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س��ال پانزدهم، ش��ماره پنجم، اس��د  1396
د افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کميسيون خپرندويه ارګان

ارگان نرشاتی کمیس�یون مس�تقل حقوق برش افغانستان

ماده چهلم و یکم )قسمت سوم(

1- اگر راه حلی طبق مقررات فقره )هـ( حاصل شده باشد کمیته، گزارش خود را به شرح 
مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.

به شرح  در گزارش خود  باشد، کمیته  )هـ( حاصل نشده  راه حلی طبق مقررات فقره  اگر 
مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن مالحظات کتبی و صورت مجلس مالحظات شفاهی 

که کشورهای ذی نفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود.

برای هرموضوعی گزارشی به کشورهای ذی نفع طرف میثاق ابالغ خواهد شد.
اعالمیه های  میثاق  این  طرف  کشور  در  که  شد  خواهد  الزم الجرا  موقع  ماده  این  قرار 
پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعالمیه های مذکور توسط کشور طرف 
را برای سایر  میثاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد تودیع می شود و او رونوشت آن 
به وسیله  است هرموقع  اعالمیه ممکن  داشت.  خواهد  ارسال  کشورهای طرف میثاق 
اخطاریه خطاب به سرمنشی مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هرمسأله، موضوع یک 
اعالمیه که قباًل به موجب این ماده ارسال شده باشد، خللی وارد نمی کند. هیچ اطالعیه 
اینکه  نمی شود. مگر  پذیرفه  به سرمنشی  اعالمیه  استرداد  اخطاریه  از وصول  دیگر پس 

کشور ذی نفع طرف میثاق اعالمیه جدیدی داده باشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966
برابر با 25 قوس 1345 هـ.ش، مجمع عموی سازمان ملل متحد

وب سایت
www.aihrc.org.af

ایمیل
aihrc.media@yahoo.com  ,  magazine@aihrc.org.af

صندوق پستی
829Kabul, Afghanistan

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 اس�تاندارد چون، ش�یوه درس�ت حروف چینی 
 )word(رعایت شود و متن با فرمت ورد ،)...کمپیوتری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/سجاوندی و

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.

aihrc.media@yahoo.com :نشانی الکترونیکی ماهنماه
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جنگ، یکی از پدیده های شوم و واقعیت های تلخ زندگی بشر است؛ که در هیچ دوره تاریخی گریزی 
از آن نبوده است. پیامدهای جنگ نه تنها جان انسان ها را با خطر و مرگ روبه رو می سازد، بلکه همه 
زمینه ها و بسترهای زیست انسانی را به نابودی می کشاند. اما همانگونه که جنگ و خشونت پا به پای 
رش��د و تکامل زندگی بش��ری، چهره و نمادهای هراس انگیزی از خود نشان داده است، خوش بختانه 
جامعه بش��ری، نیز هرچند قادر نش��ده اس��ت که خود را از ناگزیری جنگ برهاند، اما از جانب دیگر 
خوش بختانه موفق ش��ده که با اندیش��ه ورزی و تدبیر تا حد امکان تمهیداتی را برای کاهش میزان و 
وسعت خشونت، و التیام زخم ها و مرارت های ناشی از آن به کار بندد. بنابراین، از پی وقوع جنگ های 
خونین، به ویژه دو جنگ ویرانگر جهانی اول و دوم، و نیز گس��ترش خش��ونت ها و منازعات مسلحانه 
داخلی کشورها در دوران معاصر، که تغییر و تحوالت اساسی را در نظام حقوق بین الملل و در عرصه 
حقوق بش��ر در پی داشت، و به منظور حمایت از انسان و کرامت انسانی و توسعه و تحکیم ارزش های 
حقوق بشری و تعهد دولت ها و کشورها به رعایت آن؛ ارزش یا مفهوم »حقوق بشردوستانه بین المللی« 
در س��اختار نظام حقوق بین الملل گنجانیده ش��د. بنابراین، »حقوق بشردوس��تانه بین المللی« یکی 
از مهم ترین  دس��ت آوردهای دیگر حقوق بش��ری اس��ت که در جهت کاهش خشونت و مهار جنگ و 
التیام نس��بی پیامدها و جراحت های ناشی از خصومت های داخلی و بین المللی به مردم غیرنظامی و 
آسیب پذیر و آسیب دیده در نظام بین المللی معاصر پذیرفته شده و همگان خود را در رعایت آن متعهد 

و ملزم دانستند. 
در واقع حقوق بین المللی بشردوستانه که به حقوق جنگ نیز معروف است، به مسؤولیت ها و حقوق 
طرفین درگیر جنگ و کش��ورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی اش��اره دارد. مهم ترین 
قوانین بین المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه چهار معاهده ژنو در سال 1949 در مورد بهبود سرنوشت 
مجروحان، بیماران نیروهای نظامی، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیرنظامی در دوران 

جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته اند.
اهمیت رعایت حقوق بین المللی بشردوس��تانه از آنجا سرچش��مه می گیرد که یکی از مؤثرترین 
ابزارهای جامعه بش��ری برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان جنگ است. با رعایت موازین 
راهبردی حقوق بشردوستانه بین المللی و ایجاد محدودیت در جنگ ها تعهد مشترک جامعه بشری را 

انسانی ساختن همه فضاها و عرصه های حیات جمعی، حتا میدان های جنگ را خاطرنشان می کند.
حال که رعایت تمام قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه الزامی  دانسته می شود، به صراحت می توان 
اظهار داشت که هرنوع عملی در ارتباط با منازعات مسلحانه داخلی و خارجی، که منجر به نقض حقوق 
بشردوستانه بین المللی شود، جنایت جنگی محسوب شده و عامالن آن باید مورد پیگرد قانونی و عدلی 
قرار گیرند. نکته مهم این است که رعایت حقوق بشر بین المللی دوستانه و مسؤولیت ناشی از نقض آن، 
ناظر بر تمام طرف های درگیر منازعات مسلحانه داخلی و خارجی است. بنابراین، آن دسته از طرف های 
منازعه که بیرون از ساختارهای دولت بوده و به عنوان گروه های شورشی در برابردولت قرار دارند، نیز 
متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه می باشند و در برابر نقض 

حقوق یادشده در محاکم صالحه پاسخگو هستند. 
بر این اساس در رویدادهای مسلحانه کشور که در یک سوی نیروهای دولت قرار داشته و در سوی 
دیگر گروه های شورش��ی مسلح، رعایت اصول و مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی الزامی دانسته 
می شود و تخطی از آن نقض صریح حقوق یادشده تلقی می گردد که باید از سوی مراجع و دادگاه های 
صالحه مورد پیگیرد قرار گیرد. بدنبال تشدید خشونت ها و تشدید جنگ در کشور و نیز ضعف نهادهای 
امنیتی و دفاعی و عدلی و قضایی، متأس��فانه موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی 
بصورت بسیار تکان دهنده افزایش یافته است. کشتار دسته جمعی غیرنظامیان در منطقه میرزاولنگ 
یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی است که توسط گروه های 
مسلح مخالف دولت بوقوع پیوسته است. برعاله اینکه این عمل یک جنایت جنگی بوده، جنایت علیه 
بش��ریت نیز محسوب می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس��تان در چنین مواردی بار بار از 
طرف های درگیر خواسته است که موازین و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت کنند و وقوع 
چنین رویدادهای تکان دهنده را مصداق بارز جنایات جنگی دانس��ته است. جنایاتی که مغایر با تمام 
ارزش های انس��انی و حقوق بش��ری و ارزش های دین اسالم می باشد. بنابراین برای پیشگیری و پایان 
بخشیدن به وضعیت نقض حقوق بش��ری، هم چنین رسیدگی به جنایات ضدبشری، التزام به رعایت 
حقوق بشر دوستانه بین المللی از جانب طرف های منازعه و نیز فعال شدن و قاطعیت نهادهای حکومتی 
و عدلی و قضایی کشور و مجامع بین المللی برای عملی شدن مفاد حقوق بشردوستانه بین المللی یک 

ضرورت اساسی شمرده می شود.

مدیرمسؤول

نقش 
حقوق بشردوستانه

 بین المللی 
در 

منازعات مسلحانه
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جګړه،دبرشدژوندبدهپديدهاوتريخواقعيتدی،چېپههيڅتاريخيدورهکېترېتېښــتهنهوه.دجګړې

پايلېيواځېدانســانانوژونددمرګلهخطررسهنهمخامخکوي،بلکېدانســاينژوندټولېزمينېاوبسرتونهله

منځهوړي.لکهڅنګهچېجګړېاوتاوتريخوايلدبرشيژونددودېاوتکاملپهبهريکېوېرهرامنځتهکړېده،

خولهښهمرغهبرشيټولنهکهپهدېنهدهبريالۍشوېچېجګړهختمهکړي،خوپهدېبريالۍشوېچېپهفکر

کولواوتدبريرسهدامکانترکچېدتاوتريخوايلدکچېدکمښتاودزخمونودټکوراولههغېڅخهدراوالړو

شويوناخوالودلهمنځهوړلولپارههڅهوکړي.پرهمدېبنسټ،دخونړيوجګړوپهپايلهکې،پهځانګړيډولدوه

ويجاړوونکېنړيوالېجګړې،اوهمدارنګهپهمعارصوختکېدهيوادونودداخيلوسلهوالوشخړواوتاوتريخوالو

پراختيا،چېپهپايلهکېيېدبنياملليلحقونوپهنظاماودبرشحقونوپهبرخهکېبنسټيبدلونونهاوتحوالت

رامنځتهشول،اولهانساناوانساينکرامتڅخهدمالتړ،دحقوقبرشيارزښتونودپراختيااوتحکيم،اودهغې

رعايتکولوتهددولتونوتعهداوژمنتياپهپار؛دبنياملليلحقونودنظامپهجوړښتکېدبنياملليلبرشدوستانه

حقونوارزښتيامفهومځایپرځایشو.دهمدېلهمخې،»بنياملليلبرشدوستانهحقونه«يوهبلهحقوقبرشي

الســتهراوړنهدهچېدتاوتريخوايلدکمولو،دجګړېدمهارولواودهغېدپايلواوزخمونونســبيټکور،چېد

داخيلاوبنياملليلخصومتونوڅخهعاموغرينظاميخلکواورضرمنونکواورضرليدونکوتهرسيديل،پهمعارص

بنياملليلنظامکېمنلشویاوټولوځاندهغېپهرعايتولوملزمګڼلیدیاوورتهژمندي.

پــهواقعيــتکېبرشدوســتانهبنياملليلحقونــهچېدجګړېپهحقونوهممشــهوردي،دجګــړېدلوريو

مسووليتونه،حقوقاوبېپرېهيوادونه-پهځانګړيډولدغرينظاميافرادواړوند-رانغاړي.پربرشدوستانهحقونو

حاکمترټولومهمبنياملليلقواننيپه1949کالکېدژنيوڅلورمعاهدېدي،چېدټپيانو،دنظاميځواکونو

دناروغانو،دجګړېلهبنديانورسهدچلنداودجګړېپرمهالدغرينظاميانودمالتړپهاړهدي،اوتردېمهاله

نږدېټولهيوادونهوررسهيوځایشويدي.

دبنياملليلبرشدوستانهحقونودرعايتاهميتلههغهځايهرسچينهاخيلچېدادجګړېپرمهالدانسانانو

دکرامتساتنېدتضمنيلپارهدبرشيټولنېلهترټولواغېزمنواوزاروڅخهدي.دبنياملليلبرشدوستانهحقونو

دعميلموازينوپهرعايتاوپهجګړوکېدمحدوديتونوپهرامنځتهکولورسهدبرشيټولنېګډتعهددټوليزژوند

ټولېفضاوېاوبرخېانساينکوي،حتادجګړېډګرونه.

اوسچېدبرشدوســتانهحقونواړونددټولوقواعدورعايتالزاميګڼلکيږي،پهرصاحترسهويالیشو،هر

ډولعملچېدداخيلاوخارجيوســلهوالوشــخړواړونددبنياملليلبرشدوســتانهحقونودنقضسببيش،

جنګــيجنايتشــمېرلکيږياوعامالنيېبايدترقانويناوعديلتعقيبالنــدېونيوليش.مهمټکیدادی

چېدبنياملليلبرشدوستانهحقونورعايتاودهغېلهنقضڅخهراوالړېدونکیمسووليتدداخيلاوخارجي

وسلهوالوشخړوټولواړخونوتهراجعدی.ځکهخو،دشخړېهغهاړخونهچېددولتلهجوړښتونودباندېدياو

دشوريشډلوپهنومددولتپروړاندېوالړدي،همدوسلهوالوشخړوپهبهريکېدبرشدوستانهحقونوپهرعايت

ملزمدياوديادوحقونودنقضپروړاندېپهصالحومحکموکېځوابورکوونکيدي.

پرهمدېبنسټ،دهيوادپهوسلهوالوپېښوکېچېپهيواړخکېيېددولتځواکونهدياوپهبلاړخکې

يېنورېباغيوسلهوالېډلېدي،دبنياملليلبرشدوستانهحقونوداصولواومقرراتورعايتالزاميګڼلکيږي

اولههغېڅخهرسغړونهديادوحقونورصيحنقضګڼلیيش،چېبايددصالحومراجعواومحکمولهخواتعقيب

يش.پههيوادکېدتاوتريخوالواوجګړېدتشديداوهمدامنيتي،دفاعياوعديل،قضاييبنسټونودکمزورۍ

لهامله،لهبدهمرغهدبرشدحقونواودبنياملليلبرشدوستانهحقونودنقضمواردپهټکانورکوونکيډولزيات

شويدي.پهمريزاولنګسيمهکېدغرينظاميانوډلهييزهوژنهدبرشدحقونواودبنياملليلبرشدوستانهحقونو

دنقضيوهښکارهپېښهدهچېددولتدمخالفووسلهوالوډلولهخواپېښهشوېده.رسبېرهپردېچېداعمل

يوجنګيجنايتو،برشيتضدجنايتهمګڼلکيږي.دافغانســتاندبرشيحقونوخپلواککميســيونپهڅو

مواردوکېبيابيالهښکېلوغاړوغوښتيديچېدبنياملليلبرشدوستانهحقونوموازینرعايتکړياودداډول

ټکانورکوونکوپېښوپېښېدليېدجنګيجنايتونوښکارهمصداقبليل.هغهجنايتونهچېدټولوانسايناوحقوق

برشيارزښتونواوهمدارنګهداسالمدمبنيديندارزښتونوخالفدي.

پرهمدېبنســټ،دبــرشيحقونودنقضدغهوضعيتتهدپایورکولواووقايــېلپاره،برشضدجنايتونوته

رسيدګي،دشخړوداړخونولهخوادبنياملليلبرشدوستانهحقونودرعايتولوالتزام،اوهمدارنګهدبنياملليل

برشدوستانهحقونودمفادودعميلکېدولپارهدهيواددحکومتياوعديل-قضاييبنسټونواوبنياملليلبنسټونو

فعالېدلاوقاطعيت،يوهبنسټياړتياګڼلکيږي.

مسؤولمدیر

په وسله والو 
شخړو کې 
د بني املليل 
برشدوستانه 
حقونو نقش
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قـاچـاق انسـان
 جرمی که از کودکان و 
جوانان قربانی می گیرد
حسین سیرت

برای رسیدن به مقصد مجبور بودیم چندین 
روز در کوه ه��ای صعب العبور ترکی��ه پیاده روی 
کنیم. راهی را که می پیمودیم بس��یار دشوارگذر 
و خطرناک بود. برف و س��ردی به حدی بود که 
گاهی کرخت می شدیم. با آن هم راه می پیمودیم 
تا خودرا به مقصدی که داشتیم برسانیم. گرسنگی 
و تشنگی گاهی سخت آزاردهنده بود. در مسیر 
راه ن��ه بازاری بود و نه هم آبادی. قاچاقبران ما را 
از مس��یرهایی می بردند که قابل دید نباشد. در 
آن کوه ها هیچ کس��ی به داد ما نمی رسید. هر که 
توان رفتن داشت می رسید و هر که نمی توانست 
می مرد. یکی از همس��فرهایم به دلیل سردی در 
کوه ه��ای ترکیه جان س��پرد. وضعیت به حدی 
خراب بود که حتا برادرش نتوانس��ت با او کمک 
کند. وقتی به ترکیه رس��یدیم امی��دوار بودم که 
می توانم مانند دیگران خود را به اروپا برسانم. اما 
گویا سرنوش��ت چنان نبود. بعد از دو روز پولیس 
ترکیه مرا بازداش��ت کرد و دوباره به ایران رد مرز 

شدم. 
آنچ��ه را خواندید سرگذش��ت ش��فیق اهلل 
ی��ک مهاج��ر افغان در ایران اس��ت که توس��ط 
قاچاقبران ای��ران به ترکیه رفته ولی نتوانس��ته 

اس��ت که به مقصد اصلی اش یعنی اروپا برس��د. 
ش��فیق اهلل می گوی��د: »قاچاقبران دارو ن��دارم را 
گرفتند.« براس��اس اظهارات ای��ن قربانی قاچاق 
انس��ان، قاچاقبران مهاجرین با مهارت هایی که 
دارند، جوانان را تش��ویق می کنند ت��ا از راه های 
غیرقانونی به کش��ورهای دیگر سفر کنند و خود 
را به اروپا برسانند در حالی که هیچ ضمانتی برای 
رسیدن به مقصد وجود ندارد و هیچ کسی در برابر 
مصارف هنگفت چنین سفرهایی پاسخگو نیست. 
ش��فیق اهلل نمونه ای از قربانیان قاچاق مهاجران 
است که با وجود خطرهای زیاد و مصرف هنگفت 
پول، نتوانسته  است به هدفش برسد. در سال های 
۲۰14 و ۲۰1۵ ده ها هزار ش��هروند افغانس��تان 
ملکیت های شان را فروختند و کشور را به مقصد 

رسیدن به کشورهای اروپایی ترک کردند. 

قاچاق انسان و پیامدهای آن 
براساس گزارش های جهانی، در هر ۳۰ ثانیه 
یک نفر قربانی قاچاق انس��ان می شود. در قانون 
مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعریف 
مشخصی از قاچاق انسان ارایه شده است. براساس 
این قانون اس��تخدام، تحت تس��لط ق��رار دادن، 

انتقال، حمل و نقل و نگهداری یا دریافت شخص 
اس��ت که منظور آن بهره کشی می باشد. در این 
قانون شیوه های از آن برای قاچاق انسان استفاده 
می ش��ود نیز توضیح داده ش��ده اس��ت چنانچه 
اختطاف، حیله و فریب، سوء استفاده از نفوذ، سوء 
استفاده از آسیب پذیری یا مجبوریت، پرداخت یا 
دریافت پول به منظور کسب منفعت عملکردهایی 

است که قاچاق انسان به حساب می آید. 
گزارش هایی که در رابطه به قاچاق انسان در 
افغانستان نشر شده، حاکی از آن است که کودکان 
و جوانان بیشترین قربانیان قاچاق انسان هستند. 
کودکانی که از جوامع فقیر قاچاق می ش��وند در 
کارگاه ه��ای قالین بافی، داش های خش��ت پزی، 
منازل مسکونی، بهره کشی جنسی، گدایی، قاچاق 
مواد مخدر به بیرون از مرز ها و هم چنین به عنوان 
کمک راننده موترهای باربری در افغانستان، آسیای 

میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می شود.
از س��وی دیگر قاچاق انس��ان تفاوت هایی با 
قاچاق مهاجران دارد. هدف اصلی قاچاق انسان، 
بهره کشی تجارتی و جنس��ی گفته می شود که 
مفهومی جداگان��ه از انتقال مهاجران غیرقانونی 
دارد. گزارشی که در رابطه به قاچاق انسان توسط 
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وزارت خارجه امریکا منتشر ش��ده حاکی از آن 
اس��ت که ش��ماری از جوانان افغان در سال های 
اخیر با پرداخت پول و به صورت غیرقانونی وارد 
یونان شده اند و در آن کشور به دسِت قاچاق چیان 
جنسی افتاده اند. یافته های گزارش نشان می دهد 
ک��ه ش��ماری از قاچاقبران در کش��ور مقصد، از 
پناهجویان افغان برای کار اجباری و  تن فروشی 
استفاده می کنند. این گزارش افزوده که شماری 
از زن��ان و دختران افغان، به خص��وص در ایران، 
پاکس��تان و هند، مجبور به تن فروشی و کار در 

خانه های مردم می شوند.
بسترهای داخلی 

ناامن��ی، فقر و بیکاری دالیل اصلی مهاجرت 
و زمینه ساز قاچاق انسان است. این عوامل سبب 
شده است تا جوانان نسبت به آینده ناامید باشند و 
برای رسیدن به زندگی آرام تر و بهتر ، راه های فرار 
از کشورشان را جستجو کنند. مهاجرت افغان ها 
در سال ۲۰14 پس از آن افزایش یافت که طالبان 
توانستند ولسوالی ها و حتا مراکز والیات را سقوط 
دهند و برخی از شهرهای کالن را محاصره کنند. 
افزایش جنگ و ناامنی، امید به آینده را کمتر کرد. 
براساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 
تنها در س��ال ۲۰1۵ بیش از ۲۵۰ هزار شهروند 
افغانس��تان در کش��ورهای اروپایی درخواس��ت 

پناهندگی داده اند. 
بی��کاری یک��ی از دالیل دیگ��ر روی آوردن 
افغان ها به مهاجرت اس��ت. پس از س��ال ۲۰14 
جامع��ه جهانی کمک های��ش را به افغانس��تان 
کاه��ش داد و فرصت ه��ای کاری و اقتصادی از 
مردم افغانستان گرفته شد. صدها پروژه انکشافی 
در سراس��ر افغانستان متوقف گردید و کارگرانی 
ک��ه در این پروژه ها مص��روف کار بودند و درآمد 
داشتند، بیکار شدند. با قطع پروژه های توسعه ای، 
کارگرانی که به لش��کر بیکاران افزوده شد، راهی 
جز بیرون رفتن از افغانستان و رسیدن به بازارهای 
کار جهانی نداش��تند. این موضوع زمینه را برای 
قاچاقبران انسان فراهم کرد تا فعال تر از گذشته 
دست به کار شوند و از نیروی بیکار جامعه افغانی 

برای قاچاق استفاده کنند و از آن سود ببرند. 
براساس آمار کمیس��اریای عالی پناهندگان 
س��ازمان ملل متحد، ۲.۶ میلی��ون افغان در ۷۰ 
کشور دنیا مهاجر هستند و از هر پنج مهاجر، یک 
تن افغان می باشد. 9۵ درصد مهاجران افغان در 
پاکستان و ایران به سر می برند چنانچه در حال 
حاضر 1.۵ میلیون نفر در پاکستان و حدود یک 

میلیون دیگر در ایران مهاجر ند. 
قاچاق انسان جرم است

تا سال 1۳9۵ افغانستان هیچ قانونی در مورد 
مبارزه با قاچاق انس��ان نداش��ت. سیل گسترده 
مهاجرت افغان ها، دس��ت داش��تن ش��بکه های 
قاچاق انسان در مهاجرت های غیرقانونی و غرق 
شدن پناهجویان در آب های مدیترانه، حکومت 
افغانستان را زیر فش��ار قرار داد تا بر طرح قانون 

مبارزه با قاچاق انسان کار کند. این قانون به تاریخ 
دهم دلو 1۳9۵ نافذ شد.

قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، 
جزاهای متفاوتی را برای جرم قاچاق انسان تعریف 
کرده است. چنانچه در ماده دهم این قانون آمده 
است: »مرتکب جرم قاچاق انسان حسب احوال 
به حبس طویل که از هش��ت سال بیشتر نباشد 
محکوم می گردد.« اما در صورتی که قربانی قاچاق 
انسان زن و کودک باشد، جزای مجرم بیشتر گفته 
شده است. ماده دهم جزء دوم می گوید: »هرگاه 
مجنی علیه طفل یا زن باشد یا در عمل رقصاندن 
م��ورد بهره برداری قرار گرفته باش��د، مرتکب به 

حداکثر مجازات محکوم می گردد.«
براس��اس قانون مب��ارزه با قاچاق انس��ان در 
صورتی که قاچاقبر مرتکب تجاوز جنسی شود، 
جزای سنگین تری خواهد دید. در این قانون آمده 
اس��ت: »درصورتی که قاچاقبر انس��ان با مجنی 
علیه مرتکب فعل زنا یا لواط گردیده باش��د، در 
صورت ع��دم موجودیت ش��رایط تطبیق جزای 
حد، به حبس طویل بیش از 1۲ س��ال محکوم 

می گردد.«
قانون مش��خص کرده در صورتی که قربانی 
مورد بهره کش��ی جنس��ی قرار گرفته یا در تهیه 
تصاویر یا فلم های غیراخالق��ی )پورنوگرافی( از 
وی استفاده شده باشد، قاچاقبر به حداکثر حبس 
طویل محکوم می گردد. براس��اس این قانون در 
صورت��ی که یک یا چند عضو بدن قربانی قاچاق 
قطع و به فروش رسیده باشد، قاچاقبر به حبس 
طویل بیشتر از 1۲ سال محکوم می شود ولی اگر 
قطع عضو سبب مرگ قربانی قاچاق شده باشد، 

قاچاقبر به جزای اعدام محکوم می  گردد. 
براساس قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق 
مهاجران، کسی که دست به قاچاق مهاجران بزند، 
به سه سال حبس محکوم می شود. در این قانون 
تصریح شده است که کسی جرم قاچاق انسان را 
سازماندهی کرده و یا دیگران را به سازماندهی آن 
واداشته باشد، به حبس متوسط محکوم می شود. 
درصورتی که قاچاق انسان توسط یک جنایتکار 
صورت گیرد، سردس��ته گروه به حداکثر حبس 

محکوم می گردد. 
حکومت افغانس��تان به این باور اس��ت که از 
طریق بازداشت قاچاقبران و محاکمه آن ها مبارزه 
با قاچاق انسان ناممکن اس��ت. باورها این است 
که قاچاق انس��ان عوامل دیگری دارد که باید با 
آن ها مبارزه شود. مقام ها در حکومت افغانستان 
گفتند تا زمانی که جنگ و فقر وجود داشته باشد، 
پدیده قاچاق نیز وجود خواهد داش��ت. اما آن ها 
تاکید کردند که بهتری��ن راه حل پایان دادن به 
قاچاق انس��ان، بلندبردن آگاهی مردم از خطرات 
و ضررهای قاچاق اس��ت. مشکل اصلی این است 
که شبکه های قاچاق انسان در جامعه بسیار فعال 
عمل می کنند و جوانان را به رفتن به کشورهای 
دیگر تش��ویق می نمایند. اما در مقابل حکومت 

افغانس��تان برنامه های کافی برای آگاهی دهی به 
م��ردم ندارد تا جوان��ان را از خطرها و پیامدهای 

زیانبار مهاجرت های غیرقانونی آگاهی دهد. 
کارکرد حکومت

افزای��ش قاچاق انس��ان و تلفاتی که متوجه 
ش��هروندان افغانستان شده اس��ت، حکومت را 
واداش��ت تا قدم های جدی تری ب��رای مبارزه با 
قاچاق انسان بردارد. حکومت افغانستان با ایجاد 
کمیس��یون عالی مبارزه با قاچاق انسان، تالش 
کرده اس��ت تا زمینه مجازات قاچاقبران انس��ان 
فراهم ش��ود و در این راس��تا کارهای جدی تری 

صورت گیرد. 
وزارت مهاجری��ن و ع��ودت کنن��دگان نیز 
می گوید برنامه هایی را برای آگاهی دهی به مردم 
روی دست گرفته و از طریق چاپ و نشر بلبوردها، 
شهروندان افغانس��تان را از خطرها و پیامدهای 
مهاجرت های غیرقانونی آگاه می س��ازد. حفیظ 
اهلل میاخیل یکی از سخنگویان وزارت مهاجرین 
و عودت کنندگان گفت که این وزارت ها با تهیه 
و نش��ر پیام های رس��انه ای، از پیامدهای ناگوار 
مهاجرت ه��ای غیرقانون��ی برای م��ردم آگاهی 

می دهد. 
به گفته آقای میاخیل پیش از این که قانون 
مبارزه با قاچاق انس��ان تصویب شود، شبکه های 
قاچاق انسان در والیات ننگرهار، هرات و نیمروز 
بسیار فعال بودند و قانونی برای پیگیری و مجازات 
آن ها وجود نداشت اما با تصویب شدن این قانون، 
حکومت می تواند قاچاقبران انسان را مورد پیگرد 
قرار دهد. ازسوی دیگر براساس گزارش کمیسیون 
عالی مبارزه با قاچاق انسان، در یک سال گذشته 

۲۰ شبکه قاچاق انسان متالشی شده اند. 

گزارش هایی که در رابطه به 
قاچاق انسان در افغانستان 
نرش شده، حاکی از آن است 

که کودکان و جوانان بیشرتین 
قربانیان قاچاق انسان هستند. 

کودکانی که از جوامع فقیر 
قاچاق می شوند در کارگاه های 

قالین بافی، داش های 
خشت پزی، منازل مسکونی، 

بهره کشی
جنسی، گدایی، قاچاق 
مواد مخدر به بیرون از 
مرز ها و هم چنین به عنوان 
کمک راننده موترهای باربری 
در افغانستان، آسیای میانه، 
اروپا و جنوب آسیا استفاده 
می شود.
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د ځوانانو رول
همدا نن

نرصت الهام

داخــرهډېــرهکيــږيچــېراتلونکید

ځوانانــودی،خوولېنــندځوانانونهدی؟

افغانســتانيوځوانهيواددی،چېاکرثيت

يــېځوانــانتشــکيلوي،دملګــروملتونود

نفوســودبودجېدفرتUNFPAدمعلوماتو

اودنفوسوداحوالوثبتولوعموميرياستد

شــمېرولهمخېدافغانستان63فيصدهيې

له25کمعمرلرونکيځوانانتشکيلوي،خو

ځوانانــوتهڅنګهچېپــکاردهخپلرولنه

دیورکړلشــوی،بلکېپهروانوناخوالوکې

تــرټولوډېرځوانانديچېقرباينکيږياو

لهبېالبېلوستونزورسهالسوګريواندي.

ډېــریمهالپهدولتيکچــهدځوانانواو

دزوړنســلمامورينوترمنځديوډولتقابل

څرکهممحسوسدیاودحکومتيمقاماتو

پهڅرګندونــوکېلهورايهښــکاري.دادارو

ځوانــول،دځوانانوګامرنــهاولهدېالرېد

اداريسيســتمونومډرنکولهغهڅهوچې

عماًلډېرپامورتهنهدیشوی.

ځوانــاندولتتهدالرېموندلواودندې

پــهبرخــهکېخوراســتونزېلــرياوالزمې

زمينېنهشــتهچــېدولتته-پــهځانګړي

ډولدتصميــمنيوونکوپهحيــث-الرهپيدا

کړي،پهدولتکېدځوانانولهګامرلکېدو

ورهاخــواهــمدهيوادعمومــيوضعيتپه

ځانګړيډولامنيتيوضعيتپهکايفاندازه

دډاډوړنهدی،چېځواناندخپلونوښتونو

اومفکورودعميلکولواوکارکولولپارهالزم

رشايــطومومي؛ځکهخوډېریځوانانياپه

خطرناکوالرواروپاييهيوادونوتهدتښــتېدو

هڅــهکوي،يوهبرخهزدهکــړيځوانانچې

خپــلژوندپــهخطرکــېوينيلــههيواده

تښــتي،اوياهمپهنــوروخطرناکوالرومزل

کولوتهاړوزي.

دزدهکړواوتحصيلپهبرخهکېدځوانانو

ســتونزې،دښوونيزوبنسټونوټيټکيفيتاو

دځوانانــواقتصاديوضعيــتچېډېریيې

نيشکوالیخپلوزدهکــړوتهادامهورکړي.

همدارازټولنيزېســتونزې،دوداودســتور،

لکــهدوادهاوګډژوندپهبرخهکېدځوانانو

ستونزې،لوړولوراواجباريودونه...

دولــتدځوانانودګډوناوجلبپهنامه

ډېــرپروګرامونهاوکنفرانســونهجــوړکړي،

نهادونهاوادارېهمپهدېبرخهکېشــته،

خــودځوانانــودګډوناوهغــویتهدنقش

ورکولوپهبرخهکېدپاموړپرمختګنهليدل

کيږياوالهمځوانانګيلهمنبريښي.

دعمــلدمــيلپروګــراماوبيــادافغان

دولــتداړونــدوادارواودUNFPAلهخوا

دځوانانــوميلپاليــيهغهڅهديچېپه

ځانګــړيډولداطالعاتوفرهنګوزارتد

ځوانانومعينيتيېدخپلوالســتهراوړنواود

ځوانانوپهبرخهکېدتررسهشــويوفعاليتونو

اواقداماتوپهرسکېيادونهکوي.

داســرتاتيژيپــهبېالبېلــوبرخــوکېد

ځوانانــودظرفيــتجوړونــې،دځوانانــود

ټولنيــزوســتونزواوفعاليتونــو،درهرۍد
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وړتيــاووروزل،ځوانانــورسهدکارپــهايجاد

کېمرســتهکول،اوورتهموخېتعقيبوي.د

دېپينځهکلنېسرتاتيژۍلهمخېدملګرو

UNFPAملتونــودنفوســودبودجــېاداره

ژمنــهدهچــېدپينځوکلونوپــهبهريکېد

ځوانانــواړونددپروګرامونودپرمخبېولولپاره

82ميليونــهډالربودجهبرابرهکړياوپهدې

برخهکــېدپروګرامونواوپــروژومايلمالتړ

وکــړياودپروګرامونــوپهپــيلکولو،تنظيم

اوشــفافيتکېمرســتهوکړي.UNFPAبه

همــدارازلهاړونــوادارواودپروګرامونوپيل

کوونکورسهلهنږدېګډکارکوي.

داطالعــاتوفرهنــګوزاراتدځوانانو

معينيــتهمديادېســرتاتيژۍپهرامنځته

کېدوخوښــيښــودلېاودايــېخپلهلويه

الستهراوړنهبللې.ديادمعينيتمعنيکامل

ســاداتدځوانانودورځېپهمناسبتخرو

کــېوييل،چــېدځوانانــومعینــتلپارهد

پنځــهکلنېســرتاتیژۍ،دځوانانوپارملان،

پههــروالیتکېدځوانانودفدراســیونونو،

دځوانانــوڅارنــدوی،دمتخصصــوځوانانو

لپــارهدډیټابیــساودځوانانــودروغتیايي

مشــوريتمرکزجوړولاودغهرازدبېوســه

ځوانانولپارهدوړیــازدهکړوامکاناتوبرابرول

اودځوانانودســیايسپوهــېدلوړولولپاره

دســیايسبحثونورامنځتهکولدځوانانود

معينيتمهمېالستهراوړنېدي.

دميلوحــدتحکومتمرشانودځوانانو

درولاوهغویتــهدځانګړېپاملرنېاړوند

لهلومړيرسهډېرېوعدېکړېوې،اواوس

همدميلوحــدتحکومــتځوانانوتهدال

ډېروفرصتونودورکولواوپهبېالبېلوبرخوکې

دځوانانــودظرفيتلوړلوپهبرخهکېدکار،

اونــوروبېالبېلواقداماتوبېلګېوړاندېکوي

اوتاکيدکويچېدځوانانودرولپياوړتيااو

دهغویدستونزودهواريلپارهپرخپلوکړو

ژمنووالړدي.

ولسمرشغنيدزمريپر28مهدځوانانو

دنړيوالېورځېپهمناســبتدارګپهسالم

خانهماڼــۍکېجوړېشــوېملانځغونډې

تــهپهخــروکېوويــل،چېډېرهســيايس

پانګهيېپهاداروکېدځوانانوپهاســتخدام

لګولې،ولسمرشوييل،چېزهدځواننسل

تــرمنځداړيکوُپليم،اوځواناننندهيواد

داداروپهرسکېدي.

ښــاغيلغنــيويــيلچــېنــهيواځــې

راتلونکــی،بلکېهمداننپــهځوانانوپورې

تړلــی،پهراروانوبدلونونوکــېبهپهمنځنۍ

کچــهدنويووزيرانوعمــر37کالهوي،اوپه

تېــرودوهنيموکلونوکېدافغانســتانميل

ادارهشپږکالهځوانهشوېده.

ولسمرشغنيځواناندهيواددراتلونکي

معــامرانوبلــل،اوپــهامنيتــياودفاعــي

ځواکونوکېيېدځواننســلدګډونمننه

وکړه.

ولســمرشهمدارازپــهامنیتياودفاعي

ځواکونو،پــهځانګړيډول،ميلدفاعوزارت

کېاصالحاتوتهپهاشــارېوویل،ميلدفاع

وزارتکېنسيلتغیرراغيلدياونوربهدلته

تضادنهوي،بلکېدپخوايناونوينسلتر

منځبههمغږيوي،اوددواړونسلونوترکیب

بهستاسودامنیتموجبيش.

ولسمرشځوانانوتهدکارموندنېپهبرخه

کېوویل:دوواونیوپورېبهدملکيخدمتونو

5000بســتونهاوتریوېمیاشتېپورېبهد

ښوونکو8000زرهبستونهاعالنيشچېپه

پورهشــفافيتبهعميليش.ولسمرشهمدا

رنګهدکانکوردپروســېپــهاړهوويلچېدا

پروســهبهپهبنســټيډولبدلــونوکړي،او

ددغېپروســېلومړیګامچېشفافيتو،

تامنيشویدی.

ښــاغيلغنيپهراتلونکيکېدزدهکړو

پهسيســتمکېدبنسټيزوبدلونونوخرههم

وکړهاوويــېويلچېدزدهکړونصابميل

بحثغواړي.ولســمرشلهځوانانووغوښــتل

چېپــهدېبرخهکېخپلوړانديزونهوررسه

رشيککړي.

ولســمرشلهځوانانوغوښتنهوکړهچېد

کابينېغونډوتهخپلاســتازيراوليږياود

حکومتکارونهلهنږدېوڅاريچېجمهور

رئيسڅــهکوي.هغهزیاتهکــړه،چېغواړم

تاســېدواضحمیکانیزملــهالرېدکابینې

ناســتوتــهخپــلاســتازيواســتوئ،څود

حکومتکارونهلهنږدېوڅارئ.ولسمرشدا

هموويــل،چېکابینهبهلهدېوروســتهپه

هروڅلورومیاشتوکېیوځلدځوانانواړوند

موضوعاتوباندېبحثولري.

ديادونــېوړدهچــېدزمــريپر19مه

ولســمرشغنــيپــهارګکــېدځوانانوپه

اړهلــهخپلوســالکارانواوداړونــدواداروله

اســتازورسههمغونډهوکړه،دهغوینظرونه

يېواورېدلاوسپارښــتنهيېوکړهچېدغه

نظرونهمنســجميشاودځوانانوغوښتنواو

پوښــتنوتهمناســبځوابونهورکړليش،څو

پــهبېالبېلوبرخوکېدځوانانودحضورلپاره

مناسببسرتبرابريش.

پــهافغانســتانکــېدملګــروملتونــود

مرســتندويهپالوي)يوناما(همپهافغانستان

کېدځوانانوپرلهپسېهڅېهيلهبښونکې

بللېدياووييليېديچېسږکالملګرو

ملتونــودځوانانــونړيوالــهورځدشــخړود

مخنيوي،ټولنيزعدالتاوپايدونکېســولې

پــهبرخوکېدځوانانودفعالرولملانځنې

تهځانګړېکړېده.

دافغانســتانلپــارهدملګــروملتونــود

رسمنــيشځانګړياســتازياوديونامامرش

تداميچــيياماموتووييلچېافغانســتاند

نړۍدويمځــوانهيواددیاوافغانځوانانو

دتاوتريخــوايل،جګړېاوقومــياومذهبي

وېشپــروړاندېخپلغږونهپورتهکړيدي،

ځوانــاندافغانســتاندپخوانيوســتونزوور

هاخواليدلوریلــرياوټولپاميېدهيواد

پهراتلونکيدی.

ښــاغيلیاماموتــوهیلــهښــودلېچــې

راتلونکــوټاکنوکېبهتــرنیامييزیاتهبرخه

اخیستونکيځوانانوي،نوموړيدښوونېاو

روزنــېپهبرخهکېدهڅوپهدوهچندهکولو

ټینګارکــړیاودحکومتپهتصمیمونوکې

دځوانانودرشیکولوپهخاطریېدولسمرش

غنيهڅېستايلېدي.

همدارنګــهدافغانســتاندســولېعايل

شــوراوييلچېځوانانيېدســولېپهبهري

کــېرشيککړيدي،څودســولېفرهنګ

پــهرامنځتهکولوکېخپــلنقشولوبوي.د

سولېعايلشورامرستيالمولويعبدالخبري

اوچقونځواناندجګړېپهدواړوغاړوکېد

جنګيماشنيمهمعنارصبليل.

ښاغيلاوچقونهمدارازځواناندجنګ

اوخشــونتاصــيلقربانیــانبلــيلچــېد

دښمنلهخوادوسیلېپهتوګهاستعاملېږي.

دنوموړيپهوينا،دځوانانویومشــوريتبورډ

جوړويچېســولېتهلهعالقهمندوځوانانو

رسهبــهپهکېمشــورېکېږي،دغــهرازبه

خپلفعالیتونهوالیتونوتهپراخوي،چېمهم

نقشبهپهکېدځوانانووي.

نوموړيډاډورکړچېټولفعالیتونهبهله

ځوانانورسهپههمغږۍمخېتهوړي.
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روند مهاجرِت مردِم افغانستان به کشورهای 
بیگانه خصوصاً دو کشور ایران و پاکستان پدیده 
پرپیش��ینه ای اس��ت و از س��ال ها به این طرف 
جریا ن داشته است. این روند حتی در رژیم های 
س��ابق نیز وجود داشته اس��ت، ولی با کودتای 
رژیم کمونسیتی و شروع جنگ های داخلی در 
کشور ماهیت و کیفیت آن از نظر کمی و شکلی 
تفاوت پیدا کرد. در حالی که در زمان رژیم های 
ظاهرخان و محمدداوود بیشتر مردم افغانستان 
برای کار به کش��ورهای هم سایه می رفتند، ولی 
با شروع جنگ های داخلی در کشور بیشتر این 
مهاجرت ها ش��کل سیاس��ی و امنیتی به خود 
گرف��ت. این روند ت��ا زمان رژیم طالب��ان ادامه 
داش��ت؛ تا این که حادثه یازدهم سپتامبر اتفاق 
افتاد و تغییرات سیاسی و ثبات و امید سیاسی 
نسبی در کشور به وجود آمد. این امر باعث شد 
ک��ه روند مهاجرت کند و حتی متوقف ش��د. با 
وجود این یک چی��ز ادامه پیدا کرد؛ بی کاری و 
فقر. بر اثر این دو عامل بیشتر جوانان هم چنان در 
مسیر ایران و بعضی کشورهای دیگر برای یافتن 
کار و معیشت سرگردان بودند. خصوصاً در این 
ده سال اخیر مهاجرت و خروج افغان ها، خصوصاً 
جوانان و اطفال به صورت قاچاق از کشور افزایش 

چشمگیر و خطرناکی به خود گرفت.
هرچه که روند مهاج��رت به صورت قاچاق 

سرابی
که به گرداب 
می رود
)گزارشی درباره قاچاق انسان در افغانستان(

عبدالواحد  رفیعی

افزایش پیدا می کند به هم��ان میزان تبعات و 
حوادث ناگوار ناش��ی از این روند نیز گریبان گیر 
جوانان و نوجوانان جویای کار می شود. در چند 
س��ال اخیر و بر اث��ر این مهاجرت سیل آس��ای 
جوانان به کش��ورهای بیگانه، بازار قاچاق انسان 
و خصوص��اً اطفال نیز گس��ترش یافت و به یک 
اپیدمی خطرناک تبدیل گشت، که این موضوع 
مایه نگران��ی نهادهای حقوق بش��ری از جمله 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شد. در 
پ��ی این نگرانی بود که از چندین س��ال به این 
طرف کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان 
با اس��تقرار تیم های نظارتی در نقاط مرزی هم 
س��رحد با دولت ایران، در اس��الم قلعه و زرنج، 
نظ��ارت دایمی خ��ود را از وضعی��ت و جریان 
اخراج مهاجرین از ایران شروع کرد و به صورت 
دقیق و از نزدیک بر وضعیت مهاجرین رد مرزی 
خصوصاً قضایای خاصی که نقض حقوق بشری 
افراد به ش��مار می رود نظارت  کنند. در میان رد 
مرزی های برگشته از ایران تعداد زیادی را اطفال 
و زنان تش��کیل می دهند که بدون سرپرس��ت 
رد مرز می شوند و با آمدن به خاک افغانستان با 

مشکالت زیادی دست به گریبان می شوند. 
ش��یوه کار کارمن��دان نظارتی کمیس��یون 
مس��تقل حقوق در مرز به گونه ای است که در 
میان مهاجرین رد م��رزی به نقطه صفر رفته با 

آن ه��ا از نزدیک مصاحبه کرده از جریان اخراج 
و رد مرزشدن ش��ان جویا می شوند. این گزارش 
نش��انگر دغدغه کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نسبت به سرنوش��ت همه رد مرزی ها خصوصاً 
اطفال و زنان بی سرپرس��ت است. این گزارش را 
با اظهارات یکی از کودکان رد مرزش��ده از مرز 

اسالم قلعه شروع می کنیم: 
»من متولد قریه حاجي بور ولسوالي کشک 
کهنه والیت هراتم. پدرم مریض است. در خانه 
چیزي براي خوردن نداشتیم. از طرف دیگر هر 
روز در منطق��ه ما جنگ و ناامن��ي جریان دارد 
و بیکاري بیداد می کن��د. پدرم براي قاچاق برها 
گفت، اوالً پس��رم را به خدا، دوم به شما تسلیم 
مي کنم. قاچاقبرها گفتند، بچه شما مانند برادر 

ما ست و...« 
این آغاز یک روند گرداب مانندی اس��ت که 
توسط فیروز 1۳ ساله بیان می شود. سرگذشت 
فیروز، خاطره جمعی هزاران نوجوان و کودکی 
است که به صورت گروهی از شهرها و روستاهای 
افغانس��تان توس��ط افرادی به ن��ام »قاچاقبر« 
جمع آوری ش��ده به طرف مرزهای کش��ورهای 
همسایه گسیل می شوند. ادامه سرگذشت فیروز 
می تواند یک تصویر کلی از روند قاچاق انس��ان 
خصوصاً اطفال، از آغاز تا پایان س��ناریوی تلخ و 
س��راب گونه رایج در کشور باشد. فیروز در ادامه 
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بیان سرگذشت خود چنین می گوید: 
»یک روز دو نفر به نام هاي غالمي و عطاخان 
ب��ه خانه ما آمدند. م��را گرفتند به طرف هرات، 
بعد به طرف والیت نیم��روز رفتیم. قاچاقبر ما 
را تحویل صاحب س��ماوار داد. از او پیسه گرفت 
خودشان رفتند. سه شب در نیمروز به سماواري 
ماندیم. صاحب س��ما وار براي م��ا گفت دو روز 
بعد براي شما قاچاقبري را پیدا مي کنم که دل 
جمع شما را به ایران ببرد. رفقایم قبول کردند. 
دو روز دیگ��ر ه��م در نیمروز در آن س��ماواری 
ماندیم. بعد از آن صاحب س��ماواری و یک نفر 
دیگر نزد ما آمده براي ما گفتند: از  هر نفر۷۰۰ 
هزار تومان ایراني مي گیریم و ش��ما را به ایران 
می رسانیم. اما پیشکي مبلغ ۵ هزار افغاني از هر 
نفر ش��ما مي گیریم. فردایش از راه رباط بطرف 
اس��پین بولدک قندهار رفتیم. بعد از یک ش��ب 
داخل خاک پاکستان شدیم. بلد نبودم که اینجا 
کجا س��ت  و به کجا مي رویم. هشت شب و روز، 
سوار بر موتر و گاهي با پاي پیاده باألخره به یک 
منطقه به نام کنجویج در شهر کرمان رسیدیم. 
قاچاقبر براي ما گفت مشکالت ما همین جا ست. 
از اینجا که گذشتیم داخل شهر کرمان مي شویم. 
نیمه ش��ب موتر ما حرکت کرد. یک ساعت راه 
نرفت��ه بودیم ک��ه صداي فیر تفنگ بلند ش��د. 
موت��روان گفت، خود را محکم بگیرید. باز باالي 
موتر ما فیر ش��د. راننده توقف نکرد. لحظه بعد 
ندانستیم که چگونه موتر چپه شده و چه قسم 
ما را به ش��فاخانه آوردند. وقتی چشم باز کردیم 
دو نفر پولیس باالي سرما بودند. همین که من به 
هوش آمدم در حالي که خون از سروش��انه چپم 
جاري بود و داکتر ما را تداوي مي کرد، پولیس ها 
مرا زیاد فحش دادند و گفتند، ش��ما افغان هاي 
خالف کار دا یم ما را اذیت مي کنید. دو ش��ب در 
شفاخانه کنویج و سه شب در شفانه کرمان بودم. 
پولیس ها بعد مرا به اردوگاه سفیدسنگ انتقال 
دادن��د. دو ش��ب در آن اردوگاه بودم کارمندان 
اردوگاه سفیدسنگ مرا فحش مي دادند و تحقیر 

و توهینم مي کردند. بعد رد مرز شدیم.
شروع قاچاق انسان از همین روستاهای فقیر 
و بی بضاعِت والیات و ولس��والی های دور دس��ت 
کلید می خ��ورد و ختم این س��ناریوی تلخ در 
م��رز زرنج و یا اس��الم قلعه در نیم��روز یا هرات 
به انجامش نزدی��ک می گردد. این روند مصداق 
کامل قاچاق انسان بر مبنای تعاریف موجود در 
اسناد بین المللی می باشد . قاچاق انسان که نوع 
جدیدي از قاچاق در دهه هاي اخیر به حس��اب 
می آید از لحاظ حقوق بشري قابل مجازات است 
و مطاب��ق فرهنگ اصالحات به صورت رس��می 

چنین تعریف شده است:  
»قاچاق انسان، شکل نوینی از برده داری در 
دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان ها، 
انتق��ال و دریافت آن ها برای وادار کردن افراد به 

تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و 
طاقت فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و 
دامداری ها و پروژه های ساختمانی است. قاچاق 
انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین 
تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می رود. از انواع 

رایج آن قاچاق کودکان می باشد.«
ولی آنچه که در بعضی قوانین آمده اس��ت 
قاچ��اق انس��ان عبارت اس��ت از خارج ی��ا وارد 
س��اختن  یا ترانزی��ت مجاز یا غیرمج��از فرد یا 
افراد از مرزهاي کش��ور با اجبار و اکراه یا تهدید 
یا خدعه و نیرن��گ. در عین حال، کلمه قاچاق 
یک عبارت ترکي است و به معناي دزدانه رفتار 
ک��ردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن 
آمده است. هم چنین واژه قاچاق به مفهوم خارج 
از قانون و چارچوب چیزي را به جایي بردن یا از 

جایي به جایي آوردن به کار رفته است.
مطاب��ق این تعریف و بنا ب��ه آنچه که ما در 
مصاحبه با رد مرزی ها شاهد بوده ایم و خصوصاً 
در مصاحب��ه با اطفال، در گ��ردآوری کودکان و 
خصوصاً تش��ویق والدین برای رضایت دادن به 
رفتن کودکان ش��ان  با قاچاقب��ران،  عنصر مهم 
 »فریب« همیشه وجود داشته است. در ظاهر امر 
در هیچ ک��دام از مواردی که با کودکان مصاحبه 
صورت گرفته است مسئله »اجبار« و »تهدید« 
وج��ود ندارد، ولی در همه موارد  عامل  فریب   در 
لباس فراه��م کردن کار و درآم��د خوب وجود 
داش��ته اس��ت. این عمل در نفس خود مطابق 
قانون مب��ارزه با اختطاف و قاچاق انس��ان یک 
عمل جرمی اس��ت. چرا که در ماده س��وم فقره 
)۲( قانون مب��ارزه با اختطاف و قاچاق انس��ان 
چنین تصریح شده است: » قاچاق انسان: انتقال، 
حمل و نقل )ترانزیت( استخدام، نگهداری یا در 
اختیار گرفتن شخص است به مقصد بهره برداری 
با استفاده از ضعف اقتصادی یا حالت مجبوریت 
از طری��ق پرداخت ی��ا دریافت پول یا منفعت و 
یا س��ایر روش های فریب دهنده جهت کس��ب 
رضایت مجنی علیه یا شخصی که سرپرستی وی 

را به عهده دارد.«
چنانچه یاد آوری شد، در کشور ما قاچاقبران 
بیشتر نوجوانان را با استفاده از ضعف اقتصادی 
با فریب  یا با رضایت اعضای فامیل شان به دلیل 
اینک��ه کار پردرامدی را در یکی از کش��ورهای 
همس��ایه ب��رای آنان مهی��ا می س��ازند، قاچاق 

می کنند.
دالیلی که نوجوانان و جوانان طعمه دس��ت 
قاچاقبران می شوند فقر اقتصادی، نبود کار، نبود 
زمینه تحصیل و نبود امنیت اس��ت. اکثر  مردم، 
به منظ��ور این که راه حلی ب��رای نجات از فقر 
یافته باش��ند، اطفال و جوانان خود را به دست 

قاچاقبران ناشناخته می سپارند. 
سرگذش��ت صالح الدین تصوی��ر بهتری از 
وضعی��ت موجود و چرایی این مس��ئله برای ما 

ارائه می کند: »من متولد قریه شاه مزار ولسوالي 
برکي برک والیت لوگر م. من خیلي خورد بودم 
که پدرم شهید شد. مادرم مجبور شد  مرا با برادر 
بزرگم ب��ه نام فضل الرحیم براي کار به کش��ور 
ایران بفرس��تد. چون پولي نداشتیم. یک جوره 
گوشواره طال که پدرم وقت عروسي براي مادرم 
خریده ب��ود را فروخت. پول آن را ب��راي برادرم 
داد که برو ه��ر زماني که در ای��ران کارکردي، 
باز همین قسم گوشواره برایم بخرید. چون این 
گوش��واره ها یادگار عروس��ي من و پدرت بوده 
اس��ت. برادرم قبول کرد. هفت ماه قبل با چند 
نفر دیگر از خانه به طرف ایران روان شدیم. بعد 
از س��ه شب به والیت نیمروز رسیدیم. فردایش 
مرد س��یاه چهره ای همراه شاگرد هوتلي نزد ما 
آمد و براي ما گفتند که این ش��خص شما را با 
خاطرجم��ع و اطمینان به ای��ران مي برد. بعد از 
گفتگوي زیاد برادرم با قاچاقبر به توافق رسیدند 
ک��ه از قرار هر نفر مبلغ۷۰۰هزارتومان ایراني ما 
را تا شیراز برس��اند، و بابت پیش پرداخت براي 
قاچاقبر مبلع هفت هزار افغان��ي دادیم. دو روز 
دیگر هم در نیمروز ماندیم. س��اعت یازده بجه 
شب، روزسوم به وسیله موتر سراچه از راه رباط 
و مشکل به طرف والیت قندهار حرکت کردیم. 
بعد از یک روز به اس��پین بولدک قندهار که مرز 
بین افغانستان و پاکستان است، رسیدیم. شب 
همانجا ماندیم. فردایش از مرز گذش��ته داخل 

خاک پاکستان شدیم.« 
این بخش��ی از قضیه ای اس��ت که در داخل 
افغانس��تان بر اطف��ال قاچاق ش��ده می گذرد، 
ولی بخ��ش دیگر و روی دیگر س��که در داخل 
کشورهای ایران و پاکستان می باشد که حرمت 

در این ده سال اخیر مهاجرت 
و خروج افغان ها، خصوصًا 

جوانان و اطفال به صورت قاچاق 
از کشور افزایش چشمگیر و 

خطرناکی به خود گرفت.
هرچه که روند مهاجرت به صورت 
قاچاق افزایش پیدا می کند به 
هامن میزان تبعات و حوادث 
ناگوار ناشی از این روند نیز 
گریبان گیر جوانان و نوجوانان 
جویای کار می شود. در چند 
سال اخیر و بر اثر این مهاجرت 
سیل آسای جوانان به کشورهای 
بیگانه، بازار قاچاق انسان و 
خصوصاً اطفال نیز گسرتش 
یافت و به یک اپیدمی خطرناک 
تبدیل گشت، که این موضوع مایه 
نگرانی نهادهای حقوق برشی از 
جمله کمیسیون مستقل حقوق 
برش افغانستان شد.
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آدمی به هیچ صورت پاس داش��ته نمی ش��ود و 
آدم ه��ای تحت قیمومیت قاچاقبران از انس��ان 
دارای کرامت به یک ش��یء ب��دون اراده تبدیل 

می گردد. صالح الدین چنین ادامه می دهد: 
»در آنج��ا قاچاقبر براي ما گفت که از اینجا 
دیگر ش��ما حق ندارید که بدون اجازه من گپ 
بزنید  یا جایی بروید  یا باکس��ي تماس بگیرید. 
چون پولیس هاي مرزي پاکستان و ایران اگر ما 
را دستگیر کنند یا کشته مي شویم یا بندي، نه به 
مقصد مي رسیم و نه به وطن. من از گپ قاچاقبر 
بسیار ترس��یده بودم. روز دیگر در بعضي جاها 
سوار بر موتر و در بعضي جاها پاي پیاده رفتیم. 
تا باألخره بعد از دوازده روز به شهر شیراز ایران 
رسیدیم. قاچاقبر به ما گفت، فردا خودم براي شما 
کار پیدا مي کنم. شب در ساختماني گذراندیم. 
س��اعت پنج صبح قاچاقبر ما را حدود ۶ ساعت 
پیاده برد تا به جایي رس��یدیم که نمي دانستیم 
کجا ست. از ترس هم نمیتوانستیم بپرسیم. بعد از 
۶ ساعت پیاده روي به سرکی رسیدیم. قاچاقبر با 
مبایل خود با کسي صحبت کرد. نیم ساعت بعد 
موتر پیکبي آمد و سوارش  شدیم. دو ساعت راه 
رفتیم تا به ساختمان نصفکاره رسیدیم. چند نفر 
در آنجا کار مي کردند. قاچاقبر گفت: مهمان هاي 
نو شما ست. حاجي تقي کجا ست؟ آن ها گفتند: 
ام��روز رفته دو روز بعد مي آید. مش��کل در کار 
نیست. ولي گمان نکنیم که این طفل ُخردسال 
را حاجي برای کار بگیرد. من ناامید شدم. گفتم 
خیر باشد قسمتم همین طور است. بعد از دو روز 
حاجي آمد کارگرها هم گفتند، این ها افغاني های 
خوبي اند. این طفل هم توانمند اس��ت. براي کار 
آمدن��د. حاجي ما را قبول کرد. ش��ش ماه و ده 
روز در س��اختمان با ب��رادر بزرگم کار کردم. به 
خانه هم مق��داري پول روان کردی��م. روزي از 
س��اختمان بیرون ش��دم. در فاصله ۵۰۰متري 
ساختمان ما جوي بزرگ آبي بود. بچه ها در آنجا 
زیاد مي آمدند. من هم به آنجا رفتم. نیم ساعت 
نگذش��ته بود که موتر پولیس آمد مرا دستگیر 
کرد. بعد از چهار مش��ت و دو سیلي که مرا زد، 
با فحش به من گفت: شما بچه هاي حرامي غیر 
از تخلف و توزیع موادمخدر دیگر کاري ندارید. 
یا اهلل باال ش��و به موتر. من هر قدر گریه  و عذر 
کردم که با برادرم شش ماه است در ساختماني 
کار مي کنم، جایی نرفتم و بلد هم نیستم. با یک 
مشت محکم بین شانه هایم زدند و فحش دادند. 
مرا مانند گوسفندي در بین موتر انداختند و به 
پاس��گاه خود بردن��د. از درد گریه کردم و گفتم 
که به خدا ت��ا حاال این جا نیامدم. پولیس ها مرا 
زیادتر فحش دادند. دو ش��ب در پاس��گاه بودم. 
باالیم ظرف مي شستند و پاک کاري مي کردند. 
روز س��وم مرا به اردوگاه شیراز آوردند یک شب 
و روز در آنجا بودم. بعد به اردوگاه سفیدس��نگ 
انتقالم دادند. به خاطر نداش��تن کرایه موتر سه 

هفت��ه در آنجا ماندم و مرا رد مرز نمي کردند؛ تا 
باألخره یک مرد ریش سفید افغان  دلش به حالم  
س��وخت و گفت، تو پسرم هس��تي. دیگر گریه 
نکن. من کرایه موتر ترا مي دهم. با پرداخت پول 
کرایه موترم بعد مرا رد مرز کردند. حاال نه پولي 

دارم و نه جایی را بلد م.« 
شکل رایج و معمول چنین است که اطفال 
توسط »قاچاقبران محلی« ابتدا تشویق و ترغیب 
و سرانجام اغفال شده و آن ها را تشویق می کنند 
تا برای تغییر وضعیت رقت بار زندگی ش��ان و با 
نشان دادن سراِب درآمد خوب، به خارج بروند. 
در این مرحله ابتدا با شیوه اغوا و اغفال والدین، 
چنین وانمود می کنند که با فرستادن فرزندان تان 
زندگی شما از این وضعیت فقر و ناداری به یکباره 
تغییر می کند و با آوردن مثال ها و شواهدی که 
فالن کس فرزندانش ماهان��ه این قدر پول روان 
می کنند، بهمان کس فالن جای داد را از دسترنج 
پسرش که در خارج است خریده است و... پدرها 
را اغوا می کنند و بعد با کسب رضایت از والدین 
که بازهم با روش های مزورانه صورت می گیرد، 
اطفال را از والدین ش��ان جدا کرده به شهرهای 
بزرگ مثل کابل و بع��د هرات انتقال می دهند. 
بن��ا به گفته اکثر قربانی ها و خصوصاً اطفال، در 
حین انتق��ال و در مس��یر راه، اطفال هیچ گونه 
اختیاری از خود ندارند. حتی از طرف قاچاقبران 
به آن ها گفته می شود که بدون اجازه ما با کسی 
گپ نزنید، و بدون اجازه آن ها جایی نروید، اگر 
تش��ناب تان آمد ساکت باشید تا ما اجازه دهیم. 
بنا به آنچه که در مصاحبه ها ش��اهد آن بوده ایم 
حلقه بزرگی از قاچاقبران در شهرهای مختلف 
افغانستان پراکنده اند که بیشتر شان باهمدیگر به 
شکل یک باند سازمان یافته کار می کنند و مقصد 
جمع آوری همه در والیت نیمروز ند. طوری که 
اطفال از والیات مختلف شمال و جنوب و مرکز 
در نیم��روز جم��ع آوری گش��ته از آنجا تحویل 
قاچاقبراِن خارج از افغانس��تان ک��ه اکثراً اهالی 

مرزی ایران و پاکستان اند، داده می شوند.
آنچ��ه که در جهان بیش��تر متصور اس��ت، 
قاچاق انس��ان عمدت��اً به منظور سوءاس��تفاده 
جنس��ي صورت مي گی��رد. ولی در افغانس��تان 
استثمار جنسی هدف اصلی نیست، اگرچه شاید 
در ضمن قاچاق اطفال مواردی از تجاوز جنسی 
وجود داش��ته باش��د؛ ولی هدف اصلی نیست. 
بیش��تر قاچاق انس��ان در افغانستان انگیزه های 
اقتص��ادی دارد. چ��ه قاچاقبری ک��ه به قاچاق 
دس��ت می زند و چه والدینی که کودک شان را 
به دس��ت قاچاقبران می دهن��د و چه طفلی که 
راهی این س��فر پرخطر می گردد،  همه در یک 
چیز مش��ترک اند، و آن درآم��د و منفعت مالی 
است. به عبارت دیگر، مثل خیلی از نقاط دنیا در 
افغانستان نیز قاچاق اطفال در کنار بزرگساالن 

به منظور اشتغال به کار صورت مي گیرد. 

