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خواننــدگان و مخاطبــان دایمــی مــا مــی داننــد کــه اولیــن نســخۀ مجلــۀ څارنــوال در
ســال  1374خورشــیدی بــه چــاپ رســیده اســت .آنچــه مشــخص اســت ،ایــن اســت کــه
گرداننــدگان ایــن مجلــه ســعی کــرده انــد تــا نبشــته هــا و مقالــه هایــی دارای موضوعــات
حقوقــی را در آن بگنجاننــد .بــا آنکــه نخســتین نســخه هــای ایــن مجلــه معیــاری نبــوده؛
ولــی پــس از ایــن ســعی خواهیــم کــرد تــا کاســتی هــای گذشــته را جــران کنیــم .از ســوی
دیگــر ،ایــن مجلــه بگونــۀ غیــر منظــم و بــه شــکل کنــد و گریــز چــاپ شــده اســت؛ چــون
از آن زمــان تــا حــاال تنهــا  46نســخۀ آن از چــاپ برآمــده اســت.
در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه رشــد نیــروی علمــی و فرهنگــی در کشــور،
رســانه هــا و بــه ویــژه رســانه هــای چاپــی -مجلــه هــای تخصصــی -نیــز گســرش یافــت.
ایــن رونــد بــر معیــاری شــدن مجلــۀ څارنــوال بــه لحــاظ محتــوا و دورۀ چــاپ ،نیــز تأثیــر
گذاشــت.
در همیــن حــال ،بــا تغییــرات جدیــد در رهــری لــوی څارنوالــی -کســانی کــه از
اهمیــت و تأثیــر گــذاری رســانه هــا و مجلــه بــر مخاطبــان اش درک درســت دارنــد -بــر
معیــاری شــدن مجلــه ،بیشــر از پیــش تأکیــد مــی شــود .دسـتاندرکاران مجلــه څارنــوال
ج

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

در ریاســت اطالعــات و ارتبــاط عامــۀ لــوی څارنوالــی ،تــاش مــی کننــد تــا ســطح ایــن
مجلــه را بــه لحــاظ کمــی و کیفــی ،بــاال بربنــد تــا ایــن مجلــه آرام آرام بــه یــک مجلــۀ
علمــی -پژوهشــی ،تبدیــل شــود.
هامنطــور کــه گفتــه شــد ،مجلــۀ څارنــوال در کُل حــاوی نبشــته هــا و مقالــه
هــای حقوقــی مــی باشــد .بــدون شــک پویایــی ،غنامنــدی و بالندگــی مجلــه ،بیشــر
بــه ســهم و مشــارکت نویســندگان و صاحــب نظــران حــوزۀ حقــوق وابســته مــی باشــد.
گرداننــدگان و هیــأت تحریــر مجلــه« ،شــیوه نامــۀ نــگارش مقالــه بــرای مجلــه څارنــوال»
را بــه همیــن منظــور ،ترتیــب کــرده انــد .ایــن شــیوه نامــه ،در وبســایت لــوی څارنوالــی
نــر شــده اســت و بــه متــام ریاســت هــای مرکــزی و واحــد هــای دومــی آن ،در والیــات
نیــز فرســتاده شــده اســت.
هــدف گرداننــدگان مجلــه از فرســتادن ایــن شــیوه نامــه بــه ریاســت هــای مرکزی
و والیــات ،تشــویق نویســندگانی اســت کــه در ســاختار لــوی څارنوالــی کار مــی کننــد .از
آنجایــی کــه کارکنــان ایــن اداره بــه گونــۀ عملــی بــا قانــون و تطبیــق آن رس و کار دارنــد؛
مــی تواننــد خالهــا و دشــواری هــای تطبیــق آن را در قالــب جســتار هــای معیــاری علمــی-
تحقیقــی بــا پیشــنهاد هــای ســازنده ،ارایــه کننــد .ایــن مســأله از یکســو مــی توانــد نهــاد
هــای قانــون گــذار را در رفــع خالهــای قانونــی یــاری رســاند و از جانــب دیگــر مرجعــی
تحقیــق بــرای دانشــجویان و پژوهشــگران حــوزۀ علــم حقــوق ،جــزا و جــرم شناســی باشــد.
گرداننــدگان مجلــۀ څارنــوال امیــدوار انــد کــه بــا مشــارکت فعاالنــۀ پژوهشــگران
و نویســندگان علــم حقــوق ،جــزا و جــرم شناســی ایــن مجلــه را بــه پایــگاه مناســب بــرای
تبــادل آرا و داشــته هــای علمــی تبدیــل کننــد .مــا بــه ظرفیــت هــای کادری و علمــی در
داخــل لــوی څارنوالــی بــاور کامــل داریــم .امیدواریــم بــا کمــک اینــان بتوانیــم مجلــۀ
څارنــوال را بــه هــدف تعییــن شــده ،برســانیم.
رس دبیر
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چکیده
حــق دفــاع متهــم از ارکان یــک محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار مـیرود .وصــف عادالنــه بــودن محاکمــه
زمانــی تأمیــن میگــردد کــه بخــش تحقیــق و تعقیــب یعنــی څارنوالــی و پولیــس از یــک جانــب و
بخــش دفــاع یعنــی متهــم و وکیــل مدافــع در جانــب دیگــر ،در نــردی قضایــی و کشــف حقایــق
مربــوط بــه وقــوع جــرم ســهم گیرنــد و در نهایــت قاضــی بــا کــال اســتقالل و بیطرفــی حکــم کنــد.
ایــن حــق در اســناد بیناملللــی و منطقهیــی ترصیــح گردیــده اســت و از ســوی نهادهــای ناظــر
بیناملللــی تفســیر و تکمیــل شــده اســت.
در افغانســتان نیــز ایــن حــق در قوانیــن مختلفــی شناســایی شــده اســت .ایــن مقالــه بــه
اســتندردهای بیناملللــی حــق دفــاع متهــم و مقایســۀ قوانیــن افغانســتان بــا آنهــا پرداختــه اســت.
واژگان کلیدی:
حق ،دفاع ،متهم ،محاکمه ،عادالنه ،اسناد بیناملللی ،حقوق برش ،قوانین ،افغانستان
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مقدمه
حــق دفــاع متهــم و ارایــۀ فرصــت و تســهیالت کافــی بــرای تهیــۀ دفــاع مناســب بــه وی ،از لــوازم یک
محکمــۀ عادالنــه اســت .عدالــت در محاکــم آنــگاه تأمیــن خواهــد شــد کــه جــرم بــدون هیچگونــه
شــک معقولــی اثبــات گــردد و انتســاب آن بــه متهــم بــه شــیوۀ قانونــی احــراز گــردد.
در ایــن نوشــتار ،اســناد بیناملللــی ،منطقهیــی ،اساســنامههای محاکــم بیناملللــی
و نظریــات نهادهــای ناظــر بــر اجــرای حقــوق بــر شــامل کمیتــۀ حقــوق بــر ســازمان ملــل،
کمیســیون و دیــوان اروپایــی حقــوق بــر و غیــره راجــع بــه حــق دفــاع متهــم بررســی گردیــده اســت.
در هــر مبحــث مفــاد قوانیــن افغانســتان راجــع بــه موضــوع بــه صــورت مقایسـهیی بیــان شــده اســت.
در هــر قســمت ،متابعــت قوانیــن افغانســتان از معیارهــای بیناملللــی مربــوط و نواقــص قوانیــن
مذکــور نســبت بــه معیارهــای یادشــده ،ذکــر شــده اســت .امیــد کــه نوشــتار حــارض بتوانــد در اجــرای
عدالــت در محاکــم افغانســتان کمــک منــوده و مفیــد باشــد.
مفهوم حق دفاع
 -1سناد بین املللی
حــق دفــاع مناســب در میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاســی بــه رســمیت شــناخته شــده و بــر
آن ترصیــح شــده اســت.
بنــد 3مــادۀ  14مقــرر مـیدارد کــه هــر کــس متهــم بــه ارتــکاب جرمــی شــود ،بــا تســاوی
کامــل حداقــل حــق برخــورداری از تضمینهــای ذیــل را خواهــد داشــت:
از جملــه ایــن تضمینهــا ایــن اســت کــه متهــم وقــت و تســهیالت کافــی بــرای تهیــۀ دفــاع و ارتبــاط
بــا وکیــل منتخب خــود داشــته باشــد(امیرارجمند،1381،ص .)100
در ســند ســازمان ملــل راجــع بــه حداقــل اســتندرد الزم بــرای مدیریــت محکمــۀ اطفــال و
نواجوانــان ،در قاعدۀهفتــم آن کــه مربــوط بــه حقــوق نوجوانــان اســت ،آمــده اســت کــه ایــن دســته
از متهــان نیــز بــه ماننــد متهــان بزرگســال ،در محکمــه از حقــوق اساســی از جملــه حــق داشــن
وکیــل برخوردارند(هــان،ص.)288
همچنــان حــق برخــورداری از وکیــل و معاضــدت حقوقــی در بنــد 3مــادۀ 40کنوانســیون
حقــوق کــودک نیــز بــرای اطفــال بــه رســمیت شــناخته شــده اســت(هامن،ص.)214
واضــح اســت کــه برخــورداری از وکیــل و مشــاورۀ حقوقــی ،خــود میتوانــد زمینــۀ دفــاع مناســب را
بــرای متهــم در برابــر اتهامــات وارده فراهــم آورد.
 -2اسناد منطقهیی
در اســناد منطقهیــی حقــوق بــر نیــز حــق دفــاع مناســب بــرای متهــم ،بــه رســمیت شــناخته شــده
اســت .در مــادۀ  19اعالمیــۀ اســامی حقــوق بــر ،در اینبــاره چنیــن آمــده اســت:
متهــم بیگنــاه اســت تــا ایــن کــه محکومیتــش از راه محاکمــۀ عادالنهیــی کــه همــه تضمینهــا
بــرای دفــاع از او فراهــم باشــد ،ثابــت گــردد (مرکــز مطالعــات حقــوق بــر،1383،ص .)144
ســه ســند منطقهیــی دیگــر یعنــی کنوانســیون اروپایــی حامیــت از حقــوق بــر و آزادی
هــای اساسی(قســمت ب بنــد 3مــادۀ ،)6کنوانســیون آمرکایــی حقــوق برش(قســمتج بنــد 1مــادۀ)7
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و منشــور آفریقایــی حقــوق بــر و ملتها(قســمت ج بنــد 1مــادۀ )7نیــز بــر حــق دفــاع بــرای متهــم
ترصیــح کردهانــد (امیرارجمند،1385،صــص97،118و.)150
البتــه عبــارت دو ســند اولــی راجــع بــه ایــن مطلــب دقیقتــر اســت؛ زیــرا بــه صــورت روشــن
و واضــح ،داشــن زمــان و تســهیالت کافــی بــرای تهیــۀ دفاعیــه را نســبت بــه متهــم بــه رســمیت
شــناختهانــد امــا ســند ســومی رصفــاً بــر حــق دفــاع تأکیــد کــرده اســت.
 -3اساسنامههای محاکم بیناملللی
منشــور نورنــرگ کــه ســند مؤســس اولیــن محکمــۀ بیناملللــی بعــد از پایــان جنــگ جهانــی
دوم بــه شــار میرود(ایــن محکمــه بــرای محاکمــۀ رسان آملــان نــازی بــه دلیــل جنایــات فجیعشــان
در خــال جنــگ یادشــده برپــا گردیــد) ،در مــادۀ 16 ،بــر محاکمــۀ عادالنــۀ متهــان تأکیــد و ترصیــح
منــوده اســت کــه متهــم حــق دارد شــخصاً یــا بــه کمــک وکیــل مدافــع ،دفاعیــات خویــش را مطــرح
مناید(بنــد 6مــادۀ 16منشــور فــوق) .مــادۀ مذکــور در یکــی از مــاده هــای خــود مقررمــی دارد کــه
متهــم حــق دارد شــخصاً یــا توســط وکیــل مدافــع خــود ،دالیــل صحــت دفاعیــات خویــش را اقامــه
کند(کریانــگ ســاک کیتــی شــیایزری،1383،ص.)621
منشــور توکیــو کــه بــه محکمــۀ توکیــو بــرای محاکمــۀ مقامــات جاپانــی در قبــال جنایــات
مرتکــب شــده در رشق آســیا ،در خــال جنــگ جهانــی دوم تعلــق داشــت ،نیــز حــق دفــاع بــرای
متهــان را بــه رســمیت شــناخته اســت .در بنــد الــف مــادۀ 9ایــن منشــور آمــده اســت کــه بــرای هــر
متهــم فرصــت کافــی بــرای دفــاع از خــود بایــد فراهــم گــردد(.)608.p,1992,Bassiouni
درقســمت (ج) و (د) بنــد 4مــادۀ اساســنامۀ محکمــۀ بیناملللــی جزایــی کــه بــرای محاکمــۀ جنایــات
ارتــکاب یافتــه در رسزمیــن یوگســاویای ســابق ،بیــن ســالهای  1991تــا  1993میــادی تأســیس
شــد ،هــم بــر حــق دفــاع بــرای متهــم و هــم بــر فراهــم آوردن فرصــت و تســهیالت کافــی بــرای دفــاع
متهــم از ســوی محکمــه تأکیــد گردیــده اســت.
محکمــۀ بیناملللــی جزایــی روانــدا کــه بــرای محاکمــۀ فجایــع ارتــکاب یافتــه از ســوی
جنایتــکاران هوتــو نســبت بــه قبیلــه توتســی ،در ســال  1994برپــا گردیــد ،نیــز در مــادۀ 20اساســنامۀ
خویــش راجــع بــه حــق دفــاع بــرای متهــم ،هــان عبــارات اساســنامۀ محکمــۀ بیناملللــی یوگوســاویا
را تکــرار کــرد .و رسانجــام ،محکمــۀ بیناملللــی جزایــی دایمــی( ،)1998در اساســنامۀ خویــش در
قســمت(ب) بنــد 1مــادۀ  ،67بــا عباراتــی دقیقتــر نســبت بــه محاکــم بیناملللــی قبلــی ،بــه حــق
دفــاع پرداختــه اســت .در ایــن بنــد آمــده اســت کــه متهــم حــق دارد ،زمــان و تســهیالت را بــرای
تهیــه دفاعیــۀ خویــش در محکمــه داشــته باشــد.
از مجموعــه اســناد بیناملللــی و منطقهیــی و محاکــم بیناملللــی راجــع بــه حــق دفــاع
مناســب بــرای متهــم ،دو عنــر رضوری بــرای ایــن امــر بدســت میآیــد:
الف -زمان کافی برای تهیۀ دفاعیه
ب -تسهیالت کافی
در ایــن قســمت بــه بررســی ایــن دو عنــر رضوری میپردازیــم کــه منظــور از زمــان و تســهیالت
کافــی بــرای تهیــۀ دفاعیــه چیســت و در چــه رشایطــی ممکــن اســت ایــن دو رشط ،نقــض گــردد؟
الف -زمان کافی
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ایــن کــه متهــم بایــد زمــان کافــی بــرای تهیــۀ دفاعیــۀ خویــش داشــته باشــد ،شــامل وکیــل وی نیــز
میشــود .یعنــی وکیــل بــرای تهیــۀ دفاعیــه بایــد از زمــان کافــی بــرای انجــام ایــن کار برخــوردار
باشــد.
الزم دانســن «وجــود زمــان کافــی بــرای تهیــۀ دفایــه» الزمــۀ منطقــی یــک دفــاع مؤثــر
اســت .زیــرا هرچنــد در قوانیــن حــق دفــاع بــرای متهــم بــه رســمیت شــناخته شــده باشــد امــا در
عمــل ،زمــان کافــی بــرای تــدارک دفــاع ،در اختیــار وی گذاشــته نشــود ،نقــض غــرض خواهــد بــود
و دفــاع تحقــق نخواهــد یافــت.
امــا ایــن کــه منظــور از «زمــان کافــی» چیســت؟ کمیتــۀ حقــوق بــر در بنــد 9تفســیر
کلــی شــاره 13راجــع بــه حــق دادرســی منصفانه(مفــاد مــادۀ 14میثــاق بیناملللــی حقوقــی مدنــی و
سیاســی) از جملــه حــق دفــاع ،مقــرر داشــته اســت کــه زمــان کافــی بســتگی بــه ویژگیهــای هــر
پرونــده دارد).137 .p ,2004 May 12 ,7 .Rev/1 /UN DOC/ HRI/ GEN(.
هــر پرونــده ممکــن اســت بــا پرونــدۀ دیگــر از خصوصیــات و ویژگیهــای متفاوتــی
برخــوردار باشــد .مث ـاً از نظــر میــزان پیچیدگــی یــا ســاده بــودن اتهــام وارده؛ بنابــر ایــن در یــک
پرونــدۀ پیچیــده و مغلــق زمــان بیشــری بــرای تهیــۀ دفاعیــه الزم اســت.
نــوع و ماهیــت اتهــام و دالیــل آن ،شــار متهــان یــک پرونــده ،همــه عواملــی انــد کــه
بــر پیچیدگــی یــا ســاده بــودن پرونــده تأثیــر میگذارنــد.
ایــن کــه متهــم خــود شــخصاً از خــود دفــاع کنــد یــا بــه کمــک یــک وکیــل ،همچنــان رفتــار
شــاکی یــا شــاکیان و عملکــرد مقامــات قضایــی ،عواملــی انــد کــه کافــی بــودن زمــان بــرای تهیــۀ
دفاعیــه ،بایــد بــا توجــه بــه آنهــا ارزیابــی گــردد.
در ایــن راســتا عامــل دیگــری کــه بایــد مــورد ســنجش قــرار گیــرد ،محــدودۀ زمانــی اســت
کــه قوانیــن داخلــی یــک کشــور بــرای رســیدگی بــه یــک پرونــده تعییــن میمنایند(عالمــه،1383،ص
.)149
در ایــن رابطــه الزم اســت کــه کشــورها در قوانیــن داخلــی خویــش ،زمــان مناســب و کافــی
را بــرای رســیدگی بــه یــک دوســیه در نظــر بگیرنــد .بــا توجــه بــه ایــن امــر ،محاکــات فــوری و بــدون
داشــن وقــت کافــی خــاف حــق دفــاع متهــم اســت.
البتــه شــکی نیســت کــه در نظــر گرفــن زمــان الزم بــرای رســیدگی بــه دوســیهها ،بایــد بــا
اصــل برگــزاری محاکــات در مــدت معقــول و بــا رسعــت مــورد نیــاز ،متــوازن گــردد ( Nuala Mole
.and Cathrina 54.p,2001,(Harby
از ایــرو در قوانیــن داخلــی بایــد مهلــت مناســب بــرای ارایــۀ دفــاع ،ارایــۀ دلیــل ،اعــراض
و تجدیــد نظرخواهــی از رأی یــا اعــراض بــه نظریــات کارشناســی و قرارهــای معاینــه و تحقیــق،
اعــراض بــه گــزارش مأمــوران و ارایــۀ فرصــت کافــی بــرای اثبــات درســتی اعــراض متهــم ،در نظــر
گرفتــه شــود (محمــودی جانکــی،1384،ص .)116
کمیســیون آمریکایــی حقــوق بــر در اینبــاره نظــر داده اســت کــه فرصتهایی نظیــر  24یا
48ســاعت ،بــه هیــچ وجــه مــدت زمــان مناســب بــرای تهیــۀ دفــاع ،شــمرده منیشــود(امیدی،1379،
ص .)5
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هــان طــوری کــه اشــاره شــد ،مــدت زمــان کافــی بــرای تهیــۀ دفــاع ،بــه مــدت زمانــی الزم بــرای
تعییــن وکیــل مدافــع و ارتبــاط وکیــل بــا متهــم قبــل از برگــزاری جلســۀ محاکمــه نیــز بســتگی دارد.
در قوانیــن داخلــی ،بایــد زمــان کافــی بــرای مالقــات و ارتبــاط متهــم بــا وکیــل مدافــع وی،
پیشبینــی گــردد.
ً
در یــک دعــوای قتــل ،بــه وکیــل جدیــدا تعییــن شــده(به جــای وکیــل ســابق) ،فقــط چهــار
ســاعت وقــت مالقــات ،مشــاوره بــه متهــم و ترتیــب دفاعیــه ،داده شــده بــود .کمیتــۀ حقــوق بــر
زمــان مزکــور را بــرای تهیــۀ دفاعیــه کافــی ندانســت.
در قضیهیــی دیگــر کــه بــه وکیــل جدیــدا ً مقــرر شــده فقــط ده دقیقــه قبــل از رشوع
محکمــه وقــت مالقــات بــا متهــم داده شــده بــود و وکیــل ســابق در مراحــل مقدماتــی در بســیاری
از جلســات حــارض منیشــد ،از ســوی کمیتــۀ حقــوق بــر نقــض بنــد 3مــادۀ 14میثــاق بیناملللــی
حقــوق مدنــی و سیاســی شــناخته شــد (راهنــای محاکــات عادالنــه،2004،ص.)43
بــه منظــور فراهــم شــدن «زمــان کافــی بــرای تهیــۀ دفاعیــه از ســوی متهــم» رویۀمحاکــم
بیناملللــی جزایــی یوگســاوی و روانــدا بدیــن صــورت بــوده اســت کــه بــه هنــگام دســتگیر و
بازداشــت شــدن متهــم ،نســخهیی از اتهامنامــه بــه همــراه بیانیهیــی شــامل حقــوق متهــم را بــه
وی میدهنــد کــه او تــا زمــان برگــزاری محاکمــه ،فرصــت کافــی بــرای تهیــۀ دفاعیــۀ خویــش داشــته
باشــد (فضائلی،1384،صــص.)7-346
قوانیــن افغانســتان حــق دفــاع متهــم را بــه رســمیت شــناخته اســت .قانــون اساســی و
همچنــان قوانیــن عــادی بــر ایــن حــق تأکیــد کــرده اســت.
مــادۀ س ـیویکم قانــون اساســی ترصیــح میکنــد کــه هــر شــخص میتوانــد بــرای دفــع
اتهــام بــه مجــرد گرفتــاری و یــا بــرای اثبــات حــق خــود ،وکیــل مدافــع تعییــن کنــد.
هــان طــور کــه مالحظــه میگــردد در ایــن مــاده بــر حــق اســتفاده از وکیــل بــرای متهــم
ترصیــح شــده اســت .از مفهــوم آن بــه دلیــل اولویــت ،حــق دفــاع بــرای شــخص ،از ســوی خــودش
نیــز اســتفاده میشــود.
قانــون اجــراآت جزایــی در مــادۀ نهــم حــق دفــاع را بــرای مظنــون و متهــم بــه رســمیت
شــناخته اســت .بنــد  ۱ایــن مــاده مــی گویــد :مظنــون و متهــم مــی تواننــد شــخصا یــا توســط مناینــدۀ
قانونــی در هــر مرحلــه از تعقیــب عدلــی از خــود دفــاع مناینــد.
ب -تسهیالت کافی
دومیــن عنــری کــه در اســناد بیناملللــی راجــع بــه تهیــۀ دفــاع مناســب بــرای متهــم ،از آن یادشــده
اســت ارایــۀ «تســهیالت کافــی» از ســوی مقامــات قضایــی نســبت بــه متهــم اســت.
اگــر متهــم از ایــن گونــه تســهیالت برخــوردار نباشــد ،بــدون تردیــد در ارایــۀ دفــاع مناســب
و مؤثــر ناتــوان خواهــد بــود .وقتــی در محکمــه ،متهــم نتوانــد دفــاع الزم از خــود کنــد ،محاکمــۀ
عادالنــه زیــر ســؤال خواهــد رفــت.
اما منظور از تسهیالت کافی چیست؟
کمیتــۀ حقــوق بــر ســازمان ملــل ،در تفســیر کلــی شــاره 13کــه در گذشــته نیــز از آن یــاد شــده
اســت ،در اینبــاره مقــرر مـیدارد کــه بــه منظــور تهیــۀ دفاعیــۀ مناســب از جملــه امکانــات ذیــل بایــد
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بــرای متهــم در نظــر گرفتــه شــود :دسرتســی بــه اســناد و دیگــر دالیلــی کــه متهــم بــرای تــدارک
دفاعیــۀ خویــش بــه آنهــا نیــاز دارد ،همیــن طــور فرصــت گرفــن وکیــل و ارتبــاط بــا وی را داشــته
باشــد( .)UN, Ibid
هــان طــور کــه مالحظــه گردیــد ،تســهیالت مــورد اشــارۀ کمیتــۀ حقــوق بــر در عبــارت
فــوق ،منحــر در مــوارد فــوق نیســت ،بلکــه مــوارد مذکــور از جملــه تســهیالت مــورد نظــر اســت کــه
بایــد فراهــم گــردد.
در یــک بررســی منطقــی ،الزمــۀ تهیــۀ یــک دفــاع مؤثــر و مناســب بــرای متهــم ،ایــن اســت
کــه برخــی دیگــر از تضمینهــای محاکمــه عادالنــه نیــز فراهــم باشــد.
بــه عبــارت دیگــر ،حــق دفــاع بــا ایــن گونــه تضمینهــا ارتبــاط تنگاتنــگ دارد؛ طــوری کــه
میتــوان آنهــا را از الزمــۀ حــق دفــاع دانســت .هرچنــد بــه دلیــل اهمیــت آنهــا ،تضمینهــای مذکــور
مســتقالً در اســناد بیناملللــی پیشبینــی شــده اســت.
این تضمینها عبارتنداز:
 -1حضور در مراحل تحقیق و محکمه
 -2تفهیم اتهام و دالیل آن
 -3بهرهمندی از مرتجم
 -4بهرهمندی از وکیل مدافع
 -5برابری سالحها
 -6پرسش از شهود
اینک هر یک از تضمینهای یادشده را به اختصار بررسی میمناییم:
 -1حضور درمراحل تحقیق و محکمه
ارایۀ یک دفاع مناسب از سوی متهم ،متوقف بر حضور در مراحل تحقیق و محکمه است.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــادۀ 14میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاســی ،آنــگاه کــه از حــق
دفــاع بــرای متهــم یــاد میکنــد ،بــر حــق حضــور وی در محکمــه نیــز تأکیــد میکنــد .قســمت(د)
بنــد 3مــادۀ مذکــور مقــرر مـیدارد »:متهــم حــق دارد در محاکمــه حضــور یابــد و شــخصاً یــا بــه وســیلۀ
وکیــل منتخــب خویــش از خــود دفــاع کنــد».
کمیتــۀ حقــوق بــر در تفســیر کلــی خویــش ،راجــع بــه ایــن تضمیــن گفتــه اســت کــه
متهــم یــا وکیــل وی بایــد از حــق حضــور و دفــاع فعــال در متــام مراحــل تحقیــق و رســیدگی برخــوردار
باشــند؛ همچنــان کــه در صــورت اعتقــاد بــه غیرمنصفانــه بــودن محاکمــه ،از حــق اعــراض بــه
محکمــه برخوردارنــد .کمیســیون اروپایــی حقــوق بــر در دعــوای آرتیکــو علیــه دولــت ایتالیــا،
تضمیــن پیشــبینی شــده در قســمت ســوم بنــد 3مــادۀ  6کنوانســیون را از اساسـیترین شــاخصهای
مفهــوم محاکمــۀ منصفانــه تلقــی کــرده اســت .مناینــدۀ دولــت ایتالیــا در دعــوای مذکــور ارصار داشــته
کــه نقــض تضمیــن مــورد بحــث ،منحــر بــه مــواردی اســت کــه متهــم بــه واســطۀ عــدم حضــور در
محکمــه یــا عــدم برخــورداری از معاضــدت وکیــل متحمــل زیانــی شــده باشــد .کمیســیون اســتدالل
منــود کــه چنیــن تفســیری نــه در منطــق عبــارت قســمت ســوم بنــد 3مــادۀ  6کنوانســیون میگنجــد و

نــه در منطــق آن .در ادامــه کمیســیون مفــاد مقــررۀ مــورد اشــاره را در بردارنــدۀ یــک تضمیــن مطلــق
از تضمینهــای دفــاع برشــمرد.
بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد کــه چــون فلســفۀ پیــش بینــی تضمیــن مــورد بحــث
حامیــت از حقــوق متهــم در دعــاوی جزایــی اســت ،چنانچــه متهــم خــود از اســتفاده از چنیــن
حقــی رصفنظــر کنــد و از حضــور در مراحــل محاکمــه امتنــاع ورزد ،محاکمــۀ غیابــی وی ممکــن
باشــد(امیدی ،1379،صــص.)20-21
بــه همیــن دلیــل بــوده کــه در اســناد بیناملللــی و اساســنامه هــا و قواعــد محاکــم
بیناملللــی ،در مــوارد نــادری محاکمــۀ غیابــی پذیرفتــه شــده اســت ،ماننــد مــواردی کــه محکمــه
متامــی تالشــهای خــود را بــرای اطــاع جلســۀ محاکمــه بــه متهــم و حضــور وی بنامیــد؛ امــا وی
عمــدا ً از حضــور خــود داری کنــد و یــا ایــن کــه وی بــا انجــام اقداماتــی در جلســۀ محاکمــه ،بخواهــد
دســت بــه برگــزاری آن اخــال منایــد و قاضــی دســتور اخــراج وی از جلســه را صــادر کنــد.
امــا در هــر دو صــورت یادشــده ،وکیــل متهــم بایــد در جلســۀ محاکمــه حــارض باشــد و
دادرســی بــا حضــور وی ادامــه یابــد( کریانــگ ســاک کیتــی شــیایزری ،1383،صــص .)542-3
در قوانیــن افغانســتان ،حــق حضــور بــرای متهــم و وکیــل مدافــع وی ،هــم در مراحــل تحقیــق و هــم
در جلســۀ محاکمــه ،شناســایی شــده اســت.
در ایــن بــاره ،مــادۀ  31قانــون اساســی مقــرر مــیدارد :متهــم حــق دارد  ...در داخــل
میعــادی کــه قانــون تعییــن میکنــد در محکمــه حــارض گــردد .همچنیــن در قوانیــن فرعــی هــم بــه
حــق حضــور متهــم در جلســات محاکمــه اشــاره شــده اســت کــه مــوارد مذکــور را در ســه دســتۀ ذیــل
مــی تــوان خالصــه منــود:
الف :ملزم بودن مقامات مربوطه به اطالع این حق به مظنون یا متهم
مادۀ  ۲۰۶قانون اجراآت جزایی در این باره اشعار می دارد:
«محکمــۀ حضــور متهــم ،وکیــل مدافــع ،مجنــی علیــه ،مدعــی حــق العبــد ،مســؤول حــق العبــد و
ســایر اشــخاصی را کــه حضــور آنهــا در جلســۀ قضایــی رضوری و مفیــد باشــد ،مطالبــه مــی منایــد.
ب :حق حضور در مرحله تحقیقات
هرچنــد قانــون اجــراآت جزایــی جدیــد ،در بــارۀ ایــن حــق رصاحتــی نــدارد؛ امــا مــادۀ  38قانــون
اجــراآت جزایــی موقــت در ایــنبــاره ترصیــح میکــرد:
 -1وکیل مدافع و مظنون حق دارد در متام مراحل جریان استنطاق مظنون حارض باشد.
 -2وکیــل مدافــع و مظنــون حــق دارنــد در جریــان تالشــی (بازرســی) ،مقابلــه و شناســایی مجرمیــن
در بیــن صــف ،معاینــه توســط اهــل خــره و محاکمــه حــارض باشــند.
 -3څارنــوال و پلیــس عدلــی مکلفانــد غــرض حضــور مظنــون و وکیــل مدافــع در متــام مراحــل
تحقیــق ،در صــورت تفتیــش ،مقابلــۀ شــهود ،طرزالعمــل شناســایی از روی صــف و معاینــات اهــل
خــره ،ایشــان را مطلــع مناینــد.
همیــن قانــون در مــادۀ  ۴۰مــی افزایــد« :مأمــور ضبــط قضایــی و څارنــوال ابتدائیــه ،در
جریــان تحقیــق مکلفانــد مظنــون ،وکیــل مدافــع و مجنــی علیــه را از فعالیتهایــی کــه انجــام
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میدهنــد ،آگاه منــوده و آنهــا حــق دارنــد کــه حــارض باشــند».
ج :حق حضور در مرحلۀ محاکمه
مــادۀ  ۲۰۹قانــون اجــراآت جزایــی در ایــن بــاره مــی گویــد« :محکمــۀ حضــور متهــم ،وکیــل مدافــع،
مجنــی علیــه ،مدعــی حــق العبــد ،مســؤول حــق العبــد و ســایر اشــخاصی را کــه حضــور آنهــا در جلســۀ
قضایــی رضوری و مفیــد باشــد مطالبــه مــی منایــد».
هــر چنــد مــادۀ فــوق بــا لحــن مکلفیــت از ایــن موضــوع یــاد کــرده اســت ولــی ایــن امــر
منــی توانــد نافــی حــق حضــور متهــم در محاکمــه شــود .بــه ایــن معنــا کــه حتــی اگــر محکمــه مطالبــه
هــم نکنــد ،بــاز متهــم از حــق حضــور در جلســۀ محاکمــه برخــوردار مــی باشــد.
 -2تفهیم اتهام و دالیل آن
تفهیــم اتهــام و بیــان دالیــل آن از ســوی مقامــات قضایــی بــه متهــم ،یکــی از اصــول مهــم محاکمــۀ
عادالنــه و پیــش نیــاز انجــام دفــاع مناســب اســت؛ زیــرا تــا زمانــی کــه متهــم از اتهــام و دالیــل آن
آگاه نشــود ،منیتوانــد در برابــر آن از خــود دفــاع کنــد .حــق تفهیــم اتهــام و دالیــل آن در اســناد
بیناملللــی ،منطقهیــی و اساســنامههای محاکــم بیناملللــی ذکــر شــده اســت( از جملــه میتــوان
بــه میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاسی»قســمت الــف بنــد 3مــادۀ »14و کنوانســیون اروپایــی
حقــوق برش»قســمت الــف بنــد 3مــادۀ  « 6اشــاره کــرد).
کمیتــۀ حقــوق بــر در اینبــاره میگویــد :در دعــاوی جزایــی از جملــه حداقــل
تضمینهــای الزماالجــرا ،مفــاد بنــد 3مــادۀ 14اســت .قســمت(الف) ایــن بنــد مقــرر م ـیدارد کــه
هــر کــس حــق دارد از اتهامــات علیــه خویــش ،بــه زبانــی کــه بــرای او قابــل درک اســت ،آگاه
شــود .کمیتــه بــر ایــن بــاور اســت کــه گــزارش دولتهــا ،غالب ـاً توضیــح منیدهــد کــه چطــور ایــن
حــق رعایــت و تضمیــن میگــردد .ایــن قســمت از مــادۀ  14نســبت بــه متامــی دعــاوی جزایــی قابــل
اعــال اســت .از جملــه در مــورد افــرادی کــه در بازداشــت بــه رسمیبرنــد .کمیتــه میافزایــد کــه
الزمــۀ «فــوری بــودن» اطــاع دادن اتهامــات و دالیــل آن بــه متهــم ایــن اســت کــه اطالعــات داده
شــده بــه گونهیــی باشــد کــه اتهــام وارده از ســوی مقامــات صالــح را در اولیــن مراحــل پروســۀ جزایــی
 ،بــرای متهــم هــر چــه رسیعــر توصیــف و روشــن منایــد .بــه نظــر کمیتــه ،ایــن حــق هنگامــی بایــد
فراهــم گــردد کــه در خــال تحقیقــات ،محکمــه یــا څارنوالــی ،تصمیــم میگیــرد اقداماتــی را علیــه
فــرد مظنــون بــه یــک جــرم اتخــاذ کنــد یــا علن ـاً اتهــام را بــه وی نســبت میدهنــد( .)UN, Ibid
از ایــن نظــر کمیتــۀ حقــوق بــر برمیآیــد کــه تفهیــم اتهــام قبــل از جلســۀ محاکمــه و
حتــی در آغــاز پروســۀ تحقیــق و تعقیــب بایــد نســبت بــه متهــم صــورت گیــرد.
کمیتــه میافزایــد :رشایــط الزم بــرای تفهیــم اتهام(کــه در قســمت الــف بنــد 3مــادۀ14
ذکــر شــده اســت) بــا توضیــح اتهامــات ،چــه بــه صــورت شــفاهی و یــا بــه صــورت کتبــی ،بــرآورده
میشــود؛ بــه رشط آنکــه اطالعــات داده شــده هــم بیانگــر مســائل حکمــی (ذکــر عنــوان جــرم مــورد
اتهــام و مجــازات آن) باشــد و هــم نشــانگر مســائل موضوعی(وقایعــی کــه بــر اثــر آن جــرم مــورد ادعــا
تحقــق یافتــه اســت)(( .) UN, Ibidعبــارات داخــل پرانتزهــا متعلــق بــه نویســندۀ ایــن مقالــه اســت)
خوشبختانــه قوانیــن افغانســتان دربــارۀ تفهیــم اتهــام و دالیــل آن هامهنــگ بــا اســناد بیناملللــی

و مطابــق بــا آنهاســت.
در قوانیــن یادشــده ،بــر فــوری بــودن تفهیــم اتهــام و دالیــل آن(بــه مجــرد گرفتــاری)
تأکیــد شــده اســت .در قانــون اساســی از تفهیــم اتهــام یادشــده اســت ،امــا از تفهیــم دالیــل اتهامــی
ســخنی بــه میــان نیامــده اســت.
مــادۀ 31قانــون اساســی میگویــد« :متهــم حــق دارد ،بــه مجــرد گرفتــاری از اتهــام
منســوب اطــاع یابــد ».قانــون اجــراآت جزایــی نیــز در مــادۀ  ۷ایــن حــق را بــه رســمیت شــناخته و در
بنــد  ،۱یکــی از حقــوق مظنــون و متهــم را «دانســن جــرم نســبت داده شــده و کســب توضیحــات در
مــورد اتهــام وارده و اجــراآت قضیــه» دانســته اســت.
نکتــۀ دیگــر ایــن کــه کمیتــۀ حقــوق بــر در نظریــۀ فــوق ،تأکیــد منــود کــه تفهیــم اتهــام
بایــد بــه زبانــی باشــد کــه بــرای متهــم قابــل درک باشــد .ایــن الــزام بــر حــق دیگــری بــرای متهــم
اشــاره دارد و آن وجــود مرتجــم اســت.
 -3بهرهمندی از مرتجم
متهــم زمانــی میتوانــد اتهامــات وارده را خــوب بفهمــد و بــه پیامدهــای حقوقــی آن واقــف شــود کــه
آن را درک کنــد.
امــروزه در بســیاری از کشــورها ،افــرادی زندگــی میکننــد کــه بــه زبانهــای متفاوتــی
تکلــم میمناینــد .عــاوه بــر ایــن ،در محاکــم بیناملللــی ایــن مطلــب منــود بیشــری مییابــد؛
زیــرا متهــان ایــن محاکــم غالبـاً بــه زبانــی غیــر از زبــان رســمی محکمــه تکلــم میکننــد .بــا توجــه
بــه ایــن واقعیــت اســت کــه رضورت وجــود مرتجــم بــرای متهــم بــه صــورت برجســتهیی منایــان
میگــردد.
حــق برخــورداری از مرتجــم در اســناد بیناملللــی متعــددی ترصیــح شــده اســت(بنگرید
بــه قســمت(ج) بنــد 3مــادۀ 14میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و قســمت( بنــد 3مــادۀ6
کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر و آزادیهــای اساســی).
ایــن حــق ارتبــاط مســتقیمی بــا حــق دفــاع دارد؛ زیــرا اگــر متهــم بــه زبــان کاری محکمــه
مســلط نباشــد و نتوانــد اتهامــات و اســناد مربــوط بــه آنــرا بــه خوبــی درک کنــد ،منیتوانــد از خــود
دفــاع مناســبی ارایــه دهــد.
عــاوه بــر ایــن ،قســمت(و) بنــد الــف مــادۀ 67اساســنامۀ محکمــۀ بیناملللــی جزایــی
تأکیــد میکنــد کــه مرتجــم بایــد در کار خویــش «الیــق» باشــد .معنــای ایــن وصــف آن اســت کــه
وی بایــد بتوانــد بــه خوبــی از عهــدۀ ترجامنــی برآیــد و کار خــود را بــا مهــارت و تســلط انجــام دهــد.
مطلــب دیگــر در اینبــاره ،آن اســت کــه هزینــه یــا مخــارج ترجمــه بــر عهــدۀ محکمــه خواهــد بــود
نــه متهــم .گذاشــن هــر نــوع رشط و رشوطــی بــرای رایــگان بــودن ترجمــه ،نقــض ایــن حــق شــمرده
شــده اســت.
بــه عنــوان منونــه ،در یــک قضیــه کــه مقامــات ســعی منــوده بودنــد ،بعــد از محکــوم شــدن
متهــم در محکمــه ،دســتمزد مرتجــم را از وی بگیرنــد ،محکمــۀ اروپایــی حقــوق بــر آنــرا تخلــف
دانســت(راهنامی محاکــات عادالنــه،2004،ص .)93
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و رسانجــام ،حــق ترجمــه تنهــا بــه مکاتبــات شــفاهی محــدود منیگــردد ،بلکــه شــامل ترجمــه اســناد
رضوری بــرای تهیــۀ دفاعیــه نیــز میگــردد.
حــق بهرهمنــدی از مرتجــم ،در قوانیــن افغانســتان ،بــه ماننــد آنچــه در اســناد بیناملللــی
راجــع بــه ایــن موضــوع آمــده اســت ،مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت.
ایــن حــق بــرای متهــم در قانــون اساســی ،در مرحلــۀ محاکمــه مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه
اســت .در قانــون اجرائــات هــم در مرحلــۀ تحقیــق و هــم در مرحلــۀ محاکمــه بــرای متهــم شناســایی
شــده اســت.
مادۀ  135قانون اساسی در اینباره میگوید:
اگــر طــرف دعــوا ،زبانــی را کــه محاکمــه توســط آن صــورت میگیــرد ،ندانــد ،حــق اطــاع بــه مــواد
و اســناد قضیــه و صحبــت در محکمــه بــه زبــان مــادری ،توســط ترجــان برایــش تأمیــن میگــردد.
در بنــد  ۱۰مــادۀ هفتــم قانــون اجــراآت جزایــی نیــز رصیحــا از حــق داشــن ترجــان بــرای مظنــون
و متهــم یــاد شــده اســت.
 -4بهرهمندی از وکیل مدافع
در بســیاری از مــوارد اتهامــات جزایــی ،پیچیــده و فنــی اســت بــه طــوری کــه متهــم بــه تنهایــی
خویــش منیتوانــد از عهــدۀ دفــاع برآیــد ،در ایــن گونــه مــوارد ،اســتفاده از وکیــل مدافــع بــرای
کمــک بــه امــر دفــاع و تهیــه دفاعیــۀ مناســب ،یــک حــق طبیعــی اســت.
حــق اســتفاده از وکیــل در اســناد بیناملللــی (میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی و
سیاسی(قســمت(د) بنــد 3مــادۀ14و منطقهیــی (کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــروآزادی هــای
سیاســی قســمت ج بنــد  1مــادۀ ) 6حقــوق بــر و نیــز در محاکــم بیناملللــی (اساســنامۀ دیــوان
جزایــی بیــن املللــی قســمت د بند1مــادۀ )67بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
اصول حاکم بر حق استفاده از وکیل مدافع
بــا نگاهــی بــه اســناد بیناملللــی مختلــف ،بــه ویــژه ســند اختصاصــی راجــع بــه ایــن موضــوع،
یعنــی ســند ســازمان ملــل تحــت عنــوان «اصــول اساســی نقــش وکال» مصــوب هشــتمین کنگــرۀ
ملــل متحــد ،بــرای پیشــگیری از جــرم و رفتــار بــا مجرمان(هاوانــا27 ،آگوســت7 -ســپتامرب )1990
(محمودعلــم ،1384،صــص )21-27اصــول ذیــل بــه عنــوان اصــول حاکــم بــر حــق اســتفاده از
وکیــل مدافــع در دعــاوی مطــرح شــده نــزد محاکــم بــه خصــوص دعــاوی جزایــی ،بدســت میآیــد:
الــف :انتخابــی بــودن وکیــل :وکیــل مدافــع بایــد بــا انتخــاب متهــم باشــد(اصل اول و پنجــم ســند
فــوق).
در یــک محاکمــۀ نظامــی کــه محکمــه ،متهــم را وادار کــرده بــود تــا از میــان دو نفــر
تعییــن شــده از ســوی محکمــه بــرای وکالــت ،یکــی را برگزینــد ،کمیتــۀ حقــوق بــر نظــر داد کــه در
ایــن قضیــه حــق متهــم مبنــی بــر انتخــاب کــردن وکیــل نقــض شــده اســت.
همچنــان در قضیــۀ دیگــر کــه بــه متهــم فهرســتی از وکالی نظامــی داده شــده بــود،
از میــان آنهــا یکــی را بــه عنــوان وکیــل انتخــاب کند(علیرغــم ایــن کــه یــک وکیــل غیرنظامــی
عالقمنــد بــه دفــاع از متهــم وجــود داشــت) از ســوی کمیتــۀ حقــوق بــر تخلــف محســوب شــد.

