کامل از حقوق بشر و آزادی  زنان به-

 .ھای زنان وجود دارد ت از حقوق و آزادیي که در حمائیرپايھای د  کم و کاست-

 : و با قدردانی از

 مبارزه ھای ملل متحد در کشورھای مختلف در ادھا و ارگانيان نھادھای مربوطه، افراد، بنيجاد شده در مي ھمکاری ا-

 .ه زنانيشه کن ساختن خشونت عليبرای ر

ردولتی در باال بردن آگاھی عمومی و شعور اجتماعی برای درک اثرات يھای غ ھای جامعه مدنی و سازمان  تالش-

 :که ني مجدد اتأکيده زنان و با يمنفی خشونت عل

قايل شدن ھرگونه «معنای  به» نه زنايخشونت عل«ه زنان، عبارت يه محو خشونت علي بر اساس بند اول اعالم-

 .باشد ، می»گيرد ا روانی زنان را در بر میيکی، جنسی يا آزار فزيامد احتمالی آن صدمه يا پيجه و يخشونتی که نت

ه يروز جھانی محو خشونت عل«عنوان   بهنومبر ٢٥م گرفت که ي ميالدی، تصم١٩٩٩ دسمبر ١٧ مجمع عمومی -١

 . استتعيين» زنان

ھای منظومه ملل متحد،  ادھا و برنامهيھا، بن ات مربوطه، گروهمؤسسھا،  می به نحوی مقتضی از دولت مجمع عمو-٢

ھای  تيسازماندھی فعال ن روز بهير دولتی دعوت کرد تا در ايھای غ ز سازمانيالمللی و ن نيھای ب گر سازمانيد

 .ان بپردازنده زنيموضوع خشونت عل ای برای باال بردن آگاھی عمومی نسبت به گسترده

ھای  شيوه آور، خشونت در جھان معاصر به يک زخم با سابقه، خونين، شرم.  جھانی استمسألهخشونت عليه زنان، يک 

فروشی  ھای خانوادگی، تجاوز، خريد و فروش زنان و دختران، تن خشونت: شود مانند مختلف بر زنان اعمال می

 .ھای سياسی، اقتصادی و غيره جنسی، خشونتھای ناشی از جنگ، بردگی، تجاوز  اجباری، خشونت

ھای معنوی،  داليل پوچ عدم رعايت ارزش ھای مختلف و به بھانه ھای اکثريت جوامع امروزی، به زنان در خانواده

 .شوند شديدترين شکل تنبيه و تحقير می به
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بارزه دارد و مستلزم متری  ھای عميق ويژه در دنيای شرق، ريشه خشونت عليه زنان در ھمه جوامع امروزی، به

ھای آن را بخشکاند و راه را برای از بين بردن ھرگونه اعمال ضد انسانی و  گانی است که بتواند ريشه و زمينهھم

 .تبعيض جنسيتی، ھموار سازد

*** 

  وضعيت زنان در ايران

اری از وضع اشتغال ، با ارائه آم٢٠١٦ اگست ٥ - ١٣٩٥ ]اسد[ مرداد١٨در گزارش روز دوشنبه » خبرآنالين«سايت 

اين نتيجه رسيده است که زنان ايران با وجود  زنان در بازار کار ايران و مقايسه آن با ساير کشورھای منطقه و جھان، به

 مانند عراق و افغانستان ئیزنان در کشورھا برخورداری از سطح آموزش و تحصيالت باال، شانس بھتری نسبت به

 ئیتر از کشورھا در بازار کار وضعی مناسب» رشد صعودی ميزان تحصيالت«با وجود عبارتی زنان ايران  به. ندارند

  .ندارند که درگير جنگ و بحران ھستند

فروشی دختران در ايران به  اند، سن تن کارشناسان حوزه اجتماعی در ايران، با تکيه بر آمارھای رسمی، ھشدار داده

مدير گروه مسائل » ئیاحمد بخارا«گزارش روزنامه شرق، دکتر   به. سال رسيده است٩ سال و سن فرار از خانه به ١٦

 با موضوع کار جنسی زنان، در دانشکده علوم اجتماعی جلسه ایھای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ايران در  و آسيب

ل  سال رسيده و سن فرار از منز١٦فروش به  ھای سازمان بھزيستی، سن دختران تن براساس گزارش: تھران گفت

 .فروشی محسوب شود تواند از عوامل تن  سال کاھش پيدا کرده است و بايد در نظر داشت که فرار نيز می٩دختران به 

