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شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:
1- مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.

2- مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
3- مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری در تضاد نباشد.

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.

6- در تایپ مقاله، اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اســتاندارد چون، شــیوه درست حروف چینی 
کمپیوتــری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/ســجاوندی و...(، رعایت شــود و متن با فرمت 

ورد)word( و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
7- مقاله ارزیابی شده در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه، براساس نوبت دریافت و 

ویرایش نهایی، منتشر می شود.
8- نویسنده باید مقاله فرستاده شده به ماهنامه را، هم زمان برای انتشار به دیگر نشریه ها نفرستاده و در 

صفحه های اینترنتی نیز انتشار نداده باشد، وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
9- نسخه اصلی، با مشخصات کامل و ذکر منبع، با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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یکی از چالش های جدی و بحران ســاز در جامعه ما و برای تحقق ایده حکومت داری خوب، 
پدیده »فساد« است. پدیده فساد، با شکل گیری جامعه بشری و پیدایش حکومت در ابتدایی ترین 
شــکل پیوند می خورد، و به شیوه های مختلف بروز می کند. امروزه فساد به یک چالش پیچیده 
و درهم تنیده ای  بد ل شــده است که در کشورهای درحال رشد، و بخصوص پسابحران، به عنوان 
یکی از مهم ترین موانع در ســر راه ثبات، امنیت و پیشرفت قرار گرفته است. با توجه به اهمیت 
موضوع و خطراتی که فساد برای ثبات و امنیت جامعه و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه 
حاکمیت قانون و ارزش های حقوق بشــری دارد، مبازره با فســاد دارای اهمیت زیادی  است. به 
همین خاطر مبارزه با فساد برای توسعه حقوق انسانی و ساختن جامعه ای بدون فساد در سرلوحه 

برنامه ریزی های اصالحی مطرح بوده است. 
همانگونه که در آغاز یاد شــد، فســاد به مثابه یک پدیده عینی اما نامطلوب در افغانستان از 
چالش های جدی به  شمار می آید که برتمامی عرصه های جامعه، سیاست و اقتصاد و بطور کلی 
زندگی انســانی سایه افکنده است.  فساد  بر مناسبات و اخالق جامعه اثر منفی بر جای گذاشته 
است، شیرازه نظام دچار گسست شده و اعتبار کشور در عرصه بین المللی خدشه دار شده است. 
اجرای برنامه های ملی با مانع روبه رو شــده، فقر و ناامنی بیش از حد افزایش یافته، اعتماد ملی 
به خصوص میان مردم و حکومت آسیب دیده است. نیز شکاف های اجتماعی و اقتصادی روز به 
روز عمیق تر و وسیع تر شده، دورنمای حکومت داری خوب و تحقق اصالحات کمرنگ و ضعیف به  
نظر می آید. در   نهایت  وجود  فساد منجر به نقض کامل، آشکار و همه جانبه حق بشری شهروندان 

شده ا ست. 
برای درک و تبیین ارتباط فساد با نقض حق بشری شهروندان، باید به طیف وسیع حق هایی 
که به علت وجود فســاد در جامعه نقض می شــوند، توجه شود. از آنجایی که کلیت حقوق بشر 
تفکیک ناپذیر است، وقتی سخن از نقض یکی از موارد حقوق بشری گفته می شود، این نقض بطور 
طبیعی به سایر موارد و حقوق انسانی نیز تسری می یابد. به عنوان نمونه عدم تبعیض اساسی ترین 
حق بشری است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته اســت. وجود تبعیض در جامعه و ساختار 
حکومتی  یا در نهادهای عدلی و قضایی نشــان از فساد تکان دهنده ای است که خود تولید کننده 
سایر موارد نقض حقوق بشری خواهد شد. همین گونه فساد اداری، نقض کننده حقوق اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی است. در شرایطی که فساد سیستماتیک در جامعه و حکومت ریشه دوانده 
باشد، اخالق و مناسبات اجتماعی و نیز برنامه های حکومت نیز در تور فساد قرار خواهد گرفت و 

در نتیجه پیامدهای منفی آن کلیت جامعه و نظام مسلط را متأثر خواهد کرد. 
تردیدی وجود ندارد که مبارزه با فساد نیازمند به یک باور سالم، راهکار روشن، اراده قاطع و 
عزم ملی است؛ اما تأکید ما بر این است که مطمئن ترین راه  یا شاید بتوان گفت، تنها راه مقابله 
با فســاد اداری رعایت و ملزم بودن به موازین حقوق بشــری اســت. دلیل این ادعا آن است که 
در یک نگاه کلی تمامی کشــورهای جهان در مبارزه با فســاد، به راهکارهایی روی آورده اند که 
در مجموعه حقوق بشــر قرار دارند: مسئولیت پذیری، شفاف سازی، پاسخگویی، آزادی رسانه ها، 
دادرسی عادالنه، شرایط عادالنه کار، ایجاد نهادهای ملی مبارزه با فساد، مشارکت مردمی، نقش 

سازنده نهادهای غیردولتی و ... 
چنان که مشــاهده شد تمامی سازوکارهای معرفی شــده و مورد استفاده در مبارزه با فساد 
ابزار ها و گزینه های حقوق بشری اند که بار ها در اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرارگرفته اند. پس 
وقتی حقوق بشر و روند مبارزه با فساد گام به گام باهم در جامعه عملی گردد و حکومت خود را به 

آن متعهد بداند، می توان به چشم انداز روشن و تحقق جامعه انسانی امیدوار بود. 
با توجه به شــرایط ناگوار و افزایش فزاینده پدیده  فســاد در جامعه و ســاختارهای رسمی 
به خصوص حکومت، کمیسیون مستقل حقوق بشر بدین باور است که از بین رفتن یا بی توجهی 
به حقوق و کرامت انســانی در جامعه با شــکل گیری پدیده ای به نام »فســاد« کاماًل در ارتباط 
است. به تعبیر دیگر ادامه فرهنگ معافیت، بی باور ی به معیارهای حقوق بشری و اجرایی نشدن 
قانون سبب افزایش و قوت گرفتن فساد در جامعه و حکومت شده است. با در نظرداشت تجارب 
به دســت آمده در نظام های دموکراتیک و جوامع توسعه یافته، در جامعه ای که حقوق بشر رعایت 
شود و حکومت خود را به رعایت آن ملزم ببیند زمینه برای تأمین صلح، ثبات و انکشاف پایدار 
فراهم می شود؛ اما جامعه و حکومت هایی که خود را از این الزام ها دورنگهداشته و نسبت به آن 

بی توجه باشند، تأمین صلح و ثبات و روند توسعه پایدار خیالی بیش نخواهد بود. 
 

مدیرمسؤول

موازین 
حقوق بشری 

در مبارزه 
با فساد
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زموږ په ټولنه کې او د ښــې حکومتولۍ د تحقق پر وړاندې يوه ســخته ننګونه د «فساد» پديده 

ده. فســاد د برشي ټولنې جوړېدو او د حکومت رامنځته کېدو رسه په تر ټولو لومړي شــکل تړلی او 

په بېالبېلو ډولونو څرګنديږي. نن ورځ فساد پر يوې پېچلې او رسه نغښتې ننګونه بدل شوی چې د 

پرمختګ په حال کې هيوادونو کې، په ځانګړي ډول له بحران وروسته هيوادونو کې، د ثبات، امنيت 

او پرمختګ پر وړاندې د يو تر ټولو مهم خنډ په توګه موجود دی. د موضوع اهميت ته په کتو او هغو 

خطرونو ته په پام رسه چې فساد يې د ټولنې د امنيت او دميوکراتيکو ارزښتونو او په تېره بيا د قانون 

حاکميت او حقوق برشي ارزښتونو په برخه کې پېښوي، د فساد مخنيوی خورا مهم دی. له همدې 

امله فســاد رسه مبارزه د انســاين حقونو د پراختيا او د بې فساده ټولنې د جوړولو لپاره د اصالحي 

پروګرام جوړونې په رس کې مطرح ده.

لکه څنګه چې په رس کې يادونه وشوه، فساد په افغانستان کې د يوې عينې او نامطلوبه پديدې 

په توګه له جدي ننګونو څخه شمېرل کيږي چې پر ټولو برخو، ټولنې، سياست او اقتصاد او په ټوليزه 

توګه پر انســاين ژوند يې ســيوری غوړولی. فساد د ټولنې پر مناســباتو او اخالقو منفي اغېز کړی، 

د نظام ســتنې يې لړزولې دي او د هيواد اعتبار په بني املليل ډګر کې خراب شــوی دی. د ميل 

پروګرامونو پيل کول له خنډ رسه مخ شوي، فقر او نا امني بې حده زياته شوې، ميل باور، په ځانګړي 

ډول د خلکو او حکومت تر منځ زيامنن شوی. همدارنګه ټولنيز او اقتصادي درزونه ورځ په ورځ ال ژور 

او پراخ شوي دی، د ښې حکومتولۍ لرليد او د اصالحاتو تحقق کمرنګ او کمزوری ښکاري. پايله دا 

چې د فساد شتون د خلکو د برشي حقونو د ښکاره او هر اړخيز نقض سبب شوی.

د خلکو د برشي حقونو د نقض او فساد تر منځ د اړيکې د روښانتيا لپاره بايد هغو پراخو حقونو ته 

پام ويش چې د فساد له امله په ټولنه کې نقض کيږي. لکه څنګه چې د برش حقونو کليت تفکيک 

نه منونکی دی، کله چې د يو برشي حق د نقض په اړه خربه کيږي، دغه نقض په طبيعي ټوګه ټولو 

انساين حقونو ته غزيږي. د مثال په توګه، د تبعيض نشتوالی تر ټولو اسايس برشي حق دی چې د 

برش حقونو په نړيواله اعالميه، د سيايس او مدين حقونو ميثاق او د اقتصادي، اجتامعي او فرهنګي 

حقونو په ميثاق کې تائيد شوی دی. په ټولنه او حکومتي جوړښت کې يا په عديل او قضايي بنسټونو 

کې د تبعيض شتون د حريانوونکي فساد نښه ده چې پخپله د برش د نورو ټولو حقونو د نقض لپاره 

الره هواروي. همدارنګه، اداري فســاد د اقتصــادي،  ټولنيزو او فرهنګي حقونو نقضوونکی دی. په 

داسې رشايطو کې چې سيستامتيک فساد په ټولنه او حکومت کې ريښه غځولې وي، اخالق، ټولنيز 

مناسبات او هم د حکومت پروګرامونه به په فساد کې پټ وي او بالخره به يې منفي پايلې د ټولنې 

کليت او مسلط نظام اغېزمن کړي.

په دې کې شــک نشته چې فساد رسه مبارزه باور، راڼه حل، پرېکنده ارادې او ميل عزم ته اړتيا 

لــري؛ خــو زموږ تاکيد پر دې دی چې تر ټولو ډاډمنه الره يا کوالی شــو ووايو، له اداري فســاد رسه 

يواځنــۍ الره د برش حقونو د موازينو رعايــت او لزوم دی. د دې ادعا دليل دا دی چې په يوه ټوليزه 

کتنه کې د نړۍ ټولو هيوادونو فســاد رسه په مبارزه کې، داســې الرو چارو ته مخه کړې چې د برش 

حقونو په ټولګه کې شته: مسئوليت مننه، شفافيت، ځواب ورکونه، د رسنيو آزادي، عادالنه محاکمه، 

د کار عادالنه رشايط، فســاد رسه د مبارزې د ميل بنســټونو ايجاد، د خلکو مشارکت، د غري دولتي 

بنسټونو رغوونکی نقش...

لکه څنګه چې وينو فساد رسه په مبارزه کې ټولې پېژندل شوې الرې چارې حقوق برشي ابزار 

او انتخابونه دي، چې هر وخت په حقوق برشي اسنادو کې پرې تاکيد شوی دی. نو کله چې د برش 

حقونه او له فساد رسه د مبارزې بهري يو بل رسه ګام په ګام په ټولنه کې عميل يش او حکومت خپل 

ځان ورته متعهد وګڼي، کوالی شو روښانه لرليد او د انساين ټولنې تحقق ته هيله مند اوسو.

ناوړو رشايطو ته په کتو او په ټولنه، رســمي جوړښــتونو او په ځانګړي ډول حکومت کې د فساد 

د پديــدې زياتوايل ته په پام رسه، د برش حقونو خپلواک کميســيون پــه دې باور دی چې په ټولنه 

کې انســاين حقونو او کرامت ته نه پاملرنه او له منځه تلل يې د «فســاد» په نوم پديدې له رامنځته 

کېــدو رسه پوره اړيکه لري. يا دا چې د معافيت د فرهنګ دوام، پر حقوق برشي معيارونو بې باوري 

او د قانون نه عميل کېدل په ټولنه او حکومت کې د فساد د زیاتېدو او ځواکمنېدو سبب شوی. له 

دميوکراتيکو نظامونو او پرمختللو ټولنو څخه ترالسه شويو تجربو ته په کتو، په هغه ټولنه کې چې د 

برش حقونه رعايت يش او حکومت يې پر خپل ځان الزم وګڼي سولې، ثبات او دوامدارې پراختيا ته 

زمينه برابريږي؛ خو هغه ټولنه او حکومتونه چې خپل ځان يې له دې الزامونو لرې ساتلی او هغې ته 

پام نه کوي، هلته به د سولې او ثبات تامني او د دوامدارې پراختيا بهري يواځې يو خيال وي.

مسؤول مدیر

حقوق برشي 
موازين؛ له 
فساد رسه په 
مبارزه کې 
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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
گزارش ده ماهه وضعیت زنان در افغانســتان را 
نشر کرد. این گزارش به مناسبت روز جهانی  منع  
خشــونت علیه زنان نشر شد. داکتر سیما سمر، 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
روز شنبه ۴ قوس ۱۳9۶ به مناسبت روز جهانی 
منع خشونت علیه زنان در یک کنفرانس خبری 
گفت، خشــونت علیه زنان در تمام دنیا معمول 
است ولی در کشــورهای در حال جنگ که در 
آن ها حاکمیت قانون ضعیف است، خشونت علیه 

زنان بیشتر است. 
خانم ســمر گفت: »بحث ما این اســت که 
مبارزه علیه خشونت یا محو خشونت علیه زنان 
نباید ۱۵ روزه باشد ولی در سطح بین المللی این 
تصمیم را گرفته اند تا در این مدت کمپاین شود، 
معنایش این اســت که خشونت علیه زنان یک 
مشــکل جدی است و به همین دلیل برای محو 

آن تالش های جدی صورت می گیرد.«

داکتر سیما سمر:
تا زمانی که زنان به عدالت نرسند

افغانستان به دموکراسی و توسعه نمی رسد

رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان گفت که در ده ماه اول سال ۱۳9۶ در 
مجموع ۳۷۷8 قربانی به این کمیسیون مراجعه 
کرده کــه از این میان  شــمار ۱۳۵۱ تن آن ها 
لت و کوب  یا با خشونت های فیزیکی مواجه بوده ، 
۱۰9۳ مورد خشونت لفظی، توهین و تحقیر در 
کمیســیون ثبت  شده و از نظر روانی با خشونت 

مواجه بوده اند. 
خانم سمر افزود که ۵89 مورد خشونت های 
اقتصادی بوده ۵۵۷ مورد دیگر شامل انواع دیگر 
خشونت علیه زنان است که عمدتاً مرتبط به رسم 

و رواج هایند. 

قتل زنان 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان در این کنفرانس گفت که در مدت ده 
ماه ســال جاری، 2۳۱ مورد قتل زنان ثبت شده 
است. بیشتر این خشــونت ها در در زون شمال، 

جنوب و جنوب غرب افغانستان به وقوع پیوسته 
است. خانم سمر افزود که از میان این تعداد قتل، 
۱2۰ قضیه آن قتل ناموســی اســت که توسط 
اعضای خانواده مانند پدر و شوهر به وقوع پیوسته 
است. هم چنین ۶ قضیه قتل در نتیجه محکمه 
فراقانونی توسط مخالفان مسلح دولت، گروه های 
غیرمسئول سنگباران  یا تیرباران شده اند. در ۱۰۵ 
قضیه قتل زنان افراد ناشناس دست داشته و این 
قتل ها به صورت مشکوک به وقوع پیوسته است. 
از مجمــوع ۳2۱ قضیه قتل، ۱۰۴ قضیه در 
زون شــمال و شمال شــرق، ۵۰ قضیه در زون 
جنوب و جنوب غرب، 28 قضیه آن در زون شرق 
و ۱۵ قضیه در زون مرکز به وقوع پیوسته است. 

خانم سمر گفت که این آمار تنها نشان دهنده 
آن تعداد از خشونت هایی است که در کمیسیون 
ثبت شــده است: »متأسفانه خشونت علیه زنان 
ممکن است تعدادش بیشتر از این باشد. این تعداد 
فقط کسانی است که در کمیسیون مراجعه کرده 
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 یا کمیسیون به آن ها دست یافته است.«
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان افزود که ۵۰ درصد عامالن قضایای 
قتل زنان بازداشــت شده  و دوسیه های متهمان 
پس از تحقیقات توســط ســارنوال موظف، به 
محکمه سپرده شده است. خانم سمر گفت که 
کارکرد رسانه های افغانســتان در نشر و بازنشر 
رویدادهای خشونت علیه زنان بسیار مؤثر بوده و 

سبب شده است تا این قضایا پنهان نمانند. 
به گفته رییس کمسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، یکی از نگرانی ها فرهنگ معافیت است 
زیرا شماری از قضایای خشونت علیه زنان پیش 
از این تحقیق و از نظر عدلی مورد رسیدگی قرار 

گیرد، خاک پوشی می شوند. 
خانم سمر با اشاره به خودکشی زهرا خاوری، 
 از دانشــجویان  دانشگاه کابل ابراز نگرانی کرد و 
گفت که پس از تحقیق مشخص خواهد شد که 
این مسأله خشــونت علیه زنان بوده  یا خشونت 
جنسی. او افزود که رسانه مسئولیت دارند تا در 

این رابطه آگاهی دهی کنند. 

وضعیت زنان در نهادهای امنیتی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
تفاهم نامه ای را با نهادهای امنیتی امضا کرده که 

ناظران این کمیســیون می توانند از وضعیت در 
داخل این نهادها نظارت کنند. کمیسیون مستقل 
حقوق گزارشــی از وضعیت زنان در این نهادها 
تهیه کرده اســت. در این گزارش با ۶۵۱ زن در 
اردو، پولیس و امنیت ملی مصاحبه شده است. به 
استثنای نورستان در تمام والیات با منسوبین زن 

در نهادهای امنیتی مصاحبه شده است. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان گفت: »با خانم هایــی که مصاحبه 
شــده از تبعیضی که علیه شان صورت می گیرد 
یکی دسترسی مساویانه به ارتقای ظرفیت است. 
۴2 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که از این 

فرصت ها کمتر مستفید می شوند.«
۶۵ درصــد این زنان گفته اند که به امتیازات 
مشابه دسترسی ندارند. یعنی معاش و امکاناتی 
که مــردان دارند، خانم ها ندارند. ۵2 درصد زنان 
گفته اند که در تصمیم گیری دخیل نیستند که به 
گفته خانم سمر »این خود نوعی تبعیض« است. 
8۶ تــن از مصاحبه کنندگان گفته اند که به 
نحوی با تبعیض و آزار و اذیت مواجه شــده اند 
داکتر ســمر گفت: »آزار و اذیت تنها این نیست 
که دســت زنان را بشــکنند  یا از آن ها تقاضای 
غیرمشــروع کنند. آزار و اذیت این نیز است که 
اگر یک همکار زن کاغذ را به همکار مردش بدهد، 

مرد دست زن را لمس کند، این هم آزار و اذیت 
است؛ یا بگوید که لباست  یا موهایت قشنگ شده 

است.«
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان گفت که به دلیل ناامنی و عدم دسترسی 
کمیســیون به مناطق به شدت ناامن، شماری از 
قضایای خشــونت علیه زنان ثبت نمی شوند. او 
افزود که حکومــت برای بهبود وضعیت زنان در 
کشور باید با فرهنگ معافیت مبارزه کند و عامالن 
خشونت علیه زنان مورد پی گرد قانونی قرار گیرند. 
خانم سمر در این کنفرانس به پرسش های 
خبرنگاران پاسخ داد. بیشتر این پرسش ها درباره 
دسترسی زنان به کمیسیون مستقل حقوق بشر، 
عامالن خشونت، رســیدگی قضایی به قضایای 
خشونت علیه زنان، دادخواهی برای رسیدن زنان 

به عدالت و انواع آزار جنسی زنان متمرکز بود.
خانم ســمر در این کنفرانس به عدالت برای 
زنان تأکید کرد: »ما معتقد یم که افغانســتان از 
این مشــکالت رها نمی شــود و ما به انکشاف و 
دموکراسی نمی رســیم در صورتی که مساوات 
جنسیتی مراعات نشود و احترام به کرامت انسانی 
تمام انسان ها به شمول زنان وجود نداشته باشد.«

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز 
جهانی اشخاص دارای معلولیت )سوم دسامبر( را 
به همه شهروندان کشور، خصوصاً اشخاص دارای 
معلولیت تبریک و  تهنیت می گوید. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان این روز مهم را با 
راه اندازی برنامه ها، محافل و کنفرانس ها درتمام 
دفاتر ســاحوی و والیتی کمیســیون به منظور 
آگاهی دهی  دادخواهی از حقوق اشخاص دارای 

معلولیت تجلیل می کند.
 امســال روز جهانی حقوق اشخاص دارای 
معلولیت  با شــعار جهانی »گذار به سوی جامعه 
پایدار و انعطاف پذیر برای همه« تجلیل می شود. 
 می دانیم که  اشخاص دارای معلولیت در کشور 
ما 2,۷% نفوس کشــور را تشکیل می دهند، اما 
در دسترســی به ابتدایی ترین حقوق شان )حق 
آمــوزش، حق صحت و بازتوانی، حق اشــتغال، 
حق مسکن و...( با مشکل مواجه اند و گزارش های 

پیام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت 
روز جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت 

سوم دسامبر 2017
نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نیز می رساند که عرضه خدمات برای گروه های 
مختلف اشخاص دارای معلولیت بسیار محدود 
و نا چیز است. کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان ضمن تبریک مجدد این روز به کلیه 
اشخاص دارای معلولیت کشور از دولت و مجامع 
بین المللی در خواست می کند که درباره اجرای 
مفاد قانــون حقوق و امتیازات اشــخاص دارای 
معلولیت و کنوانســیون حقوق اشخاص دارای 
معلولیت که افغانستان نیز به آن   در ۱8سپتامبر 
2۰۱2 ملحق شــده اســت ، پرداخته و در رفع 
مشــکالت و رسیدن اشخاص دارای معلولیت به 

حقوق بشری شان  تالش بیشتری مبذول کنند. 
 ما از دولت افغانستان می خواهیم که برآورد 
ملی معلولیت را برای برنامه ریزی دقیق به منظور 
عرضه خدمات به این قشــر آســیب پذیر را در 
اولویت گرفته و هم چنین در برنامه های انکشافی 

با در نظر داشت اهداف توسعه پایدار برنامه هایی را 
به نفع اشخاص دارای معلولیت در نظر بگیرند.

 اطفــال دارای معلولیت  )ذهنی ، حســی و 
فزیکی( بایــد به تعلیم و تربیه )حق آموزش( به 
صورت برابر با سایر اطفال برخوردار شوند و این 
زمانی میسر است که تعدیالت پیشنهادی ای که 
درباره قانون حقوق و امیتازات اشــخاص دارای 
معلولیت طی سال روان از طرف نهاد های مرتبط 
در روشنایی کنوانســیون حقوق اشخاص دارای 
معلولیت تهیه شده اســت، مورد تصویب و اجرا 

قرار گیرد.

کابل - ۱2 قوس ۱۳9۶
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره نهم
قوس 1396

دفتر والیتی هلمند
تجلیل از روز جهانی کودکان 

 دفتر والیتی هلمند کمیســیون مســتقل 
حقوق بشــر افغانستان روز جهانی کودکان را با 
برگزاری مراســمی در ولسوالی نهر سراج والیت 
هلمند به تاریخ ۱قوس ۱۳9۶ با  شــر کت بیش 
از8۰ تن از اهالی این ولسوالی  و حضور ولسوال ، 
آمر جنایی، آمر امنیت، رئیس شورای اجتماعی، 
مدیر معارف، نماینده ریاست کار و اموراجتماعی، 
شاروال، مدیران، استادان و دانش آموزان دختر  و 
پسر ، بزرگان اقوام، علمای دینی در تاالر شاروالی 

ولسوالی نهرسراج گرامی داشت.
در این محفل محمدســلیم  رودی، ولسوال 
نهرســراج و عفیفه معروف، رئیس دفتر والیتی 
هلمند درباره روزجهانی کودک، مولوی محمد، 
رئیس شورای علما به ارتباط مسئولیت والدین و 
مسئولین ارگان های دولتی در رشد و شکوفایی 
شــخصیت و تربیت کودکان، محمدناصر میر، 
مدیر معــارف این ولســوالی، رئیس شــورای 
اجتماعی و گاللی شــیرزاد، مدیر ریاست امور 

زنان در ولسوالی نهرسراج درباره موضوع صحبت 
کردند. 

با  دو روزه  آموزشــی  کارگاه  برگزاری 
عنوان »آزادی بیان و نقش رســانه ها در 

تأمین حقوق بشر« 

بخــش تعلیمات دفتــر والیتــی هلمند 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارگاه 

آموزشی دو روزه ای را با عنوان 
»آزادی بیان و نقش رســانه ها در تأمین و 
حمایت از حقوق بشــر« را با اشتراک ۱9 تن از 
خبرنگاران رســانه های همگانی از تاریخ ۷ تا 8 
ماه قوس در تاالر همایش این دفتر برگزار کرد.

 روز بین المللی اشخاص دارای معلولیت 
گرامی  داشته شد 

دفتر والیتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان سوم دســمبر، روز بین المللی 
اشخاص دارای معلولیت را با برگزاری برنامه ای 

به تاریخ ۱2 قوس در تاالر مطبعه والیت هلمند 
با اشتراک بیش از  9۵  تن  شر کت کننده، اشخاص 
دارای معلولیت اعم از زن و مرد گرامی داشت. در 
این محفل سرپرست مقام والیت هلمند الحاج 
بســم اهلل )روحانی(، رئیس کار و امور اجتماعی 
شــهدا و معلولین صدیــق اهلل )خالقی(، رئیس 
شفاخانه بســت داکتر نثاراحمد )بارک(، رئیس 
اطالعات و فرهنگ فرید احمد )فرهنگ(، مسئول 
اتحادیه ملی معلولین، مسئوالن نهادهای دولتی 
و غیردولتــی، فعاالن جامعه مدنی، خبرنگاران، 

استادان و دانشجویان اشتراک ورزیده بودند. 

 روز جهانی حقوق بشر در والیت هلمند 
تجلیل شد

مراســم گرامی داشــت  روز جهانی تصویب 
اعالمیه جهانی  حقوق بشر و حمایت از قربانیان 
نقض حقوق بشــر در افغانســتان توسط دفتر 
والیتی هلمند کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان برگزار شــد. این مراسم که در تاالر 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت رســمی آن مسجل شده اســت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایســته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 

هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه قوس  1396
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پوهنتون دولتی هلمند برگزار شده بود، در آن 
سرپرست مقام والیت هلمند، رئیس سارنوالی 
اســتیناف، رئیــس پوهنتون دولتــی هلمند، 
رئیس شورا علما، رئیس انجمن وکالی مدافع، 
معاون شــورای عالی صلح والیت هلمند، رؤسا 
دانشــکده های دانشگاه  های دولتی و خصوصی، 
نمایندگان مؤسســات خیریه، نمایندگان دفاتر 
دولتی و غیردولتی، اســتادان دانشــگاه ها، ۵۰ 
تن از دانشجویان پسر و دختر پوهنتون دولتی، 
فعاالن جامعه مدنی، فعاالن حقوق بشر، مسئول 
اتحادیه معلوالن،۱۰ تن از قربانیان )معلولین(، 
خبرنگاران، زنان و سایر فرهنگیان اشتراک کرده 

بودند.

دفتر ساحوی والیت هرات
برگزاری سیمینار علمی با عنوان  »زن 

در آیینه فرهنگ« 

به منظور تجلیل  2۵ نومبر، روز جهانی محو 
خشونت علیه زنان، ســیمینار علمی با عنوان 
»زن در آیینه فرهنگ« در دفتر ساحوی هرات 
برگزار شد. در این سیمینار علمی خانم مونسه 
حسن زاده، معاون اجتماعی مقام والیت هرات، 
اساتید دانشــگاه، مسئوالن نهادهای حمایت از 
حقوق زنان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و 

دانشجویان دانشگاه اشتراک داشتند.
در این محفل دادمحمد واحدی، سرپرست 
دفتر ســاحوی هرات، درباره هدف از راه اندازی 
این ســیمینار علمی، مونسه حسن زاده معاون 
اجتماعی مقام والیت هــرات درباره تعهد اداره 
والیت هرات در امر مبارزه با خشونت، به خصوص 
 علیه زنان، فاطمــه باقری، آمربخش حمایت از 
حقوق زنان دفتر ســاحوی هرات پیرامون روز 
جهانی محو خشونت علیه زنان و ارائه گزارش به 

 عوامل خشونت ها علیه زنان، عادله کبیری، استاد 
دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات تحقیق علمی 
خود با عنوان »بازنمایی زنان در کتب معارف و 
تآثیر آن بر کاهش خشونت علیه زنان« را عرضه 
کرد، عبدالرحمن سلیم، استاد دانشکده شرعیات 
دانشــگاه هرات مقاله عملی خــود را با عنوان 
»روش ها و رویکرد محو خشونت علیه زنان در 
متون دینی«، دکتور افضلی، استاد دانشگاه در 
مورد »جریان های فکری دینی و جایگاه زن در 
جامعه« صحبت کردند. هم چنین در پایان این 
سیمینار، خانم ثریا پاکزاد، مسئول مؤسسه ندای 
زن، به جمع بندی و نتیجه گیری این سیمنیار 

پرداخت. 

برگزاری جلسه هماهنگی و دادخواهی 
با آمر ان جنایی حوزه های پولیس هرات 

بخش نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و 
دفاعی )آمبودزمن( جلسه ای با عنوان »هماهنگی 
و دادخواهی با آمران جنایی حوزه های پولیس 
در مرکز و ولســوالی ها« در دفتر ساحوی هرات 
برگــزار کرد. در این جلســه عــالوه بر رئیس 
دفتر ســاحوی هرات، رئیس سارنوالی نظامی، 
سرپرســت و معاون قوماندانــی امنیه، نماینده 
شــبکه نهادهای مدنی، نماینده شورای شهر و 
آمران جنایی حوزه های پولیس اشتراک داشتند. 
در این جلسه برخی از چالش ها و مشکالت در 
قطعات پولیس طرح شد و نیز از سوی مهمانان 
نیز با توجه به قوانین داخلی، وظایف  پولیس در 
زمینه تأمین حقوق بشــری و استحکام بیشتر 
اعتماد مردم به پولیس و چه گونگی حل و فصل 
منازعات فامیلی  بررسی شد و راه کارهای قانونی 

و الزم آن مورد توجه قرار گرفت. 

تأمین  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری 
حاکمیت قانون در پرتو عمل کرد نیروهای 

امنیتی دفاعی 
در ادامه برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی 
حقوق بشر، کارگاه آموزشی سه روزه ای از سوی 
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
هرات برای نیروهای امنیتی و دفاعی برگزار شد. 
این کارگاه آموزشی که از سوی بخش امبودزمن 
)نظــارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی( 
برگزار شــده بود در آن سی و سه تن به شمول 

پنج خانم از منســوبین اردوی ملی و نیروهای 
پولیس اعم از پولیس ســرحدی و پولیس امن 
و نظم عامه اشــتراک داشــتند. در این کارگاه 
آموزشی ســه روزه ، مسایل عمده و مهم حقوق 
بشری مطابق برنامه از قبل طرح ریزی شده برای 
افسران و ســربازان اردو و پولیس  توضیح داده 
شد که مورد توجه اشتراک کنندگان قرار گرفت. 

دفترساحوی بلخ
بی جاشــدگان  نگران کننده  وضعیت 

فاریابی و جوزجانی در شبرغان
در آســتانه فرا رسی زمستان، بی جاشدگان 
جوزجانــی و فاریابی که در وضعیت دشــواری 
به سر می برند، شدیداً نگران آینده شان اند. این 
بی جاشــدگان که شمارشان به حدود دوهزار و 
پنجصد خانوار می رسد، از ولسوالی های مختلف 
والیت های جوزجــان و فاریاب به دلیل جنگ 
و ناامنی خانه های خود را ترک کرده، به شــهر 

شبرغان پناه آورده اند.
یافته هــای تیــم نظارتی دفتر ســاحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در 28 ماه عقرب 
نشــان می دهد که این بی جا شدگان که بعضاً 
سرپرست مرد ندارند، غالباً در خانه های کرایی 
 یا در خانه های نزدیکان خویش به ســر می برند 
و نگــران بی پناهــی و فقدان خــوراک و لوازم 

گرم کننده مناسب در فصل زمستان اند.
گل غتی اختــری که در ترکیــب این تیم 
نظارتی شامل بوده می گوید، ما در جریان نظارت 
با شماری از خانواده ها گفتگو کردیم که در ماه 
عقرب امسال بر اثر منازعات مسلحانه بین طالبان 
و گروه داعش برخی از اعضای فامیل خود را از 
دست داده اند و با متواری شدن از خانه های شان 
حاال به شهر شبرغان پناه آورده اند. خانم اختری 
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که با زنان بی جا شــده مصاحبه کرده، می گوید، 
عالوه بر جوزجانی ها، بی جا شدگان فاریابی نیز 
به شهر شبرغان روی آورده اند. او به نقل از سید 
اکرم مدیر شورای قومی والیت فاریاب می گوید، 
حدود ۱۴۰۰ فامیل از هفت ولسوالی فاریاب به 
شــبرغان پناه آورده اند و در وضعیت رقت باری 

زندگی می کنند.
یکی دیگر از زنان بی جا شــده از ولســوالی 
قوش تپه جوزجان به تیم نظارتی کمیســیون 
شکایت کرده و گفته که از یک سو دولت زمینه 
کار و زندگی را در اینجا فراهم نمی کند و از سوی 
دیگر اگر برگردند،  طالب و داعش جریمه شــان 
می کند که چرا به دولت پناه بردید. یک زن دیگر 
گفت که وقتی جنگ شد، ما از بی راهه خود را 
از قریه کشیدیم. نتوانستیم وسایل زندگی خود 
را بیاوریم. حاال هم باخبر شده ایم که طالبان در 
خانه ما قرارگاه ســاخته اند و از خانه و اموال ما 

استفاده می کنند.

گرامی داشــت  روز جهانی معلوالن در 
ولسوالی دهدادی والیت بلخ

 ســوم دســامبر، روز جهانی معلوالن طی 
محفلی در ولسوالی دهدادی والیت بلخ گرامی  
داشته شد. در این محفل که  روز چهاردهم قوس 
با حضور نزدیک به ۱۰۰ تن از مقامات دولتی و 
باشندگان ولسوالی دهدادی برگزار شد، قاضی 
ســید محمد ســامع، رئیس دفتر ساحوی بلخ 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر گفت، با وجود 
تغییرات مثبتی که در رفتار مردم با معلوالن به 
وجود آمده، هنوز تغییر اساســی در این زمینه 
رخ نداده اســت و لذا وظیفه  می دانیم که برای 
بهبود وضع معلوالن به دادخواهی و حمایت از 
معلوالن با جدیت بیشتر ادامه دهیم تا زمینه ها 
برای حضور مؤثر معلوالن در جامعه مساعد شود. 
ولی شاه خان، ولســوال دهدای والیت بلخ 
نیز با اشــاره به این که تنها نیمــی از معلوالن 
ثبت رســمی شــده و از مزایای ویژه معلوالن 
برخوردار ند، خواهان رفع تبعیض میان معلوالن 
جنگی و غیرجنگی شد. او وعده داد که همکار 

معلوالن خواهد بود.
نجیب اهلل کوهســتانی، آمر شهدا و معلوالن 
در ریاست کار و امور اجتماعی والیت بلخ هم در 
سخنانش گفت، به جای ترحم به معلوالن، باید 
بســترهای کار و حضور اجتماعی آنان را فراهم 
کرد. وی تأکید ورزید ما برای رفع تبعیض میان 

معلوالن جنگی و غیرجنگی دادخواهی کرده ایم، 
اما باید درک کرد که دولت هم در مضیقه مالی 

قرار دارد.
قاری ســید معصوم خان منصور، مسئول 
شــورای علمای دهدادی درباره موضوع گفت، 
متأســفانه  الگوبرنداشتن مسلمانان از رویه های 
پیامر، ســبب شــده که امروزه در میان جامعه 
مسلمانان معلوالن در وضعیت ناگواری زندگی 
کنند و حتی کســانی که سطح ســواد باالیی 
دارند دیده می شــود که بعضــاً از عبارت های 
توهین آمیز درباره معلوالن کار می گیرند. سید 
مصطفی رئیس شورای انکشافی مردم ولسوالی 
دهدادی، خیراهلل عبادی، یکی از اعضای انجمن 
خود کمکی صداقت معلوالن ولسوالی دهدادی، 
نازنین رحمانی، رئیس گروه خودیاری معلوالن 
این ولســوالی از دیگر سخنران های این محفل 

بودند.

گرامیداشت  روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان در جوزجان

 روز جهانــی منع خشــونت علیه زنان طی 
کنفرانســی با عنوان »زنان، صلح و امنیت« در 
والیت جوزجان تجلیل شد. در این کنفرانس که 
 روز ششم قوس دفتر ساحوی بلخ برگزار کرده 
بــود، حدود 9۰ تن از مقامــات دولتی، علمای 
دینی، پولیس، مدافعان حقوق زن، و استادان و 

دانشجویان  اشتراک کرده بودند.

بررسی عوامل و پیامدهای کار سخت 
کودکان در سمنگان

در قالب یک گفتگــوی گروهی متمرکز بر 
وضعیت کار سخت کودکان در سمنگان، شماری 
از اعضای شــبکه عملکــرد محافظتی اطفال، 
فعاالن مدنی و اســتادان دانشگاه های سمنگان 
به بحث در باره عوامل و پیامدهای کار ســخت 

کودکان در این والیت پرداختند. در این جلسه 
پس از بحث های عمومی، اشتراک کنندگان به 
چهار گروه جداگانه دسته بندی شدند و هر گروه 
درباره پرسش های مطرح شده  بحث کرده و نتایح 
مباحث شان را با سایر اشتراک کنندگان در میان 

گذاشتند.

ـ قضایی  عدلی  مشــترک  هیأت  یک 
وضعیت زندانیان بلخ بررسی کرد 

یک هیــأت از ارگان هــای عدلی و قضایی 
والیت بلخ با دیدار از زندان و مرکز اصالح والیت 
بلــخ با زندانیان و محجــوزان  به منظور تأمین 
حقوق آن ها، وعــده همکاری دادند. در ترکیب 
ایــن هیأت که  روز اول قــوس از بخش مردانه 
زندان بلخ دیدار کردند، رئیس محکمه استیناف 
والیت بلخ، رئیس و هم چنین آمر بخش نظارت 
دفتر ساحوی بلخ کمیســیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان، و رئیس عدلیه والیت بلخ قرار 
داشــتند. آن ها پس از تبادل نظر با مدیر زندان 
والیت بلخ، با نماینده های هر ســه بالک زندان 
دیــدار و گفتگو کردنــد و از نزدیک در  جریان 

خواست ها و مشکالت آنان قرار گرفتند. 

گرامی داشت  ده دســامبر و روز ملی 
قربانیان نقض حقوق بشر در سرپل

بــا حضــور ده ها تــن از مقامــات دولتی، 
فعــاالن مدنی و خانواده های قربانیان، مراســم 
گرامی داشت  ســالروز تصویب اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر و روز ملی قربانیان جنگ و نقض 
حقوق بشر بتاریخ ۱9 قوس سال جاری در شهر 
ســرپل و در تاالر همایش ریاست امور زنان آن 

والیت برگزار شد. 

وظایف نیروهــای دفاعی و امنیتی در 
رعایت حقوق بشر

طی یک کارگاه آموزشــی در شهر سرپل، 
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بیست تن از منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی، 
آشنایی بیش تری با مفاهیم و ارزش های حقوق 
بشری پیدا کردند. این کارگاه سه روزه آموزشی از 
نوزدهم تا بیست و یکم قوس زیر عنوان »وظایف 
نیروهای دفاعی و امنیتی در رعایت حقوق بشر« 
از ســوی دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر در تاالر همایش قوماندانی جلب و 
جذب والیت ســرپل برگزار شد. در این کارگاه، 
امنیت  از پولیس، ریاست  اشــتراک کنندگانی 
ملی و کندک ســوم لوای دوم قول اردوی 2۰9 
شاهین روی موضوعاتی همچون اصول بنیادین 
حقوق بشر، وظایف پولیس و معیارهای محاکمه 
عادالنه متمرکز بر حقوق مظنونان و متهمان با 

مربیان به بحث و گفتگو پرداختند. 

دفتر والیتی فاریاب
گرامی داشت  روز جهانی اشخاص دارای 

معلولیت  در دفتر والیتی فاریاب

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان  روز جهانی اشخاص دارای معلولیت  
را با برگزاری محفل با شکوهی  با اشتراک تعداد 
کثیری شامل زنان و مردان متشکل از رؤسای 
ادارات دولتی، مسئوالن و نمایندگان نهادهای 
غیردولتی، علمای دینی، مدافعان حقوق بشر، 
اعضای جامعه مدنی، تعداد کثیری از معلولین، 
خبرنگاران و مسئوالن رسانه  های والیت فاریاب 
 در تاریخ ۱2 قوس ۱۳9۶  در تاالر کنفرانس این 

دفتر، گرامی داشت . 

برگزاری کارگاه آموزشی  نقش رسانه ها 
در تأمین حقوق بشر 

» نقش رسانه ها در تأمین حقوق بشر » عنوان 
کارگاه آموزشــی دو روزه ای بــود که  همکاران 
بخش تعلیمات دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک  ۳۶  تن 
از خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و رؤسای ادارات 
دولتی والیت فاریاب شامل )۵ زن و ۳۱ مرد ( در 

تاالر کنفرانس این دفتر، برگزار کردند.

گرامی داشت  روز جهانی محو خشونت 
علیه زن 

دفتر والیتی فاریاب کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانستان »روز جهانی محو خشونت 
علیــه زن« را با برگزاری کنفرانس با شــکوهی 
 با اشــتراک  ۷۰  نفر زن و مرد شــامل رؤسای 
ادارات دولتی، مسئوالن و نمایندگان نهادهای 
غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه 
مدنی، اســتادان و شاگردان مکاتب، نمایندگان 
نهادهــای مدافع حقــوق زن، خبرنــگاران و 
مسئوالن رســانه  ها به تاریخ ۴ قوس ۱۳9۶ در 
تاالر کنفرانس دفتر والیتی فاریاب کمیســیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان، گرامی  داشت . 

جلسه آموزشی  نقش والدین در تأمین 
و اعاده حقوق اطفال 

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب، به منظــور بلند بردن ظرفیت 
والدین به منظور تأمین و رعایت حقوق اطفال و 
هم چنین جلوگیری از ازدواج های زیرسن، جلسه 
آگاهی دهی را با اشتراک  ۳9  تن از زنان شورای 
خودی قریه افغانکوت ناحیه پنجم شهر میمنه 
بتاریخ  22 ماه عقرب برگزار کرد. در این نشست 
دربــاره موضوعاتی چون معرفی کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر، ازدواج های زیر سن و 
پیامدهای ناگوار آن معلومات مفصل عرضه شد 
که مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت. 

برگزاری کنفرانس والیتی  حقوق بشر و 
مبارزه با فساد اداری 

کنفرانــس والیتی »حقوق بشــر و مبارزه 
فســاد اداری« به مناســبت گرامی داشت »روز 
جهانی حقوق بشــر و روز ملی قربانیان جنگ« 
طی همایش با شکوهی از ســوی دفتر والیتی 
فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
با اشــتراک  88 تن شــامل )2۳ زن / ۶۵ مرد( 
متشــکل از رؤســای ادارات دولتی، مسئوالن 
نهادهای عدلــی و قضایی، نمایندگان نهادهای 

غیردولتــی، علمای دینــی، فعالین حقوق زن، 
مدافعان حقوق بشــر، اعضــای جامعه مدنی، 
خبرنگاران و مسئولین رسانه  های والیت فاریاب 
بــه تاریخ ۱9 قوس ۱۳9۶ در تاالر همایش این 

دفتر، برگزار شد. 

دفترساحوی کندز
 روز جهانی منع خشــونت علیه زنان 

 گرامی  داشته شد

بخــش حمایت و انکشــاف حقــوق زنان 
دفتر ســاحوی کندز، طی محفــل خاصی، روز 
جهانی منع خشــونت علیه زنان را در ولسوالی 
امام صاحب والیت کندز، در حالی که  8۰  تن )به 
شمول ولسوال  ، مسئوالن ادارات، اعضای جامعه 
مدنی، متنفذان ، معلمان، زنان ، علما، افراد دارای 
معلولیت و زنان خانه و رادیو و تلویزیون خاور( 
حضور داشتند، به تاریخ 2 قوس ۱۳9۶ در هوتل 

موج آمو، تجلیل کرد.

تحقیق  عامه  استماع  جلسه  برگزاری 
ملــی پیامدهای ناگوار کارهای ســخت 

کودکان

دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق 
بشرافغانســتان در کندز، جلسه تحقیق ملی را 
درباره کار ســخت  کودکان با اشــتراک والی و 
معــاون مقام والیت، مســئولین ادارات دولتی، 
فعاالن جامعه مدنی، رسانه ها و تعداد زیادی از 
کارمندان دولتی و غیردولتی به روز ســه شنبه 
مورخ ۷ قــوس ۱۳9۶ در تــاالر همایش مقام 
والیت شــهر تالقان والیت تخار برگزار کرد. در 
این نشســت درباره پیامدهــای ناگوار کارهای 
ســخت کودکان، نماینده های معارف، دانشگاه 
،حج و اوقاف، امنیت ملی، رســانه ها و اعضای 
جامعــه مدنی دیدگاه هــا و نظریات مختلف و 
معلومات خویش را برای اشتراک کننده ها بیان 
داشته و در مجموع پیشنهاد های  خویش را نیز 

در این راستا عرضه داشتند. 
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حقوق بشر و محیط زیست
 بخش آموزش دفتر ساحوی کندز سیمینار 
علمی یک روزه   را با عنوان »حقوق بشر و محیط 
زیســت« در تاالر همایش هوتل پیوند قلب ها 
در والیت کندز با اشــتراک  ۶۰  تن از رؤســا و 
نمایندگان ادارات دولتی و غیردولتی، اســاتید 
دانشگاه، دانشجویان، معلمان ، اعضای نهادهای 
جامعه مدنی، رســانه ها و جمعی از خبرنگاران 
به تاریخ ۱۴ قــوس ۱۳9۶ برگزار کرد. در این 
سیمینار سید محمدکریم تالش، سرپرست دفتر 
ســاحوی کندز، رئیس دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه کندز، استاد عبدالسلیم احسان 
استاد دانشــگاه، قاضی نعیم الدین، عبدالبصیر 
مرشد، استاد حامد رشاد، نماینده ریاست محیط 
زیست، نماینده ریاست صحت عامه و تعدادی ا 
ز دانشجویان مقاالت و داشته های خویش را به 
خوانش گرفته و از نبود محیط زیســت سالم و 
عدم همکاری ادارات به منظور داشــتن محیط 
زیست سالم و  رعایت نکردن محیط زیست انتقاد 

کردند.

نظارت بر مرکز درمان 40 بستر والیت 
تخار

مســئول بخش افراد دارای معلولیت دفتر 
ساحوی کندز  بر مراکز درمان معتادان و وضعیت 
معیشتی آن ها در شهرتخار، مرکز والیت تخار 
نظارت کرد. با آن که آمار دقیق از رقم معتادان 
در این والیت وجود ندارد، اما مســئوالن محلی 
والیــت تخار رقم آنها را بیــش از 2۰ هزار اعم 
از جوانــان، اطفال و زنان معتــاد در آن والیت 
می داننــد. در والیت تخار یــک مرکز درمانی 
۴۰ بســتر برای معتادان وجود دارد که در سال 
2۰۰۷ ایجاد شده و دارا ی 2۰ تن پرسونل است 
و به مدت ۴۵ روز افــراد معتاد را تحت درمان 

قرار می دهد. 

نقش ادارات دولتــی و غیردولتی در 
اجرای قانون حقوق و امتیازات افراد دارای 

معلولیت
بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز، با در نظر داشــت نقــش ادارات دولتی و 
غیردولتی در اجرای قوانین و اسناد بین المللی 
به منظــور بهبود وضعیت حقوق بشــری ا.د.م 
نشســت هایی را با شــرکت 8۵ تــن از زنان و 
مــردان افراد دارای معلولیت و ورثه شــهدا در 

شــهر تالقان والیت تخار، برگــزار کرد. در این 
نشست ها درباره وظایف و مکلفیت های دولت در 
قبال اجرای قانون حقوق و امتیازات افراد دارای 
معلولیت، کنوانسیون اشخاص دارا ی معلولیت 
و مواد قانون اساسی کشور توضیحاتی داده شد 
و از اشتراک کنندگان تقاضا شد  با در نظرداشت 
قوانین و مقررات در تهیه وثیقه های خویش و به 
منظور احقاق حقوق  خود با همکاری نهادهای 

مرتبط  تالش کنند.

تجلیل  روز جهانی حقوق بشر
 هفتادومین سالروز تصویب اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر با عنوان »روز جهانی حقوق بشر، 
روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر و مبارزه علیه 
فســاد اداری در افغانستان« طی کنفرانسی در 
تاالر مقام والیت بغالن، در شهر پلخمری بزرگ 
داشــته شــد. در این کنفرانس با اشتراک والی 
و معاون مقام والیت، رئیس و اعضای شــورای 
والیتی، رؤســای ادارات دولتــی و غیردولتی، 
علمای دینی، متنفذیــن قومی، قربانیان نقض 
حقوق بشری، استادان دانشگاه ها، اعضای جامعه 
مدنی و جمعی از رسانه ها و دانشجویان، رئیس 
مبارزه با فساد اداری، رئیس کار و امور اجتماعی 
و رئیس شــبکه جامعه مدنــی ضمن صحبت 
درباره این روز به پرسش های اشتراک کنندگان 
پاسخ داده شــد و از کمیسیون مستقل حقوق 

بشر به خاطر تجلیل این روز قدر دانی شد.

دفتر والیتی غور
تجلیل  روز جهانی کودک 

دفتر والیتی غور روز چهار شــنبه مورخ 8 
قوس ۱۳9۶  روز جهانی کــودک را با  برگزاری 
محفلی با حضور رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی 
و غیردولتی، استادان دانشگاه و مکاتب، شاگردان 
و کودکان لیسه های شهر و پرورش گاه مسطوره 

غوری، تجلیل کرد. 

گرامی داشت  روز جهانی اشخاص دارای 
معلولیت در والیت غور

دفتر والیتی غور به تاریخ ۱۴ قوس ۱۳9۶ با 
حضور مردم مرکز ولسوالی لعل و سر جنگل اعم 
از مســئوالن و پرسونل ولسوالی لعل، محکمه، 
ســارنوالی قوماندانی امنیه، معارف، لیسه های 
تحت مرکز ولســولی، دارالمعلمین، دارالعلوم، 
نهادهای جامعه مدنــی، متنفذین و تعدادی از 
معلوالن این ولسوالی  روز جهانی اشخاص دارای 

معلولیت را تجلیل کردند. 

گرامی داشت  روز جهانی حقوق بشر در 
والیت غور

دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان،  شــصت نهمین سالروز جهانی 
حقوق بشر و یازدهمین ســالروز ملی قربانیان 
جنــگ را، در ســرای کرمان ولســوالی لعل و 
ســر جنگل، با حضور مردم این ساحه از اقشار 
مختلف به شــمول مــرد و زن، علما، معلمان، 
متعلمــان، بازاریــان و اهالی قراء جــوار بازار 
کرمان به تاریــخ ۱9 قوس ۱۳9۶ تجلیل کرد.  
مردم کرمان با اســتقبال گرم و پرشور   و اهداء 
شــاخه های گل به تمام کارمندان دفتر والیتی 
غــور  در این برنامه، نشــان دادند کــه نه تنها 
ارزش های بشری را می پذیرند بلکه با دل و جان 
از تحقق این ارزش ها برای برقرای عدالت و صلح 

حمایت می کنند. 

 روز جهانی محو خشونت علیه زنان در 
غور تجلیل شد

دفتر والیتی غور به تاریخ ۱۷ قوس ۱۳9۶ 
 ســالگرد روز جهانی محو خشونت علیه زنان را 
در قریه قزل ولسوالی لعل و سر جنگل با حضور 
بیش از ۱8۰ تن از زن و مرد قریه قزل به شمول 

علما، معلمان و متعلمان گرامی  داشت . 
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دفتر ساحوی ننگرهار
گزارش فوکس گروپ

 بخــش حمایــت از حقوق کــودکان دفتر 
ساحوی جالل آباد  اولین فوکس گروپ با عنوان 
»پیامدهــای ناگوار کارهای ســخت کودکان« 
را )۱۳9۶/۰9/۰2( با حضور داشــت ارگان های 
مرتبطی چون  ریاست عدلیه، قوماندانی امنیه، 
ریاســت کار و اموراجتماعی، شهدا و معلولین، 
معارف، صحــت عامــه، متنفذیــن، جوانان، 
ژورنالیســتان، امورزنان، فعاالن مدنی و امنیت 

ملی  برگزار کرد. 