نیــز کمیســیون بیــن آمریــکای حقــوق بــر ،در قضیـه یــی در کشــور پــرو ،کــه بــر اســاس یــک فرمان
قانونــی در جرایــم تروریســتی بــه وکیــل مدافــع حــق داده شــده بــود ،فقــط از یکــی از متهــان ،آنهــم
فقــط بــرای یکبــار منایندگــی کنــد ،آنــرا نقــض حــق انتخــاب وکیل دانســت.
محکمــۀ اروپایــی حقــوق بــر اعــام منــود کــه محاکــم داخلــی ،در تعییــن وکیــل مدافــع،
حت ـاً بایــد بــر طبــق انتخــاب متهــم عمــل کننــد .هرچنــد ،در برخــی مــوارد میتواننــد بــه نظــر آنهــا
عمــل نکننــد .هــرگاه تشــخیص دهنــد کــه در راســتای منافــع اجــرای عدالــت ،دالیــل کافــی بــرای
رضورت ایــن امــر ،وجــود دارد (.)36.Amnesty International, P
در قضیــه پینتــو علیــه کشــور ترینیــداد و توباکــو( ،)232/87کمیتــۀ حقــوق بــر اظهــار
داشــت کــه شــاکی نبایــد وادار میشــد کــه وکیــل تعییــن شــده از ســوی محکمــه را کــه پیشــر در
محکمــۀ ابتداییــه بــه گونــۀ ضعیــف عمــل کــرده بــود ،در مرحلــۀ محکمــۀ اســتیناف هــم بپذیــرد .ایــن
در حالــی بــود کــه متهــم اقداماتــی را بــرای گرفــن وکیلــی دیگــر در ایــن مرحلــه ،انجــام داده بــود.
(مجموعــۀ مقــاالت و ســخرنانیهای هامیــش علمــی قضــات ایــران و اروپــا،1385،ص.)102
ب :رایــگان بــودن وکالــت ،در صــورت ناتوانــی متهــم بــر پرداخــت هزینــۀ وکیــل مدافع(اصــل ششــم
ســند یادشــده)
اســناد بیناملللــی و منطقهیــی بــرای برخــورداری متهــم از وکالــت رایــگان ،دو رشط قائــل شــده
اســت:
اول  :منافــع عدالــت آن را ایجــاب کنــد .ایــن کــه منافــع عدالــت دولتهــا را ملــزم بــه در دســرس
قــرار دادن وکیــل رایــگان بــرای متهــم بنامیــد ،بســتگی بــه شــدت جــرم و مجــازات آن دارد .بــه ایــن
معنــا کــه هــر گاه جــرم و مجــازات یــک قضیــۀ جزایــی بــه انــدازۀ شــدید باشــد کــه بــر متهــم تبعــات
ســنگینی تحمیــل گــردد ،ماننــد مجــازات اعــدام یــا حبسهــای درازمــدت ،در ایــن صــورت ،محاکمــۀ
عادالنــه اقتضــاء میکنــد کــه حتـاً وکیــل در دعــوا حضــور داشــته باشــد تــا از متهــم دفــاع کنــد.
دوم :متهــم قــادر بــه پرداخــت مصــارف وکیــل نباشــد (قســمت(د) بنــد 3مــاده 14میثــاق بیناملللــی
حقــوق مدنــی و سیاســی).
ج :ماهر و باتجربه بودن وکیل(اصل ششم و نهم سند ذکرشده)
بدیهــی اســت کــه اگــر وکیــل مدافــع صفــت فــوق را نداشــته باشــد ،منیتوانــد دفــاع مناســب و
مؤثــری از متهــم بنامیــد.
نهادهــای نظارتــی بیناملللــی و منطقهیــی نیــز بــر وجــود صفــات فــوق بــرای وکیــل تأکیــد
کردهانــد .در ایــن راســتا کمیتــۀ حقــوق بــر ،کشــورها را اکیــدا ً بــه انجــام اقداماتــی جهــت حصــول
اطمینــان از ایــن کــه مشــاور حقوقــی تعییــن شــده ،مناینــدۀ مؤثــری بــرای متهــم باشــد ،ملتــزم
میکند(قضیــه پــاول کلــی علیــه جاماییــکا).
کمیســیون اروپایــی حقــوق بــر ،هنــگام تفســیر حــق مشــاورۀ حقوقــی بــه موجــب
کنوانســیون اروپایــی معتقــد اســت کــه بــرای یــک کشــور ایــن کافــی نیســت کــه وکیــل مدافــع
تســخیری بــرای متهمــی تهیدســت تعییــن کنــد .آن کشــور عــاوه بــر ایــن کــه ملــزم اســت وکیلــی
باتجربــه تعییــن کنــد ،متعهــد اســت بررســی منایــد کــه آیــا ایــن وکیــل وظایــف خــود را بــه بهرتیــن
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وجــه انجــام داده اســت یــا خیــر ،در صــورت لــزوم ،مقامــات بایــد بــر مشــاور حقوقــی نظــارت کننــد،
او را تعویــض کننــد یــا وی را وادار بــه انجــام وظایــف خویــش بــه نحــو احســن کننــد.
در قضیــۀ مطروحــه نــزد محکمــۀ اروپایــی حقــوق بــر ،محکمــۀ کشــوری خــاص ،علــی
ارغــم شــکایات متهــم مبنــی بــر عــدم انجــام وظایــف توســط وکیــل تســخیری ،از تعویــض او
خــودداری کــرده بــود .محکمــۀ اروپایــی اعــام کــرد کــه کشــور مذکــور بــا قصــور در تعویــض وکیــل
تســخیری ،متقاضــی را از حــق داشــن وکیــل محــروم کــرده اســت( مرکــز حقــوق بــر ســازمان
ملــل،1383،ص.)52
د :فوری بودن برخورداری از وکیل(اصل هفتم سند یادشده)
در ایــن اصــل آمــده اســت کــه :دولتهــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه کلیــه افــراد دســتگیر و
بازداشــت شــده ،بــا اتهــام یــا بــدون اتهــام جزایــی ،فــورا ً بــه وکیــل دسرتســی داشــته باشــند .در هــر
صــورت طــول مــدت نبایــد بیــش از 48ســاعت پــس از دســتگیری و بازداشــت باشــد.
کمیتــۀ حقــوق بــر نیــز بــر فوریبــودن ایــن حــق تأکیــد کــرده اســت )/79/UN Doc. CCPR/C
(.1997 April 74,9.Add
از عبــارت فــوق آشــکار میگــردد کــه حــق برخــورداری از وکیــل ،اختصاصــی بــه جلســۀ
محاکمــه نــدارد بلکــه از لحظــات آغازیــن دســتگیری رشوع میشــود.
در قضیــۀ ترگریدیــن علیــه فدارتیــو روســیه ،متهــم ادعــا کــرد کــه تــا پنــج روز پــس از دســتگیری بــه
وکیــل دسرتســی نداشــته اســت ،در حالــی کــه وی در آن مــدت مکــررا ً مشــاورۀ وکیــل را درخواســت
کــرده بــوده اســت .کمیتــۀ حقــوق بــر ایــن محرومیــت را نقــض قســمت(ب) بنــد 3مــادۀ 14میثــاق
دانســت.
محکمــۀ اروپایــی حقــوق بــر اظهــار نظــر کــرده اســت کــه :مــادۀ 6کنوانســیون اروپایــی
اقتضــاء دارد کــه متهــم از معاضــدت وکیــل مدافــع از هــان مرحلــۀ نخســتین تحقیقــات پلیــس
بهرهمنــد شود(آشــوری ،1383،ص .)355
ه ـ  :ملــزم بــودن دولتهــا بــر فراه ـمآوری مصونیــت وکال در برابــر هــر نــوع تــرس و تهدید(بندالــف
اصــل شــانزدهم)
در ایــن بنــد مقــرر شــده اســت :دولتهــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه وکال قــادر بــه
ایفــای وظایــف مســلکی خویــش ،بــدون هرگونــه تهدیــد ،ارعــاب ،مامنعــت و دخالــت نادرســت انــد.
در قضیــه ترگریدیــن علیــه فدراتیــو روســیه کــه در گذشــته از آن یــاد شــد ،شــاکی مدعــی شــد کــه
بدلیــل ناتوانــی محکمــه در کنــرل فضــای خصامنــه و فشــار ایجادشــده از ســوی عمــوم مــردم در
محکمــه ،پرسشــگری متقابــل و مناســب از شــهود و ارایــۀ دفــاع از متهــم بــرای وکیــل مدافــع،
ناممکــن شــده بــوده  .کمیتــۀ حقــوق بــر ایــن مــورد را هــم تخلــف از بنــد 3مــادۀ 14دانســت.
کمیســیون بیــن آمریکایــی حقــوق بــر از جملــه مــوارد نقــض حقــوق بنیادیــن بــر را هنگامــی
دانســت کــه وکالیــی کــه مســؤولیت دفــاع از متهــان سیاســی را بــه عهــده میگیرنــد ،مــورد تهدیــد
و ارعــاب واقــع شــوند و یــا جــواز وکالــت آنــان ضبــط یــا لغــو گــردد.
در مــوارد بدرفتــاری و اهانــت بــه وکال ،بازداشــت شــدن ،ناپدیــد شــدن یــا کشــته شــدن

آنــان ،همیــن قضیــه بــه طریــق اولــی صــادق خواهــد بود(امیــدی،1379 ،ص.)21
و :مصونیت وکال از تعقیبهای مدنی و جزایی در قبال اعامل حرفهیی خویش(اصل بیستم)
ایــن اصــل میگویــد :وکال در برابــر اظهاراتــی کــه بــا حســن نیــت ،بــه طــور کتبــی یــا شــفاهی،
جهــت محاکمــه یــا در خــال حضــور حرفهیــی خــود در محکمــه و یــا ســایر مراجــع حقوقــی یــا در
مقابــل مقامــات اداری ابــراز میمناینــد از مصونیــت مدنــی و جزایــی برخــوردار خواهنــد بــود.
ز :برچسب نخوردن وکیل(اصل هجدهم)
منظــور از اصطــاح برچســب یــا مــارک نخــوردن وکیــل آنســت کــه نبایــد وکیــل را بــه ایــن
دلیــل کــه از یــک متهــم دفــاع میکنــد ،طرفــدار وی دانســت و اتهــام وی را بــه وکیــل هــم نســبت
داد.
سند اصول اساسی نقش وکال دربارۀ این اصل مقرر میدارد:
وکال نبایــد بــه لحــاظ انجــام وظایفشــان بــا مــوکل یــا مــوکالن همســو دانســته شــود .کمیســیون
بیــن آمریکایــی معتقــد اســت کــه نســبت دادن اعــال غیرقانونــی موکل(متهــم) بــه یــک وکیــل
مدافــع ،خطــر و تهدیــد در تطبیــق آزادانــۀ مســلک حقوقــی و تخطــی از تضمینــات اساســی ادارۀ
عدلــی و جریــان مربــوط آن ،یعنــی حــق دفــاع اســت.
گزارشــگر خــاص ملــل متحــد در امــور مربــوط بــه اســتقالل قضــات و وکال ابــراز نگرانــی کــرد کــه در
ایرلنــد شــالی ،پولیــس وکالیــی را کــه دفــاع از افــراد متهــم بــه تروریــزم را بــه عهــده گرفتــه بودنــد،
بــا آنــان همســو دانســته و از ایــرو در روابــط بیــن وکیــل و مــوکل ،در هنــگام تحقیقــات مداخلــه
منــوده و در صداقــت و اعــال حرف ـ ه یــی وکال تردیــد نشــان داده بودنــد .گزارشــگر خــاص نتیجــه
گرفــت کــه تعذیــب و تخویــف وکال توســط افــران پولیــس متواتــر و ســازمان یافتــه بــوده اســت.
وی افــزود کــه قتــل یــک وکیــل مدافــع کــه دفــاع از متهــان جرایــم تروریســتی را بــه
عهــده داشــت و در زمــان تحقیقــات راجــع بــه موکلینــش ،از طــرف مقامــات امنیتــی تهدیــد شــده بود،
اثــر خوفناکــی بــر مســلک وکالــت گذاشــته و اعتــاد مــردم را بــه نظــام حقوقــی بیشــر خدش ـهدار
ســاخته اســت ( راهنــای محاکــات عادالنــه،1384،ص.)85
ح :محرمانهبودن مکاملات وکال با موکالن خویش(اصل هشتم و بیست و دوم)
ایــن حــق ،محرمانــه بــودن هــر نــوع ارتبــاط بیــن وکیــل و مــوکل ،شــامل گفتگــو ،مکاتبــه و مکاملــات
تلفنــی را در برمیگیــرد ،بنابرایــن هــر نــوع ارتبــاط بیــن آن دو بایــد بــدون هیــچ نــوع مداخلــه،
جلوگیــری یــا سانســور صــورت گیــرد.
مصاحبههــای میــان فــرد بازداشــت شــده یــا زندانــی و وکیــل قانونــی وی میتوانــد در
معــرض دیــد ضابطیــن قانــون باشــد امــا نبایــد در محــدوده شــنود مأمــوران یادشــده باشــد.
متاسهــای میــان فــرد بازداشــت شــده یــا زندانــی و وکیــل قانونــی وی ،نبایــد بــه عنــوان مدرکــی
علیــه متهــم بــه کار رود مگــر آن کــه بــا اســتمرار یــا طرحریــزی جنایتــی مرتبــط باشــد.
توقیــف خانههــا بایــد اتاقهــای ویــژ ه یــی را جــدا از اتاقهــای مالقــات عمومــی ،در
اختیــار مشــاوران و افــراد بازداشــت شــده قــرار دهــد .در ایــن اتاقهــا بایــد امــکان ارتبــاط محرمانــه
و رو در رو وجــود داشــته باشــد و وســایل مناســب بــرای بازدید(میزوصندلــی) نیــز فراهــم باشــد(مرکز
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حقــوق بــر ســازمان ملــل،1383،ص.)53
کمیتــۀ حقــوق بــر نیــز در تفســیر کلــی شــاره 13خــود بــر میثــاق حقــوق مدنــی و
سیاســی ،بــر محرمانــه بــودن ارتبــاط متهــم و وکیــل مدافــع تأکیــد کــرده اســت(.)137.UN, Ibid, P
قوانیــن افغانســتان حــق بهرهمنــدی از وکیــل مدافــع بــرای متهــم را رصاحتــاً پذیرفتــه اســت.
همچنیــن بســیاری از اصــول حاکــم بــر وکالــت را نیــز بیــان داشــته اســت.
در این رابطه مادۀ 31قانون اساسی ترصیح میکند:
هــر شــخص میتوانــد بــرای دفــع اتهــام بــه مجــرد گرفتــاری و یــا بــرای اثبــات حــق خــود ،وکیــل
مدافــع تعییــن کنــد...
دولــت در قضایــای جنایــی بــرای متهــم بیبضاعــت وکیــل مدافــع تعییــن میمنایــد.
محرمیــت مکاملــات ،مراســات و مخابــرات بیــن متهــم و وکیــل آن ،از هــر نــوع تعــرض مصــؤون
میبا شــد .
عبــارت «بــه مجــرد گرفتــاری» در مــاده 31قانــون اساســی اشــاره بــه فــوری بــودن حــق
بهرهمنــدی از وکیــل مدافــع دارد .لــزوم محرمانهبــودن مکاملــات وکیــل بــا مــوکل هــم رصیح ـاً در
مــادۀ 31قانــون اساســی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
اما در قوانین افغانستان جای دو اصل از اصول حاکم بر وکالت ،خالی است:
اول :برچسب نخوردن یا مارک نخوردن وکیل.
دوم :مصؤونیت وکال از تعقیبهای مدنی و جزایی در قبال اعامل مسلکی خویش.
نقطــه ضعــف دیگــر عبــارت قوانیــن مذکــور در جهــت تضمیــن اصــول حاکــم بــر وکالــت ،راجــع بــه
اصــل منتخــب بــودن وکیــل اســت .عبــارت قانــون در ایــن قســمت رصیــح و رســا نیســت .بنــد ۸
مــادۀ  ۷قانــون اجــراآت جزایــی رصفــا از «تعییــن وکیــل مدافــع یــا داشــن مســاعد حقوقــی مطابــق
احــکام قانــون» یــاد کــرده اســت و راجــع بــه منتخــب بــودن و کیــل ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت.
 -5برابری سالحها()Equality of arms
اتهــام جــرم معمــوالً از طــرف څارنوالــی بــه متهــم وارد میگــردد .ایــن نهــاد جــزء قــدرت
حاکمــه میباشــد .پــس در یــک دعــوای جزایــی در یکســو نهادهــای حاکــم کــه از قــوه اقتــدار و
امکانــات اســتفاده از زور برخوردارنــد ،قــرار دارد و در ســوی دیگــر فــرد متهــم قــرار دارد.
در اینجاســت کــه اهمیــت تحقــق یــک محاکمــۀ عادالنــه کــه در آن متهــم در وضعیــت
برابــر بــا څارنوالــی قــرار داشــته باشــد تــا بتوانــد در برابــر آنهــا از خــود دفــاع کنــد ،بیــش از پیــش
برجســته میگــردد.
بــه برابــری طرفیــن دعــوا ،اصــل برابــری ســاحها گفتــه میشــود کــه در اصــل از ترافعــی
بــودن دادرســی در نظــام کامــاً ناشــی شــده اســت.
اهمیــت اصلــی برابــری ســاحها بــرای تأمیــن حقــوق دفاعــی متهــم از آن رو اســت کــه
غالبـاً متهــم در برابــر څارنوالــی کــه از همــه امکانــات حکومتــی بــرای ایــراد اتهــام و تحمیــل آن بــر
متهــم برخــوردار اســت ،آســیبپذیر اســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه اســناد بیناملللــی حقــوق
بــر همــواره تــاش کــرده اســت کــه بــا اســتفاده از تضمینهایــی از وضعیــت آســیبپذیر متهــم

حامیــت کنــد و نقــش وی را در پروســۀ جزایــی بــه انــدازۀ مقــام تعقیــب ارتقــاء دهــد تــا از موقعیــت
برابــر برخــوردار باشــد.
طبیعــی اســت کــه اگــر ایــن اصــل رعایــت نشــود ،ممکــن اســت بیگناهــان زیــادی بــر
جرمهــای ناکــرده اعــراف کننــد و نتواننــد از خــود در برابــر اتهامــات بیاســاس دفــاع کننــد.
در اثــری منترششــده از ســوی شــورای اروپــا آمــده اســت :اصــل برابــری ســاحها بــه ایــن معناســت
کــه هــر یــک از طرفیــن دعــوا ،فرصــت برابــر بــرای عرضــه کــردن مطالبــش نــزد محکمــه داشــته
باشــد ،بــه طــوری کــه وی در وضعیــت نامســاعدتر نســبت بــه طــرف مقابلــش قــرار نداشــته باشــد.
طــور مثــال ،در دعــوای بونیــش علیــه اتریــش( ،)Bonish V. Austriaکارشــناس تعییــن شــده از
ســوی متهــم ،از امکانــات برابــر بــا کارشــناس تعییــن شــده از ســوی څارنوالــی یــا محکمــه ،برخــوردار
نبــود ،محکمــه اروپایــی حقــوق بــر ،ایــن مــورد را تخلــف از بنــد 1مــادۀ  6کنوانســیون اروپایــی
دانســت.
اضافــه بــر ایــن ،کمیســیون در قضیــۀ جســپرس علیــه بلژیــک()Jespers V. Belgium
اعــام داشــت کــه الزمــه اصــل برابــری ســاحها مفــاد قســمت(ب) بنــد 3مــادۀ  6کنوانســیون هــم
میباشــد کــه مقامــات تعقیــب و تحقیــق را بــه افشــاء هــر نــوع مطلبــی کــه میتوانــد بــه تربئــه یــا
تخفیــف مجــازات متهــم کمــک کنــد ،ملــزم میمنایــد ،در صورتــی کــه مقامــات مذکــور ایــن نــوع
مطالــب را در اختیــار یــا در دســرس داشــته باشــند.
در قضیــۀ فوچــر علیــه فرانســه ،بــه متهــم اجــازۀ دسرتســی بــه اســناد موجــود در آرشــیف
څارنــوال و کپــی گرفــن از اســناد موجــود در آن ،داده نشــد ،در نتیجــه وی نتوانســت دفاعیــۀ
مناســبی را تــدارک ببینــد ،محکمــۀ اروپایــی آنــرا نقــض اصــل برابــری ســاحها(مفاد بنــد 3مــاده)6
دانســت(.)43-40.pp,2001,Nulla Mole&Cathrina Harby
در دعــوای یاســین و تومــاس علیــه جمهــوری گیانــا( ،)676/96کمیتــۀ حقــوق بــر
موضــوع تســهیالت کافــی بــرای آمادهســازی دفــاع را بررســی کــرد .در ایــن قضیــه ،اســناد و مــدارک
موجــود نــزد پولیــس ،بردلیــل مفقــود شــدن در محکمــۀ اســتیناف ارایــه نشــد و حــال آن کــه در
محکمــه ابتدائیــه ارایــه شــده بــود .کمیتــه اعــام منــود :از آنجــا کــه ممکــن اســت ایــن اســناد
دالیلــی بــه نفــع متهــم را در برمیداشــت ،عــدم ارایــۀ آن نقــض بنــد 3مــادۀ  14محســوب میشــود.
اصــل برابــری ســاحها نیــز در مــواد مختلفــی از قانــون اجــراآت جزایــی بــه طــور ضمنــی پیــش بینــی
شــده اســت.
 -6پرسش از شهود
ایــن حــق ،هــم پرســش از شــهود بــه نفــع متهــم را در برمیگیــرد و هــم شــامل پرســش و آزمــودن
شــهود ضــد متهــم میگــردد.
الزمــۀ دفــاع مناســب و کافــی از ســوی متهــم ایــن اســت کــه بتوانــد از شــهود بــه نفــع
خویــش ،ســؤاالتی بنامیــد و در عیــن حــال از شــهود طــرف مقابــل خویــش پرســش کنــد و نســبت بــه
آن قســمت از اظهــارات آنهــا کــه قبــول نــدارد ،اعــراض منایــد.
ایــن حــق در اســناد بیناملللــی ( قســمت هـ بنــد 3مــادۀ 14میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی

14

15

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

و سیاســی) و منطق ـ ه یــی و اساســنامههای محاکــم بیناملللــی ذکــر شــده اســت .بــه عنــوان منونــه،
قســمت(د) بنــد 3مــادۀ  6کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر و آزادیهــای اساســی ،بــه ایــن موضــوع
چنیــن پرداختــه اســت:
هــر متهمــی حــق دارد کــه شــخصاً یــا بــه وســیلۀ وکیــل مدافــع خــود شــهودی را علیــه او
شــهادت میدهنــد مــورد پرســش قــرار دهــد و احضــار و پرســش از شــهودی را کــه قادرانــد بــه نفــع
او شــهادت دهنــد در هــان رشایــط ناظــر بــه شــهود مخالــف ،بــه دســت آورد.
توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه مفهــوم شــاهد از دیــدگاه محکمــۀ اروپایــی حقــوق بــر،
مفهومــی مســتقل از محاکــم داخلــی کشورهاســت .شــاهد فقــط کســی نیســت کــه آنچــه را دیــده
یــا اطــاع دارد ،بــه ســمع پولیــس یــا محکمــه میرســاند؛ از نظــر محکمــۀ اروپایــی ،شــاهد بــه
افــراد نفوذی(مثـاً در یــک معاملــۀ مــواد مخــدر) ،کارشــناس یــا حتــی شــاکی خصوصــی نیــز اطــاق
میشــود.
بــا ایــن همــه ،در ارتبــاط بــا شــهود معمولــی کــه بــا هویتــی آشــکار اداء شــهادت میکننــد،
مشــکل خاصــی وجــود نــدارد .محکمــۀ اروپایــی در قضیــۀ اونتــه پرتینگــه بــر ایــن نکتــه اشــاره
میکنــد کــه شــهود بایــد در جلســۀ محکمــه اســتامع شــوند و در غیــر ایــن صــورت متهــم بایــد
حداقــل ایــن امــکان را داشــته باشــد کــه آنــان را در مرحلــۀ تحقیقــات پولیــس یــا تحقیقــات مقدماتــی
– در صــورت وجــود آن در نظــام قضایــی -شــخصاً یــا از طریــق وکیــل مدافــع خــود مــورد پرســش
قــرار دهــد .برعکــس ،در مــواردی کــه شــاهد بــه رشط عــدم افشــای هویــت خــود حــارض بــه اداء
شــهادت(به ویــژه در جرایــم ارتکابــی بــه وســیلۀ باندهــای بزهــکار ،قاچــاق مــواد مخــدر ،قتــل عمــد و
غیــره) میشــود .مســألۀ ســوال و جــواب متهــم از شــاهد ممکــن اســت بــا مشــکالتی مواجــه شــود.
ایــن مســأله ،بــه ویــژه بــا گســرش مجرمیــت ســازمانیافته در ســطح بیناملللــی و
خطراتــی کــه متوجــه شــهود میشــود اهمیــت ویــژهای بــه خــود گرفتــه اســت و محکمــۀ اروپایــی
حقــوق بــر نیــز آراء متعــددی را بــه آن اختصــاص داده اســت .محکمــه در اولیــن رأی خویــش کــه
بــه دنبــال شــکایت کوستوفســکی در ســال 1989صــادر کــرده اســت و پــس از اشــاره بــه ایــن کــه
اصــوالً شــهود بایــد در جلســۀ علنــی محکمــه ،مــورد اســتامع و پرســش قــرار گیرنــد ،اظهــار مـیدارد:
«قاعدت ـاً ،مــادۀ 6مقــرر م ـیدارد کــه بــه متهــم فرصــت مناســب و کافــی بــرای رد مــؤدای شــهادتی
کــه بــه رضر اوســت ،داده شــود و بتوانــد چنیــن شــاهدی را در هــان هنــگام اداء شــهادت یــا بعــدا ً
مــورد پرســش قــرار دهــد».
در رأی بعــدی خــود ،در ســال  1992و در قضیــۀ لــودی ،محکمــه بــدون ایــن کــه مخالفتــی
بــا اســتفاده از «مأمــوران نفــوذی»  -بــا توجــه بــه رضورت هــای کــه در امــر کشــف مــواد مخــدر و
برخــی مــوارد دیگــر وجــود دارد -داشــته باشــد ،دولــت ســویس را بــا ایــن اســتدالل کــه عمـاً قــادر بــه
برقــراری مواجهــه بیــن متهــم و مأمــور پولیــس نفــوذی بــدون افشــاء هویــت مأمــور بــوده ولــی از آن
امتنــاع کــرده اســت ،بــه نقــض قســمت دال از بنــد 3مــادۀ  6محکــوم میکنــد.
ســال بعــد در قضیــۀ ســعیدی کــه متهــم بــه پخــش هروئیــن بــه وســیلۀ ســه نفــر معتــاد در
فرانســه و در رســیدگی بــه دادخواســت خواهــان مبنــی بــر ایــن کــه از پشــت حائــل شیش ـ ه یــی بــا
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ســه نفــر معتــاد مواجهــه داده شــده و فقــط اظهــارات آنــان را میشــنیده و اینکــه مرتبـاً وی متقاضــی
مواجهــه و رودررویــی بــا آنــان بــوده ،ولــی مقامــات فرانســوی از ایــن امــر امتنــاع و رسانجــام نیــز بــر
مبنــای تنهــا دلیلــی کــه همیــن شــهادت ســه نفــر معتــاد بــوده محکــوم شــده اســت .محکمــۀ اروپایــی
حقــوق بــر رضورت ترافعــی شــدن محاکمــه را بــر حامیــت از شــهود ترجیــح داده و نقــض مــادۀ  6را
در ارتبــاط بــا موضــوع اعــام کردهانــد.
در ســال  1996و در قضیــۀ دورســن ،محکمــه بــدون ایــن کــه دیــدگاه خــود در رضورت
رســیدگی ترافعــی بــه اتهامــات وارد بــر اشــخاص و یــا اســتفاده از افــراد نفــوذی را تغییــر دهــد ،بــه
ارائــۀ برخــی راهکارهــای مناســب پرداختــه اســت« :بایــد بــه هنــگام پرســش از شــاهدی کــه هویــت
او پنهــان نگهداشــته شــده اســت ،یــک قاضــی دخالــت کنــد ،بایــد ایــن قاضــی اعتبــار و ارزش
اظهــارات چنیــن شــاهدی را تأییــد کنــد و رسانجــام بــه ایــن کــه عــاوه بــر اداء شــهادت از ســوی
چنیــن شــاهدی دالیــل دیگــر نیــز دال بــر بزهــکاری متهــم وجــود داشــته باشــد» و بنابرایــن محکمــه،
بــا توجــه بــه اینکــه مقامــات قضایــی هلنــد رشوط سـهگانۀ فــوق را در محاکمــه رعایــت کــرده بودنــد،
بــه عــدم نقــض مــادۀ  6و عــدم محکومیــت هلنــد در مــورد فــوق اظهــار عقیــده میکنــد.
بالخــره از آراء صادرشــده از ســوی محکمــه و از جملــه رأی صــادره در قضیــۀ مچلــن در
ســال ،1997چنیــن اســتنباط میشــود کــه محکمــه اســتفاده از شــهودی را کــه بــه دالیلــی امــکان
افشــای هویــت آنــان وجــود نــدارد ،مغایــر بــا مــادۀ  6کنوانســیون منیدانــد .بــا ایــن همــه ،محکمــه
در ایــن رأی نیــز بــر ســه رشطــی کــه قب ـاً بــه آنهــا اشــاره شــد پافشــاری میکنــد -1 :وجــود دالیــل
دیگــر -2 ،دخالــت یــک قاضــی بــرای بررســی معتــر بــودن شــاهد و  -3فراهــم کــردن امکانــات تــا این
همــه متهــم یــا وکیــل او بتوانــد شــاهد را مــورد پرســش قــرار دهــد .در قضیــۀ فــوق محکمــه ،دولــت
هلنــد را بــه اســتناد ایــن کــه دالیــل دیگــری بــرای محکومیــت ،مچلــن ،جــز شــهادت 11پولیــس
کــه اظهــارات آنــان در اتــاق دیگــری بــه وســیله متهــم و وکیــل مدافــع او شــنیده میشــده ،وجــود
نداشــته و ایــن کــه آنــدو قــادر بــه پرســش حضــوری از پلیــس نبودهانــد ،محکــوم میکنــد .بــا توجــه
بــه سلســله مراتبــی کــه در ادارات پلیــس وجــود دارد کــه آنــان را ناگزیــر از اطاعــت از مقامــات قــوۀ
مجریــه میکنــد .ایــن نکتــه را تذکــر میدهــد کــه « ...جــز در مــوارد اســتثنایی ،نبایــد از افــراد
پلیــس بــه عنــوان شــهود گمنــام اســتفاده شود(آشــوری،1383،صص.)356-8
پرســش از شــهود از جملــه شــهود ،ضــد متهــم نیــز در قوانیــن افغانســتان پیــش بینــی شــده
اســت.
بــه عنــوان منونــه ،در بنــد 6مــادۀ  ۷قانــون اجــراآت جزایــی ،بــه عنــوان یکــی از حقــوق
مظنــون و متهــم آمــده اســت  :ارایــۀ اســناد مــدارک و شــهود ،اســتجواب از شــهودی کــه علیــه وی
شــهادت داده انــد و حضــور و اســتامع شــهودی کــه بــه نفــع وی شــهادت مــی دهنــد.
نتیجه
معیارهــای مربــوط بــه حــق دفــاع متهــم در اســناد بیناملللــی ،بــه صــورت مــروح ذکــر شــده اســت.
قوانیــن افغانســتان بســیاری از جنبههــای آنــرا بــه خوبــی بیــان کــرده و از آن پاســداری منــوده اســت.
تامیــن حــق دفــاع متهــم –هــان طــور کــه در ایــن مقالــه توضیــح داده شــد ،منــوط بــه زمــان و
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تســهیالت کافــی مــی باشــد .مــوارد ذیــل را مــی تــوان از جملــه تســهیالت الزم و مــورد نیــاز دانســت:
 -1حضور درمراحل تحقیق و محکمه
 -2تفهیم اتهام و دالیل آن
 -3بهرهمندی از مرتجم
 -4بهرهمندی از وکیل مدافع
 -5برابری سالحها
 -6پرسش از شهود
امیــد کــه ایــن نوشــتار بتوانــد در زمینــۀ حــق دفــاع مظنــون و متهــم مفیــد بــوده و در بــاز گشــایی ابعــاد
آن موثــر افتــد.
منابع
الف -فارسی
 -1آشــوری ،دکــر محمــد و همــکاران ،حقــوق بــر و مفاهیــم مســاوات ،انصــاف و عدالت ،دانشــگاه
تهران.1383 ،
 -2امیــدی ،دکرتجلیــل ،حقــوق بــر در دعــاوی کیفــری بــر اســاس اســناد بیناملللــی و منطقهیــی،
مجلــۀ دانشــکدۀ حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،شــارۀ،49پاییز.1379
 -3امیــر ارجمنــد ،دکــر اردشــیر ،مجموعــه اســناد بیناملللــی حقــوق بــر ،کرســی حقــوق بــر،
صلــح و دموکراســی .یونســکو دردانشــگاه شهیدبهشــتی .تهــران.1381
 -4امیر ارجمند ،دکرت اردشیر و همکاران ،هامن ،اسناد منطقهیی ،چاپ اول.1385
 -5حقــوق بــر و بازداشــت پیــش از محاکمــه ،ترجمــۀ صابــر نیاورانــی ،مرکــز حقــوق بــر ســازمان
ملــل ،ژنــو ،شــاخۀ پیشــگیری از جــرم و عدالــت کیفــری ،ویــن ،نــر وفــاق ،تهــران.1383
 -6دادگســری اســتاندارد در اســناد بیناملللــی ،گــردآوری و ترجمــه :محمــود علــم ،نــر میــزان،
چــاپ اول ،تهــران ،پاییــز.1384
 -7راهنامی محاکامت عادالنه ،سازمان عفو بینامللل ،چاپ کابل .2004
 -8عالمــه ،غــام حیــدر ،جایــگاه حقــوق بــر در قانــون اساســی افغانســتان ،فصلنامــه مطالعاتــی-
پژوهشــی نهضــت ،مؤسســه مطالعــات اندیشهســازان نــور ،شــاره ،19تهــران ،پاییــز.1383
 -9فضائلــی ،مصطفــی ،معیارهــا و تضمینهــای محاکمــه عادالنــه در دادرســیهای کیفــری
بیناملللــی ،پایاننامــه دکــری تخصصــی حقــوق بینامللــل عمومــی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی،
زمســتان.84
 -10قانون اساسی افغانستان ،جریده رسمی وزارت عدلیه شامره15، 818دلو.1384
 -11قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان،هامن،شامره 820،30حوت.1382
 -12قانون مبارزه علیه موادمخدرافغانستان،هامن،شامره 15 ،875دلو.1384
 -13کریانــگ ســاک کیتــی شــیایزری ،حقــوق بیناملللــی کیفــری ،ترجمه:بهنــام یوســفیان و محمــد
اســاعیلی ،انتشــارات ســمت ،تهــران.1383
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 -14گزیــدهای از مهمتریــن اســناد بیناملللــی حقــوق بــر ،مرکــز مطالعــات حقــوق بــر ،تهــران،
چــاپ اول  ،بهــار .1383
 -15مجموعــه مقــاالت و ســخرنانیهای هامیــش علمــی قضــات ایــران و اروپــا ،تحــت عنــوان:
نقــش دادســتان در دادرســی عادالنــه ،دادرسای عمومــی و انقــاب تهــران ،چــاپ اول .1385
 -16محمــودی جانکــی ،دکــر فیــروز ،حــق دفــاع متهــم ،علــوم جنایــی ،ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر،
تهران.1384 ،
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17- Amnesty International, fair Trials Manual, available at:
http://www.amnesty.org/ailib/intcam/fairtrial/indxftm.htm
18- M.Bassiouni, Crimes Against Hamanity In International Criminal Low, Martinus
;Nijhoff Pub, The Netherlands, 1992
19- Nuala Mole and Cathrina Harby, The right to a fair Trial, Council of Europe,
;Germany October 2001
;20- Rome Statute of The International Criminal Court A/CONF. 9/183 of 17 July 1998
21- Statute of The International Tribunal for The Former Yugoslavia, available at:
http://www.un.org/icty/basic/statut/statute.htm
22- Statute of The International Tribunal for Rwanda Annex To Resolution 955
;Adopted by The security council at its 3453rd meeting on 8 November 1994
23- UN, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted
by Human Rights Treaty Bodies, HRI/ GEN/ 1/Rev., May 2004.
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قانون ااسسی افغانستان

محمداعظم طارق

چکیده
قانون اساسی به عنوان قانون مادر و به حیث بنياد و دستگاه حقوقی یک کشور ،از عايل ترين قوت
حقوقی برخوردار است؛ از همني رو پیوند اسناد بني املللی با قانون اساسی از اهميت خاصی برخوردار
می باشد .هامن طوری که قانون اساسی یک کشور منی تواند مناسبات بني املللی را تنظیم مناید،
اسناد بني املللی نيز منی تواند روابط اجتامعی داخلی یک دولت را بدون اجازۀ حقوق ملی تنظيم کند؛
پس الزم است که میان قانون اساسی و اسناد بین املللی رابطه یی برقرار و جایگاه آنها در نظام حقوقی
کشور مشخص منود .در این مقال به منظور تبیین جایگاه اسناد بین املللی در قانون اساسی افغانستان
مواد دوم ،سوم ،ششم ،هفتم ،هشتم ،بیست و هشتم ،پنجا و هفتم ،پنجا و هشتم ،یکصد و بیست و
یکم و یکصد و چهل نهم قانون اساسی افغانستان و همچنان ماده های پنجم ،شانزدهم و هجدهم
اعالمیۀ جهانی حقوق برش و آیه های  21سورۀ بقره و  85سورۀ آل عمران که با این مواد متعارض به
نظر می رسد تدقیق ،مطالعه و بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی:
اسناد بین املللی ،قانون اساسی ،حقوق ملی ،تعارض و ابهام
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مقدمه
در جهانی که ما زنده گی می کنیم ،روابط میان ملت ها و کشورها به حدی گسرتده و پیچیده است
و منافع و مصالح آنها چنان باهم گره خورده است که بدون در نظر گرفنت آن ،پیرشفت و توسعه و
حتی دوام و بقای هیچ کشور ،نهاد و ملتی ممکن به نظر منی رسد .در چنین رشایطی هر کشور باید
در عرصۀ جهانی و بین املللی طوری تبارز کند که هم ارزشهای دینی و ملی خود را حفظ کند و هم
از فراورده های مدرن عرص استفادۀ بهینه به عمل آورد .به بیان دیگر پیچیده گی و گسرتده گی
مناسبات در عرص کنونی ،ما را بر آن وا می دارد تا نیازهای داخلی و ایجابات جهانی و بین امللی را
با هم هامهنگ سازیم و همگام با ملل جهان ،در قضایای جهانی و مسایل بین املللی ،تاحدی که
ممکن است حرکت مناییم و خویشنت را از کاروان متدن برشی عقب نگذاریم .این امر زمانی ممکن
می مناید که ما مقررات و پرنسیب های بین املللی را بپذریم و قوانین مقررات داخلی مخصوصاً قانون
اساسی خود را تا اندازۀ ممکن ،در تطابق با اسناد پذیرفته شدۀ بین املللی تدوین کنیم .افغانستان
به عنوان عضو جامعۀ جهانی و بخشی از سکنۀ این دهکده ،از این قاعده مستثنا بوده منی تواند.
خوشبختانه که قانون اساسی افغانستان ،به عنوان یکی از مدرنترین قوانین اساسی منطقه ،ضمن
نگرش تقدس مآبانه به ارزشهای دینی ،ارج گذاری به داشته های ملی و فراورده های عرص حارض،
این ویژه گی را نیز در خود دارد که اسناد و پرنسیب های بین املللی را تاحدی بپذیرد.
یکی از علت های نوشنت این مقاله ،مشخص منودن جایگاه اسناد بین املللی در قانون
اساسی افغانستان است و مهمرتین هایی که در این مقاله به بررسی گرفته خواهند شد ،عبارت اند
از معرفی اسناد بین املللی ،اسناد بین املللی و حقوق ملی ،بازتاب اسناد بین املللی در قانون اساسی
افغانستان ،یکرسی تعارض ها و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و در آخر نتیجه گیری.
مفهوم اسناد بین املللی
اسناد جمع سند است؛ سند در لغت به معنای تکیه ،پشتی ،پشتیبان و نوشته یی که قابل اعتامد
باشد )1(.اسناد بین املللی به طور کلی به هر گونه مصوبۀ مکتوب و رسمی اطالق می گردد که
بین دولتها(تابعان حقوق بین امللل) در قالب یک سند تنظیم می شوند؛ نظیر یک سازشنامه،
موافقتنامه ،قرارداد ،پيامن ،ميثاق ،منشور ،عهدنامه ،پروتوکول و ...که در آن اهداف و مقاصد
دولت ها در ارتباط با اصول و هنجارهای گوناگون مورد تأیید قرار داده می شود .اگر این سند از جانب
کلیه دولتهای دنیا به تصویب برسد ،از آن به سند جهانی و بین املللی تعبیر می شود.
برخی از اسناد مهم بین املللی
هر چند که تعداد اسناد بین املللی امروز آن قدر زیاد است که احصاء و شامرش یکایک آنها در این
جا نه مناسب است و نه هدف؛ اما بنابر قاعدۀ معروف «ماالیدرک کله الیرتک کله» برخی از آنها را
در این جا ذکر می کنم که عبارتند از منشور ملل متحد 1945م ،اعالميۀ جهاين حقوق برش 1948م،
اعالميۀ جهاين حقوق طفل 1959م ،کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض نژادی 1965م ،میثاق بین املللی
حقوق سيايس و مدين 1966م ،میثاق بین املللی حقوق اقتصادي ،اجتامعي و فرهنگي 1966م،
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پروتوکول اختياری کنوانسيون حقوق سيايس و مدين 1966م ،کنوانسيون رفع کليه تبعيضات در برابر
زنان 1979م ،کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارهاي غري انساين و تحقري آميز1984م ،پروتوکول
اختياری دوم حقوق سيايس و مدين 1989م ،کنوانسيون حقوق طفل 1989م ،کنوانسيون محافظت
از حقوق کارگران مهاجر و اعضاي خانوادۀ آن ها 1990م ،پروتوکول اختياري کنوانسيون رفع تبعيض
در برابر زنان1999م ،پروتوکول اختياري کنوانسيون حقوق طفل در مورد فروش ،استفادۀ جنيس
و مستهجن از طفل 2000م ،کنوانسیون حقوق معاهدات 1969م ،کنوانسیون حقوق دیپلامتیک
1961م ،کنواسیون حقوق قونسلی 1963م ،کنوانسیون حقوق دریاها  ،1982پروتوکول اختياري
کنوانسيون حقوق طفل در مورد استخدام در نريوهاي مسلح 2000م و پروتوکول اختياري منع شکنجه
2002م)2(.
بازتاب اسناد بین املللی در قانون اساسی افغانستان
مؤثریت و مربمیت اسناد بین املللی در رشایط کنونی جهان ،کنشها و واکنشهای بین املللی در قبال
قضایا و مسایل افغانستان و هم چنان تحوالت و حوادث دهه های اخري این کشور ،تدوين کننده گان
قانون اسايس را برآن داشت تا اهميت و جايگاه ويژه یی را به اسناد بین املللی ،در ميان سه گفتامن
اصيل قانون اسايس يعني میثاق های بین املللی ،دموکرايس و اسالم تثبیت و به يکي از موضوعات
محوري تبديل منایند .در قانون اساسی افغانستان به اسناد بني املللی توجه زياد شده و با واژه های
چون :رعایت ،حامیت ،احرتام ،دفاع و ...که همه حاکی از قبول ،قوت و منزلت آنها می باشد،
اهمیت و جایگاه آنها تعیین گردیده است .چنان که از منشور ملل متحد ،اعالميۀ جهانی حقوق برش
و معاهدات بین الدول به صورت اخص و از ميثاق های بني املللی که افغانستان به آن پيوسته است،
به صورت اعم در چندین موارد یاد آوری گردیده است که از آن جمله می توان موارد ذیل را بر شمرد:
 .1در مقدمه ( بارعايت منشور ملل متحد و با احرتام به اعالميۀ جهانی حقوق برش ....به منظور
تأسيس نظام متکی بر ارادۀ مردم و دموکراسی)
 .2در مادۀ ششم (دولت به ايجاد يک جامعۀ مرفه و مرتقي بر اساس عدالت اجتامعي ،حفظ کرامت
انساين ،حاميت حقوق برش ،تحقق دموکرايس)...
 .3در مادۀ هفتم (دولت منشور ملل متحد ،معاهدات بني الدول ،ميثاقهاي بنياملليل که افغانستان
به آن ملحق شده است و اعالميۀ جهاين حقوق برش را رعايت ميکند).
 .4در مادۀ هشتم (دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقالل ،منافع ميل و متاميت
اريض و عدم مداخله ،حسن همجواري ،احرتام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي منايد).
 .5در مادۀ بیست و هشتم (هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهــام به جرم ،به دولت خارجي
سپرده مني شود مگر بر اساس معاملۀ باملثل و پيامن هاي بني الدول که افغانستان به آن پيوسته
باشد).
 .6در مادۀ پنجا و هفتم (دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان ،طبق قانون تضمني
مي کند .اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بني املليل به رعايت قوانني دولت افغانستان مکلف اند).
 .7در مادۀ پنجا و هشتم (دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق برش در افغانستان و بهبود و حاميت
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از آن ،کميسيون مستقل حقوق برش افغانســــتان را تأسيس ميناميد .هر شخص ميتواند در صورت
نقض حقوق برشي خود ،به اين کميسيون شکايت منايد .کميسيون ميتواند موارد نقض حقوق برشي
افراد را به مراجع قانوين را جع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت منايد .تشکيل و طرز فعاليت
اين کميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد).
 .8در مادۀ یکصد و بیست یکم (بررسی مطابقت قوانني ،فرامني تقنينی ،معاهدات بني الدول و ميثاق
های بني املللی با قانون اساسی و تفسري آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام
قانون از صالحيت سرته محکمه می باشد)3( ).
از سیاق ،سباق ،مفاد و محتوای مجموع موارد هشت گانۀ فوق بر می آید که اسناد بین
املللی تحت هر عنوانی که از جانب جامعۀ بین املللی به تصویب رسیده باشد و رشایط ،ظرفیت ،زمینه
و امکانات عملی شدن آنها در جهان موجود باشد و افغانستان به آنها پیوسته و یا آن ها را پذیرفته
باشد ،در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده و از اهمیت و جایگاه ویژه یی برخوردارد
است .این اهمیت و جایگاه از آنجا ناشی می شود که قانون اساسی ،دولت افغانستان را به رعایت
اسناد بین املللی ،به احرتام اعالمیۀ جهانی حقوق برش ،حامیت از انسان و دفاع از حقوق وی که در
اسناد مختلف بین املللی تسجیل گردیده ،مکلف ساخته است.

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

جزئی از نظام حقوقی افغانستان بوده و برای افراد حقوق و وجايب ايجاد مي کنند.
برای اين که دولت افغانستان بتواند موازین و ميثاقهای بني املللی را جزو حقوق ملی خود سازد ،الزم
است که به وضع قوانني و مقرارت ويژه در این زمینه بپردازد و این کار عالوه بر آن که در رشایط فعلی
جنبۀ عملی ندارد ،طبق رصاحت مادۀ دوم و سوم قانون اساسی در افغانستان امکان پذیر نیست؛ زیرا
یکرسی مقررات بین املللی با اصول و مقررات اسالمی تطابق ندارد و ماده های دوم و سوم ،دروازۀ
ورود کلیه اصول و مقرره های خالف رشیعت اسالمی را به حوزه های حقوقی افغانستان مسدود کرده
است.
تعارض و ابهام قانون اساسی افغانستان در زمینۀ پذیرش اسناد بین املللی
با توجه با آنچه که قبالً اشاره شد ،قانون اساسی افغانستان در زمینۀ پذیرش اسناد بین املللی ،دچار
یکرسی پارادوکس ها و ابهاماتی است که از آن جمله می توان دو مورد آن را ذکر و بررسی کرد:
یکی در مورد پذیرش معیارهای حقوق برشی است که در برخی موارد با رشیعت اسالمی مطابقت
ندارد و دوم در این زمنیه که هر گاه اسناد بین املللی با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد ،دیوان
عالی افغانستان چه تدابیری باید اتخاذ مناید؟ شاید علت این تناقض و پارادوکس ها این باشد که
قانون اسايس افغانستان در رشايط نا مساعد و بحرانی تدوين شده است؛ قانونگذاران ناگزير بودند تا
یکرسی ارزشهای گوناگون مانند ارزشهای سنت و تجدد و ارزشهای برخواسته از هويت هاي متکرث را
در قانون اساسی جمع منایند .در نتيجه قانون اسايس در چندین مورد از جمله در زمینۀ پذیرش اسناد
بین املللی دچار تعارض و ابهام شده است.

اسناد بین املللی و حقوق ملی
شايد فکر شود که اين یادکردهای مکرر اسناد بني املللی در قانون اساسی افغانستان ،به معنای آن
باشد که آنها به عنوان جز حقوق ملی شناخته شده اند و در صورت تعارض ،اولویت به اسناد بین املللی
داده شده و نسبت به سایر قوانین از قوت بیشرتی برخوردار اند؛ چنان که در بسياری از کشور های
جهان ،مانند :آملان ،هالند ،اوکراین ،روسیه و ...چنین چیزی وجود دارد )4( .عالوه بر آن ،هرگاه
معاهده یی با قانون اساسی در تضاد باشد ،روش بسياری از کشورها این است که قبل از تصديق آن
از سوی پارملان ،تغيريات الزم در آن وارد می گردد؛ به طور مثال می توان از کشور فرانسه نام برد که
پيش از الحاقش در پيامن ماسرتيخت سال 1992م در بارۀ اتحاديه اروپا اقدام به تغيريات در قانون
اساسی کرد .شورای قانون اساسی فرانسه در آن وقت فيصله منود که پيامن ماسرتیخت مفادی دارد
که با قانون اساسی مغايرت دارد ،لذا قبل از تصويب آن از سوی پارملان ،بايد تغيريات متناسب به
قانون اساسی وارد گردد )5(.اما در قانون اساسی افغانستان این مسأله مبهم و گنگ است و هیچ
رصاحتی در این باب وجود ندارد .در حالی که يکی از راه های که اسناد بني املللی عملکردش را در
داخل يک کشور به منايش بگذارد ،اين است که در قانون اساسی کشور تسجيل می گردد که موازين
معاهدات معترب بني املللی کشور جزء الينفک حقوق ملی است؛ از همین جهت ،مخاطبان اسناد بین
املللی تنها دولت هاست و حقوق و مکلفيت برای شهروندان و اشخاص حکمی ايجاد منی منايند .ولی
نکتۀ قابل مکث این است که در قانون اساسی افغانستان واژۀ «رعایت و احرتام» به کار برده شده
است که به سبب عمومیتش تنها يک جهت مسأله را می تواند روشن کند و آن جنبۀ بني املللی بودن
آن است؛ یعنی دولت را مکلف می سازد تا در قبال تعهدات بني املللی خویش پابند باشد و تعهد دولت
برای رعايت معاهدات بني املللی که در اين ماده ذکر شده است ،بدين معنا نيست که اسناد بین املللی

الف -تعارض رصیح قانون اساسی در زمینۀ پذیرش اسناد بین املللی
قانون اساسی از احرتام به حقوق برش سخن گفته و میثاقهای بین املللی حاکم بر حقوق برش را
پذیرفته و به اجرای آنها متعهد شده است ،اما در این مورد دچار پارادوکس شدیدی شده است .مثالً
قانون اساسی در مورد رعایت اعالميۀ جهاين حقوق برش به رصاحت کالم خويشنت را چنني مکلف
مي کند «:دولت منشور ملل متحد ،معاهدات بني الدول ،ميثاق هاي بني املليل که افغانستان به
آن ملحق شده است و اعالميۀ جهاين حقوق برش را رعايت مي کند )6( ».و براي عميل کردن اين
موارد تشکيل کميسيون خاص را نيز پيش بيني منوده است «:دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق
برش در افغانستان و بهبود و حاميت از آن ،کميسيون مستقل حقوق برش افغانستان را تأسيس مي
منايد)7(».
در عین حال در مادۀ دوم قانون اسايس ترصيح شده است که « :در افغانستان هيچ
قانون مني تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسالم باشد )8( ».همچنان با توجه به مادۀ
دوم قانون اساسی که دين دولت جمهوري اسالمي افغانستان را دين اسالم مقرر کرده است ،اجراي
حدود االهی از مشخصه هاي حکومت اسالمي به شامر می رود؛ در چنین صورتی سخن گفنت از
حقوق برش به مفهوم غربی و لربالی آن بیمعنا خواهد بود .زیرا مقايسۀ مقررات اسالمی که بر اساس
خدامحوری و وحیگرایی بنا یافته با اسناد حقوق برش که بر بنیاد انسانمحوری و عقلگرایی تشکیل
گردیده است ،نشان از تفاوت ژرف و بنيادين اين دو نظام دارد.
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به بیان دیگر در موجودیت مادۀ دوم و سوم قانون اساسی افغانستان ،اجرا و اعامل ماده های که
دولت را مکلف به رعايت منشور ملل متحد ،ميثاق هاي بني املليل و اعالميۀ جهاين حقوق برش مي
کند ،از توان مجريان قانون در افغانستان بیرون است .این از بزرگرتین تعارضی به شامر می رود که
در قانون اساسی افغانستان وجود دارد.
موارد متعارض حقوق برش با اسالم
شاید برخی ها فکر کنند که اسناد بین املللی مخصوصاً اعالمیۀ جهانی حقوق برش در مخالفت با اسالم
قرار ندارد؛ اینک برخی از ماده های اعالمیۀ جهانی حقوق برش در اینجا ذکر می گردد که به گونۀ
واضح مغایر احکام رصیح دین مقدس اسالم است:
 .1در بند یک مادۀ شانزدهم سند حقوق برش آمده است « :هر مرد و زن بالغي حق دارند بدون
هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ،مليت ،تابعيت يا مذهب با هم زناشويي کنند .مرد و زن در ازدواج،
در طول دورۀ ازدواج و فسخ آن از حقوقي يکسان برخوردارند» ()9
بر مبنای این ماده ،طرفداران اعالمیۀ جهانی حقوق برش عدم تساوی حقوقی زنان با مردان
و تقدم جنسيت بر انسانيت را فاقد دليل دانسته می پرسندکه؛ اگر تفاوت نژادی و تفاوت رنگ پوست
منشأ تفاوت حقوقی منیتواند باشد ،چرا تفاوت جنسی منشأ تفاوت حقوقی شود؟ و معتقدندکه در دنيا
ی بايد با متهيد فرصتها و امکانات مساوی عرصه را برای يک رقابت سامل فراهم آورد .زنان نه
نيز م 
در عقل ،نه در کسب علم ،نه در مهارتهای شغلی و نه در عرصههای سياسی ،اقتصادی و فرهنگی
چيزی از مردان کم ندارند .در مجموع تساوی حقوقی آدميان فارغ از جنسيت مطابق عقل سليم است
و تبعيض جنسی حقوق زنان نسبت به حقوق مردان خالف انصاف و عدالت و عقل است.
اما مفاد بندیک ماده شانزدهم سند حقوق برش مخالف نص رصیح قرآن مجید می باشد:
شك ِ
ني
َي ِّمن ُّم ْ ِ
« َوالَ ت َن ِك ُحوا ْ الْ ُم ْ ِ
شكَه َولَ ْو أَ ْع َج َبتْ ُك ْم َوالَ ت ُن ِك ُحوا ْ الْ ُم ِ ِ
شكِ َ
َات َحتَّى يُ ْؤ ِم َّن َوألَ َمه ُّم ْؤ ِم َنه خ ْ ٌ
ُ
َ
ل الْ َج َّنه
ل ال َّنا ِر َواللّ ُه يَ ْد ُع َو إِ َ
َي ِّمن ُّم ْش ٍِك َولَ ْو أ ْع َجبَ ُك ْم أ ْولَ ِئ َك يَ ْد ُعو َن إِ َ
َحتَّى يُ ْؤ ِم ُنوا ْ َولَ َعبْ ٌد ُّم ْؤ ِم ٌن خ ْ ٌ
ي آيَاتِ ِه لِل َّن ِ
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذكَّ ُرونَ»()10
َوالْ َم ْغ ِف َره ِب ِإ ْذنِ ِه َويُبَ ِّ ُ
و با زنان مرشك ازدواج مكنيد تا اميان بياورند؛ قطعاً كنيز با اميان بهرت از زن مرشك است،
هر چند [زيبايى] او شام را به شگفت آورد و به مردان مرشك زن مدهيد تا اميان بياورند؛ قطعاً بردۀ با
اميان بهرت از مرد آزاد مرشك است ،هر چند شام را به شگفت آورد .آنان [شام را] به سوى آتش فرا
مىخوانند و خدا به فرمان خود [شام را] به سوى بهشت و آمرزش مىخواند و آيات خود را براى مردم
روشن مىگرداند ،باشد كه متذكر شوند» .
و بدین لحاظ است که فقهای مسلامن ازدواج مسلامن با غیر مسلامن را جایز منی دانند
و از طرف دیگر تساوی حقوق زن و مرد چه در دورۀ زناشوی و چه پس از آن در اسالم پذیرفته نشده
است ،مانند :بهره¬مندی مساوی از ارث ،آزادی اشتغال (علی القاعده زن برای داشنت کار نیاز به
رضایت همرس دارد) ،آزادی در طالق (زن حق طالق دادن ندارد و تنها در صورتی که بتواند شوهر
خود را به هر قیمتی راضی کند و یا محکمه وی را حامیت کرده میان شان تفریق مناید) ،آزادی
مردان در انتخاب چند همرس ،حق شوهر بر کنرتل ،رسپرستی و وضع محدودیت حتی در روابط سامل
اجتامعی همرس و)11(. ...

