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HUMAN RIGHTS & ERADATION OF VIOLANCE ORGANIZATION  

Training and Empowerment of Young Advocates Professional Advocates in 

Afghanistan 

 موسسه حقوق بشر و محو خشونت 

 آموزش و توانمند سازی وکالی جوان افغانستان 

 

 آزار و اذیت زنان و دختران در شبکه های اجتماعی در افغانستان

 

 نویسنده: گلچهره شریفی 

 والیت دایکندی 

 ۱۳۹۹سال  

 

حقوق دانشگاه ناصر خسرو والیت دایکندی است. خانم شریفی یکی    ای دانشکده  گل چهره شریفی دانش آموخته

در مٔوسسه   ۲۰۲۰از اشتراک کننده های کلینیک حقوقی و محکمه تمثیلی حقوق بشر و محو خشونت در سال  

 حقوق بشر و محو خشونت بوده است.
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 چکیده

قسمی که میزان کاربران انترنت در سراسر دنیا به بیشترین میزان خود رسیده است بخصوص در افغانستان که جز جهان  

سوم محسوب می شود نیز کاربران شبکه های اجتماعی رو به افزایش است و تحقیقات اندکی که روی آزار واذیت زنان 

رفته است نشان می دهد که به طور میانگین زنان و دختران  و دختران در شبکه های اجتماعی درمرکز دایکندی صورت گ

در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به 

تماعی خصوص در بین قشر جوان و تحصیل کرده بسیار رایج بوده و رو به افزایش می باشد و معمول ترین شبکه های اج

که مورد استفاده قرار می گیرد شبکه فیسبوک و و اتسپ می باشد که معموالً به هدف ایجاد ارتباط با دوستان و اقارب 

استفاده می شود. هم چنان استفاده ای معمول دیگر آن ابراز نظر و بیان عقاید و اندیشه های کاربران می باشد که به طور  

 به این منظور استفاده می شود.  خاص از شبکه اجتماعی فیسبوک بیشتر

بر اساس یافته های تحقیق معمول ترین انواع آزار و اذیت های که دختران و زنان در شبکه های اجتماعی و فضای  

مجازی با آن رو به رو هستند عبارت اند از: مزاحمت های تلیفونی/ ارسال پیام ها، نشر و پخش تصاویر و اطالعات 

تهدید ای شخصی،  نشر  های به  درخواست  اخالقی،  غیر  موضوعات  حاوی  اطالعات  و  تصاویر  ارسال  اطالعات،  ن 

نامشروع، توهین، تحقیر، هک شدن آیدی و تهدید به آن، صدمات عاطفی و روانی که از دوست شدن و اعتماد کردن با 

ذیت ها حضور زنان و دختران  افراد نا درست در شبکه های اجتماعی دامنگیر آنها می باشد و ده ها نوع دیگر از آزار و ا 

 را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تهدید می کنند. 

چنانچه آزار و اذیت خیابانی و کوچه ای پیامد های ناگواری را برای زنان و دختران در پی داشته، آزار و اذیت در شبکه 

ی که باعث آزار و اذیت و ایجاد محدودیت های اجتماعی نیز پیامد های تلخی را برای آنان در بر دارد. مهمترین عوامل

ها و چالش های مختلف فرا روی حضور زنان و دختران در شبکه های اجتماعی می شود، نبود فرهنگ استفاده از شبکه 

های اجتماعی است و همچنان بیسوادی، وجود تبعیض و تعصب بین زن و مرد، محسوب نمودن زن به عنوان جنس دوم، 

مشکالت روانی و همچنان بدبینی ها نسبت به ورود زنان به شبکه ها یا فضای مجازی از عوامل   ضعف شخصیتی افراد،

 دیگری می باشند که فعالیت و حضور زنان را در فضای مجازی محدود ساخته است.

فضای  از طرفی هم این آزار و اذیت ها باعث می شود که دختران و زنان در استفاده از شبکه های اجتماعی و حضور در  

مجازی احساس ناامنی کرده بیشتر اوقات آن گونه که باید، حضور نمی یابند، در موضوعات مختلف ابراز نظر نمی کنند،  

 و حتی اکثر شان با هویت های مستعار در این شبکه ها فعالیت دارند.

آزار و اذیت، زنان، دختران، شبکه های اجتماعیواژگان کلیدی:   
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 مقدمه 

انترنت از جمله وسایل ارتباطی نوین است که در جریان سالهای اخیر مورد نظر تعداد قابل مالحظه ای از جوانان قرار  

گروه ها، برای تمامی تحصیل کرده ها و غیر    گرفته است. انترنت به عنوان یک ابر رسانه برای تمامی اقشار، طبقات،

دارای برنامه ها و اطالعاتی می باشد که هر فرد یا گروه و طبقه ای   تحصیل کرده ها، زنان و مردان، اطفال و جوانان

ضرورت و نیاز خود از آن بهره برداری می کند. در عصر حاضر فناوری اطالعات از جمله انترنت     به فرا خور توانایی،

 تمام شؤن زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تحت شعاع قرار داده است.  

ذشته ارتباطات خیلی دشوار و طاقت فرسا بود، اما طی چند دهه اخیر پیشرفت تکنالوژی باعث سهولت  از آنجایکه در گ

در ارتباطات و انجام کار ها در مدت زمان خیلی اندک شده است. مانند انترنت که تقریباً دو دهه می شود که مورد توجه 

 گاهاً ممکن است آثار منفی پی داشته باشد.که  همگان مخصوصأ جوانان، اقشار و طبقات دیگر قرار گرفته است

متأسفانه در کنار حضور گسترده ای دختران و زنان در فضای مجازی، شاهد سلب امنیت از این قشر هستیم. امری که  

در سطح جهانی نیز برای فعالین حقوق بشر نگران کننده است. آزار و اذیت، انتشار تصاویر خصوصی و تحقیر شخصیت 