به عنوان مثال قاچاقبران در داخل کش��ور، 
اطفال و بزرگس��االن را که در خود توان عبور و 
مرور به کشورهای همس��ایه را نمی بینند یا به 
طور عادي ندارند، با اخذ پول، آن ها را به کشور 
مقصد انتقال مي دهند تا در آن جا مشغول به کار 
شوند. این قاچاقبران افراد قاچاق شده را پس از 
انتقال به کشور ایران به حال خود رها مي کنند و 
کار آن ها بعد از انتقال مهاجران به کشور مقصد 

تمام است. 
اگر سرگذش��ت چندین تن از اطفالی را که 
از ولسوالي هاي مختلف والیات بادغیس، هرات، 
بلخ و دایکندي به کشور ایران قاچاق شده بودند 
بخوانیم، روند قاچاق برای ما روشن تر می گردد:

»ما از والیات مختلف افغانس��تان به والیت 
نیمروز جمع شده بودیم.  به وسیله ۲ نفر قاچاقبر 
به نام هاي زاغک بلوچ و حاجي کالن که  ساکن  
غورغوري والیت نیمروزبودند، به ازای هرنفر مبلغ 
 ۲۵هزار افغانی طی کردیم تا از طریق پاکستان 
ما را به ایران برس��اند. بع��د قاچاقبر براي همه 
ماگفت. اگرکسي از شما پرسید که کجا مي روید. 
برایش بگویید. براي کار به اسپین بولدک قندهار 
مي روی��م. بعد ما از والیت نیم��روز از راه رباط و 
مشکل به اسپین بولدک قندهار رسیدیم. بعد از 
یک ش��ب از مرز تیر ش��دیم به طرف پاکستان 
ب��ه جاي نامعلومي که هیچ ک��دام مابلد نبودند. 
همراه قاچاقبران روان شدیم. ۳ روز بعد به گوادر 
رس��یدیم. 4 شب در آن جا ماندیم. از بندر چند 
نفر بزرگ سال هم با ما یکجا شده است. بعد از 
4 شب سواره و پیاده روی کردیم. تا به یک قلعه  
کهنه رسیدیم. قاچاقبران برای ما گفتند. بدون سر 
و صدا داخل دروازه خانه شوید. در آن جا دیدیم 
که چند نفر دیگر هم هس��تند که اردو صحبت 
مي کردند. از حرف هاي شان چنین معلوم مي شد 
که درباره تریاک مي گفتند. دیگر نفهمیدیم که 
مردمان بلوچ است یا پاکستاني . قاچاقبر براي ما 
گفت نگران نش��وید. کار این ها جدا ست از ما و 
ش��ما جدا. هرکس به راه خ��ود مي رود. همه ما 
14 طفل و ۵ بزرگس��ال شدیم. ساعت1۲ شب 
بود ک��ه از آن خانه قاچاقبر ما را به طرف جای 
نامعلومی به وس��یله موتر پیکب��ی حرکت داده 
اس��ت. بعد از ۲ ساعت سوار بر موتر رفتیم  تا  به 
قریه ای به نام قلعه دودي رس��یدیم. قاچاقبران 
برای ماگفتند. از این جا شما بدون اجازه ما جایی 
نروید  یا باکسی صحبت نکنید  چراکه در هرنقطه 
پولیس  مرزي ایران در کمین اس��ت. اگر پولي 
دارید به ما بدهید. س��روکار ما با پولیس ها ست. 
ش��ما کاري ندارید. ما از ترس این که پولیس ها 
ما را دس��تگیر نکنند، تمام پول های خود را به 
قاچاقبران دادیم. بعد از گذشت ۲ شب در آنجا، 
به ط��رف زابل، زاهدان، ش��یراز ویزد رفتیم. در 
نزدیکی هرپاس��گاه از موتر ما را پیاده می کردند
ادامه در صفحه 18



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره پنجم
اسد 1396

دفتر ساحوی بامیان 
برگزاری کارگاه آموزشی ده روزه 
»حقوق بشر، گامی به  سوی ایجاد 

جامعه کرامت محور «

به تاریخ ۷ اسد سال 1۳9۶ کارگاه 1۰ روزه 
آموزش حقوق بشر با عنوان » حقوق بشر، گامی 
به  سوی ایجاد جامعه کرامت محور« برگزار شد. 
در ای��ن کارگاه ۲۵ نف��ر از نمایندگان نهادهای 
دولت��ی، نهادهای جامع��ه مدنی، رس��انه های 
همگانی و اس��تادان و دانش��جویان دانشگاه ها 
اش��تراک کرده بودند. در این کارگاه آموزش��ی 
موضوعات مختلفی مرتبط با حقوق بش��ر نظیر 
 مفاهی��م و اصول بنیادین حقوق بش��ر، اس��ناد 
بین المللی حقوق بش��ر، آش��نایی با کمیسیون 
مستقل حقوق بش��ر افغانستان و حقوق بشری 
زنان و میکانیزم بین المللی حمایت از آن و غیره 

برای اشتراک کنندگان ارائه شد.

وضعیت نظارت خانه های پولیس 
در ولسوالی های جاغوری و 

مالستان والیت غزنی

به تاریخ 1۲ س��رطان 1۳9۶ یک تیم کاری 
متش��کل از بخش های مختلف پروگرامی دفتر 
س��احوی بامیان برای تأمین اهداف کمیسیون 
که همانا حمایت، نظارت و انکشاف حقوق بشر 
است، به ولسوالی های جاغوری و مالستان والیت 
غزنی س��فر کردند. در این سفر کاری، عالوه بر 
فعالیت های س��ایر بخش ها، بخ��ش آمبودزمن 
دفتر ساحوی بامیان بر نظارت خانه های پولیس 
در ولس��والی های جاغوری و مالس��تان نظارت 
ک��رد و بعد از بررس��ی وضعیت نظارت خانه ها و 

مصاحبه های اختصاصی ب��ا افراد تحت نظارت، 
مشکالت موجود را با مسئولین شریک ساخته و 

برای حل آن پیشنهادهای عملی ارائه کردند. 

آموزش حقوق بشری برای 270 
کودک ولسوالی های مالستان و 

جاغوری
بخش حمایت و انکش��اف حق��وق کودکان 
دفت��ر س��احوی بامیان، با انجام س��فر کاری به 
ولسوالی های مالس��تان و جاغوری والیت غزنی 
ب��رای ۲۷۰ نفر )۲۲۵مرد و 4۵ زن(در قریه  ها و 
مکاتب مختلف این ولسوالی ها جلسات آموزشی 
حقوق بش��ری در مورد حقوق کودک را برگزار 

کرد. 
در این جلس��ات آموزشی موضوعاتی مانند 
تعری��ف حقوق بش��ر، حقوق بش��ری کودکان، 
تعریف کودک و نیاز مندی های اساسی کودکان، 
آس��یب پذیری های ک��ودکان، نق��ش خانواده، 
اجتماع و مکتب باالی رش��د و انکش��اف ذهنی 

دفاتر س��احوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس��تان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مس��ؤولیت رس��می آن مسجل شده اس��ت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایس��ته 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 وبس��ایت کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اسد  1396
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کودکان، عوامل مؤثر در رشد و تربیت کودکان، 
به اشتراک کنندگان که شامل جوانان، معلمین، 
والدین و افراد عادی جامعه بودند، آموزش داده 
شد. هم چنین کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان، صالحیت های قانونی کمیس��یون، 
بخش ه��ای کاری و دفاتر آن نیز معرفی ش��د. 
اشتراک کنندگان متعهد ش��دند که بعد از این 
ب��ه عنوان فعال حقوق بش��ر در محیط خویش 
فعالیت کنند و علیه عنعنات و رس��وم ناپس��ند 
مثل ازدواج های اجباری و خرد س��ن، خشونت 
و بد رفت��اری ب��ا کودکان، زنان و س��ایر اقش��ار 
آسیب پذیر جامعه مبارزه کرده و قضایای نقض 
حقوق بشری کودکان را به کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان اطالع دهند. 

دفتر والیتی غور
خشونت در والیت غور کاهش 

یافته است

دفتر والیتی غور، کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان جلسه هماهنگی سه ماهه سوم با 
خبرن��گاران را به تاریخ ۳ اس��د 1۳9۶ با حضور 
بیش از 1۲ تن خبرنگاران محلی اعم از تصویری، 
صوتی و چاپی در تاالر همایش دفتر کمیسیون 
برگ��زار کرد. مبارک رضایی رئیس دفتر والیتی 
غور کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
در سخنان خود ضمن حمایت و تقدیر از تالش 
رسانه های همگانی اهداف اساسی کمیسیون را 
ترویج، نظارت و حمایت حقوق بشر و بررسی و 
بهبود وضعیت حقوق بش��ر در کشور دانست و 
با توجه به اهداف کاری کمیس��یون و رسانه ها، 
رابطه کمیسیون و رسانه ها را یک رابطه کاری 

تنگاتنگ خواند.
س��پس یار محمد یاور، مدیر مسؤل نشریه 
هی��س به نمایندگ��ی از خبرنگاران در جلس��ه 
پیشرفت های کاری و فعالیت های رسانه ای را در 
والی��ت غور قابل توجه بیان کرده و در بخش از 
سخنانش افزود : »اگرچه بعضی ها به این باور ند 
که خبرنگاران از والیت غور یک چهره خشن به 
دنیا معرفی کرده، ولی من معتقد م که خشونت 
در والیت غور کاهش یافته و قضایایی که انعکاس 
می یابد فعالیت خبرنگاران را نشان می دهد؛ در 
صورتی که در گذش��ته به مراتب خشونت زیاد 
بوده اس��ت اما به دلیل نب��ود خبرنگاران قضایا 

انعکاس داده نمی شد«. 

تجلیل  پانزدهمین سالگرد تأسیس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان 
تأس��یس کمیسیون   پانزدهمین س��الگرد 
مس��تقل حقوق بش��ر افغانس��تان به تاریخ 11 
اس��د 1۳9۶ توسط دفتر والیتی غور کمیسیون 
در مرکز ولس��والی لعل و س��ر جن��گل والیت 
غور با حض��ور 18۰ ت��ن ) ۵۰ زن و 1۳۰ مرد( 
تجلیل شد. ولسوال، قوماندان امنیه، نمایندگان 
بخش های ولسوالی، محکمه، سارنوالی، مدیریت 
حقوق، معارف، نهادهای جامعه مدنی، اس��اتید 
لیسه های مرکز، اساتید دارالعلوم و دارالمعلمین، 
علما، موسفیدان متنفذین محلی و اصناف بازار 

در این محفل شرکت داشتند. 
این برنامه به منظور ارج گزاری به ارزش های 
حقوق بشری و فعالیت های ارزشمند کمیسیون 
که طی 1۵ س��ال در زمینه های ترویج وتوسعه 
حقوق بش��ر، نظارت، حمایت و بهبود وضعیت 
 قوق بش��ر  هم چنین برای ارتقای سطح آگاهی  

جامعه در مورد حقوق بشر، برگزار شد.
در ای��ن محف��ل مب��ارک رضای��ی، رئیس 
دفترحقوق بشر در والیت غور درباره حقوق بشر، 
رعایت و دستاوردهای کمیسیون؛ فرید افغانیار، 
ولس��وال ولس��والی لعل و س��ر جنگل در زمینه 
همکاری با کمیسیون؛ کلثوم جعفری یک تن از 
زنان فعال درباره عدالت و برابری و حقوق زنان؛ 
حیدر خیرخواه، فعال جامعه مدنی درباره مفهوم 

حقوق بشر و
آقای اعتمادی، یکی از متنفذین ولس��والی 
لعل در تش��ویق جوانان برای رعایت ارزش های 

حقوق بشری سخن گفتند. 

مأموریت نظارتی به ولسوالی لعل 
و سرجنگل

دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان بر اساس برنامه عمل سال مالی 
1۳9۶ و برنامه کاری سه ماهه سوم سال خویش، 
سفر نظارتی را به ولسوالی های لعل و سرجنگل 
و دولتیار والیت غور انجام دادند. این س��فر که 
ب��رای ش��ش روز و از 1۳9۶/۵/8 تا ۳9۶/۵/1۳ 
ادامه یافت، بخش های برنامه ای فعالیت های شان 
در هماهنگ��ی کامل با همدیگ��ر اجرا و تطبیق 

کردند.
مالقات با ولسوالی لعل و سرجنگل و اعالم 
همکاری وی در تطبیق برنامه های کمیسیون، 

ارزیاب��ی از وضعیت عمومی در ولس��والی لعل و 
سرجنگل در عرصه های امنیت؛ اقتصادی، معارف، 
صحت و برگزاری جلسه های آگاهی دهی، نظارت 
از محالت س��لب آزادی ولسوالی های دولتیار و 
لعل و س��رجنگل، نظارت از ش��فاخانه ولسوالی 
لعل و س��رجنگل، تکمیل فورم نظارت ساحوی 
و بررس��ی مش��کالت و چالش ه��ا از مهم ترین 
شاخص های فعالیت این مأموریت کاری شمرده 

می شود. 

کارگاه سه روزه آموزش حقوق 
بشر برای مدافعان و فعاالن حقوق 

بشر

دفت��ر والیت��ی غور مطاب��ق برنام��ه عمل 
مدافعان حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان کارگاه حمایت از حقوق بشر در 
ش��رایط دشوار و حمایت از مدافعان حقوق بشر 
را ب��ا ۳۰ تن )11 زن و 19 مرد( به مدت ۳ روز 
از 1۷ تا 19 اسد 1۳9۶ که به صورت رضاکارانه  
یا در قالب س��ازمان ها برای بهبود اوضاع حقوق 
بشری کار می کنند، برگزار کرد. شرکت کنندگان 
در این سه روز سهمی بارز را در مباحثات داشتند 
و در اخیر تعهد و باورمندی خود را به ارزش های 
انس��انی بیان داشتند. آن ها از مس��ؤوالن امور 
خواس��تند که حقوق بش��ر را رعای��ت و تأمین 

کنند.

 دفتر والیتی بدخشان
برگزاری سومین کارگاه آموزشی 

بخش تحقیق و مطالعات حقوق 
بشر در بدخشان

بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، سومین کارگاه آموزشی 
خ��ود را برای کارمندان دفتر والیتی بدخش��ان 
برگزار کرد. این کارگاه آموزشی به روز یکشنبه، 
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اول ماه اسد سال 1۳9۶ آغاز و برای مدت دو روز 
در دفتر والیتی بدخشان ادامه داشت. 

عارفه نوید، ر ییس دفتر والیتی کمیس��یون 
ضمن خوش آمد گویی اعضای تحقیق و مطالعات 
حقوق بش��ر به والیت بدخش��ان، در سخنرانی 
افتتاحیه خود از برگزار کنندگان این برنامه اظهار 

سپاس و قدردانی کرد. 
هماهنگ کننده بخ��ش تحقیق و مطالعات 
کمیسیون درباره اهمیت گزارش های تحقیقی 
کمیس��یون گفت که این گزارش ها در س��طح 
مل��ی و بین المللی از اهمی��ت و جایگاه ویژه ای  
برخوردار اس��ت. چ��ون تمام اس��تراتیژی ها و 
پالیسی های نهادهای ملی و بین المللی بر مبنای 
همین گزارش ها ساخته خواهد شد و در نتیجه 
تغییراتی در وضعیت زندگی میلیون ها انسان این 

سرزمین به بار خواهد آمد. 

گرامیداشت پانزدهمین سالروز 
کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان 

 پانزدهمین س��الروز تأس��یس کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در والیت بدخشان 

بزرگ داشته شد.
این همایش  روز دوشنبه، 1۶ ماه اسد سال 
1۳9۶ از جانب دفتر والیتی کمیسیون مستقل 

حقوق بشر در والیت بدخشان برگزار شد.
عارفه نوید، رئیس دفتر والیتی بدخشان ضمن 
صحبت درباره وظایف و صالحیت های نهادهای 
ملی حقوق بشر، فعالیت ها و دستاوردهای پانزده 
ساله  کمیسیون را نیز مورد بررسی قرار داد. وی 
در این زمینه افزود در نتیجه فعالیت های مستمر 
و دوامدار دفاتر س��احوی و والیتی کمیس��یون 
تا  کنون ۶۳48۰1 در زمینۀ حقوق بشر آموزش 
دیده ان��د؛  بیش��تر از ۶99۷ زندانی غیرقانونی با 
حمایت، دادخواهی و مداخلۀ قانونی کمیسیون 
از زندان های کشور رها گردیدند؛  تعداد ۳84۵۰ 
شکایت  مبنی بر نقض حقوق بشر در کمیسیون 
ثبت و مورد رس��یدگی قرار گرفته است؛  تعداد 
4۳4۰4 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون 
ثبت، رسیدگی و مورد پیگیری قرار گرفته است؛ 
 تعداد 8۲ عن��وان گزارش تحقیقی، موضوعی و 
نظارتی توسط کمیس��یون تهیه و منتشر شده 
اس��ت؛  تعداد ۲۲۳9۲8۰ دقیقه برنامه رادیویی 
و ۶1۲۷۷ دقیق��ه برنامه تلویزیونی نیز از طریق 

رسانه های کشور به نشر رسیده است.
در ادام��ه برنامه احمد فیص��ل بیگزاد، والی 
والیت بدخش��ان نیز اظهار داشت: »کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان در پانزده ساله 
گذش��ته، فعالیت ها و دس��تاوردهای زیادی در 

زمینه حقوق بشر داشته است.«
 او ضمن اظهار این مطلب می گوید که حاال 
آگاهی ها نس��بت به حقوق بش��ر بیشتر شده و 
شهروندان نسبت به حقوق ش��ان آگاه شده اند. 
اما با وجود پیشرفت ها و دستاوردها، حقوق بشر 
هنوزهم در این کش��ور نقض می شود. هنوزهم 
افراد و گروه هایی هس��تند که دس��ت به نقض 

حقوق بشر می زنند.
س��پس عبداهلل ناجی نظری، رئیس شورای 
والیتی والیت بدخش��ان در این همایش گفت: 
»نبود حاکمیت قانون و عدم تأمین عدالت منجر 
به نقض حقوق بشر گردیده است.« وی با اظهار 
ای��ن مطلب افزود که حاکمی��ت قانون و تأمین 
عدالت بهترین بس��تر برای تحقق حقوق بش��ر 
اس��ت. به باور وی تا زمانی که این بستر مساعد 

نگردد، پیوسته حقوق بشر نقض خواهد شد.
ذفنون حسام ناطق، رئیس امور زنان والیت 
بدخش��ان نی��ز در این محف��ل از همکاری ها و 
هماهنگی های میان دفتر والیتی کمیس��یون و 
ریاست امور زنان این والیت یاد  و اظهار قدردانی 

کرد.
در این محفل هم چنی��ن  حاج میرزا محمد 
متی��ن، نماینده ریاس��ت حج و اوقاف، اس��تاد 
س��یف الدین س��ائیس، رئیس مجتم��ع جامعه 
مدنی نیز در سخنرانی های خویش از فعالیت ها 
و دس��تاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان اظهار قدردان��ی  و آرزو کرد  که این 
تالش ها به فرجامی برس��د که دیگر در کش��ور 

شاهد نقض حقوق بشری نباشیم.

 دفتر والیتی دایکندی
برگزاری جلسه هماهنگی عدلی و 

قضایی 
به منظ��ور تأمین هماهنگی بیش��تر میان 
نهاده��ا و ادارات ذی رب��ط و نی��ز ت��الش برای 
گسترش دسترسی شهروندان به عدالت به ویژه 
در ولس��والی ها و مناط��ق دور افت��اده والی��ت 
دایکندی، جلس��ه مش��ورتی عدلی و قضایی با 
حضور والی، رؤسای ارگان های عدلی و قضایی، 
اعضای ش��ورای والیتی، مس��ئوالن ارگان های 

امنیت��ی و دیگر بخش ه��ای مرب��وط در دفتر 
والیتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان برگزار ش��د. در این جلسه علی رغم 
بحث و بررسی موضوعات مختلف مرتبط با کار 
نهادهای یاد شده، هم چنین مواردی مشخص از 
جانب رئیس دفتر والیتی کمیسیون مطرح شد. 

 دفتر والیتی هلمند
گزارش جلسه آگاهی دهی 

نصف روزه درباره پیامدهای 
ازدواج های اجباری و زیرسن

بخش حمایت و توس��عه حق��وق زنان دفتر 
والیتی هلمند ب��ه منظور کاه��ش ازدواج های 
اجباری و ازدواج های زیر سن جلسه آگاهی دهی 
را با اش��تراک ۶۵ تن به تاریخ 1 اسد 1۳9۶ در 
یکی از صنفهای س��وادآموزی در قریه کوچنی 
کاریز برگزار کرد. برگزاری این جلسه آگاهی دهی 
توس��ط اشتراک  کنندگان و اهالی قریه یادشده 
مورد استقبال قرار گرفت. حاجی عبدالولی خان، 
ملک قریه کوچنی کاریز ضمن خوش آمدگویی  
از مهمانان به خاطر برگزاری جلسات آگاهی دهی 
درب��اره حقوق زنان از کمیس��یون مخصوصاً از 
بخ��ش زنان دفتر والیتی هلمند   تش��کر  کرد و 
گفت که این فعالیت های کمیس��یون قابل قدر 
است که در قریه جات دور دست که یک مکتب 
زنانه وجود ندارد و خانم های این منطقه درباره 
حق��وق خویش آگاهی ندارند جلس��ات آگاهی 

عامه را برگزار میکند. 

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه 
برای ارتقای ظرفیت زنان پولیس 

بخ��ش آمبودزم��ن دفت��ر والیت��ی هلمند 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان 
ب��ه تاریخ1۰ تا 1۲ س��رطان کارگاه آموزش��ی 
دو روزه ای را ب��رای منس��وبین پولی��س زن از 
قوماندانی به شمول حوزه های پولیس و امنیت 

ملی با اشتراک ۲۵ تن از زنان 
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برگزار کرد. 
 در پای��ان ای��ن کارگاه آموزش��ی یک��ی از 
اش��تراک  کنندگان ب��ه نمایندگ��ی از پولی��س 
قوماندانی از کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان به خاطر ب��ه راه انداختن این کارگاه 
آموزش��ی برای منس��وبین پولی��س زن اظهار 
قدردان��ی  و تعهد کرد که موضوعات ارائه ش��ده 
را در وظیف��ه روز مره خود رعایت خواهد کرد تا 

اعتماد مردم به پولیس افزایش یابد. 

برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه 
برای مدافعان حقوق بشر

بخش تعلیمات و آموزش حقوق بش��ر دفتر 
والیتی هلمند کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان از 1۶ تا 18 اسد سال روان »کارگاه 
آموزشی توانمندسازی مدافعان حقوق بشر« را با 
حضور ۲۵ تن از مدافعان حقوق بش��ر و فعاالن 
جامعه مدنی این والیت برگزار کرد. در این کارگاه 
موضوع های مختلف از جمله معرفی کمیسیون، 
توضیح فعالیت ها و دس��ت آوردهای پانزده ساله 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان، 
شناخت موقعیت و وضعیت مدافعان حقوق بشر، 
دفاع از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حمایت 
از حقوق زنان مدافع حقوق بش��ر، مکلفیت های 
دولت در قبال حقوق بشر، حمایت از حقوق بشر 
در ش��رایط دشوار، ش��ناخت از مدافعان حقوق 
بش��ر، اصول محاکمات عادالنه و.... در کارهای 

گروهی آگاهی داده شد. 

دیدار مسؤول دفتر والیتی هلمند و 
همکاران با قومندان جدید امنیه

مس��ؤول دفتر والیتی هلمند و مس��ؤوالن 
بخش ه��ای آمبودزمن، حمایت از حقوق زنان و 
نظارت و بررس��ی به منظور بهبود روابط کاری، 
تحکیم حضور کارمندان در رابطه به دادخواهی 

در قضای��ای خش��ونت علی��ه زنان، نظ��ارت از 
نظارتخان��ه پولیس و تأکید ب��ر صالحیت های 
حقوق بش��ر ب��ر مبنای قان��ون با مل پاس��وال 
عبدالغفار صاف��ی، قوماندان جدید امنیه والیت 
هلمند مالقات کردند. قابل یادآوری است که در 
این مالقات مدیر جنای��ی، مدیر تروریزم، مدیر 
نوجوانان، مس��ؤول پولیس مردمی و مس��ؤول 
حقوق بش��ر قوماندانی امنیه والیت هلمند نیز 

حضور داشتند. 

دفتر ساحوی کابل
برگزاری کارگاه آموزشی »حقوق 
بشر، گامی به سوی ایجاد جامعه 

کرامت محور« 
به ابتکار بخش تعلیمات حقوق بش��ر دفتر 
س��احوی کابل از ۷ تا 18 اس��د 1۳9۶، کارگاه 
1۰ روزه آموزش حقوق بش��ر با عنوان »حقوق 
بشر، گامی به سوی ایجاد جامعه کرامت محور« 
برگزار شد. در این کارگاه آموزشی ۲۵ نفر )11 
زن و 14 م��رد( از نماین��دگان نهادهای دولتی، 
سازمان های جامعه مدنی، رسانه های همگانی، 
وکالی مدافع، استادان و دانشجویان دانشگاه ها 

اشتراک کردند. 

دفتر ساحوی کندز
موانع اجتماعی و محیطی مشکالت 

ا.د.م را افزایش داده است

با درنظرداشت موانع اجتماعی و محیطی  و 
وظایف دولت در قبال کاهش آن ها، بخش افراد 
دارای معلولیت دفتر س��احوی کندز، جلسه ای 
را با ش��رکت تعدادی از علم��ا، متنفذان محل، 
کارمندان ادارات، دانشجویان و اعضای اتحادیه ها 
در مقر مجتمع اجتماعی غازیان معلول در شهر 
تالق��ان والیت تخار برگزار کرد. در این جلس��ه 
درباره اصطالحات و مفاهیمی چون: کیس��تی 
معلول ، علت معلولیت، انواع و اقس��ام معلولیت، 
راه های جلوگیری از بروز معلولیت، مش��کالت 
افراد دارای معلولیت، وظایف فامیل ها، همسایه ها، 
بزرگان، متنفذین و مالامامان، سازمان های مدنی 
و دولت در قبال ا.د.م بحث های صورت گرفت و 
در ضمن فعالیت ها و اجراآت کمیسیون با هدف 

بهبود وضعیت حقوق بشری ا.د.م بحث شد.

نظارت بر مرکز درمان 40 بستر 
والیت تخار

تعدادی از ش��هروندان والیت تخار که گفته 
می شود در آن از 1۵ تا ۲۰ هزار معتاد در مرکز و 
ولسوالی های آن وجود دارد  که این اعتیاد شیرازه 
خانواده ها را از هم گسس��ته است. افراد معتاد با 
استفاده از چرس، تریاک ، کوکایین و دیگر مواد 
نشه آور از یک طرف زندگی خود را تباه کرده اند 
و از ط��رف دیگر ضربه محکمی بر پیکر اقتصاد 
خویش وارد آورده اند. داکتر س��ید محمد جالل، 
ناظم والیتی شفاخانه 4۰ بستر تداوی معتادین 
والیت تخار در این ارتباط می گوید: علل و عوامل 
گونا گونی در آغشته شدن معتادین در افغانستان 
نقش دارد. اگرچه ش��خص معت��اد خود مجرم 
نیس��ت و جای معتاد در زندان هم نمی باش��د، 
ام��ا اعتیاد با جرم و جنایت و دیگر فس��ادهای 
اجتماعی رابطه مستقیم دارد، بنابراین مسئولیت 
دولت و نهادهای مسئول است که تصامیم جدی 
را برای از بین بردن کش��ت تری��اک و قاچاق و 
تولید مواد مخ��در اتخاذ کنن��د. وی در زمینه 
درمان معتادان می گوید، تعداد بس��ترها نسبت 
به افزایش معتادین در والیت تخار ناچیز اس��ت 
و با در نظرداش��ت تناسب افزون بودن معتادین 
چندین شفاخانه تداوی معتادین را در ولسوالی 
ش��انزده گانه والیت تخاربا داکتران و پرس��ونل 

مجرب بایستی افزایش باید. 

دفتر ساحوی والیت هرات
برگزاری کارگاه آموزشی نقش 

نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین 
حقوق بشر 

برای رسیدن به جامعه ای مبتنی بر رعایت 
ارزش ه��ای حقوق بش��ری و در ادامه برگزاری 
کارگاه ها و جلسات آموزشی حقوق بشر، کارگاه 
آموزشی س��ه روزه ای از سوی بخش آمبودزمن 
دفتر س��احوی کمیسیون مس��تقل حقوق بشر 
در هرات برای ۳۰ تن از افس��ران و منس��وبین 
قوای امنیتی و دفاعی والیت هرات برگزار ش��د. 
اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی از نهادهای 
و قطع��ات مختلف از جمله قوماندانی زون ۶۰۶ 
انصار ، لوای امن و نظ��م عامه، قوماندانی امنیه، 
حوزه های امنیتی، لوای سرحدی، قوماندانی های 
ولسوالی های والیت هرات، افسران اردوی ملی و 

منسوبین ترافیک، اشتراک کرده بودند.
ادامه در صفحه 18
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کنړ: له امنيتي منسوبينو رسه 
ورکشاپ جوړ شو

لــهامنیتيبنســټونورسهدشــويهوکړه

لیــکپهرڼاکېدجاللابادســیمهییزدفرت

دپولیســودکړنودڅارنــېټیمدروانېزمري

میاشــتېپر2مــهاو3مهنیټــودکونړوالیت

پهرسکاڼوولســوالۍکېد201سیالبقول

اردواړوندددویمېپیادهلوا30تنولوړپوړيو

منســوبینوته)پهجګړهکــېدبرشيحقونو

رعایتــول(تــررسلیــکالنــدېدوهورځنی

ښوونیزورکشاپورکړلشو.

پــهپیلکېدافغانســتاندبــرشحقونو

خپلــواککمیســیوندجاللابادســیمهایز

دفرتدامبودزمنڅانګېمســولحکمتالله

امیندورکشاپګډونوالوتهدښهراغالستتر

څنګدورکشــاپپهموخهاولهامنیتيادارو

رسهدتررسهشــويهوکړهلیکپهاړهمفصل

معلوماتوړاندېکړل.

پــهدېدوهورځنيورکشــاپکېديادې

لوا30تنونظاميمنسوبیندبرشيحقونوله

اړوندموضوعاتورسهاشناشول،ګډونوالوژمنه

وکــړهچېزدهکړيموضوعاتبهلهخپلونورو

نظاميمنســوبینورسهرشیکوي،چېهغوی

يېهمدخپلېدندېداجراپرمهالپهنظر

کېونیي.

ارزګان: د عمومي محبس د 
بندیانو د وضعیت څارنه وشوه

دروان1396کالدزمــريپــر3مــه،د

ارزګانوالیتــيدفرترسپرســتعبدالشــکور

روســتایي،دڅارنــېاوڅیړنــېڅانګــېد

مرســتیالعبداالحــدبهایيپههمــکارۍد

ترینکوټمرکزدعموميمحبسڅارنهوکړهاو

دبنديانودوضعيتمعلومولوپهموخهيېدياد

محبسليدنهوکړه.

لومړیدعموميمحبسرسپرستسمون

ملغالممحمددشتهستونزوپهتړاومعلومات

ورکړل،نوموړيوويلچېدامنيهقوماندانله

خوادتېلوســهمپورهنهورکولکيږي،چېله

املهيېداوبودکمښتستونزهلري.بندیانو

همداوبولهنشتوايلشکايتدرلود.

پهمحبسکېټول37تنهبندیانؤ،چې

پــهدېجملهکې2تنهجنایيبنديان،5تنه

جنایيتوقیفیان،23تنهسیايسبندياناو7

تنهسیايستوقیفیانول.

له امنیتي ځواکونو رسه د هوکړه 
لیک دهمغږۍ او تعقيب ناسته 

وشوه
د1396کالدزمــريپر4مهنیټهدکنړ

والیــتدمرکزاړونــددOCCPقومندانۍد

کنفرانســونوپهتاالرکېلهامنیتياودفاعي

ځواکونــورسهدهمکارۍاوهمغږۍدهوکړه

لیکپهاړهدوهســاعتهتعقیبيناســتهوشوه،

چېپکــېدميلامنیت،ميلپولیســو،ميل

اردو،رسحديپولیسواوعامهنظمپولیسو25

تنومسولینواواستازوګډوندرلود.

غونډهدامبودزمنڅانګېدمسئوللخواد

کمیسیوناوامنیتياودفاعيځواکونوترمنځ

دهوکړهلیکپــهاړهدهراړخیزومعلوماتوپه

وړاندېکولورسهپیلشوه.وروستهدهمغږۍ

دمرکزقومانداندهوکړهلیکدارزښتپهاړه

هراړخیزهرڼاواچوله.

شمیم خان کټوازی: د برشي 
حقونو پایښت د ټولو ستونزو د 

حل الر ده
دګردیزسیمهيیزدفرترییساوهمکارانو

د1396کالدزمريمیاشتېپه3مهنېټهد

پیژنګلوۍاودبرشحقونوداړوندوموضوعاتو

اوننګونــوپــهاړهدپکتیاوالیتپــهمقامکې

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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غونډهوکړه.

دغونډېپهپیلکېدافغانســتاندبرش

حقونوخپلواککمیســیوندګردیزسیمهيیز

دفــرترییسپوهنیارنوراحمدشــهیمپهلنډه

توګــهدافغانســتاندبــرشحقونــوخپلواک

کمیسیوندجوړښــتاوکارپهاړوندښاغيل

شمیمخانکټوازيتهمعلوماتورکړل.

ښــاغيلکټوازيخوښــيڅرګندهکړهاو

زیاتــهیېکړهچېدبــرشحقونوپهبرخهکې

کارکولدهرافغــاندندهدهاودیهمژمن

دیچېپهدېبرخهکېدافغانســتاندبرش

حقونوخپلواککمیســیونرسهپــهګډهکار

وکړي.

نومــوړيهمدارنګــهدافغانســتاندبرش

حقونوخپلواککمیســیوندګردیزسیمهایز

دفرتلهرییساوټولوکارکوونکوغوښتنهوکړه

چــېدبرشحقونودنقضپیښــېلهدهرسه

مســتقیامرشیکېکړي،څوپهګډهدستونزو

پههواريکېکاروکړو.

پکتیا وايل: فساد له منځه وړم! 
مفسدین مې پیژنديل او قانون 

پرې تطبیقوم

دبرشيحقونوخپلواککميسيوندپکتيا

ســيمهييزدفرتپهمنځګړتوبدروان1396

کالدزمريمیاشــتېپر11مهنیټهدبرشي

حقونوخپلواککمیســیونریاســتاوقومي

مرشانولــهپکتیاوايلښــاغيلشــمیمخان

کټوازيرسهناستهوکړهاوخپلېستونزېیې

پــهمفصــلډوللهوالیتمقــامرسهرشیکې

کړې.

قوميمرشانودامنيتپهټينګښتټينګار

وکــړاودقوميمرشانوپهلهمرموزووژنوڅخه

يېشــکايتوکــړ.دپکتيــاوايلوويلچېد

امنيتپهبرخهکېجديدیاودمرموزووژنو

پهتورتورنکسانبهعديلاوقضاييارګانونو

تهوروپيژين.

دپکتياوايلشميمخانکټوازيهمداراز

لهقوميمرشانووغوښتلچېخپلېستونزې

وخــتپهوختوررسهرشيکــېکړياودحل

لپارهيېخپلوړانديزونههموکړي.

کندهار: د بولدک ولسوالۍ عديل، 
قضایي او امنیتي ارګانونو رسه 
درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو

دروان1396ملريــزکالدزمــريلــه

15مېتر17مېنیټې،دکندهارســیمهییز

دفــرتدحقوقيتعلیامتــودڅانګېلهخواپه

عديلاوقضایيارګانوکېدعدالتدتامین

پــهموخهدقوانینودپيلکېــدوداهمیتپه

تړاو،دسپینبولدکولسوالۍعديل،قضایي،

امنیتي،اوپراتیفيارګانواومدافعوکیالنورسه

ديادېولســوالۍدغونډوپــهتاالرکېدرې

ورځنیښوونیزورکشاپجوړشو.

ننګرهار: د کمیسیون په 
سپارښتنه د معتادینو پنځه 

بسرتیز روغتون پرانیستل شو!
پهدېبرخهکېدبرشيحقونوخپلواک

کمیسیوندجاللابادسیمهایزدفرتهمیشه

خپلهاندېښــنهلهاړوندومسولینورسهرشیکه

کــړېاوترېغوښــتييــېديچــېبایدپه

داخــلدزندانوکېدمعتادوزندانیانولپارهد

تداوۍزمینهمساعدهاوترڅنګیېدمخدره

موادودانتقالمخنیويويش.

داموضــوعپهوروســتیوکــېدنظارتاو

ارزونــېڅانګېمرشعرفاناللــهالرويلخوا

دننګرهــاروالیتدعــديلاوقضاييارګانونو

دهمغږۍپهجلســهکېهمیادهشــوهچې

خوشــبختانهدکمیســیوندمکــررتاکیداو

سپارښــتنوپهنتیجهکــېدننګرهــاروالیت

عموميزندانکېدمعتادومحبوســینولپاره

چېشــمېریېلهسلوپورتهدیدمعالجېاو

تداوۍپنځهبسرتیزروغتونافتتاحشو.

ارزګان: د پولیسو تعلیمي مرکز، د 
برش حقونو په تدریس پرانیستل 

شو

دروان1396کالدزمــريپر11مهنېټه

دترينکــوټمرکزدپولیســواکاډمۍمرکز،د

ارزګانواليتيدفرتلــهخوادبرشيحقونود

موضوعاتوپهتدریسرسهپرانســتلشو،چې

دګډونکوونکوپولیســوشمېریې35تنوته

رسیده.

پــهدېتدريــيغونــډهکــېدامنيــه

قوماندانــۍدبرشحقونومســولســمونوال

مرياخان،دتعليميمرکزقوماندانسمونوال

ســعادتخانهممرســتهکولهچــېپکېد

برشيحقونومفهوماوداتباعوحقونهپوليسو

تهتدريسشول.

ارزګان: د پوليسو په ليکو کې د 
ماشومانو شتون

دروان1396کالدزمــريمیاشــتېپر

9مــهنېټــهدارزګانوالیتيدفرترسپرســت

عبدالشــکورروستایياودڅارنېاوڅیړنېد

څانګېمرستیالعبداالحدبهایيدماشومانو

اوکمعمرهافرادوپههکلهچېپهپولیسوکې

پهجريډولعسکريخدمتتهګامرلشوي

دي،دضعیــتپهتــړاؤ،دامنیهقوماندانۍد
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امنيتامراودحقوقبرشلهمسولرسهلیدنه

وکړه.

دامنیــهقوماندانۍدامنيتامرښــاغيل

عبدالقــويوویــلچــېارزګانوالیــتاوپه

ځانګړيډولامنیــهقوماندانۍکېبهدبرش

حقونودرسغړونوپرضدخپلېمبارزېتهدوام

ورکړياوهغههلکانچېقانوينسنیېنه

ويبشــپړکړی،دپولیسولهلیکوڅخهبهیې

وبايس.

د ارزګان عمومي محبس له نوي 
مدير رسه ناسته وشوه

دروان1396کالدزمــريپــر16مــهد

ارزګانوالیتــيدفرترسپرســتعبدالشــکور

روســتایياودڅارنــېاوڅیړنــېدڅانګــې

مرســتیالعبداالحدبهایيدعموميمحبس

لــهنــويمدیــررسهدهغــهپهدفــرتکېد

پیژندګلوۍلیدنهوکړه.

دعمومــيمحبــسمدیــرســمونمــل

عبدالويلصايفدوالیتــيدفرتکارکونکوته

ښــهراغالســتووایه،نوموړيوويلهروخت

دمحبــسڅخــهلیدنهاوکتنهکوالیشــئ،

لــهبنديانوازادانهپوښــتنېکوالیشــئاود

محبسوضعيتڅارالیشــئ.نوموړيزیاته

کړه،چېدبنديانودستونزوهواريتهخاصه

پاملرنهکوي.

هلمند: د برشي حقونو خپلواک 
کمیسیون  د تاسیس  ۱۵مه کليزه 

وملانځل شوه 
دروان1396کالدزمــريپــر7مهنېټه

دهلمنــدوالیتــيدفــرتدتعلیامتــوڅانکې

دافغانســتاندبــرشيحقونــودخپلــواک

کمیسیونپنځلســمهکلیزهدیوکنفرانسپه

جوړولــودهلمندمســتوفیتدغونډوپهتاالر

کېوملانځله.

پــهدېملانځغونــډهکــېدهلمندوايل

حیاتاللهحیات،دبېالبېلورياستونوریسانو،

دوالیتيشــوراغړېنرګسرخشاين،دښځو

چاروريیسېجمیلهنیازۍ،دخیریهموسساتو

اســتازو،درسنیواســتازو،مدينفعاالنواود

هلمنديوشمېرعاموخلکوګډونکړیو.

دهلمندوالیتيدفرتدلښکرګاهښارپهدې

ناامنورشایطوکېدافغانستاندبرشيحقونو

دخپلواککمیســیوندپنځلسکلونوالسته

راوړنېاودپنځلسکلونــوکړونواوفعالیتونو

رپــوټدهلمنددحکومتيمســولینو،مدين

تولنې،رسنیواوخلکوترغوږونوورساوه.

دپروګرامپهپيلکېدهلمندوالیتيدفرت

ريیســېعفیفهمعروفويناوکــړه،نوموړېد

غونډېګډونوالواومیلمنوتهترښهراغالست

ويلــووروســتهدبــرشيحقونــودخپلــواک

کمیســیونپیژندنهاوڅلورګويناهدافبیان

کــړل،بیادهیواددنافذوقوانینوپهرڼاکېد

کميسيوندپنځلسکلونوفعالیتونهاودخلکو

لهحقونوددفاعپهبرخهکېيېدکميسيون

الستهراوړنېپهلنډډولترشيحکړې.

دهلمنــدوايلحیاتاللــهحیاتخپلې

خــرېدیــوآیترشیــفپهقــرآتکولوپيل

کــړې:)اللهجفرمایيچېماانســانپهښــه

ډولرسهخلقکړ.(ښــاغيلحياتزياتهکړه؛

ټولېخرېچېاغلېعفیفهمعروفدرلودې

هغهداســالمپهدینکېشته،خوکهچیرې

دلتــهچاتهدحقــوقبرشنــومواخلېهغوی

داســېفکرکويچېدایوهنوېپدیدهدهاو

لهغربهراغلې،حالداچېاســالم)1400(

کالهمخکېداحقوقانسانتهورکړي.

ښــاغيلحيــاتوويــل،دبــرشحقونــو

خوندیتــوبلــهکورنــۍپیلیږيبیــاترکيل

ولســوالۍوالیتاوآنترټولهیوادهرسیږي،

چــېپهدېبهیرکېهرمســئولمســولیت

لري.

د ننګرهار په امنيه قوماندانۍ کې 
پوليسو ته ورکشاپ ورکړل شو

د1396کالدزمريپر15مهاو16مهد

ننګرهاروالیتدامنیېقومندانۍدکنفرانسونو

پهتاالرکې33تنهښــځینهمنســوبینوتهد

)پولیــساوحقوقبرش(تررسلیکالندېدوه

ورځنیښوونیزورکشاپورکړلشو.

پــهپیلکېدافغانســتاندبرشيحقونو

خپلــواککمیســیوندجاللابادســیمهایز

دفرتدامبودزمنڅانګېمســولحکمتالله

امیندورکشــاپګډونوالوتهښــهراغالســت

ووايهاودورکشاپموخېيېروښانهکړې.

ورپسېدننګرهارامنیېقومندانۍاداري

مرســتیالقاريامیرخانلېوالدورکشــاپ

پــراهمیتخرېوکــړېاولــهګډونوالویې

وغوښتلچېدورکشاپپرموضوعاتوځانونه

وپوهوياوپهعملکېيېپيلکړي.

کنړ: د کمیسیون د تاسیس 
پينځلسمه کلیزه  وملانځل شوه

دتیرپهڅېردجاللآبادســیمهییزدفرت،

دکمیســیوندتاســیسورځدیــوورځینــي

کنفرانــسپهترڅکې)راځېچېپهګډهرسه

دبــرشيحقونــودتامینلپــارهکاروکړو(تر

عنوانالندېپهکنړوالیتکېپهداسېحال

وملانځلــهچــېدکونړوالیتوالیتــيادارې

رسبیــرهداړوندودولتياوغیــردولتياداراؤ

مســؤلینو،مدينفعاالنو،قومــيمرشانواویو

شمېرژورنالستانوپهکېبرخهاخیستېوه.

غونــډېتــهدپرانســتېویناپــرمهالد

سیمهییزدفرتمرشېاغلېصرینهحمیدي

دکمیســیوندایجــادڅخــهتــردېدمهد

کمیســیونکړنواوالستهراړونوپهاړهمفصلې

خــريوکړې.همدارنګهاغلېحمیديزیاته

کړهچې:کمیســیونپهداسېیوحالتکې

تاســیسشــوچېخلکوخپلژونــدپهخطر

کېاحساســاوهاوځانونهیېمصوننهګڼل.
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نومــوړېداهــموویلچېدبــرشيحقونود

اهدافــودترالســهکولوپهبرخهکــېوالیتی

ادارو،مدينحرکتونواوژورنالستانورغندهرول

لوبولیدیچېکمیسیونیېهمېشدهڅو

ستاینهکوي.

وروســتهدکنــړوايلښــاغيلکلیمزيد

کمیسیونسیمهییزدفرتڅخهمننهوکړچې

همیــشیېپهکنړوالیتکېدبرشيحقونو

دوضعیتدښــهوايللپارهنهســتړکیدونکې

هیلــېځلېکــړېدي،همدارنګهنوموړيد

برشيحقونوتحققاوپراختیایوګډکاروباله

اووالیتــيادارهیېدبــرشيحقونودميلاو

نړیوالواســنادوپهاســتنادژمنــهوبللهچېد

برشيحقونــودوضعیتپهښــهوايلکېبه

دکمیســیونســیمهییــزدفــرترسهتلپاتې

همکاريکوي.

له امنیه قوماندانۍ او ميل امنیت 
ریاست له څارنواالنو ناسته 

وشوه

دارزګانوالیتيدفرترسپرستعبدالشکور

روســتایياودڅارنــېاوڅیړنــېدڅانګــې

مرستیالعبداالحدبهایيدروان1396کال

دزمریپر4مهاو9مهنېټهدامنیهقومندانۍ

لهنظامــيڅارنوالالحاجمحمدزياودميل

امنیتریاستلهڅارنوالالحاجمحمدحنیف

رسهددویپهدفرتونوکېد13تنومحبوسینو

دشــکایتونوپهتړاوچېدخپلودوســیواړوند

یېدرلودې،ناستهوکړه.

حاجــیروســتایيددواړوڅارنواالنــوله

همــکارۍمننــهوکــړهاوهغویهمخوښــي

وښودهاودکميسيوندواليتيدفرتڅارنهيې

ګټورهوبلله.

از صفحه 14
فعالیت های حقوق بشری...

قابل یادآوری است که کارگاه های آموزشی 
دیگ��ری نی��ز از ط��رف بخ��ش امبودزمن در 
قوماندان��ی قول اردوی ۲۰۷ ظفر برگزار ش��ده 
است. این کارگاه ها بر اساس تفاهم نامه دوجانبه 
بین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و 
وزارت دف��اع ملی برگزار ش��د . در این کارگاه ها 
 تعداد ۶۰ تن از منس��وبین اردوی ملی اشتراک 
داش��تند که در زمینه مس��ایل مختلف حقوق 

بشری آگاهی به دست آوردند. 

دفتر والیتی فاریاب
گرامی داشت از پانزدهمین سالروز 

تأسیس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان 

از پانزدهمین س��الروز تأس��یس کمیسیون 
مستقل مستقل حقوق بش��ر افغانستان توسط 
دفتر والیتی فاریاب کمیس��یون مستقل حقوق 

بشر افغانستان تجلیل شد.
ای��ن محف��ل با حض��ور تع��داد زی��ادی از 
ش��خصیت های علمی، فرهنگی، مقامات عالی 
رتب��ه دولتی، نماین��دگان نهاده��ای خارجی، 
اس��تادان دانشگاه، دانش��جویان، فعاالن جامعه 
مدن��ی و... در ت��االر کنفرانس های دفتر والیتی 

فاریاب برگزار شد. 

برگزاری تجلیل از پانزدهمین 
سالروز تأسیس کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان
از س��الروز ایجاد کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان با ارائه برنامه های دفتر و معرفی 
و اهداف کمیس��یون و خالصه ای از عمده ترین 
فعالیت ها و دست آوردهای کمیسیون در پانزده 
سال گذشته توسط سرپرست دفتر ساحوی به 
بحث گرفته ش��د و تصاویری مستند از بازده ها، 
ش��اخص ها و پیامدهای به دس��ت آمده در طول 
دوره کاری کمیسیون برای شرکت کنندگان به 

نمایش گذاشته شد.

از صفحه 1۰
سرابی که به گرداب ...