 .2در مادۀ هجدهم اعالمیۀ جهانی حقوق برش آمده است که « :هر کس حق دارد از آزادي انديشه،
وجدان و مذهب بهرهمند گردد؛ اين حق شامل آزادي تغيري مذهب يا باور و نيز آزادي اظهار مذهب
يا باور به شکل آموزش ،عمل به شعائر ،نيايش و به جاي آوردن آينيها چه به تنهايي و چه بهصورت
جمعي نيز ميگردد»)12( .
بر این اساس ،الزمۀ تساوی حقوقی انسانها و نفی تبعيض دينی ،آزادی عقيده و مذهب
است .آزادی عقيده و مذهب ،آزادی بيان ،عقيده و مذهب ،آزادی اجرای اعامل و مراسم دينی،
آزادی ترک اعامل دينی ،آزادی تغيري عقيده و مذهب ،آزادی تبليغ عقيده و مذهب از اجزای اصلی
اين ماده است .طبق مفاد اين ماده ،همه انسان ها آزادند تا هر نوع دين و مذهبي را برگزيده و احياناً
اگر خواستند آن را عوض منوده به دين و آیین ديگري روی بیاورند.
اين قسمت از اعالميه به رصاحت با آموزه هاي اسالمي در تعارض مي باشد .زیرا در اسالم
گرویدن به ادیان دیگر مردود دانسته شده است:
ف ِ
اآلخ َره ِم َن الْخ ِ
َاسِي َن»( )13و هر كه جز اسالم
َي اإل ِْسالَمِ ِدي ًنا فَلَن يُ ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِ
« َو َمن يَ ْبتَغِ غ ْ َ
دينى [ديگر] جويد ،هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است»
هر کس این کار را انجام دهد ،از نظر رشیعت اسالمی مرتد شناخته می شود و حکم مرتد
قتل است .پیامرب اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید«:من بدل دینه فاقتلوه)14(»..
 .3در مادۀ پنجم اعالمیۀ جهانی حقوق برش آمده است که «:هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و
رفتار یا جزای غیر انسانی و یا تحقیر آمیز قرارداد»()15
این ماده ،مجازاتهايی از قبيل :قصاص ،سنگسار کردن (رجم) ،به صليب کشيدن ،يا
قطع دست راست و پای چپ ،يا شالق زدن و ...را از مصاديق مجازاتهای خشن و خالف شئون
برشی و برخالف انسانيت میشامرند و در نتيجه همه حدود رشعی را که سبب مجازاتهای معني
فوقالذکر است ،منافی حقوق برش اعالم میدارند؛ در حالی که مجازات های از قبیل سنگسار ،قطع
دست دزد ،اعدام و شالق زدن جزء حدود االهی و مجازات های حتمی دین اسالم است و اجرای
حدود االهی از مشخصه های حکومت اسالمی است )16(.بنابر اين برخي از مواد اعالميۀ جهاين
حقوق برش و ميثاق هاي بني املليل با احکام و مقررات اسالمي تعارض دارد و متأسفانه که براي رفع
این تعارض راه حل مستقيم و روشنی در قانون اسايس ارائه نشده است.
پرسش این جاست که افغانستان در این زمینه چه باید بکند؟ تعهدهای پذیرفته شدۀ بین
املللی اش را بپذیرد یا در صورت وقوع ارتداد ،قصاص ،رسقت و غیره یکی از شهروندانش را به جزای
اعاملش برساند؟ این ها همه پرسشهایی اند که پاسخ آنها از توان دادگاه عالی افغانستان به عنوان
یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی نیز بیرون است.
به بیان دیگر پرسش اصلی این است که در وضعیت موجود ،تعارض مادۀ سوم با ماده هفتم
قانون اساسی را چگونه باید حل کرد؟ به نظر می رسد که این تعارض با فورمول های حل تعارض که
در علم اصول و غیره ذکر شده اند ،امکان پذیر نیست؛ مثالً:
 -1یکی از قواعد حل تعارض این است که «الجمع اولی من االلغاء و التعطیل»( )17تا زمانی که
جمع بین (دو حکم) امکان پذیر باشد ،اقدام به ترک حکم درست نیست .این قاعده در این جا قابل
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تطبیق منی باشد ،چراکه این دو ماده به هیچ وجه با یگدیگر قابل جمع نیست ،زیرا براساس مادۀ
سوم ازدواج یک زن مسلامن با غیر مسلامن باطل است و بر اساس مادۀ هفتم باطل نیست؛ چطور
می شود که یک زن در یک زمان برای یک مرد هم روا باشد و هم نا روا؟()18
 -2دیگر از قواعد حل تعارض این است که «اذا تعارضاً تساقطاً»( )19یعنی هر گاه (دو حکم) باهم
در تعارض قرار گیرند (از عمل) ساقط می شوند .این قاعده نیز در این جا جنبۀ عملی ندارد ،چراکه
اصالً امکان ندارد که به صورت قانونی هم احکام اسالم را حذف کنیم و هم دستورات اعالمیۀ حقوق
برش را.
 -3راه حل سومی این است که قاعدۀ «مطلق و مقید» را عملی بسازیم؛ یعنی اعالمیۀ حقوق برش را
به صورت مقید بپذیریم و مادۀ سوم را به گونه مطلق .بدین مفهوم موادی که موافق با احکام اسالم
است قبول و از پذیرش مواد معارض با اسالم ساکت مبانیم .چنان که بعضی از کشورهای اسالمی،
از جمله ایران این روش را در پیش گرفته اند ،اما این قاعده نیز قابل تعمیل منی باشد ،چرا که
حکومت اسالمی افغانستان اعالمیۀ جهانی حقوق برش را به صورت مطلق پذیرفته است نه به صورت
مقید)20(.
 -4از دیگر راه حل های رفع تعارض عمل به قاعدۀ «ناسخ و منسوخ» است؛ این قاعده نیز در باب
مادۀ سوم و هفتم قانون اساسی افغانستان کاربرد ندارد ،زیرا اگر گفته شود که مادۀ سوم یک حکم
سابق و مادۀ هفتم یک حکم الحق است ،قاعده این است که حکم الحق حکم سابق را منسوخ می
کند .تطبیق این قاعده ممکن منی مناید ،چراکه اجتامع احکام ناسخ و منسوخ در یک مجموعهیی
که همزمان به تصویب برسد ،یک کار بیهوده است؛ قانونگذاران قانون اساسی در هنگام تصویب
حتامً این نکته را در نظر داشته اند)21(.
 -5از راه حل های دیگری که در زمینه رفع تعارض وجود دارد ،قاعدۀ «عام و خاص» ( )22است؛ هر
چند که این قاعده از نظر شکلی تاحدی می تواند کاربرد داشته باشد ،اما از بعد محتوایی و مفهومی
جنبۀ تطبیقی ندارد .زیرا بر مبنای این قاعده اگر مادۀ  3را (به دلیل اهمیت و استفادۀ ادوات عام
(هیچ) در آن) عام بگوییم و مادۀ  3را خاص ،نتیجه چنین می شود که هیچ قانون منی تواند مخالف
معتقدات و احکام دین مبین اسالم باشد ،مگر مواردی که در مادۀ هفتم ذکر گردیده است؛ یعنی
اگر منشور ملل متحد و معاهدات بین املللی مخالف احکام دین مبین اسالم باشند ،برای دولت مجاز
است به آنها بپیوندد .در این صورت ماهیت اسالمی بودن این قانون اساسی که در مقدمۀ آن آمده
است ( )23زیر سوال رفته و اساساّ غیر اسالمی تلقی می شود؛ در حالی که این نه اهداف قانونگذار
در زمان تصویب آن بوده و نه قابل پذیرش برای مردم مسلامن افغانستان می باشد .اما اگر مادۀ 7
قانون اساسی را عام و مادۀ  3را خاص بگیریم ،در این صورت از جمع بین این دو ماده نتیجهیی که
به دست میآید این است که مادۀ  7تا جایی قابل پذیرش است که مادۀ  3حفظ شود .اما این جا
مشکلی که وجود دارد ،این است که اول مادۀ  7خود یک مادۀ خاص است ،چون موارد آن مشخص
و معین است و دوم آنکه هیج یک از ادوات عام (هر ،همه ،سایر ،جمیع ،هیچ  )...که داللت عام
بودن آن را کند ،در آن به کار نرفته است .پس اگر در مادۀ  7کلمۀ «همه» به کار می رفت ،داللت
بر عام بودن آن را می کرد و مادۀ  3را خاص آن تلقی می کردیم.

 -6راه حلی دیگری که در زمینۀ حل این تعارض برخی ها پیشکش کرده اند ،قاعدۀ «حاکمیت»
است؛ چنانکه طرفداران مادۀ سوم ،با استناد به مادۀ یکصد و چهل و نهم ،بدون در توجه عام و
خاص بودن آنها می گویند که مادۀ  3یک مادۀ حاکم بر همه قانون اساسی است و امکان تخصیص،
منسوخ و حتی تعدیل آن وجود ندارد .اما حقیقت این است که اگر بر اساس حاکمیت دین اسالم
در کشور بنگریم ،درست یک ماده حاکم است .اما از کجای قانون اساسی استفاده می شود که
یک ماده حاکم است؟ و دلیل حاکم بودن آن در قانون اساسی چیست؟ لذا تنها راه حل عملی این
است که قانون اساسی افغانستان در فرصت های بعدی ،ناگزیر باید اصالح شود .البته این روش در
کشورها یک امر معمول است که قانون اساسی بعد از تدوین مدتی اجرایی می شود و سپس بعد از
شناسایی نقص و ابهامات احتاملی اصالح می گردد.
ب -ابهام قانون اساسی در زمینۀ عدم مطابقت اسناد بین املللی با قوانین افغانستان
یکی دیگر از مواردی که قانون اساسی افغانستان در زمینۀ پذیرش اسناد بین املللی به چالش مواجه
می باشد ،مبهم بودن آن در این زمینه است؛ مثالً قانون اساسی افغانستان در مادۀ  121ضمن اينکه
از مطابقت قوانني و معاهدات بني املللی با قوانني اساسی ياد آوری مي کند ،در صورت عدم مطابقت
آنها با قانون اساسی یا قانونهای دیگر هیچگونه راه حل یا پيشنهادی را ارایه نکرده و در این زمینه
کامالً ساکت مانده است )24(.اگر این ماده با نگرشهای علمی و نقادانه مورد بررسی و کنکاش
قرارگیرد ،ابهامات زیرین ،در آن به مشاهده می رسد:
 )1ابهام در زمینه مغایرت اسناد بین املللی با قانون اساسی
نخستین ابهامی که در ماده فوق الذکر مشاهده می گردد ،این است که در صورت مغایر بودن اسناد
بین املللی با قانون اساسی ،هیچ راهکاری برای تفسیر کننده گان قانون اساسی بیان نشده است ،تا در
روشنایی آن تصامیم الزمه را اتخاذ منایند .به عبارۀ دیگر حکم رصیح و یا عبارة النص مادۀ فوق این
است :یگانه مرجعی که صالحيت بررسی مطابقت قوانني ،فرامني تقنينی و اسناد بني املللی را با قانون
اساسی در اختیار دارد ،دادگاه عالی افغانستان است و این یکی از صالحیت انحصاری این اداره به
شامر می رود؛ اما در این ماده عالوه بر مبهم بودن سایر موارد مندرج ،این مسأله که در صورت عدم
مطابقت آنها با قانون اساسی این دادگاه چه تدابريی باید اتخاذ مناید و مکلفیتها ،تصامیم و اقدامات
بعدی آن در اين زمینه چه باید باشد ،نیز چیزی گفته نشده و مبهم باقی مانده است.
 )2ابهام در زمینه مشخص نبودن جايگاه اسناد بني املللی در برابر حقوق ملی
دومین موردی که بیانگر ابهام این ماده است ،مشخص نبودن جایگاه اسناد بین املللی در مقابل
هنجارهای حقوق ملی است .ابهام موجود در این مورد را می توان با طرح چند پرسش بیان منود:
پرسش اول :ميان قواعد مندرج اسناد بني املللی ،قاعده های قانونی داخلی از یکسو و فرمان های
تقنينی از سوی دیگر چه رابطه وجود دارد؟
پرسش دوم :در صورت مغایرت اسناد بني املللی با قوانین داخلی يا فرمان تقنينی قواعد ،کدام يک
از اين منابع حقوقی اولويّت و ا ّولیت دارد؟
پرسش سوم :هرگاه میان اسناد بین املللی و قوانین داخلی تعارض واقع شود ،در زمینۀ رفع و حل آن
به کدام منبع مراجعه صورت گیرد؟ مرجع داخلی یا بین املللی؟
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پرسش چهارم :اگر فرض کنيم که جایگاه اسناد بین املللی پایني تر از جایگاه فرمانهای تقنينی
است ،پس در اين صورت اسناد بین املللی باید نسبت به سایر قوانني نيز جایگاه پایینتر داشته باشد؟
پرسش پنجم :اگر فرض کنيم که اسناد بني املللی و فرمان های تقنينی از قوت حقوقی مساوی
برخوردارند ،پس مسألۀ تعارض آن دو را به نفع کدام يک می توان حل کرد؟ به نفع اسناد بین املللی
یا فرامین تقنینی؟ در حالی که مفاد هر دو نه تنها بايد با قانون اساسی بلکه با ساير قانون ها نيز
مطابقت داشته باشند.
پرسش ششم :هرگاه فرض کنیم که قوانین داخلی با اسناد بني املللی در یک درجه قرار دارند ،پس
جایگاه اسناد بین املللی باالتر از فرمان های تقنينی می باشد ،که در اين صورت فرامني تقنينی منی
توانند با معاهده های بني املللی اصالً در تضاد و تناقض قرار گريند؛ ولی تعارض قوانین داخلی و اسناد
بین املللی بازهم کامکان به حال خود الينحل باقی می ماند ،زيرا هر دو دارای عني قوت حقوقی اند.
در کلیه این موارد جايگاه اسناد بني املللی مشخص منی باشد .قانون اساسی افغانستان از وجود این
مشکل و حل آن چشم پوشیده است .در کشورهای ديگر با استفاده از تجربه های حقوقی که دارند
اين تعارض را حل می کنند.
 )3ابهام در زمینۀ مرجع درخواست کنندۀ تفسیر اسناد بین املللی
از عبارة النص مادۀ متذکره دانسته می شود که تنها حكومت و محاكم مي توانند از سرته محكمه در
مورد تفسري اسناد بین املللی و تطبيق آنها با قانون اسايس درخواست كنند؛ در حالی که از شورای
ملی که یکی از مراجع درخواست کننده نیز می تواند باشد ،نامی برده نشده است .این ابهام می تواند
ناشی از دو دلیل یا دو انگیزه باشد :یکی این که شورای ملی حق درخواست چنین تفسیری را ندارد و
اين محدوديت باعث مي گردد تا شوراي ميل از توانايي طرح چنني شكايتي محروم باشد؛ در نتیجه
حكومت تنها از قوانني و موادي به سرته محكمه شكايت كند كه از قبل نتيجۀ فيصلۀ سرته محكمه
را به نفع خويش پيش بيني كرده باشد .دوم این که شورای ملی نیز یکی از مراجع درخواست کنندۀ
تفسیر می باشد؛ اما این مسأله از قید قلم قانونگذران باقی مانده است که در هر دو صورت ،مبهم
بودن این ماده کامالً مشهود است.

پیشنهادها:
برای این که ابهام و تعارض های موجود در خصوص جایگاه اسناد بین املللی در قانون اساسی
افغانستان رفع شود ،می توان نکات ذیل را به عنوان راهکار پیشنهاد کرد:
 .1وضع مادۀ جدید و مستقل به منظور تثبیت و تشخیص جایگاه و درجۀ اسناد بین املللی در قانون
اساسی
 .2رفع تعارض موجود در خصوص پذیرش اسناد بین املللی مرتبط باحقوق برش از طریق تعدیل ماده
های ششم ،هفتم ،هشتم ،بیست و هشتم ،پنجا و هشتم و اصالح مقدمۀ قانون اساسی یا تعدیل
ماده های دوم و سوم
 .3رفع ابهام موجود در مادۀ  121در زمینۀ مغایرت اسناد بین املللی باقانون اساسی از طریق تعدیل
مادۀ مذکور و یا وضع ماده های جدید
 .4رفع ابهام موجود در زمینۀ مشخص نبودن جايگاه اسناد بني املللی در برابر حقوق ملی ،با وضع
ماده های جدید
 .5رفع ابهام موجود در زمینۀ مرجع درخواست کنندۀ تفسیر اسناد بین املللی ،با وضع مادۀ جدید

نتیجه
نتیجۀ آنچه که تا به حال گفته آمدیم این است که گسرتده گی روابط جهانی ایجاب می کند که
جایگاه اسناد بین املللی در قوانین اساسی جهان مشخص باشد .خوشبختانه که این مسأله در قانون
اساسی افغانستان حل گردیده است؛ اسناد بین املللی در این قانون از جایگاه رفیع و ارزشمندی
برخوردارد است ،چنان که یادکرد مکرر این اسناد و تعیین تکلیف برای دولت افغانستان در زمینۀ
اجرا و عملی ساخنت آنها بیانگر این مدعاست .اما متأسفانه که قانون اساسی افغانستان در این
زمینه دچار پارادوکس و ابهام است و آن این که قانون اساسی از احرتام به حقوق برش سخن گفته
و به اجرای میثاقهای بین املللی متعهد شده است ،در حالی که ماده های دوم و سوم این قانون سد
راه اجرای این تعهد است؛ زیرا برخی موارد اسناد بین املللی از جمله ماده های پنجم ،شانزدهم و
هجدهم اعالمیۀ جهانی حقوق برش در مغایرت با رشیعت اسالم قرار دارد .بر مبنای ماده های ذکر

منابع
 -1لغت نامۀ دهخدا ،نارش :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم از دوره جدید 1377هـ
 -2حقوق برش ،جزوۀ دريس ،از نرشات کميسيون مستقل حقوق برش افغانستان 1389هـ ص .57
 -3قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،مصوبۀ سال 1382هـ ،نارش:کمیسون مستقل نظارت
بر تطبیق قانون اساسی مادۀ سوم.
 -4مثال در ماد ًه  93قانون اساسی هالند
 -5نیاز ،عبدالوحید ،حقوق اساسی مقایسه یی ،انتشارات یوسف زاده ،کابل ،چاپ چهارم 1391هـ
ص .320
 -6قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،ماد ۀسوم.
 -7هامن ،مادۀهفتم.

30

31

شده اجرای احکام االهی از مشخصۀ حکومت افغانستان و هیچ قانونی در این کشور خالف اسالم
بوده منی تواند .مثالً تغییر یا رد اسالم از سوی یک مسلامن ،در اعالمیۀ جهانی مجاز و از حقوق
برشی انسانها شمرده شده است ،در حالی که در اسالم شدیدترین جزا را دارد.
هم چنان قانون اساسی در زمینه مغایرت اسناد بین املللی با این قانون و جايگاه اسناد بني
املللی در برابر حقوق ملی ،کامالً ساکت و گنگ است؛ هیچ راه حلی برای مفرسان این قانون در این
زمینه وجود ندارد .مثالً وظیفۀ مفرسان قانون اساسی در صورت مطابقت اسناد بین املللی با قوانین
افغانستان معلوم است؛ اما این مسأله که اگر مطابقت نداشته باشد ،وظیفه دادگاه عالی چیست،
مشخص نیست .بدین گونه این مسأله نیز مبهم است که آیا اسناد بین املللی جزئی از حقوق ملی
است یا در صورت مغایرت و تعارض کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر است ،معلوم نیست.
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 -8هامن ،مادۀ پنجاه و هشتم.
 -9منشور سازمان ملل متحد ،اعالمیۀ جهانی حقوق برش ،مادۀ شانزدهم ،سید مهدی کامالن ،چاپ
اول 1386 ،هـ
 -10سورۀ بقره ،آيۀ .21
 -11زحیلی ،دکتور وهبه ،الفقه االسالمی و ادلته ،نارش:نرش احسان 1427م ،ج  ،9ص -6877-6749
.6669 -7044
 -12اعالمیۀ جهانی حقوق برش ،پیشین ،مادۀ.18
 -13آل عمران ،آیۀ .85
 -14بخاری ،محمد بن اسامعیل ،صحیح بخاری ،مکتبۀ شامله ،ج  ،4ص .75
 -15اعالمیه جهانی حقوق برش ،پیشین ،ماده .5
 -16نذیر ،دادمحمد ،حقوق جرای اختصاصی اسالم ،چاپ انتشارت سعید1385 ،هـ ص -235-76
.342
 -17بغدادی حنبلی ،عبداملومن  ،تیسیر الوصول الی قواعد االصول و معاقد فصول ،مکتبه شامله ،ج
 ،1ص .171
 -18اصول بزدوی ،علی ین محمدبزدوی حنفی،نارش مکتبه جاویدپریس -کراچی ،بی تا ،ج ،1
ص.200
 -19تیسیر الوصول  ،پیشین ،ج  ،1ص .172
 -20رسخسی ،محمدبن احمد ،اصول رسخسی ،نارش :دارلکتب علمیه بیروت لبنان،چاپ اول 1414هـ
1993م ج  ،1ص .268
 -21زکریا ابن غالم قادر پاکستانی،اصول الفقه علی منهج اهل الحدیث ،نارش :دارلخراز ،بی تا .ص
.121
 -22سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر ،االشباه و النظایر ،نارش :دارالکتب علمیه ،چاپ اول 1403هـ،
ج ، 1ص .191
 -23ما مردم افغانستان؛ با ایامن راسخ به ذات پاک خداوند(ج) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد
به دین مقدس اسالم...
 -24بررسی مطابقت قوانني ،فرامني تقنينی ،معاهدات بني الدول و ميثاق های بني املللی با قانون
اساسی و تفسري آنها بر اساس تقاضای حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صالحيت
سرته محکمه می باشد.
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محمد منیر مروت

عدالت

و

وژی گیاهی آن

چکیده
عدالــت خواهــی و قســط طلبــی از شــؤون فطــری انســان بــوده و آدمــی بــه حکــم فطــرت و خــرد ،بــا
جذبــۀ خــاص بــه ســوی عــدل و داد در حرکــت اســت ،چــون عــدل و داد از رضوریــات اولیــۀ حیــات
اجتامعــی بــه شــار مــی رود.
عدالــت و دادخواهــی در وجــود انســان «اعتــدال» و «اســتقامت» مــی آفرینــد و در جامعــۀ
بــری ،عامــل رشــد ،توســعه ،رفــاه ،امنیــت ،وحــدت و یکپارچگــی اجتامعــی مــی باشــد.
عدالــت جامــع ارزشــها و فضایــل انســانی ،امــر فطــری ،مــاک شناســایی و تشــخیص حــق از باطــل،
غایــت فــرد و جامعــه اســت کــه ذکــر ایــن ویژگــی هــا در ســطور بعــدی بیــان مــی گــردد .عدالــت
نــه تنهــا کیفیتــی نفســانی اســت کــه انســان را بــه رعایــت تقــوا و پاکــی و انجــام واجبــات و تــرک
محرمــات مــی خوانــد؛ بلکــه دارای بعــد گســردۀ اجتامعــی ،سیاســی و اقتصــادی نیــز اســت .کســی
کــه از ملکــۀ عدالــت برخــور دار گردیــد ،مــی توانــد جامــع همــه فضایــل فــردی و اجتامعــی باشــد.
بــر همیــن اســاس تحقــق و اجــرای عدالــت امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه بایــد رسلوحــۀ
هــدف متامــی افــراد و گروههــا و نهادهــای سیاســی و اجتامعــی باشــد.
واژهای کلیدی:
عدالت ،قسط ،ویژگیهای عدالت و معیارهای شناخت عدالت.
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مقدمه
«عدالــت» و «قســط» دیرینــه تریــن خواســته و بنیــادی تریــن آرمــان آدمــی اســت .ایــن آرمــان از
عالیرتیــن ارزشــهای حاکــم بــر اندیشــه و زندگــی انســان مــی باشــد .برشعاقــل و اندیشــمند همیشــه
از عدالــت ســخن گفتــه و در تــاش بــرای تحقــق آن در جامعــۀ خــود بــوده اســت .میــل بــه عدالــت،
گرایــش بــه قســط و عدالتخواهــی و قســط طلبــی امــری اســت برخاســته از نهــاد و طبــع درونــی
انســان و بــه تعبیــری در خمیــر مایــۀ او رسشــته شــده اســت.
عدالــت اصلــی اســت کــه جامعــۀ بــری را حیــات و زندگانــی مــی بخشــد و بــدون آن
جامعــه دچــار مــرگ تدریجــی مــی گــردد .درایــن خصــوص بــه مثابــۀ آبــی مــی مانــد کــه درخــت وجــود
و هســتی جوامــع بــری و حیــات انســانی بــدان رسســبز و خــرم اســت و بــدون آن ایــن درخــت مــی
خشــکد و بــه ســوی نیســتی مــی رود .مفســیرین دربــارۀ آیــۀ مبارکــه «یحــی االرض بعدموتهــا»()1
مــی گوینــد :هــدف و مقصــد ایــن آیــه ایــن اســت کــه :در زمیــن انســان هــای را خلــق مــی کنــد کــه
زندگــی را بــا قســط وعــدل رونــق مــی بخشــند .وحــدت اولیــۀ جامعــۀ بــری نیــز بــر چنیــن گرایشــی
مبتنــی اســت .ایــن اســت کــه مــی بینیــم آنجایــی کــه قــرآن ســخن از وحــدت اولیـــۀ بــری بــه میــان
مــی آورد ،بدیــن امــر هــم نظــر دارد کــه انســان اولیــه بــر مبنــای عــدل و قســط دارای وحــدت بــوده
اســت ،زیــرا بــدون وجــود «عــدل و قســط» ســخن گفــن از وحــدت جامعــۀ بــری ناممکــن اســت؛
بدیــن معنــا کــه فقــدان عــدل و وجــود ظلــم تحقــق امــت واحــده و وحــدت را غیــر ممکــن ســاخته و
ـاس امــة واحــدة»()2
خصومــت را بــه وجــود مــی آورد .خداونــد در کتــاب خــود مــی فرمایــد«:کا َن النـ ُ
[در آغــاز] مــردم امتــی واحــد بودنــد ».خداونــد پیامــران را فرســتاد و بــا آن هــا کتــاب حــق را نــازل
کــرد تــا میــان مــردم در خصــوص آنچــه اختــاف مــی کردنــد ،داوری و حکــم کنــد.
پیامــران الهــی نیــز بــرای تحقــق قســط و عــدل ـ همــراه بــا توحیــد ـ برانگیختــه شــدند
و انــزال کتــب و میــزان نیــز در همیــن راســتا صــورت گرفتــه اســت«:لقد ارســلنا رســلنا بالبینــات و
انــزل معهــم الکتــاب و املیــزان لیقــوم النــاس بالقســط و انزلنــا الحدیــد فیــه بــأس شــدید و منافــع
للنــاس .)3(»...ترجمــه :هــر آینــه فرســتاد گان خــود را بــا نشــانه هــای آشــکار فرســتادیم و همــراه
بــا آنــان کتــاب و میــزان را نــازل کردیــم تــا ایــن کــه مــردم بــه قســط قیــام مناینــد و آهــن را فــرو
فرســتادیم[ ،کــه] در آن ســختی شــدید و ســودهایی بــرای مــردم اســت.
پیامــران ،پیــام آور و تحقــق بخــش دو اصــل اساســی «دعــوت بــه توحیــد» و «قیــام بــه
عــدل و قســط» انــد .دعــوت بــه توحیــد ،بیانگــر قــرار گرفــن کامــل انســان در مــدار عبودیــت و
ایجــاد ارتبــاط بــا «اللــه» ،منشــأ و مبــدأ متــام کــاالت فــردی و قیــام بــه قســط ،نشــان دهنــدۀ ادارۀ
کلیــه زندگــی انســان اســت .بنابرایــن ایــن دو ،منشــأ متامــی اعتقــادات و برنامــه هــای حیــات مــادی
و معنــوی انســان مــی باشــند و بــا تحقــق آنهــا انســانیت انســان کــال مــی یابــد .ایــن اســت کــه
دیــده مــی شــود ،پیامــر اســام(ص) در جهــت تحقــق ایــن دو امــر مهــم از هیچگونــه تــاش و از
تحمــل هیــچ شــکنجه یــی دریــغ نورزیــد .پــس از آن نیــز آرمــان مطلــوب و ایــده آل متــام فالســفه،
فقهــا و اندیشــمندان اســامی ،مســألۀ قســط و عــدل بــوده اســت.
عدالــت و قســط بــرای ســتمگران و ظاملــان ،تلــخ تریــن دارو و بــرای اهــل ایــان و

مفهوم عدالت و قسط
الف ـ بحث لغوی و ادبی
عـ ْ
ـت و قســط همــه مصــدر عربــی انــد و در لغــت بــه معانــی متعــددی چــون :داد،
ـتَ ،م ْع َدلَـ ْ
ـدلَ ،عدالَـ ْ
حــق ،راســتی ،میانــه روی« ،وســط» ،قصــد،
انصــاف ،اعتــدال ،تعــادل ،اســتحقاق ،مســاواتّ ،
نامــی از نامهــای پــرودگار عــامل ،دادگــری و ...آمــده انــد .بــرای منونــه در لغــت نامــه فارســی دهخــدا
مــی خوانیــم:
«عــدل :مقابــل ســتم ،مقابــل بیــداد ،داد ،مقابــل جــور ... ،مقابــل ظلــم ،قســط ،عدالــت ،انصــاف،
امــری بیــن افــراط و تفریــط ،مســاوات در مکافــات بــه نیکــی نیکــی و بــه بــدی بــدی ،...حــق،
راســت ،درســت ،برابــر  ...میانــه روی ،قصــد ...میــزان ...کیــل ...برابــر کــردن میــان کســان»،
«انصــاف دادن ،داد ســتدن و...
و در مورد قسط نیز چنین آمده است:
«قسط :عدل و داد ،بهره از هر چیزی ...مقدار ،رزق ،ترازو ...،عادل و دادگر» ()5
همچنیــن در فرهنــگ معیــن بــرای عــدل بعنــوان مصــدر نُــه( )9معنــی آمــده اســت کــه برخــی از آنهــا
عبارتنــد از:
«۱ـ داد کــردن ،داد دادن۲ ،ـ نهــادن هــر چیــزی بــه جــای خــود۳ ،ـ حــد متوســط میــان افــراط و
تفریــط در هــر یــک از قــوی۴،ـ دادگــری ،انصــاف ،عدالــت مقابــل ظلــم و جــور۵ ،ـ داد۶ ،ـ انــدازه و
حــد اعتــدال)6( »...
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انســانهای آزاده و پــاک ،شــیرین تــر از عســل اســت .ایــن اســت کــه ســتمگران تــاب تحمــل عدالــت
را ندارنــد ،زیــرا عدالــت آنهــا را برابــر بــا انســانهای زیردســت قــرار مــی دهــد و ســتمگران ایــن برابــری
ـ در حقــوق ـ را مغایــر خواســته هــای خــود مــی داننــد .از دیــد اینــان انســان هــا یکســان نیســتند؛
برخــی برتــر از برخــی دیگــر انــد ،پــس بایــد از امکانــات بیشــری برخــوردار باشــند و امتیازاتــی داشــته
باشــند کــه دیگــران از آن محــروم انــد .برعــاوه ،دیگــران بایــد بــردهوار بــه اطاعــت از آنهــا مشــغول
شــوند .در حالــی کــه جوهــر عدالــت مغایــر چنیــن وضعیتــی اســت .در عدالــت مبنــی و اســاس،
لیاقــت و شایســتگی و حــق اســت ،بــه گونــه یــی کــه هرچیــز درســت در رس جــای خــود قــرار گیــرد.
ایــن اســت کــه بــه تعبیــر قــرآن هــان گونــه کــه پیامــران آمــاج حمــات ســتمکاران انــد ،انســان
هــای عدالــت خــواه نیــز آمــاج تیرهــای آنــان قــرار دارند«:ویقتلــون النبییــن بغیــر الحــق و یقتلــون
الذیــن یأمــرون بالقســط مــن النــاس فبرشهــم بعــذاب الیــم)4( ».
آری عدالــت و عدالتخواهــی ،همیشــه امیــد بخــش زندگــی انســانهای آزاد و ســوزانندۀ
بنیــان ســتمکاران بــوده اســت؛ امــا آنچــه قبــل از هــر چیــز در ایــن بــاب دارای اهمیــت مــی باشــد،
ایــن اســت کــه عدالــت چیســت و عدالــت چــه معنــا و چــه مفهومــی دارد؟ ایــن موضوعــی اســت کــه
همــواره مــورد توجــه و عنایــت متفکــران ،فالســفه ،فقهــا و رهــران انقــاب و انســانهای بــزرگ تاریــخ
بــر بــوده اســت .کمــر انســان اندیشــمند و صاحــب نظــری بــوده اســت کــه در ایــن میــدان وارد
بحــث نشــده باشــد.
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تأمین عدالت و حاکمیت قانون

از لحــاظ لغــوی عــدل و قســط ،گاه بــه صــورت برابــر و معــادل بــکار رفتــه انــد و گاه عــدل دارای
مفهومــی گســرده تــر از قســط مطــرح شــده اســت؛ بــه گونــۀ کــه رابطــۀ ایــن دو را مــی تــوان بــه
زبــان منطیقهیــی عمــوم و خصــوص مطلــق دانســت.
در فرهنــگ هــا و واژه نامــه هــای عربــی نیــز کــم و بیــش همیــن معانــی و مضامیــن در
مــورد عــدل ،عدالــت و قســط آمــده اســت .بــرای مثــال در املنجــد عــدل بــه معانــی چــون:
«داد ،داددهنــده ،عــادل ،مســاوی ،همتــا ،راســتی ،ســادگی ،انصــاف ،داوری ،درســتی و »...آمــده
اســت )7(.لســان العــرب نیــز درایــن بــاره مــی نویســد:
«عــدل آن چیــزی اســت کــه در نظــر انســانها دارای اســتقامت و راســتی باشــد .عــدل
و قســط نقطــۀ مقابــل جــور و ســتم؛ عدالــت بــه معنــای حــد وســط بیــن افــراط و تفریــط در امــور.
عدالــت عبــارت اســت از تعدیــل جمیــع قــوای باطنــی و ظاهــری و روحــی و نفســی .عدالــت بــه
مثابــۀ واالتریــن فضایــل بــری و از امهــات فضایــل اخالقــی اســت ،بلکــه عدالــت مطلقــه ،متــام
فضایــل باطنــی و ظاهــری و روحــی و قلبــی و نفســی و جســمی اســت .العدالــة عبــارة عــن ملکــة
راســخیة باعثــة علــی مالزمــة التقــوی مــن تــرک املحرمــات و فعــل الواجبــات .عدالــت اســت کــه خــط
مســتقیم و ســیر معتــدل اســت»(.)8
ب ـ در قرآن
هــردو واژۀ عــدل و قســط بــا مشــتقاتش در قــرآن کریــم آمــده اســت .واژۀ عــدل ،در
مجمــوع بــه تنهایــی و بــدون مشــتقات ســیزده مــورد و در هفــت ســوره از ســوره هــای قــرآن ذکــر شــده
اســت .عــدل در پــاره یــی از آیــات بــه معنــای «عــوض» و «برابــر» ـ نظیــر آیــۀ  ۴۸از ســورۀ بقــره ـ
ولــی در عمــده مــوارد موجــود بــه مفهــوم داد ،دادگــری و بــه عنــوان یــک ویژگــی اخالقــی ـ انســانی
آمــده اســت کــه هــم بــه انســان ـ بــه مثابــۀ فــرد و شــخص تعلــق مــی گیــرد و او را متصــف بــه خــود
مــی ســازد و هــم بــه وجــود جمعــی و گروهــی انســان یعنــی گروههــا ،ســازمانها ،نهادهــا و شــؤون
اجتامعــی و بــه طــور کلــی بــه جامعــه اختصــاص مــی یابــد .بــرای منونــه در آیــۀ  ۹۰ســورۀ نحــل بــه
«عــدل» امــر شــده اســت.
«ان الله یأمر بالعدل واالحسان)9(»...
یــا در آیــه  ۵۸ســورۀ نســاء امــر شــده اســت کــه داوری و حکومــت میــان مــردم را براســاس
عــدل انجــام دهیــد:
«ان اللــه یأمرکــم ان تُــؤدّوا االمانــات الــی اهلهــا و اذا حکمتــم بیــن النــاس ان تحکمــوا
بالعــدل)10(»...
و یــا در آیــۀ  ۹ســورۀ حجــرات نیــز آمــده اســت کــه بیــن گروههــای مســلامن را براســاس
عــدل و صلــح آشــتی دهیــد:
«فاصلحوا بینهام بالعدل» ()11
بــه طــور کلــی عــدل در قــرآن بیانگــر مفهومــی گســردۀ چــون رعایــت اعتــدال و اســتقامت
و تســویه در امــور ،حالــت و پذیــرش درونــی ،امــری فطــری و مخمــور در وجــود آدمــی ،میــزان،
برابــری و انصــاف و ...مــی باشــد .ولــی مهمــر از همــه رعایــت اعتــدال و پرهیــز از افــراط و تفریــط

و حرکــت در مســیر حنیفیــت و مطابــق فطــرت اســت .از ایــن دیــدگاه عــدل مــی توانــد صفــت و
ویژگــی افــراد انســانی باشــد و هــم حالــت و ویژگــی گروههــا و نیروهــای اجتامعــی و هــم خصلــت
نهادهــای اجتامعــی.
از نظــر قــرآن عــدل از صفــات حــق ،جنــود عقــل و بخشــی از فطــرت انســانی اســت و عــامل
هســتی بــر پایــۀ آن در حرکــت و جریــان اســت .آری عدالــت رسشــت انســانی اســت کــه انســان بــدان
رسشــته شــده اســت و ذاتـاً بــدان متایــل و گرایــش دارد ،آن را مــی پذیــرد و بــدان عشــق مــی ورزد و
در راه تحقــق و اعتــای آن مــی کوشــد و آن را هــدف اساســی خــود قــرار مــی دهــد و بــرای تحقــق
آن ایثــار مــی کنــد .اصطــاح «قســط» نیــز بــدون درنظــر گرفــن مشــتقاتش در قــرآن  ۱۵بــار و در ده
آیــه از آیــات قــرآن آمــده اســت .بــرای منونــه ،در یکــی از ایــن آیــات خــدا خــود را «قامئـاً بالقســط»
ـ برپــا دارنــدۀ قســط یــا قائــم بــر قســط ـ معرفــی کــرده اســت ولــی در بیشــر مــوارد از «التــزام بــه
قســط»« ،قیــام بــه قســط»« ،گواهــی بــه قســط»« ،عمــل بــه قســط» و ...ســخن بــه میــان آمــده
اســت .بــرای منونــه:
ِ
بالقسط)12(»...
«قل ا َ َم َر ربّی
ْ
«بگو پروردگار من به قسط (عدالت) فرمان می دهد.
در ایــن آیــه خداونــد تحقــق قســط را بــه شــکل امــر و فرمــان خواســتار مــی شــود .درآیــۀ  ۲۵ســورۀ
حدیــد نیــز نــزول بینــات و ارســال رســوالن را بــرای برپایــی قســط از ســوی مــردم و بدســت مــردم مــی
داننــد .گاه نیــز بــه برپایــی قســط در کیــل و میــزان و ...تأکیــد شــده اســت .بــه طــور کلــی ،در قــرآن
هــم قســط و هــم عــدل بــر مفهــوم اعتــدال ،اســتقامت ،فقــدان افــراط و تفریــط ،بــه ســامان بــودن
امــور و ...داللــت دارنــد؛ ولــی برخــی بررســیها نشــان مــی دهــد کــه اوالً عــدل مفهومــی فراگیــر و
گســر ده تــر از قســط دارد؛ چــه عــدل هــم ناظــر بــر درون و نتیجــۀ تقــوا و پاکــی اســت و هــم ناظــر
بــر بیــرون و نتیجــۀ تقــوای اجتامعــی و سیاســی یــک جامعــه اســت .ولــی قســط بیشــر بــه بیــرون
توجــه دارد ،یعنــی رو بــه جامعــه داشــته و نوعــی ســنجش پذیــری و ایجــاد اعتــدال بیــن افــراد انســانی
اســت .ثانی ـاً؛ قســط و عــدل هــر دو بــر نوعــی رسشــت درونــی مبتنــی انــد و لــذا امــری شــهودی
انــد و انســان فطرت ـاً خواهــان تحقــق عــدل و قســط در نفــس و جــان خــود و نیــز در جامعــۀ خــود
اســت .ثالثـاً آیاتــی کــه بــه مفهــوم عــدل توجــه داشــته انــد ،بیشــر بــه نوعــی حالــت ،صفــت پایــدار،
وضعیــت شــهودی و نیــت منــدی توجــه دارنــد؛ در حالــی کــه آیــات مربــوط بــه قســط بیشــر جنبــۀ
فعــل و کنــش ـ آنهــم در ارتبــاط بــا دیگــران ـ را مــورد عنایــت قــرار مــی دهنــد.
بنابرایــن شــاید بتــوان از لحــاظ تقــدم و تأخــر نیــز عــدل را مقــدم بــر قســط دانســت و گفــت
بــدون تحقــق عــدل در درون فــرد و جامعــه ،رســیدن بــه قســط امــری ناممکــن تلقــی مــی گــردد.
در هرحــال تحقــق عــدل و قســط ،فراینــدی اســت تکاملــی و تدریجــی و در عیــن حــال فــردی و
اجتامعــی کــه ریشــه اش در رسشــت آدمــی قــرار دارد و فطــرت او بــر اســاس آن ایجــاد شــده اســت؛
یعنــی ذات و گوهــر وجــودی انســان بــدان مخمــور گشــته اســت .ایــن فراینــد کــه مــا آن را از حنیفیــت
مــی نامیــم ،از فطــرت برمــی آیــد و درون فــرد را متحــول مــی ســازد و در آن اعتــدال و راســتی ایجــاد
مــی کنــد .افــراط هــا و تفریــط هــا را بــدور مــی ریــزد و بدینســان فــرد «عــادل» بــه وجــود مــی آیــد
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ولــی فــرد بــه تنهایــی و فــی نفســه منــی توانــد ایفــای کــال کنــد .کــال آدمــی در درون جامعــه
و شــهر معنــا مــی یابــد و لــذا اینجاســت کــه بعــد دوم عــدل یعنــی بعــد بیرونــی آن کــه شــاید بتــوان
معنــای قســط را در آن یافــت مطــرح مــی شــود و عدالــت از فــرد بــه جمــع رسایــت مــی کنــد و قســط
برقــرار مــی گــردد.
تعریف عدالت ازمنظر دانشمندان
فارابی پنج تعریف برای عدالت ذکر کرده است که در این جا به سه مورد اشاره می شود:
۱ـ عدالــت بــه مثابــۀ برتریــن و متــام فضایل«:اســتعامل االنســا ُن افْعـ َ
ـال الفضیلـ َة فیــا بَی َنـ ُه و بیــن
ـت قســم ُة الخیــرات املشــرکة التــی الهــلِ املدینــة علــی جمیعهــم»)13(.
غَیـر ِِه ای فضلیـ َة کانـ ْ
یعنــی (عدالــت) عبــارت اســت از بــه کار بــردن افعــال فاضلــه میــان خــود و دیگــران ،هــر
فضیلتــی کــه [ممکــن] باشــد.
عدالــت در جامعــه بــه معنــای تقســیم برابــر خیــرات (عدالــت عبــارت اســت از تقســیم
خیــرات و خوبــی هایــی کــه میــان همــه اهــل مدینــه مشــرک اســت) .و منظــور او از خیــرات در
جامعــۀ مدنــی امنیــت ،ســامت ،کرامــت ،مراتــب (حرمــت ،آبــرو و پرســتیژ) و ســایر خیراتــی کــه
مــی تــوان در آنهــا رشیــک شــد ،اســت .و در ایــن تقســیم ،ســهم همــه ـ براســاس اهلیــت ـ مســاوی
اســت.
 ۳ـ عدالــت هــدف نهایــی متــام قوانیــن و مقــررات مدینــه اســت .بــرای منونــه در مــورد مجــازات
بیشــر از حــد جــرم مــی نویســد«:چه بســا مجــازات بیشــر از حــد جــرم ،ســتم بــه متــام اهــل مدینــه
باشــد».
معیارهای شناخت عدالت
 -۱عدالت امرفطری است
عدالــت و قســط ریشــه در وجــود و ذات انســان دارد یعنــی انســان طبعـاً موجــودی اســت کــه متایــل
و گرایــش فطــری بــه حرکــت بــه ســوی عدالــت و برقــراری قســط در جامعــه را دارد و از بــی عدالتــی
و تبعیــض و ...رویگــردان اســت .بــه همیــن جهــت عــدل را از جنــود عقــل مــی دانــد کــه مطابــق
فطــرت مخمــور اســت .زیــرا در اندیشــۀ امــام خمینــی ،عــدل فضیلــت نفســانی اســت و در حــد وســط
دو نقیصــه یعنــی افــراط و تفریــط قــرار مــی گیــرد .نقایــص مــورد تنفــر ذات انســان انــد ،در حالــی کــه
نفــس انســان بــه ســوی فضایــل کشــش و گرایــش دارد .بــر همیــن اســاس انســان دارای عقــل ســلیم
و فطــرت پــاک ،از افــراط و تفریــط ذات ـاً احســاس تنفــر مــی کنــد؛ در حالــی کــه بــه عــدل و قســط
توجــه و گرایــش دارد و لــذا ذاتــی اوســت .بنابرایــن طبیعت ـاً انســان دارای حــس عدالــت خواهــی و
حــق جویــی اســت .بــه بیــان آن بزرگــوار :از فطرتهــای االهیــه ،کــه در کمــون ذات بــر مخ ّمــر
اســت حــب عــدل و خضــوع در مقابــل آن اســت ،و بغــض ظلــم و عــدم انقیــاد در پیــش آن اســت. ...
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در بعــد فــردی عدالــت انســان را از افــراط و تفریــط بــه دور ســاخته و از ظلــم بــه نفــس بــاز مــی
دارد و در مســیر حــق و حقیقــت قــرار مــی دهــد .زیــر بــار ظلــم رفــن مثــل ظــامل ـ ظلــم کــردن،
هــر دویــش از ناحیــه عــدم تزکیــه اســت «قــد افلــح مــن تزکــی» اگــر مــا بــه ایــن رســیده بودیــم ،نــه
حالــی انفعالــی پیــدا مــی کردیــم بــرای پذیــرش ظلــم و نــه ظــامل بودیــم.
چــه در جلــوۀ معــارف االهیــه ...کــه عدالــت در آن عبــارت اســت از عــدم احتجــاب از حــق
بــه خلــق و از خلــق بــه حــق ...و چــه در عقایــد و حقایــق ایامنــی کــه عدالــت در آن عبــارت اســت
از ادراک حقایــق وجــودی علــی مــا ِهــی علیــه از غایــة القصــوای کــال اســائی تــا منتهــی النهایــه
رجــوع مظاهــر بــه ظواهــر ...و چــه در اخــاق نفســانیه کــه اعتــدال قــوای ثالثــه اســت.
 -۳تالزم حق و عدل
وجــود عدالــت نشــان وجــود حــق اســت و در هــر امــری کــه عدالــت و قســط یافــت شــود آن امــر
حــق و دارای حقانیــت اســت ولــی هــر امــری کــه فاقــد عدالــت باشــد ،باطــل اســت .در واقــع نوعــی
تــازم بیــن عــدل و حــق دیــده مــی شــود .بدیــن معنــا کــه هــر امــر عادالنــه یــی حــق اســت و هــر
حقــی نیــز عادالنــه .بــرای منونــه حکومتــی کــه در مســیر عدالــت قــرار دارد حــق اســت و غیــر آن
باطــل مــی شــود.
 -۴عدالت و قسط غایت انسان و جامعه
عدالــت و قســط نــه یــک غایــت فــردی ،گروهــی ،طبقــه یــی یــا مکتــب خــاص اســت ،بلکــه یــک
غایــت انســانی اســت .لــذا در همــه زمانهــا و مکانهــا و بــرای همــه آدمیــان مطــرح اســت .ایــن روح
پرنشــاط و شــاداب بــری مــی توانــد محیطــی برخــور دار از رفــاه و آســایش و امنیــت و معنویــات را
بــرای مــردم فراهــم آورده و جایــی بــرای ظلــم و ســتم در هیــچ نقطــه یــی از جهــان و در هیــچ زمانــی
از زمانهــا و بــرای هیــچ گروهــی از گروههــای بــری و بــرای هیــچ فــردی از افــراد بــری باقــی
نگــذارد.
ملتهــا را ایــن کــه بایــد همیشــه مقابــل ظلــم بایســتند ،غفلــت نکننــد .بــر همــۀ مــا
تکلیــف اســت کــه بــا دســتگاههای ظــامل خصوصـاً دســتگاههای کــه بــا اســاس [اســام و عدالــت]
مخالــف انــد ،مقابلــه کنیــم.
در ایــن جــا ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه هــر چنــد ظلــم ســتیزی ،لزوم ـاً بــا عدالــت
خواهــی یکــی نیســت ،ولــی معمــوالً ایــن دو بــا هــم انــد ،نفــی ظلــم بــه معنــای خواســن عدالــت
اســت زیــرا ظلــم نفــی عدالــت و عدالــت نفــی ظلــم اســت.

