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شیوه نامۀ نگارش مقاله

یک – ساختار مقاله

1. عنــوان: باید کوتاه، گویا، جذاب و بیان کنندۀ محتوای مقاله باشــد.

2. چکیــده: چکیــدۀ مقاله باید به طور فــرده 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: واژگان کلی 3. واژ گان کلی

ــه را  ــش منای ــی، نق ــت وجوی برق ــی در جس ــانی دست رس ــرای آس ــه ب ــود؛ طوری ک آورده ش

ایفــا کنــد.

4. مقدمــه: مقدمــه بایــد بیان گــر اهمیــت موضــوع، هــدف نــگارش و معرفــی مختــر نوشــته 

باشــد.

5. منت اصلی

الف: بیان موضوع

ب: عنوان های اصلی و فرعی

6. نتیجه گیری: نتیجه باید بیان گر یافته ها و نو آوری های نویســنده باشــد. 

7. ارجاعات به صورت »پا ورقی« در هر صفحه درج شــود. 

ــا و کاســتی هایی  ــا، کمی ه ــع خاله ــد در راســتای رف 8. پیشــنهادها: پیشــنهادهای نویســنده بای

باشــد کــه نویســنده در زمــان نوشــنت مقالــه بــه آن آگاهــی یافتــه اســت.



دو– شیوۀ نگارش منبع

منابــع بایــد درون متنــی باشــد. مشــخصات کتاب شــناختی منبع هــا) در بخش هــای دری، 

ــود: ــه آورده ش ــان مقال ــر در پای ــه رشح زی ــا و ب ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــی( ب ــتو و انگلیس پش

ــام  ــام مرتجــم )اگــر ترجمــه باشــد(، جلــد و صفحــه، ن ــام، عنــوان کتــاب، ن کتــاب: تخلــص، ن

نــارش، محــل انتشــار، ســال انتشــار.

ــه شــکل  ــام مجله»ب ــام مرتجــم، ن ــه »درون گیومــه«، ن ــوان کامــل مقال ــام، عن ــه: تخلــص، ن مقال

ــارش، ســال نــر. ــه، صفحــه، محــل انتشــار: ن ایتالیــک«، شــارۀ مجل

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

ــی، نشــانی صفحــه. ــخ بازیاب تاری

سه- شیوۀ ارزیابی

ــم  ــا رد آن تصمی ــرش ی ــورد پذی ــی و در م ــی را ارزیاب ــۀ دریافت ــه، مقال ــر  مجل ــأت تحری 1. هی

ــد داد. ــرار خواهن ــان ق ــنده را در جری ــه و نویس گرفت

2. اگر مقاله نیاز به اصالح داشــته باشــد، به نویســنده باز گردانیده می شود.

ــالح،  ــت، اص ــت دریاف ــاس نوب ــر اس ــه، ب ــت مجل ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــده ب ــۀ ارزیابی ش 3. مقال

نهایــی و منتــر می شــود.

ــا  ــه دیگــر نریه ه ــرای انتشــار ب ــان ب ــه را همزم ــه مجل ــۀ فرستاده شــده ب ــد مقال 4. نویســنده بای

ــای  ــر نریه ه ــده در دیگ ــۀ نرش 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، دســت باز دارند.

اطالعــات زیر در صفحۀ اول بیاید:

ــتی و 	  ــانی پس ــل کار، نش ــی، مح ــۀ علم ــگاهی و رتب ــتۀ دانش ــنده، رش ــص نویس ــام و تخل ن

ــنده. ــاس نویس ــارۀ مت ــی و ش برق

شــیوۀ درســت حروف چینــی کمپیوتــری و عالیــم ســجاوندی)عالمه گذاری( رعایــت 	 

ــه  ــدازۀ 14 ب ــا ان ــت( B Lotus و ب ــوع خط)فون ــا ن ــت Word، ب ــا فرم ــد ب ــنت بای ــود. م ش

صــورت فایــل ضمیمــه و بــدون هیچ گونــه صفحه آرایــی بــه نشــانی برقــی مجلــه فرســتاده 

شــده یــا روی»ســی 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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ــه شــک پرتــه د عدالــت پــه تطبیــق رسه امــن منځتــه راځــي او کلــه چــې امــن تامیــن  ل

يش؛ نــو وررسه جوخــت پــه ټولنــه کــې د تلپاتــې ســولې او ســوکالۍ ور پرانیســتل کېــږي.

ــو تــه ارشــاد کــوي، چــې  اللــه ج پــه خپــل کتــاب کالم اللــه مجیــد کــې خپلــو بنده ګان

)) ســوله خیــر دی(( 

ــو د  ــوي؛ ن ــد ک ــې ژون ــان ک ــوله او ارم ــه س ــک پ ــې خل ــې چ ــه ک ــوه ټولن ــه ی ــآ پ حقیقت

ورځنیــو پرمختګونــو څخــه برخمــن کېــږي. دغــه راز پــه نــړۍ کــې چــې څومــره جګــړې 

شــوې دي پــای یــې پــه ســوله موندلــی دی.

ــر کــې دي دايس  ــه بهی ــا پ ــو د وین ــي افغانان ــواد جمهــور رئیــس محمــد ارشف غن د هې

په سوله کې خیر دی

ج

رسیزه



د

ــه وي شــوی. ــد ن ــه هغــې کــې دي د ســويل ټینــګار او تاکی ــه وي، چــې پ ــاوي ن وین

همــداراز د هېــواد لویــې څارنوالــۍ د مرتابــه پــالوی او پــه خــاص توګــه د هېــواد لــوی 

ــن  ــه تامی ــت پ ــه خپــل وار رسه د عدال ــد حمیــدي هــم پ ــوه محمــد فری ــوال څارنپ څارن

ــق يش،  ــت تطبی ــې عدال ــواد ک ــه هې ــې پ ــوي، چ ــي ک ــي ځ ــې ه ــوا زیات ــر پخ ــې ت ک

ترڅــو هېــوادوال  پــه ســوله او امــن کــې ژونــد وکــړي.

ــړي  ــې ځانګ ــه ک ــه اډان ــې پخپل ــې ی ــه الر ک ــیدلو پ ــه د رس ــې ت ــپیڅي موخ ــې س دغ

ــګ او  ــې پرمخت ــذ ک ــه تنفی ــون پ ــق او د قان ــه تطبی ــت پ ــو، د عدال ــه ترڅ ادارې رامنځت

اغېزمنتیــا رامنځتــه يش. 

ــرام  او  ــک کار ،پروګ ــر نی ــې د ه ــه ک ــه ټولن ــې پ ــتل يش، چ ــه ایس ــاده ون ــه ی ــایي ل ښ

بدلــون پــه راوســتلو کــې د خلګــو مرســته اړینــه ده،کــه د خلکــو مرســته لــه دولتــي ادارو 

رسه د زړه لــه کومــې یوځــای او کوشــیر نــه يش؛ نــو هــر ډول د پرمختــګ او هوســاینې 

ــه ســتونزمن وي. ضانــت ب



1

چکیده

کودجــزا در 26 دلــو 1396خورشــیدی نافــذ گردیــد. اهمیــت ایــن ســند تقنینــی بــرای دولــت و 

مــردم افغانســتان، از آن جهــت اســت کــه بعــد از 41 ســال قانــون جــزای کشــور، لبــاس نــو بــر تــن 

ــان  ــای جه ــا و پیرفت ه ــا واقعیت ه ــود را ب ــه و خ ــات یافت ــودگی نج ــی و فرس ــرده، از کهنگ ک

ــازد.  ــار می س ــروزی، عی ام

       در ایــن کــود، نوآوری هــای زیــادی صــورت گرفتــه و احــکام جزایــی جدیــدی در آن مقــرر 

ــوی چــون جرایــم ســایربی، جرایــم زیســت محیطی ،  شــده اســت؛ از جملــه جرم انگاری هــای ن

ــه  ــم جنگــی در آن راه یافت ــه بریــت و جرای ــم علی ــم انتخاباتــی، جرای ــم مخابراتــی، جرای جرای

اســت.

       یکــی از ویژگی هــای ایــن کــود، آموزه هــای جرم شــناختی اســت کــه ایــن قانــون، بــا 

بهره گیــری از علــم جرم شناســی، بــه منظــور مبــارزۀ مؤثرتــر بــا جرایــم، آن اندیشــه ها را در خــود 

جــای داده اســت.

      ایــن نوشــتار در پــی آن اســت کــه ایــن آموزه هــا را در کودجــزا تریــح، تحلیــل و بررســی 

کنــد.

واژگان کلیدی: آموزه ها، جرم شناسی، کودجزا، حقوق و افغانستان.

 

آموزهاهیرجمشناسی

         ردکودزجا

داکرت غالم حیدر عالمه
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مقدمه

ــگاهی  ــته های دانش ــی از رش ــام یک ــون، ن ــه اکن ــور ک ــی، هان ط ــزا و جرم شناس ــوق ج حق

ــر  ــا همدیگ ــز ب ــی نی ــد، دارای تعامالت ــدون تردی ــی رود، ب ــار م ــه ش ــرتی، ب ــع ماس در مقط

می باشــند. )نجفــی ابرنــد آبــادی، 1383: ص13( از یک ســو، رخدادهــای جزایــی کــه 

ــات  ــه مطالع ــی، ب ــار جنای ــب آم ــد، در قال ــارزه کن ــا مب ــا آن ه ــزا ب ــوق ج ــت حق ــرار اس ق

بــر حقــوق  از ســوی دیگــر، آموخته هــای جرم شــناختی  جرم شناســی کمــک می کنــد؛ 

ــده  ــم واقع ش ــه و جرای ــای جامع ــا واقعیت ه ــرت ب ــزا را بیش ــوق ج ــذارد و حق ــر می گ ــزا تأثی ج

در آن، آشــنا می ســازد.

      حقــوق جــزا یــک رشــتۀ »هنجارگــرا« و پــر از بایدهــا و نبایدهــا اســت. بی جهــت نیســت 

کــه اســتادان فــن، حقــوق جــزا را پاســدار ارزش هــای جامعــه می داننــد. ارزش هایــی کــه بــه 

ــته  ــن رش ــت. ای ــوده اس ــی نب ــا کاف ــت از آن ه ــرای حفاظ ــر،  ب ــای دیگ ــازات، راه ه ــز مج ج

ــل و  ــک را تحلی ــای هری ــح و مجازات ه ــا را تری ــارص آن ه ــان، عن ــم را بی ــوق، جرای از حق

ــوم  ــته های عل ــی از رش ــت: »یک ــده اس ــه ش ــی گفت ــف جرم شناس ــد. در تعری ــی می کن بررس

ــرم  ــان ج ــان، قربانی ــوی مجرم ــرم از س ــکاب ج ــای ارت ــل و فراینده ــه عوام ــت ک ــی اس جنای

ــد  ــا بتوان ــد ت ــه می کن ــی، مطالع ــه روش علم ــان را ب ــاک آن ــت خطرن ــان و حال ــز مجرم و نی

ــان  ــالح و درم ــرم و اص ــری از ج ــرای پیش گی ــا را ب ــیوه ها و روش ه ــن ش ــن و مؤثرتری بهرتی

ــژاد، 1388: ص17(            ــه دهــد.« )رحیمــی ن ــان جــرم ارائ ــان و قربانی مجرم

از چهارهزارســاله  بیــش  تاریخــی  از جرم شناســان، حقــوق جــزا  بــاور عده یــی  بــه        

ــی کــه در آن احــکام جزایــی یافــت شــده اســت، خــود گــواه ایــن  دارد. قانون نامــۀ حموراب

ــی  ــد جرم شناس ــاله دارد و تول ــری صدس ــی عم ــا جرم شناس ــد؛ ام ــی می باش ــت تاریخ قدام

ــرتول  ــرم و کن ــا ج ــارزه ب ــزا در مب ــوق ج ــت حق ــی از شکس ــادی ناش ــدازۀ زی ــا ان ــی ت علم

ــت. ــوده اس ــکاری ب تبه

ــاور و  ــار، ی ــواره ی ــه هم ــت ک ــی آن اس ــالت جرم شناس ــوق، رس ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج       ب

ــه از  ــزا همیش ــوق ج ــد. حق ــم باش ــا جرای ــه ب ــی و مواجه ــزا، در رویاروی ــوق ج ــل حق مکم

ــرم،  ــا ج ــی ب ــی و اصول ــح، علم ــارزۀ صحی ــرای مب ــی ب ــه های جرم شناس ــا و اندیش آموخته ه

ــه و آن هــا  ــه اســت. آموزه هــای جرم شناســی در قوانیــن جزایــی کشــورها راه یافت الهــام گرفت

ــده و  ــرات دور منان ــن تأثی ــز از ای ــرار داده اســت. کودجــزای افغانســتان نی ــر ق را تحــت تأثی

ــه  ــور، ب ــود مذک ــۀ ک ــا مطالع ــت. ب ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــی را ب ــت آوردهای جرم شناس دس

ــم:   ــت می یابی ــون دس ــن قان ــل در ای ــی ذی ــای جرم شناس آموزه ه
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1- پیش گیری از جرم

الف- پیش گیری از جرم در جرم شناسی

ــی  ــت؛ یک ــه اس ــورت گرفت ــف ص ــه تعری ــرم، دو گون ــری از ج ــرای پیش گی ــی ب در جرم شناس

ــع. ــف موس ــر تعری ــق و دیگ ــف مضی تعری

ــه  ــرم را این گون ــری از ج ــی، پیش گی ــناس کانادای ــن، جرم ش ــق: موریس کوس ــف مضی 1. تعری

تعریــف می کنــد: »مجموعــه اقدام هــا و تدابیــر غیــر قهرآمیــز اســت کــه بــه هــدف خــاص مهــار 

جــرم، کاهــش احتــال جــرم، کاهــش وخامــت جــرم و پیرامــون علــل جرایــم اتخــاذ می شــود.«

هان طــور کــه مالحظــه می گــردد، در تعریــف مضیــق، پیش گیــری از جــرم، دارای خصوصیــات 

زیــر می باشــد: 

ــا و  ــن اقدام ه ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــز می باش ــر قهرآمی ــر غی ــا و تدابی ــه اقدام ه ــک- مجموع ی

ــون  ــیوه ها و فن ــری ش ــا بکارگی ــه ب ــت؛ بلک ــر نیس ــوای رسکوب گ ــتفاده از زور و ق ــا اس ــر، ب تدابی

ــی، 1390: ص38( ــد. ) ابراهیم ــری کنن ــرم جلوگی ــد از ج ــا می توانن ــه آن ه ــت ک ــی اس تخنیک

ــورت  ــرم« ص ــار ج ــاص »مه ــدف خ ــا ه ــد ب ــه می توان ــر پیش گیران ــات و تدابی ــن اقدام دو- ای

پذیــرد. بــه ایــن ترتیــب کــه هــدف تدابیــر ممکــن اســت ایــن باشــد کــه جلــو ارتــکاب جرایــم 

ــه منظــور  ــر ب ــان موت ــالً هــرگاه صاحب ــد؛ مث ــم خاصــی اتفــاق نیافت ــا جرای ــه شــود و جــرم ی گرفت

جلوگیــری از رسقــت موتــر بــر آن هــا دزدگیــر )هارن هایــی کــه بــا ملــس موتــر از ســوی 

ــر  ــوع تدبی ــک ن ــور ی ــدام مذک ــب اق ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــب کنن ــد( نص ــد می کنن ــدا تولی ــراد، ص اف

ــردد.  ــوب می گ ــر، محس ــت موت ــرم رسق ــار ج ــور مه ــه منظ ــه، ب پیش گیران

ســه- هــدف ایــن اقدامــات می توانــد کاهــش احتــال جــرم باشــد؛ تدابیــری باشــد کــه احتــال 

ــه در آن  ــکان را ک ــک م ــراف ی ــس، اط ــرگاه پولی ــال، ه ــور مث ــه ط ــد. ب ــم کن ــرم را ک ــوع ج وق

 check( اجــالس مهمــی دایــر گردیــده اســت، بــا تدابیــر امنیتی مســدود ســازد یــا ایســت بازرســی

ــال  ــش احت ــدف آن کاه ــه ه ــام داده ک ــی را انج ــات پیش گیرانه ی ــد، اقدام ــراز کن point( را اف

عملیات هــای انتحــاری می باشــد.

ــی  ــای امنیت ــی رخ داده و نیروه ــه جرم ــت ک ــرم« آن اس ــت ج ــش وخام ــور از »کاه ــار- منظ چه

ــه تــالش می کننــد کــه جلــو تشــدید آثــار و پیامدهــای ناگــوار  ــا اقدامــات و تدابیــر پیش گیران ب

ــف،  ــن موظ ــده و مأموری ــام ش ــاری انج ــات انتح ــه عملی ــن ک ــد ای ــد. مانن ــرم را بگیرن ــوع ج وق

ســاحه را مســدود می کننــد تــا عملیــات دیگــری انجــام نشــود یــا مجروحــان حادثــه را بــه طــور 

ــش  ــه افزای ــوار آن را ک ــد ناگ ــه و پیام ــت فاجع ــا وخام ــد ت ــال  دهن ــفاخانه ها انتق ــه ش ــع ب رسی

تلفــات باشــد، کاهــش دهنــد.
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پنــج- گاهــی ایــن اقدامــات و تدابیــر پیشــگیرانه، بــه منظــور ریشــه کن کــردن علــل جرایــم اتخــاذ 

ــاد  ــل اعتی ــهر کاب ــه در ش ــن ک ــر ای ــود دارد دال ب ــی وج ــه گزارش های ــن ک ــد ای ــردد. مانن می گ

افــراد بــه مــواد مخــدر افزایــش یافتــه اســت. دولــت بــه منظــور مبــارزه بــا اعتیــاد، عوامــل آن را 

ــا تدابیــری تــالش می منایــد تــا علت هــای روی آوری افــراد بــه اعتیــاد را از  شناســایی کــرده و ب

بیــن بــربد.

ــه  ــه اقــدام و تدبیــری را کــه ب 2. تعریــف موســع: پیشــگیری از جــرم در تعریــف موســع، هرگون

ــر  ــالوه ب ــف، ع ــن تعری ــق ای ــن، طب ــر ای ــرد. بناب ــر می گی ــد، درب ــک کن ــرم کم ــری از ج جلوگی

ــث  ــر باع ــز اگ ــز نی ــر و قهرآمی ــی، رسکوب گ ــات تنبیه ــوع اقدام ــز، هرن ــر قهرآمی ــای غی برنامه ه

ــه شــار رود. لــذا مجازات هایــی کــه  جلوگیــری از جــرم شــود، می توانــد پیش گیــری از جــرم ب

ــۀ خویــش باعــث پیش گیــری از جــرم می شــود را نیــز می تــوان در  ــا خصوصیــت رسکوب گران ب

ــمرد. ــات برش ــه اقدام ــرۀ  این گون زم

ــری  ــی، پیش گی ــری وضع ــود: پیش گی ــیم می ش ــل تقس ــام ذی ــه اقس ــی دارد و ب ــری انواع پیش گی

ــری رشــدمدار.  اجتاعــی و پیش گی

یــک- پیش گیــری وضعــی: جرم شناســان در تعریــف پیش گیــری وضعــی چنیــن اظهــار داشــته 

انــد: »تدابیــری اســت کــه فرصت هــا و مناســبت های ارتــکاب جــرم را کاهــش می دهــد.« 

ــه دســت  ــا موقعیــت، ب ــا تغییــر در وضعیــت ی ــه عبــارت دیگــر، پیش گیــری وضعــی از جــرم ب ب

ــت  ــرم دس ــی از ج ــری وضع ــه پیش گی ــوان ب ــل می ت ــیوه های ذی ــا ش ــه ب ــا ک ــن معن ــد. بدی می آی

یافــت: جاذبه زدایــی از آمــاج جــرم، باالبــردن هزینــۀ جــرم، ســخت کــردن ارتــکاب جــرم 

ــرای  ــنت ب ــان گذاش ــی دار و نگهب ــال، چوک ــور مث ــه ط ــرم. ب ــکاب ج ــاخنت ارت ــاک س و خطرن

ــۀ  ــد هزین ــی رود و می توان ــار م ــرم بش ــری از ج ــوع پیش گی ــک ن ــا، ی ــگاه ها و رسای ه فروش

ارتــکاب جــرم را بــرای مجــرم بــاال بــربد؛ زیــرا وی ناگزیــر اســت بــرای رسقــت، از ســد فــردی بــه 

ــذرد.  ــی دار« بگ ــام »چوک ن

ــه  ــای جامع ــازی اعض ــی، هآمهنگ س ــری اجتاع ــدف پیش گی ــی: ه ــری اجتاع دو- پیش گی

ــا قواعــد اجتاعــی می باشــد. بــه عبــارت دیگــر پیش گیــری اجتاعــی در پــی دســت یابی بــه  ب

ایجــاد تغییــرات و اصالحــات فــردی و محیطــی اســت کــه ســبب اصــالح جامعــه و فــرد و منجــر 

ــری  ــر، پیش گی ــخن دیگ ــه س ــود. ب ــگی ش ــدار و همیش ــورت پای ــه ص ــرم ب ــری از ج ــه پیش گی ب

ــدار  ــه قربانی م ــی ک ــری وضع ــالف پیش گی ــد؛ برخ ــدار می باش ــدار و جامعه م ــی مجرم م اجتاع

و آمــاج )ســوژه جــرم( مــدار اســت.

      در پیش گیــری اجتاعــی، از طریــق آمــوزش، تربیــت، ترغیــب و تشــویق در صــدد آنیــم تــا 
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معیــار شــناخت اعــال خــوب و بــد را بــه فــرد القــا کــرده و بــه او قــدرت ارزیابــی و ارزش یابــی 

ــر  ــه ب ــود ک ــکیل می ش ــری اجتاعــی از اقداماتــی تش ــم. پیش گی ــش را بدهی ــرد خوی عمل ک

ــری و  ــد جامعه پذی ــا در فراین ــن محیط ه ــذارد. ای ــر می گ ــرد تأثی ــون ف ــای پیرام ــواع محیط ه ان

اجتاع پذیــری یــک فــرد، نقــش داشــته و دارای کارکردهــای اجتاعــی می باشــند. هریــک از 

محیط هــای خانــه، مکتــب، دانشــگاه، دوســتان و امثــال آن در یــک مقطــع زمانــی خاصــی عمــل 

ــد.  ــهیل می کنن ــری را تس ــد جامعه پذی ــرده و فراین ک

ســه- پیش گیــری رشــدمدار: برنامه هــای پیش گیــری رشــدمدار، روی اطفــال در دورۀ ســنین 

رشــد تطبیــق می شــود. هــدف ایــن نــوع پیش گیــری آن اســت کــه طفــل در ســنین رشــد 

ــری  ــردد. در پیش گی ــت گ ــامل تربی ــورت س ــه ص ــد و ب ــکاری دور مبان ــرم و تبه ــش از ج خوی

رشــدمدار، در دور ه هــای مختلــف رشــد جســانی و عقالنــی، یــک سلســله اقدامــات مناســب 

صــورت می گیــرد تــا طفــل در آینــده مرتکــب جــرم نشــود. البتــه ایــن اقدامــات، بلندمــدت بــوده 

ــادی، 1381: ص792(  و ممکــن اســت حــدود بیست ســال بعــد جــواب بدهــد. )نجفــی ابرندآب

ب - پیش گیری از جرم در کودجزا

پیش گیــری از جــرم از آن دســته آموزه هــای جرم شناســی اســت کــه بــر قوانیــن جزایــی کشــورها 

تأثیــر گذاشــته و بــه دلیــل اهمیــت آن، در قوانیــن گنجانیــده شــده اســت؛ خصوصــاً پیش گیــری 

در تعریــف موســع آن. بــه ایــن معنــا کــه بــه وســیلۀ قوانیــن جزایــی از جــرم پیش گیــری شــود و 

طبــق هــان  مقولــه کــه قضــات در فیصلــۀ خویــش مرقــوم می دارنــد: »تــو احمــد ولــد محمــود را 

بــه ایــن جــزا محکــوم می کنیــم تــا پنــدی بــرای تــو و عــربت بــرای دیگــران باشــد.« 

ایــن تئوری هــای  از  اندیشــه ها بی تأثیــر منانــده و  ایــن  از  نیــز  افغانســتان        کودجــزای 

جرم شناســی الهــام پذیرفتــه و پیش گیــری از جــرم را بــه عنــوان یکــی از اهــداف خویــش دانســته 

اســت. ایــن ســند تقنینــی در بنــد 5 مــادۀ 3، از جملــه اهــداف تدویــن ایــن قانــون را »جلوگیــری 

ــد.  ــان می کن ــرم« بی ــکاب ج از ارت

2- اصالح مجرمان

الف- اصالح مجرمان در جرم شناسی

ــای  ــا و روش ه ــان، راهربده ــزا و جرم شناس ــوق ج ــوفان حق ــای فیلس ــه آراء و دیدگاه ه ــر ب نظ

ــرد: ــیم ک ــر تقس ــی زی ــتۀ کل ــار دس ــه چه ــوان ب ــان را می ت ــالح مجرم اص

ــان  ــا بی ــرای مجازات ه ــه ب ــی ک ــه اهداف ــق مجــازات کــردن: از جمل ــان از طری 1. اصــالح مجرم

ــه  ــد کــه مجازات هــا ب ــه برخــی معتقدن می شــود، هــدف اصــالح و تربیــت مجرمــان اســت. البت

هیچ وجــه منی توانــد باعــث اصــالح مجرمــان شــود و اهــداف عمــدۀ مجازات هــا ســزادهندگی، 
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تشــفی خاطــر زیان دیــده از جــرم، بازدارندگــی از جــرم و تأمیــن نظــم و امنیــت اجتاعــی اســت. 

در نقطــۀ مقابــل، برخــی دیگــر بــه شــدت بــه ایــن بــاور انــد کــه مجازات هــا می توانــد مجرمــان 

ــه می تواننــد چنیــن  را اصــالح کنــد. تئوری هــای گوناگونــی در مــورد ایــن کــه مجــازات چگون

ــق  ــازات از طری ــه مج ــد ک ــر معتقدن ــی دیگ ــت. برخ ــده اس ــه ش ــازد، ارائ ــق س ــی را محق هدف

ــد افــراد را اصــالح کنــد و اگــر در مرحلــه اجــرا نیــز  کارکــرد تعلیمــی و تهدیــدی خــود می توان

ــته  ــری داش ــن تأثی ــد چنی ــا می توان ــع مجازات ه ــم وض ــم از ک ــد، ک ــته باش ــری نداش ــن تأثی چنی

باشــد و تحقیقاتــی را نیــز بــه عنــوان مؤیــد دیــدگاه خــود ذکــر می کننــد. در هــر حــال، همچنــان 

ــد: اصــالح اگــر یــک هــدف اصلــی و عمــده مجــازات نباشــد، یــک  کــه کالرکســون می گوی

هــدف جنبــی و فرعــی مجــازات اســت و نادیــده یــا کــم اهمیــت گرفــنت ایــن مطلــب می توانــد 

ــه بکشــاند.  ــا انتقام جویان ــه ســمت ابعــاد تنبیهــی و حت مجریــان عدالــت جزایــی را ب

ــد کــه هــدف از مجازات هــای اســالمی  ــز، بیشــرت نویســندگان معتقدن       از دیــدگاه اســالمی نی

ــرای کیفرهــای اســالمی،  ــر ب ــۀ ویژگــی تهذیــب و تطهی ــا ارائ ــان اســت. برخــی ب اصــالح مجرم

آن هــا را باعــث تطهیــر روح و روان و تزکیــۀ نفــس مجرمــان می داننــد. برخــی دیگــر، کیفرهــای 

اســالمی را منــودی از رحمــت خداونــد می داننــد کــه مایــۀ اصــالح فــرد و جامعــه اســت. برخــی 

ــالح  ــری، اص ــای تعزی ــژه مجازات ه ــه وی ــالمی ب ــای اس ــدف از مجازات ه ــه ه ــد ک ــز معتقدن نی

ــا را  ــد آن ه ــازند، نبای ــرآورده نس ــی را ب ــن هدف ــا چنی ــی مجازات ه ــر در جای ــت و اگ ــرم اس مج

اجــرا کــرد.  

ــت  ــظ امنی ــه حف ــا ک ــس: از آن ج ــازات حب ــن مج ــری ضم ــق تدابی ــان از طری ــالح مجرم 2. اص

ــد راه را  ــه ایــن کــه عــدم مجــازات مجرمــان می توان اجتاعــی وظیفــۀ دولت هــا اســت و نظــر ب

بــه ســوی انتقــام خصوصــی و آشــفتگی هرچــه بیشــرت نظــم اجتاعــی بگشــاید، نیــز بــا توجــه بــه 

ایــن کــه ارتــکاب جــرم، معلــول عواملــی همچــون بــی کاری، بی ســوادی، فقــر فرهنگــی، عــدم 

ــس  ــازات حب ــن مج ــری ضم ــاذ تدابی ــت، رضورت اتخ ــس و... اس ــارت الزم درک نف ــوان مه ت

ــدان گرچــه فی نفســه  ــروری را آشــکار ســاخته اســت. بدین ســان، زن ــوان برنامه هــای بازپ ــا عن ب

ــکاری  ــه از رش بزه ــن جامع ــه و تأمی ــت از جامع ــت حای ــرت جه ــدارد و بیش ــی ن ــرد تربیت کارک

می باشــد؛ امــا بایــد بــا انجــام برنامه هایــی، زندانیــان را اصــالح کــرد. ایــن امــر منــوط بــه فراهــم 

بــودن رشایــط و زمینه هــای الزم اعــم از عوامــل انســانی)کادر متخصــص( و ابزارهــا و امکانــات 

ــی  ــد. وانگه ــل می کن ــا تحمی ــر دولت ه ــز ب ــی را نی ــای باالی ــه هزینه ه ــه البت ــت ک ــروری اس بازپ

ــت. ــا اس ــم زندان ه ــا حج ــب ب ــت متناس رشط رضوری آن، جمعی

ــدان: رضورت  ــر از زن ــی غی ــی- تربیت ــای اصالح ــتفاده از مجازات ه ــا اس ــان ب ــالح مجرم 3. اص
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ــان  ــی مجرم ــه برخ ــبت ب ــدان نس ــودن راه کار زن ــر نب ــز مؤث ــس و نی ــت محاب ــردن جمعی ــم ک ک

کــه از جایــگاه اجتاعــی باالتــر یــا خطرناکــی کمــرتی برخــوردار انــد، رضورت اتخــاذ برخــی 

مجازات هــا را کــه بیشــرت ماهیــت اصالحــی دارنــد، ایجــاب کــرده اســت. بــه عنــوان مثــال، تعلیــق 

ــرد.  ــر ک ــای آن ذک ــوان از منونه ه ــس را می ت ــای حب ــب و بدیل ه تعقی

4. اصــالح مجرمــان از طریــق روش هــای غیــر جزایــی: بایــد از روش هــای غیــر جزایــی اصــالح 

مجرمــان یــاد کنیــم کــه می تواننــد توســط نهادهــای غیــر قضایــی و در قالــب اقدامــات درمانــی، 

اعــم از دوادرمانــی، جراحــی، روان درمانــی، مشــاوره، درمان گــری اجتاعــی و غیــره ارائــه شــوند. 

