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شیوه نامۀ نگارش مقاله

یک – ساختار مقاله

1. عنوان: باید کوتاه، گویا، جذاب و بیان کنندۀ محتوای مقاله باشد.

2. چکیده: چکیدۀ مقاله باید به طور فرشده و خالصه، محتوای مقاله را بیان کند.

ــده  ــس از چکی ــه پ ــت واژه، بالفاصل ــا هف ــج ت ــد از پن ــدی بای ــدی: واژه گان کلی 3. واژه گان کلی

آورده شــود؛ طــوری کــه بــرای آســانی دسرتســی در جســتجوی برقــی، نقــش منایــه را ایفــا کنــد.

ــته  ــر نوش ــی مخت ــگارش و معرف ــدف ن ــوع، ه ــت موض ــر اهمی ــد بیانگ ــه بای ــه: مقدم 4. مقدم

باشــد.

5. منت اصلی

الف: بیان موضوع

ب: عنوان های اصلی و فرعی

6. نتیجه گیری: نتیجه باید بیانگر یافته ها و نو آوری های نویسنده باشد. 

ــب  ــه ترتی ــه، ب ــان مقال ــده و در پای ــه درج ش ــر صفح ــی« در ه ــا ورق ــورت »پ ــات به ص 7. ارجاع

ــا آورده شــود.  حــروف الفب

ــتی هایی  ــا و کاس ــا، کمی ه ــع خاله ــتای رف ــد در راس ــنده بای ــنهادهای نویس ــنهادها: پیش 8. پیش

ــه آن آگاهــی یافتــه اســت. ــه ب باشــد کــه نویســنده در زمــان نوشــنت مقال

دو– شیوۀ نگارش منبع

ــی باشــد. مشــخصات کتاب شــناختی منبع هــا) در بخش هــای دری، پشــتو  ــد درون متن ــع بای مناب

و انگلیســی( بــه ترتیــب حــروف الفبــا و بــه رشح زیــر در پایــان مقالــه آروده شــود:

کتــاب: تخلــص، نــام، عنــوان کتــاب، نــام مرتجــم اگــر ترجمــه باشــد، جلــد و صفحــه، نــام نــارش، 

محــل انتشــار، ســال انتشــار.

ــکل  ــه ش ــام مجله»ب ــم، ن ــام مرتج ــه«، ن ــه »درون گیوم ــل مقال ــوان کام ــام، عن ــص، ن ــه: تخل مقال

ــرش. ــال ن ــارش، س ــار: ن ــل انتش ــه، مح ــه، صفح ــارۀ مجل ــک«، ش ایتالی

ــک«،  ــکل ایتالی ــه ش ــا کتاب»ب ــه ی ــوان مقال ــام، عن ــص، ن ــی: تخل ــع انرتنت ــه مناب ــی ب رفرنس ده

ــه. ــانی صفح ــی، نش ــخ بازیاب تاری

سه- شیوۀ ارزیابی

1. هیــأت تحریــر  مجلــه، مقالــۀ دریافتــی را ارزیابــی و در مــورد پذیــرش یــا رد آن تصمیــم گرفتــه 

و نویســنده را در جریــان قــرار خواهنــد داد.



2. اگر مقاله نیاز به اصالح داشته باشد، به نویسنده باز گردانیده می شود.

3. مقالــۀ ارزیابی شــده بــا توجــه بــه ظرفیــت مجلــه، بــر اســاس نوبــت دریافــت، اصــالح، نهایــی 

ــود. ــرش می ش و منت

ــا  ــر نرشیه ه ــه دیگ ــار ب ــرای انتش ــان ب ــه را همزم ــه مجل ــده ب ــۀ فرستاده ش ــد مقال ــنده بای 4. نویس

ــای  ــر نرشیه ه ــده در دیگ ــۀ نرشش ــد. مقال ــار نده ــز انتش ــی نی ــای انرتنت ــتد و در صفحه ه نفرس

ــود. ــارج می ش ــه خ ــار در مجل ــۀ انتش ــی از گردون ــی و انرتنت چاپ

5. ګرداننده گان مجله در پذیرفنت، رد کردن و ویرایش مقاله، دست باز دارند.

اطالعات زیر در صفحۀ اول بیاید:

- نــام و تخلــص نویســنده، رشــتۀ دانشــگاهی و رتبــۀ علمــی، محــل کار، نشــانی پســتی و برقــی و 

شــارۀ متــاس نویســنده.

ــود.  ــت ش ــجاوندی)عالمه گذاری( رعای ــم س ــری و عالی ــی کمپیوت ــت حروف چین ــیوۀ درس - ش

ــه صــورت فایــل  ــدازۀ 14 ب ــا ان ــوع خط)فونــت( B Lotus و ب ــا ن ــا فرمــت Word، ب مــنت بایــد ب

ــه نشــانی برقــی مجلــه فرســتاده شــده یــا روی»ســی  ــه صفحه آرایــی ب ضمیمــه و بــدون هیچ گون

دی« همــراه بــا دو نســخۀ چاپ شــده بــه دفــرت مجلــه فرســتاده شــود. حجــم مقــاالت بایــد بیــن 6 

تــا 12 صفحــۀ A4 باشــد.
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ــث  ــات و احادی ــت. آی ــده اس ــت آفری ــا کرام ــدان او را ب ــزرگ، آدم و فرزن ــد ب خداون

ــد)ج( در ســورۀ  ــر کرامــت انســان ها گواهــی می دهنــد. خداون ــادی وجــود دارد کــه ب زی

ــدان آدم را گرامــى داشــتيم  ــا فرزن ــه راســتى م ــۀ 70 می فرماید:»ترجمــه: و ب »ارساء«، آی

و آنــان را در خشــى و دريــا  مســلط گردانیدیــم و از چيزهــاى پاكيــزه بــه ايشــان روزى 

داديــم و آن هــا را بــر بســيارى از آفريده هــاى خــود برتــرى داديــم.« هم چنــان در 

ــن  ــن بدی ــدم.« ای ــود در او دمی ــه: و از روح خ ــۀ 72 می فرماید:»ترجم ــورۀ »ص« آی س

معنــا اســت کــه انســان دارای کرامــت و قابــل احــرتام اســت؛ زیــرا روح خالــق هســتی در 

ــد.  ــوج می زن ــود آدم، م وج

لوی څارنوالی؛ 
احرتام به حقوق و کرامت انسانی

ج

نخستگپ
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ــر  ــودش ب ــین)خلیفه( خ ــی او را جانش ــق گیت ــه خال ــت ک ــدی اس ــان در ح ــت انس کرام

ــه او عطــا کــرده اســت.  ــده و برتــری و کرامتــی واالتــر از فرشــته گان ب روی زمیــن خوان

ــان  ــته گان را فرم ــون فرش ــه: و چ ــۀ 34 می فرماید:»ترجم ــره« آی ــورۀ »بق ــد در س خداون

ــر  ــا و تک ــه اب ــیطان ک ــر ش ــد مگ ــجده کردن ــه س ــد، هم ــجده کنی ــر آدم س ــه ب ــم ک دادی

ورزیــد و از فرقــۀ کافــران گردیــد.« ایــن آیــه بیان گــر عظمــت و کرامــت انســان نســبت 

ــه فرشــته گان اســت.  ب

ــرتام  ــر اح ــواره ب ــی، هم ــادات اله ــام از ارش ــا اله ــی ب ــوی څارنوال ــری ل ــأت ره        هی

بــه حقــوق، عــزت و کرامــت شــهروندان بــه ویــژه مراجعــه کننــده گان ایــن اداره تأکیــد 

ــت  ــواردی اس ــردم، از م ــانی م ــت انس ــوق و کرام ــظ حق ــک، حف ــورد نی ــد. برخ می کن

کــه لــوی څارنــوال کشــور در هــر فرصــت پیش آمــده بــرای کارکنــان و مســؤوالن لــوی 

ــد.  ــوش زد می کن ــی گ څارنوال

ــراً  ــرده و اخی ــنده نک ــؤوالنش بس ــه مس ــائل ب ــن مس ــی ای ــه یاددهان ــا ب ــن اداره تنه       ای

بخــش جدیــدی را زیــر نام»مرکــز پذیــرش و معلومــات« ایجــاد کــرده اســت. بــه گفتــۀ 

مســؤوالن لــوی څارنوالــی، ایــن بخــش بــه منظــور عرضــٔه خدمــات زودرس و مؤثــر بــه 

مراجعــه کننــده گان ایــن اداره و شــفافیت در اجــرات ایجــاد شــده اســت. ایــن مرکــز بــه 

ــا میــان مــردم و بخش هــای مختلــف لــوی څارنوالــی  عنــوان یــک شــبکۀ ارتباطــی پوی

ــد.  ــل می کن عم

ــن اداره  ــده گان ای ــا مراجعــه کنن ــن مرکــز از یک ســو تــالش می شــود ت ــا ایجــاد ای       ب

ــن  ــو، در زود تری ــر س ــد و از دیگ ــرار بگیرن ــرش ق ــورد پذی ــأن م ــور ش ــای درخ در فض

ــود.  ــیده گی ش ــان رس ــی آن ــت های قانون ــه خواس ــن ب ــان ممک زم

ــد-  ــن اداره می آین ــه ای ــه ب ــانی ک ــی کس ــکالت و رسگردان ــای مش ــدن زمینه ه        برچی

ــز  ــا و اســناد نی ــه پرونده ه ــی نداشــته و از نحــوۀ رســیده گی ب ــش حقوق ــرادی کــه دان اف

ــود.  ــته می ش ــز دانس ــن مرک ــر ای ــداف دیگ ــد- از اه ــزی منی دانن چی

ــر  ــه ب ــاری- آن چ ــکل معی ــه ش ــات ب ــا خدم ــت ت ــن اس ــر ای ــالش ب ــال ت ــن ح       در عی

بنیــاد قانــون وظیفــۀ لــوی څارنوالــی و حــق مــردم تعریــف شــده اســت- بــدون اعــال 

ــه گــردد. نفــوذ ارائ

ــی در  ــوی څارنوال ــه ل ــت ک ــز گف ــن مرک ــایش همی ــور در گش ــوال کش ــوی څارن       ل
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ــن  ــن گام در ای ــد و اولی ــور کار می کن ــت در کش ــن عدال ــون و تأمی ــق قان ــتای تطبی راس

ــۀ  ــی و ارائ ــوی څارنوال ــده گان ل ــه کنن ــا مراجع ــزت ب ــت و ع ــا کرام ــورد ب ــتا، برخ راس

ــد.  ــان می باش ــرای آن ــای الزم ب ــهولت ه ــات و س معلوم

      ایــن موضوعــات نشــان گر ایــن اســت کــه لــوی څارنوالــی در کنــار عرضــۀ خدمــات 

ــر  ــن اداره عــالوه ب ــاور کامــل دارد. مســؤوالن ای ــه کرامــت انســانی ب ــی، ب مســتقل عدل

پاســخ گویی و رســیده گی بــه خواســت های قانونــی مــردم افغانســتان، در راســتای 

ــد.   ــان نیــز متعهــد ان ــا آن رعایــت حقــوق بــرشی، کرامــت انســانی و برخــورد باعــزت ب
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چکیده

ــد  ــت می توان ــک دول ــیلۀ آن، ی ــه وس ــه ب ــت ک ــدی اس ــارت از توامنن ــی، عب ــت قضای صالحی

حاکمیــت قضایــی خویــش را بــر جرایــم بــه وقوع پیوســته تطبیــق کنــد. بــه طــور معمــول، جــرم 

ــم  ــه جرای ــه این گون ــن رخ می دهــد. رســیده گی ب ــاع یــک کشــور در داخــل رسزمی از ســوی اتب

ــودن  ــل ب ــا گاهــی دخی ــد؛ ام ــش و پرسشــی را مطــرح منی کن ــچ چال ــوده و هی ســاده و آســان ب

ــر  ــم ب ــت حاک ــوی دول ــرم از س ــه ج ــیده گی ب ــه رس ــود ک ــث می ش ــی باع ــر خارج ــک عن ی

ــد:  ــوه کن ــز جل ــن، چالش برانگی رسزمی

1- در برخی موارد، جرم از سوی یک خارجی در قلمرو یک کشور ارتکاب می یابد. 

2- در برخی مواقع، تبعۀ یک کشور، جرمی را در خارج از قلمرو کشور مرتکب می شود. 

3- گاهــی یــک خارجــی در بیــرون از رسزمیــن، جرمــی را علیــه منافــع کشــور مربــوط مرتکــب 

می شــود.

4- گاهی یک شخص داخلی یا خارجی، جنایتی بین املللی را مرتکب می شود.

       در چهــار صــورت فــوق، دولــت افغانســتان بــا اســتفاده از چــه قواعــدی می توانــد بــر جرایــم 

رویــداده اعــال صالحیــت کنــد؟ نوشــتار حــارض تــالش منــوده کــه بــه ایــن ســؤال و ســؤال های 

در ایــن رابطــه پاســخ دهــد.  

واژه گان کلیدی: صالحیت جزایی، قانون، جزا، افغانستان و حقوق جزای بین امللل.

انواع صالحیت قضایی 

رد کود زجا
دکتور غالم حیدر عالمه
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 مقدمه

ــی  ــز تکلیــف مرجــع عدل ــی و نی ــه توانایــی و شایســته گی قانون ــوان ب صالحیــت جزایــی را می ت

و قضایــی در رســیده گی بــه یــک دعــوای جزایــی تعبیــر کــرد. بنابرایــن نخســتین مســأله یی کــه 

مراجــع مذکــور بایــد بــه آن بپردازنــد، بررســی صالحیــت خویــش جهــت رشوع بــه رســیده گی 

ــیده گی  ــه رس ــت دار ب ــود را صالحی ــی خ ــی و قضای ــع عدل ــه مراج ــی ک ــد و در صورت می باش

ــرار عــدم صالحیــت می باشــند.  ــه اصــدار ق ــد، موظــف ب ندانن

       بنــد 1 مــادۀ 183 قانــون اجــراآت جزایــی، راجــع بــه لــزوم اصــدار قــرار عــدم صالحیــت از 

ــیده گی  ــه رس ــردد ک ــح گ ــه واض ــزد محکم ــرگاه ن ــد: »ه ــت می گوی ــۀ بی صالحی ــوی محکم س

ــر عــدم  ــرار خــود را مبنــی ب ــون، شــامل صالحیــت آن منی باشــد، ق ــه طبــق احــکام قان ــه قضی ب

صالحیــت رســیده گی در موضــوع و تشــخیص محکمــۀ ذیصــالح صــادر و دوســیه را بــه 

ــد.« ــاده می کن ــوط اع ــی مرب څارنوال

ــی کــه  ــه محکمه ی ــر موضــوع را ب ــی هرچــه زودت ــد: څارنوال ــاده می افزای ــن م ــد دوم همی        بن

ــد  ــز خــود را فاق ــن محکمــه نی ــه ای ــی ک ــی دارد. در صورت ذیصــالح تشــخیص شــده، ارجــاع م

صالحیــت تشــخیص کنــد، قــرار عــدم صالحیــت را در زمینــه صــادر و موضــوع را بــه څارنوالــی 

ــد.  ــاده می کن ــوط اع مرب

ــت،  ــۀ بی صالحی ــوی محکم ــت از س ــدم صالحی ــرار ع ــدار ق ــدم اص ــرای ع ــت اج        ضان

بطــالن رســیده گی و حکــم محکمــۀ مربــوط اســت. بنــد 3 مــادۀ 4 قانــون اجــراآت جزایــی در 

ــون در  ــکام قان ــت اح ــدم رعای ــی از ع ــت ناش ــی اس ــالن حالت ــد: »بط ــالن می گوی ــف بط تعری

ــدان  ــه »فق ــور در ادام ــد مذک ــردد...« بن ــل می گ ــوارد ذی ــامل م ــه ش ــی ک ــراآت اساس ــورد اج م

ــارد.       ــالن می ش ــوارد بط ــی از م ــوان یک ــه عن ــه« را ب ــت محکم صالحی

صالحیت جزایی دارای خصوصیاتی به رشح ذیل می باشد:

1- صالحیــت ناظــر بــه نظــم عامــه اســت. منظــور ایــن اســت کــه مقــررات مربــوط بــه آن جهــت 

ــور  ــالف ام ــل و برخ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــع ش ــی وض ــت قضای ــر عدال ــرای صحیح ت اج

حقوقــی کــه در پاره یــی مــوارد طرفیــن دعــوا می تواننــد بــا توافــق یکدیگــر از صالحیــت مرجــع 

خــاص عــدول کننــد، در امــور جزایــی عــدم رعایــت قواعــد و مقــررات راجــع بــه صالحیــت حتــا 

بــا توافــق یکدیگــر، تجویــز نشــده اســت. بنابرایــن، عــدول از قواعــد صالحیــت جزایــی جــز در 

مــوارد مطــرح قانونــی، جــواز نــدارد.

       در همیــن راســتا مــادۀ 178 قانــون اجــراآت جزایــی می گویــد: »رســیده گی بــه متــام دعــاوی 

جزایــی تنهــا از صالحیــت محاکــم ذیصــالح می باشــد؛ مگــر ایــن کــه قانــون خــاص طــور دیگــر 
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حکم کــرده باشــد.«  

بــه عنــوان یــک اســتثنای قانونــی قواعــد صالحیــت اشــعار مــی دارد:  بنــد 4 مــادۀ 179 

»ســرته محکمه می توانــد در احوالــی کــه اوضــاع امنیتــی ایجــاب کنــد یــا معاذیــر قانونــی دیگــری 

پیــش آیــد کــه از طــرف اشــخاص ذیعالقــه یــا لــوی څارنــوال بــه ســرته محکمه پیشــنهاد گــردد، 

ــه محکمــۀ دیگــری تفویــض کنــد، در آن صــورت  رســیده گی قضیــه را از محکمــۀ ذیصــالح ب

ــود.« ــناخته می ش ــالح ش ــۀ ذیص ــده، محکم ــۀ تعیین ش محکم

2-  کلیــه مراجــع عدلــی و قضایــی مکلــف انــد قبــل از رشوع بــه رســیده گی، بــه دقــت صالحیــت 

ــه عبــارت دیگــر، خــود مرجــع رســیده گی کننــده بایــد رصف نظــر از  ــد. ب خــود را بررســی کنن

ــورت  ــرده و در ص ــت ک ــیده گی را تثبی ــت رس ــود جه ــودن خ ــح ب ــوی، صال ــن دع ــراد طرفی ای

لــزوم بــه اصــدار قــرار عــدم صالحیــت مبــادرت ورزد. بــه طریــق اولــی، آنــگاه کــه صالحیــت از 

ســوی یکــی از اصحــاب دعــوا مــورد تردیــد قــرار گیــرد، مســألۀ تثبیــت صالحیــت بایــد بــا دقــت 

بیشــرتی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

3- ایــراد عــدم صالحیــت اختصــاص بــه محاکــم ابتدایــی نداشــته و در متــام مراحــل رســیده گی 

اعــم از محاکــم ابتدایــی، اســتینافی و فرجام خواهــی قابــل اعــالم اســت. )آشــوری، 1387: 

ص48(

صالحیت جزایی انواعی دارد و آن ها عبارتند از: 

1. صالحیت حوزه یی 

2. صالحیت موضوعی

3. صالحیت شخصی

4. صالحیت رسزمینی

5. صالحیت حایتی

6. صالحیت جهانی

اینک به توضیح هریک از این صالحیت ها می پردازیم:

1-  صالحیت حوزه یی  

ــای  ــه قضای ــیده گی ب ــی در رس ــته گی قانون ــدی و شایس ــی، توامنن ــت حوزه ی ــور از صالحی منظ

ــد پایتخــت کشــور،  ــل اســتقرار در یــک محــل خــاص مانن ــه دلی ــی اســت کــه محکمــه ب جزای

مرکــز والیــت یــا مرکــز ولســوالی، از آن برخــوردار می باشــد. بــه عنــوان مثــال، محاکــم جزایــی 

مســتقر در کابــل در رســیده گی بــه جرایــم واقع شــده در ایــن شــهر نســبت بــه محاکــم والیــات، 

ــم واقع شــده در  ــه جرای ــی دارد؛ همین طــور محکمــۀ شــهری هــرات راجــع ب ــت حوزه ی صالحی
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شــهر هــرات نســبت بــه محاکــم مزاررشیــف، صالحیــت داشــته و محکمــۀ ولســوالی ورس نســبت 

ــی  ــت حوزه ی ــوالی، صالحی ــداده در آن ولس ــم روی ــورد جرای ــان در م ــهری بامی ــۀ ش ــه محکم ب

دارد. 

قانون اجراآت جزایی در مادۀ 179 راجع به قواعد صالحیت حوزه یی می گوید:

ــا  ــرم ی ــکاب ج ــل ارت ــۀ مح ــی، محکم ــۀ جزای ــه قضی ــیده گی ب ــالح رس ــۀ ذیص ــف- محکم »ال

ــد.      ــم می باش ــکونت مته ــل س ــۀ مح ــا محکم ــاری ی ــل گرفت ــۀ مح محکم

ــل از  ــن عم ــه آخری ــت ک ــی اس ــالح محکمه ی ــۀ ذیص ــرم، محکم ــه ج ــت رشوع ب ب- در حال

ــد.  ــده باش ــام ش ــی آن انج ــوزۀ قضای ــرم در ح ــه ج ــال رشوع ب ــه اع جمل

ج- در مــورد جرایــم مســتمر، محلــی کــه جــرم در آن خامتــه یافتــه و در مــورد جرایــم اعتیــادی، 

محــل انجــام عملــی کــه اعتیــاد را بــه بــار آورده اســت، محــل وقــوع جــرم شــناخته می شــود.«

       شــایان ذکــر اســت کــه رشوع جــرم طبــق مــادۀ 48 و 49 کــود جــزا، رصف بــه فکــر مجرمانــه 

ــد  ــب بای ــه مرتک ــد؛ بلک ــق منی یاب ــی تحق ــال مقدمات ــام اع ــی و انج ــایل تجهیزات ــۀ وس ــا تهی ی

عملیــات اجرایــی جرم)فعــل مجرمانــه( را آغــاز کــرده باشــد. مثــالً در جــرم رسقــت دســت خــود 

را روی مــال گذاشــته و قصــد برداشــنت آن را کنــد.

ــق  ــی تحق ــرد قربان ــف ف ــه توقی ــک لحظ ــا ی ــی، ب ــر قانون ــف غی ــد توقی ــتمر مانن ــرم مس        ج

ــه  ــن کار ادام ــد، ای ــدق کن ــف ص ــه توقی ــی ک ــی، از زمان ــه میزان ــاً ب ــد عرف ــه بای ــد؛ بلک منی یاب

ــا یــک بــار قــار زدن تحقــق منی یابــد؛ بلکــه فــرد  می یابــد. جــرم اعتیــادی ماننــد قاربــازی، ب

ــد.  ــدق کن ــر وی ص ــرم ب ــوان مج ــا عن ــد ت ــام ده ــت را انج ــل زش ــن عم ــار ای ــل دوب ــد حداق بای

)عالمــه، 1394: ص89(

ــزوده  ــتان اف ــی افغانس ــت حوزه ی ــد صالحی ــر قواع ــز ب ــری را نی ــدۀ دیگ ــوق، قاع ــادۀ ف ــد 5 م بن

اســت. ایــن بنــد اشــعار مــی دارد: »در حاالتــی کــه قانــون، رســیده گی قضیــه را توســط محکمــۀ 

خــاص پیش بینــی کــرده باشــد، محلــی کــه قانــون خــاص بــه عنــوان مقــر محکمــه تعییــن کــرده، 

ــود.« ــناخته می ش ــالح ش ــۀ ذیص محکم

ــل از  ــد ذی ــه قواع ــذار، ب ــاده، قانون گ ــن م ــه در ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــوع می ت        در مجم

ــت:  ــرده اس ــاره ک ــی اش ــت حوزه ی ــد صالحی قواع

الف- قاعدۀ محل ارتکاب جرم؛

ب- قاعدۀ محل گرفتاری متهم؛

ج- قاعدۀ محل سکونت متهم؛

د- قاعدۀ محل تحقق رشوع جرم؛
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ه- قاعدۀ محل تحقق جرم مستمر؛

و- قاعدۀ محل تحقق جرم اعتیادی؛

ز- قاعدۀ محل محکمۀ خاص؛

ــوده و جــای آن در  از آنجــا کــه بحــث صالحیــت حوزه یــی از مباحــث شــکلی حقــوق جــزا ب

قانــون اجــراآت جزایــی اســت، کــود جــزا بــه آن نپرداختــه اســت.

2- صالحیت موضوعی 

منظــور از صالحیــت موضوعــی، توامننــدی و شایســته گی قانونــی محکمــه بــه اعتبــار موضــوع 

جــرم در رســیده گی بــه آن اســت. صالحیــت موضوعــی- کــه برخــی از آن بــه صالحیــت 

ــر اســاس موضــوع جــرم، محاکــم  ــی اســت کــه قانون گــذار ب ــد- صالحیت ــر کــرده ان ــی تعبی ذات

ــی  ــاوی جزای ــه دع ــد ب ــی منی توانن ــم مدن ــال، محاک ــوان مث ــه عن ــت. ب ــرده اس ــته بندی ک را دس

ــی از  ــه موضوعــات جزای ــت موضوعــی نداشــته و رســیده گی ب ــرا صالحی ــد؛ زی رســیده گی کنن

ــان خــارج اســت.  حیطــۀ صالحیــت آن

       قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوۀ قضایــی جمهــوری اســالمی افغانســتان، مــورخ 9 رسطــان 

ــم را در  ــی محاک ــای موضوع ــاره 1109، صالحیت ه ــمی ش ــدۀ رس ــده در جری 1392 منترشش

ــی از مباحــث  ــی کــرده اســت. از آنجــا کــه بحــث صالحیــت حوزه ی مــواد 62،61 و63 پیش بین

ــه آن نپرداختــه اســت. شــکلی حقــوق جــزا می باشــد، کــود جــزا ب

3-  صالحیت شخصی

ــم  ــه جرای ــیده گی ب ــم در رس ــته گی محاک ــدی و شایس ــخصی، توامنن ــت ش ــور از صالحی منظ

ــۀ  ــه محاکم ــه ب ــم در رابط ــت محاک ــر، صالحی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــخاص می باش ــی از اش برخ

نوعــی از اشــخاص اســت. ایــن نــوع صالحیــت، در اصطــالح حقوق دانــان، بــه دو معنــا بــه کار 

ــۀ  ــر محاکم ــم ب ــت محاک ــخصی، صالحی ــت ش ــود از صالحی ــای اول مقص ــت: در معن ــه اس رفت

اتبــاع و در معنــای دوم رســیده گی بــه جرایــم گــروه خاصــی از اشــخاص بــه اعتبــار خصوصیــت 

خاصــی کــه دارند)اطفــال و نظامیــان(، می باشــد. در ایــن قســمت، هــردو نــوع صالحیــت 

ــود: ــح داده می ش ــخصی توضی ش

الف- صالحیت شخصی اتباع محور

تابعیــت عبــارت از یــک رابطــۀ سیاســی، حقوقــی و معنــوی اســت کــه فــردی را بــه دولتــی معیــن 

ــت  ــی اس ــت، علقه ی ــۀ تابعی ــر، رابط ــارت دیگ ــه عب ــا، 1372:49( ب ــع نی ــازد. )ارف ــط می س مرتب

ــود  ــث می ش ــت باع ــۀ تابعی ــردد. رابط ــان می گ ــوع آن ــور مطب ــا کش ــاع ب ــد اتب ــب پیون ــه موج ک

کــه اتبــاع بــر اســاس آن، از یکــری حقــوق و تکالیــف نســبت بــه کشــور خویــش برخــوردار 
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گردنــد؛ ماننــد حــق انتخــاب شــدن در پســت های سیاســی چــون ریاســت جمهــوری یــا وزارت 

یــا مناینده گــی پارملــان. در حالــی کــه خارجیــان منی تواننــد از ایــن امتیــازات بهره منــد گردنــد. 

از ســوی دیگــر، بــر اســاس علقــۀ تابعیــت، ایــن تکلیــف بــر اتباعــی بــار می شــود کــه از قوانیــن 

کشــور متبــوع خویــش اطاعــت کننــد. بــر اســاس ایــن تکلیــف، کشــور متبــوع می توانــد 

شــخص تبعــه را بــه خاطــر ارتــکاب جــرم، محاکمــه و مجــازات کنــد. رابطــۀ تابعیــت بیــن کشــور 

ــت  ــار صالحی ــل از آث ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد می باش ــردن و گردن بن ــۀ گ ــل رابط ــه، مث ــوع و تبع متب

شــخصی اتبــاع محــور آن اســت کــه کشــورها صالحیــت دارنــد اتبــاع خویــش را در قبــال جرایــم 

ــه در خــارج از کشــور  ــم ارتکاب یافت ــا اگــر جرای ــد؛ حت مرتکب شــده محاکمــه و مجــازات کنن

رخ دهــد. البتــه تطبیــق صالحیــت شــخصی بــر جرایــم اتبــاع در خــارج از کشــور، دارای رشایــط 

ــد:   ــل می باش ذی

1. مهم بودن جرم ارتکابی

یکــی از رشایــط اعــال اصــل صالحیــت شــخصی ایــن اســت کــه جــرم ارتکابــی تبعــه در خــارج 

ــه طــور  ــاع، ب ــم اتب ــن اصــل در مــورد متــام جرای ــم مهــم« باشــد. اجــرای ای از کشــور، از »جرای

ــرای  ــادی ب ــوی زی ــادی و معن ــای م ــبک( هزینه ه ــت و س ــۀ قباح ــم از درج ــا جرای مطلق)حت

کشــور اجــرا کننــدۀ صالحیــت دربــر دارد. بــه عنــوان منونــه هزینه هــای مــادی می توانــد از قبیــل 

شــکایت افــراد، تحقیــق، تعقیــب، جمــع آوری ادلــه و غیــره باشــد. عــالوه بــر آن هــا هزینه هــای 

معنــوی ذیــل چــون مشــغول کــردن قــوۀ قضایــی، څارنوالــی، مأمــوران ضبــط قضایــی و دســتگاه 

ــی را  ــتگاه قضای ــر، دس ــن ام ــا، ای ــر آن ه ــه ب ــود. اضاف ــل می ش ــور تحمی ــر کش ــز ب ــی نی دیپلاس

از انجــام وظیفــۀ مهــم و اساســی خویــش بــاز داشــته و باعــث اطالــۀ دادرســی، تــورم جزایــی و 

ــردد. ــور می گ ــی کش ــت جنای ــران در سیاس بح

ــرای  ــی ب ــاع، فایده ی ــم اتب ــق جرای ــر مطل ــخصی ب ــت ش ــال صالحی ــن، اع ــر ای ــالوه ب        ع

کشــور تطبیق کننــدۀ صالحیــت دربــر نــدارد. بــه عنــوان مثــال، هیــچ رضورت و منفعتــی اقتضــای 

آن را نــدارد کــه تبعــۀ یــک کشــور بــه خاطــر ایــراد رضب ســاده یــا توهیــن ســاده یــا تخلفــات 

ــب،  ــورد تعقی ــود م ــوع خ ــور متب ــام داده، در کش ــری انج ــور دیگ ــه در کش ــز ک ــی ناچی راننده گ

محاکمــه و مجــازات قــرار گیــرد. عــالوه بــر ایــن، نــوع اعــال صالحیت هــا ممکــن اســت نوعــی 

تجــاوز بــه حاکمیــت دولتــی -کــه جــرم در قلمــرو آن رخ داده- بــه شــار رفتــه و باعــث تیره گــی 

روابــط بیــن دوکشــور گــردد. 

ــش را در  ــاع خوی ــی اتب ــم جنحه ی ــی جرای ــی و برخ ــم جنای ــورها جرای ــل، کش ــن دلی ــه ای        ب

خــارج، قابــل رســیده گی در محاکــم خویــش می داننــد. مثــالً در لبنــان، رصفــاً جرایــم جنایــی و 
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جرایــم جنحه یــی اتباعــی کــه مجــازات آنــان بیــش از ســه ســال حبــس باشــد، قابــل رســیده گی 

ــل  ــه عم ــت دارد ک ــان صالحی ــم لبن ــی محاک ــرت از آن، در صورت ــم کم ــه جرای ــبت ب ــوده و نس ب

ارتکابــی در کشــور محــل وقــوع هــم جــرم شــناخته شــده باشــد.

2. جرم بودن عمل در کشور محل وقوع

یکــی دیگــر از رشایــط اجــرای اصــل صالحیــت شــخصی بــر جرایــم اتبــاع در خــارج از کشــور 

ــوع  ــل وق ــور مح ــت، در کش ــرو حاکمی ــارج از قلم ــه در خ ــی تبع ــل ارتکاب ــه عم ــت ک ــن اس ای

جــرم و قابــل مجــازات باشــد. از ایــن رشط در متــون حقوقــی زیــر عنــوان »مجرمیــت متقابــل« 

ــود.  ــاد می ش ی

در خصــوص ایــن ســؤال کــه آیــا رعایــت اصــل مجرمیــت متقابــل الزم اســت یــا خیــر، دو نظــر 

عمــده در حقــوق جــزای بین امللــل قابــل ارائــه اســت: مطابــق نظریــۀ اول »تعقیــب، عملــی کــه 

در محــل وقــوع فاقــد وصــف جزایــی اســت، دور از عــدل و انصــاف اســت.«  زیــرا صالحیــت 

ــق  ــد، تطبی ــورها باش ــایر کش ــه س ــم عام ــل نظ ــه مخ ــی ک ــازات اعال ــدف مج ــا ه ــخصی ب ش

می گــردد. بنابرایــن مجــازات عملــی کــه از نظــر کشــور محــل وقــوع، نقــض مقــررات جزایــی 

آن کشــور محســوب نشــده و از مخــل نظــم عامــۀ کشــور متبــوع یــا مــر بــه مصالــح و منافــع آن 

نباشــد، بــا هیــچ اصلــی از اصــول، قابــل توجیــه نخواهــد بــود. مطابــق ایــن نظــر، دولت هــا، اصــوالً 

هیــچ نفعــی در مجــازات اتبــاع خــود بــه دلیــل ارتــکاب جرایــم عمومــی و غیــر مــر بــه مصالــح 

و منافــع خــود در خــارج از کشــور ندارنــد. فلســفۀ وجــودی اصــل صالحیــت شــخصی، نوعــی 

همــکاری بین املللــی دولت هــا در رســیدن بــه ایــن هــدف حقــوق جــزای بین امللــل اســت کــه 

هیــچ مجرمــی بــدون مجــازات باقــی منانــد. عــالوه بــر ایــن، محاکمــۀ شــخص بــه دلیــل عملــی 

کــه در محــل وقــوع آن جــرم نیســت، بــه نوعــی ناقــض اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجازات هــا 

می باشــد. چــرا کــه قوانیــن بایــد منتــرش شــده و مــردم از آن آگاهــی پیــدا کننــد. 