 -۲عدالت امر شامل و فراگیر است
قســط دارای مفهــوم گســرده و فراگیــر اســت و متامــی ابعــاد وجــود فــرد و جامعــه را در برمــی گیــرد.

 -۵عدالت عامل رشد و شکوفایی استعدادهای آدمیان و رفاه و توسعۀ جوامع
اســتقرار عدالــت و قســط در جامعــه ،نــه تنهــا زمینــه را بــرای احیــای معــارف دینــی و مــکارم اخالقــی
فراهــم مــی کنــد ،بلکــه محیــط امنیتــی مطمئنــی را بــه وجــود مــی آورد کــه در آن اســتعدادها بــه
شــکوفایی مــی رســند ،قدرتهــای خالقــه شــکفته مــی شــود و رشــد و توســعه در متامــی ابعــاد جامعــه
ایجــاد مــی گــردد .زیــرا امنیــت اقتصــادی و سیاســی و فکــری زمینــه را بــرای بالندگــی فرهنگــی
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جامعــه فراهــم مــی آورد .از ســوی دیگــر چــون جلــوی چپاولهــا و غارتهــا گرفتــه مــی شــود و
جامعــه از محرمــات و پلیدیهــا پــاک مــی گــردد ،بنابرایــن نعمتهــا از هــر ســوی بــه انســانها
روی مــی آورد .هــان گونــه کــه در قــرآن مــی فرمایــد:
«و ان لو استقاموا علی الطریقة السقیناهم ما ًء َغ َدقاً»()14
بنابرایــن عدالــت و قســط عامــل مهــم رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای بــری و رفــاه و توســعه جوامــع
انســانی است
نتیجه
«عدالــت» و «قســط» یــک میــزان و مقیــاس اســت ،میــزان و مالکــی کــه در سلســله علــل قــرار
مــی گیــرد و اوامــر و نواهــی براســاس آن تعییــن مــی شــود .در حقــوق و فقــه ،در سیاســت و اقتصــاد
و اخــاق ،عدالــت یــک اصــل اساســی اولــی اســت .میزانــی اســت کــه ســایر امــور بــا آن ســنجیده
مــی شــود ،قوانیــن بــر اســاس عــدل و قســط تدویــن و تصویــب مــی شــوند و براســاس عــدل و قســط
بــه مرحلــۀ اجــرا درمــی آینــد و براســاس عــدل و قســط بــا قانونشــکنان برخــورد مــی شــود .نقــش
عدالــت و قســط در علــوم انســانی و حقــوق و فقــه ،از ایــن نظــر شــبیه بــه نقشــی اســت کــه قواعــد
اولیــه در ریاضیــات و در منطــق و فلســفه ایفــا مــی کننــد.

د ادب او ژورنالېزم بېلتون
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لنډیز:
ادب د ليكــوال د احساســاتو راســپړل دي ،ولــې پــه ژورنالېــزم كــې بيــا احساســات نــه ځايېــږي .پــه
ژورنالېســتيك ليكنــه كــې ژورنالېســت مهمــې پېښــې يــا واقعــات پــه يــو ځــل د لوســتونكيو مخــې تــه
ږدي ،خــو پــه اديب ليكنــه كــې اديــب د اصــي پېښــو لــه وړانــدې كولــو نــه وړانــدې ډېــرې نــورې
خــرې ليــي او پــه پــاى كــې بيــا اصــل خــرې تــه راځــي .لكــه د خــر پــه ليكلــو كــې چــې پــه
لومــړي پراګــراف كــې ژورنالېســت د پېښــې د ځــاى ،څرنګــوايل ،وخــت ،ولــې ،څومــره او ...پــه شــان
اســايس پوښــتنو تــه ځــواب وايــي او لوســتونيك اړ نــه دي چــې تــر پايــه ټــول خــر ولــويل ،خــو پــه
اديب ليكنــه كــې لوســتونکی اړ دی چــې تــر پايــه ليكنــه ولــويل او كــه داســې ونــه كــړي ،د ليكنــې
پايلــې تــه نــه يش رســېدالی.
پــه ژورنالېــزم كــې حقايقــو تــه زيــات اهميــت وركــول كېــږي ،هغــه څــه چــې د راډيــو پــر
څپــو خپرېــږي او يــا د ورځپاڼــو پــر مخونــو ليــكل كېــږي ،بايــد حقايــق وي او كــه ليــكل شــوي
مطالــب يــا د راډيــو پــر څپــو خپــاره شــوي موضوعــات رښــتيني نــه وي ،دغــه راډيــو يــا ورځپاڼــه د
وګړيــو تــر منــځ خپــل بــاور لــه الســه وركــوي او وګــړي بيــا نومــوړې ورځپاڼــه نــه لــويل او دغــه ډول
راډيــو تــه د غــوږ نيولــو زحمــت نــه بــايس يانــې پــه ژورنالېــزم كــې خيــال هېــڅ ځــاى نــه لــري .لــه
بلــې خــوا د اديــب لپــاره رضوري نــه ده چــې ليكنــې يــې پــر حقايقــو والړې وي .اديــب ځينــې وخــت
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رسیزه:
د رســنیو تــر ټولــو مهمــه او اړینــه دنــده پــه لــږ وخــت او ســمه توګــه ،د پیغامونــو رســول دي ،لــه بلــه
اړخــه «ژبــه د خلکــو د داخــي احساســاتو پــه بیــان او لېږدولــو او همدرانګــه د خیالونــو ،واقعیتونــو او
د بــر د ژونــد د پېښــو پــه انځورولــو کــې خــورا مهــم رول لــري» (.)۱ :۳
نــو دغــه کار د ژبــې د زده کولــو لپــاره ځانګــړي علــم تــه اړتیــا لــري ،چــې بــې لــه ادبیاتــو
او لــه ادب پوهېدلــو څخــه بــه دا کار ناشــونی وي او همداســې خلکــو تــه د دې واقعیتونــو رســول او
انعــکاس ورکــول د ژورنالېــزم پــه غــاړه دي .اوس مــوږ تــه دا جوتــه شــوه چــې ژورنالېــزم او ادبیــات
يــو مهــم رشیــک ټکــی پــه خپــل منــځ کــې لــري چــې هغــه ژبــه ده او دا دواړه علمونــه بــې لــه ژبــې
نیمګــړي بلــل کېــږي .همداســې د دې دواړو علمونــو تــر منــځ ورتــه والــی او بېلتــون هــم شــته دی،
چــې ادبیــات د احساســاتو انتقــال دی هغــه کــه پــه واقعــي ډول وي او کــه پــه غیــر واقعــي ډول مګــر
ژورنالېــزم بیــا پــر حقیقــت څرخېــږي او بــې لــه واقعیــت او حقیقــت څخــه پرتــه بــل يش تــه انعــکاس
نــه يش ورکــوالی .نــو ویــای شــو چــې ژورنالېــزم پــر حقیقــت والړ علــم دی او ادبیــات کېــدای يش
پــر حقیقــت یــا هــم پــر غیــر حقیقــت والړ علــم وي.
پــه ادبیاتــو او ژورنالېــزم کــې د تــل پاتــې ارزښــتونو ،خوځنــده احساســاتو او عواطفــو پــر
بنســټ اوس هــم ځینــې کســان د لــوړې کچــې ادب او ژورنالېــزم يــو ګڼــي .دا خــره لــه دې پلــوه
ســمه ده چــې پــه دواړو کــې یــو ګــډ بنســټیز ارزښــت شــته .ژورنالېــزم د ټولنــې او وخــت عــکاس دی
او رښــتینی ژورنالېــزم د خپــل وخــت عــکاس ګڼــل کېــږي .د لــوړې کچــې د ادب یــوه ښــېګڼه دا
ده چــې ،کــه د خپــل پېــر انځــور ونــه لــري ،نــو بــې ارزښــته دی .مګــر پــه اوس وخــت کــې د دې
دواړو علمونــو تــر منــځ څرګنــد توپیــر محسوســېږي چــې هغــه رښــتینويل ده .اوس پوښــتنه دلتــه پیــدا
کېــږي چــې ایــا ادب او ژورنالېــزم یــو دی او کــه فــرق لــري؟ کــه دا دواړه علمونــه رسه یــو وي ،د دوی
دواړو تــر منــځ ورتــه والــی او یووالــی پــه څــه کــې دی؟ او کــه بېــل وي نــو د دوی دواړو د بېلتــون
نښــې نښــانې کومــې دي؟ دا هغــه پوښــتنې دي چــې مــوږ يــې ځوابونــو تــه پــه دې مقالــه کــې ځــای
ورکــړی دی.
د ادب او ژورنالېزم بېلتون او ورته والی
وړانــدې تــر دې چــې د ادب او ژورنالېــزم پــه اړه هراړخیــز بحــث وړانــدې يش ،اړینــه بــومل تــر څــو
لوســتونکو تــه دا هــم روښــانه يش ،چــې ژونالېــزم او ادب څــه تــه وايــي او پــه ژونــد کــې یــې موخــې
څــه دي او څــه ارزښــت لــري.
ادب:
کــه چېــرې د ادب د کلمــې تاریخــي شــالید راوســپړل يش ،نــو لــه شــک پرتــه بــه خــره کتابونــو
تــه ورســېږي دلتــه غــواړم یــوازې د ادب او ادبیاتــو د کلمــې د ارزښــت او د هغــه پــه موخــه او لنــډو
تعریفونــو بانــدې رڼــا واچــوم.
لــوی اســتاد عبدالحــی حبيبــي ادب داســې راپېــژين(( :ادب د لغــت او اصطــاح لــه مخــې

هغــه ښــېګړه ده ،چــې ســړی لــه خطــا او بــدو څخــه ســايت او پــه خــوی او خلــق اړه لــري ،چــې بیــان
یــې د اخالقــو د علــم کار دی)) (.)۱۱ :۴
او د لغــوي معنــا پــه اړه یــې بیــا داســې راځــي(( :لغــوي معنــا خــو یــې تهذیــب دی او څــه
شــی ،چــې لــه چــا یــا کــوم يش رسه الیــق او مناســب وي هــم ادب ورتــه ویــل کېــږي ،لکــه :د
مجلــس اداب ،د معــارشې اداب او داســې نــور ...اصطالحـاً ادب هغــه پوهــه ده چــې انســان پخپلــه
وینــا او بیــان کــې لــه خطــا او غلطــۍ څخــه ســايت ،ځکــه اديب علــوم هامغــه علــوم بلــل کېــږي،
چــې د وینــا ښــه والــی او بدوالــی ،غلــط او صحیــح ،خوږوالــی او پيکــه تــوب ښــیي او پــه منثــور او
منظــوم کالم کــې د فصاحــت او بالغــت لخــوا بحــث کــوي)) (.)۳ :۲
د همــدې کلمــې پــه اړه د پښــتو ژبــې درونــد اســتاد پوهانــد صدیــق اللــه رښــتین بیــا داســې
څرګندونــې لــري(( :د عربــو پــه لغــت کــې د پوهــې ،زیرکــۍ ،بلنــې او د هــر يش د انــدازې د ســاتلو
پــه معنــا راغلــی دی او پــه اصطــاح کــې ادب پــر دوه ډولــه دی ،چــې یــو نفــي ادب چــې اخالقــي
فضیلــت او ښــېګړې تــه وایــي او بــل داســې ادب دی ،چــې لــه دې څخــه مطلــب پــه ښــه طریقــه
ویــل او لیــکل او پــه خپــل مطلــب ښــکاره کــول دي))( .)۵ :۶
د ادبیــات کــودکان کتــاب لیکــوال وايــي(( :پــه بېالبېلــو بڼــو او شــکلونو کــې د الفاظــو او
کلامتــو پــه وســیله د احساســاتو ،عواطفــو او افــکارو د تعبیــر او بیــان څرنګــوايل تــه ادب یــا ادبیــات
وایــي)) (.)۶۳ :۷
کــه د ادب او ادبیاتــو پــه اړه تعریفونــه راټــول کــړو نــو لــه شــک پرتــه بــه یــې شــمېر زرګونــو
تــه ورســېږي ،نــو دلتــه اړینــه بــومل چــې د ادب او ادبیاتــو ارزښــت او موخــې تــه هــم لــږ تــم شــو.
ادبیــات د انســان د ذهــن او تخیــل هغــه هــري الفــاظ او زېږنــده دی ،چــې انســان تــه
د بــري ژونــد نیمګړتیــاوې ورپــه ګوتــه کــوي او د هغــوی ســمون تــه یــې هڅــوي .ادب یــو ژبنــی
هــر دی چــې واقعیتونــه پــه انځورونــو کــې وړانــدې کــوي لــه انځــور تصویــر یــا ایــاژ څخــه مقصــد
دا دی ،چــې ادب واقعیــت کــټ مــټ او نېــغ پــه نېغــه نــه بیانــوي ،بلکــې د اديب اثــر د لیکونکــي
لــه خــوا پــه ښــکيل او احســاس پارونکــي ډول وړانــدې کېــږي ،یــا پــه بلــه ژبــه نوښــتګر شــاعر یــا
کیســه لیکونکــی لــه واقعیــت څخــه خپلــه انطبــاع او برداشــت پــه عاطفــي بڼــه انځــوروي د همــدې
مفکــورې پــر بنســټ ویــل کیــږي ،چــې بیــا جوړونــه د ادب او پــه عــام ډول د هــر یــوه مهمــه ځانګړنــه
ده .د ادب دغــه ځانګړنــه د تخیــل پــه مرســته تــررسه کیــږي ،تصویــر جوړونــه پــه حقیقــت کــې د
تخیــل لــه قــدرت رسه نېــغ پــه نېغــه اړیکــې لــري ،ځينــې ادبپوهــان د خیــال ،ایــاژ او ذهنــي انځــور
کلمــې پــه یــوه مفهــوم رسه کاروي .د اديب اثــر شــعر ،کیســه ،ډرامــه ،طنــز او داســې نــورو تــر ټولــو
عمــده ځانګړنــه د احســاس لېــږدول دي کــه یــو اديب اثــر احســاس ونــه لېــږدوي او د اورېدونکــو یــا
لوســتونکو پــر عواطفــو اغېــز ونــه کــړي نــو هغــه اديب اثــر نــه دی ،پــه شــعر او داســتان پــه تېــره بیــا
پــه فولکلــوري نکلونــو کــې داســې پېښــې بیانېــږي چــې واقعیــت نــه لــري .د ادب پــه تعریفونــو کــې
لــه واقعیــت څخــه موخــه دا ده چــې د پېښــې مــواد لــه ژونــد او واقعیــت څخــه اخیســتل کېــږي.
د ادب او ادبیاتــو بنســټيزې او اســايس موخــې د افــکارو او نظریاتــو رامنځتــه کــول دي
او همدارنګــه دغــو نظریاتــو او افــکارو تــه جامــې وراغوســتل ،خلکــو او ټولنــې تــه پــه بېالبېلــو الرو
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خيــايل ناولونــه او كيســې ليــي او ځينــې وخــت يــې ليكنــې بيــا پــر حقايقــو والړې وي.
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رســول او انعــکاس ورکــول دي.
ادب او ادبیــات د خلکــو پــه منــځ کــې د ډېــر لــوړ ارزښــت او اهمیــت څخــه برخمــن دی،
ځکــه چــې ادب او ادبیــات د خلکــو فرهنــګ او کلتــور دی ،چــې پرتــه لــه کلتــور او فرهنــګ څخــه
ژونــد کــول ناشــونی دی.
ژورنالېزم:
((د ژورنالېــزم اصــي او بنســټېزه موخــه ،خلکــو تــه د حقیقــت وړانــدې کــول او د هغــه ســپړل دي ،تــر
څــو خلــک هغــه معلومــات او اطالعــات ،چــې دوی ورتــه د قــدرت ،مشــارکت او حاکمیــت لپــاره اړتیــا
لــري ،پــه خپــل واک او اختیــار کــې ولــري)) (.)۳ :۳
((ژورنالېــزم د یــوې ټولنــې هېنــداره ده ،هــر هغــه څــه ،چــې پــه ټولنــه کــې تېریــږي کــه
هغــه ښــه وي یــا بــد هغــه بــه هرومــرو د یــوه ژورنالېســت پــه وســیله د ډلــه ییــزو رســنیو پــه یــوه خپرونــه
کــې خپرېــږي او ولــس بــه تــرې خــروي؛ نــو ځکــه وایــم ،چــې ژورنالېــزم د ټولنــې هېنــداره ده؛
خــو هېنــداره تــر هېنــدارې ده؛ ځينــې هېنــدارې انســان پــه حقیقــي بڼــه ښــکاره کــوي او ځينــې بیــا
تکلفــي ،ان ځينــې هېنــدارې ســړی دومــره لــوی او پېــړ ښــکاره کــړي ،چــې هغومــره متــه د انســان
لــه ځانــه نــه وي)) (.)۱ :۱
لکــه څرنګــه چــې ژورنالېــزم د یــوه دولــت څلورمــه قــوه بلــل کېــږي او همداســې د دولــت او
خلکــو تــر منــځ د اړیکــو پــول هــم ورتــه ویــای شــو ،د خلکــو تــر منــځ د زیــات اهمیــت او ارزښــت
څخــه برخمــن دی ،دا ځکــه چــې اوســنی پېــر د اړیکــو او معلوماتــو پېــر دی او دا هــر څــه لــه
ژورنالېــزم څخــه پرتــه ناشــوين برېښــي او همدارنګــه ژورنالېــزم تــه د ټولنــو او ان د نــړۍ بدلونکــی هــم
ویــای شــو.
بیــا هــم یادونــه کــوم چــې د ادب او ژونالېــزم پــه اړه بحــث کــول پــه رښــتیا خــره کتابونــو
تــه رســیږي ،خــره رالنــډوم.
د ادب او ژورنالېزم بېلتون:
دا مهــال د ادب او ژورنالېــزم تــر منــځ څرګنــد توپريونــه شــته او مــوږ نــه شــو کــوالی د هغــه مشــرکو
ټکــو پــر اســاس چــې ژورنالېــزم او ادب يــې پــه خپــل منــځ کــې لــري دواړو تــه يــو ټولګــی ووایــو.
لومــړی غــواړو د ادبیاتــو او ژورنالېــزم پــر بحثونــو بانــدې تــم شــو چــې دا دوه علمونــه پــه ځانګــړې
ډول پــه څــه يش بحــث کــوي؟
«کــه څــه هــم دا بــه مطلقــه نــه وي؛ چــې ووایــو ژورنالېــزم پــه ټولنــه او ادبیــات پــه فــرد
بحــث کــوي .خــو پــه نســبي ډول کــوالی شــو ووایــو چــې ژورنالېــزم ټولنیــز او ادبیــات فــردي علــم
دی.ادبیــات او اديب لېکنــې زیاتــره لــه فــرد رسه رس او کار لــرې .اديب ژانرونــه زياتــره فــردي کېســې
رااخلــې او پــه فــردي کیســو ،لېکنــو کــې کلــه کلــه لــوی شــهکارونه راوټوکېــږي چــې تــر ډېــره پــه
ولــس کــې ســيايس انقالبونــو تــه الر هــواروي .ډېــر کلــه د لیکــوال او شــاعر لــه مــرګ وروســته دا
انقالبونــه رامنځتــه کېــږي او یــا دايس کېــږي چــې شــاعر او لېکــوال مــړ يش خــو لیــکل شــوی اثــر
یــې د نوبــل یــا بلــه لویــه جایــزه وګټــي چــې دا کار ډېــر تــررسه شــوی هــم دي.
د دې لــه پــاره چــې پــه دقیــق ډول پــوه شــو چــې رښــتیا ادبیــات لــه فــرد رسه کار لــرې؟ د

دې خــرې د ثبــوت لــه پــاره اړینــه برېښــې چــې اديب لېکنــو تــه پــام وکــړو ،شــعر او نــري ادبيــات
لکــه :لنــډه کيســه ،نــاول ،رومــان ،اديب ټوټــه او نــورې ټولــې اديب لېکنــې یــوازې لــه یــوه کرکټــره
راڅرخېــږي او یــو کرکټــر د کېســې د هــرو پــه څېــر پــه ټولــو مســایلو کــې پــه مســتقیم او غیــر مســقیم
ډول رشیــک وي.
خــو ژورنالېــزم لکــه څنګــه مــو چــې وړانــدې وویــل ټولنیزو مســایلو تــه پــام کــوي او ژورنالېزم
تــر ډېــره ټولنیــز علــم بللــی شــو؛ د دې لــه پــاره چــې دا هــم ثابتــه يش چــې رښــتیا هــم ژورنالېــزم پــر
ټولنیــزو مســایلو پــام کــوي نــو رضور ده چــې د ژورنالېــزم ژانرونــو تــه پــام وکــړو خــر .مرکــه ،مقالــه او
ګــزارش تــر هغــې نــه لیــکل کېــږي ،تــر څــو چــې یــو ټولنیــز منفــي یــا مثبــت حرکــت نــه وي راپیــدا
شــوی ،خــر چــې د ژورنالېــزم لومړنــۍ خښــته بلــل کېــږي ،تعريــف یــې هــم همــدا دی؛ چــې« :هــره
هغــه نــوې ،زړه او راتلونکــې پېښــه چــې د زياتــو خلکــو پــر ژونــد اغېــز ولــري خــر بلــل کېــږي»(:۳
۴مــخ).
ادبیــات کــه څــه هــم پــه فــردي مســایلو بحــث کــوي؛ خــو همــدا فــردي مســایل دومــره
غمجــن کــوي چــې د يــوه عــادي او لېــوين مــن کيســه بــه داســې غمجنــه کــړي؛ چــې لــه ســرګو
بــه دې اوښــکې وبهــوي ،د اوښــکو دغــه داره د هېــواد ،ديــن ،وينــې او مذهــب پــر بنيــاد نــه بلکــې د
هغــه عاطفــې د جټکــې لــه املــه رامنځتــه کېــږې چــې د ادبياتــو د قــوت پــه پايلــه کــې منځتــه راځــي.
مونــږ تاســو ډېــر رسیالونــه ،فلمونــه ،کېســې او نــور وینــو چــې هــرو یــې زمونــږ رسه نــه مذهبــي تــړاو
لــري نــه وطنــي او نــه مــي خــو بیــا هــم د رسیــال ،ډرامــې د کتلــو او د کیســو او نــورو نــري ادبیاتــو
د لوســتلو پــر مهــال اکټــر او د کیســې هــرو تــر ټولــو ځانتــه نــږدې حــس کــوو چــې پــه هــره بــده
پېښــه ،چــې د کېســې کرکټــر او فلمــي اکټــر تــه پېښــېږي دردیــږو ،چــې دا د ادیــب او لېکــوال
کــال بللــی شــو.
خــو ژورنالېــزم بيــا پــه انســان کــې د ملــت پالنــې جذبــه ځواکمنــوي ،ځکــه ژورنالېــزم د
ادبياتــو پــه شــان د زړه ،عاطفــې او مينــې علــم نــه دی؛ ژورنالېــزم د ســراتيژيو ،پاليســيو او سياســتونو
پــر وړانــدې تــګالره جــوړوي ،چــې ملــت او نــړۍ کومــې خواتــه بوځــي؟! پــه اکــره اخبارونــو،
غږیــزو او تصویــري رســنیو کــې یــوه پالیــي موجــوده وي؛ چــې کومــو مســایلو تــه لــه کومــې زاویــې
وګــوري؟!
د مرکــه کوونکــي څخــه کــوم ډول پوښــتنې مطــرح يش؟ دا کــه څه هــم زیاتره د ژورنالېســت
خپلــې پوښــتنې وي؛ خــو مجبــور دی چــې د رســنۍ پالیــي مراعــات کــړي .
پخــوا ژورنالېــزم تــه شــخيص ژورنالېــزم ويــل کېــده .ځکــه هغــه مهــال تکــړه پوهانــو او د
قلــم خاوندانــو د مهمــو موخــو د پــوره كولــو لپــاره ورځپاڼــې چلولــې او پــه ورځپاڼــو کــې د هغــوی خپلــو
ليکنــو تــه زيــات ارزښــت ورکــول کېــده .کــه کــوم خربيــال لــه ورځپاڼــې څخــه بېلېــده نــو ورځپاڼــه بــې
اغېــزې کېدلــه .پــه هغــه ژورنالېــزم کــې دا ځانګړتــوب و چــې ادب تــه ځانګــړی و .اوس ژورنالېــزم
ټولنیــز شــوی دی .اوس ورځپاڼــه داســې یــوه اداره ده چــې پــه هغــه کــې يــو فــرد ډېــر ارزښــت نــه
لــري .بلکــې ډېــرې ليکنــې د نــوم ورکــو کســانو وي .خربونــه د څــو كســانو الس تــه راوړنــه ده.
رسليکنــې هــم بېالبېــل خلــک ليکــي او پــر هغــه د چــا نــوم نــه وي .ځکــه نــن ســبا د ورځپاڼــې نظــر

44

45

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

د يــوه کــس نظــر نــه وي ،بلکــې د يــوې ادارې يــا د يــوه فکــري ښــوونځي ټولنيــز نظــر وي .د دې بــر
عکــس پــه ادب کــې د دې ځانګړتــوب شــتون اوس هــم شــونی دی ،ادب پنځونکــی د نظــر خاونــد
اديــب کېــدای يش .د هغــه خيــال ځانګــړی وي کــه هغــه څومــره لــوی ،بریالــی او پــوه ادیــب وي یــا
نــه وي.
او کــه خــدای نــا غوښــتلې پــه ســالنګونو کــې موټــر ټکــر وکــړي ،د کندهــار او بدخشــان پــر
خلکــو او موټــر چلونکــو هــم اغېــز كــوي ،دوی هــم دې تــه اړ کــوي ،چــې د موټــر چلونــې پــر مهــال
احتیــاط وکــړي؛ تــر څــو هــم ځــان بــچ کــړي هــم پــه موټــر کــې ناســت کســان .نــو دې ټولــو خــرو
تــه پــه کتــو رسه ويــای شــو چــې ادبيــات فــرد او ژورنالېــزم ټولنــې تــه ارزښــت ورکــوي .د ادبياتــو او
ژورنالېــزم پــه اړه دا خــرې د ريــايض حســاب نــه دی؛ چــې  ۲+۲څلــور کېــږي دا یــوه مطلقــه خــره نــه
ده بلکــې دا يــوازې يــوه نقطــه ده؛ چــې د دې دوو علمونــو مســیر مونــږ تــه راښــيي ،چــې کــوم علــم
پــه څــه يش او کــوم یــې پــه څــه يش بحــث کــوي؟
کېــدای يش ،څــوک ووايــي کــه ژورنالېــزم ټولنيــز علــم وي ،نــو بيــا د بــام څخــه د
راغورځېــدو ،وزیــر ،مخــرع یــا بــل چارواکــي پېښــه ولــې د خــر پــه بڼــه خپرېــږي؟
زمونــږ ځــواب بايــد دا وي؛ چــې پورتــه یــاد شــوي چارواکــي عــادي کســان نــه دي؛ لــه دوی رسه د
یــوې لویــې اجــاع خلکــو ژونــد تــړل شــوی دی او د سیاســت د ځنځیــر کــړۍ بلــل کېــږي .مخــرع
بیــا د یــوې لویــې کتلــې خلکــو د ژونــد د بدلولــو لــه پــاره کار کــوي .نــو دوی کــه یــوازې هــم دي خــو
د ډېــرو خلکــو پــر ژونــد مســتقیم اغېــز لــري ،نــو ځکــه دا فــرد نــه؛ بلکــې یــوه دریمــه کټګــوري خلــک
بللــی شــو؛ چــې د فــرد او اجــاع تــر څنــګ کار کــوي.
کــه د شــاعر او اديــب پــه اړه څــوک وپوښــتي چــې ولــې پــه يــوه نيمــه کيســه کــې يــو
ګــروپ ،حکومتــي ډلــه د کيســې ،نــاول ،رومــان او ډرامــې اتــان وي؟ زمونــږ ځــواب بايــد دا وي؛
چــې هــر څومــره ډېــر کســان چــې د کيســې د کرکټــر پــه توګــه پــه کيســه کــې وړانــدې وروســته
کېــږي ،خــو اصــي کرکټــر بيــا هــم يــو تــن وي .دا نــور واړه کرکټرونــه هــر څومــره چــې لــوی هــم
يش پــه کیســه او نــورو اړونــدو اديب برخــو کــې د اصــي کرکټــر ځــای نــه يش نيولــی.
نــو لــه همــدې املــه زمونــږ پخوانــۍ خــره چــې د ادبياتــو د علــم پــه اړه مــو کــړې وه ،نــور
هــم حقيقــت تــه نــږدې کېــږي او دا ويــای شــو چــې ادبيــات زياتــره پــه فــردي مســايلو راڅرخېــږي
او ژورنالېــزم بیــا ټولنیــزو مســایلو تــه لومړیتــوب ورکــوي.
د ژورنالېــزم او ادب د ګــډو ارزښــتونو رسه رسه پــه دواړو کــې بیــا هــم توپیــر شــته« .پــه
ژورنالېــزم کــې رښــتينويل بنســټيز ارزښــت لــري .يعنــې پــه ورځپاڼــو کــې چــې څــه شــی چاپېــږي هغــه
بايــد ســم وي .خربونــه ،څېړنــې ،معلومــات ،نومونــه ،عددونــه ،شــمېرې لنــډه دا چــې هــر څــه ســم،
رښــتيني او ناپېيــي پــکار دي».
پــه بلــه وينــا :پــه ژورنالېــزم کــې د پېښــو رښــتينويل اړينــه ده ولــې پــه ادب كــې حتمــي نــه
ده ،د لومــړين پېــر ادب مافــوق الفطــرت پېښــې لــري .دا مهــال پــه دې ټینــګار کېــږي چــې پــه ادب
کــې بیانېدونکــې پېښــې بايــد غــر فطــري نــه وي .اړينــه نــه ده چــې پــه داســتانونو ،ډرامــو ،نــاول
او نــورو کــې چــې کومــې پېښــې وړانــدې کېــږي ،هغــه دې خامخــا پېښــې شــوې وي ،یــا دې پــه

حقيقــي ژونــد کــې موجــودې وي ،یعنــې پــه ادب کــې د دغــې رښــتينولۍ بنديــز نشــته؛ خــو پــه دې
رشط چــې غــر طبیعــي نــه وي .شــاعري هــم کــټ مــټ همداســې ده ،یعنــې شــاعر چــې څــه وايــي،
د هغــو بنســټ پــر واقعیــت نــه وي .شــاعر مبالغــه هــم کــوالی يش .فــريض پېښــې هــم بيانولــی يش،
خپــل خيــال د يــوه نظــم پــه بڼــه وړانــدې کولــی يش .پــه شــاعرۍ کــې د خيالونــو او اندونــو ترتيــب
هــم اړيــن نــه ګڼــل کېــږي .لېكــن پــه ژورنالېــزم کــې مبالغــه او بــې ترتيبــي ځــای نــه لــري.
ادب او ژورنالېــزم د پېښــو د بيــان لــه پلــوه هــم توپیــر رسه لــري .پــه دې چــې خربيــال تــه
ښــايي چــې خربونــه پــه ناپېیــي ډول وړانــدې کــړي ،يانــې خپــل عواطــف او احساســات ورګــډ نــه
کــړي .خــر ازاد او ناپېيلــی پــکار دی.
هــر څــوک لــه پېښــو او حاالتــو اغېزمنېــږي .پېښــې ،جرمونــه ،جګــړې ،ســوله یيــز
پاڅونونــه ،د مينــې يــا کرکــې غــر معمــويل بڼــې ،ارزښــتناک موضوعــات ،رازونــه ،ترينګلتيــا ،پلټنــه،
ځانګــړي ډلــه ييــز او ټولنيــز برياليتوبونــه ،ناکامــۍ ،بوختيــاوې ،کړنــې ،پرمختيــاوې ،د حیرانتیــا
وړ نااشــنا او نــوي موضوعــات ،موندنــې لنــډه دا چــې د يادونــې وړ ،نــوی يــا غــر عــادي شــی د
ژورنالېــزم او ادب دواړو موضوعــات کېــدی يش .ژورنالېســت دا ټــول پــه ناپېيــي ډول ،بــې لــه دې
چــې خپــل غربګــون څرګنــد کــړي بیانــوي .مګــر اديــب د هــرې موضــوع پــه بیــان کــې خپــل غربګــون
څرګندولــی او ورګډولــی يش .یعنــې «پــه ژورنالېــزم کــې ناپېیلتــوب OBJECTIVITYاو پــه ادب کــې
داخليــت SUBJECTIVITYوي او دا يــو مهــم توپــر دی»(.)www.tand.com
ادب او ژورنالېــزم د وخــت او زمــان لــه مخــې هــم توپــر لــري .پــه ژورنالېــزم کــې د پېښــو
او حاالتــو نــوی والــی او ناڅاپــي والــی يــو بنســټيز رشط دی.
پــه ورځنــي ژورنالېــزم کــې د نــوي وايل يــا مهالنــي نږدېــوايل شــتون الزمــي دی .لــه دې
املــه د خــر يــو تعريــف دا دی« :د پــه زړه پــورې پېښــو ژر او ناپېيلــی بيــان» (.)۳ :۵
کــه خــر ژر بيــان نــه يش ،نــو نويوالــی او خــري ارزښــت یــې لــه منځــه ځــي .د تېــرو
څلورویشــتو ســاعتونو پېښــه پــه ورځپاڼــه کــې د خــر پــه بڼــه نــه خپرېــږي ،نــو ځکــه پــه ځینــو
پرمختللــو هېوادونــو کــې ورځپاڼــې د ورځــې څــو ځلــه چاپېــږي .لکــه ســهارنۍ ،غرمنــۍ او ماښــامنۍ.
پــه غرمنــۍ ورځپانــه کــې د ســهارنیو او پــه ماښــامنۍ ورځپاڼــه کــې د غرمنیــو پېښــو خربونــه نــه
خپرېــږي.
د خربونــو پــه څېــر د ځرينــو ،رسليکنــو او خــري ليكنــو پــر وخــت او ځــای خپــرول هــم
اړيــن دي ،پــه کومــه مهمــه تــازه پېښــه کــه تبــره پــر وخــت خپــره نــه يش نــو ګټورتــوب يــې لــه
منځــه ځــي.
د اديب ،علمــي او ژورنالېســتي ليکنــو پــه پنځونــه کــې هــم توپــر وي .ژورنالېســت هــره
ورځ يــا پــر ټــاکيل وخــت خپــل کار کــوي ،د خربونــو برابرونکــي پــه څــو ســاعتونو کــې زيــات خربونــه
برابــروي .رسمقالــه ليکونکــي پــر ټــاکيل وخــت رسليکنــه ليکــي او هغــه هــم دومــره چــې ټاکلــی
ځــای ډک کــړي .لنــډه دا چــې ژورنالېســت د ژر کار کولــو لــه املــه د فکــر کولــو ،کلیمــو غــوره کولــو
او د جملــو د اوبدلــو لپــاره ډېــر وخــت نــه لــري ،لــه همــدې املــه د هغــوی پــه لیکنــو کــې یــو ډول
برســېرنتوب ،لــه اړتیــا ډېــره ســادګي او لنــډون وي .ادیــب پــه بيــړه كار نــه کــوي ،چــې څــه وخــت
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يــې خوښــه وي نــو لیکنــې کــوي .د خپلــو پنځونــو پــه ښــكيل كولــو څــو ورځــې لګولــی يش .څرګنــده
ده چــې پــه ژر او پــه غــور لیــکل شــويو لیکنــو او خــرو کــې توپیــر وي .اديب پنځونــې پــه ارام او د
ژورنالېــزم هغــه پــه چټکــۍ پنځېــږي.
د دې برعکــس پــه ادب کــې د تــازه وايل يــا مهالنــي نږدېــوايل بنديــز نــه وي .دا ســمه ده
چــې ادب بايــد د خپــل وخــت ښــکارندوی وي .اړيڼــه نــه ده چــې ادیــب هــم د ژورنالېســت پــه څېــر
د هــرې پېښــې پــه هکلــه ســماليس غربګــون وښــيي .ځکــه اديــب کولــی يش څــو اونــۍ ،مياشــتې او
کلونــه وروســته د تېــرو پېښــو اړونــد خپــل غربګــون څرګنــد کــړي .اديــب عمومـاً پــر مهمــو موضوعاتــو
لیکنــې کــوي.
د بېلګــې پــه توګــه د جګــړې پــر مهــال پــه ورځپاڼــو کــې هــره ورځ د یــوې او بلــې غــاړې
بریــاوو او ناکاميــو خربونــه خپرېــږي .مګــر اديــب د جګــړې پــر مهــال يــا د جګــړې لــه پــای تــه
رســېدو وروســته هــم جګــړه غندلــی يش.
«پــه ادب او ژورنالېــزم کــې يــو توپــر دا هــم دی چــې اديــب نــړۍ يــا خپلــې ټولنــې تــه
د خپــل فلســفي ژونــد لــه ســرګيو ګــوري .هغــه مومــن هــم کېــدای يش او ملحــد هــم .هغــه پــه
پنځونــو کــې د خپــل ژونــد فلســفه څرګندولــی يش .د ولســواکو هېوادونــو پــه ژورنالېــزم کــې د ژونــد د
فلســفې پــر ځــای قانــون ،پوهــه او پاليــي چلېــږي .هــره ورځپاڼــه د ســمو ارزښــتونو او قوانينــو پــه
رڼــا کــې يــوه پاليــي خپلــوي او دغــه پاليــي عموم ـاً د ورځنيــو مســايلو د هــواري اړونــد وي .خــو
ډېــرى ژورنالېســتيك ژانرونــه لکــه خربونــه پــه ناپېيــي ډول بيانېــږي»(.)www.tand.com
عموم ـاً پــه ژورنالېــزم کــې هــره ورځ د ژونــد ،زمانــې او ټولنــې پــه اړخونــو بحــث کېــږي
او هغــه هــم د جزئياتــو پــه بڼــه .د بدګڼــو ،غــا ،قتــل يــا اورلګېدنــې خــر د يــوې پېښــې پــه بڼــه
پــه ورځپاڼــه کــې چاپېــږي .پــه دغــه ډول پېښــو د تبــرې کولــو پــر وخــت پــه ټوليــز ډول د هغــه د
وړانــدې کولــو هڅــه کېــږي .خــو بیــا هــم د دغــې پېښــې ناڅاپــي والــی او د هغــې د غــر ټولنیــز کېــدو
عنــر پاتــې کېــږي .لنــډه دا چــې پــه ژورنالېــزم کــې پــه عــاريض او ورځنيــو مســايلو بحــث کېــږي .د
دې برعکــس پــه ادب کــې عمومـاً پــه خپلواکــو او همېشــنيو ارزښــتونو بحــث کېــږي .اديــب د قتــل
يــا غــا پــر يــوه پېښــه د بحــث کولــو پــر ځــای د یــوې ټولنيــزې ســتونزې پــه توګــه هغــې تــه ګــوري
او وړانــدې کــوي یــې .اديــب او ژورنالېســت دواړه د خلكــو ترجــان دي ،خــو پــه دومــره توپیــر چــې
د اديــب فکــر ځانګــړى وي .د هغــه جذبــه خپلــه ځــاين وي .نــن ســبا د عامــه نظــر د معلومولــو لپــاره
ورځپاڼــې ګــوري پــه دې چــې د خلکــو نظرونــه ،احساســات يــا عواطــف د انځورونــو او خربونــو پــه بڼــه
پــه ورځپاڼــو کــې ځــای نيــي .اديــب پــه خپــل ډول پــه بشــپړه توګــه پــه عــام نظــر د پوهېــدو هڅــه
نــه کــوي .ځکــه د هغــه لــه لــوري د عامــه نظــر د ترجامنــۍ دعــوه نارښــتينې وي .پــه دې چــې د
اديــب د پــام وړ ټکــي انفــرادي او د ژورنالېســت ټولنیــز وي .د دې لــه پــاره پــه ادب او ژورنالېــزم کــې
همغــه توپــر وي ،کــوم چــې پــه ځانګړتــوب او ټولنيــزوايل کــې وي.
لــه دې ټولــو بېلګــو دا روښــانه کېــږي ،چــې پــه ادب او ژورنالېــزم کــې د ځینو ګډو ارزښــتونو
تــر څنــګ د دواړو پــه موخــه ،جوړښــت ،اســلوب او وړانــدې کولــو کــې ځینــې بنســټیز توپیرونــه هــم
شــته.

كــه څــه هــم زمــوږ پــه هېــواد كــې ډېــر خلــك پــه دې انــد دي چــې ادب او ژورنالېــزم يــو ىش دى،
نــه يــوازې دا چــې دواړه صنفونــه لــه يــو بــل نــه جــدا او مختلــف دي ،بلكــې د دوى تــر منــځ توپــر
د اديب او ژورنالېســتیيك ژبــو تــر بريــده رســېدىل دى او د شــاعر او ژورنالېســت تــر منــځ توپــر خــو د
دوى لــه زېږېــدو نــه پيلېــږي .شــاعر د مــور لــه خېټــې نــه شــاعر زېــږي او د وخــت پــه تېرېــدو رسه
د شــاعر شــعر ويــل وده كــوي ،ولــې ژورنالېســت بيــا داســې نــه دى ،لكــهJournalists are made,( :
 ).not bornيعنــې ژورنالېســت نــه زېــږي ،بلكــې جوړېــږي.
«دا چــې ادب پيــاوړى دى كــه ژورنالېــزم؟ پــه دې اړه بېالبېــل خلــك بېالبېلــې تيــورۍ
لــري ،خــو يــوه خــره جوتــه ده او هغــه دا چــې ،تــر څــو اديــب خپلــه الر پرېنــږدي ،ژورنالېســت
جوړېــدىل نــه يش» (.)www.tand.com
د افغــاين ټولنــې پــه شــان د درميــې نــړۍ پــه ټولنــو كــې عمومــاً د زده كــړو لــه مخــې
وګــړي پــه درې ډولــه دي .يــو د لــوړو زده كــړو لرونــي ،دويــم د منځنيــو زده كــړو لرونــي او دريــم
د لــږو زده كــړو لرونــي وګــړي دي .پــه ژورنالېــزم كــې چــې څــه ليكنــې كېــږي ،هغــه د ټولنــې د ټولــو
وګړيــو لپــاره وي او ان پــه راډيويــي ژورنالېــزم كــې چــې د راډيوګانــو پــه مــټ خپرېــږي ،نالوســتي
وګــړي هــم پــرې پوهېــږي .ولــې كــه پــه ادب كــې څــه ليــكل كېــږي پــر هغــو لــه خاصــو وګړيــو پرتــه
عــام ولــس نــه پوهېــږي .پــه ادب كــې هغــه شــخص پيــاوړى ګڼــل كېــږي ،چــې پــه خپلــه ليكنــه
كــې لــه كاره لوېدلــو كليمــو تــه ځــاى وركــړي او د چــا خــره چــې څومــره ډېــره لغــت پــراين پكــې
ويش ،ليكنــه خونــدوره بلــل كېــږي .لــه بــده مرغــه چــې دې كار زمــوږ د ځينــو هېوادوالــو ليكنــو تــه
هــم الره پيــدا كــړې ده ،چــې د خربونــو پــه ليكلــو كــې ګرانــې كليمــې كاروي چــې د لوســتلو پــر مهال
ځينــې لوســتونيك مجبــور دي چــې لــه بــل چــا نــه يــې پــه اړه پوښــتنه وكــړي چــې دا كار د ژورنالېــزم
د آرونــو خــاف دی .ژورنالېســت بيــا مجبــور دى چــې پــه ګړنيــزه ژبــه ليــكل وكــړي ،ځكــه چــې د
هغــه لومړنــۍ موخــه لــه واقعاتــو نــه د خلكــو خــرول دي او كــه هغــه پــه ليكنــه كــې ګرانــې كليمــې
وكاروي ،موخــې تــه رســېدىل نــه يش او پــه نيمــه الره كــې پاتــې كېــږي.
پــه ادبياتــو كــې كــه اديــب لــه چــا رسه شــخيص تضــاد ولــري ،پــر خــاف يــې چــې څــه
وغــواړي ،ليــي او كــه څــوك يــې زړه تــه نــږدې وي ،بيــا يــې لــه دې پرتــه چــې څــه ثبــوت ورتــه
پيــدا كــړي ،پــه شــعر يــا نــر د مبالغــې تــر بريــده صفــت كــوي .لــه بلــې خــوا ژورنالېســت هغــه كــه
وغــواړي او كــه نــه ،لــه ثبــوت پرتــه د چــا پــه اړه څــه ليــكىل نــه يش .د ټولــو اړخونــو رسه بــه ورتــه
چلنــد كــوي او د قضيــې ټولــو اړخونــو تــه بــه موقــع وركــوي ،تــر څــو د خپــل ځــان نــه دفــاع وكــړي.
ان پــه ژورنالېــزم كــې خــو لــه ثبــوت پرتــه د صفاتــو پــر كارولــو هــم بنديــز دى او كــه څــوك كــوم
صفــت وكاروي ،بايــد ثبــوت ورتــه ومومــي .مث ـاً كــه يــو څــوك وليــي چــې(( :د ننګرهــار عــايل
لېســې زده كوونــي د هېــواد پــه كچــه تــر ټولــو اليقــه زده كوونــي دي )).ليكــوال ښــايي چــې خپلې
دغــې ادعــا لپــاره داســې ثبوتونــه ولــري .د بېلګــې پــه توګــه كــه د ننګرهــار عــايل لېســې زده كوونــي
د هېــواد پــه كچــه د كانكــور پــه ازموينــه كــې د نــورو لېســو تــر زده كوونكيــو پرمختلــي وي يــا داســې
يــو بــل دليــل وي ،د دغــه خــرې ليــكل پــر ځــاى دي او كــه داســې نــه وي ،نــو ژورنالېــزم ليكــوال
تــه د داســې ليكنــې اجــازه نــه وركــوي.
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تأمین عدالت و حاکمیت قانون

پــه لنــډ ډول ویــای شــو چــې پــه ژورنالېســتیکو لیکنــو کــې د ژورنالېــزم څلــورو مهمــو اصولــو (بــې
طــريف ،تــوازن ،برابــري او انصــاف) او همدرانګــه د رسچينــې ذکــر تــه پــوره پــام کېــږي او د دې
شــیانو ذکــر کــول اړیــن دي ،مګــر پــه ادب کــې د دې شــیانو ذکــر کولــو تــه هېــڅ اړتیــا نــه لیــدل
کېــږي.
پــه ادب كــې پــه ځينــو خاصــو رشايطــو كــې النــدې ليكنــې كېــږي ،كــه اديــب يــوه خاصــه
منظــره ووينــي يــا خوشــاله يش يــا غــم پــرې رايش ،ليكنــه كــوي .يانــې پــه ادب كــې ليكونــى خپــل
احساســات څرګنــدوي او كــه د احساســاتو تــر ســيوري النــدې رانــه يش ،پــه نورمــال حالــت كــې ډېــر
كــم داســې پېښــېږي چــې څــه وليــي .ژورنالېســت خوشــاله وي او كــه خپــه ،واده وي او كــه غــم،
څــه چــې پېښــېږي يــوازې هغــه ليــي او خپــل احساســات شــاته ږدي .ادب د ليكــوال د احساســاتو
راســپړل دي ،ولــې پــه ژورنالېــزم كــې بيــا احساســات نــه ځايېــږي.
پــه ژورنالېســتييك ليكنــه كــې ژورنالېســت مهمــې پېښــې يــا واقعــات پــه يــو ځــل د
لوســتونكيو مخــې تــه ږدي ،خــو پــه اديب ليكنــه كــې اديــب د اصــي پېښــو لــه وړانــدې كولــو وړانــدې
ډېــرې نــورې خــرې ليــي او پــه پــاى كــې بيــا اصــل خــرې تــه راځــي .لكــه د خــر پــه ليكلــو كــې
چــې پــه لومــړي پراګــراف كــې ژورنالېســت د پېښــې د ځــاى ،څرنګــوايل ،وخــت ،ولــې ،څومــره او…
پــه شــان اســايس پوښــتنو تــه ځــواب وايــي او لوســتونيك اړ نــه دي ،چــې تــر پايــه ټــول خــر ولــويل،
خــو پــه اديب ليكنــه كــې لوســتونيك اړ دي چــې تــر پايــه ليكنــه ولــويل او كــه داســې ونــه كــړي ،د
ليكنــې پايلــې تــه رســېدىل نــه يش .پــه ژورنالېــزم كــې حقايقــو تــه زيــات اهميــت وركــول كېــږي،
هغــه څــه چــې د راډيــو پــر څپــو خپرېــږي او يــا د ورځپاڼــو پــر مخونــو ليــكل كېــږي ،بايــد حقايــق
وي او كــه ليــكل شــوي مطالــب يــا د راډيــو پــر څپــو خپــاره شــوي موضوعــات رښــتيني نــه وي ،دغــه
راډيــو يــا ورځپاڼــه د وګړيــو تــر منــځ خپــل بــاور لــه الســه وركــوي او وګــړي بيــا نومــوړې ورځپاڼــه نــه
لــويل او دغــه ډول راډيــو تــه د غــوږ نيولــو زحمــت نــه بــايس يانــې پــه ژورنالېــزم كــې خيــال هېــڅ
ځــاى نــه لــري .لــه بلــې خــوا د اديــب لپــاره رضوري نــه ده چــې ليكنــې يــې پــر حقايقــو والړې وي.
اديــب ځينــې وخــت خيــايل ناولونــه او كيســې ليــي او ځينــې وخــت يــې ليكنــې بيــا پــر حقايقــو والړې
وي.
پــه ادب او ژورنالېــزم کــې د حقايقــو د وړانــدې کولــو الرې هــم لــه يــو بــل نــه توپــر لــري.
ژورنالېســت چــې څــه ليکــي ،هغــه پــه ناپېيــي ډول وړانــدې کــوي .هېڅکلــه ژورنالېســت تــه اجــازه
نــه شــته چــې پــه ليکنــه کــې خپلــو احساســاتو تــه ځــاى ورکــړي ،خــو د اديــب ليکنــې د احساســاتو
ښــکارندويه دي ،ځکــه ژورنالېســت کــه وغــواړي يــا ونــه غــواړي ،پېښــې بايــد وليکــي ،خــو اديــب بيــا
داســې نــه دى .اديــب هغــه وخــت ليکنــه کــوي چــې خوشــاله يــا خپــه يش او کلــه چــې پــر انســان
دغــه ډول حالــت رايش ،بيــا انســان تــوازن لــه الســه ورکــوي او څــه چــې يــې زړه غــواړي ،هغــه ليکــي
چــې ځينــې وخــت پکــې د څــه يش ،ځــاى يــا کــوم شــخص ســتاينه او ځينــې وخــت د دغــو شــيانو پــر
خــاف ليکنــې کــوي.
پــه ادب کــې کــوالی شــو تــر ډېــره بریــده خیــال پــردازي وکــړو مګــر پــه ژورنالېــزم کــې د
تخیــل څخــه پــه هېــڅ صــورت ګټــه نــه يش اخيســتل کېــدای.