دفتر والیتی بدخشان
برگزاری کنفرانــس روز جهانی محو 

خشونت علیه زنان 

بخش حمایت و انکشــاف حقوق زنان دفتر 
والیتی بدخشــان کنفرانس »روز جهانی محو 
خشونت علیه زنان«  )دوشنبه، ۷ ماه قوس سال 
۱۳9۶(  را در مرکز ولســوالی شهدا برگزار کرد. 
این کنفرانس با اشتراک بیش از ۱۶۰ تن برگزار 
شد. عالوه بر حضور مقامات و مسئوالن محلی، 
شماری از علما، بزرگان قوم و زنان این ولسوالی 

نیز در آن شرکت کرده بودند.
سخنرانان در این کنفرانس، ضمن صحبت 
در باره  روزجهانی محو خشونت علیه زن، یکبار 
دیگر تعهد سپردند که با دفتر والیتی کمیسیون 
همراه و همنوا بوده و به خاطر محو خشــونت، 
اقدامات الزم را در ســطح جامعه انجام خواهند 

داد.

جلسه آموزشی  نصف روزه برای شماری 
ولسوالی  عالی  کمیســاری  منسوبان  از 

شغنان 
بخش آمبودزمن دفتر والیتي کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر بدخشان، جلسه آموزشی 
نصف روزه را براي ۴۵ تن از منســوبان نیروهای 
امنیتی و دفاعی کمیساری واقع ولسوالی شغنان  

به شمول دو سرباز زن، ولسوالی شغنان والیت  
بدخشــان برگزار کرد. این جلسه آموزشي  روز 
سه شــنبه مورخ ۱۶ عقرب ســال روان، درباره 
»قانون پولیس و قاچاق و اختطاف انســان« در 
تاالر همایش کمیساری والیت بدخشان برگزار 

شد.

برگزاری کنفرانس »حقوق  بشر و مبارزه 
با فساد اداری« 

کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد اداری   به 
مناسب روز جهانی حقوق  بشر و روزملی قربانیان 
نقض حقوق بشر در والیت بدخشان برگزار شد. 
این کنفرانس  روز سه شنبه، 2۱ ماه قوس سال 
۱۳9۶، توسط دفتر والیتی کمیسیون مستقل 
حقوق  بشر در این والیت راه اندازی شد. در این 
کنفرانس با نگرانی از خطرات و پیامدهای ناگوار 
فســاد اداری از جانب دفتر والیتی کمیسیون 
برگزار شــد تــا نگرش جامــع و همه جانبه به 
خاطر جلوگیری و مبارزه با فساد اداری توسط 
تمام نهادها و ســازمان های دولتی و غیردولتی 
این والیت صــورت گیرد. هدف از برگزاری این 
کنفرانس، بررســی اثرات و نتایج مخرب فساد 
اداری بــر وضعیــت حقوق  بشــر و نیز تحلیل 

پیامدهای ناگوار آن خوانده شده است.

دفتر ساحوی کابل
برگزاری کارگاه آموزشــی حقوق بشر 
برای استادان و منســوبان آکادمی ملی 

نظامی کشور

دفتر ســاحوی کابــل در ادامــه برگزاری 
برنامه های آموزشــی برای منســوبان نهادهای 
دفاعــی و امنیتی کشــور، از ۱8 تــا ۱9 قوس 
ســال روان، کارگاه آموزشی مهمی را برای ۳۰ 
نفــر )۶ زن و 2۴ مرد( از جنراالن، اســتادان و 
منســوبان آکادمی نظامی مارشال محمد قیسم 
فهیــم برگزار کــرد. موضوعــات و مطالب زیر 

توســط هماهنگ کنندگان و کارمندان ارشــد 
دفتر مرکزی و ســاحوی کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان برای اشتراک کنندگان 
آموزش داده شــد: معرفی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، آشنایی با مفهوم، نقش 
و مســئولیت های بخش آمبودزمن، آشــنایی 
با مفهوم حقوق بشــر، اصــول و قواعد حقوق 
بشردوستانه بین المللی، منع شکنجه در قوانین 
ملی و بین المللی، منع خشــونت، آزار و اذیت 
زنان براساس اســناد ملی و بین المللی حقوق 
بشر، مکانیزم های حمایتی برای اطفال متخلف 
از قانون، آشــنایی با محکمه جزای بین المللی، 

ممنوعیت قاچاق انسان و مهاجران. 
در ایــن کارگاه برید جنــرال محمد فؤاد، 
قومنــدان اکادمی ملــی نظامی افغانســتان، 
برگزاری کارگاه های آموزشی حقوق بشر توسط 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یک 
کار ارزشــمند و مفید خوانده و از ریاست دفتر 
ســاحوی کابل و رهبری کمیسیون تشکر کرد. 
هم چنین دگروال عبــداهلل عابد، آمر تعلیمات 
وزارت دفاع ملی در محفــل اختتامیه کارگاه، 
با سپاســگزاری از همکاری کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، به خصوص دفتر ساحوی 
کابل بیان داشت که در سال ۱۳9۶ تعداد زیادی 
از منســوبان اردوی ملی توسط دفتر ساحوی 
کابل آموزش داده شده و این برنامه ها در بهبود 
وضعیت حقوق بشر و رعایت حقوق بشر توسط 

منسوبان اردوی ملی خیلی کمک می کند. 

در کنفرانس محلی کاپیسا: حمایت های 
قانونی از اشخاص دارای معلولیت

حسین سیرت 
به مناســبت روز جهانی اشــخاص دارای 
معلولیت کنفرانس محلی توسط دفتر ساحوی 
کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
روز سه شــنبه 2۱ قوس ۱۳9۶ در تاالر والیت 
کاپیسا برگزار شــد. در این کنفرانس مقامات 
محلی والیت کاپیسا و حدود ۱۵۰ تن از اشخاص 
دارای معلولیت، دانشجویان و استادان دانشگاه و 
فعاالن حقوق بشر و جامعه مدنی شرکت کرده 
بوند. هدف از برگزاری این کنفرانس بررســی 
وضعیت حقــوق اشــخاص دارای معلولیت و 
حمایــت از حقوق آنان در والیت کاپیســا بود. 
کنفرانس روز جهانی اشخاص دارای معلولیت با 

سخنان عبدالطیف مراد، والی کاپیسا آغاز شد. 
مولــوی عبدالرحمــان هوتک، کمیشــنر 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان نیز 
در ایــن کنفرانس گفت که حقوق اشــخاص 
دارای معلولیــت در قانــون اساســی، قانــون 
حقوق و امتیازات اشــخاص دارای معلولیت و 
کنوانسیون هایی که حکومت افغانستان به آن ها 
ادامه در صفحه 16
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کابل: د معلولينو د حقونو د 
داد غوښتنې کمېټې د معلولينو 

نړيواله ورځ وملانځله

د روان ۱۳۹۶ کال د ليندۍ ۱۲مه چې د 

ډسمرب له ۳مې او د معلوليت لرونکو د نړيوالې 

ورځــې رسه برابــره ده، د معلوليــت لرونکو د 

حقونــو د دادغوښــتنې کمېټې له خــوا د یو 

مطبوعايت پروګرام په ترڅ کې وملانځل شوه.

د معلوليــت لرونکــو د حقونو لپــاره د داد 

غوښــتنې کمېټه د معلولينو په برخه کې داد 

غوښــتنه کوي، چې د معلولينــو به برخه کې 

فعــال ۱۵ بنســټونه او مــيل او بــني املليل 

موسســې يې غړيتــوب لري او مــرشي يې د 

افغانســتان د برش حقونــو د معلوليت لرونکو 

څانګه پر غاړه لري.

د معلولينو د نړيوالې ورځې په مناسبت په 

جوړې شوې دې مطبوعايت ناسته کې لومړی 

د برش حقونو د خپلواک کميسيون د معلوليت 

لرونکــو د برخې همغــږه کوونکي محمد عيل 

محبتــي د معلولينو د حقونو د داد غوښــتنې 

کمېټې بيانيه ولوسته.

پــه بيانيه کــې راغيل و، چې ســږ کال د 

معلوليــت لرونکو د نړيوالې ورځې شــعار دی 

»د ټولو لپاره د پايېدونکې او انعطاف منونکې 

ټولنــې په لــور« او دغه کميټه ټولــو معلوليت 

لرونکو ته د دې ورځې مبارکي ورکوي.

کندهار: د ښځینه سواد زده کړې 
کورس له شاملینو رسه د پوهاوي 

غونډه وشوه
د روان۱۳۹۶ کال د لیندۍ پر ۱۶مه نېټه 

د کندهار ســیمه ییز دفرت د ښــځو د حقونو د 

پراختیــا څانګې د اســالم له نظره د ښــځو د 

نفقــې د تامین او ښــځو رسه د تاوتریخوايل د 

مخنيــوي قانون په هکله د ســواد زده کړې د 

کورس په ټولګي کې د پوهاوي غونډه وکړه.

د غونډې په پيل کې د کورس مســئولې د 

پیل وینا پر مهال د ســیمه ییز دفرت مننه وکړه 

چې تــل یې د دې کورس له شــاملینو رسه د 

بــرش حقونو د پوهاوي پــه برخه کې همکاري 

کړې.

کندهار: د معلولیت لرونکو 
انساين کرامت ته د درناوي په 

موخه  د دادغوښتنې غونډه 
وشوه

دروان ۱۳۹۶  ل کا ل دلیندی دمیاشتی 

پــه )۸ ( نیټــه دافغانســتان دبــرشی حقونو 

دخپلــواک کمیســیون  دکندهار  ســیمه ییز 

دفرت دمعلولیت لرونکو کســانو دبرشی حقونو 

څخه دحامیت دڅانګی په مټ په کندهار کی 

دداد خواهی)عدالت غوښتنی( دټولنی دغړو، 

په کندهار کی دپروډکشــنونو  او درسنیو دیو 

شمیراســتازورسه دبرشی حقونو دســیمه ییز 

دفرت  دکنفرانســونو په تاالر کی  دداد خوهی 

غونډه جوړه شوه.

کندهار: په ډنډ ولسوالۍ کې د 
معلوليت لرونکو نړیواله ورځ 

وملانځل شوه
د۱۳۹۶ ملریــز کال د لینــدۍ میاشــتې 

پــر ۱۴مه د کندهار ســيمه يیز دفــرت له خوا 

د کندهــار په ډند ولســوالۍ کې د ډســامرب 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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درېيمــه، د معلوليت لرونکــو نړیواله ورځ د يو 

ورځنــي کنفرانــس په ترڅ کــې د )۱۰۰( تنو 

ګډنوالو په ګډون وملانځل شــوه، چې د يادې 

ولسوالۍ د وليس شــورا غړيو، قومي مرشانو، 

مدين فعاالنو، علام کرامو، د رســنيو استازو او 

عامو خلکو پکې ګډون کړی و.

په پیل کــې د کندهار د ســيمه ييز دفرت 

د معلوليت لرونکو د څانګې مســئول صاحب 

زاده نــاالن د همــدې ورځــې د تاریخچې او 

اهميــت، د معلوليت لرونکو د برشي حقونو پر 

عمومي وضعیت او د کميسیون د فعالیتونو په 

تړاو چــی د معلوليت لرونکو د برشي حقونو د 

مالتړ په موخه يې تررسه کړي دي، د کنفرانس 

ګډونوالو ته معلومات ورکړل.

کندهار: د ماشومانو د حقونو د 
نړیوال پیوستون ورځ کنفرانس 

په لړ کې و ملانځل شوه

نړیوالــې  نوامرب۲۰مــه د ماشــومانو د  د 

ورځــې رسه بر ابره ده، چې د ســويل لودیځې 

حــوزې د برشي حقونو د ســيمه ييــز دفرت له 

خوا د کندهار د پنجوایي ولســوالۍ د شمس 

الدیــن کاکړ لېســې د غونډو په تــاالر کې د 

يادې ولسوالۍ د دولتي چارواکو، دیني علامو 

کرامــو، د ولســوالۍ شــورا دغړو، ښــونځیو د 

زده كونكو، ښــوونکو، د ماشومانو د والدینو او 

رسنيو د لســګونو تنو په برخې اخيستنې رسه 

وملانځل شوه.

کندهار: ښځو رسه د تاوتریخوايل 
د مخنیوي نړیواله ورځ د یو 

کنفرانس په ترڅ کې وملانځل شوه
د روان ۱۳۹۶ کال د لینــدۍ ۴ مه چې د 

نوامرب له ۲۵مې او ښــځو رسه د تاوتریخوايل 

د مخنیــوي د نړیوالــې ورځــې رسه برابره ده، 

د کندهار ســيمه ییز دفرت له خوا د یو شــمېر 

فرهنکــي  او  علمــي  اســتازو،  ادارو  دولتــي 

شخصيتونو د مدين ټولنې د غړيو دیني علامو 

کرامو او د رســنیو د یو شمېر استازو په ګډون 

رسه د یو کنفرانس په ترڅ کې وملانځل شوه.

کندهار: د سیمه ییز دفرت کاري 
ټیم زابل والیت ته کاري سفر وکړ

د روان ۱۳۹۶ کال د لیندۍ میاشــتې پر 

)۱۸( نېټه د کندهار سیمه ییز دفرت کاري ټیم 

چې د برش حقونو د څارنې، د حقوقي تعلیامتو 

د څانګې، د ماشــومانو د حقونو د سیمه ییزې 

څارنــې د برخــی کار کونکــي، د امبودزمــن 

څانګې کارکونکو د برشي حقونو په برخه کې 

د یــو لړ فعالیتونــو د تر رسه کولــو  لپاره زابل 

والیت ته سفر وکړ.

کاري ټیم په زابل کې د ميل اردو د دوميې 

لوا له یو شمېر منسوبینو رسه د برش حقونو په 

هکله درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړ او هم یې 

د بــرش حقونو نړیواله او د جګــړې د قربانیانو 

ميل ورځ د یو کنفرانس په ترڅ کې وملانځله.

کندهار: د ښځو د حقونو د 
پوهاوي دوه غونډې جوړې شوې

د روان ۱۳۹۶ کال د لړم پر ۲۳ او ۲۴ نېټو 

پــه ټولنه کې د برش حقونو په تــړاو د کندهار 

د سپین بولدک ولسوالی د دولتي روغتون له 

کار کونکو او ښــځینه مراجعینو رسه د قلعه نو 

کيل کې او د یو شــخيص کلنیک د کارکونکو 

او ښــځینه مراجعینو رسه په نوي کيل کې په 

جال، جال توګه د پوهاوي غونډې جوړې شوې.

د يادو ادارو د مســولئنو وینــاوې واورېدل 

شوې او بيا له اجنډا رسه سم اړوند موضوعات 

د ټريرنانو له خوا په ښــه توګه تدريس شــول، 

ګډونوالو هــم فعال ګډون درلــود او د نظرونو 

تبادله وشوه.

کندهار: له تښتونې او قاچاق 
څخه د ماشومانو د خوندیتوب په 

تړاو د پوهاوي غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۶ کال د لینــدۍ میاشــتې 

پــر ۱۵مه نېټه د کندهار د ســیمه ییز دفرت د 

ماشومانو د حقونو د مالتړ څانګې د کندهار د 

پولیسو اکاډمۍ له )۵۲( تنو افرسانو او رستیرو 

رسه د تښــتونې او قاچاق څخه د ماشومانو د 

ژغورنې په تړاو د پوهاوي غونډه وکړه.

کندهار: له ګدايي څخه د 
ماشومانو د ژغورنې په تړاو د 

پوهاوي غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۶ کال د لینــدۍ میاشــتې 

پــر ۱۱مه نېټه د کندهار ســیمه ییــز دفرت د 

ماشــومانو د حقونــو د ودې او پراختیا څانګې 

په کندهار ښــار کې د فــراه والیت د پرچمن 

ولســوالۍ د خلکو د قومي شورا د ۳۱ تنو غړو 

رسه د يادې شــورا په مرکز کې د ماشومانو په 

وســیله د ســوال کولو د مخنیوي پــه هکله د 

پوهاي غونډه وکړه .

کندهار: د برش حقونو مدافعانو 
رسه درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو

پــر  لینــدې  د  کال   ۱۳۹۶ روان  د 

)۱۳،۱۴،۱۵( نېټو په کندهار کې د کميسيون 
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د سیمه ییز دفرت د حقوقي تعلیملتو څانګې په 

کندهار کې د برش حقونو له )۲۳( تنو ښــځینه 

او نارینــه مدافعانو رسه )د برش حقونو په تامین 

کې د برش حقونو د مدافعانو درول( تر رسلیک 

الندې د کندهار د ســیمه ییز دفرت دغونډو په 

تاالر کې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ جوړ شو.

زابل: د ميل اردو له یو شمېر 
منسوبینو رسه درې ورځنی 

روزنیز ورکشاپ جوړ شو

د روان ۱۳۹۶ کال د لیندۍ میاشــتې له 

۱۹ څخه تــر ۲۱ نیټې په زابــل والیت کې د 

)۲۰۵( اتــل قــول اردو  د دوميې لوا  له )۳۰( 

تنو افرسانو او برید مالنو رسه د ميل او نړیوالو 

قوانینــو د پــيل کېدو پــه هکلــه د امبودزمن 

څانګې له خوا د حقوقي تعلیامتو په همکارۍ 

درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو.

زابل: د برش حقونو د نړیوالې 
ورځې په تړاو کنفرانس جوړ شو

د روان ۱۳۹۶ کال د لندۍ پر ۲۱مه نېټه 

د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون د سویل 

لودیځې حوزې د سیمه ییز دفرت له خوا د زابل 

والیت د ښــاروالۍ د غونډو په تاالر کې د برش 

حقونو د نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو 

د مــيل ورځې په مناســبت د بــرش حقونو او 

اداري فســاد رسه د مبارزې تر رسلیک الندې 

یو ورځنی کنفرانس د دولتي ادارو د رییسانو، 

مدين ټولنــې، قومي مرشانــو او دیني علامو 

کرامو او د رسنیو د استازو په ګډون تررسه شو.

هلمند: د رسنیو استازیو رسه 
څلورمه ربعواره غونډه و شوه

د بــرشي حقونــو خپــواک کمیســیون د 

هلمند والیتي دفرت د ښوونې او روزنې څانگې 

د ۱۳۹۶ ملریــز کال د لړم پر ۲۵ مه د هلمند 

والیت د رسنيو له ۲۰ تنو استازیو، خربیاالنو او 

د اطالعات و فرهنگ رئیس او د والیت خربیال 

په گډون څلورمه ربعــواره غونډه د دې دفرت د 

غونډو په تاالر کې وکړه.

د کونړ والیت معلولین: مونږ 
یواځې د معلولینو د قانون تطبیق 

غواړؤ او بس!

د روان ۱۳۹۶ کال د لينــدۍ پــر ۱۲ مه 

نیټــه، په ختیځ کــې د برش حقونــو خپلواک 

کمیســیون ســیمه يیز دفــرت په کونــړ کې د 

معلولیــت لرونکــو وګــړو د حقونو په تــړاو یو 

ورځینې کنفرانس رابللی و، چې په کې د کونړ 

والیت وايل وحیدالله کلمیزي رسبیره د دولتي 

ادارو مسوولینو، مدين فعاالنو، قومي مرشانو، 

معلولینو او ژورنالستانو ګډون کړی و.

د کونړ وايل ښاغيل کلیمزي د کمیسیون 

مننه وکړه، چې د ټولنې د یو رضر منونکي قرش 

د حقونو لپاره غونډې جوړوي، ښاغيل کلیمزي 

زیاتــه کړه: همدا قــرش دی چــې د هیواد په 

دفــاع کې يې د خپل وجود خواږه غړي نظرانه 

کړي، بایــد د دوي قربانېو تــه درناوي ويش. 

نوموړي غوښــتنه درلوده چې معلولین بايد په 

ناوړو نومونو ياد نه يش او ژمنه يې وکړه چې د 

معلولینو پر وړاندې پرتو ستونزو د حل په موخه 

به د خپل وس په اندازه اقدمات تررسه کوي.

ګردېز: د برش حقونو له مدافعانو 
رسه بل درې ورځنی ورکشاپ پلی 

شو
د بــرش حقونو د مــد افغانو لپــاره د عامه 

پوهــاوي دویم درې وځنی ورکشــاپ د ګردېز 

ســیمه يیز دفرت لــه خــوا  روان ۱۳۹۶ کال د 

لینــدۍ له ۱۳مــې څخه تر ۱۵مــې نېټې د 

خوست او پکتیا والیت له ۱۵ تنو رسه جوړ شو.

لومــړی د ګردیز ســیمه يیز دفــرت رییس 

پوهنیار نوراحمد شهیم د ښه راغالست وینا تر 

څنګ د برش حقونو د مدافعانو پر مسئولیتونو 

لنډې خربې وکړي، وروسته د ګردېز سیمه يیز 

دفرت د ښوونې او روزنې څانګې مسئول سیف 

الرحمــن نیــازي لومړۍ موضــوع چې د برش 

حقونو د مفاهم ؤ، وړاندې کړه؛ ښاغيل نیازي 

په خپل پرزنټیشن کې په عمومي کچه د برش 

حقونو پر منځته راتــګ، د برش حقونو په معنا 

او مفهــوم او د برش حقونو پر وړاندې په شــته 

ستونزو او ننګونو خربې وکړې.

پکتيا: د رسنیو استازي او 
مسئولین وايي معلوماتو ته 

الرسسی نه لري 
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ګردېز ســیمه يیز دفرت د برشي 

حقونــو د روزنې او پراختیــا څانګې  د ۱۳۹۶ 

کال د لینــدۍ د میاشــتې پر ۲۱مــه نېټه د 

پکتیا والیت د رسنیو له مسئولینو رسه د هغوی 

ستونزو ته د رسیدو په موخه د همغږۍ غونډه 

وکړه.

په پيل کې له ګډونوالو وغوښتل شول چې 

خپلې کاري ســتونزې په ګوته کړي او وورسته 

يې د حل الرې وړانديز کړي.

د غونډې ګډونوالــو وړانديزونه وکړل، چې 

دولــت دې د ژورنالیســتانو د ژوند خوندیتوب 

تــه پاملرنه وکــړي او د دوی امنیت دې تامین 

کړي. د برشي حقونو خپلواک کمیسیون دې 

د رسنیو ســتونزې په جدي توګه وڅیړي او له 

اړوندو ادارو رسه یې دې د یوې غونډې په ترڅ 

کې مطــرح کړي. په پکتیا والیــت کې دې د 

برشي حقونو اړوند عامه پوهاوی او ژورنالیستانو 
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ته د مسلکي کورســونو او ورکشاپونو په تررسه 

کولو کې زیاتوالی رايش. ژورنالیســتان دې د 

غلطو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي او موضوع 

دې هــر اړخیزه وڅیړي او وروســته دې یې له 

ټولیزو رســنیو خپره کړي. ژورنالیستان دې د 

ټولنې ارزښتونه په پام کې ونیيس او د آوازو پر 

بنسټ دې راپورنه نه جوړوي.

ګردېز: د ښځو  د ستونزو د حل 
په موخه رضاکار ګروپونه جوړ 

شول 

په پکتیا والیت کې د ابرار موسسســې له 

لوري د ۱۳۹۶ کال د لړم میاشــتې په ۲۴ مه 

نیټــه د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانســتان 

د بــرشي حقونو خپلواک کمیســیون د ګردیز 

سیمه ایز دفرت د ښــوونې او روزنې څانګې په 

همکارۍ د ښــځو د ســتونزو د حــل په موخه 

رضاکارانه ګروپونه جوړ شول .

خوست : د وسلوالو شخړو او 
ترورزیزم له قربانیانو څخه د 

مالتړ ميل تحقیق د فوکس ګروپ 
غونډه و شوه

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ګردېز سیمه يیز دفرت د وسلوالو 

شخړو او تروریزم له قربانیانو څخه د مالتړ ميل 

تحقیق د عامه اســتامع غونــډې په تعقیب، د 

روان ۱۳۹۶ کال د لینــدۍ پــر ۱۴مه نېټه د 

خوست  والیت د یو شمیر دولتی او غیر دولتي 

ادارو له مسئولينو او د مدين ټولنې له استازو 

رسه د یاد تحقیق د فوکس ګروپ غونډه وکړه .

خوست: د لویې څارنوالۍ 
چارواکي وايي په نوي سرتاتیژیک 

پالن کې جنډر په پام کې نیول 
کیږي

د لویــې څارنوالۍ چارواکــي وايي چې د 

یادې څارنوالۍ په نوي ســرتاتیژیک پالن کې 

یادې موضوع ته ارزښــت ورکړل شوی او دغه 

څارنوايل ژمنه کوي چې په نوي ســرتاتيژيک 

پــالن کې به په پوره توګــه دغه موضوع په پام 

کې ونیول يش.

دغه خربې په خوســت والیت کې د لویې 

څارنوالــۍ د پالن آمر بالل شــینواري په هغه 

دوه ورځني ورکشاپ کې وکړې چې په جنوب 

ختیــځ زون کې د عديل او قضايي ارګانونو له 

مسئولینو رسه د خوست والیت د ښاروالۍ په 

تاالر کې د ۱۳۹۶ کال د لیندۍ میاشــتې په 

۱۴ او ۱۵ نیټه جوړ شوی و.

د کامې ولسونه: د ښځو پر 
وړاندې تاوتريخوايل د مخنيوي 
په برخه کې به هر راز همکاري 

وکړو

د روان ۱۳۹۶ کال د لينــدۍ پر ۵مه نېټه 

د برش حقونو خپلواک کميسيون، د جالل اباد 

ســيمه ييز دفرت د خپل کاري پالن له مخې د 

ښــځو پر وړاندې د تاوتريخوايل نړيواله ورځ د 

کامې ولســوالۍ په انګړ کــې ((راځې چې د 

ښــځو پر وړاندې تاوتريخوايل ته نه ووايو)) تر 

عنوان الندې د يو ورځني کنفرانس په ترڅ کې 

وملانځله.

پــه يــاده غونــډه کــې د کامې ولســوال 

عطالرحمن هډوال او د کميســيون سيمه ييز 

دفرت اســتازؤ رسبريه د يادې ولسوالۍ امنيې 

قومنــدان، قومي مرشانــو، مــدين فعاالنو، د 

دولتي او نادولتي ادارو مســؤلينو، ښځينه زده 

کوونکو او يو شمري ځوانانو  ګډون کړی و.

د برشي حقونو مدافعني: 
کميسيون مو بايد د حقونو د 

خونديتوب لپاره په نړيواله کچه 
عدالت غوښتنه وکړي

د جــالل ابــاد ســيمه ييــز دفــرت د برش 

حقونو مدافعينو لپاره دوه پرله پســې ښــوونيز 

ورکشــاپونه جــوړ کړل، چــې په کــې د کنړ، 

ننګرهار، لغامن او نورســتان واليتونو ۴۰ تنو د 

برش حقونو مدافعينو ګډون کړی و. 

په پرانســتې وينا کې د ســيمه ييز دفرت د 

تعليامتو څانګې مســؤل د ورکشاپ په اهدافو 

خــربې وکړي او ويــې ويل، چې د ورکشــاپ 

موخه د برش حقونو د مدافعينو د پوهاوي کچه 

لوړول او د دوی کاري خونديتوب دی.

د جنګ د قربانيانو ميل او د برش 
حقونو اعالميې د تصويب نړيواله 

ورځ وملانځل شوه

د ننګرهــار پوهنتون پــه ايډيټوريم کې د 

برشي حقونو خپلواک کميســيون جالل اباد 

ســيمه ييز دفرت له لورې )بــرشي حقونو او د 

اداري فســاد رسه مبارزه( تر عنــوان الندې د 

جنــګ د قربانيانو او دبــرش حقونو اعالميې د 

تصويــب نړيوالــه ورځ وملانځل شــوه. په ياده 

ملانځغونډه کې د پوهنتون اســتادانو رسبريه 

د مختلفو پوهنځيــو محصلينو چې تعداد يې 

۲۵۰ تنو ته رسيدو ګډون کړي وه.

غونــډه د ســيمه ييــز دفــرت د مــرشې په 

پرانستې وينا پيل شوه، آغيل صربينه حميدي  

په تريه يو ليســزه کې د پوهنتون ادارې رسه د 

کاري اړيکــو په اړه معلومات رشيک کړل او دا 

يې د برشي حقونو د السه راوړنو يو بيلګه وبلله.

کنړ: په څوکۍ ولسوالی کې د 
ماشومانو نړیواله ورځ وملانځل 

شوه
عبیدالله امیری

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون، د جالل آباد ســیمه يیــز دفرت د 
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او همغــږۍ د هوکــړه لیک په اړه دوه ســاعته 

تعقیبي ناسته د ميل اردو د ۲۰۱ سېالب قول 

اردو په قومندانۍ کې وشوه.

په دې ناسته کې د ۲۰۱ سېالب قول اردو 

قومندان ډګر جــرنال محمدزمان )وزیري(، د 

ميل دفاع وزارت د حقــوق رئيس برید جرنال 

محمــد صابر)حکیمــی(، د ميل دفــاع وزارت 

د اســتناف محکمــې ریئــس ډګــروال زمری 

)راســخ(، د۲۰۱  ســېالب قــول اردو حقوقي 

مشاور جګړن عنایت الله او د یادې قول اردو د 

مختلفو ادارو امرینو ګډون درلود.

لغامن: د ميل اردو منسوبينو رسه 
ښوونيز ورکشاپ جوړ شو

په ختيځ کې د افغانســتان د برشي حقونو 

خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفرت د آمبودزمن 

څانګــې د ختیځــو والیتونــو د ۲۰۱ ســیالب 

قول اردو د لغامن والیــت د اولې پلې لوا اړوند 

د څلــورم مالتړیز کنــډک ۳۰ تنو عــايل رتبه 

منســوبینو ته د روانې قوس میاشتې پر ۱۹ او 

۲۰ نېټه دوه ورځنی ښوونیز ورکشاپ جوړ کړ.

د یاد کنــډک قومندان ډګروال بســم الله 

د کمیســیون په دایر شــوي ورکشاپ خوښي 

وښوده او هيله يې وښوده، چې ورته ورکشاپونه 

د یاد کنډک نــورو جنګي قطعاتو ته هم په پام 

کي ونیول شــی، څو د بــرش حقونو د زده کړې 

له مخې د برشي رسغړونو په مخنیوي کې موثر 

متام يش. ورکشاپ د تصدیق پاڼو په ویش پای 

ته ورسید.

لغامن: خربیاالنو رسه روزنیز 
ورکشاپ او د رسنیو له استازو 

رسه ربعواره غونډه
د افغانســتان د بــرشی حقونــو خپلواک 

کمیســیون د جــالل آباد ســیمه ایــز دفرت د 

تعلیامتــو څانګه د لغامن والیــت د خربیاالنو 

او رســنیو له اســتازو رسه د 1396 ملریز کال 

د لړم میاشــتی په 24 او 25 نیټه دوه ورځنی 

روزنیز ورکشــاپ او هم خپله ربعــواره غونډه د 

لغامن والیت د ښــځینه خربیاالنو د ټولنی په 

تاالر کی د 35 خربیاالنو او رسنیو د استازو په 

حضور کی تررسه کړ.

ماشــومانو د حقونو د مالتړ او پراختیا څانګې 

د نوامــرب ۲۰مــه چــې د ماشــوم د نړیوالــې 

ورځــې رسه برابره ده د کنړونو والیت د څوکۍ 

ولسوالۍ د غونډو په تاالر کې وملانځله.

پــه پروګــرام کې پــه ختیځــو والیاتو کې 

د ســيمه ييــز دفــرت رییســې آغلــې صربینه 

حمیدي، د څوکۍ ولســوال، امنیه قوماندان، 

د ابتداییه محکمی رییــس، څارنوال، علاموو 

شورا، کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو 

چارو ریاست اســتازو، قومي مرشانو، د مدين 

ټولنې اســتازو، رسنیو او د څوکۍ ولسوالۍ د 

ښوونځیو زده کوونکو ګډون درلود چې د برخه 

والو شمېر يې ۱۰۰ تنو ته رسېده.

جالل آباد: د ۲۰۱ سېالب قول 
اردو اړوند د څلورمې پياده لوا 

منسوبينو رسه ورکشاپ جوړ شو

د افغانســتان د بــرشی حقونــو خپلواک 

کمیســیون، د ختیځو والیاتو سیمه ایز دفرت، 

د آمبودزمن څانګی لخــوا د دختیځو والیتونو 

د ۲۰۱ ســیالب قــول اردو اړوند پــه ننګرهار 

والیت کی د څلورمی پیــاده لوا ۳۰ تنو عالی 

رتبه منســوبینو ته د لړم د میاشــتی پر ۱۵ او 

۱۶ نېټو د یادی لوا د کنفرانسونو په تاالر کی 

ښوونیز ورکشاپ ورکړل شو.

ننگرهار
ښځینه پولیس او د برشی حقونو 

ځواکمنتیا.
د افغانســتان د بــرشی حقونــو خپلواک 

کمیســیون، د ختیځو والیاتو سیمه ایز دفرت، 

د آمبودزمــن څانګی لخــوا د د ننګرهار والیت 

د امنیی قومندانی ۳۲ تنه ښــځینه پولیســو 

او افیرسانو ته دوه ورځینی ښــوونیز ورکشــاپ 

ورکړل شو. 

جالل آباد: د ۲۰۱  سېالب قول اردو 
وايي په هر حالت کې به د برش 

حقونو رعایت کوي
د روان ۱۳۹۶ کال د ليندۍ پر ۲۲مه نېټه 

له امنیتي او دفاعی ځواکونو رسه د همکارۍ 

الحاق کرده اند، تضمین شده است. آقای هوتک 
تأکید کرد که حکومت مکلف است تا براساس 
قوانین داخلی و کنوانسیون هایی که به آن ملحق 
کرده، به نیازمندی های اشخاص دارای معلولیت 

توجه جدی کند. 
محبتــی،  علــی  کنفرانــس  پایــان  در 
هماهنگ کننده بخش اشخاص دارای معلولیت 
ایــن کنفرانس را جمع بندی کــرد و گفت که 
روز جهانــی اشــخاص دارای معلولیت در اکثر 
کشورهای جهان تجلیل می شود و شعار امسال: 
گذار به سوی جامعه پایدار و انعطاف پذیر برای 

همه است. 

دفتر ساحوی بامیان
حقوق  جهانی  روز  کنفرانس  برگزاری 

بشر و مبارزه با فساد اداری 

بخــش آموزش دفتر ســاحوی بامیان، روز 
دوشــنبه مورخ ۱۳9۶/۰9/2۱ کنفرانســی با 
اشــتراک 8۰ نفر از جمله ولســوال، اســاتید 
دارالمعلمین، معلمــان ، نهادهای جامعه مدنی 
و فرهنگی، را در ولســوالی پنجاب برگزار کرد. 
آقای پناهی ولســوال پنجاب با ابــراز قدردانی 
ازکمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان به 
ویژه دفتر ساحوی بامیان که زمینه ساز برگزاری 
این محفل بود، بیان داشــت: »افغانستان نیز از 
قربانیان جنگ های تحمیلی در ادوار مختلف و 
در سطح گسترده بوده و شاهد نقض های حقوق 
بشــری مردم و قربانیان آن توسط دولت است 
و نیازمند برقراری دموکراســی و تأمین عدالت 
اســت«. هم چنین آقای تقدسی به نمایندگی 
از شــورای علمای پنجاب درباره فساد اداری از 
منظر دین اســالم صحبت کرد و اشاره داشت: 
»فساد پیشــگان از جمله کســانی اند که عدل 

خداوندی را زیر پا میکنند.«

ادامه از صفحه 11

فعالیت های حقوق بشری...
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برشي حقونه، له نوم يې څرګندېږي چې د 

خلکــو له پاره به کار کوي، ټول برشي حقونه به 

څاري او له مسولو چارواکو به يې پوښتنه کوي. 

د ډسمرب لسمه د برشي حقونو نړيواله ورځ ده. 

دغه ورځ د خپل ارزښت له کبله په ټوله نړۍ کې 

منانځل کېږي او په ټوله نړۍ کې دې ورځې ته 

د ډېر ارزښــت په سرتګه کتل کېږي. دغه اداره 

د ماشــومانو او مېرمنو حقونو، اجباري ودونو، د 

خلکو د شکنجو او د ټولنې د هر پاړکي د حقوقو 

د نه ورکول کېدو پر مهال په غږ پورته کولو او له 

اړوندو بنسټونو څخه د دوی د حقونو په ترالسه 

کولو مسوله ده.

د افغانستان د برشي حقونو کميسيون هم 

هــر کال دا ورځ منانځــي، رسه له دې چې دې 

هېواد کې هره ورځ برشي حقونه تر پښو الندې 

کېــږي او هره ورځ ناحقه وژنې او ځورونې روانې 

دي، جنګي مجرمني هم ازاد ګرځي ان دا چې 

د دولتي چارواکو له لوري جنګي مجرمينو ته تر 

قربانيانو ډېر ارزښــت ورکــول کېږي او د برشي 

حقونو ورکول او پالل له ګڼو ســتونزو رسه الس 

او ګرېوان دي. بايد الس او ګرېوان وي، په هغه 

ملــک کې چې ډېــری لوړپــوړي چارواکي يې 

جنګي مجرمني وي، هلته بــه عدالت څه ډول 

پلــی يش او د مظلوم اواز به څــه ډول واورېدل 

يش، پرته له دې چې  نور هم مظلوم په رس رس 

ووهل يش بله کومه چاره به ترې ترالسه نه يش. 

په داسې يوه هېواد کې د عدالت له پاره مته لرل 

او د هرچا حقونه پالل بې ځايه مته ده.

په افغانستان كې هم  د برشي حقونو نړيواله 

ورځ په داســې حال كې منانځل كېږي چې د 

برشي حقونو ټينگښــت له گڼو ستونزو رسه مخ 

دی، دلته هره ورځ له مېرمنو رسه زړه بوږنوونکي 

ظلمونه کېږي، دلته ماشــوم اړ ويســتل کېږي 

چې درانه او د ده له توانه لوړ کارونه وکړي، دلته 

جنګي مجرمني اوس هم له خلکو باج اخيل او 

په خلکو چپه مېچنې ګرځوي، دلته تر اوسه هم 

له نجلۍ نه پوښــتل کېږي چې له چا رسه واده 

کوي او په هغــه کورنۍ کې چې مور او پالر يې 

ورته ټاکلې په واده کولو خوښه ده کنه.

د برشي حقونو تر ټولو لویه ځانګړنه او ارزښت 

دا دی چې دوی تر قبيلې، سيمې، رنګ، نژاد، 

عقيــدې او مذهب، ژبې او نــورو توپريونو پورې 

برشي حقونه
او زموږ حال

حبیب وقار
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تړيل نه دي، دې ټولو توپريونو ته نه وايي او هڅه 

کوي چې يوازې انسانيت ته درناوی ولري، دوی 

ټولو انسانانو ته په يوه سرتګه ګوري او د هر چا له 

پاره يې پرېکړه او نظر يو دی.

موږ راځو د برشي حقونو هغې برخې ته چې 

په افغانســتان کې زړه بوږنوونکې پېښې لري او 

هر افغان يې له کچې ډېر ځپلی، په دې هېواد 

کې به داســې کورنۍ چې لــه جنګي جنايت 

اغېزمنــه نه وي لږ پيدايش، خــو نورې اکرثيت 

کورنۍ له جنګي جنايتونو اغېزمنې دي او په يو 

نه يو ډول يې له جګړو رضر ليدلی، زموږ د جګړو 

ډېري قربانيان په بد حالت کې ژوند تېروي. 

څه وخت وړاندې خربونه خپاره شول چې د 

ارزګان په ترينکوټ کې جنګي قربانيانو الريون 

کړی او د خپلو حقونو غوښتنه يې کړې وه، دوی 

ته يتيــامن او کونډې ورپاتــې دي او ډېری يې 

داسې کورنۍ دي چې له کچې ډېرې بې وسه 

او بې کســه دي، خو له دومره ستونزو رسه رسه، 

دوی ته هغه  ټاکل شــوی حق هم په سمه توګه 

نه رسېږي بلکې ټول يا ډېره برخه يې سيمه ييز 

زورواکي اخيل او دوی بېرته تش الس کورونو ته 

ځي.

د ترينکوټ اوسېدونکي ۶۰کلن دادمحمد 

رســنيو رسه په  خــربو کې وويل چــې زوی يې 

اغامحمد د ترينکوټ د تېر کال په خونړيو جګړو 

کې شــهيد شو، د شــهيد زوی کونډه مېرمن او 

درې واړه اوالدونــه يې له لــوږې مري خو دولت 

چې د شــهيدانو کورنيو ته کومې پيسې حواله 

کــړې نه يې ورکوي او په ســيمه کې يې چې د 

کونډو او يتيامنو له پاره کومې مرستې رايش هم 

يې ســيمه ييز زورواکي وړي او دوی ته کوم څه 

نه پاتې کېږي: 

»زموږ ســتونزو ته هېڅ کله هم کومې ادارې 

نــه دي کتــيل، څومــره مو چې ځــوروی يش، 

همدومره مو ځوروي، څه وخت وړاندې مو کيل 

ته د بېوزلو، کونــډو او يتيامنو له پاره غنم او نور 

مواد راغلل، خو تري تم شــول، غريب ونه ليدل 

او بلــه ورځ د بېوزلــو خوراکي توکي په بازار کې 

پلورل کېدل.«

دا يوازې د دادمحمد کورنۍ نه ده، دلته په 

سلګونو کورنۍ له ورته ستونزو رسه مخ دي چې 

نه يې دولت، نه برشي حقونه او نه يې هم کومه 

بله خرييه او نړيواله اداره غم خوري، دوی تل له 

بېوزلــۍ او ناچارۍ کړېږي او تل لــه ډول ډول 

ستونزو او مشکالتو رسه مخ دي، خو داسې کوم 

څوک نه پيداکېږي چې په ټپ يې پټۍ کېږدي 

او تر الس يې ونييس.

د لوګر واليت اوســېدونکی عبیدالله شمس 

چــې د دولت او مخالفينو تــر منځ د جګړې په 

ترڅ کې يې دوه وروڼه شهيدان شوي، له دولت 

غواړي چې د ســولې له پاره جدي کار وکړي او 

نــور د دې ورانوونکې جګړې ټغر د تل له پاره له 

هېواد څخه ټول کړي:

»موږ هېڅ کله هم د جګړې پلوي نه يو، موږ 

سوله غواړو نور مو ټول هېوادوال له جګړو ستړي 

شــوي دي، تېر کال مې دوه وروڼه په جګړه کې 

شهيدان شول، زما په څېر په دې هېواد کې په 

زرګونو کورنۍ دي چې خپل ګران عزيزان يې له 

السه ورکړي دي.«

خلک د بــرشي حقونو لــه ادارې هم ګيله 

لــري، دوی په دې اوولس کالــه کار او فعاليت 

کې د افغانستان د جنګي مجرمينو ليست خپور 

نــه کړ او نه يې هم خلکو ته ور وپېژندل، رسه له 

دې چــې ټول خلک يې پېژين خــو بيا هم هر 

کار بايــد له خپلې ټاکلې ادارې او اصويل الرې 

تــررسه يش. مجرمني ورځ تر بلې تیار، چاغ او د 

نور فساد له پاره نور هم زړور شول.

زمــوږ په هېواد کې لــه ۲۰۰۱مېالدي کال 

را وروســته د ســيايس او اجتامعــي نظريې په 

بدلــون او د نــوي نظام په راتــګ رسه د برشي 

حقونو رعايت ته الره اواره شــوه او برشي حقونو 

ته درناوی د دولت له مهمو تګالرو څخه شو چې 

دولتــي او ملکي وګړي به د خلکــو ټولو برشي 

حقونو ته ډېر ارزښت ورکوي.

له همدې کبلــه په هېواد کې په لســګونو 

بــرشي ادارو خپل فعاليتونه پيل کړل چې ال تر 

اوســه هم دغه د برشي حقونو مدافع سازمانونه 

پــه کار بوخت دي او هڅــه کوي چې خلک په 

خپلو برشي حقونو پوه يش، دولت او ادارې هم 

په دې برخه کې فعاليت ته وهڅوي، خو دا چې 

دولــت څومره پر خپلــو دې ډول فعاليتونو کې 

پيــاوړی دی او څومره يې د خلکو برشي حقونو 

ته درناوی کړی، څرګنده ده چې برشي حقونه 

الهم له ســتونزو رسه مخ دي، دولت او د برشي 

حقونو مدافع بنســټونه چــې د خلکو د برشي 

حقونو ساتنه وکړي او دوی له خپلو برشي حقونو 

خرب کړي خو له بده مرغه چې په دې چاره کې 

بريايل نه دي او تر اوســه يې د پام وړ څه نه دي 

کړي.

څومره چې موږ په ســيمو کــې وينو تر ټولو 

ډېر د برشي حقونــو ماتوونکي او برشي حقونه 

تر پښو الندې کوونکي هم همدا دولتي ځواک 

دی، دولتي ډېری نظامي ځواکونه ډېری وخت 

د برشي حقونو تر پښو الندې کوونکي بلل شوي 

دي، دوی د دولت د يو مخالف کس د له منځه 

وړلــو له پــاره کيل وران کــړي، د مظلومو او بې 

وزله وګړو کورونه يې په راکټو ويشــتيل او ډېری 

وخت يې د يوې سپږې له پاره بشپړ پوستني ته 

اور اچولی. دوی برشي حقونو او نورو قوانينو ته 

يوازې د شعار په ډول کتيل او يوازې يې پېژنديل 

دي، خو د عميل کولو له پاره يې هېڅ ډول هوډ 

هم نه دی کړی.

د دولتــي نظامي ځواکونو له لوري د برشي 

حقونو تر پښو الندې کولو لنډه بېلګه څه وخت 

وړاندې د وردګو والیت په نرخ ولســوالۍ کې د 

ديني مدرســې د زده کوونکو او سپېڅيل کتاب 

قران کریم د وړو تنکيو حافظانــو وژل وو. دوی 

يوویشــت کســه هغه د قران زده کوونکي چې 

عمرونه يې ال اتلس کلنۍ ته رســېديل نه وو، د 

څو مخالفو وســله والو د له منځــه وړلو په پلمه 

ووژل، ان يــوه کس چې له دې پېښــې ژوندی 

وتلی، کيسه وکړه او په ژړغوين غږ يې وويل چې 

ورور يې د ده په مخ کې په مرمۍ وويشت او دی 

يې له بام النــدې راوغورځاوه او بيــا يې د مړيو 

په ډله کې وغورځاوه. دې ته ورته په لســګونو او 

سلګونو کيسې دي چې همدې د برشي حقونو 

رعايت کوونکو او شــعار لرونکو له لوري پېښــې 

شوې دي.

کېدای يش لوســتونکي مې په دې مالمت 

کړي چې د مخالفو وســله والو بېلګې مې ولې 

نه دي رااخيستې. هغه متل دی وايي »ګيله له 

خپل کېږي« نو ګيله له هغه کېږي چې اوصول 

او قوانــني يې خپله جوړ کړی او منيل وي او بيا 

هــم د اصولو او قوانينو پــه خېټه کې ورخېژي، 

ګيله له هغه چا کېږي چې قانون يې جوړ کړی 

وي او خپله يــې ماتوي، ګيله له هغه چا کېږي 

چې شــعار يو څه ورکوي او عمــل بل کوي، له 

هغې چا خو موږ ګيله نه شــو کوی چې هغوی، 

تر اوسه برشي حقونه، اسايس قانون او زموږ نورو 

اصولو او قوانینو ته ژمن نه دي، نو موږ هم له هغه 

چا ګيله نه کوو چې هغوی ال هم برشي حقونه په 

رسميت نه پېژين، خو له دولتي ميل پوځ، ميل 

پوليسو او امنیت به په ډاګه ګيله کوو، ورته وايو به 

چې د خدای له پاره خپل خلک خپله مه وژنئ، 

پــه خپله په لــوی الس خلک د قانــون، دولت، 

اصولو او برشي حقونو په ضد مه پاروئ.

د ســيايس چارو کارپوه محمد قاهر وردګ 

وايي په افغانستان کې په دې اوولس کلونو کې 

د برشي حقونو په برخه کې يوازې شعار ورکړل 

شــوی دی او عمل پرې نه دی شــوی د هغه په 

وينــا افغانانو تــه د برش په ســرتګه نه دي کتل 

شوي، حقونه ورکول خو يې ال لرې خربه ده:

»زمــوږ چارواکو موږ تل تېرويســتي يو او تل 

يې زموږ د تېرويســتلو هڅه کړې، دوی د برشي 

حقونو چيغې وهي، دا چيغې يې ټوله نړۍ اوري 

خو خپله عمل نه پرې کوي او نه ځان اصولو او 

قوانينو ته ژمن بويل.«

زمــوږ ډېری پېښــې همداســې دي، ډېری 

وخت همدې ځواکونه خپــل خلک وژيل دي، 

پاتې په 24 مخ کې
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چکیده:
امــروزه فســاد اداری و مالی به یک معضل 
فرهنگی و اجتماعی  بد ل شــده است و به ویژه 
در کشــورهای در حال توســعه، به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامل بر ســر راه پیشرفت   مطرح 
شــده و صدمات جبران ناپذیری  بر  حرکت رو به 
 توسعه جوامع وارد کرده است. با توجه به اهمیت 
مشکالت و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات 
و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک 
و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از 
اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در تمامی 
تعاریف از فســاد اداری مشــترک است، نوعی 
هنجارشــکنی و تخطی از هنجار های اخالقی و 
قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این 
رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار های 
مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ است. در این 
مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم فساد 
اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها 

و شیوه های کنترل آن  بررسی شود.

واژگان کلیدی: فساد، فساد اداری، فرهنگ 
سازمانی، نظام اداری.

مقدمه
فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور 
و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی 
بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه 
است و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری 
می یابد و منجر به اخالل در فرایندهای توسعه 
می شــود. بنابراین می توان گفت، فســاد یکی 
از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی اســت. نظام 
اداری عاری از فساد، زمینه دست یابی دولت ها 
به توســعه و بهره مند شــدن از تأثیرات مثبت 
آن را با کاســتن از هزینه های ســربار و اضافی 

به جامعه، ممکن می ســازد. در  حالی که نظام 
اداری فاســد، با مصروف داشــتن منابع مالی 
مختص به توسعه جامعه، به مثابه باتالقی عمل 
می کند که منابــع را در خــودش فرو می برد 
)فرج وند،۱۳82،ص۵۶(. فســاد اداری با آسیب 
زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت 
اجتماعی می شــود. گزارش  هــای مطبوعاتی و 
رسانه ای در کشور های مختلف به خوبی نشان 
می دهد که فســاد اداری مختص کشور های در 
 حال  توســعه نبوده و در کشور های توسعه  یافته 
و هم  چنین کشــور های سوسیالیســتی سابق 
نیز ســابقه دارد )ربیعی،۱۳8۳،ص۱2(. در این 
نوشتار سعی می شود که به بررسی مفهوم فساد 
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اداری، انواع فساد اداری، علل ایجاد و آثار فساد 
اداری بپردازیم.

مفهوم فساد اداری
  )Corrmption(کلمه فساد از ریشه فرانسوی
و ریشــه التینــی)Rumpere(  بــه معنــای 
»شکستن« یا »نقض کردن« گرفته شده است. 
آن چه که شکسته یا نقض می شود می تواند یک 
»شــیوه رفتار اخالقی یا اجتماعی و یا مقررات 
اداری« باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی 
مختلفی مانند: »تباهی«، »ستم«، »مال کسی 
را گرفتن«، »گزند«، »زیان«، »ظلم و ســتم«، 
»شرارت« و »بدکاری« ذکر شده است )افضلی، 
۱۳9۰(. فســاد به سوء اســتفاده از قدرت برای 
کسب منفعت شــخصی یا منافع گروهی اشاره 
دارد. فســاد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی 
)خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور( 
اســت که درآن به طور نادرست و غیرقانونی با 
سوء اســتفاده از قدرت عمومی محول شــده به 
آن ها، خود و نزدیکان شــان را غنی می ســازند 
)دانایی فرد،۱۳8۷(. بســیاری از دانشمندان و 
متفکران سیاســی مانند ویتوتانزی، ماکیاولی، 
منتســکیو، روســو، بنتام، و گورنال میردال، به 
تعریف و اظهار نظر در مورد فساد پرداخته اند. به 
عقیده ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن 
موازین اخالقی افراد سســت و فضیلت و تقوای 
آن ها به نابودی کشیده می شود. از آن جایی که 
بسیاری از افراد از نظر درجه تقوا و پرهیزگاری 
ضعیف اند، زمینه فســاد در آن ها همواره وجود 
دارد ، مگــر آن زمانی که تحــت هدایت و نفوذ 
یک رهبر بزرگ قرار گیرنــد )زاهدی، ۱۳۷۵(. 
در فساد چیزی مثل رفتار اخالقی، شیوه قانونی 
و مقررات اداری نقض می شــود که این انحراف 
می تواند  همــراه پاداش نامشــروعی که برای 
وادار کردن فرد بــه تخلف از وظیفه تخصیص 
می یابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است 
که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع 
شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی 
و انحراف می گردد تا تالشی برای کسب ثروت 
و قــدرت از طریق غیرقانونــی، تحصیل منافع 
خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی 
یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی 

.)25:p ,2004,Hassan(باشد
بنابراین می توان فســاد اداری را یک عمل 
یا اقدام منفی دربردارنــده انگیزه های فردی یا 
گروهی دانســت که منشــأ آن منافع مادی یا 

غیرمادی است )محمدنبی،۱۳8۰،ص۳2(.

