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به جای مقدمه
ــه لحــاظ اجتامعــی، فرهنگــی،  سیاســی  ــه، ب ــم پیکــر جامع ــۀ نی ــه مثاب ــان ب زن

ــد و  ــی از قواع ــونت های ناش ــی خش ــواره قربان ــتان هم ــادی در افغانس و اقتص

ــچ  ــه هی ــوده ک ــۀ ب ــه گون ــه ب ــنتی جامع ــاختار س ــد. س ــی بوده ان ــرف اجتامع ع

مرجــع  امــن بــرای قربانیــان خشــونت وجــود نداشــته و از ایــن رو، عــادی بــودن 

ــونت ها  ــرش خش ــاز گس ــه، زمینه س ــه عادالن ــود محکم ــی و نب ــم صحرای محاک

بــوده اســت. 

ــیس  ــتان و تأس ــونت ها در افغانس ــش خش ــرای کاه ــی ب ــامع جهان ــس از اج پ

حکومــت انتقالــی و بــه تعقیــب آن حکومــت انتخابــی در کشــور، زمینــۀ کار در 

ــم  ــان، فراه ــه زن ــونت علی ــوارد خش ــگاری م ــدن و جرم ان ــد ش ــتای قانون من راس

ــی  ــی و بین امللل ــن مل ــی و فعالی ــه جهان ــای جامع ــا حامیت ه ــت. ب ــده اس ش

ــا بتواننــد حضور شــان  حقــوق زنــان، فصــل نوینــی بــرای زنــان گشــوده شــده ت

ــوردار  ــی برخ ــبی حقوق ــت نس ــش داده و از مصئونی ــی افزای ــوزه عموم را در ح

شــوند. در ایــن زمینــه اقداماتــی چــون ایجــاد قانــون منــع خشــونت علیــه زن، 

ــاد  ــاان، و ایج ــور زن ــیس وزارت ام ــن، تاس ــل قوانی ــا و تعدی ــی ها، مقرره ه پالیس

ــان انجــام شــد.  ــت از مشــارکت زن ــرای حامی ســاختارهای اداری دیگــر ب

ایــن درحالــی اســت کــه هنــوز آمارهــای بلنــد و تــکان دهنــدۀ در زمینــه خشــونت 

ــوزی ها،   ــی،  خودس ــای ناموس ــوز قتل ه ــردد. هن ــه می گ ــت و ارای ــان ثب ــه زن علی

محاکــم صحرایــی و گونه هــای مختلــف خشــونت از زنــان قربانــی می گیــرد. 

عــرف و قواعــد اجتامعــی حاکــم و پاییــن بــودن دانــش حقوقــی جامعــه مهم تریــن 

عوامــل خشــونت علیــه زنــان محســوب می شــوند کــه ضعــف در حاکمیــت قانــون 

و فســاد موجــود در ادارات عدلــی و قضایــی مانــع رســیدگی و پی گیــری  رســمی 

ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــی و قضای ــان در ادارات عدل ــه زن ــونت علی ــای خش قضای

ــاره تقویــت شــود و خشــونت  ضعف هــا باعــث شــد کــه محاکــم غیــر رســمی دوب

علیــه زنــان افزایــش یابــد. 

ــو  ــه این س ــادی ب ــال 2017 می ــونت از س ــو خش ــر و مح ــوق ب ــه حق موسس

به منظــور ارتقــای ظرفیــت مســلکی و ایجــاد شــبکۀ فراگیــر دانــش آموخته هــای 

ــه هــدِف دادخواهــی  دانشــکده های حقــوق و رشعیــات دانشــگاه های کشــور ب



ــه/  ــی گرفت ــان کــه همــواره از آن هــا قربان ــرای حقــوق زن مســتمر و تأثیرگــذار  ب

می گیــرد، فعالیــت می منایــد. در ایــن زمینــه برنامــه ای را زیــر عنــوان »آمــوزش 

ــدف  ــت. ه ــوده اس ــدازی من ــتان« راه ان ــوان افغانس ــازی وکای ج و توان مندس

ایــن برنامــه، ارتقــای ظرفیــت عملــی و مســلکی بــا رویکــرد حقــوق بــری بــرای 

کابــل،  والیت هــای  در  رشعیــات  و  حقــوق  دانشــکده های  زن  دانشــجویان 

ــان و بدخشــان بوده/اســت.  ــخ، بامی هــرات، بل

ــه لحــاظ  ایــن آموزش هــا از اهمیــت ویــژه ی برخــوردار اســت. به صــورت کلــی ب

ــژه نظــام آموزشــی حقوقــی کشــور منتــج  نوپایــی سیســتم های آموزشــی و به وی

ــاً نظــری  ــگاه اغلب ــازار کار منی شــود. از یک ســو برنامه هــای درســی دانش ــه ب ب

بــوده و بــا ارزش هــای نوینــی مثــل حقــوق بــر و حقــوق زنــان، آن چنــان کــه 

توقــع مــی رود، در ایــن برنامه هــا شــامل نگردیــده اســت. بنابرایــن، چنیــن 

برنامه هــا کوششــی بــرای ارتقــای ظرفیــت عملــی حقوقــی دانشــجویان و 

آموزش هــای حقــوق بــری بــرای آنــان بــود تــا بتواننــد در کنــار قوانیــن ملــی از 

قواعــد حقــوق بــری در قالــب کنوانســیون ها و معاهــدات بین املللــی آگاهــی 

یابنــد و در آینــده بــه مثابــه ی دادســتان، وکیــل مدافــع و دادگســر، بــا نگــرش 

ــج  ــه تروی حقــوق بــری وارد دســتگاِه عدلــی و قضایــی کشــور شــده و در زمین

ــه  ــر، موسس ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــش مناین ــای نق ــری ایف ــوق ب ــد حق قواع

حقــوق بــر و محــو خشــونت، زمنیــه ارتقــای ظرفیــت عملــی بیشــر از دوصــد 

تــن دانشــجوی زن دانشــکده های حقــوق و رشعیــات را در پنــج والیــت کشــور 

فراهــم منــوده اســت تــا بــا فراگیــری موضوعــات عملــی چــون کلینیــک حقوقــی، 

تحقیــق قضایــا، نوشــتار حقوقــی و محاکــم متثیلــی بــا رویکــرد حقــوق بــری؛ 

ــتم  ــری را در سیس ــوق ب ــن حق ــا و موازی ــج معیاره ــه تروی ــود در زمین ــهِم خ س

عدلــی و قضایــی ایفــا منایــد. 

ــه  ــری »جامع ــوق ب ــر حق ــای فراگی ــا از حامیت ه ــت ت ــته اس ــر، شایس در اخی

ــت  ــژه از حامی ــور به وی ــانه های کش ــی و رس ــای مدن ــا نهاده ــتان« ب ــاز افغانس ب

ــه  ــن برنام ــق ای ــونت، در تطبی ــو خش ــر و مح ــوق ب ــه حق ــان از موسس مالی ش

همــه  ناپذیــر  خســتگی  تاش هــای  از  همچنــان،  منایــم.  ســپاس گزاری 

همــکاران عزیــز در بخش هــای تخنیکــی و آموزشــی بــرای تطبیــق ایــن برنامــه 



خــوب اظهــار قدردانــی منــوده و بــرای شــان موفقیت هــای مزیــد خواهانــم. بــه 

همیــن ترتیــب، ســپاس گزاری ویــژه دارم از متــام دانشــجویان گرامــی کــه ســهم 

گرفتنــد و بــا کمریــن امکانــات، تحقیقــاِت شایســته ای را پیرامــون موضوعــات 

جدیــد، کــه در حقیقــت چالش هــای عینــی فــراروی زنــان ایــن رسزمیــن 

اســت را انجــام داده انــد. امیدواریــم بــا نــر ایــن جــزوۀ تحقیقــی کــه بخشــی 

ــود و  ــرای بهب ــان در آن برجســته شــده اســت، ب ــراروی زن ــد ف از مشــکات جدی

ــی در  ــده و گام ــع ش ــر واق ــه، موث ــن زمین ــی ها در ای ــن و پالیس ــدی قوانی غنامن

ــون« برداشــته باشــیم. ــه قان ــان از عــرف ب ــه »گــذار زن زمین

عبدالودود »پدرام«

رییس اجرایی موسسه حقوق بر و محو خشونت
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بررسی قتل های ناموسی در افغانستان
با رویکرد قانونی و جامعه شناختی 

چکیده

دخــران و زنــان در جوامــع ســنتی ماننــد افغانســتان 

ــتند  ــدیدی هس ــای ش ــت محدودیت ه ــه رعای ــزم ب مل

مــردان  توســط  از  ایــن محدودیت هــا  معمــوالٌ  کــه 

ایــن  نقــض  آن هــا  می شــود.  اعــامل  خانــواده 

ــد  ــزی« خــود می دانن ــوان »آبروری ــه عن ــت را ب محدودی

و تحمــل منی کننــد. کوچک تریــن کــج روی از ایــن 

دارد.  قبــال  در  شــدیدی  واکنش هــای  هنجار هــا 

ــای  ــن واکنش ه ــواع ای ــی از ان ــی یک ــای ناموس قتل ه

خشــن اجتامعــی اســت کــه در مقابــل انحرافــات 

می شــوند.  بــرده  بــه کار  اجتامعــی  کج روی هــای  و 

این دســته جنایت هــا منجــر بــه ارتــکاب خشــونت و 

ــاوند  ــردان خویش ــط م ــواده توس ــان خان ــل زن ــب قت اغل

ناموســی  جنایت هــای  مجریــان  چنیــن  می شــود. 

ــردن  ــل »ننگین ک ــان را به دلی ــه زن ــد ک ــح می کنن ترصی

ــد  ــد. هرچن ــازات می  کنن ــود« مج ــوادۀ خ ــت خان رشاف

جغرافیایــی  بــه  محــدودۀ  و  منحــرص  جنایــات  ایــن 

خاصــی نیســت، امــا دامنــه آن در برخــی کشــورها 

بیشــر به نظــر می رســد. براســاس آخریــن آمــار ســازمان 

ملــل متحــد، ســاالنه حــدود پنج هــزار قتــل ناموســی در 

جهــان رخ می دهــد کــه بیشــر آن هــا در جنــوب آســیا، 

شــامل آفریقــا و خاورمیانــه انجــام می شــود. 

فرهنــگ  و  عــرف  در  ریشــه  ناموســی  قتل هــای 

ذهــن  در  اشــتباهی  عقیــده  امــا  دارد،  مردســاالرانه 

ــاور  ــن ب ــه ای ــت ب ــه اکرثی ــه اســت ک ــردم شــکل گرفت م

دانــش  وردك،  رخســار 

دانشــگاه  حقــوق  آموختــه 

غرجســتان اســت، اکنــون 

به حيــث مربــی در »كلينيــك 

حقوقــی منــع خشــونت عليــه 

حقــوق  موسســه  بــا  زن« 

خشــونت  محــو  و  بــر 

ســال  در  او  مي كنــد.  كار 

برنامــه محكمــه  2018 در 

متثيلــی منــع خشــونت عليــه 

ــال  ــرده، فع ــرتاك ك زن، اش

کننــده  تســهیل  به عنــوان 

ــز  ــه دیگــر دانشــجویان نی ب

می دهــد. آمــوزش 
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هســتند کــه قتل هــای ناموســی یکــی از ویژگی هــای جوامــع اســامی اســت. 

ــه  ــم کــه ب ــدا کنی ــم پی ــات هیــچ حکمــی منی توانی ــات و روای در حالی کــه در آی

مــردان خانــواده اجــازه کشــن زنان و دخــران را داده باشــد. در احکام اســامی 

قتــل نفــس بــه طــور قطعــی منــع شــده، تفاوتــی بیــن زن و مــرد قایــل نشــده و 

هرگــز منی توانیــم چنیــن عمــل خشــن و غیــر انســانی را توجیــه اســامی کنیــم. 

کســانی کــه از متــون فقهــی چنیــن اســتنباط کردنــد، در مــواردی ایــن نــوع قتل  

را اجــازه می دهنــد کــه جــرم مشــهود باشــد و شــوهر در حیــن ارتــکاب فعــل زنــا 

ــاند. در  ــل برس ــه قت ــا را ب ــد آن ه ــد، می توان ــری ببین ــرد دیگ ــا م ــرش را ب هم

حالی کــه امــروز مــا شــاهد ایــن قتل هــا هســتیم کــه زنــان و دخــران همــواره بــا 

کوچک تریــن کــج روی از رســوم و عنعنــات خانوادگــی و محدودیت هــای وضــع 

شــده توســط مــردان بــه قتــل می رســند. ایــن نــوع کشــتار هیــچ ریشــه در دیــن 

اســام نــدارد. 

کلید واژه ها: قتل، ناموس، خشونت، زنان، مردساالری. 

مقدمه

ــت  ــان رعای ــرور زم ــه م ــه ب ــت ک ــای اس ــا و هنجار ه ــه دارای ارزش ه ــر جامع ه

ــج روی از  ــه ک ــرد. طوری ک ــود می-گی ــه خ ــی را ب ــی و الزام ــکل قانون ــا ش آن ه

ــان  ــه واکنش هــای شــدید و خشــونت آمیــز می شــود. زن ایــن هنجارهــا منجــر ب

به عنــوان قــر آســیب پذیــر جامعــه کــه تحــت ســلطۀ مــردان قــرار دارنــد، بیشــر 

از مــردان ملــزم بــه رعایــت ایــن هنجار هــا هســتند و کوچک تریــن کــج روی 

ــن، بیشــرین  ــا مناســب می شــود. بنابرای آن هــا ســبب واکنش هــای شــدید و ن

ــی از  ــتند. یک ــان هس ــدید زن ــز و ش ــونت آمی ــای خش ــن واکنش ه ــان ای قربانی

ــع ســنتی بیشــر  ــوع واکنش هــا قتل هــای ناموســی اســت کــه در جوام ــن ن ای

مشــاهده می شــود. دخــران و زنــان در جامعــه ســنتی ماننــد افغانســتان ملــزم 

ــا  ــن محدودیت ه ــوالً ای ــه معم ــتند ک ــدیدی هس ــای ش ــت محدودیت ه ــه رعای ب

ــا را  ــن محدودیت ه ــض ای ــا نق ــود. آن ه ــن می ش ــواده تعیی ــردان خان ــط م توس

به عنــوان »آب روریــزی« خــود تحمــل منی کننــد. 

ریشــۀ ایــن جنایــات کــه بد تریــن و افراطی تریــن شــکل خشــونت علیــه زنــان در 
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خانــواده اســت بــه فرهنــگ، مناســبات و قوانیــن مردســاالرانه و قبیلــه ای جوامــع 

ــور ها،  ــیاری کش ــل در بس ــتان، ب ــا در افغانس ــه تنه ــده ن ــن پدی ــردد. ای برمی گ

اســت.  افزایــش  بــه  رو  و  بــوده  مــروج  فــارس،  خلیــج  کشــور های  به ویــژه 

ــر  ــل، »ســاالنه حــدود ۵۰۰۰ زن در اث ــدوق جمعیــت ســازمان مل ــق آمارصن طب

قتل هــای ناموســی کشــته می شــوند. بیشــر آن هــا ســاکن غــرب آســیا، شــامل 

ــرض  ــل ۱۰۰۰ زن در ع ــتند. حداق ــیا هس ــوب آس ــی از جن ــا و بخش های آفریق

یــک ســال )۱۹۹۹( بــه ایــن شــکل در پاکســتان بــه قتــل رســیدند.« طبــق ایــن 

آمــار، ایــن جرایــم بیشــر در کشــورهای اســامی رخ می دهنــد. در حالی کــه بــه 

گفتــه رهــران مذهبــی، هیــچ ریشــه ای در اســام ندارنــد. افغانســتان هــم یکــی 

ــه  ــا را تجرب ــوع قتل ه ــن ن ــدی ای ــاری بلن ــاالنه آم ــه س ــت ک ــای اس ــور ه از کش

می کنــد. 

ــاوت بــوده و بایــد  ــای ناموســی در هــر جامعــه متف بررســی  عوامــل قتــل ه

نظــر بــه وضیعــت اجتامعــی و فرهنگــی آن جامعــه بررســی و تعریــف شــود. در 

ایــن مقالــۀ تحقیقــی طــی چنــد مبحــث بــه بررســی، تحلیــل حقوقــی و جامعــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــده در افغانســتان پرداخت ــن پدی ــناختی ای ش

مبحث اول
مفهوم شناسی قتل های ناموسی

بــرای بررســی و مطالعــه هــر موضــوع نخســت الزم اســت آن را واژه شناســی 

ــوم و  ــه مفه ــن، ب ــرای همی ــم. ب ــه کنی ــع ارای ــف جام ــک تعری ــوده و از آن ی من

تعریــف قتل هــای ناموســی و مفاهیــم مرتبــط بــه آن می پردازیــم. 

گفتار اول- قتل و انواع آن

قتــل بــه اشــکال مختلفــی رخ می دهــد، امــا در همه حــال بــاز هــم یکــی 

از نــوع جنایــت اســت و بــا هیــچ توجیهــی منی تــوان آن را از ردۀ رفتارهــای 

ــه در  ــده ک ــه ش ــادی ارای ــف زی ــل تعاری ــورد قت ــرد. در م ــارج ک ــونت  آمیز خ خش

این جــا بــه چندتــای آن هــا اشــاره می کنیــم:

جرجانــی در التعریفــات می نویســد: »القتــل هــو فعــل یحصــل بــه زهــوق 
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الــروح« یعنــی: قتــل عبــارت از فعلــی اســت کــه بواســطۀ آن روح از بــدن خــارج 

می گــردد.« 

خطیــب رشبینــی قتــل را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »قتــل عبــارت از انجــام 

ــرد «. ــان را می گی ــان انس ــه ج ــت ک ــی اس عمل

 احمــد قاضــی زاده آن  را چنیــن تعریــف می کنــد: »قتــل عمل کــردی اســت کــه 

توســط بنــده انجــام شــده، حیــات و زندگــی شــخصی را ســلب می کنــد«. بنابــر 

تعاریــف ارایــه شــده می توانیــم بگوییــم، هــر عملــی کــه منجــر بــه گرفــن روح 

از بــدن شــود قتــل اســت. 

قتــل از دیــدگاه مذهــب حنفــی بــر پنــج نــوع تقســیم شــده اســت: قتــل عمــدی، 

شــبه عمــدی، قتــل خطــا، قتــل در حکــم خطــا و قتــل بالســبب. از ایــن میــان 

فقــط بــه تعریــف قتــل عمــد اکتفــا می کنــم.

 قتــل عمــدی آن اســت کــه قاتــل کســی را قصــداً بــا آلتــی جارحــه کــه جســم را 

می شــگافد، مــورد رضب قــرار دهــد؛ اعــم از آهن بــاب، ماننــد شمشــیر، ســاح، 

کارد و غیــره و یــا آنچــه شــبیه بــه آن باشــد ماننــد شیشــه، آتــش، چــوب، ســنگ 

تیــز و... )کوثــر،۲۰۱۴(. 

بنــد یــک مــاده ۵۴۶ کــود جــزای افغانســتان قتــل عمــد را چنیــن تعریــف کــرد 

اســت: »قتــل عمــد عبــارت اســت از بیــن بــردن حیــات شــخص زنــدۀ دیگــر بــا 

داشــن قصــد قتــل...« پــس عنــرص معنــوی قتــل عمــد داشــن قصــد مجرمانــه 

و عمــد در عمــل اســت و رکــن مــادی آن انجــام عملــی کــه منجــر بــه گرفــن روح 

از بــدن شــخص شــود.

هم چنــان قابــل یــاد آوری اســت کــه قتــل عمــد از جملــه جرایــم علیــه اشــخاص 

بــوده کــه مجــازات آن قصــاص اســت. بــر اســاس بنــد دوم مــاده ۵۴۶ کــود جــزا 

ــود  ــدم وج ــا ع ــقطه ی ــباب مس ــی از اس ــه یک ــاص ب ــد قص ــل عم ــرگاه در قت »ه

رشایــط ســاقط یــا معتــذر شــود، مرتکــب حســب احــوال مطابــق بــه احــکام ایــن 

ــردد«. ــازات می گ ــل مج فص

 از آن جــا کــه قتــل هــای ناموســی بــه صــورت عمــدی و بــا قصــد و انگیــزه قبلــی 

ــدی  ــل عم ــامن قت ــرم ه ــده ج ــکیل دهن ــر ارکان تش ــرد، از نظ ــورت می گی ص

اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه قتــل ناموســی بــه یــک هــدف خــاص انجــام می شــود 
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کــه عبــارت از هــامن حفــظ و اعــاده حیثیــت و آبــرو اســت. 

گفتار دوم: ناموس 

کلمــۀ نامــوس در فرهنــگ لغــت بــه معنــای رشف، عفــت، عصمــت... آمده اســت 

)فرهنــگ عمیــد(. در اصطــاح »نامــوس« در یــک تعریــف کلــی یکــی از عوامــل 

مهــم نگه دارنــدۀ نظــم جمعــی و همبســتگی گروهــی بــه جــای مانــده از نظــام 

خویشــاوندی و قبیله گرایــی موجــود در گذشــته اســت. پاســداری زنــان از عفــت 

ــروه،  ــداری از رشف گ ــع پاس ــه، در واق ــوع مبادل ــوان موض ــه عن ــان ب و رشف ش

اجتــامع، خانــواده، طایفــه یــا قبیلــه ای اســت کــه در نظــام خانوادگــی کنونــی 

اندکــی تجلیاتــش مدرن تــر شــده اســت. در ایــن نظــام زنــان )مــادر، خواهــر و 

همــر( نامــوس مــردان و کل خانــواده شــمرده می شــود. در ایــن نظــام، نامــوس 

»مقولــۀ جنســیتی« اســت، بــه ایــن معنــا کــه فقــط زنان انــد کــه نامــوس مــردان 

خانــواده محســوب می شــوند و بــر عکــس آن صــادق نیست)رســتم پــور(.

بــه عبــارت دیگــر فقــط زنــان نامــوس مــردان و خانــواده محســوب می شــوند. تنها 

زنــان قــدم بــه قــدم ملــزم بــه رعایــت اصــول و هنجارهــای کــه از طــرف مــردان 

ــاق و  ــا اخ ــاالر حت ــنتی و مردس ــع س ــتند. در جوام ــده، هس ــع ش ــواده وض خان

رعایــت ارزش هــای اخاقــی هــم فقــط منحــرص بــه زنــان اســت و بــرای مــردان 

اصــا الزامــی بــرای رعایــت ارزش هــای اخاقــی و خانوادگــی وجــود نــدارد. در 

حالی کــه زنــان و دخــران بــا کوچک تریــن کــج روی از ایــن اصــول و ارزش هــا، 

ــوند.  ــه می ش ــا مواج ــن عکس العمل ه ــونت آمیزتری ــن و خش ــدید تری ــا ش ب

گفتار سوم: قتل های ناموسی

ــا در  ــت، ب ــه اس ــگ  جامع ــا و فرهن ــه از عرف ه ــر گرفت ــه ب ــی ک ــای ناموس قتل ه

ــی هــر جامعــه تعریــف  می شــود. اگــر یــک  ــی و مکان نظــر داشــت رشایــط زمان

ــش  ــارت از واکن ــی عب ــای ناموس ــم: قتل ه ــه کنی ــم ارای ــی بخواهی ــف کل تعری

ــه کار  ــی ب ــای اجتامع ــات و کج روی ه ــل انحراف ــه در مقاب ــی ک ــن اجتامع خش

بــرده می شــوند. 

اگــر بــا توجــه بــه رشایــط جامعــه افغانســتان بحــث کنیــم، مناســب ترین تعریــف 
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در گــزارش تحقیقــی حقــوق بــر ارایــه شــده اســت: »قتل هــای ناموســی عبــارت 

از قتــل عمــدی کــه قربانــی آن  بــه دالیلــی ماننــد داشــن روابــط نــا مــروع، 

تجــاوز جنســی، فــرار از منــزل و یــا هــم رد کــردن ازدواج هــای اجبــاری، توســط 

ــران و  ــوال دخ ــا معم ــن قتل ه ــان چنی ــه قربانی ــد ک ــل می رس ــه قت ــش ب اقارب

زنــان هســتند« )حقــوق بــر، ۱۳۹۲. ص۱۹(.

گفتار چهارم: تفاوت قتل ناموسی با قتل عمدی

ــد  ــل عم ــرم قت ــامن ج ــی ه ــل ناموس ــرم، قت ــده ج ــکیل دهن ــر ارکان تش از نظ

ــدی  ــای عم ــر قتل ه ــه آن را از دیگ ــت ک ــای اس ــا دارای ویژگی ه ــد، ام می باش

متامیــز می کنــد. ایــن ویژگی هــا عبارتنــد از:

اول( ایــن نــوع قتل هاکــه بــا بســیار بــی رحمــی صــورت می گیرنــد، قربانیــان آن 

معمــوال دخــران جــوان و زنــان هســتند. 

دوم( معمــوال ایــن قتل هــا بــر اســاس انگیــزه حفــظ حیثیــت، نامــوس و غیــرت 

ــرد.  ــورت می گی ــه ص مردان

ســوم( مرتکبیــن ایــن جرایــم، چنیــن کار را حــق خــود می دانــد و حتــا مداخلــه 

دولــت و حقــوق بــر را در ایــن زمینــه تجــاوز بــه حریــم خصوصــی خــود 

می داننــد. 

ــی  ــای دولت ــه، ارگان ه ــنتی جامع ــای س ــر انگیزه ه ــت تاثی ــوال تح ــارم( معم چه

ــه آن  ــد؛ منون ــر نگرفته ان ــب در نظ ــازات مناس ــم مج ــن جرای ــن ای ــرای مرتکبی ب

را می تــوان در قانــون جــزای قبلــی افغانســتان و هم چنــان قانــون مجــازات 

ــود.  ــاهده من ــران مش ــامی ای اس

مبحث دوم
وضعیت و چگونگی قتل های ناموسی در افغانستان و جهان

گفتار اول: وسعت قتل های ناموسی 

چنان کــه تعریــف شــد قتل هــای ناموســی عبــارت از واکنــش خشــن اجتامعی در 

مقابــل انحرافــات و کج روی هــای اجتامعــی بــه کار گرفتــه می شــوند. این دســته 

ــت  ــواده به دس ــک خان ــان ی ــل زن ــب قت ــونت و اغل ــکاب خش ــه ارت ــا ب جنایت ه
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مــردان خویشاوند شــان صــورت می گیرنــد. ایــن مجریــان جنایت هــای ناموســی 

بــاور دارنــد کــه زنــان را به علــت »ننگین کــردن رشافــت خانــوادۀ خــود« مجــازات 

ــت،  ــوار اس ــیار دش ــی بس ــای ناموس ــق قتل ه ــزان دقی ــن می ــد. دریاف می  کنن

ــتامتیک  ــه سیس ــی به گون ــای ناموس ــار قتل ه ــورها، آم ــیاری از کش ــرا در بس زی

جمــع آوری منی شــود. آمــار ایــن جنایــات در کشــور های مختلــف جهــان وجــود 

دارد و رو بــه افزایــش اســت، امــا در اکــرث مــوارد ایــن قضایــا از طــرف خانواده هــا 

بــه نــام خودکشــی و یــا حادثــات اتفاقــی گــزارش می شــود. حتــا در بســیار مــوارد 

خانواده هــا ایــن قتل هــا را اصــا گــزارش منی دهنــد. از یــن رو ارایــه آمــار دقیــق 

ــا در  ــن گزارش ه ــی از تازه تری ــم  در یک ــا آن ه ــت. ب ــوار اس ــده دش ــن پدی از ای

زمینــه ی قتل هــای ناموســی، کــه در نهــم جــون 201٦ در یو اس   ای  تــودی چــاپ 

ــاره ارایــه کــرده  اســت. براســاس آخریــن  شــد، حقایقــی تکان دهنــده در ایــن ب

ــی  ــل ناموس ــزار قت ــدود پنج ه ــاالنه ح ــازمان ملل، س ــب س ــره از جان ــار منت آم

در جهــان رخ می دهــد کــه بیشــر آن هــا در جنــوب آســیا، شــامل افریقــا و 

ــه  ــرص ب ــات منح ــن جنای ــوع ای ــدودۀ وق ــد مح ــد. هرچن ــه رخ می دهن خاورمیان

بخــش جغرافیایــی خاصــی منی شــود، امــا دامنــه آن آن در برخــی کشــورها 

گســرده تر اســت. طبــق گزارشــی که دیپارمتنــت قضایــی امریــکا منتــر کــرد، 

در ســال 201٤ در هــر ایالــت امریــکا حــدود 2٣ تــا 27 قتــل ناموســی رخ داده 

کــه نشــان می دهــد ایــن معضــل می توانــد در کشــورهای توســعه یافته هــم 

ــد.  ــود داشته باش وج

به صــورت کلــی منونه هــای قتل هــا ناموســی در متــام کشــور های جهــان وجــود 

ــس در  ــکا و انگلی ــل امری ــه مث ــعه یافت ــی و توس ــور های غرب ــا در کش دارد. حت

ــه  دلیــل برقــرار  ــا دوســت دخر خــود را ب غــرب، هــم مردانــی هســتند کــه زن ی

کــردن رابطــه بــا مــرد دیگــر، به قتــل می رســانند، امــا ایــن عمــل قتــل ناموســی 

محســوب منی شــود، زیــرا آن مــرد غربــی می دانــد کــه خانــوادۀ وی و هیچ کــس 

ــرای  ــل را ب ــن عم ــد. او ای ــت منی کن ــدام حامی ــن اق ــه از چنی ــر در جامع دیگ

انتقام جویــی فــردی انجــام می دهــد، نــه بــرای حفــظ آبــروی خــود یــا دیگــری. 

فرهنــگ »نامــوس« طوری کــه در یــک جامعــه ســنتی یــا نیمــه ســنتی بــه معنــای 

آبــروی جمعــی مطــرح اســت، در غــرب نیســت )وحدتــی،۱۳۸۹(.
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بــه اســاس گــزارش گــروه مدافعــان زنــان بی بی ســی، هــر چنــد ســاالنه در 

ــت  ــکل جنای ــا ش ــل تنه ــند؛ قت ــل می رس ــه قت ــزار زن ب ــر از ۲۰ ه ــان بیش جه

ــد تیزاب پاشــی، قطــع عضــو، اختطــاف  ــم دیگــری مانن ناموســی نیســت، جرای

و لت وکــوب زنــان نیــز بــه عنــوان جنایت هــای ناموســی ارتــکاب می  یابنــد. 

ــس  ــط پولی ــم توس ــل جرای ــن قبی ــورد، از ای ــل ۲۸۲۳ م ــال ۲۰۱۰ حد اق در س

.)bbc.co.uk. 3 December 2011( انگلســتان بــه ثبــت رســیده اســت

ــج اســت.  ــده بیشــر در کشــورهای اســامی  و در جوامــع ســنتی رای ــن پدی ای

ــتان  ــتان، تاجیکس ــتان، هندوس ــران، پاکس ــتان، ای ــد: افغانس ــورهای مانن کش

و دیگــر کشــورهای خاور میانــه، شــاهد بیش تریــن آمــار قتل هــای ناموســی 

ــتند. هس

 افغانســتان به عنــوان یــک جامعــه ســنتی، همــواره شــاهد انــواع خشــونت ها در 

ــواع خشــونت های  ــوده اســت. قتل هــای ناموســی هــم یکــی از ان ــان ب ــر زن براب

ــان و دخــران افغــان  ــوان حفــظ عفــت و نامــوس همــواره از زن اســت کــه به عن

قربانــی می گیــرد کــه در ســال های اخیــر آمــار ایــن قتل هــا بــه شــدت رو 

ــوده و نگــران کننــده اســت. طبــق آمارهــای کمیســیون مســتقل  ــه افزایــش ب ب

ــی  ــای ناموس ــورد قتل ه ــال ۴۰۶ م ــک س ــط در ی ــتان، فق ــر افغانس ــوق ب حق

ــه ثبــت رســیده اســت. ایــن در حالی ســت کــه در بیشــر  در ایــن کمیســیون ب

مــوارد بنا بــه دالیــل مختلــف ایــن قضایــا ثبــت منی شــوند )کمیســیون مســتقل 

حقــوق بــر،۱۳۹۲(.

گفتار دوم: مجریان و روش های معمول در قتل های ناموسی

رسبریــدن،  ســوزش،  رضب و شــتم،  سنگ ســار،  شــامل  قتــل  روش هــای 

ــن  ــت. ای ــردن اس ــه ک ــدازی و خف ــی، تیران ــو، اسیدپاش ــدن گل ــز، بری حلق آوی

ــا افــراد دیگــر جامعــه را نســبت  قتل هــا اکــرثا در مــای عــام انجــام می شــود ت

بــه پیامدهــای احتاملــی درگیــر شــدن در آنچــه کــه بــه عنــوان رفتــار غیرقانونــی 

 Genevadeclaration.org. p. 60. 20 May( ــد ــدار دهن ــود، هش ــی می ش تلق

 .)2018

ــاب  ــواده انتخ ــط خان ــال توس ــران خردس ــران و پ ــاً دخ ــا غالب ــن قضای در ای
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می شــوند تــا بــه عنــوان قاتــل عمــل کننــد، بــه طــوری کــه ممکــن اســت قاتــل از 

مطلوب تریــن نتیجــه قانونــی بهره منــد شــود. اغلــب از پرهــا و بعضــی اوقــات از 

زنــان خانــواده خواســته می شــود كــه رفتــار خواهــران یــا ســایر زن هــای خانــواده 

را تحــت كنــرل و نظــارت دقیــق خــود قــرار دهنــد تــا اطمینــان حاصــل كننــد 

كــه زنــان بــرای تضعیــف »افتخــار« و »شــهرت« خانــواده هیــچ كاری منی كننــد. 

از پــران خواســته می شــود کــه ایــن قتــل را انجــام دهنــد و در صــورت امتنــاع، 

ــرف  ــدی از ط ــای ج ــه«، پیامده ــام »وظیف ــدم انج ــل ع ــه دلی ــت ب ــن اس ممک

خانــواده و جامعــه داشــته باشــد.)Kvinnoforum. 2005(. بــر عکــس عامــان 

ــرا  ــوند، زی ــرو منی ش ــی روب ــگ منف ــا نن ــود ب ــع خ ــاً در جوام ــا غالب ــن قتل ه ای

ــب  ــر اغل ــان بزرگ ت ــرای قربانی ــار آن هــا موجــه اســت. قتل هــای ناموســی ب رفت

ــای  ــامل اعض ــان ش ــوارد قات ــا در ٤٤٪  م ــود، ام ــام می ش ــوهر انج ــط ش توس

ــز می شــوند. در 81٪ مــوارد قتل هــای ناموســی  ــا شــوهر نی ــی ی ــواده قربان خان

زنــان جــوان انجــام شــده اســت و 5٣٪ قربانیــان جــوان قبــل از مــرگ شــکنجه 

.)Justice.gc.ca. 2013( شــده اند 

همچنــان بــر اســاس گــزارش کمیســیون مســتقل حقــوق بــر در افغانســتان، 

عامــان ۴۳٪ قتل هــای ناموســی دیگــر نامشــخص اســت و عامــان ۵۷ ٪ دیگــر 

اعضــای خانــواده ماننــد شــوهر ۲۱٪، بــرادر ۷٪، پــدر ۵٪، بــرادر شــوهر، مــادر، 

زن کاکا و ســایر نزدیــکان بوده انــد )حقــوق بــر، ۱۳۹۲(.

مبحث سوم
گفتار اول: قتل های ناموسی و جوامع اسالمی

ــر  ــا بیش ــن قتل ه ــود ای ــوم می ش ــده معل ــه ش ــای ارای ــه از آمار ه ــامن گونه ک ه

ــران  ــل ای ــوها مث ــی کش ــا در بعض ــود حت ــده می ش ــامی دی ــور های اس در کش

ــه رصاحــت اجــازه داده  ــل اصــا جــرم نیســت، بلکــه آن را ب ــن قت ــکاب چنی ارت

ــرده  ــان ک ــاره بی ــن ب ــران در ای ــامی ای ــازات اس ــون مج ــاده ۶۳۰ قان ــت. م اس

ــی مشــاهده  ــرد اجنب ــا م ــا ب اســت: »هــرگاه مــردی همــر خــود را در حــال زن

کنــد و علــم بــه متکیــن زن داشــته باشــد، می توانــد در هــامن حــال آنــان را بــه 

قتــل برســند و در صورتــی کــه زن مکــره باشــد، فقــط مــرد را می توانــد بــه قتــل 
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برســاند. حکــم رضب و جــرح در ایــن مــورد نیــز ماننــد قتــل اســت«.

ــرار  ــث ق ــای بح ــم مبن ــام را ه ــن اس ــی دی ــرآن و مبان ــات ق ــم آی ــر بخواهی  اگ

دهیــم، اوال ایــن قانــون هیــچ توجیهــی در دیــن اســام نــدارد. چــون قتــل مومــن 

بــه رصاحــت ممنــوع بــوده و فقــط در دو مــورد کــه هــامن اجــرای حکــم قصــاص 

و فســاد فــی االرض اســت، جــواز دارد. حتــا کســانی کــه از متــون فقهــی چنیــن 

ــرم  ــه ج ــد ک ــازه داده ان ــل را اج ــوع قت ــن ن ــوردی ای ــم در م ــد ه ــتنباط دارن اس

مشــهود باشــد و شــوهر در عیــن ارتــکاب فعــل زنــا خامنــش را بــا مــردی دیگــری 

ــه  ــدی ب ــث بع ــاره در مبح ــن ب ــاند. در ای ــل برس ــه قت ــد او را ب ــد، می توان ببین

ــود.  ــه می ش ــر پرداخت ــل بیش ــل و تحلی تفصی

ــه  ــل ک ــا دالی ــتیم ب ــا هس ــن قتل ه ــاهد ای ــا ش ــروزه م ــه ام ــت ک ــن در حالیس ای

ــه دلیــل و  ــام نامــوس قربانــی می شــوند، هیــچ گون ــان و دخــران افغــان به ن زن

توجیــه معقــول و قناعــت بخــش وجــود نــدارد. چــون زنــان و دخــران ایــن جامعه 

همــواره بــه دلیــل کوچک تریــن کــج روی از رســوم و عنعنــات خانوادگــی  بــه قتــل 

می رســد کــه ایــن نــوع کشــتار هیــچ گونــه بنیــادی در دیــن اســام نــدارد. 

گفتار دوم: قتل های ناموسی و جوامع مرد ساالر

قتل هــای ناموســی ریشــه در عــرف و فرهنــگ مردســاالرانه دارد. بــه طــور کلــی 

ــاور  ــن ب ــه ای ــت ب ــه کــه اکرثی ــده اشــتباه شــکل گرفت در ذهــن مــردم یــک عقی

هســتند کــه قتل هــای ناموســی یکــی از ویژگی هــای جوامــع اســامی اســت. 

در حالی کــه در احــکام اســامی قتــل نفــس بــه طــور کلــی منــع گردیــده و هیــچ 

ــل  ــن عم ــم چنی ــز منی توانی ــت. هرگ ــده اس ــل نش ــرد قائ ــن زن و م ــی بی تفاوت

خشــن و غیــر انســانی را بــا اســام توجیــه کنیــم. 

قتل هــای ناموســی ریشــه در جوامــع مــرد ســاالر دارد. در جوامــع کــه کنــرول 

خانــواده بــه دســت مرد هــا اســت و زنــان تحــت مالکیــت مردهــا بــوده و از 

ــه حقــوق سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی، و فرهنگــی محــروم هســتند.  هرگون

تــا جای کــه حتــا حــق زندگــی ایــن زنــان توســط مــردان نقــض می شــود. چنیــن 

ــت.  ــامی نیس ــور های اس ــدود به کش ــوان مح ــچ عن ــت به هی برداش

به اســاس گــزارش جهانــی قتل هــای ناموســی کــه بــه کمیســیون حقــوق 
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بــر ســازمان ملــل در ســال ۲۰۰۴ ارایــه گردیــده، قتل هــای ناموســی در 

کشــور های:بنگله دیش، برازیــل، اکــوادور، مــرص، فرانســه، آملــان، هندوســتان، 

ــه،  ــویدن، ترکی ــوریه، س ــتان، س ــان، پاکس ــا، اردن، لبن ــل، ایتالی ــران، ارسای ای

Beck- )یوگانــادا، انگلســتان، ایــاالت متحده امریــکا و یمــن وقــوع می یابــد 

.)er,2004

بــه  فقــط محــدود   ناموســی  قتل هــای  کــه  ایــن، می تــوان گفــت  بنابــر   

کشــور های اســامی نیســت، بلکــه در همــه جوامــع مردســاالر وجــود دارد. 

دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  آسیب شــناس  ســلطانی؛  مهــدی  دکــر   

خوارزمــی درخصــوص علــل اجتامعــی ایــن نــوع قتل هــا می گویــد: »در جوامــع 

ســنتی، اغلــب فرزنــدان و به ویــژه فرزنــدان دخــر از آزادی هــای اجتامعــی 

محــدودی برخــوردار هســتند. از ســوی دیگــر، بــا تغییــر ســبک زندگــی، برخــی 

ــان در ایــن جوامــع خواســتار حــق برخــورداری از آزادی هــای بیشــری  از جوان

ــتند،  ــود هس ــگ خ ــود فرهن ــع موج ــه وض ــبت ب ــا نس ــته و حت ــه گذش ــبت ب نس

در نهایــت رویارویــی ایــن دو نگــرش، می توانــد منجــر به کشــمکش هایی در 

خانــواده و ســپس در جامعــه شــود« کــه هامنــا یکــی از آن هــا واکنش هــای 

ــت.   ــد اس ــای جدی ــی و نگرش ه ــل آزادی طلب ــن در مقاب خش

گفتار سوم: قتل های ناموسی و خشونت مبتنی بر جنسیت 

خشــونت های مبتنــی بــر جنســیت هــر نــوع عمــل خشــونت آمیــزی اســت کــه 

ــود.  ــی ش ــا روح ــی وی ــمی، جنس ــبب رضر جس ــته و س ــیتی داش ــای جنس مبن

ــف کــرده اســت: »اصطــاح  ــد »ســندپکن« آن را تعری ــی مانن ــن امللل اســناد بی

خشــونت علیــه زنــان بــه هرگونــه فعــل خشــونت آمیز مبتنــی بــر جنســیت 

اطــاق می شــود کــه بــه آســیب دیدگــی جســمی، روانــی یــا جنســی زن منتهــی 

ــود.«  ــی ش ــت منته ــن اس ــا ممک ــود ی می ش

هامن گونــه کــه پیش تــر گفتیــم، قتل هــای ناموســی از جملــۀ جرایــم اســت کــه 

ــان و دخــران جــوان هســتند کــه توســط مــردان خانواده شــان  ــان آن زن قربانی

بــه قتــل می رســند. در این جــا قربانــی زن  و دخــری اســت کــه فقــط به دلیــل 

زن بــودن ش، مــردان خانــواده خــود را مســتحق گرفــن زندگــی او می داننــد، او 
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ــن  ــه قتــل می رســانند. ای ــه بســیار بی رحمــی ب ــرار داده و ب را مــورد خشــونت ق

ــیت  ــر جنس ــی ب ــونت های مبتن ــا خش ــم ی ــق جرای ــوان از مصادی ــل را می ت عم

تعریــف کــرد. 

گفتار چهارم: قتل های ناموسی و محاکمه صحرایی 

قتل هــای ناموســی باعــث نقــض اصــل قانونــی بــودن جرایــم و مجــازات 

می گــردد. به اســاس مــاده 27 قانــون اساســی و مــاده ۷ کــود جــزا »هیــچ 

عمــل جــرم شــمرد منی شــود مگــر بــه حکــم قانــون کــه قبــل از ارتــکاب آن نافــذ 

ــن  ــق منــود مگــر این کــه در ای ــوان تطبی ــی رامنی ت ــچ جزای ــده باشــد. هی گردی

ــوان مجــازات منــود مگــر  ــح شــده باشــد. هیــچ شــخصی را منی ت ــون ترصی قان

بــه حکــم محکمــه ذی صــاح، مطابــق احــکام قانونــی کــه قبــل از ارتــکاب فعــل 

ــده باشــد...«  مــورد اتهــام، نافــذ گردی

ــه دالیــل قربانــی بــودن تجــاوز  ــان و دخــران اکــرثا ب در قتل هــای ناموســی زن

نــا  شــوهر  یــک  از  حتــا  ازدواج اجبــاری، طاق گرفــن  از  امتنــاع  جنســی، 

ــس  ــا جن ــه ب ــن رابط ــا، داش ــل زن ــدن عم ــب ش ــزل، مرتک ــرار از من ــب، ف مناس

مخالــف و... بــه  مجــازات خودرسانــه توســط مــردان خانــواده، قــوم و یــا محاکــم 

ــان در  ــت بدخش ــای والی ــال مقام ه ــور مث ــه ط ــوند. ب ــوم می ش ــی محک صحرای

ــه دلیــل  ــاد ب ــه احتــامل زی ــد کــه دخــری ۱۵ ســاله ب رشق افغانســتان گفته ان

انتشــار ویدیــوی رقصــش در مراســم عروســی کشــته شــده اســت1 )بــی بی ســی، 

ــای  ــای قتل ه ــزارش از قضای ــا گ ــه صده ــن قضی ــل ای ــرداد  ۱۳۹۵(.  مث ۱۸ م

ــا اندک تریــن  ــان و دخــران ب ــه ثبــت رســیده. کــه زن ناموســی در افغانســتان ب

کــج روی از نورم هــای تعییــن شــده، توســط مــردان، بــه طــور خودرسانــه و بــدون 

در نظرداشــت تناســب عمل شــان بــه بی رحم تریــن شــکل ممکــن قربانــی 

ــه بی بی ســی  ــر افغانســتان در بدخشــان ب ــر کمیســیون مســتقل حقــوق ب ــد، رییــس دف ــه نوی ۱. عارف

ــاوندانش  ــی از خویش ــی یک ــم عروس ــر در مراس ــن دخ ــه ای ــد ک ــه او گفته ان ــی ب ــئوالن امنیت ــت مس گف

ــق  ــن دخــر از طری ــه رقــص ای ــی از صحن ــر ویدیوی ــد، پــس از آن کــه تصاوی ــه نوی ــده اســت. به گفت رقصی

بلوتــوت در میــان مــردم پخــش شــد، بــرادر هجــده ســاله او بــه خشــم آمــد و خواهــرش را بــه رضب گلولــه 

تفنگچــه کشــت. مقام هــای محلــی گفته انــد کــه ایــن رویــداد دیــروز )۱۶ اســد( در ولســوالی )شهرســتان( 

کشــم والیــت بدخشــان روی داده و بــرادر ایــن دخــر بــه اتهــام قتــل خواهــرش بازداشــت شــده اســت.
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شــده و بــه نــام نامــوس بــه قتــل رســیده اند. در حالی کــه در اکــرث مــوارد اعــامل 

ایــن دخــران و زنــان اصــا جــرم نبــوده و قابــل مجــازات نبودنــد. 

ــده  ــی ش ــش بین ــزا پی ــود ج ــب آن در ک ــزای متناس ــرم ج ــر ج ــرای ه ــا، ب  ثانی

اســت. بنابرایــن، قتــل یــک دخــر بــه دلیــل رابطــه تلفونــی بــا شــخص نا محــرم 

ناقــض اصــل قانونــی بــودن جــزا و ناقــض اصــل تناســب جــرم وجــزا می باشــد. 

ثالثــا، حتــا در جایی کــه اعــامل چنیــن زنــان و دخــران جــرم هــم باشــد، 

ــل  ــدارد. قت ــا را ن ــه آن ه ــازات خودرسان ــامل مج ــه و اع ــق محاکم ــس ح هیچ ک

زنــان و دخــران بــدون طــی مراحــل قضایــی توســط افــراد غیــر مســئول 

ــی در  ــگاه قانون ــچ جای ــه هی ــود ک ــته می ش ــی پنداش ــه صحرای ــوان محکم به عن

ــوده و  ــرم ب ــی ج ــای ناموس ــه قتل ه ــدارد. در نتیج ــتان ن ــی افغانس ــام قضای نظ

ــدارد. ــور ن ــی کش ــول جزای ــن و اص ــی در قوانی ــه قانون توجی

مبحث چهارم
سیاست جنایی افغانستان در مقابل قتل های ناموسی

قتل هــای ناموســی نقــض حقــوق بــر و نقــض کرامــت انســانی اســت و هیــچ 

نــوع مبنــای فقهــی، قانونــی نــدارد و در متــون دینــی و قوانیــن داخلــی و بیــن 

املللــی منــع شــده و جــرم پنداشــته می شــود.

بــا آن کــه قانون گــذاری در بــاره ایــن موضــوع متفــاوت اســت، امــا امــروز اکرثیــت 

قریــب بــه اتفــاق کشــورها، اجــازه منی دهنــد کــه شــوهر بــه طــور قانونــی همــر 

خــود را به دلیــل زنــا بکشــد. )گرچــه خــود زنــا در بعضــی از کشــورها همچنــان 

مســتحق مجــازات اعــدام اســت(. ایــن جنایــات در کشــور های مختلــف بــا 

رویکرد هــای قانونــی متفــاوت روبــه رو اســت. یــک تعــداد کشــورها ماننــد ایــران 

اصــا ایــن عمــل را جــرم نشــمرده و آن را مجــاز می دانــد. بعضــی کشــورها 

ــب و  ــی( نا متناس ــرای )مجازات ــت اج ــک ضامن ــا ی ــا ب ــد ام ــگاری کرده ان جرم ان

ــد  ــل عم ــد قت ــا را مانن ــن قتل ه ــور ها ای ــی کش ــد. بعض ــل عم ــر از قت خفیف ت

دانســته و عنــوان جرمــی خاصــی بــرای آن تعریــف نکرده انــد. بعضــی کشــور ها 

ــم  ــا و جرای ــوان قتل ه ــت عن ــان را تح ــن جنای ــخصا ای ــتان مش ــد هندوس مانن

ــا سیاســت  ــن مبحــث رصف ــا در ای ــن، م ــد. بنابرای ــگاری کرد ه ان ناموســی جرم ان
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ــی قتل هــای ناموســی را در افغانســتان مــورد بحــث  ــی و جنبه هــای قانون جنای

ــم.  ــرار می دهی ق

گفتار اول: موقف اسالم در مورد قتل های ناموسی

ــوم  ــاده س ــاس م ــر اس ــوده و ب ــامی ب ــور اس ــک کش ــتان ی ــه افغانس از آن جا ک

ــدات و  ــف معتق ــد مخال ــون منی توان ــچ قان ــتان هی ــی »در افغانس ــون اساس قان

احــکام دیــن مقــدس اســام باشــد« و هم چنــان مــاده دوم کــود جــزا رصاحــت 

ــد، مرتکــب  ــم می کن ــری را تنظی ــم و جزا هــای تعزی ــون جرای ــن قان ــه »ای دارد ک

جرایــم حــدود، قصــاص و دیــت مطابــق احــکام فقــه حنفــی رشیعــت اســامی 

ــوق جــزای  ــم در حق ــای ناموســی ه ــه قتل ه ــازات می گــردد« و از آن جاک مج

ــت  ــکام رشیع ــت اح ــدم نخس ــد، در ق ــد می باش ــل عم ــد قت ــتان هامنن افغانس

ــم.  ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــام را م ــن اس ــف دی ــامی و موق اس

الف( قتل نفس در احکام رشیعت اسالم

قتل هــای ناموســی که امــروزه در افغانســتان و دیگــر جوامــع ســنتی و مــرد 

ــل عمــدی اســت کــه در  ــرد هــامن قت ــی می گی ــان و دخــران قربان ســاالراز زن

آیــات متعــدد قــرآن کریــم کشــن انســان بی گنــاه را بــه شــدت تقبیــح منــوده و 

مرتکــب آن مســتحق مجــازات می باشــد. مانند:آیــه ۹۳ ســوره نســا: َوَمــن یَْقتُــْل 

ــُه  ــُه َوأََعــدَّ لَ ــِه َولََعَن ــُه َعلَیْ ــًدا ِفیَهــا َوَغِضــَب اللّ ــُم َخالِ ــًدا فََجــزَآُؤُه َجَهنَّ تََعمِّ ُمْؤِمًنــا مُّ

ــا َعِظیــاًم ﴿۹۳﴾  َعَذابً

ــه قتــل برســاند مجــازات  ــی را از روی عمــد ب ــا ایامن ترجمــه: و هر كســی فــرد ب

ــد و  ــر او غضــب می كن ــد ب ــد و خداون ــه در آن می مان او دوزخ اســت كــه جاودان

از رحمتــش او را دور می ســازد و عــذاب عظیمــی بــرای او آمــاده ســاخته اســت. 

آیــه ۳۲ ســوره مائــده: ِمــْن أَْجــِل َذلـِـَك كَتَبَْنــا َعــَى بَِنــی إِرْسَائِیــَل أَنَّــُه َمــن قَتـَـَل 

ـَـا قَتـَـَل النَّــاَس َجِمیًعــا   َوَمــْن أَْحیَاَها  نَْفًســا ِبَغیْــِر نَْفــٍس أَْو فََســاٍد ِفــی األَرِْض فََكأمَنَّ

ْنُهــم  ـَـا أَْحیَــا النَّــاَس َجِمیًعــا َولََقــْد َجاءتُْهــْم رُُســلَُنا ِبالبَیَِّنــاِت ثـُـمَّ إِنَّ كَِثیــرًا مِّ فََكأمَنَّ

بَْعــَد َذلـِـَك ِفــی األَرِْض لَُمْرِفـُـوَن ﴿۳۲﴾ 

ــر فرزنــدان ارسائیــل مقــرر داشــتیم كــه هر كــس كــى را   ترجمــه: از ایــن رو ب
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جــز بــه قصــاص قتــل یــا ]بــه كیفــر[ فســادى در زمیــن بكشــدچنان اســت كــه 

گویــى همــه مــردم را كشــته باشــد و هر كــس كــى را زنــده بــدارد چنــان اســت 

كــه گویــى متــام مــردم را زنــده داشــته اســت و قطعــا پیامــران مــا دالیــل آشــكار 

بــراى آنــان آوردنــد ]بــا ایــن همــه[ پــس از آن بســیارى از ایشــان در زمیــن زیــاده  

روى مى  كننــد. 

اســام دیــن مهربانــی و بخشــش اســت و بــه زندگــی انســان و کرامــت انســانی 

همــواره ارزش قایــل می باشــد و کشــن انســان را جــز در دو مــورد )قصــاص ویــا 

ــد. و در  ــر می باش ــن ام ــف ای ــدت مخال ــه ش ــرده و ب ــع ک ــی االرض( من ــاد ف فس

ایــن آیــات کلمــه »مومــن« و کلمــه »نفــس« اســتفاده شــد کــه زن و مــرد را شــامل 

ــاظ  ــن لح ــی از ای ــوع تفاوت ــچ ن ــرد و زن هی ــن م ــم بی ــد کری ــود و خداون می ش

نگذاشــته اســت. 

ب( قتل در فراش از نگاه فقه اسالمی

ــرد  ــا م ــود را ب ــر خ ــوهر، هم ــه ش ــن ک ــت از ای ــارت اس ــراش، عب ــل در ف قت

اجنبــی درحــال ارتــکاب زنــا مشــاهده منایــد و ســپس آن دو را بــه قتــل رســاند. 

ــه  ــرار گرفت ــا ق ــتناداغلب فقه ــورد اس ــأله م ــن مس ــه در ای ــی ک ــن روایت مهم تری

ــت:  ــر اس ــه رشح زی ــد ب ــن فرق ــت داود ب ــت، روای اس

قَــاَل أَبُــو َعبْــِد اللَّــِه ع- إِنَّ نَاســاً ِمــْن أَْصَحــاِب رَُســوِل اللَّــِه ص- كَاَن ِفیِهــْم َســْعُد 

ــِه  ــْدَت ِفی ــَك- فََوَج ــَت إَِل َمْنِزلِ ــْو َذَهبْ ــوُل لَ ــا تَُق ــْعُد َم ــا َس ــوا یَ ــاَدَة- فََقالُ ــُن ُعبَ بْ

رَُجــًا َعــَى بَطْــِن اْمَرأَتِــَك َمــا كُْنــَت َصانِعــاً ِبــِه- فََقــاَل َســْعٌد كُْنــُت َو اللَّــِه أرَْضُِب 

ــیِْف- قَــاَل فََخــَرَج رَُســوُل اللَّــِه ص َو ُهــْم ِفــی َهــَذا الْــَكَاِم- فََقــاَل یَــا  ــُه ِبالسَّ رَقَبَتَ

ــا  ــوا َو َم ــِذی قَالُ ــَرَُه الَّ ــیِْف فَأَْخ ــُه ِبالسَّ ــَت أرَْضُِب ُعُنَق ــِذی- قُلْ ــَذا الَّ ــْن َه ــْعُد َم َس

ــُهوُد اأْلَْربََعــُة- الَِّذیــَن قـَـاَل  قـَـاَل َســْعٌد فََقــاَل رَُســوُل اللَّــِه )ص( یـَـا َســْعُد فَأَیـْـَن الشُّ

ــْد  ــُه قَ ــِه أَنَّ ــِم اللَّ ــَد َرأِْی َعیِْنــی َو ِعلْ ــِه بَْع ــا رَُســوَل اللَّ ــاَل َســْعٌد- یَ ــُه َعزََّوَجــلَّ فََق اللَّ

فََعــَل- فََقــاَل رَُســوُل اللَّــِه ص إِی َو اللَّــِه- یـَـا َســْعُد بَْعــَد َرأِْی َعیِْنــَك َو ِعلـْـِم اللَّــِه- إِنَّ 

ى ُحــُدوَد اللَّــِه َحــّداً- َو  اللَّــَه قـَـْد َجَعــَل لـِـُكلِّ َشــیْ ٍء َحــّداً- َو َجَعــَل َعــَى َمــْن تََعــدَّ

ــُهوِد اأْلَْربََعــِة َمْســتُوراً َعــَى الُْمْســلِِمیَن.  َجَعــَل َمــا ُدوَن الشُّ

ترجمــه: امــام صــادق)ع( فرمودند:»اصحــاب رســول خــدا)ص( بــه ســعدبن 
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عبــاده گفتنــد: اگــر روى ســینه همــرت مــردى را ببینــى چــه مى كنــى؟ ســعد 

ــگام  ــن هن ــد: درای ــادق)ع( مى فرمای ــام ص ــم. ام ــیر مى زن ــا شمش ــت: او را ب گف

رســول خــدا )ص( فرمودنــد: چــه شــده ســعد؟ ســعد بــن عبــاده ســؤال اصحــاب 

و جــواب خــود را تكــرار كــرد. حــرت رســول)ص( فرمــود: چهــار شــاهد را چــه 

مى كنــى؟

ســعد گفــت: بعــد از ایــن كــه خــودم دیــدم و خداونــد مى دانــد كــه او )متجــاوز( 

مرتكــب زنــا شــده، بــاز هــم بایــد چهــار شــاهد بیــاورم؟ حــرت فرمــود: بلــی، 

خداونــد متعــال بــراى هرچیــزى حــدى قــرار داده و بــراى كــى هــم كــه از آن 

حــد تجــاوز كنــد، حــدى قــرار داده اســت )عاملــی، ص1٣٤ (. 

آیــت اللــه خوئــی در بــاب داللــت ایــن حدیــث می فرماینــد: »ظاهــرة فــی عــدم 

جــواز قتلــه و أّن اللّــه تعــال جعــل للزنــا حــّدا، و أنـّـه ال یجــوز قتــل الزانــی قبــل 

شــهادة األربعــة، فــا یجــوز التعــّدی عنــه، و مــن تعــّدى فعلیــه حــّد« یعنــی ظاهر 

ایــن روایــت دال اســت بــر عــدم جــواز قتــل زانــی، زیــرا خداونــد متعــال بــرای 

ــز  ــا حــد قــرار داده اســت و کشــن زانــی قبــل از شــهادت شــهود اربعــه جای زن

نیســت. پــس تعــدی از ایــن امــر جایــز نبــوده و کســی کــه تعــدی کنــد، بــر او 

نیــز حــد واجــب می شــود. در همیــن راســتا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه منــود 

ــوده و حفــظ جــان  ــات ب کــه در اســام حرمــت خــون مســلامن از اوجــب واجب

او بســیار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، پــس هــرگاه اســام بــه قتلــی حکــم 

ــد )  ــته باش ــت داش ــر آن دالل ــی ب ــم و منطق ــه محک ــد ادل ــامً بای ــد، حت می منای

ــی، ص 102 (.  خوئ

ــه  ــه ب ــتیم ک ــی هس ــران و زنان ــل دخ ــاهد قت ــتان ش ــفانه در افغانس ــا متاس ام

دالیــل ماننــد فــرار از خانــه، تــن نــدادن بــه ازدواج اجبــاری، خــودداری از 

ازدواج اجبــاری، قربانــی بــودن یــک تجــاوز جنســی، طــاق گرفــن )حتــا از یــک 

شــوهر ناشایســت( و بــرای این کــه فــردی قربانــی جنایت هــای ناموســی شــود، 

ــاد داده اســت کافی ســت.  ــر ب ــواده را ب ــروی خان ــا حدس وگــامن کــه آب فقــط ب

ــه اســاس گــزارش تحقیــق ملــی  ــدارد. ب ایــن در هیــچ آیــت و روایتــی توجیــه ن

حقــوق بــر» قضایــای مســتند شــده در ایــن مــورد نشــان می دهــد کــه الزامــاً 

همــه مــوارد قتــل ناموســی بــه خاطــر رابطــه بــا فــرد بیگانــه نیــز نبــوده اســت. 
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مثــا فــرار زنــان از خانــواده، و یــا خــودداری از پذیرفــن ازدواج اجبــاری، رصفــاً 

بــه خاطــر ســوء ظن بــه آنــان در یــک بســر فرهنگی کــه از یــک ســو آنــان را بــه 

یــک ابــزار جنســی تقلیــل می دهــد و از ســوی دیگــر تســلط بــر آنــان و کنــرول 

بــر جســم آنــان را توســط مــردان خانــواده یــک امــر برحــق و طبیعــی می دانــد، 

ــل  ــدود ۱۵.۴ ٪ قضایــای قت ــه ح ــود. چنانچ ــل ناموســی می ش منجــر بــه قت

ناموســی مســتند شــده در ایــن تحقیــق بــه خاطــر فــرار زنــان و دخــران از منــزل 

ــاری،  ــه ازدواج اجب ــدادن ب ــن ن ــر ت ــه خاط ــز ب ــر نی ــاده و ۳.۸ ٪ دیگ ــاق افت اتف

ــه اســت« )حقــوق بــر، ۱۳۹۲، ص۹۷(. صــورت گرفت

گفتار دوم: قوانین داخلی افغانستان

الف( موقف قانون اساسی 

تصویــب قانــون اساســی جدیــد افغانســتان در 11 جــون ســال 122٦ از 

مهم تریــن گام هــای دولــت جدیــد افغانســتان در راســتای تأمیــن برابــری زنــان 

و مــردان در عرصــه قانون گــذاری اســت. در قانــون اساســی جدیــد برابــری زنــان 

و مــردان بــه رصاحــت تســجیل گردیــده اســت. ایــن قانــون اساســی اســت کــه 

بــه حقــوق برابــر زنــان بــا مــردان تأکیــد منــوده و دولــت را مکلــف بــه برنامه هایــی 

ــوم  ــت و س ــاده بیس ــند. م ــر باش ــان موث ــت زن ــود وضعی ــه بهب ــه ب ــد ک می مناین

قانــون اساســی افغانســتان چنیــن رصاحــت دارد » زندگــی موهبــت الهــی و حــق 

طبیعــی انســان اســت، هیــچ شــخص بــدون مجــوز قانونــی ازایــن حــق محــروم 

منی گــردد«. بــر اســاس ایــن مــاده قانونــی زندگــی حــق ذاتــی هــر انســان و از 

ــد  ــه منی توانن ــچ وج ــه هی ــردان ب ــس م ــد. پ ــان ها می باش ــری انس ــوق ب حق

به دلیــل مــرد بودن شــان ایــن حــق را بــه خــود بدهــد تــا زن و یــا دخــری را از 

ایــن حــق ذاتــی اش محــروم کنــد.

هم چنــان بــر اســاس مــاده 27 قانــون اساســی کــه اصــل قانونــی بــودن جرایــم 

و مجــازات را بیــان کــرده »هیــچ عملــی جــرم شــمرده منی شــود؛ مگــر مطابــق 

بــه احــکام قانونــی کــه قبــل از ارتــکاب آن نافــذ گردیــده باشــد. هیــچ شــخص 

ــا توقیــف منــود؛ مگــر بــر طبــق احــکام قانــون   را منی تــوان تعقیــب، گرفتــار وی

هیــچ شــخص را منی تــوان مجــازات منــود، مگــر بــه حکــم محکمــه بــا صاحیــت 
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و مطابــق بــه احــکام قانونــی کــه قبــل از ارتــکاب فعــل مــورد اتهــام نافــذ گردیــده 

باشــد« )مــاده 27.ق.ا(.

و  جرایــم  بــودن  »قانونــی  مهــم  اصــل  بــه  اساســی  قانــون  مــاده  درایــن 

را  مجازات هــا  و  بــودن جرایــم  قانونــی  اصــل  اشــاره می کنــد  مجازات هــا« 

ــای  ــس قتل ه ــت. پ ــدرن دانس ــزای م ــوق ج ــتون حق ــن س ــوان اصلی تری می ت

ناموســی که توســط افــراد عــادی بــدون در نظرداشــت رونــد قانونــی و قضایــی و 

ــودن  ــی ب ــن عمــل به شــدت اصــل قانون ــرد ای ــه صــورت می گی به طــور خودرسان

جرایــم و مجازات هــا را نقــض می کنــد. چنان کــه اوال در قتل هــای ناموســی 

ــون جــرم محســوب  اکــرثا قربانیــان به دالیــل به قتــل می رســد کــه اصــا در قان

منی شــود. بــر عــاوه حتــا اگــر عمــل ایــن زنــان و دخــران جــرم هــم باشــد بایــد 

ــذه کشــور محاکمــه و مجــازات  ــق قوانیــن ناف ــا صاحیــت و مطاب در محکمــه ب

شــوند. هر کــس حــق دارد کــه در صــورت وارد شــدن اتهــام در محکمــه قانونــی 

بــا صاحیــت مطابــق معیار هــای محاکمــه عادالنــه و بی طرفانــه محاکمــه شــود. 

ب( موقف قانون جزای قبلی مصوب ۱۳۵۵

در قانــون جــزای قبلــی افغانســتان )مصــوب ۱۳۵۵( قتل هــای ناموســی از قتــل 

ــود و مجــازات آن  ــگاری شــده ب ــه جرم ان ــه طــور جداگان عمــد اســتثنا شــده و ب

متفــاوت و ســبک تر از قتــل عمــد در نظــر گرفتــه شــده اســت: »شــخصی که بــه 

اثــر دفــاع از نامــوس، زوجــه یــا یکــی از محــارم خــود را در حالــت تلبــس به زنــا 

ــا  ــا شــخص غیــر در یــک بســر مشــاهده و فی الحــال هــر دو ی ــا وجــود او را ب ی

ــرح  ــل و ج ــزای قت ــازد، از ج ــروح س ــا مج ــانده ی ــل رس ــه قت ــا را ب ــی از آن ه یک

ــد،  ــر نباش ــال بیش ــه از دو س ــی ک ــه حبس ــول ب ــب اح ــرا حس ــا تعزی ــاف ام مع

محکــوم می گــردد«) مــاده ۳۳۵، قانــون جــزای ۱۳۵۵(. امــا بــه دلیــل این کــه 

قانــون جــزای قبلــی تحــت تاثیــر جامعــه مــرد ســاالر وضــع شــده بــود، قتل هــای 

ناموســی را از قتــل عمــد متامیــز و از مجــازات قصــاص خــارج ســاخته بــود کــه 

بــه رصاحــت ضعــف قانــون را نشــنان مــی داد. بــا ایــن توضیــح کــه محتــوای ایــن 

مــاده بــا اصــول اساســی حقــوق جــزا؛ ماننــد اصــل تناســب جــرم و مجــازات و 

هم چنــان اصــل برابــری در مقابــل قانــون در تضــاد بــود. بــر عــاوه مــاده فــوق بــا 
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اصــل عــدم تبعیــض و حامیــت برابــر قانــون بــرای شــهروندان مغایــرت دارد، کــه 

در مــاده ۲۲ قانــون اساســی چنیــن تســجیل یافته»هــر نــوع تبعیــض و امتیــاز 

ــرد در  ــم از زن و م ــتان اع ــاع افغانس ــت، اتب ــوع اس ــتان ممن ــاع افغانس ــن اتب بی

ــون  ــا حکــم قان ــون داراى حقــوق و وجایــب مســاوى می باشــند« و حت ــر قان براب

جــزای قبلــی، تبعیــض قانونــی و قضایــی دولــت در مقابــل شــهروندان اســت، 

کــه بــه نحــوی سیاســت جنایــی جــرم زدایانــه افغانســتان را در مقابــل قتل هــای 

ــد. ــان می ده ــی نش ناموس

ج( موقف کود جزای جدید مصوب ۱۳۹۶

قانــون جدیــد جــزای افغانســتان )کُــود جــزا( ۹۱۶ مــاده دارد و در دو بخــش؛ جــزای 

عمومــی و جــزای خصوصــی ترتیــب و در دو کتــاب در ۷۹۲ صفحــه و در یــک مجلــد 

ــور  ــدۀ رســمی، مــؤرخ ۲۵ ث ــود جــزا در شــامره ی ۱۲۶۰ جری چــاپ شــده اســت. کُ

۱۳۹۶ بــه چــاپ رســید کــه در آن موضوعــات جدیــدی راجــع بــه جرایــم انتخاباتــی، 

جرایــم ســایری، جرایــم فســاد اداری، جرایــم محیط   زیســتی و موضوعــات دیگــر درج 

شــده اســت.

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری تدویــن ایــن قانــون را »تحــول بــزرگ« 

در عرصــۀ قانون گــذاری در افغانســتان خوانــد و منایندگــی ســازمان ملــل متحــد 

در افغانســتان )یونامــا( نیــز آن را »نقطــۀ عطفــی« در اصاحــات عدالــت کیفــری 

در افغانســتان عنــوان کــرد. بــر عــاوه مــوارد فــوق نــوآوری دیگــری ایــن قانــون 

در مــورد جرم انــگاری قتــل عمــد می باشــد کــه بــر خــاف قانــون جــزای قبلــی 

ــرار داده  ــگاری ق ــورد جرم ان ــودن آن م ــی ب ــزه ناموس ــت انگی ــدون در نظرداش ب

شــده و در مــاده ۵۴۷ بــرای قتــل عمــد مجــازات اعــدام و حبــس دوام دار درجــه 

یــک پیــش بینــی شــده و هیــچ نــوع تفــاوت بیــن زن و مــرد قایــل نیســت. یعنــی 

حداقــل هــامن سیاســت جنایــی جرم زدایــی کــه در قانــون قبلــی وجــود داشــت 

را از بیــن بــرده؛ امــا به طــور خــاص قتــل ناموســی را جرم انــگاری نکــرده اســت.

د( موقف قانون منع خشونت علیه زن مصوب ۱۳۸۸

قانــون منــع خشــونت علیــه زن، یکــی از جنجالی تریــن قوانیــن افغانســتان 
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بــوده کــه در دو دهــه ی اخیــر، مجلــس مناینــدگان در برابــر تصویــب آن مقاومــت 

کــرده اســت. اکنــون احــکام جزایــی آن )فصــل مربــوط بــه جرم انــگاری خشــونت 

ــده نشــده  ــود جــزا( گنجان ــون جدیــد جــزای افغانســتان )کُ ــان( در قان علیــه زن

ــی  ــان تقنین ــاس فرم ــر اس ــال ۱۳۸۸ ب ــان س ــون در ۲۹ رسط ــن قان ــت. ای اس

حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین در چهــار فصــل و ۴۴ مــاده، توشــیح شــد 

ــید.  ــر رس ــه ن ــه ب ــمی وزارت عدلی ــدۀ رس ــال ۱۳۸۸ در جری ــد س و در ۱۰ اس

ــرای حــل مــوارد اختافــی و تصویــب در  ــار دیگــر ب ــور ســال ۱۳۹۲ ب در مــاه ث

نشســت عمومــی مجلــس به بحــث گذاشــته شــد امــا به دلیــل اختــاف نظرهــا، 

ــیح  ــتان، توش ــی افغانس ــون اساس ــاد ه ۶۴ قان ــد ۱۶ م ــید. بن ــب نرس ــه تصوی ب

ــته  ــور دانس ــای رییس جمه ــزء صاحیت ه ــی را ج ــای تقنین ــن و فرمان ه قوانی

اســت، هرچنــد مجلــس قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان را تصویــب نکــرده، امــا 

ــور  ــیح رییس جمه ــد از توش ــی بع ــای تقنین ــی، فرمان ه ــون اساس ــاس قان براس

حکــم قانــون را بــه خــود می گیرنــد. اکنــون قانــون منــع خشــونت علیــه زن نافــذ 

اســت. ایــن اولیــن قانونــی اســت کــه مســایل مربــوط بــه خشــونت، آزار و اذیــت 

ــیار  ــن بس ــی از قوانی ــان، آن را یک ــت. حقوق دان ــرده اس ــگاری ک ــان را جرم ان زن

پیرفتــه در جامعــۀ افغانســتان می داننــد. فصــل ســوم ایــن قانــون بــه احــکام 

جزایــی پرداختــه اســت. تجــاوز جنســی به زنــان، مجبــور کــردن بــه فحشــا و ثبــت 

و نــر هویــت »مجنــی علیهــا«، انــواع خشــونت، خریــد و فــروش زن به منظــوری 

ــکاح  ــکاح اجبــاری، مامنعــت از حــق ازدواج، ن ــد دادن، ن ــۀ ازدواج، ب ــه بهان ــا ب ی

بــا دخــران زیــر ســن قانونــی، دشــنام، تحقیــر و تخویــف، آزار و اذیــت، انــزوای 

اجبــاری، اجبــار بــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، منــع تــرصف در امــوال، مامنعــت 

ــاری،  ــی، کار اجب ــات صح ــی به خدم ــل، کار و دست رس ــم، تحصی ــق تعلی از ح

ــان آن  ــرای مرتکب ــگاری و ب ــر جرم ان ــوارد دیگ ــت و م ــی قراب ــا، نف ــدد زوج ه تع

جزاهــای مشــخصی در نظــر گرفتــه شــده اســت. اخیــراً رسور دانش، معــاون دوم 

ریاســت جمهوری از تصویــب نشــدن ایــن قانــون از ســوی مجلــس انتقــاد کــرد. 

ــط  ــون توس ــن قان ــب ای ــدم تصوی ــه ع ــد ک ــوق زن می گوین ــع حق ــاالن مداف فع

مجلــس ســبب شــده تــا دادگاه هــای کشــور هنــگام صــدور حکــم بــا مشــکاتی 

مواجــه شــوند. بــا ایــن حــال داشــن چنیــن قانونــی بــرای احقــاق حقــوق زنــان 
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در افغانســتان یــک دســتاورد اســت )اطاعــات روز، ۱۶ حــوت، ۱۳۹۶(.

ــی  ــه یک ــا آن ک ــی ب ــای ناموس ــا و جنایت ه ــود قتل ه ــده می ش ــه دی ــا چنان ک ام

از شــنیع ترین و شــدیدترین انــواع خشــونت علیــه زن اســت کــه آمــار آن در 

ــه افزایــش و نگــران کننــده گفتــه شــده، هنــوز در قانــون منــع  افغانســتان رو ب

خشــونت علیــه زن، تحــت همیــن عنــوان جــرم انــگاری نشــده اســت.

لیکــن در بنــد ۴، ۵، ۶ و ۷ مــاده پنجــم ایــن قانــون مــواردی تحــت نــام »آتــش 

زدن یــا اســتعامل کیمیــاوی، زهــری و یــا ســایر مــواد رضرنــاک«، »مجبــور منــودن 

بــه خودســوزی یــا خودکشــی و یــا اســتعامل مــواد رضرنــاک «، »مجــروح یــا معلول 

ــگاری شــده اســت  ــوان خشــونت جرم ان ــان »لت و کــوب « به عن منــودن« و هم چن

کــه بیش تــر ایــن مــوارد ممکــن اســت بــا انگیــزه ناموســی صــورت گیــرد و منجــر 

این کــه  علی رغــم  می توانیــم  گفتــه  بنابرایــن  شــود.  علیــه  مجنــی  به فــوت 

ــورد جــرم  ــژه گی هــای کــه تذکــر داده شــد م ــا وی ــات ب ــوع جنای ــن ن رصیحــا ای

انــگاری قــرار نگرفتــه ولــی بــرای منــع و جــرم بــودن قتل هــای ناموســی می تــوان 

بــر عــاوه کــود جــزا، بــه مــواد قانــون منــع خشــونت علیــه زن نیــز در جرم انــگاری 

ایــن جنایــات اســتناد منــود.

گفتار سوم: اسناد بین املللی 

مــاده ۷ قانــون اساســی افغانســتان رصاحــت دارد: »دولــت منشــور ملــل متحــد، 

ــق  ــه آن ملح ــتان ب ــه افغانس ــی ک ــاى بین امللل ــدول، میثاق ھ ــدات بین ال معاه

ــه  ــه ب ــا توج ــد«. ب ــت می کن ــر را رعای ــوق ب ــی حق ــه جهان ــت واعامی ــده اس ش

محتــوای مــاده مذکــور متــام اســناد بین املللــی؛ در مــورد حامیــت از حقــوق زنــان 

و منــع خشــونت ها )بــه شــمول قتل هــای ناموســی( علیــه زنــان کــه افغانســتان 

بــه آن هــا ملحــق شــده اســت هامننــد ســایر قوانیــن نافــذه در ایــن کشــور قابــل 

تطبیــق و اجــرا می باشــد. در اســناد بین املللــی نیــز قتل هــای ناموســی به طــور 

ــن  ــف و تبیی ــی چنان کــه در تعری ــع نشــده ول ــن اصطــاح من ــا همی مســتقل و ب

ــه خشــونت های مبنــی  ــات از جمل ــن جنای ــم، ای قتل هــای ناموســی بحــث کردی

بــر جنســیت اســت کــه منجــر بــه ســلب حیــات شــخص قربانــی می شــود، 

ــه،  ــی و خودرسان ــورت غیرقانون ــات به ص ــق حی ــلب ح ــه س ــت ک ــن در حالی س ای
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ــارز نقــض حقــوق براســت. اســناد  از جملــه قتل هــای ناموســی، از مصادیــق ب

ــونت های  ــاص خش ــور خ ــونت و به ط ــه خش ــود دارد ک ــددی وج ــی متع بین امللل

مبنــی بــر جنســیت را منــع منــوده و بــر عــدم تبعیــض میــان زنــان و مــردان تاکیــد 

کــرده و یــا بــر تامیــن حقــوق انســانی تاکیــد داشــته اســت. از جملــه مهم تریــن 

حقــوق انســانی هامنــا حــق حیــات اســت بــر اســاس اصــول و قواعــد بین املللــی 

نیــز هیچ کــس حــق گرفــن حیــات کســی را نــدارد. بنــاًء متــام کنوانســیون ها و 

اعامیه هــای کــه در ســطح بین املللــی بــرای تامیــن حقــوق بــری، عــدم تبعیض 

ــای  ــودن قتل ه ــرم ب ــت و ج ــده  اند در مامنع ــب ش ــونت ها تصوی ــع خش ــا من و ی

ــوق  ــی حق ــه جهان ــه اعامی ــرد. از جمل ــتناد ک ــا اس ــه آن ه ــوان ب ــی می ت ناموس

بــر۱۹۴۸، کنوانســیون حقــوق مدنــی و سیاســی ۱۹۶۶، کنوانســیون رفــع 

هرگونــه تبعیــض علیــه زنــان ۱۹۷۹، کنوانســیون حقــوق اقتصــادی، اجتامعــی، 

زنــان ۱۹۹۴، قطع نامــه  اعامیــه محــو خشــونت علیــه  و فرهنگــی ۱۹۶۶، 

ــاره حامیــت از حقــوق  شــامره ۱۳۲۵ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در ب

زنــان۲۰۰۰ و.. در همــۀ ایــن اســناد بین املللــی، بهره منــدی فــرد فــرد انســان ها 

ــی و موهبــت الهــی و ســلب  ــوان یــک حــق ذات ــات ســامل، به عن از زندگــی و حی

ناپذیــر شــخِص انســان به رســمیت شــناخته شــده اســت. هیــچ انســانی، تحــت 

هیــچ رشایطــی نبایــد از حــق زندگــی محــروم شــود. مــاده ســوم اعامیــه جهانــی 

حقــوق بــر بیــان داشــته:»هرکس حــق زندگــی، آزادی و امنیــت شــخصی دارد«، 

ــرر  ــی۱۹۶۶، مق ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین امللل ــاده  1 میث ــان م هم چن

مــی دارد: »حــق زندگــی از حقــوق ذاتــی شــخِص انســان اســت. ایــن حــق بایــد بــه 

موجــب قانــون حامیــت شــود. هیــچ فــردی را منی تــوان خودرسانــه بــدون مجــوز 

از زندگــی محــروم کــرد«.

 تنهــا اســتثنائی کــه در ایــن قواعــد لحــاظ شــده اســت، تطبیــق مجــازات اعــدام یــا 

ســلب حــق حیــات بــا »مجــوز قانونــی«، آن هــم در جنایــات فاحــش براســاس قانــون 

ــل طــرح  ــکاب جنایــت اســت، دیگــر هیــچ اســتثنائی قاب الزم االجــرای قبــل از ارت

. نیست

 بــه موجــب فقــره 8 مــاده ششــم میثــاق بین املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی 

»حکــم اعــدام در مــورد جرایــم ارتکابــی اشــخاص کم تــر از هجــده ســال صــادر 
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منی شــود و در مــورد زنــان بــاردار قابــل اجــرا نیســت« منظــور از »مجــوز«، حکــم 

قطعــی و نهایــِی محکمــِه بــا صاحیــت مبنــی بــر اعــدام متهــم، پــس از منظــورِی 

رییــس جمهــور و طــی مراحــل دادرســی عادالنــه بــا بهره منــدی متهــم از متامــی 

ــه اتهــام و صــدور حکــم، اســت. از  حقــوق ناظــر به مراحــل قانونــی رســیدگی ب

آن جایی کــه قتل هــای ناموســی نــه توســط نهــاد دولــت، بلکــه افــراد و اشــخاص 

غیــر مســئول، بــدون رعایــت موازیــن و مجــوز قانونــی و بــه صــورت وحشــت نــاک 

و غیــر انســانی صــورت می گیــرد، مصداقــی از قتل هــای خودرسانــۀ بــدون 

مجــوز اســت و بــر اســاس اصــول منــدرج در اســناد بیــن املللــی، ممنــوع بــوده 

و نقــض واضــح و فاحــش حقــوق بــر اســت.

نتیجه گیری

جنایت هــا یــا قتل هــای ناموســی به دلیــل  ارتــکاب خشــونت و اغلــب قتــل زنــان 

یــک خانــواده بــه دســت مــردان خویشــاوند اطــاق می شــود. ایــن زنــان بــه علــت 

ــواده خــود« مجــازات می شــوند. ایــن ننــگ مــوارد  »ننگیــن کــردن رشافــت خان

ــی  ــاری، قربان ــودداری از ازدواج اجب ــه خ ــود از جمل ــامل می ش ــی را ش گوناگون

ــت(،  ــوهر ناشایس ــک ش ــا از ی ــن )حت ــاق گرف ــی، ط ــاوز جنس ــک تج ــودن ی ب

رابطــه بــا جنــس مخالــف، یــا ارتــکاب زنــا. بــرای قربانــی جنایت هــای ناموســی 

شــدن زن، فقــط کافی ســت گــامن بــرده شــود او آبــروی خانــواده را بــر بــاد داده 

اســت.

ایــن پدیــده در افغانســتان ســابقه طوالنــی داشــته، ریشــه در فرهنگ، مناســبات 

ــه  ــا و انحرافاتی ک ــر کج روی ه ــه ای دارد. و بیش ت ــاالرانه و قبیل ــن مردس و قوانی

منجــر بــه ایــن واکنــش خشــن و خشــونت آمیــز می شــود، عبــارت اســت از اعامل 

ماننــد: زنــا، تجــاوز جنســی، فــرار از خانــه، و یــا نپذیرفــن ازدواج هــای اجبــاری 

و... چــون جامعــه و خانــواده ایــن اعــامل غیــر اخاقــی زنــان و دخــران را لکــه 

ننــگ بــر عــزت و نامــوس خــود می داننــد، بنابرایــن، قتــل ناموســی را به عنــوان 

یــک واکنــش اجتامعــی بــرای اعــاده حیثیــت خانواده شــان می پندارنــد.

 قتل هــای ناموســی ریشــه در عــرف و فرهنــگ مردســاالرانه دارد، امــا در ذهــن 

ــی  ــای ناموس ــا قتل ه ــه گوی ــه ک ــکل گرفت ــتباهی ش ــده اش ــردم عقی ــت م اکرثی
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روایــات چنیــن  و  آیــات  آموزه هــای دینــی دارد. در حالی کــه در  ریشــه در 

حکمــی منی توانیــم پیــدا کنیــم کــه مــردان خانــواده را ملــزم بــه کشــن زنــان و 

دخــران کنــد. در احــکام اســامی قتــل نفــس به طــور کلــی منــع شــده و هیــچ 

ــم چنیــن عمــل خشــن  ــل نشــده و هرگــز منی توانی ــی بیــن زن و مــرد قائ تفاوت

ــر انســانی را توجیــه اســامی کنیــم. هم چنیــن، ایــن عمــل هیــچ مبنــای  و غی

ــان  ــه زن ــونت علی ــی صورتــی از خش ــای ناموس ــه قتل ه ــته، بلک ــی نداش قانون

محســوب می شــود کــه نــه  در اســام، در قوانیــن داخلــی و اســناد بین املللــی 

جــرم انــگاری شــده اســت. 

راه کارها

۱- راه کار های حقوقی 

ــد  ــر می رس ــد، به نظ ــته ش ــی نگاش ــای ناموس ــورد قتل ه ــه در م ــه به آنچ ــا توج ب

ــل آن  ــد در مقاب ــانی بای ــونت های غیر انس ــوع خش ــن ن ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــه ب ک

ــه  ــه( در پیــش گرفت ــی جرم انگاران ــری )سیاســت جنای ــی جدی ت سیاســت جنای

شــود و ایــن عمــل بــه صــورت جدی تــر در قانــون خــاص )قانــون منــع خشــونت 

علیــه زن( به عنــوان یــک جــرم خــاص و نوعــی از خشــونت علیــه زن، جرم انــگاری 

شــود، مجازتــی متناســبی کــه بازدارندگــی الزم را داشــته باشــد بــرای آن وضــع 

شــود و زمینــه تطبیــق قانــون فــوق محیــا شــود. 

۲- راه کار های جامعه شناختی

و  عــرف  در  ریشــه  ناموســی  قتل هــای  شــد،  تحلیــل  و  بحــث  چنان کــه 

فرهنگ هــای جوامــع مرد ســاالر دارد. بنابرایــن، به نظــر می رســد مهم تریــن 

ابــزار بــرای کاهــش قتل هــای ناموســی در جامعــه، فرهنگ ســازی صحیــح 

از توجیهاتــی کــه  بــدون شــک یکــی  پایــه باورهــای اســامی اســت.  بــر 

همیشــه توســط عاملیــن ایــن قتل هــا عنــوان می شــود، تأکیــد بــر زیــر پــا 

ــد توجــه داشــت  گذاشــن باورهایشــان و از دســت رفــن آبرویشــان اســت، بای

ــف  ــه تعری ــبت ب ــراد نس ــن اف ــرش ای ــر نگ ــه تغیی ــد ب ــازی می توان ــه فرهنگ س ک

نادرست شــان از مفاهیمــی ماننــد آبــرو، مذهــب و سنت شــان منجــر شــود. 
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تغییــر نگرشــی کــه به موجــب آن، فــرد فرصتــی را بــه زنــان خانــواده خــود بــرای 

دفــاع از خویــش بدهــد و دســت بــه قضــاوت بــدون قاضــی و اجــرای مجــازات 

ــد.  ــه نزن ــدون محکم ب

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــرد و بای ــورت گی ــازی ص ــگ س ــد فرهن ــع بای ــن جوام در چنی

راه کارهــای اجتامعــی بــرای متمــدن شــدن، اصــاح و اغنــای فرهنگــی در 

جوامــع کار کــرد؛ کــه البتــه ایــن امــر نیازمنــد یــک پــان دراز مــدت اســت و بــه 

ــت. ــد انتظارداش ــی را نبای ــول اساس ــن تح ــاد چنی ــی، ایج یک بارگ
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بررسی تاثیر شبکه های اجتامعی مجازی بر افزایش 
خشونت علیه زنان در افغانستان

چکیده

در جهــان  قربانیــان خشــونت  اصلی تریــن  از  یکــی 

ــدن  ــی ش ــع و جهان ــت جوام ــا پیرف ــتند. ب ــان هس زن

ــکل  ــر ش ــان تغیی ــه زن ــونت علی ــامل خش ــات اع ارتباط

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــروز پی ــف ب ــکال مختل ــه اش داده و ب

خشــونت در فضــای مجــازی یکــی از اشــکال نوظهــور 

می گــردد.  قلمــداد  اجتامعــی  آســیب های  ایــن 

ــز در  ــر آمی ــار تحقی ــته و رفت ــر نوش ــونت ها ه ــن خش ای

کامنت هــای کاربــران، اجبــار بــه عمــل جنســی در 

ــن  ــای خش ــی و رفتار ه ــد کام ــت، تهدی ــای اینرن فض

در اینرنــت علیــه زنــان را شــامل می شــوند. 

ترویــج  بــا  افغانســتان  در  پدیــده  ایــن  افزایــش 

کــه  اســت  یافتــه  گســریش  مجــازی  شــبکه های 

ــت. ــار آورده اس ــه ب ــان ب ــرای زن ــادی را ب ــدات زی تهدی

تاثیــر  تــا  شــده ام  آن  صــدد  در  نوشــته  ایــن  در   

علیــه  خشــونت  افزایــش  بــر  مجــازی  شــبکه های 

ــرای دســتیابی  ــم. ب ــان را در افغانســتان بررســی کن زن

ــة  ــد مطالع ــددی مانن ــای متع ــم از روش ه ــن مه ــه ای ب

کتاب هــا، مقــاالت، ســایت های انرنتــی و توزیــع و 

ــا  ــه ب ــردم. در نتیج ــتفاده ک ــش نامه ها اس ــل پرس تحلی

انجــام ایــن تحقیــق دریافتــم کــه افزایــش خشــونت ها 

در فضــای مجــازی باعــث ازیــاد تنش هــا در جامعــه 

حقیقــی علیــه زنــان می گــردد. بــه همیــن ترتیــب 

دریافتــم کــه اکنــون شــبکه های اجتامعــی محیــط 

ــرث  ــت. اک ــان اس ــرای زن ــونت ب ــو از خش ــن و ممل ــا ام ن

دانــش  غزنــوی،   عادلــه 

علــوم  و  حقــوق  آموختــه 

دانشــگاه  سیاســی 

دانــش  از  یکــی  و  هــرات 

برنامــه  آموخته هــای 

و  حقوقــی  کلینیــک 

منــع  متثیلــی  محکمــه 

 2018 ســال  در  خشــونت 

ــر و  ــوق ب ــه حق در موسس

اســت خشــونت   محــو 
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ــی  ــازی قربان ــبکه های مج ــق ش ــه از طری ــد ک ــار منودن ــوند گان اظه ــق ش تحقی

ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــبکه اجتامع ــوان ش ــوک به عن ــده اند و فیس ب ــونت ش خش

بیش تریــن خشــونت را از طریــق کاربــران آن شــاهد بوده انــد.

