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

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

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

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

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

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

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

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.

ماده پنجاه و دوم
قطع نظر از اطالعیه های مقرر در بند 5 ماده 48 سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب 

زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطالع خواهد داد.
الف( امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده 48.

ب( تاریخ الزم االجراشدن میثاق طبق ماده 49 و تاریخ الزم االجراشدن اصالحات طبق 
ماده 51.

ماده پنجاها و سوم
این میثاق که متن های چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و  اسپانیایی آن دارای اعتبار 

مساوی است، در بایگانی سازمان ملل متحد حفظ خواهد شد.
سرمنشی سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای 

متذکره در ماده 48 ارسال خواهد داشت.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966
برابر با 25 قوس 1345 هـ.ش، مجمع عموی سازمان ملل متحد
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محیط زیست، زیستگاه انسانی است که حیات و تداوم حیات بشر  و بلکه رشد و تعالی 
وی وابســته به ســامت و خدشه ناپذیری آن اســت. با درک عمیق بشر امروز از اهمیت 
محیط زیست در سطح بین المللی برای نخستین بار موضوع حقوق محیط زیست سالم به 
عنوان یک حق بشری در بیانیه 1972 استکهلم مطرح شد. اندیشمندان حقوق بشر حق 
به محیط زیســت را به مثابه یک حق مســتقل حقوق بشري براي داشتن محیط زیست 
با  کیفیت مطرح کرده اند. حق به محیط زیست در واقع بازتاب دهنده ارزش هاي بنیادینی 
هم چون حق به حیات، حق سامتي، حق به زندگي با استندرد است و هم با پیش نیازهاي 
تداوم حیات نســل کنوني و نســل هاي آتي در چارچوب توسعه پایدار ارتباط ارگانیک و 
تفکیک ناپذیر دارد. به تعبیر دیگر حق بر محیط زیست سالم یکي از حقوق بشري است. 
این حق نه تنها از مصادیق برجســته حقوق همبستگي است که الزمه تحقق آن، در واقع 
تحقق بسیاري از حق هاي بشري، مدني و سیاسي یا اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دیگر 

به شمار مي رود.
اهمیت و جایگاه محیط زیســت ســالم در زندگی بشــر، و به مثابه یک حق انسانی 
به گونه ای و در یک مناســبات دو ســویه و متکی به یکدیگر نیز قابل توضیح است. یعنی 
حقوق بشــر زیست محیطي نگاهي ویژه و حقوق بشري به مسائل زیست محیطي است؛ 
همین گونه از زاویه زیست محیطي نیز می توان به مسائل حقوق بشري پرداخت. هم چنین 
مجموعه مفاهیم و ارزش های حقوق بشــر زیست محیطی با حقوق نسل اول، دوم و سوم 
ارتباط تنگاتنگ داشــته و به آنان ماهیتی متکثر و چند وجهی می بخشد. برای مثال، حق 
سامت  و تندرستی که  در معاهده ها و رویه های بین المللی به رسمیت  شناخته شده است، 
در واقع محافظت در مقابل خطرهای  زیســت محیطی که می تواند سامتی  انسان ها را در 
کوتاه مدت و دراز مــدت تهدید کند، در بر می گیرد؛ یا حق  برخورداری از یک معیار باالی 
سامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، 
حق برخورداری از شرایط کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته 

به  محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین  کند. 
حقیقت موضوع آن است که حقوق بشر به طور بنیادین بدون رعایت اصول حفاظت از 
محیط زیست تحقق نخواهد یافت  و حقوق محیط زیست انسانی نیز براي اجراي مطلوب تر 
نیازمند به حقوق بشــر اســت. به همین جهت در ســده های اخیر که روند تهدیدهای 
زیست محیطي در گستره ملي، منطقه ای و جهاني و در نهایت خطرهایی که کل اکوسیستم 
و حیات انساني رو به افزایش گذارده و زندگی بشری را در ابعاد مختلف جسمي، بهداشتي 
و روحي تهدید مي کند، مسائل اساسي و مختلف در دو حوزه کامًا مرتبط با یکدیگر یعنی 

محیط زیست و حقوق بشر مورد بحث و چاره جویی قرار گرفته است. 
اینک جای این پرسش وجود دارد که منظر و جایگاه ما، در حوزه حقوق بشر و محیط 
زیست چگونه قابل تعریف است؟ مردم ما تا چه اندازه به این حق انسانی دسترسی دارند؟ 
چه عوامل/دالیلی موجب سلب یا برخورداری از محیط زیست انسانی شده است؟ وضعیت 
محیط زیستی ما چه شرایطی را برای تأمین سایر حق بشری شهروندان فراهم کرده است؟ 
فهم، درک و تعهد ما به حقوق بشر تا چه اندازه بر محیط زیست ما اثر گذار بوده است؟ نهاد 
یا نهادهایی که در زمینه توســعه حفاظت از محیط زیست فعالیت دارند، چه دستاوردی 
برای عرضه دارند؟ حکومت چه تدابیر و روش هایی را برای فراهم کردن زیســت ســالم و 

ضمانت تداوم حیات بشری شهروندان اندیشیده است؟ و...
حقیقــت آن اســت که در برابر پرســش های یادشــده، پاســخ های قناعت بخش و 
امیدوارکننده ای وجود ندارد. به تعبیر روشــن تر، با وجود اظهارات رسمی و تعارفی از باب 
خالی نبودن موضوع و نیز تاش های ناچیز و سطحی درباره حفاظت از محیط زیست، باید 
گفت جامعه ما در کنار چالش های بی شــمار دیگر، مسایل زیست محیطی به ویژه آلودگی 
هــوا و نابودی جنایت بار جنگل ها و منابع طبیعی چالش جدی و خطرناکی را برای مردم 
به وجود آورده اســت. اگر آسیب های محیط زیستی کشور را دقیقا ارزیابی کنیم، هزینه و 
پیامدهای آن هم سطح و هم وزن ناامنی، فقر و مواد مخدر در کشور است. بنابراین باید به 
ادامه چنین بی توجهی به محیط زیست و حفاظت از آن، با توجه به تعریفی که از آن در 

منظومه حقوق بشری عرضه شد، از سوی حکومت و جامعه پایان داده شود.

مدیرمسؤول

 محیط زیست 
سالم، حق 

هرانسان 
است
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د ژوند چاپېريال د انسان د ژوند ځای دی چې ژوند، د برش د ژوند تداوم او بلکې رشد او تعايل 

يې د چاپېريال په ســالمتيا او خدشه-نه-مننې پورې تړلې. په بني املليل کچه د ژوند له چاپېر يال 

څخه د نن ورځې د برش په ژور درک رسه د لومړي ځل لپاره د ژوند د سامل چاپېريال د حقوقو موضوع 

د يو برشي حق په توګه د ۱۹۷۲ د اســتکهلم په بيانيه کې مطرح شــوه. د برش حقونو پوهانو د ژوند 

د چاپېريال حق د يو مســتقل حقوق برشي حق په حيث د ژوند د باکيفيته چاپېريال درلودلو لپاره 

مطرح کړی. د ژوند د چاپېريال حق په واقعيت کې بنســټي ارزښــتونو ته انعکاس ورکول دي، لکه 

د ژوند حق، د ســالمتيا حق او د معياري ژوند حق او هم د اوســني او راتلونکي نسل د ژوند د تداوم 

مخکنۍ اړتياوو رسه د پاييدونکې پراختيا په چوکاټ کې ارګانيکه او نه بېلېدونکې اړيکه لري. په بله 

وينا د ژوند د سامل چاپېريال حق له برشي حقونو څخه يو حق دی. دا حق نه يواځې د پيوستون د 

حقونو له پياوړو مصاديقو څخه دی، بلکې تحقق يې په واقعيت کې د نورو ډېرو برشي حقونو د تحقق 

لپاره الزم ګڼل کيږي، لکه مدين، سيايس يا اقتصادي، اجتامعي او فرهنګي حقونه.

د برش په ژوند کې د ژوند د ســامل چاپېريال اهميت او ځای، د يو انســاين حق په توګه په دوه 

اړخيزه مناســباتو او پر يو بل تکيه ډول هم د شننې وړ دی. يعنې د چاپرييايل-ژوند د برش حقونه د 

ژوند د چاپېريال مســئلو ته ځانګړی حقوق برشي ليد دی؛ همدا رنګه د د چاپرييايل-ژوند له زاويې 

هم کوالی شو حقوق برشي مسايل وڅيړو. همدا راز د چاپرييايل-ژوند د برش حقونو د مفاهيمو ټولګه 

او ارزښتونه له لومړي، دويم او درېيم نسل حقونو رسه نږدې اړيکه لري او هغې ته متکرث او څو اړخيز 

ماهيت وربښي. د بېلګې په توګه د سالمتيا او روغتيا حق چې په بني املليل معاهدو او رويو کې په 

رسميت پېژندل شوی، په واقعيت کې د چاپرييايل-ژوند د خطرونو په مقابل کې محافظت رانغاړي، 

چې کوالی يش د انســانانو روغتيا په لنډ مهال او اوږد مهال کې تهديد کړي؛ يا د جيس او روحي 

سالمتيا له يو لوړ معيار څخه د برخه منېدو حق، د آزادۍ او امنيت حق، د مناسب ژوند له کچې د 

برخه منېدو حق، له مناسبو کاري رشايطو د برخه منېدو حق، د کور او خوړو درلودلو حق، ټول د ژوند 

په  داسې چاپېريال پورې تړيل دي چې و کوالی يش د برش ژوند تضمني کړي.

د موضوع حقيقت دا دی چې د برش حقونه به په بنسټي ډول د ژوند د چاپېريال ساتنې د اصولو 

له رعايت پرته تحقق و نه مومي او د انســاين ژوند د چاپېريال حقونه هم د ال ښــې اجرا لپاره د برش 

حقونو ته اړتيا لري. له همدې کبله په وروستيو پيړيو کې چې د ژوند د چاپېريال د تهديدونو بهري په 

ميل، سيمه ييزه او نړيواله کچه، او بالخره هغه خطرونه چې په ټوله کې ايکوسيستم او انساين وژوند 

وررسه مخامخ دی په زياتېدو دي او برشي ژوند په بېالبېلو جســمي، روغتيايي او روحي ابعادو کې 

تهديدوي، اسايس او بېالبېل مسائل په دوو بشپړو اړوندو حوزو کې، يعنې د ژوند چاپېر يال او د برش 

حقونه، له يو بل رسه بحث شوي او حل ورته لټول شوی.

د دې پوښــتنې ځای شــته چې زمونږ تصوير او ځای د برش حقونو او د ژوند د چاپېريال په حوزه 

کې څه ډول د تعريف وړ دی؟ زمونږ خلک تر کومې کچې دې انســاين حق ته الرسســی لري؟ کوم 

الملونه د ژوند له انســاين چاپېريال څخه د برخه منېدو يا ســلب باعث شــوي دي؟ زمونږ د ژوند د 

چاپېريال وضعيت د هيوادوالو د ټولو برشي حقونو د تامني لپاره کوم رشايط برابر کړي دي؟ له برش 

حقونو څخه زمونږ پوهې، درک او تعهد تر کومې کچې زمونږ د ژوند پر چاپېريال اغېز کړی دی؟ هغه 

بنســټ يا بنســټونه چې د ژوند د چاپېريال ســاتنې په برخه کې فعاليت کوي، د وړاندې کولو لپاره 

کومه الســته راوړنه لري؟ حکومت د هيوادوالو د ســامل ژوند او د برشي ژوند د تداوم د ضامنت لپاره 

څه تدابري او الرې چارې سنجولې دي؟ او...

حقيقت دا دی چې د يادو پوښتنو لپاره قانع کوونکي او هيله ورکوونکي ځوابونه نشته. په روښانه 

ټکو، د ژوند د چاپېريال په اړه د رســمي څرګندونو او کمو او ســطحي هڅو رسه، بايد ووايو چې زموږ 

ټولنه د بې شمېره نورو ننګونو تر څنګ د ژوند د چاپېريال مسئلې په ځانګړي ډول د هوا ککړتيا او 

د ځنګلونو او طبيعي رسچېنو جنايت-ډوله له منځه وړلو خلکو ته جدي او خطرناکې ننګونې را پيدا 

کړې دي. که د هيواد د ژوند د چاپېريال زيانونه په دقيق ډول و ارزوو، بيه او پايلې يې په هيواد کې د 

نا امنۍ، فقر او نشه يي توکو په کچه او په وزن دي. پر همدې بنسټ بايد د ژوند چاپېريال او ساتنې 

ته يې پام نه کول، هغې تعريف ته په پام رسه، چې د برش حقونو په منظومه کې وړاندې شو، بايد د 

حکومت او ټولنې له خوا پای ته وريس.

مسئول مدیر 

د ژوند سامل 
چاپېريال، 
د هر انسان 
حق دی
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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
یافته هــای تحقیق ملی »حمایــت از قربانیان 
مخاصمات مســلحانه و تروریسم« و همچنین 
گزارش »شکنجه و بد رفتاری در محات سلب 
آزادی افغانســتان« را نشر کرد. این دو موضوع 
مهم حقوق بشــری روز چهارشنبه 1۶ جوزای 
1۳97 در یک کنفرانس خبری که در تاالر دفتر 
مرکزی کمیسیون در کابل برگزار شده بود، نشر 

شد. 
یافته های تحقیــق ملی حمایت از قربانیان 
مخاصمات مسلحانه و تروریسم نشان می دهد 
که بر اساس معلومات و داده های کمیسیون در 
9 سال گذشته )اول حمل 1۳۸۸ تا آخر حوت 
1۳9۶( در مجمــوع ۶۴1۰۴ نفر از افراد ملکی 
در افغانستان قربانی جنگ و حمات تروریستی 
شده اند. از این میان، 2۳1۳۰ تن کشته شده  و  

۴۰97۴ تن دیگر زخم برداشته اند. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان هنگام نشر این گزارش 
گفت:  »متأسفانه آنگونه که باید و شاید حکومت 
برای قربانیان حمات تروریستی برنامه داشته 

باشد، ندارد.«
برای تهیه این تحقیق، کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان با ۳129 تن مصاحبه کرده 
و این افراد به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم 

قربانی حمات تروریستی بوده اند. 
آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نشان می دهد که 7.۵ درصد قربانیان زن، 17.9 
درصد طفل و ۶۴ درصد مرد بوده است. این در 

داکتر سیما سمر: 
افغانستان به 
قانون حمایت 
از قربانیان 
جنگ نیاز 
دارد
حسین سیرت

حالیست که هویت 22 درصد از قربانیان هنوز 
روشن نیست. 

براساس یافته های این تحقیق ملی، طالبان و 
سایر گروه های مخالف مسلح دولت عامل ۶9.۸ 
درصــد تلفات ملکی بوده و دولت و حامیان آن 
عامل 1۰.7 درصد تلفات ملکی دانسته شده اند. 
اما عامان 19.۵ درصــد از تلفات غیرنظامیان 

مشخص نشده است. 

نیاز به حمایت دولت 
یافته هــای کمیســیون مســتقل حقوق 
بشر افغانستان نشــان می دهد که هیچ قانون 
مشخصی در رابطه به حمایت از قربانیان حمات 
تروریستی مانند حمایت های قضایی، امنیتی و 
جبران خسارت وجود ندارد. در این تحقیق آمده 
اســت که قانون مصالحه ملــی مجازات قانونی 
مجرمین را با موانع قانونی مواجه کرده و مجرمان 
و جنایت کاران به عدالت سپرده نمی شوند. در 
این تحقیق آمده اســت که هرچند دولت برای 
کشته شــده های حمات تروریستی 1۰۰ هزار 
افغانی و برای زخمی ها ۵۰ هزار افغانی پرداخت 
می کند ولی این کمک ها مبنای قانونی ندارد و 

برای قربانیان بسنده نیست. 
داکتر ســمر تأکید کــرد که بایــد قانون 
مشخصی برای حمایت از قربانیان تصویب شود: 
»نیاز اســت که مبنای درست حقوقی ساخته 
شــود تا بتواند مــردم را در گروه  های مختلف 
تحــت حمایت قــرار گیرد. به گونــه نمونه ما 
برای بیجاشــدگان داخلی آمادگی و برنامه های 

حمایتی نداریم. هیــچ تضمینی برای حمایت 
دوامدار از قربانیان نداریم.«

از میــان ۳129 تــن قربانی که بــا آن ها 
مصاحبه شــده، 1۸1۳ تن گفته انــد که برای 
دریافــت حمایت بــه دولت و ســایر نهادهای 
حمایتی مراجعه کرده اند در حالی که 1۳1۶ تن 
دیگر گفته اند که بــرای دریافت کمک به هیچ 

نهادی به شمول دولت مراجعه نکرده اند. 
براســاس این تحقیق، 22 درصد از کسانی 
که برای حمایت به دولت مراجعه نکرده گفته اند 
که به دولت اعتمادی ندارند در حالی که حدود 
1۴ درصد دیگر گفته اند که به نهادهای دولتی 
و سایر نهادهای حمایت کننده دسترسی ندارند. 
۵ درصد دیگر نیز گفته اند که به دلیل ترس از 
تهدید مخالفین به مراجع دولتی مراجعه نکرده  
و کمکی دریافت نکرده اند. همچنین شماری از 
قربانیان حمات تروریستی و جنگ به دالیلی 
ماننــد ترس از عامان قضیــه، بی خبر بودن از 
حقوق قربانیان و به دلیل خواســت شــخصی 
نخواسته اند که برای دریافت کمک به نهادهای 

دولتی مراجعه کنند. 
تحقیق نشان می دهد که درصدی کمی از 
قربانیان از حمایت های داده شــده راضی اند در 
حالی که بیشتر آن ها از ناچیز بودن این کمک ها 
شکایت کرده و ابراز نارضایتی کرده اند چنانچه 
۶.۳ درصد حمایت شــدگان از کمک های داده 
شــده ابراز رضایت کــرده و ۳۶.۶ درصد دیگر 

گفته اند که کمک های داده شده کافی نیست. 
ادامه در صفحه 1۴
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ماشــوم هغه چا ته ويل کيــږي چې له ۱۸ 

کلنۍ کم عمر ولري. همدا رنګه کارګر ماشــوم 

هغو ته ویل کيږي چې د خپل عمر د غوښتنې 

برعکس جــدي او د لويانو کارونه تررسه کوي او 

پرله پســې د ورځې له خوا يا د شــپې له خوا د 

يو لوی شخص په توګه پر کار بوخت وي او ګټه 

وټه کوي؛ سخت کار هغه کارونو ته وايي چې په 

جسمي رواين، ټولنيز او اخالقي لحاظ خطرناک 

وي او د ماشــوم د مــادي او معنــوي ودې خنډ 

يش، د هغه منل شــوي حقونه ضايع کړي او د 

بېلګې په توګــه د هغه د روغتيا، زده کړو او لوبو 

څخه د هغه د محروميدو باعث يش.

د ماشــوم حقونه او له سختو کارونو څخه د 

ماشومانو ســاتنه او مالتړ په بني املليل اصولو 

او داخيل قوانينو کې منل شــوی دی. د ملګرو 

ملتونو د کار ســازمان ۱۳۸ مقاوله نامه چې په 

۱۹۷۳ کال کې تصويب شوې، د ماشوم د کار 

تر ټولو بده بڼه کنوانسيون، د ماشومانو د حقونو 

بني املليل کنوانســيون او د ماشــوم د حقونو 

نړيواله اعالميه هغه بني املليل اسناد دي چې 

له سختو کارونو څخه د ماشومانو د ژغورلو اړوند 

مقررات او تعريفونه لري.

په ميل قوانينو کې هم له ماشوم څخه مالتړ 

شوی او د د اسايس قانون د ۴۸ او ۴۹ موادو، د 

کار د قانون ۱۳مه ماده، د رسپرستۍ د قانون ۳ 

او ۱۳ مادې د ماشــوم کار کول منعه کوي، دې 

قانوين موادو په ماشوم کار کول سخت يا شاقه 

کارونه ګڼيل دي او منعه کړي يې دي.

دا چــې د ماشــوم روزنــه او پــه روغتيايي، 

ښــوونيزو او رواين برخو کې د ماشوم حقونه پر 

ځای کول يوه خورا جدي مسئله ده او ماشومانو 

ته پاملرنه راتلونکي ته پاملرنه ده، د ماشــومانو 

وضعيت ته د پام ور اړولو لپاره د ماشوم د ورځې 

په نوم بېالبېلې ورځې په بېالبېلو هيوادونو کې 

ملانځــل کيږي، چــې د مور او پــالر تر څنګ 

د ماشــوم وضعيت تــه د دولتونو پــام ور واړوي 

او ماشــومان له ســختو کارونو او له هغې څخه 

کارګرو ماشومانو 
ته پاملرنه نه کيږي!
نرصت الهام

راوالړېدونکو زيانونو څخه وژغورل يش.

د ملګــرو ملتونو ســازمان د نوامرب ۲۰مه د 

ماشوم د نړيوالې ورځې په نوم نومولې، د ملګرو 

ملتونو ســازمان عمومي غونډې پــر دې ورځ په 

۱۹۵۹ کال کې د ماشوم د حقونو اعالميه او په 

۱۹۸۹ کال کې د ماشــوم د حقونو کنوانسيون 

تصويــب کړي دي، او دغه ورځ يې د ماشــوم د 

نړيوالې ورځې په نوم ټاکلې.

د جون لومړۍ نېټه هم په ۱۹۴۹ کال کې په 

پاريس کې د ښځو د بني املليل دميوکراتيکې 

اتحاديې په ناسته کې د ماشوم د نړيوالې ورځې 

په نوم اعالن شوې او د افغانستان په شمول په 

ډېــری هيوادونو کې د ماشــوم د ورځې په نوم 

ملانځل کيږي.

همــدا راز پــه ۱۹۴۶ کال کې لــه دوميې 

نړيوالې جګړې وروسته د ملګرو ملتونو سازمان 

عمومي غونډې له ماشــومانو څخــه د مالتړ په 

منظور د يونيســف په نامــه اداره جوړه کړه چې 

په لومړيو کې يې نوم »د ملګرو ملتونو ســازمان 

د ماشــومانو ځانګړی بني امليل انجمن« و. په 

 United Nations۱۹۵۳ کال کې يونيســف يا

 International Children’s Emergency

Fund په ملګرو ملتونو کې يو داميي سازمان شو 

او د اکتوبر ۸مه يې د ماشوم د نړيوالې ورځې په 

نوم و نوموله.

يونيسف وويل چې د هر ماشوم لپاره يواځې 

د پنځو ډالرو په ځانګړي کولو رسه کوالی شــو 

۹۰ فيصده هغه ماشــومان وژغورو چې هر کال 
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مړه کيږي.

د يونيسف دندې، د ژوند په لومړيو کلونو کې 

د ماشومانو لومړنۍ اړتياوې پوره کول، د هغوی 

ساتنه او د ميندو او پلرونو تشويقول دي، چې پر 

خپلو ماشومانو تعليم وکړي.

همداراز دا ســازمان د ماشــومانو د مړينې 

راکمــول او د جګړې او طبيعي پېښــو پر مهال 

د ماشــومانو ســاتنه او نورې دندې پر مخ وړي. 

دې ســازمان د ماشــوم د حقونو کنوانسيون په 

مقدمه کې په ښــکاره وييل، چې ماشوم بايد له 

خوشــبختۍ، مينې او تفاهم څخه په ډکه فضا 

کې لــوی يش او دا اداره د همدې موخې لپاره 

کار کوي.

د دې تر څنګ يوه بله ورځ هم شــته چې د 

ماشــوم له کار رسه د مقابلې ورځ نومول شوې. 

د دې ورځې ټاکنه د ماشومانو نړيوالې کنګرې 

تــه د کار د نړيــوال ســازمان ILO غربګــون و، 

چې د ماشــوم د کار د مخنيــوي فعاالنو له خوا 

په فلورانس ښــار کې په ۲۰۰۴ کال کې جوړه 

شوې وه.

 له هغې ورځې نږدې يوه نيمه لسيزه ترييږي 

چې د ماشــوم د کار د مخنيوي خوځښت پرله 

پســې کار کوي، خــو رسه له دې چــې د بني 

املليل بنســټونو او دولتونو له خــوا په اجباري 

توګه د ماشوم لومړين حقونه په رسميت پېژندل 

شوي او منل شوي دي، بيا هم نړيوال بحرانونه 

او د نړۍ په بېالبېلو برخو کې جګړې د دې المل 

شــوې دي چې د نړۍ شاوخوا نيم ماشومان له 

خپلو حقونــو بې برخې يش، په فقــر کې ژوند 

وکړي او سختو کارونو تررسه کولو ته اړ يش.

خپلــواک  بــرش حقونــو  د  افغانســتان  د 

کميسيون په دې وروستيو کې په هيواد کې پر 

سختو کارونو بوختو ماشومانو د وضعيت معلومولو 

او د دې رضر منونکي قرش لپاره د دادغوښتنې 

په پار ميل څېړنه تررسه کړې.

دا څېړنه وايي، چې پر سختو کارونو بوخت 

ماشومان ډېر زيات رضر کنونکي دي، خو بيا هم 

د خلکو او حکومتي پروګرام جوړوونکو او چارواکو 

له خوا پاملرنه نه ورته کيږي.

په څېړنه کې راغيل چې په افغانستان کې 

ماشومان په بېالبېلو سختو کارونو بوخت دي، او 

د څېړنې لپاره په پوښــتنپاڼو کې له اټکل شويو 

کارونو يې شــمېر زيات دی. په پوښتنپاڼه کې 

۲۳ ســخت کارونه اټکل شوي و، چې د څېړنې 

پر مهال نور کارونه هم پرې ور زيات شول.

په ســختو کارونــو کې دوکانــداري، د موټر 

ترميم، هوټــل او نانوايی، موچــي توب، حلبي 

ســازي او نور تر ټولو زيات50%  دي. نور کارونه 

لکه دستفرويش، ډيرانونه لټول، سپند دودول او 

نــور آزاد کارونه دي، چــې کراچي واين پکې تر 

ټولو زياته 10.5% ده.

د څېړنې موندنو ښودلې چې له 90% زيات 

ماشومان په اونۍ کې له ۳۴ ساعتونو زيات کار 

کوي، په داسې حال کې چې د کار د قانون له 

مخې د ماشــوم د کار کچه بايد تــر دې لوړه نه 

وي. د دې موندونو پر بنســټ 60% ماشــومان 

په ورځ کې له اوو ســاعتونو زيات کار کوي او له 

10% زيات ماشــومان د شپې هم څو ساعته پر 

کار بوخت دي.

همــدا رنګه په دې څېړنــه کې له خپل کار 

څخه د ماشــومانو د رضايت په اړه هم پوښــتنه 

شــوې، چــې 56% رايض او 43% لــه خپل کار 

څخه نارضايتي ښودلې او د رپوټ په وينا دا ډېره 

لوړه او د متې خالف شمېره ده. خو له کار څخه 

د ماشومانو د رضايت الملونه چې 42% د کسب 

زده کــړه او 49% مايل الســته راوړنه ده، د دوی 

لپاره يې ډېر ارزښت درلود.

د څېړنې د معلوماتو پر اساس 84% ماشومان 

له خپل کار څخه مايل الســته راوړنه لري، چې 

81% يــې د خپل کار مزد کورنيو تــه ورکوي او 

پاتې يې د خوړو په رانيولــو 8.4%، د کور کرايه 

6%، او يا يې سپموي 4%. په دې کې 13% هغه 

ماشومان دي چې د کسب د زده کړې لپاره کار 

کوي، 35.6% په کور کې کار کوي، 21% د مور 

او پالر د قرض لپاره پر کار بوخت دي، 11.5% د 

خوړو په مقابل کې کار کوي او 12.6% کار کوي 

خو د خپل کار مزد نه ترالسه کوي.

د څېړنــې د موندنو پر بنســټ 56% کارګر 

ماشــومان لــه زده کــړو محــروم دي او د کايف 

وخت د نشــتوايل له امله 81% کارګر ماشومان 

ښــوونځي ته پر وخت نه رســيږي او 13% د زده 

کړو په برخه کې له جدي ستونزې رسه مخ دي.

همــدا راز 61% يې په غري صحي چاپېريال 

کې پــر کار بوخت دي چــې 32% يې د کار په 

بهري کې زيامنن شــوي دي، لکــه د غړي پرې 

کېدل 2.4%، د بدن د غــړو ماتېدل 22.2% او 

د بدن ټپي کېدل 66%. د يادې څېړنې موندنو 

همدا راز ښودلې چې د ماشومانو لوړه فيصدي 

57% د کار پر مهال ناروغان شوي چې پر خپل 

شخيص لګښت په دولتي يا شخيص روغتونونو 

کې تــداوي شــوي او دولت يواځــې د دوی په 

درملنه کې 5% برخه درلودلې.

خوړو ته د الرسيس په برخه کې که څه هم 

ډېری ماشــومانو 59% ته د ورځې په اوږدو کې 

درې وخته خواړه رســيديل؛ خو د پام وړ شمېره 

39% د يو او دوه ځلو تر منځ خواړه ترالسه کړي 

دي.

د کار پــه چاپېریال کې لــه تاوتريخوايل او 

جنــيس زورونې رسه مخامخېدلو ته هم په ياده 

څېړنه کې ځای ورکړل شوی. په دې برخه کې د 

څېړنې موندنې ښيي چې 40% ماشومان د کار 

پر مهال له فشــار او تهديد رسه مخامخ دي او د 

کار پر مهال وهل ټکول شوي، 33% او يا تحقري 

او توهني شوي 39% او له 28% زيات يې له توانه 

د پورته کارونو تررسه کولو ته اړيستل کيږي. دا په 

داسې حال کې چې نږدې 16% يې له جنيس 

زورونې رسه هم مخ شوي دي.

په څېړنه کې همدا راز د ماشومانو د سختو 

کارونــو الملونه هم څېړل شــوي دي، د څېړنې 

موندنې ښيي چې د تر ټولو زياتو 81% ماشومانو 

د کار المل اقتصــادي دی، چې اقتصادي فقر 

75.5%، د کورنــۍ د قــرض خالصــول 2% او د 

ښــوونځي د لګښــتونو پوره کــول 4% کيږي او 

يواځې 10% ماشومانو د کار کولو المل د مور او 

پالر له خوا مجبورېدل ګڼيل دي.

بل هم ټولنيز او فرهنګي عامل دی؛ د رپوټ 

په وينا، که څه هم د څېړنې په پوښــتنپاڼه کې 

ټولنيز او فرهنګي عوامل نه ؤ اټکل شــوي، خو 

د عامه اســتامع غونډو او د فوکس ګروپ غونډو 

موندنو ښودلې چې يو شمېر ټولنيز او فرهنګي 

عوامل هم د ماشومانو په کار کې مهم رول لري، 

چې تر ټولو مهم يې په ټولنه کې د ماشومانو د 

کار فرهنګ دی.

د څېړنې په وينا، افغانستان يوه سنتي ټولنه 

ده او خپل خاص فرهنګونه لري، د ټولنپېژندنې 

د نظرياتو پر بنسټ په سنتي ټولنه کې د ټولنې 

د منلو پروسه د کورنۍ او والدينو له خوا رامنځته 

کيږي او اوالدونه د سنتي فرهنګ پر بنسټ وده 

کوي او د ژوند او کار مهارتونه د والدينو تر څنګ 

او يا د هغوی په امر د يو بل مرش تر څنګ يادوي.

همدا راز جګړه او ناامني، طبيعي مصيبتونه، 

ســرتګه ســوزېدل، د ماشــوم لــه حقونــو او د 

ماشــومانو د کار اړوندو قوانينو او ماشومانو ته د 

شاقه کارونو د رضرونو اړند د پوهې نشتوالی، د 

ماشومانو د کار اړوند د مستقل قانون نشتوالی، 

د ماشــومانو د حقونو په تامــني او د قوانينو په 

تطبيــق کې اجرايــي کمزورۍ، د ماشــومانو د 

اســتثامر کوونکو بانډونو موجوديــت، د والدينو 

اعتياد، بې ځايه کېدل او راستنېدنه، د پوهاوي 

ورکولــو او د کســب د زده کړې پــه برخه کې د 

مالتړيــزو مرکزونو نشــتوالی، بې رسپرســتي، 

بدرسپرستي،  د کورنۍ د رسپرست معلوليت، په 

کم عمر کې ودونه، بې کاري او په ځانګړي ډول 

د زده کړو ځوانانو بې کاري، اجباري زده کړو ته 

د دولت د پاملرنې نشتوالی، د تحصييل امکاناتو 

کمښت، وچکايل، د نفوسو زياتوالی او کار ته د 

ماشومانو مجبورول او نور هغه ټولنيز او فرهنګي 

عوامل دي چې په دې څېړنه کې ترالسه شوي.

پاتې په 29 مخ کې
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شانزده ســال پیش، کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان در حالی به فعالیت 
آغاز کرد که حقوق بشــری مردم در دوره های 
طالبان، گروه های مجاهدیــن و حکومت های 
کمونیستی به صورت گســترده ای نقض شده 
بود. کشــتار، شــکنجه و اعدام هــای گروهی 
توسط حکومت های کمونیستی، خانه جنگی ها 
و انتقام گیری های گروه های مجاهدین در کابل 
و سایر مناطق افغانســتان که نتیجه آن ده ها 
هزار کشته، زخمی و ویرانی کابل بود و از سوی 
دیگر قتل عام ها و کشتارهایی که طالبان به راه  
انداخته بود، ماموریت دشوار و چالش زایی را در 

برابر رهبری کمیسیون قرار می داد. 
کمیســیون در حالی به فعالیتش آغاز کرد 
که حتا »ســخن گفتن از حقوق بشــر« جرم 
بود چه رســد به حمایت، دفاع و رسیدگی به 
موارد نقض حقوق بشــر. آگاهان نیز می گویند 
کمیسیون با آن که با ماموریت دشواری مواجه 
بود ولی توانست نقش و جایگاهش را در میان 

مردم افغانستان ثابت کند. 
کار برای حقوق بشر در کشوری برخاسته از 
میان ویرانه های جنگ پیچیدگی های خودش 
را داشــت؛ زیرا جنگ همه چیز را ویران کرده 
بود. از ســوی دیگر طالبان با باورهای خشک و 
تعریف های سختگیرانه از دین جایی برای تأمین 
حقوق بشر نگذاشته بود. صالح محمد سلجوقی، 

نقش کمیسیون 
مستقل حقوق بشر 
در تأمین حقوق 
بشری مردم 
افغانستان 
حسین سیرت

نماینده هرات در پارلمان عملکردهای طالبان را 
به »طوفان تاریک و سهمگینی« تشبیه می کند 
که افغانستان را در سیاه چال افراطیت فرو برده 
بود و حقوق بشری همه انسان های این سرزمین 

به شمول مردان و زنان نقض می شد.
گزارش صدای مردم برای عدالت اقدامی بود 
که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
نخستین  ســال های فعالیتش برای نظرسنجی 
دیــدگاه مردم افغانســتان دربــاره برخورد با 
قضایای نقض حقوق بشــر انجــام داد. در این 
گزارش قربانیان خواستار رسیدگی به قضایای 
نقض حقوق بشــر و عدالت شدند و کمیسیون 
این گزارش را برای رییس جمهور وقت سپرد تا 
در اجرایی شدن آن اقدام کند. آقای سلجوقی 
می گوید پیش از آن هیچ فرد و نهادی نتوانسته 
بود در باره عدالت سخن بر زبان  آورد: »یکی از 
نهادهایی که شهامت اعام عوامل تخطی های 
حقوق بشری را توانســته در افغانستان داشته 

باشد، همین نهاد است.«
در همین حال فعاالن حقوق زن می گویند 
با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر راه برای 
دادخواهی زنان باز شــد و نهاد مستقلی ایجاد 
شــد تا برای حقوق از دست رفته و نقض شده 
زنان در افغانستان دادخواهی کند. حمیرا ثاقب 
فعال مدنی در این مورد گفت: »موضوعاتی که 
در افغانستان تابو بود و صحبت کردن در مورد 

آن بسیار مشکل بود، کمیسیون مستقل حقوق 
بشر بر این بحث ها تمرکز کرد، دست و گذاشت 

و صحبت ها را آغاز کرد.«
خانم  ثاقــب می گوید برای نخســتین بار 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث 
دادخواهی برای قربانیــان جنگ را آغاز کرد و 
تاش کرد تا عامان نقض حقوق بشر افغانستان 
در رابطه به آنچه که انجام داده اند به مردم پاسخ 
دهند. خانم ثاقب می گوید: »در کل ســاختار 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان و 
برنامه هایی که در این ســال ها اجرا کرده برای 
مردم بسیار مفید بوده و همین فعالیت ها نقطه 
آغازی برای نســل جدید بود تا به حقوق بشر 

فکر کنند.«
به باور خانم ثاقب همیــن که امروز مردم 
از حقوق زن و حقوق بشــر ســخن می گویند 
نتیجه شانزده سال فعالیت کمیسیون مستقل 
حقوق بشر می باشد: »در گذشته هیچ ساختار و 
تشکیلی وجود نداشت که به مباحث حقوق بشر 
بپردازد. حاال شما در خانه خانه مردم افغانستان 
امروز شما بحث حقوق بشــر و حقوق زنان را 
می شــنوید و این نتیجه کارکرد کمیســیون 

مستقل حقوق بشر و نهادهای مدنی است.«
باورهای کهنه در فصل جدید 

در ســال 2۰۰1 به دنبال شکســت گروه 
طالبــان و توافــق جریان های سیاســی برای 
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تشــکیل حکومت موقــت، صلح نســبی در 
افغانســتان حاکم شد. مردم افغانستان امیدوار 
بودند که با تشــکیل حکومــت فراگیر، دیگر 
شــاهد نقض حقوق بشر نخواهند ولی گذشت 
زمان نشان داد که این امیدوار ها زودگذر بودند. 
آقای سلجوقی به این نظر است که باوجود فصل 
جدید از مناسبات سیاسی، تفکر جنگ از یک 
مرحله زمانی به مرحله دیگر انتقال کرد و این 
تفکــر در یک جامعه ســنتی هنوزهم به قوت 
خود باقیست. آقای سلجوقی می گوید پیش از 
سال 2۰۰1 هیچ نهادی وجود نداشت تا صدای 
قربانیان را بشنود: »در گذشته مرجعی که بتواند 
جزئی ترین صحبت را در رابطه با حراســت از 
حقوق بشری انســان های قربانی داشته باشد، 
وجود نداشــت اما وقتی کمیسیون حقوق بشر 
که بعدا ایجاد شد، آهسته آهسته حقوق بشر به 

عنوان یک نهاد کاما مطمین درامد.«
نظارت بر حقوق بشر

در شانزده سال گذشته کمیسیون مستقل 
حقوق بشر ا فغانســتان 227۵۳ بار از محات 
ســلب آزادی نظــارت و بازدید کرده اســت. 
کمیســیون به منظور رعایت حقوق بشــر در 
محات سلب آزادی و تأمین حقوق زندانیان در 
محات سلب آزادی، بهبود شرایط نگهداری و 
پیگیری شکایات آنان در محات سلب آزادی، 
به صورت مستمر از این مراکز در نقاط مختلف 
کشور، توسط افراد آگاه و کارشناس در همین 
رابطه، نظارت های مؤثر و مســتمر کرده است. 
در جریــان ایــن نظارت هــا، وضعیت حقوقی 
و معیشــتی زندانیان در این مراکز، بررســی 
می شود. همچنان یافته های نظارت بر محات 
ســلب آزادی و مراکز اصاح و تربیه اطفال از 
طریق گزارش های نظارتی، موضوعی و ساالنه 
کمیسیون انعکاس پیداکرده و به مراجع مربوطه 
سفارش ها و پیشــنهادها ی خاص ارائه گردیده 
است. نظارت های مستمر کمیسیون از محات 
سلب آزادی، باعث شــده است که گراف جرم 
شــکنجه و توقیف و بازداشــت خود سرانه در 
مقایســه با گذشته کاهش پیدا کند و وضعیت 

معیشیتی زندانها بهبود یابد.
یکی از وظایف اصلی کمیســیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان نظارت از وضعیت حقوق 
بشری در کشور است. طوری که در حال حاضر 
تمامی نهادهای دولتی تحت نظارت کمیسیون 
قرار دارد تا این نهادها باتوجه به صاحیت هایی 
که دارند، از این صاحیت ها برای نقض حقوق 
بشر استفاده نکنند. به گونه نمونه، ماموریت های 
نظارتی کمیسیون سبب شده است تا شکنجه 
در زندان هــا کاهش یابد و اشــخاص زورمند 
نتوانند برای خود زندان های شــخصی بسازند. 
آقای سلجوقی با اشاره به این نقش کمیسیون 
می گوید: »امروز در درون محابس افغانســتان 

کانترین نگرانی شــان این اســت که هرگاه 
محبوســی آزار ببیند نکند که به کمیســیون 
حقوق بشــر شکایت کند. ســایر نهادها مانند 
نهادهای امنیت ملــی و عدلی و قضایی نیز از 
نقش نظارتی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
به خوبی آگاهند و کمیســیون نیز با این نقش 
توانسته است که از تخطی های حقوق بشری در 

این مراجع جلوگیری کند.«
نقش نظارتی کمیســیون از یک سو سبب 
شــده تا حکومت و تمام نهادهای دولتی را در 
رابطه به تأمین حقوق بشــری مردم افغانستان 
پاســخگو بســازد و از ســوی دیگر این نقش 
عملکردهای خاف حقوق بشری زورمندانی را 
که در گذشته دست به شکنجه و عملکردهای 
خاف حقوق بشــری در روستاها و ولسوالی ها 
می زدنــد نیز زیر نظارت بگیــرد و مانع چنین 

عملکردهایی شود. 
آگاهی دهی از حقوق بشر 

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
در شــانزده سال گذشــته تاش کرده است تا 
با برگزاری کارگاه ها، ســمینار ها و کنفرانس ها 
اقشار مختلف را از حقوق بشر آگاه سازد تا مردم 
خود به مدافعان حقوق بشر که در واقع حقوق 

خودشان اند اقدام کنند. 
توسعه و آموزش حقوق بشر یکی  از اهداف 
اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
است. برای رســیدن به این اهداف، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در شانزده سال 
گذشــته ۶71۵۳2 نفر را در سراســر کشــور 
در رابطه به حقوق بشــر آموزش داده اســت. 
کمیسیون به منظور دست یافتن به این هدف، 
برنامه های متخلف آموزشی را در برنامه عمل 
ســاالنه خویش طــرح و تطبیق کرده اســت. 
برنامه های آموزشی کمیسیون شامل جلسات 
آموزشــی، تدویر کارگاه ها، امضای تفاهم نامه 
جهت تدریس مضمون حقوق بشــر با دانشگاه 
ها و مؤسســات تحصیلی، تدویر سمینارهای 
علمی، تجلیل از روزهای حقوق بشری، برگزاری 
دوره های حقوق بشــر  و ســایر فعالیت هاست. 
برنامه های آموزشی کمیسیون اقشار و اصناف 
مختلف جامعه از جمله دانشــجویان، علمای 
دینی، آموزگاران، پولیــس، اردو، امنیت ملی، 
قضات، ســارنواالن، وکای مدافع، خبرنگاران، 
فعاالن مدنی، مدافعان حقوق بشــر، اطفال، و 
اقشار بی سواد و کم سواد جامعه به شمول زنان و 
مردان را پوشش داده است. برنامه های آموزشی 
کمیسیون، سطح آگاهی اشتراک کنندگان را در 

زمینه حقوق بشر ارتقا بخشیده است.
حقوق زنان 

شانزده سال پیش وقتی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان به فعالیت آغاز کرد، کسی 
از حقوق زنان ســخن نمی گفــت. زنان از انواع 

خشــونت زجر می کشیدند و هیچ نهادی برای 
رسیدگی به حقوق بشری آن ها وجود نداشت. با 
آن که قانون اساسی حق برابر را برای زن و مرد 
به رســمیت شناخت اما تاش های زیادی باید 
انجام داده می شد تا زنان  از وضعیت رقت باری 
که داشتند، نجات می یافتند. کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان دادخواهی هایش را برای 
زنان انجام داد که در نتیجه آن حاال خشــونت 
علیه زنان جرم محســوب می شود، قانون منع 
خشــونت علیه زن خشونت ها را تعریف و برای 
هر خشــونت جزای مشــخصی تعیین کرده 
است. در نتیجه تاش های کمیسیون مستقل 
حقوق بشر حاال زنان حداقل در شهرهای بزرگ 
می توانند بــرای تمامی حقوق خود دادخواهی 

کنند و از آن مستفید شوند. 
در شــانزده سال گذشــته  تعداد ۴۵۶9۰ 
مورد قضیه خشــونت علیه زنان در کمیسیون 
ثبت، رســیدگی و پیگیری شده است. یکی از 
بخش های برنامه ای کمیسیون، بخش حمایت 
و انکشاف حقوق زنان می باشد که به شکایات 
واصله در زمینه حقوق زنان رسیدگی و از حقوق 
قربانیان خشــونت علیه زنان از طریق مجاری 
قانونی حمایت می کند. بخش حقوق زنان طی 
1۶ سال گذشته، قضایای خشونت علیه زنان را 
ثبت و به شاکیان مشوره های الزم حقوقی داده 
و شکایات آنان را به مراجع مربوطه ارجاع داده 
اســت. در مواردی که نیاز به مساعدت حقوقی 
داشته، مساعدت نیز صورت گرفته و موارد نقض 
حقوق بشری آن توسط بخش نظارت و بررسی 

کمیسیون پیگیری شده است. 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
با نشــر و پخش مجله و وســایر نشرات چاپی 
توانسته اســت مقاالت، گزارش ها و رویدادهای 
حقوق بشــری را برای مردم برساند. در مدت 
شانزده سال گذشــته ۴۸۶۳۸9۶ جلد مجله، 
جزوه و ســایر نشرات کمیســیون چاپ و در 
کابل و والیات توزیع شــده است. طی این 1۶ 
ســال صدها مقاله علمــی، گزارش ها مرتبط 
با حقوق بشــر به زبان های پشــتو و فارسی به 
نشر رسیده و این ماهنامه ها در نقاط مختلف 
کشور در دسترس مردم قرار گرفته است. مجله 
کمیسیون به عنوان یک منبع علمی در اختیار 
اقشار مختلف جامعه قرار گرفته و برای ترویج 
مطالعه حقوق بشــر و آگاهی دهــی مؤثر بوده 

است.
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محترم آقــای محمودی، رئیــس اجرائیه 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان با 
هیأت  همراهش با وزیر کار امور اجتماعی شهدا 
و معلولین و مسئولین بخش های ذیربط  ماقات 
کــرد. آقای محمــودی در مــورد گزارش های 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره 
تحقیق ملی »پیامد های کار شــاقه اطفال« و 
گزارش فعالیت های بخــش حمایت از حقوق 
اشــخاص دارای معلولیت و پیشنهاد هایی که 
مشــخصا ً باید مــورد توجــه وزارت کار امور 
اجتماعی شهدا و معلولین قرار گیرد، به ایشان 

معلومات داد  و خواستار رسیدگی شد.
 آقای محمودی در قســمتی از سخنانش  
درباره تطبیق مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص 
دارای معلولیت از جمله ماده ۳1 آن که در مورد 
جمع آوری  آمار و ارقام و ســایر موارد از جمله 
دسترسی فزیکی، اشتغال و خدمات بازتوانی و 
هم چنین تهیه گزارش تطبیق کنوانسیون حقوق 
اشخاص دارای معلولیت به کمیته ملل متحد  که 
از مکلفیت های حکومت است و در گزارش های 
کمیسیون نیز انعکاس یافته است،  یادآوری کرد. 
آقــای محمودی در قســمت تحقیق ملی 
»عوامــل و پیامد های کار شــاقه اطفال« نیز 
یادآوری کرد و گفت: »کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانســتان براساس صاحیت ها و 
مکلفیت های خود روی موضوعات مهم حقوق 
بشــری تحقیق های ملی را انجــام می دهد و 
یافته ها و پیشنهادهای خود را  برای ارگان های 
ذیربط  عرضــه می کند. کمیســیون تا اکنون 
پنج تحقیق ملی را انجام داده اســت که  شاهد 
تغییرات خوبی به نفــع مردم و جامعه خودیم. 
از جمله این تحقیق ها می توان از علل و عوامل 
قتل هــای ناموســی، پدیده منفــور بچه بازی، 
دسترسی به حق صحت، قربانیان نقض حقوق 
بشــر و تروریسم در کشــور را نام برد و  شاهد 

تغییرات خوبی در کد جزاییم .«
 وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در 
این مور د گفت: »گزارش های کمیسیون بسیار 
خوب و مناســب  و مورد تأیید ما ســت. کار ما 
 مشترک اســت و درباره  افراد دارای معلولیت 
اوالً بایــد ذهنیت ها تغییر کنــد و حق کرامت 
انسانی شــان احترام شــود، تعدیات در قانون 
حقــوق و امتیازات باید مورد تصویب قرار گیرد 
و خبر خوش این است که در برج سرطان اداره 
مســتقل برای حمایت از حقوق اشخاص دارای 
معلولیــت با تصویب پارلمان ایجاد می شــود و 
خوب اســت که  در این قانون تعدیاتی به نام 

اشخاص دارای معلولیت و اطفال 
مصروف در کار های شاقه  باید 
مورد حمایت قرار گیرند 

علی محبتی

اداره مســتقل تصویب شود و در مورد اشخاص 
دارای معلولیت ذهنی در هفته آینده یک جلسه  
مشــورتی در وزارت با آقای عبدالعلی بارکزی 
خواهیم داشــت. بهتر اســت که در این جلسه 
نماینده کمیســیون نیز شرکت کند. باید برای 
اشخاص  دارای معلولیت ذهنی  عرضه خدمات 

آموزشی و بازتوانی صورت گیرد.«
 در مورد کار شــاقه اطفال ایشان گفت،  کار 
شــاقه اطفال یک ظلم است و دولت افغانستان 
متعهد اســت که در این مــورد کار کند و یک 
نشســت بزرگ در مورد منع کار شــاقه اطفال 
ضروری است و این کار را با کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان یک جا انجام خواهیم داد. 
وی  افزود، برنامه عمل ملی مبارزه با کار شــاقه 
اطفال تهیه شده است و گزارش آن در اخیر برج 
جون امسال نشر می شود. جناب وزیر کار امور 
اجتماعی شهدا و معلولین در مورد پیشنهاد های 
ارائه شــده گزارش و تحقیق ملی کمیســیون 
را مورد قبول دانســته و برای اجــراآت آن به 

همکارانش  سفارش داد.

 ســپس آقای ببــرک زی، هماهنگ کننده 
بخش حمایت از حقــوق اطفال ، آقای محبتی 
هماهنگ کننده، محترم آقای قانع، سرپرســت 
معینت شهدا و معلولین و آقای اخاقی، مسئول 
بخش اطفال آن وزارت نیــز درباره موضوعات 
مطرح شده وضاحت بیشتری دادند و در نهایت 

جلسه چنین جمع بندی و فیصله شد که: 
1- همکاری ها بین کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانستان و وزارت کار امور اجتماعی 

شهدا و معلولین تداوم یابد؛
2- کارگاه مشورتی در مورد اشخاص دارای 
معلولیت ذهنی برگزار شود و طرح آن برای مقام 

ریاست جمهوری ارسال گردد؛
۳- یک نشست بزرگ در مورد منع کار شاقه 
اطفال با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان در آینده نزدیک تدارک دیده شود؛
پروسه ســروی ملی معلولیت طی مراحل 
شــده و از طــرف نهاد مربوطه بــه منصه اجرا 

گذاشته شود.
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بخش دوم:
پیشــنهادهای بخــش حمایــت از حقوق 
اشــخاص دارای معلولیت که در جلسه با وزیر 
محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ارائه 

شد قرار ذیل است:
1- وزارت محترم کار امور اجتماعی شــهدا 
و معلولین ، وزارت محترم صحت عامه و وزارت 
محترم امور زنان باید برای توانبخشی و باز توانی 
اشــخاص دارای معلولیت ذهنی تدابیر الزم را 
اتخاذ کرده و حد اقل در سطح زون ها این مراکز 

را ایجاد کنند.
2- ســروی ملــی معلولیت کــه مطابق با 
کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت یک 
نیاز اساســی برای برنامه ریزی ها برای اشخاص 
دارای معلولیت محسوب می شود، هرچه زود تر 
از طرف بخش های مربوط مورد اجرا قرار گیرد.

۳- وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و 
معلولین باید کارشیوه معیار های مناسب را برای 
توزیع نمرات رهایشی: آپارتمان ها و بورسیه های 
تحصیلــی و ســایر امتیازات اشــخاص دارای 

معلولیت را تهیه و اجرایی سازد.
۴-  وزارت محترم کار امور اجتماعی شــهدا 
و معلولین باید تعدیات پیشنهادی  که توسط 
کمیته بازنگــری در قانون حقــوق و امتیازات 
اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته، را هر چه 
زود تــر  طــی مراحل  کرده و بعــد از تصویب و 

توشیح و به منصه اجرا بگذارد. 
۵- وزارت محترم کار امور اجتماعی شــهدا 
و معلولین، وزارت محترم صحت عامه و وزارت 
امور زنان هر چه زود تر در مورد حل مشــکات 
اشخاص دارای معلولیت  از جمله اطفال و زنان 
که معلولیت ذهنی دارند تدابیر الزم و مشخصی 
را روی دســت گرفته و در هماهنگی با ســایر 
وزارت های ســکتوری با ایجاد آسایشــگاه ها و 
مراکز بازتوانی ازحقوق بشری آنها حمایت کنند.