       در مقابــل، نظریــۀ دوم آن اســت کــه »رعایــت ایــن رشط الزم نیســت.« از ایــرو گفتــه شــده 

اســت: صالحیــت شــخصی می توانــد مــرشوط و غیــر مــرشوط باشــد. مــرشوط بــه ایــن معنــا کــه 

اجــرای ایــن اصــل مــرشوط بــه رشط الزم »مجرمیــت متقابــل« باشــد. غیــر مــرشوط بــه ایــن معنــا 

کــه ایــن اصــل می  توانــد رصف نظــر از قانــون محــل وقــوع نیــز قابــل اعــال باشــد. بــر همیــن 

ــخصی را  ــت ش ــل صالحی ــرش اص ــنهاد پذی ــه پیش ــی ک ــان امریکای ــی از حقوق دان ــاس، یک اس

ــد اصــل صالحیــت شــخصی را  ــد: کنگــره نبای ــی داده اســت، می گوی ــه دولت مــردان امریکای ب

ــه  ــوان مجرمان ــوع هــم عن ــد کــه عمــل انجام شــده در کشــور محــل وق ــه مــواردی کن محــدود ب

ــا از مجــازات  ــاالت متحــده اجــازه خواهــد داد ت ــاع ای ــه اتب ــی ب ــن محدودیت داشــته باشــد. چنی
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ــد، فــرار کننــد. یــک تبعــۀ امریــکا کــه متهــم  ــه می دان رفتــاری کــه قانــون امریــکا آن را مجرمان

بــه ارتــکاب جرمــی شــدید مثــالً تجــاوز جنســی اســت، نبایــد از اعــال قوانیــن جزایــی ایــاالت 

ــرم  ــی را ج ــن عمل ــوع، چنی ــل وق ــت مح ــه دول ــل ک ــن دلی ــه ای ــاً ب ــد، رصف ــاف باش ــده مع متح

منی دانــد.

       بــا وجــود ایــن، نظریــۀ اخیــر مــورد توجــه حقوق دانــان جزایــی و بــه تبــع آن قوانیــن جزایــی 

کشــورها قــرار نگرفتــه اســت؛ زیــرا از لحــاظ نظــری، از پشــتوانۀ چندانــی برخــوردار نبــوده و بــا 

مبانــی و اهــداف اصــل صالحیــت شــخصی نیــز ســازگاری نــدارد. اساســاً هــدف از وضــع اصــل 

صالحیــت شــخصی، جلوگیــری فــرار مجــرم از مجازاتــی اســت کــه اگــر بــه اقامتــش در محــل 

ــی در هــان کشــور  ــن، اگــر فعــل ارتکاب ــار می شــد. بنابرای ــر او ب ــه مــی داد، ب ــوع جــرم ادام وق

مبــاح باشــد، اجــرای اصــل صالحیــت شــخصی بیهــوده اســت. 

ــول  ــی از اص ــوان یک ــه عن ــل« ب ــت متقاب ــل مجرمی ــه »اص ــت ک ــوان گف ــوع می ت        در مجم

مســلم حقــوق جــزا مــورد توجــه حقوق دانــان جزایــی قــرار گرفتــه اســت. همچنــان ایــن اصــل بــه 

مــوازات افزایــش مقــرارت داخلــی و بین املللــی در مــورد توســعۀ صالحیــت قوانیــن جزایــی بــه 

خــارج از قلمــرو حاکمیــت، دکرتیــن مجرمیــت متقابــل بــه طــور گســرتده وارد حقــوق جــزا شــده 

و تقریبــاً غالــب کشــورها آن را پذیرفتــه انــد. )پوربافرانــی، 1380: ص84(

3. عدم رسیده گی قبلی)منع محاکمۀ مجدد(

»قاعــدۀ منــع محاکمــه و مجــازات مجــدد همــواره در ردیــف اصــول اساســی حقــوق جــزا، ماننــد 

اصــل برائــت و اصــل عــدم رجعــت قوانیــن جزایــی بــه گذشــته و ســایر اصــول دادرســی منصفانــه 

تضمیــن کننــدۀ حقــوق افــراد، مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.« )حبیــب زاده، 1384: ص50( 

ــع مخاطــرۀ  ــی و من ــت قبل ــا برائ ــت ی ــوم، محکومی ــر مخت ــار ام ــن اعتب ــا عناوی ــن قاعــده ب        ای

مجــدد در حقــوق کشــورها شــناخته شــده اســت. در اساســنامه های دادگاه هــای کیفــری 

 ،» non bis in idem« بین املللــی موقت)یوگســالوی ســابق و روانــدا( از ایــن قاعــده بــا عنــوان

ــی از آن  ــان عرب ــوان»ne bis in idem« و در زب ــا عن ــی ب ــری بین امللل ــوان کیف ــنامۀ دی در اساس

زیــر نــام »عــدم جــواز املحاکمــه عــن الجریمــة ذاتهــا مرّتیــن« بحــث می شــود. مفهــوم مختــر 

ــرای یــک امــر« اســت. )هــان: ص48(  ــار ب ــع دو ب و مفیــد آن »من

       ایــن قاعــده معمــوالً در نتیجــۀ تقــارن مثبــت صالحیت هــا در ســه ســطح داخلــی محــض،  

ــی و بین املللــی(  افقی)تقــارن صالحیت هــای بین املللــی( و عمودی)تقــارن صالحیت هــای مل

ــردد.  ــق می گ محق

ــد  ــاظ پیون ــه لح ــض، ب ــی مح ــطح داخل ــدد، در س ــازات مج ــه و مج ــع محاکم ــدۀ من        قاع
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ــکل  ــا مش ــت ب ــالف صالحی ــل اخت ــع ح ــود مراج ــد و وج ــت واح ــا حاکمی ــف ب ــم مختل محاک

خاصــی از ســوی دولت هــا مواجــه منی گــردد و در صــورت حــدوث محاکمــۀ مجــدد، مجــازات 

اعال شــده کــر خواهــد شــد. دولت هــا در قوانیــن داخلــی، صالحیــت جزایــی خــود را تعییــن 

ــا  ــی ی ــه طــور جزئ ــه جرایمــی را کــه در قلمــرو حاکمیــت دولت هــا ب ــد. کلی و مشــخص می کنن

کلــی واقــع شــده یــا مرتکــب و قربانــی آن یکــی از اتبــاع شــان بــوده یــا ایــن کــه جــرم علیــه منافــع 

ــه باشــد، مــورد رســیده گی قــرار  ــو در خــارج از قلمــرو، صــورت گرفت ــان ول ــه آن اساســی و عالی

ــه  ــی، ب ــۀ بین امللل ــی در صحن ــر، گاه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــازات می کنن ــان را مج  داده و مرتکب

علــت وجــود یــک عنــر خارجــی، ماننــد تابعیــت، بحــث تعــدد صالحیــت پیــش آمــده و دو 

یــا چنــد دولــت خــود را صالــح و ذینفــع در رســیده گی بــه جرائــم و اعــال مجــازات می داننــد. 

در ایــن صــورت بیــم آن مــی رود کــه فــردی بــه ســبب ارتــکاب یــک جــرم، از ســوی دو کشــور 

مــورد محاکمــه و مجــازات قــرار گیــرد. )هــان: ص48(

       رعایــت اصــل منــع محاکمــۀ مجــدد در ســطح بین املللــی، چنــان حایــز اهمیــت اســت کــه 

ــپتامر 2004 در  ــه در س ــش -ک ــالس خوی ــن اج ــزا در هفدهمی ــوق ج ــی حق ــن بین امللل انجم

ــۀ  ــاص داد. در مقدم ــوع اختص ــن موض ــه ای ــش را ب ــارم خوی ــۀ چه ــد- قطع نام ــزار ش ــن برگ پک

ایــن قطع نامــه آمــده اســت: »منــع محاکمــۀ مجــدد اقتضــای عدالــت، قطعیــت حقوقــی و اصــل 

تناســب اســت.«

       شناســایی ایــن اصــل در ســطح داخلــی جهــت مصلحــت عدالــت بــوده و تضمیــن ممنوعیــت 

تحمیــل تعقیب هــا و مجازات هــای متعــدد بــر یــک فــرد در برابــر یــک عمــل واحــد اســت.

همچنــان بــا در نظرداشــت ایــن امــر کــه تأســیس محاکــم بین املللــی موقت)یوگســالویا و رواندا( 

ــدۀ  ــرای پدی ــدی ب ــالن جدی ــوان عام ــه عن ــد ب ــی می توانن ــی دایم ــی بین امللل ــۀ جزای و محکم

محاکمــۀ مجــدد، چــه بــه شــکل عمودی)تقــارن صالحیــت بیــن محاکــم ملــی و بین املللــی( و 

چــه بــه شــکل افقی)تقــارن صالحیــت بیــن دو محکمــۀ بین املللــی(، بــه شــار رونــد. هرچنــد 

ــزای  ــود ج ــا ک ــت؛ ام ــده اس ــایی نش ــتان شناس ــی افغانس ــون اساس ــدد در قان ــۀ مج ــع محاکم من

افغانســتان در مــادۀ 13 خویــش، اصــل فــوق را بــه رســمیت شــناخته اســت.  

ــوی  ــادره از س ــکام ص ــتان، اح ــذار افغانس ــه قانون گ ــد ک ــت می آی ــوق بدس ــب ف        از مطال

محاکــم خارجــی را بــه رســمیت شــناخته و از محاکمــۀ مجــدد فــرد محکوم شــده در خــارج، در 

ــد.                       ــل کشــور خــودداری می کن ــال هــان جــرم در داخ قب

       بــا توجــه بــه مطالــب فــوق می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســومین رشط اجــرای اصــل صالحیــت 

شــخصی بــر جرایــم ارتکابــی تبعــه در خــارج از کشــور آن اســت کــه وی در قبــال جــرم انجــام 
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داده در کشــور محــل وقــوع، محاکمــه و مجــازات نشــده باشــد. )عالمــه، 1389: ص341(

4. وجود رشایط قانونی برای تعقیب متهم

یکــی دیگــر از رشایــط اجــرای اصــل صالحیــت شــخصی، عــدم برخــورداری متهــم از موجبــات 

قانونــی بــرای منــع تعقیــب، موقوفــی تعقیــب و اجــرای حکــم اســت. بنابرایــن، تبعــه در صورتــی 

ــا  ــرار خواهــد گرفــت کــه شــکایت شــاکی موجــود باشــد ی ــوع تحــت تعقیــب ق در کشــور متب

متهــم مشــمول موانــع مســؤولیت جزایــی یــا اســباب اباحــت نباشــد. 

       بدیهــی اســت کــه اثــر ایــن بحــث، دوطرفــه اســت. بــه ایــن معنــا کــه هــم موانــع قانونــی بــرای 

تعقیــب متهــم در کشــور محــل جــرم نبــوده و هــم موانعــی در کشــور متبــوع نباشــد. توضیــح ایــن 

کــه اگــر شــخصی کــه تبعــۀ کشــور »الــف« اســت، در کشــور »ب« مرتکــب جرمــی شــود کــه 

مطابــق قانــون کشــور »ب« چنیــن شــخصی صغیــر یــا مجنــون شــناخته شــده یــا عمــل او مشــمول 

ــز  ــوع خویــش نی ــوده باشــد. ایــن شــخص در کشــور متب ــاع مــرشوع ب ــل دف اســباب اباحــت مث

قابــل تعقیــب و مجــازات نخواهــد بــود. بــه ایــن دلیــل کــه اساســاً مطابــق قانــون کشــور متبــوع 

خویــش، حســب مــورد، اصــالً مجــرم نیســت. 

ــور  ــم در کش ــب مته ــرای تعقی ــا ب ــه آی ــت ک ــن اس ــا ای ــرح در این ج ــل ط ــث قاب        از مباح

ــت دار  ــات صالحی ــه مقام ــش را ب ــکایت خوی ــرم، ش ــده از ج ــه زیان دی ــت ک ــش الزم اس متبوع

کشــور متبــوع تقدیــم کنــد؟ در حقــوق فرانســه جرایــم جنایــی و جنحه یــی اتبــاع از هــم 

ــد  ــردی اعــال شــود، بای ــه ف ــی، چنانچــه جرمــی علی ــم جنحه ی تفکیــک شــده اســت. در جرای

ــات فرانســه یی رســاً اعــالم  ــه مقام ــوع جــرم ب ــا کشــور محــل وق ــه شــکایت کــرده ی مجنی علی

جــرم کنــد. رشط شــکایت مدعــی خصوصــی بــرای ایــن اســت کــه مســلم باشــد جــرم ارتکابــی 

تــا اندازه یــی مهــم بــوده و تعقیــب و رســیده گی بــه آن بی فایــده نیســت. بــرای ایــن کــه ممکــن 

ــا مجــرم صلــح کنــد،  ــه شــکایت نباشــد یــا خــالف مصلحــت عامــه ب اســت مجنی علیــه قــادر ب

ــرم را  ــت ج ــه اهمی ــی ک ــور خارج ــرف کش ــرم از ط ــالم ج ــه اع ــرده ک ــی ک ــذار پیش بین قانون گ

مســلم مــی دارد، کافــی اســت. امــا در مــورد جنایــات ارتکابــی از ســوی تبعــۀ فرانســه در خــارج از 

کشــور، رشایــط فــوق الزم نبــوده و حتــا بــا عــدم وجــود رشایــط فــوق نیــز محاکــم فرانســه صالــح 

بــه رســیده گی می باشــند.

ــن  ــارج از رسزمی ــی در خ ــم ارتکاب ــه جرای ــع ب ــه راج ــازات فرانس ــون مج ــاده 6-113 قان        م

ــک  ــط ی ــی توس ــت ارتکاب ــر جنای ــه ه ــبت ب ــه نس ــزای فرانس ــون ج ــد: قان ــوری، می گوی جمه

ــای  ــه رخداده ــی ک ــردد. در صورت ــال می گ ــوری اع ــن جمه ــارج از رسزمی ــه یی در خ فرانس

ــرد.  ــرار گی ــازات ق ــورد مج ــرم در آن رخ داده، م ــه ج ــوری ک ــون کش ــب قان ــه موج ــی ب ارتکاب
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ایــن قانــون نســبت بــه جنحه هــای ارتکابــی توســط یــک باشــندۀ فرانســه در خــارج از رسزمیــن 

ــت  ــس از آن، تابعی ــی کــه متهــم پ ــی هنگام ــادۀ کنون ــاد م ــز اعــال می گــردد. مف جمهــوری نی

فرانســه یی اش را تــرک کنــد، نســبت بــه آنچــه کــه بــه آن متهــم اســت، تطبیــق می شــود. )قانــون 

ــادۀ 19( ــه، 1386 : م ــازات فرانس مج

5. بازگشت متهم به کشور خود

اصــوالً یکــی از مشــکالت اصــل صالحیــت شــخصی، مشــکل ادلــۀ اثبــات دعــوا اســت؛ زیــرا 

محــل وقــوع جــرم، کشــور دیگــری اســت و شــهود و مــدارک جــرم هــم در آنجــا وجــود دارد. 

ــول  ــد- از اص ــی می آی ــه در پ ــان ک ــی- چن ــت رسزمین ــل صالحی ــزا اص ــوق ج ــرو در حق از ای

اساســی و زیربنایــی صالحیــت قوانیــن جزایــی اســت؛ امــا مجــرم بــا فــرار خــود بــه کشــور متبــوع، 

ــرای  ــوع، ب ــن موض ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرده اس ــد ک ــی را س ــت رسزمین ــل صالحی ــرای اص راه اج

جلوگیــری از بی مجــازات مانــدن مجــرم، کشــور متبــوع او را مــورد تعقیــب، محاکمــه و مجــازات 

ــی، 1380: ص92(  ــه رشط آن کــه وی در داخــل کشــور باشــد. )پوربافران قــرار خواهــد داد، ب

ــکام آن را در  ــه و اح ــور را پذیرفت ــاع مح ــخصی اتب ــت ش ــتان صالحی ــزای افغانس ــود ج       ک

ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــاده 24 در ای ــت. م ــرده اس ــح ک ــد، ترشی ــی می آی ــه در پ ــوادی ک م

»یــک- هــرگاه تبعــۀ افغانســتان در خــارج قلمــرو کشــور مرتکــب عملــی گــردد کــه طبــق احــکام 

ــون  ــن قان ــکام ای ــق اح ــور، طب ــه کش ــت ب ــورت بازگش ــود، در ص ــاب ش ــرم حس ــون ج ــن قان ای

مجــازات می گــردد، مــرشوط بــر ایــن کــه عمــل مذکــور بــر اســاس قانــون کشــور محــل ارتــکاب 

جــرم، قابــل مجــازات باشــد. 

دو- هــرگاه شــخص منــدرج فقــره )یــک( ایــن مــاده ثابــت کنــد کــه محکمــۀ دولــت خارجــی 

ــه جــزا  ــه حکــم قطعــی، ب ــا ایــن کــه وی ب ــه ارتبــاط جــرم منســوبه، وی را بری الذمــه دانســته ی ب

ــل از صــدور حکــم  ــی قب ــن کــه دعــوای جزای ــا ای ــق شــده ی ــر وی تطبی محکــوم و مجــازات ب

قطعــی یــا مجــازات محکوم بهــا بــه موجــب قانــون محــل ارتــکاب جــرم، ســاقط گردیــده باشــد، 

ــردد.« ــه منی گ ــه وی اقام ــی علی ــوای جزای دع

       مالحظــه می گــردد کــه قانون گــذار افغانســتان، رشایــط الزم بــرای اجــرای صالحیــت 

شــخصی را نیــز در مــواد فــوق پیش بینــی و رعایــت کــرده اســت. حتــا در مــادۀ بعدی)مــادۀ 25( 

مقــرر داشــته کــه در صــورت اســرتداد یــا انتقــال یــا بازگشــت تبعــه بــه افغانســتان، مــدت توقیــف 

ــود.    ــرا داده می ش ــبه و مج ــوط، محاس ــرم مرب ــال ج ــارج، در قب ــده در خ ــس سپری ش و حب

ب- صالحیت شخصی خصوصیت محور 

منظــور از اصــل صالحیــت شــخصی خصوصیت محــور آن اســت کــه قانون گــذار، بــا توجــه بــه 
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ــدی و شایســته گی  ــه محاکــم توامنن ــم، ب ــه جرای ــاع، در رســیده گی ب برخــی از ویژه گی هــای اتب

ــه محاکــم اختصاصــی از  ــت ناظــر ب ــوع صالحی ــن ن ــارت دیگــر ای ــه عب اختصــاص می دهــد. ب

ــت.  ــراد اس ــخصیتی اف ــای ش ــر ویژه گی ه منظ

       در قوانیــن افغانســتان نیــز ایــن نــوع صالحیــت پیش بینــی شــده اســت. بــه عنــوان منونــه از 

محاکــم عســکری کــه بــرای رســیده گی بــه جرایــم اعضــای قــوای مســلح افغانســتان اختصــاص 

داده شــده و از محاکــم اختصاصــی اطفــال کــه در قانــون رســیده گی بــه تخلفــات اطفــال از آن 

نــام بــرده شــده، می تــوان یــاد کــرد.  

4- صالحیت رسزمینی

ــت.  ــی اس ــت جزای ــن صالحی ــل در تعیی ــن اص ــن و قدیمی تری ــودن، مهم تری ــی ب ــل رسزمین اص

ــا پذیــرش ایــن  از جملــه فوایــدی کــه بــرای پذیــرش ایــن اصــل ارائــه می شــود آن اســت کــه ب

اصــل، بررســی دالیــل، امــارات و قرایــن موجــود هــر جــرم، بــا ســهولت بیشــرتی انجــام می گیــرد. 

همچنــان هــدف عرت انگیــز بــودن جــزا بهــرت تأمیــن گردیــده و اقتــدار و حاکمیــت دولــت نیــز 

حفــظ می شــود. ایــن اصــل مــورد حایــت اشــخاصی چــون ولــرت، مونتســکیو، روســو و بکاریــا 

قــرار گرفتــه اســت. ولــرت در کتــاب »فرهنــگ فلســفی« خــود محــل وقــوع جــرم را بهرتیــن محــل 

بــرای رســیده گی بــه آن می دانــد. منتســکیو بــه لــزوم تناســب قانــون بــا اخــالق، تاریــخ و محیــط 

هــر کشــور تأکیــد دارد و معتقــد اســت کــه یــک جامعــۀ خــاص منی توانــد بــرای جامعــۀ دیگــر 

ــاد اســت کــه  ــن اعتق ــر ای ــی خــود ب ــرارداد اجتاع ــاب ق ــز در کت ــد. روســو نی ــون وضــع کن قان

ــن  ــن اعضــای جامعــه، عنــر رسزمی عنــر اصلــی در پیــان اجتاعــی فرضــی منعقدشــده بی

بــوده و ایــن پیــان فقــط کســانی را ملــزم می ســازد کــه آن را امضــاء کــرده انــد. باالخــره بکاریــا 

ــه  ــد کــه گفت ــا رســانده ان ــارت را بدانج ــی دارد: جس ــار م ــا« اظه ــم و مجازات ه در رســالۀ »جرای

ــد؛ اگــر جرمــی در قســطنطنیه صــورت گیــرد، می تــوان مرتکــب آن جــرم را در پاریــس جــزا  ان

داد؛ بــه ایــن دلیــل کــه کســی کــه بــه یــک جامعــۀ بــرشی اهانــت می کنــد، همــۀ مــردم بایــد او 

را دشــمن خــود بداننــد و جهــان او را بــه دیــدۀ حقــارت و نفــرت بنگــرد. بایــد یــادآور شــد کــه 

ــراد  ــی از اف ــد کــه پاره ی ــی خاصــی ان ــع پیان های ــرش نیســتند؛ بلکــه مداف ــوع ب قضــات منتقــم ن

را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد. مجــرم بایــد در جایــی جــزا داده شــود کــه جــرم آنجــا صــورت 

گرفتــه اســت. علــت ایــن اســت کــه فقــط در آن جــا و نــه در جــای دیگــر، افــراد ناگزیــر انــد کــه 

بــا مجــازات، آثــار شــومی را ترمیــم کننــد کــه جــرم بــه وجــود آورده اســت. مجرمــی کــه جرایــم 

قبلــی او قانــون کشــوری را کــه او عضــو آن نبــوده نقــض نکــرده اســت، ممکــن اســت در ایــن 

ــد جــزای دیگــری در  ــون منی توان ــی قان ــد. ول ــه برانن ــن جامع ــور باشــد و او را از ای ــه منف جامع
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بــارۀ او روا دارد. چــه ایــن قانــون بــرای خطایــی وضع شــده کــه نســبت بــدان مرتکــب می شــوند، 

ــن  ــژاد، 1373: ص42( بدی ــینی ن ــاند. )حس ــدان منی رس ــیبی ب ــز آس ــه هرگ ــی ک ــرای جرم ــه ب ن

ترتیــب، اصــل درون مــرزی بــودن یکــی از مقتضیــات حقــوق بــرش و آزادی انســان ها در حقــوق 

فرانســه پــس از انقــالب کبیــر و در حقــوق بســیاری از کشــورهای دیگــر راه یافــت. )میرمحمــد 

ــی، 1377: ص23( صادق

ــودن  ــه اصــل رسزمینــی ب ــون جــزای فرانســه در مــادۀ 2-113 راجــع ب ــه، قان ــوان منون ــه عن        ب

ــی در  ــم ارتکاب ــه جرای ــبت ب ــه نس ــزای فرانس ــون ج ــی دارد: »قان ــرر م ــن مق ــزا، چنی ــوق ج حق

ــون جــزای  ــادۀ 18( قان ــون مجــازات فرانســه 1386: م ــن جمهــوری، اجــرا می شــود. )قان رسزمی

آملــان نیــز در قســمت ســوم از عنــوان اول فصــل اول، در ایــن مــورد تریــح می کنــد: »قانــون 

ــال  ــدد، اع ــوع می پیون ــه وق ــان ب ــرو آمل ــه در قلم ــی ک ــوص جرایم ــان در خص ــزای آمل ج

ــادۀ 16( ــان، 1389: م ــازات آمل ــون مج ــد.« )قان ــد گردی خواه

ــه  ــت ک ــت اس ــواع صالحی ــی از ان ــی یک ــت رسزمین ــوق، صالحی ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج        ب

محاکــم یــک کشــور بــر اســاس آن خــود را بــر متــام جرایمــی کــه در قلمــرو اش رخ می دهــد، 

صالحیــت دار می دانــد. 

       ناگفتــه منانــد کــه صالحیــت رسزمینــی دو جنبــه دارد: یکــی مثبــت و دیگــر منفــی. 

منظــور از جنبــۀ مثبــت آن اســت کــه طبــق ایــن اصــل، محاکــم یــک کشــور بــر متامــی جرایــم 

رخ داده در قلمــرو خویــش اعــال صالحیــت می کند)چــه جرایــم اتبــاع و چــه جرایــم 

ــد از  ــت کشــور منی توان ــی آن اســت کــه صالحی ــۀ منفــی صالحیــت رسزمین ــان(. جنب خارجی

مرزهــای خویــش فراتــر رفتــه و بــر جرایــم آن ســوی مرزهــا اعــال حاکمیــت کنــد. بــه عبــارت 

ــود و  ــه ش ــور( ریخت ــاحۀ کش ــه در ظرفی)س ــد ک ــی می مان ــه آب ــی ب ــت رسزمین ــر، صالحی دیگ

ــد و  ــور می مان ــرف محص ــن آب در درون ظ ــا ای ــرد؛ ام ــرا گی ــرف را ف ــمت های ظ ــام قس مت

منی توانــد از درون ظــرف، فراتــر رود.

کــود جــزا صالحیــت رسزمینــی را بــه رســمیت شــناخته و در بنــد 1 مــادۀ 16 بــه رشح ذیــل، بــر 

آن تریــح می کنــد: »احــکام ایــن قانــون بــر هــر تبعــۀ افغانســتان، شــخص بــدون تابعیــت یــا 

هــر تبعــۀ خارجــی کــه در قلمــرو کشــور مرتکــب جــرم شــود، تطبیــق می گــردد.«

5-  صالحیت حامیتی

ــن اصــل در عرصــۀ  ــخ حقــوق جــزا مالحظــه می شــود کــه همــواره بنیادی تری از دقــت در تاری

ــۀ خــود  ــه نوب ــی کــه ب ــوده اســت؛ اصل ــی ب ــل، اصــل صالحیــت رسزمین حقــوق جــزای بین املل



هم
جا

 پن
رۀ

ام
 ش

م،
۲ ا

۷ 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

لۀ
ج

م

14

تقنینی)حــق وضــع و تصویــب قوانیــن(، صالحیــت  هرســه جلــوۀ حاکمیتــی: صالحیــت 

قضایی)حــق تفســیر و اعــال قوانیــن( و صالحیــت اجرایی)حــق اجــرای قوانیــن و دســتورهای 

محاکــم( را دربــر دارد. بــا این حــال خصوصیــات منحــر بــه فــرد اصــل صالحیــت رسزمینــی، 

ــده و  ــع ش ــان واق ــرو آن ــارج قلم ــه در خ ــی ک ــال جرایم ــا در قب ــه دولت ه ــده ک ــث منی ش باع

ــخ حقــوق جــزا  ــر عکــس تاری ــع ســالح شــوند. ب ــه، خل ــه مخاطــره می انداخت ــان را ب ــت آن امنی

نشــان می دهــد کــه کشــورهای مختلــف همــواره در برابــر جرایمــی کــه منافــع اساســی و حیاتــی 

آنــان را بــه مخاطــره انداختــه، حتــا اگــر ایــن جرایــم در خــارج از قلمــرو حاکمیــت آنــان توســط 

بیگانــه گان هــم واقــع شــده، واکنــش نشــان داده انــد. در واقــع در ایــن حالــت ارتــکاب جــرم آثار 

ــه تعبیــر برخــی اســاتید: عکس العملــی کــه کشــور  ــر داشــته و ب ــرای کشــور در ب ــاری را ب زیان ب

مــورد صدمــه در ایــن مــوارد اتخــاذ می کنــد، عنــوان دفــاع مــرشوع داشــته و دولــت مــورد صدمــه 

ــو از  ــد. گاروفال ــذار کن ــا واگ ــایر دولت ه ــه س ــوارد ب ــن م ــود را در ای ــت از خ ــد حای منی توان

ــان فرانســه یی در ایــن مــورد تعبیــر جالبــی دارد: »در حقیقــت دولــت ...مجنی علیــه و  حقوق دان

مصــدوم ایــن جرایــم بــوده و خــود اقــدام بــه تعقیــب مرتکبــان می کنــد. تفاوتــی منی کنــد کــه 

ایــن جرایــم در داخــل کشــور انجــام شــده یــا در خــارج از آن.«

       بــر پایــۀ چنیــن تفکراتــی اســت کــه بــرای حایــت از ایــن منافــع اساســی و حیاتــی، اصــل 

صالحیــت حایتــی- کــه بــه آن صالحیــت واقعــی نیــز گفتــه شــده- بــه وجــود آمــده اســت. 

       شــاید منظــور از نام گــذاری ایــن صالحیــت بــه »صالحیــت واقعــی« آن باشــد کــه 

ــه دور از  ــور و ب ــرو کش ــارج از قلم ــر، در خ ــت در ظاه ــن صالحی ــمول ای ــم مش ــد جرای هرچن

صالحیت)رسزمینــی( آن رخ داده اســت؛ امــا چنــان لطمــۀ عظیمــی بــه منافــع کشــور می زنــد کــه 

گویــا در واقــع، در داخــل قلمــرو و صالحیــت کشــور مربــوط رخ داده اســت. اصــل صالحیــت 

حایتــی بــه معنــای توســعۀ صالحیــت تقنینــی و قضایــی یــک کشــور نســبت بــه جرایمــی اســت 

ــه وارد  ــور صدم ــی آن کش ــع اساس ــه مناف ــده و ب ــع ش ــور واق ــرو آن کش ــارج از قلم ــه در خ ک

ــر  ــا گســرتش صالحیــت خویــش ب ــد کــه ب ــر می بین ــذا کشــور مذکــور خــود را ناگزی ــد. ل می کن

ــد.  ــت کن ــش حای ــی خوی ــی و حیات ــع اساس ــوط، از مناف ــرم مرب ــه ج ــیده گی ب رس

ــی  ــرم ارتکاب ــدت ج ــت و ش ــت، ماهی ــاد صالحی ــای ایج ــار و مبن ــا معی ــل، تنه ــن اص        در ای

اســت کــه علیــه منافــع اساســی و حیاتــی کشــور اعــال کننــدۀ صالحیــت بــه شــار می آیــد. بــه 

عبــارت دیگــر، بــا توجــه بــه خطرهــای کــه کشــورها از وقــوع چنیــن جرایمــی احســاس می کننــد، 

تــن بــه پذیــرش چنیــن صالحیتــی داده انــد. 

ــاالت  ــور ای ــه دو کش ــت ک ــن اس ــت، ای ــل اس ــن اص ــت ای ــر اهمی ــه بیانگ ــری ک ــۀ دیگ        نکت
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ــد خوشــی  ــه طــور ســنتی دی ــی کامــن ال( کــه ب ــکا و انگلســتان)دارای نظــام حقوق متحــده امری

نســبت بــه صالحیــت اجــرای قوانیــن جزایــی خــود در خــارج از قلمــرو حاکمیــت ندارنــد، اصــل 

ــه  ــکا ب ــا امری ــد؛ حت ــان داده ان ــز نش ــادی نی ــاد زی ــه آن اعت ــه و ب ــی را پذیرفت ــت حایت صالحی

شــکل افراطــی و قابــل انتقــاد بــه پذیــرش ایــن اصــل روی آورده اســت. انگلســتان نیــز بــه رغــم 

ــت  ــه امنی ــم علی ــد، جرای ــی پایبن ــت رسزمین ــل صالحی ــه اص ــدیداً ب ــت ش ــوری اس ــه کش ــن ک ای

ــواه  ــب می کند)خ ــد، تعقی ــده باش ــع ش ــور واق ــارج از کش ــه در خ ــول را ک ــل پ ــس و جع انگلی

ــدارد(.  ــا خارجــی، تفاوتــی ن مرتکــب تبعــه باشــد ی

       گفتــه شــده کــه منافــع اساســی کشــورها، آنــان را وادار کــرده کــه بــه قلمــرو مکانــی حقــوق 

جــزای خــود، در حالتــی کــه جــرم در خــارج از قلمــرو حاکمیــت آن هــا واقــع شــده، بپردازنــد؛ اما 

مفهــوم و مصادیــق ایــن »منافــع اساســی و حیاتــی« چیســت؟ واقعیــت آن اســت کــه کشــورهای 

ــق  ــان مصادی ــات و بی ــا در جزئی ــد؛ ام ــر دارن ــدت نظ ــث وح ــات بح ــد در کلی ــف، هرچن مختل

وحــدت نظــری مشــاهده منی شــود. بــه عبــارت دیگــر، تقریبــاً همــۀ کشــورها اتفــاق نظــر دارنــد 

ــی و  ــع اساس ــه مناف ــه علی ــت ک ــی اس ــی، جرایم ــت حایت ــل صالحی ــوع اص ــم موض ــه جرای ک

حیاتــی کشــور ارتــکاب می یابــد. در مــورد ایــن کــه مصادیــق آن چــه جرایمــی اســت، اختــالف 

ــا برخــی کشــورها اجــازۀ اســتفاده از  ــا حــدی اســت کــه حت ــالف نظــر ت ــن اخت ــد. ای نظــر دارن

ایــن اصــل را در مــورد جرایــم غیــر عمــدی هــم می دهنــد. حتــا مشــخص نبــودن قلمــرو »منافــع 

اساســی و حیاتــی« باعــث شــده اســت تــا ایــن اصــل، بــه رغــم بدیهــی و منطقــی بــودن پذیــرش 

آن، از حیــث قلمــرو آن و سواســتفاده های احتالــی کــه ممکــن اســت از آن بشــود، مــورد انتقــاد 

ــرد.  ــرار گی ــان ق برخــی حقوق دان

ــه  ــود ک ــه می ش ــف، مالحظ ــورهای مختل ــی کش ــن جزای ــت در قوانی ــا دق ــال، ب ــن ح        در عی

منظــور از منافــع اساســی و حیاتــی از نظــر آنــان عمدتــاً »امنیــت و آســایش عمومــی« می باشــد. 