ــی  ــن کاف ــود قوانی ــازی، نب ــبکه های مج ــتفاده از ش ــت اس ــگ درس ــود فرهن  نب

ــن خشــونت ها،   ــن ای ــرای مجــازات مرتکبی ــوی ب ــی ق دارای ضامنت هــای اجرا ی

بــی مکانــی و بــی زمانــی مجرمیــن ایــن خشــونت ها و مشــخص نبــودن هویــت 

اشــخاص می توانــد از عوامــل افزایــش چنیــن خشــونت ها در افغانســتان شــود. 

ــن  ــن رف ــان، از بی ــدن زن ــه گیر ش ــد گوش ــی مانن ــروز پیامد های ــبب ب ــن مس ای

ــه،  ــان در جامع ــه زن ــی علی ــونت طلب ــه خش ــدید روحی ــا، تش ــیرازه خانواده ه ش

ــان و ... می گــردد.  ــی و افردگــی در زن ــراض روحــی و روان ایجــاد ام

بــا توجــه بــه تاثیــر مســتقیم پیامد هــای شــوم شــبکه های مجــازی روی افزایــش 

تنش هــا و خشــونت ها علیــه زنــان در کشــور، دولــت بایــد در زمینــه راه کار هــای 

ــا انجــام اقداماتــی ماننــد اجــرای ســخت گیرانة  ــرد و ب جــدی را روی دســت گی

ــز و  ــاد مراک ــونت ها، ایج ــن خش ــن ای ــت گیری مجرمی ــب و دس ــط در تعقی ضواب

ــا ضامنت هــای  ــن ب کمیته هــای نظــارت از شــبکه های اجتامعــی، ایجــاد قوانی

ــری و کاهــش  ــارزه، جلوگی ــر مب ــوی و ایجــاد پولیــس ســایری در ام ــی ق اجرای

ایــن خشــونت ها تــاش کنــد.

ــان، عوامــل  ــه زن واژگان کلیــدی: شــبکه های مجــازی، خشــونت ســایری علی

خشــونت های مجــازی.

مقدمه

خشــونت علیــه زنــان از مهم تریــن مســایل افغانســتان اســت و تنهــا بــه محیــط 

ــان  ــه زن ــونت علی ــه خش ــود؛ بلک ــدود منی ش ــا و ادارات مح ــا خیابان ه ــه ی خان

ــروز  ــد ب ــا الگــوی جدی ــط روز ب ــا رشای در افغانســتان در هــر دوره ای متناســب ب

ــوب  ــم، لت و ک ــر چش ــدن زی ــود ش ــد کب ــط در ح ــونت ها فق ــن خش ــد. ای می کن

ــه  ــر گون ــه ه ــود، بلک ــی ش ــه من ــرد خاص ــورد م ــکاکی های بی م ــا ش ــودن ی من

ــر  ــه زن را متاث ــازی ک ــای مج ــد در فض ــی و تهدی ــار روان ــی، فش ــونت کام خش

ــود.  ــم داد می ش ــه زن قل ــونت علی ــز خش ــازد نی س
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ــد و  ــادی دارن ــیار زی ــران بس ــتان کارب ــی در افغانس ــبکه های اجتامع ــون ش اکن

بــه تعــداد زیــاد مــردم در افغانســتان بــه ایــن شــبکه ها دسرســی دارنــد؛ ایــن 

شــبکه ها در کنــار موثــر بــودن و مفیــد بــودن تاثیــرات ســوء و مخــرب آن بــاالی 

ــی از  ــوی برخ ــی از س ــای متفاوت ــه گونه ه ــان ب ــه زن ــذارد. روزان ــز می گ ــان نی زن

ــبکه های  ــان در ش ــد. زن ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــبکه ها م ــن ش ــران ای کارب

کامنت هــای  در  آمیــز  تحقیــر  رفتار هــای  و  نوشــتار ها  طریــق  از  اجتامعــی 

کاربــران، اجبــار بــه عمــل جنســی در فضــای مجــازی اینرنــت، تهدیــد کامــی 

و رفتار هــای خشــن در فضــای مجــازی قربانــی خشــونت شــده و مــورد تحقیــر، 

ــد. ــرار می گیرن ــد ق ــن و تهدی توهی

خشــونت و زور گویــی علیــه زنــان در فضــای مجــازی یکــی از علت هــای اســت 

کــه چرخــه خشــونت علیــه زنــان را در عــامل واقــع تندتــر می چرخانــد. زنــان بــه 

ــد. در  ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــی م ــبکه های اجتامع ــف در ش ــرق مختل ط

برخــی مــوارد افــراد بعــد از جلــب اعتــامد کاربــران زن بــا فریــب دادن آن هــا از 

ــوء  ــا س ــان ب ــم خصوصی ش ــه حری ــی ب ــازی و دست رس ــبکه های مج ــق ش طری

اســتفاده از ایــن اعتــامد، بــه پخــش و نــر عکس هــا و ویدیوهــای زنــان اقــدام 

می مناینــد. ایــن خــود ســبب بــه میــان آمــدن موضوعــات ناموســی گردیــده کــه 

ــند.  ــل می رس ــه قت ــان ب ــوی فامیل های ش ــران از س ــن دخ ــوارد ای ــی م در برخ

ــه ای کــه  ــه گون ــان بســیار شــدید اســت ب ــه زن ــوع خشــونت ها ب ــن ن ــرات ای تاثی

قربانیــان ایــن نــوع خشــونت ها مصــاب بــه امــراض روحــی و روانــی می شــوند، 

در برخــی مــوارد اقــدام بــه خــود کشــی می مناینــد. همچنیــن در برخــی مــوارد 

از طریــق ایــن شــبکه ها زنــان مــورد ســوء اســتفاده های جنســی مجــازی 

ــبکه ها  ــن ش ــق ای ــوارد از طری ــی م ــب در برخ ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــرار می گیرن ق

ــخاصی  ــراد و اش ــه اف ــه نحوی ک ــوند، ب ــخصیتی می ش ــرور ش ــا ت ــه ب ــان مواج زن

عکس هــای زنــان مشــهور را نــر منــوده، بــا وارد کــردن انــواع اتهامــات واهــی 

بــه زنــان، شــخصیت و حیثیــت آن هــا را در جامعــه خدشــه دار می کننــد. آنچــه 

بیــان شــد منونــه ای از صد هــا نــوع خشــونت مجــازی علیــه زنــان در افغانســتان 

اســت.

ــه  ــم گیری رو ب ــیار چش ــه ای بس ــه گون ــتان ب ــروزه در افغانس ــا ام ــن عمل کرد ه ای
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ــه  ــی از جمل ــه دالیل ــی ب ــبکه های اجتامع ــران ش ــی از کارب ــت. برخ ــش اس افزای

ــی و  ــاد، بی مکان ــیار زی ــودن، آزادی بس ــت ب ــات، بی هوی ــودن ارتباط ــدود ب نامح

ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــان ب ــیت، و هم چن ــودن جنس ــول ب ــران، مجه ــی کارب بی زمان

ــی  ــای عدل ــه و نهاد ه ــرای جامع ــانی ب ــه آس ــت و ب ــی اس ــونت ها نامرئ ــن خش ای

قضایــی قابــل کشــف نیســت و مجرمــان ایــن نــوع خشــونت ها خــود را از تعقیــب 

عدلــی مصــون می پندارنــد. لــذا همــه روزه مرتکــب ایــن جرایــم می شــوند و زنــان 

ــد. ــی می مناین را قربان

خشــونت ها  نــوع  ایــن  از  زیــادی  بســیار  مــوارد  شــاهد  اکنــون  متاســفانه 

هســتیم. ایــن خشــونت ها بــه گونــه بی ســابقۀ در حــال افزایــش اســت. پدیــده 

خشــونت های مجــازی یکــی از انــواع جدیــد خشــونت اســت کــه در ایــن چنــد 

ســال اخیــر زنــان را متاثــر منــوده اســت و نیازمنــد اقدامــات پیش گیرانــه اســت. 

بــا توجــه بــه ایــن کــه در حــال حــارض تعــداد زیــادی از مــردم مــا از شــبکه های 

مجــازی اســتفاده می کننــد؛ پیش گیــری و کنــرول ایــن پدیــده در جامعــه یــک 

ــن دلیــل کــه اگــر مــا فضــای  ــه  ای امــر رضوری و مرهــن پنداشــته می شــود. ب

مجــازی امــن و دور از خشــونت علیــه زنــان داشــته باشــیم، زمینــه ایجــاد یــک 

ــان فراهــم می شــود. ــه زن ــه حقیقــی دور از خشــونت علی جامع

اقســام  و  انــواع  از  زنــان  پذیــری  تاثیــر  و  فــوق  بیــان مســایل  بــه  باتوجــه 

خشــونت ها در افغانســتان و بــه دلیــل این کــه زنــان کشــور مــا در طــول 

ــروزه  ــد. ام ــی داده ان ــواع خشــونت ها قربان ــق ان ــوم، از طری ــرز و ب ــن م ــخ ای تاری

ــان از طریــق خشــونت های مجــازی هســتیم.  ــز مــا شــاهد قربانــی شــدن زن نی

گرچــه ایــن پدیــده از آغــاز فعالیــت ایــن شــبکه ها در افغانســتان وجــود داشــته 

ــران  اســت، امــا فعــا ایــن خشــونت ها در حــال افزایش انــد. چــون تعــداد کارب

شــبکه های اجتامعــی از جملــه فیســبوک در افغانســتان بــه طــور بی ســابقه ای 

ــازی را  ــونت های مج ــای خش ــدد قضای ــزان تع ــن می ــت و ای ــش اس ــه افزای رو ب

ــان عوامــل  ــده، بی ــن پدی ــاره ای ــاًء انجــام تحقیقــات در ب ــاد منــوده اســت. بن زی

و  پیش گیــری  خشــونت ها،  ایــن  انــواع  و  مصادیــق  مجــازی  خشــونت های 

ــته  ــیار رضوری پنداش ــن و بس ــر مره ــک ام ــه ی ــده در جامع ــن پدی ــرول ای کن

ــه  ــونت علی ــش خش ــاالی افزای ــبکه ها ب ــن ش ــر ای ــه تاثی ــود. در صورتی ک می ش
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ــا اقداماتــی را  زنــان در افغانســتان ثابــت گــردد، نهاد هــای مســؤل مکلف انــد ت

جهــت پیش گیــری و کاهــش خطــرات ایــن شــبکه ها روی دســت گیرنــد. چــون 

در اکــرث مــوارد خشــونت های کامــی و تهدیــد زنــان از طریــق فضــای مجــازی 

می توانــد منجــر بــه قتــل، خودکشــی، امــراض روانــی و رضب و جــرح زنــان 

ــازی،  ــی مج ــتفاده های جنس ــوء اس ــور س ــردد. همین ط ــی گ ــای حقیق در فض

ارتباطــات نامــروع مجــازی و فریــب دادن زنــان و دخــران از طریــق ایــن 

ــردد.  ــی گ ــای حقیق ــان در فض ــه زن ــونت علی ــاز خش ــد زمینه س ــبکه می توان ش

بنــاًء در صورتی کــه مــا فضــای مجــازی امــن و دور از خشــونت علیــه زنــان داشــته 

باشــیم، می توانیــم شــاهد کــم شــدن میــزان خشــونت در جامعــه هــم باشــیم.

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر در ایــن تحقیــق بــا مطالعــه میدانــی بــه بررســی 

ــا  ــتان ب ــان در افغانس ــه زن ــونت علی ــش خش ــر افزای ــازی ب ــبکه های مج ــر ش تاثی

ــزان  ــان می ــه بی ــه اســت کــه در تحــت آن ب مطالعــه مــوردی شــهر هــرات پرداخت

تاثیــر شــبکه های مجــازی روی افزایــش و کاهــش خشــونت علیــه زنــان در هــرات، 

ــز  ــرات نی ــان در ه ــه زن ــازی علی ــونت های مج ــواع خش ــل و ان ــح عوام ــه توضی ب

پرداختــه می شــود.

فصل اول 

مبحث اول: مفهوم شناسی

ــرا  ــم، زی ــه بیــان مفاهیــم منــدرج در تحقیــق می پردازی ــن مبحــث ابتــدا ب در ای

زمانــی کــه تعریــف مشــخص از یــک پدیــده موجــود باشــد، ســازوکار های مقابلــه 

ــوم  ــه مفه ــردد؛ و از آن جایی ک ــهل تر می گ ــگیری آن س ــای پیش ــا آن و راه کار ه ب

خشــونت های مجــازی یــک نــوع جدیــد خشــونت علیــه زنــان بــوده و تــا فعــا بــه 

گونــه علمــی و معیــاری تعریفــی از آن صــورت نگرفتــه اســت؛ بنــاًء تعریــف ایــن 

مفهــوم در ایــن تحقیــق یــک امــر مرهــن اســت.

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطالحی شبکه های اجتامعی مجازی 

ــر در  ــا یک دیگ ــه ب ــت ک ــی اس ــیلۀ دیجیتال ــد وس ــا چن ــبکه دو ی ــور از ش منظ

ارتبــاط هســتند. شــبکه در لغــت بــه معنــای هــر چیــز ســوراخ ســوراخ، تــور ماهی 
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گیــری اســت و در فارســی چنــد موسســه و دســتگاه متصــل بــه هــم را گوینــد کــه 

در یــک رشــته بــا هــم کار کننــد. هم چنیــن از گردهامیــی افــراد بــرای اهــداف 

ــد. اگــر  شــغلی، تجــاری، اجتامعــی و... یــک شــبکه اجتامعــی به وجــود می آی

ــور  ــم حض ــار ه ــراد در کن ــد و اف ــت باش ــر اینرن ــی در بس ــرۀ ارتباط ــن زنجی ای

فیزیکــی نداشــته باشــند، آن شــبکه مجــازی خواهــد بــود. در شــبکه های 

مجــازی افــراد ممکــن اســت حتــا بــدون انگیــزه و رصفــا جهــت منافــع و اهــداف 

ــد )1٤: 5( . ــرار کنن ــاط برق ــا یک دیگــر ارتب ــورد نظــر ب م

 در تعریــف شــبکه های اجتامعــی مجــازی می تــوان بیــان منــود کــه شــبکه های 

ــرین  ــه بیش ــتند ک ــی هس ــانه های اجتامع ــه ای از رس ــازی گون ــی مج اجتامع

ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــکان برق ــرد ام ــه ف ــد و ب ــانی دارن ــه انس ــه جامع ــباهت را ب ش

تعــداد زیــادی از افــراد دیگــر فــارغ از محدوده هــای زمانــی، مکانــی، سیاســی، 

فرهنگــی و اقتصــادی را می دهــد ) 10: 10-9(.

شــبکه اجتامعــی مجــازی یــا شــبکه اجتامعــی اینرنتــی وبســایت یــا مجموعــه 

از وبســایت های اســت کــه بــه کاربــران خــود ایــن امــکان را می دهنــد تــا 

اشــراک  بــه  یک دیگــر  بــا  را  خــود  فعالیت هــای  و  افــکار  عاقه مندی هــا، 

ــد.  بگذارن

ــا اســتفاده  ــه ب ــارت دیگــر شــبکه های اجتامعــی پایگاه هــای هســتند ک ــه عب ب

پیام رســانی  چــت،  ماننــد  امکاناتــی  افــزودن  و  جســتجوگر  موتــور  یــک  از 

الکرونیکــی، انتقــال تصویــر و صــدا و ... امــکان ارتبــاط بیشــر کاربــران را در 

قالــب شــبکه ای از روابــط فــردی و گروهــی فراهــم می کنــد) 1٤: 2-1(.

گفتار دوم: مفهوم خشونت های سایربی علیه زنان

ــان  ــه زن ــونت علی ــامل خش ــات اع ــدن ارتباط ــی ش ــع و جهان ــت جوام ــا پیرف ب

ــونت  ــت. خش ــرده اس ــدا ک ــروز پی ــف ب ــکال مختل ــه اش ــکل داده و ب ــر ش تغیی

ــوب  ــان محس ــدن زن ــی ش ــور قربان ــو ظه ــکال ن ــی از اش ــازی یک ــای مج در فض

می شــود. بــا وصفی کــه ایــن پدیــده نــو ظهــور بــوده و تعریــف دقیقــی در قوانیــن 

داخلــی مــا وجــود نــدارد؛ نیــاز بــه ایــن اســت تا بــه تعریــف ایــن پدیــده بپردازیم. 

بــا توجــه بــه پیرفــت تکنالــوژی و فراگیــر شــدن خشــونت علیــه زنــان از طریــق 
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فضــای ســایری ســازمان های مدافــع حقــوق زن و ســازمان ملــل متحــد در ایــن 

ــان  ــرای روشــن شــدن ابعــاد خشــونت علیــه زن ــراز نگرانــی خ منــوده و ب ــاره اب ب

ــان و دخــران«  ــه زن ــان دادن به خشــونت علی ــن »پای ــت کمپای در فضــای اینرن

ســازمان ملــل تعریفــی بــرای خشــونت و آزار جنســی زنــان در فضــای ســایری 

ارایــه کــرده اســت کــه ضمــن آن هــر نوشــته و رفتــار تحقیــر آمیــز در کامنت هــای 

کاربــران، اجبــار بــه عمــل جنســی در فضــای اینرنــت، تهدیــد کامــی و 

ــن  ــردد. ای ــوب می گ ــان محس ــه زن ــونت علی ــت خش ــن در اینرن ــای خش رفتار ه

ــای  ــان در فض ــه زن ــی علی ــونت و زورگوی ــه خش ــد ک ــن می گوی ــن همچنی کمپای

مجــازی یکــی از علت هــای اســت کــه چرخــه خشــونت و زورگویــی علیــه زنــان 

ــد.)1٦: 2-٣( ــر می چرخان ــع را تندت ــامل واق در ع

گزارشــی توســط ســازمان ملــل متحــد منتــر شــده اســت کــه مطابــق آن 

حــدود یــک ســوم زنــان به صــورت آنایــن در معــرض برخــی از اشــکال خشــونت 

ــر و  ــدام مؤث ــه اق ــزم ب ــا مل ــب دولت ه ــن ترتی ــه ای ــده اند و ب ــام ش ــایری اع س

بیشــر بــرای حامیــت از زنــان در مقابــل تهدیــدات و اذیــت و آزار هــای ســایری 

ــوری  ــو ظه ــکال ن ــان اش ــه زن ــونت علی ــد خش ــل می گوی ــازمان مل ــده اند. س ش

ــل  ــان تبدی ــه زن ــونت علی ــرای خش ــازه ای ب ــای ت ــه فض ــت ب ــرده و اینرن ــدا ک پی

ــت )8: ٤2-٤1( . ــده اس ش

ــه  ــونت علی ــت خش ــر ماهی ــازی و تغیی ــبکه های مج ــرش ش ــث دوم: گس مبح
زنــان

زنــان کــه نیمــی از پیکــره جامعــه را تشــکیل می دهنــد در دنیــای مجــازی هــم 

بــه مثابــه جهــان واقعــی حضــور پررنــگ دارنــد؛ امــا بــر خــاف متــام تاش هــای 

کــه ســازمان های بین املللــی و دولت هــا در ارتقــای جایــگاه زنــان و ایجــاد 

ــت  ــه عل ــازی ب ــای مج ــته اند، در دنی ــی داش ــای واقع ــیتی در دنی ــری جنس براب

ــود  ــری وج ــن براب ــراد چنی ــر اف ــارت ب ــدرت نظ ــودن ق ــدی و نب ــدم قانون من ع

نداشــته و حتــا زنــان بیشــر از دنیــای واقعــی هــدف خشــونت قــرار می گیرنــد. 

زنــان در فضــای مجــازی بــا انــواع مختلفــی از خشــونت از فحاشــی و تحقیــر تــا 

ــا  ــه رو هســتند کــه ایــن ســبب شــده اســت ت ــد و آزار و اذیــت جنســی رو ب تهدی
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ــد. ــان گســرش یاب ــه زن ــه خشــونت ها علی دامن

 در کشــوری ماننــد افغانســتان کــه زنــان آن هنــوز شــاهد خشــونت های بســیار 

فجیــع در دنیــای واقعــی هســتند، همــه روزه تعــداد زیــادی زنــان بــا نــام دیــن، 

ــفانه  ــوند، متاس ــی می ش ــاد و... قربان ــی بنی ــوچ و ب ــای پ ــم و رواج ه ــنت، رس س

ــی دیگــر افزایــش خشــونت ها شــده  روی کارآمــدن شــبکه های اجتامعــی عامل

ــای  ــری از دنی ــب بیش ــل به مرات ــان آزادی عم ــرای زن ــازی ب ــای مج ــت. فض اس

ــی  ــای واقع ــه در دنی ــی را ک ــش مردان ــه واکن ــن زمین ــه ای ــد ک ــی را می ده واقع

زنــان را بــه عنــوان شــخصیت مســتقلی نپذیرفته انــد و زنــان را جــزء ابــزار ســوء 

ــد،  ــی پندارن ــر من ــز دیگ ــش چی ــته های خوی ــردن خواس ــر آورده ک ــتفاده و ب اس

فراهــم منــوده اســت. افزایــش روز افــزون خشــونت مجــازی علیــه زنــان در ســطح 

ــازمان های  ــرای س ــری را ب ــگ خط ــه و زن ــع را برانگیخت ــی جوام ــی نگران جهان

موضــوع  این کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت.  آورده  در  صــدا  بــه  زنــان  حامــی 

ــال  ــا به ح ــت و ت ــور اس ــده نوظه ــک پدی ــان ی ــه زن ــایری علی ــونت های س خش

ــه ای چندانــی روی ایــن موضــوع نشــده اســت، در ذیــل بــه  تحقیقــات کتابخان

ــم.  ــا مطالعــه مــوردی شــهر هــرات پرداختــه ای بررســی میدانــی ایــن مســأله، ب

جمعیت مورد مطالعه

در ایــن نظــر ســنجی حــدود صــد زن رشکــت منوده انــد کــه هــر کدام شــان دارای 

موقعیــت اجتامعــی متفــاوت بــوده و از طیف هــای مختلفــی منایندگــی می منایند. 

جامعــه آمــاری مــا در ایــن تحقیــق شــامل زنــان شــاغل، ســارنواالن، وکای مدافــع، 

فعــاالن مدنــی، محصــان در پوهنتون هــای دولتــی و خصوصــی هــرات، زنــان خانه 

داری کــه در لیســه ســواد حیاتــی هــرات آمــوزش فــرا می گیرنــد، دخرانــی کــه در 

ــران  ــی از کاب ــد و برخ ــاد گیری ان ــرصوف ی ــرات م ــان در ه ــای زب ــی کورس ه برخ

ــوک تشــکیل می دهــد.  شــبکه های اجتامعــی، مخصوصــا فیس ب

ترویــج  آیــا  این کــه  بــاره  در  را  پاســخ دهنــدگان دیدگاه شــان  منــودار)۱(: 

ــتاگرام و ... در  ــر، انس ــوب، توی ــوک، یوتی ــد فیس ب ــی مانن ــبکه های اجتامع ش

افغانســتان می توانــد دامنــه خشــونت علیــه زنــان را بــه گونــه جدیــد آن گســرش 

دهــد؟ آن هــا چنیــن بیــان منودنــد:
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ترویج شبکه های مجازی و گسرش دامنه خشونت علیه زنان در افغانستان

منبع یافته های تحقیق

ــخ  ــان پاس ــه از می ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــوق می ت ــراف ف ــه گ  از مطالع

دهنــدگان ۷۵٪ شــان بــه ایــن نظــر هســتند کــه بلــی ترویــج اســتفاده از 

ــه  ــه گون ــان ب ــه زن ــونت علی ــه خش ــش دامن ــث افزای ــی باع ــبکه های اجتامع ش

شــبکه های  از  اســتفاده  ترویــج  ۲۵٪ شــان  تنهــا  اســت.  شــده  آن  جدیــد 

اجتامعــی را باعــث گســرش خشــونت علیــه زنــان منی دانــد و گزینــه نخیــر را 

انتخــاب منودنــد. بنــاًء دیــده می شــود کــه خشــونت علیــه زنــان حــاال بــه گونــه 

ــش  ــت. پ ــده اس ــران کنن ــا نگ ــأله واقع ــن مس ــت و ای ــش اس ــل افزای ــد قاب جدی

دولــت و نهاد هــای مدافــع حقــوق زنــان بایــد بــرای کاهــش ایــن خشــونت ها و 

ــد. ــام دهن ــی انج ــایر اقدامات ــای س ــرول فض کن

مبحــث ســوم: تاثیــر شــبکه های مجــازی بــر افزایــش خشــونت علیــه زنــان در 

افغانســتان

ــه نقــش شــبکه های اجتامعــی در یــک جامعــه، می توانیــم بگوییــم  ــا توجــه ب ب

ــد.  ــان نقــش دارن کــه ایــن رســانه ها در افزایــش و کاهــش خشــونت ها علیــه زن

آثــار مثبــت ایــن شــبکه ها می توانــد بــروز کــردن اطاعــات، اســتفاده از مطالــب 

علمــی و دست رســی بــه فناوری هــای روز دنیــا باشــد، امــا تاتیــرات منفــی آن هــا 

ــیاق  ــبک و س ــن س ــه چنی ــادت ب ــتی ع ــف و سس ــی، ضع ــم تحرک ــد ک می توان

زندگــی از بدیهی تریــن تاثیــرات مخــرب اعتیــاد و وابســتگی بــه فضــای مجــازی 
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محســوب می شــود. فــارغ از تبعــات و عــوارض ناخوشــایند جســامنی، وابســتگی 

ــی را  ــی خاص ــی و روان ــکات روح ــد مش ــازی می توان ــای مج ــه فض ــاد ب و اعتی

ــی  ــزوا طلبــی و فرد گرای ــواده و ان ــان خان ــکاف می ــد. ش ــته باش ــراه داش به هم

ــور  ــی حض ــه در پ ــت ک ــی اس ــد مخاطرات ــیب های نوپدی ــیاری از آس ــرط، بس مف

افســار گســیخته کاربــران در شــبکه های مجــازی و فضــای ســایری بــروز پیــدا 

می کنــد )11: 97 -9٦( 

ــو  ــان و ن ــد روی جوان ــر می توان ــد دیگ ــبکه ها در بع ــن ش ــرات ای ــان تاثی ــم چن ه

جوانــان اعــم از دخــران و پــران واقــع گــردد بــه گونــه ای کــه گرایــش نوجوانــان 

بــه چــت روم هــا، عشــق های مجــازی، کاهــرداری و ســوء اســتفاده از دخــران بــا 

ارایــه شــخصیت ها دروغیــن، ازدواج هــای اینرنتــی هرزنــگاری، رسقــت اطاعــات 

ــه آســیب های ناشــی از اســتفاده نادرســت از فضــای مجــازی  و اخــاذی را از جمل

ــه شــده فــوق  ــه توضیحــات ارائ ــا توجــه ب می تــوان قلمــداد منــود.) هــامن: 98( ب

ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــونت ق ــورد خش ــازی م ــای مج ــه در فض ــی ک ــود زن ــده می ش دی

زندگــی وی در دنیــای واقعــی نیــز یــا مشــکات فراوانــی مواجــه می شــود. بــه عــوض 

ــی  ــده، دادخواه ــف ش ــق تل ــاده ح ــرای اع ــد ب ــاری کن ــواده اش او را ی ــه خان این ک

مناینــد، علیــه او شــده رسزنشــش منــوده و مســبب نــوع دیگــر خشــونت می گردنــد 

و او را مجــددا قربانــی خشــونت می مناینــد .بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده، 

اکنــون بــه تحلیــل نظــر ســنجی پیرامــون اثــرات شــبکه های اجتامعــی و فضــای 

ــان می پردازیــم. ــر خشــونت علیــه زن مجــازی ب

منــودار)۲(: پاســخ دهنــدگان دیدگاه شــان را در بــاره اثــرات فضــای مجــازی بــر 

خشــونت علیــه زنــان چگونــه ارزیابــی می مناینــد؛؟ چنیــن بیــان کردنــد:
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تاثیر شبکه های اجتامعی و فضای مجازی بر خشونت علیه زنان در افغانستان

منبع یافته های تحقیق

بــر اســاس یافته هــای تحقیــق، ٦0٪ پاســخ دهنــدگان بــه ایــن باورنــد کــه تاثیــر 

شــبکه های اجتامعــی بــر خشــونت ها علیــه زنــان در افغانســتان می توانــد هــم 

تاثیــر مثبــت باشــد و هــم منفــی. ۱۵٪  دیگــر معتقد نــد کــه شــبکه های مجــازی 

ــد. و ۲۰ ٪  ــت دارن ــر مثب ــتان تاثی ــان در افغانس ــه زن ــونت علی ــش خش در افزای

ــان  ــه زن ــونت علی ــش خش ــر افزای ــی ب ــبکه های اجتامع ــه ش ــد ک ــر گفته ان دیگ

تاثیــر منفــی دارد و از ایــن میــان ۵٪ پاســخ دهنــدگان گفته انــد کــه شــبکه های 

مجــازی در افزایــش خشــونت علیــه زنــان نقــش ندارنــد.

گفتار اول: اثر خشونت های مجازی بر جامعه واقعی

در ایــن بخــش تحقیــق پرســیدیم کــه آیــا افزایــش خشــونت در فضــای مجــازی 

باعــث گســرش خشــونت علیــه زنــان در دنیــای واقعــی نیــز می شــود یــا خیــر؟ 

ــر  ــر بیش ــال های اخی ــن در س ــونت های آنای ــداد خش ــه تع ــود ک ــده می ش دی

شــده اســت. اکــرث ایــن خشــونت ها از دنیــای واقعــی بــه فضــای مجــازی 

رســیده اند، امــا اثــر مخــرب آن چندیــن برابــر از دنیــای واقعــی اســت. گاهــی اثــر 

ــا هفته هــا و ماه هــا ادامــه داشــته باشــد و معمــوال  ــد ت خشــونت آنایــن می توان

ــر  ــه همیــن دلیــل تاثی ــوان کنــرول منــود؛ ب ــه ســختی می ت پیامد هــای آن را ب

شــدت و تعــداد خشــونت های آنایــن بــه مراتــب بیشــر از خشــونت های دیگــر 

اســت. 
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ــیف  ــار آن از آرش ــدن آث ــاک نش ــونت ها پ ــن خش ــر ای ــای دیگ ــی از ویژگی ه یک

فضــای مجــازی اســت؛ بــه همیــن دلیــل حتــا باگــذر زمــان هــم همــه می تواننــد 

ــن بســیار  ــل خشــونت های آنای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه آن دســت یابن به آســانی ب

مشــکل ســاز تــر از خشــونت های اند کــه در خانــه، محــل کار یــا خیابــان زنــان را 

تهدیــد می کننــد.) 20: ٣-5( بــرای پی بــردن بــه ایــن مهــم در زیــر بــه تحلیــل 

نظــر ســنجی در بــاره ایــن موضــوع از پاســخ دهنــدگان می پردازیــم:

افزایــش  آیــا  این کــه  بــاره  در  دیدگاه شــان  دهنــدگان  پاســخ  منــودار)۳(: 

خشــونت ها علیــه زنــان در فضــای مجــازی باعــث گســرش خشــونت در جامعــه 

ــل بیــان منوده انــد: حقیقــی نیــز می گــردد؟ بــه گونــه ذی

اثر خشونت های مجازی بر جامعه واقعی

منبع یافته های تحقیق

بــر اســاس یافته هــای تحقیــق ٦8٪ پاســخ دهنــدگان در ســنجش اثــرات 

زنــان در دنیــای  افزایــش خشــونت ها علیــه  بــاالی  خشــونت های مجــازی 

حقیقــی بــه ایــن باورنــد کــه خشــونت های مجــازی می توانــد روی جامعــه تاثیــر 

منفــی بگــذارد و از ایــن میــان ۳۲٪ باورمندنــد کــه خشــونت در فضــای مجــازی 

ــت. ــذار نیس ــر گ ــی اث ــه واقع ــونت های در جامع روی خش

ــرام،  ــتاگرام، تلگ ــاب، انس ــر، واتس ــوک، توی ــامل فیس ب ــازی ش ــبکه های مج ش

گــوگل، تانگــو، یوتیــوب، تویــر،و... می باشــند؛ هــر کــدام این هــا در افغانســتان 

کاربــران خــود را دارنــد. روزانــه تعــداد زیــادی از مــردم در ایــن شــبکه ها مرصوف 

فعالیــت هســتند. اینــک در ایــن بخــش تحقیــق بــه بررســی ایــن پرداختیــم کــه 
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ــن شــبکه های مجــازی بیشــر مــورد خشــونت  ــق کــدام یــک از ای ــان از طری زن

قــرار می گیرنــد و یــا اینکــه تاثیــر کــدام یــک از ایــن شــبکه ها در برخــورد 

خشــونت آمیــز علیــه زنــان بیشــر اســت.

منــودار)۴(: دیــدگاه پاســخ دهنــدگان در بــاره این کــه زنــان از طریــق کــدام یکــی از 

شــبکه های مجــازی بیشــر مــورد خشــونت قــرار می گیرنــد؟ چنیــن بیــان منودنــد:

شبکه مجازی که بیشرین اثر را در خشونت علیه زنان دارد

منبع یافته های تحقیق

ــان از  ــه زن ــد ک ــدگان گفته ان ــخ دهن ــق ٤٦٪ پاس ــای تحقی ــاس یافته ه ــر اس ب

ــرار  ــوک بیشــر از ســایر شــبکه های اجتامعــی مــورد خشــونت ق ــق فیس ب طری

ــد؛۱۸٪ آن هــا انســتاگرام را  ــوب را انتخــاب منوده ان ــد؛۱۴٪ دیگــر یوتی می گیرن

انتخــاب منوده انــد؛ ۱۲٪ تویــر را برگزیده انــد و۱۰٪  گفتنــد کــه از طریــق 

ــد. ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــان  م ــی زن ــبکه های اجتامع ــایر ش س

گفتار دوم: بررسی امنیت فضای سایرب برای زنان در افغانستان

امنیــت شــبکه های مجــازی یکــی از فاکتور هــای بســیار مهــم و اساســی در 

ــر  ــونت تاثی ــش خش ــش و افزای ــد روی کاه ــوده و می توان ــا ب ــن فض ــرول ای کن

گــذار باشــد. بــه طوری کــه از بیــن بــردن تهدیــدات ســایری امــری غیــر ممکــن 

به نظــر می رســد؛ بنابریــن، حفاظــت از اطاعــات و داده هــا در برابــر آن هــا بــدون 

ــت.  ــم اس ــأله مه ــک مس ــود، ی ــاد ش ــوآوری ایج ــد و ن ــی در رش ــه اختال این ک

وجــود افــراد بی اطــاع، ســهولت ارتبــاط، ناشــناس بــودن و... اینرنــت بســری 
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ــودن ســطح امنیــت در  ــرای فعالیــت مجرمیــن شــده اســت. پاییــن ب مناســب ب

فضــای مجــازی راه مناســب بــرای نفــوذ افــراد ســود جو اســت. بســیاری از 

ــد  ــور دارن ــا حض ــن فض ــود در ای ــه خ ــای روزان ــتای فعالیت ه ــه در راس زنانی ک

ــد  ــورد تهدی ــد م ــک کرده ان ــا را ه ــه آن ه ــات محرمان ــه اطاع ــرادی ک ــط اف توس

و انــواع مختلــف آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد. متاســفانه بیشــر مــردان حتــا در 

ــد و خشــونت  ــروز می دهن ــری جنســیتی خــود را ب ــه برت ــاور ب فضــای مجــازی ب

ــان را  ــد و زن ــش می گذارن ــه منای ــا ب ــن فض ــان در ای ــا زن ــورد ب ــود را در برخ خ

ــد ) 8: ٣0-٤0(. ــاب می کنن ــود انتخ ــم خ ــه خش ــرای تخلی ــه ب ــن گزین بهری

 بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده در فــوق اکنــون بــه تحلیــل نظــر ســنجی 

ــن  ــت ای ــه امنی ــم ک ــازی می پردازی ــبکه های مج ــت ش ــوع امنی ــون موض پیرام

ــت؟  ــه اس ــتان چگون ــا در افغانس فض

ــط فضــای  ــا محی ــه آی ــاره این ک ــدگان دیدگاه شــان را ب منــودار)۵(: پاســخ دهن

مجــازی و شــبکه های اجتامعــی امــن و بــه دور از خشــونت بــرای زنــان در 

ــد: ــان کردن ــه بی ــن گون ــت؟ ای ــتان اس افغانس

امنیت محیط شبکه های مجازی در هرات

منبع یافته های تحقیق

شــبکه های  محیــط  دهنــدگان  پاســخ   ٪  ۸۰ تحقیــق  یافته هــای  براســاس 

اجتامعــی کــه آیــا امــن و بــه دور از خشــونت بــرای زنــان اســت  یــا نخیــر؟ گزنیــه 

ــد. ــی را انتخــاب کردن ــه بل ــا ۲۰٪ گزین ــد و تنه ــر را انتخــاب کردن نخی
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گفتار سوم: خشونت های سایربی در هرات

ــی  ــا به حــال قربان ــا ت ــاره این کــه آی در ایــن بخــش مــا از پاســخ دهنــدگان در ب

در صــورت متایــل  و  پرســیدیم  یــا خیــر،  خشــونت های ســایری شــده اند 

ــای  ــان در فض ــه علیه ش ــونت های ک ــوع خش ــن ن ــتان های چنی ــتیم، داس خواس

ــد: ــت آم ــج به دس ــن نتای ــد، چنی ــت را بگوین ــه اس ــورت گرفت ــازی ص مج

منــودار)۶(: شــام بــه عنــوان یــک زن آیــا تــا حــال مــورد خشــونت و آزار جنســی 

در فضــای ســایری1  از طریــق شــبکه های مجــازی قــرار گرفتــه ایــد؟ اگــر مایــل 

هستید می توانید چگونگی این خشونت ها را با ما در میان بگذارید.

تجربه خشونت در فضای مجازی

منبع یافته های تحقیق

ــونت  ــورد خش ــازی م ــای مج ــون در فض ــا تاکن ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس

ــان  ــن می ــر. از ای ــد نخی ــدگان گفتن ــخ دهن ــر، ۶۸٪ پاس ــا خی ــد ی ــرار گرفته ای ق

ــان گفتنــد کــه بلــی قربانــی خشــونت مجــازی شــده اند. رقــم ســی دو  ۳۲٪ زن

درصــدی، رقــم بــاالی اســت و نشــان می دهنــد کــه واقعــا معضــل خشــونت های 

ــد. ــی می کن ــان را قربان ــوده و خاموشــانه زن ــه رشــد ب مجــازی رو ب

ــز در  ــر آمی ــار تحقی ــته و رفت ــوع نوش ــر ن ــارت از ه ــایر عب ــای س ــان در فض ــی زن ــونت و آزار جنس ۱. خش

کامنت هــای کاربــران، اجبــار به عمــل جنســی در فضــای اینرنــت، تهدیــد و اســتفاده از الفــاظ جنســی و 

ــان اســت. ــه زن ــد کامــی و رفتار هــای خشــن علی همچنیــن تهدی
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گفتار چهارم: روایت داستان های واقعی از خشونت های مجازی

ــه در  ــت ک ــی اس ــی زنان ــق واقع ــه از حقای ــر گرفت ــش، ب ــن بخ ــتان های ای داس
ــد. 1 ــواب دادن ــده ج ــه ش ــای ارائ ــش نامه ه پرس

ــه   ــد: از زمانی ک ــرات، می گوی ــی ه ــواد حیات ــه س ــوزش لیس ــش آم ــه، دان فاطم

بــه اینرنــت دست رســی دارد، در برخــی گروه هــای تلگــرام عضــو اســت. برخــی 

ــاط را  ــاد ارتب ــد و ایج ــی می کنن ــت خصوص ــه چ ــق رشوع ب ــن طری ــردان از ای م

از ســام علیــک آغــاز منــوده حتــا بــا وجــود دریافــت جــواب رســمی بــاز هــم بــه 

چــت ادامــه می دهنــد و ســعی می کننــد رابطــه خــود را حفــظ کــرده و بــه مــرور 

نیــت واقعــی خــود را بــروز دهنــد. او می گویــد باالخــره مجبــور می شــود مــردان 

مزاحــم را بــاک منایــد. او می گویــد: »ایــن وضعیــت آزادی ام را محــدود منــوده، 

ــن شــبکه ها کمــر فعالیــت کنــم.«  باعــث می شــود در ای

ــد: »بار هــا رابطــه کاری، درســی و  مهــوش دخــری دیگــری اســت کــه می گوی

ــا در فضــای  ــا مــردان داشــته ام، ام ــم ب بســیار رســمی در جــای کــه کار می کن

مجــازی هــم کاران و صنفی هایــم مزاحــم مــن شــده و ســعی می کننــد بــا 

ــن  ــه حــدی کــه حــاال از ای ــن بســیار آزارم می دهــد، ب مــن صمیمــی شــوند. ای

شــبکه ها بــه آســانی اســتفاده منی کنــم.«

اجتامعــی  شــبکه های  در  را  اوقــات اش  متــام  »شــوهرم  می گویــد:  زینــت 

می گذرانــد. وقتــی شــوهرم شــب بــه خانــه می آیــد متــام وقــت بــه گوشــی خــود 

مــرصوف اســت و لحظــه ای هــم وقــت نــدارد تــا بــا یگانــه دخــر خــود بــازی کنــد«.

ــی از  ــا یک ــراه ب ــوهرش هم ــه ش ــت ک ــه اس ــاع یافت ــا اط ــن روزه ــد ای او می گوی

ــوع  ــن موض ــت؛ و ای ــاط اس ــبکه ها در ارتب ــن ش ــق ای ــود، از طری ــکاران خ هم

ــت. ــوده اس ــراب من ــیار خ ــان را بس ــی آن زندگ

ــی اســت کــه در اجتــامع فعالیــت می کنــد، امــا او صفحــۀ رســمی  ســعیده زن

ــا  ــدارد. وقتــی دلیــل آن را پرســیدم، گفــت کــه چنــد وقتــی ب ــوک ن در فیس ب

ــا  ــراد ب ــرف اف ــش از ط ــه روزه برای ــا هم ــت ام ــته اس ــبوک داش ــود فیس ــام خ ن

ــای  ــا لحن ه ــد و ب ــال می گردی ــز ارس ــد آمی ــای تهدی ــف پیام ه ــای مختل نام ه

۱. قابــل تذکــر اســت کــه در ایــن بخــش نویســنده از نام هــای مســتعار بــرای بیــان داســتان های واقعــی 

زنان قربانی خشونت های مجازی استفاده کرده است. 
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خشــمگینی مــردان او را تحقیــر و توهیــن می منودنــد. او گفــت: »مجبــور 

ــم.« ــال کن ــر فع ــم را غی ــا فیس بوک ــدم ت ش

زهــرا می گویــد: »دوســتم یــک گــروه تلگرامــی داشــت کــه اشــخاص زیــادی در 

آن فعالیــت می کردنــد. از بیــن اعضــای گــروه یــک مــرد یــا نــام و آیــدی دخرانــه 

ــش  ــی برای ــر اخاق ــای غی ــا و فیلم ه ــام داد و عکس ه ــه وی پی ــار ب ــن ب چندی

ــاک کنــد.« ــور شــد گــروه را پ ــد باالخــره دوســتم مجب می فرســتاد. او می گوی

ــذارم  ــی را می گ ــازی مطلب ــای مج ــه در فض ــی ک ــر زمان ــد: »ه ــیبه می گوی حس

ــه  ــخصیتم حمل ــه ش ــنام ب ــار و دش ــد و ب ــای بی بن ــن کامنت ه ــا گذاش ــراد ب اف

می کنــن.«

ــد؛  ــام آم ــم پی ــوک برای ــق فیس ب ــش از طری ــت پی ــد وق ــد: »چن ــته می گوی فرش

ندهیــم  را  وی  پیام هــای  جــواب  اگــر  کــه  می کــرد  تهدیــد  مــرا  شــخصی 

را  او  اصــا  حالی کــه  در  می کنــد،  پخــش  را  آن هــا  و  دارد  را  عکس هایــم 

» . ختم منی شــنا

یلــدا می گویــد: »بــا پــری درشــبکه اجتامعــی دوســت شــدم مــدت دو ســال بــا 

هم دیگــر ارتبــاط داشــتیم. بعــد از این کــه او را خــوب شــناختم از مــن خواســت، 

عکس هایــم را برایــش بفرســتم. چــون فکــر میکــردم او واقعــا مــرا دوســت دار،د 

عکســم را برایــش فرســتادم، امــا بعــد از مدتــی رابطــه اش بــا مــن رسد شــد و مــرا 

ــن موضــوع باعــث  ــت را در فیســبوک می گــذارم. ای ــد کــرد کــه عکس های تهدی

شــد مدت هــا افــرده باشــم و وضعیــت روحــی و روانــی ام بســیار خــراب شــود. 

اکنــون در شــبکه های اجتامعــی فعالیــت منی کنــم، امــا هنــوز تــرس دارم کــه 

مبــادا روزی آن پــر در دنیــای واقعــی بــا مــن مقابــل شــده و تهدیــدم کنــد.«

گفتار پنجم: علت افزایش خشونت های سایربی علیه زنان در هرات

در زیــر بــه  بررســی و تحلیــل نظــر ســنجی پیرامــون علــل افزایــش خشــونت های 

ــم: ســایری می پردازی

افزایــش  علــل  بــاره  در  را  دیدگاه شــان  دهنــدگان  پاســخ  منــودار)۷(: 

گفتنــد: چنیــن  ســایری  خشــونت های 
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علل افزایش خشونت های سایربی علیه زنان

منبع یافته های تحقیق

ــدگان  ــخ دهن ــان پاس ــه از می ــود ک ــده می ش ــق دی ــای تحقی ــاس یافته ه ــر اس ب

ــت  ــگ درس ــود فرهن ــایری ۴۴٪ نب ــونت های س ــش خش ــل افزای ــاره عوام در ب

ــونت های  ــزای خش ــل اف ــن عل ــی را از عمده تری ــبکه های اجتامع ــتفاده از ش اس

ــن  ــت قوانی ــدم موجودی ــدگان ع ــخ دهن ــد؛ ۱۴٪پاس ــم داد منوده ان ــایری قل س

کافــی بــا ضامنت هــای اجرا هــای قــوی را از علــل افزایــش خشــونت های 

ــودن  ــت ب ــدگان بی هوی ــخ دهن ــان ۱۲٪ پاس ــن می ــته اند. از ای ــایری دانس س

پاســخ   ٪۱۰ و  دانســته   آن  افزایــش  علــل  از  را  خشــونت ها  ایــن  مجرمیــن 

دهنــدگان بی مکانــی و بی زمانــی مجرمیــن ایــن خشــونت ها را از علــل افزایــش 

آن خوانده انــد و ۲۰٪ پاســخ دهنــدگان متــام مــوارد فــوق را علــل افزایــش 

خشــونت های ســایری علیــه زنــان دانســته اند.

گفتار ششم: پیامد های افزایش خشونت های سایربی در افغانستان

معمــوال گفتــه می شــود کــه خشــونت از دنیــای واقعــی به دنیــای مجــازی منتقــل 

می شــود، امــا بحــث انتقــال پیامد هــای خشــونت یــک بحــث دو جانبــه اســت. 

می دهــد  رخ  مجــازی  فضــای  در  تهدید های کــه  و  کامــی  خشــونت های 

ــرای خشــونت ها در زندگــی روزمــره انســان ها باشــد. فرضــا  ــی ب ــد عامل می توان
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دخــری در یکــی از خانواده هــای ســنتی روســتایی افغانســتان عکســی را کــه 

بــه عقیــده خانــواده اش نامناســب اســت، توســط پــری در اینرنــت بــرای انتقام 

جویــی پخــش شــود، در ایــن صــورت خانــواده دخــر ممکــن اســت بــه اســاس 

تفکــرات ســنتی بــا خشــونت پاســخ گــوی دخــرک باشــد و بــا توجــه بــه تفکــر 

ناموس پرســتی در افغانســتان دســت بــه آزار و اذیــت جســمی دخــر و یــا حتــا 

قتــل وی بزننــد. 

ــه  ــدی دوجانب ــونت در آن فراین ــازی و خش ــای مج ــی، فض ــای حقیق ــس دنی پ

ــن پیامد هــای خشــونت در فضــای  ــن را یکــی از عمده تری ــم داد می شــود. ای قل

ــونت در  ــه از خش ــری ک ــار دیگ ــود. آث ــوان من ــوان عن ــان می ت ــه زن ــازی علی مج

اینرنــت بــر روی فــرد باقــی می مانــد؛ احســاس افردگــی و اضطــراب و از 

ــی و  ــان و تنهای ــدم اطمین ــاس ع ــت. احس ــس اس ــه نف ــامد ب ــت دادن اعت دس

ــد.  ــار آن باش ــر آث ــد از دیگ ــی می توان ناتوان

ــری از  ــونت ها جلوگی ــوع خش ــن ن ــدف ای ــوارد ه ــی م ــه در برخ ــده ک ــده ش دی

فعالیــت زنــان و در انــزوا قــرار دادن شــان اســت. از دیگــر آثــار ایــن خشــونت ها 

ــه مــواردی  ــوان ب ــل نظــر ســنجی به دســت آمــده اســت، می ت کــه توســط تحلی

ماننــد افزایــش فســاد اخاقــی، طــاق، جدایــی و بــی رسنوشــتی خانواده هــا و 

فرزنــدان، بــه حاشــیه رانــدن زنــان، در انــزوا قــرار دادن زنــان، گوشــه گیر شــدن 

ــی،  ــونت های لفظ ــش خش ــش، افزای ــه پرتن ــک جامع ــدن ی ــود آم ــان، به وج زن

افزایــش خشــونت ها در فضــای حقیقــی ماننــد خودکشــی، خودســوزی و تــرس 

از ابــراز نظــر در جامعــه واقعــی، تحقیــر و توهین هــا و اســتفاده از الفــاظ رکیــک 

ــا افزایــش  ــان می شــود. هم چنــان ب ــرای جوان ــازار امــری عــادی ب در کوچــه و ب

ــان  ــن جوان ــاری بی ــی بندب ــی و ب ــی احرام ــایری، ب ــای س ــونت ها در فض خش

ــان بیشــر می شــود.  ــه حقــوق زن نســبت ب

ــایری در  ــونت های س ــش خش ــد افزای ــای ب ــۀ از پیامد ه ــد گوش ــان ش ــه بی آنچ

ــرون اســت. ــه تحقیــق بی ــن پیامد هــا از حوصل ــوده، ذکــر متــام ای جامعــه ب

نتیجه گیری 

ــا  ــت. ب ــان اس ــری زن ــوق ب ــض حق ــوع نق ــن ن ــارز تری ــان ب ــه زن ــونت علی خش
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پیرفــت تکنولــوژی و جهانــی شــدن ارتباطــات، خشــونت علیــه زنــان وارد عرصه 

ــا  ــه ب ــت. فضای ک ــازی اس ــای مج ــا، فض ــی از آن عرصه ه ــه یک ــده ک جدیدیش

پنهــان مانــدن هویــت و عــدم قانون منــدی افــراد بــه راحتــی هنجار هــای دنیــای 

ــد. ــر می دارن ــال ضــد انســانی خــود گام ب ــر آوردن امی واقعــی را شکســته و در ب

 شــبکه های مجــازی اجتامعــی بخشــی از رســانه های اجتامعــی هســتند کــه 

بیش تریــن شــباهت را بــه جامعــه انســانی داشــته و بــه فــرد امــکان برقــراری ارتبــاط 

بــا تعــداد زیــادی از افــراد دیگــر را  فــارغ از محدوده هــای زمانــی، مکانــی، سیاســی، 

ــد. ــادی را می دهن ــی و اقتص فرهنگ

ــه  ــته ب ــی وابس ــه نوع ــراد ب ــای اف ــات و فعالیت ه ــر ارتباط ــارص بیش ــای مع  در دنی

ــا  ــراد ب ــیاری از اف ــت، بس ــازی اس ــای مج ــت در دنی ــت و عضوی ــتفاده از اینرن اس

حضــور در ایــن فضــا ســعی بــه آســیب رســاندن بــه زنــان بــه عنوان قــر آســیب پذیر 

دارنــد. طــی چنــد ســال اخیــر ترویــج و اســتفاده از ایــن شــبکه ها در افغانســتان بــا 

ــرای جامعــه داشــته، معایبــی هــم داشــته اســت. یکــی از  ــار مثبتی کــه ب وجــود آث

ایــن معایــب خشــونت های ســایری در فضــای مجــازی علیــه زنــان اســت. همــواره 

ــف  ــای مختل ــه گونه ه ــارت ب ــدرت نظ ــود ق ــدی و نب ــدم قانون من ــل ع ــه دلی ــان ب زن

ــد. ــرار می گیرن ــورد خشــونت ق م

ــی خانوادگــی  ــه زندگ ــان پدیــده نوظهــوری اســت ک ــه زن ــازی علی خشــونت مج

ــاف  ــر خ ــه ب ــد. پدیده ای ک ــد می کن ــان تهدی ــان را در رسارس جه ــی زن و اجتامع

ــونت  ــف خش ــکال مختل ــو اش ــان در مح ــی زن ــف حام ــای مختل ــای نهاد ه تاش ه

علیــه آن هــا؛ تعــداد زیــاد زنــان را قربانــی می کنــد. خشــونت ســایری علیــه زنــان 

ــه  ــار ب ــران، اجب ــای کارب ــز در کامنت ه ــر آمی ــار تحقی ــته و رفت ــر نوش ــارت از ه عب

عمــل جنســی در فضــای اینرنــت، تهدیــد کامــی و رفتار هــای خشــن در اینرنــت 

ــد. را گوین

ــان شــده  توســعه تکنولوژی هــای مــدرن ســبب گســرش ماهیــت خشــونت علیه زن

اســت. به طوری کــه اکرثیــت پاســخ دهنــدگان در ایــن تحقیــق، ترویــج شــبکه های 

ــرش  ــل گس ــتاگرام و.. را عام ــر، انس ــوب، توی ــوک، یوتی ــد فیس ب ــی مانن اجتامع

خشــونت جدیــد علیــه زنــان دانســته اند. اســتفاده نادرســت از ایــن شــبکه ها 

ــی آورد. ــار م ــه به ب ــه جامع ــی ب ــرات منف ــد تاثی می توان
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 در ایــن تحقیــق به ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن شــبکه ها می توانــد ســبب 

ــق  ــر از تحقی ــه بیش ــود. به طوری ک ــان ش ــه زن ــا علی ــونت ها و تنش ه ــش خش افزای

ــان  ــرای زن ــن ب ــونت زا و نا ام ــط خش ــک محی ــبکه ها را ی ــن ش ــط ای ــوندگان محی ش

خوانده انــد. 

یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه زنــان در فضــای مجــازی به گونه هــای 

ــد، خشــونت های کامــی،  ــه تهدی ــد از جمل ــرار می گیرن ــورد خشــونت ق ــاوت م متف

تجــاوز به حریــم خصوصــی، ســوء اســتفاده های جنســی مجــازی و اســتفاده از 

ــد. ــران و...می باش ــای کارب ــق کامنت ه ــز از طری ــر آمی ــاظ تحقی الف

 تحقیــق شــوندگان علــل افزایــش خشــونت های ســایری را نبــود فرهنــگ درســت 

اســتفاده از شــبکه های مجــازی، عــدم موجودیــت قوانیــن کافــی بــا ضامنــت 

ــان،  ــه زن ــایری علی ــونت های س ــن خش ــازات مرتکبی ــورد مج ــوی در م ــای ق اجرا ه

ــودن مجرمیــن ایــن خشــونت ها، بــی مکانــی و بــی زمانــی مجرمیــن  بــی هویــت ب

ایــن خشــونت ها دانســته اند.

 خشــونت های مجــازی می توانــد پیامد هــای افزایــش فســاد اخاقــی، طــاق، 

جدایــی و بی رسنوشــتی خانواده هــا و فرزنــدان، بــه حاشــیه رانــدن زنــان، در انــزوا 

ــش،  ــه پرتن ــک جامع ــدن ی ــود آم ــان، به وج ــدن زن ــه گیر ش ــان، گوش ــرار دادن آن ق

ــوزی و  ــی، خود س ــد خود کش ــی مانن ــای واقع ــونت ها در دنی ــر خش ــش بیش افزای

ــراز نظــر در جامعــه واقعــی را در پــی داشــته باشــد.  تــرس از اب

ــازی  ــبکه های مج ــارت از ش ــا، نظ ــدی آن ه ــق ج ــایری و تطبی ــن س ــاد قوانی ایج

ــردم پیرامــون  ــرای م ــق پولیــس ســایری، فرهنــگ ســازی و آگاهی دهــی ب از طری

پیامد هــا و آثــار شــوم اســتفاده نادرســت از ایــن شــبکه ها، می توانــد از راه کار هــای 

مؤثــر جهــت مبــارزه بــا ایــن پدیــده باشــد.

ــونت های  ــده خش ــه پدی ــت ک ــوان گف ــده می ت ــه ش ــات ارائ ــه توضیح ــه ب ــا توج ب

ســایری از جدی تریــن چالش هــای فعلــی علیــه زنــان در افغانســتان قلمــداد 

می شــود؛ بنــاء نیــاز مــب رم احســاس می شــود تــا دولــت و نهاد هــای مدافــع حقــوق 

زنــان بــه پیامد هــای شــوم ایــن پدیــده، پــی  بــرده و اقداماتــی را جهــت جلوگیــری از 

رشــد فزاینــده خشــونت های ســایری علیــه زنــان در افغانســتان روی دســت گیرنــد.
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راه کار هــا بــرای مؤثریــت کارکــرد دولــت بــرای مبــارزه بــا خشــونت های ســایربی 

علیــه زنــان در افغانســتان

در ایــن بخــش محقــق بــرای موثریــت کارکــرد دولــت در عرصــه مبــارزه بــا 

ــای  ــا را در عرصه ه ــله راه کار ه ــک سلس ــان، ی ــه زن ــایری علی ــونت های س خش

تقنینــی، اجتامعــی، راه کار هــای عدلــی و قضایــی، راه کارهــا در بخــش نظــارت 

ــم. ــان می کنی ــل بی ــه تفصی ــدام را ب ــر ک ــه ه ــت ک ــه اس و ... پرداخت

راه کار هــای تقنینــی: در ایــن قســمت راه کاری کــه وجــود دارد ایجــاد قوانیــن 

مخصــوص جرم انــگاری جرایــم خشــونت های ســایری علیــه زنــان اســت. بدیــن 

ــزاد کــردن  ــان و ای ــه زن ــع خشــونت علی ــون من ــل قان ــا تعدی منظــور پیشــنهاد م

ــان اســت.  ــه زن ــگاری خشــونت های ســایری علی ــوان جرم ان ــر عن مــوارد زی

راه کار هــای عدلــی و قضایــی: در ایــن قســمت بــرای نهاد های عدلــی و قضایی 

پیشــنهاد می شــود تــا روی پرونده  هــای قربانیــان خشــونت ســایری علیــه زنــان 

جــدی کار شــده، در مــواردی بــه نــر حکــم مجرمیــن ایــن خشــونت ها از 

ــا مــردم اطــاع حاصــل کننــد کــه  طریــق رســانه های جمعــی پرداختــه شــود ت

ارتــکاب اعــامل خشــونت آمیــز، تحقیــر و توهیــن در فضــای مجــازی نیــز جــرم 

پنداشــته شــده و مرتکبیــن مــورد تعقیــب عدلــی قــرار گیرنــد

ــی  ــم: یک ــنهاد می کنی ــش دو راه کار پیش ــن بخ ــی: در ای ــای اجتامع راه کار ه

توســعه  دوم  و  اجتامعــی  شــبکه های  از  درســت  اســتفاده  ســازی  فرهنــگ 

پروگرام هــای اطــاع دهــی اســت. 

ــواده  ــدا از خان ــم ابت ــن مه ــه ای ــم ک ــم بگوی ــازی می توانی ــش فرهنگ س در بخ

ــت  ــگ درس ــر فرهن ــرار دارد. اگ ــواده ق ــرد در خان ــه ف ــی ک ــود زمان رشوع می ش

برخــورد بــا دیگــران برایــش گفتــه شــود و او تربیــت درونــی گــردد به هیــچ عنــوان 

در دنیــا واقعــی و فضــای مجــازی دســت بــه ارتــکاب ایــن گونــه اعــامل منی زنــد. 

ــه  ــت تربی ــا جه ــرای خانوداه ه ــی ب ــق آگاهی ده ــد از طری ــالت می توان ــن رس ای

ــود.  ــان رشوع ش ــت فرزندان ش درس

در گام دوم بایــد فرهنــگ درســت اســتفاده از شــبکه های اجتامعــی بــا برگــزاری 

ــان،  ــوق زن ــع حق ــای مداف ــوی نهاد ه ــی از س ــی، اطاع ده ــیمنار های آموزش س

ــان ارضار و  ــت بی ــر جه ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــان، و کمیس ــور زن ــت ام ریاس
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ــت  ــدم رعای ــراای ع ــت اج ــان ضامن ــونت ها و بی ــن خش ــش ای ــای افزای پیامد ه

قوانیــن ســایری نهادینــه شــود.

راه کار بــرای نظــارت از شــبکه های اجتامعــی: دولــت بایــد راه کار هــای موثــر 

ــن بخــش  ــرای ای ــد. ب ــراد را روی دســت گیرن ــم خصوصــی اف ــرای حفــظ حری ب

پیشــنهاد می کنیــم کــه ا پولیــس ســایری ایجــاد شــود و به دلیــل این کــه 

نظــارت از فضــای ســایری نیــاز بــه اطاعــات و دانــش مخصــوص خــود را دارد، 

بنابرایــن، نیــاز مــرم احســاس می شــود تــا افــرادی را بــه صــورت تخصصــی در 

ایــن بخش هــا آمــوزش دیــده و بــه عنــوان پولیــس ســایری بــه نظــارت و تفتیــش 

ــد.  ــارت کنن ــراد نظ ــد اف ــای ب عمل کرد ه

همچنیــن پیشــنهاد می شــود تــا موسســین شــبکه های مجــازی بــرای کاربــران 

ایــن شــبکه ها ایجــاد  از  خــود محدودیت هــای را جهــت اســتفاده درســت 

مناینــد. مثــاالً در بخــش نــر و پخــش تصاویــر غیــر اخاقــی کــه واضحــاً 

ــاف رشع  ــب خ ــا و مطال ــد و کامنت ه ــج می دهن ــان را تروی ــه زن ــونت علی خش

ــا محدودیت هــای را از  ــان و دخــران می شــود ت کــه ســبب توهیــن و تحقیــر زن

طریــق فرســتادن پیام هــای هشــدار دهنــده بــرای کاربــران خــود ایجــاد مناینــد. 
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آزمایش پرده بکارت از منظر قوانین افغانستان

چکیده 

بررســی معاینــه پــرده بــکارت از نظــر مفهومــی بــه 

مســایل اجتامعــی، طبــی و طبیعــی مربــوط می گــردد. 

در مســایل اجتامعــی برخــی عوامــل خــاص در جامعــه 

وجــود دارد کــه بحــث روی  ایــن موضــوع را مطــرح 

مــردان  بــا  نشــینی  هــم  منــزل،  از  فــرار  می کنــد. 

نامحــرم و بســر بــدون خــون عــروس در شــب زفــاف و 

ــان جــز دالیلــی اســت  ســوء ظــن داشــن نســبت به زن

ــرای  ــر اج ــم ب ــی تصمی ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ک

ــورد  ــتان در م ــن افغانس ــد. قوانی ــه می گیرن ــن معاین ای

ــا اجــرای آن،  موضــع رصیــح نــدارد به جــز  مامنعــت و ی

ــه اجــازه  ــا ب ــا رضایــت و ی کــود جــزا کــه معاینــه آن را ب

محکمــه منــوط کــرده اســت. ســایر قوانیــن معاینــه پرده 

بــکارت را مــورد منــع رصیــح قــرار نــداده، چنان کــه 

ــل  ــادگی قاب ــن به س ــه از آن قوانی ــن معاین ــازه چنی اج

کشــف و اســتنتاج نیســت. تنهــا از نظــر این کــه در 

ــوق  ــت حق ــی، رعای ــن جزای ــایر قوانی ــذاری س قانون گ

می تــوان  اســت  بــوده  قانون گــذار  نظــر  مــد  بــر 

ازآن هــا منــع معاینــه پــرده بــکارت اســتخراج کــرد. 

زیــرا بــا اجــرای چنیــن معاینــه حقــوق بــری و حقــوق 

ــرد. ــرار می گی ــرض ق ــورد تع ــکارا م ــان آش ــی زن اساس

واژگان کلیــدی: بــکارت،  پــرده بــکارت،  محــو پــرده 

بــکارت، معاینــه پــرده بــکارت، قوانیــن و نقــض حقــوق 

ــان. زن

متولــد  اخــرت  بصیــره 

دانــش   ،1376 ســال 

دانشــگاه  حقــوق  آموختــه 

آموختــه  دانــش  و  کابــل 

حقوقــی  کلینیــک  برنامــه 

منــع  متثیلــی  محکمــه  و 

 2018 ســال  در  خشــونت 

بــر  حقــوق  موسســه  در 

بــوده  خشــونت  محــو  و 

ــون  ــم اخــرت اکن اســت. خان

موسســه  دفــرت  جانــب  از 

ــوز  ــوان کارآم ــه عن ــور ب مذک

در دفــرت مرکــزی کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــر ایفــای 

می کنــد.  وظیفــه 
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مقدمه

ــاص و  ــای خ ــکات و جالش ه ــه مش ــنتی و محافظ ــه س ــک جامع ــی در ی زندگ

ویــژۀ خــود را دارد. چالش هــا گاهــی عمــوم مــردم را دچــار آســیب و زیــان جــران 

ــال مشــکات برخاســته  ــز قرهــای خاصــی پام ــر می ســازد و گاهــی نی ــا پذی ن

ــته و  ــگ بس ــنتی و فرهن ــد س ــاظ دی ــه لح ــتان ب ــردد. افغانس ــا می گ از چالش ه

مبتنــی بــر ســنت های قدیمــی کــه دارد جــز جوامــع پــر چالــش و مشــکات بــه 

حســاب می آیــد. مســألۀ دیگری کــه به نحــو باعــث تنــازع و تشــدد گردیــده اســت 

و اعضــای را در مقابــل هــم قــرار داده اســت، رویــاروی و مواجهــه بــا پدیده هــای 

ــای  ــت، وارد فض ــدون خواس ــا ب ــه و اغلب ــی رحامن ــا ب ــت. ایــن پدیده ه ــو اس ن

ــگ و  ــور، فرهن ــای نوظه ــا ورد پدیده ه ــان ب ــر هم زم ــود. اگ ــردم می ش ــی م زندگ

شــیوه به کارگیــری آن را جامعــه فــرا گیــرد، هنــگام مواجهــه، بــا مشــکات کمــری 

مواجــه خواهــد شــد. اگــر قضیــه برعکــس شــود، قطعــا منجــر به مشــکات بیشــر 

و جــدی در محیــط روابــط اجتامعــی می شــود. یکــی از موضوعاتی کــه در زمینــه 

ــکل  ــین ش ــال های پس ــتان در س ــلی در افغانس ــع نس ــی و تقاط ــط اجتامع رواب

ــت،  ــده اس ــوم گردی ــرای عم ــای ب ــا و گره ه ــی درگیری ه ــبب برخ ــت و مس گرف

ــده  ــن پدی ــور ای ــود. ظه ــور ب ــردان در کش ــان و م ــل زن ــم گیری تحصی ــد چش رش

تاثیــرات بســیار عمیــق و گســرده ای بــر زمینه هــای مختلــف گذاشــت. ارزش هــا 

ــای  ــا و واکنش ه ــته از کنش ه ــنتی و برخاس ــاء س ــه منش ــر ک ــط قدیمی ت و رواب

تاریخــی و بســتۀ گذشــته داشــت بــه چالــش کشــید. 

در گذشــته بســیاری از مفاهیــم معنــا، بســط و کار بــرد مشــخص داشــت، امــا در 

ــا آن  رشایــط کنونــی مفهــوم گذشــته و بســط تاریخــی خــود را از دســت داده ی

مفاهیــم و تلقــی مــروج گذشــته در حــال رنــگ باخــن اســت.

 بــر همیــن اســاس بحــث بــکارت به عنــوان صفــت جداکننــده دخــری و بیوگــی 

ــار  ــک معی ــگاه ی ــردم جای ــوم م ــرای عم ــت و ب ــته رواج داش ــت گذش در برداش

ســنجش را دارا بــود. باکــره بــودن یــک زن،  فضیلــت و خصوصیــت اخاقــی زنــان 

ــاوت  ــه قض ــان را ب ــی زن ــت و پاکدامن ــر آن عف ــی ب ــد و مبنت ــاب می آم ــه حس ب

ــت  ــه وضعی ــه ب ــدون توج ــی و ب ــق علم ــر دقی ــات غی ــاد. تجربی و داوری می نه

فیزیکــی و طبیعــی، منشــاء ایجــاد ایــن برداشــت در میــان جامعــه بــود. عمــوم 
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مــردم بــکارت را یــک ارزش بســیار بــا اهمیــت تلقــی می کردنــد. بــاور قاطــع ایــن 

بــود کــه نبــود بــکارت در زنــان مجــرد، دلیــل بــر وجــود روابــط نامــروع و خــارج 

از علقــه ازدواج اســت. چنیــن برداشــت برخاســته از تجربیــات مهــم و معلومــات 

ناقــص همــواره بــار ســنگینی را بــر دوش دخــران می گذاشــت و آنــان را ملــزم 

ــق از  ــی و دقی ــات کاف ــه معلوم ــد ک ــزی باش ــدار چی ــظ و نگه ــاخت حاف می س

ــدارد. موجودیــت طبیعــی و واقعــی آن، ن

در  کــه  بــکارت  به موجودیــت  زنــان  دامنــی  پــاک  و  عفــت  خــوردن  گــره   

شــکل گیری آن، علــم و معاینــات علمــی نقــش تاثیر گــذار نداشــت، بــرای 

زندگــی زنــان در روابط شــان مشــکات جــدی را خلــق کــرده اســت. پیامدهــای 

ــع  ــت. وقای ــته اس ــی داش ــای دردناک ــان هزینه ه ــرای زن ــم ب ــگ حاک ــن فرهن ای

ــات  ــان موجب ــکارت زن ــوارد،  ب ــی م ــه در برخ ــد ک ــان می ده ــای نش و گزارش ه

قتــل زنــان را فراهــم آورده و یــا زنــان بــر اثــر فشــار روانــی،  اقــدام به خودکشــی 

ــگی  ــه همیش ــت و طعن ــوب، آزار و اذی ــا آن لت و ک ــاده ترین پیامده ــد. س کرده ان

ــوده اســت.  ــان ب زن

ــت  ــرای عدال ــل در اج ــای دخی ــت نهاده ــکارت، دس ــبت به ب ــه نس ــد جامع دی

ــه  ــه ب ــود ک ــته ب ــاز گذاش ــات را ب ــی و قض ــب عدل ــارنوال، ط ــس،  س ــد پولی مانن

ــار ایــن معاینــه  ــکارت می دهنــد. ب ــه ب ــه معاین کوچک تریــن ســوء تفاهــم امــر ب

بــر روح، روان و جســم زنانــی کــه آن را تجربــه کــرده تــا آخــر زندگــی می مانــد. 

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در معاینــه و داوری در مــورد موجودیــت پــرده بــکارت 

در زنــان معیارهــای علمــی مــورد توجــه قــرار منی گیــرد. 

ــک  ــت. از ی ــز اس ــیت برانگی ــکننده و حساس ــیار ش ــی بس ــه طورکل ــت ب وضعی

طــرف، عــدم موجودیــت پــرده بــکارت در زنــان، بــه معنــای بی عفتــی و نــا پاکــی 

آن هــا محســوب می شــود کــه زنــان را وادار می ســازد حفــظ عــزت و آبــروی خــود 

را منــوط و معطــوف بــه موجودیــت پــرده بــکارت بدانــد.

 از ســوی دیگــر در اجــرای معاینــات پــرده بــکارت نهادهــا ذی دخــل در قضیــه 

ــن  ــد. همچنی ــرار منی دهن ــر ق ــد نظ ــد را م ــی جدی ــرات علم ــا و نظ پیرفت ه

پیرفت هــای علمــی نشــان می دهــد کــه اجــرای چنیــن معاینــات مبنــا و 

ــدارد. ــی ن ــه علم ریش
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بنابرایــن مــا نیــاز داریــم کــه در دو مســیر اصــاح راجــع بــه بــکارت کار کنیــم و 

در جســتجوی یافــن راه حــل مشــکل باشــیم.

ــارض  ــه ح ــی جامع ــای فرهنگ ــه فض ــأله  ک ــودن مس ــیت برانگیز ب ــی حساس  یک

نیســت در بــاره آن موضــوع بــه رصاحــت گــپ زده شــود. وضعیــت حاکــم بیشــر 

متامیــل اســت تــا موضــوع همچنــان تابــو مبانــد، نفــوذ و نقــدی بــر دیــوار کاغــذی 

آن صــورت نگیــرد و دوام گریــز ناپذیــری موهــوم حفــظ گــردد. ایــن بخــش بــه زمان 

بیشــر نیــاز دارد.

ــرآن،  ــی ب ــه مبتن ــت ک ــن اس ــب قوانی ــل و تصوی ــاح،  تعدی ــر، اص ــش دیگ  بخ

زمینه هــای ســوء اســتفاده از وضعیــت کنــرول شــده و حقــوق انســانی زنــان بــه 

بهریــن وجــه رعایــت شــود. 

از ایــن جهــت الزم دانســتم در بــاره بــکارت،  پــرده بــکارت، ازالــه بــکارت و 

تاریخچــه بــکارت و همچنیــن معاینــات بــکارت از دیــد قوانیــن افغانســتان مــورد 

بررســی قــرار گیــرد. در آغــاز بــکارت از منظرهــای طبــی و طبیعــی مــورد بحــث 

ــن  ــه ای ــع ب ــتان راج ــف افغانس ــن مختل ــه قوانی ــه ب ــده و در ادام ــه ش ــرار گرفت ق

ــد.  ــری خامتــه می یاب ــک نتیجــه گی ــا ی ــه ب موضــوع اشــاهر شــده اســت و مقال

گفتار اول

شناخت مفاهیم مرتبط با پرده بکارت

ــی  ــث و بررس ــل بح ــی قاب ــای مختلف ــکارت از منظره ــرده ب ــوع پ ــناخت موض ش

اســت. بــدون شــک توضیــح آن مفاهیــم مــا را قــادر می ســازد تــا آن را بــه خوبــی 

ــکارت امــر اجتامعــی، در  درک کنیــم و توضیــح دهیــم. وجــود و عــدم وجــود ب

حالی کــه پــرده بــکارت یــک امــر طبیعــی و طبــی و معاینــه آن موضــوع جنایــی 

اســت.

الف- بکارت

در توصیــف اجتامعــی و مــراودات مردمــی، بــکارت حــد مــرزی میــان دخــر و زن 

ــرده  ــوز ازدواج نک ــه هن ــی را می گویندک ــکارت کس ــب ب ــردد. صاح ــاق می گ اط

ــن  ــه ای ــنجند و ب ــی می س ــن ویژگ ــا ای ــانی زن را ب ــگاه انس ــت و جای ــت. منزل اس
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ــدم  ــی ق ــر زندگ ــه دیگ ــه مرحل ــوز ب ــی او هن ــن زن یعن ــکارت داش ــه ب ــد ک باورن

نگذاشــته اســت. 

واژه بــکارت مصــدر بکــر بــه کــر )ب( اســت کــه جمــع آن ابــکار می باشــد. هــر 

ــا  ــادی وجــود دارد ام ــی زی ــی معان ــن واژه در فرهنــگ لغــات عرب ــرای ای ــد ب چن

معنــا مــورد نظــر کــه بــکارت النســا اســت، بــه دوشــیزه ای اطــاق می شــود کــه 

بــا هیــچ مــردی نزدیکــی نکــرده باشــد.

 در فرهنــگ لغــت فارســی معیــن و دهخــدا بــه معانــی متعــدد و متفاوتــی چــون 

ــی  ــت نخوردگ ــودن و دس ــو ب ــی، ن ــری، تازگ ــودن، دخ ــیزه ب ــیزگی، دوش دوش

ــاری، 1٣97: ٣0(. ــت ) بختی ــده اس آم

ــاس آن  ــته ها براس ــه در گذش ــت ک ــل اس ــع عوام ــکارت تاب ــت از ب ــن برداش ای

انســان ها مــورد شناســایی و تشــخیص و طبقه بنــدی قــرار می گرفتنــد. بــه 

ــخصیتی و  ــایل ش ــناخت مس ــرای ش ــمی ب ــت جس ــک خاصی ــر ی ــارت دیگ عب

ــه شــدت  ــز ب اخاقــی قــرار داده شــده اســت کــه در رشایــط فعلــی کشــورما نی

تحــت تاثیــر ســنت قدیمــی بــوده و چنــدان بــا معیارهــای علمــی و جدیــد 

همخوانــی نــدارد. زیــرا عــدم موجودیــت پــرده بــکارت بــه معنــای دخــول مهبلــی 

ــت. نیس

ب- پرده بکارت

پــرده بــکارت خاصیــت و ویژگــی طبیعــی و جســمی اســت کــه در آلــت تناســلی 

زنــان وجــود دارد. پــرده بــکارت )Hymen(؛ طبیعــی اناتومیک دســتگاه تناســلی 

زنــان اســت کــه بــه صــورت یــک غشــا نــازک اســت کــه قســمت دهانــه ورودی 

مهبــل را می پوشــاند و در محــل اتصــال دهلیــز و کانــال مهبــل موقعیــت دارد.  

هایمــن دارای اشــکال مختلــف و بعضــا دارای خاصیــت ارتجاعــی اســت.  هایمن 

در بعضــی از زنــان نــازک و در بعضــی ضخیم تــر اســت) بختیــاری، هــامن:٣0(.

 پــرده مهبــل، پــرده بــکارت یــا زه چیــن بافــت نازکــی اســت از جنــس مخاطــی 

مشــابه بــا دیــواره واژن کــه ورودی مهبــل را بــه صــورت ناقــص می پوشــاند. ایــن 

ــه مهبــل  ــان قــرار دارد و در دهان ــرده در بخــش خارجــی دســتگاه تناســلی زن پ
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ــت.1 ــع شده اس واق

بــه نظــر می رســد کــه هــر جنــس مونــث پســاندار برخــور دار از ایــن پــرده باشــد. 

ــه  ــت و ب ــانده اس ــل را پوش ــه وردی مهب ــه دهان ــت ک ــی اس ــرده نازک ــکارت پ ب

ــکارت در  ــرده ب ــی پ ــکل عموم ــرین ش ــود دارد. بیش ــی وج ــکل های مختلف ش

زنــان جــوان ماننــد نیمــه مهتــاب،  دیــده می شــود. ایــن شــکل پــرده بــکارت بــه 
ــد.2 ــان کن ــا از مهبــل غلی ــه زن اجــازه می دهــد ت خــون عــادت ماهان

ج- محو پرده بکارت

ــرد،  ــا م ــی زن ب ــت جنس ــا مقارب ــکارت ب ــرده ب ــه پ ــت ک ــن اس ــی ای ــاور عموم ب

ــده  ــه نش ــکارت ارای ــه ب ــی از ازال ــتان تعریف ــن افغانس ــی رود. در قوانی ــن م از بی

ــاییدگی،  ــارت از س ــکارت عب ــه ب ــی، ازال ــب عدل ــان ط ــر متخصص ــت. از نظ اس

خراشــیدگی و پارگــی پــرده بــکارت کــه بــا تــورم، خــون مردگــی و جــاری شــدن 

ــی285:1٣85(. ــودرزی و کیان ــت )گ ــوام اس ــون ت خ

ازالــه پــرده بــکارت و مباحــث پیرامــون آن در قلمــرو حقــوق جــزای اختصاصــی 

مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد و از آن جــا کــه منتهــی به صدمــه بــه یکــی از 

اعضــای جنــس مونــث می شــود، در زمــره جرایــم علیــه متامیــت جســامنی 

ــه  ــا توجــه ب ــرد ب ــار صــورت بگی ــا اجب ــر ب ــرد. چنانچــه اگ ــرار می گی اشــخاص ق

ــم علیــه  ــرو مجنــی علیــه وارد می شــود، جــزء جرای لطمــه ای کــه به حیثیــت و آب

متامیــت معنــوی اشــخاص محســوب می شــود. از ایــن منظــر کــه جــرم جنســی 

ــه عفــت و اخــاق عمومــی اســت.  ــم علی ــز تلقــی می شــود جــزو جرای نی

پــرده بــکارت بــرای دخــران افغــان از منظــر فرهنگــی، اجتامعــی و مذهبــی یک 

ارزش به شــامر می آیــد. ازالــه بــکارت می توانــد صدمــات جــران نــا پذیــری بــه 

آبــرو و شــخصیت مجنــی علیــه در اجتــامع و خانــواده اش وارد کنــد و پیامد هــای 

ناگــوار فزیکــی، روانــی و اجتامعــی بــرای شــخص مجنی علیــه و خانــواده اش بــه 

دنبــال داشــته باشــد )بختیــاری،  پیشــین: ٣1(.

پــرده بــکارت بــرای دخــران افغــان از منظــر فرهنگــی، اجتامعــی و مذهبــی یک 

۱. )https://fa.wikipedia.org/(

۲. )https://youngwomenshealth.org/(
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ارزش به شــامر می آیــد. ازالــه بــکارت می توانــد صدمــات جــران نــا پذیــری بــه 

آبــرو و شــخصیت مجنــی علیــه در اجتــامع و خانــواده اش وارد کنــد و پیامد هــای 

ناگــوار فزیکــی، روانــی و اجتامعــی بــرای شــخص مجنی علیــه و خانــواده اش بــه 

دنبــال داشــته باشــد )بختیاری، پیشــین:٣1(.

ــداد  ــان قلم ــه زن ــونت علی ــم خش ــره جرای ــد در زم ــوار می توان ــج ناگ ــن نتای چنی

شــده و عامــل و مرتکــب تحــت تعقیــب عدلــی قرارگیــرد چــه اینکــه بــکارت را از 

طریــق مقاربــت و نزدیکــی جنســی از بیــن بــرده باشــد و یــا بــا روش دیگــر. مثــل 

اینکــه بــا ناخــن چنیــن جنایتــی را در حــق دوشــیزه بــه انجــام رســانده باشــد.

د- سیر تاریخی معاینه بکارت در افغانستان

ــه پــرده بــکارت وجــود دارد از یــک طــرف پــرده  به طــور کلــی دو نــگاه نســبت ب

بــکارت معیــاری بــرای پاکدامنــی زنــان در جوامــع ســنتی به حســاب می آیــد و از 

جانــب دیگــر طبابــت در معاینــات خــود بــا محدودیت هــای روبــه رو اســت و نظــر 

قطعــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد وآزمایــش آن را بــا تردیــد روبــه رو می ســازد. از 

ایــن رو معاینــه ممکــن اســت بــه عنــوان مصــداق خشــونت علیــه زنــان مطــرح 

گــردد.

از منظــر تاریخــی در ســطح جهــان معاینــه بــکارت بــر می گــردد بــه فرهنگ هــای 

غربــی قــرون وســطی، زمانــی کــه پــاک دامنــی در میــان زنــان توقــع می رفــت 

آغــاز شــده اســت. در عــرص حــارض، نوجوانانــی کــه در کشــورهای دارای گرایــش 

روشــنفکرانه زندگــی می کننــد، ممکــن اســت دیــدگاه خویــش را در مــورد 

ــوز  ــا هن ــی ت ــاور اصل ــاری، پیشــین(. هــامن ب ــد )بختی ــر دهن ــکارت تغی ــرده ب پ

در فرهنــگ اســامی حکم فرماســت. روابــط جنســی قبــل از ازدواج توســط 

مســلامنان یــک عمــل ممنــوع شــمرده می شــود، چــرا کــه ایــن عمــل در اســام 

حــرام اســت امــا عمومــأ توســط غیــر مســلامنان جایــز اســت.

ــب  ــت ط ــتان، دیپارمتن ــکارت در افغانس ــرده ب ــه پ ــینه معاین ــه پیش ــه ب در رابط

عدلــی در ســال 1٣15 و ریاســت خدمــات طــب عدلــی در ســال 1٣59 

شمســی ایجــاد شــد )عاملــی،11:1٣91(.

 از ســال 1٣57 تــا ســال 1٣71 شمســی کشــور تحــت حاکمیــت رژیــم 
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کمونیســتی قــرار داشــت. طبــق گفته هــای یــک تــن از داکــران طــب عدلــی 

در ایــن دوره، معاینــه پــرده بــکارت اجــرا منی شــد. در دوره هــای حاکمیــت 

ــی  ــکارت فعالیت ــه ب ــی و معاین ــب عدل ــه ط ــز در زمین ــان نی ــن و طالب مجاهدی

ــه مذکــور از ســال های 1٣81 و 1٣82  ــذا آغــاز معاین ــه اســت. ل صــورت نگرفت

در افغانســتان اســت. در ســال 1٣95 کمیسســیون مســتقل حقــوق بــر 

اقغانســتان گزارشــی در ایــن بــاره نــر منــود. در ایــن گــزارش کــه بــا 5٣ تــن 

ــه شــده اســت دریافــت شــد کــه بیــش  ــی در افغانســتان مصاحب ــان زندان از زن

ــرار  ــه ق ــورد معاین ــار م ــن ب ــه چندی ــار، بلک ــک ب ــا ی ــه تنه ــا ن ــد آن ه از 90درص

ــی  ــی و قضای ــات نشــان می دهــد کــه نهادهــای عدل ــد.1  چنیــن معاین گرفته ان

ــه اثبــات  ــا بی گناهــی اشــخاص را ب ــا معاینــه بــکارت گنــاه کاری ب افغانســتان ب

می رســاند. بــا توجــه بــه آســیب های و پیامدهــای بــدی کــه ایــن آزمایــش بــاالی 

زنــان مــی آورد و زنــان بــا اعــامل چنیــن آزمایــش راحــت نیســتند می تــوان گفــت 

ــردد. ــال می گ ــی پام ــن آزمایش ــا چنی ــان ب ــری زن ــوق ب ــه حق ک

ــش  ــن آرمای ــن نتیجــه رســیده اند کــه انجــام ای ــه ای ــوق ب ــم حق دانشــمندان عل

ــر ترکیــه  خــاف معیار هــای حقــوق بــری اســت. در بســیاری از کشــورها نظی

ــاوز و  ــه تج ــارزه علی ــرای مب ــی ب ــن مل ــق قوانی ــکارت مطاب ــه ب ــان، معاین و لبن

خشــونت جنســی، شــدیدا ممنــوع و جــرم اســت. طبــق »مقــررات رفتــار بــا زنــان 

ــازمان  ــکاک( س ــررات بن ــف« )مق ــان متخل ــی زن ــر توقیف ــات غی ــی و اقدام زندان

ملــل متحــد، زنــان حــق دارنــد در بــاره صحــت سیســتم بــاز تولیــد مــورد معاینات 

قــرار نگیرنــد.

طــی  افغانســتان  جمهــوری  ریاســت  دفــر   2017 جنــوری   ٦ تاریــخ  بــه 

ــا  ــکارت ممنــوع شــده اســت. ب ــارک تایمــز گفــت: »معاینــه ب ــه نیوی بیانیــه ای ب

ــان  ــط مجری ــه توس ــت ک ــی مــدت اس ــل طوالن ــک طرزالعم ــن ی ــود، ای ــن وج ای

قانــون به ویــژه پولیــس، بــه صــورت نادرســت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.« ) 

)٣5 بختیاری، پیشــین: 

 بــه نظــر می رســد کــه تاکیــد ریاســت جمهــوری بــه ایــن اســت کــه ایــن معاینــه 

در میــان پولیــس همچنــان اجــرا می شــود، محــو کامــل ایــن رویــه غیــر قانونــی 

۱. )http://www.aihrc.org.af(
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ــه  ــن معاین ــس از ای ــت پولی ــا جدی ــان ب ــرور زم ــه م ــد ب ــان دارد. بای ــه زم ــاز ب نی

دســت بکشــد.

بــه تاریــخ 2٦ اپریــل 2017 مناینــده افغانســتان بــه کمیتــه منــع شــکنجه ملــل 

ــه  ــن کشــور گفــت : »معاین ــه در ای ــن معاین ــه اجــرای ای ــز در رابطــه ب متحــد نی

بــکارت اســاس حقوقــی نــدارد، بلکــه یــک طرزالعمــل و فرهنــگ میــان پولیــس، 

ســارنوال و قــوه قضاییــه اســت.« )میدیــکا افغانســتان2017:7(.

گفتاردوم- زمینه های آزمایش پرده بکارت در افغانستان

ــش از  ــی آزمای ــا گاه ــت ی ــن اس ــود. ممک ــدام می ش ــش اق ــن آزمای ــه چنی ــرا ب چ

ســوی نهادهــای در دیگــر عدالــت جزایــی ماننــد پولیــس،  ســارنوالی و محاکــم از 

نهادهــای اختصاصــی معاینــات طبــی خواســته شــود. مهم تریــن دلیــل نهادهــای 

ــق روشــن و واضــح  ــکارت حقای ــرده ب ــا انجــام آزمایــش پ ــن اســت کــه ب ــور ای مزب

ــوارد  ــی و در کــدام م ــش در چــه زمان ــه آزمای ــن اســت ک ــا ســوال ای می شــود. ام

مشــخصی مــورد تقاضــا و اجــرا صــورت می گیــرد. بــه صورت مشــخص ایــن آزمایش 

مــوارد مشــخصی را نــه در قانــون و نــه در رویه هــا دارد، بلکــه بســتگی به خاصیــت 

ــژه هــر قضیــه خــاص دارد. در ادامــه به برخــی مهم تریــن زمینه هــای آمازیــش  وی

پــرده بــکارت اشــاره می کنیــم:

الف- سوء ظن نسبت به زنان

روابــط در یــک جامعــه ســنتی و بســته، بســیار قواعــد ســخت گیرانه دارد و نیــز 

ــان  ــرد. زن ــورت می گی ــدید ص ــورد ش ــد برخ ــن قواع ــن ای ــن و ناقضی ــا متخلفی ب

جامعــه ســنتی حــق ندارنــد کــه روابــط بیشــر از محــدوده خواســته شــده جامعــه 

داشــته باشــد. اگــر خانــم یــا دخــر از چارچــوب قواعــد اجتامعــی پایــش را فراتــر 

بگــذارد، ممکــن اســت مــورد ســوء نظــر ســایرین و حتــا نزدیکانــش قــرار گیــرد.

امــکان دارد کــه ســوء ظــن بــه جاهــای باریکــی کشــیده شــود و نســبت بــه زنــان 

ــه خدشــه دار  ــورد نظــر جامع ــد روا داشــته شــود. عفــت و پاکــی م شــک و تردی

ــورد  ــای م ــه ارزش ه ــان ب ــاداری زن ــت و و ف ــزان رعای ــنجش می ــرای س ــود و ب ش

ــه  ــا ک ــن امتحان       ه ــی از ای ــوند. یک ــان ش ــون امتح ــان مظن ــه، زن ــول جامع قب

ــکارت  ــرده ب ــش پ ــردد، آزمای ــل گ ــکن تحمی ــده ش ــان قاع ــر زن ــت ب ــن اس ممک
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ــده دارد. ــش عم ــیار نق ــن بس ــت و یقی ــع قطعی ــن جوام ــرا در چنی ــت. زی اس

ب- فرار از منزل

فــرار زنــان و دخــران از خانــه پــدر یــا شــوهر یــک انتخــاب بــد اســت، امــا فــرار 

ــرک  ــل ت ــدارد. دلی ــه موجــود و ممکــن می پن ــا گزین ــه را تنه ــرک خان ــده، ت کنن

ــد  ــس دی ــر ک ــرای ه ــد و ب ــف باش ــت مختل ــن اس ــزل ممک ــرار از من ــا ف ــه ی خان

ــرار از  ــه ف ــت ک ــانده اس ــه رس ــن نتیح ــه ای ــردی اش او را ب ــل ف ــخصی و تحلی ش

منــزل می توانــد بــه جــای بــد روزی، بهــروزی برای شــان بــه ارمغــان آورد. امــا بــه 

صــورت عمومــی فــرار از منــزل یــا به خاطــر ازدواج بــا فــرد مــورد عاقــه باشــد، یــا 

به خاطــر نجــات از وضــع نامطلــوب خانــه و یــا دالیــل دیگــر. در هــر صــورت فــرار 

از منــزل بــا مردی کــه بــا او هیــچ رابطــه مروعــی نــدارد شــایبه رابطــه جنســی 

ــا  ــا مــروع را ایجــاد می کنــد. پــس ممکــن اســت در صــورت بازگردانــدن و ی ن

بازگشــن شــخص فــراری آزمایــش پــرده بــکارت بــاالی وی انجــام شــود.

