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 چکیده

آثار همه جانبه در سطح ملی و بین ان امروزه به عنوان معضل جهانی، گسترش جرایم علیه زننقش مواد مخدر در  

ی بین اعضای خانواده و ضعیف شدن های خانوادگی، بی اعتمادبروز طالق، خشونتمواد مخدر در . المللی دارد

مطالعه قرار در نتیجه با توجه به مطالبی که درین نوشته مورد  .کندهای خانوادگی نقش موثر را ایجاد میبنیاد اساس و

نه تنها برای جامعه  ما بلکه به تمام جوامع بشری شویم که اعتیاد به دخانیات این بالی خانمان سوز داده ایم، متوجه می

نان و ز های یک جامعه را از بین  بردهان ریشهانان  مخصوصا زنله مهم مطرح است. زیرا اعتیاد جوئبه عنوان یک مس

کشد. واطف زنان را میو عبرد احساسات کشاند. امیدها و آرزوها را در یک مدت از بین میکشور را به تباهی می

روبرو  حشا تن فروشی و رو آوردن به ف جنسی و روانی، مشکالت اقتصادی، نان را با مشکالتاین بیماری اجتماعی ز

گذارد. در جامعه مثل اثرات مضر را به جامعه به جا می، بلکه کنداعتیاد نه تنها فرد و خانواده را متاثر می. می سازد

های ئولیتشود و حضور فرد در رعایت وظایف و مسبه عنوان یک مشکل فردی نگریسته میافغانستان، به اعتیاد 

شکل مشود با این حال این تحقیق به اعتیاد به عنوان یک او تلقی می این امر علت اعتیاد شود ومحکوم میاخالقی 

باشد. همچنان اعتیاد به مواد مخدر های ذیربط میل آن مستلزم توجه حکومت و سازمانکند که حمی اجتماعی نگاه



 

ها ر خانوادهپیکگردد و آسیب جدی به میاز مردم که ساالنه قربانیان بی شماری انحرافات عصر حاضر است یکی از 

بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر نرخ اعتیاد   کند. هر چند اعتیاد به مواد مخدر درو جامعه وارد می

 به علل مختلفی افزایش یافته است. 

 .خشونت و ی، فحشا، تجاوز جنسی، معتاد، پیشگیراعتیاد، مواد مخدر :کلید واژگان

 مقدمه

نزده الی چهل وسه لیون نفر که پایحدود دوصد م له اجتماعی عمده در جهان است. دراعتیاد به مواد مخدر یک مسئ   

له اجتماعی در امان سئافغانستان از این ماند. استفاده کرده ۲۰۰۷د مخدر در سال سال سن دارند حد اقل یک بار از موا

تان وجود دارد معتاد در افغانس ۹۲۰۰۰۰داده است در حال حاضر  نیست سازمان ملل متحد به اساس تحقیق که انجام

یق را در جامعه بر جا کند بلکه اثرات عمنفر آنها زن هستند. اعتیاد نه تنها فرد و خانواده را متاَثر می ۱۲۰۰۰۰که 

ر رعایت وظایف شود و فرد مذکور دسته مییگذارد. در جامعه افغانستان به اعتیاد به عنوان یک مشکل فردی نگرمی

 مواد مخدر حقیق بهگردد. با این حال این تاین امر علت اعتیاد او تلقی می شود وهای اخال قی محکوم میئولیتو مس

 .کندعنوان یک مشکل اجتماعی نگاه میبه 

رو  مواد مخدر، گردد. اعتیاد بهاثر مین وضعیت بسیار متتاثیر دارد و زنان ازیمواد مخدر در گسترش جرایم علیه زنان 

 ز جمله تاثیرات مواد مخدر بر زنان است.های خانوادگی او خشونتآوردن به فحشا 

 مفهوم مواد مخدر

روز مره خویش را با وجود توانای و تواند وظایف ت که شخص معتاد نمیبدیهی اس علت اعتیاد هر چیزیکه باشد   

د است که حالت لذت بخش اعتیاآن انجام دهد و همه وقت در جستجوی همان استعدادکه دارد به شکل درست 

می شود و بی اعتنا  اخالقی و اجتماعی ، نسبت به قوانین مذهبیمعتادین مخصوصاَ زنان  ۱گیردمیهرگونه لذایذ را 

 زند.میارتکاب جرایم مختلف  دست به 

اخالقی و عاطفی متعادل  بسترشود از لحاظ باید تداوی وشود. معتاد مریض است مرگ نیز میاعتیاد گاهی منجربه 