 درصد را زنان ١٢ھا  شده، چند ھزار زن خودفروش وجود دارد و از ميان آن در ايران مطابق آمار ثبت«: وی افزود

تنھا بخشی از آمار است که ما به آن دسترسی داريم چرا که البته بايد در نظر داشت اين . دھند متأھل تشکيل می

 .»روسپيگری در کشور عملی مجرمانه است

ھای  متخصص بيماری» مينو محرز«نقل از دکتر  س اورژانس اجتماعی بھزيستی نيز بهئي، ر»حسين اسدبيگی«دکتر 

 ھزار زن ٥٠«: آموزش سالمت گفتريزی يونسکو در زمينه  عفونی، عضو کميته ايدز ايران و عضو شورای برنامه

 .وی ھستند.آی.ھا، دو نفر مبتال به اچ  نفر آن١٤خيابانی داريم که از ھر 

ھای مجلس  ای از وزارت آموزش و پرورش از سوی مرکز پژوھش نامه پيش از اين و در گزارشی که با استناد به

 دانش آموز دختر و پسر دوره ۵۵۵ ھزار و ١۴١نتايج تحقيق بر : شورای اسالمی ايران منتشر شده، اعالم شده بود

آموزان   درصد اين دانش٣/٧٤ نفر دانش آموز يعنی ۴۶ ھزار و ١٠۵دھد،  متوسطه در يک سال تحصيلی نشان می

 .اند بوده» غير مجاز با جنس مخالف«دارای رابطه 

کارگروه زنان و «کارگروه پور کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو  نيز از حسين علی زاھدی» عصر ايران«سايت 

شان دست   درصد روسپيان شھر تھران با اطالع ھمسران١١«: ، نقل کرده بود»دختران آسيب ديده و در معرض آسيب

 بيکاری زنان، بلکه به بيکاری مردان و پيامدھای آن مسألهدھد که نه تنھا به  اين آمار نشان می. زنند به روسپيگری می

 .»ودتری ش نيز بايد توجه بيش

  

  ١٣٩٤ سال تا ايران در دختران و زنان به تجاوز آمار

ھا  از ميزان جرم هئيقضا قوه ، آخرين آمار اعالم شده از١٣٩٤تا سال  ايران در دختران و زنان به تجاوز آمار

ه اعالم شد ئيه قضاعنف توسط قو چنين خودکشی و تجاوز به ھای کيفری و ھم آمار جرم .عنف به تجاوز خصوص جرم به
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زنان و دختران در چند سال اخير در ايران خبر   ثبت شده است از افزايش شديد تجاوز به١٩٩٣که اين آمار که تا سال 

 . دھد می

که براساس آمار پزشکی قانونی دو ھزار و  ه حکومت اسالمی ايران، با بيان اينئينماينده معاونت راھبردی قوه قضا

براساس آمار :  در کشور اتفاق افتاده است، در خصوص مزاحمت زنان و دختران گفت٩٣ سال  مورد قتل عمد در٣٠٠

 . درصدی مزاحمت زنان و دختران در سال گذشته را شاھد بوديم٩٨ناجا افزايش 

ه و ئيگيری از خشونت که در معاونت اجتماعی و پيشگيری از قوه جرم قوه قضا قنبرنژاد، در نخستين جلسه کميته پيش

 برگزار شد، اين مطلب را ئین قضامسؤواله و ديگر ئيگيری از قوه جرم قوه قضا  حضور محمدباقر الفت معاون پيشبا

 .اعالم کرد

:  سال اخير است، گفت٥ اتھام نخست کشور در ١٠که ضرب و جرح، توھين، تھديد و تخريب جزو  او با بيان اين

لحاظ جمعيتی در  بختياری، اردبيل و کھکيلويه و بويراحمد بهھای چھارمحال  براساس معاينات پزشکی قانونی استان

ترين نزاع را در کشور را  ھای سيستان و بلوچستان، ھرمزگان و خراسان جنوبی کم ترين آمار و استان حوزه نزاع بيش

 .اند  داشته٩٣در سال 

ھای سيستان و  اتفاق افتاد که استان ٩٣ مورد قتل عمد در سال ٣٠٠گفته او، براساس آمار پزشکی قانونی دو ھزار و  به

 .اند خود اختصاص داده ترين قتل عمد در سال گذشته را به نسبت جمعيت خود بيش بلوچستان، ايالم و کرمان به

 حدود ٩٣در سال :  خبر داد و گفت٨٩عنف از سال  نماينده معاونت راھبردی قوه قضائيه از افزايش ناگھانی تجاوز به