ــد،  ــته باش ــددی داش ــل متع ــل و عوام ــزل، عل ــان از من ــرار زن ــت ف ــن اس  ممک

امــا بــر اســاس ارزیابی هــای انجــام شــده، خشــونت خانوادگــی علــت اساســی 

ــود  ــازل خ ــه از من ــی ک ــان و دخران ــرث زن ــود. اک ــته می ش ــوع پنداش ــن موض ای

فــرار می کننــد، انگیــزه فــرار از خشــونت، تــن نــدادن بــه ازدواج هــای اجبــاری 

فــرار  منــزل  از  دل خواه شــان  شــخص  بــا  ازدواج  منظــور  بــه  و  داشــته اند 

ــوند،  ــار می ش ــی گرفت ــفی و امنیت ــای کش ــط ارگان ه ــه توس ــد. زمانی ک می کنن

دخــران را بــه اتهــام زنــا و پــران همــراه بــا آن هــا را بــه اتهــام اختطــاف و زنــا 

ــی  ــد. ارگان هــای کشــفی و امنیت ــرار می دهن ــورد مجــازات ق ــار کــرده و م گرفت

ــی  ــی معرف ــه طــب عدل ــراری را ب ــت رابطــه جنســی آن هــا، دخــر ف ــرای تثبی ب

ــت  ــواط را تثبی ــل ل ــام فع ــا انج ــکارت را و ی ــرده ب ــامت پ ــدم س ــد و ع می کنن

می کننــد )بختیــاری،  هــامن: ٣7(.

ج- تن ندادن به ازدواج های اجباری

 ازدواج اجبــاری ممکــن اســت پــس از تحقــق بــا واکنــش بســیار منفــی دخــر 

روبــرو شــود. در رد کــردن ازدواج اجبــاری گاهــی پــای نهادهای عدلــی و قضایی 



69آزمایش پرده بکارت از منظر قوانین افغانستان

ــن  ــن ازدواج ت ــه ای ــد ب ــه منی خواه ــم ک ــه خان ــود ک ــانده می ش ــان کش ــه می ب

دهــد مشــکل خــود را از طریــق نهادهــای عدلــی و قضایــی حــل می کنــد و یــا 

گاهــی بــرای نجــات ازیــن ازدواج ناخواســته فــرار منایــد. در هرصــورت احتــامل 

دارد دعــوا بیــن خانــم و مــرد بــه میــان و هــر دو طــرف بــا مراجعــه بــه نهادهــای 

ــن  ــند. در ای ــته باش ــه را داش ــه قضی ــیدگی ب ــت رس ــی درخواس ــی و قضای عدل

حالــت ممکــن زن ادعــای عــدم هــم خوابــی بکنــد و مــرد ادعــای هــم خوابــی. 

ایــن جاســت کــه ایــن دعــوا زمینــه ســاز یــک معاینــه دیگــر را فراهــم می کنــد. 

ــرده  ــش پ ــا آزمای ــت زن ب ــامل رضای ــورت احت ــک ص ــی،  در ی ــن وضعیت در چنی

بــکارت وجــود دارد و آن  مــوردی اســت کــه زن عــدم هــم خوابــی را ادعــا منایــد 

و مــرد ادعــای هــم خوابــی کنــد. زن بــرای اثبــات ادعــای خــود بــا رضایــت تــن 

ــکارت می دهــد. ــرده ب ــه پ ــه معاین ب

د- اختالط غیر معمول با مردان

ــران از  ــران و پ ــتان، دخ ــنتی در افغانس ــای س ــت فض ــه حاکمی ــل ب ــه دلی ب

نشســت و برخاســت آزادانــه بــا یکدیگــر منــع شــده اند و اگــر هــم نشــینی 

شــوند ، نهادهــای عدلــی و قضایــی در صــورت احتــامل دادن بــه چنیــن روابــط، 

ــکارت خواهنــد کــرد. یکــی  ــرده ب ــه معاینــه پ ــرای کشــف ایــن رابطــه اقــدام ب ب

ــه  ــی اقام ــی و قضای ــفی، عدل ــای کش ــوی ارگان ه ــه از س ــی ک ــل توجه از دالی

ــت.  ــرم اس ــردان نامح ــران و م ــا پ ــت ب ــینی و مصاحب ــم نش ــود، ه می ش

گــزارش کمیســیون مســتقل حقــوق بــر نشــان می دهــد کــه در برخــی مــوارد 

ــا  ــا ب ــا هــم نشســت و برخواســت ی ارگان هــای امنیتــی پــر و دخــری را کــه ب

هم دیگــر مصاحبــت دارنــد ، بــه اتهــام جرایــم اخاقــی و داشــن رابطــه جنســی 

گرفتــار کــرده و تحــت نظــارت قــرار می دهنــد. ســپس آن هــا را بــه طــب عدلــی 

ــا رابطــه و عــدم رابطــه جنســی  ــا بــه شــفاخانه های محــل معرفــی می کننــد ت ی

آن هــا را توســط معاینــات نســایی ثابــت کننــد. گاهــی بعضــی خانم هایــی  را کــه 

بــه هــر اتهامــی بازداشــت شــده اند، قبــل از انتقــال بــه نظــارت خانــه، بــه طــور 

ــده  ــت ش ــخاص بازداش ــدا اش ــا ب ــد ت ــرار می دهن ــه ق ــن معاین ــورد ای ــاری م اجب

یــا ســایر اشــخاص ادعــا نکننــد کــه آن هــا در ارگان هــای امنیتــی مــورد تجــاوز 
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ــد. هــر چنــد کمیســیون ایــن موضــوع را  ــرداری جنســی قــرار گرفته ان و بهــره ب

تاییــد منی کنــد ولــی بایــد مــورد توجــه مقامــات مســئول قــرار گیــرد و اقدامــات 

الزم اتخــاذ شــود )بختیــاری،  هــامن: ٣9(.

 غربــت زنــان و عــدم رواداری بــا آن هــا در چنیــن حالت هــای بــه معنــای زیــر پــا 

گذاشــن رصیــح حقــوق زنــان، قــدر و مزلــت اجتامعــی آن هــا اســت. بــه دالیــل 

بســیار ســاده کرامــت و شــخصیت زنــان را زیــر پــا می کنــد و بــا اســتفاده از مقــام 

و صاحیــت خــود نهادهــای امنیتــی،  آنــان را در معــرض تحقیــر و توهیــنَ آشــکار 

قــرار می دهنــد و زنــان ممکــن اســت بــه شــدت مــورد آزار و اذیــت قــرار گیرنــد.

و- بسر بدون خون عروس

ــتان  ــنت ها در افغانس ــن س ــی ازی ــی دارد. یک ــومات خاص ــم و رس ــی رس عروس

مراســم شــب زفــاف اســت. در شــب زفــاف کــه اولیــن تجربــه هم بســری زن و 

مــرد اســت، اعضــای فامــل دو طــرف رشکــت و دخالــت دارنــد. خانــواده پــر،  

ــار  ــاف را انتظ ــب زف ــس از ش ــح پ ــان صب ــودن عروس ش ــره ب ــات باک ــرای اثب ب

می کشــند. اگــر بســر تــازه مطابــق انتظــار خانــواده دامــاد خونیــن بــود، همــه 

چیــزی درســت اســت و عــروس بــا اطمینــان خاطــر می مانــد و نگرانی هــا 

برطــرف می شــود، امــا در صورتی کــه  بــر خــاف توقــع، بــدون لکــه خــون 

بــودن بســر تــازه عــروس،  شــایبه و ســوء ظــن نســبت بــه او را در میــان خانــواده 

ــا دخالــت  ــازه عــروس ب بــه وجــود مــی آورد و احتــامل اســت کــه باکــره بــودن ت

معاینــات متخصصیــن بــه اثبــات برســد و یــا هــم رد گــردد. متاســفانه حاکمیــت 

چنیــن طــرز دیــد در برخــی مــوارد بــه قتــل تــازه عــروس بــه دلیــل حفــظ آبــرو 

ــواده پــدرش  ــه خان ــورا ب ــواده منجــر شــده اســت. گاهــی عــروس ف و عــزت خان

ــد  ــرده باش ــظ ک ــگ را حف ــام و نن ــه ن ــرای این ک ــواده ب ــده و خان ــده ش برگردان

اقــدام بــه قتــل دخــر خــود کنــد.

بســر عــاری از خــون در شــب زفــاف، احتــامل دارد آزمایــش پــرده بــکارت را بــه دنبال 

داشــته باشــد و زن بــه یــک تجربــه نــه چنــدان خواســتنی تــن دهــد. از دواج بــا همــه 

ــه  ــت ک ــنگینی اس ــد س ــک تعه ــز ی ــی نی ــات باکرگ ــال دارد، اثب ــه در قب تعهداتی ک

بــردوش زنــان افغانســتان بــر اســاس فرهنــگ رایــج افغانســتان، تحمیل شــده اســت. 



71آزمایش پرده بکارت از منظر قوانین افغانستان

گفتار سوم: آزمایش پرده بکارت از منظر قوانین 

بــه جــز کــود جــزا، ســایر قوانیــن نافــذه افغانســتان مســتقیام مــواد قانونــی در 

ــرده  ــه پ ــد. حکــم اجــرای معاین ــه ندارن ــکارت و عــدم معاین ــرده ب ــه پ ــاره معاین ب

بــکارت و یــا مامنعــت اجــرای آن را بایــد از مفــاد و دایــره مفهومــی ســایر مــواد 

قانونــی کشــف و دریافــت کنیــم. بررســی همــه جانبــه معاینــه پــرده بــکارت در 

ــه  ــا ب ــن ج ــا در ای ــری دارد ام ــی بیش ــه فرصت ــاج ب ــتان،  احتی ــن افغانس قوانی

ــم. ــاره می کنی ــون اش ــد قان ــکام چن ــح اح ــه توضی ــذرا ب ــورت گ ص

الف- قانون اساسی

قانــون اساســی افغانســتان مشــخصا حکمــی در بــاره معاینــه پــرده بــکارت ندارد، 

ــه زن اســت، در صــورت اجــرا،  ــوع خشــونت علی ــکارت ن ــرده ب ــش پ چــون آزمای

ــتنباط  ــس اس ــود، پ ــض می ش ــخاص نق ــری اش ــوق ب ــی و حق ــوق اساس حق

می شــود کــه نقــض حقــوق اساســی و حقــوق بــری زن بــه عنــوان انســان در 

قانــون اساســی منــع قــرار داده شــده و در آن تاکیــد بــر رعایــت احــکام گردیــده 

کــه مبیــن حقــوق اساســی زنــان در جامعــه اســت.

ــد،  ــل متح ــور مل ــت منش ــی دارد: »دول ــعار م ــی اش ــون اساس ــم قان ــاده هفت م

ــه آن ملحــق  معاهــدات بین الــدول، میثاق هــای بیــن املللــی کــه افغانســتان ب

شــده اســت و اعامیــه جهانــی حقــوق بــر را رعایــت می منایــد.« )قانــون 

ــم( . ــاده هفت ــتان، م ــی افغانس اساس

براســاس ایــن مــاده دولــت افغانســتان مکلــف اســت تــا کنوانســیون های بیــن 

املللــی و اعامیــه جهانــی حقــوق بــر را رعایــت کنــد. اعامیــه جهانــی حقــوق 

بــر بــه آزادی و برابــری حقوقــی انســان ها قطــع نظــر از هــر گونــه متایــز تاکیــد 

می کنــد: »متــام افــراد بــر آزاد بــه دنیــا می آینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق 

بــا هــم برابرنــد« و »هــر کــس می توانــد بــدون هیــچ گونــه متایــز از حیــث رنــگ، 

جنــس، زبــان و مذهــب از آزادی هایــی کــه در اعامیــه حــارض، ذکــر اســت بهــره 

منــد گــردد« ) اعامیــه جهانــی حقــوق بــر(.

مــاده 12 اعامیــه جهانــی حقــوق بر»حریــم خصوصــی افــراد« را بــه رســمیت 

شــناخته و تاکیــد کــرده اســت کــه بایــد ایــن حــق مــورد حامیــت قــرار گیــرد. این 
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مــاده مقــرر مــی دارد »احــدی در زندگــی خصوصــی، امــور خانوادگــی، اقامتــگاه 

ــه واقــع شــود و رشافــت  ــد مــورد مداخله هــای خــود رسان و مکاتبــات خــود نبای

ــرد. هــر کــس حــق دارد کــه در  ــرار گی ــه ق ــورد حمل ــد م و اســم و رســمش نبای

مقابــل ایــن مداخــات و حمــات، مــورد حامیــت قانــون قــرار گیــرد.« در مــاده 

ــاری  ــا رفت ــازات ی ــا مج ــکنجه ی ــت ش ــوان تح ــدی را منی ت ــه منوده:»اح 5 اضاف

قــرار داد کــه ظاملانــه یــا خــاف انســانیت و شــئون انســانی یــا موهــون باشــد.«

ــان اســت. آزمایــش  آزمایــش پــرده بــکارت از دو جهــت نقــض حقــوق بــری زن

ــم  ــض حری ــب نق ــن موج ــت، ای ــان اس ــدن زن ــس ب ــتلزم مل ــکارت مس ــرده ب پ

ــر،  ــرف دیگ ــت. از ط ــر اس ــوق ب ــاد حق ــض مف ــود و نق ــان می ش ــی زن خصوص

ــه  ــی داردک ــان را در پ ــه زن ــونت علی ــمی و خش ــت جس ــش آزار و اذی ــن آزمای ای

ــود.  ــان ش ــکنجه زن ــه ش ــر ب ــت منج ــن اس ممک

فقــره دوم مــاده بیســت و دوم قانــون اساســی افغانســتان بــر تســاوی حقــوق میــان 

ــر  اتبــاع افغانســتان ترصیــح می کند:»اتبــاع افغانســتان اعــم از زن و مــرد در براب

ــاره آزمایــش  ــون دارای حقــوق و وجایــب مســاوی می باشــند«. آنچــه کــه در ب قان

پــرده بــکارت تاکنــون بــه درخواســت نهادهــای عدلــی و قضایــی اجرا شــده اســت، 

ــرا  ــد، زی ــان می ده ــتان را نش ــی افغانس ــون اساس ــاده قان ــن م ــح ای ــض رصی نق

بــرای اثبــات اتهــام و گنــاه کاری از بــدن و متامیــت جســامنی دیگــری اســتفاده 

ــد.  ــض می کن ــردان را نق ــان و م ــوق زن ــاوی حق ــرد تس ــن عمل ک ــود. چنی می ش

ــون اساســی »آزادی حــق طبیعــی انســان اســت« و در  فقــره 1 مــاده 2٤ قان

ــرض  ــانی از تع ــت انس ــد »آزادی و کرام ــح می کن ــاده ترصی ــن م ــره 2 همی فق

مصــون اســت« بــا اجــرای معاینــه پــرده بــکارت آزادی و کرامــت انســانی 

ــرد.  ــرار می گی ــرض ق ــورد تع ــان م زن

ب- قانون منع خشونت علیه زن

در قانــون منــع خشــونت علیــه زن، مــاده بــه ممنوعیــت معاینــات پــرده بــکارت 

ترصیــح منایــد وجــود نــدارد، امــا فضــای کلــی و بیــان اهــداف و مبنــای 

قانون گــذاری در ایــن قانــون نشــان می دهــد کــه آزمایــش پــرده بــکارت، نقــض 

ــال دارد.  ــون را در قب ــن قان ای
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در مــاده دوم، قانون گــذار هــدف از تشــویح ایــن قانــون را حفــظ حقــوق و 

ــی دارد:  ــعار م ــاده دوم اش ــک م ــره ی ــد. فق ــوان می کن ــانی زن عن ــت انس کرام

»تامیــن حقــوق رشعــی و قانونــی و حفــظ کرامــت انســانی زن.« ) قانــون منــع 

خشــونت علیــه زن( در معاینــه پــرده بــکارت جایــگاه زن از انســان تنــزل می کنــد 

و عمــا وســیله ای بــرای تحقــق اهــداف و مقاصــد امنیتــی و کشــفی مــورد ســوء 

ــم  ــی و ه ــی و قانون ــوق رشع ــم حق ــرد ه ــن رویک ــرد. چنی ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــرد. ــرار می گی ــرض ق ــورد تع ــانی م ــت انس کرام

 فقــره ســیزدهم مــاده پنجم قانون منع خشــونت علیــه زن، تحقیر زن را بــه عنوان جرم 

شــناخته اســت و مطابــق فقــره پنجــم مــاده ایــن قانــون تحقیــر از ســوی قانون گــذار 

ــا  ــرکات ی ــامل و ح ــکاب اع ــت:»تحقیر ارت ــوده اس ــا من ــه معن ــتان را این گون افغانس

اســتعامل الفاظــی اســت کــه موجــب اهانــت )کوچــک ســاخن( زن گــردد.« 

ــکارت آشــکارا  ــرده ب ــگاری توســط آزمایــش پ ــر، جرم ان ــف تحقی ــر اســاس تعری ب

ــرده  ــزل پیداک ــود تن ــانی خ ــخصیت انس ــا از ش ــد. زن عم ــر می کن زن را تحقی

و ماننــد یــک وســیله مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ماننــد موش هــا کــه بــرای 

ــت. ــاز اس ــی نی ــای طب ــزرگ، در آزمایش ه ــای ب البراتواره

ــن جــرم  ــاده پنجــم ای ــره چهاردهــم م ــان براســاس فق ــت زن ــان آزار و اذی همچن

قــرار عنــوان شــده اســت. مــاده ســوم فقــره هفتــم در معنــای آزار واذیــت ترصیــح 

می کنــد: »آزار و اذیــت ارتــکاب اعــامل و حــرکات یــا اســتعامل الفــاظ یــا بــه هــر 

وســیله یــا بــه هرنحــوی اســت کــه موجــب صدمــه بــه شــخصیت، جســم یــا روان 

زن گــردد.« )قانــون منــع خشــونت علیــه زن(

 کســانیکه معاینــات پــرده بــکارت را در افغانســتان تجربــه کرده انــد دچــار 

افردگــی و در اجتــامع شــخصیت آنــان خدشــه دار شــده اســت. حتــا پــس از 

ــاره درنیافتــه اســت.  بی گناهــی نیــز از نظــر جامعــه جایــگاه گذشــته اش را دوب

نــوع برداشــت و دیــدگاه جامعــه بــه آن هــا دیــد خــرد کننــده اســت. ایــن موضــو ع 

ثابــت می کنــد کــه آزمایــش پــرده بــکارت نتایــج خــوار کننــده و حقــارت آمیــزی 

ــه  ــه معاین ــت ک ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــی دارد. ب ــان در پ ــخصیت زن ــرای ش ب

پــرده بــکارت از مصادیــق جرایــم خشــونت علیــه زن اســت.
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ج- قانون اجراآت جزایی

ــه  ــواز معاین ــدم ج ــا ع ــواز ی ــاره ج ــی در ب ــم رصیح ــی حک ــراآت جزای ــون اج  قان

بــکارت نــدارد، تــا بــر اســاس آن، چنیــن معاینــات را قانونــی بدانیــم. نهادهــای 

درگیــر تحقیقــات قضایــای جنایــی بــر اســاس قواعــد تعریــف شــدۀ ایــن قانــون 

بایــد همــه وظایف شــان را بــه کشــف، تحقیــق و تعقیــب، انجــام دهنــد. مفــادی 

ــکارت پرداختــه  ــرده ب ــه آزمایــش پ ــدارد کــه مســتقیام ب ــون وجــود ن در ایــن قان

ــرای تکمیــل معلومــات و کشــف جزییــات  باشــد، امــا نهادپولیــس و ســارنوال ب

بیشــر در زمــان تحقیــق احتیــاج بــه نظــر اهــل خــره دارنــد. در مــاده ٤٤ قانــون 

ــرای اثبــات  ــن( ب ــه مــادی ارایه)قرای ــی آمده:»هــرگاه اســناد و ادل اجــراآت جزای

قضیــه یــا شــناخت مرتکــب آن، ایجــاب ارزیابــی مســلکی،  تخصصــی و فنــی را 

منایــد مامــور ضبــط قضایــی، ســارنوالی و محکمــه می توانــد بــا تجویــز خــود یــا 

ــه اثــر در خواســت طرفیــن منظــور تثبیــت احــوال و رســیدن به حقیقــت نظــر  ب

اهــل خــره را مطالبــه منایــد.« )قانــون اجــراآت جزایــی(.

 مــاده چهــل نــه نهــم چنیــن ترصیــح می کنــد:» مامــور ضبــط قضایــی، ســارنوالی 

ــم و  ــون،  مته ــه مظن ــت و جنح ــکاب جنای ــورت ارت ــد در ص ــه، می توانن و محکم

مجنــی علیــه را جهــت انجــام معاینــات عدلــی طبــی به مراجــع ذی صــاح 

معرفــی و نشــان انگشــت،  خــون، مــوی،  اکریــز و ســایر مــدارک را کــه از محــل 

واقعــه اخــذ گردیــده بــه اداره مربوطــه ارایــه مناینــد.« 

ماده هــای فــوق بــه نهادهــای موظــف در تحقیقــات جنایــی بــرای روشــن شــدن 

جوانــب قضیــه اجــازه می دهــد تــا از اهــل خــره و کارشناســان معلومــات 

ــا اجــرای معاینــات به دســت می آورنــد، مطالبــه مناینــد.  تخصصــی کــه آن هــا ب

آیــا مطالبــه ســارنوال بــدون قیــد و رشط اســت یــا محدودیــت دارد؟ بــا مراجعــه 

ــا  ــه نظــر اهــل خــره ب ــون واضــح می شــود کــه مطالب ــن قان ــواد دیگــر ای ــه م ب

ــه رو اســت. در فقــره ســوم مــاده هفتــم ایــن قانــون کــه  محدودیتــی جــدی روب

ــم:  ــد، می خوانی ــان می کن ــد را بی ــئول حق العب ــون و مس ــم و مظن ــوق مته حق

ــورد  ــه برخ ــی و هرگون ــمی و روان ــب جس ــر،  تعذی ــن، تحقی ــت از توهی »مصئونی

ــکارت،  ــرده ب ــات پ ــرای معاین ــا اج ــی( ب ــراآت جزای ــون اج ــانی.« )قان ــر انس غی

ــه  ــده گرفت ــح نادی ــم رصی ــده و حک ــض ش ــاده نق ــن م ــر ای ــورد نظ ــت م مصئونی
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ــاد  ــه مف ــت ک ــاز اس ــی مج ــره در صورت ــل خ ــه از اه ــن مطالب ــود. بنابرای می ش

فقــره ســوم مــاده هفتــم، رعایــت گــردد. امــا اجــرای معاینــه پــرده بــکارت رصیحــا 

ناقــض ایــن مــاده اســت.

د- کود جزا

ــه  ــتان ک ــر در افغانس ــوق ب ــاالن حق ــوق زن و فع ــاالن حق ــت دوام دار فع فعالی

ــد  ــتند و تاکی ــان می دانس ــری زن ــوق ب ــض حق ــکارت را نق ــاری ب ــه اجب معاین

می کردنــد کــه بایــد ایــن رویــه بــه دلیــل اینکــه هیــچ نتیجــه قطعــی نــدارد و در 

صــورت اجــرا باعــث نقــض رصیــح کرامــت انســانی زن شــده، عــزت و آبــروی زن،  

بــا چنیــن معاینــه پایــامل می شــود و آینــده زندگــی اش تیــره و تــار شــده و بــار 

دوش یــک مامتــی موهــوم را بــرای همیشــه بــدوش خواهــد کشــید،  بــا تصویــب 

مــاده ٦٤0 کــود جــزا  اندکــی بــه بــار نشســت. کــود جــزا برخــاف ســایر قوانیــن 

نافــذ کــه حتــا نامــی از معاینــه بــکارت نــرده،  معاینــه اجبــاری پــرده بــکارت را 

جرم انــگاری کــرده و مرتکــب آن را ســزاوار مجــازات دانســته اســت.

فقــره دوم مــاده ٦٤0 کــود جــزا در بــاره معاینــه اجباری بــکارت ترصیح مــی دارد: 

»امــر اجــرای معاینــات عدلــی طبــی پــرده بــکارت بــدون رضایــت زن یــا حکــم 

محکمــه ذیصــاح ممنــوع بــوده، مرتکــب بــه حبــس قصیــر محکــوم می گــردد.« 

ــل  ــرگاه عم ــعار می دارد:»ه ــور، اش ــاده مزب ــوم م ــره س ــه فق ــن در ادام همچنی

ــام داده  ــاب انج ــا ارع ــد ی ــتفاده از زور،  تهدی ــا اس ــاده ب ــن م ــره 2 ای ــدرج فق من

ــه حبــس متوســط  محکــوم می شــود.« شــود ، مرتکــب ب

دیــده می شــود کــه قانون گــذار افغانســتان معاینــه بــکارت را به طورمطلــق 

منــع نکــرده، بلکــه معاینــه بــکارت را منــوط و مــروط بــه دورشط جداگانــه کــرده 

ــزا  ــود ج ــاده ٦٤0 ک ــره دوم م ــر فق ــت. از نظ ــت زن اس ــت. رشط اول رضای اس

ــی  ــه راض ــرد و زن به معاین ــکارت را می ک ــرده ب ــه پ ــاب معاین ــه ایج ــر در قضی اگ

ــا اگــر محکمــه ذی صــاح حکــم  ــدارد. و ی ــه اشــکال ن ــن معاین ــود،  اجــرای ای ب

ــت.  ــع اس ــتان بامان ــذار افغانس ــر قانون گ ــکارت داد از نظ ــرده ب ــش پ ــه آزمای ب

ــت نداشــته باشــد. هرچندکــه زن رضای

ــا هــم  ــا طرفنــدی خواســته اســت راه بینابینــی را انتخــاب کنــد ت قانون گــذار ب
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ــذرد و  ــامتی بگ ــه س ــون ب ــه قان ــه کار جامع ــای محافظ ــن نیروه ــر ذره بی از زی

ــازارد. امــا غافــل از این کــه مفــاد حقــوق  ــز نی خاطــر فعــاالن حقــوق بــر را نی

بــر چیــزی نیســت کــه بــر رس آن معاملــه صــورت گیــرد و نادیــده گرفتــه شــود. 

کارشناســان حــوزه حقــوق بــری توجیــه کــردن معاینــه بــکارت بــه رشط رضایــت 

ــر انگیــز می دانــد. ــر دالیــل مختلــف، پرســش ب را بنــا ب

اوال، غیــر عادالنــه خواهــد بــود کــه اگــر اجــرای معاینــه بــکارت را بــه رشط رضایت 

اجــازه دهیــم و شــخص را رصف بــه دلیــل اینکــه خــود را بی گنــاه ثابــت کنــد،  

وادار ســازیم تــا بــه ایــن عمــل ظاملانــه و تحقیــر آمیــز تــن دهــد.

ثانیــا،  طبــق قانــون اساســی افغانســتان، دولــت ثابــت کننــده جــرم متهــم اســت ، 

نــه این کــه متهــم بــا اثبــات بی گناهــی خــود مجــرم بــودن و مجــرم نبــود دیگــری 

ــخص کند. را مش

ثالثــا، حتــا اگــر مــا اصــل بی گناهــی و عدالــت را نادیــده بگیریــم ،   مســأله حــل 

ــکارت چنــان بــی اعتبــار و غیــر قابــل اطمینــان اســت کــه  منی شــود. معاینــه ب

ــامر  ــن ق ــه ای ــه ب ــا آگان ــور ن ــاه به ط ــک زن بی گن ــدارد. ی ــی ن ــه قطع ــچ نتیج هی

ــد و  ــه رضر وی ( باش ــه منفی)ب ــه معاین ــت نتیج ــن اس ــد،  ممک ــت می کن موافق

رسنوشــتش بــه زنــدان بکشــد و نــزد مــردم و جامعــه محکوم شــود و دولت ندانســته 

ــاه و بــی عدالتــی بزرگــی شــود)بختیاری، 1٣97: 1٤2-1٤٣(. مرتکــب گن

و- سایر قوانین

چنان کــه قبــا اشــاره کردیــم، بــه جــزء کــود جــزا، ســایر قوانیــن افغانســتان بــه 

صــورت رصیــح بــه معاینــه پــرده بــکارت نپرداختــه اســت. امــا بــا روی کــرد حقــوق 

بــری، از متامــی قوانیــن افغانســتان دریافــت می شــود کــه اجــرای ایــن معاینــه 

ــان  ــوق بری ش ــی و حق ــوق اساس ــض حق ــت زن، نق ــا رضای ــا ب ــاری ی ــه اجب چ

اســت. قوانینــی کــه بــه آن هــا می تــوان در ایــن زمینــه اســتناد کــرد، قانــون طــب 

عدلــی، قانــون ســارنوالی، قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفال، قانــون حامیت 

از حقــوق طفــل، قانــون پولیــس و قانــون تشــکیل و صاحیــت محاکــم اســت.
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نتیجه گیری

ــه در  ــل دارد ک ــله عوام ــک سلس ــه ی ــتگی ب ــکارت بس ــرده ب ــاری پ ــه اجب معاین

صــورت بــروز آن هــا، نهادهــای تعقیــب عدلــی و قضایــی اقــدام بــه ایــن معاینــه 

می کننــد. ایــن امــر از نظــر چنیــن نهادهــا، قابــل قبــول و پذیرفتــه شــده اســت و 

نبایــد در اجــرای آن درنــگ کــرد. امــا از نظــر فعــاالن حقــوق بــر و حقــوق زنــان 

چنیــن معاینــه نقــض حقــوق بــر و حقــوق اساســی زنــان اســت. بــه غیــر از کــود 

ــدارد،  ــود ن ــاره وج ــن ب ــنی در ای ــح و روش ــوع رصی ــن موض ــایر قوانی ــزا، در س ج

امــا از البــای آن هــا امــکان ممنوعیــت آن وجــود دارد. کــود جــزا راه میانــه را در 

اتخــاذ کــرده اســت؛ نــه بــه آن کامــا اجــازه داده اســت و نــه آن را کامــا ممنــوع 

قــرار داده اســت. بنابرایــن، بــرای ممنوعیــت کامــل ایــن نقــض رصیــح حقــوق 

بــر بایــد قوانیــن افغانســتان،  تعدیــل و تجدیــد گردیــده و معاینــه اجبــاری آن را 

جــرم قلمــداد منــوده، مرتکــب را مجــازات کنــد.

منابع

1-بختیــاری،  محمــد ارشف، بررســی معاینــة دوشــیزگی و پیامدهــای آن از نظــر 

فقــه،  حقــوق و علــم، کابــل: نــر واژه،  چــاپ ســوم، 1٣97.

2-یاس،  افسانه، روزنامه صبح کابل، سال اول، شامره 115. عقرب 1٣98.
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٤- عاملــی،  احســان اللــه، طــب عدلــی، کابــل: انتشــارات ســعید، چــاپ چهــارم 

ســال 1٣91.

٣- قانون اساسی افغانستان 1٣82.

٤-قانون منع خشونت علیه زن 1٣88.
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چکیده

اگــر می گفتنــد کــه فانــی طــاق  در گذشــته ها 

گرفتــه اســت، باعــث تعجــب همــه بــود. ولــی اکنــون 

پدیــده طــاق، اکــرث خانواده هــا را گرفتــار کــرده 

اســت و در یــک فامیــل حداقــل یکــی از اقــوام آن هــا 

ــده اند.  ــه رو ش ــاق رو ب ــده ط ــا پدی ب

ــام  ــن مت ــون در بی ــا اکن ــخ ت ــدای تاری ــواده از ابت خان

اجتامعــی،  نهــاد  عنــوان اصلی تریــن  بــه  جوامــع 

متدن هــا  فرهنگ هــا،  منشــأ  و  جوامــع  زیر بنــای 

ــن  ــان مؤثرتری ــت. همچن ــوده اس ــت ب ــخ بری و تاری

عامــل انتقــال فرهنــگ و رکــن بنیــادی جامعــه اســت. 

ــت و رشــد شــخصیتی  ــه هوی ــواده ب انســان ها در خان

ــه  ــد جامع ــی و رش ــب بالندگ ــد و موج ــت  می یابن دس

می شــوند. بــا  این حــال، یکــی از پایه هــای سســت 

شــدن بنیــان خانــواده طــاق اســت کــه ســاختار 

خانــواده را شــدیدا تهدیــد می کنــد. 

طــاق باعــث نابــودی کانــون گــرم زندگــی اســت 

خانــواده  اعضــای  بــر  ناپذیــری  جــران  اثــرات  و 

می گــذارد. طــاق خامتــه دادن به پیونــد زناشــویی 

تحــت رشایــط خــاص قانونــی، رشعــی و عرفــی اســت 

به یک دیگــر  نســبت  شــوهر  و  زن  آن  از  پــس  کــه 

حقــوق و تکالیفــی ندارنــد.

ــای  ــرات در گزارش ه ــت ه ــی والی ــه خانوادگ  محکم

خــود تخمیــن زده اســت کــه در ســال 1٣97 از هــر 

٦ ازدواج یــک مــورد آن به جدایــی ختــم شــده اســت. 

ــردان  ــن م ــن مــدت بیشــرین طــاق در بی کــه در ای

ســونیا رساج، دانــش آموختــه 

هــرات  دانشــگاه  حقــوق 

از  یکــی  ایشــان  اســت. 

دانــش آموخته هــای برنامــه 

کلینیــک حقوقــی و محکمــه 

در  خشــونت  منــع  متثیلــی 

موسســه  در   2019 ســال 

حقــوق بــر و محــو خشــونت 

بــوده اســت.
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ــا 29 ســال رخ داده اســت. ــان 25 ت ــا ٣٤ و زن ٣0 ت

وجــود فرزنــد بعــد از طــاق از جملــه مشــکاتی اســت کــه گریبــان مــادر 

را می گیــرد و مــادر دارای فرزنــد، امــکان ازدواج دوبــاره را نخواهــد داشــت، 

ــی  ــم متایل ــردان ه ــد. م ــد ش ــکات خواه ــار مش ــدد دچ ــس از ازدواج مج ــا پ ی

ــد.  ــد دار ندارن ــان فرزن ــا زن ــه ازدواج ب ب

کلیــد واژه: ازدواج، طــاق، فرهنــگ، متــدن، رشــد شــخصیتی، قانونــی، رشعی، 

عرفی

مقدمه

طــاق حــال اســت، امــا تلخ تریــن حــال خــدا. در گذشــته ها، طــاق اصــا در 

خانواده هــا جایــی نداشــت. زن و مــرد بــا متــام مشــکاتی کــه بــا هــم داشــتند، 

ــا  ــی از آن ه ــر کس ــاختند و اگ ــر می س ــای هم دیگ ــا و بدی ه ــام خوبی ه ــا مت ب

دربــاره مشکات شــان می پرســید، می گفتنــد: چــاره ای نــدارم! می ســوزم و 

ــم. ــر فرزندان ــط به خاط ــازم. فق می س

ــات  ــی اوق ــت. بعض ــرای خانواده هاس ــنایی ب ــیار آش ــام بس ــاق ن ــروزه ط ــا ام ام

ــرای زوج و  ــه دادن ب ــوان ادام ــه ت ــود ک ــف بار می ش ــگ و اس ــان تن ــه چن عرص

زوجــه باقــی منی مانــد. هرچنــد هــم زن و هــم مــرد آســیب های زیــادی را 

متقبــل می شــوند، امــا طــاق بیشــر مشــکات را بــرای زن به همــراه دارد.

ــه دارد،  ــد مرحل ــاق دادن چن ــت ط ــن و درخواس ــاق گرف ــه ط هامن طوری ک

آثــار آن روی زنــان چنــد مرحلــه دارد. یعنــی زنــان قبــل از طــاق گرفــن، فکــر 

ــن  ــور دور از ذه ــن تص ــد. ای ــر می آین ــکات ب ــس مش ــای از پ ــد به تنه می کنن

ــد  ــه بتوانن ــیده اند ک ــدی رس ــطح رش ــه س ــه ب ــتند ک ــی هس ــت! زنان ــم نیس ه

ــه  ــگ و ارزش جامع ــرف، فرهن ــفانه ع ــا متاس ــد، ام ــل کنن ــان را ح ــکات ش مش

بــر زندگــی فــردی و اجتامعــی زنــان تاثیــر زیــادی دارد.  از مشــکات اقتصــادی 

ــوم،  ــت، ق ــل، دوس ــوی فامی ــه از س ــه روی زن مطلق ــاق ب ــب زدن ط ــا برچس ت

همســایه هــا و... حتــا خانــواده زن هــم بــه چشــم حقــارت بــه زنــان مطلقــه نــگاه 

می کننــد. به همیــن دلیــل مشــکات زنــان بعــد از طــاق بســیار بیشــر از 

ــت. ــک اس ــای تیوری گفته ه
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قباحــت ایــن حــال مذمــوم بــر کســی پوشــیده نیســت، ولــی آنچــه کــه جــای 

بحــث دارد وضعیــت زنــان بعــد از طــاق اســت کــه در ایــن مقالــه مــورد بحــث و 

ــرد. ــرار می گی ــی ق بررس

مفهوم طالق

طــاق به معنــای پایــان دادن رابطــه ی زناشــویی می باشــد و معمــوال زمانــی 

اتفــاق می افتــد کــه اســتحکام رابطــه زناشــویی از بیــن مــی رود و میــان زوجیــن 

ــود.  ــاد می ش ــش ایج ــازگاری و تن ناس

طالق، تقریق و خلع چیست؟

در قانــون مدنــی افغانســتان ماده هــای مختلفــی در بــاره طــاق و تفریــق و 

ــت: ــده اس ــر آم ــه رشح زی ــع  ب خل

مــاده 1٣5 قانــون مدنــی افغانســتان: »طــاق عبــارت اســت از انحــال رابطــه 

ــه الفاظــی کــه  زوجیــت در حــال و آینــده، بیــن زوجیــن؛ یعنــی زن و شــوهر، ب
وقــوع طــاق رصاحتــاً از آن افــاده شــده بتوانــد.«1

ــی 197  ــاده 1٣1 ال ــه از م ــتم ق.م.ا ک ــث هش ــال ازدواج در مبح ــکام انح اح

اســت، بیــان شــده اســت. »طــاق و جدایــی، زمانــی پیــش می آیــد کــه زندگــی 

مشــرک، بــر زن و مــرد ناممکــن شــود.« از ســویی هــم در ق.م.ا کــه از احــکام 
رشیعــت گرفتــه شــده اســت، طــاق از جملــه صاحیت هــای مــرد آمــده اســت. 2

یکــی از اســباب جدایــی در قانــون مدنــی افغانســتان تفریــق اســت کــه از جانــب 

ــاالت  ــق در ح ــتان تفری ــی افغانس ــون مدن ــر به قان ــردد. نظ ــدام می گ ــه اق زوج

ــد: ــاق می افت ــل اتف ذی

• تفریق به سبب عیب

• تفریق به سبب رضر 

• تفریق به سبب عدم انفاق

۱. قانون مدنی افغانستان )۱۳۵۵ش(. جریده رسمی۳۵۳، ماده)۱۳۵( )۱(.

۲. هامن ماده ۱۳۵ )۲(.
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• تفریق به سبب غیاب 1

ــوهر  ــی از ش ــان جدای ــد خواه ــورد می توانن ــان در ٤ م ــام زن ــورت ع ــس به ص پ

ــوهر از  ــود داری ش ــوهر، خ ــدت ش ــی  م ــت طوالن ــد از: غیاب ــه عبارتن ــد ک گردن

دادن نفقــه، مبتــا شــدن شــوهر به یــک مــرض صعب العــاج و عیــب شــوهر. در 

ــم: ــح می ده ــر توضی ــق را بیش ــث تفری ــورد از بح ــا دو م این ج

1( ندادن نفقه

نفقــه عبــارت اســت از همــه نیازهــای متعــارف و متناســب بــا وضعیــت زن از قبیل: 

مســکن، البســه، غــذا، اثــاث منــزل، هزینه هــای درمانــی و غیــره کــه شــوهر مکلف 

به پرداخــت آن می باشــد. قانــون مدنــی در ایــن بــاره رصاحــت دارد؛ نفقــه زوجــه 
مشــتمل اســت بــر طعــام، لبــاس، مســکن و تــداوی ماناســب به تــوان مالــی زوج. 2

به طــور مثــال، بحــث اعتیــاد شــوهر از مســایلی اســت کــه مــرد تــوان پرداخــت 

نفقــه خانــواده خــود را نــدارد و از ایــن رو زن هــم به خاطــر مخــارج زندگــی خــود 

رو بــه کار مــی آورد و پــول مخــارج مــورد نیــاز خانــواده را فراهــم می ســازد. ولــی 

ــت  ــول به دس ــه زور، پ ــوهر ب ــه ش ــت ک ــده اس ــاهده ش ــوارد مش ــیاری از م در بس

آوردۀ همــرش را می گیــرد و خــرج مــواد مخــدر می کنــد. در چنینــن مواقعــی 

ــود.  ــق می ش ــتار تفری زن خواس

ــرگاه  ــت دارد: »ه ــن رصاح ــاره چنی ــن ب ــاده 191 ق.م.ا در ای ــم م ــویی ه از س

زوج از ادای نفقــه امتنــاع ورزد، در حالی کــه ظاهــراً مالــک دارایــی نبــوده و 

عجــز وی از ادای نفقــه نیــز ثابــت شــده نتوانــد، زوجــه می توانــد مطالبــه تفریــق 

ــون آمــده اســت: »اگــر زوج عجــز خــود را از  ــد.« در مــاده 192 همیــن قان منای

ادای نفقــه ثابــت منایــد، محکمــه ٣ مــاه بــه او مهلــت می دهــد؛ کــه اگــر بــاز هــم 

ــد محکمــه حکــم طــاق را صــادر می کنــد.« ــوان باقــی مبان زوج نات

2( درخواست سکس مقعدی

بــر اســاس معلوماتی کــه در ایــن اواخــر از محکمــه هــرات دریافــت کــردم، یــک 

۱. قانون مدنی افغانستان)۱۳۵۵ش(. جریده رسمی ۳۵۳، ماده ۱۷۶ الی ۱۹۷.

۲  . قانون مدنی افغانستان)۱۳۵۵ش(. جریده رسمی ۳۵۳، ماده)۱۱۸(.  
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ــا درخواســت  ــود ت ــه کــرده ب ــع خــود به محکمــه مراجع ــم همــراه وکیل مداف خان

تفریــق کنــد. وقتــی جویــای دلیــل شــدم، گفــت کــه دلیــل اصلــی درخواســت 

ــت. ــوده اس ــوهرش ب ــروع ش غیر م

 او افــزود شــوهرش برایــش فیلم هــای غیراخاقــی منایــش می دهــد و از او 

می خواســته کــه در کنــار رابطــه عــادی جنســی، رابطــۀ مقعــدی نیــز بــا او برقــرار 

ــه  ــچ خشــونت دیگــری از ســوی شــوهر صــورت نگرفت ــه هی ــن قضی ــد. در ای کن

ــود. کــه پــس از تشــخیص  ــود؛ رصف تقاضــای لواطــت شــده و انجــام شــده ب ب

طــب عدلــی، محکمــه درخواســت تفریــق را تاییــد و شــوهر ایــن خانــم را بــه 7 

مــاه حبــس محکــوم بــه مجــازات کرد.)تفریــق بــه ســبب رضر(

قانــون مدنــی افغانســتان در مــاده 18٣ هــم در ایــن مــورد چنین رصاحــت دارد: 

»هــرگاه زوجــه از اثــر معــارشت بــا زوج، رضری را ادعــا کنــد کــه دوام معــارشت را 

در چنیــن حالــت بیــن امثــال زوجیــن غیــر ممکــن گردانــد، می توانــد از محکمــه 
مطالبــه تفریــق مناید.«1

مطابــق مــاده 15٦ ق.م.ا خلــع، عبــارت اســت از، انحــال عقــد ازدواج در بــدل 

ــاق  ــت ط ــه صاحی ــردازد. از آن جایی ک ــرای زوج می پ ــه آن را ب ــه زوج ــی ک مال

ــردان  ــیاری از م ــذا بس ــت، ل ــرد اس ــامی از آن م ــت اس ــون و رشیع ــق قان مطاب

جامعــه از آن ســوء اســتقاده می کننــد و حــق زنــان را از آنــان ســلب می مناینــد. 

ــر او را  ــه مه ــرای اینک ــد، ب ــاق ده ــرش را ط ــد هم ــرد بخواه ــرگاه م ــا ه مث

نپــردازد، متوســل به خشــونت شــده و زن را وادار می کنــد کــه درخواســت 

ــرد. ــق منی گی ــه زن تعل ــر ب ــورت مه ــرا در آن ص ــد. زی ــق منای تفری

ــوهر  ــه ش ــروس به خان ــاس ع ــا لب ــد: »ب ــروس می گوین ــت به ع ــی اس رضب املثل

رفتــی، بــا کفــن بیــرون می شــی.« و در صــورت طــاق تصمیــم گیرنــده مــردان 

هســتند و نــگاه جامعــه بــه زن مطلقــاً منفــی اســت.

ــرات  ــوص ه ــتان به خص ــرب افغانس ــرد در غ ــی زن و م ــث جدای ــه باع عواملی ک

می گــردد عبــارت از: نفقــه نــدادن، نــکاح بــدل، اعتیــاد به مــواد مخــدر، ازدواج 

زیــر ســن، عــدم اعتــامد به هم دیگــر، مداخلــه دیگــر اعضــای خوانــواده، فقــر و 

مشــکات اقتصــادی، آزار و اذیــت، و لــت و کــوب، درخواســت ســکس مقعــدی، 

۱. هامن، ماده ۱۸۳.
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ناتوانــی جنســی، عقامــت و... از انگیزه هــای اصلــی درخواســت طــاق اســت.

محکمه هــای خانوادگــی در افغانســتان، به ویــژه در هــرات یکــی از مزدحم تریــن 

اداره هــای ایــن شــهر اســت. ایــن شــهر شــبیه ده کــدۀ کوچکــی اســت  کــه مــردم 

ــمی و  ــتگی جس ــار خس ــا آث ــان ب ــتند. زن ــری هس ــال پرخاش گ ــرثا در ح آن اک

روانــی و حتــا نشــانه های رضب و شــتم روی چوکی هــای کنــار دیوارهــای 

صحــن محکمــه نشســته اند. بــا وجــود رسوصــدای داخــل دهلیزهــا، نجواهــای 

زنانــی کــه در بــاره خشــونت شــوهر و یــا خانــواده شوهران شــان بــا هــم صحبــت 

ــد. ــه زده ان ــه دیوارهــا تکی ــی ب ــردان عصبان ــد شــنیده می شــود. م می کنن

ــت:  ــته اس ــاق نوش ــای ط ــاره پیامده ــناس، در ب ــواه، روانش ــن خیرخ خیرالدی

»تاثیــر مســتقیم طــاق و تفریــق، تزریــق عواطــف رنجــور و بیامرگونــه از جملــه 

تــرس، خشــم، گیجــی و وحشــت زده گی اســت. طــاق در درجــه نخســت نتیجــه 

آن  وارد  ناخواســته  به صــورت  کــودکان  و  اســت  بزرگ ســاالن  درگیری هــای 

ــد  ــدت آزار می ده ــودکان را به ش ــت، ک ــدم امنی ــس ع ــان ح ــوند. هم چن می ش

و آن هــا از بازگــو کــردن رشایــط خانــواده خــود احســاس رشم ســاری می کننــد.«

وقتــی زن طــاق می گیــرد، قضاوت هــای بدبینانــه دیگــران آغــاز می شــود 

ــاق  ــل از ط ــکات قب ــی مش ــی ورزد و از طرف ــاع م ــامع امتن ــور در اجت و از حض

و فشــارهای روحــی و روانــی در دوران طــاق ســبب می شــود زن از ازدواج 

مجــدد دوری کنــد. گاهــی نیــز دیــده می شــود کــه زن بعــد از طــاق در جامعــه 

ادعــای  و  گفــن  بــه دروغ  مجبــور  مــردم  پرســش گرانه  نگاه هــای  به خاطــر 

متأهــل بــودن، می شــود.

در بعضــی مــوارد زنــان پــس از طــاق به علــت تجربه هــای دردناکــی کــه از 

زندگــی قبلــی خــود داشــتند؛ حــارض نیســتند تجربه هــای مشــابهی را بپذیرنــد. 

همچمنــان زنــان بــه دلیــل مشــکات زندگــی کــه درون خانــواده و هــم بیــرون 

خانــواده دارنــد مجبــور بــه تشــکیل خانــواده میشــوند. ولــی اکــرثاً انتخــاب هــای 

ــا مــرد میانســالی  ــا ســوم مــردی میشــوند، ی ــا همــر دوم و ی ــد؛ ی خوبــی ندارن

را بــه همــری  برمیگزیننــد و یــا بــه گفتــه هــای عامیانــه زن ُمــرده ای را قبــول 

میکنــد کــه از زن فــوت شــده ی خــود چندیــن اوالد دارد. هیچ زنــی آرزوی ازدواج 

در چنیــن رشایطــی را نــدارد ولــی هســتند اشــخاصی کــه از روی مجبــوری تــن 
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ــد. ــا می دهن ــن ازدواج ه به ای

ــط بعــد  ــاره رشای ــراد درب ــه ای. قبــل از طــاق اف ــد مرحل طــاق امــری اســت چن

از طــاق خــود دیــد مثبتــی دارنــد و فکــر می کننــد به تنهایــی می تواننــد از 

پــس همــه مشــکات خــود برآینــد. امــا بــا وجــود فرهنــگ و ارزش هــای جامعه کــه 

ــد.  ــق منی یاب ــکار تحق ــن اف ــذارد، ای ــر می گ ــی تاثی ــردی و اجتامع ــی ف ــر زندگ ب

طــاق ســبب ایجــاد معضــات فــردی و اجتامعــی متعــددی نیــز می شــود و امــا 

ــی  ــی و فرهنگ ــات اجتامع ــه به مختص ــا توج ــا ب ــور م ــاق در کش ــای ط پیامده

ــت.  ــر اس ــیار نامطلوب ت بس

پدیــده شــوم طــاق پیامدهــای منفــی زیــادی هــم بــرای زنــان و هــم مــردان در 

ــان  ــا زن ــاق  بیشــر ب ــد از ط ــکات بع ــب مش ــی به مرات ــی خواهــد داشــت ول پ

همــراه خواهــد بــود.

عوامل و پیامدهای پس از طالق

طــاق بــرای زنــان بیش تریــن پیامدهــا اجتامعــی و فرهنگــی دارد. زنــان بعــد از 

طــاق از برداشــت منفــی دیگــران هــراس داشــته و چــون در معرض قضاوت هــای 

منفــی دیگــران قــرار می گیرنــد، دچــار رسگردانــی پــس از طــاق می شــوند. 

به خصــوص مزاحمت هــای جنســی از جملــه چالش هایــی جــدی پــس از طــاق 

اســت.

1( مشکالت روحی و روانی

طــاق بــا یــک بحــران عاطفــی آغــاز می شــود و بــه مــرور زمــان ابعــاد حادتــری 

ــد.  ــول می کش ــیار ط ــادی بس ــت ع ــه حال ــن ب ــان برگش ــا زم ــد. ت ــدا می کن پی

مثــل اختــاالت رفتــاری، اضطــراب و اســرس، افردگــی ناکامــی، ماتم زدگــی، 

ــان از لحــاظ احساســی زود ُخــرد  نگرانــی، تــرس از آینــده، وحشــت و غیــره. زن

می شــوند، وقتــی می بینــد زندگی ای کــه بــا هــزار امیــد و آرزو آغــاز کــرده 

ــر  ــد و ه ــه می دوان ــش ریش ــدی در دل ــاس و ناامی ــت، ی ــیده اس ــرو پاش ــود، ف ب

ــاند. زن  ــی می کش ــرز افردگ ــا م ــان را ت ــی زن ــود و گاه ــرده تر می ش روز گس

بیشــر از مــرد احســاس شکســت می کنــد کــه چــرا نتوانســته انتخــاب درســتی 
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در زندگــی اش داشــته باشــد و یــا بــا وجــود انتخــاب درســت ، در ادامــه زندگــی 

نتوانســته اســت بــا مشــکاتش کنــار بیایــد و بــا آن هــا دســت و پنجــه نــرم کنــد. 

ــد  ــا رسزنــش کنن ــد ی ــا او را دل داری دهن ــد ی از طرفــی اطرافیانــش ســعی دارن

کــه ایــن خــود عامــل فشــارهای روحــی اســت کــه پــس از طــاق روحیــه زن را 

مــی آزرد.

2( تزلزل در هویت فردی و اجتامعی

از دســت دادن پایــه هــای هویــت و منزلــت اجتامعــی، نخســتین مشــکلی اســت 

کــه زن پــس از طــاق تجربــه میکنــد. موقعیــت یــک زن مطلقــه در ذهــن دیگــران 

و در فرهنــگ مــا، حتــی اگــر زن دارای تحصیــات عالــی، موقعیــت اجتامعــی و 

... باشــد، بــاز هــم هویــت او بــر اســاس هویــت همــرش مــورد قضــاوت قــرار مــی 

گیرد.

از آســیب هــای اجتامعــی کــه زنان بعــد از طاق در اجتــامع پیدا میکنند، از دســت 

دادن حامیــت هــای اجتامعــی، انــزوا، کاهــش روابــط اجتامعــی، احســاس عــدم 

امنیــت، طــرد شــدگی، نگــرش اخــاق منفــی جامعــه، برچســب هــای اجتامعــی، 

بازخوردهــای منفــی دیگــران، آزار و خشــونت هــای آشــکار و پنهــان جنســیتی و ... 

میباشد.

3( تشدید مسؤلیت ها برای خانم ها

گاهــی طــاق موجــب عمیق تــر شــدن فقــر در میــان زنانــی می شــود کــه 

مســؤلیت فرزندانشــان را به عهــده دارنــد. هزینه هــای زندگــی، تفریحــات و 

حتــا تغذیــه مناســب را بــرای زنــان از بیــن می بــرد و زن بــه تنهایــی بایــد همــه 

نیازهــای فرزنــدان را بــرآورده ســازد. رضوریــات اقتصــادی چنیــن می طلبــد 

کــه زنــان مطلقــه بــا تشــکیل خانواده هــای جدیــد به ترمیــم روحــی و رفــع 

نیازمندی هــای خــود بپردازنــد. امــا چنیــن رشایطــی بــرای آن هــا بــه خصــوص 

در جامعــه مــا، فراهــم نیســت و به همیــن دلیــل هــم ناامنــی و احســاس ناامنــی 

و هــم احتــامل ورود آنــان به فعالیت هــای بزهکارانــه، به دلیــل نیازهــای مالــی و 

جنســی، افزایــش می یابــد و مشــکات اقتصــادی اعــم از تامیــن مســکن، شــغل 
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و تامیــن مایحتــاج زندگــی، حمــل مشــکات اقتصــادی کــودکان، از پیامدهــای 

اقتصــادی طــاق بــرای زنــان اســت.

4( عدم امنیت برای زنان

زنــان مطلقــه بســیار کــم داوطلــب ازدواج مجــدد و همچنــان زنــان بعــد از طــاق 

از گزنــد هــوس هــا و نــگاه هــای عجیــب مــردم در امــان نیســتند و حتــی بعــد 

ــان  ــه زن ــادی در خصــوص رابطــه هــای نامــروع ب از طــاق پیشــنهاد هــای زی

مطلقــه داده مــی شــود کــه ایــن پیشــنهادات امنیــت روحــی و روانــی زن را برهــم 

ــی  ــد خیل ــه کار باش ــغول ب ــی مش ــک محیط ــه ای در ی ــر زن مطلق ــزد. اگ میری

اتفــاق مــی افتــد کــه موضــوع طــاق خــود را پنهــان منایــد. چــون در صــورت 

برمــا شــدن آن، آنقــدر اذیــت شــان میکننــد تــا آنهــا بــا دعــوت همــکاران بــرای 

ــی  ــه زن ــض اینک ــه مح ــروزه ب ــد. ام ــت دهن ــخ مثب ــی پاس ــه جنس ــن رابط داش

ــته و  ــه وی داش ــع ب ــم طم ــه چش ــره هم ــد و غی ــس و کارمن ــد، از رئی ــه ش مطلق

توقــع دارنــد کــه زن مطلقــه نیــاز جنســی شــان را پاســخ دهــد. بــه طبــع اگــر 

ــیده  ــه کش ــد زمین ــته باش ــادی داش ــا اقتص ــا خصوص ــی ی ــکل خانوادگ زن مش

شــدنش بــه فســاد اخاقــی زیــاد میشــود. البتــه زنــان مطلقــه معمــوال در ابتــدا 

بــه شــدت در مقابــل ایــن فشــارها مقاومــت میکننــد و آســیب هــم میبننــد. امــا 

وقتــی میبننــد ایــن یــک داســتان غیرقابــل حــل اســت و ازدواجــی هــم صــورت 

ــد و معشــوقه مــردان  ــن میدهن ــط ت ــن رواب ــه ای ــرد، متاســفانه کــم کــم ب منیگی

متاهــل میشــوند.

گفتــه هــا حاکــی ازآنســت کــه حــدود ٪85 خانــم هــا بعــد از طــاق متایلــی بــه 

ازدواج مجــدد ندارنــد و اکــرث خانــم هایــی کــه طــاق میگیرنــد در ســنین بیــن 2٤ 

الــی ٣0 ســالگی قــرار دارنــد، یعنــی در اوج جوانــی خــود قــرار دارنــد. در ذیــل بــه 
چنــد مــورد از عوامــل عــدم متایــل زنــان بــه ازدواج مجــدد اشــاره میشــود:1

علل و عوامل عدم متایل زنان به ازدواج مجدد

در جامعــه زنــان مطلقــه از اعتبــار کم تــری بــرای ازدواج برخــوردار هســتند. لــذا 

۱. https://www.bbc.com
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ــا توقعــات  ــد ب ــد و مجبور ن ــان دیگــر حــق انتخــاب آزاد را ندارن ــن زن ــت ای اکرثی

خواســت گار جدیــد خــود کنــار بیاینــد و بــا رشایــط آن هــا تــن بــه ازدواج بدهنــد. 

گاهــی رفتــار جامعــه بــا زنــان مطلقــه طوری ســت کــه احســاس می کننــد دیگــر 

جایــی در جمــع ندارنــد. فــرد مطلقــه نــه مجــرد محســوب می شــود و نــه متاهــل. 

جامعــه هــم جایگاهــی مناســبی بــرای آنــان قایــل نیســت و نگــرش منفی نســبت 

به آن هــا نشــان می دهــد کــه گویــی آنــان از متایــات و خواهش هــای نفســانی 

ــد و  ــودداری کرده ان ــی خ ــای زندگ ــن واقعیت ه ــرده، از پذیرف ــروی ک ــود پی خ

منافــع خــود را بــر مصالــح خانــواده ترجیــح داده انــد.

1( افرسدگی بعد از طالق

پروســه طــاق در درون خانــواده طوالنــی و مشــکل زا  اســت؛ نظــام خانــواده از 

ــد.  ــه می بینن ــی صدم ــی و عاطف ــاظ روح ــان از لح ــود و زن ــته می ش ــم گسس ه

آن هــا احســاس می کننــد، دنیــا بــررس رسشــان خــراب می شــوند و تــا مدت هــا 

و بعضــاً بــرای همیشــه روحیــه خــود را میبازنــد. نســبت به مــردان بدبیــن 

ــد.  ــامد می بینن ــل اعت ــر قاب ــان غی ــردان را یک س ــه م ــوند و هم می ش

ــت و  ــواده رف ــنا و خان ــت، آش ــه دوس ــره به خان ــدون دل ه ــاق ب ــل از ط ــان قب زن

ــته  ــر در گذش ــا اگ ــود. مث ــدود می ش ــاق مح ــد از ط ــی بع ــد، ول ــد می کردن آم

خانــه خواهــر خــود می رفتــه، حــاال خواهــر نگــران رفــت و آمــد خواهــر مطلقــه 

جوانــش اســت، چــون باالخــره همــر او هــم مــرد اســت. نــه تنهــا اقــوام، دربــاره 

ــا او  ــارشت ب ــدت از مع ــه ش ــان ب ــد. اطرافی ــاق می افت ــن اتف ــم همی ــتان ه دوس

می پرهیزنــد. اولیــن اتفــاق تنهــا شــدن و زیــر نگاه هــای معنــا دار قــرار گرفــن و 

ســپس گوشــه گیری و افردگــی را در قبــال خواهــد داشــت. چــون زن در ایــن 

ــد خــود را  ــا بتوان ــوام خــود اســت، ت ــد به همراهــی دوســتان و اق ــط نیازمن رشای

به رشایــط پیــش آمــده وفــق دهــد. در غیــر آن ممکــن اســت نیــاز )عاطفــی( او را 

ــاط نامــروع بکشــاند. به ســوی ارتب

2( وجود فرزند

ــاهد  ــه ش ــی ک ــرا کودک ــذارد، زی ــودکان می گ ــاالی ک ــی ب ــرات منف ــاق تاثی ط
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طــاق پــدر و مــادر خــود بــوده و دعواشــان را شــاهد بوده، دچــار نابســامانی های 

بیشــری او شــده اســت. از طــرف دیگــر طــاق بــاالی روحیــه کــودکان اثــر بــدی 

ــی  ــواده معضل ــن خان ــدن و نداش ــا مان ــدن، تنه ــرد ش ــاس ط ــذارد. احس می گ

ــکلی که  ــن مش ــد. مخرب تری ــت می کن ــاق اذی ــس از ط ــا را پ ــه بچه ه ــت ک اس

زن بــه آن مواجــه اســت، وجــود فرزنــد و تحــت رسپرســتی گرفــن فرزندان اســت. 

مــادر دارای فرزنــد، امــکان ازدواج مجــدد پیــدا منی کنــد. مــردان هــم متایلــی 

بــه ازدواج بــا زنــان مطلقــه دارای فرزنــد ندارنــد.

بســیاری از مــردان بعــد از طــاق به علــت انتقــام جویــی، اجــازه منی دهنــد زن 

فرزنــدش را ببینــد و از ایــن طریــق او را آزار و اذیــت می کنــد.

3( خرافات و رسوم اشتباه

عنعنــات،  و  رســم  دارای  خرافاتــی  مــردم  و  افغانســتان  ســنتی  جامعــه  در 

به جــای هــم دردی بــا زنــان مطلقــه آن هــا را بیشــر جریحــه دار می کننــد. مثــا 

ــران  ــا دخ ــد ب ــل دارن ــردان متای ــتند و م ــره نیس ــر باک ــد، دیگ ــا می گوین به آن ه

ــدن  ــرد مان ــث مج ــه باع ــر اینک ــاوه ب ــائل ع ــه مس ــد. این گون ــره ازدواج کنن باک

زنــان مطلقــه می شــود، راه را بــه روی روابــط نامــروع بــاز می کنــد و حتــا 

ــا  ــد ت ــکارت رو می آورن ــم ب ــه به ترمی ــت ک ــده اس ــده ش ــیاری دی ــواردی بس در م

امــکان ازدواج شــان میــر شــود. به دلیــل نــگاه منفــی مــردان به زنــان مطلقــه، 

ــد. در  ــل رو می آوردن ــن عم ــوع به ای ــن موض ــر ای ــان به خاط ــا، زن ــی وقت ه خیل

ــان  ــده، بدن هایش ــی ش ــان تلق ــا شوهران ش ــدران ی ــوال پ ــان ام ــتان، زن افغانس

ــذاری  ــودن، ارزش گ ــاک ب ــاس پ ــر اس ــوده و ب ــردان ب ــل م ــرول کام ــت کن تح

می شــوند. 

ــه  ــک جامع ــان های ی ــی انس ــائل در زندگ ــنتی به مس ــگاه س ــرف، ن ــع ع در واق

می باشــد کــه بــه درازای تاریــخ در بطــن آن جامعــه جایــگاه خاصــی دارد 

و در بعضــی مــوارد عــرف جامعــه قوی تــر از قانــون عمــل می کنــد. یکــی از 

ــف  ــوز تعری ــه اســت. یعنــی هن ــن جامع ــان در ای ــکارت زن ــوارد، مســأله ب ــن م ای

اکرثیــت مــردم از یــک دخــر خــوب و نجیــب دســت نخوردگــی اوســت. بیشــر 

روشــنفکران جامعــه به ایــن بــاور هســتند کــه باکــره نبــودن مهــم نیســت، امــا در 
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ــان ازدواج کننــد. ــن زن ــا ای عمــل حــارض نیســتند کــه ب

4( وجود دخران سن باال

ــره،  ــاال و باک ــن ب ــا س ــران ب ــودن دخ ــات دارد. ب ــه در خراف ــکل ریش ــن مش ای

ــن  ــد دارای س ــی را هرچن ــر، دخران ــاب هم ــردان در انتخ ــود م ــث می ش باع

ــم  ــرض می کنی ــه ف ــوان ک ــای ج ــته ها مطلقه ه ــد. در گذش ــاب کنن ــاال را انتخ ب

ــر  ــی ص ــد از مدت ــره بع ــتند؛ باالخ ــن داش ــال س ــی ٣0 س ــنین 25 ال ــن س بی

ــن  ــا ای ــه حت ــد. ک ــاله ازدواج می کردن ــی ٣٦ س ــردی ٣٤ ال ــا م ــامً ب ــردن حت ک

ــته  ــرد ناخواس ــده ی تج ــر پدی ــه خاط ــروزه ب ــا ام ــتند. ام ــم داش ــان اوالد ه زن

دخــران، حتــا مــردان مطلقــه ٤5 الــی ٤8 ســاله به راحتــی بــا دخــران مجــرد 

ــد. ــاال ازدواج کنن ــن ب س

5( قبیح دانسنت ازدواج مجدد برای زنان

در جامعــه افغانســتان اجــازه همرگزینــی به زنــی کــه ســابقه ازدواج دارد، 

تقبییــح می کنــد.  را  ایــن مســأله  به نحــوی  و  منی دهــد 

بســتگی  عامــل  به یــک  فقــط  زنــان  مانــدن  مجــرد  علــت  صــورت  هــر  در 

دارد،افردگــی بعــد از طــاق. گزینــه هــای بعــدی را بایــد رسکــوب کننــد. مثــا 

ــد به رسکــوب نیازهــای طبیعــی  ــا کــی بای ــی کــه 2٣ ســال ســن دارد ت ــک زن ی

ــد؟ ــه ده ــود ادام خ

ازدواج مجــدد بعــد از طــاق، هامن طــور کــه حــق هــر مــردی اســت؛ حــق زنــان 

ــان  ــر زن ــادی دامن گی ــکات زی ــدم ازدواج، مش ــورت ع ــرا در ص ــت. زی ــم هس ه

ــم: ــاره می کن ــورد آن اش ــد م ــه به چن ــود ک ــه می ش جامع

1( مشکالت مالی

ــان بعــد از طــاق، مشــکات مالــی اســت. در بســیاری  مهم تریــن مشــکات زن

ــرصف  ــود من ــوق خ ــه حق ــم، از هم ــج و غ ــی از رن ــر رهای ــان به خاط ــوارد زن از م

می شــوند. از طرفــی شــاید خانــواده اش متکــن مالــی نداشــته باشــند و یــا 

ــا  ــام ب ــود حت ــی خ ــۀ راه زندگ ــن در ادام ــند. بنابرای ــده نباش ــادرش زن ــدر و م پ
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ــه  ــارج از خان ــرای کار خ ــا ب ــردان عم ــوند. م ــه رو ش ــادی روب ــکات اقتص مش

ســاخته شــده اند و نقــش اجتامعــی آن هــا نــان آوری بــرای خانــواده اســت امــا 

ــدان و رسوســامان  ــه تربیــت فرزن ــد و بیشــر ب ــان الزامــا چنیــن نقشــی ندارن زن

دادن خانــواده می پردازنــد. هــر چنــد کــه امــروزه، زنــان هــم گام بــا مــردان کار 

می کننــد و در اقتصــاد خانــواده نقــش موثــری دارنــد، امــا ایــن نقــش در قالــب 

ــد از  ــد بع ــک زن بخواه ــر ی ــود. اگ ــف می ش ــرد تعری ــال م ــک ح ــل و کم مکم

طــاق همــه مخــارج زندگــی اش را متحمــل شــود بــا دشــواری های زیــادی 

مواجــه خواهــد شــد.

مشــکل اقتصــادی بــرای زنــان کــم ســواد و فاقــد مهــارت حادتــر اســت. واکنــش 

اعضــای خانــواده نســبت بــه طــاق و جدایــی مختلــف اســت. در برخــی مــوارد 

ــا  ــه آن ه ــی ب ــادی و مال ــر اقتص ــده از نظ ــه کنن ــرد متارک ــه ف ــد ک ــا نگرانن آن ه

وابســته اســت. بســیاری از زنــان بعــد از طــاق شــغل خــود را از دســت می دهنــد 

و گاهــی بــه نــدرت ممکــن اســت بــه یــک زن مطلقــه اتاقــی اجــاره دهنــد. 

2( مزاحمت کردن افراد شهوت ران

ــاره ای  ــادی چ ــکات اقتص ــل مش ــوند به دلی ــدا می ش ــازه ج ــه ت ــی ک ــرث زنان اک

جــز مشــغول شــدن بــه کار ندارنــد. ایــن خــود باعــث دو مشــکل دیگــر اســت، 

اول اینکــه بــدن ظریــف آن هــا تحمــل کارهــای ســنگین را نــدارد و ممکــن 

ــراد شــهوت ران  ــب دیگــر اف اســت دچــار بیامری هــای جســمی شــوند و از جان

ــن  ــای ای ــد و از مزاحمت ه ــر می کن ــد براب ــا را چن ــمی آن ه ــتگی های جس خس

ــود. ــان نخواهــد ب اشــخاص در ام

3( بدبینی اقوام

زن مطلقــه، آزادی هــای دوران قبــل از ازدواج را نــدارد. حتــی نزدیک تریــن 

ــه او  ــان ب ــادا شوهران ش ــه مب ــد، ک ــرول می کنن ــش او را کن ــای اطراف خانم ه

میــل کننــد. اگــر بــا آنــان دو ســه بــاری رفــت و آمــد کنــد، دیگــر از او پذیــرای 

ــا  ــرد ســاالر، اگــر بخواهــد ب ــه م ــرای زندگــی در جامع ــه ب ــد. زن مطلق منی کنن

ــای  ــت و آمده ــد، رف ــی می دهن ــا او را آزار روح ــد، آن ه ــی کن ــواده اش زندگ خان
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او نظــارت می کننــد و خانواده هــا بــرای حفــظ آبــروی خــود می کوشــند از 

بنــاًء  کننــد.  جلوگیــری  جامعــه  حساســیت های  به دلیــل  او  معارشت هــای 

ــد. ــر می ده ــکل را تغیی ــوع مش ــه ن ــرد بلک ــن منی ب ــکلی را از بی ــاق مش ط

4( تنهایی همیشگی

ــر فــراز و نشــیب زندگــی، نگاه هــای زیــر چشــمی،  زن مطلقــه تنهــا در جــاده پ

حرف هــای نیــش دار، ســوءظن اطرافیــان، بــی کاری، بی خانــه ای، نگاه هــای 

هوس ران هــای اطرافیــان، مشــکل فرزنــدان، تلــف شــدن جوانــی و عمــر شــمۀ 

از مشــکات او اســت. زنــان مطلقــه، بــا بیشــر ایــن مشــکات آشــنایی دارنــد؛ 

این هــا حکایــات چنــدش آوری اســت، امــا اگــر دقیــق شــویم در رسزمیــن 

ــاور عــده ای  ــم. طوری کــه به ب ــز بســیاری را در ایــن بســر خواباندی خودمــان نی

غــم مطلقــه شــدن بــرای زن آن قــدر به انــدازه کافــی بــزرگ نیســت، الزم اســت بــا 

شــیوه های دیگــر او را آزار داد و به مــردۀ متحرکــش تبدیــل کــرد. شــاید در اوایــل 

زندگــی مجــردی بعــد از طــاق، به خاطــر بدبینــی زن نســبت بــه مردهــا، بتوانــد 

به تنهایــی بــا مشــکات دســت و پنجــه نــرم کنــد، امــا همیشــه منی تــوان تنهــا 

زندگــی کــرد و همیشــه هــم جــوان نخواهــد مانــد و بعــد از مدتــی نیــاز بــه همــدم 

و مونــس خواهــد داشــت. ازدواج دراولیــن فرصــت البتــه بعــد از رسکــوب منــودن 

مشــکات، بهریــن راه حــل خواهــد بــود؛ زیــرا بــا بــاال رفــن ســن، بــه تدریــج 

زمــان اندک شــانس بــرای ازدواج مجــدد را هــم از بیــن خواهــد بــرد.

نوت: مشکات اقتصادی مهم ترین عامل زمینه ساز طاق است.

ــاره می گویــد: »مدتــی شــوهرم  ــام مســتعار( زن 2٤ ســاله، در ایــن ب ســکینه )ن

بیــکار بــود و از اول زندگــی هــم شــغل درســتی نداشــت و منی توانســت از عهــده 

ــه  ــه خان ــدرم ب ــه پ ــزار آرزو از خان ــا ه ــم ب ــن ه ــد. م ــی برآی ــاده زندگ ــارج س مخ

ــل  ــتم تحم ــود و نتوانس ــده ب ــم را بری ــی امان ــی بی پول ــردم، ول ــوچ ک ــوهرم ک ش
کنــم و بــه محکمــه رفتــه و درخواســت تفریــق منــوده و از شــوهرم جــدا شــدم.1

اوایــل  بیــان داشــت: »در  زن مطلقــه دیگــر علــت طــاق خــود را چنیــن 

زندگی مــان خــوب بــود و همــه حــرت زندگــی مــا را داشــتند. امــا کمــی بعــد 

اخاقــش عــوض شــد، بــه مــن مشــکوک بــود و منی گذاشــت به تنهایــی جایــی 

۱. مصاحبه: شخص ایکس ) ۲۹ میزان ۱۳۹۸، رو در رو(.



در گذار از عرف به قانون92

بــروم. حتــا خانــه پــدر و مــادرم هــم اجــازه نداشــتم بــروم. تصمیــم گرفتــم بــاردار 

شــوم تــا شــاید اوضــاع بهــر شــود ولــی نشــد. و امــا بــا وجــود هــامن مشــکات 

به خاطــر فرزنــدم تصمیــم بــه ادامــه زندگــی کــردن بــا او را گرفتــم. تــا اینکــه ســه 

ســال قبــل اخــاق شــوهرم بــاز عــوض شــد. نــه دعــوا می کــرد، نــه بــه مــا کاری 

ــرس جــرأت نداشــتم از او بپرســم کــه چــی شــده. بعــدا  داشــت. مــن هــم از ت

ــا  ــا یــک زنــی دیگــر ازدواج کنــد و مــن هــم ب مشــخص شــد کــه مــی خواهــد ب

وجــود متــام مشــکات اعــم از مخالفــت خانــواده ام از این کــه به مــن گفتنــد اگــر 

جــدا شــوی دیگــر جایــی بــرای تــو در ایــن خانــه نیســت. بــا آن کــه پــس انــداز 

ــتم  ــورم، از او خواس ــر می خ ــکل ب ــده به مش ــتم در آین ــتم و می دانس ــی داش کم

یکــی از مــا دو تــا را انتخــاب کنــد کــه او هــم آن زن را انتخــاب کــرد. در نهایــت 

مــن مهریــه ام را بخشــیدم و حضانــت اوالدهایــم را گرفتــم و بــه صــورت توافقــی 

جــدا شــدیم.«

از او پرســیدم کــه طــاق چــه تاثیــری روی او داشــته می گویــد: »در اوایــل 

ــودم، از این کــه شــوهرم مــرا پــس زده  ــود، بســیار افــرده ب ــد ب خیلــی حــامل ب

ــم  ــتانم، رفت ــی از دوس ــنهاد یک ــه پیش ــت ب ــودم. در نهای ــت ب ــی ناراح ــود خیل ب

پیــش مشــاور و او خیلــی بــه مــن کمــک کــرد. ســعی کــردم از آن بعــد امیدوارتــر 

ــم.«  ــد کن ــت و آم ــردم بیشــری رف ــا م ــم ب ــم و ســعی می کن زندگــی کن

ــت:  ــواب گف ــتید؟در ج ــادی داش ــکات اقتص ــط مش ــه فق ــردم ک ــوال ک از او س

»نــه، یکــی از مشــکات دیگــر مــن، کــه خیلــی اذیتــم می کنــد، نگاه هــای 

ــودن زن هــا، نگاه شــان  ــه ب ــم مردهــا به خاطــر مطلق مــردم اســت. حــس می کن

به زن هــا خیلــی بــد اســت. مثــا به خــود مــن پیشــنهادات ناجــوری شــده مثــل 

ــن  ــه ای ــات ب ــا گاهــی اوق ــا فکــرش را هــم منی کــردم. حت ــن حت ــه م ســکس ک
فکــر می کنــم کــه کاش جــدا منی شــدم و می ســوختم و می ســاختم.«1

نتیجه گیری

از جملــه اهــداف ایــن مقالــه بررســی پیامدهــای بــه وجــود آمــده پــس از طــاق 

ــدان،  ــتی فرزن ــی، رسپرس ــامل افردگ ــل ش ــن عوام ــه ای ــت، ک ــان اس ــرای زن ب

۱. مصاحبه: شخص ایکس )۳۱ میزان ۱۳۹۸، تلفنی(.
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مشــکات اقتصــادی، تنهایــی، عــدم پذیــرش از طــرف خانــواده، فقــدان امنیــت 

در روابــط اجتامعــی و غیــره اشــاره منودیــم.

ــامت  ــر س ــاق ب ــت. ط ــه اس ــای جامع ــه از باور ه ــاق برگرفت ــوم ط درک و مفه

ــی  ــه اجتامعی_فرهنگ ــک مقول ــا ی ــاق نه تنه ــر، ط ــارت دیگ ــر دارد. به عب تاثی

اســت، بلکــه یــک تعییــن کننــده ســامت اجتامعــی نیــز اســت. بنابرایــن بــرای 

ــه  ــای تجرب ــیر دیدگاه ه ــف و تفس ــد کش ــه نیازمن ــان مطلق ــامت زن ــای س ارتق

ــددی  ــای متع ــه مولفه ه ــه آن ک ــت. نتیج ــاق اس ــده ط ــده پیچی ــدگان پدی کنن

در معنــا ســازی طــاق نقــش دارنــد کــه مشــمول پیامــد و تجــارب درک شــده، 

ــت. ــیت اس ــازی و جنس ــی، منادس ــای جمع ادراک، باوره

ــازگاری  ــی س ــا و چگونگ ــاق، پیامده ــوم ط ــد، مفه ــش ش ــه کوش ــن مقال در ای

ــه  ــد توج ــت بای ــود و در نهای ــه ش ــی گرفت ــث و بررس ــاق به بح ــد از ط ــان بع زن

داشــت کــه زنــان مطلقهــدر حــال تجربــه زیســن در جهــان پچیده تــر، ناامن تــر 

و دشــوارتری هســتند کــه امــکان درک همــه ابعــاد آن یــا وجــود نــدارد یــا 

ــت. ــت رس اس ــل دس ــختی قاب به س

در پایــان؛ بــرای حامیــت از زنــان مطلقــه نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و الیه بــردای 

از هرگونــه تفکــرات کهنــه و خرافــه پرســتی بــه اضافــه بدبینــی، بایــد زن طــاق 

گرفتــه بعــد از تحمــل و ســپری منــودن متــام مشــکات در جامعــه پذیرفتــه شــود 

و داشــن زندگــی آرام حــق اوســت. او هــم مانندبقیــه انســان اســت.

پیشنهادها

1- جدایــی و طــاق غــم انگیــز اســت، شــاید زخم هــای زیــادی از زندگــی 

مشــرک بــر روح و روان زن باقــی باشــد. پــس بایــد ســعی کنــد بــا وجــود برخــی 

ــی از  ــس یک ــپارد. پ ــه)ج( بس ــت الل ــه دس ــود را ب ــذرد و خ ــا بگ ــا از آن ه رفتاره

ــود،  ــامل خ ــش ش ــن بخش ــه ای ــت ک ــران اس ــش دیگ ــا بخش ــن راه کاره بهری

همــر، فامیــل و... می شــود.

2- زن مطلقــه به جــای گوشــه گیــری و دوری از جمــع، بایــد روابــط دوســتانه اش 

را گســرش دهــد. دوســتی ها خوشــی ها را دوبرابــر می کنــد.

٣- کوشــش کنــد رفــت و آمدهــای خــود را گســرش بخشــد، زیــرا می توانــد بــا 
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افــراد زیــادی آشــنا شــود و متوجــه نــکات مثبــت و منفــی آن هــا خواهــد شــد، و 

از ایــن رو بخشــیدن خــود و دیگــران برایــش آســان می شــود.

٤- ورزش مثــل دوای ضــد افردگــی عمــل می کنــد. پــس به خاطــر دور کــردن 

غم هــا، ورزش کنــد و بعــد از چنــد روز باعــث به وجــود آمــدن روحیه شــاد در 

خــود خواهــد شــد.

5- افردگــی بعــد از طــاق را همــه زنــان مطلقــه تجربــه می کننــد، امــا بحــران 

ــرای  ــل تشــدید افردگــی و اضطــراب ب ــن دالی ــی از اصلی تری ــی یک هــای مال

مطلقه هاســت. پــس زن مطلقــه بایــد بیشــر از هــر زمانــی متوجــه مخــارج خــود 

باشــد. بــا برنامه ریــزی پــول خــرج کنــد، یــا کاری پیــدا کنــد کــه کفــاف معــاش 

و زندگــی اش باشــد.

ــزوا بیــرون شــود و از غم هــا و حرف هــای دل اش بگویــد. حــرف  ٦- او بایــد از ان

زدن معجــزه می کنــد امــا بایــد هوشــیار باشــد ســفره دل اش را پیــش هر کســی 

پهــن نکنــد. قــرار نیســت همــه از متــام مشــکات او باخــر شــوند. او می توانــد 

حرف هــای دلــش را بــه دوســت صمیمــی و قابــل اعتــامدش روایــت کنــد. اگــر 

در اطــراف اش کســی نبــود از یــک مشــاور روان شــناس کمــک بگیــرد.

7- گاهــی اوقــات اشــخاصی بــه زنــان مطلقــه میگوینــد: هــر چــه زودتــر بــرای 

خــودت رشیــک تــازه پیــدا کــن و تنهــا منــان! و درد قبلــی هــم خــود بــه خــود 

ــار  ــه رسدچ ــان مطلق ــه زن ــت ک ــتباه ترین کاری اس ــن اش ــود. ای ــوش می ش فرام

می شــوند. عجلــه بــرای ورود بــه رابطــه جدیــد، مشکات شــان را چندبرابــر 

ــت  ــان فرص ــن، به خودش ــدن و دل بس ــق ش ــاره عاش ــل دوب ــد قب ــد. بای می کن

ــس  ــد. پ ــد را پذیرن ــت رس گذرانده ان ــه پش ــی را ک ــط و اتفاقات ــا رشای ــد، ت دهن

ــی  ــدت کوتاه ــا م ــل ت ــد، حداق ــه برگردن ــه آن نقط ــاره ب ــد دوب ــر منی خواهن اگ

به کســی دل نبندنــد.
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بررسی رابطه عدم طبقه بندی محابس زنانه
 با خشونت علیه زنان

چکیده

ــی  ــدارد و م ــی ن ــر مثبت ــواره تأثی ــدان هم ــازات زن مج

ــود.  ــع ش ــر واق ــز مؤث ــات نی ــرش انحراف ــد در گس توان

در یــک دیــدگاه کلــی زنــدان تأثیــرات عینــی و ذهنــی 

منفــی روی زندانیــان دارد. تأثیــرات عینــی شــامل 

و  آمــوزش  بــی کاری،  اشــتغال،  خانوادگــی،  زمینــه 

ــه  ــت. زمانی ک ــرم و ... اس ــکاب ج ــون ارت ــری فن یادگی

شــخصی را کــه بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه رفتــار 

انحرافــی کــرده اســت، به زنــدان می فرســتیم، او را وارد 

شــبکه ای از روابــط اجتامعــی منحرفانــی می کنیــم 

کــه در میــان آن هــا رفتــار انحرافــی تشــدید و تشــویق 

ــا نحــوه طبقه بنــدی مجرمــان  می شــود، ایــن مســأله ب

بــر اســاس مــدت حبــس، ســن، ســابقه جرمــی و 

وضعیــت ســامتی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. عــده ای از 

ــوی  ــر به س ــم دیگ ــا جرای ــنایی ب ــت آش ــان به عل زندانی

آن هــا گرایــش پیــدا می کننــد و در ایــن زمینــه جرایــم 

اخاقــی و رسقــت بیشــرین جاذبــه را بــرای مجرمــان 

دارد. از ایــن دیــدگاه در مجمــوع زنــدان تأثیــر آمــوزش 

خــود را بــر مجرمــان بی تجربــه و مبتــدی بــر جــای 

ارتــکاب  هزینــه  در  زنــدان  اثــر  اولیــن  می گــذارد. 

جــرم، کاهــش تأثیــر حبــس به عنــوان مجــازات در 

ــر  ــت. تغیی ــرم اس ــکاب ج ــرد از ارت ــی ف ــر بازدارندگ ام

به کارگیــری شــیوه های  و  اجتامعــی  ارزش هــای  در 

)مطالعه موردی: زندان زنانه هرات، سال 1398(

دانــش  ســادات،   فاطمــه 

آموختــه رشعیــاِت دانشــگاه 

علــوم  لیســانس  و  هــرات 

دانشــگاه  از  انســانی 

ریجیــس اســت. او یکــی 

کننده هــای  اشــرتاک  از 

حقوقــی  کلینیــک  برنامــه 

منــع  متثیلــی  محکمــه  و 

 2018 ســال  در  خشــونت 

بــر  حقــوق  موسســه  در 

و محــو خشــونت بــود. او 

دفــرت  جانــب  از  اکنــون، 

مذکــور  موسســه 

در  کارآمــوز  عنــوان  بــه 

ــیون  ــاحوی  کمیس ــرت س دف

در  بــر  حقــوق  مســتقل 

ایفــای  هــرات  والیــت 

می کنــد وظیفــه 
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ــد.  ــش می ده ــازات را کاه ــه مج ــه هزین ــت ک ــی اس ــر تأثیرات ــه از دیگ توجی

بــا  ایــن تحقیــق بررســی رابطــه عــدم طبقه بنــدی محابــس زنانــه  هــدف 

ــر  ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــق از نظ ــن تحقی ــت. ای ــان اس ــه زن ــونت علی خش

ماهیــت هم بســتگی–هم خوانی اســت. منونــه آمــاری ایــن تحقیــق به تعــداد 

9٣ محبــوس از بیــن جامعــه آمــاری )محبــس زنانــه هــرات( تعییــن گردیــده بــود. 

بــرای جمــع آوری داده هــا از پرســش نامه نــوع بســته کــه متغییــر مســتقل )عــدم 

ــان(  ــه ومتغییــر وابســته )خشــونت علیــه زن ــه (دارای 8 گوی طبقــه محابــس زنان

دارای 20 گویــه می باشــد، اســتفاده شــده اســت. بــرای تجزیــه وتحلیــل داده هــا 

ــای  ــش فرضیه ه ــت آزمای ــه جه ــت. ک ــده اس ــه ش ــتنباطی کار گرفت ــار اس از آم

ــد.  ــرار گرفته ان ــون ق ــورد آزم ــون م ــتگی پیرس ــب هم بس ــق رضی تحقی

ــه  ــب هم بســتگی بیــن عــدم طبق یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه رضی

بنــدی محابــس زنانــه وخشــونت علیــه زنــان0.8٦7، درجــه اطمینــان ٪99 

ــه  ــس زنان ــه محاب ــدم طبق ــه ع ــود ک ــری می ش ــن نتیجه گی ــاًء چنی ــد. بن می باش

بــا خشــونت علیــه زنــان دارای رابطــه مثبــت و بســیار قــوی بــوده اســت. یعنــی 

باعــدم طبقه بنــدی محابــس زنانــه خشــونت علیــه زنــان افزایــش می یابــد. 

ــنهاد  ــه، پیش ــس زنان ــوص محاب ــس به خص ــق به محاب ــج تحقی ــه به نتای ــا توج ب

می شــود کــه ســعی بیشــر برایــن داشــته باشــند تــا بــا رعایــت اصــل طبقه بنــدی 

و تفکیــک زندانیــان به اســاس آنچــه در فقــره 2 مــاده 10 قانــون محابــس و 

را  زنــدان  در  موجــود  چالش هــای  و  زنــان  علیــه  خشــونت  توقیف خانه هــا، 

ــد. کاهــش دهن

خشــونت،  محبــوس،  محبــس،  زندانیــان،  بنــدی  طبقــه  کلیــدی:  واژگان 

خشــونت علیــه زنــان. 

مقدمه

ــش  ــش از پی ــی، بی ــان بالین ــا کیفرشناس ــی خصوص ــامی کیفر شناس ــروزه عل ام

بــه مســأله اصــاح و بازســازی زندانیــان در زنــدان متمرکــز شــده اند. زیــرا زنــدان 

در عیــن حــال کــه می توانــد مکانــی بــرای بــاز پــروری و اصــاح زندانیــان باشــد. 

ممکــن اســت بــه  آموزشــگاهی بــرای تعلیــم جــرم و مکانــی بــرای ایجــاد فســاد 
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ــان  ــداری زندانی ــود. نگه ــر ش ــونت منج ــه خش ــون از جمل ــای گوناگ و چالش ه

ــوص  ــال دارد. به خص ــر را به دنب ــورد اخی ــق م ــی تحق ــی و جمع ــورت گروه به ص

زنان کــه بــا توجــه بــه وضــع جســمی وروحــی روانــی حســاس تــر وآســیب پذیرتــر 

ــد،  ــته باش ــال داش ــری را به دنب ــی بیش ــرات منف ــت اث ــن اس ــند، ممک می باش

زیــرا رصف ارتــکاب جــرم توســط فــرد بــا هــر خصوصیتــی، چــه عمــدی، چــه غیــر 

عمــدی، نبایــد منجــر قــرار گرفــن او در کنــار دیگــران شــود. تــا بــا محرومیــت از 

آزادی به عنــوان مجــازات، دوران حبــس خــود را در کنــار ســایرین ســپری کنــد و 

ایــن امــر تبعــات ســوء و منفــی را به دنبــال خواهــد داشــت کــه بــا اجــرای دقیــق 

و علمــی طبقــه بنــدی زندانیــان از آن احــراز می گــردد. 