 ت هایی است که در فضای مجازی باالخص انترنت علیه جنس مؤنث ارتکاب می یابد. از جمله خشون

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است، نشان می دهد که امروزه زنان و دختران نسبت به کوچه و خیابان بیشتر در شبکه 

اذیت قرار می گیرند. به گونه ای که تعداد زیادی از زنان و آزار و  افغان از شبکه های   های مجازی مورد  دختران 

. و این رویکرد باعث شده است که زنان از آزادی،  (af-https://www.dw.Com/faاجتماعی به شدد شکایت دارند )

اشند. زنان فعال شبکه و آزادی بیان و آزادی اجتماعی خود باز بمانند و حق ابراز نظر در شبکه های اجتماعی را نداشته ب

های اجتماعی با هویت های مستعار وارد فضای مجازی می شوند و حتی از حقوقی که در قانون اساسی افغانستان و 

قانون اساسی افغانستان به   ۲۲اسناد بین المللی برای آنان ذکر شده است را نیز از آنان سلب می نماید. در حالی که ماده  

: هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع می باشد. اتباع افغانستان اعم از زن و  صراحت بیان داشته است که

قانون مذکور نیز صراحت دارد: آزادی حق طبیعی   ۲۴مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایت مساوی می باشند. ماده  

م می گردد حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان است، این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظی

 (۱۳۸۳، قانون اساسی، ۲۴و  ۲۲مواد انسان از تعرض مصٔوون است. )
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 مبحث اول: آزار و اذیت و موقف قوانین در برابر آن 

پذیر، حتی در  ها در برابر زنان و دختران است. زنان به عنوان قشر آسیب  خشونتآزار و اذیت یکی از شایع ترین نوع  

ی افغانستان نیز از گذشته   شوند. زنان در جامعه   جوامع پیشرفته به انواع مختلف قربانی خشونت و آزار و اذیت جنسی می

اند. چه زنانی که در   و اذیت قرار گرفتههای متفاوت مورد آزار  ها و موقفها تا به امروز تحت عناوین مختلف در مکان

های تعلیمی و تحصیلی هستند، همه با تهدید، آزار و اذیت جنسی  خانه و چه زنانی که بیرون از خانه در وظیفه، یا مکان

از    رود  ها انتظار میرو بوده، هم از طرف بیگانه گان و هم از طرف اقوام و خویشاوندان و حتی افرادی که از آن   رو به

آنها مراقبت ومواظبت نمایند. در اصطالح حقوقی آزار و اذیت، عبارت است از تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار 

 ی روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن شود.  کالمی، غیرکالمی و یا هر عملی که موجب صدمه

 

 گفتار اول: آزار و اذیت در کد جزا

کابینه و از سوی رئیس جمهور اسالمی افغانستان    ۱۲/۱۳۹۵/ ۱۲مورخ    ۲۴مصوبه شماره    کد جزای افغانستان بر اساس

ماه از تاریخ    ۹در جریده ی رسمی به نشر رسیده و پس از سپری شدن    ۱۳۹۷ثور    ۲۵توشیح گردید. این سند به تاریخ  

ب، به پارلمان نیز فرستاده شده  نشر نافذ می باشد، هم چنین این قانون طبق صراحت احکام قانون اساسی به منظور تصوی 

اقداماتی است   ماده می باشد وضع شده است. تصویب کد جزای جدید از جمله   ۹۱۶است. این قانون در دو بخش که حاوی  

  .گی جدی به قضایای آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان باشدتواند تا حدی متضمن رسیدکه می 

ن آزار و اذیت عبارت از ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله  این قانو  ۶۶۸بر اساس ماده  چنانکه  

 یا به هر نحوی است که موجب صدمه به شخصیت جسم و روان زن گردد.  

 گفتار دوم: آزار و اذیت در قانون منع خشونت علیه زن

جمهور پیشین در امد کرزی، رییسبر اساس فرمان تقنینی ح  ۱۳۸۸سرطان سال    ۲۹قانون منع خشونت علیه زنان در  

قانون منع    .ی رسمی وزارت عدلیه به نشر رسیددر جریده  ۱۳۸۸اسد سال    ۱۰ماده، توشیح شد و در    ۴۴چهار فصل و  

انگاری کرده است. حقوق  خشونت علیه زنان اولین قانونی است که مسائل مربوط به خشونت، آزار و اذیت زنان را جرم

افغانستان می دانند، که می تواند به وجه احسن از زنان و    کی از قوانین بسیار پیشرفته در جامعه دانان این قانون را ی

 دختران حمایت نماید.

عنوان »ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به  این قانون به    ۳ی  ماده  ۷ی  آزار و اذیت در فقره 

های »اعمال« و  ت، جسم و روان زن گردد«، تعریف شده ولی هنوز هم واژههر نحوی است که موجب صدمه به شخصی

اذیت زن گردد، حسب احوال به    ۳۰ی  »الفاظ« نامشخص است. طبق ماده آزار و  قانون؛ هرگاه شخصی مرتکب  این 

ماه محکوم می گردد و در مواردی که شخص مرتکب این جرم، از صالحیت وظیفوی   ۱۲الی    ۳جزای حبس قصیر  

ی هفتم قانون منع خشونت علیه زن؛ قربانی  طبق ماده .تواندش سوء استفاده نماید، جزای او کمتر از شش ماه بوده نمیخوی

های  توانند که شکایات خویش را به نهادهای پولیس، حقوق )ریاست حقوق، آمریت و مدیریت  خشونت یا اقارب شان می

ها که قضایای مدنی را رسیدگی می کنند(، محاکم یا  و ولسوالی  حقوق در وزارت عدلیه و دفاتر آن در سطوح والیات

 سایر ادارات ذیربط، ثبت نمایند.

