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زرغونه ولى

تجاوز به حریم خصوصی و فردی زنان افغانستان و ترور
شخصیت آنها در اجتماع
حریم خصوصى فردى چیست ؟؟
جهان تکنالوژی مدرن امروز كه به رغم پیشرفت هایی که علم و تخنیك برای نوع بشر به ارمغان می آورد ،باعث نقض
شدن برخی حقوق و اصول کلی ای مورد اعتقاد آنان می شود .یکی از مشکالتی که همیشه در سالیان اخیر قربانی پیشرفت
تكان دهندۀ عرصۀ و پیشرفت شتاب زدۀ جهان امروز بوده است ،مبحثی است به نام حریم خصوصی.
قابل یاد آورى مى دانم که حریم خصوصی فقط قربانی فن آوری و پیشرفت جهان امروز نیست ،زیرا این موضوع گاهی
به علت برخورد قهری و جهلی دولت ها و جوامع مختلف با اتباع شان بخصوص در جوامع عقب مانده نیز دچار خدشه
ها و نقض ها در احترام و حرمت افراد جامعه می شود.
بحث حریم شخصى که بیشتر روى مكان ،مسكن و یا جاى بود و باش و زندگى فردى صورت مى گیرد ،ما این بار تجاوز
به حریم شخصى را از مكان آغاز كرده تا تجاوز به حریم شخصى فردى و اتوریته یی و اعتبارى افراد جامعه
۲۰۱۷/۰۸/۱۵ادامه مى دهیم
حریم خصوصى اعتبارى عبارت از اطالعاتی است كه متعلق به خود فرد است و هر شخص اطالعات مربوط خودش را
مجزا ساخته و با انتخاب این اطالعات كه آیا خودش بخواهد در برابر دیگران آنرا آشكار كند و یا نزد خود نگهدارد،
مختار می باشد .شناساىی حریم خصوصى كه یكى از اساسى ترین الزامات زندگى امروز بوده و یک امر واضح و
مبرهن است ،از یك سو حمایت و پشتبانى داشتن و از سوى دیگر نقص و تجاوز بر آن ،از جمله دغدغه هاى قانونى،
حكومت ها و قانون گزاران به عنوان مهمترین و اثر گزار ترین عوامل در این زمینه بوده است.
هر فرد جامعه دارى یك حریم خصوصى روانى ،روحى ،زمانى ،مكانى ،ارتباطى ،اعتبارى ،به ارتباط آبرو و حیثیت و
اتوریته و موقف و غیره در جامعه مى باشد .مصؤونیت حریم شخصى یك اصل پذیرفته شده بخصوص در جوامع پیشرفته
است؛ توجه و احترام به این حریم یكى از عملكرد هاى اخالقی افراد جامعه اعم از زنان و مردان بوده كه حتى قانون و
محاكم هم نمى تواند بدون دالئل موثق به این حریم تجاوز كند.
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بار ها از حق حریم شخصی در قوانین بین المللی اشاره شده است ،چنانچه به دنبال پذیرفتن اعالمیه جهانی حقوق بشر در
سال  ۱۹۴۸و ماده  ۱۲که مستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است ،شروط مشابهی در قرارداد بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون ها و توافقات منطقه یی موجود است .اعالمیه
جهانی حقوق بشر در ماده  ۳چنین بیان می کند:
«هر فردی حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل  ۱۲نیز آمده که نباید در زندگی خصوصی ،امور
خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله
شود .در برابر چنین مداخله هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است».
"شورای اروپا در قطعنامه ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده ،حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن
زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است.
و همچنان قوانین دیگرى در ماده  ۲۰اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،ماده  ۹و  ۱۷میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون
اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع در این زمینه قابل اشاره است"
در جامعه پیشرفته و مدرن اروپا و دیگر كشور هاى پیشرفته مشكالت چندانى وجود ندارد ،ولى در كشور هاى جهان
سوم ،از جمله جامعۀ سنتى ما ریشه هاى ساختارى آن بیشتر كه از روى عاطفه و نرمش هاى بى سرحد بین اعضاى
خانواده و محل بود و باش موجود است ،در نزدیكى با همسایه ها تنگاتنگ و رنگینتر است.
صمیمیت هاى بى سرحد شانس بیشتر دخالت افراد را در وظایف شخصى و خصوصى شان به وجود مي آورد ،در حالى
كه برخورد اجتماعى افراد و صمیمیت هاى پررنگ نباید منجر به دخالت هاى غیر مجاز در حریم شخصى یکدیگر گردد.
