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لـــه ښـــځو رسه د تاوتريخـــوايل د پـــای تـــه رســـونې نړیوالـــه ورځ د ۱۹۸۱ کال 
د نومـــر لـــه ۲۵ راهيســـې پـــه دغـــه نـــوم ټـــاکل شـــوې وه، ملګـــرو ملتونـــو دا 
ورځ د ۱۹۹۹ کال د اکتوبـــر پـــر ۱۷ لـــه ښـــځو رسه د تاوتریخـــوايل د پـــای تـــه 

رســـونې د نړيوالـــې ورځـــې پـــه نامـــه تصویـــب کـــړه.
ـــن  ـــواد دومینیک ـــي هې ـــې د امریکاي ـــدو چ ـــو خوين ـــال درېي ـــه ورځ د میراب       دغ
اوســـېدونکې او ســـیايس فعاالنـــې وې او د دیکتاتـــورۍ پـــر ضـــد یـــې مبـــارزه 
کولـــه، پـــه ظاملانـــه توګـــه د موټـــر د ټکـــر پـــه پایلـــه کـــې ووژل شـــوې، چـــې 

ـــاراوه. ـــون وپ ـــس غرګ ـــې د ول دې پېښ
ــر کال  ــه هـ ــه موخـ ــولو پـ ــه رسـ ــای تـ ــوايل د پـ ــځو رسه د تاوتریخـ ــه ښـ       لـ
پـــه نـــړۍ کـــې د نومـــر لـــه ۲۵ څخـــه د ډســـمر تـــر ۱۰ پـــورې ۱۶ ورځنـــی 

ــږي. ــن کېـ کمپايـ
ــړي ډول  ــه ځانګـ ــو او پـ ــرو هېوادونـ ــه زیاتـ ــړۍ پـ ــمهال د نـ ــځې اوسـ       ښـ
افغانســـتان کـــې لـــه ډول ډول تاوتریخـــوايل رسه مـــخ دي، د بېلګـــې پـــه ډول: 
ـــد  ـــول، د خاون ـــو ورک ـــې د نجون ـــدو ک ـــه ب ـــو ودول، پ ـــې د نجون ـــر ک ـــم عم ـــه ک پ

ب

رسلیکنه

له ښځو رسه د تاوتريخوايل د پاى ته رسونې 
نړیواله ورځ



ـــه  ـــق څخ ـــه ح ـــړې ل ـــول، د زده ک ـــل ټک ـــوی وه ـــوا د هغ ـــړو لخ ـــۍ د غ ـــا د کورن ی
ــو  ــه د نجونـ ــانو تـ ــره کسـ ــه عمـ ــې پاخـ ــدل کـ ــه بـ ــو پـ ــوب، د پيسـ ــې برخېتـ بـ
ودول، یـــوې ادارې تـــه د مراجعـــې کولـــو پـــر مهـــال لـــه هغـــوی څخـــه د 
نامـــروع اړیکـــو غوښـــتنه او ګڼـــې نـــورې ســـتونزې دي، چـــې ښـــځې وررسه 

الس او ګرېـــوان دي.
ــې  ــې ورځـ ــونې د نړیوالـ ــه رسـ ــای تـ ــوايل د پـ ــځو رسه د تاوتریخـ ــه ښـ       لـ
ــوره  ــوي، غـ ــې کار کـ ــه کـ ــاده برخـ ــه یـ ــې پـ ــاره چـ ــو ادارو لپـ ــه د هغـ منانځنـ
ـــې  ـــړي، چ ـــزم کار وک ـــې میکانی ـــر داس ـــد پ ـــږي او دا ادارې بای ـــل کې ـــت ګڼ فرص
ـــه يش. ـــه کم ـــوايل کچ ـــځو رسه د تاوتریخ ـــه ښ ـــې ل ـــه ک ـــه ټولن ـــې پ ـــې ي ـــه مخ ل
ـــه ښـــځو رسه د تاوتریخـــوايل  ـــه کـــې و، چـــې ل ـــه ډل ـــو پ افغانســـتان د هغـــه هېوادون
کچـــه پکـــې زیاتـــه او پـــای تـــه رســـول يـــې خـــورا ســـتونزمن ښـــکارېدل؛ خـــو 
ـــام وړ  ـــې د پ ـــه ک ـــه دې برخ ـــې پ ـــیزه ک ـــه لس ـــوه نیم ـــره ی ـــه تې ـــه پ ـــه مرغ ـــه نېک ل
هڅـــې شـــوې او ښـــې پایلـــې ترالســـه شـــوې دي. مـــوږ دغـــو الس تـــه راوړنـــو 
تـــه یـــو ځغلنـــد نظـــر کـــوو، د بېلګـــې پـــه ډول، پـــه هېـــواد دننـــه او بهـــر کـــې 
ــې  ــي ادارو کـ ــي او نادولتـ ــه دولتـ ــی، پـ ــه الرسسـ ــړو تـ ــاره زده کـ ــځو لپـ د ښـ
د ښـــځو لپـــاره د کاري فرصتونـــو او د ښـــځو لپـــاره د ســـوداګرۍ د زمینـــې 
برابـــرول او د هېـــواد پـــه مـــي مســـایلو لکـــه، ســـوله، لـــه بهرنیـــو هېوادونـــو رسه 
ــې  ــت کـ ــرين سیاسـ ــه بهـ ــواد پـ ــلیک، د هېـ ــو السـ ــړه ليکونـ ــتې د هوکـ د مرسـ
ــځو  ــې د ښـ ــته، چـ ــات شـ ــم موضوعـ ــور مهـ ــه نـ ــه ورتـ ــځو رول او دې تـ د ښـ
ـــانه  ـــه روښ ـــوی دی او دا هغ ـــړل ش ـــاى ورک ـــې ځ ـــه پک ـــو ت ـــو او وړاندیزون نظرون
ـــررسه  ـــې ت ـــه ک ـــه برخ ـــو پ ـــځو د حقون ـــه د ښ ـــه کچ ـــواد پ ـــې د هې ـــې دي، چ بېلګ

شـــوې دي.
ــه ښـــځو رسه د  ــر لـ ــه څېـ ــواد د نـــورو ادارو پـ ــه څارنـــوايل هـــم د هېـ       لویـ
ـــه  ـــه موخ ـــاوي پ ـــه د درن ـــو ت ـــځو حقون ـــونې او د ښ ـــه رس ـــای ت ـــوايل د پ تاوتریخ

د پـــام وړ الس تـــه راوړنـــې لـــري، چـــې ځينـــې يـــې پـــه النـــدې ډول دي.
ـــلنې  ـــه ۱۷ س ـــو څخ ـــه درېی ـــډه ل ـــځو ون ـــې د ښ ـــکیل ک ـــه تش ـــۍ پ ـــې څارنوال د لوي
تـــه لـــوړه شـــوې، چـــې دا د لويـــې څارنوالـــۍ مهمـــه الس تـــه راوړنـــه ګڼـــل 
کېـــږي. لـــه ښـــځو رسه د تاوتریخـــوايل د مخنیـــوي ځانګـــړې څارنوالـــۍ هـــم 
ـــۍ  ـــړې څارنوال ـــې ځانګ ـــړې دي. د دغ ـــې ک ـــام وړ هڅ ـــې د پ ـــه ک ـــه دې برخ پ
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ــوايل د  ــځو رسه د تاوتریخـ ــه ښـ ــې لـ ــو کـ ــه ۳۴ والیتونـ ــې پـ ــه مخـ ــو لـ د هڅـ
مخنیـــوي پـــه برخـــه کـــې ۴۳ څارنواالنـــې فعالیـــت کـــوي.

      لویـــه څارنـــوايل د عامـــه پوهـــاوي د پروګرامونـــو لـــه الرې پـــه پـــام کـــې 
ـــځو رسه د  ـــه ښ ـــې ادارې ل ـــړي. دغ ـــه ک ـــه راټیټ ـــوايل کچ ـــې د تاوتریخ ـــري، چ ل
ـــه  ـــی ل ـــتي، چ ـــه اخیس ـــاک ګامون ـــې اغېزن ـــه ک ـــه برخ ـــارزې پ ـــوايل د مب تاوتریخ
ـــوايل  ـــځو رسه د تاوتریخ ـــه ښ ـــې ل ـــه ی ـــته راوړن ـــه الس ـــوه لوی ـــه ی ـــې څخ ـــې ډل هغ
د مبـــارزې معینیـــت رامنځتـــه کـــول یادولـــی شـــو. لـــه دې رسه ســـم د بېالبېلـــو 
وزارتونـــو رسه د هوکـــړه لیکونـــو الســـلیکول، د ښـــځو د ظرفیـــت د کچـــې 
ــې د ۲۴۲  ــو کـ ــوونیزو پروګرامونـ ــه ښـ ــاره پـ ــا لپـ ــځو د پیاوړتیـ ــو او د ښـ لوړولـ
ـــې  ـــه ک ـــه برخ ـــارزې پ ـــوايل د مب ـــځو رسه د تاوتریخ ـــه ښ ـــم ل ـــول ه ـــو جذب نجون

د دې ادارې لـــه جـــدي کارونـــو څخـــه شـــمېرل کېـــږي.
ـــته  ـــه الس ـــوه بل ـــې ی ـــه ک ـــه برخ ـــوي پ ـــوايل د مخنی ـــځو رسه د تاوتریخ ـــه ښ       ل
ــع  ــو د مدافـ ــځو د حقونـ ــتنه او د ښـ ــز پرانیسـ ــې د مرکـ ــه د رواين درملنـ راوړنـ

بنســـټونو رسه د همغـــږۍ رامنځتـــه کـــول هـــم د یادونـــې وړ دي.

د
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چکیده

کشـورها در راسـتای متثیـل مردم سـاالری و حاکمیـت ارادۀ مـردم، ناگزیـر انـد تـا در 

دوره هـای معیـن، بـرای انتخـاب برخـی مسـؤوالن و مقامـات، انتخابـات برگـزار کننـد. 

افغانسـتان نیـز طبـق مـادۀ چهـارم قانـون اساسـی، بـه منظـور عملـی کـردن حاکمیـت 

مـردم، بایـد انتخابـات برگـزار کند. انتخابات ریاسـت جمهوری و شـورای ملـی از جمله 

مهم تریـن انتخابـات بـه شـار می روند که نهایت سـعی و دقت باید انجام شـود تا سـامل 

و شـفاف برگـزار گردنـد. یکـی از مسـائلی کـه در خـالل هـر انتخابـات قابـل پیش بینـی 

اسـت، احتـال وقـوع جرایـم انتخاباتـی می باشـد. ملت هـای پیرفتـه ایـن جرایـم را در 

قوانیـن خویـش جـرم  انـگاری کـرده و مجـازات  مناسـبی را برای مقابلـه با آن هـا در نظر 

گرفتـه انـد. خوش بختانـه کـود جـزای افغانسـتان نیـز فهرسـت ایـن جرایـم را برشـمرده و 

آن هـا را شناسـایی کـرده اسـت. در این نوشـتار جرایـم مذکـور در قانون یاد شـده، با دو 

سـند خارجـی دیگـر کـه آن دو نیـز به ایـن جرایـم پرداخته اند، مقایسـه شـده و در پایان 

نتیجه گیـری صـورت گرفتـه اسـت.   

واژه گان کلیدی: انتخابات، جرایم، افغانستان، کود جزا، آملان، اسناد بین املللی

رجایم انتخاباتی
داکرت غالم حیدر عالمه
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درآمد

کـود جـزای افغانسـتان در راه اسـت و رس از تاریـخ 25 دلـو 1396 نافذ می گردد. نسـخۀ 

نرم افـزاری ایـن کـود در دسـت اسـت. هـم اکنـون در وب سـایت وزارت عدلیـه قابـل 

دسـرس می باشـد)کود جـزا: 1396(. یکـی از اهـداف تدویـن ایـن کـود، جمـع آوری 

متـام جرایـم و مجازات در سـند واحد اسـت تا شـهروندان افغانسـتان بتوانند به آسـانی، 

همیشـه متـام احـکام جزایـی الـزام آور بـر خویش را در سـند واحد، در دسـرس داشـته 

باشـند. البتـه نگارنـده، نـکات قـوت و ضعـف کود جـزا را در اثـر دیگر مفصـالً توضیح 

داده اسـت)عالمه:1396(.

      نیـاز بـه برخـی از جرایمـی کـه بسـیار محسـوس بـود تا در قانـون جزای جدیـد، جرم 

 انـگاری شـود، جرایـم انتخاباتـی بـود. زیـرا بـه خاطـر عـدم جـرم انـگاری آن، چندیـن 

بـار انتخابـات مـا بـه دشـواری مواجـه شـده و در خالل آن هـا ایـن جرایـم رخ  داده بود، 

بـدون آن کـه عامـالن آن مجـازات شـوند. خوش بختانـه کـود جـزا، بـرای اولیـن بـار در 

افغانسـتان ایـن جرایـم را احصـاء کـرده و بـرای آن مجـازات مشـخص را در نظـر گرفتـه 

اسـت. هرچنـد الزم به یادآوری اسـت کـه قوانین انتخاباتی پیشـین، تخطی هـا، تخلفات 

و تقلبـات انتخاباتـی را ذکـر کـرده بـود؛ امـا از کنـار جرایم انتخاباتی با سـکوت گذشـته 

بودند.  

      در ایـن نوشـتار، »جرایـم انتخاباتـی« در سـه نظـام انتخاباتـی؛ یعنـی قانـون جـزای 

منونـه، قانـون جـزای آملـان و کـود جزای افغانسـتان، بررسـی مقایسـه یی شـده اسـت تا 

در پرتـو آن نقـاط ضعـف و قوت جرم  انـگاری این جرایم، در کود جزا آشـکار گردیده 

تـا باشـد کـه در آینـده بتوانیم بـه جرایم انتخاباتـی، عادالنـه و منصفانه رسـیده گی کنیم.

1-  جرایم انتخاباتی در قانون جزای منونه

الزم بـه توضیـح اسـت کـه قانـون جـزای منونـه، قانونـی اسـت که بـه ابتـکار انسـتیتوت 

بین املللـی صلـح امریکا و توسـط برجسـته  ترین اسـتادان حقـوق جـزا از رسارس دنیا، به 

عنـوان یـک قانـون منونه و الگو برای کشـورهای کـه در دوران بازسـازی پس از جنگ 

بـه رس می برند، نوشـته شـده اسـت. این کشـورها در تدوین قوانین جـزای خویش از این 

قانون)قانـون منونـه( کـه آخریـن دسـتاوردها و پیرفت های علمی در حقـوق جزا را در 
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خـود جـای داده اسـت، بهـره گرفتـه و قوانیـن خویـش را بـر آن اسـاس تنظیـم کنند. در 

اهمیـت ایـن »کـود منونه یـی« برای مـا همین بس که افغانسـتان نیز در شـار کشـورهای 

پـس از منازعه قـرار دارد.   

قانون جزای منونه، اعال ذیل را به عنوان جرایم انتخاباتی بر شمرده است:

الف - جلوگیری از حق رأی  دهی

1( تعریف جرم

شـخص زمانـی مرتکب جـرم جلوگیری از اجرای حق رأی  دهی می شـود کـه در اجرای 

وظایفـی کـه در خصوص برگـزاری انتخابات، بـه قصد جلوگیـری از رأی  دادن دیگری، 

یکـی از کارهای ذیـل را انجام دهد:

یک-  نام فردی را در فهرست رأی  دهنده گان ثبت نکند.

دو-  نام فردی را از فهرست رأی  دهنده گان حذف کند.

سه-  به هر طریقی دیگر، از اجرای حق رأی  دهی یک فرد، جلوگیری کند. 

2(  مجازات

یک-  مجازات جرم جلوگیری از حق رأی  دهی، از یک تا پنج سال حبس می باشد.

دو-  محکمـه در صـورت لـزوم دیـد، می توانـد شـخص مذکـور را بـه جـزای نقـدی نیـز 

کند. محکـوم 

ب- نقض تصمیم آزادانۀ رأی  دهنده گان

1( تعریف

مجـرم زمانـی ناقـض تصمیـم آزادانـۀ رأی  دهنـده گان شـمرده می شـود کـه فـردی را بـا 

اسـتفاده از زور، تهدیـد جـدی، پرداخـت رشـوه، حیلـه و فریب یا هر شـیوۀ غیـر قانونی 

دیگـر، مجبـور بـه یکـی از کارهای زیـر کند:

یک- رأی دهد.

دو- رأی ندهد.

سه- رأی باطل بدهد.

چهار- به نفع یا علیه یک شخص خاص رأی دهد.

2( مجازات
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مجـازات جـرم نقـض تصمیـم آزادانۀ رأی  دهنـده گان، حسـب احوال، یک تا پنج سـال 

حبـس می باشـد. محکمـه در صـورت لـزوم  دیـد، می تواند شـخص مذکور را بـه جزای 

نقـدی نیز محکـوم کند.

ج - سوء استفاده از حق رأی  دهی

1( تعریف

شـخص، در صورتـی مرتکـب جرم سـوء اسـتفاده از حق رأی  دهی شـمرده می شـود که 

در جریـان یـک انتخابـات، این اعـال را انجام دهد:

یک-  به نام شخص دیگری رأی دهد.

دو-  با وجود آن که یکبار رأی داده است، باردیگر هم این کار را انجام دهد.

2(  مجازات

یـک - مجـازات جرم سـوء اسـتفاده از حـق رأی  دهی، حسـب احوال، یک تا پنج سـال 

حبس می باشـد. 

دو - محکمـه در صـورت لـزوم دیـد، می توانـد شـخص مذکـور را بـه جـزای نقـدی نیـز 

کند. محکـوم 

د -  نقض اصل رّسی بودن رأی  دهی

1( تعریف

 شخص، زمانی مرتکب جرم نقض اصل رسی  بودن رأی  دهی، شمرده می شود که: 

یـک- از فـردی بخواهـد کـه محتـوای رأی خویش را آشـکار کنـد که به چه کسـی رأی 

است. داده 

2( مجازات

یـک- مجـازات جـرم نقـض  کننـدۀ اصل رسی  بـودن رأی  دهی، حسـب احـوال، یک تا 

پنج سـال حبس می باشـد. 

دو - محکمـه در صـورت لزوم دیـد، می توانـد شـخص مذکـور را بـه جـزای نقـدی نیـز 

کند. محکـوم 

ه- خرید و فروش آراء

1( تعریف
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شخص در صورتی مرتکب جرم خرید رأی شمرده می شود که:

یـک - بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم، دادن یـک منفعـت نـاروا را بـه فـردی دیگر یا 

طـرف و نهـاد ثالـث، بـه منظـور انجـام امـور آتـی وعـده، پیشـنهاد یا اعطـاء کند: 

دو- شخصی رأی دهد.

سه - از دادن رأی خودداری کند.

چهار- رأی باطل دهد.

پنج- به نفع یا علیه یک شخص خاص رأی دهد.

2( مجازات

یـک-  مجـازات جـرم خریـد و فـروش آراء، حسـب احـوال، یـک تـا پنـج سـال حبـس 

می باشد. 

دو-  محکمـه در صـورت لزوم دیـد، می توانـد شـخص مذکـور را بـه جـزای نقـدی نیـز 

کند. محکـوم 

و - تقلب در انتخابات

1( تعریف

شـخص، در صورتـی مرتکـب جـرم تقلـب در انتخابـات شـمرده می شـود اعـال زیر را 

انجـام دهد:

یک - آرایی را اضافه، کم یا حذف کند.

دو - نتیجـۀ انتخابـات را طـوری منتـر کنـد کـه بـا نتیجـۀ واقعـی رأی  دهـی، مطابقـت 

نداشـته باشـد. 

سه - به هر شیوۀ دیگری، نتیجۀ واقعی یک انتخابات را مخدوش کند. 

2( مجازات

مجازات جرم متقلب در انتخابات، حسب احوال، دو تا ده سال حبس می باشد. 

ز - تهدید کاندیدای انتخاباتی

1( تعریف

شخص، زمانی مرتکب جرم تهدید کاندیدای انتخاباتی شمرده می شود که:

یـک- کاندیـدای انتخاباتـی را تهدیـد کنـد یـا هرنوع عمـل غیـر قانونی دیگـری را علیه 
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وی انجـام دهد.

دو- بـه قصـد وادار کـردن وی بـر انـراف از کاندیداتـوری خویـش در انتخابـات یا به 

قصـد جلوگیـری از انجـام فعالیت هـای قانونی اجازه داده شـده در جریان یـک کمپاین 

انتخاباتـی عملی، انجـام دهد.

2( مجازات

تـا ده سـال حبـس  انتخاباتـی، حسـب احـوال، دو  مجـازات جـرم تهدیـد کاندیـدای 

می باشـد.

2- جرایم انتخاباتی در قانون جزای آملان

مادۀ 107- ایجاد اختالل در روند انتخابات:

الـف- هرکـس، با توسـل به زور یـا تهدید به کاربـرد زور، از انتخابات یـا تعیین نتیجۀ آن 

جلوگیـری کنـد، بـه مجازات حبسـی که بیشـر از پنج سـال نخواهد بود یـا جریمۀ نقدی 

محکـوم خواهـد شـد. در مـوارد خطیـر خـاص به مجازات حبسـی کـه کمر از یکسـال 

نخواهد بـود، محکوم خواهد شـد.

ب- هرگونـه اقدامـی در ایـن زمینـه قابـل مجـازات خواهد بود)عباسـی، قانـون مجازات 

آملـان: 1389(.

1( تقلب در انتخابات

یـک- هرکـس بـدون حایـز بودن رشایـط الزم بـرای اشـراک در انتخابـات، رأی دهد یا 

بـه طریـق دیگـری موجـب عدم صحـت نتیجـۀ انتخابات شـود، بـه مجازات حبسـی که 

بیشـر از پنـج سـال نخواهـد بـود یـا جریمۀ نقـدی محکوم خواهد شـد. 

دو- هرکـس نتیجـۀ انتخابـات را اشـتباه اعـالم کنـد یـا موجب انتشـار نتیجۀ خـالف واقع 

شـود، محکـوم بـه مجازات فـوق خواهـد بود.

سه- هرگونه اقدامی در این زمینه قابل مجازات است.

2( تقلب در اسناد انتخاباتی

هرکـس اعـال زیـر را انجـام دهـد، بـه جـزای حبسـی کـه بیشـر از شـش مـاه نخواهـد 

بـود یـا جریمـۀ نقدی محکـوم می گـردد؛ مگر در مـواردی که مجـازات جـرم وی، طبق 

قوانیـن دیگر، شـدیدتر باشـد:
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یـک- از طریـق اظهـارات غلـط، اقـدام بـه نام  نویسـی در فهرسـت رأی  دهنده گان)دفـر 

ثبـت رأی( کند.

نام  نویسـی در فهرسـت رأی  دهنـده گان را  نـام فـرد دیگـری را کـه می دانـد حـق  دو- 

نـدارد، ثبـت کنـد.

سـه- از نام  نویسـی یکـی از رأی  دهنـده گان واجـد رشایط کـه از واجد رشایـط بودن وی 

آگاه اسـت، جلوگیری کند.

چهـار- بـه رغـم فقـدان رشایـط الزم، خـود را بـه عنـوان کاندیدا، در یـک انتخابـات نام 

کند.  نویسـی 

3( نقض اصل رّسی  بودن انتخابات

هرکـس مقـررات مربـوط بـه حایـت از محرمانـه  بـودن انتخابـات را بـه قصـد آگاهـی 

خـود یـا دیگـری از محتـوای رأی شـخص دیگـری نقـض کنـد، بـه جـزای حبسـی کـه 

بیشـر از دو سـال نخواهـد بـود یـا جریمـۀ مالـی محکـوم خواهـد شـد.

مادۀ 108- تهدید رأی  دهنده گان:

یـک- هـر کـس برخـالف قانـون، بـا توسـل بـه زور یـا تهدید بـه ایراد آسـیب شـدید، با 

سـوء اسـتفاده از رابطـۀ وابسـته گی مالـی یـا حرفه یـی یـا سـایر فشـارهای مالی، شـخصی 

را وادار بـه اعـال حـق خـود جهـت رشکـت در انتخابـات بـه شـیوۀ خاصـی کنـد یـا از 

اعـال حـق وی جهـت رشکـت در انتخابـات جلوگیـری کنـد، بـه مجـازات حبسـی کـه 

بیشـر از پنـج سـال نباشـد یا جریمـۀ مالی محکـوم خواهد شـد. در مـوارد خطیر خاص 

بـه مجـازات حبـس از یـک تـا ده سـال محکـوم می گردد.

دو- هر گونه اقدام در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.

4( اغفال رأی  دهنده گان

یـک- هرکـس از طریـق حیلـه، باعـث اشـتباه دیگـری در مـورد مفـاد اظهـارات وی در 

خصـوص رأی  دادن یـا رأی بـر خـالف ارادۀ وی یـا بی اعتبـاری آن گـردد، بـه جـزای 

حبسـی کـه بیشـر از دو سـال نخواهـد بـود یـا جریمـۀ نقـدی محکـوم می گـردد.

دو- هرگونه اقدام در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.

5( رشوه دادن به رأی  دهنده گان
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یـا عـدم رشکـت در  بـه شـیوۀ خـاص  انتخابـات  قبـال رشکـت در  یـک- هرکـس، در 

انتخابـات، بـه دیگـری پیشـنهاد یـا وعدۀ منافـع یا هدایایـی را بدهد یـا منافـع و هدایایی 

را در اختیـار وی قـرار دهـد، بـه جـزای حبسـی کـه بیشـر از پنـج سـال نخواهـد بـود یـا 

جریمـۀ نقـدی محکـوم خواهـد شـد.

دو- هرکـس در قبـال رشکـت در انتخابات به شـیوۀ خـاص یا عدم رشکـت در انتخابات، 

از دیگـری تقاضـای منافـع یا هدایایی را کند یـا از وی وعدۀ پرداخت منافـع یا هدایایی 

را دریافـت کنـد یـا هدایا و منافعـی را بپذیرد، به مجازات مشـابهی محکوم خواهد شـد.

3- جرایم انتخاباتی در کود جزای افغانستان

کود جزا در مواد 422 تا 435، جرایم انتخاباتی را به رشح ذیل برشمرده است:

الف- سوء استفاده از وسایل و عالیم به منظور ترسانیدن

1( هـرگاه منسـوب نظامـی از وسـایل و عالیـم نظامـی اعـم از اردوی ملـی،  پولیـس ملی 

و امنیـت ملـی، بـه منظـور ترسـانیدن یا تحت تأثیـر قـراردادن رأی  دهنده،  کاندیـدا، ناظر 

یـا مشـاهد بـه نفـع یـا رضر کاندیدا سـوء اسـتفاده کنـد، به جـزای حبس قصیـر، محکوم 

می گردد.

2( هـرگاه فاعـل عمـل منـدرج فقـرۀ یـک این مـاده منسـوب نظامی نباشـد، بـه حد اکرث 

جـزای حبـس قصیـر، محکـوم می گردد. 

ب - اخذ یا پرداخت رشوت و تهدید یا هتک حرمت

شخصی که یکی از اعال ذیل را انجام دهد، به حبس متوسط محکوم می گردد.

1(  اخذ یا پرداخت رشوت به منظور اعال نفوذ در مراحل انتخابات.

2( تهدیـد، تخویـف، هتـک حرمـت و اعـال فشـار علیـه رأی  دهنـده، کاندیـدا، ناظـر، 

مشـاهد، رسـانه ها و کارکنـان انتخابـات.

ج - پنهان کردن اوراق رأی  دهی

شـخصی کـه بـه منظـور کتان حقایـق فورم نتایـج یـا اوراق رأی  دهـی را پنهـان کند، به 

حبـس متوسـط تا سـه سـال محکـوم می گردد.

د - تغییر در اسناد انتخاباتی یا دریافت مساعدت

1( شـخصی کـه یکـی از اعـال ذیـل را مرتکـب شـود، بـه حبس متوسـط تا سـه سـال، 
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محکـوم می گـردد.