پــه ژورنالېــزم کــې د پېښــو وخــت پــه نظــر کــې نيــول دي .ژورنالېســت مجبــور دى ،چــې ډېــر ژر
واقعــات وليکــي او خلکــو تــه يــې وړانــدې کــړي چــې نــن ســبا ان د دقيقــو پــه حســاب ژورنالېســتان
لــه يــو بــل نــه د مخکــې کېــدو هڅــه کــوي ،خــو پــه ادب کــې وخــت اهميــت نــه لــري .د اديــب پــه
ذهــن کــې ښــايي د څــو کلونــو مخکينــۍ پېښــه لتــې ووهــي او پــه اړه يــې ليکنــه وکــړي .پــه ادب کــې
اديــب واقعاتــو تــه د خپــل ذهــن لــه زاويــې څخــه ګــوري ،خــو ژورنالېســت داســې نــه يش کــوالى.
هغــه بايــد حقايقــو تــه پــه بېطرفــه ډول انعــکاس ورکــړي .ژورنالېســت مجبــور دى چــې پــه يــوه ټــاکيل
وخــت کــې خپلــه ليکنــه بشــپړه کــړي ،ځکــه خــو ژورنالېســت تــل د ليکنــې پــر مهــال بيــړه کــوي ،خــو
اديــب د فکــر کولــو لپــاره ډېــر وخــت لــري او مجبــور نــه دى چــې پــه ټــاکيل وخــت کــې خپلــه ليکنــه
بشــپړه کــړي.
د ژورنالېســت دنــده خلکــو تــه د حقايقــو وړانــدې کــول دي ،ځکــه پــه ډېــره ســاده ژبــه
ليکنــه کــوي ،خــو اديــب بيــا د ليکنــې لپــاره ډېــر وخــت لــري ،نــو ځکــه پــر کليمــو او متنونــو فکــر
کــوي او رنګينــې کليمــې او متنونــه کاروي او د اديبانــو مقصــد د خلکــو متاثــره کــول دي.
همدارنګــه د اديب صنعتونــو پــه کارولــو کــې هــم نــه شــو کــوالی لــه ژورنالېســتیکي ژبــې ګټــه واخلــو
پــه داســې حــال کــې چــې اديب صنعتونــه د ادب اصــي او اساســی توکــي دي او بــې لــه اديب
صنعتونــو ،ادب بــې خونــده او نیمګــړی دی .خــو دا هــم نــه شــو ویــای چــې پــه مطلــق ډول اديب
صنعتونــه پــه ژورنالېســتیکه ژبــه کــې د کارولــو وړ نــه دي لکــه:
۱ـ تشــبه :د یــو يش د ورتــه کولــو پــه مانــا ده .یــو لــه مهمــو الرو چــې کــوالی شــو ډېــر پــه اســانه
ژورنالېســتي جملــه لــه اديب جملــې څخــه بېلــه کــړو ،پــر همدغــه اديب صنعــت بانــدي پوهېــدل دي.
د بېلګــې پــه توګــه :هــر کلــه چــې مــوږ پــه یــوه جملــه کــې ووایــو ،د رنــګ ســپينوالی یــې د واورې
پــه شــان دی ،دا جملــه لــه لــرې معلومېــږي چــې پــه دې جملــه کــې لــه اديب صنعــت څخــه ګټــه
اخيســتل شــوې او یــوه اديب جملــه ده.
۲ـ مجــاز :دا هــم لــه هغــو عنــارصو څخــه دی ،چــې لــه مــوږ رسه مرســته کــوي تــر څــو ډېــر پــه
اســانۍ رسه د اديب او ژورنالېســتي جملــو تــر منــځ توپــر وکــړو .دا د بیــان هغــه برخــه ده ،چــې کلــه
کلــه مــوږ پــه ژورنالېــزم کــې د خــر د ظرافــت پــه خاطــر لــه دې څخــه ګټــه اخيســتلی شــو.
۳ـ کنایــه :پــه غیــر مســقیم ډول یــوه يش تــه اشــاره کــول دي .دا هــم د بیــان هغــه برخــه ده؟ چــې
کلــه کلــه پــه ژورنالېــزم کــې هــم ګټــه تــرې اخيســتل کېــدای يش .خــو پــه دې اديب فــن پــورې اړونــد
جملــې پــه ادبیاتــو پــورې اړه لــري.
نــو همدغــه اديب صنعتونــه دي چــې د هغــو پــه مرســته مــوږ عــادي خــرې پــه اديب جملــو
بدلــوو او د ژورنالېســتي جملــو رسه یــې پــه ډېــرې اســانۍ رسه توپیــر کــوالی شــو.
د ادب او ژورنالېزم تر منځ ورته والی:
ځينــې خلــك ژورنالېــزم او ادب يــو صنــف ګڼــي .كېــداى يش دغــه خلــك د خپــل عامــه
فكــر لپــاره ډول ،ډول دليلونــه ولــري ،ولــې ځينــې داســې برخــې شــته چــې پكــې ژورنالېــزم او ادب
لــه يــو بــل رسه ورتــه موخــې لــري .د بېلګــې پــه ډول ژورنالېــزم كېــداى يش د يــوه خــاص دور تاريــخ
وګڼــل يش چــې د اوچتــې پايــې ادب هــم همــدا ځانګړتيــا لــري .همدارنګــه كــه د ناخوالــو پــر خــاف
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بڼــې دي ،خــو بيــا هــم راډيويــي او ټلويزيــوين ژورنالېــزم رامنځتــه شــو .پــه ورځپاڼــو کــې اوس هــم
کلــه کلــه اديب موضوعــات خپرېــږي .دارنګــه پــه اديب جريــدو کــې هــم پــه ځينــو داســې ســيايس يــا
ټولنيــزو مســايلو نظــر څرګندېــږي ،چــې د ژورنالېــزم پــه ډلــه کــې راځــي.
پــه ادب کــې هــم ښــه ،خــراب يــا پــه زړه پــورې رول وړانــدې کېــږي او پــه ژورنالېــزم کــې
هــم ښــه ،خــراب او هــر ډول خربونــو ،ځرينــو او فيچرونــو تــه ښــکال وركــوي.
د ادب او ژورنالېــزم د دغــو ګــډو ارزښــتونو لــه املــه تــر ډېــره وختــه د ادب او ژورنالېــزم تــر
منــځ توپــر نــه محسوســېده .اديب او علمــي پنځونــې پــه ورځپاڼــو او جرېــدو کــې چاپېــدې .د لــوړې
کچــې خربياالنــو پــه عاملانــه انــداز د ورځنيــو پېښــو اړونــد خپــل نظرونــه څرګنــدول ،نــو ځکــه د رســالو
او جريــدو ژورنالېــزم تــه اديب ژورنالېــزم ويــل کېــده ،ځينــې خلکــو هغــه خــره چــې پــه بــل انــداز
بیانېدلــه ،ژورنالېســتیک ادب ګاڼــه .ځينــې خلــک ژورنالېــزم د ادب پېژندنــه یــا د ادب روزنتــون ګڼــي.
د دې المــل دا دی چــې ډېــری تكــړه ليكــواالن د ژورنالېــزم پــه بټــۍ (داش) کــې د رسو زرو پــه څېــر
پاخــه شــول او د پوهــې او ادب پــر هســک ،د ســتورو پــه څېــر وځلېــدل.
ژورنالېســتان د راتلونکــې ورځــې د چــارو او مســايلو اړونــد نظرونــه وړانــدې کــوي .دارنګــه
هغــوى تــه پــر مســايلو او چــارو د پوهېــدو ،شــننې ،پــه اغېزمــن ډول د بيانولــو او پــر ژبــه د بــراليس
لرلــو روزنــه ورکــول کېــږي .لــه پــر لپســې لوســتلو او ليکلــو رسه يــې پوهــه زياتېــږي او قلــم يــې
پيــاوړی کېــږي .خــو د دوى دا ورتــه واىل د دې المــل كېــداى نــه يش چــې دواړه يــو صنــف وګڼــل
يش.
ډېــر ژورنالېســتان شــته چــې لــه ادب نــه ژورنالېــزم تــه راغــي دي چــې تــر لــږ وخــت
وروســته دوى ادب تــه شــا كــړې او د ژورنالېســتانو الره يــې غــوره كــړې ده او كــه ژورنالېســت ادب
پرېنــږدي ،نــه يش كــوالى چــې ژورنالېســتي وكــړي.

ژورنالېــزم غــږ پورتــه كــړى ،ادب هــم چــوپ نــه دی پاتــې شــوی او پــه يــو ډول يــې د ظــامل پــر خالف
څــه ويــي او مظلــوم يــې ســتايىل او د ظلــم پــر خــاف پــه هڅــو يــې پــر شــا ډبــوىل دى.
پــه افغانســتان كــې د شــوروي د يرغــل پــر مهــال كــه ژورنالېســتانو د نړيوالــو او داخــي
خــري رسچينــو لــه الرې نړيوالــو تــه د افغــان جهــاد پــه اړه خربونــه وركــول ،اديبانــو هــم د يرغــل پــر
خــاف او د مجاهدينــو پــه مالتــړ شــور جــوړ كــړى وو .كــه دا او ځينــې نــورې برخــې پــه نظــر كــې
ونيــول يش ،دواړه تــر یــو بريــده رسه ورتــه واىل لــري او همداســې لکــه څنګــه چــې دمخــه یادونــه
وشــوه چــې ژورنالېــزم او ادب تــر منــځ یــوه داســې مشــرکه نقطــه شــتون لــري چــې پرتــه لــه هغــې
دا دواړه علمونــه نیمګــړي دي نــو هغــه نقطــه ژبــه ده .ژبــه د ادب او ژورنالېــزم دواړو تــر منــځ یــوه
مشــرکه وســیله ده او ادب چــې دی ،هغــه حرفونــه او چوکاټونــه منظمــوي او ژورنالېــزم بیــا همدغــه
چوکاټونــه د ژبــې پــه وســیله خلکــو تــه رســوي او بلــه مهمــه خــره چــې د دوی دواړو تــر منــځ رشیکــه
ده ،هغــه دا چــې د دغــو چوکاټونــو او حروفــو رســول خلکــو تــه بایــد پــه ســمه او دقیقــه توګــه رستــه
ورســېږي چــې دا بیــا د ژبــې زده کولــو تــه اړتیــا لــري ځکــه چــې ژورنالېســتان د ژبــې پــه وســیله خلکــو
تــه خپــل معلومــات رســوي او د ژبــې زده کــول بیــا نــو پــه ادبیاتــو پــورې اړه لــري .ځکــه ژبپوهنــه د
ادبیاتــو د علــم برخــه ده.
همداســې پخــوا دواړه ،ادب او ژورنالېــزم یــو ګڼــل کېــدل ،اوس هــم ځينــې کســان د
لــوړې کچــې ادب او ژورنالېــزم یــو ګڼــي او د دوی دلیــل دا دی چــې پــه دواړو کــې تلپــايت ارزښــتونه،
خوځنــده احساســات ،عواطــف او کتنــې (مشــاهدې) موجــودې دي .دا خــره لــه دې پلــوه ســمه ده،
چــې پــه دواړو کــې يــو ګــډ بنســټيز ارزښــت شــته.
ژورنالېــزم د ټولنــې او وخــت عــکاس دی او رښــتینی ژورنالېــزم د خپــل وخــت تاريــخ ګڼــل
کېــږي .د لــوړې کچــې د ادب یــوه ښــېګڼه دا ده چــې کــه د خپــل پېــر انځــور ونــه لــري ،نــو بــې
ارزښــته دی .معيــاري ژورنالېــزم د انســانانو د ســتونزو او مســايلو د پېژندلــو او هــواري د هڅــې نــوم
دی ،یعنــې د لــوړې کچــې د ژورناليــزم موخــه د خلکــو خدمــت دی.
پــه افغانســتان کــې د وژنــو لــړۍ د هــر هېــواد د ورځپاڼــو د بحــث موضــوع ده .د ويتنــام
د جنــګ پــه پــای تــه رســولو د ډېــرو هېوادونــو خربياالنــو لــږ او ډېــر ټينــګار وکــړ .اديبانــو ،شــاعرانو
او پوهانــو هــم پــه بېالبېلــو وختونــو کــې جنــګ د خپلــو پنځونــو موضــوع ګرځولــې او پــه خپــل خپــل
انــداز يــې د جنــګ مخالفــت کــړی دی.
معيــاري ژورنالېــزم د خلكــو د ســتونزو د هــوارۍ الرې ښــيي ،خلکــو او چارواکــو تــه
الرښــوونه کــوي .د لــوړې کچــې د ادب هــم دغــه موخــه وي .اديــب پــه لــږ بېــل انــداز د خپــل
اټــکل لــه مخــې د ټولنــې او حاالتــو د بدلولــو او جوړولــو هيلــه مــن وي .معيــاري ژورنالېــزم د ظلــم،
بــې انصافــۍ او زبېښــاک (اســتثامر) پــر ځــای لــوړو انســاين ارزښــتونو تــه وده ورکــول خپلــه موخــه
ګڼــي .دارنګــه پــه معيــاري ادب کــې هــم پــه لــږ بېــل انــداز د دغــو موخــو د پــوره كولــو هڅــه کېــږي.
کــه ژورنالېــزم پــه معيــاري ټوملنــي او زېــړ ژورنالېــزم وېشــل کېــږي ،نــو ادب هــم د معيــاري ټوملنــي،
ناســم او فحــش ادب پــه ډولونــو وېشــل کېــږي .د ژورنالېــزم او ادب د وړانــدې کولــو وســيلې یــو دي.
ادب د کتابونــو پــه بڼــه وړانــدې کېــږي .راډيــو ،ټلويزيــون او نــورې پخوانــۍ او اغېزمنــې بڼــې چاپــي

پایله:
ځينــې خلــك ژورنالېــزم او ادب يــو صنــف ګڼــي .كېــداى يش دغــه خلــك د خپــل عامــه فكــر لپــاره
ډول ،ډول دليلونــه ولــري او ځينــې داســې برخــې شــته چــې پكــې ژورنالېــزم او ادب لــه يــو بــل رسه
ورتــه موخــې لــري .د بېلګــې پــه ډول ژورنالېــزم كېــداى يش د يــوه خــاص دور تاريــخ وګڼــل يش چــې
د اوچتــې پايــې ادب هــم همــدا ځانګړتيــا لــري .همدارنګــه كــه د ناخوالــو پــر خــاف ژورنالېــزم غــږ
پورتــه كــړى ،ادب هــم چــوپ نــه دى پاتــې شــوی او پــه يــو ډول يــې د ظــامل پــر خــاف څــه ويــي او
مظلــوم يــې ســتايىل او د ظلــم پــر خــاف پــه هڅــو يــې پــر شــا ډبــوىل دى او همداســې د ژورنالېــزم او
ادب تــر منــځ یــو داســې ګــډ ټکــی شــتون لــري چــې پرتــه لــه هغــې دا دواړه علمونــه نیمګــړي دي نــو
هغــه ټکــی ژبــه ده .دا ځکــه چــې ژبــه د دواړو تــر منــځ یــوه مشــرکه وســیله ده او ادب ،هغــه حرفونــه
او چوکاټونــه منظمــوي او ژورنالېــزم بیــا همدغــه چوکاټونــه د ژبــې پــه وســیله خلکــو تــه رســوي .او بلــه
مهمــه خــره چــې د دوی دواړو تــر منــځ رشیکــه ده .هغــه دا چــې د دغــو چوکاټونــو او حروفــو رســول
خلکــو تــه بایــد پــه ســمه او دقیقــه توګــه رستــه ورســېږي چــې دا بیــا د ژبــې زده کولــو تــه اړتیــا لــري
ځکــه چــې ژورنالېســتان د ژبــې پــه وســیله خلکــو تــه خپــل معلومــات رســوي او د ژبــې زده کــول نــو بیا
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پــه ادبیاتــو پــورې اړه لــري .ځکــه ژبپوهنــه د ادبیاتــو د علــم یــوه برخــه ده.
ادب او ژورنالېــزم د پېښــو د بيــان لــه پلــوه هــم توپیــر رسه لــري پــه دي مانــا چــې
ژورنالېســت پــه خپلــو ليکنــو کــې لــه احساســاتو کار نــه يش اخيســتی ،مګــر ادیــب تــه اجــازه شــته.
د اديب ،علمــي او ژورنالېســتي ليکنــو پــه پنځونــه کــې هــم توپــر وي .ژورنالېســت هــره ورځ يــا پــر
ټــاکيل وخــت خپــل کار کــوي ،د خربونــو برابروونکــي پــه څــو ســاعتونو کــې زيــات خربونــه برابــروي.
مګــر ادیــب پــه بيــړه كار نــه کــوي .چــې څــه وخــت يــې خوښــه وي نــو لیکنــې کــوي .همدارنګــه د
اديب صنعتونــو پــه کارولــو هــم نــه شــو کــوالی پــه ژورنالېســتیکې ژبــې کــې ګټــه واخلــو پــه داســې
حــال کــې چــې اديب صنعتونــه د ادب اصــي او اســايس توکــي دي او بــې لــه اديب صنعتونــو ،ادب
بــې خونــده او نیمګــړی دی .خــو دا هــم نــه شــو ویــای چــې پــه مطلــق ډول اديب صنعتونــه پــه
ژورنالېســتیکه ژبــه کــې د اســتفادې وړ نــه دي.
کــه څــه هــم د ادب او ژورنالېــزم تــر منــځ داســې ګــډ ټکــي شــته چــې پرتــه لــه هغــو دا دواړه
علمونــه نیمګــړي دي ،خــو مــوږ نــه شــو کــوالی د هغــو پــر اســاس دې دواړو علمونــو تــه یــو ټولګــی
ووایــو دا ځکــه چــې د دې دواړو علمونــو تــر منــځ داســې بېــل ټکــي هــم شــته چــې دا دواړه علمونــه
لــه یــو بلــه جــا کــوي .نــو پــه لنــډ ډول ویــای شــو چــې ادب او ژورنالېــزم جــا جــا علمونــه دي.
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صدیق الله کلکانی

چکیده
انسـان و انساندوسـتی ،از گذشـته ها در علوم برشی و ادبیات مورد توجۀ دانشـمندان و اندیشـمندان
بـوده اسـت .علـوم بشری بـه ویـژه روانشناسـی ،از دیدگاه خود انسـانرا خلاف آنچه علـوم دیگر به
آن توجـه دارد ،تعریـف و ترشیـح میکنـد .آنچـه در ادبیـات پارسـی بـه ویـژه متـون عرفانـی به انسـان
و انسـانیت میپـردازد ،خیلـی شـگفت و امیـدوار کننـده اسـت .دراین بـاره موالنا که یکی از شـاعران
بـزرگ عرفـان اسلامی و ادب پارسـی اسـت ،میخواهـد انسـانی را بـا مایهگرفتن از متـون دینـی بـه
معرفـی بگیـرد کـه آن انسـان میتوانـد ،ایـن جهـان را بـه آبادی و سـازندهگی سـوق دهد .اگر انسـان
مـورد نظـر موالنـا در ایـن جهـان مسـؤول امـور مـردم مقـرر گـردد ،همـه بدبختـی هـا ،آدم کشـی و
خشـونت هـای گوناگـون را از روی زمیـن میزداید.
ش را از همدیگرسـوزی به انسانسـازی و
کوتـاه بگویـم کـه ایـن گونه انسـان ،همنـوع خوی 
جهانسـازی میکشـاند .انسـانی کـه موالنـا میخواهـد از آن قراأتـی بیرون دهـد ،آن انسـان دیگر به
خاطـر برتـری قومـی ،جنسـی و مذهبـی همنـوع خود را منیکشـد و انسـان را بـهخاطر این کـه از روح
خـدا در بدنـش دمیـده شـدهاسـت ،میپذیـرد و خـودش نیـز خداشـناس و خداگونـه میباشـد.
واژگان کلیدی:
موالنا ،انسان ،عشق ،ادب ،علم.
55

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

مقدمه
موالنــا جاللالدیــنمحمــد ازشــاعران اندیشــمند رشق و بیگــان در رده یــی بزرگرتیــن شــاعران
و عارفــان جهــان قــرار دارد .ویژهگــی ویــژۀ موالنــای روم ایــناســت کــه وی انساندوســتی و
انســانیترا در آثــار و افــکارش پروریــده اســت کــه ب ـه عنــوان یکمســلامن و یکتاپرســت هی ـچگاه
نخواســته اســت بــا پیــروان ادیــان دیگــر از در دشــمنی بــهســبب هــم فکــر نبــودن بــا آنهــا پی ـش
آیــد؛ بلکــه وی روش تســامح و تســاهلرا باهمــه انســان هــای جهــان پیــشگرفتــ ه اســت .بــه
خاطــری کــه همــۀ انســان هــا بــیآن کــه پیــرو دیــن واحــد باشــند ،آفرینــش شــدۀ پــروردگار انــد و از
روح پــروردگار در آنهــا دمیــده شــده اســت(قرآن،هجر.)29:
بــا در نظرگیــری آنچــه گفتــه شــد ،موالنــا تعریفــی غیــر آنچــه دیگــران از انســان مــی دهند،
میکنــد کــه در آن انســان هــا باهــم برابــر انــد و انســان هــا بــهخاطــری کــه پــروردۀ یکبــاغ انــد،
بایــد میــان یکدیگــر عشــق داشــته باشــند و یکدیگــر را بــه بهــره گیــری ازعلــم و ادب بپذیرنــد.
انســان کــه موالنــا آن را ب ـه جهــان مــا پیشــنهاد میکنــد ،اگــر مــا آن را داشــته باشــیم و خویــش
ن جهــان گل و گلــزار میشــود و آن زمــان
را مطابــق نســخۀ پیشــنهادی موالنــا بســازیم؛ دیگــر ای ـ 
پایــان همــۀ بدبختیهــا خواهــد بــود.
تعریف انسان
مولــوی آدمرا باصفــات ویــژۀ انســان معرفــی میکنــد .در بعضــی مــوارد وی همیــن انســان مــورد
نظــر خویــش را ،آدم و گاهــی انســان و در برخــی شــعرهایش عاشــق و یــا انســان عاشــق میخوانــد.
برهمــه ثابــت و مربهــن اســت کــه انســان بــا پیچیــده گــی هــای ســاختار عالــی و زیبایــش ،همــواره بـه
حیــث یکــی از عنــارص مــورد شــناخت در تاریــخ بــر ،زیــر بحــث قــرار دارد .امــا شــناخت موالنــا از
انســان_ ایــن موجــود شــگفت انگیــز زیبا_بــهداشــن و پرورانــدن صفاتیاســت کــه در پــی میآیــد.
ســاده ایــنکــه مولــوی ،انســان را متصــف بــهصفاتــی میســازد کــه آدم بــه اســاس داشــن آن
صفــات ،انســان مــورد نظــر و آرمانــی میگــردد و آدم هــای فاقــد آن صفــات ،انســان آرمانــی موالنــا
نیســت.
چنانچــه حکــای قدیــم ،از جملــه افالتــون انســان را بـه تنهایــی در مقابــل کل عــامل لقــب
عــامل صغیــر میدهــد .موالنــای بــزرگ ایــن لق ـب را تنهــا در مــورد صــورت ظاهــری و ســاختامن
صــوری انســان میپذیــرد و ســاختار معنــوی و روحانــی انســان را بــاال ازهمــه آفریدههــا و بزرگــر از
همــه عــامل میدانــد:
هم به معنی عامل اکرب تویی

پس به صورت عامل اصغر تویی
(مثنوی موالنا)492 :1387،
ســیامی ظاهــری انســان را خداونــد توانــا چنیــن توصیــف کــرده اســت« :لقــد خلقنــا االنســان فــی
(قــرآن ،تیــن .)4 :یعنــی مــا انســان را در بهرتیــن و زیباتریــن صــورت خلــق
احســن تقویــم»
کردیــم .ایــن را بایــد اضافــه کــرد کــه یکــی از مفاهیــم ضمنــی و توضیــح آیــت یــاد شــده ،بایــد
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ایــنباشــد کــه هیــچ دوانســانی شــبیۀ هــم نیســتند .ســیامی ظاهــری انســان را کــه مینگریــم،
ب ـه بهرتیــن شــکل بــرای خــودش ســاخته شدهاســت کــه عیــن صــورت را در انســان دیگــری دیــده
منیتوانیــم.
علــی رشیعتی_اندیشــمند بــزرگ ایــران_ تعبیــر تصویــری از پیدایــش و عنــارص ســاختامنی
انســان بــر مبنــای متــون دیــن میدهــد .وی انســان را پرندهیــی ارجمنــدی کــه متشــکل از دوبــال
معن ـیدار اســت ،معرفــی مــی کنــد .بالــی کــه در عــوض پــرواز آن را ب ـه زمیــن میســاید و اندیشــۀ
زمینــی و خاکــی ب ـ ه رسدارد و زمینگیراســت و بــا بالــی دیگــر ب ـه اوج فلــک پــرواز میکنــد .در ایــن
جاســت کــه ذره یــی از ذوق زمیــن و خوشــی آن در دماغــش نیســت .او میگویــد :اگــر ایــن انســان
خیلــی بــه زمیــن نزدیکــی کنــد و زمینــی بیندیشــد ،در حقیقــت هــان جنبــۀ خاکــی کــه «ازگل آفریــده
شــده اســت « (قــرآن ،هجــر )26 :را پروریــده و زمینــی شدهاســت .اگــر ایــن انســان بــهســوی
بلنــدی هــای قدســی و اوج کهکشــان بپــرد و در اندیشــۀ پایینیهــا خــاک و زمیــن نــه باشــد؛ در
حقیقــت جنبــۀ آســانی خــود را یافتــه و خدایــی میاندیشــد .ایــنانســان مــورد تصدیــق ایــنآیــه:
« و نفخــت فیــه مــن روحی»(.قرآن،هجــر )29:و موالنــا و دیگــر اندیشــمندان بــزرگ اســت.
ایــن انســان بایــد روحانــی بزیــد و برنامــۀ زندهگــی خویشــنرا خداگونه بســازد؛ اینجاســت
کــه دنیــای مــا دنیــای آرمانــی موالنــا و دیگــر بــزرگان عرفــان میگــردد و در آن زندهگــی دیگــر
خشــونت ،تعصــب ،آدمکشــی ،جنــگ ،تجــاوز بــه کشــورهای ناتوانتــر از خویــش ...جــای نــدارد.
موالنــا ،انســان را نیــز بــه صــورت و معنــی تقســیم میکنــد و یــا روح وصــورت .وی دربــارۀ ایــن کــه
انســان متشــکل از صــورت و معنــی و یــا آشــکارا و نهــان میباشــد ،چنیــن مــی فرمایــد:
پس به صورت آدمی فرع جهان
ظاهــرشرا پشه یی آرد به چرخ
(برزینمهر)1384:117 ،

وزصفت اهل جهان این را بدان
باطـنش باشد محیط هفتچرخ

بایــد بدانیــم کــه موالنــا بــهظاهــر انســان چنــدان توجــه نــدارد .ظاهــرشرا ســاخته از هــانپوســت
و گوشــت میدانــد و باطــن انســانرا رسچشــمۀ همــه خوبــی و آنرا در مقابــل هفتاقلیــم قــرار
میدهــد .همــه خوبیهــا و بدیهــا و خشــونت ،در حقیقــت از باطــن و از روح انســان منشــاء
میگیــرد و صــادر میشــود و بخــش بیرونــی و صــورت آن را اجــرا کنندهاســت .ســاده بگویــم فرمــان
از باطــن و روح انســان صــادر میشــود؛ صــورت  -گوشــت و پوســت -مأمــور انــد.
بــه همیــن گونــه موالنــا تعبیــری دیگــر نیــز از اجــزای تشــکیل دهنــدۀ انســان دارد و
میگویــد کــه جســم و تــن و پــا و صــورت ،بـه مثابــۀ لبــاس و پوشــش بــرای روح انــد و همــه فعــل و
انفعــاالت از روح صــادر میشــود نــه از جســم و تــن .بـه هــان ســبب اســت کــه در وقــت رفــن روح
از بــدن ،جســم بــیکاره میگــردد و از وی کنشــی و حرکتــی صــادر منیگــردد.
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س
غیر ظاهر دست و پای دیگـــــــرست
پس مرتس از جسم جان بیرون شدن

تا بدانی که تن آمد چون لباس
روحرا توحــید الله خـوشرتست
آن تـویی که بیبدن داری بدن
(مثنوی موالنا)348 :1387،

موالنــا ،ارشــاد میفرمایــد کــه روح را توحیــد گفــن خــوش اســت و روح غیــر ایــن دســت و پــا ،دســت
و پایــی دیگــر نیــز دارد کــه آن دســت و پــا اراده ،خوشخلقــی ،ادب ...میباشــد .در بیــت اخیــر
مســألهرا روشــن میکنــد و میگویــد :بــهنداشــن بــدن ،تــرس نداشــته بــاش؛ زیــرا بدنــی دیگــر در
تــو نهفتــه اســت کــه بنیــاد آن روح اســت.
صفتهای بازر انسان از دید مولوی
بــا اســتناد بــه حدیــث قدســی ،علــت ب ـ ه وجــود آمــدن انســان در روی زمیــن ،عشــق و محبــت بــه
انســان قلمــداد شــده اســت .پــروردگار توانــا از زبــان پیامــرش میفرمایــد :مــن گنجــی بــودم نهانــی؛
دوســت داشــتم تا_بــه وســیلۀ انســان_ شــناخته شــوم؛ پــس مــن مخلــوق را پیــدا کــردم تــا مــرا
بشناســند(مالعلی قــاری ،املوضوعــات الکــری.)179:
بــه ایـن اســاس علــت بــهوجــود آمــدن مــا از عــدم ،دوســتی گفتــه شــده اســت .ســنایی کــه
پیــرو موالنــا اســت ،ایــن حدیــث قدســی را دریــک بیــت چــه زیبــا آورده اســت:
		
گفت گنجی بدم نهانی من
(سنایی)67 :1377،

خلق الخلق تا بدانی من

موالنــا بـه اســاس و پیــروی همیــن حدیــث قدســی ،انســان آرمانــی و ایــدهآل خــود را ،انســانی مــی
دانــد کــه عشــق و دوســتی در نهــادش نهادینــه شــده باشــد و هــزار زرق و بــرق و مادیــات دنیــا و نفــع
و ســود را بــهاصطــاح» بـ ه یــک تــار مــوی انســان تبدیــل نکنــد».
پیشتــر عــرض کــردم کــه انســان بــه ســبب دوســتی و محبــت خــدا ،بــهوجــود آمــده اســت
و بــهیــک تعبیــر اوج دوســتی و محب ـت را عشــق گوینــد؛ پــس انســان نیــز بایــد بــهاســاس مبــدای
خــود از ایــن عشــق خداگونــه برخــوردار باشــد و ایــنرا همــۀ عارفــان بــه ویــژه موالنــا از عنــارص
بنیــادی انســان آرمانــی خویــش و مــورد پذیــرش عرفــان میدانــد.
مولــوی انســانی را کــه از عشــق حقیقــی و انســانی محــروم اســت و بــه تعصــب و
ســختگیری میخواهــد قــدرت و ســلطۀ خــود را تــا مــدت زیــاد بــاالی انســان هــای دیگــر تحمیــل
منایــد ،چنیــن گویــد:
سختگیری و تعصب خامی است
(مثنوی موالنا)338 :1387،
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ناگفتــه پیداســت کــه موالنــا در دیــد انســانی خــود کــه بــر مبنــای داشــن عشــق حقیقــی بــهانســان
و آفریــدهگار وی استواراســت ،از هــر قیــد و بنــد ماننــد مذهــب و دیــن ...مــی گــذرد و فقــط نــزد وی
انســان ب ـ ه خاطــر انســان بودنــش پذیرفتنــی اســت و بــس .پیــروان ادیــان ومذاهــب گوناگــون کــه
هــان جوهــر انســانی را داشــتهانــد؛ نــزد موالنــا بــهاســاس ســخن پــروردگار ،پذیرفتنــی اســت و
دارای جایــگاه بلنــد انســانی .نــزد مولــوی متییــز رنــگ و بــو و نــژاد حــرام اســت ومیفرمایــد:
چون بهبیرنگی رسی کان داشتی
(مثنوی موالنا)95 :1387،

موسی و فرعون دارند آشتی

بــه ســببی کــه انســان در زمیــن خلیفــۀ خداســت و خــدا مخلوقــات را _البتــه از هــر گــروه را بــدون کــم
ی نــد و امتیــازی میــان
وکاســت_ خلــق کــرده اســت؛ همــه نــزد خــدا یــک مقــام دارنــد و دوستداشــتن 
ن کــه مناینــدۀ خــدا در روی زمیــن اســت میبایــد تطبیــق کننــدۀ برنامــۀ او
شــان نیســت .پــس انســا 
باشــد و خداگونــه فکــر کنــد.
برای این که سخن دراز نگردد ،به چند گپ بنیادی اشاره میکنم:
 فلســفۀ انســان شناســی مولــوی ،آسامنیاســت نــه فلســفۀ بــری .جایــگاه انســان در فلســفۀمولــوی آن اســت کــه خــدا بــرای انســان داده اســت .از نظــر صوفیــه ،انســان کامــل در تاریــخ،
ظهــورات گوناگــون داشــته اســت کــه بــه ولــی یــا جلــوۀ حقیقــت محمدیــه بــه آن عبــارت مــی شــود و
موالنــا انســان را جلــوۀ حقیقــت میدانــد.
 از نظــر موالنــا ،عشــق قــوۀ محرکــۀ همــۀ کاینــات اســت ،اگرعشــق نبــود ،هیچچیــز نبــود و ایــننیــروی بــزرگ هســتی ،در وجــود همــۀ کاینــات ســاری و جــاری اســت(ر.ج:)103 :1362.
اگر این آسامن عاشق نبودی نبودی سـینۀ اورا صـــفایی
		
وگر خورشید هم عاشق نبودی نبودی درجامل او ضیایی
زمــین و کوه اگر نهعاشقندی نرستی از دل هردو گیاهی
اگــــر دریا زعشق آگه نبودی قراری داشتی آخر ب ه جایی
(مولوی)1009 :1381،
عشــق نیــز ماننــد عــامل ،بیآغــاز و بیانجــام اســت« :شــاخ عشــق انــدر ازل دان و بیخــش انــدر
ابد».موالنــا عشــقرا طبیــب جملــه علتهــا و پادزهــر همــۀ زهرهــا میدانــد(ر.ج.)103 :1361.
موالنــا انســانی را کــه مــورد نظــر دارد ،صــد در صــد بایــد عاشــق باشــد؛ چــون هیچموجــودی بــدونعشــق بــوده منیتواند.علــت و معلــول همهچیــز و آفرینــش عشــق اســت:
شادباش ای عشق خوشسودای ما
ای دوای نخـــــوت و نامــــوس ما
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(مثنوی موالنا)6 :1387،
باعشــق همــهکارهــا انجــام مییابــد ،بــدون عشــق انســان کامــل منیشــود و انســانی کــه آراســته
باعشــق باشــد ،در حقیقــت بــه تعبیــر صوفیــه او انســان کامــل اســت.
 مولــوی ،از قلــب هــای خالــی از آتــش عشــق بـه خــدا و انســانیت و آزادهگــی کــه هیــچ دردی را دوامنیکننــد ،بیــزاری میجویــد و آن هــا را نفریــن میگویــد:
باد هرکه این آتش ندارد نیستباد

آتش است این بانگ نای و نیست
(مثنوی موالنا)5 :1387،

پیرامــون عشــق از دیــد مولــوی ،ســخن زیــاد اســت کــه پرداخــن ب ـه همــۀ آنهــا ،از تــوان ایــن
نوشــته بیــرون اســت و آنچــه گفتــم ،تنهــا اشــارۀ کوچــک دربــارۀ عشــق بــود ،بــه ســببی کــه موالنــا
چنیــن گویــد:
چون به عشق آیم خجل باشم از آن

هرچه گویم عشق را رشح و بیان
(مثنوی ،دفرتاول ،بردن پادشاه طبیب را)

مولــوی صفتهایــی کــه بــرای انســان مــورد نظــر خویــش ،پــس از عشــق میخواهــد بدهــد ،یک ـی
آن صفــت هــا «عقــل « اســت.
عقــل در تصــوف و ادبیــات یکــی از موضوعــات پرجنجــال اســت؛ یعنــی بعضــی شــاعران عــارف
از عقــل متجیــد کــرده انــد و برخــی دیگــر آن را مذمــوم دانســته انــد .آنچــه موالنــارا از دیگــران
در موضــوع گیــری پیرامــون عقــل جــدا میکنــد؛ تقســیم بنــدی ویاســت کــه عق ـل را ب ـه عقــل
جزوی(مذمــوم) و عقــل کلی(ممــدوح) بخــش کــرده اســت.
عقــل مذمــوم یــا جزیــی :مصلحتطلــب اســت کــه معمــوالً بــرای بــ ه هــدفرســیدن،
دیگــرانرا وســیله میدانــد .بــهصــورت کلــی اختــاف ،تشــتت و ناراحتیهــای حقوقــی و اخالقــی،
از خودخواهــی ایــن عقــل اســت .مولــوی در دفــر ســوم مثنــوی عقــل جــزوی را ظلــات و وهــم
میدانــد:
عقل جزوی آفتش وهم است و ظن
(مثنوی موالنا)346 :1387،

زآنکه در ظلامت شد اورا وطن

موالنــا میفرمایــد کــه عقــل جــزوی اگــر گاهــی چیــره شــود ،ســبب رسنگونــی انســان خــواد شــد .در
بیــت « »1246در دفــر چهــارم مثنــوی چنیــن گویــد:
عقل کلی ایمن از ریب املنون
		
عقل جزوی گاه چیره گه نگون
(مثنوی موالنا)331 :1387،
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انسانی را که مولوی مورد نظر دارد ،نباید مطابق میل عقل جزوی کاری انجام دهد:
عقل کلرا ساز سلطان ای وزیر
عقل جزویرا وزیر خود مگیر
(مثنوی موالنا)519 :1387،
موالنــا ،هامنگونــه کــه نفــس انســان را بــه نفــس امــاره و نفــس لوامــه تقســیم کــرده اســت و تنهــا
نفــس امــاره را جهانســوز میدانــد؛ عقــل انســان را نیــز بــه کلــی و جــزوی تقســیم کــرده اســت .بــه
عقیــدۀ وی ،عقــل کلــی جهانســاز وعقــل جــزوی جهانســوز اســت .او میگویــد :کــه عقــل جــزوی
کــه از اثــر تحصیــل علــوم تجربــی حاصــل مــی شــود ،بـه تنهایــی و بــدون تعلیــات وحــی و بــدون
عقــل کلــی جهانســاز شــده منیتوانــد .عقــل کلــی ،از مجمــوع عقــل جــزوی ،عبــادت ،ریاضــت،
تعلیــات وحــی ،تربیــت بندهگــی و عــادت ب ـ ه خیــر و فــاح حاصــل میشــود .موالنــا میگویــد کــه
عقــل جــزوی بــدون تعلیــات وحــی ،ارشــادات پیامــران و مذهــب ،انســان را بــه حقایــق مطلــوب
منیرســاند؛ ولــی زمانــی کــه تعلیــات وحــی ،ریاضــت و عبــادات باعقــل جزیــی همــراه شــود ،انســان
را بــهمقــام انســانیت میرســاند:
لیک صاحب وحی تعلیمش کند

قابل تعلیم و فهم است این خرد
(مثنوی موالنا)520 :1387،

امــا عقــل کلــی یــا ممــدوح ،ایـن عقــلرا گاهــی در روایــات ،باالتــر از عبــادات معمولــی و اعتیــادی
میداننــد و موالنــا آن را در بیــت « ،»3233دفــر پنجــم چنیــن بیــان داشــته اســت:
بــــس نکوگفت آن رســول خوش جواز ذرۀ عقلت به از صوم و منــــــاز
زان که عقلت جوهراست ایندوعرض این دو در تکمیل آنشد مفرتض
تا جــال باشـــــد مــــر آن آییــــــنه را که صــــفا آید زطاعت سیـــــنه را
(مثنوی موالنا)635 :1387،
علــت مهمبــودن عقــل نســبت بــهروزه و منــاز آن اســت کــه عقــل اول اســت بعــدش عبــادت؛ یــا
ســاده بگویــم :زمانــی کــه انســان مســلامن ب ـه بلــوغ عقلــی میرســد ،آنگاهروزه و منــاز باالیــش
واجــب مــی شــود و از ســویی آدم بــهقــدرت عقــل ،بــه ارزش منــاز و روزه پــی میبــرد .رسانجــام بـه
نقطــه یــی میرســیم و میبینیــم کــه مولــوی در مثنــوی ،دیــوان شــمس و دیگــر اثرهــای خــود بــه
عقــل کل و تفکــر توجــۀ زیــاد داشــتهاســت ،تــا بــا در نظرداشــت آن بــهانســان مــورد دیــد خویــش
خــوب بپــردازد .بحــث عقــل کلرا نیــز ب ـه چنــد بیــت او پایــان میدهیــم:
تا چوعقل کل تو باطنبین شوی

جهد کن تا پیرعقل و دین شوی
(مثنوی موالنا)552 :1387،
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گفت پیغمرب که احمق هرکه است اوعدوی ماست و غول و رهزن است
هـرکه او عاقل بود او جان ماسـت روح او و ریـــح او ،ریحان مـــاست
ن که فیــــضی دارد از فیاضـــــیم
عــــقل دشنامـم دهــد منراضیم زا 
نـــــبود آن دشـــــنام او بـــیفایده نــــبود آن مــــهامنیش بیمایده...
احـــــمق ار حـــلوا نهد انـدر لبــم مــــن از آن حـــــلوای او انــدر تبم
(مثنوی موالنا)544 :1387،
موالنــا صفــت دیگــری کــه بــرای انســان آرمانــی خــود میگزینــد «ادب» اســت ،وی میگــو یــد:
انســان بایــد در همــۀ عرصههــا جانــب ادب را مراعــات کنــد .در اینجــا الزم اســت پیرامــون «ادب
« توضیــح کوتــاه بدهیــم.
در نــزد صوفیــه ادب آن اســت کــه در ظاهــر و باطــن حــدود و آداب رشیعــت ،طریقــت و حقیقــت
را نگــه دارد و از حــد تجــاوز نکنــد .مولــوی بــا در نظرداشــت ایــن ســخن پیامــر کــه گفتــه اســت:
«پــروردگارم مــرا ادب فرمــود ونیکــو تادیــب کــرد» ،ادب را بــرای انســان واجــب دانســته و میفرمایــد:
انســان بایــد در همــۀ حــاالت پــاس ادب را نگــه دارد و بــی ادب نــزد وی بــی آبــرو نیــز اســت:
آن گروهی کز ادب بگریختند آب مردی و آب مردان ریختند
(مثنوی موالنا)438 :1387،
و همین گونه موالنا میفرماید که بیادبی در سخن حق آدم را دلمرده میسازد:
دل مبیراند سیه دارد ورق

بیادب گفنت سخن با خاص حق
(مثنوی موالنا)213 :1387،
او میگوید :هر آدم استعداد مودب شدن را ندارد؛ زیرا او رانده شدهاست:

هرخری را کو نباشد مستحب

نک عصا آورده ام بهر ادب
(مثنوی موالنا)575 :1387،

بیادبی از دید او آتشی است که جان و جهان را میسوزد:
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تقلیــد اســت ،توجــه یــی چنــدان ندارنــد و علومــیرا اصیــل میداننــد کــه از طریــق صفایــی نفــس،
تهذیــب اخــاق و فراخــیدل حاصــل شــود؛ از نظــر آنــان علمــی مفیــد اســت کــه انســان را بــهحــق
نزدیــک کنــد.
موالنــا ،بــا در نظرداشــت آن کــه نخســتین آمــوزۀ دیــن اســام بــه «اقــرأ» آغــاز مییابــد و مطابــق
آیــۀ» علــم آدم االســاء کلها(»...قــرآن ،بقــره )31 :علــم آموخــن را امــر پــروردگار میدانــد:
بوالبرش کو علم االسام بگ است
چـشم آدم چـون بهنور پاک دیـد
(مثنوی موالنا)50 :1387،

صد هزاران علمش اندرهررگ است
جــان و ســـر نامها گشـــتش پدید

آدم خــاکی ز حق آمــوخت علم
خاتم ملک سلیامن است علم
(مثنوی موالنا)42 :1387،

تا به هفت آسامن افروخت علم
جمله عامل صورت معناست علم

موالنــا ،علــمرا دریایــی میدانــد کــه انســان مــورد نظــر را پــاک و آراســتۀ پذیــرش مســؤولیتهای
انســانی میدانــد:
طالب علم است غواص بهار
علم دریاییست بی حد و کنار
(مثنوی موالنا)926 :1387،
وی ،همــۀ انکشــافات و علــت پیدایــش همهچیزهــا را علــم میدانــد؛ یــا کوتــاه بگویــم او پیدایــش
کاینــات را در گــرو علــم دانســته اســت:
از مــــــحبت تلخ ها شیرین شود
از محـــــبت درد ها صــافی شـود
این محبت هم نتیجۀ دانش است
(مثنوی موالنا)206 :1387،

ازمــــحبت مسها زرین شــــود
از محــبت درد ها شافــی شــود
کی گزافه برچنین تختی نشست

مولــوی ،صفــت دیگــری کــه بــر انســان مــورد نظــرش میدهــد علــم اســت .علــم بـه معنــی دانســن،
آگاهــی و کشــف مجهــوالت جهــان اســت .صوفیــه بـه علــوم ظاهــری کــه رشط اصلــی آن تکــرار و

انســانی کــه مــورد پذیــرش موالناســت متصــف بــه صفــت هــای زیــاد اســت کــه مــا بــهســبب دراز
نشــدن ســخن از ذکــر صفــات دیگــر و ترشیــح همــۀ آن هــا خــودداری میکنیــم چــون دو صفــت
مذکــور  -ادب وعلــم  -در معنــی بــزرگ خویــش ،صفــات دیگــر را نیــز در خــود تعبیــه دارنــد کــه الیــق
انســان مــورد نظــر موالنــا میباشــد.،
نتیجه
آنچــه در ایــن مقــال نوشــتم ،نســخهیــی ترکیبــی اســت کــه موالنــا بــرای موجــودی مرکــب از صفاتــی
بــه نــام انســان میدهــد .ایــن انســانی کــه تصویــر آنرا موالنــا در اندیشــه و آثــارش دارد ،متشــکل
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از صفاتــی اســت برابــر و برمبنــای متــون دیــن .موالنــا بــرای انســان مــورد نظــر خــود صفاتــی برگزیــده
اســت کــه مــن در ایــن نوشــته بــه سـه صفــت بنیادیــن آن پرداختــه ام.
نخســتین صفــت کــه وی آنرا بــرای انســان رضور میدانــد عشــق اســت و عشــق ســازندۀ بــزرگ
انســان اســت .اگــر انســان عش ـق را در وجــود خــود نهادینــه ســازد ،آن گاه انســان از جهانســوزی
بــه جهانســازی تغییــر موقعیــت میدهــد؛ چنانچــه خــود موالنــا میگویــد:
از محبت خار حوری میشود

از محبت نار نوری میشود

دو صفــت دیگــر آن ،ادب و علــم اســت؛ انســان پیشــنهادی مولــوی اگــر بــا ایــن صفــات آراســته
باشــد ،مــا دیگــر مشــکلی از همنــوع خــود در جهــان نــه داریــم و جهــان جهنــم مــا بــه دســت ایــن
انســان ،ب ـ ه جهــان جنــت تغییــر شــکل میدهــد.
کوتــاه ایــن کــه انســان مــورد نظــر مولــوی ،بــهبحــث گســرده و بــزرگ نیــاز دارد .امیــدوارم ایـن چنــد
جملــۀ مــن راه را بــرای پژوهــش بعــدی بــاز کنــد.
واپسین کالم این سخن مولوی:
این چنین آدم که نامش می برم