در نظــر گرفــن معیار هــای از قبیــل ســن، وضعیــت ســامتی، نــوع جــرم، 

ســابقه جرمــی، درجــه خطرناکــی و.... در جداســازی زندانیــان، عــاوه برآن کــه 

بــزه کاران را در گروه هــای مشــابه به خــود قــرار می دهــد. امــکان مدیریــت و 

اجــرای هرچــه بهــر و موثــر تــر تدابیــر اصاحــی را فراهــم آورده، از چالش هــا و 

خشــونت های به میــان آمــده در بیــن زندانیــان جلوگیــری کــرده و فایده منــدی 

مجــازات را تامیــن می کنــد. اجــرای ایــن سیســتم در متــام محابــس به خصــوص 

محابــس زنانــه عــاوه بــر این کــه منجــر به حفــظ کرامــت انســانی و حقــوق 

ــز  ــرم را نی ــرار ج ــری از نک ــرم و پیش گی ــی مج ــه اخاق ــود. تنبی ــان می ش زندانی

دارد.  به همــراه 

روش تحقیق

ــردی  روش تحقیــق به  موضــوع و اهــداف تحقیــق حــارض، از لحــاظ هــدف کارب

و از لحــاظ روش از نــوع هم بســتگی و هم خوانــی اســت. روش هم بســتگی 

ــر  ــل در اث ــد عام ــا چن ــک ی ــرات در ی ــزان تغیی ــه می ــرای مطالع ــی ب و هم خوان

ــی  ــتگی و هم خوان ــت.1  روش هم بس ــر اس ــل دیگ ــد عام ــا چن ــک ی ــرات ی تغیی

رابطــه بیــن دو متغیــر را بــر اســاس رضیــب هم بســتگی پیرســون می ســنجد. بــا 

ــی  ــوع هم بســتگی و هم خوان ــق از ن ــن تحقی ــه شــده ای توجــه به توضیحــات ارائ

اســت. چــون به دنبــال ایــن اســت تــا در یابــد کــه آیــا عــدم طبقه بنــدی محابــس 

۱. احمدی، علی ، روش تحقیق وپایان نامه نویسی.آموزش دانش آموختگان سلیم،  ۱۳۹۵.
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زنانــه باعــث افزایــش یــا کاهــش خشــونت علیــه زنــان می شــود یاخیــر؟

جامعه آماری تحقیق

جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق را متــام محبوســین محبــس زنانــه هــرات تشــکیل 

می دهنــد. بــر اســاس آمــار داده شــده از ریاســت محبــس زنانــه والیــت هــرات، 
اکنــون 12٤ زن محبــوس هســتند.1

روش منونه گیری

ــان  ــا آس ــت رس ی ــی در دس ــر احتامل ــری غی ــق از روش منونه گی ــن تحقی در ای

اســتفاده می شــود. یعنــی بــرای ســهولت وآســانی کار از افــراد و واحدهایــی در 

ــتند.  ــت رس هس ــه در دس ــان مطالع ــه در زم ــود ک ــتفاده می ش ــه اس منون

تعیین حجم منونه

ــر  ــه از فرمــول کوکــران اســتفاده گردیــده اســت کــه ب بــرای تعییــن حجــم منون

ــه 9٣  ــر ب ــد براب ــای 5 درص ــه خط ــا درج ــه ب ــم منون ــول حج ــن فرم ــاس ای اس

محبــوس از میــان 12٤ محبــوس زن اســت.

ابزار گردآوری داده ها

ــش نامه  ــت. پرس ــده اس ــتفاده ش ــش نامه اس ــات، از پرس ــرد آوری اطاع ــرای گ ب

ــل  ــی ســواالت و پاســخ هایی آن هــا از قب ــوع بســته )منظــم( می باشــد. یعن از ن

ــرد. ــرار می گی ــدگان ق ــار پاســخ دهن ــه و در اختی تهی

روایی تحقیق

ــن تحقیــق ترکیبــی از پرســش نامه اســتندرد و ســواالتی محقــق ســاخته،  در ای

اســتفاده گردیــده اســت. هم چنــان پرســش نامه اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق 

مــورد تائیــد اســاتیدی کــه در ایــن زمینــه تخصــص داشــته اند قــرار گرفتــه اســت.

۱. ریاست محبس زنانه والیت هرات
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روش تجزیه و تحلیل داده ها

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا برنامه هــای متفاوتــی وجــود دارد کــه در ایــن تحقیق 

از میــان برنامه هــای متفــاوت از برنامــهSPSS اســتفاده شــده اســت. طوری کــه 

ــون  ــتگی پیرس ــب هم بس ــش نامه ها رضی ــات پرس ــه اطاع ــردن هم ــد از وارد ک بع

ســنجش گردیــد. ســپس بــرای تریــح آمار اســتنباطی از فریکونســی و جــداول کار 

گرفتــه شــده اســت.

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق

بررسی رابطه بین عدم طبقه بندی زندانیان زن با خشونت علیه زنان.

اهداف فرعی تحقیق 

1. بررســی رابطــه بیــن عــدم طبقــه بنــدی به لحــاظ ســن زندانیــان زن بــا 

ــان. ــه زن ــونت علی خش

ــا  ــان زن ب ــوع جــرم زندانی 2. بررســی رابطــه بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ن

خشــونت علیــه زنــان.

٣. بررســی رابطــه بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ســابقه جرمــی زندانیــان زن 

بــا خشــونت علیــه زنــان.

٤. بررســی رابطــه بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ وضــع ســامتی زندانیــان زن 

بــا خشــونت علیــه زنــان.

سواالت تحقیق 

سوال اصلی تحقیق 

آیــا رابطــه ای بیــن عــدم طبقه بنــدی زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه زنــان وجــود 

دارد؟

سواالت فرعی تحقیق 

ــه  ــونت علی ــا خش ــان زن ب ــن زندانی ــاظ س ــدی به لح ــدم طبقه بن ــن ع ــا بی 5. آی

ــان رابطــه وجــود دارد؟ زن

ــونت  ــا خش ــان زن ب ــرم زندانی ــوع ج ــاظ ن ــدی به لح ــدم طبقه بن ــن ع ــا بی ٦. آی
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ــان رابطــه وجــود دارد؟ ــه زن علی

7. آیــا بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ســابقه جرمــی زندانیــان زن بــا خشــونت 

علیــه زنــان رابطــه وجــود دارد؟

بــا  به لحــاظ وضــع ســامتی زندانیــان زن  بیــن عــدم طبقه بنــدی  آیــا   .8

خشــونت علیــه زنــان رابطــه وجــود دارد؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

بین عدم طبقه بندی زندانیان زن با خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق

1. بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ســن زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه زنــان 

رابطــه وجــود دارد. 

ــا خشــونت علیــه  ــوع جــرم زندانیــان زن ب 2. بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ن

زنــان رابطــه وجــود دارد.

ــونت  ــا خش ــان زن ب ــی زندانی ــابقه جرم ــاظ س ــدی به لح ــدم طبقه بن ــن ع ٣. بی

ــان رابطــه وجــود دارد. علیــه زن

ــا خشــونت  ــان زن ب ــدی به لحــاظ وضــع ســامتی زندانی ــن عــدم طبقه بن ٤. بی

علیــه زنــان رابطــه وجــود دارد.

مبانی نظری تحقیق

مبنــای نظــری تحقیــق حــارض نظریــۀ یــاد گیــری اجتامعــی اســت. صاحب نظرانــی 

کــه نظریــۀ یادگیــری اجتامعــی را مطــرح منوده انــد بــر ایــن باورنــد کــه ارتــکاب جرم 

)کج رفتــاری( و هم نوایــی )عــدم ارتــکاب جــرم( طــی فرآیند هــای مشــابه یــاد گرفتــه 

می شــوند. از جملــه مهم تریــن نظریــات متعلــق اســت بــه ســاترلند تحــت عنــوان 

پیونــد افراقــی، بــه بــاور ســاترلند ارتــکاب جــرم یادگرفتنــی اســت. یعنــی نــه ارثی و 

نــه محصــول بهــرۀ هوشــی پاییــن یــا آســیب های مغــزی و امثــال آن بنــاًء کج رفتــاری 

در تعامــل بــا دیگــران آموختــه می شــود.1 روی همیــن ملحــوظ مبنــای نظــری در 

۱. حمــت اللــه صدیــق رسوســتانی، آســیب شناســی اجتامعــی )جامعــه شناســی انحرافــات اجتامعــی(، 

ــران، ســمت، چ ۷، ۱۳۹۰، ص ۴۷   ته
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ایــن تحقیــق نظریــۀ یادگیــری اجتامعــی قــرار گرفته اســت. چــون عــدم طبقه بندی 

زمینــۀ ایــن را فراهــم می ســازد تــا مجرمیــن روش هــای ارتــکاب جــرم را در تعامــل 

بــا یــک دیگــر آموختــه و فضــای آســیب روانی و جســمی را نســبت به یکدیگر شــان 

ــاد کند. ایج

1-کلیات
1-1.مفهوم طبقه بندی محبوسین 

ــر در  ــان از یک دیگ ــازی زندانی ــت از جداس ــارت اس ــدی عب ــک و طبقه بن تفکی

ــا مراکــز اقدامــات تامینــی و تربیتــی کشــور از حیــث  ــدان، بازداشــت گاه و ی زن

جنــس، ســن، تابعیــت، نــوع جــرم، وضعیــت قضایــی )متهــم و محکــوم( و 
وضعیــت ســامتی می باشــد.1

به عبــارت دیگــر جــدا ســاخن مجرمیــن بــد ســابقه و خطرنــاک از ســایر زندانیــان 

ــاح و  ــه و اص ــداوی و معالج ــت ت ــه جه ــته های جداگان ــا به دس ــیم آن ه و تقس

ــان می باشــد. تربیــت مجــدد آن

حداقــل  به قواعــد  رابطــه  در  متحــد  ملــل  ســازمان  طرزالعمــل  براســاس 

زندان هــا  در  محبوســین  زندانیــان،  بــا  رفتــار  در  الرعایــه  الزم  اســتاندارد 

ســاخن  جــدا  آن هــا،  طبقه بنــدی  از  هــدف  کــه  می شــوند.  طبقه بنــدی 

مجرمیــن بــد ســابقه و خطرنــاک از ســایر زندانیــان می باشــد. تقســیم زندانیــان 

ــت  ــاح، و تربی ــداوا، اص ــه، م ــت معالج ــف جه ــای مختل ــته ها وگروه ه ــه دس ب

مجــدد آنهــا صــورت مــی گیــرد. گــروه هــای محکومیــن بــر حســب امکانــات در 

ــکان  ــد، در م ــد می باش ــروه واج ــر گ ــه ه ــی ک ــب خصوصیات ــه تناس ــدان و ب زن

ــان و  ــت درم ــی تح ــای اختصاص ــود ه ــا میت ــه داری و ب ــه نگ ــات جداگان و مح

تربیــت مجــدد قــرار مــی گیــرد. پــس از بازرســی و طبقه بنــدی اولیــه محکومیــن 

ــان،  ــتعداد ش ــات و اس ــخصیت، تحصی ــت، ش ــدت محکومی ــت م ــا درنظرداش ب

هریــک بــا اســتفاده از برنامه هــای خــاص و الزم جهــت معالجــه، مــداوا، اصــاح 

و تربیــت گردنــد و بــا در نظرداشــت و ماحظــه تربیــت اجتامعــی آن بــه قســمی 

ــامرة ۱۷۹۹۹،  ــم، ش ــاده نه ــان، م ــدی زندانی ــك و طبقه بن ــوه تفكی ــه نح ــن نام ــمی، آیی ــه رس ۱. روزنام

۱۳۸۵ه.ش.
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کــه پــس از خــروج از زنــدان فــرد مطمــن و قابــل اعتــامد و مفیــد بــرای اجتــامع 
ــد.1 ــم و تفکیــک مــی گردن ــد، تنظی ــار آین ــه ب و جامع

2-1.مفاهیم کلی

ــارت اســت از جداســازی  ــدی عب ــان: تفکیــک و طبقه بن ــدی زندانی ــه بن 1.طبق

ــی و  ــات تامین ــز اقدام ــا مراک ــتگاه و ی ــدان، بازداش ــر در زن ــان از یکدیگ زندانی

تربیتــی کشــور از حیــث جنــس، ســن، تابعیــت ، نــوع جــرم، وضعیــت قضائــی 
ــامتی.2 ــت س ــوم( و وضعی ــم و محک )مته

ــه  ــی محکم ــم نهای ــه به حک ــخاصی ک ــه درآن اش ــت ک ــی اس ــس: محل 2. محب
محکــوم علیــه قــرار گرفته انــد نگــه داری می شــوند.٣

ــوم  ــم محک ــی محاک ــا نهای ــی وی ــم قطع ــه حک ــه ب ــی ک ــوس: محکومین ٣.محب
گردیــده، در محابــس مرکــز و والیــات نگــه داری می شــوند.٤

ــل  ــرف مقاب ــث آزار دادن ط ــه باع ــوی ك ــا معن ــادی ی ــل م ــر عم ــونت: ه ٤.خش

ــاری، همــه از  ــرد. خشــونت جســمی و رفت ــرار می گی ــام خشــونت ق ــر ن شــود زی
ــود.5 ــوب می ش ــونت محس ــواع خش ان

5.خشــونت علیــه زنــان: به معنــای هــر عمــل خشــونت آمیز بــر اســاس جنســیت 

ــر  ــان منج ــی زن ــا روان ــی ی ــمی، جنس ــدن جس ــا رنجانی ــیب ی ــه به آس ــت ك اس

ــامل  ــا اع ــدات ی ــه تهدی ــود، از جمل ــر ش ــه منج ــی رود ك ــامل م ــا احت ــود، ی ش

مشــابه اجبــار یــا محــروم كــردن مســتبدانه زنــان از آزادی، كــه در منظــر عمــوم 

ــوت زندگــی خصوصــی انجــام شــود.٦  ــا در خل ی

۱. احراری انیسه، نواقص و مزایای زندان و مجازات حبس، شامره مسلسل۶۵، ۱۳۸۷هـ.ش.

۲. مجلــس شــورای اســامی ،  قانــون تبدیــل شــورای رسپرســتی زندان هــا بــه ســازمان زندان هــا و 

اقدامــات تامینــی و تربیتــی ایــران، مجلــس شــورای اســامی. )۱۳۶۴ه.ش(، مــاده ۹.

۳. جریده رسمی، شامره ۹۲۳، ماده ۷فقره۲.

۴. مقرره تنظیم امورمحابس وتوقیف خانه ها ،ماده ۴.

۵. کار، مهرانگیــز، پژوهشــی دربــاره خشــونت علیــه زنــان در ایــران، تهــران: انتشــارات روشــنگران و 

ص۴۳۹. ۱۳۷۹ه.ش،   زنــان،  مطالعــات 

۶.  اعامیــه محــو خشــونت علیــه زنــان، اعــام شــده در قطعنامــه، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 

ــامر ۱۹۹۳. ــورخ ۲۰ دس ۱۰۴ / ۴۸ م
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3-1.مفهوم خشونت علیه زنان وچگونگی آن در افغانستان

ــان معضــل جهانــی اســت یعنــی در متــام جوامــع به اشــكال  خشــونت علیــه زن

ــدی  ــای ج ــی از چالش ه ــان یك ــه زن ــونت علی ــد. خش ــاق می افت ــون اتف گوناگ

ــاد ریشــه عمیــق در ســاختار  ــا حــد زی ــر اســت كــه ت ــراراه تأمیــن حقــوق ب ف

اجتامعــی، فرهنگــی، پیــش داوری هــا، تبعیــض و نــوع نــگاه افــراد جامعــه 

نســبت به زنــان دارد، به ایــن خاطــر مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان نیازمنــد كار 

ــد. ــرده می باش ــده و گس ــنجیده ش ــای س ــر برنامه ه ــی ب ــر مبتن پیگی

کنوانســیون  بــر،  حقــوق  جهانــی  اعامیــه  ماننــد  بین املللــی  اســناد 

حقــوق  بین املللــی  میثــاق  زن،  علیــه  تبعیضــات  کلیــه  رفــع  بین املللــی 

اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی، میثــاق بین املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی، 

ــه  ــان تبعیــض علی ــی حقــوق سیاســی زن ــۀ بین امللل قطعنامــه 1٣25 و عهدنام

ــا  ــده اند ت ــزم ش ــا مل ــناد دولت ه ــن اس ــق ای ــت. طب ــرده اس ــش ك ــان را نكوه زن

بــرای كاهــش خشــونت علیــه زنــان برنامه هایــی مؤثــر را طــرح و تطبیــق مناینــد.

ــان و  ــون منــع آزار و اذیــت زن ــان و قان ــه زن ــون منــع خشــونت علی ــاد قان ــر بنی ب

ــدارد در  ــق ن ــس ح ــده، هیچ ک ــگاری ش ــر م ان ــان ج ــه زن ــونت علی ــال، خش اطف

ــورت  ــردد، در ص ــب آن گ ــی مرتک ــر دولت ــا غی ــی ی ــکونت، ادارۀ دولت ــل س مح

ــود. ــازات می ش ــره مج ــن متذك ــکام قوانی ــق اح ــکاب مطاب ارت

خشــونت علیــه زنــان به گونه هــای مختلــف اعــامل می شــود، امــا خشــونت های 

فزیكــی، روانــی، فرهنگــی، اجتامعــی و اقتصــادی عمده تریــن دســته های 

خشــونت علیــه زنــان می باشــد كــه در قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان 

به صــورت مصداقــی ترصیــح گردیــده اســت. مقایســه ارقــام ثبــت شــده در بانــك 

ــاه نخســت  اطاعــات كمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان در شــش م

ســال 1٣9٤ نســبت به شــش مــاه نخســت ســال 1٣9٣ افزایــش امــا مقایســه 

ایــن ارقــام نســبت به ســال 1٣95 نشــان دهنــده كاهــش خشــونت علیــه زنــان 
می باشــد.1

ــون  ــنایی قان ــتان )در روش ــان در افغانس ــه زن ــونت علی ــق خش ــه مصادی ــی ب ــد، نگاه ــوزگار، بازمحم ۱. آم

ــر  ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــال، کمیس ــان و اطف ــت زن ــع آزار و اذی ــون من ــان و قان ــه زن ــونت علی ــع خش من

افغانســتان، ص۱۴.
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تعــداد قضایــای ثبــت شــده خشــونت علیــه زنــان در کمیســیون مســتقل حقــوق 

ــه تعــداد ٣.٪0  ــا ســال 1٣9٦ب بــر افغانســتان در ســال 1٣97 در مقایســه ب

کاهــش یافتــه اســت. 

ــش  ــواده و نق ــوب خان ــان در چارچ ــت زن ــفانه هوی ــتان متأس ــه افغانس در جامع

زیــادی  مــوارد  یعنــی  می شــود.  تعریــف  دوم  جنــس  به عنــوان  همــری 

ــانی  ــل انس ــخص كام ــوان ش ــان به عن ــت زن ــر هوی ــردان منك ــه م ــود دارد ك وج

می باشــند. تاهنــوز در جامعــه افغانســتان نــام بــردن از زنــان تابــو اســت. چــون 

مــردان، ســهیم شــدن زنــان در تصامیــم و تأمیــن حقــوق مســاوی بــرای آنــان را 

ــد.  ــود می دانن ــی خ ــی واجتامع ــدار خانوادگ ــالوده اقت ــرای ش ــد ب ــی تهدی نوع

بنابرایــن تــا زمانــی کــه اقتــدار مــردان در خانــواده امــر طبیعــی تلقــی شــود، و 

ــری مــرد و  ــد و جامعــه براب ــر نكن ــان تغیی ــا وقتــی نگــرش جامعــه نســبت به زن ت

زن را بــدون وابســتگی به یك دیگــر بــه رســمیت نشناســد، خشــونت علیــه زنــان 
ــه خواهــد داشــت.1 ــان ادام همچن

2- طبقه بندی زندانیان

 1-2.چگونگی تفکیک و طبقه بندی زندانیان 

کمیســیون  توقیف خانه هــا،  و  محابــس  قانــون   10 مــاده   2 فقــره  طبــق 

ــه  ــرض نگ ــف را غ ــت توقی ــخاص تح ــین و اش ــت محبوس ــف اس ــدی مکل گروه بن

داری بــا در نظــر داشــت خصوصیــات ذیــل دســته بندی منــای:.

1. سن )اطفال، جوانان، بزرگ ساالن، سال مندان(

2. سابقۀ جرمی

٣. نوعیــت جــرم )جرایــم بانــدی و ســازمان یافتــه، جرایــم مالــی، قتــل، رسقــت، 

آدم ربایــی، زنــا ولــواط، جرایــم ضــد عفــت، اخــاق و نظــم عمومــی....(   

٤. مدت مجازات )محکوم به دراز مدت، محکوم به کوتاه مدت(

5. اعتیاد به مواد مخدر

٦. وضعیت صحی )بیامران جسمی وروانی، بیامری های مزمن و صعب العاج(.

۱. کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان ،خاصــه گــزارش خشــونت علیــه زنــان عوامــل، زمینــه هــا 

و وضعیــت خشــونت علیــه زنــان درافغانســتان ســال مالــی ۱۳۹۶، ص۲.
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7. تابعیت )داخلی و خارجی(.

8. چگونگی شخصیت و موقف اجتامعی.

9. خصوصیات، عادات، و احساس مشرک.

2-2.دالیل طبقه بندی زندانیان

هنگامی کــه زندانیــان بــدون توجــه به نــوع جــرم یــا ســن یــا وضعیــت ســامتی 

و تنهــا بــا توجــه به یــک مــاک، آن هــم ارتــکاب مطلــق جــرم در کنــار یک دیگــر 

قــرار می گیرنــد ) یعنــی بــدون طبقه بنــدی ( شــانس بــزه دیدگــی آن هــا افزایــش 

ــد، همــواره تعــدادی از زندانیــان مــورد تجــاوز واقــع می شــوند. در واقــع  می یاب

ــرون از آن گــروه  ــراد بی ــدان گروه هــای مجــرم تشــکیل می شــود، به اف داخــل زن

ــس  ــی پ ــن باج خواه ــا ای ــد. حت ــری می کنن ــا باج گی ــد و از آن ه ــه می زنن صدم

ــن  ــن مجرمی ــرار گرف ــاوه ق ــد. به ع ــدا می کن ــه پی ــم ادام ــدان ه ــروج از زن از خ

دارای انحــراف اخاقــی در کنــار ســایر زندانیــان مشــکات اخاقــی بــرای 

ــا  ــن آن ه ــی در بی ــث رواج هم جنس گرای ــد و باع ــاد می کن ــان ایج ــایر زندانی س

ــر  ــان قوی ت ــه از زندانی ــی ک ــف در ازای حامیت ــان ضعی ــژه زندانی ــود. به وی می ش

ــل  ــن عم ــه ای ــواد ب ــت م ــاد در ازای دریاف ــان معت ــا زندانی ــد ی ــت می کنن دریاف

تــن می دهنــد. همچنیــن بیامری هــای واگیــر توســعه پیــدا می کنــد و چنانچــه 

ــه دام  ــز ب ــا را نی ــد، آن ه ــرار بگیرن ــان ق ــایر زندانی ــار س ــاد در کن ــان معت زندانی

ــند. ــاد می کش اعتی

و حبــس جمعــی  زندانیــا ن  رعایــت طبقه بنــدی  عــدم  آثــار ســوء  ازدیگــر 

می تــوان بــه پیامدهــای اجتامعــی منفــی محبــوس کــردن یــک ســارق یــا معتــاد 

ــاره  ــده اش ــادر ش ــرای او ص ــدام ب ــا اع ــد ی ــس اب ــم حب ــه حک ــردی ک ــار ف در کن

کــرد. فردی کــه به حبــس ابــد یــا اعــدام محکــوم شــده، چیــزی بــرای از دســت 

ــه  ــوند رابط ــه زودی آزاد می ش ــه ب ــی ک ــا زندانیان ــد ب ــعی می کن ــدارد، س دادن ن

ــاف  ــای خ ــه کاره ــرای ادام ــی ب ــوان مهره های ــا به عن ــرده و از آن ه ــرار ک ــر ق ب

خــود خــارج از زنــدان اســتفاده کننــد. اگــر دســته بندی زندانیــان از نظــر ســنی 

رعایــت نشــود، تبعــات حبــس جمعــی از قبیــل بدآمــوزی، فریــب و اغــوا، خطــر 
بــروز اعــامل غیــر اخاقــی و خــاف در مــورد آن هــا بیشــر خواهــد بــود.1

۱. سیف زاده، مژده ، طبقه بندی و ناسازگاری زندانیان در زندان،۱۳۹۵هـ.ش، بی جا، بی نا.
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   خالصه به دالیل زیر طبقه بندی زندانیان رضوری است:

1- در صــورت عــدم تفکیــک و طبقه بنــدی زندانیــان، زنــدان فاقــد قــدرت 

ــده و از طــرف دیگــر موجــب  ــه عــادت گردی ــن ب بازدارندگــی نســبت به مجرمی

ناراحتــی بیــش از حــد افــرادی اســت کــه از فضایــل و محاســن اخاقــی 

ــر  ــرادی در اث ــن اف ــراف چنی ــکان انح ــز ام ــت نی ــتند، در نهای ــوردار هس برخ
ــد.1 ــد ش ــر خواه ــزه کاران، بیش ــا ب ــارشت ب مع

2- زندانیــان در اثــر معــارشت بــا هــم، شــیوه های بــزه کاری و صفــات نــا شایســت 

ــزه کاری  ــه ی ب ــل به مدرس ــدان تبدی ــرده و زن ــل ک ــر منتق ــی را به یک دیگ اخاق
خواهــد شــد.2

٣- در اثــر جمــع بــودن زندانیــان در یــک مــکان، امــکان توطیــه و شــورش های 
زندانیــان بیشــر اســت.٣

ــا  ــر ن ــده و خط ــکیل ش ــزه کاری تش ــای ب ــان، بانده ــارشت زندانی ــر مع ٤- در اث
ــد.٤ ــد ش ــر خواه ــه بیش ــی جامع امن

ــان آزاد  ــد، زندانی ــع و تهدی ــا تطمی ــدان ب ــارج از زن ــادت در خ ــزه کاران به ع 5- ب
ــد.5 ــکاری می مناین ــه  هم ــد وادار ب ــرم ندارن ــرار ج ــل به تک ــه می ــده را ک ش

3-2.معایب طبقه بندی زندانیان

بــا وجــود همــۀ آثــار مثبتــی کــه بــرای طبقه بنــدی برشــمردیم، طبقه بنــدی زندانیان 

نتایــج منفــی نیــز به بــار مــی آورد. از جملــۀ ایــن نتایــج منفــی هنگامــی اســت کــه 

معتــادان تزریقــی بــدون ایــن کــه تحــت درمــان قــرار گیرنــد درکنــار یک دیگــر در 

فضــای مراکــم و محــدود زنــدان قــرار می گیرنــد. در واقــع مفهــوم عملــی زندانــی 

ــی  ــاده در دست رس ــای فوق الع ــا محدودیت ه ــراه ب ــی هم ــن تزریق ــردن معتادی ک

به مــواد مخــدر و لــوازم اســریل بــرای ســوء مــرصف مــواد، خصوصــاً لــوازم تزریقــی 

۱. علومی، رضا، روش های اداره زندان. تهران، اقبال، ۱۳۴۸هـ.ش،  ص ۱۰.

ــم زندان هــا، تهــران: دانشــگاه تهــران، ۱۳۶۸هـــ.ش، ص  ــان وعل ــاج ، دانــش، حقــوق زندانی ۲. زمــان، ت

.۲۲۱

۳.  علومی،هامن، ص۱۰.

۴. علومی،هامن، ص۱۰.

۵.  هامن.
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ــا برنامه هــای کوچــک بــدان معناســت کــه معتادیــن  و نداشــن برنامــۀ جامــع و ی

از گوشــۀ پارک هــا و خیابان هــا یعنــی کلینیک هــای بســیار کوچــک، جمــع آوری 

شــوند و بــا داشــن هپاتیــتHIV ، در زنــدان به تزریــق مشــرک بپردازنــد، به صــورت 

فزاینــده ای افزایــش یابــد.

 راه حــل ایــن اســت کــه مجرمیــن معتــاد، پیــش از ورود به زنــدان، در یــک 

ــوند. از  ــاع ش ــدان ارج ــپس به زن ــه و س ــرار گرفت ــان ق ــت درم ــژه تح ــتم وی سیس

دیگــر مــرات عــدم طبقه بنــدی زندانیــان، حرفــه ای و تخصصی تــر شــدن 
ــت.1 ــان اس مجرم

از دیگــر مــرات طبقه بنــدی در جایــی اســت کــه بــا توجــه به مــاک نــوع جــرم، 

مرتکبــان جرایــم خطرنــاک در کنــار یک دیگــر قــرار می گیرنــد. در ایــن صــورت 

ــی  ــر و چاقوکش ــرح یک دیگ ــه رضب و ج ــری رخ داده و ب ــا درگی ــن آن ه ــرثا بی اک
ــد.2 ــه می زنن ــر صدم ــه، به یک دیگ پرداخت

ــان ذکــر شــد  ــدی زندانی ــرای طبقه بن ــار و نتایجــی کــه ب رصف نظــر از همــۀ آث

حتــا اگــر کارایــی طبقه بنــدی را در حصــول به نتایــج و آثــار مثبــت مذکــور 

ــدی  ــده طبقه بن ــه کنن ــی توجی ــی وجــود دارد کــه به تنهای ــم عامل ــده بگیری نادی

اســت. طبقه بنــدی زندانیــان به خصــوص بــرای رضورت تفکیــک زندانیــان 

ــدان و اجــرای احــکام می باشــد. اســت و آن عامــل باعــث ســهولت کنــرول زن

 از جملــه انــواع طبقه بنــدی کــه رضورتــاً انجــام می شــود طبقه بنــدی براســاس 

ــد، الزم  ــاره ش ــه اش ــدی ک ــی طبقه بن ــه به کارای ــا توج ــن ب ــت. لک ــیت اس جنس

ــود.  ــامل ش ــز اع ــد نی ــر و هدف مندترن ــای دقیق ت ــت طبقه بندی ه اس

4-2.طبقه بندی زندانیان در آثار فقها

تقســیم بندی و نحــوة نگهــداری زندانیــان، در ادبیــات فقهــی مــورد بحــث قــرار 

گرفتــه، آنچــه قابــل ذكــر اســت نقــل یــك تقســیم بندی در كتــاب مبانــی فقهــی 

حكومــت اســامی كــه در آن دو نــوع دســته بندی از زندان هــا و زندانیــان 

۱.  افشــار، پرویــز، اثــرات زندانــی شــدن بــر شــیوع بیامری هــای منتقلــه از طریــق خــون، تهــران: خاصــه 

مقــاالت اولیــن هامیــش کاهــش اســتفاده از مجــازات زنــدان،۱۳۸۶.

۲.  آزمانیش، علی، زندان، مجازات شکست خورده، ماهنامه حقوق و اجتامع،۱۳۸۹، شامره 21 و 22.
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ــر اســاس  ــان و ب ــدان برحســب دســته های زندانی نقــل شــده اســت: تقســیم زن

موجبــات زندانــی شــدن تقســیم زنــدان، برحســب دســته های زندانیــان تحــت 

ــه  ــۀ كلــی ب ــان و مــردان و به گون ــه زن ــان ب ــه تقســیم زندانی ــا ب ــن عنــوان رصفً ای

تفكیــك »محــل زندانیــان جــوان و بــی تجربــه و ســاده، از محــل زندگــی آنانــی 

ــه مرام هــای  كــه مســتغرق در انحــراف فكــری و عقیدتــی، فاســد و دل بســته ب
باطــل و مولــد كینــه و دشــمنی هســتند اشــاره شــده اســت.1

همچنیــن از دانشــمندان اهــل ســنت، رسخســی بــه ایــن مطلــب ترصیــح کــرده، 

ــه در  ــرای زن هــا، جــای جداگان ــد ب ــه اســت: بای ــن آنجــا کــه گفت ــن عابدی و اب

نظــر گرفتــه شــود، بــه خاطــر دفــع فتنــه، چنانچــه از مــذاق رشع وجــو دینــی، 
ــده می شــود.2 ــرد فهمی ــودن زن و م ــه یک جــا ب عــدم رضــا ب

از بزرگ ســاالن و  تــازه ســن،  بیــن بچه هــای  انداخــن  همچنیــن جدایــی 

ــت  ــی اس ــم، روایت ــن حک ــای ای ــل و منش ــت اص ــلامن اس ــر مس ــلامن از غی مس

ــلامن را در  ــت مس ــوده اس ــه فرم ــت ک ــده اس ــل ش ــادق )ع( نق ــام ص ــه از ام ک

زنــدان غیــر مســلامن حبــس ننامییــد. بعضــی از علــامی شــیعه بــه ایــن موضــوع 

اشــاره کــرده وگفته انــد: واجــب اســت هــر صنــف مجرمیــن را از صنــف دیگــری 

ــه فســاد نشــود. از این جــا و جــوب جــدا کــردن  ــا منجــر ب ــد، ت ــرار دهن جــدا ق

زنــدان جوان هــای ســاده ذهــن را، از زنــدان کســانی کــه غــرق در فســاد فکــری 

و عقایــد باطــل و مســلک های انحرافــی هســتند، فهمیــده می شــود؛ زیــرا 

ــر اســت .  ــا موث معــارشت اســتمراری قطع

اگــر چنیــن نشــود، زندانــی کــه بــرای اصــاح فراهــم شــده اســت، به محل فســاد 

و افســاد تبدیــل خواهــد؛ چنانچــه از دانشــمندان اهــل ســنت، ابــن عابدیــن، بــر 

رضورت جدایــی انداخــن بیــن تــازه ســن ها از بزرگ ســاالن، ترصیــح کــرده 
اســت.٣

ــتخبارات،  ــا و اس ــكام و آداب ادارة زندان ه ــامیة: اح ــة االس ــه الدول ــه و فق ــة الفقهی ــی والی ــات ف ۱. دراس

ــر ابوالفضــل شــكوری، تهــران، تفكــر، ۱۳۷۱. ترجمــه و تقری

۲. احمــد وائلــی، احــكام الســجون، مرجــم: محمــد حســن بكایــی، قــم، دفــر نــر فرهنــگ اســامی، 

ص۲۳۰.  ،۱۳۶۴

۳.  حاشیة ابن عابدین، رد املحتار عى الدر املختار، کوئته، مکتبه رشیدیه، )بی تا(،  ج۴، ص ۳۴۷.
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3-طبقه بندی زندانیان در قوانین

1-3.طبقه بندی زندانیان درقوانین افغانستان

 بــر طبــق رصاحــت مــادۀ دهــم مقــرره تنظیــم امــور محابــس و توقیف خانه هــا، 

کمیســیون گروه بنــدی محبوســین موظــف اســت تــا اشــخاص محبــوس و تحــت 

ــی،  ــابقه جرم ــال، س ــن و س ــان )س ــت خصوصیات ش ــا در نظرداش ــف را ب توقی

نوعیــت جــرم، مــدت مجــازات، اعتیــاد به مــواد مخــدر، وضعیــت صحــی، 

تابعیــت، چگونگــی شــخصیت و موقــف اجتامعــی، عــادات و احساســات( 

گروه بنــدی منایــد و در محــات جداگانــه آن هــا را تنظیــم کنــد. قوانیــن قبلــی 

ــده  ــح ش ــز ترصی ــیده اند نی ــر رس ــه ن ــاوت ب ــای متف ــه در رژیم ه ــا ک ــور م کش

کــه رشایــط ســپری منــودن مجــازات بــا در نظــر داشــت نحــوه تنفیــذ حکــم در 

ــوس در  ــه محب ــی و روی ــت صح ــن، حال ــده، س ــکاب ش ــرم ارت ــوع ج ــس، ن محب
محبــس تثبیــت می گــردد.1

2-3.چگونگی طبقه بندی زندانیان در زندان های افغانستان

ــات  ــون در مح ــکام قان ــف از اح ــان متخل ــو جوان ــا ن ــور م ــذه کش ــون ناف در قان

جداگانــه، میعــاد حجــز را ســپری می مناینــد. همچنــان زنــان مجــرم در محــات 

ــز دولــت،  ــد. به اســاس تجوی ــه مــدت حبــس خویــش را ســپری می دارن جداگان

مجرمیــن سیاســی و تروریســتان در محــات جداگانــه مکلــف به ســپری منــودن 

مجــازات حبــس هســتند.

نــا گفتــه منانــد کــه در رابطــه به طبقه بنــدی مجرمیــن اعتیــادی و تصادفــی و ســایر 

ــره، در قوانیــن  ــی چــون رسقــت، قتــل و غی ــم ارتکاب طبقه بندی هــا از لحــاظ جرای

ــازات  ــودن مج ــپری من ــات س ــاخن مح ــزا س ــر مج ــی ب ــزی مبن ــا تجوی ــور م کش

حبــس بــه ماحظــه منی رســد، امــا بــر طبــق هدایــت منــدرج فقــرۀ دوم مــاده دهــم 

مقــرره تنظیــم امــور محابــس و توقیــف خانه ها منتــرۀ جریدۀ رســمی شــامره 9٣5 

ــن و  ــت س ــر داش ــا در نظ ــدگان ب ــف ش ــین و توقی ــورخ 15/10/1٣8٦، محبوس م

ســال، ســابقه جرمــی، نوعیــت جــرم، مدت مجــازات حبــس، اعتیــاد به مــواد مخدر، 

وضعیــت صحــی، تابعیــت و چگونگی شــخصیت و موقعیت اجتامعــی خصوصیات، 

۱. احراری، هامن اثر، شامره ۶۵.
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عــادات و احســاس مشــرک آن هــا گروه بنــدی می شــوند و در مکان هــای جداگانــه 
ــد.1 ــه داری می گردن نگ

3-3.طبقه بندی محبوسین در اسناد بین املللی

ــوان  ــان به عن ــدی زندانی ــط به طبقه بن ــی مرتب ــناد بین امللل ــش اس ــع به نق راج

ــتین  ــی نخس ــه نهای ــه بیانی ــوط ب ــت مرب ــند نخس ــه س ــوان ب ــا می ت ــق آن ه ح

ــان  ــان مجرم ــرم و درم ــری از ج ــوص پیش گی ــل در خص ــازمان مل ــرش س گس

ــر  ــه لــزوم طبقه بنــدی و دســته بنــدی مجرمیــن ب اشــاره کــرد. در ایــن ســند، ب

اســاس »جنســیت «، »ســن«، »ســابقه مجرمانــه« و »نــوع جــرم« تاکیــد می شــود 

ــر اســاس جنســیت،  ــان ب ــدی زندانی ــدی و رتبه بن ــودن اصــل طبقه بن )حاکــم ب

اتهامی(.)بنــد 8(.همچنیــن جــدا ســازی  ســن، ســابقه مجرمانــه، عنــوان 

زندانیــان بــه موجــب بنــد ٣ مــاده 10 میثــاق بین املللــی حقــوق مدنــی و 

سیاســی 19٦٦، مــاده 8 قواعــد کمیتــه ســازمان ملــل متحــد در زمینــه رفتــار 

ــا زندانیــان 1955 و مــاده 2٦ قواعــد کمیتــه ســازمان ملــل متحــد در زمینــه  ب

عدالــت کیفــری کــودکان و نوجوانــان 1985 در شــامر حق هــای ایــن زندانیــان 
ــه اســت.2 ــرار گرفت ق

4-.خشونت علیه زنان و عدم طبقه بندی زندانیان 

ــی  ــادی، عاطف ــی، اقتص ــارت از روان ــه عب ــی دارد ک ــکال گوناگون ــونت، اش خش

و جســامنی بــوده و خشــونت علیــه زنــان در بخش هــاى خانــواده، جامعــه، 

ــی  ــی و ذهن ــرات عین ــدان تأثی ــه زن ــود دارد. چنانچ ــا وج ــط کار و زندان ه محی

منفــی روی زندانیــان دارد. تأثیــرات عینــی شــامل زمینــه خانوادگــی، اشــتغال، 

ــرات  ــند. تاثی ــرم و ... می باش ــکاب ج ــون ارت ــری فن ــوزش و یادگی ــی کاری، آم ب

ذهنــی آن شــامل تــرس از زنــدان اســت کــه می تــوان به انــواع تــرس از درگیــری 

ــرس از  ــاال، ت ــس ب ــان حب ــژه زندانی ــان به وی ــایر زندانی ــرس از س ــونت، ت و خش

اعتیــاد، تــرس از بیــامر شــدن، تــرس از آزارهــای جنســی و در نهایــت تــرس از 

۱. هامن اثر.

۲. باقر انصاری ، اسناد بین املللی حقوق بر، تهران، چاپ اول، نر خرسندی، ۱۳۹۵هـ.ش.
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ــدان تقســیم بنــدی کــرد.1 محیــط و مــکان زن

زمانــی کــه مــا شــخصی را کــه بــرای اولیــن بــار بــه یــک رفتــار انحرافــی دســت 

زده اســت بــه زنــدان می اندازیــم، او را در واقــع وارد یــک شــبکه از روابــط 

ــدید و  ــی تش ــار انحراف ــا رفت ــان آن ه ــه در می ــم ک ــان می کنی ــی منحرف اجتامع

تشــویق می شــود، ایــن مســأله بــا نحــوه طبقه بنــدی مجرمــان بــر اســاس مــدت 

ــاط تنگاتنگــی دارد. ــان ارتب ــوع جــرم، ســن و وضــع ســامتی زندانی حبــس، ن

5-یافته های تحقیق
آمار های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

سن پاسخ دهندگان

تفســیر: جــدول فــوق خصوصیــت جامعــه آمــاری را به لحــاظ مؤلفــه ســن نشــان 

می دهــد. طوری کــه در جــدول دیــده می شــود از مجمــوع 80 تــن پاســخگویان 

در ایــن تحقیــق 1٣ تــن بیــن ســنین 18تــا 25 ســال، ٣٣ تــن بیــن ســنین 2٦ 

تــا ٣0 ســال و ٣٤ تــن دیگــر باالتــر از ٣0 ســال ســن دارنــد. 

کــه از 100 درصــد پاســخ دهنــدگان در ایــن تحقیــق 1٦.٣ درصــد را افــراد بیــن 

ســنین 18 تــا 25 ســال، ٤1.٣ درصــد را افــراد بیــن ســنین 2٦ تــا ٣0 ســال و 

٤2.٣ درصــد را افــراد باالتــر از ٣0 ســال تشــکیل می دهنــد.

نتیجــه قابــل اســتنتاج تحقیــق ایــن اســت کــه بیشــرین تعــداد پاســخگویان را 

ــعه  ــس از آزادی، ص ۳۵۵ و زن در توس ــدان پ ــان از زن ــت زن ــناختی روای ــه ش ــل جامع ــام، تحلی ــی ن ۱. ب

وسیاســت ،دوره ۱۲شــامره ۳، پاییــز۱۳۹۳.
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افــراد باالتــر از ٣0 ســال تشــکیل می دهنــد. کــه شــامل ٤2.٣ درصــد می شــود، 

ــری  ــت و در منونه گی ــوده اس ــاده ب ــی س ــوع تصادف ــری از ن ــرا روش منونه گی زی

تصادفــی ســاده منطــق ایــن اســت کــه پاســخ دهنــدگان بــدون کــدام برنامــه از 

قبــل تعیــن شــده انتخــاب می شــوند.

نوع جرم پاسخ دهندگان

تفســیر: جــدول فــوق خصوصیــت جامعــه آمــاری را به لحــاظ مؤلفــه نــوع جــرم 

نشــان می دهــد طوری کــه در جــدول دیــده می شــود از مجمــوع ۸۰ تــن پاســخ 

ــن  ــی، ۶ ت ــم اخاق ــن جرای ــاف، ۱۳ ت ــن اختط ــل، ۱۵ ت ــن قت ــا ۳۱ ت دهنده ه

خشــونت و ۱۵ تــن جرایمــی غیــر از جرایــم ذکــر شــده انتخــاب منوده انــد.

ــد  ــل، ۱۸.۸ درص ــه قت ــد گزین ــدگان ۳۸.۸درص ــخ دهن ــد پاس ــه از ۱۰۰ درص ک

ــد  ــونت و ۱۸.۸درص ــد خش ــی، ۷.۵ درص ــم اخاق ــد جرای ــاف، ۱۶.۳درص اختط

گزینــه دیگــر را انتخــاب کرده انــد. و نتیجــه به دســت آمــده از جــدول ایــن اســت 

کــه بیش تریــن تعــداد پاســخ گویان افرادی انــد کــه مرتکــب قتــل شــده کــه 

ــتند. ــد هس ۳۸.۸ درص

میزان محکومیت پاسخ دهندگان

ــه از  ــت ک ــراد اس ــت اف ــدت محکومی ــده م ــان دهن ــوق نش ــدول ف ــیر: ج تفس

مجمــوع ۸۰ تــن پاســخ دهندگان ۳۱ تــن بیــن ۱ تــا ۵ ســال، ۲۲ تــن بیــن ۶ تــا 

۱۰ ســال، ۱۷ تــن بیــن ۱۱ تــا ۱۵ ســال و ۷ تــن بیــن ۱۶ تــا ۲۰ ســال محکــوم 
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ــه  ــی اینک ــوده یعن ــاب من ــر را انتخ ــه دیگ ــن گزین ــند و ۳ ت ــس می باش ــه حب ب

مدت هــای متفاوتــی داشــته اند.

از ۱۰۰درصــد پاســخ دهنــدگان در ایــن تحقیــق ۳۸.۸درصــد بین ۱ تا ۵ ســال، 

ــد  ــال، ۸.۸درص ــا ۱۵ س ــن ۱۱ ت ــد بی ــال، ۲۱.۳درص ــا ۱۰ س ــن ۶ ت ۲۷.۵ بی

ــه  ــوم ب ــری محک ــای متفاوت ت ــه مدت ه ــد ب ــال و ۳.۸درص ــا ۲۰ س ــن ۱۶ ت بی

ــند. ــس می باش حب

نتیجــه قابــل اســتنتاج ایــن اســت کــه بیش تریــن تعــداد پاســخ دهندگان بیــن ۱ 

تــا ۵ ســال محکــوم به حبــس ۳۱ تــن بــوده و ۳۸.۸درصــد را شــامل می شــوند.

سابقه جرمی پاسخ دهندگان

ــابقه  ــه س ــاظ مؤلف ــاری را به لح ــه آم ــت جامع ــوق خصوصی ــدول ف ــیر: ج تفس

جرمــی نشــان می دهــد کــه از مجمــوع ۸۰ تــن پاســخ دهنــدگان ۵ تــن گزینــه 
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ــد  ــه از ۱۰۰درص ــد. ک ــاب منوده ان ــر را انتخ ــه نخی ــر گزین ــن دیگ ــی و ۷۵ ت بل

ــابقه  ــد س ــته و ۹۳.۸ درص ــی داش ــابقه جرم ــان س ــخ دهندگان ۶.۲ درصد ش پاس

جرمــی نداشــته اند.

نتیجه گیری بر مبنای فرضیه های فرعی

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مؤلفه اول )سن(

سوال فرعی اول 

آیــا بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ســن زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه زنــان 

رابطــه وجــود دارد؟

فرضیه فرعی اول

ــونت  ــا خش ــان زن ب ــن زندانی ــاظ س ــدی به لح ــدی طبقه بن ــدم طبقه بن ــن ع بی

ــان رابطــه وجــود دارد.       علیــه زن

تفســیر: جــدول فــوق بیانگــر اینســت کــه رضیــب هم بســتگی بیــن عــدم 

طبقه بنــدی به لحــاظ ســن زندانیــان زن و خشــونت علیــه زنــان 0.788 و ســطح 

ــان  ــن زندانی ــاظ س ــدی به لح ــدم طبقه بن ــدی ع ــدم طبقه بن ــن ع ــاداری بی معن

ــن  ــود دارد. ای ــوی وج ــتقیم و ق ــت، مس ــه مثب ــان رابط ــه زن ــونت علی ــا خش زن ب

ــود. ــد می ش ــان ٪99 تایی ــب اطمین ــا رضی ــه ب رابط

تجزیه وتحلیل داده ها مربوط به مؤلفه دوم )نوع جرم(

سوال فرعی دوم

آیــا بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ نــوع جــرم زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه 

زنــان رابطــه وجــود دارد؟

فرضیه فرعی دوم

بررســی رابطــه بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ نــوع جــرم زندانیــان زن بــا 

ــان. ــه زن ــونت علی خش

تفســیر: جــدول فــوق بیان گــر ایــن اســت کــه رضیــب هم بســتگی بیــن عــدم 

سطح معنی داریRمدل

۱0.۸000.000
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ــان788”.  ــه زن ــونت علی ــا خش ــان زن ب ــرم زندانی ــوع ج ــاظ ن ــدی به لح طبقه بن

ــن رابطــه مثبــت، مســتقیم و قــوی  و ســطح معنــی داری 0.000 اســت. بنابری

ــد می گــردد. ــان 99٪ تایی ــب اطمین ــا رضی ــن رابطــه ب وجــود دارد. و ای

تجزیه وتحلیل داده های مربوط به مؤلفه سوم )سابقه جرمی(

سوال فرعی سوم

ــونت  ــا خش ــان زن ب ــی زندانی ــابقه جرم ــاظ س ــدی به لح ــدم طبقه بن ــن ع ــا بی آی

علیــه زنــان رابطــه وجــود دارد؟

فرضیه فرعی سوم

بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ ســابقه جرمــی زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه 

زنــان رابطــه وجــود دارد.

جــدول فــوق بیان گــر ایــن اســت کــه رضیــب هم بســتگی بیــن عــدم طبقه بنــدی 

ــطح  ــان77٦. و س ــه زن ــونت علی ــا خش ــان زن ب ــی زندانی ــابقه جرم ــاظ س به لح

ــود  ــوی وج ــتقیم و ق ــت، مس ــه مثب ــن، رابط ــت. بنابری ــی داری 0.000 اس معن

ــان 99٪ تاییــد می گــردد. ــا رضیــب اطمین ــن رابطــه ب دارد. و ای

تجزیه وتحلیل داده های مربوط به مؤلفه چهارم )وضعیت سالمتی(

سوال فرعی چهارم

ــا خشــونت  ــا بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ وضــع ســامتی زندانیــان زن ب آی

علیــه زنــان رابطــه وجــود دارد؟

فرضیه فرعی چهارم

بیــن عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ وضــع ســامتی زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه 

سطح معنی داریRمدل

۱0.7۸۸0.000

سطح معنی داریRمدل

۱0.77۶0.000
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زنــان رابطــه وجــود دارد.

تفســیر: جــدول فــوق بیان گــر ایــن اســت کــه رضیــب هم بســتگی بیــن 

عــدم طبقه بنــدی به لحــاظ وضــع ســامتی زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه 

ــی و  ــه منف ــن رابط ــد. بنابری ــی داری 0.000 می باش ــطح معن ــان٣25”. وس زن

ــد می شــود. ــان 99٪ تایی ــب اطمین ــا رضی ــن رابطــه ب ضعیــف وجــود دارد. و ای

نتیجه گیری بر مبنای فرضیۀ اصلی

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به متغییر مستقل )عدم طبقه بندی(

سوال اصلی تحقیق

ــان رابطــه وجــود  ــا خشــونت علیــه زن ــا بیــن عــدم طبقه بنــدی زندانیــان زن ب آی

دارد؟

فرضیه اصلی تحقیق

بین عدم طبقه بندی زندانیان زن با خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.

تفســیر: جــدول فــوق بیان گــر ایــن اســت کــه رضیــب هم بســتگی بیــن عــدم 

طبقه بنــدی زندانیــان زن بــا خشــونت علیــه زنــان 8٦7”.0 و ســطح معنــی 

ــدی محابــس زنانــه بــا  داری 0.000 می باشــد. بنابرایــن بیــن عــدم طبقه بن

خشــونت علیــه زنــان رابطــه مثبــت، مســتقیم و قــوی وجــود دارد. و ایــن رابطــه 

ــود. ــد می ش ــان ٪99 تایی ــب اطمین ــا رضی ب

پیشنهادها

 در ایــن بخــش پیشــنهادها در دو دســته بــرای محققــان آتــی و ســازمانی مــورد 

مطالعــه قــرار زیــر بیــان گردیــده اســت:

پیشنهادات به محققان آتی

1. بررسی دالیل عدم طبقه بندی محابس زنانه.

سطح معنی داریRمدل

۱0.۳۲۵0.000

سطح معنی داریRمدل

۱0.۸۶70.000
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بــه چگونگــی  رابطــه  در  بین املللــی  قانونــی  اســناد  و  قواعــد  بررســی   .2

زندانیــان. طبقه بنــدی 

٣. بررسی عوامل موثر بر طبقه بندی زندانیان وکاهش خشونت علیه زنان.

  ٤. بررسی رابطه طبقه بندی زندانیان برسامت جسمی و روانی زندانیان.

و  شــخصیتی  بررشــد  زندانیــان  طبقه بنــدی  تاثیــر  چگونگــی  بررســی   .5

مجرمــان.  اجتامعــی 

پیشنهادهای پوهشگر به سازمان مورد مطالعه

ــی  ــق »بررس ــار تحقی ــل آم ــه و تحلی ــده از تجزی ــت آم ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب

رابطــه عــدم طبقه بنــدی محابــس زنانــه بــا خشــونت علیــه زنــان« محقــق 

گزینه هــای زیــر را بــرای ریاســت امــور محابــس و توقیــف خانه هــا، به ویــژه 

محابــس زنانــه پیشــنهاد می کنــد. 

1. ایجاد ساختامن های استندرد برای نگه داری زندانیان.

ــوص  ــا، به خص ــه اداره زندان ه ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــدی قوانی ــت ج 2. رعای

زندانیــان. طبقه بنــدی 

٣. ایجاد قوانین و طرزرالعمل های بیشر و واضح تر در باره طبقه زندانیان.

٤. نظــارت جــدی در قســمت تطبیــق تفکیــک و طبقه بنــدی زندانیــان بــر 

اســاس پرونــده شــخصیت زندانیــان. 

ــت  ــژه تح ــتم وی ــک سیس ــدان، در ی ــه زن ــش از ورود ب ــاد، پی ــن معت 5. مجرمی

ــوند. ــاع ش ــدان ارج ــه زن ــپس ب ــه و س ــرار گرفت ــان ق درم

 منابع

1. احــراری، انیســه، نواقــص و مزایــای زنــدان و مجــازات حبــس، 1٣87، شــامره 

٦5 مسلسل

ــل حقــوق بــر، تهــران:  ــد، اردشــیر، مجموعــه اســنادبین املل ــر ارجمن 2. امی

ــتی، 1٣81 ــهید بهش ــگاه ش دانش

٣. افشــار، پرویــز، اثــرات زندانــی شــدن بــر شــیوع بیامری هــای منتقلــه از 

طریــق خــون. تهــران: بی جــا،1٣8٦

ــر. تهــران: نــر خرســندی،  ــی حقــوق ب ــر، اســناد بین امللل ٤. انصــاری، باق
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ــاپ اول، 1٣95 چ

5. آزمایــش، علــی، »زنــدان، مجــازات شکســت خــورده« ماهنامــه حقــوق و 

و 22، 1٣89 اجتــامع، شــامره 21 

ــان در افغانســتان )در  ــه زن ــه مصادیــق خشــونت علی ٦. آمــوزگار، بازمحمــد، نگاهــی ب
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چکیده

ــان بیان گــر اســت  ــدان زن ــای زن تاثیــرات و کارکرد ه

کــه بــا وجــود این کــه یــک نظــام نظــارت رســمی 

ــرای  ــدان ب ــازات زن ــی و مج ــن جزای ــر قوانی ــی ب مبتن

حفــظ نظــم اجتامعــی رضوری اســت. اصــاح و تربیت 

نیــز اهمیــت ویــژه دارد. مطالعــه مــورد تحقیــق حــارض 

زنــدان زنــان والیــت بلــخ اســت و جامعــه آمــاری آن را 

ــه  ــه منون ــد ک ــکیل می ده ــی تش ــان زندان ــر زن ۸۷  نف

آمــاری آن ٤0 فــرد می شــود. 

ــی از  ــا روش میدان ــن تحقیــق در تابســتان ۱۳۹۸ ب ای

ــر اســاس فرضیــات  طریــق پرســش نامه انجــام شــد. ب

رضایــت  میــزان  می رســد  به نظــر  تحقیــق  ایــن 

زندانیــان زن از محیــط زنــدان .پایین اســت، مشــکات 

روحــی و ســامت روان آن هــا بــا امکاتــات داخــل زندان 

رابطــه دارد، و روش هــای اصاح ســازی می توانــد در 

ــا  ــد داده ه ــذار باش ــه اثرگ ــان به جامع ــت زندانی بازگش

ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــده ب ــت آم ــات به دس و اطاع

نتایــج  و  شــده  تحلیــل  و  تجزیــه  اکســیل  و   spss

ــد. ــد گردی ــات تایی فرضی

واژه هــای کلیــدی: زنــان زندانــی، زنــدان زنــان، ادغــام 

اجتامعــی، عدالــت جزایــی.

مقدمه

ــد  ــکیل می دهن ــانی را تش ــه انس ــی از جامع ــان نیم زن

ــش و  ــی نق ــاد زندگ ــی ابع ــردان در متام ــد م ــه مانن ک

به مــردان  نســبت  زنــان  امــا  و  داشــته اند   اثرگــزار 

ــال  ــول س ــامر، مت ــدف ع ص

آموختــه  دانــش    ،1378

بلــخ  دانشــگاه  از  حقــوق 

از  یکــی  ایشــان  اســت. 

ــه  اشــرتاک کننده هــای برنام

کلینیــک حقوقــی و محکمــه 

در  خشــونت  منــع  متثیلــی 

موسســه  در   2018 ســال 

حقــوق بــر و محــو خشــونت 

ــازمان  ــا س ــت. او ب ــوده اس ب

در   IFL_A و   SDO هــای 

ــرده  ــز کار ک ــخ نی ــت بل والی

اســت. 
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گروهــی آســیب پذیــر و حســاس اند. در دهه هــای گذشــته شــواهدی از افزایــش 

مشــارکت زنــان در رفتــار جنایــی به دســت آمــده اســت. آدلــر و اســامرت، رشــد 

ــف  ــه، تضعی ــارج از خان ــتغال خ ــا اش ــه آزادی آن ه ــان، را ب ــم زن ــده جرای فزاین

ــد.  ــبت داده ان ــازار کار نس ــا در ب ــده آن ه ــارکت فزاین ــی و مش ــرول اجتامع کن

آن هــا معتقدنــد کــه آزادی زنــان در توســعه توامنندی هایشــان به منظــور تحقــق 

ناکامی هــا  معــرض  در  هم زمــان  به طــور  را  آن هــا  زندگــی،  در  اهداف شــان 

ــاً  ــکاتی را عمدت ــن مش ــته چنی ــد. در گذش ــرار می ده ــز ق ــی نی ــار زندگ و فش

مــردان تجربــه می کردنــد. چنیــن تحوالتــی زنــان را در معــرض ارتــکاب جرایــم 
ــد. 1 ــرار می ده ــی ق ــم مال ــژه جرای به وی

ــۀ  ــان یکــی از موضوعــات مهــم در جامع ــر مبحــث حقــوق زن در ســال های اخی

ــه و در  ــرار گرفت ــوده کــه بیشــر از هــر زمــان دیگــر مــورد توجــه ق افغانســتان ب

ــورت  ــاش ص ــان ت ــای زن ــت از آزادی ه ــان و حراس ــوق زن ــاق حق ــتای احق راس

ــان در جامعــه  ــادی فــراراه زن ــا اکنــون چالش هــای زی ــا آن هــم ت گرفتــه، ولــی ب

وجــود دارد. بخشــی از زنــان کــه کمــر به آنــان توجــه شــده زنــان زندانــی 

هســتند. آن هــا به عنــوان بخــش عمــده از اجتــامع زنان انــد و از بایــد بــه 

ــرد.  ــورت گی ــه الزم ص ــا توج ــت آن ه وضعی

آنچــه کــه بســیار مهــم اســت وضعیــت عمومــی زنــان زندانــی در والیــت بلــخ اســت 

کــه تــا هنــوز تحقیــق و یــا بررســی در ایــن زمینــه نشــده اســت. بــه همیــن دلیــل 

ــا تحلیــل  ــم و ب ــی تحقیــق و بررســی منای ــان زندان ــاره وضعیــت زن کوشــیدم در ب

اطاعــات، پیشــنهادات الزم را به منظــور بهبــود وضعیــت زنــان ارائــه کنــم.

هــر تحقیقــی بــرای پاســخ بــه یــک سلســله ســواالت انجــام می شــود. در ایــن 

ــت  ــی و وضعی ــت صح ــم داد از قبیل،.وضعی ــخ خواهی ــواالت پاس ــق به س تحقی

ــه اســت؟ وضعیــت اجتامعــی- ــخ چگون ــت بل ــی در والی ــان زندان اقتصــادی زن

فرهنگــی آن هــا چگونــه اســت؟ 

به نظــر می رســد کــه زنــان زندانــی در والیــت بلــخ بــا چالش هــای صحــی، 

اقتصــادی، اجتامعی-فرهنگــی و روانــی مواجــه هســتند.  

مــودل مفهومــی تحقیــق بــا درنظرداشــت مشــاهدات و مطالعــات قبلــی محقــق 

۱- احمدی، حبیب؛ جامعه شناسی انحرافات، تهران: انتشارات مهر، چاپ سوم ۱۳۸۸.ص۳۸
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و بــا درنظــر داشــت فرضیه هــای تحقیــق 

ــود:  ــراح می ش ــن ط چنی

هــدف تحقیــق مطالعــه و بررســی وضعیــت 

عمومــی زنــان زندانــی در والیــت بلــخ می باشــد 

کــه شــامل: مطالعــه و بررســی وضعیــت صحــی 

زنــان زندانــی در والیــت بلــخ؛ ارائــه پیشــنهادات بــرای بهبــود وضعیــت آن هــا در والیــت 

بلــخ؛ رشیــک ســاخن نتایــج تحقیــق بــا ادارات ذی ربــط جهــت تغییــر و بهبــود وضعیت 

زنــان در زنــدان والیــت بلــخ.

در بــاره اهمیــت ایــن تحقیــق می خواهــم بــه یــک نکتــه اساســی اشــاره منایــم، 

ــه در  ــی ک ــای متفاوت ــت ه ــان و حکای ــی ش ــوق ابتدای ــی از حق ــان زندان ــت زن محرومی

زمینــه وجــود دارد، انجــام یــک مطالعــه همــه جانبــه و بیطــرف از وضعیــت زنــان زندانــی 

ــازد. ــی میس ــخ را الزم ــت بل در والی

ــره  ــت در زم ــگاه ماهی ــوده ، و از ن ــردی ب ــوع کارب ــدف از ن ــای ه ــر مبن ــق ب ــن تحقی ای

تحقیقــات توصیفــی میباشــد. بــر مبنــای جمــع آوری اطاعــات تحقیــق مختلــط 

)کتابخانــه ای و میدانــی( میباشــد. 

جامعــه آمــاری در ایــن تحقیــق  ۸۷ تــن از زنــان زندانــی در محبــس  والیــت بلــخ  

میباشــد را دربرمیگیــرد. و تعــداد منونــه بــر اســاس حــد اقــل پرسشــنامه بــه تعــداد ۴۰ 

تــن تعییــن میگــردد. دریــن تحقیــق از روش منونــه گیــری شــیوه منونــه گیــری تصادفــی 

ســاده و در دســرس میباشــد. 

ــی  ــان زندان ــت زن ــق وضعی ــی تحقی ــورد بررس ــوع م ــق: موض ــی تحقی ــرو موضوع قلم

ــد.  میباش

قلمرو مکانی تحقیق: مکان انجام تحقیق زندان زنانه والیت بلخ میباشد. 

ــی  ــروال زمان ــه را در ان ــورد مطالع ــوع م ــق موض ــن تحقی ــق: ای ــی تحقی ــرو زمان قلم

)۲۰۱۸-۲۰۱۹( مــورد مطالعــه قــرار خواهــد داد. 

مبانی و مفاهیم نظری تحقیق
1-زندان ) محل سلب آزادی (

1-1-تعاریف و مفاهیم زندان )محل سلب آزادی(
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ــده  ــوان پدی ــه عن ــت ب ــرم و جنای ــكاب ج ــم و ارت ــخ، جرای ــول تاری ــواره در ط هم

ــم  ــده و جرای ــناخته ش ــی ش ــی و اجتامع ــای اخاق ــد ارزش ه ــانی و ض غیرانس

بــه عنــوان تــكان دهنــده تریــن آســیب اجتامعــی در روابــط میانفــرد و جامعــه 

ــر  ــته در براب ــز پیوس ــی نی ــردی و اجتامع ــای ف ــش ه ــت. واكن ــوده اس ــرح ب مط

اعــامل تبهكارانــه خطــاكاران، بــه اشــكال تدافعــی و تنبیهــی منــود مــی یافتــه و 

در قالــب اعــامل مجــازات هــای گوناگــون تجلــی پیــدا مــی كــرده. ایــن رویكــرد، 

ــی از خســارات  ــه كــه بخــش های ــرار مــی گرفت بیشــر از آن جهــت موردنظــر ق

مــادی و معنــوی ناشــی از ارتــكاب آن اعــامل ناپســند جــران شــود. بــه همیــن 

ــن  رصف  ــه مجرمی ــازات علی ــامل مج ــی اع ــی و قضای ــای قانون ــیوه ه ــه ش گون

نظــر از شــكل و نــوع آن هــا  بــرای جامعــه و افــراد مجــرم، رسنوشــت ســاز شــده 

اســت. در قــرن اخیــر، وجــود تغییرهــا و تحــوالت عظیــم اجتامعــی، فرهنگــی و 

اقتصــادی در دنیــا، لــزوم نگرشــی تــازه را در زمینــه جزادهــی مجرمــان، اجتنــاب 

ناپذیــر ســاخت و ســبب شــد كــه نظریــه هایــی همچــون دفــاع اجتامعــی نویــن 

ــا)  ــدان ه ــی (زن ــامل جزای ــای اع ــتم ه ــاختار سیس ــر در س ــن و تغیی از مجرمی

جایــگاه خاصــی در جامعــه بیابــد.

مفهــوم زنــدان در لغــت بــا الفــاظ متعــدد از قبیــل ســجن، حبــس، وقــف، 

امســك، آثبــت و ســایر كلامتــی كــه حــاوی

معنای ممنوعیت هستند بیان شده است.

در قرآن نیز كلمه زندان تحت عناوین یسجن، امسك و وقف آمده است.

لغــت زنــدان در فرهنــگ عمیــد بــه معنــای بندیخانــه، محبــس خانــه و قیدخانــه  

جایــی كــه محكومــان و تبهــكاران

را در آنجــا نگهــداری مــی كننــد و محبــس اســت. در یكــی از تعاریــف زنــدان بــه 

نقــل از الطــرق الحكمیــه فــی

السیاسه الرعیه آمده است؛

زنــدان و حبــس رشعــی زندانــی كــردن فــرد در مكانــی تنــگ و محــدود نیســت 

بلكــه تنهــا محــدود كــردن وی و 

جلوگیــری از ترصفــات وی آن گونــه كــه خــودش مــی خواهــد، اســت حــال ایــن 

ــه صــورت آن كــه  ــا ب ــا مســجدی باشــد ی ــه ی ــد در خان محــدود كــردن مــی توان
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طلبــكار مراقــب و همــراه وی باشــد. بــه همیــن جهــت پیامــر (ص) زندانــی را 

اســیر نامیــد.

1-2-ادبیات تحقیق

مطالعــه و بررســی وضعیــت ارتــکاب جــرم در زنــان و مــردان، تفاوت هــای قابــل 

ماحظــه ای را در نــوع و شــدت جرایــم ارتکابــی و همچنیــن تعــداد زندانیــان مرد 

ــع به صــورت  ــان در بســیاری مواق ــا زن و زن آشــکار می ســازد کــه منجــر شــده ت

اغــراق آمیــزی آرام و غیرخشــن توصیــف شــوند.1  به طوری کــه ایــن عامــل 

موجــب شــده تــا جرم شناســان اولیــه متغیــر جنســیت را در تحقیقات شــان 

تقریبــاً نادیــده گرفتــه و یــا در انــدك مــواردی نیــز کــه ایــن متغیــر لحــاظ شــده، 

جرایــم زنــان تخطــی از هنجارهــای »زنانــه و زنانگــی« تلقــی شــده و زنــان مجــرم 
ــد. 2 ــه« به حســاب آین ــا دیوان ــد و ی ــی »ب زنان

ــود  ــوالت به وج ــرات و تح ــه به تغیی ــا توج ــر،  ب ــال های اخی ــال در س ــن ح ــا ای  ب

ــازار کار و  ــه و ب ــان در جامع ــور زن ــرش حض ــی، گس ــی اجتامع ــده در زندگ آم

ــان و  ــم زن ــکاب جــرم و جرای ــرخ ارت ــادی در ن ــرات زی ــن،  تغیی ــر ای ــی نظی عوامل

ــت. ــده اس ــود آم ــان زن به وج ــداد زندانی ــن تع همچنی

هرچنــد کــه ایــن تغییــرات، در مقایســه بــا دوران گذشــته و جمعیــت زنــان قابــل 

ماحظــه اســت، ولــی هنــوز هــم در مقایســه بــا مــردان نــرخ جرایــم زنــان بســیار 

کمــر بــوده و حتــا در برخــی کشــورها تعــداد زنــان زندانــی، کمــر از ده درصــد 
ــان را شــامل می شــود. ٣ کل زندانی

ــن  ــه مناســبی در بی توجهــی به ای ــد توجی ــن موضــوع منی توان ــن حــال ای ــا ای ب

ــت  ــای هنگف ــل هزینه ه ــر تحمی ــاوه ب ــان ع ــم زن ــه جرای ــرا ک ــد، چ ــأله باش مس

ــت  ــت اهمی ــی کشــور، به عل ــه و سیســتم قضای ــر جامع اجتامعــی- اقتصــادی ب

ــر  ــان در ام ــر آن ــئولیت خطی ــوده و مس ــه و خان ــان در جامع ــگاه زن ــش و جای نق

پــرورش فرزنــد و الگومنــدی آن هــا بــرای کــودکان و نوجوانــان، ابعــاد پیچیــده ای 

1. Maniyar, M.)2004(.women Criminals and their Life –Style Kaveri 2books.page38

ــان، ترجمــه صــادق نیکبیــن و امیــر احمــدی، تهــران، انتشــارات مرکــز  ــارو، مکزیــک، امنیــت زن ۲. کوارت

ــی پیشــگیری از جــرم، ۲۰۰۸.صــص ۲۰۹-۲۰۷ ــن امللل بی

۳.  ســلیمی، علــی و محمــد داوری، جامعــه شناســی کــج روی، تهــران، انتشــارات قــم: پژوهشــکده حــوزه 

و دانشــگاه،۱۳۸۰.ص۴۴
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دارد کــه ممکــن اســت در اثــر بی توجهــی در شناســایی و بررســی آن و در 

ــر  ــری را ب ــران ناپذی ــای ج ــر،  پیامده ــات مؤث ــری و اقدام ــت عدم پیش گی نهای

پیکــره جامعــه باقــی گــذارد. 

در خصــوص زنــان زندانــی تحقیقــات متنوعــی در عرصه هــای متفــاوت صــورت 

ــای  ــز و خانه ه ــان مرک ــان زن ــای زندانی ــی از گزارش ه ــا برخ ــت. ام ــه اس نگرفت

پرداخته اند.کمیســیون  جــای  تــا  زندانــی  زنــان  مشــکات  به بررســی  امــن 

مســتقل حقــوق بــر )۱۳۹۴( در گزارشــی بــا عنــوان وضعیــت محــات ســلب 

آزادی در کابــل بیــان کــرد کــه یکــی از پیامد هــای زندانــی منــودن زنــان، فــرار 

ــان به خاطــر رســم رواج و ســنن  از منــزل به قصــد ازدواج می باشــد، واکرثیــت آن

ناپســند و عــده آن هــا از اثــر ازدواج هــای جــری مجبــور به فــرار گردیــده کــه در 

ــون  ــی پیرام ــی از بی بی س ــده. در گزارش ــا ش ــلب آزادی آن ه ــث س ــه باع نتیج

وضعیــت زنــان زندانــی در افغانســتان چنیــن بیــان داشــته اســت کــه عــده کثیــر 

ــت  ــادی دس ــی و اقتص ــر فرهنگ ــی و فق ــونت های خانوادگ ــر خش ــان به خاط زن

به ارتــکاب جــرم زدن، قتــل یکــی از شــیوع ترین جرایــم میــان زنــان افغــان 

اســت کــه در بیشــر مــوارد مقتــول فــرد پرخاشــگر، بــا ســابقه آزار هــای جســمی، 

ــی  ــکات اخاق ــاد و دارای مش ــر، معت ــبت به هم ــدید نس ــی ش ــی و روان جنس

بــوده اســت.

1-3-ادبیات نظری

ــه  ــد ک ــت کرده ان ــی ثاب ــی و روان شناس ــه شناس ــای جامع ــات و نظریه ه تحقیق

رشایــط و محیــط خانــواده و اجتــامع در جرایــم افــراد در آینــده موثــر هســتند. 

مجرمیــت وضــع یــا حالتــی اســت كــه شــخص تخطــی كننــده از الزامــات 

ــا  ــت و ی ــكاب جنای ــن صــورت ارت ــد. در ای ــا آن مواجــه می یاب ــی، خــود را ب قانون

جــرم، موجــب  ِاســناد مســوولیت به مجــرم شــده و متعاقــب آن بــا مجازات هایــی 
رو  بــه رو می شــود. 1

ــک  ــراد در ی ــه اف ــت ک ــی اس ــات جزای ــه تخلف ــرم مجموع ــر ج ــف دیگ  در تعری

ــران، انتشــارات کیهــان،۱۳۶۷. ــر ســاروخانی، ته ــوم اجتامعــی، ترجمــه باق ــگ عل ــن، فرهن ــرو، آل ۱.  بی

ص۸۳
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جامعــه مرتکــب می شــوند.1  در جامعه شناســی هرگونــه رفتــار، عقیــده یــا 

رشایطــی کــه هنجارهــای اجتامعــی را نقــض کنــد انحــراف اجتامعــی خوانــده 

ــد  ــراف از قواع ــه، انح ــی را هرگون ــات اجتامع ــن انحراف ــرت کوه ــود. ال می ش

متعــارف جامعــه ذکــر می کنــد.2 عوامــل مختلفــی در گرایــش افــراد بــه جرایــم 

ــوارد  ــوان به م ــۀ آن هــا می ت ــات اجتامعــی تأثیرگــذار اســت کــه از جمل و انحراف

زیــر اشــاره کــرد: خانــواده، ضعــف نظــارت اجتامعــی، ناکارآمدی هــای آموزشــی، 

رســانه ها، رواج اســتعامل مــواد مخــدر در جامعــه ضعــف مبانــی دینــی و 

ــی.٣  ــهای اجتامع ــف ارزش ــا ضع ــی ی ــادی و دگرگون اعتق

به اعتقــاد رابــرت مرتــون بی هنجــاری نتیجــۀ تضــاد میــان هدف هــای فرهنگــی 

ــر  ــان دیگ ــت؛ به زب ــه( اس ــکل گرفت ــادی )ش ــایل نه ــری وس ــکان به کارگی و ام

تبایــن میــان ســاخت های فرهنگــی، کــه موجــد نظــام ارزشــی خاصــی اســت از 

ــه  ــاری در جامع ــر، بی هنج ــرف دیگ ــی از ط ــاخت های اجتامع ــرف و س ــک ط ی
ــد.٤ ــاد می کن را ایج

ــیختگی  ــک گس ــه ی ــد ک ــی رخ می ده ــاری زمان ــت بی هنج ــد اس ــون معتق مرت

مهــم بیــن اهــداف فرهنگــی ارزشــمند و ابزارهــای اجتامعــی قانونــی بــرای نیــل 

بــه ایــن اهــداف وجــود داشــته باشــد. در واقــع به کارگیــری ابزارهــای نامــروع 

ــۀ  ــع اولی ــام مناب ــدرت و مق ــول، ق ــد پ ــادی مانن ــداف م ــی به اه ــرای دسرس ب
بی هنجاری هــا و مجزمیــت هســتند.5

بــر اســاس تئــوری مرتــون می تــوان گفــت فقــر و وضعیــت نامناســب اقتصــادی 

خانــواده ســبب فشــارهای اجتامعــی بــر پیکــر خانــواده می شــود و می توانــد در 

گرایــش اعضــای خانــواده بــه جــرم و محرمیــت مؤثــر باشــد.  بنابرایــن وضعیــت 

نامناســب اقتصــادی زنــان مجــرم در والیــت بلــخ هــم می توانــد به عنــوان عاملــی 

۱.  رجبی پور، محمود، مبانی پیش گیری اجتامعی از بزه کاری زنان و نوجوانان، ۱۳۸۷ص ۵۱

۲.  نیک گهر، عبدالحسین، مبانی جامعه شناسی، تهران، انتشارات ایران، ۱۳۶۹.ص۳۴۹

و  اصــاح  انتشــارات  اجتامعی،تهــران،  انحرافــات  شناســی  جامعــه  کلیــات  کاظــم،  کجاونــدی،   .۳

تربیــت،۱۳۸۸.ص۳۲

ــان، ترجمــه صــادق نیکبیــن و امیــر احمــدی، تهــران، انتشــارات مرکــز  ــارو، مکزیــک، امنیــت زن ۴. کوارت

ــی پیشــگیری از جــرم، ۲۰۰۸.ص۴۵ ــن امللل بی

۵.  ابواملعانــی، خدیجــه، نظریه هــای جــرم شناســی و بزهــ  کاری بــا تاکیــد بــر شــناخت اجتامعــی، تهــران، 

انتشــارات ارجمند،۱۳۸۹.ص۱۵
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مؤثــر در جرایــم زنــان مــورد مطالعــه باشــد. 

ادویــن ســاترلند در نظریــۀ هم نشــینی افراقــی، فرآینــد تعامــات اجتامعــی در 

ــدگاه  ــأ در دی ــد، اساس ــه می دان ــار مجرمان ــوول رفت ــن را مس ــای مجرمی گروه ه

ــی  ــار انحراف ــاترلند رفت ــۀ س ــق نظری ــت. مطاب ــری اس ــل یادگی ــرم حاص وی ج

موروثــی و ذاتــی نیســت،  بلکــه روش آموخــن ایــن رفتــار هامننــد روش آموخــن 

ســایر رفتارهاســت.  او ادعــا می کنــد کــه تحقــق وضعیــت جــرم تنهــا مســتلزم 

هم نشــینیً  مســتقیم بــا کــج روان و مجرمیــن نیســت، در واقــع تحقــق کــج روی را 

عمدتــا نیازمنــد جامعــه پذیــر شــدن فــرد در درون نظامــی از ارزش هــا می دانــد 

کــه او را در جهــت نقــض هنجارهــای مســلط در جامعــه تشــویق می کنــد.  

ــده ای از  ــه ی پیچی ــول مجموع ــه محص ــای مجرمان ــری در فعالیته در کل درگی
تجــارب یادگیــری در مــن رشایــط زندگــی اســت.1

ــه  ــار مجرمان ــی(، رفت ــری اجتامع ــاترلند )یادگی ــی س ــد افراق ــه ی پیون در نظری

ــن صــورت  ــه ای ــه می شــود.  ب ــا اشــخاص دیگــر آموخت ــاط ب ــد ارتب ــی فرآین در پ

ــن  ــین اند، در ای ــه همنش ــف جامع ــراد مختل ــا اف ــروی، ب ــتعد کج ــراد مس ــه اف ک

ــا  ــد، ب ــه را پذیرفتنــی می منایان ــی کــه کنش هــای مجرمان زمــان اگــر نگرش های

پشــتوانهای قویــر از نگرشــهای مخالــف بــا رفتــار کجروانــه بــه فــرد القــا شــود، 

احتــامل اینکــه مرتکــب کجــروی شــود بیشــر اســت.2 در ایــن قســمت تعــداد از 

نظریــه هــای متفــاوت بــرای تاییــد ایــن موضــوع مطــرح میشــود.

الف( تاثیر خانواده بر مجرمیت زنان 

رسزنــش و تحقیــر، از جملــه مســایلی اســت کــه زنــان بیشــر در محیــط خانــواده 

بعــد از ازدواج بــا آن مواجه انــد و آن را عاملــی در بــروز بیامری هــای روانــی 

بــه کناره گیــری از جمع هــای  انــزوا و همچنیــن، متایــل  مانندافردگــی و 

فامیلــی و دوســتان می داننــد؛ هــر از چند گاهــی ایــن رسزنش هــا فراگیــر 

می شــود و فــرد نیــز آگاهانــه بــر آن دامــن می زنــد و خــود  را بیــش از دیگــران، 

ــل  ــل قت ــوند از قبی ــرم می ش ــب ج ــب مرتک ــد، و اغل ــوب می کن ــش و رسک رسزن
۱.  هامن اثر، ص۲۷

۲.  ســلیمی، علــی و محمــد داوری، جامعــه شناســی کــج روی، تهــران، انتشــارات قــم پژوهشــکده حــوزه و 

دانشــگاه،۱۳۸۰.ص۵۳
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شــوهر، خشــو و افــراد کــه بیشــر به زندگــی زنــا شوهری  شــان مداخــات انجــام 

می دهنــد. مطالعــه و ارزیابــی نقــش جــرم زای خانواده هــای نابســامان موجــب 

گردیــده کــه جــرم شناســان بــه اهمیــت آن تاکیــد مناینــد و خانواده هــای 

نابســامان را در گــروه عوامــل جــرم زا قــرار دهنــد. بنــا به نظــر پروفیســور »لیوتــه« 

ــل  ــی عوام ــل به زندگ ــای فامی ــات اعض ــا و مداخ ــیدگی خانواده ه ــم پاش از ه

زمینه ســاز عقده هــای شــخصی گردیــده کــه در نتیجــه آن شــخص دچــار جــرم 
می شــوند.1

ب( نظریه های یادگیری اجتامعی 

ــت  ــی اس ــی آموختن ــار انحراف ــی، رفت ــری اجتامع ــاس نظریه هــای یادگی ــر اس ب

ــا افــراد دیگــر، به خصــوص در گروه هــای کوچــک آموختــه  و در فراینــد رابطــه ب

می شــود. اندیشــمندانی نظیــر بانــدورا، ســاترلند و تــارد نظریــۀ یادگیــری 

اجتامعــی را توســعه داده انــد. الگوهــای رفتــاری از طریــق مشــاهده رفتــار 

دیگــران شــکل می گیــرد. از نظــر بانــدورا رفتــار در نتیجــه کنــش متقابــل بیــن 

شــناخت و عوامــل محیطــی بــه وجــود می آیــد، یعنــی مفهمومی کــه تاثیــر 

متقابــل نامیــده می شــود. از ایــن جهــت عامــل مؤثــر در مجرمیــت افــراد به ویــژه 

زنــان، تأثیــر محیــط زندگــی اســت، اگــر افــراد در محیطــی نامناســب و ناهنجــار 

زندگــی کننــد و روزانــه شــاهد بــروز نافرمانــی خداونــد، جــرم و جنایــت و گنــاه 

ــد  ــۀ یادگیــری، آنهــا هــم همیــن شــیوۀ زندگــی را می آموزن باشــند، طبــق نظری

ــام  ــو اوران دانه ــرت فاریس ــمرند. راب ــب برمی ش ــی و مناس ــور را طبیع ــن ام و ای

ــف  ــط مختل ــراد در رشای ــار اف ــدۀ رفت ــن کنن ــل تعیی ــط عام ــه محی ــد ک معتقدن

ــی  ــل محیط ــاس عوام ــر اس ــر ب ــای یک دیگ ــا به ج ــی گروه ه ــت و جای گزین اس

تعییــن می شــود و بــا وجــود میــزان بــاالی تحــرک در بیشــر مناطــق نــاآرام و یــا 

حاشــیه ای، بازهــم میــزان بــاالی از جرایــم و انحرافــات از ایــن مناطــق گــزارش 

می شــود.2  دورکیــم، علــت همــۀ رفتارهــای غیرعــادی را در محیــط اجتامعــی 

ــی  ــی و اجتامع ــدۀ طبیع ــک پدی ــرم ی ــه ج ــده دارد ک ــد و عقی ــتوجو می کن جس

۱. مساواتی آذر، مجید؛ آسیب شناسی اجتامعی، انتشارات میهن،۱۳۷۴.ص۱۹۵

۲. مورال، پیر، قتل و جامعه، ترجمه براتون و حسین زاده،استان، انتشارات آهواز،۱۳۹۲.ص۱۷۵
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اســت و بیــن جــرم و فرهنــگ محــل وقــوع جــرم ارتباطــی وجــود دارد. دورکیــم 

ــر در  ــه عوامــل مؤث توســعۀ شهرنشــینی و حاشیه نشــینی ناشــی از آن را از جمل

خــارج شــدن جوانــان از نظــارت بزرگ ترهــا و افزایــش جــرم و جنایــت در شــهر 

می دانــد.1  بــر ایــن اســاس می تــوان یکــی از عوامــل اجتامعــی موثــر در جرایــم 

زنــان را زندگــی در مناطــق حاشــیه ای دانســت.بر اســاس مبانــی نظــری فــوق 

ــر  ــات زی ــم، فرضی ــر در جرای ــل مؤث ــورد عوام ــده در م ــرح ش ــای مط و دیدگاه ه

ــود: ــتخراج می ش اس

- بیــن زنــان مجــرم و غیــر مجــرم از نظــر محرومیــت در دسرســی بــه امکانــات 

آموزشــی و شــغلی مناســب تفــاوت وجــود دارد.

- بیــن زنــان مجــرم و غیــر مجــرم از نظــر محــل ســکونت و حاشیه نشــینی تفــاوت 

دارد. وجود 

- بین وضع اقتصادی زنان مجرم و غیر مجرم تفاوت وجود دارد.

 مارکــس علــت جرایمــی چــون فســاد ،فحشــا و رفتــار خــاف اخــاق را در 

مرحلــه نخســت ناشــی از نابرابــری میدانــد.2 در همیــن چارچــوب به طــور کلــی 

ــد  ــن عقیده ان ــر ای ــران ب ــان و صاحب نظ ــیاری از محقق ــر بس ــای اخی در دهه ه

ــر بی ســوادی  ــادی انهــا نظی ــور از مشــکات بنی ــان در عب ــری زن کــه رفــع نابراب

افزایــش بی رویــه جمعیــت متعــادل کــردن درآمد هــا و رفــع مشــکات و شــکاف 
درآمــدی و غیــره مــوارد بســیار موثــر اســت.٣

افزایــش زندانیــان زن در زنــدان مشــکات بغرنجــی را به وجــود آورده اســت. 

یکــی از ایــن مشــکات مربــوط زندانیــان اســت کــه بچه هــای نــوازاد داشــته و یــا 

حاملــه هســتند و مجبورنــد نــوزادان خــود را تــا مدتــی در زنــدان تحــت مراقبــت 

خودشــان نــگاه دارنــد و در ایــن مــورد بچه هــای زنــان محبــوس به همــراه 

ــی  ــن فرزندان ــتند. چنی ــی هس ــط اجتامع ــم و رشای ــی جرای ــان قربان مادران ش

ــده از  ــت در آین ــن اس ــوده ممک ــروم ب ــی مح ــات خانوادگ ــا ثب ــی ب ــک زندگ از ی

۱. رفیع پور، فرامرز،  آناتومی جامعه، تهران، انتشارات رشکت سهامی، ۱۳۸۶.ص۱۵۶

2. Page355          Akers، R.1@ La Creca, A.J. & Cochran, j. & Sellers. C. )1989(. Social

3. Hartnagel, T.F.)1982( Modernization, Female Social Roles, and Female Crime: A 

cross-natioanl investigation. The Sociological Quarteraly
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ــد.1 ــت کنن ــان تبعی ــاری مادران ش ــای رفت الگوه

ــده  ــروری و به جامعــه بازگردان ــا روش هــای مناســب بازپ ــد ب ــان بای ــن زن پــس ای

ــروری  ــت و بازپ ــاح، تربی ــه اص ــرم به گون ــه مج ــت ک ــم اس ــن، مه ــوند. بنابرای ش

ــب  ــت مناس ــورد حامی ــامع م ــب اجت ــه، از جان ــه جامع ــد از ورود ب ــا بع ــود ت ش

ــارض در  ــش ح ــد. پژوه ــت کن ــود دریاف ــه خ ــا را در جامع ــرد و فرصت ه ــرار گی ق

همیــن رســتا تعریــف و در ادراک بــه اجــرا در آمــده اســت کــه نتایــج پیامیــش آن 
به اختصــار ارایــه می گــردد.2

یافته های توصیفی جامعه آماری

بــا توجــه به منــودار ۱ ماحظــه می شــود کــه ۶۰ در صــد از زندانیــان بیــن ۲۰-

ــر ۴۰- ــد زی ــال، ۱۰ در ص ــر ۳۰-۴۰ س ــد زی ــته، ۲۰ درص ــن داش ــال س ۳۰ س

ــر از ۵۰ ســال و کمــر از ۲۰ ســال ســن داشــته اند.  ۴۵ ســال، ۵ درصــد باالت

بنابریــن بیش تریــن رده ســنی زندانانیــان مربــوط به افــراد ۲۰-۳۰ ســال و 

کم تــر آن اســت.

1- اطالعات جامعه شناسی زندان زنان در بلخ

منودار ۱. در صد فراوانی سن زندانیان

بــا توجــه به منــودار ۲ ماحظــه می شــود کــه ۵۰ در صــد از زندانیــان متاهــل، ۳۰ 

ــی،  ــارات بهنام ــی ، انتش ــان زندان ــر در زن ــر خط ــای پ ــیوع رفتار ه ــکاران؛ ش ــرز و هم ــوروش، فری ۱. خ

.۱۳۹۰

۲. دهخدا، علی اکر،  لغت نامه دهخدا، ج ۱۲، تهران، ۱۳۷۴.
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در صــد مطلقــه و ۲۰ در صــد مجرد انــد بنابریــن بیشــر زندانیــان متاهل اند.

منودار ۲. در صد فراوانی حالت مدنی زندانیان

بــا توجــه به منــودار ۳ ماحظــه می شــود کــه ۶۰ درصــد از زندانیــان دارای 

ــد  ــا و ۵ در ص ــوق بکلوری ــد ف ــواد، ۱۰ درص ــد بی س ــا، ۲۵ درص ــات بکلوری تحصی

لیســانس هســتند. بنابرین، بیشــرین زندانیــان دارای تحصیات بکلوریا هســتند.

منودار ۳. در صد فراوانی میزان تحصیالت زندانیان

ــطح  ــان س ــد از زندانی ــه ۹۵ در ص ــود ک ــه می ش ــودار ۴ ماحظ ــه به من ــا توج ب

مالــی متوســط رو بــه پاییــن می داننــد، ۳ در صــد متوســط رو به بــاال دانســتند. 

ــر از ۱۰۰۰۰ هــزار اســت. ــان پایین ت ــزان درآمــد مــاه وار زندانی ــن می بنابری



در گذار از عرف به قانون134

منودار ۴. میزان درآمد ماه وار زندانیان

بــا توجــه به منــودار ۵ ماحظــه می شــود کــه ۸۰ درصــد از زندانیــان قبــل از ورود 

بــه زنــدان خانــم خانــه بودنــد، ۱۳ درصــد کارمنــد، ۵ در صــد مدیــر و ۲ در صــد 

مدیــر عمومــی بودنــد. پــس بیشــرین افــراد زندانیــان خانــم خانــه بوده انــد.