۶-  از مؤسسات کمک کننده بین المللی توقع 
می رود که مؤسسات غیر دولتی را که در بخش 
معلولیت خدمت می کنند را مساعدت های مالی 

کنند.
7- دولت هر چه زود تر گــزارش از کارکرد 
خــود را در رابطه به اجرای مفاد کنوانســیون 
حقوق اشــخاص دارای معلولیــت را تهیه و به 

کمیته بین المللی این کنوانسیون ارائه کند.
۸- کشور های کمک دهنده باید با دولت در 
مورد اجرای برنامه ملی ســروی ملی معلولیت 

همکاری مالی و تخنیکی کند.
9- وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین 
باید ستراتیژی میان مدت را در مورد محافظت و 
بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت طرح و 

اجرا کند.

پیشــنهادها  از تحقیق ملی کار شاقه 
اطفال

حمایت و انکشاف حقوق بشری افراد ساکن 
در افغانســتان وظیفه بدون قید و شرط دولت 
اســت. دولت افغانســتان مکلف است اقدامات 
الزم را برای تأمینات اجتماعی اقشار آسیب پذیر 
جامعه انجــام دهد. ادامه جنــگ و منازعه در 
افغانستان تعداد زیادی از اطفال را بی سرپرست 
ساخته و باعث فقیرشدن مردم از نگاه اقتصادی 
گردیده اســت. اطفال مجبور به انجام کارهای 
شــاقه شــده و از حقوق ابتدایی بشری شــان؛ 
مانند دسترسی به تعلیم و تربیه و غیره محروم 
شده اند. بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان پیشنهاد می کند که:
1. دولت افغانستان باید اقدامات جدی برای 
پایین آوردن میزان فقر در کشور انجام دهد. غیر 
از تشبثات اقتصادی کان، شناسایی خانواده های 
بی سرپرست، بدسرپرســت و پرجمعیت و ارائه 
تســهیات مالی به آن هــا، تقویت بخش های 
خصوصی از طریق ارائه قرضه های بلندمدت یا 
بدون سود، تقویت و یا ایجاد بنگاه های اقتصادی 
کوچــک و زود بازده، تأســیس صنــدوق مالی 
مخصوص کودکان و اختصاص سود آن به تعلیم 
و تربیه، صحت و تغذیه کودکان، راهکارهایی اند 
کــه دولت می تواند با اجرای آن ها در راســتای 

رشد اقتصادی و کاهش فقر اقدام کند.
2. همچنین کنترل نفــوس می تواند برای 
پایین آوردن میزان فقر در کشــور کمک جدی 
کند؛ بنابراین وزارت محترم صحت عامه زمینه 
دسترسی شــهروندان کشور به امکانات تنظیم 
خانواده )Family Planning( و یا ایجاد فاصله 
میان اطفال را مساعد سازد. این وزارت باید رشد 
جمعیت را بر مبنای اصول علمی و متناسب با 

امکانات و نیازهای کشور تنظیم و کنترل کند.
۳. به وزارت معارف پیشنهاد می شود که در 
زمینه تعلیم و تربیت اطفال کارگر توجه جدی 
کرده و با ایجاد مکاتب شبانه زمینه تحصیل را 
برای اطفال کارگر مساعد بسازد. همچنین این 
وزارت خانه باید در راستای تحقق ماده چهل و 
سوم قانون اساسی آموزش را تا سطح متوسطه 

به صورت اجباری اجرا کند.
۴. تأمینــات اجتماعی الزم بــرای اطفالی 
که سرپرســت خانواده را از دست داده اند باید 
تأسیس شود. ایجاد انواع بیمه و پرورشگاه های 
معیاری برای نگهداری اطفال راهکارهای مهم 

برای اجرای این پیشنهاد است.
۵. به دولت پیشــنهاد می شــود که جهت 
آگاهی دهی خانواده ها و اطفال، حقوق مربوط به 
اطفال و اضرار کارهای شاقه را در نصاب تعلیمی 
بگنجاند و از طریق رسانه ها و مساجد نیز برای 
مردم در این زمینه ها به طور دایم اطاع رســانی 

صورت بگیرد.

۶. یکی از مواردی که در کار شــاقه اطفال 
قابل توجه است ضعف و پراکندگی مواد قانونی 
در زمینه کار اطفال اســت به دولت پیشــنهاد 
می شود که قوانینی ســاخته شود که از اطفال 
حمایــت نمــوده و مصونیت اطفــال کارگر را 
تضمین کند و زمینه پاســخگویی و عدالت را 

مساعد سازد.
7. ارائه خدمــات صحی برای اطفال قربانی 
خشونت مساعد ساخته شود تا هم به صدمات 
جسمی آنان رسیدگی شود و هم صدمات روانی 

آن ها کاهش یابد.
۸. جنگ و ناامنی یکی از مواردی است که 
می توان آن را به عنوان یــک عامل اصلی برای 
ادامه وضعیــت ناگوار اطفال به حســاب آورد. 
تاش هــای بنیادی در جهت رفــع این پدیده 
منفی باید یکی از استراتژی های کان ملی باشد 
و دولــت در این زمینه وظیفه دارد که اقدامات 
عملی و فوری را روی دســت گیرد و گذشــته 
از هرگونــه آرمان گرایی، صلــح را یک ضرورت 
اساسی دانسته و در راستای تحقق آن اقدامات 

جدی انجام دهد.
9. نبود مراکز حمایتی یکی از مواردی است 
که در افغانســتان غایب است. این امر می تواند 
دالیل گوناگونی داشــته باشد که عدم آگاهی و 
نبود امکانات برخی از آن دالیل است. به دولت 
پیشنهاد می شود که زمینه ها و ارائه تسهیات 
الزم را برای تأســیس مؤسسات خیریه و مراکز 
حمایــوی از خانواده های فقیر، بی سرپرســت، 

بدسرپرست و پرجمعیت فراهم آورد.
1۰. وزارت کار و امور اجتماعی باید برمبنای 
قانون از اشــتغال رســمی اطفال بــه کارهای 
شــاقه جلوگیری نموده و مشــکات اقتصادی 
خانواده های مجبور به داشــتن اطفال کار را با 
ایجاد مراکز خاص و ایجاد اشتغال مناسب برای 
کودکان و تحصیل در ضمن کار، رسیدگی نماید.
11. به دلیل اهمیت مســائل اطفال، الزم 
اســت که نهادهای دولتی و غیردولتی در روز 
جهانی اطفــال این روز را بــه صورت جدی تر 
گرامی داشته و با برگزاری کنفرانس های علمی 
و مطبوعاتی توجــه مردم و بنیادهای خیریه را 
جهــت حمایت از اطفال جلب نماید. همچنین 
پیشنهاد  می شــود که روز دوازدهم ماه ثور به 
عنوان روز ملی اطفال مشغول به کارهای شاقه 

نامگذاری شود.
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د هلمنــد والیتي دفرت د ښــوونې او روزنې 

څانګه، د افغانســتان د برشي حقوقو خپلواک 

کمیســیون، له یو شمیر لوســتونکو رسه مرکه 

کړې چې د برشي حقونو د میاشــتنۍ مجلې 

خپرونــې یــې د مرکزي دفــرت د نرشاتو محرتم 

آمریت له خوا ترالســه کړي او بې له کوم ځنډه 

دوی ته رسیديل دي.

داچــې د برشي حقونو د میاشــتنیو مجلو 

لوستونکو ته دا مجله څرنګه رسیدلې او تر کومه 

ځایه دوی ځینې استفاده کړې او په ټولنه کې 

د دې مجلــې موثریت څومــره مهم دی، همدا 

ډول دې تــه ورته نظریات مــو د یوې رسوې په 

ترڅ کې راټول کړي دي.

د اراکوزیــا د لــوړو زده کــړو خصــويص 

موسسه 

موږ د دا ډول رســنیو هرکلــی کوو چې په 

برشي او برشدوســتانه حقوقــو باندې د علمي 

مقالو خپرول په میاشتنۍ توګه د اتباعو اسايس 

حقونــه خپروي، او زده کوونکي په کلکه په هره 

میاشت کې د دې مجلو د راتلونکې ګڼي ته په 

متــه وي. د مجلــو پوښ رسه نږدې یو شــان او 

یو اړخیز وي، خو کله چې د مجلې پر پښــتۍ 

میاشت، کال او د هرې ګڼې منرب وویني بیا یې 

ښه توپیر کوالی يش.

څرنګه چې د برشي حقونو اصطالح د خلکو 

او ټولنې تر منځ خورا پراخه وده کړې، او ماشوم، 

ځــوان، زاړه، د تلویزیونونو له الرې څخه د برش 

حقونو مفهوم د رســنیو له الرې اوري ښــه ګټه 

ځینې پورته کوالی يش، د برش د حقوقو مجلې 

او الرښوونې د برشي حقونو کلتور او اخالقو ته 

وده ورکوي او پر خلکو هم اغیزه درلودالی يش.

د اراکوزیــا د لوړو زده کړو موسســې اکرثه 

محصلین، په خپلو مونوګرافونو او نورو تعلیمي 

پروګرامونــو کــې د دې مجلې علمــي مقالې 

اســتعاملوي او ګټه ځینې اخــيل او دا زموږ د 

محصلینو لپاره یوه ښه همکاري ده.

هلمند د اهل تشیع شورا

احمد شــاه جامل، د دې شورا ریس وایي: 

ستاسو علمي مجلې او نور د برشي حقونو اړوند 

ميل او نړیوال ســندونه او علمي الرښــوونې د 

خلکو لپاره خورا ګټــور دي. د جامل په وینا، د 

برشي حقونو د رسنیو لوستونکي د نورو ميل او 

نړیوالو قوانینو په اړه د لوستلو له الرې لیوالتیا 

لري. د برشي حقونو نړیواله او اسالمي اعالمیه 

او د برش حقونو نور نړیوال میثاقونه هم مطالعه 

کوي، حتی د نورو بنســټیزو حقونو په اړه خلکو 

تــه د دې په وســیله د عامه پوهاوی په شــکل 

پوهــاوی رســیدلی دی، اوس دوی ته د برشي 

حقوقو مجلې د ميل او نړیوالو قوانینو رسچینه 

یا منبع بلل کیږي ځکه دوی د یو ماخذ په ډول 

استفاده ترې کوي.

د هلمند د عامه کتابتون مسئول

د دې والیت د عامه کتابتون مســئول وايي 

چې د دوی د کتابتون مراجعین د دې کتابتون 

د کتابونو تر څنــګ د برشي حقونو مجلې هم 

لــويل، پرته له دې چــې موږ ورتــه ووایو ډیری 

مراجعیین غواړي چې مجلې واخيل او له ځانه 

رسه يې خپلو کورونو او یا خپل کاري ځایونو ته 

ویيس، یادداښتونه ځینې اخيل او د مجلې له 

موادو څخه په خپلو لیکنو کې کار اخيل. که څه 

هم موږ د دې مجلو د وېش مسئولیت په غاړه نه 

لرو، خو بیا هم د مطالعې د فرهنګ د بابولو په 

خاطر له دوی رسه په دې برخه کې مرسته کوو.

هلمند: د حقوق برش مياشتنۍ 

مجلې د لوستونکو راپور

د اطالعاتــو فرهنــګ ریاســت د باخرت 

آژانس عمومي مدیر

په شخيص توګه، ما پخپله د برشي حقونو 

د مجلو د مختلفو ګڼو او شمېرو چې لوستي، زه 

فکر کوم، یوه لوی او ښه په زړه پورې مجله ده، 

ځکه چې هغه مهمې مسلې چې په کې شامل 

شــوي دي زموږ د ټولنې اړتیــاوې دي، په دې 

کې د دوه زیان مننونکو ډلو ښــځو او ماشومانو 

او همدارنګه معلولیت لرونکي وګړو حقونه او د 

ډېرو موضوعاتو په اړه لیکني راټولې شوې دي 

چې ما پخپله ترې ډیره زده کړه کړې ده.

البتــه، کــه څــوک دا مجلــی ولــويل، په 

حقیقت کې د ماشومانو حقوق، د ښځو حقوق، 

دمعلولینــو حقوق، او په عمومــي توګه، برشي 

حقونو او انســاين وقــار ته درنــاوي حقونه ډیر 

پیژين. دوی کوالی يش چې ډیر نور داسې ورته 

معلومات په دې مجله کې ومومي.

او د دې مجلې په اړه بل ښــه شــی دا دي، 

چې په دري او پښــتو ژبــو ده، زموږ خلکو ته دا 

کار یوه آسانتیا ده.

د برشي حقونــو د مجلې کیفیــت تر ټولو 

لوړ کیفیــت دی، د بېلګې په توګه، د دې هغه 

ډیزاین، ترتیب، رنګ او ســمون ډېر ښه تنظیم 

شــوي دي، حتی زمــوږ د هیوادوالو نظرونه په 

دې رســنۍ کې شامل شــوي دي او د برشي 

حقونو خپلواک کمیسیون د کار کوونکو نظرونه 

د مجلې د  کیفیت او کمیت د ښــه کولو لپاره 

په کــې ځای پرځای شــوي دي، چــې د ټولو 

لوستونکو د جلبولو لپاره یې سرت کار کړی دی، 

چې اغیزې یې موږ په خپلو سرتګو لیدالی شو.
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دفتر ساحوی کابل
و  اســتراتژیک  برنامه  تصویــب 

برنامه عمل کمیته دادخواهی 
جلسه کمیته دادخواهی از حقوق اشخاص 
دارای معلولیت، با اشــتراک اعضای  کمیته در 
دفتــر افغان های متأثر از ماین برگزار شــد. در 
این جلســه براســاس برنامه تنظیمشده، روی 
موضوعــات مختلــف بحث صــورت گرفته و 
تصامیم مقتضی اتخاذ شــد. کمیته دادخواهی 
حقوق اشــخاص دارای معلولیــت تحت نظر 
هماهنگکننده بخش حمایت از حقوق اشخاص 
دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان به صورت داوطلبانه بــرای برابری 
فرصت های و جلوگیری از تبعیض و تأثیرگذاری 
در سیاستگذاری ها، پالیسی ها و قوانین مرتبط با 
بخش معلولیت از سال 1۳۸۴ تا اکنون فعالیت 

میکند. 
جلسه یادشــده به تاریخ 1۴ می 2۰1۸ با 
مدیریت آقای محبتی و اشتراک اعضای کمیته 
دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت برگزار 
شد و روی موضوعات مختلف از جمله مشکات 
در امضای تفاهمنامه معینیت شهدا و معلولین، 
برگزاری یک کنفرانس تحت عنوان »کنفرانس 
هماهنگی و انســجام امور تعلیمــی و تربیتی 
اشخاص دارای معلولیت« برای تهیه و ثبت آمار 
دانش آموزان دارای معلولیت در مکا تب  دولتی و 
غیردولتی و تهیه یک بانک معوماتی برای وزارت 
معارف کشور از طرف مؤسسه محترم آلسو و اداره 
ماین پاکی ملل متحد بحث شد؛ تصمیم بر این 
شد که مسئوالن دفتر افغان های متأثر از ماین 
این موضوع را با  مسئوالن وزارت معارف کشور 
نهایی کرده و اعضای کمیته درباره برگزاری آن 

همکاری های تکنیکی را فراهم کنند.

 دفتر ساحوی هرات
 طب عدلــی و نقــش آن در تأمین 

عدالت و حقوق بشر
طب عدلی یکی از بخش های مهم در بررسی 
جرایم و روشــن شــدن حقایق در مرگ های 
طبیعــی، قتل های مرموز، تجاوزات جنســی و 
برخی مســایل دیگر خوانده می شــود. وظیفه 
ارگان های جنایی نیز پس از برخورد با قضایای 
محرم و قتل های مرموز برای روشــن شــدن 
حقایق، باید قضیه را به طب عدلی راجع کنند. 

طب عدلی چیســت؟ چگونه به وجود آمده 
است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟

طب عدلی )Forensic Medicine( از کلمه 
یونانی »Forem« به معنــی داد و عدل گرفته 
شده و یک بخش مستقلی از علم طب است که 
دانش طبی را در حل قضایای حقوقی و جنایی 
که منشــأ طبی بیولوژیکی دارد، قرار می دهد. 
بنابر ایــن طب عدلی عبارت از به کار بردن علم 

طب جهت تأمین عدالت و حقوق بشر.
طب عدلی در جوامع بشــری پابه پای طب 
و قضاوت شــروع بــه تکوین کرده اســت؛ اما 
طوری که در تمدن شــرق و غرب  مرد مقدس 
)روحانیــان مذهبی ودینی( وظیفه طبی را نیز 
به عهده داشــتند و در اختافات بین افراد نیز 
داوری می کردند. اکنون نیز در بعضی از جوامع و 
کشورها از جمله در افغانستان این موضوع وجود 

دارد. 
در افغانستان برای اولین بار طب عدلی قبل 
از سال1۳۶۰ در چوکات وزارت تحصیات عالی 
و در ســطح آمریت فعالیت می کرد، ولی بعد از 
ســال 1۳۶۰ در چوکات وزارت صحت عامه به 
سطح ریاست ارتقا یافت. اما این ریاست از آغاز 

تاکنون با کمبود کادر علمی و تجهیزات رو به رو 
است.

وظیفه اصلی داکتر طــب عدلی همکاری 
نزدیک با مقامات قضایی برای تعین سرنوشت 
پرونده های جنایی است و قاضی با چشم داکتر 
طب عدلی به قضایا می نگرد. در حقیقت داکتر 
طب عدلی چراغ تابناکی فراه راه قاضی است تا 
با اســتفاده از آن پیچ و خم ها و فراز و نشیب ها 
و تنگناها بگذرذ و به مقصد خود که رسیدن به 
اطاعات و دقیق و صحیح و کامل برای تعیین 
عدالت و سرنوشت متهم اســت. در افغانستان 
داکتــران طب عدلی کارمنــدان وزارت صحت 
عامه اند و شمارشان در حال حاضر انگشت شمار 
اســت و به غیر از چند والیت و چند مرکز در 
ســایر نقاط افغانستان طب عدلی و داکتر طب 
عدلی وجود ندارد و این نقص عظیمی برای قوه 

قضایی و رعایت حقوق بشر است. 
در صورتی که طب عدلی در مرکز و والیات 
افغانستان فعال شــود، موضوعات نقض حقوق 
بشــری کاهش خواهــد یافــت و عامان آن 
به سادگی مورد شناسایی و بازپرسی قرار خواهند 

گرفت. 
راه حل های رفع چالش های طب عدلی

1- از آنجایی که طب عدلی رابطه مستقیم 
به جرایم و مجرمان دارد، نیاز اســت که تحت 
اثر ارگان های مربوطه »اســتره محکمه و وزارت 

داخله« فعالیت داشته باشد.
2- مهیا سازی وسایل تکنیکی و معاش کافی 

برای کارمندان طب عدلی.
۳- حمایت قوی دولــت از کارمندان طب 
عدلی به دلیل اینکه با مجرمان رابطه مستقیم 

دارند.
۴- توجه ارگان های عدلی و قضایی به نتایج 

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

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

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه جوزا  1397
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طب عدلی. 
۵- ارتقای ظرفیت کارکنان طب عدلی برای 
پیشرفت کار و به روز رسانی سیستم های مربوطه.

۶- طرح و تصویب قانون صاحیت های طب 
عدلی.

7- جداســازی طب عدلی از وزارت صحت 
عامه و جایگزینی این ارگان در قوه قضایی.

 برگزاری کارگاه آموزشــی حقوق 
بشر در والیت نیمروز

هئیتی از دفتر ساحوی هرات با هدف بررسی 
وضعیت حقوق بشــر و برنامه های آگاهی دهی 
عازم والیت نیمروز شد. یکی از برنامه های این 
هیئت، برگزاری کارگاه آموزشــی سه روزه برای 
پرســونل قوماندانی امنیه، پولیس سرحدی و 
امنیت ملی بود که در مقر قوماندانی امنیه والیت 
نیمروز برگزار شــد. طبق برنامه از قبل تعیین 
شده، درکارگاه آموزشــی، اهداف، کارکردها و 
صاحیت های کمیسیون براساس قوانین کشور 
تشریح شد و چگونگی اجراآت عملی کمیسیون 
به خصوص چگونگی نظارت کمیسیون بر قوای 

امنیتی و دفاعی کشور توضیح داده شد. 
اشتراک کنندگان به صورت مفصل و دقیق 
با بخش آمبودزمن، وظایف و صاحیت های آن 
و تعهدات وزارت داخله و دفاع و ریاست امنیت 
ملی کشــور در خصوص همکاری با کمیسیون 
در جهت نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و 

دفاعی کشور آشنایی حاصل کردند. 

 دفتر ساحوی کابل
 آشنایی ۱۹۴ محصل با برنامه های 

کمیسیون مستقل حقوق بشر
در سلســله برنامه های آشنایی محصان با 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،   19۴ 
نفر) 7 مرد و 1۸7 زن( از دانشجویان پوهنتون 
مریم و انستیتوت مسلم از دفتر ساحوی کابل، 
در روزهای دوشــنبه و سه شنبه )2۴ و 2۵ ثور 
1۳97( بازدید کردند. به این مناسب دو محفل 

جداگانه برگزار شد.
دفترساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان از آغاز سال مالی 1۳97 در هفت 
دوره تا کنون میزبان بازدید ۴۸1 نفر از دانشجویان 
دانشگاه های مختلف شهر کابل از طریق برنامه 
رهبری زنان )پروموت( بوده است. این برنامه ها 
از چند لحاظ برای کمیســیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان دارای اهمیت است. نخست، 
تعــدادی زیادی از اشــتراک کنندگان در زمان 
کوتاه به نحو مؤثــر از مفهوم و اصول، مصادیق 
حقوق بشــر آگاهی حاصل کــرده و با اهداف، 
صاحیت ها، وظایف، تشکیات و دستاوردهای 
کمیســیون آشنا شــده اند و دوم این که، از این 
رهگذر سوء تفاهم ها و برداشت های ابهام آلود که 

نسبت مفهوم حقوق بشر و کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان موجود است، رفع شده و 
این مهم در امر گسترش حقوق بشر نقش مهم 

و مؤثر خواهد داشت.
در تمــام این برنامه هــا، از جمله در برنامه 
بازدید دانشــجویان دانشگاه مریم و انستیتوت 
مســلم، ابتدا در یــک محفل کوتاه اشــتراک 
کــرده و درباره  مفهــوم، اصــول، ویژگی ها و 
مصادیق حقوق بشــر و مبانی حقوقی، اهداف، 
صاحیت ها، وظایف، فعالیت ها و دستاوردهای 
پانزده ساله کمیسیون آگاهی حاصل کرده اند  و 
در قسمت دوم برنامه، همه اشتراک کنندگان به 
صورت عملی و حضوری از بخش های برنامه ای 
دفترســاحوی کابل بازدید کرده اند. در جریان 
برگزاری این جلسات )ارائه پریزنتیشن و دیدار 
حضوری( بــه تعدادی زیادی از پرســش های 
اشتراک کنندگان پاسخ هایی قناعت بخش عرضه 

شده است. 

 دفتر ساحوی کندز
 نقش اتحادیه ها وادارات در تطبیق 
قانون حقــوق و امتیازات اشــخاص 

دارای معلولیت
آگاهی دهــی، ظرفیت ســازی و بلند بردن 
سطح اگاهی کارمندان ادارات دولتی وغیر دولتی 
و اقشــار و اصناف مختلف جامعه درباره قانون 
حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت ، وظایف 
ادارات در قبال تطبیق این قانون، نقش شهروندان 
در همکاری با اشخاص دارای معلولیت ، اهمیت 
آب و اضرار خریطه پاستیکی، یکی از وظایف 
و مکلفیت هــای دولت و نهادهای همکار بوده و 
بر مبنای همین هدف و وظایف طی دو جلسۀ 
آموزشــی ۵۰ تن از اقشار مختلف جامعه را در 
موارد یاد شده در مرکز شهر پلخمری و ولسوالی 

خنجان والیت بغان آگاهی یافتند.
در این جلسات که با شرکت ۵۰ تن از اقشار 
مختلف جامعه اعم از معلولین و ورثه شــهدا، 
اهل کســبه و اهل معارف از طرف بخش افراد 
دارای معلولیــت دفتر ســاحوی کندز، در تاالر 
مؤسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان معلوالن 
و بازماندگان ورثه شــهدا بغان و در ولســوالی 
خنجــان، برگزار شــده بــود، روی موضوعات 
و مســایل حقوق بشــری از قبیل مواد قانون 
اشخاص دارای معلولیت، نقش ادارت در تطبیق 
قوانین و مقررات با هدف بهبود وضعیت حقوق 
بشری معلوالن، وظایف بانک ها، نقش اتحادیه ها 
در منســجم کردن معلــوالن، عرضه خدمات 
معاشات معلوالن و نقش شهروندان در همکاری 
با معلولیــن بحث هایی صورت گرفت و هر یک 
از موضوعات و مســایل حقوق بشری توضیح و 

تشریح شد. 

دفتر ساحوی بامیان
گرامی داشــت روز جهانــی منــع 
کارهای شاقه اطفال در منطقه جرغی و 

بورجگی، ولسوالی ناور
دفتر ســاحوی بامیان، کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانســتان، نیکوداشت روز جهانی 
منع کارهای شاقه باالی اطفال را با حضور نزدیک 
به ۵۰۰ نفر از اقشــار مختلف از جمله معلمان و 
دانش آموزان، والدین، اطفــال، اعضای نهادهای 
مدنی و مردمی و شورای علما در تاریخ 9 جوزای 
1۳97 در ولسوالی ناهور والیت غزنی برگزار کرد.

در این برنامه سخنرانان از زاویه های مختلف 
موضوع خشــونت و بدرفتاری، از جمله اعمال 
کار شاقه باالی اطفال را به بحث گرفته و موانع 
قانونی و شرعی و پیامدهای منفی و زیان بار آن 

را باالی جسم و روان کودک توضیح دادند.

سالروز  شانزدهمین  گرامی داشت 
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان در فاریاب
شــانزدهمین سالروز تأســیس کمیسیون 
مستقل مستقل حقوق بشر افغانستان در دفتر 

والیتی کمیسیون در فاریاب تجلیل شد.
در محفل با شکوهی که به این مناسبت با 
حضــور ۸7 نفر شــامل ) ۴2 زن، ۴۵ مرد ( در 
تاالر کنفرانس دفتر والیتی فاریاب کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتانو بــا حضور 
نماینده مقام والیت فاریاب، رؤســا ونمایندگان 
مؤسسات دولتی و غیردولتی به شمول فعاالن 
جامعه مدنی، استادان و دانشجویان دانشگاه ها، 
ارگان های عدلی و قضایی، یوناما، علما و رسانه ها 

برگزار شد.
همچنین در دفتر ساحوی شمال کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از شانزدهمین 

سال تأسیس کمیسیون تجلیل به عمل آورد.

دفتر ساحوی والیت بلخ
نگرانی از مصرف بی رویه آب های 

زیرزمینی 
طی نشســتی با اشتراک مسئوالن رسانه ها 
و نهادهای مدنی جوزجان، وضعیت اســتفاده 
بی رویه از آب های زیرزمینی شــهر شــبرغان 
نگران کننده خوانده شــد. در این نشست که از 
ســوی بخش آموزش های دفتر ســاحوی بلخ 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر به روز هفتم 
جوزا در تاالر کتابخانه لینکن شــهر شــبرغان 
برگزار شــد، 2۵ تن از فعاالن رسانه ای و مدنی 
این والیت، وضع بهره وری از آب های زیرزمینی 
در شهر شــبرغان و نحوه پوشش رسانه ای این 
موضوع را به بحث گرفتند و خواهان جلوگیری 
از روند نگران کننده مصرف آب های زیرزمینی 
شــدند. آن ها هم چنین از این که تا کنون دولت 



ماهنامه حقوق بشر
سال شانزدهم
شماره سوم
جوزا 1397

در این زمینه جدیت الزم را از خود نشان نداده 
نیز ابراز نگرانی کرده و رســانه ها نیز در راستای 
آگاهی رسانی به مردم برنامه های مؤثری نداشته 

اند.
رمضان علی واحدی معاون مطبوعات دفتر 
ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر گفت 
حق بهره مندی از محیط زیســت سالم نه تنها 
یکی از حقوق بشــری می باشد، بلکه این حق 
رابطه ناگسســتنی با حق توســعه پایدار دارد. 
او گفت باید ببینیم که اســتفاده ما از آب های 
زیرزمینی چقدر با هدف توسعه پایدار سازگاری 
دارد. واحدی گفت افغانستان در منطقه کم باران 
زمین قرار دارد و به این خاطر بسیار مهم است 
کــه در مصرف آب به گونه ای رفتار کنیم که به 

توسعه پایدار آسیب نرساند.
در این برنامه علی شــیر انتظار فعال مدنی 
در جوزجان، محمد عالم رحمانیار خبرنگار رادیو 
آزادی، نماینده شهرداری شبرغان و عظیم اهلل 
رحمانیار رئیس اطاعات و فرهنگ جوزجان در 

زمینه دیدگاه ها و نظرات شان را ارایه داشتند.

دفتر ساحوی والیت هرات 
برگزاری کارگاه آموزشــی آزادی 

بیان برای خبرنگاران و رسانه ها 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
بر اســاس برنامــه عمل متعهد بــه راه اندازی 
برنامه های آموزشی و تدویر کارگاه های آموزشی 
جهت ارتقــای ظرفیت خبرنــگاران و اصحاب 
رسانه ها  در مورد حقوق بشر و حاکمیت قانون 
می باشد. در همین راستا یک کارگاه آموزشی دو 
روزه تحت عنوان )آزادی بیان( در دفتر ساحوی 
هرات تدویر یافت. در این کار گاه آموزشی تعداد 
۳۰ تن از خبرنگاران و نمایندگان رســانه های 
والیــت هرات از بخش های مختلــف )رادیوها، 
تلویزیون ها، نشرات چاپی و محصلین ژورنالیزم( 

اشتراک نمودند. 
در این کارگاه آموزشی موضوعات مختلفی 
از جمله )معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
و بخش های مربوط به آن و چگونگی رسیدگی 
به شکایات مردم توسط بخش آمبودزمن، حق 
آزادی بیان، حقوق اطفال از منظر دین، قوانین 
ملی و بین المللی  و ممنوعیت قاچاق انسان( از 
طرف اعضای بخش تعلیمات و سایر بخش های 
ذی ربط برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد. 
در اخیر کارگاه آموزشــی ســیدعبدالقادر 
رحیمــی رئیس دفتر ســاحوی هــرات، ضمن 
سخنان اختتامیه اظهار امیدواری کرد که تدویر 
چنین برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء سطح 
آگاهی خبرنگاران و اعضای رسانه ها مفید و موثر 
واقع شود و گزارش ها و خبرهای رسانه بر اساس 

رعایت اصول حقوق بشری تهیه و نشر شود.

خواست قربانیان
در این تحقیق آمده است که قربانیان حمات 
تروریســتی و جنگ در افغانستان خواست های 
مشخصی را از دولت مطرح کرده اند. چنانچه آن ها 
گفته اند که دولت باید حداقل به ۶ درخواســت 

قربانیان توجه کند. 
• تعقیب عدلی و قضایی عامان قضایا؛

• جبران خساره یا پرداخت غرامت؛
• ایجاد مبانی حقوقی یا تصویب قانون جبران 

خسارت؛
• تامین امنیت قربانیان؛ 

• اشتراک قربانیان در برنامه های صلح؛ و
• ایجاد شــرایط مناسب برای بهره مندی از 
خدمات اجتماعی خاص مانند توزیع بورسیه های 

تعلیمی و تحصیلی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
این تحقیق از تمام جوانب درگیر خواسته است تا 
از حمله بر مکان های عامه مانند مساجد، مکاتب، 
فروشگاه ها، شاهراه ها و سایر مناطقی که در آن به 

غیرنظامیان آسیب می رسد خودداری کنند. 
گزارش شکنجه در محات سلب آزادی

همزمان با نشــر تحقیق ملی، کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش »شکنجه و 
بدرفتاری در مراکز سلب آزادی« را نیز نشر کرد. 
براســاس این گزارش در سال 1۳9۶ شماری از 
افغان ها مورد شکنجه قرار گرفته اند. این گزارش 
نشــان می دهد که 79 تن از شکنجه شدگان در 
گفتگو با کمیسیون گفته اند که بیشتر در هنگام 
بازداشــت از ســوی پولیس و کارمندان ریاست 

امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفته اند. 
مقایسه آمار شــکنجه در سال های 1۳9۶ و 
1۳9۵ نشان می دهد که آمار شکنجه بیش از 22 
درصد کاهش یافته است. چنانچه در سال 1۳9۵ 
براساس یافته های کمیسیون 1۰2 تن شکنجه 

شده بودند. 
تالش  برای پایان دادن به شکنجه 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
شانزده سال گذشته همواره تاش کرده است تا 
شکنجه در افغانستان به پایان برسد و هیچ کسی 
به هیچ بهانه ای شکنجه نشــود. زیرا از یک سو 
شکنجه در قانون اساســی منع شده و از سوی 
دیگر دولت افغانســتان قانون منع شــکنجه را 
تصویب کرده که براساس آن تحت هیچ بهانه ای 

شکنجه مجاز نیست. 
داکتر سمر تاکید کرد که »منع شکنجه به 
معنای حمایت از تروریستان نیست بلکه هدف 
این اســت که دیگر در افغانستان کرامت انسانی 
انسان ها زیر پا نشود و هیچ کس به هیچ بهانه ای 

تحت شکنجه قرار نگیرد.«

از صفحه ۴
افغانستان به قانون حمایت از ...

از ســوی دیگر در سال 1۳9۶ دستاوردهای 
خوبی در عرصه منع شکنجه به وجود آمد. قانون 
منع شــکنجه با جزئیات شــکنجه را تعریف و 
مجازات مشخصی را برای عامان آن تعریف کرده 
است در حالی که کود جزا نیز به نوبه خود جزای 
کسانی را که دست به شکنجه می زنند تعریف و 
مشخص کرده است. همچنین در این سال الغای 
حق شــرط و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع 

شکنجه تصویب و توشیح شد.
خواست های کمیسیون 

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
ضمن استقبال از از دستاوردهای بسیار مهم دولت 
افغانستان از موجودیت شکنجه در محات سلب 
آزادی نگران میباشد و به منظور کاهش شکنجه 
در مراکز سلب آزادی کشور، پیشنهادهای ذیل را 
به دولت افغانستان، به ویژه به ارگان های دفاعی 
و امنیتــی و ارگان های عدلی و قضایی کشــور، 

پیشنهاد می کند:
• کمیســیون به وزارت امور داخله و ریاست 
عمومی امنیت ملی پیشنهاد می کند تا آن عده از 
منسوبان این ادارات که به جرم شکنجه متهم اند 
و یا علیه آنها در این زمینه شکایت وجود دارد، به 

موقف های مهم امنیتی توظیف نکنند.
• کمیســیون از وزارت امور داخله و ریاست 
عمومی امنیت ملی تقاضا می کند تا زمینه های 
نظارت مؤثر را برای ناظران کمیسیون فراهم کنند 
تا آنها بتوانند به طور انفرادی با افراد تحت نظارت 

و تحت توقیف مصاحبه کنند.
• کمیســیون از ارگان های دفاعی و امنیتی 
می خواهــد تا تمامــی کارمندان خــود به ویژه 
آن هایی را که با مظنونان و متهمان ســر و کار 

دارند، منع شکنجه را آموزش دهند. 
• کمیسیون از ارگانهای عدلی و قضایی تقاضا 
می کند تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین 
نافذه به طور جدی مورد رســیدگی قرار داده و 

عامان آنها را مجازات کنند. 
• کمیســیون از اداره لوی ســارنوالی تقاضا 
می  کند تا قضایای شکنجه را به طور جدی مورد 
بررسی و تحقیق قرار داده و عامان آنها را مورد 

تعقیب عدلی قرار دهند.
• کمیســیون از وزارت عدلیه تقاضا می کند 
تا سفارش های سازمان ملل متحد در مورد منع 
شکنجه را تطبیق کرده و برای تطبیق مؤثر آن 
ســفارش ها، برنامه عمل واضح و قابل تطبیق را 

تهیه و مورد تصویب قرار دهد.
• به ریاســت عمومی امنیت ملی پیشنهاد 
می شود که در مطابقت با قوانین کشور، دسترسی 
وکای مدافــع با موکان شــان را در مدت زمان 

قانونی فراهم سازند. 
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د کندهار د بولدک ولسوالۍ د 
معلولیت لرونکو د برشي حقونو 

د وضعیت څارنه وشوه

د کندهار د ســیمه ییز دفــرت د معلولیت 

لرونکو کسانو د برشي حقونو د مالتړ څانګې د 

روان ۱۳۹۷ کال د غویي د میاشتې  پر )۲۳( 

نیټه د کندهار د بولدک ولسوالۍ د معلولیت 

لرونکو د برشي حقونو د څارنې په موخه يادې 

ولسوالۍ ته کاري سفر وکړ.

د معلولیــت لرونکــو د بــرشي حقونــو د 

وضعیــت لــه څارنې جوته شــوه چــې د پخوا 

په پرتلــه معلولیــن د دولتــي کارکوونکو او د 

ټولنې د افــرادو له چلند څخــه رايض دي او 

دا د کميســيون د پوهاوي د کارونو او د برشی 

حقونو د وضعیت د څارنې نتیجه ګڼي.

د ارزګان په والیتي دفرت کي 
د رسنیو له مسوولینو رسه د 

همغږۍ غونډه وشوه
د ارزګان والیتي دفرت د ۱۳۹۷ کال د ثور 

د میاشــتي پر ۶ مه نېټــه  د ارزګان  والیت د 

رســنیو له مســئولینو رسه  د همغږۍ، السته 

راوړنو او حقوق برشي ستونزو ته د رسیدګۍ په  

اړه  د همغږۍ غونډه وکړه.

ژورنالستانو وويل، چې کمیسیون رسه هر 

ډول همــکارۍ ته حارض دي او دا يې دنده ده 

چې د خلکو ســتونزې د چارواکو رسه رشیکې 

کړي او د برشي  حقونو د نقض موارد تر خپله 

وسه رسنیز کړي.

په ارزګان کې د برشي حقونو د 
مدافعینو دوه ورځنی ورکشاپ تر 

رسه شو
د ارزګان والیتــي دفرت د روان ۱۳۹۷ کال 

د ثور د میاشــتې پــر ۱۹ او ۲۰ نېټو د ارزګان 

والیــت په والیتــي دفرت کې د بــرش حقونو د 

مدافعینــو دوه ورځنــی ورکشــاپ چې د برش 

حقونو په زده کړه کې د دوی د پوهې د کچې 

لوړوالــی، د پیاوړي محیط رامنځتــه کولو، د 

بــرش د حقونو د مدافعینو تــر منځ د همغږۍ 

رامنځتــه کولو او د بــرش حقونــو د مدافعینو 

لپــاره د عدالت د غوښــتنې او د برشي حقونو 

د مدافعینو څخه د مالتړ او پرمختګ په موخه 

جوړ شوی و، چې د ارزګان والیت )۳۰( تنو د 

برشي حقونو مدافعیونو، مدين فعاالنو، ځوانانو 

او  سپین ږیرو  پکې ګډون کړی وو. 

د تعلیامتو څانګې کارمندانو رسه 
د ظرفیت د لوړولو څلور ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو
د روان ۱۳۹۷ کال د حمــل د میاشــتی 

د ۲۷ نیټــې څخه تر ۳۰ نیټــې پورې د کابل 

پــه مرکزي دفــرت کی د تعلیامتــو د څانګی د 

کارمندانــو د ظرفیــت د لوړولــو، ځواکمنولو 

او فهــم د لوړولو، د عمل پالن څخه مشــرتک 

فهم تر الســه کولو، د عمــل برنامی د واحد او 

سیســتامتیک فکــری حد د ترویــج او تقویت 

او د تعلیامتــو د څانکــې د تعلیمــی موادو د 

ســټنډرد جوړولو همدارنګه د  برش د حقونو د 

تعلیامتو په تطبیق کې د یوې واحدې تګالرې 

ایجادولــو، تحلیــل، تعلیمي اړتيــا پېژندنې، 

طرحه، اجراکول، ارزیايب، ګزارش ورکول، او د 

دې برنامی ښه تطبیق  په منظور څلور ورځنی 

ورکشاف جوړ شو، چې پکې د واليتي او سيمه 

ييزو دفرتونو د تعليامتــو د څانګې کارکوونکو 

ګډون کړی و.

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

د روان ۱۳۹۷ کال د غویي د میاشــتې پر 

)۱۶( نېټه د ســویل لودیځې حوزې د ســیمه 

ییــز دفرت د حقوقي تعلیامتــو، امبودزمن او د 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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ماشــومانو د برشي حقونــو د پراختیا څانګې 

پنځــه کســیز کاري ټیــم  زابل والیــت کې د 

برشي حقونو د څرنګوايل د ارزونې او د برشي 

حقونو د پوهاوی د پروګرامونو جوړولو په موخه 

ياد والیت ته کاري سفر وکړ.

کومــې ســتونزې او نیمګړتیــاوې چــې د 

ســیمه ییز دفرت د کاري ټیم د څارنې په بهیر 

کې وموندل شــوې هغه د سمون او اصالح په 

موخه له اړوندو ارګانونو رسه رشیکې شــوې او 

کاري ټیم د غوایي پــر )۲۰( بېرته کندهار ته 

ستون شو.

کندهار: د ښځو د سیايس مشارکت 
په اړه د پوهاوي غونډه وشوه

د کندهــار د بــرشي حقونو د ســیمه ییز 

دفرت د ښځو د حقونو د پراختیا څانګې د روان 

۱۳۹۷ کال د غویي د میاشــتې پر )۲۵( نیټه 

د کندهار ښار د میرویس مېنې د دګونده ګان 

دســیمې د ښځینه ســواد زده کړې  د کورس 

له )۵۰( تنو ښــځو رسه په ټاکنو کې د ښــځو 

د ګــډون  او د هغوی د ســیايس مشــارکت د 

اهمیت په تــړاو په ياد کورس کــې د پوهاوي 

غونډه جوړه کړه.

لغامن: د معلولينو د برشي 
حقونو د پوهاوي او عدالت 

غوښتنې په اړه غونډې وشوې
 د جــالل آباد ســیمه ییز دفــرت د ۱۳۹۷ 

ملریز لیږدیز کال د غویي میاشــتې پر )۲( مه 

نیټه د لغامن والیت قرغه یي ولســوالۍ خیرو 

خیلــو وړه ګله کيل کــې د معلولیــت لرونکو 

وګــړو د برشي حقونو په تامین او رعایت کې د 

قومي مرشانــو او ځوانانو رول تر عنوان الندې 

د عامه پوهاوي غونډه جوړه کړه او د معلولیت 

لرونکــو وګړو د برشي حقونــو رسبیره د برشي 

حقونو خپلواک کمیســیون د جوړښت، کاري 

صالحیتونو او د کمیسیون د کړنو په اړه )۶۷( 

تنو ته عامه پوهاوی ورکړل شو.

همــداراز د جــالل آباد ســیمه ییــز دفرت 

د معلولیــت لرونکــو د برشي حقونــو مالتړ او 

پرمختګ څانګې د ثور میاشــتې پر ۴مه نېټه 

د لغــامن والیت د ټاکنو خپلواک کمېســیون 

په دفرت کې د یاد کمېســیون مســئولینو رسه 

د ټاکنو په ميل پروســه کې د معلولیت لرونکو 

وګــړو د ټولشــموله ګډون په موخــه د عدالت 

غوښتنې غونډه وکړه.

والیتــي  ټاکنــو خپلــواک کمېســیون  د 

مســئولینو ژمنــه وکړه چــې د ټاکنو پــه ټوله 

پروســه کې به د معلولیت لرونکو وګړو حقوقو 

ته ځانګــړې پاملرنه کــوي. همدارنګه والیتي 

مســئولینو دا هم  وویل چې پــه والیتي کچه 

تــر دې دمه څلور تنه معلولین په دندو ګامرل 

شوي. 

بيا د ثور میاشــتې پر ۵مــه نیټه د لغامن 

والیــت د کار، ټولنیــزو چــارو، شــهیدانو او 

معلولینو له رئیس رسه د یو شــمیر ســتونزو د 

حل په موخه ناسته تررسه شوه.

د یاد ریاست مسؤلینو وويل، د هغه معلول 

چــې د کلني معــاش په حوالــه کولو کې يې 

ستونزه رامنځته شوې وه حل شوې او ډاډ یې 

څرګند کړ چې یو شــمیر ســتونزې حل شوې 

دي او د پاتې نورو ســتونزو په حل کې به الزم 

اقدامات تررسه يش.

لغامن: د معلولینو او معتادینو د برشي 
حقونو د وضعیت څارنه وشوه

د جالل آباد ســیمه ییز دفــرت د معلولیت 

لرونکــوو د مالتړ او پرمختګ څانګې مســؤل 

د معتادینــو په روغتون کې د معتــادو وګړو د 

بــرشي حقونو وضعیت څخه څارنه تررسه کړه، 

پــه دغه روغتون کې معتادینو شــکایت درلود 

چــې د خوراکي توکو  مینو یې درســته نه ده 

همدارنګه یې د ځینې خدمايت پرسونل لخوا 

د ناسم چلنده هم سړ ټکاؤه.

یاده ســتونزه د لغامن والیــت د معتادینو 

روغتــون مســوول شــخص رسه رشیکــه کړه، 

نوموړي ژمنه وکړه چې د ذکر شــويو ستونزو  د 

حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. 

کندهار: د سپین بولدک ولسوالۍ 
د اوسیدونکو د اقتصادي، 

اجتامعي او فرهنګي حقونو 
څارنه وشوه

د کندهــار د بــرشي حقونو د ســیمه ییز 

دفــرت د برشي حقونو د څارنې او د شــکایتونو 

د اوریــدو څانګې له خوا د روان ۱۳۹۷ کال د 

غویي د میاشتې )۲۳-۲۵( د کندهار د سپین 

بولــدک د رسحدي ولســوالۍ د اوســیدونکو 

د برشي حقونو د پنځګونــو حقونو اقتصادي، 

اجتامعي او فرهنګي حقونو په برخه کې څارنه 

وکړه او همدارنګه په دې تړاو د يادې ولسوالۍ  

له )۱۰( تنو اوسیدونکو رسه مرکې وشوې.

د برشي حقونو د ســیمه ییز دفرت استازي 

د خلکو ستونزې د ولسوال، د پوهنې او روغتیا 

له مســئولینو رسه رشیکې کړې  او د ســتونزو 

دحل غوښــتنه یې وکړه او مسولینو ژمنه وکړه 

چې دا ستونزې به له اړونده لوړو چارواکو رسه 

رشیکې کړي

غور: ماشوم ته د ښوونکي د 
زده کړې د پروګرام په بهیر کې 

۳۰۰ زده کوونکو، د ماشومانو له 
حقونو څخه پوهاوی ترالسه کړ

د ۱۳۹۷ملریز کال د غوایي پر ۱۷ نېټه د 

غور د والیتي دفرت د ماشومانو د حقونو د ودې 

او مالتړ څانګې، د دغه دفرت د کنفرانســونو په 

تاالر کې » ماشــوم ته د ښــوونکي د زده کړې 

د پروګــرام « تر نامه الندې دوه ورځنی پروګرام 

جوړ کړ. په دغه پروګرام کې، د شــهاب الدین 

غــوري،  ســلطان عالوالدین غوري، ســلطان 

راضیــه غوري، خدیجه کــربا او د غور والیت د 

نجونو د دره قايض د لیســې له ښوونکو څخه 

لســو کســانو، لومړی زده کړه ترالســه کړه  او 

وروسته نوموړو ښــوونکو د فیروز کوه د ښار په 

پنځه لیســو کې ۱۰ورځې ، د نظر وړ مواد له 

زده کوونکو څخه و ۳۰۰ کســانو )۱۲۰ نارینه 

زده کوونکــو او ۱۸۰ ښــځینه زده کوونکو ( ته 

تدریس کړل.
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چکیده
کودک عضوی از جامعه بشری است و دوران 
کودکی از حســاس ترین و مهم ترین دوران های 
زندگی بشــر به شــمار می رود.  از گذشته های 
دور، انســان ها با اطفال نامهربان بودند و توجه 
الزم به حقوق شان نشده بود. بسیاری از اطفال 
از حقوق ابتدایی خود محــروم بوده و عاوه بر 
تحمل ظلم و جبــر خانواده ها، در عرصه تأمین 
نیازهای اقتصادی و مذهبی خانواده ها نیز مانند 
ابزاری استفاده می شدند. در کشور ما نیز شرایط 
نامناسب باعث شده  که اطفال از حق آموزش و 
تعلیم محروم شــوند، به کارهای سخت و ناامن 
مجبور شوند، با شرایط صحی نامناسبی مواجه 
باشــند، به مواد مخدر معتاد شوند، در جریان 
جنگ   ها یا توســط حمات انتحــاری و انفجار 
ماین   ها جان خود را از دست دهند یا به معلولیت 
دایمی دچار شــوند. این  ها بخشی از مشکاتی 
اســت که کودکان افغانستان با آن مواجه  اند. اما 
این نونهاالن افرادی اند که فردای دولت، جامعه و 
تمام نهادهای اجتماعی به آنان مربوط بوده، اما 
تعلیم و تربیه ســالم آنان به دوش افراد امروزی 
جامعه است. هر گاه کودکان در شرایط مناسبی 
تربیت شوند، تحصیات مسلکی و عالی تخصصی 
 دریافت کنند  و توأم با سجایای نیک و اخاق و 
سلوک سالم تقدیم جامعه  شوند، در این صورت 
کشور پیشرفت خواهد کرد. این تحقیق  تحقیقی 
توصیفی اســت و با اســتفاده از روش تحقیق 

کتابخانه ای تهیه شده است؛   تعاریف، تحلیل ها 
و نظریه پردازی ها از منابع علمی استخراج شده 
اســت. هدف این تحقیق بررسی حقوق اطفال 
به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه در قوانین 
مختلف ملی و اســناد بین المللی است. بنابراین 
نتایج تحقیق نشان می دهد که اطفال به عنوان 
قشر آسیب پذیر جامعه هم در قوانین ملی و هم 
در اســناد بین المللی دارای حقوقی اند که  تمام 
افراد اجتماع بــه خصوص والدین آن ها ملزم به 

رعایت آن هایند .

واژگان کلیدی: طفل، حقــوق، حمایت، 
مصئونیت، آسیب.

1. مقدمه
اطفــال از گروه  هــای عمده آســیب  پذیر 
هرجامعه   اســت. اما وقتی جامعه ساختارهای 
حمایتی  اش فروریخته باشد، اطفال بیشتر از دیگر 
گروه  های اجتماعی در معرض خطر و آسیب قرار 
می  گیرند. افغانستان از جمله کشورهایی است که 
ساختارهای حمایتی خود را در طول سال  های 
طوالنی جنگ و ناامنی از دســت داده اســت. 
ناامنی روزافزون، فقر، بی کاری و بی  سرپرســتی 
اکثر خانواده  ها مزید بر علت است که باعث شده 
شمار زیادی از کودکان این کشور گوشه   های امن 
خانواده و زندگی کودکانه  شان را از دست دهند و 
مجبور به زحمت کشی و کار در شرایط سخت و 
طاقت فرسا برای تهیه مخارج روزمره خانواده   شان 

شوند. اموری که سبب افزایش آسیب  پذیری   های 
آن ها شده است.

اطفال امــروز، زنان و مــردان فردایند و در 
آینده ملتزم به پذیرش مســئولیت های بزرگ 
اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، اداری 
و... و در نهایــت به عهده گرفتن اداره و رهبری 
جامعه می شــوند. البته، التزام به اداره و رهبری 
خردمندانۀ جامعه از یک سوی و صالح، متعهد، 
ملتزم، مســئولت پذیر بار آمدن اطفال از سوی 
دیگر، فی نفســه مستلزم رعایت حقوق آن ها در 
دوره  کودکی اســت، زیرا در این دوره است که 

شخصیت آن ها پی ریزی می شود.
هدف این تحقیق بررســی حقوق اطفال به 
عنوان آســیب پذیر ترین قشر جامعه در قوانین 
مختلف ملی و اسناد بین المللی است. زیرا کودک 
 بخش بزرگی از جامعه بشری را تشکیل می دهد 
و مهم ترین قشری اســت که سرنوشت فردای 

جامعه توسط آن گروه رقم می خورد  .
بنابرایــن نتایج تحقیق نشــان می دهد که 
اطفال در اندیشه جهانی، نظام حقوق بین المللی 
و قوانیــن ملی از مزایا و حقوقی برخوردارند. اما 
حقوق طفل به دلیل جنگ، ناامنی و... از جهت 

عملی و اجرایی با مشکات جدی روبه رو است.
بنابر این در این تحقیق سعی شده  حقوقی 
که برای این قشــر تقدیرساز در قوانین مختلف 
داخلی و اســناد بین المللی در نظر گرفته شده 

 بررسی شود.
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2. تعریف طفل و تقسیمات اطفال
در این بحث به این موضوع پرداخته می شود 
که طفل کیست و به چند دسته تقسیم شده اند.