                                             و

گرستایم تا قیامت قارصم

مآخذ
 -1برزین مهر ،عبدالغنی .)1384( .موالنا شناسی .پشاور :نارشانجمن نرشاتی دانش.
 -2بلخی ،محمد حنیف.)1381(.بیدل ودلدار .کابل :نارشوچاپ مطبعۀ احمد.
 -3ر.ج».)1362( .بحثــی برگســرۀ جهــان بینــی موالنا».مــاه نامــۀ عرفان(مجلــه ی آمــوزش
وپــرورش وادبیــات) .ســال  ،61شــارۀ ســوم و چهــارم ،جــوزا و رسطــان.
 -4ســنایی غزنــوی ابومجــد مجــدود بــن آدم .)1377( .حقدیقــة الحقیقــة رشیعــة الطریقة(تحشــیه
مــدرس رضــوی) تهران:چــاپ پنجــم ،نــارش موسســۀ انتشــارات
 -5قرآن کریم ،ترجمۀ نارصمکارم شیرازی ،تهران :چاپ دوم ،نارش انتشارات تالوت1388 ،
 -6مــا علــی قــاری ،محمــد بــن علــی( .ســال چــاپ معلــوم نیســت).املوضوعات الکــری .کراچــی:
نــارش کتابخانــۀ قدیمــی.
 -7مولــوی ،جــال الدیــن محمــد .)1387( .مثنــوی معنــوی( بامقدمــۀ زریــن کــوب) .تهــران :چــاپ
پنجــم ،نارشاهورا.
 -8مولــوی ،جــال الدیــن محمــد .)1381( .دیــوان کلیــات شــمس تربیزی(بــا مقدمــۀ فــروزان فــر).
تهــران :نــارش انتشــارات میــاد.
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ب ل
م
ربرسی نع خشونت علیه زانن رد اسناد ینا مللی  

حوا بابکرخیل

حقوق زجای افغانستان

چکیده
خشــونت علیــه زنــان در متــام انــواع آن ،پدیــدۀ رایجــی اســت کــه در کشــورهای مختلــف مشــاهده
میشــود .افغانســتان نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نبــوده اســت و در طــول تاریــخ ،خشــونتهای
نهادینــه علیــه زنــان در ایــن کشــور وجــود داشــته و حتــی گزارشهــای اخیــر مبنــی بــر افزایــش ایــن
پدیــده اســت .در ســطح جهانــی از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم ،تالشهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن نــوع
خشــونت صــورت گرفتــه و اســناد بیناملللــی چــون کنوانســیون رفــع تبعیــض علیــه زنــان ،میثــاق
بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بــر در ایــن رابطــه بــه تصویــب
رســیدهاند .مقالــۀ حــارض ضمــن بیــان اســتندردهای بیناملللــی در مــورد مبــارزه بــا خشــونت علیــه
زنــان در اســناد بیناملللــی ،بــه بررســی حامیــت جزایــی از زنــان در قوانیــن و در حقــوق افغانســتان
پرداختــه اســت.
واژگان کلیدی:
خشونت ،اسناد بیناملللی ،حقوق ،جزا ،افغانستان ،زن.
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مقدمه
سیاســت جنایــی دولتهــا در قبــال جــرم ،در ابعــاد مختلــف تقنینــی ،قضایــی و اجرایــی ،بــا آرمانهــا
و دیدگاههــای فرهنگــی جامعــه ارتبــاط نزدیــک دارد .بــه ایــن لحــاظ فقــط مبــارزۀ قانونــی ،قضایــی و
پولیســی بــا جــرم ،بــرای از بینبــردن ریشـههای ایــن پدیــدۀ اجتامعــی کافــی نیســت ،بلکــه اتخــاذ
تدابیــر و اجــرای سیاســتهای فرهنگــی و اجتامعــی بــر اســاس قواعــد اخالقــی و بــری حاکــم
بــر جامعــه رضورت دارد .خشــونت علیــه زن در برخــی از کشــورها ،ب ـ ه خصــوص در افغانســتان ،بــه
جزئــی از فرهنــگ تبدیــل شــده اســت .در ســالهای اخیــر ،عــدم توجــه علمــی منطبــق بــر واقعیــات
اجتامعــی بــرای مقابلــه بــا خشــونت برابــر زن باعــث افزایــش شــدید آمــار وقــوع ایــن پدیــده و از
بینرفــن زشــتی ایــن عمــل شــده اســت و باعــث گردیــده کــه ارتــکاب آن بهعنــوان یــک اقــدام
متعــارف اجتامعــی قبــول شــود؛ بــه قولــی ،ایــن دیــو هف ـترس ،مثــل اختاپــوس بــه جــان مــردم
چســپیده و دس ـتبردار هــم نیســت .بــه عبــارت دیگــر عمــل مجرمانــه و وقیحانــۀ خشــونت در برابــر
زن ،قباحــت و زشــتی خــود را در جامعــه از دســت داده و ایــن ،یعنــی تباهــی روحــی ،اخالقــی و ذهنــی
ایــن مــردم ،خشــونت در برابــر زن بــه یــک فرهنــگ قابــل قبولــی تبدیــل شــده تــا آن انــدازه کــه اربــاب
رجــوع هیــچ فکــر منیکنــد کــه کارش بــدون خشــونت حــل شــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت حقــوق زن و آمــار بــاالی خشــونت در برابــر آن در افغانســتان ،در ایــن
تحقیــق بــه بررســی و تحلیــل منــع خشــونت علیــه زن در قوانیــن جزایــی افغانســتان و اســناد بینامللــل
میپردازیــم و بیشــر ســعی خواهــد شــد کــه مجــازات عمــل خشــونت علیــه زن از منظــر قانونــی
تبییــن گــردد.
خشونت علیه زن
خشــونت نســبت بــه زن تنهــا خشــونت بدنــی نیســت  ،بلکــه بــه کلیــه رفتارهایــی کــه بــا قصــد اثبــات
قــدرت بــرای تســلط بــه زن باشــد ،گفتــه میشــود .خشــونت نســبت بــه زنــان بــه دو صــورت بدنــی
(جســانی) و روانــی (غیرجســانی) صــورت میگیــرد کــه خشــونت بدنــی شــامل :زدن ،سوءاســتفادۀ
جنســی ،زهــردادن ،رضبوشــتم ،زخمیکــردن ،شــاقزدن ،کشــیدن مــوی رس ،بریــدن اعضــای
بــدن ماننــد بینــی ،صدمـهزدن بــه اشــیای مــورد عالقــۀ زن ،تهدیــد و ترســاندن ماننــد گرفــن چاقــو و
اســلحه بــه روی زن ،تهدیــد بــه زندانیکــردن یــا بیــرونانداخــن از خانــه و ...میشــود .خشــونت
روانــی یــا احساســی ،شــامل سوءاســتفاده لفظــی مــداوم  ،تحقیــر ،توهیــن  ،فحاشــی ،بدزبانــی ،اذیــت
1
و آزار لفظــی ،رفتــار توهینآمیــز ،تحدیــد محرومیــت فیزیکــی ،مالــی و اســتقالل شــخصی اســت.
خشــونت بــه معنــای درشتشــدن ،درشــتیکردن ،درشــتی ،ناهمــواری ،مقابــل نرمــی،
درشـتخویی و تندخویــی میباشــد 2.همچنیــن خشــونت بــه مفهــوم عــام عبــارت از ارتــکاب اعاملــی
اســت کــه موجــب صدمــه بــه شــخصیت ،جســم ،مــال یــا روان انســان میگــردد 3.درمعنــای خشــونت
و تعریــف آن ،بیــن صاحبنظــران توافقــی وجــود نــدارد؛ در ارائــه تعریفــی از ایــن مقولــه ،مشــکلی
 -1نرشیه حورا .شامره .9بهمن  .1383ص .9
 -2دهخدا ،علی اکرب ،لغت نامۀ دهخدا ،ج  ،6حرف ،خ.
 -3رسوستانی ،رحمت الله صدیق ،آسیب شناسی اجتامعی ،1383،دانشگاه تهران.
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اساســی وجــود دارد؛ بــا ایــن همــه ،میتــوان گفــت کــه در ایــن تعریــف ،اجامعــی نســبی وجــود دارد
کــه برحســب آن ،خشــونت اینگونــه تعریــف میشــود« :هــر گونــه تهاجــم فزیکــی علیــه هســتی
1
انســان کــه بــا انگیــزۀ آســیب ،رنــج و یــا لطم ـهزدن همــراه باشــد».
این تعریف از جهات عدیدیی قابل تأمل است:
 -1در ایــن تعریــف ،تأکیــد رصف بــر تهاجــم فیزیکــی میشــود ،در حالــی کــه ممکــن اســت
برخــورد و تهاجــم بــه نحــوی کالمــی باشــد و چــه بســا در برخــورد کالمــی ،وجــه خشــونت قویتــر و
مؤثرتــر از تهاجــم فیزیکــی تلقــی گــردد .مگــر ایــن کــه در تعریــف مــورد بحــث ،اصطــاح فزیکــی
بــه معنــای عــام ب ـهکار بــرده شــود کــه در ایــن صــورت ،دو مشــکل جــدی پیــدا میکنــد :نخســت
تهاجــم در محــاورات بــه طــور الزامــی متضمــن خشــونت کالمــی نیســت؛ دوم در برخــورد کالمــی،
آنچــه خشــونتزا اســت ،الفــاظ ،اصــوات یــا امــواج صوتــی منیباشــد ،بلکــه مفــاد کلــات اســت کــه
مخاطــب را آزردهخاطــر میســازد.
 -2بــا توجــه بــه لفــظ تهاجــم ،بــه نظــر میرســد کــه خشــونت تنهــا شــامل اعــال غیرمجــاز میگــردد،
در صورتــی کــه نــوع مجــاز آن را نیــز بایــد در نظــر گرفــت .ماننــد :دفــاع مــروع یــا مجازاتهــای
قانونــی مجرمیــن .در هیــچ یــک از ایــن خشــونتها ،مفهــوم تهاجــم صــدق منیکنــد ،زیــرا در
دفــاع مــروع ،تهاجــم از جانــب مقابــل اســت و اقــدام مجــاز فــرد مــورد تهاجــم ،نوعــی دفــاع جهــت
خنثیکــردن اثــر تجــاوز اســت و در مجازاتهــا ،متجــاوز مــورد رضبوشــتم قــرار میگیــرد ،امــا
تهاجمــی نســبت بــه او واقــع منیشــود .تنهــا خشــونت مجــازی کــه بــا مفهــوم تهاجــم ســازگار اســت،
اقــدام پولیــس و څارنــوال بــرای دســتگیری مجــرم اســت کــه ممکــن اســت بــه صــورت هجــوم بــه
منــزل یــا محــل اختفــای وی صــورت گیــرد؛ در هــر صــورت ،کلمــۀ تهاجــم دربرگیرنــدۀ متامــی
مصادیــق خشــونتهای مجــاز منیباشــد.
 -3تهاجــم بــر حقــوق ،آزادی ،اعتبــار و حیثیــت افــراد بــه هــر وســیلهیی کــه باشــد ،منیتــوان آن را
تهاجــم فزیکــی نامیــد ،هرچنــد اطــاق خشــونت بــه ایــن امــور غیرقابــل تردیــد اســت.
 -4خشــونت بــه همــگان (همــه گروههــا) را منیتــوان بــه اعــال و اقداماتــی خــاص نســبت داد،
زیــرا مقولــۀ مــورد بحــث ،امــری نســبی اســت؛ چنانچــه برخــورد تنــد نســبت بــه باورهــا و معتقــدات
شــخص و همچنیــن توهیــن بــه مقدســات افــراد ،میتوانــد از مصادیــق بــارز خشــونت باشــد و نظریــۀ
اختالفــی کــه بیــن عقایــد طرفــداران مکاتــب وجــود دارد ،اعــال خشــونتآمیز نســبت بــه افــراد یــا
گروههــای مختلــف یکســان نخواهــد بــود .بهعنــوان مثــال «اومانیســم» بــر اصــل «حقمداربــودن»
انســان تأکیــد م ـیورزد؛ بدیــن معنــی کــه ملــزم منیدانــد تــا بــا مقتضیــات جهانــی خــود را منطبــق
ســازد و در ایــن امــر تــا آنجــا پیــش م ـیرود کــه از پذیــرش قوانینــی کــه بــه طــور تکوینــی در عــامل
وجــود دارد و از روابــط بیــن موجــودات انتــزاع میشــود ،خــودداری میکنــد .هرچنــد ایــن عقیــده و
نظــر بــا تناقضــات زیــادی مواجــه اســت ،لیکــن ایــن تحقیــق از نقــد دیدگاههــای فلســفی معــذور
اســت؛ بنابرایــن اگــر بــا دیــدی «تکلیفمــدار» بــه معتقــدان نظریــۀ پیــش گفتــه برخــورد شــود و
 -1راهنامی آموزش جندر .پیشین .ص .51
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حتــی بــه منظــور تأمیــن ســامت جســم یــا روح طرفــداران ایــن نظریــه ،قواعــد و قوانینــی را بر ایشــان
تحمیــل یــا حتــی توصیــه منــود یــا از انجــام اعاملــی خــاص ایشــان را نهــی کــرد ،در ایــن صــورت این
اقــدام از نظــر ایــن افــراد نوعــی خشــونت تلقــی میشــود؛ چنانکــه ژان پــل ســارتر ،زنــان ناهنجــار
را زیــر عنــوان آزادی مــورد تشــویق قــرار م ـیداد و پــاپ بــه خاطــر مخالفــت بــا همجنسبــازی از
1
دریافــت جایــزۀ نوبــل صلــح محــروم شــد.
حامیت جزایی در قانون منع خشونت علیه زن
بـا توجـه بـه گذشـتۀ نابسـامان زنـان در افغانسـتان و حامیت ویـژه در نظام جدیـد از آنان کـه در قالب
حامیـت جزایـی تحـت عنـوان قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان در چهـار فصـل و  44مـاده در جریـدۀ
رسـمی  989در سـال  1388طـی یـک فرمـان بـه نشر رسـید ،بهعمل آمده اسـت .اکنـون چکیدۀ این
قانـون را مـورد تحلیـل و تجزیـه قـرار میدهیم.
اهداف قانون منع خشونت علیه زن
تنـوع صورتهـای واکنـش اجتامعـی چـه بـه شـکل اقدامـات حامیتـی و پیشگیرنـده و چه به شـکل
اقدامـات کوبنـده (مجـازات) ،حکایـت از بینـش دوگانـه میکند کـه در اجرا از اصول مشترکی تبعیت
میکننـد و ضامـن حقـوق و آزادیهـای فردی اسـت.
قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان بـر اسـاس مـادۀ ،1در جهـت اجـرای مـواد  24و  54قانـون اساسـی
افغانسـتان وضـع گردیـده اسـت.
 -1تأمین حقوق رشعی ،قانونی و حفظ کرامت انسانی زن
مـراد از کرامـت در لغـت ،بزرگـواری  ،صاحب شـأن و منزلت و احرتام بودن بزرگیورزیدن ،بخشـندگی
و امـر خـارق عـادت کـه از اولیـاء صالحـان اسـت .در نـگاه اسلامی ،رصیحتریـن نـص بـر کرامـت
2
آیـۀ 70سـورۀ ارساء اسـت «ولقـد کرمنـا بنـی آدم»یعنـی ما بـه فرزنـدان آدم بزرگواری بخشـیدیم.
بـر اسـاس مـادۀ 1اعالمیـۀ حقـوق بشر و مـادۀ 6و  11اعالمیۀ اسلامی حقـوق برش و مـادۀ 24قانون
اساسـی افغانسـتان« ،آزادی حق طبیعی انسـان اسـت».
 -2حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم ،عرف و عادات
بـر اسـاس مـادۀ 16اعالمیـۀ حقوق برش ،مادۀ 5اعالمیۀ اسلامی حقوق برش و مادۀ 54قانون اساسـی
افغانسـتان «خانواده ،رکن اساسـی جامعه را تشـکیل میدهد و مورد حامیت دولت قرار دارد».
 -3حامیت از مجنیعلیه خشونت (زن مترضر) یا معروض به خشونت
بـر اسـاس ذیـل مـادۀ 24قانـون اساسـی افغانسـتان ،دولـت موظـف اسـت جهـت حامیـت
از زنـان قربانـی خشـونت  ،اقداماتـی را انجـام دهـد .از جملـه اصلاح نظـام عدالـت جزایـی از طریـق
تدابیـر قانونـی ،شـامل اصلاح قوانیـن و قانونگـذاری بـر اسـاس رفـع خشـونت علیـه زنـان ،اصلاح
نظـام قضایـی و آموزشـی ،برای حسـاسبودن به موضوع جنسـیت در متام سـطوح ،از جملـه باالترین
مقامـات نظـم قضایـی ،اقدامـات حامیتـی ،شـامل ایجـاد پناهگاههـای امـن جهـت مصؤونمانـدن
 -1راهنامی آموزش جندر .پیشین .ص .50
 -2منصورنژاد ،محمد ( .)۱۳۸۶زنان ،حقوق ،کرامت و هویت؛ در دفاع از حقوق زنان .تهران :جوان پویا .چ  .۱ص .251
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زنـان ،اصلاح نظـام مراقبتـی و آمـوزش ،تعقیـب و مجـازات مرتکبـان جنایت و خشـونت علیـه زنان به
طـور قاطـع ،دسرتسـی زنـان بـه مراکـز حامیتـی و مراقبتـی.
 -4جلوگیری از خشونت علیه زن
جلوگیـری از خشـونت علیـه زن بـا ریشـهیابی عوامـل خشـونت و رفـع آنهـا میتوانـد صـورت گیـرد.
عوامـل و ریشـههای خشـونت علیـه زن در افغانسـتان ،قدامتـی بـه درازای عمـر خـود زن دارد کـه در
جامعـه بـا سـنتهای قبیلهیـی ،مذهـب ،دیـن و سیاسـت حکمرانـان در آمیختـه اسـت .شـناخت ایـن
عوامـل و شناسـایی راههـای مقابلـه بـا آن ،نیـاز بـه دورههـای زمانـی و مکانـی دارد.
 -5تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن
نهادهـای دولتـی نقـش بسـیار زیـادی را در ارتقـای سـطح آگاهیهـای عمومـی ،ارائـه راهـکار جهت
نیـل بـه احقـاق حقوقشـان و جبران خسـارت وارده بـر آنـان ایفـا میکننـد .آموزشهـای حضـوری،
تبییـن موضوعـات خشـونت ،تنظیـم برنامههـای رادیویـی و تلویزیونـی میتوانـد در ایـن جهـت نقـش
بسـیار مهمـی را ایفـا مناید.
 -6تعقیب عدلی (قضایی) مرتکب جرم خشونت علیه زن
بـر اسـاس مـادۀ 1و  2قانـون جـزا افغانسـتان ،هیـچ عملـی جـرم شـمرده منیشـود مگـر بـه موجـب
قانـون؛ هیچکـس را منیتـوان مجـازات منـود ،مگر مطابـق به احـکام قانونی که قبـل از ارتکاب فعل
مـورد اتهـام نافـذ گردیده باشـد.
احکام مجازات عوامل خشونت علیه زنان
قانونگـذاری در امـر خشـونتها از طریـق قوانیـن عمومـی جزایـی میشـد کـه غالبـاً نتایـج آن
رضایتبخـش نبـوده و قربانیـان ایـن خشـونتها منیتوانسـتند بـه طور کامـل از این طریـق به حقوق
خـود دسـت یابنـد .لـذا نیـاز بـه تصویب قوانیـن و رویـۀ خاصی کـه راهحلهـای جربانی معینی داشـته
و در مـورد جرائـم بیـن اشـخاص کـه در درون خانـواده بـا همدیگـر روابـط صمیمـی دارنـد ،احسـاس
شـد .از آنجـا کـه خشـونتهای خانوادگـی غالبـاً در بیـن کسـانی مطرح میشـود کـه با یکدیگـر رابطۀ
صمیامنـه و نزدیـک دارنـد ،لـذا مسـألۀ برخورد با آن ،قـدری پیچیدگی پیـدا میکند و قانونگذار سـدر
کـم منـوده بـه طـوری کـه متحیر اسـت کـه با ایـن جـرم چگونه رفتـار منایـد؟ اگر بـا این جـرم هامنند
جـرم معمولـی برخـورد شـود ،موضـوع عدالـت جزایـی مطـرح میشـود کـه حامیـت از ایـن طریـق در
برخـورد بـا خشـونتهای خانوادگـی بیانگـر قـدرت قانـون در دسـتگیری ،تعقیـب و محکومکـردن توأم
بـا مجرمیـن اسـت کـه در واقـع حاکـی از محکومکـردن آشـکار جامعـه در مـورد رفتـار و عمل شـخص
سوءاسـتفادهکننده میباشـد و مسـئولیت فـردی او را بـرای عملـی که انجام داده اسـت ،مـورد تصدیق
قـرار میدهـد .افـزون بـر این تحقیقات متعددی فاش سـاخته اسـت کـه مداخلۀ نظـام عدالت جزایی
اغلـب سـاز و کار مؤثـری اسـت کـه اعمال خشـونتآمیز را چـه در بلندمـدت و چـه در کوتاهمـدت
متوقـف میسـازد و یـا موجـب محدودشـدن آن اعمال میشـود .علیرغـم اهمیـت و نقـش نظـام
کیفـری در پیشـگیری و برخـورد بـا موضوع خشـونتهای خانوادگـی ،آنچه جالب توجه اسـت ،ماهیت
فوقالعـاده و منحصر بـه فـرد ایـن جرائـم میباشـد کـه در درون خانـواده و مابیـن اشـخاصی کـه از
نظـر روحـی و عاطفـی و حتـی مالـی دلبسـتگیهای بـه یکدیگـر دارند ،به وقـوع میپیوندد و سیاسـتی
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کـه ایـن ماهیـت را مـورد انـکار قـرار دهـد و همـراه بـا تالشهایـی در جهـت اتخـاذ و اقداماتـی برای
حامیتـی از قربانـی و کمـک بـه شـخص سوءاسـتفادهکننده باشـد ،محکـوم بـه شکسـت خواهـد شـد.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه نارسـاییهای عمـدۀ قوانیـن در حامیـت از قربانیـان و مجـازات مرتکـب
خشـونت باعـث شـده تـا بسـیاری از گروههایی کـه در زمینۀ رفع خشـونت علیـه زنان فعالیـت میکنند؛
اصلاح قوانیـن را در اولویـت کار خویـش قـرار دهنـد .واضح اسـت که اصلاح قوانیـن روی کاغذ ،ما
را از تغییـر آنهـا مطمئن منیسـازد؛ امـا قوانیـن قدرمتنـد و بـا اجـرای قاطـع بـرای حامیـت از زنان در
1
مقابـل خشـونت بهعنـوان رسمایـۀ ارزشـمند محسـوب میشـود.
در اینجـا بـه چنـد مـوارد از مجـازات عاملیـن خشـونت علیـه زن را بحیـث منونـه بـه رشـته
تحریـر در میآوریـم:

مادۀ  18قانون منع خشونت علیه زنان بیان منوده:

«هـرگاه شـخصی کـه زن بالـغ را مجبـور به فحشـاء مناید ،حسـب احـوال به حبس طویل کـه از هفت
سـال کمرت نباشـد ،محکـوم میگردد.
هـرگاه مجنیعلیهـای جـرم منـدرج فقـرۀ ( )1ایـن مـاده زن نابالـغ شـود ،مرتکـب حسـب
احـوال بـه حبـس طویـل کـه از ده سـال کمتر نباشـد محکـوم میگـردد».
در مـادۀ 430قانـون مجـازات افغانسـتان تحـت عنـوان «تحریک به فسـق و فجـور» آورده
اسـت :شـخصی کـه مذکـر یـا مؤنثـی را کـه سـن هجدهسـالگی را تکمیـل ننموده ،بـه فجور یـا اتخاذ
فسـق بهحیـث حرفـه تحریـک منایـد و یـا در ایـن مـورد تسـهیالتی بـرای آنها فراهـم سـازد ،به حبس
متوسـط کـه از سـه سـال کمتر نباشـد ،محکـوم میگـردد.
بـر اسـاس بنـد  2ایـن ماده اگـر مجنیعلیـه از اشـخاص مندرج مـادۀ 427این قانون باشـد
یـا مرتکـب از اجـزای عمـل خـود قصـد بهدسـتآوردن منفعت را داشـته باشـد ،بـه حبس طویـل از 10
سـال تجـاوز نکنـد ،محکـوم میگـردد.
مجازات آتشزدن یا استعامل مواد کیمیاوی

بر اساس مادۀ  20قانون منع خشونت ،افغانستان:

«شـخصی کـه زن را آتـش بزنـد یـا بـر بـدن وی مـواد کیمیاوی یـا زهری یا سـایر مواد رضرنـاک را که
موجـب جراحـت یـا معلولیـت گـردد ،اسـتعامل منایـد یـا مـواد زهری بـه وی بخورانـد و یـا در بدن وی
زرق (تزریـق) منایـد ،حسـب احـوال به حبس طویل که از ده سـال کمرت نباشـد ،محکـوم میگردد».
در حالـت منـدرج فقـرۀ ( )1ایـن مـاده ،هـرگاه هدف از ارتـکاب اعامل مذکـور ،ایجاد رعب و وحشـت
در جامعـه بـه منظـور حرمـان زنـان از حقـوق مدنـی باشـد و یـا منجـر بـه مـرگ مجنیعلیهـا گـردد،
مرتکـب حسـب احـوال بـه حبـس دوام یـا اعـدام محکـوم میگـردد.
مجازات عامل خودسوزی و خودکشی
بـر اسـاس مـادۀ  ،21هـرگاه زن بـر اثـر خشـونت مجبور به خودسـوزی یا خودکشـی یا اسـتعامل مواد
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کیمیـاوی یـا زهـر و یـا سـایر مـواد رضرنـاک بـه خـود گـردد ،عامـل خشـونت در صـورت مجروحـی و
معلولیـت مجنیعلیـه ،حسـب احـوال به حبس طویل که از ده سـال بیشتر نباشـد ،محکـوم میگردد.
از وحـدت ملاک بنـد  3مـادۀ  397بـا ایـن مـاده بـه دسـت میآیـد کـه :خودسـوزی و یا خودکشـی در
قانـون جـرم منیباشـد ،لـذا اگـر کسـی اقـدام بـه خودکشـی کـرده امـا موفـق نشـده باشـد ،هیچگونـه
مجازاتـی نـدارد؛ ولـی کسـانی کـه عامـل یـا مسـبب ایـن عمـل باشـد نیـز بـه راحتـی قابـل شناسـایی
منیباشـد و یـا اعمال و رفتـار افـراد متعـدد در خانواده ممکن اسـت مؤثر در عمل خودکشـی باشـد .و
غیـره ...کـه در ایـن مقالـه امـکان بـه رشـتۀ تحریـر در آوردن آن بـه دور از امـکان میباشـد.
خشونت علیه زن در اسناد بیناملللی
از آنجایـی کـه پدیدهخشـونت علیـه زنـان فرامنطقهیـی میباشـد و ایـن پدیـده دامنگیـر اکثر مناطـق
کشـورهای دنیـا شـده اسـت  ،دولتهـا بـر این شـدند که اقداماتـی را در برابر خشـونت علیـه زنان روی
دسـت گرفتـه و تـا رسحـدی پیـش رفتهانـد کـه یـک دهـه را به نـام زنـان نـام نهادهانـد .در این بخش
بـه خشـونت علیـه زنـان در اسـناد بیناملللـی پرداخته میشـود.
 .1تساوی جنسیتی و حقوق زنان در کنوانسیون حقوق زنان
مفهـوم حـق کار و اشـتغال بـا اوج رسمایهداری صنعتی در اواسـط قرن هجدهم مطرح شـد .در قانون
حقـوق بشر کـه بر اسـاس حقـوق طبیعی و فطری بشر تنظیم یافته بـود و پس از رخـداد بزرگی چون
انقلاب کبیـر فرانسـه در اواخـر قرن  18در آن کشـور به تصویب رسـید ،هیچگونه حـق رأی برای زنان
در نظـر گرفتـه نشـده بـود .از ایـن رو گروهـی از زنـان در اعتراض بـه بیتوجهـی به حقـوق اولیۀ خود
دسـت بـه اعتراض زدنـد و خواهـان حقوقـی برابر بـا مردان شـدند .تا قبـل از آغاز قـرن  18زنان نقش
مهمـی در بـازار کار نداشـتند و اکثرا ً فقـط در خانـه کار میکردنـد .ولـی وقـوع انقلاب صنعتـی باعث
شـد کـه زنـان از آن بـه بعـد به صورتی فعال در نیروی کار مشـارکت داشـته باشـند.
در اواسـط قـرن نوزدهـم ،نهضـت برابـری زن و مـرد شـکل گستردهتری یافـت ،به طوری کـه از قرن
 19بـه بعـد ،در کنـار حقـوق فردی بـه معنای حق سیاسـی و مدنی ،حقوقی به نـام «حقوق اجتامعی»
نیـز مطـرح گردیـد .در سـال  ،1817اولیـن کنگـرۀ بیناملللـی حقوق زنان ،توسـط لئون ریشـیه یکی از
بنیانگـذاران جنبـش برابـری حقـوق زن و مـرد در فرانسـه تشـکیل شـد .در نیمـۀ قرن بیسـتم ،جنبش
زنـان بیـش از گذشـته رنگوبـوی سیاسـی بـه خـود گرفـت و بـه موفقیتهایـی دسـت یافـت .زنـان
انگلیسـی در سـال  1918و زنـان آمریکایـی در سـال  1920موفـق به کسـب حق رأی شـدند.
مقاولهنامه حقوق سیاسی زنان
در سـال  1945کـه سـازمان ملـل بنیانگـذاری شـد  ،تنهـا در  30کشـور از  51عضـو اولیـة سـازمان،
بـه زنـان حـق رأی مسـاوی بـا مـردان داده شـده بـود .در سـال  1946مجمـع عمومـی توصیـه کرد که
همـة دول عضـو بـه زنـان حقـوق سیاسـی مسـاوی بـا مـردان بدهنـد .در سـال  1952مجمـع عمومـی
بـه توصیـۀ کمیسـیون زنان«،مقاولهنامـة حقـوق سیاسـی زنـان» 1را تصویب کـرد .این اولیـن معاهدة
1 . Convention on the political Rights of Women.

-1موالوردی ،شهیندخت .پیشین .صص .222-221
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جهانـی بـود کـه در آن دول عضـو متعهـد میشـدند تا حقوق سیاسـی به اتبـاع خود بدهنـد و این اولین
بـار بـود کـه اصـل مندرج در منشـور ملـل متحد راجع بـه تضمین حقوق مسـاوی جهت زنـان و مردان،
در یـک مسـألۀ مشـخص اعمال میگردید.

در مقاولهنامة مزبور ،سه اصل وجود دارد:

 -1زنـان دارای حـق رأی در کلیـه انتخابـات بـا رشایـط مسـاوی بـا مـردان بـدون هـر گونـه تبعیـض
خواهنـد داشـت.
 -2زنـان دارای امـکان انتخابشـدن بـه کلیـه مشـاغل انتخابـی عمومـی بـه موجـب قانـون ملـی در
رشایـط مسـاوی بـا مـردان و بـدون هـر گونـه تبعیـض خواهنـد بود.
 -3زنـان بـرای احـراز کلیـه مشـاغل دولتـی ذیحـق بـوده و در رشایـط مسـاوی بـا مـردان و بـدون هـر
گونـه تبعیـض در کلیـه امـور عمومـی رشکـت میمناینـد.
قابـل تذکـر اسـت کـه در ارتبـاط به تسـاوی جنسـیتی زنـان ،بیـش از دههـا کنوانیسـیون و مقاوله نامه
موجود میباشـد.
اعالمیه رفع تبعیض علیه زنان
دول عضـو کنوانسـیون حـارض ،بـا عنایـت بـه ایـن کـه منشـور ملـل متحـد بـر پایبنـدی بـه حقـوق
اساسـی بشر ،کرامـت و ارزش هـر فـرد انسـانی و برابـری حقـوق زن و مـرد تأکیـد دارد.
بـا عنایـت بـه ایـن کـه اعالمیـۀ جهانـی حقـوق بشر ،اصـل قابـل قبـول نبـودن تبعیـض را
تأییـد منـود ،اعلام مـیدارد کـه کلیه افـراد برش آزادانه بـه دنیا آمـده و از نظر منزلت و حقوق یکسـان
بـوده و بـدون هیچگونـه متایـزی ،از جملـه متایـزات مبتنـی بـر جنسـیت ،حـق دارنـد از کلیـه حقـوق
و آزادیهـای منـدرج در ایـن اعالمیـه بهرهمنـد شـوند .بـا عنایـت بـه ایـن کـه دول عضـو میثاقهـای
بیناملللـی حقـوق بشر متعهـد بـه تضمیـن حقـوق برابـر زنـان و مـردان در بهرهمنـدی از کلیـه حقـوق
اساسـی ،اجتامعـی ،فرهنگـی ،مدنـی و سیاسـی میباشـند ،بـا در نظـر گرفتن کنوانسـیونهای
بیناملللـی کـه تحـت نظـر سـازمان ملـل متحـد و سـازمانهای تخصصـی ،بـه منظور پیشبرد تسـاوی
حقـوق زنـان و مـردان منعقـد گردیدهانـد.
همـگام بـا تالشهـا و فعالیتهـای گسترده در سـطح بیناملللـی ،در زمینـۀ مسـائل زنـان،
مجمع عمومی سـازمان ملل متحد در  5دسـامرب  ،1963از کمیسـیون مقام زن و شـورای اقتصادی_
1
اجتامعـی خواسـت کـه بـر روی پیشنویـس اعالمیـۀ رفـع تبعیـض علیـه زنـان را آغـاز منایـد.
بـا آغـاز بـه کار کمیسـیون در زمینـة تهیـة پیشنویـس ،نوعـی ناهامهنگـی بهخصـوص در زمینههـای
مربـوط بـه مقـررات ازدواج ،خانـواده و اشـتغال وجـود داشـت .بـا ایـن حـال پیشنویـس تهیـه شـد و
توسـط کمیسـیون مقـام زن ،بـه مجمـع عمومـی ارسـال گردیـد ،اما مـورد قبـول مجمع قـرار نگرفت و
بـرای تجدیـد نظـر و اصلاح به کمیسـیون بازگردانده شـد .سـپس در اوایل  1967متن تجدید نظر و
اصلاح شـده از طریـق شـورای اقتصـادی ـ اجتامعـی به مجمـع عرضه گردیـد کـه در  7نوامرب 1967
2
بـه اتفـاق آرا بـه تصویب مجمـع عمومی رسـید.
1 .Cf. un.doc.a/RES.1921 (xvll), 5 Decembar. 1963.
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ایـن اعالمیـه دارای یـک مقدمـه و یـازده مـاده اسـت کـه در مقدمـۀ اعالمیـه ،بـا وجود منشـور ملل و
اعالمیـة جهانـی حقـوق بشر و دو میثـاق و همچنیـن پیرشفتهـای حاصـل شـده در تسـاوی قانونـی
و حقوقـی ،بـر ایـن امـر کـه هنـوز هـم تبعیـض بسـیاری وجـود دارد  ،تأکیـد شـده اسـت و ایـن امـر
مبنـای رضورت تدویـن اعالمیـه بیان شـده اسـت .اعالمیـه در مـادۀ دوم ،از همة دولتهـا میخواهد
کـه قوانیـن ،عرفهـا و رویههـای تبعیضآمیـز نسـبت بـه زنـان را از بیـن بربنـد و حامیـت حقوقـی
کافـی بـرای اسـتقرار تسـاوی در حقـوق زنـان و مـردان اعمال دارنـد و نیـز بـرای تضمیـن ایـن امـر
تصویـب یـا الحـاق بـه اسـناد بیناملللـی مربـوط بـه رفع تبعیـض علیه زنـان و اجـرای هرچه زودتـر آنها
را میخواهنـد.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979
در سـال  1972دبیـر کل ملـل متحـد از کمیسـیون مقـام زن خواسـت کـه نظـر دول عضـو را دربـارة
شـکل و محتـوای یـک سـند بیناملللـی در زمینـة حقـوق زنـان جویـا شـود .یـک سـال بعـد شـورای
اقتصـادی ـ اجتامعـی ،یـک گـروه کاری را بـرای بررسـی تنظیـم چنیـن کنوانسـیونی تعییـن کـرد و
2
کمیسـیون مقـام زن در سـال  1974تهیـة پیشنویـس کنوانسـیونی در ایـن زمینـه را آغـاز منـود.
بررسـی کمیسـیون بـه تهیـۀ یـک مقدمـه و مقـررات عمومی و سـه بخـش مربوط بـه حقوق سیاسـی ـ
اجتامعـی ،حقـوق مدنـی و حقوق خانواده منجر شـد که در سـطح وسـیعی برای همـه دولتها و دیگر
سـازمانها ارسـال شـد و پاسـخهای ارائهشـده از سـوی دولتهـا بسـیار وسـیع بـود .پیشـنهادهایی
بـرای انجـامدادن پارهیـی تغییـرات و اصالحات توسـط چهل کشـور ،چهـار منایندگـی تخصصی ملل
متحـد و ده سـازمان غیردولتـی عرضـه شـده بـود .متعاقـب آن در  15دسـامرب  1975مجمـع عمومـی
در قطعنامـة شمارة  3521از کمیسـیون مقـام زن خواسـت تـا در سـال  1976تهیـه پیشنویـس
کنوانسـیون رفـع کلیـه اشـکال تبعیض علیـه زنان را که از سـال  1970در برنامة کاری کمیسـیون قرار
3
داشـت ،تکمیـل کنـد.
کمیسـیون مقـام زن توانسـت بـا کمـک گـروه کاری تعیینشـده بـرای ایـن منظـور،
پیشنویـس کنوانسـیون را تهیـه و تنظیـم منایـد کـه این پیشنویس مورد بررسـی ،بحـث و تبادل نظر
در کمیتـه سـوم مجمـع عمومـی قـرار گرفت .همزمـان در  1975کنفرانـس جهانی سـال بیناملللی زن
در مکزیکـو برگـزار شـد و یـک برنامـۀ کاری تحـت عنـوان «کنوانیسـیون حـذف تبعیـض علیـه زنان با
روشهـای مؤثـر بـرای اجـرای آن» تصویـب کرد .پیشنویس تهیهشـده توسـط کمیسـیون مقام زن،
بـا بحثهـای فراوانـی کـه در سـال  1987بـر روی آن انجـام گرفـت ،رسانجـام در  18دسـامرب 1979
بـر اسـاس قطعنامـة  24/180بـه تصویـب مجمـع عمومـی رسـید.
1

سال بیناملللی زن و اولین کنفرانس جهانی زن
کمیسـیون مقـام زن در سـال  1972بـه شـورای اقتصادی ـ اجتامعی و مجمع عمومـی توصیه کرد که
1. Convention for Elimination of All forms of Discrimination Against Women.
 -2مهرپور ،حسین ( .)۱۹۸۸حقوق برش در اسناد بیناملللی و موضع جمهوری اسالمی ایران .ص 243
3. United Nations action in the field of Human Right, Idid, p.52CF.UN.COC:A.RES.3521 (xxx), 15 December 1976.
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سـال  1975بهعنوان «سـال بیناملللی زن» 1نامگذاری شـود .متعاقب آن مجمع عمومی ملل متحد
در سـال  1972در قطعنامهیـی تصمیـم گرفـت کـه سـال 1975را بهعنـوان «سـال بیناملللـی زن»
نامگـذاری کننـد .لـذا مجمـع عمومـی از دبیر کل درخواسـت منود تا تهیـۀ پیشنویـس قطعنامهیی را
بـرای برگـزاری سـال بیناملللـی زن در دسـتور کار قـرار دهد .در ادامه ،شـورای اقتصـادی ـ اجتامعی
در  16مـاه مـه  1974بر اسـاس قطعنامه ( 1851)LVIاز دبیر کل درخواسـت منـود که اولین کنفرانس
جهانی زنان در سـال  1975برگزار شـود.
بـا تعییـن  8مـارس  1975بهعنـوان «روز بیناملللـی زن» گام اصلـی و رسـمی در ایـن
بـاره برداشـته شـد و سـه مـاه بعـد ،اولیـن کنفرانـس جهانـی زنـان در  19ژوئـن  ،1975رسماً کار خـود
را آغـاز منـود کـه تـا  2جـوالی همان سـال ادامـه داشـت .در روز آغازیـن کنفرانـس ،خانـم هلـوی
سـیپیال ( 2فنالنـد) دبیـر کل اعلام کـرد :ایـن کنفرانـس گام اصلـی و مرحلـه اساسـی تلاش بـرای
نیـل و دسـتیابی بـه برابـری بیـن زنـان و مـردان و بـه منظـور پایـاندادن بـه تبعیض جنسـی در همة
عرصههـای زندگـی اسـت .در ایـن کنفرانـس ،مناینـدگان  133کشـور رشکـت کردنـد کـه  113هیئـت
منایندگـی بـه ریاسـت زنان رشکـت داشـتند %73 .رشکتکنندگان در سـطح منایندگی را زنان تشـکیل
میدادنـد .همچنیـن منایندگانـی از نهادهـای وابسـته بـه ملـل متحـد ،شـش نهضـت آزادیبخـش،
کمیسـیون حقـوق بشر 114 ،سـازمان غیردولتـی و ...رشکـت کـرده بودنـد .حاصـل کار کنفرانـس
4
«اعالمیـۀ مکزیکـو دربـاره تسـاوی زنـان و سـهم آنـان در صلـح و توسـعه» 3و «طرح اقـدام جهانی»
بـه همـراه  35قطعنامـه در چارچـوب سـه موضوع اصلی کنفرانس ،یعنی تسـاوی ،توسـعه و صلح بود.
کنفرانـس از ملـل متحد خواسـت کـه دورههایـی را از  1976تا  1985بهعنوان «دهـۀ ملل متحد برای
5
زنـان» اعلام منایـد و پیشـنهاد منـود کـه دومیـن کنفرانـس جهانـی زنـان در  1980برگـزار گـردد.
دهۀ ملل متحد برای زنان و کنفرانسهای کپنهاک و نایروبی
مجمـع عمومـی ،در دسـامرب  1975توصیـة کنفرانـس مکزیکـو دربـارة تعییـن دهـه ملـل متحـد بـرای
زنـان  6را تأییـد کـرد و بـا تصویـب قطعنامـة شماره ،3520یـک دورة ده سـاله از  1976تـا  1985را
بهعنـوان دهـة ملـل متحـد بـرای زنـان تعیین منـود .آنچـه بیش از هـر چیز دیگـری به چشـم میآید،
افزایـش فعالیتهـا در برگـزاری دو کنفرانـس مهـم کوپنهاک و نایروبـی و تهیه و تصویب کنوانسـیون
 1979در زمینـة رفـع همـة اشـکال تبعیض علیـه زنان بود .چنانکـه تعداد رشکتکننـدگان و منایندگان
وابسـته بـه سـازمانهای دولتـی کـه در کنفرانـس مکزیکـو به رقـم  6000هـزار میرسـد ،در کنفرانس
7
نایروبـی ،یعنـی سـومین کنفرانـس جهانـی زنـان بـه  15000هزار نفر رسـید.
کنفرانس کوپنهاک 1980
دومیـن کنفرانـس جهانـی زنان از  14تا  30جوالی  1980در شـهر کوپنهاک دامنارک برگزار شـد و در
1. International women›s year
2. Helvi sipila
3. Declaration of mexico on the Equality of women and their contribution to development and pace, 1975.
4. The world plan of Action
5. The United Nation›s and the advancement of women, 1984, p. 183.
6. United Nations decade for women: Equlity-Development and peace (1985 -1976).
7. The United Nation and the advancement of women 1996 -1945, op. cit, p. 38.
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آن یـک برنامـۀ اقـدام بـرای نیمـۀ دوم دهـة ملل متحد تنظیم شـد و عالوه بـر آن به بررسـی و ارزیابی
پیرشفتهـای ایجـاد شـده و موانـع موجـود در راه نیـل بـه اهـداف دهـه و کنفرانـس مکزیکـو پرداخته
شـد کـه در ایـن راسـتا  48قطعنامـه بـه تصویب رسـید .در این کنفرانـس  145دولت و بیـش از 2000
هـزار مناینـدۀ مختلـف رشکـت کردنـد و بسـیاری از مناینـدگان سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی در
2
کنفرانـس حـارض شـدند .خانـم لوسـیل میـر( 1جامائیـکا) دبیر کل ایـن کنفرانس بوده اسـت.
کنفرانس نایروبی و راهکارهای آیندهنگر آن 1985
سـومین کنفرانـس جهانـی زن از  15تـا  26جـوالی  1985بـه دبیرکلـی خانم«لتیشـا شـاهانی»
(فیلیپیـن) و بـا حضـور گستردة دولتهـا ،سـازمانها و دیگر نهادهای مربـوط به آن در شـهر نایروبی
کنیـا برگـزار شـد .ایـن کنفرانـس در پایـان دهـة ملل متحد بـرای زنان و بـا مضمون «اعتلای زنان تا
سـال  »2000به منظور بررسـی و ارزیابی دسـتآوردهای دهه ،دربارة هدفهای سـهگانة «تسـاوی،
توسـعه و صلـح» برگـزار گردیـد 5.بررسـی و ارزیابـی پیرشفتهـای بـ ه دسـتآمده ،در رونـد اجـرای
«طـرح اقـدام جهانـی  ،مصـوب کنفرانس مکزیکـو» و «برنامـة اجرایی مصوب کنفرانـس کوپنهاک»،
از دیگـر اهـداف ایـن کنفرانـس بـود کـه مجمـوع بررسـیها و ارزیابـی فـوق بـه اتخـاذ «راهکارهـای
آیندهنگـر بـرای پیرشفـت زنـان» منجـر شـد کـه میبایسـت در فاصلـة زمانـی بیـن سـالهای 1986
تـا سـال  2000اجـرا میشـد 6.در ایـن کنفرانـس  157هیئـت منایندگـی کشـورها بـه منظور بررسـی و
7
ارزیابـی دسـتآوردهای دهـۀ زن سـازمان ملـل رشکـت منـوده بودند.
3

4

کنفرانس پکن ( 1995چهارمین کنفرانس جهانی زن)
شـورای اقتصـادی -اجتامعـی بـر اسـاس پیشـنهاد ( )77/44کمیسـیون مقـام زن در قطعنامهیـی،
برگزاری کنفرانس جهانی زن را در سـال  1990توصیه منود 8و سـپس در هامن سـال مجمع عمومی
در قطعنامـۀ دیگـری از تصمیـم کمیسـیون مقـام زن حامیـت منـود و خاطرنشـان کـرد کـه کنفرانـس
بایـد در جایـی برگـزار شـود کـه تـا آن زمـان کنفرانسـی در آنجا برگزار نشـده باشـد 9.به ایـن منظور در
سـال  1992کمیسـیون مقـام زن در قطعنامـۀ شماره  36/8پیشـنهاد دولـت چنیـن را بـرای برگـزاری
کنفرانـس قبـول کـرد .در ایـن کنفرانـس گسترده کـه در پنجاهمیـن سـالگرد تأسـیس سـازمان ملـل
متحـد برگـزار شـد ،بیـش از ۱۷۰۰۰رشکتکننـده ،شـامل مناینـدگان ۱۸۹کشـور جهـان (بـا احتسـاب
دولـت فلسـطین) و ظاهـرا ً تنهـا دولـت عربسـتان سـعودی حضور نداشـت .بالـغ بر ۱۰۲۶سـازمان غیر
دولتـی کـه یـا از شـورای اقتصـادی ـ اجتامعـی سـازمان ملـل ،اعتبارنامـه داشـتند ( )Accreditedو یا
11
کـد مخصـوص داشـتند ،در کنفرانـس حـارض بودند.
1. Lucille Mair.