بنا بر عقب ماندگى فرهنگ ،علم و تخنیك مدرن و سطح آگاهى افراد جامعۀ ما حتى در خانواده ها بین همسران ،فرزندان،
مادران ،پدران تجاوز به حریم فردى به نام عزت و غیرت به سطح بلند تر وجود دارد .بخصوص میان افرادی كه در
تنگاتنگ خانواده زندگى مى كنند.
چون موضوع مورد بحث ما زنان است به ریشه یابى تجاوز به حریم خصوصى زنان مى پردازیم  .حریم خصوصى
بانوان افغانستان كه مبحثى وسیع است ولى مختصراً ریشه یابى آنرا مورد بحث قرار مى دهیم :
بنا بر خصلت هاى انسانى در هر مرحلۀ حیات بشرى بسیارى از افراد جامعه در معاشرت به افراد دیگر عالقمند كنجگاوى  ،تجسس
برای فهمیدن معلومات جدید فردى ،عالقمند در خصوصى ترین شرایط زندگى همدیگر استند و كوشش مى نمایند در مورد دوستان
شان معلومات بیشتر را به دست بیاورند و با تأمین روابط دوستى سرحد حریم شخصى را عبور مى كنند كه مخالف روند پروسه
حفظ حریم شخصى و فردى است.

از آ نجائیكه زنان كشور سال هاى دراز را با ممانعت هاى سنتى و مشاركت هاى اجتماعى در اجتماع و عدم حضورشان
به نام سیاه سر ،عورت ،مادر اوالد ها ،دختر آن مرد و خواهر آن پسر در جامعه ما كمرنگ سپری نموده اند ،حتى إز
نام بردن زنان در بین مردم خود دارى مى شود كه تا امروز هم این سنت كهنه در تار و پود مردم ما ریشه دارد و یاد
آورى از نام زنان را نه تنها ننگ مى دانند ،بلكه تولد دختران را ماتم دانسته به سوگوارى مى نشینند.
به این اساس با كمال تأسف زنان افغانستان كه دخالت ها و تعرض ها در زندگى خصوصى شان وسیعتر است ،روز به
روز بیشتر هم مى شود.
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مثال  :همسران یا جفت هاىی كه تشكیل زندگى مشترك را آغاز مى كنند بعد از مدتى به نام محبت و دوست داشتن ،تجاوز
به حریم خصوصى و اعتبارى همدیگر را شروع مى كنند و سرحد حریم خصوصى را مى شكنند كه مردان پیشقدم تر از
زنان استند و به نام نگهدارى و حفظ آبرو و عزت ،غیرت وغرور كه بیشتر تعدادى از مردان جامعه ما تجاوز به حریم
خصوصى زنان را آغاز می کنند و خود را مالك زنان مى دانند كه آهسته آهسته آنقدر این تجاوز پیش مى رود كه دیگر
زنان به نام حریم خصوصى مفهومى را نمى دانند و حریم خصوصى آنان مطلق به مردان جامعه تعلق مى گیرد؛ بعضا ً
هم در میان جوره هاى روشنفكر باعث از هم پاشیدن زندگى زنا شوهرى شان مى شود كه بحث جداگانه است .
پس تجاوز به حریم خصوصى همدیگر بخصوص در مورد زنان یكى از برجسته ترین بحث هاى مبرم كشور هاى جهان
سوم و عقب مانده به خصوص كشور ما است كه نقش زنان را در زندگى اجتماعى ضعیف ساخته و زندگى فردى و
شخصیت درونى زنان به سطح پایان نزول نموده و مشكالت بیشتر را در خانواده ها و حتى در مسایل سیاسى و اجتماعى
جامعه به بار مى آورد .از مشاركت زنان در اجتماع مخصوصا ً در رسانه ها كه دغدغۀ بیشتر را به بار آورده است:
مثال :بانوان رسانه یى :ترور شخصیت سیاسي ،اجتماعى ،فرهنگى زنان كه از تجاوز به آن همیشه در هراس اند بحث
وسیع است ،ولى در این بحث ترور شخصیت هاى رسانه یی زنان كشور بیشتر مورد بحث است كه مختصراً اشاره مى
شود :در بسیارى از كشور هاى عقب مانده جهان سوم بخصوص در كشور ما ترور شخصیت هاى سیاسى ،فرهنگى و
اجتماعى زنان توسط تعدادى از مردم ما بخصوص مردان كه به منظور أهداف خاص شان ،آزار و اذیت جنسى زنان
بیشتر صورت مى گیرد و با استفاده از اطالعات خصوصى زنان طرف مقابل را به منظور تطبیق این اهداف مورد
حمله قرار مى دهند و بعضا ً هم بعد از تهدید هاى شخصى طرف مقابل ،بخصوص در مورد تجاوز جنسي باالى كارمندان
رسانه یی در تعدادى از تلویزیون ها ،رادیو ها و غیره در داخل كشور كه شكایات بیشتر از این ناحیه بدست آمده است و
همچنان در رسانه هاى انترنتى مانند فیسبوك كه تا نشر كردن فلم هاى سكسى و غیر مجاز علیه زنان ،تجاوز به حریم
اعتبارى و شخصیتى زنان صورت مى گیرد.