1.2. تعریف طفل
طفل کسی اســت که به حد بلوغ نرسیده 
است، بدون در نظرداشت جنسیت آن. کلماتی 
هم چون کــودک، صبی، صغیر معــادل کلمه 

طفل اند.
1.1.2. تعریف طفل در قرآن کریم

طفل در لغت به  بچه، کودک یا نوزاد اطاق 
می شــود. در زبان عرب طفل در لغت به معنی 
کودک نابالغ، نوزاد، فرزند نابالغ و فرزند تا وقتی 
که کودک است، معنی شــده است. در آیه ۵9 
ســوره نور، طفل به معنای کودک به کار رفته 
اســت. خداوند می فرماید: »وإَِذا بَلَــَغ اْلَْطَفاُل 
َِّذیَن ِمن  ِمنُکُم الُْحُلَم َفلَْیْســَتأِْذنُوا َکَما اْسَتأَْذَن ال
ُ َعلِیٌم  ُ لَُکْم آیَاتِــهِ َواهللَّ َقْبلِِهــْم َکَذلَِک یَُبیُِّن اهللَّ
َحِکیٌم. )1: نور آیه ۵9(: و چون کودکان شما به 
سن بلوغ رسیدند باید از شما کسب اجازه کنند 
همان گونه آنانی که پیش از ایشان بودند، کسب 
اجازه کردند. خدا  آیات خود را این گونه برای شما 
بیان می دارد و خدا  دانای سنجیده کار است  ) ۶: 

»)۵۶۶-۵۶۵
تعریف طفل در اسناد بین المللی  .2.1.2

یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در حوزه 
حقوق بشر دربارۀ اطفال، کنوانسیون طفل است 

که در آن، از طفل تعریفی عرضه شده است.
ماده 1 کنوانســیون مقرر می دارد: »نظربه 
مقاصد این میثاق، طفل هرفرد انســانی است 
که پایین تر از هیجده سال قرار داشته باشد مگر 
اینکه تحت قانون منطبق بــه اطفال، اکثریت 

زود تر به بلوغ برسند.«
از نظر این کنوانسیون، منظور از طفل افراد 
زیر 1۸ ســال است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل 

اجرا دربارۀ طفل، سن بلوغ تشخیص داده شود.
تعریف طفل در اسناد دیگری نیز به چشم 
می خورد: مثاً براســاس نظر سازمان بهداشت 
جهانی لفظ طفل به افرادی گفته می شــود که 
سن آن ها کمتر از 1۸ سال باشد. )2: ۴1 و ۴۴(

2.2. تقسیمات اطفال
فقهــاء بر این عقیده اند که از روز تولد تا روز 
بلوغ انسان صبی و صغیر نامیده می شود و صغیر، 
صفت کســی اســت که نیروی انسانی او کامل 
نگشته اســت. بنابر این، طبق فقه به اشخاص از 
زمان تولد شــدن تا بلوغ و طبق قانون مدنی از 
زمان تولد تا رســیدن به  چهارده سالگی صغیر 
می گویند. به صورت عموم صغار به ســه دسته 

تقسیم می شوند: 
• صغیر غیرمییز؛

• صغیر ممیز؛
• مراهــق. )مــاده  ۴۰ ق.م و مواد 7۰ و 71 

ق.ج(

1.2.2. صغیر غیرممیز
صغیر غیرممیز، کودکی است که نمی تواند 
خوب و بد و نفع و ضرر را از همدیگر تشخیص 
بدهد  و شناخت کافی از اطراف و محیط و اعمال 
و کــردارش پیدا کنــد و نمی تواند آثار و احکام 
عقود و ایقاعات را بداند تا اینکه به سود آوری  یا 
مضر بودن آن برای خود واقف شود. مانند: اطفال 
چهار و پنج ساله که خرید و فروش را نمی فهمند؛ 
یعنی  نمی دانند که فروش باعث سلب مالکیت و 
خرید سبب به دست آوردن آن است و به کسی 
که بین این ها فرق می گذارد، صغیر ممیز گفته 

می شود. 
قانــون مدنی افغانســتان در تعریف صغیر 
غیرممیز می گوید: »شخصي که از نگاه صغر سن، 
معتوه بودن یا جنون، غیرممیز باشد، نمي تواند 
معامات حقوقي را انجام دهد. شــخصي که به 
 هفت سالگي نرســیده باشد، غیرممیز محسوب 
مي گــردد.« )۸: م/ ۴۰( هم چنیــن ماده ۴ فقره 
2 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در این باره 
می گوید: »طفل غیرممیز شــخصی اســت که 

 هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد.«
صغیر ممیز  .2.2.2

صغیر ممیز شخصی است که اجماالً بتواند 
بین ضرر و منفعت تمیز قایل شد و در بسیاری 
مســایل این توان را داشته باشــد که منافع و 
ضررهای خود را در آن ها تشــخیص بدهد. به 
عنوان مثال: قرارداد بیع و معامله ســودمند را 

تشخیص بدهد.
پس، صغیر ممیز به شخصی اطاق می گردد 
که سود و زیان را از همدیگر تشخیص می دهد 
که معموالً بــر اطفالی که بین ســنین 1۴-7 
ســالگی قرار دارند اطاق می شود. این دوران از 
 هفت ســالگی آغاز می شود و تا زمان بلوغ عقلی 
ادامه پیدا می کند. به طفلی که در این دوره قرار 

دارد، در اصطاح طفل ممیز می گویند. 
تمیز عبارت از حالتی است که در آن کودک 
ممیز خیر و شــر خود را تشــخیص می دهد و 
می داند که چه چیزی به نفع و ضرر او است. به 
عنوان مثال: می داند که عقد بیع موجب از دست 
رفتن مال او و تملک ثمن می گردد. بنابر این، بر 
اشخاصی که بین سنین هفت تا دوازده سالگی 
قــرار دارند، صغیرممیز گفته می شــود. ماده  ۴ 
فقره  ۳ قانون رســیدگی به تخلفات اطفال در 
این باره می گوید: »طفل ممیز شخصی است که 
 هفت سالگی را تکمیل و دوازده سالگی را تکمیل 

نکرده باشد.« 
 واضح شد که صغیر از زمان والدت شروع به 
رسیدن صبی به سن بلوغ ختم می شود. انسان 
در سال های اول زندگی فاقد درک و تمیز است، 
ولی به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقایی او 
نیز تکامل می یابد و به مرحلۀ می رسد که سود و 
زیان و زشت و زیبا را از همدیگر متمایز می کند. 

ایــن مرحله که زمان آن در کــودکان متفاوت 
است، مرحله یا سن تمیز نامیده می شود. صغیر 
قبل از رســیدن به این مرحله، صغیر غیرممیز 
نامیده می شود و تمام اعمال حقوقی او باطل و 
بی اثر تلقی می گردد، زیرا فاقد اراده حقوقی است.

به موجب ماده 7۰ قانون مدنی سن تمیز از 
هفت سالگی شروع و تا  سیزده سالگی ادامه پیدا 

می کند.
1.2.2. مراهق

مراهق در لغت به کودکی نزدیک به بلوغ، اعم 
پسر و دختر معنا شده است. درباره آغاز و انتهای 
سن مراهق ماده 71 قانون جزای افغانستان اشعار 
می دارد که: »مراهق به شخصی اطاق می گردد 
که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را 

تکمیل نکرده باشد.« )۶: ۵۶7-۵۶۶(
بنابراین قوانین مختلف ملی اطفال را به سه 
دســته تقسیم کرده اســت. که هر دسته آن از 

لحاظ حقوقی دارای حقوق خاص است.

3. تاریخچه حقوق طفل
کودکان در تاریخ بشــر فراز و نشــیب های 
زندگی را پشــت ســر گذاشــته، با وجود که 
دســتخوش مضایق فراوان شده، با آن هم بودن 
افراد و اشــخاصی که صدای رســا خــود را به 
واگذاری حقوق حقه اطفال بلند کرده و خواهان 

مبارزات اطفال  شده اند.
سه صد سال قبل در شــهر برن )سویس( 
اولین قانون اطفال تدوین شد. و اولین گام های 
مفید به خاطر حقوق اطفال در انگلستان و امریکا 
برداشــته شد  که در نتیجه در امریکا یک قانون 

اطفال شبه به قانون »برن« به تصویب رسید.
جان اگســتو نخستین بار در تاریخ بشر  یک 
برنامه  اصاحی ـ آزمایشــی را آغاز کرد. اگســتو 
پیش قاضی  محکمه رفت و تقاضا کرد که اطفال 
خطاکار و متخلف را برای یک دوره آزمایشــی 
 تعلیم و تربیت به او بسپارد و پس از کسب تربیت 

سالم، آنان را  عفو کند.
جان آگستو توانست در دوره های مختلف دو 
صد طفل را در دوره آزمایشــی تربیت کند که 
بعداً همه آن ها  عفو شدند. برنامه های آزمایشی 
در بسیاری از کشــورهای جهان  تجربه  شد  که 
نتایج مؤثری  بار آورد. در نتیجه جرایم کودکان 

کمتر شد .
اطفال به تعلیم و تربیت در یک محیط سالم 
ضرورت دارند که باید مورد توجه بیشــتر قرار 
گیرند و برای رشد بدنی شان الزم است تا تغذیه، 
خوراک و پوشاک و ماحول مناسب تدارک دیده 

شود.
حقوق بین الملل توجه بیشــتری به حقوق 
اطفال مبذول داشته و قانون آنان از هم تفکیک 
شده، مورد محاکمه قرار گرفته می تواند، اما مانند 

بزرگ ساالن مجازات شده نمی توانند.
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برای چنین اطفالی تدابیر اصاحی در نظر 
گرفته شــده، سعی می شــود از طریق تعلیم و 
تربیت اصاح شــده، دوباره به حیث افراد سالم 

تقدیم جامعه شوند.
اطفالــی که بین 1۳-1۸ ســال عمر دارند 
چنین افراد مورد محاکمه قرار گرفته می توانند. 
اما محاکــم در مجازات چنین اطفــال تدابیر 
اصاحی را در نظر گرفته، معموالً جزای حبس 
در محابس عادی برای شان حکم نکرده، زندان 
به جزای دیگری  بدل شــده هر گاه حبس کمتر 
از سه سال باشد. تدابیر خاص اصاحی از طرف 
قضات بیشــتر مورد توجه قرار گرفته و در مورد 

کودک تصمیم اتخاذ می گردد. )۳: ۳۰۴-۳۰۳(
قانون جزای افغانستان  .1.۳

قانون جزای افغانستان مسئله اطفال متخلف 
و متناقــص را مورد توجه قرار داده اســت. این 

قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرده است.
کودکان پایین تر از 7 سال؛  .1

صغیر: طفلی که بین ســن 1۳-7   .2
سالگی قرار داشته باشد؛

مراهق: به شخصی اطاق می گردد   .۳
که سن 1۳ ســالگی را تکمیل و 1۸ سالگی را 

تکمیل نکرده باشد.
ماده 72 قانون جــزا به صراحت تذکر داده: 
»طفلی که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد 
دعوی جزایی علیه او اقامه شده نمی تواند.« قانون 
اطفال صغیر و مراهق را قابل محاکمه دانسته، اما 

هیچگاه به حبس آنان حکم نکرده است.
ماده 7۴ قانون جزا مشــعر اســت: »هرگاه 
صغیر مرتکب قباحت گــردد محکمه می تواند 
در عوض جزاهای مندرج این قانون، صغیر را در 
مجلس قضا توبیخ نموده یا تسلیمی او را به یکی 
از والدین یا شــخصی که بر نفس او حق والیت 
دارد و یا شخص امینی که حسن تربیه او را در 
آینده متعهد شود حکم نماید و یا اینکه به حجز 
او در دارالتأدیب یا مؤسسات خیریه و یا مدارس 
اصاحی که از طرف دولت به این منظور تأسیس 

می گردد حکم نماید.« )9: م/7۴-72(
2.3. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال

ایــن قانــون در ماده چهارم خــود طفل را 
چنین تعریف کرده: »طفل شــخصی است که 

 هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.
قانون فوق مانند قانون جزا اطفال را به سه 

دسته ذیل تقسیم کرده است:
1. طفل غیرممیز: شخصی که  هفت سالگی را 

تکمیل نکرده باشد؛
2. طفل ممیز: شخصی است که  هفت سالگی 
را تکمیل و دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد؛

۳. طفل نو جوان: شخصی که دوازده سالگی 
را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.

ماده پنجم قانون متذکره عدم مســئولیت 
طفل را به صراحت تذکر داده اســت: »شخصی 

که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد، در 
صورت ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به او راجع 
نمی شــود. در این صورت با درنظرداشت غفلت 
والدیــن جبران ضرر مادی به عهده آنان خواهد 

بود. )7: م/۴ و ۵(

4. حقوق اطفال
کودک یک بخش بزرگ از جامعه بشــری 
را تشکیل می دهد و مهم ترین قشری است که 
سرنوشــت فردای جامعه توســط آن گروه رقم 
می خورد و آینده ســازان دنیای بزرگ و خانواده 

عظیم بشر است. 
1.4. حق مصونیت

طفل زمانی سالم پرورش کرده می تواند که 
از مصونیت برخوردار باشد. اعامیه جهانی حقوق 
بشــر به صراحت حق مصونیت اطفال را توجیه 
کرده اعان داشته، تمامی اطفال زنان و مردان 
در هر کجایی که هستند از طرف قانون محافظت 

 و احترام شوند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی 
حقوق وســیع اطفال را بر جامعــه و حکومت 
تسجیل کرده، دولت مکلف است، تدابیر حمایتی 
کودک و خانواده اش را مساعد کند. هر کودک 
باید بافاصله پس از والدت ثبت شود و دارای نام 

باشد. )11: م/ 2۴ و 2۵(
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
حقوق فوق را تأییــد و در مواد 12 و 1۳ دولت 
را ملزم کرده شــرایط صحی را مساعد کند تا از 

مرگ و میر اطفال جلوگیری شود.
کنوانســیون حقوق اطفال، حقوق وسیع را 
برای اطفال تسجیل کرده: ماده اول کنوانسیون 
طفل را تعریف نموده است. »طفل هر فرد انسانی 
اســت، که پایین تر از 1۸ سال عمر قرار داشته 
باشد...« کنوانســیون در مواد 2 و ۳ کشورهای 
را مکلف به احترام حقوق اطفال کرده و متذکر 
شــده که حقوق اطفال باید در قدم اول در نظر 

گرفته شود.
ماده ۶ و 7 تصریح کرده که دولت باید حق 
زندگی و بقای حیات اطفال را تضمین کند. طفل 
باید صاحب نام باشــد  تا هویت ملی وی هویدا 

باشد.
مــواد 12، 1۳ و 1۴ حکــم می کنــد، که 
به اظهــارات آزادانه کودک بایــد ارج و اهمیت 
گذاشته شود و از حق آزادی بیان و اندیشه های 
حمایت شود. ماده )1۶( دولت های امضا کننده را 
مکلف کرده   از مداخله خود سرانه در موضوعات 
خصوصی طفل جلوگیری کرده و در هماهنگی 
با خانــواده کــودک، از او مراقبت شــود. این 
کنوانســیون دولت ها را ملزم کرده که مصونیت 
اجتماعی طفل را تضمین نمایند، »... هر طفل 
حق برخوردار شدن از امنیت اجتماعی به شمول 

بیمه اجتماعی را دارد...« )12: م/ 2۶(

 بنابر ایــن  اطفال در اســناد مختلف از حق 
مصونیــت برخوردار بوده و حفاظــت از اطفال 

وظیفه تک تک افراد جامعه است.
2.4. تعلیم و تربیت اطفال

اصوالً تمام انســان ها به طور عموم در کلیه 
مراحل زندگی نیازمند تعلیــم و تربیت و امور 
تربیتی انــد، چرا که اســتعدادهای در وجود او 

پیوسته در حال حرکت، جستجو و ترقی است.
تعلیم و تربیت کــودکان یک اصل عقایی 
و یک قاعده انســانی است. اصطاح تربیت هم 
به همین معنی به کار رفته است. رشد دادن یا 
فراهم کردن، زمینه رشد و شکوفایی استعدادها 
و به فعالیت رساندن قوه نهفته یک موجود است.
  اگر طفل امروزی درست تربیت شود،  آینده 

جامعه  درخشان تر خواهد بود. )۴: 11۶(
اعامیه جهانی حقوق بشر حق تعلیم و تربیه 
کودک را تســجیل کرده و هدف آن  را در فقره 
دوم ماده 2۶ چنین تصریح کرده است: »آموزش 
و پــرورش اطفال باید طوری هدایت شــود که 
شخصیت انسانی هر کس را به حداقل رشد آن 
برســاند و احترام به حقوق و آزادی های بشر را 
تقویت کند. تعلیم و تربیه باید با حسن تفاهم، 
گذشــت و احترام به عقاید مختلف و دوســتی 
بین تمام ملل، جمعیت های نژادی یا مذهبی و 
هم چنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه 

حفظ صلح تسجیل نماید.« )1۰: م/2۶(
میثاق حقوق مدنی و سیاسی عاوه بر حقوق 
فوق الذکر دولت ها را مکلف کرده تا داشتن حق 

تابعیت و تحصیل طفل را تضمین کند.
کنوانســیون حقوق طفل در ماده 2۸ حق 
تعلیــم و تربیت طفل را تســجیل و تذکر داده  
که تعلیمات ابتدایی بایــد اجباری و رایگان در 
دسترسی همه فراگیرد. معلومات و راهنماهای 

تحصیلی و حرفه ای برای شان آماده کنند.
کنوانسیون حقوق طفل هدف تعلیم و تربیت 
را چنین تصریح کرده: »... دول توافق دارند که 

تعلیمات طفل باید در جهات آتی هدایت شود.
• رشد شــخصیت، اســتعداد، قابلیت های 
جسمی و ذهنی طفل تا آخرین ظرفیت ممکن 

آن؛
• رشــد احترام به حقوق بشر و آزادی های 
اساســی و احترام به اصول مندرج در منشــور 

سازمان ملل متحد؛
• رشــد احترام بــه والدین طفــل، هویت 
کلتوری وی، احترام به ارزش های ملی کشوری 

که طفل در آن زندگی می کند؛
• آماده ســاختن طفل بــرای یک زندگی 
مســئوالنه در یک اجتماع آزاد با روحیه تفاهم، 
صلح، برابری، بردباری و دوستی بین همه مردم و 

گروه های نژادی، مذهبی و قومی.« )12: م/29(
در نتیجه تعلیم و تربیت اطفال از موضوعات 
اساســی در یک جامعه اســت، زیرا سرنوشت 
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جامعه بشری و رفاه و امنیت، سامت و احترام به 
کرامت انسانی بدان وابسته است. 

3.4. منع سوء استفاده از اطفال
سوء اســتفاده جنســی مخالف و متناقص 
کرامت انسانی و تمام شئون انسانی است. انسان 
مکلف اســت از آن جلوگیری کند. کودک قشر 
آسیب پذیر جامعه است که بایست بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد.
اعامیه جهانی حقوق بشر استفاده جنسی را 
از اطفال ناجایز دانسته، کنوانسیون حقوق اطفال 
توجه جــدی را به این عرصه مبذول داشــته، 
کنوانسیون تمامی کشــورهای جهان را مکلف 
کرده اند  »تدابیر الزم به شمول اقدامات قانونی، 
اداری، اجتماعی و آموزشــی را اتخاذ نماید تا از 
اطفال در برابر اســتعمال غیرقانونی مواد نشه و 
مخل روان...«  اطفال است اقدامات جدی نماید. 

)1۰: م/۳۳(
هم چنین از اطفال نباید در انتقال مواد مخدر 
استفاده شود. ماده ۳۴ به سوء استفاده جنسی از 
اطفال توجه جدی مبذول داشته چنین تصریح 
کرده اســت. دولت های امضا کننده کنوانسیون 
ملزم اند تدابیــر را اتخاذ کنند تــا از موارد زیر 

جلوگیری کنند:
• ترغیب و ایجاد فشار بر طفل تا در هر نوع 

فعالیت های جنسی غیرمجاز وارد شود؛
• استفاده استثمار جویانه از اطفال در فحشا 

)روسپیگری( و دیگر اعمال جنسی غیرمجاز؛
• استفاده استثمار جویانه از اطفال در اجرای 
نمایش ها به شکل مستهجن و عریان اختطاف، 
قاچاق، استثمار شکنجه و آزار، زمینه سوء استفاده 

از اطفال )1۰: م/۳۴(
 ماده ۳۵ از اختطاف، فروش و قاچاق اطفال 
جلوگیری کرده، ماده ۳7 دول جوانب کنوانسیون 
را مکلف کرده که حقوق آتی اطفال به طور کامل 

رعایت شود.
• هیــچ طفل مورد شــکنجه، دیگر جزاها، 
رفتارهای تحقیر آمیز، ظالمانه و غیرانسانی قرار 
نمی گیرد. مجــازات مرگ و حبــس ابد بدون 
احتمال رهایی نباید برای جرایم ارتکابی توسط 

افراد زیر 1۸ سال وضع گردد؛
• هیچ طفل نباید از آزادی خود به شــکل 
غیرقانونی و ظالمانه محروم شــود، دستگیری، 
توقف و حبس یک طفل باید مطابق قانون و به 
حیث آخرین اقدام و در کوتاه ترین دوره از زمان 

باید صورت بگیرد؛
• هر طفلی که از آزادی محروم شــود، باید 
انسان دوستی و احترام به شأن ذاتی یک انسان 
و به طوری که نیازهای سنی )سن و سال( وی 

در نظر گرفته شود؛
• »هــر طفلــی کــه از آزادی اش محروم 
می شود، باید کمک های الزم قانونی دسترسی 

داشته باشد...« )1۰: م/۳7(

ماده ۳9 و ســایر مواد کنوانســیون شرایط 
مســاعد را به اطفال مهیا ســاخته که قربانی 
سوء اســتفاده جنســی و ســایر برخوردهای 

غیرانسانی و ظالمانه قرار گرفته باشد.
4.4. کار اطفال

اعامیــه جهانی حقوق بشــر کار اطفال را 
ممنوع قرار داده و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 

کار اجباری را ممنوع قرار داده است.
مــاده ۸ )جزء الف( میثــاق حقوق مدنی و 
سیاسی چنین تسجیل کرده: » هیچ کس به انجام 

اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.«
ماده ۳2 کنوانسیون حقوق اطفال منع کار 
را چنین تسجیل کرده اســت: »1. دول طرف 
کنوانسیون باید حق طفل را به حمایت در برابر 
استثمار و انجام هر کاری که می تواند مشقت بار 
باشــد و یا به تحصیل طفل تداخل نماید، یا به 
رشد جسمی، ذهنی، روحی، معنوی و اجتماعی 

طفل ضرر برساند به رسمیت بشناسد.«
طبق مقررات کنوانســیون دولت ها مکلف 
شده تا اقدامات قانونی اتخاذ کند  تا شرایط آتی 

را در نظر گیرند.
• حداقل ســن و یا ســنین اســتخدام را 

پیش بینی و ثبت کند؛
• مقررات ســاعات کار و شرایط استخدام را 

پیش بینی و ثبت کند؛
• مجــازات الزم و دیگــر ضمانت ها را برای 
اطمینان از اجرای ماده حاضر پیش بینی و ثبت 

کند.
ماده ۳1 دول طرف کنواسیون را ملتزم کرده  
تا شرایط استراحت، فراغت را مساعد و آن ها باید 

در حیات فرهنگی  سهیم باشد. )12: م/۳2(

5. اطفال و حمایت حقوقی آنان
اطفال به آن عده از اعضای جامعه می مانند 
که نیاز به مســاعدت و تعــاون دارند. اطفال از 
جهتی قشر ناتوان، نیازمند و آسیب پذیر جامعه را 

تشکیل می دهند.
اطفال معصوم نسبت به دیگران بیشتر مورد 
تعرض و آسیب قرار می گیرند، مثاً قربانی جنگ، 
خشــونت و ســایر اعمال ممنوعه و ضد بشری 
می شــوند. قوانین ملی )داخلی( و بین المللی به 
صراحت از حقوق اطفال حمایت کرده و این قشر 

را مورد پشتیبانی قرار داده است.
1.5. قوانین ملی

قوانین ملی )داخلی( بیشتر از همه در موضع 
دفــاع حقوق اطفال برآمده انــد، چنانچه قانون 
اساســی وثیقه مهم ملی، نیز توجه را به اطفال 
مبذول داشــته اســت. قانون مدنی نیز طفل را 
چنین تعریف کرده است: طفل به کسی اطاق 
می شود که به سن رشد مدنی یعنی 1۸ سالکی 
نرسیده باشد. قانون مدنی کشور اطفال را به دو 

دسته تقسیم کرده است:

 طفل غیرممیز: به طفلی گفته می شود که 
سن آن پایین تر از 7 سال باشد؛

طفل ممیز: کودکی که سن آن بین سال های 
7 تا 1۸ سال باشد.

قوانین ملی غــرض حمایت و دفع خطر به 
اطفال قوانین ملی؛ حقــوق؛ مدنی، قانون جزا، 
قانون اجراآت جزایی و ســایر بخش های خاص 
قوانین را بــه دفاع حقوق اطفال اختصاص داده 
اســت. مثاً قانون مدنی برای معامات مدنی، 
تذکــر داده که هر نوع معامات توســط ولی، 
وصی و یا وکیل شان صورت گیرد. هم چنین در 
بخش مدنی و جزایی محاکم خاص برای اطفال 
تشکیل شده، تا به حقوق شان صدمه وارد نگردد، 
هم چنین اگر اطفال مرتکب عمل خاف قانون 
می شوند، الزم است  آزادی شان سلب نشود. در 
توقیف خانه های  در  به خصــوص  توقیف خانه ها 
عمومــی  یا محابس نگهداری نشــوند، بلکه در 
دارالتأدیب ها و تحت سرپرستی مربیان مجرب 
تحــت تربیت قرار گیرند. تــا اینکه از مجرمان 
حرفــه ای اعمال ناشایســته را نیاموزند. اطفال 
هنگامی که سن 1۸ سالگی را تکمیل می کنند، 
باز هم به زندان فرســتاده نشده بلکه در همان 
محات تحت حجز نگهداری شوند. در بسیاری از 
کشورهای جهان به منظور دفاع از حقوق اطفال، 
قانون حقوق طفل وجود دارد. در کشــور ما نیز 
قانون رســیدگی به تخلفات اطفال به تصویب 

رسیده است. )۴: ۳1۴(
2.5. حقوق بین المللی

اعامیه جهانی حقوق بشر از حقوق اطفال 
دفاع کرده و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی 
و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها 

را مکلف کرده  تا حقوق اطفال را تضمین کنند.
اعامیه کودک سال 19۵۶ میادی چنین 
تذکــر داده: »هدف اعامیه این اســت که ایام 
طفولیت توأم با خوش بختی بوده از والدین و همه 
افراد جامعه، مقامات محلی و دولت ها تقاضا به 
عمل می آید تا این حقوق را به رسمیت شناخته 

و آن را رعایت کنند.«
کنوانســیون حقوق طفــل 19۸9 میادی 
مهم ترین سند حقوقی تأمین کننده حقوق طفل 
اســت که نظیر آن در تاریخ بشری دیده نشده، 
مشــتمل اســت از یک مقدمه و ۵۴ ماده. این 
کنوانســیون طفل را تعریف و در قدم اول تمام 
منافع اطفال را مدنظــر گرفته خصوصاً حقوق 
آتی: داشتن نام، تابعیت، هویت ملی، حق ورود 
و خروج از کشور، حق اظهارات آزادانه نظریات، 
آزادی اندیشــه و وجــدان، حق دفــاع در برابر 
خشونت و سوء استفاده جنسی، حق زندگی در 
خانواده، مصئونیت اجتماعی، حق تداوی، داشتن 
زندگی معیاری، حق کســب تعلیــم و تربیت، 
جلوگیری از اختطاف و شــکنجه و ... را تسجیل 
ادامه در صفحه ۳۴
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معيار څه ته وايي؟

هر هغه شی چې وکولی شو د هغه په وسيله 

د يوه محصول، يوه چاپېريال، يوې کړنې او... په 

اړه قضــاوت وکړو او يا هغه محصول، چاپېريال، 

کړنــې او يا نور څه ورباندې معلوم يا و ســنجوو 

معيار ورته ويل کيږي: دا شيان ښايي يو نسبت، 

يــوه فاصله، يو مقدار، يو وخت، يوه فېصدي، يو 

عدد، وزن يا بل څه وي.

د بېلګې په ډول، په کانکور کې د برياليتوب 

معيار )165( منرې دي.

د ښوونکي کيدلو لپاره معيار: د داراملعلمني 

لوســتل، د ښــوونکي د روزنې د لوړو موسساتو 

څخه فارغېدل...

د مولــف کيدلو لپاره معيارونــه: لږ تر لږه د 

ليسانس بری ليک درلودل، په دواړو رسمي ژبو 

باندې پوهېدل، پــه يوه بهرنۍ ژبه پوهېدل، په 

منځني ډول د ) 75% ( منرو درلودل.

فعاليت: د زده کړې په پروســه کې هرډول 

فکري او يا عميل کار ته ويل کيږي.

فعالیت کیــدای يش په ټولګې کې تر رسه 

يش یــا د کورنۍ دندې په توګه زده کوونکي ته 

ورکړل يش.

فعالیت کیدای يش په انفرادي توګه یا ډله 

ییزه توګــه وي/منایيش وي یا پــه البراتوار کې 

تجربه وي.

– Scope

 پــه لغت کــې د ذهني فعاليــت او ځای يا 

ساحې په معنا راغلی دی

Sequence

په لغت کې پيوستوايل يا تسلسل، ترتيبولو 

او متحرکو تصويرونو ته ويل کېږي.

د دې لپاره چې د دريس کتابونو د معيارونو 

په اړه مو لږ څه معلومات الس ته را وړي وي، چې 

يو دريس کتاب په کومو معيارونو تاليف کيږي، 

څه بايد په څومــره اندازه رسه  په پام کې ونيول 

يش، تــر څو خپلو ښــوونيزو او روزنيزو موخو ته 

ورسيږو په يو شمري معيارونو باندې به رڼا واچوو.

زموږ د هيواد د پوهنې تعليمي نصاب چې 

درې مهــم اصله لري يا په درېوو اصولو والړ دی 

لکه: اســالمي، ميل او معياري. چې د اسالم د 

دين له الرښــوونو او  اصولــو رسه او هم له ميل 

فرهنــګ او کلتــور رسه ســم عيار شــوی دی، 

همدارنګه تر ډېره بريده د سيمې او نړۍ د ډيرو 

هيوادونو د پوهنې له نصابونو رسه سم عيار کړل 

شوی دی. يعني په ټوله کې دا درې معيارونه په 

جدي توګه په پام کې نيول شوي دي.

مفردات يې جامع او شامل دي. په دې معنا 

چې د سيمې او نړۍ د هيوادونو له ډېرو ښوونيزو 

نصابونو رسه يو شان ته والی لري. چې د داخيل 

او خارجي متخصصينو په مرســته تدوين شوي 

د دريس کتاب 
معیارونه
رسمولف فیض الله فایز

دي. او اوس زمــوږ د هيــواد زده کوونکــي چې 

بهرنيو هيوادونو ته د لــوړو زده کړو لپاره ځي نو 

تعليمي او تحصييل ســندونه يې د معادلت له 

اړخه ستونزې نه لري.

د موضوعګانــو تــر منــځ افقــي او عمودي 

تسلسل: د لوســت په کتابونو کې د يوه لوست 

او بل لوســت تر منځ همدا رنګــه د يوه ټولګي 

د کتابونــو او بــل ټولګــي د کتابونو تــر منځ د 

موضوعګانو تسلسل ډېر مهم دی، وررسه د يوې 

موضوع پراخوالی د زده کوونکي د سن او سويې 

رسه سم او هم ور رسه د يوه ټولګي د کتابونو په 

منځ کې نژديوالی او تسلسل ډېر د غور وړ دی، 

د بېلګې په ډول که زده کوونکی د دويم ټولګي 

د ريايض په کتاب کې تقسيم نه وي زده کړی او 

د ديني علومو په کتاب کې ورته را وړل يش چې 

لسمه برخه زکات ورکړل يش. يا د ژبې په کتاب 

کې ورته راوړل يش چې احمد ښه زده کوونکی 

دی )120( بــادام يې خپلــو) 6 ( ملګرو ته ور و 

وېشل، نو دا به په دې کتابونو کې افقي تسلسل 

په پام کې نه وي نيول شوی. چې اړينه ده دې 

ډول مسايلو ته پوره پاملرنه ويش.

نــوي دريس کتابونه د فعالــې زده کړې په 

ميتــود رسه تاليف شــوي دي، يــا دا چې نوی 

نصاب د زده کوونکي او ښــوونکي دواړو تر منځ 

تعامل تنظيموي چې په دې توګه دغه نصاب نه 

معلم محور دی اونه شاګرد محور، او د زده کړي 

او فعاليتونو  پروســه يې داسې تنظيم کړې ده 

چې ښوونکی او زده کوونکی دواړه فعال و اويس 

او د لوست په تحکيم کې دواړه ونډه ولري.

د فعالــې زده کړې میتود د کتاب په محتوا 

کې باید النــدې فعالیتونــه او د زده کړې مواد 

ولري.

اټکل یــا حدس کــول، فکر کول، تفســیر 

کول، اســتدالل کول، مسله حل کول، ازمویل، 

معلومات او پوهه تر السه کول، 

د نويو دريس کتابونو د هر لوســت په اخري 

کې، فعاليتونه، مترينونه، توضيحــات او ارزونه 

راوړل شوي دي، چې دا کړنالره د لوست موخو 

ته د رسېدلو لپاه ډېره ښه او پوره تاثري لري.

د لوســت د حجــم او وخــت تر منــځ اړين 

تناسب په پام کې نيول شوی دی: دا چې پرته 

د رخصتيو لــه ورځو په يوه کال کې )28( اونۍ 

تدريــس کيږي پــه دې توګه د ښــوونيز نصاب 

په چوکاټ کې د لومړنــۍ، منځنۍ او ثانوي يا 



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره سوم | جوزا 1397

وروستۍ دورې د کتابونو د زده کړې په پايله کې 

عمومي موخې په پام کې نيول شوې دي، چې 

د دې موخــو د الس ته راوړلو لپاره په اونۍ کې 

د هر مضمون دريس ساعتونه  معلوم او څرګند 

دي، د هــر يــوه کتاب محتوا او حجــم د اونۍ، 

مياشتنې او کالني دريس ساعتونو رسه متناسب 

تاليف شوي دي.

درې ګونــې موخــې: د نوي نصــاب په هر 

يوه لوست کې )پوهنيزې، مهاريت او ذهنيتي( 

موخې په پام کې نيول شــوې دي، دغه موخې 

له ښوونکي رسه مرسته کوي چې د زده کوونکو 

ســمه ارزونه وکړی يش تر څــو پوه يش چې په 

کومه کچه خپلو موخو ته رسيديل دي.

د لوست کتابونه عموما درې برخې لري

مقدمايت یا لومړنۍ برخه.

د کتاب په دې برخــه کې چې مقدمه، څو 

عمومــي خــربې، د ځینو مفاهیمــو یادونه، په 

ورځنــي ژوند کې د کتاب د محتوا څخه د ګټې 

اخیســتې موارد پــه ګوتــه يش، د موضوعګانو 

لړلیک یا فهرســت )فصلونه او عنوانه( د کتاب 

د جوړښــت او عمومي موخو په اړه یادونې پکې 

شاميل دي .

منځنۍ برخه: )برخې، فصلونه او لوستونه( 

معموآل هر کتاب له څو برخو او هره برخه له څو 

فصلونــو او هر فصل له څو لوســتونو څخه تیار 

شوی وي، البته ځینې کتابونه فصلونه او برخې 

نه لري.

د فصل اسايس برخې:

)مقدمه، اصيل منت، وروستۍ برخه( مقدمه 

چې معموآل یوه یا دوې پاڼې وي چې محتوا يې 

تصویر یا تصویرونه او د انګیزې د رامنځته کولو 

په موخه تر الندې لیکنه، د سوالونو او عبارت په 

بڼه د کيل موخو معريف، له ژوند رسه د لوست د 

اړیکې یادونه.

اصــيل منت چې پکې مفاهیم، نظريې او د 

مهارتونو پراختیا، فعالیتونــه، د زده کړې اړونده 

سوالونه او ځوابونه، انګیزې، ارزښتونه، تصویرونه، 

شکلونه، جدولونه، نقشې او نور.

وروستۍ برخه چې پکې لنډیز، پایله، د مهمو 

ټکو بیا یادونه، د لوســتونو د اســايس مفاهیمو 

تعریفونه، ارزونه، مترینونه، سوالونه او نور.

د لوست د کتابونو د تالیف لپاره درې څیزونه 

ډېر مهم دي، لیکل، لیکل او بیا هم لیکل او ښه 

فکر کول.

ځینې مهم یادښتونه:

- تالیف په وخت کې کوښــښ وکړئ د نورو 

هیوادونو دريس کتابونه وګورئ

- د کتــاب تالیــف پــوره مســلکي پوهې او 

پیداګوژي معلومات ته اړتیا لري.

- کولی شئ د ځان لپار معیارونه و ټاکئ او پر 

اساس يې کتاب تالیف کړئ.

- د کتاب د تالیف په وخت کې خپلو ښوونکو 

او زده کوونکو ته پام وکړئ.

- د خپلو راتلونکو ستونزو په اړه  همدا نن ورځ 

اټکل وکړئ

د لوست د کتابونولپاره يو شمري قبول شوي 

معيارونه: 

الندې یو شــمیر معیارونه دي چې د هر یوه 

دريس کتاب )بیلــو، بیلو مضمونونو( کې د زده 

کوونکو د سن، ټولګې او مضمون رسه سم باید 

په پام کې ونیول يش.

- د لوست یا فصل د الس ته راوړنو یا زده کړو 

جمع بندي د هر لوســت یا فصل لپاره، ځینې 

کتابونه په فصلونو باندې ویشــل شوي دي خو 

ځینې کتابونه فصلونه نلري.

-  د دورې د موخــو په نظر کې نیول چې په 

مفرداتو او نورو سندونو کې ورته نغوته شوې وې، 

په ټول کتاب کې.  

- له اســانه څخه د ســخت په لور د موضوع 

او مطلــب تنظیم، په ټول کتــاب کې. د اصيل 

محتوا له وړاندې کولو څخه مخکې د مخکینیو 

یا مقدمايت مطلبونو بیان

- د کتاب محتوا په داســې بڼه ولیکل يش 

چــې زده کوونکي انتقادي تفکــر او تحقیق او 

لټون ته وهڅوي.

- په کتاب کې له داسې کړنالرې څخه کار 

واخیستل يش چې زده کوونکي فعال او په خپله 

خوښه زده کړې کولو ته وهڅوي.

- د کتاب په تالیف کې د زده  کوونکو عمر، 

فرهنګي، چاپېریايل او ټولنیــزو ځانګړتیاوو ته 

پاملرنه ويش.

- د زده کوونکو ذهني کچې ته پاملرنه، په هر 

مضمون او ټولو لوستونو کې.

- د اصــيل محتــوا لــه وړانــدې کولو څخه 

مخکې د مخکینیو یا مقدمايت مطلبونو بیان

- د زده کــړې له وخت رسه د محتوا د حجم 

تناسب، په ټول کتاب کې

-  محتوا باید د لوســت لــه موخو رسه اړیکه 

ولري.

-د محتوا د سختوايل کچه د زده کوونکي د 

پخوانۍ زده کړې له کچې رسه تناسب ولري.

- محتوا پوره واضح او روښانه وي.

- محتوا باید د ټولګې د کچې رسه سم پوره 

معلومات ولري.

- محتوا باید له اسانه څخه د سخت په لور د 

زده کړې ډول مخکې بوځي.

- په محتوا کې د زده کړې د ال ښــه والې په 

موخــه له نوو تجربــو او د ارزونې له نويو کړنالرو 

څخه کار واخیستل يش.

- محتوا باید عميل او کاربردي اړخ هم ولري.

- په محتوا کې داسې لغتونه راوړل يش چې 

زده کوونکي وکولی يش په اســانۍ د لوست په 

مفهوم پوه يش او د مخکینۍ پوهې رسه يې سم 

وي.

- پراګرافونــه او عبارتونه دومــره اوږده نه وي 

چــې زده کوونکي مطلــب ور څخــه وا نه يش 

اخیستلی.

- د ســوال او مترین درلودل، په ټول کتاب 

کې.

- مترینونه د لوســت او فصل له محتوا رسه 

پوره تناسب ولري.

- داســې مترینونــه راوړل يش چــې زده 

کوونکــي وکــوالی يش خپل پرمختــګ هم ور 

باندې و ارزولی يش، د پوښتنو ځوابونه هم باید 

ولري.

- د لومړنــۍ، منځنۍ او وروســتنۍ برخې 

درلودل، ټول کتاب.

- دوامــداره ارزونې ته پاملرنه، په ټول کتاب 

کې

- د بېلو، بېلو مترینونو او فعالیتونو شتون، په 

هر کتاب کې. فعالیتونه باید د تطبیق او عميل 

کولــو وړ وي او د زده کړې په پروســه کې مثبته 

پایله ولري.

- د مضمون له مفرداتو رسه د لوست/فصل او 

ټول کتاب یو شان والی.

- له ژوند رسه د لوســت اړیکه. لوست باید د 

زده کوونکو له ژوند رسه نیغه اړیکه او تاثیر ولري.

- د هر لوســت او فصل د لوست/لوســتونو 

لنډیز او مرور، 

- په زده کوونکي کې د انګیزې رامنځته کول

- د زده کوونکو په منځ کې فردي توپیرونه په 

پام کې نیول، لوست باید د بېلې، بېلې سویې 

لرونکو زده کوونکو لپاره وي، یواځې د الیقو او یا 

وروسته پاتې زده کوونکو په سویه نه وي.

- د موضوعګانــو او مطلبونــو له علمي اړخه 

سمون

- له مخکنیو مفاهیمو رسه د نوي لوســت د 

مفاهیمو اړیکې

- د هر لوست د اجزاوو ترمنځ منطقي اړیکې

- د مطلــب په بیــان کــې د زده کوونکي د 

مخکینیو زده کړو په پام کې نیول

- د برش حقونو ته پاملرنه

- د ډیموکراسۍ  ارزښتونو ته پاملرنه

- قومي او مذهبي موضوعګانو ته پاملرنه

- د تعلیمــي نصــاب او مفرداتو لــه اړخه د 

موضوعګانو او مطلبونو وړاندې کول له جز څخه 

د کل او له کل څخه د جز په خوا

- د فعالیتونو په طرح کولو کې رنګارنګي

- د ښاري او کلیوالو سیمو په کچه د ښوونکي 

د قابلیتونو او استعداونو په پام کې نیول.



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره سوم| جوزا 1397

- د هر لوســت او ټول کتاب تر منځ منطقي 

اړیکې ساتل

- د ښوونکي استعداد او قابلیت ته پاملرنه

- د زده کوونکو تشویق فکر کولو، د تحقیق 

او خالقیت پر لور

- د مسایلو حل ته د زده کوونکو تشویق

- د موضوعګانو او مطلبونــو نوی والی او له 

ورځني ژوند او ټولنې له اړتیاوو رسه اړیکه

- سیايس بې طريف

- د مطلبونــو نــوی والــی او لــه ورځې رسه 

سمون،

- له قومي، سمتي، ژبني او مذهبي تفرقې 

څخه لرې والی

- د مطلبونــو د بیان لپــاره له بېلو، بېلو الرو 

چارو څخه ګټه اخیستل

- د ارزونې لپــاره له بېلو، بېلو الر چاو څخه 

ګټه اخیستل

- د پیل، منځ او پای د برخو درلودل

- د فصل او هر لوست له موخو رسه د محتوا 

یو والی

- په یو لوســت او ټول کتاب کې د وسعت او 

تسلسل رعایت

- مترینونــه او فعالیتونه د لوســت د اصيل 

محتوا بیانوونکي وي

- د اسانه او پوهې وړ کلمو او جملو کارول

- د زده کــړې د میتــود او کړنــالرې رسه د 

لوست د محتوا یو شانته والی

- د لوســت او مطلب د ښه پوهاوي لپاره له 

تصویرونو، جدولونو او نورو څخه ګټه اخیستل

- د پوهې، مهارت او ذهنیت په برخه کې د 

محتوا د پایلې ازرونه

- د هیواد د پالیسۍ او موخو په پام کې نیول

- د کتاب په  محتوا کې فرهنګي ارزښــتونو 

او په ټولنه کې خوښ کړل شوي رواجونه په پام 

کې نیول

- له نړیوالې او سیمې له کچې رسه د محتوا 

مطابقت

- د مــادام العمــر لپــاره د اســتعدادونو او 

توامنندیو پراختیا او پرمختیا ته پاملرنه

- لــه ســاده محیطي موادو څخــه په  ګټې 

اخیســتنې رسه د فعالیتونو او تجربو د امکاناتو 

رامنځته کول

- د ميل هویت تقویه او انعکاس

- د اصــيل محتــوا لــه وړانــدې کولو څخه 

مخکې د مخکینیو یا مقدمايت مطلبونو بیان

- مورنۍ ژبې ته لومړیتوب ورکول.

- له داســې ژبې او لغتونــو او اصطالح ګانو 

څخه کار واخیســتل يش چــې زده کوونکي په 

اسانۍ رسه ور څخه مطلب واخیستلی يش.

- د وسعت او تسلسل رعایت په هر لوست او 

ټول کتاب کې

- د کورنۍ دندې ورکول

- لــه معــارصې تکنالوژۍ رسه د لوســت د 

محتوا اړیکه

- د علمي اصطالحاتو په سمه توګه کارول

- د لوست اړوند بېلو، بېلو فورمولونو توضیح 

ته پاملرنه

- نظري او علمي پوهې ته پاملرنه

- په ټولنې باندې حاکمو میراثونو او ارزښتونو 

ته پاملرنه

- د علمي څانګو او رشتو جوړښت ته پاملرنه

- د زده کوونکو اوســني او راتلونکو اړتیاوو ته 

پاملرنه

- درې ګونو موخو)پوهې، مهارت، ذهنیت( 

ته پاملرنه

- د مطلــب په بیان کې د فکري او میتودي 

یووايل شتون

- د ټولنــې د مــادي او معنــوي ارزښــتونو 

انعکاس

- د معیاري لهجې کارول او د ځانګړو لهجو 

نه کارول

- د کتــاب په پای کې د ضامیمو او انډکس 

درلودل )د اړتیا په صورت کې(

- د بهرنیــو ژبــو د اصطالحګانو پــه ځای د 

مورنۍ ژبې د اصطالحګانو کارول. )د امکان په 

صورت کې(

- په ټول کتاب کې د يو ډول لیکنیز ډول او 

یو ډول ژبې کارونه په پام کې نیول.

- د رسمي، قبول شوې او واحدې ترمینالوژۍ 

کارونه او په پام کې نیول.

- د لیک نښــو په ســمه توګه او په مناســبو 

ځایونو کې کارونه.

- د مرکبو او مختلطو جملو په ځای د ساده او 

لنډو جملو کارونه.

- د سمو ګرامري قواعدو کارونه.

- د زده کوونکو له سويې رسه د سمو، مناسبو 

او پوهې وړ لغتونو کارونه.

- د لیکنې ښکال او روانۍ ته پاملرنه.

- د زړو او منســوخو اصطالحګانو په ځای د 

نويو او مروجو اصطالحګانو کارونه.

- په پاراګرافونو کې د کرښو مناسبوالی.

- پــه هغه صورت کې د انګلیيس او یا عريب 

ژبې د اصطالحګانو او لغتونو کارونه چې امکان 

ولــري د مروجې ژبې لغتونــه او اصطالحګانې 

سمه معنا ور نه کړي.

- د اړتیا په وخت کې له نورو ژبو څخه ټکي په 

ټکي )تحت الفظي( ژباړه و نه يش.

د کتــاب پــه پیل کــې د الندې دریــو )۳( 

موضوعګانو په اړه ارزونه وکړئ.

۱- پــه زده کوونکو کــې د انګېزې رامنځته 

کول. ایا دې برخې ته پاملرنه شوې ده که نه؟

۲- د موخو یادونه او د زده کړې د اسايس او 

اصيل مفاهیمو یادونه.

۳- د زده کوونکو له ژوند رسه د لوست اړیکه، 

ایا لوســت د زده کوونکو له ژوند رسه اړیکه لري 

که نه؟

د کتــاب په منځنۍ برخه کــې یا د منت په 

برخه کې الندې معیارونه و ګورئ چې پکې شته 

که نه یا څومره پاملرنه ورته شوې ده.

۱- د فعالیتونو انعکاس.

۲- د موخو پایلو ته پاملرنه

۳- د مطلبونــو پــه وړانــدې کولــو کــې  د 

)مهاريت، پوهې او ذهنیتي( موخو ترمنځ انډول 

ته پاملرنه.

۴- د فعالې زده کړي د میتودونو پر اساس د 

موضوعګانو او مطلبونو تنظیم ته پاملرنه.

۵- هڅوونکــو )تفکــر برانګېزه( پوښــتنو ته 

پاملرنه. یا  دوامداره ارزونې ته پاملرنه.

۶- له اســانه څخه د سخت پر لور محتوا ته 

لوری ور کول.

۷- د زده کوونکــو د ذهني پرمختګ مرحلو 

ته پاملرنه.

۸- د فــردي او ګروپي یا ډله ییزو فعالیتونو 

تنوع ته پاملرنه.

۹- د زده کوونکو د عالقې او غوښتنې رسه د 

مطالبو تنظیم ته پاملرنه.

۱۰- د مطالبــو له علمي اړخه ســموايل ته 

پاملرنه.

۱۱- خپــل اســالمي او افغــاين هویــت ته 

پاملرنه.

د ټول کتاب د جوړښت په برخه کې الندې 

خربو ته هم ځیر شئ.

۱- د لوســت یا فصل لنډیــز او د مفهومونو 

مرور او تکرار شته که نه شته.

۲- نوي مفهومونه  له تیرو زده کړو رسه اړیکه 

لري که نه.

۳- پوښتنې، مترینونه، ډول ډول فعالیتونه 

لري که نه.

         ۴ - د کتــاب پــه پای کــې د منابعو او 

مآخذونو یادونه، لغت نامه، نقشې، ضمیمې او 

د کتاب په اړه کومې ځانګړې الرښوونې شته که 

نه. 

ماءخذونه:

۱- د پوهنې وزارت ښوونیزنصاب چوکاټ  ۱۳۹۰هـ ش

۲- د دريس کتابونو د تاءلیف په اړه د هیواد په د ننه او 

د باندې کې د سمینارونو او ورکشاپونو روزنیز مواد

۲- د ایران د دريس کتابونو کتنه

د انټرنيټ په وسیله د بېلو، بېلو پوهانو نظرونه
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تاریخچه
کودک آزاری قدمتی تقریباً معادل تاریخ بشر 
دارد. در ادوار قدیم تنبیه بدنی یکی از ابزارهای 
تربیت کودکان بوده اســت اما امروزه شرایط به 
گونه ای است که تنبیه بدنی از عوامل خشونت 
علیه کودکان محســوب می شــود که برخی از 
والدین یا معلمان به خــود اجازه می دهند تا با 
کودکان رفتارهای خشنی داشته باشند. براساس 
شــواهد تا قبل از قرن هفدهم کودک را مانند 
فردی بزرگسال می پنداشتند وهیچ گونه ادبیات 
ویژه یا ســرگرمی برای آن ها وجود نداشت. در 
روم قدیم کشــتن فرزندان حق قانونی والدین 
بــود و بابلیان دخترکان خــود را به معابد وقف 
می کردند، این کودکان اکثرا مورد آزار جنســی 
و سوء اســتفاده قرار می گرفتند و در چین نیز 

فروش دختران امری رایج بود.
در دوران باستان بعضی جوامع برای کنترل 
جمعیت و از بین بردن کــودکان ناقص الخلقه 
اقدام به کودک کشــی می کردند. اندیشمندان 
آن دوران مانند افاطون و ارســطو این عمل را 
عاقانه می پنداشــتند. اعراب در دوران پیش از 
اســام دختران خود را زنده به گور می کردند. 
وضــع در اروپا چنان دهشــتناک بــود که در 
ســال 17۴1 توماس کورام بیمارستانی را برای 

کودک آزاری 
و پیــامـدهــــای آن

بچه های ســر راهی تأسیس کرد. زیرا برای وی 
ســخت بود که مشاهده کند نوزادان در گنداب 
رودها می میرند و در محل تلنبار کردن زباله ها 
می پوســند. اما تا ســال 1۸9۰ در لندن وجود 
نوزادانی که به دســت پدران و مادران خود به 
قتل می رســیدند امری متداول بود. علی رغم 
قدمت این مسئله در تاریخ بشر نگاه واقع بینانه 
به این نابهنجار توسط یک پزشک فرانسوی به 
نام تارید در سال های 1۸۶۰ تا 19۴۶م. شکل 
گرفــت که طی آن پرده از معلولیت ۳2 کودک 
آزار دیده برداشته شد و تحرکی در جهان برای 

حمایت از این قشر ضعیف پدید آمد.