طبیعتــاً این گونــه اقدامــات منی تواننــد باالجبــار بــه مجــرم تحمیــل شــوند؛ زیــرا اساســاً اثربخشــی 

ــز  ــر نی ــی دیگ ــت و برخ ــان اس ــۀ مجرم ــارکت آزادان ــور و مش ــه حض ــوط ب ــا من ــی از آن ه برخ

ماننــد جراحی درمانــی بایــد طبــق رضورت بــا رضایــت مجرمــان باشــد. اســتفاده از ایــن روش هــا، 

ممکــن اســت بــا حکــم محکمــه باشــد کــه در این صــورت مصداقــی از تدابیــر تأمینــی، تربیتــی 

ــا  ــس، جمعیت ه ــوران پولی ــی مأم ــاد و رهنای ــا ارش ــت ب ــن اس ــود و ممک ــد ب ــی خواه و درمان

ــن  ــه در ای ــد ک ــی باش ــای دولت ــت وزارت  ه ــی و فعالی ــددکار اجتاع ــه و م ــای خیری و انجمن ه

ــه روش هــای یادشــده می بخشــد. آنچــه امــروزه  ــی و اجتاعــی ب صــورت، اساســاً ماهیــت مدن

توســط نهادهــای جامعــۀ مدنــی چــون انجمــن معتــادان گمنــام و انجمــن رشابی هــای گمنــام در 

ــتان،  ــا افغانس ــور م ــادی، 1388: 38(  در کش ــود.)حاجی ده آب ــام می ش ــورها انج ــیاری از کش بس

ــادان از  ــات معت ــرای نج ــل ب ــادر« در کاب ــپ م ــس »کم ــدری مؤس ــم لیالحی ــای خان فعالیت ه

ــت.  ــا دانس ــه فعالیت ه ــی از این گون ــوان مثال ــاد را می ت ــگ اعتی چن

ب- اصالح مجرمان در کودجزا

ــرب  ــی بی خ ــث جرم شناس ــان در مباح ــالح مجرم ــت اص ــا از اهمی ــتان، گوی ــذار افغانس قانون گ

نبــوده و می دانســته اســت کــه تدویــن قوانیــن جزایــی بــا روحیــۀ رسکوب گــری و ســزادهی، نــه 

تنهــا منی توانــد مشــکلی بــه نــام جــرم را در جامعــه درمــان کنــد؛ بلکــه ممکــن اســت بــه آمــار 

جــرم بیافزایــد. بــه همیــن دلیــل یکــی از اهــداف تدویــن کودجــزا را در بنــد 6 مــادۀ 3، »اصــالح 

و تربیــت مجــدد مرتکــب جــرم« دانســته اســت.  

3- تدابیر تأمینی

الــف- تدابیــر تأمینــی در جرم شناســی: بــر خــالف مکاتــب کالســیک کــه بــر ارادۀ آزاد مجرمــان 

در ارتــکاب جــرم تأکیــد می کردنــد؛ مکتــب تحققی)اثباتــی( جرم شناســی، ایــن اندیشــه را 

مطــرح کــرد کــه انســان در ارتــکاب جــرم آزاد نیســت و ارادۀ او در رشایطــی تحــت تأثیــر عوامــل 

ــد.  ــه ارتــکاب جــرم می زن ــی قــرار می گیــرد و دســت ب ــی و بیرون درون
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ــرم  ــر ج ــود و ب ــور« ب ــرت »جرم مح ــیک« بیش ــب کالس ــی »مکت ــی، یعن ــب جرم شناس ــن مکت اولی

تأکیــد می کــرد و بــه ایــن بــاور بــود کــه مجــرم، جــرم انجــام داده و بایــد مجــازات شــود و ســزای 

عمــل خویــش را ببینــد؛ طــوری کــه شــاعر می گویــد: 

چو بد کردی مباش ایمن ز آفات

که واجب شد طبیعت را مکافات

)نظامی، خمسه: بخش119(       

امــا نظریه پــردازان مکتــب تحققــی، بیشــرت بــر مجــرم تأکیــد می کردنــد و »مجرم محــور« بودنــد. 

ایــن گــروه بــه ایــن اعتقــاد بودنــد کــه اگــر می خواهیــم جــرم را عــالج کنیــم، بایــد بــه مرتکــب 

آن یعنــی مجــرم فکــر کنیــم و او را درمــان کنیــم. ایــن مجــرم اســت کــه جــرم را انجــام می دهــد 

و ایــن موجــود انســانی، همیشــه دارای ارادۀ آزاد نیســت و در برخــی موقعیت هــا و وضعیت هــا، 

تحــت تأثیــر عواملــی کــه خــارج از اختیــار وی می باشــد، مرتکــب جــرم می شــود.

ــرم  ــه ج ــرد ک ــرح ک ــوزه را مط ــن آم ــار، ای ــرای اولین ب ــی، ب ــب تحقق ــر، مکت ــخن دیگ ــه س       ب

محصــول یــک عمــل انســانی و مرتکــب آن یــک انســان اســت، پــس بــرای حــل معضــل جــرم، 

بایــد انســان را شــناخت و عوامــل تأثیرگــذار بــر او را مطالعــه و مالحظــه کــرد. بدیــن ترتیــب، زیــر 

ــی  ــه عبارت ــد. ب ــداز گردی ــزا، طنین ان ــوق ج ــو در حق ــی ن ــانه، فصل ــه های جرم شناس ــر اندیش تأثی

دیگــر، ســال ها بــود کــه بــه انســان گفتــه می شــد تــا حقــوق جــزا را مطالعــه کنــد؛ امــا زمانــی فــرا 

رســید کــه بــه حقــوق جــزا گفتــه شــد، انســان را مطالعــه کنــد کــه ایــن موجــود حیوانــی زیــر تأثیــر 

عوامــل درونــی و بیرونــی چــه کارهــای خطرناکــی کــه انجــام منی دهــد.

       نظریه پــردازان مکتــب تحققــی، ســه ایتالیایــی بودنــد بــه نام هــای »ســزار ملــربوزی طبیــب، 

انریکــو فــری حقــوق دان و جامعه شــناس و رافایــل گاروفالــوی قاضــی«؛ اولــی، در ســال 1876 

کتــاب »انســان بزهــکار« را بــه نــگارش درآورد و بــه پــدر علــم »انسان شناســی جنایــی« معــروف 

گشــت. دومــی، در ســال 1892 کتــاب »جامعه شناســی جنایــی« را تألیــف کــرد و بــرای اولین بــار 

بــه حقوق دانــان جزایــی ایــن رشــته را معرفــی کــرد. ســومی، در ســال 1885 کتــاب »جرم شناســی« 

را نوشــت و از ایــرو، ایــن افتخــار را بــه نــام خــود رقــم زد کــه بــرای اولین بــار ایــن رشــته را بــه 

قضــات و څارنــواالن جهــان معرفــی کــرد. 

      مکتــب تحققــی، از آن جــا کــه ارادۀ آزاد انســان را در ارتــکاب جــرم زیــر ســؤال بــرد، 

معتقــد بــود کــه منی تــوان مجرمــان را مجــازات کــرد؛ زیــرا جــزادادن انســان در کاری کــه در آن 

ــد. ــی می باش ــر منطق ــوده و غی ــدارد، بیه ــاری ن اختی

ــر دو موضــوع  ــا جرایــم، ب ــرای مقابلــه ب ــه جــای مجــازات، اندیشــوران ایــن مکتــب، ب       امــا ب
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ــن  ــود. ای ــه من ــرم مقابل ــش ج ــل پیدای ــا عوام ــد ب ــه بای ــن ک ــی ای ــد: یک ــد می کردن ــر تأکی دیگ

ــه  ــرم در جامع ــم ج ــر می خواهی ــی دارد. اگ ــی و اجتاع ــی، روان ــه های بیولوژیک ــل ریش عوام

کاهــش یابــد، بایــد عوامــل ایجــاد جــرم را از بیــن بربیــم. بــه همیــن دلیــل آنــان تأکیــد 

می ورزیدنــد کــه مجــرم »حالــت خطرنــاک« دارد و زیــر تأثیــر همیــن حالــت خطرنــاک مرتکــب 

جــرم می شــود؛ پــس بایــد حالــت خطرنــاک مجــرم را اصــالح و درمــان کنیــم و بــه تعبیــر عالمــۀ 

ــد.«  ــون بای ــالح بط ــی، اص ــن خواه ــالح وط ــی »اص ــهید سیداســاعیل بلخ ش

       دیگــر آن کــه درســت اســت، مجــرم در ارتــکاب جــرم دارای ارادۀ آزاد نیســت؛ امــا وی بــا 

اعــال مــر و خطرنــاک خویــش، بــه اجتــاع رضبــه وارد کــرده و آســیب می رســاند. بایــد در 

برابــر وی از اجتــاع دفــاع کــرده و تدابیــر دفــاع اجتاعــی را در مقابــل وی اتخــاذ کنیــم. تدابیــر 

دفــاع اجتاعــی مکتــب تحققــی، بعدهــا »تدابیــر تأمینــی« نــام گرفــت و بــه عــامل حقــوق عرضــه 

شــد و بــه تدریــج وارد قوانیــن جزایــی کشــورها گردیــد.

ــۀ  ــه پنج طبق ــان را ب ــت و آن ــان پرداخ ــدی مجرم ــه طبقه بن ــتا ب ــن راس ــی، در همی ــب تحقق مکت

ذیــل تقســیم کــرد:

مجرمــان بالفطره)مــادرزاد(، مجرمــان دیوانــه، مجرمــان بــه عــادت، مجرمــان هیجانــی و مجرمــان 

ــرتی  ــر کم ــر، خط ــتۀ اخی ــند و دو دس ــاک می باش ــان، خطرن ــن مجرم ــتۀ اول ای ــی. سه دس اتفاق

ــی را  ــی خاص ــر تأمین ــته ها، تدابی ــن دس ــدام از ای ــر ک ــرای ه ــا ب ــه دارد. تحققی ه ــرای جامع ب

ــز  ــداری در مراک ــفاخانه ها، نگه ــرتی در ش ــد از: بس ــارت بودن ــر عب ــن تدابی ــد. ای ــنهاد کردن پیش

صحــت روانــی، تبعیــد در مناطــق دوردســت و حبــس در محــل مناســب بــرای مدتــی نامعیــن، بــه 

منظــور بهبــود کامــل مجــرم و دوری از ارتــکاب جــرم بــرای همیشــه. )پــرادل، 1388: ص107(    

ب- تدابیــر تأمینــی در کودجــزا: مکتــب تحققــی هرچنــد نتوانســت مجــازات را به عنوان پاســخی 

ــت  ــا، توانس ــار جزاه ــا در کن ــد؛ ام ــذف کن ــورها ح ــی کش ــالح کوت« جزای ــرم، از »س ــرای ج ب

ــی  ــوان واکنش ــه عن ــر را ب ــن تدابی ــور ای ــب مذک ــد. مکت ــه کن ــا عرض ــه دنی ــی« را ب ــر تأمین »تدابی

ــان، دارای حالــت خطرنــاک می باشــند،  ــه تعبیــر آن مناســب بــه عمل کــرد برخــی مجرمــان کــه ب

ــه تدریــج اندیشــۀ مکتــب تحققــی، وارد قوانیــن جزایــی کشــورها گردیــد.  معرفــی کــرد. ب

ــی  ــب تحقق ــه های مکت ــد. اندیش ــا دور منان ــن تأثیره ــز از ای ــتان نی ــی افغانس ــن جزای       قوانی

ــار در  ــن ب ــه رســمیت شــناخته شــد و ای ــی« ب ــر امنیت ــوان »تدابی ــر عن ــون جــزای 1355 زی در قان

کودجــزا بــه صــورت کامل تــر و مفصل تــر، تحــت عنــوان »تدابیــر تأمینــی« شناســایی گردیــد و 

در کنــار جزاهــا، بــه عنــوان پاســخ مناســب بــه جــرم برخــی از مجرمــان کــه دیگــر مجــازات، در 

ــی شــده اســت. ــان کارگــر نیســت، پیش بین ــا آن ــه ب مقابل
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از ایــرو، فصــل پنجــم، بــاب چهــارم از کتــاب اول کودجــزا، بــه تدابیــر تأمینــی اختصــاص داده 

ــر  ــن تعریــف کــرده اســت: »تدابی ــی را چنی ــر تأمین ــون، تدابی ــن قان ــادۀ 184 همی شــده اســت. م

تأمینــی عبــارت از اقداماتــی اســت کــه از طــرف محکمــۀ ذیصــالح، جهــت تربیــت یــا اصــالح 

متهــم یــا محکــوم، انطبــاق مجــدد وی بــه حیــات اجتاعــی یــا جلوگیــری از وقــوع و تکــرار جرم 

بــا نظرداشــت حالــت خطرنــاک بــودن متهــم یــا محکــوم، اتخــاذ و در فیصلــه ذکــر می گــردد.«

       مالحظــه می گــردد کــه قانون گــذار، تدابیــر تأمینــی را دقیقــاً بــا الهــام از آموزه هــای 

ــر کودجــزا وارد اســت آن اســت کــه  جرم شناســی، تعریــف کــرده اســت. منتهــا انتقــادی کــه ب

ایــن قانــون تدابیــر تأمینــی را در مــورد متهــم نیــز روا داشــته اســت. ایــن حکــم قانون گــذار دو 

ایــراد دارد: اول ایــن کــه تدابیــر تأمینــی رصف بــه حکــم محکمــه و در مــورد محکومــان بــه اجــرا 

گذاشــته می شــود، نــه متهــان. کــا ایــن کــه امــر مذکــور در تعریــف تدابیــر امنیتــی در قانــون 

جــزای 1355 بــه خوبــی رعایــت شــده بــود. )قانــون جــزا: مــادۀ 121( ایــراد دوم آن اســت کــه 

ــون اجــراآت جزایــی  ــر احتیاطــی« اتخــاذ می گــردد و جــای آن در قان در مــورد متهــان »تدابی

بــوده کــه قانــون شــکلی اســت و نــه کودجــزا کــه قانــون متنــی می باشــد. اتفاقــاً قانــون اجــراآت 

ــان کــرده اســت. )عالمــه، 1396:  ــر احتیاطــی را بی ــه طــور کامــل و مســتوفا، تدابی جزایــی هــم ب

ص150(  

تدابیر مذکور شامل تدابیر ذیل می باشد: 

یک- تدابیر سلب کنندۀ آزادی

ــی در  ــراض روان ــه ام ــاب ب ــه مص ــز محکوم علی ــردد: حج ــل می گ ــوارد ذی ــامل م ــر ش ــن تدابی ای

ــا مــواد مخــدر مرتکــب  ــه الکــول ی مراکــز صحــت روانــی و معالجــۀ اجبــاری شــخص معتــاد ب

ــادۀ 187 - 191( ــه حبــس. )کودجــزا: م ــت ب ــر محکومی ــت، عــالوه ب ــا جنای جنحــه ی

دو- تدابیر تحدیدکنندۀ آزادی

ایــن تدابیــر مــوارد زیــر را دربــر می گیــرد: منــع محکوم علیــه از گشــت وگذار در محــل معیــن و 

از بودوبــاش در محــالت معیــن. )هــان: مــادۀ 193- 194(

سه- تدابیر سلب کنندۀ حقوق

تدابیر سالب حقوق شامل موارد زیر می باشد: 

1- سقوط والیت، وصایت و قیمومیت.

2- محرومیت از اشتغال به پیشه و حرفۀ معین. )هان: مادۀ 197(

چهار- تدابیر مالی و اقتصادی

تدابیر فوق عبارت اند از:
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1- مصادرۀ اشیا

2- مسدود ساخنت محل

3- متوقف ساخنت فعالیت شخص حقیقی

4- متوقف ساخنت فعالیت شخص حکمی. )هان: 203(

4- انگیزه

ــت و  ــدف اس ــرض و ه ــت، غ ــای غای ــه معن ــت ب ــزه در لغ ــی: انگی ــزه در جرم شناس ــف- انگی ال

ــا مقصــود نهایــی مــورد نظــر  ــارت اســت از »هــدف ی در اصطــالح حقوقــی و جرم شناســی، عب

فاعــل جــرم.«

       آقــای کاســن در کتــاب خــود تحــت عنــوان »بزهــکاری چــرا؟« انگیــزه را »هــدف، مقصــد 

ــه، بایــد  یــا منظــور فاعــل، از ارتــکاب جــرم« دانســته و می گویــد: بــرای شــناخت رفتــار مجرمان

ــور  ــه منظ ــود ک ــوم ش ــا معل ــرد ت ــرار گی ــق ق ــه و تحقی ــورد مطالع ــب م ــود مرتک ــدف و مقص ه

ــا  ــوده ی ــام ب ــا مقصــود وی انتق ــوده اســت؟ آی ــزی ب ــه چــه چی ــکاب جــرم، رســیدن ب وی از ارت

ــر؟  ــای دیگ ــا چیزه ــی ی ــی قربان ــوال و دارای ــه ام ــی ب دست رس

      انگیــزه بــا ســوءنیت و قصــد از یــک طــرف و عامــل از طــرف دیگــر، متفــاوت اســت. فــرق 

ــز  ــک چی ــدی ی ــم عم ــی جرای ــد( در متام ــوءنیت )قص ــه س ــت ک ــن اس ــوءنیت ای ــا س ــزه ب انگی

اســت و آن عبــارت اســت از انجــام ارادی و آگاهانــۀ عملــی بــا قصــد تحصیــل نتیجــۀ مجرمانــه؛ 

ــا یک دیگــر متفــاوت اســت. از  ــا جرایــم متعــدد، کامــالً ب ــزه افــراد در جــرم واحــد ی ــی انگی ول

طــرف دیگــر، انگیــزه در حقیقــت قــوۀ محرکــۀ قصــد و اراده بــوده و مقــدم بــر آن اســت. انگیــزه 

بــا عامــل هــم فــرق دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه انگیــزه همــواره یــک امــر درونــی اســت؛ ولــی عامــل 

ــی باشــد.  ــی و بیرون ــد درون می توان

      انگیــزه در رشــته های تجربــی علــوم جنایــی بــه ویــژه جرم شناســی کــه بــه دنبــال یافــنت علــل و 

عوامــل جــرم اســت، فوق العــاده اهمیــت دارد. البتــه جرم شناســان کالســیک و ســنتی بــا عنایــت 

بــه ایــن کــه پدیــدۀ مجرمانــه را مثــل ســایر پدیده هــای طبیعــی یــک رخــداد طبیعــی بــا عوامــل 

ــروزه در  ــا ام ــتند؛ ام ــی نداش ــه چندان ــرم توج ــب ج ــزۀ مرتک ــه انگی ــد، ب ــی می کردن ــی تلق طبیع

کنــار عوامــل جــرم، بــه انگیــزۀ مرتکــب جــرم هــم توجــه دارنــد؛ چــون معتقدنــد پدیــدۀ مجرمانــه 

تــا حــدودی بــا پدیده هــای طبیعــی، بــه ایــن علــت کــه رفتــار ارادی، هــدف دار و تــوام بــا انگیــزه 

ــژاد، 1388: ص36(      اســت، متفــاوت می باشــد. )رحیمــی ن

ــی دارد  ــت واالی ــی اهمی ــه در جرم شناس ــزۀ مجرمان ــه انگی ــت ک ــوان گف ــوع، می ت        در مجم

ــرای  ــه ب ــادری را ک ــار م ــد رفت ــور کنی ــردد. تص ــزا گ ــدید ج ــا تش ــف ی ــث تخفی ــد باع و می توان
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ســیرکردن طفــل گرســنه اش، از نانوایــی نانــی را بــه رسقــت می بــرد و عمــل دزد مســلحی را کــه 

بــدون هیــچ نیــازی دســت بــه رسقــت مســلحانه می زنــد و بــا ایجــاد رعــب و وحشــت، بــه مــردم 

آزاری می پــردازد. هیــچ فــرد بــا انصافــی ایــن دو جــرم را برابــر منی دانــد و بــرای آن دو جــزای 

یکســان در نظــر منی گیــرد. بــه همیــن دلیــل بــوده کــه نقــش انگیــزه و توجــه بــه آن در ارتــکاب 

ــرار داده  ــر ق ــا را تحــت تأثی جــرم، از جرم شناســی وارد حقــوق جــزا شــده و قوانیــن جزایــی دنی

اســت. 

ــای  ــر آموخته ه ــر تأثی ــز زی ــتان نی ــزای افغانس ــه کودج ــوده ک ــوق ب ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج       ب

ــه  ــه توجــه کــرده و نقــش آن در ارتــکاب جــرم را شناســایی و ب ــزۀ مجرمان ــه انگی جرم شناســی ب

آن اذعــان کــرده اســت.   

ــی دارد:  ــعار م ــی اش ــزۀ جرم ــف انگی ــزا در تعری ــادۀ 4 کودج ــد 4 م ــزا: بن ــزه در کودج ب- انگی

»انگیــزۀ جرمــی عبــارت از محــرک درونــی جهــت انجــام عمــل جرمــی یــا امتنــاع از مکلفیــت 

قانونــی می باشــد.«

بندهــای 5 و 6 هــان مــاده بــه بیــان انگیــزۀ رشیفانــه و انگیــزۀ دنــی می پــردازد. بنــد 5 می گویــد: 

»انگیــزۀ رشیفانــه، ســبب و حالــت بردوســتانه و نیــروی جهت دهنــده اســت کــه ارادۀ شــخص 

را بــرای رســیدن بــه هــدف مشــخص انســانی بــا حســن نیــت بــه ارتــکاب جــرم ســوق داده و بــه 

فعــل درآورده باشــد.«

بنــد 6 مــی افزایــد: »انگیــزۀ دنــی، ســبب و حالتــی اســت کــه بــه صــورت نیــروی جهت دهنــده، 

تبــارز کــرده و ارادۀ شــخص را بــرای رســیدن بــه هــدف پســت، بــه ارتــکاب جــرم ســوق داده و 

بــه فعــل درآورده باشــد.«

ــزۀ  ــزا، انگی ــی، کودج ــای جرم شناس ــی از آموزه ه ــروی و تأس ــتای پی ــه در راس ــت آن ک       نهای

ــزۀ منحــط را از احــوال  ــادۀ 213( و انگی ــد 1 فقــرۀ )2( م ــه را از احــوال مخففــۀ جــزا )بن رشیفان

ــت.    ــته اس ــادۀ 218( دانس ــد 1 م ــا )بن ــددۀ مجازات ه مش

ه- تعلیق تنفیذ 

ــد کــه در  ــه کــرده ان ــخ، تجرب ــول تاری ــی: اندیشــمندان در ط ــذ در جرم شناس ــق تنفی ــف- تعلی ال

برخــی مــوارد، معلق گذاشــنت اجــرای مجــازات از اجــرای فــوری آن، ســودمندتر اســت. دالیــل 

ــارت اســت از: ــری عب ــن نتیجه گی عمــدۀ ای

ــکین  ــر تس ــه از نظ ــت ک ــاک نیس ــان خطرن ــی آن چن ــرم ارتکاب ــوارد، ج ــیاری از م ــک- در بس ی

افــکار عمومــی، اجــرای مجــازات فــوری، رضورت قطعــی داشــته و منافــع اجتاعــی بــا تعلیــق 

ــود. ــن می ش ــرت تأمی ــازات بیش مج



13

زا
ج

ود
 ک

در
ی 

اس
شن

رم 
ج

ی 
ها

زه 
مو

آ

ــه  ــود ک ــوم می ش ــرم، معل ــب ج ــاالت مرتک ــات و ح ــه روحی ــه ب ــا توج ــوارد ب ــی م دو- در برخ

تهدیــد بــه اجــرای مجــازات بیــش از خــود مجــازات، در رفتــار آینــدۀ مرتکــب مؤثــر می باشــد.

ســه- امــکان دارد کــه چنانچــه مرتکــب بــه محیــط جــرم زای زنــدان فرســتاده شــود، نــه تنهــا تنبیــه 

نشــود؛ بلکــه رفتارهــای مجرمانــۀ دیگــر را فراگرفتــه و ارزش هــای مجرمانــه را درون افکنــی کنــد. 

چهــار- تعلیــق جــزا بــه نفــع مرتکــب جــرم اســت، هرچنــد بــا حکــم محکومیــت، مجــرم را متوجــه 

خطــری کــه در جامعــه ایجــاد کــرده، می کنــد و او را بــه مجــازات محکــوم می منایــد؛ ولــی بــه 

ــه  ــد ک ــال بدان ــن ح ــد و در عی ــربان آن بکوش ــم و ج ــا در ترمی ــود ت ــت داده می ش ــرم فرص مج

ــد،  ــه اش کن ــازات، تنبی ــرای مج ــا اج ــه ب ــش از آن ک ــت و پی ــام از او نیس ــدد انتق ــه در ص جامع

اصــالح او مــورد نظــر اســت. بــا ایــن فــرض کــه مرتکــب جــرم بــه واســطۀ انجــام جــرم، دچــار 

از هم پاشــیدگی شــغلی و اغتشــاش در زندگــی نخواهــد شــد و در اصــالح خــود و بازگشــت بــه 

جامعــه خواهــد کوشــید.

ــان،  ــروه از محکوم ــن گ ــروی کار ای ــازات از نی ــرای مج ــق اج ــورت تعلی ــه در ص ــج- جامع پن

بی نصیــب نخواهــد شــد.

ششم- از تراکم محکومان در زندان ها جلوگیری می شود. )محمد نسل، 1383: ص243( 

ب- تعلیــق تنفیــذ در کودجــزا:  کودجــزا در مــواد 221 تــا 236 بــه ســه صــورت ذیــل تعلیــق تنفیــذ 

را شناســایی و پیش بینــی کــرده اســت:

بند اول- تعلیق مجازات

بند دوم- تعلیق تدابیر تأمینی

بند سوم- تعلیق مروط تنفیذ

ــم،  ــذ حک ــق تنفی ــد: »تعلی ــان می کن ــن بی ــذ را چنی ــق تنفی ــوم تعلی ــادۀ 221، مفه ــزا در م کودج

حالتــی اســت کــه محکمــه، تطبیــق حکــم را بــاالی متهــم در جرایمــی کــه جــزای آن حبــس تــا 

پنــج ســال باشــد، بــا در نظرداشــت موجودیــت یکــی از اســباب تعلیــق تنفیــذ حکــم منــدرج ایــن 

فصــل، تــا مــدت پنــج ســال تعلیــق می کنــد.«

بند اول- تعلیق مجازات

ــد در یکــی از حــاالت ذیــل  فقــرۀ 1 مــادۀ 223 ســند مذکــور اشــعار مــی دارد: محکمــه می توان

تنفیــذ حکــم را تعلیــق کنــد: 

ــم  ــا در فه ــا خط ــه ی ــرای وظیف ــال در اج ــا اه ــت ی ــهل انگاری و غفل ــی از س ــرم ناش ــک- ج ی

ــون باشــد. قان

دو- متهم جرایم ترافیکی، مصدوم را کمک و یاری کرده و فرار نکرده باشد.
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سه- مرتکب، قبالً محکوم به جزا نشده باشد.

چهــار- محکمــه دریابــد کــه متهــم ســابقۀ جرمــی نداشــته و خــود بــه مراجــع مربــوط اطــالع یــا 

ــون در آینــده باشــد.  ــار او منایان گــر اطاعــت وی از قان خــود را تســلیم کــرده و رفت

ــه رضایــت خــود خســارۀ وارده را جــربان کــرده  ــا متهــم ب ــراء کــرده ی پنــج- مدعــی حق العبــد اب

باشــد. 

شــش- در صورتــی کــه جــرم توســط متعلــم یــا محصــل یــا زن حاملــه یــا شــخص بیــن 18 تــا 20 

ســال ارتــکاب یافتــه باشــد؛ مــروط بــر ایــن کــه مجــرم متکــرر نباشــد. 

هفت- سایر احوال نظر به اوضاع و احوال جرم و مرتکب به تشخیص محکمه.

1( هــرگاه از اثــر ارتــکاب جــرم منــدرج فقــرۀ 1 ایــن مــاده رضری بــه مجنی علیــه وارد گردیــده 

باشــد، تعلیــق تنفیــذ حکــم مــروط بــه جــربان خســاره یــا رضایــت وی می باشــد.

2( محکمــه مکلــف اســت حیــن اصــدار حکــم تعلیــق تنفیــذ، اخــالق، حالــت مدنی، شــخصیت، 

امــکان اصــالح و تربیــت محکوم علیــه را در نظــر گیــرد.

ــواد  ــم، م ــل تروریس ــتی، متوی ــی، تروریس ــی و خارج ــت داخل ــه امنی ــم علی ــازات جرای 3( مج

ــی و  ــری، جنگ ــی، ضدب ــی، نسل کش ــاداداری و مال ــاف، فس ــی، اختط ــاوز جنس ــدر، تج مخ

ــد.  ــده منی توان ــق ش ــت، تعلی ــه دول ــاوز علی تج

 بند دوم- تعلیق تدابیر تأمینی

مــادۀ 229 کودجــزا در دو فقــره، بــه امــکان تعلیــق تدابیــر تأمینــی هــم اشــاره کــرده اســت. فقــرۀ 

اول در ایــن بــاره می گویــد: »محکمــه می توانــد بعــد از صــدور حکــم در مــورد تدابیــر تأمینــی، 

بــر اســاس مطالبــۀ محکوم علیــه، وکیــل مدافــع وی یــا ســایر اشــخاص ذیربــط بــه تعلیــق، تعدیــل 

ــالل  ــادره و انح ــد. مص ــادر کن ــم ص ــون، حک ــن قان ــدۀ ای ــی پیش بینی ش ــر تأمین ــو تدابی ــا لغ ی

شــخص حکمــی از ایــن حکــم مســتثنی می باشــد.«

فقــرۀ دوم می افزایــد: »هــرگاه مطالبــۀ مبنــی بــر تعلیــق، تعدیــل یــا لغــو تدابیــر تأمینــی از طــرف 

محکمــه پذیرفتــه نشــود، تجدیــد مطالبــه قبــل از مــرور یــک ســال صــورت گرفتــه منی توانــد.«    

بند سوم- تعلیق مروط تنفیذ

    مادۀ 236 در این باره می گوید: 

ــال  ــک س ــرت از ی ــس بیش ــای حب ــدت محکوم به ــرگاه م ــل، ه ــن فص ــدرج ای ــاالت من 1( در ح

ــا چنــد مــورد از مــوارد ذیــل در مــدت  ــه انجــام یــک ی ــد مرتکــب را ب باشــد، محکمــه می توان

ــذ حکــم، مکلــف ســازد:  ــق تنفی تعلی

بدون اجازۀ پولیس، خارج از شهر محل سکونت سفر نکند.	 
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در هر هفته یا هر ماه به دفرت پولیس حارضی دهد.	 

از حمل سالح ناریه و جارحه خودداری کند.	 

از رانندگی در مدتی که محکمه تعیین می کند، خودداری کند.	 

به مسؤولیت های فامیلی، اجتاعی و اخالقی پایبند باشد. 	 

به اعالی که موجب اذیت مجنی علیه می گردد، مبادرت نورزد. 	 

سایر مواردی که محکمه رعایت آن را الزم می داند.	 

2( هــرگاه محکوم علیــه منــدرج فقــرۀ 1 ایــن مــاده از رشایــط معینــه تخلــف ورزد، تعلیــق تنفیــذ 

حکــم لغــو و مجــازات بــاالی وی تنفیــذ می گــردد. 
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نتیجه گیری

کودجــزای 1396 افغانســتان، در کنــار نوآوری هــای زیــادی کــه در عرصــۀ جرم انــگاری از 

ــن  ــای ای ــرده و از یافته ه ــایی ک ــز شناس ــی را نی ــای جرم شناس ــت، آموزه ه ــان داده اس ــود نش خ

علــم نیــز بهــره جســته اســت. بــه عنــوان منونــه، پیش گیــری از جــرم، اصــالح و تربیــت مجرمــان، 

ــزه در  ــش انگی ــان، نق ــی مجرم ــرای برخ ــازات ب ــل مج ــکار مکم ــوان راه ــه عن ــی ب ــر تأمین تدابی

ارتــکاب جــرم و تعلیــق تنفیــذ حکــم، جرقه هایــی از ایــن اندیشــه ها می باشــند کــه در مباحــث 

ذکرشــده در ایــن کــود، می تــوان مشــاهده کــرد. امیــد کــه قضــات و څارنــواالن محــرتم، بتواننــد 

ــز، تطبیــق کننــد.   ــی ایــن آموزه هــا را در عمــل نی ــه خوب ب
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چکیده

تنــوع فرهنگــی بــه منزلــۀ شــالودۀ اصلــی ایجــاد فرهنــگ شــهروندی جهانــی اســت کــه 

ــا و  ــالف نظره ــال اخت ــود احت ــا وج ــا ب ــراد و ملت ه ــن اف ــل بی ــرتام متقاب ــه اح ــت، ب در نهای

مغایرت هــا، می انجامــد. بــر مبنــای قانــون آفرینــش، زمــان و مــكان، مهم تریــن عواملــی هســتند 

ــبب  ــی، س ــوع فرهنگ ــد. تن ــا می كنن ــی ایف ــوع فرهنگ ــن تن ــش را در تكوی ــن نق ــه كلیدی تری ك

ــگ  ــۀ فرهن ــرار و ارائ ــود و تک ــان را از جم ــت از آن، جه ــده و حای ــا گردی ــروز خالقیت ه ب

ــد.  ــی می گردن ــای  فرهنگ ــا و زیبایی ه ــوع فراورده ه ــث تن ــات داده و باع ــی نج ــلط جهان مس

      بــا درك همیــن حقیقــت بــود كــه ســازمان علمــی- فرهنگــی ملــل متحد)یونســكو( در بیســت و 

هشــتمین كنفرانــس عمومــی یونســكو در ســال 1995م و همچنــان در ســال 2001م  بــا تصویــب 

ــان  ــی و همچن ــراث فرهنگ ــظ می ــیون حف ــب کمیس ــا تصوی ــال 2003م ب ــی  و در س ــۀ جهان بیانی

ــه ســازمان همــکاری اســالمی در ســال 2004م ضمــن بــه رســمیت  ســازمان آیسســكو متعلــق ب

شــناخنت تنــوع فرهنگــی، حفاظــت و بــه كار انداخــنت آن را بــه عنــوان یــك حقیقــت مفیــد بــرای 

ــران  ــه بح ــی را ب ــوع فرهنگ ــه تن ــواری های ك ــن دش ــتند. عمده تری ــد داش ــری تأكی ــع ب جوام

ــا،  ــی از فرهنگ ه ــردد، ناآگاه ــا می گ ــن فرهنگ ه ــازع بی ــب تن ــی موج ــاخته و گاه ــه س مواج

مســألۀ جهانی ســازی، برنامه هــای حــذف و یك دســت ســاخنت فرهنگ هــا و... می باشــد.