 .۲کند تطبیق نمایدکه درآن زندگی میخود را با اجتماع به آرامی بتواند  شده بتواند و
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کند و وضعیت معتادان د آور به صورت گسترده استعمال میمفهوم اعتیاد به مواد مخدر بسیار روشن اقسام مواد اعتیا

تواند و از طرفی هرچه بیشتر استعمال نماید به همان ری نمیمخدر سپ شود که بدون موادی میمواد مخدر به گونه به

 شود.به مواد مخدر بیشتر و بیشتر می وابستگی اندازه

 رفتار جرمی زنان در مصرف مواد مخدر

مرتکب جرم شده  برای تامین این مواد بعضی اززنان شده است تابه این مواد باعث آن  وابستگی ومصرف مواد مخدر 

وابستگی به فروش کودکان. بنابراین  ود از قاچاق مواد مخدر شروع و حتاشمیانواع جرمی که این زنان مرتکب  اند.

را ازتمام راه  مخدر مواد کنندتاسعی می زیرا آنها میان معتادان نشود درباعث بروز رفتار جرمی  تواندمی موادمخدر

 اما برخی دیگرازمخدر را پیدا کنند  از طریق قانونی پول مواد توانندضی از زنان میفقط بع .3بدست آورندهای ممکن 

نظرداشت اینکه علل  در با گیرندمی فقدان موادمخدرکار برابر قانونی برای مقاومت درهای غیرآنان از طریق راه

با توجه به اینکه زنان  .4انجامدبه عواقب ناگواری میخود ای به نوبه اعتیاد و شودمیان زنان می مختلفی باعث اعتیاد در

فشار اعتیاد  .اقتصادی ندارد و برای تهیه مواد مخدر از طریق جرمی روی خواهد آورد در افغانستان توانمندی مستقل

 سازد که از راه های ممکن بدست به اعمال بزنند که آن اعمال وصف جرمی دارد.بی بضاعتی آنان را وادار می و

 و اعتیاد به مواد مخدر ازدواج های تحمیلی باالی زنان

و اطفال احترام  در اجتماعی کردن زنانهمدلی والدین ذشق وبسیار مهم است عردر پیگیری از اعتیادنقش خانواده     

 والدین در افغانستان بیشتر رواج داشته کهیرفته شده اجتماعی قابل توجه است ازدواج تحمیلی های پذبه قانون و ارزش

 ها افزایش یابدشود تا خشونت در خانوادهاین ازدواج باعث میند. آورمی در ون رضایت فرزندان شان به عقد نکاحبد

قانون منع خشونت  ۲۶ماده   .5شودهم مجبور به فرار از منزل و خودکشی می کند و یامی مواد مخدربه  و زنان نیز رو

هرگاه شخصی زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل  ”زن در مورد ازدواج های تحمیلی چنین بیان داشته است هعلی

کمتر نباشد  به حبس متوسط که از دوسال در آورد حسب احوال ون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاحنموده بد

این برای جلوگیری از پیامدهای بد ازدواج اجباری از سوی  .۶مطابق قانون فسخ میگردد محکوم، نامزدی و نکاح
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ست و اعتیاد قانونگذاری به تصویب رسیده است. یکی از پیامدهای بد ازدواج اجباری و تحمیلی اعتیاد به مواد مخدر ا

 شود.ر زمینه ساز ارتکاب جرایم دیگر میبه مواد به مرو

های جامعه یا چشم داشتهر گونه رفتاری که با گیری تاَثیر اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب جرایم اخالقی و در پی

شود ها اطالق مید. انحراف به دوری جستن از هنجارشومی هگروه معینی در داخل جامعه سازگار نباشد انحراف نامید

 های مقبول جامعه را رعایت نکند.معیارها و هنجاردهد یک فرد یا یک گروه رخ میو زمانی 

شود بلکه پسران را نیز در بر که شامل دختران میهای پائین تر از سن قانونی در بسیاری از مناطق رواج دارد از دواج

ها را به خود دارد از جمله نا رضایتی از زنده ها و ناهنجاری پائین در بسیاری از موارد پیامد گیرد ازدواج در سنمی

 سازد.را به مواد مخدر معتاد میکه آنها ها است و اقدام به خشونت و همین خشونتو جستجوی راه حل گی 

باشد گی خانواده و خود کشی توسط زنان میو طالق یا از هم پاشیداعتیاد به مواد مخدر بر سرقت و انحرافات مبنی 

های خود، ای رفع نیازمندیشود که براعتیاد و از سوی دیگر نداشتن درآمد باعث می ز یک سویا (۱3۸۱)اکبری 

  دست به هرکار بزند.