تعاریف
تعریف کودک: براســاس ماده 1 پیمان نامۀ 
حقوق کودک تمامی افراد زیر 1۸ سال کودک 
محسوب می شوند مگر اینکه طبق قوانین جاری 
کشور مذکور، سن قانونی کمتر از1۸ سال تعیین 

شده باشد.
تعریف خشــونت: رفتاری عمدی است که 
قابل پیش بینی و پیشــگیری می باشد و باعث 
آسیب جســمی یا روحی برای خود شخص یا 

طرف مقابل می شود.
تعریف کــودک آزاری: اســتفاده عمدی از 

قــدرت، زور، تهدید یا نیروی جســمانی علیه 
کودک توســط یک فــرد یا یک گــروه که به 
سامتی، حیات، رشد و عزت نفس کودک لطمه 
می زند یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش 

می دهد کودک آزاری نامیده می شود. 
خشــونت علیه کودکان انواع مختلفی دارد 
که تحت تأثیر عوامل گوناگونی اســت از جمله 
خصوصیات ویژگی های قربانی، مهاجم، محیط 
فرهنگی، اجتماعــی و مادی که افــراد در آن 

زندگی می کنند. 
کودک آزاری شامل تمام موارد سوء استفادۀ 
جنسی، تنبیه بدنی، تحقیر چه در منزل و چه در 
جامعه، محدودیت فیزیکی برای آنان، سوء رفتار 

و غفلت می گردد.
گاهــی کــودکان حتی قبــل از تولد مورد 
سوء اســتفاده قرار می گیرند. خشونت آگاهانه 
یا ناآگاهانه نســبت به زن بــاردار یکی از انواع 
کودک آزاری قبل از تولد تلقی می شود و می تواند 

منجر به عقب ماندگی ذهنی یا مرگ شود.
سن کودکان: کودک در هر سنی ممکن است 
در معرض آزار قرار بگیرد، به عبارت دیگر طیف 
سنی کودکان آزار دیده به قدری گسترده است 
که به سختی می توان آن را منحصر به محدودۀ 
خاصی کرد. از دوران شیرخوارگی کودک ممکن 
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است مورد انواع آزار و غفلت واقع شود. 

انواع کودک آزاری
بر اساس گزارش جهانی خشونت و سامت، 
کودک آزاری به ۴ گروه اصلی تقسیم شده است: 
1. کودک آزاری جســمی: عبارت اســت از 
استفادۀ عمدی از قدرت فیزیکی در برابر کودک 
که نتیجۀ آن به احتمال زیاد آسیب رساندن به 
ســامتی کودک، تهدید حیات، نقص تکامل یا 
عزت نفس کودک اســت. از انواع آزار جسمی 
می تــوان به کتک خوردن، تکان دادن شــدید 
کودک، گاز گرفتن، سوزاندن یا خفه کردن اشاره 

کرد.

از آزار جسمی  ناشی  پیامدهای روانی 
کودکان:

آزار جسمی کودکان عاوه بر صدمات بالینی 
که بر جای می گذارد آســیب های روانی خاصی 
را نیز به دنبال دارد که شــامل پاسخ های پس 
از سانحه، تحریفات تفکر، تصورغیرواقعی از خود 
داشتن، بی ثباتی و هیجان، تجزیه و فروپاشی و 
پایین آمدن اعتماد به نفس در کودک می باشد. 
2. کودک آزار ی جنســی: به معنی درگیر 
شــدن کودک در رفتارهای جنسی است که با 
ســطح تکاملی )رشــدی( وی نامتناسب است 
و قوانیــن اجتماعی را زیر پــای می گذارد. آزار 
جنســی کودک دارای دامنۀ از نــوازش آرام تا 
تجاوز همراه با خشــونت است که ممکن است 
منجر جراحات فیزیکی شود. آزار جنسی ممکن 
اســت مداوم باشد یا اینکه فقط یک بار صورت 

گرفته باشد.

آزار جنسی  از  ناشی  روانی  پیامدهای 
کودکان:

آســیب های روانی ناشــی از آزار جنســی 
شــامل موارد زیر می باشد: اضطراب، افسردگی، 
ترس های مضمن، احســاس گناه، پرخاشگری، 
مشکات تمرکز، دوری گزینی اجتماعی، ترس 
و اجتناب از مردان، عصبی بودن، رفتارهای چون 
مکیدن انگشت، بی اختیاری ادراری، اختاالت 
خواب، از دست دادن عایق قبلی، کاهش شدید 
فعالیت هایی که قبا لذت بخش بوده اند، تغییر 
در الگوی غذا خوردن، از دســت دادن اشــتها، 
بی اشــتهایی عصبی، افکار خودکشی یا تاش 

برای اقدام به آن، اختال شخصیت چندگانه.
۳. کــودک آزاری عاطفــی: بــه هــر گونه 
توهین به صورت کامی یا غیرکامی که روی 
احساسات کودک، عزت نفس، اعتماد به نفس 
و تعامــل وی با دیگران تاثیر بگذارد یا هر گونه 
خصومت، خشونت، تهدید کامی،کناره گیری 
اجتماعی، که سبب به هم خوردن تعادل روانی 
و عاطفی کودک شــود اطاق می شود. این نوع 

کودک آزاری روش و الگویی از مراقبت و پرورش 
کودک است که در آن والدین یا مراقبین محیط 
نامناسب و الزم برای رشــد و تکامل کودک را 

فراهم نمی آورند.
پیامــد های روانــی ناشــی از آزار عاطفی 

کودکان
از جملــه پنهان ترین و مخرب ترین نوع آزار 
است که پیامدهای آن را می توان در سه دسته 

طبقه بندی کرد:
1- ناســازگاری های بین فردی: دلبستگی 
نســبت به مراقب، رقابــت اجتماعی ضعیف، 

دوستان اندک و مشکات با گروه همساالن .
2- اختاالت شناختی: مشکات تحصیلی، 
پیشــرفت کند آموزشی، مشکل در توانایی های 
شناختی، مهارت های حل مسئله و عدم خاقیت.
۳- مشکات رفتاری و عاطفی: پرخاشگری، 
رفتارهــای خــود تخریبی با اضطراب شــرم و 
احساس گناه، خشم و وابستگی بیش از حد به 
بزرگساالن برای دریافت کمک حمایت و توجه.

۴. مســامحه یا غفلت: آن اســت که بدون 
نظارت و سرپرســتی، حداقل مراقبت از کودک 
انجام گیرد، به طوری که منجر به ســوء تغذیه، 
دیگر صدمات جســمی و یا حتی مرگ شــود. 
غفلت یکی از شــایع ترین شکل های سوء رفتار 
مخصوصا در بین خانواده های کم در آمد تعریف 

شده است. 

علل و عوامل کودک آزاری
عوامل مربــوط مؤثر در بروز خشــونت را 

می توان به دو دسته تقسیم نمود: 
الف( عوامل مربوط به کودک آزار: 

ویژگی های روانــی آزار دهندگان کودکان 
از جمله: مشــکات عاطفی و رفتاری از قبیل 
افســردگی، تحمل پایین در برابر ناکامی، عزت 
نفس پاییــن، انعظاف ناپذیری، مشــکات در 
کنترل خشم و تنشــی بودن،نقص در توانایی 
برقــراری همدلی و اضطراب، بــاال بودن میزان 
اســترس درک شــده و میــزان درماندگی در 
زندگی، مصرف الکل و سوء مصرف مواد، داشتن 
مشــکات خانوادگی و بین فــردی، ناتوانی در 

ایجاد تعامل مثبت و سازنده با اعضای خانواده. 
ب( عوامل مربوط به کودک )آزار دیده(:
عواملی مانند معلولیت ذهنی و جســمی، 
فرزند ناخواســته، نامشروع یا پیش بینی نشده، 
بیش فعالی کودکان، اختاالت شنوایی، کامی، 
بینایی و روانی در این مسئله دخیل اند. بدخلقی، 
بی اختیــاری ادرار، عادات غذایی نامناســب، 
ابتا بــه بیماری های مکرر، ســازش ناپذیری، 
وابستگی بیش از حد، ظاهر ناخوشایندفیزیکی، 
فرزندخوانده ها نیز می توانند از دالیل آزار بینی 

باشد.

راهکارهای پیشگیرانه
از مفهــوم  افزایــش آگاهــی عمــوم   .1
کودک آزاری، انواع و الگوها و عواقب ناشی از آن از 
طریق رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی.

2. اجرای برنامه های آموزشــی برای تغییر 
برخی از باورهای نادرســت و سنتی مثل تنبیه 

بدنی که به سامت کودک لطمه میزنند.
۳. ارتقا ســطح آگاهی افراد دربــاره تعداد 
متناســب کودکان در خانواده و عوارض خانواده 

پرجمعیت.
۴. مبارزه بــا ازدیاد جمعیــت خانواده ها و 
دسترسی به امکانات تنظیم خانواده برای همگان 

و آموزش در این زمینه.
۵. برگزاری جلسات مشــاوره برای زوجین 

جوان پیرامون خصوصیات و نقش والدین.
۶. دسترسی آزاد به مراکز مراقبت بهداشتی 
و دریافت خدمات بهداشتی رایگان یا کم هزینه.

7. برگزاری دوره های آموزشی برای والدین 
با توجه به گروه های ســنی مختلف کودکان که 
از فرآیند رشد کودکان آگاه شده و انتظارات واقع 
بینانه و متناسب با سن کودک از وی داشته باشد.
۸. شناساندن نیازهای کودک اعم ازجسمی، 
روانی، آموزشــی و ... به خانواده ها وعدم غفلت 

ازآن ها.
9. آمــوزش به کودکان در مراکز آموزشــی 
مثل مهد کودک ها و مدارس در جهت شناسایی 

حقوق خود و توانایی دفاع از آن ها 
1۰. تشــویق والدین که بــه صحبت های 
کودکان شان درباره دوستان، مدرسه، تجربیات 

و احساسات شان به دقت گوش کنند.
11.تاســیس مراکزحمایتــی دولتی برای 
رسیدگی به مسئله کودک آزاری و حمایت از این 

کودکان 
12. کنترل بی ســوادی و باال بردن ســواد 

والدین.
1۳. تبلیغات وســیع علیه کودک آزاری در 

طبقات اجتماعی- اقتصادی پایین 
1۴.مبــارزه جــدی بــا تحمیــل کارهای 
اســتثماری به کودکان و جلوگیری از اشتغال 

کودکان زیر 1۵ سال
1۵. گنجاندن روش های اجتناب از خشونت 
در سیستم آموزشی مدارس تا کودکان از همین 
سنین رشد شیوه های مناسب مواجهه با عوامل 

استرس زا را بیاموزند.
1۶. آگاهــی دادن بــه والدین در خصوص 
رفتارهای پرخطر که ممکن است زمینه ساز آزار 

جنسی کودکان توسط دیگران را فراهم کند.
17.آمــوزش مهــارت در تصمیمگیری و 

جسارت »نه گفتن « در کودکان.
1۸. آمــوزش دادن به کــودکان در زمینه 

ادامه در صفحه ۴۰
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جنایی دایمي نړیواله محکمه

International  criminal   court ) ICC(

په دې څپرکي کې لومړی د نړیوال جنایي 

دیوان د اساسنامې د تهیه کولو شالید او بیا د 

اساســنامې د منځپانګې په شاوخوا کې لنډه 

څېړنه کیږي.

لومړی پاراګراف: د دیوان د اساسنامې د 

تيارولو لنډ شالید

د ملګروملتونو د سازمان عمومي غونډې د 

1948 ع کال د ډسمرب پر ۹مه نېټه د ډله ییزې 

وژنې )ژینوســایډ( د منعې کنوانسیون تصویب 

کړ، په داســې حال کې چې په هامغه ورځ یې 

د یــوې پریکړې له مخې د بیــن امللل حقوقو 

کمیســیون د یوې نړیوالــې جنایي محکمې د 

تشــکیل لپاره د یوې اساسنامې د مسودې په 

تيارولو ګومارلی ؤ.

په هر صورت د نورنربګ  )1945(ع ، توکیو 

)1946(ع ، یوګوســالویا )1993(ع او روآنــدا 

)1994(ع جنایي محکمو له تشــکیل وروسته 

چې ټولې موقتي جنایــي محکمې وې د یوې 

دایمي نړیوالې جنایي محکمې د تاسیس فکر 

د سرتو حقوقپوهانو او د نړۍ د مصلحینو او بین 

امللــيل ټولنو رسه موجــود و. او که په څرګندو 

ټکو یــې ووایــو د نړیوالې جنایــي محکمې د 

تشــکیل طرحه د هغې په لومړين واقعي شکل 

په 1937ع کال کې مطرح شــوه. په دې کال 

کــې د ملتونو ټولنــې )جامعه ملل( لــه خوا د 

نړیوالو ترهګرو د محاکمې لپاره د یوې محکمې 

د تشــکیل په موخه د یوې اساسنامې مسوده 

نړیوالوجنایی 

محکموته یوه 

لنډه کتنه

قضاوتپوه حرضت ګل حسامی

دويم څپرکی

برابره شوه.

د ملګرو ملتونو سازمان د نورنربګ او توکیو 

لــه محکمو وروســته پــه 1948 ع کال کې د 

نســل وژنې په قرارداد کې یــوه نړیواله جنایي 

محکمه )د نســل وژنې جرم ته د رســیده ګۍ 

لپاره( وړاندیز شــوه او په راوروسته کلونو کې د 

بین املللی حقوقو کمیســیون له خوا مسودې 

وړاندې شــوې، مګر ياده طرحه ډیر ژر د ســاړه 

جنګ په کنګل کې محبوســه او متوقف پاتې 

شوه.

د 1980ع کال تر لسیزې پورې یې په هکله 

څه ونه ویل شول. په دې کال کې ګورباچف د 

ترهګرۍ له خطر رسه د مقابلې په موخه د یوې 

نړیوالې محکمې د تاسیس وړاندیز مطرح کړ او 

د ترینیداد دولت ترې د نشه یي توکو له قاچاق 

رسه د مبارزې په موخه د یوې وسیلې په عنوان 

هرکلــی وکړ. پــه 1993ع کال کې د پخوانۍ 

یوګوســالویا لپاره د جنګي جنایاتو محکمې د 

تاســیس په نســبت د موافق عمومي غربګون 

وروســته عمومي غونډې د بین املللی حقوقو 

له کمیسیون څخه وغوښتل چې پر اساسنامې 

لــه رسه کار پیل يش او په چټکتیا رسه دې یې 

تعقیب کړي.

د بیــن امللــيل حقوقو کمیســیون له خوا 

لیــکل شــوې مســوده پــه 1994ع کال کې 

وســپارل شــوه او پــه ورپســې 1995 ع کال 

عمومــي غونډې د هغه منت پر رس د موافقې د 

ترالسه کولو په موخه چې په 1998 ع کال کې 

ډیپلوماټیک کنفرانس ته د وړاندې کولو وړ وي، 

یوه مقدمايت کمېټه تشکیل کړه.

ياده کمېټه د روم له کنفرانس څخه وړاندې 

په پنځو ســختو او طاقت زمولوونکو غونډو کې 

رسه راټوله شوه او دا په داسې حال کې و، چې 

ډیــری دولتونو د برشحقونو په ډګر کې د فعالو 

غیر دولتي ســازمانونو تر فشــار النــدې د یوې 

نړیوالې جنایي محکمې له تشکیل څخه مالتړ 

کاوه.

خــو دا چــې څرنګه محکمه باید تشــکیل 

يش له شــدید اختالف رسه مــخ ؤ. دا اختالف 

پــه روم کــې د دولتونــو اســتازو تــه د وړاندې 

شــویو )1700( پیشنهادي متونو په قالب کې 

منعکس شو.

د کنفرانس په پیل کې د اســتازو پالوی په 

درېوعمده ډلو او ګروپونو کې ځای ونیو:

- همفکــره  ډله د کاناډا او املان په مرشۍ 

لــه )42( هیوادونو جوړه وه، چــې د پیاوړې او 

ځواکمنې څارنوالۍ او د امنیت له شــورا څخه 

واقعــاٌ خپلواکــه او د نــړۍ په هرګــوټ کې د 

جنګي جنایاتو د مظنونینو په نسبت د نړیوال 

صالحیت درلودونکې وي، غوښتونکې وه، په بل 

عبارت دې ډلې دا رنګه محکمه غوښــتله چی 

اغیزناکه وي.

- امریکا په پیل کې د محکمې د تاســیس 

پلوې وه. مګر داســې محکمــه چې د امریکا د 

ګټــو پر ضد عمل ونه کړي، د امریکا د پاملرنې 

وړ موډل او د هغې په پیروۍ د چین او فرانسې 

په نظر داسې محکمه ده چې د امنیت شورا تر 

کنرتول النــدې وي، تر څو ياده شــورا وکوالی 

يش د هر ډول )نا خوښــه تعقیب( پر وړاندې د 

)ویټو حق( له واک څخه استفاده وکړي.
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- درېیمــه ډله د برش حقونو تر پښــو الندې 

کوونکي ټول هیوادونه لکه عراق، ارسائیل، لیبیا 

او اندونیزیا چې بيخي یــې دا ډول محکمه نه 

غوښته.

باالخــره د بین امللل حقوقو کمیســیون د 

زیات شــمېرغونډو وروســته د 1998 ع کال د 

جوالی د میاشــتې پر اووه لســمه د 1377 هـ 

ش کال د چنګاښ میاشــتې پــر 27- مه نېټه 

د ایټالیا هیــواد د پالزمینې )روم( په کنفرانس 

کې د ګډون کوونکــو هیوادونو له ډلې )120( 

هیوادونــو د دایمي نړیوالــې جنایي محکمې 

اساســنامه په )13( فصلونو او)128( مادو کې 

تصویب کړه.

دا مطلب د هغــه ډیپلوماتیک کنفرانس د 

اوج ټکی و چې پنځه اونۍ اوږد شو.

د یادو شویو هیوادونو له جملې څخه )25( 

هیوادونو د ایران په شــمول ممتنع رایه ورکړه، 

خو یــوازې )7( هیوادونو )امریکا، چین، لیبیا، 

قطر، ارسائیل، عراق او یمن( مخالفه رایه ورکړه.

ياده اساسنامه د )60( هیوادونو له تصویب 

وروســته د )2002( ع کال د جوالی پر لومړۍ 

نېټه  د 1381هـ ش کال د چنګاښ پر لســمه 

الزم االجرا شوه او یو څه موده وروسته د 2003 

ع کال د مارچ پر لومړۍ نېټه د يادې محکمې 

)18( اتلســو قاضیانو د سوګند مراسم پر ځای 

او د هالینډ د الهې )هاګ( په ښــار کې یې په 

رسمي توګه په خپل کار پیل وکړ.

د دیوان د رسمي سایټ د اعالم له مخې د 

)2013 (ع کال تر پایه د نړیوالې ټولنې )122( 

غــړي هیوادونه د روم په اساســنامه موســوم د 

نړیوالــې جنایي محکمې له اساســنامې رسه 

یوځای شوي دي.

زمونږ ګران هیواد افغانستان د )2003( ع 

کال د فربورۍ پر لســمه نیټه چې د )1381( 

هـ ش کال د ســلواغې له )21-مې( نیټې رسه 

سمون لري د يادې محکمې اساسنامه تصویب 

او الســلیک کــړه او د نړیوالې جنایي محکمې 

)89( یم غړی شو.

تر )2010( ع کال پورې د نړیوالې جنایي 

محکمــې د غړیــو جغرافیوي وېــش دارنګه و، 

)31( هیــواد ونه لــه افریقایــي دولتونو څخه، 

)15( هیوادونه له اسیایي دولتونو څخه، )17( 

هیوادونه له ختیځې اروپا څخه، )25( هیوادونه 

د کارابیین د سیند حوزې د التینې امریکې له 

دولتونو څخه، همدارنګــه دا ټکی په زړه پورې 

دی چې د دیوان د اساســنامې د تصویبوونکو 

)100( هیوادونــو په منځ کې یوازې د یو عريب 

هیواد )اردن( نوم ترسرتګو کیږي.

افغانســتان د هغه دولســو )12( اســیایي 

هیوادونــو له جملې څخه دی چــی د نړیوالې 

لومړنــۍ دایمــي جنایي محکمې له تشــکیل 

څخه حامیت او ننګه کوي، کومه چې په جنګي 

جرایمو، نسل وژنې او د برشیت پر ضد جرایمو 

باندې د تورنو افرادو په محاکمه قادره ده.

د نړیوالــې جنایي محکمې د اساســنامې 

له مخې، د يادې محکمــې قضایي صالحیت 

د )2003(ع کال د می د میاشــتې له لومړۍ 

نیټې څخه وروســته چې د 1382 هـ ش کال 

د غوایي له یوولسمې نیټې رسه سمون لري په 

افغانســتان کې د اجرا وړ دی. یا به بل عبارت، 

له يادې نیټې وروســته نړیواله جنایي محکمه 

اجازه لري چې د جنګي جرایمو، نسل وژنې او 

د برشیت پر ضد د جنایت د ارتکاب موارد چې 

د افغانستان په خاوره کې پیښیږي، وڅیړي او 

تعقیب یې کړي.

نړیوالــې جنایــي  د  پاراګــراف:  دويــم 

محکمې )ICC(  تشکیل او صالحیت

د نړیوالې جنایي محکمې د اساسنامې په 

رسیــزه کې راغيل دي چې د دې اساســنامې 

غړي هیوادونه د دې په پوهیدو رسه چې ګډې 

اړیکې ټول ملتونه یو لــه بل رسه پیوندوي او د 

ملتونو فرهنګونه ټول، ګډ میراث تشکیلوي او په 

دې ویــره کې دي چې دا نــری )ظریف( پیوند 

)ترکیب( هره شــېبه امکان لــري چې یو له بله 

جدا يش. اندېښنه له دې ده چې د دې پیړۍ 

پــه ترڅ کې )چــې مراد ترې شــلمه پېړۍ ده( 

ملیونونه کوچنیان، ښځې او نارینه د ناورینونو 

او نه تصور کیدونکو وحشتونو بلهاري )قرباين( 

شوي دي، چې د برشیت وجدان يې لړزولی.

پــه دې باندې په ټینګاررسه چې له فجایعو 

څخــه ډک جنایتونه چې د نړیوالــې ټولنې د 

پریشــانۍ سبب ګرځي، نه ښــایي چې بې له 

مجازاتــو پاتــې يش او دا چې الزمــه ده د هغو 

جنایتونو د مرتکبینــو اغیزناک تعقیب په ميل 

ســویه د تدبیرونو پــه نیولو او هم پــه نړیوالې 

مرستې رسه تضمین يش.

پــه دې باندې هوډمن چې د دې جنایتونو 

د مرتکبینو مصونیت او له مجازاتو څخه تیښتې 

ته پــای ورکړل يش او په نتیجــه کې د دارنګه 

جنایتونــو د پیښــیدو په مخنیــوي کې ګډون 

وکړي.

د دې ټکي په یادولو رسه چې د هر یو دولت 

دنــده ده چې خپل جزایــي صالحیت په هغو 

کسانو باندې چې د نړیوالو جنایتونو د ارتکاب 

مسئول دي، وچلوي.

په داســې حال کې چې تصمیم یې نیولی 

دی، دې موخوته د رسیدو په خاطر او د اوسنیو 

او راتلونکــو نســلونو د خیر او ښــېګڼې لپاره د 

ملګــرو ملتونو لــه نظــام رسه اړونــد دایمي او 

خپلواک د جرایمو نړیوال دیوان، چې د نړیوالې 

ټولنې تر اهتامم الندې د ډیرو فجیعو جنایتونو 

د څیړلو صالحیت لري، تاسیس کړي.

په دې بانــدې په ټینګاررسه چې د جرایمو 

نړیــوال دیــوان چــې د دې اساســنامې پــر 

موجــب رامنځته کیږي، د ميل جزایي محکمو 

بشپړوونکی به وي.

په دې باندې په تصمیم رسه چې د نړیوال 

عدالــت تــررسه کولو تــه دایمي او همیشــنی 

احرتام او درناوی تضمین کړي د الندنیو مواردو 

په نســبت یې موافقــه وکړه: )لــه دې رسیزې 

وروسته د نړیوالې جنایي محکمې د اساسنامې 

منت پیل کیږي(.

لکه چې وړانــدې مو یادونه وکــړه، نړیواله 

جنایي محکمه د ملګرو ملتونو د تشــکیالتو په 

چوکاټ کې د یوې خپلواکې او دایمي محکمې 

په حیــث منځته راغلې او پــه فعالیت یې پیل 

کړی او لکه چې په دې بحث کې مو په تفصل 

رسه څرګنده کړه دا محکمه د یو شمېر جنایي 

اعاملو رسه د مقابلې لپاره د یو معیار او ستندرد  

د رامنځته کولو په هکله له کلونو کلونو مذاکرې 

او مفاهمــې وروســته اوهــم د دې معیارونــو 

اوستندردونو د تطبیق په باره کې د یو میکانیزم 

د منځته راوړلو لپاره تاسیس شوې ده.

د دې محکمــې د تشــکیل اصيل موخه د 

دې اطمینان او ډاډ ورکول دي چې د شــدیدو 

جرایمــو مرتکبین د نړیوالــې جنایي محکمې 

مخې تــه راوړل کیږي، په هغه صورت کې چې 

مــيل محکمې و نه يش کوالی او یا و نه غواړي 

دا رنګه مرتکبین محکمې ته راکاږي.

دا محکمه د تعقیب او د جزا په تطبیق رسه 

د لومړي ځل لپــاره نړیوالو ته دا موقع ورکوي، 

چې د وژنو، ورانیو او ویجاړولو معیار ته تخفیف 

ورکړي کومې چې د شــخړو او دښــمنیو په اثر 

پیښیږي.

لکــه چــې پورته مــو وویل يــاده محکمه د 

نړیوالې ټولنــې له خوا منځته راغلــې ده، یوه 

خپلواکه دایمي قضایي اداره به وي او د نړیوالو 

قوانینو رسه ســم به ممکنه  ســرت جنایتونه تر 

قانــوين تعقیب او ګروېږنــې الندې نیيس لکه 

عام وژنه، د برشیت پــر وړاندې نور جنایتونه او 

جنګي جرایم.

نړیواله جنایي محکمه یو خپلواک قضایي 

مقام دی چې د بېالبېلو افرادو د محاکمه کولو 

صالحیت لــري او پــه  راتلونکي کــې دهټلر، 

پینوچیټ او میالن ســوویچ غوندې اشخاصو د 

نیونې او محاکمه کولو واک لري.

په تېره پیړۍ )شلمه پیړۍ( کې په ټوله نړۍ 

کې له )250( څخه زیاتې جګړې شــوې دي، 

له )170( ملیونو څخه زیات انسانان د ملکیت 



ماهنامه حقوق بشر |  سال شانزدهم |  شماره سوم | جوزا 1397

له حقوقو او انساين کرامت څخه محروم شوي 

دي، ډېر قربانیان هېر شــوي دي، رسه له دې 

چــې د تیرې پیــړۍ په وروســتۍ نیامیي کې 

نړیوالې ټولنې د برش د حقوقو د ساتنې نړیوال 

او ســیمه ییز سیستمونه منځته راوړي دي، بیا 

هم ملیونونه انسانان د عامه وژنې، د برشیت پر 

ضد د جنایتونو او جنګي جنایاتو قرباين شوي 

دي. 

له بده مرغه چــې د دارنګه جنایتونو یو څو 

ګوته په شــمېر مســئولین د مــيل محکمو له 

خــوا عدالت ته راکش کړای شــوي دي. ډېری 

مجرمیــن په دې پوهیدل چــې محاکمې ته د 

دوی راکاږل غیــر احتاميل دي. نــو د دا رنګه 

جنایتونــو او جانیانو د مخنیوي لپــاره نړیواله 

جنایي محکمه رامنځته شوه.

د نړیوالې جنایي محکمې د اساســنامې د 

درېیمې مادې د حکم پر بنسټ د محکمې مقر 

به د هالینډ دهیواد په پالزمېنه الهه )هاګ( کې 

وي او د اساســنامې د څلورمې مادې د لومړۍ 

فقــرې د حکم له مخې دیــوان )محکمه( به د 

نړیوال حقوقي شخصیت درلودونکې وي.

د اساســنامې په څلورم فصل کې د دیوان 

تشکیالت او اداره تسجیل شوې او په )34- مه( 

ماده کې راغيل دي چې دیوان له الندنیو ارکانو 

څخه تشکیلیږي:

الف: رئیسه پالوی

ب: د تجدیــد نظر برخــه، ابتدایي برخه او 

مقدمايت برخه 

ج: څارنوايل.

د: داراالنشا.

همدارنګه په دې فصل کې د يادې محکمې 

د قاضیانو په دندو، د قاضیانو د کاندیداتورۍ او 

غــوره کولو، د قاضیانو په خپلواکۍ، د قاضیانو 

پــه اســتعفا او رد، د څارنوالــۍ او څارنــوال په 

صالحیتونــو او نورو اړوندو اداري چارو باندې او 

په همدې ترتیب د محکمې د رســمي او کاري 

ژبو په هکله تفصیالت راغيل دي.

د اساســنامې په دويم فصل کې د واک، د 

مننې قابلیت او د اجرا وړ حقوقو ترعنوان الندې 

په پنځمه ماده کــې د دیوان په صالحیت کې 

داخل جرایم توضیح شوي دي او د يادې مادې 

په لومړۍ فقره کــې راغيل دي چې د دیوان د 

اساسنامې پر موجب د الندنیو جرایمو د څیړنې 

صالحیت لري.

الف: د نسل وژنې جنایت 

ب: د برشیت ضد جنایتونه 

ج: جنګي جنایتونه 

د: د تیري جنایتونه 

د اساسنامې په شپږمه ماده کې نسل وژنه، 

په اوومه ماده کې د برشیت ضد جنایتونه او په 

امته  ماده کې جنګي جنایتونه په خورا تفصیل 

رسه ذکرشــوي دي، چې په النــدې توګه ورته 

نغوته کیږي.

الف: نسل وژنه )د اساسنامې شپږمه ماده(

د نسل وژنې د جرم تعریف د 1948 ع کال 

د نسل وژنې له کنوانسیون څخه اخیستل شوی 

دی. نســل وژنه د دې هــر یو اعاملو له ارتکاب 

څخه عبارت دی چې د یوې ميل، نژادي، قومي 

یا مذهبــي ډلې د قصدي او یا یوې برخې او یا 

ټولې د له منځه وړلو په موخه صورت مومي.

- د هغې ډلې د غړیو وژل

- د هغې ډلې پر غړیو د شــدیدو جسمي یا 

روحي صدمو واردول.

- د ژوندانه د داسې رشایطو عمدي تحمیل 

چې د دې ډلې د بشــپړې او یــا یوې برخې د 

فیزیکي زوال المل يش.

- د دې ډلــې د نســل لــه تولیــد )توالد او 

تناســل( د مخنیــوي پــه منظــور د اقداماتــو 

تحمیلول.

- لــه یوې ډلې څخــه بلې ته د ماشــومانو 

اجباري انتقال.

ب:  د برشیت ضد جنایتونه )د اساسنامې 

اوومه ماده(:

د روم اساسنامه لومړنی نړیوال کنوانسیون 

و چې د برشیت ضد جنایتونه یې په قانون کې 

ځای پر ځای کړل. د برشیت پر ضد د جنایاتو 

موخــه د الندنیو اعاملو له ارتکاب څخه عبارت 

دی، چې د غیرنظامیانو )ملکي افرادو( پر ضد د 

آګاهانه، پراخو او یا سیستامتیکو حملو یوه برخه 

په پروګرام کې ولري:

- قتل.

- تس نس کول )نابودی او انهدام(.

- مریي جوړول )برده سازی(.

- د پرګنو شړل او یا اجباري کوچ.

- بندیانــول یا د فزیکي آزادۍ له حق څخه 

شــدید محرومول چې د بین املليل حقوقو له 

اسايس قواعدو رسه مغایرت ولري.

- شکنجه کول )تعذیب او ځورول(.

- جنيس تیری، جنيس مریي توب، اجباري 

بدملني، اجباري حامله کول، اجباري شنډول 

او یا د دې مواردو په څېر د جنيس تاوتریخوايل 

نورې بڼې.

- د سیايس، نژادي، قومي، ميل، فرهنګي، 

جنســیتي او نورو مواردو، علتونــو او تعلقاتو پر 

بنســټ د هرې ډلــې او یا یــو ځانګړي ټولګي 

تعقیب او ځورول چې نړیوالو قوانینو هغه منعه 

کړی وي.

- د افرادو اجباري تري تم کول.

- د اپارتاید )نژادی تبعیض( جنایت.

- نورې غیرانســاين کړنې پــه ورته ځانګړنو 

رسه چې د ســرتو کړاوونو او جدي جســمي او 

روحي صدمو المل يش.

ج: جنګــي جنایتونه )د اساســنامې امته 

ماده(:

د روم د اساســنامې لــه مخــې، جنګــي 

جنایتونه عبارت دي د جینــوا د 1949ع کال 

د اګست د دولســمې نېټې د کنوانسیونونو له 

مــوادو څخه، لــه هرې جــدي رسغړونې څخه 

چې د اشــخاصو او ملکیتونو پر ضد یې صورت 

موندلی وي.

- عمدي وژنه.

- شکنجه یا غیرانساين چال چلند له هغې 

جملی بیولوژیکي آزمیښتونه.

- عمدي ځورول چې په کړاو او عذاب منجر 

يش، جسم یا روغتیا ته د جدي صدمې واردول.

- پــه پراخه توګه د ملکیــت له منځه وړل او 

مصادره چې نظامي اړتیا ورته نه شته، غیرقانوين 

او بې مورده یې صورت موندلی وي.

- پــه اجباري توګــه د جنګي اســیر او یا د 

غلیم د نظامي ځواکونو تر حامیت الندې افرادو 

استخدامول.

- پــه عمــدي توګــه د عادالنــه او قانــوين 

محاکمې له حق څخه د جنګي اســیرانو او تر 

حامیت الندې افرادو محرومول.

- د افرادو غیرقانوين شــړل یــا انتقال او یا 

غیرقانوين بندیانول.

- یرغمل نیول.

د: د تیري جنایتونه:

پــه 2009ع کال کــې د بیــا کتنــې پــه 

کنفرانس کې په خاوره )هیواد( د تیري جنایت 

تعریــف مــادې لــه تصویــب وروســته د یرغل 

)تهاجم( جنایت هــم د محکمې په صالحیت 

کې شاملیږي.

درېیــم پاراګــراف: د غړیــو هیوادونــو 

مکلفیتونه:

د نړیوالې جنایي محکمې د اساسنامې په 

نهم فصل کې د نړیوالــې همکارۍ او قضایي 

مرستې تر عنوان الندې د بېال بېلو مادو په ترڅ 

کط د غړیو هیوادونو مکلفیتونه د دې محکمې 

پر وړاندې تثبیت او تسجیل شوي دي او په دې 

فصل کې )86- یمه(  ماده همکارۍ ته عمومي 

ژمنه په ځانګړې ډول دې ته اشــاره کوي چې: 

))د دې اساسنامې له مقرراتو رسه سم به غړي 

دولتونه دهغو جرایمو د تحقیق او تعقیب په رس 

ته رســولو کې چې د اړوند دیوان په صالحیت 

کې دي له دیوان رسه بشپړه مرسته وکړي((.

د غړیــو هیوادونــو داخيل قوانیــن باید له 

نړیوالــو معیارونو رسه ســمون ومومــي او هغه 

مقررات او یا قانوين مواد راونغاړي چې د روم د 

مقرراتو د مشمولو اعاملو ارتکاب جزایي وبويل.
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رسبیره پر دې غــړي هیوادونه باید د خپلو 

قوانینــو رسه ســم د نړیوالــې جنایي محکمې 

د تحقیــق د څارنــوال، قايض او نور پرســونل 

مصونیت په رسمیت وپیژين.

د روم له مقرراتو رسه ســم د غړیو هیوادونو 

د دولتو رئیسان او نور دولتي مامورین د جزایي 

مکلفیت په وړاندې له مصونیت څخه برخمن نه 

دي.

غــړي هیوادونه مکلف دي، چــې په خپلو 

قوانینو کې یو داسې طرزالعمل ځای کړي چې 

د هغه پر موجب له نړیوالې جنایي محکمې رسه 

مرسته ويش.

پــه پای کې باید دا یادونه وکړو چې نړیواله 

جنایــي محکمــه د غړیوهیوادونو پــر حقوقي 

سیســتم باندې د نظارت د قــدرت درلودونکې 

ده.
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 ......بیالبیل انټرنیټی سایټونه.

همــدا رنګــه، پــر ماشــومانو د کار د ناوړو 

جســمي اغېزو په برخه کې جســمي، رواين او 

ټولنيــزې اغېزې د پــام وړ دي، په څېړنه کې د 

جسمي ناوړو پايلو په برخه کې له نهو انتخابونو 

څخه يواځې جســمي او ذهنــي معلوليت ذکر 

شــوی، چې د فيصــدي له اړخــه درې فيصده 

ماشــومان له جســمي او ذهني معلوليت رسه 

مخامخ شوي، خو د رپوټ په وينا دا يادونه اړينه 

ده چې جســمي معلوليت ډېر پراخ مفهوم دی 

او له پخوانيو څېړنو او له ګروپي بحثونو څخه د 

السته راغليو اطالعاتو پر بنسټ د غړي نقصان، 

د قد کمېدل، د وزن کمېدل، د خولې او غاښونو 

ناروغۍ، د ســرتګو ناروغي، د تنفيس دستګاه 

ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، د غوږ، ســتوين او پوزې 

ناروغــۍ، د پوســتکي ناروغــۍ، د حافظــې د 

کمښت ستونزه، د زده کولو ستونزه، د کنجکاوۍ 

کمښت، د چاپېريال د پېژندنې ستونزه او د وينا 

ستونزې پکې راځي.

د رواين نــاوړو پايلــو په برخــه کې د کينې 

درلودلو، انتقام اخســتلو او خصومت حس، بې 

ثبــايت او بې قــراري، پر نورو بــې اعتامدي، بد 

بينــي او منفي ګرايي، ژور خپګان، اضطراب، د 

نا امنۍ احســاس او وېره پر ماشومانو د سختو 

کارونو ناوړه پايلې دي.

د ټولنيزو او فرهنګي ناوړو پايلو په برخه کې 

هم د يادې څېړنې ميداين تحقيقاتو او ګروپي 

بحثونو ښــودلې چې لــه زده کړې د محروميت 

فيصــدي 59.30% تر ټولو لوړه ده، په داســې 

حال کې چې له تفريحي پروګرامونو محروميت 

17%، کورنــۍ رسه لــه اوســېدو محرومېــدل 

5.80%، د جنيس چارو او قاچاق له امله قرباين 

کېدل 2% هم له همدې برخې رسه اړوند دي.

پــه يــاده څېړنه کې همــدا راز پــر ټولنه او 

فرهنګ د ماشــومانو د ســختو کارونو اغېزو ته 

هم اشاره شوې او تاوتريخوالی، غال، د نشه يي 

توګو پېر و پلور، د عمومي اموالو تخريب، د نورو 

حقونو ته پام نه کول، له نورو رسه د اړيکو جوړولو 

ســتونزه او جرم ته متايل پر ټولنه د ماشومانو د 

سختو کارونو د اغېزو په توګه ياد شوي دي.

د څېړنــې په پای کې وړانديزونه هم شــوي 

دې، چې جګړه او نا امني د فقر، بې کارۍ او د 

ماشومانو د کار تر ټولو لوی عامل ښودل شوی او 

پر دولت غږ شوی چې د جګړې د پای ته رسولو 

او د هيواد د بنسټي اړتيا يعنې سولې لپاره جدي 

اقدامات وکړي.

همدا راز يــاده څېړنه وړانديــز کوي چې د 

ماشــومانو د کار په اړه تيــت و پرک قوانني بايد 

په يــو قانوين کــوډ کې ځای پر ځــای يش. د 

اقتصــادي فقــر او پــه ځانګــړي ډول د کورنيو 

اقتصــاد ته جدي پاملرنه ويش. د ماشــومانو د 

ســتونزو هوارۍ لپاره يو مايل صندوق رامنځته 

يش او د ماشومانو د ستونزو په هواري کې ترې 

ګټه واخستل يش.

د مالتړيزو مرکزونو نشــتوالی بله ستونزه ده 

چې د څېړنې په وينا، بايد دولت پام ورته وکړي. 

همدا رنګه د اســايس قانون د ۴۳مې مادې پر 

اساس دولت بايد تر منځنۍ کچې اجباري زده 

کړې عميل کړي او د فقريو، ګڼو او بې رسپرسته 

او بد رسپرسته کورنيو د زده کړو لګښتونه ورکړي.

څېړنــه وړانديز کــوي، چې پر ماشــومانو د 

سختو کارونو ناړه پايلې دې په دريس نصاب کې 

ځای پر ځای يش او د رسنيو له الرې دې په دې 

برخه کې خلکو ته الزم اطالعات ورکړل يش.

په څېړنه کې دولت ته وړانديز شــوی، چې 

ميل ســرتاتيژي د کار د بني املليل سازمان له 

وړانديزونو رسه سمه تدوين کړي، د ماشومانو د 

سختو کارونو جدي مخنيوی وکړي او ځانګړي 

مرکزونه ورته جوړ کړي. همدا رنګه دولت بايد د 

نفوسو رشد د علمي اصولو پر بنسټ او د هيواد 

د امکاناتو او اړتيا وو په تناسب تنظيم کړي او دا 

چې د ماشومانو مسائل خورا مهم دي دولت بايد 

د ماشومانو نړيواله ورځ په جدي توګه او د علمي 

او مطبوعايت کنفرانسونو او پروګرامونو په جوړولو 

رسه وملانځــي او د خلکــو او خرييه ټولنو پام د 

ماشومانو ستونزو ته ورواړوي.

خو د کار او ټولنيزو چارو وزارت وايي، چې د 

ماشومانو د کار د مخنيوي په اړه يې پروګرامونه 

پيل کــړي او د کار په ميل کنفرانس کې يې د 

ماشومانو د کار د مخنيوي په اړه بحثونه کړي او 

غواړي دغې ستونزې ته حلالره پيدا کړي.

يــاد وزارت ويــيل چــې د کار نشــتوايل او 

اقتصادي ســتونزو د کورنيــو پر وضعيت منفي 

اغېزه کــړې او دغې وضعيت کورنۍ اړايســتي 

دي چې پر ماشومانو کار وکړي، خو حکومت د 

دې ستونزو د کمولو لپاره له خصويص سکتور او 

بېالبېلو هيوادونو رسه په اړيکه کې دی چې يادو 

ستونزو ته ځواب ووايي.

د کار او ټولنيــزو چــارو وزارت د شــمېرو پر 

بنســټ په افغانســتان کې شــپږ نيــم ميليونه 

ماشومان له خطر رسه مخ دي چې له دوی څخه 

1\1 ميليونه ماشــومان پر سختو کارونو بوخت 

دي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ ادارې 

د تــازه رپوټ په وينا په افغانســتان کې نياميي 

ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي.

از صفحه ۶
کارګرو ماشومانوته پاملرنه...
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پیوند متقابل میان دمکراسی و حقوق 
بشر

هــر جا که انســان ها بر انســان های دیگر 
اعمــال قدرت می کنندـ  یعنی در واقع در همۀ 
نظام های سیاســی ـ پرسش از حقانیت چنین 
قدرتــی در کانون توجه قــرار دارد، یعنی این 
پرسش که آیا چنین قدرتی برحق و موجه است 
یا خیر. اهمیت طرح این پرســش به ویژه برای 
کسانی که در مناســبات قدرت، در مورد آنان 
اعمال قدرت می-شــود و به اصطاح فرمانبری 
می کنند، به مراتب بیشــتر است، چرا که آنان 
همــواره در مقابل این گزینش قرار دارند که آیا 
قدرت فرمانروایــان را صرفاً به دلیل قهر و جبر 
تحمل می کنند، یا حقانیت و مشروعیت آن را به 

رسمیت می شناسند. 
نظام های سیاسی، غایت فی نفسه نیستند، 
بلکه اهدافی را تعقیب می کنند و در پی تحقق 
این اهداف اند. اگر حقوق بشــر و پاســداری از 
منزلت انســان را غایت نهایی نظام سیاســی 
مطلوب بدانیم، ســخنی به گزافــه نگفته ایم. 
اندیشمندان و کارشناســان حقوق بشر، پیوند 
میان دمکراســی و حقوق بشر را جدایی ناپذیر 
می داننــد و قابلیــت کارکرد دمکراســی را در 
تاثیرگــذاری آن برای ضــرورت رعایت حقوق 
بشر ارزیابی می کنند. یورگن هابرماس فیلسوف 
آلمانی معتقد است که حقوق بشر و حاکمیت 

اشاره
اینکه میان حقوق بشر و نوع سازماندۀ دولت، 
رابطۀ مســتقیم وجود دارد، انکارپذیر نیســت. 
حقوق بشر هر چه که باشد، در واقعیت جهان ما 
تنها می تواند به مثابه بخشی از حقوق یک نظام 
دولتی برحق جامۀ تحقق پوشد. سخن گفتن از 
خصلت آن به مثابــه حقوقی طبیعی یا فطری 
همزاد انســان، نمی تواند بر این واقعیت ســایه 
افکند که یک نظام دولتــی غیرمتعهد به ارادۀ 
مردم، به راحتی می توانــد با کاربرد ابزار جبر و 

قهر، حقوق بشر را پاي مال نماید. 
این نوشــته، بــه صورتی فشــرده به رابطۀ 
پرتنش میان دولت و حقوق بشــر می پردازد و 
در این چارچوب، اشاراتی به اهمیت دمکراسی، 
نقش دولت دمکراتیک برای تبدیل حقوق بشر به 
حقوق موضوعه و نیز ضرورت نوع سازماندۀ ویژۀ 
از آن برای تأمین پایدار حقوق بشر خواهد کرد. 

مردم، متقابًا پیش شــرط یکدیگرند1. ارنست 
توگندهــات متفکــر و اخاق شــناس آلمانی 
در همین راســتا اســتدالل می کند که مفهوم 
حقانیت، باید چارچوب پرســش هستی حقوق 
بشر را تشکیل دهد و از آنجا که حقوق بشر به 
معنای رعایت حقوقی است که دولت باید آن را 
تضمین نماید، دولتی که شــهروندان خود را از 
حقوق بشر محروم می سازد، نمی تواند به مثابه 

دولتی برحق یا مشروع به حساب آید2.
این نکات، تنش اجتناب ناپذیر در رابطۀ میان 
حقوق بشــر و نوع سازماندۀ دولت را به صورتی 
آشــکار نشــان می دهند. در چنین ارتباطی، 
دمکراســی نیز مانند حقوق بشــر به ضرورتی 
جهانشمول تبدیل می گردد. البته همواره باید 
در نظر داشــت که دمکراسی تنها نمودار شکل 
معینی از سازماندۀ دولت است که در آن قدرت 
تصمیم گیری سیاســی، حقانیت خود را از رأی 
و ارادۀ مــردم می گیرد. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که رعایت حقوق بشــر در هر کشــوری 
می تواند به دمکراســی در آنجا منجر گردد و از 
سوی دیگر، دمکراســی آن نظامی است که با 

رعایت حقوق بشر بیشترین هم خوانی را دارد.
امروزه در آغاز ســدۀ بیست و یکم، می توان 
دولت ها را در رابطه با ســنجیدار حقوق بشــر، 
به دو گروه عمده تقســیم کرد: دولت هایی که 
حقوق بشر را رعایت می کنند و دولت هایی که 

حقوق بشر را نقض می کنند. این تقسیم بندی، 
مورد تأیید صاحب نظرانی اســت که در زمینۀ 
قیاس نظام های سیاســی گوناگون، دســت به 

پژوهش های پایه ای زده اند۳.
قطعاً بســیاری با یک چنین تقسیم بندی 
موافق نیستند. مخالفان معموالً چنین استدالل 
می کنند که حقوق بشر در همه جا نقض می شود 
و هیچ کشوری ـ حتا کشورهای دمکراتیک ـ را 
نمی توان یافت که در آن ها حقوق بشر به تمامی 
رعایت گردد. چنین اســتداللی دارای هسته ای 
درست است. بارها شنیده ایم و یا شاهد بوده ایم 
کــه گاه حتــا در کشــورهای دارای نظام های 
دمکراتیک، برخی ارگان های انتظامی با اعمال 
خشــونت و رفتاری غیر انسانی، دست به نقض 
حقوق بشر زده اند. دامنۀ این کار گاهی از این نیز 
فراتر رفته و ما با احکامی نامنصفانه و غیرعادالنه 
از طرف برخی نهادهای قضایی و دادگاه های این 
کشورها روبرو بوده ایم. اما این موارد زیاد نیستند 
و با توجه به افکار عمومی بیدار، حضور قدرتمند 
مطبوعات و شــفافیتی که در گسترۀ عمومی 
جوامع باز حاکم است، می توان از راه های قانونی 
با بــروز چنین پدیده هایی مبارزه و الاقل دامنۀ 
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آن ها را محدود کرد. سوء استفاده از قدرت، در 
همۀ نظام های سیاســی، امری ممکن است. اما 
دمکراسی تنها نظامی است که برای جلوگیری 
از این ســوء اســتفاده، به جدی ترین اقدامات 

احتیاطی دست یازیده است. 

نقش دولت در تبدیل حقوق بشــر به 
حقوق موضوعه

ارگان و نهادی که می تواند حقوق بشر را به 
کرسی نشاند، دولت است. بنابراین ایجاد دولتی 
برای پاســداری از حقوق بشــر، خود یک حق 

بشری است. 
در توضیح شــاخص های ساختاری حقوق 
بشر، معموالً به پنج خصلت گوهرین آن اشاره 
می کنند: جهانشمولی حقوق بشر، اعتبار اخاقی 
حقوق بشر، بنیادیت حقوق بشر، اولویت حقوق 
بشــر و انتزاع حقوق بشر. باید افزود که همین 
خصایــل، نهادینه کردن حقوق بشــر از طریق 
انتقال آن به درون قوانین موضوعه و تبدیل آن ها 
به حقوق اساسی و مدنی را چه در گسترۀ حقوق 
بین المللــی و چه در محــدودۀ حقوق ملی در 
دستور کار قرار می دهند. اندیشه پردازان حقوق 
بشــر، اســتدالل های گوناگونی برای ضرورت 

چنین فرآیندی اقامه می کنند: 
استدالل نخست، استداللی برای به کرسی 
نشــاندن حقوق بشر با اتکاء بر خصلت اخاقی 
آن اســت. حقوق بشر به مثابه حقوقی اخاقی 
می تواند مطالبه شــود و حتا نقض آن محکوم 
گردد. امــا این امر هیچکس را در مقابل اعمال 
خشــونت مصون نمی دارد. به عبــارت دیگر، 
خصلت اخاقی حقوق بشــر، ضمانتی برای آن 
نیســت که هر کس نیــز آن را راهنمای خود 
قرار دهد. رفتارهای غیراخاقی می توانند بسیار 
سودآور باشــند. به همین دلیل بسیاری بیم از 
آن ندارنــد که از طریق نقض حقوق دیگران به 
دنبال منفعت برای خود باشند. بنابراین اگر حق 
اخاقی قابل توجیه مثًا حق زندگی برای همه 
وجود داشته باشد، باید حقی هم برای همگان 
وجود داشته باشــد که نهاد مشترکی برای به 
کرســی نشــاندن این حق ایجاد کنند. در غیر 
اینصورت، به رسمیت شناختن اخاقیت چنین 
حقی، نمی توانست معنایی جدی داشته باشد و 
این امر با خصلت هایی چون بنیادیت و اولویت 
آن در تناقض می بود. گفتیم که ارگان و نهادی 
که می تواند حقوق بشر را به کرسی نشاند، دولت 
است. با تأسیس دولتی که نهاد به کرسی نشاندن 
حقوق بشر است، آن حقوق اخاقی که هرکس 
در مقابل دیگری از آن برخوردار اســت، از نظر 
مضمونی به حقوق موضوعه تبدیل می گردد. اما 
افزون بر آن، در همین راستا، حقوق تازه ای نیز 
هستی می پذیرد که همان حقوق تک تک افراد 
در مقابل خود دولت است و زمینه های تدافعی و 

حفاظتی در دادرسی ها را پوشش می دهد. بدیل 
)آلترناتیو( پاســداری دولت از حقوق بشر، تنها 
می-تواند دفاع شــخصی هر کس از حق خود 
در مقابل دیگران باشــد و این به تعبیر توماس 
هابس، معنایی جــز جنگ همه بر ضد همه یا 
جنگ داخلی نــدارد. و چنین چیزی نمی تواند 

برای هیچکس مطلوب و سودمند باشد.
اســتدالل دیگــر، اســتداللی در ایضاح و 
شناخت حقوق بشر و متکی بر خصلت انتزاعی 
آن است. کاربرد حقوق بشــر در وضعیت های 
مشــخص، اکثراً با مسایل و مشکات مربوط به 
تفسیر آن همراه است. این دشواری ها ناشی از 
خصلت تجریدی حقوق بشر است. نمونه ای به 
دست می دهیم: محکومیت طوالنی مدت زندان 
برای فردی که دســت به کشتن انسانی آلوده 
اســت، بی تردید نقض حقوق بشر نیست، اما 
بریدن دست کسی که قرصی نان دزیده است، 
قطعاً نقض حقوق بشــر است. در میان افراط و 
تفریط ها، موارد گوناگونی وجود دارد که یافتن 
راه حلی درست برای آن ها نیاز به بحث و مجادلۀ 
حقوقی دارد. با تبدیل حقوق بشــر انتزاعی به 
قوانین موضوعۀ مشخص، می توان این مشکات 

را حل کرد.
اســتدالل ســوم، اســتداللی معطوف به 
ســازماندهی است. هنگامی که از حقوق سلبی 
)منفی( ســخن می رانیم، منظورمان اقداماتی 
خوددارانه اســت، یعنی امتنــاع از انجام عملی 
کــه می تواند بــه نقض حقوق دیگــران منجر 
گردد. حقوق سلبی، در نمونه های خودداری از 
خدشه دار کردن حق زندگی و آزادی دیگران، 
حقوقی از آن همگان در مقابل همگان اســت، 
بنابراین جهانشمولیت مخاطبین چنین حقوقی 
مســأله ای ایجاد نمی کند. اما این امر در مورد 
حقوق موضوعه یا ایجابی مانند ایجاد معیشت 
حداقلی برای یک زندگی انسانی صادق نیست. 
درجۀ جهانشمولیت مخاطبین چنین حقوقی، 
با حقوق ســلبی برابر نیست. در حقوق سلبی، 
هر انســانی موظف است از اقداماتی پرهیز کند 
که حقوق دیگران را نقض می کند، اما در مورد 
دوم، هر کس موظف نیست چنین حقی را کامًا 
برآورد. روشن است که مخاطب حق موضوعه ای 
چون معیشتی حداقل برای یک زندگی انسانی، 
در درجۀ نخست خانواده و وابستگان فرد نیازمند 
و در صورت نبود چنین امکانی، دولت مربوطه 
اســت. دولت اما در چنین حالتی تنها می تواند 
به شکل ســازمانی حقوقی وجود داشته باشد. 
بنابراین حتا بــرای موجودیت مخاطبی معین، 
حقوق موضوعه و دولت اجتناب ناپذیر هستند۴. 