2( جابه جایی، انتقال یا ترف در اسناد انتخاباتی خالف حکم قانون.

3( دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی.

4( دریافـت یـا قبـول مسـاعدت های مالـی نقـدی یـا جنسـی از اتبـاع و دول خارجـی یـا 

مناینده گی هـای سیاسـی کشـورهای خارجـی مقیـم افغانسـتان.

5( وارد کـردن تغییـر در فورم هـای نتایـج با آرای اسـتعال شـده در صنـدوق، طوری که 

باهم مطابقت نداشـته باشـند.

د - مداخله در سیستم نرم افزار و سخت افزار

بـدون  نتایـج  شـخصی کـه در سیسـتم های نرم افـزار و سـخت افزار مراکـز جمع بنـدی 

مجـوز قانونـی مداخلـه کنـد، بـه حبـس متوسـط بیـش از سـه سـال، محکـوم می گـردد.

ه - تشدد به منظور برهم زدن جریان انتخابات

1( شـخصی کـه در جریـان انتخابـات به منظـور برهم زدن وضع امنیتی، دسـت به تشـدد 

یـا خشـونت بزنـد، بـه حبس متوسـط  تا دو سـال محکـوم می گردد.

2( هـرگاه عمـل منـدرج فقـرۀ یکم این مـاده، منجر به اخـالل جریان انتخابـات گردد، به 

حبس متوسـط بیش از دو سـال محکـوم می گردد. 

و - رسقت یا تلف کردن اوراق و مواد حساس انتخاباتی

شـخصی کـه اسـناد و اوراق رأی  دهـی یـا مـواد حسـاس انتخاباتـی را رسقـت یـا تلـف 

سـازد، بـه حـد اکـرث حبـس متوسـط  محکـوم می گـردد.

ز - استفاده از اسناد جعلی

شـخصی کـه یکـی از اعـال ذیـل را مرتکـب شـود، عـالوه بـر محـروم  شـدن از حقوق 

منـدرج قانـون انتخابـات، بـه حبـس متوسـط نیـز محکـوم می گردد:

1( ثبت نام با استفاده از اسناد جعلی در فهرست کاندیدان.

2( استعال رأی با سند جعلی.

ح - استعال رأی در غیاب شخص

شـخصی کـه در غیـاب شـخص رای  دهنـده، رای وی را اسـتعال کنـد، بـه حبس قصیر 

محکـوم می گردد.
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ط - خرید و فروش رأی

شـخصی کـه رأی را خریـد یـا به فروش برسـاند، به حبس متوسـط تا سـه سـال، محکوم 

می گردد.

ی- تغییر یا تبدیل کردن اسناد و کم یا زیاد کردن آراء

شـخصی کـه یکـی از اعال ذیل را مرتکب شـود، به حـد اکرث حبس متوسـط، محکوم 

می گردد:

1( تغییـر یـا تبدیـل اسـناد انتخاباتـی اعـم از کتـاب ثبـت، فورم هـای ثبت نتایـج و اوراق 

رأی  دهـی بـه نفـع یـا رضر کاندیدا.

2( کم یا زیاد کردن آراء درجریان انتخابات به نفع یا رضر کاندیدا.

ک- عدم طی مراحل اعراض و شکایت به منظور کتان حقایق

شـخصی کـه بـه منظـور کتان حقایـق، اعراض و شـکایت درج شـده را پنهان یـا آن را 

بـه موقـع طـی مراحـل نکند، بـه حبس قصیـر محکـوم می گردد.

ل - کتان یا عدم اطالع دهی یا مانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه ها

هـرگاه کارکـن کمیسـیون مسـتقل انتخابـات یکـی از اعـال ذیـل را مرتکـب شـود، بـه 

حبـس متوسـط تـا سـه سـال، محکـوم می گـردد:

1( کتان یا عدم اطالع از مشاهدۀ تخلف در محل رأی  دهی.

2( مانعـت از حضـور ناظر، مشـاهد یا رسـانه ها در جریان پروسـۀ رأی  دهی و شـارش 

آراء.
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نتیجه گیری

از مقایسـۀ جرایـم انتخاباتـی در کـود جزای افغانسـتان با قانـون جزای منونـۀ بین املللی 

و قانـون جـزای آملـان، به نتایـج ذیل دسـت می یابیم:

الـف- کـود جزای افغانسـتان در جرم  انـگاری جرایم انتخاباتی، در بسـیاری مـوارد با دو 

قانـون خارجـی اشـراک نظر داشـته، ماننـد آن ها به ایـن جرایم واکنش نشـان داده و این 

اعـال را جـرم دانسـته اسـت. هـر چنـد در میـزان مجـازات برخـی جرایـم، تفاوت هایی 

میـان این سـه قانون وجـود دارد. 

ب- گویـا نگرانـی قانون گـذار افغـان در مـورد وقـوع بعضـی از جرایـم خـاص در خالل 

انتخابـات، بیشـر از قانون گـذار دو قانـون خارجـی بوده؛ بـه همین دلیل وجـود آن ها در 

کـود جـزا تازه گـی داشـته کـه در دو قانـون همتای خارجی بـه رصاحت دیده منی شـود.

این جرایم عبارتند از:

1( سـوء اسـتفاده از وسـایل و عالیـم نظامی بـه منظور ترسـانیدن و به کارگیری تشـدد به 

منظـور برهم  زدن جریـان انتخابات. 

بـه تعبیـر یکـی از حقوقدانان، کشـورهای جهان سـوم بیشـر نگـران امنیت خویـش اند؛ 

امـا کشـورهای جهـان اول بیشـر نگـران آزادی هـا می باشـند. همیـن تفـاوت نگرانی هـا 

باعـث تفـاوت رویکـرد در جـرم  انـگاری می شـود. گویـا همیـن تشـویش قانون گـذار 

افغـان از مداخلـۀ نظامیـان در انتخابـات بـوده اسـت کـه چنیـن جرمـی در ایـن کـود 

پیش بینـی شـده اسـت. 

2( جـرم  انـگاری » دریافـت هـر نـوع مسـاعدت مالـی نقـدی یـا جنسـی از کشـورهای 

خارجـی، بـه نفـع یکـی یـا برخـی از کاندیـدان بـه منظـور اسـتفاده در انتخابـات«.

3( مداخله در سیستم نرم افزار و سخت افزار.

4( عدم طی مراحل اعراض و شکایت به منظور کتان حق.

5( کتان، عدم اطالع دهی یا مانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه ها.

از  انتخاباتـی  جرایـم  شناسـایی  کـه  سـاخت  خاطرنشـان  بایـد  جمع بنـدی  عنـوان  بـه 

نوآوری هـای کـود جـزا می باشـد و لـزوم وجـود ایـن جرایـم در قوانیـن نافـذ، مـدت 

مدیـدی بـود کـه احسـاس می شـد. بـه ویـژه این کـه فقـدان شناسـایی این جرایـم باعث 
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شـد تـا برخـی از افـراد کـه در انتخابات هـای قبلـی، چنیـن جرایمـی را احتـاالً مرتکب 

شـده بودنـد، از محاکمـه مصـون مانـده و در نتیجه به اعتبـار نظام انتخاباتی کشـور لطمه 

وارد گردیـد. بـه امیـد این کـه بتوانیم در پرتو این قانون جدید، انتخابات سـامل و شـفافی 

را بـرای مـردم عزمتنـد افغانسـتان بـه ارمغـان آوریم. 
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امنیت زانن رد افغانستان

 و چالش اهی رفاروی آن
محمداعظم طارق

چکیده

امنیـت جنسـیتی یـا سـلب امنیت زنـان در افغانسـتان، یکی از مسـائل مهم و مـورد توجه 

مدافعـان حقـوق زنـان و کارشناسـان امـور اجتاعـی می باشـد؛ زیـرا فقـدان احسـاس 

امنیـت در خانم هـا عـالوه بـر آن کـه باعـث برهـم خـوردن تعـادل روانـی، پراکنده گـی 

فکـری و رسخورده گـی درونـی آنـان می شـود، پایه هـای نظـام خانواده گـی را متزلـزل، 

روابـط انسـانی را مشـکوک و اعتـاد و عطوفـت مهربانـی همـر و شـوهر را نامطمـن 

می سـازد. متأسـفانه تجـاوز جنسـی، خشـونت در محیـط خصوصـی، اذیـت و آزار در 

حـوزۀ عمومـی، احسـاس تـرس در عرصـۀ اجتاعـی، فقـدان اطمینان در محیط شـغلی، 

عـدم آرامـش در حـوزۀ ذهنـی، فرهنـگ بسـته و متصلـب قبیله یـی، تفسـیر مردگرایانه از 

اسـالم، اندیشـۀ زن سـتیزی و مردمحـوری و در نهایـت تفکـر غیر انسـانی؛ زمینـه را برای 

سـلب امنیـت جنسـیتی، کاهش حضـور زنان در اجتـاع و انزوای این گـروه فعال جامعه 

می شـود. اسـتمرار این وضعیت، روند توسـعۀ سیاسـی و میـزان پیرفت اقتصـادی را آن 

گونـه کـه رشایـط و زمـان ایجـاب می کند، کنـد سـاخته و افغانسـتان را از کاروان مدنیت 
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مـدرن امـروزی ده هـا سـال دیگر بـه عقب خواهـد انداخت؛ چـرا که یکـی از علت های 

پیرفـت کشـورهای مـدرن یـا در حال گذار بـه مدرنیته، این بـوده که نیمـۀ دیگر جامعه 

)زنـان( را وارد مناسـبات قـدرت، در همـه شـکل های آن، کـرده انـد. 

واژه گان کلیدی: امنیت، جنسیت، زنان، افغانستان، چالش ها و راهکارها. 
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مقدمه

مسـألۀ امنیـت زنـان یـا امنیـت جنسـیتی، یکـی از مسـایل مهمـی اسـت کـه امـروزه در 

جهـان و مخصوصـاً در افغانسـتان بـه صـورت جـدی مـورد توجـه نهادهـای دولتـی و 

خصوصـی مخصوصـاً فعـاالن حقـوق بـری و حقـوق زن قـرار گرفتـه اسـت. اهمیـت 

دادن بـه ایـن مسـأله بیانگـر ایـن اسـت کـه عرصه هـای زیسـت و فعالیـت زنـان چنـدان 

مطمـن نبـوده و در معـرض خطـر و تهدیدهـای گونـا گـون قـرار دارد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه امنیـت جنسـیتی )وجـود محیـط مأمـون بـرای زنده گـی زنـان( در كنـار سـایر 

نیازهـای اساسـی فیزیولوژیكـی زنـان، ماننـد لبـاس، غذا، همر، مسـکن و بهداشـت از 

رضوریـات زنده گـی آنـان اسـت. مخاطره آمیـز بـودن امنیت زنـان در فضاهـای جمعی، 

محیط هـای شـغلی، سـاحات تفریحـی و عرصه های اقتصادی و سیاسـی، نه تنهـا آنان را 

از رسـیدن بـه نیازهـای ردۀ باالتر همچون خودشـكوفایی و خوداتکایی، زیباشـناختی و 

زیباپسـندی، دانسـن و فهمیـدن، اخـراع و ابتـکار، نقـش آفرینـی و خود بسـنده گی باز 

مـی دارد؛ بلكـه موجب كاهش تعامالت سـازنده در متـام عرصه های زنده گـی می گردد. 

امـروزه بسـیاری از صاحـب نظـران سیاسـی، اقتصـادی و اجتاعی معتقدند که دسـتیابی 

بـه رشـد و توسـعۀ پایـدار، بدون مشـارکت هدفمنـد گروه هـای مختلف انسـانی از جمله 

زنـان، امـکان پذیر نیسـت.

      افغانسـتان، نیـز کـه هنـوز در صـدد نهـادن گام هـای نخسـتین خـود در مسـیر توسـعه 

طـرف،  بدیـن   2001 سـال  از  کالن شـهرها،  مخصوصـاً   و  خـود  کلیـت  در  اسـت، 

شـاهد افزایـش حضـور اجتاعـی زنـان در عرصه هـای عمومـی، ماننـد آموزشـگاه ها، 

دانشـگاه ها، مکاتـب، مـدارس و محیط هـای کاری اعـم از ملکـی و نظامـی بوده اسـت؛ 

امـا ایـن حضـور، زمانـی می تواند تأثیـرات مورد نظر را داشـته باشـد که زنان از احسـاس 

امنیـت کافـی برخـوردار بـوده و بـه لحـاظ جنسـیتی در معـرض تهدیدهـا و مخاطره هـا 

قـرار نداشـته باشـند. متأسـفانه که در این کشـور چنین فضایی میر نیسـت؛ زیـرا زنان به 

لحـاظ فکـری، فزیکـی و روانـی مأمون و مطمن نیسـتند و آن گونه که بایـد در زنده گی 

نقـش بـازی کننـد، رشایـط برای آنـان مهیا نیسـت. این امر سـبب شـده تا ایشـان از بروز 

اسـتعدادها و خودشـکوفایی، در عرصه هـای مختلـف بـاز مانـده و انـزوا را بـر حضـور 
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همـراه بـا تحقیـر شـخصیت در اجتـاع، ترجیـح دهند.

      نویسـنده در ایـن پژوهـش، ضمـن تبییـن مفهـوم امنیـت و جنسـیت، در پـی پاسـخ به 

ایـن پرسـش ها اسـت که چـرا امنیـت جنسـیتی زنـان در افغانسـتان در معرض خطـر قرار 

دارد؟ چـرا زنـان دچـار ناامنـی در محیـط خصوصـی و اجتاعی می گردنـد؟ عمده ترین 

چالش هایـی کـه فـراروی امنیـت جنسـیتی زنـان در افغانسـتان وجـود دارد، کدام ها اند؟ 

بـرای تأمیـن امنیـت جنسـیتی زنـان در افغانسـتان از چـه راهکارهایـی می تـوان اسـتفاده 

کرد؟ 

1- امنیت

واژۀ »امنیـت« در كاربـرد عـام به معنای رهایـی از خطرات مختلف اســـت. تعریف های 

منـدرج در فرهنگ هـای لغـــات دربـاره مفهـوم كلی امنیت، بیشـر بر احســـاس آزادی 

از تـرس یـا احسـاس ایمنـی كـه ناظـر بـر امنیـت مـادی و روانـی اســـت، تأكیـد دارنـد) 

مانـــدل،1379هـ: ص 46(. پژوهش گران در رویکردی واقع بینانه، امنیت را واژۀ سیاسی 

و انتظامـی تعریـف کـرده انـد و بـه طـور کلـــی آن را بـه معنـای حایـت از ارزش هـا و 

مقابلـه با خطرهای دشـــمن می داننـــد) عطیـه پور،1392هـ: ص 17(. در واقع احسـاس 

امنیـت عبـارت اسـت از رفـع خطـر و اسـتفادۀ بهینـه از فرصت. به بیـان دیگـر، امنیت به 

معنـای» رهایـی از خطـر، تهدیـد، آسـیب، ترس یا وجـود آرامـش، اطمینان، آسـایش و 

اعتـاد« اسـت کـه محصـول برقراری نظـم در جامعـه بـوده و در اعالمیـۀ جهانی حقوق 

بـر، بـه عنـوان یکـی از حقـوق اجتاعی انسـان و هـم ردیـف آزادی قرار گرفته اسـت 

) قبادی،1394هــ، صـص 27- 28(. بنابـر ایـن، می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه امنیت 

دارای دو بعد اســـت: یکی بعد سـلبی که عبارت از نبود خطر، ترس و هراس می  باشـد 

و دیگـر، بعـد ایجابـی که کسـب فرصت ها و تضمین منافـع و ارزش هـا در محراق توجه 

آن اسـت. نیـاز بـه امنیت همواره از نیازهای اساسـی انسـان بوده که بر اسـاس طبقه بندی 

ابراهـام مازلـو)Maslow1943 :96( روان شـناس برجسـتۀ امریکایی، در رتبـۀ دوم و بعد 

از نیازهـای جسـانی و زیسـتی قـراردارد. در صـورت بـرآورده نشـدن نسـبی ایـن نیـاز، 

نیازهـای ردۀ باالتـر انسـان ماننـد نیـاز به عشـق و احـرام، به طور نسـبی برآورده نشـده و 

انسـان از دسـتیابی بـه باالتریـن نیاز خود که خودشـکوفایی اسـت، باز می ماند) پــاکزاد 
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1385 :33(. آقـای مازلـو در رده بنـدی نیازهای انسـان، امنیت را پس از نیازهای زیسـتی 

یـا فیزیولوژیـک، دومیـن نیـاز اساسـی و پایه یـی انسـان می داند و تـا زمانی که ایـن نیاز، 

بـرآورده نشـود، نیازهـای بعدی را که بیشـر حالتی انسـانی دارند، دچـار اختالل می کند. 

بنابرایـن، امنیـت یکـی از نیازهـای رضوری و اساسـی بـرای تعالـی انســـان اسـت کـه بر 

سـالمت و سـعادت انسـان و در نتیجـه جامعـه تأثیر مسـتقیم می گذارد.

       امنیـت از سـه شـاخصۀ اصلـی و متکامل تشـکیل شـده اسـت کـه عبارتنـد از: امنیت 

فردی، امنیت اجتاعی و امنیت ملی) رجبــی پــور، 1382: ص14(. در جامعه شناسـی 

پارسـونز، برای امنیت چهار بعد در نظر گرفته شـده اسـت که عبارت اند از: امنیت مالی 

و اقتصـادی، امنیت سیاسـی، امنیـت حقوقی- قضایی و امنیـت فرهنگی)قبادی،1394هـ: 

امنیـت اجتاعـی، می تـوان  بعـد  ایـن چهـار  از برآینـد برخـورداری  صـص 27- 28(. 

بـه تحقـق آن در سـطح جامعـه امیـد داشـت. فقـدان هـر یـک از ابعـاد امنیـت، رونـد 

سـیرنتیکی را دچـار اختـالل کرده، کارکردهـا را مختل و جامعـه را در کلیت خود دچار 

عـدم تعـادل می کنـد. بنابرایـن بـرای داشـن جامعـۀ تـوأم بـا آرامـش و اطمینـان خاطـر، 

الزم اسـت بـه هـر چهـار بعـد امنیـت توجه داشـت و بـا تضمیـن آنـان، امنیـت جامعه را 

فراهـم سـاخت. آنتونـی گیدنـز ادعـا می کنـد که نیاز به داشـن احسـاس امنیت یـا پرهیز 

از اضطـراب در روابـط اجتاعـی، نـه یـک پدیـدۀ شـناختی بلکـه یـک پدیـدۀ عاطفی 

اسـت کـه در ذهـن ناخـودآگاه انسـان ریشـه دارد و او آن را »امنیت وجـودی« می نامد) 

حقیقتیان،1393هــ، صص 5-2(.

      بـا در نظرداشـت ایـن تحلیـل می تـوان گفـت کـه مفهوم حقیقـی امنیت آن اسـت که 

انسـان از ناحیـۀ جـان و مـال، آبرو و عزت، حیـا و عفت، دین و عقیـده، ارزش و گرایش 

و حـال و آینـده خویـش هیـچ گونه تشـویش، دغدغه و نگرانی نداشـته و رونـد روزگار 

مطابـق بـه خواسـت های انسـانی و مروعـش کـه قوانیـن نافـذۀ هـر کشـور مشـخص و 

دسـته بندی کرده اسـت، رقـم خورد.

2- جنسیت

هرچنـد بـرای جنسـیت)Gender( از دیربـاز مفاهیـم و تعاریفی وجود داشـته اسـت؛ اما 

در دنیـای مـدرن امـروز، این مفهوم در سـطح بیولوژیـک و اجتاعی تعریف می شـود؛ 
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مثـالً »وقتـی کـه با انسـان دیگری روبه رو می شـوید، اولین تشـخیص تان زن یـا مرد بودن 

آن فـرد اسـت و طبـق عـادت ایـن کار را بـا اطمینـان کامـل انجـام می دهیـد«. جنسـیت، 

محصولـی از روابـط اجتاعـی اسـت کـه توسـط اصـول و نهاد هـای مسـلط اجتاعـی 

سـاخته و تـداوم بخشـیده می شـود. بدیـن مفهـوم کـه رفتـار جنسـیتی سـاخته یی جامعـه 

اسـت. جنسـیت، متفاوت از »جنس« اسـت؛ جنس، مبنای فیزیولوژیک دارد؛ در حالی 

کـه جنسـیت، مبنـای فرهنگـی دارد. بـه بیـان دیگـر، جنـس از تفـاوت بیولوژیکـی زن و 

مـرد بحـث می کنـد و جنسـیت از نقش هـا، مسـؤولیت ها و ویژه گی هـای شـخصی کـه 

جامعـه و فرهنـگ به ایـن دو جنس می  دهد) طارق،1396هــ، ص 41(. جنس قابل تغییر 

نیسـت؛ مگـر توسـط عمـل جراحـی. در حالـی کـه جنسـیت قابـل تغییـر اسـت؛ زیـرا به 

باورهـا، ذهنیت هـا و سیسـتم هایی بـر می گـردد کـه در جو خـاص فرهنگـی و اجتاعی، 

جـا افتـاده اسـت و با تغییـر باورها، ذهنیت هـا و سیسـتم ها، تغییر آن نیز ممکن می باشـد. 

ایـن می رسـاند کـه گفتـان جنسـیت)جندر(، مشـخصاً در پـی تحقـق حقـوق زنـان بـه 

مفهـوم فیمینسـتی)زن گرایی( آن نیسـت؛ بلکه تالش بـرای از میان برداشـن نابرابری ها- 

کـه بـه دلیـل فقـدان عدالـت جنسـیتی عـرض وجـود کـرده- محـور گفتـان جنسـیت را 

می سـازد. در بسـیاری از جوامـع، از جملـه افغانسـتان، فقـدان عدالـت جنسـیتی بـه رضر 

زنان متام شـده اسـت.

3- امنیت جنسیتی

      سـاده ترین تعبیـری کـه می تـوان از امنیـت جنسـیتی ارایه کـرد، این اسـت:»مصونیت 

از تعـرض، تـرف اجبـاری و دورمانـدن از مخاطـرات و تهدیـدات و دسـت یافن بـه 

حقـوق و آزادی هـای مـروع و همچنـان وجود اطمینان به سـالمت جان، مـال، ناموس 

و... «. بـرای عکس العمـل نشـان دادن مـردم بـه تـرس و درک امنیـت، عوامـل زیـادی 

وجـود دارد کـه از آن جملـه جنسـیت مهم تریـن نقـش را ایفـا می کنـد. حـس امنیت در 

مـورد مـردان و زنـان متفـاوت اسـت. زنـان تـرس بیشـری احسـاس می کننـد؛ امـا مردان 

عمومـاً دیـد مثبت تـری در مـورد امنیت محیط خودشـان نسـبت بـه زنان دارند. اسـتانکو 

معتقـد اسـت کـه تـرس از جـرم در زنـان، به طـور ثابت سـه برابر مـردان اسـت. دلیل این 

امـر را در سـه موضـوع می تـوان خالصـه کرد:
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الف-  زنان به لحاظ جسانی توان کمری در دفاع از خود دارند.

ب-  نگهداری و حفاظت از کودکان، زنان را بیشر مستعد ترس از جرم می سازد.

بیشـر  رو  ایـن  از  دارنـد،  شـان  خصوصـی  محیـط  بـر  کمـری  کنـرول  زنـان  ج- 

1389هـ(. می ترسند)شـاکری،

        بـه هـر تقدیـر، حقیقـت ایـن اسـت کـه زنـان نسـبت به سـایر انواع آسـیب ها، بیشـر 

در معـرض تعـرض جنسـی قـرار دارنـد؛ از ایـن رو بـا خطـر هایـی کـه مواجه می شـوند، 

عکس العمل هـای واقع گرایانـه نشـان می دهنـد. سـطح تـرس زنـان معقـول اسـت؛ امـا 

مـردان متایـل دارنـد کـه ترس هـای خـود را طبیعـی جلـوه دهنـد. یافته هـای برخـی از 

پژوهش هـا نشـان می دهـد کـه اکرثیـت زنان)بیـش از 80% (، از حضـور در فضاهـای 

عمومـی، احسـاس امنیـت کافـی ندارنـد و در میـان عوامـل مؤثـر در کاهـش احسـاس 

امنیـت زنـان، ویژه گی هـای فزیکـی فضاهـای شـهری از مواردی اسـت که تأثیر بسـزایی 

بـر کاهـش احسـاس امنیـت زنـان دارد) اکری،پـاک بنیان،1391هــ: 54-55(.

4- وضعیت امنیت جنسیتی در افغانستان

افغانسـتان از جملـه کشـورهایی اسـت که از مدت هـای مدیدی درگیر بحـران، بی ثباتی، 

منازعـه و جنـگ می باشـد. ایـن امـر سـبب گردیـده تـا وضعیت امنیـت جنسـیتی در این 

کشـور مناسـب نبـوده و زمینه هـای مخاطره آمیـز بـودن آن بـه وفـور و وضـوح مشـاهده 

گـردد. این کشـور به دالیـل گوناگون، از جملـه: ضعف حاکمیت قانـون، فقدان عدالت 

جنسـیتی، اسـتیالی اندیشـۀ قبیلـه گرایی، نگـرش مردسـاالنه، قرائت ناصـواب از متون و 

معـارف اسـالمی، جهالـت و بی خـری از قانـون و ارزش های انسـانی و... همواره شـاهد 

تبعیـض و بی عدالتی هـای فـراوان میـان زنـان و مـردان، در عرصه هـای مختلـف زنده گی 

اعـم از اجتاعـی، اقتصـادی، سیاسـی و... می باشـد. ایـن امـر باعـث گردیـده تـا زنان از 

وضعیـت بد امنیـت جنسـیتی، همواره رنج بکشـند.

      بـه بیـان دیگـر، تاریخچـۀ حیات جنسـیتی در افغانسـتان، حکایت گر این اسـت که با 

وجـود آن کـه نقش آفرینـی زنـان در مقاطع مختلفی از تاریخ این کشـور تاحدی چشـم 

گیـر بـوده؛ امـا بـه جـای این کـه در مـن جامعه قـرار داشـته باشـند، به صورت گسـرده، 

در حاشـیۀ آن قـرار دارند. این حاشیه نشـینی، گروهی را شـکل داده اسـت کـه ذهنیت ها 
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و سـازوکارهای موجـود در آن، عرصه هـای زنده گـی را بیشـر جوالنگاه مردان سـاخته و 

نیمـی از پیکـر جامعه)زنـان( از آن محـروم باشـند. این امر موجب شـکل گیـری ذهنیت 

عمومـی، در جهـت منافع مردان گردیده اسـت. هرچند از سـال 2001 میالدی بدین سـو 

برخـی برنامه هـا توسـط دولـت افغانسـتان، نهادهـای جامعـۀ مدنـی، سـازمان های مدافـع 

حقـوق و بـه ویـژه جامعـۀ بین املللی در زمینـۀ امنیت جنسـیتی مخصوصاً ایجـاد عدالت 

جنسـیتی میـان زنـان و مـردان، در عرصه هـای سیاسـی، اجتاعـی، فرهنگـی، اقتصـادی 

و … در کشـور روی دسـت گرفتـه شـده اسـت؛ امـا متأسـفانه نـه تنهـا ایـن وضعیـت را 

بهبـود نبخشـیده بلکـه بـه دلیـل حساسـیت های قومـی- فرهنگی، برخـی نابسـامانی هایی 

را نیـز بـه بـار آورده اسـت. هنـوز زنـان در حـوزۀ سیاسـی، نسـبت بـه مـردان در معـرض 

مخاطـرۀ جـدی قـرار دارند؛ هنـوز زنان، مانند مـردان وارد عرصۀ اقتصادی کشـور، شـده 

منی تواننـد. بـر اسـاس آمار هـای غیـر رسـمی، نزدیک بـه کل زنـان در افغانسـتان بی کار 

انـد. در حالی کـه یکـی از شـاخصه های اصلـی توسـعه و امنیـت، توامنند سـازی زنـان و 

دسـت یابی آنـان بـه اشـتغال و فرصت هـای برابـر کاری و در نهایـت اسـتقالل اقتصادی 

اسـت. هنـوز نقش زنـان در عرصۀ فرهنـگ آن گونه کـه رشایط و زمان ایجـاب می کند، 

قابـل ملـس منی باشـد. هنوز زنان به دلیل جنسـیت در معـرض آزار و اذیت قـرار دارند. 