ها را رسیدگی و موضوع را به وزارت امور زنان اطالع بدهند. به  قابل یاد آوری است که ادارات مذکور باید شکایات آن

؛ کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به ریاست امور ی شانزدهم این قانونی مذکور و مادههمین ترتیب، به اساس ماده



5 
 

ها و مقرراتی را دارند زنان و عضویت نهادهای حکومتی، مسؤولیت هماهنگی میان نهادهای مختلف و انکشاف پالیسی

ون؛  ی یازدهم این قانی مثال، بر اساس مادهای تطبیق بهتر قانون منع خشونت علیه زن را فراهم کند. به گونه  که زمینه

های رادیویی و تلویزیونی و مطالب و مقاالت را به منظور  وزارت اطالعات و فرهنگ مکلف دانسته شده است که برنامه

یابی نموده، عوامل خشونت علیه زنان و جرایم ارتکابی علیه افزایش آگاهی حقوقی شهروندان در مورد حقوق زن، ریشه  

 .زنان را نشر نماید

 

 ت در قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان  گفتار سوم: آزار و اذی

در پیشگیری آزار و اذیت زنان و برای دستیابی به این منظور، مقرره ای منع آزار و اذیت  با توجه به حساسیت جامعه

( ۱۱۸5وزیران به تصویب رسیده و در جریده رسمی شماره )و در شورای   زنان، توسط وزارت عدلیه تهیه گردیده

به نشر رسیده است، همچنین در قانون منع خشونت علیه زن منتشره جریده رسمی شماره    ۱۳۹4میزان سال    ۱۱مورخ  

 سی ام نیز به آن اشاره شده است.  ( در ماده۹۸۹)

وین طرح قانون در زمینه با نگاه نو به جای مجازات از آنجاییکه مقرره  ضمانت اجرایی قانون را ندارد؛ بنأ ضرورت تد

حبس بر مجازات بدیل آن تأکید می گردد، تا هم ضریب مصئونیت زنان و اطفال در جامعه افزایش یافته و هم آگاهی مردم  

 باال رود.  مبنی بر جرم بودن این ناهنجاری ها

اعضاء در مورد منع آزار و اذیت زنان را پیشنهاد نمودند    با توجه به همین نگرانیها تعدادی از وکالی محترم طرح تقنینی

از سوی مقام   ۱۳۹5/ ۲۲/۲که توسط مجلس عمومی نیز رای الزم جهت طی مراحل قانونی را کسب نموده و به تاریخ  

محترم ریاست ولسی جرگه به این کمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون به منظور بررسی این طرح تقنینی اعضاء، جلسات 

رتی متعددی را با وزارت محترم عدلیه برگزار نمود که در نتیجه، طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در  مشو

 ( ماده تهیه گردید. ۲۹( فصل و )۳)

 اهداف این طرح قانون عبارتند از:

 جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال -۱

 حمایت از متضرر آزار و اذیت -۲

 صٔوون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیتفراهم نمودن محیط مناسب و م  -۳

 تأمین آگاهی و آموزش عامه از طریق رسانه های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و اطفال -4

در این طرح قانون سعی شده تا از مجازات حبس کاسته شده و بیشتر روی مجازات بدیل آن تأکید گردد. این طرح قانون  

از سوی هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به تصویب رسید و جهت توشیح به حکومت ارسال   ۲۰/۱۰/۱۳۹5تاریخ  به  

از سوی رئیس جمهور توشیح شده و در جریده رسمی نیز  ۲۹/۹/۱۳۹6شد که بعد از مدتها بالتکلیفی سرانجام به تاریخ 

است وزیر کار و امور اجتماعی و با عضویت معینان  به نشر رسید. در این قانون کمیته عالی منع آزار و اذیت تحت ری

وزارتهای امور داخله، لوی سارنوالی، امور زنان، عدلیه، تحصیالت عالی، ارشاد وحج و اوقاف، صحت عامه، معارف،  

مدافع  وکالی  مستقل  انجمن  رئیس  و  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نماینده  محمکه،  ستره  نماینده  فرهنگ،  و  اطالعات 

ن پیش بینی گردیده است و عالوه بر آن وظایف اختصاصی نیز برای برخی از آنها در نظر گرفته شده است.  افغانستا

تدوین   در مورد  استماعیه  تا جلسه  دارد  نظر  در  جرگه  ولسی  زنان  امور  و  مدنی  بشر، جامعه  کمیسیون حقوق  اینک 

ارات فوق، نهادهای بین المللی و فعاالن جامعه با حضور اد ۱۷/4/۱۳۹۷استراتیژی در مورد تطبیق این قانون به تاریخ 



6 
 

مدنی برگزار نموده و در آن اقدامات، وزارتهای متذکره در قسمت تطبیق قانون و برنامه های آیند شان مورد بحث و 

 بررسی قرار بگیرد.

این اواخر به توشیح ماده که در  ۲۹ی سوم قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در سه فصل و به همین ترتیب، در ماده

رییس جمهور رسید، تعریف آزار و اذیت جنسی چنین آمده است: »آزار و اذیت عبارت است از تماس بدنی، خواست  

ی روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و مشروع، آزار کالمی و غیرکالمی و یا هر عملی که موجب صدمهنا

عمده جدا می شود. آزار و اذیت   از آزار و اذیت می کند، آزار جنسی به سه دسته طفل شود.« مطابق تعریفی که این قانون  

ماده به  مطابق  که  »لمسبدنی،  است:  شده  تعریف  چنین  قانون  این  سوم  یا  ی  ضرر  قصد  به  طفل  و  زن  بدن  کردن 

ه مطابق این قانون  رسانیدن سطحی بر بدن زن و طفل به طور عمدی است«. نوع دوم آن آزار و اذیت کالمی است کآسیب

ها و طنزهای غیراخالقی، توصیف از بدن، رفتار یا  کند: »به کار بردن کلمات، جمالت، شوخی  مفهوم زیر را افاده می

لباس و مزاحمت تیلفونی که به آرامش و امنیت روانی زن و طفل صدمه برساند«. نوع سوم آن آزار و اذیت غیرکالمی  