و می گفتند، شما از عقب پاسگاه بروید تا اینکه 
به استان بم ایران رس��یدیم. قاچاقبران ما را به 
ساختماني کهنه بردند و به ما گفتند، براي شما 
کار پیدا مي کنیم. ش��ما اجازه ندارید که از این 
س��اختمان جاي دیگری بروید یا باکسي تماس 
بگیرید. ۲ ش��ب در آن ساختمان ماندیم. بعد از 
شب سوم قاچاقبران به ما گفتند  در این جا کاري 
نیست. ما و شما به کرمان مي رویم. هنگامي که 
به موتر سوار بودیم، بین راه بم و کرمان پولیس 
  ما را دس��تگیر کردند و به پاسگاه  بردند. بعد از 
فحش دادن زیاد به ماگفتند، هرکدام ش��ما به 
جرم خ��الف کاري زنداني هس��تید. ی��ا این که 
هرکدام شما ۵۰۰ هزار تومان جریمه بدهید. یا 
این که فردا ش��ما را ب��ه دادگاه مي بریم به جرم 
خالف کاري ۲ س��ال زنداني مي شوید. ما بسیار 
ترس��یده بودیم. بعضي گریه مي کردند. باألخره 
به این فیصله رسیدیم که پولي که نزد قاچاقبر 
اس��ت  از آن ها گرفته به پولی��س مي دهیم. به 
پولیس ها گفتیم پولي را که نزد قاچاقبران است 
 بگیرید و ما را آزاد کنید. پولیس ها قبول کردند. 
همه پول ه��ا را از قاچاقبرگرفتند. بعدگفتند: ما 
قاچاقبران را به دادگاه مي بریم، همین که آمدیم 
ش��ما را آزاد مي کنی��م. یک ش��ب دیگر هم در 
پاسگاه پولیس ماندیم. نیمه شب چهارم بود که 
موتر پیکپي آمد و به ما گفتند: قسمي  بین موتر 
بخوابید که کس��ي نداند که شما در  موتر ید. ما 
مانند گوسفندان خود را مرده بین موتر سر به سر 
انداختی��م. بعد از ۳ س��اعت  ب��ه دروازه بزرگي 
رس��یدیم. دروازه باز شد و موتر داخل آن دروازه 
شد. به ما  گفتند، مادر ... حرامزاده برخیزید که 
رسیدیم. در آن جا پولیس هاي زیادي را دیدیم . 
چند نفر ما گفت که شما از ما رشوت گرفتید که 
آزاد مي کنید. پولیس ها ما را با چوب دست سیاه 
برق��ي زدند و فحش زیاد دادند و گفتند. ش��ما 
خالف کاره��ا تهمت مي کنید و باعث بد نامي ما 
مي شوید. موتر پولیس ها رفتند  و ما در اردوگاه 
سفیدسنگ ماندیم. در اردوگاه سفیدسنگ براي 
ما غذا ندادند. به شکل گدا  و خیراتی پول کرایه 
و خرچ خود را از افغان ها جمع آوري کردیم تا که 
ردمرز ش��دیم. حاال چیزي نداریم که به منطقه 

خود برویم.«
بنابراین معضل قاچاق انسان به صورتی که 
امروزه در افغانستان جریان دارد، ایجاب می کند 
که ارگان های ذی ربط با هدف کاهش مهاجرت 
و تغییر این روند ت��الش   کنند . این کار صورت 
نمی گیرد مگر با برقراری امنیت، ایجاد فرصتهای 
ش��غلی، کار برای جوانان و از بین بردن فقر در 

روستاها و مناطق دوردست . 
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افغانســتاند1298لکالدزمــريپــر

28مهدیوېاســتعامرضــدجګړېپهلړکې

دځــوانمرشغازيامــاناللهخانپهمټله

انګریزيښــکېالکهخپلواکيترالســهکړه.د

افغانســتانخپلواکيددرېیمــېنړۍدګڼو

ولسونواوخپلواکۍغوښتونکوغورځنګونولپاره

دپاموړارزښتدرلود.لهدېمخېهغهمهال

دافغانســتانخپلواکيیواځېپهمحضګټلو

لنډهنهشــوه،بلکېدکورنیوسمونتیاووپهپار

ګڼبدلونونهواردشولاوپهدېلړکېلومړی

اســايسقانونرامنځتهشوچېددولتواک

اودمــرشوعقدرتداعاملحدودیېمعريف

کول.دفرهنګياواجتامعيموډرانیزیشنپه

موخــهاصالحيپروګرامونهمطرحشــولچې

افغانســتانیېلهیوېوروستهپاتېاوجنګ

ځپلــېټولنېڅخهویســته.دفعالــوبهرنیو

اړیکوپهپارګڼوهېوادونوتهدپاچافوقالعاده

پالوياواســتازيواســتولشــولاوګڼدوه

اړخیزتړونونهالســلیکشــول.رسنۍ،مدين

جریانونــه،دآزادۍحقــوق،مــدينحقــوق،

دمذهبــياقلیتونــوحقــوق،بــرشيحقونه،

ډیموکراتیکســیايسچلندونهاوپهلســهاوو

نورېبرخېدموډرنیزمپهموخهدیوغښــتيل

ملتدبقاءپهمینهومنلشولاوتطبیقتهیې

امان الله خان
موډرنیزم او ملتپالنه

په اماين دولت کې د افغانستان لپاره د 
ميل نظریې لومړين بنسټونه

فهیم اهلل کریم

الرههوارهشوه.

دامايندولتټولېچارېاودهغهوخت

سیاســتونهپهګڼوشــکلونونقدشــويدياو

کرهکتنهپرېشوې،دلتهپهدېیادښتکې

دامــاناللهخاندشــخيصاوددهددولت

پههغوســرتاتېژیکواقداماتوبحثکووچېد

افغانســتانلپارهیېیوهمعــارصهميلنظریه

ترســیموله.دانظریهچېدهمدېیادښــت

پهاســتنادکولیشــوپــهدرېیوســرتومولفو

معــريفکړوچــېهرهیوهمولفــهکوالیيش

ګڼمصداقونهاوپراخبحثونهووايس.دالیکنه

دامــاناللهخاندمهالاوترهغهراوروســته

دمــيلنظریــېدمعــريفدابتداييمبحث

حیثیتلري.

استقالل او استعامرزدايي

ناسیونالیســتيمفکوروپهشــلمقرنکې

پردووســرتوبرخوپراخاثراتلرل؛خپلواکي

غوښــتنهاولــهاســتعامرڅخــهخالصــون.

ناســیونالیزمچېدیوېســیايسایډیالوژۍ

لهمخېپهنولســمقرنکېپهشــدتمطرح

و،ولېترڅنګیېګومانکېدهچېپهشلمه

پېړۍکېناسیونالیستيغوښتنېخپلځای

نړیوالېدنېتهپرېږديچېددېباوربرخالف

پهیادقرنکېنړیوالېدنېپرناسیونالیســتي

اوآزاديغوښــتونکونهضتونودپاموړتاثیرات

درلودل.

دخپلواکۍترجګړېوروستهافغانستاند

انګلیياستعامرڅخهپهبهرينسیاستکې

دخپلواکتصمیمڅښــنشو.لهدېمخې

اړتیاپېښــېده،هغهمولفېچــېبایددهېواد

نوېفکريمنظومهپرېترتیبشوېوای،هم

پهجديډولرعایتيش،نواستقالل،برابري،

آزاديغوښــتنه،خلکواوولستهلومړیتوباو

پهســیايسونډهقایلېدل،دلومړنیواساساتو

لــهمخــېدهغېوخــتددولتيسیاســت

برخــهوهچېميلنظریهیېپرېترســیموله.

دملتپالنــېعنــارصواواصيلمبنــاوودهغه

وختدانســانلهغوښــتنورسهاړخلګاوه،د

چاپصنعت،دینيریفورم،صنعتياقتصاد،

کورنۍفرهنګياوټولنیزېسمونتیاوې،رغنیز

اوزېربینایــيکارونهاودېورتهچارې،دهغه

مهالدخلکوعموميتقاضاوېوې،چېباید

تررسهشوېوای.

اماناللــهخانچېپاچاشــودمرشوطه

غوښــتونکوپروګرامدپيلکولــولپارهالسپه

کارشــو.دیچېدځوانــۍپهقوتکېاود

مرشوطهغوښــتونکوپروګرامتهپورهرښتینو،
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لهوطنرسهیېدغسېمینهلرلهچېویلیې

»ازخدمتبهوطنباالترعشقیندارم«،نویې

اولدکابلپهمرادخانیوکېپهیوازېځاند

خلکوپهمخکېدهېوادبشــپړهخپلواکياو

داسېهمدافغانانوازادياورسهبرابرياعالم

کــړه.بیایېپــهکابلکېپهیوهعامرســمي

دربارکېدوطنپورهخپلواکيپهدغولفظونو

څرګندهکړه:

»مــاخپلځــاناوخپلهېوادپــورهآزاد،

پخپــلاختیــاراوخپلواکاعالمکــړ.لهدې

وروستهبهزماهېوادهغسېخپلواکوي،لکه

دنــړۍنوردولتونــهاوقدرتونهچېدي.هېڅ

باندنیهېوادبهپرېنهښــودليشچېیوه

وېښتهقدرحقولريچېدافغانستانپهدننه

اوباندنیوچاروکېګوتېووهياوکهکومچا

دغسېوکړل،زهتیاراوآمادهیمچېمرۍیې

پهخپلېدغــېتورېرسهپرېکــړم«)کاکړ،

.)193-192:1389

اقتصادي پراختیا او صنعت

افغانســتانپهتاریخيلحاظداقتصادي

پراختیاډېرهموثره،پراخهاوتطبیقيسرتاتېژي

اولیدلورینهدرلود،همداوجهوهچېدغازي

اماناللهخانپهمرشۍپهدولتکېصنعت،

اقتصــاديپراختیااوتولیددیوېمشــخصې

انساينپدیدېپهتوګهمطرحشولاوددولت

دیوېپراخېاوهراړخیزېپروژېپهســرتګه

ورتهوکتلشول.

امــاناللــهخانچــېکلهپهخپلشــپږ

میاشــتنياروپايياوآسیاييسفرووتمهمه

اوجديغوښــتنهیــېداوهترڅــوپهبهرنیو

هېوادونودپرمختګ،صنعت،تولیداوزېربناوو

جوړولووسایلوګورياوویېپېرياوهمداسې

وشول.اماناللهخانپهاملانکېلهاملاين

حکومتڅخهشــپږمیلیونمارکداتوکلونو

پهموخهقرضواخیســتاوپهدېپیســویې

پهســلګونوفابریکېاودفوجدسمبالښتپه

خاطروسلېاومهامتواخیستل.دیوشمېر

وسایلونوملړیېالندېدی:

1.درېپنځوسزره،پنځهسوهانګلیي

ډولهجاغوردارټوپک

2.یوسلوشپږتوپونه

3.شپږمیرتالیوز

4.اتهتیارې

5.پنځهزريپوښهموټرې

6.لسزرهزريپوښهخولۍ

7.دقندجوړولوفابریکه

8.دنخياوورېښميتکوجوړولوفابریکه

9.دتوکموجوړولوفابریکه

10.دوړۍمینځلوفابریکه

11.دکیمیاويموادودجوړولوماشین

12.دجاکټکنډلوماشین

13.دجورابوجوړولو24ماشینونه

14.دحسابماشینونه

15.دشیدواوکوچوماشینونه

16.دمېوېساتلوماشینونه

17.دتیلودایستلوماشیونه

18.دسورلۍاتلسموټرې

19.داطفایېدوولسموټرې

20.درادیودوهوړېاوغټېدستګاوې

21.دجراحۍالې

22.دزراعــتموټــرې)وکیلــی،113و

)218

دپورتنيلېســتپــهاســتناددامانالله

خاندمهالافغانســتانداقتصاديپراختیا،

صنعت،تولیــداوزېربینايــيکارونویوموډل

سټيټوچېپهسیمهکېیېسارینهلیدل

کېده.دهغهمهــالاقتصاديپراختیاپهدې

موخهچېدولســونوترمنځراکړهورکړهپراخه

يش،اوخپلمنځيروابطزیاتيشاودژوند

کچهپورتــهوالړهيش،دټولنیزثباتترڅنګ

یــېپهخپلمنځــيتفاهمکېهــمباقاعده

تاثیراتدرلودل.

دامــاناللهخاناقتصاديطرحېدیوې

موډرنــېاوملتپالــېټولنــېدرامنځتهکېدو

لومړیبنسټوو.متدنونهاودمتدنونوترمنځ

روابطپهاقتصادي–ټولنیزپرمختګرامنځته

کېــږياوامــاناللهخاندرککــړېوهچې

افغانستانترهغهوختهښهکوريناصالحات

اویوهموډرنهتجربهنــيشدرلودایچېپراخ

اقتصاديتاسیســاترامنځتهنــيش.دامان

اللهخاندااقتصاديپروګرامونهبیاوروســته

لږڅهدمحمدظاهرشــاهپرمهــالاولږنور

هــمدمحمدداوودخــاندحکومتپرمهال

تطبیقشول.

کورنۍ س��مونتیاوې، ښ��ځې او برشي 

حقونه

داماناللهخاندحکومتپرمهاللومړنی

اســايسقانونجوړشو.پرســیايسنظریاتو

بندیزلغوهشــواومریتوبهــمپهلومړيرس

کېمحکومشواوبیاپهاسايسقانونکېپه

رصاحترسهلغوهاعالنشــو.پهکال1920

کېدبېســوادۍپروړاندېکمپاینپیلشــو

اوپــهکال1923کېیېیوهډلهمحصلیند

زدهکړولپارهفرانســېتهولېږل.دپوهنېله

پروســېڅخهدمالتړپهموخهیېدخلکوپه

خوښهد)لهمعارفرسهمرسته(پهنوممالیات

لوړکړل.دښځودآزادۍاوتعلیمنهضتپیل

شــو.دحامیتنســوانپهنامدښځولپارهیو

انجمنتاســیسشــواوترڅنګیېدارشاد

نسوانپهنومدښځودفکريتنویراوورځنیو

چاروپهبابیوهښځینهجریدههمپیلشوه.

داماناللهخانپهاصالحيطرحهکهدنجونو

لپارهدوادهعمر18کالهاودهلکانولپاره22

کالهوټاکلشو.پههغهمدينقانونکېچېد

1922او1923کلونوترمنځتدوینشویو،

یوشمېراضايفلګښتونهلکهدواده،کوژدنې،

دمړيدښــخولواودېتهورتهلګښتونهمنع

شول.پهکال1922کېاجباريکار)بېګار(

لهمنځــهوالړ.ترکال1924پــورېپهکابل

ښــاردوهلویعموميروغتونهتاسیسشوي

ؤ.دمــديناومذهبــيمضمونونواومرشانود

تعلیمپروســهپیلشــوېوهاوخپلهامانالله

خانبهټولګیوتهورته،اوتدریسبهیېکاوه.

پــهکال1924کېلومړنۍزدهکړېاجباري

شوېاوشپږکلنۍتریوولسکلنۍدنجونواو

هلکانودګډوزدهکړوپروسههمترکارالندې

وه.پــهکال1928کــېدلومړنیوزدهکړوپه

موخهدنجونولومړنۍ28کســیزهډلهترکیې

تهوالړه.په1920کېپغامندهېوادپهکچه

داوپرالومړنۍمرکــزواوپهکابل1923کې

لرغونپېژندنېلومړينمطالعاتهمپیلشول

)زرملوال،89:1383–91(.

تېرهیوهپېــړۍدافغانمېرمنــولپارههم

دسیايستاریخاودســیايسوېښتابهپهپار

مهمهاوجديوه.امانافغاناوشــاهخانمد

جګړېضدتفکرپهبرخهکېدښــځودنقش

اوڅرنګــوايلمهماواصيلمحوردی.ملکهد

هغهوختاوداوسلپارهدخپلواکۍ،آزادۍ،

تفکر،برشيحقونو،ډیموکراســۍاووېښــتیا

ښــځینهرولمــاډلدی.پهټولــهکېاماين

دولتدبرشيحقونودحفاظتاوســاتنېپه

برخــهکېدپاموړاوجــدياهمیتلري.په

تاریخيلحاظامانیهنظامکوالیشــوپهټول

جراتدبرشيحقونونظاموبولو.دښځولپاره

دکار،ښوونېاوروزنې،انکشاف،تولیداوورته

چــاروتهجديپاملرنه،دمرییتوبقانونلغوه

کولاودغیرمســلمووګړیورسهدنیکچلند

پهبابځانګړيحکومتياحکامصادرېدلپه

دېدورهکېدخالصوبرشيحقونودشــتون

حکایتکوي.شاهاماناللهخان،ملکهثریااو

محمودطــرزيددېټولوتغیراتواوافکاروپه

رسکېواقعدي.

دافغانستانلهخپلواکۍوروستهدغازي

امــاناللــهخــاندحاکمیــتدورهیوازینۍ

تاریخيدورهدهچېدښــځولپارهدکار،فکر

اوعميلپروګراموپهبابفعالیتپکېپیلشو.

دښځولپارهنرشات،ښــوونهاوروزنه،قضايي

خوندیتوب،مدينفعالیتاودېتهورتهچارې
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دښــځوپهســیايستاریخکېپهلومړيځل

لیدلکېــدې.افغانمېرمنېپــهلومړيځل

دســیايسپرېکړوصالحیتپیداکړ،دواده،

ګډژونــد،کار،عاید،قضاء،عامــهپوهاوياو

پهځانګــړيډولدمــدينفعالیتصالحیت

دښــځوپهبرخهکېدیوډېرسیســتامتیک

فیمینیســتيحرکتپهنامههمتلقيکېدای

يشچــېلهملکېثریارسهپيلشــو.موږپه

ډېرجرااتویلیشــوچېملکهثریادافغاين

فیمینیزممخکښهاولومړنۍتیوریسنهاوفعاله

دهچېپهشــدتنرواکهټولنهکېیېدښځو

دحاکمیــتپهبابغږپورتهکــړیاوکاریې

کړیدی.

کلهچېملکــهثریادافغانســتانبالفعل

لومړۍمېرمنوه،دښــځولپارهدوهځانګړي

ښوونځيتاسیسشولچېدیوېرسپرستي

خپلــهدملکېثریاپهغــاړهوهاودبلېیېد

غازياماناللهخــاندموروه.پهدېلړکې

ملکېثریاپهقرصدلکشــاکېدکابلښــځو

تهپهوینــاکېخپلهپهدېښــوونځیوکېد

تدریسمســوولیتهمومانهچېدالهغازي

امــاناللهرسهپهګډهددوهمرشانودتدریس

مشــرتکفعالیتوچېپهیوهوروســتهپاتې

اوجنــګځپيلهېــوادکېتــررسهکېده.له

خپلواکۍراپدېخوادښځودښوونېاوروزنې

مخکښــهســاالره،ملکهثریادافغانســتاند

تعلیمموربللکېدایيش.ملکېثریادارشاد

نســوانپهنومدښځودفکريتنویرلپارهیوه

ځانګړېجریدهچاپکړهچېدښځودنقش

اوژونــدپهاړهبهپهکېډېــرګټورموضوعات

خپرېدل.داکارددېباعثشــوچېدښځو

دبیاندآزادۍلومړنیمتثیلويشاوښځې

پهخپلهوتوانیږيچېلهخپلوســتونزودابراز

لهصالحیــتهاخوادافکارواوارزښــتونوپه

نرشاورشاکتکېهــمونډهواخيل.حامیت

نسواندښځواولینهمدينټولنهوهچېملکې

ثریاتاسیسکړه.دحامیتنسوانتاسیسدا

مانادرلودهچېښځېکوالیيشدیومدين

جریانپهچوکاټکېپهحساســواجتامعي،

فرهنګياوســیايسقضایاوومباحثوکړياو

ونډهواخيل.مدينجریانونهچېدپرنســیپ

اواصللهمخېځانګړيارزښتيمسوولیتونه

رانغــاړيددېلپارههــممهمبللکېږيچې

حســاسوګړيدټولنېپهجديقضایاووکې

دګډونامکانپیداکوي.حامیتنســوانله

ښــځوڅخهدمالتړپهبرخهکېیوډېررغنده

تاریخــيګاموچېدمــدينټولنوپهچوکاټ

کېواخیستلشو.

سرتاماناللهخاناووررسهملکېثریاپه

ګــډهداباوردرلودچېدنراوښــځېترمنځ

خــاصفــرقاوتوپیرنهدیمطــرح،بلکېدا

مهمهدهچېدواړهپهګډهوکوالیيشدهيواد

پهابــادۍ،تعلیماومــدينفعالیتکېونډه

واخيل.دملکېثریااوغازيدادیددیولوی

مرامپهموخهبااهمیتهواودی،چېښــځې

پهټولنهکېلهمنفعلحالتچېفعلیتپیدا

کړياوپهجديډولپهټولنیزوکړووړوکېور

ګډېيش.دښــځودکار،عاید،دملکېثریا

ډیپلوماتیکحضور،دحاکمفرهنګ،عرفاو

سنتونوپهترمیماوریفورمکېدملکېونډهد

بېسارياهمیتاوارزښتوړده.

پایلې

افغانستاندغازياماناللهخانددولت

پرمهــالدیوېډېرېمنظمــېميلنظریې

درامنځتــهکېــداتجربــهوکــړه.خپلواکــي،

اســتعامرضدروحیه،اقتصاديټيکاووتهکار

کول،صنعتاوتولید،برشيحقونه،ښــځې

اوډیموکراتیــکارزښــتونهلکــهلــهیوېخوا

چېدموډرنیزمماناښــندلهلــهبلهلوريیې

دملتپالنــېمعــارصمفهومهملېــږداوهچې

ددواړوپــهامتزاجکــېدیوېمنظمېفکري

منظومــېاوميلنظریــېدرامنځتهکېدایوه

اسايسهڅهوشوه.

داهڅهکههرڅولنډهاوبېړنۍوه،ولېتر

سلوکالویېدافغانانوپهذهنونوکېتاثیرات

حــککړل.امــاناللهخــانالهــمدپراخو

بدلونونو،سمونتیاوواودموډرنیزایشناتلدی

چېسلکالهپسیېهمپروګراماوریفورمونه

دیوباثباتهافغانستانلپارهموثرموډلدی.

ماخذونه:
1.ادامیک،لودویک)1383(،دشلمېپېړۍتر

نیامیيدافغانستاندبهرنیواړیکوتاریخ]دداکرتنثار

احمدصمدژباړه[،دانشخپرونهټولنه،کابل.

2.پوپلزایــی،عزیــزالدیــنوکیلــی)1379(،

ســفرهایغازیامــاناللهشــاه،انتشــاراتمیوند،

پشاور.

3.حبیبــی،عبدالحــی)1383(،دمرشوطیت

غورځنګپهافغانتســانکې]دعبدالقیومحکیمزوي

ژباړه[،خپرونکيدافغانســتاندکلتوريودېټولنه،

جرمني.

4.کاکړ،محمدحسن)1389(،زماغورهلیکنې،

خپرونکېدافغانستاندکلتوريودېټولنه،جرمني.

5.زرملوال،غالممحمد)1383(،افغانســتانتر

وروستيافغانه،دانشخپرندونهټولنه،کابل.

از صفحه ۶۰
نقش شادی در سالمت...

ریزي مناسب در زندگي، پرداختن به امور جانبي 
و کم اهمیت، خود از عوامل بسیار مهم اضطراب، 

دلهره، اندوه و بي نشاطي است .
»إِْذ تُْصِعُدوَن َوالَ تَلُْووَن َعلَی أَحٍد َوالرَُّس��وُل 
َِّکْیاَل  ��ا بَِغمٍّ ل یَْدُعوُک��ْم فِي أُْخَراُک��ْم َفأَثَابَُکْم َغمًّ
تَْحَزنُواْ َعلَی َما َفاتَُک��ْم َوالَ َما أََصابَُکْم َواهللُهّ َخِبیٌر 
بَِما تَْعَمُلوَن.« )یاد کنید( هنگامی را که در حال 
گریز )از کوه( باال می رفتید و به هیچ کس توجه 
نمی کردید و پیامبر ش��ما را از پش��ت س��رتان 
ف��را می خواند پ��س )خداوند( به س��زای )این 
بی انضباطی( غمی بر غمتان )افزود( تا سرانجام 
ب��ر آنچه از ک��ف داده اید و برای آنچه به ش��ما 
رسیده است اندوهگین نشوید و خداوند از آنچه 

می کنید آگاه است.
۶- خدم��ت بي من��ت: مهم تری��ن انگیزه 
کارهاي خیر، داشتن اخالص، قصد و نیت پاک 
براي کس��ب خشنودي خداوند می باشد که اگر 
این انگیزه به رنگ خودستایي یا ریا آلوده شود، 
نتیجه عمل که پیوستگي دل ها، بروز محبت ها 
و شادي فردي و اجتماعي است دگرگون شده و 

تغییر ماهیت می دهد .
َِّذیَن یُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسِبیِل اهللِّ ثُمَّ الَ  »ال
َُّهْم أَْجُرُهْم ِعنَد  یُْتِبُعوَن َما أَنَفُقواُ َمنًّ��ا َوالَ أًَذی ل
ِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْیِهْم َوالَ ُهْم یَْحَزنُوَن.« کساني  َرب
ک��ه اموال خ��ود را در راه خ��دا انفاق مي کنند، 
س��پس به دنب��ال انفاقي ک��ه کرده ان��د، منت 
نمی گذارند و آزاري نمی رسانند، پاداش آن ها نزد 
پروردگارشان )محفوظ( است، و نه ترسي دارند 

و نه غمگین مي شوند.

منابع:
1. روم، 4و۵
۲. توبه، 81

۳. مجلسی، بحاراالنوار، ج۷۵، 14۰۳قمری، ص۳۲1
4. همان، ج۷۵، ص۳۲۲

۵. نجم، 4۳
۶. یونس، ۵8
۷. روم، ۳۶ 
8. روم، 1۵

9. آل عمران، 1۶9و1۷۰
1۰. زمر، 4۵
11. توبه، ۵۰

1۲. حاقه، 19
1۳. انسان، 11

14. انشقاق، ۷و19
1۵. انسان، 11-8

1۶. رضایي اصفهاني، محمدعل��ي؛ کالنتري، ابراهیم؛ 
نصیري، علي. تفسیر موضوعي قرآن کریم، قم، نشر معارف، 

چاپ اول، 1۳84، ص ۲8۵
1۷. عمران آیه1۳۷

18. روم آیه 9
19. عنکبوت آیه ۲۰

۲۰. حج 4۶
۲1. النحل۳۶
۲۲. توبه 1۲۲
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پیدایش دولت در مفهوم جدید، به عهدنامه 
وس��تفالي 1۶48 بر مي گردد. ای��ن عهدنامه به 
دنبال جنگ هاي ۳۰ ساله بین سلطان نشین هاي 
اروپا منعقد ش��د و به جنگ هاي مذکور خاتمه 
داد. مهم ترین ویژگي این عهدنامه شناسایي حق 
حاکمیت و اس��تقالل دولت ها در برابر یکدیگر 
است. اما این مفهوم جدید دولت چیست؟ یک 
موجودیت حقوقي که سرزمین، جمعیت و قدرت 
مؤث��ر دارد، در عرصه بین المللي از ش��خصیت 
حقوقي برخوردار اس��ت و مهم تر این که داراي 
 .)Sovereignty( حق حاکمیت مطلق اس��ت
تا پیش از وستفالي، حاکمان مناطق مختلف در 
اروپا تحت سیطره کلیساي کاتولیک رم و تابع 
قدرت پاپ بودند و استقالل و حاکمیت در کار 

نبود.
اثر مه��م شناس��ایي حق حاکمی��ت براي 
دولت ه��ا این اس��ت ک��ه دولت ه��ا در عرصه 
بین الملل��ي از حاکمیت مس��اوي برخوردارند و 
هیچ یک بر دیگري تف��وق ندارند. نتیجه مهم 
این حق حاکمیت مس��اوي این است که هیچ 
دولتي حق مداخله در امور دولت دیگر را ندارد. 
بعد از ممنوع ش��دن جنگ و توس��ل به زور در 
حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور سایر 
کش��ورها اهمیت دو چندان پیدا کرد و پس از 
جنگ اول جهاني و عهدنامه ورس��اي )1919( 

اخالِق دخالت 
بشردوستانه
دکتر سعید محبي

و تصویب میثاق جامعه ملل و س��پس منش��ور 
ملل متحد )1948(،نیز اصل عدم توسل به زور 
و ممنوعیت مداخله نظامي در کشورها به یکي 

از اصول ملل متحد تبدیل شد.
به موجب ماده ۲ )4( منش��ور ملل متحد، 
توس��ل به زور یا تهدید به توسل به زور ممنوع 
اس��ت مگر در مقام دفاع مش��روع. ماده ۲ )۷( 
منش��ور نیز هرگون��ه مداخله در ام��ور داخلي 
کش��ورها را ممنوع مي کند. البته در این ماده، 
صحب��ت از »امور داخل��ي« )حاکمیت داخلي(
کش��ورها شده و گفته شده س��ازمان ملل – و 
نه کش��ورهاي عضو س��ازمان مل��ل – مجاز به 
اموري که در صالحیت داخلي کش��ورها است، 
نیست. اینکه کدام امر در صالحیت یا حاکمیت 
داخلي کشور اس��ت و کدام نیست، معرکه آراء 
است. دولت ها قلمرو حاکمیت داخلي را هرچه 
گسترده تر مي خواهند و مي دانند تا بتوانند هر 
آنچه را ک��ه مصلحت و امنیت آن ها – بخوانید 
حفظ اقت��دار وحکمراني آن ه��ا - اقتضاء کرد، 
آن هم به هر ش��یوه اي که خود الزم و مصلحت 
دیدند،انجام دهند. دولت ها، خود را خس��رواني 
مي دانن��د که ص��الح مملکت خوی��ش را خود 
بهت��ر دانند و گویند »هرچه این خس��رو کند، 
شیرین بود.« اما مردم و جامعه بین المللي حوزه 
حاکمی��ت داخلي دولت را پیوس��ته محدود تر 

مي خواهند. زیرا دراز دستي دولت ها در حقوق و 
آزادي هاي مردم به بهانه حراست از حاکمیت را 
بر نمي تابند، سهل است دولت ها را براي اقدامات 
و عملکرد داخلي شان که مخالف موازین حقوقي 
باشد، پاسخگو و مسئول مي دانند و مواخذه هم 
مي کنند. با این همه، تردیدي نیست که امروزه 
اصل عدم مداخله یکي از اصول مس��لم حقوق 

بین الملل به شمار مي رود.
در مورد خاس��تگاه اصل ع��دم مداخله باید 
گفت که این اصل مبتني بر رویه و عرف دولت ها 
اس��ت و به اصطالح ریش��ه عرفي دارد. معذلک 
همین اصل رفت��ه رفته چهره معاهداتي هم به 
خود گرفته و در بس��یاري از عهدنامه هاي بین 
کشورها آمده اس��ت. به عنوان مثال در ماده 1 
بیانیه هاي الجزایر که در سال 1۳۵9 براي پایان 
دادن به بحران گروگان گیري کارمندان سفارت 
سابق آمریکا در تهران بین ایران و ایاالت متحده 
منعقد شده، آمده که سیاست آمریکا این بوده و 
از ای��ن پس نیز خواهد بود که در امور داخلي و 
خارجي ایران مداخله نکند. هم چنین در پیمان 
ورشو، منشور سازمان وحدت آفریقا )ماده ۳( و 
در کنفرانس غیرمتعهدها در بلگراد و کنفرانس 
هلس��ینکي )19۷۵(در خص��وص هم��کاري و 
امنیت کشورهاي اروپایي )اصل ۶( به این اصل 
تصریح شده است. در بین اسناد بین المللي هم 
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مي توان به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد اشاره نمود که در موارد متعدد اصل 
عدم مداخله را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید 
نموده اس��ت – مانند اعالمیه حقوق و تکالیف 
کش��ورها، ی��ا قطعنامه ش��ماره ۲1۳1 مصوب 
دس��امبر 19۶۵ مجمع عموم��ي تحت عنوان 
»قابل قبول نبودن مداخله در امور کش��ورها و 
حمایت از حاکمیت و اس��تقالل آن ها« که در 
جریان استعمار زدایي تصویب شده، یا قطعنامه 
شماره ۳۲81 مصوب 1۲ دسامبر 19۷4 به نام 
»منشور حقوق و تکالیف اقتصادي دولت ها« و 
خصوصاً قطعنامه ۳191 مصوب 14 دس��امبر 
19۷۶ به اس��م »عدم مداخل��ه در امور داخلي 
کشورها« که در مواد ۳ به بعد با لسان روشن و 
قاطع هرگونه مداخله آشکار یا پنهان و مستقیم 
یا غیرمس��تقیم و هر عمل نظامي، سیاس��ي و 
اقتصادي یا ه��ر عمل مداخله آمیز دیگر، صرف 
نظ��ر از کیفیت روابط متقابل کش��ورها و نظام 
اجتماعي و اقتصادي آن ه��ا را ممنوع و تقبیح 

مي کند.
یکي از منابع مهم حق��وق بین الملل، رویه 
قضایي اس��ت که منظور عمدت��اً رویه و احکام 
صادره از دیوان بین المللي دادگس��تري )الهه( 
اس��ت و شرح و بس��ط محتواي واقعي بسیاري 
از اص��ول حق��وق بین الملل و تفس��یر آن ها را 
باید در رویه و آراء همین دیوان جس��ت. دیوان 
بین المللي دادگستري آراء مهمي در مورد اصل 
ع��دم مداخله صادر کرده اس��ت. ش��اید بتوان 
گفت که نخس��تین رأي دیوان در این موضوع، 
رأي صادره در قضیه »کانال کورفو« اس��ت که 
موضوع دعواي آلباني علیه انگلیس بود. در این 
پرون��ده، آلباني مدعي بود که اقدام انگلس��تان 
نسبت به حضور در آب هاي ساحلي آلباني براي 
جم��ع آوري مین ها، مصداق مداخله و بر خالف 
حقوق بین الملل اس��ت و موجب مسئولیت آن 
دولت اس��ت. دولت انگلیس در مقام دفاع و در 
توجیه اقدامات خ��ود مي گفت عملیات مذکور 
براي تضمین حق عبور کشتي ها از کانال کورفو 
بوده و نوعي از »خودیاري« )self-help( است 
و ازاین رو مداخله مشروع بوده است. اما دیوان، 
مدافعات انگلی��س را نپذیرف��ت و اقدامات آن 
کش��ور براي حضور و تجاوز به س��واحل آلباني 
را نق��ض حاکمیت آلباني دانس��ت و گفت که 
این عمل »مظهر سیاست زور است که موجب 
سوء استفاده هاي بزرگ بوده و به هر حال، اقدام 
انگلی��س در حقوق بین الملل جای��ي ندارد«. و 
ام��ا تازه ترین رأي دیوان در محکومیت مداخله 
در امور داخلي کش��ورها، رأي صادره در پرونده 
نیکاراگوئه علیه آمریکاست )198۶(. در این رأي 
دی��وان مي گوید اصل عدم مداخله، جزء ذاتي و 
الینفک حقوق بین الملل است. مهمترین بخش 
رأي دی��وان بین المللي دادگس��تري در قضیه 

نیکاراگوئ��ه در خصوص اصل عدم مداخله، بند 
۲۰۵ آن اس��ت که به تعیین محتواي این اصل 
و عناص��ر و مولفه هاي آن مي پردازد و مي گوید 
موض��وع اصل ع��دم مداخله، عبارت اس��ت از 
ممنوعیت هر کش��ور یا تعدادي از کش��ورها از 
اینکه مستقیم یا غیرمس��تقیم در امور داخلي 
یا خارجي کش��ور دیگر دخالت کنند، بنابراین 
از ام��وري اس��ت که به اصل حاکمیت کش��ور 
برمي گردد، یعني اینکه هر کش��وري حق دارد 
آزادان��ه به تمش��یت امور خود بپ��ردازد و نظام 
سیاس��ي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و نیز 
انتخ��اب روابط خارجي خ��ود را آزادانه تعیین 
کرده و تصمیم گیري نماید. مداخله نامشروع آن 
اس��ت که یک یا چند دولت خارجي در همین 
آزادي عمل کش��ور دیگر، اعم��ال زور و اجبار 
نماید - خواه به صورت عملیات مستقیم نظامي 
باشد یا به صورت حمایت از اقدامات گروه هاي 

تروریستي یا براندازي در داخل کشور.
چنانکه پیداست، اصل عدم مداخله در واقع 
تضمیني است که براي حق حاکمیت کشورها 
و خصوصاً تس��اوي حق حاکمیت تعبیه ش��ده 
اس��ت. این حق حاکمیت مطلق دولت، مبتني 
بر یک فرض اساس��ي اس��ت که ریشه در قرن 
18 دارد و آن تش��بیه دولت به انس��ان اس��ت 
)انس��ان انگاري دولت(. به این معني که همان 
طور که انس��ان، داراي حقوق و تکالیفي است، 
دول��ت نیز به عن��وان ی��ک موجودیت حقوقي 
)ش��خص حقوقي( از حقوق اساسي مانند حق 
حی��ات و حق صیانت و دف��اع از خود برخوردار 
است و همان طور که تعرض به آزادي و حقوق 
انسان ممنوع اس��ت، دست اندازي و مداخله در 
آزادي عمل دول��ت و حق تصمیم گیري آن در 
اداره امور کشور نیز ممنوع و نامشروع است. این 
وضعی��ت در قرن 19 نیز ادامه یافت اما در قرن 
بیستم این تفسیر از جایگاه دولت، مورد انتقاد 
قرار گرفت و س��تایش قدرت و حاکمیت دولت 
و قائل شدن شخصیت تصنعي و حقوق ذاتي و 
غیرقابل انتقال براي دولت با انتقاد و تردیدهاي 
جدي مواجه شد. بحث و بررسي علل پیدایش 
و رشد این روند، محتاج مجال و مقال مستقلي 
است. همین قدر مي توان گفت که مصائب ناشي 
از خودکامگي دولت ها، ستمکاري و دست اندازي 
آن ها در حقوق مردم به بهانه حاکمیت داخلي، 
افول عصر اس��تعمار و آغ��از روند آزادي خواهي 
ملت ها، رش��د صنعتي و توس��عه رفاه و باألخره 
بالیاي حاصل از دو جن��گ در اوائل و در نیمه 
قرن بیس��تم و خصوصاً تأس��یس ملل متحد و 
نظریه امنیت دس��ته جمعي و ممنوعیت توسل 
ب��ه زور، و به دنبال این حوادث، طرح و بس��ط 
اندیش��ه دمکراسي و حقوق بش��ر، همه و همه 
موجب شد ستاره »دولت صاحب حق حاکمیت 
مطلق« دامن از افق زندگي بشر در »ظل هیمنه 

ق��درت دول��ت« برچیند و رو به اف��ول نهد. به 
طوري که از نیمه دوم قرن بیستم صبح آزادي و 
کرامت انسان از افق ارزش هاي مشترک بشري 
آرام آرام بردمید و مس��ئولیت همه دولت ها به 
رعایت و احترام به حقوق بشر آن هم به عنوان 
یک وظیفه مبتني بر حقوق بین الملل، پشتوانه 
آن شد. خورش��یدي که در پگاه آن روزگار سر 
زد، در روزگار ما خود خورش��یدي است که در 
میان آسمان »زندگي مشترک بشري در جامعه 
مدني بین المللي« مي درخشد. پیداست که در 
چنی��ن روزگاري و در چنین عرصه اي دولت ها 
دیگ��ر نمي توانن��د در پس پش��ت »حاکمیت 
داخلي« پنهان شوند و به نام حکمراني که حق 
و وظیفه آن ها است »خس��رواني« کنند. البته 
انصاف را نباید فرو نهاد چه، امروزه حقوق بشر با 
پرسش هاي عافیت سوزی مانند تنوع فرهنگي و 
نسبي بودن و... یا استفاده ابزاري و دوگانه کاري 
در ارزیابي کارنامه دولت ها در حقوق بشر، مواجه 
است و وقت است که نیک اندیشان و حاکمان به 
کمک هم بر خیزند و در کار س��عادت و آرامش 
بشر به نیکي بیندیش��ند. اما روي دیگر انصاف 
را - همین چند گام به جلو مس��أله مداخله بشر 
دوستانه را- با همه س��یئات و حسنات آن نیز 
مطرح کرده است و راه را بر خود کامگي بعضي 

دولت هاي نامردمي بربسته است.
مداخله بشر دوستانه

امروزه اصل عدم مداخله، صالبت و قاطعیت 
گذش��ته را ن��دارد و دولت ها دیگ��ر حق ندارند 
ب��ه بهانه »حاکمی��ت در ام��ور داخلي« هرچه 
مي خواهند انجام دهند، بلکه هم در مقابل مردم 
خود و هم در برابر جامعه بین المللي پاسخگویند. 

امروزه اصل عدم مداخله، 
صالبت و قاطعيت گذشته 

را ندارد و دولت ها ديگر حق 
ندارند به بهانه »حاکميت در 

امور داخيل« هرچه مي خواهند 
انجام دهند، بلکه هم در مقابل 

مردم خود و هم در برابر جامعه 
بني املليل پاسخگویند. 

در روزگار ما مرشوعيت 
دولت ها بيش از آنکه با 
معيارهاي سنتي )رسزمني، 
جمعيت، حکومت يا قدرت 
مؤثر( سنجيده شود، با 
مالک هاي اخالق قضاوت 
مي شود )آيا دولت مناينده 
واقعي مردمي که بر آن ها 
حکومت مي کند، هست؟(
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هس��ته اصلي »زندگي مشترک بشري« حقوق 
بشر است. گرچه، اجراي حقوق بشر و رعایت آن 
در سطح داخلي هر کشور بر عهده دولت هاست، 
اما ضمانت اجراي آن در دست جامعه بین المللي 
و در مع��رض نظارت س��از و کارهاي بین المللي 
است. همین جا ست که جامعه بین المللي اجازه 
مي دهد که براي جلوگیري از نقض گس��ترده و 
جدي حقوق بش��ر یا جنایت  ضد بش��ریت، در 
امور داخلي کشور خاطي مداخله شود تا شیوه 

حکمراني خود را تعدیل کند.
مسأله »مس��ئولیت حمایت از حقوق بشر« 
در همین ج��ا موضوعیت مي یاب��د. آقاي کوفي 
عنان، دبیر کل س��ابق سازمان ملل، در گزارش 
»هزاره س��وم« به این موضوع اش��اره کرده بود 
و آق��اي »ب��ان کي م��ون« دبی��ر کل قبلي، در 
گزارش ژانویه ۲۰۰9 خود تحت عنوان »برنامه 
مسئولیت حمایت از حقوق بشر«، مباني نظري 
واکنش جامعه بین المللي در مقابل جنایات  ضد 
بشریت، کشتار جمعي و جنایات جنگي را مورد 
بحث قرار داده اس��ت. اعمال و اقدامات دولت ها 
به بهانه »حاکمیت داخلي« و در پوشش »اصل 
عدم مداخل��ه در امور داخلي« دیگر از چش��م 
جامعه بین المللي پنه��ان نمي ماند. نکته مهم 
این اس��ت که به عقیده دبیر کل سازمان ملل، 
»حاکمیت دولت« تعری��ف جدیدي یافته و به 
معناي مس��ئولیت و امنیت انس��اني است، زیرا 
امنیت بین الملل��ي امروزه بیش از هرچیز دیگر 
به امنیت مردم وابس��ته اس��ت ت��ا امنیت خود 

دولت ها.
نکت��ه دیگ��ري ک��ه در گ��زارش دبیرکل 
س��ازمان ملل آمده و نش��ان دیگري اس��ت از 
افول »حاکمیت مطلق دولت« و اجازه مداخله 
بشر دوس��تانه، التزام دولت ها به رعایت موازین 
»حکمراني خوب« اس��ت. ط��رح این بحث در 
گزارش دبیرکل براي آن است که در مواردي که 
دولت از ضوابط »حکمراني خوب« تخطي نماید 
و جنایات بر ضد بش��ریت رخ دهد )مانند نقض 
گس��ترده و س��ازمان یافته حقوق بشر( جامعه 
جهاني باید دست به »اقدام سریع« بزند و جلوي 
آن را بگیرد. طیف این »اقدام س��ریع« مي تواند 
از کم��ک در اجراي حقوق بش��ر، جلوگیري از 
آسیب ها و فاجعه هاي انساني تا مداخله نظامي 
متفاوت باشد. به این ترتیب، »حاکمیت دولت« 
به مثابه »مس��ئولیت« اس��ت نه حکمراني دل 
بخواهي و این امر با س��ازوکارهاي »مسئولیت 
حمایت« تضمین مي ش��ود. در گ��زارش آقاي 
بان کي مون، مس��ئولیت دولت ها در حمایت از 
حقوق مردم س��ه مرحله یا سه چهره دارد. اول 
تکلیف و مس��ئولیت دولت در حمایت از حقوق 
هم��ه مردم )اعم از تبعه داخلي یا خارجیان(در 
مقابل هرگونه جنایت جنگي، پاکسازي نژادي و 
جنایت علیه بشریت. دوم، کمک هاي بین المللي 

به دولت براي انجام این مسئولیت و سوم، مقابله 
با تخلف دولت خاطي که به »مسئولیت حمایت 
از حقوق بشر« عمل نکند، در قالب فصل ششم 

و یا فصل هفتم منشور ملل متحد.
حق حاکمیت دولت ها و تس��اوي حاکمیت 
دولت ه��ا در عرص��ه بین المللي و اث��ر مهم آن 
یعني ممنوعیت مداخله در امور داخلي کشورها 
هنوز وجود دارد اما در پرتو تحوالت بین المللي 
و زندگي مشترک بش��ري در عرصه بین الملل، 
تلطیف ش��ده و تحت الشعاع برتري حقوق بشر 
قرار گرفته است. مداخله بشردوستانه به عنوان 
اس��تثنایي بر این اص��ل و ب��راي جلوگیري از 
سوء استفاده دولت ها از سپر »حاکمیت داخلي«، 
مش��روع تلقي مي ش��ود. البته همی��ن مداخله 
بشردوستانه، مقید و موکول به رعایت شرایطي 
اس��ت و س��ازوکار خاص خ��ود را دارد. مثاًل با 
توجه به ساختار فعلي جامعه بین المللي، فقط 
شوراي امنیت س��ازمان ملل است که مي تواند 
به خاطر حفظ صلح و امنیت بین المللي یا براي 
جلوگی��ري از فجایع انس��اني، اجازه مداخله در 
امور کشورها را بدهد. دولتي که حقوق بشر را به 
طور گسترده نقض مي کند یا مرتکب نسل کشي 
یا س��ایر جنایات علیه بشریت مي شود در واقع 
مشروعیت خود را از دست مي دهد و نمي تواند 
به بهان��ه »حاکمیت داخلي« از چش��م جامعه 

جهاني پنهان شود.
در روزگار ما مشروعیت دولت ها بیش از آنکه 
با معیارهاي سنتي )سرزمین، جمعیت، حکومت 
یا قدرت مؤثر( س��نجیده ش��ود، با مالک هاي 
اخالق قض��اوت مي ش��ود )آیا دول��ت نماینده 
واقع��ي مردمي که بر آن ه��ا حکومت مي کند، 
هس��ت؟(. به قول یکي از نویس��ندگان حقوق 
بین الملل )فرناندو تسون – کتاب فلسفه حقوق 
بین الملل- نش��ر ش��هر دانش( فقط دولت هاي 
اخالقاً مشروع هستند که سزاوار برخورداري از 
حق حاکمیت اند و حق دارند از هرگونه مداخله 
خارجي مصون باش��ند. به عقیده وي باید بین 
ق��رارداد اجتماعي افق��ي و ق��رارداد اجتماعي 
عمودي تفکیک قائل ش��د. منظ��ور از قرارداد 
اجتماعي افقي، اجتماع سیاسي شهروندان است 
که جامع��ه اي را و جمعیتي را حول ارزش هاي 
تاریخ��ي، فرهنگ��ي، ملي و امثال آن تش��کیل 
مي دهن��د و غرض از قرارداد اجتماعي عمودي، 
رابطه اي است که در مرحله بعد بین شهروندان 
و حاکمان )دولت حاکم( برقرار مي شود و دولت 
به نمایندگي از مردم، کش��ور را اداره مي کند و 
متقاباًل در مقابل مردم مسئول و پاسخگو است. 
کش��ورهایي که از مش��روعیت به ه��ر دو معنا 
برخوردارند، در حمایت حقوق بین الملل )عدم 
مداخل��ه( قرار دارن��د و دولت هاي خارجي باید 
حق حاکمیت آن را به رسمت شناخته و محترم 
دارن��د. هدف او از طرح این بحث آن اس��ت که 

بگوید اوالً مداخله در امور داخلي کش��ورها در 
مواردي مجاز و مش��روع است )مداخله مشروع 
یا بشردوستانه( که دالیل اخالقي و بشردوستانه 
محکم��ي براي آن وجود داش��ته باش��د، مانند 
حفظ حقوق بش��ر یا جلوگی��ري از نقض عمده 
و س��ازمان یافته حقوق بش��ر که تشخیص آن 
تاب��ع س��از و کارهاي بین الملل��ي در چهارچوب 
سازمان ملل است. ثانیاً فقط حکومت هایي که 
خودش��ان اخالقاً مش��روع اند، حق دارند براي 
حفظ حقوق بشر یا سایر مقاصد اخالقاً مشروع، 
در امور کش��ور دیگري مداخله نمایند. بنابراین 
حکومت هاي خودکامه، حق مداخله در کش��ور 
دیگر را ندارند، زیرا ق��رارداد اجتماعي عمودي 
بین مردم و دولت در چنین جوامعي وجود ندارد 
و دولت نماینده واقعي مردم نیست و نمي تواند 
به نام مردم عمل کند. به هر حال جواز مداخله 
مشروع یا بشردوستانه مطلق و البشرط نیست. 
اوالً باید ابع��اد و نحوه مداخله با وضعیت نقض 
حقوق بش��ر در کش��ور هدف، متناس��ب باشد 
و ثانی��اً همانطور که اش��اره ش��د، باید ضرورت 
مداخله، توسط شوراي امنیت احراز شود و ثالثاً 
در جریان عملیات مداخله، باید ضوابط اخالقي 
رعایت شود و لذا مثاًل نمي توان به بهانه مداخله 
بشردوستانه و جلوگیري از نقض گسترده حقوق 
بش��ر، آثار معن��وي و فرهنگي کش��ور هدف را 
نابود کرد، یا فضیلت هاي انس��اني و اخالقي یا 
ارزش هاي ملي و مذهبي و فرهنگي آن را نقض 
کرد یا مثاًل دست به دستگیري هاي خودسرانه 
و زندان ه��اي غیرقانوني یا س��ایر اقدامات ضد 
حقوق بش��ري زد. به عبارت دیگر، شیوه عمل 
در مداخله بشردوس��تانه نباید بر خالف کرامت 
و ارزش هاي انس��اني باشد و نباید چنان وسیع 
و ش��نیع باشد که کش��ور هدف را ویران سازد. 
ش��ک نیس��ت که رعایت این موازین در عمل 
دشوار اس��ت. نمونه هایي که به عنوان مداخله 
بشردوس��تانه از آن نام برده مي شود نیز همراه 
با اقدامات فاجعه بار و س��تم هاي وسیع بر مردم 

بي گناه و ویراني کشور هدف بوده است.
ب��اري، با آنکه روند حقوق بین الملل معاصر 
هنوز تحت س��یطره قدرت هاي بزرگ است اما 
روز به روز انساني تر و ارزشي تر مي شود و راه را 
بر خودرأیي و خودکامگي دولت هاي ناپاسخگو 
و جبار سخت مي کند. دولت، دیگر آن خسروي 
نیست که هرچه کند، نیکو بود. هر فعل یا ترک 
فع��ل دولت ها و دولتمردان و ش��یوه حکمراني 
ایشان در منظر و مرئي حقوق بین الملل است. 
مداخله بشردوستانه – با همه مشکالتي که در 
آن نهفت��ه- یکي از س��ازوکارهاي مهم حقوق 
بین الملل در روزگار ما است که زندگي مشترک 
بش��ري در جامعه بین المللي و حول ارزش هاي 

اخالقي مشترک را ممکن و تضمین مي کند.
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ددېجــاننثارانودقربانيــواوددېبلهاريو

پهپايلو،چېيوهمدخپلواکۍګټل،دقانون

واکمنياودبرشيحقونــوتامنيدی،لنډې

شانخرېکوو.

په هيواد کې د مرشوطيت غورځنګ:

دامريحبيباللهخاندپاچاهۍپرمهال

دهيــواددروڼانــدوروشــنګرانهغورځنګپه

د خپلواکۍ ګټل 
د قانون واکمني 
او د برشي حقونو تامني
د هيواد د خپلواکۍ د بېرته اخستلو د اته 
نوي ميې کاليزې په وياړ

قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

عمدهتوګهدمرشوطيتپهغورځنګمشهوراو

معروفواولهدوهپړاوونوڅخهترييږي.لومړی

پړاولــه1323هـقڅخهتر1327هـقمري

پورېچېداخوانافغاناوجاننثاراناسالم

اومرشوطهغوښتونکوپهنومونوياديږياودويم

پــړاويېله1329هـقڅخهوروســتهچېد

دويممرشوطيتپهنامهمســمیواودلومړي

مرشوطيــتبقيــةالســيفورتهويــلکيدای

يشچــېپهامايندورهکېيېدافغانســتان

خپلواکي،دادارېنویطرزاودافکاروتحول

دهغهلهمثراتوڅخهبلالیشو،پهدېاړوندد

رساجاالخبارافغانستاناورساجاالخبارافغانيه

روللهپامهنهيشغورځولکېدای.

پــهزړهپــورېدادهچــېعالمــهپوهاند

عبدالحیحبيبيپهخپلوروستياثر)جنبش

مرشوطيــتدرافغانســتان(کېدمرشوطيت

دغورځنــګلومړنــۍريښــېچــېمرشوطه

غوښتونکيدقانوندواکمنۍغوښتونکيؤپه

)محفلميزانالتحاقياتالرشعيه(کېويني،

پــهدېعبارتچــېدامريحبيــباللهخان

پــهعرصکېيوجمعيتالعلامشــتوندرلود.

جمعيتفتوایرساجاالحکامچېپههغهکې

50کســان،اوپهبېالبېلودرجــورسهعلام،د

رشعياحکاموپهاســتخراج،تدقيق،ژباړېاو

ليکنېبوختؤ.

ددویډېریدخپلعلميشهرتلهمخې

دامريعبدالرحمنخانپهوختکېلهخپلو

ځايونوڅخهکابلتهراغوښــتلشويؤچېد

قايضدرجهيېدرلوده.نسبتاًځوانعلامءلکه

مولويمحمدرسورخانواصفاومولويقيام

الدينخــاننيازيدمفتيپهدرجهاوکرشان

لکهمريســيدقاســمخاندمحررپهدرجهپه

کارګامرلشويؤ.

واصفاومريقاســمخــانپههامغهوخت

کېيولهبــلرسهمرکهدرلوده،هيلهيېوکړه

چېبايدپههيوادکېيولړقواننيطرحهيش

اودحکومتنظامدقوانينوپربنسټودريږي.

کلــهچېدحبيبيــېاوحريبښــوونځي

تاسيسشولددېعلاموويوشمېردحبيبيې

پهښــوونځيکېدمعلمۍپهدنــدهوګامرل

شــول،پهدېځایکېروڼاندانرسهراغونډ

شــولاودروشــنفکرانوترمنځيېدافکارود

تبادلېزمينهمســاعدهکــړه.ددېمرشوطه

غوښتونکوشمېرهبياوروســته300کسانوته

رسيږي.

دمرشوطهغوښــتونکواهــدافاواصولد

اصيلاسالمحاکميتو،چېدهغهپهسيوري

کــېبــهآزادياواجتامعــيعدالــت،ولي
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حکومتاودهيوادپرمختګاوپهنتيجهکېد

انګليسداستعامرلهجغڅخهخالصونؤ.دا

چارهپهڅرګندډولرسهدمرشوطهغوښتونکو

دپاموړلسګونواصولوڅخهچېلهقرانکريم

څخــهپهالهاماخســتنېرسهلههغوڅخهپه

)تلکعرشةکاملــه(رسهتعبريکېده،السته

راتله.