واژگان کلیدی: فرهنگ، تنوع فرهنگی، سازمان یونسکو و سازمان آیسسکو.

تنوعرفهنگی؛اهمیت،ارثاه

            ودشواریاهیآن
محمداعظم طارق
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 مقدمه

ــه  ــت ک ــی اس ــی و بدیه ــری واقع ــا، ام ــر فرهنگ ه ــوع و تك ــی« تن ــان »چندفرهنگ ــود جه وج

هیــچ انســان خردمنــد و آگاهــی منــی توانــد آن را انــكار کنــد. هرگونــه تالشــی كــه بــرای زدودن 

ــود. جهــان بــری، در هــر زمــان  ــه شكســت خواهــد ب ــه محكــوم ب ــرد، المحال آن صــورت گی

ــی در  ــل، تســامح و همگرای ــه تعام ــان دیگــر ب ــی، بیشــرت از هــر زم ــط كنون مخصوصــاً در رشای

ــبات  ــدۀ مناس ــك تأمین كنن ــدون ش ــه ب ــی ك ــای فرهنگ ــژه در زمینه ه ــه وی ــف ب ــای مختل زمینه ه

حســنه در ســطح جهانــی و بین املللــی اســت، نیــاز مــربم و اساســی دارد. انســان های خردگــرا و 

فرهنگــی و آنانــی كــه روابــط حســنه، همگرایــی، صلــح و ثبــات را در ایــن دهكــده می خواهنــد، 

ــه از  ــی را ك ــا و نزاع های ــو تضاده ــوق داده و جل ــمت، س ــن س ــه ای ــان را ب ــه جه ــد ك ــف ان مكل

ــه وجــود می آیــد، بگیرنــد. تقابــل، حــذف یــا تهاجــم فرهنگــی ب

      بــه بیــان دیگــر، بــرای صاحبــان فرهنگ هــای دیگــر، الزم اســت كــه در برابــر تالش هــای كــه 

ــوان  ــا حــذف ســایر فرهنگ هــا تحــت عن ــرای ســلطۀ فرهنگــی ی ــب برخی هــا ب امــروزه از جان

جهانی ســازی و... صــورت می گیــرد و یقینــاً كــه ایــن تالش هــا مناســبات بین املللــی را بــه 

بحــران و تشــنج مواجــه می ســازد، متحــد و یك پارچــه گردیــده و هویــت و موجودیــت خــود را 

ــه عنــوان ملت هــای زنــده و فعــال نگهدارنــد. یكــی از راه هــای تحكیــم مناســبات بین املللــی  ب

و از میــان برداشــنت تشــنج و بحــران، اعــرتاف و احــرتام بــه تنــوع فرهنگــی و مقابلــه بــا تهاجــم 

فرهنگــی اســت. ایســتادگی در برابــر مهاجــان ســلطه جو و فرهنگ ســتیز، از طریــق پیوســنت بــه 

كنوانســیون »حفــظ و ترویــج تنــوع بیان هــای فرهنگــی« كار را تاحــدی آســان تر می ســازد. ایــن 

امــر نــه تنهــا یــك »حــق« بلكــه یــك الــزام و رضورت تاریخــی اســت كــه تغافــل و ســهل انگاری 

در ایــن زمینــه، ملت هــا را بــه گــودال نیســتی پرتــاب خواهــد كــرد.

ــوع  ــودی تن ــفۀ وج ــوم و فلس ــرح مفه ــن ط ــال، ضم ــن مق ــم در ای ــه می خواه ــن مقدم ــا ای       ب

فرهنگــی، اهمیــت تأثیــرات آن را در مناســبات بین املللــی، مخصوصــاً در زمینه هــای همگرایــی، 

گفتــان ســامل فرهنگــی، ترقــی و توســعه بــه بررســی بگیــرم. در ادامــه می خواهــم اســناد 

ــه تصویــب رســیده  ــارۀ تنــوع فرهنگــی ب ســازمان های علمــی- فرهنگــی بین املللــی را كــه در ب

اســت، نیــز مــورد بحــث قــرار دهــم و در نتیجــه بــه برخــی نكاتــی كــه بیان گــر اهمیــت و حفــظ 

ــت یابم. ــد، دس ــی می باش ــبات بین امللل ــش آن در مناس ــی و نق ــوع فرهنگ تن

1- مفهوم فرهنگ

ــكو  ــی یونس ــۀ جهان ــگفتار اعالمی ــدرج در پیش ــكل من ــه ش ــود ب ــع خ ــوم موس ــگ در مفه فرهن

ــه اســت: »فرهنــگ  ــرار گرفت ــوع فرهنگــی مــؤرخ ۲ نوامــرب ۲۰۰۱م مــورد توجــه ق در مــورد تن
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ــه  ــی ك ــی و احساس ــادی، عقالن ــوی و م ــاخص های معن ــم، ش ــه عالئ ــت از مجموع ــارت اس عب

معــرف یــك جامعــه یــا یــك گــروه اجتاعــی اســت و عــالوه بــر هــر و ادبیــات شــامل شــیوه های 

زیســت، اشــكال زندگــی جمعــی، نظام هــای ارزشــی، آداب و رســوم و باورهــا اســت.« فرهنــگ 

ــا هــر ماهیتــی از جملــه مذهــب و آداب و رســوم اســت  ــدۀ كلیــه عوامــل ب در این جــا دربرگیرن

كــه گروه هــای مختلــف فرهنگــی و انســانی را از همدیگــر متایــز می كنــد. فرهنــگ در واقــع 

امتزاجــی از تاریــخ، عقــل، آرمــان و ایدئولــوژی یــا اعتقــادات اســت.

       نکتــۀ قابــل تأمــل ایــن اســت کــه دیــدگاه ســنتی در بــارۀ فرهنــگ محــدود بــه قالــب هرهــا، 

ــر  ــوارد فوق الذك ــر م ــالوه ب ــف ع ــن تعری ــا ای ــت؛ ام ــی اس ــراث تاریخ ــی و می ــع فرهنگ صنای

ــرد. ــر می گی ــز درب ــی را نی ــاری و ورزش ــی، مع ــی، طراح ــون عكاس ــی چ موضوعات

2- مفهوم تنوع فرهنگی

تنــوع فرهنگــی)cultural variation( غالبــا ً بــه مفهــوم گوناگونــی فرهنــگ و در معیــار وســیع 

تفــاوت فرهنــگ جوامــع مختلــف انســانی در مناطــق مختلــف زمیــن اســت. )گولــد و کولــب، 

1384: ص271( بــه بیــان دیگــر تكرگرایــی فرهنگــی یعنــی توافق هــای پایــدار اجتاعــی بــرای 

ــاوت  ــای متف ــا هویت ه ــه، ب ــك جامع ــای ی ــات گروه ه ــدار و باثب ــن، پای ــداوم، ایم ــتی م همزیس

فرهنگــی اســت.

ــه ده هــزار اجتــاع متایــز انســانی در محــدودۀ مرزهــای حــدود        در جهانــی کــه نزدیــک ب

دوصــد کشــور زندگــی می کننــد، تنــوع فرهنگــی بدیــن معنــا اســت کــه متامــی افــراد و گروه هــا 

بتواننــد از حقــوق فرهنگــی خــود بــر مبنــای حقــوق بــر و آزادی هــای اساســی انســان بهره منــد 

شــوند، همــه فرهنگ هــا امــکان فعالیــت مســاوی همــگام بــا ســایرین را داشــته باشــند و هیچ  گونــه 

تبعیــض  و نابرابــری  تحــت هیــچ عنوانــی وجــود نداشــته باشــد.

      از ســوی دیگــر هــر چنــد جوامــع انســانی در مــورد بســیاری از ویژگی هــای فرهنگــی بــا هــم 

اشــرتاکاتی دارنــد؛ امــا در عیــن حــال متــام جوامــع، چــه در حــوزۀ داخلــی و چــه در مقایســه بــا 

ــوع و کــرت  ــن تن ــا درجه هــای مختلــف دارای رسشــت نامتجانــس هســتند کــه ای یکدیگــر، ب

بایــد همچــون تنــوع زیســتی، بــه عنــوان میــراث مشــرتک بــری و گنجینــۀ رسشــار تجربــه، خــرد 

و رفتــار متــام انســان ها، مــورد حفاظــت و حایــت قــرار گیــرد. 

       اصــل کرت گرایــی بــه معنــای دیگرپذیــری و احــرتام بــه کــرت فرهنگ هــا، هــم در داخــل 

ــز اهمیــت بســیار اســت.  ــن کشــورها حای ــن قومــی و هــم در مناســبات بی ــط بی کشــورها و رواب

همچنــان حــق برخــورداری از فرهنــگ خــاص خــود، حــق ابــراز ایــان و اجــرای مراســم دینــی 

ــان خــاص، حــق رشکــت در زندگــی فرهنگــی و… از جملــه  خــاص خــود، حــق اســتفاده از زب
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مــواردی انــد کــه در حــوزۀ داخلــی می  تــوان از آن هــا نــام بــرد. )آجیالنــی: ۱۳۸۹(

        تنــوع فرهنگــی بحثــی نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از کنار آن گذشــت. تفــاوت دیدگاه های 

ــزد،  ــر می خی ــی ب ــای فرهنگ ــرت تفاوت ه ــود از بس ــه خ ــی ک ــوع فرهنگ ــه تن ــبت ب ــف نس مختل

مســأله یی اســت کــه می بایــد بــه آن توجــه شــود: »تنــوع فرهنگــی در هــر متنــی معنــای خــاص 

ــق  ــی تعل ــروه فرهنگ ــن گ ــه ای ــی ب ــی کس ــا، یعن ــی در افریق ــوع فرهنگ ــالً تن ــود را دارد؛ مث خ

ــه در کشــورهای در حــال توســعه  ــن قضی ــی کــه ابعــاد ای ــه آن گــروه، در حال دارد و دیگــری ب

ــه  ــی ب ــوع فرهنگ ــد، تن ــه رو ان ــران روب ــیل مهاج ــا س ــه ب ــورها ک ــن کش ــت. در ای ــرتده تر اس گس

ــب  ــگ غال ــان در فرهن ــازی آن ــی و یکپارچه س ــای فرهنگ ــه اقلیت ه ــنت ب ــای احرتام گذاش معن

ــل: ۱۳۹۵( ــت.« )آدكیون اس

ــه  ــود ک ــالق می ش ــی اط ــای گوناگون ــه روش ه ــوالً ب ــی اص ــوع فرهنگ ــر، تن ــان دیگ ــه بی        ب

ــا و  ــق گروه ه ــا از طری ــن بیان ه ــد. ای ــکار می گیرن ــا ب ــان فرهنگ ه ــرای بی ــع ب ــا و جوام گروه ه

ــه فقــط در روش هــای گوناگــون بیــان،  ــد. تنــوع فرهنگــی ن ــان انتقــال می یاب جوامــع در بیــن آن

غنــا و انتقــال میــراث فرهنگــی بــر؛ بلکــه در شــیوه های متنــوع آفرینــش هــری، تولیــد، اشــاعه، 

ــد. ــی می یاب ــتفاده( تجل ــورد اس ــای م ــزار و فن آوری ه ــر از اب ــدی)رصف نظ ــع، بهره من توزی

3- عامل تنوع فرهنگی 

از آن جــا كــه انســان ها بــر مبنــای قانــون تكویــن و آفرینــش، دارای افــكار و اندیشــه های متفــاوت 

انــد،  هــر انســان از خــود فكــر جــدا، اندیشــۀ مســتقل و حــوزۀ عقالنــی متفــاوت بــا دیگــری دارد. 

ــی  ــا پدیده ی ــا ب ــد و م ــود می آی ــه وج ــی ب ــی فرهنگ ــدد و چندگانگ ــه تع ــت ك ــن جاس از همی

ــل  ــوان »عام ــه عن ــوان ب ــه از آن می ت ــل ك ــن عام ــویم. ای ــه می ش ــی مواج ــوع فرهنگ ــام تن ــه ن ب

ــۀ چندفرهنگــی  ــن نقــش را در زمین ــی اســت كــه کلیدی تری ــرد، دارای دو مؤلفه ی ــن« نام ب تكوی

ایفــا می کنــد، ایــن دو مؤلفــه عبــارت انــد از مــكان  و زمــان.

ــا  ــز فرهنگ ه ــبب متای ــدد، س ــای متع ــف و جغرافی ــای مختل ــت مکان ه ــكان: موجودی ــف- م ال

ــه یکدیگــر  ــۀ سیروســفر و گردش گــری و مهاجــرت، ب ــه بهان ــی ب ــالً انســان ها وقت می گــردد؛ مث

ــگ  ــد. فرهن ــان می دهن ــان را نش ــی خودش ــی و فرهنگ ــاوت هویت ــگاه تف ــوند، آن ــنا می ش آش

ــاوت  ــن تف ــدۀ همی ــک و... زایی ــزرگ - کوچ ــط ب ــهری، محی ــتایی- ش ــی، روس ــالی- جنوب ش

مکانــی می باشــد.

ب- زمــان: برهمــگان واضــح اســت کــه گــذر زمــان، آدمیــان و نســل های مختلــف را از یکدیگــر 

متایــز و متفــاوت کــرده و بــه فراورده هــای فرهنگــی مختلــف می انجامــد، گاه ایــن تفاوت هــا 

بــه حــدی جــدی می گــردد کــه بــه تعــارض نســلی و انقطــاع نســل ها نیــز منتــج می گــردد.
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تنــوع فرهنگــی و تعــدد فرهنگ هــا یــک واقعیــت اســت کــه در تدبیــر و مدیریــت آن دولت هــا 

می تواننــد یکــی از دو روی کــرد کامــالً متفــاوت را اتخــاذ کننــد:

الــف- جهانــی ســازی: اتخــاذ دکرتیــن و خط مشــی کــه بــه دنبــال یک دســت کــردن فرهنگ هــا 

و بیان هــای فرهنگــی در ســطح بــری باشــند. یکــی از تفاســیر جهانــی کــردن، نیــز همیــن اســت 

ــر دیگــران انــد. در  کــه قدرت هایــی در صــدد تحمیــل فرهنــگ واحــد )فرهنــگ خودشــان( ب

همیــن راســتا مخالفــت امریــکا بــا کنوانســیون تنــوع فرهنگــی، قابــل فهــم اســت. برخــی دولت هــا 

در داخــل مرزهــا نیــز بــا نسل کشــی و شــیوه های اســتبدادی در همیــن مســیر گام بــر می دارنــد.

ب- تأمیــن امنیــت فرهنگــی: دومیــن روی کــردی كــه فــراراه دولت هــا قــراردارد، تأمیــن امنیــت 

فرهنگــی اســت. ایــن كار را می تــوان از طریــق  پذیــرش تنــوع فرهنگــی و مدیریــت متناســب بــا 

ــص  ــژاد، 1381: ص ــام داد. )منصورن ــی، انج ــت آوردهای فرهنگ ــا و دس ــر نگاه ه ــاوت و تک تف

20ـ 16(

       از میــان ایــن دو روی كــرد، چنــان كــه بعــداً نیــز بــه آن پرداخته می شــود، روی كــرد دومی)البته 

ــت آوردهای  ــع دس ــه نف ــم ب ــت و ه ــری اس ــع ب ــع جوام ــه نف ــم ب ــی( ه ــكار اول ــه راه ــبت ب نس

فرهنگــی آنــان. از همیــن رو اســت كــه ســازمان های علمــی- فرهنگــی جهانــی، گام هایــی 

هرچنــد انــدك، در ایــن زمینــه برداشــته انــد.

4- اهمیت تنوع فرهنگی 

مقولــۀ »تنــوع فرهنگــی« بــه آن انــدازه حایــز اهمیــت اســت کــه یونســکو از هنــگام آغــاز فعالیت 

خــود در ســال 1945م آن را بــه رســمیت شــناخت و ابعــاد آن را در »بیانیــۀ جهانــی یونســکو در 

ــه کــه نخســتین  ــرار داد. در ایــن اعالمی ــارۀ تنــوع فرهنگــی« در ســال 2001م مــورد بررســی ق ب

متنــی اســت کــه بــه طــور اختصاصــی بــه مســأله تنــوع فرهنگــی پرداختــه، گفتــان میــان فرهنگی 

و احــرتام بــه تنــوع فرهنگــی و تســاهل، از مقدمــات رضوری بــرای ایجــاد صلــح پایــدار عنــوان 

شــده اســت.

ــه از آن  ــات ک ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــع در فن ــای رسی ــوالت و پیرفت ه ــد تح       بی تردی

ــه عنــوان انقــالب ارتباطــات یــاد می شــود، گرچــه فضــای بســیار مناســبی بــرای گفتــان بیــن  ب

ــدن،  ــدۀ جهانی ش ــکل گیری پدی ــایۀ ش ــا در س ــی آورد؛ ام ــود م ــه وج ــا ب ــا و متدن ه فرهنگ ه

ــه شــار آیــد. ــرای تنــوع فرهنگــی ب ــز ب ــد تهدیــدی نی می توان

5- اثرهای تنوع فرهنگی 

هــر پدیــدۀ اجتاعــی، طبــق قانــون طبیعــت در ذات و درونــش دارای حســن و قبــح بــوده و بــه 

تناســب آن دو، تأثیــرات خــود را المحالــه برجــای می گــذارد و در نتیجــه انســان مســیر انتخــاب 
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ــز از  ــی نی ــوع فرهنگ ــرد. تن ــش می گی ــر را در پی ــد و بدت ــر و ب ــوب و خوب ت ــد، خ ــوب و ب خ

ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. متأســفانه كــه مقولــۀ تنــوع و چندگانگــی فرهنگی)بــدون توجــه بــه 

ــا آن را  ــا برخی ه ــه حت ــده ك ــی گردی ــی تلق ــح و منف ــان قبی ــه، چن ــان عام ــن آن( در اذه محاس

ســبب نــزاع و كشــمكش در بیــن جوامــع بــری و بهانه یــی بــرای ســلطۀ اقویــا بــر ضعفــا و عامــل 

ــد  ــرا رون ــد؛ زی ــت منی باش ــن حقیق ــدار قری ــن پن ــه ای ــد ک ــتثار می دانن ــتعار و اس ــی اس اصل

تكاملــی تاریــخ، نشــان دهندۀ ایــن واقعیــت اســت كــه چندفرهنگــی نــه تنهــا ایــن كــه عامــل تنازع 

و جــدال در مناســبات بین املللــی نبــوده؛ بلكــه زمینه هــای نهادینــه كــردن اخــالق و ارزش هــای 

الهــی- انســانی را در جوامــع بــری نیــز فراهــم ســاخته اســت. )کیهانــی، ۱۳۸۵: ص۲۳(

      بــه بیــان دیگــر هــرگاه حقایــق تاریخــی را مــورد بررســی قــرار دهیــم، می بینیــم كــه برخــی 

ــب اصــول  ــرار كــرده و در قال ــاط برق ــا فرهنگ هــای دیگــر ارتب فرهنگ هــا در مــدت قرن هــا ب

خویــش وارد تعامــل فرهنگــی در فراینــد تقویــت متقابــل و تحكیــم مناســبات بین املللــی شــده 

ــن  ــی در بی ــان فرهنگ ــادالت می ــون و مب ــای گوناگ ــن فرهنگ ه ــده بی ــه وجود آم ــی ب ــد. تالق ان

آ ن هــا، بــه بقــای فرهنگ هــا و متــدن بــری كمــك كــرده اســت. بدیــن مفهــوم كــه اگــر همیــن 

ــگ  ــدن و فرهن ــی از مت ــروزه نام ــود، ام ــوع منی ب ــای متن ــان فرهنگ ه ــل می ــتد و تعام دادوس

ــص 180-153( ــی، 1391: ص ــدی فراهان ــت. )حمی ــود منی داش ــان وج ــری در جه ب

      ایــن تنــوع و تبــادل، بــه تدریــج زمینــه را بــرای پیرفت هــای علمــی و فنــاوری در بخش هــای 

از جهــان مســاعد كــرده و ایــن هــان چیــزی اســت كــه امــروزه از آن بــه عنــوان میــراث مشــرتك 

ــرتك در  ــی و مش ــای جهان ــرای ارزش ه ــه را ب ــه زمین ــرتكی ك ــراث مش ــردد. می ــاد می گ ــری ی ب

ــا اســتفاده از آن وارد عرصــۀ یــك تعامــل جهانــی و  رسارس جهــان فراهــم آورده اســت. مــردم ب

ــی  ــان معرف ــطح جه ــنت را در س ــد خویش ــق می خواهن ــن طری ــده و از ای ــی ش ــبات بین امللل مناس

کننــد. 

ــه   ــا ب ــظ آن ه ــه حف ــت ک ــانی اس ــت انس ــک خصوصی ــی ی ــی« فرهنگ ــاوت« و »گوناگون       »تف

عنــوان ثــروت و میــراث فرهنگــی مشــرتک متــام انســان ها الزم اســت. تغافــل در ایــن زمینــه بــه 

معنــای بریــدن از گذشــته و نابودســاخنت ثــروت و میراثــی اســت كــه هویــت و موجودیت انســان 

ــی  ــی فرهنگ ــان گوناگون ــد. همچن ــدان می بال ــش ب ــان در حیات ــته و انس ــام داش ــتگی ت ــدان بس ب

باعــث بــه وجودآمــدن جهانــی متنــوع و غنــی می شــود کــه بــه گسرتده شــدن دامنــۀ انتخاب هــای 

ــی  ــی كــه ســبب رشــد و تكامــل، پیرفــت و ترق ــد؛ انتخاب های پیــروی انســان کمــک می کن

بــر در عرصه هــای مختلــف، خصوصــاً در مناســبات بین املللــی می شــود. ) قرضــاوی، 1382: 

ص۳۲( بــه بیــان دیگــر جهــان بــری زمانــی از زیبایــی خــاص و پیرفــت و توســعه برخــوردار 
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شــده می توانــد كــه تنــوع و تفــاوت در آن وجــود داشــته باشــد و ملت هــا بــا اســتفاده از آن وارد 

میــدان رقابــت، مرحلــۀ انتخــاب و عرصــۀ تعامــل شــوند. تنــوع فرهنگــی جهــان را بــه موزه یــی 

شــبیه ســاخته اســت کــه حــاوی بیانــات فرهنگــی بســیار متفــاوت و متایــز از یک دیگــر انــد و 

در مجمــوع منایــش هرهــای بــری، نشــان دادن حــس زیبایی گرایــی آدمیــان اســت. بــا وجــود 

ایــن، حضــور فرهنگ هــای متفــاوت و متنــوع در دنیــا، چگونگــی برقــراری ارتبــاط بین فرهنگــی 

را بــه حــدی پیچیــده و دقیــق اســت كــه انســان های ســطحی نگر و متعصــب را گیــج می ســازد؛ 

ولــی نكتــۀ مســلم و قابــل دقــت ایــن اســت كــه آشــنایی بــا فرهنــگ مخاطــب، ایجــاد ارتبــاط را 

ــازد. ــنه می س ــبت را حس ــان تر و مناس آس

ــه  ــود ک ــث می ش ــل باع ــر مل ــای دیگ ــه فرهنگ ه ــرتام ب ــی و اح ــوع فرهنگ ــه تن ــاد ب        اعتق

ــتی و  ــش، دوس ــا آرام ــوأم ب ــی ت ــق زندگ ــرای تحق ــی ب ــدی و پویای ــی از غنامن ــگ جهان فرهن

محبــت برخــوردار باشــد و ایــن مهم تریــن عنــر تأمیــن مناســبات و تحكیــم روابــط بین املللــی 

ــه شــار مــی رود.   ب

6- سازمان یونسكو و تنوع فرهنگی

بــا عطــف توجــه بــه ایــن واقعیــت، ســازمان علمــی- فرهنگــی ملــل متحد)یونســكو( نیــز دولت هــا 

ــل بــری  ــوان رسمایه هــای اصی ــه عن ــوع موجــود ب ــرای حفــظ و تقویــت فرهنگ هــای متن را ب

ــت  ــكوفایی خاّلقی ــر ش ــه مظه ــی را ك ــرده و تنوع گرای ــویق ك ــب و تش ــی ترغی ــراث نیاكان و می

طبیعــی بــر اســت، مانــع از شــكل گیری جامعــۀ  جهانــی واحــد بــر اســاس مشــرتكات روزافــزون 

كــه شــكل دهندۀ مناســبات حســنۀ بین املللــی اســت، تلقــی نكــرده اســت.

ــد و در آن  ــزار ش ــرب 1995م برگ ــكو در نوام ــی یونس ــس عموم ــتمین كنفران ــت و هش        بیس

اعالمیــۀ اثربخشــی صــادر گردیــد كــه مهم تریــن اصولــش بــه پدیــدۀ تنــوع فرهنگــی بــا تأكیــد 

ــه حاكــی از آن اســت كــه:  ــن اعالمی ــری اشــاره داشــت. ای ــر دیگرپذی ب

1. دیگرپذیــری، پذیــرش و درك ارزش و احــرتام بــه تنــوع غنــی فرهنگ هــای جهــان، اشــكال 

تجلــی و طــرق انســان بــودن اســت. 

2. دیگرپذیــری بــا آگاهــی، ســعۀ صــدر، ارتباطــات و آزادی اندیشــه، وجــدان و عقیــده پــرورده 

می شــود.

3. دیگرپذیــری، مســؤولیت در قبــال رعایــت حقــوق بــر و چندگرایــی- از جملــه چندگرایــی 

ــی رسوكار دارد.  ــی و مطلق گرای ــرد جزم اندیش ــا ط ــی ـ ب فرهنگ

ــه عقایــد  ــه اعتقــادات خــود وفــادار باشــد و بپذیــرد كــه دیگــران نیــز ب ــا ب 4. فــرد آزاد اســت ت

خــود پایبنــد باشــند. 
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5. بــرای هآمهنگــی بین املللــی الزم اســت كــه افــراد، اجتاعــات و ملت ها ماهیــت چندفرهنگی 

خانــوادۀ بــری را بپذیرنــد و به آن احــرتام بگذارنــد. )اعالمیه اصول دگرپذیــری: 1995م( 

      ایــن ســازمان بین املللــی تأكیــد می كنــد کــه اگــر تنــوع و تفاوت هــای فرهنگــی در چارچوب 

دموکراســی، مــدارا، عدالــت اجتاعــی و احــرتام متقابــل میــان اقــوام و فرهنگ هــای مختلــف 

ــی  ــی و جهان ــی، مل ــت محل ــح و امنی ــی در راه صل ــم و حیات ــی مه ــگاه عامل ــرد، آن ــرار بگی ق

خواهــد بــود.

ــوع  ــه تن ــد ک ــد می کنن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــده ب ــور عم ــه ط ــکو ب ــف یونس ــای مختل       بیانیه ه

ــود،  ــداری ش ــظ و پاس ــد حف ــه بای ــی ک ــت؛ گنجینه ی ــت اس ــل بری ــۀ بی بدی ــی گنجین فرهنگ

رشایــط و زمینه هــای شــکوفایی و ارتقــای آن پدیــد آیــد و هرچــه پربارتــر بــه  نســل های بعــدی 

ــی  ــۀ جهان ــب بیانی ــال 2001م تصوی ــکو در س ــازمان یونس ــی س ــات اصل ــردد. از اقدام ــل گ منتق

یونســکو در بــارۀ تنــوع فرهنگــی  و در ســال 2003م تصویــب کمیســیون حفــظ میــراث فرهنگــی 

بــه ویــژه فرهنــگ، زبــان و ســنت های غیــر منفــی اقلیت هــا اســت. این هــا همــه ارزش هایــی انــد 

کــه از دیــد یونســکو بایــد مــورد حایــت و تقویــت قــرار گیرنــد و از نابودســاخنت و ادغــام آن ها 

ــی و  ــی اساس ــی را عامل ــای زبان ــکو تفاوت ه ــد. یونس ــل آی ــه عم ــری ب ــر،  جلوگی در یك دیگ

بنیادیــن در تنــوع فرهنگــی می شناســد و بــر نقــش محــوری آمــوزش جهــت حفاظــت و ترویــج 

گوناگونــی زبانــی و فرهنگــی تأکیــد می کنــد. از جملــه توجهــات ویــژۀ یونســکو، اعالمیــۀ ســال 

ــی: ۱۳۷۸( ــوده اســت. )روحان ــی زبان هــا« ب ــه عنــوان »ســال جهان 2008م ب

7- سازمان آیسسكو و تنوع فرهنگی

ــز  ــه ســازمان همــکاری اسالمی)آیسســكو( نی ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی وابســته ب

در چهارمیــن اجــالس وزرای فرهنــگ كشــورهای اســالمی كــه در دســامرب 2004م در الجزایــر 

تشــكیل شــد، ضمــن تأكیــد بــر مقولــۀ تنــوع فرهنگــی، بیانیه یــی را بــا یــك مقدمــۀ پنج بنــدی و 

7 مــاده در ایــن خصــوص بــه تصویــب رســانید.

      لــزوم توجــه بــه ویژگی هــا و خصوصیــات ملــل، تأكیــد بــر همزیســتی مســاملت آمیز، 

همكاری هــای مشــرتك، تفاهــم همه جانبــۀ ملت هــا و همچنــان گفت وگــوی مثربخــش و ســازنده 

بیــن ملت هــا و فرهنگ هــا جهــت تحقــق اهــداف جهانــی بریــت بــه عنــوان جای گزیــن 

ــران.  ــازی دیگ ــت محروم س ــونت و سیاس ــج خش ــگ رای ــرد فرهن ــه ف ــر ب منح

ــای گفت وگــو و  ــوان مبن ــه عن ــل ب ــن احــرتام متقاب ــوع فرهنگــی، در عی ــت تن ــرش واقعی       پذی

همــكاری ســازنده بین فرهنگــی و بین متدنــی در جهــان همــواره در حــال تغییــر، رعایــت قوانیــن 

و كنوانســیون های بین املللــی، ضمــن پذیــرش ویژگی هــای خــاص فرهنگــی و متدنــی ملت هــا 
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و كشــورها، حقــوق آن هــا را بــرای حفــظ فرهنــگ و متــدن خــود تضمیــن كــرده اســت.

      توجــه بــه ویژگی هــای پســندیده و میــراث مشــرتك فرهنگــی بــر همچــون عشــق، بــرادری، 

ــن  ــو بی ــت گفت وگ ــگان جه ــت هم ــور هدای ــه منظ ــل و... ب ــرتام متقاب ــتگی، اح ــت، همبس عدال

ــح،   ــدۀ صل ــای تهدیدكنن ــه و تندروی ه ــای خصان ــا رویه ه ــارزه ب ــب؛ مب ــا و مذاه فرهنگ ه

عدالــت و امنیــت جهانــی و ایــدۀ تضــاد متدن هــا، از مهم تریــن عنــارص مــورد تأكیــد ایــن بیانیــه 

اســت.