آمیز در رابطه به مسائل جنسی  ف شده است: »به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطالب توهین  است که در این قانون چنین تعری

ها و سایر موارد، گرفتن، نشر یا پخش فلم تصویر زن یا خانوادهکردن، عکس  های اجتماعی یا ایمیل  ها و شبکه    در رسانه

 «.شود های که باعث صدمه به شخصیت زن و طفل و سالمت روانی آن به هر وسیله

  تواند به کمیته   اش می قانونی    این قانون، خود متضرر آزار و اذیت، اقارب یا نماینده  ۱۸و    ۱۷های  همچنان مطابق ماده

اداره مبارزه   در  اطفال  اذیت زنان و  آزار و  پولیس، محاکم، شورای والیتی، شورای    با  ادارات،  به  یا  ای مربوطه و 

ولسوالی یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت کند. برعالوه، این قانون برای مرتکبین آزار و اذیت مجازاتی را در 

آزار و اذیت در محالت و اماکن عام، وسایل حمل و نقل بینی کرده است. در صورتی که جرم  پیش    ۲۷تا    ۲۴ی  ماده

ی نقدی محکوم می شود. هزار افغانی جریمه   ۱۰تا    ۵عمومی و یا هر محل دیگری صورت گیرد، مرتکب این عمل به  

هزار    ۲۰تا    ۱۰هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت  

هایی طرزالعمل  .در حاالت مشدده جرم با در نظرداشت حاالت و احوال به سه تا شش ماه حبس محکوم می شودافغانی و  

گی به قضایای آزار و اذیت، به ویژه در محالت کاری و نهادهای تعلیمی و تحصیلی پیش  را که این قانون برای رسید

. کمیسیون عالی بودن منع خشونت علیه زن تصریح شده  بینی کرده، به مراتب مؤثر و کاراتر از آنچه است که در قانو

جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، تحت رهبری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سطح ادارات 

ی جزایی داشته باشد، مرکزی و والیتی صالحیت صدور مجازات اداری را دارند، به استثنای آزار و اذیت جنسی که جنبه

   ( https://www.etilaatroz.comکه در این صورت شکایات مربوطه به مرجع قضایی ذیربط ارسال می شود. )

   

 اشکال تبعیض علیه زنان    آزار و اذیت در کنوانسیون محو کلیه گفتار چهارم:

های عضو خواسته است تا هر گونه  کنوانسیون مذکور به صورت مستقیم به مزاحمت جنسی نپرداخته است؛ اما از دولت

ی موارد و تبعیض علیه زنان را محکوم نموده و اقدامات الزم و ضروری را به منظور رفع تبعیض علیه زنان، در همه 

ی ششم کنوانسیون رفع ماعی، به عمل آورند. بر اساس مادهکاری، آموزشی و زندگی اجتها، مخصوصا در محیط  زمینه

اند که اقدامات الزم، از جمله قانونگذاری را برای جلوگیری از قاچاق و ها مکلف  کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، »دولت

این است که بهره    برداری جنسی، به عمل آورند«. نکته  بهره این ماده،  قاقابل توجه  از  برداری جنسی و  چاق زنان، 

 .شود مصادیق خشونت علیه زن محسوب می

https://www.etilaatroz.com/
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   محو خشونت علیه زنان گفتار پنجم: آزار و اذیت در اعالمیه 

نیز خشونت علیه زن را تعریف نموده است که خشونت علیه زنان به معنی هر عمل    ۱۹۹۴اعالمیه منع خشونت علیه زن  

نیدن جنسی، جسمی، روانی زنان منجر شود از جمله تهدیدات،  خشونت آمیز بر اساس جنسیت است که بر آسیب یا رنجا

اجبارمستبدانه زنان از آزادی می باشد ولی به وجود اینکه آزار و اذیت در تمام قوانین چه داخلی و خارجی جرم انگاری 

نع خشونت علیه  ، اعالمیه م۱ماده  و محکوم شده است ولی بازهم یکی از جدید ترین معضل در جامعه پند داشته می شود. )

 ( ۱۹۹۶زن، 

ها نباید هیچ کدام  ها تقاضا نموده تا این عمل را تقبیح نمایند و دولت  چهارم خویش از تمامی دولت  مذکور در ماده  اعالمیه

شود، بهانه کنند و   های شان در زمینه زدودن آن میرا که مانع اجرای مکلفیت از عادات، عنعنات و یا مالحظات مذهبی

الملل اسناد دیگری نیز وجود   عالوه بر موارد یاد شده در سطح بین  .های مؤثر برای محو آن استفاده کنندز سیاستباید ا

ها ملحق شده است، عبارت اند. مهمترین اسنادی که افغانستان به آن  دارد که به منع تبعیض و خشونت علیه زنان پرداخته 

اقتصادی،  المللی حقوق  مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین  المللی حقوق    ون بینبشر، کنوانسی  جهانی حقوق  اند از، اعالمیه 

آمیز و کنوانسیون حقوق  اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر برخوردهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر

ع تبعیض و خشونت علیه  اطفال؛ در تمامی اسناد متذکره، احکام مشخصی وجود دارد که بر حمایت از حقوق زنان، من

 کند. زنان تأکید می 
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 مبحث دوم: فضای سایبر و جرایم سایبری 

 این مبحث در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 گفتار اول: سایبر  

مجازی، و غیر ملموس معنی شده است. در اصطالح  فضای سایبر عبارت از واژه سایبر در فارسی به معنی مجاز،   

های مختلف سایبر به معنی هم چنان در فرهنگفضای است که ما از طریق فناوری و مبتنی بر کمپیوتر وارد آن میشویم.  