دو سطح عمده فساد  :
۱. ســطح اول، مفاسدی اســت که عمدتاً 
با نخبگان سیاســی ســروکار دارد و کارمندان 
عالی رتبه و مقامات ارشــد دولت ها را مشغول 

خود می سازد.
2.ســطح دوم، میان کارمندان رده پایینی 
است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی 
و کارسازی های غیرقانونی با بخش خصوصی و 

جامعه صورت می گیرد.
بررســی های تجربــی نشــان می دهد که 
فســاد اداری در رده های میانــی و پایین نظام 
اداری تا حدود زیادی به میزان فســاد در بین 
سیاســتمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی 
دارد. هم چنین در یک محیط سیاســی فاسد، 
کارمندان رده های میانی که مرتکب فساد اداری 
می شوند، کمتر نگران کشف جرم اند چون غالباً 
میان مســئوالن رده باال و مدیران میانی نوعی 
تبانی برای چشم پوشــی متقابل وجــود دارد 
)مردانی،۱۳۷۵،ص۶9(. فســاد در دستگاه های 
دولتی را می توان با مصادیقی مثل واسطه بازی، 
بی عدالتی، باج خواهی، ایجــاد نارضایتی ارباب 
رجوع شــناخت و حتی آن را به تمام اشــکال 
گوناگــون اعمال قدرت شــخصی و اســتفاده 
نامشــروع از مقام و موقعیت شــغلی تســری 
داد و لــذا زمانی که یک مقــام اداری در اتخاذ 
تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی  یا 
روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار 
می گیرد، مرتکب فساد اداری شده است )الوانی، 

۱۳۷9، ص۴۵(.
از یک بعد می توان فســاد را به ســه دسته 

تقسیم کرد )محمدنبی،۱۳8۰،ص2۳( :
۱. فســاد اقتصــادی )اعمــال و رفتــاری 
غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق 
طبقاتی در جامعــه می گردد و اختالل در نظم 

اقتصادی را در پی دارد(.
2. فساد اداری )شامل کم کاری، کاغذ بازی، 
ســهل انگاری، دیوان ســاالری، سوءاستفاده از 

قدرت و ارتشاء و اختالس( .
۳. فساد فرهنگی )هر فعل یا ترک فعل که 
باعــث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و 
ارزش ها و اعتقادات جامعه گردد( قابل تقسیم 

است.
از منظر دیگر، فساد را می توان به سه دسته 

دسته بندی کرد )خضری،۱۳8۱،ص۱۵۷(:
۱. فساد سیاسی )انحراف  یا تخطی از نورم ها، 
هنجارهــای رســمی و مدون، اصول اساســی 
اخالقــی و مقررات دولتی( یا )سوءاســتفاده از 
قدرت دولتی واگذار شــده، به وســیله رهبران 
سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی 

با هدف افزایش قدرت و ثروت(.
2. فســاد اداری )سوءاستفاده نهادینه شده 
شــخصی از منابــع عمومی و دولتی توســط 

کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(
۳. فســاد اقتصادی )این نوع فساد بیشتر از 
رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشــی شده 
و در مواقعی که خود دولت بخشــی از فعالیت 

اقتصاد بازار را درون خود داشــته باشــد، نمود 
فراوان تری می یابد(.

در تقسیم بندی دیگر فســاد اداری به سه 
نوع فساد دسته بندی می گردد )حبیبی، ۱۳۷۵، 

ص۱۶(:
۱. فساد اداری ســیاه )یعنی عملی که هم 
از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی 
منفور اســت و عامل آن باید تنبیه شود، مثل 
دریافت رشــوه برای نادیده  گرفتن استاندارد و 

معیارهای ایمنی در احداث مسکن(.
2. فساد اداری خاکستری )یعنی کاری که 
از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم 

درباره آن بی تفاوت اند(.
۳. فساد اداری سفید )یعنی کاری که ظاهراً 
مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان 
سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و 
با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن 
باشند. مثل چشــم پوشی از نقض مقرراتی که 
براثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست 

داده است( را از هم متمایز می کند.
از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان 
ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد زیر 

:)2004 ,UNDP(است
• تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام 

موازنه و تعادل مؤثر )تفکیک قوای ناکارآمد(،
•  فقر شــفافیت درباره تصمیمات اجرایی 

همراه با محدودیت دسترسی به اطالعات،
• نظــام حقوقی دستکاری شــده که اجازه 
بی حد و حصری را به مســئوالن بــرای اتخاذ 

تصمیمات خودسرانه می دهد،
• فقدان نظام پیش بینی و اعمال و

امروزه فساد اداری و مالی 
به یک معضل فرهنگی و 
اجتامعی  بد ل شده است 

و به ویژه در کشورهای در 
حال توسعه، به عنوان یکی 

از مهم ترین عوامل بر رس 
راه پیرشفت   مطرح شده و 
صدمات جربان ناپذیری  بر 

 حرکت رو به  توسعه جوامع 
وارد کرده است. با توجه به 
اهمیت مشکالت و خطرات 
فساد اداری و مالی برای ثبات 
و امنیت جامعه و نهادها 
و ارزش های دموکراتیک 
و مهم تر از همه حاکمیت 
قانون، مبازره با فساد از 
اهمیت زیادی برخوردار است.
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• نظارت و کنتــرل اجتماعی نرم و مدارای 
فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.

در یک تقســیم بندی دیگر فســاد اداری 
بــه ســه دســته عمــده تقســیم می گردد 

)بخارایی۱۳8۶،ص8۵(:
۱- فساد تصادفی و فساد نظام مند:

فســاد نظام مند در جامعه رایج اســت و به 
شــکل قاعده مند در می آید، احتمال کشــف و 
مجازات مجرم کاهش و انگیزه فســاد کاهش 
می یابد؛ زیرا  خالِف حالت اتفاقی طرفین تمایلی 
بــه گزارش کردن خالف ندارنــد در این حالت 
نهادهــا و ضوابط رفتاری با الگوهای غارت گری 

دیوان ساالری تطابق می یابد مانند رواج رشوه .
2- فساد سازمان یافته و فساد فردی:

در فســاد ســازمان یافته ســرمایه گذاران 
می دانند به چه کسانی رشوه دهند و در قبال چه 
چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی باید 
به چند تن مقام رسمی رشوه دهند و ممانعتی 
هم نیســت که با تقاضای رشوه بیشتری رو به 
رو نشوند. فساد ســازمان یافته در واقع پدیده ای 
سیاســی اســت. یعنی کســانی که در مواضع 
قدرت اند از دولت و قــدرت برای انتقال منافع 
و عواید نامشــروع به خود و وابستگان استفاده 

می کنند.
۳- فساد کالن و فساد خرد:

فســاد رؤســای دولت، وزیران و کارمندان 
عالی رتبه را فســاد کالن و فساد کارمندان جزء 
مثــل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را 
فساد خرد می گویند. کنترل فساد کالن مقدم 

بر خرد است.
البتــه بدون تردید فســاد اداری همیشــه 
با اعمــال غیرقانونی تجلی نمی یابد. چه بســا 
تصمیماتی که در جهــت انجام وظایف قانونی 
صورت می گیرد، در مقطعی باشد که منافع آن 
شــامل افراد خاصی گردد. به همین جهت در 
کنار مصادیق فساد اداری مثل اختالس، ارتشاء، 
سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم کاری، 
تبعیض و تســریع کار دوســتان و آشنایان و... 
)فســاد اداری غیرقانونــی(، مصادیقی از جمله 
وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران 
قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن 
انحصارات دولتی به افراد خاص )فســاد اداری 

قانونی( را می توان مورد اشاره قرار داد.
علل بروز فساد اداری

امروزه فســاد اداری و مالی به یک معضل 
جهانی مبدل شــده و دولت ها آگاه اند که فساد 
باعث آسیب های بســیاری می شود و هیچ حد 
و مرزی هم نمی شناســد، همان طور که نتایج 
و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع ســازمان سیاسی 
و اقتصادی و ســطح توســعه یافتگی، گوناگون 
است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، 
سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت 

قرار می دهــد و باعث هدر رفتــن منابع ملی 
می شود. هم چنین به کاهش اثربخشی دولت ها 
در هدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد 
مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی 
کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش 

می دهد.
به طور کلی، می توان علل اصلی شکل گیری 
این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد)رفیع 

پور،۱۳۷9،ص۴8(:
- علل فرهنگی و محیطی

در نظام اداری کنونی، انتصاب و اختصاص 
پســت های ســازمانی بر مبنای رفیق بازی  یا 
رشوه، به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین 
افراد متمول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی 
اداری بــرای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک 
جریان پذیرفته شــده است که نتیجه آن، بروز 

فساد به ویژه در سطح کالن جامعه بوده است.

– علل شخصیتی
در تمــام کشــورها به ویــژه کشــورهای 
توسعه یافته، برای پست های اداری و سازمانی، 
شــرایط احــراز معرفی می گردد کــه انتخاب 
و انتصــاب افراد بر مبنای آن شــرایط صورت 
می گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت های 
اداری و دولتی، بخشی به ویژگی های شخصیتی 

مدیر اختصاص داده شده است.
علــت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های 
شــخصیتی مدیــران در رفتارهای ســازمانی 
بر می گردد که از خود نشــان می دهند. چنانچه 
بر مبنای رفیق بازی یا رشوه، فردی برای پستی 
انتخاب شده است که شرایط آن را نداشته، در 

این جا بروز فساد، اجتناب ناپذیر است.

– علل اداری و سازمانی
یکی از واقعیت های نظام اداری کنونی این 
است که واحدهای اداری معموالً با تعداد زیادی 
از قوانیــن و مقررات غیرواقعــی  یا غیرضروری 
مواجه اند و ابهامــات موجود در رویه های اداری 
و اســتانداردهای جــاری کار، امــکان هرگونه 
تصمیــم و اقدامات خودســرانه را به کارگزاران 
آن ها می دهند. به عالوه، فرایندهای پیچیده و 
چند الیه اموراداری نیز عامل تشــویق مراجعان 
به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار ند. از طرفی، 
کمی معاش کارکنان بخش خدمات اجتماعی 
هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی 

آنان به قبول این پیشنهادها ست.
از منظــر دیگــر علل بروز فســاد اداری به 
دو دســته کلی »عوامــل درون ســازمانی« و 
»عوامل برون ســازمانی« تقســیم می شــوند 

)افضلی،۱۳9۰،ص2۵۳(:

– عوامل درون سازمانی
مســائل رفتاری: متأثــر از ناهنجاری های 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگــی و... کارکنان 
تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین 

نیازهای افرادکارمند و رفع موانع رفتاری آنان،
امور ســاختاری و ســازمانی: مثل  تناسب 
نداشــتن امکانات پرســنلی، مالی و اعتباری 
با اهداف و فعالیت های ســازمان که ناشــی از 
محدودیــت در منابع انســانی و مالی یا ضعف 

سیستم های کنترل داخلی و... است.
– عوامل برون سازمانی

– نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص 
حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

– مشکالت وضعی و اجرایی قوانین و مقررات 
مورد عمل،

– عدم تناســب قوانین و مقررات با نیا زها و 
اقتضائــات جامعه، تغییرات و تحوالت قوانین و 
بعضاً تعــارض آن ها با یکدیگر. هم چنین وجود 
ابهــام یا اجمال در نصوص برخــی از قوانین و 
مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، 
و  انطباق نداشتن کارشــیوه ها و آیین نامه های 

مدون با مفاد قوانین مربوط،
– مســائل و مشــکالت مربــوط به جذب، 

آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،
– عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر 

عملکرد جاری دستگاه اجرایی.
پیامدهای فساد اداری

محققان برای فســاد پیامدهای منفی را در 
نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب 
می دانند که برخی از ایــن پیامدها عبارتند از 

)افضلی،۱۳9۰، صص2۵۷-2۵8(:
۱. فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر 
سیاست فساد اداری دولت در مقابله با منافع و 
اهداف اکثریت، باعث اتالف منابع ملی می شود؛ 
آن هم درســت در زمانی که این منابع باید به 
شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند. از آن جا 
که فســاد، منابع ملی را از هدف خود منحرف 
می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به 
رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، 
این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شــبکه های 
ســودجویان می افتد، این مشــکل به مشکلی 
اساســی بدل می شود. این عوامل به هم وابسته 
بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می گذارد.

2.فســاد اداری مانع از رشد رقابت سالم و 
موجب خنثی شدن تال ش ها در جهت کاهش 

فقر و تبعیض اجتماعی می شود؛
۳. فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب 
زیان های اجتماعی و با تضعیف نهادهای موجود، 
باعث زیان های سیاســی و بــا توزیع ناعادالنه 

منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.
۴.فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت 
دولت ها می کاهــد، امنیت و ثبــات جوامع را 
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به خطــر می اندازد و ارزش های دموکراســی و 
اخالقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع 

توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
۵. فساد اداری به افزایش هزینه معامالت و 
کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود 

و مانع از توسعه پایدار است.
۶. فســاد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه 
گذاری های انجام شــده روی منابع انسانی، کم 
رنگ شــدن فضایل اخالقی و ایجاد ارزش های 

منفی در سازمان می شود.
۷. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم 
به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری 
از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به 

آینده ای بهتر می شود.
شــیوع فســاد در جامعه مســیر بسیاری 
از پیشــرفت های اجتماعی و ملی را بســته و 
هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت 
مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در 
بعد کالن افزایش فاصله طبقاتی است و احساس 
عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیت افراد که 
موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل 
روانی افراد بر روی رفتار خود می شــود. فســاد 
منجر به هدر رفتن ســرمایه گذاری های انجام 
شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل 
اخالقــی و ایجاد ارزش های منفی در ســازمان 

است )عباس زادگان،۱۳8۳،ص۳2(.
ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق 
تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای 

فساد می باشد. 
برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند 

از:
– کاهش احترام به قانون اساسی

و  اداری مطلــوب  تضعیــف حکومــت   –
دموکراسی

– کاهش فرصت های سالم و پیشرفت برای 
افراد، مؤسسات و سازمان ها

– افزایــش هزینه زندگی مــردم، هم چون 
افزایش قیمت ها

– کاهش بهره وری، زیــرا زمان و انرژی به 
جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف 
ایجاد شکاف درسیســتم می شوند )محمودی، 

.)۱۳8۴
در هر صورت فســاد در نظام هــای اداری 
اغلب کشــورها موجب آســیب رسانی جدی 
به توسعه و پیشرفت شــده و در کشورهای در 
حال توســعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کامال 
بــرای سیاســتمداران و مردم آن هــا واضح و 
آشکار گردیده اســت. از مضار آن عبارت است 
از : فساد مانع رشــد رقابت سالم و باعث عقب 
راندن تالش ها در جهت کاهش فقر و ب  عدالتی 
اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف 
اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی 

و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی 
می شود. فســاد به افزایش قیمت های معامالت 
منجر شده، توســعه پایدار را مختلمی سازد. در 
نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است 
تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیش گیری شود. 

)فرخ سرشت،۱۳8۳(.

راه کارهای مبارزه با فساد اداری
محققان در زمینه روی کردهای تحقیقاتی 
متداول در پیش گیری از فســاد اداری به چهار 

گروه اشاره می کنند: )معدن چیان، ۱۳82(:
–  رویکرد علمــی: برمبنای این رویکرد، به 
مدد شاخه های علوم رایج، به ویژه علوم انسانی، 
به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن 
و چگونگی پیش گیری یا مبارزه با آن )براساس 

یافته های علمی( پرداخته می شود؛
–  رویکرد تجربی: اساس این روی کرد مبتنی 
بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شــامل افت و 
خیزها، ضعف هــا و قوت های حرکت های قبلی 
است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها درجهت 

پیش گیری از وقوع فساد گام بردارد؛
– رویکرد ارزشــی: در این رویکرد با مراجعه 
به منابع اســالمی و ملی، مبانی و مصداق های 
پیش گیری و مبارزه با پدیده فســاد استنباط، 

استخراج و بهره برداری می گردد؛
– رویکرد تطبیقی: این روی کرد اســتفاده 
از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی 
و منطقــه ای و بین المللی را مــورد توجه قرار 
می دهد. می توان راه های مقابله با فســاد را به 
صــورت راه کارهای کالن و خــرد بیان کرد. از 
جمله راه کارهای کالن را می توان پیش گیری از 
طریق اصالح و بهســازی نظام اداری و آموزش 
مدیریــت مؤثر برنامه مقابله با فســاد، تصویب 
قوانین کار آمد و راهگشــا در مقابله با فساد و 
لغو مقررات غیرمنطقی و... را نام برد. راه کارهای 
خرد را می توان در بخش های اداری و مدیریتی، 
فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح 

داد )رحیمی نسب، ۱۳8۶(.
با مطالعه روش هایی که  کشــورهای موفق 
در امر مبارزه با فســاد اداری استفاده کرده اند، 
به نکات یک ســانی که موجب موفقیت آنان را 
در این امر خطیر شــده، آشنایی و لزوم توجه و 
به کارگیری روش های یادشده به منظور توفیق 

در مقابله با فساد توصیه می گردد:
الف( تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد 

اداری؛
ب( معرفی یک سازمان مشخص برای مبارزه 

با فساد به به منظور جلب مشارکت عمومی؛
انجــام اصالحات  تفویض مســئولیت  ج( 
ســازمانی و اداری برای ساده ســازی روش ها و 
رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و 
اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یک سان به یک 

دستگاه معین؛
د( تقویت روابط با سازمان های بین المللی و 

سایر کشورها )فرخ سرشت،۱۳8۳(.

جمع بندی
فســاد اداری، پدیده ای است که در دنیای 
امروز به ویژه در کشــورهای در حال توســعه، 
به عنــوان یکی از مهم ترین عوامل بر ســر راه 
پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده 
صدمات جبران  ناپذیری را  بر روند توسعه جامعه 
تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود 
برنامه هــای اصالحات اداری و قوانینی که برای 
مبارزه با فســاد اداری یا تعدیل آن وضع شده 
است مسئله فساد اداری حل نشده است. بدون 
تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا درباره 
امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمدها 
و منابع مالی دولت، قوانین و مقّررات و روش های 
نظارت و کنترل چندان مفصل اســت که اغلب 
دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه ها 
و هدف های سازمان ها می شود. اما با وجود این، 
فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی 
هم چنین یکی از مسائل مهم سازمان های اداری 

محسوب می شود.
تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، 
به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه 
آن بســیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها 
برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. 
تجربیات به دســت آمده از اجرای این برنامه ها 
نشــانگر این است که برای حذف یا کاهش این 
پدیــده شوم در نظام اداری کشور، به برنامه هایی  
نیازمندیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه 
و ابعاد آن هم چون فرهنگ سازمانی )به عنوان 
پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه 
تأثیر می پذیرد(، پیش گیری از بروز فساد اداری 
را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با 
شعار دادن تحقق نمی یابد. این کار مستلزم عزم 
ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این 
مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی 

شده انجام گیرد.
مجازات مرتکبان فســاد و افزایش شــدید 
هزینه ارتکاب به فســاد )به عنــوان اقدام پس 
از وقوع( و اصالح روش ها، بهبود سیســتم های 
کاری، شناســایی و حذف نقاط مستعد فساد، 
افزایــش شــفافیت و پاســخ گویی در عملکرد 
ســازمان های دولتی و به طور کلی اصالح نظام 
اداری دو روی ســکه مبارزه موفق با فساد تلقی 
می شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی 
کارساز نخواهد بود. تجربه طوالنی بوروکراسی 
جدید کشورهای توســعه نیافته نشان می دهد 
کــه اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه 
درمان بیماری مزمن فســاد اداری و ناکارآمدی 
ادامه در صفحه ۳9



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره نهم| قوسم 1396

مقدمه

د بيــان  له ازادي  وروســته، اطالعاتو ته  د 

الس ريس حــق  د افغانســتان د اتباعــو لپاره  

خورا مهمه  مســله ده. زمونږ  ټولنه  دېرش کاله  

تر داســې جنګي ډلو، غري رســمي حکومتو او 

کمزورو ادارو تر واک  الندې  پاتې شــوې، چې  

هر  ډول  ميل او خصويص حقوق ېې  تر  پښــو 

الندې شوي  دي.

 دغــه  حقــوق  پــه  هغو وختونــو کې ترې 

اخيستل شوي، چې يا خو  د قانون  پيل کولو ته  

رشايط  نه  و آماده او يا هم  واکمنو نه  غوښتل، 

افغاين ټولنه  

او اطالعاتو ته  
د الس ريس حق

ساحل منګل

چې خلک  ځانګړو حقونو ته  الس رسی ولري.  

ددې چارو  المل  ددوی  په  چارو کې السوهنه  

او يا د واکمنو دکتاتوري  وه. د ورستي نوي  نظام  

پــه  راتګ  رسه  د اســايس قانــون  له  جوړېدو 

وروسته  زيات  شمېر قوانني  تصويب  شول  چې  

لــه  دې  ډلې څخــه  ېې  يو هم  اطالعاتو ته  د 

الس ريس قانون دی.

دغه قانون شــاوخوا درې کالــه  وړاندې  د 

عدلېې او اطالعــات او فرهنګ  وزارتونو، مدين  

ټولنو او د رسنيو د مالتړ ادارو  په  ګډه  همکاري 

آماده شوی و او د دوه کلونو ځنډ وروسته   دروان 

کال  درسطان مياشــتې  په ۶ نېټه  د ولسمرش 

له خوا توشيح شو.

دغه  قانون ۶ فصله او ۳۲ مادې لري، د څار 

لپاره ېې ځانګړی کميسون هم جوړ شوی دی، 

چې د بېالبېلو ادارو استازي پکې ګډون لري.

ددې  قانــون  مصوبه  د پخواين ولســمرش 

حامد کرزي  د واکمنۍ  پر مهال  جوړه  شوې او 

د وليس جرګې له  خوا تصويب  شوې  وه، خو دا 

چې  پخواين  ولسمرش ولې  دغه  قانون  توشيح  

نه کړ،  په اړه ېې معلومات  نشته.

اطالعاتو ته  د  الس ريس حق څه  ده؟
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په  ډميوکراتو ټولنو کې حکومتونه  د ولس 

له  خوا ټاکل کيږي، د ولس له  خوا بدليږي، د 

ولس له  خوا څارل کيږي  او د  ولس  په  خوښه  

قوانــني او نظم  رامنځ  ته کېږي. دا چې  ولس 

څنګه کــوالی يش د دولت  له کړنو څخه  څار 

وکړي، شفافيت  ترې  وغواړي او  عامه  معلومات  

تر الســه کړي، نو ولس اړ دی ، چې دغه  چاره  

د يوه  فروســيجر او يوې قانون الرې څخه الس 

تــه  راوړي، چې هغه اطالعاتو ته   د  الس ريس 

حق دی.  

اطالعاتــو تــه  د الس  ريس قانــون  نظريه  

شــاوخوا دوه نيمــې پېړۍ د مخه  پــه  اروپايي 

هيوادونــو کــې  رامنځ  ته  شــوه او دغه  قانون  

جوړ شو.  په ځانګړې توګه  د سويس له  هيواده 

يادونــه کوالی شــو، چې دغه  قانــون پکې  په  

لومړي ځــل جوړ او پلی شــو. دغــه قانون  تر 

اوسه  پورې  په  دغو هيوادونو کې پلی دی او په  

منظمه توګه  ترې ګټه  اخيستل کیږي.  ددغه 

قانون  څخه  په  ګټې اخيستنې رسه  هر وګړی 

کــوالی  يش تر څــو دا وګوري، چې  په  دولتي 

ادارو کې څه تېرېــږي، په  ځانګړې توګه  هغه  

څه  چې د خلکو په  ژوند مســتقيم اثر لري.  د 

بيلګــې  په توګه، زمونږ  پــه  هيواد کې يو کس 

کــوالی  يش له  اړونــدې ادارې څخه  د کارونو  

پــه  اړه  معلومــات  واخيل، چې کــوم ځای  ته  

رســېدلې او چارواکي  به  په  دنده کې ناغيړي 

نه  وي کړې. يا دا چې  هر کس حق  لري  چې  

يوې ادارې ته  وريش او د ځينو اداري  پروسو په  

اړه معلومات  وغواړي، لکه  د ګامرنې  پروســه، 

د ازموينې اخيســتلو پروســه، د مرستو د  وېش  

پروسه  او ځينې نورې کړنې. 

پــه  اروپايي  هيوادونو کــې اطالعاتو ته  د 

الس ريس حــق  ډېــر  پــر مختللــی دی او هر 

څــوک  کــوالی  يش  د چــارو د شــفافيت  په  

اړه  لــه  دولت  څخــه   وغواړي  تر څو معلومات   

ورکړي. د سويس  په   هيواد کې يو عادي کس 

کوالی يش د هيــواد  مرش  دفرت ته  الړ يش او 

بغري لــه کومې اجازې  دده کار ځای، کمپيوټر 

او نور کاري  وسايل  وګوري، ددې لپاره  چې آيا 

ولسمرش هيواد ته کار کوي او که په  نورو کارونو 

بوخت دی. 

ګټې ېې

هــر قانــون  د خلکــو د ګټو او نظــم  لپاره 

جوړيږي. اطالعاتو ته  د الس ريس حق هم ګڼ  

شــمېر  ګټې لري، ددې قانون له مخې خلک 

کولی يش لــه  دولت رسه په تصميم نيولو کې 

مرسته  وکړي او ځان پکې ګډ کړي. ددې قانون 

له  الرې خلک په خپله خوښــه قوانني ځان  ته 

ټاکي  او په پلې کولو کې ېې هم له  دولت رسه 

مرســته کوالی يش. ددې قانون  بله ګټه  داده 

چــې د خلکو باور  پر حکومت  باندې زياتوي او 

په مقابل کې د دولت  له  هر ډول  پرګرام څخه 

مالتــړ او همکاري وررسه کــوي.  خلک کوالی 

يش د اداري  فساد په له  منځه  وړلو کې مرسته  

وکړي او يوه شفافه اداره رامنځ ته کړي.

ددې قانون  بله ګټه  داهم ده چې په  دولت 

دارۍ او پــه تصميم نيولو کــې خلک له دولت 

رسه يو ځای کړي او هغه واک چې په يوه نقطه 

کــې راټول وي له دې ډول واک څخه مخنيوی 

کوي او واک خلکو ته ورکوي.

ورپېښ خنډونه

په افغانســتان کې له  اسايس قانون څخه  

نيولې تــر ارګانيکي او عــادي قوانينو پورې  د 

ټولــو د پيل کېــدو پر وړاندې  زياتې ســتونزې  

موجــودې  دي او حتی په  ځينې  وخت کې په  

لوړه کچه  تر پښو الندې کيږي .

اطالعاتــو تــه  د الس ريس قانون  چې تازه  

نافذ شــوی په  لومړی  برخه کې له  دې قانون 

رسه  د خلکو او عامه  ادارو آشــنايي او پوهېدل  

وخت  ته اړتيا لري. نن سبا په  هيواد په سيايس 

ادارو کې زياتې ســتونزې موجــودې دي  او د 

قوانينو پيل کېدل پکې ســتونزمن کار دی، نو 

همدا المل  دی، چې اطالعاتو ته د الس ريس 

قانون به  هم له دې ډول ستونزو رسه مخ وي.

عامه پوهاوی

اطالعاتــو ته  د الس ريس قانون  او موضوع  

ېې زمونږ په هيواد کې نــوې  ده او د پيل کولو 

په  برخه کې ېې زيــات کار کولو ته اړتيا ليدل 

کېــږي. په  دې قانون کــې لومړۍ بايد دولتي 

ادارې په سم  ډول  وپوهول يش، چې څنګه او 

په  څه  ډول خلکو ته معلومات  ورکړي او همدا 

ډول خلک هم  بايد وپوهول يش، چې په کومو 

کومو برخو کــې او په څه  ډول له  دولت  څخه  

اطالعات  وغواړي.

د افغانستان ټولنه  ډېره  برخه  نالوستې ده، 

ددې قانــون  تر څنګ په  نورو قوانينو او  اصولو 

باندې هــم  نه پوهيږي، چــې څنګه ترې ګټه  

واخيل. نو ددې قانون په  پوهاوي کې چې  ډېر 

جريــان ېې له  ولس له  خوا تر رسه کيږي  دې 

ته اړتيا ليدل کيږي، چې خلک په  ډله ايزه توګه 

پوهاوی ورکړل يش.

از صفحه 18

برشي حقونه

داسې هم شــوي چې خپله يې د يوه کور درې 

کســه د پوهنتون محصلــني وژيل وي، له دې 

پېښې به ډېر کسان خرب وي، درې کاله وړاندې 

دا پېښــه د وردګو د ســيداباد ولسوالۍ په ټوپ 

کيل کې وشوه چې په يوه کور چاپه ووهل شوه 

او د يوه پالر درې  زامن چې ټول د پوهنتون زده 

کوونکي وو ووژل شول.

دې ورته پېښــه ســږ کال د وردګو پوهنتون 

له يوه محصل حامد رسه وشــوه چې د اربکيانو 

قومندان د موټر د مخکې کولو په پلمه د سړک 

په رس د خلکو پر وړاندې په متانچه وويشــت او 

ځای پر ځای يې شــهيد کــړ، موږ تل له خپلې 

ملنې اور اخيستی، تل له هغه چا ځورېديل يو 

چې رايه مو ورکړې، مالتړ مو يې کړی او پر مالتړ 

يې تورن شوي يو.

د برشي حقونو مرشه ډاکټره سيام مثر هم د 

روان کال د لېندۍ په ۱۴مه خربي رسنيو ته په 

خربو کې وويل چې افغان دولت تر ډېره د برشي 

حقونو په تر پښو الندې کولو تورن دی. نوموړي 

زياته کړه چې تر ډېره خپله دولت د ښځو حقونه 

تر پښو الندې کړي او ماشومان يې له کړکېچونو 

رسه مخ کــړي دي. نوموړې همداراز وويل چې 

د مخالفو وسله والو تر څنګ دولتي ځواکونه په 

ځانګړي ډول سيمه ييز پوليس يا اربکيان او نور 

امنيتي ځواکونه د برشي حقونو په تر پښو الندې 

کولو تورن دي:

»د وســله والو مخالفينو تر څنګ اربکيان او 

نور امنيتي ځواکونه په ډېرو جنايتونو کې ښکېل 

دي او ډېــری وخت يې ملکــي خلک له ګواښ 

رسه مخ کړي دي.«

پــه هېواد کې د يومنا ادارې هم د ډســمرب 

د لســمې په اړه په خپل خپاره شــوي راپور کې 

ليکيل چې د هېواد د نظامي ځواکونو له لوري 

د يو کال په ترڅ کې ملکي مرګ ژوبله د پخوا په 

پرتله ۵۲په سلو کې ډېره شوې ده، دوی په راپور 

کې زياته کړې چې په ۲۰۱۷مېالدي کال کې 

په هوايي بريدونو کې ۲۰۵تنه ملکی کسان وژل 

شوي او ۲۶۱تنه هم ټپيان شوي دي.

په همــدې رسه ټول افغــان ملت له برشی 

حقونو کميسيون څخه غوښتنه کوي چې نور د 

بښــنې او معافيت کلتور پای ته ورسوي او د هر 

مجرم، ظامل او فســاد کوونکي دوسيه دولت ته 

وړانــدې  کړي او له خپل دغه حق څخه چې د 

خلکو د حقونو د څارنې په برخه کې يې لري کار 

واخيل. 
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چکیده :
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصول 
مختلفی از جمله اصــل قانونی بودن تکلیف و 
اصــل قانونی بودن نوع و میزان مجازات ها را در 
درون خود دارد، در این نوشتار، تجزیه و تحلیل 
شده و صراحت مواد و اصول قانونی که در جهت 
اثبات آن مورد اســتناد نویسندگان قرار گرفته، 
تبیین و بررسی شــده است. در نهایت، رعایت 
اصل قانونی بودن جــرم و جزا در نظام جزایي 
افغانستان با فرمان تقنیني حکومت مورد تحلیل 
و ارزیابي قــرار گرفته و در خصوص کد جزایي 
اثبات شــرط فوریت و ضرورت عاجل نقد شده 
و صدور فرمان تقنیني را با اشکال جدي قانون 
اساسي و اصول حقوق جزا مواجه کرده است. به 
همین دالیل اعتبار قانوني کد جزایي مخدوش 

و ناتمام است.

واژگان کلیدي:
حقوق جزا، اصول کیفــري، اصل قانوني بودن 
جــرم، اصل قانوني بودن جــزا، فرمان تقنیني 

حکومت و غیر قانوني بودن کد جزایي.

طرح مسأله
یکي  از اصول بنیادین در حقوق کیفري اصـل 
قـانوني بــودن جـرایم و مجـازات هاست.۱ البته 
این اصل متفرع بر این است که اول باید هم در 
فقه و هم در حقوق، اصــل برائت و اصل مجاز 

بودن هرگونه عمل ثابت شود؛ زیرا اصل قانونی 
بودن جرم که شــارع و قانون گذار را به تعیین 
و اعالم تکالیــف و جرایم ملزم می کند، بر پایه 
اصل برائت و آزادی عمل استوار است2 و تکالیف 
در مرحله بعد و محتاِج نص قانونگذار است. اگر 
اصل اّولّیه، ممنوعیت عمل و عدم برائت باشد، 
نتیجه عکس شــده، برائت و آزادی نیاز به نّص 
خاص پیــدا مي کند و دیگر جایــی برای اصل 
قانونی بــودن جرایم باقی نخواهــد ماند، بلکه 
رفتارهاي مباحو ُمجاز که خالف اصل است، نیاز 
به دلیل دارند. منتها در این نوشتار فرض بر این 
اســت که اصل آزادي در عمل و اصل بر برائت 
اســت؛ یعني مطابق نظریه اصل برائت و آزادي 
در عمل مباحث دنبال شده است. آنگاه بر پایه  
این پیش فرض و نظریه، جرایم، مـجازات هـا و 
چگونگی تطبیــق آن ها از قبل باید پیش بیني 
شــود.۳ قانون گذاران مختلف، ایــن اصل را  در  
قانون جزا و یا در قانون اساسي  یـــا هم چـون 
افغانستان در هـردو قانون پیش بینی می کنند. 
از  نگاه بـین المللي مواد ۷و 8 اعالمیـه حقـوق 
بشـر و شهروندان )2۷ اوت ۱۷89( و هم چنین 
ماده  ۱۰  و ۵۱ اعـــالمیه جهاني حقوق بشر در 
)۱۰ دسامبر۱9۴8( بـــه تشـــریح، تجزیـه و 
تحلیل این  اصــل  پرداخته  اند. در نظام حقوقی 
افغانستان ماده 2۷ قـانون اساسـی، ماده 2 و ۳ 
قانون جزا و ماده ۷ پیش نویس کد جزایی به این 
اصل اخـــتصاص  یافـته  است . رعایت این اصل 

تأمین کننده حقوق شــهروندان و نظم عمومی 
خواهد بود و هم چنین در قوانین یک کشــوراز 
ملزومات پیشــرفت حقوق کیفری آن کشــور 
به حســاب مي آید. در این نوشتار سعي بر آن 
است تـــا پس از بررسی ریشه هاي اصل قانوني 
بودن جــرم و جزا با روي کرد حقوق کیفري در 
عرصه هــاي مختلف تاریخي و ملي ، رعایت این 
اصل در مورد کد جزایــی را ـ  در صورتی که با 
فرمان تقنیني حکومت و توشــیح مقام محترم 
رئیــس جمهوری الزم االجرا شــود ـ   بررســی 
می کنیم. چرا تا مادامي که قانون گـــذار فـعل 
یا ترک فعلي را جرم  نشناســد و کیفري  براي 
آن تعیین نکند افعال انســان مباح است و جرم 
دانســتن عمل و مجازات مرتکب  خالف اصول 

پذیرفته شده حقوقي است.
از این رو، پرسش های ذیل قابل طرح است:

آیا اصل قانونی بــودن جرایم و مجازات ها یک 
اصل اســت یا اصول متعّدد؟ آیــا اصل قانونی 
بودن به امور کیفری اختصاص دارد یا هر تکلیف 
آمره ای، اعم از کیفــری و غیرکیفری هم چون 
تکلیف به پرداخت مالیات و...، را شامل می شود؟ 
آیا با فرمان تقنیني حکومت، قانون جزا مراحل 
قانونی خود را طی خواهد کــرد و براي صدور 
فرمان تقنینی چه شرایطي الزم است؟ پاسخ به 
سؤال های فوق را در سه گفتار در قالب تحلیل 
اصل قانونی بــودن جرایم، مجازات ها و تطبیق 
مجــازات و هم چنین جایــگاه و اعتبار فرمان 
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تقنیني حکومت در مورد کد جزایي را با معیار 
اصول حقوقي و قانوني به سنجش گرفته،  بحث 

و بررسي  مي کنیم.

گفتار نخســت: واکاوی اصل قانونی بودن 
جرایم و مجازات ها 

پیش از هر بحثي بیــان و تحلیل اصل قانوني 
بودن جرم و جــزا و آثار حقوقي آن را به بحث 

مي گیریم.
الف( تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

این اصل به اصول مختلف از قبیل اصل قانونی 
بودن تکلیــف؛ اصل قانونی بــودن جرم؛ اصل 
قانونی بودن اســتحقاق مجــازات؛ اصل قانوني 
بودن نوع و میزان مجازات اســتحقاقي و اصل 
قانوني بودن اجراي مجازات قابل تجزیه است. به 
خاطر اهمیت این اصول در نظام عدالت جزایي 

هر کدام را مختصراً توضیح می دهیم.۴

1. اصل قانونی بودن مسئولیت
اصــل قانونی بــودن تکلیف به امــور کیفری 
اختصاص ندارد، بلکه وجه مشترک همه تکالیف 
و مســئولیت ها،اعم از مدنــی، کیفری، داخلی 
و بین المللی اســت که مقام صالحیت دار،۵ آن 
را تصویب و اعالم می کند و تقســیم تکلیف به 
تکلیف قانونی و غیرقانونی، معقول و منطقی به 
نظر نمی رسد؛ هر چند ضمانت اجرای تکالیف به 
مدنی و کیفری تقســیم پذیر است. اصل قانونی 
بودن مســئولیت و تکلیف کــه در درون اصل 
قانونی بــودن جرایم و مجازات ها می توان آن را 
یافت، بدین معناست تکلیفی بر دوش و عهده 
کسی نیســت مگر اینکه قانون، آن را به عنوان 

تکلیف شناخته باشد.
در اکثــر قوانین، به ویژه قوانین مدنی، تجاری و 
آیین دادرســی، تکالیف با شیوه صریح از قبیل 
»بایــد«، »نبایــد«، »مکلّف اســت«، »موّظف 
است«، »ممنوع است« و امثال اینها بیان شده 
است.۶ شارع مقّدس نیز نوعاً از همین شیوه )امر 
و نهی( بهره می گیــرد و در قوانین کیفری در 
قالــب بیان مجازات و کیفر تخلّف از تکلیف که 
شیوه ای غیرصریح است، بیان می شود. بین این 
دو شــیوه، به لحاظ ماهوی تفاوتی وجود ندارد، 
جز این که در شــیوه دوم با بیان ضمانت اجرای 
کیفری به جای بیان اصل تکلیف، اهمیت این 

بخش از تکالیف گوشزد می شود.

2. اصل قانونی بودن جرم
اصل قانونی بودن جرم بدین معناست که قانون، 
به شــیوه هاي »باید، نباید، موظف است، مکلف 
اســت وغیره« وظایف و تکالیفی را که تخلّف از 
آن ها ضمانت اجرای کیفری دارد، مشخص کرده 
باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار 
گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی 

الزم نیســت؛ زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از 
وظایف و تکالیف مندرج در قوانین اســت و هر 
نوع تخلّفی از تکلیف اوالً و بالذات، به لحاظ عقلی 
و منطقی، جرم و مرتکب آن مستحّق کیفر است 
و اگر گاهي بــه دلیل کم اهمیت بودن موضوع، 
به ویژه در حقــوق مردم، مقنن تنها به ضمانت 
اجراهای غیرکیفری، نظیر پرداخت خســارات، 
اکتفا می کند، دلیل بر جــرم نبودن این نوع از 
تخلّف نیست. بنابراین، هرگاه قانونگذار خسارت 
وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را هم چون تخلفات 
ترافیکي، جدی تشــخیص دهــد، یا بخواهد از 
حقوق قشر خاّصی هم چون نفقه زوجه حمایت 
بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن 
بــه قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای 
مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد. 
جرم انگاری های حکومت نیز در شرایط مختلف 
بر همین اساس توجیه پذیر بوده، نمی توان آن را 
برخاسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس 
حّق اّولیه حکومــت مبنی بر جرم بودن تخلّف 
از تکلیف اســت؛ زیرا مکلّف در هر حال،قانون 
حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر 
پاگذاشته، بدین وسیله استحقاق مجازات را بر 

خود خریده است.

3. اصل قانونی بودن استحقاق مجازات
اصل قانونی بودن اســتحقاق مجــازات بدین 
معناســت که قانون مرتکب جرم را مستحّق و 
ســزاوار مجازات بداند، البته تصریح به آن الزم 
نیست، بلکه جرم بودن فعل یا ترک فعل کفایت 
می کند؛ زیــرا بین جرم و اســتحقاق مجازات 
مالزمه است و جرم بدون استحقاق کیفر، لغو و 
استحقاق کیفر بدون جرم، قبیح و ظالمانه است. 
بنابراین، هــر گاه و در هر مورد اصل تکلیف و 
مسئولیت کیفري ثابت باشد، استحقاق مجازات 

ثابت است.

4. اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازات 
استحقاقی

این اصل چنان که از نامش پیداست، به دو اصل 
جدای از هم تقســیم می شود و بدین معناست 
که در قانــون، باید »نوع« و هم چنین »میزان« 
مجازات استحقاقی دقیقاً مشخص شود و هیچ 
اختیــاری در این جهت ولو در قالب حداکثری 
و حداقلی، به قاضی که گفته می شود قانون گذار 
نیست و باید صرفاً مجری تصمیمات قانون گذار 
باشد، داده نشود. قاضي مکلف است نوع مجازات 
مانند حبس که در قانــون براي جرمي تعیین 
شده است، همان را اجرا کند و حق تغییر آن به 
مجازات دیگر ندارد. هم چنین اگر در برابر مثاًل 
ســرقت ده هزار افغاني، شش ماه حبس تعیین 
شده باشــد، حق تغییر آن به کمتر یا بیشتر از 

آن را ندارد. 

5. اصــل قانونی بودن اجــرای مجازات 
استحقاقی

این اصل، فراینــد اتهام تا اجــرای مجازات را 
دربردارد. مجازات تعیین شده به دالیل مختلفی 
ممکن است اجرا نشود و یا تعلیق شود. بنابراین، 
الزم االجرا بودن مجازات تعیین شده نیز به قانون 
نیاز دارد. قانون گذار نیز باید مجازات های قطعی 
یا تعلیقی و چگونگی اجرای مجازات را مشخص 

کند.
با توّجه به آنچه گفته شــد، روشن می شود که 
»اصل قانونی بودن جرایــم و مجازات ها« تنها 
یک اصل نیســت تا تحت یک عنوان، به بحث 
از آن بپردازیم، بلکه اصول مختلفی است که چه 
بسا دالیل هر یک و نتایج حاصل از آن ها با هم 
متفاوت باشد. البته اصل قانونی بودن تکلیف و 
اصل اســتحقاق مجازات با جرم، الزم و ملزوم 
یکدیگرند و اثبات اصل قانونی بودن جرم، آن دو 
را نیز ثابت می کند و همه اصول فوق در قوانین 
نافذه کشور انعکاس یافته و مورد قانونگذاري و 

تأکید قرار گرفته است.۷
ب( اصل قانون گرایی

اصل »قانون گرایی« یعنی متابعت محض از قانون 
که ابعاد مختلف جامعه را فرامی گیرد؛ از این رو، 
فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی شود. اگر 
قانون گذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را 
در اختیــار قاضی نهد یــا مرجع دیگری غیر از 
مجلس، هم چون پادشاه، قّوه مجریّه یا هر نهاد 
حکومتی و غیرحکومتی دیگــری را به عنوان 
قانون گذار بشناســد و تفکیک قوا را قبول نکند 
یا جرایم گذشته را مشــمول قانون جدید قرار 
دهد و رجعت قانون به گذشته را بپذیرد، اصل 
قانون گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت 
از قانون را در هر حال الزم می شمارد. در حالی 
که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی 
فراقانونی است و برای قانون گذار و حاکمیت نیز 
تعیین تکلیف می کند. بنابراین، ممکن اســت 
قانون گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت 
نگردد و ایــن امر که »اصل قانونی بودن جرایم 
و مجازات ها در موردی اســت که چنین حّقی 
به دادگاه داده نشــود«8 صحیح نخواهد بود. از 
این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد 
قانــون و دیگری بر اجرای آن اصــرار دارد و با 
اندک تأملی می توان به تفاوت آن ها پی برد، از 

یکدیگر جدا کنیم.
هم چنین بررسی علمی اصل قانونی بودن جرایم 
و مجازات هــا را که فارغ از شــرایط خارجی و 
اجرایی اســت، باید از اصل مصلحت گرایی که 
موّقت و معطوف به شــرایط خارجی و اجرایی 
است، جدا کنیم. اعمال اصل قانونی بودن جرایم 
و مجازات ها به ســبب شــرایط موجود )مثل 
ضرورت عاجل، و...(که قهراً موّقت است،از علمی 
بــودن آن،متفاوت و آثار متفاوتــی را به دنبال 
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دارد.9 به بیــان دیگر هرگاه یک متن جزایي بر 
پایه مصلحت عاجل جامعــه به خصوص که از 
طرف حکومت به تصویب برســد، ممکن است 
مراحل و فرایند علمي و دقت الزم خود را نتواند 
طي کند، لذا پذیرش جایگاه علمي اصل قانون 

بودن جرم و جزا در چنین موارد دشوار  باشد.

گفتار دوم: جایگاه اصل قانونی بودن جرم و 
جزا در نظام کیفري افغانستان

یکی از مهم تریــن اصول قوانین کیفری مدرن، 
اصــل قانونی بودن جــرم و مجــازات و دیگر 
زیرمجموعه هاي آن است. این اصل داللت بر آن 
دارد که هیچ عملی مجازات نشود مگر آن که در 
قانون واضحاً به عنوان عمل مجرمانه تصریح و 
مجازات آن مشخص شده باشد. درنظام قانونی 
کشورهای غربی این موضوع از قرن ۱8 شناخته 
شده است. نظام کیفري افغانستان با تأثیر پذیري 
از فقه۱۰ و حقوق رعایت اصل قانوني بودن جرم 
و جزا و سایر اصول تجزیه شده آن را در قوانین 
مختلف مورد پذیرش قرارداده و قانونگذاران در 
مــوارد متعدد قانوني آن را بازتاب داده اند که به 
تبیین و بررســي آن مي پردازیم. سپس رعایت 
این اصل مهم حقوقي و قانوني را در مورد متن 
قانون که از مســیر فرمان تقنیني حکومت به 
تصویب مي رسد را به تحلیل، بررسي و ارزیابي 

مي گیریم. 