بــه عبــارت دیگــر آنچــه امــروزه در حقــوق جــزای کشــورها تحــت عنــوان »جرایــم علیــه امنیــت 

و آســایش عمومــی« شــناخته می شــود، جرایــم موضــوع صالحیــت حایتــی قــرار گرفتــه اســت. 

ــا ایــن توضیــح کــه جرایــم علیــه امنیــت متامــاً و جرایــم علیــه آســایش عامــه بعضــاً موضــوع  ب

ــه آســایش عمومــی  ــه عبــارت دیگــر، همــۀ جرایــم علی ــه اســت. ب چنیــن صالحیتــی قــرار گرفت

موضــوع چنیــن صالحیتــی واقــع منی شــوند؛ بلکــه مهم تریــن ایــن جرایــم، بــه خصــوص جــرم 

جعــل اســناد بانکی)ماننــد چــک(، قلــب ســکه و نیــز جعــل فرمــان رؤســای کشــورها موضــوع 

ایــن صالحیــت واقــع می شــوند. از جملــه می تــوان در ایــن خصــوص بــه مــادۀ 5 قانــون مجــازات 

اســالمی ایــران، مــواد 5 و 6 قانــون مجــازات آملــان، مــادۀ 10-113 قانــون مجــازات فرانســه، مــادۀ 
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19 قانــون مجــازات لبنــان، مــادۀ 19 قانــون مجــازات ســوریه و نیــز بنــد 2 مــادۀ 2 قانــون مجــازات 

مــر اشــاره کــرد. در متامــی ایــن قوانیــن، جرایــم علیــه امنیــت و نیــز جرایــم علیــه آســایش عامــه 

ماننــد جعــل اســناد بهــادار و اســناد بانکــی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. از دقــت در ایــن قوانیــن 

مالحظــه می شــود کــه کشــورهای مختلــف، متامــی آنچــه را کــه جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و 

خارجــی خــود می داننــد، مغایــر بــا منافــع اساســی خــود قلمــداد کــرده و در حــوزۀ جرایــم علیــه 

آســایش عامــه نیــز جرایــم قلــب ســکه و جعــل، بــه خصــوص جعــل اســناد بانکــی، مهــر دولــت 

و پاســپورت را وارد ایــن قلمــرو می داننــد.

ــور،  ــک کش ــم ی ــوی محاک ــی از س ــت حایت ــرای صالحی ــه در اج ــر آن ک ــب دیگ        مطل

محدودیت هــا و رشایطــی کــه در صالحیــت شــخصی الزم بــود، وجــود نداشــته و دســت 

ــۀ  ــی محاکم ــت حایت ــق صالحی ــا در تطبی ــت. حت ــاز اس ــت ب ــن صالحی ــال ای ــورها در اع کش

غیابــی متهــم نیــز جایــز دانســته شــده اســت. بــه عنــوان منونــه قانــون مجــازات کشــور فرانســه در 

مــادۀ 10-113 و قانــون مجــازات لبنــان در مــادۀ 119 و قانــون مجــازات مــر در بنــد 2 مــادۀ 2 

محاکمــۀ غیابــی این گونــه متهــان را پیش بینــی کــرده اســت. بدیهــی اســت کــه اعتقــاد بــه جــواز 

محاکمــۀ غیابــی متهــان، موضــوع صالحیــت حایتــی بــا مبانــی ایــن صالحیــت هــم ســازگاری 

ــرای حایــت از منافــع اساســی و حیاتــی کشــورها ایجــاد  بیشــرتی دارد. چــرا کــه ایــن اصــل ب

ــد.  ــلب می کن ــت، س ــن صالحی ــی الزم را از ای ــواز آن، کارای ــدم ج ــه ع ــدن ب ــل ش ــده و قای ش

)پوربافرانــی، 1391: ص57(   

کــود جــزا در مــادۀ 23، صالحیــت حایتــی را بــه رشح ذیــل شناســایی و تریــح کــرده اســت: 

»شــخصی کــه در خــارج قلمــرو کشــور علیــه تبعــه یــا منفعــت افغانســتان، مرتکــب جــرم شــود، 

ــق می گــردد.« ــون باالیــش تطبی ــن قان احــکام ای

       مالحظــه می گــردد کــه مقنــن در ایــن مــاده، جــرم ارتکابــی علیــه هــر فــرد افغانســتانی را در 

خــارج از کشــور نیــز در ردیــف جرایــم علیــه منافــع افغانســتان برشــمرده و بــه هــان انــدازه قابــل 

ــه  ــه ایــن ترتیــب از شــهروندان خویــش در خــارج از کشــور نیــز حایــت ب تعقیــب دانســته و ب

عمــل آورده اســت. ایــن فــراز از مــادۀ فــوق، یــک اصــل صالحیتــی دیگــر را هــم بــرای محاکــم 

افغانســتان بــه رســمیت شــناخته اســت و آن صالحیــت مبتنــی بــر تابعیــت مجنی علیــه اســت کــه 

بــر اســاس آن یــک کشــور می توانــد صالحیــت خــود را نســبت بــه جرایــم واقع شــده بــر اتبــاع 

ــت  ــن صالحی ــا قانون گــذار افغانســتان، ای ــز گســرتش دهــد. ام خویــش در خــارج از کشــور، نی

ــای داده و  ــی ج ــت حایت ــد- در دل صالحی ــاد کن ــتقل ی ــور مس ــه ط ــه از آن ب ــدون آن ک را -ب

ــت. ــرده اس ــی ک پیش بین



17

زا
ج

د 
کو

ر 
 د

ی
ضای

ت ق
حی

ال
ص

ع 
وا

ان

همچنــان مفــاد بند1مــادۀ20 کــود جــزا نیــز محتــوای صالحیــت حایتــی دارد. بنــد مذکــور ایــن 

ــب  ــور مرتک ــرو کش ــارج قلم ــه در خ ــخصی ک ــاالی ش ــون ب ــن قان ــکام ای ــد: »اح ــاده می گوی م

ــق می گــردد:  ــل شــود، تطبی ــم ذی یکــی از جرای

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسالمی افغانستان یا دولت خارجی؛

ــیای  ــاخنت اش ــل س ــا داخ ــون ی ــن قان ــا 443 ای ــواد 436 ت ــدرج م ــمی من ــناد رس ــر اس ب- تزوی

ــتان. ــل افغانس ــه داخ ــور ب ــدۀ مذک تزویرش

ــا  ــون ی ــن قان ــادۀ 284 ای ــدرج م ــادار من ــناد به ــزی و اس ــکه های فل ــوت، س ــل بانک ن ج- جع

ــتان. ــه افغانس ــا ب ــاخنت آن ه ــل س داخ

ــده  ــای جعل ش ــا مدال ه ــان ها ی ــاخنت نش ــل س ــا داخ ــی ی ــای دولت ــا مدال ه ــان ها ی ــل نش د- جع

بــه افغانســتان.«

همچنــان مفــاد مــادۀ 22 کــود جــزا نیــز راجــع بــه صالحیــت حایتــی می باشــد. ایــن مــاده اشــعار 

می دارد:

»الــف- هــرگاه موظــف دولــت اعــم از داخلــی یــا خارجــی کــه از طــرف دولــت افغانســتان بــه 

اجــرای خدمــات عامــه توظیــف گردیــده باشــد، حیــن اجــرای وظیفــه یــا بــه ســبب اجــرای آن در 

خــارج از قلمــرو کشــور مرتکــب جــرم شــود، احــکام ایــن قانــون بــاالی وی تطبیــق می گــردد.

ــرای  ــای اج ــاده، در اثن ــن م ــم ای ــرۀ یک ــدرج فق ــخص من ــه ش ــری علی ــخص دیگ ــرگاه ش ب- ه

ــق  ــاالی وی تطبی ــون ب ــن قان ــه ســبب اجــرای آن، مرتکــب جــرم گــردد، احــکام ای ــا ب ــه ی وظیف

می گــردد.«       

        قانــون اجــراآت جزایــی نیــز در مــادۀ 180 بــر صالحیــت محاکــم افغانســتان در رســیده گی 

ــی دارد:  ــعار م ــاده اش ــن م ــت. ای ــرده اس ــح ک ــور، تری ــارج از کش ــداده در خ ــم روی ــه جرای ب

»هــرگاه جــرم در خــارج قلمــرو کشــور ارتــکاب یافتــه، احــکام قوانیــن افغانســتان در مــورد قابــل 

تطبیــق دانســته و متهــم در داخــل افغانســتان گرفتــار نشــده یــا محــل ســکونت معیــن در افغانســتان 

نداشــته باشــد، محکمــۀ والیــت کابــل، محکمــۀ ذیصــالح می باشــد.«

از این ماده چند پیام دیگر هم استنباط می گردد:

ــا منافــع افغانســتان در  ــه افغــان ی ــی افــراد مرتکــب جــرم علی یــک- مــادۀ مذکــور محاکمــۀ غیاب

ــه رســمیت شــناخته اســت.  ــی را ب خــارج از کشــور، از ســوی محاکــم داخل

دو- مفهــوم مخالــف مــادۀ مذکــور آن اســت کــه هــرگاه متهــم در داخــل افغانســتان گرفتــار یــا 

محــل ســکونت معیــن در افغانســتان داشــته باشــد، محکمــۀ محــل گرفتــاری یــا محکمــه محــل 

ــد.  ــۀ وی می باش ــت دار محاکم ــکونت، صالحی س
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6- صالحیت جهانی

ــه  ــبت ب ــی نس ــن جزای ــرای قوانی ــت اج ــرتش صالحی ــارت از گس ــی عب ــت جهان ــل صالحی اص

ــا  ــه ی ــا مجنی علی ــن اصــل، رصف نظــر از تابعیــت مجــرم ی ــق ای ــی اســت. مطاب ــم بین امللل جرای

ــا کشــور مــورد صدمــه، در هــر کشــوری کــه مجــرم گرفتــار شــد، محاکــم  محــل وقــوع جــرم ی

ــود و  ــل ب ــد غاف ــی نبای ــۀ بدیه ــک نکت ــا از ی ــد. ام ــیده گی می کنن ــرم او رس ــه ج ــور ب ــان کش ه

آن ایــن کــه وقتــی یــک کشــور بــرای رســیده گی از صالحیــت جهانــی خــود اســتفاده می کنــد 

ــه عبــارت دیگــر،  کــه مطابــق اصــول صالحیــت دیگــر، صالحیــت رســیده گی نداشــته باشــد. ب

کشــور مربــوط، بــر اســاس هیچ کــدام از صالحیت هــای شــخصی، صالحیــت رسزمینــی، 

ــر  ــورد نظ ــرم م ــر ج ــد ب ــه نتوان ــت مجنی علی ــر تابعی ــی ب ــت مبتن ــی و صالحی ــت حایت صالحی

ــل تطبیــق اســت کــه  اعــال صالحیــت کنــد. بنابرایــن، اصــل صالحیــت جهانــی در جایــی قاب

ــل اجــرا نباشــد.  ســایر اصــول صالحیــت قاب

       در مــواردی نیــز محکمــۀ بین املللــی جزایــی اعال کننــدۀ اصــل صالحیــت جهانــی بــوده و 

بــه برخــی از جرایــم بســیار مهــم بین املللــی یعنــی جنایــت نسل کشــی، جنایــات ضــد برشیــت، 

ــی  ــۀ بین امللل ــنامۀ محکم ــادۀ 5 اساس ــوع م ــت تجــاوز ارضی)موض ــات جنگــی و جنای جنای

جزایــی( رســیده گی می کنــد. بدیهــی اســت در ایــن خصــوص نیــز اوالً مبنــای صالحیــت 

ــه  ــن محکم ــت ای ــوان صالحی ــت و منی ت ــی اس ــت جهان ــی، صالحی ــی جزای ــۀ بین امللل محکم

ــه  ــوان ب ــی را منی ت ــی جزای ــۀ بین امللل ــون محکم ــت. چ ــر دانس ــی دیگ ــول صالحیت را از اص

منزلــۀ یــک کشــور قلمــداد کــرد کــه اگــر جــرم در قلمــرو حاکمیــت آن یــا توســط یــا علیــه منافــع 

اساســی و حیاتــی آن ارتــکاب یافتــه باشــد، بــه ترتیــب اصــول صالحیــت رسزمینــی، شــخصی، 

ــد  ــدون تردی ــن، ب ــت. بنابرای ــق دانس ــل تطبی ــی را قاب ــا حایت ــه ی ــت مجنی علی ــر تابعی ــی ب مبتن

مبنــای صالحیــت محکمــۀ بین املللــی جزایــی اصــل صالحیــت جهانــی اســت. ثانیــاً صالحیــت 

ــاس  ــر اس ــوده و ب ــورها نب ــی کش ــم داخل ــت محاک ــی صالحی ــی ناف ــی جزای ــۀ بین امللل محکم

ــنامه  ــن اساس ــب ای ــه موج ــه ب ــی ک ــی جزای ــۀ بین امللل ــنامۀ آن»...محکم ــۀ اساس ــح دیباچ تری

تأســیس می شــود، مکمــل محاکــم جزایــی ملــی خواهــد بــود.«  و نیــز مطابــق مــادۀ 1 اساســنامه 

ــد....« ــی می باش ــی داخل ــت جزای ــه صالحی ــبت ب ــی نس ــت تکمیل ــۀ دارای صالحی »...محکم

برای اصل صالحیت جهانی مبانی ذیل بیان شده است:

الف- رضورت بی مجازات مناندن مجرمان؛

ب- نظم عمومی کشور محل گرفتاری؛

ج- نظم عمومی بین املللی.
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ــن  ــرای ای ــه اج ــع ب ــت. راج ــق نیس ــد و رشط و مطل ــز بی قی ــی نی ــت جهان ــل صالحی ــق اص تطبی

ــت: ــده اس ــی ش ــل پیش بین ــط ذی ــل، رشای اص

یــک- وقــوع جــرم در خــارج از قلمــرو حاکمیــت کشــور: بدیهــی اســت کــه اگــر جــرم بین املللی 

ــه آن  ــی ب ــت رسزمین ــاس صالحی ــر اس ــد ب ــوط می توان ــور مرب ــد، کش ــور رخ ده ــل کش در داخ

ــد. جــرم رســیده گی کن

دو- حضور مجرم در کشور محل گرفتاری؛

سه- وجود عهدنامۀ بین املللی مبنی بر جرم بودن عمل و الحاق دولت به آن؛

چهار- مجرمانه بودن عمل در کشور محل گرفتاری؛

پنج- عدم رسیده گی قبلی)منع محاکمۀ مجدد(. )پوربافرانی، 1383: ص374( 

ــم  ــرای محاک ــی را ب ــت جهان ــل صالحی ــتان اص ــن افغانس ــا قوانی ــه آی ــم ک ــی کنی ــون بررس اکن

ــه؟  ــا ن ــت ی ــرده اس ــایی ک ــش شناس خوی

ــده  ــاق گردی ــی الح ــی جزای ــۀ بین امللل ــه محکم ــروری 2003 ب ــخ 10 ف ــتان در تاری        افغانس

اســت. حــدود یــک ســال و چنــد مــاه پــس از آن کــه ایــن محکمــه در اول جــوالی 2002 رســاً 

بــه کار خویــش آغــاز کــرد؛ افغانســتان نیــز عضــو متعهــد ایــن محکمــه بــه شــار مــی رود. 

ــر،  ــال اخی ــل س ــول چه ــه در ط ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــتان از جمل ــر، افغانس ــوی دیگ        از س

ــت و  ــه برشی ــات علی ــل زدایی، جنای ــات نس ــون جنای ــی چ ــار بین امللل ــات بی ش در آن جنای

جنایــات جنگــی ارتــکاب یافتــه اســت. افــکار عمومــی مــردم و خواســتۀ بازمانــده گان قربانیــان 

مظلــوم ایــن جنایــات، مرانــه بــر محاکمــۀ عامــالن ایــن فجایــع تأکیــد می ورزنــد؛ امــا تاکنــون 

بــه دلیــل موانــع سیاســی ایــن خواســته تحقــق نیافتــه اســت. 

       منظــور از جرایــم بین املللــی، جرایمــی اســت کــه در مــادۀ 5 اساســنامۀ محکمــه بین املللــی 

ــد از:  ــارت ان ــم عب جزایــی، موضــوع صالحیــت ایــن محکمــه شــناخته شــده اســت. ایــن جرای

جنایــت نســل زدایی، جنایــات علیــه برشیــت، جنایــات جنگــی و جنایــت تجــاوز ارضــی. ایــن 

ــه ارزش هــای انســانی  ــه ایــن دلیــل جنایــات بین املللــی نامیــده شــده اســت کــه علی ــات ب جنای

ــه دار  ــدیداً جریح ــرشی را ش ــۀ ب ــدان جامع ــده و وج ــمرده ش ــی ش ــۀ بین امللل ــی جامع و متام

می ســازند. )عالمــه، 1390:ص11( 

       قانــون اجــراآت جزایــی افغانســتان، در برخــی از مــواد خویــش از جرایــم مشــمول اساســنامۀ 

ــد  ــت. مانن ــاص داده اس ــه آن اختص ــی را ب ــرده و احکام ــاد ک ــی ی ــی بین امللل ــه جزای محکم

ــرور  ــی را از شــمول م ــی بین امللل ــدرج اساســنامۀ محکمــۀ جزای ــم من ــادۀ 72 کــه جرای ــد 2 م بن

زمــان مســتثنا دانســته اســت یــا بنــد 8 مــادۀ 113 کــه جرایــم منــدرج اساســنامۀ محکمــۀ جزایــی 
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بین املللــی و ســند نهایــی کنفرانــس دیپلوماتیــک روم را مشــمول جــواز اقدامــات مخفــی 

ــم، دانســته اســت. کشــفی در مــورد متهــان ایــن جرای

       کــود جــزای افغانســتان نیــز صالحیــت جهانــی را بــا متــام رشایــط آن، چنانچــه در فــوق ذکــر 

شــد، پذیرفتــه اســت. مــادۀ 26 در ایــن بــاره می گویــد: »جرایمــی کــه مطابــق اســناد بین املللــی 

ــکام  ــق اح ــتان مطاب ــدن در افغانس ــورت یافت ش ــب آن در ص ــد، مرتک ــده باش ــناخته ش ــرم ش ج

ــال  ــه اع ــه این گون ــن ک ــر ای ــرشوط ب ــرد، م ــرار می گی ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــور، م ــن کش قوانی

در ایــن قانــون جــرم شــناخته شــده و بــر آن مجــازات معیــن و ســایر صالحیت هــای رسزمینــی، 

شــخصی یــا ذاتــی قابــل تطبیــق نباشــد.«

       بنابرایــن، طبــق ایــن مــاده، هــرگاه یــک فــرد خارجــی در خــارج از افغانســتان جنایــت علیــه 

ــه و  ــل محاکم ــور قاب ــم کش ــود، در محاک ــت ش ــتان یاف ــده و در افغانس ــب ش ــت را مرتک برشی

ــور را  ــت مذک ــور، جنای ــل کش ــتان در داخ ــۀ افغانس ــک تبع ــر ی ــا اگ ــود؛ ام ــد ب ــازات خواه مج

انجــام دهــد، طبــق صالحیــت شــخصی و رسزمینــی قابــل مجــازات می باشــد. زیــرا کــود جــزا، 

ــت.   ــرده اس ــگاری ک ــادۀ 335 جرم ان ــت را در م ــه برشی ــت علی جنای
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نتیجه گیری

صالحیــت جزایــی، اجــرای قانــون در حیطــه و دایــرۀ مکانــی خاصــی بــوده و توامننــدی اســت 

کــه یــک کشــور بــر اســاس آن می توانــد بــه جرایــم واقع شــده در مکان هــای مختلــف، اعــال 

ــمت از  ــن قس ــا آن را در اولی ــه دولت ه ــت ک ــم اس ــدر مه ــت آنق ــن صالحی ــد. ای ــت کن حاکمی

ــان می کنــد. ــون جــزای خویــش پیش بینــی کــرده و احــکام آن را بی قان

ــل  ــخصی، اص ــت ش ــل صالحی ــد از: اص ــی عبارتن ــت قضای ــق صالحی ــن مصادی        عمده تری

ــی.  ــت جهان ــل صالحی ــی و اص ــت حایت ــل صالحی ــی، اص ــت رسزمین صالحی

       کــود جــزا، ایــن صالحیت هــا را بــه رســمیت شــناخته و بــه رشحــی کــه در ایــن نوشــتار بیــان 

ــدرت  ــا، ق ــن صالحیت ه ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــت ک ــت داده اس ــتان قابلی ــت افغانس ــه دول ــد، ب ش

قضایــی خویــش را بــر عامــالن داخلــی و خارجــی، تطبیــق کنــد.
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چکیده

ــه  ــۀ عادالن ــت. محاکم ــای داوری اس ــه معن ــه ب ــوق و محاکم ــت حق ــای رعای ــه معن ــت ب عدال

ــچ  ــده و هی ــاز منان ــی ب ــب عدل ــی از تعقی ــچ مجرم ــه هی ــت ک ــتان آن اس ــن افغانس ــق قوانی مطاب

ــق  ــش ح ــت، برای ــرار گرف ــب ق ــت تعقی ــر تح ــرد. اگ ــرار نگی ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــی م بی گناه

داده شــود تــا در یــک پروســۀ شــفاف کــه متــام تضمین هــای الزم بــرای یــک محاکمــۀ عادالنــه 

وجــود داشــته باشــد، از خــود دفــاع کنــد. بــه عبــارت دیگــر، محاکمــۀ عادالنــه آن اســت کــه در 

هیــچ مرحله یــی، حقــی یــا آزادی یــی نادیــده گرفتــه نشــود. چــون عدالــت عنــوان بــرای رعایــت 

حقــوق وآزادی هــای اســت کــه بــرای انســان در اســناد قانونــی تســجیل گردیــده اســت.

       ظاهــراً چنیــن می منایــد کــه محاکمــۀ عادالنــه تأمیــن عدالــت در محکمــه و رســاندن حقــوق 

نقض شــده بــه صاحبــان آن می باشــد. آری، ایــن امــر در بــاب محاکمــۀ عادالنــه رضوری اســت 

کــه محکمــه متــام پروســۀ نظــام عدلــی و قضایــی را ارزیابــی کــرده و ســپس بــه داوری بپــردازد؛ 

ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه محاکمــۀ عادالنــه نــام بــرای یــک پروســۀ طوالنــی اســت کــه برخی 

پایه هــای آن بــه مرحلــۀ کشــف، برخــی بــه مرحلــه تحقیــق و مــواردی از آن بــه محاکــم ارتبــاط 

می گیــرد. چــون پایه هــای اساســی محاکمــۀ عادالنــه هانــا زیــر بناهــا و اجــراآت اساســی اســت 

کــه در مراحــل مختلــف عدلــی و قضایــی بایــد مطابــق رهنمودهــای قانونــی رعایــت گــردد؛ ورنــه  

بــا فقــدان یکــی از آن هــا محاکمــه غیــر عادالنــه و باطــل خواهــد بــود.

         اپهی اهی اساسی 

                محاکمۀ عادالهن
محمدمنیر مروت
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برخــی اساســات محاکمــۀ عادالنــه بــر می گــردد بــه مأمــوران ضبــط قضایــی، اهــل خــره، برخــی 

ــام  ــم اته ــم، تفهی ــاذ تصامی ــی در اتخ ــل بی طرف ــت اص ــی. رعای ــه قاض ــی ب ــوال و برخ ــه څارن ب

ــوی  ــق و بازج ــالح، تحقی ــۀ ذیص ــه محکم ــی ب ــق دست رس ــام، ح ــر اته ــاع در براب ــم، دف ــه مته ب

ــات  ــانی از اساس ــت انس ــل کرام ــت اص ــا رعای ــم ب ــذ حک ــه و تنفی ــت ذم ــل برائ ــت اص ــا رعای ب

ــه شــار مــی رود. ــه ب محاکمــۀ عادالن

واژه گان کلیدی: عدالت، عادالنه، محاکمه و اعتدال.
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مقدمه

ــت  ــور عدال ــا در مح ــاری و داوری ه ــی، رفت ــای قانون ــۀ مکانیزم ه ــه هم ــام عادالن ــک نظ در ی

شــکل می گیــرد. عدالــت بــه ایــن معنــی کــه هرکــس بــه حــق خــود رســیده و حقــوق نقض شــده 

بــه صاحبــان آن برگردانــده شــود. از ایــن طریــق نظــام جامعــه پایــدار مانــده و مــردم در فضــای 

صلــح بتواننــد بــه زنده گــی خــود ادامــه دهنــد. یکــی از مــواردی ایــن تأمینــات فراینــد محاکمــۀ 

عادالنــه اســت کــه حقــوق مظنــون، متهــم و محکوم علیــه رعایــت می گــردد. هــرگاه این اساســات 

رعایــت گــردد، محاکمــۀ عادالنــه تحقــق یافتــه اســت و در صــورت نقــض آن، منی تــوان بــه آن 

محاکمــۀ عادالنــه اطــالق کــرد. 

ــع  ــن مناف ــت تأمی ــتیم: نخس ــه رو هس ــم روب ــألۀ مه ــه مس ــا س ــه، ب ــۀ عادالن ــیر محاکم        در مس

عمومــی، دوم مســألۀ رعایــت برائــت ذمــه، احــرتام بــه کرامــت انســانی و حفــظ حقــوق و 

آزادی هــای افــراد و ســوم چگونه گــی ایجــاد تعــادل بیــن ایــن دو امــر مهــم می باشــد؛ چــرا کــه 

افــراد در مقابــل قــوۀ حاکمــه دارای ضعــف و ناتوانــی بــوده و جــران ایــن ضعــف، جلوگیــری 

از تضییــع حقــوق اشــخاص در ســایۀ قوانیــن حساب شــده و منصفانــۀ اصــول محاکــات، قابــل 

ــد از یــک طــرف  تصــور می باشــد. در راســتای ایفــای چنیــن یــک رســالتی، مدعی العمــوم بای

بــا رعایــت اصــل برائــت ذمــه و از طــرف دیگــر بــا تحصیــل دلیــل بــه گونــۀ قانونــی حرکــت کنــد؛ 

چــرا کــه انســان در اصــل بی گنــاه فــرض شــده اســت مگــر ایــن کــه بــا تحصیــل دالیــل قانونــی 

و علمــی کــه منطبــق بــا واقعیــت بــوده و بــه شــیوۀ قانونــی جمــع آوری شــده باشــد، جرمــش بــه 

اثبــات برســد. 

ــی  ــوازم آن تفاوت ــط و ل ــی آن، رشای ــن ارکان اساس ــه، بی ــۀ عادالن ــاب محاکم ــی در ب        برخ

ــد. مــواردی کــه از حقــوق اساســی مظنــون، متهــم و محکوم علیــه باشــد، از قلمــرو  نگذاشــته ان

ــا فقــدان یکــی از آن هــا محاکمــه باطــل اســت؛  ــه شــار مــی رود و ب ــه ب ارکان محاکمــۀ عادالن

ــه  ــۀ عادالن ــه محاکم ــی ک ــوال و کیفیات ــره. اح ــام و غی ــر اته ــاع در براب ــام، دف ــم اته ــد تفهی مانن

ــه شــار مــی رود؛ ماننــد علنــی  ــه ب ــه تحقــق آن هــا اســت، از رشایــط محاکمــۀ عادالن متوقــف ب

ــور  ــه ام ــی ک ــن و... حاالت ــودن قوانی ــه ب ــه، عادالن ــت ذم ــل برائ ــت اص ــه، رعای ــودن محاکم ب

ــد: ــی رود؛ مانن ــار م ــه ش ــه الزم ب ــۀ عادالن ــال محاکم ــرای اک ــوده و ب ــی ب تکمیل

1- وجدان بیدار؛

2- وقت کافی؛

3- تسهیالت الزم؛

4- دقت و رسعت در اجراآت؛
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5- رضایت و رفع شکایت.

در ایــن مقالــه بــه بیــان ارکان اساســی محاکمــۀ عادالنــه می پــردازم. هــدف ایــن اســت کــه همــه 

ــه  ــرارداده و ب ــود ق ــن خ ــات را نصب العی ــن اساس ــی، ای ــی و قضای ــام عدل ــت اندرکاران نظ دس

نحــوی عمــل کننــد کــه هیــچ بی گناهــی تعقیــب عدلــی نشــده، هیــچ مجرمــی از تعقیــب عدلــی 

بــاز منانــده و هیــچ مجازاتــی فراتــر از جــرم اعــال نگــردد.  

ماهیت محاکمۀ عادالنه

ــن  ــد. از ای ــرح گردی ــی مط ــن بین امللل ــار در قوانی ــن ب ــرای اولی ــه ب ــۀ عادالن ــالح محاکم اصط

ــت از  ــارت اس ــه عب ــۀ عادالن ــرد: محاکم ــف ک ــن تعری ــه را چنی ــۀ عادالن ــوان محاکم ــر می ت منظ

فراهــم شــدن همــه تضمین هــا بــرای دفــاع از متهــم و دست رســی متهــم در جریــان محاکمــه بــه 

متــام حقــوق و آزادی هــای اساســی خــود کــه در قوانیــن ملــی و جهانــی پذیرفتــه شــده اســت. 

ــه  ــی و سیاســی، ب ــۀ حقــوق مدن ــی در زمین ــرشی و کنوانســیون های جهان اعالمیه هــای حقــوق ب

رضورت حــق برخــورداری شــهروندان از محاکمــۀ عادالنــه تأکیــد کــرده انــد. مــادۀ ۱۰ اعالمیــۀ 

ــه  ــا مســاوات کامــل، حــق دارد ب جهانــی حقــوق بــرش مصــوب ۱۹۴۸م می گویــد: »هــر کــس ب

ــن  ــده و چنی ــیده گی ش ــش رس ــه دعوای ــی ب ــه و علن ــرف، منصفان ــتقل و بی ط ــیلۀ دادگاه مس وس

دادگاهــی در بــارۀ حقــوق و الزامــات او یــا هــر اتهــام جزایــی کــه بــه او متوجــه شــده باشــد، اتخاذ 

تصمیــم کنــد.« )اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بــرش: مــاده۱۰( و بنــد 5 اعالمیــۀ اســالمی حقــوق بــرش 

مصــوب ۱۹۹۰م مقــرر مــی دارد: »متهــم بی گنــاه اســت تــا ایــن کــه محکومیتــش از راه محاکمــۀ 

ــادۀ  ــان م ــت شــود.« همچن ــاع از او فراهــم باشــد، ثاب ــرای دف ــا ب ــی کــه همــه تضمین ه عادالنه ی

ــا و  ــل دادگاه ه ــه در مقاب ــد: »هم ــوب ۱۹۶۶م می گوی ــی مص ــی و سیاس ــوق مدن ــاق حق ۱۴ میث

محاکــم برابــر انــد. هرکــس حــق دارد بــه ایــن کــه بــه دادخواهــی او منصفانــه و علنــی در یــک 

دادگاه صالــح، مســتقل و بی طــرف طبــق قانــون رســیده گی شــده و آن دادگاه در بــارۀ حقانیــت 

ــم  ــاذ تصمی ــی اتخ ــور مدن ــات ام ــوق و الزام ــه حق ــع ب ــات راج ــا اختالف ــی او ی ــات جزای اتهام

کند...«)میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی مصــوب ۱۹۶۶: مــادۀ 14( اصطــالح محاکمــۀ عادالنــه 

در اســناد بیــن املللــی بــه شــکل فــوق مطــرح گردیــده و تعریف هــای کــه از آن در ایــن عرصــه 

ــوده و شــامل ارکان، رشایــط و  ــه کــه مشــاهده می گــردد، عــام ب ارائــه گردیــده اســت، هان گون

ــد.  ــه می باش ــۀ عادالن ــوازم محاکم ل

       در قوانیــن افغانســتان نیــز بــه محاکمــۀ عادالنــه اشــاره شــده اســت. قانــون اجــراآت جزایــی 

ــه، چنیــن مقــرر مــی دارد: »محاکمــه،  ــه تعریــف محاکمــه پراخت ــان اصطالحــات ب در سلســلۀ  بی

ــالح  ــۀ ذیص ــرف محکم ــه از ط ــت ک ــم اس ــدار حک ــوی و اص ــع دع ــوی، دف ــه دع ــیده گی ب رس
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مطابــق احــکام قانــون صــورت گیــرد.« )قانــون اجــراآت جزایــی، بنــد۹: مــادۀ 4( و در مــادۀ دوم 

بنــد چهــارم، در رابطــه بــه اهــداف قانــون اجــزاآت جزایــی بــه تعریــف محاکمــۀ عادالنــه اشــاره 

کــرده می گویــد: »محاکمــۀ عادالنــه، بــه نحــوی کــه هیــچ بی گناهــی مجــازات نگردیــده و هیــچ 

ــه عنــوان هــدف وضــع  ــاز منانــد.« )هــان، بنــد4: مــادۀ2( آنچــه ب مجرمــی از تعقیــب عدلــی ب

ــه باشــد. قانــون اجــراآت جزایــی قــرار گرفتــه اســت، می توانــد تعریــف محاکمــۀ عادالن

ــراً  ــه، ظاه ــر رفت ــه تذک ــۀ عادالن ــاط محاکم ــه ارتب ــه ب ــی آنچ ــی و داخل ــن بین امللل        در قوانی

دیــده می شــود کــه محاکمــۀ عادالنــه در محاکــم صــورت می گیــرد؛ در رابطــه بــه ایــن موضــوع 

ــق  ــه تحق ــای عادالن ــه تضمین ه ــم، هم ــل از محاک ــوارد قب ــه در م ــت ک ــده اس ــرض ش ــن ف چنی

یافتــه باشــد. بــه عبــارت دیگــر، کاســتی یی کــه در راســتای ایــن اظهــارات بایــد رفــع شــود ایــن 

اســت کــه همــه طــول و عــرض محاکمــۀ عادالنــه در محکمــه متــام منی شــود؛ بلکــه اجــراآت 

قبــل از محکمــه نیــز بایــد قانونــی و عادالنــه انجــام شــده باشــد تــا محکمــه بتوانــد در روشــنی آن 

عدالــت را تأمیــن کنــد. تحقیــق و تالشــی کــه قبــل از محکمــه بایــد انجــام شــود، مطابــق قانــون 

از اساســات محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار مــی رود.