ای را   فقره٣٠ کاھش ٩٢عنف گزارش شده است که اين آمار اگرچه در مقايسه با سال   تجاوز به مورد٣١٣يک ھزار و 

 موردی داشته و ھمان رقم ٣٠٠ تا ٢٠٠عنف يک افزايش ناگھانی  ، تجاوز به٨٩دھد اما در مجموع از سال  نشان می

 .تقريبا ثابت است

براساس :  ھزار مورد بوده است، گفت٧٢، حدود ٨٩ سال که ميزان مزاحمت زنان و دختران در قنبرنژاد با بيان اين

 درصدی ٩٨ مورد رسيد که افزايش ٩٣٣ ھزار و ١٤٢ به ٩٣آمار نيروی انتظامی مزاحمت زنان و دختران در سال 

 .داشته است

 

  خودکشی زنان در ايران

ان در خاورميانه رتبه اول را آمار خودکشی در ايران و در ميان کشورھای دنيا، رتبه چھل و ھشتم و آمار خودکشی زن

عنوان پديده ای در جامعه داليل خاص خود را داشته است اما در حال حاضر افزايش پيدا   پيشينه خودسوزی به.دارد

 نفر ١١١ روزانه ،١٣٩٢ ماه اول سال ٩در . زنند خودکشی می  نفر دست به١١طبق آمارھای دولتی روزانه . کرده است

  .ندا خودکشی کرده اقدام به

اند که در   نفر خودکشی کرده٣١٢۵ تعداد ،٩٢بر اساس آمارھای اعالم شده از سوی سازمان پزشکان قانونی، در سال 

 . اند  نفر زن و بقيه مرد بوده٩٨٢ميان آنان 

ب سيستماتيک زنان توسط حکومت اسالمی و شيوع و در ميان زنان، عالوه بر سرکًداليل و عوامل خودکشی مخصوصا

، عشق، تمايالت شديد ئی مربوط به اختالفات زناشوًاکثرا:  مردساالری در سه دھه اخير، بسيار متنوع استسابقه بی

الت ناشی از تحصيالت، استرس در کنکور دانشگاھی، نقص کھای روانی، مش عاطفی و علل ناموسی، ناراحتی

  شرايط نامساعد اقتصای و مسايلدستی، بيکاری، اخراج از کار،  ھدفی، فقر، تنگ جسمانی و احساس پوچی و بی

 . برد شود نام مذھبی، برمالشدن اسرار و حقايق خصوصی در زندگی افراد را می
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گردد به نقش مذھب و ساختار اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی  يابی کنيم بر می  داليل را اگر ريشه ھرکدام از اين

 .ھمراه خود دارد نان در قوانين اسالمی را به ناعدالتی و نابرابری حقوقی ز حاکميت بر جامعه که

ھای واالی انسانی اعتقاد ندارد چگونه  ارزش آورد و به حساب می عنوان نصف انسان به زمانی که اسالم حقوق زن را به

 .توان از چنين ساختاری انتظار بھبود وضعيت زندگی زنان و حتی کاھش پديده خودکشی را داشت می

ھای خودکشی زنان در ايران  ترين روش جام شده ھم اکنون در ايران خودسوزی يکی از شايعھای که ان طبق بررسی

 .است

  

  خشونت خانگی در جنوب تھران 

 زن متاھل در چھار نقطه شمال، جنوب، شرق و غرب تھران درباره زندگی و ٢٠٠در ايران، با » شھروند«روزنامه 

اند که از ابتدای زندگی   درصد از اين زنان گفته۵/۵٢ھا حبه مصابر اساس اين .  کرده استمصاحبهتجربه خشونت 

  .اند ھا خشونت فيزيکی را تجربه کرده  درصد آن٣٧ و  مشترک مورد خشونت روانی قرار گرفته

 خشونت روانی مانند استفاده از کلمات رکيک، فرياد و بداخالقی، قھر و خودداری از ادامه بحث، تحقير مصاحبهدر اين 

ھا مانند عکس، نامه و   نھادن، محکم کوبيدن در و شکستن اشيا، از بين بردن وسايل و يادگاری امی، منتاحتر و بی

 از رفتارھای خشنی که اين ئیھا عنوان نمونه مدارک يا از بين بردن مدارک شخصی و مورد نياز زن مانند شناسنامه به

 .اند معرفی شده است زنان تجربه کرده

دادن، کشيدن مو و زدن در حد شکستن   زدن، ھل مواردی چون مشت زدن، گاز گرفتن، سيلیزيکی ھم شامل خشونت ف