1. اصل قانونی بودن جرم و جزا در قانون 
اساسی 

در قانــون اساســی دولت جمهوری اســالمی 
افغانستان فقط به اصل قانونی بودن جرم )جزء 
اول ماده 2۷( و اصل قانونی بودن جزا )جزء دوم 
ماده 2۷( اشاره شــده است. اصل قانوني بودن 
تکلیف و مســئولیت از ماده 2۴ و 2۵ استفاده 
مي شــود که اصل آزادي عمــل و برائت را به 
رسمیت شناخته است. الزمه آزادي و برائت آن 
است، تا زماني که حکمي و قانوني بر ممنوعیت 
عمل و تعیین جزا براي متخلف به صورت واضح 
و روشن بیان نشود، شهروندان آزادي عمل دارند 
و معناي اصل قانوني بودن تکلیف همین است. 
به این ترتیب روشن است که در قانون اساسی 
مــواد صریح در باره اصل قانونــی بودن جرایم 
و جزاها داریم. هم چنیــن برائت و آزادی عمل 
اصاًل ثبات شدنی و خدشه ناپذیر است، که نتیجه 
روشن و قهری آن، تنها اثبات اصل قانونی بودن 
تکلیف، جرم و اســتحقاق مجازات است. بدین 
معنا که هــرگاه اصل اّولیه برائت و آزادی عمل 
مفروض و ثابت باشد، وضع هر تکلیفی، گرچه 
ضمانت اجرای آن کیفری نباشد، در مرتبه بعد 
از برائت و آزادی قرار گرفته، به منزله استثنایی 
بر آن دو اســت و قهراً به دلیل یا قانونی خاص 
نیاز دارد و باالمالزمه، جرم بودن و اســتحقاق 

مجازات نیز ثابت می شــود. به این ترتیب اصل 
قانوني بودن تکلیــف و کیفر و هم چنین اصل 
آزادی و برائت، مهم ترین اصولي اســت که در 

قانون اساسي تصریح شده است.
2. اصل قانوني بودن جرم و جزا در قوانین 

جزایي
در قوانین جزایي نیز اصول کیفري به طور خاصی 
تضمین شده است. به عنوان مثال ماده 2 قانون 
جزا سال ۱۳۵۵ مقرر مي دارد: »هیچ عملي جرم 
شمرده نمی  شــود مگر به موجب قانون.« ماده 
ســوم مي گوید: »هیچ کس را نمی  توان مجازات 
نمــود مگر مطابق به احــکام قانوني که قبل از 
ارتــکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشــد.« 
ماده چهارم بیان مي کند: »۱ـ برائت ذمه حالت 
اصلي اســت. متهم تا وقتي که به حکم قطعي 
محکمه   با صالحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد 
بي گناه شناخته می  شود.« هم چنین فقره ۱ ماده 
۵ قانــون اجرائات جزایي مي گوید: »برائت ذمه 
حالت اصلي اســت، متهم تا وقتي که به حکم 
قطعــي محکمه با صالحیــت محکوم علیه قرار 
نگیرد، بي گناه شناخته مي شود.« و نیز ماده ۵ 
و ۶ کد جزایي رعایت اصول فوق را مورد تأکید 

قرار داده است.
به این ترتیب اصل قانونــي بودن جرم و جزا و 
اصول منشــعب از آن در سیاست جزایي کشور 
مورد پذیرش قرار گرفتــه و رعایت آن ها مورد 
تأکید اســت. هر فعل یا تــرک فعل که مطابق 
قانون جرم و قابل مجازات باشد، جرم محسوب 
است و هیچ عملي را نمي توان جرم دانست مگر 
آنکه به موجب قانــون براي آن مجازات تعیین 
شده باشــد. حال براي آنکه روشن شود، امکان 
رعایت اصــول فوق در نتیجــه فرمان تقنیني 
منطق حقوقي و قانوني دارد یا نه، چند مســأله 
باید واضح شود. اول در نظام حقوقي افغانستان 
قانون چیســت و دوم نهاد قانونگــذار و فرایند 
آن کدام است؟ پاسخ پرســش اول را ماده 9۴ 
قانون اساســي مشخص کرده اســت: »قانون 
عبارت اســت از مصوبه هر دو مجلس شوراي 
ملي که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، 
مگر اینکه در این قانون اساســي طور دیگري 
تصریح گردیده باشد« بر پایه تفکیک قوا یکي 
از کارویژه هاي شوراي ملي۱۱ به عنوان عالي ترین 
مظهر اراده مردم، قانونگذاري اســت۱2  و وضع 
قانون از صالحیت هاي ذاتي این نهاد سیاســي 
و حقوقي اســت.۱۳ کارویژه و صالحیت دیگري 
مجلس نمایندگان و سنا، نظارت بر قوه مجریه 
است. بر اســاس اندیشه مهار قدرت با قدرت از 
آن جا که قوه مجریه داراي بیشــترین امکانات 
اســت، نظارت بر آن از ســوي قوه مقننه، هم 
به عقیده اندیشمندان حقوقي و سیاسي و هم 
قانون اساســي الزم و ضروري است.۱۴ بنابراین، 
در نظام حقوقي افغانســتان، قانون آن اســت 

که مورد تصویب شــوراي ملي قرارگرفته و به 
توشیح رئیس جمهوری رسیده باشد.۱۵ مرجع 
دوم قانونگذاري حکومت اســت. به این صورت 
که وزیران فرمانــي را تهیه و تصویب مي کنند 
و با توشیح رئیس جمهوری حکم قانون را پیدا 
مي کنــد.۱۶ از آن جا که قانونگذاري از صالحیت 
اصلي و ذاتي شوراي ملي است، لذا اقدام به وضع 
قانون از طرف شوراي وزیران که به نام »فرمان 
تقنیني حکومت« معروف است با وجود شرایطي 
امکان پذیر است. هر چند صالحیت قانونگذاري 
براي حکومت بر خالف تفکیک قوا ست، اما در 
افغانســتان با وجودسه شرط اساسي به صورت 
واضح و روشن این صالحیت به حکومت اعطاء 
شده است. شــرایط و محدودیت ها عبارتند از: 
تعطیل بودن ولســي جرگه، ضــرورت عاجل و 
فوري کشور براي قانون و سوم به لحاظ موضوعي 
فرمان تقنیني در اموري به غیر از مسایل مالي و 

بودجوي امکان پذیر است.۱۷
بدین ســان، در چارچوب این شــرایط، هیئت 
وزیــران حق قانونگذاري را دارد که با توشــیح 
رئیس جمهــوری حکم و اعتبار قانــون را دارا 
مي شــود.۱8 به بیان دیگربا احراز شرایط مزبور، 
فرامیــن تقنیني با قانون شــوراي ملي از بابت 
آثاري که بر آن مترتب است، تفاوت ندارد، ولي 
از جهت زماني محدودیتي دارد؛ به این صورت 
که پس از برگزاري جلسات شوراي ملي، حد اکثر 
تا ســي روز فرامین تقنیني به شورا ارائه شود و 
اگر از طرف آن، رد شود،۱9 از اعتبار قانوني ساقط 

مي شود.2۰
با توجه به مطالب فوق، پرســش مهم و اساسي 
در مورد فرامیــن تقنیني در موضوعات جزایي 
مطرح مي شود و به ویژه در مورد فرامین تقنیني 
راجع به کــد جزایي که در تاریخ۱۳9۵/۱2/۱۴ 
صادر شــده و در تاریخ ۱۳9۶/2/2۵ به شماره 
مسلسل ۱2۶۰ در جریده رسمي به نشر رسیده 
است، پرســش هاي جدي مطرح است. از قبیل 
اینکه این فرمان شرایط ماده ۷9 قانون اساسي را 
احراز کرده است؟ از نظر قانون اساسي حکومت 
صالحیت و حق صدور فرمان تقنیني در مورد 
کد جزایي را داشته است؟ آیا با صدور این فرمان 
اصول مســلم قوانین جزایي نقض نشده است؟ 
مطابق قانون اساسي پس از تشکیل اولین جلسه 
شــوراي ملي، در مدت حد اکثر سي  روز فرمان 
تقنیني باید به شــوراي ملي ارسال شود تا نظر 
مثبت، منفي یا اصالحي خود را ابراز کند. حال 
اگر فرمان تقنیني )مثاًل کــد جزایي( در زمان 
مقرر به شــوراي ملي ارسال نشد یا مورد بحث 
و بررسي در شــورا قرار نگرفت، باز حکم قانون 
و اعتبار قانوني را دارد یا از اعتبار قانوني ساقط 
مي شود؟ پاســخ این پرسش ها تکلیف ماهیت 
حقوقي و قانوني کد جزایي را روشن خواهد کرد.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره نهم | قوس 1396

گفتار ســوم چالش هاي حقوقي و قانوني 
فرمان تقنیني کد جزایي 

درست است که قوانین جزایي کشور از دو جهت 
بسیار ناقص، نامتناسب و مشکل آفرین بود: یکي 
از جهت قدیمي، بروز نبودن و خألهاي قانوني 
و دوم پراکندگــي بیــش از حد کــه در متون 
مختلف انعکاس یافته بــود، مانند جرایم علیه 
امنیــت داخلی و خارجی و جرایم تروریســتی 
و غیره. حل دو مشــکل، جز با تعدیل و اصالح 
قوانین جزایي ناممکن است، لذا تعدیل، اصالح و 
متناسب بودن قوانین جزایي با نیازهاي فعلي از 
ضرورت هاي بنیادي و فوري نظام جزایي کشور 
اســت. تالش هایي که در باره تهیه پیش نویس 
و مســوده کد جزایي از طرف نهادهای عدلي و 
حقوقي دولتی، غیردولتی و فعاالن جامعه مدنی 
در طي نزدیک به ۴ ســال و 9 ماه، انجام شده 
و به سر انجام خوبي رســیده است، قابل قدر و 
ارزشــمند است. خوشــبختانه در قانون جزاي 
جدید شاهد یک سلســله اصالحات، تعدیالت 
و اضافه شــدن تعداد از جرایم مورد نیاز کشور 
مانند جرایم فساد اداری، جرایم سایبری، پدیده 
شوم بچه بازی، جرایم جنگی، نقض حقوق بشر 
و... هستیم که مجازات های مشخصی براي آن ها 
تعیین شده است. این تالش هادر نوع خود گام 
بزرگ و تحول مثبت در راســتایي بروزکردن، 
انساني ساختن، عادالنه کردنو جامع بودن نظام 
جزایي کشــور قابل ارزیابي اســت. یکي از آثار 
مثبت و عملي آن،ایجاد ســهولت برای مراجع 
عدلی و قضایی است که از پراکندگي و خأل هاي 
قانوني نجات یافــت. با این وجود هم چنین کد 
جزایي از اشــکاالت و نواقــص جدي ماهوي و 
متني رنج مي برد که در این نوشتار مجال براي 
بیان آن ها نیست.2۱ آنچه که در این قسمت مد 
نظر است شرایط شکلي، ماهوي و قانوني روند 
تصویب و مبناي الزامیت کد جزایي ناشــي از 
فرمان تقنیني اســت که با چالش ها و خألهاي 
جــدي حقوقي، قانوني و اصول و بایســته هاي 
قانونگذاري مواجه اســت که به شرح ذیل مورد 

بحث، بررسي و ارزیابي قرار مي گیرد.
الف( یکي از مسایل مهم سیاسي و حقوقي، قدرت 
و نهاد قانونگذاري است که اعمال حاکمیت ملي 
در بخش قانونگذاري و نظارت را به عهده دارد. 
در نظام تفکیک قوا، یکي از مهم ترین وظایف و 
کارویژه مجلس نمایندگان قانونگذاري است که 
با وضع و تصویب قانون در چوکات قانون اساسي 
براي مردم ایجاد حق و تکلیف مي کند. برابر فقره 
۱ ماده 9۰ و ماده 9۴ قانوناساســي قانونگذاري 
از صالحیت اصلي و ذاتي شــوراي ملي اســت. 
اثر قانوني وجود شوراي ملي در روزها، هفته ها 
و ماه هایی که در رخصتي نباشــد آن است که 
هیچ مرجع و نهاد دیگر صالحیت قانونگذاري را 
نداشته و ندارد و در صورت اقدام به قانونگذاري 

از هیچ اعتباري قانوني بر خوردار نیست. به بیان 
دیگر چنانچه یک کشــور از مســیر و روند که 
قانون اساسي مشخص کرده، قانون جزایي خود 
را به تصویب نرساند و بر خالف اقتضاي قانوني 
اساسي قانون جزایي را تصویب و به مرحله اجرا 
بگــذارد، هیچ کدام از اصول کــه از اصل قانوني 
بودن جرم و جزا منشعب مي شود، رعایت نکرده 
است. برایند این رفتار غیر قانون مدار، نقض تمام 

اصول حقوق و قانون جزا ست.
با توجه به این مقدمه کوتــاه، در میان قوانین 
کشور، قانون جزا از اهمیت و حساسیت خاصي 
بر خوردار اســت؛ زیرا با جان، ناموس، مال، آبرو 
و حیثیت شــهروندان و جامعه مرتبط اســت 
وآزادي انسان ها را سلب مي کند. حساسیت هاي 
قانون جزا و اصــول متعدد که در قانون جزایي 
بایــد مد نظر قرارگیرد،  همه ایجاب مي کند که 
حتماً تصویب قانون جزا با سازوکار مشخصي که 
در قانون اساســي روشن شده، انجام گیرد و در 
کمیسیون هاي مختلف شوراي ملي مورد بحث، 
بررسي و دقت قرار گیرد. متأسفانه کد جزایي که 
قرار است با فرمان تقنیني حکومت الزم االجرا 
گردد، هیچ یک از این بایسته ها، اصول حقوقي 
و قانوني را مراعات نکرده اســت، لذا ســازوکار 
و روند قانونــي را طي نکرده و در نتیجه اعتبار 
قانوني او مورد اشکال جدي است. به بیان دیگر 
اگــر کد جزایي با فرمان تقنیني حکومت مورد 
استناد محاکم قرار بگیرد و مطابق آن فردي را 
مورد محاکمه و مجازات قرار دهد، کاماًل در خأل 
قانوني این محکومیت انجام شــده است و اصل 
قانوني بودن جرم و جزا و بقیه اصول مرتبط به 

آن، نقض شده است.
دلیل نقض آن است، چنانکه قباًل یادآوري شد، 
قانونگذاري از صالحیت ذاتي شوراي ملي است 
و با احراز و وجود دو شرط ذیل امر قانونگذاري 
به صورت موقت به حکومت واگذار شده است: 
شرط اول آن است که شوراي ملي در تعطیلي 
تابستاني یا زمستاني به سر برد و شرط دوم نیاز 
فوري کشور به قانون جدید است. مقصود از نیاز 
فوري این است، هرگاه مســأله  یا حادثه  اي در 
کشور اتفاق بیافتد که براي حل و مدیریت آن 
نیاز به قانون باشد و اگر تا پایان تعطیلي شوراي 
ملي و آغاز به کار رسمي آن صبر کنیم، مسأله یا 
حادثه رخ داده بخاطر نبود قانون به ضرر کشور و 
منافع آن تمام مي شود؛ در این صورت حکومت 
مي تواند در غیر امور بودجه و مالي ـ که از شرایط 
موضوعي شمرده مي شودـ اقدام به صدور فرمان 

تقنیني نماید.22
از بین دو شرط فوق، شرط اول در زمان صدور 
فرمان تقنیني در مورد کد جزایي محرز بوده و 
ثابت است و شوراي ملي در هنگام صدور فرمان 
تقنیني در تعطیلي بوده است و شرط دوم که نیاز 
فوري کشــور به قانون جدید است و این شرط، 

شــرط ماهوي براي جواز صدور فرمان تقنیني 
تلقي مي شود، احراز و اثبات آن، مورد اشکال و 
ابهام جدي است. دلیل اشکال و ابهام این است 
که قوانین جزایي نافذ تقریباً در همه بخش هاي 
جرمي وجود داشت و محاکم و نهادهاي عدلي 
براي رســیدگي به اتهامات، محاکمه و مجازات 
محکومان با نبود قانون که منافع علیاي کشور 
را به خطر اندازد، مواجه نبوده است؛ بلکه قوانین 
پراکنده در همه مســایل جزایي موجود بود و 
در کشــور تطبیق مي شد و هیچ دلیل قانوني و 
منطقي که نیاز فوري کشــور به قانون جدید را 
اثبات بتواند، وجود نداشت. به بیان دیگر توجیه 
قابل قبولي از بابت نیاز فوري کشور به رسمیت 
کــد جزایي از طریق فرمان تقنیني در دســت 
نیســت و اگر در زمان مشخص فرمان تقنیني 
براي الزامي شــدن کد جزایي صادر نمي شــد، 
کشور از این بابت با هیچ مشکل و بحران گرفتار 
نمي شــد. دلیل اثبات این ادعا در خود فرمان با 
روشني و وضاحت بیان شده است. در ماده سوم 
فرمان شــماره 2۵۶، مورخ ۱۳9۵/۱2/۱۴ مقرر 
شده اســت: »کد جزا نه )9( ماه بعد از نشر در 

جریده رسمي، نافذ مي گردد.«!
اوالً، فاصله زماني نه ماه بین صدور فرمان تقنیني 
و الزامي و نافذ شدن قانون توجیه حقوقي ندارد 
و اساسنامه کیفري بین المللي رم که گستره اي 
جهانــي دارد و مربوط  بــه بزرگترین جنایات 
بین المللي اســت، فاصله زماني بین الحاق یک 
کشور به اساسنامه و الزامي شدن آن را براي هر 
کشــور مزبور، ۶۰ روز تعیین کرده است.2۳حال 
لحاظ این زمان بسیار طوالني بین صدور فرمان 
تقنیني و نافذ شدن کد جزایي توجیه ناپذیر است. 
لحاظ فاصله زماني طوالنــي براي الزامیت کد 
جزا، جز نشان دهنده عجله، بي دقتي و نا آگاهي 
از الزامات حقوق جزا چیز دیگر نمي تواند باشد. 
دوم، از زمان صدور فرمان تقنیني تا نافذ شدن 
آن که نه ماه را در بر مي گیرد، دلیل روشن بر این 
است که از نظر حکومت و قانونگذاران محترم، 
کشور ضرورت فوري به تصویب کد جزایي ندارد. 
در مدت نه ماه سیســتم عدلي و جزایي کشور 
با مشــکل و بحران قانوني یا خأل آن که منافع 
علیایي کشــور را به خطر اندازد، مواجه نخواهد 
شــد. مدت زماني نه ماه فرصت کافي براي ارائه 
کد جزایي به شــوراي ملي و بحث و بررسي آن 
در کمیسیون هاي مربوطه وجود دارد و به تبع 
آن متن قانون در اختیار رسانه ها، حقوق دانان و 
آگاهان به مســایل قانوني قرار خواهد گرفت و 
زمینه را براي نقد، بررســي و نگاه ژرف اندیشانه 
فراهم خواهد کرد. بنابراین، فاصله زماني نه ماه 
بین صدور فرمان تقنیني و نافذ شــدن قانون، 
دلیل براین است که شرط دوم )ضرورت فوري( 
که شــرط ماهوي اســت، براي صــدور فرمان 
تقنیني محرز و موجود نبوده است و این فرمان 
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نتیجه گیری
اصل قانونی بودن جرم و اســتحقاق مجازات،از 
اصولمسلم حقوقي، قانوني و مسأله تردیدناپذیر 
اســت. هر متن قانوني که در عرصه جزایي به 
تصویب برسد، باید این اصول و اصول قانونگذاري 
را مراعات کند. قوانین جزایي افغانستان با تمام 
ضرورت که به اصــالح و تعدیل نیاز دارد و این 
مهم با فرمان تقنینــي تحت عنوان کد جزایي 
که در جریده رســمي به نشــر رســیده است؛ 
فرایند قانوني را طي نکرده و شــرط ماهوي که 
به حکومت صالحیــت صدورفرمان تقنیني را 
مي دهد، مراعات نشــده اســت. بنابراین اعتبار 
قانوني را نداشته و ندارد و قانون اساسي و تمام 
اصول حقوقي و قانوني را نقض و نادیده گرفته 
است. شایسته و بایسته بود که دست اندرکاران 
و تهیه کننــدگان پیش نویس و مســوده قانون 
مورد نیاز کشور، این برگ زرین و زحمت چند 
ســاله را به سر انجام خوبي مي رساند و از مسیر 
طبیعي و قانوني روند تصویب و رســمي کردن 
کد جزایي را دنبال مي کردند. روشن است اگر در 
مورد رسمیت کد جزایي شتابزده عمل نمي شد، 
زمینه و بستر بیشتر و بهتر براي نقد و تحلیل آن 
توســط حقوق دانان و آگاهان به مسایل جقوق 
جزا فراهم مي شــد. در ایــن صورت کد جزایي 
کشور نواقص و خألهاي جدي که االن گرفتارش 

است، کمتر شاهد مي بود.

منابع:
1.  (There is no crime and punishment except 
in accordance with the law)

2. از نظر حقوق دانان اصل آزادي عمل مورد اتفاق است، 
اما در فقه برائت و آزادي عمل به عنوان اصل اولیه مورد 

اختالف است و برخي اصل را بر احتیاط مي دانند.
۳. ماده ۷ کد جزایي.

۴. براي آگاهي و اطالعات بیشــتر به این منابع مراجعه 
شود: محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، 
میزان، ۱۳۷9، گاستون، اســتفانی، لواسور، ژرژ و برنار 
بلوک، حقوق جزای عمومی، ترجمة حســن دادبان، ته 
ران،انتشــارات دانشــگاه تهران، ۱۳۷۷، گودرز، افتخار 
جهرمی، »اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحّوالت 
آن«، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 2۵ و 2۶، ۱۳۷8 
و محمد باهری، و میرزا علی اکبرخان داور،نگرشــی بر 
حقوق جــزای عمومی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی 
مجد، ۱۳8۰و عبدالقادر العوده، التشریع الجنایي مقارنا 

باالقانون الوضعي، ج اول، بیروت، دارالکاتب العربي.
۵. مقــام صالحیت دار به تناســب نظامهای مختلف و 

اختیارات، متفاوت است.
۶. مواد ۱۶8، 2۳8، ۳۷۷، ۴2۵، ۱۰۶۰ و ... قانون مدني 

و مواد ۱۴2، 2۴، ۵۶، ۳۴۶ و... قانون جزا.
۷. ماده 2۷ قانون اساســي: هیچ عملي جرم شــمرده 
نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ 
شده باشد. هیچ شخص را نمي توان تعقیب، گرفتار و یا 
توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون .هیچ شخص را 
نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صالحیت 
و مطابــق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد 
اتهام نافذ گردیده باشــد و ماده ۷ کدجزایي نیز همین 

مسایل را مورد تأکید قرار داده است.

8. عباس زراعت؛ ۱۳8۰، ص۱۱۵.
9. سید احمد ســجادی نژاد؛ اصل قانونی بودن جرایم 
و مجازات هــا در فقه و حقــوق، مجله الهیات و حقوق، 

تابستان ۱۳8۵، شماره 2۰، ص9۶.
۱۰. حقوقدانان اســالمي اظهار می دارند که ریشه لزوم 
این اصل به ۱۴۰۰ ســال پیــش در منابعی مانند آیه 
۱۵ ســوره االسراء قرآن بر می گردد که »ما کنا معذبین 
حتي نبعث رسوال« ما تا پیامبری برنیانگیزیم به عذاب 

نمی پردازیم.
۱۱. ماده 82 قانون اساسي: »شوراي ملي متشکل از دو 

مجلس: ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد«
۱2. مــاده 8۱ قانون اساســي: »شــوراي ملي دولت 
جمهوري اسالمي افغانستان به حیث عالي ترین ارگان 
تقنیني مظهــر اراده مردم آن اســت و ار قاطبه ملت 

نمایندگي مي کند«
۱۳. فقره ۱ ماده 9۰ قانون اساسي

۱۴. فقره هــاي ۱۱ و ۱2 مــاده ۶۴ و فقره ۱ ماده 9۱ و 
ماده 92 قانون اساسي. 

۱۵. ماده 9۴ قانون اساسي.
۱۶. فراز دوم ماده 9۴ قانون اساسي: »مگر اینکه در این 

قانون اساسي طور دیگري تصریح گردیده باشد«
۱۷. ماده ۷9 قانون اساســي: »حکومــت مي تواند در 
حالت تعطیل ولســي جرگه در صورت ضرورت عاجل، 
به اســتثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامین 

تقنیني را ترتیب کند ...«
۱8. فراز دوم ماده ۷9 قانون اساسي.

۱9. در خصوص فرامیني تقنیني یک پرسش مهم وجود 
دارد که اگر فرامین در ظرف ســي روز به شــورا ارسال 
نشد و یا ارسال شد و شورا در دستور کار خود قرار نداد، 
در این صورت باز فرامین حکم قانون را دارد یا از اعتبار 
قانوني خارج مي شــود؟ این مسأله مهم است و تا کنون 

پاسخ قابل قبولي ارائه نشده است.
2۰. عیدمحمــد احمدي و قاســم علي صداقت؛ حقوق 
اساسي جمهوري اسالمي افغانستان، با تأکید بر قانون 
اساسي، قم، انتشــارات بین المللي المصطفي، ۱۳88، 

ص۳۴۴.
2۱. از باب نمونه به یک مورد اشتباه و خألبزرگ اشاره 
مي شــود: در فقره ۱ ماده 2۱2 کدجزایي معاذیر قانوني 
را مي شمرد که عبارت است از معافیت، تخفیف و برائت 
از جزا. در همین فقره مي گوید: موارد معافیت، تخفیف 
و تبرئه کننده جزا در همین قانون تصریح مي گردد. در 
مــاده 2۱۳ همین قانون ۱2 مورد احوال مخففه از جزا 
را بیــان مي کند، اما موارد و دالیل تبرئه کننده از جزا را 
اصاًل مشخص نمي کند، بنابراین در چه حاالت محکمه 
مي تواند محکوم ر ا از جزا تبرئه کند، روشن نشده است و 
این یک نقص بسیار بزرگي است که از دید قانونگذاران 

مغفول مانده است.
22. ماده ۷9 قانون اساسي.

2۳. مــاده ۱2۶ به اجــرا در آمدن اساســنامه: ۱( این 
اساس نامه باید در نخستین روز ماه پس از شصتمین روز 
بعد از تاریخ ســپردن شصتمین سند تصویب، پذیرش، 
تأیید یا پیوســتن، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، به 

اجرا گذاشته شود.
2( برای هرکشــوری که پس از تحویل شصتمین سند 
تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوســتن، این اســاس نامه 
را تصویب نماید، بپذیــرد، تأیید کند یا به آن بپیوندد، 
اساس نامه در روز اول ماه پس از شصتمین روز تحویل 
اســناد تصویب، تأیید، تصویب یا پیوســتن توسط این 

کشور، قابل اجرا خواهد بود.
2۴. ضرورت فوري به قانون.

در حالي صادر شــده است که شرط ماهوي آن 
که قانون اساســي او را الزم و حتمي مي داند،2۴ 
فراهم نیست. بنابراین،  اضافه بر اشکاالت فوق، 
این فرمان تقنیني باعث نقض قانون اساســي 
نیز مي شــود. از نظر منطق و فن حقوقي هرگاه 
انجام دادن کاري نیازمند به شــرطي باشــد و 
کار بدون وجود شــرط انجام شود، هیچ اعتبار 
و ارزش قانونــي و حقوقي ندارد. تبعات و پیامد 
ناگواري این امر آن است که پس از سپري شدن 
نه ماه و تمام شدن مدت زماني نه ماه باز محاکمه 
متهم، تعیین مجــازات و تطبیق آن بر محکوم 
بر اســاس کد جزایي، در حقیقــت محاکمه، 
تعیین مجازات و تطبیــق آن در خأل قانوني و 
بدون قانون معتبر انجام مي شود و شخص را با 
متن به ظاهر قانوني محاکمه مي کنیم که اصاًل 
جایــگاه، ارزش و اعتبار قانوني ندارد. ســوم با 
اهمیتی که قانون جزا در هر کشــوري دارد و با 
جان، مال، ناموس و آزادي شهروندان در ارتباط 
است، اصاًل به صالح نظام عدلي و جزایي کشور 
نیســت که با وجود نهاد رسمي قانونگذاري در 
کشور با فرمان تقنیني به قوانین جزایي رسمیت 
داده شود و این شــیوه با نظام هاي سلطنتي و 
دیکتاتوري تناسب دارد و نه با نظام دموکراسي 
و مردم ســاالري که در افغانستان مورد پذیرش 
میثاق ملي و ملت قرار گرفته است. چهارم کد 
جزایي در جریده رســمي به نشر سپرده شد و 
در سایت وزارت عدلیه هم منتشر گردید. لکن 
پس از مدتي از ســایت وزارت عدلیه برداشته 
شــد و به جاي آن نوشــت: »مخاطب محترم 
....« اصــل این عمل؛ یعني برداشــتن متن کد 
جزایي از سایت پس از متوجه شدن اشتباهات 
امري معقول و امیدوار کننده است. اما نکته  که 
حایز اهمیت و سؤال بر انگیزاست، این است که 
چرا با موضوعي به اهمیــت قانون جزا اینگونه 
شتاب زده و غیر مســلکي نگاه مي شود. پس از 
برداشتن از ســایت وزارت عدلیه انتظار و امید 
مي رفت که دســت اندرکاران محترم این قانون 
و سایر قوانین کشــور بار دیگر شتاب زده عمل 
نکرده و رســمیت قانون جزا را از مسیر طبیعي 
و قانوني خودش دنبال کنند که مسیر شوراي 
ملي و کمیسیون هاي آن است. همه شاهدیم که 
اینگونه نشد و بار دیگر متن کد جزایي با تکیه 
بر فرمان تقنیني حکومت در جریده رسمي نشر 
شــد و زمینه روند تصویب آن از مسیر قانوني 
و طبیعي گرفته شد. از این جاست که سیستم 
عدلــي، قانونگذاري و جامعه را از داشــتن یک 
قانون جــزاي کامل تر، مناســب تر و بروز تر باز 
محروم کرد کــه به صالح نظام عدلي و قضایي 
کشور و ملت نیست. باید پذیرفت که نظریه های 
علمــی و قانوني درباره بایســته  ها و شــرایط 
قانونگذاري را با فرمان و دستور نمی توان اثبات 

یا رد کرد.
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تبرصه:

جنــګ یوه لرغونې پدیــده ده چې د تاریخ 

پــه اوږدو کې یې د برشي ټولنــې پام ځان ته 

ورګرځولی. تاریخ یې د انسان له پيدایښت رسه 

ســم د قابیل د ورور په وژنه پيل شو. دا چې په 

دنیا کې دې هیڅ جنګ او جګړه نه وي شــوي 

داســې کومه سیمه نشــته او که وي هم ډېرې 

کمې به وي.

ارواپوهنــه د انســان اصالــت تــه پــه کتو 

برشي بدلونونه د انســان د طبیعت، غوښتنو او 

بیلوژیکي کړنو پر بنسټ تحلیلوي. د ارواپوهنې 

له نظره انســان هېڅ جګړه په شــعوري ډول نه 

تــررسه کوي او وايي چې پــه جګړه ییزو پرېکړو 

کــې معمــوالُ د پیچيل بیولوژیکــي او عاطفي 

تحریکونــه، الشــعوري ځورونــې، پټــې وېرې، 

غضبونه او داســې نور شــته چې رسچینه ترې 

اخيل او په یرغلیزو پېښو کې د ارواپوهنې نظر 

دا دی چې ځینې غوټې )عقدې( د یادو حملو 

او تیريو المل ګرځي په دې اړوند به نور الملونه 

هم خپل مهم تاثیرات لري.

جنګ څه دی؟

ژبپوهان وايی جنګ د هنــدو اروپایی ژبې 

لــه )Ghengh( کلمه څخه رسچینه اخيل چي 

د یون او پرمختګ په مانا دی. همدې ريښې په 

نورو ژبو لکه پخوانۍ املانۍ هم اغېز شیندلی 

او بله کلمه )gang( یې ترې رامنځته کړې چې 

د تللو، ســفر او یا ډله ییز خوځښت په مانا ده. 

همدغې املانۍ کلمې په انګرېزۍ ژبه هم اغېز 

کــړی او د )gang( او )gangster( کلمــې یې 

ورننویستيل.

جنــګ د پوهانــو په اند ســازمان شــوې، 

مســلحانه او د یوې اوږدې مودې لپاره شخړې 

تــه وايي چــې د دولتونو، ملتونو یــا ډلو ترمنځ 

رامنځ ته کېږي او له تاوتریخوايل، اړودوړ، مادي 

زیانونو، مرګ ژوبلې او جسمي او رواين ناروغیو 

رسه مل وي.

جرنال کارل فون کالوزویتس چې د نظامي 

چارو په برخه کې د نظر خاوند هم دی په کال 

انسان ولې 
جنګ کوي؟

رشف الدین عظیمي
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)۱۸۳۲ ل( کــې یــې د یــوې څېړنې له مخې  

یې د جنګ په اړه داســې تعریــف وړاندې کړ:  

»د خپلو غوښــتنو لپــاره په زور رسه د دښــمن 

مجبورول دي«.  

د جنګ په اړوند څو لنډې تاریخي یادونې:

له هغه راهیســې چې دولتونه جوړ شول د 

نړۍ په بېالبېلو برخو کې نظامي فعالیتونه پيل 

شول او د باروتو او ټکنالوژۍ په رامنځته کېدلو 

دغه چاره نوره هم ګړندۍ شوه او نوي جګړه ییز 

حرکتونه یې رامنځته کړل. 

کانوی هندرســون په خپل یــوه کتاب کې 

لیکي: “ یوه منبع مدعي ده چې له میالد څخه 

وړاندې بیا تر ۲۰ پېړۍ پــورې نږدې ۱۴۵۰۰ 

جګړې شوي چې ۳/۵ ملیارده انسانان په کې 

وژل شــوي او د نړۍ تاریخ یوازې ۳۰۰ کاله په 

سوله کې پاتې شوی”.

الرنس کیلی د ایلینوی پوهنتون استاد په 

خپل کتاب جګړه له متدن څخه وړاندې کتاب 

کې لیکي »نږدې ۹۰ تر ۹۵ په سلو کې ټولنې 

تر اوسه پيژندل شوي چې د تاریخ په اوږدو کې 

کله ناکله په دوامداره او لنډمهاله ډول په جګړو 

کې ښکېل وې.«

پــه ۲۰۰۵ کال کې یــوه ریپوټ وښــوده، 

وروســته له ۱۹۹۰ لسیزې چې سړه جګړه پای 

ته ورسېده د وسلوالې جګړې کچه او چټکتوب 

ډېــر راکم شــوی. پــه ۲۰۰۸ کال کې چې د 

ســولې او جګړې په نوم کوم ریپــوټ د نړیوال 

مرکز له خوا خپور شــو ښیي چې پورتنی کچه 

ریښتیا هم ډېره کمه شوې.

وروسته له دویمې نړیوالې جګړې ملتونه هم 

په همدې موخه له نړیوالې ټولنې رسه یوځای 

شــول او په همدې موده کې او له همدې المله 

وه چې ډېر هېوادونو جګړې ته د یوې شــومې 

پدېدې په ســرتګه وکتل او د خپلو هېوادونو د 

جنګ وزارتونه یــې د د فاع د وزارتونو په نومونو 

ونومول.

الربت انشټین هم په کال ۱۹۴۷ کې چې 

ورځ تر بلې د جګړې د زورور کیدو او نويو جګړه 

ییزو تســلیحاتو او د اټوم مبب د ممکنه عواقبو 

په اندېښنه کې، په خپله معروفه وینا کې وویل: 

))زه نه پوهېــږم چې په درېیمــه نړیواله جګړه 

کې به کوم جګړه ییزو وسایل وکارول يش، خو 

د څلورمــې نړیوالې جګړې وســایل به تيږې او 

لرګي وي((. 

د نړۍ څو مشهورې جګړې:

لومړنۍ نړیواله جګړه  •

دویمه نړیواله جګړه  •

د ارسایلو جګړه  •

شپږ ورځنۍ جګړه  •

د کوریا جګړه  •

د ویتنام جګړه   •

د افغان روس جګړه  •

د خلیج فارس جګړه  •

له تروریزم رسه جګړه  •

دې ټولو تاریخي پېښــو تــه په کتو رسه یوه 

پوښــتنه پيدا کېږي، انســان ولې جګړه کوي؟ 

په دې برخه کې فروید ته د انشــتین یوه لیک 

کــې ګڼ او مهم عوامل یاد کړي دي، ولې ترې 

له مخه یې یو شــمېر نور اروایي عوامل د یادولو 

دي.

د جګړې انګېزې د ارواپوهانو له نظره:

انســان پرته له مېږیو یوازینــی موجود دی 

چې تل په جګړو او یو پر بل په یرغل کې تېروي 

او دا سوال یې مطرح کړی چې برش ولې دا کار 

کوي؟ که غواړو چې سولې ته ورسېږو نه یوازې 

دا چــې نړیوال الملونه یــې باید ولټوو بلکې په 

دې هم باید پوه شو چې دې کار ته میالن ولې 

پيدا کېږي د دې پوښتنو لپاره ارواپوهان الندې 

څو مهم ځوابونه راپه ګوتو کوي چې نورې وړې 

انګېزې او غوټې هم په خپله ملنه کې رانغاړي:

غریزه  •

غریزه هغــه دروين لېوالتیــا ده چې ذاتا د 

ژوندي موجود په ارګانیزم  کې شــته او ځانګړو 

کړو وړو ته یې هڅــوي. امریکایی جرنال پاتن 

په دویمه نړیواله جګړه کې وویل: »دا ډېره پوچه 

خربه ده چي مــوږ امریکایان جنګ نه غواړو او 

غواړو چی جګړه ودرو او ترې ووځو دا خربه ډېره 

بې مانا ده، جګړه د امریکایانو یو غوښتنه ده او 

ټول اصیل امریکایان په جګــړه او د جګړې په 

غږ مین دي«. 

زیګموند فروید په دې اړوند وايي: »انسان یو 

داړونکی څاروی دی«. 

پر دې اساس فروید یرغل او داړل د انسان 

په وجود کې نغښتي ګڼي او وايي که په سمه او 

رغنده ډول ونــه کارول يش په افراطي او مرض 

ډول را څرګندېږي نو پر دې بسټ ویلی شو چې 

جنګ کول د انسان دروين غریزه ده.

محرومیت  •

که انسان خپلو هیلو ته د رسېدلو په لړ کې 

لــه کوم خنډ رسه مــخ يش او له هغه څخه یې 

محروم کړي نــو تاوتریخوالی کــوي او دا کړنه 

کېــدای يش نیــغ په نیغه د ځانګــړي خنډ په 

وړاندې هم نه بلکې په نورو ځایناستو یې وي او 

دا یرغل او داړل کېدای يش توپیر هم وکړي او 

دا توپري د انسان په استعداد پورې هم اړه لري 

او بهــرين الملونه یې په پیل او ځواک کې ونډه 

اخيل او اغېز پرې شیندي.

زده کړه  •

داړل او یرغل هم د نورو کړنو په څېر انسان 

زده کــوي او دا زده کــړه هم د لیدنې او پېښــو 

)تقلید( له الرې کوي او دا لړۍ چې هر څومره 

ځواکمنــه يش د راڅرګندېدو زمینه یي هم په 

هامغه کچه پياوړې کېږي. 

د یادولــو وړ ده چې په یــوه ټولنه کې باید 

عصبانیتونو او احساســاتې کېدلو په برخه کې 

رغنــده ګامونه واخیســتل يش ځکــه چې له 

عصبانیتونــو او تاوتریخــوايل ډک چاپېریال دا 

امــکان لري چې په ټولنه کې شــته وګړي هم 

خشــن او عصبــاين يش او په دغــه ډول روزنه 

ومومي.

امریکايــي ارواپوهان د دغه المــل لپاره په 

امریکا کې د وســلې د ګرځولو د آزادۍ له امله 

لــه فلمونو او عميل لیدنو څخه په تقلید رسه د 

ځینو ماشومانو او تنکيو ځوانانو په وسیله د خپلو 

ښوونکو د وژنې مثالونه ورکوي. 

د جګړې انګېزه د فروید له نظره:

فروید د جګړې د انګېزو په اړه کوم ځانګړی 

اثر نــه لري خــو کله چــې انشــتین فروید ته 

د ارواپوهنــې د یــو رسالرې پــه توګه ســرتګې 

ورواړولــې او یو لیک یې ورته ولیکــه او ولېږه او 

خپله انديښنه یې وررسه رشیکه کړه نو فروید دا 

لیکنه په خورا ښه تفســیر ورته ځواب کړه چې 

تر ډېــره برېده د نننیو ارواپوهانــو له نظره رسه 

هم همغــږي لري فروید انشــتین ته د جګړې 

د انګېزو او د انشــتین د انديښنو په اړوند د ده  

لیک ورځــواب کړ چې دلته یې یــوه وړه برخه 

راخلو:  ))اصوالْ د انســانانو تر منځ تضاد د زور 

په وســیله پای ته رســېږي، د حیواناتو په نړۍ 

کې همدا ډول دي او انسان هم باید ځان ترې 

بېل نه کړي. یانې تر دې حده چې د انســانانو 

تر منځ عقیدوي اختالف هم د منافعو پر تضاد 

ورګډيږي او د شــخړې لوړ ترین حد ته رسیږي 

او داسې ښــکاري چې د دې له منځه وړل بل 

الره چــاره غواړي. مګر دا زموږ تر دې وروســته 

ســتونزه ده. په پیل کې او کله به چې انسانانو 

ډلــه ییز ژونــد کاوه، د مټ زور بــه په ګڼو چارو 

کې د ملکیت د ټاکلو او د وګړیو د تاثیر په ډول 

پېژندل کېده او چې څه شــی پــر چا پورې اړه 

لــري او د چا له ارادې او غوښــتنې باید پیروي 

ويش. د مــټ زور ډېر ژر خپل ځــای د ابزارو د 

تولید څخه ګټې اخیســتنې ته پرېښود. بریا د 

هغه چا وه چې تر ټولو ښــه وسله به یې درلوده 

او یا به یې په ډېر ښه ډول له هغو څخه د ګټې 

اخیستنې چل زده و. د وسلې له پیدا کېدو رسه 

ســم د مټ د زور ځای، فکــري برترۍ ونیوه. د 

مبارزې تر ټولو وروســتۍ موخــه همدا وه چې 
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مقابل لوري ته د زیان تر اړولو او د قدرت تر پای 

ته رســولو وروسته له مخالفته الس واخيل او له 

خپلو غوښتنو او دعوو څخه سرتګې پټې کړي. 

دغه چاره هغه وخت کاماْل پایلې ته رسېدله چې 

د رقیــب په قدرت کې تر پرله پســې بریاوو او د 

مقابل لوري تر مداومې کمزورتیا پورې او یا هم 

د هغه نابــودۍ او وژلو امــکان رامنځته کېده. 

دغــې چارې د فاتح لپــاره دوه امتیازه درلودل: 

لومړی دا چې دښمن به د قواوو د تجدید امکان 

له الســه ورکاوه او بل دا چې رسنوشــت به یې 

د نورو لپاره عربت ګرځېــده. له دې ټولو عالوه 

د دښــمن وژل د یوې انســاين غریزې د ارضاء 

کېدو ســبب ګرځي چې وروسته به پرې خربې 

وکړو. البته د دښــمن د نابودۍ پرېکړه له دې 

محاســبې رسه په تضاد کې لویږي چې ځنګه 

د وېریديل دښــمن له وژلــو رصف نظر وکړې، 

کوالی يش چې د خپلو غوښتنو د السته راوړلو 

لپــاره ترې ګټــه واخيل. له دې اړخــه د غالب 

قدرت د مغلوب قدرت د وژلو پر ځای هغه خپل 

مطیع او مقهور ګرځوي. دا مرحله د دښمن د له 

منځه وړلو څخه د تېرېدو او سرتګو پټولو او هغه 

تــه د حفاظت ورکولو پیل دی؛ اما له بله اړخه، 

فاتح له دې وروسته د دښمن د انتقام په خاطر 

په کمین کې کیني، په وېره کې دی، او ناچاره 

خپل یو لړ امنیت او ارامتیا له السه ورکوي. 

یقیناْ، دا د سرتو قدرتونو د حاکمیت منشاء 

ده، هغــه قدرتونه چې یا یــوازې پر خپل زور یا 

پوهې متکي دي. 

پوهېږو چې په دې نظامونو کې په تدریجي 

ډول یو لړ بدلونونه راغلل، او د زور د اســتعامل 

الرو چــارو د حقوقو د حاکمیت په ګټې بدلون 

وموند. اما له کومو الرو؟ زما په نظر دغه بدلون 

له یوې الرې امکان درلود او هغه د سرتو قدرتونو 

پر وړاندې د کوچنیو قدرتونو اتحاد او یووالی و. 

د زور ماتــې د اتحاد له الرې امکان لري. د دې 

متحدینو قــدرت، د هغه حقوقو ښــودنه کوي 

چې د هر وګړي د فردي زور پر وړاندې دریږي. 

ګــورو چې یوازې حقوق، د یوې ټولنې د قدرت 

ښودنه ښيي. دا ځل هم زور له هامغې موخې 

او وســایلو رسه برخورد کوي او د هغو کسانو په 

مقابل کې دریږي چې مخالفت ته راپورته شوي 

دي. یــوازې پــه همدې توپیر چــې دا ځل زور 

انفرادي نه دی، بلکې یو ټولنیز قدرت دی. اما 

نویو حقوقو ته د زور انتقال د ارواپېژندنې پر یو 

رشط والړ دی: ټولیز اتحاد باید مداوم او مستمر 

اتحاد وي. که چېرې له اتحاد څخه مراد یوازې 

له ســرت قدرت رسه مبارزه وي او وروسته له بریا 

رسه وپاشــل يش، کار مخته نه دی تللی او بل 

قــدرت چې ځــان قوي ویني یو ځــل بیا هڅه 

کوي چــې د خپل زور حاکمیت وســايت او په 

دې ډول بــه دغه لوبه تر ابده تکراریږي. ټولنیز 

پیوســتون باید تل پر ځای پاتې يش، ځان ته 

جوړښــت ورکړي، قوانین را منځته کړي چې د 

قوانینو ساتونکی و اويس او د هغوی په حقوقي 

اجرا کې ونډه ولري او هڅه وکړي. د داسې یوې 

ټولنې په رســمیت پېژندلو رسه دوی د یووالې 

احســاس کوي او قدرت به یې پــر دې ټولنیز 

تړون والړ وي.

زما په ګومان په دې ډول به یو شمېر داسې 

رشایــط رامنځته يش چې پر فردي زور د غلبې 

امکان به یوې ســرتې مجموعــې ته د قدرت د 

انتقــال له الرې مهیا کړای يش؛ هغه مجموعه 

چې د غړیو احســايس تړون به یې د بقا او دوام 

ضامنت کوي. یوازې هغه څه چې پاتې کېږي، 

هغــه د اجراء کولو او دوام ورکولو مرحله ده. اما 

موجــوده اړیکــې به تر هغې ســاده اړیکې وي   

چې ټولنه له هغو وګړیو څخه تشکیل شوي وي 

چې قدرت او وســایل یې رسه برابر وي. د دغې 

مجموعې قوانین، فردي ازادۍ او له قدرت څخه 

استفاده ټاکي او تحدیدوي  چې یې له الرې په 

ټولنه کې د افرادو تر منځ اوســېدنه تضمین او 

امکان پیدا کړي.

اما داســې یوه ارامي یوازې د نظر تر بریده 

تصور کېــدای يش او په عمل کــې یو پیچلی 

وضعیت خپلوي؛ ځکه چې ټولنه په پیل کې له 

هغو باقدرته وګړیو جوړه وي چې نابرابر امکانات 

لري، نران او ښځې، پلرونه او میندې او اوالدونه، 

دومــره وخت ال نه وي تېر شــوی چې له یو بل 

رسه د جګړې او غاړه اېښــودلو له الرې فاتحین 

او مغلوبین رامنځته کېــږي او په ارباب او بنده 

بدلیږي. نو پــه دې ډول ټولنیز حقوق د قدرت 

پر نســبي نابرابــری بدلیږي. قوانیــن د حاکم 

قدرت په وســیله او لپاره پالن کیږي او تر السه 

الندې کســان به د کمو حقونــو څخه برخمن 

کېږي. له دې وروسته په ټولنه کې د تخطۍ او 

تحول دوه حقوقي حوزې رامنځته کېږي. په یوه 

کې هغه ځواکمنه ډله شاملیږي چې ټول هغه 

قانوين محدودیتونه چې د ټولو لپاره معترب دي، 

نالیديل نیيس او د قانون له حاکمیت څخه د 

زور نــوي حاکمیت ته ورګرځــي او بل د ټولنې 

د محرومو وګړیو مدام کوښــښ دی  چې د ډېر 

قــدرت او د موجودو قوانینــو تغیر او رس بېره پر 

دې، د قانون اصلې برابرۍ ته الرسرسی. دویم 

جریان په ځانګــړي ډول هغه وخت اهمیت او 

مانــا پیدا کوي چې د ټولنې په بنســټ کې په 

واقعــي ډول د قدرت ځــای پر ځای کېدل او د 

مناسباتو تغیر رامنځته يش. دغه کار د یو شمېر 

ګڼو تاریخي عواملو په پایله کې تر رسه کېدای 

يش. په دې حالت کې، حقوق په تدریجي ډول 

ځان د نوي قدرت له مناســباتو رسه تطبیقوي؛ 

یا هغه ډول چې حاکمه طبقه – هغه ډول چې 

تر ډېــره رامنځته کېږي – دغــه بدلون ته ځان 

نــه ورکوي او د طرفینو له فشــار رسه، د کورنۍ 

جګړې بلوا او انقالب رسه نښيل او له دې رسه د 

یو څه وخت لپاره قوانین ملغا او نوې زور ازمايي 

پیلیــږي چې د نوي حقوقي نظــام په رامنځته 

کېدا رسه پای ته رسیږي. البته حقوقي تحوالت 

له سوله ییزو الرو چارو هم تر السه کېدای يش 

چــې د ټولنې په غړیو کې لــه فرهنګي بدلون 

رسه مله دي. دغه فرهنګي بدلونونه له یو شمېر 

عواملو رسه تړيل دي چې وروسته به ورته کتنه 

ويش. 

نو په دې اســاس ګورو چــې د یوې ټولنې 

پــه محدوده کــې هم د منافعو پــر رس تضاد د 

زور په مرســته اجتناب ناپذیر دی. اما اړتیاوې 

او مشرتک اړخونه چې په دې خاورینه کره کې 

له ګډ ژوند څخه را زېږېديل دي د اختالفاتو او 

نښتو د ژر تر ژره له منځه وړلو لپاره امکان ډېروي 

او د همدې شــان رشایطو تر چــرت الندې د یو 

ســوله ایز حل احتامل ډېريږي. د برش د تاریخ  

تر یوې ځغلنده کتنې وروسته را مالومیږي چې 

تل د یو یا څو ټولنیزو موجوداتو ترمنځ، د کوچنیو 

او ســرتو واحدونو تر منځ، ښاري محدودیتونه، 

مختلفې سیمې؛ د قبایلو، ملتونو او امپراتوریو 

تر منځ پای ته نه رسېدونکي اختالفات موجود 

وو چې باالخره د جنګ او د زور د اســتعامل له 

الرې پــای ته رســیديل دي. دا ډول جګړې د 

لوټ او یا د یو لوري پر بشــپړې غاړې اېښودنې 

رسه پای ته رسیږي. البته د جنګي فتوحاتو په 

اړه نه شو کوالئ یو شان قضاوت وکړو. ځینو لکه 

مغوالنو او ترکانو یوازې بدبختي او تورې ورځې 

راوړې. ولې په مقابل کې یې ځینو نورو د سرتو 

ټولنیزو واحدونو د رامنځته کولو  له الرې د زور 

د حقوقو د بدلولو او په انتقال کې مرســته وکړه 

او لــه زور څخه د کار اخیســتنې امکان یې له 

منځه یووړ او د یو نوي حقوقي نظام د اســاس 

پر اېښودولو یې، اختالفات ختم کړل. د بېلګې 

پــه ډول د مدیرتانې د ســاحيل هېوادونو لپاره 

د رومیانو فتوحات، »رومي ســوله« وزېږوله او د 

فرانســوي پاچاهانو هېــواد د غوړونې هوس یو 

مستعد او سوله ییز هېواد را منځته کړ.

کــه څه هم دا خربه بــه رسه تناقص ولري، 

ولې باید وویل يش چې جنګ د یوې »پایدارې« 

سولې ته رســیدو لپاره چې موږ ټول یې په لټه 

کې یو، نامناسبه وسیله نه ده؛ ځکه چې د دې 

وړتیا لري  چې ســرت واحدونه رامنځته کړي او 

د هغوی پــه محدوده کې بــه د مقتدر مرکزي 

قدرت لــه الرې، د نویو جنګونو رامنځته کېدل 

غیــر ممکن وي. اما په واقعیــت کې د دې کار 

قابلیت هــم نه لري ځکه چې د فتوحاتو پایلې 
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معموالْ زیات دوام نه کوي او په اغلب ډول نوي 

واحدونــه د مختلفو برخو د اجبــاري یووايل له 

وجې ډېر ژر رسه پاشــل کیږي. له دې ټولو ور 

وړاندې، تر نن پورې فتوحاتو یوازې دومره کړي 

دي چــې جزیي اتحادونه – که هر څو هم پراخ 

وي رامنځته کړي دي چې نهایتاْ یې اختالفات 

د زور پر کارونې فیصله شوي دي. یوازینۍ پایله 

چې د دې جنګ غوښتنې له هڅو څخه ترالسه 

شــوې ده، برشیت ګڼې کوچنۍ جګړې، ولې 

پرله پســې جګړې پر کمو ســرتو جګړو، اما پر 

مخربو او ویجاړونکو جګړو بدلې کړي دي.

په اوس مهال کې هم، لکه تاســو چې هم 

ورته لنډه اشــاره کړې وه، تر السه شوې نتیجه 

او استعامل هم د پخوا په شان دی. په واقعیت 

کې د جګړې له پېښــدو څخه قطعي مخنیوی 

هغــه وخت ممکن دی چې انســانان د مرکزي 

قــدرت د ځای پر ځای کولو او د هغه د احکامو 

د رعایتولو پر رس د اختالف په هر یو مورد کې، 

اصويل توافق ته ورسیږي. د دې امر د پر ځای 

کولو لپاره دوه رشطــه الزم دي: لومړی رشط د 

همدې ډول ســرتو مراجعو تشــکیلول او دویم 

رشط دا دی چــې هغوی ته بایــد کايف واکونه 

ورکــړل يش. یو عامل خاص څه نه يش تر رسه 

کــوالی. پــه اوس مهال کې »نړیوالــه ټولنه« د 

همدې ډول مرکزي قدرت د رسپرست په حیث 

په نظر کې نیول شوې ده ولې دویم رشط ته ال 

د عمل جامه نده ور اغوستل شوې. نړیواله ټولنه 

ناتوانه ده او یــوازې هغه مهال د دې وړتیا لري  

چــې الزم امکانات او قدرت تر الســه کړي چې 

د نوې اتحادیې غــړي، یانې یو یو غړی هېواد، 

همدا ډول اقتدار ورته ورکړي. اما په اوس حال 

کې د داســې یو امر د تحقق کومه خاصه هیله 

نشــته. د نړیوالې ټولنې تشکیالت زموږ لپاره د 

درک وړ نــه و، او نــه پوهېدو چې دلته د برش د 

تاریخ یو نادرترین کوښــښ او یــا حتی لومړی 

کوښښ، په دومره سرته پراختیا رامنځته شوی 

دی. »نړیواله ټولنه« هغــه هڅه ده چې اقتدار 

یــا په بل عبارت مطلق نفــوذ کول چې معمواْل 

د قدرت پر ملکیــت والړ دی، د ځانګړو معنوي 

نظرونو )نګرشونو( له الرې ځان ته انتقال کړي. 

وړاندې مو وویل چې دوه عوامل د ټولنې د 

یووايل باعث ګرځي: یو د زور فشار او بل د غړیو 

احســايس تړون – په فني اصطالح کې ورته یو 

کــول وایي. په موقتي ډول د یو د له منځه تللو 

رسه به، احتامالْ دویم ټولنه همداســې پر پښو 

ودروي. البته څرګنده ده چې یوازې هغه نظرونه 

د اهمیــت وړ دي چې د ټولنې د غړیو د ونډې 

د مهمــو اړخونو ښــودونکي وي. ښــه، اوس دا 

پوښتنه مخې ته  راځي چې دا نظرونه او فکرونه 

تر کومه بریده کوالی يش چې د ټولنې د غړیو 

پر احســايس تړون تاثیر ولري؟ تاریخ موږ ته را 

زده کوي چې دې فکرونو عماْل خپل تاثیر پرې 

ایښــی دی. د بېلګې په ډول د یونان د یووالې 

فکر چې د ګڼو ښــارونو په کلتوري – ســیايس 

مرکزونو کې، په معبدونو، په مذهبي مراسمو او 

په جنشنوارو کې به په یو تاکیدي قالب کې به 

پر بربري ګاونډي د یونان سرتوالی بیانیده، له 

داســې یو تاثیر او قدرت څخه به برخمن و چې 

یونانیان له خپل منځۍ جنګ غوښتنې وسايت؛ 

اما دومره قوي نــه و چې د یوناين ملت تر منځ 

د ســرتو او مخربو جګړو مخــه ونیيس او حتی 

ونه توانید  چې یو ښــار یا د څو متحدو ښارونو 

مجموعه، پر خپل کورين رقیب د زیانونو د اړولو 

رسه، لــه خپــل ایراين دښــمن رسه یو ځای نه 

يش. همــدا ډول د کلتوري رنســانس پر مهال 

د مسیحي یووايل احســاس هم د زیات او ژور 

قدرت با وجــود ونه توانید چې هغه مســیحي 

کوچني او ســرت هېوادونه چې له یو او بل رسه 

بــه په جنــګ و، د خپل کورين رقیــب د ځپلو 

لپاره د مســلامنو سالطینو له مرستې او یارانې 

را وګرځــوي. په اوســني عرص کې هم داســې 

یو فکر چې وتوانیــږي د ټولنې کامل اقتدار او 

اعتبار ولري، نشته. اوس د ملتونو پر خپلو ميل 

ایدیالونــو او ارمانونو پافشــاري رسچپه نتیجه 

لري، داســې څرګنده ده چــې هېڅ رشحې او 

توضیح ته اړتیا نه لري. یو شــمېر بیا وړاندوینه 

کوي چې یوازې د بلشــویکي افکارو ته وسعت 

او پراختیــا ورکول، کوالی يش چې جنګ ته د 

پای ټکی کېږدي؛ اما اوس داســې یوې موخې 

ته د رســېدلو لپاره لوی واټن پاتې دی، او ورته 

رسېدل تر یو کورين وحشتناک جنګ وروسته 

امکان پیدا کوي. په هر حال اوس خو داســې 

ښکاري چې په اوســنیو رشایطو کې د موجود 

واقعــي قدرت پر ځــای د نظرونو د قدرت ځای 

پر ځای کول، له ماتې رسه مخ دی. اشــتباه ده 

چې په خپلو محساباتو کې دا له یاده وباسو چې 

په لومړي رس کې د حقوقو اصيل منشاء یوازې 

زور و؛ لکه څرنګه چې اوس هم حقوق یوازې پر 

زور تر اتکاء سرتګې نه يش پټولی.