ــوارد اساســی  ــارت اســت از م ــه عب ــان شــد، اساســات محاکمــۀ عادالن ــر اســاس آنچــه بی        ب

کــه بــا فقــدان یکــی از آن هــا، منی تــوان بــر آن رونــد اجــراآت، اطــالق محاکمــۀ عادالنــه کــرد. 

قانــون اجــراآت جزایــی آن مــوارد اساســی را چنیــن بیــان کــرده اســت:

»الف- عدم مراعات احکام قانون در یکی از موارد اجراآت اساسی؛

ب- اجــراآت اساســی کــه شــامل رعایــت احــکام قانــون در مــورد تشــکیل محکمــه، صالحیــت 

ــق  ــره و ح ــل خ ــط اه ــات توس ــق، معاین ــی، تحقی ــاری، تالش ــی آن، گرفت ــی و حوزه ی موضوع

ــادۀ ۲۸۹( ــی: م ــراآت جزای ــون اج ــد.« )قان ــع می باش ــل مداف ــن وکی تعیی

ــه بحــث و  ــۀ تفصیلــی ب ــه گون ــه را ب ــه آنچــه تذکــر رفــت، اساســات محاکمــۀ عادالن ــا توجــه ب ب

بررســی می گیریــم:

1- استقالل و بی طرفی

اســتقالل و بی طرفــی دو واژۀ مجــزا و متفــاوت می باشــند. اســتقالل بــه معنــای عــدم وابســته گی 

بــه چیــزی و تأثــر از آن بــوده و در اصطــالح ادبیــات سیاســی، عــدم وابســته گی خارجــی را گویند 

ــه کــه حاکمیــت دومعنــی دارد: نخســت  ــرده می شــود؛ هان گون ــه کار ب ــل اقتــدار ب کــه در مقاب

اقتــدار داخلــی کــه دولتــی دارای اقتــدار داخلــی بــوده بــر رسارس قلمــرو خــود تســلط داشــته و 

دوم آزادی در امــور خارجــی و در برابــر دخالــت و نفــوذ قدرت طلبــان خارجــی می باشــد. 

نظــام عدلــی هــم بایــد از هــردو قــوت برخــوردار باشــد: اول بایــد از تأثیــر قــوای اجرایــی و مقننــه 
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آزاد باشــد و دوم ایــن کــه از اســتقامت شــخصیتی برخــوردار باشــد. بــه عبــارت دیگــر، اســتقالل 

نظــام عدلــی دو قســم اســت: یکــی اســتقالل نهــادی اســت بــه معنــای عــدم تأثیرپذیریــی نظــام 

ــه اســت. دوم اســتقالل  ــه و مقنن ــی از دخالــت قــوۀ مجری ــودن دســتگاه عدل ــی و مصــون ب عدل

ــه  ــون، ب ــای قان ــر مبن ــای اســتقالل قاضــی در صــدور رأی تنهــا ب ــه معن شــخصیتی اســت و آن ب

ــات سیاســی، احــزاب،  ــع از جریان ــد، تطمی ــوع تهدی ــت و مصونیــت از هرن ــن عدال منظــور تأمی

گروه هــا و دســتگاه های دیگــر کــه مطابــق اصــل مصونیــت قضایــی و بی طرفــی عبــارت اســت 

از عــدم جانــب داری مأمــور ضبــط قضایــی، اهــل خــره، څارنــوال، قاضــی و... از طرفیــن دعوی. 

دســتگاه عدلــی و قضایــی نبایــد از جریانــات سیاســی، احــزاب، گروه هــا و دســتگاه های دیگــر 

ــد. ــر باش ــر و توصیه پذی تأثی

       واژۀ بی طرفــی هان گونــه کــه اقتــدار و تســلط بــر نفــس را نشــان می دهــد، بــه مقاومــت در 

برابــر هرگونــه فشــار و نیــروی بیرونــی نیــز اشــاره دارد. بنــاًء، نقــض یکــی، موجــب نقــض دیگــری 

ــه  ــورت گرفت ــده ص ــی تأکی ــوۀ قضای ــتقالل ق ــر اس ــتان ب ــی افغانس ــام حقوق ــود. در نظ ــد ب خواه

ــت:  ــرده اس ــی ک ــن پیش بین ــه چنی ــن زمین ــادۀ ۱۶ در ای ــی در م ــون اساس ــه قان ــان ک ــت. چن اس

»قــوۀ قضایــی رکــن مســتقل  دولــت جمهــوری افغانســتان می باشــد.« )قانــون اساســی افغانســتان: 

مــادۀ ۱۶( بایــد بــه خاطــر داشــت کــه اســتقالل محاکــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه قضــات هرچــه 

ــد:  ــح می کن ــم تری ــت محاک ــکیل و صالحی ــون تش ــادۀ ۱۴ قان ــد. م ــام می دهن ــد انج بخواهن

ــون  ــع قان ــاً تاب ــکام رصف ــدور اح ــوده و در ص ــتقل ب ــا مس ــه قضای ــیده گی ب ــن رس ــم حی »محاک

ــن در  ــاوی طرفی ــل تس ــاس اص ــر اس ــم، ب ــط محاک ــم توس ــدار حک ــیده گی و اص ــند. رس می باش

ــکیل و  ــون تش ــرد.« )قان ــورت می گی ــی ص ــت و بی طرف ــت عدال ــه و رعای ــون و محکم ــر قان براب

صالحیــت محاکــم قــوۀ قضایــی: مــادۀ ۱۶( چنانچــه در مــادۀ فــوق اشــاره شــد، محاکــم محدود و 

مقیــد بــه قانــون و تأمیــن عدالــت انــد. از ایــن جهــت بی طرفــی از جانــب داری از ارکان اساســی 

در جــراآت عدلــی و قضایــی بــه شــار مــی رود. 

2- حق تفهیم اتهام به متهم 

ــه  ــه، ب ــۀ عادالن ــل محاکم ــی اص ــی از ارکان اساس ــوان یک ــه عن ــم، ب ــه مته ــام ب ــم اته ــق تفهی ح

معنــای آگاه ســاخنت متهــم از ماهیــت اتهــام و علــت آن اســت. )هــان: مــادۀ ۲۸۹( حــق تفهیــم 

اتهــام بــه متهــم در پاراگــراف دوم مــادۀ ۳۱ قانــون اساســی تســجیل گردیــده اســت. چنــان کــه 

بیــان مــی دارد: »متهــم حــق دارد، بــه مجــرد گرفتــاری از اتهــام منســوب اطــالع یافتــه و در داخــل 

میعــادی کــه محکمــه تعییــن منــوده حــارض گــردد.« )قانــون اساســی: مــاده۳۱ ( قانــون اجــراآت 

جزایــی در مــادۀ ۹۲ موضــوع را چنیــن بیــان کــرده اســت: »مســتنطق در اولیــن برخــورد بــا متهــم، 
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مکلــف اســت هویــت او را ثبــت و بعــد، تهمتــی را کــه بــه او نســبت داده شــده ابــالغ و اظهــارات 

او را در محــر قیــد کنــد.« )قانــون اجــراآت جزایــی: مــادۀ ۹۲( زیــرا منی تــوان از متهــم انتظــار 

ــر جــرم ناشــناخته و دالیــل غیــر معلــوم پاســخگو بــوده و بی مقدمــه از خــود  ــا در براب داشــت ت

ــی - سیاســی، در  ــی: »حقــوق مدن ــاق بین امللل ــادۀ ۱۴ میث ــد ۳ م ــف بن ــق شــق ال ــد. وف ــاع کن دف

ــل و  ــه تفصی ــت و ب ــد در ارسع وق ــل آن بای ــوع و عل ــر ن ــا ذک ــرد ب ــام ف ــی، اته ــای حقوق نظام ه

ــوق  ــی حق ــاق بین امللل ــد.« )میث ــی او برس ــه آگاه ــرح و ب ــردد، مط ــه گ ــه او متوج ــی ک ــه زمان ب

ــه خاطــری کــه  ــی - سیاســی بنــد۳: مــادۀ۱۴( تفهیــم اتهــام از اساســات شــمرده می شــود؛ ب مدن

ــه صــورت  ــق می گــردد، ب ــۀ تحقی ــه و چطــور وارد مرحل ــاع پرداخت ــه دف ــه ب اگــر نفهمــد، چگون

ــر دارد: ــل را درب ــم اتهــام پیام هــای ذی مشــخص تفهی

ــه  ــد ب ــود و می توان ــرون ش ــز بی ــت ابهام آمی ــه، از حال ــرار گرفت ــنی ق ــم در روش ــی مته ــف- وقت ال

ــد. ــخ بگوی ــوال پاس ــا څارن ــتنطق ی ــش های مس پرس

ب- طبعاً برای دفاع از خود  در برابر اتهام وارده آماده گی می گیرد.

ــاخص های  ــی از ارکان و ش ــه یک ــه ک ــق عادالن ــۀ تحقی ــه مرحل ــه ب ــرای ورود پروس ــه ب ج- زمین

ــردد. ــا می گ ــت، مهی ــه اس ــۀ عادالن محاکم

3- حق دفاع در برابر اتهام

پایــۀ دیگــر محاکمــۀ عادالنــه دفــاع از خــود در برابــر اتهــام وارده اســت. متهــم حــق دارد از خــود 

دفــاع کنــد؛ چنــان کــه هرکــس حــق دارد از خــود دفــاع کنــد. دفــاع از خــود یــک امــر طبیعــی 

و حــق ذاتــی بــرش اســت. در بــاب دفــاع از اتهــام وارده بایــد گفــت کــه دفــاع از خــود در برابــر 

اتهــام رضوری اســت؛ زیــرا تــا وقتــی کــه متهــم بــه دفــاع از خــود نپرداختــه باشــد، زمینــۀ تحقیــق 

مســاعد منی شــود. څارنــوال بیــن متهــم و شــاکی خصوصــی یــا متــرر قــرار داشــته و از دفــاع 

ــوازن و  ــورت مت ــه ص ــاز و ب ــود را آغ ــات خ ــد تحقیق ــود، می توان ــع خ ــه نف ــود و ب ــر دو از خ ه

متعــادل بــه پایــۀ اکــال برســاند.

       ســؤال ایــن اســت کــه در مــوردی کــه متهــم جــز دولــت نباشــد، چگونــه څارنــوال می توانــد 

ــی  ــا بی طرف ــادل و ب ــورت متع ــه ص ــق ب ــوال تحقی ــورت څارن ــد؟ در آن ص ــام ده ــات انج تحقیق

کامــل بــه تحقیــق خــود ادامــه می دهــد. متهــم در صورتــی کــه از دانــش حقوقــی الزم و امکانات 

ــه دفــاع می پــردازد و در صورتــی ندانســنت  و فرصت هــای مناســب برخــوردار باشــد، خــودش ب

زبــان، ترجــان گرفتــه و در صورتــی نداشــنت وقــت کافــی یــا دانــش حقوقــی، حــق دارد وکیــل 

ــوردار  ــی برخ ــات دولت ــی و امکان ــش حقوق ــتنطق از دان ــا مس ــوال  ی ــرا څارن ــرد؛ زی ــع بگی مداف

اســت، بایــد جانــب مقابــل آن نیــز چنیــن امکاناتــی را دارا باشــد تــا اصــل تســاوی برقــرار شــود. 
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در صورتــی کــه متهــم بی بضاعــت بــوده و توانایــی گرفــنت وکیــل را نداشــته باشــد، حــق دارد از 

طــرف دولــت برایــش مســاعد حقوقــی تعییــن گــردد. از رشایــط وکیــل مدافــع و مســاعد حقوقــی 

ــوره را  ــرات و مش ــات، مخاب ــات، مکاتب ــال آزادی مکامل ــد در هرح ــم بتوان ــه مته ــت ک ــن اس ای

داشــته باشــد. دفــاع از خــود از اساســات محاکمــۀ عادالنــه اســت؛ زیــرا قانــون اجــراآت جزایــی 

مقــرر مــی دارد:

»الــف- عــدم مراعــات احــکام قانــون در یکــی از مــوارد اجــراآت اساســی موجــب بطــالن آن 

می گــردد.

ــات اهــل خــره و حــق  ــق، معاین ــاری، تالشــی، تحقی ب- اجــراآت اساســی شــامل موارد...گرفت

ــد.« ــع می باش ــل مداف ــن وکی تعیی

 در دفاع متهم از خود معیارهای عادالنه قرار ذیل است:

الــف- برخــورداری هــر دو طــرف دعــوی از دانــش حقوقــی بــرای تأمیــن تســاوی طرفیــن، یکــی 

از مقومــات عدالــت بــه شــار مــی رود.

ب- حفظ تعادل بین طرفین دعوی با بی طرفی کامل.

ج- تأمیــن رشایــط الزم ماننــد ترجــان، وکیــل مدافــع یــا مســاعد حقوقــی و ســایر تســهیالت و 

تأمینــات الزم مــادی و معنــوی.

4- حق دست رسی به محکمۀ ذیصالح 

ــه اعتبــار حــاالت متهــم، از جملــه ارکان عمــدۀ محاکمــۀ عادالنــه ذیصــالح بــودن محکمــه و  ب

دست رســی متهــم بــه آن اســت. محکمــۀ ذیصــالح، محکمه یــی اســت کــه از نظــر موضوعــی و 

حوزه یــی صالحیــت رســیده گی بــه دعــوای مــورد نظــر را داشــته باشــد. )رســولی، محمــدارشف: 

ص۳۶۹( صالحیــت حوزه یــی، بــه مــکان رســیده گی بــه جــرم و صالحیــت موضوعــی بــه 

موضــوع رســیده گی بــه جــرم مربــوط می شــود. محکمــۀ ذیصــالح از نظــر حوزه یــی بــه 

ــود: ــیم می ش ــل تقس ــای ذی گونه ه

الف- محکمۀ محل ارتکاب جرم یا محل گرفتاری متهم یا محل اقامت وی.

جرمــی کــه واقــع می شــود، مرتکــب آن از ســه حالــت خالــی منی باشــد: یــا فــوراً در هــان محــل 

ــار می شــود کــه در ایــن صــورت محــل وقــوع جــرم محکمــه ذیصــالح دانســته می شــود؛  گرفت

ــا  ــوده و ب ــود ب ــان موج ــهود و مطلع ــی، ش ــدارک جرم ــباب و م ــرم اس ــوع ج ــل وق ــرا در مح زی

ــل  ــان مح ــوراً در ه ــا ف ــرد. ی ــیده گی ک ــان رس ــود همزم ــده اش می ش ــه پرون ــت ب ــت و رسع دق

ــۀ  ــل محکم ــود، حداق ــار ش ــری گرفت ــل دیگ ــم در مح ــه مته ــی ک ــود؛ در صورت ــار منی ش گرفت

ــای دیگــری  ــه ج ــی ک ــت ســوم، در صورت ــد و حال ــاری محکمــۀ ذیصــالح می باش محــل گرفت
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گرفتــار نشــود، آخریــن جــای بــرای ذیصــالح بــودن محکمــه محــل اقامــت متهــم اســت.

ــه دو قســم مشــهود  ــا مشــاهده و عــدم مشــاهده ب ــار رویــت و عــدم رویــت ی ــه اعتب        جــرم ب

ــکاب آن  ــت ارت ــل در وق ــه بالفع ــرم ک ــی ج ــهود یعن ــرم مش ــود. ج ــیم می ش ــهود تقس و غیرمش

مشــاهده شــده و گرفتــار یــا اندکــی بعــد از فــرار تعقیــب یــا در جریــان فــرار بــا آثــار و عالیمــی 

ــار در جــرم مشــهود در  ــد. معی ــراری کن ــه انجــام فعــل از طــرف ف ــت ب مشــاهده شــود کــه دالل

ــار گــردد. ــوده و بایــد در هرســه حالــت  گرفت هرســه صــورت فــوق مشــاهده ب

محکمــۀ ذیصــالح، جــرم مشــهود را می توانــد محــل ارتــکاب و پــس از فــرار محــل گرفتــاری یــا 

هــم بــه محــل اقامــت خــود را گرفتــار شــود.

       بنــاًء، هریکــی از ایــن محــالت در جــرم مشــهود می توانــد محکمــۀ ذیصــالح باشــد. محکمــۀ 

ذیصــالح در رشوع بــه جرمــی کــه حالــت تلبــس و تشــبس بعــد از تهیــۀ مقدمــات باشــد، آخریــن 

عمــل مــادی جــرم اســت کــه بــه حالــت دســت اندازی می توانــد تعبیــر گــردد. در جــرم مســتمر 

کــه حالــت ارتــکاب مســتمر می باشــد، ماننــد توقیــف غیــر قانونــی، محکمــۀ ذیصــالح آن محــل 

ــی  ــت. در برخ ــار آورده اس ــه ب ــاد را ب ــه اعتی ــی ک ــادی محل ــرم اعتی ــوده و در ج ــرم ب ــف ج کش

اوقــات محکمــۀ ذیصــالح محکمه یــی اســت کــه ســرته محکمه تعییــن کنــد و در برخــی احــوال 

محکمــۀ ذیصــالح محکمــۀ خــاص اســت. 

         در صورتــی کــه اصــالً جــرم محــل ارتــکاب در قلمــرو یــک کشــور نداشــته باشــد، طبعــاً در 

ایــن صــورت محــل گرفتــاری و محــل اقامــت نخواهــد داشــت. گرچــه مطابــق اصــل صالحیــت 

رسزمینــی، محکمه یــی صالحیــت رســیده گی را دارد کــه جــرم در آن رسزمیــن واقــع شــده 

ــتان  ــم افغانس ــه محاک ــیده گی آن را ب ــت رس ــزاء صالحی ــون ج ــه قان ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب باش

ــل دانســته می شــود. ــن صــورت محکمــۀ ذیصــالح آن، محکمــۀ والیــت کاب داده باشــد؛ در ای

       بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در بــاب دعــاوی، شــناخت صالحیت هــای حوزه یــی 

و موضوعــی امــر مهمــی اســت؛ زیــرا قاضــی یــا څارنــوال اول بایــد بفهمــد کــه قضیــه، حقوقــی 

ــا  ــد ی ــش می باش ــۀ صالحیت ــوزه و حیط ــن کار در ح ــه ای ــد ک ــان بدان ــی. همچن ــا جزای ــت ی اس

خیــر.

5- تحقیق و بازجویی منصفانه

یکــی دیگــر از شــاخص ها و پایه هــای اساســی محاکمــۀ عادالنــه، تحقیــق و بازجویــی عادالنــه 

ــالح  ــوده و در اصط ــت ب ــت حقیق ــرای دریاف ــتجو ب ــای جس ــه معن ــت ب ــق، در لغ ــت. تحقی اس

ــی  ــارت از بررس ــق عب ــی: »تحقی ــراآت جزای ــون اج ــارم قان ــادۀ چه ــارم م ــزء چه ــاس ج ــر اس ب

همه جانبــه واقعــۀ جرمــی اســت بــر اســاس دالیــل جمع آوری شــده توســط څارنــوال بــه طریــق 
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اســتجواب و اســتنطاق از متهــم، اســتاع بیانــات یــا اظهــارات شــهود و ناظــران و ارزیابــی دالیــل 

و مــدارک جمع آوری شــده بــه منظــور تثبیــت وقــوع جــرم، شــناخت مرتکــب و انتســاب اتهــام 

ــق در  ــادۀ ۴( تحقی ــزء 4: م ــی، ج ــراآت جزای ــون اج ــون.« )قان ــکام قان ــدود اح ــم در ح ــه مته ب

اســالم از ایــن آیــۀ مبــارک ثابــت شــده: »یــا أَیَهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا إِن َجاءكُــْم فَاِســٌق ِبَنبَــأٍ فَتَبَیُنــوا أَن 

تُِصیبُــوا قَْوًمــا ِبَجَهالَــٍة فَتُْصِبُحــوا َعــَى َمــا فََعلْتُــْم نَاِدِمیــَن« )حجــرات: 49( اى كســاىن كــه ایــان 

آورده ایــد، اگــر فاســقى نــزد شــا خــرى آورد، نیــك وارىس كنیــد تــا مبــادا بــه نــاداىن گروهــى 

را آســیب برســانید و ]بعــد[ از آنچــه كــرده  ایــد، پشــیان شــوید.

       آن چــه از آیــۀ مبارکــه فــوق دانســته می شــود، ایــن اســت کــه تبییــن و جســت وجوی حقیقــت 

رضوری بــوده و بــدون آن محاکمــه منی توانــد عادالنــه باشــد. بــرای ایــن کــه بــا تحقیــق و تبییــن 

حقیقــت، می تــوان مفهــوم محاکمــۀ عادالنــه تحقــق بخشــید.

       طبــق مــادۀ ۱۳۴ قانــون اساســی، بعــد از گرفتــاری مظنــون یــا متهــم یــا کشــف واقعــۀ جرمــی و 

جمــع آوری دالیــل و مــدارک جرمــی از ســوی مأمــوران ضبــط قضایــی، قضیــه در ۷۲ ســاعت بــه 

څارنــوال تحقیــق )مســتنطق( فرســتاده می شــود. څارنــوال تحقیــق بایــد بــا دقــت و رسعــت هرچــه 

ــت  ــب آن و رسع ــه صاح ــق ب ــاندن ح ــت و رس ــن عدال ــت در تأمی ــود. دق ــل ش ــرت وارد عم بیش

ــان گذاشــته شــود، از  ــژه متهــم - مهــر پای ــه وی ــی اصحــاب دعــوی - ب ــه نگران ــه ب ــن ک ــرای ای ب

ویژه گی هــای مهــم یــک مســتنطق بــه شــار مــی رود. مســتنطق بایــد از شــخص متهــم، شــاکی، 

شــهود محــل و ســایر مطلعــان پرســش و تحقیقــات الزم انجــام داده و در عیــن حــال از مشــاوران 

ــان معلومــات جمع آوری شــده  ــرد. همچن ــت کمــک بگی ــن عدال ــرای تأمی ــی ب و کارشناســان فن

از ســوی مأمــوران ضبــط قضایــی را جمــع معلومــات خــود تحلیــل و تجزیــه کــرده و بــا رعایــت 

تعــادل بیــن متهــم و متــرر و بــا بی طرفــی کامــل یــا علیــه متهــم یــا شــاکی، تصمیــم اتخــاذ کنــد.

      هــرگاه در اثــر تحقیقــات، ثابــت شــود کــه دالیــل کافــی الزام علیــه مظنــون یــا متهــم وجــود 

نداشــته و متهــم تحــت بازداشــت قــرار گرفتــه اســت، بــا اصــدار قــرار و رهایــی وی و حفــظ قضیه 

تصمیــم اتخــاذ می گــردد. در صورتــی کــه ثابــت شــود کــه علیــه مظنــون یــا متهــم دالیــل الــزام 

ــری  ــرار وی و جلوگی ــری از ف ــرای جلوگی ــون( آزاد باشــد، ب ــا مظن وجــود داشــته و وی)متهــم ی

ــه ســلب آزادی مؤقــت قــرار صــادر می گــردد. هــرگاه مظنــون یــا  از امحــای مــدارک جرمــی، ب

ــال  ــه ارس ــه محکم ــی ب ــم قضای ــت تصمی ــه جه ــد، قضی ــته باش ــرار داش ــف ق ــت توقی ــم تح مته

ــرای  ــه، نکاتــی اســت کــه ذکــر گردیــد. ب می  گــردد. پــس در صفحــۀ تحقیــق معیارهــای عادالن

ــان می کنــم: ــاره، هریکــی را در ذیــل بی وضاحــت بیشــرت در ایــن ب

الف- وصول به حقیقت و رفع جهالت و رهایی از ظلم؛
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ب- دقت در تأمین عدالت؛

ج- رسعت در جهت رفع نگرانی طرفین دعوی؛

د- رعایت تعادل و حفظ بی طرفی کامل؛

ه- تشخیص گناهکار و مجرم از غیر آن.

6- تعقیب با رعایت کرامت انسانی

یکــی دیگــر از ارکان محاکمــۀ عادالنــه تعقیــب عادالنــه اســت. تعقیــب عادالنــه بــا رعایــت اصــل 

کرامــت انســانی، جــز ایــن نیســت کــه حقــوق طرفیــن دعــوی رعایــت شــود. در مرحلــۀ تعقیــب 

ــده شــود  ــا دی ــه بررســی می شــود ت ــق عادالن ــوازم یــک تحقی قضایــی همــه اســناد و مــدارک و ل

ــر؟  ــا خی ــده ی ــل گردی ــق تکمی ــه رعایــت شــده و تحقی ــق عادالن ــن تحقی ــا اصــول و موازی کــه آی

ــون اجــراآت جزایــی تعقیــب عدلــی را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »تعقیــب  از ایــن جهــت قان

ــری واقعــۀ جرمــی و مرتکــب آن اســت کــه شــامل اجــراآت کشــف و  ــارت از پی گی ــه عب عادالن

ــادۀ۴(  ــد۳۴: م ــی، بن ــراآت جزای ــون اج ــردد.« ) قان ــم می گ ــذ حک ــه و تنفی ــرم، محاکم ــق ج تحقی

اینجــا، ســؤال ایــن اســت: چنــان کــه مــادۀ فــوق در بنــد ســی و چهــارم اشــاره دارد، تعقیــب عدلــی 

ــا وجــود اساســات دیگــر و  ــس ذکــر آن ب ــه شــامل متــام مراحــل می باشــد. پ ــب عادالن ــا تعقی ی

ارکان محاکمــۀ عادالنــه بی فایــده خواهــد بــود؟ در مــادۀ فــوق بــه ایــن جهــت چنیــن تعریــف عــام 

صــورت گرفتــه کــه در مرحلــۀ تعقیــب کــه در واقــع یــک مرحلــۀ خــاص بعــد از تحقیــق اســت، در 

مراحــل گذشــته یعنــی کشــف و تحقیــق بازبینــی می گــردد.

       در صورتــی کــه معیارهــای کــه بــرای تأمیــن عدالــت جزایــی تعییــن گردیــده، رعایــت نگردیــده 

باشــد، څارنــوال تعقیــب قضایــی صالحیــت دارد کــه اســناد و مــدارک مربوط بــه جرم را از ریاســت 

ــادر  ــدد آن ص ــب مج ــر ترتی ــی ب ــرار مبن ــدور ق ــه و ص ــو اتهام نام ــه لغ ــا ب ــرده ی ــه ک ــق مطالب تحقی

ــل  ــا اعــادۀ دوســیه جهــت تکمی ــر حفــظ دوســیه ی ــی ب ــرار مبن ــۀ صــدور ق ــو اتهام نام ــا لغ ــد ی کن

ــد  ــه تأیی ــل باشــد، ب ــه تکمی ــه اتهام نام ــی ک ــان در صورت ــردازد. همچن ــع نواقــص، بپ ــق و رف تحقی

آن و ترتیــب صــورت دعــوی تصمیــم اتخــاذ کنــد؛ چنــان کــه قانــون اجــراآت جزایــی می گویــد: 

»څارنــوال تعقیــب قضایــی بعــد از تدقیــق و ارزیابــی دوســیه، حســب لــزوم مکلــف بــه اجــراآت 

ــد: ــل می باش ذی

۱- مطالبۀ اسناد، مدارک و اشیای مربوط به جرم.

۲- صــدور قــرار دربــارۀ اجــراآت مربــوط بــه کشــف و تحقیــق مبنــی بــر تغییــر یــا الغــای اقدامــات 

اتخــاذ شــده نســبت بــه شــخص متهــم و تعییــن وصــف جــرم.

۳- تأیید اتهام نامه مستند به دالیل مندرج در دوسیه و ترتیب صورت دعوی.
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۴- اعادۀ دوسیه جهت تکمیل تحقیق و رفع نواقص.

۵- لغو اتهام نامه و صدور قرار مبنی بر ترتیب مجدد آن. 

ــون. ) هــان: مــاده  ــق احــکام قان ــر حفــظ دوســیه مطاب ــرار مبنــی ب ۶- لغــو اتهام نامــه و صــدور ق

)۱۶۸

7- تطبیق تحقیق و داوری

یکــی دیگــری از ارکان محاکمــۀ عادالنــه تطبیــق صحیــح تحقیــق واقعــۀ جرمــی اســت. محاکمــه 

ــک  ــب تاری ــه را درک و جوان ــای قضی ــی، واقعیت ه ــه قاض ــود ک ــته می ش ــه پنداش ــی عادالن زمان

ــه ویــژه در رشایــط کنونــی کــه گســرتده گی قوانیــن و پیچیده گــی متــون قانونــی و  آن را دریابــد ب

حقوقــی زمینــۀ دست رســی همــه را بــه حقــوق خــود دشــوار ســاخته اســت. قضــات در محاکمــه 

تحقیــق څارنــوال را بــه بررســی می گیرنــد تــا معلــوم کننــد کــه تحقیــق کــه در قضیــه صــورت گرفته، 

بــا واقعــه انطبــاق دارد یــا خیــر؟ در صورتــی کــه خــال و نقــص در دوســیه وجــود داشــته یــا تبعیــض 

صــورت گرفتــه باشــد، تصمیــم بــر اســاس آن، منی توانــد محاکمــۀ عادالنــه باشــد.

       بعــد از ســالمتی و عادالنــه بــودن رونــد قضیــه در مراحــل کشــف، تحقیــق، تعقیــب، محاکمــه 

ــه اصــل برائــت ذمــه، حرمــت و  ــا توجــه ب ــد رســیده گی ب ــذ حکــم و در متــام مراحــل، بای و تنفی

ــای  ــه ویژه گی ه ــه، ب ــه و داوری عادالن ــد. فیصل ــی باش ــم خصوص ــظ حری ــانی و حف ــت انس کرام

ذیــل نیــاز دارد:

الف- بررسی انطباق تحقیقات څارنوال با واقعۀ جرمی؛

ب- پاکــی قاضــی بــه ویــژه عــدم تبعیــض در داوری؛ زیــرا تطبیق یکســان حکــم از رشایــط محاکمۀ 

عادالنــه بــوده و تبعیــض بیــن رشیــف و وضیــع در حکــم مــردود بــوده و بــه بی عدالتــی می انجامــد؛

ج- قاطعیت و شجاعت در حکم؛

ــای تاریــک  ــد زوای ــا بتوان ــد ت ــه قاضــی کمــک می کن ــر ب ــن ام ــرا ای ــع؛ زی ــل مداف د- وجــود وکی

ــه را روشــن ســازد. قضی

8- اجرا و تنفیذ حکم به گونۀ منصفانه

آخریــن رکــن از ارکان محاکمــۀ عادالنــه اجــراء و تنفیــذ محاکمــۀ عادالنــه اســت. تنفیــذ حکــم در 

سلســلۀ محاکمــه، یــک امــر رضوری بــه شــار مــی رود. طــوری کــه پیشــگیری از جرایــم و حفــظ 

نظــم جامعــه و تأمیــن عدالــت، بــه تصویــب قوانیــن ســامل و متناســب بــا اوضــاع، احــوال و مصالــح 

نیــاز دارد؛ بــه هــان انــدازه بــه اجــرای حکــم قانــون نیازمنــد اســت. فکــر معافیــت و عــدم اجــرا و 

تنفیــذ احــکام قانــون، محاکمــه را بی مفهــوم جلــوه داده و از تحقــق محاکمــۀ عادالنــه جلوگیــری 

می کنــد. منصفانــه بــه ایــن معنــی اســت کــه قانــون بــه همــه افــراد، فقیــر و غنــی یکســان اجرا شــود.
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 نتیجه گیری

در این نوشتار به این نتایج دست یافتم:

۱- خطــوط اصلــی محاکمــۀ عادالنــه مــواردی اســت کــه در ایــن مقالــه ترســیم شــده اســت، نــه 

ــاف از  ــن اوص ــرا ای ــودن و...؛ زی ــی ب ــه، علن ــودن محکم ــتقل ب ــا مس ــان برخی ه ــه گ ــه ب آن ک

ــی آن. ــه از ارکان اساس ــد، ن ــار می رون ــه ش ــه ب ــۀ عادالن ــط محاکم رشای

۲- برخــی لــوازم محاکمــۀ عادالنــه را کــه فرصــت کافــی و تســهیالت الزم، دانــش حقوقــی و... 