منودار ۵. در صد فراوانی شغل زندانیان قبل از آمدن به زندان

بــا توجــه به منــودار ۶ ماحظــه می شــود کــه ۴۰ در صــد زندانیــان علــت حبــس 

ــرداری  ــد کاه ب ــل، ۱۰ درص ــد قت ــد، ۳۰ درص ــروع گفته ان ــط نام ــود را رواب خ

ــرین  ــن بیش ــد. بنابری ــان کرده ان ــزل بی ــرار از من ــد ف ــب کاری( و ۲۰ درص )فری

ــط نامــروع اســت. ــوط به رواب علــت حبــس مرب
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منودار ۶. در صد فراوانی علت حبس زندانیان

بــا توجــه به منــودار ۷ ماحظــه می شــود کــه ۷۰ در صــد زندانیــان امیــد 

به زندگــی را کــم، ۱۵ درصــد متوســط، ۵ درصــد زیــاد و ۱۰ در صــد هیــچ بیــان 

ــت. ــم اس ــان ک ــی در زندانی ــد به زندگ ــزان امی ــس می ــد. پ کرده ان

منودار 7. در صد فراوانی میزان امیدواری به زندگی در زندایان

ــان اظهــار  ــه منــودار ۸ ماحظــه می شــود کــه ۹۸ در صــد از زندانی ــا توجــه ب ب

ــد  ــرده و امی ــری ک ــرم جلوگی ــرار ج ــروری از تک ــاز ب ــای ب ــه روش ه ــته اند ک داش

پاینــده می دهنــد و ۳ درصــد، نظــری در ایــن بــاره نداشــته اند. روش هــای 

آمــوزش  کاس هــای  تشــکیل  شــامل  بلــخ  والیــت  زنــدان  در  بازپــروری 

ــت.  ــاری اس ــا اختی ــن کاس ه ــت در ای ــد، رشک ــه ای می باش ــای حرف مهارت ه

ــن  ــی در بی ــول مذهب ــت اص ــرای تقوب ــکام ب ــوزش اح ــخ آم ــت بل ــدان والی در زن

ــا اســتفاده از جلســات روانشناســی  ــان، و آمــوزش مهارت هــای زندگــی ب زندانی

ــدارد. ــود ن ــی وج ــا گروه ــردی ی ف
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منودار ۸. در صد فراوانی استفاده از روش های باز پروری در زندان 

یافته های استنباطی

1-فرضیه اول

به نظــر می رســد زنــان زندانــی در والیــت بلــخ بــه فقــدان امکانــات اولیــه صحــی 

ــتند.   مواجه هس

منودار ۹. در صد رضایت زندانیان از امکانات صحی اولیه

زیادمتوسط کماصال رضایت ندارمگویه های پرسشنامه

 چه میزان از سطح بهداشت مکان

خواب خود رضایت دارید؟
٪70٪10٪10٪10

 چه میزان از سطح بهداشت

رسویس های بهداشتی رضایت دارید؟
٪30٪20٪30٪20

 چه میزان از کیفیت غذاهای زندان

رضایت دارید؟
٪90٪5٪2٪3
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ــان زن از  ــت زندانی ــزان رضای ــه می ــود ک ــه می ش ــودار۹ ماخظ ــه به من ــا توج ب

ــت. ــن اس ــط رو به پایی ــی متوس ــات صح ــدان و امکان ــط زن محی

2-فرضیه دوم

ــی از  ــخ یک ــت بل ــی در والی ــان زندان ــادی زن ــتگی اقتص ــد وابس ــر می رس به نظ

چالش هــای آنــان اســت. 

منودار ۱0 میزان در امد ماه وار زندانیان

ــان ســطح  ــا توجــه به منــودار ۱۰ ماحظــه می شــود کــه ۹۵ در صــد از زندانی ب

ــاال دانســتند.  ــد، ۳ در صــد متوســط رو به ب ــی متوســط رو به پاییــن می دانن مال

بنابریــن میــزان دســتاورد مــاه وار زندانیــان پایین تــر از ۱۰۰۰۰ هــزار می باشــد 

کــه بیشــر آن هــا وابســته به فامیــل بــوده کــه خــود موجــب چالــش بــرای زنــان 

زندانــی شــده اســت.

3-فرضیه سوم

ــکات  ــه مش ــت از جمل ــای نادرس ــامع و باوره ــن اجت ــد نپذیرف ــر می رس به نظ

ــخ اســت. ــت بل ــی در والی ــان زندان زن

ــی  ــان زندان ــادی از زن ــد زی ــودکه در ص ــه می ش ــودار ۱۱ ماحظ ــه به من ــا توج ب

ــتند. ــه رو هس ــامع رو ب ــش اجت ــدم پذیری ــای ع به چالش ه
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منودار ۱۱. در صد فراوانی وضع اجتامعی زنان زندانی

 4-فرضیه چهارم

ــا توجــه به رشایــط ناگــوار زندان هــا، زنانی کــه در زنــدان والیــت  بنظــر می رســد ب

ــف  ــرث تخل ــتند و اک ــی هس ــری و روان ــکات فک ــد دارای مش ــه رس می برن ــخ ب بل

آن هــا بیشــر جنبــۀ رسبیچــی از ســامت اجتامعــی دارد تــا یــک جــرم حقوقــی.

منودار ۱۲.درصدی فراوانی مشکالتی روحی زندانیان

بــا توجــه به منــودار ۱۲ ماحظــه می شــود کــه ۳۲.۷ درصــد از زندانیــان دچــار 

ــی،  ــی و بی هدف ــد پوچ ــی، ۱۸.۲ در ص ــد تنهای ــوده، ۲۶.۴ در ص ــی ب افردگ

۹.۱ درصــد طــرد خانــواده و ۱۳.۶ درصــد اذعــان داشــته اند کــه هیچ گونــه 

ــته اند. ــی نداش ــکل روح مش

نتیجه گیری

ــان  ــنی زن ــن رده س ــش رو، بیش تری ــش پی ــده در پژوه ــت آم ــار به دس ــق آم طب
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زندانــی در بلــخ افــراد ۳۰ ســال و کم تــر اســت کــه ۵۹/۱ در از زندانیــان را 

ــار  ــن آم ــن ای ــد. همچنی ــن دارن ــال س ــاالی ۳۶ س ــه ب ــد و بقی ــکیل می دهن تش

ــه  ــد ک ــد متاهل ان ــان ۵۹/۱ درص ــی از زندانی ــش از نیم ــه بی ــد ک ــان می ده نش

ــا در  ــوآل آن ه ــه اص ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــل نش ــت تاه ــن و وضعی ــزان س می

ســنین بــاروری قــرار داشــتند و یــا دارای فرزنــد بودنــد. میــزان تحصیــات ۸۰ 

در صــد زنــان زندانــی بکلوریــا و فــوق بکلوریــا و لیســانس بــود و فقــط ۲۰ درصــد 

ــد.  ار آن هــا بیســواد بودن

ــای  ــت، خانواده ه ــم جمعی ــر را ک ــره و کم ت ــه نف ــای س ــرف خانواده ه ــق ع طب

چهــار نفــره تــا شــش نفــره را خانواده هــای میــان جمعیــت و خانواده هــای 

ــد  ــاس ۷۵ در ص ــن اس ــر ای ــم ب ــت می نامی ــر جممعی ــر را پ ــت نف ــر از هف بیش

زنــان زندانــی از خانواده هــای میــان جمعیــت بودنــد کــه وضعیــت مالــی 

ــم  ــه ه ــد و بقی ــل بودن ــان متاه ــن زن ــرث ای ــتند. اک ــن داش ــه پایی ــط رو ب متوس

ــن جامعــه  ــغل های ســطح پاییی ــه در نظــر عــرف از ش ــغل های داشــتند ک ش

محســوب می شــوند. ماننــد فروشــندگی های کوچــک، پرســتاری و کاال شــویی. 

اکــرث ایــن زنــان در خانه هــای کرایــی زندگــی می کردنــد

علــت حبــس ۴۰ در صــد زندانیــان زن روابــط نامــروع بــود، ۳۰ درصــد قتــل، 

۱۰ درصــد کاه بــرداری )فریــب کاری( و ۲۰ درصــد فــرار از منــزل بیــان کرده اند. 

بنابریــن، علــت حبــس بیشــرین آن هــا روابــط نامــروع اســت.

ــن  ــری از تکــرار جــرم بی ــرای جلوگی ــر ب ــن عامــل موث ــق بررســی ها، مهم تری طب

ایــن زندانیــان اســتفاده ازمهارت هــای آمــوزش داده شــده و تــرس از طــرد 

خانــواده نشــان دهنــده آن اســت کــه مهارت هــای آمــوزش داده شــده در زنــدان  

عامــل بــرای عــدم تکــرار جــرم و امیــد به زندگــی آینــده بــرای زندانیــان اســت.

در جمع بنــدی می تــوان گفــت عوامــل اثرگــذار بــرای تکــرار نکــردن جــرم و امیــد 

به زندگــی زنــان زندانــی بــه دو گــروه تقســیم بندی می شــود: عوامــل بیرونــی اثــر 

گــذار بــرای تکــرار نکــردن جــرم و عوامــل درونــی اثــر گــذار بــرای تکــرار نکــردن 

جــرم.

ــده از تکــرار جــرم، مهــارت آمــوزی در  ــری کنن ــی جلوگی ــن عامــل بیرون مهم تری

زنــدان و مهم تریــن عامــل درونــی جلوگیــری از تکــرار جــرم تــرس از طــرد خانواده 
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اســت. عامــل تــرس از طــرد خانــواده نشــان دهنــده ایــن اســت کــه مــردم بلــخ 

خانــواده محــور هســتند. همچنیــن قضــاوت دیگــران بــرای آن هــا مهــم اســت و 

زنــان بــرای تــرس از طــرد شــدن از خانــواده، ســعی در ســازگاری بــا اجتامعــی 

ــتحکام  ــت اس ــا به عل ــر بازپروری ه ــر بیش ــا تاثی ــو ب ــود هم س ــن خ ــه ای ــد ک دارن

خانــواده در زنــان اســت. بنابریــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رابطــه مســتقیم 

ــر  ــی در آن گرم ت ــط خانوادگ ــه رواب ــه ک ــای جامع ــت بازپروری ه ــر مثب ــن تاثی بی

و ارتباطــات در آن بیشــر اســت، وجــود دارد. در جوامــع گســرده تری که افــراد 

کم تــر اطرافیــان خــود را می شناســد و روابــط خانوادگــی د رآن کــم رنگ تــر 

اســت. ایــن روش هــا بــه تنهایــی پاســخ گو نیســت. به همیــن علــت بهــر اســت 

ــد  ــی کار آمــد در آین ــب مودل های ــر در قال ــر و تخصصی ت ــن روش هــا، علمی ت ای

و در بــاره زندانیــان بــه کار بــرده شــوند.

اســتفاده از مهارت هــای آموزشــی در زنــدان اختیــاری اســت و زندانیــان به میــل 

ــا اصــا  ــد و ی ــام دهن ــا را انج ــورد از آن ه ــن م ــا چندی ــک ی ــد ی ــود می توان خ

هیچ کــدام را انجــام ندهنــد در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد کــه ده در صــد از 

ــان زندانــی از ایــن مهارت هــا اســتفاده می کننــد و بیشــرین مهارت های کــه  زن

و  مهــره دوزی  بیــک دوزی،   گل دوزی،  می بیننــد  آمــوزش  زندانــی  زنــان 

اســت.  دســت مال دوزی 

حــدود ۸۶ در صــد زنــان زندانــی قبــل از ارتــکاب عمــل جرمــی مشــکات روحــی 

ــی کاری  ــر و ب ــی از فق ــی ناش ــکات روح ــونت، و مش ــی، خش ــل افردگ از قبی

داشــتند؛ به محــض ورود به زنــدان بیشــرین زنــان زندانــی )حــدود ۹۵ درصــد( 

دچــار ایــن مشــکل شــده و بیشــرین آن هــا ایــن مشــکات را ناشــی از محیــط 

ناســامل زنــدان و فقــدان امکانــات اولیــه صحــی، مشــکات اقتصــادی، و عــدم 

پذیریــش اجتــامع اظهــار داشــتند.

پیشنهادات

بایــد تــا جایــی کــه قانــون اجــازه می دهــد از روش هــای تعلیــق ســاده یــا مراقبتــی 

ــزا  ــود ج ــواد ۱۴۸-۱۵۰ ک ــه در م ــس ک ــل حب ــای بدی ــا جزا ه ــه هامن ــازات ک مج

ــای  ــی به روش ه ــت کاف ــد دق ــود. بای ــتفاده ش ــده، اس ــح گردی ــون آن ترصی پیرام
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ــت وی  ــرای بازگش ــل ب ــرم عام ــس مج ــا حب ــد ت ــل آی ــدان به عم ــروری در زن بازپ

به جامعــه باشــد،  نــه عاملــی برای کســب تجربــه در ارتــکاب جرایم جدیــد. بنابرین، 

ــان  ــرم خانوادگی ش ــون گ ــت آن به کان ــرم و بازگش ــال مج ــاح ح ــری اص ــه خاط ب

ــم. ــود وضــع زندانی هــا انجــام دهی ــر را در بهب ــم مراحــل زی می توانی

ــل •  ــرم: در مقاب ــبینی در مج ــد و خوش ــاد امی ــس و ایج ــامد به نف ــای اعت ارتق

ــا  ــرار دارد. ب ــی ق ــوش بین ــوری و خ ــود مح ــس خ ــای ح ــس ارتق ــامد به نف اعت

توجــه به مبانــی روان شناســی مثبــت، نقــات قــوت انســان شــامل خوش بینــی، 

امیــد، ایــامن، شــجاعت، مهارت هــای فــردی در حــال توســعه، اخــاق کاری ، 

افزایــش تفکــر مثبــت در آینــده، صداقــت و پشــت کار در مواجــه بــا چالش هــا 

اســت. عمل کــرد موفــق در برابــر یــک چالــش می توانــد بــاور مثبــت را د ربــاره 

ــا چالش هــای گوناگــون در زندگــی شــکل  ــی ب ــرای رویا روی ــرد ب توانایی هــای ف

دهــد. فــردی کــه یــک مشــکل را بــا خوش بینــی حــل می کنــد به احتــامل 

بســیار تجربــه بــا احساســات مثبــت همــراه اوســت کــه فی نفســه بــرای مقابلــه 

بامشــکات آینــده وی را توان مندتــر می کنــد. بنابریــن به یــک معنــا احساســات 

ــود. ــودن می ش ــت ب ــر به مثب ــت منج مثب

آمــوزش خــوب زیســن بــا تاکیــد بــر توســعه معنویت گرایــی و ســامت جســمی: • 

روش خــوب زیســن را بایــد به مجــرم آمــوزش داد و بــرای ایــن کار بایــد ســامت 

روحــی و جســمی آن هــا ارتقــا یابــد. بــا توجــه به اینکــه بــا یــاد خــدا قلب هــا آرام 

ــد  ــا خداون ــاط ب ــی روش هــای ارتب ــت و مهربان ــا عطوف ــد همــراه ب ــد، بای می گیری

آمــوزش داد. اشــاعه فرهنــگ  بــرای خالــق را به زندانیــان  و بندگــی کــردن 

معنویت گرایــی تاثیــر به ســزایی درکاهــش جــرم دارد. عــاوه بــر ایــن بایــد جســم 

او پــرورش پیــدا کنــد چیــزی کــه در اســام عزیــز بســیار بــر آن تاکیــد شــده اســت. 

از نظــر دیــن اســام ورزش وســیلۀ اســت کــه وقتــی بــا اعتقــادات دینــی آمیختــه 

شــود انســان را بــه کــامل خواهنــد رســاند، امــا جــای تنــگ و ســاحه نبــود ورزش 

حتــا تابــش خورشــید از جملــه مشــکات احــاد زندانیــان بلــخ اســت.

انجــام دادن کار هــای اجتامعــی داوطلبانــه: پــس از این کــه روح و جســم • 

زندانیــان را بازپــرروی کردیــم، می کوشــیم، آن هــا را بــرای حضــور در جامعــه آمــاده 

کنیــم. هامننــد خدمــات زنــدان ســنگاپور نوآوری هــای گوناگــون را ارایــه کــرد کــه 
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در مســیر آمــاده کــردن زندانیــان بــرای کارهــای اجتامعــی بــود. از جملــه برنامــه 

صبحانــه بــرای ســال مندان، پخت وپــز غــذای زتدانیــان و مســابقات آهنگ ســازی 

ســاالنه. طبــق آمــار به دســت آمــده از ماموریــن زنــدان ســنگاپور، نگــرش عمومــی 

به زندانیــان را تغییــر داد، اعتــامد متقابــل میــان زندانیــان و کارکنــان زنــدان نیــز 

بهبــود یافــت و احــرام زندانیــان به افــران زنــدان نیــز افزایــش یافــت. همچنیــن 

آمــار خشــونت ها در زنــدان کاهــش یافتــه و آمادگــی افــراد جامعــه بــرای پذیــرش 

ــن  ــج برنامه هــای نوی ــه نتای ــه هــم کاری و دوســتی از جمل مجرمیــن ســابقه دار ب

بازپــروری زندانیــان در ایــن کشــور بــوده اســت.
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عوامل اعتیاد زنان به مواد مخدر

چکیده

عضــو  یــک  توســط  کــه  اســت  ظلمــی  خشــونت 

ــای دیگــر و یــا از طــرف ســایر  خانــواده علیــه اعض

ــا  ــرد. غالب ــورت می گی ــخص ص ــک ش ــه ی ــراد علی اف

ایــن خشــونت از ســوی مــردان نســبت به زنــان روا 

ــور های  ــیاری از کش ــه در بس ــود. گرچ ــته می ش داش

جهــان خشــونت علیــه زنــان منــع گردیــده وافــراد 

ــع  ــی در واق ــوند، ول ــته می ش ــاز داش ــکاب آن ب از ارت

خشــونت علیــه زنــان در پــس شــعایر، آداب فرهنگــی، 

ــده  ــان گردی ــادات پنه ــی و اعتق ــای اجتامع هنجار ه

اســت. اعتیــاد نیــز یکــی از معضاتــی اســت کــه 

امــروزه نــه تنهــا زندگــی میلیون هــا انســان را به خطــر 

ــکات  ــا مش ــز ب ــان را نی ــواده آن ــه خان ــه، بلک انداخت

ــت. ــرده اس ــه رو ک ــادی رو ب زی

اعتیــاد به صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم از طریــق 

ــزل  ــواد مخــدر، تزل ــرد به مــرصف م وابســته منــودن ف

از جملــه  کــه  دارد  پــی  در  را  اخاقــی  بنیاد هــای 

پیامد هــای آن افزایــش جــرم، جنایــت و خشــونت علیه 

زنــان اســت. بــدون شــک قربانیــان ایــن مشــکات در 

درجــه اول افــراد خانــواده و نزدیــکان مبتایــان اســت 

کــه آن هــا را خواســته یــا نــا خواســته به ایــن پیامد هــا 
ــازد. 1 ــه می س مواج

بــا توجــه به باالتــر بــودن میــزان خشــونت تجربــه 

۱- محمــد خانــی، دکــر پروانــه، ابعــاد مشــکات شــخصی ارتبــاط زنــان 

دارای همــر معتــاد ، ســال ۱۳۸۸.

)مطالعه موردی شهر مزار رشیف( 

متولــد  نظــری،  فــروزان 

ســال 1377، دانــش آموختــه 

حقــوق دانشــگاه بلــخ و یکــی 

کننده هــای  اشــرتاک  از 

حقوقــی  کلینیــک  برنامــه 

منــع  متثیلــی  محکمــه  و 

 2018 ســال  در  خشــونت 

در موسســه حقــوق بــر و 

ــوده اســت.  محــو خشــونت ب

دفــرت  ظــرف  از  اکنــون  او 

ــوان  ــه عن ــور ب ــه مذک موسس

کارآمــوز در دفــرت ســاحوی  

کمیســیون مســتقل حقــوق 

ــای  ــخ ایف ــت بل ــر در والی ب

وظیفــه مــی کنــد.
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ــراد  ــاد در اف ــرای پیش گیــری از اعتی ــاد، تــاش ب ــراد معت شــده در همــران اف

متاهــل از جملــه دقــت در آزمایشــات قبــل از ازدواج، از بیــن بــردن عوامــل کــه 

ــدان... ــا ب ــینی ب ــر، هم نش ــل فق ــردد، مث ــرد می گ ــاد زن و م ــاز اعتی ــه س زمین

صــورت گیــرد. همچنــان پژوهش هــای دیگــر در بــاره مداخــات موثــر در رابطــه 

ــه  ــی و مداخل ــوزش و مشــاوره های حامیت ــه آم ــاد از جمل ــزان اعتی به کاهــش می

در ایــن راســتا قابــل توصیــه اســت.

ــی،  ــونت فزیک ــاد، خش ــر معت ــاد، هم ــه زن، اعتی ــونت علی ــا: خش کلید واژه ه

ــادی. ــونت اقتص ــی، خش ــونت روح خش

مقدمه

اعتیــاد به مــواد مخــدر یکــی از انحرافــات شــایع عــرص حــارض به شــامر مــی رود 

کــه ســاالنه قربانیــان بی شــامری را در بــر دارد و بیشــرین صدمــات آن را زنــان     

ــادت  ــارت از ع ــدر عب ــواد مخ ــان به م ــاد زن ــور از اعتی ــوند. منظ ــل می ش متحم

کــردن آن هــا به اســتعامل مــواد شــیامئی کــه مــرصف آن هــا ســبب دگرگونــی در 

ــع  ــاد تاب ــان به اعتی ــود. روی آوردن زن ــز می ش ــرد مغ ــیاری و عملک ــطح هوش س

متغیر هــا و عوامــل متعــددی اســت کــه مهم تریــن آن ه: جنــگ، بــی کاری، 

نابرابــری زن و مــرد و به خصــوص خشــونت های انجــام یافتــه علیــه زنــان اســت، 

ــود  ــتقیم وج ــه مس ــاد رابط ــونت و اعتی ــان خش ــد می ــر می رس ــه به نظ به نحوی ک

داشــته باشــد.

 به اســاس گزارش هــای اداره ســازمان ملــل در امــور مــواد مخــدر و جرایــم 

)UNODC(  حــاال 920.000 تــن در افغانســتان معتــاد هســتند که 120.000 

ــزار  ــهر م ــان در ش ــاد زن ــاری، اعتی ــای آم ــق گزارش ه ــتند. طب ــان هس ــا زن آن ه

ــان  ــه زن ــونت علی ــوق، خش ــل ف ــان عوام ــت و در می ــش اس ــه افزای ــف، روب رشی

ــال،  ــه مث ــان گذاشــته اســت. به گون ــاد شــدن زن ــرات را روی معت بیشــرین تاثی

٦0.٣ درصــد زنــان در والیــت بلــخ به دلیــل معتــاد بــودن یکــی از اعضــای 

خانــواده آن هــا، رو به مــرصف  مــواد مخــدر آورده انــد، از ایــن میــان ٣7.9 درصــد 

ــاد  ــده معت ــامل ش ــان اع ــر زنان ش ــردان ب ــط م ــه توس ــونت های ک ــت خش به عل
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شــدند.1  امــا مســأله اصلــی کــه نیازمنــد توضیــح ایــن اســت کــه چگونــه معتــاد 

ــان و فرزندان شــان، خشــونت گونه تلقــی خواهــد  ــاالی زن ــه ب ــودن مــردان خان ب

شــد؟ 

ــرا یکــی از  ــن رو پرداخــن به ایــن موضــوع دارای اهمیــت حیاتــی اســت، زی از ای

عوامــل اصلــی اعتیــاد زنــان خشــونت، به خصــوص خشــونت های فزیکــی اســت. 

لــذا ایــن تحقیــق رابطــه عللــی و معلولــی ایــن معضــل حیاتــی بــری را به برســی 

ــخ  ــت بل ــواد مخــدر در والی ــان به م ــاد زن ــن عوامــل اعتی خواهــد گرفــت. مهم تری

ــود دارد ؟  ــونت وج ــاد وخش ــان اعتی ــت؟چه رابطه ای می ــاد چیس ــت؟ اعتی چس

خشــونت چیســت؟ به نظــر می رســد کــه خشــونت علیــه زنــان عمده تریــن علــل 

ــا  ــان آن ه ــتقیمی می ــه مس ــوده و رابط ــدر ب ــواد مخ ــان به م ــت روی آوردن زن جه

وجــود دارد.

ــم  ــا بتوانی ــم ت ــت آن را بدانی ــا اهمی ــه م ــت ک ــق الزم اس ــر تحقی ــدای ه در ابت

هامن طوری کــه  برســیم.  بحــث  به غایــت  و  منــوده  درک  بهــر  را  موضــوع 

ــان به مــواد مخــدر یکــی از معضــات اجتامعــی در متــام  ــاد زن ــم؛ اعتی می دانی

ــاب  ــخ به حس ــت بل ــخصاً در والی ــتان و مش ــب در افغانس ــن ترتی ــان، به همی جه

می آیــد. چــون زنــان بــا مــرصف مــواد مخــدر در حقیقــت حالــت صحــی و 

ــاوردن و  ــت روی نی ــان جه ــوص زن ــد به خص ــت می دهن ــود را از دس ــی خ روح

دروی از مــواد مخــدر بــا دغدغه هــای بی شــامری دســت و پاچــه نــرم می کننــد 

ــه در خصــوص  ــات انجــام یافت ــرا مطالع ــن آن خشــونت اســت. زی کــه عمده تری

ارتبــاط خشــونت بــا اعتیــاد مبیــن ایــن موضــوع اســت کــه مــواد مخــدر میــزان 

ــاال  ــدت ب ــرد به ش ــی را در ف ــونت فزیک ــوص خش ــونت، به خص ــواع خش ــایر ان س

ــا  ــاد ب ــرد معت ــط ف ــی توس ــدر مرصف ــاده مخ ــوع م ــر ن ــن، تاثی ــرد. بنابرای می ب

خشــونتی که وی به همــر و فرزنــد خــود نشــان می دهــد، رابطــه مســتقیم 

دارد. بنابــه ایــن تحقیــق می توانــد یــک دســت آورد خــوب جهــت وضاحــت دادن 

ــش  ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــان« باش ــه زن ــونت علی ــا خش ــاد ب ــه اعتی »رابط

ترکیــب و مقایســه روش و دیدگاه هــای نظــری پژوهش هــای انجــام شــده در 

ــت.  ــدر اس ــواد مخ ــان به م ــاد زن ــونت و اعتی ــاط خش ــه ارتب زمین

۱- افضلی؛ مالی، وضعیت زنان معتاد در افغانستان،  نارش؛ کمیسیون مستقل حقوق بر، ص ۱۱.
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ــا پژوهــش و مطالعــات قبلــی در مــورد اعتیــاد زنــان و ارتبــاط آن بــا خشــونت  ب

دانســته می شــود کــه تحقیقــات زیــادی در ایــن خصــوص صــورت نگرفتــه ولــی 

در زیــر  برخــی از آثــاری را کــه به نحــوی بــا اعتیــاد و خشــونت علیــه زن مرتبــط 

ــم: ــی می کنی ــت را معرف اس

 نخســتین اثــر، مقالــۀ اســت تحــت عنــوان »ارتبــاط زنــان دارای همــر معتــاد« 

ســال 1٣88 نویســنده دکــر پروانــه محمــد خانــی می باشــد کــه در ایــن مقالــه 

ــاد به صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم از طریــق  چنیــن وامنــود شــده: اعتی

ــی دارد  ــی را در پ ــزل بنیاد هــای اخاق ــواد مخــدر تزل ــرد به م وابســته منــودن ف

ــه ای را  ــان اســت. مقال ــه زن ــن پیامدهــا، افزایــش خشــونت علی ــۀ ای کــه از جمل

کــه نــادر آقاخانــی و احســان موســوی تحــت عنــوان »بررســی مقایســه ای میــزان 

خشــونت خانوادگــی در زنــان دارای همــر معتــاد« منتــر ســال 1٣92، 

نوشــته اند چنیــن بیــان می دارنــد کــه: اعتیــاد زنــان دارای همــر معتــاد 

ــاد نیســتند، فــوق العــاده بیشــر  ــان ســامل کــه همران شــان معت نســبت به زن

اســت. اثــر دیگــری تحــت عنــوان »از اعتیــاد زنــان تــا نابســامانی خانــواده« ســال 

1٣82 شــامره 22 نویســنده ابراهیــم قاســمی روشــن، اســت. نویســنده در ایــن 

مقالــه به تعریــف اعتیــاد، متغیر هــا و اثــرات آن در افزایــش خشــونت و فروپاشــی 

خانــواده پرداختــه اســت.

تحقیــق کنونــی بــر اســاس یــک تحقیــق کاربــردی واز لحــاظ روش یــک تحقیــق 

کیفــی و تحلیلــی اســت. وروش جمــع آوری اطاعــات میدانــی بــوده کــه بــا توزیــع 

ــاد آوری اســت  ــل ی ــا قاب پرسشــنامه ها اطاعــات جمــع آوری شــده اســت. ضمن

کــه ایــن تحقیــق شــامل ســه بخــش اســت کــه در بخــش اول مبانــی نظــری، در 

ــری و  ــا، نتیجه گی ــامل یافته ه ــوم ش ــش س ــا و در بخ ــل داده ه ــش دوم تحلی بخ

پیشــنهادات اســت.

بخش اول
)مبانی نظری تحقیق(

ــا دیگــران از روی  ــاری اســت کــه هــدف آن صدمــه زدن به خــود ی خشــونت رفت

ــی و  ــار را ذات ــن رفت ــل ای ــران دلی ــی از صاحب نظ ــت. گروه ــد اس ــد و عم قص
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فطــری و گروهــی دیگــر آن را اکتســابی می داننــد. خشــونت علیــه زنــان در 

ــی  ــه اجتامع ــگ، طبق ــای فرهن ــود دارد و مرز ه ــان وج ــور های جه ــی کش متام

و اقتصــادی، تحصیــات، قومیــت و ســن را در نــور دیــده اســت. گرچــه در 

ــراد از  ــده و اف ــع گردی ــان من ــه زن ــونت علی ــان خش ــور های جه ــیاری از کش بس

ــه  ــونت علی ــه خش ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ــوند، ول ــع می ش ــه آن من ــکاب ب ارت

زنــان در پــس شــعایر، آداب فرهنگــی، هنجار هــای اجتامعــی و اعتقــادات پنــاه 
می گیــرد و پنهــان می شــوند. 1

خشــونت علیــه زنــان پیامد هــای بی شــامری را بــرای زنــان دارد کــه یکــی 

ــاد به مــواد مخــدر یکــی از  ــان به مــواد مخــدر اســت. اعتی ــاد زن از آنــان اعتی

ــان بی شــامری  ــات شــایع عــرص حــارض اســت کــه ســاالنه باعــث قربانی انحراف

ــد  ــر چن ــد. ه ــه وارد می کن ــواده و جامع ــر خان ــر پیک ــدی ب ــیب ج ــده و آس گردی

اعتیــاد به مــواد مخــدر در بیــن مــردان بیــش از زنــان اســت، امــا در چنــد ســال 

اخیــر، نــرخ اعتیــاد زنــان به علــل مختلفــی افزایــش یافتــه اســت. البتــه اعتیــاد 

نــه تنهــا فــرد و خانــواده او را متاثــر می کنــد، بلکــه اثــرات عمیقــی را بــر جامعــه 

ــکل  ــک مش ــوان ی ــاد به عن ــتان، به اعتی ــه افغانس ــذارد. در جامع ــای می گ ــر ج ب

ــوولیت های  ــف و مس ــت وظای ــرد در رعای ــور ف ــود و قص ــته می ش ــردی نگریس ف

ــردد. ــی می گ ــاد او تلق ــت اعتی ــر عل ــن ام ــود و ای ــوم می ش ــی محک اخاق

ــه  ــد ک ــگاه می کن ــی ن ــکل اجتامع ــک مش ــوان ی ــاد به عن ــق به اعتی ــن تحقی  ای
ــت. 2 ــط اس ــازمآن های ذی رب ــت و س ــه حکوم ــتلزم توج ــل آن مس ح

بایــد افــزود کــه میان اعتیــاد و خشــونت رابطۀ معنــا داری وجــود دارد و مطالعات 

ــت.  ــده اس ــام ش ــونت انج ــاد و خش ــتقیم اعتی ــاط مس ــوص ارتب ــادی در خص زی

تحقیقــات نشــان می دهــد برخــی از مــواد مخــدر میــزان خشــونت فزیکــی را در 

فــرد به شــدت بــاال می بــرد. بنابرایــن، تاثیــر نــوع مــواد مخــدر مرصفــی توســط 

فــرد معتــاد بــا خشــونتی را کــه وی به همــر، فرزنــد و ســایر اعضــای خانــواده 

خــود روا مــی دارد، رابطــۀ مســتقیمی وجــود دارد. از ایــن رو هــدف عمومــی 

۱- آقاخانــی، نــادر، بررســی مقایســه ای میــزان خشــونت خانوادگــی تجربــه شــده در زنــان دارای همــر 

ــاد، ۱۳۹۱، ص۲. ــر معت ــاد و غی معت

۲- هامن، ص۳
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ایــن تحقیــق را مطالعــه و ضعیــت اجتامعــی زنــان معتــاد و تاثیــر آن بــر تحقــق 
ــان تشــکیل می دهــد. 1 ــه زن خشــونت علی

تعریف خشونت

خشــونت در لغــت به معنــای درشــتی، ناهمــواری، تندخویــی و بی رحمــی آمــده 

ــود  ــددی وج ــف متع ــت، تعاری ــر رف ــا تذک ــه قب ــاح طوری ک ــت.2 و در اصط اس
ــم. ٣ ــاره می کنی ــی از آن اش ــا به برخ ــه ذی دارد ک

1. خشــونت عبــارت از »هــر عمــل حشــونت آمیــز مرتبــط بــا جنســیت کــه منجــر 

به آســیب یــا رنــج جســمی، جنســی یــا روانــی شــده یــا احتــامال می توانــد چنیــن 

ــت  ــونت؛ محرومی ــد به خش ــامل تهدی ــامل ش ــن اع ــد. ای ــته باش ــی داش عواقب

اجبــاری یــا اختیــاری آزادی و اختیــار عمــل؛ چــه در جامعــه یــا در زندگــی 
ــز اســت«. ٤ خصوصــی نی

ــه  ــن گون ــه زن ای ــد خشــونت علی ــل متح ــی ســازمان مل ــق اصــول حقوق 2. طب

تعریــف شــده اســت: اعــامل هرگونــه خشــونت کــه نتیجــه آن آســیب جنســی و 

روانــی کــه تــوام بــا درد ورنــج باشــد؛ اعــم از تهدیــد یــا ارتــکاب عمــل از جنســی 

ــا در  ــد وی ــوده باش ــام ب ــاِء ع ــه در م ــر از آن ک ــلب آزادی رصف نظ ــا س ــه ت گرفت
ــه. 5 محیــط خان

٣. خشــونت علیــه زنــان اصطاحــی تخصصــی اســت کــه بــرای توصیــف متــام 

اعــامل خشــونت آمیــز علیــه زنــان بــه کار مــی رود. هامننــد جــرم ناشــی از تنفــر. 

ایــن شــکل از خشــونت علیــه گروهــی خاصــی از مــردم ) زنــان( اعــامل می شــود 

و جنســیت قربانــی پایــه اصلــی خشــونت اســت. 

البتــه به نظــر بنــده جامع تریــن تعریــف، را  قانــون منــع خشــونت علیــه زن ارایــه 

ــت: کرده اس

۱- رابطه مستقیم خشونت علیه زنان با مرصف مواد مخدر در مردان،

 www-ir.cdn.ampproject.org.

۲- فرهنگ لغت معین.

۳- هامن اثر.

۴- اعامیه حذف خشونت علیه زن)قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی(. سال ۱۹۹۳م.

۵- شــکر بیگــی، عالیــه، فراتحلیــل مطالعــات انجــام شــده پیرامــون خشــونت علیــه زنــان، ســال 

.۱۵۷ ۱۳۹۳،ص
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طبــق مــاده ٣ قانــون منــع خشــونت علیــه زن»خشــونت ارتــکاب اعــامل منــدرج 

ــا  ــال ی ــم، م ــخصیت، جس ــه به ش ــب صدم ــه موج ــت ک ــون اس ــن قان ــاده 5 ای م

روان زن می گــردد«.

 اعــامل منــدرج مــاده 5 ایــن قانــون عبارتنــد از: تجــاوز جنســی، مجبــور 

ــت مجنــی علیهــا و نــر آن به نحوی کــه  منــودن به فحشــاء، ضبــط و ثبــت هوی

به شــخصیت او صدمــه برســاند.آتش زدن یــا اســتعامل مــواد کیمیــاوی، زهــری 

و ســایر مــواد خطرنــاک، مجــروح یــا معلــول منــودن، لــت و کــوب کــردن؛ خریــد 

و فــروش به منظــور یــا بهانــۀ ازدواج، بــد دادن، نــکاح اجبــاری، انــزوای اجبــاری، 

نــکاح قبــل از اکــامل ســن قانونــی، دشــنام، تحقیــر و تخویــف، اعتیــاد به مــواد 
مخــدر، منــع تــرصف در ارث و امثالهــم، اســت. 1

انواع خشونت

خشــونت به ابعــاد مختلــف تقســیم بنــدی شــده کــه مهم تریــن آن هــا قــرار ذیــل 

: ست ا

ــی،  ــی، روان ــی، جنس ــونت فزیک ــامل: به خش ــیوه اع ــب ش ــر حس ــونت ب • خش

ــت. ــده اس ــیم ش ــادی تقس اقتص

ــودک،  ــه ک ــونت علی ــی: به خش ــرد قربان ــخصات ف ــاس مش ــر اس ــونت ب • خش

خشــونت علیــه زن؛ خشــونت علیــه بزرگ ســاالن تقســیم می شــود.

• خشــونت بــر حســب ویژگی هــای مرتکبیــن: به خشــونت توســط رشیــک 

زندگــی )همــر(، خشــونت از طــرف اقــارب و خشــونت از ســوی افــراد بیگانــه، 
طبقــه بنــدی شــده اســت. 2

حــال ســوال کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه تاثیــر اعتیــاد شــوهر بــر خانــم 

و خشــونت را کــه وی به همــرش روا مــی دارد در کــدام ایــن کتگوری هــای 

خشــونت قــرار دارد؟

ــوع  ــا ن ــاط آن ب ــدر و ارتب ــواد مخ ــوهر به م ــاد ش ــه اعتی ــت ک ــد گف ــخ بای در پاس

ــر حســب شــیوه اعــامل  ــم خــود روا مــی دارد، خشــونت ب ــر خان خشــونت کــه ب

۱- قانون منع خشونت علیه زن، ماده ۵.

۲- فرید، شها، خشونت علیه زنان، چاپ اول، ۱۳۸۶.
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اســت. یعنــی در چنیــن حالــت هــم خشــونت فزیکــی ) مثــل لت وکــوب(، 

خشــونت جنســی )تجــاوزات جنســی و تقاضا هــای نامــروع(، خشــونت روانــی 

)دچــار افردگــی، امــراض عقلــی و عصبــی( و هــم شــامل خشــونت های 

فامیــل(  اباتــه  و  به اعاشــه  بی توجهــی  نفقــه،  پرداخــت  )عــدم  اقتصــادی 
1 می شــود. 

چیستی اعتیاد

ــده  ــزی آم ــا چی ــن ب ــوی گرف ــا خ ــردن و ی ــادت ک ــای ع ــت به معن ــاد در لغ اعتی

اســت. ســازمان ملــل در ســال 1950 اعتیــاد را این گونــه تعریــف کــرد: اعتیــاد 

مســمومیت حــاد یــا مزمنــی اســت کــه بــرای شــخص یــا اجتــامع زیــان بخــش 

ــود.2  از  ــاد می ش ــی ایج ــا صنعت ــی ی ــتعامل داروی طبیع ــق اس ــت و از طری اس

ــواد  ــی به م ــامنی و روان ــتگی جس ــوان وابس ــاد به عن ــش اعتی ــن پژوه ــدگاه ای دی

ــت.  ــده اس ــف ش ــد، تعری ــن باش ــا ناممک ــوار ی ــرک آن دش ــه ت ــدر به نحوی ک مخ

اعتیــاد یــک حالــت روانــی کــه در نتیجــه مــرصف یــک دوای کیمیایــی یــا 
طبیعــی به وجــود می آیــد. ٣

بخش دوم
تحلیل داده ها

وضعیت زنان معتاد در افغانستان به خصوص در شهر مزار رشیف

اعتیــاد نه تنهــا فــرد و خانــواده او را متاثــر می کنــد، بلکــه اثــرات عمیــق را 

برجامعــه برجــا می گــذارد. ایــن تحقیــق به اعتیــاد به عنــوان یــک مشــکل 

ــد کــه حــل آن مســتلزم توجــه حکومــت و ســازمآن های  ــگاه می کن اجتامعــی ن

ــرات  ــی تاثی ــق را بررس ــن تحقی ــی ای ــدف عموم ــن رو، ه ــت.  از ای ــط اس ذی رب

ــاد  ــان معت ــت زن ــن وضعی ــی از آن و همچنی ــونت های ناش ــوهر و خش ــاد ش اعتی

ــر  ــدف دیگ ــرد. ه ــر می گی ــف را در ب ــزار رشی ــهر م ــخصا ش ــخ مش ــت بل در والی

۱- هامن،ص۵.

۲- روشن، قاسمی ابراهیم، از اعتیاد تا نابسامانی خانواده، ۱۳۸۲، مطالعات راهردی، ص۲.

۳- سازمان صحی جهان، سال ۱۹۵۰.
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ــی  ــاد و دالیل ــان معت ــادی زن ــی، اقتص ــل اجتامع ــان عوام ــه می ــق، رابط تحقی

کــه آن هــا بــرای مــرصف مــواد مخــدر ذکــر کردنــد، بررســی شــود. بخــش آخــر 

ــاد درکشــور و در  ــال اعتی به تحلیــل مختــرص موضــع حکومــت افغانســتان درقب
نهایــت پیشــنهادات تحقیــق می باشــد. 1

اثرات اعتیاد باالی سایر اعضای خانواده )اعضای معتاد در خانواده( 

اعتیــاد در ابعــاد مختلــف بــر خانــواده اثــر می گــذارد و آثــار شــومی را بــر جــای 

ــت از: ــارت اس ــرص عب ــور مخت ــذارد، به ط می گ

1. بخــش زیــادی از رسمایــه خانــواده را معتــاد هزینــه می کنــد کــه خــود ایــن امــر 

مشــکات غذائــی، رفاهــی، آموزشــی، بهداشــتی و اخاقــی زیــادی را بــرای افــراد 

خانــواده به خصــوص زنــان و کــودکان ایجــاد می کنــد، تــا جای کــه فرزنــدان 

کوچــک و زنــان خانــه مجبــور به اعاملــی می شــوند کــه در حــد تــوان آن هــا نیســت 
و حتــا گاهــی اوقــات و ادار به اعــامل غیــر اخاقــی و منافــی عفــت نیــز می شــوند. 2

ــف  ــا وظای ــه آن ه ــردد ک ــش می گ ــرای فرزندان ــدی ب ــوی ب ــاد الگ ــدر معت 2. پ

اجتامعــی خودشــان را منی تواننــد بیاموزنــد.

ــر  ــم ب ــوی حاک ــواده دارد، ج ــر خان ــاد ب ــه اعتی ــادی ک ــار اقتص ــر آث ــه ب ٣. اضاف

خانــواده آغشــته به اختــاف و دشــمنی می گــردد و بــی اعتــامدی بــر جــوی کــه 

بایــد اعتــامد در آن باشــد، حاکــم می گــردد. در نتیجــه موجبــات افزایــش طــاق 

وجدائــی فراهــم می شــود. چنانچــه آمــار محاکــم احــوال شــخصیه طاق هــای 

ــوده  ــوهر ب ــا ش ــاد زن ب ــه اعتی ــر پای ــه ب ــی را ک ــای خانوادگ ــی از اختاف ه ناش

اســت کمــر از 2٣ درصــد نشــان می دهــد ولــی تحقیــق هــذا نشــان می دهــد 

کــه نزدیــک به ٤0درصــد اختاف هــا و کشــمکش های خانوادگــی از اعتیــاد 
رسچشــمه گرفتــه اســت.٣

ــواد  ــم به م ــر روی آوردن خان ــوهر ب ــاد ش ــر اعتی ــه به تاثی ــا در رابط ــت ت الزم اس

مخــدر به تفصیــل بپردازیــم:

۱- برفی، محمد، از میکده تا ماتم کده اعتیاد،چاپ سوم،۱۳۸۳، نر احسان،ص:۲۵.

۲- هامن، ص:۴۳.

۳- هامن اثر،ص ۴۴-۴۳.
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تاثیــر اعتیــاد شــوهر بــر خانــم: اعتیــاد یــک بیــامری اجتامعــی اســت و عــوارض 

ایــن بیــامری باعــث می شــود  جســامنی و روانــی زیــادی را در پــی دارد. 

ــواده و  ــود، خان ــم و روان خ ــر جس ــیب زدن ب ــر آس ــاوه ب ــاد ع ــخص معت ــه ش ک

ــاد از  ــد. اعتی ــه آن هــا خشــونت مناین ــد و علی ــه بزنن ــز صدم ــان نی مخصوصــا زن

هــر نــوع کــه باشــد یکــی از علــل و عوامــل بــارز خشــونت علیــه زنــان قلمــداد 

ــیون  ــان در کمیس ــه زن ــونت علی ــده خش ــت ش ــای ثب ــی قضای ــردد. بررس می گ

ــارز  ــتقیم تب ــل مس ــاد از عوام ــه اعتی ــد ک ــان می ده ــر نش ــوق ب ــتقل حق مس

ــان  ــال، در جری ــه مث ــت. به گون ــوده اس ــان ب ــه زن ــونت علی ــواع خش ــی از ان برخ

ســال 1٣97 به تعــداد ٤5 مــورد قضیــه عــدم پرداخــت نفقــه ثبــت شــده کــه در 

برخــی از ایــن قضایــا، دلیــل عمــده عــدم پرداخــت نفقــه قربانیــان، معتــاد بــودن 
ــوده اســت. 1 ــان ب شــوهران آن

بــه همیــن ترتیــب در جریــان ســال 1٣97 به تعــداد 1٣5 قضیــه مطالبــه تفریــق 

ثبــت شــده کــه تعــداد زیــادی از شــاکیان در ایــن قضایــا به دلیــل معتــاد بــودن 

ــه مــورد  شوهران شــان قــادر به پرداخــت نفقــه نبــوده و به صــورت مــداوم در خان

خشــونت قــرار می گرفتنــد و به همیــن دلیــل چنیــن زنــان قربانــی به کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــر و ســایر مراجــع عدلــی و قضائــی مراجعــه و مطالبــه تفریــق 

ــونت  ــا خش ــونت، خصوص ــواع خش ــایر ان ــارز س ــاد در تب ــل اعتی ــد. معض منودن
خانوادگــی نیــز نقــش قابــل ماحظــه ای داشــته اســت. 2

مشخصات پرسش شوند گان

۱- گزارش کمیسیون مستقل حقوق بر، علل خشونت علیه زنان، سال ۱۳۹۷.

۲- هامن اثر.

مشخصات پرسش شوند گان

سندرآمد ماهانهتجربه کاریحالت مدنیتحصیالتجنسیتتعداد
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از 100 
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 %40

لیسانس  

20% بکلوریا

80% متاهل

20% مجرد

 10% بیشر

از 30 سال

 30% بین

10-20 سال

 40% بین

3-5 سال

 30% بین

1-3 سال

 20% بین

30-40 هزار

 20% بین

40-50 هزار

 10% بین

20-10

 50% بین

10-15 هزار

 10% باالتر

از 55

 20% بین

20-30 سال

 40% بین

30-40 سال

 30% بین

50-45
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ــا ذکــر مشــخصات آن بیــان منــوده  جــدول فــوق تعــداد پرســش شــوند گان را ب

ــاد  ــر اعتی ــزان تاثی ــن ســوال کــه »می ــان آن هــا در خصــوص ای اســت. کــه از می

شــوهر در اعتیــاد ســایر اعضــای خانــواده چنــد درصــد اســت؟«، چنیــن پاســخ 

دادنــد: ٣0٪ از پاســخ دهنــدگان بدیــن باور نــد کــه اعتیــاد مــرد خانــه 100٪ در 

ــواده موثــر اســت. 20٪ آن هــا معتقد نــد کــه اعتیــاد  اعتیــاد ســایر اعضــای خان

ــش دارد.٤0٪ از  ــوداه نق ــای خان ــایر اعض ــدن س ــاد ش ــه ٦0٪ در معت ــرد خان م

پرســش شــوندگان ابــراز داشــتند کــه اعتیــاد مــرد خانــه ٣0٪ در معتــاد شــدن 

ــر  ــه تاثی ــد ک ــدگان می گوین ــخ دهن ــت.10٪ پاس ــر اس ــه موث ــراد خان ــایر اف س

اعتیــاد مــرد خانــه بــاالی ســایر اعضــای خانــواده 50٪ اســت.

ــه  ــرار گرفت ــاد همبســتگان مــورد بررســی ق ــر اعتی ــزان تاثی ــوق، می در جــدول ف

ــر  ــم70٪، تاثی ــر خان ــوهر ب ــاد ش ــر اعتی ــان تاثی ــن می ــه در ای ــت به نحوی ک اس

ــواده 20٪ و  ــای خان ــایر اعض ــاد س ــر اعتی ــاالی اوالد ٣0٪، تاثی ــدر ب ــاد پ اعتی

ــت.  ــده اس ــان ش ــق10٪ بی ــت و رفی ــاد دوس ــر اعتی تاثی

وضعیت زنان معتاد در شهر مزار رشیف

زنــان معتــاد در شــهر مــزار رشیــف در وضعیــت ناگــواری بــه رس می برنــد کــه ایــن 

وضعیــت از جهــات متعــددی اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی بــاالی وضعیــت 

و شــخصیت زنــان موثــر اســت. زنــان معتــاد بــاالی قرســتانی دشت شــور، مــزار 

رشیــف در کنــار مــردان معتــاد به مــواد مخــدر، حضــور دارنــد و ماننــد مــردان در 
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ــناس  ــر احمدی،کارش ــی اک ــد. عل ــی می کنن ــن زندگ ــای معتادی ــر کمپل ه زی

ــخ مشــخصا در  ــت بل ــاد در والی ــان معت ــخ، وضعیــت زن مســایل اجتامعــی در بل

ــه  ــه ب ــن زمین ــت را در ای ــرده و دول ــوان ک ــده عن ــران کنن ــف نگ ــزار رشی ــهر م ش

ــار  ــم در کن ــان را ه ــان اطفال ش ــزود: زن ــت. وی اف ــرده اس ــم ک ــی مته  بی توجه

شــان می آورنــد و می خواهنــد آنــان هــم معتــاد شــوند، بــا وصفی کــه زنــان 

ــاد  ــان معت ــن زن ــد، تعــداد کمــی از ای ــد دارن ــاد در مــزار رشیــف وضعیــت ب معت

تحــت تــداوی هســتند.این فعــال اجتامعــی ادامــه داد: تعــداد زنــان معتــاد در 

ــر در ایــن زمینــه اجــرا  شــهر مــزار رشیــف در حــال افزایــش اســت وبرنامــه موث
نشــده اســت. 1

داکــر داوود »راتــب« آمــر مراکــز اعتیــاد در والیــت بلــخ می افزایــد کــه در شــهر 

ــال 1٣97  ــود دارد و در س ــان وج ــن زن ــرای معتادی ــر ب ــف 120 بس ــزار رشی م

ــوده  ــه افزایــش ب ــان معتــاد در شــهر مــزار رشیــف رو ب و ســال جــاری تعــداد زن

ــب،  ــای رات ــات آق ــق بیان ــاد هســتند. طب ــخ معت ــان در بل و فعــا 10 در صــد زن

ــان  ــل رو آوردن زن ــی را عام ــکات محیط ــی و مش ــکات اجتامع ــی کاری، مش ب

به مــواد مخــدر دانســته و می افزایــد کــه از اول ســال 1٣97 خورشــیدی تــا 

ــان  ــی به آن ــد از صحت یاب ــت بع ــده و الزم اس ــداوی ش ــض زن ت ــال229 مری ح
ــه شــود. 2 کار و شــغل در نظــر گرفت

طبــق تحقیــق انجــام شده:پاســخ دهنــدگان به ایــن پرســش »اعتیــاد و خشــونت 

ــت؟«. ٤0٪  ــش اس ــه افزای ــف رو ب ــزار رشی ــهر م ــد درصــد در ش ــان چن ــه زن علی

ــان  ــاد زن ــع آن اعتی ــه تب ــان و ب ــه زن ــونت علی ــا خش ــه فع ــد ک ــخ می گوین پاس

به مــواد مخــدر در حــال رشــد اســت. به نحویکــه میــزان آن را می تــوان تــا 

50٪ بیــان منــود. امــا 20٪ پاســخ دهنــدگان می گوینــد کــه خشــونت  واعتیــاد 

ــن  ــا چنی ــد آن ه ــت. 20درص ــش اس ــال افزای ــف ٤0٪ در ح ــزار رشی ــهر م در ش

ــاع  ــاری اط ــکل معی ــان به ش ــاد زن ــونت و اعتی ــق خش ــار دقی ــه آم ــتند ک نوش

ــه  ــه علی ــق یافت ــاد و خشــونت های تحق ــد کــه اعتی ــد. 20٪ آن هــا معتقدن ندارن

ــت. ــته اس ــش داش ــان 20-٣0٪ افزای زن

www.avapress.com ،)۱- صدای افغان)آوا

۲- خر گزاری صدای افغان )آوا( ، افزایش معتادین زن در والیت بلخ، ۱۳۹۷.
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ــهر  ــان در ش ــد زن ــد درص ــارض چن ــال ح ــوال« در ح ــن س ــگان به ای ــخ دهن پاس

ــد  ــاور ان ــن ب ــه ی ــدگان ب ــخ دهن ــتند؟«. ٤0٪ از پاس ــاد هس ــف معت ــزار رشی م

ــا  ــتند. 20٪ آن ه ــدر هس ــواد مخ ــاد به م ــف معت ــزار رشی ــهر م ــان در ش 10٪ زن

ــاد هســتند. و متباقــی  ــف معت ــان در شــهر مــزار رشی ــد کــه 20٪ از زن می گوین

٤0٪ می گوینــد کــه منی تواننــد در ایــن خصــوص آماردقیقــی ارائــه کننــد، 

ــا ــه ه ــان یافت ــداد زن ــر روز به تع ــون ه چ

ــه  ــرار گرفت ــونت ق ــورد خش ــان م ــر از زن ــه ای ٣00  نف ــش مقایس ــن پژوه در ای

اســت ) ٣9  نفــر آنــان دارای همــر معتــاد بودنــد(، بررســی شــد.٣0 زن )٪1٣( 
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دارای شــوهر معتــاد بودنــد کــه میــزان خشــونت فزیکــی، جنســی و اقتصــادی 

ــت  ــده اس ــان گردی ــر بی ــب زی ــتند به ترتی ــاد هس ــوهر معت ــه دارای ش در زنانی ک

ــادی )٣٦٪( و  ــونت اقتص ــی )٤2٪( خش ــونت فزیک ــاداری خش ــور معن ــه به ط ک

ــان دارد. خشــونت جنســی )2٤٪(  جری

 مهمرتین عوامل گرایش زنان به مواد مخدر

دالیــل مختلــف وجــود دارد کــه ســبب می شــود کــه زنــان متامیــل به مــواد 

ــد از: ــا عبارتن ــن آن ه ــد. مهمری ــدر گردن مخ

1. زندگی با مرد معتاد )همرس(

ــده  ــتند ش ــق مس ــن تحقی ــی در ای ــاد زن به خوب ــر اعتی ــوهر ب ــاد ش ــر اعتی تأثی

ــردان  ــن م ــده اســت. بعضــی از ای ــدازه ای پیچی ــا ان ــن موضــوع ت ــا ای اســت، ام

ــود  ــان خ ــا زن ــوند، ی ــی نش ــا از ازدواج ناراض ــان آن ه ــه زن ــرس این ک ــاد از ت معت

ــدر  ــواد مخ ــا از م ــد ت ــویق )2٣،7درصد(کرده ان ــا تش ــد( ی ــور )9،8 درص را مجب

اســتفاده کننــد. بــه همیــن ترتیــب، زنــان معتــاد بــه موادمخــدر را بــرای 

جلوگیــری از خشــونت شــوهران خــود مــرصف کرده انــد. قســمی که یکــی 

ــوب  ــا خ ــادی م ــت اقتص ــت: »وضعی ــار داش ــن اظه ــدگان، چنی ــخ دهن از پاس

ــواد  ــا از م ــد ت ــویق می کن ــرا تش ــه م ــت و اوهمیش ــاد اس ــوهرم معت ــت.... ش اس

مخــدر اســتفاده کنــم. او می گویــد کــه بــا مــرصف مــواد مخــدر، زندگــی 

ــم،  ــرصف کن ــدر م ــواد مخ ــه اگرم ــد ک ــوهرم می گوی ــود. ش ــر می ش لذت بخش ت
1 می شــوند.«  زیبا تــر  چشــم هایم 

ــا شــوهرم ازدواج  ــدگان چنیــن می نویســد »منی خواســتم ب یکــی از پاســخ دهن

ــت.  ــت داش ــن را دوس ــم م ــتم و او ه ــت داش ــود را دوس ــه کاکای خ ــم. بچ کن

می خواســتم از او طــاق بگیــرم. شــوهرم متوجــه شــد، مجبــورم کــرد کــه 

تریــاک بخــورم. تشــویقم کــرد تــا بیشــر بخــورم.... وقتی کــه مطمــن شــد کــه 

ــرک کنــی و هرجــای  ــه را ت ــی خان ــاد شــدم، گفــت حــاال می توان ــاک معت به تری

کــه می خواهــی بــروی! بــرای مدتــی به خانــه پــدرم رفتــم، امــا نتوانســتم طاقــت 

۱- افضلی، مالی، وضعیت زنان معتاد در افغانستان؛ جاپ ۱، سال ۱۳۸۹.
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بیــاورم، نتوانســتم تــرک اعتیــاد کنــم؛ به خانــه برگشــتم و امــوال خانــه ام را 

ــم.« ــواد مخــدر( فروخت ــد م ــرای خری )ب

زن دیگــری می گویــد: »شــوهرم به ایــن دلیــل بــا مــن ازدواج کــرد کــه زن اولــش 

ــود.  ــب ب ــیار غری ــدرم بس ــوند. پ ــل ش ــب طف ــتند صاح ــی توانس ــود... من ــازا ب ن

شــوهرم غنــی اســت بعــد ازتولــد اولیــن طفلــم، امباقــم او را از مــن گرفــت وآن هــا 

به مــن حتــا اجــازه ندادنــد تــا بــه او شــیربدهم... وقتــی کــه پــدرم از ایــن وضــع 

باخــر شــد، بــرای صحبــت بــا شــوهرم پیــش مــا آمــد امــا شــوهرم بــه  او گفــت 

کــه مــن حــاال مــال او هســتم. کســی حــق نــداردا در زندگــی مــا دخالــت کنــد... 

ــم...  ــتفاده کن ــدر اس ــواد مخ ــا از م ــرد ت ــوب ک ــرا لت وک ــوهرم م ــه اول، ش دفع

ــوم.« ــر می ش ــرصف می کنم،مقبول ت ــواد را م ــه م ــی ک ــت زمان ــن گف به م

2.اعضای معتاد در خانواده

 زنــان افغانســتان بیشــر وقــت خــود را درداخــل خانــه ســپری می کننــد و 

فعالیت هــای آن هــا به خانــه محــدود می شــوند. درایــن وضعیــت اســت کــه 

احتــامل تأثیــر پذیــری آن هــا ازاعضــای معتــاد خانــواده زیــاد اســت.٣،٦0 

درصــد پاســخ دهنــدگان اظهــار داشــتند کــه حداقــل یکــی از اعضــای خانــواده 

آن هــا معتــاد اســت. حضــور یــک عضــو معتــاد در خانــواده احتــامل اعتیــاد دیگــر 

اعضــا را به خصــوص در صورتــی کــه آن عضــو شــوهر باشــد، افزایــش می دهــد. 

بیــش از نیــم پاســخ دهنــدگان )52،2درصــد( گفتنــد کــه اولیــن بــاری کــه مــاده 

مخــدر مــرصف کردنــد، توســط یکــی از اعضــای خانــواده تهیــه شــده بــود. 

3. استفاده طبی از مواد مخدر

ــه شــوندگان  ــان مصاحب ــده معمــول در می ــواد مخــدر پدی ــی از م  اســتفاده طب

ــوان دوا نشــان می هــد کــه  ــن تحقیــق اســت. اســتفاده از مــواد مخــدر به عن ای

مــواد مخــدر از لحــاظ اجتامعــی پذیرفتــه شــده اســت. یکــی از پاســخ دهنــدگان 

گفــت: »شــوهرم یــک زن دیگرگرفــت. چنــد وقــت می شــود کــه دچــار حساســیت 

جلــدی شــدم به همیــن علــت اســت کــه شــوهرم از مــن فاصلــه می گیــرد مجبــور 

بــودم تــا از تریــاک بــرای معالجــه ایــن مــرض اســفاده کنــم.«
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4. دالیل روانی مرصف مواد مخدر

ــواد  ــدگان از م ــخ دهن ــد پاس ــده 1٤.1٣ درص ــه ش ــا گفت ــه قب ــه ک هامن گون

مخــدر بــرای علــل روانــی نظیرتفریــح و تســکین درد اســتفاده می کننــد. چنانچــه 

خامنــی اظهــار کــرد کــه: »بچــه ام را کــه 21 ســاله بــود، از دســت دادم. شــوهرم 

زمانــی کــه فــوت کــرد بســیار جــوان بــود، مــواد مخــدر به ایــن خاطــر اســتعامل 

ــابه  ــل مش ــب دالی ــن ترتی ــم«. به همی ــوش کن ــم را فرام ــه درد و رنج ــم ک می کن

ذکــر شــده. یکــی از پاســخ دهنــدگان دلیــل مــرصف مــواد را چنیــن می نویســد: 

»8 دفعــه طفــل ســقط کــردم، همیشــه غمگیــن بــودم. شــوهرم مــرا تشــویق کــرد 

تــا تریــاک بخــورم. او گفــت بــا ایــن کار غمــت را فرامــوش خواهــی کــرد«.

5. تجارت زن به عنوان مال 

 تجــارت زن به عنــوان مــال به دالیــل مختلــف می توانــد موجــب شــود کــه 

زنــان به مــواد مخــدر به عنــوان پنــاه گاه رو آورنــد: چنان کــه یکــی از پاســخ 

دهنــدگان می گویــد: »15 ســاله بــودم کــه به شــوهرم فروختنــد. شــوهرم را 

ــاک را رشوع کــردم. مــن مــادر 9 طفــل هســتم،  دوســت نداشــتم، خــوردن تری

امــا خــود را یــک مــادر به شــامر منــی آورم، چــون شــوهرم مــرا به عنــوان زن خــود 

ــاد  ــرم.« معت ــوهرم متنف ــار ش ــذارد. از رفت ــرام منی گ ــن اح ــه م ــمرد، ب منی ش

افــزوده می شــود.
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پیامد های اعتیاد و رابطه آن با خشونت

شــخصی که معتــاد می شــود به نحــوی یــا از عواقــب آن بــا خــر اســت و یــا هــم 

اصــا از عواقــب اعتیــاد آگاهــی نــدارد بنــاء الزم اســت تــا در خصــوص نتایــج و 

عواقــب اعتیــاد به تفصیــل بحــث کنیــم:

الف( مهم ترین پیامد های اعتیاد

1. خوراندن مواد مخدر به کودکان

ــال در  ــه اطف ــت ک ــن اس ــدر ای ــواد مخ ــتفاده از م ــب اس ــن عواق ــی از بدتری  یک

می آینــد.  به بــار  معتــاد  بیشــری،  به احتــامل  خانــواده ای،  محیــط چنیــن 

چنان کــه مــوارد زیــادی از طــرف پاســخ دهنــدگان در ایــن زمینــه مطــرح شــده 

ــم: ــاره می کن ــا اش ــی آن ه ــه به برخ ــور منون ــه به ط ــت ک اس

ــه  او  ــار ب ــه ســه ب ــد: »مــن یــک طفــل هشــت ماهــه دارم. روزان خامنــی می گوی

ــود«. ــا آرام ش ــم ت ــاک می ده تری

2. خشونت

ــد و بــا  ــانی صــر خــود را از دســت مــی دهن ــه به آس زنــان معتــاد گفتنــد ک

کــودکان خــود بــه  طــرز خشــن رفتــار می کننــد. مشــاهدات مصاحبــه کننــدگان 

ــی خشــونت  ــاد به کــودکان خــود زمان ــان معت نشــان می دهــد کــه بعضــی از زن

می کننــد کــه مــواد مخــدر به موقــع در دســت رس آن هــا قــرار منی گیــرد. یکــی 

آن هــا گفــت: »وقتــی کــه مــواد به موقــع به مــن منی رســد اطفــال خــود را 

می کنــم.«  لت وکــوب 

3. مشکالت صحی 

نــود درصــد پاســخ دهنــدگان، اظهــار داشــتند کــه مــرصف مــواد مخــدر بــا عــث 

ــراری،  ــی ق ــت و ب ــل عصبانی ــت. مث ــده اس ــا ش ــی درآن ه ــکات صح ــروز مش ب

ــر.  ــابه دیگ ــای مش ــرزش و بیامری ه ــف، ل ــراس، ضع ــی، ه فراموش
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4. مشکالت اجتامعیم

 امــروزه زنــان معتــاد اکــرثا بــا مشــکات اجتامعــی از قبیــل بدرفتــاری دیگــران 

مواجــه هســتند ٣2درصــد  آن هــا  بــا  »معتــاد«.  برچســب  و زدن  آن هــا  بــا 

ــان  ــی برای ش ــاظ اجتامع ــاد از لح ــد اعتی ــر می کنن ــه فک ــدگان ک ــخ دهن پاس

اجتامعــی«  »انــزوای  مشــکل  بــا  کــه  گفتنــد  آن هــا  اســت.  مشــکل آفرین 

ــد.  ــب منی دانن ــا را مناس ــا آن ه ــارشت ب ــان مع ــرا خانواده های ش ــد. زی مواجه ان

همچنیــن برخــی زنــان بیــان داشــتند کــه همســایه ها به آن هــا اجــازه ورود 

به خانه هــای شــان را منی دهنــد. برخــی از ایــن زنــان برچســب معتــاد زده 

شــده و در رسک آن هــا را به ایــن نــام صــدا می کننــد.

5. بد رفتاری جنسی

ــه  ــاوز و حمل ــی تج ــانی قربان ــاد به آس ــان معت ــه زن ــکان این ک ــر ام ــوی دیگ ازس

جنســی قــرار گیرنــد، موجــود اســت. 5٤ درصــد مصاحبــه شــوند گان گفته انــد 

ــه او تجــاوز جنســی شــده  ــاد اســت و ب ــی را می شناســند کــه معت کــه آن هــا زن

ــورد تجــاوز  ــادی را می شناســید کــه م ــان معت ــا زن ــود: »آی ــن ب اســت. ســوال ای

جنســی قــرار گرفتــه باشــند؟« 

6. رفتارجرمی 

مــرصف مــواد مخــدر و وابســتگی به ایــن مــواد باعــث شــده اســت تــا بعضــی از 

زنــان بــرای تامیــن ایــن مــواد مرتکــب جــرم شــوند. انــواع جرمی کــه ایــن زنــان 

مرتکــب می شــوند مثــل قاچــاق مخــدر، روســپی گری و فــروش کــودکان  اســت. 

2.17 درصــد از زنــان اظهــار داشــتند کــه قبــاً به خاطــر ارتــکاب جرایمــی 

چــون قاچــاق مــواد مخــدر دســت گیر شــده اند. یــک مصاحبــه شــونده گفــت: 

ــن کار  ــه او در ای ــا ب ــت ت ــن خواس ــرد، از م ــدر می ک ــواد مخ ــاق م ــوهرم قاچ »ش

ــه مــواد مخــدر آغشــته کــرد. حــاال گرچــه  ــرا ب ــن  خاطــر، م ــه ای ــم. ب کمــک کن

شــوهرم فــوت کــرده اســت، امــا مــن در قاچــاق مخــدر دســت دارم. ایــن راه پیــدا 

کــردن مــواد مخــدر بــرای خــودم اســت.«

بعضــی از زنــان معتــاد اظهــار داشــنتد کــه آن هــا مشــغول تــن فروشــی هســتند. 
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بایــد ذکــر کــرد کــه جمــع آوری معلومــات در بــاره موضــوع حساســی چــون تــن 

فروشــی از طریــق یــک ســوا ل نامه امــکان پذیــر نیســت. درپاســخ به یــک ســوال 

غیــر مســتقیم در بــاره ایــن کــه آیــا از آن هــا خواســته شــده تــا در فعالیــت هــای 

ــان  ــد از زن ــد،٦.7 درص ــهم بگیرن ــدر س ــواد مخ ــاق م ــپی گری و قاچ ــر روس نظی

ــواد  ــاق م ــی و قاچ ــن فروش ــا در ت ــده ت ــته ش ــار خواس ــا بارب ــه از آن ه ــد ک گفتن

ــه  ــک مصاحب ــا ی ــق، تنه مخــدر رشکــت کنند.گرچــه براســاس داده هــای تحقی

ــغول  ــدر مش ــواد مخ ــن م ــر تامی ــی به خاط ــن فروش ــه ت ــه او ب ــت ک ــونده گف ش

بــوده اســت. امــا مصاحبه هــا و مشــاهدات کیفــی حاکــی از بیشــر ایــن گونــه 

افــراد اســت.

ب( رابطه میان اعتیاد و خشونت علیه زنان 

رابطــه خشــونت و ســوء مــرصف الکــول در زنانی کــه خــود الکــول مــرصف 

می کننــد.  مــرصف  کمــر  الکــول  کــه  اســت  زنانــی  از  بیشــر  می مناینــد 

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه میــان اعتیــاد و خشــونت یــک رابطــۀ مســتقیم 

وجــود دارد یعنــی به هــر انــدازه کــه شــخص از مــواد مخــدر مــرصف منایــد 

انــدازه قــوای عقلــی ودماغــی شــخص دچــار اختــال فعالیتــی  به هــامن 

ــد و  ــام ده ــد انج ــه بای ــه چ ــد ک ــخیص ده ــد تش ــخص منی توان ــردد و ش می گ

از کــدام اعــامل بایــد امتنــاع ورزد؟ بعضــی از پاســخ دهنــدگان در ایــن رابطــه 

چنیــن گفتنــد: »مــن1٦ ســاله هســتم. بعــد از فــوت پدرم،کاکایــم مجبــورم کــرد 

ــم. چنــد شــب بعــد از عروســی، فهمیــدم کــه شــوهرم به هروئیــن  ــا ازدواج کن ت

معتــاد اســت. از او خواســتم تــرک کنــد، امــا در عــوض او مــرا لت وکــوب کــرد. 

ــب  ــد ش ــب و چن ــم.آن ش ــتفاده کن ــد اس ــم بای ــن ه ــه م ــت ک ــن می گف ــه  م ب

پــس ازآن، خشــونت را تحمــل کــردم و تســلیم خواســته هایش نشــدم. در آخــر 

ــردم.  ــواد را رشوع ک ــرصف م ــم، م ــری کن ــر جلوگی ــتم بیش ــه از س به خاطری ک

بــرای مــن، زندگــی به انتهــای خــود رســیده اســت. نیــازی بــه مقاومــت علیــه او 

وجــود نــدارد. می گویــد اگــر ایــن گپ هــا را به دیگــران بگویــم، مــرا می کشــد.«

نتیجه گیری

کــه  اســت  متعــددی  وعوامــل  متغیر هــا  تابــع  به اعتیــاد  زنــان  آوردن  روی 
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خصــوص  بــه  و  مــرد  و  زن  نابرابــری  بیــکاری،  جنــگ،  آن هــا  مهم تریــن 

خشــونت های انجــام یافتــه علیــه زنــان اســت. میــان خشــونت و اعتیــاد رابطــه 

ــدازه کــه شــخص از مــواد مخــدر مــرصف  مســتقیم وجــود دارد. یعنــی به هــر ان

منایــد به هــامن انــدازه قــوای عقلــی و دماغــی شــخص دچــار اختــال فعالیتــی 

می شــود و دســت به اعــامل خشــونت آمیــز مــی زنــد. 

اعتیــاد به مــواد مخــدر یکــی از انحرافــات شــایع عــرص حــارض اســت کــه ســاالنه 

قربانیــان زیــادی می گیــرد و بیش تریــن صدمــات آن متوجــه زنــان جامعــه 

اســت. 

منظــور از اعتیــاد زنــان به مــواد مخــدر عبــارت از عــادت کــردن آن هــا بــه 

آن هــا ســبب دگرگونــی در ســطح  کــه مــرصف  مــواد شــیامئی   اســتعامل 

می شــود.  مغــز  عملکــرد  و  هوشــیاری 

قســمیکه قبــا تذکــر دادیــم خشــونت هــر عمــل خشــونت آمیز مرتبــط بــا 

ــا  ــده ی ــی ش ــا روان ــی ی ــمی، جنس ــج جس ــا رن ــیب ی ــر به آس ــه منج ــیت ک جنس

ــد  ــن اعــامل شــامل تهدی ــی داشــته باشــد. ای ــن عواقب ــد چنی احتــامال می توان

ــه در  ــل، چ ــار عم ــاری آزادی و اختی ــا اختی ــاری ی ــت اجب ــونت، محرومی به خش

ــا در زندگــی خصوصــی نیــز اســت. عوامــل متعــددی وجــود دارد کــه  جامعــه ی

ســبب ترویــج هــر چــی بیشــر خشــونت علیــه زنــان در جوامع ســنتی افغانســتان 

ــه: حاکمیــت فرهنــگ نادرســت، مــرصف مــواد مخــدر،  ــده اســت: از جمل گردی

ــت  ــف حاکمی ــاالری، ضع ــرد س ــر م ــج بیش ــش، تروی ــودن دان ــن ب ــطح پایی س

ــال آن.  ــی و امث ــی و قضای ــای عدل ــدی ارگان ه ــه ج ــدم توج ــون، ع قان

ــواد مخــدر  ــان روی آوردن آن هــا به م ــه زن ــد خشــونت علی ــن پیام یکــی از بدتری

ــل روی  اســت، چنانچــه تعــداد مشــخصی از پاســخ دهنــدگان در خصــوص عل

ــان،  ــدد شوهرانش ــان، ازدواج مج ــاری شوهرانش ــاد را بدرفت ــان به اعتی آوردن ش

اعتیــاد شوهران شــان بیــان منوده انــد.

بیشــر  جرایــم  ارتــکاب  زمینــه  و  داده  هــم  به دســت  دســت  این هــا  همــه 

ــارزه  ــر مب ــس به خاط ــد. پ ــرش داده ان ــان را گس ــه زن ــونت علی ــوص خش به خص

ــا  ــا ایــن معضلــه الزم اســت تــا طرح هــای جدیــد و معتــر ســاخته شــود کــه ب ب

ــد. ــت گردی ــن ظلم ــع ای ــق آن مان تطبی
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پیشنهادها

ــن  ــوارد ای ــرثا م ــرا اک ــدر، زی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــون مب ــی در قان 1. آوردن تغییرات

قانــون بــر اســاس میــزان مــواد مخــدر، بررســی قضایــا را در ســطح ملــی و محلــی 

تقســیم منــوده اســت کــه خــود زمینــه فســاد را فراهــم می ســازد.

2. تاســیس کمپ هــای تــرک اعتیــاد بــا داشــن روا  ن شناســان مجــرب بــرای دو 

بــاره برگردانــدن زنــان معتــاد به زندگــی عادی شــان.

٣. پــاک ســاخن جاده هــای شــهر مــزار رشیــف از تجمــع زنــان و مــردان معتــاد 

و ســپردن آن هــا به مراکــز صحــی معتادیــن جهــت معالجــه.

٤. تدویر برنامه های آگاهی دهی و ورکشاپ ها در باره ارضار مواد مخدر.

5. شناسائی و دست گیری عاملین توزیع مواد مخدر به زنان و مردان معتاد.

٦. فراهم سازی زمینه های کاری برای زنان.

7. پی گیری جدی قضایای خشونت علیه زنان در نهاد های عدلی.

ــمی و  ــی، جس ــوء روان ــرات س ــاره اث ــده در ب ــت آم ــج به دس ــا نتای ــه ب ــا توج 8. ب

ــر  ــی ب ــت مبن ــی بهداش ــازمان جهان ــعار س ــونت ها و ش ــی از خش ــی ناش اجتامع

ــونت؛  ــت خش ــان تح ــه زن ــر از جمل ــیب پذی ــار آس ــامت اقش ــت دادن به س اهمی

ــر خشــونت همــر و وابســتگان  ــان در براب ــر زن ایجــاد حامیت هــای اجتامعــی ب

مثــل ایجــاد مکان هــای امــن و حامیتــی بــرای زنــان معتــاد قربانــی، آگاه ســاخن 

ــواده و  ــی خان ــرات آن در فروپاش ــدر و تاثی ــواد مخ ــورد ارضار م ــردم در م ــوام م ع

خشــونت های انجــام یافتــه بــر زنــان و تقویــت مراکــز مشــاوره وکاهــش تبعیض های 

ــد. ــد باش ــان مفی ــرا روی زن ــکات ف ــش مش ــد در کاه ــیتی می توان جنس

9. انجــام پژوهش هــای گســرده تر جهــت شــناخت علــل ایــن صدمــات بــا 

توجــه به وضــع حاکــم بــر جامعــه و تصویــب قوانیــن کارآمــد در پیش گیــری 

ــت. ــه اس ــل توصی ــکل قاب ــن مش ــش ای وکاه

10. تطبیق قانون منع خشونت علیه زن.

11. اولویت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن در نهاد های عدلی و قضایی.

12. تدویر برنامه های آگاهی دهی جهت کاهش خشونت علیه زن.

1٣. ایجــاد شــفاخانه های 50  بســر بــرای تــداوی زنــان معتــاد، شــفاخانه 70  

بســر و 25 بســر معتادیــن بــرای زنــان معتــاد.
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1٤. مساعد ساخن زمینه های کاری برای زنان.

15. جرم انگاری مرصف مواد مخدر و تعیین مجازات برای مرصف کنندگان.
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آسیب های احتاملی فرا راه زنان فراری
 از منزل در والیت بلخ

چکیده

فــرار از منــزل واکنشــی  اســت کــه دخــر یــا زن فــراری 

از  تحمــل،  غیرقابــل  و  نامســاعد  رشایــط  برابــر  در 

خــود بــروز می دهــد. بــا آن کــه عمده تریــن عاملــی 

فــرار از منــزل را خشــونت و رشایــط نامســاعد زندگــی 

تشــکیل می دهــد، بــا آن هــم بــا تــرک منــزل مشــکات 

ــده و آســیب های فــردی، خانوادگــی و اجتامعــی  عدی

ــن معضــل شــده و در  ــان ای بی شــامری متوجــه قربانی

بســا حــاالت، فراریــان از منــزل قربانــی فحشــا، انتحــار 

و قتل هــای ناموســی می شــوند.

ــل  ــی عوام ــرای بررس ــت ب ــی اس ــارض تاش ــق ح تحقی

فــرار از منــزل و آســیب های احتاملــی کــه ســد راه 

دخــران و زنــان فــراری از منــزل در والیــت بلــخ قــرار 

می گیــرد.

واژگان کلیــدی: فــرار از منــزل، عوامــل فــرار از منــزل، 

جســمی  آســیب های  خانوادگــی،  خشــونت های 

آســیب های  خانوادگــی،  آســیب های  روانــی،  و 

اجتامعــی.

مقدمه

در جوامــع امــروزی، فــرار از منــزل یکــی از معضــات 

اجتامعــی دامن گیــر دخــران و زنــان تلقــی می شــود. 

ــاالنه  ــت، س ــی صح ــازمان جهان ــزارش س ــاس گ به اس

بیــش از ۱ میلیــون تــن از افــراد جهــان اعــم از دخران 

و پــران، از منــزل فــرار منــوده کــه مطابــق آمارهــای 

لیــدا کاکــر، دانــش آموختــه 

بلــخ  دانشــگاه  از  حقــوق 

از  یکــی  و  باشــد  مــی 

آموخته هــای  دانــش 

حقوقــی  کلینیــک  برنامــه 

منــع  متثیلــی  محکمــه  و 

خشــونت در ســال 2018 در 

موسســه حقــوق بــر و محو 

خشــونت بــوده اســت. خانــم 

جانــب  از  اکنــون،  کاکــر 

دفــرت موسســه مذکــور بــه 

دفــرت  در  کارآمــوز  عنــوان 

کمیســیون  ســاحوی  

در  بــر  حقــوق  مســتقل 

والیــت بلــخ ایفــای وظیفــه 

. می کنــد
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ــرار از  ــت. ف ــراری اس ــران ف ــر از پ ــراری بیش ــران ف ــداد دخ ــده، تع ــه ش ارای

منــزل ممکــن اســت در اثــر عوامــل مختلفــی صــورت گیــرد کــه در ایــن میــان، 

یکــی از مهمریــن عوامــل آن خشــونت اســت.

بــا آن کــه در افغانســتان تــا هنــوز آمــار دقیــق در زمینــۀ فــرار از منــزل ارایــه نشــده 

ــزل«  ــرار از من ــام »ف ــی کــه در محاکــم تحــت ن ــا آن هــم تعــداد قضایای اســت، ب

ــود دارد.  ــرثت وج ــوند، به ک ــی می ش بررس

ــی از  ــده ول ــته نش ــرم پنداش ــتقا ج ــزل مس ــرار از من ــه ف ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

ــت  ــب جه ــکان مناس ــده و م ــزل، آواره گردی ــرک من ــد از ت ــان، بع ــه فراری این ک

امــرار حیــات منی تواننــد پیــدا کننــد، معمــوال، مرتکــب اعــامل شــنیع گردیــده، 

به محاکــم کشــانده می شــوند.

زنــان قربانیــان اصلــی و کثیــر فــرار از منــزل هســتند، چــون پــس از فــرار دوبــاره 

منی تواننــد به آســانی جــذب جامعــه شــوند و به شــغل مناســب اشــتغال ورزنــد، 

نســبت به پــران بیشــر آســیب پذیــر بــوده، و مبتــا به فشــارهای فــردی، 

ــوند.  ــددی می ش ــی متع ــی و اجتامع خانوادگ

اصلی تریــن ســوالی ایــن اســت کــه: بزرگ تریــن آســیب های احتاملــی فــرا راه 

دخــران فــراری از منــزل در والیــت بلــخ کدام هــا اســت؟

ــد  ــه مانن ــد در جامع ــزل منی توانن ــراری از من ــران ف ــه دخ ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ســایر افــراد به تحصیــل ادامــه داده، کســب و کار مناســبی پیــدا کننــد و حتــا در 

ــی  ــی و گاه ــر اخاق ــم غی ــی، جرای ــوزی، خودکش ــب خودس ــاالت مرتک ــا ح بس

ــوند.  ــی ش ــای ناموس ــی قتل ه قربان

اهمیــت نظــری: ایــن تحقیــق منبــع خوبــی جهــت مطالعــه بــرای دانشــجویان، 

اســتادان، دخــران فــراری و ســایر افــراد عاقمنــد اســت و در ایــن بــاره معلومات 

موثــر و مفیــدی بــرای خواننــدگان داده و به دانش شــان خواهــد افــزود.

اهمیــت عملــی: ایــن تحقیــق به دنبــال راه کار مناســبی بــرای دخــران فــراری از 

منــزل بــوده و در پــی ارایــه راه حــل به معضــات اجتامعــی دامن گیــر دخــران 

فــراری اســت.

ــی   ــن آســیب های احتامل ــن تحقیــق، بررســی عمده تری ــی انجــام ای هــدف اصل

فــرا راه دخــران فــراری از منــزل در والیــت بلــخ اســت.
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در ایــن تحقیــق از روش تحلیلــی اســتفاده گردیــده و ســعی می شــود تــا 

ــود و راه  ــل ش ــه و تحلی ــراری، تجزی ــران ف ــرا راه دخ ــی ف ــیب های احتامل آس

حلــی را در زمینــه ارایــه کنــد. بــر عــاوه، اطاعــات و معلومــات بــا اســتفاده از 

روش میدانــی جمــع آوری گردیــده و بــا ترکیــب روش هــای مشــاهده و مصاحبــه 

تحقیــق حــارض تکمیــل شــده اســت.

ــرار  ــاره  ف ــار« در ب ــنگ و س ــام »س ــی به ن ــال ۱۳۹۷ کتاب ــب در س ــه طی عاطف

از منــزل در افغانســتان، اشــاراتی کــرده  اســت. ســید ضیا هاشــمی، زینــب 

فاطمــی امیــن و مجیــد فوالدیــان در ســال ۱۳۸۸ مقالــه تحقیقــی تحــت عنــوان 

»پیامد هــای فــرار دخــران از منــزل در ایــران« به مــواردی اشــاره کرده انــد. 

ــخصا در  ــی مش ــوده و تحقیق ــی ب ــش ناکاف ــن بخ ــوده در ای ــع موج ــن مناب الک

والیــت بلــخ کــه مرتبــط به ایــن موضــوع باشــد صــورت نگرفتــه اســت. امیداوریــم 

ــد منبــع جامــع محســوب شــود. ایــن تحقیــق بتوان

ــن تحقیــق به چهــار مبحــث تقســیم می شــود. مبحــث اول: مقدمــه، مبحــث  ای

دوم: مبانــی نظــری، مبحــث ســوم: یافته هــای تحقیــق و مبحــث چهــارم: 

نتیجه گیــری و پیشــنهادها. همچنیــن هــر کــدام مباحــث متذکــره، موضوعــات 

ــد  ــه خواه ــه آن پرداخت ــه، ب ــای مربوط ــه در بخش ه ــود را دارد ک ــص به خ مخت

شــد.

مبانی نظری
۱-مفهوم فرار از منزل

فــرار از منــزل یکــی از رفتارهــای ناســازگاری اســت کــه از ســوی افــراد رسمی زنــد 

ــال  و آســیب های بیشــامری روحــی، جســمی، خانوادگــی و اجتامعــی را به دنب

ــرار  ــیوع ف ــزان ش ــش، می ــن بخ ــده در ای ــام ش ــات انج ــاس تحقیق ــر اس دارد. ب

میــان دخــران بیشــر از پــران اســت. طبــق گــزارش ســازمان جهانــی صحــت 

در ایــن بــاره، ســاالنه بیشــر از ۱ میلیــون نوجــوان بیــن ســنین ۱۲-۱۸ از 

ــرا رسان تشــکیل  ــراری می شــوند، ۷۴٪ آن هــا دخــران و ۲۶٪ دیگــر پ ــه ف خان
می دهنــد.1

۱. طیب، سنگ و سار، ص ۲۱۶، ۱۳۹۷
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دخــران و زنــان فــراری از منــزل ممکــن اســت بــا آســیب های از قبیــل، رسقــت، 

اغفــال، تکدی گــری، اعتیــاد، قاچــاق انســان و مــواد مخــدر، روســپی گری، 

ــی  ــای ناموس ــی، قتل ه ــروع، خودکش ــط نام ــی، رواب ــتفاده های جنس سوءاس

و... دچــار شــوند. ایــن امــر موجــب می شــود تــا میــزان ارتــکاب جرایــم در کشــور 

بلنــد بــرود. تحقیقاتــی انجــام شــده مبییــن ایــن اســت کــه فــرار دخــران از خانه 

ــدد و  ــوع می پیون ــل به وق ــای فامی ــونت زای اعض ــت و خش ــط نادرس ــر رواب در اث
ــود.1 ــع می ش ــا و جوام ــه خانواده ه ــیب های آن متوج آس

۱-۱-تعریف زنان فراری از منزل 

فــرار، تــرک ارادی خانــه یــا محــل ســکونت بــه  منظــور دوری جســن از بعضــی 
ــود.2 ــته می ش ــر دانس ــای دیگ ــی چیزه ــت یابی به برخ ــرای دس ــا ب ــکات ی مش

فقــره ۱ مــاده ۳ قانــون منــع خشــونت علیــه زن، در بــاره تعریــف زن چنیــن آمــده 
اســت: »زن: عبــارت از انــاث بالــغ و نابالــغ اســت.«٣

در یــک تعریــف کلــی، فــرار از منــزل عبــارت اســت از دوری از خانــه بــرای 

مــدت ی حداقــل یــک شــب، بــدون اجــازۀ والدیــن یــا رسپرســت قانونــی دخــر 

ــزل  ــا شــوهر، از من ــی و ی ــن، رسپرســت قانون ــت والدی ــدون رضای ــی کــه ب ــا زن ی

ــی از  ــزل یک ــرار از من ــوند. ف ــم داد می ش ــزل قل ــراری از من ــد، زن ف ــرار می کن ف

رفتاری هــای ناســازگاری نوجوانــان و جوانــان و از جملــه آســیب های خانوادگــی 
و اجتامعــی جامعــه اســت کــه صحــت روانــی فــرد و جامعــه را به هــم می زنــد.٤

 تــرک خانــواده از ســوی نوجوانــان بــدون اجــازه والدیــن یــا وصــی قانونــی آن هــا یک 

انحــراف اجتامعــی شــمرده می شــود. بســیاری از نوجوانــان گــذر از دوره نوجوانــی 

به بزرگ ســالی را بــا کامیابــی ســپری می کننــد، امــا جوانــان فــراری، موانــع ســختی 
را در زندگــی تجربــه منــوده و آســیب های بی شــامری را متحمــل می شــوند.5

۱. خوشنتامی و جنگلی، رویکرد کیفری بر فرآیند فرار دخران از منزل، ص۱۸۵ ، ۱۳۹۱

ــزل،  ــرار از من ــه ف ــوز ب ــش آم ــه شــناختی گرایــش دخــران دان ــه جامع ــا و دیگــران، مطالع ــی وردنی ۲. عل

۱۳۹۰ ص۳۴، 

۳. قانون منع خشونت علیه زن، ماده ۳ فقره ۱

۴. طیب، سنگ و سار، ۲۱۶، ۱۳۹۷

۵. علی وردنیا، تاثیر دین داری در گرایش دخران به فرار از منزل، ص۸۴، ۱۳۹۳
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۲-۱- موقف قوانین افغانستان در برابر فرار از منزل 

ــی  ــق طبیع ــده و آزادی ح ــده ش ــان آزاد آفری ــذه، انس ــن ناف ــکام قوانی ــر اح بناب

هــر انســان اســت. برعــاوه رضر دیــدن و رضر را تحمــل کــردن در اســام 

منتفــی اســت. دخــران و زنانــی کــه معــروض به خشــونت های خانوادگــی 

ــف  ــت مکل ــچ حال ــوان و در هی ــچ عن اعــم از جســمی و روحــی می باشــند به هی

ــق  ــتان ح ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــتند. خوش بختان ــدن آن نیس ــل ش به متحم

آزادی مســافرت را به همــه اتبــاع افغانســتان به رســمیت شــناخته و در مــاده ۳۹، 

چنیــن حکــم می کنــد: »هــر افغــان حــق دارد به هــر نقطــه کشــور ســفر منایــد 

و مســکن اختیــار کنــد...«1  ســفر، رفــن از شــهری به شــهری دیگــر را گوینــد.2  

برعــاوه، مطابــق فقــره ۱ مــاده ۱۳ اعامیــه جهانــی حقــوق بــر: »هــر شــخصی 

حــق دارد در داخــل کشــور رفــت و آمــد کنــد و اقامتــگاه خــود را برگزینــد.« ٣ بــا 

الهــام از ایــن مــواد می تــوان چنیــن اســتنباط منــود کــه متــام اتبــاع افغانســتان 

ــه و بــدون دخالــت دیگــران مســکن خــود را  اعــم از زن و مــرد می تواننــد آزادان

ــد ســفر کننــد. ــی کــه متایــل دارن تغییــر داده و به مکان

همچنیــن، مطابــق فقــره ۱ مــاده ۱۹ میثــاق بین املللــی حقــوق مدنــی و 

سیاســی، »هــر کــس به طــور قانونــی بایــد در قلمــرو کشــور، حــق رفــت و آمــد آزاد 

و انتخــاب آزادانــه محــل اقامــت خــود را داشــته باشــد.«٤  افــزون بــر آن مطابــق 

مــاده ۱۲ اعامیــه اســامی حقــوق بــر: »هــر انســانی بــر طبــق رشیعــت، حــق 

ــورش را دارد  ــارج کش ــا خ ــل ی ــت در داخ ــرای اقام ــکان ب ــاب م ــال و انتخ انتق

ــده  ــری پناهن ــور دیگ ــد به کش ــن، می توان ــرار گرف ــم ق ــت ظل ــورت تح و در ص
شــود....«5

ــش  ــی خوی ــی و بین امللل ــق قانون ــن ح ــد از ای ــران نبای ــان و دخ ــن، زن بنابرای

تــرک  را به مقصــد مــروع و قانونــی  محــروم شــده و در صورتی کــه خانــه 

۱. قانون اساسی افغانستان، ماده ۳۹

۲. عمید، فرهنگ عمید، ص۷۹۱، ۱۳۸۵

۳. اعامیه جهانی حقوق بر، ماده ۱۳ فقره ۱

۴. میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۹ فقره ۱

۵.  اعامیه اسامی حقوق بر، ماده ۱۲
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ــود. ــگاه ش ــارت ن ــده حق ــا به دی ــده و به آن ه ــع ش ــوءظن واق ــورد س ــد، م می کنن

ــق مــاده ۵۹۹ کــود جــزا: »هــرگاه شــخصی، زنــی را کــه ســن  همچنیــن، مطاب

اقامــت  محــل  از  ازدواج  به منظــور  باشــد،  کــرده  تکمیــل  را  ازدواج  قانونــی 

ــا  ــآ ب ــت زن قانون ــت و رغب ــه به رضای ــی ک ــرد، در صورت ــود ب ــا خ ــای وی ب اولی

وی عقــد ازدواج منایــد، ایــن عمــل اختطــاف شــناخته منی شــود.«1  بنابرایــن، 

در حالی کــه فــرار از منــزل ذاتــا جــرم نیســت ولــی عــده ای از زنــان و دخــران 

ــوند،  ــی می ش ــل غیراخاق ــب فع ــرار مرتک ــد از ف ــه بع ــزل، از این ک ــراری از من ف

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــب عدل ــورد تعقی م

۲-سبب شناسی فرار از منزل

ــه  ــون ارای ــای گوناگ ــزل نظریه ه ــرار از من ــدۀ ف ــی پدی ــه به سبب شناس در رابط

ــود:  ــاره من ــل اش ــای ذی ــوان به نظریه ه ــه می ت ــت ک ــده اس ش

مطابــق نظریــه رانــده شــدن توســط وان دن بلــوگ،2 فــرار، فرآینــد مرحلــه 

ــه  ــف از خان ــل مختل ــی مراح ــد از ط ــان بع ــان و جوان ــت و نوجوان ــه اس به مرحل

ــش را  ــن نق ــان کلیدی تری ــان و جوان ــرار نوجوان ــواده در ف ــد. خان ــرار می کنن ف

بــازی می کنــد؛ تضــاد، جنــگ، آزار و اذیــت، کشــمش و عــدم پشــتیبانی و 

امنیــت الزم از عوامــل به وجــود آورنــدۀ فــرار از منــزل دانســته می شــود. در 

رابطــه به چگونگــی پــرورش اطفــال، ابعــاد »بســتگی بیــن والدیــن و فرزنــدان« و 

»راهنــامی رفتــاری« قابــل اهمیت شــناخته شــده اســت. ابعــاد متذکــره دارای دو 

قطــب اســت. بعــد بســتگی بیــن والدیــن و فرزنــدان دارای قطب هــای پذیــرش و 
طــرد و بعــد راهنــامی رفتــاری دارای قطب هــای کنــرول و خودمــداری اســت.٣

نظریــه دیگــر در مــورد فــرار از منــزل، نظریــه عــدم پیوســتگی و پیوســتگی 

مجــدد اســت. بــر مبنــای ایــن نظریــه، عــدم وابســتگی نوعــی کج کارکــرد 

اجتامعــی اســت . عــدم موجودیــت رابطــه درســت کــه فــرد را به خانــواده و ســایر 

ــت.  ــت اس ــل اهمی ــه قاب ــن نظری ــازد، در ای ــط می س ــی مرتب ــای اجتامع گروه ه

۱. کود جزا، ماده ۵ ۹۹

2. Van der Ploeg, ۱۹۹۲

ــزد،  ــهر ی ــزل در ش ــران از من ــرار دخ ــر ف ــر ب ــی موث ــی- خانوادگ ــل اجتامع ــی عوام ــا، بررس ــعود نی ۳. مس

صــص ۴۴-۴۳، ۱۳۹۳
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نبــود ثبــات خانوادگــی ســبب عــدم جامعــه پذیــری و باالخــره کناره گیــری و فــرار 
را به دنبــال دارد. 1

همچنیــن، شــافرن2  در نظریــه »وابســتگی اجتامعــی« خــود اظهــار مــی دارد کــه 

کــج روی رفتــاری نوجوانــان و جوانــان زمانــی به وجــود می آیــد کــه وابســتگی های 

روحــی، عاطفــی و روانــی وی بــا جامعــه از بیــن رفتــه و یــا کم رنــگ شــده باشــد. 