اوس کوښښ کړم چې ستاسو یوه بله جمله 

تفســیر کړم. تاســو د جنګ لپاره د انسانانو د 

خپلې خوښونې له هڅې حیرانتیا ښودلې ده او 

ګومان مو کړی چې د انســان په داخل کې یو 

شی، پر دې هر څه اثر پرېبايس او وروسته مو د 

نفرت او نابودۍ له غریزې یادونه  کړې ده چې 

دا هر څه اســانوي. دا ځل هم ستاسو نظر پرته 

له کومې الســوهنې تاییدوم. موږ د داسې یوې 

غریزې په شــته وايل باور لرو او په دې وروستیو 

کلونــو کې مو هڅه هم کړې ده چې د نښــو او 

کړنــو له الرې یې وڅېړو. اجــازه لرم چې د دې 

برخې پــه حواله په روانکاوی کــې د غريزې پر 

کړنو چې موږ ورته د زیاتو څېړنو او ارزونو وروسته 

رسیديل یو، له تاسو رسه رشیک کړم؟ زموږ باور 

دا دی چې انساين غریزې په دوه ډوله دي:

هغه غریزې چې د انساين نفس د   .1

ســاتنې )صیانت/ بقاء( او له ژوند رسه رسوکار 

لري – موږ دا غریزې »عشــقي« بولــو، کاماْل د 

عشق هغه مفهوم چې د افالطون په »میلمستیا« 

کې راغلی دی؛ یا »جنيس« د عامه منل شــویو 

جنــيس متایالتو د مفهوم په شــعوري پراختیا 

رسه.

هغه غریزې چې د ویجاړتیا او مرګ   .2

غوښــتونکي دي. موږ هغه غریزې د ویجاړتیا او 

تخریب د غریزو په نامه یادوو.

ګــورئ چې زمــوږ نظریې پــه واقعیت کې 

یوازې د عشــق او نفــرت د نظري تقابل بدلون 

دی او شــاید لومړنی نســبت یې د »جاذبې« او 

»دافعې« قطبونو ته ورســیږي چې ستاســو په 

تخصيص څانګه کې هم ونډه لري. ښــه، اوس 

مــه پرېږدئ چې مــوږ دومره ژر د ښــه او بد له 

ارزونې څخه تېر شو. یادې دواړه غریزې مهمې 

دي او د ژوند روښــانتیا د همدې ډواړو غریزو د 

مشرتکو کړنو او متقابلو تاثیراتو پایله ده. داسې 

مالومیــږي چې یــوه غریزه هم نــه يش کوالئ 

چې له بلې پرته او یــوازې فعالیت وکړي او تل 

هره یوه له بلې رسه تر یو ځانګړي حده ملګرې 

ده. پــه هغه ډول چې وایو: دغه په یو او بل کې 

نغښتي دي چې موخه تعدیلوي او هم د ځینو 

رشایطو په نظر کې نیولو رسه ورته رســیږي. د 

بېلګې په ډول د نفس صیانت مســلاْم د عشق 

له غریزې رسچینه اخيل، که چېرې غواړي ستا 

منظور او مقصود تر الســه کړي، قهر او غوصې 

ته اړتیا لري. همدا ډول د عشــق غریزه، په هر 

ډول چې وي، د معشوق د تر السه کولو لپاره د 

تصاحب غریزې ته اړتیا لري. د یادو دواړو غریزو 

د تاثیراتو د جالکولو ســتونزې، تــر ډېره موږ د 

دوی له پېژندګلوی لرې کړي وو.

که چېــرې لږ نور هم را رسه اوســئ، نو وبه 

ګورئ چې د انسان کړه وړه یوه ځانګړې پېچلتیا 

لري. په ډېرو کمو او استثنایي حاالتو کې به د 

دې شــاهدان اوســو چې یوه انساين کړنه دې 

له یوې غریــزې رسچینه اخیســتي وي. ځکه 

هره کړنه په خپل رس تحریک شــوي ډول، باید 

د عشــق او نفرت د غریزې ګډ شــکل و اويس. 

قاعدتــاْ ډېــرې انګیزې باید په یــو بل کې رسه 

ګډې جــربان يش  چې د انســان کړنه امکان 

ولري. ستاســو یو همکار، پروفیســور »ګیورګ 

کرستف لیشتنربګ« چې د ګوتنګن په پوهنتون 

کې د فیزیک یو پیاوړی استاد و، تر ډېره پر دې 

مســله واقف و، شاید هغه د یو اراپوه پر ځای نه 
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شوای کوالئ چې د یو فیزیکپوه په کچه اعتبار 

خپل کړي. په هر حال هغه د »انګیزو د ګلباد« 

کاشف و چې وایي ))د ټولو هغه کړنو علت چې 

موږ یې په اساس کوم کار تر رسه کوو ))موږ ورته 

نن »انګیزې« وایو(( کوالئ شو چې د قطب منا 

د پاڼې په څېر یې په ۳۲ برخو وویشو او تنظیم 

کــړو او نومونه هم په مشــابه ډول له یو بل رسه 

څنــګ ته کېــږدو. د بېلګې پــه ډول »کتاب – 

کتــاب، کباب – کباب، کباب – کتاب«. په دې 

ډول، کلــه چې انســانان جنګ تــه بلل کېږي 

ډېری انګېزې یې باید د جنګ لپاره د خوښــۍ 

او شــور ځواب ووایي او لــه جنګ رسه موافقت 

ولري؛ ســرتې او ټیټې او ښې او بدې انګېزې؛ 

هغه انګیــزې چې په لوړ غږ وړانــدې کېږي او 

هغه انګیزې چې په ســکوت رسه ښکاره کېږي 

او پــر ژبه نه راوړل کېږي. اړتیا نه لري چې موږ 

هغه ټولې ښکاره او راوباسو؛ اما تاوتریخوايل او 

تخریب تــه میل یقیناْ چې په دوی کې شــته. 

ډېر وحشــتونه چې د تاریخ پــه لړ او په ورځني 

ژوند کې تررسه کيږي، د هغوی وجود او قدرت 

تاییدوي. مســلاْم د تخریبي متایالتو او له نورو 

شــهواين او معنــوي غرایزو نغښــتل او ترکیب 

د هغوی ارضاء ســاده کوي. کلــه چې د تاریخ 

ناورینونه او شــخړې ګورو، کله داسې ښکاري 

چې اصيل او معنوي انګیزې یوازې د تخریبي 

میــل د ارضاء لپاره بهانه وه. بل دا چې موږ باور 

لرو چې د مذهبي عقایدو د تفتیش محکمو د 

ظاملانه اعاملو او د وحشــتونو د واقع کېدو پر 

وخت، معنوي انګیزو په شــعور کې ځای ونیوه 

او د ځــان په لوري يې د نظریاتو د جلب باعث 

شول او تخریبي انګیزو په الشعوري ډول هغوی 

تقویه کړل. دواړه یاد شــوي مــوارد د امکان وړ 

دي.

تصور کوم چې نه به مې ستاسو د عالقې له 

وړ موضوع څخه چې له »جنګه مخنیوی« دی او 

نه مې له خپلو نظریو څخه، سوء استفاده کړې 

وي، ولــې پر دې ټولو رسبېــره، متایل لرم چې 

لږ څه نور هم د تخریب پر غریزې وغږېږم؛ هغه 

غریزه چې محبوبیت یې په هېڅ وجه تر اهمیته 

نه رســېږي. موږ په خپلو څېړنو کــې تر زیاتې 

ارزونې او تامل وروســته دې پایلې ته رسیديل 

یو چې دا غریزه د هــر ژوندي موجود په داخل 

کې فعالــه ده او هڅه کوي چې ژوندی موجود 

په تدریجي ډول له پښو وغورځوي او ژوند پر یو 

غیرژوندي حالت واړوي. یاده غریزه په رښتیا هم 

د دې وړ ده چې »د مرګ غریزه« یې ونوموو؛ په 

داسې حال کې چې د عشق غریزه او شهواين 

غرایز د ژوند له کوښښــونو او هڅــو را زېږي. د 

مرګ غریزه هغه مهال د تخریب پر غریزې اوړي 

او بدلیــږي چې د یو ځانګــړي غړي )عضو( په 

مرســته د یو بهرين يش په مقابل کې ترې ګټه 

واخیستل يش. یا په بل عبارت، ژوندی موجود 

له خپل ژوند څخه د یو پردي د له منځه وړلو په 

موخه ترې ساتنه کوي. اما د مرګ د غریزې یوه 

برخه د ژوندي موجود په داخل کې فعاله کېږي. 

موږ کوښښ کړی دی چې یو شمېر ناروغ ډوله 

او عادي پدیــدې د مرګ په غریزه کې له ننوتو 

څخه پایلې تر الســه کړو. موږ حتی خپله پښه 

د عقایدو له محدودې بېرون ایښــې ده او هڅه 

مو کړې چې د وجدان پیدا کېدا د همدې ډول 

تاوتریخوايل په ګردش کې توضیح کړو. وګورئ 

چــې د دا ډول جریانانو ملنه له حد څخه زیاته 

پراخه يش او د تخریــب غریزه په پراخه پیامنه 

دروين يش، په هیڅ وجه له ستونزو خايل نه ده 

او له یــوې مخې زیان اړونکې ده او ګڼ عواقب 

به له ځانه رسه ولري. په داســې حال کې چې 

د دغې غریزې د قواوو چرخش په بېرون کې او 

د تخریــب او ورانۍ په ډول د ژوندي موجود بار 

سپکوي او ممکن یو مطبوع تاثیر پرې ولري. په 

واقعیــت کې دغه جریانات د بیولوژیکي عذر د 

ټولو خطرناکو او بدو کوښښــونو په خدمت کې 

دي چــې موږ یې پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. 

باید وویل يش چې هغه د انســان طبعیت ته د 

هغوی پر وړاندې زموږ د مبارزې په نســبت ډېر 

نــژدې دي چې حتی توجیه او توضیح هم ورته 

پیدا کړو. شــاید تصور وکړئ چې زموږ نظریات 

یو ډول اســطوره پوهنه ده چــې زړه وړونکې او 

خوښــوونکې هم نه ده. پوښــتنه کوم، ایا ټول 

طبعیي علوم په یو ډول اسطوره پوهنې ته نه ور 

رسیږي؟ ایا فیزیک د دې یوه برخه نه ده؟

د بحــث د دوام لپــاره، له پورتنیــو مطالبو 

څخه همدومره پوهېدای شــو چې د انســانانو 

د تاوتریخــوايل لرونکــي متایالتــو د له منځه 

وړلو هېڅ امید نه شــو درلــودالی. وایې چې د 

خاورینې کرې په ښــې او خوشحاله سیمه کې 

داســې قومونه موندل کېږي چې طبیعت ټول 

هغــه څه چې انســان ورتــه اړتیا لري، په ښــه 

پرېامنه انــدازه ورته برابر کــړي دي او ژوند یې 

پــه ډېره مینــه او مهربانۍ او له جنــګ، زور او 

تشــدد څخه پرته تېریږي. زه په ډېره ســختۍ 

پرې باور کوالی شم، اما غواړم چې زیات د دې 

ډول خوشبختو انسانانو له ژوند څخه خرب شم. 

بلشویکان هیله مند دي چې د ټولنې د غړیو تر 

منځ د برابرۍ د پيــدا کولو او د مادي اړتیاوو د 

تضمین او ارضــاء کولو له الرې به تاوتریخوالی 

د انســانانو له منځه ورک کړي. زما په نظر یوه 

باطله او هسې غولونکې هیله ده. په اوس حال 

کې ښــه ډېره وسله لري او حتی ځان ته د دې 

زحمت هم نه ورکوي چې خپل پلویان د نورو پر 

وړانــدې له نفرت او کینې څخه را وګرځوي. له 

دې هر څه وړاندې، هامغه ډول چې تاســو هم 

ورته اشاره کړې ده، زموږ موخه په کامل ډول د 

انسانانو د تاوتریخوايل لرونکو متایالتو له منځه 

وړل نــه دي. یوازې باید کوښــښ وکړو چې دا 

متایل داسې رهربي يش چې د جګړې په ډول 

رس راپورته نه کړي.

پــه دې ترتیب، د غریزې د اســطوریي زده 

کړې لــه الرې له جنګ څخه د غیر مســتقیم 

مخنیوي اســانه الره پیدا کوالی شو. که چېرې 

جګړې ته تیاری د تخریب د غریزې د بالفاصله 

اثراتو پایله وي، داسې مالومیږي چې د همدې 

غریزې رقیب، یانې د عشــق لــه غریزې څخه 

مرسته غوښتلی شو. هر هغه څه چې د انسانانو 

تــر منــځ د احســايس/ عاطفي تــړون موجب 

ګرځي، کوالی شــو چې د جګړې پــر وړاندې 

ترې کار واخیســتل يش. دغــه تړونونه کېدای 

يش چې پــه دوه ډوله و اويس: یو د عاشــقانه 

روابطو په اساس؛ حتا چې پرته له جنيس موخو 

څخه وي. آن کله چې اروا شــننه د عشق په اړه 

غږیږي، نه رشمیږي، ځکــه دین هم وایي: »له 

نورو رسه د ځان په ډول مینه وکړئ.« لکه څرنګه 

چې ادعا اســانه ده، ولې تررسه کول یې سخت 

دي. د احسايس تړون بل ډول له هم ذات ګڼلو 

او د یووايل له احســاس څخه را منځته کېږي. 

هغه وجوهات چې د انســانانو تــر منځ مهم او 

استوار مشرتک کمک رامنځته کړي، همدا ډول 

مشرتک احساسات او هم ذات ګڼل به له ځانه 

رسه لري. د یوې ټولنې ســرته برخه پر همدې 

اړخونو والړه ده. 

له اقتدار څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په 

اړه ستاســو ګیله او شــکایت پلمه ګرځوم  چې 

د جنګ غوښتنې له متایالتو څخه د مخنیوي 

یوې بلې غیر مســتقیمې الرې ته اشــاره ولرم. 

د انســانانو تر منــځ د ذايت او تغیر نه منونکې 

نابرابــرۍ یو اړخ دا دی چې پــه دوو ډلو، رهرب 

او پلوي وېشل کېږي. دویمه ډله، یانې پلویان 

هغه ســرته برخــه تشــکیلوي او هغــه باقدرته 

رسچینــې ته اړتیا لري چې د ځــان په اړه ورته 

پرېکړه وکړي او دوی پرتــه له کوم قید او رشط 

څخه له هغوی پیروي کوي. دلته د یادولو وړ ده 

چې له مخکې باید زیات مراقب و اوسو، له دقت 

او کوښښ څخه کار واخلو،  چې فکري ازاد، نه 

ډارېدونکــي، او حقیقت پلټونکي انســانان، د 

ټولنې له ســرتو پوړونو وروزل يش او د تړلیو او 

غیر خپلواکو ټولنو هدایت ورته وســپارل يش. 

البتــه اســتدالل او ثبوت ته اړتیــا نه لري چې 

د دولت د ســرتو قواو مداخله او الســوهنه او د 

کلیســا فکري مامنعت بــه د دې ډول روزنیزې 

هڅــې په ګټه نــه وي. البته مطلــوب او په زړه 

پورې وضعیت به له وګړیو جوړه مرکبه ټولنه وي 
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چــې غریزي ژوند به یې عقل او پوهې مطیع او 

مغلوب کــړی وي. هیڅ بل عامل، حتا د وګړیو 

تــر منځ له احســايس تړون څخــه په رصفنظر 

کېدو، به د هغوی تر منځ دا ډول کامل او مقاوم 

یووالی ایجاد نه کړي. اما په سرت احتامل رسه د 

دا ډول یو وضعیت یوازې یو خیال پلو او هسې 

غولونکې هیله ده. مسلاْم له جګړې څخه د غیر 

مســتقیم مخنیوي نورې الرې هم شته چې تر 

دې زیاتې عميل او د انجام وړ دي؛ خو عاجله او 

فوري پایله نه لري. ډېر کم داسې خلک په دې 

فکر کوي چې ژرنده دې دومره په ورو وچلیږي 

او اوړه وکړي،  چې سړی له لوږې ومري. په بله 

ژبه، ډېر کم څوک له مرګ څخه وروسته د درملو 

د خوړو په اړه فکر کوي. 

تاسو ګورئ چې په عميل برخه کې د ځینو 

رضوري مسایلو د حل په موخه له نړۍ څخه د 

پردیو نظریه ورکونکو څخه مرسته غوښتل کومه 

پایله نه ورکوي. ښه دا ده چې د هرې مسلې د 

حل لپاره باید خطر ومنو، او هغه وسایل چې لرو 

یې، ګټه ترې واخلو. اوس غواړم د هغې مسلې 

په اړه وغږېږم چې تاســو ورته په خپل لیک کې 

یادونه نه وه کړې، خو زما لپاره زیاته جالبه ده. 

رښــتیا ولې موږ د جنګ پــر وړاندې دومره 

پرېشانه کېږو؟ تاسو، زه او زموږ په شان نور ډېر؟ 

ولې جنګ ته د ژوند د نورو ازاررسونکو مصیبتونو 

په څېرغاړه نه ورکوو؟ اخر جنګ چې یو طبیعي 

امر تــر ســرتګو کېــږي، ژونــد ژواک پېژندنې 

)زیست شناختي( عامل لري او عماْل ورنه ډډه 

نه يش کېــدای. زما له دې خــربې په ډار کې 

مه لوېــږئ. کله چې د یوې موضــوع د ارزونې 

قصد لرو، شــاید اجازه ولرو چې د شایســتګی 

او برترۍ نقاب چې په واقعیت کې ترې محروم 

یو، اغوندو او د همدې پوښــتنې په ځواب کې 

ووایو: ځکه هر انســان د ژوند حق لري؛ ځکه د 

انسانانو پر بندي کېدا هغوی خوار او ذلیله کوي 

او بندي خانو ته یې لېږدوي؛ ځکه د غوښــتنې 

پر خالف یــې وژنو ته هڅوي؛ ځکه چې ســرت 

قیمتي مادي ارزښــتونه یې چې د انســانانو د 

کار او زحمــت پایله ده، نابــودوي او ورانوي؛ او 

پــر دې ټولــو عالوه، ځکه چې په ننني شــکل 

جنګ نور د پرونۍ قهرمانۍ د تحقق امکان نه 

لري او په را روانو جنګونو کې به د مدرنو جنګي 

وســایلو د تکامل په خاطــر د جنګ د یوې خوا 

او یا هم دواړو خواوو کامله نابودي نغښتي وي. 

دا ټول دومره ســم او پر ځای دي چې سړی په 

حیرت کې لویږي چــې ولې تر ننه د جنګ په 

مخنیوي او له منځه وړلو کې یوه ټولیزه اجامع 

او توافق نه دی ترالســه شــوی. د دې هر ټکي 

پــه اړه کوالی شــو چې مناظــره او بحث وکړو. 

اما دا پوښــتنه مخې ته راځي چې ایا ټولنه هم 

د افــرادو د ژوند په نســبت بایــد حق او حقوق 

و نه لري؟ نه شــو کوالی چــې ټولې جګړې له 

اســاس څخه محکومې کړو. تر څو پورې چې 

امپراتورۍ، قدرتونه او ملتونــه وي او بېرحامنه 

د نــورو د نابودۍ لپاره تیــار وي، نور هم باید د 

جنګ لپاره ځان مسلح کړي. اما په چټکۍ له 

دې موضــوع تېریږو؛ ځکه دا هغــه برخه نه ده 

چې تاسو دې ورته اشــاره کړې وي او یا دې زه 

ورته بللی اوسم. زما موخه یو بل شی دی. زما په 

باور د جنګ پر وړاندې زموږ د راپورته کېدو سرت 

عامل دا دی چې موږ له دې پرته کومه بله چاره 

نه لرو. موږ سوله غوښتونکي یو، ځکه د اندامي/ 

ارګانیکي پر دالیلو باید و اوسو. په همدې خاطر 

را ته اسانه ده چې نظریات مو په استدالل رسه 

توجیه کړو.

ګومان کــوم چې دا نظریه له توضیح څخه 

پرته د درک وړ نه ده. الندې کوښــښ کړم چې 

خپــل نظر مــې په روښــانه ډول بیــان کړم: د 

انســانانو تر منځ فرهنګي تکامــل له ډېر اوږده 

وختــه را پدې خوا دوام لري. ))پوهېږم چې نور 

غوره ګڼي چې دې جریان ته »متدن« ووايي((. 

پــه حقیقت کــې موږ خپلــه او ټول هــر څه د 

همدې فرهنګي تکامل مننــدوی یو. هغه څه 

چې یو او هغه څه چې نه یو، له هغه څه مو چې 

ګټه کړې او لــه هغه څه چې ځوریږو د همدې 

فرهنګي تکامل د جریان حاصل دی چې علت 

او پیل یې ناروښانه، انجام یې نامالوم او ځینې 

ځانګړنې یې په ســاده ډول ښــکاره دي. شاید 

چې یو وخت همدا فرهنګي تکامل د برش نسل 

لــه منځه یويس؛ ځکه لــږ و ډېر د جنيس میل 

اســتعامل ته سرت زیان رســوي؛ په داسې ډول 

چې نــن ورځ زاد او ولد په بــې فرهنګه نژادونو 

او په وروســته پاتې ټولنو کې، د نورو بافرهنګه 

ټولنو او ملتونو په نســبت زیات دی. شاید دغه 

جریان د یو شمېر مشــخصو حیواناتو د ډولونو 

په اهــيل کېدا کې د مقایســې وړ وي. پرته له 

شکه فرهنګي تکامل یو شمېر مشخص جسمي 

تغیــرات هم له ځان رسه درلــودل؛ اما دا تصور 

چې فرهنګي تکامل هامغه »د اندامي تغیراتو 

جریان« دی، زموږ لپاره تر اوســه بــې مانا او د 

ملس وړ نــه دی. د همدې فرهنګي تکامل له 

الرې تر الســه شوي تغیرات ښــکاره او څرګند 

دي. دغــه تغیرات د غریــزي موخو د انتقال له 

پراختیــا او د غریــزي هیجاناتو لــه محدودیت 

رسه ملــه دي. هغه حيس موندنې چې، تر موږ 

مخکې وګړي تر موږ زیات لذت غوښتونکي وو 

او تر موږ یې جنيس میل زیات درلود، زموږ لپاره 

تر سویې لوړ او د تحمل وړ نه دی. دا چې زموږ 

په زړه پورې اخالقي او ښکال پېژندونکو غوښتنو 

تغیر کړی دی، اندامي دالیل لري. 

د فرهنګي تکامل د ارواپېژندنې د ځانګړنو 

له منځه دوه ځانګړنې د پام وړ اهمیت لري: یو 

چــې پر غریزي ژوند عقل قــدرت پیدا کړی؛ او 

بل د ټولو خطرناکو عواقبــو او ګټورو پایلو رسه 

د قهرجنــو متایالتو دروين کېــدل. هغه رواين 

لیــد چې د فرهنګي تکامــل جریان یې پر موږ 

تحمیــل کړی دی، شــدیداْ له جنــګ رسه په 

مخالفــت کې واقــع دی. په همــدې خاطر د 

جنګ پــر وړاندې پرېشــانه یــا مضطربه کېږو 

او د تحمــل وس یې نه لــرو. دا یوازې عاطفي 

مخالفت او عقالين غربګون نه دی، بلکې زموږ 

مظطربه کېــدل د زغم ذايت کموالی دی؛ فکر 

کړې چې په شــدیدترین حالــت کې بنیادی 

حساســیت دی. داسې ښــکاري، هغه تحقیر 

چې جنګ یې پر ښکال پوهنې روا ګڼي، له هغه 

وحشــتونو څخه چندان کم نه دی چې زموږ د 

بیــزارۍ او مخالفت رسچېنــه ده.(( د فروید او 

نــورو ارواپوهانو خربې تر ډېــره برېده په اروايي 

دروين انګېــزو کې خالصه کېږي او ټول نږدې 

په یوه خوله دي او هغه دا چې د انسان او د هغه 

دروين حالت، دی جګړو ته هڅوي .

پایله:

پــه لنــډو کې کــه وغــواړو چــې د جګړې 

الملونه نور هم ښــه درک کړو نــو اړینه ده چې 

د جګــړې پــه اړوند جګړه مار وپېژنــو او په دې 

برخــه کې فردي ارواپوهنې ته پنــاه وروړو او په 

سایستوالو څېړنې وکړو او پوه شو چې رهربان او 

مرشان کوم شخصیتونه لري همدا المل وه چې 

سیايس ارواپوهنه هم رامنځ ته شوه.

ارواپوهان په دې کار کوي چې څنګه ځینې 

ټســټونه او پېژندنې رامنځ ته کړي او بیا یې پر 

سیاسیونو او رهربانو وکاروي او معلومه کړي چې 

کوم شخص د سیاست ډګر ته تللو لپاره مناسب 

دی او په دې ټستونو کې په دې اړوند کار روان 

دی چــې څنګه د مقتــدر، نیواکګر، منځ الري 

او ځانغوښــتونکي ځانګړنې په سیاستوال کې 

مشخصې کړي او هڅه به دا وي چې د سیاست 

ډګر ته سم خلک الره پیدا کړي نه ناروغان او د 

شخصیتي اختالل لرونکي او د وینو تږي.

پــه ارواپوهنه کې تل ډېره هڅــه په درونې 

انګېزو شــوې او همــدا الملونه تر ډېــره برېده 

اغیزمن هم واقع شوي.
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آزادی های شخصی
آزادی های شــخصی، پوششی بر محافظت 
آزادی های فردی یا شهروندی است. آزادی های 
و  بیــان  عقیــده،آزادی  آزادی  در  شــخصی 
دیگرآزادی هایــی که نمی توان هیچ کــدام را از 
وجود یا ذات انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. 
آزادی شخصی، تضمین کننده  آزادی شخصیت 
انســان درجامعه اســت کــه وی را از حبس 
خودسرانه، بازداشت های بدون محاکمه، شکنجه 

و برخوردهای غیرانسانی مبرا می کند.
داشــتن آزادی شخصی، به وجودآورنده  حق 
آزادی تشکل، آزادی تغییرمکان و دیگر امتیازات 
حقــوق سیاســی ـ  مدنی و حقــوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شــهروند است. در حقوق 
بین المللی، آزادی شخصی به عنوان آزادی امنیت 
شخصی نیز شناخته شده و دولت ها را مکلف به 
تضمین این آزادی ها برای شهروندان کرده است.

آزادی مدنی
در فرهنگ حقوق بشــر، اصطــالح »آزادی 
مدنی« مترادف با »حقــوق مدنی« به کار رفته 
است. به  باور حقوق شناسان، آزادی مدنی جوهر 

حقوق بشر را تشکیل می دهد.
آزادی مدنــی بــه  مفهــوم آزادی فــردی 
شــهروندان جامعه است که متضمن استفاده از 
حقوق بنیادی شان اســت. این حقوق بنیادی و 
مدنی شهروندان، همانا حق آزادی بیان، آزادی 
وجدان و آزادی عقیده است که زمینه ها را برای 
استفاده از حقوق سیاسی، یعنی حق رأی و حق 
داشتن آزادی در مشارکت سیاسی جامعه برای 
شهروندان مساعد می سازد. امنیت شهروندی نیز 

مترادف با آزادی شهروندی استفاده می شود.

واژه  امنیت، به  مفهوم کالسیک آن، به  معنی 
آزادی بدون مداخله  دولت اســت. این آزادی ها 
که به وجود آورنده  حقوق و آزادی های سیاسی و 
مدنی اند، در حقوق بشربه  نام حقوق و آزادی های 

فردی شهروندان یک کشور نامیده می شوند.
فرق اساسی میان حقوق و آزادی های مدنی 

و حقوق و آزادی های سیاسی به قرار زیر است:
حقوق و آزادی های مدنی

حقوق و آزادی های مدنی به دو گروه تقسیم 
می شوند:

نخست، حقوق و آزادی های اولیه که شامل 
آزادی شخص )آزادی فیزیکی در مقابل بردگی(، 
امنیــت )آزادی از تعرض، بازداشــت و حبس 
خودســرانه(، آزادی در زندگی خانوادگی، حق 
مالکیت و مصونیت منزل و مصونیت دارایی ها، 
آزادی  کســب و کار،  آزادی  معلومــات،  آزادی 
رفت و آمد )تحرک( وآزادی ارتباطات است. این 
دســته از آزادی ها، حد اقل حقوق هرانسان در 
زندگــی عادی و روزمره به شــمار می آیند و از 
لحاظ تاریخی پیش از حقوق و آزادی های دیگر 

طرح شده اند.
دوم، حقوق و آزادی های مکمل اســت که 
شــامل آزادی اندیشــه، آزادی مذهب، آزادی 
آمــوزش، آزادی های هنــری و ادبــی، آزادی 
مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن ها و... 
است. این دســته از حقوق در سطح باالتری از 
حقوق دسته  اول قرار دارند و در مراحل به  نسبت 

مؤخرتری مطرح شده اند. 
حقوق و آزادی های سیاسی

حقوق و آزادی های سیاســی شــامل حق 
مشــارکت افراد در انتخابات، حق اســتخدام و 

تصدی مشاغل دولتی، حق دسترسی به محاکم 
و دادگاه ها و دیگر آزادی هــا در نیازمندی های 
سیاسی است. منظور از آزادی های سیاسی، حق 
مشارکت مردم در اداره   حکومت است و منظور 
از حقوق فردی، آزادی هایی است که انسان ها را 
قادر می سازد تا به  صورت مستقل و به طور مؤثر، 
سرنوشت شــخصی خود را در اجتماع به دست 

گیرند.
حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مکمل 
همدیگرند. حقوق دانان براین باورند که داشتن 
آزادی هــای سیاســی و مدنی الزمــه   گذار به 
دموکراسی، حاکمیت قانون و جامعه  مدنی فعال 
به شمار می رود. پیوند و مشارکت این دو مقوله، 
باعث محدودیت حاکمیت مطلق دولت می شود. 
این پیوند، محصول قرن دوازده ماســت. آزادی 
سیاســی، به  معنای آن است که زور در جامعه 
حکم فرما نباشد؛ مردم و حکومت مقید به قانون 
باشند و نیروی دولت در اختیار قانون قرار گیرد.

آزادی وجدان
آزادی وجدان، پیوندی ناگسستنی با آزادی 
مذهب و عقیده دارد. بر اساس این حق، هیچ کس 
نبایــد به  خاطر عقیده به مذهب و تفکری مورد 
تبعیض، پی گرد، آزار و شــکنجه قرار گیرد. این 
آزادی را دولت ها برای شهروندان تأمین می کنند. 
شهروندان از آزادی کاملی برای داشتن اعتقادات 
خود و برگزاری مراســم عقیدتــی در خانواده و 
اجتماع برخوردارند. کشــور هندوســتان مثال 

خوبی در این مورد است.
حقوق برابر

داشــتن حقوق برابــر در اجتمــاع یکی از 
ادامه در صفحه ۴9

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش ششم

منشور حقوق بشر
حمید حمیدی
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د اســالم  په راتگ رسه د عــريب ټولنې او 

ټولې نړۍ انســان ضــد رواجونه لغــوه اعالن 

شــول؛ دا هغه وخت ؤ چې جاهلو عربو خپلې 

لوڼې ژوندۍ ښــخولې او جاهليت يې په دې 

درجه کې و چې په وړو خربو به د لويو قبيلو تر 

منځ دښمني شــوه او په جګړه کې به له دواړو 

لوريو ډېرې وينې تويې شوې.

د اسالم بنســټي موخه همدا ده چې برش 

يوازې د الله تعاىل بنده او د بنده گانو او ناوړو 

رواجونــو له بند او غالمــۍ څخه خالص يش، 

کله چې انسان د بنده گانو له بندګۍ خالص 

يش ټول برشي ارزښتونه يې پخپله تحقق پيدا 

کوي؛ ځکه انســانان به بيــا د تبعيض او ظلم 

الندې نــه وي بلکې د الهي قانــون په مقابل 

کې به ټول يو شان حقوق ولري او د الله تعاىل 

پر وړانــدې به غوره يواځې هغه څوک وي چې 

تقوى لرونکی وي او له خدایه ويريږي.

خــدای پاک په بېالبېلو وختونو کې د برش 

حقوقو لومړين اصول د بېالبېلو ادیانو له الرې 

او د ټولو انسانانو له پاره په اسامين کتابونو کې 

د پیغمربانو علیهم السالم  په واسطه ابالغ کړل 

او په اســالم کې د برش حقوق په قرآنکریم کې 

پــه بېالبېلو آیتونو او نبوي احادیثو کې راغيل، 

چې ټول انســانان یو بل رسه مســاوي حقوق 

لري او اسالم ټول انســاين حقوق په نظر کې 

نیويل؛ لکه د انساين کرامت ساتنه، د عقیدې 

آزادي، په دین کې نه اکراه او داسې نور... ټول 

هغه حقوق دي چې انســانانو ته ورکړل شوي 

دي.

ځکــه خو کله چــې د تاريخ پــه اوږدو کې 

پيغمــربان رالېږل شــوي، ملړنی ټکــر يې له 

اســتکباري قوتونــو رسه راغلــی؛ ځکــه دغــو 

مســتکربينو، انســانان د يــوې آلــې په حيث 

کارول، د انســان کرامــت تــه يې درنــاوی نه 

درلود او پر انســانانو يې بېالبېل ظلمونه کول، 

په قرآنکريم او نبوي آحاديثو کې د يادو ټکرونو 

ډېر داسې داستانونه راغيل دي؛ لکه د فرعون 

کيسه، چې قدرت او دولت يې درلود، په خلکو 

يې ظلمونه کول، د خلکو انســاين ارزښت يې 

په اسالم کې 
د برش حقونه

صديق الله حبیبي
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 همدارنگه، په اسالم 
کې د ښځو حقوق ډېر 
په سمه توګه خوندي 
دي، نن سبا د نړۍ په 

ډېرو ځايونو کې ښځه 
يوازې په ځوانۍ کې 

د ارزښت او احرتام وړ 
وي، خو ښځه د ژوند 
په ټولو مرحلو کې د 
يو انسان په توګه د 
درناوي وړ ده. 

ترې اخيستی و، د دوی سړي يې خپل غالمان 

گرځويل ؤ او د دوی ښــځې يې خپلې وينځې 

گرځولــې وې، ځــان يې خدای بالــٔه او خلک 

يې د خدای تعاال عبادت ته نه پريښودل؛ کله 

چــې بيا فرعون د خطر احســاس وکړ، امر يې 

وکړ چې ټول نارينه ماشــومان دې ووژل يش، 

مگر د خدای خوښــه دا وه چــې موىس يې د 

فرعون په کور کې لوی کړ، بيا يې هغه پيغمرب 

کړ او د ضعيفو بني ارسائيلو رهرب شو، بيا ورته 

الله تعاىل امر وکړ چې فرعون ته الړ شــه هغه 

او بنــي ارسائيل د الله تعــاىل الرې ته را وبله، 

خو فرعون ال هــم د خدايۍ دعوه کوله او بني 

ارسائيلو ته يې ويل: )زه ستاســو لوی رب يم(، 

چې بالخره فرعــون د قلزم په درياب کې غرق 

شو.

همدارنګــه حرضت محمــد( ص( چې کله 

په پيغمربۍ مبعوث شو په ټولنه کې ابوجهل، 

اُبی ابن خلف، ابو لهب او نورو حکمراين کوله 

او نه يې غوښتل چې مرشي يې له منځه والړه 

يش.

د اســالم ديــن د همدې لپــاره راغی چې 

خلــک د پادشــاهانو او ديکتاتورانــو له ظلم و 

اســتبداد څخه خالص کړي، اسالم ټولو ته يو 

شــان حقوق ورکــوي او د خلکو دين، مذهب، 

ژبه، رنگ، قوم، نســل، نــژاد او نور معيارونه په 

نظر کې نه نييس؛ بلکې ټول انســانان د دغه 

طبيعي حقوقو مستحق گڼي.

په قرآنکريــم کې د انســاين کرامت معيار 

يوازې انســانيت گڼــل شــوی دی الله تعاىل 

فرمايــي. ژبــاړه: دا خو زمــوږ پريزوينه ده چې 

موږ بنیادم ته عزت ورکــړ او هغو ته مو په وچه 

او اوبو کې سپرلۍ ورکړې او هغو ته مو له پاکو 

شــيانو څخه روزي ور په برخه کــړه او پر خپلو 

زياترو مخلوقاتو مو ښــکاره لوړتيا ور وبخښــله. 

بني ارسائيــل: ۷۰ آية د دې معيار لپاره عريب 

يا عجمي، تور ياسپني، مسلامن يا کافر نه دي 

ځانگړي شــوي بلکې د انســاين کرامت لپاره 

يوازينی معيار انسانيت گڼل شوی دی او ټول 

انســانان د کرامت لرونکي گڼل شوي دي. د 

انســان کرامت له دې ثابتيږي چې الله تعاىل 

ورتــه د ځمکې خالفــت ورکــړی دی، مالئکو 

ته الله تعاىل د ځمکــې خالفت ندی ورکړی، 

بلکې دغه فضيلت يې انســان ته ورکړی دی. 

اللــه تعاىل په قــرآن کې فرمايي. ژبــاړه: هغه 

وخــت په یاد کړه چې کله ســتا رب پرښــتو ته 

ويــيل ؤ، چې زه په ځمکه کې د يو خليفه پيدا 

کوونکی يم، هغو عرض وکړ آیا ته په ځمکه کې 

داسې يو څوک ټاکې، چې د هغې نظم خراب 

کــړي او وينې تویې کړي؟ ســتا له حمد او ثنا 

رسه تسبیح او ستا له پاره سپيڅلې ستاينه خو 

موږ کوو. ويې ويــل زه پر هغه څه پوهېږم چې 

تاسې پرې نه پوهېږئ. البقرة: ۳۰.

کوم دين چې انسان ته دومره لوی کرامت 

ورکــړی وي؛ باید ومنو چې اســالم د انســاين 

کرامت ســاتونکی دی. همدارنگــه الله تعاىل 

فرمايي. ژبــاړه: بیا کله چې زه هغه په بشــپړه 

توگــه جوړ کــړم او پــه هغه کې خپــل روح ور 

دننه کړم نو تاســې د هغه په وړاندې په سجده 

پرېوځئ. ص: ۷۲.

الله تعاىل انسان ته د علم ښېګڼه  ورکړې 

ده او د پرښــتو پــه پرتلــه اللــه تعاىل انســان 

تــه زیات علم ورکــړی؛ همدارنگــه الله تعاىل 

فرمايي. ژباړه: له هغه وروســته الله تعالی آدم 

ته د ټولو شــيانو نومونه وښــودل، بيا يې هغه 

پرښتو ته وړاندې کړل او ويې ويل که ستاسې 

دا گومان صحيــح وي )چې د خليفه په ټاکنه 

کې به نظم وران يش( نو د دې شيانو نومونه را 

وښيئ. البقره: ۳۱. 

بله ښېګڼه چې الله تعاىل انسان ته ورکړې 

ده هغه د خدای پاک هغه امر دی چې نوراين 

او بــې گناه مخلوقاتو ته يــې وکړ، هغه دا چې 

انســان ته ســجده وکړئ، الله تعالی فرمايي. 

ژباړه: او کله چې موږ پرښــتو ته امر وکړ چې د 

آدم پر وړاندې رسونه په ســجده ښــکته کړئ، 

نــو ټولو رسونه ښــکته کړل، خــو ابلیس انکار 

وکړ، هغه د خپلې لويئ په غرور کې اخته او د 

کافرانو له ډلې څخه شو. البقره:  ۳۴ آية

ابليس چې دغــه امر ونه مانه الله تعاىل د 

قيامت تر ورځې پورې لعنتي کړ؛ يعنی شيطان 

د جنياتو له جملې څخه نه و، هغه انسان ته د 

ســجدې کولو څخه انکار وکړ ځکه لعنتي شو 

او پرښتو دا امر ومانه الله تعاىل پرې رحم وکړ.

همدارنگه د انســان بل کرامــت د کائناتو 

تســخري دی، الله تعاىل انسان ته بحرونه، هوا 

او هر څه تسخري کړي دي. په هوا کې طيارې 

الوزي خــو نــه را غورځي، بېړۍ پــه بحر کې 

گرځي نه ډوبيږي، انسان سيارو ته ورسيده، دا 

ټول کائنات الله تعاىل انســان ته مسخر کړي 

دي، اللــه تعــاىل فرمايي. ژبــاړه: )دا خو زموږ 

پريزوينه ده چې( موږ بنیــادم ته عزت ورکړ او 

هغو ته مو په وچه او اوبو کې سپرلۍ ورکړې او 

هغو ته مو له پاکو شيانو څخه روزي ور په برخه 

کړه او پر خپلو زياترو مخلوقاتو مو ښکاره لوړتيا 

ور وبخښله. بني ارسائيل: ۷۰ 

په اســالم کې د مړه انسان د جسد کرامت 

هم خورا ثابت دی؛ څوک چې مړى ســيزي او 

يا يې بې حرمتي کوي د اســالم له نظره مردود 

دی. رسول الله صلی الله عليه وسلم په جګړو 

کې مسلامنان په شدت رسه له ظلم، زيايت او 

د ښــځو او ماشــومانو له وژلو څخه منعه کړي 

دي.

 همدارنگه، په اسالم کې د ښځو حقوق ډېر 

په ســمه توګه خوندي دي، نن ســبا د نړۍ په 

ډېرو ځايونو کې ښــځه يوازې په ځوانۍ کې د 

ارزښــت او احرتام وړ وي، خو ښــځه د ژوند په 

ټولو مرحلو کې د يو انســان په توګه د درناوي 

وړ ده. 

په يو روايت کــې راځي، چې د يو صحايب 

له خپلــې يب يب رسه منازعه پيدا شــوه، هغه 

ورته د غوسې نه د »ظهار« کلمه استعامل کړه، 

دغه ښځه ډيره غمجنه شوه او رسول الله صلی 

الله علیه وسلم ته راغله او ويې ويل چې زه تباه 

شــوم. رســول الله صلی الله علیه وسلم  ورته 

وويل چې څه وشــول؟ هغې ښځې ورته وويل 

چــې له خپل خاوند رسه مې منازعه راغله او د 

غوسې نه يې د »ظهار« کلمه راته استعامل کړه 

)په هغه وخت کې د ظهــار په باره کې احکام 

نه وو راغيل( رســول الله صلی الله علیه وسلم  

ورته وويل چــې زه تر دې زيات نه پوهيږم چې 

ته خپل خاوند طالقه کړې يې. ښــځې چیغې 

کړې چې زما خاوند خو دا د غوســې نه وويل، 

ښځې به کله اسامن ته مخ واړاوه او کله به يې 

د محمــد صلی الله علیه وســلم  مخ ته وکتل 

محمــد صلی الله علیه وســلم  ورته وويل ته د 

الله تعاىل د فيصلې انتظار وکړه. هامغه ؤ چې 
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الله تعاىل د دغې ښځې فرياد واورېد او دا آيت 

را نازل شــو، ژباړه: الله تعالی د هغې ښــځې 

وينــا واورېدلــه چې د خپل مېړه پــه باب له تا 

رسه بيا بيا غږيږي او الله تعالی ته فرياد کوي، 

اللــه تعالی ستاســې دواړو پوښــتنه او ځواب 

اوري، هغــه د هر څــه اورېدونکی او ليدونکی 

دی.املجادله: ۱. يوه ورځ دغې ښځې حرضت 

عمــر رضی الله عنه تــه غږ وکړ چــې ودريږه! 

عمر رضی الله عنه ودريد، چا پوښــتنه وکړه دا 

ښــځه څوک ده چې ته د دې په اواز ودريدې؟ 

حرضت عمر رضی الله عنه ورته وويل؛ آيا ته دا 

ښــځه نه پيژنې؟ هغه وويل نه، عمر رضی الله 

عنه وفرمايل؛ دا هغه ښــځه ده چې الله تعاىل 

يــې په عرش کــې آواز اوريــدىل ؤ. همدارنگه 

ښــځه د نفقې او مرياث حق لري، اسالم ښځه 

نه مکلفوي، چې د اوالد لپاره نفقه وگټي، بلکې 

ميړه يې مکلف کړى چې ښځې او اوالد ته نفقه 

پيدا کړي، همدارنگــه د اوالد روزنه او تربيه او 

حتى ماشــوم ته ىت ورکول هم په ښــځه حق 

او الزم نــه دي، که ښــځه وغواړي د ميړه څخه 

د اوالد روزلو او يت ورکولو اجوره هم غوښــتىل 

يش؛ همدارنگه اســالم ښــځې ته د مهر حق 

ورکــړی چې د ميړه په مال کې د ښــځې حق 

ثابتوي، ښــځه په مرياث کې ظاهراً کمه برخه 

لــري، خو بيا د ميړه په مال کې هم حق لري. 

الله تعالی به د قيامت په ورځ د هغه ماشــومې 

نه پوښــتنه وکړي، چې ژوندۍ ښخه شوې وه 

الله تعالی فرمايي. ژباړه: او کله چې له ژوندۍ 

ښخې کړی شــوې نجلۍ څخه پوښتنه ويش، 

چې هغه په کومه گناه وژل شوې ده؟ 

حرضت ابوهریره رضی الله عنه د نبي کريم 

صلی الله علیه وســلم څخــه روایت کوي چې 

نبي کريم صلی الله علیه وســلم فرمایيل دي: 

هغه چا لــره چې درې لورگانــې وي او د هغه 

ســامله تربیه او روزنه وکــړي د هغوی صحیح 

کفالت وکړي، الله تعالی به هغه په خپل فضل 

رسه جنت ته داخل کړي. یو سړي پوښتنه وکړه 

چې که دوه لورگانې وي د هغې څه حکم دی، 

رســول الله صلی الله علیه وسلم وویل، چې د 

هغې هم همدا حکم دی. هغه سړي وویل که 

یوه وي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل، 

د هغې هم همدا حکم دی.

رســول الله صلی الله علیه وسلم  په حجة 

الوداع کې درې ځله وفرمايل: د ښــځو په باره 

کې له الله تعالی څخه وويريږئ، د ښځو په باره 

کې له الله تعالی څخه وويريږئ، د ښځو په باره 

کې له الله تعالی څخه وويريږئ.

په اســالم کې د حيواناتــو د حقوقو په باره 

کې هم احکام راغيل، يوه ښــځه الله تعالی د 

پيشــو په بنــدي کولو دوزخۍ کــړه، او يوه بله 

ښــځه الله تعالی تږي ســپي ته په اوبو ورکولو 

جنتۍ کړه، کوم ديــن چې حيواناتو ته حقوق 

ورکــړي دي هغــه دين بــه انســانانو ته څنگه 

حقوق نه ورکوي.

که پــه لنــډ ډول ووايو په النــدې آيتونو او 

احادیثوکې د اســالم له نظره د ښــځو حقوق 

خالصه کولی شو.

الله تعالــی فرمايــي. ژبــاړه: اې مؤمنانو! 

ستاســې له پاره دا روا نه ده چې د زور له الرې 

ځان د ښــځو وارثان کړئ او نــه دا روا ده چې 

هغــوی وربړوئ او د هغه مهــر د يوې برخې د 

وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړی وي. 

النساء: ۱۹.

نبــي کريم صلی الله علیه وســلم فرمايي. 

ژباړه: د حرضت عایشــې رضی الله عنها څخه 

روایت دی چی نبي کريم صلی الله علیه وسلم 

ویيل دي؛ پوره مؤمن په تاســو کې هغه څوک 

دی چې ښــه اخالق ولري او د خپل اهل رسه 

نرمي کوونکى وي. 

بل ځای فرمايي. ژباړه: د حرضت ابن عمر 

رضی الله عنه څخه روایت دی چی نبي کريم 

صلی الله وسلم وویل؛ ډير بد ترين حالل د الله 

جل جالله په نزد، طالق دى.

الله تعالی فرمايي. ژباړه: او د ښځو مهر په 

ښــه زړه )فرض گڼلی( ورکړئ، البته که هغوی 

يې په خپله خوښــه يو څه تاســې ته بخشش 

کړي؛ نو تاسې هغه په خوند رسه خوړالی شئ، 

چې حالل او بې رضره دی. النساء: ۴.

بل ځای نبي کریم صلی الله علیه وســلم 

فرمايي. ژبــاړه: د حرضت عدی ځوی عدی، د 

خپل پالر څخــه او هغه د شــیبه څخه روایت 

کوی، چې نبــي کريم صلی الله علیه وســلم 

وویل؛ د ښــځو رسه د نکاح په باره کې مشــوره 

وکړئ.

بل ځای نبي کريم صلی الله علیه وســلم 

فرمايــي. ژباړه: د حرضت عمــر رضی الله عنه 

زوی د نبي صلی الله علیه وســلم څخه روایت 

کــوي چې نبــي صلی الله علیه وســلم وویل؛ 

نشته بدل په اسالم کې.

شغار په لغت کې رفع )چتوايل( ته وايي او 

پــه اصطالح کې د جاهلیت د زمانې نکاح ده، 

چې ســړي به یوه ښځه د بلې ښځې په مقابله 

کــې ورکوله او د یوې رشمگاه مهر به يې د بلې 

د رشمگاه مهر گرځوه. 

از صفحه 22
بازشناسی مفهوم...

بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصالحات اساسی 
مســائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله 
فساد اداری حل نمی شود. برای حذف یا کاهش 
فســاد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، به 
برنامه هایی اساســی و همه جانبه نیازمند یم که 
بــا تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعــه و ابعاد آن 
هم چون فرهنگ ســازمانی )به عنوان پدیده ای 
که به طور مســتقیم از فرهنــگ جامعه تأثیر 
می پذیرد(، پیش گیری از بروز فســاد اداری را 
هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی 
رویه  های تنبیهی و پــس از وقوع با آن مبارزه 

کند.
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مقدمه
مفهوم حقــوق: حقوق جمع حــق و واژه حق 
در لغــت به معانی انتخاب، ســلطه و امتیاز به 
کار رفته اســت اما حق در اصطالح حقوقی، به 
معنای برخورداری انسان از امتیازات، فرصت ها 

و امکانات موجود در جامعه است.
حق آزادی اجتماعات، یکی از موارد و مصادیق 

حقوق شهروندی و بشری افراد شمرده می شود. 
این حق جزء حقوق عمومی بشری بوده و مانند 
حق مشارکت در تأســیس نظام سیاسی، حق 
شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی، 
حق تشــکیل حزب سیاســی و نهــاد مدنی و 
حــق راه اندازی مظاهرات و تظاهرات. بنابراین، 
حق آزادی اجتماعات، از حقوق بشــری انسان 
محسوب می گردد که  در قانون اساسی و اسناد 

بین المللی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته 
است. از سوی دیگر، حق آزادی اجتماعات زمانی 
در کشور به درســتی اجرا و تطبیق خواهد شد 
که افراد جامعه از حقوق بشــر و اهمیت آن به 
عنوان یک میثاق جهانی و راهکار حقوقی برای 
زندگی مسالمت آمیز و انســانی درک درستی 
داشته باشند، لذا برای دستیابی به چنین هدفی 
باید مواردی مانند تعریف حقوق بشر، اهمیت و 
پیشینه تاریخی آن، مبانی و منابع حقوق بشر، 
ارزش ها و مصادق حقوق بشر و تضمینات ملی و 
بین المللی حقوق حقوق بشر، مورد بررسی قرار 

گیرد.  

تعریف حقوق بشر
از حقوق بشــر تعاریف گوناگون ارائه شده است 

که به دو تعریف آن اشاره می شود :  
۱- مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه 
و مقرر در قوانین موضوعه است که افراد به اعتبار 
انسان بودن، در روابط خود با دیگر افراد جامعه و 
با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت های الزم، 

از آن برخودار است ۱.
2-  حقوق بشر، به حقوق بنیادین و طبیعی انسان 
اطالق می گردد که به طور کلی شامل آزادی ها، 
مصونیت ها و منافع تمام انسان ها می شود؛  قطع 
نظر از تابعیت، جنســیت، مذهب، نژاد و طبقه 
اجتماعی، انســان از این نظر که انسان است، از 

آن برخودار است.