ــوازم تفکیــک  ــط و ل ــن ارکان، رشای ــن کــه بی ــدون ای ــه ب ــوان محاکمــۀ عادالن اســت، تحــت عن

کننــد، بحــث کــرده انــد.

ــف  ــی وظای ــور اصل ــق در مح ــورت ح ــه ص ــه ب ــد ک ــای ان ــه معیاره ــۀ عادالن ۳- ارکان محاکم

ــد. ــرار دارن ــی ق ــی وقضای ــای عدل ارگان ه

۴- اصــل عدالــت یــا عادالنــه بــودن محاکمــه بــه گونــۀ زنجیــروار و ارگانیــک، در متــام مراحــل 

ــه در  ــد ک ــادآور ش ــد ی ــت. بای ــورده اس ــره خ ــم گ ــی به ه ــی و قضای ــای عدل ــراآت ارگان ه اج

صــورت فقــدان وصــف عادالنــه بــودن در یــک قضیــه، در یــک مرحلــه، متــام مراحــل عدالــت 

ــرد. ــؤال می ب ــر س را زی

۵- بیــن رشایــط محاکمــۀ عادالنــه و ارکان اساســی آن فــرق وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه بــه آن 

توجــه شــده اســت.
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1. اعالمیۀ جهانی حقوق برش، مصوب ۱۹۴۸مــ.

2. رسولی، محمد ارشف، رشح و توضیح قانون اجراآت جزایی. 

3. قانون اجراآت جزایی.

4. قانون اساسی افغانستان. 

5. قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوۀ قضایی.

6. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶مــ.
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چکیده

ــی« در کشــور  ــازات مل ــۀ امتی ــع عادالن ــدرن »توزی ــت م ــف یــک دول ــن وظای یکــی از مهم تری

اســت. بحــران مرشوعیــت، منازعــه، جنــگ و ناکارآمــدی دولت هــا در نبــود چنیــن اصــل 

ــد.  ــل می باش ــن اص ــرای همی ــا در اج ــدگاری دولت ه ــا و مان ــز بق ــا رم ــردد. حت ــدار می گ پدی

ــان  ــت. همچن ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــد اکی ــت تأکی ــراری عدال ــه برق ــز ب ــی نی ــای دین در آموزه ه

توجــه بــه اصالحــات اقتصــادی، پروژه هــای عمرانــی، ایجــاد کارهــای زیربنایــی و فراهــم آوردن 

ــه در دســت گــروه خــاص، از  ــری از انباشته شــدن رسمای ــه منظــور جلوگی ــد، ب فرصت هــای تولی

ــی  ــل« در بخش ــف و جه ــر، ضع ــور » فق ــگاه عدالت مح ــک ن ــد. در ی ــت می باش ــف دول وظای

از جامعــه و »تراکــم ثــروت، فرصــت و قــدرت« در بخــش دیگــر آن، نشــانه های از بی عدالتــی 

ــود. ــوده و نتیجــه اش، جــز جنــگ و بدبختــی چیــزی دیگــری نخواهــد ب ب

واژه گان کلیدی: توزیع عادالنه، ثروت، فرصت، قدرت، شاخص ها و پیامدها. 

توزیع عادالۀن امتیازات ملی 

 و
 نقش آن رد تأمین صلح

محمداعظم طارق
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مقدمه

فلســفۀ وجــودی هــر دولــت مــدرن ارائــۀ خدمــات بهــرت و زمینه ســازی بــرای دسرتســی 

شــهروندان بــه حقــوق و نیازهــای اساســی شــان می باشــد. پــس مکلفیــت هــر نظــام سیاســی ایــن 

اســت کــه امتیــازات ملــی را بــه دور از تبعیــض و تعصــب در اختیــار همــه شــهروندان قــرار داده 

و هیــچ فــردی از آنــان قطــع نظــر از رنــگ، نــژاد، قــوم و قبیلــه و حتــا دیــن و مذهــب، احســاس 

محرومیــت و ناامیــدی نکنــد. متأســفانه کــه در بیش تریــن کشــورهای جنــوب یــا جهــان ســوم، 

ــه حــال نهادینــه نشــده و در نتیجــه امتیــازات ملــی بــه صــورت عادالنــه در  چنیــن تفکــری تــا ب

اختیــار مــردم قــرار نگرفتــه اســت. از همیــن رو بحران هــای گوناگــون دامن گیــر آنــان می باشــد. 

       بــه بیــان دیگــر ثبــات، صلــح و امنیــت یــک جامعــه وابســته بــه نهادینه شــدن عدالت گرایــی، 

ــور  ــد. هرکش ــی می باش ــض و برتری جوی ــاری از تبعی ــای ع ــرتش الگوه ــروری و گس انصاف پ

و جامعه یــی کــه از ایــن نعمــت محــروم اســت، بــه بحران هــای بی شــاری از جملــه فقــر، 

اســت.  آن  منونــۀ  عمده تریــن  افغانســتان  می باشــد.  مبتــال  ســتیز  و  کشــمکش  بی ثباتــی، 

مؤلفه هــای کــه در توزیــع آن بایــد عدالــت و انصــاف بــه صــورت کامــل رعایــت شــود، 

توزیــع امتیــازات ملی)قــدرت، ثــروت، فرصــت( اســت؛ زیــرا ایــن امتیــازات مــال شــخصی هیــچ 

فرمــان روا و نظــام سیاســی نیســت، بــل از منابــع مختلفــی بــه دســت می آیــد کــه بــه نحــوی بــه 

متــام آحــاد ملــت تعلــق دارد. لــذا هــر فــردی از افــراد ملــت، بایــد در آن ســهم بــه خصوصــی 

خــود را داشــته باشــد.

ــازات  ــۀ امتی ــع عادالن ــال می گــردد، بررســی توزی ــه دنب        عمده تریــن هدفــی کــه در ایــن مقال

ــری از   ــدان و جلوگی ــدان و نیازمن ــن ثروت من ــود بی ــای موج ــش فاصله ه ــور کاه ــه منظ ــی ب مل

ــت. ــی  اس ــی و امنیت ــادی، اجتاع ــی، اقتص ــای سیاس ــروز بحران ه ب

1- سطوح توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

بــرای ایــن کــه یــک جامعــۀ عــاری از بحــران داشــته باشــیم، بایــد تفاوت هــای فاحــش اقتصــادی 

ــرای  ــی را ب ــازات مل ــه امتی ــی ب ــۀ دسرتس ــته و زمین ــان برداش ــرا را از می ــا و فق ــن اغنی ــود بی موج

همــه گان مســاعد بســازیم. ایــن هــدف در ســطوح ذیــل انجــام خواهــد پذیرفــت:

الف- توزیع عادالنۀ فرصت ها

ــه،  ــی )زمین ــه،  فرصت های ــر جامع ــراد، در ه ــخصیت اف ــکل گیری ش ــت و ش ــد، تربی ــرای رش ب

بســرت، وضعیــت و موقعیــت( وجــود دارنــد کــه بــرای موفقیــت فــرد، ســازمان و جامعــه در رســیدن 

بــه یــک هــدف، موقعیت هــای مســاعدی را فراهــم می ســازد. )مطهــری، 1368: ص 26( توزیــع 

ــی  ــی دیگــر را محــروم می ســازد. در حال ــی را برخــوردار و عده  ی ــن فرصت هــا، عده ی ــر ای نابراب
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ــرای  ــا را ب ــتعدادها و ظرفیت ه ــکوفایی اس ــد و ش ــکان رش ــا، ام ــه فرصت ه ــع عادالن ــه توزی ک

همــه افــراد فراهــم ســاخته و در مراحــل بعــدی، زمینــۀ مناســب رفــع محرومیت هــا را تــا حــدود 

ــی و  ــادی برطــرف می ســازد؛ ماننــد فرصــت تحصیــل علــم کــه در مراحــل کودکــی، نوجوان زی

ــر در  ــا براب ــه فرصت ه ــر این گون ــود. اگ ــراد می ش ــخصیت اف ــکل گیری ش ــب ش ــی موج جوان

نظــر گرفتــه شــود، فرزنــدان فقــرا و محرومــان جامعــه در کنــار فرزنــدان ثرومتنــدان، از امکانــات 

ــه  ــی علمــی، امــکان دســت یابی ب ــه مراتــب عال ــا رســیدن ب ــر برخــوردار شــده و ب ــل براب تحصی

جایگاه هــای مناســب و در شــأن خــود را در اختیــار خواهنــد داشــت. و بــه طــور کلــی هرگونــه 

محرومیتــی از آنــان از بیــن رفتــه و در غیــر آن صــورت، بحران هــای گوناگــون دامن گیــر دولــت 

و جامعــه خواهــد شد.)بیســتوین، 1386: ص43(

ب- توزیع عادالنۀ امکانات

ــت متصــدی آن می باشــد.  ــات عمومــی اســت کــه دول ــۀ امکان ــع عادالن شــاخص دیگــر، توزی

ایــن امکانــات می توانــد بــه صــورت برابــر یــا نابرابــر توزیــع گردیــده و در ســطح زنده گــی مــردم 

ــی  ــا و وجوه ــت در بانک ه ــی دول ــع مال ــد و مناب ــره وری، عوای ــزار به ــد اب ــد؛ مانن ــذار باش اثرگ

ــد  ــه رش ــی ب ــی منته ــارات بانک ــۀ اعتب ــیم عادالن ــرد. تقس ــرار می گی ــا ق ــک بانک ه ــه در متل ک

ــی  ــی، مهارت ــته گی های مدیریت ــا و شایس ــد توانایی ه ــه بای ــد؛ البت ــد ش ــت خواه ــا عدال ــراه ب هم

و افزایــش بهــره وری در ایــن توزیــع مبنــا قــرار گیــرد. رعایــت عدالــت بــه معنــای نادیده گرفــنت 

ــت  ــف اس ــخگو مکل ــرا و پاس ــت عدالت گ ــر دول ــان: ص65( ه ــت .) ه ــا نیس ــن ویژه گی ه ای

امکانــات عمومــی را کــه در اختیــار دارد، جهــت خدمــات عامــه بــه مــرف برســاند تــا از یــک 

طــرف بــا جمــع آوری مالیــات و عوایــد ملــی چرخــۀ اقتصــادی نظــام بــه چرخــش درآیــد و از 

ــاه اجتاعــی و امنیــت اقتصــادی تأمیــن گــردد؛ در ایــن صــورت هیــچ کســی  جانــب دیگــر رف

ــد. ــت منی کن ــاس محرومی احس

ــرای  ــه ب ــۀ عادالن ــه گون ــت ب ــت رس دول ــود در دس ــات موج ــر امکان ــر، اگ ــان دیگ ــه بی        ب

ــه حکومــت  ــع شــود، رضایــت مــردم نســبت ب ــع اصلــی آن می باشــند، توزی شــهروندان کــه منب

بیش تــر و عوامــل نفــوذی مخــل نظــم و آرامــش کمــرت می باشــد؛ امــا اگــر ایــن امکانــات غیــر 

ــان مســتفید و دیگــران محــروم  ــان درگاه آن ــی دولت مــداران و مقرب ــع گــردد، یعن ــه توزی عادالن

ــد. ــرت می باش ــش کم ــت و آرام ــده و امنی ــر ش ــردم بیش ت ــی م ــد، نارضایت گردن

ج- توزیع عادالنۀ ثروت

ــر  ــروه نابراب ــه گ ــه س ــادی، ب ــطح اقتص ــر س ــه، از نظ ــر جامع ــود در ه ــای موج ــراد و خانواده ه اف

قابــل تقســیم انــد:
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ــطح  ــر از س ــارف و باالت ــاز متع ــش از نی ــان بی ــد آن ــه درآم ــی ک ــراد و خانواده های ــروه اول: اف گ

ــت. ــردم اس ــی م ــط زنده گ متوس

گــروه دوم: افــراد و خانواده هایــی کــه درآمــد آنــان در ســطح متوســط و در حــد متعــارف رفــع 

ــت. ــی اس ــای زنده گ نیازه

گــروه ســوم: افــراد و خانواده هایــی کــه یــا درآمــدی ندارنــد یــا درآمــد آنــان زیــر حــد متعــارف 

ــان تأمیــن منی شــود. ــوده و نیازمندی هــای رضوری آن و متوســط برخــورداری مــردم ب

ــود  ــه، ناب ــای پرنســیب های عادالن ــری را برمبن ــن نابراب ــن اســت کــه ای ــا مکلفیــت دولت هــا ای ام

ــۀ  ــری در زمین ــکل نابراب ــل مش ــرای ح ــازند. ب ــا س ــروت را مهی ــۀ ث ــع عادالن ــۀ توزی ــرده و زمین ک

ــرد: ــتفاده ک ــکار اس ــوان از دو راه ــروت، می ت ــع ث توزی

1. راهکارهــای فرهنگــی و تربیتــی: ایــن راهکارهــا اگــر بــر اســاس ارزش هــای اصیــل اســالمی و 

ــدا خواهــد  ــاد را پی ــن اعتق ــدان ای ــرای ثرومتن ــق فرهنگــی پایه گــذاری گــردد، ب بینش هــای عمی

کــرد کــه ثــروت عطــا شــده از ســوی خداونــد، نــزد آنــان امانــت اســت؛ لــذا مکلــف انــد کــه بــا 

ــان )گــروه ســوم(  ــه محروم ــازاد آن را ب ــده، م ــدال از آن برخــوردار گردی ــت اقتصــاد و اعت رعای

بدهنــد و در برابــر ایــن انفــاق و ایثــار در آخــرت مشــمول پــاداش الهــی شــوند.)هادی تهرانــی، 

بــی تــا: ص65(

2. ابزارهــای حقوقــی: دومیــن راهــکاری کــه جهــت تعدیــل ثــروت گــروه اول و برقــراری تأمیــن 

اجتاعــی بــرای نیازمنــدان نشــاندهی گردیــده، ابزارهــای حقوقــی اســت. بــا اســتفاده از ایــن ابــزار 

ــه را  ــش جامع ــم و آرام ــه نظ ــای را ک ــوان نابرابری ه ــت، می ت ــت اس ــار دول ــاً در اختی ــه عمدت ک

برهــم می زننــد، از میــان برداشــت.

ــش  ــات بخ ــتفاده از امکان ــد اس ــل، مانن ــدن تعدی ــی ش ــی اجرای ــای حقوق ــه ابزاره ــان ک        چن

عمومــی جهــت ایجــاد اشــتغال، اســتفاده از منابــع مالــی در اختیــار دولــت و بانک هــای دولتــی 

جهــت تأمیــن رسمایــۀ الزم بــرای اشــتغال گــروه ســوم، منــع از احتــکار و انحصــار، منــع از ارساف 

ــات واجــب و اســتفاده  ــرک تجمــالت، انفاق ــه ت ــا، تقســیم ارث، تشــویق ب ــر، حرمــت رب و تبذی

از اختیــارات دولــت اســالمی بــرای برقــراری تــوازن ثــروت در جامعــه بیــان شــده اســت. نتیجــۀ 

اســتفاده از دو راهــکار فــوق، تأمیــن حداقــل اســتاندارد زنده گــی بــرای گــروه ســوم خواهــد بــود. 

2- شاخص های توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

ــی آز  ــه برخ ــده ک ــن گردی ــاخص هایی تعیی ــی، ش ــازات مل ــۀ امتی ــع عادالن ــناخت توزی ــرای ش ب

ــردد: ــر می گ ــا ذک ــن ج ــا در ای آن ه

الف- حداکرث مطلوبیت کل جامعه
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بــا توجــه بــه ایــن کــه جامعــه یــک پیکــر مجهــول اســت؛ یعنــی متشــکل از افــرادی اســت کــه 

در حکــم اعضــای آن پیکــر انــد، منفعــت جامعــه عبــارت خواهــد بــود از »رسجمــع کل منافــع 

ــم  ــن نتیجــه بگیری ــم چنی ــد«. )هــان( پــس می توانی ــی کــه آن را تشــکیل می دهن آحــاد اعضای

کــه اگــر هــر فــرد در طلــب خوشــی شــخصی خــود و افزایــش آن باشــد، الجــرم بــه مصلحــت 

ــه  ــت ک ــه آن اس ــت جامع ــرت مطلوبی ــن بیش ــرای تأمی ــا راه ب ــن تنه ــود. بنابرای ــزوده می ش کل اف

دولــت حتی املقــدور در دســت همــه بــوده و کوشــش آن در راه رفــع موانــع، افزایــش مطلوبیــت 

ــده  ــراد نامی ــت در آزادی اف ــه مثب ــه مداخل ــه آنچ ــنت ب ــا پرداخ ــد ت ــه باش ــراد جامع ــرتین اف بیش

می شــود. )ایروانــی،1391: صــص 128 - 129(

ب- برابری رفاه میان افراد جامعه

ایــن معیــار مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه برابــری رفــاه ذاتــاً پســندیده بــوده و هیچ گونــه غایــت 

ــه  ــان گرایانه، ب ــر انس ــه نظ ــاس نقط ــر اس ــه ب ــال، چنانچ ــد. ح ــر منی باش ــورد نظ ــری از آن م دیگ

تســاوی انســان هــا ارزش قایــل شــویم. )مطهــری، پیشــین: ص54(

ج- حداکرث منودن رفاه پایین ترین قرش

دانشــمندان، عدالــت را بنیادی تریــن و مهم تریــن فضیلــت نهادهــای اجتاعــی دانســته و 

ــت،  ــت اس ــت دارای اهمی ــری، حقیق ــای فک ــرای نظام ه ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه ه ــد: »ب می گوین

ــۀ  ــن جامع ــی دارد. بنابرای ــۀ اساس ــادی، جنب ــی و اقتص ــای اجتاع ــرای نهاده ــودن ب ــه ب عادالن

ــی آن را  ــاختار اساس ــت س ــه و عدال ــام یافت ــی نظ ــیوۀ معین ــه ش ــه ب ــی اســت ک ــه، جامعه ی عادالن

وصــف می کنــد.« )عیوضلــو، 1385: ص54(

       اگــر جامعــه قواعــد عقالنــی عدالــت و اخــالق را دارا بــوده و آن را بهــرت انتخــاب کنــد، آینــدۀ 

بهــرت خواهیــم داشــت. )بیســتوین، پیشــین: ص78( بــه عقیــدۀ رالــس، اصولــی کــه در موقعیــت 

اولیــه بــرای عدالــت مــورد تحقــق قــرار می گیــرد، عبارتنــد از:

ــند،  ــته باش ــاوی داش ــوق مس ــی، حق ــای اساس ــیع ترین آزادی ه ــنت وس ــد در داش ــراد بای 1.  اف

ــند.  ــته باش ــازگاری داش ــان آزادی، س ــران از ه ــورداری دیگ ــا برخ ــه ب ــن ک ــه ای ــرشوط ب م

ــر را  ــه دو رشط زی ــوند ک ــب ش ــی مرت ــه گونه ی ــد ب ــادی بای ــی و اقتص ــای اجتاع 2. نابرابری ه

تأمیــن کننــد: اوالً، بــه طــور معقــول بتــوان انتظــار داشــت کــه ایــن نابرابری هــا موجبــات بهبــودی 

ــته  ــی وابس ــا و مقام های ــه موقعیت ه ــور ب ــای مذک ــاً، نابرابری ه ــد؛ ثانی ــم کن ــراد را فراه ــۀ اف هم

باشــد کــه بــرای همــه، بــاز و بــدون مانــع)در اختیار و در دســرتس همــه باشــد(. )ســبحانی،1373: 

ص67(
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3- عامل توزیع ناعادالنۀ امتیازات ملی

ــای  ــل و فکتوره ــور، عوام ــر کش ــی، در ه ــازات مل ــۀ امتی ــع ناعادالن ــوص توزی ــد در خص هرچن

گوناگــون وجــود دارد؛ امــا عامــل اصلــی آن کــه در اکرثیــت جوامــع و کشــورها مخصوصــاً در 

ــر مــرشوع و مســتبد همــراه  ــت نظام هــای غی ــوده و هســت، حاکمی افغانســتان بیشــرت ملمــوس ب

ــه  ــد)تاخنت ب ــون می باش ــای گوناگ ــه عصبیت ه ــوده ب ــه و آل ــانی، بیارگون ــر انس ــرش غی ــا نگ ب

ــی را  ــای مل ــه دارایی ه ــوده، کلی ــخگو نب ــازمانی پاس ــاد و س ــچ نه ــه هی ــه ب ــای ک ــام(. نظام ه نظ

ــر  ــن ام ــاند. ای ــرف می رس ــه م ــودش ب ــت خ ــل و خواس ــق می ــته و مطاب ــودش دانس ــال خ م

ــی و جناحــی  ــازات شــخصی، قومــی، حزب ــه صــورت امتی ــی ب ــازات مل ــا امتی ســبب می گــردد ت

ــارص  ــراد و عن ــا توســط اف ــد ی ــرای گروه هــای مشــخص اختصــاص یاب در مناطــق مشــخص و ب

ــهروندان را  ــاوری ش ــه بی ب ــن ک ــر ای ــالوه ب ــر ع ــن ام ــرد. ای ــرار گی ــت برد ق ــورد دس ــخص م مش

نســبت بــه نظــام افزایــش داده اســت، از یــک  طــرف زمینه هــای نابرابــری اجتاعــی و گســرتش 

فقــر را فراهــم ســاخته و از جانــب دیگــر، صلــح، آرامــش و ثبــات سیاســی را همیشــه در معــرض 

تهدیــد قــرار داده اســت.

4- پیامدهای فقدان توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

الف- محرومیت ها و معضالت اقتصادی

در عرصــۀ اقتصــادی، نبــود توزیــع عادالنــه منجــر بــه بــروز آســیب های خواهــد شــد کــه منجــر 

ــر شــمرد: ــه اختــالل در نظــم جامعــه می گــردد. از آن جملــه می تــوان مــوارد ذیــل را ب ب

ــود  ــار کمب ــه دچ ــردد ک ــالق می گ ــی اط ــراد و جوامع ــه اف ــعه نیافته ب ــر و توس ــر: واژۀ فقی 1. فق

وســایل الزم زنده گــی از قبیــل غــذا، لبــاس، مســکن، بهداشــت و آمــوزش کافــی باشــد. در ایــن 

ــرد؛ فقــدان وســایل رفاه بخــش  ــق منی گی صــورت فعالیت هــای اقتصــادی مثربخــش در آن رون

ــدرت  ــرک، ق ــوان تح ــد؛ ت ــج می ده ــردم را رن ــدت م ــه ش ــی، ب ــواد غذای ــود م ــی و کمب زنده گ

ــت  ــردد. اکرثی ــه می گ ــت مواج ــا شکس ــی ب ــود زنده گ ــی و بهب ــی، کارای ــخصیت آدم ــاع، ش دف

ــه  ــان ب ــی آن ــی و روان ــمی، ذهن ــالمت جس ــد؛ س ــی می کنن ــختی زنده گ ــت و س ــردم در فالک م

خطــر افتــاده و منی تواننــد آن گونــه کــه بایــد، از مواهــب گســرتدۀ طبیعــت و امکانــات موجــود 

بهــره برنــد. متأســفانه ریشــه های مشــکالت موجــود در افغانســتان، وجــود فقــر گســرتده اســت. 

فقــر، برنده تریــن حربــۀ دشــمن در مقابلــه بــا اقتــدار اقتصــادی اســت. بنابرایــن، یکــی از اساســات 

ــا فقــر می باشــد. ــارزه ب اصالحــات و عــالج مشــکالت کشــور، مب

ــر،  ــن ام ــت. ای ــالش اس ــا، کار و ت ــتعدادها و توامنندی ه ــتفاده از اس ــه راه اس ــکاری: یگان 2. بی

ــن ســالمت در  ــد، به زیســتی، ارایــۀ  خدمــات اجتاعــی و تأمی ــب درآم ــرای کس شــیوه یی ب
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ــت های  ــادی، سیاس ــت اقتص ــای نادرس ــه برنامه ه ــت. مجموع ــی اس ــردی و اجتاع ــی ف زنده گ

ــن  ــی، ســنت های فرهنگــی، برداشــت های نادرســت از شــیوه های کســب و درآمــد، تأمی جمعیت

زنده گــی، مهاجرت هــا و کمبــود مهارت هــای فنــی بــه پدیــدۀ بیــکاری می انجامــد کــه رسآغــاز 

تشــکیل مشــکالت اجتاعــی- اقتصــادی اســت. جامعه یــی کــه در آن نیــروی انســانی، مــازاد بــر 

اشــتغال پدیــد آیــد، یــا کســب درآمــد بــدون کار و تــالش اقتصــادی و از راه هــای کاذب ممکــن 

ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتاع ــادهای اخالق ــرده و فس ــد ک ــون در آن رش ــای گوناگ ــود، بحران ه ش

ویرانگــر منــود می یابــد. از ایــن رو اســت کــه در تعالیــم اســالمی، کار و شــغل، گذشــته از بُعــد 

اقتصــادی و درآمدزایــی ســامل، بــرای ســالمت جامعــه و زیســت مطلــوب رضوری بــوده و یــک 

ــی، پیشــین: ص123(  ــی محســوب می شــود. )ایروان وظیفــۀ دین

       مشــکل عمــدۀ افغانســتان و از جملــه نیازهــا و مطالبــات حقیقــی مــردم، اشــتغال اســت. چنــان 

کــه در نتیجــۀ همیــن بیــکاری، ده هــا هــزار جــوان و مغــز متفکــر از ایــن رسزمیــن روزانــه بــه ســایر 

کشــورها از جملــه اروپــا فــرار می کننــد. پــس  یکــی از عوامــل مؤثــر در رفــع محرومیــت، مبــارزه 

بــا بیــکاری و ایجــاد اشــتغال می باشــد. تکیــه گاه اصلــی دولــت بایــد مســألۀ اشــتغال باشــد؛ زیــرا، 

ــه دره هــای  ــه روز ب ــر و غنــی را بیشــرت کــرده، عده یــی را روزب ــه بیــن طبقــات فقی بیــکاری فاصل

فقــر رانــده و در مقابــل، عده یــی را بــه طــرف قله هــای ثــروت ســوق می دهــد.

ــد؛  ــامل را بپذیرن ــازار ناس ــد ب ــرا منی توانن ــالمی و عدالت گ ــدار، اس ــای قانون م ــی: نظام ه 3. گران

زیــرا ایــن امــر پیامدهــای زیــر را بــار مــی آورد: عصبانیــت مــردم، متزلزل شــدن پایه هــای اخالقی، 

ــودجویی ها و  ــفتگی ها، س ــدن آش ــم ش ــؤولیت، حاک ــاس مس ــد و احس ــنت روح تعه ــن رف از بی

ــع نادرســت آن، انباشــنت ثروت هــای  ــورم و تقلــب در کار و توزی ــواع فســاد، شــدت یافــنت ت ان

بــادآورده بــا احتــکار و تحمیــل قیمت هــای غیــر واقعــی بــر مــردم و برگشــت جامعــه از حالــت 

پویــا بــه ایســتایی.

ب- استفادۀ نادرست از رسمایه ها و منابع

1. مــرف نادرســت بیت املــال: اســتفادۀ نادرســت از امکانــات و منابــع، بی  تردیــد انــواع 

مصــارف  مــی آورد.  پدیــد  را  عقب مانده گــی  و  فقــر  و  داشــته  پــی  در  را  وابســته گی ها 

ارساف آمیــز، فقــدان مدیریــت کارا و مناســب، نبــود نظــام تحقیقاتــی فعــال و پویــا، نبــود 

ــی و... ــر اصول ــای غی ــت، برنامه ریزی ه ــت گذاری های نادرس ــی، سیاس ــی- فن ــای علم آگاهی ه

ــد. ــات بینجام ــع و امکان ــت از مناب ــتفادۀ نادرس ــه اس ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــه عوامل از جمل

       برخــی از مصادیــق اســتفادۀ نادرســت از بیت املــال را می تــوان چنیــن برشــمرد: خریدهــای 

کالن بــدون توجیــه اقتصــادی، ســفرها و مأموریت هــای خــارج از کشــور بــدون توجیــه واقعــی، 
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توزیــع امکانــات بــه صــورت غیرعادالنــه، اســتفاده از روش هــای غیــر قانونــی بــرای بهره بــرداری 

ــتفاده از  ــی، اس ــخصی و گروه ــارف ش ــال در مص ــتفاده از بیت امل ــی، اس ــای عموم از ثروت ه

بیت املــال بــدون رعایــت اولویــت مصــارف آن، ســوء اســتفاده از عنــوان و قــدرت دولتــی و... 

       اســتفادۀ نادرســت بیت املــال، عــالوه بــر ایــن کــه نوعــی ارساف محســوب می شــود، پیامــد 

ــه دنبــال خواهــد داشــت؛ ایــن پیامــد عبــارت اســت از فرهنگ ســازی ایــن امــر  مهم تــری نیــز ب

در جامعــه. پیامــد مذکــور بســیار خطرنــاک اســت؛ زیــرا جهــت حرکــت اجتــاع را تغییــر داده و 

موجبــات یــأس و ناامیــدی مــردم را فراهــم خواهــد ســاخت. بنابرایــن، بایــد بــا اســتفادۀ نادرســت 

از بیت املــال، بــه عنــوان یــک نــوع فســاد مقابلــه کــرد.

2. روابــط ناســامل میــان قــدرت و ثــروت: در تاریــخ جوامــع طبقاتــی، همیشــه رابطــۀ تنگاتنگــی 

بیــن ثــروت و قــدرت سیاســی وجــود داشــته و امــروز نیــز ایــن رابطــه بــه قــوت خــود باقــی اســت. 

در جوامــع پیــش از رسمایــه داری، قــدرت )و عمدتــاً حاکمیــت سیاســی(، منشــاء و منبــع ثــروت 

ــی  ــش عمده ی ــری، نق ــد قدرت گی ــاً در رون ــروت، عمدت ــه داری، ث ــع رسمای ــی در جوام ــود؛ ول ب

ایفــاء می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، آنانــی کــه ثرومتنــد هســتند، صاحــب امتیازاتــی انــد کــه آنــان 

را ثرومتنــد نگــه داشــته و ثرومتندتــر می ســازد. در صورتــی کــه توده هــای وســیع زحمتکــش کــه 

هــر آن بــر تعدادشــان افــزود شــده و پیوســته فقیرتــر می گردنــد، از فقــدان یــک رسی امتیــازات 

زجــر می کشــند کــه آنــان را بــه طــور عمــوم فقیــر نگــه مــی دارد. در ایــن راســتا مناســباتی بیــن 

فقــرا و ثرومتنــدان بــه وجــود می آیــد کــه در آن ثرومتنــدان، قدرت)مجموعــه امتیــازات( خــود 

را بــر فقــرا اعــال ســاخته و ایــن مناســبات را کــه در ماهیــت اقتصــادی رسمایــه داری »بهینــه« و 

ــروت، مناســبات  ــان ث ــد. قــدرت سیاســی صاحب ــد می کنن ــه طــور دایمــی تولی ــه گشــته، ب نهادین

ــا( و  ــک درصدی ه ــروز ی ــع خود)ام ــه نف ــدی را ب ــی – تولی ــط اجتاع ــرتۀ رواب ــود در گس موج

بــه رضر»99 درصدی هــا« در جوامــع تأمیــن می ســازد. ایــن امــر بــه نوبــۀ خــود قــدرت سیاســی 

آنان)یــک درصدی هــا( را تقویــت می ســازد. ایــن ایــن امــر، یــک پدیــدۀ غیــر اخالقــی  و غیــر 

اســالمی اســت؛ چراکــه در اســالم، قــدرت بــا اخــالق پیوســته اســت. از نظــر اســالم، روش هایــی 

کــه بــرای کســب قــدرت و حفــظ آن بــه کار گرفتــه می شــود، بایــد اخالقــی باشــد. طبــق تعالیــم 

اســالمی، هیچ کــس حــق نــدارد بــرای کســب قــدرت بــه هــر وســیله یی متوســل شــود؛ زیــرا در 

ایــن صــورت قــدرت بــه دســت آمده، نامــرشوع و ظاملانــه اســت. اســتفادۀ نامــرشوع از ثــروت و 

مقــام بــرای کســب قــدرت جایــز نیســت. زیــان بــزرگ فســاد اقتصــادی در دســتگاه های دولتــی 

ایــن اســت کــه پــول در خدمــت قــدرت و قــدرت در خدمــت پــول قــرار گرفتــه و دور باطلــی 

بــه وجــود آیــد. 
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ج- فسادهای مالی - اداری

1. فســاد مالــی در گلوگاه هــای اقتصــادی: یکــی از روش هــا بــرای تحقــق رصفه جویــی اقتصــادی 

و امنیــت رسمایه گــذاری، بــه حداقــل رســاندن مفاســد اقتصــادی بــه عنــوان عاملــی کــه توانایــی 

ــت.  ــد، اس ــف می کن ــه تضعی ــای جامع ــع و ثروت ه ــد مناب ــری کارآم ــا را در بکارگی حکومت ه

برخــی از دالیــل اهمیــت مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی، بــه ایــن رشح اســت:

یک- ایجاد امنیت در رسمایه گذاری؛

دو- جلب اعتاد عمومی و دلرد نشدن مردم؛

سه- دورماندن از ویژه خواری و به هدر نرفنت ثروت عمومی؛

چهار- عدم رسایت فساد به بدنۀ اقتصاد کشور؛

پنج- در تنگنا قرار نگرفنت فعالیت اقتصادی سامل. )هان(

2. زنده گــی ارشافــی مســؤوالن: در نظــام اســالمی، گرچــه ثروت هــا و امکانــات در اختیــار دولــت 

اســت؛ امــا مســؤوالن حــق ندارنــد بــه جــادۀ تبذیــر گام برداشــته و در زنده گــی فــردی و اجتاعــی 

ــر از زنده گــی شــخصی خــود  ــد کــه فرات ــی می طلب ــد. نظــام دینــی، مدیران ــه گیرن از مــردم فاصل

ــف  ــای مختل ــا و بخش ه ــت نهاده ــؤولیت ها و مدیری ــول مس ــالمی، قب ــام اس ــند. در نظ بیاندیش

جامعــه، وســیله یی بــرای خدمــت اســت، نــه طعمــه بــرای غــارت و امتیازطلبــی. 