به این منظور اكثریت زنان به علل تجاوز به حریم شخصی شان از استفادۀ فسیبوك ها و رسانه هاى انترنتى مى ترسند و
اشتراك نمى كنند و شكایت هاى وافر از رسانه ها در زمینه وجود دارد كه از آزار و اذیت های جنسی زنان تا ترور
شخصیت هاى فرهنگى ،سیاسى و اجتماعى شان در رسانه ها به عنوان عمده ترین مشکل در كشور ما یاد گردیده است.
"واشنگتن پست در ادامه گزارش خود به اظهارات «مونیکا بایکرت» رئیس سیاست گذاری جهانی فیس بوک اشاره کرد
و نوشت :تحمل آنها ،در مورد کسانی که کاربران فیس بوک را با تهدید روبرو می سازند ،صفر است قسمي كه یاد آورى
شد .زنان از طرف نام هاى مستعار مورد تهدید و ترور با فلم هاى ساختگى و دور از واقعیت ها و یا نوشتار هاى زننده
اى توسط تعدادى از مردان در رسانه ها مواجه استند.
تعدادی از مردان روشنفكر ما هم كه ذهنیت زن ستیزى را از تربیۀ دورۀ كودكى با خود دارند آگاهانه و یا نا آگاهانه با
استفاده از اعتبار شخصیتى شان در جامعه مانند مهره هاى مافیاىی ،بنابر برخورد هاى سلیقوى خویش زنان را در رسانه
ها ترور شخصیت مى نمایند و یا زنان مورد ترور شخصیت قرار مى گیرند كه یقینا ً تعداد بیشتر زنان این خاطرات تلخ
را با خود دارند.
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راه هاى بیرون رفت :در اولین قدم ها هر فرد جامعه ما با اگاهى و خود آموزى مطابق برخورد هاى فردى و زندگى
اجتماعی  ،با مراعات كردن و احترام گذاشتن به حریم شخصى همدیگر را ازخود شروع كرده و باالى دیگران تطبیق
كنند  .در قوانین أساسى كشور هم چنین مى خوانیم:
قانون حریم خصوصى فردى را محترم شمرده و حمایت مى نماید :
"در ماده  ۶۲۸کود جزایی در این مورد چنین مى خوانیم »  :شخصی که با استفاده از وسایل علنی ،اسرار فامیلی
دیگری را افشاء کند ،گرچه حقیقت داشته باشد ،به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می گردد ».ماده
 ۶۲۹در دو فقره در این مورد چنین صراحت دارد :فقره اول« :شخصی که به مکالمۀ مخابراتی دیگری بدون اجازه گوش
دهد یا آن را ثبت کند ،به جزای نقدی ده هزار افغانی محکوم می گردد .فقره دوم :شخصی که اسراری را که توسط تیلفون
یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هر طریق دیگر به آن آگاهی حاصل کرده ،به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری
افشاء کند ،به جزای نقدی از ده تا سی هزار افغانی محکوم می گردد ».هم چنان ماده  ۶۹۲چنین صراحت دارد« :شخصی
که به وسیله گفتار ،حرکات ،نوشته ،یا خواسته های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا سبب ترس و نا
امنی یا فشار های روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان گردد ،مرتکب جرم آزار و اذیت شناخته شده و قابل مجازات
می باشد».و هم چنان اگر شخصی تصاویر و یا ویدیوهای اشخاصی را که مورد تجاوز قرار گرفته اند ،به نشر بسپارد،
قابل مجازات می باشد.
پس تجاوز به حریم شخصى زنان بحثی وسیعتر در كشور هاى جهان سوم و عقب مانده نسبت به كشور هاى پیشرفته
است و عوامل ان در ریشه یابى تجاوز به حریم شخصى زنان جامعه ما ومسائل مبرم و قابل بحثی که در باال تذكر یافته
است ،بیشترین نقش را بازى مى كند و البته به نكات ذیل هم توجه صورت گیرد:
 -۱در تأمین روابط  ،دوستى ها و صمیمیت هاى خود را تا یك سرحد مشخص با حفظ این احترام متقابل به حریم
خصوصى همدیگر با دوستان و اتباع تأمین نمایند.