مرشوطــهغوښــتونکوديــوېعريضېپه

ترڅکېلــهپاچا)امريحبيباللهخان(څخه

وغوښتل:)پهځينوهيوادونوکېخلکپهزور

اولــهقهرآميــزېالرې،حکومتاړبايسچې

ادارينظــامدملــتلههيلورسهســمکړي،

مرشوطيتومنياوقانوينبڼهورکړي،خوپه

ځينېنوروهيوادوکېروڼفکرهپاچاپهخپل

نوښــتاودښــهنيتلهمخېپهخپلهيواد

کېقوانــنياودمرشوطيتاصــولنافذوي،

څرنګهچېرساجامللةوالدينيوعاملاوترقي

غوښــتونکیپاچادیلکهچــېدحبيبيېاو

حربيېدښــوونځيوتاســيس،درساجاالخبار

خپــرول،دکتابونوچاپــول،دعرصيمطبعو

راوړل،دواټونــواودودانيــوجوړولاوداســې

نورددویدمهربانۍاوپاملرنېښکارندویاو

دهيواددپرمختيــااووړاندېتګپهالرهکې

ګامونــهدي،نوځکههيلهکيږيچېدهيواد

چارېدمرشوطهقوانينوپربنسټودرويڅو

دپخپلرساواســالميمقرراتوخــالفګامونو

مخنيــویويشاوخلکدقانــوناومرشوطه

نظامترســيوريالندېدهوســايۍاوآرامۍ

ژوندوکړي.(

ددویداعريضــهامــريتهجــاللآبادته

ورولېږلــهخــودامــريحبيباللــهخانتحت

الحاميــهحکومــتددربــاريمفســدانوپــه

ملسونيادخپلوښــکيالکيبادارنوپهامر،د

دویداقانويناونرمهغوښــتنهونهمنله،اود

مرشوطيتدغورځنګڅلورغړييېهملتهد

متانچېپهډزوشهيدانکړل.

دمحمودطرزيد)مرثيهمينا(شعرددې

حادثېمشهورهويرنهدهچېدګرانولوستونکو

دزياتومعلوماتولپارهدلتهراوړلکيږي.

مرثيهمينایمحمودطرزی:

مرغکاناينچهخوشنوازیها

اينچهپروازوپرفشانیها

اينچهجمعيترسودآئني

اينچهچرچرهمهرسورآگني

حالتانسادهشکلتانچهظريف

صوتتانخوشمقامتانچهلطيف

ليکترسمکهدهرخانهخراب

محوسازدمجالساحباب

چپشوينمرغکانمنچپشني

پاچاددېډلې)مرشوطهغوښتونکو(دوو

تنــوغالمبچهګانوتهوويــلچېولېموزماد

دومرهنعمتونواوعزتونوپروړاندېمنکحرامي

اوکفــرانوکړ،خــوهغویپهډېــرهزړورتياپه

خلکوباندېدحکومتظلمونهبيانکړلاوبيا

يېدشهادتجامونهوڅښل.

دغورځنګنورمهمغړياومرشانيېيوه

برخهپهکابلکېپهتوپکېوالوزولاونوريې

پهسياهچاوو)توروڅاهګانو(کېبنديانکړل،

دغورځنــګمرشمولويمحمداصفترخپل

شهادتوړاندېپهډېروآرامواعصابوپريوکاغذ

باندېپهخپلښــکيلخطداجملېدهيواد

راتلونکينسلتهدخپلشجاعتاوفداکارۍ

ديادګارپهحيثوليکلې:)درحاليکهبهامنت

باللــهومالئکــة...اميانکاملداشــتم...به

حکمامريکشتهشدم...توصيهمنبهاخالف

اينست(

ترک مال و ترک جان و ترک رس

در ره مرشوطه اول منزلست

مرشوطهغوښتونکيشــهيدانشول،خو

دمرشوطيتغوښــتنهالزورورهاوپراخهشوه،

ددربــارترزړهپورېيېملنهخپرهشــوهاوبيا

دمرشوطهغوښــتونکوپهتدبــريهغهورځهم

راورســېدهچېدتورېشــپېپهتورزړهکېد

مرشوطيتغوښتونکودمتانچېهمداسېيوې

ګولــۍرڼاوکړه،اودتللپارهيېلههيوادنهد

تحتالحاميګۍدتورېشپېکمپلهټولهکړه،

اودپرديودالســپوڅيامريهغهتورماغزهيې

چېدښــکېالکګرواواستبدادپهزهرولړيل

ؤ،بــادبادکړلاوددهلهمړينېرسهپرهيواد

لهيوېخوادخپلواکۍملرراوخوتاولهبلې

خوادمرشوطيتغوښــتونکوپهارادهپههيواد

کېدقانونحاکميتپيلشــو.داد1919ع

کالدفــرورۍ28مهنېټهوهچــېپههيواد

کېځوانټولواکاعليحرضتغازيامانالله

خاندهيوادبشپړهخپلواکياووررسهدقانون

واکمنياعالنکړه.

د قان��ون واکمن��ي او د ب��رشي حقوقو 

تامني:

لکــهڅرنګهچــېپهلومــړيپراګرافکې

يادونهوشــوهدمرشوطيــتغورځنګلهمهمو

غوښــتنوڅخهيوههمدقانونواکمنيوه،دا

چــېدقانونلهواکمنۍځينېموخهڅهده؟

دابهپهالندېکرښوکېواضحيش.

)دقانــونواکمني(اصطــالحلهدووکلمو

)قانون(او)واکمني(څخهترکيبموندلی.له

)قانــونLaw(ځينېموخهپــهدېځایکې

هغهقاعدهاومقررهدهچېددولتپهواســطه

پهټولنــهکېدخلکودچــالچلنددتنظيم

)Ruleلپارهتدويناواجراءکيږي.له)واکمنۍ

ځينــېموخــههامغهحکــمچلولاوتســلط

درلودلدي.

خو)دقانونواکمنۍ(ځينېموخهداسې

حقوقيسيستمدی،چېپههغهکېدټولنې

ټــولغړيلهعاديهيوادوالــوڅخهنيولېتر

پاچااوولســمرشپورېبايــددقوانينوپريوي

وکړي،يعنېپهدېسيســتمکې)هيڅوکله

قانونڅخهپورتهاولوړنهدی(.

اعليحرضتاماناللهخاند1919عکال

دفــرورۍپر23مهد)د1297هـشــکالد

کب11مهنېټه(خپلســلطنتاعالمکړاود

1919عکالدفــرورۍپــر28مهد1297

هـــشکالدکبپر16مــهنېټهيېدچاپي

مفصلواعالميوپهواســطهدافغانستانخلک

مخاطبکړلاوخپلمراميېرشحکړ.

ددېاوږدواعالميــولنډيــزپــهدېډول

دی:

))ایمعظمملته!

...کلهچېزماسرتملتدپاچاهيتاجزما

پررسکيښــود،ماوعدهوکړهبايددافغانستان

دولتدنړۍدنــوروخپلواکوقدرتونوپهڅېر،

دهيــوادپهداخلاوبهرکــېآزاداوخپلواک

وي.دافغانســتانملتدهيواددننهبشــپړه

خپلواکــيولريلههرډولتريياوظلمڅخه

محفوظاوخلکيوازېاويوازېدقانوناطاعت

وکړياوبس.

پهټولوساحوکېاجباريکاراوبيګارمنع

اوملغادی.

زموږحکومتبهپهافغانســتانکېداسې

اصالحــاترامنځتــهکړيچېزمونــږملتاو

هيوادوکوالیيشدنړۍدمتمدنوملتونوپه

منځکېخپلمناسبمقامترالسهکړي.زهبهد

هيواددچاروپهاجراتوکېمشورهد)وشاورهم

فیاالمر(پهحکمخپلالرښودګرځوم.

ایعزيزملتهاوبامتيزهقومه!دخپلدين

اودولتاوملتپهســاتنهکېبيداراودخپل

هيوادپهپالنهکېهوښیاراوسئ.

زهداللــهتعالــیجڅخهدتاســېاواهل

اســالماودټولبنينوعانســانلپارهخرياو

نيکمرغيغواړم.((

همدارنګهاعليحرضتغازياماناللهخان

پهخپلهيوهاعالميهکېاعالموکړچې:

)باعزتهملته!

پهداســېحالکېچېزمونــږلویملت

دســلطنتتاجزماپررسکيښــودزهپهډاګه

اعالمــومچېيــوازېپــهدېرشطرسهتاجاو

تختمنمچېتاسوزمالهعقيدېاوفکررسه

همــکاريوکړئ،چېماپــهدېبرخهکېله

تاســورسهمجلسکړیدیچــېدلتهيېپه

لنډيزرسهيادونهکوم.
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لومړیداچېافغانســتانبايــدپهکورنيو

اوباندنيوچاروکېخپلــواکاوآزادوييعنې

ټــولهغهحقــوقچــېآزادهيوادونهيېلري

افغانستانهملههغوبرخمنيش.

ملتبايدآزادويیعنېيوفردبايددبلفرد

محکومنهوياويوپربلظلمونهکړي.البته

دمحمــديمقدسقانــوناطاعتاوملکياو

نظاميقوانينوتهبايدداحرتامپهسرتګهوکتل

يشاودافغانستانلویملتدهغهغريزېاو

خصلتلهمخېدداســېقوانينوپهرعايتولو

کېشــهرتلري.زهبهتاجبېلهدغورشايطو

هيڅکلهونهمنم.(

لههمدېکبلهدافغانســتاندخپلواکۍ

تربېرتهاخيســتلووروســتهدنــوروريفورمونو

تــرڅنګ،حقوقيريفورمتــهځانګړېپاملرنه

واوښته.

هغههلېځلېچــېدخپلواکۍتربريته

ترالســهکولووروســتهپهبېالبېلوســاحوکې

وشــوې،ځانګــړياړخونهلري.لــهدېمهمو

اړخونوڅخهیوهــمدقانونجوړولوغورځنګ

دی.پهپيلکېدګډوډيوموجوديتپهتېرهبيا

پهادارياوماليايتساحوکېيېدنظامنامو

دتدوينغوښتنهکوله،پهدويمګامکېدروڼ

فکرانواوافغاينالرښــوونکوټينګباورپهدې

باندېچېقانونجوړونهدټولوچارواواحوالو

داصالحاوسمونلپارهبنسټکيدایيش،د

دېغورځنګمحرکوګرځېد.

دقانونجوړولوپهساحهکېداعليحرضت

اماناللهخانغازيددورېدتاريخيپيښــو

لهمطالعېڅخهجوتيــږيچېدلومړيځل

لپاره)کتابچهقانونګذاریحکامافغانستان(د

اعليحرضتپهالســليکپه1298هـشکال

پهکابلکېچاپاونرششوېده.

اعليحــرضتامــاناللــهخــانغــازيله

انګريزانوڅخهدافغانستاندبهرنۍخپلواکۍ

ترالسهکولووروستهدنوموړيپهانددخلکود

ټوليز،اقتصادياوسيايسژوندانهپهبېالبېلو

ډګرونوکېداصالحاتواودنوښــتونورامنځته

کوللهحقوقياصالحاتوپرتهشــويننهؤ،نو

اعليحرضتاماناللهخانغازيددېعايلاو

سپيڅلواهدافودرستهرسولولپارهدقوانينود

وضعکولودمحفلرياستتاسيساودکابلد

ارګدعامرتشاميلبرجيېدنوموړيرياست

مقاموګرځاوه.يوزياتشمېرپوهان،ليکوالاو

ژباړونکــيددېمحفلغــړيؤ.بدريبيګد

دېمحفــلنايبرئيساوغړيدخپلژوندتر

پايهدرياستپههمدېمقامکېاستوګنؤاو

تلدنظامناموپهتاليفاوژباړومرصوفؤ.

حقوقــيڅيړونکيپــهدېانــدديچې

اعليحــرضتامــاناللهخــانغــازيدتحول

غوښتونکوپهمرستهاوهمکارۍاودمرشوطه

غوښــتونکو)افغانځوانانو(دافــکاروتراغېز

الندېوغوښــتلترڅوپههيوادکېدعرصي

اودموډرننظامبنسټکيږدياوهغهقوانني

چېدټولنــېداړتياوړديترتيــباوتدوين

کړي،پهدېموخهددارنګهاشــخاصوديوې

ډلــېدرامنځتــهکولوپهلټهکېشــو،چېو

کوالیيشداکارپهښهتوګهرستهورسوي.دا

شــورايادقوانينودوضعکولومحفللکهچې

پورتــهيېيادونهوشــوهد1299هـشکالد

وږي)سنبلې(پهمياشتکېدارګپهشاميل

برجکېتاسيساوپهخپلکاريېپيلوکړ.

پــهدېمرکزکــېبېالبېلواشــخاصولکه

روښــانهدينــيعلــاموو،اصالحغوښــتونکو،

مرشوطهغوښتونکو،روڼفکرانواوليکواالنو،د

دولتمامورينواويوشــمېرترکټرهبهرنيانو،

هنــديمســلامنانواوفرانســويحقوقپوهانو

ګډوندرلود.

همدارنګهاعليحرضتاماناللهخانغازي

ديوشمېرپرمختلليوهيوادونوڅخهدسيايس،

علمي،حقوقي،فرهنګي،دولتياوپوځيادارو

دسمونلپارهمتخصصنيافغانستانتهدسال

مشــورولپارهراوبلل،چــېدهغویپههڅواو

همکاريــودافغاندولتلپارهپهراتلونکيکې

ديوداســېاسايسقانونمسودهترتيبکړي

چــېدافغايناواســالمياصولــوپهنظرکې

نيولورسبريهدنړۍدپرمختللوهيوادونواصول

اونورمونههمپکېپهپامکېنيولشويوي.

اسايسنظامنامهچېدافغانستاندملت

دآزادۍغوښــتنېاوډميوکراســۍغوښتنې

دروحيــېلهوياړهډکســنددی،دهيوادپه

راتلونکيکېدډميوکراسۍپربنسټايښودنې

اوټينګښتکېيېسرترولدرلود،ځکهچېد

ډميوکراټيکوموسساتوهستهيېدلومړيځل

لپارهددولتدشورااودمشورېدمجلسونوپه

نامهپيشبينيکړهاوهمدددېهدفلپارهد

نومړېنظامنامېترسيوريالندېزياتشمېر

نورېنظامنامــېتدوينشــوېاوهمدددې

نظامنامېدتصويبلهکبلهدلومړيځللپاره

دافغانســتانعنعنويمطلقهدولتدقانوين

دساتريوپربنســټودرولشو،ويالیشوچې

زمونږددېلرغوينهيوادپهڅوزرهکلنتاريخ

کېدلومړيځللپارهدانساينعايلحقوقو

پرمباديبنايواسايسقانون)دافغانستاند

عليهدولتاسايسنظامنامه(پهنامهخپوراو

عملپرېوشو.

دافغانستاندلوړدولتاسايسنظامنامه

په9فصلونواو73مادومشتملهوهاوپهخپله

نوعــهکېپهافغانســتانکــېلومړنیقانوين

ســندګڼلکيــږي.دهغهبېالبېلــوفصلونود

پاچاځانګړيحقوق،دافرادوحقوق،دوزيرانو

دندې،ددولتدمامورينــودندې،ددولتد

شورااومشورومجلساجرائيويصالحيتونه،د

محکمومجالس،دقاضيانــوددندوټاکنه،د

هيوادمايلچــارېاودواليتونودادارېاړوند

نويمقــرراتاونوربېالبېلاومتنوعمســايل

بيانول.

ددغهقانوينموادوروحداسېؤچېعماًل

ترتطبيقالندېؤاولهناولتيا،دوکې،غولولو

اوددرواغواونفاقڅخهپاکؤ

دنظامنامــېدوميېمادېداســالمدين

ددولترســميدينپــهعنواناعــالمکړ.د

نظامنامېدويمفصــلدهيوادداتباعوفردي

حقوقتضمنيکــړل.امتېمادېتوضيحکړه

چېدافغانســتانخلک،دهغویدديانتاو

عقيدېلهپــهپامکېنيولوپرتــهافغانګڼل

کيــږي.لســمېمــادېدمرييتــوبدودپه

افغانستانکېمنسوخکړاودامريعبدالرحمن

خانددورېمرياثهزارهمريانلهمرييتوب

څخهآزادشول.دارواښادمريغالممحمدغبار

دمشهورتاليف)افغانســتاندرمسريتاريخ(

پهاســتنادپهدېډلهکېپهکابلکېددوی

اووهسوهتنهوينځېاومرياندخپلواربابانوله

کورونوڅخهووتل.

نهمــېاولســمېمادېترصيــحکړهچې

هيڅفردمحبوسکيدایاومجازاتکېداینه

يشمګردقانوندمندرجاتومطابق.

شپاړســمېمــادېدقانونپــروړاندېد

هيواددټولواتباعوحقمساويوباله.

نولســمېاوشــلمېمــادېپهشــخيص

مالکيــتتعرضنهکــولتضمنيکــړل.دوه

ويشــتمېمادېدشــخيصاموالوضبطولاو

اجبــاريکار)بيــګار(منعکړاوڅلريشــتمې

مادېهرډولځورولاوشکنجهلغوهکړه.

لنډهداچېددېاســايسقانونيودپام

وړځانګړنــهدافغانســتانداتباعودحقوقواو

ازاديوتحکيمدیچېدياداســايسقانوند

تصويبترمهالهپههيڅيودولتيرسميسند

کېثبتشوينهؤ.

دليونپوالداپهباورداعليحرضتامانالله

خانغازيترټولوسرتهالستهراوړنهپهدېکې

نغښتېوهچېدافغانستانملتتهيېدارنګه

اسايسقانوناعطاکړچېتراوسهيېدټولو

تغرياتــواوتفاوتونــورسهرسه،دافغانســتاند

وروستيوټولوقوانينوروحاومعناتهبڼهورکړې

ده.
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ش��اخص های احتمال کار اجباری کودکان 
شامل شرایطی است که در آن یک کودک ظاهراً 
تحت قیمومیت ش��خصی خارج از خانواده خود 
ق��رار دارد که ک��ودک را وادار به انجام کارهایی 
می کند که س��ود مالی آن نصیب افرادی خارج 
از خانواده کودک می شود و کودک امکان ترک 

آن کار را ندارد. 
قاچاق انس��ان ب��ه هرگون��ه فعالیتی گفته 
می ش��ود که در آن یک شخص، فرد دیگری را 
وادار به انجام خدمتی اجباری کرده یا از خدمت 
اجباری او بهره برداری می کند. کار غیرداوطلبانه، 
بردگ��ی، کار اجب��اری در مقاب��ل بدهی مالی و 
جابه جایی غیرقانونی افراد از کش��وری به کشور 
دیگر؛ همه در چارچوب »قاچاق انسان« تعریف 

می شود. 
قاچاق انسان به عنوان یک جرم بین المللی 
ش��ناخته می شود. س��االنه میلیون ها انسان در 
قاره ه��ای مختلف مورد تج��ارت قرار می گیرند 
تا جایی که قاچاق انس��ان پ��س از تجارت مواد 
مخدر، دومی��ن تجارت غیرقانونی پر س��ود در 
جهان است. سازمان های جهانی در سال ۲۰۰۳ 
میزان پولی که در قاچاق انس��ان رد و بدل شده 

است را بین ۵ تا 9 میلیارد دالر تخمین زدند.
پلیس بین الملل )اینترپل(، قاچاق انس��ان 
را فعالیتی دانس��ته که قربانیان آن انسان هایی 

پروتکل پالرمو؛ 
تالشی برای مهار 
قاچاق انسان
علی مهتدی

هس��تند که علی رغ��م میل خود م��ورد فریب 
واقع شده و در کشورها و مناطق مختلف هدف 
تجارت قرار می گیرند، از استقالل و آزادی خود 
محروم شده و انواع توهین ها و آزارهای جسمی 

و روحی بر آن ها اعمال می شود.
اینترپل، تجارت انسان را به سه دسته اصلی 
تقس��یم کرده: تجارت به هدف بیگاری، تجارت 
برای سوء استفاده جنسی و هم چنین تجارت با 

هدف استفاده از اعضای بدن.
قاچاق پناهجوها جزء مس��ایلی اس��ت که 
ارتباط مستقیم با موضوع تجارت انسان دارد، به 
طوری که قاچاق چیان، انسان ها را با هدف کسب 
سود مالی به ش��کل غیرقانونی وارد کشورهایی 
می کنند که تابعیت یا اقامت آنجا را نداش��ته و 
معموالً رابطه خود ب��ا قربانی را بالفاصله بعد از 

دریافت پول قطع می کنند.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ پروتکل 
منع و مقابله با قاچاق انس��ان را در شهر پالرمو 
ایتالیا به تصویب رس��اند و از ۲۵ دس��امبر سال 
۲۰۰۳ ب��ا امضای 11۷ کش��ور عض��و به حالت 
اجرای��ی درآمد. دفت��ر مبارزه با م��واد مخدر و 
جنایت های س��ازمان یافته سازمان ملل مسوول 
اجرای پروتکل پالرمو اس��ت بدین شکل که به 
کشورهای امضا کننده این پروتکل کمک می کند 
تا قوانی��ن و راه کارهایی را برای مقابله با قاچاق 

انس��ان و مواد مخدر وضع کنند. امضاکنندگان 
این پروتکل موظف هستند تا با هرگونه تجارت 
انسان مقابله کرده و عالوه بر افزایش همکاری با 
دیگر کشورهای عضو، به قربانیان تجارت انسان 

کمک کنند.
کش��ورهای عضو این پروتکل در اعالمیه ای 
ذکر کردن��د که علی رغم وج��ود قوانین محلی 
مختلف برای مبارزه با قاچاق و س��وء استفاده از 
اف��راد به خصوص زنان و ک��ودکان، تا زمانی که 
مصوب��ه ای جهانی برای مقابله با این روند وجود 
نداشته باشد، امکان حمایت از قربانیان تجارت 
انس��ان فراهم نیس��ت و به همین دلیل نیازی 

فوری برای تصویب چنین طرحی وجود دارد.
سازمان ملل در دس��امبر 1998 کمیته ای 
را تش��کیل داد ک��ه عضوی��ت در آن برای همه 
کش��ورها آزاد ب��ود. هدف این کمیته بررس��ی 
ش��رایط و تهیه پیش نویس طرحی بین المللی 
برای مقابله با جرایم س��ازمان یافته و هم چنین 
بررسی راه کارهایی برای مقابله با تجارت زنان و 
کودکان بود. پس از آن در اجالس پالرمو در سال 
۲۰۰۰ جزئیات پروتکل الحاقی این طرح نیز به 
تصویب رسید که به پروتکل پالرمو مشهور شد.

پروتکل پالرمو در واقع از سه پروتکل مختلف 
تش��کیل ش��ده که همگی زیرمجموعه میثاق 
جهانی مبارزه با جرایم س��ازمان یافته فرامرزی 
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است. این پروتکل برای نخستین بار، کار اجباری 
را هم ردی��ف و در زمره فعالیت ه��ای مرتبط با 

قاچاق انسان تعریف کرد.
بر اساس تعریف این پروتکل، تجارت انسان 
به هرگونه فعالیتی گفته می شود که در آن افراد 
برخالف میل شان به کاری مجبور شده، از محل 
زندگی خود منتقل ش��ده، با استفاده از تهدید، 
زور، ربودن، فریب و جایگاه پایین فرد قربانی یا 
با پرداخت پول با کس��ی برای در اختیار گرفتن 
فرد دیگر؛ مجبور به بردگی جنسی، کار اجباری، 
قطع عضو به هدف تجارت و مهاجرت غیرقانونی 

می شود.
در گزارش ساالنه وزارت امور خارجه آمریکا 
در مورد قاچاق انسان که در سال ۲۰11 منتشر 
شد، روش های مختلفی که در زمره فعالیت های 
مربوط به قاچاق انسان قرار می گیرند به هشت 

بخش تقسیم شده اند:
 

کار اجباری
کار اجباری که تحت عنوان کار غیرداوطلبانه 
نیز نامیده می شود، ممکن است به این علت رخ 
دهد که کارفرمایان بی توجه به اصول اخالقی، از 
کارگرانی که به دالیلی مانند نرخ باالی بیکاری، 
فق��ر، جنایت، تبعی��ض، فس��اد، درگیری های 
سیاسی، و یا پذیرش فرهنگی این گونه اقدامات 
در جامعه، آس��یب پذیر هس��تند، سوءاستفاده 
می کنند. مهاجران آس��یب پذیری بیشتری در 
برابر این پدیده دارند، اما ممکن اس��ت انسان ها 
در کش��ور خود نیز وادار به کار اجباری ش��وند. 
قربانی��ان زن کار اجباری و یا کار به ازای بدهی، 
خصوصاً زنان و دخترانی که به عنوان مستخدم 
در خانه ه��ا وادار به کار می ش��وند، اغلب مورد 

سوءاستفاده جنسی نیز قرار می گیرند.
قاچاق جنسی

هنگام��ی که یک ش��خص بالغ ب��ا زور یا با 
فریب کاری مجبور به تن فروش��ی می شود، آن 
شخص یک قربانی قاچاق جنسی است. تمامی 
کس��انی که در پیدا ک��ردن و ب��ه کار گرفتن، 
انتقال، پنهان کردن، تامی��ن مکان اقامت، و یا 
سوءاستفاده جنسی از این قربانیان نقش داشته 
باشند، مرتکب جرم قاچاق انسان شده اند. قاچاق 
جنس��ی همچنین می تواند در قالب تن فروشی 
ب��ه ازای پرداخت بدهی صورت گی��رد. زنان و 
دختران با استفاده از بدهی غیرقانونی که ظاهراً 
طی انتقال آن ها به کش��ورهای مبدا، استخدام 
و به کارگیری و یا حتی فروش آن ها برایش��ان 
ایجاد شده است، مجبور به تن فروشی می شوند. 
رضایت اولیه یک ش��خص برای تن فروش��ی، از 
لحاظ قانونی تعیین کننده و الزام آور نیس��ت، به 
طوری که اگر این اشخاص پس از رضایت اولیه 
خ��ود چه از طریق فریب و نف��وذ روانی و چه از 
طریق اجبار فیزیکی وادار به تن فروش��ی شوند، 

قربانیان قاچاق انسان به شمار می روند و باید از 
مزایای مندرج در پروتکل پالرمو بهره مند شوند.

کار به ازای بدهی
یکی از ان��واع اجبار و تحمیل، اس��تفاده از 
سند قرضه و یا بدهی است. این نوع کار اجباری 
ک��ه اغلب تحت عن��وان کار ب��ه ازای پرداخت 
بده��ی نامیده می ش��ود، طبق پروت��کل پالرمو 
به عنوان نوعی از قاچاق انس��ان محسوب شده 
و غیرقانون��ی اس��ت. ممکن اس��ت در برخی از 
نظام های سنتی تر، این بدهی به فرزندان به ارث 
برس��د. بر اساس اعالم وزارت خارجه آمریکا، در 
جنوب شرقی آسیا میلیون ها قربانی قاچاق انسان 
ب��رای پرداخت بدهی های پ��دران و پدربزرگان 

خود به کار اجباری گماشته شده اند.
کار اجباری ب�ه ازای پرداخت بدهی در 

بین مهاجران
سوءاس��تفاده از قراردادها و ش��رایط کاری 
خطرن��اک برای کارگران مهاجر لزوماً به معنای 
قاچاق انس��ان نیس��ت. ب��ا این ح��ال، تحمیل 
هزینه ها و بدهی های غیرقانونی به این کارگران 
در کش��ورهای مب��دأ می تواند منج��ر به ایجاد 
شرایط کار اجباری به ازای پرداخت بدهی شود.

خدمتکاری بدون رضایت
یک نوع منحصربه فرد از کار اجباری، مربوط 
به کارگرانی اس��ت که ب��دون رضایت به کار در 
خانه ها وادار می شوند. فضای نگهداری این قبیل 
افراد اغلب به گونه ای اس��ت که س��بب انزوای 
اجتماعی آن ها شده، زمینه را برای سوءاستفاده 
از کارگران بر خالف رضایت آن ها فراهم می کند. 
این قبی��ل کاره��ای اجباری عمدتا از چش��م 
دولت ها پنهان می ماند چرا که مسووالن امکان 
بازرس��ی از منازل آن طور که از مکان های کار 

بازدید می شود را ندارند.
کار اجباری کودکان

یک کودک می تواند صرف نظر از مکانی که 
در آن بر خالف رضایت خود وادار به کار اجباری 
می ش��ود، قربانی پدیده قاچاق انسان نیز باشد. 
شاخص های احتمال کار اجباری کودکان شامل 
شرایطی است که در آن یک کودک ظاهراً تحت 
قیمومیت ش��خصی خارج از خانواده خود قرار 
دارد که کودک را وادار به انجام کارهایی می کند 
که سود مالی آن نصیب افرادی خارج از خانواده 
کودک می ش��ود و کودک امکان ترک آن کار را 

ندارد.
کودکان سرباز

استفاده از کودکان به عنوان سرباز هنگامی 
که مس��تلزم استخدام و به کارگیری غیرقانونی 
ک��ودکان به عنوان یک رزمنده، کارگر و یا برای 
سوء استفاده جنسی توس��ط افراد مسلح باشد، 
مصداق قاچاق انسان به شمار می رود. مرتکبان 
ممکن است نیروهای دولتی، سازمان های شبه 
نظامی و یا گروه های شورش��ی باشند. بسیاری 

از کودکان به زور ربوده می ش��وند تا از آن ها به 
عنوان رزمنده استفاده شود. بسیاری دیگر نیز به 
طور غیرقانونی وادار به باربری، آشپزی، نگهبانی، 
مستخدمی، پیغام بری و یا جاسوسی می شوند. 
دختران جوان ممکن اس��ت وادار به ازدواج و یا 
داشتن رابطه جنسی با جنگجویان مرد شوند. به 
شکل کلی، کودکان سرباز پسر و دختر اغلب از 

لحاظ جنسی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
قاچاق جنسی کودکان

طبق آمار یونیس��ف در ح��دود دو میلیون 
کودک در عرصه تجارت جنسی جهانی وادار به 
تن فروشی شده اند. استفاده از کودکان در عرصه 
تجارت جنس��ی طبق پروت��کل پالرمو ممنوع 

است.
پروت��کل پالرمو، کش��ورهای عضو را دعوت 
کرده تا قوانینی را وضع کنند که کرامت قربانیان 
قاچاق انسان حفظ شده و در عین حال خدماتی 

نیز به آن ها ارایه شود.
بر اساس مفاد این پروتکل، قربانیان قاچاق 
انسان باید در جریان راه کارهای قضایی و اداری 
مربوط به ای��ن قبیل فعالیت ها قرار گیرند و در 
عین حال باید به آن ها کمک کرد تا نظرات شان 
در مورد فعالیت علیه جنایت کاران ارایه داده و در 
وضع قوانین جدید داخلی از این نظرات استفاده 

شود.
م��اده شش��م از پروتکل پالرمو کش��ورها را 
موظف ک��رده تا تدابیری برای بهبود س��المت 
جس��م و روح قربانی��ان تدارک دی��ده و در این 
زمینه با سازمان های دولتی، غیردولتی و جامعه 
مدنی همکاری کنند. بر اساس این ماده، دولت ها 
موظف اند به قربانیان قاچاق انسان مکانی برای 
سکونت داده و با دادن آموزش، آن ها را وارد بازار 
کار کنند تا این افراد هر چه سریع تر بتوانند در 
جامعه حل شوند. در این زمینه دولت ها می توانند 

از کمک های جهانی نیز استفاده کنند.
اتحادی��ه اروپا نیز در ماه می س��ال ۲۰۰۵ 
توافق نام��ه ای را در ورش��و لهس��تان به امضای 
4۳ کش��ور عضو رساند که بر اس��اس آن اعضا 
موظف اند مفاد پروتکل پالرمو را به اجرا درآورده 
و ب��ا هرگونه عملی ک��ه در چارچ��وب قاچاق 
انس��ان تعریف می ش��ود، مبارزه کنند. در سال 
۲۰۰۷ توافق نامه تکمیلی حمایت از کودکان در 
برابر سوء استفاده جنس��ی و کار اجباری نیز به 
توافق نامه قبلی اضافه شده و به تایید کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا رسید.
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لنډيز:

ښــوونهاوروزنــهیوېخاصېلــړۍتهویل

کیږيچېپههغهکېبایدځانګړيانســانان

دیــولړڅانګړیوموخولپارهزدهکړېترالســه

کړياوروزنهومومي.دغهچارهپهپامکېنیول

اودهغېعميلکــوولپهیوتطبیقيچوکاټ

کــېخورامهماواســايسکاردی.کهڅههم

پهتېرېیوېنیمېلســیزېکېدافغانستان

معارفنظامدتعلیميآســانتیاووپهبرخهکې

زیاتېالســتهراوړنېدرلودې،خوداپوښتنهال

همنهدهځوابشــوېچېدغهنظامڅهډول

انساينتولیداوروزنهدرلودلېدهچېدانساين

اوافغاينټولنېســتونزهحــلاودردتهیېدوا

يشاونننيشــتهانساينغوښتنېیېځواب

کړایيش.

داخالقيپرنســیپونومراعاتاوتشخیص،

لېرالاوآزاديغوښــتونکیلیدلوری،انساين

اوجنســیتيبرابريتهتوجــه،داړتیاووپهپام

کېنیولورسهدښــوونیزنصــابتدوین،دوړ

اومســلکيښــوونکوشــتوناودا،چېاړوندو

موضوعاتــوتهپهدېنظامکــېڅومرهپاملرنه

شوې،پهجديتوګهتعقیباومهمګڼلشوي

دي؟دافغانستانمعارفنظاماوددېسیستم

دتعلیميتیــوريجوړونکي،فارغشــويزده

د ښوونې او روزنې په اړه 
هیومانیستي او اخالقي 
باورونه

شفیقه نېکزاد

کوونکــيڅنګهتعریفــوياودغهروزلشــوي

شخصتهکومشاخصونهټاکي؟داټولمسایل

دهمدېلیکنېپهلړکېڅېړلکېږياوهڅه

کېــږيچېدیادومســایلواصــيلمباحثپه

تیوریکډولوڅېړليش.ددېلیکنېاصيل

فرضیهدادهچېاخالقياوهیومانیستيباورونو

پهاساسدتعلیمينظامپهبنسټونواورضورتو

بحثتهالرهپرانیزي.

 

روزنــه، او ښــوونه مفاهی��م:  ځانګ��ړي 

انسانپالنه،افغانستان،اخالقيروزنه،آزادياو

روزنه

 

رسیزه:

دانسانانوژوندپههرحالکېلهستونزواو

مصیبتونورسهمخوو.21مهپېړۍبهیوشمېر

زیاتماموریتونهولريچېدانســانانواوټولنو

ترمنځشــونیتعاملاوآرامتیارامنځتهکړي.د

ښــوونیزوعلوموبرخــهداکاډمیکومباحثواود

اوسنيعرصداړتیاوپهپامکېنیولورسه،داسې

یوهحوزهدهچېددېپېړۍدګڼومســایلوپه

په21مهپیړۍ رسکېبایدیادهيش.اساســاْ

کېبایددښــوونېاوروزنېنظــامدیونوياو

تحملمنوونکيجوړښتدرامنځتهکېدوالمل

يشچېوکوالیيشدانسانانوترمنځدژوند

کولورشایطپهیوپراخټولنیزاوفرهنګيبسرت

کېتنظیمکړایيش.

ددرېیمېنړۍهېوادونهپهخاصهتوګههغه

جګړهځپلېټولنېچېلهجنګاوخشــونت

رسهالساوګریــواندي،دخپــلښــوونیزاو

روزنیــزنظامپــهحاکمولیدلوروکــېتحولاو

بنیاديبدلونراوستلوتهډیرهجدياړتیالري.

جګړهلهبیالبیلوفرهنګي،اقتصادياوټولنیزو

معضلورسهمــلدهاوداټولمواردپهتعلیمی

نظــامبانديمســتقیماغیــزلري.دښــوونې

اوروزنــېمفکریناوتیــوريجوړونکيجدي

ماموریتاولومړيتوبلريچېجنګځپلوټولنو

تهدتعلیمياوتربیتيجوړښــتونوپهذریعهد

بدلونبرخهوګرځي.

ددېلپــارهچــېدافغانســتاندپوهنې

وزارتتوانیــدالیويچېدهېــوادپهټولنیزه

اواقتصاديودهکېموثرنقشولري،موجوده

بنسټونهبایدپهکيلتوګهبدلکړي.داخالقي

عنارصورامنځتهکول،ددېخاورېدانســان

پهوجودکــېدخپلواکۍ،فرهنګــياودیني

کرثتګرایۍباندېبــاور،دزغماویوبلمنلو

روزل،لهوطنرسهمینه،انسانپالنه،پهبیالبیلو

برخوکېدښځوپرنقشباور،پهعدالتدباور



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره پنجم | اسد 1396

پیداکولودجریانروزلاوقوتورکول،ټولنیز

عدالــتاودېتهورتهمســایل،هغهموارددي

چېافغانســتانیېبیاځلــېجوړولواوعميل

کولوتهجدياړتیالري.

د19پېــړۍترنیامیيدښــوونېاوروزنې

فلسفهدرېیوڅانګوتهپهپامرسهمطالعهکېده.

نظري،معیارياوانتقادي.دښوونېاوروزنېد

نظريفلســفېپهبرخهکېدطبیعت،ټولنې،

اوانســاينشــعورعموميقوانینترمطالعې

الندېنیولکېږياووروستهبیادیادوقوانینو

پهاســاسدانســانپرمقام،موخــو،ارمانونو،

اخالقياوټولنیزوارزښــتونودښوونېاوروزنې

لهلوريبحثکېږي.

دښــوونېاوروزنېدفلسفېدویمهڅانګه

معیاريفلسفهدهچېترډېرهبریدهپهتطبیقي

اوعلميمسایلوراڅرخياوهمدارنګهانتقادي

فلسفهبیادنظرياومعیاريفلسفوپرنسیپونه،

وړاندیزونــهاومعیارونهترکتنېالندېنیي.

ښوونهاوروزنهغواړيچېانسانزدهکړهترالسه

کړيچــېوکــوالیيشځانوپېــژين،خپل

ارزښــتونهوپېژيناودخپلواکــېارادېخاوند

يش.نننیانســانبایدداسېوړتیاوېترالسه

کړيچېوکوالیيشخپلفکروروزياوعميل

یېکړي.نننیانسانبایدهغهوړتیاوېترالسه

کــړيچېخپلفکــروروزياوبیایېپهعمل

کېپيلکړي.پهافغانستانکېدغهبرخېته

فکرنهدیشویاونههمځانګړېمفکورهشته

ترڅوداحوزهوسپړياواړوندبنیاديبحثونهرا

منځتهکړي.

د هیومانیسټي/ انسان محوره ښوونې 

اصول:

دښــوونېاوروزنــېنظامترټولــومهماو

حیايتاصلپهانســانکېدانساينارزښتونو

ځلولدي.هیومانیزمپهیوشمېرځانګړیواصولو

ټینګارکوياوغواړيدښوونېاوروزنېپروسه

دالندېانسايناصولوپربنیادوغځیږي:

دزدهکوونکوزدهکړهبایدخپلواکه •

اوپهځانبسیاوي.

ښوونځيبایدداسېانسانانوروزي •

اوټولنــېتهیېوړاندېکړيچېپوهیږيڅه

ډولزدهکړهترالسهکړي.

یوازنــۍمانالرونکــېارزونه،ځان •

ارزونهده.

احساســاتاوپوهــهدزدهکــړې •

پروسېیوازنیاسايسفاکټوردی.

زدهکوونکیترټولوښــهاوکیفیت •

لرونکــېزدهکړهپهخوندياولهوېرېڅخهپه

لرېچاپېریالکېکوالیيش.

دابایدهېرنهکړوچېښوونهاوروزنهدیوې

ټولنېلههرفرهنګي،ټولنیز،سیايس،اخالقي

اوکوريننظاماوارزښتونورسهتړاولريچېپه

ټولنهکېدانسانفکرياوعميلشخصیترا

منځتهکوياوټولنهدداډولانسانشتونته

اړتیالري.

داڅرګندهدهچېهمټولنهاوهمښوونهاو

روزنهلهانســانرسهتړلېپدیدېدياوانسان

تهورته،تلدبدلوناوتحولپهحالکېدي.

دهرېیوېپهملنځهتللورسهخپلهانسانله

منځهځياولهدېرسهبهنوردټولنېپهنوم

کوممفهومپاتېنهيش.دانســانپهتحولاو

بدلــونرسهدهغهاړتیاوېهمبدلونمومينو

پهدېاســاسکهښــوونهاوروزنهددېاړتیاوو

پهبنســټنهوياوموخهیېداويچېانسان

ځانتهتابعاولهطبیعيبدلونڅخهیېمنع

کړي،دقیقآچــېدښــوونېاوروزنېنظامبه

راکــدوياوټولنهبهپهخپلځایوالړیانېنه

خوځیدیونکيلورتهمخهکړي.پهبلاړخکې

ټولنیزژونددراکړېورکړېیوجریاندیاوهر

وګړیدټولنېاوټولجهانغړیشمېرلکیږي

اودیوخاصموقفاورسالتخاونددی،همدا

موقعیتاورسالتانسانتهمسوولیترامنځته

کوي.اوسترټولومهمهپوښــتنهدادهچېپه

ټولهکې،یوهټولنهلهزدهکوونکيڅخهکومې

غوښتنېلري؟

دیوایډیالانفرادياوټولنیزژوند •

مهارتونهولري.

دټولنېانساين،فرهنګي،ټولنیز •

....ارزښتونهدرککړایيش.

دټولنېواقعيمسایلوباندېبحث •

کولاوپهمسووالنهډولیېدحلالرېچارې

لټول.

آزاد،خالصاوانتقادينظردرلودل •

اوفکرکول.

دفکرياوعميلمهارتونودرلودل، •

انسايناوټولنیزواخالقوتهارزښتورکول.

دمخالففرهنګاوعقیدېزغمل، •

دنوروافکارعقایدوتهدرناوی.

د17پېــړۍدښــوونېاوروزنــېنامتــو

فیلســوفژانآموســکامینوسوایي:«دبرشي

ټولنېداصالحلپارهبایددانسانټولنیزعقل

راویښکړایيشاوددېویښــتیااصيلاوتر

ټولوښهوسیله،دیموکراتیکهاوانساينښوونه

اوروزنــهده«.البتــهموخهدلتههغهښــوونهاو

روزنهدهچېپهټولنهکېدانســاينارزښتونو

پراساسوي.دښوونېاوروزنېیوهسرتههڅه

دادهچېدانســانمنطقيتفکروروزياوپه

ټولنهکېلههرېپېښېرسهدټولنیزوقوانینو،

دخپلوحقوقوپهحدودو،اودبلانساندحق

پهنظرکېنیولورسهچلندوکړي.همداراز،په

اتلسمهپېړۍکېچېدروښانتیاپهنامهنومول

شــوې،دوختدښــوونېاوروزنېمفکریناو

پوهانددکلیسادخرافاتواوناخوالوپروړاندې

راپورتهشــولاودپوهېددفــاعپهموخهیې

خپلاصيلهدفدانســانفکريآزادي،اوله

ټولنیزو،سیايساوفکريقیوداتواوبندڅخهد

انسانخالصونوټاکه.

ژانژاکروسوهغهکسدیچېدامیلپه

نامهدکتابپهخپرولورسهيېدغريبنظامپه

ښوونهاوروزنهکېلویانقالبرامنځتهکړ.روسو

وایيچې؛ښــوونهاوروزنهغواړيدانسانهغه

پاکاوآزادماهیتاوطبیعتدټولنیزچاپیریال

دفسادپروړاندېوسايت)2:120(.

دتعلیماوتربیېســرتهموخههمهمداده

چېغواړيانسانپهاخالقياوانساينښېګڼو

وروزياوټولنېتهیېوړاندېکړي.دیوهېواد

دساتلولپارهبایدهغهپاکاوسپېڅلیجوهر

چېدماشومپهفطرتکېپروتدی،کارپرې

ويش،وروزليشاودښــهانســانجوړېدوپه

موخهبایدهمداسېسپېڅلیپاتېيش.

افالطوندیوکالســیکاوسنتيفیلسوف

پهحیثپــهدېباوردیچېدانســانوجود

دوه؛ځــايناوروحــاينبرخېلــرياوپهروح

باندېډېرټینګارکوي،دښــوونېاوروزنېپه

اړهيېبېالبېلېنظريــېدرلودلې.څرنګهچې

خپلهیوآرمانپالهفیلسوفو،دښوونېاوروزنې

موخههمدیوداســېانسانروزلبويلچېد

آرماينټولنېپهرامنځتهکولوکېفعالاوموثر

واويساوپــهدېبرخهکــېپهډیالیکټیکي

پوهېتاکيدکوي.

دســنتيانسانروزنېدفلسفېپهاساس

ښوونهاوروزنهغواړيچېانساندننيوړتیاوې

الســتهراوړياویــوېآرماينیاداســېټولنې

تهچېدعدالتاوقانونپربنســټوالړهوي،

چېرتهچېانساناودانساناړوندارزښتونهتر

بلهرمــادياومعنويګټولومړيتوبولرياو

بالخرهانســاندرهریتلپارهچمتوکړي.په

اصلکېانســاندټولنیزواوسیايسموخود

الستهراوړلولپارهبایدوروزليشاولهدېډول

روزنــېڅخههدفدیوېمنظمــېاوعادالنه

ټولنېرامنځتهکولدينولهدېمخېماشوم

لهدواړواړخونوبایدپهانســاينارزښتونووروزل

يشیانېنهیــوازېتنبلکېفکریېهمباید

لهانسانرسهښیګڼې،مینې،اوارزښتورکولو

تهآمادهيش.ښوونهاوروزنههغهمهالبریالۍ

دهچېپــهفردکېدټولنېلهاړتیارسهســم

بدلــوناوتحولرامنځتهکــړي،هغهفردچې

ټولنــهاړتیاورتهلريبایدیېوروزيکومچېد

انسانماهیتاوکړنېدعلميالستهراوړنوپر

بنیادوپیژين.
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په ۲۱ پیړۍ کې د ښووې او 
روزنې رشایط توپیر لري، د 
تعلیم او تربیې نظام پر دې 

مترکز کوي چې زده کونکی 
د معلوماتو په تکرارولو باید 

مجبور نيش، بلکې هڅه
کېږي چې ماشوم خالق فکر 
ځان کې وروزي، کومه پوهه 
چې تر السه کوي د خپل فکر 
او ذهن رسه سم هغه تحلیل 
کړای يش. 

ماناداچېښوونهاوروزنهبایدوموميچې:

•انسانڅوکاوڅهدی؟

•انســانڅــهډولاوولــېبایــدتغییــر

وکړي؟

•انساندبدلوناوتکاملپهجریانکېله

کوموفاکتورونواغېزمندی؟

•دغــهبدلــوناوتحولدکومــواصولوپه

اساسبایدرامنځتهيش؟

لــهدېاودېتهورتــهاطالعاتوڅخهپرته،

هرډولښوونهاوروزنهچېتررسهکیږيیوازي

یــوتصاوفبــهوي.تحولاوبدلوندښــوونې

اوروزنــېذايتخصلــتدی،اوپهعینوخت

کېچــېبدلونراويل،خپلههمپــهدوامداره

توګهدتحولپهحالکــېده،لهبللوريکه

دقتوکړوانساناودهغهاړتیاوېهملهوخت

رسهســمدتغیرپــهحالکېدي.نــوپهدي

اساس،نننیانســانبایدپهسنتياوپخوانیو

طریقوونهروزليش.دښــوونېاوروزنېتغیر،

پریکړېکولو،پالنجوړولو،دښوونېمدیریت،

دښــوونکوروزنــه،ددريسکتابونوتالیف،آزاد

ښــوونیزفعالیتونهاودښــوونېاوروزنېاړوند

ټولومیکانیزمونوکېراڅرګندیږي،داڅههغه

وختشــوينديچېاجراییويمسوولینیې

دآزادفکــر،خــالصذهن،انتقــاديافکارواو

تغیرمنونکوعقایدوخاوندانوي.دســنتياو

پخوانيــوالروباندېدانســاندروزنېپهپرتله،

پهمعارصېنړۍکېښــوونهاوروزنهڅوچنده

الزیاتهپیچلېده.پهنننيعرصکېښوونهاو

روزنهدتجريبعلومولهجملېشــمېرلکیږي

چېپرتهلهاړینــومهارتونوڅخهپههغېالس

پــورېکولخطرلرونکــیدی.البتهیولهدې

بدوپایلوڅخهبهداويچېفرداوټولنهدرکود

اولهمنځهتللولورتهالړهيش.

دشلمېپېړۍاقتصادي،ټولنیز،سیايس

اوفرهنګيغوښــتنېاوحاالتسرتعواملوو

چېدپراګامتیزمفلسفهرامنځتهيش.اخالقي

اوانســاينژوند،دانســاندارزښتونوخوندي

کولاولهټولنیزچاپېریالرسهدانساناړیکه؛

دماشومپهفکريروزنهکېداسايساوحیايت

تفکــراصــلدی.ددېلپارهبایــداخالقياو

ټولنیزنظامرسهیواوهمغږیيش.فکرکولد

ژوندلپارهدانسانامادهکولنهدي،بلکېفکر

خپلهژونددی.تعلیماوتربیهغواړيانسانته

همداژوندورکړي.

دپراګامتیزمفلســفېبنســټایښودونکی

جــاندیويــيوايي؛تعلیــماوتربیهغــواړيد

ډېــرولــرېآرمانونودالســتهراوړلوپــرځای،

انســاندعمــيلفکرپــهمهارتونــووروزياوپه

یوهدیموکراټیکهټولنهکــېیېفعالاوآزادانه

ګــډونتهالرههوارهکړي.دجاندیوييپهاند

دښوونېاوروزنېهدفډیموکراټیکهټولنهده.

دیموکراتیکهټولنههغهټولنهدهچېدقومي،

نژادي،ژبنيو،اوســمتيتعصبونولهرامنځته

کېدومخنیویکوي.جاندیوييپهخپلوزیاتو

اثاروکېدښوونېاوروزنېپهمیتوداوتعلیمي

نصابزیاتټینګارکړیاووایيچېدمطالبو

دکيلاوذهنــي/انتزاعييیانپــرځایباید

لهوســایلوڅخهمرســتهواخیستليشترڅو

دماشــومانوددرکوړتیازیاتهکړي.دیوييپه

دېباوردیچېدښــوونېاوروزنېطریقهاو

میتودبایدعميلوي،ترڅوزدهکړېتهعمق

وروبخښي.

خوپــه21پیړۍکــېدښــووېاوروزنې

رشایــطتوپیرلري،دتعلیــماوتربیېنظامپر

دېمترکزکويچېزدهکونکیدمعلوماتوپه

تکرارولوبایدمجبورنــيش،بلکېهڅهکېږي

چېماشــومخالقفکرځانکېوروزي،کومه

پوههچېترالسهکويدخپلفکراوذهنرسه

سمهغهتحلیلکړایيش.لهلومړيترشپږم

ټولګيښوونیزنصاببایدداسېجوړيشچې

دخالقفکرکولوهرنپهماشــومکېرامنځته

اوبیاپیاوړیکــړي.دتعلیمياوتربیتينظام

پهدووبنیاديتوکو)ښــوونکیاوزدهکوونکی(

پانګونــهددېنظامپهاصالحکېخوراســرت

نقشلري.

اړینهدهچېښوونیزنصابتهدفرهنګياو

اخالقيارزښــتونولهاړخهداسېیووالیورکړو

چېدعرصيعلومولهالســتهراوړنورسه،رسه

زدهکوونکــيپهځانبســیااوخپلواکهيش.د

انســانفکراوبنسټیزشــخصیتدښوونېپه

لومړينپړاوکېرامنځتهکیږي.

لهدېڅخهورهاخــوا،امانویلکانټبیاد

تعلیــماوتربیېاهدافډېرژورګڼيلاوپهدې

بــاوردیچېبرشیوازېاویوازېدښــوونېاو

روزنېلهالرېانســانکېدالیيش.اودروسو

لهدېنظررسهچېګواکېانسانفطرتآښه،او

ښېګڼيپکېنغښتيدي،همغږیدی.

څهګټهلريچېماشومتهټولهغهڅهور

زدهکــړوچېتصوريوي،زدهکوونکوتهباید

لومړیزدهکړهورکړوترڅوهوښیار/عاقليش

ورستهبیاوروښیوڅنګهقضاوتوکړيچېزده

کړهڅهډولترالسهکړي.

مخکېلهدېچېهغهتهداورزدهکړوچې

مونږڅهشــیاحساســوو،بایدورزدهکړوچې

ستاسواحساساتوتهدرناویوکړي.څهډولله

یوماشومڅخهداتوقعلرلیشئچېیوکامل

انســانوپیژنېحالداچــېهغهنيشکوالی

ستاســوفکردیوښــوونکيپهتوګهوسنجوي.

کلهچېماشومنهيشکوالیدښهاوبدتوپیر

وکړينودازموږقصوردیچېفکرکووددوی

فکرموسنجوالیدی،لومړیماشومتهدهغه

پهوجودکېشتهڅیزونهورزدهکړوپهدېرسه

کوالیيشښهلهبدڅخهتوپیرکړي.

پهلومړيرسکېښــوونکیبایددماشــوم

عقــلاودقضاوتکولومهارتپیاوړیکړينه

هغهڅهچېماشــومپههغهپوهیږي،داځکه

چېدښــوونکيزدهکړهماشــومتــهبلکلیو

مجهولڅیــزدی.دیوېښــېزدهکړېهرن

دادیچــېدانســانفکــراوروحپههغهڅه

باندېبوختونهســاتليش،کومچېانسان

خســتهکوي.بلکېلههغهمســایلورسهآشنا

يشچېپهاړهیېقضاوتوکړي،دټولنېښه

اوبداوانســايناخالقاوارزښتونهدرککړي.

پههمدېاساسدتعلیماوتربیتموخهداده

چېدانسانطبعیت،پهیواخالقيانسانبدل

يش.

دکانټلهنظره،دښوونېاوروزنېاسايس

هدفاوآرمانلهحیوانیتاولههغوبندونوڅخه

خالصوندیچېدټولنېددودونواوعنعناتو

لهالرېپهانســانتحمیلشــويدي.انسان

بایــدیوازېدعقللهقوانینوڅخهمالتړوکړي

اوپهخپلهځانتهدځانلهپارهقانونجوړونکی

وي.داخالقيارزښتونوفلسفهاوداچېکومې

کړنــېداخالقيعلومولهنظرهارزښــتناکېاو

کــومکاراخالقيعملنهګڼــلکېږي،پههره

ټولنهکــېتوپیرلري.اخالقــيکړنېلهعقل

رسهنژدېوالیلرياوترډېرهبريدهدشــخص

احساساتاوغوښتنېپهکېدخالتنهلري؛

یانېانسانبایددعقلپهمرستهاخالقيکړنې

پاتېپه58مخکې
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فشرده مقاله: 
 Bangsamoro( توافق جامع  بانگسامورو
۲۰14( نخستین توافق صلح را در سطح جهان 
در ده س��ال نش��انی می کند که تبدیل به یکی 
از مراجع قطعی دیگر در روندهای صلح معاصر 
شده است. طی 1۷ سال مذاکره، دولت فیلیپین 
و جبهه آزادی بخش اسالمی مورو ترتیبی دادند 
تا یک ساختار ترکیبی را برای بررسی آتش بس، 
حمایت از مذاکرات و تطبیق توافقات با اشتراک 
فیلیپینی ها و اعضای جامعه بین المللی، ارتش و 
غیرنظامیان و نهاد ها و جامعه مدنی ایجاد کنند. 
این گزارش کلیدهایی را که امکان داد دو طرف 
به یک توافق دس��ت یابن��د و چالش های پیش 
رو برای تطبیق آن را بررس��ی می کند. گزارش 
مخصوصاً به مدیریت مس��ایل مرتبط با امنیت 
طی دوران انتقال از جنگ به صلح تمرکز دارد. 

مقدمه: 
در تاریخ ۲۷ مارچ سال ۲۰14 دولت فیلیپین 
 )MILF( و جبهه آزادی بخش اس��المی م��ورو
توافقی را برای ختم منازعه مس��لحانه ای که در 
س��ال 19۶9 آغاز ش��ده بود، امض��ا کردند. این 
منازعه منجر به مرگ 1۲۰ هزار نفر و جابه جایی 
اجباری صد ها هزار تن از مردم شده بود. توافق 
جامع بنگس��امورو، عمده تری��ن توافق صلح در 
س��طح جهان پس از توافق نپال است که امضا 

روند صلح میندانائو، فلیپین: 
تحول و درس های 
آموخته شده
منبع: مرکز معلوماتی ایجاد صلح ناروی
برگردان: یحیا سرپلی

می شود، توافق صلح نپال در سال ۲۰۰۶ منازعه 
مسلحانه این کشور را متوقف کرد. 