د- مظامل اجتاعی

ــروز  ــا ام ــت؛ ام ــوده اس ــی ب ــی جاهل ــت زنده گ ــاد خصوصی ــض و فس ــم، تبعی ــض: ظل 1. تبعی

گریبان گیــر برشیــت و حتــا جامعــۀ اســالمی نیــز شــده اســت. دلیــل اصلــی ظلــم، فســاد و تبعیــض 

آن اســت کــه انســان در مقابــل حــدود قانــون و رشع، احســاس مســؤولیت منی کنــد. روح 

ــل  ــرای خــود نشــناخته و در مقاب اســتبداد و اســتکبار ســبب می شــود کــه انســان هیــچ حــدی ب

هرچیــزی کــه مانــع دســتیابی او بــه منافعــش شــود، جبهه گیــری کنــد. اهمیــت ایــن موضــوع از 

آن جهــت اســت کــه امــروز، کشــور نیازمنــد توســعۀ مــادی و معنــوی همــراه بــا عدالــت بــدون 

ــی  ــه طــور کل ــوان ب ــی اســت. تبعیــض را می ت ــر قانون ــزون خواهی هــای غی تبعیــض، فســاد و اف

در ســه طبقــه دســته بندی کــرد: تبعیــض در اجــرای قانــون، تبعیــض در بهره منــدی از امکانــات. 

ــرای اقشــار گوناگــون. تبعیــض در فراهــم آوردن امنیــت ب

ــه  ــا تکی ــازی: آفــت جوامــع بــرشی ایــن اســت کــه کســانی، ب ــه ســفارش ها و پارتی ب 2. توجــه ب

ــاط  ــد ارتب ــد. بای ــده بگیرن ــی را نادی ــوق عموم ــود، حق ــوم خ ــیره و ق ــا عش ــروه ی ــزب و گ ــر ح ب

ــوده  ــاط آل ــه ارتب ــرای هرگون ــد و راه ب ــانی باش ــی و انس ــی، قانون ــی منطق ــتگاه های اجرای ــا دس ب

ــازی  ــی ب ــفارش ها و پارت ــه س ــه ب ــه توج ــرو هرگون ــردد. از ای ــته گ ــی بس ــتگاه های اجرای ــا دس ب
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ــد. ــر عهــده دارن ــۀ نهــی از منکــر را ب ــن خصــوص وظیف ــوده و همــه گان در ای ــوع ب ممن

هـ- نابرابری در استفاده از موقعیت ها و اختالف درآمدها

1. اختالفــات طبقاتــی: در نظــام اســالمی هــدف، عدالتــی اســت کــه بــا رشــد، توســعه و پیرشفــت 

ســازگار باشــد. رشــد و توســعه، مقدمــۀ عدالــت بــوده و رصف افزایــش تولیــد ثــروت ناخالــص 

ملــی کفایــت منی کنــد؛ بلکــه بایــد در کنــار افزایــش حجــم ثــروت ملــی، از بــه وجــود آمــدن 

شــکاف طبقاتــی و شــکل گیری یــک طبقــۀ ممتــاز در نظــام جلوگیــری کــرد. نظــام اســالمی بــرای 

حفــظ کرامــت انســانی و فراهــم آوردن زمینــۀ رشــد و تعالــی بــرای همــه گان، پــر کــردن فاصلــۀ 

طبقاتــی را از اصــول اصلــی خــود و بزرگ تریــن مســؤولیت مســؤوالن خــود می دانــد. در نظــام 

ــه  ــی ب ــل، بی اعتنای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــر آزاردهن ــش از فق ــی بی ــالف طبقات ــالمی، اخت اس

گســرتش فاصلــۀ طبقاتــی در ذهــن و عمــل برنامه ریــزان، از نقــاط اســتفهام  برانگیــز در جمهــوری 

اســالمی اســت. هــر جــا کــه شــکاف بیــن طبقــۀ فقیــر و غنــی وجــود داشــته باشــد، خــروج از 

رصاط مســتقیم جمهــوری اســالمی شــناخته می شــود.

ــده و  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت ب ــل مالکی ــالم اص ــرشوع: در اس ــادآورده و نام ــای ب 2. ثروت ه

کســب ثــروت از راه صحیــح مــورد قبــول اســت؛ امــا اگــر کســانی بــا روش هــای غیــر قانونــی بــه 

ایــن ثروت هــا برســند، ایــن ثــروت از اصــل نامــرشوع اســت. علــل بــه وجــود آمــدن ثروت هــای 

ــادآورده و نامــرشوع را می تــوان چنیــن برشــمرد: فعالیت هــای اقتصــادی بــدون دادن مالیــات،  ب

ــن اقتصــادی  ــگاه عدالت محــور، مفاســد اقتصــادی، ضعــف قوانی ــدون ن ــنت ب ــروت رف ــال ث دنب

مربــوط، اســتفادۀ ســودجویان از نوســان قیمت هــا، عــدم تعهــد و دلســوزی و لغزش هــای 

گوناگــون از ســوی برخــی از مســؤوالن، ســو اســتفاده از قــدرت، مــرشف بــودن بــر مراکــز قــدرت 

و... بایــد نظــام اســالمی از اســتفاده های غیــر منطقــی و نادرســت مســبب تحصیــل ثروت هــای 

کالن جلوگیــری کــرده و بــا کســانی کــه بــا ثروت هــای عمومــی بــازی می کننــد، برخــورد 

ــی، 1378: ص232( ــی و انتظامــی الزم را انجــام دهــد. )دادگــر کرماجان ــی، قضای قانون

د- عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب پذیر

ــت های  ــاذ سیاس ــدم اتخ ــی« ع ــازت مل ــۀ امتی ــع غیرعادالن ــی از »توزی ــای ناش ــی از چالش ه یک

ــران و  ــران، ایثارگ ــان، کارگ ــت. معل ــد اس ــای کم درآم ــرای قرشه ــت محور ب ــادی معیش اقتص

ــان الزم اســت. اولویــت  ــه آن ــد کــه توجــه جــدی ب محرومــان از جملــه اقشــار آســیب پذیری ان

قرشهــای محــروم و مســتضعف را در تنظیــم برنامه هــای کشــور می تــوان در سیاســت های 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی نیــز مشــاهده کــرد؛ ماننــد ایجــاد زیربناهــای اقتصــادی بــا اولویــت 

کم توســعه یافته.  مناطــق 



47

ح
صل

ن 
می

 تأ
در

ن 
ش آ

 نق
 و

ی
مل

ت 
ازا

تی
 ام

نۀ
دال

عا
ع 

زی
تو

نتیجه گیری

ــات از  ــدرت و امکان ــروت، ق ــت، ث ــه فرص ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــه آمدی ــه گفت از آنچ

ــت  ــه دول ــت ب ــف از مل ــای مختل ــوده و از مجراه ــت نب ــال دول ــه م ــد ک ــای ان ــه دارایی ه جمل

انتقــال می یابــد؛ پــس همــۀ آحــاد ملــت در آن حــق و ســهم به ســزایی دارنــد. حکومــت مکلــف 

اســت کــه ایــن امتیــازات را بــه گونــۀ عادالنــه توزیــع و مســتحقان را بــه حق شــان برســاند. هــرگاه 

ــی و  ــی، امنیت ــی، اجتاع ــون سیاس ــای گوناگ ــد، بحران ه ــی کن ــه بی توجه ــن زمین ــت در ای دول

اقتصــادی دامن گیــرش می شــود.

ــده،  ــناخته ش ــی ش ــازت مل ــۀ امتی ــر عادالن ــع غی ــۀ توزی ــه در زمین ــی ک ــن عامل        کلیدی تری

ــه  ــا نگــرش غیــر انســانی، بیــار و آلــوده ب حاکمیــت نظام هــای غیــر مــرشوع و مســتبد همــراه ب

عصبیت هــای گوناگــون می باشــد کــه در نتیجــۀ آن امتیــازات همــواره بــه صــورت غیــر عادالنــه 

ــاراج  ــورد ت ــناس، م ــودجویان خداناش ــدان و س ــی از زورمن ــی قلیل ــرف عده ی ــه از ط و ظاملان

ــه شــار  ــدون شــک مســتحق شــاره یک آن ب ــری از مــردم را کــه ب ــه و جمعــی کثی ــرار گرفت ق

ــد.  ــاخته ان ــروم س ــد؛ از آن مح می رون

       توزیــع ناعادالنــۀ امتیــازات ملــی، دارای پیامدهــای چــون محرومیت هــا و معضــالت 

ــی و اداری، ظلم هــای  ــواع فســادهای مال ــع، ان اقتصــادی، اســتفادۀ نادرســت از رسمایه هــا و مناب

اجتاعــی و اختالفــات طبقاتــی و ثروت های بــادآورده و نامــرشوع اســت. عــدم توجــه بــه امــور 

ــش  ــح بخ ــه و ترجی ــن زمین ــب در ای ــن مناس ــن قوانی ــدم تدوی ــیب پذیر، ع ــار آس ــادی اقش اقتص

ــه امتیــازات  ــر بخــش خصوصــی و تعاونی هــا، از پیامدهــای دیگــر توزیــع غیــر عادالن دولتــی ب

ــه از بین رفــنت صلــح و اســتمرار بحران هــای گوناگــون در  ــی اســت کــه در مجمــوع منجــر ب مل

جامعه می گردد. 

پیشنهادها

ــی،  ــون سیاس ــای گوناگ ــع و از بحران ه ــه توزی ــۀ عادالن ــه گون ــی ب ــازت مل ــه امتی ــن ک ــرای ای ب

ــط  ــع ذیرب ــه مراج ــل ب ــکات ذی ــد، ن ــل آی ــه عم ــری ب ــی جلوگی ــی و امنیت ــادی، اجتاع اقتص

می گــردد: پیشــنهاد 

1. اجرای عدالت اقتصادی و توجۀ ویژه به توزیع عادالنۀ ثروت و امکانات عمومی؛

ــاه  ــه رف ــاص ب ــه خ ــان و توج ــت از محروم ــردم، حای ــان م ــی می ــۀ طبقات ــردن فاصل ــن ب 2. از بی

ــی؛ عموم

3. ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه و حفظ منابع موجود؛

4. کاسنت از مسائل دست وپاگیر اجتاعی؛
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5. آموزش و پرورش منابع انسانی و برشی؛

6. انکشاف متوازن در عرصه های مختلف؛

7. تحقق آرامش روانی جامعه از طریق اطالع رسانی مناسب؛

8. کمک به مستضعفان و مبارزه با ظلم و استبداد؛

9. مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی؛

10. انتصاب افراد و کارگذاران  سرت در موقعیت های دولتی؛
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51

م 
او

د
ت ت

نای
ج

د 
ل، 

کو
ور

و 
ون

ج
د ن

ې 
 ک

دو
ه ب

پ

په بدو کې د نجونو ورکول، 

د جنایت تداوم
لنډیز:

ــۍ  ــا د کورن ــره ی ــور، ورې ــه خــور، ل ــل کــوي، د هغ ــه چــې څــوک قت ــه کــې کل ــه پښــتني ټولن پ

بلــه نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي چــې دغــه دښــمني ظاهــراً پــه دوســتۍ بدلــه يش. دا د 

قبیلــوي دود لــه مخــې کېــږي او کــه داســې و نــه يش، د مقتــول کورنــۍ بــه غــچ اخــي او قاتــل 

ــو  ــه وژين. د دې رواج منطــق دا دی چــې د ال زیاتــو مرګون ــل غــړی ب ــۍ ب ــا د هغــه د کورن او ی

مخــه بــه نیــي او د غــچ اخیســتنې پېښــې بــه کمــوي. خــو پــه بــدو کــې د نجونــو ورکــول پــر دې 

رسبېــره چــې د نجلــۍ پــر رشعــي، انســاين او مــدين حقونــو تېــری دی، د قتــل او قتــال پــه کمولــو 

کــې هــم چندانــې مرســته نــه کــوي بلکــې نارینــه بــې باکــۍ او قتلونــو تــه هڅــوي ځکــه چــې 

دلتــه نــر د خپــل جــزا نــه ګايل نــو نــور نــران هــم قتلونــو تــه زړه ښــه کــوي.

بنسټي مفاهیم: بد، جرم، خشونت، نرخ، پور، قانون، حق.

ډاکرت محب الله زغم
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مقدمه:

ــه  ــې دود دی. پخــوا چــې دولتون ــوي ټولن ــې قبیل ــو ورکــول د وروســته پات ــدو کــې د نجون ــه ب پ

کمــزوري وو او د خپلــې خــاورې پــر ټولــو برخــو یــې واکمنــي نــه چلېــده او د مختلفــو حقوقــي 

مســایلو لــه پــاره تدویــن شــوي قوانیــن نــه وو؛ نــو خلکــو د خپلــو ورځنیــو چــارو د سمبالښــت 

او د نســبي نظــم د ټینګولــو پــه خاطــر داســې دود دســتور رامنځتــه کــړ چــې نــرخ، تــړه، تېــږه، ... 

بلــل کېــږي. لــه بلــې خــوا دا چــې د ژونــد د غځولــو لــه پــاره امکانــات محــدود او کــم وو او د 

خلکــو اړتیــاوې ډېــرې؛ نــو تــل دغــه خطــر موجــود و چــې انســانان دې یــو پــر بــل تېــری وکــړي 

او د بــل حــق دې پــه زور ولجــه کــړي. نــو پــه داســې حالــت کــې کــه هــر څــوک یــوازې وي، 

هغــه بــه کمــزوری وي او هــر څــوک بــه پــه اســانه د هغــه شــته لوټلــی يش خــو کــه وګــړی لــه 

نــورو رسه پــه یــوه نســبتاً لویــه ټولنــه کــې ژونــد وکــړي، رس او مــال بــه یــې خونــدي وي. قبیلــې 

ــه همــدې خاطــر رامنځتــه شــوې دي چــې د خپلــو وګــړو ګټــې وســايت. کــه څــوک یــوازې  پ

ــه يش  ــه وررسه والړه وي، څــوک زړه ن ــد وکــړي خــو کــه قبیل ــدې بری ــه وربان وي، هرڅــوک ب

ښــه کولــی چــې رس او مــال تــه یــې تــاوان واړوي. نــو قبیلــه کــه د وګــړي حقونــه خونــدي کــوي، 

ځینــې مکلفیتونــه هــم پــرې تحمیلــوي چــې دا هاغــه د قبیلــې دود دســتور، نــرخ، رواج، تيــږه 

او نــور شــیان دي.

ــت د  ــږي، د عدال ــاوړي کې ــه پی ــي، حکومتون ــه ځ ــوا ت ــت خ ــه د مدنی ــوه ټولن ــې ی ــه چ ــو کل خ

تأمینولــو لــه پــاره قضایــه قــوه رامنځتــه کېــږي او د هــر وګــړي حقونــه او وجایــب پــه قوانینــو کــې 

تثبیتېــږي نــو نــور د قبیلــوي قانــون )نــرخ، رواج، دود، دســتور( تــه اړتیــا نــه پاتــې کېــږي. لــه بــده 

مرغــه پښــتانه رسه لــه دې چــې پــه یوویشــمته پېــړۍ کــې اوســېږي، ال هــم د مــدين قوانینــو پــر 

ځــای، هاغــه قبیلــوي قانــون عمــي کــوي. پــه دې منــځ کــې ځینــې قبیلــوي قانونونــه لــه اســالم، 

انســانیت او بــرشي حقونــو رسه پــه ټکــر کــې دي. یــوه بېلګــه یــې همــدا پــه بــدو کــې د نجونــو 

ورکــول دي. 

موضوع:

بد څه دی؟

ــۍ بایــد غــچ واخــي. خــو کــه د  ــه پښــتنو کــې څــوک قتــل کــوي، د مقتــول کورن کلــه چــې پ

قاتــل او مقتــول د کورنــۍ تــر منــځ روغــه ويش، قاتــل لــه مرګــه خالصېــږي. د قتــل پــور یــا نغــدې 

پیســې دي یــا نجلــۍ. کــه نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــړه يش، بیــا د هغــې ولــور پــه هاغــه پیســو 

کــې مجــرا کېــږي. کــه نجلــۍ ګتلکــه )پېغلــه( وي نــو د پــور دویمــه برخــه او کــه نجلــۍ روڼــۍ 

)يت خــوره( وي، د پــور درېیمــه برخــه ګرځــول کېــږي او پاتــې یــې د متقــول کورنــۍ تــه ورکــول 
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ــدو کــې ورکــول کېــږي ځکــه چــې د قتــل  ــه ب کېــږي. عمومــاً کلــه چــې قتــل کېــږي نجلــۍ پ

پــور کــه پــه پیســو پــرې يش، دا پیســې کــه څومــره هــم زیاتــې وي بیــا هــم یــو پښــتون لــه غــچ 

اخیســتنې نــه ایســاروي. ]۱[

نجونې ولې په بدو کې ورکول کېږي؟

پښــتانه فکــر کــوي چــې د بدیــو د ختمولــو غــوره الره دا ده چــې د مقتــول کورنــۍ تــه د قاتــل 

د کورنــۍ یــوه نجلــۍ ورکــړل يش. کــه دا کار و نــه يش، د مقتــول خپــل خپلــوان بــه غــچ اخــي 

او یــا بــه قاتــل او یــا د هغــه د کورنــۍ بــل غــړی وژين. لــه دې رسه بــه دا د غــچ اخیســتنې چــاره 

نســلونه نســلونه پســې غځېــږي او ډېــر قتلونــه بــه کېــږي. خــو تجربــه یــې را ښــيي چــې پــه بــدو 

ــې  ــتنې پېښ ــچ اخیس ــه د غ ــې ب ــو ک ــو موردون ــه ځین ــې پ ــه دې چ ــول رسه ل ــو ورک ــې د نجون ک

راکمــې کــړي خــو دا کار د نجلــۍ پــر رشعــي، انســاين او مــدين حقونــو تېــری دی. لــه بلــې خــوا 

داســې دلیلونــه او شــواهد هــم شــته چــې دغــه کار د بدیــو او جنایــت د تــداوم ســبب کېــږي. دا 

ځکــه چــې قاتــل هېــڅ تــاوان نــه کــوي، هغــه د خپــل جــرم جــزا نــه ګايل. دلتــه بــه د دې موضــوع 

حقوقــي، انســاين اورشعــي اړخونــه را وســپړو او بیــا بــه یــې زیانونــه، پایلــې او نتیجــې وګــورو.

د مسألې حقوقي او رشعي اړخ:

پــه رشعــي لحــاظ د نــکاح لــه پــاره ایجــاب او قبــول الزمــي دي یعنــې دواړه خــواوې بایــد پــه 

خپلــه خوښــه نــکاح ومنــي او لــه بلــې خــوا پــر دوی هېــڅ ډول جــر او اکــره نــه وي. کــه نــکاح 

پــه اکــره رسه شــوې وي، فســخ او بطــالن یــې مطــرح کېــږي. ]۳[ خــو کلــه چــې نجلــۍ پــه بــدو 

کــې ورکــول کېــږي، معمــوالً نــه پوښــتل کېــږي چــې تــه رضــا یــې کــه نــه. اکــرثاً نجلــۍ پــه جــر 

نــکاح کېــږي چــې پــه رشعــي لحــاظ جــواز نــه لــري. لــه بلــې خــوا د نابالغــې نجلــې ورکــول هــم 

غیــر رشعــي کار دی او مخکــې مــو یــاده کــړه چــې روڼــۍ )يت خــوره( نجلــۍ هــم پــه بــدو کــې 

ورکــول کېــږي.

همدارنګــه د مــدين او ســیايس حقونــو د نــړۍوال میثــاق پــه ۲۳ مــاده کــې راغلــې ده: د نــکاح 

او د کورنــۍ د جوړولــو حــق ټولــو نرانــو او مېرمنــو تــه چــې د واده عمــر تــه رســېديل وي، منــل 

شــوی دی. هېــڅ نــکاح د دواړو خــواوو لــه بشــپړې خوښــې پرتــه نــه تــړل کېــږي. ]۲[ دا چــې 

نجونــې اکــرثاً لــه خپلــې خوښــې پرتــه پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي، د دې مــادې خــالف عمــل 

دی او افغانســتان چــې دغــه میثــاق یــې منلــی دی، مکلــف دی چــې تطبیــق یــې کــړي. 

ــخيص  ــو ش ــرم ی ــي: ج ــه اړه واي ــوب پ ــرم د فرديت ــاده د ج ــون ۲۶ م ــايس قان ــتان د اس د افغانس

عمــل دی. د متهــم تعقیبــول، نیــول یــا توقیفــول او پــر هغــه د جــزا تطبیــق بــل هېچــا تــه رسایــت 

نــه کــوي. ]۴[ خــو دلتــه جــرم یــوه کــړی وي خــو جــزا یــې بــل تــه ورکــول کېــږي. قتــل پــالر، 
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تــره، ورور یــا د کورنــۍ بــل نــر کــړی وي خــو جــزا یــې نجلــۍ تــه ورکــول کېــږي ځکــه هغــه لــه 

داســې چــا رسه واده تــه اړ ایســتله کېــږي چــې پخپلــه یــې نــه غــواړي.

زیانونه:

۱. کلــه چــې یــوه نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي ځینــې اســايس او بــرشي حقونــه یــې تــر 

پښــو النــدې کېــږي. هغــه لــه خپلــې خوښــې پرتــه پــه داســې کــور کــې واده کېــږي چــې دې تــه 

د دښــمنې پــه ســرتګه ګــوري. د خــر پــه کــور کــې لــه هغــې رسه تبعیــض کېــږي او تــر نــورو 

ــه او هغــه چــارې  ــه کارون ــه کتــل کېــږي. اکــرثه وخــت د کــور دران ــه ټیټــه ســرتګه ورت ښــځو پ

ــې خــوا  ــه بل ــږي. ل ــه همــدې ښــځې کې ــه ښــه کــوي، پ ــه زړه ن ــورې ښــځې ورت چــې د کــور ن

ممکــن پــه خــوراک او جامــو کــې هــم تبعیــض وررسه ويش. دا هــر څــه د ښــځې اروا ځپــي.

۲. هــر څــوک غــواړي او حــق یــې دی چــې پــه واده کــې یــې خوښــي او خوشــحالۍ وي، ســاز 

ــدو کــې  ــه ب ــور مراســم تــررسه يش خــو هغــه نجلــۍ چــې پ ــه وي، نکریــزې وي او ن وي، اتڼون

ورکــول کېــږي، لــه دې شــیانو محرومېــږي. پــه پښــتنو کــې »ســپین پایڅــې« هغــې نــاوې تــه ویــل 

کېــږي چــې د واده لــه مراســمو، ســاز، او ولــور پرتــه چــا تــه ورکــول کېــږي. ]۱[ داســې نجونــې 

ځانونــه حقیــر ګڼــي او د حقــارت احســاس یــې ټــول عمــر ځــوروي.

۳. اکــرثاً پــه بــدو کــې د ورکــړې شــوې نجلــۍ ټــول ژونــد خرابېــږي ځکــه چــې خرګنــۍ هغــې 

تــه د دښــمنې پــه ســرتګه ګــوري، هغــه رټــي، ســپکوي یــې، پیغورونــه ورکــوي او پــه نــه خــره 

یــې وهــي ټکــوي. همدارنګــه ډېــر ځلــه داســې نجونــې د پــالر کــور تــه نــه ور پرېښــودل کېــږي. 

دا د نجلــۍ پــر اروا ډېــره بــده اغېــزه کــوي خــو دا چــې لــه زغملــو پرتــه بلــه چــاره نــه لــري، هــر 

څــه پــه پټــه خولــه زغمــي. دغــه زغمــل پــه ښــځه کــې اروايــي غوټــه جــوړوي. وروســته چــې 

د دې ښــځې اوالدونــه زېــږي او رالویېــږي، هغــوی هــم پــه اروايــي ناروغیــو اختــه کېــږي ځکــه 

چــې پــه کــور کــې یــې هــره ورځ لــه مــور رسه تاوتریخوالــی کېــږي. پــه کــور کــې خشــونت د 

ــه وي، د هغــې  ــده اغېــزه کــوي او دا چــې مــور پــر ماشــومانو ال زیاتــه ګران ماشــومانو پــر اروا ب

ځــورول پــه حقیقــت کــې د ماشــومانو پــر اروا ګوزارونــه دي. 

۴. هغــه ښــځه چــې پــه اروايــي لحــاظ روغــه نــه وي، د خپلــو ماشــومانو پالنــه پــه ســمه توګــه نــه 

يش کولــی لــه بلــې خــوا کېــدای يش لــه اوالدونــو رسه یــې هــم تبعیــض ويش. نــو ډېــر احتــال 

شــته چــې اوالدونــه یــې پــه جســمي، ذهنــي او اروايــي لحــاظ روغ پاتــې نــه يش.

ــالر  ــور او پ ــه م ــه، ل ــه ځورن ــلوک، ن ــه س ــې ښ ــو ک ــايل حقون ــر م ــه غی ــې پ ــړه د زوج ــر مې ۵. پ

ــدو  ــه ب ــۍ پ ــې نجل ــه چ ــو کل ــامل دي ]۳[ خ ــازه ش ــه اج ــده کات ــو رسه د لی ــو خپلوان او محرم

کــې ورکــول کېــږي، اکــرثاً دغــه رشعــي حقونــه یــې نــه مراعاتېــږي. پــه هغــه ګــزارش کــې چــې 
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ــه  ــځې ل ــلنه ښ ــتان ۸۰ س ــړی، د افغانس ــور ک ــې خپ ــه ۲۰۰۸ ک ــې پ د »Woman Kind« موسس

کــورين تاوتریخــوايل څخــه ځورېــږي او ۶۰ ســلنه ودونــه اجبــاري دي. ]۳[ ښــکاره ده چــې پــه 

ــات خــراب وي. ــه ال زی ــت ب ــو حال ــدو کــې د ورکــړل شــویو نجون ــه ب ــه کــې پ دې ډل

۶. عــام بــاور خــو دا دی چــې پــه بــدو کــې د نجلــۍ پــه ورکولــو رسه د ال زیاتــو بدیــو او زیاتــو 

ــه زیاتــوي. دا  ــه نامســتقیمه توګــه قتلون ــه عمــل کــې دا کار پ ــو مخــه نیــول کېــږي خــو پ مرګون

ــه  ــې پخپل ــوک ګايل چ ــه څ ــې هغ ــزا ی ــرم س ــې د ج ــه ګايل بلک ــزا ن ــڅ س ــل هې ــې قات ــه چ ځک

بېګنــاه ده. نــو کلــه چــې نــران وینــي چــې دوی تــه څــوک جــزا نــه ورکــوي، پــه آســانۍ رسه بیــا 

هــم انســان وژين. همدارنګــه نــوي نســلونه د دې حالــت پــه لیــدو رسه، قتــل و قتــال تــه زړه ښــه 

کــوي او پــه معمــويل النجــه هــم ماشــې تــه ګوتــه وروړي ځکــه پوهېــږي چــې د ژغورنــې الره 

لــري. 
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پایله:

ــه دې کار رسه  ــري. پ ــه ل ــواز ن ــوين ج ــي او قان ــي، حقوق ــول رشع ــو ورک ــې د نجون ــدو ک ــه ب پ

نجلــۍ لــه ځینــو اســايس حقونــو څخــه محرومېــږي. دا کار نجونــو تــه اروايــي، ټولنیــز او بــدين 

زیانونــه رســوي او دغــه زیانونــه د هغــې پــر اوالد هــم اغېــز کــوي. د هغــه څــه پــر خــالف چــې 

ــاره الره  ــه پ ــداوم ل ــت د ت ــدای يش د جنای ــوي، کې ــمنۍ کم ــدۍ او دښ ــږي دا کار ب ــل کې وی

هــواره کــړي. لــه دې کار رسه د ټولنــې نرانــو تــه دا فکــر پيــدا کېــږي چــې کــه قتــل هــم وکــړي، 

د تېښــتې الره ورتــه شــته او بــې لــه دې چــې جــزا وګايل، خپــل ژونــد بــه کــوي. دغــه فکــر نــوي 

نســلونه قتلونــو تــه هڅــوي او د مرګونــو لــړۍ همداســې جــاري ســايت.

وړاندیزونه:

۱. قومــي مــرشان، ســپین ږیــري او دینــي عاملــان بایــد پــه بــدو کــې د نجونــو د ورکولــو زیانونــه 

درک کــړي او مخــه یــې ونیــي. د دې کار لــه پــاره بایــد د عامــه پوهــاوۍ کمپاینونــه ويش. 

۲. رســنۍ دې پــه دې اړه خلکــو تــه معلومــات ورکــړي او د مســألې رشعــي، حقوقــي او انســاين 

ــه الرې دې د دې کار  ــو ل ــو رسه د مرک ــه کارپوهان ــه ل ــړي. همدارنګ ــانه ک ــه روښ ــه ورت اړخون

ــه ور وښــيي.  زیانون

ــر او  ــۍ، تیات ــیقۍ، نقاش ــعرونو، موس ــتانونو، ش ــو داس ــی يش د خپل ــدان کول ــوال او هرمن ۳. لیک

نــورو هرونــو پــه وســیله ولــس تــه دا پیغــام ورکــړي چــې هــره نجلــۍ د هــر چــا پــه شــان غــواړي 

ښــه او خوشــحاله ژونــد ولــري او کلــه چــې پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي، دغــه مــرشوع هیلــه یــې 

لــه خــاورو رسه خــاورې کېــږي.

۴. د افغانســتان د اســايس قانــون ۵۴ مــاده وايــي: دولــت د کورنــۍ او پــه ځانګــړې توګــه د مــور او 

ماشــوم د جســمي او روحــي روغتیــا د تأمیــن، د ماشــومانو د روزنــې او د اســالم د ســپېڅي دیــن 

ــه نیــي. ]۴[ دا چــې  ــاره الزم تدبیرون ــه پ ــه منځــه وړو ل ــرو رســومو د ل ــه احکامــو رسه د مغای ل

پــه بــدو کــې د نجونــو ورکــول، رشعــي او قانــوين جــواز نــه لــري نــو دولــت د اســايس قانــون لــه 

مخــې مکلــف دی چــې مخــه یــې ونیــي.
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مأخذونه:

ــل  ــه، کاب ــلکي مطبع ــان مس ــی، افغ ــه مل ــه و جزایی ــالت حقوقی ــن، تعام ــژواک، عبدالرحم ۱. پ

۲۰۱۱، صفحــه ۱۳، ۲۷، ۲۸.

۲. دانــش، رسور، حقــوق اساســی افغانســتان )چــاپ دوم(، موسســه تحصیــالت عالــی ابــن ســینا، 

انتشــارات امیــری، کابــل ۱۳۹۱، صفحــه ۲۲۶

۳. عدالتخــواه، پوهنــدوی عبدالقــادر، حقــوق فامیــل، پوهنتــون کابــل، انتشــارات میونــد، کابــل 

ــه ۷۴-۷۱ ۱۳۸۷، صفح

۴. مجموعــه کامــل قوانیــن اساســی افغانســتان، ریاســت نــرشات وزارت عدلیه، چــاپ اول ۱۳۸۶، 

صفحه ۵۰۷، ۵۲۲
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چکیده

ــب  ــش مکت ــا پیدای ــت. ب ــرم اس ــان مج ــالح و درم ــس، اص ــازات حب ــق مج ــی تطبی ــدف اصل ه

تحقیقــی در قــرن ۱۹رهایــی مــرشوط نیــز مطــرح گردیــد. رهایــی مــرشوط بــه تدریــج جایگزیــن 

ــانرت  ــاع آس ــه اجت ــرم را ب ــدن مج ــان و برگردان ــالح، درم ــدف اص ــده و ه ــل گردی ــس بدی حب

ــاخت. س

ــت.. .(،  ــالح ، تربی ــی مجازات)اص ــدف اصل ــدن ه ــرآورده ش ــت ب ــتان، جه ــذار افغانس قانون گ

ــردد. ــق آن می گ ــان تطبی ــرده و خواه ــرح ک ــی مط ــزار خوب ــوان اب ــه عن ــرشوط را ب ــی م رهای

رهایــی مــرشوط در واقــع بــا در نظرداشــت رشایــط خــاص آن در مــورد محکومــان بــه مجــازات 

حبس)ســلب آزادی( اعــال می گــردد. در رهایــی مــرشوط، ســلب آزادی تبدیــل بــه مقیدشــدن 

آزادی می گــردد کــه ایــن فرصــت خوبــی اســت بــرای محکوم علیــه تــا دوبــاره اهلیــت اجتاعــی 

خویــش را بازیابــد.

ــه معنــای حــذف کامــل زنــدان یــا حبــس نیســت؛ بلکــه جهــت کاهــش         رهایــی مــرشوط ب

ــرم را  ــوان مج ــط آن می ت ــت رشای ــا در نظرداش ــوده و ب ــر ب ــز مؤث ــدان نی ــی زن ــت جزای جمیع

ــرد. ــی ک ــازی اجتاع ــت و بازس ــالح، تربی اص

واژه گان کلیدی: زندان، جرم، حکم، رشایط، الغا، حبس و اصالح پذیری.