ها از  ن شبکهالمللی )ایهای بینمجازی و غیرملموس است، محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه

های اطالعاتی مانند انترنت به هم وصل هستند( که در این محیط تمام اطالعات راجع به روابط افراد،    طریق شاهراه

ها، کشورها و بطور کلی هرآنچه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد )به صورت  ها، ملتفرهنگ

قابل   فضای مجازی نوشته، تصویر، صوت، اسناد( دریک استفاده و دسترس کاربران  به شکل دیجیتالی وجود داشته و 

   (۱۳۸۳برومند باستانی، المللی بهم مرتبط هستند. ) های بین هستند و از طریق رایانه، اجزای آن و شبکه

چنین تعریف نموده است: »فضای سایبر عبارت از فضای   ۲فقره    ۸5۱کد جزای کشور ما فضای سایبر را در ماده  

 تباطات شبکه های کمپیوتری یا انترنتی به وجود آماده است«.  مجازی یا غیر ملموس است که به اساس ار

 

 گفتار دوم: شبکه های اجتماعی 

انسان شناسی    که در حوزه جان بارنز توسط  ۱۹۵۴شبکه های اجتماعی، اصطالحی است که برای نخستین بار در سال  

می   فعالیت  شداجتماعی  ابداع  گروه  .کرد،  مورد  در  تحقیقی  می  او  انجام  نروژ  از  بخشی  در  اجتماعی  و   های  داد 

اجتماعی اصطالح مکانیزم   شبکه  تحلیل  و  ها  انسان  بین  رابطه  توصیف  برای  تحقیق  آن  در  و  را  ارتباطی  های 

 ً با این شکل از تعریف شبکه های اجتماعی، همانطور که در ابتدا توضیح دادیم،   .آنها به کار برد یتصمیم گیر خصوصا

 ی علمی و ساختار یافته توان گفت مطالعهانسان بر روی کره زمین دارند و البته می    شبکه های اجتماعی قدامتی به اندازه

 (  /https://motamem.org) .آغاز شده است ۱۹۵۴این شبکه ها، از سال 

هایی هستند که کاربران انترنت، اطالعات    اجتماعات انترنتی مکاناما در مورد شبکه های اجتماعی انترنتی باید گفت که  

ک این اجتماعات انترنتی که به های بسیاری هستند که با کمکنند شرکت نمایند و دائماً از آن بازدید می  خود را کسب می  

اند. با توجه به اهمیت شبکه های اجتماعی   آنها شبکه های اجتماعی مجازی گفته می شود، نام تجاری خود را توسعه داده 

اند به کمک راه اندازی شبکه اجتماعی سهم بازار خود را فراتر از گذشته افزایش داده و دسترسی  ها توانسته    شرکت

 .خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند الت و خدمات ارائه شدهمردم به محصو

   گفتار سوم: جرایم سایبری

فضای مجازی و  لحاظ لغوی به معنای »مجازی« و »غیر ملموس« است و مقصود از فضای سایبر همان  واژه سایبر از

گیری از انواع سخت افزارها مانند کمپیوتر، گوشی های تلفن همراه، تبلت ها و ...  شبکه های ارتباطی است که با بهره  

بنابراین از لحاظ حقوقی »هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری    .امکان متصل شدن به آنها وجود دارد

زی صورت گیرد و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض کند« شامل این جرایم  از ابزارهای اتصال به فضای مجا

   .ها و مصداق های بارز جرایم سایبری تلقی می شود هک کردن یکی از نمونه. است

 :کد جزای افغانستان در مورد جرایم یا باج گیری سایبری چنین صراحت دارد ۸۶۹ماده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Arundel_Barnes
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Arundel_Barnes
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Arundel_Barnes
https://motamem.org/?p=5526
https://motamem.org/?p=5526
https://motamem.org/
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یا اطالعات کمپیوتری در فضای سایبر، صوت یا تصویر یا فلم خصوصی  شخصی که با استفاده از سیستم برنامه   .۱

دیگری را بدست آورده و شخص را به نشر آن در فضای سایبر در مقابل اخذ منفعت تهدید نماید به حبس قصیر 

 .یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی یا به هر دو جزا محکوم می گردد

این ماده سبب ضرر جسمی یا معنوی شدید به شخصی دیگر گردد، مرتکب این  (  ۱هرگاه جرم مندرج فقره ) .۲

 .جرم به حبس متوسط محکوم می گردد
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 مبحث سوم: آزار و اذیت زنان و دختران در شبکه های اجتماعی

همواره به عنوان یک چالش پنهان وجود داشته است، ولی به دلیل ساختارهای  آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان  

افغانی و نهادینه شدن آزار و اذیت، زنان در اکثر مواقع مهر سکوت به دهن کوبیده، اغلب   ای جامعه  سنتی و مردساالرانه

و درج شکایت رسمی قضایای    شوند. از این جهت است که آشکار ساختن مسأله  خاموشانه آزار و اذیت را متحمل می

آزار دهند گان بیشتر افراد  .ی شرم و زیر سوال بردن عزت و عفت زنان در افغانستان پنداشته می شودآزار و اذیت، مایه

بیگانه، گروهای هم سن سال وهمصنفی های شان می باشند. مطابق تحقیقی که انجام شده است نشان می دهد که زنان 

زی با چالش ها و مشکالت زیادی مواجه اند این چالش ها باعث می شود که زنان و دختران نمی ودختران در دنیای مجا

توانند تا در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که از طریق شبکه های اجتماعی مطرح می شود ابراز  

تازاتی که در قانون برای آنها در نظر گرفته نظر کنند و از حق آزادی بیان وآزادی اجتماعی شان استفاده کنند و یا  ازامی 

شده، مستفید شوند. چنان که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی برای زنان امیتاز حق مساوی با مردان را در نظر گرفته 

نان  و آزار و اذیت زنان را محکوم و جرم انگاری کرده اند، با آن هم یکی از شدیدترین معضل در جامعه آزار و ازیت ز

بشمار می رود که روز به روز شکل مدرنتر و پیشرفته تر را به خود می گیرند و همواره زنان و دختران قربانی آن می  

 شود.