ه��ر توافق صلحی زمینه و منازعه ویژه ای را 
م��ورد توجه قرار می دهد. ب��ا آن هم روند صلح 
میندانائ��و اکنون یک مرجع عم��ده برای دیگر 
روندهای صلح اس��ت چرا ک��ه تازه ترین توافق 

صلحی است که به دست آمده است. 
از ۵9 منازعات مسلحانه ای که در ۳۰ سال 
اخیر خاتمه یافته ان��د، 44 آن ها به توافق صلح 
انجامیده اند )فیساس، ۲۰1۵،: 1۶(. ظرفیت های 
اجتماعی، علمی و س��ازمانی ب��رای تحلیل این 
روند ه��ا و تقویت سیاس��ت های ایجاد صلح به 
موازات هم پیش رفته اند )پروژه گزارش امنیت 
انسانی، ۲۰1۰(. با آن هم هیچ روند صلحی بدون 
برخی مشکالت تطبیق نشده است. به این دلیل 
تمامی روندهای صلح از تجارب قبلی آموخته اند 
درحالی که در روش های خود ابتکاراتی داش��ته 
و ب��ه تجربه کلی جهان��ی از ایجاد صلح کمک 
کرده ان��د. روند صلح میندانائ��و درس هایی را از 
تجارب جنوب سودان، آچه )اندونیزیا( و ایرلند 
ش��مالی از دیگر تجارب آموخته است. در حال 
حاضر دیگر کش��ورهایی که از منازعات داخلی 
متاثر شده اند مثل می انمار، تایلند و ترکیه توافق 
صلح میندانائو را با عالقمندی قابل توجهی مورد 

تحلیل قرار می دهند. 

این گ��زارش کلیدهایی را ک��ه به دو طرف 
برای دسترس��ی به تواف��ق و چالش هایی را که 
فیلیپینی ها در تطبی��ق این قرارداد دارند، مورد 
تحلیل قرار می ده��د. این گزارش یک مخاطب 
جهانی را هدف قرار داده و می خواهد تا تامالتی 
را که ممکن اس��ت برای دیگ��ر روندهای صلح 

سودمند باشد ارایه کند. 
بع��د از معرفی زمینه و انکش��اف روندهای 
صلح میندانائو، این گزارش فعالیت ها و ابتکاراتی 
که مذاکرات را برای پیش��رفت ظرف 1۷ س��ال 
و ابتکاراتی ک��ه با این روند در عرصه هایی مثل 
اشتراک عمومی به وجود آمدند، تحلیل می کند. 
توج��ه ویژه ای به توافقات مرتب��ط با امنیت )از 
جمله خلع سالح شورشیان( و مکانیسم هایی که 
تطبیق توافقنامه را همراهی و مورد بررسی قرار 

می دهند، معطوف شده است. 
زمینه

فیلیپی��ن یک مجم��ع الجزایر متش��کل از 
حدود ۷ هزار جزیره اس��ت ک��ه در میان آن ها 
و بزرگترین ش��ان جزیره اول ل��وزون )جایی که 
پایتخ��ت یعنی مانیال ق��رار دارد( و دوم جزیره 
بزرگ میندانائو اس��ت. فیلیپین همراه تیمور- 
لیس��ته، تنها کشور آسیایی با اکثریت جمعیت 
مس��یحی اس��ت. حدود 1۰۰ میلی��ون نفر در 
قلمرویی به مساحت ۳۰۰ هزار کیلومتر زندگی 
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می کنند. سیستم دولتی ریاستی است و قدرت 
اجرایی محدود به یک دوره شش ساله است. 

این کش��ور نامش را از فیلیپ دوم پادش��اه 
اس��پانیا وام گرفته که ماژالن در خدمت وی در 
گرداگرد دنیا دریانوردی می کرد تا اینکه در سال 
1۵۲1 به این مجمع الجزایر رسید. فیلپین بعد 
از آنکه به مدت سه قرن مستعمره )اسپانیا( بود، 
در س��ال 1898 تح��ت اداره امریکا قرار گرفت. 
بای��د گفته ش��ود که اس��پانیا هرگز نتوانس��ت 
کنترول واقعی بر جزیره میندانائو داش��ته باشد. 
اس��الم س��ه قرن قبل از ماژالن به آنجا رسیده 
بود و اسپانیایی ها با یک سیستم کامال منسجم 
حکومت��داری عمدت��ا از طریق س��لطنت های 
 )Sulu( و سولو )Maguindanao( مگویدانائو

مواجه شده بودند. 
در س��ال 19۶4 فیلیپین نخس��تین کشور 
آسیایی بود که بدون اقدام مسلحانه )یک سال 
قبل از هند( استقالل گرفت. این کشور هم چنین 
در خاتمه دادن به رژیم مستبد با ابزارهای صلح 
آمی��ز وقتی که انقالب عدم خش��ونت مردمی، 
دیکتاتوری فردیناند مارکوس را در سال 198۶ 
س��رنگون کرد، پیش��تاز بود. در س��ال ۲۰۰1 
دومین انقالب قدرتمند مردمی به دولت جوزف 
استرادا – که متهم به فساد بود- خاتمه بخشید. 
با آن هم طی تحوالت��ی که طی نزدیک به ۳۰ 
سال دموکراس��ی روی داده، آهسته بوده است. 
سیاست، مالکیت محدودی خانواده بوده که خود 
را در قدرت از نسلی به نسلی تداوم بخشیده اند. 
بستگان روسای جمهور برکنار شده در سیاست 

فعال بوده و از حمایت فوق العاده برخوردارند. 
برخی شاخص ها پیشرفت هایی را در کاهش 
فقر، سوادآموزی و استخدام نشان می دهند، اما 
کشورهای همسایه مثل مالیزیا، اندونیزیا و تایلند 
 .)۲۰1۵ ،UNDP( در این زمینه خیلی پیش اند
وجود نابرابری های اجتماعی به گفتمان »ارتش 
خلق نو« یعنی یک گروه شورشی ملهم از افکار 
مائوئیستی یاری رسانده که از سال 19۶8 به این 

سو فعال بوده است. 
ج��دای از منازع��ه مس��لحانه در میندانائو 
و ش��ورش کمونیس��تی، در س��ال های اخی��ر 
فیلیپینی ه��ا هم چنین از حمالت ش��بکه های 
ه��راس افکنان اس��المی مرتبط با ش��بکه های 

بین المللی متاثر شده اند. 
ریشه ها و برایندهای بشردوستانه این 

منازعه 
جمعی��ت مس��لمان میندانائو خش��ونت و 
تبعیض را از زمان اس��تعمار اس��پانیا )1۵۶۵-
1898( تجرب��ه کرده اند. حکومت اس��تعماری 
ایاالت متحده )1898-194۵( روند اس��تحقاق 
زمین را ایجاد کرد که به باشندگان مسیحی که 
از دیگر جزایر به آنجا می آمدند، امتیاز می داد. این 
سیاست سلب مالکیت بعد از استقالل هم دوام 

پیدا کرد که با برنامه های دولت با هدف همسان 
سازی اقلیت مسلمان ادامه یافت. درحال حاضر 
جمعیت مسلمان تنها در بخش شرقی میندانائو 
و جزای��ر مجاوری ک��ه به س��رحدات مالیزیا و 
اندونیزیا امتداد می یابند، اکثری��ت را دارند. ده 
درص��د از جمعیت در این نواحی مردمان بومی 

غیرمسلمان هستند. 
در س��ال 1989 یک قتل عام ادعا ش��ده از 
سربازان مسلمان ارتش در مانیال منجر به ایجاد 
جبهه آزادی بخش ملی مورو )MNLF( گردید 
که اقدام مس��لحانه را برای اس��تقالل آغاز کرد. 
در سال 199۶ دولت و جبهه آزادی بخش ملی 
مورو توافق صلحی را امضا کردند که به والیاتی با 
اکثریت مسلمان خودمختاری می داد. این گروه 
در نتیجه از بی��ن رفت اما یک گروه فرعی جدا 
شده از آن یعنی »جبهه اسالمی« شرایط توافق 
را رد کرد. با آن هم این ترجیح شورشیان به یک 
راه ح��ل از طریق مذاکره منجر به امضای آتش 
بس دو جانبه در سال 199۷ و شروع مذاکرات 

رسمی صلح در سال 1999 گردید. 
منازعه مس��لحانه در میندانائو سبب مرگ 
ح��دود 1۲۰ ه��زار نف��ر بویژه در ده��ه 19۷۰ 
گردید. در قرن بیس��تم این منازعه، از ش��دت 
کم��ی برخ��وردار بوده ام��ا بی ثبات��ی دوامدار، 
بیجاش��دگی های متعددی را در بر داشته است: 
ه��زاران نفر هنگام��ی زد و خوردهایی - گاهی 
با ش��رکت دیگر بازیگران مسلح وجود داشته- 
فرار کرده- و وقت��ی که وضعیت ثبات یافته به 
خانه هایشان بازگشته اند. در سال ۲۰۰8 آخرین 
بحران سیاس��ی در روند صلح سبب بیجا شدن 
حدود ۵۰۰ هزار نفر ظرف چند هفته ش��د که 
شدید ترین بحران بشردوستانه در جهان در آن 

زمان بود. 
ساختار و انکشاف مذاکرات

مذاکرات 1۷ س��ال طول کش��ید )۲۰14-
199۷( و ابت��دا در فیلیپی��ن و بدون می انجی 
برگزار شد. از سال 1999 تیم های مذاکره کننده 
متشکل از پنج عضو تام االختیار با حمایت یک 
تیم تکنیکی حدود ده نفری )شمار متغیر( بود. 
ش��دت و دوره مذاکرات طی س��ال ها در نوسان 
بوده اس��ت. در دوره آخر )14-۲۰۰9( دو طرف 
در دوره های مذاکره که هر دوره بین سه تا پنج 

روز طول کشید، مالقات کردند. 
مذاکرات در س��ه رخداد متوقف ش��دند که 
س��بب رو در رویی های جدید مسلحانه در سال 
۲۰۰۰، ۲۰۰۳ و ۲۰۰8 شدند. بعد از هر رخداد 
دو طرف روی مکانیس��م های جدید طرح شده 
برای تقویت س��اختار مذاک��رات توافق کردند. 
در س��ال ۲۰۰1 دولت مالیزیا درخواست دولت 
فیلیپی��ن را برای میزبانی و تس��هیل مذاکرات 
پذیرف��ت. در س��ال ۲۰۰4 دو طرف روی ایجاد 
یک تیم نظارتی بین المللی متشکل از ۵۰ عضو 

غیرمس��لح از نیروهای مس��لح مالیزیا، لیبیا و 
برونئی برای نظارت از آتش بس در پنج ش��هر 
در نواحی مورد منازعه مس��تقر شدند. در سال 
۲۰۰9 این تیم گسترش یافته و تقویت گردید: 
دو افس��ر ارتش ناروی به بخ��ش امنیتی اضافه 
شدند در حالی که اتحادیه اروپا دو متخصص در 
زمینه حقوق بشر، قانون بشردوستانه بین المللی 
و پاس��خ بشردوس��تانه در اختیار آن ها قرار داد. 
به م��وازات آن تیم نظارتی بین المللی یک جزء 
حفاظت غیرنظامی متش��کل از یک س��ازمان 
 )NGOs( بین المللی و سه سازمان غیردولتی

را در تیم خود جای داد. 
در سال ۲۰۰9 طرف های مذاکره روی ایجاد 
یک تیم تماس بین المللی )ICJ( برای فعالیت 
به حیث ناظر در مذاکرات و مش��وره به طرف ها 
و تسهیل کننده، توافق کردند. گروه بین المللی 
تماس توسط چهار کشور )بریتانیا، جاپان، ترکیه 
و عربس��تان س��عودی( همراه با چهار سازمان 
غیردولت��ی بین المللی یعنی )منابع تس��هیلی، 
اجتماع سنت ایگیدیو، مرکز دیالوگ بین المللی 

و محمدیه( شکل گرفت. 
توافقات صلح

مذاک��رات در س��ال 199۷ ب��ا توافق روی 
کاه��ش خصومت ها آغ��از ش��د. در توافقنامه 
طرابل��س )۲۰۰1( طرفی��ن ی��ک دس��تور کار 
مذاکره را با س��ه عنصر اصلی یعنی امنیت )که 
قبال روی آن در س��ال ۲۰۰1 توافق شده بود(؛ 
پاسخ بشردوستانه و بازسازی و انکشاف )توافق 
شده در سال ۲۰۰1( و اراضی موروثی )۲۰۰8( 

تعریف کردند. 
در اکتوب��ر س��ال ۲۰۰1 طرفین س��رانجام 

منازعه مسلحانه در میندانائو 
سبب مرگ حدود ۱۲۰ هزار نفر 
بویژه در دهه ۱۹۷۰ گردید. در 

قرن بیستم این منازعه، از شدت 
کمی برخوردار بوده اما بی ثباتی 

دوامدار، بیجاشدگی های 
متعددی را در بر داشته است: 

هزاران نفر هنگامی زد و
خوردهایی - گاهی با رشکت 
دیگر بازیگران مسلح وجود 
داشته- فرار کرده- و وقتی 
که وضعیت ثبات یافته به 
خانه هایشان بازگشته اند. 
در سال ۲۰۰۸ آخرین بحران 
سیاسی در روند صلح سبب 
بیجا شدن حدود ۵۰۰ هزار 
نفر ظرف چند هفته شد که 
شدید ترین بحران برشدوستانه 
در جهان در آن زمان بود. 
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 )Framework Agreement( چوکات توافق
را جهت ایجاد یک نقش��ه راه برای انتقال قبول 
کردند. پانزده ماه بع��د دو طرف روی ضمایمی 
درباره ویژگی های انتقال )فبروری ۲۰1۳(، تولید 
عواید و تقس��یم ثروت )جوالی ۲۰1۳(، تقسیم 
قدرت )دسمبر ۲۰1۳(، و عادی سازی )جنوری 
۲۰14( به نتیجه رس��یدند. س��رانجام در مارچ 
۲۰14 توافق جامع در کاخ ریاس��ت جمهوری 

امضا گردید. 
محور مرک��زی این توافق ایج��اد یک نهاد 
 )Bangsamoro( خودگردان به نام بانگسامورو
است که جایگزین »منطقه خودمختار مسلمان 
میندانائو« کنونی به رهبری جبهه آزادی بخش 
اسالمی مورو بعد از انتقال خواهد شد. این توافق 
یک رون��د اصالحات را در منطق��ه خودمختار 
جدی��د در نظ��ر دارد که سیس��تم پارلمانی را 
جایگزین سیستم ریاستی که بقیه کشور را اداره 
می کند، خواهد کرد. هدف، تشویق ظهور احزاب 

سیاسی برنامه دار است. 
دولت می فهمد که شورش��یان باید بخشی 
از راه حل باشند و باید مسئولیت های موازی را 
بر عهده گیرند. تا اینجا دولت تبدیل شورشیان 
به یک جنبش سیاس��ی که قادر به اشتراک در 
انتخابات های محلی و منطقه ای باشند را تشویق 

کرده است. 
از لح��اظ تأیی��د، توافق صلح بای��د تبدیل 
به قانونی ش��ود که »اساس��نامه خودمختاری« 
موس��وم به قانون بنیادی بنگسامورو را تنظیم 
کند. بعد از تصویب پارلمان، یک همه پرس��ی 
در نواحی مورد منازعه برگزار خواهد ش��د. این 
همه پرس��ی هم چنین به تعیین وسعت ارضی 
منطقه خودمختار کم��ک خواهد کرد. چرا که 
شهرداری های هم جوار اجتماع خودمختار فعلی، 
در پیوستن به موجودیت جدید مختار خواهند 

بود. 
اصالح قانون اساس��ی یک موضوع جنجالی 
است. جبهه آزادی بخش اس��المی مورو بر نیاز 
به اصالحات برای منس��جم س��اختن توافقات 
تاکی��د می کند. با آن هم دولت به ایجاد روندی 
که مالل آور و جنجالی باش��د بی میل است. اما 
تردید ها درباره برخی همراهی توافقنامه با قانون 
اساس��ی می گوید که یک چنین روند اصالحی 
ممکن اس��ت به تدریج مورد بح��ث قرار گیرد. 
رون��د صلح جدای از توافق با جبهه آزادی بخش 
اس��المی مورو در میندانائو می تواند به گشایش 
یک بحث ملی درباره س��ازمان ارضی این کشور 
کم��ک کند چرا که بخش��های مهمی در دیگر 
مناطق تقاضای اصالح گسترده تر قانون اساسی 

را در مرزهای فدرال کرده اند. 
نقشه راه انتقال

ی��ک موضوع جنجالی ط��ی مذاکرات دوره 
زمانی متوقعه برای تطبیق بود. جبهه آزادی بخش 

اسالمی مورو پیش��نهاد یک دوره شش ساله را 
ک��رده بود در حالی که دولت تعهد فرا تر از دوره 
ریاست جمهوری اش )1۶-۲۰1۰( را نپذیرفت. 
چرا که سیستم سیاسی فیلیپین فاقد تضمیناتی 
در قس��مت تداوم سیاس��ت های عمومی از یک 
دولت ب��ه دولت بعدی اس��ت. در نهایت جبهه 
آزادی بخش اسالمی مورو این استدالل را قبول 
کرد و چوکات توافق ۲۰1۲ یک نقشه راه تطبیق 
را با افق زمانی انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه 

می ۲۰1۶ تعیین کرد. 
نهادهای تطبیقی کلیدی قرار ذیل بودند: 

1- کمیسیون انتقال متشکل از 1۵ نفر )هفت 
نفر از هر دو طرف به ریاست جبهه آزادی بخش 
اسالمی مورو انتخاب شدند(. ماموریت عمده این 
کمیسیون تسوید قانون بنیادی بنگسامورو بود 
که برای تصویب در س��پتمبر ۲۰14 به کنگره 

تسلیم شد. 
۲- اداره انتقالی به ریاست جبهه آزادی بخش 
اسالمی مورو و ش��امل نمایندگانی از بازیگران 
متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از منطقه 
خودمخت��ار خواهد بود. این اداره رس��ما بعد از 
اجرایی ش��دن قانون بنیادی توس��ط کنگرس، 
ایجاد خواهد شد. مأموریت آن نظارت از تبدیل 
نهادهای خودمختار موجود تا برگزاری انتخابات 

به یک دولت خودمختار جدید بود. 
 the Third( ۳-  تیم نظارتی طرف س��وم
مس��ئول   )Party Monitoring Team
نظارت از تطبیق توافقات اس��ت. این تیم شامل 
پنج عضو )دو نماینده از سازمان های غیردولتی 
داخل��ی، دو نماینده از س��ازمان های غیردولتی 
بین المللی، و یک س��فیر سابق اتحادیه اروپا در 
فیلیپین بود که به حیث هماهنگ کننده عمل 
می کرد(. تیم نظارتی دو بار در سال گزارش های 
ادواری را برای طرفین و گزارش های عمومی را 
منتش��ر می کرد. اما مهم ترین نقش، و احتماالً 
جنجالی ترین آن، تصدیق ختم پروس��ه تطبیق 
اس��ت که به نوبه خود رون��د لغو فعالیت جبهه 

آزادی بخش اسالمی مورو را تصریح می کرد. 
4- ب��ا وجود ای��ن واقعیت ک��ه طرفین در 
تمام��ی ارگان های مربوط��ه حاضرند، تیم های 
مذاکره کنن��ده آخرین ارگان م��ورد رجوع برای 
حل مش��کالت احتمالی یا عدم توافقات بودند. 
مالیزیا )کشور تسهیل کننده( و گروه بین المللی 
تم��اس )ICG( به ارایه حمایت به درخواس��ت 

طرفین ادامه دادند. 
چالش های عادی سازی

ج��دای از اجرای��ی ش��دن قان��ون بنیادی 
بنگس��امورو و پذیرش چندی��ن نهاد منطقه ای 
ب��ه »اساس��نامه خودمختاری« جدی��د، هدف 
عمده دوره انتقالی، تحکیم عادی س��ازی است 
یعن��ی »روندی ک��ه به موج��ب آن اجتماعات 
بتوانند کیفیت مورد عالقه زندگیشان که شامل 

جس��تجوی معاش پایدار و اشتراک سیاسی در 
یک جامعه مش��ورتی آرام است، کسب کنند«. 
مفهوم عادی س��ازی ش��امل آنچه خلع سالح، 
عدم جابجای��ی و ادغام دوباره در دیگر زمینه ها 
و هم چنین عناصر اضافی با هدف تحکیم صلح و 

امنیت انسانی است، می باشد. 
روند عادی سازی شامل چهار عنصر اساسی 

است: 
1- اول، برنامه ه��ای انکش��افی اجتماعی-

اقتص��ادی ب��رای نواحی م��ورد منازعه اس��ت. 
نهاد انکشافی بنگس��امورو تحت هدایت جبهه 
آزادی بخش اس��المی مورو مس��ئول هماهنگی 
با برنام��ه س��اجاهاترا )Sajahatra( ریاس��ت 
جمه��وری برای کمک فوری به بهبود ش��رایط 

صحی، آموزش و انکشاف خواهد بود. 
۲- تدابیر اعتمادسازی شامل دو روند کلیدی 
بودند. اول اینکه برنامه های انکشافی مخصوصاً 
عناص��ر جبه��ه آزادی بخش اس��المی م��ورو و 
بستگان ش��ان را در ش��ش اردوگاه عمده مورد 
توجه قرار می دهد. دوم، دولت به استفاده از عفو، 
بخشش و دیگر مکانیسم های دردسترس برای 
حل قضیه های متهم��ان یا محکومان به اعمال 
و جنایات مرتبط با منازعه مس��لحانه میندانائو 
متعه��د خواهد بود. قابل یادآوری اس��ت که نه 
جبهه آزادی بخش اس��المی مورو و نه نیروهای 
دولت��ی با اتهامات معلق نقض س��نگین حقوق 

بشری یا جنایت علیه بشریت مواجه  اند. 
۳- در موضوعات عدالت انتقالی و مصالحه، 
یک تیم سه نفره مسئولیت گرفت تا پیشنهادی 
روش شناس��انه را درب��اره اینک��ه چگون��ه ب��ه 
نارضایتی های مشروع مردم بنگسامورو )مسلمان( 

صلح یک محصول نیست، 
بل یک روند است. ظرفیت 
متحول یک توافق صلح و 

دوام آن با گذشت زمان بسته 
به مرشوعیت آن است 

که این نیز به نوبه خود 
وابسته به این است که تا 
چه حد بازیگران اجتامعی، 
سیاسی و اقتصادی نسبت به 
روند منتهی به توافق صلح و 
تطبیق آن حس مالکیت دارند.  
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رسیدگی شود، تهیه شود، بی عدالتی های تاریخی 
اصالح شود و نقض حقوق بشر از جمله محروم 
س��اختن به علت س��لب مالکیت زمین بررسی 
ش��ود. این تی��م هم چنین می توان��د برنامه ها و 
تدابیری را برای ارتقای مصالحه بین اجتماعات 
متاث��ر از منازعه و درم��ان زخم های فیزیکی و 
روانی ناش��ی از بحران پیشنهاد کند. این اختیار 
شامل پیشنهاد تدابیری برای تضمین عدم تکرار 

است. 
4- موض��وع حس��اس امنیت چه��ار عنصر 
دارد. نخست اصالح پولیس، چرا که مسئولیت 
برای نظم عامه به یک نیروی پولیس جدید در 
بنگسامورو داده خواهد شد که از لحاظ ویژگی، 
ملک��ی بوده و به اجتماعاتی که به آن ها خدمت 
می کند، پاسخگوست. طرف های مذاکره کننده، 
کمیس��یون مستقلی را در قسمت برنامه سازی 
برای تسوید گزارشی همراه با پیشنهاد ها در این 
زمینه موظف می س��ازند. این گزارش در اپریل 

سال ۲۰1۵ ارائه گردید. 
دوم این که طرفین روی یک برنامه مشترک 
برای شناس��ایی و خلع س��الح گروه های مسلح 
)ش��به نظامی( »خصوصی« که اغلب از س��وی 
ش��هرداران و والیان کنترول می ش��دند، توافق 
کردن��د. معیاره��ای عمل این وظیف��ه تا هنوز 

مشخص نشده اند. 
عنصر س��وم لغو افراد مس��لح توسط جبهه 
آزادی بخش اس��المی مورو اس��ت. این روند به 
حی��ث فعالیت هایی ب��ا هدف تس��هیل انتقال 
نیروهای شورش��ی به ی��ک زندگی ملکی مفید 
تعریف ش��ده اس��ت. ی��ک نهاد مس��تقِل خلع 
سالح س��ازی مس��ئول ثبت اعضا و سالح های 
جبهه آزادی بخش اسالمی مورو و برنامه ریزی 
مراحل جمع آوری، انتقال و ذخیره سالح ها ست. 
تاکنون هیچ توافق��ی میان طرفین روی مقصد 
نهایی سالح های گرفته شده از شورشیان وجود 
ندارد و موقتاً در کانتینر ها نگهداری می شوند و 
مورد نظارت نیروهای شورشی و نیروهای امنیتی 
با هماهنگی بین المللی قرار خواهد داشت. توافق 
روی عادی سازی یک چوکات زمانی دو ساله را 

برای تکمیل این روند ایجاد کرده است. 
چهارمین و آخرین عنصر مرتبط با امنیت، 
نیروهای مسلح را که متعهد به انجام مسئولیت ها 
برای کمک به تس��هیل صلح و زیست مشترک 
است، متاثر می سازد. این تغییر وظیفه، متکی بر 

ارزیابی مشترک شرایط امنیتی است. 
جبهه آزادی بخش اسالمی مورو به لغو کامل 
ماموریت خویش به شکل مرحله ای مشروط در 
مطابقت با توافق انجام شده چنان که در جدول 

ذیل تعریف شده، متعهد است: 

مرحله انکشاف
1. نهاد مستقل خلع سالح )IDB( بررسی 

س��الح های جبهه آزادی بخش اسالمی مورو را 
عم��ل نمادی��ن )1۵۰  تکمیل می کند. 

جنگجو و ۷۵ سالح ۷۵ کالیبری(
۲. کنگرس قان��ون بنیادی بنگس��امورو را 
از  درص��د   ۳۰ خل��ع  تصویب می کند. 

نیروها 
۳. ایجاد نیروی پولیس خودمختار  

خلع ۳۵ درصد دیگر از نیروها 
4. دو ماه قبل از ختم تطبیق توافق  

خلع کامل 

دیگرعناصر مرتبط با عادی سازی 
 A joint( یک کمیته مشترک عادی سازی
تمام��ی   )Normalization Committee
روند عادی سازی را هماهنگ می سازد. از لحاظ 
مالی، دولت مس��ئولیت تهی��ه کمک های مالی 
مورد نیاز برای پایداری روند را متقبل می ش��ود 
در حال��ی که جبهه آزادی بخش اس��المی مورو 
ح��ق دارد ت��ا دیگر کمک های مال��ی را تهیه و 
مدیری��ت کند. ی��ک کمیته مش��ترک صلح و 
 A Joint Peace and Security( امنی��ت
Committee( مسئولیت کلی نظارت بر تمام 
مس��ایل مرتبط با امنیِت عادی سازی را تا زمان 
اعزام کامل پولیس جدید بنگسامورو را بر عهده 
دارد. در قس��مت عمل، تیم های مشترک صلح 
و امنیت )متش��کل از اعضای نیروهای مس��لح، 

پولیس و جبهه آزادی بخش اسالمی مورو(.
دیگرعناصر مرتبط با عادی سازی 

 A joint( یک کمیته مشترک عادی سازی
تمام��ی   )Normalization Committee
روند عادی سازی را هماهنگ می سازد. از لحاظ 
مالی، دولت مسئولیت تهیه کمک های مالی مورد 
نیاز برای پایداری روند را متقبل می شود در حالی 
که جبهه آزادی بخش اسالمی مورو حق دارد تا 
دیگر کمک های مال��ی را تهیه و مدیریت کند. 
 A Joint( یک کمیته مش��ترک صلح و امنیت
 )Peace and Security Committee
مس��ئولیت کلی نظارت بر تمام مسایل مرتبط 
ب��ا امنیِت عادی س��ازی را تا زم��ان اعزام کامل 
پولیس جدید بنگس��امورو را بر عه��ده دارد. در 
قس��مت عمل، تیم های مشترک صلح و امنیت 
)متش��کل از اعضای نیروهای مسلح، پولیس و 
جبهه آزادی بخش اس��المی مورو( قانون و نظم 
را در نواحی مورد توافق طرفین بر عهده خواهند 
داشت. به موازات آن مکانیسم های موجود برای 
نظارت ب��ر آتش بس فعال باق��ی خواهند ماند 
)کمیت��ه هماهنگی برای کاه��ش خصومت ها، 
گ��روه ویژه عم��ل مش��ترک )AHJAG( تا با 
جرای��م در نواحی جبهه آزادی بخش اس��المی 
مورو و تیم نظارتی بین المللی )IMT( مبارزه 

خواهد کرد.( 
 The Agreement( توافق عادی س��ازی

on Normalisation( ب��ه س��ربازخانه های 
جبهه آزادی بخش اسالمی مورو اشاره ای ندارد. 
چ��را که این نکته در چ��وکات توافق آتش بس 
دوجانبه سال 199۷ مورد بحث قرار گرفته است. 
بعد از مباحثات شدید طرفین اردوگاه هایی را که 
جنگجویان و بستگان شان در آن ها حضور ثابتی 
داشتند و اجتماعات محلی را ایجاد کرده بودند، 
شناسایی و مش��خص کردند. هیچ محل ثبتی 
برای اعضای این اجتماعات یا سالح  های ش��ان 

وجود ندارد و رفت و آمد فردی مجاز است. 
این توافق هم چنین تعیین کرد که هر نوع 
حرکت س��ربازان- اعم از س��وی شورش��یان یا 
نیروه��ای امنیتی- باید با طرف دیگر هماهنگ 
ش��ود. یک تواف��ق وی��ژه )the AHJAG( به 
پولیس برای برقراری نظم عامه در نواحی تحت 
کنترول جبه��ه آزادی بخش اس��المی مورو در 
هماهنگی قبلی با جبهه آزادی بخش اس��المی 
مورو اج��ازه می دهد. دولت وظای��ف اداری اش 
را تحت ش��رایط عادی در تم��ام مناطق انجام 

می دهد. 
یک تفاوت ای��ن توافق با توافق نهایی که با 
جبهه مل��ی آزادی بخش مورو در س��ال 199۶ 
حاصل ش��د این اس��ت ک��ه این تواف��ق، ادغام 
جنگجویان جبهه آزادی بخش اس��المی مورو را 
در نیروهای امنیتی به جز از پولیس خودمختار 

جدید در نظر نگرفته است. 
در ارتباط با خنثی س��ازی ماین ها در سال 
۲۰۰۲ جبه��ه آزادی بخ��ش اس��المی مورو به 
فراخوان جنوا بر علیه اس��تفاده از مین های ضد 
نفر متعهد بود. در س��ال ۲۰1۰ دولت و جبهه 
آزادی بخش اسالمی مورو روی »کارزار فیلیپین 

دولتی که در روند صلح 
دخیل است باید پارملان 

را هم شامل سازد و 
برداشت های قضائی را 

قبل از امضای توافقنامه
مدنظر قرار دهد. 
اصالحات در قانون 
اساسی بهرتین تضمین 
برای تقویت تغییر 
ساختاری یک کشور 
است. 
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بر ضد ماین های زمینی« و برگزاری آموزش های 
مدنی و شناسایی و نابودی مهمات منفجر ناشده 

توافق کردند. 
توانمندسازی عوامل روند صلح 

مهم تر از همه هر دو طرف از مدت ها به این 
س��و محدودیت های مقابله مسلحانه را تصدیق 
کرده ان��د. در س��ال ۲۰۰۰ دول��ت آتش بس را 
شکست تا یک »جنگ تمام عیار« را راه اندازد، 
که منجر به شکست نظامی جبهه آزادی بخش 
اس��المی مورو در ظرف 4 ماه ش��د. گرچند هم 
دولت و هم نیروهای امنیتی دریافتند که ریشه 
اصلی مشکل حل نشد و این که جمعیت مسلمان 
عزمی شکست ناپذیر برای مبارزه جهت هویت 
و غ��رور خود دارد. از دیدگاه شورش��یان، جبهه 
آزادی بخش اسالمی مورو از زمان ایجادش درک 
کرده که پیروزی مسلحانه ممکن نیست و بجای 
آن بر اولویت مذاکرات صلح تمرکز کرده است. 

در ای��ن اواخر حکومت اصالح طلب بنیگنو 
را  تغیی��ری   )Benigno Aquino( آکین��و 
در دکترین نظامی کش��ور در چوکات تعهدش 
ب��ه حل منازعات مس��لحانه داخلی و برخورد با 
چالش ه��ای فزاینده جئوپولتیکی که در نتیجه 
ظهور چین به حیث یک قدرت منطقه ای مطرح 
ش��ده، ایجاد کرد. هدف جدید، دیگر »پیروزی 
در جن��گ نیس��ت« بلکه »پی��روزی در صلح« 
اس��ت و دکترین جدید بر ایجاد رابطه اعتماد با 
اجتماعات متاثر از منازعه تاکید می کند. هدف 
کلی، آزادی منابع انسانی و مالی است که پیش 
از این وقف مقابله داخلی شده بود تا بتوانند بهتر 

با تهدیدهای بیرونی مقابله کنند. 
جالب این که هر دو ط��رف محدودیت های 
مذاک��رات صلح را هم دریافتند. هم دولت و هم 
شورشیان پذیرفتند که اصالحات نیازمند تایید و 
احترام به شیوه زندگی و تاریخ مردمان مسلمان 
و بومی و اجماع ملی است. مشکالتی که تطبیق 
توافقات صلح گذش��ته را متوقف کردند، نیاز به 
مالکیت جمعی روند صلح و نتایج آن را توس��ط 
جامعه نش��ان داد. به این منظ��ور هر دو طرف 
در مشوره های ش��دید با بخش های اجتماعی، 
دانشگاهی، سیاس��ی و سازمانی با هدف دوگانه 
تقویت پروس��ه با دریافت دیدگاه کسانی که آن 
را حمای��ت می کنند و ش��نیدن و پاس��خ دادن 
به نگرانی های کس��انی که به آن مشکوک و یا 
احتماال با مذاکرات مخالف هستند، دخیل شدند. 
در چندین نوبت جبهه آزادی بخش اسالمی مورو 
صد ها ه��زار از پیروانش را در اجتماعات عظیم 

برای تایید تصامیم کمیته مرکزی گرد آورد. 
جدای از این روندهای مش��وره، حکومت و 
شورشیان اعضای جامعه مدنی را در تیم  های شان 
داخل کرده و در چندین مناس��بت هیئت های 
جامعه مدنی و اعضای کنگرس را برای تماشای 
مذاکرات دعوت کردند. احزاب هم به اش��تراک 

جامعه مدنی در چندین نهاد دخیل در تطبیق 
توافق��ات و مهم ت��ر از همه در تیم طرف س��وم 
ناظر )TPMT( موافقت کردند. این تالش های 
سازمانی جهت شمولیت، عمدتا پاسخی به فشار 
یک جامعه مدنی سازمان یافته است که بی وقفه 
ابتکارات ایجاد صلح را به موازات مذاکرات تشویق 
کرده اس��ت. این ابتکارات ش��امل ایجاد مناطق 
صلح، دیالوگ های بین مذهبی، ظرفیت سازی 
در نظریه عمل حل منازعه، توجه به خواسته های 
شهروندان، البی کردن با بازیگران مسلح و ایجاد 
مکانیسم های نظارت از آتش بس مثل آتش بس 
بنتای )Bantay( یا جزو حمایت از غیرنظامیان 

در »تیم نظارتی بین الملی« بوده اند. 
برخی عناصر دیگری که به توضیح پیشرفت 

مذاکرات کمک کردند قرار ذیل اند: 
• عملگرایی و واقع گرایی احزاب: شورشیان 
از ه��دف اس��تقالل کامل در مذاکرات دس��ت 
برداشتند در حالی که حکومت های متعدد کشور 
هم ریشه های وجود منازعه را درک کرده و به راه 

حل مبتنی بر دیالوگ متعهد ماندند. 
• تدابیر اعتمادس��ازی: آت��ش بس دوجانبه 
طوالنی به ایج��اد اعتماد بین فرماندهان ارتش 
و پولیس از جمله در س��طح نفرات کمک کرد. 
این اعتماد در حال حاضر تضمین کننده اصلی 
اس��ت که کدام پس رفتی به س��مت رویارویی 
نظامی نخواهد داشت. افزون بر آن هر دو طرف 
قانون بشردوستانه بین المللی و میثاق های حقوق 
بشری بین المللی )در به کارگیری کودکان سرباز، 
ممنوعیت استفاده از ماین های ضد نفر و غیره...( 
را به رسمیت ش��ناختند. این عوامل در کاهش 
س��طح رویارویی و ایج��اد اعتماد بین طرفین و 

جامعه مدنی مهم بودند. 
• تقویت ظرفیت ه��ا: هم دولت و هم جبهه 
آزادی بخش اسالمی مورو به خوبی از مشکالتی 
که ط��ی تطبیق تواف��ق 19۶۶ ب��ا جبهه ملی 
آزادی بخش مورو بروز کرده بود، آگاه بودند. در 
نتیجه احزاب تصمیم گرفتند تا به تقویت ظرفیت 
جبهه آزادی بخش اس��المی مورو برای مدیریت 
نهادهای مالی اتکا کنند: در س��ال ۲۰۰۲ آن ها 
 Bangsamoro( سازمان انکشافی بنگسامورو
س��ال  و   )Development Agency
 Bangsamoro( ۲۰۰9 رهبری بنگس��امورو
Leadership( و نه��اد مدیریت ک��ه هر دو از 
س��وی جبهه آزادی بخش اسالمی مورو هدایت 

می شدند را ایجاد کردند. 
نکات مهم دیگر

انش��کاف های اصلی ایجاد صلح در فیلیپین 
در زمان ریاس��ت جمهوری فیدل راموس )98-
199۲( نمایان شد. راموس یک جنرال متقاعد 
بود که ریاست س��تاد مشترک نیروهای مسلح 
در دوران دیکتات��وری مارک��وس و هم چنی��ن 
در نخس��تین دولت دموکراتی��ک یعنی رئیس 

جمهوری کورازون آکینو را بر عهده داش��ت. در 
سال 199۲ راموس یک روند بلند پروازانه دیالوگ 
ملی را برای طرح برنامه صلح ملی تشویق کرد. 
نتیجه این مش��وره، یک چوکات نظری بود که 
مشکالت ساختاری کشور را شناسایی و »شش 
مس��یر صلح« را تعریف کرد. چوکات نظری بر 
مذاکرات بین دولت و شورش��یان به حیث یکی 
از مسیرهای صلح تأکید می کند اما می گوید که 
روند صلح ضرورتا باید گس��ترده تر و جامع تر از 
خود مذاکرات صلح باشد. این برنامۀ صلح ملی 
ابتکاری، سال ها در تضاد )و درتقابل( با دکترین 
امنیت ملی کالسیک بود که متکی بر شکست 

دشمن داخلی است. 
در سال ۲۰۰۳ بحران در مذاکرات و بازگشت 
وقایع خشونت آمیز، جامعه مدنی را برای ترویج 
ابتکار خویش برای نظارت از آتش بس مشهور به 
آتش بس بنتای بسیج کرد. این شبکه متشکل از 
حدود ۲۰۰ عضو رضاکار بود و با وجود مشکالت 
مالی، یک مکمل اساسی کمیسیون های رسمی 
نظ��ارت از آت��ش بس گردی��د و از هر دو طرف 

تحسین هایی را دریافت داشت. 
ی��ک عنصر دیگ��ر، نقش مهمی اس��ت که 
توسط زنان در روند صلح بازی گردید. فیلیپین 
احتماالً کش��وری باش��د که قطعنام��ه 1۳۲۵ 
)۲۰۰۰( شورای امنیت ملل متحد درباره زنان، 
صلح و امنیت در آن تطبیق شده است. تریسیتا 
دیلیس، موقف مش��اور رئی��س جمهوری برای 
صلح را بر عهده گرفت در حالی که میریام کرنل 
نخستین زنی بود که یک تیم مذاکره کننده را 
که به تدریج توافق صل��ح را امضا کرد، رهبری 
کرد. زنان هم چنین تیم های مش��ورتی حقوقی 

جامعه جهانی نقشی 
قاطع در همراهی و 

حامیت از روند صلح دارد. 
اما نقش آن همیشه فرعی 

بوده و جای گزین رهربی 
ملی منی شود. دستور کار 

مذاکرات، 
مدت زمانی، طرح 
مشورت ها، رشایط 
مراجعه به حامیت 
بین املللی، و دیگر عنارِص 
یک روند صلح مخصوصا 
در دست بازیگران ملی 
است.
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هر دو طرف یعنی دول��ت و جبهه آزادی بخش 
اس��المی مورو را هدایت کردند. زنان در فیلپین 
مثل نقاط مش��ابه، حضور و نقش رهبری وسیع 
در جامع��ه مدنی دارند که که زنان مس��لمان و 

بومی نقشی اساسی در آن بازی می کنند. 
چالش های تطبیق 

با وجود انکشافات مثبت، تطبیق توافق صلح 
با موانع متعددی روبهرو است. 

نخس��تین عامل محدود کننده، زمان است. 
طی مذاک��رات چوکات تواف��ق )۲۰1۲( دولت 
ترتیبی داد تا دوره انتقالی به ختم دوره ریاست 
جمهوری در م��اه می ۲۰1۶ ارتب��اط گیرد. اما 
تیم ه��ای مذاکره کنن��ده قادر ب��ه حفظ آهنگ 
مذاکرات و تطبیق آن نبودند. در نتیجه طرفین 

باید روی تمدید دوره تطبیق توافق کنند. 
مسئولیت تأخیر بر دوش هر دو طرف است. 
از یک طرف شورشیان فاقد نفرات کارآ و معتبر/ 
مح��رم کافی نیس��تند تا تمام مس��ئولیت های 
برآمده از انتقال را برعهده گیرند. از طرف دیگر 
تیم مذاکره دولت مجبور اس��ت تا با محدودیت 
هم در قس��مت توافق و هم قسمت تطبیق در 

دیگر سکتورهای سیستم اداری کنار بیاید. 
در عین زمان کنگ��رس می گوید که توافق 
صلح باید تصویب شود، درحالی که قوه قضائیه 
باید بررسی کند که آیا این توافق با قانون اساسی 
س��ازگار است یا خیر. یک خطر زیاد وجود دارد 
که این دو نهاد دولتی مسایلی را به وجود بیاورند 
که ممکن است مانع بیشتر تطبیق توافق امضا 

شده شود. 
اف��زون ب��ر آن در فیلیپین تعص��ب بر ضد 
مسلمانان )سنتی از دوران استعمار( هنوز عمیقاً 

وجود دارد. 
حت��ا در می��ان بازیگران سیاس��ی که نیت 
مثبت��ی دارند، نب��ود آگاهی بوی��ژه از واقعیت 
اجتماعی، سیاس��ی، و فرهنگی شورشیان و در 
کل جامعه مسلمان منتج به شناخت های اشتباه 
و پاسخ های غلط شده است. همه دولت هایی که 
آمده اند مشکل مورو با فقر و محرومیت اقتصادی 
مرتبط بوده بنابراین ربط هویت و برابری احترام 
را نادیده گرفته اند. شورشیان به نوبه خود قادر به 
بیان یک گفتمان سیاسی نیستند که تمام کشور 
بتواند آن را درک کرده و حمایت کند. تنها بعد 
از دیالوگ صبورانه بود که مذاکره کنندگان صلح 
برخی از ای��ن تصورات غلط را ساختار ش��کنی 
کردند اما هم مسیحیان و هم مسلمانان جامعه 

هنوز به هم اعتماد ندارند. 
عمده ترین مش��کل مرتبط با امنیت تکثیر 
تس��لیحات و ازدیاد گروه های مسلح است. یک 
دلیل این اس��ت که داش��تن سالح در فیلیپین 
قانون��ی اس��ت. در همی��ن ارتب��اط دولت های 
متمادی در تالش  شان برای خلع سالح گروه های 
ش��به نظامی که از سوی سیاست مداران محلی 

راه اندازی شده اند، ناکام بوده اند. هم چنین تکثیر 
دیگر گروه های مسلح وجود دارد که می توانند به 
س��ه دسته تقسیم شوند: یک گروه جدا شده از 
جبهه آزادی بخش اسالمی مورو که به تعهدات 
سیاسی دولت تردید دارد )جنگجویان اسالمی 
آزادی بنگسامورو(؛ س��لول های افراطی مرتبط 
با خشونت افراطی بین المللی )ابوسیاف، جامعه 

اسالمیه(؛ و سازمان های مجرم معمول. 
دیگر مشکالت هم در هر روند انتقال از جنگ 
به صلح وج��ود دارند. جدای از اراده سیاس��ی، 
دولت نیاز دارد تا ظرفیتش را برای تبدیل حرف 
ب��ه عمل که از لحاظ تاریخی معلوم ش��ده یک 
چالش است، اثبات کند. به موازات آن شورشیان 
نیاز به تغییر پارادایم رادیکال از ساختار نظامی 
نیمه مخفی به یک جنبش اجتماعی و سیاسی 
دارند- عرصه ای که در آن تجربه کمی دارند در 
حالی که در مقایسه با بازیگران سیاسی قوی تر، 

تا حدودی ضعیف اند. 
درس ه�ای آموخته ش�ده ب�رای دیگر 

روندهای صلح
هر نوع روند صلح پاسخ به یک منازعه ویژه 
است که به دالیل مشخص و در شرایط مشخص 
ظهور ک��رده )اجتماعی، سیاس��ی، فرهنگی و 
زودگ��ذر(. با آن هم تحلیل مقایس��ه ای در هر 
روند صلح اساس��ی اس��ت. برخی از درس هایی 
که از فیلیپین می تواند به دیگرکشورهای مشابه 

مرتبط باشد قرار ذیل اند: 
• صلح یک محصول نیس��ت، بل یک روند 
است. ظرفیت متحول یک توافق صلح و دوام آن 
با گذشت زمان بسته به مشروعیت آن است که 
این نیز به نوبه خود وابس��ته به این است که تا 
چه حد بازیگران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
نسبت به روند منتهی به توافق صلح و تطبیق آن 

حس مالکیت دارند.  
• مذاکرات در میان مسیرهای متعدد صلح 
یک مسیر است. به موازات مذاکرات بین دولت 
و شورش��یان، دیگر روندهای دیالوگ باید ایجاد 
گردد ی��ا روابط بین س��کتورهای اجتماعی که 
بین شان طی منازعه مس��لحانه، فاصله بوده یا 
فاصله افتاده، احیا شوند. این مسئله برای کسب 
تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقصادی و فرهنگی 
که برای غلبه بر یک منازعه مس��لحانه طوالنی 

نیاز است، اساسی است. 
• شرایط فعلی نیازمند تالش ها برای تسهیل 
مش��ارکت تاریخی بخش های طرد ش��ده مثل 
زنان، قربانیان و اجتماعات قومی است. از جمله 
بخش هایی که عمدتا به مش��روعیت بین الملی 

روندهای صلح کمک می کنند. 
• بحران��ی ک��ه ط��ی مذاک��رات ب��ه وجود 
می آی��د هم چن��ان فرصت هایی را ب��رای بهبود 
مکانیسم هایی که گفتگو ها را حمایت می کنند، 

به وجود می آورد. 

• دولتی که در روند صلح دخیل اس��ت باید 
پارلمان را هم شامل سازد و برداشت های قضائی 
را قب��ل از امضای توافقنامه مدنظ��ر قرار دهد. 
اصالحات در قانون اساسی بهترین تضمین برای 

تقویت تغییر ساختاری یک کشور است. 
• با توجه به این که شورش��یان این فرصت 
را دارند تا خود را به یک جنبش سیاس��ی آزاد 
از اجبار و تهدید ب��دل کنند، بهترین تضمین، 
عدم بازگش��ت منازعه مس��لحانه اس��ت. یک 
چنین تکاملی می تواند با جلوگی��ری از انزوای 
بالقوه اجتماعی و سیاسی شورشیان و هم چنان 
توافق روی تدابیر انتقالی برای مشارکت سیاسی 
شورشیان تقویت شود پیش از آن که بتوانند در 
شرایط برابر با جنبش های سیاسی جا افتاده تر 

رقابت کنند. 
• خلع س��الح شورش��یان و اصالح و تغییر 
وضعیت بخش امنیتی دولتی، روندهای تدریجی 
و به هم پیوسته ای اند که به اعتمادسازی کمک 
می کنند. شورش��یان آگاهند مشروعیتی را که 
به س��ختی به حیث یک بازیگر صلح به دس��ت 
آورده ان��د، ام��کان دارد تنها با یک اش��تباه در 
مدیریت سالح  های ش��ان یا ممانع��ت از حضور 
کام��ل دولت و انجام وظای��ف اجتماعی، اداری 
و نظم عامه آن در کل قلمرو کش��ور، از دس��ت 

بدهند. 
• تطبیق توافق صلح می تواند به دش��واری 
مذاکرات باشد. در فیلیپین این امر از طریق ایجاد 
نهاده��ای مختلط تطبیق توافق ک��ه اجازه کار 
مشترک و تکمیلی بازیگران ملی و بین المللی، 
ملکی، نظامی، سازمانی و جامعه مدنی را می هد، 

مدیریت شده است. 
• تطبیق توافق صلح اش��اره به رابطه قدرت 
بی تناسبی می کند که مورد خواست دولت است. 
اگر یک جنبش شورشی، توافق را رعایت نکند، 
مش��روعیت خود را از دست می دهد. اگر دولت 
نخواهد ک��ه رعایت کند، شورش��یان ابزارهای 
مح��دودی ب��رای اعمال فش��ار دارن��د چرا که 
بازگشت به منازعه مسلحانه یک گزینه نیست. 

• جامعه جهانی نقش��ی قاطع در همراهی و 
حمایت از روند صلح دارد. اما نقش آن همیشه 
فرعی بوده و جای گزین رهبری ملی نمی ش��ود. 
دس��تور کار مذاک��رات، م��دت زمان��ی، ط��رح 
مشورت ها، شرایط مراجعه به حمایت بین المللی، 
و دیگر عناصِر یک روند صلح مخصوصا در دست 

بازیگران ملی است.
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د مور شيدې
او ماشوم

.....

څنګه کوالی شو د مور د شيدو توليد په طبيعي توګه زيات کړو؟
ښځې د ميندوارۍ پر مهال له بېالبېلو حاالتو ترييږي، مثاًل يوه مور 
د ميندوارۍ پر مهال له ډېر شمېر ستونزو رسه لکه زړه بدوالی، د بندن 
پړسوب او... رسه مخ کيږي، خو بله مور بيا له ناراميو پرته د خپلې 
ميندوارۍ څخه ښې خاطرې لري.
د شيدو ورکولو پر مهال هم ميندې له بېالبېلو حاالتو رسه مخ کيږي. 
ځينې ميندې خپل ماشوم ته د شيدو په ورکولو رسه احساس کوي چې 
ماشوم يې پوره موړ شوی دی، خو 

کلههمدغهالندېپوښتنېدنويوميندوله

خوامطرحکيږي:

ایادمورشــيدېپهيواځېدنويزيږيديل

ماشومدتغذيېلپارهبسنهکوي؟

ایادمورشيدېدمقداراوکيفيتلهاړخهد

ماشومدرشدلپارهبسنهکوي؟

څنګــهکوالیشــودموردشــيدوتوليدپه

طبيعيتوګهزياتکړو؟

ښــځېدميندوارۍپــرمهاللــهبېالبېلو

حاالتــوترييږي،مثــاًليوهموردمينــدوارۍپر

مهاللهډېرشمېرستونزورسهلکهزړهبدوالی،

دبندنپړسوباو...رسهمخکيږي،خوبلهمور

بيالهناراميوپرتهدخپلېميندوارۍڅخهښې

خاطرېلري.

دشــيدوورکولــوپرمهــالهــمميندېله

بېالبېلوحاالتورسهمــخکيږي.ځينېميندې

خپلماشــومتهدشيدوپهورکولورسهاحساس

کويچېماشــوميېپورهموړشــویدی،خو

ځينېنورېرسهلهدېچېخپلماشومتهڅو

ځلېپۍورکړيخوبياهماحســاسکويچې

ماشوميېوږیدیاوژاړي.

پ��ه دې ليکنه کې د ميندو د ش��يدو د 

زياتېدو اړوند ګټور ټکي راټول شوي دي:

-مــوربايدنويزيږيديلماشــومتــهاجازه

ورکړيچېدورځېاوشــپېهروختشــيدې

وروي.درودلــوعمــلدالډېروشــيدودتوليد

ســببکيږي.هرڅومرهچېدماشــومدرودلو

پېرېزياتېوي،دمورشــيدېبههمهمغومره

زياتېوي.

-موربايددنويزيږيديلماشــوملهخولې

څخــهتیلرېنهکړياوترېمنعهيېنهکړي،

بلکهبايدهغهتهفرصتورکړيچېپخپلهرودل

بسکړي.لهماشــومڅخهديتنيــولاولرې

کولدشــیدودتوليدپرطبيعيپاروونکومنفي

اغېزکوي.

-دهرځلشــيدوورکولوپهپيلکېدمور

شيدېټينګېنهوياوپهکرارهيېغوړزياتیږي،

داسېچېدشيدوورکولودهرېمرحلېپهپای

کېهغهاندازهغوړچېدنويزيږيديلماشومد

رشدلپارهرضوريوي،زياتيږي.

ځکــهخــو،څومــرهچــېدشــيدوورکول

اوږديــږي،نویزيږېدلیلهډېروغوړوڅخهګټه

اخــيلاوپهپورهتوګهمړیږي،چېپهدېرسهد

شــيدوورکولودهرېمرحلېترمنځفاصلههم

زياتيږي،اودنويزيږيديلدوزنزياتوالیبهد

رشددمنحنيلهمخې،طبيعيوي.

-شيدېورکوونکېمورتهتوصيهکيږيچې

ډېرمايعاتوخوري.دتازهميوواوبهدېوڅښي،

ميوېدېوخوري،همدارنګهتازهسبزيانېهم

دموردشيدوپهزیاتولوکېمرستهکوي.

-دســټرساوفشارپهچاپرييالکېديوې

مورډېرکمواقعکېدلدشــیدوورکولودمهال

يوهاړتياده.متخصصنيشيدوورکوونکوميندو

تهتوصيــهکويچېدســټرساوياعصبانيت

پرمهال،خپلنويزيږيديلماشــومتهشيدې

ورنهکړي،ځکهدبدنســميموادپهوينهکې

زياتيږياودمورشيدوتهورځي،چېلهاملهيې

پرماشوماغېزپريوځي.

-شــیدېورکوونکوميندوتهپهکايفاندازه

اســرتاحتهمتوصيهکيږي.دموربدنلههر

ځلشيدېورکولووروسته،ډېرهاندازهانرژيله

السهورکوي.داانرژيدمناسبېتغذيېاوکايف

اسرتاحتلهالرېبېرتهبدنتهراځي.

-شــيدېورکوونکېميندېکمترکمه،له

عاديحالته500کالوريزياتبايدواخيل.که

لهدېکمهکالوريواخستليش،دموردشيدو

دتوليــدکچههمکميږي.لــهبدهمرغهځينې

مينــدېلهزيږونوروســته،دډنګرېدوســخت

رژميونهنييچېلهاملهيېشيدېکميږي.