هنـوز زنـان بـه لحـاظ فزیکی، روحـی و روانی آسـیب پذیر اند. گزارشـی کـه یک گروه 

تحقیقاتـی از شـهرهای کابـل، هـرات، بلـخ، جالل آبـاد و بامیـان در مـورد زنـان بـه نـر 

رسـانیده، نشـان می دهـد کـه خشـونت های خیابانـی علیـه زنـان رو بـه افزایـش اسـت و 

ایـن اعـال شـامل خشـونت های گفتـاری و رفتـاری می گـردد. هنـوز درصـدی زنـان 

باسـواد، بـه مراتـب کمـر از مردان اسـت. هنوز حضـور دانش آموزان دخـر در مکاتب 

و مـدارس کشـور مخصوصـاً در والیات کم رنگ اسـت؛ آن هـم توأم با تشـویش، دلهره 

و تـرس. هنـوز درصـدی بلند دخرانـی که از مکاتب فارغ شـده اند، بـه دالیل فرهنگی، 

دسرسـی بـه تحصیـالت عالـی ندارنـد و آن عـده کـه می توانند به دانشـگاه های کشـور 

راه پیداکننـد، معمـوالً بـه دالیـل گوناگـون از جمله پایین بودن سـطح سـواد، منی توانند 

بـه دانشـکده های مـورد عالقـه و دلخـواه شـان دسـت یابنـد. به ایـن ترتیب هنـوز امنیت 

جنسـیتی، بـه صـورت سیسـتاتیک، در افغانسـتان تأمین نبـوده و زنان از ایـن ناحیه رنج 
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می برنـد و ایـن امـر سـبب می گـردد تا امـکان امنیـت جنسـیتی در جامعـه، میر نباشـد) 

.)www.bbc.com :بـی بی سـی فارسـی

5- مصادیق ناامنی های زنان در افغانستان

افغانسـتان باتوجـه بـه وضعیت های نابسـامانی کـه دامن گیـر آن بوده، منونه هـای زیادی 

از ناامنـی جنسـیتی را در خـود دارد کـه برخـی از آن هـا را می تـوان به قرار ذیل برشـمرد:

الف- ناامنی های محیط شغلی

و  رفتارهـای کالمـی، روانـی  از عواملـی چـون  ناشـی  را می  تـوان  ناامنی هـا  نـوع  ایـن 

فزیکـی دانسـت. منونه یـی از ایـن رفتارهـای آزار دهنـده حرف های مسـتهجن، تعریف 

از زیبایـی، متاس هـای بدنـی ظاهـراً تصادفـی، متـاس بدنـی نزدیـک با وقاحت بیشـر، 

تجـاوز جنسـی و متـاس تلفنـی آزار دهنـده اسـت. زنـان در اثـر ایـن رفتارهـا بیـش از 

ایـن کـه بـه عنـوان مدعی و محـق به شـکایت و مـورد حایت قانـون قرار گیرنـد، دچار 

تبعاتـی چـون اخـراج، احسـاس ناامنـی، متهـم شـدن، بـه خطـر افتـادن سـالمت روانـی، 

کاهـش اعتـاد بـه نفـس، از دسـت دادن شـغل، چشم پوشـی از ارتقـاء و مزایای شـغلی 

و... می شـوند. گرچـه امنیـت جنسـی در محیط هـای دولتـی بیـش از بخـش خصوصـی 

اسـت و حضـور بخشـی بـا عنـوان حراسـت می توانـد تـا حـدی عامـل بازدارنـده ایـن 

گونـه مزاحمت هـا باشـد؛ امـا هنوز مـواردی از سـوء اسـتفاده های جنسـی)بهره برداری و 

سـودجویی از مواهـب زنانـۀ شـخص( و جنسـیتی)تبعیض ها و تفاوت های غیـر منصفانه 

بـه خاطـر زن بودن کارمند( مشـاهده می شـود و اغلب از سـوی مدیـران قدرمتند اعال 

می گرد)طلـوع نیـوز، ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۳هــ(.

        ناامنی هـای محیـط شـغلی بـرای برخـی از زنـان شـاغل، اگـر چـه پدیـدۀ جدیـدی 

نیسـت؛ اما تعریف نشـدن امنیت زنان شـاغل در دسـتگاه امنیتی جامعه و اجبار بسـیاری 

از آنـان بـه داشـن شـغل و درآمـد، وضعیتـی مخاطـره آمیـز را در برخـی از محیط هـای 

کاری حاکـم می سـازد. فئـودور داستایوفسـکی نویسـندۀ مشـهور روس، در اغلـب آثار 

خـود، شـخصیت داسـتانی زنـی را تصویـر کـرده کـه گذشـت و فـداکاری را بـه مرحلـۀ 

ایثـاری دهشـت بـار می کشـاند؛ زنانـی که به واسـطۀ جر اجتـاع، فقـر و محرومیت، در 

عیـن ایـن کـه در جسـت وجوی معـاش رشافت مندانه بـوده اند، ناخواسـته تن بـه مردانی 
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عمدتـاً هوس بـاز، نوکیسـه گانی بـا ثـروت هنگفـت و بی اصـل و نسـب هایی بعضـاً فاقـد 

شـعور و انسـانیت، می دادنـد. بعدهـا در بـارۀ شـخصیت زن، رمـان »ابلـه« را بـه دوسـت 

خـود نوشـته و می گویـد: امیـدوارم، سـال ها پـس از مـن، ایـن گونـه زنـان را بـه عنـوان 

موجـودی لطیـف، ظریـف و دارای احسـاس بداننـد و بـرای زن ارزشـی اخالقـی قایـل 

شـوند تـا ابـزاری و مالی )هان( . وی منی دانسـت کـه بعدها جامعۀ انسـانی، بی رحم تر، 

ناامن تـر و پرکینه تـر از روسـیۀ تـزاری بـه زنـان نـگاه خواهـد کـرد. زنـان به واسـطۀ شـغل 

شـان کـه بایـد هـر روز در آن حضور داشـته باشـند یـا به صورت شـبانه روزی اسـتخدام 

می شـوند، بـا مشـکالت عدیده یـی مواجه انـد. امروزه بخشـی از زنـان و دخـران جامعۀ 

مـا بـا معضلـی فراگیر بـا عنوان»ناامنی در محیط شـغلی« روبـه رو اند)صفـری، 1391هـ(.

ب- مزاحمت های خیابانی

اسـت)ابراهیمی،  امنیـت جنسـیتی، مزاحمت هـای خیابانـی  از معضـالت  یکـی دیگـر 

1393هــ(. در افغانسـتان متأسـفانه ایـن عمـل بیـش از حـد بـه چشـم می خورد. بسـیاری 

از جوانـان و نوجوانـان در کوچـه و بـازار، جـاده و خیابـان، موتر و سـه چرخه، فروشـگاه 

و منایشـگاه، رسـتورانت و چایخانـه، انتظـارگاه و ایسـتگاه، و... در برابـر چشـم دیگـران 

حرمـت زنـان را هتـک و بـه نوامیـس مـردم توهیـن می کننـد؛ چشـم چرانـی می کننـد و 

چشـمک می زننـد؛ متلـک می گوینـد و شـخصیّت زنـان را زیـر سـؤال می برنـد. حتـی 

دیـده می شـود که در بسـا اوقـات، خانم هـای متأهل با حضور شـوهران شـان در معرض 

مزاحمت هـا قـرار می گیرنـد.

در مجموع، مزاحمت های خیابانی را می توان در سه دسته خالصه کرد: 

یکـم؛ آزارهـای کالمـی، ماننـد داسـتان های اغواگرانـه، شـوخی های عاشـقانه، طنزهـای 

جنسـی ماننـد خالـه و مـادر کالن، بی بـی گک، القاعـده و داعـش، دوسـت پـر با طعم 

بزنـم، جگـرت را بخورم)هـان(. پرسـیدن  نـو، در چشـایت مـالق  سـیب، مال هـای 

سـؤاالتی در مـورد زنده گـی شـخصی یا جنسـی فرد، کنایه های جنسـی در گفتـار، اظهار 

نظـر در مـورد ظاهـر و پوشـش فـرد یـا پیشـنهاد بـرای ادامـۀ ارتبـاط در خـارج از فضای 

کار. 

دوم؛ آزارهـای غیـر کالمـی، از قبیـل نگاه هـای هیجانـی و شـهوت آلـود، چشـم چرانی 
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هـای غـرض آلـود، چشـمک زدن؛ لبـک زدن و زبـان مکیـدن، خیـره شـدن و حـرکات 

عجیـب و غریـب نشـان دادن.

سـوم؛ آزارهـای فزیکـی، چون ملس کردن نامناسـب بدن و دسـت، نزدیک شـدن زیاد 

بـه زن در حیـن رفتـار، برخـورد جنسـی بـا زور و...، جلـب توجـه دیگـران، تخلیۀ خشـم 

درونـی، ارضـای غریـزۀ جنسـی، تفریـح و رسگرمـی، پرکـردن اوقـات فراغـت و تخلیـۀ 

عقده هـای درونـی، می توانـد از مصداق هـای مزاحمت هـای خیابانـی باشـد.

ج- مزاحمت های تیلفونی

از جملـه مزاحمت هـای رایـج دیگـری کـه متأسـفانه هـر روز دارد سـیر صعـودی خـود 

را می پیایـد، مزاحمت هـای  تلفنـی اسـت. امـروزه تیلفـون مخصوصاً گوشـی همـراه، به 

دلیـل امکانـات گوناگونـی که دارد، می توانـد در ایجاد ناامنی جنسـیتی و مزاحمت برای 

زنـان، نقـش بسـیار باالیی داشـته باشـد. مثـالً زنـگ زدن های بی مـورد، حـرف زدن های 

بی ارزش، ارسـال تصاویر نامناسـب جنسـی، فرسـتادن نامۀ عاشـقانه، یادداشـت های غیر 

اخالقـی، پیامک هـای مسـتهجن و غیـره از مزاحمت هـای تیلیفونـی بـه شـا مـی رود. 

داشـن حـاالت روانـی از قبیـل دیگـر آزاری، خودمنایـی، فـرار از تنهایـی و نزدیکـی 

بـه دیگـران، ضعـف عاطفـی و جلـب محبـت دیگـران، بـی کاری و نداشـن رسگرمـی 

مناسـب، پرکـردن اوقـات فراغـت، ابـراز خشـم و کینـه، انتقـام از دیگـران، اذیـت افـراد 

ویـژه و دوسـتی بـا جنـس مخالـف بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـیطانی را می  تـوان از 

مصداق هـای ایـن نـوع مزاحمت هـا برشـمرد. مزاحمت هـای تیلفونی موجب مشـکالتی 

همچـون: بدبینـی، افرده گـی، اضطـراب، وحشـت و تـرس، پرخاشـگری، اختالفـات 

خانواده گـی، بی اعتـادی، طـالق، سـکته های قلبـی، مهاجـرت، تـرک تحصیـل، تـرک 

مکتـب، خودکشـی، قتـل و... می گـردد.

د- مزاحمت از طریق هکر

هـک بـه معنـای دسرسـی، ایجـاد تغییـر یا داخل شـدن بـه حـوزۀ ارسار دیگران و سـوء 

اسـتفاده از اطالعـات شـخصی آن هـا اسـت. هکرها هدف هـای مختلفـی را از رفتارهای 

نابـه هنجـار دنبـال می کننـد کـه تجـاوز بـه حریـم خصوصـی دیگـران و دسـتیابی بـه 

داشـته های پنهانـی آن هـا، یکـی از ایـن هدف های شـوم اسـت تـا جایی که بـه هکرها، 
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دزدان دیجیتالـی نیـز گفتـه می شـود. هرچند ایـن نوع مزاحمـت در افغانسـتان، به ندرت 

اتفـاق می افتـد؛ زیـرا بیشـر مـردم ایـن کشـور کمـر بـه ایـن ابـزار دسرسـی دارنـد؛ امـا 

بازهـم در مناطـق تحصیـل یافته هـا مخصوصاً محیط های شـهری، رایج بـوده و می تواند 

یکـی از مـوارد ناامنـی جنسـیتی به شـار رود. 

هـ- مزاحمت های انرنتی

هرچنـد امـروزه دنیـای انرنـت، امکانـات بسـیار وسـیعی را در راسـتای پیرفـت علـم، 

فنـاوری و تریـع ارتباطـات بـرای بـر فراهم سـاخته اسـت؛ اما تـوأم با آن)اگر درسـت 

اسـتفاده نشـود( ارضار و پیامدهـای منفـی را نیـز در پـی خواهد داشـت. به عنـوان منونه 

ایـن پدیـدۀ نوظهـور، امکان دسرسـی بـه انـواع ویدیوها، کلیپ هـا، عکس هـا و مطالب 

مبتـذل را بـه آسـانی در اختیـار افـراد قـرار داده کـه معتـادان جنسـی، بیـاران اخالقـی، 

آتش نفسـان بی  هویـت و رسگشـته گان بی خاصیـت بـه خوبـی می تواننـد از آن اسـتفاده 

امکانـات و  انرنـت،  زنـان گردنـد. گسـرده گی فضـای  بـرای  باعـث درد رس  و  کـرده 

قابلیت هـای بی منتهـای دنیـای مجـازی و بی پروایـی نوجوانـان و جوانان بـرای ولگردی 

در سـایت های ناشـناخته، منجـر بـه ظهـور پدیده یـی بـه نام ناامنـی جنسـیتی و مزاحمت 

در دنیـای مجـازی شـده اسـت)خرگزاری صـدای افغـان، ۱۳۸۶هـ(.

6- چالش های امنیت جنسیتی زنان در افغانستان

چالش هـای کـه فـراروی امنیـت جنسـیتی زنـان در افغانسـتان قـرار دارد، نهایـت زیـاد 

اسـت. احصـا و شـارش یکایـک آن هـا در ایـن جـا نـه ممکـن اسـت و نـه مناسـب. 

بنابرایـن، رایج تریـن و معروف  تریـن چالش هـای موجـود در ایـن زمینه را مـورد بحث و 

بررسـی قـرار خواهیـم داد:

الف- قدرت بدون تقید کارفرما

وقتـی قـدرت مطلـق در محیـط کار، در دسـت مـرد باشـد و او هـم بـه ضوابـط اخالقـی 

پایبنـد نباشـد و نظـارت قدرمتنـدی نیـز بـر کارهای او وجود نداشـته باشـد، زنـان کارگر 

و کارمنـد همیشـه در معـرض آسـیب های جنسـی، کالمـی و عملـی قـرار می گیرنـد. این 

موضـوع در محیط هـای خصوصـی و نهادهـای غیـر دولتـی بیشـر دیـده می شـود؛ زیرا 

ضوابـط مشـخصی کـه دارای ضانـت اجرایی قوی باشـد، بر آنان حاکم نیسـت. اگرچه 
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ایـن نـوع مشـکالت در متـام کشـورها تاحـدی دیده می شـود؛ امـا موجودیـت آن ها در 

یک کشـور اسـالمی چون افغانسـتان، بسـیار دردناک تر و به دور از واقعیت عقل محور 

اسـت. بنابرایـن، بـاال بودن سـطح صالحیت و اختیـار کارفرمایـان مرد و فقـدان حایت 

جـدی و ضانت هـای قانونـی از زنـان، یک چالش جـدی در برابر امنیت جنسـیتی زنان 

به شـار می رود.

      بـه تعبیـر دیگـر، امنیـت جنسـیتی زنـان در اقتـدار یـک مدیـر یـا کارفرمـا، زمانـی 

می توانـد تأمیـن باشـد کـه وی عـالوه بـر پایبنـدی بـه معیارهـا و ضوابـط قانونـی، بـه 

ارزش هـای انسـانی و پرنسـیب های اخالقـی نیـز متعهـد و آراسـته باشـد؛ نـه آن کـه بـا 

رسـیدن بـه موقـف وظیفه یـی، تعهـد و اخـالق را زیر پـا کـرده و مانند شـکارچی همواره 

در صـدد یافـن موقـع مناسـب بـرای دسـتیابی بـه صیـد و به چنـگ آوردن شـکار مورد 

نظر باشـد. متأسـفانه در افغانسـتان چنین وضعیتی چنان شـایع و گسـرده اسـت که حتی 

رئیسـان و مدیرانـی کـه خـود شـان زن هسـتند و از صالحیـت و اختیـارات عالـی قانونی 

نیـز برخـوردار انـد، نیـز لب بـه شـکوه گشـوده و نارضایتی خـود را از این وضعیـت ابراز 

می  دارنـد. ایـن چالـش عمـده در برابـر امنیـت جنسـیتی زنـان می باشـد.

ب- محدودیت های فرهنگی

محدودیـت فرهنگـی مبتنـی بـر ارزش های سـنتی و ناشـی از نگرش های جـزم گرایانه و 

پشـتوانه یی، رویکرد هـای تندروانـۀ  مذهبـی و به تبـع آن موجودیـت خانواده های از نوع 

سـنتی، در زنده گـی زنـان و دخـران افغانـی یـک امر غیـر قابل انـکار اسـت. منونه های 

از ایـن دسـت را می تـوان در کلیـه سـطوح جامعـۀ افغانـی مشـاهده کـرد. متامـی ایـن 

محدودیت هـای اجتاعـی بـر اسـاس آموزه هـای سـلیقه گرایانـه از رشیعـت اسـالمی و 

فهـم سـخت گیرانه از دیـن و قرائـت اجتهـادی خطـا ناپذیـر از متـون و منابـع نخسـتین 

اسـالم، توجیـه می شـود. تنـدروان مذهبـی در کنـار نـورم و سـنت های قومـی، محلـی 

و قبیله یـی، نیـز بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار همیشـه گی در کنـرول و مانعـت از تکریـم 

جنسـیتی، امنیـت جنسـیتی و عدالـت جنسـیتی نقـش مهمـی را بـازی می کننـد. 

      مــتأسفانه کـه ایـن نگـرش، در میـان الیه هـای گوناگـون جامعـۀ مـا بـه حـدی ریشـه 

دوانیـده و سـلطه دارد کـه حتی در بیشـرین موارد بـه ویژه در والیات و نقاط روسـتایی، 
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صـادر  آن  مبنـای  بـر  را  خـود  فیصله هـای  و  احـکام  نیـز  دولتـی  محاکـم  قاضی هـای 

می کننـد؛ زیـرا پایه هـای نظـری ایـن فرهنـگ آنقـدر مسـتحکم و جـا افتـاده اسـت کـه 

تخطـی از آن انـکار از رشیعـت و نقـض قانـون الهـی بـه شـار مـی رود. در حالـی کـه 

حقیقـت امـر چنین نیسـت و ارزش های اسـالمی و پرنسـیب های وحیانی بـه صورت کل 

بـرای حایـت از کرامـت، عـزت و رشف انسـان اعـم و از زن و مـرد فروفرسـتاده شـده 

اسـت و همـه پیامـران الهـی مأمـور بـه تبلیـغ و ترویـج آن در جوامـع بـری بـوده انـد.

ج- خشونت های خانواده گی

ناشـی از دیدگاه هـای قیم مدارانـه و مردسـاالرانۀ  خشـونت های خانواده گـی کـه اکـرثاً 

عاری از چارچوب قانونی، انسـانی، عقالنی و اخالقی در بسـر فقر، سـطح پایین سـواد، 

توسـعه نیافته گی و ارزش هـای خشـک مذهبـی شـکل گرفتـه و بـه  گونـۀ نگران کننده یـی 

از زنـان و دخـران قربانـی می گیـرد، چالـش مهمـی در برابـر امنیت جنسـیتی قـر اناث 

بـه شـار مـی رود. از اواخـر سـال ۲۰۰۸ میـالدی تـا حـال، صد هـا زن در کشـور از اثـر 

فشـار ایـن نـوع خشـونت ها، دسـت بـه خودسـوزی یـا خودکشـی زده اند یـا هـم قربانی 

قتل هـای ناموسـی و تجـاوزات جنسـی توسـط محـارم گردیده انـد. آمـار از ایـن دسـت، 

توسـط رسـانه های جمعـی مخصوصـاً تلویزیون هـا، بـه کـرات بـه نـر رسـیده اسـت که 

بـدون شـک در برگیرنـدۀ کلیـه مـوارد این چنینی منی باشـد. آمار رسـیده از سـال ۲۰۱۳  

میـالدی نشـان می دهـد کـه بیش از سـه هزار زن به خودسـوزی و خودکشـی دسـت زده 

و هـزاران زن دیگـر مـورد تجاوز زورمنـدان و جنگ سـاالران قرار گرفته اند و این نشـان 

می دهـد كـه هنـوز زنان زیادی مجبور به خودکشـی، خودسـوزی، فـرار از منزل و تحمل 

رنج هـا و دردهـای طاقت فرسـا می باشـند)خرگزاری صـدای افغـان)آوا(، ۱۳۹۲هـ(.

د- تبعیض و دوگانه گی در خانواده ها

باوجـود آن کـه پرنسـیب های ملـی و بین املللـی از جملـه مـادۀ یـک کنوانسـیون محـو 

کلیـه اشـکال تبعیـض علیـه زنـان، مـادۀ بیسـت و دوم قانـون اساسـی افغانسـتان و سـایر 

قوانیـن نافـذ ایـن کشـور و بـه خصـوص دیـن مقـدس اسـالم) آیه هـای 58 و 59 سـورۀ 

نحـل( تبعیـض را بـه طـور کلـی و تبعیـض جنسـیتی بـه طـور خـاص ممنـوع قـرار داده 

اسـت؛ امـا متأسـفانه در عمـل چنیـن نیسـت و ایـن پدیـدۀ منفـور، بـه وفـور میـان زنان و 
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مـردان در خانواده هـا بـه چشـم می خورنـد. مثالً در تولد و عروسـی پر، مـردم به اقارب 

آنـان تریـک می گوینـد و محفل هـای گوناگونـی بـرای این مناسـبت ها گرفته می شـود؛ 

امـا در تولـد و عروسـی دخـر تریکـی و برگـزاری محافل، ننگ و عار دانسـته می شـود 

و حتـی هسـتند خانواده هایـی کـه ماننـد دورۀ جاهلیـت قبل از اسـالم، تولد دخـر را امر 

مذمـوم، ناخوشـایند و مایـۀ رشمسـاری می پندارنـد. این پنـدار در خانواده هـا موجب آن 

گردیـده تـا بـرای دخـران در خانواده، کسـی رسمایه گـذاری نکند. به پران بهای بیشـر 

و بـه دخـران توجـه کمـری صورت  گیـرد. پران حاکـم و دخران محکوم تلقی شـود. 

حتـی اعضـای انـاث خانـواده را بـه لحـاظ عقالنـی و علمـی، انسـان ضعیف و غیـر قابل 

استشـاره می پندارنـد.

هـ- عدم قدرت تصمیم گیری در ازدواج

بـر مبنـای رسـوم و عنعنات رایج در بیشـر مناطق افغانسـتان، دخرخانم هـا و حتی بیوه ها 

در بـاب انتخـاب همـر هیـچ گونـه حـق و اختیـاری ندارنـد؛ حتـی اگـر دخرخانـم یـا 

بیوه یـی بخواهـد مطابـق بـه میـل خود باکسـی ازدواج کنـد، این عمـل وی هتک حرمت 

بـه رسـوم و ارزش های خانواده گی پنداشـته شـده و مـورد تنبیه، رسزنـش و برخی اوقات 

مجـازات شـدید قـرار می گیرنـد. برمبنـای برخـی از گزارش هـا، 67 درصـد ازدواج هـا در 

افغانسـتان، ازدواج اجبـاری بـوده و 63.8 درصـد از زنانـی کـه بـا ازدواج اجبـاری تـن 

داده انـد، قربانـی خشـونت فزیکـی شـده اند. در صورتـی کـه این آمـار برای زنـان دیگر 

36.5 درصـد بـوده اسـت. همچنـان 21.6 درصـد از زنانـی کـه ازدواج اجبـاری داشـته 

 انـد، قربانـی خشـونت جنسـی شـده اند. در حالـی کـه ایـن آمـار بـرای سـایر زنـان 10.6 

درصـد بـوده اسـت. مطابـق مـادۀ پنجـم قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان، پرنسـیب های 

بـری، اخالقـی و اسـالمی ایـن کار جـرم شـمرده شـده و قابل مجـازات می باشـد. طبق 

گـزارش صنـدوق جمعیـت سـازمان ملـل متحـد، بیشـر از نصف دخـران در افغانسـتان 

پیـش از رسـیدن بـه سـن ۱۹ سـاله گی ازدواج کـرده انـد، در ایـن میـان ۴۰ درصـد آنـان 

بیـن سـنین ۱۰ تـا ۱۳ سـاله گی، ۳۲ درصـد در سـن ۱۴ سـاله گی و ۲۷ درصـد آنـان در 

سـن ۱۵ سـاله گی تـن بـه ازدواج می دهند)سـیرت، 1395هــ (. بدتر از آن ایـن که برخی 

از دخرخانم هـا حتـی قبـل از سـن بلـوغ رشعـی و قانونـی) در حالـی که خـود و ماحول 
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خـود را درسـت منی شناسـند(، بـه عنـوان »بـد« در خصـوص حـل و فصـل منازعـات به 

ویـژه در قضیـه قتل، داده می شـوند.

و- نداشن سهم فعال در روند سیاسی

یکـی از چالش هـای دیگـری کـه فـراروی امنیـت جنسـیتی قـرار دارد، نداشـن سـهم 

فعـال زنـان در امور سیاسـی اسـت. هرچنـد در قوانیـن نافذ افغانسـتان در ایـن زمینه هیچ 

چالـش و مانعـی وجـود نـدارد؛ زنـان و مـردان بـه طـور یکسـان می تواننـد رشکـت کرده 

و سـهم عملـی خـود را ایفـا کننـد؛ امـا بـه دالیـل امنیتـی و سـنت های محدودکننـده، 

بسـیاری از زنـان از اعـال ایـن حـق، اجتنـاب می کننـد. بـه طـور کلـی در بسـیاری از 

میـزان مشـارکت زنـان در پروسـه های  ناامـن،  مناطـق  مناطـق دوردسـت و مخصوصـاً 

سیاسـی مخصوصـاً انتخابـات کمـر از مـردان بـوده و حتـی در برخـی مناطق مشـارکت 

زنـان بـه صفـر می رسـد. از جملـه مهم تریـن موانع مشـارکت سیاسـی زنان عقاید سـنتی، 

انتخابـات،  در  مـردان  و  زنـان  برابـری  مـورد  در  عمومـی  آگاهـی  فقـدان  بی سـوادی، 

معضـالت اقتصـادی جهـت هزینـه جابه جایی به مکان هـای رأی گیری و کمبـود پولیس 

زن در مناطـق محلـی عنـوان شـده اسـت. علی رغـم ایـن کـه در سـال های اخیـر تـالش 

زیـادی بـه خاطـر ارتقـای میـزان مشـارکت سیاسـی زنـان در افغانسـتان انجـام گرفتـه؛ اما 

همچنـان برخـی معضـالت پابرجـا اسـت.