ــی  ــوع فرهنگ ــألۀ تن ــه مس ــدی ب ــه دادن ج ــۀ  توج ــود، در زمین ــك خ ــادۀ ی ــن م ــه، ضم ــن بیانی ای

آورده اســت:

ــالتی  ــلان، رس ــوان مس ــه عن ــا ب ــت و م ــب خداس ــی از جان ــی، موهبت ــی و متدن ــوع فرهنگ 1. تن

ــۀ   ــع هم ــت مناف ــد جه ــا بای ــم. م ــده داری ــه عه ــی ب ــح بین امللل ــذاری صل ــت پایه گ ــانی جه انس

انســان ها از فرهنگ هــای جهانــی حایــت كنیــم.

2. تنــوع فرهنگــی ثــروت عظیمــی اســت كــه نبایــد موجــب ناســازگاری، تنــش و طــرد دیگــران 

گــردد؛ بلكــه بایــد وســیله یی بــرای گســرتش چشــم انداز همكاری هــای مشــرتك، ایجــاد 

ــد. ــا باش ــاملت آمیز تضاده ــع مس ــات و رف ــش اختالف ــان كاه ــتی و همچن ــازگاری، آش س

3. میــراث فرهنگــی مــادی و غیــر مــادی كــه تنــوع فرهنگــی در همــه  ابعــاد آن را دربــر می گیــرد، 

میــراث مشــرتك بــری جهانــی را تشــكیل می دهــد و بریــت از آن بــرای تقویــت همبســتگی 

ــه منظــور رعایــت صلــح بین املللــی بهــره می گیــرد. بین املللــی ب

ــل،  ــم متقاب ــعه، تفاه ــی توس ــل اساس ــی عام ــوع فرهنگ ــد: تن ــه می كن ــادۀ دوم اضاف ــن، م در ضم

ــا  ــه كنی تفاوت ه ــا ریش ــش ی ــادی، كاه ــی و اقتص ــت اجتاع ــاملت آمیز، پیرف ــتی مس همزیس

ــت و  ــط زیس ــت از محی ــه حفاظ ــرتام ب ــی، اح ــی بین امللل ــم كنون ــود در نظ ــالالت موج و اخت

ــت.  ــادی ملت هاس ــر م ــادی و غی ــراث م ــت از می ــان حفاظ همچن

مــادۀ ســوم می گویــد: حایــت از تالش هــای بین املللــی بــرای تدویــن یــك پیــان جهانــی در 

بــارۀ احــرتام بــه تنــوع خــالق بــری بــا تكیــه بــر دفــع هرگونــه تــالش بــرای محــو یــا برانــدازی 

یــك زبــان، فرهنــگ یــا نــژاد نیــز از اهمیــت یك ســانی برخــوردار اســت.

مادۀ پنجم به مصادیقی از این تنوع توجه داده است: 

ــا ملت هــا؛  ــا شــفاهی مــردم ی ــه مناســك دینــی و كتــب و متــون مقــدس مكتــوب ی 1. احــرتام ب

زیــرا این هــا پایه هــای ادیــان و مذاهــب مختلــف انــد و نیــز احــرتام بــه اتفــاق و یــا تفاوت هــای 

فرهنگــی ابنــای بــری بــه شــار مــی رود.

2. وضــع قوانیــن و مقرراتــی كــه ســوء اســتفاده، غــارت، تخریــب و قاچــاق میــراث فرهنگــی را 
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ممنــوع كنــد و ایــن اعــال بــه عنــوان توهیــن جــدی بــه امنیــت فرهنگــی تلقــی شــود.

ــورداری  ــق برخ ــی و ح ــوع فرهنگ ــه تن ــه ب ــد: .. توج ــن می گوی ــه چنی ــن بیانی ــم ای ــادۀ شش م

ــالم و  ــن اس ــم دی ــق تعالی ــر، طب ــوق ب ــی حق ــی اساس ــی از مبان ــوان یك ــه عن ــا، ب از تفاوت ه

ــه حــق برخــورداری از تنــوع فرهنگــی و  اصــول منــدرج در قوانیــن بین املللــی اســت. توجــه ب

ــوان پیــش رشط  ــه عن ــی ب ــه عوامــل و اجــزای فرهنگــی و متدن ــل ب ــی، احــرتام متقاب كرت گرای

گفت وگــوی متعــادل و همزیســتی مســاملت آمیز و نیــز حایــت از نظــام حقــوق فرهنگــی 

ملت هاســت. )امینیــان، 1385: صــص 44-39(

8- دشواری های تنوع فرهنگی

ــی  ــر برخ ــت، بناب ــوردار اس ــی برخ ــن خاص ــا و محاس ــه از مزای ــود آن ك ــا وج ــی ب ــوع فرهنگ تن

ــم آورده و  ــز فراه ــر نی ــا را از یك دیگ ــان فرهنگ ه ــار صاحب ــر و انزج ــات تنف ــل، موجب عوام

دچــار تنــازع و جــدال در پهنــۀ گیتــی شــده اســت؛ حتــا ایــن پدیــده در بیش تریــن مواقــع ســبب 

ــه بیــان دیگــر  بــروز جنگ هــای مســلحانه و درگیری هــای ملــی و بین املللــی گردیــده اســت. ب

ــود  ــواری هایی وج ــظ آن، دش ــت و حف ــد موجودی ــان در رون ــی، همچن ــوع فرهنگ ــراراه تن ف

دارنــد كــه از یك طــرف مفیدیــت و مؤثریــت آن را بــه خطــر مواجــه ســاخته و از جانــب دیگــر 

ــی فراهــم ســاخته اســت.   ــرای منازعــه و تشــنج در مناســبات بین امللل ــه را ب زمین

ــق كــرده و  ــا خل ــان فرهنگ ه ــازع  را در می ــل تن ــزۀ تضــاد و عام ــی كــه انگی ــن علل        مهم تری

ــه عنــوان دشــواری فــراراه همگرایــی، ثبــات و امنیــت فرهنگــی و مناســبات بین املللــی قــرار  ب

دارنــد، بدیــن قــرار اســت:

الف- عدم شناخت دقیق از فرهنگ ها

ــر و  ــای تنف ــده و انگیزه ه ــازع ش ــار تن ــا دچ ــای آن فرهنگ ه ــر مبن ــه ب ــای ك ــی از علت ه یك

ــق از فرهنگ هــای  ــق كــرده اســت، ناآگاهــی و شــناخت دقی ــردم از یك دیگــر را خل انزجــار م

ــه وجودآمــدن اســتعارطلبی فرهنگــی می شــود.  ــن امــر باعــث ب مختلــف در جهــان اســت. ای

ــر بقیــه فرهنگ هــا  اســتعارطلبی فرهنگــی باعــث می شــود تــا یــك فرهنــگ، ســلطۀ خــود را ب

ــد از  ــه 96 درص ــت ك ــر آن اس ــكو بیان گ ــار یونس ــه آم ــد. چنان ك ــرت كن ــا بیش و خرده فرهنگ ه

فرهنگ هــا تحــت ســلطۀ چهــار درصــدی انــد كــه نفــوذ و قــدرت بیشــرتی دارنــد. )جعفرپــور، 

ص۷۶(  :1383

ب- اندیشۀ جهانی سازی 

ــی  ــوع فرهنگ ــن تن ــعۀ محاس ــناخت و توس ــرای ش ــی ب ــوان آن را مانع ــه می ت ــی ك ــن علت دومی

ــرش  ــه نگ ــد ك ــا معتقدن ــه برخی ه ــم آن ك ــه رغ ــت؛ ب ــازی« اس ــألۀ »جهانی س ــرد، مس ــی ك تلق
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ــان  ــه بی ــوه منی دهــد. ب ــی ارزش جل ــد و آن  را ب ــکار منی کن ــوع فرهنگــی را ان جهانی ســازی تن

ــر  ــی ب ــوع فرهنگ ــۀ تن ــر مقول ــی را ب ــای گوناگون ــز تأثیره ــازی« نی ــدۀ »جهانی س ــن تر، پدی روش

جــای گذاشــته كــه از آن جملــه یكــی هــم ایــن بــوده كــه نیروی هــای جهانی ســازی رونــد تطابــق 

ــه را تســهیل كــرده اســت.  فرهنگــی و تحمیــل ارزش هــای بیگان

      امــروزه اولیــن بحــث مطرح شــده در جهانی  ســازی گشــایش زبــان، فرهنــگ و رسمایــه 

ــه آن  ــش ب ــردورزی و گرای ــازی، خ ــای جهانی   س ــه پایه ه ــن ك ــن ای ــت. ضم ــان اس ــرای انس ب

اســت. انســان ها در ایــن میــان در بســیاری از اوقــات دچــار دوگانگــی می شــوند، آنــان از طرفــی 

ــر تثبیــت  می خواهنــد در فراینــد جهانی ســازی، حامــل نقــش شــوند و از طــرف دیگــر ســعی ب

ــن تعارضــات  ــان پایه هــای اولی ــن زم ریشــه ها و هویت هــای بومــی خــود داشــته باشــند و در ای

پیــش می آیــد؛ در حالــی كــه فرهنگ هــای مختلــف یک دیگــر را غنــی می  ســازند، بــر 

مایه هــای زندگــی بریــت می افزاینــد و آن را از یک نواختــی نجــات می دهنــد. 

       دکتــور »دومینیــک وولتــون« محقــق و جامعه شــناس، جریــان جهانی ســازی را بــه دو شــكل 

ــازی  ــیم بندی، جهانی س ــن تقس ــاس ای ــر اس ــد. ب ــیم می كن ــازی اول و دوم تقس ــدۀ جهانی س عم

اول بــا تشــكیل ســازمان ملــل متحــد پــس از جنــگ جهانــی اول شــكل می گیــرد. در ایــن دوران 

حاكمیــت دولت هــای ملــی و رعایــت اصــول و ارزش هــای انســانی، مهــم تلقــی شــد. )ولتــون، 

ــه  ــردش ب ــرای گ ــادی ب ــازی اقتص ــا جهانی س ــازی دوم ی ــس از آن جهانی س 1387: ص۳۴( پ

ــا  ــرد؛ ام ــورت می گی ــی( ص ــارت جهان ــازمان تج ــطح جهان)س ــد در س ــازار واح ــك ب ــمت ی س

ــد. ــد جهانی ســازی وجــه ســومی را می طلب ــوع فرهنگــی در رون ــت تن اهمی

ــات  ــگ و ارتباط ــت، فرهن ــث هوی ــازی در مثل ــوم جهانی س ــۀ س ــون، جنب ــدۀ وولت ــه عقی       ب

خالصــه اســت كــه نتیجــۀ آن گســرتش ارتباطــات و از میان برداشــنت متامــی هویت هــا و 

ــه گــوش جهــان  فرهنگ هــا از صفحــۀ هســتی اســت. ایــن بدتریــن زنــگ خطــری اســت كــه ب

ــی را  ــای چندفرهنگ ــا و ارزش ه ــه خوبی ه ــت ك ــی اس ــه عامل ــن یگان ــد و ای ــان می رس و جهانی

ــودی  ــا ناب ــان ب ــردم آن را همس ــه م ــت ك ــوری اس ــه ام ــد و از جمل ــرار می ده ــعاع ق تحت الش

فرآورده هــای فرهنگــی، متدنــی و بــری خــود می پندارنــد.

ــه موقــع ایــن تهدیــد         ایــن افتخــار نصیــب ســازمان علمــی و فرهنگــی یونســكو شــده كــه ب

ــزرگ- خطــر نابودســازی فرآورده هــای  ــن خطــر ب ــا ای ــه ب ــه مقابل و ســتیز را تشــخیص داده و ب

ــت. ــه اس ــره- پرداخت ــازی« و غی ــون »جهانی س ــی چ ــت عناوین ــان تح ــی جه فرهنگ

      خلــص مطلــب ایــن كــه جهانی ســازی نوعــی انحصارطلبــی و متامیت خواهــی متــدن غــرب 

اســت كــه قلــب فرهنگ هــای ملــی و بومــی را نشــانه رفتــه و بــا اشــتهای ســیری ناپذیر بــه دنبــال 
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بلعیــدن تنــوع فرهنگــی اســت.

ج- حذف سایر فرهنگ ها

ــران  ــراراه بح ــاخته و آن را ف ــه دار س ــی را خدش ــوع فرهنگ ــرۀ تن ــه چه ــر ك ــای دیگ از علت ه

قــرار داده اســت، اندیشــۀ حــذف و از بین بــردن ســایر فرهنگ هــا اســت؛ چنــان كــه طرفــداران 

توســعه طلبی فرهنگــی بــرای جهانی کــردن نظــام ارزشــی خــود در رسارس جهــان، چنیــن 

ــایر  ــذف س ــای ح ــه به ــا ب ــد ت ــالش ان ــان در ت ــد. آن ــه یی را در رس می پرورانن ــوری و اندیش تئ

نظام هــای فرهنگــی و ارائــۀ تصویــر نادرســت و نامناســب از آن هــا چنیــن اندیشــه و آرزویــی را 

تحقــق بخشــند؛ ولــی پافشــاری بــر ایــن رویكــرد، باعــث انــزوای ســایر فرهنگ هــا، نابرابــری و 

می شــود. قوم پرســتی 

د- یكدست شدن فرهنگ ها

یكــی دیگــر از عواملــی كــه تنــوع فرهنگــی را كم مایــه جلــوه می دهــد، مســألۀ یكدست شــدن 

ــرت  ــد بیش ــك ان ــم نزدی ــه ه ــی ب ــر فرهنگ ــه از نظ ــورهایی ك ــر در كش ــن ام ــت. ای ــا اس فرهنگ ه

دیــده می شــود، چنــان كــه در آســیا، كشــورهایی ماننــد كوریــا، چیــن و جاپــان دچــار یكدســتی 

ــورت  ــه ص ــده، ب ــای عم ــود تفاوت ه ــا وج ــور ب ــه كش ــن س ــگ ای ــد و فرهن ــده ان ــی ش فرهنگ

ــگ  ــان و فرهن ــن زب ــه بی ــم ك ــت. می دانی ــه اس ــن رفت ــا از بی ــوع آن ه ــده و تن ــت در آم یك دس

ارتباطــی تنگاتنــگ وجــود دارد: زبان هــای مختلــف خاســتگاه فرهنگ هــای مختلــف انــد. حتــا 

ــان  ــد، لهجه هــای متفــاوت آن ــت می كنن ــان مشــرتكی صحب ــا زب ــردم آن ب ــه كــه م ــك ناحی در ی

ــه وجــود مــی آورد. تفــاوت فرهنگــی را ب

        بــه عقیــدۀ برخــی دانشــمندان، تنــوع فرهنگــی بیــش از هرچیــز، یــك تنــوع زبانــی اســت و 

تنــوع زبانــی، اولیــن موضوعــی اســت كــه در خــالل ایــن مبحــث حایــز اهمیــت اســت. چنانچــه 

ــه بیــان كــرده  ــا را در گذشــته 6000 نــوع و امــروز 200 گون ــدۀ دنی بریــت تعــداد زبان هــای زن

 اســت. اگــر از بین رفــنت زبان هــا بــا همیــن رسعــت پیــش بــرود، قطعــاً در آینــدۀ نــه چنــدان دور، 

دیگــر چیــزی بــه اســم تنــوع فرهنگــی و زبانــی عنــوان نخواهــد شــد. تنــوع فرهنگــی متشــكل 

از تنــوع زبانــی، میراث هــای فرهنگــی، ســمبل ها و اسطوره هاســت. ایــن تنــوع از ابتــدای عــامل 

بریــت در متــام رژیم هــا حتــا در رژیم هــای توتالیــرت وجــود داشــته اســت. ) فوكویامــا، 1380: 

ص۴۵(

      بنابــر ایــن ملت هــا، فرهنگ هــا و خرده فرهنگ هــا هرقــدر بیشــرت بتواننــد در حفــظ و 

نگهــداری ســنت ها، عقایــد، آداب و رســوم خــود بكوشــند، نهایــت هویــت مســتقل بــرای خــود 

ــد. ــا می گذارن ــود بج ــد از خ ــل های بع و نس
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 نتیجه گیری

ــان  ــا در جه ــر فرهنگ ه ــوع و تك ــه تن ــیم ك ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــه آمدی ــه گفت از آنچ

امــروزی، یــك واقعیــت مربهــن اســت؛ هــر قــدرت اســتیالگری كــه  در جهــت زدودن آن  تالش 

كنــد، محكــوم بــه شكســت خواهــد شــد. تنــوع فرهنگــی بــه عنــوان یــك حقیــت انكارناپذیــر، 

مــا را بــدان مــی دارد تــا در زمینه هــای تحكیــم مناســبات بین املللــی از قبیــل همزیســتی 

مســاملت آمیز، همكاری هــای مشــرتك، تفاهــم همه جانبــۀ ملت هــا و همچنــان گفت وگــوی 

مثربخــش و ســازنده بیــن ملت هــا و فرهنگ هــا و مذاهــب از آن اســتفاده کنیــم. همچنــان توجــه 

بــه ویژگی هــای پســندیده و میــراث مشــرتك فرهنگــی بــر همچــون عشــق، بــرادری، عدالــت، 

همبســتگی، احــرتام متقابــل و... بــه منظــور هدایــت همــگان جهــت مبــارزه بــا رویه هــای 

ــه شــار  ــن نیازهــای عــر حــارض ب ــی از مهم تری ــت و امنیــت جهان ــح،  عدال ــدۀ صل تهدیدكنن

ــی رود. م

ــازگاری،  ــب ناس ــد موج ــه نبای ــت ك ــی اس ــروت عظیم ــی و ث ــت اله ــی موهب ــوع فرهنگ       تن

ــادی،  ــی و اقتص ــت اجتاع ــرای پیرف ــیله یی ب ــد وس ــه بای ــردد؛ بلك ــران گ ــرد دیگ ــش و ط تن

كاهــش یــا ریشــه كنی تفــاوت هــا واختــالالت موجــود در نظــم كنونــی بین املللــی، احــرتام بــه 

حفاظــت از محیــط زیســت و همچنیــن حفاظــت از میــراث مــادی و غیــر مــادی ملت هــا باشــد. 

حایــت از تنــوع فرهنگــی، زمینــه را بــرای احــرتام بــه مناســك دینــی و كتــب و متــون مقــدس 

ــر  ــای ب ــی ابن ــای فرهنگ ــا تفاوت ه ــاق و ی ــه اتف ــرتام ب ــز اح ــا و نی ــفاهی ملت ه ــا ش ــوب ی مكت

فراهــم می ســازد. این هــا همــه مســائلی انــد كــه مهم تریــن نقــش را در اســتحكام هرچــه بیشــرت 

ــد. ــازی می كنن ــی ب ــبات بین امللل مناس

      لب ولبــاب كالم ایــن كــه هویــت فرهنگــی وســیله یی اســت بــرای تعریــف خــود و تشــخیص 

از دیگــران؛ پــس جهــت حفــظ و توســعۀ آن بایــد بــا جهــد و جدیــت متــام كوشــید.
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چکیده

ــه ارائــه نگردیــده اســت. تنهــا  ــۀ مســتقل تعریفــی از محاکمــۀ عادالن ــه گون در قوانیــن داخلــی ب

قانــون اجــراآت جزایــی در فقــرۀ چهــارم مــادۀ دوم در سلســلۀ اهــداف و اصطالحــات بــه تعریف 

ــه طوری کــه هیــچ شــخصی  ــه ب ــن اشــاره کــرده اســت: »محاکمــۀ عادالن ــه چنی محاکمــۀ عادالن

بی گنــاه مجــازات نگردیــده و هیــچ مجــرم از تعقیــب بازمنانــد.«  محاکمــۀ عادالنــه را بــه ارکان 

محاکمــۀ عادالنــه، رشایــط محاکمــۀ عادالنــه و لــوازم محاکمــۀ عادالنــه تقســیم کــرده ایــم. در این 

ــه  ــۀ عادالن ــط و ارکان محاکم ــاوت رشای ــرد. تف ــه ک ــف ارائ ــدام تعری ــوان از هرک ــورت می ت ص

ــه باشــد، در قلمــرو  ــون، متهــم و محکوم علی ــن اســت و مــواردی کــه از حقــوق اساســی مظن ای

ارکان محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار مــی رود؛ مثــالً تحقیــق از ارکان محاکمــۀ عادالنــه اســت؛ زیــرا 

بــدون تحقیــق قضــاوت کــردن باطــل اســت؛ چــون بــه تضیــع حقــوق می انجامــد و مــواردی کــه 

ــد  ــت؛ مانن ــی رضوری اس ــوق اساس ــن حق ــرای تأمی ــد و ب ــط می باش ــه مرتب ــارات جامع ــه انتظ ب

محاکمۀعادالهن

محمدمنیر مروت

ورشایطتحققآن



51
رۀ 

ام
 ش

م،
۲ ا

۷ 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

34

ــه ایــن دلیــل از شــخص غیرعــادل انتظــار تطبیــق عدالــت منــی رود.  عادل بــودن قاضــی، ب

ــه  ــی؛ ب ــق  دادخواه ــت: اول ح ــق اس ــارت از دو ح ــه عب ــۀ عادالن ــه محاکم ــن ک ــل ای      حاص

ایــن معنــا کــه اگــر شــهروندی مــورد ظلــم واقــع شــود، بایــد بتوانــد آزادانــه و بــدون مانعــی بــه 

پیشــگاه محکمــۀ صالــح، مســتقل و بی طــرف مراجعــه و درخواســت احقــاق حــق کنــد. دوم حــق 

دفــاع؛ شــهروندی کــه  در معــرض اتهــام قــرار می گیــرد، بایــد بتوانــد در پیشــگاه محکمــۀ کذایــی 

آزادانــه از خــود دفــاع کــرده و در راســتای ایــن دفــاع، بایــد محدودیتــی وجــود نداشــته باشــد. 

ــت  ــت کرام ــا رعای ــرای آن ب ــم و اج ــد حک ــود، بای ــه نش ــی او پذیرفت ــۀ دفاع ــزار و اندیش ــر اب اگ

انســانی باشــد. 

واژگان کلیدی: رشایط، محاکمه، عادالنه، قانون و عدالت.
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ــار  ــه ش ــر ب ــوع ب ــی ن ــی بن ــی و اساس ــوق طبیع ــان  و از حق ــای انس ــی از آرمان ه ــت یک عدال

ــه چیــزی دیگــری نیــاز نــدارد؛ زیــرا  ــه عدالــت نیــاز دارد، ب مــی رود. آنقــدر کــه جوامــع بــری ب

ــت  ــانی در عدال ــع انس ــای جوام ــه آرمان ه ــت و هم ــل اس ــی رذای ــل و ناف ــع فضای ــت جام عدال

نهفتــه اســت. بــر می خواهــد امنیــت داشــته باشــد، امنیــت بــدون عدالــت تحقــق منی یابــد. بــر 

رضورت دارد کــه حقوقــش رعایــت  گــردد، اگــر دل عدالــت را بشــکافی جــز حــق منی یابــی. بــر 

نیــاز دارد تــا آزادی هایــش ســلب نگــردد،آزادی یکــی از ارکان عدالــت اســت. بــر می خواهــد 

ــری یکــی از  ــه تبعیضــی روا داشــته نشــود، براب ــری و مســاوات حاکــم باشــد و هیچ گون اصــل براب

ارکان و مقومــات اساســی عدالــت اســت و بــر می خواهــد از رفــاه معیشــتی و انســانی برخــوردار 

باشــد، رفــاه در دل عدالــت خوابیــده اســت. پــس عدالــت یعنــی امنیــت، آزادی، برابــری و رفــاه. 

چیــزی کــه این جــا بایــد مــورد توجــه بیشــرت قــرار گیــرد، عدالــت جزایــی اســت.

ــچ  ــرد و هی ــرار نگی ــی ق ــب عدل ــورد تعقی ــاه م ــچ بی گن ــه هی ــت ک ــن اس ــی ای ــت جزای        عدال

مجرمــی نبایــد از تعقیــب عدلــی بــاز مانــد. مجــازات و مکافــات، واکنــش عمل اســت. هیــچ عملی 

بی پاســخ منی مانــد، کســی کــه عمــل نیــک انجــام دهــد، پــاداش آن را می بینــد و کســی کــه عمــل 

بــد کنــد، نیــز ســزای آن را خواهــد یافــت. ایــن امــر هــم در طبیعــت رایــج اســت، هــم در رشیعــت 

بیــان گردیــده اســت و هــم در آخــرت. آخــرت بــه ایــن معنــا اســت کــه آخــر امــر یــا در زندگــی 

قبــل از مــرگ عکس العمــل خوبــی و بــدی را می بینــد یــا بعــد از مــرگ پاســخ آن را خواهــد دیــد: 

» فََمــن يَْعَمــْل ِمثَْقــاَل ذَرٍَّة َخــْراً يـَـرَُه َوَمــن يَْعَمــْل ِمثَْقــاَل ذَرٍَّة رَشّاً يـَـرَهُ « )القارعــه: ۷( از آنچــه بیان شــد 

معلــوم می شــود کــه محاکمــۀ عادالنــه در مــنت زندگــی و بعــد از مــرگ وجــود دارد. ســؤال اصلــی 

مــا در ایــن مقالــه ایــن اســت کــه رشایــط محاکمــۀ عادالنــه چیســت؟ نخســت بــه تعریــف محاکمــۀ 

ــه می پردازیــم و ســپس رشایــط آن را بیــان می مناییــم. عادالن

1- ماهیت محاکمۀ عادالنه

ــه  ــا توجــه ب ــار در قوانیــن بین املللــی مطــرح گردیــد. ب ــه بــرای اولیــن ب اصطــالح محاکمــۀ عادالن

آنچــه در قوانیــن مذکــور ذکــر گردیــده اســت، می تــوان از محاکمــۀ عادالنــه چنیــن تعریــف ارائــه 

ــم  و  ــاع از مته ــرای دف ــا ب ــۀ تضمین ه ــدن هم ــت از فراهم ش ــارت اس ــه عب ــۀ عادالن ــرد: »محاکم ک

ــه در  ــود ک ــی خ ــای اساس ــوق و آزادی ه ــام حق ــه مت ــه ب ــان محاکم ــم در جری ــی مته دست رس

قوانیــن ملــی و جهانــی پذیرفتــه شــده اســت یــا حــق بهره منــدی از محاکمــۀ عادالنــه بــه ایــن معنــا 

اســت کــه: هــر شــهروندی کــه مــورد تعــدی قــرار گرفتــه اســت، حــق دارد آزادانــه در یــک دادگاه 

صالــح درخواســت احقــاق حــق کنــد و هــر شــهروندی کــه در معــرض اتهــام قــرار دارد، بایــد بتواند 
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در یــک دادگاه بی طــرف و مســتقل از خــود دفــاع منایــد.«

ــر  ــی ب ــی و سیاس ــوق مدن ــۀ حق ــی در زمین ــیون های جهان ــر و کنوانس ــوق ب ــای حق       اعالمیه ه

ــۀ  ــادۀ 10 اعالمی ــد. م ــد کــرده ان ــه تأکی رضورت حــق برخــورداری شــهروندان از محاکمــۀ عادالن

جهانــی حقــوق بــر مصــوب 1948 می گویــد: »هرکــس بــا مســاوات کامــل حــق دارد بــه دعوایش 

بــه وســیلۀ دادگاه مســتقل و بی طــرف، منصفانــه و علنــاً رســیدگی شــود و چنیــن دادگاهــی در بــاره 

حقــوق و الزامــات او یــا هــر اتهــام جزایــی کــه بــه او متوجــه شــده باشــد، اتخــاذ تصمیــم کنــد.« بند 

)ه( اعالمیــۀ اســالمی حقــوق بــر مصــوب 1990 مقــرر مــی دارد: »متهــم، بی گنــاه اســت تــا این کــه 

محکومیتــش از راه محاکمــۀ عادالنه  یــی کــه همــۀ تضمین هــا بــرای دفــاع از او فراهــم باشــد، ثابــت 

ــی و سیاســی مصــوب 1966م آمــده اســت:  ــاق حقــوق مدن شــود.« همیــن طــور در مــادۀ 14 میث

»همــه در مقابــل دادگاه هــا و محاکــم دادگســرتی برابــر هســتند. هــر کــس حــق دارد بــه این کــه بــه 

دادخواهــی او منصفانــه و علنــی در یــک دادگاه صالــح، مســتقل و بی طــرف تشــکیل شــده طبــق 

قانــون رســیدگی شــود و آن دادگاه در بــارۀ حقانیــت اتهامــات جزایــی او یــا اختالفــات راجــع بــه 

حقــوق و الزامــات امــور مدنــی، اتخــاذ تصمیــم کنــد...«

2- رشایط محاکمۀ عادالنه

الف- نیروی انسانی مجرب و سامل

ــه نیــروی انســانی مجــرب و کارآزمــوده و  ــه در قــدم نخســت ب ــه و منصفان ــرای محاکمــۀ عادالن ب

ســامل نیــاز مــربم اســت. نبــود نیــروی ســامل در نظــام عدلــی کشــور، یــک خــالی بــزرگ بــه شــار 

مــی رود؛ زیــرا نخســتین مؤلفــۀ تأمیــن عدالــت و برقــراری نظــام عادالنــه و بــه تبــع آن اقامــۀ محاکمۀ 

عادالنــه، نیــروی انســانی مجــرب و ســامل اســت. امنیــت حقوقــی و اجــرای عدالــت، زمانــی تحقــق 

می یابــد کــه رسچشــمه های تضییــع حقــوق اشــخاص، یعنــی سیســتم اجرایــی و اداری ناکارآمــد 

ــون  ــر قان ــوم در براب ــاوی عم ــعار تس ــه و ش ــن رفت ــاروا از بی ــات ن ــود و تبعیض ــالح ش ــور اص کش

واقعیــت پیــدا کنــد. تحقــق ایــن مقاصــد بــه وجــود انســان های ســامل، مســتقل، شــجاع و پــاک دل 

نیــاز دارد. منظــور از نیــروی انســانی ســامل چیســت؟ ســه عنــر مهــم در ســالمت نیــروی انســانی 

نقــش ارزنــده دارد:

1. رأفــت و دلســوزی: مصــداق رأفــت و دل ســوزی آن اســت کــه پرنده هــا، خزنده هــا، ماهیــان و 

ســایر موجــودات زنــده نســبت بــه چوچه هــای خــود جهــت تهیــۀ غــذا دارنــد، از آن هــا محافظــت 

کــرده و بــه حیــات جمعــی خــود ادامــه می دهنــد. 

ــه ودیعــت نهــاده  ــان موجــودات ب ــد در می ــت طبیعــی اســت کــه خداون ــن از مظاهــر عدال        ای

اســت. همــۀ جنبنده هــا می داننــد کــه دیگــران بــاالی شــان حــق دارنــد یــا بــه حقــوق یک دیگــر 
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رســیدگی منــوده و آن را پرداخــت و رعایــت کننــد.

       انســان ها نیــز در حیــات جمعــی خــود در کنــار ایــن همــه اصــول حاکــم در طبیعــت بــه بنــی 

نــوع خــود، عــدل می ورزنــد. عدالــت ورزی از مظاهــر عمــدۀ مرحمــت و دل ســوزی بــه بنــی نــوع 

ــرار  ــودی ق ــرض ناب ــی در مع ــت بی عدالت ــان ها از دس ــه انس ــد ک ــان می بین ــی انس ــت. وقت ــر اس ب

دارنــد، چگونــه می توانــد بی تفــاوت بنشــیند، دلــی نســوزاند و اشــکی نریــزد؛ کســی کــه حقــی را 

بــه صاحبــش ندهــد، بــه آن مرحمــت نکــرده؛ بلکــه خشــونت ورزیــده اســت. از طــرف دیگــر ایــن 

عنــری اســت کــه ســبب محبــت و مرحمــت خداونــد متعــال می گــردد. چنــان کــه خداونــد متعال 

ــدگان را  ــت کنن ــد عدال ــِطنَي« )الحجــرات: 9( بی گــان خداون ــبُّ الُْمْقِس ــَه يُِح ــد: »إِنَّ اللَّ می فرمای

دوســت دارد. بنــاًء وجــود عنــارص ســامل و دل ســوزی در مراجــع عدلــی و قضایــی یــک نیــاز مــربم 

بــوده و بــدون آن منی تــوان بــه محاکمــۀ عادالنــه دســت یافــت.