-دمــوردشــيدودزياتولولپــارهيوترټولو

Fenugreek)مهــماواغېزمنبوټی)شــنبليله

بلــلکيږي.لهدېبوټيکېدایيشچایجوړ

يشاوڅښليش.همدارنګهباديانهمدمورد

پاتېپه58مخکې



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره پنجم | اسد 1396

زن و حقوق سیاسی 
قسمت دوم و پایانی
زهرا سعیدی

مشارکت زنان برای دفاع از کشور
زنان افغانس��تان، در قس��مت تحکیم صلح 
و دفاع از کش��ور در برابر متج��اوزان بیرونی نیز 
دس��تاوردهای بزرگی  همراه داش��ته اس��ت. هر 
زمانی که دش��من برحریم ما یورش آورده، زنان 
کشور در کنار مردان مبارز خود ایستاده و بیرق 
مبارزه را بلند کرده اند. زنان با مداواکردن مبارزان 
جنگی، تشویق و ترغیب آنان، تهیه غذا، حراست 
اطفال، ساماندهی اسلحه وغیره از حریم مقدس 
میهن و مردم و مردان مبارز ش��ان در برابر ظلم 
بیگانگان دعوت ش��ده از جمله انگلیس، روس، 
پاکستان، القاعده و تمام عوامل آنان جانانه دفاع 
کردند.  حماسه میوند که در جوالی 188۰ علیه 
اشغال گران در ولسوالی میوند والیت قندهار به 
وقوع پیوس��ت، در این جنگ س��پاه دوازده هزار 
نفری از هرات به سرکردگی ایوب خان به سمت 
قندهار در حرکت ش��د، حضور گس��ترده زنان 
در این جنگ باع��ث پیروزی مجاهدان افغان بر 
دشمن شد. هم چنین در عصر تیموریان هرات، 
گوهرش��اد بیگم، همس��ر ش��اهرخ میرزا اولین 
ش��اه قدرتمند تیموری نقش و اقتدار زیادی در 
حکومت داش��ت. او مدرسه و مسجدهای زیادی 

در ش��هر هرات و مش��هد بنا کرد]1[.  هم چنان 
زن��ان زیادی در عرصه های مختلف با نبرد رو در 
رو با دش��من با شعر س��رایی و ایجاد انگیزه در 
وجود جوانان شجاع در دفاع از کشور سهم گرفته 
اس��ت که از آن جمله: ماللی یک زن سنگردار و 
مجاهد دلیر در افغانستان، ریزه گل که به تنهایی 
ب��ا عروس و دختر خود ده ه��ا طالب را به خاک 
و خون کش��اند، قومندان کفتر، نیلوفر رحمانی، 
ارباب خچی، رخشانه، زاچی پالوی، سوریا، رودابه 
کابلی، بانو گشس��پ، تهمینه س��منگانی، رابعه 
بلخی، س��لطان راضیه، زرغونه کاکر، گوهرشاد 
بیگم، بی بی االیی، نازو انا، حلیمه ختک، زرغونه 
انا، میرمن زینب، عایشه درانی، غزی ادی، مالمی، 
آمنه فدوی، از مشهور ترین زنان مدافع در تاریخ 

افغانستان است]9[. 
موانع و چالش ها

مش��ارکت سیاس��ی زنان در افغانس��تان، با 
موانع و چالش های زیادی مواجه است و یکی از 
دشوارترین بحران های کشور را تشکیل می دهد. 
خانواده های سنتی، توهین و تحقیر مردم، ناامنی، 
دموکراسی شکننده و بی پایه، وابستگی سیاسی و 
اقتصادی، حاکمیت فرهنگ قبیله ای زن ستیز، 

اس��تبداد تفنگ به دوشان در مناطق دور دست 
و روستایی کشور، دزدان مسلح و رهزنان، فساد 
رو ب��ه افزایش اداری، تولید و قاچاق مواد مخدر، 
از بزرگترین موانع و چالش های مشارکت سیاسی 
زنان بوده و سهم گیری الزم زنان را دشوار ساخته 

است. ]۲[
1 - فرهنگ سنتی حاکم در کشور: مهم ترین 
چالش در برابر مشارکت سیاسی زنان، ارزش ها 
و عقیده های خودس��اخته مردم است که باالی 
اندیش��ه رفتار و گفتار مردم حاکم شده است. از 
نظ��ر فرهنگ س��نتی کار زن در دفاتر برخالف 

قانون بوده و یک ننگ بزرگ محسوب می شود.
۲ – مصروفیت ه��ای خانه و بچ��ه داری: در 
افغانستان تاهنوز مردم بیشتر به کمیت فرزندان 
فکر می کنند ن��ه به کیفیت آن ه��ا. هرخانواده 
حد اقل ش��ش فرزن��دان دارند که این خود یک 

مصروفیت بزرگ برای مادران به شمار می رود. 
۳ - وابس��تگی اقتصادی زنان: عامل مهمی 
دیگر در کاهش حضور زنان در عرصه سیاس��ت 
در افغانستان، وابستگی اقتصادی آنان به مردان 
خانواده است. کارهای قالین بافی، صنایع دستی، 
مالداری و کارهای زراعت برای زنان، هیچ نقش 
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عایدات��ی و اقتصادی ندارد و س��ود آن را مردان 
خانواده می برند. از سوی دیگر مهریه زن که تنها 
س��رمایه او است، از سوی بیشتر مردان به موقع 
پرداخت نمی شود و به هرعنوانی باالی زنان فشار 
وارد می س��ازد تا مهریه خود را برای شوهر خود 
ببخشد. تا زمانی که زنان و دختران دارای شغل 
سالم و دوامدار نشوند و دولت زمینه استقاللیت 
اقتصادی آنان را فراهم نکنند، مشارکت سیاسی 
آنان با مش��کل مواجه خواهند بود. بدون رش��د 
اقتصادی زنان، محال اس��ت که یک زن از بستر 
محرومیت ها برخاس��ته و پا در عرصه سیاس��ت 

بگذارد. 
4 - محدودیت های منابع و فرصت ها: یکی از 
دالیلی که باعث کمرنگ شدن مشارکت سیاسی 
زن��ان گردیده، محدودیت های منابع و فرصت ها 
برای زنان اس��ت. چون هر رهبری نیازمند یک 
تجربه قبلی است که باید تجربه الزم را در عرصه 
سیاست داشته باشد. اما در افغانستان به خاطر 
سنتی بودن جامعه و اداره شدن حکومت توسط 
افراد محدود به ش��یوه  قبیله ا ی  باعث شده است 
که زنان سال ها از سیاست دور بمانند و حتا فکر 
آن را هم نکنند. به همین خاطر زنان در بیشتر 
عرصه ها فاق��د تجربه کاری و دان��ش کاربردی 

می باشند. 
۵ – بی س��وادی و عدم آگاهی زنان از حقوق 
ش��ان: بسیاری از زنان کش��ور بی سواد ند و هیچ 
معلومات��ی در مورد برنامه های سیاس��ی ندارند. 
آنان در انتخابات مجبور هس��تند که از سیاست 
مردان خود پیروی کنند. به همین دلیل همیشه 
مش��ارکت سیاس��ی زنان ابزاری و نمایشی بوده 

است.

۶ - مش��ارکت س��مبولیک و اب��زاری زنان 
در سیاس��ت: متاس��فانه درک اکث��ر رهبران و 
سیاست مداران کشور از مشارکت سیاسی زنان، 
س��مبولیک و ابزاری اس��ت. زنان فقط در زمان 
کمپاین انتخاباتی به یاد مسئوالن میافتند و بعد 
از زمان انتخاب��ات  بازهم فراموش آنان می گردد. 
همین درک ابزاری از مشارکت سیاسی زنان یکی 
از موانع جدی فرا روی زنان اس��ت.  بنابراین برای 
گسترش مشارکت سیاسی زنان نیازمند عبور از 

چنین درکیم. 
۷ - موانع حکومت برای مش��ارکت سیاسی 
زن��ان: بحران تقس��یم ق��درت، مدی��ران نابالغ  
واسطه ساالری، مدیریت تجزیه شده در حکومت 
وح��دت ملی، جنگ منافع، بی توجهی دولت در 
امور افزایش نارضایتی و فاصله مردم با حکومت، 
عدم دستگیری سارقان دموکراسی و تقلب کاران 
انتخاباتی، ضعف تفکرات سیاس��ی، طرز دیدها 
نسبت به زنان، اداره شدن کشور به شیوه قبیله ای 
و س��نتی، تأکید روی عنعنات و بی توجهی روی 
ایجاد سیستم آموزش��ی هدف مند و متوازن در 
کشور، از مهم ترین چالش ها و موانع حکومتی بر 
س��ر راه زنان در مشارکت سیاسی آنان به شمار 
می رود. به همین خاطر است که کشور ما از بستر 
تکامل طبیعی و ش��کوهمندی سیاسی، مادی، 

معنوی و اجتماعی کامالً به عقب افتاده است. 
راهکارها

الف- تطبیق قانون اساس��ی: قانون اساسی 
افغانستان اگر تطبیق ش��ود، مشارکت سیاسی 
زنان در کش��ور تقوی��ت می گردد. زی��را قانون، 
سهولت زیادی را برای مشارکت سیاسی زنان در 
نظر گرفته است. در قانون اساسی مساوات زن و 
مرد در تمامی بخش ها به رسمیت شناخته شده 
است. در ماده نهم نظام نامه اساسی چنین آمده 
اس��ت که  کافه ملت افغانستان اعم از زن و مرد، 
در تمامی امور دینی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، 
اقتص��ادی و تعلیم��ی در کش��ور، آزادی حقوق 
شخصی خود را مالک هستند. هم چنین در قانون 
اساس��ی جمهوری اسالمی افغانس��تان در سال 
1۳4۳ در ماده ۳۲ نیز ذکر ش��ده بوده که اتباع 
افغانستان بدون کدام تعلقات جنسیتی، نژادی، 
سمتی، منطقه ای، دینی و مذهبی، شغلی، نسبی، 
تحصیلی و عقیده سیاسی، در برابر قانون، دارای 
حقوق و مکلفیت های مساوی می باشد. بر اساس 
ماده ۳۵ قانون اساسی سال 1۳8۲، زنان همانند 
مردان می توانند احزاب و انجمن های سیاس��ی 
تشکیل دهند و مطابق قانون فعالیت های سیاسی 
کنند. رهبران حکومت وحدت ملی باید از قانون 
حمایت کنند و نگذارند که خرافات و فرهنگ های 
خودساخته مردم به آن افزوده شده و شفافیت و 
تأثیرگذاری خود را از دست بدهند. اگر دولت از 
قانون پش��تیبانی و آن را تطبیق نتواند، نه کدام 
جاذب��ه ای دارد و نه تش��نگان عدالت و قانون را 

سیراب می کند. 
ب- توجه به تعلیم و تربیه زنان: تعلیم و تربیه 
در افزایش مشارکت سیاسی زنان بزرگترین نقش 
را دا را ست. بر اساس تعلیم و تربیت هدف مند و 
جامع در کشور، زنان به بسیاری از ابعاد سیاسی 
و حقوق فردی خود آگاه ش��ده و به دفاع از خود 
قادر می شوند. اگر نظام معارف در کشور هدف مند 
شود و اصول سیاسی و معلومات مورد نیاز در آن 
گنجانیده شود، دختران افغانستان از همان آغاز، 
معلومات خود را نسبت به مسایل سیاسی کشور 
کامل می سازند و برای مشارکت بیشتر سیاسی 
در آینده آماده می شوند. اما متأسفانه فعالً نظام 
تعلیم و تربیت بسیار ضعیف و بدون هدف مندی 
به پیش می رود و دختران در این دوره، کم ترین 
آگاهی را در مورد مس��ایل سیاس��ی و حقوقی 

خویش به دست می آورند.
ج – تأمی��ن امنی��ت در کش��ور: امنیت در 
س��هم گیری زن��ان در پروس��ه های سیاس��ی، 
همانن��ِد دژ محکمی اس��ت که هی��چ مانعی از 
آن عبور نمی تواند. متاس��فانه افزایش ناامنی در 
افغانس��تان، یکی از عمده ترین مانع برس��ر راه 
مشارکت سیاسی زنان در عرصه های انتخاباتی و 
دموکراسی است. اگر امنیت در کشور تأمین شود، 
راه برای مشارکت بیشتر زنان به سوی انتخابات 
و پروسه های سیاسی بازتر می شوند. برای تامین 
امنیت در کشور باید تالش های مشترک صورت 
گیرد و همه س��هیم شوند. اتخاذ استراتژی دفاع 
مش��ترک، اس��تفاده مؤثر از نیروه��ای موجود 
امنیتی و دفاعی در کشور، آمار دقیق از ضایعات، 
ظرفیت ها و جلب و جذب نیروهای پولیس، اردو 
و امنیت، کمک عاجل به نیروهای دفاعی، تقویت 
نیروهای هوایی، اقدام به موقع و قابل دس��ترس 
بودن مسؤالن امنیتی، تامین تجهیزات پیشرفته، 
توج��ه به مجروح��ان جنگی، تقویت سیس��تم 
هم کاری و هماهنگ��ی، تقویت قابلیت نیروهای 
کش��ف، فراهم ساختن زمینه تحصیل افراد اردو 
و پولیس ملی در بیرون از کشور و ایجاد سیستم 
واحد فرماندهی باالی عملیات خاص جنگی، از 
مهم ترین راهکارها برای تأمین امنیت در کشور 

است.
د – استقالل اقتصادی: اقتصاد نقش حیاتی 
را در تم��ام برنامه های زندگی ب��ه خصوص در 
پروس��ه سیاسی دارا س��ت. به این دلیل که فعاًل 
نظام انتخابات در کش��ور حاکم است و نامزدان 
باید از طریق جمع آوری آرای مرم و کمپاین های 
پرمصرف، خود را به قدرت برس��انند. وابستگی 
اقتص��ادی زنان، یک مانع بس��یار بزرگ در برابر 
مش��ارکت سیاسی آنان به ش��مار می رود. نامزد 
ش��دن در انتخابات، تش��کیل احزاب و حلقات 
سیاس��ی و کمپاین گسترده بدون اقتصاد خوب 
امکان ندارد. تأمین اس��تقالل  اقتصادی، افزایش 
مزد زنان کارمن��د، حمایت دولت از زنان قربانی 

بسیاری از زنان کشور 
بی سواد ند و هیچ 

معلوماتی در مورد 
برنامه های سیاسی 

ندارند. آنان در انتخابات 
مجبور هستند که 

از سیاست مردان خود 
پیروی کنند. به همین 
دلیل همیشه مشارکت 
سیاسی زنان ابزاری و 
منایشی بوده است.
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خشونت، تأمین امنیت محیط کار، فراهم شدن 
امکان��ات کریدیتی با س��ود پایین ب��رای زنان، 
ایجاد صندوق حمایتی برای زنان تجارت پیشه، 
آموزش زنان درباره مس��ایل تجاری و اقتصادی، 
ایجاد برنامه های مشترک بین زنان تجارت پیشه 
افغانس��تان و دیگر کشورها و معافیت مالیاتی از 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی زن��ان و حمایت جدی 
از تولی��دات صنایع دس��تی و بازاریابی برای این 
صنای��ع در داخل و خ��ارج از کش��ور، در ایجاد 
استقالل  اقتصادی زنان کمک می کند. تجربه ها 
نشان می دهد که هرگاه زمینه برای استقاللیت 
اقتص��ادی زنان فراهم گردیده، زن��ان افتخارات 

بزرگی را در عرصه سیاسی کسب کرده اند.
ر – تقویت مطبوعات و رس��انه های جمعی: 
رس��انه ها و مطبوعات نقش اساسی را در تمثیل 
دموکراسی دارایند. مطبوعات، شاه کلیدی است 
که می تواند قفل زنگ زده سیاس��ت استبدادی 
را در کش��ور ب��از کن��د. رس��انه ها و مطبوعات 
به ش��دت باالی روحیه، طرز فکر، اندیشه و رفتار 
و ک��ردار مردم تاثیر می گذارد. تقویت مطبوعات 
و رس��انه های جمعی، آگاهی زنان را در قسمت 
حقوق سیاسی ش��ان باال می برد و آن��ان را برای 
اشتراک در پروسه های سیاسی تشویق می کنند.

ز – توج��ه دولت به زن��ان: رهبران حکومت 
وح��دت مل��ی باید ب��ا افزایش حض��ور زنان در 
نمایندگی های سیاسی، پارلمان، سنا و شوراهای 
والیتی کش��ور، افزایش حض��ور زنان در کابینه، 
حضور زنان در راس ادارات و پس��ت های رهبری 
دولت، مش��ارکت سیاس��ی آنان را تقویت کند. 
حکوم��ت باید با اصالح نظ��ام انتخاباتی، توزیع 
تذکره های برقی، تعری��ف حقوق زنان، توجه به 
نظ��ام تعلیمی و تحصیلی، ایج��اد مراکز آگاهی 
دهی برای زن��ان، تدویر کارگاه های آموزش��ی، 
فقرزدای��ی از جامع��ه، آگاه��ی ده��ی از طریق 
کارگاه های آموزشی، فیلم ها و نمایشنامه ها، زنان 
را به مش��ارکت سیاسی بیشتر تشویق و ترغیب 
کنن��د. رهبران حکومت وحدت ملی باید زمینه 
کارآم��وزی سیاس��ی را در پس��ت های کوچک 
دولتی از قبیل: پس��ت های معینیت ها، والیات، 
ولسوالی ها و ریاست های دولتی برای زنان فراهم 
کند. در مجموع، جلوگیری از تس��لط گروه های 
ذی نفوذ، اطالع رس��انی و باال بردن سطح آگاهی 
مردم، فرهنگ سازی، برانگیختن اعتماد عمومی، 
تقوی��ت آزادی بیان، تقویت نظ��ام انتخابات، از 
مهم ترین راهکارها ب��رای تقویت حضور زنان به 

شمار می رود ]۳[.
نتیجه گیری

1– دین اس��الم و قانون اساس��ی کش��ور، 
مشارکت سیاسی را حق هر فرد مسلمان دانسته 
و در این قسمت بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود 

ندارد.
۲ - فرهنگ حاکم سنتی، محدودیت های را 

در اس��تفاده از فرصت ها و منابع سیاست ورزی 
برای زنان، وابس��تگی های اقتصادی و سیاس��ی 
زن��ان،  عدم آگاهی م��ردم از حق��وق زنان، بی 
اعتمادی نسبت به توانمندی های زنان و ناامنی 
در کشور، باعث کمرنگ شدن مشارکت سیاسی 

زنان گردیده است.
۳ – تا زمانی که زنان در کنار مردان از حقوق 
برابر سیاس��ی برخوردار نشوند و جایگاه مناسب 
و پای��داری را در حکوم��ت پی��دا نکنند، تامین 
دموکراس��ی، جرقه های آزادی، ظه��ور رهبران 
توانمند، نوآوری فکری و عملی در کشور میسر 

نخواهند شد.
4 - به ه��ر پیمانه ک��ه مش��ارکت عاقالنه، 
خردمندان��ه، منطقی و همه جانب��ه ای زنان در 
جامعه ریشه های عینی، علمی و استوار پیدا کنند؛ 
به همان اندازه ش��اهد ایجاد نظام دموکراسی در 
تمام هسته ها و ساختار جامعه خویش خواهیم 

بود.
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از صفحه 44
شیر مادر، هدیه طالیی...

کارفرمای��ان و هم��کاران با مادران ش��یرده در 
دفترهای کاری و تخفیف ساعات کاری مادران 
شیرده، ایجاد کودکستان در همه دفاتر دولتی 
و خصوص��ی مطاب��ق قانون کار افغانس��تان، از 
مهم ترین راهکارها برای تقویت تغذیه کودکان 
از ش��یر مادر به ش��مار می ش��ود. خود مادران 
شیرده نیز قبل از تولد فرزند باید با متخصصان 
و داکتران مش��وره نموده و طریقه های اساسی 
شیردهی را یاد بگیرند. هیچ یک اعضای خانواده 
باید مزاحم وقت مادران شیرده نشوند و بگذارند 
که آنان با خیال راحت فرزند خودرا شیر بدهند. 
اعض��ای خانواده باید در قس��مت تامین انرژی 
بیشتر برای مادر شیرده تالش کنند و غذاهای 
کافی و مناسب برای مادر آماده کنند. مشغله ها 
و کارهای مادر در هنگام شیردهی باید کم شود 
و دیگران کارهایش را انجام بدهند. در افغانستان 
باید برای مادران برنامه های آموزشی شیردهی 
قبل از زایمان برگزار شود، شبکه های حمایت از 
ش��یر مادر به وجود بیایند و همه باید مادران را 
تشویق کنند. مادر باید بدون فاصله پس از تولد 
فرزند، اورا در آغوش بگیرد و تماس پوس��تی با 

طفل خود برقرار کند. 
نتیجه گیری

1. ش��یر مادر برای نوزاد یک هدیه  طالیی 
و بی نظیر ب��وده و خانواده ها نباید هیچ چیزی 
دیگ��ری را جایگزی��ن آن س��ازند. ب��ه گفت��ه 
متخصصان نس��ایی والدی، ش��یر مادر، کودک 
را در براب��ر بیماری های مختلف  دوران زندگی 
مقاوم می کند و ضریب هوشی او را باال می برد. 
تغذیه توسط ش��یر مادر، یکی از جمله حقوق 
مسلم نوزادان و شیرخواره گان به شمار می رود. 
ن��وزادان نباید تحت هیچ ش��رایطی از این حق 

خویش محروم شوند.
۲. خانواده ها باید از زنان ش��یرده و مادران 
حمایت کنن��د، آنان را مورد اذیت و آزار روحی 
و جسمی قرار ندهند، از طالق اجباری مادران 
پرهی��ز کنند، از بروز خش��ونت های خانوادگی 
جلوگیری کنند و برای مادران و زنان ش��یرده 
تمامی زمینه های رفاه و آسایش را فراهم کنند، 
ت��ا مادران بتوانند با فراغت خاطر، به فرزندان و 

نوزادان خود رسیدگی کنند.
۳. از نظر دین مقدس اسالم و متخصصان و 
آگاهان، شیر مادر، یکی از کامل ترین و مفیدترین 
غذا، برای نوزادان اس��ت و کودکان نباید از این 
حق خوی��ش محروم گردد. اما در افغانس��تان، 
کمتر به این اص��ل مهم توجه صورت می گیرد 
و بیش��تر مادران، با انواع و اقسام خشونت ها و 

مشکالت، دست و پنجه نرم می کنند.
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ش��یر مادر یک غذای مفی��د و کامل برای 
ن��وزادان ب��وده و تغذیه آن برای اطفال بس��یار 
مهم و ضروری اس��ت. در افغانس��تان بیش��تر 
اطف��ال ب��ا وجود عوامل��ی متع��دد از این حق 
خویش محرومن��د. موضوعات اصلی این مقاله، 
شامل بررسی اهمیت تغذیه طفل از شیر مادر، 
فایده های شیر مادر و عواقب و پیامدهای عدم 
تغذیه از ش��یر مادر می گردد. رشد آگاهی عامه 
در باره اهمیت شیر مادر و بهبود وضعیت مادران 
در افغانستان از اهداف اصلی این تحقیق است. 
در جم��ع آوری مطالب ای��ن مقاله از روش های 
تحقی��ق کتابخانه ای و مصاحب��ه با متخصصان  
استفاده شده اس��ت. نتایج بدست آمده در این 
مقاله نش��ان می ده��د که از نگاه دین اس��الم، 
قوانی��ن ملی و بین الملل��ی و ارزش های حقوق 
بش��ری، تغذیه از ش��یر مادر، یکی از مهم ترین 
حقوق اطفال اس��ت و بای��د از این حق خویش 
محروم نگردد. مسئوالن دولتی، مردم، خانواده ها 
به خصوص شوهر، باید در بهبود وضعیت مادران 
شیرده تالش کنند و موانع و مشکالت مادران را 
حل سازند. از سوی دیگر مادر نیز حق دارد که 
در هرجا و هر فرصتی ممکن فرزند خودرا شیر 
دهد. این حق توس��ط قوانین ملی، بین المللی 
و اعالمیه ه��ای جهانی حقوق بش��ری حمایت 
می ش��ود.  اما تا هنوز مش��کالت زیادی سر راه 

تقویت رابطه عاطفی 
کودک با مادر، بر 

آورده شدن نیازهای 
احساسی کودک، 
افزایش هوش در 

وجود کودک و رفع 
انواع خطرهای 

عاطفی و روانی دیگر، 
از تغذیه کودک از 

شیر مادر است.

شیر مادر 
هدیه طالیی 
برای نوزاد
داوودناظری

مادران قرار دارند که تا هنوز حل نش��ده است. 
راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت مادران 
شیرده و افزایش تغذیه کودکان از شیر مادر، در 

این مقاله پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: شیر مادر، کودک،  فایده ها، 

عواقب و پیامدها، راهکارها
مقدمه

هفته اول ماه اگس��ت هرس��ال به نام هفته 
تغذی��ه نوزاد از ش��یر مادر، نام گذاری ش��ده و 
همه س��اله از آن در کشورهای مختلف تجلیل 
می شود. دلیل نام گذاری این هفته به نام تغذیه 
از ش��یر مادر، اهمیت ویژه و حیاتی ش��یر مادر 
در حیات نوزادان اس��ت. تحقیق و پژوهش در 
زمین��ه فایده های تغذیه نوزادان از ش��یر مادر، 
به عنوان یک��ی از مهم ترین حق��وق کودکان، 
از ارزش و اهمیت بس��یار مهم برخوردار است. 
درک نق��ش حیاتی ش��یر مادر برای ن��وزاد از 
سوی خانواده ها، حمایت از مادران شیرده برای 
تصمیم گیری آگاهانه در باره تغذیه نوزاد، بهبود 
وضعیت مادران شیرده، تشویق مسئوالن دولتی 
به منظور رسیدگی به مشکالت مادران و ایجاد 
انگیزه بیشتر شیردهی برای مادران، از مهم ترین 
اهداف این مقاله اس��ت. جایگاه حقوقی تغذیه 
نوزاد از ش��یر مادر، اهمیت غذایی ش��یر مادر، 
پیامدها و عواقب محرومیت طفل از تغذیه شیر 

مادر و راهکارهای آن، از مهم ترین مطالبی است 
که در این مقاله به آن اشاره شده است.

تغذیه طفل از شیر مادر چیست؟
شیر مادر، شیری است که از پستان جنس 
زن ب��رای فرزن��دش به دس��ت می آی��د. عمل 
تغذی��ه زمانی صدق پیدا می ند که طفل به طور 
مستقیم توسط پس��تان مادرش شیر بنوشد و 
آن را بمکد. در اولین س��اعاتی که ن��وزاد به دنیا 
می آید، س��اعت طالیی گفته ش��ده و مادر باید 
سینه خودرا به روش صحیح در دهان نوزاد قرار 
دهد و شیردهی را آغاز نماید. شیر مادر یکی از 
حقوق ویژه ن��وزادان بوده و از فایده های زیادی 
ب��رای مادر و نوزادش برخوردار اس��ت. اهمیت 
ویژه تغذیه طفل توسط شیر مادر، در آموزه های 
دینی، قانونی و حقوق بشری به شکل گسترده 

و اساسی بازتاب یافته است.
جایگاه حقوقی شیر مادر

بر اس��اس تمامی آموزه های دینی، قانونی 
و حقوق بش��ری، تغذیه از ش��یر م��ادر یکی از 
مهم ترین حقوق نوزادان اس��ت. در آیات ۲۳۳ 
سوره بقره، آیه 1۵ سوره احقاف، آیه 14 سوره 
لقم��ان و چندین آیه دیگر ق��ران کریم، درباره 
اهمیت ش��یر مادر و به عنوان یکی از مهم ترین 
حقوق نوزاد تأکید ش��ده اس��ت. یعنی والدین 
به خصوص مادران نباید این حق طفل خویش 
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را از شیر خویش محروم سازد. در قانون اساسی 
در ماده پنجاه و چهارم نیز روی بهبود وضعیت 
مادران ش��یر ده و تمامی اعضای خانواده تأکید 
شده است. در قانون کار افغانستان نیز یک بخش 
آن ب��ه چگونگی کار مادران ش��یرده اختصاص 
یافته اس��ت. در م��اده یکصد و بیس��ت و یکم 
قانون کار در باره عدم توظیف مادران ش��یرده 
در ش��فاخانه ها، کلینیک ه��ای صحی و بعضی 
کارهای شاقه تمایز قایل شده است. کار فرمایان 
باید وضعیت مادران شیرده شاغل را درک نموده 
و نسبت به آنان مراعات داشته باشند. تا مادران 
بتوانند به راحتی و به ش��کل درست به اطفال 
ش��یرخوار خویش رسیدگی کنند. هم چنان در 
ماده یکصد و بیس��ت و دوم نیز ذکر شده است 
ک��ه اداره نمی تواند زن حامله، مادر دارای طفل 
کمتر از دو س��ال را به اضافه کاری و مسافرت 
توظی��ف نماید و حتا جواز ن��دارد. مطابق ماده 
یکصد و بیس��ت و چهارم قانون کار، اداره باید 
برای مادرانی کارمندی که طفل شیرخوار دارد، 
وقت اضاف��ی در نظر بگی��رد. در ماده یکصد و 
بیست و ششم همین قانون آمده که اداره مکلف 
اس��ت جهت مواظبت و مراقبت اطفال مادران 
کارک��ن، در محیط دفتر خویش کودکس��تان 
ایج��اد کند. با توجه و بررس��ی ماده های قانون 
اساسی و قانون کار، به این نتیجه می رسیم که 
تغذیه از شیر مادر و رسیدگی درست به اطفال، 
یک��ی از مهم ترین حقوق آنان اس��ت. در قانون 
مدنی کشور در ماده های ۲۲9، ۲۳۰ و ۲۳1 نیز 
روی تغذیه طفل از شیر مادر تأکید شده است. 
طبق این ماده ها، حتا اگر مادر حاضر به ش��یر 
دادن طفل نگردد، ش��وهر باید برای خانم خود 
اج��رت پرداخت کند تا خانمش به طفل ش��یر 
بدهد. در ماده ۲۳۶ قانون مدنی، روی حضانت 
و پرورش طفل تأکید شده است. حقوق اطفال 
و نوزادان در اعالمیه های جهانی حقوق بشر نیز 
به خوبی بازتاب یافته اس��ت. در اعالمیه جهانی 
حقوق کودک مص��وب اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، بیستم نوامبر در اصل یکم 
آن آمده اس��ت که: کودک باید از کلیه حقوق 
خویش بدون اس��تثنا و بدون نظر گرفته شدن 
نژاد، رنگ، زبان، دین و عقاید سیاسی از حقوق 
خویش برخوردار ش��وند. در اص��ل چهارم این 
اعالمیه آمده است که کودک باید از بدو تولد از 
تمامی امکانات و تغذیه کافی و مسکن برخوردار 
شود. در ماده ش��انزدهم کنوانسیون رفع کلیه 
تعبیض علیه زنان، مصوبه 18 دس��امبر19۷9 
س��ازمان ملل متحد، در چندین گزینه در باره 
سرپرستی، تغذیه مناسب و شیردهی و پرورش 

طفل، برای والدین تأکید شده است. 

اهمیت غذایی شیر مادر
از نظر متخصصان و داکتران نسایی و والدی، 

شیر مادر یکی از غذاهای بسیار ضروری و مورد 
نیاز برای کودکان ش��یرخوار بوده و هیچ چیزی 
دیگر نمی تواند جایگزین آن گردد. به گفته هیله 
غرش��ین عضو برد اجرائی��وی انجمن قابله های 
افغانستان، شیر مادر تمامی نیازمندی های غذایی 
طفل را در بر دارد و هیچ غذایی دیگر نمی تواند 
جایگزی��ن آن گردد. مادران بای��د تا اندازه آخر 
تالش کنند که به طفل خود شیر کافی بدهند. 
به گفته ایشان شیر مادر، نوزاد را از بیماری های 
انگلی، قارچی، باکتریایی و ویروس��ی، مقاوم و 
ایمن می سازد. داکتر صاحب زاده صالحی استاد 
دانش��گاه طبی کابل نیز می گوید، شیر مادر بر 
عالوه داش��تن انواع پروتین ها و فوائید بی نظیر 
برای اطفال، تا مدت شش ماه، سالمتی نوزاد را 
در مقابل انواع و اقس��ام مکروب ها و مریضی ها، 
بیمه می کند. از نظر روان شناسان نیز در آغوش 
گرفتن طفل توس��ط مادر در هنگام شیردهی، 
از فایده های بس��یار زیادی برای ن��وزاد و مادر 
برخوردار است. عباس پاینده نیک روان شناس 
در ای��ن زمینه می گوی��د: تقویت رابطه عاطفی 
کودک با مادر، بر آورده شدن نیازهای احساسی 
کودک، افزایش ه��وش در وجود کودک و رفع 
ان��واع خطرهای عاطفی و روانی دیگر، از تغذیه 
کودک از شیر مادر است. از سوی دیگر مادران 
نیز از شیردادن به کودک لذت می برند، مرگ و 
میر مادران کاهش پیدا می کند، آرامش روحی و 
روانی برای مادران تامین می شود، جلوگیری از 
بروز سرطان سینه و انواع سرطان ها، جلوگیری 
از افزایش وزن در وجود مادران و... از فایده های 
تغذیه طفل از ش��یر مادر است. زمانی که مادر، 
نوزاد خ��ودرا در آغوش می گی��رد، روح و روان 
کودک از عش��ق سرش��ار می ش��ود و کودک با 
ش��نیدن صدای قلب مادر، آرامش میابد. تپش 
قلب مادر، بهترین موسیقی برای نوزاد است. در 
مجم��وع می توان گفت که تا هنوز هیچ ماده یا 
دارویی به اندازه مفید بودن ش��یر مادر ساخته 
نشده است. شیر مادر متناسب با رشد کودک و 
تغییر وضعیت جسمانی اش، نیازهای اورا تامین 

می کند.
عواقب و پیامدهای عدم تغذیه از شیر مادر

محروم شدن طفل از ش��یر مادر، عواقب و 
پیامدهای ناگ��واری را باالی اطف��ال و مادران 
ش��یرده ب��ه دنب��ال دارد. به گفت��ه داکتران و 
متخصص��ان، اگر اطفال از ش��یر م��ادر محروم 
گردن��د، گرفتار امراض خطرناک و کش��نده، از 
جمله: سوء تغذیه، پوکی استخوان، رشد جسمی 
ضعیف، میکروب ها، اضافه وزن، میکروب چشم 
و س��رطان می گردند. متأس��فانه در افغانستان 
بخاطر فقر، تغذیه ناس��الم م��ادران، عادت های 
غذایی نا مناس��ب، عدم آگاهی از اهمیت شیر 
مادر، خش��ونت های خانوادگی، اعتیاد، افزایش 
طالق و فروپاش��ی خانواده ها، بیشتر کودکان از 

این حق خویش محروم بوده و دچار عواقب آن 
شده است. به گفته داکتر صاحب زاده، سالمت 
خانواده و جامعه، در گرو تغذیه س��الم مادران و 
شیردهی آنان به کودکان است و نباید این حق 
از اطفال و مادران ش��ان گرفته شود. در غیر آن 
ان��واع بیماری های خطرناک، دامن خانواده هارا 

خواهند گرفت.
راه حل ها ب�رای افزایش تغذیه طفل از 

شیر مادر
ب��ا وجودی ک��ه در جامعه س��نتی و فقیر 
افغانس��تان، تعدادی زیادی از اطفال هس��تند 
ک��ه از این حق��وق خوی��ش بی بهره ان��د  یا به 
ش��کل درست از شیر مادر تغذیه نمی شوند، اما 
راهکارها و راه حل های زیادی وجود دارد که اگر 
عملی شود، این حقوق نوزادان پرداخته خواهد 
ش��د. در این قس��مت به مهم ترین راه حل های 
ممکن ب��رای بهبود وضعیت مادران ش��یرده و 
تغذیه نوزادان از شیر مادر اشاره می شود. فراهم 
شدن زمینه کار و اقتصادمند شدن خانواده ها، 
فراهم شدن آس��ایش فکری، روحی و جسمی 
ب��رای م��ادران ش��یرده، در نظر گرفته ش��دن 
تأکیدات و دس��تورات دین مبین اسالم در باره 
تغذیه کودکان از شیر مادر، افزایش حمایت های 
خانواده به خصوص ش��وهر از زن، رشد آگاهی 
عامه در باره ارزش و اهمیت شیر مادران، فراهم 
ش��دن امکانات و ش��رایط بهتری زندگی برای 
مادران شیر ده، افزایش قابله ها در مراکز صحی 
مرک��ز و والی��ات، در نظر گرفته ش��دن الگوی 
صحیح تغذیه توس��ط مادران شیرده، معیاری 
و اصول��ی ش��دن ازدواج ها، افزای��ش همکاری 
ادامه در صفحه.4۲

محروم شدن طفل از شیر 
مادر، عواقب و پیامدهای 
ناگواری را باالی اطفال و 
مادران ش�یرده به دنبال 
دارد. ب�ه گفت�ه داکتران و 
متخصصان، اگر اطفال از 

شیر مادر محروم گردند،
گرفتار امراض خطرناک 
و کشنده، از جمله: 
سوء تغذیه، پوکی 
استخوان، رشد جسمی 
ضعیف، میکروب ها، 
اضافه وزن، میکروب 
چشم و سرطان 
می گردند. 
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انواع حقوق
 حقوق اساسی چیست؟

حقوق اساس��ی، بخشی از علم حقوق است. 
موضوع این علم، نهادهای سیاسی کشور است. 
این علم، شکل حکومت، س��ازمان های دولتی، 
ح��دود و وظای��ف دول��ت را تش��ریح می کند. 
به عبارت دیگر، حقوق اساسی، شاخه ای از علم 
حقوق اس��ت که قواعد مندرج در قانون اساسی 
را مطالعه و بررسی می کند. قانون اساسی متنی 
مدون و رس��می است که تش��کیالت سیاسی 
کشور و رژیمی را که در آن برقرار است در خود 
منعکس می کند. علم حقوق اساسی، مجموعه 
قواع��د و مقررات��ی را که در ارتباط با س��ازمان 

عمومی کشور است، در یک جا گرد می آورد.
حقوق اساس��ی، علمی اس��ت که به روابط 
مرب��وط به دولت و ب��ه روابط حقوقی مربوط به 
قدرت عموم��ی عالی یعنی دول��ت می پردازد. 
در این علم، فقط بخش��ی از موضوعات حقوقی 
مرب��وط به دولت مورد بررس��ی قرار می گیرد و 

موضوع مطالعه ی آن، نهادهای سیاسی است.
حقوق اساسی، عبارت از علم قواعد حقوقی 
است که بر اساس آن ها قدرت سیاسی در کشور 
اجرا می ش��ود و انتقال می یابد. حقوق اساسی، 
حقوق موضوع��ه در چهارجوب حقوق عمومی 
یک کشور است که علی االصول در قانون اساسی 

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش دوم
حمید حمیدی

بیان ش��ده و س��اختارها، صالحیت ها و نحوه ی 
عملکرد اجزای تشکیالتی و سیاسی موجود در 
آن دولت را ب��ه  طریق برابر با آزادی ها و حقوق 

پایه   افراد مشخص می کند.
حقوق اساسی، حقوق موضوعه است. یعنی، 
مجموعه ای از قواعد زندگی در جامعه است که 
به وس��یله ی قوای حاکم تهی��ه، تصویب و اجرا 

می شود.
حقوق اساس��ی جزو حقوق عمومی اس��ت. 
حقوق اساس��ی از زیر مجموعه های حقوق ملی 
یا داخلی است. چون دامنه  اجرایی قواعد آن از 
مرزهای یک کشور فراتر نمی رود و با حقوق بین 

دولت ها یا حقوق بین الملل تفاوت دارد.
حقوق اساسی به تشکیالت و صالحیت های 
نهادهای سیاسی حکومت ها که در قانون اساسی 
آن ه��ا درج ش��ده می پردازد. ش��ما می توانید با 
مراجعه به قانون اساسی کشورها حقوق اساسی 

آن ها را مطالعه کنید.
 حقوق عمومی

حقوق عمومی یکی از تقسیمات علم حقوق 
اس��ت، که در برگیرن��ده  مجموعه مق��ررات و 
قواعدی است که منافع عمومی و همگانی را به 
 عنوان جامعه، مورد توجه و حمایت قرار می دهد. 
در این حقوق، س��ود عمومی و همگانی جامعه 
ب��دون توجه به افراد یا حق��وق خصوصی آن ها 

مطرح اس��ت. با این بیان که در حقوق عمومی 
منافع عمومی بر حقوق خصوصی تسلط دارد.

موضوع این شاخه از حقوق، دولت و یا کلیه  
نهادهای سیاس��ی اس��ت. بر طبق این حقوق، 
حقوق طبقه  فرمانروا در برابر طبقه  فرمانبر مورد 
بحث قرار می گیرد. با این توضیح که در حقوق 
عموم��ی روابط افراد و نهاده��ای حاکم و روابط 
فرمانروایان ب��ا یگدیگر و رواب��ط فرمانروایان و 

فرمانبران مورد بررسی قرار می گیرد.
زمانی که حقوق عمومی ب��ه میان می آید، 
انس��ان ها در دای��ره ای از قواعد آم��ره محاصره 
می شوند که باید در برابر سازمان ها، تشکیالت، 
نهادها و ادارات تسلیم شوند. حقوق عمومی در 
حکومت های دیکتاتوری و استبدادی همیشه با 
اجبار و عمل اقتدارگرایانه همراه است. دامنه   این 
حقوق، شامل تمامی شهروندان یا کلیه ی اعضای 

جامعه می شود.
 تاریخچه   پیدایش و گسترش حقوق عمومی

حقوق عمومی، از اواخر قرن نوزدهم میالدی 
و اوای��ل قرن بیس��تم بخصوص بع��د از جنگ 
جهانی دوم به خاطر دخالت های روزافزون دولت 
در حوزه   خصوصی افراد گس��ترش پیدا کرده و 
حق��وق خصوصی افراد را تح��ت تأثیر قرار داده 

است.
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 حقوق خصوصی
حق��وق خصوصی، یکی از ش��اخه های علم 
حقوق است که روابط افراد و شهروندان جامعه 
را با یکدیگر مورد بررس��ی قرار می دهد. به این 
حقوق اصطالحاً »حقوق مدنی« نیز می گویند. 
در حقوق خصوصی، برخالف حقوق عمومی که 
منافع عامه   جامعه مد نظر است، منافع افراد در 
درجه   اول قرار دارد. در حقوق خصوصی، انسان 
در برابر انس��ان قرار می گی��رد، برخالف حقوق 
عمومی که انسان به مثابه شخص حقیقی در برابر 
شخص حقوقی )ادارات و سازمان ها و تشکیالت( 

قرار می گیرد.
عالی ترین وجه مش��خصه   حقوق خصوصی 
 خالف حق��وق عمومی ک��ه در آن اراده ی افراد 
جامعه تأثیر ندارد، اراده   افراد جامعه است. مثل 
آن که در حقوق عمومی، دولت، پلیس، مدیران 
و قضات اراده ی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. 
معیارهایی مانند آزادی در اراده، شرط و آزادی 

قراردادها از ویژگی های حقوق خصوصی است.
 حقوق خانواده یا حقوق فامیل

حقوق خانواده یا حقوق فامیل، رش��ته ای از 
حقوق خصوصی اس��ت که دربرگیرنده   سلسله 
مقررات و قواعدی است که بر مناسبات خصوصی 
افراد حاکم اس��ت. قلمرو حقوق خانواده، قلمرو 
افراد جامعه اس��ت که به مسائلی چون ازدواج، 
طالق، سرپرس��تی )حضانت(، تجارت، وصیت، 
نفقه، مهر، ارث، اهلیت، تابعیت، نسب، اقامتگاه 

و غیره می پردازد.
 حقوق سیاسی

حقوق سیاسی، به مجموعه حقوقی اطالق 
می ش��ود ک��ه در چهارچوب حق��وق عمومی و 
حقوق داخلی قابل تعریف است و فقط اختصاص 
به اتباع یک کش��ور دارد و شامل اتباع خارجی 

نمی شود.
بنابرای��ن اگ��ر می گوییم حقوق سیاس��ی 
اتب��اع ایران، ترکیه، افغانس��تان  یا... این حقوق، 
اختصاص به افرادی دارد که تابعیت این کشورها 
را داراین��د. علت این که چرا اتباع خارجی مقیم 
این کش��ورها از حقوق سیاسی محروم اند، برای 
جلوگیری از مداخله و اعمال نفوذ آن ها و حفظ 

استقالل کشورها بیان می شود.
 حقوق کنسولی

حقوق کنس��ولی به مجموع قواعدی اطالق 
می ش��ود که ناظر به قس��متی از روابط خارجی 
دولت ها س��ت. این حقوق، جنب��ه   اداری دارد و 
موض��وع آن حفظ منافع و حقوق اتباع دولت ها 
در خارج از کش��ور است. اداره ی امور مربوط به 
این حقوق از وظایف اداری دولت ها س��ت. سفرا 
و نماین��دگان دولت ه��ا، افرادی هس��تند که از 
سوی یک کش��ور نزد کشور دیگر انجام وظیفه 

می کنند.

 حقوق دیپلماتیک
حقوق دیپلماتیک، مجموعه قواعدی است 
که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت ها ست 
و جنب��ه   سیاس��ی دارد. ای��ن حق��وق ناظر به 
روابط سیاس��ی دولت ها با یکدیگر است. مأمور 
دیپلماتیک، به مأمور سیاسی اطالق می شود که 
از سوی یک دولت در کشوری دیگر، نمایندگی 

کشور متبوع خود را انجام می دهد.
 حقوق فردی

حقوق فردی دارای سابقه و پیش زمینه های 
تاریخی اس��ت. اگ��ر بخواهیم حق��وق فردی را 
بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسان ها توجه 
کنیم. از همان زمآن های دور تاریخی عقیده بر 
این بوده که یک سلس��له حقوقی وجود دارد که 
سر رش��ته   آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان 

است.
ای��ن حقوق، بهتر و واالت��ر از کلیه ی قواعد 
و مقرراتی اس��ت که برحسب نیاز زمان و مکان 
وضع می ش��ود. حق��وق فردی باعن��وان حقوق 
طبیعی انسان ها در ابتدای تاریخ پایه گذاری شد 
و س��پس در قرون وس��طی آب و رنگ مذهبی 
گرفت و بعد در قرن هفدهم و هجدهم به وسیله   
دانشمندان بزرگ و نام آوران عرصه   علم، دانش 
و حقوق توس��عه یافت. سرانجام در قرن بیستم 
به ویژه بعد از جنگ بزرگ جهانی در همه جای 

جهان به صورت امر بدیهی در آمد.
اکن��ون حقوق ف��ردی یک سلس��له حقوق 
شناخته ش��ده و رسمی است که قابل شمارش 
 اس��ت. حقوقی که در مس��یر تاریخ��ی خود با 
اعالمیه ه��ای حق��وق در کش��ورهای مختلف 
به طور رس��می شناسایی شده اس��ت که از این 
اعالمیه ها می توان به منش��ور کبیر در کش��ور 
انگلس��تان در تاریخ 1۲1۵ میالدی، اعالمیه ی 
اس��تقالل امریکا مورخ 1۷۷۶ میالدی، اعالمیه   
حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1۷89 
میالدی و باألخره اعالمیه   جهانی حقوق بشر در 
تاریخ 1948 میالدی اش��اره کرد. هریک از این 
اعالمیه ها حقوق فردی را عنوان کرده اس��ت و 
اکن��ون به عن��وان حقوق الزم الرعایه در س��طح 

جهان قرار گرفته است.
برای توضیح بیش تر می توانیم به چند مورد 

از حقوق فردی به قرار ذیل اشاره کنیم:
الف- ح��ق آزادی عملکرد فردی مانند حق 
حیات، حق آزادی تن، حق امنیت، حق آزادی و 
مصئونیت مسکن، حق تعرض ناپذیری مکاتبات 

و حق آزادی رفت و آمد.
ب- حق آزادی اندیش��ه مانن��د حق آزادی 
عقی��ده و آیین، ح��ق آزادی بی��ان، حق آزادی 
تعلی��م و تربیت، حق آزادی اخب��ار و اطالعات، 

حق آزادی نمایش.
ج- ح��ق آزادی گردهمایی ه��ا مانند حق 
آزادی تجمع��ات موقت��ی، حق آزدی س��ازمان 

پیوندی.
د- حق آزادی اقتص��ادی و اجتماعی مانند 
حق مالکیت، حق آزادی بازرگانی و صنعتی، حق 

آزادی کار وغیره.
 حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که 
قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در 
قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و س��لب آن به 
موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. مصادیق 

حقوق اجتماعی عبارتند از:
الف- حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن 

در مجلس شورای ملی،
ب- عضویت در کلیه ی جمعیت ها، انجمن 

ها و شوراها، 
و  آموزش��ی  مش��اغل  ب��ه  اش��تغال  ج- 

روزنامه نگاری، و...
 حقوق مدنی

حق��وق مدن��ی ب��ه مجموع��ه ای از حقوق 
خصوصی که روابط افراد جامعه را تحت پوشش 

قرار می دهد،اطالق می شود.
 حقوق تجارت

حقوق تجارت نیز ازجمله حقوقی است که در 
گروه حقوق خصوصی قرار می گیرد. حوزه ی این 
حقوق پوشش دادن عملیات تجاری در داخل و 
یا خارج از کش��ور است. در حقوق تجارت، انواع 
معامالت تجاری و انواع معامالت مورد بحث قرار 
می گیرد که همگی تحت قاعده ی کلی قراردادها 

طبقه بندی می شوند.
 حقوق بشر

حقوق بش��ر، عبارت از: بهره داشتن، سهیم 
بودن و تس��لطی اس��ت که تمامی انس��ان ها از 
بدو خلقت به خاطر انس��ان بودن از آن برخوردار 
می ش��وند. حقوق بش��ر س��هم و ی��ا صالحیت 
برخورداری انس��ان، بدون هیچ تعلقاتی اس��ت. 
حداق��ل این حق��وق، تأمین کرامت و ش��رافت 
انسانی و یک زندگی قابل تأمل است. حقوق بشر 

چند ویژگی دارد:
1-  حقوق بشر،حق ذاتی انسان هاست.

۲-  حقوق بشر،حق دایمی انسان هاست.
۳-  حقوق بشر غیر انتقال به دیگران است.

4-  حقوق بشر همگانی است.
هر انسانی به س��بب انسان بودن، حق دارد 
که زندگی کن��د و به حیاتش ادامه بدهد و این 
حق برقرار اس��ت تا آنجا ک��ه موانع این حقوق، 
س��لب حیاتش را تحت ش��رایطی محدود و یا 
نادیده تلقی کند. یعنی، هر انسان بدون توجه به 
نژاد، زبان، ملیت و یا عضویت در گروه اجتماعی 
خاص، به طور یکس��ان حق دارد ک��ه از حیات 
برخوردار باشد. حقوق بشر سلسله قواعدی است 
که آن قواعد تحت عنوان مضامین حقوق بش��ر 

تدوین شده است.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره پنجم | اسد 1396

منـع شـکنجــه 
و پیش گیری از آن
در حقوق بین الملل و قوانین افغانستان

دکتور غالم حیدر عالمه

پیشگفتار
شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری 
علیه حرمت و کرامت انس��ان به شمار می رود. 
مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم 
و حقوق بین المل��ل و نیز حقوق داخلی آن را 
منع کرده است. به رغم آن، شکنجه متهمان و 
محکومان پیشینه ای به قدامت تاریخ اجتماعی 
بش��ر دارد و در این زمان نیز کشورهای اندکی 

توانسته اند از این اتهام خود را مبرا سازند. 
ش��کنجه در معنای خاص هرگون��ه آزار و 
اذیت جس��می و روانی است که مأموران دولت 
یا صاحبان مقام رسمی عمومی در ضمن انجام 
دادن وظیفه یا به مناسبت شغل خود، به مقصد 
اخذ اقرار و کس��ب اطالع��ات از متهم مرتکب 
می شوند. اما در مفهوم عام کلمه به هرنوع رفتار 
تحقیر آمیز و خشن نسبت به بازداشت شدگان، 
اع��م از مظن��ون، مته��م و محک��وم، اط��الق 

می شود.
از نظر دولت های مردم ساالر شکنجه جرم 
ب��وده و ازجمله تقصیرات مقام��ات و مأمورین 
دولتی محسوب می شود. در مقابل، دولت های 
استبدادی، از اجرای شکنجه مقاصد گوناگونی 
را تعقیب می کنند. این گونه نظام ها، ش��کنجه 
را جزیی از سیاس��ت امنیتی حکومت خویش 
می دانند. مفهوم امنی��ت و لزوم حفظ آن، گاه 
در زب��ان حکومت های خود کام��ه، به گونه ای 

است که هرصدای مخالفی، تهدید علیه امنیت 
به شمار می رود. شکنجه دراین صورت، ابزاری 
است برای ارعاب و ممانعت از پیوستن دیگران 

به صفوف مبارزان و مخالفان حکومت.
ولی، مهم ترین هدف شکنجه، کسب اطالع 
و گرفتن اقرار از کسانی است که در آغاز، هیچ 
دلیل قوی علیه آن ها در دست نیست  یا بسیار 
ضعیف است. شکنجه در فقد دلیل، کوتاه ترین 
راهی است برای متهم شناختن خود و پذیرفتن 

دالیلی در اثبات حقانیت دستگاه قضایی.
شاید بتوان گفت، یکی از علل مهم شکنجه 
در نظام های دادرس��ی مبتنی بر دالیل قانونی، 
ارزش بس��یاری اس��ت که برای اقرار به عنوان 
ملک��ه دالیل قایل ش��ده  اند. از ای��ن رو، اجبار 
متهمان به اظهار علیه خود، در ضمن تحقیقات، 
به رغم پیش��رفتی که در روش های اثبات دعوا 
حاصل شده، هم چنان شیوه ای مقبول شناخته 
شده است. در واقع، نظام هایی که به شکنجه یا 
اذیت و آزار بازداشت  شدگان متوسل می شوند، 
با این سیاست به ضعف خود درکسب اطالعات 
و ناتوانی نیروهای امنیتی در کشف دالیلی که 

حقیقت را آشکار سازد، گواهی می دهند. 1
با توجه به مذمومیت شکنجه و غیرانسانی 
بودن آن و در عین حال ش��یوع آن در بسیاری 
از کش��ورها، ملل متحد در 1۰ دسامبر 1984 
کنوانس��یون منع ش��کنجه و دیگ��ر رفتارها یا 

مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز را 
تصویب کرد. این قرارداد، شکنجه و هرگونه رنج 
و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت 
منع می کند و در دفاع و حمایت از شهروندان 
در برابر اجحافات و تعدیات کارگزاران حکومتی 
تکالیفی به عهده دولت ها گذاشته که هم جنبه 
قضای��ی داش��ته و هم جنبه ه��ای غیرقضایی. 
در این ق��رارداد، نظ��ارت بر اج��رای تعهدات 
دولت ها به ش��یوه های مختلف اعمال می شود. 
ول��ی نقض این تعهدات،  متأس��فانه  با ضمانت 
اجرایی قوی همراه نیس��ت. با این همه، در این 
قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده می ش��ود 
ک��ه در مجموع به آن قوت و اصالت بخش��یده 
اس��ت. یکی از این نکته ها که در س��ایر اسناد 
حقوق بش��ری به چش��م نمی خورد، تأسیس 
هم زمان دو نظام مکمل و کاماًل متمایز اس��ت؛ 
یعنی نظام جزایی منع شکنجه و دیگری نظام 
نظارت بر اج��رای قرارداد ک��ه دقیقاً بر همان 
الگوی مرس��وم در س��ایر میثاق ه��ای حقوق 
بشر سازمان یافته اس��ت. بدین ترتیب، عالوه 
براین که جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت 
بر اجرای تعهداتی ک��ه دولت ها به موجب این 
قرارداد به عهده گرفته ان��د، نظارت کند، همه 
اف��راد نیز اختیار خواهند داش��ت که ش��خصاً 
ب��ه تعقیب ش��کنجه گران در قلمرو دولت های 
متعاه��د بپردازند. این ق��رارداد، به موجب بند 
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1 م��اده ۲۷ که می گوید »قرارداد حاضر س��ی 
روز پس از تس��لیم بیس��تمین سند تصویب یا 
الحاق به اجرا در می آی��د« در تاریخ ۲۶ جون 
198۷ بر کش��ورهای عضو الزم االجرا گردیده 
است. تا این تاریخ کشورهای زیادی به عضویت 
این کنوانسیون درآمده اند. از جمله افغانستان 
هم از دول عضو کنوانس��یون مذکور می باشد و 

مفاد آن بر ما الزام  آور دانسته می شود.
در ای��ن نوش��تار، درابت��دا ب��ه تاریخچ��ه 
ممنوعیت شکنجه در اسنادبین المللی قبلی و 
سپس شکل گیری کنوانسیون 1984 پرداخته 
می ش��ود و بعد از آن تعریف ش��کنجه بر طبق 
این کنوانسیون بیان می شود و هم چنین دیگر 
رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانس��انی یا 
تحقیرآمیز تحلیل می گردد و سپس شیوه های 
پیش گیری از ش��کنجه توضیح داده می ش��ود 
و س��ر انج��ام قوانین افغانس��تان راجع به منع 
شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و درپایان هم 

به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

الف( تاریخچه کنوانسیون 1984
حق��وق بین المل��ل درب��اره منع ش��کنجه 
صراح��ت دارد و در ه��ر وضع��ی ب��کار گیری 
شکنجه را مردود می داند. دالیلی نظیر تهدید 
امنی��ت داخلی، تهاج��م خارج��ی، تروریزم و 
یا مصالح علیای کش��ور، به هی��چ وجه اعمال 
شکنجه  یا سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، 
غیرانس��انی یا تحقیر آمی��ز را توجیه نمی کند. 
قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در 
هر زم��ان و مکان و در هر ش��رایط، الزام آوری 
مطلق دارد. منع ش��کنجه به موجب دو منبع 
حقوق بین الملل »قاعده آمره«۲ شناخته شده و 
از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از 
این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری 
عرف بین المللی ناشی از رویه عمومی کشورها 
که  مانند حقوق، مقبول واقع ش��ده است. ماده 
۷ میث��اق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی 
اعالم داشته است: »هیچ کس را نمی توان مورد 
ش��کنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیرانسانی 
یا تحقیر آمیز قرارداد.« مبنا و اس��اس این حق، 
همانگونه که در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق 
بشر آمده اس��ت، حیثیت و مقامی  است ذاتی 
بش��ر که همه افراد خانواده بش��ری باید آن را 
در ب��اره یکدیگر به رس��میت شناس��ند. لزوم 
احترام به حیات، آزادی و ش��رافت دیگران که 
ای��ن اعالمیه به آن صورت قانونی بخش��یده از 
جمله قواعدی اس��ت که مکتب حقوق طبیعی 
آن ها را برتر از قوانین بش��ری ش��ناخته است. 
اجماالً می توان گف��ت این حقوق از این حیث 
برای انسان اعتبارشده است که حصول کمال و 

سعادت را برای او میسر گرداند.
از جمله دیگر قرارداده��ای بین المللی که 

شکنجه را منع می نماید قراردادهای چهارگانه 
معروف به »قراردادهای ژنیف« اس��ت. ماده ۳ 
مش��ترک در هرچهار قرارداد »رفتار خش��ن، 
ش��کنجه و آزار« کس��انی را که مس��تقیما در 
مخاصم��ات ش��رکت ندارند و نی��ز »لطمه به 
حیثیت اشخاص، به ویژه تحقیر و تخفیف« آنان 
را ممنوع اعالم کرده است. در ماده 99 قرارداد 
س��وم ژنیف نیز صریحا آمده است: »هیچ فشار 
روحی ی��ا بدنی نباید، ب��ه منظوراقرار به عمل 

مورد اتهام، به اسیر جنگی وارد آید.«
عالوه بر قراردادهای بین المللی، قراردادهای 
منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و تحمیل 
هرنوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند. ماده 
۳ قرارداد اروپایی حقوق بش��ر مصوب 19۵۰، 
بن��د ۲ ماده ۵ قرارداد امریکایی حقوق بش��ر و 
ماده ۵ منش��ور افریقایی حقوق بشر و ملت ها 
که در 1981 مورد قبول کش��ورهای این قاره 
قرار گرفت جملگی بر نهی از ش��کنجه و امر به 
رعایت حرمت انسان در مواقع بازداشت صراحت 
دارند. هم چنین، عرف بین المللی به کار گرفتن 
ش��کنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق 
شکنجه مبنی بر قاعده عرفی بین المللی است 
و ل��ذا تبعیت از آن برای هم��ه دولت ها الزامی 
اس��ت، حتی دولت هایی که طرف هیچ یک از 
معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته  
یا به هنگام تنظیم اس��ناد بین المللی مبنی بر 
منع ش��کنجه پا به عرصه وجود نگذاش��ته اند. 
عرف بین الملل��ی را می ت��وان از بیان نامه های 
چندجانب��ه درباره سیاس��ت مش��ترکی که به 
توافق دولت ها رس��یده اس��ت اس��تنباط کرد. 
هم چنین قوانی��ن و مقررات داخلی و نیز احکام 
و تصمیم ه��ای قضایی داخلی یا بین المللی که 
مبتنی بر یک قاعده شناخته شده و بین المللی 
است از جمله عوامل موجد عرف بین المللی به 
ش��مار می آیند. در این باره می توان به اعالمیه 
19۷۵ مل��ل متحد درب��اره حمای��ت از کلیه 
اش��خاص در برابر ش��کنجه و دیگر رفتارها یا 
مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز 
استناد کرد. در ماده ۳ این اعالمیه آمده است:

»هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هرنوع آزار 
یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز را 
اجازه دهد یا از آن گذش��ت کند. موقعیت های 
استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، 
بی ثباتی سیاست داخلی یا هر وضع استثنایی 
دیگر دالیلی نیستند که بتوان با توسل به آن ها 
شکنجه یا هرنوع آزار یا رفتارهای ظالمانه، غیر 

انسانی یا تحقیر آمیز را توجیه کرد.«
بنابرای��ن، منع ش��کنجه در ی��ک اعالمیه 
علی��ه  ن��اروا  اعم��ال  تقبی��ح  و  مش��ترک 
توقیف ش��دگان و محبوسین داللت دارد براین 
ک��ه تعهد دولت ها به شناس��ایی ح��ق آزادی 
شهروندان در برابرمراجع دولتی یک امر تثبیت 

شده بوده و دولت ها خود را مکلف به حمایت از 
آنان می دانسته اند. شایان ذکر است که جامعه 
بین المللی زمانی این عقی��ده را اعالم کرد که 
ش��مار دولت ها از پنجاه و شش عضو به هنگام 
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر به یکصد و 

چهل و چهار عضو رسیده بود.
از دیگر اس��نادی که دال بر تعهد دولت ها 
به منع شکنجه اس��ت اعالمیه اسالمی حقوق 
بش��ر مصوب ۵ اگوست 199۰ قاهره می باشد. 
در ماده بیس��تم این اعالمیه چنین آمده است: 
»گرفتاری یا محدودساختن آزادی یا تبعید یا 
مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای 
شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا 
با او به گونه ای حقارت آمیز یا شدید یا منافی 

حیثیت رفتار کرد...« 
دلی��ل دیگ��ری که موید منع ش��کنجه به 
عنوان یک قاع��ده حق��وق بین الملل عمومی 
است شمار قوانین و مقررات داخلی کشورهایی 
است صریحا آن را پذیرفته اند. بررسی »استیون 
آکرم��ن« در باره یکصد وس��ی وش��ش قانون 
اساس��ی یا مجموع��ه قوانین داخلی کش��ورها 
نش��ان می دهد که در یکصد و دوازده کش��ور 
مقررات قانونی، صریحاً ی��ا ضمناً، بهکارگیری 

شکنجه را منع می کنند.۳
البته واکنش دولت ها علیه شکنجه یکسان 
نیس��ت، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای 
ظالمانه و تحقیرآمیز متأث��ر از عادات جاری و 
خصوصیات فرهنگی هریک از جوامع می باشد. 