نکته مهم آسیب رساندن به زنان و دختران در این فضا با توجه به ویژگی های عاطفی و جسمی آنها می باشد وابستگی 

صی و همچنین آزار جنسی از جمله خطراتی است که متوجه زنان و دختران در ارتباطات مجازی، انتشار اطالعات خصو

 است. 

 

 گفتار اول: روش انجام تحقیق  

تحقیق مذکور به منظور بررسی موضوع آزار و اذیت زنان و دختران در شبکه های اجتماعی، با استفاده از روش میدانی  

انجام شده و معلومات بدست آمده توسط اپلیکشن های مختلف با طرح پرسش نامه و انجام نظر سنجی از یک تعداد افراد 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 گفتار دوم: مشخصات پاسخ دهنده گان 

پاسخ دهنده گان  مشخصات  

 تعداد جنسیت سن حالت مدنی  سطح تحصیل 

بی   ۱۱٪

 سواد

با   ۹۱٪

 سواد
مجرد  ۶۵٪  

 

۳۵٪  

 متاهل

 

۲۵-۱۹نفر بین  ۴۰٪  

۳۵ -۲۵نفر بین   ۴۵٪  

۵۰-۳۵نفر بین  ٪۱۵  

۷۰٪ 

 زن 

۳۰   ٪

 مرد
نفر ۶۰  

 شرح جدول:  

تا حدی دارای تحصیالت بوده و  جامعه ای آماری این تحقیق به طور تصادفی انتخاب شده و تالش شده کسانی باشند که  

تا   ۱۸عمأل در شبکه های اجتماعی فعالیت داشته باشند. بنابراین پاسخ دهنده گان این تحقیق از لحاظ رده سنی افراد بین  

سال را شامل می شود. سطح سواد پاسخ دهنده گان معموال در سطح لیسانس یا محصل و یا دارای تحصیالت ابتدایی  ۵۰
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٪( دختران و  ۶۵٪ شان دارای سواد خواندن و نوشتن هستند. با توجه به حالت مدنی اکثریت شان )۹۱بوده که در کل  

 پسران مجرد می باشند. 

 

 گفتار سوم: سواالت بله و نخیر 

 

 شرح جدول:  

٪ پاسخ دهنده گان به این باور هستند که شبکه های  ۸۹آوری شده نشان می دهد  با توجه به پاسخ ها و نظریات جمع  

٪ پاسخ دهنده گان عمال خود شان در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند.  ۷۶اجتماعی در والیت دایکندی فعالیت دارد و  

کسایی هستند که به نحوی   ٪ آنها۶۲پاسخ دهنده گان از طریق شبکه های اجتماعی با افراد مختلف دوست شده اند.    ۷۴٪

٪ ۴۱٪ اینها اطالعات شخصی شان پخش شده و ۵۷در فضای مجازی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند که از آن جمله 

انها مورد تهدید های مختلف قرار گرفتند که معمول ترین انواع آزار و اذیت در شبکه های اجتماعی را نیز همین موارد 

 تشکیل می دهند.  

 

 چهارم: تحلیل یافته های تحقیق گفتار  

  نخیر  بلی  گویه ها

 ٪۱۱ ٪۸۹ آیا در والیت دایکندی شبکه های انترنیتی فعالیت دارد؟

 ٪۳۴ ٪۶۶ آیا خبر دارید که آزار و اذیت در فضای مجازی جرم انگاری شده است؟

 ٪۲۴ ٪۷۶ آیا شما در شبکه های اجتماعی فعالیت دارید؟

 ٪۲۱ ٪۷۹ آیا شما شاهد آزار و اذیت دوستان تان در فضای مجازی بوده اید؟

 ٪۳۸ ٪۶۲ آیا تا حال در فضای مجازی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید؟ 

 ٪۲۶ ٪۷۴ آیا تا کنون از طریق فضای مجازی با کسی دوست شده اید؟

آیا تا کنون عکس و یا دیگر اطالعات شخصی تان از طریق فضای مجازی پخش شده 

 است؟
۵۷٪ ۴۳٪ 

آیا تا حال دوستان و یا دیگر اقارب نزدیک تان ازآزار و اذیت کسی از طریق شبکه های 

 اجتماعی برای تان گزارش داده است؟
۸۳٪ ۱۷٪ 

طریق شبکه های اجتماعی مورد آزار و   آیا تا حال اقارب و یا اعضای فامیل تان شما را از

 اذیت قرار داده است؟ 
۲۲٪ ۷۸٪ 

 ٪۶۶ ٪۳۴ آیا تا حال از آزار و اذیت افراد بیگانه در شبکه های اجتماعی به فامیل تان خبر داده اید؟ 

 ٪۵۹ ٪۴۱ آیا در فضای مجازی از طرف افراد بیگانه مورد تهدید قرار گرفته اید؟ 
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 میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در والیت دایکندی   -۱

یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی به خصوص در بین قشر جوان و تحصیل  

که مورد استفاده قرار می گیرد شبکه   کرده بسیار رایج بوده و رو به افزایش می باشد. و معمول ترین شبکه های اجتماعی

به هدف ایجاد ارتباط با دوستان و اقارب مورد استفاده قرار گرفته و همچنان   فیسبوک و و اتسپ می باشد که معموالً 

استفاده ای معمول دیگر آن ابراز نظر و بیان عقاید و اندیشه های کاربران می باشد. که به طور خاص از طریق شبکه 

 سبوک بیشتر به این منظور استفاده می شود.  اجتماعی فی

 معمول ترین شبکه های اجتماعی و موارد استفاده آن در والیت دایکندی   -2

یافته های تحقیق نشان می دهد که معمول ترین شبکه اجتماعی که در والیت دایکندی از آن استفاده می شود فیسبوک بوده  

 یت دارند.٪ پاسخ دهنده گان این تحقیق در آن فعال۸۵که 

٪ کاربران  ۵۴هم چنان پاسخ دهنده گان در مورد هدف استفاده از شبکه های اجتماعی اینگونه ابراز نظر کردند:  