اهمیت حقوق بشر
حقوق بشــر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده 
که تحقــق آن جزء آرمان های اصیل و بنیادین 
تمــام انبیا، دانشــمندان، مصلحان اجتماعی و 
مبارزان سیاســی و اجتماعی شمرده می شود. 
حقوقــی مانند، حق حیات، حــق امنیت، حق 
آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق بهداشت، 
حق برابری در پیشگاه قانون، حق دسترسی به 
محاکم و محاکمه عادالنه، حق تعیین سرنوشت 
و مشارکت سیاسی؛ حق برخورداری از فرصت ها 
و امکانات ملی، از مصادیق بارز حقوق بشــری 
محسوب می شود 2. بنابراین، حقوق بشر از جهات 

مختلف دارای اهمیت است:
۱- از لحاظ منابع : حقوق بشر، متعلق به ملت، 
فرهنگ و کشــور خاّصی نیست بلکه بر آمده از  
تمدن های گذشته، تعالیم ادیان آسمانی و افکار 
بشری اســت که میراث مشترک همه انسان ها 

محسوب می شود. 
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بنابراین، حقوق بشر، ارزش های وارداتی محسوب 
نمی شــود، زیرا این حقوق بر گرفته از سنت ها، 
فرهنگ ها، تعالیم دینی، قوانین ملی کشــورها، 

اسنادبین المللی، تالش و تفکر بشری است. 
2- از لحاظ مبانی : حقوق بشر مبتنی بر کرامت 
انســانی، برابری و آزادی است. لذا انسان زمانی 
می تواند از حقوق و امتیازات فردی و اجماعی و 
مادی و معنوی برخودار گردد که کرامت انسانی، 
برابــری و آزادی او مورد شناســایی، احترام و 

حمایت قرار گرفته باشد.
۳- از جهت قلمرو : حقوق بشر، انسانی و جهانی 
است که در ســطح جهان قابل تطبیق بوده و 
مخاطب آن نیز تمام دولت هــا، گروه ها ملی و 

سازمان های بین المللی است. 
 حقوق بشر به انســان بدون هیچگونه تفاوت و 
تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت، فرهنگ، عقیده 
سیاسی، طبقه اجتماعی و منشأ ملی می نگرد. 
و انسان را از حیث انســان بودن، دارای حقوق 
و کرامت می داند. چنــان که در ماده2 اعالمیه 

جهانی حقوق بشر آمده است :
 »تمام افراد بشر آزاده به دنیا می آید و از لحاظ 
حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند. 
همگی دارای عقل و وجدان هســتند و باید با 

یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.«
۴- از لحاظ اهداف : هدف حقوق بشــر، دفاع از 
کرامت انســانی، آزادی، برابری، تأمین حقوق 
شــهروندی و فرهنگ ســازی بــرای زندگــی 

مسالمت آمیز و انسانی است.
بنابراین، حقوق بشر، راهکاری است برای گذار 
و عبور از یک دوره شــورش، انقالب و خشونت 
به مدرنیته. حقوق بشر، اعتراضی است به ظلم 
و استبداد و تالشی اســت برای تحقق برابری 
و برقراری روابط شــهروندی و برخــوداری از 
فرصت ها و امکانات ملی به شکل برابر و عادالنه.

تاریخ پیدایش حقوق بشر
حقوق بشــر پیشــینه طوالنی دارد، قدمت آن 
به تاریخ حیات بشــری اســت. تعالیم دینی، 
تمدن های گذشته، تالش های انسان های بزرگ 
و تجارب بشری در طول تاریخ در زمینه حقوق 
بشر و حمایت از حقوق انسانی نقش بر جسته 
داشته اند. هر چند تحول حقوق بشر تحت تأثیر 
حوادث و و قایعی بوده که در تاریخ بشــر اتفاق 
افتاده اســت. تبعیض و نابرابری-های وســیع 
سیاســی و اجتماعی مانند برده داری در آمریکا 
و اروپا، کشتارهای وحشتناک و فاجعه بار مانند 
کشــتار ارامنه ، هولوکاســت و خسارات عظیم 
انسانی و اقتصادی که در جریان دو جنگ جهانی 
پدید آمد. )جنگ جهانی اول ۱9۱8-۱9۱۴( و 
)جنگ جهانی دوم ۱9۴۵- ۱9۳9( باعث شــد 
که حقوق بشــر به صورت جدی، سازمان یافته 

و عصری مطرح گردد ۳.

 نتیجه همه تحوالت و حوادث مثبت و منفی، 
منجر به تشکیل سازمان ملل متحد )۱9۴۵( و 
تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر شد. )۱9۴8( 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر به عنوان منشــور 
جهانی که در قوانین اساســی کشــورها، مورد 
شناســایی و حمایت قرار گرفته اند؛ برای همه 
کشورهای مستقل و عضو ســازمان ملل، نافذ 
و الزام آور شــده است. چنان که در ماده۷ قانون 
اساســی افغانستان آمده اســت : دولت منشور 
ملل متحــد، معاهدات بین الــدول، میثاق های 
بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است 
و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند... .

نقش حقوق بشر در زندگی
حقوق بشر از حقوق، منافع و آزادی های فردی 
و گروهــی حمایت نمودهو نقش آن در زندگی 
فردی و اجتماعی انســان، دفاعــی و حمایتی 
است. حقوق بشر نقش خود را در دو سطح ایفاء 

می کند.
الف ( نقش عمومی حقوق بشــر : بــه این معنا 
که حقوق بشر از همه بشــریت حمایت کرده 
از حقــوق، منافع و امنیت آنــان دفاع می کند. 
نقش حقوق بشــر در زندگی انسان، حمایت و 
پاسداری ازحقوق افراد و گروه ها در برابر ظلم و 
تجاوز دولت-ها، سازمان های بین المللی و اجزاب 

سیاسی قدرتمند و قانون ستیز است. 
حقوق بشــر به طور عموم وسیله ای است برای 
حفظ حقوق و حیثیت انســانی و بشری افراد، 
قطع نظر از ویژگی های شــخصی و جنسیتی، 
نــژادی و فرهنگی و... چنان کــه در مواد۱و2 

اعالمیه جهانی حقوق بشر، آمده است : 
۱- تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ 
حقوق و حیثیت با هم برابرند؛ همه دارای عقل و 
وجدان اند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری 

رفتار کنند.
2- هر کــس می تواند بــدون هیچگونه تمایز، 
مخصوصاً از حیثیت، نــژاد، رنگ، جنس، زبان، 
مذهب، عقیده سیاســی یا هر عقیــده دیگر و 
همچنین ملیت، و ضع اجتماعی، ثروت، والدت 
یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی هایی 
که در اعالمیه حاضر ذکر شــده است، بهره مند 
شود. بنابراین، حقوق بشــر، ازامنیت و آزادی، 
عدالت و برابری، برای عموم افراد حمایت و دفاع 

می کند.
ب ( نقش اختصاصی حقوق بشــر : حقوق بشر 
به دلیل گســتردگی که دارد، افراد و گروه های 
آســیب پذیری مانند زنان، کودکان، اقلیت ها و 
آوارگان را مورد حمایت ویژه قرار داده اســت. 
چنان که این موضوع در قوانین داخلی و اسناد 
بین-المللی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

ویژگی های حقوق بشر
۱- حقوق بشــر انسانی اســت :  تمام حقوق و 
امتیازاتی که برای بشــر منظور شده است، به 
اعتبار انسان بودن او است. این حقوق اختصاص 
به ماهیت انســان دارد، قطع نظر از تفاوت هایی 
که می تواند از لحاظ جنســیت، نژاد، فرهنگ  یا 

طبقه اجتماعی داشته باشد.
2- حقوق بشــر، قابل واگذاری به غیر نیست : 
یعنی هیچ فرد نباید حقوق بشری خود مانند، 
حق حیات، حق امنیت، اشتغال، حق تحصیل، 
حق آزادی و حق برابری در قانون را به دیگری 

واگذار کند.
۳- حقوق بشــر قابل سلب نیست : یعنی هیچ 
دولت، ســازمان، گروه و فردی نمی تواند حقوق 
بشری را از انسان سلب کند. حقوق بشر با تمام 
مصادیق و موارد خــود در برابر دیگران تکلیف 

ایجاد می کند؛ لذا باید مورد احترام قرار بگیرد.
۴- حقوق بشر قابل معامله نیست : یعنی حقوق 
بشر را نمی شود با پول معامله کرده و مورد خرید 

و فروش قرار داد۴.

ارزش های حقوق بشر
حقوق بشر که مبتنی بر شرافت و کرامت انسان 
است، مرتبط با ارزش های دیگری است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. ارزش هایی مانند، زندگی، 
آزادی و استقالل، عدالت، همبستگی، مسئولیت 
احتماعی، صلح و اجتناب از حشــونت و محیط 

زیست سالم.
الف ( زندگی : یکی از ارزش های بنیادی و اصیل 
حقوق بشر، زندگی اســت که به عنوان ازرش، 
مبتنی بر ارج گذاری بر حیات انسانی و به مثابه 
پیش شرط اجتناب ناپذبر برای همزیستی میان 
انسان ها و سرچشــمه تمام حقوق، آرمان ها و 

تفکرات بشر است.
 بنابرایــن، با توجه به ارزش زندگی، نه تنها باید 
در برابر هر عامل و شــخصی که به نفی زندگی 
می پردازد، مقاومت کرد، که تمام فعالیت هایی 
که حامی زندگی و سازگار با آن است، باید مورد 
حمایت و پشــتبانی قرار گیرد. زندگی به مثابه 
مهم ترین ارزش حقوق بشر که مبتنی بر کرامت 
انســانی و برابری اســت، مقتضی آن است که 
هیچ جریان، عامل و گروهی نباید به ســالمتی 
جسمانی و روانی انسان آسیب وارد کرد   یا مسیر 
رشد آن را مسدود کنند. حفظ سالمت  جسمی 
و روحی، ارزشــی است که با هیچ کاالیی قابل 
مقایسه و معاوضه نیســت و نمی شود برای آن 

قیمتی تعیین کرد.
ب ( ارزش آزادی و اســتقالل : آزادی و استقالل 
از یک طرف مبتنی بر آزادی و اســتقالل همه 
انســان ها از بندگی، بردگی، شکنجه، اتهامات، 
مجازات و اقدامات خود ســرانه اســت. از سوی 
دیگر ارزش آزادی و اســتقالل مبتنی است بر 
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آزادی و استقالل همه انســان ها در طرح یک 
زندگی مستقل، آزاد و منطبق با کرامت و منزلت 
انسانی و متناســب با استعداد، عالقه و توانایی 
او. بنابراین، انســان زمانی می تواند به آزادی و 
اســتقالل دیگران احترام بگذارد که خود دارای 

نگرش و منش آزاد، انسانی و مستقل باشد.
ج ( عدالــت : عدالت به عنوان یــک ارزش ذاتی 
خواست طبیعی انســان بوده و تحقق آن جزء 
آرمان های  مبارزان سیاسی و اندیشمندان است. 
عدالــت از جهات متعدد و ابعاد مختلف قانونی، 
قضایــی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی مورد 
توجه قرار گرفته و به عنوان شاخص برای ارزیابی 
کشورها در جهت  برابری افراد در پیشگاه قانون 
و محکمــه و حق برخورداری از تأمین نیازهای 
مادی و تقســیم امکانــات و فرصت های ملی و 

عمومی به صورت برابر و عادالنه مطرح است.
عدالــت اجتماعی که ناشــی از مفهوم عدالت 
بــه طور کلی اســت، با توجه بــه منزلت برابر 
انسان ها، خواهان شــرایط زندگی انسانی برای 
همگان بــوده و مقتضی ایجــاد فرصت برابر و 
عادالنه بــرای تأمین نیازهای مادی و معنوی و 
فردی و اجتماعی بــه دور از هرگونه تبعیض بر 
مبنای جنسیت، نژاد، اعتقادات دینی و مذهبی 
و طبقه اجتماعی اســت. عدالت به مثابه ارزش 
حقوق بشری خواســتاری برخورداری افراد از 
محاکمه عادالنه، حق اشــتغال، حق تحصیل، 
حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و حق 

برخورداری از خدمات طبی و بهداشتی اند. 
د ( همبستگی : همبستگی به عنوان یک ارزش، 
هدف مشــترک همه انسان ها برای زندگی آرام 
و مسالمت آمیز است. همبستگی به مثابه ارزش 
حقوق بشری، تنها از انسان ها نمی خواهد که در 
برابر رنج و محنت دیگران ابراز همدردی کنند، 
بلکه مقتضی آن اســت که انسان رنج و محنت 
همنوعان را رنج و عذاب خود دانسته و برای رفع 

آن از هیچ تالشی دریغ نکنند.
در ایجاد همبستگی چند عامل دخیل است:

۱- وطن و سرزمین مشترک
2- تاریخ و سرنوشت مشترک

۳- فرهنگ مشرک
۴- منافع مشترک

۵- احساس مشترک
 همبســتگی به عنوان ارزش حقوق بشــری، 
زمانی ایجاد می گردد که تمــام مؤلفه های آن 
موجود باشد. هیچ فردی دیگری را بیگانه فرض 
نکرده و به سرزمین مشترک باور داشته و تاریخ 
مشــترک بی سازد، تاریخ اســت که سرنوشت 
ملت ها را بازتاب داه و منعکس می کند. لذا اگر 
مروری به تاریخ افغانستان گردد، واضح است که 
مردمان این سرزمین هیچگاه سرنوشت یکسان 
نداشــته؛ از این جهت نمی توان تاریخ مشترک 
را به حیث یک عنصــر تعیین کننده در ایجاد 

همبستگی معرفی کرد، اما می توان با عقالنیت و 
خرد انسانی از گذشته های غم انگیز و فاجعه بار 
عبرت گرفته و برای نسل امروز و فردای کشور 
سرنوشــت و تاریخ مشترک ساخته و با تعریف 
منافع مشترک، احساس را مشترک را به وجود 

آورده و خانه مشترک را آزاد و آباد کرد.
بنابراین، همبستگی به عنوان یک ارزش حقوق 
بشری زمانی تحقق پیدا می کند که حکومت و 
رهبران سیاســی نگاه واحد به افراد و گروه های 
اجتماعی داشــته باشــند لذا تفکر و سیاست 
تبیعض آمیز، راه های رســیدن به همبستگی و 

احساس مشترک را مسدود می کند.
اشــتراک منافع و احساس مشــترک، از توزیع 
عادالنه قدرت سیاســی، ثروت ملــی و ایجاد 
فرصت هــای برابر اجتماعی بــه وجود می آید. 
اشتراک منافع بر اساس مصلحت های مقطعی 
نمی تواند منتج به همبستگی پایدار، به عنوان 

ارزش مورد توجه حقوق بشر گردد.
ه ( مســئولیت اجتماعــی : آگاهی نســبت به 
مسئولیت اجتماعی ، یکی از دیگر از ارزش های 
حقوق بشــری و از پیامدهای مســتقیم ارزش 
همبستگی است. مسئولیت اجتماعی انسان را 
فرا می خواند که به یاری همنوعانی که دچار رنج 
و مصیبت و محرومیت اند، بشتابند. مسئولیت 
اجتماعی به عنوان یک ارزش، انسان را موظف 
می داند تا به مثابه یــک موجود اجتماعی برای 
تحقق ارزش های حقوق بشــری مانند آزادی و 
امنیت، صلح و عدالت جهت گیری مثبت و مؤثر 

داشته باشد. 
و ( صلح و اجتناب از خشونت : صلح ارزشی است 
که نه تنها فقــدان منازعات را توصیف می کند، 
بلکه بیانگر وضعیتی است که در آن همزیستی 
میان انســان ها، نشان از موفقیت و مدنیت  آنان 
دارد. صلــح به معنای آن اســت که برای حل 
منازعــات به عوض کاربرد روش های خشــن و 
ویرانگر، از روش های مســالمت آمیز و ســازنده 

استفاده کند.
 بنابرایــن، صلح به مثابه یــک ارزش، از طریق 
فرهنگ  ســازی، اصالحــات ارزشــی و تکامل 
تدریجی به دست می آید. از این جهت صلح در 
مقابل روش های انقالبــی قرار دارد که خواهان 
ویران ســازی و از نو ســاختن است. پس صلح 
دارای ارزشــی است که زندگی آرام و با منزلت 

انسانی را میسر می سازد.  
ز (  محیط زیســت ســالم : محیط زیست سالم، 
به مثابه یک ارزش، مبتنی براین واقعیت اســت 
که انســان ها نه تنها در هماهنگی با طبیعت و 
محیط زیست سالم قادر به یک زندگی انسانی و 
با منزلت اند. استفاده بی رویه از طبیعت و منابع 
زیر زمینی  یا آلــوده کردن آن می تواند کارکرد 
ســالم طبیعت را دچار اختالل کــرده و بنیاد 
زندگی ســالم را ویران کند. امروزه حفاظت از 

محیط زیست ارزش حقوق بشری پیدا کرده و 
یک وظیفه جدی انسانی تلقی می شود ۵.

منابع حقوق بشر
حقوق بشر دارای دو نوع منبع ملی و بین المللی 

است.
الف ( منابع داخلی و ملی : 

۱- قوانین
2- آموزه های دینی

۳- عرف و هنجارهای اجتماعی
۴- دکترین و نظریه دانشمندان  

ب ( منابع بین المللی
۱- اعالمیه ها مانند : اعالمیه انقالب کبیر انگلیس 
) ۱۶89 ( ، اعالمیه اســتقالل آمریــکا ) ۱۷۷۶(، 
اعالمیه حقوق بشــر و شهروند فرانسه )۱۷89 ( 

و اعالمیه جهانی حقوق بشر ) ۱9۴8 (
2- کنوانسیون ها، میثاق ها و معاهدات بین المللی. 
مانند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱9۶۶.
 

 مبانی حقوق بشر
الف ( کرامت انســانی: حقوق بشــر مبتنی بر 
کرامت انسانی است یعنی باور و اعتقاد به ذاتی 
بودن کرامت برای انسان است. انسان زمانی به 
حیات دیگران احترام می گزارد که همه افراد را 
مانند خــود دارای عزت و کرامت بداند و زمانی 
به امنیت و آزادی دیگــران متعهد خواهد بود 
که امنیت و آزادی دیگــران را امنیت و آزادی 
خود تلقی کند. انسان زمانی به حقوق فردی و 
اجتماعی دیگران وفا دار خواهد بود که به کرامت 
انسانی باور داشــته و به همه افراد جامعه نگاه 

انسانی داشته باشد.
بنابراین، حقوق بشر، مبنای حقوق و آزادی های 
اساسی و بنیادین فرد و جامعه محسوب می شود 
و مبنای حقوق بشر نیز باور به ذاتی بودن کرامت 
برای انسان است. جامعه ای که به چنین مدنیت 
دست یافته باشــند، جامعه آرام، با ثبات، صلح 

دوست و مرفه خواهد بود. 
 کرامت انسانی دارای معانی مختلف است مانند : 
ارزش، حرمت، عزت، شرافت، انسانیت، منزلت، 
پاک بــودن از آلودگی، احســان، جوانمردی و 
سخاوت. در حقوق بشر وقتی صحبت از امنیت، 
آزادی، عدالت، حق رأی و حق تعیین سرنوشت 
 می شــود، در حقیقت این حقوق ناشی از اصل 
کرامت ذاتی انســان است. لذا کرامت انسانی از 
دو منظر درون دینی و بیرون دینی قابل بررسی 

است.
 ۱- کرامت انســانی با رویکرد درون دینی : در 
اسالم دو نوع کرامت برای انسان بیان شده است، 

کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی یا ارزشی.
۱-۱ ( کرامت ذاتی انســان : کرامت ذاتی برای 
انسان در اسالم پیش بینی شده و مورد حمایت 
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قرار گرفته است. چنان که این موضوع با صراحت 
و زیبایی در قرآن بیان شده است: »ولقد کرمنا 
بنــی آدم« خداوند با تأکیــد می فرماید، تمام 
فرزنــدان آدم دارای کرامت ذاتی اســت. یعنی 
فرزندان آدم قطع نظر از نژاد، جنسیت، دیانت، 
طبقه اجتماعی و عامــل جغرافیایی از کرامت 

ذاتی برخوردار و بهره مند است. 
2-۱ ( کرامت اکتســابی و ارزشی:  کرامتی است 
که انســان با به کار اندختن استعداد و نیروی 
مثبت خود، در مســیر رشــد و کمــال از آن 
برخوردار می شــود. کرامت اکتسابی، اختیاری 
بوده و قابل نفی و اثبات اســت. یعنی انسان با 
انجام کارهای نیک، کرامت اکتسابی را به دست 
آورده و با ارتکاب جرم و گناه، آن را از خود سلب 
می کند. آیه ۱۳ ســوره حجرات ضمن تصریح 
کرامت اکتسابی و ارزشی انسان؛ به کرامت ذاتی 

او نیز اشاره کرده است ۶.
2- کرامت انســان با رویکرد بیــرون دینی : در 
این نگرش، انســان دارای ارزش ذاتی است که 
به صورت برابر متعلق به همه انسان هاست. این 
ارزش الزمه وجود ماهیت انسان است که دایمی 
بوده و قابل ســلب و نفی نیست. چنان که ماده 
۱ اعالمیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره کرده 
است که ، تمام افراد بشر را دارای کرامت و حقوق 

برابر می داند.
بنابراین، ازمبانی مهم حقوق اساســی و حقوق 
بشــر، احترام به کرامت انســانی و باور به ذاتی 
بودن کرامت انســان است. کرامت انسان هم از 
نظر متون دینی و هم از لحاظ اسناد بین المللی، 
دانش و تجارب بشری مورد توجه و تأکید قرار 
گرفته است. مبنای برخورداری انسان از حقوق 
بشــری و حقوق سیاســی و اجتماعی همین 

کرامت ذاتی او است نه کرامت اکتسابی ۷.
بنابراین باور و احترام به کرامت انسانی در غرب 
براســاس یک ضرورتی سیاســی و به منظور 
جلو گیری از وقوع جنگ و فجایع ناشــی از آن 
شکل گرفته است. اما موضوع کرامت انسانی و 
احترام به آن در اسالم، از چند جهت قابل توجه 

است.
یکم : از لحاظ ســابقه تاریخــی : موضوع کرامت 
انسانی از منظر سالم بیش از هزارو چهارصد سال 
اســت که طرح و تبیین شده است. در حالی که 
حقوق بشر و کرامت انسانی در غرب پس از وقوع 

دو جنگ جهانی مطرح شده و برجسته شد.
دو م: از لحاظ اهمیت : کرامت انســانی و باور به 
ذاتی بودن آن برای انسان، در متن مقدس ترین 
کتاب آسمانی ) قرآن ( بیان شده است. یعنی از 
دیدگاه اســالم احترام به حقوق بشر و کرامت 
انســانی به عنوان یک ارزش دینی مطرح است 

نه یک ضرورت سیاسی و امنیتی.
ســوم: از لحاظ ضمانت اجرایی : حقوق بشــر و 
کرامت انســانی و احترام به آن در اسالم، نه به 

عنوان یک ضرورت سیاسی و مصلحت جمعی 
که جزء باورهای اعتقادی محســوب می گردد. 
لذا از ضمانت اجرای باالتر و قوی تری برخوردار 

است.
ب ( برابری

مفهوم برابری این است که همه افراد جامعه در 
تعیین سرنوشت و شــکل گیری نظام سیاسی، 
دارای حقوق و تکالیف یکســان بــوده و تمام 
امکانات و فرصت ها ملــی به صورت برابر میان 
آنان توزیع شــود. اصل برابری امروزه از عناصر 
اساسی نظام دموکراتیک و یکی از مبانی حقوق 
بشــری محسوب می شــود. لذا غفلت و نادیده 
گرفتــن آن تبعیض و بی عدالتی، خودکامگی و 
استبداد نظام سیاسی و نقض حقوق بشر را در 

پی خواهد داشت.
بنابراین، تبعیض، تعصــب و نابرابری در طول 
تاریخ بشــر دردنــاک و غم انگیز بــوده و باعث 
استثمار و فاصله های عمیق سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی شــده اند. بر اساس چنینتجربیات 
تلخ است که امروزه اکثر کشــورها، درصدد از 
بین بردن عوامل تبعیض آمیــز با وضع قوانین 
و مقررات عادالنه و انســانی بوده و روی برابری 

انسان ها تأکید می کنند.
ج ( آزادی

 سومین مبنا از مبانی حقوق بشر، آزادی است.
آزادی در تعیین سرنوشت، آزادی در تحصیل، 
انتخاب شغل، انتخاب مسکن، آزادی در مسافرت 
و رفت و آمد و آزادی در اندیشه و عقیده و بیان 
آن. بنابراین، حقوق بشــر زمانــی قابل تحقق 
خواهد بود که نظام سیاسی و حقوقی کشورها 
به کرامت انســانی، برابری و آزادی همه اتباع و 

شهروندان خود شان احترام بگزارند.

مصادیق حقوق بشر
الف ( حقوق و آزادی های عمومی 

در نظام های سیاسی کثرتگرا و مبتنی بر خواست 
و اراده مردم، حقوق و آزادی های عمومی مانند : 
حق تشکیل احزاب سیاسی و انجمن های مدنی، 
حق آزادی تشکیل اجتماعات و مظاهرات، حق 
مشــارکت مردم در امور سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مورد شناســایی و حمایت 
قرار گرفته اســت. بنابراین، حقوق بشــر در دو 
حوزه کالن دسته بندی می-شود؛ یکی حقوق و 
آزادی های عمومی و دیگری حقوق و آزادی های 

شخصی اما حقوق و آزادی های عمومی :
۱- حــق آزادی تشــکیل احزاب سیاســی و 

نهادهای مدنی :
حکومت و قدرت سیاســی هر چند بر اســاس 
خواســت و اراده مردم تشکیل شده با شد، باز 
هم تمایل به انحصار قدرت و استبداد دارد. برای 
مهار قدرت و ایجاد تعادل میان شــهروندان و 
حکومت وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی 

امر ضروری تلقی می شود. 
تعریف حزب سیاسی و نهاد مدنی : حزب سیاسی 
و نهاد مدنی عبارت از تشکیالت و سازمانی است 
که افراد انسانی برای تبارز و تحقق اهداف، عالیق 
و منافع مشترک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی، با به کار انداختن اندیشــه، هنر و 

تخصص خود، آن را ایجاد و تأسیس می کنند.
کارکرد و نقش احزاب سیاسی : احزاب سیاسی 
و نهادهای مدنی پل است برای انتقال مطالبات 
قانونی و مشــروع مردم به حکومت و پیگیری 
آن. شناســایی چالش هایی سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و امنیتی و ارائه راهکار برای حل آن ها. 
همچنین، نظارت بــر دولت و بازتاب و انعکاس 
عملکردهای مثبت و منفــی آن برای جامعه و 

افکار عمومی.
2- آزادی تشکیل اجتماعات و مظاهرات

 در مقابل مشــارکت فکری و جمعی افراد که 
پدید آورنده شخصیت حقوقی پایدار به نام احزاب 
سیاسی و نهادهای مدنی بود، افراد انسانی برای 
تبادل نظر، طرح مشکالت، اعالم موضع و یا دفاع 
از منافع و خواســت مشترک، در زمان معین و 
برای مدت کوتاه گردهم می آیند، سپس متفرق 

می شوند.
 این حرکت جمعی ممکن است در مکان ثابت 
به صورت محفلی از همفکران و هم اندیشــان 
تشکیل شــود که اجتماع نامیده می شود. و یا 
آنکه به صورت نمایشــی به منظور جلب توجه 
حکومت و مردم راهی معابر عمومی می شــوند، 
که عنوان مظاهره یا تظاهرات به خود می گیرند. 
۳- حقوق سیاســی : دموکراســی که محصول 
ســال ها تجربه سیاسی بشــر بوده و به عنوان 
بهتریــن روش برای انتقال قــدرت و حکومت 
معرفی می شود، نشان دهنده مشارکت مردم در 
امور سیاسی است. یعنی تحقق دموکراسی زمان 
عملی است که تمام افراد جامعه در تشکیل نظام 
سیاسی و حق تعیین سر نوشت در امور سیاسی 
و حق مشارکت در اداره عمومی را داشته باشند. 

ب ( حقوق و آزادی های شخصی
۱- حق حیات : یکی از بدیهی ترین حقوق آدمی، 
حق زنده ماندن و حق زندگی کردن است. حق 
حیات به عنــوان موهبت الهــی، امر فطری و 
طبیعی، پایه اساسی تمام حقوق انسانی شمرده 
شــده و تعرض به آن جرم محسوب می شود. از 
برکت حیات اســت که انسان برخوردار از دیگر 

حقوق و آزادی های خود است.
حیات انسان به دو دسته مادی و معنوی تقسیم 
می شــود که هرکدام از این دو دسته در روابط 
فردی و اجتماعی ممکن است در معرض تهدید 
و خطر قرار بگیرد. در چنین حالتی اســت که 
وجود امنیت به عنــوان یک موضوع حقوقی و 
اجتماعی برای همــگان ضرورت اجتناب ناپذیر 
ادامه در صفحه.۶۰
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ژبــاړه: »ای مومنانو د الله حکم ومنئ او د الله 

د رسول حکم ومنئ او )حکم ومنئ( له تاسې 

څخه د حکــم د خاوندانو )مســلامنانو، یعنې 

حاکامنــو او مرشانو(« )د نســاء ســورت - ۵۹- 

آیت(

»د  دي:  فرمایــيل  )ص(  پیغمرباکــرم  اوهــم 

مســلامنانو په ذمه فــرض دی چــې واوري او 

اطاعــت وکړي، که خــوښ او رايض وي او که 

ناخوښــه او ناراضه، مګر دا چې د معصیت په 

تررسه کولو مامور يش، چې په دې صورت کې 

اورېــدل او فرمان وړل جواز نــه لري.« )متفق 

علیه( 

یو چا د خدای تعالی له پیغمرب څخه وپوښتل: 

زمونږ د چارو متولیان داســې کسان دي چې 

خپــل حق لــه مونږ څخــه غــواړي او زمونږ د 

حقوقو له ورکولو  څخه ځان ژغوري، نو مونږ له 

هغــوی رسه څرنګه چال چلند او معامله وکړو، 

پیغمرب)ص( ترې مخ واړاوه. هغه بیا پوښــتنه 

تکرارکړه، ورپسې پیغمرب)ص( وفرمایل: وا یې 

ورئ او فرمان یوســئ، هغــوی د خپلو اعاملو 

مســئول دي او تاســې د خپلو اعاملو مسئول 

ياست. )د مسلم روایت(

د خلکو پر ذمه د چارواکیو ځینې حقونه:

د اســالمي امــت چارواکــي او د دوی د چارو 

متولیــان دا حقــوق لري چې لــه هغوی رسه 

د خلکــو له خــوا د دوی په عمــده کارونو کې 

مرســته ويش، څو په ښــه شــان رسه وکوالی 

يش خپله دنده اجرا او عميل کړي، د اسالمي 

ټولنــې هرغړی خپل مســئولیت وپیژين او په 

ټولنه کې چارې په ښه توګه پر مخ الړې يش، 

ځکــه تر هغه وخته چې د چــارو له متصدیانو 

رسه د ملت مرســته نه وي، چارواکي او د چارو 

متولیان نه يش کوالی خپلې دندې په مطلوبه 

توګه رسته ورسوي.

د ګاونډي حقونه:

)جار( یې دېوال په دېوال ګاونډي ته ویيل دي 

او ګاونډی د سرت حق څښنت دی، که ګاونډی 

په نســب ســتا قوم اوخپلوان و او مسلامن هم 

وي، د درې واړو د حقونــو درلودونکــی دی او 

که مســلامن دی خو په نسب کې ستا قوم او 

خپلوان نــه دی، دوه حقه لري، او که خپلوان 

دی خــو مســلامن نه دی هــم دوه حقه لري، 

خو که خپلوان او مســلامن نه دی، نو یوازې د 

ګاونډیتوب حق لري. )راوی، ابوبکربزاز(

د چارواکیو او خلکو يو پر بل حقوق:

چارواکي هغه کســان دي چې د مسلامنانو د 

چارو واګــي پر غاړه لري، توپیــر نه کوي چې 

چارواکی عام؛ لکه د دولت رئیس، خلیفه، امام 

او یا خــاص وي؛ لکه د یوې ادارې رئیس او یا 

یــو ټاکلی عمل، د چارو دا متولیان د خلکو پر 

ذمه حقوق لري او خلک هم پر دوی د حقوقو 

درلودونکي دي. 

پر چارواکیو د خلکو حقوق:

چارواکــي باید امینان وي چــې د الله تعالی 

له لــوري د امانت په تررسه کولو مامور شــوي 

او مکلف شوي دي، څو خپلو خلکو ته ګټورې 

ســال مشــورې او حیايت نصیحتونــه وکړي او 

هغوی داسې الرې ته سیخ کړي چې د د دنیا 

او دین ګټې تامین کړي. 

د اوامرو په عمــيل کولو او له منهیاتو څخه په 

ځان ســاتلو کې کارونه نظم او ترتیب مومي، 

د امیرانو او الرښــوونکو نا فرماين فتنه راپاروي 

او د چارو د شــړېدو او فســاد المل ګرځي، له 

همدې امله الله تعالی د خپل رسول او د چارو 

د متولیانو د امر پــه عميل کولو حکم کړی او 

فرمایي.
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د یو بل پر ذمه د مسلامنانو حقونه:

د دې حقوقو شــمېر خورا زیــات دی او د هغو 

حقونــو له جملــې څخه دي چــې په صحیح 

بخــاري کــې په ثبــوت رســیديل دي، د الله 

تعالی اســتازی )ص( فرمایي: »د یو مسلامن 

حق د بل مسلامن پر غاړه شپږ شیان دي؛ کله 

چې وررسه مخامخ شوې سالم پرې واچوه، که 

دعــوت یې کړې ویې منه، کــه له تا څخه یې 

نصیحت او ســال مشوره وغوښته ورته نصیحت 

وکــړه او مشــوره ورکړه، کله چې یــې وپرنجل 

او الحمدللــه یې وویل ځــواب یې په یرحمک 

اللــه )الله دې رحم دراندې وکــړي( اداء کړه، 

کله چې ناجوړه شــو پوښتنې اوعیادت ته یې 

والړشــه، او که مړ شــو په جنــازه کې یې ونډه 

واخله.

په دې حدیــث رشیف کې هغــه حقوق بیان 

شــوي دي چې یو مســلامن یــې د خپل بل 

مسلامن ورور پر غاړه لري.

سالم مؤکد ســنت دی او د مسلامنانو تر منځ 

د محبت او زړه پــه الس راوړلو المل ګرځي او 

په غــوره پایلو یې ټول پوهیــږو او هره ورځ یې 

وینو او لکه هامغســې چې پیغمرب اکرم)ص( 

فرمایيل دي: »سوګند په خدای)ج(، جنت ته 

نــه د رومي مګر دا چې ایامن راوړي، او مؤمن 

ورته ویل کیدای نه يش، تر څو خپل مسلامن 

ورونــه درته ګران نه وي. ایا تاســې ته له هغه 

څیز څخه خــرب درنه کړم چی کــه هغه رسته 

ورســوئ یو بل به دوســت وبولئ، هغه دا چې 

په خپل منځ کې سالم خپور کړئ .« )د مسلم 

روایت(

او پیغمــرب اکرم )ص( عادت درلود کله چی له 

چا رسه مخامخ کیده لومړی ســالم يې ورکاوه 

او کوم وخت چې د ماشــومانو او کوچنیانو له 

څنګه تېرېده هغوی ته یې سالم ورکاوه.

کوچنیان دې پر لویانو، لږ کســان دې پر ډېرو 

کسانو او ســپاره دې پر پلیو سالم واچوي، که 

چېرې دوی په لومړي قدم کې په سالم ورکولو 

پیل نه کوي د دې لپاره چې د ســالم حق اداء 

يش مقابل لوری باید ســالم واچوي، یعنې که 

کوچنی سالم وا نه چوي لوی دې سالم ورکړي 

او که لږ کسان سالم وانه چوي ډېر کسان دې 

سالم واچوي تر څو اجر او ثواب په الس راوړي.

عامر بن یــارس)رض( فرمایيل دي: څوک چې 

درې خویونــه اوخصلتونــه په خپــل ځان کې 

جمع کړي خپل ایامن یې بشپړ کړی دی.

لومړی، د خپل ځان په هکله انصاف درلودل، 

حق ته تن ورکول، که څه هم په خپل حق کې 

یې وي. دويم عامل ته ســالم ورکول او درېيم د 

نادارۍ پرمهال صدقه او تربعات )د خدای)ج( 

په الره کې د مال بخښل(. )د بخاري روایت(

ســالم ورکول په خپل ماهیت کې ســنت دي 

خو ځــواب ورکول ورته فرض کفایي دی او که 

چېرې یو د ســالم په ځواب الس پورې کړي د 

نورو له ذمې څخه ســاقطیږي او که یوې ډلې 

ته یې ســالم ورکړ او یوه ځواب ووایه د نورو له 

ذمې څخه ساقطیږي. الله )ج( فرمایيل دي.

ژباړه: هرڅوک چې نیک سپارښــت وکړي )له 

رشعې رسه ســم(، نو ده لره به د هغه په سبب 

رسه ]د ثواب[ یــوه برخه وي او هر څوک چې 

ناکاره سپارښت وکړي )د رشعې خالف( نو ده 

لره به د هغه په ســبب د ]ګناه[ یوه برخه وي. 

)د نساء سورت - ۸۶- آیت(

کله چې یو شخص وویل: السالم علیکم، باید 

مقابل لوری ووایي: علیکم السالم.  که د سالم 

په عوض یې ښه راغالست وویل باید په ځواب 

کې هم ښــه راغالســت وويــل يش او په مثل 

دې ســالم ور وګرځوي، خو که ښه کلمه پرې 

ورزیاتوي غوره ده.

بل هم بلنــې ته مثبت ځواب ورکول دي؛ کله 

چې بلنه درکول يش مثبت ځواب ووایه، بلنې 

تــه ځواب ویــل مؤکد ســنت دي او د بلونکي 

د زړه هیلــه تــررسه کوي او د محبــت او الفت 

د جلبیــدو المل ګرځي. خــو دا بلنه د واده له 

بلنــې رسه فــرق او توپیر لري، ځکــه بلنې او 

واده ته مثبت ځواب ورکول د ځانګړیو رشایطو 

په رڼــا کې واجــب دي، لکه هامغســې چې 

پیغمرب)ص( فرمایيل دي: »څوک چی په واده 

کې د ګــډون بلنه نه مني د خــدای )ج( او د 

هغه د رسول پر وړاندې یې نافرماين کړې ده« 

)د بخاري او مسلم روایت(

بــل حــق دا چې کلــه يو څــوک له تــا څخه 

د نصیحــت او مشــورې غوښــتنه وکــړي ورته 

نصیحت وکړه او مشــوره ورکړه، ځکه مشــوره 

ورکــول او نصیحت کول دیني چــاره ده، لکه 

پیغمرب )ص( چې فرمایيل دي: »اســالم حکم 

کوي چې د خــدای )ج( د دیــن د پیاوړتیا او 

غښــتلیا په الره کې د الرښوونکو او عامو وګړیو 

لپــاره باید نصیحت وکړو او مشــوره ورکړو« )د 

مسلم روایت(

که چیرې مسلامن ورور د مشورې او نصیحت 

لپــاره تاته نــه راځي خــو پوهېــږې چې هغه 

مشــورې ته اړتيا لري او رضر ورته اوښــتونکی 

دی، باید نصیحت ورته وکړې او مشوره ورکړې، 

ځکه ستا دا عمل له هغه څخه رضر لرې کوي 

او هم له ټولنې څخه د منکراتو لرې کول دي، 

په دې وخت کې مشــوره ورکــول واجب دي. 

لکه چې الله تعالی فرمایيل دي.

ژبــاړه: »او )نیکــي کــوئ( له مــور او پالر رسه 

په نیکــي کولو او ]نیکي کــوئ[ د خپلوۍ له 

خاوندانو رسه او له یتیامنو رسه او له مسکینانو 

رسه او همســایه ګانو رسه چې قریب وي ] په 

نسب یا په همسایګۍ کې[ او له همسایه رسه« 

)د نساء سورت - ۳۶- آیت (

اوهم رســول الله )ص( فرمایيل دي: »جربئیل 

به تل ماته د ګاونډي د حقونو په هکله توصیه 

کولــه، تر دې حده چې په دې فکر کې شــوم 

چې ګاونډی میراث وړي« )متفق علیه(

د ګاونډي پر ذمه د ګاونډي ځینې حقوق:

تر کومه ځایه چې څوک کوالی يش د ګاونډي 

پــر وړاندې دې د مال له ورکــړې او درناوي او 

ګټه رســولو څخه کارواخيل، رســول الله علیه 

وسلم فرمایيل دي: »له ټولو غوره ګاونډی هغه 

دی چــی خیر او عافیت یــې خپل ګاونډي ته 

رسیږي« )د ترمذي روایت(

او هــم یې فرمایيل دي: »کله چې دې ښــوروا 

پخــه کړه په دېګ کې لږې اوبــه وراضافه کړه 

او زیايت ښــوروا ګاونډي ته واستوه« )د مسلم 

روایت(

او داســې یــې هم فرمایــيل دي: »څوک چې 

پــر خــدای)ج( او د آخرت پــر ورځ ایامن لري 

له ګاونــډي رسه دې نیکي وکړي« )د مســلم 

روایت(

له ګاونډي رسه د احســان او نیکۍ له جملې 

څخه په بېالبیلو مناســبتونو کــې د هدیې او 

تحفــې ورکــول دي،  ځکه بخشــش، محبت 

راجلبــوي، عــداوت لــه مینځــه وړي او هم د 

ګاونــډي له حقونو څخــه دا دی چې ژبنی او 

عمــيل آزار او ځــور ور و نــه رســوې، لکه چې 

پیغمرب اکــرم )ص( فرمایــيل دي: »والله چې 

مؤمــن نه دی، والله چی مؤمــن  نه دی، والله 

چــې مؤمن نــه دی. ترې ویې پوښــتل: ای د 

خدای رسوله! څوک؟ ویې فرمایل: هغه څوک 

چې ګاونــډی یې د ده له رش څخه په امان نه 

دی« )د بخاري روایت(

او په بل روایت کې راغيل دي؛ هغه څوک چې 

ګاونډی د ده لــه آزار او ځورونې څخه په امان 

کې نه دی، مسلامن نه دی او جنت ته نه يش 

تلالی.

ډېری وګري د ګاونډي حق ته درناوی نه کوي، 

ګاونډیان يــې له رش څخه په امان کې نه دي 

او پــه خپل منځ کې تل په شــخړه او اخ و ډب 

کــې دي، یو د بل پر حقونو بلويس او یو بل ته 

قويل او فعيل آزار او ځور رسوي چې ټول د الله 

تعالی او پیغمرب)ص( د احکامو مخالف دی.
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»څوک چې جنازه تعقیبوي تر هغې چې پرې 

د جنــازې ملونځ کیږي یو قــرياط  ثواب الس 

تــه راوړي او که د جنازې پســې ځي تر هغې 

چې خاورو ته وسپارله يش دوه قیراطه اجوره او 

ثواب ترالســه کوي. و پوښتل شول: د دې دوه 

قیراطو انــدازه څومره ده ؟ ویې فرمایل: د دوه 

سرتو غرونو په وزن« )د بخاري او مسلم روایت(

بل حــق هم دا چې بايد بل ته د رضر رســولو 

څخــه ځــان وژغــورو، ځکه مســلامن ته رضر 

رســول ســرته ګنــاه ده، لکه چې اللــه تعالی 

فرمایيل دي.

ژباړه: »او هغه کســان چې رضر رسوي مؤمنانو 

ســړیو او ښــځو ته )په اتهام( په هغه کار چې 

نــه يې دی کړی، پس په تحقیق دوی پر خپل 

ځان غټ دروغ او ښــکاره ګناه باروي« )احزاب 

سورت - ۵۸- آیت(

تجربې ښــوولې هر څوک چې خپل مسلامن 

ورور تــه آزار او ځور ورکــوي خدای تعالی ترې 

لــه آخرت څخه وړاندې په دنیا کې غچ اخيل، 

لکــه یغمرباکرم )ص( چــې فرمایيل دي: »ای 

مســلامنانو یــو د بل پــر وړاندې لــه کینې او 

دښــمنۍ څخه پرهېز وکړئ او پــه خپل منځ 

کې د اړیکې له پرې کولو څنګ وکړئ او ای د 

څښنت تعالی بندګانو یو له بل رسه وروڼه شئ، 

مســلامن د مسلامن ورور دی، په حق کې یې 

ظلم نه کوي او په ســپک نظــر ورته نه ګوري، 

رش هغه دی چې یو شخص را پاڅیږي او خپل 

مسلامن ورور تحقیرکړي، د هر مسلامن وینه، 

مال او رشف مصئون  دی، حرمت او درنښــت 

لري او له منځه وړل یې پر بل مســلامن حرام 

دي« )د مسلم روایت(

پيغمرب )ص( فرمایيل دي: »مســلامن د خپل 

مسلامن ورور دی« نو کله چې مسلامن په دې 

لټه کې شــو تر څو دا ورورګلوي پر ځای کړي 

هڅه کوي د خپل مسلامن ورور لپاره د خیر او 

نېکۍ مصدر يش او ورته له رضر رســولو څخه 

ځان وژغوري.

د غیر مسلامن حق:

د غیرمســلامن کلمه ټول کافــران رانغاړي او 

کافران څلــور ډلې دي؛ متحارب، مســتامن، 

تړونوال )هم پیامنان(، اهل ذمه.

متحارب: هغه کســان دي چې له مســلامنانو 

رسه د جګــړې او اخ و ډب پــه حالت کې قرار 

لــري، دا ډلــه نــه د مالتــړ وړ ده او نــه هم د 

مراعات.

مســتامن: دوی په ټاکيل وخت او ځای کې د 

مالتړ او ننګې حق لري، لکه لله تعالی فرمايي.

ژباړه: »او کــه یو تن له مرشکینو څخه وغواړي 

له تا )له قتله( نو پنــاه ورکړه هغه ته، څو چې 

واوري د الله کالم، بیا ورســوه دی دامن ځای 

)وطن( د ده ته )که یــې ایامن رانه ووړ(، دغه 

)امــان د قرآن د اورید لو لپاره( په دې ســبب 

چې بیشــکه دوی )داســې( قــوم دی چې نه 

پوهیــږي )پــه قرآن او ایــامن بانــدې(« )توبه 

سورت -۶- آیت(

د ژمنــې او تړون درلودونکي: زمونږ او د هغوی 

تــر منځ په تړون لیک کــې د مندرجې مودې 

پــورې باید مونږ په ژمنه او تړون پابند او وفادار 

پاتې شو، په دې رشط چې هغوی وفادار پاتې 

وي او د ماتولو په لټه کې یې نه وي او زمونږ پر 

ضد  له چا رسه مرســته و نه کړي او زمونږ دین 

تراعــرتاض  الندې و نه نیيس، لکه الله تعالی 

فرمایيل دي.

ژباړه: »مګر هغه کسان له مرشکانو چې تاسې 

عهد وررسه کړی دی، بیا یې له تاســې رسه )د 

وعــدې په رشطونو کې( د هیڅ يش نقصان نه 

دی کړی او نه یې ستاســې پــه مقابل کې له 

هیچا رسه مرسته کړې ده، نو پوره کړئ له دغو 

مرشکانو رسه د دوی عهــد د دوی )د مقررې( 

وعدې تــر )متامیدلــو( پورې، بې شــکه الله 

خوښوي ځان ســاتونکی  له بې وفایي څخه« 

)توبه سورت، ۴ – آیت(

او هم یې وفرمایل. ژباړه: »او که دغو )مرشکانو( 

خپل قسمونه وروســته له عهد تړلو مات کړل 

او ستاســې په دین کې یې پیغورونه درکړل نو 

وررسه وجنګیــږئ د دې لپاره چې دوی واوړي 

)لــه پیغوره یا د عهــد له ماتولو یــا له رشکه(« 

)توبه سورت، ۱۲- آیت(

اهل ذمه: دوی له نــورو کافرانو څخه زیات پر 

مسلامنانو د حقونو او وجایبو درلودونکي دي، 

ځکه د اســالم په قلمرو کې میشــت دي او د 

مســلامنانو تر ننګې، مالتړ النــدې ژوند کوي 

او د خپــل ځان د ســاتنې جزیــه ورکوي نو د 

مسلامنانو د الرښوونکو دنده ده چې د هغوی 

تــر منځ په نفس او مال او رشف او ناموس کې 

د اســالم د قواعــدو او حکم مطابــق قضاوت 

وکړي او حدود په هغه شیانو کې چې د هغوی 

په حرمت عقیده لــري تطبیق کړي او د دوی 

له آزارولو او ځورولــو ځان وژغوري، دوی ته نه 

ښــایي هغه عمل په ډاګــه تررسه کړي چې په 

اسالم کې د منکراتو له ډلې شمېرل کیږي.

خو که په هغه کار کې چې رس ته یې رســوي 

نــه رضر دی او نه هم ګنــاه او معصیت خو ته 

پوهېــږې چــې دا نصیحت او مشــوره د ده په 

خیــر او ګټه ده، په دې صورت کې مشــوره او 

نصیحــت واجب نه دی مګر دا چې له تا څخه 

نصیحت او مشــوره وغواړي چې په دې حالت 

کې پر تاســو مشــوره ورکول او نصیحت کول 

الزم دي.

بــل حق د پرنجي ځواب ورکول دي، د پرنجي 

کوونکي له خوا د شکر اداء کول د خدای پاک 

لپاره دي، خو که و یې پرنجل او الحمدلله یې 

و نه ویــل د دې وړ نه دی چــې ورته یرحمک 

الله وویل يش او همدغه يې جزا ده. د پرنجي 

له ځواب ورکولو وروســته دې پرنجی کوونکی 

ووايي، چې څښــنت دې خپل هدایت ستا په 

حال کې شامل کړي او ستا باطن دې اصالح 

او پیــاوړی کــړي، خــو پرنجــی دوام وکړي او 

اوریدونکي یې درې ځلې ځواب ورکړ په څلورم 

ځــل دې د )یرحمک الله( پر ځــای )عافاک 

الله( ووایي، یعنې خدای دې صحت او عافیت 

ستا په نصيب کړي.

بــل حــق هــم د عیــادت دی؛ د نــاروغ خرب 

اخســتل او عیادت د ده د مسلامنانو وروڼو پر 

ذمــه د ناروغ حق دی، نو د دې حق اداء کول 

واجــب او الزم دي په تېره بیــا کله چې ناروغ 

خپلــوان، هم صحبت او ګاونډی وي، او د دې 

حق پر اداء کولو زیات ټینګار شوی دی.

د ناروغ عیادت او خرب اخستل د هغه د حالت 

او ناروغۍ د کیفیت په تناسب توپیر لري، کله 

پکار ده چې ژرژر د ناروغ لیدلو ته ورشو او کله 

د مریض او مرض حالت د لږو تللو غوښتونکی 

دی. د ناروغ د حال پوښتل سنت او د ده لپاره 

د خیــر او عافیت دعا ده، له نارِوغ رسه دا رنګه 

چال چلنــد وکړئ چې هغه خپلــې روغتیا ته 

هیله من يش، خپله شــفا واټکلــوي او له دې 

میتود څخه استفاده د صحت او شفا له سرتو 

الملونو انګیرل کیږي، باید داســې ورته وښیې 

چــې د وېــرې او ډار رسه مخامخ نه يش، لکه 

ورتــه ووایې: دا مرض د تا لپــاره خیر اوعافیت 

دی، خــدای )ج( د ناروغۍ پــه اثر ګناهونه او 

خطــاوې محوه کــوي او له مینځــه وړي او ته 

کوالی شې په دې حالت کې د څښنت تعالی 

د ذکر، بښــنې غوښــتنې او دعا لــه الرې ډېر 

ثواب ترالسه کړې.

بل حق دا دی چې کله ســتا مسلامن ورور له 

نړۍ څخه سرتګې پټې کړي په جنازه کې یې 

ونډه واخله او ورپســې والړشــه، جنازه تعقیب 

کړه. لکــه پیغمــرب اکــرم )ص( فرمایيل دي: 
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چکیده
 International( محکمه بین المللی جزایی
Criminal Court, ICC( نخســتین محکمــه 
بین المللی دایمی با صالحیت جزایی اســت. 
اساسنامه ُرم )Rome Statute( سند تأسیس 
این محکمه است. افغانستان در ۱۱ ثور ۱۳82 

عضویت این محکمه را به دست آورد. 
بــه هدف  بین المللــی جزایی  محکمــه 
رســیدگی به جرایم بین المللــی چون جرایم 
جنگی، جرایم علیه بشریت، جرم نسل کشی و 
جرم تعرض کشــوری بر کشور دیگر و خاتمه 
دادن به فرهنگ معافیت از مجازات تأســیس 

شده است. 
ایــن محکمــه از ســال ۱۳8۶وضعیــت 
افغانســتان را زیر بررسی های مقدماتی داشته 
است. دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی، 
در 29 عقرب ۱۳9۶ با انتشــار بیانیه ای اعالن 
این  مقدماتی  بررســی های  یافته های  داشت، 
دفتر نشــان می دهد که تمام شرایط حقوقی 
الزم برای گشایش تحقیقات کامل در افغانستان 
فراهم اســت. از این رو این دفتر برای کســب 
مجوز آغاز تحقیقات به شعبه مقدماتی محکمه 
بین المللی جزایی درخواستش را سپرده است. 
شعبه مقدماتی نهادی مرکب از سه قاضی است 
که به دســتور رییس محکمه ایجاد می شود و 
صالحیت صدور جواز تحقیق به دفتر سارنوالی 

و نیز نظارت بر جریــان تحقیقات این دفتر را 
دارد.

واژگان کلیدی: محکمه بین المللی جزایی، 
افغانســتان، جرایم بین المللی، جرایم جنگی، 

جرایم علیه بشریت، اساسنامه ُرم.