ولی نفی آن یک قاعده عمومی است.

ب( منع شکنجه در کنوانسیون 1984
 کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا 
مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز 
)1984( س��ه دس��ته اعمال را ممنوع دانسته 
اس��تاینک ه��ر ی��ک را نام ب��رده و بررس��ی 

می نماییم:
1- شکنجه

۲- رفتاره��ای ظالمان��ه، غیرانس��انی ی��ا 
تحقیر کننده

۳- مجازات ه��ای ظالمانه، غیرانس��انی یا 
تحقیر کننده

1- شکنجه
در زبان دری واژه ش��کنجه به معنای آزار، 
ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت و تعزیر آمده است.4 
ماده اول کنوانس��یون یاد ش��ده، ش��کنجه را 

این گونه تعریف کرده است:
ای��ن کنوانس��یون، واژه  »در چهارچ��وب 
ش��کنجه یعنی هر فعل عمدی که توس��ط آن 
درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به 
منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطالعات 
یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی 
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برای عملی که وی یا شخص دیگر مرتکب شده 
یا مظنون به ارتکاب آن اس��ت، مرعوب نمودن 
یا اعمال فش��ار بر قربانی یا شخص دیگر، یا به 
ه��ر علتی که ب��ر مبنای تبعی��ض، از هرگونه، 
هنگامی که چنین درد یا صدمه  ای توسط یک 
مامور رس��می یا کس��ی که در منصبی رسمی 
عمل می کند، تحت نظارت وی یا با رضایت یا 
س��کوت وی صورت می پذیرد، بر شخص وارد 
گردد. این تعریف شامل درد یا صدمه ای نیست 
که بط��ور ذات��ی و طبیعی، ناش��ی از ضمانت 
اجراهای )مجازات های( قانونی یا منتج از آنها 

می باشند.«۵
ای��راد هر نوع درد یا صدمه ش��دید، اعم از 
جس��می یا روانی بر ف��رد قربانی، عنصر مادی 
جرم شکنجه است. ش��کنجه یا جسمی است 
ی��ا روانی. ش��کنجه روان��ی، به وس��یله ایجاد 
حالت��ی از اضطراب و فش��ار از راه هایی غیر از 
تعرض جس��می تحقق می یاب��د. همانطور که 
قاضی اوریگنیس )Evrigenis( اظهار داشته 
اس��ت: ش��کنجه لزوماً توأم با خشونت نیست، 
بلک��ه با بکارگی��ری تکنیک های��ی ظریف، در 
آزمایشگاه هایی پیشرفته که خود را علمی هم 
می نامند، می تواند انجام پذیرد. واقعیت هم این 
مس��أله را تأیید می کند. این اعمال با استفاده 
از ان��واع جدی��دی از ایراد رنج، که با ش��کنجه 
جسمی سنتی، تفاوت زیادی هم دارد، به هدف 
از بین بردن ش��خصیت انسانی � حتی به طور 
موق��ت � از بین بردن تعادل روانی و محو اراده 

انسان ها انجام می پذیرد. 
کمیسیون اروپایی حقوق بشر، با رسیدگی 
به ش��کایتی علی��ه دولت یون��ان، اعمالی را به 
عنوان شکنجه های روانی پذیرفت، آن ها عبارت 
بودند از: حبس در س��لول های انفرادی، حبس 
انفرادی بدون دادن غذا، آب و اجازه اس��تفاده 
از توالت، توسط پولیس، نشان دادن اعدام های 
نمایشی، تهدید شخص به پرت کردن از پنجره، 
به کار گیری عبارات و کلمات رکیک )یا فحش 
و دش��نام(، فرو کردن س��ر قربان��ی در موادی 
متعف��ن، وادار کردن فرد ب��ه حضور در صحنه 
شکنجه یا رفتارهایی غیرانسانی یا تحقیر آمیز 
نسبت به بس��تگان یا دوستان وی. این اعمال، 
شکنجه محسوب می شوند، زیرا انواعی از تهدید 
و تحقیر اس��ت که به هدف از بین بردن اراده و 

وجدان افراد، انجام می شوند.۶

 2- رفتارهای ظالمانه، غیرانس�انی یا 
تحقیر کننده

»هرچند اصطالح رفتار ظالمانه تاکنون، نه 
در اسناد بین المللی و نه در رویه قضایی، تفسیر 
نشده است، اما احتماالً این اصطالح معادل غیر 

انسانی و وحشیانه بودن رفتار باشد.«۷
در ای��ن ص��ورت دو اصط��الح »ظالمانه« 

 )Inhuman( »غیرانس��انی«  و   )Cruel(
که در عنوان کنوانس��یون منع شکنجه به کار 
رفته است، مترادف خواهند بود. هرچند اصل، 
ب��ر عدم به کارگیری دو واژه مترادف در عنوان 
یک س��ند مهم حقوقی اس��ت و اگر این فرض 
درس��ت باشد، خود یک نقص به شمار می رود، 
اما در نبود تفسیری متفاوت از این دو اصطالح، 

ناگزیر باید به همین نظر معتقد شویم. 
ام��ا برخ��ی رفتارها را کمیته حقوق بش��ر 
ظالمان��ه و غیرانس��انی خوانده اس��ت: در یک 
مورد که نگهبانان زندان، با وس��یله ای فلزیاب 
به بیضه ه��ای زندانی محکوم به مرگ، ضربات 
متع��ددی وارد ک��رده بودن��د، به ط��وری که 
دس��تگاه تناسلی وی شدیداً آسیب دیده بود و 
در مورد دیگری ربودن و ناپدید سازی یک فرد 
و جلوگیری از تم��اس وی با اعضای خانواده و 
فضای بیرون از بازداشتگاه، هر دو مورد مذکور 
از سوی کمیته حقوق بشر، رفتارهای ظالمانه و 

غیرانسانی شناخته شد. 
تف��اوت بین ش��کنجه و رفتار غیرانس��انی 
میزان ش��دت رنج وارده دانسته شده است. به 
این ترتیب که هرگاه رنج وارده ش��دید باش��د، 
شکنجه و هرگاه بدرفتاری مربوط از شدت الزم 

برخوردار نباشد، رفتار غیرانسانی خواهد بود.8
مالحظه می  گ��ردد که این معیار تفاوت، تا 
چ��ه اندازه مبهم و اختالف برانگیز اس��ت، زیرا 
هیچ مالکی برای ارزیابی شدید و خفیف بودن 

یک رفتار ارایه نشده است. 
راجع به تش��خیص »رفت��ار تحقیرکننده« 
کمیس��یون اروپایی اظهار داشته است: رفتاری 
است که فردی را نزد دیگران بی نهایت تحقیر 
کند یا وی را به عملی بر خالف اراده و وجدانش 

وادار کند. 
محکمه قانون اساس��ی اتریش اعالم داشته 
اس��ت که به کارگیری اعمال زور، در غیر مواد 
نیاز، در بردن یک فرد به اداره پلیس، از جمله 
محکم گرفتن فرد دستگیر شده، توأم با اِعمال 
زور، به س��رعت به جلو تیله کردن با خشونت، 
انداخت��ن وی ب��ه داخل ی��ک ات��اق، رفتاری 

تحقیر آمیز به شمار می رود .
همین طور، ه��ر نوع برخوردی که یک فرد 
را از نظر درجه، جایگاه، منزلت، یا ش��خصیت، 
در مرتب��ه ای پایین تر از دیگران قرار دهد، اگر 
به حد خاصی از ش��دت برسد رفتار تحقیر آمیز 
محسوب می شود. هرگاه به طور علنی، گروهی 
از افراد به منظور برخورد متفاوت، بنا به دالیل 
ن��ژادی، از بقی��ه مج��زا گردد، تحت ش��رایط 
معین��ی می تواند نوع خاص��ی از بی حرمتی به 
کرامت انسانی به ش��مار رود. به عنوان نمونه، 
در انگلس��تان، قانون مهاج��رت مصوب 19۶8 
که افراد آس��یایی تبار را تح��ت کنترول ویژه 
مهاجرتی قرار داده بود، نس��بت به این گروه از 

افراد بر مبنای رنگ یا نژادش��ان تبعیض قایل 
شده بود. اعمال قانون مذکور نسبت به آسیایی 
تبارها تعرض به کرامت انس��انی آن ها به شمار 
رفته و در آن اوضاع و احوال به رفتار تحقیر آمیز 

منجر گردید.9
دیوان اروپایی حقوق بش��ر اظهار داش��ته 
اس��ت: معیار تحقیر آمیز بودن رفتار، صرفاً این 
نیست که فرد در نزد دیگران تحقیر شود، بلکه 
حتی اگر قربانی صرفاً در چش��م خودش خوار 
شود )بدون اینکه دیگران وی را ببیند( باز هم 

رفتار تحقیرآمیز تحقق یافته است.

3- مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا 
تحقیرکننده

همان طور که در تعریف شکنجه در ماده یک 
کنوانسیون اشاره شد، شکنجه درد یا صدمه ای 
را ک��ه ذات��اً و به طور طبیع��ی از مجازات های 
قانونی ناشی می شود، دربر نمی گیرد. در اینجا 
این س��وال مطرح می ش��ود ک��ه مجازات های 
قانونی باید دارای چه اوصافی باشد که شکنجه، 
ظالمانه، غیرانس��انی یا تحقیر کننده محسوب 

نشود؟
پاسخ این سوال تاکنون، به طور دقیق، در 

هیچ منبعی بیان نشده است. 
اما اعالمیه منع ش��کنجه و دیگر رفتارهای 
ظالمانه، غیر انس��انی ی��ا تحقیر آمیز )19۷۵( 
معیاری را برای این امر بیان کرده اس��ت. این 
اعالمی��ه، مجازات های قانون��ی ای را از مفهوم 
شکنجه بیرون دانسته است که با قواعد حداقل 
اس��تاندارد برای رفت��ار با زندانی��ان )19۵۵( 

سازگار باشد. 
در هنگام تصویب کنوانس��یون، دو کش��ور 
)هلند و لوکزامبورگ( اعالم کردند که برداشت 
آن ها از اصط��الح »مجازات ه��ای قانونی« آن 
دس��ته از ضمانت اجرایی اس��ت که نه تنها بر 
طبق حقوق داخلی، قانونی شمرده شوند بلکه 
هم چنین بر طبق حقوق بین الملل هم قانونی 
محسوب شوند. دیگر کشورهای تصویب کننده 

کنوانسیون به این تفسیر اعتراضی نکردند. 
گفته شده است که »مجازات های ظالمانه« 
ب��ا »مجازات ه��ای غیرانس��انی« مترادف ان��د، 
اما ش��اید اصط��الح دومی از حیط��ه معنایی 

وسیع تری برخوردار باشد. 
ه��م  غیرانس��انی«  »مجازات ه��ای  زی��را 
مجازات ه��ای ظالمانه را در ب��ر می گیرد و هم 
مجازات هایی را که مغایر با کرامت انسانی باشد. 
از س��وی دیگر محکمه قانون اساس��ی امریکا 

اظهار داشته است: 
مجازات های ظالمانه به معنای مجازات های 
مغایر با کرامت انس��انی اس��ت و منظور از آن 
مجازات های غیرانسانی و مغایر با تمدن است. 
در کان��ادا، راج��ع به ممنوعی��ت مجازات 
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ظالمانه، ذکر شده در بخش 1۲ منشور حقوق 
و آزادی ها، گفته ش��ده اس��ت ک��ه این مطلب 
ناظ��ر به میزان مج��ازات و تأثیراتی که ممکن 
اس��ت بر ش��خص، بر جای بگذارد، می باش��د. 
معیار تشخیص، عدم تناس��ب شدید مجازات 
ب��ا قضیه ای اس��ت که در آن اِعمال می ش��ود. 
زیرا هدف از این اصط��الح، فراتر از ممنوعیت 

مجازات های صرفاً افراطی است. 
»تحقیر کنن��ده«  مجازات ه��ای  ام��ا 
مجازات هایی است که فرد نه تنها با محکومیت 
ب��ه آن ها تحقی��ر ش��ود، بلکه روش و ش��یوه 
اجرای ای��ن مجازات ها نیز تحقیر آمیز باش��د. 
معیار تش��خیص آن، بستگی به اوضاع و احوال 

دارد.1۰
کمیت��ه حقوق بش��ر در نظریه تفس��یری 
شماره ۲۰ خویش راجع به ماده ۷ کنوانسیون 

منع شکنجه، اعالم داشته است:
»به نظر کمیته، شکنجه باید مجازات های 
بدن��ی، از جمله تنبیه ه��ای افراطی که بعنوان 
مج��ازات برای یک جرم یا تدابیری آموزش��ی 
یا انظباطی دس��تور داده می شوند را هم شامل 
شود. مناسب است که تأکید شود، در این راستا 
ماده ۷ به ویژه کودکان، دانش آموزان و بیماران 
را در مراکز آموزشی و درمانی نیز مورد حمایت 

قرار می دهد.«
دیوان اروپایی حقوق بش��ر هم در تفس��یر 
ماده ۳ کنوانس��یون اروپایی، مشابه همین نظر 

را اعالم داشته است.11

ج( پیش گیری از شکنجه
گذش��ته از ممنوعیت ش��کنجه در حقوق 
بین الملل، بحث دیگری که در مورد ش��کنجه 
بسیار مهم است، مساله پیش گیری از شکنجه 
می باش��د. زیرا برای محو شکنجه در کشورها، 
اهمیت پیش گیری بس��یار بیش��تر از مبارزه با 
آن اس��ت. به عبارت دیگ��ر، دولت ها در مقابله 
با ش��کنجه موفق نخواهند ب��ود مگر آن که در 
کن��ار عکس العمل های واکنش��ی، به اقدامات 
پیش گیرانه هم متوسل ش��وند و این اقدامات 

را نیز روی دست گیرند. 
موضوع پیش گیری از ش��کنجه آنقدر مهم 
بوده اس��ت که در سطح اروپا، کشورهای عضو 
قرارداد اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی 
19۵۰ در سال 1989 »کنوانسیون پیش گیری 
از ش��کنجه و رفتارها یا مجازات های ظالمانه، 
غیرانسانی یا تحقیرآمیز«1۲ را تصویب نمودند 
و به منظور محو ش��کنجه در کشورهای عضو، 
ماده 1 کنوانس��یون مذکور، به تاسیس کمیته 
ای بنام »کمیته اروپایی پیش گیری از شکنجه 
و دیگ��ر رفتارها یا مجازات های غیرانس��انی یا 
تحقیرآمی��ز« اقدام نمود. م��اده مذکور به این 
کمیته ماموریت داده است که از توقیف خانه ها 

و محابس کش��ورهای اروپای��ی بازدید به عمل 
آورد و درصورت مشاهده هرنوع شکنجه ای، از 

قربانیان شکنجه حمایت نماید.1۳
ب��رای پیش گیری از ش��کنجه در س��طح 
بین المللی، در 18 دسامبر ۲۰۰۲ طی قطعنامه 
۵۷/199 مجم��ع عمومی ملل متحد »پروتکل 
اختیاری منضم به کنوانس��یون منع شکنجه و 
سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی 
ی��ا تحقیرآمیز« را منعقد نمود. هدف مهم این 
کنوانسیون، تالش برای پیش گیری از شکنجه 
در کشورهای عضو دانسته شده بود. به منظور 
عملی ساختن هدف یادش��ده، »کمیته فرعی 
پیش گیری از ش��کنجه« بعنوان زیر مجموعه 
»کمیته ضد ش��کنجه« که قباًل توس��ط ماده 
1۷ کنوانسیون 1984 ایجاد شده بود، تأسیس 

گردید.14
تأس��یس دو کمیت��ه ب��رای پیش گیری از 
ش��کنجه، یکی در س��طح اروپ��ا و دیگری در 
س��طح بین المللی، نش��انگر آن است که برای 
محو شکنجه در جهان، اقدامات واکنشی کافی 
نیس��ت و باید بدین منظ��ور، تدابیر وقایوی و 

پیش گیرانه را نیز مد نظر قرارداد.
این��ک در ذی��ل، به اه��م اقدامات��ی که به 
پیش گیری از شکنجه کمک می نمایند، اشاره 

می گردد:
1- محکومیت رسمی شکنجه

دولت مردان، سران حکومت و مقامات ارشد 
پولیس، امنیت ملی و مقامات عدلی-قضایی باید 
بدون هیچ ابهامی رسما اعالم کنند که در هیچ 
موقعیتی اجازه نخواهند داد که توقیف شدگان، 
قربانی بدرفتاری و خشونت ماموران زیر دست 

آن ها شوند.
در بسیاری از کش��ورها، ماموران امنیتی و 
پولیس خود را مافوق قانون می دانند و معتقدند 
که به هیچ کس جز مقام مافوق نباید حس��اب 
پ��س بدهند. از ای��ن رو، دس��تورهای مافوق، 
هنگامی که به صراح��ت، ماموران را مکلف به 
رعایت حقوق بازداشت  ش��دگان و به طورکلی 
احت��رام به حقوق دیگ��ران می کند، از اهمیت 
زیادی برخوردار بوده و بسیار مؤثر خواهد بود.

2- دسترسی سریع به قاضی
تقریباً در اغلب موارد، قربانیان شکنجه چه 
به قصد استنطاق و بازجویی و چه برای زدودن 
آثار احتمالی شکنجه، پنهان نگهداری می شوند، 
از ح��ق مالق��ات مح��روم اند و ت��ا مدت های 
مدیدی ب��ه قاضی دسترس��ی ندارند. تضمین 
موثر برای همه بازداشت  شدگان، این است که 
بتوانند سریعاً و مرتباً با وکیل یا داکتر و فامیل 
خویش در تماس ش��وند و در اسرع وقت برای 
شان، جلس��ه محاکمه برگزار شود. رعایت این 
حق��وق، خطر بدرفتاری را ت��ا اندازه ای کاهش 
می دهد. بهویژه در س��اعات و روزهای نخست 

گرفتاری و توقیف. زیرا درچنین زمانی است که 
خطر ش��کنجه افزایش می یابد. بنابراین حضور 
ب��ه موقع و بدون تاخی��ر در محکمه، به قاضی 
اج��ازه خواهد داد تا در مورد صحت و ضرورت 
توقیف، هم چنین شیوه برخورد موظفان، با فرد 

توقیف شده، اظهار نظر کند.
پرس��ش های زیر ب��ه ما اج��ازه خواهد داد 
تا عزم مقامات دولت��ی مبنی بر فراهم نمودن 
تضمین های مؤثر علیه اقدام نامش��روع توقیف 

پنهانی را بسنجیم:
نخس��ت، آیا محاکم این اختیار را بر طبق 
قوانین نافذه دارند هربار که فرد توقیف ش��ده 
س��ریعاً برای رس��یدگی به مراجع سارنوالی و 
قضایی معرف��ی نگردید، درب��اره قانونی بودن 

توقیف او تصمیم بگیرند؟   
دوم، آیا مقاماتی که به توقیف افراد مبادرت 
ک��رده اند ب��ه وکالی آن ها اج��ازه مالقات در 
اس��رع وقت و به طور مرتب را خواهند داد؟ آیا 
اعضای فامیل آن ها می توانند در زمان و فواصل 

متعارف با آن ها دیدار کنند؟
س��وم، آی��ا ممکن اس��ت طبی��ب معتمد 
خانواده بر اس��اس دالیل موج��ه از فرد توقیف 

شده عیادت کند؟
3- منع شکنجه به موجب قوانین ملی

اعالمی��ه ملل متحد)م��اده ۷( و پس از آن 
کنوانسیون منع ش��کنجه )ماده 4( از دولت ها 
خواس��ته است که افعال ش��کنجه را به هرنحو 
که باش��د، در حقوق داخلی خویش جرم اعالم 
نمایند. قانون جزا باید شکنجه را جرم بشناسد 
و ضمانت اجرای مناسبی برای این قبیل افعال 
وضع کند. شکنجه در مناسبات میان دولت ها 

شکنجه نقض آشکار 
حقوق بشر و رفتاری 
علیه حرمت و کرامت 

انسان به شمار می رود. 
مجمع عمومی سازمان 
ملل این عمل را محکوم 

و حقوق بین الملل و نیز 
حقوق داخلی

آن را منع کرده است. به 
رغم آن، شکنجه متهمان 
و محکومان پیشینه ای به 
قدامت تاریخ اجتماعی 
بشر دارد و در این زمان 
نیز کشورهای اندکی 
توانسته اند از این اتهام 
خود را مبرا سازند. 
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جرم بین المللی ش��ناخته ش��ده اس��ت. از این 
رو، تعقیب و مجازات آن نباید مش��مول مرور 
زمان گردد. منظور از شمول مرور زمان نشدن 
ش��کنجه آن است که شکنجه باید در کشورها 
جرم دانس��ته ش��ده و مرتکب��ان آن مجازات 
گردند، ولو سال های متمادی از تاریخ وقوع آن 

گذشته باشد.  
قان��ون باید دولت ها را ملزم به درخواس��ت 
اس��ترداد مام��وران خود که به جرم ش��کنجه 
متهم اند و برای فرار از تعقیب، به کش��ورهای 
خارجی پناهنده ش��ده اند، نماید و یا ماموران 
تبع��ه خارجی را که به ارتکاب ش��کنجه متهم 
اند و در خاک آن کشور به سر می برند تعقیب 
و یا به دولت متقاضی مس��ترد کند. در بعضی 
از نظام های حقوقی، اشخاص به موجب قانون 
اج��ازه دارند علیه ماموران دول��ت که به اتهام 
ش��کنجه از تعقیب آن ها در کشور متبوع خود 
امتناع ش��ده اس��ت، در محکمه محل سکونت 

متهم در خاک کشوردیگر اقامه دعوا کنند.
4- بازدید منظم از توقیف خانه ها

توقیف خانه ها باید به طور دوامدار و منظم از 
طرف اشخاص مستقلی غیر از مقامات محابس 
بازرسی شود. این اشخاص ممکن است منصوب 
س��ازمان های مس��تقل یا نماینده سازمان های 
بین المللی باشد. اش��خاص مذکور باید بتوانند 
دور از نظارت کارگزاران زندان با توقیف شدگان 
دیدار و گفتگ��و کنند. مراقبت بر اجرای دقیق 
مقررات ناظر بر توقیف و نیز بازپرسی از بندیان، 
حمایت از آنان را در برابر شکنجه و هرگونه بد 

رفتاری تقویت خواهد کرد.
مقامات عدلی- قضای��ی باید یقین حاصل 
کن��د که تم��ام ش��کایات و اطالع��ات در باره 
ش��کنجه بدون جانبداری رسیدگی و پیگیری 
خواهد شد. تحقیق دراین خصوص و نتایج آن 
باید به اطالع عموم برس��د. متضررین و شهود، 
در این قضایا بای��د از حمایت عمومی در برابر 

هرگونه تهدید و فشار برخوردار گردند. 
5- ابالغ حقوق توقیف شدگان

به هنگام گرفتاری یا زندانی شدن یا اندک 
زمانی پس از آن، توقیف ش��دگان حق دارند از 
دالی��ل گرفتاری یا بازداش��ت خود و نیز محل 
توقیف و ارگانی که آن ها را توقیف کرده اس��ت 
مطلع ش��وند. هم چنین، باید به طور شفاهی یا 
کتبی و به زبانی که قادر به فهم آن می باش��ند 
به آن ها توضیح داده شود. از حقوقی که قانون 
ب��رای آن ها ش��ناخته بهره من��د گردند، از آن 
جمله حق شکایت راجع به شکنجه و بدرفتاری 

با آن ها، برای شان توضیح داده شود.
و  توقیف  کنن��دگان  وظای��ف  ۶-تفکی��ک 

بازجویان
اغلب توقیف ش��دگانی که ش��کنجه ش��ده 
اند در همان بخش��ی نگهداری می ش��وند که 

بازجویی ش��ده اند. جداسازی محل اجرای این 
دو وظیفه مهم، مصئونیت نسبتا بیشتری برای 
توقیف شدگان در برابر شکنجه فراهم می کند. 
ضمن آن که به هریک از این دو دسته نیروها، 
فرصت بهتری داده خواهد ش��د که به ماهیت 
وظیفه خویش فکر کنند و هریک تالش کنند 
وظیفه خویش را به نحو احس��ن انجام دهند و 
به خصوص از ارتکاب شکنجه اجتناب ورزند و 
حتی اگر بدرفتاری ای از سوی مأمورین ضبط 
قضایی سرزده باشد، مقامات سارنوالی در صدد 

مقابله و اصالح آن برآیند.
7- بی اعتبار شناختن اقرار زیر شکنجه

مقام��ات عدلی- قضایی بای��د ضمن مردود 
دانس��تن اقرار و اطالعاتی که به زور و اجبار از 
توقیف ش��دگان گرفته شده است، دقت نمایند 
که چنین اقرار و اطالعاتی، به عنوان ادله اثبات 

دعوا در محکمه، مدار اعتبار قرار نگیرد.
8- آموزش مجریان قانون

تم��ام مام��وران اج��رای قان��ون )پولیس، 
منسوبین امنیت ملی و کارکنان محابس( باید 
در باره قواعد نورنبرگ راجع به مسئولیت فردی 
ماموران دولت در تمام سطوح و نیز منع شکنجه 
برطبق اعالمیه جهانی، اعالمیه اسالمی حقوق 
بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
و نیز در باره اصول مندرج در سند طرز سلوک 
مأمورین ضبط قضای��ی و مجموعه قواعد حد 
اقل رفتار استندرد با محبوسین و اعالمیه ملل 
متحد راجع به منع شکنجه و اسناد بین المللی 
دیگر و قوانین، مقررات و طرزالعمل های داخلی 
منع کننده شکنجه، آموزش ببینند. نهایتاً، این 
اس��ناد باید به زبان های رسمی کشور، ترجمه 
شده و به تمام محالت سلب آزادی، به خصوص 
مراجعی که وظیفه گرفتاری، توقیف و استنطاق 
را برعهده دارند، توزیع شود. منع مطلق شکنجه 
و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که 
بر طبق قوانین ملی جرم دانس��ته شده است، 
بای��د در تمام محالت س��لب آزادی در معرض 

دید عموم نصب شود.
9- جبران خسارت

قربانیان ش��کنجه و اش��خاص تحت تکفل 
آن ها حق جبران خس��ارت و مطالبه غرامت از 
مرتکبان شکنجه و ارگان های مربوطه آن ها را 
خواهند داشت. کشورهای مخالف شکنجه باید 
نه تنها حق مطالبه غرامت را که یک حق مالی 
اس��ت در نظام حقوقی خود منظور کنند، بلکه 
حق اعاده وضع پیشین را که عمدتا شامل حق 
برخ��ورداری از درمان طبی و تداوی و به ویژه 
بازیافتن دوباره موقعیت اجتماعی است، ازجمله 

حقوق قربانیان شکنجه محسوب دارند.1۵

ج( منع شکنجه در قوانین افغانستان
ب��دون تردید، اعت��الی کرامت انس��انی و 

پاس��داری از آن در افغانستان جدید، می تواند 
از اولویت های دولت های پس از جنگ به شمار 

رود. 
در گذش��ته، در خالل جنگ ه��ای داخلی 
جفاهای زیادی در حق ملت، روا داش��ته شده 
اس��ت و در ضمن این درگیری ها اعمال مغایر 
ب��ا کرامت انس��ان و ش��کنجه و آزار، در موارد 
زیادی ارتکاب یافته است، حتا در دوران برخی 
حاکمیت های گذشته هم در برخورد با متهمان 

این اصل رعایت نمی شده است. 
کاف��ی اس��ت در این رابطه ب��ه یک نمونه 
تاریخی اشاره گردد و به قول معروف »تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل.«
طبق ش��هادت مورخان، عبدالخالق، قاتل 
نادرش��اه که قباًل هم از نحوه محاکمه وی یاد 
شد، به این صورت مجازات گردید که »به شیوه 

غیرانسانی، بند ازبند جدا ساخته شد.«1۶
ب��ا توجه به همین واقعیت تلخ گذش��ته و 
پیروی از اسناد بین المللی حقوق بشر، تدوین 
کنندگان قانون اساس��ی )1۳8۲( اهتمام ویژه 

ای به این اصل داشته اند. 
اهمی��ت این اصل ب��ه اندازه ای اس��ت که 
نویس��ندگان پیش نویس قانون یاد ش��ده در 
مقدمه آن، حفظ کرامت و حقوق انسانی را در 
جامعه افغانس��تان از اهداف تدوین این قانون 

اساسی دانسته اند. 
در ماده بیست و چهارم تصریح شده است: 
»کرامت انس��انی از تعرض مصئون اس��ت« و 
دولت بر »حمایت از آزادی و کرامت انس��ان« 
مکلف ش��ده اس��ت.« و در ماده بیست و نهم: 
»مجازات مخالف کرامت انسانی ممنوع گردیده 

است.«
 در اینج��ا مناس��ب به نظر می رس��د بین 
عبارت دو قانون اساس��ی در دو کشور همسایه 
یعنی افغانستان و ایران راجع به منع شکنجه، 
یک بررسی مقایس��ه ای صورت گیرد:در مقام 
مقایس��ه باید خاطر نش��ان س��اخت که امتیاز 
قانون اساسی افغانستان بر قانون اساسی ایران، 
دراین است که در متن قانون اساسی افغانستان 
صراحتاً مجازات مخالف کرامت انسانی، ممنوع 

اعالم شده است. 
قانون اساسی افغانستان، شکنجه را ممنوع 
دانسته اس��ت. در این باره ماده ۲9 می گوید: 
تعذی��ب انس��ان ممنوع اس��ت. هیچ ش��خص 
نمی تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص 
دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف 
یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند 

یا امر بدهد.«1۷
عبارت این ماده بسیار دقیق و کارشناسانه 
تدوین شده است. قانون گذار افغانستان در این 
ماده با عباراتی بس��یار موجز ول��ی روان، گویا 
و صریح، ب��ر منع ش��کنجه در تمامی مراحل 
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عدلی-قضایی تاکید نموده است:
اول( تصریح به عبارت »حتا به مقصد کشف 
حقایق« هر نوع عذر و بهانه را از شکنجه گران 

می گیرد و شکنجه را مطلقاً ممنوع می کند. 
دوم( ای��ن ماده ش��کنجه را هم در مراحل 
گرفتاری، تحقیق و تعقیب، منع می کند و هم 

در مرحله اجرای مجازات. 
س��وم( عب��ارت م��اده ف��وق ه��م ناظر به 
ممنوعیت مباشرت به شکنجه است و هم ناظر 

به ممنوعیت صدور دستور شکنجه. 
ام��ا امتیاز قانون اساس��ی ای��ران بر قانون 
اساس��ی افغانس��تان راجع به منع شکنجه )و 
نی��ز در بس��یاری از موارد نق��ض حقوق ملت( 
آن است که در قانون اساسی ایران )اصل ۳8( 
آمده اس��ت که متخلف از این اصل طبق قانون 
مجازات می شود و حال آن که در قانون اساسی 
افغانستان راجع به برخورد با شکنجه گران ماده 

ای مشاهده نمی شود. 
بدون تردید، تأکید قانون اساسی بر مجازات 
متعرضان به حق��وق و آزادی های ملت، از نظر 
پیش گیری و بازدارندگی از وقوع جرایمی مثل 

شکنجه بسیار مفید می بود.18
قانون اجراآت جزایی موقت در بند 4 ماده 

پنجم تأکید می کند:
اش��خاص مظنون و متهم تحت هیچگونه 
فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی توانند. 
در بند پنجم همان ماده تصریح ش��ده اس��ت: 
اظهارات مظن��ون و متهم در فضای کاماًل آزاد 

اخذ می شود. 
هم چنین، قانون جزای افغانستان شکنجه 

را جرم دانسته است. 
در این رابطه ماده ۲۷۵ می گوید: 

1- هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به 
منظور گرفتن اعتراف، شکنجه نماید و یا به آن 

امر نماید به حبس طویل محکوم می گردد. 
۲- اگ��ر متهم در نتیجه ش��کنجه به قتل 
برس��د، مرتکب به جزای پیش بینی شده قتل 

عمد در این قانون محکوم می شود. 
در ماده ۲۷۶ آمده اس��ت: ه��رگاه موظف 
خدم��ات عامه محکوم علیه را از جزای محکوم 
بها شدیدتر مجازات کند و یا به آن امر نماید و 
یا جزایی را بر وی تطبیق نماید که به آن حکم 
نشده باش��د، عالوه بر جزای حبس متوسط به 
طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم 

می گردد. 
ماده ۲۷8 مق��رر می دارد: ه��رگاه موظف 
خدمات عامه با اس��تفاده از صالحیت وظیفوی 
خود با شخص، طوری شدت و خشونت نماید 
که موجب آالم جسمی یا منافی آبرو و حیثیت 
او گردد، حسب احوال به حسبی که از دو سال 
بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار 

هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد. 

ضمناً افراد »موظ��ف خدمات عامه: که در 
م��واد فوق به کار رفته ب��ود، درماده 1۲ قانون 

جزای افغانستان در 4 بند معرفی شده است. 
در بن��د اول آن از »مام��وران و اجی��ران 
دولت و تصدی های دولتی« یاد ش��ده اس��ت. 
از نظر مقایس��ه مواد قانون جزای افغانستان با 
کنوانس��یون منع ش��کنجه می توان گفت: این 
مواد ب��ه پیروی از کنوانس��یون، در ماده ۲۷۵ 
شکنجه را جرم انگاری کرده است و لحن مواد 
۲۷۶ و ۲۷8 طوری اس��ت که می توان از آن ها 
به ترتیب جرم ان��گاری مجازات ها و رفتارهای 
ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده را استنباط 
نمود. به ویژه عبارت »طوری شدت و خشونت 
نماید که موجب آالم جس��می یا منافی آبرو و 
حیثیت او گردد« در جرم انگاری بد رفتاری با 

مظنونان و متهمان صراحت دارد.

نتیجه گیری
در پایان این نوش��تار، به نتایج ذیل دست 

می یابیم:
1-ش��کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های 
ظالمان��ه، غیرانس��انی یا تحقیرآمی��ز بر طبق 
کنوانس��یون 1984 ممنوع دانس��ته شده و از 
کش��ورهای عضو درخواست شده است که این 
اعمال مذموم را در قوانین داخلی خویش جرم 

بدانند.
۲- در اس��ناد بین الملل��ی راه های��ی برای 
پیش گیری از ش��کنجه بیان ش��ده اس��ت که 
کش��ورها باید به منظور محو شکنجه در قلمرو 

خویش، آن راهکارها را به کار بندند.
۳- ش��کنجه در قانون اساسی افغانستان و 
قوانین عادی ممنوع دانس��ته شده و در قانون 
ج��زا جرم دانس��ته ش��ده و ب��رای مرتکب آن 

مجازات های شدیدی پیش بینی شده است.
امید است که دولت افغانستان به مکلفیت 
خویش بر طبق مفاد کنوانسیون منع شکنجه 
عمل نموده و به منظور محو شکنجه در کشور، 
راه کاره��ای »پیش گی��ری از ش��کنجه« را که 
دراین نوش��تار توضیح داده ش��د، به کاربندد، 
هم چنین، مفاد قانون اساس��ی و قانون جزا در 
جرم انگاری ش��کنجه و مجازات فاعالن آن را 
ب��ا جدیت تطبیق نمای��د؛ تابتواند یک زندگی 
توام با کرامت انسانی را برای شهروندان خویش 

فراهم کند.  
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چکیده
علی رغم برداش��ت عموم��ی مبنی براین که 
وکال��ت دف��اع و مس��اعدت  حقوق��ی مفاهیم 
جدیدی در افغانس��تان است ولی این  مفاهیم 
از زم��ان ظاهرش��اه وجود داش��ته اس��ت. حق 
داش��تن وکیل مدافع ب��رای اولین ب��ار در قانون 
اساس��ی 19۶4 درج شده و اولین سند تقنینی 
پیرامون مساعدت  حقوقی در سال 19۶۵ وضع 
شده است. قوانین مشابه حاکم بر وکالت دفاع و 
مس��اعدت  حقوقی در سال های 19۷۲، 198۷، 
199۷ و 1999 تصویب شده است. وکالت دفاع 
در عمل یک حرفه کوچک بوده؛ این حرفه و نیز 
فراهم کردن خدمات مربوط به  مساعدت حقوقی 
به طور شدید از طرف قدرت های حاکمه کنترول 

می شده است. 
آش��نایی قبل��ی در م��ورد وکالی مدافع و 
مساعدت حقوقی احتماالً در رشد سریع این دو 
مفهوم در دوره پساطالبان افغانستان کمک کرده 
است. تعداد وکالی مدافع در ده سال اخیر پس 
ازسقوط طالبان تقریباً سی برابر افزایش یافته و 
این در حالی است که مساعدت حقوقی قبل از 
سال ۲۰۰1 به حد الزم وجود نداشته ولی حاال 
توسط س��ه صد نفر وکیل مدافع در ۳4 والیت 
افغانستان فراهم می ش��ود. عالوه بر آن، وکالی 
مدافع به دس��تاوردهای کم ولی پیشرفت های 

علی رغم برداشت عمومی 
مبنی براین که وکالت دفاع 
و مساعدت  حقوقی مفاهیم 

جدیدی در افغانستان 
است ولی این  مفاهیم از 

زمان ظاهرشاه وجود 
داشته است. حق داشتن 

وکیل مدافع برای اولین بار 
در قانون اساسی 1964 
درج شده و اولین سند 

تقنینی پیرامون مساعدت  
حقوقی در سال 1965 

وضع شده است. قوانین 
مشابه حاکم بر وکالت دفاع 

و مساعدت  حقوقی در 
سال های 1972، 1987، 1997 
و 1999 تصویب شده است. 
وکالت دفاع در عمل یک حرفه 
کوچک بوده؛ این حرفه و نیز 

فراهم کردن خدمات مربوط 
به  مساعدت حقوقی به طور 

شدید از طرف قدرت های 
حاکمه کنترول می شده است. 

مساعدت  حقوقی در 
افغانستان1)1(
تاریخچه، چالش ها و آینده
نوشته: ساره هان2
منبع: شبکه تحلیلگران افغانستان3
ترجمه: عصمت اهلل حیدری4

مهم��ی در م��ورد چگونگی رفتار نظ��ام عدالت 
جزایی با متهمان، نایل شده اند.

مساعدت  حقوقی به س��بب رشد سریعش، 
هم چنین درج »حق دسترسی به مساعدت های 
حقوقی« در قانون اساس��ی ۲۰۰4 افغانس��تان، 
دس��تخوِش تالش های اصالحگرایانه به رهبری 
کشورهای خارجی قرار گرفت. تالش هاییکه در 
سال ۲۰۰۷ به طور مشتاقانه آغاز شد، به یک طرح 
اولیه ناکام به رهبری خارجی ها و نهادسازی از باال 
به پایین تبدیل شد. تمویل کننده ها و مشاورین 
خارجی با همه طرف هایی که متأثر از اصالحات 
خواهند ش��د، مش��وره کافی انج��ام ندادند. در 
عوض، فرضیه اینگونه بود که بخشمساعدت های 
حقوقی دس��ت نخورده )موضوع تازه( اس��ت و 
اصالحات را با نهادهای ذی دخل چون مؤسسات 
فراهم کنن��ده مس��اعدت های حقوق��ی، وزارت 
عدلی��ه، نهاد نوتأس��یس »بُرد مس��اعدت های 
حقوقی« و خ��ود تمویل کننده ه��ای خارجی، 
ب��دون کدام مخالفت می توان  تطبیق کرد. این 
فرضیه س��بب ناکامی اصالحگرایان در شناخت 
این مسئله شد که سیاست گذاری آن ها موجب 
اخالل در ش��یوه موجود ب��رای توزیع قدرت در 
میان جامع��ه فراهم کننده مس��اعدت حقوقی 
می گردد و منازعه کنترول مساعدت  حقوقی را 
میان طرفداران مؤسسات غیر دولتی و باورمندان 

به توزیع مس��اعدت حقوقی توسط دولت، بیدار 
می کند.

بُ��رد مس��اعدت های حقوق��ی که توس��ط 
اصالحگرایان نطفه گذاری و بعداً توس��ط وزارت 
عدلی��ه اصالح ش��ده اس��ت،  به عن��وان نقطه 
مرکزی منازعه در مورد این که چه کس��ی باید 
کنت��رول فعالیت های مس��اعدت حقوقی را به 
دست داشته باش��د، تبدیل شده است. اگر قرار 
است دستاوردهای کوچک ولی واقعی مساعدان 
حقوقی از سال۲۰۰1 به  این  سو، ادامه یابد، تمام 
طرف های ذی دخل به شمول تمویل کننده ها باید 
به پرسش های اساسی درباره چگونگی پایداری 
مس��اعدت های حقوقی، در بعد مالی و سیاسی 

آن، پاسخ دهند.
 

مقدمه
در  حقوق��ی  مس��اعدت   خدم��ات  رش��د 
پرونده های جزایی در سراسر کشور نقطه روشنی 
در اصالحات عدلی ده سال اخیر افغانستان بوده 
اس��ت. میزان رشد مساعدت حقوقی، با معرفی 
»حق مشاوره حقوقی« برای متهمان بی بضاعت 
پرونده ه��ای جزایی در قانون اساس��ی، دو برابر 
شده و از طرف دیگر موجب آن شده تا مساعدت 
حقوقی به عنوان گزینه اساسی برای تالش های 
اصالحگرایانه به رهب��ری خارجی ها قرار گیرد. 
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گ��زارش در ص��دد ارائ��ه زمینه ه��ای تاریخی، 
سیاسی و حقوقی اصالحات مربوط به مساعدت 
حقوقی در پنج س��ال اخیر ب��وده و در ضمن به 
نقد رویکردهای از باال به پایین پرداخته اس��ت؛ 
رویکردهایی که در این اصالحات از آن استفاده 
به عمل آمده و موجب پیدایش مناقشه جدی در 

جامعه مساعدت حقوقی افغانستان شده است. 
الف: تعریف مساعدت حقوقی

مس��اعدت حقوقی، بر اساس تعریف مقرره 
مساعدت حقوقی موجود، مبّین دفاع از حقوق 
افراد بی بضاعت در هم��ه مراحل تعقیب عدلی 
پرونده های جزایی و نی��ز دفاع از حقوق زنان و 
اطفال بی بضاعت در پرونده های مدنی است.۵ به 
هر حال، این مقاله بر اساس سه دلیل ذیل فقط 

به بررسی موضوعات حقوق جزایی می پردازد: 
1. الزامیت ارائه مساعدت حقوقی برای افراد 
بی بضاعت مبتنی بر قانون اساسی افغانستان،تنها 

در پرونده های جزایی پیش بینی شده است.
۲. الزامیت مذکور در قانون اساسی به عنوان 
توجیه سهم گیری جامعه بین المللی در اصالحات 
مربوط به مساعدت حقوقی، استفاده شده است. 
۳. بیشترین مس��اعدت حقوقی فراهم شده 
در افغانستان مربوط به پرونده های جزایی بوده 

است.
قابل یادآوری اس��ت که تعداد محدودی از 
مؤسس��ات، مس��اعدت حقوقی را در موضوعات 
مدنی و خانوادگی، به طور اختصاصی یا در کنار 
مساعدت حقوقی برای پرونده های جزایی، فراهم 

می کنند.۶
ب: روش تحقیق

ای��ن مقاله بین ماه های جوالی  و دس��امبر 
۲۰11 پژوهش و تدوین ش��ده و شامل بررسی 
کتابخانه ای، تحلیل حقوقی و مصاحبه ها می باشد. 
بررسی کتابخانه ای شامل بررسی مقاالت علمی، 
پایان نامه های چاپ نش��ده دوره های کارشناسی 
ارشد و دکترا، پالیسی ها، اسناد پروژه ها و گزارش 
پروژه ه��ای مرتبط با حاکمی��ت قانون، وکالی 
مدافع و مساعدت حقوقی در افغانستان می باشد. 
تجزیه و تحلیل حقوقی ش��امل بررس��ی تمام 
قوانین ذی ربط افغانستان مدرن بوده و با اولین 
قانون اساسی که توس��ط امان اهلل خان در سال 
19۲۳ تصویب شد، آغاز می شود. به دلیل نبود 
مجموعه کامل قوانین سابق و فعلی افغانستان، 
به ویژه مجموعه ای که در دس��ترس خارجی ها 
قرار دارد، بررس��ی های حقوقی می تواند با خطر 
عدم دسترسی به قانون مرتبط مواجه باشد. روی 
هم رفته، بررس��ی کتابخانه ای نشان می دهد که 
اولین منبع مدرن نوشته  شده مربوط به وکالی 
مدافع افغانس��تان در قانون اساسی 19۶4 زمان 
ظاهرشاه است و اولین قانون تحت عنوان »قانون 
راجع به تنظیم امور مدافعین« به موضوع حرفه 
وکالت دفاع پرداخته است که به تاریخ ۲9 جنوری  

19۶۵ نافذ ش��د.۷ تحلیل های صورت گرفته در 
این مقاله بر اساس ترجمه انگلیسی قوانین انجام 
یافته است. به همین دلیل فقط قوانین، مقررات 
و یا بخش هایی از آن ها مورد استفاده قرار گرفته 
است که ترجمه انگلیسی آن موجود بوده است. 
به صورت واضح س��ه قانون و دو فرمان تقنینی 
در زمینه پژوهش این مقاله به زبان انگلیس��ی 

ترجمه شده است. 
برای این پژوه��ش ۲4 نفر خارجی و افغان 
به شمول مس��اعدین حقوقی افغان، نمایندگان 
ریاس��ت مس��اعدت های حقوقی وزارت عدلیه، 
مش��اوران تکنیک��ی خارجی فعلی و س��ابق  و 
نمایندگان تمویل کننده های خارجی دخیل  با 
مساعدت حقوقی، مورد مصاحبه قرار گرفته اند 
ول��ی ب��ا دریافت کننده هایمس��اعدت حقوقی 
مصاحبه صورت نگرفته است. هرچند وضعیتی 
که مس��اعدین حقوقی ب��ا آن مواجه اند از یک 
والیت تا والیت دیگر متفاوت اس��ت ولی ابتکار 
اصالح مس��اعدت حقوقی در کاب��ل، جایی که 
فراهم کننده مس��اعدت  بزرگترین مؤسس��ات 
حقوق��ی در آن موقعی��ت دارد، متمرکز ش��ده 
است. بنابراین، بخش اعظم مصاحبه ها در آنجا 
صورت گرفته و مصاحبه ها یا به زبان انگلیسی یا 
هم��راه  با ترجمه دری و به طور انفرادی صورت 
گرفته اس��ت. مصاحبه ش��ونده ها اتفاقاً بیش از 
یک بار مورد مصاحبه قرار گرفته یا پرسش های 
پی گیرانه از طریق ایمیل یا تلفون پرسیده شده 
و صحبت های اکثریت مصاحبه ش��ونده ها ثبت 
شده است. برای جلوگیری از تصادم های منفی 
احتمالی در جامعه کوچک مس��اعدت حقوقی، 
از ذکر نام ها خودداری ش��ده است. انجام چنین 
امری موجب کاهش اهمیت این تحلیل نخواهد 

شد. 

مبحث اول: زمینه  تاریخی؛ وکالت دفاع 
و مساعدت  حقوقی از ظاهرشاه تا طالبان

گفتار اول: قوانین سابق ناظِم وکالت دفاع 
و مساعدت  حقوقی

به طور ش��گفت انگیزی، افغانستان تاریخچه 
گهرب��اری در زمین��ه قواعد حقوق��ی راجع  به 
وکالت دفاع و مس��اعدت  حقوقی دارد که قدمت 
آن به دوره ظاهرش��اه بر میگردد. این امر موجب 
آن شده اس��ت که تالش های متأخِر مرتبط به 
اصالح مساعدت حقوقی، مورد توجه قرار گیرد.

قانون اساس��ی ظاهرش��اه که در اول اکتوبر 
19۶4 وضع شد، اولین قانون اساسی افغانستان 
اس��ت که »حق داش��تن وکیل مدافع« را برای 
متهمان پرونده های جزایی به رسمیت شناخته 
اس��ت.8 پس از مدت کوتاه��ی که قانون 19۶۵ 
وضع ش��د، این قانون معیار تنظیم امور وکالی 
مدافع و توزیع مساعدت حقوقی را برای بیش از 

4۰ سال تعیین کرد.