ــوده  ــد در خان ــه می بای ــی ک ــن روابط ــت تبیی ــد« را جه ــه »تعه ــز نظری ــل نی انی

وجــود داشــته باشــد، پیشــنهاد می کنــد. به نظــر می رســد کــه نوجوانــان از فــرار 

ــا  ــر آن ه ــان دیگ ــد؛ به بی ــتفاده می کنن ــل اس ــن راه ح ــث آخری ــزل، به حی از من

کوشــش می کننــد تــا منــزل را تــرک نکننــد، از همیــن رو به خشــونت های 

خانوادگــی و رفتارهــای نامناســب والدیــن پاســخ منی دهنــد و و می کوشــند 

ــتقرار  ــان اس ــان در می ــت، نوجوان ــد. در حقیق ــا نکنن ــواده را زیرپ ــوم خان ــا رس ت

ــم  ــادگی تصمی ــد به س ــتند و منی توانن ــمش هس ــه در کش ــرک خان ــه و ت در خان

بگیرنــد کــه خانــه را تــرک کننــد و در خانــه باقــی مباننــد و در صــورت وقــوع فــرار 
ــزل اســت کــه تعهــد اجتامعــی ایشــان شکســته می شــود. ٣ از من

۳-مسؤولیت دولت در برابر زنان فراری از منزل

از منظــر قانــون اســام، زن جــزء پیکــر اجتــامع اســت. دیــن اســام بــر خــاف 

پنــدار نادرســت جوامــع بــری در آغــاز، ایــن حقیقــت را به بریــت اعام داشــت 

کــه ای گــروه مــردان! زنــان همچــون شــام انســان و جــزء پیکــر جامعــه انســانی 

نــدارد.٤   وجــود  شــام  میــان  تبعیضــی  کوچک تریــن  و  می رونــد  به حســاب 

مطابــق آموزه هــای اســامی، زن ماننــد مــرد آزاد آفریــده شــده و آرزو دارد بــدون 

دخالــت ســایر افــراد به زندگــی ادامــه دهــد. عاقــه بــه آزادی خواســته طبیعــی 

ــان را گرامی داشــته  ــرد اســت. اســام در قواعــد خــود آزادی زن ــی هــر ف و قانون
ــح او و دیگــران نباشــد. 5 ــر این کــه خــاف مصال ــرد. مــروط ب و آن را می پذی

۱.  هامن

2. Schaffner

۳. خوشنامی، رویکرد کیفی بر فرآیند فرار دخران از منزل، ص۱۸۶، ۱۳۹۱

۴. عمری، نقش زن از دیدگاه اسام، ص۴۵ ، ۱۳۹۴

۵. احسانی، اسام، زن و آزادی، صص ۱۷۴-۱۷۳، ۱۳۸۹
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زنــان فــراری از منــزل از آســیب پذیرتریــن گروه هــای موجــود در اجتــامع بــوده 

ــک زن از  ــوان ی ــد به عن ــان و بع ــک انس ــوان ی ــت به عن ــگاه نخس ــد در ن و می بای

کلیــه حقــوق قانونــی بهره منــد شــوند. نبــود امنیــت از عمده تریــن چالش هــای 

فــرا راه زنــان فــراری از منــزل اســت. بنابرایــن، عمده تریــن مســؤولیت دولــت در 

ــان فــراری از منــزل، ایجــاد فضــای امــن جهــت ادامــه حیــات و بهــره  قبــال زن

منــدی از ســایر حقــوق انســانی اســت.

 بــرای تامیــن امنیــت و ایجــاد محیــط بــا نظــم از ســوی دولــت، تحقــق دو عنــرص 

ــت: الزمی اس

ــی،  ــی، اخاق ــی اجتامع ــای زندگ ــه در عرصه ه ــراد جامع ــامل اف ــه س  اول: تربی

ــن  ــق ای ــور تحق ــی به منظ ــایل اساس ــدارک و س ــه ت ــادی و... ک ــی، اقتص سیاس

عنــرص، وظیفــه موسســات تربیــوی و نهاد هــای تعلیمــی و تحصیلی کشــور اســت. 

دوم: رهنامیــی افــکار عمومــی به ســوی خوبی هــای اخاقــی و اجتامعــی، 

تحقــق ایــن عنــرص بــا اســتفاده از وســایل اطاعــات جمعــی از جملــه رســانه های 

صوتــی، تصویــری، جرایــد، مجــات، خطابه هــای روزهــای جمعــه، کنفرانس هــا 
و ســیمینارها امــکان پذیــر اســت. 1

یافته های تحقیق

ــا  ــتقیم ب ــۀ مس ــه در مصاحب ــی ک ــای اطاعات ــر مبن ــث، ب ــن مبح ــات ای موضوع

معــاون بخــش حامیــت و انکشــاف حقــوق زنــان دفــر ســاحوی کمیســون 

مســتقل حقــوق بــر افغانســتان در شــامل ، معــاون بخــش حقــوق ریاســت امور 

زنــان والیــت بلــخ، رییــس محکمــه ابتداییــه منــع خشــونت علیــه زن والیــت بلــخ، 

ســارنوال منــع خشــونت و تخلفــات اطفــال و تعــدادی از زنــان فــراری از منــزل 

ــخ صــورت گرفــت، جمــع آوری شده اســت.  ــت بل ــۀ والی ــم در محبــس اناثی مقی

۱-عوامل فرار دخران و زنان از منزل

فــرار از منــزل، عمومــا در افغانســتان و خوصوصــا در والیــت بلــخ، یکــی از 

بزرگ تریــن معضــات اجتامعــی دامن گیــر زنــان تلقــی می شــود. قربانیــان 

۱. حمیدی، مسؤولیت دولت در مورد زنان، ص۱۳، ۱۳۹۰
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ــه وادار شــوند.  ــر عوامــل مختلــف به تــرک خان ایــن معضــل ممکــن اســت در اث

طبــق اطاعاتــی کــه در ایــن رابطــه گــردآوری شــده اســت، خشــونت علیــه زنــان 

ــت.  ــزل اس ــرار از من ــن ف ــل ای ــن عوام ــایع ترین و بزرگ تری ــی از ش یک

ــوق  ــیون حق ــوی کمیس ــده از س ــه ش ــار ارای ــق آم ــه مطاب ــت ک ــن در حالی س ای

بــر افغانســتان در ســال ۱۳۹۲، در حــدود ۸,۴٪ از پیامد هــای خشــونت علیــه 
ــان را فــرار از منــزل تشــکیل می دهــد.1 زن

۱-۱-خشونت های خانوادگی قبل از ازدواج 

خانــم شــفیقه اکــر ســارنوال ابتداییــه منــع خشــونت علیــه زن و تخلفــات 

اطفــال، در رابطــه به خشــونت های خانوادگــی قبــل از ازدواج چنیــن گفــت: 

»دخــران در خانــه ی پــدر در بســا مــوارد مــورد خشــونت های خانوادگــی از 

قبیــل لت و کــوب، تحقیــر و توهیــن، نقــض حقــوق بــری و ازدواج اجبــاری 

قــرار گرفتــه و زمانــی کــه دیگــر تــوان تحمــل چنیــن خشــونت ها را نداشــتند از 

منــزل فــرار می کننــد. قابــل ذکــر اســت کــه بیشــرین زنانــی کــه خانــه را تــرک 

ــال  ــر از ۴۰ س ــان باالت ــته و زن ــرار داش ــال ق ــنین ۱۶- ۴۰ س ــن س ــد بی می کنن

کمــر فــرار می کننــد. از ایــن میــان، دخــران کمــر از ۱۸ ســال در صورتی کــه 

ــق  ــند مطاب ــام داده باش ــل انج ــا فع ــوام ب ــر و ت ــرد دیگ ــا ف ــی ب ــرار را در تبان ف

مــاده ۶۳۶ و ۶۳۸ کــود جــزا، ایــن قضیــه وصــف جرمــی تجــاوز جنســی را 

کســب منــوده، مرتکــب به مجــازات محکــوم می شــود و دخــر فــراری بــه  »مرکــز 

ــود.«  ــال داده می ش ــان« انتق ــوی زن حامی

تجــاوز جنســی، مقاربــت جنســی برخــاف اراده متــرر اســت، در اثــر تهدیــد، 

زور و یــا ارعــاب انجــام می شــود و اتهــام تجــاوز به نامــوس، بــر وضعیــت و 

حالــت روانــی قربانــی مترکــز دارد.2  مــاده ۶۳۸ کــود جــزا راجــع به عــدم اعتبــار 

ــرگاه  ــی دارد: »ه ــعار م ــن اش ــی چنی ــت جنس ــای مقارب ــل در قضای ــت طف رضای

مــردی بــا شــخص زیــر ســن قانونــی مقاربــت جنســی را انجــام دهــد، عمــل وی 

۱.  رسامد و سلطانی، حسین، لطیفه، خشونت علیه زنان در افغانستان، ص۳۰ ، ۱۳۹۳

۲.  او و دیگران، مبادی حقوق جزای افغانستان، ص۵۱۲، ۱۳۹۰
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تجــاوز جنســی شــناخته شــده و رضایــت مجنــی علیــه قابــل اعتبــار نیســت.«1

ــر ســاحوی شــامل به دســت  ــر دف ــوق ب ــاری کــه از کمیســیون حق ــق آم مطاب

آمــد، در ســال ۱۳۹۸، ۱ قضیــه فــرار از منــزل در اثــر خشــونت های خانوادگــی بــه 

 ایــن کمیســیون مراجعــت منــوده کــه بــه  ریاســت امــور زنان فرســتاده شــده اســت.

۱-۲-خشونت های خانوادگی بعد از ازدواج 

خانــم ســکینه نــارص، معــاون بخــش حامیــت و انکشــاف حقــوق خانم هــا دفــر 

ــونت های  ــاره  خش ــتان، در ب ــر افغانس ــوق ب ــاحوی شــامل کمیســیون حق س

خانوادگــی بعــد از ازدواج چنیــن اظهــار کــرد: »عمده تریــن عوامــل فــرار از خانــۀ 

شــوهر، خشــونت های خانوادگــی خانــۀ خــر بــوده کــه زنــان مــورد آزار و اذیــت 

و انــواع خشــونت های جســمی و روانــی از ســوی شــوهر، خــر و ســایر اعضــای 

خانــواده قــرار گرفتــه و در بســا مــوارد زنــان مجبــور بــه  فحشــاء می شــوند. شــعبه 

حامیــت و انکشــاف حقــوق خانم هــا، قضایــای را کــه در آن، زنــان بعــد از ازدواج از 

خانــه شــوهر فــرار می کننــد، بنــام تــرک منــزل مــورد بررســی قــرار داده قربانیــان 

ــه  ــا در حاالتی ک ــتند و تنه ــان« می فرس ــوی زن ــز حامی ــه  »مرک ــل را ب ــن معض ای

فامیــل متــرر خواهــان پذیــرش دخر شــان شــوند، بــه  اســاس موافقــه متــرر، 

ــا یکــی از محــارم رشعــی انتقــال داده می شــود.« ــه پــدر و ی نامــرده به خان

مطابــق آمــاری کــه از دفــر ســاحوی کمیســیون حقــوق بــر در شــامل به دســت 

آمــد، در ســال ۱۳۹۷ بــه  تعــداد ۳ قضیــه در بــاره اخــراج زن از منــزل از ســوی 

شــوهر نام بــرده  ثبــت شــده کــه بــه  هرکــدام آن هــا مشــوره داده شــد و بــه  یکــی 

از آن هــا مســاعد حقوقــی معرفــی گردیــد و در دو قضیــه دیگــر، مترریــن بعــد 

از معرفــی بــه  ریاســت امــور زنــان بــه  »مرکــز حامیــوی زنــان« انتقــال داده شــدند. 

در ســال  ۱۳۹۸ دو قضیــه فــرار از منــزل در اثــر خشــونت های خانوادگــی فامیــل 

ــورت  ــه ص ــر دو مصالح ــه در ه ــوده ک ــت من ــیون مراجع ــن کمیس ــه  ای ــوهر ب ش

ــوده از  ــه را تــرک کــرده ب ــی کــه طفلــش را گذاشــته و خان ــه و در یکــی، زن گرفت

ســوی قومندانــی شــوهر و طفلــش نــزد وی آورده شــد و باهــم مصلحــت کردنــد. 

۱. کود جزا، ماده ۶۳۸



177آسیب های احتاملی فرا راه زنان فراری

۱-۳-فرار از منزل به قصد ازدواج با مرد مورد نظر

یکــی از موضوعــات مهــم در رابطــه به حقــوق و آزادی هــای زنــان، موضــوع حــق 

انتخــاب همســفر زندگــی اســت. زن هامننــد مــرد در اتتخــاب همــر آزادی کامل 

داشــته، شــخصیت و کرامــت زن اقتضــاء می کنــد کــه نبایــد اراده دیگــری بــر او 

تحمیــل شــود؛ بدیــن معنــا کــه نه بــدون رضایــت وی بــه  زوجــی داده  شــود و نه در 

تحقــق انتخــاب همــر توســط وی مانــع ایجــاد گــردد. تبعیضی که در کشــورهای 

مختلــف جهــان، میــان زن و مــرد وجــود داشــته اســت، فعالیــن و مدافعیــن حقوق 

ــا  ــان اعراضاتــی را برپ ــرای زن ــور ب ــان را واداشــته کــه جهــت تحقــق حــق مزب زن

منــوده و جهــت تامیــن حقــوق مســاوی میــان زن و مــرد تریــک مســاعی منایند، 

ــه  حقــوق بــر  ــوط ب ــا اینکــه امــروزه ایــن حــق، یکــی از مهم تریــن قواعــد مرب ت
زنــان را در اســناد بین املللــی حقــوق بــر تشــکیل می دهــد. 1

ــخ، در  ــت بل ــان والی ــور زن ــت ام ــوق ریاس ــاون بخــش حق ــر، مع ــه مث ــم نادی خان

پاســخ بــه  مهم تریــن عوامــل فــرار از منــزل، چنیــن گفــت: »یکــی از شــایع ترین 

دخــران  از  تعــدادی  اســت.  ازدواج  به قصــد  فــرار  منــزل،  از  فــرار  عوامــل 

ــورد نظرشــان حاصــل  ــرد م ــا م ــر ازدواج ب ــن را در ام ــد موافقــت والدی منی توانن

ــر دخــر  ــد؛ در چنیــن حــاالت، فامیــل به قصــد این کــه خواســت خــود را ب کنن

تحمیــل کنــد، بنابــر تهدیــد و اجبــار، بــا مــردی دیگــری وی را نامــزاد می کنــد؛ 

ــب  ــر موج ــن ام ــدارد و همی ــت ن ــزادی رضای ــن نام ــه  چنی ــر ب ــه دخ در حالی ک

می شــود تــا دخــر بــا فــردی کــه می خواهــد فــرار کنــد. اجــراآت ریاســت امــور 

زنــان در ایــن قضایــا طوریی ســت کــه چندیــن بــار جلســه گرفتــه می شــود و بــه 

ــا  ــل ذکــر اســت کــه اکــرثا دخــر ب ــه می شــود. قاب  دخــر مشــوره های الزم ارای

فامیــل خــود مصالحــه می کنــد و حــارض می شــود تــا مجــدداً به خانــه برگــردد. 

ــا فامیــل رضایــت نداشــته باشــد، به مرکــز  در صورتــی کــه دخــر در مصالحــه ب

ــود.« ــتاده می ش ــان فرس ــوی زن حامی

ــق آمــاری کــه از دفــر ســاحوی زون شــامل کمیســیون حقــوق بــر اخــذ  طب

شــد، در ســال ۱۳۸۷، ســه قضیــه و در ســال ۱۳۹۸، یــک قضیــه فــرار از منــزل، 

در اثــر نامــزادی اجبــاری  ثبــت شــده  اســت کــه فراریــان به قصــد ازدواج بــا مــرد 

۱.  مهرپور، حقوق زن، ص ۵۱، ۱۳۷۹
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مــورد نظــر اقــدام بــه  فــرار منــوده بودنــد. قربانیــان ایــن قضایــا، بعــد از معرفــی 

ــان« انتقــال داده شــده اند . ــه  »مرکــز حامیــوی زن ــان ب به ریاســت امــور زن

ــوق  ــی حق ــاق بین امللل ــاده ۲۳ میث ــد ۳ م ــق بن ــه مطاب ــت ک ــن در حالی س  ای

مدنــی و سیاســی، »هیــچ ازدواج بــدون رضایــت آزادانــه و کامــل زوجیــن منعقــد 

ــا  ــر  او را ب ــل دخ ــاف می ــد برخ ــق ندارن ــن ح ــن، والدی ــود.«1  بنابرای منی ش

دیگــری نامــزد یــا  نــکاح کننــد. 

جدول شامره )۱( عوامل فرار زنان از منزل در والیت بلخ

۲-عواقب فرار از منزل

عواقــب فــرار دخــران و زنــان از منــزل بــه  پیامدهــا و عوارضــی اطــاق می شــود 

ــران و  ــرار دخ ــود. ف ــان می ش ــران و زن ــر دخ ــه دامن گی ــرک خان ــد از ت ــه بع ک

زنــان از منــزل پیامدهــای شــوم و ناگــواری در پــی دارد. در ایــن مبحــث، عواقــب 

فــرار دخــران و زنــان از منــزل، در ســه ســطح مطالعــه می شــود:

۲-۱-آسیب های جسمی و روانی دخران و زنان فراری از منزل

ــال  ــد، در س ــت  آم ــخ به دس ــت بل ــان والی ــور زن ــت ام ــه از ریاس ــاری ک ــق آم طب

۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیــش از ۳۵ قضیــه فــرار از منــزل بــه  ایــن اداره مراجعــت 

منــوده، از ایــن میــان در ۵ قضیــه، دخــر مــورد تجــاوز جنســی قــرار گرفته اســت. 

ــر دوری از  ــه فــرار می کننــد، اگــر مجــرد باشــند، بناب ــی کــه از خان معمــوال زنان

ــر دوری از  ــند، بناب ــد باش ــب فرزن ــوده و صاح ــل ب ــر متاه ــل و اگ ــای فامی اعض

فرزنــدان بــه  افردگــی مبتــا شــده و در وضعیــت غیــر عــادی روحــی و روانــی 

۱. میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۳ بند ۳

 خشونت های قبل از

ازدواج
ازدواج اجباریخشونت های روحیخشونت های جسمی

 خشونت های بعد از

ازدواج
اجبار به فحشاءخشونت های روحیخشونت های جسمی

 فرار از منزل به قصد

ازدواج با مرد موردنظر
نامزادی اجباری

 عدم موافقت فامیل در

 ازدواج با مرد موردنظر

دخر

تهدید و تخویف
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قــرار می گیرنــد؛ بــا آن هــم خوش بختانــه، زنانــی کــه بــه »مرکــز حامیــوی زنــان« 

ــد.  ــات می کنن ــناس ماق ــا روانش ــار ب ــه یک ب ــر هفت ــوند، ه ــال داده می ش انتق

بــر  حقــوق  مســتقل  کمیســیون  گــزارش  طبــق  کــه  حالیســت  در  ایــن 

افغانســتان، در ســال ۱۳۹۶ دو قضیــه فــرار از منــزل و در ســال ۱۳۹۷ شــش 
قضیــه فــرار از منــزل در والیــت بلــخ را کمیســیون ثبــت کــرده  اســت. 1

طبــق آمــاری کــه از دفــر تحریــرات ســارنوالی ابتداییــه منــع خشــونت به دســت 

ــا، در  ــا ارتــکاب فعــل زن ــوأم ب آمــده، در ســال ۱۳۹۸ دو قضیــه فــرار از منــزل ت

ایــن دفــر ثبــت شــده بــود. 

هنــگام تحقیــق در محبــس اناثیــه والیــت بلــخ، بــا زنانــی برخــوردم کــه بعــد از 

فــرار از منــزل، مرتکــب اعــامل غیــر اخاقــی گردیــده و بعــد از تعقیــب عدلــی 

بنابــر حکــم محکمــه محبــوس شــده بودنــد. 

ــدا  ــاط پی ــدان ارتب ــرادی درخــارج از زن ــا اف ــزل ب ــراری از من ــان ف ــدادی از زن تع

کردنــد و افــراد مذکــور بــه  زنــان مذکــور وعــد دادندکــه پــس از رهایــی بــا آن هــا 

ازدواج خواهنــد منــود. بــه  نظــر می رســد کــه چنیــن وعده هــا، واهــی و خیالــی 

ــز  ــل در »مرک ــن معض ــان، ای ــور زن ــت ام ــوق ریاس ــر حق ــر آم ــه نظ ــد. بناب بوده ان

ــا  ــس ی ــراری از محب ــان ف ــروج زن ــد خ ــته و بع ــود داش ــز وج ــان« نی ــوی زن حامی

مرکــز حامیــوی، مــردان متذکــره تصمیمــی جهــت عقــد ازدواج بــا آن هــا ندارنــد.

این جــا روایــت یکــی از قربانیــان فــرار از منــزل کــه بعــد از تــرک منــزل در تبانــی 

بــا مــرد مــورد عاقــه اش، از والیــت کابــل بــه  والیــت بلــخ فــرار منــوده و مرتکــب 

فعــل زنــا گردیــده اســت را نقــل می کنــم:

»مــن ۲۱ ســاله هســتم، مــدت ۹ مــاه قبــل در اثــر جــر و اکــراه و بــدون رضایــت 

ــدم، در  ــزاد ش ــد، نام ــوده بودن ــاب من ــن ام انتخ ــه والدی ــردی ک ــا م ــش ب خوی

مراســم نــام زادی، خطبــه نــکاح نیــز خوانــده شــد؛ ولــی مــن بــه ایــن نــام زادی 

هیچ گونــه رضایتــی نداشــتم. چندیــن مرتبــه بــه  فامیلــم گوشــزد کــردم کــه بــه 

 نامــزادم عاقــه نــدارم، ولــی آن هــا بــه  حــرف مــن اعتنایــی نکردنــد. باالخــره در 

اثــر تحریــک پــری کــه در همســایگی مــا زندگــی می کــرد هــر دومــان منــزل 

ــان  ــا فامیل ها م ــدیم ت ــخ ش ــت بل ــی والی ــل راه ــت کاب ــوده و از والی ــرک من را ت

۱. کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، گزارش بررسی قضایای فرار از منزل، ص۶، ۱۳۹۷
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ــر  ــدیم و در اث ــت گیر ش ــس دس ــط پولی ــخ توس ــت بل ــد. در والی ــان نتوانن پیدام

ــن  ــا م ــه ب ــذی و پری ک ــاه حبــس تنفی ــه ۲ ســال و ۶ م ــن ب حکــم محکمــه، م

ــذی  ــس تنفی ــال حب ــه  ۱ س ــود ب ــال ب ــن ۱۸ س ــر س ــون زی ــود چ ــرده ب ــرار ک ف

ــن  ــد و م ــه یاب ــس ام خامت ــدت حب ــه م ــا اینک ــرم ت ــاال منتظ ــد. ح ــوم گردی محک

ــم...« ــودم ازدواج منای ــا مــردی کــه فــرار منــوده ب ــم ب بتوان

ــزل  ــراری از من ــرد ف ــیب های ف ــن آس ــده، عمده تری ــام ش ــات انج ــق تحقیق طب

ــل،  ــرک تحصی ــی، ت ــی، بی خامنان ــا خودکش ــوزی ی ــی، خودس ــامل: افردگ ش

اعتیــاد به مــواد مخــدر یــا مروبــات الکولــی و ارتــکاب اعــامل جرمــی می شــوند.

۲-۲-آسیب های خانوادگی

فــرار دخــران مخرب تریــن لطمــه را روی حیثیــت و رشافــت خانــواده به جــا 

می گــذارد و در گام اول، شــکاف نســلی و اختــاف خانوادگــی و در گام بعــدی، 

دچــار شــدن زنــان فــراری بــه  فحشــاء و جرایــم اخاقــی و بــه عنــوان لکــه بدنامی 
ــواده منســوب می ســازد. 1 ــه اعضــای خان ب

ــزل  ــرار از من ــی ف ــیب های خانوادگ ــایی آس ــت شناس ــه جه ــای ک ــر تاش ه بناب

منــزل،  از  فــراری  زنــان  راه  فــرا  چالش هــای  عمده تریــن  گرفــت،  صــورت 

ــواده  ــزی خان ــرو ری ــزل، آب ــراری از من ــا زن ف ــل ب ــای فامی ــات اعض قطــع ارتباط

ــان  ــا زن ــه ب ــای ک ــت. در مصاحبه ه ــده اس ــایی ش ــی شناس ــای ناموس و قتل ه

ــل از  ــرار قب ــه ف ــیدم: در صورتی ک ــه رس ــن نتیج ــتم، به ای ــزل داش ــراری از من ف

ازدواج بــوده باشــد، خانواده هــای دخــران مذکــور جهــت جلوگیــری از آبروریــزی 

بیشــر، بــا تهدیــد و اکــراه از دخران شــان می خواســتند تــا به خانــه برونــد، در 

غیــر آن از حــق فرزنــدی محــروم می شــوند. اگــر فــرار بعــد از ازدواج باشــد، در 

اکــرث مــوارد بنابــر عــرف ناپســند حاکــم، زنــان تقبیــح شــده و به آن هــا یــادآوری 

ــد؛ بلکــه  ــرک می کردن ــۀ شــوهر را ت ــد کــرده و خان ــد صــدا بلن می شــد کــه نبای

می بایــد ظلــم را تحمــل می منودنــد. 

۲-۳-آسیب های اجتامعی

ــان والیــت  ــا معــاون بخــش حقــوق ریاســت امــور زن ــر مصاحبه هــا ی کــه ب بناب

۱. هاشمی و همکاران، پیامدهای فرار دخران از منزل، صص۱۶۷-۱۶۶، ۱۳۸۹
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بلــخ، معــاون بخــش حامیــت و انکشــاف حقــوق خانم هــا دفــر ســاحوی 

شــامل کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، ســارنوال ابتداییــه منــع 

خشــونت علیــه زن و تخلفــات اطفــال، رییــس محکمــه ابتداییــه منــع خشــونت 

علیــه زن، مرکــز والیــت بلــخ و تعــدادی از زنــان فــراری از منــزل داشــتم، 

ــانی  ــه  آس ــد ب ــزل منی توانن ــراری از من ــان ف ــه زن ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه  ای ب

ــوند.  ــازگار ش ــامع س ــا اجت ــراد، ب ــایر اف ــد س ــده و مانن ــذب ش ــامع ج در اجت

ــردی،  ــزل، ولگ ــراری از من ــان ف ــد راه زن ــی س ــیب های اجتامع ــن آس بزرگ تری

فحشــا و برهــم خــورردن نظــم اجتامعــی اســت. زنــان فــراری از منــزل از 

ــا  ــال ی ــدود ۱ س ــده و ح ــوب ش ــی محس ــای اجتامع ــن گروه ه ــیب پذیر تری آس

بیشــر از آن در »مرکــز حامیــوی زنــان«، بــه  رس می برنــد تــا اینکــه کســی 

تقاضــای پذیــرش آن هــا را منــوده و از مرکــز حامیــوی خــارج شــوند. از ســویی 

ــرار  ــد از ف ــال اول بع ــزل را در س ــراری از من ــان ف ــکات زن ــوان مش ــم منی ت ه

خاصــه کــرد؛ زنانــی کــه دوبــاره به منــزل برمی گردنــد، جامعــه به ســوی آن هــا 

ــای  ــان اعض ــان و هم چن ــخص خودش ــم ش ــوده، ه ــگاه من ــارت ن ــده حق به دی

ــوارد  ــد. در بســا م ــرار می گیرن ــر ق ــورد تحقی ــل شــان از ســوی اجتــامع م فامی

زنــان در اثــر رفتــار نامناســبی کــه در بــرار شــان عملــی می شــود بــه  فحشــاء و 

ــورد. ــم می خ ــی بره ــم اجتامع ــب نظ ــن ترتی ــردی رو آورده و به ای ولگ

لکــن، طبــق اطاعاتــی کــه ریاســت امــور زنــان والیــت بلــخ و دفــر ســاحوی 

شــامل کمیســیون مســتقل حقــوق بــر به عنــوان بزرگریــن ناظریــن از »مرکــز 

حامیــوی زنــان« در اختیــار مــا قــرار دادنــد، خوش بختانــه، مرکــز متذکــره دارای 

امنیــت خوبــی بــوده و زنانــی معــروض به خشــونت از جملــه، فراریانــی از منــزل 

ــه رس  ــز ب ــن مرک ــه در ای ــی ک ــده و در مدت ــال داده ش ــوی انتق ــز حامی به مرک

ــرای مناســک  ــه، اج ــری حرف ــی، یادگی ــی، غذای ــات آموزش ــد از امکان می برن

ایــن مــدت ایشــان به یادگیــری صنعــت  بــوده و در  دینــی و... برخــوردار 

ــر کاری کــه انجــام می دهنــد،  قالیــن بافــی و... آشــنا ســاخته شــده و در براب

مقــدار پولــی جهــت پــس انــداز به آن هــا داده می شــود. متاســفانه، بــه دلیــل 

سیســتم امنیتــی شــدیدی کــه جهــت محافظــت از دخــران و زنــان در »مراکــز 

ــان فــراری  ــا دخــران و زن ــان« وجــود دارد، نتوانســتیم مســتقیم ب حامیــوی زن
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مقیــم مراکــز حامیــوی زنــان مصاحبــه کنــم.

جدول شامره )۲( عمده ترین آسیب های احتاملی فرا راه زنان فراری از منزل

نتیجه گیری

• دخــران فــراری از منــزل بــه کســانی گفتــه می شــود کــه بــرای مدتــی حداقــل 

ــد و  ــق مقاص ــرای تحق ــی، ب ــی قانون ــا وص ــن ی ــازه والدی ــدون اج ــب، ب ــک ش ی

اهــداف، در تبانــی بــا فــرد دیگــر و یــا به تنهایــی خانــه را تــرک می کننــد. فــرار 

ــیب های  ــه و آس ــامر رفت ــه  ش ــع ب ــی جوام ــات اجتامع ــی از معض ــزل یک از من

جســمی، روانــی و اجتامعــی کثیــری را به همــراه دارد. دخــران و زنــان ممکــن 

ــوق  ــض حق ــر، نق ــا خ ــدر ی ــل پ ــی فامی ــونت های خانوادگ ــر خش ــت در اث اس

بــری، بی ســوادی، فقــر، کــم توجهــی و ســایر عوامــل، اقــدام به فــرار از منــزل 

مناینــد. قطــع ارتباطــات بــا اعضــای خانــواده، عــدم ســازگاری و ناتوانــی جــذب 

ــزل اســت.  ــرار از من ــن پیامدهــای ف ــه از مخرب تری ــاره در جامع دوب

در ســال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حــدوداً ۳۵ قضیــه فــرار از منــزل به ریاســت امــور زنــان 

ــزل  ــراری از من ــر ف ــه ۵ دخ ــان ب ــن می ــه در ای ــوده ک ــت من ــخ مراجع ــت بل والی

تجــاوز جنســی شــده  اســت.

• در ســال ۱۳۹۸ در والیــت بلــخ، ۲ قضیــه فــرار از منــزل تــوام بــا ارتــکاب فعــل 

زنــا بــه  اداره ســارنوالی مواصلــت ورزیــده و در زمینــه اقامــه دعــوا قرار گرفته  اســت.

• در دفــر ســاحوی شــامل کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، در ســال ۱۳۹۷ 

ــر  ــک در اث ــزل، هری ــراج از من ــه اخ ــزل و ۳ قضی ــرار از من ــه ف ــدود ۲ قضی ، ح

ــت  ــونت، به ثب ــا خش ــوام ب ــراج ت ــد ازدواج و اخ ــه  قص ــرار ب ــاری، ف ــزادی اجب نام

رســیده  اســت. 

• در دفــر ســاحوی شــامل کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، در ســال ۱۳۹۸، 

 آسیب های

فردی
افرسدگی

 خودسوزی

یا خودکشی
بی خامنانی

 ترک

تحصیل

 اعتیاد

 به مواد

مخدر

 اعتیاد

 به مرشوبات

الکولی

 ارتکاب

 اعامل

جرمی

 آسیب های

خانوادگی

 قطع ارتباط با اعضای

خانواده
تحقیر تخویف آبروریزی اعضای خانواده

 قتل های

ناموسی

 آسیب های

اجتامعی

 احتامل عدم سازگاری با

جامعه
فحشاءول گردی

 اختالل نظم

اجتامعی



183آسیب های احتاملی فرا راه زنان فراری

ــل از  ــی قب ــونت های خانوادگ ــر خش ــک در اث ــزل، هری ــرار از من ــه ف ــج قضی پن

ــه  ــرار ب ــاری و ف ــزادی اجب ــد از ازدواج، نام ــی بع ــونت های خانوادگ ازدواج، خش

 قصــد ازدواج،  ثبــت شــده  اســت.

•  زنان فراری از منزل اغلب میان سنین ۱۶_ ۴۰ قرار داشته اند.

ــور  ــه  ریاســت ام ــه ب ــد از مراجع ــزل بع ــراری از من ــخ، دخــران ف ــت بل • در والی

ــی  ــر اســاس اطاعات ــان انتقــال داده می شــوند. ب ــوی زن ــه  مراکــز حامی ــان ب زن

ــاون  ــخ، مع ــت بل ــان والی ــور  زن ــت ام ــوق ریاس ــر حق ــا مدی ــه ب ــه در مصاحب ک

بخــش انکشــاف و حامیــت حقــوق خانم هــا دفــر ســاحوی شــامل کمیســیون 

ــد،  ــردآوری ش ــه زن، گ ــونت علی ــع خش ــارنوال من ــتان و س ــر افغانس ــوق ب حق

مراکــز حامیــوی زنــان از وضعیــت امنیتــی، تســهیات و امکانــات حیاتــی خوبــی 

برخــورار اســت.

پیشنهادها

1. برگزاری برنامه های آگاهی دهی از حقوق قانونی و رشعی زنان؛ 

ــیب های  ــای و آس ــه به پیامده ــی در رابط ــی ده ــای آگاه ــزاری برنامه ه 2. برگ

فــرار از منــزل؛

ــا کــم ســوادی اســت  ٣. از این کــه یکــی از عوامــل فــرار از منــزل بی ســوادی ی

بنــا، تاســیس مکاتــب و تشــویق خانوداه هــا به تعلیــم و تحصیــل فرزنــدان 

ــردد. ــی گ ــی تلق ــی خوب ــد راه حل می توان

٤. فعال ساخن مراکز حامیوی در والیت نا امن و دور دست؛

5. حامیت از قربانیان فرار از منزل؛

ــران  ــرای دخ ــه آن ب ــه  ادام ــویق ب ــل و تش ــه تحصی ــاخن زمین ــاعد س ٦. مس

ــزل. ــراری از من ف

7. ایجــاد مراکــز حامیــوی در والیاتــی کــه در آن چنیــن مراکــز وجــود نــدارد و 

ــانده و  ــخ رس ــت بل ــه  والی ــود را ب ــاد خ ــکات زی ــا مش ــات ب ــراری آن والی ــان ف زن

طالــب هــم کاری می شــوند.

فــراری؛ و  بــرای زنــان  انســانی  8. وضــع قوانیــن جهــت تضمیــن حقــوق 

ــد  ــراری را تهدی ــان ف ــانی که زن ــرای کس ــی ب ــدید جزای ــدات ش ــی موی پیش بین
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منــوده و در بســا حــاالت بــه قتــل  ناموســی دســت می زننــد.
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بررسی عوامل خیابان آزاری زنان 
در شهر مزار رشیف

چکیده

ــکات  ــی از مش ــفانه یک ــه متاس ــی ک ــای خیابان آزاره

ــه  ــر علی ــه ب ــت ک ــونتی اس ــی از خش ــا، نوع ــۀ م جامع

زنــان صــورت می گیــرد. روزانــه زنــان بســیاری در 

رسک هــا، بازارهــا و اماکــن عمومــی در افغانســتان، 

ــد  ــی، تهدی ــونت لفظ ــی و خش ــت زبان ــورد آزار و اذی م

و حتــا تعقیــب جوانــان بــی کار قــرار می گیرنــد. کمــر 

زن و دخــری اســت کــه دســت کــم یک بــار، ایــن نــوع 

ــد. ــرده باش ــه نک ــونت را تجرب خش

آزار و اذیــت زنــان کــه ســبب منــزوی شــدن آنــان 

ــیار  ــه بس ــان در جامع ــه سهم ش ــردد، در حالی ک می گ

مهــم اســت، امــا آن هــا منی تواننــد آزادانــه در مســایل 

ــد. مختلــف جامعــه ســهم بگیرن

مزاحمت هــای خیابانــی  یــا  اذیــت خیابانــی  و  آزار 

ــی  ــش اجتامع ــک چال ــوان ی ــه عن ــا ب ــه ی م در جامع

به آســیب های  ناحیــه  ایــن  از  زن هــا  و  دارد  وجــود 

ــک عامــل  ــوان ی ــی به عن ــی می رســند. آزار خیابان روان

ــه  ــود ک ــبب می ش ــی س ــد یعن ــل می کن ــده عم بازدارن

زن هــا از مــن جامعــه کنــار برونــد و فعالیت هــای 

ــام  ــد انج ــت نتوانن ــورت درس ــان را به ص ــی ش اجتامع

بدهنــد چــون در جامعــه یــک فضــای امــن و درســت 

وجــود نــدارد. بی تردیــد یکــی از تجربه هــای تلــخ 

تاریــخ، ظلــم و ســتم بــر حقــوق و امنیــت زنــان اســت، 

از جملــه، تهدیــد امنیــت آن هــا در بیــرون از منــزل 

و  اقتضــای رشایــط روحــی  بــه  آســیب هایی کــه  و 

دانــش  مبــارز،  هوشــا 

دانشــگاه  حقــوق  آموختــه 

دانــش  از  یکــی  و  بلــخ  

برنامــه  آموخنه هــای 

و  حقوقــی  کلینیــک 

منــع  متثیلــی  محکمــه 

خشــونت در ســال 2018 در 

موسســه حقــوق بــر و محو 

اســت.  بــوده  خشــونت 
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جســمی برایشــان وارد می شــود.

تــرس و ناامنــی، فشــارهای روانی، مخدوش شــدن شــخصیت و کاهش مشــارکت 

اجتامعــی زنــان کم تریــن پیامــد آزارهــای خیابانــی اســت کــه جرانــش نیازمنــد 

هزینه هــای مالــی و انســانی ســنگینی دارد.

واژه گان کلیــدی: خیابــان آزاری، عوامــل خیابــان آزاری، انــواع خیابــان آزاری، 

خشــونت، خشــونت علیــه زن. 

مقدمه

ــی  ــان فراوان ــان قربانی ــطح جه ــه در س ــت ک ــومی اس ــده ش ــان آزاری پدی  خیاب

دارد و امــروز یکــی از دغدغه هــای قابــل توجــه کارشناســان مســایل اجتامعــی 

و مدیــران جامعــه اســت.

خیابــان آزاری یکــی از ناهنجاری هــای اجتامعــی در شــهرهای افغانســتان 

ــزارش  ــه گ ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــان ب ــه زن ــونت علی ــی از خش ــه  نوع ــت؛ ک اس

پایــگاه شــفقنا  1بــه نقــل از روزنامــه مانــدگار؛ بــه گفتــۀ کارشناســان ایــن رفتــار 

ــواده و جامعــه  ــرد، خان ــر ف ــد و آســیب های متعــددی را ب ــد می کن ــان را تهدی زن

بــه بــار مــی آورد.

آزار خیابانــی از جملــه مزاحمت هایــی اســت کــه معمــوال زنــان بــا آن مواجــه 

ــی  ــل و کام جنس ــوع عم ــر ن ــه ه ــند، و ب ــدن می ترس ــه ش ــا از مواج ــتند ی هس

جســمی  می دهد؛آرامــش  رخ  عمومــی  مکان هــای  در  کــه  می شــود  گفتــه 

ــد،  ــرس، تهدی ــاس ت ــی احس ــرد و در او نوع ــن می ب ــرد را از بی ــک ف ــی ی ــا روان ی

ناامنــی، بی احرامــی و توهیــن ایجــاد می کنــد. کــه ایــن پدیــده متأثــر از عوامــل 

ــوان در بعضــی از  ــان آزاری را می ت ــا ریشــه خیاب ــوده و حت ــف ب گوناگــون و مختل

آن عــده عوامــل یافــت. عوامــل چــون فرهنــگ، ســاختار اجتامعــی، مردســاالری، 

ــب  ــان آزاری موج ــره خیاب ــت. باالخ ــر اس ــل تذک ــوادی قاب ــی و بی س ــر جنس فق

به هــم ریختگــی روحــی زنــان و کاهــش اعتــامد بــه نفــس آنــان شــده، حتــا باعــث 

ــود.   ــه می ش ــا در جامع ــش آن ه ــدن نق ــگ ش کم رن

ایــن تحقیــق مبنــی بــر هــدف شناســایی و بررســی عوامــل خیابــان آزاری زنــان 

۱. www.shafaqna.com
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در شــهر مــزار رشیــف و شناســایی پیامد هــای خیابــان آزاری زنــان صــورت گرفتــه 

اســت. در ایــن تحقیــق ضمــن معرفــی اصطــاح خیابــان آزاری و مفاهیــم مرتبــط 

بــه آن، تــاش شــده اســت تــا انــواع خیابــان آزاری را بــر مبنــای نظریــات تیــوری 

دســته بندی گــردد و عوامــل و پیامد هــای آن بــر مبنــای تحقیــق میدانــی و 

ــه اهمیــت تحقیــق بایــد گفــت  توزیــع پرســش نامه مشــخص شــود. در رابطــه ب

کــه پدیــده خیابــان آزاری یــک پدیــده شــوم و شــایع اســت کــه اکرثیــت زن هــا 

از آن رنــج می برنــد و حتــا باعــث ایجــاد یــک سلســله موانــع بــزرگ بــرای 

ــه  ــرم ب ــاز م ــده نی ــن پدی ــل ای ــایی عوام ــرای شناس ــود؛ ب ــان می ش پیرفت ش

تحقیــق اســت تــا بــرای کاهــش و از بیــن بــردن ایــن پدیــده زشــت یــک سلســله 

راه کار هــا را بــه پیــش گرفــت. 

روش بررســی های انجــام شــده شــیوه توصیفــی  و تبییــن علی-معلولــی اســت 

و به منظــور جمــع آوری اطاعــات در رابطــه بــه عوامــل خیابــان آزاری از کتــب 

ــه  ــده و ب ــتفاده ش ــی اس ــع انرنت ــی و مناب ــی، انگلیس ــاالت فارس ــی، مق فارس

کتابخانه هــای متعــددی چــون: کتاب خانــه فردوســی، کتاب خانــه عدالــت 

دانشــگاه بلــخ، کتابخانــه کلینیــک حقوقــی بلــخ مراجعــه شــده اســت و پــس 

ــع و  ــرداری از ایــن مناب ــه ای فیــش ب ــع انرتــی و کتاب خان از جمــع آوری مناب

ــق  ــگارش تحقی ــأله و ن ــات، رشح مس ــش نامه و مصاحب ــای پرس ــل داده ه تحلی

صــورت گرفتــه اســت. ایــن تحقیــق بــر مبنــای هــدف از نــوع کاربــردی بــوده، 

و از نــگاه ماهیــت در زمــره تحقیقــات توصیفــی اســت. بــر مبنــای جمــع آوری 

ــد.   ــی( می باش ــه ای و میدان ــط )کتابخان ــق مختل ــات، تحقی اطاع

    جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق یــک تعــداد نواحی شــهرمزاررشیف اســت از جمله: 

دانشــگاه بلــخ؛ دانشــکده های حقــوق، رشعیــات، ادبیــات، اداره و پالیســی 

عامــه، و انجنیــری، مکتــب لیســه عالــی ســتاره، مکتــب دقیقــه بلخــی و مکتــب 

ــه  ــر اســاس حداقــل پرســش نامه ب ــه ب ســلطان راضیــه می باشــد. و تعــداد منون

تعــداد ۱۰۰ تــن بــوده کــه توســط متعلمیــن، محصلیــن و اســاتید پاســخ داده 

شــده اســت؛ در ایــن تحقیــق از روش منونه گیــری شــیوه منونه گیــری تصادفــی 

ســاده اســتفاده شــده اســت.  
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چهار چوب نظری و تعریف مفاهیم

۱-خیابان آزاری

ــان اســت کــه در فضــای عمومــی  ــه زن ــان آزاری نوعــی از خشــونت علی خیاب

قابــل  شــهر  کوچه هــای  پــس  و  کوچــه  بازار هــا،  پیاده رو هــا،  و  خیابــان 

ســاختار  و  ســازمان ها  در  ریشــه  خشــونت  نــوع  ایــن  اســت.  مشــاهده 

اجتامعــی یــک جامعــه دارد.1  و خشــونت ها و آزارهــای جنســی، رفتــاری 

آن هســتند. از شــاخه های  و ملســی  کامــی 

ــای  ــت و آمده ــوص رف ــه خص ــان ب ــی زن ــف زندگ ــاد مختل ــونت در ابع ــن خش ای

خیابانــی وجــود دارد و همــواره محدودیــت خلــق کــرده و پیامدهــای قابــل 

ــا  ــی ب ــونت های خانگ ــت. خش ــته اس ــای گذاش ــر ج ــان ب ــی زن ــر زندگ ــی ب تأمل

پیامدهــای روانــی، جســمی، اجتامعــی و اقتصــادی کــه بــرای زنــان دارد باعــث 

کاهــش حضــور زنــان در عرصــه اجتــامع و چرخــه اقتصــادی می گــردد. بــه مــرور 

ــرای رشــد اســتعداد و توانایی هــای شــغلی  ــوع خشــونت مانعــی ب ــن ن ــان ای زم

زنــان شــده و جریــان توســعه را مختــل می کنــد کــه ایــن خــود حــوزه بیــرون از 
ــز و ناامــن می ســازد.  2 ــان همــواره مخاطــره آمی ــرای زن ــه را ب خان

برخــی نوجوانــان و جوانــان مزاحــم ایــن عمــل را نوعــی تســلط و قــدرت مردانــه 

می داننــد و آن را از خصوصیــات دوره جوانــی می شــامرند و گاه ایــن عمــل را 

رصفــا نوعــی تفنــن و تفریــح قابــل دسرســی تلقــی می کننــد. آن هــا ایــن 

تصاویــر نادرســت را بــرای توجیــه رفتــار خــود کــه در واقــع از انگیزه هــای دیگــری 

ــه  ــه صحنــه جامعــه ب ــا ورود ب ــد. پــران ب ــه کار می برن برانگیختــه شــده اســت ب

وضــوح می بیننــد کــه دوســتان یــا مــردان دیگــر در خیابــان زنــان را آزار می دهنــد، 

نــگاه می کننــد و حرف هــای غیــر اخاقــی می زننــد، در مســیر راه زنــان را تعقیــب 

کــرده و حتــا آن هــا را ملــس می کننــد. آن هــا نیــز آن را راهــی بــرای اثبــات وجــود 

و منایــش قــدرت خــود می داننــد. آن هــا بــا تحقیــر زنــان احســاس اقتــدار کــرده و 

ــه را حاکــم می کننــد.   جایــگاه مقتــدر مردان

۱. کاوه و همکاران، خیابان های ناامن و گفته های زنان، هرات: نر افغان آزما، ۱۳۹۵، ص

۲. پیشین ، ۱۵۲-۱۵۱
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 ۱-۱ تعریف خیابان آزاری

ــای  ــاف آزاره ــت. برخ ــوار اس ــی دش ــای خیابان ــق از آزاره ــی دقی ــه تعریف ارای

جنســی1 کــه تعاریــف متعــددی دارد، آزار هــای خیابانــی بیشــر بــا مصادیقــش 

ــت. ــان اس ــف زن ــات مختل ــع تجربی ــه تاب ــود ک ــناخته می ش ش

اگــر خیابــان آزاری را نوعــی آزار جنســی در فضــای عمومــی تلقــی کنیــم، 

می توانیــم بگوییــم آزار خیابانــی هــم هرگونــه عمــل شــنیعی بــا ماهیــت جنســی 

ــا تعــرض بــه شــخصیت یــک نفــر، از طریــق  اســت کــه در آن فــرد یــا افــرادی ب

التفــات جنســی  بــا زور و اجبــار، خواســتار دریافــت  ارعــاب و بهره گیــری 

می شــوند یــا بــه توســل بــه آزار کامــی و حتــا غیــر کامــی بــه تحقیــر جنســیتی 
می پردازنــد.2

در واقــع، خیابــان آزاری رفتــاری اســت کــه بــه ســبب جنســیت زنــان از ســوی 

مــردان غریبــه بــر آن هــا تحمیــل می شــود. ایــن رفتارهــا شــامل ســوت زدن، بــه 

زبــان آوردن اصــوات نامفهــوم و واژه هــای رکیــک، چشــمک زدن، ملــس دســت 

ــنهاد های  ــا، پیش ــردن آن ه ــخره ک ــر و مس ــان، تحقی ــدن زن ــای ب ــایر اعض و س

جنســیتی، تهدیــد بــه خشــونت های جنســی، رضب و شــتم در فضــای عمومــی 
و تجــاوز بــه عنــف اســت.٣

در تعریــف جامــع خیابــان آزاری می تــوان گفــت کــه خیابــان آزاری بــه هــر 

نــوع عمــل یــا کام جنســی گفتــه می شــود کــه در مکان هــای عمومــی رخ 

می دهــد، آرامــش جســمی یــا روانــی یــک فــرد را از بیــن می بــرد و در او نوعــی 

احســاس تــرس، تهدیــد، نــا امنــی، بی احرامــی و توهیــن ایجــاد می کنــد. آزار 

خیابانــی می توانــد شــامل خواســته ها و توجه هــای جنســی یــا هرگونــه آزار 

ــا هــدف جنســی، بــدون رضایــت طــرف مقابــل و بــه صــورت  بدنــی و کامــی ب
ــاری باشــد.٤ اجب

۱. Sexual harassment

2. Paludi and Barickman. Academic and work place sexual harassment: new york; state of 

university of new york press; 1991; p 2-5

3. Bowman ; ”Street harassment and informal ghettoization of women” : Harvard law 

review ; 1993; 106; p 529.

4. www.bidarzani.com
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۱-۲ انواع خیابان آزاری

آزارهــای خیابانــی هــر روز می توانــد بــه شــکل نــو و بدیــع ظاهــر شــود. 

ــن را  ــی نوی ــال طرح ــای خی ــتخدام قوه ه ــا اس ــری ب ــیری ناپذی ــی س هوس ران

ــه کار گیــرد و وســایل و تکنالــوژی، حمــل و نقــل و  در اشــباع غریــزۀ جنســی ب

ارتباطــات را در خدمــت مزاحمت هــای جنســی قــرار دهــد. انــواع آن در تقســیم 
ــت.1 ــاری اس ــاری و رفت ــای گفت ــی، آزاره ــدی کل بن

اســت  خیابانــی  مزاحمت هــای  شــایع  و  زشــت  جلوه هــای  از  گفتــاری  آزار 

ــش  ــه منای ــک ب ــی رکی ــت الفاظ ــود را تح ــت خ ــام ارزش و هوی ــردان مت ــه م ک

می گذارنــد. نــوع رفتــاری آن روشــن و خامــوش کــردن چراغ هــای موتــر گرفتــه 

تــا  هــارن کــردن، ایســت و گریزهــای افراطــی و معنــادار بــه زنــان منتظــر بــرای 

وســیلۀ نقلیــه را در بــر دارد و موجــب شکســن حرمــت شــخصیت فــرد می گــردد. 

ــان  ــه زن ــی ک ــهر ها جای ــد زن در ش ــای ض ــن رفتار ه ــر ای ــود بیش ــه می ش گفت
فعــال ترنــد رایــج اســت.2

الف( آزار کالمی

در ایــن نــوع آزار کــه بســیار شــایع اســت، فــرد مزاحــم بــا اســتفاده از کلــامت یــا 

ایجــاد صــدا موجــب برهــم زدن آرامــش فــرد دیگــر می شــود. برخــی منونه هــای 

عبــارت اســت از:

ــورد  ــف در م ــا تعری ــز ی ــخر آمی ــر متس ــار نظ ــی(: اظه ــرزه پران ــی )پ ــک پران متل

ظاهــر )بــدن یــا لبــاس(، نحــوه راه رفــن، رفتــار کــردن و کار کــردن یــک فــرد 

ــی. ــتان های جنس ــا و داس ــن جوک ه ــا گف ــی ی ــدف جنس ــا ه ــر ب دیگ

تهدیــد و توهیــن: فحــش، ناســزا، توهیــن جنســی، تهدیــد فــرد دیگــر بــه تجــاوز 

و دیگــر آزارهــا و خشــونت های جنســی بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود.

ــه )پیــس  ــد صــدای گرب ــا تقلی ــل ب ــرار دادن طــرف مقاب صــدا درآوردن: خطــاب ق

پیــس، پیــش پیــش، یا پیشــی(، سوت)اشــپاق( زدن، فریــاد زدن و ایجــاد صداهای 

۱. کاوه و همکاران، خیابان های ناامن و گفته های زنان، هرات: نر افغان آزما، ۱۳۹۵، ص ۴.

ــش،  ــج دان ــارات گن ــران: انتش ــنی، ته ــی محس ــه مرتض ــونت، ترجم ــخ های خش ــن.  پاس ــت، آل ۲.  پرفی

۴۵ ص   ،۱۹۷۶
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ناهنجــار، پــچ پــچ کــردن یــا تقلیــد صــدای بوســه یــا هرگونــه صــدای جنســی.

ــان تصــورات و آرزوهــای  پیشــنهاد های جنســی: درخواســت رابطــه جنســی، بی

جنســی، درخواســت شــامره تلفــون یــا هــر درخواســت دیگــری کــه بــه صــورت 

آشــکارا یــا پنهــان زمینــۀ جنســی دارد و بــدون رضایــت طــرف مقابــل اســت.

ــا  ــی ی ــای جنس ــتادن پیامک ه ــا فرس ــی ی ــای تلفون ــی: متاس ه ــاس تلفون مت
ــز. 1 ــد آمی تهدی

 ب( آزار غیرکالمی

در ایــن نــوع آزار، شــخص مزاحــم بــا حــرکات و رفتــار مخالــف میــل زنــان، 

ــرار می دهــد. برخــی آزارهــای  ــر و اماکــن عمومــی مــورد آزار ق آن هــا را در معاب

ــت از: ــارت اس ــی عب غیرکام

آزار بــا وســیله نقلیــه: هــارن زدن هــای ممتــد، روشــن و خامــوش کــردن چــراغ 

موتــر، ایســت و گریزهــای افراطــی و معنــادار در برابــر زنانــی کــه منتظــر تکســی 

ــرو... ( و  ــیکل، موت ــکل، موترس ــه )بایس ــیلۀ نقلی ــا وس ــردن ب ــورش ب ــتند، ی هس

بســن راه عبــور آن هــا.

تعقیــب: دنبــال کــردن کســی بــا فاصلــۀ نزدیــک، چــه یک بــار و یــا بــه صــورت 

ــار  ــا کن ــه، محــل کار ی ــدن در خــارج از خان ــن کــردن و منتظــر مان مکــرر، کمی

اتومبیــل او.

آلــت منایــی: نشــان دادن آلــت تناســلی و بخش هــای خصوصــی بــدن یــا خــود 

ارضایــی در حضــور دیگــران.

ملــس کــردن: دســت مالــی، نیشــگون گرفــن، مالیــدن اعضــای بــدن خــود بــه 

دیگــری، یــا ایســتادن در فاصلــۀ بســیار نزدیــک او.

چشــم چرانــی )هیــزی(: نــگاه خیــره، طوالنــی مــدت و آزار دهنــده بــه بــدن یــا  

ــری. ــم ها دیگ چش

ادا درآوردن: چشــمک زدن بــه منظــور نشــان دادن توجــه جنســی، نشــان دادن 

حــاالت چهــره بــا مقاصــد جنســی ماننــد لیــس زدن، بــاز کــردن دهــان و غیــره. 2 

۱. www.bidarzani.com

۲. www.bidarzani.com
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ــای  ــر در محیط ه ــه زیادت ــت را ک ــوع مزاحم ــش ن ــر1  ش ــت کوپ ــان کن همچن

عمومــی و کاری رخ می دهــد شناســایی کــرده اســت:

ــود و  ــداد نش ــدۀ آزار قلم ــوی ع ــت از س ــن اس ــه ممک ــی: ک ــین زیبای ۱. تحس

بنابــر رشایــط فرهنگــی و اجتامعــی هــر محیــط برداشــت از تحســین می توانــد 

متفــاوت باشــد؛

ــدم  ــه ع ــد ب ــد معتق ــن طبقه ان ــه در ای ــی ک ــی: مردان ــم چران ــزی و چش ۲. هی

تغییــر طبــع آدمــی هســتند. ایــن رفتار هــا را جــزء ماهیــت مــردان دانســته و غیــر 

ــد؛ ــر می پندارن ــل تغیی قاب

۳. ملس جنسی: اولین قدم برای متاس جنسی؛

۴. مزاحمــت جنســی: در نقــاط حســاس بــدن بــا مهــارت خــاص، ایــن مــردان 

ــان را در مکان هــای خــاص مــورد هــدف قــرار می دهنــد؛ زن

ــود  ــه خ ــری را ب ــروا ت ــی پ ــکل ب ــت ش ــی: مزاحم ــی جنس ۵. آزار و بهره کش

می گیــرد، ماننــد پیشــنهاد رابطــه جنســی؛ و

ــه جســم دیگــری او را دچــار آســیب های  ــا هجــوم ب ۶. تجــاوز جنســی: فــرد ب
ــد. 2 ــمی می کن ــی و جس ــدید روان ش

۲-مفاهیم مرتبط به خیابان آزاری

آگاهــی و درک درســت از مفاهیــم مرتبــط بــا خیابــان آزاری که نوعی از خشــونت 

ــای  ــن راه حل ه ــده و یاف ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــر مب ــا را در ام ــت، م ــه زن اس علی

مناســب بــرای آن  کمــک می کنــد. چــون فهــم دقیــق ایــن اصطاحــات مــا را وا 

ــه کارگیــری کلــامت و رفتــاری کــه  ــا در رفتار هــای روزمــره خــود از ب مــی دارد ت

شایســته مقــام انســانی زن نیســت دوری جســته و بــه جــای آن در رفتــار خــود از 
واژه هایــی اســتفاده مناییــم کــه درخــور و شایســته زنــان اســت.  ٣

در زیــر برخــی از مفاهیمی کــه در قوانیــن منــع خشــونت علیــه زن و قانــون منــع 

آزار و اذیــت زنــان آمــده اســت مختــرصا توضیــح داده می شــود: 

۱. Kenneth Cooper

۲. طیب، عاطفه، سنگ و سار، کابل: موسسه انتشارات مقصودی، ۱۳۹۷، ۱۵۳.

۳. آمــوزگار ، بازمحمــد.» نگاهــی بــه مصادیــق خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان«، دفــر ســاحوی کابــل 

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، ۱۳۹۵،  ص۳.
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۲-۱ خشونت 

خشــونت از مــاده خشــن به معنــای درشــتی، زبــری ناهمــواری1،  ضــد لینــت و 

نرمــی، خــاف نعومــت، ســختی، تنــدی، تیــزی، ســخت رویــی، خشــم و غضــب2،  

وضــع یــا کیفیــت خشــن بــودن، پرخــاش و ســخت گیــری آمــده اســت٣  و معــادل 
آن بــه التیــن ”Violence” اســت.٤

 اولیــن تعریــف از خشــونت از گلــز و اســراوس می باشــد؛ دو فــردی کــه 

ــن  ــد ای ــد. از دی ــه ان ــق پرداخت ــه تحقی ــونت ب ــه خش ــادی در زمین ــال های زی س

دو محقــق خشــونت رفتــاری بــا قصــد ونیــت آشــکاری بــرای وارد کــردن آســیب 
ــرد دیگــر اســت.5 ــه ف فزیکــی ب

همچنیــن خشــونت رفتــاری آگاهانــه در نظــر گرفتــه می شــود و نتایــج احتاملــی 
آن ایجــاد آســیب فزیکــی بــا درد در فــرد دیگــر اســت. ٦

ــت و  ــرح اس ــی آن مط ــد فزیک ــط بع ــونت فق ــور از خش ــف منظ ــن دو تعری در ای

حــال آنکــه در تعریــف دیگــری خشــونت طیــف وســیع تــری را دربــر میگیــرد:» 
اقــدام عمــدی بــه منطــور ایجــاد آزار جســمی یــا روانــی شــدید در دیگــران«. 7

ــگ  ــم: در فرهن ــر می آوری ــف را در زی ــد تعری ــوم چن ــن مفه ــر ای ــرای درک به ب

ســخن، خشــونت رفتــاری همــراه بــا عصبانیــت و اذیــت و آزار جســمی یــا روحــی 
کســی معنــی شــده اســت.8

یــا: هــر عملــی مــادی یــا معنــوی کــه باعــث آزار دادن طــرف مقابــل شــود زیــر 

نــام خشــونت قــرار میگیــرد. خشــونت جســمی، روانــی، جنســی و رفتــاری، همــه 
ــواع خشــونت محســوب می شــود.9 از ان

۱. عمبد، حسن، فرهنگ عمید، ص ۵۳۵.

دهخدا، علی اکر، لغت نامه دهخدا، جلد۷ ، حرف خ، ص ۹۸۳۲ 

۳. صدر، غام حسین و همکاران، فرهنگ معارص فارسی، ص ۵۳۶ 

۴. آریان پور ، منوچهر، فرهنگ جامعه پیرو ، فارسی- انگلیسی، جلد دوم، ص ۱۳۶۱. 

۵. موســوی، راحیــل. خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان، کابــل: موسســه تحصیــات عالــی اهــل بیــت، 

ــاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۱۲   چ

۶. هامن .

۷. هامن. 

۸. فرهنگ فرده سخن، ۱۳۸۲ 

۹. کار، مهرانگیــز. خشــونت علیــه زنــان در ایــران، تهــران: انتشــارات روشــنگران و مطالعــات زنــان، ۱۳۷۹، 

ص ۴۳۹ .  
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خشــونت بــه هــر نــوع رفتــار و الفاظــی اطــاق می شــود کــه باعــث آســیب دیــدن 

یــا آزار فــرد یــا افــراد دیگــر شــود. وقتــی کســی بــه قصــد آســیب زدن، حــرکات 

ــا حرفــی میزنــد کــه بــه شــخص مقابلــش اذیــت  و رفتــاری را انجــام می دهــد ی

و آزاری میرســاند، عمــل خشــونت را انجــام داده اســت. بــرای واژه خشــونت 

ــونت  ــی را خش ــم فزیک ــا رصف تهاج ــود دارد. بعضی ه ــی وج ــف گوناگون تعاری

ــی کــه خشــونت ابعــاد مختلــف دارد ممکــن اســت خشــونت  می داننــد در حال

بــه گونــه لفظــی، ســاختاری و یــا فرهنگــی صــورت گیــرد. کــه از ایــن طریــق بــه 
فــرد یــا گروهــی از افــراد جامعــه آســیب بزنــد. 1

۲-۲ خشونت علیه زن

یکــی از معضــات حقــوق بــر در جامعــه افغانســتان خشــونت علیــه زنــان اســت 

ــه عملــی اســت کــه مبنــای  ــه مفهــوم هــر گون ــان ب می باشــد. خشــونت علیــه زن

جنســی داشــته و فراینــد بالقــوه آن منجــر بــه آســیب جســامنی، جنســی و روانــی 

و یــا رنــج و محنــت زنــان گــردد. خشــونت علیــه زنــان بــه عنــوان یکــی از معضــات 

جئــی اجتامعــی، ریشــه دار تریــن ســتمی اســت کــه در زمان هــای مختلــف بــر 

ــادی،  ــر اقتص ــق در فق ــه عمی ــه ریش ــه ک ــن معضل ــت. ای ــده اس ــامل ش ــان اع زن

ــال ها  ــه دارد، س ــراد جامع ــی اف ــی کاف ــدم آگاه ــا  ع ــا، باور ه ــا، عرف ه فرهنگ ه

هــزاران انســان بــی دفــاع را بــه خاطــر زن بــودن شــان بــه قربانــی میگیــرد.

در جامعــه افغانســتان خشــونت علیــه زنــان ســابقه طوالنــی دارد و زنــان در 

ــاوه  ــوند. ع ــه رو ش ــونت رو ب ــا خش ــت ب ــن اس ــود ممک ــی خ ــه دوران زندگ هم

بــر همــر، پــدر و بــرادر و حتــا فرزنــدان پــر نیــز می تواننــد بــه زن خشــونت 

کننــد. کــه ایــن پیامــد بدآموزی هایــی اســت کــه از یــک نســل بــه نســل دیگــر 

منتقــل شــده اســت، چــون بــه گفتــه روان شناســان ؛ مردانــی کــه در کودکــی 

ــد در  ــوده ان ــان ب ــواده ش ــان خان ــوردن زن ــک خ ــاهد کت ــان ش در خانواده هایش

بزرگســالی بیشــر مرتکــب خشــونت علیــه همــران خــود میشــوند. ایــن تجــارب 

ــس و  ــه نف ــامد ب ــش اعت ــث کاه ــا باع ــه تنه ــان ن ــرور زم ــه م ــا ب ــد آموزی ه و ب

ــان در افغانســتان«، دفــر ســاحوی کابــل  ــه مصادیــق خشــونت علیــه زن ۱. آمــوزگار، بازمحمد.»نگاهــی ب

ــر افغانســتان، ۱۳۹۵،  ص ۴.   ــوق ب کمیســیون مســتقل حق
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محدودیــت دسرســی زنــان بــه حقــوق و آزادی هایشــان می شــود، بلکــه دولــت را 

بــا مشــکات جــدی فرهنگــی، اجتامعــی و اقتصــادی مواجــه می ســازد. بــه ایــن 

ــارزه و همــکاری مــداوم متــام  ــد مب ــان نیازمن ــه زن خاطــر کاهــش خشــونت علی
ــد.1 ــرده می باش ــق و گس ــای دقی ــاس برنامه ه ــر اس ــی ب ــای اجتامع گروه ه

ــا  ــود ام ــامل می ش ــان اع ــه زن ــون علی ــکال گوناگ ــه اش ــان ب ــه زن ــونت علی خش

عمــده تریــن اشــکال آن خشــونت های جســمی، روانــی، فرهنگــی، اجتامعــی، 

اقتصــادی و جنســی می باشــد کــه مصادیــق آن در قانــون منــع خشــونت علیــه 

زنــان لیســت گریــده و جــرم انــگاری شــده اســت. بــر اســاس قانــون مزبــور آزار 

ــدارد در محــل  ــوده هیــچ کســی حــق ن ــان جــرم ب ــه زن ــت و خشــونت علی و اذی

ــایط  ــه، وس ــات عام ــات، مح ــی، مؤسس ــر دولت ــا غی ــی ی ــکونت، اداره دولت س

نقلیــۀا ســایر محــات مرتکــب آن گــردد، در صــورت ارتــکاب مطابــق احــکام ایــن 

ــی و  ــل جهان ــث معض ــه حی ــان ب ــه زن ــونت علی ــردد.2 خش ــازات میگ ــون مج قان

بــدون مــرز چالــش و تهدیــد جــدی فــرا راه تامیــن حقــوق بــر اســت. بــه ایــن 

ــوق  ــع حق ــل و ســازمان های مداف ــد ســازمان مل ــی مانن خاطــر نهاد هــای جهان

بــر را نیــز وادار منــوده اســت تــا در برابــر ایــن موضــوع واکنــش نشــان دهنــد، 

ــه  ــاری از هرگون ــی ع ــه و مدن ــه مرف ــد جامع ــر نیازمن ــوق ب ــن حق ــون تامی چ

ــت و  ــرد مــورد حامی ــی هــر ف تبعیــض و خشــونت اســت کــه در آن حیثیــت ذات
احــرام قــرار گیــرد.٣

در چهارمیــن کنفرانــس حقــوق بــر در ویــن )ســال ۹۷( خشــونت علیــه زنــان 

ــس تشــخیص داده  ــرای بررســی در کنفران ــت ب یکــی از ســوژه های دارای اولوی

ــت کــه خشــونت جســم، روان و  ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــه مهــم م ــن نکت شــد و ای

ــی  ــش اصل ــونت نق ــامل خش ــردان در اع ــرا م ــد زی ــد میکن ــان را تهدی آزادی زن

ــر  ــد کــه قضــات، دفات ــد کردن ــن کنفرانــس تاکی ــد. رشکــت کننــدگان ای را دارن

پولیــس، دفاتــر وکالــت، کانون هــای حامیــت از خانــواده، معلــامن، پــدران و بــه 

ــد ریشــه های فرهنگــی »همــر آزاری«  ــان بای ــان حقــوق زن ــی حامی طــوری کل

۱. هامن .

۲. آمــوزگار، بازمحمــد.» نگاهــی بــه مصادیــق خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان«، دفــر ســاحوی کابــل 

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، ۱۳۹۵،    ص ۳-۲.  

۳. هامن .
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ــبت  ــردان نس ــرش م ــه نگ ــد ک ــام کردن ــا اع ــن آن ه ــد. همچنی ــی کنن را بررس

ــا در  ــانند ت ــاری رس ــردان ی ــه م ــد ب ــز بای ــان نی ــر داد و زن ــد تغیی ــان را بای ــه زن ب
ــد.1 ــر کنن ــد نظ ــس زن تجدی ــراد جن ــه اف ــبت ب ــود نس ــت های خ برداش

همچنیــن اســناد بیــن املللــی حقــوق بــر کــه در ایــن زمینه بــه تصویب رســیده 

ــه  ــونت علی ــض و خش ــع تبعی ــرای رف ــا ب ــازد ت ــف می س ــا را مکل ــت، دولت ه اس

زنــان اقدامــات عملــی را روی دســت گیرنــد. چــون خشــونت علیــه زنــان ریشــه 

ــرد در متــام عرصه هــای  ــا م ــری زن ب ــع براب در تبعیــض دارد، تبعیضــی کــه مان

عضویــت  کــه  اســت  کشــور هایی  جملــه  از  افغانســتان  می شــود.  زندگــی 

ــه  ــه تبعیــض علی ــان و کنوانســیون رفــع هرگون ــه زن ــه محــو خشــونت علی اعامی

زنــان را حاصــل منــوده اســت. ایــن مهــم در اعامیــه رفــع خشــونت علیــه زنــان2  

چنیــن تعریــف شــده اســت: » خشــونت بــه معنــای هرگونــه عمــل خشــونت آمیــز 

برمبنــای جنســیت کــه باعــث بــروز آســیب های جســمی، جنســی و روانــی 

ــای  ــامل، محرومیت ه ــن اع ــام ای ــه انج ــدی ب ــه ته ــان، از جمل ــج و آزار زن ــا رن ی
ــود.«٣ ــی می ش ــوص و اجتامع ــی خص ــاری از آزادی در زندگ ــا اختی ــاری ی اجب

یــا بــه تعریــف دیگــر، » خشــونت علیــه زنــان بــه معنــای هــر عمــل خشــونت آمیــز 

بــر اســاس جنــس اســت کــه بــه آســیب یــا رنجانــدن جســمی، جنســی یــا روانــی 

زنــان منجــر بشــود، یــا احتــامل میــرود کــه منجــر شــود، از جملــه تهدیــدات یــا 

اعــامل مشــابه، اجبــار یــا محــروم کــردن مســتبدانه زنــان از آزادی، کــه در منظــر 

عمــوم یــا در خلــوت زندگــی خصوصــی انجــام شــود. 

ــیب  ــث آس ــد و باع ــته باش ــی داش ــای جنس ــه مبن ــی ک ــه عمل ــن هرگون بنابرای

ــده می شــود. ــان گــردد خشــونت نامی ــج و محنــت زن ــا رن ــی و ی جســامنی، روان

در تعاریــف فــوق دو نکتــه فابــل تأمــل اســت، اول اینکــه متــام الفــاظ، حــرکات و 

۱. کار، مهرانگیــز. خشــونت علیــه زنــان در ایــران، تهــران: انتشــارات روشــنگران و مطالعــات زنــان، ۱۳۷۹، 

ص ۱۴ .  

ــان در رسارس  ــه زن ــا خشــونت علی ــارزه ب ــه منظــور مب ــل در ســال۱۹۹۳ ب ۲. مجمــع عمومــی ســازمان مل

جهــان، اعامیــه رفــع خشــونت علیــه زنــان را تصویــب کــرد. طبــق ایــن اعامیــه هرگونــه خشــونت علیــه 

ــان ممنــوع قــرار داده شــده اســت   زن

ــامر ۱۹۹۳  ــورخ۲۰ دس ــه ۴۸/۱۰۴ م ــده در قطعنام ــام ش ــان، اع ــه زن ــونت علی ــو خش ــه مح ۳. اعامی

ــد. ــل متح ــازمان مل ــی س ــوع عموم مجم
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رفتــار خشــونت آمیــز بــر مبنــای جنــس یعنــی زن بــودن صــورت میگیــرد. یهنــی 

بخاطــر اینکــه زن اســت مــرود خشــونت قرارمیگیــرد. دوم اینکــه ایــن خشــونت 

بــه جســم و روان زن آســیب می رســاند و در نهایــت امــر منجــر بــه نقــض حقــوق 

بــری زنــان میگــردد.

۲-۳ تحقیر

 ارتــکاب اعــامل و حــرکات یــا اســتعامل الفــاظ اســت کــه موجــب اهانــت 

)کوچــک ســاخن ( شــخصیت زن گــردد. 

۲-۴ تخویف )ایجاد خوف(

 تخویــف بــه معنــی ترســانیدن و بیــم دادن می باشــد. ارتــکاب اعــامل و حــرکات 

یــا اســتعامل الفــاظ اســت کــه موجــب ایجــاد رعــب و تــرس زن گــردد. 

مطابــق مــاده بیســت و نهــم قانــون منــع خشــونت علیــه زن؛ شــخصی کــه زن را 

دشــنام دهــد یــا تحقیــر وتخویــف منایــد، حســب احــوال بــه حبــس قصیــر کــه از 

ســه مــاه کمــر نباشــد، محکــوم می گــردد. 

۲-۵ آزار و اذیت

عبــارت اســت از متــاس بدنــی، خواســت نامــروع، آزار کامــی، غیــر کامــی و یــا هر 

عملــی کــه موجــب صدمــه روانــی، جســامنی و توهیــن بــه کرامت انســانی زن گــردد. 

مطابــق مــاده ســی قانــون منــع خشــونت علیــه زن؛ شــخصی کــه مرتکــب آزار و 

اذیــت زن گــردد، حســب احــوال بــه حبــس قصیــر کــه از ســه مــاه کمــر نباشــد 

محکــوم می گــردد. فقــره دوم ایــن مــاده چنیــن بیــان مــی دارد: هــرگاه منــدرج 

فقــره )۱( ایــن مــاده بــا اســتفاده از موقــف و مقــام ارتــکاب یابــد، مرتکــب حســب 

احــوال بــه حبــس قصیــر کــه از شــش مــاه کمــر نباشــد، محکــوم می گــردد. 

۲-۶ متاس بدنی

 ملــس کــردن بــدن زن و طــرف بــه مقصــد رضر یــا آســیب رســانیدن ســطحی بــر 

بــدن زن بــه طــور عمــدی اســت. 

یافته های تحقیق
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ــز  ــی نی ــای حقیق ــل و دنی ــاحه عم ــه در س ــت ک ــی اس ــی علم ــده وقت ــک پدی ی

ــر علمــی گفــت، در ایــن  ــه آن اث ــوان ب تصدیــق و تاییــد گــردد در غیــر آن منی ت

بخــش می کوشــیم نظریاتــی را کــه در بخــش تیــوری بــه آن پرداختیــم در دنیــای 

عینــی مشــاهده کنیــم. در ایــن بخــش بیشــر بــه ارائــه اعــداد و ارقــام تجربــی 

ــاد آور شــده ایم.  ــر ی ــه طــور خلــص در اخی ــج به دســت آمــده تحقیــق را ب و نتای

در ایــن بخــش تحقیــق به تجزیــه و تحلیــل داده هــای کــه از افــرادی کــه در 

مشــاغل مختلــف مــرصوف کار هســتند جمــع آوری شــده، می پــردازم. هــدف از 

ــه هــدف اصلــی  ــا دست رســی ب تجزیــه و تحلیــل اطاعــات در ایــن بخــش هامن

کــه بررســی عوامــل خیابــان آزاری در شــهر مزاررشیــف اســت کــه در صفحــات آتی 

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ب

 روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی اســت. روش جمــع آوری اطاعات میدانی اســت و 

کوشــش منــوده ام تــا اطاعــات را بــه شــکل علمــی و قابل قبــول جمــع آوری منایم. 

در ایــن تحقیــق ۱۰۰ پرســش نامه جمــع آوری شــده اســت کــه کــه دیاگــرام زیــر 

فریکونســی پاســخ دهنــدگان بــه پرســش نامه نظــر بــه ســن، تحصیــات شــخص 

پاســخ دهنــده اســت، کــه طبــق دیاگــرام و پرســش نامه بــه دســت آمــده ۱۵ نفــر 

از پاســخ دهنــده بــه پرســش نامه دارای ســنین کمــر از ۱۸ بودنــد، ۶۹ نفــر از 

پاســخ دهنــدگان ســن آن هــا از ۱۸-۲۵ ســال عمــر داشــتند، ۶ نفــر از پاســخ 

دهنــدگان ۲۵-۳۰ ســال عمــر داشــتند، و ۱۰ نفــر هــم بیشــر از ۳۰ ســال عمــر 

داشــتند.که در گــراف )۱( به طــور فیصــدی منایــش داده شــده اســت.

گراف)۱(گراف سن پاسخ دهندگان )منبع یافته های پرسش نامه(
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ــورد  ــش نامه را م ــه پرس ــدگان ب ــخ دهن ــات پاس ــزان تحصی ــر می ــدول زی در ج

ارزیابــی قــرار داده ایــم، طبــق جواب های کــه پاســخ دهنــدگان داده انــد، 

ــد، ۲۹  ــر حــال بودن ــدگان محصــل ب ــر از پاســخ دهن ــزان تحصیــات ۵۰ نف می

نفــر پاســخ دهنــدگان متعلــم مکاتــب بودنــد، و ۱۷ نفــر پاســخ دهنــدگان 

لیســانس و فــارغ التحصیــل یکــی از دانشــگاه های خصوصــی و دولتــی بودنــد، 

میــزان تحصیــات ۴ نفــر دیگــر در ســطح ماســری بــوده اســت. منبــع )یافته هــای 

ــی( ــق میدان تحقی

گراف)۲(میزان تحصیالت پاسخ دهندگان)منبع یافته های تحقیق میدانی(

میزان زنانی که در شهر مزاررشیف مورد خیابان آزاری قرار گرفته اند.

طبــق گفته هــای پاســخ دهنــدگان بــه پرســش  در بــاره وقــوع آزار و اذیــت 

خیابانــی، ۸۹ تــن آن هــا گزینــه بلــی کــه بــه معنــای مــورد آزار و اذیــت خیابانــی 

قــرار گرفته انــد؛ بــوده اســت را انتخــاب کردنــد. و ۱۱ تــن دیگــر جواب شــان 

نخیــر اســت. طبــق ایــن آمــار ۸۹٪ از زن هــا در شــهر مزاررشیــف مــورد آزار و اذیــت 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق خیابان
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گراف)۳( آزار اذیت خیابانی دخرتان در شهر مزاررشیف )منبع یافته های تحقیق(

نوعیت آزار و اذیت خیابانی

طبــق گــراف )۴( کــه منایان گــر نوعیــت آزار و اذیــت خیابانــی اســت، 58٪پاســخ 

دهنــدگان بــه پرســش نامه گفتنــد کــه مــورد آزار و اذیــت خیابانــی قــرار گرفته انــد 

کــه نوعیــت آن را پــرزه پرانــی پــران می داننــد. 10٪ پاســخ دهنــدگان گفتنــد 

کــه مــورد تعقیــب خیابانــی قــرار گرفته انــد، ۲٪ پاســخ دهنــدگان گفتنــد مــورد 

ملــس قــرار گرفته انــد، ۲۳٪ پاســخ دهنــدگان مــورد متــام ایــن آزار و اذیت هــای 

خیابانــی قــرار گرفته انــد.

گراف)۴( نوعیت آزار و اذیت خیابانی)منبع یافته های تحقیق میدانی(

دالیل آزار و اذیت خیابانی در بلخ

در بــاره دالیــل آزار و اذیــت خیابانــی در بلــخ از پاســخ دهنــدگان پرســیده 



203عوامل خیابان آزاری زنان در شهر مزار رشیف

شــد ، ایــن جواب هــا بــه دســت آمــد: ۱۹٪ پاســخ دهنــدگان علــت آزار و اذیــت 

خیابانــی در بلــخ را فقــر جنســی می داننــد، ۴۸٪ پاســخ دهنــدگان علــت آزار و 

اذیــت خیابانــی را بیــکاری می دانــد. ۲۱٪   پاســخ دهنــدگان علــت آزار و اذیــت 

خیابانــی در بلــخ مــرد ســاالری عنــوان کردنــد، ۱۱٪ از پاســخ دهنــدگان طــرز 

پوشــش زنــان را باعــث آزار و اذیــت خیابانــی دانســتند.

گراف)۵(دالیل آزار و اذیت خیابانی

میزان افراد که عامل آزار و اذیت خیابانی اند

طبــق جواب هــای به دســت آمــده از پرســش نامه ۳۲٪ پاســخ دهنــدگان بــر 

ایــن باور نــد کــه جوانــان بیشــر مــورد آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد، ٪۱۷ 

ــد.  ــرار می گیرن ــت ق ــورد آزار و اذی ــان م ــه نوجوان ــد ک ــدگان معتقد ن ــخ دهن پاس

ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــر م ــد کهــن ســاالن بیش ــدگان می گوین ــخ دهن ۳٪ پاس

می گیرنــد، ٤8٪ از پاســخ دهنــدگان معتقدنــد کــه آزار و اذیــت خیابانــی شــامل 

ــود. ــراد می ش ــنین و اف ــه س هم
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گراف )۶( افراد که بیشرین عمل خیابان آزاری را انجام می دهد 

پیامدهای ازار و اذیت خیابانی 

طبــق جواب هــای به دســت آمــده، ۵٪ پاســخ دهنــدگان گفتنــد کــه آزار و اذیــت 

خیابانــی باعــث کــم شــدن اعتــامد بــه نفــس آزار و اذیــت شــوندگان می شــود. 

۱۰٪ پاســخ دهنــدگان گفتندکــه باعــث صدمــات روحی می شــود، ۲۱٪ از پاســخ 

دهنــدگان بــر ایــن باور نــد کــه آزار و اذیــت خیابانــی باعــث کــم شــدن مشــارکت 

و حضــور زنــان در جامعــه می شــود، ۵۹٪ پاســخ دهنــدگان آزار و اذیــت خیابانــی 

ــه نفــس، صدمــات روحــی و کاهــش مشــارکت و  را باعــث کــم شــدن اعتــامد ب

حضــور زنــان در جامعــه می داننــد و همــه گزینــه را انتخــاب کردنــد.

گراف)7(پیامدهای آزار و اذیت خیابانی
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شیوه عمل کرد در مقابله با آزار و اذیت خیابانی

ــده  ــدار نادی ــدگان طرف ــخ دهن ــده، ۱۴٪ پاس ــت آم ــه دس ــای ب ــق جواب ه طب

طــرف دار  دهنــدگان  پاســخ    ٪۸ هســتند،  خیابانــی  اذیــت  و  آزار  گرفــن 

ــد  ــد بای ــدگان می گوین ــخ دهن ــتند، ۳۴٪ پاس ــران هس ــن از دیگ ــک خواس کم

عکس العمــل جــدی نشــان داده شــود، ۴۴٪ پاســخ دهنــدگان می گوینــد بایــد 

ــود. ــی درج ش ــت خیابان ــوع آزار و اذی ــن ن ــل ای ــمی در مقاب ــکایت رس ش

گراف)۸( نحوه مقابله با آزار و اذیت خیابانی

پیامدهای سکوت در مقابل آزار و اذیت خیابانی

اذیــت  و  آزار  برابــر  در  ســکوت  پیامد هــای  شــده  ارائــه  جواب هــای  طبــق 

خیابانــی از ایــن قــرار اســت: ۲۸٪ پاســخ دهنــدگان معتقد نــد کــه باعــث 

ــخ  ــود، ۲۰٪ پاس ــی می ش ــت جنس ــان آزار و اذی ــر قربانی ــدن ب ــت وارد ش جراح

دهنــدگان باور نــد دارنــد کــه باعــث ایجــاد صدمــات روحــی بــر زنــان می شــود، 

ــود و  ــان می ش ــس زن ــه نف ــامد ب ــن اعت ــن رف ــد آن از بی ــه پیام ــد ک ۸٪ معتقد ن

۵۵٪ از پاســخ دهنــدگان می گوینــد باعــث همــه ایــن صدمــات می شــود.
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گراف)۹(پیامد سکوت در مقابل آزار و اذیت خیابانی

وضعیت فعلی خیابان آزاری در والیت بلخ

ــخ  ــان آزاری در والیــت بل  طبــق یافته هــای ایــن تحقیــق، وضعیــت فعلــی خیاب

ــی  ــت فعل ــه وضعی ــد ک ــدگان می گوین ــخ دهن ــت. ٦٤٪ پاس ــده اس ــران کنن نگ

ــدگان  ــخ دهن ــت، 25٪ پاس ــه اس ــش یافت ــخ افزای ــت بل ــان آزاری در والی خیاب

ــه اســت، و  ــخ کاهــش یافت ــان آزاری در والیــت بل می گوینــد کــه وضعیــت خیاب

ــت. ــده اس ــم ش ــیار ک ــه بس ــد ک ــدگان معتقد ن ــخ دهن ۱1٪ پاس

گراف)۱0( وضعیت فعلی خیابان آزاری در والیت بلخ

نتیجه گیری

طبــق آمارهــای به دســت آمــدۀ ایــن تحقیــق، اکرثیــت زنــان در شــهر مزاررشیــف 

مــورد آزار و اذیــت خیابانــی قــرار گرفته انــد کــه میــزان آن بــه ۸۹ درصــد 
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می رســد.از آن جــای کــه ایــن پدیــده شــوم دامن گیــر جامعــه مــا اســت، یــک نــوع 

چالــش و مشــکل بــرای پیرفــت و ســهم زنــان در جامعــه محســوب می شــود. 

ریشــه های خیابــان آزاری مشــکاتی چــون فقــر جنســی، مردســاالری، فرهنــگ 

نادرســت، بیــکاری، بی ســوادی و حتــا طــرز پوشــش زنــان عنــوان شــده اســت. 

ــا  ــکاری مرده ــف،ا بی ــهر مزاررشی ــان آزاری در ش ــل خیاب ــن عام ــی عمده تری ول

ب خصــوص جوانــان می باشــد. بــر عــاوه آن پاییــن بــودن ســطح آگاهــی 

ــان آزاری  ــده خیاب ــد از مســببات عمــده پدی ــز می توانن ــر جنســی نی مــردم و فق

محســوب شــود.

پیشنهادات

باتوجــه بــه یافته هــای تحقیــق، پیشــنهادهای زیــر جهــت رفــع معضــل خیابــان 

ــه می شــود: ــان ارای آزاری زن

1- چــون طبــق قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال و قانــون منــع خشــونت 

علیــه زن؛ آزار و اذیــت زنــان یــک نــوع پدیــده جرمــی اســت، پیشــنهاد می شــود، 

مرتکبیــن ایــن عمــل مــورد پی گیــری جــدی قــرار گیرنــد.