ضرورت قانونمداری دولت 
گفتیم کــه دولت برای تثبیــت و نهادینه 
کردن حقوق بشــر از طریق انتقال آن به درون 

قوانین موضوعه، اهمیت تعیین کننده دارد. اما 
این امر تنها یک روی ســکه اســت. روی دیگر 
سکه آن است که متأسفانه در جهان ما حقوق 
بشر از طرف دولت ها بیش از هر چیز و هر کس 
تهدید و نقض می شود. به همین دلیل از حقوق 
بشر به مثابه حقوق تدافعی فرد در مقابل دولت 

نیز یاد می کنند. 
کارل پوپر فیلســوف اتریشی تبار انگلیسی، 
بر این خصلت دوگانۀ دولت انگشــت می گذارد 
و تصریح می کند که ســاده لوحانه اســت اگر 
مانند مارکــس دولت را ابزار ســرکوب طبقۀ 
حاکــم ارزیابی کنیــم و وعــدۀ زوال آن را در 
جامعۀ بی طبقه بدهیم، زیرا مارکس هرگز به این 
معمای آزادی دست نیافت که دولت در تأمین 
آزادی و انســانیت چه خدماتی می تواند و باید 
انجام دهد. پوپر می افزاید: اما نشان دادن اینکه 
دولت در عین حال یک خطر دایمی اســت نیز 
کار دشــواری نیست. زیرا هرآینه دولت بخواهد 
وظایفی را که به آن محول شده انجام دهد، باید 
قدرت و اختیارات بیشتری از تک تک شهروندان 
و حتا گروه های اجتماعی داشته باشد. تدابیری 
که ما برای مقابله با خطر ســوء استفاده از این 
قدرت و اختیارات می اندیشیم و تأسیساتی که به 
این منظور ایجاد می کنیم، هیچکدام نمی توانند 
چنیــن خطری را کامًا از بین ببرند. ما همواره 
محکومیم هزینۀ پاســداری از حق را به دولت 
بپردازیم. پوپر نتیجه می گیرد که بنابراین دولت 

ّشری ضروری است۵.
باید تأکید کــرد که همین دوگانگی دولت 
است که ضرورت ســازماندهی ویژه ای از آن را 
برای پاسداری از حقوق بشر برجسته می سازد. 
مطابق آن دولت می باید تابع قوانین و به اصطاح 
دولت قانونمدار گــردد. قانونمدار کردن دولت، 
یکی از ســازوکارهای اساسی محدود ساختن 

قدرت آن و تأمین حقوق  بشر است.
در دوران جدیــد، دولــت در رونــد تکامل 
تاریخــی خود، مراحل گوناگونــی را در جریان 
قانونمدار شدن طی کرده است. دولت به مفهوم 
مدرن آن، در مراحل آغازین هستی خود »دولت 
قانونمــدار صوری« بــود و در مراحل بعدی به 
»دولت قانونمدار دمکراتیک« فرا رویید. امروزه 
ما در جوامع پیشرفته، با صورت عالی تری از این 
نوع سازماندهی دولت روبرو می شویم که آن را 
»دولت قانون اساســی دمکراتیک« می-نامند. 
توضیحی در مورد انــواع دولت های قانونمدار و 

رابطۀ آن ها با حقوق بشر ضروری است.
»دولت قانونمــدار صوری«، صورت ابتدایی 
دولت هــای مــدرن امــروزی اســت. یکی از 
شــاخص های اساســی چنین دولتی، تقسیم 
قوای دولتی اســت. به عبارت ساده تر، چنانچه 
دادگاه های مســتقلی وجود نداشــته باشند و 
قانونمندی اداری تضمین نشــده باشــد، همۀ 
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تصمیمات به ارادۀ کســانی وابسته خواهد بود 
که عاوه بر قدرت اجرایی، قوه های قانونگذاری 
و قضایــی را نیز در اختیار دارند. تجربۀ تاریخی 
می آموزد که در چنین دولت-هایی، حقوق بشر 
نقشی بازی نمی کند و نیروهای حاکم می توانند 
هر لحظه که مصلحت شــان ایجاب کند، این 
حقوق را پایمال نمایند. بنابراین تقســیم قوای 
دولتی، پیش شــرط ضرور تحقق حقوق بشر و 
ابزار انتقال واقعی این حقــوق به درون حقوق 
موضوعه است. آگاهی نسبت به این امر، سابقه ای 
طوالنی دارد. از همین رو در یکی از قدیمی ترین 
ســندهای حقوق بشــری دوران جدید، یعنی 
اعامیــۀ Virginia Bill of Rights که به ســال 
177۶ باز می گردد، اصل ســازماندهی دولت بر 

پایۀ تقسیم قوا مورد تأکید واقع شده است.
تقســیم قوای دولتی اگر چه شــرط الزم 
نهادینه کردن حقوق بشر است، اما شرط کافی 
آن نیســت. قانونیت در یک »دولت قانونمدار 
صوری«، صرفاً ضامن استقال دستگاه قضایی 
و قانونمند کردن اداری است، اما به خودی خود 
التزامی برای دســتگاه اجرایی نسبت به حقوق 
بشر ایجاد نمی کند. ابزار کاسیک تحقق چنین 
امری، همانا پذیرش حقوق بشر و تثبیت آن در 
قوانین اساسی است. به میانجی آن، حقوق بشر 
به حقوق اساسی شهروندان تبدیل می گردد و از 
طریق آن نه تنها اعتباری حقوقی می یابد، بلکه 
تا سطح قانون اساسی ارتقاء پیدا می کند. اما با 
چنین روندی، تغییراتی ســاختاری نیز در آن 
پدیدار می گردد. حقوق اساسی، حقوق افراد در 
مقابل دولت است، در حالی که می دانیم حقوق 
بشر حقوق انســان ها در مقابل همه و از جمله 
انسان-های دیگر است. چنین تغییر ساختاری 
اما تعیین کننده نیست، زیرا در نتیجۀ آن تأثیر 
حقوق بشر از دست نمی-رود، اگرچه امکان بروز 
مشکات ســاختاری حقوقی وجود دارد. با این 
ماحظات می توان نتیجه گرفت که یک قانون 
اساسی تهی از مضمون حقوق بشر، یعنی یک 
قانون اساسی فاقد حقوق اساسی، اصوالً حقانیت 

ندارد.
امــا پذیرش حقوق اساســی در یک قانون 
اساسی، غایت امر نیست. باید دید که چه نهادی 
بر رعایت حقوق اساسی انسان ها نظارت می کند. 
در مقابل این پرســش، دو حالت وجود دارد: یا 
چنین کنترلــی از طریــق دمکراتیک صورت 
می گیرد و یا از طریق یک دادگاه قانون اساسی. 
امر کنتــرل در یک رونــد دمکراتیک، »دولت 
قانونمــدار دمکراتیک« را به همــراه می آورد و 
امر کنترل از طریق یک قانون اساسی، »دولت 
قانون اساسی دمکراتیک« را. چنین تفاوتی لزوماً 
به معنی رابطۀ جانشــینی یا آلترناتیو نیست، 
بلکه رابطه ای تکمیلی اســت. »دولت قانونمدار 
دمکراتیک« چیزی نیســت جــز پیوند میان 

»دولت قانونمدار صوری« و دمکراسی۶.
از دیدگاه حقوق بشــری، دو اســتدالل در 
مورد ضرورت دمکراسی و مآالً دولت قانونمدار 
دمکراتیک ارائه می شود: استدالل نخست به امر 
خودمختاری انسان مربوط است. خودمختاری 
فــرد یکی از بنیادی تریــن نعمت-های حقوق 
بشری است. خودمختاری دارای ابعاد دوگانه ای 
است: بعد خصوصی و بعد عمومی. بعد خصوصی 
خودمختاری، به تصمیمات آزادانه فردی و حق 
گزینش برای تحقق آن چیزی مربوط می شود 
که آدمی برای زندگی خویشــتن نیک می داند. 
بعد عمومی خودمختاری مربوط به تصمیمات 
مشترکی است که فرد با دیگران اتخاذ می کند تا 
نظام سیاسی خوب و عادالنه ای را متحقق سازد.
اگر قرار باشد که حقوق بشر به خودمختاری 
خصوصی محدود گردد، برای فرد تنها میدانی 
برای تعیین سرنوشت در چارچوب قوانینی کامًا 
بیگانه باقی می ماند. این امر با ایدۀ خودمختاری 
در تناقض اســت، چرا کــه خودمختاری فرد 
تقســیم ناپذیر اســت. البته ممکن اســت در 
شرایط سیاســی خاصی محدودیت هایی برای 
خودمختاری فردی ایجاد گردد، اما این وضعیت 
نمی بایست پایدار باشد. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که حق شــرکت در روند اعمــال ارادۀ 
سیاسی و دولت، یک حق بشری است. این حق 
بشــری به صورت حقوق سیاسی اساسی تبلور 
می یابد که از آزادی اندیشه تا آزادی اجتماعات 
و انجمن هــا، آزادی مطبوعات تا حق انتخابات 
آزاد عمومی را دربرمی گیرد و به صورت حقوق 
موضوعه وارد قوانین اساسی می گردد. تنها زمانی 
که چنین حقوقی تضمین شوند و مورد استفاده 
قرار گیرند، می توان از دمکراسی سخن به میان 

آورد.
اســتدالل دوم، به امر درستی قانونگذاری 
مربوط می شــود. به عبارت دیگــر قوانینی که 
حقوق بشر را نقض می کنند، قوانینی نادرست اند. 
اگر حقوق بشر وجود دارد، پس این مطالبه نیز 
وجود دارد که نمی بایســت آن ها را نقض کرد. 
این مطالبه در عین حال این معنا را نیز شامل 
می شــود که ما اجازه نداریم قوانین نادرســتی 
وضع کنیم که ناقض حقوق بشر باشند. بنابراین 
می توان گفت که پیوندی میان حقوق بشــر و 
مفهوم »قوانین درست« وجود دارد. این پیوند در 
دمکراسی خود را متجلی می سازد. با ماحظات 
فوق و پیوند میان دمکراســی، خودمختاری و 
درستی قوانین می توان نتیجه گرفت که »دولت 
قانونمــدار دمکراتیک« در ســطح ملی به امر 
نهادینه شدن حقوق بشر پاسخ درخور می دهد. 
افزون بر نکات یاد شــده، در مباحث حقوق 
بشری، مفاهیم دمکراســی ایده آل یا آرمانی و 
دمکراســی رئال یا واقعی کاربــرد دارند. اگر ما 
موقتاً مفهوم نخستین را از دایرۀ ماحظات خود 

کنار بگذاریم، می توان در مورد دمکراسی رئال 
یا واقعی خاطر نشان ساخت که تنشی مستمر 
میان حقوق اساسی و دمکراسی وجود دارد و به 
عبارت دیگر قوانین اساسی نقش دوگانه در آن ایفا 
می کنند. این قوانین از یکطرف پیش شرط های 
روند دمکراتیک هستند و از طرف دیگر با ملتزم 
کردن قانونگــذار، اختیار تصمیم گیری اکثریت 
را که از نظــر دمکراتیک حقانیت دارد، محدود 
می سازند. تصمیمات اکثریت هنگامی می تواند 
برحق باشد که درســت باشد. بنابراین، اعتماد 
نامحدود نســبت به قانونگذار دمکراتیک معنا 
ندارد. تاریخ می آموزد که دلیلی هم برای چنین 
اعتماد نامحدودی وجــود ندارد. اصل حکومت 
اکثریت، بــه خودی خود ضامن حقوق بشــر 
نیست و تهدیدی دایمی نسبت به حقوق اقلیت 
به شمار می آید. در تاریخ کم نبوده اند تصمیمات 
نادرســتی که توسط اکثریت قانونی اتخاذ شده 
و به نقض حقوق بشر انجامیده اند. چنین امری 
التــزام قانونگذار دمکراتیک به حقوق بشــر و 
حقوق اساسی را ضروری می سازد. اقداماتی که 
در بعضی از دمکراسی های پیشرفته برای مقابله 
با این خطر صورت گرفته، از جمله کنترل نهاد 
قانونگذاری از طریق ســازمان قضایی مستقلی 
اســت که معموالً نام »دادگاه قانون اساسی« را 
بر آن اطاق می کننــد. تعبیه چنین نهادی بر 
فراز قوه قانونگذاری، به معنی ســلب اختیارات 
پارلمان نیســت. چنین نهادی در موارد خاصی 
فراخوانده می شــود تا انطبــاق تصمیمات اخذ 
شده بر قوانین اساسی را مورد تأکید یا تکذیب 
قرار دهد. دولت هایی که از چنین ســازوکاری 
برخوردارند، »دولت قانون اساسی دمکراتیک« 
نامیده می شوند. در صورت تثبیت رابطۀ مناسب 
میان افکار عمومی آگاه، قانونگذار دمکراتیک و 
دادگاه قانون اساســی، می توان از نهادینه شدن 
موفق حقوق بشر در یک جامعه سخن به میان 
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مــدين ټولنه د مفهوم له نظره د ډېرو لپاره 

نــه درک کېدونکې او ګمراه کوونکې ده، المل 

يــې دا دی چــې د نــړۍ د معــارص تاريخ په 

بېالبېلو وختونو کې رنګارنګ، که څه هم يو بل 

رسه تړلې معنــا وې، درلودلې دي. د لرغوين 

يونان په ټولنه کې ارسطو دولت د مدين ټولنې 

غونــدې ګاڼه، ځکــه چې دولت تــر ټولو مهم 

عامل او د متــدن د ايجاد معلول و چې يو بل 

ته د خلکو د رضر رســولو مخنيوی يې کاوه. د 

معــارص دوران په لومړيو کې هابز همدغه فکر 

بيــا ترويج کــړ او باور يې درلود چې د ســختو 

قوانينو د وضع کولو او د سخت ټولنيز کنټرول 

له الرې بايد دولت د ټولنيزې سولې او نزاکت 

تضمني وکړي. يواځې د روشنګرۍ پر مهال او 

له هغې وروســته د مدين ټولنې مفهوم، د نن 

ورځې مفهوم ته نږدې شو.

د رسمايه دارۍ متدن له منځته راتګ رسه 

په ټولنيزو او ســيايس اړيکو کې لوی بدلونونه 

راغلل. له معارص مخکې اړيکې چې پر سلسله 

مراتبو والړې وې، خپل ځای يې غري شخيص 

اړيکو ته پريښود چې کم تر کمه يې ښکاره بڼه 

د برابرۍ پر بنسټ جوړه وه. په دې وخت کې 

ال هم دولت مســتبدانه و، او هغه ســلطنتونه 

چې د قدرت او هيواد متمرکزېدل يې غوښتل، 

په تدريج رسه ښــکاره کېدل. خــو په همدې 

وخت کــې داســې نظريې راپيدا شــوې چې 

د متناســبې فضا په رامنځتــه کولو يې د نويو 

رسمايه داري اړيکو هڅــه کوله. دې نظريو په 

واقعيت کــې د مدين ټولنې بنســټ جوړاوه. 

د روشــنګرۍ د دوران متفکرانــو پــه ځانګړي 

ډول هغــوی چې له ســکاټلنډ څخــه راپورته 

د مدين ټولنې مفهوم
ليک: فرزین وحدت

ژباړه: سميع الله زيار

شــوي ؤ، لکه ادم فرګســون او آدم اسميت، د 

انسان د ځان پنځونه )خودبنيادۍ( مفهوم او 

د فرد استقالل پر فردي او خصويص مالکيت 

مبتني بللو، چې دا خپله په دې معنی وه چې 

اقتصــادي آزادۍ د يــوې مطلوبــې او کارنده 

ټولنې بنســټ جوړاوه. که څه هم آدم سميت 

پر دې باور و چې پر آزاد بازار والړ اقتصاد او پر 

هغې ترتيب شوې مدين ټولنه د رسمايه دارۍ 

مرتقي بنســټ جــوړوي، هغه د بــورژوازۍ د 

مهال مسايل او ستونزې له نظره نه غورځولې. 

د ســميت لــه نظــره د کار وېش او پــه خپلو 

شخيص ګټو پسې د ټولو ګرځېدل، باالخره د 

مډرنې ټولنې د ســتونزو حــل و، چې د دولت 

د څارنې او دخالــت تر څنګ يې مدين ټولنه 

رامنځته کوله.

د روشــنګرۍ املاين متفکرينو لکه کانت 

او هګل چــې له نورو اروپايي پوهانو وروســته 

ؤ، کوښــښ کاوه چې د معارصې مدين ټولنې 

مفهــوم ته نوی ژوروالی ورکړي او ســتونزې او 

رنځونه يې بيــان او درمان کړي. کانت په دې 

بــاور و چې خودبنياده افراد د خپلو شــخيص 

ګټــو د تعقيبولو تــر څنګ کــوالی يش نړۍ 

شــموله اخالقي بنســټونه چې په ټولنه کې د 

عدالت او توازن المل کيــږي هم توليد کړي. 

خو کانت اخالقيات يواځې په خصويص حوزه 

کــې داخل ګڼل او هغه يې پــه عمومي حوزه 

کــې نه داخلول. ځکه خو د کانت له نظر رسه 

ســمه مدين ټولنه په سخته د ورپسې نسلونو 

د املاين متفکرانو له خــوا په ځانګړي ډول د 

هګل له خوا نقد شــوه. هګل د روشــنګرۍ د 

مهال د مدين ټولنې پر ستنو باور درلود؛ يعنې 

هغه اعرتاف کاوه چې په نوې دنيا کې د فرد د 

رامنځته کېدو لپاره خصويص مالکيت حيايت 

دی.

هــګل ومنلــه چــې د فــرد ځــان پيژندنه 

)خودآګاهی( او ځان پنځونه )خودبنيادی( پر 

خصويص مالکيت والړو اړيکو کې د افرادو له 

متقابلــې بياپېژندنې څخه رامنځته کيږي. په 

بل عبارت، د هګل په وينا يواځې هغه فرد چې 

خصــويص مالکيت تجربه کــوي کوالی يش 

)ځان( او )انانيت( ولري، چې د ځان پنځونې 

بنســټ جوړوي. خو هګل تل تاکيد کاوه چې 

په بورژوا مــدين ټولنه کې، مينه ګرکې عالقې 

او تړلتيــاوې او پخــواين اخالقيــات له ټولنې 

کوچيــديل دي. د هګل هڅــه د دې لپاره وه 

چې پر دې مسايلو چې له معارصې نړۍ راويت 

دي بريالی يش او حلالره ورته پيدا کړي. هګل 

د داسې ټولنې غوښتونکی و چې په هغې کې 

هــم د فرد آزادي او فرديت لومړۍ خربه وي او 

هم  مهاله د انســاين محبت عاليــق د ټولنې 

او انســاين اړيکو بنســټ وي. شک نشته چې 

تاريخي واقعيتونو تر ډېــره )نه په پوره توګه( د 

دې خيال پراختيا ښودلې ده، خو نشو کوالی 

ووايــو هغه څه چــې هګل تصويــرول، زموږ د 

مهال مطلوبه ټولنه نه ده.

زمونږ په زمانه کــې، يورګن هابرماس هغه 

ننګونه چې هګل وررسه الس و ګرېوان و، پر اوږه 

کړې ده: د يوې نســبتا اغېزمنې مدين ټولنې 

په لور د يوې هڅې هغه تصوير چې کوښــښ 

کوي د معارص دوران د مدين ټولنې پر مصايبو 

او رنځونــو الس بری يش. په دې اړه د معارصو 

تيوريســنانو لکه د اندروارتو برداشــت داســې 
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دی: هغه ټولنــه چې په هغې کې حکومت له 

ټولنې او اقتصاده بېل دی، کورنۍ، غري رسمي 

او غــري دولتي ډلې او داوطلبانــه انجمنونه د 

ټولنيزې او سيايس تکرثګرايۍ او تنوع امکان 

رامنځته کوي؛ هغــوی د فرهنګ برخه او غري 

رســمي او غري دولتي رســنۍ دي؛ د فرد فضا 

د ځان پنځولــو او خپل طرزتفکر لپاره آزاده او 

پرانســتې ده؛  ټوليز او يقيني قوانني د دې تر 

څنــګ چې د فــرد آزادي او حقونه تضمينوي 

او د هغه خصويص او رســنيز حريم ته درناوی 

لــري، د تکرثګرايــۍ لپاره ځــای پراخوي او د 

دولت او د اقتصاد او ټولنې په برخه کې حدود 

څاري. خو په بل ځای کې آراتو زمونږ په زمانه 

کې د مدين ټولنې د بنسټ او ستنې په توګه 

د فــرد او فردي حقونو خربه کوي. هغه پر دې 

عقيــده دی چې د مدين ټولنې ټول بنســټي 

مظاهر د فرد او د هغه د آزادۍ پر بنســټ والړ 

دي. په بل عبارت د مدين ټولنې بنســټونه له 

انســاين عنرص پرته، يعنې د فــرد له آزادۍ او 

فردي حقونو پرته ممکن نه دي.

له بــل پلــوه، جفــري الکســاندر چې په 

اوســني عرص کې د مدين ټولنې يو بل متفکر 

ګڼــل کيږي، پر ټولنــې، ټولنيز پيوســتون او 

عمومــي رايو او فرهنــګ تاکيد کوي. خو هغه 

څه چې په ضمني توګه د الکســاندر په تيوريو 

کې شــته د هغو مشــوريت ميکانيزمونو کيسه 

کوي، چې په اجــامع او ارتباطي عقل پای ته 

رســيږي. که د آراتو او الکساندر چلند يو ځای 

په نظر کې ونيســو، د هابرماس نظريې د دې 

دوو تيوريسنانو په تلفيق کې تداعي کيږي. په 

بــل عبارت، د هابرمــاس د نظريې د معارصې 

مدين ټولنې د تيوريو بنســټ چې د ټولنې او 

فــرد تر منځ د روغې هڅه کــوي او د ارتباطي 

عقــل او بــني االذهاين چلند خــربه کوي، پر 

دې تاکيد کوي. هابرماس هڅه کوي وښيي د 

ټولنې بنسټ پر هغو اړيکو چې له انساين ژبې 

مشتق شــوی، والړ دی. کله چې دوه انسانان 

له يوبل رسه خــربو ته کيني، پرته له دې چې 

دواړه د يوبل پر فرديت او انانيت اعرتاف وکړي 

او کم تر کمه تلويحا د يوبل بياپيژندنه وکړي، 

د هغوی تر منــځ مکامله نيش کېدای. په بل 

عبــارت، د هابرمــاس په وينــا، ارتباطي عقل 

چې د انســان پر ژبه والړ دی او بنســټ يې د 

خپلو او د نورو د حقونو په بياپېژندنه والړ دی، 

همدا زمونږ په زمانه کې د مدين ټولنې بنسټ 

جــوړوي. په هغه ټولنه کــې چې په هغې کې 

فرد د ځان لپــاره په حقونو قايل يش او همغه 

حقونه د نورو ټولو لپاره هم غواړي، کوالی شو 

هلته مدين ټولنه او )مدنيت( تجربه کړو.

کرده است. هم چنین کشورهای عضو را مکلف 
به تضمین و رعایت حقوق فوق الذکر کرده است.
جنگ های طوالنی مدرت کشــور خسارات 
فراوانی را به بار آورده اســت، بیشترین قربانیان 
جنگ را اطفال تشــکیل داده اند. به شــکلی از 
اشکال در جنگ درگیر شده و به سوگ و عزاداری 
والدین یا یکی از اعضای خانواده و عزیزان خود 
اشک ریخته اند و یا خود قربانی بوده اند. مؤسسه 
یونســف در 1997 میادی ضمن بررسی یک 
سلســله مصاحبه هایی را  بــا 2۵ فیصد اطفال 
داشته اســت. کودکانی که شاهد مرگ اقارب و 
یا دوستان و بستگان خود بوده اند. مطالعه بعدی 
یونسیف و حمایت اطفال در سال 199۸ میادی 
انجام داده، در آن ۵۰۰ طفل اشــتراک داشتند 
که ۶۰ فیصد مصاحبه شوندگان یکی از اعضای 
خانواده خود را از دســت داده اند. اکنون هزاران 
طفل در روی سرک ها و کوچه ها مصروف کار اند، 
بسیاری آن ها سرپرست خانواده و نان آور اصلی 
فامیل هایند. میلیون ها ماین جابه جا شــده که 
قربانیــان آن اطفال اند، خصوصاً کودکانی که به 

کشور خود عودت می کنند. )۴: ۳1۵(

نتیجه گیری
اطفال معصوم یک بخــش بزرگ از جامعه 
انســانی را تشــکیل می دهند و مهم ترین قشر 
آسیب پذیر اند که سرنوشت فردای جامعه توسط 
این گروه رقم می خورد. این قشر تقدیرساز دارای 
حقوق است  که باید مورد توجه قرار گیرد. جامعه، 
امروز وظیفه حساس در قبال این قشر تقدیر ساز 
را دارد. حساس ترین و ارزشمند ترین آن، رعایت 
حقوق آن ها و حمایتی اســت که طفل بایستی 
در هر جایی که زندگی می کند،  از این موهبت 
انسانی برخوردار باشد. این نونهاالن باید توسط 
ارگان های دولتی در مقابل آسیب و سوء استفاده 
حمایت شوند. در عصر کنونی که پیشرفت های 
علمی توســعه چمشــگیری پیدا کرده است، 
مفکوره حمایت و همکاری بــا اطفال در نظام 
حقوقی جهانی اهمیت بســیاری یافته اســت. 
ظهور این اندیشه در قالب وضع مقررات حقوقی 
در دفاع و حمایت از اطفال کشــورهای مختلف 
نمایان است. سازمان ملل و کشورهای مختلف 
قطعنامه ها، میثاق ها و اعامیه های متعددی را 
در دفاع از حقوق اطفال تصویب کرده اند که مورد 
پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته 
است. ضرورت حمایت از اطفال به طور روشن، 
در شــریعت اســامی، قوانین ملی، بین المللی 
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیان شده است. 
در اسناد مختلف بین المللی به صورت مشخص 
از تمام کشــورها می خواهد  اقداماتی را مبنی بر 

جلوگیــری از تخطی صریح علیه اطفال را روی 
دست گیرند. در کشور ما نیز قانون رسیدگی به 
تخلفات اطفــال جهت رعایت حقوق و حمایت 
هر چه بیشــتر این قشر آســیب پذیر جامعه به 
تصویب رسیده است تا مورد آزار، اذیت و آسیب 

قرار نگیرند. 

پیشنهادها
• توجه و پای بندی دولــت به قوانین ملی 
و اســناد بین المللی از جمله قانون رسیدگی به 

تخلفات اطفال در زمینه حفظ حقوق اطفال؛
• اطفال در قوانین مختلف ملی ازحق شرایط 
مناســب زندگی برای رشد جســمی، ذهنی، 

معنوی، اخاقی و اجتماعی برخوردار باشند؛
• ایجاد چندین مراکز حفاظت از اطفال در 
مناطق مختلف تمام والیات جهت در امان ماندن 

اطفال از اثرات جنگ و ناامنی؛
• ارتقاء سطح علمی والدین در مورد حقوق 

اطفال از طریق ایجاد کارگاه آموزشی؛
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واژگان کلیدی: قانون، اخاق، سیاست 

مقدمه 
حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و 
حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن 
بوده اســت. از یونان باستان تاکنون درباره این 
اصل، معانی، ارزش ها و ویژگی های آن ســخن 
گفته شــده و می شــود. گاهی از آن به مفهوم 
برابری و مســاوات در برابر قانون تعبیر شــده 
است، گاهی از آن به حکومت قانون در مقایسه 
با حکومت های دیکتاتوری، مطلقه و پادشاهی 
استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگی های 
عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین 
معرفی کرده اند. اما فصل مشــترک همه موارد 
فوق را می تــوان، در این نکته خاصه کرد که 
مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه 
از قدرت، در تصمیم گیری های حکومتی مردود 
است. بر این اساس، حاکمان و سیاست مداران 
به عنــوان حافظان و خادمان قانون شــناخته 
می شوند و خود نیز مشمول آن می شوند؛ میزان 
مشروعیت حکومت شان به میزان وفاداری آنان 
به معیارهای قانونی، فراشــخصی و خردمندانه 
بســتگی دارد. آنچه در ذیل می آید، شامل سه 
رویکرد سیاســی و حقوقی در مورد حاکمیت 
قانون است و در بردارنده پیش فرض ها و مبانی 

آن است. 

چکیده: 
نوشــتار حاضر به بررسی اجمالی حاکمیت قانون در 
اندیشــه های سیاســی و حقوقی می پردازد. سه رویکرد 
ایدئولوژیک، اثباتی و اخاقــی، هر یک بنابر ارزش های 
مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف 
می کنند. در حالی کــه در رویکرد اول، حاکمیت قانون 
ابزاری برای بهره کشــی هر چه بیشتر طبقه مرفه است. 
در رویکرد دوم و ســوم، وجوه مثبت و مشــترکی قابل 
مشــاهده و بررسی اســت. ضمن آن که بین دو دیدگاه 
اثباتی و دیدگاه سیاســی و اخاقی وجوه تفاوت چندی 
دربــاره ارزش های ناظر بر حاکمیت قانــون وجود دارد. 
هدف در این نوشتار ارایه تصویری مختصر و توصیفی از 
حاکمیت قانون و ویژگی های آن است. از این رو مباحث 
و دیدگاه هــای دیگری نیز وجــود دارند که قابل تأمل و 

پژوهش در فرصت های دیگر می باشند. 

افراطــی یــا  1. رویکــرد چــپ، 
ایدئولوژیک)2( 

در این دیدگاه، بنا بر تقسیم بندی زیر بنا و 
رو بنا در ساختار اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت 
قانون، منعکس کننــده روابط اجتماعی جوامع 
ســرمایه داری و بورژوازی است که مطابق آن، 
ســرمایه داری در صدد گسترش سلطه خود بر 
بخش های مختلف جامعه بوده و از این مفهوم 
برای استعمار و بهره گیری به نفع مقاصد خود 
سود می جوید. در این جوامع، آزادِی بدون حد 
و حصر قراردادها، مورد شناسایی قرار می گیرد 
و از حقــوق به جنبه های شــکلی آن به دور از 
محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا می شــود. به 
نظر معتقدان به این نظریه، اصرار بیش از اندازه 
بر قانون گرایی و تطبیــق رفتارهای اجتماعی 
بــر قواعد شــکلی حقوقی راه را برای تســلط 
ســودجویان که برای حفظ منافع خود نیاز به 
وجود یک دسته قواعد عمومی از پیش تعیین 
شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساساً، فرهنگ 
قانونگرایی برای پاسداری از آزادی اقتصادی این 

گروه خاص، ترویج می شود. 
مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون 
یک تاش شکســت خورده برای مشــروعیت 
بخشیدن به سلطه گری در جوامع آزادی گراست، 
به این نشان که سلطه سرمایه داری و گروه های 
خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. 
دولت که باید بی طرف باشــد در چنگال قدرت 

و تضاد منافع فردی و گروهی گرفتار می شــود 
و به صورت ابزاری در دســت یک گروه خاص 

در می آید. 
این تحلیل بــا اعتقاد مارکسیســت ها در 
مورد جامعه که متشــکل از گروه های متضاد 
)در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیری منافع 
متفــاوت اجتماعی افراد و گروه ها( اســت نیز 
سازگاری دارد. هنگامی که تبعیضات اجتماعی 
و اقتصادی بر اســاس توزیع مساوی سرمایه از 
بین برود، مفهوم هماهنگــی از قواعد زندگی 
اجتماعی و گروهی بر مبنای روابط جدید تولید 
و توزیع ثروت و ســرمایه شکل می گیرد که با 
آنچه در جوامع سرمایه داری وجود دارد متفاوت 

خواهد بود.)۳( 
یکی از مهم ترین اشکاالتی که بر این دیدگاه 
وارد اســت این اســت که ایــن نظریه،  خاف 
مّدعای خود، مفهومی ایدئولوژیک و جانبدارانه 
از عدالــت و آزادی را معرفی می کند. در حوزه 
عدالت اجتماعی، اســتقال و هویت انسانی را 
نادیده می گیرد و از انسان ها چهره ای ابزاری و 
ماشینی ترســیم می کند و در مورد آزادی، از 
مفهوم مثبت آزادی)۴( که منجر به رســمیت 
تفسیر و برداشت عده ای خاص از آن می گردد، 
دفاع می کنــد. آزادی، صرفاً رهایــی از موانع 
باطنی تعریف می شود و شناخت »خود واقعی« 
قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفاً عده ای 
خاص به »خود واقعی و برتر« می رســند و به 
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این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمی 
از شخصیت و هویت انسانی پیروی کنند تا به 

جامعه مطلوب دست یافت.

 2. رویکرد میانی، اثباتی یا حقوقی 
در ایــن رویکرد، حاکمیــت قانون یکی از 
ویژگی های درونی هر سیســتم حقوقی است 
و رفتار اخاقی، آن اســت که از قواعد حقوقی 
پیروی می کند. در این نظریه، حاکمیت قانون 
نمایانگر هیچ ارزش و اصولی فراتر از آنچه مورد 
پذیرش یک نظام حقوقی است، نمی باشد.)۵( 

ایــن دیدگاه بــه علم حقــوق بعنوان یک 
علم خود کفا، که می تواند، بر اســاس معیارها 
و متدلوژی خود به اکتشــافات و یا پاسخ های 
مسایل سیاسی یا حقوقی برسد، می نگرد. یکی 
از مهم تریــن ویژگی های این نظریه، تز جدایی 
اخاق از حقــوق و یا تأکید بر برداشــت های 
پوزیتیویســتی یا اثباتی از حقوق است. از این 
رو، حقــوق به طور عــام و حاکمیت قانون به 
طور خاص، از هر گونه پیش فرض های اخاقی 
و احکام ارزشی مانند احکام حقوق طبیعی، تا 
زمانی که از سوی مراجع قانونگذاری و یا محاکم 
قضایــی تصویب و به صورت مکتوب در نیامده  

پیراسته است. 
حقوق، مانند سیاســت، ابزاری است برای 
سازش بین نظرات مخالف در اجتماع و از این 
منظر، قانون گرایی خود یــک گونه ایدئولوژی 

سیاسی است.)۶( 
حاکمیت قانــون در این رویکرد، به مفهوم 
برقراری نظم و انضباط اجتماعی است و این که 
مردم در سایه آن بتوانند به زندگی و امور خود 
نظم و سامان دهند. حاکمیت قانون بیشتر ناظر 
بــر رفتار و کردار اعضای اجتماع و هم چنین از 
اوصاف قوانین محســوب می شود، تا از اوصاف 
نهادها و حاکمان سیاســی. بنابراین، دو مفهوم 
اساسی برای حاکمیت قانون در این دیدگاه قابل 
بررسی اســت: یکی این که حکومت بر مردم، 
باید بر اســاس قانون باشد و به این دلیل مردم 
نیز باید از آن قانون برای برقراری نظم اجتماعی 
تبعیت کننــد و دیگر این کــه قوانین باید به 
نحوی تنظیم شوند تا قابلیت راهنمایی و تنظیم 

رفتار افراد جامعه را داشته باشد. 
در این نظریه، درســت است که حاکمیت 
قانون در اغلب اوقات در برابر قدرت خودسرانه 
و مســتبدانه بکار رفته و می رود، اما بسیاری از 
اشکال حکومت های استبدادی با قانون سازگار 
است؛ زیرا یک حاکم مستبد می تواند قواعدی 
کلی  وضع کند کــه دارای ویژگی های قانونی، 
که در ادامه می آید، باشــد. وجه مشترک این 
رویکرد، با رویکرد ســوم، کــه در پی می آید، 
در این اســت که بســیاری از اوصــاف قدرت 
خودســرانه و خودکامــه، حاکمیــت قانون را 

نقض می کنند. یکی از مــواردی که حاکمیت 
قانون، اعمال انحصارطلبی و خودسرانه را منع 
می کند، هنگامی است که محاکم و قوه قضائیه 
ملزم باشــند در اجرای قانون نسبت به قوانین 
موجود و انطبــاق با رویه هــای قانونی وفادار 
باشند. نسبت به قوه مجریه، حاکمیت قانون آن 
را ملزم می کند در وضع مقررات یا بخشنامه ها 
از حاکمیــت قانون و از قوانین جاری و عمومی 

کشور پیروی کنند. 
از نظــر مدافعین این دیــدگاه، حاکمیت 
قانون دارای یک وصف ســلبی اســت، به این 
معنا که قانون خود می تواند، قدرت خودسرانه 
و اســتبدادی ایجاد کنــد؟ از جهت محتوایی 
و ماهــوی، قوانیــن در اکثر مــوارد، اهداف و 
سیاســت هایی را دنبال می کنند کــه الزاما با 
دیدگاه اخاقی خاصی از خوبی و بدی سازگار 
نیســت. انطباق با حاکمیت قانون عنصر ذاتی، 
بــرای تأمین هر گونه اهدافی اســت که قانون 
برای تحقق آن طراحی می شود. از این جهت، 
قوانین بیشــتر جنبه ابزاری و شــکلی دارند. 
 »Congruency« بنابراین انطباق با قوانیــن
الزامــاً تضمین کننده نتایج و آثار مفید اخاقی 
و عادالنه نیســت. اما، حاکمیت قانون می تواند 
به نحوی جهت گیری شــود تــا از نقض برخی 
حقوق و آزادی ها که منشــأ آن ها عدم استمرار 
»Instability«، ابهام »Uncertaint« و عطف 
 »Retrospectiveness« شــدن  ســبق  بما 
قوانین اســت، جلوگیری کند. مطابقت با این 
اصــل و الزامات آن موجــب هیچ گونه خوبی و 
ارزش ذاتِی اخاقی نیست، مگر از طریق محو 
آثار نامطلوبی که منشأش خود قانون است. به 
بیان دیگر، برخی زشتی ها و بدی ها نمی توانند 

از طریق قانون ایجاد شوند. 
یکــی از ایرادهای وارد بــر این دیدگاه این 
است که نسبت به اصول و معیارهای اخاقی به 
عنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسی 
بی اعتنا و بی تفاوت اســت. مناسب ترین مفهوم 
مشــروعیت که با این رویکرد هماهنگ است، 
مفهوم قانونی بودن و انطباق با اوصاف شــکلی 
و ابزاری حاکمیت قانون اســت و نه سازگاری 
با ارزش های اخاقــی و معیارهای عقانی)7(. 
به همین جهت است که مشروعیت به مفهوم 
مطابقت با قوانین یا قانونــی بودن، با هر گونه 
نظام های آتوریتــه، دموکراتیک و ایدئولوژیک 
نیز، هماهنگ و ســازگار اســت. اصول ذاتی و 
تبعی حاکمیت قانون در راستای این هدف که 
حاکمیت قانون بتواند، رفتار مردم را، نظم بخشد 
و چنان قوانینی قابلیت تنظیم رفتار را داشــته 
باشند، دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون 
قابل استخراج است:)۸( دسته اول: اصول ذاتی و 
محوری مفهوم حاکمیت قانون به شمار می رود، 
دسته دیگر: اصولی تبعی هستند که برای اعمال 

اصول ذاتی و اهداف حاکمیت قانون، موردنیاز و 
الزامی اند. اصول دسته اول عبارتند از: 

الف اصول ذاتــی و محوری حاکمیت 
قانون: 

باشــند،  عمومــی  بایــد  قوانیــن   -1
»Generahty« ایــن ویژگــی در برابر قوانین 
خاص کــه ناظر بر موقعیت هــا و موارد خاص 
است به کار می رود. مطابق این اصل قوانین باید 
خطاب به گروه ها و دسته های مردمی باشند و 
انواع موقعیت ها را تنظیم کنند. قوانینی که جنبه 
عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساساً قاعده و 
یا قانون محسوب نمی شوند؛ زیرا خطاب به فرد 
خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آن هاست 
و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است. 
گاهی این ویژگی با اصل شکلی تساوی همگان 
در برابر قانون یکی شمرده می شود. ارتباط این 
دو اصل نیز، بدین قرار است که قانونی که فقط 
خطاب به یک فرد و یا گروه خاص باشد و فقط 
برای آن ها موقعیت های ممتاز ایجاد کرده و یا 
حقوقی را از آن ها محروم کند؛ در حالی که هیچ 
تفــاوت بنیادین بین آن فرد و یا گروه با افراد و 
گروه های دیگر وجود ندارد، به این معنا ست که 
با آن فرد به طور نابرابر و با تبعیض رفتار شده 
اســت. از این جهت، چنان قانون و یا تصمیم 
دولتی شرط عمومیت حاکمیت قانون را نادیده 

گرفته است. 
2- قوانین باید به طور عمومی اعام شوند 
»Promulgation« این اصل در برابر احکام و 
فرامین مخفی و پنهان یک سیستم سیاسی به 
کار مــی رود. جهت گیری این اصل منع اجرای 
شــبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفی و 
پنهانی است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و 

تکلیف مردم می شوند. 
فرض بر این اســت که هر فردی باید بداند 
که قانون از او چه خواسته است و او چه حقوق 
و تکالیفــی در قبال افراد دیگر و یا دولت دارد. 
به بیان بهتر، این اصل تأسیســات، ارگان ها و 
فرامین دولت ترور، مخفــی و پنهانی را که به 
موازات دولت قانونی و مشــروع به عملیات و یا 
فعالیت مشغول است، به زیر سؤال می برد. اصل 
فوق با مفهوم آزادی گرایی از مســئولیت فردی 
و عقل گرایی فردی نیز سازگار است؛ زیرا هیچ 
فردی نمی تواند، برای زندگی خود برنامه ریزی 
کنــد؛ مگر از پیش بداند قانون چیســت و چه 
حقوق و تکالیفی برای او تعیین کرده است. در 
غیراین صورت افراد نباید مسئول نقض قوانین 
و تأسیســات و احکامی باشند که از آن بی خبر 

و بی اطاع اند. 
۳- قوانیــن بایــد صریح و واضح باشــند. 
»Clarity and Sleafity« ایــن وصــف در برابر 

قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو به کار می رود. 
چون هــدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، 
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راهنمایی و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع 
است، قوانین باید طوری تنظیم شوند که قابل 
فهم و خالی از ابهام و چند پهلویی باشند تا در 
نتیجه مردم از آن آگاهی یافته و منظور قانون 
گذار را دریابند تا زندگی خود را بر اســاس آن 

تنظیم کرده و جهت ببخشند. 
آینــده  بــه  ناظــر  بایــد  قوانیــن   -۴
در  ویژگی  این   »Prospectiveness«.باشــند
برابر مفهوم عطف بما سبق شدن بکار می رود. 
قاعده قبح عقاب بابیــان ناظر به این ویژگی 
و وصف اعامی قوانین اســت کــه در باال ذکر 
شــد. قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس 
از وضع قانون اتفاق افتاده اند. قانونی که به طور 
کلی ناظر به گذشــته باشد، اساساً قابلیت اجرا 
و انطباق نــدارد. چنین قوانینی بعنوان قوانین 
ناعادالنه و غیر منصفانه شناخته می شوند؛ زیرا 
قــراردادن مردم در وضعیتی و یا مجازات آن ها 
برای اعمالی است که اصاح آن ها از عهده شان 

خارج است. 
۵- قوانیــن بایــد قابلیت پیــاده و پیروی 
شدن را داشته باشــند. »Procticability« به 
سخن دیگر، این وصف یکی از جنبه های اصل 
قابلیت عمل کردن اســت. قوانینی که افراد را 
ملزم می کنند تا کارهای ناشدنی انجام دهند، 
غیرعادالنه بوده و توان راهنمایی و تنظیم رفتار 
افراد اجتماع را هم ندارند. یکی از آثار این اصل 
این است که با اعمال این اصل، افراد جامعه در 
وضعیت های نابرابر و تبعیضی نسبت به یکدیگر 
قرار نمی گیرند. مردم نباید نســبت به مواردی 
که قابلیت اعمال و کنترل آن ها را ندارند مورد 
مؤاخذه و مســئولیت قرار گیرند. مســئولیت 
مبتنی بــر اختیار و توانایی بــر انجام تکالیف 

قانونی و یا اخاقی است. 
۶- قوانین باید به طور نســبی مستمر و با 
ثبات باشــند. »Stability« این وصف در برابر 
تغییرات دایمی، زودگذر و خودســرانه به کار 
مــی رود. تصمیم ها، سیاســت ها و قوانینی که 
دایماً و ســریع، در حال تغییر و دگرگونی اند، 
چگونــه می توانند موجب پیــروی خردمندانه 
مــردم از آن هــا شــوند. چنیــن قوانینی در 
واقع، با اصل قابلیت پیاده و پیروی شــدن در 
تعارض اســت. زیرا چنین وضعــی مردم را، از 
تصمیم گیری در مــورد طرح های دراز مدت و 
طوالنی زندگــی خود ناتوان می گرداند؛ در این 
صورت چنین قوانینی انتظارات معقول مردم را 
نادیــده و عقیم می گذارد و امکان پیروی از آن 

را منتفی می کند. 
ب( اصول تبعی حاکمیت قانون 

دســته دوم از اصــول حاکمیــت قانون، 
قواعدی اند که برای اعمال اصول دســته اول، 
رعایت ویژگی های ذاتی آن الزامی  اســت. این 

اصول عبارتند از: 

1- قوه قضائیه باید مستقل باشد. قوه قضائیه 
و محاکم موظف به اجرای قوانین و صدور احکام 
قضایی در صورت بــروز اختافات بین مردم و 
بیــن دولت و مردم هســتند. در صورتی مردم 
می توانند از قوانین پیروی کنند که در صورت 
وجود اختاف، دادگاه هــای صالح بی طرفانه و 
بدون جانبداری از مواضع خاص سیاسی قانون 
را اعمال کنند. برای تحقق این هدف، قضات و 
دادرسان باید آزادانه و بدور از فشارها و تأثیرات 
خارجی و سیاسی و شغلی و مستقل از هر گونه 
دخالتی به انجام وظایف حقوقی خود بپردازند. 
2- اصل عدالت طبیعی باید رعایت شــود. 
»Natural Justice« عدالــت طبیعی و انصاف 

رویه ای »Procedural fairness« )دادرســی( 
محاکــم را ملزم می دارند تــا قوانین را به طور 
بی طرفانــه و صحیح اجرا کــرده و در نتیجه 
فعالیت های مردم را بر اســاس قاعده انصاف و 
عدالــت قضایی و بدور از تعصــب و جانبداری 
کنترل و تنظیم کننــد. دادرس ها باید به طور 
منصفانــه و عادالنه جریان یابــد تا مردم قادر 
باشند، اختافات خود را بی طرفانه و بر اساس 
قوانین موجود حل و فصــل کنند. در غیراین 
صورت تحقق اهــداف و نتایجی که قوانین بر 
آن ها مترتب اند، میســر نخواهد شد. به عاوه 
اینکه، حتی تصمیم حکومتی باید بی طرفانه و 
به دور از منافع شــخصی و گروهی باشد. منافع 
نیز اعم از منافع مادی فردی و یا منافع سیاسی 

دراز مدت مقام تصمیم گیرنده است. 
۳- محاکــم بایــد اختیــار تجدیــد نظر 
محاکــم  آراء  تغییــر  در   »Judicial Review«

پایین تر، تصمیم های دولتی و حتی بعضاً قوانین 
و مقررات موضوعه کشــوری را داشته باشند. 
وجود سیســتم قضایــی کنترل کننده ضامن 
یکپارچه کردن رویه هــای دادگاه های پایین تر 
و اجرای منصفانــه و عادالنه قوانین و مقررات 

دولتی در سراسر کشور خواهد بود. 
۴- مــردم باید حق دسترســی به محاکم 
 The right of access« صالح را داشته باشــند
to competent courts« و تأخیــر زیــاد در 

دادرســی ها و هزینــه گزاف رســیدگی های 
قضایی حتی اجرای بهترین قوانین را ناممکن 
می گرداند و آن ها را به کلمات و حروفی بی جان 

و نقش بر کاغذ  بد ل می کند. 
در پایان این قسمت باید، یادآوری کرد، که 
اگر چه این دیدگاه بــه جنبه هایی از حاکمیت 
قانون که عمدتاً جنبه های حقوقی آن اند، بیشتر 
توجه دارد، اما حاکمیت قانون، دارای جنبه های 
اخاقی، سیاســی و اقتصادی نیز است که این 
دیدگاه نســبت به آن ها بی تفاوت است. به نظر 
می رســد، دیدگاه آزادی خواهانــه، ضمن دارا 
بودن بسیاری از ویژگی های حاکمیت قانون در 
رویکرد دوم، تصویر کامل تری از حاکمیت قانون 

و ارزش های ناظر بر آن را عرضه می کند. 

3- رویکرد راست، سیاسی و اخالقی 
مهم ترین جایگاه حاکمیت قانون را، چه از 
جهت تاریخی و چه از جهت سیاسی و حقوقی، 
باید در این دیدگاه جســتجو کرد. تفاوت این 
رویکرد با رویکــرد میانی یا اثباتی در اهداف و 
ارزش هایی اســت که حاکمیت قانون در صدد 
حمایــت از آن هاســت. در حالی کــه دیدگاه 
اثباتی، حاکمیت قانون را، یک ارزش در عرض 
سایر ارزش ها همانند آزادی، عدالت و برابری و 
مشارکت سیاسی قرار می دهد، این رویکرد آن را 
در طول و در خدمت این ارزش ها قرار می دهد. 
اّما وجه مشــترک این دو رویکرد این است که 
هر دو بــه اصول دســته اول و دوم حاکمیت 
قانون باور دارند، با این تفاوت که دیدگاه راست 
کلیه اوصاف برشمرده در قسمت پیشین را در 

خدمت اصول بنیادین تر قرار می دهد. 
مفهــوم حاکمیت در این رویکرد دو نتیجه 
مهــم در بر دارد، یکی اینکه هر گونه اســتفاده 
مستبّدانه و خود ســرانه از قدرت محکوم است 
و دیگــر این که هر نوع قــدرت حکومتی باید 
محدود به مواردی شــود کــه از طریق قوانین 
عمومی، مســتمر و صریح می شود. حاکمیت 
قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسئولیت های 
حکومت و نهادهای سیاسی است تا شهروندان. 
چنیــن مفهومی حکومت هــا را ملزم می کند 
تا تنها بر اســاس قانون حکومت کنند تا هیچ 
فردی فراتر از قانون، دارای اختیارات و امتیازات 

ویژه ای نگردد. 
تحوالت تاریخی و مبارزات ضد استبدادی و 
دیکتاتوری در قرون میانی به بعد، نقش مهمی 
در پیدایــش این دیدگاه از حاکمیت قانون ایفا 
کرده انــد. در این مفهوم اســت که حاکمیت 
قانون بــا جوامع مدنی پیونــد می یابد، به این 
ترتیــب که جامعه فرایند یک تجمع داوطلبانه 
از افراد عاقل و برابر اســت که در آن هر کس به 
دنبال خواســته های خویش و بر اساس مفهوم 
خاصی که هر یک از حقیقــت و اخاق دارند، 
می باشد.)9( برای حفظ چنین جامعه ای است 
که حکومت باید دارای حداقل قدرت ضروری و 
قاهره برای صیانت از آزادی ها و برقراری نظم و 
انضباط اجتماعی باشد. حاکمیت قانون در این 
رویکرد بر پیش فرض هایی اســتوار است که در 

ذیل مختصراً مورد بررسی قرار می گیرند. 
1- حقوق و آزادی های اساســی حاکمیت 
قانون، خود یک ارزش اصلی و ذاتی، به شــمار 
نمی آیــد؛ بلکه اصلی اســت کــه در خدمت 
ارزش های بنیادتری مانند دفاع از حقوق انسانی 
و آزادی های مردمی، مانند آزادی عقیده، بیان، 

مطبوعات و احزاب سیاسی است. 
در ایــن رویکرد، با رعایت اوصاف حاکمیت 
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قانــون در ابعاد وســیع سیاســی و اخاقی، 
تصمیم ها، اقدام ها و سیاست های حکومتی به 
نفع یا به ضرر گروه خاصی جهت گیری نمی شود 
و به این وسیله حریم حقوق و آزادی ها محفوظ 
خواهــد ماند. برای حفظ چنیــن ارزش هایی، 
قــدرت مطلقه حاکمــان و دولت مــردان باید 
محدود گردد؛ زیرا تمرکــز قدرت و اعمال آن 
بــدون وجود مکانیزم های مؤثر مســئولیتی و 
رعایت اصول »فراشــخصی و همگانی« موجب 
تضییع چنان حقوق و آزادی هایی خواهد شد. 