قانون 19۶۵، وکالت دفاع را به عنوان حرفه 
متفاوت در نظام حقوقی افغانس��تان شناخته و 
کارمندان خدمات ملکی به ش��مول سارنوال ها، 
قضات و س��ایر کارمندان دولت از اشتغال به آن 
ممنوع بوده مگر این که واجد ش��رایط شناخته 
می ش��دند )ماده 8(. قانون 19۶۵، کمیته ای را 
به نام »کمیته مرکزی وکالی  مدافع« در وزارت 
عدلیه تأسیس کرد که متشکل از پنج  نفر عضو؛ 
مرکب از چهار عضو کارکنان تعیین شده دولت 
و یک نف��ر وکیل مدافع منتخب ش��خص وزیر 
عدلی��ه بود )م��اده 4(. کمیت��ه مرکزی وکالی 
مدافع مس��ئول اقدامات تأدیبی الزم و ضروری 
علیه وکالی مدافع بود و با وجود آن )مواد 4۲-
4۶( هرگاه وکالی مدافع با حکم تأدیبی کمیته 
مرکزی قناعت نداشتند، می توانستند مستقیماً 
نزد وزیر عدلیه استیناف خواهی کنند. هم چنین، 
قان��ون 19۶۵ اولی��ن مرجع قانونی مس��اعدت  
حقوقی را ایجاد ک��رد. درحالی که قانون مذکور 
حقی برای »مس��اعدت  حقوقی« را ایجاد نکرد 
ولی وزارت عدلیه را مکلف کرد که بودجه ای را 
ب��ه این منظور تخصیص دهد و همزمان با ارائه 
مس��اعدت حقوقی توسط وزارت عدلیه، کمیته 
مرکزی وکالی مدافع شدیداً کنترول شده توسط 
دولت، صالحیت توزیع این خدمات را به عهده 

داشت. ماده 11 چنین صراحت دارد:
در بودجه وزارت عدلیه مبلغی جهت اعانت 

به موکلین بی بضاعت تخصیص داده می شود.
وزی��ر عدلیه صالحیت دارد توس��ط کمیته 
مرکزی مدافعین، چنین اش��خاص را تشخیص 

دهد. 
قاب��ل تذکر اس��ت که ای��ن قان��ون مبّین 
دسترسی به مساعدت حقوقی بین پرونده های 

جزایی و مدنی تفکیک قایل نشده است. 
ظاهرش��اه قانون جدیدی مربوط به وکالی 
مدافع را در س��ال 19۷۲ یعنی فقط کمی قبل 
از پایان پادش��اهی اش نش��ر کرد. قانون تنظیم 
ام��ور وکالی مداف��ع )قان��ون 19۷۲( در خیلی 
موارد با قانون 19۶۵ مشابه ولی حاوی تغییرات 
مح��دودی بود. ب��رای وکالی مدافع چوکی های 
بیش��تری در کمیته مرکزی وکالی مدافع داده 
ش��د که آن ها از طرف همتایان ش��ان )وکالی 
مدافع( انتخاب می ش��دند که این امر توازنی را 
میان اعضای دولتی و وکالی مدافع، در کمیته 
تأمین می کرد.9 هم چنین ساختار پیشبینی شده 
در قان��ون 19۶۵ در زمین��ه دسترس��ی ب��ه 
مس��اعدت های حقوقی، ق��درت تصمیم گیری 
درباره توزیع مس��اعدت های حقوقی را از وزارت 
عدلیه و کمیته مرکزی وکالی مدافع، به قاضی 
و سارنوال صالح انتقال داده بود و این امر بستگی 
به آن داش��ت که ماهیت پرونده جزایی اس��ت 
یا مدنی. م��اده 1۰ قانون 19۷۲چنین صراحت 

دارد:
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ه��رگاه متهم ی��ا طرف دع��وی بی بضاعت 
باشد، برای او به ترتیب آتی وکیل مدافع تعیین 

می شود:
1. قاضی محکمه ای که دعوی در آن مطرح 
می گ��ردد در قضای��ای جزایی به درخواس��ت 
شخص و پیشنهاد سارنوال و در قضایای حقوقی 
به درخواست شخص و تثبیت خود، وکیل مدافع 
اش��خاص بی بضاعت را از جمل��ه وکالی دارای 

جوازنامه تعیین می کند.
...... .۲

۳. حق الزحمه وکالی مذکور از بودجه دولت 
پرداخته می ش��ود و اندازه آن توس��ط مقررات 

تعیین می شود.1۰
قانون 19۷۲ در چهار رژیم پی درپی فقط در 
اوراق کت��اب باقی ماند تا هنگامیکه در فبروری 
198۷ در اوایل حکومت داکتر نجیب اهلل رسماً 
لغو ش��د و جای خود را به قانون وکالی مدافع 
198۷ داد.11 ای��ن قانون نی��ز مانند دو قانون 
قبلی، کارکن��ان خدمات ملکی )دولت��ی( را از 
دریافت ج��واز وکالت دفاع من��ع کرد)ماده 1۳ 
فق��ره ۳(. هم چنین، قانون 19۷۲ اولین انجمن 
وکالی مداف��ع دارای ش��خصیت حقوقی )ماده 
4 فق��ره ۵( و هیئ��ت اجرایی��ه منتخب مجمع 
عمومی وکالی مدافع را تأسیس کرد )ماده ۷(. 
اما انجمن وکالی مدافع فاقد استقالل واقعی و 
شبیه کمیته وکالی مدافع بود که توسط قوانین 
19۶۵و 19۷۲ تأسیس شده بود. اعضای انجمن 
وکالی مداف��ع باید به رهکردها و مش��وره های 
روش��مند وزارت عدلیه توج��ه می کردند )ماده 
1۶ فق��ره ۲( و مجمع عمومی می توانس��ت به 
اساس پیشنهاد وزارت عدلیه برگزار شد. وزارت 
عدلیه مسئولیت »رهبری عمومی انجمن وکالی 
مدافع« را نزد خویش حفظ کرد )ماده ۳4 فقره 
1( وفهرست طویلی از وظایف را یکجا با رهبری 
عمومی انجمن وکالی مدافع به شمول نظارت بر 
اطاعت وکالی مدافع از قانون )ماده ۳4 فقره 4( 
انجام داد. درنهایت، استقاللیت باقی مانده انجمن 
وکالی مدافع توس��ط ماده ۳۵ این قانون از بین 
رفت، به خاطری که برای وزارت عدلیه صالحیت 

رد یا وتو را چنین فراهم کرده است: 
در ص��ورت عدم مطابق��ت تصامیم مجمع 
عموم��ی و یا مصوب��ات کمیس��یون اجرائیوی 
انجمن وکالی مدافع با قوانین نافذ، وزارت عدلیه 
جمهوری دموکراتیک افغانس��تان از تطبیق آن 
جلوگی��ری به عمل آورده و موضوع را به مجمع 
عمومی ویا کمیس��یون اجرائیوی انجمن برای 

بررسی مجدد راجع می سازد.
قان��ون 198۷ نیزدسترس��ی به مس��اعدت 
حقوقی را احتوا کرد ولی دوباره این مسئله را که 
کی باید مساعدت حقوقی را فراهم کند، دگرگون 
کرد. به اساس فقره1 ماده ۲۳ این قانون، محاکم 
می توانس��تند که مس��اعدت حقوقی را فقط در 

پرونده��ای جزایی اعطا نماین��د )مخالف قانون 
19۷۲ که مساعدت حقوقی را در قضایای جزایی 
و مدنی تجویز کرده بود( ولی کمیته اجرائیوی 
انجمن وکالی مدافع یا رئیس دفتر ساحوی آن 
می توانستکه مساعدت حقوقی را در پرونده های 
جزایی و مدنی فراهم کند. در نهایت امر، وزارت 
عدلیه ت��ا آن وقت هم نفوذ خود را حفظ کرد تا 
یکجا با رهبری عموم��ی انجمن وکالی مدافع، 
طرزالعمل های فراهم آوری مساعدت حقوقی را 

تعیین کند )جزء ۲، فقره 4، ماده ۳4(. 
این قانون به لحاظ مسلکی تا زمان حکومت 
پرهرج ومرج مجاهدین نافذ بود و ده س��ال پس 
از انفاذ آن به تاریخ ۲۲ دس��امبر 199۷، طالبان 
قانون وکالی مدافعرا تصوی��ب کرد.1۲ کارکنان 
خدم��ات ملک��ی مانند قض��ات، س��ارنوال ها و 
کارمندان دولت مانند گذش��ته واجد ش��رایط 
اش��تغال به حرفه وکالت دف��اع نبود )ماده ۷( و 
وزارت عدلی��ه کنترول نهای��ی خویش  بر حرفه 
وکال��ت دفاع را حفظ ک��رد. صالحیت تنظیم و 
رهبری امور مربوط ب��ه وکالی مدافع به وزارت 
عدلیه تفویض شد )ماده ۳( و این وزارت مسئول 
ارائ��ه جوازنام��ه برای وکالی مداف��ع بود )فقره 
1 م��اده 8(. طب��ق این قان��ون، انجمن مرکزی 
وکالی مدافع در چوکات وزارت عدلیه طوری که 
در  قوانین 19۶۵ و 19۷۲ نیز پیش��بینی شده 
بود  نهادی متش��کل از 11 نفر کارمند خدمات 
ملکی و پنج نفر سابقه دارترین وکالی مدافع به 
انتخاب شخص وزیر بود )ماده 18(. این انجمن 
مرکزی در میان س��ایر وظایف، مسئول تأدیب 
وکالی مدافع بود و در این قانون حکمی درباره 

مساعدت حقوقی وجود نداشت. 
حدود یک س��ال پس از انفاذ قانون 199۷، 
مال عم��ر فرمانی به تاریخ ۶ نومبر 1998 صادر 
کرد و این فرمان مبّین آن بود که »قانون مذکور 
در پایتخت و مراکز والیات به نحوی که قرار بود 
تطبیق شود، تطبیق نشد«.1۳ احتماالً طالبان 
برای تصریح مجدد عالقه خویش برای پیروی از 
قانون 199۷، به تاریخ ۳۰ جوالی  1999 قانون 
دومی را درب��اره وکالی مدافع تصویب کرد که 

تقریباً همانند قانون 199۷ بود.14

گفت�ار دوم: از قانون تا واقعیت؛ وکالت 
دفاع و مساعدت حقوقی پیش از 2001

ال�ف: تخمی�ن تع�داد وکالی مداف�ع 
افغانستان پیش از 2001

هرچند مس��ایل مربوط به وکالی مدافع در 
طول س��ال ها به طور جدی تنظیم ش��ده است. 
درباره ش��مار  وکالی مدافع اگر نتوان گفت که 
هیچ نبوده ولی می توان گفت   پایین بوده است. 
یک��ی از معین های اس��بق وزارت عدلیه که در 
دوران خدمت خوی��ش، در مراحل مختلفی به 
عنوان قاضی، س��ارنوال و وکیل مدافع کار کرده 

است، می گوید، هنگامی  که وی به عنوان قاضی 
در زمان حکومت ظاهرش��اه کار می کرد، تعداد 
وکالی مدافع در سراسر کابل شاید بیشتر از ده 
نفر نبود. در مقابل، یکی از نویسنده ها در نوشته 
198۰ خویش تعداد ُکلِّ وکالی مدافع افغانستان 
در زمان حکومت داوود خان یعنی از سال 19۷۳ 
تا انقالب ثور را به 1۶۲ نفر تخمین کرده اس��ت 

که  در کابل و هرات متمرکز بوده اند.1۵
یک��ی دیگ��ر از وکالی مدافع ک��ه به گفته 
خودش تقریباً 4۰ س��ال به عنوان وکیل مدافع 
کار ک��رده اس��ت، تعداد وکالی مدافع سراس��ر 
افغانستان را در دوران کمونیست ها۳۰۰ تا 4۰۰ 
نف��ر و در دوران مجاهدی��ن ۳8۰ ت��ا 4۰۰ نفر 

تخمین کرده است.1۶
وضعیتی  که در آن رقم  وکالی مدافع در زمان 
کمونیست ها و مجاهدین رشد کرد، نشان دهنده 
این اس��ت که وکالت دفاع نوعاً به عنوان حرفه 
حقوقی بدیل در صورت عدم موجودیت وظیفه 
دولتی، نگریس��ته می ش��د. بر اس��اس یکی از 
مناب��ع، حکومت کمونیس��تی تع��داد زیادی از 
حقوقدان��ان کارمند دولت را ک��ه آموزش های 
مذهبی داش��تند، به طور اجب��اری اخراج کرد و 
این حقوقدانان اخراجی وکیل مدافع ش��دند و 
به این وس��یله تعداد وکالی مدافع در این زمان  
افزایش یافت.1۷ برمبنای همان منبع؛ حکومت 
مجاهدین نیز به طور مشابه قضات و سارنوال های 
که مجاهدین نس��بت به آنها بی اعتماد بودند و 
کس��انی که در زمان کمونیست ها تعیین شده 
بودند، را اخ��راج و این امر رقم وکالی مدافع را 

دوباره بزرگ کرد.18
درحالی که تخمین زدن تعداد وکالی مدافع 
در رژیم طالبان مشکل است ولی احتماالً تعداد 
آنان نس��بت به تع��داد محدود س��ال های قبل 
کاه��ش یافته بود. یکی از منابع تع��داد آنان را 
1۰۰ نفر و منبعی دیگر ۲۰۰ نفر تخمین کرده 
ولی بازهم اکثریت در کابل مس��تقر بوده اند. با 
این همه، یک منبع که در زمان طالبان به حیث 
وکیل مدافع کار کرده است می گوید که طالبان 
نق��ش وکالی مداف��ع را در نظ��ام عدلی جدی 
گرفتند و به وکالی مدافع اجازه دادند تا در این 
دوران فعاالنه کار کنند. دلیل مسئله فوق یکی 
از قواعد فقه حنفی، »برای متهمانی  که اتهامات 
علیه خود را نمی دانند وکیل مدافع فراهم شده 

می تواند«، بود.
ب: توزیع مساعدت حقوقی پیش از ۲۰۰1

طوری که در افغانس��تان »عدم وفق قانون و 
عمل« معمول اس��ت؛ وقتی ب��ه موضوع وکالت 
دفاع و مساعدت حقوقی وارد می شویم، قانون و 
عمل مترادف همدیگر نبوده اند. یک منبع اظهار 
ک��رد که تذکر از مس��اعدت حقوق��ی در قانون 
19۶۵ بیشتر جنبه سیاسی برای نمایش مردمی 
)دموکراتیک( شدن افغانستان داشت و در عمل 
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مساعدت حقوقی واقعاً وجود نداشت.19
مس��اعدت حقوقی ب��رای اولین ب��ار به طور 
غیرمنظم در زمان کمونیس��ت ها قابل دسترس 
شد اما بر اساس ساختار های از قبل تعیین شده 
توس��ط قانون، فراهم نمی ش��د و بیشتر توسط 
قضات و سایر اشخاص نزدیک به دولت بر مبنای 
روابط ش��خصی به عنوان »مرحمت شخصی« 
برای مته��م توزیع می ش��د. وکالی مدافع مزد 
ارائه مس��اعدت حقوقی درخواست شده توسط 
دول��ت رابه ن��درت دریافت یا ش��اید هم هرگز 
دریاف��ت نکرده باش��ند.۲۰ بر اس��اس گفته یک 
منبع، س��فارش فراهم آوری مس��اعدت حقوقی 
به وکیل مدافع از طری��ق وزارت عدلیه می آمد 
و آن هم بدون درنظرداشت احکام قانون. اکنون 
ک��ه منبع به یاد می آورد؛ وزارت عدلیه در زمان 
کمونیس��ت ها ترجیح می داد تا از طریق تلفون 
س��فارش فراهم آوری مس��اعدت حقوقی برای 
شخص معّین را به وکیل مدافع ارائه کنند و در 
زمان مجاهدین و طالبان این امر از طریق ارسال 
نامه انجام می شد. این وکیل مدافع بعضی اوقات 
مزد کار خویش را از دولت دریافت می کرد ولی 

حکومت مجاهدین هرگز مزد او را را نپرداخت.
هرچند در قوانی��ن طالبان حکمی در مورد 
مس��اعدت حقوقی وجود نداشت ولی مساعدت 
حقوقی گه گاه در چوکات میکانیزم های مشابه 
قابل دسترس بود. به طور مثال یک وکیل مدافع 
گفت که او در دوران طالبان باید از شخصی یک 

یا دو بار به طور رایگان وکالت می کرد.

مبحث دوم: دهه اخیر؛ وکالی مدافع و 
مساعدت حقوقی در 2001

گفت�ار اول: افزای�ش وکالی مداف�ع و 
مساعدین حقوقی

از س��قوط طالب��ان در دس��امبر ۲۰۰1 ت��ا 
تقریباً اواخر ۲۰۰۲ س��اختار های ضعیف قبلی 
که از طریق آن مس��اعدت های حقوقی در زمان 
طالبان فراهم می شد، کاماًل متالشی شد. در این 
دوره، شخص متهم یا باید وکیل مدافع شخصی 
استخدام می کرد یا خودش از خود دفاع می کرد 
و این هم ممکن بود که یکی از اعضای خانواده 
متهم، از وی وکالت دفاع می کرد. هم چنین تعداد 
وکالی مدافع محدود بود. یک وکیل مدافع بیان 
کرد که وقتی او در اواخر ۲۰۰۲ یا اوایل ۲۰۰۳ 
برای ثبت نام به وزارت عدلیه مراجعه کرد، فقط 
4۰ نفر به عنوان وکیل مدافع ثبت  شده بود؛ به 
شمول کسانی که او می دانست فوت شده بودند یا 
در خارج از کشور زندگی می کردند ولی احتماالً 
وکالی مدافع ثبت نشده نیز برای استخدام وجود 

داشت.
فقط پنج س��ال بعد، در سال ۲۰۰۷ حدود 
۳۰۰ نف��ر وکیل مداف��ع در وزارت عدلیه ثبت 
ش��ده بودند.۲1 مؤسس��ات غیردولتی سهمی را 

برای فراهم آوری مس��اعدت حقوقی اختصاص 
دادند که اولین مؤسسه در اواخر ۲۰۰۲ و اوایل 
۲۰۰۳ آغاز به کار کرد. این مؤسسه از میان۳۰۰ 
تن وکیل مدافع، 19۰ تن آن را اس��تخدام کرد 
که از می��ان 19۰ تن مذک��ور، 1۶1 تن آن در 
بخش حقوق جزا )قضایای جزایی( کار می کردند 
و این مؤسس��ه در 18 والیات افغانستان حضور 

داشت.۲۲
عالوه برآن، اس��تره محکمه برنامه مساعدت 
حقوقی خود را با استخدام 19 تن وکیل مدافع 
ب��رای فراهم آوری مس��اعدت حقوقی عمدتاً در 

کابل آغاز کرد.۲۳
در اوایل ۲۰1۲ انجمن مستقل وکالی مدافع 
اداره خودانتظامی که در سال ۲۰۰8 تأسیس شد 
تعداد وکالی مدافع به شمول وکالی مدافع آزاد، 
مس��اعدین حقوقی مؤسسات و وظیفه دارانی که 
عماًل کار وکالت نمی کنند را 1۲۵۰ نفر محاسبه 
کرد.۲4 فعاًل تقریباً ۳۰۰ نفر مساعدین حقوقی در 
۳4 والیت افغانستان کار می کنند که 181 نفر 
آن توسط پنج مؤسسه بزرگ فعال در افغانستان، 
در ۳4 والیات استخدام شده و ۶9 نفر آن توسط 
دولت در ریاست عمومی مساعدت های حقوقی 
وزارت عدلیه در 1۶ والیات اس��تخدام ش��ده اند 
که ۳۲ نفر آن توسط بانک جهانی تمویل شده 
ولی در چوکات ریاس��ت عمومی مساعدت های 
حقوقی در ۵ والیت کار می کنند.۲۵ یک تعدادی 
از این مساعدین حقوقی برای یکی از »مؤسسات 
فراهم کننده مس��اعدت های حقوقی« کوچک و 
تک دفتر، کار می کنند. در حال حاضر، مساعدین 
حقوق��ی در والیات کابل و هرات و بلخ متمرکز 
شده و در حال قدم گذاشتن به مکان های دومی 
و س��ومی اند. البته این رقم  ب��ه علت افزایش و 
کاهش پروژه های تمویلی در حال نوسان است 
و وزارت عدلیه و بانک جهانی در آینده نزدیک، 
پالن هایی برای افزایش تعداد وکالی مدافع در 
ریاس��ت عمومی مس��اعدت های حقوقی دارند. 
اگرچه شمار مشخص وکالی مدافع و مساعدین 
حقوقی ثبت شده فعلی نسبتاً کم است ولی رشد 
مس��تمر دهه اخیر مؤثر اس��ت. در حال حاضر 
تعداد وکالی مدافع ثبت ش��ده حدود سی برابِر 
تعداد وکالی مدافع در یک سال پس از طالبان 
اس��ت. تنها در پنج س��ال اخیر، تع��داد وکالی 
ثبت ش��ده چهار برابر افزایش یافته، تعداد آنانی 
ک��ه به طور اختصاصی در فراه��م آوری خدمات 
مس��اعدت حقوقی کار می کنند دوسوم افزایش 
یافته و مساعدت حقوقی فعاًل در موقعیت های 
دو برابر تعداد والیات افغانس��تان قابل دسترس 
اس��ت. تعداد وکالی مدافع در مقایسه با تعداد 
پیش از س��ال ۲۰۰1، رش��د اخیر بسیار مؤثر و 

قابل  مالحظه است. 

گفت�ار دوم: راه یابی اجب�اری؛ پذیرش 
وکالی مدافع در نظام عدالت جزایی

طوری که تعداد وکالی مدافع پس از س��ال 
۲۰۰1 افزایش یافت، نقشی را که وکالی مدافع 
در نظام عدالت جزایی بازی می کردند نیز توسعه 
یافته و منجر به ارائه معیارهای پاسخگویی شد که 
چگونه پولیس، سارنوال و قاضی از صالحیت های 

قانونی استفاده کنند.
در اوایل، پس از سقوط رژیم طالبان، وکالی 
مدافع در نظام عدالت جزایی مانند مهمان های 
ناخوانده بوده و اجازه نداشتند تا در تمام مراحل 
تحقیق و محاکمه شرکت کنند. یکی از وکالی 
مدافع که از س��ال ۲۰۰4 به این س��و با یکی از 
مؤسس��ات فراهم کننده مس��اعدت حقوقی کار 
می ک��رد، گفت که او در ابتداء اجازه نداش��ت تا 
در تحقیقات مراحل پولیس و سارنوالی شرکت 
کند. ب��ه خاطری ک��ه، او و همکارانش از تاریخ 
جلسات محاکمه مطلع نمی شدند، او گفت : »ما 
همیشه در تالش معلوم کردن این بودیم که چه 
وقت جلسات محاکمه قضایای ما دایر می گردد« 
و یگان��ه راه ب��رای چنی��ن امری، ق��دم زدن در 
دهلیزهای محاکم کابل بود تا مطمئن می شدند 
که موکالن شان در اطاق جلسه محاکمه نیست. 
او عالوه کرد که اتفاقاً تعدادی از جلسات محاکمه 
را به نس��بت عدم  اطالع یابی از تاریخ تدویر آن، 
بس��ادگی از دس��ت داد. اگر او حض��ور خود در 
جریان جلسه محاکمه موکلش را تنظیم می کرد، 
قاضی برایش فقط اجازه خواندن دفاعیه را می داد 
و اجازه نداش��ت که اس��تدالل اضافی می کرد تا 
محاکمه باز یا پهن می شد. وکالی مدافع بعضی 
اوقات حتی قادر به خواندن دفاعیه مرتبه خویش 
نبودند، باید دفاعیه خود را قبل از جلسه قضایی 
تقدی��م می کردند و اجازه ورود به اطاق محکمه 
)جلسه قضایی( را نداشتند. یکی از وکالی مدافع 
گفت که در چنین مواردی، س��ارنوال دفاعیه او 
را در جلسه قضایی به خوانش می گرفت و یکی 
دیگر از وکالی مدافع گفت: »سارنوال ها از آمدن 

وکالی مدافع به محکمه ناخشنود می شدند« 
یک��ی از وکالی مدافع ک��ه کار وکالت را در 
س��ال ۲۰۰4 آغاز کرد، گفت که او در آغاز یک 
وکیل مدافع کاغذکار بود  کس��ی که فقط برای 
موکلش دفاعیه ای در پاس��خ ب��ه صورت دعوی 
سارنوال می نوشت  و هرگز در محکمه ظاهر نشده 
و حتی با موکالنش صحبت نکرده است. او گفت: 
»این ط��ور رایج بود که دفاعی��ه را برای خانواده 
متهم بدهم یا بعضی اوقات خودم به محکمه ببرم. 
من بعداً در م��ورد نتایج قضیه معموالً از طریق 
کسی از خانواده متهم باخبر می شدم و آن فقط 
در صورتی بود که یک طرف یا طرِف دیگر قضیه 

استیناف خواه شده بود.« 
پس از آن، او در یکی از مؤسسات فراهم کننده 
مساعدت های حقوقی در سال ۲۰۰۶ استخدام 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره پنجم | اسد 1396

ش��د و برنامه آموزشی مشخصی پیرامون این که 
»چگونه در تمام مراحل عدالت جزایی اشتراک 
کرد؟« را دریافت کرد که این امر موجب هرچه 
بیش��تر فعال ش��دن وی در راس��تای دف��اع از 
موکالنش ش��د. هنوزهم حتی پس از آغاز کار با 
مؤسسه فراهم کننده مساعدت های حقوقی، لزوماً 
اجازه نداشت که دوسیه تعقیب عمومی)سارنوالی( 

را قبل از محاکمه ببیند. 
وکالی مدافع��ی که ب��ه خاطر ای��ن مقاله 
م��ورد مصاحبه قرار گرفتند، گفتند که وضعیت 
روز به روز در حال بهبود است و یکی از آنها چنین 

بیان کرد: 
»در اوای��ل مواجهه ای بودن، خ��وب نبود و 
خ��وب بود که با دلربای��ی، راه خود را به محاکم 
باز  کرد. وکالی مدافع مؤفق، برای قضات محترم 
بود و آهسته کار می کردند. هیچ وسیله  جادویی 
برای این مشکالت وجود نداشت و این امر به کار 
سخت نیاز داشت و پیش��رفت ُکند بود. شرایط 
بنابر دالیل مختلفی چون؛ اعضای جامعه حقوقی، 
اش��تراک در کارگاه های آموزشی � این که قانون 
چگونه باید قانون تطبیق ش��ود� را آغاز کردند، 
وکالی مدافع کارمند در مؤسسات، مباحثه های 
جدید حقوقی را به رهنمایی مشاورین تکنیکی 
خارج��ی پدی��د آوردند و جامع��ه بین المللی بر 
نهاد های عدلی فش��ار وارد کرد تا تغییر نمایند، 

آغاز به تغییر کرد.«۲۶
از مؤسس��ات  یک��ی  بین الملل��ی  مش��اور 
فراهم کننده مس��اعدت حقوقی اش��اره کرد که 
رهکرد های تکنیکی ارائه ش��ده توسط مشاورین 
خارج��ی برای مس��اعدین حقوقی مؤسس��ات، 
تأثیر فزاین��ده ای بر جامع��ه وکالی مدافع آزاد 
داشت، پس از آنکه تعدادی از وکالی مدافع قباًل 
استخدام ش��ده توسط مؤسسات، به کارهای آزاد 
)ش��خصی( رو آوردند؛ مهارت ه��ای خویش را با 

یکدیگر شریک کردند. 
یکی دیگر از وکالی مدافع این تغییر تدریجی 
را به این حقیقت نسبت داد که »قضات کیفیت 
کار ما را تش��خیص دادند« و هم چنین به علت 
ارس��ال مکتوب��ی از طرف اس��تره محکمه برای 
محاکم تحتانی با تصریح اینکه جلسات محاکمه 
بدون حضور وکیل مدافع  نمی تواند برگزار شود. 

امروز، اشتراک وکالی مدافع در فرایند عدالت 
جزایی نس��بت به اوایل دوره پساطالبان، بیشتر 
مقبولیت دارد. به گفته یک��ی از وکالی مدافع، 
حاال اش��تراک در مراحل تحقیقی یک مس��ئله 
بس��یار معمول اس��ت. هم چنین مسئله حضور 
وکیل مدافع در جلس��ه محاکمه در بسیاری از 

والیات و محاکم، دیگر بحث برانگیز نیست. 
حتی بعض��ی اوقات خود قض��ات از وکالی 
مدافع درخواست می کنند که در جلسه قضایی 
حاضر شوند یا موکالن وکالی مدافع را در آِخرین 
دقیقه مجبور خواهند کرد تا وکیل مدافع متهم 

قبل از تداوم جلس��ه قضایی، برای وکالت حاضر 
باش��د عملی که بیشتر از یک مساعد حقوقی از 

آن شکایت کرده است.
ب��رای وکالی مدافع به طور فزاین��ده اجازه 
اشتراک در جلسات قضایی البته فراتر از خواندن 
دفاعیه محض، داده شدولی بعضی وکالی مدافع 
از عدم توجه یکسان قاضی به استدالل های آنها و 

پولیس یا سارنوال شکایت کردند. 
طوری که در باال تذکر رفت، طبیعت پیشرفت 
در ده سال گذشته معتدل بوده و بر اساس والیت، 
قاضی، محکمه و نهاد تحقیق کننده فرق می کند. 
به طور مثال، ریاست عمومی امنیت ملی در برابر 
پیشرفت ها قسمیکه در جاهای دیگر انجام شده، 
مقاومت کرده است. مأموریت کمک ملل متحد 
برای افغانستان )یوناما( اخیراً گزارش داده است 
ک��ه وکالی مدافع به طور عموم نتوانس��ته اند به 
موکالن شان که توس��ط ریاست عمومی امنیت 
ملی نگهداری می شوند دسترسی داشته باشند: 

»تقریباً تم��ام وکالی مدافع به یوناما اطالع 
دادن��د که آنها به تأسیس��ات ریاس��ت عمومی 
امنیت ملی دسترسی محدود داشتند، طوری که 
مسئولین ریاست امنیت ملی از دسترسی ایشان 
به توقیفی ها جلوگیری می کردند. در بس��یاری 
موارد، مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی تأیید 
کرده اند که آنها قصداً دسترسی وکالی مدافع را 
به خاطر ت��رس از تأثیرگذاری آنها بر توقیفی ها 
و ایج��اد مان��ع در تحقیق آن ریاس��ت،محدود 
می کنند.«۲۷ به طور غیرش��گفت آور، طور مثال 
ریاست عمومی امنیت ملی اجازه اشتراک وکالی 
مداف��ع در مراحل اولیه تحقی��ق را رد می کند و 
هیچگونه افشاگری قبل از محاکمه را )برای وکیل 
مدافع( فراه��م نمی کند. از این رو، وکالی مدافع 
اشخاص تحت نگهداری ریاست عمومی امنیت 
ملی که به جلسه محاکمه می روند، فقط صورت 

دعوی را می بینند. 
علی رغم تغییرات ظاهراً معتدل در ده سال 
اخیر، پیش��رفت های انجام شده گام های مهمی 
ب��رای تأمین احت��رام به اس��تانداردهای ملی و 
بین المللی محاکمه عادالنه است. عالوه بر آن، این 
پیشرفت »به سختی حاصل شده« بیانگر قدم های 
آهسته ولی واقعی و ریشه یی اصالحات در بخش 

حاکمیت قانون است. 

گفتار سوم: چهارچوب حقوقی فعلی
پ��س از س��ال ۲۰۰۳ س��ه پیش��رفت مهم 
در قوانی��ِن تأثیرگذار بر مس��اعدت حقوقی در 

افغانستان به عمل آمد:
اول، قان��ون اساس��ی فعلی )قانون اساس��ی 
۲۰۰4( به تاریخ ۳ جوالی ۲۰۰4 نش��ر ش��د.۲8 
در میان س��ایر حقوق جدید درج شده در قانون 
اساسی ۲۰۰4، ماده ۳1 قانون اساسی حق داشتن 
وکیل مدافع دولتی در قضایای جزایی را نیز بیان 

کرده است: »دولت در قضایای جنایی برای متهم 
بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.« 

دوم، پس از تقریباً چهار سال از معرفی قانون 
اساسی، آقای کرزی مانند حکومت های قبلی به 
نوب��ه خود قانون وکالی مداف��ع را تصویب کرد. 
قانون وکالی مدافع که در جریده رسمی به تاریخ 
1۷ دس��امبر ۲۰۰۷ نشر شد و سه ماه بعد نافذ 
شد، قانون 1999 را که تا آن وقت بر امور وکالی 
مدافع حاکم بود، لغو کرده و جایگزین آن شد.۲9 
قانون وکالی مدافع بر وکالی مدافع غیردولتی 
قابل تطبیق اس��ت و همین طور تفکیک سابق 
میان وکالی مدافع و س��ایر مسلکی های رشته 
حقوق استخدام شده توسط دولت را ابقاء می کند. 
فقره اول ماده ۳ این قانون مشخص می نماید که 
مکلفیت دولت مندرج ماده ۳1 قانون اساس��ی 
۲۰۰4 مبنی بر فراهم آوری مساعدت حقوقی به 
عهده وزارت عدلیه گذاشته می شود: »به منظور 
تطبیق حک��م مندرج ماده ۳1 قانون اساس��ی، 
وزارت عدلی��ه مکلف اس��ت در قضایای جنایی 
برای اش��خاص بی بضاعت در هر مرحله تعقیب 
عدلی مس��اعد حقوقی تعیی��ن نماید.« هرچند 
قان��ون وکالی مدافع فاصله عمیق��ی را با عرف 
ایجاد کرد و وکالت دفاع را نیز به عنوان مسلک 
خودانتظاِم تحت کنترول انجمن مستقل وکالی 
مدافع درآورد. به اس��اس قان��ون وکالی مدافع، 
انجمن مستقل وکالی مدافع یک نهاد مستقل 
و قانونی و مسئول ارائه جواز، تأدیب، سازماندهی 
و تنظیمات عمومی وکالی مدافع است و توسط 
مجمع عموم��ی وکالی مدافع � که به نوبه خود 
رئی��س و هیئت اجرائی��ه را انتخ��اب می کند � 
کنترول می شود. بر مبنای قانون وکالی مدافع، 
وزارت عدلیه هیچ صالحیتی را در زمینه تنظیم 
یا کنترول وکالی مدافع ن��دارد. رئیس جمهور 
حامد ک��رزی در فرمان منضم��ه قانون وکالی 
مدافع، ریاست مساعدت های حقوقی که قبالً در 
استره محکمه تأسیس شده بود را به وزارت عدلیه 

یعنی جاییکه باید در آن باشد، انتقال کرد.۳۰
س��ومین پیش��رفت حقوقی، معرفی مقرره 
مس��اعدت حقوقی )مقرره( ب��ه تاریخ ۲ جوالی 
۲۰۰8 بود.۳1 وقتی که مقرره به تصویب رس��ید، 
منعکس کننده واقعیت نظام مس��اعدت حقوقی 
بود و نظام مس��اعدت حقوقی مختلِط متشکل 
از ریاس��ت مس��اعدت های حقوقی )ماده 14(، 
اعضای انجمن مستقل وکالی مدافع و مؤسسات 
و کلینیک ه��ای حقوقی دارنده ج��واز )فقره 1 
ماده 1۵( را تأیید می کند. همین طور، درحالیکه 
قانون وکالی مدافع تنها بر وکالی مدافع تطبیق 
می ش��ود ولی مقرره به طور ملی بر تمام وکالی 
مدافعی تطبیق می شود که در این نظام مختلط 
خدمات مساعدت حقوقی را فراهم می کنند؛ خواه 
این که توس��ط دولت در ریاست مساعدت های 
حقوقی اس��تخدام شده باش��ند یا دارنده جواز 
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انجم��ن مس��تقل وکالی مدافع باش��ند، مانند 
وکالی مدافع خصوص��ی )آزاد( و وکالی مدافع 
مؤسسات. علی رغم این واقعیت که مکلفیت ناشی 
از قانون اساس��ی تنها به قضایای جزایی تعمیم 
می یابد، ولی مقرره مشخصاً قضایای مدنی اطفال 
و زنان را نیز ش��امل دسته بندی قضایای سزاواِر 
مس��اعدت حقوقی کرده اس��ت. در این صورت، 
مقرره موجودیت سابق مساعدت های حقوقی در 

قضایای جزایی و مدنی را انعکاس می دهد. 
این مق��رره، نهادهای پولیس، س��ارنوالی و 
محکمه را مکلف می کن��د که متهم بی بضاعت 
را به مس��اعد حقوقی و نهادهایی که مش��خصاً 
می توانند مس��اعد حقوقی را برای وکالت متهم 
بی بضاعت درخواست کنند- معرفی کنند )ماده 
1۶(. متهم بی بضاعت قبل از واجد شرایط بودن 
برای مساعدت حقوقی، باید فورم بی بضاعتی را 
خانه پری و تصدیق کند که او استطاعت گرفتن 
وکی��ل مدافع را ندارد )فقره ۲ ماده ۵(. هنگامی 
که بُرد مساعدت های حقوقی فورم بی بضاعتی را 
تهیه کرد، هر مس��اعد حقوقی در عمل به نحِو 
خ��ود آن را جهت این که آیاموکل احتمالی باید 
واجد ش��رایط مس��اعدت حقوقی باشد یا خیر، 

استفاده می کنند.
مقرره، نهادی به نام بُرد مس��تقل مساعدت 
حقوقی »بُرد مساعدت حقوقی یا بُرد«  را ایجاد 
می کند که هدف از بُرد مساعدت حقوقی در ماده 
19 مقرره چنین تعیین ش��ده است: »به منظور 
تنظیم امور و اداره مؤثر مس��اعدت های حقوقی 
و هماهنگ س��ازی فعالیت های مراجع ذی ربط 

)ارائه کننده مساعدت حقوقی(«
بُرد مساعدت حقوقی به اساس فقره اول ماده 

19 متشکل از هفت عضِو ذیل است:
• نماینده باصالحیت دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه کابل
• نماینده باصالحیت دانش��کده ش��رعیات 

دانشگاه کابل
• نماینده باصالحیت وزارت امور زنان

• نماینده باصالحیت کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بشر افغانستان

• نماینده باصالحیت انجمن مستقل وکالی 
مدافع افغانستان

• نماینده منتخب تمام مؤسسات فراهم کننده 
مساعدت حقوقی

• رئیس ریاس��ت مس��اعدت حقوقی وزارت 
عدلیه

اعض��ای بُرد ب��رای مدت دو س��ال خدمت 
می کنن��د و از میان خود یکی را به حیث رئیس 

انتخاب می کنند )فقره های ۲ و ۳ ماده 19(. 

ازصفحه39

د مور شيدې او

شيدودزياتولولپارهتوصیهکيږي.

-کهنویزېږېدلیماشوماوږدخوبکوياو

دشيدوخوړلولپارهنهراويښيږي،موريېبايدپه

کرارهراپاڅوي.دارسهلهدېچېدماشــومله

رشــدرسهمرستهکوي،دموردشيدودتخليې

ســببکيږياومورډېرکمدنارامۍاوپهسینو

کېددرداحساسکوي.

-هغهښځېچېلهکورهبهرکارکويهغوی

تــهتوصيهکيږي،هغهوختچېپهکورکېنه

وي،کهکوالیيشخپلېشــيدېپهيوهپياله

کېوزبيښــياوپهمناســبډولدېوســايت.

داکارهمدشــيدودتوليدبهريروانســايتاو

همکيدایيشچېکلهدماشــوممورنهويد

ماشومدتغذيېښهرسچينهواويس.

د مور په شیدو کې د غوړو د زیاتولو لپاره 

توصيې

خپلنويزيږيديلماشــومتهاجازهورکړي

چېلهيويتڅخهشــيدېپورهخالصېکړي،

لههغېوروســتهبيابلتیورکړئ.کهداسېو

نهکړئدترالســهکېدونکوغړوکچهکميږياو

دماشومدرشدرسعتهموررسهکميږي؛ځکه

لکهڅنګهچېوړاندېوويلشولدمورشيدې

دشــيدوورکولوپــهلومړيوکېنــرۍوياوپه

تدريجرسهيېغوړزیاتیږي.

ديتلومــړۍشــيدېاوبهډېــرېلريخو

وروستۍيېبياغوړډېرلري.

کهدماشــومانومتخصصډاکټرتشخيص

کړيچېستاســودماشــومدغټېــدوکچهله

طبيعيڅخــهکمهدهاودمورلهشــيدوڅخه

کمغوړترالســهکوي،کوالیشــئماشومتهله

شيدوورکولووړاندېلومړیدڅودقيقولپارهله

سينېڅخهلومړۍشيدېچېډېرېاوبهلري

وزبېښــئاوبياماشــومتهتیورکولپيلکړئ،

البتهدشيدوورکولودغهطريقهدډېروختلپاره

نهتوصيهکيږياوبايدلهخپلډاکټررسهپهدې

اړهمشورهويش.

خربداری

ځينېګولۍاوحتاځينېبوټيچېدمور

دشــيدودزياتوايلدعوهکوي،جانبيعوارض

رامنځتهکوي.لکهالرژيکغرګون،قبضيتاو

درحمدرد.نوخامخادهرډولدرملولهکارولو

وړاندېلهخپلډاکټررسهمشورهوکړئ.

ليک:زهرهلطیفي

ژباړه:روښانځريک

رسچينه:تبيان

ازصفحه32

د ښوونې او روزنې په اړه... 

تشخیصاوبیايېتررسهکړي.

اخالقدانساينارزښتونواوټولنیزواصولو

اوقوانینــویواســايسرکــندی.ښــوونېاو

روزنې)انســاينروزنې(تهچــېلههرېزاويې

)ارواپوهنې،ټولنپوهنې،ښوونیزعلومو(وکتل

يشبیــاهمداخالقــياصولــواومعیارونوپه

اساسمختهوړلکېږي.پهاصلکېدانسان

اړیکهلهټولنېرسهداخالقيروزنېپربنسټ

رامنځتهکېږياودواممومي.

جــاندیوييپهخپلهاخالقيفلســفهکې

وايي؛انسانکهوغواړيیانهوغواړياړدیچې

لهطبیعتاوخپلوهمنوعــورسهپهاړیکهکې

ويدااړیکېداخالقياصولوپهرڼاکېمنځته

راځي،اودااخالقياصولاوارزښــتونهانسان

یوازېدزدهکړېلهالرېالستهراوړلیيش.

ځینېارواپوهاناوفیلســوفانداخالقوپه

ټولنیــزاړخټینګارکوياووايــيچېدتعلیم

اوتربیېاســايسهــدفدادیچېانســان

ټولنیزژوندتهآمــادهکړياوپهټولنیزواخالقو

اوارزښــتونويــېوپوهوي.خویوشــمېربیاد

اخالقــيروزنېپلویاندي،یانېدروزنېپایله

یــوازېاخالقګڼياوپهدېباوريديچېپه

لومړيرسکېدتعلیماوتربيېدندهدانسان

دژوندژغورلاوساتلدي،اوپهدویمپړاوکېد

تعلیماوتربیېاصيلهدفدادیچېاخالقي

شخصیتدښــېپوهېاوښېروزنېلهالرې

بشپړیږي.

پهټولهکېفلســفه،هرن،اوعلمدیودرې

اړخیزمثلــثپهډول،دتعلیــماوتربیتدرې

ځانګړنېګڼلکیږي.ماناداچېښوونکیباید

پــردېپوهيشاوبــاوريوي؛کهوغواړيیانه

وغواړيیوفیلسوفدی،بایدپوهيشچېڅه

کــوي،ولېاوڅرنګهیېکــوي؟دخپلژوند،

ټولنــېاونــړۍپههکلهپهانتقــاديډولغور

وکړي،پرماشــومانودخپلفکراوعقایدوتپلو

څخهډډهوکړياوهــمپههغوکېدانتقادي

تفکرمهارتوروزي.

همداراز،ښوونکیبایدپردېپوهيشچې

ماشومکومډولعلميمالوماتواوپوهېتهاړتیا

لــري.پههغوکېدېدعلمــيتفکراودفکر

عميلکولومهارتتــهودهورکړي.لهدېټولو

وړتیاوورسهرسهښوونکیبایدهرنمندوي،مانا

داچېتقلیديښوونهاوروزنههیڅکلهماشوم

دټولنېپهیوخپلواکهاومبتکرهوګړينهبدلوي

اواړدیچېسنتي)کلیشهاي(ژوندوکړي.
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نقش شادی 
در سالمت
 اجتماعی
قسمت دوم و پایانی
مریم میرحسینی

شادی، نیاز آدمی
شادی یکی از نیازهای انسان و الزمه زندگی 
او اس��ت. از ای��ن رو چون از بام بلند هس��تی، 
نگاه��ی پردامنه به گس��تره بی ک��ران آفرینش 
کنیم، به خوبی درمی یابیم که در سراسر خلقت، 
جلوه های��ی چش��م نواز و روح پرور از ش��ادی و 
ش��ادمانی برای آدمی فراهم ش��ده اس��ت: بهار 
طرب انگیز، آبش��ارهای زیبا، گل های رنگارنگ، 
منظره طلوع خورشید، صبح دل انگیز، پرندگان 
قش��نگ و نغمه خوان، رنگ ه��ای متنوع و روح 
بخش و حّتی ازدواج و زناش��ویی بین زن و مرد 
و محّبت و مهربانی بین انسان ها،  همه جلوه های 

شادی پرور و سرور آفرین خواهند بود.
هم چنان ک��ه غم و اندوه نی��ز جزء زندگی 
انسان بوده و سنت هایی در طبیعت جاری است 
ک��ه هریک ماتم انگیز و اندوه آفرین خواهند بود. 
 مانند فصل خزان، یخ بستن رودخانه ها، غروب 
خورشید، پژمرده شدن گل ها، بیماری و مرگ، 
تنگدستی و فقر، ظلم و ستم و یا از دست دادن 
عزیزی در زندگی که با مشاهده هریک غبار غم و 

خیمه ماتم در سرای وجود انسان برپا می شود.
با این نگرش به ژرفای س��خنان حکیمانه و 
خردمندانه صاحبان خرد و پیشوایان دینی پی 
می بریم که به دس��ت آوردن شادی همیشگی 
و مطل��ق و رهای��ی از ان��دوه و ناراحت��ی را در 
زندگی دنیوی غیر ممکن دانسته و همگان را به 
عبرت پذیری و درس آموزی از یکایک پدیده ها و 
حوادث دعوت کرده اند، تا هیچ گاه دچار هیجان 
نادرست  یا اندیشه ناصواب نشده با واقعیات پیدا 

و ناپیدای هستی آشنا شوند.
ای��ن آش��نایی از آغازی��ن روزهای رش��د و 
بالندگی، انسان های بس��یاری را صاحب دانایی 
ش��ایانی کرده و افزون ب��ر آن که هرگز به دنبال 
شادی مطلق نبوده، غم را نیز برای افراد ضروری 
می دانند؛ زیرا در پرتو آن انس انس��ان با خداوند 
بیشتر و وابستگی های آدمی به جلوه های ناپایدار 
دنیا کمتر گش��ته، حیاتی معنوی نصیب افراد 
می ش��ود که آثار و برکات آن قابل بیان نخواهد 

بود.
آن��ان که به این مرحله از پویایی در پندار و 

گفتار و رفتار دس��ت یابند، همواره از پروردگار 
خ��ود درد و اندوه طلب ک��رده، هیچ تفاوتی در 
نگاه شان بین شادی و غم نخواهد بود؛ زیرا هردو 
را عرص��ه امتحان، رش��د و تکامل می نگرند که 
آموزگار آفرینش برای تعلیم و تربیت انس��ان ها 

در مسیر زندگی آنان قرار می دهد.
از این رو در دس��تورهای اسالم، آموزه های 
ارزشمندی درباره ایجاد شادی و نشاط به چشم 
می خورد که گاهی برای خود و زمانی مخصوص 

دیگران است.
تبّسم به چهره دیگران، پوشیدن لباس های 
تمیز و روش��ن، اس��تفاده از بوی خوش، نظافت 
و نظ��م و پاکیزگی، حض��ور در طبیعت و نگاه 
به س��بزه و آب، مهربانی و محّبت به همنوعان، 
شوخی و مزاح با همراهان، زدودن کینه و حسد 
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و اِدخال سرور، همگی از آداب فردی و اجتماعی 
شایسته ای است که برای ایجاد فضای شادی و 
دور ساختن غم و اندوه و سرانجام تجدید قوای 
جس��می و روحی جهت تالش��ی نو و کوششی 

بیشتر در عرصه اجتماع اندیشیده شده است.
در روایتی آمده »از لذت های دنیوی نصیبی 
برای کامیابی خویش قرار دهید و خواهش های 
دل را از راه های مشروع برآورید. مراقبت کنید که 
این کار به شرافت و آزادگی شما آسیب نرساند و 
دچار اسراف و تندروی نشوید. و با کمک آن بهتر 
به امور دین خویش موفق خواهید ش��د. همانا 
نیست از ما کسی که دنیای خود را به خاطر دین 
خویش ترک کند یا دین خود را برای دستیابی 

به دنیا رها نماید«۳
»کوش��ش کنید اوقات ش��ما در روز چهار 
بخش باش��د: قس��متی برای عبادت و خلوت با 
خدا، بخش��ی برای تأمین معاش، مقداری برای 
معاش��رت با برادران مورد اعتماد و کس��انی که 
شما را به عیب های تان آگاه ساخته و در باطن به 
شما خلوص و صفا دارند و ساعاتی نیز به تفریح 
و لذت های خود اختصاص دهید و با مس��ّرت و 
ش��ادی آن، نیروی انجام وظایف اوقات دیگر را 

تأمین کنید«4
در ی��ک نگاه می توان گفت: هر انس��انی بنا 
بر جهان بینی و اندیش��ه های خویش نسبت به 
پدیده های آفرینش، هرگاه به خواسته های مورد 
عالقه خود دست یابد، در وجود خویش حالتی 
احس��اس می کند که »شادی« نام دارد؛ صفتی 
برجس��ته و مثبت که با آن زندگی معنا یافته و 
عواطف منفی هم چون ناکام��ی و ناامیدی و یا 

ترس و نگرانی بی اثر می شود.
ای��ن برداش��ت ارزش��مند از آثار ش��ادی و 
ش��ادمانی افراد موجب گردیده که نگاهی کالن 
از س��وی دولت ها در برنامه-ری��زی اقتصادی و 
اجتماعی برای باال بردن میزان ش��ادی جامعه 
صورت گیرد، تا در پرتو آن، نشاط، افزایش روح 
امید و عش��ق به زندگی، باال رفتن متوسط عمر 
افراد، شیرینی کار و تالش و گسترش روح صفا 

و صمیمیت فراهم شود.
ش��ادی و س��رور در ادبی��ات م��ا، نش��اط، 
خوشحالی، خّرمی، مس��ّرت، انبساط، بشاشت، 
بهجت و عش��رت معنا ش��ده است که همسو با 

شادمان، شادمانه و شادمانی خواهد بود.
شادی در قرآن

آی��ات قرآن، در فرازه��ای مختلفی خنده و 
س��پس سرور و شادمانی را مورد توجه قرار داده 
است. ابتدا خنده و گریه را از سوی خدا دانسته 

و می فرماید:
»َوأَنَّ��ُه ُهَو أَْضَحَک َوأَبَْکی«۵ »و هم اوس��ت 
که می خنداند و می گریاند«. زیرا تمامی اسباب 
خنده و گریه در اختیار اوس��ت و خداوند خالق 
همه آن هاس��ت. در پی آن به خنده مؤمنان در 

قیامت اشاره می کند.
در فرازی دیگر سرور و شادی را مطرح کرده، 
و جلوه های مختلف آن را بیان می نماید. نخست 
ایمان به تقدیر الهی را مانع شادمانی و بی قراری 
بی جا دانس��ته، سپس خوش��ی ها و شادی های 
ناپایدار و جاودان را معرفی می-کند: »ُقْل بَِفْضِل 
ا  اهلَلِّ َوبَِرْحَمِت��هِ َفِبَذلِ��َک َفلْیْفَرُحوا ُه��َو َخیٌر ِمَمّ
یْجَمُعوَن«۶ »بگو به فضل و رحمت خداست که 
]مؤمنان[ باید ش��اد ش��وند و این از هرچه گرد 

می آورند بهتر است«.
به دنبال آن از شادی های بیجا و آثار شوم آن 
سخن می گوید و خوشی های روبنایی را با نگاهی 
یک سویه به نعمت های الهی بیان می کند: »َوإَِذا 
أََذْقَنا الَنّاَس َرْحَمًۀ َفِرُحوا بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسیَئٌۀ 
َمْت أَیِدیِه��ْم إَِذا ُهْم یْقَنُطوَن«۷ »و چون  بَِما َقَدّ
مردم را رحمتی بچش��انیم، بدان شاد می گردند 
و چون به ]س��زای[ آنچه دستاورد گذشته آنان 
اس��ت، صدمه ای به ایشان برسد، به ناگاه نومید 

می شوند«.
آن گاه خوشحالی و فرح مؤمنان و دین باوران 
را در س��رای فردوس و بهش��ت برین خداوندی 
��ا الَِّذیَن آََمُنوا  توصی��ف کرده، می-فرماید: »َفأََمّ
الَِح��اِت َفُهْم فِی َرْوَض��ٍۀ یْحَبُروَن«8   َوَعِمُلوا الَصّ
»اما کس��انی که ایمان آورده و کارهای شایسته 

کرده اند، در گلستانی، شادمان می گردند«.
»عوام��ل س��رور« موضوعی قاب��ل توجه و 
معرف��ت آفرین در قرآن اس��ت که آگاهی از آن 
ره توشه ای برای همیشه زندگانی ما خواهد بود. 
»انفاق در راه خدا« و »توجه به بندگان نیازمند 
بدون نگاه به جلوه های مادی و گذران زندگی« 
عامل دیگری است که در نگاه قرآن موجب سرور 
و شادمانی صالحان و پاکان می شود: » َویْطِعُموَن 
ِه ِمْس��ِکیًنا َویِتیًما َوأَِس��یًرا. إِنََّما  َعاَم َعلَی ُحِبّ الَطّ
نُْطِعُمُکْم لَِوْجِه اهلَلِّ اَل نُِریُد ِمْنُکْم َجَزاًء َواَل ُشُکوًرا. 
إِنَّا نََخاُف ِمْن َربَِّنا یْوًما َعُبوًسا َقْمَطِریًرا. َفَوَقاُهُم اهلَلُهّ 

اُهْم نَْضَرًة َوُسُروًرا«.9  َشَرّ َذلَِک الْیْوِم َولََقّ

عناصر تعیین کننده شادی
عوامل زیر را می ت��وان از معیار هاي تعیین 

کننده شادي دانست:
1- تفک��ر: در قرآن، تذکر و تفکر در مراحل 
مختلف پا به پاي یکدیگر پیش می روند، گاهي 
تذکر مقدمه تفکر اس��ت و گاه تفکر زمینه ساز 
تذکر. انسان داراي سالمت روان، همواره متذکر 
و به یاد خداست و هیچ گاه مسئولیت و بندگي 
خوی��ش را در براب��ر پروردگار متع��ال فراموش 
نمی کند. لذت و خوشي دنیا از طریق دل حاصل 
می ش��ود و دل نیز بدون یاد خدا هرگز آرامش 

نخواهد یافت.
۲- نگرش مثبت به دنیا: جهان و همه ذرات 
آن آفرینشي نیکو دارد. دنیایي که اسالم معرفي 
می کند بس��یار زیباست، زیرا نظام احسن است. 

قرآن جهان را هدف دار و آکنده از نش��انه هایی 
معرف��ي می کند تا اندیش��ه کنن��دگان را که از 
جایگاه ارزش��مندي برخوردارند، به س��وي خدا 
راهنمایي نماید. تعبیر زیباي دین مقدس اسالم 
از دنیا که از آن به عنوان س��رزمیني حاصلخیز 
و معبري به جهان باقي یاد ش��ده از تعبیرهاي 
دلنشین و آرام بخش اس��ت. لذا اصالح نگرش 
فرد به زندگي مهم ترین عامل خرسندي و شادي 
اس��ت. »الَِّذي أَْحَسَن ُکلَّ َشْيءٍ َخلََقُه َوبََدأَ َخلَْق 
اْلِنَس��اِن ِمن ِطیٍن.« و همان کسي است که هر 
چه را آفرید نیکو آفرید و آغاز آفرینش انسان را 

از گل قرار داد.
۳- تفس��یري زیبا از مرگ و آخرت: یکي از 
آموزه هاي تربیت دیني، پذیرش و اعتقاد به عالم 
جاودان آخرت است. بحران مرگ و فنا، همواره 
ذهن آدمي را به خود مش��غول می دارد. ترس از 
مرگ یک پدیده هول انگیز رواني اس��ت. اسالم 
با تفسیري زیبا از مرگ و آخرت، زندگي انسان 
را هدفمند و عاقبت او را روشن معرفي می کند. 
در نگاه دین، سراي دیگر سرایي است که محل 
قدرداني از بندگان با ایمان و شایس��ته و محل 
محاکمه ظالمان اس��ت.چنین تعبیري از مرگ 
به انس��ان آرامش می بخش��د و موجب شادي و 

سالمتي وي می گردد. 
َیْیِن  »ُقْل َهْل تََربَُّصوَن بَِنا إاِلَّ إِْحَدی الُْحْس��نَ
َونَْحُن نََتَربَُّص بُِک��ْم أَن یُِصیَبُکُم اهللُهّ بَِعَذاٍب مِّْن 
ُِّصوَن.« بگو  َّا َمَعُکم مُهَّتَرب ِعنِدهِ أَْو بِأَیِْدیَنا َفَتَربَُّصواْ إِن
آی��ا درباره ما جز یک��ي از دو نیکي انتظار دارید 
)یا بر ش��ما پیروز مي شویم و یا شربت شهادت 
مي نوشیم( ولي ما انتظار داریم یا عذابي از طرف 
خداون��د )در آن جهان( یا به دس��ت ما )در این 
جهان( به شما برسد، اکنون که چنین است شما 

انتظار بکشید ما هم با شما انتظار مي کشیم.
4- امید به فضل و رحمت الهي: مفس��ران 
بر آنند که فض��ل الهي به نعمت های ظاهري و 
رحمت الهي به نعمت های باطني اش��اره دارد. 
اهل ایمان، اه��ل بینش و بصیرتند و با توجه و 
عنایت به نعمت ه��ای الهي که به صورت فضل 
و رحم��ت بر بندگانش در ح��ال بارش و ریزش 
و نزول اس��ت، در پناهگاه مطمئ��ن پروردگار، 
احساس سرور و شاماني دروني می نمایند. »ُقْل 
بَِفْضِل اهللِّ َوبَِرْحَمِت��هِ َفِبَذلَِک َفلَْیْفَرُحواْ ُهَو َخْیٌر 
��ا یَْجَمُعوَن.« بگو به فضل و رحمت خدا باید  مِّمَّ
خوشحال ش��وند که از آنچه گردآوري کرده اند 

بهتر است.
۵- وقت شناسی: وقت شناسي و نظم در امور 
از مهم ترین عوامل رشد و تعالي و پیشرفت آدمي 
است. این زمان است که انسان را در رسیدن به 
هدف خلقت یاري می دهد و به لحاظ اهمیت و 
ارزش واالیش مورد س��وگند خداوند قرار گرفته 
اس��ت. بنابراین از دست دادن زمان، عدم برنامه 
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