ز- بی سوادی زنان

منونۀ دیگر از چالش های امنیت جنسـیتی، بی سـوادی گسـرده در بین زنان افغانسـتانی 

عنـوان شـده اسـت. فقـدان آگاهـی از حقـوق انسـانی و اسـالمی، پذیرش عرف ، رسـوم 

و عنعنـات ناپسـند، بی تفاوتـی در مقابـل عکس العمـل هـای غیرقانونـی، تـن دادن بـه 

فرهنـگ مردسـاالری خـارج از محدودۀ رشیعـت و قانون، از منونه های بی سـوادی زنان 

اسـت. بسـیاری از حقـوق و نیازهـای اساسـی و حتـی آمـوزش، در اغلب مـوارد در زمرۀ 

گزینه هـای زنـان و دخـران افغانسـتانی قـرار نـدارد. بنابر گـزارش دولت افغانسـتان، فقط 

26 درصـد از جمعیـت افغانسـتان باسـواد انـد و ایـن آمار در مـورد زنان فقـط 12 درصد 

اسـت. طبـق گـزارش دنیلـو پدیـال رئیـس تعلیـم و تربیـه سـازمان بین املللی یونسـکو در 

افغانسـتان، آمـار بی سـوادی در میـان زنـان افغـان ۸۰ درصـد و در والیـات اطـراف ۹۰ 
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درصـد اسـت) خرگـزاری مرکـزی، 1395هــ( . در بیـن کودکانـی کـه در سـن تحصیـل 

قـرار دارنـد، 38 درصـد )حـدود 4.2 میلیـون کـودک( بـه مکاتـب و مـدارس دسرسـی 

انـد. همچنـان حمـالت گروه هـای نظامـی مخالـف  ندارنـد کـه اغلـب آنـان دخـران 

تحصیـل زنـان، منجـر بـه تعطیلی مسـتمر برخی مـدارس و مکاتب دخران شـده اسـت.

      تحقیقاتی که از جانب مؤسسۀ  خری »صدای افغان« در شال افغانستان انجام گرفته 

اسـت، نشـان می دهـد کـه بی سـوادی و عـدم اطـالع از حقـوق اجتاعـی، مهم تریـن 

چالـش زنـان در ایـن سـاحات بـوده و آنـان بـه دلیـل ایـن کـه از حقـوق خودآگاهـی 

کـردن  پنهـان  و  خودسانسـوری  بـه  خانواده گـی  خشـونت های  برابـر  در  نداشـته اند، 

ظلـم و سـتم های روا داشـته شـده بـر خـود شـده اند) احمـدی، 1393هــ(. ایـن گـزارش 

را شـواهدی زیـادی تأییـد می کنـد؛ از جملـه ایـن کـه گـراف رو بـه رشـد آمـار مراجعـۀ  

بـه اداره هـای ذیربـط  خانواده هـا به ویـژه زنـان بـرای حـل اختالفـات خانواده گی شـان 

هاننـد ریاسـت امـور زنان نسـبت به گذشـته افزایش داشـته اسـت. به  خصـوص این که 

مقامـات محلـی دادگاه هـای خانواده گـی، تأکیـد می کننـد کـه افزایـش مراجعۀخانم هـا 

بـه اداره هـای حقوقـی نـه بـه دلیل افزایـش خشـونت علیه آنـان؛ بلکه بـه دلیل بـاال رفن 

سـطح آگاهـی آنـان از حقـوق اجتاعی شـان و اعتـاد بـاالی ارگان هـای مربـوط بوده 

است.

ح- فقر اقتصادی

چالـش دیگـری کـه فـراروی امنیـت جنسـیتی در افغانسـتان قـرار دارد، فقـر اسـت. ایـن 

پدیـده آن گونـه کـه مرهـن اسـت، عامـل بخـش بزرگـی از درگیری هـای خانواده گـی 

در افغانسـتان بـه شـار مـی رود. بنابـر برخـی از تحقیقـات انجـام گرفتـه 46.6 درصـد 

زنـان، دلیـل اصلـی ارتکاب خشـونت علیـه خـود را فقـر دانسـته اند)صبوری، 1392هـ(. 

توسـعۀ فقـر و افزایـش بـی کاری در جامعه و پایین آمدن سـطح حایت از زنان شـاغل، 

می توانـد منجـر بـه تحمـل آزار و فشـارهای مـردان در محیـط کار شـود. از آنجـا که در 

مسـائل ناموسـی اغلـب قربانـی محکوم می شـود، زنان ترجیـح می دهند کـه تحمل کنند 

و دم نزننـد تـا مبـادا کار خـود را از دسـت بدهند.

ط- فقر جنسی
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متأسـفانه برخـالف آموزه هـای دینـی، قانونـی، عقالنـی و اخالقـی روابـط زن و مـرد در 

افغانسـتان انسـانی نیسـت؛ بلکـه نـگاه جنسـی بـر آن حاکم گردیده اسـت. یعنـی فضای 

جامعـه را شـهوانی می پندارنـد. بـه همیـن سـبب، هـر زنـی کـه از خانـه بیـرون می شـود، 

نگـرش عامـه چنین اسـت که وی به لحاظ اخالقی آدم درسـتی نیسـت و می توان روابط 

جنسـی و شـهوانی همرایـش برقـرار کـرد. بـر پایـۀ  ایـن نگـرش، زنـان و مـردان هاننـد 

دو سـیم الکریـک مثبـت و منفـی انـد کـه به مجـرد اتصـال و کمریـن ارتبـاط موجـب 

انفجـار می شـود و جامعـه را در آتـش ناشـی از ایـن اتصـال می سـوزانند. حاکمیـت این 

نـوع نـگاه بـر روابـط زنـان و مـردان، موجـب رخـت بربسـن اعتـاد از کانون هـای گرم 

خانـواده گردیـده و از مـردان جامعـه، مراقبـان جنسـی بـرای زنـان جامعـه می سـازد کـه 

همـواره زنـان را زیـر نظـر داشـته باشـند تـا خدای نخواسـته پـای کـج نگذاشـته باشـند. 

همچنـان سـنت های قبیله یـی در اشـکال مختلف، مانع دسـت و پاگیری را بـرای جوانان 

و سـخت گیری  غلـط  ازدواج، سـنت های  سـنگین  مخـارج  انـد. هاننـد  کـرده   وضـع 

خانواده هـا کـه مانـع رسـیدن جوانان بـه نیاز جنسـی و موجب خودسانسـوری و رسکوب 

خواسـته های جنسـی آنـان می گـردد.

      از سـوی دیگـر، بـرآورده نشـدن خواسـته های جنسـی جوانـان و ناامیـدی آنـان از 

تأمیـن آن از راه هـای قانونـی و مـروع، موجـب آسـیب دیـدن روحیـۀ شـان گردیـده 

می سـازد.  عقده منـد  آن  قانونـی  میکانیزم هـای  و  سـنت ها  اجتـاع،  نسـبت  را  آنـان  و 

نفـرت ناشـی از ایـن عقـده منـدی سـبب می گردد تـا جوانـان در خصوص قانون شـکنی 

بـه  ایـن عمـل جوانـان  بـه هنجارشـکنی روی آورنـد.  لحظه یـی فروگذاشـت نکـرده و 

خـودی خـود، منونـۀ از خشـونت هـای خیابانـی، علیـه زنـان را بـه منایـش مـی گـذارد.

)احمـدی، 1393هـ(.

       بنابرایـن، محرومیـت جوانـان از حقـوق ارتباطـی مـروع خویـش در چارچـوب 

قانـون و هنجارهـای اجتاعـی، بـه فقـر جنسـی در جامعـه می انجامـد و در نتیجه پران 

و دخـران در سـنین قانونـی خـود منی تواننـد رشیـک زنده گـی خویـش را پیـدا کرده و 

تشـکیل خانـواده بدهند.
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ی- حاکمیت نگرش مردساالرانه

برمبنـای ایـن نگـرش، هـر مـرد خویشـن را مسـتحق می دانـد تـا هرگونـه خشـونت یـا 

عمـل مسـتهجنی را کـه مناسـب بدانـد، علیـه زن اجرا کنـد. در حالـی که چنین نگرشـی 

نـه مروعیـت قانونـی دارد و نـه مبنـای اسـالمی و نـه مقتضـای انسـانی. حاکمیـت ایـن 

از  یکـی  وحیانـی،  و  بـری  ارزش هـای  قانونـی،  موازیـن  برخـالف  آن هـم  فرهنـگ 

چالش هـای مهـم فـراروی تأمیـن امنیت جنسـیتی زنـان در افغانسـتان اسـت. واقعیت آن 

اسـت کـه حافظـۀ  تاریخی جامعـۀ ما آکنـده از انواعی خشـونت های ناشـی از حاکمیت 

ایـن نـوع نگـرش علیـه زنان اسـت. به طـور کلی، هـرگاه گذشـته ها را مـرور کنیـم، معلوم 

می شـود کـه زنـان ارزش انسـانی چندانی نداشـته اند و بیشـر به عنوان موجـودی بی اراده 

و  قیمومیـت، رسپرسـتی  نیازمنـد  و  می شـده  یـاد  پـا،  و  وابسـته، ضعیـف، بی دسـت  و 

حایـت بوده انـد. از ایـن رو، عـالوه بـر آن کـه امنیـت جنسـیتی شـان در معـرض خطـر 

قـرار دارد، از تحصیـل نیـز محـروم هسـتند.

      نگـرش مردسـاالرانۀ خـارج از چارچوب هـای اخالقـی و انسـانی، چنـان بـر جامعـۀ 

مـا مسـتولی اسـت کـه مـردان هیـچ گاه خـود را با زنـان برابـر منی داننـد و همـواره زنان را 

مسـتوجب ترحـم و حایـت پنداشـته و همیشـه خـود را برتـر دانسـته و در موقعیت های 

مختلفـی بـه زنـان سـتم روا می دارنـد. اگـر آزارهـای خیابانی، عمیقاً بررسـی شـوند، جدا 

از عوامـل مختلـف دیگـری کـه در آن نقـش دارد، مهم تریـن عامـل آن »هیچ انـگاری« 

زنـان اسـت کـه مـردان، زنـان و دخـران را در حـد پایین تـر از خـود پنداشـته و بـه خـود 

حـق می دهنـد کـه بـه آنـان به چشـم موجـودی بـرای »لـذت« نـگاه کننـد و در جاده ها، 

خیابان هـا، دفاتـر، مکاتـب، دانشـگاه ها، آموزشـگاه ها و... بـه دنبالـش راه بیفتنـد.

ک- فقدان عدالت جنسیتی

یکـی دیگر از چالش هایی که فراروی امنیت جنسـیتی زنان قـرار دارد، عدم برخورداری 

آنـان از عدالـت جنسـیتی و بی عدالتـی اجتاعـی اسـت. مفهـوم عدالـت جنسـیتی ایـن 

اسـت کـه هـر دو جنـس- زن و مـرد- بـا توجـه به ظرفیـت و توامننـدی فکـری و فزیکی 

شـان در جامعـه، از جایـگاه و حقـوق برابـر برخوردار باشـند. متأسـفانه کـه چنین اصلی 

در افغانسـتان آن گونـه کـه شایسـته اسـت، تـا اکنـون وجـود نـدارد. فعالیت  هـای مربوط 
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بـه حقـوق زنـان در پـی دسـتیابی بـه رویکردهـای متـوازن، مبتنـی بـر تعالـی انسـان و 

کاهـش نابرابـری جنسـیتی در مفاهیـم و شـاخص های توسـعۀ جوامع شـکل می گیرد که 

امـروزه بـه عنوان یـک چارچوب مفهومی برآمده از سیاسـت های توسـعۀ پایـدار، توجه 

دولت  هـا را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. مـرز عرصـۀ عمومـی و خصوصـی در جامعـۀ 

مـا در دورۀ معـارص، تغییـر یافتـه اسـت و همچنـان در حـال تغییر اسـت. افزایش مسـتمر 

حضـور زنـان در عرصـۀ عمومـی، تغییر نقش آنان در اجتاع را سـبب شـده اسـت و در 

ایـن میـان عـدم تغییر بسـرهای قانونی و رشایـط فزیکـی در عرصۀ عمومـی در تطابق با 

ایـن تغییـر نقـش، چالش هایـی را بـرای امنیـت جنسـیتی ایـن گـروه جامعه، فراهـم کرده 

است. 

ل- خشونت های جنسی

منظـور از خشـونت های جنسـی آن اسـت کـه زنان در معـرض خواسـته ها و اعالی قرار 

گیرنـد کـه خـالف پرنسـیب های قانونـی و ارزش هـای انسـانی باشـد. ازدواج زودهنگام، 

بـددادن زنـان بـرای پایـان دادن بـه مخاصـات یـا بخشـش جرایـم، لـت و کـوب غیـر 

انسـانی زنـان، مانعـت از اشـتغال مـروع و مطمـن زنـان، عـدم مشـارکت بـا زنـان در 

امـور خانـه و پرورش کـودکان، تجاوز جنسـی، روابط نامعمول جنسـی، توهیـن، تحقیر، 

بی حرمتـی جنسـی، روسـپی گری اجبـاری، اجبار به عمل لواط، سـقط جنیـن اجباری و 

غیـره منونه هایـی از خشـونت های جنسـی به شـار می روند. این نوع خشـونت هـا غالباً 

ناشـی از سـنت ها و کلیشـه هایی می باشـد کـه از مدت هـای مدیـد در فرهنـگ مـردم 

ریشـه دوانیده اسـت. طبق گزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق بر افغانسـتان، آمار از این 

دسـت خشـونت ها در شـش ماه سـال  1394خورشـیدی، 75 مورد بوده است)کمیسیون 

مسـتقل حقوق بـر، 1394هـ(.

7- راهکارهای جلوگیری از ناامنی زنان در افغانستان

بـرای بهبـود وضعیت زنده گی اجتاعی زنان و تأمین امنیت جنسـیتی آنها در افغانسـتان، 

می تـوان نکات ذیـل را به عنوان راهکار پیشـنهاد کرد:

الف- بلند بردن سطح اخالق، آموزش و پرورش.

ب- گسرش فرهنگ احرام به کرامت انسانی و حقوق بری.
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ج- از بین بردن رسومی که در خصوص ناامنی جنسیتی زنان نقش دارند.

د- برچیـدن بسـاط مردسـاالری کـه در مغایـرت بـا پرنسـیب های قانونـی و ارزش هـای 

اسـالمی قـرار دارد.

هـ- سهم مساوی زنان با مردان در برنامه های اجتاعی، سیاسی و اقتصادی.

و- ایجاد قوانین قابل اجرا در دادگاه ها و نهادهای جزایی برای حقوق انسانی زنان.

ز- اهتام جدی در زمینۀ تحقق عدالت جنسیتی و رفاه اجتاعی.

ح- ایجاد محیط شغل مطمن و زمینۀ کاریابی آبرومند برای زنان.

ط- دخیـل سـاخن جنسـیت در سیاسـت گذاری هـای دولـت و ترویـج آن در بسـر 

فرهنگـی.

ی- آشـنا کـردن زنـان مخصوصـاً زنـان شـاغل و کارگـر بـا حقـوق شـان در رابطـه بـا 

مـردان. جنسـی  آزارهـای 

ک- سـهل سـاخن رونـد ازدواج هـا و از بیـن بـردن هزینه هـای کمرشـکنی کـه نـه صبغۀ 

قانونـی دارد و نـه مبنای اسـالمی.

ل- تقویـت بنیان هـای دینـی حامـی امنیـت جنسـیتی زنـان و جلوگیـری از انحـراف و 

التقـاط فرهنگـی.
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نتیجه گیری

امنیـت جنسـیتی بـه معنـای »احسـاس مصونیـت از تـرس و اسـتفادۀ بهینـه از فرصت ها«، 

از نیازهـای اساسـی زنـان در افغانسـتان می باشـد. وضعیـت ایـن کشـور به گونه یی اسـت 

کـه زنـان به لحاظ جنسـیتی در معـرض خطرهای گوناگون قرار داشـته و ناامنی جنسـیتی 

بـه نحـوی در متـام سـطوح بـا مصادیـق مختلف وجـود دارد. زنـان، به دلیـل موجودیت 

باورهـا و ذهنیت هـای کلیشـه یی، از داشـن حقـوق و آزادی هـای کـه مـردان دارنـد، 

محـروم انـد. ایـن موضوع باعث شـده اسـت تا ایجـاد برابری جنسـیتی، به معنـای تحقق 

حقـوق زنـان، دانسـته شـود. تأمیـن برابـری جنسـیتی، مسـتلزم نهادینـه سـاخن موضوع، 

از طریـق تسـجیل آن در قوانیـن، دخیـل سـاخن آن در سیاسـت گذاری هـای دولـت و 

ترویـج آن در بسـر فرهنگی مناسـب اسـت.

       نابرابری هـای موجـود میـان زنـان و مردان در عرصه های سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی 

و در کل اجتـاع، از جملـه مشـخصات جامعـۀ افغانـی به شـار می رود. ایـن نابرابری ها 

بـه حـدی در ایـن جغرافیـا جـا افتاده اسـت که تـالش بـرای از بین بـردن آن هـا، کار غیر 

طبیعـی، رشعـی و قانونـی محسـوب گردیده و فعـاالن این عرصـه با موانـع و چالش های 

گوناگونـی مواجـه انـد. لـذا بررسـی و شـناخت عوامـل تأثیـر گـذار در خصـوص ایجاد 

امنیـت جنسـیتی و محـو سـاخن چالش  هـای موجـود فـراروی تأمیـن آن، از وظایـف 

افغانسـتان  عمـدۀ دولـت و از پیـش زمینه هـای مهـم تأمیـن امنیـت جنسـیتی زنـان در 

می باشـد. برخـی از مهم تریـن دالیـل گسـرده گی ناهنجـاری آزار جنسـی را در سـطوح 

مختلـف جامعـۀ  افغانـی، می تـوان در فقـدان برنامه هـای آموزشـی در دوران تحصیـل و 

محل هـای کار، عـدم وجـود قوانیـن کیفـری بـرای آزار جنسـی و جداسـازی جنسـیتی 

و  بازنگـری  نیازمنـد  نیـز  قوانیـن  فرهنگ سـازی،  اهمیـت  کنـار  در  امـا  کـرد؛  جسـتجو 

اصالحـات در مـورد قوانیـن کار برای زنان اسـت. جـدا از اهمیت قوانیـن مدنی در زمینۀ 

رسـیده گی بـه مجـازات مجرمـان آزارهـای جنسـی، الزم اسـت که نظـارت بـر اداره های 

دولتـی و خصوصـی بیشـر و نظـام مندتر شـود.

آموزشـی،  بنگاه هـای  ماننـد  خصوصـی  نهادهـای  از  بسـیاری  حـارض  حـال  در       

مؤسسـه های تحصیلـی، دانشـگاه ها و تلویزیون هـای خصوصـی، و... زیـر نظـر وزارت 



تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال، سال بیست و ششم، شامرۀ 48: خزان  1396 هجری خورشیدی

36

کار و امور اجتاعی و کمیسـیون مسـتقل اصالحات اداری خدمات ملکی نیسـتند و در 

ایـن مجموعه هـا، حقـوق کارگـر و کارمنـد معموالً به آسـانی نقـض می شـود. در تقرر و 

انفـکاک شـان پرنسـیب های قانونـی چنـدان رعایـت منی شـود.

       بـا توجـه بـه وجـود الگـوی اسـالمی و همچنـان نقـش مهـم زنـان در عرصه هـای 

گوناگـون، مخصوصـاً در عرصـۀ اقتصـادی و تولیدی کشـور، به نظر می  رسـد که تدوین 

تبعیضـات  از  زنـان  مصونیـت  در  پررنگ تـری  نقـش  حایتـی،  قوانیـن  و  سیاسـت ها 

جنسـیتی دارد.
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چکیده 

واژۀ فسـاد، ظاهـراً توجـه را به خیانـت در مالیات به ویژه رشـوه و اختالس جلب می کند؛ 

چـون پدیـدۀ رشـوه و اختـالس بیشـر گریبان  گیـر جامعـه اسـت. بـه ایـن جهـت بعضـی 

فسـاد را بـه گرفـن مال بـه طریق ظلم معنـی کرده اند. باید توجه داشـت که فسـاد دارای 

معنـای وسـیع و گسـرده  یی اسـت کـه  در اصـل لغـت بـه معنـای خـروج از حـد اعتدال 

آمـده اسـت. یعنـی سـه گونـه راه فـراروی انسـان ها قـرار دارد: افـراط یـا از حـد گـذری، 

تفریـط یـا کوتاهـی در انجـام امـور و رسـاالت انسـانی و اعتـدال کـه در قـرآن از آن بـه 

وسـطیت تعبیـر گردیـده اسـت. بنابـر آن فسـاد در لغت یعنی خروج از مسـیر وسـطیت و 

بیـرون  شـدن از مـرز اعتـدال اسـت و در اصطالح تعطیـل مصالـح را گویند.

       وقتـی معنـای فسـاد واضـح خواهـد شـد که به معنـای اعتدال توجه کنیـم. هان گونه 

کـه اصـالح جامعـه در برقـراری عدالـت و اجتنـاب از ظلـم نهفته اسـت، بـدون برقراری 

عدالـت و برچیـدن بسـاط ظلـم، تأمیـن صـالح فـرد و جامعـه مفهومـی نخواهد داشـت. 

مبـارزه بـا فسـاد نیـز بـا جهت دهی فـرد و جامعـه در مسـیر اعتـدال و میانـه روی و دوری 

فساد و عوامل آن رد افغانستان
محمد منیر مروت
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از افـراط و تفریـط کـه فـرد را بـه مالزمـۀ میانـه روی، تقـوی و پرهیـزکاری وا مـی دارد، 

تبلـور می یابـد. بدیـن ترتیـب فسـاد همچنـان کـه در زیـاده روی و از حدگـذری متصور 

اسـت، در تقصیـر و کوتاهـی نیـز متصـور می باشـد. برخـی بـه فسـاد ذاتـی قـول کـرده و 

مدعـی شـده انـد که بر ذاتاً بدرسشـت اسـت و اگر به حال خود رها شـود، راه مسـتقیم 

و مسـیر اعتـدال را رهـا کـرده، نورم هـا و اسـتندردها را درهـم می شـکند. بنـاًء بـه وضـع 

قوانیـن نیـاز بـرده می شـود تـا مرزهـای عدالـت را تعییـن کنـد و بـه حاکمیت قانـون نیاز 

اسـت تـا هرکـس را در جـای خودش بنشـاند.

واژه گان کلیدی: اعتدال، عدالت، فساد، فسق و صالح.
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مقدمه

بزرگریـن هـدف و غایۀ انسـان در زنده گی، اسـتقرار عدالت می باشـد. چـون این آرمان 

از اهـداف بعثـت انبیـای الهـی بوده که بـا آن به اصالح وضـع بر پرداخته انـد. زمانی به 

تأمیـن عدالـت توفیـق می یابیـم کـه نظـام بـری را موافق بـا اصل طبیعـی اعتـدال تنظیم 

کنیـم؛ چـون بـدون تنظیم خط مـش زنده گی برمبنای اعتـدال، دوری واجتناب از فسـاد، 

خـواب و رساب بیـش نخواهـد بـود. اعتـدال در عیـن ایـن کـه راه رسـیدن بـه عدالـت 

اسـت، شـیوۀ عملـی و بنیادی جلوگیری از فسـاد نیز اسـت؛ زیرا فسـاد، بی نظمـی، افراط 

و تفریـط، تجـاوز و اعتـداء و گریـز از فکـر و رفتـار عادالنـه، در دل بی اعتدالی خوابیده 

است. 

       سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه عدالت چیسـت؟ آیا عدالـت جامع ارزش هـا و فضایل 

اسـت؟ عـدل بـه معنـای داد ورزی، انصـاف و مقابلـۀ باملثـل اسـت. عـدل نیکـی کردن 

بـه دیگـران اسـت ولـی نـه از خـود؛ بلکـه حقوقـی را کـه مـردم در واقـع مسـتحق انـد، 

بـرای شـان عطاکـردن یـا حقـوق را کـه نقض گردیـده اسـت، بـه مالـکان آن برگردانیدن 

اسـت. حاصـل پاسـخ به نیکی کـه در عدل تجسـم یافته، فرونشـاندن فتنه های اسـت که 

نابـودی نـوع بـر را هشـدار می دهـد. هنگامـی کـه دشـمنی ها شـعله می کشـند و افـراد 

قربانـی خشـم و آشـفته گی می شـوند، بـه بیـزاری، سـتم و تجـاوز می انجامد یـا هنگامی 

کـه شـهوت ها برانگیختـه شـود و افـراد دسـتخوش هـوا و هـوس و امیـال شـوند، مانـدن 

بـر رعایـت عدالـت کـه حداقـل الزم در روابط انسـان ها با یکدیگر اسـت، بـرای نجات 

بـر امـر رضوری اسـت. از ایـن جهـت پیامـر گفتـه اسـت کـه بـا عـدل، آسـان ها و 

زمیـن برقـرار اسـت. احسـان از خود لطـف و مهربانی کردن و دسـت دیگـران را از روی 

مرحمـت گرفـن اسـت. از ایـن جهـت گفته انـد که احسـان عبـارت از لطـف، مرحمت 

و فزونـی در رفتـار نیکـو بـا یکدیگر می باشـد. احسـان از خـود به دیگـران کمک کردن 

اسـت، کمـک مالـی باشـد یـا کمـک فزیکـی، مـادی باشـد یا معنـوی؛ امـا رابطۀ انسـان 

بـا انسـان های دیگـر، جـز ایـن دو رابطـه منی تواند باشـد. حاصل پاسـخ به نیکـی که در 

احسـان تجلـی می یابـد، تعالـی و تکامـل نوع بر اسـت. سـوال این اسـت که چـرا مثرۀ 

رابطـۀ عـدل، بقـای نـوع بـر و رابطه احسـان، تعـاالی نوع بر اسـت؟ واضح اسـت که 
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عدالـت ورزی و منصـف بـودن، بـه سـالمت رابطه هـا می انجامـد و رابطه هـای خشـم 

گیـن و شـهوت های برانگیختـه را فـرو می نشـاند و ترمیـم می کند. احسـان ورزی دسـت 

بنـی نـوع خـود را گرفـن و از سـقوط و فـرو افتاده گـی و نابـودی نجات دادن اسـت که 

خـود منجـر بـه روحیـۀ تعـاون، همـکاری و محبـت می گردد.

       تاکنـون در تاریـخ بـر فیلسـوفی را رساغ نداریـم که به جامعیـت عدالت قول نکرده 

باشـد. افالطـون می گویـد: عدالـت جامـع فضایـل اسـت. وقتـی عدالـت جامـع فضایـل 

باشـد، نافـی رذایل نیز اسـت. پـس عدالت وحـدت، آزادی، برابری، امنیـت، رفاه و همه 

فضایـل را در بـر دارد. بـه گونـۀ مثـال عدالـت، وحـدت را در دل خـود دارد؛ زیـرا وقتی 

بـر مبنـای عدالـت، حـق هرکـس برایـش رسـید و حقـوق نقض شـده بـه صاحبـان آن بر 

گردانیـده شـد، طبعـاً وحـدت پدیـد می آیـد و از ایـن طریـق امنیـت نیـز تأمین می شـود 

و آزادی شـکل می گیـرد و رفـاه و رضایـت را در پـی خواهـد داشـت. بنـاًء می تـوان از 

طریـق اسـتقرار عدالـت در جهـت زدودن همـٔه رذایل گام برداشـت.