معرفی محکمه
محکمه بین المللــی جزایی )از این به بعد 
در این نوشــته محکمه( براساس اساسنامه ُرم 
تأسیس شد و فعالیت می کند. اساسنامه رم در 
کنفرانــس دیپلوماتیک نمانیدگان تام االختیار 
سازمان ملل متحد در ۱998 به تصویب رسید. 
از جانب حکومت مجاهدین افغانستان هیأتی 
در این کنفرانس شرکت کرده بود. با پیوستن 
شصتمین کشــور به اساسنامه رم، محکمه در 
۱۰ ســرطان ۱۳8۱ )۱ جوالی 2۰۰2( عمال 
به کارش آغاز کرد. مقر دایمی محکمه شــهر 
الهه کشــور هالند اســت. اما این محکمه در 
صورت لزوم دید می تواند نمایندگی های خود 
را در کشورهایی که تحقیقاتش را در آنجا آغاز 

می کند، تأسیس کند.
محکمه دارای صالحیت های زیر است:

۱. صالحیــت موضوعی: بــه موجب مواد 
۵، ۶، ۷ و 8 اساســنامه رم محکمــه به جرایم 
جنگی، جرایم علیه بشــریت، جرم نسل کشی 

و جرم تعرض کشوری بر کشور دیگر رسیدگی 
می کند. صالحیت محکمه در رسیدگی به سه 
دســته نخســت جرایم نام برده نافذ است اما 
درباره رســیدگی به جرم تعرض کشــوری بر 
کشور دیگر هنوز نیازمند فراهم شدن شرایط 

حقوقی الزم است.
جرایم جنگی اعمال مجرمانه مشــخصی 
اســت که به موجب آن قواعد و اصول جنگ 
نقض شده باشــد. این اعمال مجرمانه در ماده 
8 اساسنامه رم ذکر شده اند. عالوه بر این ماده 
کنوانسیون های چهارگانه ژنو )مصوب ۱9۴8( 
و دو پروتــکل الحاقی آن این قواعد و اصول را 
ذکر کرده اســت. جرایم علیه بشریت اقدامات 
علیه افراد ملکی است که به موجب آن حقوق 
بنیادین بشر به صورت گســترده و نظام مند 
نقض گردیده باشند. جرایم علیه بشریت ممکن 
در دوران جنگ یا صلح ارتکاب یابد. اما جرایم 
جنگی نمی تواند در شــرایط صلــح رخ دهد. 
شکنجه و رفتار ظالمانه در مراکز سلب آزادی، 
کشــتار عامدانه افراد ملکی و حمله بر اماکن 
چون مکاتب، شفاخانه ها و مساجد از مصادیق 
جرایم علیه بشریت است ) برای فهرست کامل 
ایــن مصادق به ماده ۷ اساســنامه رم مراجعه 
شود.(. ماده ۶ اساسنامه رم، جرم نسل کشی را 
چنین تعریف کرده است: »نسل کشی ارتکاب 
اعمال زیر است که به هدف از بین بردن کل یا 
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بخشــی از گروه ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی 
صورت گیرد: الف( قتل اعضای گروه؛ ب( ایجاد 
صدمه جدی فیزیکی یا روانی بر اعضای گروه؛ 
ج( تحمیل خطر عامدانه بر شرایط زندگی گروه 
به قصد از بین بردن فیزیکی تمام یا بخشــی 
از گروه؛ د( تحمیل عامدانه اقداماتی که سبب 
توقــف زاد و ولــد در گروه شــود؛ و ه( انتقال 

اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.«
به این دســته از جرایم، جرایم بین المللی 
می گویند زیــرا نتایج ارتکاب این جرایم چنان 
شدید است که به تمام ملل جهان صدمه وارد 
می کند. جرم انگاری ایــن اعمال بدین معنی 
است؛ اشخاص حقیقی که آن اعمال را مرتکب 
شده اند یا دستور به ارتکاب آن ها داده اند مورد 
پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند. رسیدگی به 
جرایم بین المللی نه تنها وظیفه کشوری است 
که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته اســت بلکه 
وظیفه تمام کشــورها و نهادهــای بین المللی 

دارای صالحیت است.
2. صالحیــت زمانی: براســاس ماده ۱۱ 
اساســنامه رم، محکمه به جرایــم بین المللی 
ارتکاب یافته قبل از تأسیس محکمه صالحیت 
ندارد. این اصل مبتنــی بر قاعده عدم رجعت 
قانون به ماقبل اســت. ماده ۱۱ اساسنامه در 
مورد کشــورهای که عضویت محکمه را بعد از 
۱۰ ســرطان ۱۳8۱  ـ تاریخ تأسیس محکمه ـ  
به دســت آورده اســت نیز حکم می کند که 
صالحیــت زمانی محکمه از تاریخ عضویت آن 
کشــور آغاز می شــود مگر این که خود کشور 
خواســتار اعمال صالحیت از تاریخ تأســیس 
محکمه شــود. به طور مثــال: از آن جهت که 
افغانســتان در ۱۱ ثور ۱۳82 عضویت محکمه 
را گرفته اســت، محکمه تنها به جرایم ارتکاب 
یافته بعد از این تاریخ صالحیت رسیدگی دارد. 
اما اگر افغانســتان خواهان رسیدگی به جرایم 
ارتکاب یافته قبل از عضویتش گردد، محکمه 
می تواند بــه جرایم ارتکاب یافتــه بعد از ۱۰ 

سرطان ۱۳8۱ رسیدگی کند.
۳. صالحیــت ســرزمینی: از آن جهت که 
محکمه بین المللی جزایی نهادی با صالحیت 
جزایی بین المللی است، حق اعمال صالحیت 
بر تمام قلمرو حقوقی کشورهای عضو را دارد. 
براســاس این اصل، محکمه حتی شهروندان 
کشــورهای غیر عضو کــه در قلمرو کشــور 
عضــو مرتکب جرایــم بین المللی شــده اند را 
می تواند محاکمه کند. مثاًل چون افغانســتان 
عضو محکمه اســت و ایاالت متحــده امریکا 
نیســت؛ محکمه صالحیــت تحقیق به جرایم 
ارتکاب یافته از ســوی نیروهــای امریکایی در 
افغانســتان را دارا ســت. این حق در ماده ۱2 
اساسنامه رم به رسمیت شناخته شده است. در 
این مــاده، به محکمه حق اعمال صالحیت به 

کشــورهای غیر عضو را نیز داده است به شرط 
که کشور غیرعضو یا شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد خواســتار مداخلــه محکمه در آن 
کشــور شود. قلمرو حقوقی به معنی سرزمین ، 
مراکز دیپلوماتیک، کشتی ها و هواپیماهای یک 

کشور است.
۴. صالحیــت شــخصی: براســاس ماده 
۱2 اساســنامه رم، اگر حداقل یکی از جرایم 
بین المللی نامبرده در اساســنامه رم از سوی 
شهروند کشور عضو در هرکجایی ارتکاب یابد، 
محکمه صالحیت محاکمه آن شــخص ـ بدون 
در نظرداشــت مقام و مصونیت هــای قضایی 
وی ـ  را دارد. محکمه تنها اشــخاص حقیقی را 
محاکمه می کند نه کشــور یا گروهی را. هیچ 
شخص حقیقی ـ حتی رییس جمهور یا پادشاه  ـ 
از مصونیــت قضایی نزد این محکمه برخوردار 
نیست. در عمل نیز این محکمه حکم گرفتاری 
رییس جمهور و سران سازمان های استخباراتی 
بعضی از کشورها یا رهبران گروه های مسلح را 

که مورد پیگرد قرارداده، صادر کرده است.
تا تاریخ انتشــار این نوشته، محکمه به نه 
کشور مداخله قضایی کرده است. این کشورها 
عبارتند از یوگاندا، جمهوری دموکراتیک کانگو، 
جمهــوری افریقای مرکزی، دارفور، ســودان، 

کنیا، ساحل عاج، مالی، لیبی و گرجستان.
۵. صالحیــت تکمیلی یــا چگونگی رابطه 
با نهادهــای عدلی و قضایــی ملی: صالحیت 
محکمه بین المللی جزایی »تکمیلی« اســت. 
یعنــی صالحیت اولیه رســیدگی بــر عهده 
نهادهای عدلی و قضایی ملی کشور عضو ـ که 
جرایــم تحت صالحیت محکمه در قلمرو یا از 
سوی شــهروند آن ارتکاب یافته باشد  ـ است. 
محکمه زمانی دارای صالحیت می شود که آن 
کشور عضو اراده یا توانایی رسیدگی به جرایم 
را نداشته یا قباًل آن جرایم را به صورت واقعی 

رسیدگی نکرده باشد. 
محکمه بین المللی جزایی ســه روش برای 
احراز صالحیت برای آغاز تحقیقات دارد. یکم: 
به درخواست کشوری که می خواهد صالحیت 
قضایــی خویش را به محکمه تفویذ کند؛ دوم: 
شورای ســازمان ملل متحد خواهان مداخله 
محکمه به کشوری شود؛ و سوم: دفتر سارنوالی 
محکمه خود و با استفاده از صالحیت ذاتی اش 
تحریک دعوایی جزایی نســبت به کشور عضو 
کند. احــراز صالحیت در مورد افغانســتان با 

استفاده از روش سوم صورت می گیرد.

ساختار محکمه:
۱- مجمع کشــورهای عضو: تاکنون ۱2۳ 
کشــور عضویت محکمه را گرفته است. اعضا 
سال یکبار جمع می شوند؛ این اجماع را مجمع 
کشــورهای عضو می گویند. مجمع کشورهای 

عضو بودجه ساالنه محکمه را تصویب می کنند. 
این مجمع هریازده ســال یکبار لوی سارنوال و 
معاون وی را انتخاب می کنند. مجمع هم چنین 

صالحیت انتخاب قضات محکمه را دارد.
2- دفتر سارنوالی: ارگان مستقل محکمه 
است که صالحیت و وظیفه انجام بررسی های 
مقدماتی، تحقیقات کامل، اقامه دعوا نزد قضات 
و تعقیب دعوا را دارد. دفتر ســارنوالی زیر نظر 
لوی ســارنوال منتخب مجمع کشورهای عضو 
کار می کند. لوی ســارنوال کنونــی خانم فاتو 
بینســودا اســت. وی در 2۰۱2 به این سمت 
رسید و تا 2۰2۱ تا انتخاب لوی سارنوال بعدی 

باقی خواهد ماند.
۳- هیأت قضات: مجمع کشــورهای عضو 
۱8 قاضــی را انتخاب می کنــد. هیأت قضات 
دارای سه بخش است: شعبه مقدماتی، محکمه 
مقدماتی و محکمه استیناف. محکمه مقدماتی 
و محکمه استیناف وظیفه و صالحیت قضاوت 
را دارد اما شعبه مقدماتی  ـ چنانچه در باال هم 
ذکر شد ـ  صالحیت و ظیفه صدور مجوز تحقیق 
به دفتر ســارنوالی و نیز نظارت بر تحقیقات و 

تعقیبات آن دفتر را عهده دار است.
۴- ریاســت: هیأت قضات از میان شــان 
یک نفر را بــه عنوان رییس و دو نفر را معاون 
رییس انتخاب می کند. ریاســت به جز از دفتر 
ســارنوالی و مجمع کشــورهای عضو، ســایر 
ارگان هــای محکمه به شــمول هیأت قضات 
را رهبــری می کند. هم چنین ریاســت رابطه 
خارجی محکمه  ـ  جز  رابطه دفتر ســارنوالی در 

امر تحقیق ـ را انجام می دهد.
۵- دفتر ثبت: رییس و دو معاون دفتر ثبت 
از ســوی هیأت قضات و در هم کاری با ریاست 
محکمه انتخاب می شود. دفتر ثبت در حقیقت 
نهــاد اداری هیأت قضات و ریاســت محکمه 
است. دفتر ثبت مسوول هماهنگی و همکاری 
با قربانیان، شهود و وکال مدافع است. این دفتر 
مسئولیت اداره توقیف خانه محکمه را نیز دارد.

رابطه افغانستان و محکمه
حکومــت مجاهدیــن افغانســتان هیأتی 
چهار نفری به رهبــری دکتر عبداهلل عبداهلل را 
در نشست دیپلوماتیک نمایندگان تام االختیار 
ســازمان ملل در ۱۳۷۷ اعزام کرده بود. داکتر 
عبــداهلل در آن زمان معاون وزارت خارجه بود. 
ســایر اعضای هیأت عبارت بودنــد از: محمد 
داوود، مدیر سیاســی وزارت خارجه؛ حمیداهلل 
ضیا، کاردار سفارت افغانستان در ایتالیا و یونس 
بازل، کنسول در مأموریت دایمی افغانستان در 
ســازمان ملل. هیأت افغانی در این نشست از 
ایجاد یک محکمه بین المللی جزایی استقبال 
کرده و در مورد جرم انگاری تعرض کشــوری 
بر کشور دیگر پافشاری و پیشنهادهایی عرضه 
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کرد.
افغانســتان در 2۱ دلــو ۱۳8۱ از محکمه 
بین المللی جزایی خواســت تا این کشور را به 
عنوان عضــو بپذیرد. بعد از موافقت محکمه با 
این درخواست، افغانســتان در ۱۱ ثور ۱۳82 
عضویــت محکمه را به دســت آورد. چون آن 
زمان قانون اساسی افغانستان هنوز به تصویب 
نرســیده بود، پذیرش اساســنامه رم از سوی 
افغانستان نیازمند تأیید شورای ملی را نداشت.

بــا اوج گیــری دوباره منازعات مســلحانه 
میان حکومت افغانســتان به حمایت نیروهای 
بین المللــی مســتقر در افغانســتان و گروه 
طالبان، دفتر ســارنوالی محکمــه بین المللی 
جزایی وضعیت افغانســتان را در سال ۱۳8۶ 
زیر بررســی های مقدماتی قرارداد. در ســال 
۱۳9۰، نخستین گزارش بررسی های مقدماتی 
خود را منتشــر کرد. در این گزارش سال بعد، 
دفتر سارنوالی محکمه مدعی شد که اطالعات 
کافــی مبنی بر اینکه جرایــم جنگی و جرایم 
علیه بشــریت از ســوی طرف های درگیر در 
قلمرو افغانستان ارتکاب یافته است، به دست 
آورده است. بعد از این گزارش ها، این دفتر پنج 
گزارش دیگر نیز منتشر کرد. در این گزارش ها، 
دفتر ســارنوالی ضمن تأیید یافته های گزارش 
نخســت و دوم، مدعی شــد که مرتکبان این 
جرایم از ســوی نهادهای عدلی و قضایی ملی 
افغانســتان و ایاالت متحده امریکا رســیدگی 
نشده اســت و هیچ ســندی مبنی بر این که 
مداخلــه محکمه به ضرر عدالت تمام شــود، 
وجود نــدارد. در آخرین گــزارش خود، دفتر 
ســارنوالی محکمه بین المللــی جزایی گفت 
که شــرایط حقوقی برای آغاز تحقیقات کامل 
توســط محکمه بین المللی جزایی فراهم است 
و این دفتر برای کســب مجوز آغاز تحقیقات 
کامل در افغانستان به شعبه مقدماتی محکمه 

درخواست داده است.
محکمــه بین المللی جزایی در ســال های 
۱۳92، ۱۳9۴ و ۱۳9۵ بارهــا تــالش کرد  با 
مقامات افغان مالقــات و درباره یافته هایش با 
این مقامات گفتگو کند. هدف از این گفتگو این 
بود؛ حکومت افغانســتان اسناد و شواهدی که 
بتواند اراده و توانایی این کشور درباره رسیدگی 
ملــی مرتکبان جرایم ارتــکاب یافته جنگی و 
علیه بشــریت ثابت کند را با این دفتر شریک 

سازد. 
واقعیت این بود که حکومت افغانســتان تا 
قبل از دلو ۱۳9۴ گزارش های دفتر ســارنوالی 
محکمــه را جدی نگرفــت. در این ماه بود که 
برای نخســتین بار موضوع چگونگی تعامل با 
محکمه بین المللی جزایی در شــورای امنیت 
افغانستان بحث شد. شورای امنیت فیصله کرد 
تا یک کمیته بین الوزارتی برای بررسی چگونگی 

تعامل با محکمه بین المللی جزایی و جمع آوری 
نظریات شرکای بین المللی افغانستان در مورد 

این محکمه ایجاد شد.
بعد از نشــر ششــمین گزراش مقدماتی 
دفتر ســارنوالی در 2۴ عقرب ۱۳9۵، حکومت 
افغانســتان مجبــور به گفتگوی مســتقیم با 
مقامات محکمه بین المللی جزایی شــد. چند 
روز بعد از انتشار گزارش، رییس جمهور غنی با 
لوی سارنوال محکمه بین المللی جزایی صحبت 
تلفونی کــرد. بعد از آن رییــس جمهور غنی 
دوبار با لوی ســارنوال محکمه مالقات داشت؛ 
نخستین بار در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
در حوت ۱۳9۵ و آخرین بار در حاشیه نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویارک در 
میزان ۱۳9۶. حکومت افغانستان دو هیأت به 
مقر محکمه بین المللی جزایی ارسال کرد. طی 
این تماس ها، حکومت افغانســتان به مقامات 
محکمه بین المللی جزایی گفته بود که حکومت 
افغانستان توان و اراده محاکمه مرتکبان جرایم 
بین المللی را دارد اما اسناد کافی که بتواند این 
ادعا را ثابت کند از جانب حکومت افغانســتان 
به محکمه ارســال نشد. تنها ۱۵ دوسیه ای که 
در محاکم افغانستان رســیدگی شده بودند و 
تشریحاتی درباره قانون عفوعمومی مصالحه و 
آشتی ملی به محکمه فرستاده شد. این اسناد 
نتوانست نظر دفتر سارنوالی محکمه را درباره 

اراده و توانایی حکومت افغانستان جلب کند.

احتماالت پیش روی
دفتر ســارنوالی محکمه بین المللی جزایی 
درخواست کســب مجوز برای آغاز تحقیقات 
کامل در افغانســتان به شــعبه مقدماتی آن 
محکمه ســپرده اســت. از قربانیــان جرایم 
جنگی و جرایم علیه بشــریت نیز خواســته 
است تا شــکایات و اظهارات خویش را در ۱۱ 
دلــو ۱۳9۶ بــه این محکمه ارســال کند. در 
صورت صدور مجوز تحقیقات از ســوی شعبه 
مقدماتی محکمه، دفتر سارنوالی این محکمه 
تحقیقات کامل خویش را آغاز خواهد کرد. در 
پایان تحقیقات این سارنواالن محکمه ممکن 
است علیه چند شخص حقوقی دوسیه هایی را 
تهیه و به محکمه مقدماتی محکمه بین المللی 
جزایی برای قضاوت ارسال کند. دفتر سارنوالی 
هم چنین مکلف اســت، بعد از آمــاده کردن 
دوسیه از شعبه مقدماتی خواستار صدور حکم 
جلب یا گرفتاری متهمان شــود. از آن جهت 
که محکمه بین المللــی جزایی پولیس ندارد، 
گرفتاری متهمان بر عهده کشــورهای عضو و 

وابسته به همکاری سایر کشورهاست.

از صفحه ۳۶

حقوق انسانی ما و ...
مهم ترین اصول تأمین حقوق بشر در جامعه به 
حســاب می آید. بر این اساس، تمام شهروندان 
جامعه بدون هیچ نوع تبعیض نژادی، جنســی، 
مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از حقوق برابر 

برخوردار ند.
مهم ترین مســئله ای که تاکنــون در تعداد 
زیادی از کشــورهای جهان بــه بحث و جدل و 
بروز معضالت اجتماعی انجامیده، مسئله  برابر ی 
حقوقی زنان و مردان در جامعه اســت. مدافعان 
حقوق زنان در این کشورها مردان را به تصاحب 
قدرت اقتصادی و سیاسی متهم می کنند و سلطه  
قدرت مــردان در اجتماع را خالف اصل برابری 

حقوقی در جامعه می دانند.
در بعضی از کشورهای جهان، زنان از درآمد 
مساوی با مردان برخوردار نیستند، درحالی که 
مشاغل مشــابه مردان دارند. در کشوری چون 
عربستان ســعودی، زنان از ابتدایی ترین حقوق 
انســانی بهره ای ندارند. مدافعــان حقوق زنان 
اســتدالل می کنند که معیار رسیدن به عدالت، 
برابری حقوقی زنان و مردان در تمامی عرصه های 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
حقوق اقلیت ها

به  باور من حقوق اقلیت مفهومی سازمانی و 
تشکیالتی است که کاربرد آن بیش تر در احزاب و 
سازمان های سیاسی تبلور می یابد. از منظر حقوق 
بشر نمی توان دریک جامعه  انسانی انسان ها رابه 
اقلیت و اکثریت تقسیم کرد. دلیل این امر هم  به 
موضوع »هویت« بازمی گردد. نسل سوم حقوق 
بشر با تاکید بر »هویت انسانی« ضمن به رسمیت 
شناختن تکثر زبان ها و فرهنگ ها، با تقسیم بندی 

جامعه  بشری بر اساس نژاد موافق نیست.
به همین دلیل با تأکید بر کرامت انسانی و با 
به رسمیت شناختن برابری حقوقی برای تمامی 
انســان ها، چون به حقوق اقلیت در شکل گیری 
منشور حقوق بشر پرداخته شده است، به بررسی 

این مفهوم می پردازم.
مطابــق این اصــل، اقلیت هــای مقیم در 
یک اجتمــاع باید از حقوق یک ســان با دیگر 
گروه های بزرگ یا اکثر  جامعه برخوردار باشــند 
و هیچ تبعیض اجتماعی نداشــته باشــند. این 
بدان معنا ســت که اقلیت ها به  صــورت برابر با 
دیگر شــهروندان متعلق بــه اکثریت جامعه از 
حقوق فرهنگی )حق آمــوزش به زبان مادری، 
حق فعالیت در زمینه های هنری، انتخاب محل 
زیســت(، حقوق اجتماعی و اقتصادی )حق کار 
بدون تبعیض فرهنگی، زبانی و نژادی( وحقوق 
سیاســی ـ مدنی )حق رأی، حق انتخاب، آزادی 

بیان و آزادی وجدان( برخوردار ند.
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مقدمه

زمین با پهنا و بزرگی خود هیچ زمانی عاری 

از وجود انســان نبوده است و انسانها ساکنان 

اصلی زمینی اند که در روی آن زندگی و اقامت 

می کننــد. روابط اشــخاص خصوصی در بین 

دولت ها دارای اشکال مختلفی است که نظر 

به نیاز انســان رو به گســرتش بوده و روابط او 

نیــز تحت تأثیر آن گســرتده تر از قبل شــده و 

افزایش یافته است و هر فرد نظر به اقتضائات 

خــود، یکی از راه ها را برای حفظ نظم خویش 

در پیش می گیرد که این موضوع باعث وجود 

نظــم در زندگی  و وضع معیشــت آنها شــده و 

حیات  ایجــاب می کند کــه هر فــردی دارای 

محلی معین برای حضور مستمر  باشد. رشته 

حقوق در راســتای نظم بخشــیدن به زندگی 

جمعی اســت لــذا مفهومی حقوقــی را به نام 

»اقامتگاه« در نظر گرفته است. اقامتگاه یکی 

از پدیده های حقوقی است که در رشته حقوق 

بین امللل خصوصی و شاخه حقوق خصوصی 

مورد بحث واقع می شود. باید خاطر نشان کرد 

کــه حق برخورداری اقامتــگاه از جمله حقوق 

خصوصی و آزادی های اساسی برش محسوب 

می شــود که در اسناد بین امللل )از جمله در 

ماده 14 اعالمیه جهانی حقوق برش و ماده 38 

قانون اساسی جمهوری اســالمی افغانستان 

بــه طور رصیــح به آن اشــاره ، نیــز در قوانین 

 داخلی بیشــرت کشــور ها مورد تأییــد و تأکید 

واقع شده است. بررســی جایگاه اقامتگاه در 

جایگاه اقامتگاه 
در حقوق داخلی افغانستان
 محمدظهیر شعبان

قوانین داخلی، بدون تردیــد، دارای اهمیتی 

فوق العاده در باب موضوعات حقوق بین امللل 

خصوصی و حقوق برشی اســت، چون هر دو 

هدفــی واحد  را دنبال می کنــد و آ ن عبارت از 

نظم بخشــیدن به زندگی جمعی افراد برشی 

است.

تحقیــق،  یــک  انجــام  از  کلــی  هــدف 

پاسخگویی به دغدغه مبنایی و اصلی تحقیق 

است. هدف اصلی ما در این پژوهش تبیین و 

توصیف جایگاه اقامتگاه در قوانین داخلی در 

ابعاد مختلف می باشد.

عــالوه بر هــدف اصلــی، ایــن تحقیق به 

پرســش های ذیل پاسخی شــفاف و حقوقی 

می دهد؛

اقامتــگاه اشــخاص در قوانیــن داخلــی 
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افغانستان  داری چه ماهیتی است؟

اقامتــگاه اشــخاص در قوانیــن داخلی 

افغانستان دارای چه اصولی  است؟

داخلــی  قوانیــن  در  اقامتــگاه  انــواع 

افغاسنتان چگونه است؟

در ایــن تحقیــق مــا از روش توصیفــی 

تحلیلی ـ تاریخــی اســتفاده می کنیــم  و در 

قسمت جمع آوری داده ها و اطالعات از شیوه 

کتابخانه ای استفاده خواهد شد.

تحقیق حارض مرکب از چهار بخش است. 

 در بخــش اول، بــه تعریف و تبییــن اقامتگاه 

خواهیــم پرداخت که  بحثــی مفهومی خواهد 

بود. در بخش دوم، به بررسی ماهیت اقامتگاه 

اشــخاص، در بخش ســوم به اصول اساســی 

اقامتــگاه و در بخــش اخیر به انــواع اقامتگاه 

اشخاص در قوانین داخلی جمهوری اسالمی 

افغانستان خواهیم پرداخت.

 نخست: تعریف و تبیین اقامتگاه

الف( مفهوم اقامتگاه

اقامتگاه محلی اســت که شــخص در آن 

زندگی می کند و بین شــخص و محل زندگی 

یا کسب و کار شــخص همواره ارتباطی وجود 

دارد که در مباحث حقوقی با عنوان »اقامتگاه« 

از آن یاد می شــود. قوانین داخلی افغانستان 

به خصوص قانون مدنی کشــور ما نیز برای هر 

فرد محلــی را با عنوان اقامتگاه بیان داشــته 

است. هر یک از قوانین کشور ها و دانشمندان 

حقوق، تحلیل و برداشــتی مختلفی از تعریف 

اقامتــگاه دارنــد که در ذیل بــه بعضی از این 

تعاریف اشاره می کنیم:

اقامتگاه محلی است که مقر حقوق شخص 

محســوب می شود و وی همیشــه قانوناً در آن 

حارض فرض می شــود. دکرت امامی می گوید: 

هر کس به محلی تعلق دارد که خانواده، شغل 

و منافــع او در آنجا وجــود دارد و محل مذکور 

جایی است که وی در آنجا سکونت می کند.

در بلک دیکشــرنی آمده اســت: اقامتگاه 

محلی اســت که آن شــخص حضــور فزیکی 

داشــته و به عنوان خانه توجه می کند، حقی 

است حقیقی، ثابت، اصلی و خانه دایمی که  

شخص قصد بازگشــت و ماندن در آن را دارد 

حتی اگر به طور عادی اقامت جای دیگری را 

داشته باشد.

تعریــف اقامتــگاه در قوانین کشــورها به 

اشــکال گوناگون جلو کرده اســت که بعضی 

از آنها محل اســتقرار شخص را معیار اقامتگاه 

داســنته اند. در برخــی دیگــر، محلــی را که 

شــخص به طــور ثابــت و دایم برای اســتقرار 

انتخاب می کند، معیار اقامتگاه می دانند. در 

برخی، مرکز دایمی امور شخص و در بعضی از 

کشورها، محل ســکونت معمولی و در بعضی 

موارد نیز، عنرص روانی قصد مســتقر شــدن و 

سکونت، معیار اقامتگاه است.

ب( مفهــوم اقامتگاه در قوانین داخلی  

افغانستان

 ماده 51 قانون مدنی اقامتگاه را این گونه 

تعریف می کنــد: »اقامتگاه مکانی اســت که 

شــخص عادتاً در آن ســکونت دارد، خواه این 

ســکونت دایم باشــد یا موقــت.« از این ماده 

می توان این گونه برداشــت کرد که قانونگذار  

محل ســکونت را برای اقامتــگاه افراد معرفی 

کرده اســت  اعم از اینکه موقت باشد یا دایم. 

 همچنین در ماده 39 قانون اساسی جمهوری 

اسالمی افغانستان آمده است: »هرافغان حق 

دارد به هر نقطه  کشــور ســفر منايد و مسکن 

اختيار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع 

قــرار داده اســت. هرافغان حــق دارد مطابق 

بــه احــکام قانون به خارج افغانســتان ســفر 

منايــد و به آن عــودت کند. دولــت از حقوق 

اتبــاع افغانســتان در خارج از کشــور حاميت 

می منايــد.« و ماده 13 اعالمیه جهانی حقوق 

بــرش  »هر کــس حــق دارد کــه در داخــل هر 

کشوری آزادنه عبور و مرور و محل اقامت خود 

را انتخــاب مناید...« از مــواد مذکور می توان 

این گونه برداشــت کرد که افراد برش آزادی در 

انتخاب و داشنت مسکن یا اقامتگاه را دارند.

ج( تاریخچه اقامتگاه

از لحــاظ تاریخی اقامتــگاه بر می گردد به 

تدوین قوانین و اجــرای قوانین بر افرادی که 

در محــل معینــی از رسزمین، اقامــت اختیار 

می کننــد. در حقوق روم، اقامتــگاه و تابعیت 

از هم تفکیک نشــده بــود و به نظر حقوق روم 

اقامتگاه صورت های مختلفی دارد: هر شخص 

اقامتگاهــی داشــت که او را به شــهر یا جای 

معینی مرتبط میساخت و همین تعلق شخص 

به یک شــهر باعث یک رابطه سیاسی بین او 

و آن دولــت می گردید ولی همین که شــخص 

از آنجا بیرون می رفت، دیگر آن بستگی وجود 

نداشت. بنا براین دو مفهوم با همدیگر آمیخته 

شده بودند؛ اما آهسته آهســته از ابتدای قرن 

19 این دو عامل به کلی از یکدیگر جدا شد و 

هر یک مفاهیم خاص سیاسی و حقوقی خود 

را پیــدا کرد. به طوری که امروز تابعیت، عامل 

بســتگی سیاسی است. در حالی که اقامتگاه 

یک رابطه حقوقی و مادی فرد با محلی اســت 

که در آن  سکونت دارد.

در حقــوق روم، اقامتــگاه محلــی بود که 

مرکز امور مهم شــخص در آن جا قرار داشــته 

اســت. اما  اقامتگاه می توانست متعدد باشد. 

احوال شــخصیه تابــع قانون اقامتــگاه بود  و 

در دعــاوی صالحیت محکمــه مدعی علیه بر 

قضیه مطروحه مرعی االجرا دانســته می شد. 

افراد در تعیین اقامتــگاه خود آزادی و اختیار 

کامل داشــتند و فقــط درباره زن شــوهردار، 

بعضی شاغالن دولتی و بعضی محجوزان، این 

اختیار از بین می رفت و اشخاص فوق، دارای 

اقامتگاه اجباری بودند. 

کــه  افــرادی  اصــواًل  اســالم  در حقــوق 

بــه تابعیــت اســالمی پذیرفتــه می شــدند، 

می بایســت محل اقامت خــود را نیز در قلمرو 

کشور های اسالمی قرار می دادند و خارجی ها 

منی توانســتند به اراده خود در قلمرو کشــور 

اسالمی دارای اقامتگاه باشــند. تنها افرادی 

که مستأمن و ذمی نامیده می شدند، در حدود 

تأمینی که به آنها داده می شــد، حق داشتند 

در ماملک اســالمی اقامت کننــد و این افراد 

طبق قــراردادی در مقابل پرداخــت جزیه به 

دولت اسالمی، حق اقامت در قلمرو حکومت 

اسالمی را یافته و از نظر مالی و جانی مصون 

بودند  .

 دوم: ماهیت اقامتگاه

برخــی از نویســند گان دربــاره اقامتــگاه 

افــراد قائــل به تفکیــک شــده اند و معتقد به 

اقامتگاه داخلی و بین املللی اند. دکرتین های 

مطرح شده امرزوی بیان می دارند که اقامتگاه 

بین املللی کاماًل متفــاوت با اقامتگاه داخلی 

اســت. در این بخش به ماهیــت اقامتگاه که 

شــامل اقامتگاه داخلی و بین املللی اســت، 

اشاره خواهیم کرد:

الف( ماهیت اقامتــگاه از لحاظ حقوق 

بین امللل

هــر گاه کشــور محــل اقامت شــخص از 

کشــور متبوع وی متفاوت باشــد، اقامتگاه او 

بین املللی خواهد بود. موضوع اینکه شخصی 

متعلق به حاکمیت سیاســی معینــی بوده  یا 

شــخص دیگــری به محــل معینــی از دولتی 

تعلق داشــته باشد، از قلمرو حقوق خصوصی 

خارج اســت. زیــرا تعیین اقامتــگاه  یا اعطای 

آن به اشخاص به وســیله دولت ها و بر اساس 

مصالــح و منافع آنهــا در حــوزه فرمانروایی و 

قلمرو حکومــت آنها انجام می پذیــرد.  بر این 

اساس ، برخی کشور ها، به خصوص کشور های 

مهاجر پذیــر، قانــون اقامتــگاه را بــر احــوال 

شــخصیه حاکم می دانند یعنــی قانون حاکم 

بر احوال شخصیه با تعیین اقامتگاه مشخص 

می شود  .

ب( ماهیــت اقامتــگاه از لحــاظ حقوق 

داخلی

اقامتگاه از لحاظ مدنــی و حقوق داخلی 

جــزء موضوعــات حقــوق خصوصــی خواهد 

بــود. زیــرا اقامتگاه اصــواًل مربوط بــه احوال 

شــخصیه بوده و از وضعیت شــخص حکایت 

می کنــد. توضیح اینکــه اقامتــگاه داخلی و 

تعیین منطقــه ای در داخل یک کشــور برای 
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زندگی بــه اراده افراد بســتگی دارد اقامتگاه 

به ایــن مفهــوم بر اشــخاص تحمیل نشــده 

بلکــه هر جایی را کــه اراده کنند می توانند آن 

محــل را مرکز مهــم امــور و فعالیت های خود 

قرار دهند. در نتیجــه از حقوق مدنی متمتع 

شــده و تعهدات و مسئولیت های قانونی خود 

را در آنجــا ایفا می کنند. برای تعیین اقامتگاه 

شــخص بیگانه در خاک یک کشور به  قوانین 

هامن کشور مراجعه می شود و الزام به مراجعه 

به قانون خارجی وجود نخواهد داشت، مانند 

اینکه در حقوق انگلستان اقامتگاه هر شخص 

علی االصول کشوری است که مطابق با قوانین 

در آن سکونت دایم دارد  .

 سوم: اصول حاکم بر اقامتگاه

اقامتگاه دارای سه اصول اساسی است که 

بعضی از کشــور ها به قسم کامل از آن پیروی 

می کنــد  یا اصــاًل آن را منی پذیــرد که در این 

بخش به آنها  می پردازیم:

الف(- اصل لزوم اقامتگاه

1- مفهوماصل لزوم اقامتگاه

نظم اجتامعی اقتضا دارد که هر شــخص 

دارای اقامتــگاه و محلــی بــرای زندگی خود 

باشــد تا تکالیفش اجرا و حقوقش احیا گردد 

چــون انســان ها دارای مجموعــه از حقوق و 

تکالیف اند که در زندگی اجتامعی آنها تجلی 

می یابد. لذا زمانی این اشــخاص در دسرتس 

قــرار می گیرنــد و از حقــوق و تکالیــف خود 

برخوردار می شــوند کــه ما برای هر شــخص 

اقامتگاه خاصی قائل شــویم، لذا هر شخص 

طبق اصل لزوم، باید اقامتگاهی داشته باشد 

و در موردی که گفته شود که اقامتگاه شخص 

نامعلوم است، می توان گفت که چنین نخواهد 

بود چرا که اصواًل شخص بدون اقامتگاه از نظر 

قانون وجود ندارد. زیرا به محض تولد شخص، 

اقامتگاه قائم مقام او بر او تحمیل می شود.

2- جایــگاه لــزوم اقامتــگاه در قانــون 

مدنی افغانستان

 ماده 52 قانون مدنی کشور بیان می کند: 

»اقامتــگاه ناقــص اهلیت، محجــور، مفقود و 

غایب عبارت از اقامتگاه قائم مقام قانونی شان 

می باشــد.« بنا بر ایــن می توان گفــت، اصواًل 

هیچ کــس بدون اقامتــگاه نخواهد بود و هیچ 

شــخص نباید اقامتــگاه خود را تــا زمانی که 

اقامتگاه دیگری کسب نکرده  است، از دست 

بدهد و قانون مدنی کشور حتا برای اشخاص 

ناقص اهلیت هم اقامتگاه قائل است.

ب(  اصل وحدت اقامتگاه

1- مفهوم اصل وحدت اقامتگاه

یعنــی اینکــه هر شــخص بایــد فقط یک 

اقامتگاه داشــته باشــد نه چندیــن اقامتگاه، 

مسلم اســت. هامن طور  که دارا بودن تابعیت 

مضاعــف موجــب بروز مشــکالتی در ســطح 

بین املللی می شود، داشن اقامتگاه مضاعف 

نیــز اشــکاالتی را دربــر خواهــد داشــت که 

مشــکالت  هم برای دارنــده آن ایجاد زحمت 

می کند که باید متوجه متام اقامتگاه های خود 

باشــد و هم برای مراجعان مشکالتی را ایجاد 

می کنــد مثل تأخیر در کارها و... با وجود این 

امر پدیده اقامتگاه مضاعف در داخل کشور ها 

و در صحنــه بین امللــل هنوز هم کم نیســت 

و بعضی از کشــور ها پدیــده  اقامتگاه واحد را 

نپذیرفته اند.

2- جایــگاه اصــل وحدت اقامتــگاه در 

قانون مدنی افغانستان

درباره وحدت اقامتگاه قانون مدنی کشور 

ما ســکوت کرده اســت. اما در بنــد دوم ماده 

51 قانــون مدنــی افغانســتان این گونه آمده 

است: »شخص می تواند بیش از یک اقامتگاه 

داشــته باشــد.«از این ماده می توان این گونه 

نتیجــه گرفــت کــه قانونگــذار  خــالف اصل 

وحدت بــوده و به تعدد اقامتــگاه حکم کرده 

اســت. می تــوان این حکم قانــون را این گونه 

توجیه کرد، امروزه با توســعه روز افزون تجارت 

و فعالیت هــا اقتصادی )چه در داخل و چه در 

عرصه بین امللل( و گسرتش ارتباطات در عرص 

حارض تعدد اقامتگاه سازگارتر است و سیستم 

وحــدت اقامتــگاه برای مدعــی در مراجعه به 

محکمه صالح برای اقامه دعوی ایجاد مشکل 

می کنــد برای اینکــه امروزه به علــت افزایش 

روابط حقوقی اشــخاص مدعی در مراجعه به 

محکمه اقامتگاه واحد دچار مشــکالتی مثل 

رصف وقت و هزینه گزاف خواهد شــد و برای 

او تعدد اقامتگاه سودمند است.

ج( اصل تغییر پذیری اقامتگاه و جایگاه 

آن در قوانین داخلی افغانستان

1- مفهوم اصل تغییر پذیری اقامتگاه

مطابــق ایــن اصــل  می تــوان گفــت که 

اقامتگاه یک امر همیشــگی و دایمی نیســت 

و قابل تغییر اســت. اگرچه از مفهوم اقامتگاه 

وصــف ثبــات و دایمــی بــودن آن اســتنباط 

می شــود و معمواًل به شخصی مقیم می گویند 

که دایم در محلی مســتقر باشــد و همین امر 

باعث حصول این اطمینان می شود  که در آن 

محل همواره شخص مورد نظر قابل دسرتسی 

خواهد بــود اما به موجب ایــن اصل اقامتگاه 

یک امر همیشگی نیســت؛ قابل تغییر بوده و 

دایمی بودن آن نسبی است.

2- جایگاه اصــل تغییر پذیری اقامتگاه 

در قوانین داخلی افغانستان

مدنــی  قانــون  مــاده 51  دوم  بنــد  در   

افغانســتان این گونــه آمده اســت: »شــخص 

می تواند بیش از یک اقامتگاه داشــته باشد.« 

و در مــاده 13 اعالمیه جهانی حقوق برش نیز 

در ایــن مورد اینگونه بیــان می کند: »هر کس 

حق دارد که در داخل هر کشوری آزادنه عبور و 

مرور و محل اقامت خود را انتخاب مناید...« از 

مواد مذکور می توان این گونه برداشت  کرد که 

افراد برش آزادی در انتخاب و داشنت مسکن یا 

اقامتگاه را دارند  و می توانند محل اقامت خود 

را تغییــر دهند یا در چندین مقــرر برای خود 

اقامتگاه داشته باشند.

 چهارم: انواع اقامتگاه

باتوجــه بــه قوانیــن داخلی افغانســتان، 

می تواند گفت  قانونگذار  ما برای افراد دو نوع 

اقامتگاه را مد نظر گرفته اســت که ما در این 

بخش به آن خواهیم پرداخت:

الف( اقامتگاه عام

اقامتــگاه عام عبارت اســت از اقامتگاهی 

اســت کــه مربوط بــه کلیــه حقــوق مدنی و 

تعهدات شخص اســت. یعنی شخص آن را به 

اختیار خویش بر می گزینــد یا اینکه اقامتگاه 

 بر او تحمیل می شــود. هر یک را به ترتیب، با 

عنوان اقامتــگاه اختیاری و اجباری در این جا 

 بررسی  می کنیم.

1- اقامتــگاه اختیاری و جایــگاه آن در 

قوانین داخلی کشور

1.1- تعریف اقامتگاه اختیاری

عبارت از اقامتگاهی است که شخص واجد 

اهلیت به ارده و میل خود به منظور ســکونت 

برای خــود تعیین می کنند. هر شــخصی آزاد 

است در هر محلی که بخواهد اقامتگاه خود را 

تعیین کند. 

1.2- جایگاه اقامتگاه اختیاری در قوانین 

داخلی افغانستان

ماده 39 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

افغانســتان دربــاره آزادی اختیــار مســکن یا 

اقامتــگاه این گونه بیان می کنــد: »هر افغان 

حــق دارد بــه هر نقطه کشــور ســفر مناید و 

مســکن اختیــار کنــد، مگــر در مناطقی که 

قانون ممنوع قرار داده اســت...«  از این ماده 

می توان این گونه اســتنباط کرد که  هر افغان 

حق اختیار مســکن را به گونه آزاد دارد که در 

هر نقطه کشــور برای خود برگزیند. و ماده  51 

قانــون مدنی که بیان می کنــد: »1- اقامتگاه 

جایی اســت که شــخص عادتاً در آن سکونت 

دارد، خواه این ســکونت دایم یا موقت باشد. 

2- شــخصی می تواند بیش از یــک اقامتگاه 

داشــته باشــد.« از این ماده می توان برداشت 

کرد کــه قانونگذار  تعدد اقامتــگاه را در نظام 

حقوقی ما پذیرفته اســت. این موضوع  خالِف 

وحدت اقامتگاه است و البته  توسط بسیاری از 

کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است.

2- اقامتــگاه اجبــاری و جایــگاه آن در 

قوانین داخلی افغانستان

2.1- تعریف اقامتگاه اجباری 
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این گونه اقامتــگاه عبــارت از اقامتگاهی 

اســت که توســط قانون برای برخــی از افراد 

تعیین می شــود. در اقامتگاه اجباری، دارنده 

در ایجــاد آن نقشــی نــدارد، در حالی که در 

اقامتــگاه اختیــاری، اراده شــخص بر تعیین 

آن حاکم اســت. در اقامتگاه اجبــاری، اراده 

قانونگــذار تعیین کننده اســت. همچنان که 

در تغییــر آن اراده شــخص مؤثر نیســت. این 

اشخاص به علت وابستگی های خاصی که به 

اشــخاص دارند  یا به مناسبت شغل خاص،  به 

میل خود منی توانند تعیین شــود، بلکه قانون 

برای ایــن افراد به تبع  اشــخاصی که به آنها 

وابستگی دارند یا بر حسب خواهش شخصی 

که شــغل  بــرای او انجــام می دهــد اقامتگاه 

تعیین می کند  .

2.2- جایــگاه اقامتگاه اجباری در قوانین 

داخلی افغانستان 

به موارد اعامل قاعده اقامتگاه اجباری،  با 

توجه به مواد قانونی، در چندین قالب    در ذیل 

 اشاره می شود:

2.2.1- اقامتگاه زن شوهردار

در کشــور هایی که معتقد به حفظ وحدت 

خانواده اند، روابط زن و شــوهر حکم می کند 

کــه دارای محــل ســکونت و محــل اقامــت 

مشــرتکی باشــند. به همین مناسبت مطابق 

قوانین اکرث کشــورها اقامتــگاه زن، اقامتگاه 

شوهر او اســت. بنا براین به محض وقوع عقد 

ازدواج، بــه حکم قانــون، زن اقامتــگاه قبلی 

خود را از دســت می دهد و بــه همین ترتیب، 

به مجرد وقوع طالق هم، زن اقامتگاه اجباری 

خــود را از دســت داده و صالحیــت انتخاب 

اقامتگاه اختیاری را دارا می شــود  . کشــورها 

از لحــاظ مقــررات راجع به زن شــوهر دار دو 

دیــدگاه متفاوتــی را در پیــش گرفته اند: یک 

دسته  کشورهایی اند که اقامتگاه زن شوهردار 

را هامن اقامتگاه شوهر می دانند. دسته دیگر 

کشــورهایی اند کــه می گویند زن شــوهردار 

می تواند دارای اقامتگاه مستقل باشد. مانند 

قانون کشــور فرانسه که به زن شوهردار اجازه 

اقامتگاه مستقل را داده است  .

در نظام حقوقی کشــور مــا، اقامتگاه زن، 

هــامن اقامتگاه شــوهر اســت. چنانچه  علیه 

زن شــوهردار اقامه دعوی  شود، محکمه حوزه 

قضایی شوهر، محکمه صالح برای رسیدگی به 

دعوی است. ماده 82 قانون اصول محاکامت 

مدنــی این گونه بیــان می کنــد: »در صورتی 

که زن شــوهردار مدعی علیه باشد، رسیدگی 

دعوی از صالحیت محکمه محل اقامت شوهر 

می باشــد.« در مــواردی هم ممکن اســت که 

زن شــوهردار داری اقامتگاه اختیاری باشــد، 

چنانچه زوج، مسکن مناسب برای زوجه فراهم 

ننامید )مــاده117 قانــون مدنی( یــا زوج از 

ادای نفقه زوجه امتناع ورزد ) ماده 118 قانون 

مدنی( یا بر اثر تفریق، حکم بر جدایی مسکن 

زن و شــوهر داده شــده باشــد )مــاده 176، 

183 قانــون مدنی( یــا آنکه در عقــد ازدواج 

رشط مســکن جداگانه شده باشــد )ماده 68 

قانــون مدنی( محکمه صالح برای رســیدگی 

به دعــاوی تفریق به علــت غیابت یا مفقودی 

زوج از صالحیت محکمه محل سکونت مدعی 

می باشد )ماده 97 قانون مدنی(. از مواد فوق 

می توان این گونه اســتنباط کرد که در قوانین 

داخلی جمهوری اسالمی افغانستان، اصل بر 

این اســت که اقامتگاه شوهر، هامن اقامتگاه 

زن نیز باشد؛ مگر در بعضی موارد که استثناء 

زن می تواند از اقامتگاه مســتقل نیز بهره مند 

باشد.

2.2.2- اقامتگاه دوشیزه

 بر اساس ماده 83 قانون اصول محاکامت 

مدنــی از جهــت حفــظ مصالح  دخــرت بالغه 

رشــیده ـ با آنکه وی می توانــد دارای اقامتگاه 

اختیاری باشد ـ،  اقامتگاه پدر یا محارم رشعی 

او را اقامتگاه قانونــی او می دانند که در ماده 

مذکور این گونــه آمده اســت: »در صورتی که 

دخرت حایز سن ازدواج یا دارای اهلیت حقوقی 

کامل مدعی علیه باشــد، رســیدگی دعوی از 

صالحیت محکمه محل اقامــت پدر یا محارم 

رشعی می باشــد که متفکل اعاشــه و پرورش 

وی است.« 

2.2.3- اقامتگاه محجوزین

اقامتــگاه صغیر: قانون مدنی افغانســتان 

در مــورد صغیر بــه دو حالــت و زمان اشــاره 

کــرده اســت. از زمان تولد تا  هفت ســالگی را 

غیر ممیز و فاقــد اهلیت می داند و وی در این 

ســن هیچ نوع اعــامل حقوقــی را منی تواند 

انجام دهــد. )ماده 40 قانون مدنی( این گونه 

مقرر می دارد: »شــخص که از نگاه صغر سن، 

معتوه بوده یا جنون غیر ممیز باشد، منی تواند 

معامالت حقوقی را انجــام دهد.« از این ماده 

می توان این گونه برداشت کرد که معامله  طفل 

کمرت از 7 سال  باطل اســت.  ماده 83 قانون 

اصول محاکــامت مدنی محل اقامتگاه صغیر 

دخــرت را اقامتگاه اجباری یا هــامن اقامتگاه 

ولــی وی می داند. در نظام حقوق کامن ال  نیز 

اقامتگاه اطفال زیر شانزذه سال اجباری بوده 

و هامن اقامتگاه والدین او است.

اقامتگاه مجنون: قانــون مدنی به منظور 

حفــظ منافــع مجانین کــه در واقــع از جمله 

فاقــدان اهلیت اند، اقامتگاه شــان را اقامتگاه 

قائم مقام قانونی آنها دانســته است. ماده 84 

قانون اصول محاکامت مدنــی این گونه بیان 

می دارد: »هرگاه شخصی فاقد یا ناقض اهلیت 

باشــد، رســیدگی دعوی از صالحیت محکمه 

محــل اقامت ولــی، وصی یا قیم می باشــد.« 

لذا ترصفات حقــوق مجنون باطل پنداشــته 

می شود )ماده 545 قانون مدنی(. 

اقامتــگاه ســفیه: قاعــده حامیتــی که از 

ســوی قانونگذار برای محجوزین وضع شــده 

در خصوص ســفیه نیز قابل اعامل است و در 

این راســتا ماده 84 قانــون اصول محاکامت 

مدنــی اقامتگاه ســفها را اقامتــگاه قائم مقام 

قانونی شان می داند.

اقامتــگاه غایب و مفقود: طبــق ماده 85 

قانــون اصــول محاکــامت مدنــی، اقامتگاه 

مفقود و غایب اقامتــگاه قائم مقام قانونی اش 

است. غایب یا مفقود، شخصی است که مدت 

نامعلومی را از محل ســکونتش خارج شــده و 

خربی از آن واصل نشده باشد.

اقامتگاه مأموران دولت و منســوبان قوای 

مســلح: مأموران دولت کســانی اند که وظیفه 

دارند برای دولــت کار کنند و از بودجه دولت 

معاش دریافت می دارند. به طور کلی اقامتگاه 

مأمــوران دولتــی اعــم از ملکــی و نظامی در 

محــل مأموریــت آنهاســت و در صورتــی که 

محل مأموریت آنها متغییر باشد، محلی که از 

آنجــا مأموریت به آنها داده می شــود به عنوان 

اقامتگاه آنها محســوب می شــود. مــاده 86 

قانــون اصــول محاکامت مدنی نیــز محکمه 

صالــح در مورد دعوی علیــه مأمورین دولت و 

منسوبین قوای مسلح را محکمه محل کار آنها 

دانسته است.

ب(  اقامتگاه خاص

اقامتــگاه خاص به اقامتگاه قرار دادی نیز 

یاد می شــود که محل معینی اســت که طبق 

اراده یک طــرف یا مبتنی بــر اراده طرفین یا 

ممکن اســت در ضمن قرارداد معین شــود یا 

آنکه بعد از بروز اختالف تعیین شده باشد. اما 

اقامتگاه متذکره در قرارداد اثر نســبی داشته 

و فقط نســبت طرفین مؤثر بوده و فاقد اثر در 

مورد اشخاص ثالث اســت. در این مورد ماده 

قانون مدنی این گونه مقرر می دارد: »شــخص 

می تواند بــرای اجرای یک عمل معین قانونی 

اقامتگاه اختیاری داشته باشد.« پس می توان 

از این ماده این گونه نتیجه گرفت که قانونگذار 

 در برخــی مــوارد برای اشــخاص اجــازه داده 

اســت،  در موار د  برخی از مسایل با هم توافق 

کرده و یک اقامتگاه خاص  برای خود به منظور 

حل و فضل  دعاوی برگزینند.