٪ برای ایجاد ارتباط با دوستان  ۳۸برای حل مشکالت درسی و افزایش معلومات و ابراز نظر در موضوعات مخلف،  

 نند.  ٪ برای وقت گذرانی از آن استفاده می ک ۸و اقارب و 

 میزان آزار و اذیت زنان و دختران در شبکه های اجتماعی   -۳

بسیار پر رنگ شده و رو به افزایش تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در این اواخر  

می باشد که کاربران این شبکه ها به اهداف مختلفی همچون برقراری ارتباط و بیان عقاید و اندیشه های خود از آن استفاده 

می کنند اما علی رغم این فعالیت ها کاربران شبکه های اجتماعی به طور خاص دختران و زنان با محدویت ها و چالش  

ه رو هستند که موازی با افزایش فعالیت شبکه های اجتماعی و افزایش کاربران آن این محدودیت ها و چالش های رو ب

ها هم چنان رو به افزایش هستند. از جمله آزار و اذیت که در شبکه های اجتماعی دختران و زنان با آن رو به رو می  

رو به افزایش است. چنان که در جدول قبلی )سواالت بلی    باشند، در این اواخر از آزار های خیابانی هم پر رنگ تر و

٪ آنها به ۶۲٪ آنها عمال در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند که  ۷۴نخیر( نشان داده شد که از میان  پاسخ دهنده گان  

ه به نحوی نبود  نحوی در این محیط )فضای مجازی( مورد آزا و اذیت قرار گرفته اند. این آمار تکان دهنده بوده و متأسفان

 فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی در جامعه ی ما را نشان می دهد.

 آزار و اذیت ها در شبکه های اجتماعی  معمول ترین -4

بر اساس یافته های تحقیق معمول ترین انواع آزار و اذیت های که دختران و زنان در شبکه های احتماعی و فضای  

ارت اند از: مزاحمت های تلیفونی/ ارسال پیام ها، نشر و پخش تصاویر و اطالعات مجازی با آن رو به رو هستند عب

نا   های  درخواست  غیراخالقی،  حاوی موضوعات  اطالعات  و  تصاویر  ارسال  اطالعات،  این  نشر  و  تهدید  شخصی، 

اد کردن با  مشروع، توهین، تحقیر، هک شدن آیدی و تهدید به آن، صدمات عاطفی و روانی که از دوست شدن و اعتم

افراد نادرست در شبکه های اجتماعی دامنگیر آنها می باشد و ده ها نوع دیگر از آزار و اذیت ها حضور زنان و دختران  

 را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تهدید می کنند. نمودار زیر این مصداق ها و آمار آن را نشان می دهد. 

 

 

 

 

 

۸۹.۰۰%

۷۶.۰۰%

۴۳.۰۰%

۳۵.۰۰%

۳۱.۰۰%

۲۳.۰۰%

ارسال تصاویر و اطالعات حاوی موضوعات غیر 
اخالقی

توهین، تحقیرو دشنام 

صدمات عاطفی و روانی 

نشر و پخش تصاویر و اطالعات شخصی 

تهدید

حک کردن آیدی

معمول ترین مصداق های آزار و اذیت زنان و دختران در شبکه های اجتماعی 
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 یت زنان و دختران در شبکه های اجتماعی  عوامل و پیامد های آزار و اذ -5

چنانچه آزار و اذیت خیابانی و کوچه ای پیامد های ناگواری را برای زنان در پی داشته است، آزار و اذیت در شبکه های  

اجتماعی نیز پیامد های تلخی را برای زنان و دختران در بر دارد. از جمله پیامد های که بیشتر مصداق دارد؛ هتک 

انتشار تصاویر برهنه، تهدید و انتشار تصاویر یا ویدیو در مقابل پول، تحقیر و توهین، تخویف، مزاحمت های   حرمت،

بی مورد، فرستادن پیامها و تصاویر مبتذل برای آنها، سوء استفاده از نام و مشخصات آنها که باعث آزار و اذیت آنها و  

، احساس سر افکندگی، گناه و عدم امنیت و حتی خودکشی را نیز در تهدید از خانواده ها، انحرافات اجتماعی و اخالقی

 پی داشته است. 

یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین عواملی که باعث آزار و اذیت و ایجاد محدودیت ها و چالش های مختلف  

اجتماعی و یک نوع فقر  فراروی زنان و دختران در شبکه های اجتماعی می شود نبود فرهنگ استفاده از شبکه های  

جنسی است و همچنان فقر سواد و آگاهی وجود تبعیض و تعصب بین زن و مرد، محسوب نمودن زن به عنوان جنس 

دوم، ضعف شخصیتی افراد، مشکالت روانی و همچنان بدبینی ها نسبت به ورود زنان به شبکه ها یا فضای مجازی از  

 می باشد.عوامل دیگری می باشند که درگیر جامعه ما 

از طرفی هم این آزار و اذیت ها باعث می شود که دختران و زنان در استفاده از شبکه های اجتماعی و حضور در فضای  

مجازی احساس ناامنی کرده و بیشتر اوقات آنگونه که باید حضور نمی یابند، در موضوعات مختلف ابراز نظر نمی کنند،  

این فضیا فعالیت دارند. نمودار پایین میزان و نوع استفاده از هویت زنان و   و حتی اکثر شان با هویت های مستعار در

٪( به دلیل مکشالتی که در ۷۳دختران را در فضای مجازی نشان می دهد، چنان که دیده می شود اکثر دختران و زنان )

 فوق بیان شد نمی توانند با هویت اصلی شان در این فضا حضور یابند.  