      در حقیقـت طبیعـت بـری بـا طبیعـت متناسـب و متعـادل نظـام کاینـات هاهنـگ 

اسـت؛ امـا همیـن که انسـان بدون توجـه به اعتـدال، پا را فراتـر می  نهد، نه تنهـا با طبیعت 

تصـادم می کنـد؛ بلکـه بـا فطـرت ذاتـی خـود نیـز برخـورد می کنـد. در نتیجـه بدبختـی 

امـروز بـه سـبب عـدم توجه بـه اصل اعتـدال اسـت. با وصف ایـن همه دسـت آوردهای 

بـا مشـکالت گونا گـون دسـت  و  بازهـم  ایـن متـدن،  مـادی  علمـی و مسـؤولیت های 

اسـت. گریبان 

      هـدف ایـن نـگارش بررسـی و شـناخت مفهـوم فسـاد و شـاخص های آن اسـت کـه 

رضورت مـرم رشایـط کنونـی جامعـٔه ماسـت. بعضی هـا شـعار مبـارزه بـا فسـاد را عنوان 

می کننـد؛ ولـی خـود شـان از راه اعتدال عـدول کرده در افـراط و تفریط بـه رس می برند؛ 

غافـل از آن کـه افـراط و تفریـط از مظاهر بزرگ فسـاد به شـار مـی رود. در این حال یا 

معنـای فسـاد را درک نکـرده انـد یـا فسـاد را منحـر بـه چند مـورد خـاص می دانند. از 

ایـن رو نخسـت بـه بررسـی مفهـوم و ماهیـت فسـاد پرداخته، سـپس شـاخص های آن را 

بـه بحـث و پژوهش خواهـم گرفت.
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1- ماهیت فساد

الف- مفهوم لغوی فساد

خـارج  یعنـی  می نویسد:»فسـاد،  کریـم  قـرآن  الفـاظ  مفـردات  در  اصفهانـی  راغـب 

شـدن چیـزی از حـد اعتـدال، چـه کـم باشـد و چـه زیـاد، نقطـۀ مقابـل فسـاد- صـالح 

اسـت«)خروی، 1387: ص551(. واژۀ فسـاد در نفس و بدن و اشـیایی که از اسـتقامت 

و ثبـات خـارج شـده انـد، بـه کار بـرده می شـود. »فسـد« بـه معنـای خـود فاسـد شـد و 

»افسـد« بـه ایـن معنـی کـه دیگـران را فاسـد کـرد.

       در قـرآن کریـم بسـیار آیـات وجـود دارد کـه ایـن معنـی را افـاده می کننـد. از جملـه 

آیـۀ ۴۱سـورۀ الـروم: »ظهرالفسـاد فـی الـر والبحـر مبـا کسـبت ایـدی الناس« خشـکه و 

دریـا از حالـت اعتـدال کـه حالـت طبیعـی اسـت، خارج می شـود. به سـبب آنچـه مردم 

کردند)روم:41(. کسـب 

       از همیـن مـاده کلمـۀ فسـق گرفتـه شـده اسـت کـه خـروج از طاعـت خداونـد را 

افـاده می کنـد. وقتـی خرمـا از پوسـتش خـارج شـود، عرب هـا می گویند»فََسـَق الرطـب« 

یعنـی ایـن مـاده بـه خـروج و بیـرون شـدن داللـت دارد. کلمۀ فسـاد از فسـق عام اسـت؛ 

چـون فسـق بـه گناهـان چـه کـم باشـد یـا زیـاد اطـالق می شـود ولـی بـه گناهـان بـزرگ 

بیشـر. خـارج شـدن اشـیاء، انسـان ها، حیوانات و هـر چیـز از طبیعت اصلی اش را فسـاد 

گوینـد. خداونـد در آیـۀ ۲۲سـورۀ االنبیـاء خـارج شـدن عـامل را از نظـم طبیعـی اش بـه 

فسـاد تعبیرکـرده اسـت؛ چنـان کـه می فرماید:»لـوکان فیهـا آلهـة اال اللـه لفسـدتا« اگـر 

درآسـان ها و زمیـن خدایـان متعـدد می بـود، ال محال ایـن خلقت از نظـم طبیعی بیرون 

رفتـه و از هـم می پاشـید)انبیاء:22(. از ایـن جـا به دسـت می آید که هر گناهی در فسـاد 

نظـام کاینـات اثـر دارد. پس فسـق و فسـاد هـر دو معنـای خـروج را افاده می کننـد؛ فرق 

شـان ایـن اسـت کـه فسـق خـروج از حـد و مـرز طاعـت اسـت و فسـاد خـروج از حد و 

مـرز اعتدال اسـت.

ب - فساد در اصطالح

یعنـی  ص12(.  مصالح)فراهانـی،1384:  تعطیـل  از  اسـت  عبـارت  اصطـالح  در  فسـاد 

راه  یافـن نوعـی تباهـی و خـروج از حالـت طبیعـی و بـی کاره  شـدن هـر چیـزی اسـت 
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بـا فروگـذار کـردن و بـه کار نگرفـن آن. هـر جـا مصلحتـی معطـل شـود، فسـاد در آن 

متکـن یافتـه اسـت و هر جـا مصلحتی فوت شـود، متضمن مفسـده یی خواهد بـود. این 

تباهـی و فروگـذاری مصلحـت، می توانـد در حـوزۀ اخـالق، علـوم، سیاسـت، اقتصـاد، 

زنده گـی فـردی و اجتاعـی و... راه پیـدا کنـد. می بینیـم که معنای فسـاد بسـیار گسـرده 

و منشـأی جلوگیـری از آن تنهـا اختیـار راه میانـه و اعتـدال پسـندی در اندیشـه و عمـل 

اسـت. چـه افـراط و زیـاده روی، فـرد و جامعه را به فسـاد می کشـاند و در حالـت افراط، 

افـراد بـه یکدیگـر تجـاوز می کننـد. گاهـی امـوال یکدیگـر را بـه زور و ظلـم تـرف 

می کننـد و گاهـی بـه جـان یکدیگـر می افتنـد و خـون می ریزنـد. در مسـائل جزایـی هر 

یکـی از جرایـم، فسـاد بـزرگ به شـار مـی رود؛ زیرا هر جـرم یک مقصـد عظیم ویک 

مصلحـت بـزرگ را هـدف قـرار می دهـد. جرم قتـل حق حیـات را هدف قـرار می دهد، 

جرم رشاب نوشـی و اسـتفاده از مواد مخدر، عقل و ضمیر انسـان را به فسـاد می کشـاند، 

جـرم زنـا، لـواط و ملحقـات آن، نسـل را فاسـد می سـازد و جـرم رسقت، رشـوه، اختالس 

و... نظـام مالیـات را بـه فسـاد مواجه می سـازد. 

ج- منابع فساد

منابـع فسـاد، مـواردی اسـت کـه فسـاد از آن هـا رسچشـمه می گیـرد. بـه گونـۀ مختـر 

مهم تریـن آن هـا را در ذیـل بیـان می کنـم:

1( فرقه گرایی

یکـی از منابـع فسـاد، فرقـه گرایـی اسـت. فرقـه گرایـی جـزم اندیشـی، غیریـت سـازی و 

غیریـت سـتیزی در روابـط مذهبـی اسـت کـه منجـر بـه انفصـال روابـط دینـی و بدیـن 

ترتیـب باعـث فسـاد می شـود. زیـرا انفصـال روابط را قـرآن کریم بـه عنوان فسـاد معرفی 

فـی  یفسـدون  و  یوصـل  ان  بـه  ماامراللـه  چنانچـه می فرماید:»ویقطعـون  اسـت.  کـرده 

االرض« قطـع مـی کننـد، آنچـه را کـه خداونـد بـه وصـل آن امـر کـرده اسـت و بدیـن 

ترتیـب در زمیـن فسـاد روا می دارند)سـوره البقره،آیه۲۷(. فرقه سـازی و گـروه گرایی در 

جامعـه، بـه تعطیـل مصالـح می انجامد.

2( قوم گرایی

قـوم گرایـی عبـارت اسـت از غیریـت سـازی و غیرگریـزی و انفصـال روابـط انسـانی که 
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منجـر به خشـونت و فسـاد می شـود. بدین ترتیب مـردم در گرایش های تنـگ و تاریک 

قـرون وسـطایی فـرو رفتـه و شایسـته گی ها زیر پا می شـود.

3( افراط گرایی

غالبـاً ایـن جریـان، از دو جریـان فـوق پدیـد می آیـد و هرسـه گزینـه جامعـه را بالفعل یا 

بالقـوه بـه فسـاد می کشـاند و از بسـا مصالـح جلوگیـری می کنـد. مهم تریـن مصالح فوق 

یکـی ملـت سـازی اسـت کـه اسـاس جامعـۀ مدنـی را تشـکیل می دهـد و دیگـر امـت 

سـازی کـه اسـاس جامعـۀ دینـی را می سـازد. چون کـه وحدت، اسـاس مصلحت اسـت 

و هـر چیـزی کـه بر خـالف وحدت باشـد، مفسـده اسـت.

4( کمبود مکانیزم و نارسایی سیستم

بنیـادی تریـن نـوع فسـاد کـه بـا وجـود آن کارها بـه نحو شایسـته انجـام منی شـود، عدم 

تعـادل بیـن کار و نیـروی کار اسـت. بیشـرین کار بـا کمرین پرسـونل، نخسـتین زیانش 

ایـن اسـت که کار به گونۀ شایسـته که مقتضـای عدالت اخالقی اسـت، انجام منی گردد. 

یـک انسـانی کـه بـا اخالق کاری آشـنا اسـت و فکر می کند اگـر کار به صورت شایسـته 

انجـام نشـود، عدالـت اخالقـی تحقـق نیافته اسـت، راضـی و خرسـند نخواهد شـد؛ زیرا 

بـه فـرض ایـن کـه عدالت همه چیز اسـت، پـس در این صـورت عدالـت اخالقی تحقق 

نیافتـه اسـت. همچنـان عـدم تعـادل بیـن کار و مـزد اسـت. چـون وقتـی بیـن کار و مـزد 

کارگـر تعـادل وجـود نداشـته باشـد، کارگـر را هـم منی تـوان اندیشـۀ عادالنـه داد تا کار 

را بـه شایسـته گی انجـام دهـد؛ زیـرا او با متـام وجود حس می کنـد که وضعیـت عادالنه 

نیسـت و ایـن دو امـر جامعه را به فسـاد می کشـاند.

5( کمبود ظرفیت

فقـدان ظرفیـت، هـم از لحـاظ امکانـات و لـوازم و هـم از لحـاظ منابـع نیـروی انسـانی 

شـجاع، مسـتقل و پـاک دل، منجـر بـه کـم کاری و فسـاد می شـود. چـون کـه فسـاد در 

تقصیـر و کوتاهـی هـم متصـور اسـت.

6( گاهـی فسـاد از رفتـار انسـان ها کـه معلـول نیازمندی هـا و زادۀ فضـای مـادی حاکـم 

اسـت و از فرهنـگ کـه صـالح را بـه بـار بیـاورد برخـوردار نیسـت، بـه وجـود می آیـد. 

انسـان بـه خاطـر تحصیل ارزشـمندی و خود شـگوفایی، زیر تأثیر فضای مـادی می رود 
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و بـه فسـاد می گراید.

7( فقر و ناداری

فقر در ذات خود، فساد است؛ زیرا از عنارص ذیل به وجود می آید:

یـک- نبـود دسرسـی بـه غـذا کـه موجـب سـوء تغذیـه شـده، بی کاره گـی و فسـاد را در 

انسـان بـه وجـود مـی آورد و باعـث تعطیـل مصالـح بـدن می گـردد.

دو- نبـود دسرسـی بـه صحـت و بهداشـت کـه مایـۀ فسـاد در بـدن و صحـت انسـان 

می شـود.

سه- نبود دسرسی به تحصیالت که مایۀ نادانی و ناتوانی جامعه می گردد.

چهـار- نبـود دسرسـی بـه موقعیت های مناسـب کـه مایۀ محرومیـت و عقده هـای روانی 

و بیاری هـای عصبـی گردیـده و بـه تعطیل مصالـح می انجامد.

فقـر از فسـاد مایـه می گیـرد کـه توزیـع ناعادالنـۀ رسمایـه، پاییـن بـودن حجـم تولیـد و 

کاهـش درآمـد و عـدم تعـادل مـرف بین اقشـار جامعه اسـت و بـه گونه هـای مختلف 

آسـیب های  مغزهـا،  فـرار  طـالق،  و  خشـونت  اعتیـاد،  جرایـم،  می شـود.  منجـر  فسـاد 

اخالقـی و از هـم گسـخته گی اجتاعـی، خـود کشـی، خـود سـوزی، خود فروشـی، تن 

فروشـی و... از منونه هـای بـارز فسـاد بـه شـار می رونـد.

پنج- جهل و نادانی

 یکـی دیگـر از منابـع فسـاد نادانـی اسـت کـه نادانـی، ناتوانی هم اسـت؛ چـون توانا بود 

هرکـه دانـا بـود. نادانـی بـه تفریـط منجـر می شـود کـه خـود نوع فسـاد اسـت. چـون در 

کارهـا تقصیـر و کوتاهـی رومنـا می گـردد و بـه تعطیـل مصالـح می انجامـد.

شش- ستم و مظامل

یکـی دیگـر از منابـع فسـاد، ارتـکاب سـتم و مظـامل اسـت. تاریخ شـاهد اسـت که ظلم 

باعـث تباهـی بـر گردیـده اسـت. قـرآن کریـم می فرمایـد:» وتلـک القـری اهلکناهـم 

ملاظلمـوا«) البقره،آیـه۲۷( ایـن قریـه را هنگامـی هـالک کردیـم کـه بـر خویشـن ظلـم 

کردنـد. سـعدی کـه همـواره شـاهان را بـه عـدل و اجتنـاب از ظلـم توصیـه می کنـد، 

می گویـد:
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پادشــــــــــــــــــاهی که طـرح ظلم فـــگند

پای دیوار ملــــــــــــــــک خویش بــــکند

پادشاهی کو روا دارد ستـــــــــم بر زیردست

دوستانش روز سـختی، دشمن زور آور است

د-عنارص فساد

در فساد چند عنر نهفته است که آن را از تخلف و تخطی متایز می سازد:

1(خـروج از یـک نـورم قابل قبـول برای همه گان: یا بـه عبارت دیگر خـروج از حدود و 

معیارهـا؛ مثالً نورم قابل قبول در مسـائل جنسـی نکاح اسـت؛ چون با نـکاح عفت حفظ 

می شـود کـه حـد وسـط اسـت بیـن رشارۀ منجر بـه زنـا، تجـاوز و ... . و بین تـرک نکاح. 

در مسـائل اجتاعـی شـجاعت اسـت کـه بین جنب و جسـارت حد وسـط می باشـد. در 

مسـائل علمـی، )حکمـت( اسـت کـه واسـطه اسـت بیـن) گربـزه( یعنـی زیرکـی تـوأم با 

زیـان رسـاندن بـه دیگـران و ابلـه یعنـی نادانـی کـه کار را به صورت شایسـته انجـام داده 

منی  تواند.

2( تبعیـض: بـه ایـن معنـی کـه در رشایط مسـاوی مأمـوران دولتی بـرای یکـی زمینۀ مهیا 

می شـود کـه بیشـر از امکانـات اسـتفاده کند و بـه دیگران مانور نشـان دهـد. این حالت 

هـم اعتـدال امکانـات را از بیـن بـرده موجـب بی تربیه  گـی جامعه ها می شـود.

3( اسـتمرار و تکـرار: تـا زمانـی که تکرار را در بر نداشـته باشـد، فسـاد نامیده منی شـود؛ 

چراکـه در دل فسـاد، خـروج قصدی و عمدی نهفته اسـت.

4( ترکیـب: زمانـی بـه یـک عمـل کلمـۀ فسـاد اطـالق می شـود کـه زیـان مرکـب داشـته 

باشـد؛ ماننـد ایـن کـه قـرآن کریـم و همچنـان قوانیـن جزایـی رهزنـی را فسـاد خوانـده 

اسـت. چنـان کـه خداونـد می فرماید:»امنا جـزاء الذین یحاربون الله و رسـوله و یسـعون 

فـی االرض فسـاداً ان یقتلـوا او یصلبـوا او تقطـع ایدیهـم و ارجلهـم مـن خـالف او ینفوا 

مـن االرض ذالـک لهـم خـزئ فـی الدنیـا و لهـم فـی االخـرة عـذاب عظیـم.« بی گـان 

جـزای کسـانی کـه بـا خـدا و رسـول وی رس جنـگ دارنـد و در زمیـن سـعی بـه فسـاد 

می کننـد، ایـن اسـت کـه کشـته شـوند یـا بـه دار آویختـه شـوند یـا دسـت راسـت و پای 

چـپ شـان قطـع شـود یـا از زمیـن تبعیـد گردنـد. ایـن اسـت رسـوایی بـزرگ. در دنیـا و 
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آخـرت بـرای شـان عـذاب بـزرگ اسـت)مایده:33(.

       آیـۀ فـوق محاربـه کـه جنـگ و بی نظمی اسـت، عامـالن آن را » مفسـد فی االرض« 

می گویـد؛ زیـرا رهزنـی کـه هانـا محاربـه بـا خـدا و رسـول خوانده شـده اسـت، مرکب 

می باشـد، یعنـی در آن چنـد امـور متصور اسـت: ناامنی و برهـم زدن نظم جامعـه تو أم با 

قتـل، بی نظمـی تـوأم بـا رسقت، بی نظمـی توأم با ربـودن مال و غیـره ...از ایـن جهت در 

آیـۀ فـوق جـزای آن نیز مرکب ارایه شـده اسـت.

5( تقـدم منافـع شـخصی و گروهـی بر منافـع جمعـی: در جامعه یی که منافع شـخصی و 

گروهی بیشـر رواج داشـته باشـد، فسـاد بیشـر تبـارز می کند؛ زیـرا هر فرد یا گـروه منابع 

را بـه سـوی خـود می کشـاند و از ایـن طریق تضـاد و اصطـکاک منافع به وجـود می آید 

و منجـر به نفـاق می شـود)فراهانی، 1387: ص13(. 

الزمۀ امر پنجم، دو حالت دیگراست:

یک-  تهدید خفته و ناامنی

دو-  نقض صلح و عدالت

از آنچـه گفتـه آمدیـم، بـر می آید که فسـاد از دل بی اعتدالی که افراط و تفریط اسـت و 

بی عدالتـی کـه بـر هـم خوردن نظـم و امکانات جامعه اسـت، بـه وجود می آیـد و از این 

نقطـه صلـح و امنیـت جامعـه را آماج قـرار می دهد و رفـاه جامعه را زیر سـؤال می برد.

هـ- موارد فساد در قانون

 قانون، شاخص های فساد را هژده مورد بر شمرده است که قرار ذیل بیان می گردد:

1(  رشوت.

۲( اختالس.

۳( رسقت اسناد.

4(  اتالف غیر مجاز اوراق و اسناد.

۵(  تجاوز از حدود و صالحیت های قانونی.

۶(  سوء استفاده از موقف وظیفه یی.

۷(  مانعت در روند یا تطبیق عدالت.

۸(  استفاده از امکانات دولتی در امور شخصی.
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۹(  امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی.

۱۰(  کتان حقیقت.

۱۱(  افزایش غیر قانونی دارایی.

۱۲(  تزویر اسناد.

۱۳(  انتحـال وظیفه)وامنـود سـاخن صالحیـت اجـراء یـا امتنـاع امـوری کـه شـخص به 

نباشـد(. آن موظف 

۱۴( اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراء یا امتناع از کاری در امور مربوطه.

۱۵(  تعلل در اجرای وظیفۀ محوله.

۱۶(  عدم رعایت قواعد سلوکی ادارۀ مربوط.

۱۷(  دخیـل سـاخن مالحظـات قومـی، منطقه یی، حزبی، جنسـی و شـخصی در اجرای 

وظیفه.

۱۸(  اجـرا یـا امتنـاع از سـایر اعال منـدرج اسـتیراتیژی مبارزه علیـه فسـاد اداری)قانون 

نظـارت بـر تطبیـق اسـتیراتیژی مبارزه علیـه فسـاد اداری، مادٔه سـوم: ص۱۳۲(.

و - عوامل کلی فساد

 فالسفه به صورت کلی دو عامل را ارایه داشته اند که در ذیل بیان می گردد:

1( هواهـای نفسـانی و خواسـته های شـخصی و گروهـی: فالسـفۀ الهـی بـه این بـاور اند 

کـه بزرگریـن چالـش فـرا راه صـالح و بهبـود وضـع بـر، هواهـای نفسـانی اسـت. بر 

آن قـدر گرفتـار و اسـیر هواهـا و خواسـته های نفسـانی می شـود کـه سـعادت خـود را به 

فراموشـی می سـپارد؛ چـون هواهـای نفسـانی متایـل بـه چیزهـای قریـب الحصـول را 

گوینـد، بـه ایـن معنـی کـه بـه زودی بـرای انسـان میـر خواهـد شـد ولو بـه زیان انسـان 

باشـد. موالنـا می گوید:

کاین هوی پر حرص و حالی بین بود

عقــــــــــل را اندیشه یوم الدین بود

هر که آخربیــن بود او مؤمن اســـت

هر که آٌخر بیــن بود او بی دین است

 در درون و ضمیـر انسـان دو قطـب متضـاد وجـود دارد: یکـی عقـل و دیگـری هـوی. 
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خصوصیـت عقـل و اندیشـه این اسـت که انسـان را به سـوی خیـر و مصلحـت دنیوی و 

اخـروی فـرا می خوانـد؛ بـه گونه یـی که هـم خیر دنیـوی، اخـروی، مادی و معنـوی خود 

را می خواهـد و هـم در حـق دیگـران بـه خیرخواهی و خیر اندیشـی می پـردازد. هواهای 

نفسـانی و خواهشـات حیوانـی انسـان را بـه چیزهای قریـب و نقد که لذت فوری داشـته 

و به زیان انسـان باشـد، سـوق می دهد. بدین ترتیب هواهای نفسـانی انسـان را به تجاوز 

علیـه مـال و جـان یکدیگـر می خوانـد تـا از حـدود و موازیـن بگذرنـد و بـه انسـان های 

دیگـر زیـان وارد کنـد؛ ولـی صـر و شـکیبایی پیشـه کـردن و در برابـر فرامیـن هواهـای 

نفسـانی ایسـتادن، عمل به دسـتور عقل و اندیشـه اسـت.

۲( مالکیـت خصوصـی: فالسـفۀ مـادی بـه ایـن بـاور انـد کـه چیزی کـه باعـث بدبختی 

و سـیه روزی بـر شـده اسـت تنهـا و تنهـا مالکیـت خصوصـی اسـت. هـرگاه مالکیـت 

خصوصـی لغـو شـود و مالکیـت جمعـی در جامعـۀ بـری رایـج گـردد و کفالـت و 

ضانتـی بـرای زنده گـی مـردم وجـود داشـته باشـد، دیگـر احاد بر بـه رشـوه، اختالس 

و...دسـت منی یازنـد؛ در غیـر ایـن صـورت، چـون تضمینـی بـرای زنده گی افـراد وجود 

نـدارد، بنـاَء مـردم ناگزیـر می شـوند کـه بـرای تضمیـن زنده گی آینده، خودشـان دسـت 

بـه کار شـوند. در چنیـن رشایـط که مالکیـت خصوصی رایج اسـت و رسمایه در دسـت 

تعـدادی معـدودی قـرار دارد، جز مـوارد فوق راهی نخواهند داشـت. الزمۀ نظر فالسـفه 

مـادی ایـن اسـت کـه اگـر مالکیت جمعـی وجود داشـته باشـد و مالکیت فـردی به کلی 

از بیـن بـرود، دیگـر بـرای هواهـای نفسـانی مجالـی باقـی نخواهـد مانـد کـه بیـداد کند. 

غافـل از ایـن کـه متـام هـم و غـم بـر ارضـای خواسـته های مـادی نیسـت؛ بلکـه در 

کنـار نیازهـای مـادی، نیازهـای معنـوی نیز وجـود دارد که بـر را به انحرافـات گوناگون 

دیگـری می کشـانند. بنابـر آن بایـد بگویـم کـه هـر دوعامـل مؤثـر و بازدارنـده اسـت. 

هـم کنـرول هواهـای نفسـانی ذریعـۀ تعلیـم، تربیـت و آموزه هـای معنـوی و اخالقـی و 

در نهایـت قـرب الهـی و هـم وجـود تکافـل و تضامـن کـه بتوانـد در جهت حفـظ افراد 

کارگـر و مؤثـر واقـع شـود. در ایـن حالـت امیـد اسـت تـا افـراد بتواننـد بـدون تردیـد و 

هـراس، کارهـا و وظایـف خـود را بـه نحو شایسـته انجـام دهند و بـه گرایش هـای خورد 

و کوچـک ماننـد رشـوه و اختـالس و قـوم گرایـی تـن ندهند.
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 ز- انواع فساد

1( فساد سیاسی و عوامل آن

فسـاد سیاسـی عبـارت اسـت از نقـض قانـون از طـرف مقامـات دولتـی بـه غـرض تأمین 

و گروهـی. اگـر ایـن امر دوام پیـدا کند، به خـودرسی و خودکامه گی  منافع شخصی  

می انجامـد. بناًء، فسـاد سیاسـی بـه جرایمی اطـالق می گردد کـه امور نظام-سیاسـی را از 

مجـرای اصلـی آن خـارج کـرده و بـه انحراف بکشـاند. بـر مبنـای تعریف فـوق، عوامل 

فسـاد سیاسـی قرار ذیل اسـت:

یـک( انحصـار منابـع: منابـع در برخی نظام های اقتصـادی، در انحصار دولت اسـت؛ در 

حالـی کـه باید به سـکتور خصوصـی واگذار شـود و دولت نظاره گر باشـد.

دو( خـودرسی رده هـای بـاالی دولتـی در توزیـع منابع: توزیع خودرسانه چالشـی اسـت 

در اسـتفادٔه سـامل از منابع عمومی.

سـه(  خودکامه گـی: خودکامه گـی چالشـی اسـت در برابـر قانـون؛ نقـض قانـون و تقـدم 

منافـع شـخصی و گروهـی بر مصالح جمعی اسـت. آغشـته شـدن بـه این دوگونه فسـاد، 

یعنـی از یـک طـرف توزیـع خـود رسانۀ منابع و از سـوی دیگـر نا دیده انگاشـن حدود 

و مقـررات، خیانـت بـه حـدود انسـانی، مصالـح عمومـی و موازیـن دموکراسـی اسـت. 

در چنیـن وضعیتـی کـه زمامـداران به فسـاد آغشـته باشـند، احـزاب و سـازمان های تأثیر 

گـذاری کـه بتواننـد در خـط مشـی دگرگونـی وارد کننـد، وجـود نداشـته باشـد، مجلس 

مناینـده گان نیـز اثرگـذار نباشـد و دسـتگاه قضایی زیر تأثیر قوه فایقه قرار داشـته باشـد، 

گسـرش فسـاد به  گونـۀ روز افـزون فزونـی می گیرد.

2( عوامل اقتصادی فساد

فسـاد اقتصـادی بـه جرایمـی اطـالق می گـردد کـه امـور را از مجـرای اصلـی و طبیعـی 

خـود خـارج کـرده و نظـم معیشـتی را اخـالل می کنـد. بزرگریـن عامـل سـالمت نظـام 

اقتصـادی جامعـه ایـن اسـت کـه از یـک طـرف منابـع اقتصـادی بـه سـکتور خصوصی 

وانهـاده شـود و از سـوی دیگـر دولـت نظـارت همـه جانبـه داشـته و سـایر نهادهـای 

نظارتـی ماننـد دسـتگاه تقنینـی، جامعـۀ مدنی، احـزاب سیاسـی، سـازمان های اجتاعی، 

رسـانه ها و نخبـه گان سیاسـی از کارکرد هـای اقتصـادی و سـایر کارکردهـای آن نظـارت 



تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال، سال بیست و ششم، شامرۀ 48: خزان  1396 هجری خورشیدی

52

کننـد. در غیـر ایـن صـورت بحـران اجتاعـی پدیـد خواهـد آمـد و فسـاد اقتصـادی در 

جامعـه فراگیـر خواهد شـد.

 این هم منونه های از عوامل فساد اقتصادی:

یک- افزایش جمعیت و کاهش حجم تولید.

دو- توزیع ناعادالنۀ منابع، امکانات، فرصت ها و اعتبارات.

سه- حرص به تراکم رسمایه.

چهار- عدم تعادل مرف بین طبقات جامعه.

پنج- افزایش بی کاری)میری، 1382: ص127(.

۳( عوامل اجتاعی و انحراف های آن 

یک( عامل فساد اقتصادی)فقر و بی کاری(.

دو( عامل طبقاتی)فاصلۀ عمیق فقیر و غنی(.

سه( عامل اجتاعی) برخورد تبعیض آمیز در روابط انسانی)هان:55(.