 -2تاریخچه پنجاهساله کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از  1947تا  .)1378( 1997ترجمه مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ایران .ص .6
3. Cf.UN.DOC: Nairobi Forward – Looking strategies for the advancement of women, 1985.
4. Leticia shahani.
5. United Nations Action in the field of Human Righrs, p.204.
6. United Nations decade for women: Equlity-Development and peace (1985 -1976).
7. Ibid.
 -8تاریخچه پنجاهساله کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از  1947تا .1997پیشین .ص .6
9. UN document/E/RES.24 ,12/1990 may 1990
10. UN document/A/RES/14 ,129/45December 1990
11. CF.UN.DOC:A/conf/2Add.1,A/conf. 177/INF/2.
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خانـم کرتـرود مونـگال( 1تانزانیـا) دبیرکلـی این کنفرانس را بر عهده داشـت .بیـش از ۳۰۰۰۰هزار نفر
2
از رسارس جهـان نیـز در جلسـات تبادل نظر سـازمانهای غیردولتـی رشکت کردند.
اهـداف اصلـی کنفرانـس ،همان اهـداف سـهگانۀ دهۀ ملل متحد پکن «تسـاوی ،توسـعه
وصلـح» بـود .حاصـل کار کنفرانـس ،تصویـب اعالمیـۀ کنفرانـس و «کارپایـۀ عمـل یـا زمینـه بـرای
اقـدام» بـود .کارپایـۀ عمل ،شـامل شـش بخش اسـت کـه در ۳۶۱بند بـه طور مشروح و مفصل آمده
است.
اجالس ویژۀ مجمع عمومی دربارۀ زنان
مجمـع عمومـی طـی قطعنامـۀ شماره ( 52/100در سـال )۱۹۹۷تصمیـم خـود مبنـی بـر برگـزاری
بیستوسـومین نشسـت ویـژۀ مجمـع عمومی تحت عنوان «زنان  :۲۰۰۰تسـاوی جنسـیتی ،توسـعه و
صلـح بـرای قـرن  3»21را به منظور مرور و ارزیابی پیرشفتهای به دسـت آمـده در اجرای راهربدهای
آیندهنگـر نایروبـی بـرای پیرشفـت زنـان و نیـز کارپایـۀ عمـل پکـن و همچنیـن بحـث و تبـادل نظر در
مـورد انجـام اقدامـات و نوآوریهـای بیشتر در ایـن زمینـه اعلام منـود .هـدف از انجـام ایـن مـرور،
نـه مذاکـره مجـدد بـر رس ترتیبـات اتخـاذ شـدۀ فعلـی ،بلکـه ارزیابـی موفقیتهـا ،ناکامیهـا و موانـع
موجـود در راه تعییـن شـده در نایروبـی و پکـن بـوده اسـت .زمان برگـزاری این اجالس ،پنجـم تا نهم
ژوئـن ۲۰۰۰شـانزدهم تـا بیسـتم خـرداد  ۱۳۷۹در نیویـورک ،محـل اسـتقرار سـازمان ملـل متحد بود.
بیستوسـومین نشسـت ویـژۀ مجمـع عمومـی (پکـن )5+با هـدف ارزیابـی نتایـج چهارمین
کنفرانـس جهانـی زن و تدویـن قانـون ،جهـت اتخـاذ اقدامـات و ابتـکارات نویـن بـرای اجـرای آتـی
مصوبـات پکـن ،شناسـایی موانـع و چالشهـای موجـود بـا حضـور بیـش از ۱۸۸هیئـت منایندگـی کـه
مجمـوع تعـداد آنهـا  ۷۰۰۰نفـر بـود ،در مقـر سـازمان ملـل در نیویـورک برگـزار شـد.
پیشنهادات
 -1دولـت بایـد اقدامـات مؤثـر و عملـی بـرای دسرتسـی زنـان مـورد خشـونت واقـع شـده بـه خدمـات
وکالـت دفـاع و مسـاعدت حقوقـی در رسارس کشـور ،از طریق افزایش و توسـعۀ مسـاعدین حقوقی در
چـوکات مسـاعدتهای حقوقی روی دسـت گیـرد .هرچند ادارۀ مسـاعدتهای حقوقـی وزارت عدلیه،
عملاً چنیـن خدماتـی را بـه شـکل پـروژه ارائـه مـیدارد ،ولـی در قسـمت ارائـۀ آن بـرای زنـان مـورد
خشـونت واقـع شـده ،آنگونـه کـه برای متهم بـی بضاعت مکلفیـت قانونـی دارد ،کدام تکلیفـی قانونی
بـه عهـده ندارند .ارائه خدمات مسـاعدت حقوقی توسـط مؤسسـات ارائه دهندۀ خدمـات حقوقی برای
زنـان مـورد خشـونت واقـع شـده وجـود دارد ولی عـدم ارائه چنیـن خدماتی بـرای آنها نیـز مکلفیتی را
ایجـاد منیمناید.
با توجه به این ،مشـکل کمبود در ارتباط به وکالی مدافع زن شـدیدا ً محسـوس میباشـد.
زیـرا؛ از یـک سـوء بسـیاری از زنـان مـورد خشـونت واقع شـد ،بـه دالئل مختلف قـادر به دعـوی برای
حـق خـود نبـوده و آگاهـی و تواناییهـای الزم را در رابطـه بـه احقـاق حقوقشـان ندارنـد و ازسـوی
دیگـر ،منیتواننـد بـه درسـتی متامـی مـوارد زنان مورد خشـونت واقع شـده را بـا وکالی مدافـع مرد در

میـان گذارنـد .در نتیجـه ،نبـود و یـا کمبـود وکالی مدافـع و مسـاعدین حقوقـی زن ،بسـیاری از زنـان
مـورد خشـونت واقع شـده از حق دسرتسـی و یـا برخـورداری از وکالی مدافع و مسـاعد حقوقی محروم
میسـازد .بنابرایـن ،رضوری اسـت اقدامـات مؤثـر در زمینـۀ افزایـش شمار وکالی مدافـع نیـز روی
دسـت گرفته شـود.
 -2تأخیـر در رسـیدگی قضایـای زنـان مـورد خشـونت واقـع شـده همـواره این تشـویش را ایجـاد منوده
اسـت کـه زنـان را بـه گناهدیدگـی مکـرر سـوق میدهـد .از آنجـا کـه منشـأ اکثر زنـان کـه باالیشـان
خشـونت صـورت گرفتـه ،خشـونتهای خانوادگـی تشـکیل میدهـد ؛ از ایـن رو څارنوالـی و محاکـم
در بسـا مـوارد ،سـعی بـر ایـن دارنـد موضـوع خشـونت علیـه زنـان را بـه شـیوۀ عدالـت غیر رسـمی حل
و فصـل مناینـد .ایـن در حالیسـت کـه قانـون گـذار بـا توجـه بـه ایـن مسـاله ،موضـوع رسـیدگی بـه
قضایـای خشـونت علیـه زن را در اولویـت قـرار داده و بـه رصاحـت بیـان داشـته اسـت تـا در ارسع
وقـت رسـیدگی شـود .لذا رسـیدگی رسیـع به قضایای خشـونت امریسـت قانونی و الزامـی ،څارنوالی و
ت ،خواهان رسـیدگی به شـیوأ
محاکـم منیتواننـد بـا نادیـده گرفتن پرنسـیب قانونیـت جرائـم و مجازا 
عدالـت غیر رسـمی شـوند.
 -3اطمینـان صـورت گیـرد تـا همـه قوانیـن و فرمانهـای تقنینی ریاسـت جمهوری از یک سـو در مورد
ممنوعیـت خشـونت علیـه زن  ،مـوارد خشـونت ،تشـدید مجازاتهـا بـرای مرتکبیـن و از جانـب دیگـر
تدابیـر و حامیتهـای پیـش بینـی شـده بـه اگاهی عامه رسـانیده شـود.
 -4تأسـیس مراکـز حامیتـی از زنـان کـه بـه گونـۀ مسـتمر و مجموعهیـی بـه حامیتهـای همهجانبـه
از زنـان مبـادرت مناینـد .ایـن مراکـز بـه حامیتهـای نگهـداری و ارائـه مسـاعدت حقوقی بـرای زنان
کـه خشـونت صـورت گرفتـه باالیشـان ،محـدود نباشـد؛ در بردارنـده حامیتهـای چندگانـه حقوقـی،
مشـاورهای ،صحـی ،روانـی ،مـادی ،امنیتـی و  ...بـه هنـگام رجـوع زنان آسـیب دیـده در ایـن مراکز
باز باشـد.
 -5تصویـب قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان کـه تـا اکنـون بحیـث یک فرمـان تقنینـی مرعـی االجراء
میباشـد .هرچنـد در حـال حـارض بحیـث قانـون در نهادهـای عدلـی و قضایـی قابـل تطبیـق بـوده و
بـاالی مجرمیـن خشـونت گـر تطبیـق میگـردد .بـا آنهـم بایـد قانـون مذکـور از طـرف ولسـی جرگـه و
مرشانوجرگـه تصویـب و بـه توشـیح رئیـس جمهـور برسـد.
 -6تأسـیس صنـدوق جبران خسـارت در سیسـتم عدالـت جزایی و پرداخت خسـارت برای زنان آسـیب
دیـده و اختصـاص بودجـه توسـط دولـت در ایـن راسـتا و ایجـاد یک مکانیسـم بـرای اطمینـان از این
کـه رنـج و آالم زنـان مـورد خشـونت واقـع شـده به صورت مناسـب جربان شـود.
 -7اصلاح سیاسـت جنایـی افغانسـتان در قبـال زنـان آسـیب دیـده ،مطابـق بـا مکلفیـت هـای دولـت
افغانسـتان تحـت میثاقهـای بیناملللـی کـه افغانسـتان بـه آنهـا ملحـق گردیـده اسـت.
 -8ارتقـای ظرفیـت کارمنـدان مسـلکی نهادهای عدلـی و قضایی در اجرای تحقیقات و رسـیدگی مؤثر
و قانونـی ،بازرسـی و پیگـرد قانونـی مظنونیـن و متهمیـن جرائـم کـه گنـاه دیـده آن زنـان میباشـند،
مبتنـی بر دالیـل اثبـات قانونی.
 -9ایجـاد راههـا و راهکارهـای مناسـب از طریـق زمینهسـازی افزایـش محصلان انـاث در رشـتههای
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حقـوق و رشعیـات ،تدویـر دورههـای سـتاژ و اعتامدسـازی بـرای حضـور بیشتر آنـان در این مشـاغل
روی دسـت گرفتـه شـود تـا باشـد بیشتر از پیـش دسرتسـی زنـان به عدالـت تسـهیل گردد.
 -10باید تأثیر پیام و تصاویر انتشـار یافته از طریق رسـانههای گروهی و مسـألۀ خشـونت و گسترش
آن ،مـورد بررسـی قـرار گیـرد .در ایـن بررسـی از سـوی وزارت اطالعـات و فرهنگ به صورت مسـتقیم
و غیـر مسـتقیم ،آزادی بیـان تحدیـد گـردد .ولـی پیشـنهاد میشـود کـه از طـرف خـود تلویزیـون و
شـبکههای مختلـف آن اقداماتـی بـه عمل آید که از انتشـار موارد که باعث میشـود موضوع خشـونت
بـه ویـژه خشـونت علیـه زنـان ترویـج گردد ،کاسـته شـود .برای رعایـت این ملحـوظ ،هریک از رسـانه
هـا کمیتـۀ خاصـی بـرای تهیـۀ برنامهها و انتشـار آن ایجـاد مناید و از متامـی برنامههانظـارت به عمل
آورند.

از سـوغاتهای مـدرن نیـز منانـده اسـت .در قسـمتهایی بزرگی از زندگـی مردم افغانسـتان پدیدهها
و افـکار تـازه کـه معمـوالً منشـأ بیرونی دارند ،مشـاهده میشـود کـه روی زندگی افراد جامعـه ،اثرهای
خود را گذاشـته اسـت.
در سـنت کهـن و بومـی افغانسـتان تفاوتهای جنسـی بهشـکل بسـیار بزرگی هـم در حیطۀ
خصوصـی و هـم در حـوزۀ عمومـی وجـود داشـته اسـت.
و امـا در اسـناد بیناملللـی دیـده میشـود کـه کوشـشهای زیـادی راجـع بـه منـع خشـونت علیـه زنـان
صـورت میگیـرد .طـوری کـه در بـاال ذکـر آن رفت؛ افغانسـتان به کنوانسـیونهای منع خشـونت علیه
زن ملحـق شـده ،ولـی در افغانسـتان خشـونت علیـه زنـان ،مثـل بسـیاری از کشـورها کاهـش نیافته و
هنـوز هـم بیشتر مـردان افغانسـتان ،زنـان را جنـس دوم و یـا جـزء از ملکیت خویـش میدانند.
تحقیق حارض بیان گر شمهیی از این خشونتها در افغانستان در مقایسه با سایر کشورهامیباشد.
مـوارد کـه در اعالمیههـای جهانـی حقـوق بشر و سـایر اسـناد بیـن امللـل آمـده ،اصـول و
معیارهایـی انـد کـه فعالیتهـا و برنامـه ریزیهـای بازسـازی را در متـام مراحـل اجـرا ،هدایـت میکنـد
و راهنمای خوبـی بـرای برنامهریـزی در بخشهایـی مثـل بهداشـت ،آمـوزش ،کار ،امنیـت و ...در
راسـتای رعایـت و تطبیـق حقـوق بشر اسـت .همان طـور که ذکر شـد ،حقوق برش عامشـمول اسـت
و مخصـوص گـروه یـا افراد خاصی نیسـت و شـامل همه زن ،مـرد ،طفل ،صغیر و ...میشـود .امروز
حقـوق بشر از آن رو در جهـان مـورد توجـه واقـع شـده اسـت کـه بـا وجـود حرمت و تقدسـی کـه دارد،
همـواره نقـض شـده و هـرروز مـورد تعـرض واقـع میشـود .در طـول تاریـخ برشیـت ،حقـوق بشر بـه
کرامت انسـانی و شـأن شـخصیت برشی احرتام گذاشـته وحقوقی را برای آن به رسـمیت میشناسـد.
حقوقـی کـه در اسـناد مختلـف بیـن امللـل بـه مکـرر آمـده اسـت و بـرای اقشـار مختلـف در
گروههـای مختلـف تدویـن شـده اسـت .حقـوق ارساء ،حقـوق جنـگ ،درزمینـه هـای بهداشـت و...
امـا در ایـن میـان دو قشر زنـان و کـودکان ،بـه علـت ضعـف و ناتوانـی و محدودیتشـان ،نتوانسـتند
حقوقشـان را اسـتیفا کننـد .ایـن افـراد همـواره مـورد تعـرض دیگر اقشـار جوامع واقع شـدهاند .اسـناد
حقـوق بشر پیرامـون ایـن دوگـروه به طـور ویژه بحث کرده اسـت اعالمیـه جهانی حقوق بشر و دیگر
اسـناد از قبیـل کنوانسـیونها ،پروتکلهـا و میثاقهـای بیناملللی از حقوق کل برش حامیت کرده اسـت.
پیرامـون حقـوق زنـان و حامیـت ازآنها در اسـناد ویژهای بحث شـده اسـت .در این تحقیق ،به بررسـی
تطبیقـی قانـون منـع خشـونت علیه زنان در افغانسـتان با سـندهای ویژۀ حامیت از حقـوق زن پرداخته
شـده است.
در قانـون منـع خشـونت علیـه زنان که برای حامیت از حقوق نقض شـدۀ زنـان در دورانهای
مختلـف تاریخـی در افغانسـتان بـه تصویـب رسـیده اسـت ،بـه شـکل مسـتقیم و ویـژه بـه این مسـاله
نپرداختـه اسـت .اگـر چـه در جاهایی به طور پراکنده به این موضوع اشـاره شـده اسـت .بـه طور مثال
در مـادۀ بیسـت و هفتـم ،حـق انتخـاب همسر به زن داده شـده و در مادۀ سـی و یکـم از زنی که مورد
انـزوای اجبـاری قـرار میگیـرد ،حامیت کـرده و برای مرتکب مجـازات قانونی پیش بینی کرده اسـت.
مـوارد آزادیهـای اساسـی در قانـون منع خشـونت افغانسـتان محدودتر اسـت.
قابـل درک اسـت کـه ایـن قانـون بـه تاسـی از احـکام و مبانی اسلام نوشـته شـده اسـت و

78

79

نتیجهگیری
خشـونت علیـه زنـان پدیـدۀ مختـص بـه یک کشـور نبوده بلکـه در رستارس جهـان به شـکل روز افزون
در حـال افزایـش اسـت .افغانسـتان نیـز از جملـه کشـورهای اسـت کـه بـه اشـکال مختلـف خشـونت
علیـه زنـان بـا در نظـر داشـت جامعـۀ سـنتی و مردسـاالری در آن رایـج بـوده کـه از لحـاظ حقوقـی،
سیاسـی ،اجتامعـی ،اقتصـادی ،و فرهنگـی زنـان را متأثـر سـاخته و مانـع پیرشفـت آنـان در جامعـه
میگـردد .خشـونت علیـه زنـان در افغانسـتان بـه صـورت گستردۀ آن وجود داشـته که منونههـای بارز
در فصـل اول مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
زنـان مـورد اذیتهـای جنسـی و فزیکـی وغیـره قـرار میگرفتند .بعد از سـال  1381هجری شمسـی،
بـا روی کار آمـدن دولـت انتقالـی افغانسـتان تـا اکنـون ،از طـرف دولـت و حکومـت توجه جـدی راجع
بـه مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان نشـان داده شـده کـه میتـوان بـه قانـون منـع خشـونت علیـه زنان،
افغانسـتان مقـررۀ منـع آزار واذیـت زنـان ،و ...اشـاره کـرد .در حـدود دو دهـه اخیـر افغانسـتان کـه تـا
حـدودی نسـبت بـه زنـان توجـه مقامـات صالحـه صـورت گرفتـه ،زمینـۀ تحصیـل و آموزش بـرای زنان
محیـا گردیده اسـت.
زنـان تـا حـدودی از حـق و حقـوق خویـش در قوانیـن و کنوانسـیونهای بیناملللـی آگاه گردیدهانـد و
از طرفـی هـم کشـور افغانسـتان بـه اکثر معاهـدات بیناملللـی راجع بـه منع خشـونت علیـه زن ملحق
شـده است.
در دهـۀ اخیـر در افغانسـتان ،معمـوالً زنانـی مـورد خشـونت قـرار میگیرنـد کـه در مقابـل مـردان خانه
میایسـتند؛ دارای تحصیلات انـد ،بیـرون از خانـه کار میکننـد ،یـا اینکـه دانشآمـوزان مکاتـب و
دانشـگاهها انـد .یعنـی ایـن مدرنیتـه اسـت کـه بـا تجهیـز شـناختی زنـان بـه ارزشهـا و منابعـی چون
تحصیلات و اشـتغال ،پتانسـیل مقاومـت را در میان زنان افزایش داده اسـت .تحصیلات با افزایش
و باالبردن آگاهی زنان نسـبت به تبعیض جنسـیتی و اشـتغال از طریق دادن هویت مسـتقل به زنان،
کـه امـکان بـرون آمـدن آنهـا از زیـر چتر حامیتی پدر یـا شـوهر را فراهم میسـازد.
ویژگیهـای فرهنگـی یـی کـه افغانسـتان دارد ،از یکسـو میـراث باقـی مانـده از یـک سـنت کهـن و
دیرینـۀ مردسـاالری اسـت کـه در متـام الیههـای زندگـی تجربـه میشـود و از سـوی دیگـر بینصیب
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اسلام هـم محدودیتهـا و مرزهایـی بـرای آزادیهـای زن قائـل اسـت ،امـا ایـن مسـأله بـه ایـن معنـا
نیسـت کـه زن مثـل موجـودی اسـیر و در قیـد و بنـد اسـت .عـدم قید ایـن مـوارد در قانون مذکـور ،در
مقایسـه بـا اسـناد حقـوق بشر جـزء ضعف قانون به شمار مـیرود .موارد خشـونت علیه زنان در اسـناد
حقـوق بشر ،نسـبت بـه آنچـه کـه در قانـون منع خشـونت علیـه زنان در افغانسـتان بیان شـده اسـت،
گستردهتر اسـت .مسـئلۀ متکین زن از شـوهر که در اسلام جزء حقوق مرد محسـوب میشـود و در
صـورت عـدم متکیـن ،زن ناشـزه اسـت و دیگـر مسـتحق نفقـه منیباشـد؛ در اسـناد حقـوق بشر یک
نـوع تجـاوز جنسـی نسـبت بـه زن خوانـده شـده اسـت .عنـوان تجـاوز در ایـن مسـأله ،مـورد پذیـرش
هیـچ جامعـۀ اسلامی نیسـت .تحقیقـات و آمـار مختلـف نشـان داده اسـت کـه مسـأله متکیـن ،یکی
از پایههـای حفـظ خانـواده و زندگـی زناشـویی اسـت .آمـار طلاق هـم نشـان داده اسـت که بسـیاری
از جداییهـا ریشـه در همیـن مسـئله دارد .مـوارد خشـونت کـه در قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان در
افغانسـتان ذکـر شـده اسـت ،بـه نـکات ظریـف و قابل توجهی اشـاره دارد که در اسـناد حقـوق برش به
طـور مسـتقیم بـه آن توجـه نشـده اسـت .در مادۀ  5ایـن قانون ،موارد زیـر از موارد خشـونت علیه زنان
محسـوب میشـود .ایـن مـوارد در اسـناد حقـوق بشر نیامده اسـت.
•به رسم بد دادن.
•منع استیفای حقوق مالی وغیر مالی؛ بند  9و بند .17
•ازدواج مجدد؛ بند.21
•نفی قرابت؛ مادۀ سی و هفت.
ذکـر مـوارد فـوق در ایـن قانـون ،آن هـم در جامعـۀ سـنتگرا و متعصـب افغانسـتان ،رضوری بـوده
اسـت .در کل میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان افغانسـتان ،بـا در
نظرداشـت اسـنادهای بیناملللی ،راجع به منع خشـونت علیه زنان در نظر گرفته شـده اسـت .و بیشتر
مـواردی کـه افغانسـتان بـه اسـنادهای بیناملللـی ملحـق گردیـده اسـت در ایـن قانون گنجانیده شـده
است.
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انتقال حبواسن و شنااسیی احکام زجایی خارجی   

                                                رد

محمد مهدی باتور

حقوق افغانستان

چکیده
انتقــال محبوســان و محکومــان بــه حبــس از کشــوری بــه کشــور دیگــر ،یکــی از ابتــکارات حقوقدانــان و
از مباحــث جدیــد و معــارص حقــوق جــزای بیناملللــی بــه شــار میآیــد کــه بــا ایجــاد ایــن نــوع همکاریهــا
در ســطح بینامللــل ،کشــورها از حاکمیــت مطلــق در درون رسزمیــن اغــاض کــرد ه انــد و قوانیــن جزایــی
دیگــر دولتهــا را بــه رســمیت شــناختهاند .قبــل از ایــن نــوع همکاریهــا و مســاعدتهای حقوقــی،
قوانیــن جزایــی درون مــرزی بــود .یــا بــه عبارتــی؛ فقــط قوانیــن جزایــی در محــدودۀ قلمــرو رسزمیــن قابــل
اعــال قــرار میگرفــت .بــا شــناخت و رســمیت دادن ایــن نهــاد ،انتقــال محبوســان و شناســایی احــکام
جزایــی خارجــی در داخــل کشــور ،بیشــر حکومتهــا در ســطح جهــان جنبــۀ حامیــت و ترحــم نســبت بــه
اتبــاع محبــوس کــه در دیگــر کشــورها محکــوم بــه حبــس شــدهاند و در آنجــا در زنــدان بــه رس میبرنــد،
نشــان دادهانــد .افــزون بــرآن ،نظامهــای حقوقــی امــروزه تــاش دارنــد کــه بــه طــرف حقــوق جــزای
واحــد جهانــی در حرکــت باشــند.
واژگان کلیدی:
انتقال محبوسان ،حاکمیت ،حقوق جزا ،قلمرو ،رسزمین و حبس تنفیذی
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تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مقدمه
هــر کشــوری براســاس قوانیــن داخلــی و حقــوق بینامللــل عمومــی ،دارای حاکمیــت بــوده و در قلمــرو
سیاســی خویــش حکمروایــی میکنــد و هرگــز بــه دولتهــای دیگــر ایــن اجــازه را نخواهــد داد تــا
عملکردهــای آنــان حاکمیــت کشــور را خدش ـهدار بســازد؛ هامنگونــه کــه خــود ایــن کشــور منیتوانــد
خــارج از رسزمینــش اعــال حاکمیــت کنــد.
یکــی از ابــزار حاکمیــت ،اعــال قوانیــن در در یــک رسزمیــن اســت .حکومــت بــا توجــه بــه
اســتقالل و اصــل حاکمیــت ،هرگــز بــه محاکــم (کــه زیــر مجموعــه قــوۀ قضایــی میباشــد) اجــازه
نخواهــد داد کــه قوانیــن کشــورهای بیگانــه را مخصوصـاً در مــورد قوانیــن جزایــی در قلمــرو دولــت پیــاده
و مــورد اجــرا قــرار دهنــد .بــه عبــارت دیگــر رســیدگی ،صــدور حکــم و اعــال مجــازات بــاالی مجــرم از
وســیلههای حاکمیــت در قلمــرو سیاســی بــه شــار میآیــد.
امــروزه بــا رشــد تکنالــوژی ،سیاســی و اقتصــادی ،افــراد جهــان میتواننــد بــه راحتــی از
کشــوری بــه کشــور دیگــر چــه از راه قانونــی و یــا غیــر قانونــی ســفر کننــد کــه ایــن امــر بــرای مجرمــان
هــم صــادق بــوده و بعــد از ارتــکاب جــرم از کشــور محــل واقــع بــه دیگــر کشــورهای همســایه فــرار
میکننــد تــا از ایــن طریــق دور از دســرس دســتگاه قضایــی بــوده باشــند.
هامنگونــه کــه افــراد بــر طبــق موازیــن حقــوق میتواننــد بــه هــر جــای کــه خواســته
باشــند ،ســفر کننــد و اقامتــگاه خویــش را انتخــاب مناینــد؛ ایــن مــورد دربــارۀ محبوســان و زندانیــان ،در
بنــد هــم صــادق بــوده و آنهــا هامننــد اشــخاص آزاد حــق دارنــد کــه دوران محکومیــت را در کشــوری کــه
تبعــۀ آن انــد ،ســپری کننــد .زیــرا مجــازات حبــس فقــط ســبب ســلب آزادی محبــوس میشــود و شــخص
زندانــی میتوانــد از دیگــر حقــوق مســتفید گــردد .شــخصی کــه مرتکــب جرمــی در دیگــر کشــور میشــود
و مطابــق بــه قوانیــن داخلــی آن کشــور محکــوم بــه حبــس تنفیــذی میگــردد؛ براســاس حقــوق جــزا بایــد
مــدت حبــس محکــوم شــده را در محبــس ســپری کنــد.
البتــه بــا پیرشفــت و انکشــاف علــوم ،حقــوق جــزا هــم مدرنتــر شــده و تحوالتــی اعــم از
قوانیــن جزایــی ،داخلــی و حقــوق جــزای بینامللــل بــه وجــود آمــده اســت .دیــدگاه حقوقدانــان نســبت
بــه مجرمــان و محبوســان متفاوتتــر از گذشــته شــده اســت .بــا ایــن دیــد و البتــه دخالتهــای حقــوق
بــری در قوانیــن داخلــی کشــورها ،محبوســان میتواننــد کــه مــدت باقــی مانــدۀ از محکومیــت جــزای
حبــس را ،در داخــل رسزمینــش ســپری منایــد؛ زیــرا از محبــوس دچــار مجــازات مضاعف منیشــود(جزای
زنــدان و آســیبهای روحــی و روانــی دور از خانــواده) و اجتــاع از هــدف اجــرای مجــازات کــه اصــاح
وتربیــت مجــدد مجــرم اســت ،دور نخواهــد مانــد.
امــروزه بــا ایجــاد رضورت و تحولــی کــه در دیدگاههــای حقوقدانــان بــه وجــود آمــده اســت،
دولتهــا در مــواردی بــه حاکمیــت خــود لطمــه و آســیب وارد کــرده ،قوانیــن و احــکام محاکــم خارجــی
را اعــم از مدنــی و جزایــی پذیرفتهانــد تــا از ایــن طریــق توانســته باشــند کــه عدالــت را بــه بهرتیــن وجــه
تأمیــن مناینــد .زیــرا اگــر مراحــل رســیدگی قضایــی محاکــم کشــورها را نادیــده بگیرنــد و یــا اینکــه اصـاً
قبــول نداشــته باشــند ،منجــر بــه نقــض عدالــت شــده و باعــث میگــردد کــه مجــرم بــدون مجــازات
باقــی مبانــد .بدیــن ملحــوظ کشــورها دســت بــه چنیــن همکاریهایــی در ســطح بینامللــل زدهانــد تــا حــد
امــکان بــا همــکاری قضایــی در بیــن دولتهــا ســبب ایجــاد عدالــت و اجــرای حقــوق شــوند .در حقیقــت
ایــن تحــول و نواندیشــی همکاریهــا و معاضــدت قضایــی بیناملللــی ،نقــاط ضعــف حقــوق جــزا را کــه

انتقال محبوسان(از کشور صادر کنندۀ حکم به کشور مجریحکم)
بــرای ایــن کــه ایــن نــوع همــکاری بیناملللی(انتقــال محبوســان) در حقــوق جــزای بیناملللــی در
بیــن کشــورها بــه اجــراء گذاشــته شــود ،نیازمنــد یکــری رشایــط چــه از نظــر شــکلی و از نظــر ماهــوی
میباشــد .وقتــی کــه ایــن رشایــط محقــق باشــد ،نهــاد انتقــال محکومــان بــه حبــس بیــن کشــورها بــه
اجــراء درخواهــد آمــد.
این رشایط به قرار ذیل میباشد:
الف) رشایط ماهوی انتقال محکومان به حبس
 -1جرمانگاری مضاعف
اولیــن رشطــی کــه از نظــر ماهــوی بیــن دو کشــور (کشــور صــادر کننــدۀحکــم و کشــور مجریحکــم)
در مــورد انتقــال محبوســان الزم اســت ،بایــد عمــل ارتکابــی توســط مجــرم کــه بــه آن محکــوم شــده
اســت ،در هــر دو کشــور بــه عنــوان جــرم شــناخته شــده باشــد .افــزون بــرآن ،در قوانیــن جزایــی هــر دو
کشــور جــزای حبــس تنفیــذی (ســلب آزادی) ،برایــش تعییــن شــده باشــد .گرچنــد ممکــن اســت کــه
وصــف جرمــی متفــاوت بیــن قوانیــن جزایــی کشــورها در نظــر گرفتــه شــده باشــد .مثـاً در قانــون جــزای
افغانســتان بــه عنــوان کشــور صــادر کننــدۀحکــم ،عمــل ارتکابــی بــه عنــوان وصــف جرمــی فریبــکار و
در قانــون جــزای ایــران کــه در مقــام کشــور اجــرا کننــدۀ حکــم میباشــد ،همیــن عمــل را قانونگــذار
ایرانــی وصــف جرمــی کالهبــرداری دانســته اســت .ایــن اختــاف در وصــف جرمــی صدمــه بــه ایــن
رشط ذکــر شــده منیرســاند؛ زیــرا هــر دو قانــون جــزای کشــورها عمــل را جرمانــگاری کردهانــد ولــی در
وصــف جرمــی اتفــاق نظــر ندارنــد .همیــن کــه فعــل و یــا تــرک فعــل ارتکابــی توســط مجــرم و محبــوس را
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مختــص بــه رسزمینــی بــودن اســت ،مرفــوع ســاخته اســت.
انتقــال محبوســان و شناســایی احــکام جزایــی خارجــی ،یکــی از ایــن نــوع همکاریهــا در
حقــوق جــزای بیناملللــی در بیــن کشــورهای جهــان اســت کــه ،دولتهــا بــا چشمپوشــی از اصــل
حاکم ّیــت آن را بــه رســمیت شــناختهاند تــا محبوســی کــه بیــرون از مرزهــای کشــورش مرتکــب جــرم شــده
و محکــوم بــه حبــس گردیــده ،از ایــن طریــق بــا اعتبــار و اجــرای احــکام جزایــی خارجــی نســبت بــه ایــن
محبــوس ،آن را بــه کشــورش منتقــل و حکــم محکمــۀ صــادر کننــده را بــاالی وی تطبیــق مناینــد .یــا بــه
عبــارت ســادهتر؛ دســتگیری ،تعقیــب ،تحقیــق و صــدور حکــم از کشــور بیگانــه و خارجــی ،امــا اجــرای
حکــم و محبــس از کشــور محبــوس صــورت خواهــد گرفــت.
اینکــه کشــور ،از تبعــۀ خــود ولــو مجــرم و یــا محبــوس حامیــت و پشــتیبانی میکنــد از اهمیــت
باالیــی در ســطح بینامللــل و حقوقبــر برخوردارســت؛ زیــرا کشــورها براســاس قوانیــن داخلــی و
بیناملللــی ملــزم بــه حامیــت از حقــوق اتباعشــان در درون و بیــرون از مرزهــا شــدهاند .تــا هیــچ شــخصی
حقیقــی در رسارس جهــان حقهایــش مــورد تجــاوز قــرار نگرفتــه و یــک حامــی قدرتمنــد بــه نــام دولــت،
در کنــار خــود داشــته باشــد.
ایــن تحقیــق ،انتقــال محبوســان و شناســایی احــکام خارجــی در حقــوق افغانســتان را مــورد
بحــث و بررســی قــرار داده و بدنبــال ایــن اســت کــه ،در قوانیــن افغانســتان قانونگــذار احــکام جزایــی
محاکــم خارجــی را نســبت بــه محبوســان منتقــل شــده ،چگونــه بــه رســمیت شــناخته و پروسـهی انتقــال
در کشــور عزیزمــان بــه چــه منــوال صــورت میگیــرد.
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بــه عنــوان جــرم در قوانیــن جزایــی کشــورها پذیرفتهانــد ،بــرای انتقــال محبوســان کافــی اســت.در ایــن
مــورد قانــون اســرداد متهــان ،محکومــان و همــکاری عدلــی افغانســتان رشط فــوق را در مــورد انتقــال
محکومــان بــه حبــس ،لحــاظ دانســته و در مــواد ایــن قانــون گنجانیــده اســت کــه در ذیــل بــه چنــد مــورد
از ایــن مادههــا اشــاره میگــردد:
فقــرۀ دوم مــادۀ یازدهــم «:ارتــکاب عمــل مطابــق قانــون دولــت افغانســتان و دولــت خارجــی،
جــرم شــمرده شــده و مجــازات آن در قوانیــن هــر دو دولــت بیشــر از یــک ســال حبــس باشــد ».افــزون
بــر ایــن مــادۀ قانونگــذار در مــادۀ بیســت و پنجــم در قســمت رد الزامــی اســرداد در فقــرۀ چهــارم ،بازهــم
جرمانــگاری مضاعــف را اشــاره کــرده و چنیــن مقــرر منــوده اســت «:در صورتــی کــه فعــل در خــارج از
قلمــرو دولــت افغانســتان و دولــت خارجــی درخواس ـتکننده ارتــکاب یافتــه و در قانــون افغانســتان جــرم
پنداشــته نشــده باشــد اســرداد صــورت منیگیــرد».
بــا تفســیر موســع میتــوان از مفــاد مــادۀ هجدهــم قانــون جــزای افغانســتان مصــوب ســال
( ،)1355جرمانــگاری مضاعــف را برداشــت منــود« :هــر افغــان کــه در خــارج افغانســتان مرتکــب عملــی
گــردد کــه بــه موجــب احــکام ایــن قانــون جــرم شــمرده شــود ،در صــورت مراجعــت بــه افغانســتان طبــق
احــکام ایــن قانــون مجــازات میشــود .مــروط بــر ایــن کــه فعــل مذکــور بــه موجــب قانــون کشــور
محــل ارتــکاب قابــل مجــازات باشــد».
«کشــوری کــه حکــم محکومیــت را اجــراء میکنــد ،بایــد عمــل منجــر بــه محکومیــت را در
قوانیــن خــود جــرم شــناخته باشــد؛ زیــرا از کشــوری کــه عملــی را مبــاح میدانــد ،منیتــوان انتظــار
همــکاری در بــه جــزا رســاندن مرتکــب آن را داشــت .بنابرایــن رشط مجرمیــت مضاعــف یــا متقابــل بایــد
1
رعایــت گــردد».
 -2قطعیت حکم
رشط دوم از نظــر رشایــط ماهــوی انتقــال محبوســان ،قطعــی بــودن حکــم محکمــه بــاالی فــرد محبــوس
اســت .تــا زمانــی کــه براســاس محکمــۀ باصالحیــت شــخص مجــرم شــناخته نشــده باشــد و حکــم
مجــازات حبــس تنفیــذی بــر وی اصــدار نیافتــه باشــد ،محبــوس منیتوانــد از ایــن نــوع همکاریهــای
بیناملللــی مســتفید شــود .یــا بــه عبــارت دیگــر ایــن نهــاد انتقــال محبوســان بــرای متهامنــی کــه در
توقیــف بــه رس میبرنــد ،مــورد اســتفاده نبــوده و رصف اشــخاص را در بــر میگیــرد کــه بــه عنــوان مجــرم
و محبــوس شــناخته شــده باشــند .گرچنــد بــرای اســرداد مجرمیــن کــه نــوع دیگــری از همکاریهــای
بیناملللــی بــه شــار میآیــد ،متهمیــن هــم میتواننــد بــا اســتفاده از نهــاد اســرداد ،از کشــوری بــه
کشــور دیگــر مســرد شــوند؛ زیــرا برخــاف اصطــاح (اســرداد مجرمیــن) ذکــر شــده تنهــا بــرای مجرمــان
نبــوده و کشــورها بــرای متهــان هــم اســتفاده میمناینــد .در حالــی کــه نهــاد انتقــال محکومــان بــه
حبــس ،رصف ـاً بــرای محبوســان مــورد پذیــرش کشــورها قــرار گرفتــه شــده اســت.
«هــدف از انتقــال محکومعلیــه بــه کشــور اجــرا کننــده ،اجــرای مجــازات مقــرر در حکــم
اســت و بدیــن لحــاظ ،رضوری اســت کــه حکــم مذکــور رشایــط الزم بــرای اجــراء را داشــته باشــد .بنابــر
ایــن حکــم صــادر شــده بایــد حکــم قطعــی الزم االجــراء باشــد؛ یعنــی حکمــی کــه طــرق عــادی اعــراض
و شــکایت از آن پیمــوده شــده و راهــی بــرای نقــض حکــم از ایــن طــرق باقــی منانــده باشــد .قطعیــت یــا
 -1خالقی ،دکرت علی ،مقاله انتقال محکومان؛ تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران ،ص .19
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عــدم قطعیــت حکــم نیــز بــر طبــق قوانیــن حاکــم در محــل صــدور حکــم ســنجیده میشــود نــه براســاس
1
قوانیــن محــل اجــرای حکــم».
 -3باقی ماندن حداقل شش ماه از جزای حبس
از آنجایــی کــه ایــن نــوع همکاریهــای بیناملللــی مصــارف گــزاف و قایــل بــه ترشیفاتــی در کشــورهای
صــادر کننــدۀ حکــم و کشــور مجــری حکــم اســت  ،بنابــر ایــن محبــوس مــورد انتقــال از کشــوری بــه کشــور
دیگــر بایــد حداقــل مــدت شــش مــاه از حبــس وی باقــی مانــده باشــد .وگرنــه انتقــال زندانــی کمــر از
میعــاد ذکــر شــده در مجــازات ســلبآزادی ،ممکنپذیــر نخواهــد بــود .کشــورها معمــوالً رشط حداقــل
شــش مــاه از مجــازات حبــس را در موافقتنامههــای خــود در نظــر میگیرنــد.
 -4محبوس از اتباع کشور اجراء کنندۀحکم باشد
«مناســبترین کشــوری کــه میتوانــد محــل اجــرای مجــازات حبــس باشــد ،کشــوری اســت کــه
محکومعلیــه تابعیــت آن را دارد .اصــوالً انتقــال تنهــا در روابــط بیــن کشــورهای صــادر کننــدۀ حکــم و
2
کشــور متبــوع محکومعلیــه میتوانــد صــورت بگیــرد».
بنابــر ایــن انتقــال محبوســان از کشــورهای دیگــر در صورتــی امکانپذیــر خواهــد بــود کــه
زندانــی در بنــد ،در کشــور خارجــی تابعیــت افغانســتان را داشــته باشــد .گرچنــد موافقتنامــۀ منونــۀ
ســازمان ملــل متحــد در مــورد انتقــال محبوســان بــه کشــور محــل اقامــت محکومعلیــه هــم صالحیــت
ایــن نــوع همــکاری بیناملللــی را اعطــاء کــرده اســت .محبــوس میتوانــد افــزون بــر کشــوری کــه تابعیــت
آن را داراســت ،بــه کشــور محــل اقامــت خــود نیــز منتقــل گــردد .کشــور محــل اقامــت محکومعلیــه
براســاس ایــن موافقتنامــه ،هامننــد کشــور متبــوع محبــوس ،میتوانــد از ایــن مضاعــدت قضایــی
بیناملللــی مســتفید گــردد.
البتــه ایــن خــود یــک نــوع امتیــاز ویــژه بــرای محبــوس بــه شــار میآیــد؛ زیــرا محبــوس
براســاس درخواســت و رضایــت کتبــی خویــش ،تــن بــه منتقــل شــدنش از کشــور صــادر کننــدۀ حکــم بــه
کشــور اجــراء کننــدۀحکــم میدهــد و بــا ایــن امتیــاز و صالحیــت برتــر میتوانــد بــه کشــور متبــوع و یــا
کشــور محــل اقامــت خــود منتقــل یابــد .امــا ایــن نهــاد انتقــال محبوســان ،بیشــر براســاس معاهــدات
بیــن کشــورها ایجــاد میگــردد و کمــر پیــش خواهــد آمــد کــه هــر دو کشــور (کشــور متبــوع و کشــور
محــل اقامــت) متقاضــی یــک زندانــی در کشــور صــادر کننــدۀحکــم شــوند.
قانونگــذار افغانســتان از ایــن مــورد واقــف بــوده و در مــادۀ هشــتم قانــون اســرداد بــه آن
اشــاره کــرده اســت« :ســپردن تبعــۀ دولــت خارجــی بــه دولــت ثالــث براســاس موافقتنامــۀ کــه بیــن
افغانســتان و دولــت متبــوع وی عقــد گردیــده اســت ،صــورت میگیــرد».
بنابــر ایــن براســاس مــادۀ فــوق میتــوان تبعــۀ کشــوری را بــه کشــور ثالــث تســلیم کــرد .امــا
رشطــی کــه قانونگــذار مقــرر منــوده ایــن اســت کــه بایــد موافقتنامــۀ مبنــی بــر رضایــت کشــور متبــوع
وی در اختیــار دولــت افغانســتان باشــد و گرنــه بــدون موافقتنامــه هرگــز منیتــوان مســتقیامً تبع ـهی
کشــوری را بــه کشــور دیگــر تســلیم منــود.
هــان طــوری کــه بیــان گردیــد ،موضــوع محبــوس تبعــه و یــا مقیــم یــک کشــور ،بســتگی
بــه موافقتنامههــای بیــن کشــورها بــرای از ایــن قبیــل همکارهــای بیناملللــی دارد .پیشنویــس
 -1خالقی ،هامن ،ص .20
 -2خالقی ،هامن ،ص .20
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موافقتنامــه میــان دولــت افغانســتان و دولــت هندوســتان(راجع بــه انتقــال محکومــان بــه حبــس) ،در
مــادۀ ســوم تحــت عنــوان «رشایــط انتقــال» مقــرر منــوده اســت «:شــخص تبعــۀ کشــور دریافــت کننــده
باشــد».
بنابرایــن در انتقــال محکومــان بــه حبــس بیــن افغانســتان و هندوســتان منیتــوان کــه بــه غیــر
از تبعــۀ کشــور ،درخواســت منتقــل شــدن دیگــر محبــوس را کــه اقامــت در ایــن دو کشــور را دارد ،مدنظــر
گرفــت .همینگونــه موافقتنامــه بیــن دولــت افغانســتان و دولــت ایــران ،موضــوع تابعیــت در کشــور
مجریحکــم را در مــاد ،ســوم خویــش مــورد توجــه قــرار داده اســت.
 -5درخواست و موافقت کتبی محبوس
آخریــن رشط از رشایــط ماهــوی نهــاد انتقــال محبوســان ،درخواســت و ورقــۀ عــرض محبــوس
مبنــی بــر انتقــال خویــش از کشــور صــادر کننــدۀ حکــم بــه کشــور متبــوعاش اســت؛ زیــرا تــا زمانــی
کــه محبــوس بــه انتقــال خویــش رضایــت و موافقــت نداشــته باشــد ،دولتهــا منیتواننــد کــه شــخص
محکومعلیــه را بــه کشــورش و یــا کشــور محــل اقامتــش منتقــل مناینــد .بــه دلیــل ایــن کــه ایــن نهــاد
بیشــر بــرای حامیــت و دیــد حقــوق بــری نســبت بــه زندانیــان در زنــدان ،در بیــرون از قلمــرو سیاســی
کشــور اســت .یــا بــه عبــارت دیگــر ،ایــن انتقــال محبوســان در بیــن کشــورها بــرای عــدم مجــازات
مضاعــف از نظــر روحــی و روانــی ،بــر شــخص محبــوس بــه وجــود آمــده اســت .و گرنــه ایــن انتقــال خــود
بســیار پرهزینــه و جنجالبرانگیــز اســت .از آنجــا کــه انتقــال در جهــت منافــع محکومعلیــه و یــا هــدف
تســهیل ورود مجــدد او بــه جامعــه صــورت میگیــرد ،نظــر وی در مــورد انتقــال حایــز اهمیــت اســت و
بایــد موافقــت خــود را بــا ایــن اقــدام اعــام منــوده باشــد .حتــا چنانچــه محکومعلیــه بــه دلیــل ســن
یــا وضعیــت جســانی یــا روانــی خــود قــادر بــه اعــام رضایــت خویــش نباشــد ،جلــب موافقــت مناینــدۀ
قانونــی او بــرای انتقــال رضوری اســت.
«در هــر حــال ،رضایــت محکومعلیــه عنــری اساســی اســت ،و حتــی از دولتهــای ذیربــط
در انتقــال خواســته شــده کــه ســامت ارادۀ او بــرای اعــام رضایــت را بررســی و آثــار و عواقــب موافقــت
خــود بــا انتقــال از جملــه امــکان تعقیــب جزایــی در کشــور اجــراء کننــده را بــه دلیــل ارتــکاب ســایر
1
جرایــم ،بــه او اعــام منایــد».
بنابــر ایــن تــا درخواســت و تقاضــای محبــوس بــرای انتقــال بــه کشــورش موجــود نباشــد ،هرگــز
وی را منتقــل نخواهنــد داد .مــادۀ دهــم قانــون اســرداد ،محتــوای درخواســت اســرداد و ضامیــم آن
را مطــرح کــرده اســت؛ افــزون بــر اجتــاع رشایــط ماهــوی ،انتقــال محبوســان از کشــور صــادر کننــدۀ
حکــم بــه کشــور مجریحکــم نیازمنــد رشایــط شــکلی نیــز میباشــد کــه در زیــر آن را مــورد بحــث قــرار
میدهیــم.
ب) رشایط شکلی انتقال محکومان به حبس
بعــد از ایــن کــه رشایــط ماهــوی انتقــال محبوســان فراهــم گردیــد ،ایــن رشایــط بایــد از ســوی کشــور
متقاضــی بــرای انتقــال محبوســان بــه کشــور دیگــر تقدیــم گــردد .تــا بعــد از بررســی و ایجــاد تفاهمنامــه
از ســوی کشــورها ،همــکاری بیناملللــی و مســاعدت قضایــی صــورت گیــرد .معمــوالً انتقــال محکومــان
بــه حبــس ،توســط ارائــه درخواســت مبنــی بــر انتقــال محبوســان ،توســط وزارت عدلیــه کشــورها صــورت
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میگیــرد کــه ایــن امــر در کنوانســیون شــورای اروپــا تســجیل یافتــه اســت .در ایــن کنوانســیون تنهــا در
ایــن نــوع همکاریهــای بیناملللــی ،وزارت عدلیــه را ذیصــاح دانســته و مقــرر منــوده اســت کــه نیــازی
بــه ایــن نیســت تــا از طریــق وزارت امــور خارجــۀ کشــورها بــرای انتقــال محبوســان اقــدام کننــد ،فقــط
بــا توافــق دو وزارتخانــۀ عدلیــه بیــن دو کشــور بــرای ایجــاد موافقتنامــه مبنــی بــر انتقــال محبوســان
اکتفــا کــرده اســت .امــا رونــد و ترشیفــات کشــورها متفاوتتــر از پیشبینــی کنوانســیون شــورای اروپــا
میباشــد ؛ زیــرا ایــن کنوانســیون بــه نظــر میرســد ،بیشــر خواســته کشــورها بــه طــرف فدرالــی شــدن
حرکــت کننــد ،و یــا ایــن کــه پــا را فراتــر نهــاده و بــه منظــور ایجــاد حقــوق جــزای واحــد در بیــن متــام
کشــورها (کــه راهــی بســیار طوالنــی بــرای ایــن کار نیــاز اســت) بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت.
«اصــوالً انتقــال محکومــان مســتلزم توافــق دو دولــت طــرف قــرارداد در هــر مــورد خــاص اســت و وجــود
موافقتنامــۀ انتقــال ،آنهــا را ملــزم بــه قبــول انتقــال در همــه رشایــط منیســازد .بنابــر ایــن ممکــن
اســت دولــت صــادر کننــدۀحکــم بــه دلیــل بیــم احتاملــی برخــورداری محکومعلیــه از مســاعدتهای
غیــر قابــل توجیــه در کشــور خــود ،از انتقــال وی خــوداری منایــد و یــا دولــت اجــراء کننــدۀحکــم بــه دلیــل
مالحظــات مربــوط بــه نحــوۀ ادارۀ زنــدان و طبقــه بنــدی محکومــان متایلــی بــه ایــن انتقــال نداشــته
1
باشــد».
افغانســتان بــرای ایــن نــوع مضاعــدت قضایــی بیناملللــی ،وزارت امــور خارجــه را دخیــل
کــرده ولــی بایــد خاطــر نشــان شــد کــه ایــن دخالــت رصف بــه خاطــر ایجــاد رابطــه بیــن کشورهاســت و
منحیــث یــک پــل ارتباطــی وزارت عدلیــه ،لــوی څارنوالــی و ســره محکمــه بــا کشــورها مــورد موافقــت
اســت .یــا بــه عبــارت دیگـ ُر وزارت امــور خارجــه فقــط بــه شــکلیات و ترشیفــات موضــوع داخــل میشــود
و دیگــر کاری بــه ماهیــت ایــن نــوع همــکاری بیناملللــی نــدارد .بــرای انتقــال محبوســان از دولــت
افغانســتان بــه دولــت خارجــی ،عــاوه بــر دخیــل بــودن وزارت عدلیــه ،ســره محکمــه ،وزارت امورداخلــه،
لــوی څارنوالــی و وزارت امورخارجــه ،فرمــان رییسجمهــور در ایــن زمینــه الزامــی اســت .تــا زمانــی کــه
رییسجمهــور فرمــان انتقــال صــادر نکنــد ،ایــن ارگانهــا صالحیــت انتقــال محکومــان بــه حبــس را در
دیگــر کشــور نخواهنــد داشــت.
«درخواســت کتبــی انتقــال ممکــن اســت توســط هریــک از طرفیــن بــه طــرف دیگــر ارایــه
گــردد ،و محدودیتــی از نظــر لــزوم تقاضــای یکــی از آنهــا بــر دیگــری وجــود نــدارد .بــه ضمیمــۀ ایــن
درخواســت بایــد مــدارک الزم جهــت اثبــات رشایــط ماهــوی انتقــال محکــوم علیــه کــه پیشــر بــه آنهــا
2
اشــاره شــد ،نیــز ارســال گــردد».
«انتقــال یــک زندانــی از کشــوری بــه کشــور دیگــر بــه ویــژه اگــر وی عضــو باندهــای تبهکارانــۀ
ســازمان یافتــه باشــد یــا ایــن کــه ایــن کشــورها مــرز مشــرک بــا یکدیگــر نداشــته باشــند ،همــواره اقدامی
پرمخاطــره اســت و مراقبتــی دو چنــدان را میطلبــد .همیــن امــر ســبب تخصیــص نیــرو و امکانــات
بیشــر بــرای بــاال بــردن رضیــب امنیــت انتقــال و در نتیجــه موجــب افزایــش هزینههــای انتقــال نســبت
بــه اعــزام ســادۀ یــک متهــم از بازداشــتگاه بــه دادگاه در داخــل یــک کشــور میگــردد .پرداخــت ایــن
هزینههــا اصــوالً برعهــدۀ کشــور اجراءکننــدۀ حکــم اســت .بــا اینحــال ،موافقتنامــۀ منونــۀ ســازمان
ملــل ،امــکان توافــق طرفیــن بــر خــاف ایــن اصــل را پیشبینــی منــوده اســت و کنوانســیون شــورای
 -1خالقی ،هامن ،ص .22
 -2هامن.
 -3هامن.