 ارتباط اعتیاد زنان با سایر جرایم اجتماعی

 معتاد نمودن فرزندان – ۱

رود زنان به شمار میعادی در میان یک امر وراندن مواد مخدر به فرزندان است و این خاز عواقب شوم اعتیاد زنان، 

د تا کودکان شان آرام دهنعادت میمواد مخدر شان  نیز به اند که کودکان درصد از معتادان زن گفته ۱5در مجموع 

برای فرزندان دو پیامد دارد  در خانواده اعتیاد به مواد مخدر های روز مره خود را انجام دهند.بتواند کارآنها  بگیرند و

مادران کودکان را بری  شوند و دیگر اینکهه است که کودکان فورا به مواد مخدر معتاد مییکی فضا خانه به گون

 خوراند.ها میآرامش برخی مواد مخدر به آن

 ابزار خشونت علیه کودکان – ۲

خود زمانی خشونت بعضی از زنان معتاد با کودکان . دهدبیان داشته که به آسانی صبر خود را از دست میزنان معتاد 

 ود.شباعث لت و کوب اطفال شان می گیرد حتاقرار نمیکند که مواد مخدر به موقع به دسترس شان می



 

وارد عضای خانواده ها به مواد مخدر از جمله تاثیرات منفی اعتیاد زنان است که به اخشونت علیه کودکان و عادت آن

در اعتیاد  ایج منفی و ناگوارمخدر از دیگر نتتبط با مصرف مواد شود این در جای است که مشکالت جسمی مرمی

 .رودمیان زنان به شمار می

 جسمی بیماری های روانی وبه  ابتال -۳

 ل عصبانیتو جسمی این زنان شده است که شام های روانینود فیصد مصرف کنندگان مواد مخدر باعث بروز بیمار

 .شودهای دیگر مییاد فراموشی هراس لرزش و بیماری

 خودکشی-4

ن ابه عنوشودکه تالش می و زنان معتادبه طور خاص به عنوان بیمار نمی بیندبلکه متاسفانه در افغاستان به معتادان درکل

گردد که زنان دست به اقدامات خطرناک از . در میان زنان اما این نوع برخورد سبب میها برخورد گرددمجرم با آن

د به مواد مخدر بین اعتیا دکشی زنان وجود ندارد اما یک رابطه غیر مستقیمآمار دقیقی از خو جمله خودکشی بزند.

 دهد.زنان و خودکشی را نشان می

 ارتکاب به انواع جرم -۵

باعث آن شده است بعضی از آنان برای تامین این مواد مرتکب انواع جرم شود  مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن

شود بعضی از زنان فروش کودکان ختم میبه و شوند از قاچاق مواد مخدر شروع انواع جرم که این زنان مرتکب می

هر نوع رفتار نا به هنجاری   .۷کندو از طریق همین راه تجارت قاچاق مواد مخدر را میشود معتاد مشغول تن فروشی می

 .آنان مرتکب می شود که زنان را در کم کردن فشار روانی ناشی از مواد مخدر کمک نماید

 شابه فحدن زنان معتاد رورو آ

محبت انکار نا پذیر است افراد که با محرومیت عاطفی و فقدان نقش خانواده در برنامه ریزی و شکل گیری افراد    

بی... لو تنوع ط زیاده خواهی ،توان فقر ازدواج اجباری بیکاریشا را میه رو بوده که عامل رو آوردن به فحوالدین رو ب
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. بیماری از بستگان شان هم ۸کندها را معرفی میشتریم و حتا کندمجبور به این کار میزن خود  را و گاهی مرد معتاد 

 .۹ٍبه حیث برده جنسی استفاده کند هاو از آنو رو آوردن به فحشانماید به تن فروشی تواند که آنها را مجبور می

معالجه  عدم آگاهی و دهند. این تعداد زنان به سبب فقر، خشونت،زنان تشکیل میرا از معتادان افغانستان سیزده درصد 

قر و شور بخش که فید که با تمام آچنین به نظر می آورندشوند و به فحشا رو میمیای امراض به مواد مخدر آلوده 

مردم  .ی بدل شده استموضوعی فرعبه ای فراگیر اعتیاد به مواد مخدر ئلهآن دست گریبان هستند مسمردم افغانستان با ٍ

زنان به مواد مخدر شده است.  ،مردم اعث روی آوردنکنند اما فقر خود بنمیهم فکر  بخاطر تنگدستی به مواد مخدر

ود مشکلی است که به اما اعتیاد به مواد مخدر خدر افغانستان بی آنکه معتاد باشند خود دچار مشکالت فراوان هستند 