 -۲توجه به آموزش حریم شخصى از كودكى باید از خانواده ها شروع و با همكارى مشوره دهنده گان و همکاران اطفال
در نظر گرفته شود به كودك باید آموخت که دروازه را بدون تك تك باز نكن ،صداى كسى را گوش نكن واحوال برى
نكن ،كه متاسفانه بنا بر شرائط زندگى كودكان كه در سطح اقتصاد بدى قرار دارند مشكل ولى امكان پذیراست.
 -۳تنزیل نسل توسط امكانات مدرن در حالیكه انكشاف نسل سه برابر در خانوااده ها نسبت به جوامع پیشرفته است و
توجه به كودكان و نسل جوان نسبت به كشور هاى دیگر در سطح نازل قرار دارد ،بنابرآن دورۀ كودكى در مسكن یا جاى
زندگى خانواده برای تربیه اطفال ما هم در این عرصه ناقص بوده و كار بیشتر صورت نگرفته حتى در مورد مفهوم
حریم شخصى تعدادى بعد از بزرگ سالى هم چیزى نمى دانند .
اگر در جوامع بیشرفته دیده شود كه چنین نیست توجه باالى كودكان از سنین كودكى از خانوداده و كودكستان ها تا دوره
بلوغیت و حتى بیشتر در این عرصه با كودكان جهت اگاهى و درك بیشتر شان میتود هاى مختلف وجود دارد و مورد
استفاده قرار مى گیرد و احترام به حریم شخصى را با تربیۀ نسل هاى جوان شان در جامعه رشد مى دهند
ودرج قوانین شان گردیده است.
باز هم از ماده  ۲۰اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،ماده  ۹و  ۱۷میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از
حقوق بشر و آزادی های اسای تابعین در این زمینه قابل اشاره است.
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 -۴فراگیرى علم و تخنیك مدرن .متاسفانه نقش افراد جامعه در فراگیرى علم و تخنیك مدرن و عدم دسترسى و عالقمندى
مردم به علم و تخنیك امروز ،هم مشكلى است قابل بحث.
 -۵عقب مانده گى جامعه ،بیسوادى  ،فقر  ،عدم تأمین عدالت اجتماعى  ،نبود صلح و ثبات  ،بیكارى  ،كمبود ها و عقده
هاى فردى  ،سطح اگاهى وغیره .
 -۶ارتفاع سطح زندگى مدرن اجتماعی .زندگى مستقل و دور از قوم و خویشان هم مشكلى است که در طرز پیشبرد
زندگى فامیلى وحفظ حریم شخصى مردم قراردارد.
ترس از جداى فامیل ها و قوم ها كه در غلبه كردن به مشكالت اكثرا مردم قومى و یا گروى مشتركا ً عمل مى كنند زیرا
تأمین قانونیت و تطبیق قانون در كشور به سطح نازل بوده و یا هم وجود ندارد بنابر آن مسكن مشترك و تأمین زندگى
گروپى  ،قبیله وى و روابط هاى تنگا تنگ افراد جامعه ما تجاوز به حریم شخصى را بیشتر توسعه مى دهد.
مردم باید از زندگى كولكتیفى وقبیله وى به طرف زندگى مستقل و مدرن در فضاى سالم و امنیت اجتماعی سوق داده
شوند .امروز كه نسل جوان پیشرفته و متكى به شخصیت هاى فردى شان را بیشتر با خود داریم و از جانب دیگر نیاز
فطرت فردى ،مصونیت حریم خصوصى را یك أصل پذیرفته شده مى دانند .اخالق فردى هم تقاضاى مصونیت حریم
شخصى را از تعرض پشتی بانی مى نماید .
دریافت بهترین راه هاى منع تجاوز به حریم شخصى و اعتبارى فردى را در احترام و مراعات كردن حقوق اجتماعی
همدیگر ،با حفظ قوانین تصویب شدۀ دولت باید در نظر داشت كه عمل خالف یا مخالفت به آن نزد قانون هم جرم دانسته
مى شود و تجاوز به حریم شخصى افراد توسط فردى یا گروهى دور از اداب و اخالق پسندیدۀ مردم و جامعه است كه
هر فرد جامعه وظیفه دارد كه با تجدید تربیت درونى خویش وظایف و مسؤولیت هاى خویش را در مقابل همدیگر رشد و
تربیۀ نسل هاى بعدى در این عرصه را انجام دهند .
امید وار استم مقاله تهیه شده مورد استفاده عزیزان قرار گیرد
زرغونه "ولى " جرمنى
پایان
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