88

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

اروپــا رصیحـاً کشــور صــادر کننــدۀ حکــم را مســؤول پرداخــت هزینــه هــای صــورت گرفتــه در خــاک خــود
3
میدانــد».
در کشــور افغانســتان براســاس موافقتنامــۀ انتقــال محبوســان بــا فدراســیون روســیه در مــادۀ
چهاردهــم بــه مصــارف و اعتبــارات مالــی ایــن گونــه توافــق صــورت گرفتــه اســت« :مصــارف انتقــال
محکومــان تــا زمــان تســلیمدهی بــه دوش طرفــی میباشــد کــه آن را عملــی میمنایــد ،امــا مصــارف
پــس از تســلیمدهی مــن جملــه مصــارف عبــور ترانزیتــی را دولــت مجریحکــم میپــردازد ».مــادۀ
یازدهــم موافقتنامــۀ انتقــال محبوســان بیــن دولــت افغانســتان و دولــت ایــران ،اعتبــارات و مصــارف
مالــی را بــدوش کشــور مجریحکــم دانســته اســت .امــا در پیشنویــس موافتنامــۀ انتقــال محکومــان بــه
حبــس بیــن دولــت افغانســتان و دولــت هنــد ،در مــادۀ پانزدهــم ،افــزون بــر ایــن کــه هزینههــای مالــی را
بــدوش کشــور اجــراء کننــدۀ مقــرر کــرده ،مــورد دیگــری را اضافــه منــوده اســت کــه طبــق ایــن مــاده قــرار
ذیــل است«:کشــور تسلیمشــونده بایــد هــر نــوع مصــارف مربــوط بــه تعمیــل ایــن موافقتنامــه را بــه
جــزء از مصارفــی کــه در قلمــرو کشــور انتقــال دهنــده صــورت گرفتــه ،متقبــل گــردد .کشــور تسلیمشــونده
میتوانــد مجمــوع و یــا بخشــی از مصــارف انتقــال را از شــخص محکــوم و یــا منبــع دیگــری دوبــاره
بدســت آورد ».مــادۀ فــوق بــه نظــر میرســد کــه خــاف فلســفۀ ایــن نــوع همکاریهــای بیناملللــی
باشــد؛ زیــرا نهــاد انتقــال محبوســان بیــن کشــورها ،بیشــر بــه خاطــر حامیــت از شــخص زندانــی و عــدم
مجــازات مضاعــف اســت .اگــر ایــن مصارفــات مالــی کــه صــورت گرفتــه بــه نحــوۀ دوبــاره از محکومعلیــه
اخــذ گــردد ،ایــن خــود یــک نــوع مجــازات بــرای وی ،خانــواده و حتــی اقاربــش خواهــد بــود .خــوب اســت
کــه در ایــن مــاده قســمت اخیــر حــذف گــردد ،در غیــر ایــن صــورت حداقــل کاری کــه ایــن کشــورها
میتوانــد انجــام دهنــد ،قبــل از ایــن کــه رضایــت بــه صــورت کتبــی از محبــوس گرفتــه شــود ،ایــن
موضــوع را بــا وی در میــان بگذارنــد .زیــرا وی را بعــد از انتقــال در عمــل انجــام شــده قــرار ندهنــد کــه
ایــن خــود جفــای بــه حــق شــخص محکومعلیــه خواهــد بــود .بنابــر موافقتنامــه هــای کــه در ایــن
زمینــه بیــن دولــت افغانســتان و دیگــر کشــورها صــورت گرفتــه اســت ،اعتبــارات مالــی هــان طــوری کــه
در کنوانســیون شــورای اروپــا پیشبینــی گردیــده بــود ،بــدوش کشــور مجریحکــم اســت .تــا بــه حــال
محبوســان کــه از قلمــرو کشــور ایــران وارد افغانســتان شــدهاند ،در محبــس هــرات بــه رس میبرنــد و
هامننــد محبوســان کــه در داخــل کشــور محکــوم بــه حبــس شــدهاند ،متــام مصــارف از قبیــل :اعاشــه،
صحیــه ،البســه و 1...مدیریــت محبــس والیــت هــرات مکلــف بــه پرداخــت آن میباشــد .همیــن طــور
مدیریــت محبــس کنــدز ،محبوســان را کــه از کشــور تاجکســتان بــه داخــل کشــور منتقــل میشــوند،
تحــت پوشــش قــرار داده و مصــارف و هزینههــای مالــی آنهــا را پرداخــت میکنــد.
آثار انتقال محبوسان
انتقــال محکومــان بــه حبــس ،کــه از جملــه همکاریهــای قضایــی در بیــن کشــورها بــه شــار میآیــد،
خالــی از اثــر نبــوده و بــا انتقــال محبوســان از کشــور صــادر کننــدۀ حکــم بــه کشــور اجــراء کننــدۀحکــم،
بــرای هــر دو کشــور آثــار و پیامدهــای را بــه دنبــال خواهــد داشــت .در ایــن بخــش ایــن اثرهــا را در هــر
دو کشــور بــه طــور جداگانــه مــورد بحــث و بررســی قــرار داده شــده اســت.
 -1هر محبوس در یک شبانه روز مبلغ  85افغانی برای سه وقت غذا طبق نورم تعین شده ریاست محابس وتوقیف خانه ها مرصف دارد.
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الف) آثار انتقال محبوسان در کشور صادر کننده حکم
هنگامــی کــه پروســۀ انتقــال محبوســان بیــن کشــورها ایجــاد میگــردد ،بــا انتقــال محکومــان
بــه حبــس ،پیامدهــای در کشــور صــادر کننــدۀ حکــم رومنــا میگــردد .زیــرا ایــن کشــور وارد ماهیــت
قضیــه شــده و حکــم جــزای حبــس بــرای محبــوس مــورد نظــر ،بــه صــورت قطعــی صــادر کــرده اســت .در
اینحــال ،ســؤال ایــن جاســت کــه ایــن حکــم بعــد از انتقــال محکومعلیــه بــه کشــورش ،چــه اثــری را
بــه دنبــال دارد؟
«انتقــال محکومعلیــه بــه کشــور مجریحکــم ،در کشــور صــادر کننــد ۀ حکــم آثــاری را درپــی
خواهــد داشــت .نخســت آن کــه از زمــان تحویــل گرفــن وی توســط دولــت اجــرا کننــده حکــم ،اجــرای
حکــم در کشــور صــادر کننــدۀ آن ،بــه حالــت تعلیــق در مــی آیــد .ایــن تعلیــق مؤقتــی اســت و زمانــی
قطعــی مــی شــود کــه اجــرای حکــم در کشــور اجــرا کننــده بــه پایــان برســد 1».بــه ســخن دیگــر ،حکــم
صــادر شــده بــه دلیــل ایــن کــه مــورد اجــراء قــرار نگرفتــه و جــزای زنــدان شــخص محبــوس میعــاد آن
ســپری نشــده اســت ،از طرفــی جــزای حبــس وی مــورد عفــو هــم قــرار نگرفتــه ،در ایــن صــورت جــزای
محکومعلیــه تــا زمــان اجــراء و تطبیــق مجازاتــی کــه بــه آن محکــوم شــده ،حالــت تعلیــق بــه خــود
خواهــد گرفــت؛ زیــرا ایــن تعلیــق بیشــر بــه خاطــر آن اســت کــه اگــر شــخص محبــوس منتقــل شــده از
محبــس کشــور مجریحکــم فــرار منایــد یــا ایــن کــه کشــور اجــراء کننــده بــه هــر دلیلــی موافقتنامــۀ
کــه بــا کشــور صــادر کننــده داشــته زیــر پــا کنــد و حکــم محکمــۀ کشــور صــادر کننــده را بــه رســمیت
نشناســد و یــا جــزای حبــس را تبدیــل بــه جــزای غیــر از حبــس منایــد ،زمانیکــه محبــوس منتقــل شــده بــه
کشــور صــادر کننــده بــه هــر دلیلــی برگــردد ،تعلیــق مجــازات حبــس تبدیــل بــه تنفیــذ شــده و کشــور صــادر
کننــدۀ حکــم مجــازات زنــدان را بــر وی تطبیــق خواهــد منــود؛ زیــرا بــه نظــر ایــن کشــور هنــوز ایــن مجــرم
جــزا ندیــده و الجــرم مســتحق جــزای حبــس میعــاد باقــی مانــده خواهــد بــود.
«اثــر دوم ،منــع اجــرای مجــازات توســط کشــور صــادر کننــدۀ حکــم بــه محــض اعــام کشــور
اجــرا کننــده ،مبنــی بــر خامتــۀ اجــرای مجــازات اســت 2».هنگامــی کــه کشــور اجــراء کننــدۀحکــم،
اطــاع دهــد کــه مجــازات محبــوس منتقــل شــده ختــم گردیــده و یــا بــر اســاس قوانیــن داخلــی ،محبــوس
مســتحق عفــو شــناخته شــده اســت و از زنــدان رهــا گریــده اســت؛ حکــم صــادر شــده در کشــوری کــه
مجــرم مرتکــب جــرم شــده و در آنجــا محکــوم شــده اســت ،مختومــه میگــردد.
مــادۀ دهــم فقــرۀ دوم پیشنویــس 3و مــادۀ دهــم موافقتنامــۀ بیــن دولــت افغانســتان و
دولــت تاجکســتان ،موعیــد همیــن مطلــب اســت .دولــت مجریحکــم را بــه ارایــۀ گــزارش در مــورد
اجــرای جــزای زنــدان بــر محبــوس و یــا عــدم اجــرای آن ،مکلــف میســازد.
تجدیــد نظــر نســبت بــه حکــم صــادر شــده توســط کشــور صــادر کننــدۀ حکــم ،ســومین اثــری
اســت کــه میتــوان برشــمرد؛ زیــرا بعــد از انتقــال محکومعلیــه بــه کشــورش جهــت تطبیــق مجــازات
حبــس  ،کشــور صــادر کننــدۀ حکــم میتوانــد کــه از حکمــی کــه صــادر کــرده بنــا بــه هــر دلیلــی،
تجدیدنظــر منایــد و یــا حکــم توســط ایــن کشــور تعدیــل شــود.
ب) آثار انتقال محبوسان در کشور اجراء کنندۀ حکم
 -1خالقی ،هامن ،ص .23
 -2هامن.

 -3پیش نویس بین دولت افغانستان و دولت هند
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قبــل از ایــن کــه همــکاری هــا و مســاعدت قضایــی بیناملللــی ،میــان کشــورها توســط معاهــدات ایجــاد
نشــده بــود  ،حکــم محاکــم کشــور بیگانــه در درون کشــور ،هیچگونــه اثــر و پیامــدی را نداشــته و حتــی
دولــت هــا شــدیدا ً مخالــف بــه رســمیت شــناخنت حکــم جزایــی کشــور خارجــی بودنــد  ،چــه رســد کــه آن
حکــم را در قلمــرو سیاســی کشــور مــورد اجــرا قــرار دهنــد .امــا امــروزه بــا ایجــاد نهــاد انتقــال محکومــان
بــه حبــس ،تحولــی بــزرگ در حقــوق جــزای بیناملللــی بــه وجــود آمــده اســت .تــا آنجایــی کــه عــاوه بــر
بــه رســمیت شــناخنت حکــم محاکــم کشــور بیگانــه ،آن حکــم را مــورد اجــراء قــرار میدهنــد .ایــن اجــراء
و تطبیــق حکــم محاکــم خارجــی در رسزمیــن ،آثــاری را بدنبــال خواهــد داشــت؛ زیــرا ممکــن نیســت کــه
حکمــی را بــه رســمیت شــناخت ،ولــی هیــچ اثــری را بــه دنبــال نداشــته باشــد .افــزون بــرآن ،پذیرفــن
حکــم محاکــم قضائــی بیگانــه ،از طرفــی بــرای محاکــم داخــل کشــور مفیــد و خالــی از فایــده نیســت.
بدلیــل ایــن کــه از یــک ســو کار محکمــه آســانتر شــده و نیــاز بــه ایــن نیســت کــه محاکــم و څارنــواالن
بــرای اثبــات یــک قضیــۀ جزایــی بــه دنبــال ادلــه و بینــه باشــند .یــا ایــن کــه حداقــل از نظــر مــدت
زمــان بــرای محاکــم فایــده میرســاند؛ دیگــر نیــازی نیســت ،کــه محاکــم مــدت زمــان نســبتاً طوالنــی
را جهــت حــلو فصــل یــک دوســیه بــه خــرج دهنــد .افــزون بــر آن ،یــک نــوع صمیمیــت و ارتباطــات
بیــن دولتهــا از نظــر حقــوق جــزا بــه وجــود میآیــد کــه ایــن خــود بســیار مثمــر بــرای یــک پارچــه گــی
حقــوق جــزای بینامللــل اســت.
«چشــایر-حقوقدان انگلیســی -عقیــده دارد کــه شــناخت اعتبــار قضیــۀ محکومبهــا بــرای
حکــم خارجــی ،دادن یــک نــوع امتیــاز بــه محکمــۀ خارجــی محســوب منیشــود ،بلکــه شــناخنت ایــن
اثــر بــرای احــکام خارجــی ســبب میشــود کــه از طــرح دعــاوی بیاســاس و رســیدگیهای غیــر رضور و
1
مکــرر کاســته شــود و ضمنــاً روابــط بیناملللــی گســرش یابــد».
 .۱نحوۀ اجرای حکم
اولیــن اثــری کــه بعــد از انتقــال محبوســان بــه کشــور مجریحکــم خواهــد داشــت ،اجــرای حکــم
اســت؛ زیــرا ایــن کشــور ملــزم اســت کــه حکــم حبــس را بــاالی محبــوس کــه منتقــل شــده ،تطبیــق
منایــد .گرچنــد نحــوۀ اجــراء و تطبیــق حکــم بیــن متــام کشــورها بــه صــورت اجامعــی نبــوده و بیشــر بــا
توجــه بــه موافقتنامههــا و معاهــدات بیــن کشــورها ایــن روش مشــخص میشــود .یــا بــه تعبیردیگــر،
قوانیــن داخلــی کشــورها در ایــن زمینــه و هــر موافقتنامــه بیــن دولتهــا ،روش اجــرای حکــم محاکــم
صــادر کننــدۀحکــم را پیشبینــی و مشــخص میکنــد .ممکــن اســت کــه یــک دولــت از روشهــای
مختلــف بــرای تطبیــق حکــم محکمــۀ خارجــی اســتفاده منایــد؛ زیــرا وفــق موافقتنامههــای کــه بیــن
کشــورها موجــود اســت ،روشهــای اجــرای متفــاوت پیشبینــی شــده اســت .امــکان ایــن مـیرود کــه بــا
کشــوری بــه ایــن تفاهــم رســیده باشــد کــه حکــم را مســتقیامً و رأسـاً مــورد اجــراء قــرار دهــد و بــا کشــور
دیگــر موافقــت بــه حکــم مجــدد کــرده باشــد .در ایــن صــورت ،کــدام الــزام بیناملللــی در حقــوق جــزای
بینامللــل بــه چشــم منیخــورد.
افغانســتان براســاس قانــون اســرداد و موافقتنامههــای کــه بیــن کشــورها در مــورد انتقــال
محبوســان دارد و از آنجایــی کــه محبــوس را بعــد از انتقــال مســتقیم در محبــس بــرای اجــرای حکــم
میآورنــد و محاکــم افغانســتان وارد دوســیه جزایــی محبــوس منیگــردد؛ 2بیانگــر ایــن موضــوع اســت

کــه حکــم کشــور صــادر کننــده را بــه طــور مســتقیم و بــدون دخالــت محاکــم ،رأسـاً بــه اجــراء در مـیآورد.
در ایــن مــورد فقــرۀ دوم مــادۀ هشــتم موافقتنامــۀ بــا کشــور روســیه مقــرر کــرده اســت کــه « :مجــازات
محکــوم برمبنــای فیصلــۀ محکمــۀ دولــت صــادر کننــدۀ حکــم صــورت میگیــرد». ...
همینطــور مــادۀ نوزدهــم قانــون جــزای افغانســتان هــم عــدم محاکمــۀ مجــدد را تاکیــد ورزیــده اســت.
افــزون بــر آن ،در مــادۀ ســوم پیشنویــس موافقتنامــه بــا دولــت هنــد مقــرر منــوده اســت کــه« :
هیچگونــه تحقیــق ،محاکمــه و یــا اقــدام دیگــر علیــه شــخص محکومعلیــه در کشــور دریافــت کننــده
صــورت نخواهــد گرفــت».
بنابــر ایــن در کشــور مــا ،حکــم محکمــۀ صــادر کننــدۀحکــم ،مســتقیامً مــورد اجــراء درخواهــد
آمــد .امــا ســوال اینجاســت کــه اگــر حکــم میعــاد و مدتــش اضافهتــر از میعــاد قانونــی کــه در قوانیــن
جــزای افغانســتان پیشبینــی شــده باشــد ،تکلیــف چیســت؟ آیــا هــان مــدت ولــو کــه اضافهتــر از مــواد
قانونــی اســت ،بــر محبــوس تطبیــق میگــردد؟
بــرای جــواب بــه ســوال فــوق ،بــه دنبــال قوانیــن داخلــی ،موافقتنامههــا و همچنیــن رویــۀ
قضایــی بایــد باشــیم کــه در ایــن زمینــه قانــون اســرداد افغانســتان ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت .زیــرا
ایــن قانــون ،تنهــا بــرای انتقــال محبوســان نبــوده و یــک قانــون عــام بــرای متــام همکاریهــای حقــوق
جــزای بیناملللــی بــه شــار میآیــد .امــا موافقتنامههــای کــه دولــت بــا ســایر دولتهــا منعقــد کــرده
اســت ،مرجــع صالحیـتدار بــه ایــن مــورد واقــف بــوده و بــه آن اشــاره کــرده اســت .در فقــرۀ پنجــم مــادۀ
دوازدهــم موافقتنامــه بــا دولــت ایــران مقــرر منــوده اســت کــه:
« معهــذا چنانچــه ایــن محکومیــت از نظــر ماهیــت یــا مــدت ،بــا قانــون کشــور اجــرا کننــدۀ
حکــم مغایــر باشــد و یــا در صورتــی کــه قانــون دولــت اجــرا کننــده چنیــن ایجــاب منایــد آن دولــت
میتوانــد از طریــق مرجــع صالحیـتدار خــود محکومیــت را بــا مجــازات یــا اقداماتــی کــه طبــق قوانیــن
وی بــرای هــان جــرم مقــرر گردیــده اســت ،تطبیــق دهــد».
افــزون بــر مــادۀ فــوق ،در پیشنویــس موافقتنامــه بــا دولــت هنــد ،در مــادۀ نهــم فقــرۀ دوم
مقــرر منــوده اســت کــه « :در صورتــی کــه ماهیــت و یــا مــدت زمــان حکــم در تطابــق بــا قوانیــن کشــور
تسلیمشــونده نبــوده و یــا مقتضــی قوانیــن هــان کشــور باشــد ،کشــور تسلیمشــونده میتوانــد توســط
محکمــه و یــا اوامــر اداری حکــم را بــه مجــازات و یــا هــر نــوع اقــدام دیگــری کــه مقتضــی قانــون باشــد،
بیــاورد».
در ایــن مــورد ریاســت عمومــی محابــس وتوقیفخانــه هــا از مقــام ســرهمحکمه طلــب
اســتهدا شــدهاند کــه ســرهمحکمه بــه جــواب ارائــه منــوده اســت:
« اســتهداییۀ ( )615ریاســت محــرم عمومــی محابــس و توقیفخانــه هــا در رابطــه بــه آن
عــده محبوســان انتقــال شــده کــه طبــق حکــم محاکــم کشــور ایــران بــه حبــس ابــد محکــوم گردیــده انــد،
در حالــی کــه در قوانیــن جزایــی افغانســتان حبــس ابــد نیســت ،بلکــه حبــس دوام اســت؛ متنــا داریــم کــه
در مــورد تطبیــق حبــس مذکــور رهنامیــی بــه عمــل آیــد».
موضــوع در روشــنی بندهــای (1،3و )5مــادۀ دوازدهــم موافقتنامــه انتقــال محکومــان بــه
حبــس میــان جمهــوری اســامی افغانســتان و جمهــوری اســامی ایــران ،مــورد غــور قــرار گرفــت و چنیــن
ابــراز نظــر بــه عمــل آمــد :از آن جایــی کــه حبــس ابــد در قانــون جــزای جمهــوری اســامی افغانســتان
وجــود نــدارد و آخریــن مجــازات شــدید حبــس ،حبــس دوام اســت کــه میعــاد آن از ( 16الــی  )20ســال
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 -1کریانــگ ســاک کیتــی چایســاری ،)1387( ،ترجمــه :دکــر حســین آقایــی جنــت مــکان ،حقــوق کیفــری بیــن املللــی -بــا اصطالحــات و اضافات،تهــران؛ انتشــارات جنــگل،
جاودانــه ،چــاپ دوم ،ص .341
 -2محبوسان را از کشور ایران به محبس هرات و از کشور تاجکستان به محبس کندز جهت اکامل میعاد حبس وارد میکنند.
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تأمین عدالت و حاکمیت قانون

اســت؛ از جانــب دیگــر در مــادۀ دوازدهــم موافقتنامــه فوقالذکــر طرفیــن بــه تعدیــل مجــازات بــر طبــق
قوانیــن کشــور تطبیــق کننــده ،توافــق منودهانــد ،لهــذا در همچــو مــوارد مجــازات حبــس یــا مجازاتــی کــه
باالتــر از بیســت ســال باشــد بــا رعایــت موافقتنامه،مــورد بحــث از جانــب جمهــوری اســامی افغانســتان
بــه حبــس دوام تعدیــل شــده میتوانــد ،دراینصــورت حبــس معینــه و تعدیــل شــده از تاریــخ آغــاز نظــارت
و توقیــف محکــوم قابــل اجــرا دانســته میشــود.
در مــورد اینکــه کــدام محکمــه جــزای مذکــور را طبــق قانــون جمهــوری اســامی افغانســتان
معادلــه منایــد ،بــه قیــاس از مســایل اشــکال در تنفیــذ قضایــای حقوقــی ،پیشــنهاد میشــود کــه محکمــۀ
ابتدایــی کــه محــل حبــس محکــوم در حــوزۀ صالحیــت قضایــی آن قــرار دارد ،موضــوع را برویــت متــام
ســوابق ذاتــی محبــوس رســیدگی منــوده و طــی قــرار قضایــی آنــرا اخبــار منایــد».
بنابــر ایــن ،براســاس موافقتنامــه هــا و رأي ســره محکمــه ،دولــت افغانســتان صالحیــت
دارد کــه در صورتــی جــزای حبــس بــرای محبــوس مخالــف و یــا اضافهتــر از میعــاد در نظــر گرفتــه در
قانــون باشــد ،آن را براســاس قوانیــن داخلــی تغییــر دهــد .ایــن رســیده گــی مجــدد در محاکــم ابتدایــی
کــه محبــس در صالحیــت حــوزه ی آن اســت انجــام میگــردد .ایــن رســیدگی بیشــر جنبــۀ صــوری و
ترشیفاتــی داشــته و شــخص محبــوس حــق اســتینافطلبی و یــا تجدیدنظــر را نخواهــد داشــت .زیــرا
بــر وفــق رأی ســره محکمــه ،ایــن ارجــاع قضیــه بــه محکمــۀ ابتدایــی ،بــه دلیــل تناقــض بــودن میعــاد
قانونــی حبــس اســت و ایــن یــک نــوع امتیــاز ویــژهیــی بــه شــار میآیــد کــه بــه محکومعلیــه اعطــاء
میگــردد.
« کشــورها معمــوالً بعــد از موافقتنامــه هــای کــه بیــن همدیگــر منعقــد منودنــد و براســاس
تفاهــم دو ســویه ،از روش مســتقیم اجــرای حکــم اســتفاده میکننــد .گرچنــد کشــورهای وجــود دارد کــه
بــدون موافقتنامــه و بــه صــورت یــک جانبــه بــه اجــرای حکــم محاکــم خارجــی رضایــت دهنــد ،و آن
حکــم را در قلمــرو رسزمیــن خویــش مــورد اجــرا درآورنــد .کشــور ســویس در زمــرۀ نــادر کشــورهایی قــرار
دارد کــه قطــع نظــر از وجــود یــا عــدم وجــود موافقتنامــۀ خــاص ،بهطــور یــک جانبــه و رصیــح و تحــت
1
رشایطــی ،اجــرای حکــم جزایــی دادگاه خارجــی را در قوانیــن خــود پیشبینــی منــوده اســت».
« راه دوم ایــن اســت کــه کشــور اجــراء کننــدۀ حکــم ،ابتــدا بــه وســیلۀ دادگاه ملــی خویــش،
مجــازات مقــرر در حکــم را بــه مجــازات دیگــری کــه قوانیــن خــود بــرای هــان جــرم پیشبینــی منــوده،
تبدیــل و ســپس اجــرا منایــد .بــدون ایــن کــه مجــاز بــه تبدیــل جــزای ســالب آزادی مقــرر بــه جــزای
2
نقــدی باشــد».
کشــور مجریحکــم ،در ایــن روش ،رأی محاکــم خارجــی را مســتقیامً مــورد اجــراء و تطبیــق
قــرار منیدهــد .بلکــه در قــدم اول ،حکــم محاکــم خارجــی را وارد قوانیــن جزایــی داخلــی کــرده و اســتناد
بــه مــواد قانــون جــزای داخلــی ،مجــازات حبــس را بــر محکومعلیــه اعــال میکننــد .بــه ســخن دیگــر
در ایــن روش دولتهــا ،موضــوع حاکمیــت و اســتقالل قــوۀقضایــی را بیشــر مــورد حامیــت قــرار داده
انــد و تطبیــق جــزای زنــدان را براســاس قوانیــن داخلــی پیــدا میکننــد .رصفـاً وصــف جرمــی را از محاکــم
صــادر کننــدۀ حک ـم و مجــازات را براســاس مــواد قانــون جــزا اعــال میکننــد.
میتــوان گف ـت کــه کشــورها در روش فوق،حکــم محاکــم خارجــی را نســبی و فقــط در انتخــاب وصــف

جرمــی پذیرفتهانــد ،امــا در روش اول کــه اعــال جــزا بــر اســاس مــواد قوانیــن کشــور صــادر کننــدۀ
حکــم اســت ،کام ـاً مــورد قبــول قــرار دادهانــد و رأی محاکــم صــادر کننــده را راس ـاً بــدون هیچگونــه
ترصفــی مــورد اجــراء خواهنــد آورد.
در ایــن مــورد موافقتنامــۀ دولــت افغانســتان بــا دولــت روســیه ،در مــادۀ هشــتم مقــرر منــوده
اســت کــه....« ،محکمــه بــا صالحیــت دولــت مجریحکــم بــا درنظــر داشــت اصــل حکــم قبلــی،
هــان میعــاد حبــس را بــر مبنــای قوانیــن جــاری کشــور خــود ،تعییــن میمنایــد .هــرگاه انــدازۀ مجــازات
جــرم همگــون در دولــت مجریحکــم کمــر از انــدازۀ باشــد کــه دولــت فیصلــه کننــدۀ حکــم تعییــن
منــوده اســت ،در آن صــورت محکمــه حداکــری را کــه قانــون جــاری کشــورش اجــازه میدهــد ،تعییــن
میمنایــد .قســمت ســپری شــدۀ مــدت حبــس در قلمــرو دولــت صــادر کننــدۀحکــم  ،شــامل کل مــدت
میباشــد».
برداشــتی کــه از مفــاد مــادۀ فــوق و دیگــر مــواد موافقتنامــه میتــوان داشــت  ،ایــن اســت
کــه تبدیــل و تغییــر جــزای حبــس بــه دیگــر جــزا ،هامننــد جریمــۀ نقــدی و غیــره ممکــن نخواهــد بــود؛
ن بــرآن ،اگــر مــواد قوانیــن داخلــی میعــاد کمــری داشــته باشــد ،محاکــم ملــزم بــه درنظــر گرفــن
افــزو 
بیشــرین و حداکــر جــزای پیشبینــی شــده در قانــون اســت و منیتوانــد کــه قاضــی کمرتیــن و یــا
حــد اوســط را درنظــر بگیــرد .ولــی اگــر برعکــس باشــد ،تکلیــف محاکــم چیســت؟ یعنــی مجازاتــی
ف جرمــی مشــخص اصــدار حکــم منــوده ،در قوانیــن
را کــه کشــور صــادر کننــدۀ حکــم در یــک وص ـ 
جزایــی کشــور مجریحکــم ،حداقــل جــزای کــه قانونگــذار بــرای ایــن وص ـف جرمــی در نظــر گرفتــه
اســت ،بیشــر از مجازاتــی اســت کــه بــر محکومعلیــه در محاکــم خارجــی اصــدار رأي شــده اســت .در
ای ـن صــورت ،گرچنــد قانــون اســرداد ســکوت را اختیــار کــرده اســت ،امــا بــر اســاس اصــل عدالــت،
بایــد حداقــل جــزا را بــر محبــوس اصــدار حکــم منــود .یــا بــه عبــارت ســادهتر برعکــس مــادۀ هشــتم
موافقتنامــۀ افغانســتان بــا دولــت روســیه عمــل کــرد.
بنابرایــن ،کشــور اجــراء کننــدۀحکــم ،در صــورت روش دوم ،حکــم محاکــم خارجی را مســتقیامً
مــورد اجــراء قــرار منیدهــد و ملــزم اســت جــزای محبــوس را تشــدید نکنــد .افــزون بــرآن ،حــق تبدیــل بــه
ب آزادی را نــدارد و مکلّــف بــه اصــدار حکــم مبنــی بــر تنفیــذ حبــس
دیگــر جزاهــا بــه غیــر از جــزای ســال 
بــر محکومعلیــه میباشــد .امــا در ایــن صــورت صالحیــت زیــاد و یــا کمکــردن میعــاد حبــس را آنهــم
براســاس قوانیــن داخلــی خــود دارد.
راه ســومی هــم در اجــرای حکــم محکمــۀ خارجــی در رویــۀ قضایــی کشــورها وجــود دارد .ایــن
روش بـه گونــۀ اســت کــه قــوۀ قضاییــۀ کشــور اجــرا کننــدۀ حکــم ،رصف از نظــر ترشیفــات وارد فیصلــۀ
حکــم محاکــم صــادر کننــده شــده و فقــط مهــر تأییــد بــه آن میزنــد؛ زیــرا قبــول کــردن و اعــال بــدون
تأییــد محاکــم داخلــی بــر بعضــی کشــورها ،قابــل قبــول نبــوده و منیتوانــد کــه حکــم خارجــی را در قلمــرو
رسزمیــن مســتقیامً مــورد اجــرا قــرار دهنــد.
تفاوتــی کــه ایــن روش بــا روش دوم دارد ،در ایــن اســت کــه در روش دوم ،محاکــم در ماهیــت
دعــوا داخــل میشــود و حکــم جدیــد و مســتقلی را اصــدار خواهنــد منــود؛ در حالــی کــه در روش ســوم،
محاکــم کشــور هرگــز بــه ماهیــت قضیــه دخالــت نکــرده و از نظــر شــکلی مهــر تأییــد بــه حکــم محاکــم
خارجــی میزنــد.
بنابرایــن ،در قضایــای جزایــی و انتقــال محکومــان بــه حبــس ،از ایــن ســه روش بــرای اجــرای

93

94

 -1خالقی ،هامن ،ص .26
 -2هامن ،ص .23

تأمین عدالت و حاکمیت قانون

مجلۀ څارنوال ،سال بیست و ششم ،شامرۀ  :47تابستان  1396هجری خورشیدی

حکــم محاکــم خارجــی در قلمــرو کشــورها اســتفاده میکننــد .گرچنــد در امــور مدنــی کــه خــارج از بحــث
ایــن تحقیــق میباشــد ،دولتهــا بــه پنــج روش متوســل شــدهاند کــه ایــن روشهــا عبارتنــداز :روش
تجدیــد نظــر مطلــق ،روش اقامــۀ دعــوای مجــدد ،روش انگلیســی-آمریکایی ،روش اختیــار مطلــق و
ل باملثــل میباشــد .از آن جایــی کــه ایــن پژوهــش درمــورد انتقــال محبوســان کــه از جملــه
روش عم ـ 
مــوارد جزایــی بــه شــار میآیــد ،میباشــد؛ بــه همیندلیــل از طــرح روشهــای مدنــی خــودداری بــه
عمــل آمــده اســت.
 .۲شناسایی و اعتبار آثار احکام خارجی
زمانــی کــه محاکــم کشــور بــرای یــک قضیــه و یــا دعــوا حکمــی را صــادر میکنــد ،ســبب میشــود کــه
پیامدهــا و آثــاری مبنــی بــر اصــدار حکــم رومنــا گــردد .هــر حکــم قــوۀقضایــی بــه دنبــال خــود نیازمنــد
اثــری اســت .ممکــن نخواهــد بــود ،حکمــی را محاکــم صــادر کنــد و هیــچ پیامــدی را متقبــل نشــود،
خصوص ـاً در امــور جزایــی .همی ـن کــه حکــم صــادر شــد ،اثــر بــه دنبالــۀ آن بــر محکومعلیــه بــه وجــود
خواهــد آمــد .ایــن امــر در احــکام محاکــم خارجــی ،مــورد قبــول و پذیــرش قــرار گرفتــه شــده اســت.
«ایــن آثــار خــود بــه دو گونـ ه انــد :برخــی از آنهــا اثــر مســتقیم قطعیــت حکــم انــد و میتواننــد
موجــب محرومیــت محکومعلیــه از پــار ه یــی از حقــوق اجتامعــی گردنــد و معمــوالً آنهــا را بــه عنــوان
مجازاتهــای تبعــی و تکمیلــی میشناســیم؛ بــرخ دیگــر اثــر اتفاقــی حکــم بــوده ،در صــورت ارتــکاب
جــرم جدیــد توســط محکومعلیــه او را از اســتفاده از مزایــای تعلیــق مجــازات محــروم منــوده و یــا در
1
معــرض تشــدید مجــازات بــه علــت تکــرار جــرم قــرار میدهنــد».
در ذیل هر کدام را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار میدهیم:
 _1-2اثر سوءسابقه
هنگامــی کــه شــخص از ســوی محاکــم باصالحیــت اعــم از داخلــی و خارجــی ،بــه عنــوان مجــرم شــناخته
شــد (آنهــم در جــرام جنایــت) ،ایــن موضــوع در دوســیۀ شــخص بــه عنــوان ســوســابقه درج خواهــد
گردیــد .در صورتــی کــه همیــن شــخص دوبــاره مرتکــب جرمــی گــردد ،بــه عنــوان مجــرم متکــرر بــا وی
برخــورد خواهــد شــد 2.شــخص مجــرم متکــرر براســاس قوانیــن داخلــی ،از بعضــی امتیــازات ،حقــوق و یــا
رفعــت قضایــی کــه قانونگــذار بــر مجرمیــن درنظــر گرفتــه ،مســتفید نخواهــد شــد .معمــوالً جــزای وی
تشــدید خواهــد یافــت ،و در رشایطــی هــم امــکان دارد کــه از فرامیــن عفــو هــم مســتفید نگــردد.
در انتقــال محکومــان بــه حبــس ،هنگامــی کــه کشــوری بــا ســایر کشــورها براســاس
موافقتنامــه ایــن نــوع همکاریهــای بیناملللــی را اتخــاذ میکننــد ،و حکــم صــادر شــده از کشــور
صــادر کننــده را مــورد قبــول و پذیــرش قــرار میدهــد ،ایــن امــر باعــث میشــود کــه رأی محاکــم خارجــی
هامننــد حکــم محاکــم داخلــی شــمرده شــود و در دوســیۀ مجــرم بــه عنــوان یــک ســوء ســابقه درنظــر
گرفتــه شــود کــه آگــر در آینــده ایــن شــخص بــه هــر دلیلــی جــرم را مرتکــب گــردد ،حکمــی کــه شــخص
براســاس آن در کشــور بیگانــه زندانــی شــده بــود ،عطــف توجــه قاضــی قــرار خواهــد گرفــت.
 _۲-۲محکومیت قطعی حکم
دومیــن اثــر شناســایی احــکام خارجــی ،محکومیــت قطعــی حکــم اســت .ایــن اثــر بیشــر متوجــه
محبوســان میشــود کــه محکومیــت حب ـس آنهــا باالتــر از ده ســال اســت .زیــرا بــر اســاس مــادۀ یــک
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صــد و ســیزدهم قانــون جــزا ،شــخصی کــه بــه حبــس دوام و یــا طویلــی کــه بیــش از ده ســال اســت
محکــوم گــردد ،از بعضــی حقــوق و امتیــازات محــروم خواهــد شــد .یــا بــه عبــارت دیگــر؛ جزاهــای اصلــی
کــه میعــاد حبسشــان باالتــر از ده ســال باشــد ،جزاهــای تبعــی و تکمیلــی را بــه دنبــال خواهنــد داشــت.
مثـاً تبعــۀ افغانــی کــه در دیگــر کشــور محکــوم بــه جــزای حبــس بیــش از ده ســال اســت ،بــا همــکاری
بیناملللــی وارد محابــس کشــور میشــود؛ در اینفــرض ،از آنجایــی کــه جــزای وی باالتــر از ده ســال
اســت و قانــون جــزای افغانســتان ،در ایــن مــورد جزاهــای غیــر از مجــازات اصلــی بــر شــخص تطبیــق
میمنایــد ،جزاهــای تبعــی و تکمیلــی بــر محبــوس تطبیــق خواهــد شــد.
«دولتــی کــه اثــر اصلــی حکــم محکومیــت ،یعنــی اجــرای مفــاد آن را میپذیــرد  ،بایــد آثــار
ثانــوی آن حکــم را نیــز بپذیــرد .ایــن مطلــب مبتنــی بــر منطــق حقوقــی قابــل دفاعــی اســت کــه مــا را بــه
قبــول آن ترغیــب میکنــد :بــا شناســایی آثــار محکومیــت جزایــی ســابق ،قاضــی بهــر میتوانــد پیشــینه
متهــم را درنظــر گرفتــه حکمــی متناســب بــا شــخصیت او صــادر منایــد .در صــورت اجتــاع رشایــط تکــرار
جــرم ،او را همچــون مرتکبــی اتفاقــی کــه بــرای نخســتینبار مرتکــب جــرم شــده ننگــرد و او را ســخاوت
1
مندانــه از مزایــای تعلیــق مجــازات بهرهمنــد نســازد».
قاضــی و دســتگاهعدالت ،اصــل سیاســت فــردی کــردن مجــازات را کــه از جملــه اصــول
حقــوق جــزا اســت ،بــا دیــدی خشــن و ســوء نیــت نســبت بــه مجــرم متکــرر رعایــت خواهــد کــرد و دیگــر
از هیچگونــه رفعــت قضایــی در ایــن قبیــل مــوارد اســتفاده نخواهــد کــرد .اجتــاع هرگــز منیپذیــرد
شــخصی کــه در خــارج از کشــور افغانســتان محکــوم بــه جعــل پــول شــده باشــد  ،مســئول «دافغانســتان
بانــک» مقــرر شــود؛ ولــو ایــن کــه ایــن شــخص مــدت زمــان محکومیــت خــود را ســپری کــرده باشــد و
مجــازات حبــس بــر وی اعــال شــده باشــد.
 _۳-۲اعتبار امر مختوم در امور جزایی
ســومین اثــری کــه در شناســایی احــکام محاکــم خارجــی ایجــاد میگــردد ،مختومــه شــدن حکــم اســت؛
یعنــی دســتگاه عدالــت قضایــی در مــورد قضیــۀ حکمــی را قطعــی اعــام منایــد ،دیگــر ایــن دعــوا در
محاکــم قابــل ســمع نخواهــد بــود .گرچنــد صــدور ایــن حکــم در مــوارد انــدک ،امــکان اشــتباه از ســوی
مرجــع باصالحیــت قضایــی خواهــد داشــت؛ ا ّمــا بــا آن هــم دیگــر بــرای آن موضــوع در محاکــم ترتیــب
اثــر نخواهنــد داد .مگــر در حالــت تجدیــد نظــر ،کــه از ســوی ســرهمحکمــه در مــورد قضیــۀ کــه آنهــم
براســاس رشایــط و ضوابــط خــاص اتخــاذ میگــردد.
امــر مختومــه گرچنــد هامننــد قاعــدۀ مــرور زمــان و ...بــه نظــر میرســد کــه بــا عدالــت در
تناقــض اســت ،امــا حقــوق جــزا در متامــی نظامهــای حقوقــی ایــن قاعدههــا و اصــول را پذیرفتهانــد.
زیــرا درســت اســت کــه اگــر مــا عدالــت فــردی را در نظــر بگیریــم ،شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن
خــاف عدالــت اســت؛ امــا منظــور حقــوق ،مخصوص ـاً حقــوق جــزا بیشــر عدالــت جمعــی میباشــد.
دســتگاهعدالت قضایــی بیشــر در خدمــت متــام اجتــاع قــرار دارد .ایــن دســتگاه و محاکــم منیتواننــد
تــا ابــد یــک قضیــه و دعــوا مــورد بررســی قــرار دهنــد و بایــد یــک مدتــی مشــخص ولــو ایــن کــه در
تضــاد بــا عدالــت باشــد ،بــرای بررســی یــک دوســیه درنظــر گرفتــه شــود .بعــد از ســپری شــدن میعــاد
کــه قانــون درنظــر گرفتــه و محاکــم اصــدار حکــم کــرده و ایــن حکــم از نظــر محاکــم قطعــی شــناخته
شــده باشــد ،قضیــه مختومــه اعــام میشــود .زمانــی کــه دعــوای تحــت عنــوان امــر مختــوم شــناخته
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تأمین عدالت و حاکمیت قانون

شــد ،دیگــر محاکــم هیچگونــه ترصفــی درآن نخواهــد داشــت .افــزون بــرآن ،امــر مختومشــدن یــک
دعــوای جزایــی بیشــر بــه نفــع مجــرم اســت و یــک نــوع امتیــاز بــرای مجــرم محســوب خواهــد شــد.
حقــوق جــزا بــرای دفــاع از حقــوق مجــرم ایــن امــر را اتخــاذ کــرده اســت؛ زیــرا حکومتهــای اســتبدادگر،
بــه هــر دلیلــی بــرای ارتــکاب یــک عمــل جرمــی ،شــخصی را در تاریــخ چندینبــار مجــازات کردهانــد.
بــه همیندلیــل ،حقــوق جــزا بــا ایجــاد امــر مختومــه شــدن حکــم ،صالحیــت مجــازات مضاعــف را از
دســتگاهقضایــی کشــور ســلب کــرده اســت .تــا از ایــن طریــق شــخص مجــرم بــرای ارتــکاب یــک عمــل
جرمــی ،فقــط یکبــار جــزا برایــش اعــال گــردد .اعتبــار امــر مختومــۀ جزایــی را اکــر حقوقدانــان بــه
عنــوان شناســایی و اعتبــار منفــی -ســلبی در انتقــال محکومــان بــه حبــس و همکاریهــای بیناملللــی،
بــه رســمیت شــناختهاند .یعنــی فــردی کــه براســاس حکــم محکمــۀ خارجــی محکــوم بــه حبــس گردیــد،
بــه دلیــل ایــن جــرم و اتهــام ،در کشــور متبوعــش قابــل رســیده گــی نخواهــد بــود .یــا بــه عبــارت دیگــر؛
محاکمــه و مجــازات مضاعــف ممنــوع اســت .قانونگــذار افغانســتان در مــادۀ نوزدهــم قانــون جــزا،
همیــن موضــوع را مطــرح کــرده اســت.

منعقــد نکــرده ،بــه صــورت یکطرفــه بــه هیچوجــه احــکام محاکــم مخصوصــاً در امــور جزایــی را بــه
رســمیت نشــناختهاند.
بعــد از ایــن کــه محبوســان را در محابــس کشــور توســط معاهــدات متذکــرۀ مســؤوالن انتقــال
منودنــد ،دولــت افغانســتان راس ـاً و بــه طــور مســتقیم حکــم قطعــی محاکــم کشــور بیگانــه را بــه اجــراء
درخواهــد آورد .البتــه اگــر مخالــف و متضــاد قوانیــن جزایــی کشــور نباشــد .درصــورت مغایــر بــودن و
یــا ایجــاد مشــکل در تطبیــق حکــم ،ارگان هــای ذیربــط بــا طلــب اســتهدا از مقــام عالــی قــوۀقضایــی
(ســره محکمــه) مشــکل را مرفــوع و در راســتای هدایــت و ارشــاد مقــام عالــی جــزای حبــس را بــر
محبــوس اعــال میمناینــد.
محبوســی کــه منتقــل شــده ،هامننــد زندانیــان داخــل کشــور کــه حکمشــان قطعــی شــده
اســت ،از متامــی مزایــا و امتیــازات درنظــر گرفتــه در قانــون (ماننــد :عفــو ،آزادیمــروط و )...مســتفید
خواهــد شــد.
بــه هــر حــال ،بــا ایــن نوشــته علیرغــم کاســتیهای کــه بــدون شــک درآن موجــود اســت،
خلــع قانونــی در مــوارد انتقــال محکومــان بــه حبــس در کشــور مــا بــه وضــوح مشــاهده میشــود .زیــرا،
در ایــن مــورد فقــط میتــوان گفــتکــه قانــون اســرداد بــه عنــوان قانــون خــاص حاکــم اســت کــه در
همیــن قانــون متذکــره بحــث انتقــال محبوســان بســیار بــه نــدرت واکاوی گردیــده اســت .بیشــر موضــوع
اســرداد و دیگــر همکاریهــا و مســاعدت عدلــی بیناملللــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .اگــر نگاهــی
بــه موافقتنامـ ه هــای دولــت افغانســتان بــا ســایر دول خارجــی بیندازیــم؛ مشــاهده میشــود کــه تناقــض
در موافقتنامــههــا بــه دلیــل عــدم قانــون مشــخص در ایــن زمینــه وجــود دارد.
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نتیجهگیری
دیــد ترحــم و حقــوقبــری نســبت بــه تبعــی کــه در بیــرون از مرزهــا مرتکــب جــرم شــده و در آنجــا بــه
دور از فرهنــگ ،خانــواده ،بســتگان و اجتــاع خویــش در زنــدان ،جهــت اکــال میعــاد حبــس کــه بــه آن
محکــوم شــده بــه رس میبــرد ،کشــورها را بــه ایــن امــر وادار کــرد کــه یــک نــوع همکاریهــا و مســاعدت
قضایــی بیناملللــی در ایــن راســته بــا همدیگــر داشــته باشــند .تــا از ایــن طریــق ولــو ایــن کــه لطمــه و
آســیب بــر حاکمیــت کشــور میگــردد ،اتبــاع را بــا شناســایی و اعتبــار بخشــیدن احــکام محاکــم بیگانــه،
از محبــس بیــرون مــرز بــه محابــس درون مــرز و داخــل کشــور انتقــال مناینــد .طبــق ایــن دالیــل ،بعــد
از قــرن بیســتم ایــن نــوع همکاریهــا در ســطح جهــان رومنــا گردیــد.
ت هــا بــر اتباعــش ،موافقتنامــه هــای
دولــت افغانســتان بــا در نظــر داشــن ایــن حامیــ 
بــا دولتهــای همجــوار در راســتای انتقــال محکومــان بــه حبــس ،منعقــد کــرده اســت کــه ایــن
موافقتنامههــا عبــارت انــد از :موافقتنامــه بــا کشــورهای فدراســیون روســیه ،موافقتنامــه بــا
جمهــوری اســامی ایــران ،موافقتنامــه بــا جمهــوری تاجکســتان و پیشنویــس موافقتنامــه بــا
کشــور هنــد میباشــد .براســاس ایــن موافقتنامههــا تــا بهحــال 284 ،نفــر از محابــس تاجکســتان وارد
محبــس کنــدز گردیــده اســت و همچنــان  19نفــر از محبوســان انــاث افغانــی از محابــس کشــور ایــران
بــه محبــس هــرات منتقــل شــدهاند .همینطــور مطابــق موافقتنامــه هــای متذکــره 3 ،نفــر از اتبــاع
تاجکســتان و  28نفــر از اتبــاع ایرانــی کــه در محابــس کشــور زندانــی بودنــد ،بــه محابــس کشورهایشــان
جهــت اکــال میعــاد حبــس منتقــل گردیدهانــد.
بنابرایــن دولــت افغانســتان نهــاد انتقــال محکومــان بــه حبــس را کــه تحولــی بــزرگ در حقــوق
جــزای بیناملللــی میباشــد ،بــا کشــورهای کــه موافقتنامــه و معاهــده منعقــد منــوده انــد ،پذیرفتــه
اســت .ایجــاد ایــن موافقتنامــه ســبب ایــن شــده اســت کــه احــکام محاکــم بیگانــه را در امــور جزایــی،
مــورد شناســایی و اعتبــار در قلمــرو سیاســی کشــور قــرار گیــرد .امــا بایــد خاطــر نشــان گردیــد ،ایــن
رســمیت و شناســایی احــکام جزایــی بیگانــه ،فقــط در مــورد دولتهــای مــورد قبــول میباشــد کــه بــا آنهــا
معاهدهیی انعقاد کرده است و با کشوری که موافقتنامه مبنی بر انتقال محکومان به حبس
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پیشــنهاد میگــردد کــه اگــر قانونگــذاران بتواننــد در مــورد انتقــال محکومــان بــه حبــس کــه نهــادی
تــازه و جــوان ،یــا بــه ســخن دیگــر؛ طفلــی تــازه بــه دنیــا آمــده در گهــوارۀ حقــوق جــزای بیناملللــی اســت،
بیشــر مــورد توجــه و غــور قــرار دهنــد و قانــون خــاص تحــت عنــوان «قانــون انتقــال محبوســان» ارائــه
بفرماینــد؛ بــه نظــر نگارنــده بســیاری از مشــکالت و خالهــای کــه فع ـاً بــا آن مواجــه هســتیم ،مرفــوع
خواهــد شــد.
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