 

 

 دالیل استفاده از هویت مستعار دختران و زنان در فضای مجازی  -۶

 استفاده از هویت مستعار پاسخ دهنده گان اینگونه اظهار نظر کردند: در مورد دالیل 
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دیگر گفته اند بخاطر فرهنگ ضعیف، هنجارهای  ٪  ۹  اظهار داشتند بخاطریکه مورد آزار و اذیت قرار نگیریم،  ۷2٪

و   مجازی  فضای  به  نسبت  مردم  بودن  بدبین  و  جامعه  بودن  مذهبی  اصلی،  ازهویت  استفاده  گفتند  ٪  ۱۸ناسالم، سوی 

 بخاطری که شوهران شان قبول ندارند باهویت اصلی وارد فضای مجازی شوند. 

 

کل در مورد اینکه چرا خانم ها در شبکه هایی مجازی از اسم و هویت اصلی شان استفاده نمیکند، پاسخ دهنده گان دو  در  

 دلیل را بیان کردند: 

والدین، اقارب و شوهران اجازه نمی دهد بخاطر فرهنگ ضعیف و هنجارهای ناسالم  دالیل درونی )خانواده گی(:   (الف

 پیش همسایه ها و جامعه .وترس از بین رفتن حیثیت شان 

افرادی سنتی، مذهبی و بدبین نسبت به دنیای مجازی وجود دارند که اکونت شان را هک می کنند از  ب( دالیل بیرونی:  

آن سؤ استفاده یا کوشش می کنند آبروی زنان را خدشه دار کنند و همچنان افراد مریض روحی روانی که به دنبال هم  

ل پیامک، تصاویر و ویدیوها توصیف های آزار دهنده ودرخواست های نامعقول باعث اذیت صحبت می باشند با ارسا

 زنان می شوند. 
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 نتیجه گیری 

هنوز هم مورد آزار و اذیت قرار می  متأسفانه زنان و دختران از همان اوایل تاریخ مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تا  

گیرند. قسمیکه تاریخ گواه است در دوران جاهلیت عرب حتی دختران زنده به گور می شدند و به عنوان برده در بازار  

ها مورد خرید و فروش قرار می گرفتند، و مصادیق دیگر آن مانند کنیز گرفتن، سوء استفاده جنسی از آنها، جنس دوم  

نها و بی احترامی به کرامت انسانی آنها، مانند لت و کوب، فحش و دشنام و غیره موارد می باشد که با  محسوب نمودن آ

 تأسف زنان و دختران کشور عزیز ما بیشتر در معرض این شعاع قرار داشته و امروزه هم چنان دارند. 

که به آن فضای مجازی یا سایبر یا  امروزه این آزار و اذیت ها شکل مدرن تر و پیشرفته تری را به خود گرفته است  

شبکه های اجتماعی گفته می شود که بیشترین قربانی را از زنان و دختران می گیرد. مطابق تحقیقاتی که انجام شده نشان 

می دهد که امروزه زنان و دختران نسبت به کوچه و خیابان بیشتر در شبکه های مجازی مورد آزار و اذیت قرار می 

به گون دارند )گیرند.  اجتماعی شکایت  افغان از شبکه  تعداد از زنان  ای که  این (af-https://www.dw.Com/faه   .

رویکرد باعث شده است که زنان از آزادی، و آزادی بیان و آزادی های فردی و اجتماعی خود باز بمانند و حق ابراز  

را نداشته باشند و زنان فعال شبکه های اجتماعی با هویت های مستعار وارد فضای مجازی   نظر در شبکه های اجتماعی

می شوند. چنانچه که آزار و اذیت خیابانی و کوچه ای پیامد های ناگواری را برای زنان در پی داشته است، آزار و اذیت 

داشته است از جمله پیامد های که بیشتر    در شبکه های اجتماعی نیز پیامد های تلخی را برای زنان و دختران در بر

یا ویدیو در مقابل پول، تحقیر و توهین،   انتشار تصاویر  انتشار تصاویر برهنه، تهدید و  مصداق دارد؛ هتک حرمت، 

تخویف، مزاحمت های بی مورد، فرستادن پیامها و تصاویر مبتذل برای آنها، سوء استفاده از نام و مشخصات آنها که  

اذیت آنها و تهدید از خانواده ها، انحرافات اجتماعی و اخالقی، احساس سر افکندگی، گناه و عدم امنیت و    باعث آزار و

 حتی خودکشی را نیز در پی داشته است. 

بر عالوه آزار و اذیت های خیابانی در دنیای واقعی آزار و اذیت های فضای مجازی نیز به یک معضل مبدل شده است  

ه دارای شخصیت ضعیف و روح و روان مریض نسبت به فضای مجازی بد بین است. زنان و  که اشخاص و افرادی ک

آنها   برای  کنند،  توهین می  و  تحقیر  تهدید،  را  آنها  دهند.  قرار می  اذیت  و  آزار  فضا مورد  این  از طریق  را  دختران 

اخالقی می فرستند که منجر   درخواست های غیر معقول می فرستند، فحش و دشنام می دهند، تصاویر و ویدیو های غیر

به پیامد های منفی و آزار و اذیت زنان می شود که حتی پیامدهای منفی چون طالق، خودکشی و تهدید از خانواده ها را  

در پی داشته است. با وجود این همه هنوز از طرف ارگان های ذیربط هیچگونه اقدامی برای از بین بردن اینگونه اعمال  

 نشده است. 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.dw.com/fa-af
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 پیشنهادات 

 ترویج فرهنگ درست استفاده از شبکه های اجتماعی. .۱

مصٔوون نمودن و ایجاد امنیت بیشتر در شبکه های مجازی همچنان مسدود نمودن فضاهای که بیشتر به آزار و   .۲

 اذیت می پردازند.

ن در شبکه تصویب، اجرا و تطبیق قوانین، مقررات و پالیسی ها برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان و دخترا .۳

 های اجتماعی.

جلوگیری از نشر و بخش برنامه های ترویج کننده آزار واذیت زنان از طریق رسانه های همه گانی دولتی و  .4

 خصوصی.  

 بررسی و پیگیری شکایات درمورد آزار واذیت زنان و دختران.  .5

 نظارت در شرکت های دولتی وخصوصی عرضه کننده خدمات انترنتی.  .6
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