در این دیدگاه هدف از قانون، محدودکردن 
و یا ســرکوب حقوق و آزادی ها نیســت، بلکه 
تنظیم و توزیع و حراســت قانونی آن هاســت. 
آزادی به معنای انجام هر چه هر کسی بخواهد 
نیســت، بلکه به این مفهوم اســت که افراد در 
حمایت قانون مختار بــوده تا در مورد اموال و 
دارایی های شــان تصمیم بگیرند)1۰( و در این 
تصمیم گیری موضوع اراده خود سرانه و اعمال 
قدرت دیگران، از شهروندان و یا قدرت سیاسی 

دولت قرار نگیرند. 
بر این اســاس، حاکمیت قانــون نه فقط 
حکومت هــای مطلقــه و اســتبدادی فردی و 
پادشــاهی را مورد خطاب قــرار می دهد، بلکه 
برای حفظ چنــان ارزش های پیــش گفته با 
اســتبداد و خودکامگی در هر شکل و مفهومی 
و به هر پیچیدگی ناسازگار است. تحمیل یک 
نوع اندیشه و ایدئولوژی و یا اتکاء ارزشی خاص 
بر مردم بــا ارزش های حاکم بر اصل حاکمیت 
قانون مانند، احترام به استقال، هویّت و حرمت 

انسانی ناسازگار است. 
بنابراین، این که انسان ها خود توانا بر فهم 
خیر و شــر خود بوده و می توانند بر اساس آن 
برای زندگــی خود تصمیم بگیرند، مورد توجه 
جدی قرار می گیــرد. به این ترتیب، حاکمیت 
قانون موجب ارتقاء و رشــد اســتقال انسانی 
می شود، از این طریق که افراد جامعه می توانند 
پیش بینی کننــد، در چه شــرایطی دولت ها 
مجازند در زندگــی و امور مردم دخالت کنند. 
بدین لحاظ حقــوق با اخاق و آزادی و عدالت 

پیوند نزدیکی می یابد. 
یک سیستم حقوقی مانند هرمی است که 
متشــکل از نُرم ها، ارزش ها و اصول و قواعد و 
قوانین سلســله مراتبی اســت. نُرم ها، اصول و 
ارزش هایی کــه در رأس هرم قرار دارند، اصول 
و نُرم هــای تحتانی را توجیه و تغذیه می کنند. 
در سیســتم های حقوقی که بــا اخاق پیوند 
خورده انــد، نُرم های اخاقــی هم چون عدالت 
و آزادی و برابــری، جزء آن دســته ارزش های 
بنیادین و نهایی اند که ســایر اصــول و قواعد 
حقوقی و سیاســی باید در سایه آن ها توجیه و 
ارزیابی شوند. بدین جهت، اصل حاکمیت قانون 
یکی از آن اصول سیاســی و حقوقی است که 

منعکس کننده ارزش هــای غایی نظام حقوقی 
اســت و به همین دلیل باید بــر مبنای چنان 

ارزش هایی تفسیر و فهمیده شود. 
از این رو، دولت در همه اعمال و اقداماتش 
باید ملزم به قواعد معین و اعام شده قبلی باشد، 
قواعدی که به وضوح مشخص کنند، حکومت 
در چــه مــواردی از قدرت قاهــره و تحمیلی 
اســتفاده  خــودش   »Coersive Powers«
می کند و این فرصت را به افراد اجتماع می دهد 
تا نســبت به آینده خــود برنامه ریزی نمایند.
)11( از ســوی دیگر، به علت این که حاکمان 
از سیاستگذران و قانوگذاران و مجریان قانون، 
همه انسان بوده و در معرض خطا، قدرت قاهره 
و تحمیلی آن ها تا آنجا که امکانپذیر است، باید 

محدود شده وبا پاسخگویی همراه باشد. 
در این صــورت، حکومت محدود به قواعد 
معینی است که فقط شرایط استفاده از منابع، 
ســرمایه ها و فرصت ها را تعیین می کند و افراد 
خود تصمیم می گیرند، آن ها را در چه مواردی 
و برای چه اهدافی مورد استفاده قرار دهند. در 
جوامعی که مردم تحت اوامر احکام ایدئولوژیک 
یــک حکومتی زندگــی می کننــد، حکومت 
مستقیماً نحوه استفاده از آن منابع و فرصت ها 

را برای اهداف خاص تعیین می کند. 
در این گونه جوامــع، حکومت ها هم منابع 
را توزیــع می کنند و هم نحوه اســتفاده از آن 
را و هــم اهداف و الگوهــای زندگی را تحمیل 
می کننــد. اما، تحت حاکمیت قانون همه افراد 
از تأثیرات مشخص شرایط و موقعیت هایی که 
قواعد کلی و عمومی تعیین کرده است و این که 
آن قواعد چه اهداف خاصی را دنبال می کنند، 
آگاهــی دارند. حکومت، تحت حاکمیت قانون، 
به تعیین شکلی شرایطی می پردازد که موجب 
نفع عمومی اســت. حکومت بر این اساس باید 
خود را بــه وضع قواعدی محدود کند که فقط 
موقعیت های عمومی و کلی را تعیین کند و این 
فرصت را ایجاد کند تا افراد با آزادی، بر اساس 
شــرایط زمانی و مکانی، اهــداف و ارزش های 

خاص و شخصی خود را دنبال کنند. 
در مسائل سیاســی و اخاقی نیز وضع به 
همین گونه اســت، یعنی به نحوی که حکومت 
خودش نیــز از نتیجه محتوایی اعمال خودش 
مطلع نباشــد. به ســخن دیگــر، قواعدی که 
حکومت وضــع می کنــد باید، بــدون توجه 
بــه پیامدهای خــاص و ارزش هــای خاص و 
جهت گیری های خاص باشد. بی طرفی قانونگذار 
نیز از همین جا ناشی می شود؛ زیرا حکومت به 
مفهوم کلی نبایــد در گیر تعیین اهداف خاص 
سیاســی یا اقتصادی و به دنبال نفع یک گروه 

خاص از مردم و به ضرر دیگری باشد. 
بنابراین، حاکمیت قانون با مفهوم مدیریت 
و برنامه ریزی حکومتی و ایدئولوژیک در صحنه 

اخاق و سیاســت در تعارض است و از برنامه 
ریزی مردمی، عقل همگانی و جمعی جانبداری 
می کند. به این دلیل، مفاهیمی هم چون عمومی 
بودن، صراحت داشتن و مستمر بودن از اوصاف 
حاکمیــت قانــون در فضای وســیع تری در 
سیاست، اخاق و اقتصاد مطرح می شود. برابری 
شکلی مطرح شده در حاکمیت قانون با هر گونه 
برداشــت و مفهوم خاص محتوایی از عدالت و 
تســاوی ماهوی و ایدئولوژیک که حکومت به 
طور از پیش تعیین شــده بــه دنبال تحقق و 
تحمیل آن باشــد، مخالف اســت. با این حال، 
درست است که چنین مفهوم شکلی از عدالت 
و مســاوات امکان ایجاد نابرابری های اقتصادی 
را نفی نمی کند؛ اما چنین نابرابری، اساســاً بر 
علیه افراد یا گروه های خاصی از پیش، طراحی 
و برنامه ریزی نمی شــود. دیگر اینکه، مفروض 
انگاشــتن هر گونه مفهوم یــا نظریه خاصی از 
عدالت در مفهوم حاکمیت قانــون راه را برای 
هر گونه تفسیر و نظریه ای از عدالت باز خواهد 
گذاشت. بنابراین مطابق این دیدگاه حاکمیت 
قانون دیدگاه خاصی و ایده آلی از عدالت ماهوی 

و ایدئولوژیک را دیکته و تبلیغ نمی کند. 
2- مدیریــت عرفی حکومــت بنابر آنچه 
گذشت، حاکمیت قانون با اصل اداره حکومت 
بر اســاس ترجیحات ایدئولوژیک نیز ناسازگار 
است. تصمیم گیری بر اساس جهان و مرجّحات 
و الگوهای ارزشی و ایدئولوژیک طبیعتاً حقوق 
و تکالیفی برای گروهــی ایجاد می کند که در 
گروه یــا گروه هــای دیگری از مــردم اعمال 
نمی شود، در نتیجه برخی از مردم را بر اساس 
چنان ترجیحــات و شــرایط ایدئولوژیکی در 
موقعیت های برتــر و برخی را در موقعیت های 
پســت تر و متفاوتی قرار می دهــد و این خود 
آشکارا با مفهوم عدالت، انصاف و برابری که در 
واقع از ارزش های ناظر بر مفهوم حاکمیت قانون 
است، در تعارض است. به تعبیر دیگر، این جنبه 
از حاکمیت قانــون با مدیریت عرفی و عقانی 

حکومت پیوندی ناگسستنی می یابد. 
در توجیــه چنین مدیریت عرفی و عقانی 
حکومت، باید گفته شــود که این نظریه بر دو 
دسته اصول استوار است.)12( دسته اول اصول 
سازمانی اند. به نحوی که سازمان های مذهبی 
و حکومتــی باید از یکدیگر تفکیک شــوند و 
هیچ یک نباید در امور و پســت دیگری دخالت 
کند و هیچ ارگان حکومتی نباید توسط ارگان و 
یا مقام مذهبی خاصی اداره شود. چنین اصول 

سازمانی خود به سه اصل دیگر استوار است. 
اول: اصل آزادی گرایی، که حکومت را ملزم 
می دارد تــا آزادی های مذهبی و انجام هرگونه 

اعمال و مراسم مذهبی را تضمین کند. 
دوم، اصل تســاوی گرایی، کــه حکومت را 
ملزم می کند تا همه ادیان و مذاهب کشــور را 
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به رسمیت بشناسد، همه آن ها در نظرش برابر 
و یکسان بوده و با همه آن ها به طور مساوی و 
منصفانه رفتــار کند، یکی را بر دیگری ترجیح 
ندهد و یا یکی را مذهب رســمی کشور اعام 
نکنــد و تصمیمات و اقدامــات حکومتی را بر 
اساس اقلیم های یکی از آن مذاهب قرار ندهد. 

ســوم، اصل بی طرفی است که از حکومت 
می خواهد نســبت به مذاهب موجود بی تفاوت 
باشد. این اصل اخیر با اصل دوم، تساوی گرایی، 
ارتبــاط نزدیکی دارد؛ زیــرا این اصل حکومت 
را متعهد می داند تا مذهب خاصی را بر ســایر 

مذاهب ترجیح ندهد. 
دســته دوم از اصــول نظریــه مدیریــت 
عرفــی و غیرایدئولوژیــک حکومت، مبتنی بر 
استدالل های عرفی، اخاقی و عقانی است. بر 
اســاس این اصول، تأثیر مذهب و یا تأسیسات 
مذهبی نســبت به قانونگــذاری و تصمیم ها و 
اقدامات حکومتی نفی نمی شود و آن ها از حق 
برخورداری از دیدگاه سیاســی خاصی محروم 
نمی گردند، بلکه آنچه مورد تأکید قرار می گیرد 
این اســت که هر گونه تصمیم های اجتماعی، 
سیاســی و اخاقی حکومتی، باید بر اســاس 
معیارها و ماک های مســتقل اخاقی، عرفی 
و عقانی توجیه شــوند و مهم تر اینکه چنین 
ترجیحاتی بایــد مبتنی بر انگیزه های اخاقی، 
عرفی و خردمندانه نیز باشــند و نه بر اســاس 

انگیزه های ایدئولوژیک. 
نتیجه چنین اصولی این اســت که هر گونه 
سیاســت و برنامــه حکومتی بایــد از طریق 
نقــد دیدگاه هــا و توافق گروه هــا و بر مبنای 
اســتدالل های صرف اخاقی و عقانی بدور از 
ماحظــات ایدئولوژیک صورت گیــرد. به این 
ترتیب، نظریه مدیریت عرفی حکومت می تواند 
از پیش فرض های حاکمیت قانون به شمار آید. 
۳- دولــت بی طرف و مشــروط در توجیه 
نظریه دولت محــدود و مشــروط)1۳( که از 
پیش فرض های قانون محســوب می شود، باید 
یادآور شــد که برای نفی سلطه مطلق از سوی 
حکومــت، نه تنها حکومت بایــد دارای قدرت 
مطلقــه و بامنازع تحمیلی نباشــد، بلکه باید 
مجری هیچ گونه مفهوم خاصــی از خوبی نیز 

نبوده و آن را دیکته نکند. 
بدین سبب، تصمیم های سیاسی و اجتماعی 
تا حدی که امکان پذیر اســت باید مســتقل از 
تفســیر خاصی از زندگی خوب و ایده آل اتخاذ 
شــود. حکومت و قانون باید نسبت به مفاهیم 
و برداشــت های رقیــب از زندگی ایــده آل و 
آرمانی بی تفاوت باشد و از این رو اگر چه دولت 
وظیفه اش ارتقاء و گســترش تبعیت از قانون 
است، پیوند زدن چنان تاشی با بینش اخاقی 
به هیچ وجه مشــروع و موجــه نخواهد بود. در 
این راســتا، بهترین توجیه در مفهوم بی طرفی 

حکومــت را باید در توجیهــات بی طرفانه و یا 
عقانی سیاست ها و قوانین دانست و نه از نتایج 

و آثار آن ها. 
اصل بی طرفی دولت در واقع ترجمان اصل 
حکومت بر اســاس موازین عقلی و معیارهای 
مســتقل اخاقــی و توجیهات فراشــخصی و 
همگانی اســت. برمبنای چنیــن معیارهایی 
است که هر گونه ترجیح و یا نابرابری سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی بر اســاس ماک های 
ایدئولوژیک امری غیرعقلی و غیراخاقی تلقی 

خواهد شد. 
به عاوه اینکه، اصل بی طرفی فقط بر دالیل 
و توجیهات تصمیم های سیاســی و اجتماعی 
دولت حکومت می کند و نه بر آثار و لوازم چنان 
تصمیم هایــی، زیرا با توجه به آنچه دو واقعیت 
می گذرد، هیچ تصمیم  سیاســی    نیست که با 
برداشت خاصی از زندگی ایده آل و یا غیر ایده آل 
گروهی از مردم هماهنگ نباشد. به نظر می رسد 
از جنبــه نظری جدی گرفتــن مفهوم حقوق 
)انسانی( با مفهوم بی طرفی حکومت قابل جمع 
و سازگار باشد زیرا با تضمین محدوده ای برای 
اعمال چنان حقوقی، حکومت می تواند، بدون 
توســل به قوای قهریه، به گســترش و توسعه 

زندگی شهروندان و مردم خود بپردازد. 
بنابراین یکــی از راه حل ها برای بی طرف 
ســاختن حکومــت بــه صــورت نهادینه در 
تصمیم های سیاســی و اجتماعــی، گنجاندن 
مفهــوم حقوق )انســانی( و به کارگیری آن در 
صحنه سیاست و اجتماع و اقتصاد می باشد. در 
این جهت، مفهوم بی طرفی و حقوق )انســانی( 
دو مفهــوم رقیــب یکدیگر تلقی نمی شــوند، 
بلکــه حقوق )انســانی( به صــورت نهادی در 
بردارنده مفهوم بی طرفــی خواهد بود.)1۴( با 
جدی انگاشــتن مفهوم حق انسانی، دولت ها از 
اتخاذ سیاســت ها و وضع قوانینی که بر اساس 
ترجیحات و برداشت های یک سویه، تبعیضی 
و ایدئولوژیــک که بنحوی حقوق مردم را مورد 

تعدی قرار می دهند برحذر داشته می شوند. 
۴- ملزومــات و مکانیزم هــای تحقق اصل 
حاکمیت قانون - برای تحقق این اصل، ابزارها 
و مکانیزم های دیگری مورد نیاز اســت.)1۵( از 
اعتقاد به اینکه قانــون باید حکومت کند و نه 
فــرد و یا گروه خاص، به دو اصل دیگر می توان 
ارتباط یافت؛ یکی ضرورت وجود قانون اساسی 
)مدون یــا غیر مدون(، تا هم حقــوق مردم را 
احصــاء و تضمین کند و هم محدوده حکومت 
و شــیوه های کاربرد قدرت را قانونمند گرداند. 
در این راستا، حاکمیت قانون با توجه به مبانی 
آنکه در پیش آمد، بــه نظریه دولت محدود یا 
حکومت مشــروط ارتباط می یابد. مطابق این 
نظریه، اصول هر قانون اساســی باید شرایط و 
الزامات حاکمیت قانون، حقوق بنیادین انسانی 

و آزادی های مردمی را احراز کند و راهکارهای 
حراست و صیانت از آن ها را تعیین و پیش بینی 

کند. 
ارتبــاط دوم بــا اصــل تفکیک قواســت. 
همان طور که اشاره شد، تمرکز قدرت در دست 
فرد یا افراد خاص با هدفی که حاکمیت قانون 
دنبال می کند همساز نیست. بنابراین، انتشار و 
عدم تمرکز قدرت و مشــارکت در تصمیم های 
حکومتــی و قدرت از ملزومات حاکمیت قانون 
می تواند شــناخته شــود. بدین منظور، برای 
جلوگیری از پدیــده تمرکز قدرت و برای نفی 
قدرت مطلقه و جلوگیری از اســتفاده بی رویه، 
شخصی و دل بخواهی از آن، تقسیم قوا، بعنوان 
یک اصل ســازمانی و نهادی مــورد توجه قرار 

می گیرد. 
از ســوی دیگر، منطق تقسیم قوا کثرت و 
تنوع بخشــیدن به قدرت سیاسی در دو جهت 
افقی و عمودی اســت. در سطح افقی آن، برای 
جلوگیــری از تمرکز قدرت سیاســی، آن را به 
قــوای قانونگذاری، قضاییه و اجراییه تقســیم 
می کند و در ســطح عمــودی قدرت را هر چه 
بیشتر بین مراکز، سازمان ها و شوراهای استانی، 
شهری و محلی توزیع می کند تا نقش مردم را 
تا حد ممکن در تصمیم گیری های دولتی، اعم 
از سیاســی و غیرسیاســی، افزایش دهد. اصل 
تفکیک قــوا بدنبال از بین بردن انحصار قدرت 
اســت و بدین خاطر تحقق آن و توزیع قدرت 

باید بصورت نهادینه انجام شود. 

نتیجه 
بنابرایــن، صــرف نظر از دیــدگاه چپ یا 
ایدئولوژیک که از اســاس بــا مبانی حاکمیت 
قانون مخالف اســت، مهم ترین وجه مشترک 
دیــدگاه میانی یــا اثباتی با دیدگاه راســت یا 
اخاقی، در ویژگی های آن و از جمله عمومیت 
داشتن، مســتمر بودن، ناظر به آینده بودن و 
صریح بودن اســت و این دو دیــدگاه در مورد 
اینکه حاکمیــت قانون موجب تحدید قدرت و 
استفاده، خود سرانه از قدرت می شود با یکدیگر 
همراهی دارند. اما تفاوت عمده این دو رویکرد 
را بایــد در ارزش هایی کــه حاکمیت قانون در 

خدمت آن هاست جستجو کرد. 
مطابق رویکرد راســت، حاکمیت قانون در 
خدمت ارزش های اساســی تری مانند عدالت و 
آزادی اســت و حال آنکه در دیدگاه اثباتی این 
اصل در عرض و در کنار سایر ارزش ها قرار دارد 
و از سوی دیگر، شاید بتوان بین این دو دیدگاه 
ســازش ایجاد کرد، بدین گونه که اصل فوق در 
حوزه حقوق ناظر بر روابــط افراد با یکدیگر و 
قوانین بوده و در حوزه سیاست، ناظر به تحدید 
قدرت است. به ســخن دیگر، حاکمیت قانون 
دارای دو بعد حقوقی و سیاســی اســت و در 
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نتیجه می توان دو دسته آثار برای آن تّصور کرد.

پی نوشت: 
1ـ اســتادیار مرکز آموزش مدیریت دولتی )وابســته به 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(. 
2ـ منظور از چپ و راست در این تحلیل چپ و راست در 
نظریه های سیاســی است، نه گرایش های موجود میان احزاب 

سیاسی. 
۳ـ نگاه کنید به منبع زیر: 

J.W.Harris, The Marahty of law and the Rule of law, in legal 

philosophy )zededn( )1997( PP.153-155. 

۴ـ برای آشنایی با دو مفهوم مثبت و منفی از آزادی نگاه 
کنید به: 

Isaiah Berlin, Two Concepts of liberty )OxFord University 

press, 1958(. 

۵ـ در این قســمت بیشتر سعی شده است از دیدگاه های 
Joseph Raz استفاده شود: 

Joseph Raz, The Authority of law, )oxford University press, 

1979(, PP 210-223; Jeffrey Jawell, The Rule of law Today, in 

J.Jowell and down oliver )eds( THe changing hanging con-

slitution, )1994( 57-78. 

6ـ نگاه کنید به: 

 .J.W.Harris, The Morality of law and the Rule of law ,هامن

7ـ برای اگاهی بیشــرت از انــواع مفاهیم مرشوعیت نگاه 

کنید به: 
Davi Beatham, The legitination of power )England, MoMil-

lan Education ltd, 1991( PP.3-25. 

8ـ برای بررسی بیشرت در مورد اوصاف و عنارص حاکمیت 

قانون می توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید: 
- Joseph Raz, The Authority of law, Ibid. 

- Stephen Battomley and stephen Parker,law in context )2ed 

edn. 1994( PP.46-S9. 

- Andrew Ashworth, Principles of criminal law )2ed edn. 

1995( claredon press, Oxford . England, PP.64-83. 

 S.Bottomley and S.Parker, law :9ـ مراجعه کنید به

in Context,، هامن مدرک سابق. 

1۰ـ در میان اندیشمندان سیاسی، جان الک از فیلسوفان 
سیاسی است که به این مفهوم از آزادی و مالکیت بهای بسیار 
داده اســت. در این باره مراجعه شود به: و.ت.جونز، خداوندان 
اندیشه سیاسی، ترجمه: علی رامین، امیرکبیر، تهران، 1362، 

صص 232-242. 

11ـ این مفهوم از حاکمیت قانون را هایک مطرح و از آن 

دفاع کرده است. مراجعه شود به: 
F.A.Hayek, The Road to serfdom, )England, Geotge Rout-

ledge and sons, ltd, 1994( PP.54.SS. 

12ـ در این زمینه ر.ک به: 
Robert Audi,Separation of cchure and state and the obliga-

tions of citizzenship, philosophy and Public Affairs, vol.18, 

1981, PP.25-296. 

13ـ در ارتبــاط با مبانی نظــری دولت مرشوطه و اصول 

و ویژگی هــای آن از جملــه قانون طبیعی، حقــوق طبیعی و 

انســانی، قرارداد اجتامعــی، رضایت شــهروندان، حاکمیت 

مردمی و جامعــه مدنی مراجعه فرمایید به: اندرو وینســنت، 

نظریه های دولت، ترجمه: حسین بشــیریه، نرش نی، تهران، 

1371، صص 123-181. 

14ـ در مــورد رابطه بین مفهــوم دولت بی طرف و مفهوم 

حقوق )انسانی( نگاه کنید به: 
George Sher, Rigths, Neuterality, and the Oppressive power 

of the state, law and philosophy, no.2, vol.14, 1995, PP.185-

201. 

15ـ در زمینــه چگونگی ارتباط حاکمیت قانون با اصول 

حقوق اساسی و معوق اداری در مورد کنرتل و نظارت بر دولت 

به مقاله نگارنده رجوع کنید: 

محمد حســین زارعی، تحلیلی از پیوند حقــوق اداری و 

مدیریت دولتی بــر پایه حاکمیت قانــون، فصلنامه مدیریت 

دولتی، شــامره 38 )تهــران، مرکز آموزش مدیریــت دولتی، 

1376(، صص 27-41.

مسائل جنســی و جلوگیری از لمس شدن 
توسط دیگران

19. تشــویق والدین به ایجاد رابطه ای گرم 
و صمیمی با کودکان شــان و اینکه هیچ گونه 
پنهان کاری بین آن ها به خصوص در مســائل 

جنسی وجود نداشته باشد.

کودک آزاری در افغانستان
افغانستان در سال 1۳7۳ش. به کنوانسیون 
بین المللی حقوق طفل پیوسته است. هم چنان 
در قانون اساســی افغانستان که مواد آن رعایت 
حقوق بشــری همه شهروندان بوسیله دولت را 
تضمین نموده اســت، روی ارزش های سازنده 
و حمایت کننده حقــوق طفل چون حمایت و 
تامین سامت روحی وجسمی خانواده و تربیت 
اطفال تعهداتی به ملت ســپرده شــده است، 
افغانســتان مطابق به قوانین ملی و بین المللی 
تعهداتــی در قبال تامین حقــوق طفل دارد و 
همچنین در قانون مدنی طفل را مورد بحث و 
بررسی قرار داده است. دولت افغانستان در حدود 
1۵ سال گذشته فعالیت های خوبی داشته است، 
امــا وضعیت اطفال در کل وخیم می باشــد. بر 
اســاس یکی از گزارش های کمیسیون مستقل 
حقوق بشر حدود ۵1.۸ درصد کودکان به نحوی 
کار می کنند که از این میان ۴۵ درصد شان به 
دلیل فقر اقتصادی مجبور به کار شده اند. محیط 
کاری نامطلوب و عدم تسهیات در محل از مهم 
ترین چالش های اطفال کارگر عنوان شده است.
وضعیت عمومی صحی نیز در افغانســتان 
برای اطفال رضایت بخش نیســت. بسیاری از 
اطفال دسترسی بســیار محدودی به خدمات 
صحی دارند. ناامنــی راه ها، دوری مراکز عرضه 
خدمات صحی جزو دالیل مهم این محرومیت 
است. 2۰ درصد اطفال از مراکز صحی، بیش از 
۵ کیلومتر فاصله دارند. ۵۵ درصد اطفال هنگام 
مریضی در کلینک های دولتی مراجعه می کنند.

معضل مهم دیگــر در افغانســتان ازدواج 
زودهنگام اطفال است. این معضل هرچند برای 
پسر و دختر عمومیت دارد، ولی بنابر نگرش های 
رایج در جامعه نسبت به دختران و مسأله ازدواج، 

در مورد دختران بسیار حاّدتر است. 
معضل مهم دیگر اعمال خشــونت در برابر 
اطفال اســت. این گزارش نشــان می دهد که 
اطفال هم در محیط خانــواده و هم در جامعه 
و حتــا در مکاتب و مراکز آموزشــی بــا انواع 
خشونت های جسمی، زبانی و روانی مواجه است. 
توهین و تحقیــر و اعمال تبعیض بین دختر و 
پسر بخشی از این خشونت های رفتاری می باشد. 
این خشــونت ها پیامدهای ناگــوار روانی و گاه 

جســمی برای اطفال دارد. حدود 2۸.2 درصد 
کودکان تحت پوشش این تحقیق، در جریان ۶ 
ماه گذشته حداقل یک بار مورد لت و کوب قرار 

گرفته اند. 
بهــره برداری های جنســی و به خصوص 
تجاوز جنســی بر اطفال از موارد نگران کننده 
و تکان دهنده خشــونت علیه اطفال است. این 
گزارش نشــان می دهد که اطفــال زیادی در 
سنین مختلف با این معضل مواجه اند و دختران 
بیشتر در معرض خطر تجاوز جنسی قرار دارند. 
هرازچنــد گاهــی خبری از تجاوز جنســی بر 
اطفال خورسال در رسانه ها منتشر می شود که 
در مــواردی منجر به مرگ آنان می گردد. خطر 
تجاوز جنسی اطفالی را که مجبور اند در جاده ها 
و بیابان ها و تا دیرهنگام شب کار کنند، بیشتر 

تهدید می کند.

نتیجه گیری:
کمک در جهت رفــع آزار و اذیت کودکان، 
همواره در جوامع مختلف مد نظر حقوق دانان و 
حافظان حقوق بشر قرار دارد. برای از بین بردن 
یا به حداقل رساندن این معضل اجتماعی یک 
عزم راســخ ملی در تمامی زمینه های مربوطه 
مورد نیاز اســت. این خیلی خود خواهانه است 
که مشکل را فقط در قوانین موجود بدانیم. در 
کشــورهای خارجی با وجود قوانین کامل، آمار 
کودک آزاری زیاد اســت. اگر مشکلی در جوامع 
وجود دارد از خود انسان هست و عدم توجه به 
مشــکات. ما عادت کرده ایم همیشه به دنبال 
مقصر باشیم نه به دنبال راهکارهای مفید و موثر. 
برای حل این مشکل باید دولت، جامعه، مراکز 
مختلف، گروه ها، افراد، والدین و ... همه دســت 
به یگدیگر بدهند تا مشــکل کم شود. اگر عزم 
ملی نباشد دولت ها و سازمان های حقوق بشری 

موفقیت زیادی نخواهند داشت.

منابع:
پورناجی، بنفشه/ مرگ خاموش/ 1۳7۸/ نشر همشهری

مسرور، فاطمه/ کودک آزاری/ 1۳۸۸/ انتشارات سلسله 
الذهب و یار آشنا/صفحات 21 و ۵7و ۴۶

قرائی، دکتر محمد جواد/ کودک آزاری و غفلت/ 1۳۸۸/ 
نشر قطره/صفحات 1۴ و 1۶1

شفیع پور، زهرا/ ســهل انگاری و سوء رفتار با کودک/ 
1۳۸2/ صفحات 1۳ و 19و 27۵

مدنی، سعید/ خشونت علیه کودکان در ایران/ 1۳9۰/ 
انتشارات آشیان/صفحات 1۶و 2۰و 

حســامی، فاران/ پیشگیری سوء اســتفاده جنسی از 
کودکان/1۳۸9/ نشر ساالوان/صفحه ۳

کمیســیون مســتقل حقوق بشر افغانســتان، خزان 
1۳92شمسی، کابل.

از صفحه 2۵
کودک آزاری و ..
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مفهوم حق دسترسی به اطالعات
از ترکیــب واژه هــای حق دسترســی به 
اطاعات می توان مفهــوم این حق را گرفت. 
حق دسترســی به اطاعات عبارت اســت از 
قدرت و توانایی شهروندان برای دسترسی به 

اطاعاتی که نزد ادارات عامه وجود دارد. 
طــوری کــه از تعریــف فوق اســتنباط 
می گردد، حق دسترسی به اطاعات در واقع 
برای اشــخاص این توانمندی را می دهد که 
به اطاعات موجود در ادارات دسترســی پیدا 
کنند و ادارات مکلفاند که این حق اساســی 
شهروندان را احترام کرده و آن را تأمین کنند.

در تعریف یادشــده کلمۀ »اطاعات « به 
کار رفته اســت که ایجاب می کنــد به گونۀ 

مختصر به آن روشنی انداخته شود.

مقدمه
دولت های مدرن و دموکراتیک امروزی دارای ماهیت و ساختارهای خاصیاند، که نقش مردم 
به شکل توده یی  در به وجود آوردن آن ها خیلی برازنده است. در واقع دولت های دموکراتیک 
مشروعیتشان  را از آرای تودۀ مردم کسب می کنند. مردم به اساس آرای خود تعیین می کنند که 
ساختار دولتشان چگونه باشد، چه کسی رییس جمهور باشد، چه کسانی به حیث نمایندگانشان 
در پارلمان حضور بیابند و چه نوع قوانینی بر 
جامعهشان حاکم باشد. خاصه اینکه مردم، عالیترین 
مرجع در جوامع دموکراتیک و مدرناند، قبول و رد 
هر موضوعی، در نهایت، به رأی آن ها و نمایندگانشان 
بستگی دارد. اما اینکه مردم با رأی خود حاکمیت را در 
جامعه بسازند، بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مردم 
حق داشته باشند حاکمیت را مورد نظارت قرار بدهند 
و ببینند که آیا اقتدار موجود در جامعه در ایجاد فضای 
مورد نظر آن ها میکوشد یا نه. آیا تأمین منافع عموم 
شهروندان »منفعت ملی« را مد نظر دارد یا نه؟ در 
این زمینه، شهروندان حق دارند بدانند که در سطوح 
مختلف حکومت، پارلمان و قضاء چه می گذرد؟ این 
حق، به نام حق دسترسی به اطاعات یاد می شود، که 
وجه مشترکی با آزادی مطبوعات و آزادی بیان دارد. 

حق دسترسی به اطالعات 
در قوانین بین المللی و داخلی افغانستان

منظور از اطاعات در حق دسترســی به 
اطاعات شــامل تمام سوابق، اسناد و مدارک 
ضبط و ثبت شده است که بدون درنظرداشت 
شــکل ذخیره و نگهداری )ســند، نوار، ضبط 
برقی و نظایر آن(، صرف نظر از منبع  )این که 
آیا به وسیلۀ ادارات عامه یا سایر نهادها تولید 
شــده باشــد( و صرف نظر از تاریخ تولید، در 
یک اداره نگهداری می شــود. قانون دسترسی 
به اطاعات کشــور نیز اطاعات را عبارت از 
هرنوع ســند و معلومات ضبط شــده یا ثبت 

شده، نمونه و مدل می داند.

حق دسترسی به اطالعات در قوانین 
بین المللی

اســناد بین المللی متعددی برای تضمین 

دسترســی آزادانه شــهروندان بــه اطاعات 
به تصویب رســیده اســت که بسیاری از این 
اسناد برای کشور ما هم الزم االجرا محسوب 

می شود.
در  متحد  ملل  ســازمان  قطعنامه   •
آزادی اطالعــات و حق دسترســی به 

اطالعات 1946
مفکوره آزادی دسترسی به اطاعات برای 
اولین بــار در یکی از مصوبات مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در سال 19۴۶ به رسمیت 
شناخته شد. مصوبه شماره 9۵ مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد بیان می دارد:
»آزادی دسترســی بــه اطاعــات، یکی 
از حقوق اساســی بشــر و معیاری برای تمام 
آزادی هایی است که ملل متحد به آن متعهد 
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می باشد.«
• اعالمیه جهانی حقوق بشر 1948

اعامیه جهانی حقوق بشر حق دسترسی 
بــه اطاعات را منحیث حق اساســی آزادی 
بیــان تلقــی می نماید. مــاده 19: »هر کس 
حــق آزدی عقیده و بیــان دارد و حق مزبور 
شــامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم 
و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطاعات 
و افکار و در اخذ و انتشــار آن با تمام وسایل 

ممکن و بدون ماحظات مرزی آزاد باشد.«
• میثاق بین المللــی حقو ق مدنی و 

سیاسی 1966
مــادۀ 19: »هرکس حق آزادی بیان دارد. 
این حق شــامل آزادی تفحــص و تحصیل و 
اشاعه اطاعات و افکار از هرقبیل بدون توجه 
به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا 
چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیلۀ دیگر 

به انتخاب خود شخص می باشد.«
• اصول نهگانه آزادی اطالعات و حق 

دسترسی به اطالعات
نهــاد مــاده 19 که نام خــود را از اصول 
19 اعامیــه جهانــی حقوق بشــر و میثاق 
بین المللــی حقوق مدنی و سیاســی اقتباس 
کرده اســت، یک نهادمدنی غیردولتی فعال 
در زمینه معرفــی و تبیین آزادی اطاعات و 
حق دسترسی به اطاعات است. این نهاد در 
ســال 1999 معیارهایی را برای تدوین قانون 
حق دسترســی به اطاعات از سوی دولت ها 
تدوین و منتشــر کرد. بنیان آزادی اطاعات 
و حق دسترســی به اطاعــات، براین اصول 
نه گانه اســتوار اســت. همچنین بند نهم از 
پیمان اتحادیه آفریقــا )اییو( برای جلوگیری 
از فســاد و مبارزه با آن، میثاقی که به امضای 
۴۰ عضو از ۵۳ عضو اتحادیه آفریقا رســیده 
اســت، می گوید، هریــک از احــزاب ایالتی 
می توانند چنین قوانین را به تصویب رســانند 
و اقدامات مؤثــر دیگری اتخاذ کنند که برای 
حق دسترسی به هرگونه اطاعات در مبارزه 
علیه فســاد و جرمهای مرتبــط با آن الزم به 
شــمار می روند. ســازمان ایالت های آمریکا، 
منشور اعراب در مورد حقوق بشر و بسیاری از 
قراردادها، موافقت نامه ها، پیمان ها و میثاق ها 
و بیانیه ها، بــر آزادی اطاعات به عنوان حق 

اساسی بشر صحه می گذارند.

حق دسترسی به اطالعات در قوانین 
داخلی افغانستان

در مورد حق دسترســی بــه اطاعات و 
آزادی اطاعات در قوانین داخلی افغانســتان 
ماننــد قوانین ســایر کشــورها مــواردی به 

مشاهده می رسد.
• حق دسترسی به اطالعات در قانون 

اساسی
قانون اساسی افغانستان در ماده ۵۰: خود 
حق دسترســی به اطاعات را تضمین کرده 
و شــهروندان کشــور را صاحیت میدهد که 
به معلومات عامه دسترســی داشــته باشند. 
این ماده بیــان می نماید: »اتباع افغانســتان 
حق دسترســی به اطاعات از ادارا ت دولتی 
را در حدود احکام این قانون دارا می باشــند. 
این حق جز صدمه بــه حقوق و امنیت عامه 

حدودی ندارد... .«
• قانون حق دسترسی به اطالعات

ایــن قانون در مــادۀ چهــارم خود حق 
دسترسی به اطاعات را به رسمیت شناخته، 
چنین بیان میدارد: »متقاضی، حق دسترسی 
به اطاعات را طبق احکام این قانون از ادارات 
داراست. ادارات مکلفاند، طبق احکام مندرج 
این قانون، اطاعات را به دســترس متقاضی 
و عامۀ مــردم قرار دهند.« مزیــد بر این در 
قانون حق دسترســی به اطاعات؛ روش های 
ارایــه اطاعات اینکه متقاضی به چه شــکل 
اطاعات را دریافت نماید، کدام اطاعات قابل 
دســترس و کدام اطاعات غیرقابل دسترس 
اســت و نهادی به نام کمیســیون نظارت بر 
حق دسترسی به اطاعات پیش بینی گردیده 

است.
• حق دسترسی به اطالعات در قانون 

رسانه های همگانی
قانون رســانه های همگانی  پنجــم  ماده 
افغانســتان نیز در مورد آزادی اطاعات بیان 
می دارد: »هرشــخص حــق دارد معلومات را 
طلــب و دریافت نماید. دولــت بنابرتقاضای 
اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه می شود، 
به دســترس آنان قــرار میدهد مگــر اینکه 
معلومات مط البه شده راز محرم بوده و افشای 
آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور 
را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران 

صدمه وارد نماید.«
پس درباره آزادی اطاعات و معلومات در 
قانون اساســی، قانون دسترسی به اطاعات و 
قانون رســانه ها تأکید شده و دولت را موظف 
بــه ارائه اطاعات به مردم دانســته اند. اما در 
این زمینه اســتثناءهایی قایل شده اند که اگر 
اطاعات مــورد نظر، امنیــت، منافع ملی و 
تمامیت ارضی را به خطــر اندازد و یا حقوق 
ســایر افراد جامعــه تجاوز نمایــد، نباید این 

اطاعات داده شود.

اهمیت حق دسترسی به اطالعات: 
حق دسترســی به اطاعــات برای تحقق 
موارد ذیل از اهمیت خاص برخورداراســت و 
بــه همین دلیل به حیث یک حق بشــری و 
اساسی به شــمار می رود: تقویت دموکراسی، 

حسابدهی، رشد امور اقتصادی، احترام حقوق 
بشر، مقاصد شخصی و رسانه ها.

نتیجه گیری:
بنیادیــن  اصــول  از  اطاعــات،  آزادی 
شناخته شــده در اســناد بین المللی حقوق 
بشــر و اســناد منطقــه ای حقوق بشــر به 
شــمار رفته که در اعامیه هــای مختلف در 
قالب اســناد غیرمعاهداتی و اسناد معاهداتی 
و  متعــدد  بین المللــی(  )کنوانســیون های 
همچنیــن قوانیــن داخلی افغانســتان مورد 
شناســایی و تصویــب قرار گرفته اســت. به 
رسمیت شــناختن آزادي اطاعات به عنوان 
یک حق بنیادین بشر دو نتیجه مهم را درپي 

دارد:
نخســت، اطاعات، ابزاري بــراي تأمین 
سیاســت گذاران  و  حکومتکنندگان  منافــع 
نیســت و باید از آن در جهــت تأمین منافع 
عموم بهره گرفت. استدالل چنین است که در 
یــک جامعه دموکراتیک دولت نه مالک، بلکه 
امانتدار اطاعات است. در حقیقت در اینگونه 
جوامع، شــهروندان به حکومت خود اعتماد 
مي کننــد تا اطاعــات را در جهت مصلحت 
و منفعت آنان مرتــب و گردآوري کند. دوم، 
اصل بر برخورداري همگان از حداکثر آزادي 
اطاعات است و کســاني که قائل به استثناء 
درباره این حق هســتند باید دالیل توجیهي 
خود را ارائه دهند. در نهایت آزادی اطاعات 
مســتلزم آن اســت که همه شــهروندان به 
اطاعــات تحت کنتــرول مقامــات عمومی 

دسترسی داشته باشند.
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زموږ انساين حقوق او د برش حقوق

د برش حقونو منشور

شپږمه برخه

حمیدحمیدی

ژباړه: ميوند

د برش حقونو نړيوالې اعالميې په ارزونه کې 

د هغې لــه ۳۰ مادو څخه، د افــرادو لپاره ۲۷ 

حقونــه منظور شــوي دي. د اعالميې د پام وړ 

حقونه په الندې ډول دي:

۱. د حقونو او حيثيت له مخې د برش د ټولو 

افرادو برابري

۲. په مساوي توګه له ټولو حقونو څخه برخه 

منېدل

۳. د آزادۍ او شخيص امنيت حقونه

۴. د قانون پــر وړاندې برابــري او د قانون 

مساوي مالتړ

۵. د نه شکنجه کولو حق

۶. د غالمۍ ممنوعيت

۷. محکمې ته د مراجعې حق

۸. په خپلرسي ډول نه نيول

۹. په صالحه محکمه کې علني او منصفانه 

رسيدګي

۱۰. د تقصــري تــر اثباته، فــرض د فرد بې 

ګناهي ده

۱۱. د جرم او مجازاتو د قانوين کيدن حق 

)هيڅــوک د يو کار په تررسه کولو او يا نه تررسه 

کولو، چې د تررسه کولو پر مهال جرم نه وي، نه 

محکوميږي او هغه مجازات چې د عمل د تررسه 

کولو پر مهال په قانون کې جرم وي، اعامليږي 

او اجرا کيږي(.

۱۲. د فــرادو په خصويص چــارو کې د نه 

مداخلې حق

۱۳. د تګ راتګ د آزادۍ حق

۱۴. د پناه اخســتلو حق )مګر دا چې فرد 

عمومي، غري ســيايس جرم تــررسه کړی وي يا 

يې د ملګرو ملتونو د اصولو خالف چلند تررسه 

کړی وي(.

۱۵. د تابعيت حق او عدم سلب يې

۱۶. د ژوند د تشکيل حق

۱۷. د مالکيت حق

۱۸. د فکر، مفکــورې، مذهب او وجدان د 

آزادۍ حق

۱۹. د عقيدې او بيان د آزادۍ حق

۲۰. د ســوله ييزو غونډو او ټولنو د جوړولو 

حق

۲۱. د خپــل هيواد د عمومي چارو په اداره 

کې د ګډون حق

۲۲. د بوختيــا حــق، د کار او د اتحاديې د 

جوړولو حق

۲۳. د ټولنيز امنيت حق

۲۴. د اسرتاحت او تفريح حق

۲۵. د ژوند له مناسبې کچې د برخه منېدو 

حق

۲۶. د ښوونې او روزنې )تعليم و تربيې ( حق

۲۷. په فرهنګي ژوند کې د ګډون حق

۲۸. د نظم له ټينګښت څخه د برخه منېدو 

حق

لکــه څنګه چې وينو دا حقوق کوالی شــو 

په بېالبېل ډول تقســيم بندي او دســته بندي 

کړو، څو و کوالی شو ښه او منظمه مقايسه يې 

وړاندې کړو:

۱. د عادالنــه محاکمــې اړونــد حقونــو ته 

الرسسی

۲. مدين حقونه

۳. اقتصادي حقونه

۴. سيايس حقونه

۵. فرهنګي حقونه

۶. ټولنيز حقونه

د اعالميــې رسيــزه، بنســټي مفاهيــم او 

مفکــورې رانغاړي چې د نورو مــوادو په تدوين 

کــې د اعالميې ليکونکو ته الهــام ورکوي او يو 

شــمېر اصول پکې راځي، لکه د برشي کورنۍ 

وحدت، د انســان ذايت حيثيت، له هغې څخه 

د راپيداکيدونکــو حقونــو پيژندنه، د انســانانو 

برابري، د بيان او عقيــدې آزادي، د دولتونو تر 

منځ د دوستانه اړيکو پراختيا او... 

د اعالميې لومړۍ ماده ټاکي: »د برش ټول 

افــراد آزاد نړۍ ته راځــي او د حيثيت او حقونو 

له لحاظه رسه برابــر دي، ټول د عقل او جدان 

درلودونکي دي او بايد يو بل رسه د ورورولۍ په 

روحيې رسه چلند وکړي«.

د اعالميې ۲مــه ماده، پــه اعالميه کې له 
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ټولو حقونو او آزاديــو څخه برخه منېدل د ټولو 

افرادو لپاره د جنس، رنګ، نژاد، مليت، مذهب، 

شــتمنۍ يا هر بل موقعيت په نظــر کې نيولو 

پرته په رسميت پيژين. د اعالميې پاتې مواد په 

څلورو برخو د وېشل کېدو وړ دي:

لومړۍ برخه شخيص حقونه او آزادۍ دي؛ 

لکه د ژوند حق، د غالمۍ او شکنجې مخنيوی، 

د محکمو پر وړاندې د دفاع حق او...

دوميه برخه له کورنۍ، هيواد او د بهر نړۍ 

له څيزونو رسه په اړيکو کې د فرد بنسټي حقونه 

دي؛ لکه په واده کې آزادي، د ښــځې او خاوند 

د حقونو برابري، د تابعيت حق، د پناه اخستلو 

حق، د مالکيت حق او ...

درېيمــه برخه عمومــي آزادۍ او بنســټي 

سيايس حقونه دي؛ لکه د فکر، عقيدې، بيان 

او قلــم آزادي، د غونــډو آزادي او په ټاکنو کې 

ګډون.

څلورمه برخه اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي 

حقونه رانغــاړي. لکه د کار حق، د تفريح حق، 

له علمي، اديب او هرني آثارو د مالتړ حق او ...

د اعالميې په پای کــې په ۳۰مه ماده کې 

داســې راغيل: »د دې اعالميــې هيڅ مقررات 

بايد داســې تفسري نه يش چې د يو فرد، دولت 

يا جمعيت لپاره داسې حق رامنځته کړي چې 

په هغې رسه وکــوالی يش په دې اعالميه کې 

راغيل حقونــه او آزادۍ له منځه يويس او يا په 

هغې کې السوهنه وکړي«

دا چې د برش حقونو نړيواله اعالميه اجرايي 

ضامنت نه لــري او يواځې هغه کليات رانغاړي 

چــې ال ډېــر تبیین او تفســري غــواړي، د برش 

حقونو کميسيون د نورو ميثاقونو په تدوين رسه 

هڅــه وکړه چې دغه عيبونه د امکان تر حده له 

منځه يويس. په دې برخه کې دې کميسيون د 

مدين-سيايس ميثاق اړوند طرحه جوړه کړه او د 

تصويب لپاره يې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې 

ته وړانديز کړه.

د ملګرو ملتونو ســازمان عمومــي غوندې 

لــه ۱۹۵۵ کال څــه د څو ناســتو په بهري کې 

دغه طرحې مــاده په ماده و ارزولــې او بالخره 

د ۱۹۶۶ کال د ډســامرب پــر ۱۶مــه يــې د يو 

اختيــاري پروتوکول په یوځای کولو رسه چې د 

مدين او ســيايس حقونو ضميمه ده، تصويب 

کړ. دا دوه ميثاقونه هغه ټول اصول رانغاړي چې 

د برش حقونو په نړيواله اعالميه کې درج شوي 

دي. پــه دې ميثاق کې د ځينــو مواردو ال ډېره 

شننه او تفسري شوی دی او په ځينو مواردو کې 

بدلونونه هم پکې ليدل کيږي.

دلته په لنډه توګه د هر يو ميثاق ارزونه کوو:

د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو بني 

املليل ميثاق

دا ميثــاق يوه مقدمه او ۳۱ مــادې لري. د 

مقدمې په يوه برخه کې د ميثاق د تدوين موخه 

داسې تعريف شوې: »... د دې په منلو رسه چې 

د برش حقونو له نړيوالې اعالميې رسه سم د آزاد 

او لــه وېرې او فقر څخه د آزاد انســان مطلوب 

کامل یواځې په هغه صورت کې ترالسه کيږي 

چــې له خپلــو اقتصادي، ټولنيــزو او فرهنګي 

حقونو او همدارنګه له مدين او سيايس حقونو 

څخه  هر تن برخه من يش.«

د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو بني 

املليل ميثاق د برش حقونو د نړيوالې اعالميې 

ټول اصول رانغاړي او د ميثاق د ۵مې مادې په 

دويم بند کــې د هغې صولو پر حقانيت تاکيد 

شوی دی: »د برش له اسايس حقونو څخه چې 

د دې ميثــاق په هر لوري هيواد کې د قوانينو، 

کنوانســيونونو، آيني ليکونو يا عرف و عاداتو له 

مخې يې دغه حقونه په رسميت پيژنديل يا يې 

په کمه کچه په رســميت پيژنديل په هيڅ حق 

کې هيڅ ډول محدوديــت او انحراف به د منلو 

وړ نه وي.«

دا ميثاق څلور برخې لري. په لومړۍ برخه 

کــې د ملتونو د خودمختارۍ حق په رســميت 

پېژندل شوی.

د ميثــاق د لومړۍ مادې پــه يوه برخه کې 

داســې راغيل: »ټــول ملتونــه د خودمختارۍ 

درلودونکــي دي. د دې حق لــه مخې ملتونه 

خپل سيايس وضعيت په آزاده توګه تامينوي.«

دوميه برخه برابري څــاري او د ټولو افرادو 

لپاره له درج شــويو اصولــو څخه د برخه منېدو 

حق په ميثاق کې اټکل شوی دی.

د دوميــې مــادې د دويم بند لــه مخې، د 

ميثاق لوري دولتونــه ژمن دي چې په ميثقاق 

کې د يادو حقونــو اعامل د نژاد، رنګ، جنس، 

ژبــې، مذهــب، ســيايس عقيدې يا هــر ډول 

بلې عقيــدې، اصل يا ميل او ټولنيزې منشــا، 

شتمنۍ، نسبت يا هر بل وضعيت له مخې، له 

هر ډول تبعيض پرته تضمني کړي.

د ميثاق ۳مه ماده ټاکي چې: »د دې ميثاق 

لوري دولتونه ژمن دي چې په دې ميثاق کې د 

ټاکل شويو ټولو اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي 

حقونو څخه په ګټه اخستنه کې د ښځو او نرو د 

حقونو تساوي تامني کړي.«

د ميثــاق درېيمــه برخــه فــردي او ټولنيز 

حقونــه او آزادۍ څاري، چې د کار، د بوختيا د 

آزادۍ، د اتحاديې او سنديکا د آزادۍ حقونه، د 

ټولنيز تامني له مقرراتو د ګټې اخستنې حق، 

د کورنۍ له بنســټ، ښځو او ماشومانو څخه د 

مالتړ حق، د لومړنۍ ښوونې او روزنې اجباري او 

وړيا حق، د تحصييل څانګې د انتخاب آزادي، 

د فرهنګــي چــارو د پرمخ وړلو پــه برخه کې د 

امکاناتو رامنځته کول او ... رانغاړي.

څلورمــه برخه چې په حقيقــت کې د دې 

ميثاق تر ټولو مهمه برخــه ده، د اجرا او اعامل 

ډول څــاري. کــه څه هــم چــې د اقتصادي، 

ټولنيزو او فرهنګي حقونو بني املليل ميثاق له 

اغېزمن ضامنت اجرا څخه برخه من نه دی، خو 

له دې اړخه د برش حقونو د نړيوالې اعالميې په 

نسبت ډېر امتياز لري. ځکه ياده اعالميه يواځې 

د توصيې اړخ لري او پر څارنې او اجرا يې هيڅ 

مرجع او مقــام نه دی ټاکل شــوی او اجرا يې 

يواځې بني املليل اخالقي اړخ لري.

په اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي بني املليل 

ميثــاق کې د ميثاق لوري دولتونه ژمن شــوي 

دي چې د هغو تدابريو په اړه چې په ميثاق کې 

د پيژندل شــويو حقونو د رعايت د تامني په پار 

نيول شــوي دي او هغه پرمختګونه چې په دې 

برخه کې شوي دي، رپوټونه يې د ملګرو ملتونو 

سازمان عمومي منيش ته وړاندې کړي. 

رپوټونه ممکن د عواملو او ســتونزو کيســه 

وکــړي چې پــه ميثاق کې د ټاکل شــويو ژمنو 

پــه پــوره اجرا کــې د دولتونو په مــخ کې خنډ 

شوي دي. عمومي منيش رپوټونه اقتصادي او 

ټولنيزې شورا او د لزوم په صورت کې يې لنډيز 

د ملګرو ملتونو ســازمان تخصيص موسســو ته 

ليږي.

د ملګــرو ملتونو اقتصادي او ټولنيزه شــورا 

کــوالی يش د بــرش حقونو اړونــد رپوټونه چې 

دولتونــه يــا تخصيص موسســې يــې وړاندې 

کــوي، د مطالعې او کيل توصيو لپاره يا د اړتيا 

پــه صورت کــې د اطــالع لپاره د بــرش حقونو 

کميسون ته وسپاري. اقتصادي او ټولنيزه شورا 

کوالی يش کله کله رپوټونه عمومي غونډې ته 

وړاندې کړي چې په ميثاق کې د پېژندل شويو 

حقونو د کيل رعايت او د نيول شــويو تدابريو او 

پرمختګونو اړوند کيل توصيې او د ميثاق د لورو 

دولتونو او د تخصيص موسســو د غړو له خوا د 

ترالسه شويو اطالعاتو لنډيز پکې شامل وي. 