راهیی مشروط 

رد قواعد حقوقی افغانستان
عبدالولی خیری
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مقدمه

ــکان  ــه ام ــر ب ــرشوط ناظ ــی م ــت. رهای ــرشوط اس ــی م ــا، رهای ــر جزاه ــر ب ــباب مؤث ــی از اس یک

آزادشــدن آن دســته از محبوســانی اســت کــه مدتــی از حبــس خــود را در محبــس تحمــل کــرده 

و فــرض بــر آن اســت کــه بــا توجه بــه خصوصیــات رفتــاری و اخالقــی مناســب آنــان در محبس، 

ادامــۀ مــدت حبــس نــه تنهــا منفعتــی در اصــالح و تربیــت آنــان نخواهــد داشــت؛ بلکــه موجــب 

افزایــش جمعیــت و مصــارف محابــس نیــز خواهــد شــد. از ایــن جهــت سیاســت رهایــی مرشوط 

بــه عنــوان عامــل تشــویق محبوســان بــه اتخــاذ رفتــار مناســب و دریافــت پــاداش رهایــی زودتــر، 

ــواد۴۳۰  ــت. در م ــه اس ــرار نگرفت ــال ۱۳۵۵ق ــوب س ــزای مص ــون ج ــه در قان ــت ک ــتی اس سیاس

الــی۴۴۱ قانــون اجــراآت جزایــی مصــوب سال۱۳۴۴)تعدیل شــده ۱۳۵۳(، مواد۹۰الــی۹۳ 

قانــون اجــراآت جزایــی موقــت مصــوب ســال۱۳۸۲ و مواد۳۳۴الــی۳۴۲ قانــون اجــراآت جزایــی 

ــه رشایــط،  ــه نحــو مختــر ب ــه شــده اســت. در ایــن نوشــته ب مصــوب ســال۱۳۹۳ مدنظــر گرفت

ــم. ــق آن می پردازی ــا و تطبی ــت اعط کیفی

1- رشایط رهایی مرشوط

هــدف اساســی مجازات)بخصــوص مجــازات حبــس( تجدیــد تربیــت مجــرم و تقدیــم مجــدد 

وی منحیــث عضــو مؤثــر و فعــال بــه جامعــه بــوده و رهایــی مــرشوط بــه مثابــۀ یــک طــرح مفیــد 

ــه آن دســته  جهــت برآورده شــدن هــدف فــوق گنجانیــده شــده اســت. رهایــی مــرشوط ناظــر ب

از مجرمانــی اســت کــه محکــوم بــه حبــس شــده انــد. حبــس، ممکــن اســت ناشــی از ارتــکاب 

ــان  ــه آن ــرشوط ب ــی م ــق رهای ــری در تعل ــر تأثی ــن ام ــد باشــد. ای ــا واح ــدد ی ــم مکــرر، متع جرای

نــدارد. بــا وجــود ایــن، میــزان محکومیــت بــه حبــس در تعلــق یــا عــدم تعلــق رهایــی مــرشوط 

مؤثــر اســت.

ــاال ذکــر شــد، رهایــی مــرشوط، از یــک طــرف بــاالی شــخص رهاشــده  ــر آن چــه کــه در ب بناب

ــه می گــردد. ــن رابط ــان در ای ــایر محبوس ــبب تشــویق س ــت دارد؛ از جهــت دیگــر س ــر مثب تأثی

مــادۀ 90 قانــون اجــراآت جزایــی موقــت بــرای محاکــم، تریــح کــرده اســت: »رهایــی مــرشوط 

ــه قبــل از ختــم مــدت حبــس اســت کــه تحــت رشایــط  عبــارت از تصمیــم رهایــی محکوم علی

خــاص قــرار دارد. ایــن مــدت معــادل مــدت حبــس وی می باشــد.«

الــف- رشایــط رهایــی مــرشوط در قانــون جــزای موقــت: »طبــق مــادۀ 91 الــی 93 قانــون اجــراآت 

جزایــی موقــت بــرای محاکــم، رشایــط رهایــی مــرشوط قــرار ذیل اســت:

ــرم  ــک ج ــرت از ی ــا بیش ــک ی ــۀ ی ــه در نتیج ــود ک ــا می ش ــخصی اعط ــه ش ــرشوط ب ــی م 1. رهای

ــس  ــت در محب ــن اقام ــلوک وروش او حی ــرده و س ــپری ک ــس را س ــی از حب ــوس و مدت محب
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ــه شــخصی اعطــا می شــود کــه  ــن ســهولت ب ــد. ای ــر اصــالح اخــالق اجتاعــی او کن ــت ب دالل

ســه چهــارم مــدت حبــس محکوم بهــا را تکمیــل یــا حــد اقــل مــدت 9 مــاه را در محبــس ســپری 

کــرده باشــد. در مــورد جــزای حبــس ابــد ایــن ســهولت می توانــد بــه کســی اعطــا شــود کــه 15 

ســال حبــس را ســپری کــرده باشــد.

ــط  ــس توس ــر محب ــنهاد آم ــاس پیش ــر اس ــه ب ــرشوط محکوم علی ــی م ــورد رهای ــم در م 2. تصمی

محکمــۀ باصالحیتــی کــه محکوم علیــه در حــوزۀ قضایــی آن محبــوس اســت، اتخــاذ می گــردد. 

محکمــه در حکــم خویــش ســلوک و روشــی را کــه محکوم علیــه در آینــده آن را رعایــت کنــد، 

ــد. ــر می کن ذک

ــارات  ــتاع اظه ــد از اس ــو آن بع ــا لغ ــرشوط ی ــی م ــم رهای ــدار حک ــورد اص ــه در م 3. محکم

اتخــاذ می کنــد. محکوم علیــه و څارنــوال تصمیــم 

4. محکمــه حیــن صــدور حکــم، دالیــل آمــر محبســی را کــه محکوم علیــه قبــالً در آن حبــس 

خــود را ســپری کــرده اســت، می شــنود.«

ب- رشایــط رهایــی مــرشوط در قانــون جــزای جدیــد)1393(: بــا انفــاذ قانــون اجــراآت جزایــی 

جدیــد مصــوب 1393 و الغــای قانــون اجــراآت جزایــی موقــت بــرای محاکــم مصــوب 1382، 

ــده  ــن تســجیل گردی ــد در فصــل هشــتم چنی ــی جدی ــون اجــراآت جزای ــی مــرشوط در قان رهای

اســت:

1.  تقاضــای رهایــی مــرشوط: »رهایــی مــرشوط بــه تقاضــای محکوم علیــه مطابــق احــکام 

ــادۀ 334( ــزا: م ــود ج ــرد.« )ک ــورت می گی ــل ص ــن فص ــدرج ای من

ــه  ــرشوط را ب ــی م ــنهاد رهای ــوان پیش ــر می ت ــط زی ــت رشای ــرشوط: تح ــی م ــنهاد رهای 2. پیش

ــده،  ــوم گردی ــس محک ــه حب ــه ب ــی محکم ــم قطع ــه حک ــه ب ــخصی ک ــرگاه، ش ــان داد: »ه زندانی

ســه ربــع )3 بــر4( مجمــوع مجــازات محکوم بهــای خــود را در محبــس ســپری کــرده و ســلوک 

ــواز  ــرشوط او ج ــی م ــد، رهای ــس او را بده ــالح نف ــان اص ــس، اطمین ــت در محب ــن اقام وی حی

ــی  ــس عموم ــد رئی ــس و تأیی ــر محب ــنهاد آم ــاس پیش ــر اس ــرشوط ب ــی م ــه رهای ــم ب دارد. تصمی

ــه در حــوزۀ  ــی توســط محکمه یــی کــه محکوم علی محابــس و توقیف خانه هــا از طریــق څارنوال

قضایــی آن محبــوس اســت، اتخــاذ می گــردد. محکمــه ســلوک، روش و رشایطــی را کــه بایــد 

ــن  ــد. ای ــر می منای ــرشوط ذک ــی م ــم رهای ــد، در حک ــت کن ــی رعای ــد از رهای ــه بع محکوم علی

ــد از: ــارت ان رشایــط عب

یک- سکونت در محل معین؛

دو- حارضی دادن در اوقات معین به دفرت پولیس؛
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سه- استفاده از دستبند مراقبتی؛

چهار- تضمین حسن سلوک؛

ــت کــرده و گاه  ــج- پولیــس محــل مکلــف اســت روش و ســلوک رهاشــدۀ مــرشوط را مراقب پن

ــوط گــزارش دهــد.« )هــان: مــادۀ 335( ــی مرب ــه څارنوال گاهــی ب

ــف مجــازات مســتفید می گــردد،  ــان تخفی ــی کــه از فرم ــف: »محکوم ــاد تخفی ج- محاســبۀ میع

میعــاد بعــد از وضــع مــدت تخفیــف، مجمــوع مــدت محکوم بهــای وی محســوب می گــردد.« 

)هــان: مــادۀ 336(

ــم  ــی از جرای ــا ناش ــس محکوم به ــازات حب ــرگاه مج ــدد: »ه ــم متع ــرشوط در جرای ــی م د- رهای

ــه باشــد، رهایــی مــرشوط  ــه محبــس ارتکاب یافت متعــددی باشــد کــه قبــل از دخــول شــخص ب

ــب  ــس مرتک ــه در محب ــرگاه محکوم علی ــرد. ه ــورت می گی ــا ص ــدت محکوم به ــوع م از مجم

ــه مجــازات حبــس محکــوم گردیــده باشــد، رهایــی مــرشوط  ــز ب ــر آن نی جــرم گردیــده و در اث

از مجمــوع مــدت باقی مانــدۀ مجــازات قبلــی و مــدت مجازاتــی کــه بــه اثــر ارتــکاب جــرم در 

ــادۀ 337( ــان: م ــردد.« )ه ــبه می گ ــده، محاس ــوم گردی ــه آن محک ــس ب ــل محب داخ

ه- تســلیمی حکــم رهایــی مــرشوط بــه ادارۀ محبــس: »حکــم رهایــی مــرشوط محبــوس بــه ادارۀ 

ــه کــه  ــذ حکــم مذکــور و اعطــای تصدیق نام ــه تنفی ــا ب ــوط تســلیم داده می شــود ت محبــس مرب

نــوع مجــازات محکوم بهــا، مــدت و تاریــخ انفــاذ رهایــی مــرشوط در آن ثبــت گردیــده، اقــدام 

ــه اش  ــه ذم ــه ب ــی ک ــت کــرده و مکلفیت های ــد رهاشــوندۀ مــرشوط رعای ــه بای ــد. رشایطــی ک کن

گذاشــته می شــود، نیــز درج تصدیق نامــه می شــود. در ایــن تصدیق نامــه بــه رهاشــوندۀ مــرشوط 

ــب  ــا مرتک ــف ورزد ی ــور تخل ــای مذک ــط و مکلفیت ه ــر از رشای ــه اگ ــود ک ــار داده می ش اخط

ــردد.«  ــو می گ ــرشوط لغ ــی م ــم رهای ــد، حک ــلوک وی کن ــو س ــه س ــت ب ــه دالل ــردد ک ــی گ عمل

)هــان: مــادۀ 338(

و- محاسـبۀ مـدت رهایـی مرشوط و اسـتفادۀ مجدد از آن در صورت لغـو: »در صورت لغو حکم 

رهایـی مـرشوط، نصـف مـدت سپری شـده رهایـی مـرشوط در مدت حبـس محکوم بها محاسـبه 

می شـود. هـرگاه رشایـط رهایـی بعـد از لغـو آن بـار دیگـر موجـود گـردد، محبـوس می توانـد از 

رهایـی مـرشوط اسـتفاده کنـد. در این صورت مـدت باقیانده متـام مدت محکومیت محسـوب 

می گـردد.« )هان: مـادۀ 339(

ز- جـواز رهایـی مـرشوط: »رهایـی مرشوط وقتـی جواز دارد کـه محکوم علیه متـام التزامات مالی 

را کـه از اثـر ارتـکاب جـرم بـه آن محکـوم شـده اسـت، پرداختـه باشـد، مگـر ایـن کـه تحصیـل 

التزامـات مالـی از نـزد محکوم علیـه مطابـق احـکام قانـون ممکـن نباشـد.« )هان: مـادۀ 340(
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ح- تصمیــم محکمــه در مــورد ادامــه یــا لغــو رهایــی مــرشوط: هــرگاه شــخص رهاشــده از یکــی 

از رشایــط تعیین شــدۀ رهایــی مــرشوط تخلــف ورزد، محکمــۀ ابتدایی یــی کــه محبــس در 

حــوزۀ قضایــی آن قــرار دارد، بــه پیشــنهاد څارنــوال مربــوط، بعــد از اســتاع اظهــارات څارنــوال 

رهاشــدۀ مــرشوط در مــورد ادامــه یــا الغــای رهایــی مــرشوط تصمیــم می گیــرد. چنیــن تصمیــم 

ــه  ــده ب ــخص رهاش ــرشوط، ش ــی م ــم رهای ــای حک ــورت الغ ــد. در ص ــرتاض منی باش ــل اع قاب

ــادۀ341( ــان: م ــود. )ه ــده می ش ــس برگردان محب

ــازات  ــاد مج ــای میع ــا انته ــرشوط ت ــی م ــه رهای ــم ب ــرگاه حک ــرشوط: »ه ــی م ــت رهای ط - قطعی

محکوم بهــا لغــو نگــردد، کســب قطعیــت می کنــد. رهایــی مــرشوط بــر جزاهــای تکمیلــی تأثیــر 

ــدارد. رهایــی مــرشوط در حبــس دوام بعــد از مــرور ســه ســال از تاریــخ امــر رهایــی، کســب  ن

ــاده 342( ــان: م ــد.« )ه ــت می کن قطعی

ــه  ــم ب ــاذ تصمی ــگام اتخ ــه هن ــت محکم ــن اس ــرشوط: ممک ــدۀ م ــوس رهاش ــدات محب ی- تعه

ــور  ــدم حض ــاص و ع ــل خ ــور در مح ــد حض ــف هانن ــی تکالی ــرشوط، برخ ــی م ــای رهای اعط

ــوس  ــره را از محب ــی و غی ــی، علم ــای حرفه ی ــی پروگرام ه ــرتاک در برخ ــن، اش در مــکان معی

ــا  ــق ی ــر تطبی ــوده و پولیــس ب ــه رعایــت آن هــا ب ــوس مکلــف ب ــن صــورت محب بخواهــد. در ای

ــب  ــدات، موج ــن تعه ــت ای ــدم رعای ــرد. ع ــد ک ــارت خواه ــور نظ ــدات مذک ــق تعه ــدم تطبی ع

نقــض رشایــط رهایــی مــرشوط می شــود. همچنــان محکــوم رهاشــدۀ مــرشوط مکلــف اســت از 

ــادۀ 343( ــان: م ــد.« )ه ــودداری کن ــد خ ــم جدی ــکاب جرای ارت

       تعلیــق اجــرای مجــازات نبایــد بــا رهایــی مــرشوط مغالطــه گــردد. هرچنــد شــباهت زیــادی 

ــق اجــرای مجــازات و  ــی باآنهــم تعلی ــی مــرشوط وجــود دارد؛ ول ــق مجــازات ورهای ــان تعلی می

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــن آن ه ــه مهم تری ــه ب ــادی دارد ک ــای زی ــم تفاوت ه ــا ه ــرشوط ب ــی م رهای

ــم  ــازات، حک ــف مج ــه در تخفی ــی ک ــود؛ در حال ــزا می ش ــق ج ــع تطبی ــازات مان ــق مج 1.  تعلی

ــود. ــته می ش ــرا گذاش ــورد اج ــه م ــت ب ــس از قطعی ــازات پ مج

2. از نظــر ضوابــط تعــدد جــرم، تعلیــق مجــازات در بــارۀ محکومــان بــه جرایــم عمــدی متعــدد 

منــع شــده و امکان پذیــر نیســت؛ ولــی اعــال جهــات مخففــۀ مجــازات بــا وجــود تعــدد جــرم 

مانعــی نــدارد.

ــکاب  ــه ارت ــوری ک ــت؛ ط ــه اس ــه و محکم ــن محکوم علی ــرارداد بی ــق و ق ــی تواف ــق نوع 3. تعلی

ــد  ــکاب جــرم جدی ــه ارت ــی ک ــازات می گــردد. در حال ــق مج ــای تعلی ــد موجــب الغ جــرم جدی

بعــد از اعــال جهــات مخففــه تأثیــری در موقعیــت جــرم قبلــی مشــمول مجــازات تخفیف یافتــه 

نــدارد.
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ــم آزادی  ــدور حک ــرا ص ــرتاق دارد. زی ــه اف ــرشوط وج ــا آزادی م ــازات ب ــرای مج ــق اج 4. تعلی

مــرشوط پــس از تحمــل نصــف مجــازات حبــس در زنــدان امکان پذیــر اســت؛ در حالــی 

ــی  ــم قطع ــرای حک ــل از اج ــع قب ــم و در واق ــدور حک ــن ص ــازات ضم ــرای مج ــق اج ــه تعلی ک

ــت. ــت اس محکومی

2- مرجع ذیصالح

مرجــع ذیصــالح بــرای صــدور حکــم رهایــی مــرشوط و نیــز الغــای آن، محکمه یــی اســت کــه 

ــل  ــه دلی ــوس ب ــه محب ــی ک ــه جرم ــیده گی ب ــر رس ــرار دارد. اگ ــی آن ق ــوزۀ قضای ــس در ح محب

ــه  ــت عام ــۀ امنی ــد محکم ــاص مانن ــۀ خ ــت محکم ــت، در صالحی ــس اس ــکاب آن در محب ارت

باشــد، تصمیم گیــری در مــورد اعطــا یــا الغــای حکــم آزادی مــرشوط نیــز در صالحیــت هــان 

محکمــه اســت. تصمیــم محکمــه در قالــب صــدور حکــم یــا فیصلــه بــا رعایــت کلیــه رشایــط 

الزم بــرای صــدور آن اتخــاذ می شــود. رهایــی مــرشوط ممکــن اســت بــه محبوســی اعطــا شــود 

کــه ســابقۀ تحمــل حبــس نیــز دارد. بنابرایــن فقــدان ســابقۀ محکومیــت بــه حبــس یــا تحمــل آن، 

رشط اعطــای رهایــی مــرشوط نیســت.

       عــالوه بــر موجبــات مذکــور بــه عنــوان عوامــل مؤثــر بــر مجــازات، می تــوان از عوامــل دیگــر 

از جملــه وفــات متهــم، عفــو عمومــی، عفــو خصوصــی و نیــز اعــادۀ حیثیــت یــاد کــرد کــه برســی 

ــات مذکــور،  ــۀ ایــن بحــث خــارج اســت. تحقــق هــر کــدام از موجب تفصیلــی آن هــا از حوصل

ــا حســب مــورد  ممکــن اســت حســب مــورد موجــب انتفــای مجــازات و ســو ســابقۀ جزایــی ی

موجــب کاهــش میــزان جــزا گــردد.

ــاد اســت؛ صعــود گــراف  ــراد زی ــزرگ، تجمــع اف ــاً در شــهرهای ب ــن كــه در شــهرها خاصت از ای

ارتــكاب جــرم نســبت بــه دیگــر مناطق)غیــر شــهر( بیشــرت بــوده و امــكان متهم شــدن اشــخاص 

یــا مظنون شــدن آنــان بیشــرت مســاعد می گــردد. هــرگاه متــام ایــن اشــخاص مظنــون و متهــم بــه 

ــه  ــف ب ــردم و تكلی ــه م ــویش ب ــاد تش ــث ایج ــوند، باع ــزام ش ــا اع ــا و توقیف گاه ه نظارت خانه ه

ــون  ــاظ، قان ــن لح ــد. بدی ــزاف را می کن ــارف گ ــاب مص ــده، ایج ــت ش ــوط دول ــای مرب ارگان ه

در ایــن مــورد ســهولتی را پیش بیــن کــرده كــه آن عبــارت از رهایــی موقــت یــا رهــای مــرشوط 

ــد. ــس می باش ــل حب ــان و بدی مته

3- الغای حکم رهایی مرشوط

ــرم  ــر ج ــکاب ه ــا ارت ــرشوط ی ــی م ــم رهای ــور در حک ــدات مذک ــط و تعه ــت رشای ــدم رعای ع

جدیــد، از جملــه اســباب الغــای حکــم رهایــی مــرشوط و اعــادۀ محکــوم بــه محبــس خواهــد 

بــود. در صــورت ارتــکاب جــرم جدیــد مشــمول حبــس، مرتکــب بایــد مجــازات حبــس جــرم 
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جدیــد و باقی مانــدۀ حبــس قبلــی را در محبــس تحمــل کنــد. النهایــه وفــق فقــرۀ ۲ مــادۀ ۹۲ قانون 

اجــراآت جزایــی مصــوب ۱۳۸۲ »در صــورت لغــو رهایــی مــرشوط، نصــف مــدت سپری شــده 

ــدت  ــر م ــن اگ ــود.« بنابرای ــته می ش ــا کاس ــس محکوم به ــدت حب ــرشوط از م ــی م ــت رهای تح

ســه ســال از حبــس محکوم بهــا باقــی مانــده باشــد، محبــوس مشــمول رهایــی مــرشوط شــده و 

ــکاب جــرم  ــل ارت ــه دلی ــد. اگــر ب ــی مــرشوط را رعایــت می کن ــط رهای ــا مــدت دو ســال رشای ت

ــس او  ــدت حب ــدت از کل م ــف م ــزان نص ــه می ــد، ب ــده باش ــو گردی ــور لغ ــم مذک ــد، حک جدی

کاســته شــده، وی مجبــور بــه تحمــل دو ســال از مــدت حبــس قبلــی بــه اضافــۀ تحمــل حبــس 

جــرم جدیــد اســت.
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نتیجه گیری

بــا در نظرداشــت موضوعاتــی کــه مــورد بحــث قــرار گرفــت، می تــوان متذکــر شــد کــه 

ــت  ــاذ سیاس ــرشوط و اتخ ــی م ــدۀ رهای ــراردادن ای ــر ق ــۀ مدنظ ــتان در زمین ــذار افغانس قانون گ

ــی  ــورد پیش بین ــش م ــی خوی ــناد تقنین ــه را در اس ــی و بازپروران ــای اصالح ــی، رویکرده جزای

ــون  ــان قان ــت. همچن ــرده اس ــف ک ــان تعری ــال مجرم ــز در قب ــب را نی ــط مناس ــرار داده و رشای ق

ــع  ــرشوط، مراج ــی م ــط رهای ــرشوط، رشای ــی م ــوارد رهای ــوب 1393 م ــی مص ــراآت جزای اج

ــورت  ــه ص ــاز را ب ــن امتی ــاره از ای ــدن دوب ــا و مستفیدش ــوۀ الغ ــرشوط و نح ــی م ــالح رهای ذیص

روشــن پیش بینــی کــرده اســت. 

ــیر  ــوع س ــک ن ــتان ی ــی افغانس ــراآت جزای ــن اج ــه قوانی ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی        می ت

ــت. ــوده اس ــرشوط پیم ــی م ــا رهای ــوأم ب ــی ت ــت جزای ــاذ سیاس ــورد اتخ ــودی را در م صع
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حقوقي حل الرې
لنډ یز: 

ډېــری هېوادونــه یــو لــه بــل رسه خامخــا پــر یــوه نــه یــوه موضــوع شــخړه لــري خــو؛ د حــل لپــاره 

یــې د هېوادونوغرګونونــه توپیرکــوي ځینــي هېوادونــه مســایل د خــرو لــه الرې هــواروي ځینــي 

بیــا تونــد او نظامــي غرگــون ښــيئ. پــه مجمــوع کــې د هېوادونــو ترمنــځ شــخړې پــر دوه ډولــه 

وي لومــړی ســیايس او دویــم حقوقــي شــخړې دا چــې نړیوالــې شــخړې څرنگــه پــه ســوله ییــز 

ډول حــل کــړل يش؛ پــدې مقالــه کښــي پــرې بحــث شــوی دي. 

ــور،  ــل، منش ــي ح ــخړو قضاي ــل الرې، د ش ــا )case(، ح ــه ی ــخړې، قضی ــم: ش ــټي مفاهی بنس

ــه  ــري ملتون ــام او ملګ ــوال نظ ــخړې، نړی ــي ش ــخړې، حقوق ــې ش ــازمان، نړیوال س

نجیب علیزی 
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رسیزه: 

ــخ رسه  ــد مخام ــړی بای ــو لوم ــري ن ــخړه ول ــي ش ــل رسه حقوق ــه ب ــه یول ــې دوه هېوداون ــه چ کل

کښــیني یــو د بــل خروتــه غــوږ ونیســئ او خپلــه ســتونزه پخپلــه حــل کــړي. افغانســتان د خپلــو 

ــه  ــا هڅ ــاره م ــې لپ ــخړو د پېژندن ــري او د دې ش ــخړې ل ــي ش ــیايس او حقوق ــو رسه س ګاونډیان

کړېــده چــې لنــډ یــې معــريف کــړم او همــدا رنګــه نړیــوايل شــخړې، د هېوادونــو ترمنــځ شــخړې 

او مثالونــه مــې راوړي دي او څــه نــا څــه یــې  پــر حــل الرو هــم ږغېــديل یــم هیلــه ده دا کوچنــۍ 

مقالــه هغــه هــدف او مفهــوم ورســوي کــوم چــې زه یــې بیانــول غــواړم او پــه ځانګــړې توګــه هغــه 

شــخړې چــې اوس وخــت کــې مــوږ  وررسه الس ګریــوان یــو او ډیــر لوســتي کســان څــه چــې د 

حقوقــو او ســیايس علومــو فارغیــن هــم نــه پــرې پوهیــږي. 

شخړې: 

ــا  ــري ی ــي شــخړې ل ــا حقوق ــر رس او ی ــو پ ــو او رسحدون ــل رسه د پول ــه ب ــو ل ــره ی ــه زیات هېوادون

هــم ســیايس شــخړي لري،کــه افغانســتان یوقضیــه یــا)Case( ونیســو نــو؛ وینــو چــې دافغانســتان 

ګاونډیــان اویــا برعکــس افغانســتان دخپلــو ګاونډیانــو رسه ځینــي حقوقــي شــخړې لــري مثــال: 

ــس  ــوال کنفران ــم نړی ــی د اقلی ــن روحان ــاغي حس ــمرش ښ ــران ولس ــې د ای ــتي مخک ــو میاش څ

ــې تفاوتــه نــي پاتــې کیــدای«.  ــه اړه ب ــو پ ــو بندون تــه وويــل »هېــواد یــې افغانســتان کــې د اوب

ښــاغي روحانــی دا خــري د افغــان ولســمرش د هغــه وینــا څخــه وروســته وکــړې چــې ویــي یــې 

ــه والړي  ــواد ت ــږدو چــې دچــا هې ــه پری ــې ن ــه زمــوږ )آب رو( ده او مفــت ی وه د افغانســتان اوب

ــد  ــه بای ــد هېوادون ــه ان ــوه حقوقــي شــخړه ده، د لیرالیســتانو پ ــه ی ــو معضل ــران رسه د اوب يش.دای

هــر ډول شــخړي پــه ســوله ییــزه ډول حــل او فصــل کــړي. کلــه چــې یــوه نړیوالــه شــخړه د دوو 

ــو ترمنــځ را منځتــه کیــږي بایــد د النــدي حــل الرو پــه واســطه حــل کــړای يش.  هېوادون

د هېوادونو ترمنځ د شخړو د حل الرو ډولونه

۱.د شخړو حل د مخامخ خرواترو له الرې:

ــخ رسه  ــد مخام ــړی بای ــو لوم ــري ن ــخړه ول ــي ش ــل رسه حقوق ــه ب ــه یول ــې دوه هېوداون ــه چ کل

کښــیني یــو دبــل خروتــه غــوږ ونیــي او خپلــه ســتونزه پخپلــه حــل کړی.کلــه چــې دا مرحلــه 

ــا  ــا دوهمــه الره د نېکــو هڅــو ی ــه رســېږي بی ــه ون ــي ت ــي پای ــي مثبت ــا کوم ــه کــړي اوی کار ورن

ــا ده. منځګړتی

۲. د شخړو حل الره د نېکو هڅو یا منځګړیتوب له الرې:

ــواد دمنځګــړي  ــل هې ــد کوښــښ ويش، چــې یوب ــې پایــي وي بای ــه چــې مخامــخ خــرې ب کل

ــوي.  رول ولوب
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ــې  ــې د فرانس ــه 1955 م او 1956 م ک ــخړه پ ــر رس ش ــو پ ــځ د نفت ــيې ترمن ــن او روس ــال،د چی مث

ــه واســطه حــل شــوه.  ــواد د نېکــو هڅــو پ هې

۳. د څېړنې اوسوله غوښتوونکوکمیسونونو له الرې:

ــاکل  ــوا ټ ــه خ ــازمان ل ــو د س ــم دملګروملتون ــه اویاه ــه خوښ ــو پ ــیون دمتخاصموډل ــه کمیس دغ

ــه  ــړون پراســاس رامنځت ــې او ســوله غوښــتني کمیســیون د ۱۹۰۷ کال د الهــه د ت ــږي.د څېړن کی

ــوه ده.  ــزه حــل الرو څخــه ی ــه ســوله یی ــو شــخړو ل شــو، چــې دا هــم د نړيوال

۴. د نړيوالو شخړو لپاره قضايي حل الره: 

کــه پــه درېــم قــدم کــې د هېوادونــو ترمنــځ ســتونزه حــل نــه يش نــو؛ بلــه طریقــه دا ده چــې دوی 

خپــل مشــکالت د قضائــی حــل الرې لــه ادرســه حــل کــړي. لومــړی بایــد ووایــم چــې قضایــي 

حــل الره یــوه بــې پــرې اداره ده، چــې د شــخړو د حلېــدو پــوره واک لــري داســې چــې طرفیــن 

ــړي.  ــل ک ــل او فص ــتونزه ح ــو س ــو هېوادون ــې د متخاصیم ــوي، چ ــتنه ک ــه غوښ ــه خوښ ــه خپل پ

دعدالــت نړیــوايل محکمــې دمنشــورد۳۶ مــادې، دوهــم پراګــراف د حقوقــي اختالفاتــو فهرســت 

ــه  ــواردو کــې دغــه محکمــې ت ــدې م ــه الن ــه کــوالی يش پ ــز کــړی چــې دولتون داســې وړاندی

مراجعــه وکــړي. 

الف: د نړیوالو تړونونو د تفسیر له امله را پورته شوي اختالف

ب: د نړیوالو ژمنو د ماتیدو له امله

ج: د نړیوالو حقوقي مقراراتو د ماتونې له امله راپورته شوی اختالف

د: د نړیوالو وجیبو د ماتیدو او واردو شویو خسارو له امله.

دیادونې وړده چې قضايئ حل الره په خپل ذات کې پردوه ډوله ده:

 لومړی یې نړیوال حاکمیت دي او دوهم یې قضايئ حل الره ده.                           

لومړی نړیوال حاکمیت:

د نړیــوال حاکمیــت موخــه د دولتونــو ترمنــځ د ټاکلــو قاضیانــو پــه واســطه او حقوقــو تــه د احرتام 

په بنســټ د شــخړو حــل دی. 

ــه بېالبېلــو  ــه یــوه بنســټ تبدیــل شــو النــدی مراحــل یــې پ دا چــې نړیــوال حاکمیــت څنګــه پ

وختونــو کــی طــی کــړل 

الف: د ۱۸۹۹ کال د الهي کنفرانس د حکمیت طرحه وړاندې کړه.

ب : د ۱۹۰۷ کال د الهه تړون

ج : د ۱۹۲۵ کال مشــهور تریــن تــړون د حکمیــت پــه وړانــدی د جرمنــي او د دوی د ګاونډیانــو 

ترمنــځ )دادلوکارنــو( تــړون دی. 