ا اعمال خشونت رو آوردن به فحشدهد یکی از عوامل ها را در بدبختی محض قرار میافزوده و آندیگر مشکالت آنها 

واد مخدر های خود به مدردیا برای کاهش  آورند وروی میهای خانوادگی است. که این زنان یا به خود سوزی 

 شوند.آلوده می

مختلفی به علل تعداد زنان معتاد اخیر  سال چند  اما درمردان بیش از زنان است، مواد مخدر از بین  اعتیاد به  هر چند

باشد و دارای علل فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح میدر میان زنان نیز همچون افزایش یافته است که پدیده اعتیاد 

 .۱۰ضروری استبحث پیشگیری های موثر و روان شناختی اقتصادی و راهکار ابعاد پیچیده

 معتاد سؤاستفاده جنسی از زنان

ورد درصد زنان معتاد م 54امکان اینکه زنان معتاد به آسانی قربانی تجاوز جنسی شوند موجود است.  ،از سوی دیگر

 .۱۱تواند قربانی تجاوز جنسی باشدبنابراین هر زن معتاد می .تجاوز جنسی قرار گرفته است

 ه است.ن حکم را بیان دانستقانون منع خشونت علیه زن در رابطه به تجاوز جنسی چنی ۱۷مطابق ماده 

نون جزا به قا 4۲۶نظر داشت حکم مندرج ماده  شخصی که مرتکب تجاوز جنسی به زن بالغ گردد با در -۱

 حبس دوام محکوم می گردد.

انون جزا به ق 4۲۶شخصی که مرتکب تجاوز جنسی به زن نابالغ گردد با در نظر داشت حکم مندرج ماده  -۲

 گردد.اعدام میثر حبس دوام و محکوم به حد اک
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خساره س جبران بحپرداخت و به معادل مهر مثل به  این ماده مرتکب به ۲و  ۱در حاالت مندرج فقره های  -3

 گردد.به مجنی علیه نیز محکوم می

از هفت سال بیشتر نباشد شخصی که مرتکب به عفت و ناموس گردد حسب احوال به حبس طویل که  -4

 .۱۲گرددمحکوم می

در افزایش ار قابل توجهی جنسی هستند اعتیاد تاثیر بسی، قربانی خشونت یا سؤاستفاده معتاداز زنان  این حدود نیمیبنابر

های جنسی  شدت خطر خشونت یا تجاوزاعتیاد خطرات معتاد دارد. ها یا تجاوز جنسی به زنان جدیت خطر خشونت

 علیه زنان را به شدت باال برد.

های که یافتهتند استفاده جنسی یا تجاوز جنسی هس قربانی سوء زنان معتادها حاکی است حدود نیم از نتایج پژوهش

فزایش شدت ا به این مطلب نشانگر این است اعتیاد تاثیر بسیار قابل توجهی در ه گذارینیز ضمن صح این پژوهش

 .های جنسی به زنان معتاد داردخطر خشونت ها یا تجاوز

 نتیجه گیری

قرار  طررض خبه صورت تهدید جدی جامعه بشری  به خصوص زنان را در معهاست که اعتیاد به مواد مخدر سال  

به داخل کشور راه های مختلف باشیم مواد مخدر از راهنمایگان مواد مخدر داشته داده است. تا زمانیکه مصرف کنند

به  وسیعبرای تحقیقات  باید زمینه ر داخل کشور قاچاقچیان دمؤثر در بر خورد با بر این همراه با اقدامات  یابد بنامی

 فراهم شود.، منظور شناسای دقیق علل روی آوردن زنان به مواد مخدر

د آن هم به همه شناسائی دقیق ر جامعه همگانی شوفرهنگ د گیری از اعتیاد باید به عنوان یکآموزش عمومی و پیش

رتباط جمعی و خصوصی سایر ا های اعتیاد دردهد به علل و ریشهتادان را شکل میمعهای زنان که متاسفانه بیشترین  نیاز

آموزنده زمینه ساز گرایش زنان به  های رسانه ایبرنامه زیرا .ند در این زمینه نقش موثر داشته باشداتوها میرسانه

ر صدر فعالیت خصوص زنان باید داز طریق آموزش و تشویق مردم به . زندگی سالم و به دور از اعتیاد خواهد بود

د. اعتیاد ازین نظر زاعتیاد عواملی است که زنان به جرایم مختلف دست خواهد مواد مخدر قرار بگیرد.  های مبارزه با

رای تسکین و بگردد که افراد مبتال به آن دست به اقدامات مجرمانه که یک بیماری است اما این بیماری سبب می

 تامین دردهایش بزند.
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