2- راه انــدازی برنامه هــای اطاع دهــی بــه عامــه مــردم از ناپســندی های پدیــده 

خیابــان آزاری زنــان توســط رســانه ها و شــبکه های مجــازی انرنتــی.

٣-  برگــزاری کارگاه هــا بــرای زنــان به خاطــر آگاهــی از جــرم بــودن ایــن پدیــده 

کــه نبایــد در مقابــل آن ســکوت کننــد.

ــان آزاری  ــق خیاب ــن طری ــود و بدی ــج ش ــامل تروی ــینی س ــهر نش ــگ ش ٤- فرهن

خودبه خــود کــم خواهــد شــد.
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بررسی طی مراحل رسیدگی به  قضایایی خشونت 
در مرکز والیت 

چکیده

ــد و از  ــرز منی شناس ــه م ــت ک ــی اس ــونت معضل خش

ــان  ــته و قربانی ــود داش ــتان وج ــته ها در افغانس گذش

ــی  ــت حام ــه دول ــد. از آن جاک ــان بوده ان ــی آن زن اصل

و پاســدار جامعــه افغانــی اســت، ایجــاب می کنــد 

خشــونت  قربانیــان  از  جامعــه  حامــی  به عنــوان 

را  معضــل  ایــن  بــا  مبــارزه  راه  و  منــوده  حامیــت 

در پیــش گیــرد. دولــت بایــد به منظــور مبــارزه بــا 

خشــونت و حامیــت قربانیــان به ایجــاد قوانیــن خــاص 

پرداخــت اســت تــا افــراد کــه به اعــامل خشــونت آمیــز 

مبــادرت می ورزنــد را تنبیــه و اصــاح مجــدد مناینــد. 

بــرای تحقــق ایــن هــدف دولــت طرزالعمــل خــاص را 

ــیدگی  ــد رس ــه رون ــت ک ــوده اس ــان من ــن بی در قوانی

رسارس  در  و  شــده  قلــم داد  خشــونت  به قضایایــی 

ارگانهــای  طریــق  از  یک ســان  به صــورت  کشــور 

ذیربــط تطبیــق می شــود.

 در ایــن تحقیــق تــاش شــده اســت تــا رونــد رســیدگی 

به قضایایــی خشــونت را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 

ــا  ــونت از کج ــه خش ــک قضی ــه ی ــی این ک ــد، یعن ده

آغــاز و بــه کجــا ختــم می شــود، بــه دلیــل ضیقــی وقت 

ــخ  ــت بل ــه شــهرمزاررشیف، مرکــز والی تنهــا منحــرص ب

می شــود. بــه اســاس ایــن تحقیــق در شــهرمزاررشیف 

به قضایایــی  رســیدگی  کــه  می شــود  ،مشــخص 

خشــونت در ایــن شــهر، توســط ارگانهــای عدلــی-

قضایــی و ســایر ارگان هــای ذیربــط صــورت می گیــرد، 

دانــش  رحامنــی،  شــبانه 

از  حقــوق  آموختــه 

و  اســت  بلــخ  دانشــگاه 

آموخته هــای  از  یکــی 

حقوقــی  کلینیــک  برنامــه 

منــع  متثیلــی  محکمــه  و 

 2018 ســال  در  خشــونت 

ــر و  ــوق ب ــه حق در موسس

محــو خشــونت بــوده اســت.
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ــاکی  ــکایت ش ــا ش ــا ب ــن قضای ــه ای ــیدگی ب ــل رس ــه مراح ــود ک ــخص می ش مش

ــه به محکمــه را در بــر می گیــرد. بــه اســاس گفته هــای  آغــاز تــا ارجــاع قضی

مســوولین  رســیدگی به قضایایــی خشــونت علیــه زن، زمانی کــه قضیــه نــزد 

پولیــس ثبــت می گــردد بعــد از طــی مراحــل به ســارنوالی مربوطــه ارســال 

ــد  ــه اســاس تحقیقــات وصاحدی ــه، ســارنوال ب می شــود. بعــد از دریافــت قضی

ــه زن  ــون منــع خشــونت علی ــه طبــق قان ــرد کــه قضی وظیفــه ای تصمیــم می گی

یــا کــود جــزا و یــا طبــق هــر دو قانــون مــورد بررســی قــرار گیــرد و بعــدازآن بــرای 

ــام  ــان مت ــود. در جری ــال می ش ــه ارس ــه محکم ــی، ب ــه قضای ــردن جلس ــر ک دای

ــس  ــرصاف پ ــر ان ــد. اگ ــرصاف منای ــود ان ــای خ ــد ازادع ــاکی می توان ــه، ش پروس

ــه شــده  ــوع مجــازات در نظــر گرفت ــق هــر ن ــرد، تطبی ــت صــورت گی از محکومی

ــتثنایی. ــاالت اس ــر در ح ــردد مگ ــف می گ متوق

واژه هــای کلیــدی: صاحیــت رســیدگی ، مراحــل رســیدگی ،ارگانهــای عدلــی و 

قضایــی ، شــاکی ، متشــکی عنــه. 

مقدمه

ــه  ــت ک ــونت های اس ــزان خش ــارض می ــرن ح ــای ق ــایع ترین مصیبت ه ــی از ش یک

در افغانســتان وجــود دارد کــه بیشــرین قربانیــان آن را زنــان و کــودکان تشــکیل 

می دهنــد . بــه خصــوص خشــونت خانوادگــی در رسارس افغانســتان ریشــه داشــته 

و دامنگیــر همــه شــده اســت.1  دولــت افغانســتان از دیــر زمانــی تــاش منــوده تــا 

ــل  ــزان آن را به حداق ــا می ــرد و ی ــن ب ــوده و آن را از بی ــارزه من ــل مب ــن معض ــا ای ب

کاهــش دهــد. دولــت بــه منظــور حامیــت از قربانیــان خشــونت، قوانیــن خاصــی 

مثــل قانــون منــع خشــونت علیــه زن را وضــع منــوده و طرزالعمل هــای مشــخص را 

در قبــال جرایــم خشــونت علیــه زن در پیــش گرفته اســت. از جمله مجــازات و تنبیه 

مرتکبیــن جرایــم خشــونت کــه مراحــل رســیدگی به جرایــم خشــونت علیــه زن یــا 
قضایایــی خشــونت علیــه زن عنــوان گردیــده، می باشــد.  2

ــاد و  ــی از آن ح ــی ناش ــیدگی به قضایای ــه زن و رس ــونت علی ــوع خش ــه موض اگرچ

۱. فرید، شها خشونت علیه زن  ۱۳۹۵ ص ۱

۲. موسوی ، محمود  خشونت علیه زن در افغانستان ۱۳۹۶ ص ۲۳ .



211بررسی طی مراحل رسیدگی به  قضایایی خشونت

مهــم اســت، امــا در بخــش تحقیقــی نشــده اســت. بــرای همیــن مصمم شــدم تــا در 

رابطــه به طــی مراحــل رســیدگی بــه قضایایــی خشــونت علیــه زن تحقیــق و بررســی 

انجــام دهــم. چــون وقــت محــدود اســت، تحقیــق را منحــرص بــه شــهر مزاررشیــف، 

مرکــز والیــت بلــخ کــردم. 

در ایــن تحقیــق تــاش شــده اســت تــا طــی مراحــل رســیدگی به قضایایی خشــونت 

علیــه زن را از آغــاز الــی اکنــون )خــزان 1٣98( مــورد بررســی و تحلیــل قــرار دهــم تا 

زمینــه ای باشــد بــه درک درســت از مراحــل رســیدگی به قضایایــی خشــونت علیــه در 

پایــان تحقیــق قــادر خواهیــم شــد، به پرســش های زیــر پاســخ ارایــه منایــم:

ــا  ــدام ارگان ه ــده ک ــان به عه ــه زن ــونت علی ــی خش ــیدگی به قضایای ــت رس  صاحی

اســت ؟ قضایایــی خشــونت علیــه زنــان چگونــه رســیدگی می شــود و چالش هــای 

فــرا راه رســیدگی به قضایایــی خشــونت چیســت؟ 

ــخص  ــای مش ــط نهاده ــونت توس ــی خش ــیدگی به قضایای ــد رس ــر می رس ــه نظ ب

قانونــی )ریاســت امــور زنــان، کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، پولیــس ،ســارنوالی 

ــا میان جیگــری، همــکاری،  ــف به شــکل )مصالحــه ی و محکمــه( در حــاالت مختل

ــی و  ــی، امنیت ــای اجتامع ــه چالش ه ــرد ک ــورت می گی ــی( ص ــاعدی و قضای مس

اقتصــادی را به همــراه دارد. 

مقالــه حــارض بــه روش آماری_توصیفــی بــوده که رســیدگی بــه چنین  قضایــای را در 

ارگان هــای مربــوط )دفــر ســاحوی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، ریاســت امور 

زنــان، پولیــس، ســارنوالی و محکمــه( از ســال 1٣97 تــا اکنــون در شــهر مزاررشیــف 

مــورد بررســی قــرار داده و از ایــن طریــق تــاش شــده اســت تــا تصویــری از وضعیــت 

ــف را به دســت  ــی آن در شــهر مزاررشی ــان و رســیدگی به قضایای ــه زن خشــونت علی

دهــد؛ داده هــا و اطاعــات ایــن مقالــه به شــکل کتابخانه ای_میدانــی جمــع آوری 

شــده و بــا مطلعیــن کلیــدی یــا کارشناســان حقوقــی مصاحبــه شــده اســت. 

در بخــش اول ایــن مقالــه، بــا مفهــوم شــکایت و رشایــط آن و رونــد رســیدگی 

به قضایایــی خشــونت، در بخــش دوم به رســیدگی قضایایــی خشــونت توســط 

ارگان هــای عدلــی و قضایــی و ســایر ارگان هــای ذی ربــط و خاصــه آمــار قضایایــی 

ــرا راه  ــای ف ــه چالش ه ــوم ب ــش س ــر و در بخ ــای فوق الذک ــده در ارگان ه ــت ش ثب

رســیدگی به قضایایــی خشــونت پرداختــه می شــود.
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بخش اول

مفاهیم و کلیات

از آن جــا کــه جرایــم خشــونت منــوط بــه شــکایت )جرایــم قابــل گذشــت( اســت، 

مطابــق قوانیــن جزایــی کشــور بــدون ارائــه شــکایت متــرر قابــل تعقیــب عدلــی 

ــف  ــی متوق ــب عدل ــر متــرر از شــکایت خــود منــرصف شــود، تعقی ــوده و اگ نب

ــت  ــوم حامی ــا مفه ــد ت ــکایت منای ــرر ش ــا مت ــاکی ی ــد ش ــس بای ــردد، پ می گ
مطــرح گــردد.  1

ــک  ــوان ی ــونت به عن ــه خش ــت زمانی ک ــد گف ــوق بای ــوارد ف ــت م ــا درنظرداش ب

ــذ  ــه و تنفی ــی محاکم ــاکی ال ــکایت ش ــدد، از ش ــوع می پیون ــی به وق ــل جرم عم

مجــازات مرتکــب آن سلســله مراطبــی وجــود دارد کــه می تــوان آن راطــی 

ــیله  ــیدگی به وس ــن رس ــرد و ای ــوان ک ــونت عن ــه خش ــیدگی به قضی ــل رس مراح

ــه  ــرد ؛ روی همیــن ماحظــات مختــرصا ب ارگان هــای ذی صــاح صــورت می گی

ــود. ــه می ش ــوق پرداخت ــوارد ف م

 

1-تقدیم شکایت 

قســمی که پیشــر بیــان شــد در جرایــم خشــونت شــکایت متــرر امــر حتمــی 

اســت، بنــاء در ایــن بخــش شــکایت را تعریــف می کنیــم.

 

1.1 تعریف شکایت 

ــا  ــارت از ادعــای شــخص علیــه شــخصی دیگــر در پیشــگاه نهــاد ب شــکایت عب

صاحیــت اســت.2  بنــاء شــکایت در قضایایــی خشــونت به معنــای ادعــا متــرر 
یــا اقــارب وی علیــه فــرد مرتکــب شــونده خشــونت، اســت. ٣

1.2 رشایط شکایت

ــون  ــع رشایطــی اســت کــه قان ــم خشــونت تاب معمــوآل شــکایت شــاکی در جرای

۱.  رسامد،محمــد حســین و لطیفــه ســلطانی ،)۱۳۹۷(،»خشــونت علیــه زنــان در افغانستان«،ســایت کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــر، بخــش گــزارش هــای تحقیقــی و موضوعــی www.aihrc.org.af ص ۱۲ .

۲.  بهرامی ، بهرام ، بایسته های ادلۀ اثبات ۱۳۸۹ ص ۷۹ .

۳.  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ۱۳۸۳ ص ۱۰۰.
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پیــش بینــی کــرده کــه تعــداد مرتبــط به مســایل ماهــوی و تعــداد مرتبــط 

ــط  ــوان رشای ــت دو عن ــکایت را تح ــط ش ــذا رشای ــود. ل ــکلی می ش ــایل ش به مس

ماهــوی و شــکلی بررســی می کنیــم. 

1.2.1 رشایط ماهوی شکایت 

رشایطی کــه بایــد در ماهیــت شــکایت مــورد توجــه قــرار گیــرد رشایــط ماهــوی 

ــد: ــن قرار ان ــط از ای اســت و آن رشای

ــا درنظرداشــت مفهــوم شــکایت  1. موجودیــت شــاکی مبنــی بــر شــکایت: ب

ــده  ــام ش ــی انج ــل جرم ــه وی عم ــه علی ــد ک ــته باش ــود داش ــخصی وج ــد ش بای

باشــد. در جــرم خشــونت شــکایت توســط شــخص مجنی علیــه، یــا اقــارب 

ــونت  ــع خش ــون من ــاده 7 قان ــره ) 1 ( م ــه در فق ــرد. چنان ک ــورت می گی وی ص

ــارب وی می تواننــد  ــا اق ــه خشــونت، خــود ی ــه زن رصاحــت دارد »مجنی علی علی

ــی  ــور کتب ــط ط ــع ذیرب ــایر مراج ــا س ــم ی ــوق، محاک ــا حق ــس ی ــه ادارات پولی ب

ــد.« ــکایت مناین ش

2 .موجودیــت رضر مبنــی بــر شــکایت: بــرای این کــه از شــکایات واهــی 

ــت،  ــود الزم اس ــری ش ــایرین جلوگی ــه س ــان ب ــی و زی ــتفاده احتامل ــوء اس و س

شــخصی که شــکایت می منایــد شــخصآ متــرر شــده باشــد. پــس در قضایایــی 

ــود. ــته می ش ــول پنداش ــده معق ــه رضر عای ــه ب ــا توج ــکایت ب ــونت ش خش

ــت  ــکایت الزم اس ــکایت: در ش ــر ش ــی ب ــه مبن ــکی عن ــت متش 3. موجودی

به صــورت مشــخص معرفــی گــردد،  و  باشــد  شــخص متشــکی عنه موجــود 

ــی  ــس در قضایای ــت. پ ــول نیس ــل قب ــول قاب ــخص مجه ــه ش ــکایت علی ــرا ش زی

ــود  ــد موج ــده بای ــب ش ــرر مرتک ــه مت ــونت را علی ــخصی که خش ــونت، ش خش

ــرد. ــق پذی ــدی تحق ــای بع ــا اقدام ه ــود ت ــخص ش ــهرت او مش ــد و ش باش

1.2.2 رشایط شکلی شکایت 

در جرایــم خشــونت عــاوه بــر موجودیــت رشایــط ماهــوی بایــد رشایــط شــکلی 

شــکایت نیــز رعایــت شــود و رشایــط شــکلی از ایــن قــرار اســت:

1. تقدیــم عریضــه یــا شــکایت کتبــی: یکــی از رشایــط شــکلی شــکایت تحریر 
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عریضــه اســت، بنــاء شــاکی بایــد شــکایت خــود را کتبــا بــه ادارات مربــوط ارائــه 

کنــد. ایــن موضــوع را مــاده 7 قانــون منــع خشــونت علیــه زن هــم پیــش بینــی 

کــرده اســت، .امــا در بعضــی مــوارد شــکایت شــفاهی هــم قابــل ســمع اســت.

ــان  ــکایت به جری ــکلی ش ــط ش ــی از رشای ــه: یک ــادن عریض ــان افت 2. به جری

ــای  ــرات ارگان ه ــعبه تحری ــط ش ــه توس ــه اوآل عریض ــت ک ــه اس ــادن عریض افت

مربــوط به منظــور تشــخیص صحــت آن بررســی می گــردد و بعــد از صحــت دوران 

پیــدا می کنــد. در قضایایــی خشــونت همچنــان بایــد صحــت ادعــا شــخصی که 

شــکایت کــرده ثابــت گــردد تــا اقدامــات بعــدی محقــق شــود.

بادرنظرداشــت مــوارد فــوق بــرای این کــه قضیــه خشــونت مــورد رســیدگی قــرار 

ــا  ــی از او ب ــراد را به منایندگ ــایر اف ــارب و س ــا اق ــودش ی ــرر خ ــد مت ــرد، بای گی

ــدارد. ــم ب ــاح تقدی ــام ذی ص ــش را به مق ــکایت خوی ــط ش ــت رشای رعای

2. روند رسیدگی جرم خشونت

ــن  ــط مرتکبی ــای ذی رب ــدد، ارگان ه ــوع می پیون ــونت به وق ــرم خش ــه ج زمانی ک

آن را طــی مراحــل خــاص از کشــف الــی  محاکمــه و تنفیــذ حکــم مــورد تعقیــب 

ــونت  ــی خش ــه قضایای ــیدگی ب ــوان رس ــت عن ــل تح ــن مراح ــد. ای ــرار می دهن ق

ــه اجــرای  ــه کشــف، مرحل ــن قســمت به بررســی مرحل ــاء در ای ــاد می شــود. بن ی

تحقیــق، مرحلــه تعقیــب قضایــی، مرحلــه محاکمــه و مرحلــه تنفیــذ یــا اجــرای 

ــم. ــم می پردازی حک

2.1 کشف جرم خشونت

طبــق فقــره ) 1 ( مــاده ٤ قانــون اجــراآت جزایــی، کشــف جــرم »عبــارت از 

ــت  ــب دریاف ــخیص مرتک ــرم، تش ــوع ج ــت وق ــور تثبی ــه به منظ ــت ک ــراآت اس اج

علــت و انگیــزه ارتــکاب جــرم تثبیــت محــل ارتــکاب جــرم حفــظ و نگــه داری آثــار 

و اشــیای متعلــق به جــرم ارتــکاب یافتــه صــورت می گیــرد.« بــا توجــه به تعریــف، 

ــی  ــه قضایای ــاره رســیدگی ب ــه در ب ــن مرحل ــه اولی ــن اســتنباط می شــود ک چنی

ــا اوآل  ــردد ت ــاش می گ ــف ت ــه کش ــت. در مرحل ــفی اس ــات کش ــونت اقدام خش

ــا دریافــت شــکایت از طــرف شــاکی مشــخص شــود کــه خشــونت در کجــا و  ب
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چــی وقــت و به وســیله چه کســی صــورت گرفتــه اســت؛ تــا از شــکایت اشــتباه، 

رسدرگمــی و ضیــاع وقــت مؤظفیــن جلوگیــری شــود. ثانیــآ بایــد مرتکــب جــرم 

ــل  ــکاب عم ــث ارت ــه باع ــل ک ــزه و عام ــآ انگی ــود. ثالث ــت گیر ش ــار و دس احض

ــا مــدارک و دالیــل متعلــق به عمــل جرمــی موجــود  جرمــی خشــونت شــده و آی

اســت یــا خیــر اقدامــات دقیــق و مفیــد صــورت گیــرد.

 طبــق حکــم مــاده 1٣٤ قانــون اساســی کشــف جــرم از جملــه وظایــف و 

ــی،  ــراآت جزای ــون اج ــاده 80 قان ــاس م ــت. و به اس ــس اس ــای پولی صاحیت ه

مؤظفیــن امنیــت ملــی نیــز در بخــش خــود و جرایمــی کــه قانونــآ به آن هــا 

ــونت  ــی خش ــاًء در قضایای ــتند. بن ــاح هس ــده، ذیص ــف داده ش ــت کش صاحی

زمانی کــه متــرر یــا اقــارب وی بــه ارگان پولیــس شــکایت می منایــد؛ مکلف انــد 

ــد.  ــیدگی منای ــون رس ــکام قان ــق اح ــت و مطاب ــه وی را ثب ــکایت واصل ش

2.2 تحقیق جرم خشونت

بعــد از کشــف جــرم خشــونت توســط ارگان هــای کشــف دوســیه بــه ارگان تحقیق 

ارجــاع می گــردد، بنــاًء تحقیــق جــرم طبــق هدایــت فقــره ) ٤ ( مــاده ٤ قانــون 

ــل  ــاس دالی ــت به اس ــی اس ــۀ جرم ــۀ واقع ــه جانب ــی هم ــی »بررس ــراآت جزای اج

ــق اســتجواب و اســتنطاق از متهــم،  جمــع آوری شــده توســط ســارنوال به طری

اســتامع بیانــات یــا اظهــارات شــهود و ناظریــن و ارزیابــی دالیل و مــدارک جرمی 

جمــع آوری شــده به منظــور تثبیــت وقــوع یــا عــدم وقــوع جــرم، شــناخت مرتکــب 

و انتســاب اتهــام به متهــم در حــدود احــکام قانــون.« از تعریــف فــوق اســتنباط 

می شــود کــه در جــرم خشــونت بعــد از اقدامــات کشــفی، مرحلــه تحقیــق آغــاز 

می شــود. یعنــی به خاطــر دریافــت حقیقــت و تثبیــت واقعــه جرمــی مســتنطق 

یــا شــخص اجراکننــده تحقیــق بعــد از دریافــت دوســیه از طــرف ارگان کشــفی 

ــف  ــارنوالی مکل ــه س ــن مرحل ــردازد. و در ای ــش می پ ــات خوی ــراآت تحقیق به اج

اســت، قضیــه خشــونت را در اولویــت قــرار داده و بــه ارسع وقــت رســیدگی 

ــراآت  ــون اج ــاده 1٤5 قان ــی و م ــون اساس ــاده 1٣٤ قان ــم م ــق حک ــد. طب منای

جزایــی، اجــرای تحقیــق از جملــه وظایــف و صاحیــت هــای ســارنوال و ارگان 

ــوال تحقیــق در رســیدگی قضایایــی خشــونت دارای  ســارنوالی می باشــد. څارن
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وظایــف مشــخص و خاصــی میباشــد. بعــد از تکمیــل دوســیه در مرحلــه کشــف 

و گرفتــاری مظنــون یــا متهــم جــرم خشــونت از طــرف مؤظفیــن کشــف، قضیــه 

بــا مظنــون بــه ســارنوال تحقیــق فرســتاده می شــود. جزئیــات بیشــر در بخــش 

ــه می گــردد. ــل داده هــا ارای تحلی

2.3 تعقیب قضایی جرم خشونت 

دوســیه بعــد از اکــامل تحقیــق بــا ترتیــب اتهام نامــه از طــرف ســارنوال تحقیــق 

بافاصلــه به ســارنوال تعقیــب جزایــی بــرای اقامــه دعــوا ارجــاع می شــود ، در 

رســیدگی بــه قضیــه خشــونت تعقیــب کننــده بعــد از تســلیمی دوســیه و اتهــام 

نامــه ؛ آن را به صــورت همــه جانبــه ارزیابــی منــوده و اگــر خــاء و نواقصــی را 

در دوســیه در مرحلــه کشــف و یــا تحقیــق دریافــت می منایــد بایــد قــرار مبنــی 

ــب  ــه تعقی ــن مرحل ــد. در ای ــادر منای ــدد آن را ص ــب مج ــا ترتی ــاح و ی ــر اص ب

ــت  ــدم موجودی ــورت ع ــی در ص ــق و ارزیاب ــد از تدقی ــت بع ــف اس ــده مکل کنن

دالیــل کافــی الــزام علیــه متهــم دوســیه را حفــظ و قــرار مبنــی بــر عــدم 

ــه  ــزام علی ــل ال ــت دالی ــورت موجودی ــا در ص ــادر و ی ــی ص ــوای جزای ــه دع اقام

متهــم صــورت دعــوا را ترتیــب و به محکمــه ارایــه منایــد. طبــق هدایــت مــاده 

ــب  ــارنوال تعقی ــت س ــوی از صاحی ــه دع ــب و اقام ــی تعقی ــون اساس 1٣٤ قان

ــیه  ــل دوس ــد از تکمی ــونت بع ــی خش ــه قضایای ــیدگی ب ــاء در رس ــد. بن می باش

توســط ســارنوال تحقیــق و تســلیمی آن ســارنوال تعقیــب مکلــف اســت صــورت 

دعــوی خویــش را علیــه متهــم جــرم خشــونت ترتیــب و بعــد از تشــخیص 

ــد . ــه منای محکمــه ذی صــاح آن را ارای

2.4 محاکمه جرم خشونت

بعــد از این کــه دوســیه تکمیــل شــده و صــورت دعــوی از طریــق ســارنوال 

ــت  ــخیص صاحی ــه تش ــف ب ــه مکل ــد؛ محکم ــه گردی ــه ارای ــه محکم ــب ب تعقی

ــه  ــه مطروح ــت به قضی ــخیص صاحی ــد از تش ــوده و بع ــه ب ــیدگی در قضی رس

ــی  ــیدگی به قضایای ــه رس ــن مرحل ــه چهارمی ــاء محاکم ــد. بن ــیدگی می منای رس

خشــونت اســت، محاکمــه به معنــای دادرســی یــا رســیدگی در قضیــه مطروحــه 
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ــه  ــن مرحل ــاًء در ای ــت. بن ــورد آن اس ــم در م ــاذ تصمی ــه و اتخ ــیله محکم بوس

ــونت را در  ــه خش ــا قضی ــت ت ــف اس ــت مکل ــخیص صاحی ــد از تش ــه بع محکم

ــه  ــه مرحل ــد از آن ک ــد. بع ــیدگی منای ــت رس ــه ارسع وق ــرارداده و ب ــت ق اولوی

تحقیــق و تعقیــب ســارنوالی به پایــان رســید و دوســیه به محکمــه ســپرده 

ــت به قضــاوت راجــع به دوســیه از ســوی محکمــه می رســد. محکمــه  شــد، نوب

مقــام بی طــرف اســت کــه بایــد راجــع بــه دوســیه بــا کــامل بی طرفــی برخــورد 

ــیدگی  ــاء در رس ــد. بن ــیدگی منای ــه رس ــه و منصفان ــوا عادالن ــه دع ــد و ب منای

ــورد  ــی و در م ــدارک را بررس ــل و م ــام دالی ــه مت ــونت محکم ــی خش به قضایای

ــن حکــم قطعــی و  ــا ای ــد؛ ام ــا محکومیــت متهــم حکــم صــادر می کن ــت ی برائ

ــد و  ــه اعــراض منای ــه ابتدائی ــی نبــوده بلکــه طرفیــن می تواننــد در مرحل نهای

ــد. ــی مناین ــتیناف طلب ــتیناف، اس ــه اس ــا در مرحل ی

2.5 اجرا یا تنفیذ حکم مجرمین خشونت

بعــد از اصدارحکــم و قطعیــت آن بایــد حکــم صــادره تنفیــذ یــا بــه مرحلــه اجــرا 

گذاشــته شــود، بنــاء تنفیــذ حکــم از دو کلمــه »تنفیــذ« و »حکــم« ترکیــب شــده 

ــی  ــم قضای ــم تصمی ــت و حک ــردن اس ــرا ک ــا و اج ــای امض ــذ به معن ــت. تنفی اس

ــه  ــکل فیصل ــه ، به ش ــی قضی ــیدگی محاکامت ــم رس ــه در خت ــت ک ــه اس محکم

ــم صــادره  ــرای حک ــارت از اج ــم عب ــذ حک ــس تنفی ــردد. پ ــادر می گ ــرار ص ــا ق ی

اتخــاذ  و  به محکمــه  مطروحــه  به قضیــه  رســیدگی  از  .بعــد  اســت  محکمــه 

ــم  ــن حک ــه ای ــود ک ــرح می ش ــوالی مط ــم س ــدور حک ــورد آن و ص ــم در م تصمی

صــادره چگونــه و توســط کــدام ارگان اجــرا می شــود ؟ اگــر حکــم صــادره 

محکمــه جــزای حبــس باشــد مطابــق فقــره )٣( مــاده 2 قانــون محابــس و توقیف 

خانه هــای وزارت عدلیــه مرجــع تطبیــق حکــم اســت. به اســاس قانــون تشــکیل 

ــف  ــم از وظای ــی محاک ــکام قطع ــذ اح ــر تنفی ــارت ب ــارنوالی نظ ــت س و صاحی

ــت. ــارنوالی اس ــی س اساس
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بخش دوم

تحلیــل داده هــا و یافته هــای بررســی طــی مراحــل رســیدگی به قضایایــی 

خشــونت علیــه زن در شــهر مزاررشیــف

در افغانســتان بــا توجــه به برخــی از واقعیت هــای انکارناپذیــر، خشــونت در 

ــاخته  ــر س ــان را متأث ــی آن ــی و اجتامع ــی خانوادگ ــی از زندگ ــه بخش های جامع

ــواع خشــونت،  ــا مشــکات جــدی و ان ــوز هــم ب ــان هن ــه زن ــم ک اســت، می بینی

مواجــه بــوده و همــه روزه قضایــای متعــددی از انــواع خشــونت علیــه زنــان اتفــاق 

ــا نهادهــای  ــی و ی ــا در نهادهــای دولت ــن قضای ــد. شــامری اندکــی از ای می افت

مدنــی ثبــت و ]رســیدگی[ می شــوند. پــس در ایــن فصــل بــه تحلیــل رســیدگی 

قضایــای خشــونت توســط ارگان هــای عدلــی )پولیــس، ســارنوالی و محکمــه( و 

ســایر ارگان هــای ذیربــط )کمیســیون حقــوق بــر، ریاســت امــور زنــان( در شــهر 

ــم. ــف می پردازی مزاررشی

1. رسیدگی به قضایایی خشونت توسط ارگان های عدلی و قضایی 

چنان کــه در بخــش اول بیــان گردیــد متــرر جــرم خشــونت یــا اقــارب او حــق 

دارد در صــورت ارتــکاب جــرم خشــونت به ارگان هــای عدلــی و قضایــی مراجعــه 

ــی  ــی و قضای ــد. ارگان هــای عدل ــا مرتکیــن آن شــکایت منای ــه مرتکــب ی و علی

ــه رســیدگی آن می باشــد.  ــف ب مکل

ــت  ــل مکلفی ــی و تحلی ــمت به ارزیاب ــن قس ــوق در ای ــوارد ف ــت م ــا درنظرداش ب

مزاررشیــف  شــهر  در  قضایــی  و  عدلــی  ارگان هــای  از  هریــک  رســیدگی 

می پردازیــم.

1.1رسیدگی به قضایایی خشونت توسط ارگان پولیس:

ــس در کل و  ــی پولی ــای امنیت ــش درحوزه ه ــوولین بخ ــای مس ــاس گفته ه به اس

از جملــه شــهر مزاررشیــف واحــِد یــا شــعبه رســیدگی به قضایــای خانوادگــی یــا 

ــت و  ــونت در آن ثب ــکایات خش ــا ش ــود دارد؛ ت ــی وج ــای خانوادگ ــل پرابلم ه ح

ســپس رســیدگی شــود. به گفتــه آن هــا قضایایــی خشــونت اکــرثآ بــه دو طریــق 

ــا متــرر خشــونت و  در شــعبه حــل پرابلم هــای خانوادگــی ارجــاع می شــود، ی
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اقــارب وی مســتقیآم مراجعــه می کنــد و یــا از طریــق ســارنوالی ارجــاع می گــردد. 

در مــورد دوم بایــد گفــت؛ هــرگاه قضیــه خشــونت از طــرف ارگان هــای ذی ربــط 

هم چــون ریاســت امــور زنــان یــا دفــر ســاحوی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر 

ــع  ــعبه راج ــن ش ــفی به ای ــات کش ــور اقدام ــود، به منظ ــی ش ــارنوالی معرف به س

می گــردد تــا در زمنیــه اجــراآت مناینــد.

می کنــد  مراجعــه  پولیــس  امنیتــی  به حــوزه  خشــونت  متــرر  هنگامی کــه 

مســوولین بخــش در قــدم نخســت تــاش می کننــد تــا راه )حــل و فصــل قضیــه( 

از مســوولین  یکــی  به گفتــه  یابنــد.  و گفتگــو در  میانجی گــری  از طریــق  را 

بخش:»مصالحــه نخســتین راه حــل بــرای حفــظ شــیرازۀ خانواده هــا اســت، تــا بــا 

ــون  ــاده 5٤ قان ــرا م ــد، زی ــن شــیرازه زوال نیاب موضوعــات کوچــک خانوادگــی ای

اساســی افغانســتان در حفــظ کانــون خانــواده تاکیــد و مســئولیت را بــدوش مــا 

نیــز گذاشــته اســت. »اگــر متــرر خشــونت مصالحــه نکنــد و تصمیــم بگیــرد تــا 

مراحــل قانونــی قضیــه وی طــی شــود، مســوولین بخــش به قضیــه رســیدگی منوده 

و بعــد از تکمیــل دوســیه و طــی مراحــل ، آنــرا بــه ســارنوالی بــه منظــور اجــراآت 

بعــدی تســلیم مینامینــد. امــا گاهــی اتفــاق میفتــد کــه بــه دالیــل نامعلــوم مترر 

ــا انــرصاف وی رســیدگی قضیــه  خشــونت از شــکایت خویــش منــرصف شــود و ب

ــود. ــاع داده می ش ــط اط ــای ذی رب ــه ارگان ه ــوع ب ــف و موض متوق

خالصه یافته های آماری قضایایی خشونت در ارگان پولیس

ــی  ــات انجــام شــده و گفته هــای مســوولین بخــش از رشوع ال به اســاس تحقیق
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ــا  ــه تعــداد ٣01 مــورد خشــونت و از رشوع ســال 1٣98 ت ختــم ســال 1٣97 ب

اکنــون 21٣ مــورد خشــونت در ارگان هــای پولیــس شــهر مزاررشیــف ثبــت شــده 

اســت کــه رشح آن در جــدول شــامره)1( می باشــد.

ــهر  ــس در ش ــای پولی ــوولین ارگان ه ــده مس ــت ش ــی  ثب ــت قضایای بادرنظرداش

ــل  ــال قب ــبت به س ــونت نس ــوارد خش ــه م ــتند ک ــاور هس ــن ب ــف به ای ــزار رشی م

ــونت،  ــبت به خش ــردم نس ــی م ــش را آگاه ــل افزای ــت و دلی ــه اس ــش یافت افزای

اعتــامد مــردم نســبت به مســوولین و ایجــاد نهــاد مشــخص رســیدگی بــه 
قضایایــی خشــونت می داننــد. 1

1.2 رسیدگی به قضایایی خشونت توسط ارگان سارنوالی

به اســاس یافته هــای تحقیــق در ســارنوالی اســتیناف شــهرمزاررشیف شــعبه 

ــه در  ــود دارد ک ــال وج ــات اطف ــه زن وتخلف ــونت علی ــع خش ــوان من ــت عن تح

ــی  ــوآل قضایای ــد، معم ــیدگی می کن ــونت رس ــی خش ــه قضایای ــق ب ــه تحقی مرحل

ــان  ــور زن ــت ام ــر، ریاس ــوق ب ــیون حق ــرق کمیس ــارنوالی از ط ــونت در س خش

و یــا حوزه هــای امنیتــی معرفــی و راجــع می شــود. درصورتی کــه قضیــه از 

طریــق کمیســیون حقــوق بــر و ریاســت امــور زنــان به ســارنوالی معرفــی شــده 

ــی  ــد از معرف ــرثآ بع ــا اک ــن قضای ــاًء ای ــفی دارد.بن ــات کش ــه اقدام ــاز ب ــد نی باش

ــتاده  ــس فرس ــه ارگان پولی ــفی ب ــات کش ــل اقدام ــور تکمی ــارنوالی ، به منظ به س

ــاره به ســارنوالی تســلیم  ــا در زمینــه اجــراآت منــوده و دوســیه را دوب می شــود، ت

مناینــد.2  ولــی اگــر قضایایــی خشــونت در حوزه هــای امنیتــی پولیــس ثبــت و 

رســیدگی شــده باشــد، خیلــی کــم اتفــاق می افتــد کــه بــرای تکمیــل اقدامــات 

کشــفی دوبــاره به ایــن ارگان مســرد گــردد، زیــرا قضایایــی کــه از طریــق 

ــل  ــیه آن تکمی ــود دوس ــلیم می ش ــارنوالی تس ــس به س ــی پولی ــای امنیت حوزه ه

شــده اســت و نیــاز دوبــاره بــرای تکمیــل آن وجــود نــدارد. چنانچــه عبدالشــکور 

ســاروکی ســارنوال تحقیــق بیــان مــی دارد: »بعــد از کشــف جــرم زمانی کــه اوراق 

۱.  مصاحبه با مسئولین ارگانهای پولیس شهر مزاررشیف ۱۳/۷/۱۳۹۸

ــرای  ــت ب ــورت اس ــث ص ــل اول بح ــس در فص ــفی پولی ــات کش ــف و اقدام ــه کش ــه مرحل ــه ب ۲. در رابط

ــود. ــه ش ــل مراجع ــه آن فص ــر ب ــات بیش معلوم
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دوســیه بــا مظنــون یک جــا به ســارنوالی محــول می شــود، گام نخســت ارزیابــی 

ــق  ــا این کــه مشــخص گــردد کــه مطاب ــه اســت ت و بررســی اوراق دوســیه محول

ــیه  ــورت دوس ــن ص ــر ای ــر؟ در غی ــا خی ــه ی ــورت گرفت ــراآت ص ــون اج ــکام قان اح
ــا تصحیــح و تکمیــل گــردد.« 1 ــه ارگان پولیــس مســرد می شــود، ت ــاره ب دوب

آقــای عبدالشــکور اضافــه می کند:»اگــر دوســیه مطابــق احــکام قانــون ترتیــب 

ــل جمــع آوری شــده از شــاکی،  ــا اســتفاده از دالی ــت ب ــن حال ــود در ای شــده ب

شــهود محــل و ســایر مطلعیــن قضیــه خشــونت پرســش های الزم را مطــرح 

ــا مظنونیــن جــرم خشــونت بازجویــی می کنــم، و اگــر  می کنیــم؛ و از مظنــون ی

نوعیــت جــرم خشــونت فزیکــی و جســمی باشــد، از کارشــناس یــا کارشناســان 

مســلکی و فنــی طالــب معلومــات و ارایــه نظــر می شــویم. گاهــی ممکــن 

ــور  ــود به منظ ــی ش ــا مخف ــرار ی ــونت ف ــرم خش ــن ج ــا مظنونی ــون ی ــت مظن اس

جلوگیــری در صــورت لــزوم به ســلب آزادی مؤقــت مظنــون یــا مظنونیــن تصمیــم 

می گیریــم، و در اخیــر بــا اســتفاده از دالیــل جمــع آوری شــده به ترتیــب اتهــام 
ــم.«2 ــه وی می پردازی ــه علی نام

ــرف  ــدی از ط ــراآت بع ــفی اج ــات کش ــل اقدام ــد از تکمی ــت بع ــر دو حال در ه

ســارنوال تحقیــق صــورت می گیــرد، در ایــن مرحلــه اگــر مترر خشــونت نخواهد 

به محــل ســکونت خــود بازگــردد به مرکــز حامیــوی زنــان معرفــی می شــود و 

ــی  ــد زندگ ــا می توان ــود در آن ج ــیدگی می ش ــرر رس ــه مت ــه به قضی ــا زمانی ک ت

کنــد، تــا این کــه احســاس امنیــت منایــد.٣ به گفتــه مســوولین بخــش، در 

اکــرث مــوارد مترریــن خشــونت از قضایایــی خــود منــرصف می شــوند و طبــق 

ــف  ــان متوق ــه دعوا ش ــن مرحل ــه زن، در ای ــونت علی ــع خش ــون من ــاده ٣9 قان م

ــوارد آن  ــی م ــا متباق ــوارد اســتثنایی.٤  ام و دوســیه حفــظ می شــود، مگــر در م

از طــرف ســارنوال تحقیــق رســیدگی شــده ، اظهــارات مظنــون یــا مظنونیــن در 

۱. مصاحبه با عبدالشکور ساروکی سارنوال تحقیق ۱۴/۷/۱۳۹۸.

۲.  مصاحبه با عبدالشکور سارنوال تحقیق محکمه استیناف والیت بلخ .

۳. مصاحبه با خانم شفیقه اکر رئیس شعبه منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال .

ــدرج )۱(  ــوارد من ــد در م ــه می توان ــی علی ــاده ۳۹ »مجن ــره )۲( م ــه زن فق ــونت علی ــع خش ــون من ۴. قان

ایــن مــاده در هــر مرحلــه از تعقیــب عدلی)کشــف، تحقیــق، محاکمــه یــا محکومیــت( از شــکایت خویــش 

ــردد." ــف می گ ــزا متوق ــق ج ــوی و تطبی ــیدگی به دع ــورت رس ــن ص ــردد، در ای ــرصف گ من
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محــر درج می شــود و بعــد از آن محــر ختــم تحقیــق ترتیــب و ســه روز قبــل 

ــق  ــراآت تحقی ــر در اج ــه اگ ــا این ک ــود؛ ت ــاع داده می ش ــه اط ــاملین قضی به ش

ماحظاتــی داشــته باشــند ابــراز مناینــد، اگــر در مــدت ســه روز شــاملین قضیــه 

ــا اتهامنامــه  ــد، اوراق دوســیه ب ــراز نظــر ننامین ــق اب در خصــوص اجــراآت تحقی

ــوی  ــورت دع ــا ص ــود ت ــلیم داده می ش ــب تس ــارنوال تعقی ــه س ــده ب ــب ش ترتی
ــد.1 ــوا مناین ــه دع ــدام به اقام ــب و در محکمــه اق ترتی

خالصه یافته های آماری قضایایی خشونت در سارنوالی 

به اســاس تحقیقــات انجــام شــده و گفته هــای مســوولین بخــش2  از رشوع 

الــی ختــم ســال 1٣97 بــه تعــداد 279 مــورد خشــونت و از رشوع ســال 1٣98 

ــه زن  ــونت علی ــع خش ــعبه من ــونت در ش ــورد خش ــداد 17٦ م ــه تع ــون ب ــا اکن ت

ســارنوالی اســتیناف شــهر مزاررشیــف ثبــت شــده اســت کــه رشح آن در جــدول 

ــه زن  ــونت علی ــع خش ــعبه من ــوولین ش ــرآن مس ــزون ب ــد. اف ــامره)2( می باش ش

ــی خشــونت  ــد کــه قضایای ــان می دارن ــف بی ســارنوالی اســتیناف شــهر مزاررشی

نســبت به ســال قبــل 10 ٪ افزایــش یافتــه اســت، بــه بــاور آن هــا؛ آداب و 

ســنت ها، رقابت هــای خانوادگــی و عــدم آگاهــی خانــواده از حــق و حقوق شــان 
دالیــل افزایــش خشــونت در شــهر مزاررشیــف اســت.٣

۱. عبدالشکور ساروکی سارنوال تحقیق ۱۴/۷/۱۳۹۸.

۲. سارنوالی استیناف شهر مزاررشیف بخش دیتابیس.

۳. خانم شفیقه اکر رئیس شعبه منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ۱۴/۷/۱۳۹۸.
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1.3 رسیدگی به قضایایی خشونت در محکمه 

درمحکمــه  زن  علیــه  خشــونت  منــع  دیــوان  تحقیــق  یافته هــای  به اســاس 

ابتدائیــه شــهری مرکــز والیــت بلــخ صاحیــت رســیدگی به قضایایــی خشــونت را 

ــا از ارگان هــای ذیربــط به ایــن دیــوان ارجــاع  دارا می باشــد، و اکــرثاً ایــن قضای

ــات آن ناشــی  می شــود. از آن جایی کــه صاحیــت رســیدگی در محاکــم و الزام

از حکــم قانــون می باشــد، بنــاء محاکــم مکلف انــد تــا طبــق اصــول محاکــامت 

و تشــکیل و صاحیــت محاکــم رســیدگی مناینــد.1  و بــا توجــه به تکلیــف و 

ــش  ــت خوی ــدم صاحی ــا ع ــت ی ــوص صاحی ــد در خص ــد، بای ــه دارن ــی ک الزام

نســبت به رســیدگی بــه دعــوی اقامــه شــده، تصمیــم اتخــاذ منایــد.2  بنــاء 

ــاع  ــه زن ارج ــونت علی ــع خش ــوان من ــونت به دی ــی خش ــه قضایای ــورت ک در ص

ــت  ــدم صاحی ــا ع ــت ی ــوص صاحی ــدت ٣ روز در خص ــال م ــود، در خ می ش

خویــش نســبت به رســیدگی دعــوا اقامــه شــده تصمیــم می گیرنــد و بعــد از 

ــخص  ــی را مش ــخ جلســه مقدمات ــاغ و تاری ــه اب ــن قضی ــه طرفی آن موضــوع را ب

می کننــد.٣ بعــد از تدویــر جلســه مقدماتــی طرفیــن قضیــه حــارض شــده و 

جلســه را آغــاز می مناینــد، رییــس و هیــأت قضایــی اســتدالالت طرفیــن را ســمع 

منــوده و از طرفیــن و شــاملین قضیــه بــرای وضاحــت بیشــر ســوال می پرســند، 

و در ختــم مرحلــه رســیدگی مطابــق احــکام قانــون بــرای طرفیــن قضیــه تفهیــم 

ــب  ــد. اگــر موضــوع و مطل ــه مناین ــات خــود را ارای ــن مطالب ــا آخری می گــردد  ت

قابــل ســمع نبــود، ختــم رســیدگی موضــوع را اعــان و وقــت جلســه بعــدی را 

به منظــور ابــاغ حکــم تعییــن می کنــد. اگــر جلســه نهایــی باشــد بعــد از اعــان 

ــش  ــامل آرام ــا ک ــا ب ــوند ت ــل می ش ــی داخ ــور قضای ــاق ش ــیدگی به ات ــم رس خت

نتایــج قضیــه را غــور و بعــد از مذاکــره نــص حکــم را تنظیــم و آن را به اتفــاق یــا 

اکرثیــت آرا تصویــب کننــد. اگــر بعــد از اصــدار حکــم محکمــه ابتدائیــه طرفیــن 

قضیــه قناعــت نداشــته باشــند می توانــد در پارچــه ابــاغ عــدم قناعــت خویــش 

ــش را  ــه خوی ــم، اعراضی ــدار حک ــس از اص ــی 20 روز پ ــداً ال ــا بع ــر و ی را تحری

۱. هامن ص ۸۵

۲. هامن ص ۱۰۵.

۳. مصاحبه با خانم مریم رییس دیوان منع خشونت علیه زن ۱۴/۷/۱۳۹۸ .
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ــد. 1 ــه کنن به محکمــه اســتیناف ارای

 خالصه یافته های آماری قضایایی خشونت در محکمه 

به بیــان مســوولین بخــش2  از رشوع الــی ختــم ســال 1٣97 به تعــداد 1٦٦ 

مــورد خشــونت و از رشوع ســال 1٣98 تــا اکنــون 50 مــورد خشــونت در شــعبه 

تحریــرات منــع خشــونت علیــه زن ثبــت گردیــده کــه رشح بیشــر آن در جــدول 

شــامره )٣( آمــده اســت.

2. رســیدگی بــه قضایایــی خشــونت توســط ســایر ارگان هــای ذیربــط در شــهر 

مزاررشیــف

ــی  ــی و قضای ــای عدل ــکار، ارگان ه ــدد و هم ــای م ــا ارگان ه ــش ب ــن بخ در ای

ــرا اکــرثاً ارگان هــای  ــی خشــونت آشــنا می شــویم، زی ــرای رســیدگی به قضایای ب

ــد،  ــیدگی منی کنن ــونت را رس ــی خش ــتقیم قضایای ــآ و مس ــکار عم ــدد و هم م

بلکــه زمینــه هــای رســیدگی به قضایایــی خشــونت را به نحــوی از انحــا ســهولت 

ــی خشــونت  ــل و بررســی قضایای ــن بخــش تنهــا به تحلی ــذا در ای می بخشــند. ل

توســط دفــر ســاحوی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر و ریاســت امــور زنــان در 

ــم. ــف می پردازی ــزار رشی ــهر م ش

2.1 رســیدگی بــه قضایایــی خشــونت توســط دفــرت ســاحوی کمیســیون حقــوق 

۱. مصاحبه با هیأت قضایی دیوان منع خشونت علیه زن ۱۴/۷/۱۳۹۸.

۲. شــعبه تحریــرات و دیتابیــس دیــوان منــع خشــونت علیــه زن در محکمــه ابتدائیــه شــهری مرکــز والیــت 

بلــخ.
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بــرش 

ــهر  ــر در ش ــوق ب ــیون حق ــاحوی کمیس ــر س ــش دف ــوولین بخ ــه مس  به گفت

مزاررشیــف، به منظــور حامیــت و رعایــت حقــوق بــری ایجــاد و فعالیــت 

می منایــد. ایــن دفــر دارای ٤ شــعبه بــوده و یکــی از شــعبات، شــعبه انکشــاف 

ــان  ــال زن ــف مشــخصی در قب ــان اســت کــه دارای وظای ــت از حقــوق زن و حامی

ــان را  ــه زن ــوط به خشــونت علی ــای مرب ــن شــعبه قضای و حقــوق آن هــا اســت. ای

دریافــت و بــه منظــور حامیــت از قربانیــان، از طریــق ارجــاع چنیــن قضایــا بــه 

ارگان هــای عدلــی و قضایــی خواهــان رســیدگی قانونــی شــده و تا آخریــن مرحله 

ــه  ــه ب ــه نوعیــت قضی ــن شــعبه، نظــر ب ــان دادخواهــی می کنــد. ای ــرای قربانی ب

مراجعیــن، شــاکی ها و جانبیــن قضیــه مشــوره حقوقــی داده و بــرای حــل قضایــا 

ــورت رضورت  ــد. در ص ــورد رضورت می زن ــاعی م ــری و مس ــه میانجی گ ــت ب دس

بــرای دفــاع و حامیــت از زنــان قربانــی، آن هــا را به منظــور گرفــن وکیــل مدافــع، 

ــد.  ــی می کن ــی معرف ــازمان های حقوق ــایر س ــا س ــع و ی ــن وکای مداف به انجم

شــعبه فــوق الذکــر بــه عنــوان یــک نهــاد قابــل اعتــامد بــرای شــهروندان، همــواره 

پاســخگو بــوده و حامیت هــای حقــوق بــری موثــر را بــرای زنــان مطابــق وظایــف 

ــد.  ــام می ده ــش انج ــای خوی و صاحیت ه

به بیــان خانــم ســکینه نــارص، معــاون شــعبه انکشــاف و حامیــت از حقــوق 

اســت.  خشــونت  مترریــن  از  حامیــت  فوق الذکــر  شــعبه  از  زنان:»هــدف 

بنابرایــن، زمانی کــه متــرر خشــونت یــا اقــارب وی یــا ســایر اشــخاص بــه شــعبه 

ــش  ــد. بخ ــری می کنن ــخص را خانه پ ــورم مش ــت ف ــد، نخس ــه می کنن ــا مراجع م

اول فــورم مربــوط به طــرف خشــونت یــا عامــل خشــونت و متــرر خشــونت 

ــی،  ــی و اصل ــکونت فعل ــل س ــن، مح ــل، س ــهرت مکم ــامل: ش ــه ش ــود ک می ش

وظیفــه، وضعیــت صحــی و روانــی، حالــت مدنــی، تعــداد اطفــال و ســایر مــوارد 

ــه  ــود ک ــی می ش ــونت ارتکاب ــت خش ــه  نوعی ــوط ب ــورم مرب ــش دوم ف ــت. بخ اس

ــادی و  ــی، اقتص ــی، لفظی-روان ــی، جنس ــونت فزیک ــامل: خش ــش ش ــن بخ ای

ســایر انــواع خشــونت اســت؛ بخــش ســوم فــورم مربــوط محــل خشــونت ارتکابــی 

ــگاه،  ــه، دانش ــس،راه عام ــفاخانه، محب ــل کار، ش ــامل:خانه، مح ــه ش ــت ک اس

ــه خشــونت  ــج حاصل مکتــب، کــورس و ســایر محــات اســت؛ بخــش چهــارم نتای
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ــا  ــه آی ــود ک ــیده می ش ــونت پرس ــرر خش ــورم از مت ــل ف ــد از تکمی ــت. بع ــی اس ارتکاب

قبــاً به مراجــع دیگــری مراجعــه کــرده یــا خیــر؟ اگــر به مراجــع دیگــری مراجعــه کــرده 

بــود، قضیــه در هــامن مرجــع رســیدگی می شــود و اگــر به مرجــع مراجعــه نکــرده 

باشــد بادرنظرداشــت نوعیــت جــرم وی را به مراجــع ذی ربــط معرفــی می منایــم. یعنــی 

ــم و  ــی می منای ــارنوالی معرف ــد به س ــته باش ــی داش ــت جزای ــه ماهی ــونت ک ــم خش جرای

اگــر ماهیــت حقوقــی )ارث، تفریــق( داشــته و بــه مســاعدت نیازمنــد باشــد به نهاد هــا 

ســاحوی  دفــر  حقوقی کــه  موسســات  می منایــم؛  معرفــی  حقوقــی  موسســات  و 

کمیســیون بــا آن هــا هــم کار اســت شــامل:MEDCA,HACA,LAC,NRC,  و انجمــن 

مســتقل وکای مدافــع می باشــد.»در کل وظایــف دفــر ســاحوی کمیســیون مســتقل 

حقــوق بــر در شــهر مزاررشیــف شــامل:

1. راهنامیی و مشوره دهی،

 2. معرفی قضایا به ارگان های عدلی و قضایی

 ٣. انتقال قضیه به مرجع قبلی،

٤. دادخواهی،

 5. مستند سازی،

 ٦. نظارت و بررسی و 

 7. میانجی گری.

ســاحوی  دفــرت  در  خشــونت  قضایایــی  آمــاری  یافته هــای  خالصــه 

بــرش  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

ــداد 252  ــال 1٣97 به تع ــم س ــی خت ــق از رشوع ال ــای تحقی ــاس یافته ه به اس

مــورد خشــونت و از رشوع ســال 1٣98 تــا اکنــون 15٦ مــورد خشــونت در دفــر 

ســاحوی کمیســیون در شــهر مزاررشیــف به ثبــت رســیده اســت. کــه رشح آن در 
جــداول شــامره )٤(.)5( می باشــد. 1

دفاتــر  گزارش هــای  و  والیــات  در  شــده  مراجعــه  قضایایــی  بادرنظرداشــت 

ســاحوی، دفــر ســاحوی مزاررشیــف در رده ســوم بیشــرین مراجعــه کننــدگان 

خشــونت قــرار داشــته اســت و 12٪ را در می گیــرد و بادرنظرداشــت تعــداد 

۱. دیتابیس دفر ساحوی کمیسیون حقوق بر در شهر مزاررشیف ۱۵/۷/۱۳۹۸.
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ــورد آن  ــا ٤08 م ــوده ام ــن ب ــف 1٤78 ت ــر مزاررشی ــدگان در دف ــه کنن مراجع
به ثبــت رســیده اســت.  1

2.2 رسیدگی به قضایایی خشونت توسط ریاست امور زنان در شهرمزاررشیف

به اســاس گفته هــای مســوولین بخــش2  ریاســت امــور زنــان یکــی از ارگان هــای 

مــدد و هــم کار بــرای رســیدگی به قضایایــی خشــونت بــوده وظایــف هامهنگــی، 

حفــظ و نگــه داری مترریــن خشــونت، و مراقبــت از آن هــا، راه منایــی و توصیــه، 

نظــارت و بررســی را در رابطــه به قضایایــی خشــونت و ســایر مــوارد مربــوط 

به زنــان و حقــوق آن هــا دارا هســتند. به بیــان مدیــر عمومــی ریاســت امــور 

ــان مراجعــه  ــا اقــارب وی به ریاســت امــور زن زنان:»زمانی کــه متــرر خشــونت ی

می کنــد در قــدم نخســت شــکایت وی در دفــر ثبــت در فورمــه مشــخص ثبــت 

۱. کمیسیون مستقل حقوق بر، گزارش ساالنه )۱۳۹۷(، نریه www.aihrc.org.af ۱۳۹۸  ص ۷.

۲. ریاست امور زنان والیت بلخ.
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قضایــا به ثبــت می رســد، بعــد از آن بــا درنظرداشــت ماهیــت قضیــه بــرای 

شــاکی خشــونت راهنامیی هــای الزم داده می شــود؛ هــرگاه ماهیــت قضیــه 

بعــد حقوقــی داشــته باشــد بــرای وی مســاعد حقــوق رایــگان تعییــن می شــود. 

اگــر قضیــه بعــد جزایــی داشــته باشــد و شــاکی خشــونت متــرر شــده باشــد، 

بــرای فهــم موضــوع وی را در شــعبه حــل پرابلم هــای خانوادگــی شــفاخانه های 

صحــی معرفــی می منایــم و بعــد از تثبیــت رضر و شــاکی نخواهــد بــه خانــه یــا 

محــل ســکونت خویــش برگــردد وی را به مرکــز حامیــوی زنــان انتقــال می دهیــم 

ــراآت  ــا اج ــم ت ــاع می دهی ــارنوالی ارج ــه را به س ــاکی قضی ــم ش ــد از تصمی و بع
بعــد در زمینــه صــورت گیــرد.1

خالصه یافته های آماری قضایایی خشونت در ریاست امور زنان 

ــون به تعــداد ٣٦5 مــورد  ــا اکن به اســاس یافته هــای تحقیــق از ســال 1٣97 ت

خشــونت  در ریاســت امــور زنــان به ثبــت رســیده اســت کــه رشح آن در جــدول 

ــار خشــونت نســبت به ســال  ــاور مســوولین ریاســت آم ــه ب ــده اســت. ب ــر آم زی

ــل افزایــش را در فقــر و بیــکاری،  ــه اســت و آن هــا دالی قبــل 5٪ افزایــش یافت

و کــم  فقــر جنســی  به فرزندان شــان،  عــدم رســیدگی درســت خانواده هــا 
ســوادی می داننــد.2

۱. مصاحبه با خانم نادیه مثر، مدیر عمومی  ریاست امور زنان شهر مزاررشیف ۱۵/۷/۱۳۹۸.

۲. مصاحبه با مدیر عمومی ریاست امور زنان در شهر مزاررشیف.
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3 – چالش هــا و موانــع فــرا راه رســیدگی قضایایــی خشــونت علیــه زن در 

شــهر مزاررشیــف

چالش هــا و موانــع متعــدد ســد راه رســیدگی به قضایایــی خشــونت علیــه زنــان 

در شــهر مــزار رشیــف وجــود دارد کــه عمده تریــن آن هــا قــرار زیــر اســت:

ــا و حــل و فصــل قضایایــی  1. دخالــت افــراد متنفــذ در امــر رســیدگی به قضای

خشــونت علیــه زنــان توســط ارگان هــای رســمی و غیــر رســمی.

2. نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در مرکز والیت بلخ.

ــع  ــونت به مراج ــن خش ــان و مترری ــه قربانی ــدم مراجع ــم و ع ــامن جرای ٣. کت

ــی  ــای دولت ــبت به ارگان ه ــامدی نس ــرس و بی اعت ــل ت ــی به دلی ــی و قضائ عدل

ــرر و  ــود مت ــار رشف خ ــت و وق ــدن حیثی ــه دار ش ــرس از خدش ــل ت ــا به دلی ی

ــواده وی. خان

٤.عــدم کشــف و تحقیــق دقیــق جرایــم به دلیــل غیــر مســلکی بــودن کارمنــدان 

ارگان هــای عدلــی و قضایــی و نبــود وســایل مــدرن.

5. عــدم آگاهــی ارگان هــای عدلــی و قضایــی از احــکام قانــون منــع خشــونت 

علیــه زن و قوانیــن مرتبــط بــه آن .

٦. فقرو بی کاری در خانواده و جامعه.

7. عدم آگاهی و سطح پایین سواد در خانواده ها.

به منظــور  دیتابیــس مشــخص قضایایــی خشــونت  از  برخــورداری  عــدم   .8

رســیدگی در ارگان هــای ذی ربــط و عــدم وحــدت همــکاری میــان آن ارگان هــا.

نتیجه گیری

ــول  ــه در ط ــا آن ک ــش1  ب ــوولین بخ ــات مس ــق و بیان ــای تحقی ــاس یافته ه به اس

ــان و  ــوق زن ــت از حق ــه حامی ــادی در عرص ــای زی ــته تاش ه ــال گذش ــد س چن

مبــارزه باخشــونت علیــه زنــان در شــهر مزاررشیــف و ســایر والیــات صــورت گرفتــه 

ــوق  ــکات حق ــن مش ــی از جدی تری ــان یک ــه زن ــونت علی ــوز خش ــا هن ــت، ام اس

ــیاری  ــی رود. بس ــامر م ــف  به ش ــهر مزاررشی ــه در ش ــتان از جمل ــر در افغانس ب

۱. ارگان هــای عدلــی )پولیــس ، ســارنوالی و محکمــه( و دفــر ســاحوی کمیســیون حقــوق بــر و ریاســت 

امــور زنــان والیــت بلــخ.
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از زنــان و دخــران قربانــی انــواع مختلــف خشــونت می گردنــد. بــا وجــود 

ــه  ــونت علی ــورد خش ــزاران م ــاله ه ــر س ــراوان، ه ــای ف ــکات و محدودیت ه مش

زنــان در شــهر مزاررشیــف، در ارگان هــای عدلــی و قضایــی و ســایر ارگان هــای 

ذیربــط ثبــت و رســیدگی می شــود. به اســاس گفته هــای مســوولین عــدۀ از 

قضایــا بعــد از ثبــت و قبــل از رســیدگی متوقــف می گــردد. زیــرا مترریــن 

خشــونت از دعــوی خویــش منــرصف می شــوند. در برخــی از قضایــا مترریــن 

بــا طــرف خشــونت میانجی گــری می منایــد. عــده ای از قضایــا به جدایــی میــان 

ــا  ــال 1٣97 ت ــان س ــه در جری ــد ک ــان می ده ــا نش ــد. آمار ه ــن می انجام طرفی

ــورد  ــداد ٤55 م ــس، به تع ــونت در ارگان پولی ــورد خش ــداد 51٤ م ــون به تع اکن

مــورد خشــونت در محکمــه،  به تعــداد 21٦  ارگان ســارنوالی،  خشــونت در 

ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــاحوی کمیس ــر س ــونت در دف ــورد خش ــداد ٤08 م به تع

بــر و به تعــداد ٣٦5 مــورد خشــونت در ریاســت امــور زنــان در ســال 1٣97 تــا 

اکنــون در شــهر مزاررشیــف ثبــت شــده اســت. همچنیــن آمارهــا نشــان می دهــد 

کــه در طــول ســال 1٣97 الــی اکنــون 10 ٪ قضایایــی خشــونت نســبت به ســال 

قبــل افزایــش یافتــه و یــک عــده مســوولین ارگان هــای عدلــی و قضایــی و ســایر 

ارگان هــای ذی ربــط دالیــل آن را آداب و ســنتها، رقابت هــای خانوادگــی و عــدم 

ــردم  ــش را آگاهــی م ــل افزای ــواده از حقوق شــان و عــدۀ دیگــر دلی آگاهــی خان

نســبت به خشــونت، اعتــامد مــردم نســبت به مســوولین و ایجــاد نهــاد مشــخص 

ــکاری، عــدم رســیدگی  ــر و بی ــده فق ــی خشــونت و ع ــرای رســیدگی به قضایای ب

ــد.  ــن می دانن ــواد پایی ــی و س ــر جنس ــان، فق ــا به فرزندان ش ــت خانواده ه درس

بــا وجــود آن کــه ارگان هــای عدلــی و قضایــی و ارگان هــای مــدد قضایایــی 

خشــونت را مــورد رســیدگی و هــم کاری قــرار می دهنــد، امــا عــدم آگاهــی 

مســوولین ارگان هــای ذیربــط از احــکام قانــون منــع خشــونت علیــه زن و ســایر 

ــا آن، کتــامن حقیقــت توســط مترریــن به دالیــل مختلــف و  قوانیــن مرتبــط ب

مداخــات ســایر افــراد بــا نفــوذ و ســوء اســتفاده مســوولین ارگانهــای ذی ربــط، 

ــردد.   ــوب می گ ــونت محس ــی خش ــیدگی به قضایای ــد راه رس س
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پیشنهادها

بــا توجــه به یافته هــای تحقیــق انجــام شــده به منظــور بهبــود بیشــر رونــد 

رســیدگی به قضایایــی خشــونت به چنــد نکتــه اشــاره می منایــم:

ــع  ــون من ــکام قان ــا اح ــم ت ــور می خواه ــی کش ــی و قضائ ــای عدل 1. از نهاده

خشــونت علیــه زن را قاطعانــه تطبیــق منــوده و مرتکبــان خشــونت علیــه زنــان را 

ــون مــورد تعقیــب عدلــی قــرار داده و مجــازات مناینــد. در چارچــوب قان

2. رونــد ارتقــای ســطح آگاهــی مقامــات دولتــی بــا اشــاعه قانــون منــع 

ــام  ــا مت ــتقیم ب ــمی مس ــاط رس ــراری ارتب ــق برق ــان و از طری ــه زن ــونت علی خش

وزارت خانه هــای مربوطــه و مراجــع عدلــی تــداوم بخشــیده شــود تــا قضایایــی 

خشــونت علیــه زنــان را جــدی بگیرنــد و دوســیه هایی خشــونت را به احــکام 

قانــون منــع خشــونت و ســارنوالی های ویــژه ارجــاع دهنــد.

ــان و  ــه زن ــای خشــونت علی ــر قضای ــد ثبــت و نظــارت ب ٣. توســعه و تطبیــق رون

ــدی  ــه و ج ــونت قاطعان ــع خش ــون من ــرای قان ــع در اج ــرد مراج ــی عملک ارزیاب

ــرد. ــورت گی ــاش ص ــق آن ت ــده و در تحق ــه ش ــر گرفت درنظ

ــان  ــای زن ــردن قضای ــاوت ک ــرای قض ــاث ب ــای ان ــف قاضی ه ــوزش و توظی ٤. آم

ــه  ــونت علی ــع خش ــون من ــرد قان ــن کارب ــیتی ضم ــونت جنس ــیه های خش و دوس

زنــان تحقــق یابــد.

5. بایــد رهنمــود الزامــی به متــام ســارنوالی ها صــادر و در آن واضــح ســازد 

کــه کــدام نــوع قضایــا بایــد تعقیــب عدلــی شــود و کــدام نــوع قضایــا می توانــد 

ــب  ــدید تعقی ــم ش ــه جرای ــد ک ــل منای ــان حاص ــردد، و اطمین ــری گ میانجی گ

عدلــی می شــود.

٦. رهنمودهــای واضــح را بــرای پولیــس و ســارنواالن تدویــن منایــد و در آن 

ــرای  روش شناســی، معیارهــا، حداقــل رضورت هــا و میکانیزم هــای پیگیــری را ب

تنظیــم میانجی گــری واقعــات ثبــت شــده خشــونت علیــه زنــان ترصیــح منایــد. 

ایــن رهنمودهــا مســئولیت های بعــد از میانجی گــری را معیــن ســازد و گــزارش 

دهــی متعاقــب آنــرا الزامــی ســازد کــه به نحــوی نظــارت و اطمینــان از تطبیــق 

ــد. ــته باش ــراه داش ــر دو را به هم ه

7. از اجــراآت ارگان هــای ذی ربــط منــع خشــونت علیــه زنــان هفتــه وار، ماهــوار 
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و ربــع وار نظــارت شــود تــا از ســوء اســتفاده های وظیفــه ای جلوگیــری شــود.

8 . به اســاس مــاده 1٦ قانــون معاهــدات و میثاق هــای افغانســتان، بایــد در 

ــوط  ــیون های مرب ــدات و کنوانس ــونت از معاه ــی خش ــیدگی به قضایای ــد رس رون

به منــع خشــونت علیــه زن اســتفاده و اســتناد صــورت گیــرد تــا ایــن امــر در کشــور 

نهادینــه شــود. زیــرا مــاده 1٦ الــزام ارگان هــای کشــوری را تائیــد منــوده اســت.
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بررسی وضعیت کارمندان زن در سارنوالی استیناف 
والیت بامیان

چکیده

بــرای تطبیــق عدالــت و حاکمیــت قانــون در یــک 

ــل   ــش غیرقاب ــی نق ــی و قضای ــای عدل ــه، نهاده جامع

به حیــث  ســارنوالی  فراینــد  ایــن  در  دارنــد.  انــکار 

ــت و  ــته ای اس ــگاه برجس ــه، دارای جای ــده جامع مناین

نقــش آن تاثیــر مســتقیم بــر ایــن فراینــد دارد. حضــور 

زنــان در ایــن نهادهــا بســیار رضوری و حیاتــی اســت. 

چــون از یــک طــرف جامعــه مــا ســنتی اســت و از 

زنــان دارای ویژگی هــا و خصایصــی  طــرف دیگــر، 

ــد  ــق مــردان آن را منی توانن ــت مطل هســتند کــه اکرثی

درک کننــد. ایــن امــر بســیار مهــم اســت، به ویــژه 

موقعــی کــه زن متــرر واقــع شــده و وضعیــت روحــی 

ــای  ــان در نهاده ــور زن ــد. حض ــته باش ــب نداش مناس

عدلــی و قضایــی رو بــه افزایــش اســت. امــا ایــن امــر 

ــا  ــوده اســت. ایــن تحقیــق ب ــه رو ب ــا موانعــی نیــز روب ب

یــک مطالعــه مــوردی در بــاره ســارنوالی اســتیناف 

ــان  ــت زن ــه وضعی ــت ک ــی آن اس ــان در پ ــت بامی والی

کارمنــد را در ایــن والیــت بررســی کــرده، موانــع را پیــدا 

و بــرای حــل آن هــا پیشــنهاداتی ارايــه کنــد. بــر عــاوه 

ایــن تحقیــق مزیت هــای کارمنــد بــودن در ســارنوالی 

اســتیناف والیــت بامیــان بــرای زنــان را نیــز برشــمرده و 

نحــوه برخــورد نهادهــای عدلــی و قضایــی موجــود در 

ــا کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف  ایــن والیــت ب

زن  کارمنــدان  می دهــد.  نشــان  را  بامیــان  والیــت 

آینــده  بــه  بامیــان  در ســارنوالی اســتیناف والیــت 

دانــش  نظــری،  بومانــه 

دانشــگاه  حقــوق  آموختــه 

خصوصــی بامیــکا و یکــی 

آموخته هــای  دانــش  از 

حقوقــی  کلینیــک  برنامــه 

منــع  متثیلــی  محکمــه  و 

 2018 ســال  در  خشــونت 

ــر و  ــوق ب ــه حق در موسس

محــو خشــونت بــوده اســت. 

خانــم نظــری اکنــون،  بــه 

حیــث کارآمــوز در ریاســت 

بامیــان  والیــت  عدلیــه 

می کنــد. وظیفــه  ایفــای 
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ــا  ــق ب ــن تحقی ــد. ای ــگ می بینن ــوده و آن را پررن ــن اداره خوشــبین ب ــان در ای زن

نتیجه گیــری و ارايــه پیشــنهادات – کــه بعضــی آن هــا از خــود کارمنــدان زن در 

ــد. ــان می رس ــه پای ــت – ب ــان اس ــت بامی ــتیناف والی ــارنوالی اس س

واژه گان کلیــدی: کارمنــدان زن، ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان، نهادهای 

عدلــی و قضایــی، برخــورد، حضــور زنــان. 

مقدمه

بــرای داشــن یــک جامعــه عالــی و ایــده آل، حاکمیــت قانــون و تحقــق عدالــت 

رشط اساســی اســت و در ایــن فراینــد نهادهــای مختلفــی دخیل انــد، امــا 

ســارنوالی نقــش بی بدیــل دارد. از طــرف دیگــر، بــرای تبدیــل کــردن یــک 

ــد  ــت باش ــون و عدال ــد قان ــه پایبن ــه ای ک ــه جامع ــنتی ب ــاالر و س ــه مردس جامع

و زنــان را به حیــث بخــش مهــم، موثــر و بی بدیــل بشناســد، حضــور زنــان و 

ــت  ــر به دس ــد تغیی ــن فراین ــپردن ای ــت. س ــی اس ــیار حیات ــان بس ــت از زن حامی

مــردان اشــتباه فاحــش و جــران ناپذیــر اســت. چــون چــه تضمینــی وجــود دارد 

کــه مــردان آمــاده شــوند کــه نصــف قــدرت و قلمــرو خــود را بــه زنــان بدهنــد؟ از 

طــرف دیگــر، مــردان چگونــه می تواننــد مشــکات زنــان را خــوب درک کننــد. از 

ــه جنسیت شــان – به طــور یک ســان  ــدون توجــه ب طــرف دیگــر، همــه افــراد – ب

مــورد حامیــت قانــون قــرار دارنــد، پــس بایــد بــه هــر دو جنــس یک ســان برخــورد 

شــود. 

قانــون اساســی کــه مهمریــن قانــون در هــر کشــور اســت، در ایــن بــاره حکــم 

ــت.  ــوع اس ــتان ممن ــاع افغانس ــن اتب ــاز بی ــض و امتی ــوع تبعی ــر ن ــد: »ه می کن

ــب  ــوق و وجای ــون دارای حق ــر قان ــرد در براب ــم از زن و م ــتان اع ــاع افغانس اتب

یک ســان می باشــند.«1  اعامیــه جهانــی حقوق بــر کــه معترتریــن ســند 

حقوق بــری در ســطح جهــان اســت، در ایــن بــاره چنیــن بیــان منــوده اســت: 

ــح  ــه آن ترصی ــارض ب ــه ح ــه در اعامی ــا ک ــه آزادی ه ــد از کلی ــس می توان ــر ک »ه

ــژاد و رنــگ و جنــس و  ــری از نظــر ن ــه برت ــری من جمل ــه برت ــی هیچ گون شــده، ب

زبــان و دیــن و یــا هــر عقیــده دیگــر و از نظــر زاد و بــوم یــا موقعیــت اجتامعــی 

۱. قانون اساسی ۱۳۸۲، ماده ۲۲.
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و از نظــر توانگــری یــا نســب یــا هــر وضــع دیگــر بهــره منــد گــردد.« نیــز هیــچ 

امتیــازی بــر اســاس نظــام سیاســی یــا قانونــی یــا بین املللــی مربــوط بــه کشــور 

یــا رسزمینــی کــه شــخص تبعــۀ آن محســوب می شــود، وجــود نخواهــد داشــت، 

ــود  ــد خ ــواه فاق ــتی، خ ــر رسپرس ــا زی ــد ی ــتقل باش ــور مس ــن مزب ــواه رسزمی خ

ــدود  ــی از رشوط مح ــه رشط ــت آن ب ــه حاکمی ــی ک ــا رسزمین ــد ی ــاری باش مخت

ــد گفــت کــه بررســی وضعیــت و  ــه ایــن مســایل، بای ــا توجــه ب شــده باشــد.«1 ب

جایــگاه زنــان در ســارنوالی به حیــث یــک نهــاد مهــم و موثــر در فراینــد تطبیــق 

عدالــت و قانــون مهــم بــوده و در گشــودن گره هــای فراینــد تغییــر مــا را به طــور 

ــرد.  ــد ک ــاری خواه ــری ی وصف ناپذی

ــان  ــارنوالی بامی ــان در س ــت زن ــی وضعی ــق، بررس ــن تحقی ــدف ای ــن ه مهم تری

ــای  ــد مزیت ه ــوده و می خواه ــت ب ــن والی ــتیناف ای ــارنوالی اس ــوص س به خص

کــه آنــان از آن برخــوردار انــد و نیــز چالش هــای کــه بــا آن روبــه رو انــد را بازگــو 

کنــد. همچنیــن می خواهــد زمینــه رفــع مشــکات و خاء هــا در ســارنوالی 

ــان را فراهــم ســازد. اســتیناف بامی

 یکــی از اهــداف ایــن تحقیــق تشــویق و ترغیــب زنــان بــه اشــراک در نهادهــای 

ــان در  ــده و زن ــن ش ــر تأمی ــت به ــه عدال ــد ک ــا باش ــت، ت ــی اس ــی و قضای عدل

ــا مشــکات دچــار شــوند.  فراینــد عدالــت خواهــی کمــر ی

و  )کمــی(  گزینــه ای  چنــد  پرســش های  شــامل  تحقیــق  ایــن  پرســش نامه 

تریحــی )کیفــی( بــوده و موضوعــات مختلفــی چــون نحــوه برخــورد مراجعیــن، 

ــدان  اعضــای ســارنوالی اســتیناف، اعضــای ریاســت محاکــم اســتیناف، کارمن

ــم از  ــس و وکا – اع ــال، محب ــت اطف ــاح و تربی ــز اص ــه ، مرک ــی امنی قوماندان

مســاعدین حقوقــی و آزاد والیــت بامیــان، فرصت هــا و چالش هــای کارمنــد 

بــودن در ســارنوالی اســتیناف بــرای زنــان، آینــده زنــان در ســارنوالی اســتیناف 

ــر دارد.  ــان... را درب ــت بامی والی

ایــن تحقیــق در مــاه میــزان ســال 1٣98 ه.خ. در ســارنوالی اســتیناف والیــت 

بامیــان صــورت گرفتــه اســت. پاســخ دهنــدگان ایــن تحقیــق همــه کارمنــدان 

زن ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان کــه شــامل ٤ ســارنوال – دو آمــر، یــک 

۱. اعامیه جهانی حقوق بر، ماده ۲، مصوب مورخ ۱۰ دسامر ۱۹۴۸ میادی در پاریس.
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ــهری -  و  ــارنوالی ش ــب در س ــارنوال تعقی ــک س ــونت و ی ــِق خش ــارنوال تحقی س

ــر  ــان معکــس شــده اســت. آمــار ب ــات همــه آن ــوده و نظری ســه کارمنــد اداری ب

اســاس درصــدی بــوده و هــر بخــش بــا توجــه بــه تعــداد جــواب دهنــدگان بــه در 

صــدی تقســیم شــده اســت. ممکــن اســت کــه در صدی هــا همــه جــا یکســان 

ــن  ــه ممک ــت این ک ــود، نخس ــز ب ــن کار دو چی ــل ای ــد، دلی ــده باش ــیم نش تقس

اســت پاســخ دهنگان بــه ســوال مــورد نظــر جــواب نــداده باشــند. دوم –در 

بخــش تریحــی اتفــاق افتــاده – این کــه شــاید یــک پاســخ دهنده چنــد مــورد 

را بیــان کــرده باشــد. نکتــه دیگــر کــه بایــد اضافــه شــود ایــن اســت کــه چــون 

ــان  ــت بامی هــدف بررســی وضعیــت کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف والی

اســت، پــس تفاوتــی میــان کارمنــدان اداری بــا زنــان دیگــری کــه در ایــن اداره 

به حیــث ســارنوال مشــغول ایفــای وظیفــه می باشــد، گذاشــته نشــده و نظریــات 

و بــه تبــع آن در صــدی آن، بــر مبنــای نظریــات کلیــه کارمنــدان زن در ایــن نهــاد 

مهــم عدلــی و قضایــی گرفتــه شــده اســت. 

ــت  ــان در والی ــارنوالی و زن ــوان س ــت عن ــی، تح ــور کل ــق، اوال به ط ــن تحقی در ای

بامیــان، بــه وضعیــت زنــان در نهادهــای عدلــی و قضایــی، باالخــص در ســارنوالی 

پرداختــه شــده و رضورت حضــور آنــان در ایــن نهــاد بیان شــده اســت. ســپس بحث 

به طــور مــوردی ادامــه یافتــه اســت. نخســت مزیت هــا و چالش هــای کارمنــد 

بــودن در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان بــرای زنــان بحــث شــده اســت.

 دوم به مراجعین سارنوالی استیناف بامیان و کارمندان زن پرداخته شده.

 ســوم کارمنــدان زن ســارنوالی اســتیناف بامیــان و دیگــر نهادهــای عدلــی 

ــکاری  ــورد و هم ــوه برخ ــه نح ــه در آن ب ــده ک ــان ش ــت بی ــن والی ــی ای و قضای

ــس و  ــه، محب ــی امنی ــان، قوماندان ــتیناف بامی ــم اس ــت محاک ــدان ریاس کارمن

ــان  ــتیناف بامی ــارنوالی اس ــدان زن س ــا کارمن ــال ب ــت اطف ــاح و تربی ــز اص مرک

ــت. ــده اس ــاره ش اش

 چهــارم بــه کارمنــدان زن ســارنوالی اســتیناف بامیــان و وکای مدافــع پرداختــه 

شــده و در آن نحــوه برخــورد وکای مدافــع و مســاعدین حقوقــی بامیــان بــا 

ــه  ــپس ب ــت. س ــده اس ــان ش ــت بی ــن والی ــتیناف ای ــارنوالی اس ــدان زن س کارمن

ــان کارمنــد در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان پرداختــه  چگونگــی آینــده زن
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شــده. در آخــر نتیجه گیــری صــورت گرفتــه و پیشــنهاداتی نیــز ارايــه شــده اســت. 

سارنوالی و زنان در والیت بامیان

ســارنوالی یکــی از نهادهــای مهــم و موثــر در فراینــد تطبیــق عدالــت و قانــون 

اســت و نقــش مســتقیمی در پیــاده شــدن عدالــت و یــا نهادینــه شــدن ظلــم 

در جامعــه دارد.

ــه تطبیــق عدالــت در قلمــرو  هــر دولتــی به شــمول دولــت افغانســتان مکلــف ب

ــرده  ــا ک ــی را بن ــی و قضای ــف عدل ــای مختل ــامن نهاده ــرای ه ــت و ب ــود اس خ

اســت کــه ســارنوالی یکــی از مهم تریــِن آن هــا اســت. ســارنوالی اســتیناف 

والیــت بامیــان فعلــن دارای بیــش از ٣0 کارمنــد اســت. یــک ســال پیــش 1 زن 

ــن رشــد چشــمگیر حضــور  ــد. ای ــا فعــا 7 زن در آن کار می کن کار می کــرد، ام

ــد. ــان می ده ــان را نش ــت بامی ــتیناف والی ــارنوالی اس ــان در س زن

ــوده  ــی ب ــان دارای مزیت   های ــت بامی ــتیناف والی ــارنوالی اس ــان در س ــور زن حض

ــت.  ــن زن اس ــن و متهمی ــرای مترری ــهولت ب ــت آن س ــن مزی ــت. بزرگ تری اس

ــد  ــان و مــردان اســت و مــردان منی توانن واضــح اســت کــه تفاوت هــای بیــن زن

ــد. ــه مشکات شــان رســیدگی کن ــان را درســت درک کــرده و ب زن

ــا  ــان را ب ــه مشکات ش ــد ک ــان منی توانن ــنتی زن ــع س ــر، در جوام ــرف دیگ  از ط

مــردان رشیــک ســازند. هنــوز روحیــه زن ســتیزی و روحیــه مــرد ســاالرانه هنــوز 

ــن  ــان در ای ــوق زن ــدن حق ــامل ش ــث پای ــه باع ــت ک ــود اس ــا موج ــن نهاده در ای

ــن  ــه ای ــم ب ــت از تعلی ــت مامنع ــه عل ــی ب ــه خامن ــه منون ــود. به گون ــا می ش نهاده

ــه ایــن  ــود، امــا ســارنوال به جــای رســیدگی -ب اداره )ســارنوالی( مراجعــه کــرده ب

موضــوع به عنــوان یکــی از مــوارد خشــونت علیــه زن کــه در قانــون منــع خشــونت 

ترصیــح شــده- بــا حالــت تدافعــی و جانب دارانــه حــق را بــه شــوهر و خانــواده ایــن 

خانــم داده و تاکیــد کــرده کــه بــدون اذن شــوهر حــق خــروج از خانــه نــدارد، چــه 

رســد بــه این کــه درس بخوانــد؛ جــای زن در خانــه اســت، نــه در رسک.  اگــر آن 
ــود، عیــان اســت کــه چنیــن واقعــه رخ منــی داد.1 ســارنوال یــک زن می ب

۱.کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، دفــر ســاحوی بامیــان، عوامــل عــدم دسرســی زنــان بــه 

عدالــت در والیــت بامیــان، ۱۳۹۷، ص ۸.
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ــرر و  ــن زن – اعــم از مت ــان بــرای مراجعی ــور زن پــس در می یابیــم کــه حض

ــان  ــه آن ــون ب ــت و قان ــق عدال ــد تطبی ــوده و در فراین ــم ب ــی و مه ــم – حیات مته

ــان در ســارنوالی باعــث تشــویق و ترغیــب  ــد. حضــور زن کمــک شــایانی می کن

ــن  ــد و ای ــی بپیوندن ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــا ب ــده ت ــان ش ــایر زن ــر س بیش

ــا  ــن نهاده ــد در ای ــان نبای ــه زن ــا زدوده ک ــان خانواده ه ــط را از اذه ــور غل تص

کار کننــد و ایــن باعــث می شــود، ایــن دســت آوردی بزرگــی اســت، بــه ویــژه در 

ــنتی. ــع س جوام

بــا غالــب شــدن دیــد حقــوق بــری در نهادهــای عدلــی و قضایــی، ایــن نهادهــا 

ــد  ــی را بردارن ــت از آن گام های ــر و صیان ــوق ب ــرش حق ــا در گس ــیدند ت کوش

ــونت  ــای خش ــرای قضای ــاص ب ــه خ ــارنوالی و محکم ــاد س ــا ایج ــی از آن ه و یک

علیــه زنــان اســت. به همیــن منظــور »قانــون منــع خشــومت علیــه زن« در ســال 

1٣88 نافــذ شــده و فعــا نیــز، بــا تعدیاتــی به خاطــر تبدیــل شــدن قانــون جــزا 

ــون و جلوگیــری  ــن قان ــاد ای ــرای تطبیــق بهــر مف ــذ اســت. ب ــه کــد جــزا، ناف ب

ــان  ــن زن، روشــن اســت کــه مجری ــن و متهمی ــع شــدن حقــوق مترری از ضای

ــا  ــرر ی ــان مت ــد و زن ــان را درک کنن ــد زن ــرد، می توانن ــان م ــر از مجری زن به

ــن  ــد. ای ــان مناین ــا بی ــا آن ه ــان ب ــکات و مسایل ش ــر مش ــم راحت ت ــف ه متخل

مشــکل را فعــاالن حقــوق زن در افغانســتان در یــک گردهامیــی در کابــل نیــز 

گفتنــد. آن هــا تاکیــد کردنــد کــه زنــان منی تواننــد مشکات شــان را در ادارات 

مســوول بــه مردهــا بازگــو کننــد و در بســیاری مــوارد آن هــا قربانــی فیصله هــای 

ــدان زن در  ــور کارمن ــت، حض ــن وضعی ــه ای ــه ب ــا توج ــوند.1  ب ــه می ش یک جانب

ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان الزم، مهــم و موثــر اســت.

فقــره چهــارم، مــاده هفتــم قانــون منــع خشــونت علیــه زن چنیــن آمــده اســت: 

»ســارنوالی و محکمــه مکلف انــد، قضیــه خشــونت را در اولویــت قــرار داده و 

ــان و  ــت زن ــع آزار و اذی ــون من ــاده 21 قان ــد.« م ــیدگی مناین ــت رس در ارسع وق

اطفــال بیــان مــی دارد: »بررســی شــکایات در ســایر محــات توســط مرجعــی کــه 

ــرد.« ــه ارسع وقــت صــورت می گی شــکایت را دریافــت منــوده اســت، ب

۱. جالــزی، فرهمنــد، زنــان افغــان خواهــان ســهمگیری در نهادهــای قضایــی شــدند، روزنامــه "دویچــه 

ــت: ۱۳۹۸/۷/۱۹ ــخ دریاف ــه" )دری(، تاری ول
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 بــرای همــه روشــن اســت کــه ایــن احــکام قانــون زمانــی اجــرا می شــوند کــه 

مجریــان قانــون پابنــد بــه حقــوق زن بــوده و مشــکات و عواطــف زنــان را 

ــر  ــد. اگ ــده آن برآی ــد از عه ــان  می توان ــر از زن ــی به ــد. ک ــد درک کنن بتوانن

ــان  ــر زن ــه ب ــده بلک ــرا نش ــون اج ــکام قان ــن اح ــا ای ــه تنه ــود، ن ــه نش این گون

ظلــم مضاعــف نیــز صــورت خواهــد گرفــت. بــرای روشــن شــدن موضــوع بــه دو 

منونــه اشــاره می کنیــم:

ــه  ــن مصاحب ــا م ــی ب ــد: »در قوماندان ــن می گوی ــمنگان چنی ــت س ــی از والی  زن

ــاب  ــه خط ــرا فاحش ــس م ــیدم، پولی ــا رس ــه آن ج ــه ب ــت. همین ک ــورت نگرف ص

کــرد و گفــت کــه دفــرش را تــرک کنــم. مــن از وی تقاضــا کــردم کــه ابتــدا بــه 
ــداد.«  1 ــه مشــکل ام گــوش ن ــا او ب مشــکل ام گــوش دهــد، ام

مثــال دیگــر از بامیــان: دخــری رصف به دلیــل ســوار شــدن در موتــر همــکارش 

و رســاندن ایــن دخــر بــه خانــه )توســط همــکارش(، از جانــب پولیــس بــه اتهــام 

خوش گذرانــی علیــه او دوســیه ترتیــب داده شــده و ســارنوال هــم بــا تاییــد ایــن 

ــورت  ــه و ص ــام نام ــوف اته ــه موص ــدارد، علی ــی ن ــه قانون ــا صبغ ــه اص ــام ک اته

ــت  ــرای تثبی ــر ب ــه ج ــار ب ــر را دو ب ــن دخ ــارنوالی ای ــب داده و س ــوی ترتی دع

پــرده بــکارت بــه شــفاخانه فرســتاده کــه در هــر دو مرتبــه بکارتــش ســامل تثبیــت 

گردیــده، ســپس دوســیه اش بــه محکــه ارســال شــده اســت. ایــن دخــر گفتــه 

دیگــر آبرویــش در جامعــه رفتــه و منی توانــد در بامیــان زندگــی کنــد. او بــا حــس 

تنفــر و بدبینــی بــه ایــن سیســتم می نگــرد.2 همیــن مشــکات باعــث شــده کــه 

اکــرث زنــان متایــل چندانــی بــه مراجعــه بــه عدالــت رســمی ندارنــد. 

دالیل عدم مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی

ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــان ب ــه زن ــدم مراجع ــل ع ــن دالی ــل از عمده تری ــه دلی س

ــت:  ــر اس ــرار زی ــی ق قضای

1. شامل نبودن و عدم حضور زنان در بدنه و ساختار ادارات عدلی و قضایی؛

۱. کمیشــرنی عالــی ملــل متحــد بــرای حقــوق بــر و هیــات معاونــت ملــل متحــد در افغانســتان، عدالــت 

از نــگاه زنــان افغــان: قضایــای خشــونت علیــه زنــان کــه از طریــق مینجیگــری و فیصله هــای محاکــم مــورد 

رســیدگی قــرار گرفتــه انــد، کابــل، آپریــل ۲۰۱۵، ص ۲۹.