عوامـل فسـاد یکـی در دیگری نقـش تقویت کننـده را دارد. قرار تحقیق روان شناسـان و 

جامعـه  شناسـان، عامـل اقتصـادی بیشـرین تأثیـر را در فسـاد و انحراف هـا و بحران های 

اجتاعـی دارد؛ امـا در مـوارد کـه جامعـه طبقاتـی شـود و برخـورد تبعیض آمیـز در کنار 

هـم قـرار گیرند، فسـاد فراگیر خواهد شـد.
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نتیجه گیری

از البالی بحث فوق به این نتایج دست می یابیم:

۱- فساد می تواند در همه چیز نفوذ کند: در سیاست، اقتصاد، مادیات و معنویات.

۲- ریشـۀ اصلـی فسـاد، افـراط و تفریـط و انحـراف از مسـیر اعتـدال، هواهای نفسـانی و 

غرایز شـهوانی اسـت.

۳- بزرگریـن راه مبـارزه بـا فسـاد، اعتدال گرایـی و قرارگرفـن فـرد و جامعـه در مسـیر 

اعتـدال اسـت؛ زیـرا از ایـن طریـق جامعـۀ بـری از افـراط و تفریـط بـر کنـار می مانـد.

۴- نخسـتین چیـزی را کـه فسـاد هـدف قـرار می دهـد، صـالح و تقـوای جامعـه اسـت و 

از ایـن طریـق، سـاختارها و نهادهـا را آمـاج حمله هـای زهرآگیـن می سـازد و بـه نظـم و 

عدالـت در جامعـه، لطمـه وارد می کنـد.

۵- چیـزی کـه باعـث ایـن همـه بدبختـی می شـود، آراسـته نبود جامعـۀ بری بـه اخالق 

عادالنه اسـت.
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چکیده

در وقـوع جـرم بـاالی اطفـال) مجنی علیـه واقـع شـدن اطفـال( می تـوان عوامـل زیـاد را 

برشـمرد. در کشـورهای همچـون افغانسـتان که در حـال عبور از یک رژیـم حکومتی به 

رژیـم حکومتـی دیگر اسـت و نیز یک نظـام اقتصادی بـه نظام اقتصـادی دیگری تغییر 

یافتـه اسـت، هـر یـک از افراد جامعـه به مشـکالت رفاه اجتاعـی رو به رو خواهد شـد.

     بـه بـاور برخـی از دانشـمندان، آمـار روز افـزون بیجاشـده گان)مهاجرت های داخلی( 

بـه شـهرها، فقـدان قوانیـن کاری، حقوقـی، جنـگ و ناامنـی و عوامـل ماننـد سـاختار 

بنیادیـن جامعـه، شـخصیت و جهان بینـی افـراد؛ در مجنی علیـه واقع شـدن اطفـال دخیل 

است.

     عوامـل اقتصـادی)کار در کارخانـه، ترمیم کاری هـا، نانوایی ها، دست فروشـی، حالی 

و....(، منجـر بـه ایجـاد فاصلـه میان اطفـال و والدین شـان می گردد. گدایـی ، کار جمعی 

والدیـن کـه نظـارت کمـر بر اطفـال داشـته و مسـألۀ بی توجهی و غفلـت را در بـر دارد.

در محیـط خانـواده میـزان سـواد، اعتیاد و سـابقۀ جرمی والدیـن، طالق، افـراط و تفریط 

در محبـت؛ نقـش مهـم را در مجنی علیـه واقـع شـدن اطفـال اجـرا می کنـد. تنبیه هـای 

عوامل اجتماعی مجنی علیه واقع شدن 

                                   اطفال
محمد باقر رشیفی
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گوناگـون، ایجـاد تـرس و هـراس و هزینه هـای آموزشـی از عوامل دیگری اسـت که در 

محیـط آموزشـی بـر مجنی علیـه قـرار گرفـن اطفال کمـک می کند.

بـا توجـه بـه گسـرده گی عوامـل مجنی علیه واقـع شـدن اطفـال، جـا دارد ابتداعوامل آن 

شناسـایی و سـپس راهکارهـای معقـول بـرای حایـت و پیش گیـری از مجنی علیـه واقع 

شـدن آن ها ارایـه گردد.

واژه گان کلیدی: مجنی علیه، محیط، خانواده، آموزش، فقر، اعتیاد و سوء استفاده.
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مقدمه

ابعـاد فزیکـی و روانـی خـاص خـود کـه  انسـان موجـودی اجتاعـی اسـت و دارای 

طبیعتـاً همـۀ ایـن قابلیت هـا در تربیـت و رشـد او مؤثـر می باشـد. کـودک نیز تابـع همین 

قاعـده اسـت و بـرای شـناخت درسـت مفهـوم و معیـار کودکـی و حقـوق متناسـب بـا 

رشـد و شـخصیت وی، می بایـد همـۀ ابعـاد را در نظـر گرفـت .کـودکان بـه دلیـل عـدم 

رشـد و تکامـل جسـمی و روانـی و وابسـته گی بـه غیـر، همـواره ممکن اسـت در معرض 

قـرار  گوناگـون حقوقـی  سـتم های  و  اخالقـی  عاطفـی،  روانـی،  آسـیب های جسـمی، 

گیرنـد. کـودکان در متـام زمان هـا و زمینه هـا، بی دفاع تریـن قـر و قر بانیـان خامـوش 

جامعـۀ بـری انـد کـه بیش از هـر قر دیگـر به حایـت دلسـوزانه و جدی نیـاز دارند. 

حتـی در همیـن عـر خـرد، آگاهـی و گفتـان حقوق بـر، کـودکان بزرگریـن طیف 

قربانیـان قاچـاق، اسـتثار جسـمی و سـوء اسـتفاده جنسـی، بـه کارگیـری اجبـاری در 

مخاصـات مسـلحانه و حتـی برده گـی مـدرن را تشـکیل می دهنـد. 

       مشـکالت و محرومیت هـای را کـه کـودکان متحمـل می شـوند، معضـل بزرگـی را 

فـراروی جامعـۀ انسـانی قـرار داده اسـت. عـدم برخـورداری کـودکان از حقـوق اولـی، 

تغذیـۀ مناسـب، عـدم دسرسـی بـه تعلیـم و تربیـت، بهداشـت و سـایر حقـوق اولیـه و 

بنیادیـن کـه بـرای متام کودکان رضوری اسـت، به صـورت عام در نقـاط مختلف جهان 

و بـه صـورت خـاص در افغانسـتان شـیوع دارد.

      طبـق »اعالمیـۀ جهانـی بقـا، رشـد و حایـت از حقـوق کـودکان« هـر روز میلیون هـا 

کـودک زیـر رضبـات فقـر و بحران هـای اقتصادی بـه واسـطۀ گرسـنه گی و بی خامنانی، 

می بیننـد.  آسـیب  شـدیداً  زیسـت  محیـط  تخریـب  و  بی سـوادی  واگیـر،  بیاری هـای 

پیامدهـای وخیـم مشـکالت دیـون خارجـی و  نیـز فقـدان رشـد مسـتمر و پابرجـا، در 

بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه، بـه ویـژه توسـعه نیافته تریـن آن هـا، بـه کـودکان 

می رسـانند. آسـیب 

      بر  همه  گان آشـکار اسـت که وضعیت اطفال در افغانسـتان، در متام ابعاد آن نیازمند 

تأمـل و توجـه فـراوان می باشـد. امـا خطـرات و آفـات بی شـار کـه بر مشـکالت اطفال 

افـزوده، سـوء اسـتفادۀ جنسـی، مجبور بـه کارهای شـاقه و رسقت، مخاصات مسـلحانه 
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و نیـز اعتیاد والدین شـان می باشـد.

      گرچنـد در مجنی علیـه قـرار گرفـن اطفـال، عوامـل زیـادی چـون عوامـل فـردی، 

اجتاعـی، اقتصـادی و سیاسـی دخیـل انـد؛ ولـی در ایـن مقالـه  بـا توجـه بـه ظرفیـت و 

حوصله منـدی خواننـده گان گرامـی تنهـا، به بررسـی عوامـل اجتاعی این پدیـده در دو 

گفتار)عوامـل خانواده گـی و عوامـل آمـوزش محیطـی( پرداختـه شـده اسـت. در اخیـر 

نتیجه گیـری و پیشـنهادات ارایـه می گـردد.  

1- عوامل خانواده گی

یکـی از عوامـل مؤثـر در بزهـکاری و بـزه دیده گـی طفـل، خانواده اسـت. محیـط خانه 

اولیـن و بـا دوام ترین عاملی اسـت که در رشـد شـخصیت افـراد تأثیر می گـذارد. در این 

شـکی نیسـت کـه طفـل برخـی از خصوصیـات را از والدیـن خـود بـه ارث می بـرد و از 

ایـن راه پـدر و مـادر زمینۀ رشـد و پیرفـت فرزنـدان را فراهم می کنند. نقـش والدین در 

شـخصیت  سـازی فرزنـدان، تنهـا محـدود به جنبـۀ ارثی نبـوده؛ بلکه در آشـنایی طفل به 

زنده گـی جمعـی و فرهنگـی جامعـه نیـز نقش مؤثـری ایفـا می کند. 

      زنده گـی طفـل در محیـط خانـواده تحـت تأثیـر مسـتقیم اعضـای فامیـل مخصوصـاً 

پـدر و مـادر شـکل می گیـرد. خانـه محلـی اسـت کـه اطفـال امـور مختلـف را در آن فرا 

می گیرنـد. گاهـی پـدر و مـادر آگاهانـه چیزهـای بـرای طفل شـان یـاد می دهنـد؛ اما در 

اکـرث مـوارد طفـل از عمل کردهـا و رفتـار والدیـن چیزهـای یـاد می گیـرد که پـدر و مادر 

متوجـه نیسـتند. بدیهـی اسـت کـه طفـل از طریق همیـن محـل کوچک)خانه( بـا دنیای 

خـارج از آن آشـنا می گـردد و طـرز معـارشت بـا دیگـران را می آمـوزد.

      آشـکار اسـت کـه اطفـال بـرای همـه انسـان ها عزیـز انـد. پـدران و مـادران نـه تنهـا 

فرزنـدان شـان را دوسـت دارنـد؛ بلکه بر اسـاس عواطف انسـانی، به متام اطفـال مهربان 

انـد. هرچنـد الزم باشـد از آنان حایت نیز می کننـد؛ اما با وجود این همـه، گاهی همین 

محیـط کوچـک، مملـو از عواطـف و احساسـات کـه در تکوین و بازسـازی شـخصیت 

نقـش اول را بـازی می کنـد، سـبب مجنی  علیـه واقـع شـدن اطفـال نیـز می گـردد. به طور 

مثـال وقتـی اطفـال در بـرار توقعـات بی مـورد پدر و مـادر قـرار می گیرند، گاهـی مجبور 

می شـوند متایـالت و نیازمندی هـای خـود را در برابـر آنچـه پـدر و مـادر می خواهـد، 
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فـدا کننـد. پـدر و مـادر انتظـار دارد کـه طفـل آنـان در مضمون هـای علـوم طبیعی منرۀ 

عالـی بـه دسـت آورد؛ ولـی آن طفـل منی توانـد چنیـن دسـت آوردی را کسـب کند. در 

نتیجـه منجـر به شکسـت می شـود و از تـرس این که والدیـن او را با دیگر اطفال مقایسـه 

کننـد و در برابـر او اظهـار بی مهـری کننـد، ممکن اسـت که ایـن طفل به تقلـب مبادرت 

ورزد. گاهـی نیـز طفـل منی توانـد مطابق بـه توقعات والدیـن عمل کنـد. در این صورت 

احسـاس حقـارت می کنـد، خـود را فرد بـی ارزش می پندارد و نسـبت به همـه چیز بدبین 

می شـود. در نهایـت بـه بیاری هـای روانی گرفتار می شـود.

      در بررسـی عوامـل مجنی علیـه واقـع شـدن اطفـال، مـوارد بسـیار بـه نظـر می رسـد که 

مربـوط بـه والدیـن و محیط خانواده اسـت.

الف( والدین

از مهم تریـن عوامـل زمینه سـاز بزه دیده گـی اطفـال می تـوان بـه عوامـل خانواده گـی بـه 

خصـوص سـن و سـال، شـغل، اعتیـاد، بی سـوادی و سـابقۀ محکومیـت والدیـن اشـاره 

کرد.

1( میزان سواد والدین

سـهل انگاری و بی توجهـی والدیـن نسـبت بـه آینـدۀ اطفـال و نیـز نگـرش منفـی آنـان 

نسـبت بـه مکتب و تحصیل، دسرسـی نداشـن به فرصت های آموزشـی، خـالی تربیتی 

و... همـه حاصـل بی سـوادی یـا سـطح پاییـن تحصیلی والدین اسـت.

      میـزان تحصیـالت از شـاخصه های مهـم در محیـط خانـواده اسـت. سـطح دانـش 

والدیـن نقـش اساسـی در کاهـش یـا افزایـش بزه دیده گی دارد. عـدم آگاهـی از حقوق 

اطفـال و بی سـوادی والدیـن خـود عامـل اساسـی بـر خشـونت و آزار کودک می باشـد.

      البتـه قابـل توجـه اسـت کـه در دهـۀ اخیـر بـا وجـود ایـن که اکرثیـت والدین کشـور 

مـان بی سـواد انـد، اکرثیـت قاطـع یـک نـوع نگرش مثبـت پیـدا کرده انـد. به هر شـکل 

ممکـن اطفـال شـان را بـه مکاتـب روان می کنـد. با آن که نگـرش مثبت به علـم و دانش 

بـه والدیـن ایجـاد شـده اسـت، گاهی والدیـن در برابـر اطفال شـان خشـونت می کنند.

2( اعتیاد والدین

اعتیـاد یکـی از پدیده هـای تبـاه کننـده اسـت کـه در چنـد سـال اخیـر در افغانسـتان 
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گسـرش یافته اسـت. بر اسـاس آمـار وزارت امور داخلـۀ امریـکا، از 30 میلیون جمعیت 

افغانسـتان کـه تولیـد کنندۀ 90 در صد هرویین جهان اسـت، یک میلیون و سـه صدهزار 

تـن به مـواد مخدر معتـاد اند)پژمـان و رسآمـد،1392: ص32(.

      اعتیـاد والدیـن یکـی از عواملـی اسـت کـه آزار و بی توجهـی نسـبت بـه کـودکان 

روی  بـه  والدیـن،  شـخصیتی  بنـای  می شـود  باعـث  کـه  عاملـی  می دهـد.  افزایـش  را 

سیسـتم خانـواده شـدیداً مؤثـر واقع شـده و سـوء رفتار نسـبت به کـودکان را دامـن بزند. 

در خانواده هـای کـه پـدر یـا مـادر و در بدتریـن شـکل ممکـن هـر دو معتـاد انـد؛ طفل 

در هـر رشایـط مـورد آزار قـرار می گیـرد و والدیـن معتـاد قـادر بـه دنبـال کـردن یـک 

الگـوی رفتـاری صحیـح بـرای فرزندان خود نیسـتند. والدیـن معتاد ممکن اسـت، زمانی 

کـه بـه شـدت تحـت فشـار قـرار می گیرنـد یـا بـه حالـت نشـه بـه رس می برنـد، در برابـر 

کوچک تریـن عمـل فرزنـدان خـود، واکنـش خشـن انجـام دهنـد. ممکن اسـت پس از 

مـرف مـواد مخـدر زمانی کـه به آرامش می رسـند، بـه کودکان شـان به شـکل افراطی 

محبـت کننـد؛ ایـن هـا هیچ گاه مفهوم درسـت عمـل صحیـح و غلـط را درک منی کنند.

3( سابقۀ جرمی )محکومیت( والدین

      پـدر و مـادر کـه خشـن و ضـد اجتاعـی یـا دارای سـابقۀ جرمـی انـد و آنـان کـه 

خـارج از خانـواده پرخاش گـر انـد، احتال زیاد وجـود دارد که در خانوادۀ خود خشـن 

و بدرفتـار باشـند. انحطـاط اخالقـی والدیـن بـه عنـوان عامـل خانواده گـی تأثیرگـزار بـر 

کـودک آزاری مـورد توجـه قـرار می گیـرد.

ب( جمعیت خانواده

خانواده هـای کـه جمعیـت زیـاد را بـه خـود می پروراننـد، از مراکـز وقوع کـودک  آزاری 

بـه  نسـبت  کافـی  مراقبـت  و  توجـه  زیـاد در خانـواده،  محسـوب می شـوند. جمعیـت 

کـودکان را محـدود کـرده و هـم بـا وارد شـدن فشـارهای جانبـی، خطـر وقـوع کـودک 

 آزاری را افزایـش می دهـد. خانواده هـای پرجمعیـت غالبـاً از نظـر اقتصـادی در وضعـی 

مناسـب نیسـتند. در ایـن خانواده هـا سـطح زنده گـی پایین اسـت و خانـه از امنیت کافی 

برخـوردار نیسـت و اغلـب بی برنامـه انـد و کمـر بـه فرزندانشـان توجـه می کننـد.

      کـرثت فرزنـدان در یـک خانـه، رشایـط آسـیب های اجتاعـی و انحـراف را فراهـم 
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بـد  و  گیجـی  پرخاش گـری،  دچـار  روانـی،  و  روحـی  لحـاظ  از  را  آنـان  و  می سـازد 

اخالقـی می کنـد و بـه آنـان آسـیب وارد می کند. همچنـان در ایـن خانواده هـا رقابت ها، 

حسـادت ها و ناسـازگاری بیـن فرزنـدان بسـیار اسـت. تبعیـض و تفاوت هـای جنسـیتی 

میـان فرزنـدان، آنـان را بـه فسـاد می کشـاند. زیـرا احسـاس حقـارت، خـود رسمنشـأی 

بسـیاری از نـا بـه  سـامانی ها اسـت. کودکانـی کـه در محیـط خانـه تبعیـض می بیننـد، در 

اجتـاع منی تواننـد افـراد عـادی و بـه هنجـار باشـند.

      جامعـۀ مـا، جامعه یـی اسـت بـا سـنت های قدیمـی کـه در آن معمـوالً فرزنـد پـر 

مطلوب تـر اسـت؛ چـون اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه فرزنـدان پـر باعـث تـداوم نسـل و 

بقـای اقتصـاد خانـواده اند. چنین نگرشـی از طـرف والدیـن، زمینه های حقـارت، تنفر و 

انزجـار را در فرزنـدان فراهـم مـی آورد.

      بررسـی ها نشـان می دهـد کـه پـدر و مـادر از هـان لحظـۀ تولـد نسـبت بـه کـودک 

دخـر یـا پـر، تفاوت هـای رفتـاری نشـان می دهنـد و مشـخصاً تفاوت هـا از زمـان در 

آغوش گرفـن نـوزاد و نحـوۀ شـیردادن نـوزاد اسـت. همچنان در تشـویق، تنبیـه و خرید 

اسـباب بـازی و آزادی هـای فـردی و اجتاعی تبعیـض وجود دارد)اعـزازی،1376: ص 

 .)195

       از سـوی دیگـر در چنیـن خانواده هـا احتـال کـودک آزاری از سـوی خواهـران و 

بـرادران بزرگ تـر زیـاد اسـت. تحقیقـات نشـان می دهـد که بیشـر کـودک آزاری ها در 

خانواده هـای اسـت کـه تعـداد فرزندان بیش از سـه نفر اسـت و ضمناً در ایـن خانواده ها 

احتـال غفلـت و مجنی  علیـه واقع شـدن اطفـال زیـاد اسـت)مدنی،1383: ص 150(.

ج(  سابقۀ بیاری جسمی یا روانی خانواده

والدیـن کـه دچـار اختـالالت فکـری بـوده و در قضـاوت و پـردازش فکـری بـا مشـکل 

رو بـه رو انـد، از نظـر و گفتـار کـودک سـوء تعبیر کـرده و رفتـار آن را مغرضانه برداشـت 

می کننـد؛ ایـن امـر ممکـن اسـت رضرهـای جـدی بـه کـودک وارد کنـد. افـرادی کـه 

مشـکل روانـی دارنـد، ممکن اسـت آزار دهنده باشـند. والدیـن که پریشـانی واضطراب 

روانـی دارنـد، ممکـن اسـت کـودکان خـود را بـه شـدت مـورد آزار و اذیت روانـی قرار 

دهنـد. اگرچـه بسـیاری از والدیـن آزار گـر از ضعف هـای رفتـاری یـا هیجانـی برخودار 
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انـد؛ امـا بیاری هـای روانـی نوعـاً نقش اندکـی در بدرفتـاری با کـودکان دارند و بیشـر 

مجموعـۀ ویژه گی هـا یـا صفـات شـخصیتی انـد که بـه طور مشـرک در والدیـن کودک 

آزار، بـه چشـم می خورد)یـزدی: ص 35(.

د( طالق وجدایی در خانواده

در خانواده هـای کـه طـالق صـورت می گیـرد، کـودک عـالوه بـر آن کـه قبـل از طـالق 

در اثـر تعارضـات و خشـونت های رایـج در خانـواده، آسـیب می بیند. پـس از طالق هم 

چـون بـا یکـی از والدیـن زنده گـی می کند، در نتیجـه در معـرض تعرض انـواع تهدیدها 

قـرار می گیـرد. بـه احتـال زیـاد پـس از طـالق، ازدواج مجـدد صـورت می گیـرد که در 

ایـن صـورت کـودک صاحـب نامـادری و ناپـدری می شـود و احتـال وقـوع خطـر و 

تهدیـد را بـرای کـودک افزایـش می دهد.

      البتـه بحـث فقـدان فزیکـی رصفـاً مطـرح نیسـت؛ بلکـه عـدم ایجـاد یـک محیـط پر 

احسـاس و عاطفـی و عـاری از محبـت خانواده گـی نیـز مطـرح اسـت. مطالعـات جـرم 

شناسـان و روان شناسـان مؤیـد ایـن مطلـب اسـت کـه یکـی از علـل مهـم نـا به سـامانی 

نـژاد،  اسـت)نقدی  ناهاهنـگ  و  هم  گسـیخته  از  مغشـوش،  کـودکان، خانـوادۀ  رفتـار 

ص27(.  :1390

      در خانواده هـای پـر اغتشـاش و از هم پاشـیده، هیجان هـا و اضطراب هـای عصبـی و 

تحریـک مـداوم در اثـر اختالالت والدین ایجاد می شـود. این امر سـبب تأثیـر در رفتار 

کـودکان و موجـب رشـد قـوای عاطفـی، افرده گـی و ایجاد نفـرت و بی تفاوتی نسـبت 

بـه دیگران می شـود.

ه( انزوای اجتاعی خانواده

یکـی دیگـر از عوامـل مجنی علیـه واقـع شـدن اطفـال انـزوای خانواده گـی اسـت. رابطۀ 

مسـتقیم میـان انـزوا و روابـط محدود خانـواده با افزایش هـر نوع بدرفتـاری و بی توجهی 

بـه کـودکان وجـود دارد. خانواده هـای کـه روابـط اجتاعـی گسـرده ندارنـد، میـزان 

بدرفتـاری و بی توجهـی باالتـری را بـاالی فرزندان خـود وارد می کننـد. خانواده های که 

در اجتـاع بـا دیگـران کمـر در متـاس اند، وقتـی میـزان عوامل فشـارزا بیشـر از میزان 

حایت هـای دریافتـی باشـد، احتـال بدرفتـاری باکـودک افزایـش خواهـد یافت.
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       خانواده هـای کـه حایـت اجتاعـی دریافـت می کننـد و کمـک و راهنـای جهت 

اجـرای نقـش خـود دارنـد یـا دوسـتانی دارند کـه بتواننـد شـنوندۀ نقش های آنان باشـند 

و عالیـم و نشـانه های غیـر عـادی رفتـار آنـان را بـرای شـان گوشـزد کنند، کمـر ممکن 

اسـت تهاجـات بدنی نسـبت به کـودکان انجـام دهند)نامـداری، 1377: ص96(.

      عـدم دسرسـی بـه سیسـتم های حایتـی و وجـود فشـارهای تحمیلـی از جانـب 

کـودک، والدیـن را در معـرض فشـار مضاعـف قـرار داده و در نتیجـه بـا او بـه خشـونت 

می کننـد. رفتـار 

و( مذهب خانواده

یکـی دیگـر از عواملـی کـه در افزایش یا کاهـش بزه دیده گی اطفال نقـش دارد، مذهب 

اسـت. برخـی معتقدنـد که مذهب مانعی در اعال آزار نسـبت به کودکان اسـت. 

      اعتقـادات از جملـه عواملـی اسـت کـه رعایـت اصـول آن باعـث کاهـش ناهنجاری 

و در نتیجـه کاهـش انحرافـات می شـود. آشـنایی بـا مبانی دینـی و پـرورش ایانی قوی 

و راسـخ، باعـث ایجـاد فضایلـی از جملـه فـداکاری، تقـوا، پاکدامنـی، خدمت بـه خلق، 

... و دوری جسـن از اندیشـه های غیر انسـانی از جمله ظلم، سـتم و دروغ در انسـان ها 

می شـود کـه پـرورش مذهبـی بزرگ تریـن عامـل بازدارنـده از انحرافـات اسـت. امـروزه 

انسـان ها بـه لحـاظ اعتقـادی در سـطح پایینـی قـرار دارنـد و مادی گرایـی بـر زنده گـی 

آنـان سـایه افگنـده اسـت و ایـن امر باعـث ازدیاد جـرم شـده است)خراسـانی، 1384(.

      در جامعـۀ مـا بـه دلیل پابندی بـه اصول و معتقدات مذهبی، کـودک آزاری کمر رخ 

می دهـد. امـا عـدم پابنـدی بـه اصـول و معتقـدات مذهبـی، یکـی از عوامـل مجنی  علیـه 

واقـع شـدن اطفـال در خانـواده اسـت و امـکان سـوء اسـتفاده و کـودک آزاری بیشـر به 

می رسـد. نظر 

ز( محل سکونت خانواده

محـل و منطقـۀ زنده گـی افـراد در مجنی علیـه واقـع شـدن اطفال و انـواع آزارهـای که به 

کـودک وارد می شـود، رابطـۀ مسـتقیم دارد. ایـن رابطـه از آنجا ناشـی می شـود کـه اوالً، 

مجموعـۀ افـرادی کـه در یـک منطقـه زنده گـی می کننـد، از جهـات گوناگون)فرهنگ، 

ارزش هـا، باورهـا و...( باهـم شـبیه انـد و از یکدیگـر تأثیـر می پذیرنـد. از سـوی دیگـر، 
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آزارهـای کـه خـارج از خانـه بـه کـودک وارد می شـود نیـز تابعـی از محـل زنده گـی فرد 

متغییر هـای محیطـی پیرامـون او می باشـد)کاظمی پـور، 1377، ص33(.

      ظاهـر خانـۀ مسـکونی و محـل قرارگیری آن در مناطق مختلف شـهر، تأثیر به سـزایی 

در مجنی علیـه واقـع شـدن اطفـال دارد. محیـط اجتاعـی و فرهنـگ خانـواده از یـک 

طـرف، محـل اسـتقرار منـزل در نقـاط مختلـف شـهر از طـرف دیگـر، نقش مؤثـری در 

بـروز یـا کاهـش انحرافـات اجتاعـی دارد. به عنـوان منونه هرچـه محیط خانـواده برای 

رشـد و تربیـت کـودک مناسـب باشـد؛ ولی محـل خانه نامناسـب، افـراد انواع بـزه کاری 

را دیـده و تجربـه می کنند)کـی نیـا، 1374: ص277(.

      پـدر و مـادر بـا انتخـاب محـل سـکونت خـود، ماحـول اجتاعـی خانـواده خـود را 

تعییـن می کننـد. اگـر محیـط خانـه در منطقه یی باشـد کـه بـروز بـزه کاری در آن فراوان 

اسـت، احتـال برخـورد اعضـای خانـواده با ایـن منونه وجـود دارد. همچنـان در مناطق 

پرجمعیـت و عـاری از محیـط بهداشـتی و تفریحـی، احتال وقوع جرایم بیشـر اسـت. 