2. کارآزمودگــی و تجربــۀ مســلکی: عنــر دیگــری کــه در ســالمت نیــروی انســانی مؤثــر اســت، 

کارآزمودگــی و تجربــۀ مســلکی اســت؛ چــون کســانی کــه در صــدد تأمین عدالــت و برقــراری نظام 

عادالنــه و برپایــی محاکمــۀ عادالنــه هســتند، بــه شــناخت، تخصــص و تجربــه نیازمنــد می باشــند 

تــا بتواننــد همــه زوایــای پرونده هــای جزایــی را دریافتــه و در نتیجــۀ بررســی صحیــح را از ســقیم 

جــدا کننــد. ضعــف علمــی از یــک طــرف، نارســایی سیســتم و کمبــود امکانــات و لــوازم از طــرف 

دیگــر، می توانــد چالشــی فــراراه تأمیــن محاکمــۀ عادالنــه باشــد.

3. اســتقامت، شــجاعت و پایمــردی: عنــر دیگــر مرتبــط بــه ســالمت نیــروی انســانی اســتقامت، 

ــرا  ــید؛ زی ــت رس ــه عدال ــوان ب ــداری، منی ت ــتقامت و پای ــدون اس ــت. ب ــردی اس ــجاعت و پایم ش

ــار محبــت، نفــرت و گرایش هــای  چالش هــای زیــادی فــراراه عدالــت وجــود دارد. انســان زیــر ب

ــه نظــر  ــد کــه رهایــی از آن هــا کار دشــوار ب ــه فطــرت ان نفســانی مــی رود و ایــن عوامــل قریــب ب

می رســد.

        ســه عنــر دل ســوزی، تخصــص و اســتقامت در تأمیــن عدالــت و برقــراری محاکمــۀ عادالنــه 

از رضوریــات بــه شــار می رونــد. البتــه بایــد یــادآور شــد کــه عنــارص ســه گانه در یــک شــخص 

بایــد جمــع باشــد؛ چــون دل ســوزی تنهــا بــدون دانــش و هــردو بــدون شــجاعت و پایــداری کاری 

را بــه جــای نخواهــد رســاند. راه برون رفــت از ایــن معضلــه ایــن اســت کــه انتخــاب اشــخاص در 

مراجــع عدلــی و قضایــی آگاهانــه صــورت گیــرد؛ زیــرا در ایــن کشــور انســان های دل ســوز مزیــن 

ــع شــود و  ــد کارا واق ــز می توان ــت موجــود نی ــای ظرفی ــم وجــود دارد. از طــرف دیگــر ارتق ــا عل ب

خــالی موجــود را برطــرف کنــد.

ب- عادالنه بودن قوانین
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رشط دوم محاکمــۀ عادالنــه ایــن اســت کــه قانــون عادالنــه باشــد؛ زیــرا قانــون مرزهــای عدالــت را 

ــه  ــت و چ ــه اس ــزی عادالن ــه چی ــه چ ــد ک ــس منی دان ــد، هیچ ک ــون نباش ــر قان ــد. اگ ــن می کن تعیی

چیــزی غیرعادالنــه؛ امــا پرســش ایــن اســت کــه آیــا هرآنچــه قانــون می گویــد، عادالنــه هســت؟ 

بلــی اگــر قانــون را عقــالی تصویــب کننــد کــه مرزهــای عدالــت را می شناســند، بــدون شــک قانون 

عادالنــه می باشــد. اگــر وکالیــی کــه قانــون را تصویــب می کننــد، از دانــش حقوقــی و رشعــی الزم 

برخــوردار نباشــند یــا بــه واســطه پــول یــا زور بــه شــورای ملــی راه یافتــه باشــند یــا منافــع شــخصی 

ــون لحــاظ مناینــد، در همچــو حالــت اعتــادی  خــود و گــروه خــود را در وضــع و تصویــب قان

برعادالنه بــودن قوانیــن باقــی منی مانــد. در نظرگرفــنت منافــع شــخصی و گروهــی، دخیــل ســاخنت 

محبت و نفرت، ناآگاهی حقوقی از چالش های اساسی عدالت به شار می رود.  

      قانــون بــری دو مفهــوم دارد: یکــی مفهــوم عــام کــه عبــارت اســت از حکمــی کــه از طــرف 

مقــام ذیصــالح دولــت بــه منظــور قانون گــذاری و بــا تریفاتــی خــاص صــادر شــده باشــد؛ دوم 

ــه توشــیح  مفهــوم خــاص کــه آن عبــارت اســت از مصوبــات هــردو مجلــس شــورای ملــی کــه ب

رئیــس جمهــور رســیده  و در جریــدۀ رســمی نر شــده باشــد. )قانون اساســی افغانســتان: مــاده۹۴( 

قانــون بــری را بــه ســه گونه می تــوان تقســیم کــرد: قانــون اساســی، قانــون عــادی و آیین نامه هــا. 

ــب و  ــه تصوی ــه جرگ ــرف لوی ــه از ط ــد ک ــز می نامن ــز نی ــری برنامه ری ــون ب ــی را قان ــون اساس قان

ــد. ــت در آن انعــکاس می یاب ــت و مل ــی دول ــی برنامه هــای کل خطــوط اصل

      در پــی ایــن قانــون دوگونــه قانــون دیگــر بــه نام هــای قانــون بــری تکمیلــی )قانــون عــادی( کــه 

از طــرف مجلــس قانون گــذاری در پرتــو قانــون اساســی برنامه ریــزی وضــع و تصویــب می شــود و 

قوانیــن دیگــری بــه نــام آیین نامه هــا اســت کــه از طــرف وزارت هــا یــا مجلــس وزرا در پرتــو قانــون 

ــه  ــی ب ــن تکمیل ــرای پیشــربد کارهــای درون وزارتــی وضــع و تصویــب می گــردد. قوانی اساســی، ب

دوگونــه تقســیم می شــود: شــکلی و ماهــوی. قانــون شــکلی آنســت کــه شــیوه ها و اســالیب دعــوی 

و دادرســی را بیــان می کنــد. قانــون ماهــوی صورتــی مکتــوب قاعــدۀ حقوقــی  اســت کــه خطــوط 

اصلــی و رشایــط ویــژۀ اعــال حقوقــی را معیــن می کنــد. 

در یــک اصطــالح دیگــر قانــون بــه آمــره و تکمیلــی تقســیم گردیــده اســت. قانــون آمــره آنســت 

کــه بــر خــالف آن توافــق جایــز نیســت و شــاخص آن ایــن اســت کــه هــر قانونــی کــه مربــوط بــه 

نظــم عمومــی و تأمین کننــدۀ منافــع عامــه باشــد، ماننــد قانــون اساســی، قانــون اداری، قانــون جــزا و 

اکــر آیین نامه هــا. در صورتــی کــه قانــون مربــوط بــه منافــع اشــخاص باشــد؛ ماننــد قانــون مدنــی، 

ــر خــالف آن  ــون تکمیلــی نامیــده می شــود کــه توافــق ب ــواده و... قان ــون خان ــون تجــارت، قان قان

جایــز اســت.
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وصــف عدالــت در قانــون و عادالنه  بــودن قانــون دو مفهــوم را افــاده می کنــد: اول ایــن کــه قانــون 

بایــد از ابهــام و پیچیدگــی عــاری باشــد، بــر همــه بــه گونــۀ یک ســان قابــل تطبیــق بــوده تــا تبعیــض 

در آن راه نداشــته باشــد و اجــرای آن نیــز از ابهــام و پیچیدگــی عــاری باشــد تــا تبعیــض رواداشــته 

نشــود؛ بــه ایــن معنــا کــه بــر توانــا و ناتــوان یک ســان مــورد اجــراء قــرار گرفتــه بتوانــد.

     دوم ایــن کــه قانــون بایــد متناســب بــا رشایــط زمــان و احــوال فــردی و اجتاعی اشــخاص و افراد 

باشــد؛ بــه گونــۀ مثــال، اگــر دولــت مالیه یــی وضــع کنــد کــه پرداخــت آن از تــوان مالیه دهنــده  بــاال 

باشــد یــا محصولــی وضــع کنــد کــه از تــوان تجــار و عوایــد شــان باالتــر باشــد، قانــون غیــر عادالنــه 

اســت و بــه هیچ وجــه قابــل تطبیــق نخواهــد بــود.

ج- رعایت اصل برائت الذمه

ــر بی گناهــی انســان اســت،  ــه معنــای بی گناهــی اســت. دقیقــاً اصــل ب برائت الذمــه در اصطــالح ب

ــه عنــوان یــک اصــل  ــه اثبــات برســد. برائت الذمــه ب ــر اســاس دالیــل ب مگــر ایــن کــه جرمــش ب

در متــام فرهنگ هــا و مکتب هــای فلســفی و حقوقــی مطــرح بــوده و پذیرفتــه شــده اســت. 
ــد)ج(  ــه چنانچــه کــه خداون ــرار گرفت از ایــن جهــت در رشیعــت اســالم ایــن اصــل مــورد توجــه ق

ــِق  ــَل لَِخلْ ــااَل تَبِْدی ــاَس َعلَیَه ــَر النَّ ــی فَطَ ــِه الَِّت ــرََت اللَّ ــا ِفطْ ــِن َحِنیًف ی ــَك لِلدِّ ــْم َوْجَه ــد: »فَأَِق می فرمای

یــُن الَْقیــُم َولَِكــنَّ أَكْــَرَ النَّــاِس اَل یْعلَُمــوَن« )الــروم: ۳۰( پــس روی خــود را متوجــه  اللَّــِه  ذَلـِـَك الدِّ

ــده؛  ــر آن آفری ــان ها را ب ــد، انس ــه خداون ــت ک ــی اس ــن فطرت ــن! ای ــروردگار ک ــص پ ــن خال آیی

ــد.  ــردم منی دانن ــر م ــی اک ــتوار؛ ول ــن اس ــت آیی ــن اس ــت؛ ای ــی نیس ــش اله ــی در آفرین دگرگون

ــده  ــش آفری ــاک و بی آالی ــت پ ــرت و حال ــه فط ــان ها را ب ــد انس ــی خداون ــد یعن ــش خداون آفرین

ــِه، أَْو  َانِ ــِه، أَْو یَنرِّ َدانِ ــَواُه یَهوِّ ــرَِة، فَأَبَ ــَى الِفطْ ــُد َع ــوٍد یولَ ــد: »كُلُّ َمْولُ ــرب)ص( می فرمای ــت و پیام اس

َســانِِه« )بخــاری: ۱۴۲۲( هرنــوزاد برنــوع آفرینــش تولــد می یابــد. ســپس پــدر و مــادرش آن را  یَمجِّ

بــه یهودیــت یــا نرانیــت یــا بــه مجوســیت می کشــاند. بــه تبــع آن ایــن اصــل در قوانیــن داخلــی 

و بین املللــی انعــکاس یافتــه اســت. چنانچــه قانــون اساســی افغانســتان می گویــد: »متهــم تــا وقتــی 

کــه بــه حکــم قطعــی محکمــۀ بــا صالحیــت محکوم علیــه قــرار نگیــرد، بی گنــاه شــناخته می شــود. 

ــۀ اســالمی حقــوق بــر آورده اســت:  ــون اجــراآت جزایــی در بنــد پنجــم مــادۀ ۱۹ در اعالمی قان

ــا ایــن کــه محکومیتــش از راه محاکمــۀ عادالنه یــی کــه همــۀ تضمین هــا  ــاه اســت ت »متهــم بی گن

ــادۀ۱۹(  ــد۵: م ــر، بن ــۀ اســالمی حقــوق ب ــت گــردد.« )اعالمی ــاع از او فراهــم باشــد، ثاب ــرای دف ب

در بند۱مــادۀ 11 اعالمیــۀ حقــوق بــر آمــده اســت: »هرکســی کــه متهــم بــه ارتــکاب جــرم شــود، 

بی گنــاه محســوب خواهــد شــد تــا زمانــی کــه در جریــان یــک دعــوای عمومــی کــه در آن کلیــه 

تضمینــات الزم بــرای دفــاع او تأمیــن شــده باشــد، تقصیــر او قانونــاً محــرز گــردد.« )اعالمیــۀ جهانی 



51
رۀ 

ام
 ش

م،
۲ ا

۷ 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

40

حقــوق بــر، بنــد1: مــادۀ۱۱(

      ایــن اصــل در کودجــزای افغانســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و برائت الذمــه را حالــت اصلــی 

ــی  ــا وقت ــم ت ــت. مته ــی اس ــت اصل ــه حال ــی دارد: برائت الذم ــان م ــه بی ــه ک ــت. چنانچ ــته اس دانس

ــناخته  ــاه ش ــد، بی گن ــه باش ــرار نگرفت ــه ق ــت محکوم علی ــۀ باصالحی ــی محکم ــم قطع ــه حک ــه ب ک

می شــود.« بنابــر آن اصــل برائــت بــه عنــوان اساســی ترین ارکان محاکمــۀ عادالنــه مطــرح اســت. 

بــه ایــن معنــا کــه همــۀ مراحــل عدلــی و قضایــی بایــد کشــف، تحقیــق، تعقیــب و محاکمــه بــا توجه 

بــه بی گناهــی متهــم باشــد تــا زمانــی کــه جرمــش بــه اثبــات برســد.

       متأســفانه اکنــون رونــد از دو طــرز فکــر و شــیوۀ رفتــار متأثــر اســت: یکــی ایــن کــه بیشــرت بــه 

تعقیــب متهــم می پردازنــد؛ از ایــن جهــت در جمــع آوری دالیــل الــزام تــوازن رعایــت منی گــردد. 

ــل  ــه عوام ــذول می شــود و توجــه ب ــه جــرم و مجــرم توجــه مب ــه بیشــرت ب ــن ک روی کــرد دیگــر ای

ــای اصــل  ــد ریشــه ها و عوامــل جــرم خشــکانده شــود. مبن ــی کــه بای جــرم کمــرت اســت. در حال

ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــه ب ــة االباح ــت. اصال ــه اس ــة االباح ــل اصال ــه، اص برائت الذم

هرچیــز و هرنــوع رفتــار مبــاح اســت؛ مگــر ایــن کــه دلیــل بــر حرمــت و زیــان آن وجــود داشــته 

باشــد. ایــن اصــل از ایــن آیــۀ مبارکــه گرفتــه شــده اســت: » ُهــَو الَّــِذي َخلَــَق لَُكــْم َمــا ِف اْلَرِْض 

َجِميًعــا« )البقــره: ۲۹( خداونــد همــه چیــز را بــرای اســتفادۀ شــا آفریــده اســت. ایــن آیه می رســاند 

کــه اصــل در اشــیا اباحــت اســت؛ ولــی برخــی چیزهــا بــه آیــات دیگــر حرمــت شــان ثابــت گردیده 

اســت.

       بنابــر آن مرحلــۀ کشــف کــه بــر اســاس مــادۀ ۱۳۴ قانــون اساســی از صالحیت هــای پولیــس و 

موظــف امنیــت ملــی اســت. از ایــن نقطــه اگــر حقیقــت پی گیــری شــود و عدالــت تأمیــن گــردد، 

در مراحــل بعــدی بــه همیــن منــوال، تعقیــب و تأییــد خواهــد شــد؛ امــا اگــر :

چون گذارد خشت اول بر زمین معار کج

گر رساند بر فلک، باشد هان دیوار کج

)صائب، غزلیات: ش2265(

       ایــن مرحلــۀ حساســی اســت؛ زیــرا از یــک طــرف ایــن مرحلــه پایــه و اســاس رســیدگی جزایــی 

را تشــکیل می دهــد و از طــرف دیگــر گاهــی جرایــم پنهــان و غیرمکشــوف می مانــد و پولیــس و 

موظــف امنیــت ملــی بــه کشــف آن قــادر منی شــوند و ایــن وضعیــت بــرای جامعــه دردآور اســت، 

ــون فــرار می کنــد و گاهــی  گاهــی بی گناهــی مــورد تعقیــب قــرار می گیــرد و مظنــون از پنجــۀ قان

علــل و عوامــل جــرم ناپدیــد گشــته و اســباب و مــدارک جرمــی از بیــن مــی رود. بــا وجــود ایــن کــه 

مجرمــان و متخلفــان در دســرتس قــرار دارنــد، بــرای تأمیــن عدالــت از دســت قاضــی و څارنــوال 
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چیــزی ســاخته نیســت. تأمیــن عدالــت در ایــن مرحلــه بــه ایــن معنــا اســت کــه متهــم بــا توجــه بــه 

ــا مــدارک اثباتیــه مــورد تعقیــب قــرار گیــرد، ارضــا و تشــفیع خاطــر مجنی علیــه  اصــل برائــت و ب

محقــق شــود و نظــم بهم خــوردۀ جامعــه التیــام یابــد. بــر مبنــای ایــن اصــل محاکمــۀ عادالنــه دارای 

عنــارص ذیــل اســت:

۱-  پی گیری مظنون با رعایت اصل برائت الذمه.

۲- توازن جمع آوری دالیل بین متهم و مترر.

۳- دقت و رسعت و احالۀ دوسیه در۷۲ساعت به څارنوالی.

د- مسلکی بودن قضات و څارنواالن

اســتخدام و بکارگیــری قضــات و څارنــواالن عــادل و شایســته، بــه ویــژه توامننــد از حیــث تســلط 

بــه دانــش عدلــی و قضایــی روز، یکــی از مهم تریــن رشایــط حــق برخــورداری از رشایــط محاکمــۀ 

ــان، ارکان  ــتقل نبودن آن ــوال و مس ــا څارن ــی ی ــی قاض ــش قضای ــف دان ــرا ضع ــت؛ زی ــه اس عادالن

دادرســی عادالنــه را متزلــزل می کنــد. چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه قاضــی بــا وجــود عــدم 

آشــنایی کامــل بــه قوانیــن، اصــول و موازیــن قضایــی بی طرفــی و عدالــت را رعایــت کنــد. واقعیــت 

ایــن اســت کــه اغلــب ایــن آموزش هــا بــه لحــاظ تراکــم کاری قضــات و څارنــواالن یــا ضعــف بنیــۀ 

علمــی برخــی از آنــان و بــه خصــوص نداشــنت انگیــزۀ الزم بــه نحــوی مطلــوب، اثربخــش بــوده 

اســت.

ــص  ــه از تخص ــت ک ــن اس ــان ای ــواالن و قاضی ــلکی بودن څارن ــه مس ــه ب ــم در رابط ــألۀ مه       مس

مســلکی برخــوردار باشــند تــا بــه عدالــت باورمنــد باشــند. باورداشــنت بــه عدالــت امر مهمی اســت. 

هــدف از عدالــت در ایــن مقــام دو چیــز اســت: یکــی عدالــت فقهــی کــه عبــارت از اجتنــاب از 

گناهــان کبیــره و عــدم ارصار بــر گناهــان صغیــره و دیگــر عدالــت حقوقــی کــه بــه واســطۀ آن بتــوان 

مــنت و شــکل قضایــا را درک کــرد.

       در متــون اهــل تشــیع و نظــام دولتــی آنــان ایــن مســأله زیــاد جــدی گرفتــه شــده اســت؛ امــا در 

منابــع اهــل تســنن بــه ویــژه در فقــه حنفــی عدالــت رشط کــال اســت. بــه عبــارت دیگــر قاضــی 

اگرعــادل باشــد، بهــرت اســت و رشط جــواز نیســت یعنــی اگــر هرکــس رشایــط قانونــی مانند داشــنت 

اســناد لیســانس، ســپری کــردن ســتاژ قضایــی و... داشــته باشــد، قاضــی مقــرر شــود جایــز اســت. 

صاحــب هدایــه نوشــته اســت: »والفاســق اهــل للقضــاء ولوقلدیصــح« فاســق شایســتگی قضــاوت 

را دارد، اگــر بــه حیــث قاضــی مقــرر شــود، جایــز اســت. )مرغینانــی، ج۳: ص۱۷۱( بازبــودن ایــن 

مســأله زیــان بزرگــی را بــه دســتگاه قضایــی افغانســتان وارد کــرده اســت. بنابــر آن بایــد قضــات قبل 

از مقررشــدن تزکیــه شــوند و هرکــس قاضــی مقــرر نشــود.



51
رۀ 

ام
 ش

م،
۲ ا

۷ 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

42

ه- علنی بودن محاکمه

منظــور از علنی بــودن محاکمــه ایــن اســت کــه عــالوه بــر طرفیــن دعــوی، شــهود و اهــل خــربه کــه 

ــق  ــد مطاب ــز هــرگاه بخواهن ــردم و رســانه ها نی ــۀ م حضــور شــان در محاکمــه رضوری اســت، عام

ــۀ  ــای محاکم ــی از ویژگی ه ــودن یک ــد. علنی ب ــت ورزن ــد رشک ــه می توانن ــل محاکم ــت مح ظرفی

عادالنــه و اصلــی از اصــول سیســتم دادرســی اتهامــی، نظــارت و تضمینــی بــرای رعایــت حقــوق 

متهــم اســت؛ هان گونــه کــه نظــارت عمومــی و همگانــی در متامــی مــوارد، ضامــن رفتــار صحیــح 

ــانه ها  ــی و رس ــکار عموم ــارت اف ــر نظ ــی، دادگاه را زی ــاوت و داوری علن ــت، قض ــندیده اس و پس

قــرار داده، بــه تأمیــن عدالــت کمــک منــوده و قاضــی را وا مــی دارد تــا از دقــت کامــل کار گرفتــه 

و تصمیــم عادالنــه اتخــاذ کنــد.

ــد  ــه بای ــکار عام ــادات اف ــؤاالت و انتق ــود را از س ــرف خ ــک ط ــی، از ی ــی در دادگاه علن      قاض

ــه  ــه وج ــت را ب ــوده و عدال ــت من ــم را رعای ــای مته ــوق و آزادی ه ــر حق ــوی دیگ ــد، از س برهان

احســن تأمیــن کنــد. بــا وجــود آن کــه اصــل در محاکمــۀ علنی بــودن اســت؛ مگــر در مــواردی کــه 

ــر: ــد مــوارد زی ــد. مانن ــودن محاکمــه را ایجــاب منای رشایــط، رسی ب

۱- محاکمۀ خوردساالن.

۲- رازهای خانوادگی.

۳-  مواردی که منافی حفظ نظم و امن عامه باشد.

۴- مواردی که منافی اخالق حسنه باشد. )قانون اجراآت جزایی: مادۀ ۲۱۳(

طبــق قانــون اساســی و قانــون اجــراآت جزایــی، اصــوالً محاکمــه در کشــور بــه صــورت علنــی دایــر 

می گــردد و هرشــخص حــق دارد بــا در نظرداشــت گنجایــش ســالون جلســۀ قضایــی در جلســه ها 

ــدارد، مگــر در احــوال خــاص کــه  ــی وجــود ن ــه محدودیت ــورد هیچ گون ــن م ــد. در ای رشکــت کن

قانــون پیش بینــی منــوده باشــد.

      قانـــون اساســـی افغانســـتان در مـــادۀ ۱۲۸ تریـــح می منایـــد: »محاکمـــه در افغانســـتان بـــه 

ـــون در آن حضـــور  ـــا رعایـــت احـــکام قان ـــر می گـــردد و هرشـــخص حـــق دارد ب صـــورت علنـــی دای

ـــه  ـــودن محاکم ـــا رسی ب ـــده ی ـــح گردی ـــون تری ـــه در قان ـــی ک ـــد در حاالت ـــه می توان ـــد؛ محکم یاب

تشـــخیص گـــردد، جلســـه های رسی دایرکنـــد؛ ولـــی اعـــالم حکـــم بـــه هرحـــال علنـــی باشـــد.« 

ـــت. ـــده اس ـــجیل گردی ـــز تس ـــه نی ـــوۀ قضائی ـــت ق ـــکیل و صالحی ـــون تش ـــادۀ ۸ قان ـــان در م همچن

ـــۀ  ـــت، محاکم ـــده اس ـــح گردی ـــه تری ـــودن محاکم ـــه رسی ب ـــون ب ـــه در قان ـــواردی ک ـــاًء، م        بن

ـــرار  ـــیدگی ق ـــورد رس ـــوهر م ـــۀ زن و ش ـــالف و منازع ـــی از اخت ـــاوی ناش ـــه در دع ـــت ک ـــی اس فامیل

می گیـــرد؛ چنیـــن محاکمه هـــا بـــه دالیـــل ذیـــل بایـــد بـــه شـــکل رسی برگـــزار شـــود:
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۱- حفظ راز خانوادگی تا سبب تولید عقدۀ طرف یا طرفین نگردد.

ـــردم از  ـــی م ـــزاع و آگاه ـــدن ن ـــورت علنی ش ـــون در ص ـــت؛ چ ـــح و صمیمی ـــرای صل ـــانس ب ۲- ش

ـــد. ـــود بیای ـــه وج ـــوهر ب ـــن زن وش ـــوع رسدی بی ـــن ن آن، ممک

۳- جلوگیری  از رشمساری و خجلت طرفین.

۴- از نگاه اخالق اجتاعی و آموزه های دینی افشای ارسار، کار زشت است.

در برخـــی احـــوال بـــه تشـــخیص قاضـــی، محاکمـــه رسی دایـــر می گـــردد؛ بـــه گونـــۀ مثـــال، محکمـــه 

ـــان وارد  ـــی زی ـــالق اجتاع ـــی و اخ ـــت عموم ـــه امنی ـــه ب ـــودن محاکم ـــی ب ـــه علن ـــد ک ـــخیص ده تش

می کنـــد یـــا صلـــح را زیان منـــد می ســـازد یـــا وحـــدت را از بیـــن می بـــرد... ولـــی درســـت ایـــن 

ـــا  ـــون احص ـــودن در قان ـــل علنی ب ـــر اص ـــت، ب ـــرع اس ـــه ف ـــه ک ـــودن محاکم ـــوارد رسی ب ـــه م ـــت ک اس

ـــد. ـــل الزم منی  آم ـــدول از اص ـــد، ع ـــی باش ـــه قاض ـــخص ک ـــک ش ـــه رأی ی ـــا ب ـــد ت می ش

و- تساوی عموم در پیشگاه محکمه

مســـاوات بـــه معنـــای برابـــری در پیشـــگاه محکمـــه و نبـــود هرگونـــه تبعیـــض اســـت. »اصـــل 

مســـاوات در پیشـــگاه محکمـــه« بـــرای ایـــن اســـت کـــه زمینـــۀ از بین رفـــنت »تبعیضـــات نـــاروا« 

ـــون  ـــال قان ـــاوی در قب ـــد. تس ـــدا کن ـــت پی ـــون واقعی ـــر قان ـــوم در براب ـــاوی عم ـــود و تس ـــاعد ش مس

ـــاوات و  ـــت مس ـــت از رعای ـــارت اس ـــی عب ـــت قانون ـــرا عدال ـــت؛ زی ـــی اس ـــت قانون ـــای عدال ـــه معن ب

ـــه  ـــردم برخـــورد دوگان ـــر م ـــی، دادگاه در براب ـــون. هـــرگاه در جامعه ی ـــری در وضـــع و اجـــرای قان براب

ـــاعد  ـــض مس ـــۀ تبعی ـــد، زمین ـــح ده ـــر ترجی ـــی دیگ ـــه برخ ـــبت ب ـــی را نس ـــی برخ ـــد یعن ـــان ده نش

می گـــردد. هـــرگاه قانـــون بـــر انســـان های غریـــب و بی واســـطه جـــاری شـــود و زورمنـــدان از 

ـــی را  ـــی و ناامن ـــۀ نارضایت ـــود زمین ـــه خ ـــه ک ـــق یافت ـــاروا تحق ـــض ن ـــد، تبعی ـــی یابن ـــۀ آن رهای پنج

ـــون  ـــر قان ـــرای همـــه در تســـاوی عمـــوم در براب ـــه ب فراهـــم می منایـــد. ایجـــاد امنیـــت قضایـــی عادالن

ـــت: ـــل اس ـــوارد ذی ـــد، م ـــت می آی ـــه دس ـــل ب ـــن اص ـــه از ای ـــت. آنچ ـــه اس نهفت

۱- تساوی در برابر محکمه.

۲- نفی تبعیض منافی عدالت.

۳- تأمین رضایت و امنیت.

ز- استقالل و بی طرفی

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

چیــزی و تأثیرپذیــری از آن اســت. در ادبیــات سیاســی، عــدم وابســتگی خارجــی را گوینــد و در 

مقابــل اقتــدار بــکار بــرده می شــود. هان گونــه کــه حاکمیــت دو معنــی دارد:  یکــی اقتــدار داخلــی 

کــه دولــت دارای اقتــدار داخلــی بــوده و بــر رسارس قلمــرو خــود تســلط دارد و در برابــر دخالــت 



51
رۀ 

ام
 ش

م،
۲ ا

۷ 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

44

و نفــوذ قــدرت خارجــی دارای اســتقالل می باشــد. قــوۀ قضائیــه هــم بایــد از هــردو قــوت برخــور 

ــه آزاد باشــد و هــم در داخــل از اســتقامت  ــه و مقنن ــر قــوای مجری دار باشــد: هــم از نفــوذ و تأثی

ــچ عوامــل  ــن راســتا از هی ــد و در ای ــت حرکــت کن ــه ســوی عدال ــوده و ب شــخصیتی برخــوردار ب

تأثیرپذیــر نباشــد.

ــه  ــوع اســت: یکــی اســتقالل نهــادی اســت ب ــه دو ن ــوۀ قضائی ــارت دیگــر اســتقالل ق ــه عب        ب

معنــای عــدم تأثیرپذیــری قــوۀ قضائیــه و مصون بــودن دســتگاه قضایــی از دخالــت قــوۀ مجریــه و 

مقننــه اســت. دیگــر اســتقالل شــخصیتی اســت بــه معنــای اســتقالل قاضــی در صــدور رأی، تنهــا 

ــه منظــور تأمیــن عدالــت و مصونیــت از هرنــوع تهدیــد، تطمیــع از جریانــات  ــر مبنــای قانــون ب ب

ــت.  ــی اس ــت قضای ــل مصونی ــق اص ــه مطاب ــر ک ــتگاه های دیگ ــا و دس ــزاب، گروه ه ــی، اح سیاس

بی طرفــی عبــارت از عــدم جانــب داری قاضــی از طرفیــن دعــوی اســت. دســتگاه عدلــی و قضایــی 

نبایــد از جریانــات سیاســی، احــزاب، گروه هــا و دســتگاه های دیگــر تأثیــر پذیــرد و توصیه پذیــر 

باشــد.

ــه مقاومــت در  ــر نفــس را نشــان می دهــد، ب ــدار و تســلط ب ــه کــه اقت ــی هان گون        واژۀ بی طرف

ــاًء، نقــض یکــی موجــب نادیده گرفــنت  ــز اشــاره دارد. بن ــی نی ــه فشــار و نیــروی بیرون ــر هرگون براب

دیگــری خواهــد بــود. در نظــام حقوقــی افغانســتان بــر اســتقالل قــوۀ قضائیــه تأکیــد صــورت گرفته 

اســت. چنــان کــه قانــون اساســی در مــادۀ ۱۶در ایــن زمینــه چنیــن پیش بینــی کــرده اســت: »قــوۀ 

قضائیــه رکــن مســتقل  دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان می باشــد.« )قانون اساســی افغانســتان: 

مــادۀ ۱۶( امــا بایــد بــه خاطــر داشــت کــه اســقالل محاکــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه قضــات هرچه 

بخواهنــد انجــام بدهنــد. مــادۀ ۱۴ قانــون تشــکیل و صالحیــت محاکــم تریــح می کنــد: »محاکــم 

ــند.  ــون می باش ــع قان ــاً تاب ــکام رصف ــدور اح ــوده و در ص ــتقل ب ــا مس ــه قضای ــیدگی ب ــن رس حی

ــون و  ــر قان ــن در براب ــر اســاس اصــل تســاوی طرفی رســیدگی و اصــدار حکــم توســط محاکــم، ب

محکمــه و رعایــت عدالــت و بی طرفــی صــورت می گیــرد.« )قانــون تشــکیل و صالحیــت محاکــم 

قــوۀ قضائیــه: مــادۀ۱۶( طــوری کــه در مــادۀ فــوق اشــاره شــد، محاکــم محــدود و مقیــد بــه قانــون و 

تأمیــن عدالــت انــد. خالصــۀ ایــن بنــد ایــن اســت:

۱- استقالل قوۀ قضائیه در برابر قوای مجریه و مقننه.