۲. کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، پیشین، ص ۸.
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2. عــدم مصؤنیــت شــغلی زنــاِن شــامل در ادارات عدلــی و قضایــی در محیط هــای 

کاری؛

ــی از  ــیتی بعض ــدگاه جنس ــن دی ــان و داش ــوق زن ــه حق ــدی ب ــدم باورمن ٣. ع
کارمنــدان عدلــی و قضایــی. 1

از طــرف دیگــر، پاســخ نهادهــای عدلــی و قضایــی، ازجملــه کیفیــت خدمــات و 

برخــورد مســؤولین، عامــل مهــم در توامننــد ســازی زنــان جهــت تصمیم گیــری 
آزاد و آگاهانــه در مــورد حــل و فصــل قضایای شــان اســت. 2

بــه همیــن دالیــل، حضــور زنــان در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان مهــم و 

حیاتــی اســت و می توانــد در فراینــد تطبیــق عدالــت و قانــون نقــش کلیــدی و 

موثــر ایفــا کنــد. بــه همیــن دالیــل معــاون والــی بامیــان از نهادهــای عدلــی و 
قضایــی خواســته کــه در اســتخدام زنــان در ادارات شــان تــاش مناینــد. ٣

ــاد  ــن نه ــان در ای ــرا زن ــه چ ــت ک ــن اس ــت ای ــی اس ــان باق ــی که همچن پرسش

بیشــر اســتخدام منی شــوند؟ مهم تریــن پاســخ گفتــه می شــود ایــن اســت کــه 

خــود زنــان متامیــل بــه کار کــردن در ایــن نهــاد نیســتند. امــا در ایــن تحقیــق،٤ 

ــف  ــا آن مخال ــان ب ــت بامی ــتیناف والی ــارنوالی اس ــدان زن در س ــت کارمن اکرثی

ــتند.  ــاد نیس ــن نه ــردن در ای ــه کار ک ــل ب ــم می ــان ک ــه زن ــد ک ــوده و می گوین ب

اگــر دولــت آمــاده بــه اســتخدام آن هــا باشــد، زنــان زیــادی حارضنــد کــه در ایــن 

نهــاد کار کننــد.

ــی  ــی و قضای ــای عدل ــر در نهاده ــان کم ــه زن ــت ک ــکار اس ــل ان ــر قاب ــن غی ای

از جملــه ســارنوالی فعالیــت می کننــد. عمده تریــن دالیلی کــه زنــان فعــال 

۱. کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، پیشین، ص ۹.

۲. کمیشــرنی عالــی ملــل متحــد بــرای حقــوق بــر و هیــات معاونــت ملــل متحــد در افغانســتان، پیشــین، 

ص ۲۹.

۳. کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، دفــر ســاحوی بامیــان، کارگاه ســه روزه ی نقــش 

ارگان هــای عدلــی و قضایــی در تامیــن حقــوق بــر، ســایت کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، 

تاریــخ دریافــت: ۱۳۹۸/۷/۱۹.

https://www.aihrc.org.af/home/daily-reports/7613

۴. معلوماتــی کــه در ایــن تحقیــق می خوانیــد مبتنــی بــر پاســخ های کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف 

بامیــان بــه پرســش نامه مــا داده انــد، اســت. ایــن تحقیــق توســط بومانــه نظــری )نگارنــده( در مــاه میــزان 

ــنامه«  ــط از واژه »پرسش ــق، فق ــن تحقی ــه ای ــاره ب ــرای اش ــد ب ــه بع ــن ب ــت. )از ای ــده اس ــام ش ۱۳۹۸ انج

اســتفاده خواهــد شــد.(
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بیــان می کننــد: عــدم مصؤنیــت شــغلی،  بامیــان  در ســارنوالی اســتیناف 

ــا  ــد ب ــش از ح ــن بی ــه، رس و کار داش ــند جامع ــنت های ناپس ــی، س ــر جان خط

ــان  ــاد و عــدم دست رســی بســیاری از زن مجرمیــن و متخلفیــن، حجــم کاری زی
ــت.  1 ــوق اس ــته حق ــص در رش ــرای تخص ــی ب ــای علم ــه نهاده ب

هرچنــد، همــۀ ایــن مــوارد مهــم و تاثیر گــذار بــه نظــر می رســند، امــا اکــرث زنانــی 

کــه در نهادهــای عدلــی و قضایــی کار منی کننــد و عمــا در آن دخیــل نیســتند، 

شــاید حجــم کاری زیــاد مقبــول نیفتــد، زیــرا تصــور اکرثیــت مــردم ایــن اســت 

کــه کارمنــدان نهادهــای عدلــی و قضایــی چنــدان کار منی کننــد. در حالی کــه 

ایــن دالیــل توســط کارمنــدان فعــال زن در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان 

بیــان شــده. ایــن نشــان  می دهــد کــه زنــان در نهادهــای مذکــور فعــال بــوده و 

باعــث شــده کــه افــراد بــه آنــان اعتــامد کننــد. بــه همیــن خاطــر حجــم کارشــان 

زیــاد شــده اســت. چــون مــردم به جــای رجــوع بــه عدالت خانه هــای غیــر 

رســمی و عرفــی بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی مراجعــه می کننــد. 

ســارنواالن مــرد در ســارنوالی اســتیناف بامیــان هــم بــا دیــدگاه کارمنــدان 

ــاد  ــن نه ــه ای ــان ب ــی زن ــم میل ــل ک ــا را دالی ــا همین ه ــوده و تقریب ــق ب زن مواف

گفته انــد. 

ــودن ســارنوالی در بیــن  ــام ب ــد ن ــه نظــر آن هــا نبــود محیــط کاری مصئــون، ب ب

ــان  ــا زن ــده ت ــث ش ــته ها باع ــر رش ــوق و دیگ ــته حق ــان در رش ــف زن ــردم، ضع م
ــد. 2 ــاد کار کنن ــن نه ــر در ای کم

بــه هــر رو، اکنــون زنــان در ســارنوالی اســتیناف بامیــان کار می کننــد و تقریبــا 

20 ٪  پرســونل اداری )اعــم از مســلکی و غیــر مســلکی( ایــن نهــاد را تشــکیل 

می دهنــد. 

حــال می خواهیــم وضعیــت زنــان کارمنــد در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان 

را بطــور مــوردی مــورد بحــث قــرار دهیــم.

۱. پرسشنامه، بخش تریحی، سوال ۳.

۲. کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، پیشین، ص ۲.



در گذار از عرف به قانون244

فرصت ها و مشکالت کارمند بودن در سارنوالی استیناف بامیان برای زنان

طبیعــی اســت کــه کار کــردن در اداره هــای بامیــان هــم باعــث بعضــی فرصت هــا 

ــن  ــز از ای ــان نی ــت بامی اســت و هــم مشــکاتی دارد. ســارنوالی اســتیناف والی

ــی مســتفید  ــاد هــم از فرصت های ــن نه ــدان زن ای ــتثناء نیســت. کارمن ــر مس ام

ــتند. ــرو هس ــی روب ــا چالش های ــم ب ــده اند و ه ش

ــی،  ــود کفای ــط، خ ــرش رواب ــراری و گس ــد از: برق ــا عبارتن ــن فرصت ه مهم تری

ــون.  ــت قان ــت و حاکمی ــراری عدال ــهیل در برق ــامع و تس ــر از اجت ــناخت به ش

ــرای زندگــی  ــرای انجــام وظیفــه و هــم ب ــط هــم ب ــرای آن هــا گســرش رواب ب

ــم  ــم مه ــف جرای ــط و کش ــط، رواب ــم رشای ــوده، در فه ــر ب ــان موث شخصی ش

اســت. همچنیــن خــود کفایــی باعــث می شــود تــا آن هــا بتواننــد بــا اســتقال 

ــت  ــت و حاکمی ــق عدال ــیده و در تحق ــود رس ــه خ ــه وظیف ــه ب ــدون دغدغ و ب

ــند.  ــر باش ــون موفق ت قان

بــا ایــن حــال، ایــن زنــان بــا چالش هایــی نیــز دچار انــد، از جملــه: عــدم امنیــت 

ــی  ــدم آگاه ــاد، ع ــم کاری زی ــدن، حج ــمن دار ش ــر دش ــغلی، خط ــی و ش جان

ــدان زن  ــق کارمن ــت مطل ــازات اســت. اکرثی ــودن امتی ــن و کــم ب مــردم از قوانی

ــکل  ــد و آن را مش ــی در هراس ان ــر جان ــان از خط ــتیناف بامی ــارنوالی اس در س

بــزرگ می داننــد. حجــم کاری زیــاد و عــدم آگاهــی مــردم از قوانیــن نیــز بــرای 
ــت. 1 ــوده اس ــاز ب ــان مشکل س ــت این اکرثی

از  بامیــان  والیــت  اســتیناف  ســارنوالی  در  زن  کارمنــدان   ٪٦5 تقریبــا 

ــه  ــه ادام ــل ب ــه متامی ــورد، هم ــک م ــز ی ــه ج ــوده2 و ب ــی ب ــان راض شغل ش

هســتند.  وظیفه شــان  دادِن 

بزرگ تریــن مشــکل در محیــط کاری بــرای  آن هــا، تبعیــض جنســیتی اســت کــه 

اکرثیــت مطلق شــان شــاکی هســتند. مشــکل دیگر شــان نبــود کودکســتان در 

محیــط کاری ایــن اداره اســت.

تقریبــا ٦5٪ کارمنــدان ایــن داره از رییســان و آمران شــان راضــی بــوده، ٣5٪ از 

ســارنواالن مــرد و  ٤5٪  دیگــر کارمنــدان مــرد از کارمنــدان زن ایــن اداره راضــی 

۱. پرسشنامه، بخش تریحی، سوال ۱.

۲. پرسشنامه، بخش گزینه ای، سوال ۱۵.
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هســتند.1 میــزان رضایــت کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان 

از رییســان و آمران شــان مایــه خرســندی بــوده و باعــث انگیــزه بــه زنــان دیگــر 

ــان از  ــت این ــزان رضای ــودن می ــم ب ــود. ک ــاد می ش ــن نه ــراک در ای ــرای اش ب

ســارنواالن مــرد را شــاید بتــوان در نــگاه زن ســتیزانه و یــا حداقــل مــرد ســاالرانه 

آنــان جســتجو کــرد. 

مراجعیِن سارنوالی استیناف والیت بامیان و کارمندان زن

ــن  ــزاع وجــود دارد. بعضــی از ای طبیعــی اســت کــه در هــر جامعــه ای دعــوا و ن

ــر  ــکل بیش ــن مش ــل ای ــرای ح ــته ب ــرد. در گذش ــی می گی ــه جزای ــا جنب نزاع ه

افــراد بــه عدالت خانه هــای غیــر رســمی مثــل جرگه هــا و بــزرگان محلــی 

مراجعــه می کردنــد، امــا بــا گســرش یافــن نهادهــای رســمی عدلــی و قضایــی، 

آگاهــی مــردم از حقوق شــان و باورمنــد شــدن آنــان بــه ایــن نهادهــا، بیشــر بــه 

ــود.  ــیدگی ش ــان رس ــه مشکات ش ــا ب ــد ت ــه می کنن ــا مراجع ــن نهاده ای

ســارنوالی در فراینــد دفــاع از مترریــن، یافــن مجــرم، تطبیــق عدالــت و 

حاکمیــت قانــون نقــش کلیــدی و بی بدیــل دارد. عیــان اســت کــه حضــور 

زنــان در ایــن نهــاد مشــکات مراجعیــن زن را به طــور چشــم گیری کاهــش 

داده اســت. چــون مــردم از قوانیــن و عــرف نهادهــای عدلــی و قضایــی آگاهــی 
ــد. 2 ــی ندارن ــدان نیک ــر چن ــا نظ ــن نهاده ــه ای ــد، ب ندارن

طبــق یافته هــای مــا ٣5 درصدکارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف بامیــان از 

ــن  ــردان از  مراجعی ــه ٤0٪ م ــی ک ــد. در حال ــن راضی ان ــورد مراجعی ــوه برخ نح
رضایــت دارنــد.  ٣

بــا آن کــه اکرثیــت کارمنــدان زن بــر ایــن باور انــد کــه حضــور آنــان باعــث 

ســهولت بیشــر بــرای مراجعیــن زن شــده اســت٤، امــا میــزان رضایــت آنــان از 

مراجعیــن مــرد نســبت بــه مراجعیــن زن بیشــر زن اســت. ایــن نشــان می دهــد 

ــه  ــگاه منفــی ب ــوده و مــرد ســاالری و ن ــه کاهــش ب کــه  روحیــه زن ســتیزی رو ب

۱. پرسشنامه، بخش گزینه ای، سواالت ۴، ۵ و ۱۰.

۲. کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، پیشین، ص ۲.

۳. پرسشنامه، بخش  چندگزینه ای، سواالت ۲ و ۳.

۴. پرسشنامه، بخش تریحی، سوال ۱.
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زنــان کارمنــد در  ایــن نهادهــا در حــال تضعیــف اســت. 

مقایســه کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف بــا دیگــر نهادهــای عدلــی و قضایــی 

بامیان

ــر ســارنوالی، نهادهــای  در فراینــد تطبیــق عدالــت و حاکمیــت قانــون عــاوه ب

ــاح  ــت و اص ــز تربی ــس و مرک ــه، محب ــی امنی ــم، قوماندان ــل محاک ــری مث دیگ

ــا هــم  ــن نهادهــا در هامهنگــی و همــکاری ب ــا ای ــد. طبع ــز نقــش مهــم دارن نی

ــاس،  ــن اس ــر همی ــازند. ب ــی س ــر عمل ــر و موثرت ــد را به ــن فراین ــد ای می توانن

وقتــی نظریــات کارمنــدان زن ســارنوالی اســتیناف را در بــاره ایــن نهادهــا نیــز 

داشــته باشــیم، کمریــن میــزان رضایــت آن هــا از محاکــم اســت. ایــن کارمنــدان 

زن از نحــوه برخــورد قضــات ریاســت محاکــم اســتیناف بامیــان 27٪ و از برخــورد 

ــد. ــر اداری( ٣1٪ راضی ان ــم از اداری و غی ــدان آن اداره )اع ــر کارمن دیگ

ــدان محاکــم )اعــم از  ــدان زن از کارمن ــت کارمن ــزان رضای ــودن می دلیــل کــم ب

ــی و  ــه ســایر  نهادهــای عدل ــر اداری( نســبت ب ــدان اداری و غی قضــات، کارمن

قضایــی ممکــن اســت دالیــل متعــدد داشــته باشــد، دو دلیــل عمــده آن عبــارت 

ــت.  ــن اداره اس ــان در ای ــدک زن ــیار ان ــور بس ــی زن و حض ــور قاض ــدم حض از ع

چــون در ایــن نهــاد فقــط دو زن کارمنــد اســت. 

دلیــل دیگــر آن، نحــوه تحصیــات قضــات اســت. اکرثیــت قاضی هــا درس 

خوانــده دانشــکده رشعیــات هســتند، یــا اصــا بــه دانشــگاه نرفتــه، در مــدارس 

خوانده انــد. درس 

زمانــی کــه اســاتید دانشگاهی شــان طرفــدار برگشــت خافــت اســامی و 

ــان را ناقص العقــل بداننــد1، از اســاتید مــدارس آن  هــوادار داعــش باشــند و زن

ــد داشــت کــه  ــوان امی ــه می ت ــن صــورت، چگون ــد داشــت؟ در ای ــع بای چــه توق

ــادی راضــی باشــند.  ــزان زی ــه می ــان ب ــان از آن زن

بــا آن کــه قوماندانــی امنیــه، بایــد آوامــر ســارنوالی را پذیرفتــه و آن  را عملی ســازد 

و از ایــن لحــاظ قوماندانــی در برابــر ســارنوالی پاســخ گو محســوب می شــود، امــا 

ــا داعــش  ــه جــرم همــکاری ب ــان ب ــن از آن ــل اســت کــه ســه ت ــات دانشــگاه کاب ۱. منظــور اســاتید رشعی

ــدند. ــار ش گرفت
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ــدان  ــدان زن در ســارنوالی اســتیناف، از همــکاری کارمن ــت کارمن ــزان رضای می

ــدان  ــت کارمن ــزان رضای ــت. می ــن اس ــدیدا پایی ــان ش ــت بامی ــی والی قوماندان

زن ســارنوالی اســتیناف بامیــان از شــیوه برخــورد کارمنــدان قوماندانــی امنیــه 

ــه  ــت ک ــح اس ــد. واض ــت دارن ــان رضای ــکاری آن ــط ٣1٪ از هم ــت و فق ٤9٪ اس

ایــن میــزان رضایــت بــه دلیــل مافــوق بــودن ســارنوالی اســت، امــا دلیــل پاییــن 

بــودن رضایــت آنــان از همــکاری کارمنــدان قوماندانــی، جــای تامــل اســت. 

ظاهــرا چنیــن می منایانــد کــه ایــن قضیــه هیــچ ربطــی بــه روحیــه زن ســتیزی 

و مردســاالری نــدارد، چــون اکرثیــت کارمنــدان زن ســارنوالی اســتیناف والیــت 

ــان رس و کار  ــه بامی ــی امین ــی قوماندان ــونت های فامیل ــش خش ــا بخ ــان ب بامی

ــز یــک زن  اســت. پــس هــر دو طــرف زن اســت. ولــی  ــد و آمــر آن اداره نی دارن

اگــر دقــت شــود، می بینیــم این گونــه نیســت، چــون بــا آن کــه آمــر بخــش 

ــرد  ــس م ــر پولی ــده اوام ــرا کنن ــی اج ــت، ول ــک زن اس ــی ی ــونت های فامیل خش

اســت. امــا ممکــن اســت آنــان، به دلیــل روحیــه زن ســتیزی و مــرد ســاالری، بــه 

ایــن آوامــر ارج چندانــی داده نشــود کــه باعــث کاهــش میــزان همــکاری شــود و 

موجــب عــدم رضایــت کارمنــدان زن ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان شــود. 

ایــن ادعــا زمانــی تقویــت می شــود کــه نظریــات کارمنــدان زنــی را کــه در بخــش 

خشــونت کار منی کننــد را مــرور کنیــم، چــون میــزان رضایــت آن هــا از همــکاری 

قوماندانــی امنیــه بیــش از ٦0٪ اســت. 

ــاح و  ــز اص ــان از مرک ــتیناف بامی ــارنوالی اس ــدان زن س ــت کارمن ــزان رضای می

ــن  ــوده و رابطــه خــوب ای ــت، قناعت بخــش ب ــن والی ــدان ای تربیــت اطفــال و زن

ــای اطفــال  نهادهــا را نشــان می دهــد. از آن جایی کــه بخــش تحقیــق در قضای

در ســارنوالی اســتیناف کامــا مربــوط بــه زنــان می شــود، رابطــه میــان آن هــا بــا 

مرکــز اصــاح و تربیــت اطفــال زیــاد می باشــد. کــه ایــن میــزان از نحــوه برخــورد 

ــا از  ــت آن ه ــزان رضای ــن می ــه بلندتری ــوده1 ک ــور 59٪ ب ــز مذک ــدان مرک کارمن

ــدان  ــورد کارمن ــوه برخ ــا از نح ــت. آن ه ــی اس ــی و قضای ــای عدل ــر نهاده دیگ

ــا  ــر نهاده ــا دیگ ــه ب ــم در مقایس ــن رق ــوده2 و ای ــی ب ــت 50٪ راض ــس والی محب

۱. پرسشنامه، بخش چند گزینه ای، سوال ۱۲.

۲. پرسشنامه، بخش چند گزینه ای، سوال ۱۱.
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مناسب و قناعت بخش است. 

ــدان  ــت کارمن ــزان رضای ــه می ــد ک ــت می آی ــه دس ــه ب ــر نتیج ــام فوق الذک از ارق

زن ســارنوالی اســتیناف از هیــچ نهــاد عدلــی و قضایــی در ایــن والیــت بــه ٦0٪ 

منی رســد. و ایــن رقــم نشــان دهنده مشــکل زا بــودن وظایــف آنــان و دیگــر 

ــد. ــوان کرده  ان ــان عن ــه آن ــت ک ــکاتی اس مش

 بــرای تغییــر ایــن وضعیــت، بایــد عــاوه بــر این کــه حضــور زنــان در نهادهــای 

عدلــی و قضایــی افزایــش یابــد، فعالیت هــای فرهنگــی و اجتامعــی نیــز بــرای 

ــه اصــول مســلم  ــل ب ــا حداق ــرد ت ــردان صــورت گی ــدگاه مســتبدانه م ــر دی تغیی

حقــوق بــر و دموکراســی پابنــد مباننــد. 

وضعیت کارمندان زن سارنوالی استیناف و وکالی مدافع والیت بامیان

وکای مدافــع و مســاعدین حقوقــی در تطبیــق عدالــت، حاکمیــت قانــون 

ــی  ــدی و حیات ــش کلی ــن نق ــن و مترری ــق متهمی ــم در ح ــری از ظل و جلوگی

ــی  ــی و قضای ــای عدل ــکنی نهاده ــون ش ــی و قان ــع خودکامگ ــا مان ــد. آن ه دارن

می شــوند، از حقــوق متهمیــن و مترریــن دفــاع  می مناینــد و جلــو ســؤ رفتــار 

ــد.  ــن را می گیرن ــن و مترری ــا متهمی ــی ب ــی و قضای ــای عدل ــدان نهاده کارمن

ــد، فکــر می کردیــم رابطــه  چــون ســارنواالن و وکا در تقابــل هــم قــرار می گیرن

آن هــا متشــنج باشــد، امــا کارمنــدان زن ســارنوالی اســتیناف از برخــورد وکای 

مدافــع و مســاعدین حقوقــی 5٤٪ راضــی بودنــد.1 ایــن میــزان، پــس از مرکــز 

ــن میــزان رضایــت از نحــوه برخــورد اســت.  اصــاح و تربیــت اطفــال بلندتری

آینده زنان کارمند در سارنوالی استیناف والیت بامیان

ــارنوالی  ــدان زن در س ــدگاه کارمن ــه دی ــی ک ــم، زمان ــوع مه ــن موض ــاره ای در ب

ــان کارمنــد در  ــد کــه زن ــاور دارن اســتیناف والیــت بامیــان را پرســیدیم، آن هــا ب

ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان در آینــده زیــاد خواهــد شــد و بــه آینــده زنــان 

کارمنــد در ســارنوالی اســتیناف بامیــان را روشــن احســاس می کننــد. ولــی آیــا 

ایــن حضــور موثــر، »پررنــگ« و مهــم نیــز خواهــد بــود یــا خیــر؟ نظریــات متفــاوت 

۱. هامن، سواالت ۱۳ و ۱۴.



249بررسی وضعیت کارمندان زن در سارنوالی استیناف 

ــن اداره  ــد در ای ــان کارمن ــده زن ــه آین ــد ک ــا متعقدن ــر ار 50٪ آن ه ــت. بیش اس

ــد. ــود. لیکــن بقیه شــان برعکــس فکــر می کنن ــر و مهــم خواهــد ب موث

دو دلیــل عمــده گــروه اول، یکــی این کــه زنــان صادقانه تــر از مــردان کار 

زنــان  تعــداد  افزایــش  دوم  نیســتند.  متهــم  اداری  فســاد  بــه  و  می کننــد 

تحصیل کــرده نســبت بــه گذشــته اســت کــه زنــان بیشــری عاقمنــد بــه کار در 

ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان هســتند.

ــان از  ــت بامی ــتیناف والی ــارنوالی اس ــدان زن در س ــه، ٦٤٪ کارمن ــن هم ــا ای ب

وظیفــه شــانرضایت دارنــد.1 و ایــن بــرای آینــده روشــن و موثــر زنــان کارمنــدان 

ــد بخــش اســت.  ــان امی ــت بامی زن در ســارنوالی اســتیناف والی

نتیجه گیری

در مجمــوع ٦٤٪ کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان از شــغل 

ــل آن  ــتند. دلی ــان هس ــه دادن وظیفه ش ــه ادام ــد ب ــوده و عاقمن ــانراضی ب ش

ــی چــون خــود  ــن شــغل برای شــان اســت. مزیت های ــی ای موجودیــت مزیت های

کفایــی، ایجــاد و گســرش روابــط و شــناخت بهــر از اجتــامع اســت. در مقابــل، 

آن هــا بــا چالش هــای مثــل عــدم امنیــت جانــی، عــدم مصؤنیــت شــغلی و حجــم 

کاری زیــاد نیــز روبــه رو هســتند. 

ــر  ــدان غی ــر کارمن ــران و دیگ ــا، آم ــورد رییس ه ــدی از برخ ــدان  تاح ــن کارمن ای

اداری و غیــر مســلکی آن اداره تــا حــدی راضــی هســتند، امــا میــزان رضایــت آن 

هــا از ســارنواالن مــرد فقــط ٣5٪ اســت، از برخــورد قضــات محاکــم بســیار کــم 

ــال 59٪ و از  ــت اطف ــاح و تربی ــز اص ــدان مرک ــورد کارمن ــت، از برخ )27٪( اس

وکای مدافــع و مســاعدین حقوقــی 5٤٪ کــه باالتریــن میــزان اســت. 

کارمنــدان زن در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان دارای شــهرت نیــک 

ــر  ــده پررنگ ت ــن اداره در آین ــان در ای ــد کــه حضــور زن ــن باور ان ــر ای هســتند و ب

ــن اداره  ــان در ای ــده زن ــه آین ــد ک ــان معتقدن ــر از نصف ش ــد و بیش ــد ش خواه

ــت.  ــم اس ــر و مه موث

کا وضعیــت زنــان کارمنــد در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیــان نســبتا 

۱. هامن، سوال ۱۵.
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ــان  ــداد کم  ش ــن اداره و تع ــان در ای ــور اندک ش ــا حض ــت، ام ــش اس قناعت بخ

در پســت های کلیــدی )فقــط دو زن به حیــث آمــر اســت کــه هــر دو در بخــش 

خشــونت علیــه زنــان هســتند(، عــدم مصؤنیــت کاری، روحیــه مردســاالرانه 

ــی و  ــای عدل ــد در نهاده ــان کارمن ــه زن ــبت ب ــردم نس ــی م ــگاه منف ــود ن و وج

قضایــی از جملــه عواملــی اســت کــه باعــث کم رنگــی حضــور زنــان در ســارنوالی 

ــت. ــده اس ــان ش ــت بامی ــتیناف والی اس

پیشنهادات

بــرای بهــر شــدن وضعیــت زنــان کارمنــد در ســارنوالی اســتیناف والیــت بامیان، 

حضــور پررنــگ و موثــر زنــان در ایــن اداره و تشــویق زنــان بــرای پیوســن بــه ایــن 

اداره چنیــن پیشــنهاد می کنیــم:

1. توامنندسازی زنان در بخش عدلی و قضایی؛

2. ایجاد میکانیزم هایی برای مبارزه با آزار و اذیت زنان کارمند؛

٣. مدارای بیشر برای استخدام زنان در سارنوالی استیناف والیت بامیان؛

٤. ایجاد کودکستان در سارنوالی استیناف والیت بامیان. 

5. تدویــر برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی بــرای تغییــر نگــرش مــردم نســبت بــه 

نهادهــای عدلــی و قضایــی مخصوصــا ســارنوالی؛

٦. ایجاد محیط کاری مصئون.

7. دایــر کــردن برنامه هــای فرهنگــی، آموزشــی و اجتامعــی بــرای تغییــر دادن 

دیــدگاه مــردان نســبت بــه زنــان و جایــگاه آنــان در اجتــامع.

فهرست منابع 

الف: مقاله و گزارش

1: کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، دفــر ســاحوی بامیــان، »عوامل 

عــدم دسرســی زنــان به عدالــت در والیــت بامیــان«، 1٣97.

ــل  ــت مل ــات معاون ــر و هی ــوق ب ــرای حق ــد ب ــل متح ــی مل ــرنی عال 2: کمیش

متحــد در افغانســتان، »عدالــت از نــگاه زنــان افغــان: قضایــای خشــونت علیــه 

ــرار  ــیدگی ق ــورد رس ــم م ــای محاک ــری و فیصله ه ــق مینجی گ ــه از طری ــان ک زن
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ــل 2015. ــل، آپری ــد«، کاب ــه ان گرفت

ب: سایت های انرنتی

1: جالــزی، فرهمنــد، »زنــان افغــان خواهــان ســهمگیری در نهادهــای قضایــی 

شــدند«، وبســایت رادیو«دویچــه ولــه« )دری(.

https://www.dw.com

2. کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، دفــر ســاحوی بامیــان، »کارگاه 

ســه روزه ی نقــش ارگان هــای عدلــی و قضایــی در تامیــن حقــوق بــر«، لینــک:

https://www.aihrc.org.af/home/daily-reports/7613

ج: قوانین

1. اعامیه جهانی حقوق بر، مصوب 10 دسامر 19٤8، پاریس.

2: قانــون اساســی جمهــوری اســامی افغانســتان، شــامره مسلســل 818، 

کابــل، نــارش: وزارت عدلیــه، تاریــخ نــر 1٣82/11/8. 

ــون منــع خشــونت علیــه زن، منــر مسلســل 989، کابــل، نــارش: وزارت  ٣. قان

ــخ نــر: 1٣88/5/10. ــه، تاری عدلی

٤: قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال، منــر مسلســل 1280، کابــل، 

نــارش: وزارت عدلیــه، تاریــخ نــر: 10/9/1٣9٦.
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وضعیت زنان شاغل در مرکز بامیان

چکیده

تشــکیل  زنــان  را  جامعــه  یــک  جمعیــت  نصــف 

می دهنــد و ایــن غیــر قابــل انــکار اســت، امــا مشــکل 

ــایه  ــه در س ــم همیش ــن نی ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای اصل

ــامع و  ــود در اجت ــت خ ــد هوی ــوده و فاق ــر ب ــم دیگ نی

نقش هــای عمومــی بــوده اســت. شــاغل بــودن از 

یــک طــرف حضــور زنــان را در اجتــامع را نشــان داده و 

تقویــت می کنــد و از طــرف دیگــر، باعــث می شــود تــا 

آنــان اســتقال، حداقــل مالــی، کســب کنــد و در دراز 

ــه  ــان در صحن ــذاری آن ــر ک ــر تاثی ــه ب ــا ک ــدت یقین م

ــان در  ــور زن ــا حض ــتقیم دارد. ام ــر مس ــی تاثی عموم

ــاالر  ــنتی و مردس ــع س ــوص در جوام ــامع به خص اجت

ــن  ــود. در ای ــه می ش ــادی مواج ــع زی ــا موان ــوال ب معم

تحقیــق بــا مطالعــه مــوردی، وضعیــت زنــان شــاغل در 

ــود.  ــی می ش ــان بررس ــز بامی مرک

بزرگ تریــن تشــویق کننــدگان زنــان شــاغل خانــواده 

آن هــا بــوده و مهم تریــن انگیــزه آنــان نیــز کســب 

مهم تریــن  اســت.  اســتقال  داشــن  و  درآمــد 

خوبی هــای شــاغل بــودن گســرش روابــط و خــود 

کفایــی دانســته شــده و بزرگ تریــن مشــکات آن هــا 

نیــز مشــکات مالــی و عرف هــای ناپســند اجتامعــی 

ــت. ــده اس ــان ش بی

محیــط  از  بامیــان  مرکــز  در  شــاغل  زنــان  همــه   

کاری شــان راضــی بــوده و محیــط کاری مختلــط را بــر 

ــان از  ــق آن ــت مطل ــد. اکرثی ــح می دهن جداگانه ترجی

دانــش  حســنی،  معصومــه 

دانشــگاه  از  حقــوق  آموختــه 

خصوصــی بامیــکا و یکــی از 

برنامــه  آموخته هــای  دانــش 

کلینیــک حقوقــی و محکمــه 

متثیلــی منــع خشــونت در ســال 

2018 در موسســه حقــوق بــر 

و محــو خشــونت اســت. 



253وضعیت زنان شاغل در مرکز بامیان

شــغل و درآمد شــان راضی انــد و معتقد انــد کــه درآمــد باعــث شــده اعتــامد 

ــر  ــتغال ب ــه اش ــد ک ــد می کنن ــان تایی ــه آن ــد. هم ــش یاب ــا افزای ــس آن ه ــه نف ب

ــن  ــه ای ــد ک ــن نظر ان ــر ای ــان ب ــت آن ــت و اکرثی ــته اس ــر گذاش ــان تاثی روابط ش

ــوده و باعــث بهــر و زیاد تــر شــدن روابط شــان شــده اســت و  تاثیــرات مثبــت ب

شــاغل بــودن را ســبب بهــر شــدن جایــگاه اجتامعی شــان می داننــد. 

زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان به آینــده خــود و دیگــر زنــان شــاغل در ایــن خطــه 

ــاالری و  ــش مردس ــواد و کاه ــش س ــا افزای ــه ب ــد ک ــوده و معتقد ان ــبین ب خوش

زن ســتیزی، امــکان پیرفــت در مرکــز بامیــان زیــاد اســت.

 ایــن تحقیــق بــا نتیجه گیــری و پیشــنهاداتی بــرای بهــر شــدن وضعیــت فعلــی 

و آینــده زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان پایــان می یابــد. 

واژه  های کلیدی: زنان شاغل، درآمد، روابط، مرکز بامیان، شغل.

مقدمه

زنــان از یــک طــرف نصــف جمعیــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد و از طــرف دیگر 

ــا  ــتند. ب ــد آن هس ــردان فاق ــت م ــه اکرثی ــد ک ــص و توانایی هایی ان دارای خصای

توجــه بــه ایــن دو نکتــه حضــور زنــان در اجتــامع و شــاغل بودن شــان بــه نفــع 

همــه آحــاد جامعــه اســت. 

ــع و  ــن موان ــی یاف ــه در پ ــت ک ــی اس ــم و حیات ــت مه ــق از آن جه ــن تحقی ای

مشــکات زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان اســت و می خواهــد بــرای آن هــا راه حــل 

پیشــنهاد کنــد. از آن جایی کــه ایــن تحقیــق در برگیرنــده افــراد زیــاد و مختلــف 

ــد  ــت، می توان ــط...( اس ــی، محی ــت مدن ــنی، حال ــغلی، س ــاظ ش ــم از لح )اع

دارای جامعیــت قناعت بخــش بــوده و مشــکات اکرثیــت زنــان شــاغل را واضــح 

 ســازد. 

اهــداف اساســی ایــن تحقیــق ســه چیــز اســت: یکــی، یافــن مشــکات و 

چالش هــای زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان و ارایــه راه حــل بــرای آن هــا. 

دوم، بیــان کلــی وضعیــت زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان )اعــم از شــغل، محیــط، 

ــد، روابط...(  درآم
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سوم، ترسیم آینده زنان شاغل در مرکز بامیان

و  مقــاالت  از  پرســش نامه ها،  بــر  عــاوه  هــدف،  ســه  ایــن  بــرآوردن  بــرای 

ــه شــده اســت.  ــز اســتفاده بهین ــن حــوزه نی ــراد متخصــص در ای نوشــته های اف

همچنــان عــاوه بــر آن کــه مشــکات زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان را کاهــش 

خواهــد داد، زمینــه را بــرای ورود زنــان دیگــر در بــازار کار نیــز تســهیل خواهــد 

کــرد و مهم تــر از آن، آنــان خواهنــد توانســت کــه از دیــدگاه زنــان شــاغل فعلــی 

ــد.  ــزی کنن ــرح ری ــر ط ــای به ــده برنامه ه ــرای آین ــده و ب ــتفید ش مس

ایــن نوشــتار بــا بیــان کلیاتــی در مــورد زنــان شــاغل رشوع شــده و فرصت هــا و 

چالش هــای شــاغل بــودن زنــان در مرکــز بامیــان به صــورت فــرده و معلومــات 

خــارج از پرســش نامه ها بیــان شــده اســت. ســپس بــا تکیــه بــر معلومــات 

برگرفتــه از پرســش نامه ها، بــه عناویــن جزئــی روی آورده و بحــث کرده ایــم. 

تحــت عنــوان تاثیــرات شــاغل بــودن، از انگیــزه و مشــوق آنــان ســوال شــده و نیــز 

از تاثیــرات شــاغل بــودن بــر آنــان معلومــات ارايــه شــده اســت. بعــدا خوبی هــا، 

ــت.  ــده اس ــث ش ــان بح ــز بامی ــان در مرک ــودن زن ــاغل ب ــع ش ــکات و موان مش

مســأله بعــدی ، شــغل، محیــط کاری و درآمــد اســت کــه بــا تکیــه بــر معلومــات 

پرســش نامه ها و نیــز دیگــر منابــع دقــت و تامــل کافــی روی ایــن مســایل 

صــورت گرفتــه اســت و بــه بعضــی مــواد قانونــی موجــود در قوانیــن افغانســتان 

مرتبــط بــه ایــن موضوعــات نیــز اســتناد شــده اســت.

 روابــط بــرای زنــان بســیار مهــم اســت و اکــرث زنــان شــاغل در بســیاری از جاهــا 

ــاغل در  ــان ش ــا زن ــاره ب ــن ب ــد، در ای ــی مواجه ان ــا چالش های ــأله ب ــن مس در ای

مرکــز بامیــان نیــز گفتگــو شــده و نظریــات آنــان معکــس شــده اســت. آخریــن 

مســأله آینــده زنــان شــاغل در ایــن منطقــه اســت کــه مــورد بحــث واقــع شــده و 

ــه پایــان می رســد.  ــه پیشــنهادات ب ــا نتیجــه گیــری و اراي نوشــتار ب

زنان شاغل در مرکز بامیان

زنــان تــا یــک قــرن قبــل در بــازار کار چنــدان نقشــی نداشــتند و جنــگ جهانــی 

اول بهانــه ای بــرای زنــان شــد تــا از حصــار خانه هــا بیــرون شــده، وارد اجتــامع، 
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بــازار کار شــوند و شــاغل شــوند. 1

ــان شــاغل در کشــورهای پیرفتــه و توســعه یافتــه وضعیــت تقریبــا قناعــت   زن

ــا زنــان در  بخــش دارنــد، امــا در افغانســتان وضــع چنیــن نیســت. بدرفتــاری ب

افغانســتان بــه محیــط خانــه و روی جــاده خاصــه منی شــود، بلکــه بســیاری از 

زنــان کارمنــد در ادارات نیــز ار برخــورد ناشایســته شــکایت دارنــد.

 ناجیــه امتــر می گویــد: »بســیاری زنــان از تــرس و هــراس منی تواننــد بــه 

دفاتــر بیاینــد، زیــرا کســی بایــد امنیــت آن هــا را بگیــرد. زنــان خود شــان تفنــگ 

ندارنــد تــا از خــود محافظــت کننــد. حکومــت بایــد از آن هــا محافظــت کنــد کــه 

منی کنــد.« 2  خوش بختانــه ایــن مشــکل در مرکــز بامیــان چنــدان نیســت و زنــان 

شــاغل از ایــن بابــت مشــکل زیــاد ندارنــد، هرچنــد زنــان شــاغلی کــه در دفاتــری 

ــت  ــه وضعی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــف می رون ــاحات مختل ــه س ــد ب کار می کنن

ــی  ــی عموم ــواد و آگاه ــزان س ــت، می ــوب اس ــبتا خ ــان نس ــز بامی ــی مرک امنیت

بیشــر اســت و مــردم بــا مفاهیــم دموکراتیــک و حقــوق بــری آشــنایی دارنــد، 

زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان بیشــر از مراکــز بســیاری از والیــات دیگــر اســت، 

امــا ایــن حالــت در همــه نهادهــا و بخش هــا نیســت. به طــور مثــال حضــور زنــان 

در بخــش عدلــی و قضایــی بســیار پاییــن اســت. در تشــکیات وســیع محکمــه 

اســتیناف بامیــان، متــام قضــات و پرســونل محکمــه از مــرد هســتند و فقــط یــک 

ــه عنــوان قاضــی در تشــکیات اســت کــه ایــن خانــم حتــا یــک روز در  خانــم ب

بامیــان ایفــای وظیفــه نکــرده اســت و در کابــل می باشــد.٣ 

ــی  ــای عدل ــر نهاده ــه در دیگ ــت، بلک ــم نیس ــط در محاک ــکات فق ــن مش چنی

ــان: در  ــت بامی ــه والی ــت عدلی ــه ریاس ــود دارد. از جمل ــن وج ــز ای ــی نی و قضای

ایــن ریاســت بــا توجــه بــه ایــن کــه تشــکیات در بخش هــای مختلــف )آمریــت 

حقــوق، قضایــای دولــت، مســاعدت های حقوقــی و مرکــز اصــاح و تربیــت 

۱. برای معلومات بیشر در این مورد، ر.ک: پاملر، تاریخ جهان نو، ترجمه: ابوالقاسم طاهری.

۲. جالــزی، فرهمنــد، زنــان افغــان خواهــان ســهمگیری در نهادهــای قضایــی شــدند، دویچــه ولــه 

)روزنامــه(، تاریــخ دریافــت ســایت: ۱۳۹۸/۷/۲۰

https://www.dw.com/fa-af

۳. دفــر ســاحوی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان، عــدم دسرســی زنــان بــه عدالــت در والیــت 

بامیان، بامیــان، ۱۳۹۷، ص ۳.
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اطفــال( نزدیــک بــه 50 نفــر می باشــد، امــا عمــا مشــاهده می شــود کــه هیــچ 

خامنــی در ایــن تشــکیل به عنــوان کارمنــد و یــا مســاعد حقوقــی حضــور نــدارد. 

ایــن نهــاد یــک اداره کامــا مردانــه اســت. خامنــی مــدت کوتــاه در ایــن ریاســت 

مشــغول ایفــای وظیفــه بــود، امــا بــه علــت وجــود عوامــل )برخــورد ســلیقه ای و 

زن ســتیزی ریاســت، بی نظمــی، موجودیــت مشــکات زیــاد از طــرف ریاســت و 

فســاد( از ایــن اداره اســتعفا داد. فعــا بــه جــز یــک خانــم گارد، در مرکــز اصــاح 

ــت  ــال وضعی ــن ح ــا ای ــت.1 ب ــد نیس ــری کارمن ــچ زن دیگ ــال، هی ــت اطف و تربی

ــان  ــون زن ــد، چ ــر می رس ــه نظ ــش ب ــت بخ ــان رضای ــز بامی ــاغل در مرک ــان ش زن

در بخش هــای زیــادی فعال انــد و هــم در ادارات دولتــی و غیــر دولتــی کار 

ــتند.  ــاغل آزاد هس ــم دارای مش ــد و ه می کنن

ــن  ــد مســأله اســت. بزرگ تری ــان مرهــون چن ــان در مرکــز بامی ــودن زن شــاغل ب

حامــی، افزایــش ســواد جامعــه اســت. بامیــان یکــی از کانون هــای مهــم تعلیــم 

و  تربیــه در کشــور محســوب می شــود و ســاالنه افــراد زیــادی از ایــن دیــار وارد 

ــد.  ــب می کنن ــی کس ــم عمل ــای مه ــت آورده ــا دس ــوندو ی ــم می ش ــه عل عرص

افزایــش ســواد عمومــی تاثیــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم بــر مســایلی مختلفــی 

ــت.  ــامع اس ــان در اجت ــور زن ــا حض ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــته اس ــا گذاش ــر ج ب

ــردد.  ــه می گ ــوق اولی ــی از حق ــه آگاه ــر ب ــته منج ــا ناخواس ــواد حت ــش س افزای

آگاهــی از حقــوق زمینه ســاز وارد شــدن زنــان بــه اجتــامع می شــود، بــازار کار و 

ــوند. ــته می ش ــاغل گامش ــه مش ب

 آزادی یکــی از حقــوق اساســی هــر فــرد اســت و بــرای به دســت آوردن آن 

ــع  ــرای رف ــت. ب ــردان اس ــه م ــی ب ــتگی مال ــان وابس ــرای زن ــع ب ــن مان بزرگ تری

ایــن وابســتگی و کســب آزادی و اســتقال بســیاری از زنــان به شــغل و کار 

ــور  ــر حض ــن ام ــر ای ــل دیگ ــد. دلی ــان راضی ان ــروز از وضع ش ــد و ام وری آوردن

پررنــگ و معنــادار نهادهــا و مفاهیــم حقــوق بــری در مرکــز بامیــان اســت. در 

بامیــان مفاهیــم حقــوق بــری فقــط در ســیمینار های علمــی و ورکشــاپ های 

ــل  ــه داشــته و نســل تحصی ــردم نهادین ــان اکــرث م ــوده بلکــه در می ــروژه ای نب پ

کــرده بــه شــدت از آن متاثــر اســت. وجــود ایــن مفاهیــم در اذهــان عامــه باعــث 

۱. هامن، ص ۴.
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ــور تلقــی  ــر منف ــک ام ــو و ی ــان تاب ــان در مرکــز بامی ــودن زن شــده کــه شــاغل ب

ــچ  ــرای هی ــان ب ــودن زن ــا نیســت کــه شــاغل ب ــدان معن ــن ب ــد ای نگــردد. هرچن

ــدارد.  ــا آن مشــکل ن کســی مســأله ســاز نیســت و کســی ب

ــرای  ــد. ب ــز مواجه ان ــای نی ــع و چالش ه ــا موان ــان ب ــز بامی ــاغل در مرک ــان ش زن

اکرثیــت افــرادی کــه آگاهــی جامــع و خــوب از دیــن ندارنــد، شــاغل بــودن زنان، 

ــدان  ــا آن چن ــود و ب ــته می ش ــد نگریس ــل ب ــا حداق ــن و ی ــاف دی ــر خ ــک ام ی

ــه ارتباطــی  ــان هیــچ گون موافــق نیســتند. امــا بایــد پذیرفــت کــه دیــن داری زن

بــا بــی کاری یــا نداشــن اشــتغال اجتامعــی آنــان نــدارد. هامن گونــه کــه طبــق 

قوانیــن اســامی زنــان از اســتقال الزم برخوردارنــد و می تواننــد در متــام مــدت 

زندگــی مشــرک درآمد هــای خویــش را ذخیــره کــرده و بــرای هزینه هــای 

خویــش و آن چــه مایحتــاج و در شــان خــود می داننــد از همــران مطالبــه 
ــد. 1 ــز دارن ــان حــق اشــتغال ســامل را نی ــب، آن ــه همین ترتی ــد، ب کنن

 فقــره 1، مــاده 122 قانــون مدنــی افغانســتان می گویــد: »زوجــه بــدون اجــازه 

زوج یــا به غیــر مقاصــد جایــز ار مســکن خــارج گــردد.« از مفهــوم مخالــف ایــن 

ــزل  ــز از من ــد جای ــرای مقاص ــر زن ب ــه اگ ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــم قانون حک

بیــرون شــود، هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و طبیعــی اســت کــه کار کــردن یــک 

امــر جایــز اســت، پــس شــاغل بــودن از لحــاظ رشعــی و قانونــی هیــچ اشــکالی 

نــدارد و دیــن، خــود، مانــع زنــان بــرای شــاغل بــودن نیســت، امــا طبیعــی اســت 

ــان هســتند و  ــان کــه مخالــف کار کــردن زن ــن تفــاوت داشــته و آن کــه فهــم دی

آن را خــاف دیــن می داننــد، فهــم خاصــی از دیــن دارنــد و شــاید بــا اغراضــی 

آمیختــه باشــد. 

ســنت های ناپســند اجتــامع از دیگــر موانــع اشــتغال زنــان اســت. یکــی از ایــن 

ســنت ها، داشــن تصــور منفــی و بــد از زنانــی اســت کــه در بخش هــای عدلــی 

و قضایــی همچــون قوماندانــی، امنیــت، محاکــم، ســارنوالی... کار می کننــد و 

ــن امــر مســتثنا نیســت. در حــال حــارض بیشــر  ــز از ای شــغل وکالــت دفــاع نی

ــت  ــا محوری ــان شــاغل )ب ــی زن ــد، محمــد جــواد و شــاهمرادی، عصمــت، آســیب شناســی حقوق ۱. جاوی

ــواده، ســال پانزدهــم، شــامره ۶۰،  ــان و خان دســتگاه قضایــی(، فصلنامــه شــورای فرهنگــی اجتامعــی زن

ــص ۷۹ و ۸۰. ــتان ۱۳۹۲، ص تابس
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زنــان عــارض و متهــم در افغانســتان دست رســی بــه  وکیــل مدافــع ندارنــد.1 ایــن 

مشــکل در مرکــز بامیــان از آن لحــاظ حــاد اســت کــه وکیــل مدافــع زن بســیار 

ــان  ــز بامی ــی در مرک ــل زن ــچ وکی ــا هی ــا ســال گذشــته اص ــا ت کــم اســت و حت

نبــوده اســت. در یــک گــزارش آمــده اســت: »متاســفانه هیــچ وکیل مدافــع زن در 

چــوکات ایــن اداره )انجمــن مســتقل وکای مدافــع افغانســتان – دفــر ســاحوی 

بامیــان( حضــور نــدارد، یعنــی در ســطح متــام والیــت کــدام وکیــل مدافــع زن 

نیســت تــا قضایــای زنــان را پیــش بــرد و در قضایــای خشــونت و چــه بســا تجــاوز 

جنســی و دیگــر مــواردی کــه قربــان همیشــه یــک زن می باشــد، مجبــور اســت 

متــام قضیــه را بــا جزییــات آن بــه وکیــل مدافــع مــرد بگویــد و در اکــرث حــاالت 

زنــان بنــا بــه حیــا و موضوعــات اخاقــی دیگــر بســیاری از مــوارد را منی تواننــد 

بیــان کننــد.«2 قابــل ذکــر اســت کــه فعــا دو وکلیــل مدافــع زن، یکــی به حیــث 

ــد و  ــغول فعالیت ان ــور آزاد، مش ــری به ط ــان و دیگ ــور زن ــت ام ــد در ریاس کارمن

ایــن خــود نویــد دهنــده آینــده بهــر بــرای زنــان اســت، امــا کــم بــودن زنــان در 

نهادهــای عدلــی و قضایــی ریشــه در افــکار مــردم دارد و بایــد ایــن ســنت های 

ناپســند تغییــر کنــد. 

روحیــه مــرد ســاالری و زن ســتیزی از دیگــر موانــع زنــان شــاغل اســت. براســاس 

بررســی نهــاد تحقیقاتــی زنــان و کــودکان، چهــل و شــش درصــد زنــان از تــرس 

ــر  ــن بیان گ ــد.٣ ای ــه منی کنن ــه دادگاه هــا مراجع ــردان در خانواده های شــان ب م

حاکمیــت روحیــه مــرد ســاالرانه در اجتــامع اســت و تــا زمانــی کــه زنــان از ســوی 

مــردان خانــواده )اعــم از پــدر، شــوهر، بــرادر و یــا فرزنــد( مــورد مامنعــت و آزار 

ــد  ــوان امی ــوند، منی ت ــتبانی نش ــت و پش ــا حامی ــا حت ــد و ی ــرار گیرن ــت ق و اذی

داشــت کــه زنــان شــاغل وجــود داشــته باشــند و در بــازار کار بــا مــردان رقابــت 

کننــد. 

۱. نــوری، خلیــل، مشــکات دسرســی زنــان افغــان بــه عدالــت، بــی بــی ســی )بخــش فارســی(، تاریــخ 

ــایت: ۱۳۹۸/۷/۲۰. ــت س دریاف

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2008/07/080721_ram-women-justice.sht-

ml

۲. دفر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، پیشین، صص ۶ و ۷.

۳. نوری، پیشین.
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بــا بیــان ایــن کلیــات و آشــنایی کلــی از وضعیــت زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان، 

حــال می خواهیــم بــه معلومــات به دســت آمــده از پرســش نامه و تحلیــل آن 

بپردازیــم. 

تاثیرات شاغل بودن

پــر واضــح اســت کــه شــاغل بــودن تاثیراتــی دارد و نیــز خــود متاثــر از کســانی، 

چیزهایــی و یــا وقایعــی اســت. بــرای یافــن این کــه چــه کــس، چیــز و یــا واقعــه 

ــان در  ــوق آن ــزه و مش ــد، از انگی ــتغال روی بیاورن ــان به اش ــه زن ــده ک ــث ش باع

ــد  ــان درآم ــرای زن ــزه ب ــن انگی ــن و مهم تری ــم، بزرگ تری ــوال کردی ــر س ــن ام ای

بــوده اســت. ٣5٪ زنــان شــاغل گفته انــد کــه انگیــزه آنــان کســب درآمــد بــوده 

اســت.1 دومیــن مهم تریــن انگیــزه عاقه منــدی به شــغل بــوده کــه 2٤٪ را 

تشــکیل می دهــد. بهبــود وضعیــت زنــان بــا 18٪ و پیرفــت کــردن بــا 17٪ در 

ــان  ــل الگو ش ــا مث ــته اند ت ــز خواس ــر نی ــد. ٦٪ دیگ ــرار دارن ــدی ق ــای بع رتبه ه

ــان در بخش هــای مختلــف، وضعیــت  ــا اشــتغال زن ــوم اســت کــه ب باشــند. معل

زنــان بهبــود خواهــد یافــت و زنــان در آینــده بــا مشــکات کمــری دســت و پنجــه 

نــرم خواهنــد کــرد. بزرگ تریــن مشــوق زنــان شــاغل، خانــواده آن هــا بــوده اســت 

کــه در حقیقــت 52٪ را تشــکیل می دهــد. ایــن امــر می رســاند کــه خانواده هــا 

در مرکــز بامیــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه اشــتغال زنــان نــه تنهــا امــر بــد 

ــامع و خــود  ــواده، اجت ــت خان ــود وضعی ــث بهی ــی نیســت بلکــه باع ــر رشع و غی

ــود.  ــان می ش زن

یکــی از اعضــای خانــواده گزینــه مهــم دیگــر بــوده اســت کــه در ایــن جــا پــدر، 

ــد، جــز ایــن کــه گفتــه شــود،  ــه شــکل درصــدی مــی آی ۱. ایــن معلومــات و همــه معلومــات دیگــر کــه ب

همــه از پرسشــنامه هــای اخــذ شــده اســت کــه در ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن 

پرسشــنامه شــامل ۳۰ ســوال مــی شــود و همــه مســایل مهــم را در بــر مــی گیــرد و همــه آن چــه در ایــن 

مقالــه تحقیقــی بــه شــکل درصــدی میبینیــد، از همیــن پرسشــنامه گرفتــه شــده اســت. ایــن پرسشــنامه بــه 

زنــان شــاغل در جاهــای محتلــف، محیــط هــای متفــاوت، بــا ســنین محتلــف، مشــاغل گوناکــون و بــا ســواد 

و بــی ســواد. از ایــن لحــاظ ایــن تحقیــق یــک تحقیــق جامــع در مــورد همــه زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان 

مــی باشــد و یــک مــکان خــاص و یــا شــغل خــاص را در نظــر نگرفتــه اســت. قابــل ذکــر اســت کــه معلومــات 

گرفتــه شــده از ایــن پرسشــنامه در پاورقــی ذکــر نشــده و هرجایــی کــه درصــدی بیایــد، بــه جــز مــواردی کــه 

کــدام پاورقــی دیگــر بیایــد، معلومــات حتــام از همیــن پرسشــنامه مــی باشــد.
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ــاغل  ــان ش ــویق زن ــاوی در تش ــش مس ــا 12٪، نق ــدام ب ــر ک ــر ه ــادر و هم م

ــر  ــدودی تغیی ــا ح ــز ت ــردان نی ــه م ــت ک ــوان گف ــن می ت ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب دارن

ــن را  ــد ای ــی نبای ــدارد ول ــودن زنان شــان مشــکلی ن ــت داده و از شــاغل ب ذهنی

خیلــی وســیع تفســیر کــرد، امــا روزنــه ای بــرای فــردای بهــر اســت. در ٦٪ نیــز 

دوســتان مشــوق بوده انــد و ٦٪ دیگــر خود شــان مشــوق خــود بوده انــد و کســی 

آن هــا را تشــویق نکــرده اســت. 

شــاغل بــودن زنــان تاثیراتــی را به همــراه داشــته اســت. در ایــن تحقیــق 

ــود کــه  ــن ب ــورد ای ــن م ــا شــویم. اولی ــر مهــم آن را جوی خواســتیم کــه ســه تاثی

ــان  ــا ٤0٪ زن ــت. تقریب ــرده اس ــر ک ــدر تغیی ــته چق ــر به گذش ــان نظ ــط آن رشای

ــت  ــرده اس ــر ک ــاد تغیی ــته زی ــبت به گذش ــان نس ــه رشایط ش ــد ک ــاغل گفتن ش

ــوده اســت و  ــر متوســط ب ــان داشــتند کــه ســطح تغیی و حــدودا ٤0٪ دیگــر بی

ــت.  ــوده اس ــاد ب ــیار زی ــرات بس ــن تغیی ــه ای ــد ک ــر گفته ان ــر از 20٪ دیگ بیش

مــورد دوم در بــاره مثــت یــا یــا منفــی بــودن تغییــرات اســت کــه بیشــر از ٪90 

زنــان شــاغل ایــن تغییــرات را مثبــت ارزیابــی کــرده و گفته انــد کــه شــاغل بــودن 

باعــث شــده کــه آنــان امیدوار تــر از گذشــته شــده و مســتقل شــوند و وابســتگی، 

حداقــل مالــی، بــه دیگــران نداشــته باشــند. 

افزایــش آگاهــی، گســرش روابــط اجتامعــی و بــاال رفــن ســطح اعتــامد به نفس 

ــاغل  ــان ش ــر اار 10٪ زن ــد. کم ــت می باش ــرات مثب ــن تغیی ــوارد ای ــر م از دیگ

ایــن تغییــرات را منفــی دانســته و بزرگ تریــن دلیــل آن را نیــز رســیدگی کمــر 

ــه امــورات منــزل دانســته اند. ســومین مــورد ایــن بــود کــه خواســتیم  وناقــص ب

کــه نظــر زنــان شــاغل را در ایــن مــورد جویــا شــویم کــه مــردم در مــورد آنــان چــه 

ــورد  ــردم در م ــه م ــد ک ــر می کنن ــاغل فک ــان ش ــر از 50٪ زن ــد. کم ــور دارن تص

آنــان تصــور مثبــت و نیــک دارنــد امــا تقریبــا ٣0٪ دیگــر آنــان بــر ایــن باور انــد 

ــن  ــر ای ــر از 20٪ دیگ ــل بیش ــد. در مقاب ــی دارن ــور منف ــان تص ــردم از آن ــه م ک

زنــان معتقد انــد کــه تصــور مــردم بســتگی بــه میــزان ســواد آنــان دارنــد، افــراد 

بــا ســواد از زنــان شــاغل تصــور مثبــت دارنــد و افــراد محــروم از نعمــت ســواد نیــز 

تصــور منفــی و بــد دارنــد. 
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خوبی ها و مشکالت شاغل بودن زنان

»عدالــت منی توانــد جنســیتی تعریــف شــود«؛ ایــن اصلــی مهــم در حقــوق بــر 

معــارص و اســناد بیــن املللــی اســت.1 ایــن اصــل حقــوق بــری کــه همــه جهان 

ــودن  ــاغل ب ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــد، بیانگ ــتان آن را پذیرفته ان ــمول افغانس به ش

زنــان از لحــاظ حقوقــی هیــچ مشــکلی نــدارد و بــازار کار هــم بایــد عادالنــه باشــد 

و نبایــد بــر مبنــای عدالــت تعریــف شــود. از طــرف دیگــر، شــاغل بــودن باعــث 

اســتقال زنــان می شــود و زنــان به خاطــر وابســتگی مالــی مشــقت های زیــادی 

را متحمــل می شــوند. زنانــی کــه توســط اقــارب خــود متــرر گردیده انــد، 

ــه ایــن ادارات را  ــوان مراجعــه ب ــات و مصــارف ت ــدون در دســت داشــن امکان ب

ندارنــد کــه ایــن معمــول باعــث گردیــده اســت تــا اکرثیــت قضایــای زنــان اعــم از 

جزایــی )خشــونت( و حقوقــی جنبــه رســمی بــه خــود نگیــرد.2 واضــح اســت کــه 

ایــن مشــکل بــا شــاغل شــدن زنــان و کســب اســتقال مالــی، تــا حــد زیــادی 

ــر  ــاوه ب ــت. ع ــد داش ــزا خواه ــش به س ــت نق ــم عدال ــه و در تعمی ــش یافت کاه

ــان شــاغل و غیــر شــاغل نشــان داده کــه در  ایــن، مقایســه کیفیــت زندگــی زن

متــام ابعــاد کیفیــت زندگــی، زنــان شــاغل میانگیــن منــره ای بیشــر نســبت بــه 
ــد. ٣ ــان غیــر شــاغل به دســت آورده ان زن

ــود.  ــان شــاغل پرســیدیم، پاســخ ها چنیــن ب ــودن، از زن از خوبی هــای شــاغل ب

ــته اند.  ــودن دانس ــاغل ب ــی ش ــن خوب ــط را بزرگ تری ــرش رواب ــان گس ٣2٪ آن

طبیعــی اســت کــه بــرای زنانــی کــه در حصــار خانــه اســیر اند و غیــر از حویــش 

و قــوم چنــد همســایه در روســتا کســی را منی شناســد، آشــنا شــدن بــا افــراد و 

ــاغل  ــی ش ــن خوب ــن و بزرگ تری ــف، مهم تری ــای مختل ــف از جاه ــات مختل مقام

بــودن باشــد. 

مســتقل شــدن دومیــن مهم تریــن خوبــی شــاغل بــودن بیــان شــده اســت کــه 

در حقیقــت 2٤٪ را در بــر می گیــرد و ایــن می رســاند کــه اســتقال و گســرش 

روابــط از حیطــه تنــگ خانــواده چقــدر بــرای زنــان مهــم اســت. 

۱. جاوید، محمد جواد و شاهمرادی، عصمت، پیشین، ص ۸۴.

۲. دفر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بر افغانستان، پیشین، ص ۷.

۳. ترکمــن، ســوملاز و فتحــی، رسوش، تحلیــل اثرهــای اشــتغال زنــان بــر کیفیــت زندگــی آنــان، فصلنامــه 

علمــی – پژوهشــی زن و جامعــه، ســال هفتــم، زمســتان ۱۳۹۵، ص ۱۳.
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ــا ٪1٦  ــگاه اجتامعــی و افزایــش اعتــامد به نفــس هــر کــدام ب بهــر شــدن جای

ــن  ــی را مهم تری ــاد آگاه ــم ازدی ــر ه ــد. 12٪ دیگ ــرار دارن ــدی ق ــای بع در رده ه

ــته اند. ــودن دانس ــاغل ب ــی ش خوب

 از موانعــی کــه زنــان شــاغل بــا آن روبه رو انــد، ســوال کردیــم، 15٪ آنــان گفتنــد 

ــن خــود باعــث خرســندی  ــه رو نیســتند و ای ــع روب ــوع موان ــچ ن ــا هی ــان ب کــه زن

ــاغل  ــر ش ــزرگ به خاط ــش ب ــوع چال ــچ ن ــا هی ــاغل ب ــان ش ــه 15٪ زن ــت ک اس

بــا  آنــان  زنــان شــاغل گفته انــد کــه  روبــه رو نشــده اند. ٪85  شــدن/بودن 

موانعــی روبــه رو هســتند. 21٪ آنــان عرف هــای ناپســند اجتامعــی را موثرتریــن 

مانــع دانســته اند. 

ــوی  ــان از س ــتغال زن ــدادن به اش ــازه ن ــل و اج ــتیبانی فامی ــت و پش ــدم حامی ع

فامیــل را 17٪ ایــن زنــان ســد راه زنــان شــاغل دانســته اند. 10٪ زنــان شــاغل 

عــدم حامیــت دولــت از آنــان را مانــع عمــده می داننــد. دیگــران نیــز نبــود 

ــت در  ــدم مصونی ــاالری، ع ــرد س ــپورت، م ــط کاری،  ترانس ــتان در محی کودکس

محیــط کار و بی ســوادی را عمده تریــن موانــع زنــان شــاغل بیــان کرده انــد. 

از عیب هــای شــاغل بــودن جویــا شــدیم، چنیــن پاســخ دادنــد ٣5٪ زنــان 

شــاغل بــه ایــن باور انــد کــه شــاغل بــودن هیــچ نــوع بــدی نــدارد. ٪25 

دیگــر نارســیدگی به امــورات منــزل و  تربیــت فرزنــدان را بزرگ تریــن بــدی 

شــاغل بــودن می داننــد. کمــر شــدن روابــط را 15٪ آنــان بــدی شــاغل بــودن 

می داننــد. طبیعــی اســت کــه منظــور روابــط فامیلــی اســت چــون وقــت زیــادی 

ــب  ــان به مرات ــط زن ــتغال رواب ــا اش ــون ب ــط چ ــه کل رواب ــد و ن ــرای آن منی مان ب

ــد و  ــودن درآم ــم ب ــط کار، ک ــدن در محی ــز آزار دی ــران نی ــود. دیگ ــر می ش بیش

زیــاد بــودن کار، عــدم رســیدگی بــه درس هــا و فرامــوش کــردن دیگــر مهارت هــا 

را از بدی هــای عمــده شــاغل بــودن می داننــد.

ــا  ــه اص ــد ک ــان گفتن ــم، ٣5٪ آن ــوال کردی ــاغل س ــان ش ــکات زن ــاره مش درب

مشــکلی ندارنــد و ٦5٪ دیگــر بیــان داشــتند کــه مشــکات دارنــد و عمده تریــن 

مشــکات آنــان این هــا اســت: کارهــای منــزل، نداشــن دکان شــخصی، تبعیض 

ــن  ــی. عمده تری ــکات مال ــط کار و مش ــت در محی ــدم مصونی ــط کار، ع در محی

مشــکات زنــان شــاغل یــا مالــی بــود اســت و یــا هــم اداری. 
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ــد  ــر از 20٪  گفتن ــیدیم، بیش ــکات پرس ــن مش ــدن ای ــل شدن/نش ــاره ح در ب

کــه بلــه، مشکل شــان حــل شــده اســت، کمــر از ٤0٪ دیگــر گفتنــد کــه 

مشکات شــان کمــر شــده امــا کامــا حــل نشــده اســت و تقریبــا ٤0٪ دیگــر 

ــت.  ــی اس ــان باق ــان همچن ــه مشکات ش ــتند ک ــار داش اظه

ــد  ــد؟ بیشــر از ٤0٪ گفتن ــن مشــکات را حــل کن ــد ای ــه کــی بای پرســیدیم ک

ــن  ــر ای ــر از ٣0٪ ب ــن مشــکات رســیدگی کنــد، اضافه ت ــه ای ــد ب کــه دولــت بای

باور انــد کــه مؤسســات خیریــه بایــد ایــن مشــکات را حــل کننــد و مابقــی نیــز 

ــدارد.  ــل ن ــا راه ح ــان اص ــه مشکات ش ــد ک ــن نظر ان ــر ای ب

شغل و درآمد زنان شاغل

ــوع کار،  ــاوت متصــل اســت. ن ــا مســایل متف ــف و ب ــاد مختل اشــتغال دارای ابع

ــد و  ــم و موثر ان ــی مه ــایل خیل ــط کاری مس ــر محی ــه مهم ت ــاعات کار و از هم س

ــود.  ــر می ش ــنتی حیاتی ت ــع س ــأله در جوام ــن مس ــاغل ای ــان ش ــرای زن ب

از مســایل عمــده دیگــر رشوع شــغل اســت کــه معمــوال بــا موانــع زیــاد مواجــه 

می شــود. در ایــن بــاره نظریــات زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان  و موانــع و 

چالش هــای شــاغل شــدن از آنــان ســوال کردیــم. ٣0٪ گفتنــد کــه بــا مشــکلی 

ــزی  ــد و چی ــخ نداده ان ــوال پاس ــن س ــه ای ــا ب ــر اص ــدند. 20٪ دیگ ــه رو نش روب

ــان مشــکات  ــع آن ــن مان ــد کــه بزرگ تری ــز گفته ان ــد. بیشــر از 20٪ نی نگفته ان

مالــی بــود. مابقــی هــم کارهــای خانــه به خصــوص فرزنــدداری، عــدم آگاهــی، 

ــان  ــده در زم ــع عم ــی را موان ــند اجتامع ــنت های ناپس ــه کاری و س ــدم تجرب ع

شــاغل شدن شــان دانســته اند. 

ــه  ــر چ ــان دیگ ــار شغل ش ــه در کن ــیدیم ک ــان پرس ــز بامی ــاغل مرک ــان ش از زن

فعالیت هــای فرعــی انجــام می دهنــد، تقریبــا ٦0٪ آنــان کارهــای خانــه را نیــز 

انجــام می دهنــد. بیــش از ٣0٪ آنــان عــاوه بــر شــغل اصلی شــان، بــه دفــاع از 

حقــوق زنــان و فعالیت هــای اجتامعــی نیــز می پردازنــد و دیگــران نیــز در کنــار 

ــد. ــان می رون ــورس زب ــه ک ــا ب ــد و ی ــه می کنن ــان مطالع شغل ش

 قابــل ذکــر اســت کــه بــه مــوازات بــاال رفــن میــزان تحصیــات، از فشــار کاری 
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زنــان شــاغل کاســته می شــود.1 از نظــر  آنــان را در بــاره اهمیــت ســواد و تجربــه 

ــن  ــان ای ــر از 80٪ آن ــدیم. بیش ــا ش ــغل جوی ــظ ش ــت آوردن و حف ــرای به دس ب

ــران  ــد و دیگ ــم خواندن ــی و مه ــغل حیات ــظ ش ــت آوردن و حف ــرای به دس دو را ب

اهمیــت آن دو را متوســط دانســتند. 

بیشــر از ٤0٪ آنــان از شغل شــان بســیار زیــاد راضی انــد، میــزان رضایــت 

٣0٪ شــان متوســط اســت، زیادتــر از 20٪ آنــان از شغل شــان بســیار راضی انــد 

ــد. ــم راضی ان ــی ک و مابق

ــان در آن طبیعــی اســت  ــدن زن مصونیــت محیــط کاری و عــدم آزار و اذیــت دی

کــه تاثیــر بــی ســزایی در شــاغل شــدن زنــان و نیــز پیرفــت و شــگوفایی آنــان 

ــگاری  ــرم ان ــان در اداره را ج ــت زن ــت آزار و اذی ــور دول ــن منظ ــرای همی دارد. ب

کــرده اســت. مــاده 17 قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال بیــان مــی دارد: 

ــده  ــا مناین ــرد، خــود ی ــرار گی ــت ق ))هــرگاه زن و طفــل در اداره مــورد آزار و اذی

قانونــی او می توانــد بــه کمیتــه مبــارزه بــا آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در 

ــون چنیــن اســت:  ــز مــاده 19 هــامن قان ــد.(( و نی اداره مربوطــه شــکایت منای

))رســیدگی بــه شــکایت آزار و اذیــت کــه موجــب صدمــه بــر حیثیــت زن و طفــل 

ــا  ــتان کام ــت افغانس ــات دول ــی و اقدام ــن نگران ــود.(( ای ــا منی ش ــود، افش ش

ــای کاری  ــه محیط ه ــطوح کاری و هم ــام س ــان در مت ــت. زن ــول اس ــا و معق بج

ــت  ــر اس ــکل فراگی ــک مش ــی ی ــوند. آزار جنس ــر می ش ــی متاث ــاظ جنس از لح

ــی از آزار  ــت، نوع ــده اس ــزارش ش ــه گ ــان ک ــان، چن ــارم زن ــک چه ــل ی و حداق

ــه  ــت ک ــکل اس ــد.2  مش ــه کرده ان ــان تجرب ــای کاری ش ــی را در محیط ه جنس

ایــن گــزارش را در مــورد افغانســتان مقبــول دانســت. چنــان کــه یــک گــزارش 

داخــل کشــوری نیــز نشــان داده اســت کــه ایــن رقــم خیلــی پایین تــر از چیــزی 

۱. بابایــی فــرد، اســدالله، ســنجش تاثیــرات اشــتغال زنــان بــر خانــواده و روابــط اجتامعــی، زن در توســعه 

و سیاســت )نریــه(، دوره ۱۱، شــامره ۳، پاییــز ۱۳۹۲، ص ۴۴۲.

2. 10 big issues women face at work and what leaders can do to help, Date )browsed(: 

Oct. 24, 2019

https://www.catalyst.org/2017/01/19/10-big-issues-women-face-at-work-and-what-lead-

ers-can-do-to-help/
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اســت کــه در ایــن گــزارش ذکــر شــد. در گــزارش داخلــی، کــه توســط روزنامــه 8 

صبــح انجــام شــده و مفصــل می باشــد، چنیــن آمــده اســت: ))تقاضــا و خواســت 

ــر  ــادی ب ــیار زی ــی بس ــی و روان ــار روح ــث فش ــردان در ادارات باع ــروع م نام

ــل کار  ــاغل در  مح ــان ش ــد زن ــه 1،7 درص ــان چ ــردد. چن ــاغل می گ ــان ش زن

ــد  ــز معرف ان ــده ای نی ــد و ع ــرار گرفته ان ــیتی ق ــت جنس ــورد آزار و اذی ــود م خ

ــان  ــت.((1  از می ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــت جنس ــورد آزار و اذی ــان م ــه همکار ش ک

ــه نظــر می رســد چــون هــم داخــل  ــر ب ایــن دو گــزارش، دومــی بهــر و مقبول ت

کشــور انجــام شــده اســت و فقــط افغانســتان را در بــر می گیــرد و هــم ارقامــش 

ــا ایــن حــال، در مــورد محیــط کاری  ــوم می شــود. ب ــر معل ــه حقیقــت نزدیک ت ب

نظــر زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان چنیــن اســت. بیــش از 50٪ آنــان از محیــط 

کاری شــان بســیار زیــاد راضی انــد، ٣5٪ به حــد متوســط راضــی  و مابقــی 

بســیار راضی انــد. و ایــن می رســاند کــه وضعیــت محیــط کاری در مرکــز بامیــان 

بــرای زنــان شــاغل خیلــی امــن و خــوب اســت. 

ــاره محیــط  ــان شــاغل در مرکــز بامیــان را در ب در ادامــه ســوال قبلــی، نظــر زن

مختلــط و جداگانــه  پرســیدیم، 7٣٪ آنــان ارجحیــت را بــه محیــط مختلــط دادنــد 

و دالیل شــان افزایــش رقابــت بیشــر اســت تــا باعــث ســازگاری و تغییــر دیــدگاه 

مــردان می شــود، جنــدر مراعــات می شــود، رفــع بعضــی مشــکات توســط 

مــردان و بهــر پیرفــن کارهــا. در مقابــل 27٪ دیگــر محیــط جداگانــه را 

ــت.  ــودن اس ــر ب ــان راحت ت ــل آن ــا دلی ــد و تنه ــح می دهن  ترجی

ــل  ــی از دالی ــت و یک ــتغال اس ــل اش ــن دلی ــد بزرگ تری ــه درآم ــت ک ــح اس واض

ــه  ــکلی ک ــت. مش ــد اس ــرد و زن( درآم ــم از م ــاغل )اع ــراد ش ــه اف ــی هم اساس

وجــود دارد ایــن اســت کــه زنــان شــاغل معمــوال کم تــر از مــردان معــاش 

دریافــت می کننــد. در ســال 2018 میــادی، زنــان شــاغلی کــه متــام وقــت کار 

کردنــد در مقابــل 1 دالــری کــه مــردان درآمــد داشــتند، فقــط 82 ســنت درآمــد 

ــه ۸  ــی(، روزنام ــم و پایان ــمت نزده ــتان )قس ــی افغانس ــاغل در ادارات دولت ــان ش ــت زن ــی وضعی ۱. بررس

ــایت: ۱۳۹۸/۷/۲۴. ــت س ــخ دریاف ــح، تاری صی

https://8am.af/j8am/index.php?option=com_content&view=article&id=11399:1389-02-

12-18-26-58&catid=58&Itemid=308
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داشــتند و ایــن 18٪ اختــاف در درآمــد مــردان و زنــان را نشــان می دهــد. 

ولــی ایــن ارقــام شــاید بــرای کوچــک کــردن ارقــام و غیــر واقعــی نشــان دادن 

ارقــام دیگــری باشــد کــه قابــل اعتامد تــر اســت. مطابــق گزارشــی کــه در طــول 

ــدازه  ــان فقــط به ان ــان و مــردان شــاغل را بررســی کــرده، زن 15 ســال درآمــد زن

٤9٪ درآمــد مــردان درآمــد داشــته اند.1 هرچنــد مطابــق مــاده 22 قانــون 

اساســی کشــور، هــر نــوع تبعیــض میــان زنــان و مــردان ممنــوع بــوده و هــر دو 

ــی در اجتــامع واقعیــت بخشــی  ــد ول ــگاه برابر ان ــون دارای جای در پیــش گاه قان

قوانیــن مشــکل بــوده و منی تــوان همــه را مجبــور کــرد کــه به زنــان شــاغل هــم 

بــه هــامن انــدازه ای معــاش بدهنــد کــه به مــردان می دهنــد و ایــن کار تــا هنــوز 

ــان  ــت زن ــزان رضای ــاده اســت. از می ــز جــا نیافت ــع دموکراتیــک نی ــا در جوان حت

ــود.  ــن ب ــم و جواب هــا چنی ــان از درآمد شــان ســوال کردی شــاغل در مرکــز بامی

رضایــت کمــر از ٦0٪ آنــان از درآمد شــان متوســط اســت، در حــدود 20٪ شــان 

دیگــران  و  راضی انــد  زیــاد  بســیار  آنــان   ٪10 از  بیــش  راضی انــد،  زیــاد 

ــان  ــد ت ــرصف درآم ــوه م ــا از نح ــه آی ــود ک ــن ب ــر ای ــوال دیگ ــد. س ــم راضی ان ک

ــود  ــن ب ــد و دلیل شــان ای ــد کــه راضی ان راضــی هســیتد؟ در پاســخ 85٪ گفتن

ــن و  ــکات م ــده مش ــل کنن ــه ح ــن ک ــم ای ــا ه ــد و ی ــره می کن ــم را پ ــه مرصف ک

خانــوده ام اســت، امــا 15٪ دیگــر از درآمد شــان راضــی نیســتند و تنهــا دلیــل آن 

ــد.  ــت منی کن ــان را کفای ــرصف خودش ــا م ــان حت ــه درآمد ش ــت ک ــن اس ای

در مــورد نقــش درآمــد در بــاال بــردن اعتــامد بــه نفــس نظــر زنــان شــاغل در مرکــز 

ــر از ٣5٪  ــت، کم ــر اس ــاد موث ــه زی ــد ک ــت. ٤5٪ می گوین ــن اس ــان چنی بامی

بســیار زیــاد موثــر اســت، تقریبــا 10٪ گفته انــد کــه کــم موثــر اســت و دیگــران 

نیــز گفته انــد تاثیــر آن متوســط اســت. 

ــدر  ــواده چق ــت خان ــان در وضعی ــد زن ــه درآم ــود ک ــن ب ــق ای ــر تحقی ــوال دیگ س

موثــر اســت. کمــر از 50٪ زنــان شــاغل گفتنــد کــه بســیار زیــاد موثــر اســت، 

20٪ گفته انــد کــه میــزان تاثیــر آن متوســط اســت، بــه نظــر تقریبــا 20٪ آنــان 

1. Pay equity and discrimination, Date )browsed(: Oct. 24, 2019.

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.WORK.FE.ZS?view=chart
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ــر دارد. ــد کــه کــم تاثی ــز گفته ان ــی نی ــر دارد و مابق ــاد تاثی زی

ــش از  ــر. بی ــا خی ــد ی ــم دران ــی ه ــان تجارت ــدام پ ــیدیم ک ــاغل پرس ــان ش از زن

ــد و پان های شــان شــامل ســاخن  ــی دارن ــان تجارت ــد کــه پ ــان گفتن ٦0٪ آن

ــوان می شــود،  ــاس فروشــی و مارکیــت مجهــز مخصــوص بان دکان، رشکــت، لب

ــم  ــن آن را ه ــل نداش ــد و دلی ــی ندارن ــد پان ــان گفته ان ــر از ٤0٪ ش ــا کم ام

بعضی های شــان مشــکات مالــی عنــوان کردنــد. 

زنان شاغل و روابط

طبیعــی اســت کــه اشــتغال باعــث می گــردد تــا انســان به دیگــر کارهــای کمــر 

ــه خصــوص در جوامــع  ــردان، ب ــرای م ــن مســأله ب ــا ای ــد، ام رســیدگی می توانن

ســنتی، چنــدان مشــکل ســاز نیســت ولــی در مقابــل بــرای زنــان یــک مشــکل 

بــزرگ اســت. زنــان از یــک طــرف بایــد شــغل را بــه پیــش برنــد و در عیــن حــال 

ــه هــم رســیدگی کننــد، فرزنــدداری هــم بکننــد و روابــط  ــه امــورات خان بایــد ب

فامیلــی را هــم نگــه دارنــد و عــاوه بــر این هــا کارهــای دیگــری نیــز اســت.

 نقش هــای متفــاوت، اثرهایــی متفــاوت بــر ایــن زنــان می گــذارد. از یــک ســو، 

ــاط  ــا نق ــر ب ــنایی بیش ــی، آش ــات اجتامع ــش تعام ــبب افزای ــت س ــن اس ممک

ضعــف و قــوت خــود، امــکان مقایســه ویژگی هــا و توانایی هــای ذهنــی و 

ــع  ــا واق ــان ب ــود آن ــبب می ش ــه س ــت آورد ک ــران را به دس ــا دیگ ــود ب ــمی خ جس

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــکات خ ــع مش ــرای رف ــری ب ــی بیش ت بین

ــرار  ــم ق ــا ه ــارض ب ــا در تع ــن نقش ه ــت ای ــن اس ــی ممک ــر، گاه ــوی دیگ از س

ــد و شــواهدی از فشــار و تنــش روانــی دیــده شــود و ســامت و ســازگاری  گیرن

آنــان را تهدیــد کنــد.1 از آن جایی کــه زنــان ذاتــا بیشــر از مــردان بــه نقش هــای 

ــع  ــز، به خصــوص جوام ــه نی ــد و از طــرف دیگــر جامع ــل دارن ــه متای داخــل خان

ــط  ــان شــاغل بیشــر رواب ــان دارد، فشــار کاری زن ــی از آن ــن توقع ــنتی، چنی س

ــن  ــد و در ای ــرار می ده ــعاع ق ــت ش ــان را تح ــه داری ش ــا و خان ــی آن ه اجتامع

زمینه هــا بــرای آن هــا تعــارض ایجــاد می کنــد.2 از زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان 

۱. ترکمن، سوملاز و فتحی، رسوش، پیشین، ص ۱۵.

۲. بابایی فرد، اسدالله، پیشین، ص ۴۴۴.
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ــوده اســت، تقریبــا ٦0٪  ــر روابــط تــان چطــور ب پرســیدیم کــه تاثیــر اشــتغال ب

آنــان گفته انــد کــه تاثیــر آن زیــاد بــوده، بیــش از ٣0٪ آن را بســیار زیــاد و 

دیگــران نیــز آن را متوســط دانســته اند.

ــر از  ــر و رسدت ــان کم ــط این ــه رواب ــده ک ــث ش ــودن باع ــاغل ب ــا ش ــیدیم آی پرس

ــر ایــن  ــان منفــی بــوده و حتــا بعضی هــا ب گذشــته شــده باشــد. پاســخ 80٪ آن

ــا ٪20  ــت، ام ــده اس ــان ش ــش روابط ش ــث افزای ــدن باع ــاغل ش ــه ش ــد ک باور ان

ــان  ــی و رسدی روابط ش ــث کم ــودن باع ــاغل ب ــه ش ــد ک ــن باور ان ــر ای ــر ب دیگ

ــته اند. ــت دانس ــی وق ــل آن را ضیق ــن دلی ــت و بزرگ تری ــده اس ش

ــگاه  ــر جای ــودن ب ــاغل ب ــر ش ــاره تاثی ــان در ب ــز بامی ــاغل در مرک ــان ش ــر زن  نظ

ــیار  ــر را بس ــن تاثی ــان ای ــر از 50٪ آن ــته و کم ــت دانس ــان را  مثب اجتامعی ش

زیــاد دانســته اند و بیــش از ٤0٪ آن را زیــاد گفتــه و دیگــران نیــز آن را متوســط 

ارزیابــی کرده انــد.

همــه پاســخ دهنــدگان نقــش شــاغل بــودن را در تحکیــم و رفعــت جایــگاه 

اجتامعــی زنــان عالــی دانســته و اکرثیــت گفته انــد گــه ایــن امــر باعــث 

گســرش روابــط، بیشــر شــدن احــرام مــردم و خــود کفایــی مالــی شــده اســت. 

واضــح اســت کــه اشــتغال زنــان، بــه خصــوص در جوامــع ســنتی، بــا چالش هــای 

مواجــه اســت امــا هیــچ کــس منی توانــد نقــش آن را در تحکیــم و مهم تــر از آن 

ــگاه اجتامعــی منکــر شــود.  در رفعــت جای

آینده زنان شاغل در مرکز بامیان

ــم  ــا روی ه ــد، ام ــر می رس ــوب به نظ ــان خ ــز بامی ــد در مرک ــان هرچن ــده زن آین

ــط کاری،  ــر محی ــد. در ه ــط کاری روبرو ان ــای در محی ــا چالش ه ــان، ب ــه زن رفت

ــرای به دســت آوردن ماموریت هــای محســوس و  ترفیــع  ــرای شــاغلین روابــط ب ب

ــه مهــم  ــع در وظیف ــت برای ترفی ــان شــاغل داشــن حامی ــرای زن مهــم اســت. ب
ــد. 1 ــن نعمــت محروم ان ــا معمــوال از ای اســت، ام

از زنــان شــاغل پرســیدیم کــه در کــدام بخش هــا نیــاز به همــکاری دارنــد؟ 

حــدودا ٤5٪ آنــان در بخــش آموزشــی نیــاز دارنــد، ٤0٪ شــان در بخــش مالــی 

1. 10 big issues women face at work and what leaders can do to help, ibid.
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و مابقــی نیــز در بخــش بازاریابــی نیــاز بــه همــکاری دارنــد. پــس اگــر آنــان در 

ایــن زمینــه حامیــت شــوند و حتــا بــرای آموخــن بــه کشــورهای خــارج فرســتاده 

ــود. ــد ب ــان باور من ــن زن ــده روش ــوان به آین ــوند، می ت ش

ــان  ــر از 15٪ ش ــدیم، کم ــان را جویاش ــز بامی ــاغل در مرک ــان ش ــای زن نگرانی ه

گفتنــد کــه هیــچ نگرانــی ندارنــد، امــا بیــش از 85٪ آنــان گفتند کــه نگرانــی دارند 

ــای  ــدید و فرصت ه ــت ش ــکاری، رقاب ــت، بی ــان امنی ــن نگرانی های ش و عمده تری

شــغلی کــم و بی عاقگــی مــردم اســت. منظــور از بــی عاقگــی مــردم، بــی 

ــان آن را تولیــد می کننــد.  ــه کارهــا و محصوالتــی اســت کــه زن عاقگــی ب

ســوال دیگــر آینــده خــود و دیگــر زنــان شــاغل مرکــز بامیــان را چگونــه 

می بیننــد؟ همــه پاســخ دهنــدگان آینــده را خــوب دانســته کــه مهم تریــن 

دالیل شــان امــکان پیرفــت، کاهــش مــرد ســاالری و روحیــه زن ســتیزی و 

افزایــش ســواد اســت. 

نتیجه گیری

زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان بــا چالش هایــی زیــاد مواجــه نیســتند و بزرگ ترین 

مشــکات آنــان مالــی، امــورات منــزل و تبعیــض اســت، امــا اکرثیــت مطلــق آنــان 

از شــاغل بــودن  و شغل شــان راضــی  هســتند. اکرثیــت مطلــق آنــان تغییراتــی را 

کــه به خاطــر شــاغل بودن شــان رخ داده را مثبــت دانســته و همه شــان بــر ایــن 

باور انــد کــه وضعیت شــان نظــر بــه گذشــته بهــر شــده اســت. خانــواده بهریــن 

حامیــان و تشــویق کننــدگان آنــان بــوده و انگیــزه اکرثیــت آنــان کســب درآمــد و 

عاقــه به شــغل بــوده اســت.

رضایــت همــه زنــان شــاغل از محیــط کاری شــان مایــه خرســندی بــوده و نویــد 

ــط را  ــط مختل ــردن در محی ــان کار ک ــت آن ــت. اکرثی ــوب اس ــده خ ــده آین دهن

ــد را در  ــش درآم ــد. نق ــادی می دانن ــای زی ــد و آن را دارای مزای ــح می دهن  ترجی

ــی را یکــی از  ــی کــرده و خــود کفای ــت ارزیاب ــه نفــس مثب ــاال رفــن اعتــامد ب ب

مهم تریــن خوبی هــای شــاغل بــودن دانســته اند. 

متــام زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان بــر ایــن باور انــد کــه اشــتغال بــر روابط شــان 

ــش  ــان نق ــه این ــته اند. هم ــت دانس ــت  آن را مثب ــت و اکرثی ــته اس ــر گذاش تاثی
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ــرده و  ــی ک ــم ارزیاب ــی را مه ــگاه اجتامع ــع جای ــم و ترفی ــودن در تحکی ــاغل ب ش

ــی  ــی مال ــان و خــود کفای ــه آن ــردم ب ــط، بیشــر شــدن احــرام م گســرش رواب

ــان  ــردم از آن ــه م ــد ک ــن نظر ان ــر ای ــان ب ــت این ــته اند. اکرثی ــون آن دانس را مره

ــد.  تصــور مثبتــی دارن

امنیــت و بیــکاری بزرگ تریــن دغدغه هــای آنــان را در مــورد آینــده تشــکیل 

می دهــد ولــی همــه بــه آینــده  امیــدوار هســتند و اگــر در بخش هــای کــه نیــاز 

ــده بهــر  ــه آن هــا کمــک شــود، آین ــی ب ــی و بازاریاب ــی آمــوزش، مال ــد یعن دارن

خواهنــد داشــت. دالیــل دیگــری خــوش بینی شــان کاهــش مردســاالری و زن 

ســتیزی و افزایــش ســواد اســت.

ــان  ــت و آن ــش اس ــت بخ ــان رضای ــز بامی ــاغل در مرک ــان ش ــت زن در کل، وضعی

از شــغل، محیــط کاری، درآمــد و روابط شــان راضــی بــوده و بــه آینــده نیــز 

ــه  ــان در صحن ــرده تر زن ــر و گس ــور بیش ــه حض ــوان ب ــس می ت ــبین اند. پ خوش

ــود.  ــدوار ب ــک امی ــده نزدی ــاغل آزاد در آین ــامع، ادارت و مش اجت

پیشنهادات

بــرای بهــر شــدن وضعیــت فعلــی زنــان شــاغل در مرکــز بامیــان، کمــر شــدن 

دغدغه های شــان و نیــز بــرای داشــن یــک آینــده خــوب، مــوارد زیــر پیشــنهاد 

می شــود.

ــاغل  ــان ش ــورد زن ــردم در م ــدگاه م ــر دی ــت تغیی ــی جه ــی آموزش 1: برنامه های

ــر شــود. دای

2: برای زنان شاغل برنامه های آموزشی برگزار شود.

٣: زنان در سطح رهری در ادارات قرار گیرند.

٤: کمک های مالی به زنان دارای مشاغل آزاد صورت گیرد.

5: بــرای جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان در محیــط کاری، بایــد میکانیزم هایــی 

ســنجیده شــود و برنامه هایــی دایــر گــردد.

٦: در ادارات کودکستان ایجاد شود.

ــان در نظــر  ــرای آن ــی ب ــان در ادارات، امتیازات ــول شــدن زن ــرای بیشــر قب 7: ب

گرفتــه شــود.
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8: در بــاره  ترانسپورت شــان تدابیــری اتخــاذ شــود و اگــر در ادارت دولتــی 

اســت، بــرای زنان ترانســپورت رایــگان در نظــر گرفتــه شــود.

ــه دخــران و  ــا ب ــرد ت ــا خانواده هــا صــورت گی ــی ب 9: برنامه هــا و گردهامیی های

زنان شــان اجــازه دهنــد و تشــویق کننــد کــه شــاغل شــوند.

بــرای  و کمک شــان  زنــان  تقویــت  شــناختی جهــت  روان  برنامه هــای   :10

ــردد. ــر گ ــود دای ــود خ ــراز وج ــز اب ــی و نی ــط اداری و اجتامع ــا محی ــاق ب انطب

11: رستورانت ها و مارکیت های مخصوص بانوان ایجاد شود.
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