امـام علـی )ع( در رابطـه بـه تأثیـر محیـط بـر فـرد می فرمایـد: » شـباهت مـردم بـه محیط 

اجتاعـی شـان، بیشـر از شـباهت بـه صفـات خانواده گـی آن ها می باشـد.«

ح( خشونت و تندروی

خشـونت در برابـر کـودکان در کشـور مـا، مشـکل فراگیـر و جـدی بـه حسـاب می آید. 

کـودکان نـه تنهـا در معـرض خشـونت های مسـتقیم قـرار دارنـد کـه مورد خشـونت های 

غیـر مسـتقیم چـون تبعیـض، فقـر، محرومیـت از تعلیـم و تربیـه، کارهـای شـاقه، ازدواج 

زودهنـگام و ... نیـز قـرار می گیرنـد.

       خشـونت اسـتفادۀ عمـدی از قـدرت فزیکـی یـا تهدیـد بـر روی خـود یـا دیگری یا 

بـر یـگ گـروه جامعه اسـت کـه ممکـن آسـیب های گوناگـون در پی داشـته باشـد. اگر 

محیـط خانـواده بسـر ایجـاد خشـونت و پرخاش گـری باشـد، نقـش قطعـی در افزایـش 

رفتـار خشـونت آمیز و بـروز و ظهـور آن ایفـا می کند)اعـزازی، 1376: ص 211(.

       گـزارش تحقیقـی کمیسـیون حقـوق بـر افغانسـتان در سـال 1386 نشـان دهندۀ این 

اسـت کـه از 340 کـودک مصاحبـه صـورت گرفتـه اسـت؛ 11.6 درصد کـودکان از طرز 

برخـورد والدیـن شـان رضایـت ندارنـد. از جمله یی 208 کـودک،  51.6 درصـد آنان از 



تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال، سال بیست و ششم، شامرۀ 48: خزان  1396 هجری خورشیدی

65

خشـونت های فزیکی و 48.4 درصد از خشـونت های روحی شـکایت دارند)کمیسـیون 

مسـتقل حقوق بـر: 1386(.

       همچنـان کـودکان کـه شـاهد جنگ و درگیری بین والدین شـان انـد و تبادلۀ کلات 

رکیـک و زننـده را نظـارت می کننـد، شـدیداً تحـت فشـارهای روانـی قـرار می گیرنـد و 

خطـر ابتـال بـه مشـکالت روانـی و افرده گـی آنان نسـبت به دیگران بیشـر اسـت.

ط( افراط در توجه و محبت

احتیـاج کـودک بـه محبـت، از نظـر علمـی قابـل انـکار نیسـت و طفـل از مـورد محبـت 

قـرار گرفـن احسـاس خوشـحالی و صمیمیـت می کنـد و نیازهـای روحی اش بـر آورده 

می شـود. کـودک نیـاز بـه توجه، عالقـه و حایت والدیـن دارد؛ اما محبـت بیش از حد، 

بـر سـالمت روانـی کـودکان اثـر نامطلـوب می گـذارد. والدیـن کـه بیـش از حـد معمول 

بـه اطفـال خـود توجـه می کنند، کـودکان آنان وابسـته بـه دیگران بـار می آید. ایـن گونه 

والدیـن بعضـاً در محبـت کـردن بـه حـدی افـراط می کننـد کـه رضایـت کـودک را بـر 

مصلحت هـای واقعـی تعلیـم و تربیـت او ترجیـح می دهند. ایـن گونه کـودکان، عالوه بر 

اتکایی بـودن، اعتـاد بـه نفس ضعیف، خجـول  بودن، در رشـد هیجانی خـود نیز تأخیر 

نشـان می دهـد. افـراط در محبـت همچنـان باعـث می شـود کـه کـودک بیشـرین وقـت 

خـود را بـا والدیـن  گذرانـده و در هنـگام جدایی به آسـانی مـورد آسـیب های روحی و 

روانـی قـرار گیـرد. ایـن خودش یک عامـل مهم مجنی علیه واقع شـدن اطفـال در محیط 

خانواده اسـت.

2-  محیط آموزشی

آمـوزش از جملـه حقـوق اولیـۀ کـودک به حسـاب می آیـد. در افغانسـتان نیز بر اسـاس 

مـادۀ 43 قانـون اساسـی، تعلیـم حـق اتبـاع آن اسـت. ایـن مـادۀ قانـون اساسـی کشـور با 

توجـه بـه اهمیـت تعلیـم و تربیه چنین می نـگارد: » تعلیم حق متام اتباع افغانسـتان اسـت 

کـه تـا درجـۀ لیسـانس در مؤسسـات تعلیمی دولتی بـه صـورت رایگان از طـرف دولت 

می گـردد.« تأمین 

       در مـادۀ 28 کنوانسـیون حقـوق اطفـال نیـز از حـق تعلیم سـخن به میان آمده اسـت. 

در ضمـن اظهـار حـق تعلیـم در بنـد دوم ایـن مـاده بـه مطابقـت امـور انضباطـی با شـأن 
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انسـانی کـودک نیز تأکید شـده اسـت: » دول طـرف کنوانسـیون باید کلیـه اقدامات الزم 

را اتخـاذ کننـد تـا مطمن شـوند کـه مقررات مکتـب به طرزی اجـرا می گردد کـه با وقار 

و منزلت انسـانی طفل سـازگار اسـت و با این کنوانسـیون مطابقت دارد«)مجمع عمومی 

سـازمان ملل متحد: 1989(.

      باوجـود توجـه جـدی دولت افغانسـتان و کنوانسـیون حقوق طفل بـه آموزش طفل با 

حفـظ کرامـت انسـانی آن، موارد زیادی به چشـم می رسـد که طفل در محیط آموزشـی 

بـه خشـونت و تـرور شـخصیتی از طـرف اسـاتید، هـم صنفـان و سـایر اشـخاص مواجه 

انـد. در محیـط آموزشـی عوامـل مجنی علیـه واقـع شـدن اطفـال شـامل تنبیـه از طـرف 

اسـاتید، ایجـاد تـرس و اظطراب توسـط اسـاتید و هـم صنفانـش، نحوۀ برخـورد معلان 

و هزینه  هـای آموزشـی کودک می شـود.

الف( تنبیه

بـا وجـود طرزالعمل هـای مبنـی بـر ممنوعیـت تنبیـه در مکاتـب کـه هـر سـال از طـرف 

وزارت معـارف توصیـه و ارسـال می گـردد، ایـن عمـل در مکاتـب از شـیوه های رایـج 

اسـت و حتی در بسـیار موارد به آسـیب جدی منجر شـده اسـت. این نشـان می دهد که 

بـرای منـع بدرفتـاری و خشـونت بـا کـودکان در محیـط آموزشـی، قوانین کافـی تدوین 

نشـده اسـت. در ایـن رابطـه تنهـا تدویـن قوانیـن کافـی نیسـت؛ بلکـه نظـارت بـر اجرای 

اسـت.  قوانین رضوری 

      عـدم آمـوزش اسـتادان در برخـورد صحیـح بـا کـودک و نوجوان، دیـدگاه معلان به 

تنبیـه بـدون توجـه به حدود آن، عدم آشـنای بـا روحیۀ کودکان و عـدم آموزش صحیح 

آنـان در نحـوۀ رفتـار در محیـط مکتـب و صنـف، می توانـد از عوامـل تنبیـه باشـد. تنبیه 

فزیکـی اطفـال و اسـتفاده از خشـونت بـه خاطـر اصـالح آنـان، یکـی از مسـایل جـدی 

در مکاتـب می باشـد. طـوری کـه بسـیاری از معلـان ایـن مسـأله را عـادی و یکـی از 

روش هـای آمـوزش قلمـداد می کننـد. اما معلـم تنهـا وظیفۀ سـوادآموزی به اطفـال را به 

عهـده نـدارد؛ بلکـه او پـرورش دهنـدۀ نسـل  ها و تربیـت کننـدۀ شـخصیت  ها و پایه گذار 

بسـیاری از خصلت هـای بنیـادی در انسـان می باشـد.

در اسـناد ملـی و بیـن املللـی مربـوط بـه اطفـال، مهم تریـن هـدف آمـوزش و پـرورش، 
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ارتقـای عـزت نفـس و کرامـت طفل ذکر شـده اسـت. بند چهارم مـادۀ 2 قانـون معارف، 

هـدف از تعلیـم اطفـال را رشـد و انکشـاف اسـتعدادهای اخالقـی، عاطفـی، ذهنـی، 

پـرورش جسـمی و روحیـۀ اجتاعـی شـاگردان می دانـد. مـادۀ 29 کنوانسـیون حقـوق 

طفـل نیـز از مهم تریـن اهـداف تعلیـم و تربیت، رشـد شـخصیت، اسـتعداد، قابلیت های 

جسـانی و ذهنـی طفـل را تـا آخریـن ظرفیـت ممکـن می دانـد.

       توسـل بـه خشـونت و تنبیـه، نـه تنهـا بـا ایـن اهداف سـازگار نیسـت؛ بلکـه از عوامل 

مخـرب و کاهـش دهنـدۀ عـزت و اعتاد به نفـس در طفل خواهد بود. خشـونت و تنبیه 

بدنـی، سـبب انتقـال ایـن خصیصـه بـه اطفـال و تبدیل آنـان به افراد خشـن خواهد شـد. 

تنبیـه شـدن پیاپـی اطفـال باعـث می شـود کـه تنبیـه بـرای ایـن اطفال بـه یک امـر عادی 

تبدیـل شـده کـه به پذیرفـن آن از سـوی هرکس تن خواهنـد داد)کلـی، 1382: ص 60 

.)61-

      عـالوه بـر ایـن، تنبیه هـای نـا مناسـب باعـث کاهـش سـطح عالقه منـدی اطفـال و 

گریـزان شـدن آنـان از محیـط مکتـب خواهـد شـد.

ب(  ایجاد ترس و اضطراب

      مکتـب رفـن بـرای اطفـال نه تنها خوش آیند نیسـت؛ بلکه باتـرس و اضطراب همراه 

اسـت؛ خصوصـاً هنـگام امتحانـات. گاهی ایـن ترس و اضطراب چنان شـدید اسـت که 

کـودکان مورد آسـیب شـدید فشـارهای روحـی و روانی قـرار می گیرند. رفـن به مکتب 

همیشـه بـرای اطفـال یـک تجربـه مثبت نیسـت. محیـط آموزش به نظـر اطفـال می تواند 

رسد، بـدون سیسـتم گـرم کننـده  یـا گرم بـدون هوای تـازه باشـد. همچنان اطفـال محیط 

آمـوزش را بـه دیده یـی می نگرنـد کـه در آن سـاعات طوالنـی را سـپری کـرده، گرسـنه 

و تشـنه مباننـد و در اثـر نبـود تسـهیالت الزم، قـادر بـه دریافـت مـواد خوراکـه و آب 

آشـامیدنی نباشند. 

       عـالوه بـر ایـن، نظـر بـه نتایـج رسوی و ارزیابی هـای کـه در آن اطفـال کارگـر روی 

رسک ابـراز نظـر کـرده انـد، اطفال مکتـب را جایی فکـر می کنند که در آن توسـط معلم 

یـا شـاگردان بزرگ سـال مـورد تهدیـد و رسزنـش قـرار می گیرنـد. ایـن رشایـط موانعـی 

انـد کـه سـد راه آمـوزش قـرار می گیرنـد. رشایـط فـوق حتـا می تواند بدتـر از این باشـد. 
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در صورتـی کـه معلـان مجـرب وجـود نداشـته باشـد، اطفـال از مواد درسـی بـا کیفیت 

برخـوردار نباشـند؛ حکومـت بایـد مسـؤولیت خـود را ایفا کـرده و اطمینـان حاصل کند 

کـه مکاتـب به خواسـت اطفال باشـند)مکاتب باید کلیـه نیازمندی های اطفـال را مرفوع 

کنـد و ماحـول مکتـب بایـد برای اطفـال راحت و دل گـرم کننده باشـد(. وزارت معارف 

بایـد اطمینـان حاصـل کنـد کـه کلیـه مکاتب با خواسـت اطفـال عیار باشـند. ایـن چنین 

وضعیـت از طریـق ایجـاد مکاتـب مصون و محفـوظ، معلان آمـوزش دیده، وسـایل و 

تجهیـزات الزم و مـواد درسـی بـه وجـود می آیـد. نظـارت و گزارش دهـی باید به سـطح 

مکاتـب تقویـت یابـد تـا از خشـونت در مکاتب جلوگیری شـود.

ج( هزینه های آموزشی

چنانچـه  قبـالً گفتـه شـد، قانون اساسـی کشـور در بند اول مـادۀ 43  از حـق برخورداری 

آمـوزش رایـگان سـخن گفتـه اسـت کـه عامـل افزایش تعـداد شـاگردان گردیده اسـت. 

بـا وجـود ایـن، کیفیـت پاییـن درسـی، کمبـود اسـتادان متخصـص و مسـلکی، کمبـود 

کتـب و مواد درسـی و عدم مسـؤولیت پذیری اسـتادان و مسـؤوالن مکاتـب در مکاتب 

دولتـی، تعـداد زیـاد مـردم مـا اطفـال شـان را بـه مکاتـب خصوصـی مـی فرسـتند که در 

ایـن صـورت اسـتفاده از امکانـات آموزشـی و پرداخـت هزینـۀ تعلیمی)فیـس( بـرای 

تعـداد زیـاد از خانواده هـا سـنگین اسـت. ایـن می تواند علت تـرک تحصیل باشـد. اکرث 

والدیـن احسـاس می کننـد هزینـۀ بـاالی تحصیلی، دلیـل قانع کننـده برای بیـرون آوردن 

اطفـال از مکتب اسـت. 

       در مناطـق روسـتایی وجـود فرصت های شـغلی در اختیار نوجوانان و هزینۀ اسـتفاده 

از امکانـات آموزشـی، باعـث از دسـت دادن درآمـد بالقـوۀ ناشـی از کار کـودک بـرای 

خانـواده می شـود و همـراه بـا هزینه هـای مسـتقیم منجـر به تـرک تحصیـل می گردد.
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نتیجه گیری

افغانسـتان از شـار کشـورهای اسـت کـه سـال های متـادی در آتـش جنـگ سـوخته 

اسـت؛ امـا بعـد از جنگ هـای خامنان سـوز داخلی و سـقوط رژیـم طالبان، بـا روی کار 

آمـدن حکومـت جمهوری اسـالمی در بیـش از یک دهه، دسـت آوردهـای قابل توجه 

در عرصـۀ حقـوق و تدویـن قوانیـن داریـم. در عرصـۀ حقـوق اطفـال نیـز انـدک توجـه 

صـورت گرفتـه اسـت. چنانچـه میلیون هـا کـودک بـه مکتب می رونـد و عرضـۀ خدمات 

صحـی نیـز در نقـاط مختلـف کشـور بهبـود یافتـه اسـت. بـا ایـن حـال هنوزهـم اطفـال 

در افغانسـتان بـا دشـواری های بی شـار مواجـه انـد. بخشـی از ایـن مشـکالت ناشـی از 

هنجارهـای سـنتی_فرهنگی حاکـم بـر جامعـه اسـت کـه بـر اسـاس آن موقـف و شـأن 

فرودسـت انسـانی بـرای اطفـال در خانـواده و جامعـه تعریـف می شـود کـه رفتـار هـای 

نـا بـه جـا نسـبت بـه آنـان را نیـز در پی دارد. بخشـی دیگـر از مشـکالت اطفال ناشـی از 

رشایـط و وضعیـت سیاسـی اجتاعـی و اقتصـادی کشـور می باشـد. 

       کشـت و قاچـاق غیـر قابـل کنـرول مـواد مخـدر در کشـور، باعث شـده کـه بیش از 

1.3 میلیـون تـن در کشـور معتاد شـوند. اعتیاد والدین از عوامل اسـت کـه در مجنی علیه 

بـازی می کنـد. همچنـان بی سـوادی و سـابقۀ جرمـی  نقـش مهـم  اطفـال  واقـع شـدن 

والدیـن در بـروز ایـن امـر بی تأثیـر نیسـت. دیگـر از مـواردی کـه از عوامـل خانواده گی 

مجنی علیـه قـرار گرفـن اطفـال بـه حسـاب می آیـد، کـرثت نفـوس خانـواده، طـالق، 

خشـونت و تنـدروی، افـراط در محبـت و محـل سـکونت خانـواده می باشـد.

       دسرسـی به خدمات آموزشـی نیز برای اطفال بسـیار محدود اسـت. اطفال بی شـار 

در رسارس کشـور از حـق آمـوزش و تعلیـم محـروم انـد. مهم تریـن دلیـل محرومیـت از 

حـق آمـوزش و تعلیـم، ناامنـی، فقـر و بـی کاری اسـت. در مناطـق ناامـن، نبـود امنیـت 

دلیـل اصلـی محرومیـت اطفـال از آمـوزش می باشـد. در دیگـر مناطق، مهم تریـن دلیل 

فقـر خانواده هـا و بـی کاری اسـت کـه هـم باعـث می شـود اطفـال بـه خاطر هزینـۀ رفن 

بـه مکتـب، از درس و آمـوزش محـروم و مجبـور بـه کار می شـوند. معضـل مهمـی کـه 

در ایـن بخـش بایـد مطـرح گـردد، اعـال خشـونت در برابـر اطفـال اسـت. بـر اسـاس 

تحقیقاتـی کـه در ایـن مقالـه صـورت گرفتـه اسـت، اطفـال عـالوه بـر این کـه در محیط 
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خانـواده و جامعـه بـا انـواع خشـونت مواجـه انـد، در محیـط آموزشـی)مکاتب و مراکـز 

آموزشـی( بـا انـواع خشـونت ها نیز گرفتـار اند. ایـن خشـونت ها پیامدهای ناگـوار روانی 

و جسـمی بـرای اطفـال بـه بار مـی آورد.

      فقـر شـدید در میـان بسـیاری از خانواده هـا و بـی کاری روزافـزون در کشـور، باعـث 

شـده کـه اطفـال زیـادی در رسارس افغانسـتان مجبـور بـه کار شـوند. کارهـای کـه اطفال 

انجـام می دهنـد، حاصـل و دسـت مزد بسـیار انـدک دارد و بدتـر از آن ایـن کـه رشایـط 

بسـیار سـخت و ناامـن بـر آنـان حاکـم اسـت. مثـالً بسـیاری از اطفـال مجبـور انـد تـا 

دیرهنـگام شـب روی رسک ها بـه کارهای همچون خرده فروشـی، پـاک کاری یا حالی 

و امثـال آن تـن دهنـد کـه می توانـد آنـان را در معـرض خطـر و آسـیب قـرار دهـد. 

        بـه طـور کل می تـوان گفـت کـه دولـت افغانسـتان در زمینـۀ حایـت از اطفـال، بـا 

مشـکالت فراوانـی رو بـه رو بـوده و بـا وجـود دسـت آوردهـای قابـل تأمـل، نتوانسـته از 

ایـن معضـالت عبـور کنـد. بـرای عبـور از ایـن معضـالت بایـد اطفـال مـورد حایـت و 

توجـه جـدی دولـت قـرار گیـرد و قوانیـن حایتـی بـرای جلوگیـری از مجنی علیـه قـرار 

اطفـال طـرح و بـه اجرا گذاشـته شـود.

پیشنهادها

بـا توجـه بـه آنچـه که بنـده سـعی کـرده و در این نوشـتار گنجانیـدم، ایجـاب می کند که 

بـرای بهبـود وضعیـت اطفـال به مراجـع دولتـی، نهادهای مدنـی و والدیـن گرامی نکات 

ذیـل پیشـنهاد گردد:

الف( به مراجع دولتی

1( باتوجـه بـه اهمیـت دورۀ کودکـی و تأثیـرات بسـزای ایـن دوره بـه دوران مابعدش، به 

مراجـع محـرم دولتـی بـه خصـوص پارملان کشـور پیشـنهاد می گردد تـا مـادۀ 54 قانون 

اساسـی کشـور را  بـه دسـت فراموشـی نگذارنـد و بـه خانـواده، بـه عنـوان رکـن اساسـی 

جامعـه در بخشـی قانون گـذاری توجـه جـدی را مبـذول بدارند.

2( الزم اسـت تـا دولـت قوانیـن را طـرح و تصویـب کنـد کـه در آن طفل بـه حیث یک 

موجـود مسـتقل مـورد احـرام قـرار گیـرد و به طور دقیـق تعریـف از طفل صـورت گیرد 

و متـام حقـوق وی در آن درج گـردد تـا از ابهامـات قوانیـن در رابطه به نحـوۀ برخورد و 
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شناسـایی طفـل جلوگیری به عمـل آید.

3( دولـت بایـد کنوانسـیون حقـوق طفـل و سـایر تعهـدات بین املللـی در رابطـه با طفل 

را عملـی کند.

4( بـا توجـه بـه وسـعت مشـکالت کـه اطفـال افغانسـتان بـه آن مواجـه انـد، دولـت باید 

قوانیـن حایتـی از خانـواده و اطفـال را طـرح و تصویـب کنـد. اکنـون در رابطـه بـه 

حایـت از اطفـال کـدام قانـون مؤثـری وجـود نـدارد.

5( دولـت بایـد بـرای خانواده هـا در مـورد تعـدد بیش از حـد فرزند، به خاطر رسـیده گی 

و تربیت سـامل فرزنـدان آگاهی دهد.

6( دولـت بایـد بـه خاطـر نجـات اطفـال از کارهـای شـاقه در روی رسک هـا، در هـوای 

بسـیار گـرم یـا بسـیار رسد که هـالک کننده اسـت، مکلف بـه ایجـاد اشـتغال و فقرزدای 

می باشـد. همچنـان دولـت بایـد زمینـۀ تعلیـم و تربیـت را بـرای کودکان مسـاعد بسـازد .

ب( به نهاد های جامعۀ مدنی

1( نهادهـای جامعـۀ مدنـی به شـمول رسـانه ها، باید فرصت های بیشـری را بـرای تحلیل 

و بحـث در رابطـه بـه اطفـال و نیازمندی های آنـان اختصاص دهند.

2( مجتمع هـای فرهنگـی بایـد گام هـای اسـتوار را در جهـت تقویـت ادبیـات اطفـال و 

تأمیـن دسرسـی اطفـال بـه معلومـات و اطالعـات بردارنـد.

3( تبلیغـات گسـرده یی را در زمینـه بـه محـو خشـونت و تفهیـم اثـرات آن در اجتاع و 

خانواده هـا سـازمان دهی کننـد.

4( نهادهـای جامعـۀ مدنـی و رسـانه های کشـور بایـد مبـارزۀ جـدی را در محـو عنعنات 

ناپسـند کـه باعـث تلف شـدن حقـوق اطفـال می گـردد، آغـاز کنند.

ج( به والدین گرامی

بـا توجـه بـه این که خانـواده کانون مهر، محبت و اولین مکان شـخصیت  سـاز انسـان در 

مرحلـۀ طفولیـت حتـی بعـد از آن می باشـد، بایـد والدیـن گرامی بیـش از همه بـه آینده 

فرزنـدان شـان عمیقـاً فکـر و احسـاس مسـؤولیت کننـد. والدیـن می تواننـد بـا احسـاس 

مسـؤولیت عظیـم کـه بر عهـده دارنـد، آیندۀ فرزنـدان و جامعـه را تضمیـن کنند.

1( بـه والدیـن محـرم، با توجه به وضعیت نا بسـامان کشـور، پیشـنهاد می گـردد تا جهت 
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رسـیده گی کافـی و تربیـت الزم فرزنـدان شـان، از تعـدد بیـش از حـد فرزنـدان پرهیـز 

. کنند

2( والدیـن گرامـی بایـد در تربیـت اطفـال نهایت توجه داشـته و مسـؤولیت کـه بر عهده 

دارنـد، انجـام دهنـد؛ زیـرا  تربیت اطفـال در انجـام فعل مجرمانـه و همچنـان مجنی علیه 

قـرار گرفن تأثیر بسـزایی دارد.

3( والدیـن مکلـف انـد زمینه هـای تعلیـم و تربیـه اعـم از تعالیـم دینـی و علـوم و فنـون 

معـارص را تـا آنجـا کـه امـکان دارد بـرای اطفـال شـان فراهـم کننـد.

4( والدیـن بایـد اطفال شـان را از هم نشـینی و معارشت با اطفال و اشـخاص غیر ایده آل 

دارند. باز 

5( والدیـن محـرم بـرای تأمیـن آینـدۀ بهـر فرزنـدان شـان بایـد تشـویق و تنبیـه بـه حـد 

معمـول را اعـال کننـد.

6( والدیـن در محبـت و توجـه بـه اطفـال، نبایـد افـراط یـا تفریـط کننـد. زیـرا افـراط در 

محبـت و بی توجهـی بیـش از حـد نیـز در مجنی علیـه قـرار گرفن اطفـال خالـی از تأثیر 

منی باشـد.
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چکیده

و  بـا عنوان هـای غیـر واقعـی  بـه عملـی گفتـه می شـود كـه یـک شـخص  جاسوسـی 

متقلبانـه، اقـدام بـه كسـب اطالعات، نقشـه ها، مدارك و اسـناد مخفی و محرمانـه به ارسار 

نظامـی، اقتصـادی، سیاسـی و تسـلیم آن هـا به كشـور بیگانه کنـد. جرم جاسوسـی، یکی 

از جرم هـای سـازمان یافته و فراملـی اسـت کـه در آن اطالعـات حیاتـی یـک کشـور از 

طریق یک نظام سـازمان یافته و منابع انسـانی، در اختیار کشـور یا کشـورهای دیگر قرار 

می گیـرد. جاسوسـی بـه لحـاظ مجـازات، در زمـرۀ جرایم تعزیـری محسـوب می گردد و 

از لحـاظ سیاسـی بودن یـا عادی بـودن جـرم، جـزء جرایـم عمومـی اسـت. طبـق قوانیـن 

موضوعـۀ افغانسـتان، تابعیـت در تحقـق جـرم جاسوسـی و تشـخیص آن از خیانـت بـه 

کشـور مؤثـر نیسـت. طبـق صالحیت های رسزمینـی، شـخصی و واقعی، جرم جاسوسـی 

در صـورت ارتـکاب در خـارج از قلمـرو افغانسـتان، بـر اسـاس قوانین جزایی افغانسـتان 

قابـل تعقیب می باشـد.

واژه گان کلیدی: جرم، جاسوسی، اطالعات، تجسس، قانون جزای افغانستان.

جاسوسی و مجازات آن
                                      رد

 سیستم حقوقی افغانستان
حکیم الله حکیمی
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مقدمه

یکـی از مصادیـق بـارز و قدیمی جرایم علیه امنیت داخلی یک کشـور، جرم جاسوسـی 

اسـت کـه معمـوالً سـازمان یافتـه و در عین حـال فراملی می باشـد؛ زیـرا در آن اطالعات 

حیاتـی یـک کشـور از طریـق یـک نظـام سـازمان یافته و منابع انسـانی در اختیار کشـور 

یـا کشـورهای دیگـر قـرار می گیـرد. از زمانی کـه دولت ها هر چند در شـکل های بسـیار 

ابتدایـی و سـادۀ خـود بـه وجـود آمدنـد و بـر اثـر مرزبندی کشـورها پـا به عرصـۀ وجود 

گذاشـتند، ارتـکاب جرایمـی چـون جاسوسـی نیـز پـا بـه عرصـۀ وجـود گذاشـت. البتـه 

جاسوسـی اغلـب بـه عنـوان یـک جـرم تلقـی منی شـد؛ بلکـه بـه عنـوان زرنگـی تلقـی 

می شـده اسـت. جاسوسـی در زمـان جنـگ و محـدود بـه امـور نظامـی بـود؛ امـا امروزه 

جاسوسـی همـواره علیـه اسـراتژیک کشـور در امـور اقتصـادی، سیاسـی، علمـی، و ... 