د مدين او ســيايس حقونو بني املليل 

ميثاق

د مــدين او ســيايس حقونو بــني املليل 

ميثاق يوه مقدمــه او ۵۳مادې لري. په مقدمه 

کــې د ميثاق د تنظیم او تدوين موخه او هدف 

بيان شــوی او په يوه برخه کې يې راغيل: »دې 

ته په پام رسه چې له هغو اصولو رسه سم چې د 

ملګرو ملتونو په منشور کې اعالن شوي، د برش 

پاتې په  51 مخ کې
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فرنگیس، کتایون، رودابه، گرُدآفرید، شیرین، 

ســیندخت، منیژه، جریره، آذرگشسپ، پوران 

دخت، آزرِم دخت، قیدافه، ســپینود، گرَدیه، 

ُهــامی، روشــنک، ِبه آفریــد، ناهیــد، مریم، 

سودابه، فرانک او نورې. ۱۴۵:۴

لــه دوی څخه تهمینه، رودابــه، جریره، او 

کتایون د شاهنامې د ډېرو لویو او نامتو اتالنو، 

لکه:

رستم، سهراب، اســفندیاراو فرود میندې 

او پالونکــې تیرې شــوې دي. فرنگیس هم د 

کیخــرسو کیانې او ناهید د ســکندر مقدوين 

سرتو ځواکمنو پاچاهانو میندې وې.

لــه هغــو  آزرِم دخــت  او  پــوران دخــت 

میرمنــو څخــه وې چې ځواکمــن حکومتونه 

یې درلودل. ســیندخت د کابل شــهباتو یوه 

ځواکمنه او سیاســت پوهــه مېرمن وه چې په 

خپل عايل فکر او فراســت رسه یې په کابل او 

زابل حکومت کاوه.

قیدافه هــم هغه میرمن وه چې په اندلس 

کــې یې پــه خپل لــوړ تدبیــر او ذکاوت رسه 

ځواکمنه پا چايي درلوده.

آذرگشسپ، گرُد آفرید او گرَدیه هغه اتالنې 

مېرمنــې وې چې د نرینه وو په شــان به یې د 

جگړو په ډگرونو کې تورې وهلې.

ُهــامی هم د بهمن اســفندیار لور وه چې 

په هــامی چهره آزاد رسه مشــهوره وه. 

د جنگ پــه ډگر کې یې شــجاعت 

او زړه ورتیــا نــوم درلــود او رومیانو 

ته یې څو واره ســخته ماته ورکړې 

وه. همدارنگــه له رودابې، منیژې 

او شــیرین څخــه هــم د ثبات 

پــورې  زړه  پــه  وفــادارۍ  او 

داستانونه راپاتې دي.

تــوران  آریانــا،  )د 

پــه  اتالنــو  روم  او 

حقیقــت کــې له 

داســو میرمنــو 

لکــه:  رسه 

تهمینــه، 

لکــه څنگه چې د ډېرو ملتونو په ادبیاتو او 

یا زموږ د سعدي، حافظ، عطار، سنایي، بېدل 

او نــورو په کالســیکو آثارو کې د ښــځو پوهه، 

تجربــې او د دوی د وړتیــاوو کارنامــې په ډېر 

لرغوين اديب خوند او کیفیت رسه بیان شوي، 

خو دغه تلپاتې اثر چې له کوم دقت، ظرافت او 

استادۍ څخه د ښځو د داستاين شخصیت د 

هویت په جوړولو او انځورولو کې کار اخیستی، 

د نورو له یادونو رسه ډېر توپیر لري.

شاهنامې ښــخه د ټولنې د نه بېلیدونکې 

برخې پــه توگه د تاریــخ جوړوونکې بللې ده. 

پــه دې ځانگړي تاریخي بهیر کــې د دوی د 

پېژندلو ښه شــاخص یې لوړ او پتمن سیايس 

او ټولنیز دریځ گنلی دی. رسبېره پر دې چې 

یو شــمېر یې پخپله ځواکمنې، سیاســتوالې 

او حکمرانانــې تېرې شــوې او ډېرو نورو یې د 

د فردوسی په شاهنامه 
کې د ښځو ژوند

ليک: فروزان خاموش

ســالطینو او واکمنانو په اداره او سیاست کې 

رغنده او حیاتی رول لوبولی دی.

د شاهنامې د ښځو په اړوند داستانونو کې 

دولســونو د آزادۍ، وطن پالنې، مېړانې، کله 

هم د عهد او وفا ټینکې او مضبوطې ارادې له 

ورایه څرگندیږي. 

په شاهنامه کې له هغو حامسو جوړوونکو 

ښــځو څخه یادونه شوې ده چې د ډېرو پېښو 

په رامنځته کېدو کې یې اغیزمنه ونډه درلوده. 

د هغــه وخت د ټولنې په هغــه خاصو رشایطو 

او تورو محدودو ذهنیتونو رسه د دوی کارنامې 

چې لوړې روحیې، زړورتیا، فداکارۍ او ټینگې 

ارادې یې ترې څرگندیږي، ډېرې په زړه پورې 

او جالبې دي. 

په شــاهنامې کــې د ډېرو نامتــو مېرمنو 

یادونه شوې ده چې ځینې یې دا دي: تهمینه، 
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فرنگیس، جریره، کتایون، ناهید، مریم د امن، 

ســولې او نورو لوړو انســاين هیلو ته د رسیدو 

لپاره ودونه کړي دي.( ۱۲۶:۴

په دې برخه کې به د شاهنامې هغه بیتونه 

راوړو چــې د ځینو اتلو ښــځو یادونه یې پکې 

کړې ده:

 تهمینه: د ســمنگانو د پاچا لور، د رســتم 

مېرمن او د سهراب مور وه.

کله چې دې سيمې ته د سمنگانو پاچا د 

رستم له راتلو خرب شو، نو په خاص احرتام رسه 

یــې بدرگه او قرص ته یې بلنه ورکړه. وروســته 

له خاصو مجلسونو څخه ناوخته د شپې هغې 

ځانگړې کوټې ته چې د ده د خوب لپاره تیاره 

شوې وه، راغی او ویده شو ...

چــو یــک بهــره از تیره شــب در گذشــت   

شباهنگ بر چرخ گردان بگشت

سخن گفنت آمد  نهفته  به راز

دِر خوابگه  نرم کردند  باز

یکی بنده، شمعی ُمَعنرَب  بدست  

خرامان  بیامد ببالین مست

)دو  ابرو کامن و دو گیسو کمند  

به باال،  به  کردار رسو بلند

روانش خرد بود وتن جان و پاک

تو گفتی که: بهره ندارد زخاک( ۱۲۵:۴

از او  رستم  شیردل خیره ماند  

برو بر جهان آفرین را بخواند

بپرسید زو، گفت: نام تو چیست؟  

چه جویې شب تیره، کاِم تو چیست؟

دا وایي:

چنین داد  پاسخ: که تهمینه ام   

تو گویی که: از غم به دو نیمه ام

یکی  دخت  شاه سمنگان  منم   

زپشت  هژبر  و پلنگان  منم

به گیتی زخوبان مرا جفت نیست   

چو من زیر چرخ کبود اندکی ست

کس بیرون از پرده  ندیدی مرا   

نه هرگز آوا  شندی  مرا

بکردار افسانه از هرکسی   

شنیدم همی داستانت بسی

هر آنکس که گرز تو بیند به چنگ  

ِبدرّد  دل  شیر و چنگ پلنگ

بفرمود تا موبدی پر هرن   

بیاید بخواهد ورا  از  پدر

چو بشنید شاه )۱( این سخن شادشد  

بسان یکی رسو  آزاد شد

بدان  پهلوان  داد آن دخت خویش  

بدان سان که بودست آیین و کیش

کتایون: د گشتاسپ میرمن، د روم د قیرص لور او 

د اسنفدیار مور وه.

کله چې گشتاسب د کیانی تخت له نیولو 

څخه ناهیلی شو، خوا نیولی له ایران څخه روم 

تــه والړ او د روم د قیرص په دربار کې میشــت 

شو. 

•. پدر

کتایون د روم د قیرص لور وه، یوه شــپه یې 

خوب ولید چې د خپل پالر له درباریانو څخه 

یوتــن چې د پردي ملک ســړی و، وررسه واده 

کوي. کتایون خپل خوب پالر ته وایي او قیرص 

هم د خپلــې گرانې لور د خوب د شــهزاده د 

موندلــو لپاره څو واره د خپــل دربار موبدان او 

مرشان راوغوښتل او په پای کې یې گشتاسب 

د خپلې لور لپاره یو مناسب او وړ سړی وموند، 

شاهنامه داسې وايي:

کتایون چنان دید یک شب به خواب   

که روشن شدی کشور از افتاب

یکی انجمن مرد پیدا  شدی

از انبوه مردم ثریا  شدی

رس  انجمن  بود بیگانه  یی  

غریب دل آزار و فرزانه یی

یکی دسته  دادی کتایون به اوی  

وزو بسُتدی دسته رنگ و بوی

برفتند  بیدار دل  بنده گان  

کتایون و گلرخ پرستان

چو از  دور  گشتاسب  را دید  

که آن خواب رسبرکشید از نهفت

کله چې ارجاســب تورانې غوښتل په بلخ 

حملــه وکړي او هغه ویجاړ او تاال کړي، نو دې 

مېرمنــې دا د بربادۍ خرب سیســتان ته یووړ. 

او د بال دفع یې وکړه، شــاهنامې د دې ښځې 

همت داسې ستایي:

زنی بود گشتاسب راهوشمند  

خردمند  وزبد زبانش به بند

از  بلخ ره سیستان بگرفت  

از آن کارها مانده اندر شگفت

نُخفتی به منزل جو برداشتی   

دو روزه به یک روزه بگذاشتی

د شاهنامې په بلې برخې کې راغيل دي:

کتایون خواندی گرامنایه شاه  

دو فرزندش  آمد چو تابنده ماه

یکی  نامور  فرخ اسفندیار   

شد کار  زاری نربده سوار

پشوتن دگر کرد شمشیر زن   

شده نامربدار  لشکر شکن

چنین تا برآمد برمن روزگار   

بیآمد  کتایون  آموزگار

به روم از بزرگاندو مهرت بودند  

که با تاج و گنج و افرس بودند  ۷۸۶:۲

هامی: د گشتاسب لور او د اسفندیار خور وه.

د دې یادونــه د بهمــن پــه داســتان کې 

داسې شوې ده:

یکی  دخرتی بود نامش هامی  

هرنمند وبا دانش و پاک رای  ۳۲:۴

دا مېرمن د خپل پالر د ســلطنت په موده 

کــې د ولیعهدی مقــام ته وټاکل شــوه او ۳۲ 

کاله یې پادشاهي وکړه، چې دا پخپله د دې د 

معرفت او وړتیا روښانه دلیل کېدالی يش، دې 

په خپل سیاست او تدبیر کې ساری نه درلود. 

په هامی چهره آزاد مشــهوره وه چې نقاب یې 

نه اغوسته. د جگړو په میدان کې یې شجاعت 

او زړه ورتیــا نوم درلود. دې مېرمنې رومیانو ته 

څو واره په جگړو کې ماتې ورکړې وې.

هامی آمد  و تاج بر رس نهاد  

یکی راه و آیین دیگر نهاد

سپه  را  همه  رس برس بار داد 

دِر  گنج بگشاد و دینار داد

به گیتی بجز داد و نیکی نخواست  

جهان را رسارس همی داشت راست

جهان شده ایمن از داد او  

بکشور  نبودی بجز از یاد او

که این تاج و این تخت فرخنده باد  

دل بد سگاالن ما کنده باد ۸۰۳:۱

گردیــه: د بهــرام چوبینه خــور او دخــرسو پرویز 

مېرمن وه.

کلــه چــې گردیې لــه گســتهم رسه واده 

وکــړ، دا کار د خــرسو خوښ نه شــو. له خپلو 

مهرتانو او مرشانوڅخه یــې یومجلس جوړ کړ 

چې گردوی، هــامن او نور هم پکې ؤ. په دې 

موضوع یې ډېــرې خربې اترې وکړې، په پای 

کــې یې یوه چاره وســنجوله چــې خرسو دې 

گردیې ته یو لیک واســتوی او په هغه کې دې 

له خپل شــان او شــوکت رسه خپله مینه ورته 

څرگنده کړي. دا داســتان په شــاهنامې کې 

داسې راوړل شوی دی: ۱۰:۵

چنین  تا  برآمد بر این چند گاه   

زگستهم  پر  درد شد جان شاه

برآشفت روزی، به گردوی گفت   

که گستهم با گردیه گشت جفت

همی گفت از این گونه تاتیره گشت  

ز دیدار چشم یالن خیره گشت

هامن نیز گردوی و خرسو به هم  

همی گفت هر گونه از بیش و کم

کنون چاره ای هست نزدیک من   

مگوی این سخن بِر انجمن
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برآید  به  کام تو این کار زود   

بر  این، بیش وکمرت نباید فزود

سوی گردیه نامه باید نوشت  

چو جوی پر از می به باغ بهشت

چو  بشنید خرسو بدان شادگشت  

همه  رنج ها بر دلش باد گشت

یکی  نامه  بنوشت چون بوستان  

گل بوستان چو رخ دوستان

نگینی برو  نام پرویز شاه  

نهادند بر  مهر مشک سیاه

نهاد آن خط خرسو اندر میان  

بپېچید بر نامه بر پرنیان

ازو گردیه  شد، چو خرم بهار  

همه رخ پر از بوی و رنگ نگار

چو  آن شیر زن، نامه شاه دید  

تو  گفتی بروی  زمین، ماه دید

یکی نامه  بنوشت نزدیک شاه  

ز بد  خواه و از مردم نیکخواه

چو  آن نامه نزدیک خرسو رسید  

از آن زن ورا شادی نو رسید

گرامنایه زن را به درگاه خواند  

به نامه ورا افرس ماه خواند

نگه  کرد  خرسو بدان زاد رسو  

به  رخ چون بهار وبه رفنت تذرو

به رخسار روز وبه گیسو چو شب  

همی ُدر بارد توگفتی زلب

دشاهنامې په بلې برخې کې راغيل دی:

کله چې بهرام چوبینه د قلون په الس وژل 

کیږي، خاقان د بهرام له خور ) گردیې ( څخه 

د یوه لیک په واسطه داسې یادونه کوي:

سوی  گردیه نامه بود  جدا  

که ای  پاک دامن زن پارسا

همت  راستی  و همت مردمی  

رسشتت فزونی و دور از کمی ۱۰:۵:۲

ز پاکی و از پارسایی این زن  

که هم غمگسار است و هم رای زن

به رخساره روز و به گیسو، چو شب  

همی  ُدر بارد  تو گفتی  زلب ۱۰۱:۴

رودابــه: د کابل د پاچا مهــراب کابيل لور، د زال 

میرمن او د رستم مور وه.

کلــه چــې مهــراب، د رودابــې پــالر، دا 

احســاس کړه چې زال غواړي له رودابې رسه 

واده وکړي، ډېر خفه او غمجن شــو، نو داسې 

یی وویل:

مرا گفت  چون دخرت آمد پدید  

ببایستش اندر  زمان  رسبرید

څه مــوده وروســته ســیندخت د رودابې 

مور په خپل ذکاوت او با تدبیره سیاســت رسه 

خپــل خاونــد رايض او په دې پــوه کړ چې له 

هوښیارۍ څخه کار واخيل.

برو گفت سیندخت که این داستان  

بروی دگر برنهد  راستان

چگونه  توان کرد از تو نهان  

چنین  راز و این کارهای گران

چنان دان که رودابه را پورسام  

نهانی نهادست هرگونه دام

همی داد مش پند و سودی نکرد  

دلش  خیره بینم دو رخسار زرد

به سیندخت مهراب بسپرد گوش  

دلې پر زکینه، رسی پر زجوش

تنش  لرزان  و رخ ، الجورد 

پر از خون جگر، لب پر از باد رسد

به  سیندخت  فرمود پس نامدار 

که رودابه  را خیز نزد من آر

برتسید سیندخت از آن شیر مرد 

که رودابه را اندر آرد به گرد

بدو گفت  پیامنت خواهم نخست 

که اورا سپاری به من تندرست

زبان  داد سیندخت را نامجوی  

که رودابه را بر نیارد به روی

د شاهنامې په یوې بلې برخې کې راغيل 

دی:

کله چې رســتم له خپل قوي لښکر رسه د 

کابل څخه زابل ته د تگ نیت وکړ او په الر کې 

د شــغاد د تزویر او مکارۍ په دام کې ونښتل. 

پــه پای کې زواره او تهمنت دواړه په خاشــاکو 

پوښل شــوې څاه کې ولوېدل او مړه شول، د 

دې دواړو پــه ماتــم کې شــاهنامې د رودابې 

حال داسې بیانوي:

چنین  گفت  روزی رودابه به زال  

که  از داغ وسوک  تهمنت بنال

هامنا  که  تا هست گیتی  فروز  

از این تیره تر،کس ندید است روز

بدو گفت  زال، ای زن کم خرد 

غم ناچریدن بدین بگذرد

برآشفت  رودابه سوگند خورد  

که هرگز نیابد تنم خواب وخورد

زخوردن یک هفته تن بازداشت  

که با جان رستم به دل راز داشت

زناخوردنش چشم تاریک شد  

تن نازکش، نیز باریک شد

رِسهفته را زو خرد دور شد  

ز بیچارگی مامتش  سور شد

بیامد ببستان به هنگام  خواب  

یکی مرده ماری بدید اندر آب

بزد  دست و بگرفت پیچان رسش 

همی خواست کزمار سازد خورش

پرستنده از دست رودابه، مار 

ربود و  گرفتندش اندر کنار

کشیدند از جای  ناپاک دست  

بایوانش بردند  و جای نشست

چوباز  آمدش هوش،  با زال کفت: 

که گفتار تو باخرد بود جفت

برفت او  و ما از پس او رویم  

بداِد جهان  آفرین بگرویم  ۷۹۵:۱

ناهید: د مقدونیه پاچا )فلیپ( لور، د دارا میرمن 

او د سکندر مور وه.

کله چې فیلقــوس د روم پاچــا په مهراب 

کابيل بانــدې یرغل وکړ، او بری یی وموند، نو 

وروسته فیلقوس له مهراب کابيل څخه د ده د 

لور داسې غوښتنه وکړه:

فرستاده  ای آمد از  فیلقوس

خردمند و  بیدار وبا نعم و بوس

چو  بشنید  آزاده گانرا  بخواند  

همه داستان پیش ایشان براند

همه  مهرتان  خواندند  آفرین  

که ای شاه بینا دل و پاک دین

یکی دخرتی  دارد این نامدار 

به باالی رسو و به رخ، چون بهار

فرستادهء روم را خواند  شاه  

بگفت آنچه بشنید از آن نیکخواه

بدو  گفت  َرو پیش قیرص بگوی  

اگر جست خواهی همی آب روی

پس پرده ء تو  یکی دخرت است  

که  بر  تارک بانوان افرس است

نگاری که ناهید خوانی ورا  

بر اورنگ  زرین بنشانی ورا

برِمن فرستیش  با باژ روم  

چو خواهی که بی رنج مانی به بوم

فرستاده  بشنید و آمد چو باد  

به قیرص بر، آن گفته را کرد یاد

بدان شاد  شد  فیلقوس و سپاه 

که داماد باشد مر اورا چو شاه ۹۴۳:۲

فرانــک: د برزین لور، د آبتین میرمن او د فریدون 

مور وه.

ضحاک یوه شپه په خپل شاهي ایوان کې 

خوب ولید چې درې تنه غښــتيل کســان په 

ډېر هیبت رسه پــر ده حمله کوي او د دماوند 

ترغرونو پورې یې ورپسې اخيل. له خوب څخه 

په ډېر بد حالت، ویرې او لړزې راویښــیږي او 

خپل خوب خپلې مېرمنې ته وایي:

ســبا ته د دربار موبدان راغواړي او ستورو 

پېژندونکــو ته له هر ملک څخــه بلنه ورکوي. 
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معربان او ستوري پیژندونکي درې ورځې پرله 

پسې مهلت غواړي، غونډې جوړوي او له ډاره 

رښتیا ویالی نه يش. په څلورمه ورځ یو تن یې 

ضحاک ته داسې وایي:

کس را بود  زین سپس تخت تو  

بخاک اندرآرد رسد بخت تو

کجا نام  او  فریدون بود  

زمین را سپهری هامیون بود

چو او  زاید  ز مادر پر هرن 

بسان درختی  شود بارور

زند بر رست گُرزهء گاو  

سار بگیرد زار  و ببندت خوار

ضحــاک تــه د دې خــربو په اورېــدو رسه 

دنیــا تیاره کیــږي او له هوشــه ځي. ضحاک 

وروســته له دې د فریدون لپاره خــوب او آرام 

له الســه ورکوي ترڅو د ســتورو پیژندونکو په 

قول دا ماشــوم )فریدون( دنيــا ته رايش. کله 

چــې فریدون دنیا ته راځــي او مور یې هغه د 

ضحاک لــه ډاره یوې ډېرې لرې ســیمې کې 

یوه دهقان ته ســپاري. شاهنامه په دې هکله 

داسې راوړي:

فریدون  که بوده پدرش آبتین  

شده  تنگ  بر آبتین بر، زمین

گریزان و از خویشنت گشته سیر  

بر آویخت ناگاه برکام شیر

گرفتند و  بردند بسته چو یوز  

برو بر رس آورد ضحاک روز

خردمند  مام  فریدون چو دید  

که بر جفت او برچنان بد رسید

فرانک  بدش نام و فرخنده بود  

مبهر فریدون  دل آگنده بود

پر  از داغ دل خسته روزگار  

همی رفت پویان بدان مرغزار

به پیش نگهبان آن مرغزار  

خروشید  و بارید خون برکنار

بدو  گفت کین کودک شیرخوار  

زمن روزگاری  بزنهار دار

پدر  وارش  از مادر اندر پذیر  

وزین  گاو نغزش بپرور بشیر

پرستنده  بیشه  و گاو  نغز  

چنین داد پاسخ بدان پاک مغز

که  چون بنده در پیش فرزند تو  

بباشم پرستندهء پند  تو  ۳۱:۱

څه موده وروسته ضحاک دخپلو موبدانو په 

وسیله د دهقان له کور او د فریدون له ساتنې 

څخه خربیږي هلته ورځي او دهقان وژين.

د فریدون مور فرانک چې یوه هوښــیاره او 

دور اندیشــه ښــخه وه او پــه دې پوهېده چې 

ضحــاک به هرومرو د دې له زوی فریدون او د 

هغه ســاتونکي دهقان څخه خربیږي، نو هغه 

یې له دهقان څخه واخیســت او د الربز د غرو 

لوړو څوکو ته یې یووړ او د ضحاک له ســرتگو 

یې لرې او پټ وساته.

جریره: د پیران ویســه لور، د سیاوش مېرمن او د 

فرود مور وه.

سیاوش یکی روز وپیران به هم   

نشستند  و گفتند هربیش وکم

بدوگفت پیران کزین بوم وبر  

چنانی که باشد کسی برگذر

پس پرده من چهار اند خرد   

چو باید تورا بنده باید شمرد

از ایشان جریره است مهرت به سال  

که از خوبرویان ندارد هامل

اگر رای باشد تورا بنده است  

به پیش تو اندر پرستنده است

سیاوش بدو  گفت: دارم سپاس  

مرا همچو فرزند خود می شناس

زخوبان جریره مرا در خور است  

که پیوندم از جان و دل بهرت است

سپاسی نهادی ازین، بررسم   

که  تا زنده ام حق آن نسپرم

چو  پیران زپیش سیاوش برفت   

به  نزدیک گلشهر تازید تفت

بدو گفت کار جریره بساز  

به فَّر سیاوخش گردن فراز

بیاورد گلشهر دخرتش را  

نهاد از بر تارک افرسش را

بیاراست اورا چو خرم بهار   

فرستاد نزدیکی شهریار

د شــاهنامې پــه یــوې بلې برخــې کې د 

جریــرې داســې یادونــه شــوې ده چې خپل 

اتــل زوی فرود ته به یې پــه جنگي چارو کې 

الرښوونه کوله، حال کې:

جریره زنې بود مام فرود   

زبهر سیاوش دلش پر ز دود

برِمادر آمد  فرود جوان  

بدو گفت کای مام روشن روان

از ایران سپاه آمد وپیل وکوس  

به پیش سپه در، رس افراز طوس

چه گویي چه باید کنون ساخنت  

نباید که  آرد یکی تاخنت

جریره  بدو گفت کای درمساز  

بدین روز هرگز مبادت نیاز

به ایران برادرت  شاه نوست   

جهاندار  وبیدار کیخرسوست

ترانیک داند  بنام گوهر   

زهم خون وز مهر یک پدر  ۳۳۴:۲

فرنگیس: د افراســیاب لور، د ســیاوش مېرمن او 

کیخرسو مور وه.

سیاوخش را  دل پرآزرم شد  

زپیران رخ او پر از رشم شد

بدو گفت او هرچه خواهی بساز   

تو دانی که از تو مرا نیست راز

چو بشنید پیران سوی خانه رفت   

دل وجان ببست اندر آن کار تفت

دِر خانه ی جامه نابرید  

په گلشهر  بسپرد  پیران کلید

که او  بود کد بانوی پهلوان  

ستوده  زنی بود و روشن روان

به گنج اندرون آنچه بود نامدار  

گزیدند  زربفت چینی  هزار

بیاورد بانو زبهر  نثار  

ز دینار با خویشنت ده هزار

به نزد فرنگیس بردند چیز   

زبان  ها پر از آفرین بود نیز

بدادند دخرت  به آیین خویش   

چنان، چون بود در خور دین خویش

پیامی  فرستاد پیران چو دود  

به گلشهر تازی فرنگیس زود

شود تا رساند سوی شاهزاد  

بگفت آن زمان با فرنگیس شاد

بیامد فرنگیس، چون ماه نو  

به نزدیک آن تاجور شاه نو ۳۳۷:۲

ســودابه : د هامــاوران د پاچــا لــور او د کاووس 

میرمن وه.

نخستین سپهدار  هاماوران   

بفگند شمشیر  وگرز گران

به پیامن که ازشهر هاماوران   

سپهر دهد ساو وباژ گران

ز اسپ و سیلح وزتخت وکاله  

فرستد بنزدیک کاووس شاه

چو این  داده باشد برو بگذرد  

سپاهش برو بوم او نسپرد

از  آن پس  بکاووس گوینده گفت  

که او دخرتی دارد اندر نهفت

که از رسو، باالش زیباترست  

زمشک سیه بر رسش افرسست

نشاید که باشد بجز جفت شاه  

چه  نیکو بود شاه را جفت ماه

بشد مرد بیدار روشن روان  

بنزدیک ساالر  هاماوران

زبان کرد  گویا ودل کرد گرم  

بیا  راست لب را به گفتار نرم
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غمی  شد و سودابه را پیش خواند 

زکاووس  با او سخن ها براند

چه گویی تو اکنون هوای تو چیست؟  

بدین  کار بیدار رای تو چیست؟

بدو  گفت سودابه، زین چاره نیست  

ازو بهرت امروز غمخواره نیست

کله چې هاماوران پاچا په دې وپوهېد چې 

سودابه هم زړې ده، نو الس په کار شو او خپل 

ایلچي یې راوغوښــت او د خپــل دین او آیین 

په اســاس یې په یوې هفتې کې د مهرتانو او 

کارپوهانو په الس کار جوړ کړ. په زرها و اوښان 

او آســونه یې له دیبا او دینار څخه بارکړي او د 

کاووس دربار ته راولېږل شــاهنامه په دې اړه 

داسې وایي:

یکی  لشکر آراسته، چون بهشت 

تو گفتی که روی زمین، الله ِکشت

چو  آمد به نزدیک کاوس شاه  

دل آرام با زیب و با َفر و جاه

دو  یاقوت خندان دو نرگس دژم  

ستون  دو ابرو چو سیمین قلم

نگه کرد کاووس وخیره ماند 

به سودابه برنام یزدان بخواند

یکی انجمن ساخت از بخردان 

زبیدار  دل پیر رسموبدان

سزا  دید سودابه را جفت خویش  

ببستند  عهدی  بر آیین و کیش  ۱۷۱:۱

روشنک: د دارا لور او د سکندر میرمن وه.

بفرمود، تا  پیش او  شد دبیر  

قلم  خواست رومي و چینی حریر

نویسنده  از کلک، چون خامه کرد  

سوی مادر روشنک نامه کرد

چو جفت ترا روز برگشته شد  

بدست یکی بنده برکشته شد

بر  آیین شاهان  کفن ساختم 

ورا زین جهان تیز پرداختم

نیابد  کسی  چاره از چنگ مرگ 

چو باد خزان است و ما، همچو برگ

جهان  یکرس اکنون پیش شامست  

براندازد  دارا فراوان گواست

که او روشنک را مبن داد و گفت 

که، چون او بباید ترا در نهفت

دل خویش  را پر مدارا کنید  

مرا در جهان نام دارا کنید

سوی روشنک همچنین نامه یی  

زشاه جهاندار  خود کامه یی

چو آیی شبستان ومشکوی من  

ببینی توباشی  جهانجوی من

رس بانوانی وزیبایی تاج 

فروزندهءباره و تخت عاج

مر  آن نامه راخوب پاسخ نوشت 

سخن های بامغز وفُرخ نوشت

بجای شاهنشاه  مارا تویی  

چه خورشید شد، ماه مارا تویی

دگر آنک از روشنک یاد کرد  

دل ما بدان آرزو شاد کرد

پرستنده تست ما بنده ایم  

بفرمان  ورایت رسافگنده ایم

چو رومی  بنزد سکندر رسید 

همه  یاد کرد آنچه دید و شنید

سکندر زگفتار او گشت شاد 

باآرام تاج کسبی بر رس نهاد

د شاهنامې په یوې بلې برخې کې راغيل 

دي:

ز دیوان پرستنده گان خواستند 

چهل مهد زرین بیاراستند

یکی مهد باچرت وبا خاد مان 

نشست  اندرو روشنک شاد مان

ز کاخ  دالرای  تانیم راه  

درم بود ودینار واسپ وسپاه

چو ماه اندر آمد به مشکوی شاه  

سکندر بدو کرد چندی نگاه

برآن بزر باال وآن خوب چهر  

توگفتی خرد پروریدش مبهر  ۸۳۰:۱

شیرین او مریم: د خرسو میرمنې او مریم د قیرص 

د پاچا لور وه.

)شیرین د فردويس په شاهنامه کې منفي 

څهره ښودل شــوې ده، خو د نظامي گنجوي 

په خمسه او ځینو نورو داستانانو کې د خپلې 

ټولــې خوږلنــې مینې رسه ســپیڅلې او پاک 

ملنه څېره گڼل شوې ده. په ډېرو داستانانونو 

کې یوه بزرگــواره، وفــاداره، هرنپوهه او خپل 

ټولنیــز مقام او موقعیت تــه پابنده او د خپلې 

کورنۍ د درناوي ســاتونکې ښــځه بلل شوې 

ده.( ۵۰۶:۳

په شــاهنامه کې د شــیرین یادونه داسې 

شوې ده:

چو آگاهې  آمدزخرسو براه   

بنزد بزرگان ونزد  سپاه

که شیرین به مشکوی خرسو شدست   

کهن بود کار جهان نوشدست

همه شهر زان کار غمگین شدند   

پر اندیشه ودرد  ونفرین شدند

نرفتند نزدیک  خرسو سه روز  

چهارم چو بفروخت گیتی فروز

فرستاد خرسو  مهان را بخواند  

بگاه وگرامنایگان برنشاند

بدیشان چنین گفت کاین روز چند  

ندیدم  شام را شدم مستمند

بیازردم  از  بهر  آزار تان  

پر اندیشه  گشتم زتیامرتان ۱۳۴۶:۱

وروســته تر ډېــرو خربو، لــه موبدانو څخه 

یــو تن دریږي او خرسو ته وایي: ســتا له پاک 

گوهر څخه موږ دا طمع نه درلوده چې ته دې 

په خپل مشکوی کې شیرین ته آفرین ووايې، 

وروســته د اعرتاض په ډول یو یو پاڅېد او ټول 

والړل. بلــه ورځ موبدان له الزمــو آدابو رسه د 

خرسو مجلس ته راغلل او له بوینې وینې ډک 

یو جام یــې هم له ځان رسه راوړ او د خلکو په 

منځ کې یې کېښود. ټولو یو بل او بیا خرسو ته 

وکتل، خرسو وپوښتل: چې دا بوینه وینه د چا 

ده؟ او د څه لپاره مو دلته راوړې ده؟

موبد وویل: چې دا د دښــمن کثیفه وینه 

ده، تشت یې الس په الس وگرځاوه او هریوه به 

ورڅخه مخ آړاوه، بیا یې تشت تش او پاک کړاو 

د میو او مشک و گالب څخه یې ډک کړ چې د 

ملر په شان وځلېده. موبد ورته وویل:

زشیرین بدان تشت ُبد رهنمون  

که آغاز، چون بود و فرجام چون

مبوبد چنین گفت خرسو که تشت  

هامنا بر این گر دگرگونه گشت

چنین گفت خرسو که شیرین به شهر  

چنان بد که آن بی منش تشت زهر

کنون تشت می شد مبشکوی ما 

برین  گونه پر بو شد از بوی ما

از  آن پس فزون شد بزرگی شاه  

که خورشید شد آن،کجا بود ماه ۱۳۴۶:۱

همدارنگه: د مریم یادونه هم دلته داســې 

شوې ده:

زمریم همی  بود شیرین به درد  

همیشه زرشکش دو رخساره زرد

بفرجام  شیرین ورا زهر داد  

شد  آن نامور دخت قیرص نژاد

چوسالې برآمد که مریم مبرد 

شبستان زرین به شیرین سپرد ۱۲:۵

شهرنواز او درنواز: د جمشید لورگانې او د ضحاک 

میرمنې وې.

چو  ضحاک بر تخت شد شهریار  

برو سالیان انجمن شد هزار

رسارس زمانه  بدوگشت باز   

برآمد  برین روزگار دراز

نهان گشت آیین فرزانه گان   
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پراگنده  شد  کام دیوانه گان

شده بربدی دست دیوان دراز  

زینکی نبودی سخن، جز به راز

دو  پاکیزه از خانه یی جمشید  

برون آوریدند لرزان چوبید

که جمشید  را هردو دخرت ُبدند  

رسبانوان را چو افرس بدند

زپوشیده رویان  یکی شهرناز  

دگر ماهروی  به نام ارنواز

به ایوان ضحاک بردند شان  

بدان اژدها فش سپردند شان

بپروردشان از ره بدخویی  

بیاموختشان کژی وجادویی

ندانست خود جز بدآموخنت  

جز از کشنت وغارت وسوخنت

چنان ُبد که هرشب دومرد جوان  

چه  کهرت چه از تخمه پهلوان

خورشگر بربدی به ایوان شاه  

وزو ساختی راه درمان شاه

بکشتی و مغزش بپرداختی  

مرآن اژدها را خورش ساختی ۵۱:۲

مهناز: د جمشید مېرمن وه.

کله چې مهناز خربه شــوه چــې مېړه یې 

جمشید په هندوســتان کې د ضحاک له خوا 

ووژل شــو، نو دومره یې د خپــل مېړه په ماتم 

کې وژړل او خاورې یې په رسباد کړې چې په 

خــاص او عام کې یې نوم پاتې شــو او په پای 

کې یــې له ډېره غمه زهر وخــوړل او ځان یې 

وواژه.

په شاهنامه کې داسې راغيل دي: 

باسی روز بی خواب وخور زیستی 

زمانی نبودی که نگریستی

رسانجام  هم خویشنت را به زهر 

بکشت از پی جفت بیداد بهر ؟:۴

تاجــور: په شــاهنامه کې د تاجور یادونه داســې 

راغلې ده:

جو انداز بنوشت فرخ دبیر  

بیاورد  وبنهاد  پیش وزیر

جهان دار برزد یکی باد رسد  

پس آن لعل رخسارگان کرد زرد

چو رنگین رخ تاجور تیره شد  

از آن درد بهرام، دل  خیره شد

چهل روز ُبد سوگوار و نژند  

پر از گرد  وبیکار تخت بلند

چنین  بود تا بود گردان سپهر  

گهې پر ز درد و گهی پر ز مهر

چو شد پادشاهی برسال بیست  

یکی کم برو  زنده گانی گریست

شد آن تاجورشاه باخاک جفت  

زخرم جهان دخمه بودش نهفت

جهان را چنین است آیین وساز  

ندارد مبرگ از کسی چنگ باز  ۹۳۱:۱

مشک، سیســنک، نار او سوســنک: د بهرام گور 

میرمنې.

یکی آسیا دید در پیش ده   

نشسته  پراگنده مردان مه

وزان سوی آتش، همه دخرتان   

یکی جشنگه ساخته برکران

همی  چامه رزم خرسو زدند  

وزان جایگه، هر  زمان نو زدند

همه ماهروی و همه جعد موی  

همه جامه گوهر، همه مشک بوی

جهاندار کاواز  ایشان شنید  

عنان را بپیچید وزان سوکشید

چو آمد به نزدیکی دخرتان  

نگه کرد جای از کران تا کران

همه دشت یکرس پر از ماه دید  

بشهر  آمدن راه کوتاه دید

از آن دخرتان آنک ُبد نامدار  

برون آمدند از میانه، چهار

یکی مشک نام ودگر سیسنک  

یکی  نام  نار و دگر سوسنک

بشاه رفتند با دست بند  

برخ چون بهار وبه باال بلند

یکی چامه  گفتد بهرام را  

شهنشاه با دانش و نام را

زهرچار پرسید بهرام گور  

گزینشان  بدلش اندر افتاد شور

که ای گلرخان، دخرتان که آید؟   

وزین آتش افروخنت برچه آید؟ ۹۸۸:۱

فغستان: دهند د پاچا لوراو د سکندر مېرمن وه.

فغستان، چو آید به مشکوی شاه  

یکی تاج بررس زمشک سیاه

به  سان زرِه بر گل ارغوان  

برافگنده ُبد ماهرخ گیسوان

چو رسوسهی بر رسش گرد ماه  

نشایست کردن بدو در نگاه

دو ابرو کامن  دونرگس دژم  

رس زلف را تاب داده به خم

دوچشمش، چو دونرگس اندر بهشت 

تو گفتی: که از ناز دارد رسشت

سکندر نگه کرد باالی اوی 

هامن موی و روی ورساپای اوی

همی گفت  کاینت چراغ جهان 

همی آفرین خواند اندر نهان

بدان داد  گر  کو سپهر آفرید  

بدین گونه باال و چهر آفرید

برو ریخت دینار چندان زگنج  

که شد ماه را راه رفنت به رنج ۸۳۷:۱

پوران دخت و آرزم دخت: دخرسو پرویز خویندې 

وې.

 شاهنامې د دوی په اړه لیکي:

یکی دخرتی  بود پوران بنام  

چو زن شاه شد کارها گشت متام

بران تخت شاهی بنشاندند  

بزرگان برو گوهر افشاندند

چنین گفت پس دخت پوران 

که من  نخواهم پراگندن انجمن

کسی را که درویش باشد زگنج   

توانگر  کنم،تا  مناند برنج

مبادا  زگیتی کسی مستند  

که از درد  او برمن آید گزند

زکشور کنم دور بدخواه را  

برآیین شاهان کنم گاه را ۱۳۸۲:۱

د آرزِم دخت په هکله شاهنامې راوړي دي:

یکی  دخت دیگر ُبد آزرم نام  

زتاج بزرگان رسیده بکام

بیامد  بتخت کیان برنشست  

گرفت این جهان جهان را بدست

نخستین  چنین گفت کای بخردان  

جهان گشته وکار کرده ردان

همه  کار بر داد وآیین کنم   

کزین پس همه خشت بالین کنم

هرآنکس که باشه مرا دوستدار  

چنانم مر اورا، چو پروردگار

کسی کو زپیامن من بگذرد  

بپیچد زآیین و راه خرد

بخواری تنش را بر آرم بدار   

زدهقان و تازی و رومی شامر

همی بود  برتخت بر چهار ماه  

به پنجم شکست  اندر آمد بگاه

از آزرم گیتی  بی آرزم  گشت   

پی اخرت رفتنش  نرم گشت

شد او نیز و آن تخت بی شاه ماند  

بکام دل مرد بدخواه ماند

همه کار گردنده چرخ  این ُبَود 

ز پروردهء  خویش پر کین بود ۱۳۸۳:۱

ســپینود: د هند د پاچا لور او د بهرام گور میرمن 

وه.

فرود ماند از آن کاخ شنگل شگفت 
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به می خوردن اندیشه اندر گرفت

که ایران، بهشت است یا بوستان 

همی بوی مشک آید از دوستان

چنین  گفت  با شاه ایران به راز  

که با دخرتم راه دیدار بساز

بفرمود، تا  خاد  مان نامدار 

رسای دگر دید چون نو بهار

چو دخرتش را دید بر تخت عاج  

به رس بر نهاده ز بیجاده تاج

بیآمد پدر  بررسش بوسه داد  

رخسان را به رخسار  او بر نهاد

پدر زار  بگریست از مهر اوی  

هامن بر پدر دخرت  خوبروی

همی دست برسود شنگل بدست  

از آن کاخ و ایوان و جای نشست

سپینود را  گفت  اینست بهشت  

برستی زکاخ بد وجای زشت

هامن هدیه هایی  که آورده بود  

اگر بدره  و تاج و اگر برده بود

بدو داد با  هدیه ی شهریار  

شد آن خرم  دیوان چون نوبهار  ۱۱۸۹:۲

یادونه:

ابوالقاســم فــردويس پــه ۳۲۹ - ۳۳۰ د 

طوس په ښار کې زیږیدلی دی. په ۳۵ کلنۍ 

کې یــې د شــاهنامې پــه ویلو پیل کــړی او 

وروسته تر ۳۵ کلونو یې په ۷۱ کلنۍ کې پای 

ته رسولې ده.

شــاهنامه شــپیته زره )۶۰۰۰۰( بیتونــه 

لري، د فاريس ژبې له ډېرو لوړو او لویو حامسو 

څخه گڼل کیږي. شــاهنامه د اديب او هرني 

ځانگړنو له مخې په نورو اديب آثارو کې ځانته 

ځای او ځانگړی ارزښت لري.

فردوســی پــه ۴۱۱-۴۱۶ ه ق کلونــو کې 

وفات شوی دی.

مأخذونه:
۱- فردوســی ابوالقاسم. شــاهنامه، براساس نسخه 

چاپ مســکو، چاپ هفتم، تهران:پیامن ۱۳۸۸، ص ۳۱

،۱۳۰،۱۷۱،۱۸۷،۷۹۵،۸۰۳،۸۳۰،۸۳۷،۹۳۱،۹۸۸،

.۱۳۴۶،۱۳۸۳

۲- فردوســی ابوالقاسم. شــاهنامه، براساس نسخه 

تهران:ابهــام. ص ۵۱، ۳۳۴، ۳۳۷، ۷۸۶،  مــل،  ژرل 

.۱۱۸۹،۱۵۰۵ ،۹۴۳

۳- آریانا.دایــره املعارف)۱۳۸۹ھــکال دریم ټوک ، 

ث، ذ( دعلومو د اکادیمی، ددایره املعارف ریاســت، ص 

.۵۰۶

۴-طغیان ساکایي.محمدیونس)۱۳۹۵ھ(، فردوسی 

شناســی، ســمنگان، دولتــی مطبعــه، ص ۱۲۵،۱۴۶، 

.۱۵۱ ،۱۴۵

۵- زهیر.عبدالرزاق)۱۳۵۳ھ(کال،درســی نوټونه او 

لکچر نوت، ص ۸ او ۱۲.

۶- د انرتنت پانې.

د کورنۍ د ټولو غړو د ذايت حيثيت او يو ډول او 

غري قابل انتقال حقونو پېژندنه د آزادۍ، عدالت 

او په نړۍ کې د ســولې بنســټ دی. د دې په 

منلو رسه چې يادو حقونو خپله د انسان له ذايت 

حيثيت څخه رسچينه اخستې.

د مدين او سيايس حقونو بني املليل ميثاق 

د برش حقونو په نړيواله اعالميه کې درج شــوي 

ټول حقونه او آزادۍ رانغاړي او د هغې اصولو پر 

حقانيت له تاکيد رسه، په ۵مه ماده کې ليکي: 

»۱. د دې ميثاق هيڅ يو له مقرراتوڅخه بايد 

په داسې ډول تفسري نيش چې د يو دولت، ډلې 

يا فرد لپاره د حق د ايجاد متضمن يش، چې د 

هغې په استناد په دې ميثاق کې د ټولو پېژندل 

شــويو حقونو د پښــو الندې کولو په منظور يا د 

هغې د محدودولــو په پار له هغې زيات چې په 

دې ميثاق کې اټکل شــوي دي فعاليت تررسه 

کړي يا اقدام وکړي.«

»۲. د بــرش لــه هر يــو اســايس حق څخه 

هيــڅ ډول انحراف يا محدوديت چې د قوانينو، 

کنوانســيونونو، آيني ليکونو يا عرف او عاداتو له 

املــه د دې ميثاق د هر لــوري دولت له خوا په 

رسميت پيژندل شــوي يا نافذ او جاري دي، په 

دې بهانه چې ګوندې دې ميثاق دا ډول حقونه 

په رسميت نه دي پيژنديل يا دا چې په کمه کچه 

يې په رسميت پيژنديل، به د منلو وړ نه وي.«

د مدين او سيايس حقونو بني املليل ميثاق 

شــپږ برخې لري. لومړۍ برخه چې د ملتونو د 

خودمختارۍ د حق په رسميت پيژندل رانغاړي، 

عينا د اقتصادي، ټولنيــزو او فرهنګي حقونو د 

بني املليل ميثاق لومړۍ برخې ته ورته ده، چې 

پورته يې يادونه وشوه.

د دې برخــې د مقرراتــو په يــوه برخه کې 

راغيل: »...ټول ملتونه کوالی يش خپلو هدفونو 

ته د رســېدو لپاره په خپلــو طبيعي رسچينو او 

شــتمنيو کې د ګډو ګټــو او بني املليل حقونو 

پر بنســټ له بني املليل اقتصــادي همکارۍ 

څخه راوالړېدونکو الزاماتو کې له اخالل پرته، په 

آزاده توګه هــر ډول ترصف وکړي. په هيڅ مورد 

کې نيش کېدای چې يو ملت د خپل معاش له 

وسايلو محروم يش.«

پــه دوميه برخه کې، د ميثاق لوري دولتونه 

متحد شــوي چې په ميثاق کې پيژندل شــوي 

حقونــه په خپل قلمــرو او د حاکميت تابع ټولو 

افرادو په اړه د نژاد، رنګ، جنس، ژبې، مذهب، 

ســيايس عقيدې، يا بلې عقيدې، ميل ټولنيز 

اصل او منشا، ثروت، نسبت يا بل کوم وضعيت 

له مخې له هــر ډول متايز پرته محرتم وګني او 

تضمني يې کړي. 

د ميثــاق د دوميې مــادې دويم بند ټاکي: 

»د دې ميثــاق هر لــوری دولت ژمن دی چې د 

خپل اســايس قانون له اصولــو او د دې ميثاق 

له مقرراتو رسه سم په دې ميثاق کې د پېژندل 

شــويو حقونو د تنفيذ په منظور چې له وړاندې 

د شــته قوانينو يا نورو تدابــريو له امله د اجرا وړ 

ګرځېديل د قانــون جوړونې په تدابريو نيولو او 

نورو برخو کې اقدامات تررسه کړي.«

دېيمه برخه فردي او ټولنيز حقونه او آزادۍ 

رانغاړي او په هغې کې د ژوند حق، د غالمۍ او 

شکنجې مخنيوی، د محکمې پر وړاندې د دفاع 

حق، د مذهب، عقيدې او بيان د آزادۍ حق، په 

ټاکنو کې د ګډون حق.. ياد شوي دي.

په څلورمه برخه کې د برش حقونو د کمېټې 

تشــکيل )دا مهــال د برش حقونو شــورا( اټکل 

شوی.

په پنځمه برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان 

د منشــور اړوندو مقرراتو په تاکيد رسه، د ملتونو 

لپاره له خپلو طبيعي رسچينو او شتمنيو څخه 

د پوره او آزادانه ګټې اخســتنې حق په رسميت 

پېژندل شوی.

د څلوېښــتمې مــادې له مخــې، د ميثاق 

لوري دولتونه ژمن شــوي دي، د هغو تدابريو په 

اړه چې نيــويل يې دي په ميثاق کې د پېژندل 

شويو حقونو رسه ترتيب ورکوي او له دې حقونو 

د ګټې اخستنې څخه د ترالسه شويو پرمختګونو 

په اړه رپوټ وړاندې کړي. لومړی رپوټ بايد په يو 

کال کې د دې ميثاق د الزم االجرا کېدو له نېټې 

څخه د هــر دولت لپاره وړانــدې يش. له هغې 

وروســته، رپوټ بايد په څــو کلونو کې يو ځل يا 

هر وخت يې چې کمېټه وغواړي، وړاندې يش.

د رپــوټ د ارزونــې پر مهــال د اړوند دولت 

استازي ته بلنه ورکول کيږي چې د رپوټ اړوند 

د توضيــح تر څنګ، مطرح شــویو پوښــتنو ته 

ځــواب ووايي. په هغه صورت کې چې په رپوټ 

کې راغيل اطالعات ناقــص وي، کمېټه د نورو 

اطالعاتو د ترالسه کولو غوښتنه کوي. د ميثاق 

هر غړی دولت، هر کله چې د برش حقونو کمېټه 

غوښتنه وکړي، مکلف دی، چې د ميثاق د موخو 

د پرمــخ بېولــو او په هغې کې د پېژندل شــويو 

حقونو پوره رپوټ کمېټې ته وړاندې کړي.

شپږمه برخه، له ميثاق رسه د يوځای کېدو 

ډول او د هغې د اصالح تقاضا ده.

از صفحه ۴۴
زموږ انساني حقوق او  ...
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زندانیان عقیدتی
زندانی عقیدتی )سیاســی(، به شهروندی 
که بنا بر اندیشه های خود زندانی شده، اطاق 
می شــود. تعقیب، پی گرد، شکنجه و به زندان 
انداختِن افراد جامعه بنا بر داشتِن اندیشه های 
متفاوت )سیاسی( با حاکمان، در اسناِد مختلف 
حقوِق بشــِر بین المللی، به عنــواِن عمل ضد 
حقوِق انســان، تسریع شده اســت. بازداشت 
و زندانــی کــردِن شــخصیت ها و چهره های 
سرشناس، برخاِف حقوق و آزادی های مدنی و 

سیاسی شهروندان است. 
علــل و موارد بازداشــت و نحوه   برخورد با 

زندانیان اندیشه و بیان: 
1-  این نــوع بازداشــت ها وزندانی کردن 
افراد که به ناِم دستگیری های اعام نشده نیز 
عنوان می شوند، بیش تر در جریاِن اعتراضات و 

مخالفت با عملکرد حاکمان صورت می گیرد. 
الف( بازداشت شــونده، به دلیل ارائه نظر و 
مخالفت علیه سیاست جاری و استراتژی دولت 

زندانی می شود. 

ب( بازداشت شــده، به خاطــِر عضویت در 
گروه و یا سازماِن سیاسی زندانی می شود. 

2-  زندانیــاِن سیاســی کــه بر اســاِس 
اندیشه های سیاسی شــان بازداشت می شوند، 
قربانی توطئه ها و بهانه ها قرار می گیرند و علت 
عمدۀ این گونه بازداشــت، مخالفت شخص با 

دولت است. 
۳-  قربانیاِن موارد باال، در برابِر دادگاه های 
غیرعادالنه قرار می گیرند. بازداشت شدگان، از 
دسترسی به اطاعات، وکیل مدافع، کمک های 

حقوقی و دادرسی بی طرفانه، بی بهره اند. 
۴-  زندانیاِن سیاســی، از تأمین شــرایط 
بهداشــتی، غذایی و احتیاجــات فردی مانند: 

پوشاک، کتاب و غیره، اکثراً بی بهره می مانند. 
۵-  این قربانیان، با شکنجه های فیزیکی و 

روحی نیز مواجه می شوند.

عدالــت برای کــودکان، نوجوانان و 
جوانان

نوعی از تأمیِن عدالــت و اجرای محاکمه 

بــرای کــودکان و نوجوانــان را گویند که در 
نتیجۀ آن کودکانی که مرتکب جرمی شده اند، 
امتیازات حقوقی و ارجحیت در تأمین عدالت 
نســبت به بزرگساالن را به دســت می آورند. 
مطابق این سیستم، عدالت به متخلفان قوانین، 
به دید معصومیت نگریســته و معموالً به جای 
مجــازات، آن ها را به مراکــِز تربیت مجدد که 
تحت سرپرســتی امورِ امنیتی هستند، اعزام 
می کنند. سن این گروه، در دولت های مختلف، 
نظر به قوانیِن ملی شان مشخص می شود. مثًا 
در کشــوِر کانادا، سِن 12 برای کودکان و بین 
12 تا 1۸ برای نوجوانان مشــخص شده است. 
در کشــورهایی که این نوع عدالت در سیستِم 
عدلی شان وجود ندارد، کودکان و نوجوانان، با 
بزرگساالن در یک ردیف، حبس می شوند، که 
این عمل، خاِف موازین حقوِق بشِر بین المللی 
و خاف میثاِق جهانی حقوِق کودک شــمرده 
می شود. بر طبق میثاق جهانی حقوق کودک، 
افراد از بدو تولد تا 1۸ سالگی به عنوان کودک 
ادامه در صفحه ۶۰

هرکس حق دارد در هرجا 
که باشد به عنوان یک 

شخص در برابر قانون به 
رسمیت شناخته شود.