 . جنين بوده است اعضای بدن يا دندان و سقط

چنين  ھم. تر از مناطق ديگر است ھای اين روزنامه، ھر دو نوع خشونت در مناطق جنوبی تھران بيش بر اساس بررسی

 .اند خشونت خانگی قرار گرفته تر مورد منطقه ديگر کمزنان متاھل در غرب تھران نسبت به سه 

 صورت مستقل زندگی  کنند، نسبت به زنانی که به گويد زنانی که با خانواده ھمسر زندگی می چنين می اين گزارش، ھم

 .اند تر تجربه کرده زيکی را کمتر و خشونت ف خشونت روانی را بيشکنند،  می

نوع خشونت  تر از کسانی که ازدواج غيرخويشاوندی داشتند ھر دو اند، بيش ی داشتهھمچنين زنانی که ازدواج خويشاوند

 .اند را تجربه کرده

تر و نيز  کنند و تعداد فرزندان بيش  که با اقوام ھمسر زندگی میئیھا اين گزارش نشان داده که در مجموع در خانواده

ھا دخالت ديگر افراد  ارد؛ چرا که در اين نوع خانوادهتری د ازدواج آنان از نوع خويشاوندی است، خشونت رواج بيش

ويژه    سبب افزايش خشونت بهئیگيری ديگران در زندگی زناشو ھا و تصميم تر است و اين افزايش دخالت در زندگی بيش

 .شود خشونت روانی می

ھای   عليه خشونت مورد شکايت زنان١٨٠ در شھر تھران انجام شد، مشخص شد از ١٣٩٣بر اساس تحقيقی که سال 

حاضر نشدند اين موضوع مورد پيگرد  دليل وابستگی به ھمسر و فرزندان و ترس از طالق ھا به  مورد آن١٢٨خانگی، 

 .گيرد قانونی قرار

 

 !کنند ھای جنسی و فزيکی را تجربه می  درصد خشونت٨٧زنان افغان 
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برابر زنان در جھان مورد  است که زنان اين کشور دو ای اعالم کرده تازگی در بيانيه وزارت امور زنان افغانستان، به

گزارش خبرگزاری بخدی افغانستان، وزارت امور زنان در اين کشور   به.کنند زيکی و جنسی را تجربه میخشونت ف

  .کنند ھای جنسی و فزيکی را تجربه می  درصد خشونت٨٧اعالم کرده است که زنان افغان 

ھای فزيکی يا  رت منتشر شده آمده است که در جھان از ھر سه زن يکی آن خشونتکه از سوی اين وزاای در بيانيه 

 درصد ٨٧در افغانستان اما اين آمار به . دھد  درصد را تشکيل می٣٣کند يعنی تنھا  اش تجربه می جنسی را در زندگی

 .کنند ھای فزيکی و جنسی را تجربه می رسد که خشونت ميان زنان می

.  مجلس نمايندگان افغانستان قانون منع آزار و اذيت زنان و کودکان را تصويب کرده استًخيراست که ا اين در حالی

 .ھدف از اين قانون جلوگيری از خشونت، آزار و اذيت زنان و کودکان در کشور خوانده شده است

، پوليسد نيز با برخورد زنان و دختران خشونت زبانی انجام دھن ھا به بر اساس اين طرح، پس از اين کسانی که در جاده

 . ھزار افغانی مواجه خواھند شد١٠ تا ٥ نقدی ۀ و جريمئینھادھای قضا

ھای  سوادی زنان و راه  ويژه بی سوادی و به  دولتی در افغانستان، موضوع بیتجمع، در يک عقرب ٣٠شنبه  روز يک

 درصد ۶٠پرورش افغانستان اعالم کرد که ، اسدهللا حنيف بلخی، وزير آموزش و تجمعدر اين . مبارزه با آن مطرح شد

 درصد ۶٠ گفت که از اين تجمع وزير آموزش و پرورش افغانستان در اين .سواد است چنان بی جمعيت اين کشور ھم

  . درصد زنان ھستند٨٠سواد،  بی

 

ن تعداد زيادی از زنان ماند سواد باقی زرقا يفتلی، مدير سازمان حمايت از قوانين اطفال و زنان در افغانستان، دليل بی

گويد تا  او می. داند که بازدارنده آموزش زنان و دختران ھستند ھای محلی و بومی می افغانستان را در رسوم و عادت

  .سواد افغانستان آموزش نبينند، دسترسی به زنان زير سلطه آنان ناممکن است زمانی که مردان بی

  ادامه دارد

  