۲- اقتدار قوۀ قضائیه و تسلط آن بر خود در حفظ بی طرفی در برابر اصحاب دعوی.

۳ – استقامت قوۀ قضائیه در مسیر عدالت و انصاف.
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از تحقیــق فــوق بــه ایــن نتایــج دســت می یابیــم کــه یکــی از راه هــای تأمیــن عدالــت و نیــل بــه 

صلــح و امنیــت و ســایر ارزش هــای انســانی و جامعــۀ ایــده آل ، تحقق ســاز و کارهــای محاکمــۀ 

عادالنــه در جامعــه اســت.

رشایط محاکمۀ عادالنه غیر از اساسات و بنیادهای محاکمۀ عادالنه است. 

ــوط  ــه مرب ــس محکم ــه نف ــه ب ــاخص هایی ک ــی ش ــت: یک ــه اس ــه دو گون ــۀ عادالن        محاکم

دیگــر  و  علنی بــودن  و  مســتقل بودن  محکمــه،  ذیصالح بــودن  از  عبارتنــد  کــه  می شــوند 

ضانت هــای اجرایــی محاکمــۀ عادالنــه اســت کــه شــامل فرصــت کافــی و تســهیالت الزم نیــز 

می شــود.

       نیــروی انســانی مجــرب و ســامل، اســاس و بنیــاد تحقــق عدالــت اســت. عدالــت از ایــن نقطــه 

آغــاز می یابــد، اصــل کرامــت انســانی و برائت الذمــه و ســاز و کار هــای عدالــت جزایــی تحقــق 

پیــدا می کنــد و بــه صلــح، امنیــت و رفــاه جامعــه می انجامــد و راز بقــای نظــام زندگــی منــودار 

می گــردد.

       در کنــار ســالمت و انســانیت، وجــود فــن و مســلک در تحقــق عدالــت و محاکمــۀ عادالنــه 

امــر مهــم و حیاتــی بــه شــار مــی رود و هــر دو در حفــظ حقــوق و آزادی هــای فــرد و جامعــه 

ــۀ  ــت و محاکم ــق عدال ــرای تحق ــزرگ ب ــروی ب ــه دو نی ــاًء، ب ــد. بن ــا می کنن ــی را ایف ــش حیات نق

ــون مســلکی و تخنیکــی کــه هــر دو زمینه ســاز  ــروی انســانی ســامل و فن ــاز اســت: نی ــه نی عادالن

سیســتم و ســاختار های جواب گــو قــرار می گیــرد.
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چکیده

ــی در افغانســتان  ــوع قراردادهــای دولت ــن ن ــن و مؤثرتری ــان کاری یکــی از مهم تری قراردادهــای پی

ــژه  ــه وی ــی ب ــاف عموم ــد انکش ــی را در رون ــس بزرگ ــش ب ــه نق ــی رود ک ــار م ــه ش ــان ب ــا طالب پس

ــازی کــرده و می کنــد. امــا ایــن کــه قراردادهــای مذکــور،  زیرســاخت های اقتصــادی ایــن کشــور ب

ــات و حــوادث ناگــوار دهه هــای گذشــته، متامــی زیرســاخت ها  ــر اســاس اتفاق در کشــوری کــه ب

ازجملــه نهادهــای حقوقــی و قانونــی خویــش را از دســت داده و خســارات جربان ناپذیــری بــر آن 

ــکیل و  ــی تش ــازوکار قانون ــه س ــا چ ــود، ب ــد ب ــی خواه ــم حقوق ــه رژی ــع چ ــت، تاب ــده اس وارد گردی

ــه بررســی گرفتــه  ــه ب اجــرا می شــوند و چــه نقشــی در زندگــی اقتصــادی مــردم دارنــد؛ در ایــن مقال

ــازی  ــتای بازس ــتان در راس ــت افغانس ــه دول ــی ب ــۀ جهان ــوض جامع ــای بالع ــود. کمک ه می ش

دکرت عبدالهادی وحید 1 
سیدجاوید نجفی زاده  2

تحلیلحقوقیرقاردادپیمانکاریردنظامحقوقیافغانستان 

گاهیهب ونقشآنردتوسعۀاقتصادیاینکشوربانیمن

حقوقاریان

)Email: a_vahid@sbu.ac.ir( .1 . استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
)Email: Jawed.asghari@gmail.com(   )2 . دانشجوی دکرتای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی. )نویسندۀ مسؤول
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ــرات، مســکن،  ایــن کشــور و اعــادۀ زیربناهایــی چــون راه، صحــت، آمــوزش و پــرورش، مخاب

بند)ســد( آب گــردان، زراعــت، دام داری و ... عمده تریــن عامــل تشــکیل و اجــرای قراردادهــای 

ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــان کاران خارج ــد. پی ــان می باش ــس از طالب ــتان پ ــان کاری در افغانس پی

ــار  ــی در کن ــواز قانون ــا ج ــتان و ب ــت افغانس ــه دول ــان ب ــای متبوع ش ــی دولت ه ــای مال کمک ه

پیــان کاران داخلــی قــرار گرفتــه و حتــا در اکــر مــوارد بــه دلیــل تخصــص و تجربــه در اجــرای 

ــوند. ــده می ش ــا برن ــه و در داوطلبی ه ــی گرفت ــی پیش ــان کاران داخل ــا، از پی قرارداده

       ایــن مقالــه ســعی بــر آن دارد تــا بــا اســتفاده از منابــع و مقــررات حقوقــی معتــرب، بــه تحلیــل 

ــعۀ  ــش آن را در توس ــه و نق ــتان پرداخت ــی افغانس ــام حقوق ــرارداد در نظ ــوع ق ــن ن ــی ای حقوق

ــد. ــی کن ــور بررس ــادی آن کش اقتص

ــراردادی و  ــی، اداره، ق ــدارکات، داوطلب ــان کاری، ت ــرارداد پی ــتان، ق ــدی: افغانس واژگان کلی

ــادی. ــعۀ اقتص توس
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مقدمه

دولــت جدیــد افغانســتان کــه بــر اســاس موافقت نامــۀ بــن آملــان در ســال ۲۰۰۱میــالدی شــکل 

گرفــت، بــا توجــه بــه خســارات و ویرانی هــای ســنگینی کــه در اثــر جنگ هــای دوام دار و 

ــربان  ــرای ج ــا ب ــت ت ــم گرف ــود، تصمی ــده ب ــور وارد گردی ــای کش ــی بخش ه ــر متام ــر ب ویران گ

ــۀ  ــور، در عرص ــر در کش ــش فق ــی و کاه ــادی و اجتاع ــع  اقتص ــاف رسی ــارات و انکش آن خس

اقتصــادی از سیاســت اقتصــاد بــاز و بــازار آزاد تحــت مدیریــت ســکتور خصوصی پیــروی کند.3  

ــای  ــرای پروژه ه ــرح و اج ــت از ط ــت دول ــه دس ــود ک ــیر ش ــن تفس ــد چنی ــم نبای ــن تصمی ــا ای ام

ــات  ــدۀ خدم ــا و ارائه کنن ــن کارفرم ــوان بزرگ تری ــش آن را به عن ــده و نق ــاه گردی ــی کوت عمران

عمومــی انــکار کنیــم. بنابــر ایــن، در اکــر قراردادهــای پیــان کاری، بــه ویــژه قراردادهــای بزرگ 

ــه  ــرار گرفت ــرارداد ق ــن ق ــی از طرفی ــوان یک ــت به عن ــدارک کاال، دول ــه و ت ــاز و تهی ساخت وس

ــزده  ــتان در پان ــت افغانس ــن، دول ــر ای ــد. بناب ــرارداد می کن ــد ق ــان کار4  عق ــای پی ــا رشکت ه و ب

ــد  ــی مانن ــف تدارکات ــای مختل ــادی در بخش ه ــای زی ــته )۱۳۹۵-۱۳۸۱( قرارداده ــال گذش س

ــان کاران(  ــا قراردادی ها)پی ــل ب ــدارک کاال و حمل ونق ــه و ت ــاختانی، تهی ــور س ــازی، ام راه س

ــی در  ــارد افغان ــر 2500 میلی ــغ ب ــی بال ــه نظــر می رســد بودجــۀ هنگفت منعقــد کــرده اســت کــه ب
ــی: ۱۳۹۴( 5 ــدارکات مل ــه شــده اســت. )ادارۀ ت قراردادهــای مذکــور هزین

      در نظــام حقوقــی ایــران، قراردادهایــی کــه یــک طــرف آن را دولــت و مؤسســه های عمومــی 

ــه  ــد، ب ــکیل ده ــی تش ــوق خصوص ــی حق ــخاص حقوق ــا اش ــخص ی ــر آن را ش ــرف دیگ و ط

ــی  ــای عموم ــا پیان ه ــی ی ــای عموم ــی و قرارداده ــای دولت ــای اداری، قرارداده ــام قرارداده ن

ــران  ــی ای ــوق عموم ــران حق ــرت صاحب نظ ــا بیش ــمعی، 1393: ص17( ام ــوند؛ )ش ــناخته می ش ش

ایــن نــوع قراردادهــا را قراردادهــای اداری خوانــده انــد و ایــن امــر نشــان می دهــد کــه در 

ــرا در حقــوق فرانســه  ــده اســت؛ زی ــر گردی ــران از فرانســه متأث ــی ای ــن خصــوص نظــام حقوق ای

ــی، ۱۳۸۱: ص۳۰۰(  ــی مومتن ــود. )طباطبای ــه می ش ــرارداد اداری گفت ــی، ق ــن قراردادهای ــه چنی ب

بــا ایــن حــال، بعضــاً از عنــوان پیان هــای عمومــی نیــز اســتفاده شــده اســت. )عراقــی و 

حبیــب زاده، 1388: ص 79( نکتــۀ دیگــر ایــن کــه در حقــوق ایــران چگونگــی دخالــت دولــت 

ــوز  ــازار هن ــرا نظــام اقتصــاد ب ــه افغانســتان گســرتده تر می باشــد؛ زی در امــور اقتصــادی نســبت ب

ــای  ــر فعالیت ه ــت اک ــن جه ــده و از ای ــف نش ــران تعری ــادی ای ــی و اقتص ــررات حقوق در مق

ــی را  ــبثات خصوص ــا و تش ــت رسمایه گذاری ه ــی دارد: »دول ــرر م ــیدی مق ــوب ۱۳۸۲خورش ــتان، مص ــی افغانس ــون اساس ــم قان ــادۀ ده 3. م
ــد.« ــون تشــویق، حایــت و مصونیــت آن هــا را تضمیــن می کن ــه احــکام قان ــق ب ــازار و مطاب ــر نظــام اقتصــاد ب مبتنــی ب

4. بنــد ۱۴ مــادۀ ســوم قانــون تــدارکات افغانســتان بــه  جــای اصطــالح ›پیــان کار‹، از اصطــالح ›قــراردادی‹ اســتفاده منــوده و آن را چنیــن 
ــا ادارۀ مربــوط عقــد می منایــد.« تعریــف منــوده اســت: »قــراردادی، داوطلــب برنــده اســت کــه قــرارداد تــدارکات را ب

.)158=Beta/Dari/NewsMaster.aspx?code/180.94.83.27//:http( :5. قابل دسرتس در 
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ــد.6 ــت می باش ــار دول ــزرگ در اختی ــاری ب ــادی و تج اقتص

ــام  ــوع نظ ــدام ن ــه در ک ــت ک ــن اس ــد ای ــرح می باش ــل ط ــه قاب ــن رابط ــه در ای ــی ک         پرسش

اقتصــادی می توانیــم بــه رشــد و توســعۀ اقتصــادی بهــرتی دســت یابیــم؟ فــرض ایــن اســت کــه 

موفقیــت اقتصــادی کشــورهای توســعه یافته بیشــرت مدیــون نظــام اقتصــاد آزاد بــوده کــه بــا متریــن 

ــن نظامــی، نهادهــای  ــه دســت آمــده اســت. در چنی ــی ب ــراوان در مدت زمــان طوالن ــۀ ف و تجرب

دولتــی و خصوصــی بــا شایســتگی خــود در بــازار، آزادانــه رقابــت کــرده و بــه بهرتیــن وجــه عمل 

ــد  ــزی کــه نبای ــا چی ــل می شــوند. ام ــی نای ــه توســعۀ اقتصــادی مطلوب ــت ب ــد کــه در نهای می کنن

از دیــد پنهــان مبانــد ایــن اســت کــه ایــن فعالیــت آزاد اقتصــادی، بــدون حــد و حــر نبــوده؛ 

بلکــه حــدود و ثغــور آن را قانــون مشــخص می کنــد. نقــش دولــت حتــا در نظــام اقتصــادی آزاد 

ــر راه آهــن، کشــاورزی و  ــزرگ و مهــم نظی ــز چشــم گیر می باشــد؛ چنان چــه در بخش هــای ب نی

صنایعــی کــه بــا رقابــت صنایــع کشــور های خارجــی مواجــه می باشــد، کمــک بالعوض)یارانــه( 

ــا از  ــرتول قیمت ه ــن و کن ــنت زمی ــات و در اختیارگذاش ــش مالی ــت کاران، کاه ــه صنع ــت ب دول

ــد. ــر باش ــد بی تأثی ــت منی توان ــب دول جان

1- ماهیت حقوقی قراردادهای پیامن کاری

ــه و روی کــرد مواجــه هســتیم؛  ــا دو نظری ــی قراردادهــای پیــان کاری ب در مــورد ماهیــت حقوق

بدیــن معنــا کــه عده یــی از حقوق دانــان نظیــر »پروفیســور لئــون دوگــی7  فرانســوی« هیــچ تفاوتــی 

ــا،  ــۀ قرارداده ــتند و هم ــل نیس ــا قای ــایر قرارداده ــور و س ــرارداد مذک ــن ق ــی بی ــاظ ماهیت را از لح

اعــم از دولتی)عمومــی( و خصوصــی را تابــع رشایــط یک ســان می داننــد و معتقدنــد کــه 

کلیــه قراردادهــا تابــع قواعــد عمومــی قانــون مدنــی و قانــون تجــارت بــوده و اصــول حاکــم بــر 

قراردادهــا، نظیــر اصــل نســبی بودن، اصــل حاکمیــت ارادۀ طرفیــن و غیــره بــر آن حاکــم اســت و 

مرجــع رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــای پیــان کاری نیــز محاکــم عمومــی می باشــند. 

)اعالیی فــرد، ۱۳۸۴: ص۵۷(

ــه  ــوق عام ــوان حق ــم اداری، دی ــاد محاک ــدم ایج ــل ع ــتان به دلی ــی افغانس ــام حقوق       در نظ

ــی  ــات ناش ــه اختالف ــیدگی ب ــت رس ــز، صالحی ــتیناف و متی ــی، اس ــم ابتدای ــوکات محاک در چ

ــایر  ــا س ــی ب ــان کاری دولت ــرارداد پی ــت ق ــن جه ــد. از ای ــی را دارا می باش ــای دولت از قرارداده

قراردادهــا چنــدان تفاوتــی نــدارد. )میرزایــی، ۱۳۹۳: ص۱( به نظــر می رســد کــه حتــا اگــر 

6. اصــل 44 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران مقــرر مــی دارد: »نظــام اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران بــر پایــۀ ســه بخــش دولتــی، 
تعاونــی و خصوصــی بــا برنامه ریــزی منظــم و و صحیــح اســتوار اســت. بخــش دولتــی شــامل کلیــه صنایــع بــزرگ، صنایــع مــادر، بازرگانــی 
خارجــی، معــادن بــزرگ، بانــک داری، بیمــه، تأمیــن نیــرو، ســدها و شــبکه های بــزرگ آب رســانی، رادیــو و تلوزیــون، پســت و تلگــراف 

و تلفــن، هواپیایــی، کشــتی رانی، راه و راه آهــن و ماننــد این هــا اســت کــه به صــورت مالکیــت عمومــی و در اختیــار دولــت اســت. ...«
7. Lean Duguit.
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محاکــم اداری )اختصاصــی( نیــز ایجــاد گــردد، مؤقتــی بــوده و رصف بــرای محاکمــۀ مقامــات 

بلند رتبــۀ دولتــی تشــکیل می گــردد و بعــد از حــل اختــالف، منحــل می شــود. )محمــدی 

متکــی، ۱۳۹۰: ص۳۵۵(. در قانــون تــدارکات مصــوب ۱۳۹۵ کمیســیونی بــرای بررســی و حــل 

اختالفــات قــرارداد تدارکاتــی پیش بینــی گردیــده کــه توســط رئیــس جمهــور ایجــاد می شــود. 

)قانــون تــدارکات، ۱۳۹۵: ص۷۴(

      حقوق دانــان گــروه دوم کــه قایــل بــه تفکیــک میــان قراردادهــای حقوق عمومــی و خصوصی 

می باشــند، بدیــن بــاور انــد کــه قراردادهــای عمومــی و اداری تابــع نظــام حقــوق عمومــی انــد و 

از لحــاظ نحــوۀ تشــکیل و ماهیــت، بــا قراردادهــای خصوصــی فــرق دارنــد. مبتکریــن ایــن نظریه، 

از جملــه »پروفســور دولوبــادر8«  هــدف از انعقــاد قراردادهــای دولتــی را حفــظ حقــوق دولــت 

و منافــع عمومــی دانســته و موضــوع قــرارداد پیــان  را ایجــاد ســاختان، حمل ونقــل، راه ســازی، 

تهیــه و تــدارک کاال یــا انجــام عملــی دیگــر کــه از ماهیــت حقــوق عمومــی برخــوردار اســت، 

می داننــد. )طباطبایــی مؤمتنــی، ۱۳۸۱، ج۲، ص۳۰۸( در حالی کــه قراردادهــای خصوصــی 

ــه منظــور گــردش رسمایــه، تأمیــن نیــاز و کســب منفعــت فــردی و شــخصی منعقــد می گــردد.  ب

بنابرایــن، بــا توجــه بــه اهمیــت قراردادهــای عمومــی، ایجــاب می کنــد تــا ایــن نــوع قراردادهــا از 

امتیــازات و ویژگی هــای خاصــی برخــوردار باشــند.

ــازار، قراردادهــای دولتــی کــاکان بخــش        در افغانســتان، علی رغــم پذیــرش نظــام اقتصــاد ب

ــای  ــی از قرارداده ــران پاره ی ــوق ای ــه در حق ــا آن ک ــد. ب ــکیل می دهن ــا را تش ــی از قرارداده بزرگ

دولتــی چــون اجــارۀ امــوال و خدمــات، رهــن، خریدوفروش هــای کوچــک، رشکــت، وکالــت و 

هبــه هیــچ تفاوتــی بــا قراردادهــای خصوصــی ندارنــد و از حیــث تشــکیل و اجــرا، مشــمول قانــون 

ــی، ۱۳۸۱، ج۲: ص۳۰۷(  ــی مومتن ــوند؛ )طباطبای ــن می ش ــاره و ره ــژۀ اج ــررات وی ــی و مق مدن

ــدارکات مصــوب ســال  ــون ت ــر اســاس قان ــی ب ــی دولت ــه قراردادهــای مال ــا در افغانســتان، کلی ام

ــالح  ــتای اص ــت در راس ــن دول ــازۀ ای ــات ت ــی از اقدام ــرا یک ــردد؛ زی ــد می گ ۱۳۹۵ه.ش منعق

نظــام اقتصــادی، ریفــورم تــدارکات عامــه بــه منظــور عرضــۀ خدمــات بهــرت و ایجــاد یــک نظــام 

ــادی،  ــعۀ اقتص ــد توس ــت رون ــی آن را تقوی ــدف نهای ــد. ه ــدارکات می باش ــفاف ت ــر و ش مؤث

ــد خاطرنشــان ســاخت کــه  ــه و محــو فســاد اداری تشــکیل می دهــد. بای ــرتول مصــارف عام کن

اصــول حاکــم بــر قراردادهــای مذکــور و رشایــط صحــت آن هــا، همچنــان تابــع قواعــد عمومــی 

ــد. ــی می باش ــون مدن ــا در قان قرارداده

      در کنــار قراردادهــای مالــی کــه پیــان کاری نیــز شــامل آن اســت، پاره یــی دیگــر از 

8. De Laubadere.
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ــوده؛  ــدارکات نب ــون ت ــع قان ــه تاب ــود دارد ک ــتخدام وج ــرارداد اس ــد ق ــی مانن ــای دولت قرارداده

بلکــه قوانیــن دیگــری نظیــر قانــون کار و قانــون کارکنــان خدمــات ملکــی بــر آن هــا حکومــت 

ــرف آن  ــه یک ط ــی  ک ــی قراردادهای ــر متام ــانی ب ــم یک س ــوان حک ــرو منی ت ــد. از ای می کن

ــوا و موضــوع  ــه محت ــا توجــه ب ــد ب ــی بای ــرارداد دولت ــل شــد؛ بلکــه هــر ق ــرار دارد، قائ ــت ق دول

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــرارداد، م ــان ق ه

      قــرارداد پیــان کاری ســاخت یــا مقاطعــه کاری کــه در حقــوق افغانســتان در جمــع قراردادهای 

تدارکاتــی قــرار می گیــرد، مهم تریــن و کامل تریــن نــوع قــرارداد اداری دانســته می شــود. 

قراردادهــای مذکــور در حقــوق ایــران عمومــاً مشــتمل بــر یــک موافقت نامــه، رشایــط عمومــی، 

ــی  ــخصات فن ــر کار، مش ــا و مقادی ــت به ــی، فهرس ــدی کل ــدول زمان بن ــی، ج ــط خصوص رشای

و نقشــه های اجرایــی اســت؛ )اعالیی فــرد، ۱۳۸۴: ص۵۸( امــا در نظــام حقوقــی افغانســتان 

قــرارداد پیــان کاری9 کــه بــه  اســم قــرارداد تدارکاتــی امــور ســاختانی یــا ساخت و ســاز شــناخته 

می شــوند، بــر اســاس رشط     نامــه و تحــت حکومــت قانــون تــدارکات تشــکیل گردیــده و مطابــق 

ــه  ــن آن ک ــر از طرفی ــان کاری، غی ــرارداد پی ــرای ق ــود. در اج ــرا می ش ــدارکات اج ــل ت طرزالعم

کارفرمــا و پیــان کار می باشــند، اشــخاص ثالــث نیــز دخالــت داشــته و در فراینــد اجــرا وارد شــده 

و ایفــای نقــش می مناینــد؛ ماننــد مهنــدس ناظــر، مهنــدس مشــاور و پیــان کار جــز. بــا آن کــه در 

ــه پیــان کار جــز ســخن در میــان  قانــون تــدارکات افغانســتان از واگــذاری بخشــی از قــرارداد ب

اســت؛ امــا در عمــل دیــده می شــود کــه بــه ایــن مــادۀ قانــون توجــه نشــده و گاهــی قــرارداد بــه 
ــه پیــان کار دیگــر واگــذار می شــود.10 طــور کامــل ب

       بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه در حقــوق افغانســتان واگــذاری بخشــی از قــرارداد بــه 

یابــد کــه مســؤولیت های  انجــام  قــراردادی فرعی)پیــان کار جــز( در صورتــی می توانــد 

ــز(،  ــان کار ج ــراردادی فرعی)پی ــردد و ق ــر نگ ــرارداد، متأث ــی در ق ــان کار( اصل قراردادی)پی

اهلیــت و کفایــت کاری الزم در انجــام بخــش واگذارشــده بــه خــودش را دارا باشــد و بــه ایفــای 

تعهــدات قــرارداد اصلــی متعهــد گــردد. رشایــط و نحــوۀ واگذاری بخشــی از قــرارداد و حــد مجاز 

آن، در ســند دیگــری تحــت عنــوان طرزالعمــل تــدارکات پیش بینــی شــده اســت. )بندهــای ۲و۳ 

ــدارکات( ــون ت ــاده ۳۶ قان م

9.  بنــد ۴ مــادۀ ســوم قانــون تــدارکات افغانســتان رشط    نامــه را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »رشط نامــه ســندی اســت کــه رشایــط و معیارهــای 
ارزیابــی، کمیــت، کیفیــت، مشــخصات و خصوصیــات اجنــاس، خدمــات غیــر مشــورتی و امــور ســاختانی و طــرز ارائــۀ آفــر در آن درج 

و بــه دســرتس داوطلــب قــرار می گیــرد.«
10.  مــادۀ ۳۶ قانــون تــدارکات افغانســتان مقــرر مــی دارد: »۱. قــراردادی می توانــد بخــش از قــرارداد را بــه قــراردادی فرعــی واگــذار منایــد، 
مــروط بــر این کــه: الــف- واگــذاری قــرارداد در رشط نامــه پیش بینــی و در قــرارداد اصلــی تعییــن شــده باشــد، ب- موافقــۀ کتبــی اداره در 

مــورد کســب شــده باشــد، ج- قــرارداد فرعــی در مغایــرت بــا قــرارداد اصلــی نباشــد. ...«
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نکتــۀ اخیــر در خصــوص ماهیــت قراردادهــای تدارکاتــی، اعــم از امــور ســاختانی، راه ســازی 

ــه قراردادهــای  ــا آن کــه از جمل ــن اســت کــه قراردادهــای مذکــور ب ــدارک کاال ای ــه و ت و تهی

ــته  ــای الزم دانس ــه قرارداده ــواز، از جمل ــزوم و ج ــاظ ل ــا از لح ــی رود؛ ام ــار من ــن به ش معی

ــی افغانســتان: »عقــد بعــد از انفــاذ الزم پنداشــته  ــون مدن ــق مــادۀ ۶۹۶ قان ــرا مطاب می شــود؛ زی

شــده، رجــوع از عقــد و تعدیــل آن بــدون رضایــت طرفیــن یــا حکــم قانــون، جــواز نــدارد.« 

در حقــوق ایــران نیــز چــون قراردادهــای پیــان کاری از جملــه قراردادهــای معیــن محســوب 

نشــده و تابــع مــادۀ۱۰ قانــون مدنــی ایــران می باشــد، پــس طبیعتــاً الزم تلقــی می شــود. 

ص۱۹(   :۱۳۸۸ )امین پــور، 

1- رشایــط و اصول حاکم بر قراردادهای پیامن کاری

الف- رشایط اساســی صحت قرارداد پیان کاری

ــورد  ــتقلی در م ــث مس ــران، مبح ــتان و ای ــور؛ افغانس ــر دو کش ــی ه ــن وضع ــد در قوانی هرچن

ــه  ــد ک ــر می رس ــی به نظ ــود؛ ول ــده منی ش ــان کاری دی ــرارداد پی ــت ق ــی صح ــط اساس رشای

ــرارداد  ــت ق ــی صح ــط اساس ــد از رشای ــا، بای ــایر قرارداده ــون س ــز همچ ــور نی ــرارداد مذک ق

ــن  ــت، از ای ــه اس ــاب یافت ــورها بازت ــی کش ــن مدن ــه در قوانی ــط ک ــن رشای ــد. ای ــوردار باش برخ

ــت: ــرار اس ق

ــن  ــوص ای ــتان در خص ــی افغانس ــون مدن ــادۀ ۵۰۵ قان ــرارداد: م ــن ق ــت طرفی ــد و رضای 1. قص

رشط مقــرر مــی دارد کــه: » رشط صحــت عقــد عبــارت اســت از رضایــت عاقدیــن بــدون اکــراه 

و اجبــار.« بــا آن کــه در مــادۀ مذکــور از قصــد طرفیــن حرفــی بــه میــان نیامــده اســت؛ ولــی از 

ــد  ــی از قص ــن رضایت ــه چنی ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی ــره« می ت ــدون اک ــت ب ــارت» رضای عب

ــد و  ــران، قص ــوق ای ــا در حق ــد. ام ــری می باش ــرادی ب ــب و ای ــوع عی ــر ن ــده و از ه ــی ش ناش
ــود دانســته می شــود.11 ــوان نخســتین رشط صحــت عق ــه عن ــد باهــم، ب ــن عق رضــای طرفی

ــیله  ــه وس ــراً ب ــه اک ــل این ک ــان کاری به دلی ــرارداد پی ــن ق ــای طرفی ــد و رض ــت قص        صح

ــن  ــوب کامل تری ــظ مکت ــرا لف ــد؛ زی ــام منی باش ــار ابه ــدان دچ ــردد، چن ــراز می گ ــوب اب مکت

ــی چیــزی کــه ممکــن اســت  ــد. ول ــان می کن ــه طــور رصیــح مقصــود را بی لفظــی اســت کــه ب

ــه در  ــه ک ــا از آن چ ــه کارفرم ــت ک ــن اس ــد، ای ــاد کن ــل ایج ــان کار خل ــای پی ــد و رض در قص

مزایــده یــا رشط    نامــه اعــالم کــرده، منــرف شــده و آن را تغییــر دهــد. در چنیــن حالتــی، قصــد 

ــاذری  ــه مشــکل مواجــه گردیــده و دچــار خلــل می شــود. )اب و رضــای اولیــۀ پیــان کار نیــز ب

ــی، ۱۳۹۴: ص۱۳( فومش

11. مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی ایران بیان می دارد: »برای صحت هر معامله رشایط ذیل اساسی است: ۱. قصد طرفین و رضای آن ها، ...«
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ــرارداد  ــه ق ــرای این ک ــی ب ــاظ حقوق ــه لح ــان کاری: ب ــرارداد پی ــن ق ــت( طرفی 2. اهلیت)صالحی

ــن  ــت باشــند؛ ای ــد دارای صالحیــت12 و اهلی ــن آن بای ــح منعقــد شــود، طرفی پیــان کاری صحی

ــد  ــه بن ــود. چنان چ ــناخته می ش ــه ش ــت معامل ــی صح ــی از رشوط اساس ــوان یک ــز به عن رشط نی

ــت از  ــارت اس ــد، عب ــت عق ــی دارد: »رشط صح ــرر م ــتان مق ــی افغانس ــون مدن ــادۀ ۵۰۲ قان ۲ م

ــر  ــن ام ــر ای ــود ب ــای ۱۹۰ و ۲۱۰ خ ــز  در ماده ه ــران نی ــی ای ــون مدن ــن، ...« قان ــت عاقدی اهلی

ــوان  ــه عن ــت معامل ــی صح ــط اساس ــی از رشای ــه را یک ــن معامل ــت طرفی ــده و اهلی ــد ورزی تأکی

کــرده اســت.13  بــرای این کــه طرفیــن قــرارداد پیــان کاری اهــل و صالــح محســوب شــوند، بایــد 

ــور  ــون محج ــدگاه قان ــاف، از دی ــن اوص ــد ای ــخاص فاق ــرا اش ــند؛ زی ــید باش ــل و رش ــغ، عاق بال

ــز  ــان نی ــوال ش ــرف در ام ــد و از ت ــی را ندارن ــال حقوق ــام اع ــت انج ــده و صالحی ــی ش تلق

ــرت  ــان کاری بیش ــای پی ــه در قرارداده ــی ک ــخاص حقوق ــوص اش ــند. در خص ــوع می باش ممن

ــران  ــرای مدی ــده ب ــت مطرح  ش ــت و صالحی ــر اهلی ــالوه ب ــوند، ع ــع می ش ــرارداد واق ــرف ق ط

آنــان، رشایــط دیگــری نظیــر هویــت اعضــای هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل، اســاس نامۀ شــخص 

حقوقی)رشکــت( و آخریــن تغییــرات آن کــه حــدود اختیــارات مدیــران را بــرای بســنت قراردادهــا 

پیش بینــی کــرده اســت، مــورد توجــه قــرار می گیــرد. ادارۀ دولتــی کــه طــرف قــرارداد می باشــد، 

بایــد در حیطــۀ صالحیــت و اختیاراتــی کــه قانون گــذار برایــش در نظــر گرفتــه اســت، تصمیــم 

ــی، ۱۳۹۰: ص۳۳۳(  ــدی متک ــد. )محم ــدام منای ــه و اق گرفت

ــرارداد  ــت ق ــرای صح ــی ب ــومین رشط اساس ــان کاری: س ــرارداد پی ــوع ق ــودن موض ــن ب 3. معی

ــه  ــود ک ــتنباط می ش ــن اس ــن رشط چنی ــد. از ای ــوع آن می باش ــودن موض ــن ب ــان کاری، معی پی

امــری را کــه پیــان کار متعهــد بــه انجــام آن شــده اســت، بایــد معیــن باشــد14 نــه غیرمعیــن. بدیــن 

توضیــح کــه پیــان کار نبایــد بیــن اجــرای دو عمــل بــه عنــوان موضــوع قــرارداد، مــردد قــرار گیرد 

و بــه صــورت دقیــق معیــن نگــردد کــه کــدام یــک را بایــد انجــام دهــد. بنابــر ایــن، نــوع کار مــورد 

تعهــد پیــان کار بایــد مشــخص باشــد و نیــز مــزدی کــه در آغــاز بــرای کار مــورد تعهــد در نظــر 

گرفتــه شــده اســت، بایــد معیــن باشــد. هــر نــوع تغییــر بعــدی، چــه در زمینــۀ نــوع کار و چــه در 

مــورد مــزد، تنهــا در محــدودۀ قانونــی مجــاز اســت.15 بــرای مثــال، در یــک قــرارداد پیــان کاری 
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ــت )Capacity( در حقــوق خصوصــی اســت کــه هــردو منشــأ و موجــب  ــد اهلی ــت )Jurisdiction( در حقــوق عمومــی هانن 12. صالحی
اختیاراتــی بــرای افــراد می گــردد، منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه در حقــوق خصوصــی اصــل بــر وجــود اهلیــت اســت و عــدم آن نیــاز بــه دلیــل و 
اثبــات دارد؛ امــا در حقــوق عمومــی اصــل بــر عــدم صالحیــت اســت و اثبــات آن نیــاز بــه دلیــل دارد. )آشــنایی بــا مفاهیــم حقــوق عمومــی، 

بررســی مفهــوم صالحیــت، پژوهشــکدۀ شــورای نگهبــان: 1394(
13. مادۀ ۲۱۰ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: »متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.«

ــل تعییــن و مجــاز  ــا قاب ــن ی ــد ممکــن، معی ــه ناشــی از عقــد بای ــی افغانســتان، موضــوع وجیب ــون مدن ــد دوم مــادۀ ۵۸۰ قان 14. به موجــب بن
ــود. ــته می ش ــل پنداش ــد باط ــر آن عق ــد، در غی باش

15. مطابق بند ۲ مادۀ پانزدهم قانون کار افغانستان، معین بودن موضوع قرارداد، یکی از رشایط اساسی قرارداد کار دانسته می شود.
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ــن و  ــای مذکــور معی ــد، الزم اســت بن ــا می کن ــه ســاخت بن ســاخت؛ هــرگاه مقاطعــه کار تعهــد ب

مشــخص باشــد یــا حداقــل قابــل تعییــن باشــد. )عبداللــه، ۱۳۸۷: ص۲۸۱( 

4.  مروعیــت جهــت قــرارداد پیــان کاری: جهــت، انگیــزۀ قبــل از معاملــه و هــدف مســتقیمی 

ــه انجــام معاملــه می شــود. )قاســمی حامــد،  ــرای وصــول آن حــارض ب اســت کــه معامله کننــده ب

1393: ص215( بــه بیــان دیگــر جهــت قــرارداد، امــری اســت کــه هــر یــک از طرفیــن قــرارداد 

ــد آن را  ــرارداد، بتوانن ــاد ق ــه وســیلۀ انجــام و انعق ــا ب ــد ت ــرارداد تصــور می مناین ــاد ق ــل از انعق قب

در خــارج ایجــاد کننــد. )امامــی، بیتــا: ص261( قانــون مدنــی افغانســتان از جهــت معاملــه تحــت 

ــن،  ــر ای ــد.16 بناب ــه آن می دان ــیدن ب ــروع رس ــیله یی م ــد را وس ــوده و عق ــاد من ــبب ی ــوان س عن

جهــت، قبــل از انعقــاد قــرارداد تصــور می شــود و بعــد از عقــد قــرارداد وجــود خارجــی می یابــد. 