اسـت. قبـالً یـک انسـان ناشـناخته جاسوسـی می کـرد؛ امـا در حـال حـارض جاسوسـی 

بـه گونـۀ سـازمان یافتـه اسـت. جاسوسـی در صورتـی  کـه بیگانـه گان انجـام می دادنـد، 

جاسوسـی گفتـه می شـد؛ امـا حـاال اگر یک خـودی هم خر بدهد، جاسوسـی اسـت. با 

آن  کـه ایـن عمـل را خیانـت به وطـن می گفتند؛ در کتب فقهی بین جاسوسـی مسـلان، 

کافـر ذمـی، کافـر مسـأمن و کافـر حربـی فـرق قایـل شـده و هـر کـدام احـکام خاصـی 

دارنـد؛ ولـی در حقـوق و قانـون موضوعـه، ایـن تفصیـالت وجـود نـدارد کـه بـه خاطـر 

اطالـۀ کالم از ذکـر آن هـا خـودداری می شـود.

      در ایـن تحقیـق کـه بـه شـیوۀ تحلیلـی - توصیفـی صورت گرفته اسـت، بـه تحلیل این 

جـرم در قانـون جـزای افغانسـتان پرداختـه ام. مطالـب و موضوعاتـی کـه در ایـن مقاله به 

آن هـا پرداختـه می شـود، عبـارت انـد از بررسـی مفهومـی جـرم جاسوسـی، تحلیـل ایـن 

جـرم در قانـون جـزای افغانسـتان و در پایـان نتیجه گیری.

1- مفهوم جاسوسی

الف( مفهوم لغوی جاسوس

جاسـوس در لغـت به معنای خرپرس، جسـتجو کنندۀ خر. در لسـان العـرب ابن منظور 

می نویسـد: الجـس: املـس بالیـد؛ جـس، یعنـی ملـس کـردن چیـزی بـا دسـت. جـس 

الخـر و منـه التجسـس و جـس الخـر و تجسسـه: بحث عنـه و فحص؛ مـادۀ جس برای 
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کشـف و بـه دسـت آوردن خـر اسـت و تجسـس نیـز بـه همیـن معنا  بـه کار رفته اسـت. 

التجسـس)باالجیم(: التفتیـش عـن بواطـن االمـور و اکرث ما یقـال فی الر و الجاسـوس: 

صاحـب رس الـر؛ تجسـس )باجیـم( تفتیـش از باطـن کارهاسـت و بیشـر بـه امـور رش 

و بـد گفتـه می شـود و جاسـوس دارنده یـی اخبـار و ارسار رشآمیـز اسـت)ابن منظـور، 

1363ج6: ص 36(. در کتاب العین آمده اسـت:» جسسـته بیدی ای ملسـته النظر محبته 

والجـس جـس الخـر و منه التجسـس  للجاسـوس )فراهیـدی ،1414: ص2291(. جس 

بـه معنـای ملـس بـا دسـت اسـت و بـه معنای کشـف خر نیـز می آیـد.  جاسـوس هان 

عیـون اسـت کـه در ارایـۀ اخبـار و گزارش هـا جاسوسـی می کند)ازهـری، 1421 هـ.ق یا 

2001 م، ج10: ص448(. لغـت شناسـان فارسـی نیـز معنـای نزدیـک بـه معنـای عربی را 

بـرای واژۀ  جاسـوس گرفتـه انـد؛ در فرهنـگ عمیـد می آید: جاسـوس در لغـت به معنی 

خر کـش، جسـتجو کننـدۀ خر، کسـی که اخبار وارسار شـخصی یا اداری یـا مملکتی را 

بـه دسـت بیـاورد و به دیگـری اطالع دهـد، می باشـد)عمید، 1386هــ: ص364(.

      از تعابیـر مختلفـی کـه لغـت شناسـان  از واژۀ جاسـوس کـرده انـد، بـر می آیـد کـه 

جاسـوس در لغـت فارسـی، معـادل عیـون و سـمع در لغـت عربـی اسـت کـه بـه معنـای 

خرکشـی ، نقـل و انتقـال اطالعـات می باشـد.

ب( مفهوم اصطالحی جاسوسی

برخـی از حقوق دانـان در تعریـف جاسوسـی گفته انـد: جاسـوس بـه شـخصی اطـالق 

می شـود کـه زیـر عنوان هـای غیـر واقعـی و مخفیانـه بـه نفـع خصـم، در صـدد تحصیـل 

اطالعـات یا اشـیای باشد)سـاریخانی، 1384: ص51(. بعضـی از حقوق دانان بدین باور 

انـد که جاسـوس به شـخصی اطـالق می گردد کـه در پوشـش های متقلبانه یـا مخفیانه و 

بـه نفـع دشـمن، در صدد تحصیل و تجسـس، پیرامـون ارسار یا تحصیل اطالعات، اشـیا 

یـا سـایر مدارک و اسـناد مربوط به اسـتعداد و توانایی های نظامی، اقتصـادی و فرهنگی 

مربـوط بـه یـک کشـور و انعـکاس آن هـا بـه کشـور دشـمن باشـد)گلدوزیان،1392هـ، 

ج1: ص346(. از نظـر حقـوق بین امللـل عمومـی، جاسـوس بـه کسـی اطـالق می شـود 

کـه محرمانـه یافته هـا و عنوان هـای نادرسـت و جعلـی بـه نفـع خصـم در صـدد تحصیل 

اطالعاتـی از نقشـه و قـوای طـرف و مقاصـد او بـه دسـت دهد) ولیـدی، 1384هــ، ج3: 
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ص106(. بعضی هـا گفتـه  انـد جرم جاسوسـی یک جرم سـازمان یافته اسـت که می توان 

آنـرا بـه یک هرم تشـبیه کـرد. در آن جرم کنـرول و هدایت از رأس هرم نسـبت به پایین 

انجـام می گیـرد و اطالعـات برعکـس، از قاعـده هـرم بـه بـاال داده می شـود) جعفـری 

لنگـرودی، 1383هـ: ص1146(.

      از تعاریـف فـوق اسـتفاده می شـود کـه جاسوسـی جرمـی اسـت علیـه امنیـت کـه در 

آن مقـام یـا مأمـور دولتـی کـه نقشـه ها، اسـناد، مـدارک و تصمیـات محرمانـه و مهم را 

در اختیـار دارد. یـا کسـی کـه بـه هـر نحـو ولو بـا رسقت بـه آن دسـت یافته اسـت، آن را 

بـا علـم بـه اهمیـت و محرمانه بـودن، در اختیار قـرار دهد کـه می داند او فاقـد صالحیت 

اسـت یـا مفـاد آن را بـه وی منتقـل کند.

ج( تعریف جاسوس در نظام حقوقی افغانستان

در حقـوق افغانسـتان هیـچ تعریفـی بـرای جاسـوس و جاسوسـی از سـوی قانون گـذار 

نشـده و هرچـه در ایـن زمینه وجـود دارد، تنها بیـان مصادیق آن جرم و احـکام مجازات  

بـا ایـن حـال در روشـنایی ماده هـای 178 و 191 قانـون جـزای افغانسـتان  آن اسـت. 

می تـوان گفـت: جـرم جاسوسـی عبارت اسـت از:» تسـلیم نقشـه، ارسار، اخبار، اسـناد و 

تصمیم هـای راجـع بـه سیاسـت داخلی یـا خارجی به دشـمن، چـه دولت خارجی باشـد 

یـا اشـخاصی کـه بـه نفـع آن دولـت کار می کنند.«

2- انگیزۀ جاسوسی

بـه  انـد و  ایـن جـرم، متعـدد اسـت. برخـی مـزدور  ارتـکاب  بـرای  انگیـزۀ جاسوسـان 

انگیزه هـای مالـی و از روی حـرص، دسـت بـه ارتـکاب ایـن جـرم می زننـد کـه شـاید 

تعـداد بیشـر جاسوسـان را ایـن افراد تشـکیل دهند. منونۀ ایـن افراد در امریـکا، الدریچ 

آمـس )۱۰( بـوده کـه در سـال ۱۹۹۴میـالدی در سـن ۵۲ سـاله گی، در حالـی کـه ۳۲ 

سـال بـرای »سـیا« کار کـرده و پـدرش نیـز جـزو کارکنـان سـیا بـود، بـه اتهـام ارتـکاب 

جاسوسـی بـه نفـع روسـیه در سـال 1985میـالدی دسـت گیر و بـه حبـس ابـد محکـوم 

شـد. وی باالتریـن مقـام سـیا می باشـد کـه تا اکنـون به اتهام جاسوسـی دسـت گیر شـد. 

شـاید هیچـگاه نتـوان میزان دقیق خسـاراتی را که وی بـه امریکا و تالش هـای امنیتی آن 

وارد کـرده اسـت، تخمیـن زد؛ ولـی حداقـل یـک مـورد آن کامـالً مشـخص می باشـد و 
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آن ایـن کـه بـر اثر اطالعات داده شـده توسـط این شـخص، یـازده جاسـوس امریکا در 

روسـیه بیـن سـال های ۱۹۸۵ تـا ۱۹۸۷ میـالدی دسـت گیر و اعدام شـدند. یکـی از آنان 

ژنـرال دیمیـری پولیاکـوف افـر عالی رتبۀ سـازمان اطالعـات نظامی روسـیه بود. یکی 

از مـواردی کـه شـک و ظـن مأمـوران امریکایـی را نسـبت به »آمـس« برانگیخـت، طرز 

زنده گـی ارشافـی وی بـود کـه با حـدود 70 هـزار دالر حقـوق سـاالنه، از جملـه خانه یی 

بـه مبلـغ 540 هـزار دالـر در آرلینگتـون در ایالـت ویرجینیا خریـداری کـرده و مبلغ صد 

هـزار دالـر نیـز خـرج تعمیـرات آن کـرده بـود. وی دو موتـر جدیـد از جملـه یـک موتر 

جگـوار و سـهامی بـه ارزش 165هزار دالر خریـداری و پرداخت هـای مختلفی مجموعاً 

بـه میـزان 455 هـزار دالـر از محـل کارت اعتبـاری خـود کـرده بـود. وی پرهزینـه تریـن 

جاسـوس روسـیه محسـوب شـده و طبـق تخمین هـا بین1.5تـا 2.5میلیـون دالـر بـرای 

روسـیه هزینـه داشـته اسـت. انگیزۀ دیگر جاسوسـان بـرای ارتـکاب این جـرم، به دالیل 

عقیده یـی و ایدیولوژیـک بـر می گـردد؛ یعنی این که جاسـوس خود را بـه لحاظ فکری 

و عقیده یـی بـه کشـور دیگـری غیر از کشـور محل تولـد یا اقامـت خود وابسـته می داند 

و در نتیجـه بـرای آن کشـور جاسوسـی می کنـد. جاسوسـی های حـزب تـوده در ایـران 

بـه نفـع شـوروی و بلـوک رشق سـابق، به ایـن وابسـته گی فکـری بـه اردوگاه رشق و طرز 

فکـر مارکسیسـتی اعضـای ایـن حزب بر می  گـردد. در امریـکا نیز مواردی از این دسـت 

مشـاهده شـده اسـت. از جملـه ایـن کـه ارسار امتـی امریکا پـس از جنگ جهانـی دوم، 

توسـط افـرادی کـه بـه نظـام مارکسیسـتی معتقـد بودنـد، در اختیـار شـوروی سـابق قرار 

 Zahra 2016/16 (گرفـت. برخـی از ایـن افـراد در آغـاز پولـی هـم قبـول منی کردنـد

.)Hedayat Zad

3-  مجازات جرم جاسوسی در قانون جزای افغانستان

قانـون جـزای افغانسـتان برای جرم جاسوسـی بـا توجه به حـاالت جنگی و غیـر جنگی، 

تفکیـک قایـل گردیـده و در خصـوص هـر یـک، احـکام متفـاوت دارد. بدیـن معنا که 

قانون گـذار افغانسـتان بـرای جـرم جاسوسـی، در حـاالت جنگـی یک حکم)شـدید( و 

در حـاالت صلـح حکـم دیگـری )خفیـف( وضع کرده اسـت:

الف. مجازات جرم جاسوسی در زمان جنگ
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مـادۀ 178 قانـون جـزای افغانسـتان، در ایـن زمینـه چنیـن مقرر مـی دارد: »هرگاه شـخص 

در زمـان جنـگ بـه نحـوی از انحـا، رسی از ارسار دفاعی کشـور را به دولـت خارجی یا 

اشـخاصی کـه بـه نفـع آ ن دولـت کار می کننـد، تسـلیم یـا افشـا کند؛ بـه اعـدام محکوم 

می گـردد.«) قانـون جـزای افغانسـتان ص74 مـاده 178(. از ایـن مـاده بـر می آیـد که هر 

فـردی کـه اقـدام به جمـع آوری اطالعـات دفاعی-امنیتی به منظور رضبـه  زدن به  قدرت 

نظامـی کشـور کنـد و اطالعـات نظامـی را در اختیار کشـور متخاصم با دولت افغانسـتان 

قـرار دهـد، محکـوم بـه اعـدام می گردد. ایـن مـاده دارای نکات ذیل اسـت:

1( ایـن حکـم مربـوط بـه امـور نظامـی اسـت: یعنـی اگـر کسـی ارسار نظامـی و دفاعـی 

کشـور را افشـا و در اختیـار دشـمن قـرار دهـد، مرتکـب عمل فوق جاسـوس محسـوب 

گردیـده و محکـوم بـه اعدام می شـود.

2( ایـن حکـم محـدود بـه زمـان جنـگ اسـت: یعنـی اگـر کسـی ارسار دفاعـی را در 

اعـدام  می شـود؛ در غیـر آن  بـه  بـه دشـمن تحویـل دهـد، محکـوم  رشایـط جنگـی 

صـورت محکـوم بـه مجـازات اعـدام نیسـت. از همیـن جهـت، گروهـی از حقوق دانـان 

عقیـده دارنـد کـه جاسوسـی تنهـا در زمان جنـگ نامروع اسـت و مسـتوجب مجازات 

می باشـد؛ امـا جاسوسـی در زمـان صلح مجـازات نـدارد؛ زیرا مرتکـب آن قصد خدمت 

بـه کشـور متبوعـش را دارد. مجـازات کـردن جاسوسـان در زمـان جنگ مـورد اختالف 

نیسـت؛ زیـرا کلیـه قوانیـن آن را قبـول کـرده اند)زراعـت، 1377هــ: ص160(.

3( ایـن حکـم نسـبت بـه مرتکـب عمومیـت دارد: یعنـی مرتکـب شـونده هـر شـخصی 

کـه باشـد، مشـمول ایـن حکـم می شـود. فـرق منی کنـد کـه فـرد نظامی باشـد یـا ملکی، 

خارجـی باشـد یـا داخلـی. همچنـان شـخص حقیقـی باشـد یـا حکمـی؛ زیـرا اطـالق 

مـادۀ 178 شـامل همـه افـراد می شـود. گرچـه در برخـی از سیسـتم های حقوقـی، بیـن 

شـهروندان داخلی و خارجی فرق گذاشـته شده اسـت) هان، 1377هـ: ص160(. بدین 

صـورت کـه بـرای شـهروندان داخلـی واژۀ »خیانـت ملـی« و بـرای شـهروندان خارجـی 

کلمـۀ »جاسـوس« اسـتفاده می شـود؛ امـا از منظـر قانـون افغانسـتان هیچ گونه فرقـی میان 

شـهروندان داخلـی و خارجـی نشـده  و هـر شـخصی کـه مرتکـب چنیـن عملـی گـردد، 

تحـت عنـوان »جـرم علیـه امنیت داخلـی« محکـوم و مجـازات می گردد، چه جاسوسـی 
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باشـد یـا خیانـت به کشـور. بـه بیان دیگـر، تفکیـک در قوانیـن افغانسـتان قابـل پذیرش 

نبـوده و تحـت عنـوان جرایـم علیـه امنیـت داخلـی کشـور، جرم انـگاری کـرده و بـرای 

آن مجـازات تعییـن کـرده اسـت. فـرق منی کنـد کـه عمـل مذکـور توسـط شـهروندان 

افغانسـتان صـورت گیـرد یـا شـهروندان بیـرون از افغانسـتان.

ب- مجازات جرم جاسوسی در زمان صلح

چنانچـه در زمـان غیـر از جنـگ، شـخصی ارسار نظامـی یـا امنیتـی- دفاعـی کشـور را 

در اختیـار کشـور خارجـی قـرار دهـد، مجـرم مذکور بـه مجـازات حبـس دوام  محکوم 

می گـردد. ایـن حکـم مطابـق مـادۀ 99 قانـون جـزای افغانسـتان عبـارت اسـت از:

1( زندانـی سـاخن محکـوم علیـه در یکی از محابسـی که از طرف دولت بـه این منظور 

تخصیص یافته اسـت.

2( مدت آن از شانزده تا بیست سال می باشد) قانون جزای افغانستان: ص40(.

چنـان کـه برخـی از حقـوق دانـان نیـز نسـبت بـه مجـازات آن در زمـان صلـح از نظـر 

عدالـت و رضورت، تردیـد کـرده می گوینـد: هـر فردی مکلف اسـت اطالعـات کافی و 

مفیـدی از اوضـاع کشـورهای دیگر به دسـت آورد، در اختیار مملکت متبـوع خود قرار 

دهـد، ایـن اقدامـات همیشـه جنبـۀ جاسوسـی بـه منظـور حملـه یـا دفـاع ندارد)زراعت، 

ص160(. 1377هـ: 

4- عنارص تشکیل دهندۀ جرم جاسوسی

 در جرم انـگاری یـک عمـل موجودیـت سـه رکـن رشط اسـت کـه رشایـط مذکـور در 

جاسوسـی نیـز وجـود دارند:

الـف( عنـر قانونـی: جـرم مذکـور ماده هـای 99، 178 و 191 قانون جزای افغانسـتان و 

سـایر مـواد قانونی کـه در مورد مجازات جاسـوس اشـعار دارد، می باشـد.

ب( عنـر مـادی: منظـور از ایـن عنر، ارتکاب عمـدی عمل خالف قانون اسـت. در 

نظام هـای حقوقـی مختلف؛ اعـم از نظام حقوقـی رومن-جرمن، کامـن ال و نظام حقوقی 

اسـالم، اندیشـۀ مجرمانـه جـرم محسـوب منی شـود؛ یعنـی منی تـوان کسـی را بـه خاطـر 

اندیشـه و تفکـر مجرمانـه اش مجـازات کـرد تـا وقتـی کـه ایـن اندیشـه در قالـب عمـل 

ظهـور نکنـد. بنابـر ایـن یکـی از عنـارص تشـکیل دهندۀ جـرم، عنـر مادی جرم اسـت 



تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال، سال بیست و ششم، شامرۀ 48: خزان  1396 هجری خورشیدی

81

کـه در قالب هـای گوناگـون ممکـن اسـت ظهـور کنـد. پـس بـرای تحقـق جـرم، عنـر 

مـادی؛ یعنـی واکنـش خـالف قانـون و مقررات، رضوری اسـت. بـه طور کلـی مصادیق 

عنـر مـادی جـرم را بـه رشح زیـر می تـوان تقسـیم کرد:

1( موضـوع جـرم؛ نقشـه ها، اسـناد، ارسار،  تصمیم هـای محرمانـه مربـوط بـه سیاسـت 

داخلـی یـا خارجـی مملکـت.

2( مرتکب؛ هر کس، اعم از بیگانه یا خودی و مأمور و غیر مأمور را شامل می شود.

3( فعل مرتکب؛ عبارت اسـت از انتقال   دادن یا مطلع  سـاخن کسـی که فاقد صالحیت 

اسـت. فعـل مرتکـب قطعـاً مثبـت اسـت و با تـرک فعـل محقـق منی شـود. در حالی که 

اگـر تـرک فعـل، مسـبوق به فعل باشـد، داخل ایـن ماده و جرم جاسوسـی می شـود. مثالً 

اسـناد را در جایـی پخـش کرده اسـت و بـرای  جمع کردن آن هـا منی رود. 

4( نتیجـۀ مجرمانـه؛ جـرم جاسوسـی، جرمـی اسـت مطلـق و  نیـاز بـه نتیجـه نـدارد. بـه 

محـض انتقـال  دادن اطالعـات، جاسوسـی تحقـق یافتـه اسـت، خـواه بـه امنیـت کشـور 

رضر برسـاند یـا نـه. 

       بـا توجـه بـه آن چـه از متـون حقوقـی اسـتفاده می شـود، مـالک تحقق عنـر مادی 

جـرم جاسوسـی، فعـل مثبـت اسـت و تـرک یـا فعـل ناشـی از تـرک فعـل منی توانـد بـه 

وجـود آورنـدۀ عنـر مادی جاسوسـی باشـد) زراعـت، 1377هــ: ص151(.

      در مـادۀ قانونـی کلمـۀ تسـلیم و افشـا بـه کار رفتـه اسـت کـه فعـل مثبت مادی اسـت. 

اگـر کسـی در نگهـداری اطالعـات کوتاهـی کند و بـه وظیفـۀ قانونی عمل نکرده باشـد 

و ایـن گونـه عمـل کـه اصطالحـاً تـرک فعـل گفتـه می شـود، از مصادیـق جاسوسـی 

محسـوب منی شـود؛ چـون فعـل مثبـت مـادی نیسـت.

ج( عنـر معنـوی: بـرای تحقـق جـرم، افـزون بر عنـارص قانونـی و مادی، عنر سـومی 

کـه عنـر معنـوی اسـت، رضوری می باشـد. ایـن عنـارص عبارت انـد از: سـوء نیت عام 

)عمـد در انتقـال(؛ علـم و آگاهی بـه محرمانه بودن محتـوا و فاقد صالحیت بـودن انتقال 

کننـده؛ بدیـن معنـا کـه جاسـوس در عمل جاسوسـی خود باید سـوء نیت داشـته باشـد؛ 

یعنـی در جمـع آوری اطالعـات و تحویـل آن بـه دشـمن، نخسـت اراده داشـته باشـد و 

دوم قصـد رضبـه زدن بـه نظـام سیاسـی کشـور را داشـته باشـد. حقوق دانـان بـرای تحقق 
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عمـل مجرمانـه؛ سـوء نیت عـام و خـاص را رشط می دانند) هـان، 1377هــ: ص151(.

      بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه سـوء نیت خاص فقـط در جرایم مقیـد می تواند و جود 

داشـته باشـد؛ چـون جـرم مقید، جرمی اسـت که تحقـق آن منـوط به تحقق نتیجه اسـت 

و می تـوان گفـت: غالبـاً سـوء نیـت عـام در سـوء نیـت خـاص مسـتر و ادغـام اسـت. به 

عنـوان مثـال: اگـر رضر بـه کشـور بـرای تحقـق جرم جاسوسـی الزم باشـد، عمومـاً قصد 

رضر در قصـد فعـل جاسوسـی مسـتر اسـت و می تـوان اظهار کـرد که سـوء نیت خاص 

در جرایـم مقید مفروض اسـت) سـاری خانی،1384هـ، ص107(.

      در مـادۀ191 قانـون جـزای افغانسـتان چنیـن آمـده اسـت: هـرگاه شـخص بـه دولـت 

خارجـی یا اشـخاصی کـه به نفع آن دولـت کار می کنند، اخبار، معلومات، اشـیا، اسـناد، 

نقشـه ها، رسـم ها و سـایر اشـیای مربـوط بـه دوایـر حکومتـی، تصدی هـای دولـت یـا 

مؤسسـات عا م املنفعـه کـه بـه مصالـح سیاسـی یـا دفاعـی کشـور مربـوط نباشـد و نـر 

توزیـع آن بـه اشـخاص خارجـی مطابـق احـکام یا مقررات ممنوع شـناخته شـده باشـد، 

تسـلیم کنـد؛ بـه حبس متوسـط یا جزایی نقـدی که از 12هـزار افغانی کم تـر و از60هزار 

افغانـی بیش تـر نباشـد، محکـوم می گـردد) قانـون جـزای افغانسـتان: ص40(.

د- جرم همکاری با دول متخاصم خارجی

جـرم همـکاری و مسـاعدت بـا دول متخاصـم خارجـی، خطرناک تـر و زیان آورتـر از 

جـرم جاسوسـی اسـت؛ زیـرا در مـاورای مسـاعدت و همـکاری، برای دشـمنان خارجی 

مملکـت تسـهیل وسـایل و ارتبـاط می کنـد تـا بدیـن وسـیله متـام یـا قسـمتی از رسزمین 

مملکـت را در اختیـار آنـان قـرار دهـد یـا در اسـتقالل کشـور و وحدت ملـی و متامیت 

ارضـی مملکـت خللـی بـه وجـود آورد. بـه همیـن جهـت در اکـرث قوانیـن جزایـی دنیـا، 

سـعی می شـود که جـرم همکاری بـا دول خارجی را بـه طور مشـخص و رصیح تعریف 

نکننـد تـا در هـر مرحله یـی کـه دادگاه ذیصـالح بـا مسـأله یی مواجـه شـود که بـه امنیت 

ملـی و منافـع افـراد جامعـه خللـی وارد می سـازد، بتوانـد بـا توجـه بـه مقتضیـات زمانـی، 

عمـل ارتکابـی را در زمـرۀ ایـن قبیـل جرایـم تلقـی کنـد و نسـبت بـه مجـازات کـردن 

مرتکـب بـا مشـکلی مواجـه نگـردد) هـان: ص،2(. قانون گـذاران افغانسـتان در مـادۀ 

173 قانـون جـزای افغانسـتان مقـرر مـی دارد: »هـرگاه شـخص مرتکـب عملی گـردد که 
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در نتیجـۀ آن اراضـی دولـت افغانسـتان متاماً یا قسـمتی تحت حاکمیـت دولت خارجی 

قـرار گیـرد یـا بـه اسـتقالل و متامیـت ارضـی آن صدمـه وارد گردد یـا قسـمتی از اراضی 

تحـت حاکمیـت دولـت از اداره آن مجـزا شـود، بـه اعـدام محکـوم می گردد)قانون جزا 

افغانسـتان، ص39(. در ایـن مـاده جـرم خیانت ملی را تعریف شـده اسـت کـه اگر عمل 

کسـی موجب شـود حاکمیت ملی آسـیب پذیـر گردد، مجـازات مرتکب، اعدام اسـت. 

فـرق منی کنـد هـر کـس باشـد؛ چـون قانون گـذار از کلمۀ شـخص اسـتفاده کرده اسـت 

و شـخص هـم شـامل افـراد کـه در خدمـت دولت اسـت و وظیفـه دارد کـه از حاکمیت 

سیاسـی و متامیـت ارضـی کشـور دفاع کنـد؛ مانند نیـروی دفاعی و نظامـی و همین طور 

مشـول افـراد ملکـی نیـز می شـود«. که به حسـب وظیفـه این گونـه جرایم بیشـر از ناحیۀ 

کسـانی قابـل ارتکاب اسـت که در خدمت نیروهای مسـلح و نظامی کشـور قـرار دارد و 

وظیفـۀ دفـاع از حاکمیـت و متامیـت ارضی کشـور به آنان سـپرده شـده باشـد.
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 نتیجه  گیری

جاسوسـی یـا جمـع آوری ارسار بـه لحـاظ مجـازات، در زمـرۀ جرایـم مشـمول تعزیـر 

محسـوب می گـردد و بـه لحـاظ سیاسـی یـا عـادی  بـودن جـرم، جـزء جرایـم عمومـی 

اسـت. طبـق قانـون وضعـی افغانسـتان، تابعیـت در تحقـق جـرم جاسوسـی و تشـخیص 

آن از خیانـت بـه کشـور مؤثـر نیسـت. طبق صالحیت  هـای رسزمینی، شـخصی و واقعی 

جـرم جاسوسـی، در صـورت ارتـکاب در خـارج از قلمـرو افغانسـتان، بـر اسـاس قوانین 

جزایـی افغانسـتان قابـل تعقیـب می باشـد.

جاسوسـی در زمـان جنـگ، محکـوم بـه مجـازات شـدید مـی شـود کـه اعـدام اسـت؛ 

امـا در غیـر زمـان جنـگ قانون گـذار افغانسـتان، مجـازات خفیف تـری بـرای مرتکـب، 

پیش بینـی کـرده اسـت.
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