د: په ۱۹۲۸ کې حاکمیت یوه نړیواله حقوقي مؤسسه شوه

هـ:په ۱۹۴۹ کې دملګرو ملتونو عمومي مجمع حاکمیت ته بیا کتنه وکړه

و: په ۱۹۵۰ کې حاکمیت نوې تطبیقي بڼه ومونده

دوهم: د شخړو قضایي حل: 

لــه قضايــي حــل الرو موخــه داده چــې نړیوالــې شــخړې بایــد د عدالــت د نړیوالــې محکمــې پــه 

واســطه پــه ســوله ییــز ډول حــل يش. دغــه محکمــه د ۱۹۲۰ کال راهیســې فعالیــت کــوي دفــرت 

یــې پــه الهــه کــې دی تراوســه يــې یوســلو شــپږ شــپیتو ۱۶۶ قضایــاو تــه رســیدګي کړېــده، چــې 

ځینــی یــې بشــپړې شــوې او نــوري یــې تــرکار النــدې دي. د عدالــت نړیوالــه محکمــه د ملګــرو 

ــو د  ــرو ملتون ــور د ملګ ــې منش ــه محکم ــايئ ارګان دی د دغ ــده قض ــو عم ــازمان ی ــو د س ملتون

منشــور ضمیمــه هــم ده.      
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پایله: 

داچــې افغانســتان د خپلــو ګاونډیانــو رسه ســیايس او حقوقــي شــخړې لــري نــو؛ اوســني رشایطــو 

او زمــوږ د ضعــف حالــت تــه پــه کتــو رسه پــکارده چــې خپلــې شــخړې لــه اړونــدو  هېــوادو رسه 

ــا د  ــه الرې او ی ــې اوســوله غوښــتونکو کمیســونونو ل د مخامــخ خــرو، د منځګړيتــوب، د څیړن

شــخړود قضایــي حــل الرو لــه طریقــو څخــه حــل او فصــل کــړو، افغانــان فعــال پــه هغــه حالــت 

کــې نــه دي چــې خپــي غوښــتني پــه خپــل قــوت یــا زور پــر چــا بانــدي تحمیــل کــړي، کنــه 

نــو اصــل خــره خــو داده چــې نړیــوال نظــام د ځنګلــه پــه شــان ګــډوډ دی اوهــر وخــت زورور 

حاکــم او کمــزوری محکــوم وي. پداســې یــو نړیوالــه انارشــۍ  کــې همېشــه د قــوي هېــواد خــره 

منــل کېــږي او یــا دا چــې کــه کمــزوری حالــت مــو درلــود  بایــد یــوازې د شــخړو حــل پــه ســوله 

ییــز ډول ولټــول يش. 
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منابع: 

۱.صافی، ودیر، نړیوال عمومی حقوق،کابل: میوند خپرندویه ټولنه د چاپ کال ۱۳۸۷

ــارات  ــران: انتش ــل، ته ــن املل ــت بی ــی وسیاس ــت خارج ــول سیاس ــیدعبدالعي، اص ــوام، س ۲. ق

ــاپ کال ۱۳۹۱ ــاق، چ اوف

ــه،  ــه ټولن ــاد: مومنــد خپرندوی ــې، جــالل اب ــو ســازمانونو نیوریان ۳. امیــن، محمــد عــامل، د نړیوال

ــاپ کال ۱۳۹۴ دچ
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چکیده

ــه  ــارکت جویانه ب ــای مش ــه فراینده ــد هم ــه مانن ــت ک ــعه اس ــدی از توس ــعه، فراین ــر توس ــق ب ح

ــض،  ــدون تبعی ــرش، ب ــوق ب ــی حق ــن بین امللل ــت موازی ــا رعای ــرش ب ــوق ب ــک حق ــق یکای تحق

ــا برابــری در تصمیم گیــری و تقســیم مثــرۀ ایــن فراینــد می انجامــد.  پاســخ گو، شــفاف، همــراه ب

ــد کــه  ــه کــه ایجــاب می کنــد، کشــورهای در حــال توســعه نیازمنــد الزمه هــای جــدی ان آن گون

بــا در نظرداشــت مــواد موجــود از ســازمان های بین امللــل بــه آن پرداختــه شــود. درون مایه هــای 

ــن  ــت؛ ای ــردی اس ــق ف ــعه، ح ــر توس ــق ب ــرد: ح ــر می گی ــل را درب ــوارد ذی ــعه م ــر توس ــق ب ح

ــر  ــق ب ــد. ح ــل می باش ــوق بین املل ــۀ حق ــران در عرص ــاری از صاحب نظ ــدگاه ش ــدگاه، دی دی

توســعه حــق جمعــی اســت؛ ایــن دیــدگاه، مــوارد حــق جمعــی، حــق بــر توســعه و حــق مــردم را 

دربــر می گیــرد. همچنــان حــق بــر توســعه حــق فــردی و جمعــی اســت کــه در ایــن صــورت دو 

شــاخصه مدنظــر اســت: اول ایــن کــه نســل اول و دوم ماهیــت فردگرایانــه دارنــد؛ امــا نســل ســوم 

شــامل حــق عمومــی مردمــی و جهانــی اســت؛ یعنــی انســان را بــه مثابــۀ شــهروند جهانــی در نظــر 

می گیــرد. در ایــن مقالــه، تــالش شــده اســت کــه تحلیلــی دقیــق از یــک مفهــوم بســیار پیچیــده 

ــر یــک رویکــرد حقــوق برشمحــور  ــا، متکــی ب ــه گــردد. اســاس اســتدالل م ــز ارائ و بحث انگی

ــن مفهــوم در  ــان چگونه گــی شــکل گیری و توســعۀ ای ــه توســعه می باشــد. از ایــرو، ضمــن بی ب

ــرش و  ــوق ب ــت حق ــا محوری ــو ب ــی ن ــل آن در قالب ــه و تحلی ــه تجزی ــی، ب ــناد و آرای بین امللل اس

آزادی هــای اساســی پرداختــه شــده اســت.

واژه گان کلیدی: حق، توسعه، حق بر توسعه و جهان سوم.

حق رب توسعه از منظر اسناد بین المللی 

با توهج هب حقوق افغانستان
سیدقاسم حسینی
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مقدمه

توســعه بــه عنــوان یکــی از مباحــث مهــم جامعه شناســی سیاســی، علــم سیاســت و جامعه شناســی 

توســعه، مــورد بحــث اســت کــه در اثــر چیره گــی عوامــل گوناگــون ماننــد مشــکالت طبقاتــی، 

ــی  ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــته گی های اقتص ــی و وابس ــی، فرهنگ ــی، زبان ــی، مذهب ــات قوم تعارض

و ده هــا عامــل دیگــر، تــا امــروز بــه عنــوان موانــع اساســی حــق بــر توســعه در کشــورهای جهــان 

ســوم، شــناخته شــده اســت. بــا درک همیــن نکتــه می تــوان گفــت کــه در کشــورهای کــه رونــد 

حــق بــر توســعه کنــد بــوده یــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه، چالش هــای بــس عظیمــی را بــه وجــود 

آورده اســت. از وظایــف بنیــادی هــر نظــام سیاســی در دنیــای کنونــی کــه در قالــب دولت هــای 

مــدرن اداره می شــوند، محقــق کــردن مؤلفه هــای اساســی تــــوسعه، تقویــت و رسعـــت بخشيدن 

بــه فراینــد ایــــن پدیــده می باشــد.

ــه را از  ــه جامع ــت ک ــی اس ــدرن سیاس ــای م ــای ارزش ه ــر مبن ــعه، ب ــر توس ــق ب ــد ح        فراين

ــاور  ــن ب ــد. ای ــل می کن ــت تبدی ــد و یک دس ــۀ واح ــک کتل ــه ی ــی ب ــران و پراکنده گ ــت بح حال

در حقــوق بین امللــل بــرش وجــود دارد کــه کشــورهای توســعه نیافته و در حــال توســعه بایــد از 

ــن بــرشی اســت. ایــن  ــام »حــق توســعه« برخــوردار باشــند؛ چــون یــک حــق بنیادی ــه ن حقــی ب

ــای  ــی در پژوهش ه ــده؛ ول ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب ــندهای جهان ــت در س ــه رصاح ــق ب ح

ــعه در  ــای توس ــنت راهرده ــه در پیش گرف ــم ک ــت. می دانی ــده اس ــن نش ــی تبیی ــه خوب ــی ب علم

جامعــۀ انســانی، بــه فراهم بــودن صلــح در آن در جامعــه بســته گی دارد. بــه یقیــن، توســعه را در 

ــان دارد، راهــی نیســت. ــی کــه جنــگ جری جای

        در ایــن میــان، افغانســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای توســعه نیافته در پــی ســه دهــه جنــگ 

و نابســامانی، از همــه حقــوق اساســی و طبیعــی و زیرســاخت های اقتصــادی و اجتاعــی یــک 

جامعــۀ معمولــی محــروم شــده اســت. راهــکار جســنت از گــرداب رشایــط ناپایــدار اجتاعــی، 

ــر اســاس همــه  ــی در پیــش گرفــنت راهردهــای توســعه اســت کــه ب سیاســی، اقتصــادی و امنیت

اســناد جهانی)بین املللــی( مربــوط بــه حــق بــر توســعه را در پیــش دارد 

1- مفهوم حق بر توسعه 

توســعه واژۀ عربــی بــوده و از لحــاظ دســتوری مصــدر بــه معنــای فــراخ کــردن و گشــاده کــردن 

اســت . )معیــن، 1375: ص 1166(

ــدا، 1377:  ــد. )دهخ ــاخته ان ــنت را س ــعه یاف ــعه دادن و توس ــن واژه توس ــی، از ای ــان پارس در زب

ص7130(

       در اصطــالح، توســعه عبــارت از »بهبــود، رشــد و گســرتش همــه رشایــط و جنبه هــای مــادی 
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ــت  ــه عدال ــل ب ــدف از آن، نی ــه ه ــت ک ــدی اس ــا فراین ــت ی ــی اس ــی اجتاع ــوی زنده گ و معن

ــا اســت.  ــا و ملت ه ــراد، گروه ه ــرای همــه اف ــه کرامــت انســانی ب ــری و احــرتام ب اجتاعــی، براب

)آقابخشــی، 1379: ص157(

      مایکل تــودارو، توســعه را چنیــن تعریــف می کنــد: »توســعه را بایــد جریــان چندبعــدی 

دانســت کــه مســتلزم تغییــرات اساســی در مباحــث اجتاعــی، طــرز تلقــی عامــۀ مــردم، نهادهــای 

مالــی و تریــع رشــد اقتصــادی، کاهــش نابرابــری و ریشــه کن کــردن فقــر اســت. توســعه بایــد 

نشــان دهــد کــه مجموعــه نظــام اجتاعــی هآمهنــگ بــا نیازهــای متنــوع اساســی و خواســته های 

افــراد و گروه هــای داخــل نظــام، از حالــت نامطلــوب گذشــته خــارج شــده و بــه ســوی وضــع یــا 

ــودارو، 1377: ص 23( ــد.« )ت ــوق می یاب ــی، س ــوب زنده گ ــی مطل حالت

       بنابرایــن، آن گونــه کــه اصــل موضــوع ایجــاب می کنــد، در مــورد حــق بــر توســعه 

ــر توســعه، تعریــف مشــخصی  ــا در مــورد حــق ب ــاز اســت ت صحبــت شــود. از همیــن جهــت نی

ــارت از فراینــدی از توســعه اســت کــه ماننــد متــام فرایندهــای  ــر توســعه عب ــان شــود: حــق ب بی

ــوق  ــی حق ــن بین امللل ــت موازی ــا رعای ــرش ب ــوق ب ــک حق ــق یکای ــه تحق ــارکت جویانه، ب مش

بــرش، بــدون تبعیــض، پاســخ گویانه و شــفاف همــراه بــا برابــری در تصمیم گیــری و تقســیم مثــرۀ 

ــق  ــرتی، ح ــی دادگس ــوان بین امللل ــبق دی ــس اس ــاوی، رئی ــد بج ــد. محم ــد می انجام ــن فراین ای

ــد. به نظــر  ــر توســعه را حــق بنیــادی و پیــش رشط آزادی، پرشفــت، عدالــت و خالقیــت می دان ب

وی، ایــن حــق، حــق اول و آخــر بــرش، نقطــۀ آغــاز و پایــان و ابــزار و هــدف حقــوق بــرش اســت. 

)وکیــل، 1383: ص302(

2- پیشینۀ حق بر توسعه

ــروه  ــی، دو گ ــای بین امللل ــع و کنفرانس ه ــعه در مجام ــر توس ــق ب ــث ح ــش بح ــاز پیدای از آغ

موافــق و مخالــف ایــن حــق رویــاروی هــم صــف  آرایــی کردنــد: کشــورهای در حــال توســعه، 

ــی،  ــورهای صنعت ــاور کش ــه ب ــد. ب ــف بودن ــعه یافته، مخال ــی و توس ــورهای صنعت ــق و کش مواف

آزادی هــای سیاســی و مدنــی، رشط الزم بــرای رســیدن بــه توســعۀ اقتصــادی و اجتاعــی 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــن باورن ــه ای ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــی ک ــت؛ در صورت اس

دموکراســی واقعــی و حفــظ حقــوق شــهروندان، بایــد حــد اقــل رضوریــات زنده گــی متناســب 

ــر  ــق ب ــژه ح ــه وی ــته گی، ب ــوق همبس ــوم، حق ــان س ــود. جه ــن ش ــی تأمی ــتانداردهای جهان ــا اس ب

ــازی  ــه آن، جداس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــی می دان ــل عادالنه ی ــام بین املل ــۀ نظ ــعه را الزم توس

حقــوق بــرش فردگرایانــه و کالســیک از حقــوق جمعــی یــا حقــوق همبســته گی ناممکــن اســت. 

)موســویان، 1390: ص22(
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3- حق بر توسعه در اسناد و نهادهای بین املللی

بــا بررســی اســناد مربــوط بــه حقــوق بین امللــل و حقــوق بــرش، می تــوان جایــگاه مفهــوم توســعه 

را روشــن ســاخت. ایــن اســناد بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، توســعه را بــه عنــوان یکــی از 

مفاهیــم حقــوق بــرش بــه رســمیت شــناخته اســت. )دهقــان، 1386: ص85(

ــائلی را در نظــر  ــعه مس ــر توس ــتای حــق ب ــنادی کــه در راس ــن اس ــن و بارزتری ــن، مهم تری بنابرای

گرفتــه انــد، قــرار ذیــل انــد:

الف- منشور ملل متحد)1945(؛

ب- اعالمیۀ جهانی حقوق برش)1948(؛

ج- اعالمیــۀ جهانــی حقــوق کودک)20نوامــر 1959( و کنوانســیون حقــوق کــودک)20 نوامــر 

1989(؛

د- کنوانسیون بین املللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)21دسامر 1965(.

ــر توســعه را مــورد توجــه قــرار داده انــد،  ــه ایــن، نهادهــای بین املللی یــی کــه حــق ب ــا توجــه ب ب

قــرار ذیــل انــد:

1. گروه کاری حق بر توسعه؛

2. مشاورۀ جهانی حق بر توسعه؛

3. کنفرانس جهانی حقوق برشی وین؛

4. دستور کار برای توسعه؛

5. نشست جهانی در بارۀ توسعۀ اجتاعی؛

6. کمیساری های عالی حقوق برش سازمان ملل متحد؛

7. شورای اقتصادی و اجتاعی سازمان ملل متحد؛

8. برنامۀ توسعۀ ملل متحد؛

9. کنفرانس تجارت و توسعۀ ملل متحد)انکتاد(؛

10. کمیسیون توسعۀ پایدار. )دهقان: صص150-130(

4- حق بر توسعه از منظر حقوق برش

حقــوق همبســته گی در کنوانســیون های حقــوق مدنــی و سیاســی و حقــوق اقتصــادی، اجتاعــی 

و فرهنگــی بــه رصاحــت ذکــر نشــده اســت؛ بلکــه منابــع آن هــا را بایــد در اســناد دیگــر حقــوق 

ــوق  ــزء حق ــح، ج ــق صل ــامل و ح ــت س ــط زیس ــق محی ــعه، ح ــق توس ــرد. ح ــتجو ک ــرشی جس ب

ــکاری  ــورد هم ــد در م ــل متح ــازمان مل ــور س ــواد 55 منش ــت. م ــده اس ــته ش ــته گی دانس همبس

اقتصــادی و اجتاعــی بین املللــی مــی آورد: »بــا توجــه بــه رضورت ایجــاد رشایــط ثبــات و رفــاه 
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ــه اصــل تســاوی  ــر اســاس احــرتام ب ــرای تأمیــن روابــط مســاملت آمیز و دوســتانۀ بین امللــل، ب ب

حقــوق و خودمختــاری ملــل، ســازمان ملــل متحــد امــور ذیــل را تصویــب خواهــد کــرد:

ــی و  ــط ترق ــول رشای ــه و حص ــرای هم ــاخنت کار ب ــی، فراهم س ــطح زنده گ ــردن س ــف- باالب »ال

ــی. ــادی و اجتاع ــام اقتص ــعه در نظ توس

ــا و  ــه آن ه ــوط ب ــائل مرب ــتی و مس ــی، بهداش ــادی، اجتاع ــی، اقتص ــائل بین امللل ــل مس ب- ح

ــی. ــی و آموزش ــی فرهنگ ــکاری بین امللل هم

ــدون تبعیــض از  ــرای همــه، ب ــر حقــوق بــرش و آزادی هــای اساســی ب ــی و مؤث ج- احــرتام جهان

ــان و دیــن.« ــژاد، جنــس، زب حیــث ن

ــد  ــا متعه ــه اعض ــت: »کلی ــه آورده اس ــد در ادام ــل متح ــازمان مل ــور س ــادۀ 56 منش ــان، م همچن

می شــوند کــه بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در مــادۀ فــوق)55( در همــکاری بــا ســازمان ملــل 

ــد.« ــه عمــل آورن ــا دســته جمعی ب ــردی ی ــات ف متحــد، اقدام

مادۀ 22 منشور آفریقایی حقوق برش آورده است:

»الــف- متــام مردمــان دارای حــق بــر توســعۀ اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی بــا توجــه کامــل 

ــند. ــان می باش ــت ش ــه آزادی هوی ب

ب- کشــورها وظیفــه دارنــد تــا بــه طــور منفــرد یــا مشــرتک، اعــال حــق بــر توســعه را تضمیــن 

ــاری، 1390: ص123( ــد.« )انص کنن

ــه  ــال 1986م ب ــه در س ــد ک ــل متح ــی مل ــع عموم ــوب مجم ــعه مص ــر توس ــق ب ــۀ ح         اعالمی

تصویــب رســید، ســند مهــم دیگــری اســت کــه بــه عنــوان منبــع حــق توســعه مــورد اســتناد قــرار 

می گیــرد. )نــوری، 1396: صــص 238-239( حــق بــر توســعه جزئــی از حقــوق بــرش و یکــی از 

حقــوق اساســی اســت کــه آزادی، پیرشفــت، عدالــت و خالقیــت انســان ها را تضمیــن می کنــد. 

ــام  ــدی مت ــه بهره من ــت ک ــی اس ــارت از حقوق ــعه عب ــر توس ــق ب ــه ح ــل ک ــن اص ــه ای ــه ب ــا توج ب

انســان ها را )اعــم از زن و مــرد( در یــک ســهم عادالنــه و متناســب از امــوال و خدمــات تولیــدی 

ــم  ــی و ه ــۀ کار بین امللل ــیم عادالن ــا در تقس ــهم دولت ه ــه س ــد، ب ــم می کن ــی فراه ــۀ جهان جامع

ــای  ــی مبن ــی و بین امللل ــته گی مل ــان، همبس ــت. همچن ــده اس ــه ش ــردی توج ــعۀ ف ــق توس در ح

اصلــی توســعه تلقــی شــده و عدالــت، غایــت و هــدف توســعه قملــداد شــده اســت. )موالیــی، 

1381: ص54(

       حــق بــر توســعه در بردارنــدۀ آن اســت کــه همــه بــه شــمول افــراد، گروه هــا و دولت هــا بایــد 

ــرش و  ــوق ب ــه حق ــرتام ب ــتی و اح ــادی، بهداش ــی، اقتص ــعۀ اجتاع ــدی از توس ــۀ بهره من در زمین

آزادی هــای بنیادیــن تــالش کــرده و همکاری هــای بین املللــی نیــز بایــد در ایــن زمینــه گســرتش 
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یابــد. شــاید بتــوان مفهــوم حــق بــر توســعه را از عبارت پردازی هــای اعالمیــۀ 1986م ملــل متحــد 

ــر  ــۀ مذکــور، حــق توســعه را یــک حــق انکارناپذی در مــورد ایــن حــق، بهــرت فهــم کــرد. اعالمی

ــه موجــب آن هــر فــردی از افــراد و حــق دارنــد در فراینــد توســعۀ  انســانی تلقــی می کنــد کــه ب

اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی و سیاســی مشــارکت کــرده و از نتایــج آن بهره منــد گردنــد؛ زیــرا 

تحقــق کلــی حقــوق انســانی و آزادی هــای اساســی از طریــق آن امــکان پذیــر اســت. 

       نکتــۀ دیگــر آن کــه اعالمیــۀ مذکــور، انســان را محــور توســعه دانســته اســت؛ انســانی کــه بایــد 

فعاالنــه در فراینــد آن مشــارکت داشــته و از حــق توســعه برخــوردار باشــد. از ایــن منظــر، توســعه، 

فراینــدی اســت کــه در آن حقــوق بــرش تحقــق یافتــه و تحقــق ایــن هــدف، هــدف توســعه اســت. 

)نوری، 1396: ص 239(

5- حق بر توسعه در حقوق افغانستان

بــا توجــه بــه اصــل تحقیــق، مــواردی کــه نیــاز اســت تــا مــردم افغانســتان روی آن توجــه کــرده و 

بتواننــد در رونــد توســعه خودکفــا شــوند، قــرار ذیــل اســت:

الــف- دســتور کار توســعه بایــد بــه صــورت داخلــی تهیــه شــده و کشــور، خــود اداره کننــدۀ امــور 

. شد با

ــد  ــه رش ــت یابی ب ــرای دس ــری ب ــزار مؤثرت ــت، اب ــه دول ــبت ب ــی نس ــش خصوص ــازار و بخ ب- ب

ــد ایــن دو بخــش تقویــت شــوند. ــه همیــن دلیــل، بای ــدار اســت. ب پای

ج- همکاری هــای بین املللــی، بــدون حضــور دولــت متعهــد نســبت بــه رسمایه گــذاری در 

بخش هــای انســانی، ایجــاد نظام هــای مســؤولیت پذیر و فضــای مناســب بــرای عملکــرد بخــش 

ــرای توســعه باشــد. ــزاری مناســب ب ــد اب خصوصــی منی توان

د- مــردم بــه ویــژه قــرش آســیب پذیر، نــه تنهــا در برابــر توســعه منفعــل نیســتند؛ بلکــه موتورهــای 

فعــال ایجــاد تحــول بــه شــار می آینــد. الزمــۀ توســعۀ پایــدار، مشــارکت مــردم و تعییــن 

ــائلی  ــورد مس ــری در م ــه تصمیم گی ــادر ب ــان را ق ــه آن ــت ک ــور اس ــرای ادارۀ کش ــی ب روش های

ــذارد. ــر می گ ــان اث ــی آن ــط زنده گ ــر رشای ــه ب ــازد ک می س

ــر  ــود؛ مگ ــد ب ــدار نخواهن ــده، پای ــای کمک دهن ــورها و نهاده ــذاری کش ــای رسمایه گ ه- طرح ه

آن کــه در برنامه هــای منســجم دولــت، جــای ثابتــی داشــته باشــند. برنامه هــای تعدیــل ســاختارها 

ــرا در  ــل اج ــای قاب ــورت طرح ه ــه ص ــه ب ــر آن ک ــد؛ مگ ــاختارها منی انجام ــالح س ــه اص ــز ب نی

آینــد.

ــی را  ــزاری مرکــزی سیاســت و کشــور، قابلیــت طراحــی برنامه هــا و پروژه های ــد اب و- بودجــه بای

داشــته باشــد کــه بخشــی از اســرتاتیژی منســجم توســعه انــد. )دهقــان، 1386: صــص 183-181(
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ــی دارد:  ــان م ــی ورزد و بی ــد م ــعه تأکی ــت توس ــر اهمی ــتان ب ــی افغانس ــون اساس ــادۀ 6 قان        م

ــر اســاس عدالــت اجتاعــی، حفــظ کرامــت  ــه ایجــاد یــک جامعــۀ مرفــه و مرتقــی ب »دولــت ب

ــه  ــن هم ــری بی ــی، براب ــدت مل ــن وح ــی، تأمی ــق دموکراس ــرش، تحق ــوق ب ــت حق ــانی، حای انس

ــد.« ــف می باش ــور، مکل ــق کش ــه مناط ــوازن در هم ــعه( مت ــل و انکشاف)توس ــوام و قبای اق

       افــزون بــر آن، مــادۀ 13 ایــن قانــون بــه توســعۀ صنعتــی و اقتصــادی، توجــه کــرده و چنیــن 

رصاحــت دارد: »دولــت بــراى انکشــاف صنایــع، رشــد تولیــد، ارتقــاى ســطح زنده گــی مــردم و 

ــد.« ــق می کن ــرح و تطبی ــر ط ــاى مؤث ــه وران، پروگرام ه ــاى پیش ــت از فعالیت ه حای

ــت  ــی دارد: »دول ــان م ــن بی ــرده و چنی ــاره ک ــاورزی و دام داری اش ــعۀ کش ــه توس ــادۀ 14 ب        م

بــراى انکشــاف زراعــت و مالــدارى، بهبــود رشایــط اقتصــادى، اجتاعــی و معیشــتی دهقانــان و 

مالــداران و اســکان و بهبــود زنده گــی کوچیــان، در حــدود بنیــۀ مالــی، برنامه هــاى مؤثــر طــرح 

ــاع  ــراى اتب ــه ب ــاى عام ــع ملکیت ه ــکن و توزی ــۀ مس ــور تهی ــه منظ ــت ب ــد. دول ــق می کن و تطبی

ــه احــکام قانــون و در حــدود امکانــات مالــی، تدابیــر الزم اتخــاذ می کنــد.« مســتحق، مطابــق ب

ــراى پیرشفــت  ــی توجــه منــوده اســت: »دولــت ب ــعۀ علمــی و فرهنگ ــه توس ــادۀ 47 ب         م

ــف، مخــرتع  ــت حقــوق مؤل ــد. دول ــر طــرح می کن ــم، فرهنــگ، ادب و هــر برنامه هــاى مؤث عل

و کاشــف را تضمیــن کــرده، تحقیقــات علمــی را در متــام عرصه هــا تشــویق و حایــت کــرده و 

ــد.« ــم می بخش ــون، تعمی ــکام قان ــه اح ــق ب ــج آن را، مطاب ــر از نتای ــتفادۀ مؤث اس

از نص مادۀ فوق، سه حکم ذیل قابل استنباط است:

یــک- دولــت مکلــف بــه طــرح برنامه  هــای مؤثــر بــرای پیرشفــت علــم کــه اســاس گذار توســعه 

ــز  ــر را نی ــگ، ادب و ه ــت فرهن ــان، پیرشف ــت. همچن ــده اس ــود، گردی ــمرده می ش ــی ش و ترق

ــد. ــش می دان ــت خوی مکلفی

ــا  ــرتع ب ــرق مخ ــت. ف ــف اس ــرتع و کاش ــف، مخ ــوق مؤل ــن حق ــه تضمی ــف ب ــت مکل دو- دول

کاشــف ایــن اســت کــه کاشــف آنچــه را کــه وجــود دارد کشــف می کنــد؛ امــا مخــرتع آنچــه را 

کــه قبــالً موجــود نیســت، اخــرتاع می کنــد. بنابرایــن، ایــن یــک حقوقــی اســت کــه دولــت بــرای 

اشــخاص مخــرتع و کاشــف قایــل گردیــده و مبیــن تشــوق و ترغیــب آنــان در عرصــۀ خالقیــت 

در کار و پژوهــش می باشــد. همچنــان، حقوقــی کــه امــروزه بــرای آنــان در نظــر گرفتــه شــده، از 

مصادیــق حقــوق ملکیــت معنــوی تلقــی شــده و آنــان را بیشــرت مشــوق بــه کار و عمــل می ســازد.

ــد.  ــت کن ــویق و حای ــا تش ــام عرصه ه ــی را در مت ــات عمل ــت تحقیق ــف اس ــت مکل ــه- دول س

در روشــنایی قانــون اساســی دو قانــون عمــده در افغانســتان وضــع و نافــذ ګردیــده کــه عبــارت 

انــد از »قانــون حایــت از حقــوق مؤلــف، مصنــف، هرمنــد و محقــق )کاپی رایــت(« و »قانــون 
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حایــت حقــوق مخــرتع و مکتشــف« کــه بحــث در مــورد جزئیــات ایــن دو قانــون از حوصلــۀ 

ایــن تحقیــق خــارج اســت. )عبداللــه، 1396: صــص 83-82(

       بنابرایــن، از جملــه مهم تریــن راهردهایــی کــه در رونــد توســعۀ افغانســتان نقــش بــارز دارنــد، 

قــرار ذیــل اند:

الف- راهردهای امنیتی)شامل متام ابعاد امنیتی اعم از داخلی و خارجی(؛

ب- راهردهای حکم رانی مطلوب.

 راهردهــای توســعه یی کــه در ســه بخــش یــا ســه قــوۀ نظــام دولتــی افغانســتان تعییــن شــده، قــرار 

ــت: ذیل اس

الــف: تقویــت قــوۀ مقننــه: بــا تقویــت مالی، فنــی و قانونــی شــورای ملی، خواهــد توانســت وظیفۀ 

نظارتــی خــود بــر قــوای اجرایــی و قضایــی را بهــرت انجــام داده و ظرفیــت کارکــرد قانون گــذاری 

ــش خواهد داد. را افزای

       قانــون بــه عنــوان اساســی ترین محصــول اندیشــه و تجربــۀ بــرشی کــه خــود ناشــی از 

ــاه و  ــزان رف ــه می ــردد ک ــی می گ ــاری تلق ــروزه معی ــت، ام ــی وی اس ــوالت زنده گ رضورت تح

ترقــی جوامــع، مدنیــت، نظــم و اعتــاد اجتاعــی را تــا حــد بســیار زیــادی بــه دســت می دهــد. 

معیــاری کــه برآمــده از جنبه هــای کارآمــدی از یــک ســو و گــراف تطبیــق یــا عــدم تطبیــق آن از 

ســوی دیگــر را مطــرح می ســازد. بــه همیــن مناســبت، اگــر در تعریــف قانــون بیــن نظریه پــردازان 

حقــوق اختــالف نظــر وجــود دارد؛ خــود ســبب ایجــاد آرامــش و ترقــی در جوامــع می گــردد. 

ــه، 1396: ص 145( )عبدالل

ب- تقویــت قــوۀ قضایــی و دادگســرتی: ارتقــای مرشوعیــت ملــی قــوۀ قضایــی و اصالح ســاختار 

وزارت عدلیــه بــر اســاس مفــاد قانــون اساســی و معیارهــای بین املللــی، از مــواردی اســت کــه بــه 

گســرتش حاکمیــت قانــون وعدالــت اجتاعــی خواهــد انجامیــد. اصــالح قوانیــن مجــزا، مدنــی 

ــارزه  ــن آیین نامه هــای مب ــان، تدوی ــدان زن ــان، ســاخت زن ــدان نوجوان و تجــارت، جداســازی زن

ــت  ــن ســاختار ثبــت اداری و ثبــت ملکیــت در دســتور کار دول ــی، تعی ــا فســاد اداری و قضای ب

قــرار دارد.

ج- تقویــت قــوۀ اجرایــی: ایــن قــوه یکــی از ســه قــوۀ اساســی یــک کشــور را تشــیکل می دهــد. 

بــا توجــه بــه تقویــت ایــن قــوه می تــوان نقــش اساســی را در عرصــۀ اجــراآت و امــور دولــت داری 

خــوب مشــاهده کــرد. بنابرایــن، مهم تریــن و بارزتریــن مــوادی کــه بــرای تقویــت قــوۀ مجریــه 

رضوری پنداشــته می شــود، قــرار ذیــل انــد:

1. فراهم آوردن خدمات عمومی و اساسی با کیفیت و متوازن در همه سطوح؛
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2. انجام اصالحات اداری در همه وزارت خانه ها؛

3. تشکیل کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات عمومی؛

4. تنظیم ساختار استخدام بر اساس شایسته گی، برابری جنسی و تنوع نژادی؛

5. ارتقای مهارت های ماموران دولتی؛

6. تنظیم ساختار شفاف عزل و نصب دولتی؛

7. انجام رسشاری جمعیت برای افزایش توازن در خدمت رسانی عمومی؛

8. تقویت ساختارهای حساب دهی عمومی)مالیات، گمرک و جریمه(؛

9. مبارزه با فساد اداری و رشوه ستانی. )دهقان، 1386: صص 193-192(
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نتیجه گیری

ــواع  ــه ان ــی برخــوردار نباشــند، ب در جامعه یــی کــه مــردم آن از ســاختار ســامل، پیرشفتــه و عقالن

ــروت  ــدرت و ث ــز ق ــل مترک ــه دلی ــتان ب ــوند. در افغانس ــار می ش ــامانی ها گرفت ــواری ها و نابس دش

ــد.  ــه رس می برن ــر خــط فقــر و در تنگدســتی ب ــراد، اکرثیــت مــردم زی در دســت معــدودی از اف

ــل پیش گیــری، حیــات مــردم مــا را  ــواع بالیــای طبیعــی، آلوده گی هــا و امــراض قاب در نتیجــه ان

تهدیــد می کنــد. در چنیــن جوامعــی، بــه دلیــل نبــود شــفافیت، رسکوبــی آزادی هــا و پاســخگو 

ــه رس  ــه طــور دایمــی در حــراس و وحشــت از حکومــت ب نبــودن نهادهــای حکومتــی، مــردم ب

می برنــد.

       هرچنــد قوانیــن اساســی افغانســتان در راســتای حــق بــر توســعه، موضــوع مشــخص و معینــی 

را در نظــر نگرفتــه، امــا بعضــی از مســائل را تریــح کــرده کــه بــا توجــه بــه آن حــق بــر توســعه 

ــا حایــت  ــون اساســی افغانســتان ب ــه طــور مشــخص، در قان ــوان از آن اســتنباط کــرد. ب را می ت

ــن عرصــه را زمینه ســازی کــرده  ــت در ای ــه کار و خالقی ــزۀ توجــه ب از مخــرتع و مکتشــف، انگی

اســت.

       بهبــودی وضعیــت کشــورهای عقب مانــده یــا جهــان ســوم، جــز بــا تزریــق آزادی و 

دموکراســی در رگ رگ آن حاصــل نخواهــد شــد؛ زیــرا دموکراســی و آزادی، از لــوازم اصلــی 

ــد کــه  ــن، در جامعــۀ توســعه یافته می گوین ــی از توســعه اســت. بنابرای ــز جزئ تحقــق توســعه و نی

عــالوه بــر غنــای نســبی اقتصــادی افــراد، میــزان معقولــی از آزادی هــا نیــز در آن جامعــه وجــود 

داشــته باشــد. بنابرایــن، بــا پذیــرش معیــار آزادی بــه عنــوان شــاخص توســعه، تفاوت هــای میــان 

دولت هــای توســعه یافته، کم توســعه و توســعه نیافته مشــخص می شــود.

ــر توســعه، یــک عــده از راهکارهایــی  ــه فرصت هــای موجــود در عرصــۀ حــق ب ــا توجــه ب        ب

از ســوی کارشناســان در نظــر گرفتــه شــده کــه عبــارت از آمــوزش و پــرورش شــهروندان، 

ــزاب  ــی و اح ــای مدن ــت نهاده ــی، تقوی ــون دین ــی از مت ــیر عقالن ــغله زایی، تفس ــی، مش فقرزدای

ــور  ــی و عب ــاهل گرایی اجتاع ــر، تس ــا یکدیگ ــا ب ــل فرهنگ ه ــرد تعام ــج رویک ــی، تروی سیاس

می باشــند. جزم گرایانــه  رویکردهــای 
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