بــرای مثــال، اگــر دولــت یــا شــخص غیــر دولتــی بــا پیــان کار قــراردادی را در خصــوص تهیــه 

ــرارداد  ــبب( ق ــان کار از جهت)س ــی پی ــد؛ ول ــد می کن ــکار آن منعق ــت احت ــی جه کاالی خاص

ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــح می باش ــور صحی ــرارداد مذک ــد- ق ــته باش ــت داش ــه الزم نیس ــدارد -ک ــی ن آگاه

ســبب)جهت( قــرارداد از جانــب اداره یــا شــخص غیــر دولتــی در قــرارداد تریــح شــده باشــد، 
ــد.17 ــل می باش ــودن جهــت آن، باط ــت نامروع ب ــه عل ــور ب ــرارداد مذک ــورت، ق ــن ص در ای

ب- اصول حاکم بر قراردادهای پیان کاری

هان گونــه کــه قراردادهــا دارای رشایــط اساســی صحــت می باشــند کــه فقــدان رشایــط مذکــور 

ــه  ــت ک ــم اس ــا حاک ــر قرارداده ــز ب ــی نی ــک رسی اصول ــود، ی ــرارداد می ش ــالن ق ــه بط ــر ب منج

ــن  ــت طرفی ــل صالحی ــون اص ــی چ ــت. اصول ــتثنا نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــان کاری نی ــرارداد پی ق

پیــان ، اصــل کتبی  بــودن پیان هــا، اصــل آگاهــی پیــان کار از مفــاد اســناد و هزینه هــا و 

ــارشۀ پیــان توســط پیــان کار و اصــل تعهــدات  ــوع، اصــل اجــرای باملب حــوادث محتمل الوق

دوجانبــۀ کارفرمــا و پیــان کار بــر قــرارداد اخیرالذکــر حاکــم می باشــد کــه هریــک را بــه گونــۀ 

ــم. ــح می دهی ــار توضی اختص

ــر  1. اصــل صالحیــت طرفیــن قراردادهــای پیــان کاری: در قراردادهــای پیــان کاری، عــالوه ب

اهلیــت طرفیــن، متعاقدیــن بایــد دارای صالحیــت الزم بــرای انعقــاد قــرارداد نیــز باشــند. ایــن امــر 

در قراردادهــای پیــان کاری دولتــی بیش تــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و برخــی صالحیت هــای 

ــرار  ــه آن ق ــیدن ب ــروع رس ــیلۀ م ــد وس ــه عق ــت ک ــی اس ــد اصلی ی ــارت از مقص ــبب عب ــتان، »س ــی افغانس ــون مدن ــادۀ ۵۹۱ قان ــر م 16. براب
ــه باشــد.« گرفت

ــد  ــح شــده باشــد، بای ــی اگــر تری ــح شــود؛ ول ــه الزم نیســت کــه جهــت آن تری ــران: »در معامل ــی ای ــون مدن ــادۀ ۲۱۷ قان ــق م 17. مطاب
مــروع باشــد و اال معاملــه باطــل اســت.« شــبیۀ ایــن مطلــب در مــادۀ ۵۹۲ قانــون مدنــی افغانســتان چنیــن آمــده اســت: »هــرگاه ســبب وجیبــه 

مخالــف نظــام و آداب عامــه بــوده یــا اصــالً وجــود نداشــته باشــد، عقــد باطــل پنداشــته می شــود.« 
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مهــم و اساســی طرفیــن بــه بررســی گرفتــه می شــوند.

یــک- صالحیــت کارفرمــا: در قراردادهــای پیــان کاری دولتــی، صالحیــت کارفرمــا عبــارت از 

صالحیــت قانونــی، محلــی و ذاتــی بــرای انعقــاد قراردادهــای پیــان کاری می باشــد. ارگان هــای 

اجرایــی بــرای انعقــاد قــرارداد پیــان کاری، بــه ویــژه پیــان کاری ســاخت، بایــد اقداماتــی نظیــر 

تأمیــن اعتبــار، اخــذ مجــوز انعقــاد قــرارداد و تعییــن مقــام صالــح بــرای امضــای قــرارداد انجــام 

ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــادرت ب ــخصی مب ــه ش ــد ک ــاب می کن ــی ایج ــت قانون ــل صالحی ــد. اص دهن

ــح  ــن کار صال ــرای ای ــم، ب ــررات حاک ــون و مق ــب قان ــه موج ــه ب ــد ک ــی کن ــان کاری دولت پی

ــا  ــا ب ــه اداره و آمــر اعطــا18 داده اســت ت ــون تــدارکات افغانســتان ایــن صالحیــت را ب باشــد. قان

ــی  ــن ویژگ ــد. مهم تری ــد کن ــان کاری را منعق ــرارداد پی ــر، ق ــات قبل الذک ــت اقدام در نظرداش

صالحیــت قانونــی کارفرمــا ایــن اســت کــه مناینــدگان و قائم مقــام قانونــی وی در حکــم، خــود 

ــرارداد و عــدم  ــرای فســخ ق ــر را دســت مایه یی ب ــد ایــن تغیی ــوده و پیــان کار منی توان ــا ب کارفرم

اجــرای آن قــرار دهــد.19 به همیــن ترتیــب، مقامــات محلــی دولتــی، بــه ایــن دلیــل کــه صالحیــت 

قانونــی دخــل و خــرج بودجــۀ محــل مأموریــت شــان را دارنــد، از صالحیــت محلــی بــرای انعقــاد 

ــند. ــوردار می باش ــان کاری برخ ــای پی قرارداده

ــنت در  ــرف قرارگرف ــرای ط ــتی ب ــا، بایس ــون کارفرم ــز چ ــان کار نی ــان کار: پی ــت پی دو- صالحی

قــرارداد پیــان کاری، دارای صالحیــت الزم باشــد. توضیــح این کــه، پیــان کار مذکــور عــالوه بــر 

داشــنت مهــارت فنــی، بایــد حداکــر شایســتگی را داشــته و بــا رشکــت در مناقصــه یــا داوطلبــی، 

حداقــل قیمــت را پیشــنهاد داده باشــد؛ در غیــر این صــورت، در رونــد داوطلبــی برنــده نشــده و 

ــت را  ــن قیم ــب عی ــی( دو داوطل ــه در مناقصه)داوطلب ــد.20 چنان چ ــاز می مان ــان ب ــنت پی از گرف

ارائــه دهنــد، داوطلبــی کــه از شایســتگی بهــرت و بیشــرتی برخــوردار باشــد، برنــده خواهــد شــد. 

)قانــون منونــه آنســیرتال، ۱۹۹۳: ص۶(

       بنابــر ایــن، صالحیــت و شایســتگی بــرای پیــان کار ایجــاد حــق می کنــد کــه بــه موجــب آن 

می توانــد معــرتض رقیبــی شــود کــه بــدون شایســتگی الزم، برنــدۀ داوطلبــی شــده اســت.

ــا  ــدارکات افغانســتان ب ــون ت ــد ۶ مــادۀ ۱۶ قان ــار صالحیــت و شایســتگی پیــان کار را بن       معی

عنوان کــردن لیاقــت و ظرفیــت مســلکی و تخنیکــی، منابــع مالــی، تجهیــزات و ســایر تســهیالت 

18. بنــد ۲ مــادۀ ۳ قانــون تــدارکات افغانســتان، مصــوب ۱۳۹۵خورشــیدی، آمــر اعطــا را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »آمــر اعطــاء: مســؤول 
درجــه اول اداره یــا شــخصی اســت کــه صالحیــت منظــوری، عقــد، تعدیــل  یــا فســخ قــرارداد تــدارکات را طبــق احــکام ایــن قانــون دارا 

می باشــد.« 
19. مادۀ ۶ رشایط عمومی پیان بیان می دارد: »... منایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.«

20. مطابــق بنــد ۵ مــادۀ ۲۲ قانــون تــدارکات افغانســتان، »آفــر برنــده یکــی از آفرهــای جواب گــو اســت کــه بعــد از ارزیابــی، بــا نظرداشــت 
ــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده باشــد. آفری کــه جواب گــو  ــدارکات، نازل تری ــه، به شــمول معیارهــای کیفــی و تخنیکــی ت مندرجــات رشط نام

ــازل به تنهایــی ســبب برندگــی شــده منی توانــد.« تشــخیص نشــده باشــد، ارائــۀ قیمــت ن
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فزیکــی، قابلیــت اداری، تجربــۀ کافــی در موضــوع تــدارکات، شــهرت نیــک تجارتــی و داشــنت 

کارکنــان الزم بــرای تــدارکات احصــا کــرده اســت.

2. اصــل کتبی بــودن قــرارداد پیــان کاری: علی االصــول، هــر عقــدی بــا ایجــاب و قبــول طرفیــن 

ــا  ــی ی ــت و کتب ــاص نیس ــات خ ــع تریف ــا تاب ــر قرارداده ــه اک ــا ک ــن معن ــد. بدی ــق می یاب تحق

ــد را  ــوع عق ــوان وق ــون می ت ــدارد و چ ــزوم آن ن ــت و ل ــری در صح ــد تأثی ــودن عق ــفاهی ب ش

ــرد،  ــات ک ــوگند اثب ــاره و س ــاهد، ام ــند، ش ــرار، س ــر اق ــوی نظی ــات دع ــای اثب ــی از ادله ه ــا یک ب

ــای  ــا قرارداده ــه، ام ــن هم ــا ای ــد. ب ــت آن منی باش ــرارداد رشط صح ــودن ق ــی ب ــن، کتب ــر ای بناب

ــودن  ــل کتبی ب ــع اص ــی تاب ــای اداری، همگ ــدارک پیان ه ــناد و م ــژه اس ــه وی ــان کاری و ب پی

ــاری، ۱۳۹۰: ص۱۴۰( ــت. )انص اس

ــوان مالحظــه کــرد کــه قراردادهــای  ــه رصاحــت می ت ــز ب        در نظــام حقوقــی افغانســتان نی

پیــان کاری عمومــی تحــت اصــل کتبی بــودن قــرار گرفتــه و بــه هیچ وجــه چنیــن قــراردادی 

قانــون  بــه شــکل شــفاهی تنظیــم و منعقــد منی گــردد. چنان چــه هــم در فصــل ســوم 

ــی ۲۷« و هــم در فصل هــای ســوم  ــی، مــواد ۱۶ ال ــوان »مراحــل داوطلب ــدارکات تحــت عن ت

ــی ۵۵« و  ــواد ۱۷ ال ــی، م ــل داوطلب ــای »مراح ــل عنوان ه ــدارکات ذی ــل ت ــم طرزالعم و شش

»تنظیــم امــور قــرارداد، مــواد ۸۲ الــی ۱۱۰« آمــده اســت، چنیــن اســتنباط می گــردد کــه اصــل 
ــد.21 ــور می باش ــای مذک ــر قرارداده ــم ب ــده و حاک ــل پذیرفته ش ــوان اص ــه عن ــودن ب ــی ب کتب

ــودن  ــوم تریفاتی ب ــه مفه ــاً ب ــا لزوم ــودن قرارداده ــه کتبی ب ــاخت ک ــان س ــد خاطرنش        بای

ــی و اداری  ــوق عموم ــفافیت در حق ــل ش ــه اص ــز، ب ــر چی ــش از ه ــه بی ــت؛ بلک ــا نیس آن ه

کمــک می کنــد. در تشــخیص صالحیــت و شایســتگی و اولویت بنــدی پیــان کاران نیــز 

ــۀ اثبــات بایــد کتبــی و مســتند باشــد. بــه همیــن منظــور، کلیــه پیــان کاران رشکت کننــده  ادل

در داوطلبــی، آفرهــای22 خویــش را کــه متامــی رشایــط و اوصــاف شــان در آن درج 

ــد. ــد ش ــد نخواه ــرارداد منعق ــد و اال ق ــه می کنن ــه اداره ارائ ــی ب ــورت کتب ــه ص ــد، ب می باش

ــا  ــان کار( ب ــن اســت کــه داوطلب)پی ــر ای ــاد اســناد: اصــل ب ــان کار از مف 3. اصــل آگاهــی پی

مطالعــۀ کامــل اســناد داوطلبــی، مطالعــۀ ســوابق، مالحظــۀ محــل اجــرای قــرارداد و آگاهــی کامــل 

ــه رشکــت در داوطلبی)مناقصــه( کــرده اســت.  ــادرت ب ــی آن، مب ــط فزیکــی و جغرافیای از رشای

21. مــادۀ ۱۹ قانــون تــدارکات تحــت عنــوان »اعــالن تــدارکات و نــر آن« در بنــد ۱ مقــرر داشــته: »اعــالن تــدارکات حــاوی مطالــب ذیــل 
می باشــد: ۱- موضــوع تــدارکات، ۲- طــرز حصــول رشط نامــه، ۳- تعییــن مــدت تســلیمی آفرهــا، زمــان و محــل تدویــر جلســۀ آفرگشــایی، 
۴- آدرس اداره، ۵- اخــذ تضمینــات، ۶- ســایر معلومــات مــورد رضورت کــه تــدارکات را مطابــق احــکام ایــن قانــون رصاحــت می بخشــد.«
22. مطابــق بنــد ۵ مــادۀ ۳ قانــون تــدارکات، آفــر عبــارت از پیشــنهاد یــا نرخ دهــی اســت کــه توســط داوطلــب در مقابــل رشط نامــه، مطالبــه 
پیشــنهاد یــا درخواســت نرخ گیــری به منظــور تــدارکات ارائــه می گــردد کــه در آن تعــداد یــا مقــدار، مشــخصات، قیمــت فی واحــد، قیمــت 

مجموعــی و ســایر رشایــط الزم درج می گــردد.
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بنابــر ایــن، مطابــق اصــل فوق الذکــر، جهــل پیــان کار بــه مفــاد اســناد، رشایــط قــرارداد، محــل و 

مــکان اجــرای قــرارداد و غیــره، قابــل ســمع نبــوده و فــرض بــر ایــن اســت کــه پیــان کار در زمــان 

انعقــاد قــرارداد مطالعــات کافــی و بررســی های الزم را در خصــوص نــوع کار و وضــع منطقــه بــه 

عمــل آورده اســت و از متامــی موضوعــات مربــوط بــه قــرارداد آگاهــی کامــل دارد. )اســاعیلی 

هریســی، 1394: ص126(

ــوا،  ــت آب و ه ــام کار و وضعی ــی انج ــت جغرافیای ــان کار از وضعی ــون پی ــور، چ       همین ط

ــل دارد؛  ــی کام ــه آگاه ــرای کار در منطق ــول اج ــی و در کل فص ــزان بارندگ ــل، می ــت مح رطوب

ــر  ــل ب ــردد، دلی ــدن کار می گ ــث سخت ش ــه باع ــوا را ک ــرات آب و ه ــد تغیی ــن منی توان ــر ای بناب

عــدم ایفــای تعهــدات خــود قــرار داده و از مســؤولیت قــراردادی اش شــانه خالــی کنــد. همچنــان 

پیــان کار هزینــۀ تأمیــن راه هــای دست رســی، توســعۀ معابــر، تونــل و تهیــۀ راه هــای مواصالتــی را 

قبــل از انعقــاد قــرارداد در نظــر داشــته اســت؛ بنابر ایــن، پــس از انعقاد قرارداد، اشــتباه در پیشــنهاد 

قیمــت، نــوع کار و غــن در معاملــه مســموع نبــوده و پیــان کار مکلــف اســت کلیــه هزینه هــای 

ــۀ  ــی، هزین ــای مواصالت ــا و راه ه ــازی پل ه ــی، مقاوم س ــداث راه فرع ــر اح ــده نظی پیش بینی نش

تعمیــر و بازســازی لوله هــای آب، کانــال فاضــالب، لیــن بــرق و خطــوط مخابــرات را کــه در اثــر 

ــد. )شــمعی، ۱۳۸8: ص۶۵( ــن کن ــد، تأمی ــرداری آســیب می بینن ــاری و خاک ب حف

      در مقابــل حــوادث و روی دادهــای فــوق، امــوری نیــز وجــود دارد کــه غیــر قابــل پیش بینــی 

بــوده کــه طرفیــن قــرارداد می تواننــد بــه اســتناد آن هــا، در صــورت عــدم امــکان تعدیــل، قــرارداد 

را فســخ کننــد؛ ماننــد حادثــۀ غیــر مرتقبــه )فــورس مــاژور(. همچنــان امــوری دیگــری نیــز ماننــد 

ــه  ــود دارد ک ــدید وج ــادی و ارزی ش ــانات اقتص ــورم و نوس ــود، ت ــادی، رک ــای اقتص بحران ه

ــر آن در  ــدم ذک ــد و ع ــته باش ــان کاری داش ــرارداد پی ــرای ق ــی در اج ــرات مهم ــد تأثی می توان

قــرارداد مانــع پذیــرش و اعــال آن هــا نخواهــد بــود. )صفایــی، 1364: ص115(

4. اصــل اجــرای باملبــارشۀ قــرارداد توســط پیــان کار: ایــن اصــل، یکــی از اصــول بحــث برانگیــز 

ــرای  ــل اج ــه اص ــح ک ــن توضی ــا ای ــت. ب ــان کاری اس ــای پی ــوزۀ قرارداده ــن در ح و نزاع آفری

ــون مشــخص کــرده اســت،  ــه قان ــی از کار ک ــد کــه جــز قســمت معین ــارشه ایجــاب می کن باملب

ــان کار  ــط پی ــل توس ــن اص ــض ای ــی نق ــرد؛ ول ــام پذی ــی انج ــان کار اصل ــط پی ــۀ کار توس بقی

ــزاع می شــود. در قراردادهــای خصوصــی هــدف اصلــی انجــام  اصلــی ســبب ایجــاد بحــث و ن

ــرای آن  ــه اج ــت، ن ــۀ کار اس ــت دارد، نتیج ــا اهمی ــرای کارفرم ــه ب ــن رو آن چ ــت. از ای کار اس

توســط شــخص پیــان کار. بنابــر ایــن، پیــان کاران بــرای ترسیــع در انجــام کار یــا انجــام بهــرت 

و تخصصــی آن، کار را بــه پیــان کاران دیگــر واگــذار می کننــد؛ ولــی اگــر در قــرارداد اجــرای 
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ــط  ــرای آن توس ــتلزم اج ــت کار مس ــا طبیع ــد ی ــده باش ــان کار رشط ش ــط پی ــارشه آن توس باملب

شــخص پیــان کار باشــد، بــا وجــود چنیــن رشط و التزامــی، پیــان کار بــدون اذن کارفرمــا اجرای 

کار را بــه دیگــری واگــذار کنــد، واگــذاری اخیــر باطــل بــوده و اگــر باطــل هــم نباشــد، کارفرمــا 

می توانــد آن را قبــول نکنــد.23  ایــن امــر شــباهت زیــادی بــا مقــررات عقــد فضولــی در حقــوق 

ــندیان، 1382: ص64( ــی دارد. )خورس مدن

       واگــذاری جزئــی قراردادهــای پیــان کاری دولتــی در قوانیــن و مقررات مربــوط آن پیش بینی 

ــه  ــرارداد را ب ــی ق ــت مجموع ــد قیم ــت درص ــا بیس ــت ت ــاز اس ــی مج ــان کار اصل ــده و پی گردی

شــخص دیگــری واگــذار کنــد؛24  امــا ایــن واگــذاری مســؤولیت پیــان کار اصلــی را از قســمت 

ــؤول  ــا مس ــزد کارفرم ــرارداد ن ــای ق ــام بخش ه ــر از ادارۀ مت ــته و اخیرالذک ــر نداش ــده ب واگذارش

ــه  ــا تحمیــل هزینــۀ بی جــا ب اســت.25 امــا اگــر اداره)کارفرمــا( از بابــت تأخیــر اجــرای قــرارداد ی

اداره بــه ســبب واگــذاری بیســت درصــد قــرارداد بــه دیگــری احســاس خطــر کنــد یــا از ناحیــۀ 

عــدم تکمیــل موفقیت آمیــز قــرارداد بــه دلیــل واگــذاری بخشــی از قــرارداد بــه قــراردادی فرعــی 
نگــران باشــد، در ایــن صــورت خــود می توانــد امــور قــرارداد فرعــی را اداره کنــد. 26

ــی  ــی و حقوق ــن قانون ــه موازی ــی اســت، عــدم توجــه ب ــۀ نگران ــا آن چــه در افغانســتان مای       ام

ــال  ــدارکات در س ــد ت ــون جدی ــب قان ــود تصوی ــا وج ــت. ب ــی اس ــان کاری عموم ــرارداد پی ق

۱۳۹۵خورشــیدی و همچنــان طرزالعمــل تــدارکات در همیــن ســال و نیــز ســایر مقــررات مربــوط 

بــه قراردادهــای تدارکاتــی، در عمــل امــا چنــدان توجهــی بــه قوانیــن و مقــررات نام بــرده صــورت 

نگرفتــه و در اکــر مــوارد روابــط شــخصی بیــن افــراد بــر ایــن مقــررات غلبــه منــوده و جــای آن 

ــر مــوردی را  ــرارداد، کم ت ــه، در همیــن بحــث واگــذاری بخشــی از ق ــوان منون ــرد. به عن را می گی

می تــوان رساغ منــود کــه مطابــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات انجــام پذیرفتــه باشــد؛ توضیــح 

ایــن کــه اصــل اجــرای باملبــارشه کــه بــه عنــوان اصــل پذیرفته شــده بــر قراردادهــای پیــان کاری 

حاکــم اســت، در نظــام حقوقــی افغانســتان تطبیــق نگردیــده و به جــای این کــه حــد اکــر  

ــوارد، متــام  ــان کار جــز واگــذار شــود. در اکــر م ــه پی ــرارداد ب ۲۰درصــد قیمــت مجموعــی ق

23. مــادۀ ۸۱۹ قانــون مدنــی افغانســتان مقــرر مــی دارد: »هــرگاه طبيعــت وجيبــه يــا موافقــۀ طرفــني، مســتوجب اجــرای يــک عمــل توســط 
ــادۀ  ــب در م ــن مطل ــد.« مشــابه ای ــه مناي ــول ن ــد اجــرای عمــل مذکــور را توســط غرمتعهــد قب ــن می توان ــوده باشــد، داي شــخص متعهــد ب
۲۶۸ قانــون مدنــی ایــران چنیــن آمــده اســت: »انجــام فعلــی در صورتــی کــه مبــارشت شــخص متعهــد رشط شــده باشــد، بــه  وســیلۀ دیگــری 

ممکــن نیســت، مگــر بــا رضایــت متعهدلــه.«
24. مطابــق بنــد ۱ حکــم ۱۰۵ طرزالعمــل تــدارکات، قــراردادی می توانــد بــا رعایــت رشوط مــادۀ ۳۶ قانــون، بعــد از حصــول موافقــه کتبــی 

اداره، الــی ۲۰فیصــد قیمــت مجموعــی قــرارداد را بــه قــراردادی فرعــی واگــذار کنــد.
25. بنــد ۲ حکــم ۱۰۵ طرزالعمــل تــدارکات بیــان مــی دارد: »قــراردادی اصلــی مســؤولیت ادارۀ قــرارداد فرعــی را بــه عهــده خواهــد داشــت 

و اداره رصف امــور اداری مربــوط بــه قــراردادی مذکــور را تفتیــش خواهــد منــود.«
ــد امــور قــرارداد فرعــی را در حــاالت ذیــل اداره منایــد: ۱- امــکان  ــه  موجــب بنــد ۳ حکــم ۱۰۵ طرزالعمــل تــدارکات، اداره می توان 26. ب

وقــوع مــرف بی جــا بــه اداره یــا تأخیــر در قــرارداد، ۲- تکمیــل موفقیــت آمیــز قــرارداد اصلــی تحــت تهدیــد قــرار گرفتــه باشــد.
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موضــوع قــرارداد بــه طــور کامــل بــه پیــان کار دیگــر ســپرده می شــود کــه ایــن امــر باعــث بــروز 

ــود  ــت وج ــه عل ــز ب ــور نی ــکالت مذک ــردد.27 مش ــادی می گ ــی و اقتص ــدد حقوق ــکالت متع مش

فســاد اداری، مــورد رســیدگی قــرار نگرفتــه کــه ایــن امــر ســبب تقویــت خویش خــوری و دوام 

ــب  ــت موج ــاخته و در نهای ــف س ــت را ضعی ــت دول ــده، حاکمی ــادی گردی ــی اقتص ــام مافیای نظ

ــده اســت. ــز گردی ــد انکشــاف اقتصــادی نی زمین گیرشــدن رون

5. اصــل تعهــدات دوجانبــه: هــر چنــد قراردادهــای پیــان کاری عمومــی نســبت بــه قراردادهــای 

ــی  ــار دگرگون ــز دچ ــن نی ــدات طرفی ــب آن تعه ــه موج ــه ب ــد ک ــی دارن ــی تفاوت های خصوص

می شــود؛ امــا قانــون تــدارکات افغانســتان بــه تفاوت هــای موجــود چنــدان وقعــی قایــل نشــده و 

در اکــر مــوارد هــر دو جانــب قــرارداد را در داشــنت و اجــرای تعهــدات شــان یک ســان در نظــر 

ــن اســت کــه چــون یک طــرف قراردادهــای پیــان کاری  ــه اســت. منظــور از تفاوت هــا ای گرفت

عمومــی را دولــت تشــکیل می دهــد. از آن جــا کــه دولــت عهــده دار حاکمیــت و حافــظ منافــع 

عمومــی اســت، مزایــا و امتیــازات حقوقــی خاصــی نیــز دارد کــه اشــخاص عــادی از آن بهره منــد 

ــۀ مســتقیم  ــه اصــل طبقه بنــدی اســناد، از ارائ ــا توســل ب ــد ب ــال، دولــت می توان ــرای مث نیســت؛ ب

پاره یــی از اســناد بــه دادگاه خــودداری کنــد. همچنــان اســناد رسی دولتــی بایــد بــا اجازۀ ریاســت 

ــرارداد  ــد ق ــوان کارفرمــا می توان ــه عن ــه شــود و همین طــور، دولــت ب ــه دادگاه ارائ ــه ب قــوۀ قضائی

ــی  ــک رسی تفاوت های ــن، ی ــر ای ــد.28 بناب ــخ کن ــی فس ــع مل ــن مناف ــور تأمی ــان کاری را به منظ پی

بیــن جایــگاه دولــت و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی عــادی در مســائل حقوقــی وجــود دارد کــه 

ــید. ــم پوش ــوان از آن چش منی ت

ــان کاری، کل  ــوق پی ــده در حق ــی پذیرفته ش ــل کل ــق اص ــا، مطاب ــن تفاوت ه ــم ای       علی رغ

ــی  ــای دولت ــن رو کارفرم ــرار دارد. از ای ــا ق ــدات کارفرم ــل کل تعه ــان کار در مقاب ــدات پی تعه

زمانــی می توانــد از مزایــا و امتیــازات قانونــی خــود اســتفاده کنــد کــه بــه تعهــدات خــود 

عمــل کــرده باشــد. در واقــع در ایــن نــوع قراردادهــا اصــل تعهــدات دوجانبــه، موازنه یــی 

ــی کــه  ــه هــر میزان ــا کــه ب بیــن پیــان کار و کارفرمــای دولتــی به وجــود آورده اســت. بدیــن معن

کارفرمــا تعهــدات خویــش را مطابــق قانــون انجــام دهــد، پیــان کار نیــز به هــان میــزان مکلــف 

ــدم  ــل ع ــه  دلی ــازی ب ــش ساختان س ــی در بخ ــان کار داخل ــت پی ــاه رشک ــش از پنج ــوع، بی ــربی طل ــبکۀ خ ــزارش  ش ــاس گ ــر اس 27. ب
پرداخــت پــول شــان از جانــب رشکت هــای پیــان کار خارجــی کــه در ایــن گــزارش از رشکت هــای خارجــی بــه عنــوان پیــان کاران دســت 
اول نــام بــرده شــده اســت، دســت بــه اعــرتاض زده  انــد. از ایــن گــزارش چنیــن اســتنباط می گــردد کــه قراردادهــای پیــان کاری در افغانســتان، 
بــه طــور کامــل از یــک رشکــت بــه رشکــت دیگــر واگــذار می شــود و ایــن واگــذاری نــه یک بــار؛ بلکــه چندین بــار ادامــه یافتــه و قــرارداد 

ــه دســت می شــود.     دســت ب
ــرارداد  ــخ ق ــوارد فس ــی از م ــی، یک ــع مل ــن مناف ــور تأمی ــه  منظ ــرارداد ب ــخ ق ــدارکات، فس ــون ت ــادۀ ۴۱ قان ــد ۲ م ــرۀ ۲ بن ــب فق ــه  موج 28. ب
ــی از وظایــف  ــع مل ــن مناف ــرا تأمی ــر اســت؛ زی ــت امکان پذی ــب دول ــن فســخی از جان ــن اســت  کــه، چنی می باشــد. آن چــه مســلم اســت ای

ــد.  ــخ منای ــرارداد را فس ــی ق ــع مل ــن مناف ــل تأمی ــه  دلی ــد ب ــان کار منی توان ــن، پی ــر ای ــد. بناب ــت می باش دول
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بــه اجــرای تعهداتــش می باشــد و بایــد اجــرا منایــد؛ بــرای مثــال، یکــی از مکلفیت هــای 

کارفرمــا)اداره( حصــول اطمینــان از عــدم تزویــر و تقلــب در اســناد، پیشــنهاد رشــوه یــا تطمیــع 

دســت اندرکاران اداره می باشــد کــه گــزارش آن را نیــز بــه زودتریــن فرصــت بــه مراجــع مربــوط 

ارســال کنــد.29 عیــن ایــن مکلفیــت را داوطلب)پیــان کار( نیــز دارد و نبایــد در اســناد و پیشــنهاد 

از جعــل و تزویــر کار گرفتــه یــا بــه کارکنــان اداره)کارفرمــا( وعــدۀ رشــوه داده بــه طــور مســتقیم 
ــد.30 ــع کن ــا غیرمســتقیم آن هــا را تطمی ی

      از جملــه مکلفیت هــای دیگــر طرفیــن قــرارداد پیــان کاری ایــن اســت کــه از مداخلــه 

ــد  ــفافیت فراین ــه ش ــده ک ــان رقابت کنن ــرتاک داوطلب ــر اش ــژه در ام ــه وی ــی، ب ــد داوطلب در فراین

ــد. ــاب ورزن ــربد، اجتن ــؤال ب ــر س ــدارکات را زی ت

       به همیــن منــوال، مــواد ۴۷ و ۴۸ قانــون تــدارکات افغانســتان بــه ترتیــب مکلفیت هــای 

کارفرمــا و پیــان کار را بــه صــورت کامــل بیــان کــرده و بــه نظــر می رســد هــر دو جانــب در برابــر 

هــم تعهــدات قــراردادی مشــابهی دارنــد.