نتیجه گیری

تحقیق حارض بررســی اجاملی و کوتاهی 

بــود  که بــا هــدف تبییــن جایــگاه اقامتگاه 

در قوانیــن داخلــی  افغانســتان انجام شــد، 

دستاورد های این تحقیق را می توان به عنوان 

نتیجه در قالب موارد زیر بیان کرد: 

ادامه در صفحه 58



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره نهم | قوس 1396

حکومت قانون
دمکراسي و حکومت قانون، پیوندي ناگسستني 
دارند. تحــت مفهوم حاکمیت قانــون، کلیه 
آغازه ها و شــیوه هاي رفتاري فهم مي شود که 
آزادي فرد و مشــارکت او در حیات سیاســي 
را تأمیــن مي کننــد. حکومت قانــون، قطب 
مخالف حکومت خودکامه و پلیســي اســت. 
یکــي از ویژگي هاي حکومت هــاي خودکامه، 
قانون شکني و قانون گریزي آن هاست. در چنین 

حکومت هایي، فرد به طور مستمر تحت کنترل 
از باال و در خطر تعرض ارگان هاي امنیتي قرار 
دارد. او همواره داراي این احســاس است که 
دولت به او به عنوان عنصري مشکوک مي نگرد. 
به ایــن ترتیب، در چنیــن نظام هایي، فضاي 
همزیستي انسان ها مســموم است. شهروندان 
علي رغم همه گونه احتیاط هاي الزم، از پیگرد 
دولت در امان نیســتند. آنان دوشخصیتي بار 
مي آیند و ناچارند در گستره عمومي دست به 

تظاهر و خودسانسوري بزنند. در حکومت هاي 
خودکامه، اصل بر بي گناهي انســان نیست و 
هرکــس بدگماني حکمرانــان را برانگیزد، در 
خطر بازداشــت و آزار و اذیــت قرار مي گیرد. 
بازداشت هاي خودسرانه و غیرقانوني در چنین 
نظام هایي در دســتور روز قرار دارد. دادگاه ها 
به مثابه زائده هاي قدرت خودکامه، از استقالل 
الزم برخوردار نیســتند و هرفرد که در مظان 
اتهام قرار گیرد، در محضر چنین دادگاه هایي 
از پیش محکوم اســت. اعتبار تمام گزاره هاي 
حقوقي، وابســته به امیال حکومت گران است. 
همین عدم امنیت قضایي اســت که آزادي و 

استقالل فرد را نابود مي سازد.
در حکومت قانــون، عکس این وضعیت حاکم 
اســت. همه در مقابل قانــون برابرند. هرفرد 
مستقل از جایگاه سیاســي و اجتماعي خود، 
بایــد قوانین را رعایت کنــد. نهادهاي دولتي 
نمي توانند خودسرانه دست به اقدام علیه افراد 
بزنند. تمام اقدامات آنها باید داراي پشــتوانه 
قضایي و مبتني بر احکام قانوني باشــد. به این 
اعتبار، هرگونه ســلب آزادي افــراد و دخالت 
در حریم شــخصي آنان، نیازمند تفویض حکم 
قضایي اســت. اصل بر برائت انسان است و هر 
فرد بي گناه اســت، مگر این کــه عکس آن در 
یک دادگاه صالح ثابت شــود. هرکس مي تواند 
در نهادهاي دادرســي، حقوق خود را حتا در 
مقابل قدرتمندترین افراد و نهادها به کرســي 
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و دوام آن را تضمین کرد.

فرهنگ سیاسي دمکراتیک
در بخش هاي پیشــین، به شــاخصه اي اصلي 
و عنصرهاي ســازنده نظام دمکراتیک اشــاره 
و کلي ترین خطــوط آنها را ترســیم کردیم. 
روشن ســاختیم که دمکراسي صورت پیچیده 
و دشــواري از دولت، آیین کشورداري و شیوه 
حکومتي است. درواقع، اگرچه هدف دمکراسي 
به مثابه تحقق بیشــترین حــد از آزادي، حق 
مشــارکت و عدالت اجتماعي، واضح و روشن 
است، اما دســتیابي به چنین هدفي، به غایت 
دشــوار و نیازمند دســتورات رفتاري بغرنج و 

شکننده اي است.
دیدیم کــه آزادي فــرد و امکان شــکوفایي 
شخصیتي او، در جریان تکامل سیاسي جامعه، 
از جهات گوناگــون در معرض خطرات جدي 
قرار دارد و عناصر ســازنده دمکراسي، درواقع 
سازوکارهاي مختلفي هســتند که باید با این 
خطرات مقابلــه کنند. به عبــارت دیگر باید 
گفت که ســازوکارهاي مختلــف براي حفظ 
نظام دمکراتیک، نتیجه جمع بست تجربه هاي 
تاریخي اند. این تجربه ها، نه تنها بغرنجي تکوین 
و تکامل روند دمکراتیزه شدن جوامع بشري را 
نمــودار مي کنند، بلکه انعطاف و ظرفیت نظام 
دمکراتیــک را براي چیرگي بر مشــکالت نیز 
ارتقا مي بخشند. دیدن رابطه میان آن بغرنجي 
و این ظرفیت، به این معناست که براي تحقق 
واقعیت هاي سیاسي، نسخه هاي ساده و منطقي 
وجود ندارد، چــرا که واقعیت هاي سیاســي 
یک جامعه، خود ســاده و منطقي نیســتند، 
بلکه بســیار پیچیده اند و نســخه هاي ساده را 
برنمي تابند. این انســان هایند که واقعیت هاي 
سیاسي را مي سازند. اما رفتار انساني به سادگي 
قابل دید و محاسبه پذیر نیست و آنرا نمي توان 

در فرمول هاي ساده خالصه کرد. 
به این اعتبار، باید ضرورتاً پیچیدگي دمکراسي 
مــدرن، ســویه هاي گوناگــون آن و غنــاي 
تنش هــاي درونــي آن را نیــز درک کرد و از 
یک ســونگري و مطلق گرایي عناصر گوناگون 
سازنده آن پرهیز کرد. دمکراسي را نمي توان به 
فرمول هاي سادهاي چون »حاکمیت مستقیم 
مردم«، »مشارکت سیاسي« و غیره فروکاست. 
آجرهاي ســازنده ساختمان دمکراسي، اگرچه 
هریک در جاي خود ضروري و با ارزشاند، ولي 

هیچ کدام به تنهایي این عمارت را نمي سازند.
دمکراســي، افــزون بــر آنکه نظام سیاســي 
پیچیده اي اســت، آ ن چنان نظامي اســت که 
بــه اصالحات مســتمر نیازمند اســت. تاریخ 
دمکراســي، در عین حال تاریخ اصالحات آن 
است و تنها آن نظام دمکراتیکي آینده دارد که 
خصلت اصالح پذیري خود را همواره حفظ کند. 

در عین حال باید به یاد داشت که اصالح نظام 
دمکراتیک، تنها از طریق روش هاي دمکراتیک 

میسر است. 
از طــرف دیگر، از آنجا که دمکراســي آفریده 
انســان هاي دمکرات اســت، تنهــا هنگامي 
تحقق پذیر اســت کــه از پایگاهي گســترده 
در میان مردم برخوردار باشــد. لــذا کارکرد 
واقعــي دمکراســي، نیازمنــد یــک فرهنگ 
سیاســي دمکراتیک اســت. فرهنگ سیاسي 
یک جامعــه، به معناي کلیت شــناخت هاي 
موجود، عقاید وگرایش هاي ارزشــي مردم آن 
جامعه، نســبت به نظام سیاســي آن است. به 
این اعتبار، روشن اســت که نظام دمکراتیک، 
شناخت ها و رویکردهاي معیني از شهروندان 
خود مي طلبد. ساده انگاري است اگر بپنداریم 
که دمکراســي هاي مدرن جوامع پیشرفته را، 
به ســادگي مي توان در جوامعي که از ســنن 
پایــدار دمکراتیــک برخوردار نیســتند پیاده 
کرد. دمکراســي نیازمند شهرونداني است که 
قواعد آن را بشناسند، بپذیرند و رعایت کنند. 
دمکراســي مــدرن فرزند عصر روشــنگري و 
وابسته به روشنگري است. بنابراین دمکراسي 

بیش از هرچیز نیازمند آموزش سیاسي است.
اما یک فرهنگ سیاســي پیشرفته دمکراتیک، 
پیش شرط هایي به مراتب فراتر از آگاهي صرف 
شهروندان نسبت به قواعد روندهاي دمکراتیک 
دارد. یــک چنین فرهنگ سیاســي هم چنین 
نیازمند نهادینه شدن اندیشه دمکراتیک در همه 
حوزه هاي اجتماعي اســت. دولت دمکراتیک 
تنها هنگامي مي تواند از شهروندان خود ابتکار 
و مسئولیت پذیري انتظار داشته باشد که آنان 
در ســطوح مختلف، از خانه گرفته تا مدرسه 
و محیط کار، شــانس آزمودن و ریسک کردن 
مســئولیت شــخصي را بدون رهنمود از باال 
یافته باشــند. بنابراین دمکراسي تنها هنگامي 
کارکرد واقعي خواهد داشت که فضاي مناسب 
را براي تقویت فضیلت هاي دمکراتیک و کاربرد 
آنهــا ایجاد کند. به این معنا، دولت دمکراتیک 

همواره نیازمند جامعه اي دمکراتیک است. 
فرهنگ سیاســي دمکراتیک، معناي دیگري 
نیــز دارد و آن وجود فضاي باز در جامعه براي 
تحقق شــانس برابر میان شهروندان آن است. 
جنســیت، تعلق قومــي و نــژادي، اعتقادات 
مذهبــي و ایدئولوژیک و وابســتگي طبقاتي 
نمي بایست ســنجیداري براي امکان رشد فرد 
در یک جامعه دمکراتیک باشــند، بلکه صرفاً 
توانایي ها و استعدادهاي فردي است که چنین 

سنجیداري را متعین مي سازد.
فرهنگ سیاســي در یک جامعــه دمکراتیک، 
از شــهروندان خود رعایت ارزش هایي معین و 
تمکین به شــیوه هاي رفتاري ویژه اي را انتظار 
ادامه در صفحه ۵8

بنشاند. این امر به ویژه در مورد حق شکوفایي 
آزاد شــخصیت انســان صادق است. تضمین 
چنین حقي، مضمون اصلي حکومت قانون را 
مي ســازد. از همین روست که حاکمیت قانون، 
قــواي دولتي را در خدمت آزادي شــهروندان 
مهار مي کند. در یــک نظام دمکراتیک متکي 
بر حاکمیت قانون، اقتدار دولت وابســتگي تام 
به رعایت اکید قانون اساســي دارد و از همین 
رو، دولت هاي پیشرفته دمکراتیک را دولت هاي 

قانون اساسي نیز مي نامند.
در دولــت قانونگــرا، دســتگاه هاي قضایي از 
استقالل کامل برخوردارند. این امر از حساسیت 
ویــژه اي برخوردار اســت. قوه هــاي اجرایي 
و قانونگــذاري اجازه دخالــت در تصمیمات 
دادگاه ها را ندارند. به همین دلیل، تنها هنگامي 
مي توان از استقالل دســتگاه قضایي صحبت 
کــرد، کــه تصمیم گیري در امر قضــاوت، در 
انحصار قضات مستقل باشد. بنابراین مي توان 
گفت که تفکیک قوا و حاکمیت قانون، پیوندي 

ناگسستني دارند. 
اما باید افزود که با امر اســتقالل تصمیم گیري 
قضــات، تنها یکــي از وجوه حکومــت قانون 
توصیف شده اســت. وجه دیگر آن، اعتبار این 
اصل اســت که چنین حکومتي تنها در جایي 
مي تواند برقرار باشد که شهروندان دقیقاً بدانند 
مطابق قانون، دولت اجازه چه اقداماتي را دارد 
و خــود آنان مجاز به چه کاریاند یا نیســتند. 
بنابراین، آغازه حکومت قانون بر این شــالوده 
نیز استوار است که بدون پشتوانه قانوني، اجازه 
دســت زدن به مجازات هیچ فــردي را ندارد. 
ماده هاي ناروشن، کشدار و قابل تأویل قانوني، 
امنیت قانونــي را تضعیف مي کنند و حکومت 
قانون را در سراشیب زوال مي غلتانند. از همین 
رو اصل روشــن بودن قوانین، جهت سنجش و 
دیدپذیري کنش هاي دولتي، از پیش شرط هاي 
بنیادین حکومت قانون است. هرکنش دولتي 
باید متکي بر قانون باشــد، قانوني که خود از 

حقانیت دمکراتیک برخوردار است.
حکومــت قانون در خدمت حفظ دمکراســي، 
مجموعــه اي از دســتورات رفتــاري و تدابیر 
نظارتي را تعیین مي کند تا به نهادهاي عمومي 
جامعه معیار و صورت روشن ببخشد. حکومت 
قانون، قدرت و سیاست را با تسمه هاي قوانین 
و حقــوق مهار مي کند تا در ســایه آن آزادي 
شــهروندان را تضمین نمایــد. حکومت قانون 
جبري براي مطیع کردن افراد نیست، بلکه بر 
همکاري داوطلبانه انســان هاي قانونگرا متکي 
اســت. حکومــت قانون مســجل مي کند که 
دمکراسي بر اعتقاد مشــترک و توافق دروني 
همه شــهروندان در راســتاي رعایت و حفظ 
حقوق اساسي انساني اســتوار است و تنها بر 
چنین شالودهاي اســت که مي توان پابرجایي 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره نهم | قوس 1396

چکیده
پیوند تنگاتنگ قوانین جزایی با امنیت ملی 
برای پیکار با اقدام های تروریستی، چهره مرکبی 
از حقوق جــزا پدید آورده که به واســطه آن، 
هرچند این قانون ها و، به ویژه، مقررات شــکلی 
آن افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها 
به حقوق و آزادی های فردی به شــمار می آید، 
ولی در همان حال، وسیله ای است برای قدرت تا 
اقدامات سخت گیرانه و تدابیری محدود کننده را 
به نفع امنیت ملی مشروعیت بخشد. قوانین ضد 
تروریســم به بهانه اینکه تروریست ها، مجرمان 
خطرناک، ســازمان یافته، متعصب و غیر قابل 
اصالح انــد و غالباً مورد حمایت مادی و معنوی 
مردم یا دولت ها قرار می گیرند، شــیوه بازرسی 
ســخت و محدود کننده ای به کار گرفته اند، که 
نه تنها مظنونان تروریســتی را دربرگرفته، بلکه 
نشانه های آن بر حقوق و آزادی های شهروندان 

نیز بروز کرده است.

واژه گان کلیدی
تروریسم، صلح و امنیت بین المللی، جرایم 
ســازمان یافته، اقدامات تروریســتی، متهم یا 

مظنون تروریستی، آیین دادرسی کیفری )اصول 
محاکمات جزایی(.

مقدمه
قواعد و اصول مربــوط به اصول محاکمات 
جزایی هر کشــور، زبان گویایی برای سنجش 
میزان توجه بــه عدالت، آزادی هــای فردی و 
حقوق متهم اســت. در واقع ، اگر بخش ماهوی 
حقــوق جزا برای دفاع از هنجارها و ارزش ها در 
راســتای یکپارچگی جامعه و صیانت از امنیت 
)اعــم از جان، مال، عموم و دولت( می کوشــد، 
بخش شکلی آن )اصول محاکمات جزایی(، در 
جهت تضمین آزادی ها و حقوق افراد اســت تا 
دولت ها به واسطه جرایم و مجازات هایی که در 
قوانین پیش بینی کرده، شیوه رسیدگی دلخواه 
و یک جانبه در برابــر متهم اتخاذ نکنند. اصول 
محاکمات جزا، حســاس ترین نقطه هنرنمایی 
عدالت است و با قواعد و اصول پیچده ای که ارائه 
می کند، در نهایت پلی ایجاد می کند تا سه نقطه 
جرم، مجرم و مجازات به هم پیوند یابند. روشن 
است که در این مسیر حساس، متهم در وضعیت 
ایســتایی )ثابت( قرار دارد و سارنوال در حالت 
پویایی )متحرک(. ایســتایی متهم به واســطه 

پناه گرفتن در سایه اصل برائت است که حصاری 
ترسیم می کند تا متهم به عنوان شهروند قابل 
احترام که از همه حقوقش بهره مند اســت، در 
حریم آن قرار گیرد و از پاســخ قهرآمیز جامعه 
در امان باشــد، مگر اینکــه اتهامش به طریق 
قانونی و معقول به اثبات رسد. پویایی سارنوال 
نیز به دلیل نمایندگی جامعه برای پیگرد جرم 
و بی تابی  اش برای اثبات عامل وقوع جرم است. 
سارنوال چون جزئی از دولت است، تمام امکانات 
را به اختیار می گیرد تا اتهام را به روشی معقول 
و با توسل به بیش ترین ادله که اقناع آور باشند، 
به مرحله اثبات رساند. اصول محاکمات امروزی، 
نه تار و پود نظام قضایی ســلطنتی است که در 
گذشته توسط پادشاهان و فرمانرانان مقرر شده 
 باشــد و نه احکام و دســتورات دینی که نتوان 
در آن دســت برد، بلکه مجموعــه ای از اصول 
و قواعد اســت که در طول تاریخ توسط تجربه 
بشر حاصل شده تا وسیله ای باشد برای تضمین 
آزادی ها و حقوق بشر و گامی باشد بر قدرت و 
نفوذ دولت ها. بنابراین سارنوال که وظیفه پیگرد 
متهم، تنظیم دادخواهی برای مجازات وی و در 
نهایت اجرای مجازات صادر شــده و اعاده نظم 

راهکارهای مقابله با 
تروریسم در حقوق 
افغانستان و اسناد 
بین المللی-1
محمود پوپل
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به جامعــه را دارد، تابع اصــول و قواعد اصول 
محاکمات جزایی است. اصول محاکمات جزایی 
هــر چند اقدامات تروریســتی را در حد وصف 
مجرمانه می داند، امــا در عمل، دولت ها پدیده 
تروریســم را فراتر از جرم معرفی کرده اند. علت 
امنیتی شــدن اصول محاکمات جزایی نیز در 
همین نکته نهفته است. آنچه به شعار »جنگ با 
تروریسم« شهرت یافته، باعث شده تروریست ها، 
آن ســوی جبهه جنگ معرفی شده و مبارزه با 
آن ها از حد و اندازه مقابله با مجرم یا دســته ای 
از مجرمان فراتر رود. وقتی مقابله با تروریســم 
به سیاست های نخستین و اصلی دولت ها مبدل 
شــود، ناخودآگاه قوانین ماهوی و شکلی نیز از 
این سیاســت ها که عموماً حــول محور جنگ 
می چرخند، متأثر می شود. در این حالت، ایراد 
اتهام با عنوان اقدام تروریســتی و مراحل اثبات 
آن و اجرای مجازات، تماماً در دست نظام عدالت 
جزایی نیست تا اصول محاکمات جزایی فردمدار 
مورد لحاظ قــرار بگیرد، بلکه اقتضای مبارزه با 
تروریســم یا دفاع در برابــر آن، قانون گذار را تا 
جایی برده که در برخی مواقع، ترجیح می دهد 
جزایی که باید طی فراینــدی طوالنی به اجرا 
گذاشته شــود، توســط نیروهای نظامی و در 
لحظــه وقوع اقدام تروریســتی و یا پیش از آن 
اجرا  شــود. قســمتی از امنیت محوری اصول 
محاکمات جزایی گســترده و مبهم از اقدامات 
تروریســتی و توسعه مصادیق آن که در قوانین 
ضد تروریســم بیشــتر دولت ها دیده می شود، 
به روشنی این نکته را بیان می کند که دولت ها 
تروریسم را جایگزین جنگ کرده اند و تمایل به 
قرار دادن کلیه عناوین مجرمانه علیه امنیت ملی 

و عمومی در ذیل اقدامات تروریستی را دارند.  با 
این وصف، اقدامات تروریســتی با رنگ و لعاب 
جرم در سطح ملی و تجاوز سرزمینی در سطح 
بین المللی، به پدیده پیچده و قابل تأمل تبدیل 
شده که نه تنها از حصار چارچوب قانونی ـ قضایی 
موجود خارج شــده، بلکه باعث شــکل گیری 
سیستم رسیدگی افتراقی شده که وجه افتراق 
آن با نظام کلی اصــول محاکمات، در امنیتی 
بودن شــیوه رسیدگی نسبت تروریست هاست. 
این معلول ها، البته تابع علتی است انکار ناپذیر 
به نام تروریســم که نه تنها امنیت دولت ها را به 
مخاطره می اندازد، بلکــه تهدیدی جدی علیه 
حقوق بشر و به ویژه حق حیات به شمار می رود.  
بــا توجه به اینکه بیش از نــود درصد قربانیان 
اقدامات تروریستی را شهروندان بی گناه تشکیل 
می دهند ، دولت ها نیز به این باور رسیده اند که 
هدف اولیه آن ها از مبارزه با تروریسم، حمایت 
از حقوق بشــر و توسعه آزادی های فردی است. 
این سیاســت که توأم با قانونگذاری های مکرر 
اســت، نه تنها بر تحدید آزادی ها توسط دولت 
تا حدودی سرپوش می گذارد، بلکه تروریست ها 
را همواره دشــمن حقوق بشر معرفی می کند، 
گویی تروریست ها انســان نیستند تا از حقوق 
بشر بهره مند باشــند. در نتیجه، امنیت دولت 
و امنیت افراد  همراه سیاســت های خاصی که 
دولت ها از بزرگ نمایی تروریسم دنبال می کنند، 
چهره خشن و سرکوبگرانه ای از مقررات کیفری 
ماهوی و شــکلی در مقابله با تروریســت ها به 
تصویر کشیده است. در مقاله حاضر به بررسی 
و مطالعه تروریســم و راهکارهای مقابله به آن 
در قوانین جزایی افغانســتان ، هم چنین اسناد 
بین المللی پرداخته می شود. قبل از شروع بحث 
ضروری است به طور خالصه به بعضی مطالب 

کلی بپردازیم.

گفتاراول- تعریف تروریسم
واژه تروریســم با »بی رحمی و قســاوت« و 
»ترس و وحشــت« ارتبــاط دارد.  به طور کلی 
تروریسم به خشونت شدیدی اطالق می شود که 
به صورت تهدید ناشــناخته و پیش بینی نشده 
اعمال می شــود. با این تعریف »ترس« ممکن 
است از طریق اعمال انسانی پدید آید و یا بالیای 
طبیعــی مثل فوران آتشفشــان، طغیان آب یا 
زمین لرزه ســبب آن گردد. در این جا منظور 
از تروریسم خشــونت های ناشی از فعالیت های 
بشری است. فرهنگ حقوقی بِلَک ال در تعریف 
آن آورده است: »تروریسم استفاده یا تهدید به 
استفاده از خشــونت برای ارعاب یا ایجاد ترس 
خصوصاً به عنوان وسیله ای برای تأثیر گذاشتن 
بر رفتار سیاســی می باشــد«.  تروریسم یعنی 
تجاوز با ماهیت ویژه؛ تجاوز نظامی یک کشــور 
علیه کشور دیگر یا قبیله ای علیه قبیله ای دیگر  

اما در همه ی احوال کشور یا قبیله امکان دفاع 
برای خود خواهند داشت. موازین بین المللی و 
بشردوستانه و ضوابط موجود به کارگیری قدرت 
را کنترل و حقوق اسیران را تأمین می کند و با 
ممنوع اعالم کردن حمله به اهداف غیرنظامی 
از میزان ضررهای وارده به ابعاد زندگی بشریت 
می کاهد و از میراث بشریت محافظت به عمل 
می آورد، هم چنان که کشورهای در حال جنگ 
را ملــزم به احترام تعهــدات خود پیش و پس 
از نبرد می کند. اما تجــاوز به هرگونه تعامل یا 
به کارگیری قدرتی گفته می شــود که هدف از 
آن پایمال کردن حقــوق دیگران و یا ممانعت 
از مطالبــه حقوق غضب شــده از طریق اعمال 
خشونت، تقلب  یا نیرنگ است. در چنین حالتی 
می توان به اقدامات خیانتکارانه برخی کشورها 
و یا دستگاه های امنیتی شــان که در خارج از 
چارچوب حقوق بین المللی دست به آن می زنند 
هم چون حادثه مشــکوک ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ 
در افغانســتان اشــاره کرد. چنانکه امروزه در 
افغانســتان شــاهد حمالت تروریستی زیادی 
هستیم که صد ها تن بی گناه جان های خویش 

را از دست می دهند.
در ۱۶ نوامبــر ۱9۳۷، کنوانســیون راجع 
به پیشــگیری و ســرکوب تروریسم، اصطالح 
»اقدامات تروریســتی« را عبــارت از »اقدامات 
جنایی که توسط افراد  با به کار گیری روش های 
وحشت زا علیه دولت مورد نظر یا شخصیت های 
خاص یا عموم مردم، سازماندهی شده و ارتکاب 

می یابند« دانست. 
پس تروریســم بــه دور از هرگونه ارزش یا 
معیاری اســت، از آن رو که افراد غیرنظامی را 
هدف قرار می دهد و یا در جایی که افراد بی دفاع 
حضــور دارند، نمایــان می شــود و یک نمونه 
برجسته از خیانت بشمار می رود ولی در نهایت 
یک تجاوز با عامالن کاماًل شــناخته شده است 
و اگر عامالن آن نیز شناســایی نشده اند تا کی 

ناشناس باقی خواهند ماند؟

گفتار دوم- اسالم و تروریسم
 واژه تروریســم در غرب تولید و سپس وارد 
زبان های فارسی و عربی شده است. بر این اساس 
از معادل های تروریسم در زبان عربی می توان به 
واژه هایی مانند ارهاب، فتک و محاربه اشاره کرد. 
برای بررســی موضع اسالم باید به این لغات در 

ادبیات اسالمی رجوع کرد.

1- واژه ارهاب
ارهاب که به معنای خشونت سیاسی است، 
در فرهنگ اسالمی جایی ندارد و تنها در چند 
دهه اخیر بدان راه یافته است. آنچه در قرآن کریم 
و سنت شریف نبوی آمده واژه ترهیب به معنای 
ایجاد خوف اســت که خصلت بازدارندگی دارد. 

قواعد و اصول مربوط به 
اصول محاکمات جزایی هر 
کشور، زبان گویایی برای 

سنجش میزان توجه به عدالت، 
آزادی های فردی و حقوق 

متهم است. در واقع ، اگر بخش 
ماهوی حقوق جزا برای دفاع 

از هنجارها و ارزش ها در 
راستای یکپارچگی جامعه و 

صیانت از امنیت )اعم از جان، 
مال، عموم و دولت( می کوشد، 

بخش شکلی آن )اصول 
محاکمات جزایی(، در جهت 
تضمین آزادی ها و حقوق افراد 
است تا دولت ها به واسطه 
جرایم و مجازات هایی که در 
قوانین پیش بینی کرده، شیوه 
رسیدگی دلخواه و یک جانبه 
در برابر متهم اتخاذ نکنند. 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره نهم | قوس 1396

آیه مشهور به معنای آن است که »عده و عده ای 
فراهم کنید تا دشمنان از استعداد دفاعی شما به 
وحشت بیفتند و در شما طمع نکنند«.  براین 
اساس نمی توان تروریسم را در مورد این واژه با 

توجه به نص قرآنی صادق دانست.

)FATK( 2- واژه فتک
به معنای در جایی پنهان شدن و کسی را بی 
مهابا کشتن است، که اسالم آن را مردود می داند. 
در قرآن کریم در مورد حرمت فتک آیه ای نیامده 
است، اما در سنت و ســیره نبوی در این مورد 
روایاتی ذکر شده است. که پیامبر ص  فرمودند: 
ایمان مانع کشتن پنهانی است و اجازه نمی دهد 
به صورت پنهانی کســی را به قتل رســاند.  از 
مسلمات فقهی مسلمین صدور حکم علنی است 
و بنابر روایت فوق اسالم فتک و ترور پنهانی را 

نمی پذیرد.

3- واژه محاربه
در بحث لغوی و شــرح لفــظ، واژه محارب 
به کسی اطالق می شــود که با اسلحه مردم را 
بترســاند و قصد ایجاد فساد داشــته باشد. در 
تعاریف کلمه الناس به معنای مطلق آن یعنی 
اعم از مســلمان و غیرمسلمان آمده است و اگر 
کسی یک کافر و غیرمســلمان را نیز بترساند، 
محارب محسوب می شود. البته برخی از فقها آن 

را در داراالسالم دانسته اند. 
بیــان دیگر تعریــف محارب واژه مفســد 
فی االرض است، با عطف به شرط آن ترور قابل 
اطالق بر آن اســت و براســاس آن تروریست، 
محارب و مفســد فی االرض محسوب می شود. 
بــا توجه به اهمیت و اعتبار امنیت و آرامش در 
جامعه از دید اســالم؛ قرآن  مجازات محاربین را 
مشخص کرده اســت. براین اساس قرآن کریم 
چهار نوع کیفر را برای محارب بر شمرده است: 
اعدام، به صلیب کشــیدن، بریدن دست و پا یا 
تبعید که حاکم شــرع در جاری کردن یکی از 

این حدود بر محارب مختار است. 
هم چنین آیه 2۱۷ ســوره بقــره  که فتنه 
را بزرگتر از قتل دانســته است؛ عنوان فتنه بر 

محارب قابل اطالق است. 
اســالم به معنای صلح، مسالمت، سازش و 
ایجاد صلح و الفت است . در قرآن کریم واژه سلم 
و صلح در بیش از صد آیه آمده است. دین اسالم 
بر صلح استوار است و با خشونت و ترور بیگانه 
است. خداوند در آیه ۱2۵ سوره نحل، خطاب به 
پیامبران فرموده است: با ظالمانی چون نمرود و 
فرعون با حکمت و موعظه نیکو سخن بگویید. 
اســالم پای بندی به اصــل را عدالت می داند و 
توصیه می کند کینه ها و عدوات ها و نفرت سبب 

خروج از عدالت انسان ها نشود.

از صفحه 53

جایگاه اقامتگاه...
1- اقامتــگاه از جمله مباحث اساســی و 

مهم حقوق بین امللل خصوصی در باب محل 

بود وباش و سکونت افراد است که مقر سکونت 

آنها را مشخص می کند.

2- اقامتگاه نشــان دهنده محلی است که 

شخص در آن حضور دارد، در صورت بروز جرم، 

مکان شخص را مشخص می سازد.

3- بر اســاس اســناد بین املللی و قوانین 

اکــرث کشــور ها، به خصــوص قانــون مدنــی 

افغانســتان، هر شــخصی بایــد از اقامتــگاه 

برخــوردار باشــد چون یکــی از لــوازم زندگی 

اجتامعی برش داشنت اقامتگاه است.

4- بــا توجــه بــه اســناد و قوانیــن اکــرث 

کشور ها، باید هر شخصی یک اقامتگاه داشته 

باشد؛ اما بعضی از کشــور ها مثل افغانستان 

تعدد اقامتــگاه را پذیرفته انــد و معتقداند که 

تغییر پذیری اقامتگاه نیز ممکن است.

5- اقامتگاه از جهــت عامل تعیین کننده 

محکمه صالح و قانــون قابل اعامل در دعوی 

و متتع افراد از حقوق و انجام تکالیف، دارای 

فایده و اهمیت است.

6- به طور کلی مــا دو نوع اقامتگاه )عام: 

خود به دو بخــش اختیاری که به اختیار خود 

شــخص اســت و اجباری که اقامتگاه دیگری 

بــر او تحمیــل می شــود و به اختیار شــخص 

نیست تقسیم می شود، خاص: یا قراردادی که 

طرفین با رضایت خود محلی را به منظور حل 

اختالفات فی مابین خود برمی گزینند ( داریم 

که در قوانین داخلی افغانســتان به رســمیت 

شناخته شده و به آن اشاره شده است.
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از صفحه ۵۵
دموکراسی و...

دارد. مدارا و نیز رعایت انصاف در مورد دیگران، 
نمونههایــي از چنین ارزشــها و شــیوههاي 
رفتاریاند. فرهنگ سیاســي دمکراتیک، مروج 
آنچنــان صورتهاي مراوده اســت که براي هر 
شــهروند امکان کنشي مســتقل مطابق اراده 
آزاد و متناسب با عالقه خود را فراهم میسازد. 
چنین فرهنگي، انسانها را به بصیرت و استدالل 
عقلي بــراي قانعکردن دیگران فــرا میخواند، 
نــه اینکه از آنان فرمانبــري از مراجع اقتدار و 
اطاعت کورکورانه و یا همرنگ جماعت شــدن 
انتظار داشــته باشــد. پایبندي به عقالنیت و 
نیــز رواداري در مقابل اعتقــادات و عالیق و 
اشکال زندگي متفاوت، روال فرهنگ سیاسي 
دمکراتیک را میسازند. در یک فرهنگ سیاسي 
دمکراتیک، هیچکس از دگراندیش و متفاوت 

بودن نسبت به دیگران بیم ندارد.
اما دژفهمي اســت اگر تصور کنیم که فرهنگ 
سیاســي دمکراتیک، همگان را بــه مهرباني 
و عشــق نســبت به همنوعان فــرا میخواند. 
چنین پنداري با واقعیتهاي ســخت اجتماعي 
ســازگار نیســت. باید یکبار دیگر تأکید کرد 
که دمکراســي بــه عنوان صــورت ویژهاي از 
همزیستي میان انسانها، معنایي جز زیستن در 
جدال و منازعه نــدارد و به این مفهوم فضاي 
آن هرگــز نمیتواند فضاي عاري از تنش و یک 
زیستجهان هماهنگ و بیدغدغه باشد. اما آنچه 
که دمکراســي را از ســایر نظامهاي سیاسي 
متمایز میکند، شــیوه حــل اختالفات جاري 
و رویکــردي ویژه براي حلوفصــل منازعات و 
تنشــهاي موجود در آن است. در یک فرهنگ 
سیاسي دمکراتیک، اختالفات و تناقضات امري 
طبیعي و خود چالشــي براي رشد و پیشرفت 
تلقي میشــوند و نــه بهانــه و انگیزهاي براي 
حذف. بنابراین اگر قرار باشد آزادي و دمکراسي 
متحقق شوند، جامعه باز، در کنار عقاید، عالیق 
و روحیــات متفاوت و متضــادي که با هم در 
جدالنــد، به فرهنــگ دمکراتیکــي براي این 
جدالها نیازمند اســت. به جرئت میتوان گفت 
که دمکراســي، تنها بر شالوده چنین فرهنگي 

میتواند استوار بماند.
بد نیست این جســتار را با سخني از گئورگ 
و  پژوهشــگر   Niebuhr Georg نیبــور 
تاریخشناس آلماني درباره دمکراسي به پایان 
بریم: »استعداد انســان براي برقراري عدالت، 
دمکراســي را ممکــن و گرایــش انســان به 

بیعدالتي، دمکراسي را ضروري میسازد«.
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موالنا جالل الدین محمد نی روزگاری گه چه؛ هنوز 
هم صلیبی اوروش لر، توگه گن اېمس ایدی. مسلمان 
لر و عیسوی مذهب لر، دین آتی گه قیلیچ کوته ریب 
بیری بیری ســی نی قان لری نــی توکر ایدی لر، 
اســالم نی ایریم فرقه لری اوز آره لری ده اوروش 
تاالن قیلیب دشمن لیک اېترایدی لر. بیرتمان دن 
شیعه لر و اهل سنت فرقه لری )حنفی لر، شافعی لر، 
حنبلی و مالکی لر( اوز ایناغه لری نی قانی گه تشنه 
ای دی لر. حنفی لر و شافعی لر اصفهان، نیشابور و 
بغداد دېک مهم شهر لرده، هردایم برفتنه و قوزغاالن 
ســالر ایدی لر. انداغ کیم مدرســه لر و کتاب لرنی 
کویدبررایدی لر. بو دینی طایفه لر کوپینڅه صوفی 
لر و فیلسوف لر نی هم یخشی کوزگه کورمس ایدی 
لر و اولرنی رنجیترایدی لر؛ شــوندی محیط ده که 
موالنا اوزی هم، فقها لر وظاهرگه قره یدیگان لرنی 
مخالفت لری دن، تینچ قالمه گن ایدی، شول داستان 
ده و اوز ســوزلش لری ده و مجلس لرده، متعصب 
لرنی انتقاد ایتدی و بو روش که نه انسانیت گه و نه 
عقل گه توغــری کېلرایدی جهل و نادان لیک دن 
تاپیلګن ایدی و پیامبر لر و انبیا لر دعوتی دن بیگانه 
ایــدی، اولرنی آچیغ صورت ده انتقاد اېتدی و پیامبر 
لر و دین لرنی بیرلیگی نی، مثال و بېلگی لر کورسه 

تیب بیان اېتدی.
گمان اېته میز موالنا اوز طریقه سی دن دفاع اېتکن 
دن سونگ و شمس تبریزی دی که بیرینچی حکایه 
ده بیان اېتکن، بو مسأله که اوشل زمان مردمی نینگ 
هر روز لیک ایش لــری بولگن اونینگ نظری گه 
کوپ اهمیتی بولگن و شول سبب دن اونی دفتر اول 
ده ایّکینچی موضوعی قرار بېرگن. موالنا نی  سوزی 
متعصب لر و قره فکر لر روش لری نی انتقادی گه، 
کوپ یاروغ و انصاف گه برابر و اونده ی کېســکین 
دور که هر هوشــی بار و نظر اېگه ســی و حقیقت 
اختره دیگن کیشی نی توجه سی نی ا وزی گه قره 
ته دی، که دین و مذهب و عقیده اوستی گه تعصب 

اېتماع، انسانیت اصولی گه ناتوغری. واوکیشی لر که 
اوز لری دعوت اېگه سی و دین لرنی مؤسسی بولگن 
لر. سوزنی ایتیش روشی و حکایه نی نقل قیلیشی 
باشی دن تا آخری گه چه انداق کیم گناه نی باشلیغ 
لر و مذهب لرنی امام لری و کوچ ایگه لری نی بوینی 
گه آرته دی، و همه خالیق نی بو بخشــش بولمه 
یدیگان گناه دن برائت بېره دی و بو حقیقت نی ببز، 
وزیرنــی الدتماغی دن و مریدلرنی عذر و زاری لری 
دن و اولرنــی اخالص لری و ایمان لری نی کوچی 
بیرتمان دن و ایّکی تمانله مه سندلر فریب قیلووچی 
وزیر تمان دن تخت گه اولتریش و عده سی نی اُمرا 
لرگه بېریشــی دن بیله آله میز. بو همه فریب لر بو 
اوچون دور که مرید لر و بیریورک پی رولر، هوش گه 
کېلسه لر که باش لیغ نی دین یولی دن و گناه سیز 
مردم نــی آلد تماغ یولی دن، آختره دی لر. وزیرنی 
کوشش لری مذهبی تعصب تأثیری نی کورسه ته 
دی که اونی اثری دن، امکانی بار بعضی کیشــی لر 
اوزلــری نی، قول و ایاغ دن و باشــقه نعمت لردن 
محروم اېتسه لر. بوخیال گه که اول دین ده که اون 
گه مخالف دورلر؛ بوزوع لیک کېلتیرسه لر. بو سوز 
تعّصب تأثیری کوچی نی یا روغ لیک بیلن کورسه ته 
دی؛ اما اونی نقصان لری نی هم کوزیمیز آلدی گه 
قویــه دی، آخر نتیجه ده وزیر اوزینی اولدیره دی و 
اونی بو ایشی کورسه ته دی که بیر تېلبه لیک قیلدی 
و اوز قولــی بیلن اوزی دن انتقام بېردی؛ تاتخت گه 
اولتیره دیگان لر، پند و عبرت آلسه لر که دین وسیله 

سی بیلن بوزوغ باش لیک و نفاق توزتمسه لر.
بو داســتان نی اصلی کوپ بی مزه دور؛ مگر موالنا 
اوز اُسلوبی گه تیه نیب اخالقی نکته لر و فلسفی و 
کالمی و عرفانی مســأله لرنی بو حکایه قالبی گه 
سیغدیریب و اون گه حکمت وعرفان دن جان بغیشله 

گن.
او نکته که اوستی گه کوپ ته یه نه دی، پیامبر لر و 
اولیا لر نی اهلل تعالی بېرله، بیرلیک لری دور. و قویی 

ده او داستان نی اونی اوزتیلی دن ایته میز:
جهود لر آره ســی ده ظالم و عیســی گه دشمن و 
عیســوی لرنی اولدیره دیگان بیر پادشاه بولگن. بو 
پادشاه که موسی و عیسی، دین لحاضی دن بیر ایدی 
لر مذهبی تعصب و کینه سی نی کوپ لیگی دن بیر 
بیری دن ایریم و بیری بیری گه مخالف اویلر ایدی 
و بو یمان خاصیت خودغرض لیک و تعصب دور که 
آدم نینــگ بصیرتی نی دوبین لیک )ایّکی ته کوره 
دیگان( کسل لیک که چالیشتیره دی؛ شونده ی که 
اگر بوکسل لیک انســان نینگ کوزی گه تاپیلسه، 
انســان آحول)بیرته نی ایکی ته کوره دیگان( دېگ 
بوله دی و هرنیرســه نی بیرته سینی ایّکی ته کوره 

دی.
بویېرده داستان گه اوخشه تیب مثال شکلی ده، احول 
شــاگرد و اوســتاذی نی مطلب نی توضیح قیلیش 
اوچــون نقل اېته دی و نتیجه آله دی که پادشــاه 
هم احول لیک اوچون، حقیقت یولی ده کّته خطالر 
اېتدی و یهود دینی دن ارقه داش لیک اېته من دېب، 
کوپ ستم کورگن و گناه سیز مردم نی قان لری نی 
توکدی. بو پادشــاه نی بیر زیرک وزیری بار اېدی و 
او بیلر ایدی که مردم نینگ ایمان و عقیده سی نی 
زوربیلن آره دن ییتیریب بولمیدی؛ بلکه تا باره کوچلی 
و محکم راق بوله دی. و مظلوم لیک اوزی، عقیده 
لرنی کوپ راق کوچه یماق سببی بولیب و کوپینچه 
مظلوم لرنی قیز یقیش سببی دور؛ شو اوچون پادشاه 
نی قانع قیلدیر دی که دزیرنی قوالغ، قول و بورنی 
نی کېّســه و اوزی نی آلدی دن سورســه و اونی، 
عیســویت دینی نی پیرولیک قیله دی دېب تشهیر 
اېتسه؛ تا او مسیحی لرنی شو نیرنگ بیلن الدتسه و 
اوز محبتی نی اولرنی یورک لری گه جای لشتیرسه. 
پادشاه شونده ی قیلدی و ترسالر اونی سېودی لر و 
اولرنی اوز تمانی گه کېلماغی دعوتی نی باشله دی، 
همــه مردم اون گه تابع بولدی لــر و او انجیل دی 
ســر لری نی و مســیحیت نی رواج لرینی او لر گه 

ظاهرپرست لر توغری 
سی ده موالنا نینگ نظری
ترجمه: عبدالحمید عاطف
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اَیترایدی؛ ولیکن اونی سوزلری ظاهر ده وعظ و تبلیغ 
ایدی، و باطن ده قرانغو لیک قپقانی ایدی؛ شونده ی 
که نفس، کوپ دقت لر مکر، یولی دن، ســالک که 
)خدانی یولی گه یوره دیگن(، ریاضت و عبادت یولی 
نی کورســه ته دی و اونی مقصدی غرور و غفلت 
اره گه کېلتیرماغی و یا عمرنی ریا و ظاهرگه صرف 
قیلیشی دور؛ شو دلیل گه صدیقه بن الیمان نفاق و 

خطر یېرلری نشانی لری نی پیام یردن سورر اید.
وزیرنی الدتماغی و مــردم نی فریب یېگنی بیردن 
موالنانی یوره گینی تیترته دی؛ چون که او کوره دی 
انسان قنچه عاجز دور و قنچه تېز الدنه دی و کوپ 
کوچ لی کیشی لر و زاهدلر، کورینه د یگان یاکورینمه 
بدیگان بیلریا بیلمسون سیلجیدی لر و توغری یول 
دن ایگری یول گه کېته دی لر. بو انســان شونچه 
کوپ تقواسی و هوشیار لیگی بیلن هم، ایچیده کی 
عامل لر تأثیری دن اوز لری نی قوتقزه آلمه یدیلر؛ 
مگر که خدا یاردم اېتسه و اونی قوتقزسه، شو اندیشه 
ســببی دن موالنا قول لری نی دعاگه کوته ره دی 
و دعا ضمنی ده نفس فریب لری بیرته ســی نی و 
اونی تاثیری نی عبادت لرگــه و یورک احوال لری 
گه ایته دی، نفس نی سیچقان گه اوخشه تیب ایته 
دی که بوغدای نی انباردن تاشییدی؛ شو اوچون او 
ینه هم خــدا گه و اونی عنایت لری گه قره یدی و 
انســان نی اویقو و آسایشی نی او حالت ده که هیچ 
قیین چیلّیک اوستی ده یوق؛ اېسی گه کېلتیره دی 
و عارف کیشــی نی حق قه فنا بولیش جهتی دن 
اویقوله گن گه اوخشه ته دی، او جهت دن که خدا 
اون گه تصــرف اېته دی و او اوزی تصّرف دن آزاد 
بولگــن و حق نی کوته ره دیگنــی دور، و اصحاب 
کهف نی مثــال کېلتیره دی؛ لېکن اونی نظری گه 
اصحاب کهف بېلگی لن گن کیشــی لر  اېمس لر 
که قرآن ده و بعضی اسالمی روایت لرده اوقی گن 
میز؛ بلکه اولرنی هر زمان ده بارلیک لری ممکن و 
قنده ی لیک لری، یاپوغ دور؛ ارچند ظاهربین کوزلر 
اولرنــی بیله آلمه یدی لر. بویېرده نظرلر تفاوتی نی 
قیســقه چه بیان اېته دی و خواهله یدی ایتسه که 
مرد خدا هردایم بار؛ لیکــن همه اونی کورالمیدی؛ 
چــون که باطن کوره دیگان کــوز لری یوق دور و 
لیلی و خلیفه قصه سی نی مثال شکلی ده کېلتیره 
دی که او لیلی نی چیرایلی کورمس ایدی؛ چون که 
مجنون گه اوخشه گن کوزی یوق ایدی که لیلی نی 
زیبا کورسه ایدی. او پَیت اویغاغ لیک و اویقونی اوز 
سلیقه سی گه قره ب تفسیر اېته دی و ناقص مردم 
نی که باطــل آرزو لرگه کیته دی لر و اصل خوش 
لیک دی بی خبرلر، اویلهیبدی اولر یاتگن بولسه لر. و 
بومورد ده بیر یاروغ تمثیل کېلتیره دی که اونی نتیجه 
سی احالم یقظه )اویغاغ لیک پیت ده پراگنده توش 
لر کورماق( نی توضیح سی و یمان آرزولرنی توجیه 
قیلیشی دور که اضغاث و احالم )حقیقت سیز توش 
کورماق لر( دور. شونده ی بو ملطلب نی بیان اېتیب 
و هر هوشیار کیشی یورگی نی اورضعیف احساسی 
دن قاقشــه ته دی و قوتیلماغ یولی نی کورسه ته 

دی. بو یولی اونی عقیده سی گه مرد خدا دن یاردم 
تیله ماغ، او دور کــه بیزنی خطا فکر و خیال لردن 
قوتقه زدی، بو قوتقزووچی کیشی شمس تبریزی و 
یا حسام الدین چلبی دور؛ لیکن حسد، بیزنی قویمه 
یدی که اولرنی تانیسگ و اولرنینگ یېتگ لری گه 
یاپییش سگ؛ شومناسب گه نېچه نکته حسد و اونی 
یمان نتیجه لری حقی ده کویله یدی؛ ولی ینه بیرامید 
اېشیگی نی آچه دی، اُول جهت دن که دل تینگری 
تعالی نینگ جلوه گاهی دور و اونی جلوه سی، آلوده 
لیک لرنــی قهر بیلن اریتــه دی. فریب قیلووچی 
وزیر هم حســود و بدسگال ایدی و اوز حسدی نی 
یمان نتیجه ســی نی کوردی و قوالغ و بورنی نی 
اوز بدسگال لیگی اوچون، قول دن بېردی؛ ینه هم 
متوجه قیلدیره دی که وزیرنینگ بورنی اوز خاصیتی 
نی قول دن بېرگن ایدی؛ چون که بورون هیدله ماغ 
مرکزی دور و وزیر حقیقت هیدی نی هیچ اسیله مه 
گن ایدی، شو او چون اَیته آله میز که وزیرنی اصل 
ده بورنــی یوق ایدی و اوبورون که بار ایدی و اونی 
قــول دن بیردی او بورون اېمس ایدی؛ بلکه بورون 
نی صورت و شــکلی ایدی. وزیر مردم نی وعظ و 
نصیحت اېتردی، عقل سیز مردم آلده نرایدی لر؛ ولی 
اوکیشــی لر که معنوی ذوق لری بارایدی او فصیح  
بیان و یخشی سوز لردن، معنانی سوزی نی و حقیقت 
دن هیچ اثر کورمس ایدی لر؛ بلکه بویلگن ســوز 
یورگ نی قرانغولیگی سببی بولر ایدی، او شونده ی 
آلتی ییل یشــه دی، مردم اونی سیوه دی و اون دن 
نجات یولی نی ایسته یدی و اوشاه بیلن یشیرونچی 
مشورت ایته دی و فساد و فتنه نقشه سی نی توزاته 
دی، آخرده، وزیر مســیحی لرنی هربیر باشلیغ لری 
گــه که اون ایّکی ته ایدی لر، ایریم طومار توزاتدی 
که هربیری سی نی مضمونی باشقه سی گه مخالف 
ایدی، بو ایریم مضمون لرنی موالنا اوزی سنه دی، 
بی شــک اون ایّکی ته امیر بو حکایت ده حوارّیین 
دن عبارت دور که ایته دی لر: اون ایّکی ته ایدی لر. 
طومار لر اول اجازه نامه و یا کرســی نامه نی انسان 
اېسی گه کېلیتره دی که، کته شیخ لر و صوفی لر اوز 
اورن باسر لری گه یازرایدی لر و حاضر هم اولرنی اره 
سی ده رواجی بار؛ بو طومار لر مثنوی نی شرحی گه 
قره گنده اون آلتی ته دور؛ ولی موالنا آچیغ صورت 
ده ایته دی که وزیر اون ایّکی ته طومار یازدی، ظاهر 
ده کورینه دی که او سنه گنده انیق بولمه گن؛ اوفقط 
خواهلــه گن اختالف وجوهی )یوزلری نی( شــرح 
اېتسه. بو اختالف لر عیسوی لرنی مذهب لری گه 
هیچ باغلیق اېمس؛ ولی مشایخ و صوفیه لرنی ایریم 
سلوک، روش و یول لری گه یقین دن ارتباطی بار.

»ادامه سی بار«
مأخذ:

1- فروزانفــر، بدیع الزمان. 1386، شــرح مثنوی 
شــریف، جزو نخستین از دفتر اول مشتمل بر شرح 
ابیــات از 1 تا 898. انتشــارات زّوار، تهران، صفحه 
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از صفحه ۴۳

حقوق بشر و ...
پیدا می کند.در پرتو امنیت است که افراد جامعه 
می توانند با اطمنان خاطر زندگی کرده و نسبت 
به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی 
خود بیم و هراسی نداشته باشد.چنان که بیان 
شد انسان دارای حیات دو گانه مادی و معنوی 
اســت، حیات مادی به جسم او مربوط می شود 
امــا حیات معنوی، در مبانــی فکری و عاطفی 
شخص در ابعاد فردی و اجتماعی به طور وسیع 

و گسترده قرار دارد. 
۱( حیات معنوی انســان : شخصیت انسان در 
حقیقت در حیات معنوی او متجلی می شــود 
و حیــات مادی او را از نظــر فردی و اجتماعی 
تحت الشعاع قرار می دهد. انسان نسبت به حیات 
معنوی خود تا آن حد حســاس است که برای 
حفظ و مراقبت از آن حتی ممکن اســت مال 
و جــان خود را به مخاطــره اندازد. حیثیت که 
مترادف آبرو، اعتبار و شــئون اجتماعی است، 
تجلی حیات معنوی افــراد در روابط اجتماعی 

تلقی می شود.
بــا توجه به اهمیت حفظ حیثیــت برای افراد، 
رهبران فکری و نهادهای مدنی جامعه مسئولیت 
دارند کــه در این مورد فرهنگ ســازی کنند. 
 همچنین دولت موظف است که از طریق وضع 
قوانین جزایی و تجهیــز مراجع قضایی، موارد 
هتــک و نقض حیثیت افراد در جامعه را از بین 

برده  یا آن را محدود کند.

منابع:
۱- هاشمی، سید حسین، حقوق بشر و آزادی های اساسی، نشر 

میزان۱۳9۱، چاپ دوم، ص۱2
2- مسایل حقوق بشــر در جهان امروز، جمعی از نوسندگان، 

تهران، شرکت سهامی انتشار، 2۰
۳- حسین هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص۱۱2

۴- مسایل حقوق بشر در جهان امروز، ص۵۱
۵- مسایل حقوق بشــر در جهان امروز، جمعی از نوسندگان، 

تهران، ۱۳8۳، شرکت سهامی انتشارص۳9 و ۵۱
۶- » یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا 
و قبائال لتعارفوا، اّن اکرمکم عنداهلل اتقیکم « از دقت و تأمل در 

این آیه کریمه چند اصل مهم به دست می آید:
یک : نفی تبعیض و تفکر نژاد گرایانه )همه انسان ها از یک زن 

و مرد آفریده شده است.(
دو : خلق نژادها و اقوام مختلف، برای شاســایی اســتعدادها و 
توانمندی های یکدیگر است؛ این امر زمانی قابل تحقق و عملی 
خواهــد بود که همه اقوام از فرصت ها و امکانات برابر برخوردار 

باشند.
ســه : این آیه کرامت انســانی را منحصر در کرامت اکتسابی 
و ارزشــی نمی داند. زیرا از این آیه اســتفاده می شود که همه 
انســان ها دارای کرامت هســتند، اما با کرامت ترین آنان نزد 

خداوند با تقوا ترین آنان است.
چهار : تقوا یک امر درونی و شخصی است که در دنیا نمی تواند 
مبنای امتیازات سیاســی و اجتماعی گــردد. بلکه در قیامت، 
مالک برتری و امتیاز انسان ها نسبت به یکدیگر می-شود. در 
دنیا مبنای حقوق سیاسی و اجتماعی کرامت ذاتی انسان است، 

قطع نظر از درجه ایمان و تقوی او.  
۷- اســماعیل، رحیمی نژاد، کرامت انسانی در حقوق کیفری، 

تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول،۱۳8۷، ص۳۱