همه در برابرِ قانون 
برابرند و حق دارند بدوِن 
هیچ تبعیضی از حمایِت 

یک ساِن قانون بر خوردار 
شوند. همه حق دارند 
در مقابِل هر تبعیضی 

که ناقِض این حق باشد 
و نیز در مقابِل هر نوع 
تحریکی که به منظوِر 

چنان تبعیضی صورت 
گیرد، از حمایت یک ساِن 
قانون برخوردار باشند.

حقوق انسانی ما 
و حقوق بشر
بخش دوازدهم

آزادی عقیده )کوتاه شده(
حمید حمیدی
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این کنوانســیون در 2۰ نوامبــر 29/19۸9 
عقــرب 1۳۶۸مــورد پذیرش مجمــع عمومی 
ســازمان ملل متحد قرار گرفــت. تاکنون 19۳ 
کشور، از جمله افغانستان که در سال 1۳7۳ به 
این کنوانسیون پیوسته است )تمام اعضای ملل 
متحد به جز ایاالت متحده آمریکا و ســومالی( 
این ســند را امضا کرده اند و در 1۴۰ کشور اجرا 
می شــود. به این ترتیب یکی از قابل قبول ترین 

سندهای حقوق بشری محسوب می شود.

مقدمه
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر:

با توجه به اینکه طبق اصول اعام شــده در 
منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق 
انفکاک ناپذیر، مســاوی و منزلت تمام اعضای 
خانواده بشــری زیربنای آزادی، عدالت و صلح 
در جهان است، با در نظر داشتن این که اعضای 
سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به 
حقوق اساسی و مقام و ارزش انسان و عزم خود را 
برای افزایش پیشرفت های اجتماعی و معیارهای 

زندگی بهتر توأم با آزادی های بیشتر،
در آزادی ها پیش تر اعام کرده اند، با تشخیص 

کنوانسیون 
حقوق کودک

این که سازمان ملل در اعامیه جهانی حقوق بشر 
و در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر اعام 
و موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه 
تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، 
عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا 
سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی هایی 
که در آن کنوانسیون ها و اعامیه ها اعام شده، 

دارای حق می باشند،
و نظــر به این که ســازمان ملل در اعامیه 
جهانی حقوق بشــر اعام نموده است که دوران 
کودکی مستلزم مراقبت ها و مساعدت های ویژه 

می باشد، 
با اعتقاد به این که خانــواده به عنوان جزء 
اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه 
تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می بایستی 
از حمایت هــا و مســاعدت های الزمه به نحوی 
برخوردار شــود که بتواند مسئولیت های خود را 

در جامعه ایفا کند،
با تشخیص این که کودک برای رشد کامل 
و متعادل شخصیتی خود می بایستی در محیط 

خانــواده و در فضایی برخوردار از خوشــبختی، 
محبت و تفاهم بزرگ شود،

با توجه به این که کودک می بایست آمادگی 
کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد 
و در ســایه ایده آل هایی که در منشور سازمان 
ملل اعام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، 

آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود،
بــا در نظر داشــتن ایــن که لــزوم انجام 
مراقبت های ویژه از کــودک در اعامیه حقوق 
کودک ژنــو 192۴ بیان شــده، در 2۰ نوامبر 
19۵9 در اعامیه حقوق کودک مجمع عمومی 
به تصویب رسیده، در اعامیه جهانی حقوق بشر 
و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی 
)خصوصــاً در موارد 2۳ و 2۴(، در کنوانســیون 
بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
)خصوصــاً در مــاده 1۰( و در اســناد و احکام 
سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی 
مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده 

است،
با توجه به این که در اعامیه جهانی حقوق 
بشر تصریح شده است، »کودک به خاطر نداشتن 
رشــد کامل فیزیکی و ذهنــی محتاج مراقبت 
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و حمایت هایی از جمله حمایت های مناســب 
حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد«،

با در نظر گرفتن مفاد اعامیه اصول حقوقی و 
اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره 
ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزندخواندگی 
ملی و بین المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان 
ملــل در مورد اجرای عدالت بــرای افراد صغیر 
)قوانین پکن( و اعامیه حمایت از زنان و کودکان 
در مواقع اضطراری و جنگ ها، با تشخیص این که 
در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند 
که تحت شــرایط دشوار زندگی می کنند و این 
گونه کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند، با 
توجه به ارزش های سنتی و فرهنگی هر ملت در 

حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک،
و با عنایت به اهمیت همکاری های بین المللی 
برای بهبود شــرایط زندگی کــودکان در تمام 
کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه، به 

توافقات ذیل نائل شدند:

بخش 1
ماده 1:

از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد 
انسانی زیر سن 1۸ سال است مگر این که طبق 
قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر 

تشخیص داده شود.
ماده 2:

1. کشــورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را 
که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای 
تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن ها زندگی 
می کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، 
رنگ، جنســیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، 
ملیت، جایگاه قومــی  و اجتماعی، دارایی، عدم 
توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و 
یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند 

نمود.
2. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
الزم را جهــت تضمین حمایــت از کودک در 
مقابل تمام اشــکال تبعیض، مجازات بر اساس 
موقعیت، فعالیت ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، 
قیــم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل 

خواهند آورد. 
ماده 3:

1. در تمام اقدامــات مربوط به کودکان که 
توســط مؤسســات رفاه اجتماعی عمومی و یا 
خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی، یا ارگان های 
حقوقی انجام می شــود، منافع کــودک از اّهم 

ماحظات می باشد.
2. کشــورهای طرف کنوانســیون متقبل 
می شــوند که حمایت ها و مراقبت های الزمه را 
برای رفاه کــودکان، با توجه به حقوق و وظایف 
والدین آن ها، قیم و یا ســایر افــرادی که قانوناً 
مسئول آنان هســتند، تضمین کنند و در این 

راســتا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول 
خواهد گردید.

۳. کشــورهای طرف کنوانســیون تضمین 
خواهند نمود که مؤسســات، خدمات و وسایلی 
که مســئول مراقبت و حمایت کودکان هستند 
مطابق با معیارهایی باشــند که توسط مقامات 
ذی صاحیــت خصوصــاً در زمینه های ایمنی، 
بهداشــت، تعداد کارکنان آن مؤسسات و نحوه 

نظارت و بازرسی، تعیین شده است.
ماده 4:

کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات اجرایی 
و قانونی الزم را جهت تحقق حقوق شــناخته 
شده در این کنوانسیون معمول خواهند داشت. 
کشــورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگــی اقداماتی را در 
جهت به کارگیــری حداکثر منابع موجود خود 
و در صــورت لزوم در چارچــوب همکاری های 

بین المللی به عمل خواهند آورد.
ماده 5:

کشــورهای طرف کنوانســیون احترام به 
مســئولیت ها، حقوق و وظایــف والدین و یا در 
صورت قابلیت اطاق، اعضای خانواده بزرگی که 
از طریــق آداب محلی به وجود می آید، قیم و یا 
سایر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند را 
متقبل می شوند و به طریقی که موجب تکامل 
توانایی های کودک شود، راهنمایی و ارشاد الزم 
را جهت اعمال حقوق شــناخته شده کودک در 

این کنوانسیون، به عمل خواهند آورد.
ماده 6:

1. کشــورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی 
هر کودک را برای زندگی به رســمیت خواهند 

شناخت.
2. کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر 
امکانات را برای بقا و پیشــرفت کودک تضمین 

خواهند نمود.
ماده 7:

1. تولد کودک بافاصله پس از به دنیا آمدن 
ثبت می شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، 
کســب تابعیت و در صورت امکان، شناســایی 
والدیــن و قرار گرفتن تحت سرپرســتی آن ها 

برخوردار می باشد.
2. کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را 
مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد 
بین المللی مربوطه در ایــن زمینه، خصوصاً در 
مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آن ها 
آواره محســوب گردد، الزم االجرا تلقی خواهند 

کرد.
ماده 8:

1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک 
بــرای حفظ هویت خــود، از جمله ملیت، نام و 
روابــط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله 

تضمین خواهند کرد.

2. در مواردی که کودک به طور غیرقانونی 
از تمــام یا برخــی از حقوق مربــوط به هویت 
خود محروم شود، کشــورهای عضو حمایت و 
مساعدت های الزم را برای استیفای سریع حقوق 

فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 9:

1. کشــورهای طرف کنوانســیون تضمین 
می نمایند که کودکان علیرغم خواسته شــان از 
والدین خود جدا نشــوند، مگــر در مواردی که 
مقامات ذی صاح مطابق قوانین و مقررات و پس 
از بررسی های قضایی مصمم شوند که این جدایی 
به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن 
است در موارد به خصوصی از قبیل سوءاستفاده و 
یا بی توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا شدن 
والدین از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت 
باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ 

شود.
2. در هــر یک از مراحل دادرســی مربوط 
به پاراگــراف اول ماده 9 باید به تمام طرف های 
ذینفع فرصت داده شــود در مراحل دادرســی 

شرکت کرده و نظرات خود را ابراز کنند.
۳. کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودکی 
را که از یک یا هر دو والدین جدا شده، مبنی بر 
حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین 
به طــور منظم رعایت خواهند نمــود، مگر در 

مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد.
۴. هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت 
از قبیل بازداشــت، زندانی کردن، تبعید، اخراج 
یا مــرگ )از جمله مرگی کــه در حین توقیف 
بودن شخص واقع شــود( یکی یا هر دو والدین 
و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به 
درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا 
یکــی از اعضای خانــواده را در جریان اطاعات 
ضروری در مورد اموال فــرد غایب خانواده قرار 
خواهد داد، مگــر در مواردی که دادن این گونه 
اطاعات مضر به حال کودک باشــد. کشورهای 
طرف کنوانســیون هم چنین تضمین خواهند 
نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی 

برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.
ماده 10:

1. مطابــق بــا تعهدات کشــورهای طرف 
کنوانســیون در پاراگراف 1 ماده 9، در خواست 
کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشــور 
برای به هم پیوســتن مجدد خانواده، از ســوی 
کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی 
انسانی و ســریع برسی خواهند شد. کشورهای 
طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی 
و سریع بررسی خواهد شــد. کشورهای طرف 
کنوانســیون هم چنین تضمین خواهند نمود 
که تسلیم این گونه در خواست ها عواقبی برای 
درخواست کننده و اعضای آن ها در پی نخواهد 

داشت.
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2. کودکــی کــه والدینش در کشــورهای 
جداگانه زندگی می کنند حق دارد گذشــته از 
شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و 
تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین 
منظــور و مطابق با تعهدات مندرج در پاراگراف 
2 ماده 9، کشــورهای طرف کنوانســیون حق 
والدین و کودک برای ترک هر کشــور از جمله 
کشــور ملی خود و ورود به هر کشور دیگری را 
محترم خواهند شــمرد. حق ترک هر کشوری 
فقط مشمول محدودیت هایی است که در قانون 
تصریح شــده و برای حفظ امنیــت ملی، نظم 
عمومی، سامت عمومی یا اخاقیات یا حقوق 
یا آزادی های دیگران یا سایر حقوقی که در این 
کنوانسیون به رسمیت شناخته شده اند، ضروری 

است.
ماده 11:

1. کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را 
در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت 

کودکان )مقیم( خارج معمول خواهند داشت.
2. در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون 
انعقاد توافقنامه های دو جانبه و یا چند جانبه یا 
پذیرش توافقنامه های موجود را تشویق خواهند 

نمود.
ماده 12:

1. کشــورهای طرف کنوانســیون تضمین 
خواهند کرد کودکی که قادر به شــکل دادن به 
عقاید خود می باشــد، بتواند این عقاید را آزادانه 
درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می شود 
ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ 

وی بها داده شود.
2. بدیــن منظــور، خصوصاً بــرای کودک 
فرصت هایی فراهم آورده شــود تا بتواند در هر 
یک از مراحل دادرسی اجرایی و قضایی مربوط 
به وی به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا 
شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات 

اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.
ماده 13:

1. کــودک دارای حــق آزادی ابراز عقیده 
می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت 
و رساندن اطاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه 
به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل 
آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب 

کودک می باشد.
2. اعمــال ایــن حق ممکن اســت منوط 
بــه محدودیت های خاصــی باشــد، ولی این 
محدودیت ها فقط منحصر به مواردی است که 

در قانون تصریح شده و ضرورت دارند.
الفـ  برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران

بـ  بــرای حفاظت از امنیــت ملی یا نظم 
عمومی یا به خاطر سامت عمومی و یا مسائل 

اخاقی.

ماده 14:
1. کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی 
فکر، عقیــده و مذهب را بــرای کودک محترم 

خواهند شمرد.
2. کشــورهای طرف کنوانســیون حقوق و 
وظایف والدین و سایر سرپرستان قانونی کودک 
را دربــاره هدایت کودک در جهت اعمال حقوق 
وی بــه طریقی که باعث اعتای اســتعدادها و 

توانایی های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
۳. آزادی ابراز عقیــده و مذهب فقط طبق 
محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای 
حفظ امنیت، نظم، سامت و اخاقیات عمومی و 
یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران الزم است، 

محدود می شود.
ماده 15:

1. کشــورهای طرف کنوانســیون، حقوق 
کودک را در مورد آزادی تشــکیل اجتماعات و 

مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند.
2. به غیــر از محدودیت هایی که در قانون 
تصریح شــده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی 
یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سامت عمومی 
و اخاقیــات و یا حقــوق و آزادی های دیگران 
ضروری اســت، هیچ محدودیتی در اعمال این 

حقوق وجود ندارد.
ماده 16:

1. در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات 
هیچ کودکی نمی توان خودســرانه یا غیرقانونی 

دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
2. کودک در برابــر این گونه دخالت ها و یا 

هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.
ماده 17:

کشــورهای طرف کنوانســیون به عملکرد 
مهم رســانه های گروهی واقف بوده و دسترسی 
کودک به اطاعات و مطالب از منابع گوناگون و 
بین المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتای 
رفــاه اجتماعی، معنوی یا اخاقی و بهداشــت 
جسمی و روحی وی می شود را تضمین می کنند. 
در این راســتا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل 

خواهند آورد:
الف( تشویق رســانه های گروهی به انتشار 
اطاعات و مطالبی که برای کودک استفاده های 
اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 نیز 

مطابق باشد.
ب( تشویق همکاری های بین المللی در جهت 
تولید، مبادله و انتشار این گونه اطاعات و مطالب 

از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین المللی
ج( تشویق تولید و انتشار کتاب های کودکان

د( تشویق رســانه های گروهی جهت توجه 
خاص بــه احتیاجات مربوط به آمــوزش زبان 
کودکانی که بــه گروه های اقلیت تعلق دارند یا 

بومی هستند.
ه( تشویق توســعه خط مشی های مناسب 

در جهت حمایــت از کودک در برابر اطاعات و 
مطالبی که به ســعادت وی آسیب می رساند با 

توجه به مفاد مواد 1۳ و 1۸.
ماده 18

1. کشــورهای طرف کنوانسیون بیشترین 
تاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن 
این اصل که پدر و مادر کودک مســئولیت های 
مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، 
به عمل خواهنــد آورد. والدین و یا قیم قانونی 
مســئولیت عمده را در مورد رشــد و پیشرفت 
کودک به عهده دارند. اساسی ترین مسئله آنان 

)حفظ( منافع عالیه کودک است.
2. کشــورهای طرف کنوانسیون به منظور 
تضمین و اعتای حقوقی که در این کنوانسیون 
بیان شــده همکاری های الزم را با والدین و قیم 
قانونی در جهت اجرای مسئولیت های شان برای 
تربیت کــودک به عمل خواهنــد آورد و ایجاد 
مؤسسات، تسهیات و خدماتی را برای نگهداری 

کودکان تضمین خواهند کرد.
۳. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
الزم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی 
که دارای والدین شــاغل می باشند، از خدمات و 
تسهیات مربوط به نگهداری کودکان به عمل 

خواهند آورد.
ماده 19:

1. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
قانونــی، اجرایــی، اجتماعی و آموزشــی را در 
جهــت حمایت از کودک در برابر تمام اشــکال 
خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا 
سوءاستفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری 
یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی 
که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا 
هر شــخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند 

آورد.
2. این گونــه اقدامات حمایتــی در موارد 
مقتضی باید شــامل اقدامات مؤثــر برای ایجاد 
برنامه هــای اجتماعی در جهــت فراهم آوردن 
حمایت های الزمه از کودک و کسانی که مسئول 
مراقبت از وی می باشــند و نیز حمایت در برابر 
سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای پیشگیری، 
شناسایی، گزارش دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و 
پی گیری موارد بدرفتاری هایی که قباً ذکر شد 
و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی 

باشد.
ماده 20:

1. کــودک نباید به طور موقت یــا دایم از 
محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشــد 
و بایــد از طــرف دولت تحت مراقبــت و مورد 

مساعدت قرار گیرد.
2. کشــورهای طرف کنوانسیون می بایست 
طبق قوانین ملی خــود مراقبت های جایگزین 
دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند.
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۳. این گونه مراقبت ها شــامل موارد زیادی 
می شــود، از جمله تعیین سرپرست و کفیل در 
قوانین اســامی، فرزندخواندگی و یا در صورت 
لزوم اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت 
از کودکان باشد. به هنگام بررسی راه حل ها باید 
به اســتمرار مطلوب در تربیت کودک، قومیت، 
مذهب، فرهنگ و زبان کودک توجه خاص شود.

ماده 21:
کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به 
رسمیت شــناخته و مجاز می دانند، باید منافع 
عالیه کــودک را در اولویت قرار داده و نکات زیر 

را مراعات کنند.
الف( تضمین این کــه فرزندخواندگی فقط 
از ســوی مقامات ذی صاحی انجام می شود که 
مطابق با قوانین و مقررات الزم االجرا و براساس 
اطاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند 
که فرزندخواندگی بــا توجه به وضعیت وی در 
ارتباط با والدین، خوی شاوندان و قیم قانونی مجاز 
است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق 
را برای فرزندخواندگی براســاس مقررات الزمه 

کسب می کنند.
ب( تضمین این کــه در صورتی که کودک 
را نتوان به روشــی مناسب در کشور خود تحت 
سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در 
سایر کشورها به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
ج( تضمین برخورداری کودکانی که در سایر 
کشورها پذیرفته می شوند از مراقبت ها و حقوقی 
که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل 

حال آنان می شود.
د( اتخاذ تمــام اقدامات الزم جهت تضمین 
این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد 

مربوطه متضمن منافع مالی نباشد.
ه( در صورت لزوم، پیشــبرد اهــداف ماده 
حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات 
دو یا چند جانبه و تاش در این چارچوب برای 
تضمین این که پذیرش کودک در یک کشــور 
دیگر از طریق ارگان ها یا مقامات ذی صاح انجام 

شود.
ماده 22:

1. کشورهای طرف کنوانسیون اقدام الزم را 
جهت تضمین برخــورداری کودکی که خواهان 
پناهندگی اســت و یا پناهنده تلقی می شــود، 
چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، 
مطابــق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی، 
از حمایت ها و مساعدت های بشردوستانه الزم و 
از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر 
اسناد بشردوســتانه یا حقوق بشر مقرر شده و 
کشــورهای فوق الذکر نســبت به آن ها متعهد 

می باشند، به عمل خواهند آورد.
2. بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون 
بنا به صاحدید خود با ســازمان ملل و ســایر 

سازمان های بین المللی یا غیردولتی ذیصاح که 
با سازمان ملل کار می کنند در جهت حمایت و 
مســاعدت از این گونه کودکان و ردیابی والدین 
یا ســایر اعضــای خانواده کــودکان پناهنده و 
برای کســب اطاعات الزم برای به هم پیوستن 
مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در 
صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای 
خانواده نشوند، با کودک همان گونه که در این 
کنوانسیون اظهار شده، درست مانند کودکی که 
به طور موقت یا دائم از محیط خانوادگی به هر 

دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد.
ماده 23:

1. کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند 
کودکی که ذهناً یا جســماً دچار نقص می باشد 
باید در شــرایطی که متضمن منزلت و افزایش 
اتکاء به نفس باشــد و شــرکت فعال کودک در 
جامعه را تســهیل نماید، رشــد یافته و از یک 

زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد.
2. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان 
معلول را برای برخــورداری از مراقبت های ویژه 
به رسمیت می شناســد و ارایه این مراقبت ها را 
بر حسب شــرایط والدین و یا مسئولین کودک 
و منــوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و 
کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق 

و تضمین خواهند کرد.
۳. با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، 
کمک های مقرر شده در پاراگراف 2 این ماده در 
صورت امکان می بایست به طور رایگان و با در نظر 
گرفتن منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک 
انجام گیرد و می بایســت به نحوی برنامه ریزی 
شــود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر 
به آموزش، تعلیــم و تربیت و خدمات مراقبتی 
بهداشــتی، خدمات توانبخشــی، آمادگی برای 
اشــتغال و ایجاد فرصت به روشــی که موجب 
دســتیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و 
پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و 

معنوی وی می شود، داشته باشد.
۴. کشــورهای طرف کنوانســیون در سایه 
همکاری هــای بین المللــی، مبادلــه اطاعات 
الزم را در زمینه مراقبت های بهداشــتی جهت 
پیشگیری و معالجات پزشــکی، روانشناسی و 
توانبخشی کودکان معلول من جمله انتشار و در 
دسترس قرار دادن اطاعات مربوط به روش های 
توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه ای با هدف 
قادر ساختن کشــورهای طرف کنوانسیون به 
پیشبرد توانایی ها و مهارت های خود و گسترش 
تجربیات آنان در این زمینه ها، افزایش خواهند 
داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال 

توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.
ماده 24:

1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را 
جهت برخورداری از باالترین استاندارد بهداشت و 

از تسهیات الزم برای درمان بیماری و توانبخشی 
به رسمیت می شناسند. آنان برای تضمین این که 
هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی 
به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تاش 

خواهند نمود.
2. کشــورهای طرف کنوانسیون موضوع را 
تا اجرای کامل این حــق دنبال خواهند کرد و 
خصوصاً در زمینه های ذیل روش های مناسب را 

اتخاذ خواهند کرد.
الــف( کاهش میزان مــرگ و میر نوزادان و 

کودکان
ب( تضمیــن فراهم نمودن مشــورت های 

پزشکی و مراقبت های بهداشتی اولیه
ج( مبارزه با بیماری ها و سوء تغذیه، از جمله 
در چارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه از طریق 
به کار بســتن تکنولوژی های در دســترس و از 
طریــق فراهم نمودن مــواد غذایی مقوی و آب 
آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی 

محیط زیست.
د( تضمین مراقبت های قبل و پس از زایمان 

مادران
ه( تضمین این که تمام اقشار جامعه خصوصاً 
والدیــن و کودکان از مزایای تغذیه شــیر مادر، 
بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری 
از حوادث اطاع داشــته و به آموزش دسترسی 
داشــته و در زمینه اســتفاده از اطاعات اولیه 
بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.
و( توسعه مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه، 
ارائه راهنماییهای الزم به والدین و آموزش تنظیم 

خانواده و خدمات.
۳. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
الزم و مناســب را برای زدودن روش معالجاتی 
ســنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به 

عمل خواهندآورد.
۴. کشــورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و 
تشویق همکاری های بین المللی برای دستیابی 
تدریجی به تحقق کامل حقوق شــناخته شده 
در کنوانسیون حاضر را متقبل می شوند. در این 
ارتباط، به نیازهای کشــورهای در حال توسعه 

توجه خاصی خواهد شد.
ماده 25:

کشــورهای طرف کنوانسیون حق کودکی 
که توسط مقامات ذی صاح به منظور مراقبت، 
حفاظــت و یا بهداشــت جســمی و روحی به 
خانواده یا مؤسســه ای داده شده است را جهت 
انجام بررســی دوره ای نحوه رفتــار با کودک و 
بررســی دوره درمان ارایه شــده برای کودک و 
تمــام وضعیت های مربوط به نگهداری وی را به 

رسمیت می شناسد.
ماده 26:

1. کشــورهای طــرف کنوانســیون حق 
برخورداری از امنیــت اجتماعی از جمله بیمه 
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اجتماعی را بــرای تمام کودکان به رســمیت 
می شناســند و اقدام الزم را جهت دستیابی به 
تحقق کامل این حق، مطابق با قوانین ملی، به 

عمل خواهند آورد.
2. این مزایا در صورت مقتضی می بایست با 
توجه به منافع و شــرایط کودک و اشخاصی که 
مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هر 
گونه ماحظه دیگری مربوط به کاربرد این مزایا 
در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد.

ماده 27:
1. کشــورهای طرف کنوانسیون حق تمام 
کودکان را نســبت به برخورداری از اســتاندارد 
مناسب زندگی برای توســعه جسمی، ذهنی، 
روحــی، اخاقــی و اجتماعــی به رســمیت 

می شناسند.
2. والدیــن یا ســایر سرپرســتان کودک، 
مســئولیت عمده ای در جهت تضمین شرایط 
زندگی مناســب برای پیشــرفت کــودک در 
چارچوب توانایی ها و امکانات عالی خود به عهده 

دارند.
۳. کشــورهای طرف کنوانسیون، مطابق با 
شــرایط ملی و در چارچوب امکانات خود، اقدام 
ضروری را برای یاری والدین و ســایر اشخاص 
مسئول کودک در جهت اعمال این حق به عمل 
خواهند آورد و در صورت لزوم کمک های مالی 
و برنامه های حمایتی را خصوصاً در مورد تغذیه، 

پوشاک و مسکن فراهم خواهند کرد.
۴. کشــورهای طرف کنوانسیون اقدام الزم 
جهت تضمین پرداخت مخارج کودک از سوی 
والدین و یا ســایر اشخاصی که مسئولیت مالی 
کودک را بــه عهده دارند چــه در داخل و چه 
در خارج از کشــور به عمل خواهنــد آورد. در 
مواردی که شخص مســئول امور مالی کودک 
در کشــوری متفاوت از کشــور کودک زندگی 
می کند، کشــورهای طرف کنوانسیون پذیرش 
موافقتنامه های بین المللی یــا انعقاد این گونه 
موافقت نامه ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات الزم را 

تسریع خواهند نمود.
ماده 28:

1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک 
را نســبت به آمــوزش و پرورش به رســمیت 
می شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق 
و براســاس ایجاد فرصت های مساوی، اقدامات 

ذیل را معمول خواهند داشت:
الف( اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی 

برای همگان
ب( تشــویق توسعه اشکال مختلف آموزش 
متوســطه منجمله آموزش حرفه ای و کلی، در 
دســترس قرار دادن این گونــه آموزش ها برای 
تمام کودکان و اتخاذ اقدامات الزم از قبیل ارائه 
آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی 

در صورت لزوم.

ج( در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای 
همگان براساس توانایی ها و از هر طریق مناسب.

د( در دســترس قــرار دادن اطاعــات و 
راهنمایی های آموزشــی و حرفه ای برای تمام 

کودکان.
ه( اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب 

کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها.
2. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
الزم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در 
مدارس مطابق با حفظ شــئون انسانی کودکان 
بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل 

خواهند آورد.
۳. کشورهای طرف کنوانسیون همکاری های 
بین المللی را در موضوعــات مربوط به آموزش 
و پــرورش، خصوصاً در زمینــه زدودن جهل و 
بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی 
به اطاعــات فنی و علمــی و روش های مدرن 
آموزشــی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این 
ارتباط، به نیازهای کشــورهای در حال توسعه 

توجه خاصی خواهد شد.
ماده 29:

1. کشــورهای طرف کنوانســیون موافقت 
می نماینــد که موارد ذیل باید جــزء آموزش و 

پرورش کودکان باشد.
الف( پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و 

توانایی های ذهنی و جسمی کودکان.
ب( توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی های 

اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل.
ج( توســعه احترام به والدین کودک، هویت 
فرهنگی، زبان و ارزش های ادبی و ملی کشوری 
کــه در آن زندگی می کنــد، و به موطن اصلی 

کودک و به تمدن های متفاوت با تمدن وی.
د( آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی 
مسئوالنه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای برخوردار 
از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی 
بین تمام مردم، گروه های قومی، مذهبی و ملی 

و اشخاص دیگر.
ه( توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.

2. از هیچ یک از بخش های این ماده و ماده 
2۸ نباید چنان تعبیر شود که مخّل آزادی افراد و 
ارگان ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی 
که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف 1 
این ماده و با شرایط ارایه آموزش مطابق با حداقل 
استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می شود، 

تلقی شود.
ماده 30:

در کشورهایی که اقلیت های قومی و مذهبی 
و یا اشخاص بومی زندگی می کنند، کودکی که 
متعلق به این اقلیت ها است باید به همراه سایر 
اعضای گروهش از حــق برخورداری از فرهنگ 
و تعلیــم و انجام اعمال مذهبــی خود و یا زبان 

خویش برخوردار باشد.

ماده 31:
1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را 
برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیت های خاق 
مناســب سن خود و شــرکت آزادانه در حیات 

فرهنگی و هنری به رسمیت می شناسند.
2. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک 
را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری 
محترم شمرده و توسعه می دهند و فراهم نمودن 
فرصت های مناسب جهت شرکت در فعالیت های 
فرهنگــی، هنری خاق و تفریحی را تشــویق 

خواهند نمود.
ماده 32:

1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک 
جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار 
اقتصــادی و انجام هر گونــه کاری که زیان بار 
بوده و یا توقفــی در آموزش وی ایجاد کند و یا 
برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخاقی 
و پیشــرفت اجتماعی کودک مضر باشــد را به 

رسمیت می شناسند.
2. کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات الزم 
قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت 
تضمین اجــرای این ماده به عمل خواهند آورد. 
در این راستا، و با توجه به مواد مربوطه در سایر 
اســناد بین المللی، کشورهای طرف کنوانسیون 
خصوصاً موارد ذیــل را مورد توجه قرار خواهند 

داد:
الف( تعیین حداقل ســن یا حداقل سنین 

برای انجام کار.
ب( تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و 

شرایط کار.
ج( تعییــن مجازات هــا و یا اعمال ســایر 
ضمانت های اجرای مناسب جهت تضمین اجرای 

مؤثر این
ماده 33:

کشــورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
الزم از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، 
آموزشــی را جهت حمایت از کودکان در برابر 
استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک، 
همان گونه کــه در معاهدات بین المللی مربوطه 
تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در 
تولید غیرقانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل 

خواهند آورد.
ماده 34:

کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند 
که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده ها 
و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، 
کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند 
جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل 

می آورند.
الف( تشــویق یا وادار نمودن کودکان برای 

درگیری در هر گونه فعالیت های جنسی.
ب( اســتفاده اســتثماری از کــودکان در 
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فاحشه گری و سایر اعمال غیرقانونی جنسی.
ج( استفاده استثماری از کودکان در اعمال و 

مطالب پُرنوگرافیک.
ماده 35:

کشــورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری 
از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر 

شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.
ماده 36:

کشــورهای طرف کنوانسیون از کودکان در 
برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه های 
رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند 

کرد.
ماده 37:

کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات 
ذیل را متقبل می شوند.

الف( هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر 
رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون 
انســانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد 
بدون امکان بخشــودگی را نمی تــوان در مورد 

کودکان زیر 1۸ سال اعمال کرد.
ب( هیــچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و 
خودســرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و 
یا زندانی کردن یک کودک می بایست مطابق با 
قانون باشــد و به عنوان آخرین راه چاره و برای 

کوتاه ترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج( با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی 
انسان، رفتاری انســانی و توأم با احترام داشت، 
به نحوی که نیازهای به خصوص ســنی وی در 
نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از 
افراد بزرگسال جدا شــوند مگر این که این امر 
مغایر مصالح کودک باشد. کودک جز در شرایط 
استثنایی حق دارد با خانواده خود از طرق نامه و 

ماقات تماس گیرد.
د( هر کــودک زندانی می بایســت از حق 
دسترسی سریع به مشــاوره حقوقی و یا سایر 
مساعدت های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت 
به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه 
یا ســایر مقامات ذیصاح، مستقل و بی طرف و 
تصمیم گیری سریع در این گونه موارد برخوردار 

باشد.
ماده 38:

1. کشــورهای طرف کنوانســیون متقبل 
می شوند به مقررات قانون بین المللی بشر دوستی 
در زمان جنگ های مســلحانه کــه مربوط به 

کودکان می شود احترام بگذارند.
2. کشورهای طرف کنوانسیون هر گونه اقدام 
عملــی را جهت تضمین این کــه افراد کمتر از 
1۵ سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نکنند، 

معمول خواهند داشت.
۳. کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام 
افــراد کمتر از 1۵ ســال در نیروهای مســلح 

خود خودداری خواهندکرد. این کشــورها برای 
استخدام افرادی که باالی 1۵ سال و زیر 1۸ سال 

سن دارند، اولویت را به بزرگ ترها خواهند داد.
۴. کشــورهای طرف کنوانسیون، مطابق با 
تعهدات خود نســبت به قانون بین المللی بشر 
دوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به 
هنگام جنگ های مسلحانه، تمام اقدامات عملی 
را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که 
تحت تأثیر )عواقب( جنگ قرار گرفته اند به عمل 

خواهند آورد.
ماده 39:

کشــورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات 
الزم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و 
سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، 
استثمار، سوءاستفاده، شــکنجه یا سایر اعمال 
خشــونت آمیز، غیرانســانی و تحقیر کننده یا 
جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند 
بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در 
محیطی که موجب سامت، اتکای نفس و احترام 

کودک شود، انجام گیرد.
ماده 40:

1. کشــورهای عضو در مورد کودکان مجرم 
یــا متهم به نقض قانون کیفــری این حق را به 
رسمیت می شناسند که با آنان مطابق با شئونات 
و ارزش کــودک رفتار گردد. ایــن امر موجب 
افزایش احترام کودک نســبت به حقوق بشر و 
آزادی های اساســی دیگران شده، سن کودک را 
در نظر گرفته و با در نظر گرفتن ســن کودک، 
باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه 

و به عهده گرفتن نقشی سازنده می گردد.
2. بدین منظــور و با توجه به مفاد مربوطه 
اسناد بین المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد 

ذیل را تضمین می نمایند:
الف( هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که 
در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین المللی 

منع نشده، متهم یا گناهکار شناخته شود.
ب( هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض 
قانون کیفری شود، حداقل دارای تأمین های زیر 

خواهد بود:
1( بی گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم 

طبق قانون ثابت بشود.
2( اطاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر 
علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم 
قانونی، و )حق( داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر 

کمک ها در تهیه و ارائه الیحه دفاعیه.
۳( روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط 
مقام یا ارگان قضایی بی طرف و مســتقل و طی 
یک دادرســی عادالنه در حضور وکیل یا سایر 
کمک های حقوقی، مگر این که این امر در جهت 
منافع کودک تشخیص داده نشود، خصوصاً با در 
نظر گرفتن ســن، موقعیت و یا والدین و یا قیم 

قانونی کودک.

۴( مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار 
تقصیر و امکان بررســی اظهارات شهود مخالف 
و کسب اجازه برای شــرکت و بررسی اظهارات 

شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵( دسترســی به مقــام یــا ارگان قضایی 
ذیصاح، بی طرف و مستقل باالتر بر طبق قانون 

در صورت مجرم شناخته شدن
• حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی 
که کودک قادر به درک زبان مورد اســتفاده )در 

دادگاه( نباشد.
7( محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام 

مراحل دادرسی.
۳. کشــورهای عضو در جهت افزایش وضع 
قوانین و مقررات و تأسیس مقامات و مؤسساتی 
که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به 
نقض قانون کیفری باشند، تاش خواهند کرد و 

خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف( قایل شدن حداقل سن برای نقض قانون 
کیفری به نحوی که زیر این ســن، کودک فاقد 

مسئولیت کیفری باشد.
ب( در صورت تناسب و تمایل، وضع مقرراتی 
در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل 
به دادرسی های قضایی، به شرطی که حقوق بشر 

و ضمانت های حقوقی کاماً رعایت شود.
۴. تأمین مسائلی از قبیل مقررات نگهداری، 
راهنمایی، نظارت، مشــاوره، تعلیــق مجازات، 
فرزندخواندگــی، تعلیم و تربیــت و برنامه های 
آموزشی حرفه ای و سایر اقدامات دیگر در جهت 
تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه 

و شرایط و جرم ارتکابی آن ها خواهد شد.
ماده 41:

هیچ یک از )مواد( کنوانسیون حاضر، قوانینی 
که در جهــت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بوده 
و جزء موارد زیر می باشــد را تحــت تأثیر قرار 

نمی دهد:
الف( قانون کشور عضو، یا

ب( قانون بین المللی الزم االجرا در آن کشور.
بخش 2

ماده 42:
کشــورهای عضو موظف هســتند اصول و 
مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال 
و به نحوی یکسان به اطاع بزرگساالن و کودکان 

برسانند.
ماده 43:

1. به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو 
در جهت تحقق تعهدات شان در قبال کنوانسیون 
حاضر، می بایســت کمیتــه ای در مورد حقوق 
کودک برای انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، 

تشکیل گردد.
2. کمیته شامل ده کارشناس با موقعیت عالی 
از نظر اخاقی و با صاحیت در زمینه هایی که در 
این کنوانسیون ذکر شــده، خواهد بود. اعضای 
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کمیته توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود 
انتخاب می شوند و با مسئولیت شخصی خودشان 
خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی 
جغرافیایی برابر و نیز سیستم های حقوقی عمده 

توجه خاص خواهد شد.
۳. اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با 
رأی گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب 
می شــوند. هر یک از کشورهای عضو می توانند 

یک نفر از اتباع خود را نامزد کنند.
۴. انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه 
پس از تاریخ به اجرا در آمدن کنوانسیون و پس 
از آن هر 2 سال یکبار انجام خواهد شد. حداقل 
۴ ماه قبل از هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل 
طی نامه ای از کشــورهای عضو خواستار تعیین 
نامزدهای خــود طی 2 ماه می شــود. دبیرکل 
متعاقباً بر حسب الفبا لیستی از اشخاص نامزد 
شــده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده، تهیه 
کرده و آن را به کشــورهای عضو کنوانســیون 

تسلیم خواهد نمود.
۵. انتخابات در اجاس های کشورهای عضو 
که توسط دبیرکل در مقرهای سازمان ملل افتتاح 
می شــود، انجام می گیرد. در آن اجاس ها که با 
حضور دو سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد 
یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین 
آراء و اکثریت مطلــق آرای نمایندگان حاضر و 
رأی دهنده کشــورهای عضو را کسب کرده اند، 

برگزیده می شوند.
۶. اعضای کمیته برای مدت 2 سال انتخاب 
می شــوند. این افراد در صــورت نامزدی مجدد 
حق انتخاب شدن مجدد را دارا می باشند. مدت 
خدمت ۵ تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات 
در پایان 2 سال خاتمه می یابد؛ بافاصله پس از 
اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رییس 
جلسه و از طریق قرعه کشی مشخص خواهد شد.

7. در صورت فوت، اســتعفا و یا اعام عدم 
توانایی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، 
کشوری که این عضو را نامزد کرده به شرط تأیید 
کمیته کارشــناس دیگری را از میان اتباع خود 
برای خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد 

کرد.
۸. کمیته مقررات مربــوط به خود را وضع 

خواهد کرد.
9. کمیته مأموران خود را برای یک دوره 2 

ساله انتخاب خواهد کرد.
1۰. جلســات کمیته به طور عادی در یکی 
از مقرهای ســازمان ملل یا هر محل مناســب 
دیگری که توسط کمیته تعیین می شود، تشکیل 
می گردد. کمیته به طور عادی ســاالنه تشکیل 
جلسه می دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه ای 
با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با 
تأیید مجمع عمومی تعیین شــده و در صورت 

لزوم قابل تغییر خواهد بود.

11. دبیرکل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل 
الزم را بــرای مفید واقع شــدن عمل کردهای 
کمیته، طبق کنوانســیون حاضر فراهم خواهد 

نمود.
12.  با تأیید مجمع عمومی، اعضای کمیته ای 
که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می شود، در 
طی مدت خدمت از محل بودجه سازمان ملل و 
طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می کند، 

حقوق دریافت خواهند کرد.
ماده 44:

1. کشــورهای عضو متقبل می شوند که از 
طریق دبیرکل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد 
اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در 
این کنوانسیون به عمل آورده اند و پیشرفت های 

حاصله را به کمیته تسلیم کنند:
الف( ظرف 2 ســال پس از به اجرا درآمدن 

کنوانسیون در مورد کشور مربوطه
ب( و پس از آن هر ۵ سال یک بار

2. گزارشــاتی که طبق مــاده حاضر تهیه 
می شوند می بایســت عوامل و مشکاتی را که 
احتماالً در ســر راه انجام تعهــدات وجود دارد، 
نشان دهند. این گزارشات هم چنین باید شامل 
اطاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از 

اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه باشد.
۳. کشــوری که یک گزارش اولیه جامع به 
کمیته ارایه کرده است، می تواند از ارایه اطاعات 
سیاســی که قباً طبق پاراگراف 1 )الف( ماده 

حاضر فراهم کرده، خودداری کند.
۴. کمیتــه می توانــد از کشــورهای عضو 
خواهان اطاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای 

کنوانسیون شود.
۵. کمیته هر دو سال یک بار از طریق شورای 
اجتماعــی و اقتصــادی گزارشــاتی را در مورد 
فعالیت های خود به مجمع عمومی ارایه خواهد 

کرد.
۶. کشورهای عضو می بایست گزارشات خود 
را در کشورهای شان به طور گسترده در اختیار 

عموم بگذارند.
ماده 45:

به منظور تسریع در اجرای مؤثر کنوانسیون 
و تشویق همکاری های بین المللی در زمینه های 

مندرج در آن:
الف( سازمان های تخصصی، صندوق کودکان 
ســازمان ملل و ســایر ارگان های آن ســازمان 
می توانند در حوزه اختیارات شان بر اجرای مواد 
این کنوانسیون نظارت کنند. کمیته می تواند بر 
حســب مورد از سازمان های تخصصی، صندوق 
کودکان سازمان ملل و سایر ارگان های ذی صاح 
در زمینه هایی که به اختیارات مربوط می شود، 
جهــت ارایه نظرات تخصصــی در مورد اجرای 
کنوانسیون، دعوت به همکاری کند. کمیته هم 
چنین می تواند از سازمان های تخصصی، صندوق 

کودکان سازمان ملل و سایر ارگان های سازمان 
ملل بخواهــد در مورد اجرای کنوانســیون در 
زمینه هایی که به اختیارات آنان مربوط می شود، 

گزارشاتی را ارائه نمایند.
ب( کمیته می تواند بر جسب مورد گزارشات 
کشورهای عضو را که حاوی درخواست و یا اعام 
نیاز به همکاری و مســاعدت های فنی است به 
ضمیمه نظرات و پیشنهادات خود به سازمان های 
تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر 

ارگان های ذیصاح ارسال دارد.
ج( کمیته می تواند به مجمع عمومی توصیه 
کند که از دبیرکل بخواهد از طرف خود مطالعاتی 
را در مــورد موضوعات ویــژه مربوط به حقوق 

کودکان تقبل نماید.
د( کمیته می تواند براساس اطاعات واصله، 
در اجرای مواد ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون، پیشنهادات 
و نظرات کلی خود را اعام کند. این پیشنهادات 
و نظرات به کشور عضو مربوط ارسال خواهد شد 
و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی 

گزارش خواهد گردید.

بخش 3
ماده 46:

این کنوانسیون در اختیار تمام کشورها جهت 
امضا قرار خواهد گرفت.

ماده 47:
این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد 
تصویب نزد سرمنشی عمومی سازمان ملل باقی 

خواهد ماند.
ماده 48:

تمام کشــورها می توانند بــه عضویت این 
کنوانسیون درآیند، اسناد عضویت نزد سرمنشی 

عمومی سازمان ملل به ودیعه خواهد ماند.
ماده 49:

1. این کنوانســیون ۳۰ روز پــس از تاریخ 
به ودیعه گذاشتن بیســتمین سند تصویب یا 
عضویت، نزد سرمنشی عمومی سازمان ملل قابل 

اجرا خواهد بود.
2. برای هر کشــوری که پــس از به ودیعه 
گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، 
کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت 
آن درآید، این کنوانســیون ۳۰ روز پس از زمان 
به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور 

مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 50:

1. هر یک از کشــورهای عضــو می توانند 
اصاحیــه ای را پیشــنهاد کــرده و آن را برای 
سرمنشی عمومی سازمان ملل نیز ارسال کنند. 
سرمنشی عمومی، اصاحیه پیشنهادی آن را با 
سایر کشورهای عضو در میان می گذارد و از آنان 
در مورد تشــکیل کنفرانس کشورهای عضو به 
منظور بررسی و رأی گیری در مورد پیشنهادات 
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واصله نظرخواهی می کند. در صورتی که ظرف ۴ 
ماه پس از اعام سرمنشی عمومی، حداقل یک 
سوم کشــورهای عضو، موافق با تشکیل چنین 
کنفرانسی باشند، سرمنشی عمومی کنفرانس 
را به کمک ســازمان ملل افتتــاح خواهد کرد. 
اصاحیه ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای 
عضو حاضر در کنفرانس قرار گیرد، جهت تصویب 

به مجمع عمومی فرستاده خواهد شد.
2. هر اصاحیــه ای که مطابق پاراگراف اول 
این ماده تصویب شــود، پس از تصویب مجمع 
عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت 

کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
۳. پــس از به اجرا درآمــدن یک اصاحیه 
فقط کشــورهایی که آن را پذیرفته اند، موظف 
به اجرای آن می باشــند. سایر کشورهای عضو 
هم چنــان موظف به رعایت این کنوانســیون و 
سایر اصاحیه های قبلی که آن ها را پذیرفته اند 

خواهند بود.
ماده 51:

1. سرمنشــی عمومی ســازمان ملل متن 
نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت 
دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد 

گذاشت.
2. نظــرات مغایــر با اهــداف و مقاصد این 

کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.
۳. نظرات را می تــوان در هر زمان از طریق 
اعام به سرمنشی عمومی ســازمان ملل پس 
گرفت. سرمنشی عمومی تمام کشورها را نیز در 
جریان خواهد گذاشت. این اعام از تاریخی که 
به دســت سرمنشی عمومی می رسد، قابل اجرا 

خواهد بود.
ماده 52:

کشورهای عضو می توانند از طریق ارسال یک 
اعان کتبی به دبیرکل از عضویت کنوانســیون 
خارج شــوند. این امر یک ســال پس از تاریخ 
دریافت اعان توســط دبیرکل قابل اجرا خواهد 

بود.
ماده 53:

سرمنشی عمومی ســازمان ملل به عنوان 
امانت دار این کنوانسیون انتخاب شده است.

ماده 54:
نســخه اصلی کنوانســیون حاضر به همراه 
ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی 
و هســپانیایی آن که همگی از اعتبار یکســان 
برخوردار اســت، نزد سرمنشی عمومی سازمان 

ملل به ودیعه گذاشته خواهد شد.
با حضور نمایندگان تام االختیار که از طرف 
دولت های متبوع خود دارای اختیار هستند، این 

کنوانسیون امضا گردید.

بوده که می بایســت با متخلفین در این گروه 
ســنی، به عنوان کودک و منطبــق با حقوق 

کودکان برخورد شود. 

زندان بــه  عنواِن مرکــز آموزش و 
بازگشت دوباره به جامعه

محرومیــت از آزادی باید به عنوان آخرین 
اقداِم ممکن محسوب شود. اگر به پیشینۀ این 
موضوع بپردازیم به این نتیجه می رســیم که 
محاکم، ســعی الزم را در تفاهم میاِن طرفین 
انجام نداده اند. به همین دلیل جرم های کوچک 
ســبِب ازدحاِم زندان ها شــده اســت که باید 
راه های دیگری به جای این دســته از مجازات 

برگزیده شود.
اصِل دوم آن اســت که مدیریت و کیفیِت 
هرگونه حبس باید بازگشِت مجدِد مجرم را در 
جامعۀ آزاد تســهیل کند. از آنجا که اکثریت 
زندانیان از زندان آزاد شــده و بــه جامعه باز 
می گردند، به این پرســش باید پاسخ داد: آیا 
آن ها هنگاِم بازگشــت به جامعه آمادۀ اطاعت 
از قانون هســتند یا اینکه در نتیجۀ ســپری 
کردِن دوراِن حبس در ســایۀ فشارهای روانی 
دوراِن زنــدان قرار دارند؟ اغلب کشــورها در 
مورد اهمیت اصِل بازگشت مجدد مجرمان در 
جامعه توافق دارند؛ ولی متأسفانه نمی گذارند 
این اصل، به اندازۀ کافی، در فعالیت های زندان 
نفوذ کند. زندانی، در چنین وضعیتی، یک فرِد 

تهی از هرگونه آرزومندی به آینده می شود.
نقطــۀ مهِم دیگر آن اســت که زندگی در 
زندان باید تا حد امــکان به جنبه های مثبت 
زندگــی در جامعه نزدیک باشــد؛ بدین معنا 
کــه باید به زندانیاِن فرصت داد تا مســئولیت 
شخصی برعهده بگیرند. در غیِر این صورت، این 
خطِر عمده وجــود دارد که زندانیان به زندان 
عادت کننــد و نتوانند هیچ گونــه توانمندی، 
جهت گزینِش زندگی مســئوالنه، در خود به 

وجود آورند. 
اگر بــه زندانیان فرصتــی جهت گزینش 
زندگی مسئوالنه داده نشــود، آن ها به زندان 
عادت کرده و هنگـام آزادی، با ظرفیـت تقلیـل 

یافتـه، به جامعه بازخواهند گشت. 
در این ارتباط، باید در شــناخت و توسعۀ 
قوای درونی و اســتعدادهای زندانیان اهتمام 
ورزیــد. باید ایــن قابلیت ها را بســیج کرد تا 
زندانیان بیاموزند چگونه برای زندگی شخصی 
خــود، از راه مشــارکت در کار، مطالعـــه و 
مسئولیـت  قبـــوِل  درمانـی،  فعالیت هـــای 
کنند. در غیِر این صورت، از زمانی که آنان در 

زندان سپری می کنند، به نحِو سازنده، استفاده 
نخواهد شد. 

دادرسی و محاکمه   عادالنه
هرکــس حق دارد در تصمیمات مربوط به 
حقوق و تعهدات خود یــا هر اتهاِمی که به او 
وارد می شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی 
منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف 

برخوردار باشد. 
جوهــر این مــاده را دادرســی و محاکمۀ 
عادالنه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتی 
جوامع توسعه یافته از نگاه حقوقی و اقتصادی، 
با مشکِل رعایت این ماده   با اهمیت مواجه اند؛ 
ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولت هایی 
کــه در وضعیــت توســعه و دگرگونی هــای 
حقوقی اند آن را به گونۀ دیگری توجیه کنند. 
بیایید ببینیم دادرســی و محاکمه ی عادالنه 
چیســت؟ در این زمینه، تاش صورت گرفته 
است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی 
به عدالت، نقِش وکیِل مســتقل و حِق انتخاب 

وکیل، دقت بیش تر صورت گیرد.
دادرســی و محاکمه  عادالنــه، در اصول و 
آموزِش حقوق بشــر، جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا 
دادرســی عادالنه، نه تنها به عنــواِن یک حق، 
اهمیت بــزرگ دارد، بلکه کمبــود این حق، 
تمامی حقوِق اساســی انســان را زیر سئوال 
می برد. اگر دولتی نتواند شــرایِط الزم را برای 
محاکمه ی عادالنــه مهیا کند، نمی تواند نقش 
تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی ســازد. 
حقوقدانان با ایــن نظر موافقند، که در رعایت 
محاکمۀ عادالنه، آگاهی عامه از موازیِن قانونی 
و حقوقی می تواند بســیار مفید واقع شــود. با 
توجه به ایــن موضوع قــراردادن هنجارهای 
حقوق بشــری در سیســتِم تعلیم و تربیت و 
آموزِش آن به جوانــان و نوجوانان می تواند از 
جمله اقدامات موثر در این زمینه باشــد. یکی 
از عواملــی که در اجرای عادالنۀ دادرســی در 
محاکم قضایی و تصمیم گیری معقول و عادالنۀ 
نهایی کمک می کند، داشتِن محاکِم تخصصی 
و حقوقدانان و قانون شناسان ورزیده است که 
هــم از لحاظ ملی و هــم از لحاظ بین المللی، 
از اطاعات و تجربه های کافی بهره مند باشند. 
نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ عادالنه را 
در جامعه برقرار می ســازد، هماهنگی سیستِم 
قضایی با نهادهای جامعۀ مدنی اســت که در 

حقیقت وسیلۀ ارتباط با مردم  است.

از صفحه ۵2
حقوق انسانی ما و ...