2- نقش قراردادهای پیامن کاری در توسعۀ اقتصادی افغانستان

الف- تعریف توسعۀ اقتصادی31  

توســعه در لغــت بــه معنــای خــروج از »لفــاف« اســت کــه لفــاف در چارچــوب نظریــۀ نوســازی، 

هــان جامعــۀ ســنتی و فرهنــگ و ارزش هــای مربــوط بــه آن می باشــد. )قربانــی، 1395: ص20( 

اقتصاددانــان و سیاســت گذارن اقتصــادی، راه حــل بســیاری از مســائل سیاســی و اقتصــادی را در 

ــش  ــرای کاه ــا راه ب ــه تنه ــا ک ــن معن ــد. بدی ــت وجو می کنن ــادی جس ــعۀ اقتص ــا توس ــاف ی انکش

ــص  ــا تخصی ــادی هان ــایی های اقتص ــردن نارس ــه کن ک ــی و ریش ــی از عقب ماندگ ــر، رهای فق

درســت و عادالنــۀ بودجــه بــه پروژه هــای انکشــافی و بــه ویــژه پروژه هــای زیربنایــی کــه 

باعــث ایجــاد تغییــرات مثبــت در رونــد زندگــی مــردم گــردد، می باشــد. همچنــان، بــه کارگیــری 

ــف  ــق مختل ــافی را در مناط ــای انکش ــا و برنامه ه ــی پروژه ه ــق عمل ــه تطبی ــر ک ــای مؤث روش ه

جغرافیایــی امکان پذیــر و مثمــر مثــر می ســازد، نیــز از نــگاه آگاهــان امــور دور منانــده اســت؛ 

امــا ایــن کــه انکشــاف اقتصــادی چیســت و چگونــه تعریــف می شــود، بایــد گفــت کــه در اکــر 

ــده اســت. ــار رشــد اقتصــادی تعریــف گردی نوشــته ها انکشاف)توســعه( اقتصــادی در کن

ــه  ــف ب ــدارکات مکل ــان ت ــه: )۱( کارکن ــرده و گفت ــان ک ــدارکات را بی ــان ت ــای کارکن ــتان، مکلفیت ه ــدارکات افغانس ــون ت ــادۀ ۴۷ قان 29. م
رعایــت مراتــب ذیــل می باشــند: ... در فقــرۀ ۵ بنــد ۱ مــادۀ مذکــور آمــده اســت: »حصــول اطمینــان از عــدم تزویــر اســناد، پیشــنهاد منفعــت 

یــا تطمیــع و گــزارش آن در ارسع وقــت بــه مراجــع مربــوط.«
30. مــادۀ ۴۸ قانــون تــدارکات مکلفیت هــای قراردادی)پیــان کار( را بیــان کــرده و آورده اســت : )۱( داوطلــب و قــراردادی، بــا درنظرداشــت 
احــکام ایــن قانــون، مکلــف بــه رعایــت مراتــب ذیــل می باشــند: ... ۲- اجتنــاب از تزویــر اســناد و پیشــنهاد یــا وعــده بــه منفعــت یــا تطمیــع، 

طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم. 
31 . Economic Development.
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     رشــد اقتصــادی یــک کشــور عبــارت اســت از افزایــش تولیــد کشــور در یــک ســال خــاص 

در مقایســه بــا مقــدار آن در ســال پایــه؛ امــا انکشــاف اقتصــادی عبــارت اســت از رشــد همــراه بــا 

ــن،  ــر ای ــی. بناب ــانی و اجتاع ــی، انس ــای فزیک ــم از ظرفیت ه ــدی اع ــای تولی ــش ظرفیت ه افزای

ــار آن نهادهــای  ــا در کن ــد حاصــل خواهــد شــد؛ ام ــز رشــد کمــی تولی در توســعۀ اقتصــادی نی

ــوم  ــه مفه ــن ک ــار ای ــادی در کن ــعۀ اقتص ــت توس ــن جه ــوند. از ای ــول می ش ــز متح ــی نی اجتاع

کمــی رشــد اقتصــادی را افــاده می کنــد، مفهــوم کیفــی ظرفیت ســازی جهــت بهره بــرداری 

مســتمر و پویــا از منابــع موجــود را نیــز انعــکاس می دهــد. )ســن، رسکســیان و گــودرزی، 1386: 

ص160( خالصــه این کــه توســعه و انکشــاف اقتصــادی عبــارت اســت از رشــد مــداوم اقتصــادی 

ــی و تحــول در بنیان هــای  ــراد جامعــه کــه از دگرگون ــود وضعیــت رفاهــی اف یــک جامعــه و بهب

ــکری،  ــت. )لش ــده اس ــی ش ــه ناش ــی آن جامع ــی و فرهنگ ــی، علم ــی، سیاس ــادی، اجتاع اقتص

ــاد  ــام ابع ــه مت ــوف ب ــه،  معط ــت همه جانب ــدی اس ــعه فراین ــر، توس ــان دیگ ــه بی ۱۳۸۸: ص۵( ب

زندگــی مــردم و موجــب تغییــر در متــام ســاختارهای اجتاعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی؛ 

ــه تنهــا از لحــاظ کمــی؛ بلکــه باعــث تغییــرات کیفــی در متــام ابعــاد جامعــه  ــه گونه یــی کــه ن ب

از جملــه رفــاه اجتاعــی و شــیوۀ زندگــی می شــود. )امــام  جمعــه زاده، شــهرام نیا، صفریــان 

ص11(  :1395 گرمه خانــی، 

ب- اهمیت توسعۀ انکشاف اقتصادی در افغانستان پساطالبان

پانــزده ســال قبــل، مــردم افغانســتان بــا همــکاری جامعــۀ جهانــی تصمیــم گرفتنــد تــا افغانســتان 

ــور را  ــدد کش ــی مج ــازی و آبادان ــات داده و کار بازس ــی نج ــم بین امللل ــگال تروریس را از چن

کــه از میــان ویرانی هــای خشــونت و جنــگ و تروریســم رس بلنــد کــرده بــود، آغــاز کننــد. ایــن 

تصمیــم مشــرتک تــا حــدی جامــۀ عمــل نیــز بــر تــن کــرد. افغانســتانی کــه قبــل از ایــن اقــدام، 

همــه چیــزش بــر اثــر جنگ هــای ناشــی از اختالفــات درونــی و نیــز مداخله هــای بیرونــی، بــه کام 

نیســتی غــرق شــده بــود؛ نیــاز بســیار شــدیدی بــه رشــد و انکشــاف همه جانبــه داشــت. امنیــت، 

حکومــت داری و حاکمیــت قانــون و انکشــاف اقصــادی ســه موضــوع مهمــی بودنــد کــه بایــد 

تأمیــن می شــدند. ایــن هــر ســه در ســرتاتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان مــورد توجــه جــدی قــرار 

گرفتنــد.

      بــر اســاس آمــاری کــه در ســرتاتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان بیــان گردیــده، آمــده اســت 

کــه در مــدت شــش ســال)۱۳۸۱ الــی ۱۳۸۷( هــزاران مکتب)مدرســه( در نقــاط مختلــف کشــور 

ــغول  ــا مش ــرت در آن ه ــرس و دخ ــم از پ ــوز اع ــون دانش آم ــش میلی ــرت از ش ــده و بیش ــار ش اع

ــخ افغانســتان نشــان می دهــد. در  ــوز را در تاری ــم دانش آم ــن رق ــه باال تری ــوزش می باشــند ک آم
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بخــش صحــت و بهداشــت نیــز صدهــا کلینیک)درمــان گاه( ایجــاد گردیــده و پوشــش خدمــات 

ــه درصــد می رســید، بــه هشــتاد و پنــج درصــد  اساســی صحــی کــه قبــل از ســقوط طالبــان بــه نُ

افزایــش یافتــه اســت. همچنــان در قســمت جاده ســازی بیــش از 2 1 هــزار کیلومــرت رسک)جــاده( 

ــود وضعیــت  ــد و بهب ــه بلندرفــنت عوای ــده کــه ایــن امــر هــم منجــر ب ــا بازســازی گردی ســاخته ی

ــا تکمیل شــدن شــبکۀ راه هــا و زیربناهــای مواصالتــی، افغانســتان از  زندگــی مــردم گردیــده و ب

موقعیــت بهــرتی بــرای مبدل شــدن بــه پــل ارتباطــی اقتصــادی میــان کشــورهای منطقــه برخــوردار 

خواهــد شــد. )ســرتاتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان، ۱۳۹۱: ص51(

ــازوکار  ــه س ــا چ ــردان و ... ب ــد آب گ ــاختان، س ــاده(، س ــاز رسک)ج ــه ساخت وس       این هم

حقوقــی و از کــدام منابــع انجــام می شــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش مــا را بــه نقــش قراردادهــای 

ــرای  ــت افغانســتان ب ــن کــه دول ــح ای پیــان کاری در انکشــاف اقتصــادی آگاه می ســازد. توضی

طــرح و اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــا پیــان کاران داخلــی و خارجــی قــرارداد پیــان کاری را 

ــد. ــر اجــرای آن نظــارت می کن ــاز32 )مناقصــه( منعقــد منــوده و ب ــا روش داوطلبــی ب ب

ج- نقش قراردادهای پیان کاری در انکشاف اقتصادی افغانستان

یکــی از مشــخصه های انکشــاف اقتصــادی هــر کشــور، طرح هــای عمرانــی اســت کــه به عنــوان 

معیــار و شــاخص عمــده، مبنــای رونــق اقتصــادی آن کشــور قــرار می گیــرد. جنگ هــا و 

نابســامانی های ســه دهــه در افغانســتان، ایــن کشــور را علی رغــم داشــنت منابــع رسشــار طبیعــی، 

ــۀ یازدهــم ســپتامرب  ــود. پــس از حادث ــل کــرده ب ــن کشــورهای جهــان تبدی ــه یکــی از فقیرتری ب

۲۰۰۱، ایــاالت متحــده امریــکا بــا هم پیانانــش بــا مجــوز شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 

بــرای مبــارزه بــا تروریســم بــه افغانســتان حملــه کــرد و رژیــم طالبــان را رسنگــون ســاخت. در ۲۲ 

دســامرب ۲۰۰۱، افغان هــا بــه منظــور تصمیم گیــری روی مســألۀ ادارۀ کشــور تحــت چــرت ســازمان 

ملــل متحــد در شــهر بــن آملــان باهــم دیــدار کردنــد کــه در نهایــت بــر تشــکیل دولــت مؤقــت 

ــق رســیدند. ــه تواف شــش ماهه ب

     غــرض از طــرح بحــث فــوق رســیدن بــه ایــن نکتــه اســت کــه بــا برگــزاری کنفرانــس توکیــو 

کــه جاپان)ژاپــن( ایــاالت متحــدۀ امریــکا و اتحادیــۀ اروپــا میزبــان آن بودنــد، در ســطح وزرا در 

ــارد  ــدگان 4.5 میلی ــد و کمک کنن ــر ش ــان دای ــوی جاپ ــوری ۲۰۰۲ در توکی ــخ ۲۱ و ۲۲ جن تاری

ــای  ــتان، قرارداده ــا در افغانس ــن پول ه ــدن ای ــا رسازیرش ــد. ب ــد کردن ــتان تعه ــه افغانس ــر را ب دال

32. طبــق مــادۀ ۱۸ قانــون تــدارکات افغانســتان، داوطلبــی بــاز، یکــی از روش هــای تــدارکات اســت کــه در ایــن روش، کلیــۀ داوطلبانــی کــه 
ــادۀ مذکــور مقــرر منــوده  ــد ۵ م ــد. بن ــد اشــرتاک کنن ــی نخســت، اهلیــت واجــد رشایــط اشــرتاک دانســته شــده باشــند، می توانن در ارزیاب
اســت: »تــدارکات بــه  صــورت عمــوم از طریــق داوطلبــی بــاز صــورت می گیــرد. هــرگاه تــدارکات از طریــق داوطلبــی بــاز ممکــن نباشــد، 

اداره از طریــق یکــی از روش هــای منــدرج ایــن مــاده، طبــق طرزالعمــل تــدارکات، در مــورد اقــدام و دالیــل آن را تحریــر می منایــد.«
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ــاء  ــش ایف ــتان نق ــازی افغانس ــتای بازس ــوده و در راس ــاز من ــا ب ــج ج ــز به تدری ــان کاری نی پی

ــۀ ۱۳۸۶  ــب قطع نام ــز به موج ــاف(33  نی ــه امنیت)آیس ــک ب ــی کم ــای بین امللل ــد. نیروه می کنن

شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد و تحــت رسپرســتی ســازمان پیــان اتالنتیــک شــالی)ناتو( 

ــی34  تحــت رهــربی  ــق تیم هــای بازســازی والیت در دســامرب ۲۰۰۱ وارد افغانســتان شــد، از طری

چهــارده کشــور مختلــف و بــا اشــرتاک و همــکاری ســی کشــور در اجــرای طرح هــای عمرانــی، 

بازســازی و انکشــاف افغانســتان نقشــی مهمــی را بــازی کــرده انــد. )گــزارش افغانســتان، ۲۰۰۹: 
ص۳۴( 35

      امــا ایــن را کــه پیــان کاران خارجــی بــر مبنــای چــه ســازوکار حقوقــی وارد عرصۀ پیــان کاری 

شــده و در داوطلبی هــا رشکــت می کننــد، بایــد در قوانیــن و مقــررات معتــرب ایــن بخــش 

جســت و جو منــوده و پاســخش را دریابیــم. نخســت، الزم به نظــر می رســد تــا میــان پیــان کاران 

خارجــی مقیــم افغانســتان و خــارج از افغانســتان تفکیــک قایــل شــد. کلیــه پیــان کاران خارجــی 

کــه در امــر داوطلبــی )مناقصــه( رشکــت می کننــد، در افغانســتان اقامــت دارنــد و رشکــت 

ــی  ــی بین امللل ــد از داوطلب ــود. هرچن ــاهده می ش ــدرت مش ــه ن ــم ب ــر مقی ــی غی ــان کار خارج پی

ــت و  ــی اهلی ــی قبل ــد ارزیاب ــه در رون ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــدارکات زمان ــل ت ــق طرزالعم مطاب

در فراینــد داوطلبــی، ســه یــا بیشــرت از ســه داوطلــب واجــد رشایــط در افغانســتان وجــود نداشــته 
باشــد یــا اصــالً در فراینــد مذکــور هیــچ داوطلبــی واجــد رشایــط تشــخیص نگردیــده باشــد. 36

ــا  ــا خارجــی ب ــی ی ــان کاران داخل ــن کــه پی ــان کاری اعــم از ای ــن، قراردادهــای پی ــر ای       بناب

دولــت افغانســتان تشــکیل و اجــرا کــرده انــد، در راســتای انکشــاف اقتصــادی کشــور، علی رغــم 

ــه  ــه میــان آورده اســت کــه به عنــوان منون موانــع موجــود در مســیر توســعه، تغییــرات مثبتــی را ب

چنــد قــرارداد پیــان کاری را کــه ســبب تحــول مثبــت در حــوزۀ اقتصــادی افغانســتان گردیــده، 

ــم: ــه صــورت فــرده ذکــر می کنی ب

1.  پــروژۀ بنــد آب گــردان ســلا: بند)ســد( ســلا یکــی از پروژه هــای بــزرگ عمرانــی اســت کــه 

33. International Security Assistance Force )ISAF(. 
34. Provincial Reconstruction Teams )PRTs(. 
ــش  ــه نق ــت ک ــتان اس ــاف در افغانس ــو و آیس ــت نات ــدی مأموری ــای کلی ــی از بخش ه ــی(، یک ــی )پی.آر.ت ــازی والیت ــای باس 35. تیم ه
ــر  ــا اخی ــا ت ــن تیم ه ــد. ای ــا می مناین ــا ایف ــر والیت ه ــتان در اک ــی افغانس ــاف مل ــرتاتیژی انکش ــدن س ــی ش ــت از عمل ــوری را در حای مح
ســال ۲۰۰۹ میــالدی بیــش از ۵۴۵ میلیــون دالــر را در پروژه هــای مختلــف در رسارس افغانســتان بــه مــرف رســانیده  انــد؛ ولــی در ســال های 
پــس از ۲۰۱۰میــالدی مقامــات محلــی دولــت افغانســتان، وجــود تیم هــای مزبــور را بــه  عنــوان ادارۀ مــوازی بــا حکومــت محلــی خواندنــد 

و خواهــان لغــو آن هــا شــدند. 
36. حکــم ۲۴ طرزالعمــل تــدارکات افغانســتان در بنــد ۱ خــود مقــرر مــی دارد: »اداره تــدارکات خویــش را بــا اســتفاده از روش هــای ملــی، 
ــدارکات  ــه و فراهم ســازی ت ــد: ۱- در تهی ــدازی شــده می توان ــد. رصف در حــاالت ذیــل روش هــای بین املللــی راه ان طــی مراحــل می منای
تحــت روش رقابتــی از ســه یــا بیشــرت از آن داوطلــب واجــد رشایــط در افغانســتان میــرس نباشــد، ۲- در پروســۀ داوطلبــی داخلــی، داوطلــب 

واجــد رشایــط تشــخیص نگردیــده باشــد.«
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در افغانســتان پســا طالبــان مــورد توجــه دولــت قــرار گرفــت و بــه مثــر نشســت. بنــد ســلا کــه در 

والیت)اســتان( غربــی هــرات موقعیــت دارد، پــروژۀ مشــرتک دوجانبــه میــان دولتیــن افغانســتان و 

ــر از کمک هــای بالعــوض دولــت هندوســتان  ــود کــه حــدود ســه صد میلیــون دال هندوســتان ب

بــه اعــار آن اختصــاص یافــت. کار عمرانــی بنــد ســلا، پــس از بیســت  و  هفــت ســال توقــف، 

ــد  ــد تعهــد ســاخت بن ــان کار »واپ کاس« هن ــاره آغــاز شــد و رشکــت پی در ســال ۲۰۰۵م دوب

ــای روان  ــره آب ه ــی آن ذخی ــدف اصل ــه ه ــی ک ــرق آب ــد ب ــن بن ــت. ای ــده گرف ــور را به عه مذک

رودخانــه هریــرود اســت، گنجایــش ذخیــره بیــش از شــش  صــد میلیــون مــرت مکعــب آب را دارا 

ــاری دو صــد هــزار  ــرق و آب ی ــگاوات ب ــد چهــل  و  دو می ــت تولی می باشــد. ســد مذکــور ظرفی

جریــب زمیــن زراعتــی را نیــز دارد. )عثانــی، ۲۰۱۶: ســایت رســمی وزارت انــرژی و آب( بنابــر 

ایــن، اعــار بنــد ســلا در تولیــد انــرژی بــرق، کــه یکــی از اساســی ترین و رضوری تریــن نیــاز 

ــوزۀ  ــان در ح ــه و همچن ــخ گفت ــاز را پاس ــن نی ــدی ای ــا ح ــد ت ــتان می باش ــت افغانس ــت و دول مل

کشــاورزی و آبیــاری هــزاران هکتــار زمیــن نقشــی ارزنده یــی دارد. همیــن امــر ســبب تحــول در 

زندگــی اجتاعــی گردیــده و اقتصــاد جامعــه را شــگوفا می ســازد.

ــی  ــا ۲۵ مـ ــادف بـ ــرداد( ۱۳۸۷ه.ش مصـ ــک: در ۴ جوزا)خـ ــس عینـ ــتخراج مـ ــروژۀ اسـ 2. پـ

 )MCC(ـــام ـــا یـــک کنرسســـیوم دولتـــی کشـــور چیـــن بن ۲۰۰۸م، دولـــت افغانســـتان قـــراردادی را ب

ـــاند.  ـــاء رس ـــه امض ـــر ب ـــت لوگ ـــده در والی ـــس شناخته ش ـــدن م ـــن مع ـــتخراج بزرگ تری ـــرای اس ب

هـــر چنـــد ایـــن قـــرارداد بـــه لحـــاظ تقســـیات قراردادهـــای اداری، از جملـــه قراردادهـــای 

»رسمایه گـــذاری و اعطـــای امتیـــاز« دانســـته می شـــود، نـــه پیـــان کاری؛ امـــا طبـــق تخمیـــن 

بانـــک جهانـــی، ایـــن قـــرارداد می توانـــد بـــا خلـــق عایـــد ۵۴۱ میلیـــون دالـــر در ســـال بـــرای 

ـــادی  ـــاف اقتص ـــدی در انکش ـــش کلی ـــغلی نق ـــت ش ـــزار فرص ـــاد پنج ه ـــتان و ایج ـــت افغانس دول

افغانســـتان ایفـــاء کنـــد. )Global Witness، ۲۰۱۲: ص ۹(

ـــی  ـــه داوطلب ـــده ب ـــه شـــکل مزای ـــه؛ بلکـــه ب ـــه شـــکل مناقصـــه ن ـــروژۀ مـــس عینـــک ب ـــرارداد پ       ق

ـــد.  ـــده گردی ـــن برن ـــور چی ـــی رشکـــت »ام.سی.ســـی« از کش ـــن داوطلب ـــه در ای ـــد ک ـــته ش گذاش

بـــر اســـاس قـــرارداد منعقدشـــده میـــان وزارت معـــادن و پرتولیـــم دولـــت جمهـــوری اســـالمی 

افغانســـتان و رشکـــت ام.سی.ســـی دولـــت چیـــن در خصـــوص اکتشـــاف و اســـتخراج معـــدن 

ـــتای  ـــود وی را در راس ـــم خ ـــه ه ـــری ک ـــزرگ دیگ ـــی ب ـــور تعهدات ـــت مذک ـــک، رشک ـــس عین م

اســـتخراج معـــدن کمـــک می کـــرد و هـــم ســـبب انکشـــاف اقتصـــادی افغانســـتان می گردیـــد، 

نیـــز بـــر عهـــده داشـــت کـــه از آن جملـــه می تـــوان از تعهـــد رشکـــت مذکـــور بـــه ســـاخت راه آهـــن 

ـــل  ـــل و نق ـــرای حم ـــی را ب ـــهولت فراوان ـــه س ـــان ک ـــالی حیرت ـــرز ش ـــا م ـــم ت ـــی تورخ ـــرز رشق از م
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ــاخت  ــه سـ ــد بـ ــن، ۲۰۱۰: ص۳( تعهـ ــداث خط آهـ ــۀ احـ ــرد. )موافقت نامـ ــاد می کـ کاال ایجـ

ـــا ظرفیـــت چهارصـــد میـــگاوات جهـــت عرضـــۀ  فابریکـــۀ تولیـــد بـــرق حرارتـــی از ذغـــال ســـنگ ب

بـــرق بـــرای پـــروژۀ مـــس عینـــک و فـــروش بـــرق مـــازاد بـــه دولـــت افغانســـتان)موافقت نامۀ 

برق رســـانی، ۲۰۰۹: ص1( و بـــه همیـــن ترتیـــب تعهـــد بـــه حفـــر چاه هـــای آب بـــا سیســـتم 

ـــس  ـــروژۀ م ـــاحۀ پ ـــی س ـــذار در نزدیک ـــت رسمایه گ ـــۀ رشک ـــا هزین ـــه ب ـــانی ک ـــن آب رس پایپ الی

عینـــک اعـــار گـــردد. )موافقت نامـــۀ آب رســـانی، ۲۰۰۹: ص۲( عـــالوه بـــر این هـــا، رشکـــت 

ـــه/ ـــد مدرس ـــی مانن ـــات رفاه ـــام امکان ـــا مت ـــی ب ـــهرک رهایش ـــاخت ش ـــه س ـــد ب ـــی تعه ام.سی.س

ـــت.  ـــرده اس ـــز ک ـــد و ... نی ـــز خری ـــی، مراک ـــتدیوم ورزش ـــی، اس ـــارک تفریح ـــجد، پ ـــب، مس مکت

ـــود  ـــه می ش ـــک، ۲۰۰۸: ص۲۵( مالحظ ـــس عین ـــر م ـــاحۀ ذخای ـــرای س ـــدن کاری ب ـــرارداد مع )ق

ـــا  ـــرارداد ی ـــن ق ـــه چندی ـــر ب ـــورد نظ ـــعت کار م ـــی و وس ـــه پیچیدگ ـــه ب ـــا توج ـــور ب ـــروژۀ مذک ـــه پ ک

ـــی  ـــذار اصل ـــؤولیت رسمایه گ ـــت و مس ـــت مدیری ـــیم و تح ـــی تقس ـــان کاری فرع ـــای پی پروژه ه

ـــازد. ـــر می س ـــور را چندبراب ـــاز مذک ـــای امتی ـــرارداد اعط ـــت ق ـــه اهمی ـــود ک ـــرده می ش ـــش ب ـــه پی ب

      طبــق قــرارداد معــدن کاری مــس عینــک، رشکــت رسمایه گــذار بایــد مبلــغ حــدود ســه میلیــارد 

دالــر در ایــن پــروژه رسمایه گــذاری کنــد و ســاالنه مبلــغ 400 میلیــون دالــر بــه دولــت افغانســتان 

مالیــات پرداخــت منایــد کــه ایــن مبلــغ در رشــد اقتصــادی افغانســتان مؤثــر واقــع می شــد؛ امــا 

ــت  ــه در نهای ــد ک ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــاز ب ــان آغ ــک از ه ــس عین ــروژۀ م ــفانه کار پ متأس

ســبب تعلیــق کار در معــدن مذکــور گردیــد. نبــود امنیــت مناســب جانــی و مالــی، کشــف برخــی 

ــروژه  ــودن پ ــات آن، اقتصادی نب ــد حفری ــدن رون ــدن و طوالنی ش ــاحه مع ــتانی در س ــار باس آث

خــط آهــن عینــک، انتقادهــای ســاکنان محــل از جابه جایــی شــان و نــدادن ســهم بــه آن هــا در 

ــت.  ــه اس ــار رفت ــادی به ش ــزرگ اقتص ــروژۀ ب ــن پ ــت ای ــع پیرف ــن موان ــروژه از عمده تری کار پ

ــی کــه در  ــل و عوامل ــر دالی ــم افغانســتان: ۱۳۹۴( بناب )عینــک، گــزارش وزارت معــادن و پرتولی

ــن  ــدداً طرفی ــر مج ــن اواخ ــد و در ای ــق درآم ــه تعلی ــروژه ب ــن پ ــی ای ــد، کار عمل ــر ش ــوق ذک ف

قــرارداد بــه گفت وگوهــای خویــش آغــاز منــوده و رشکــت پیــان کار خواهــان تعدیــل در مفــاد 

ــد. ــرارداد می باش ق
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نتیجه گیری

بــا توجــه بــه ماهیــت، رشایــط و اصــول حاکــم بــر قراردادهــای پیــان کاری می تــوان گفــت کــه 

قراردادهــای مذکــور ملغمه یــی اســت از مســائل پیچیــدۀ فنــی، مالــی، حقوقــی و اقتصــادی کــه 

هریــک بــه نوبــه خــود اهمیــت فراوانــی دارد. بنابــر ایــن، بایســت ایــن نــوع قراردادهــا به گونه یــی 

منعقــد شــوند کــه بتواننــد پاســخ گوی متــام نیازهــای مــورد نظــر طرفیــن باشــند و ایــن امــر مســتلزم 

ــی  ــط اختصاص ــه رشای ــدی ب ــه ج ــژه توج ــه وی ــرارداد و ب ــوع ق ــروژۀ موض ــۀ پ ــی همه جانب بررس

ــۀ  ــه عرص ــن ک ــر ای ــۀ دیگ ــان کاری، نکت ــای پی ــی قرارداده ــر پیچیدگ ــالوه ب ــد. ع آن می باش

ــان  ــی در جری ــر مشــکالت و تضادهای ــی نیســت، ناگزی ــی و آرمان ساخت وســاز، عرصــۀ ایده آل

ــی  ــای حرفه ی ــت نگرش ه ــدم مطابق ــی از ع ــت ناش ــن اس ــه ممک ــد ک ــش می آی ــروژه پی کار پ

ــت  ــل نادرس ــل تحلی ــه به دلی ــت و واقع بینان ــنجش درس ــدم س ــی از ع ــا ناش ــد ی ــوع باش ــه موض ب

ــاد. حقوقــی و اقتصــادی از موضــوع باشــد؛ چنان چــه در قــرارداد مــس عینــک اتفــاق افت

ــا  ــود دارد؛ ام ــر وج ــالف نظ ــان کاری، اخت ــای پی ــت قرارداده ــوص ماهی ــد در خص       هرچن

عمومــاً تابــع قواعــد حقــوق عمومــی اســت و قواعــد حاکــم بــر آن جنبــۀ تکلیفــی و آمــره نیــز 

ــد تشــکیل و اجــرای قــرارداد، ســبب بطــالن شــده و در  ــد کــه عــدم رعایــت آن هــا در رون دارن

ــع  ــود مناف ــه وج ــه ب ــا توج ــان ب ــازد. همچن ــم می س ــا را فراه ــوذ آن ه ــدم نف ــوارد، ع ــی از م برخ

عمومــی جامعــه در قراردادهــای پیــان کاری دولتــی، دولــت بایــد بــر اجــرای بــه موقــع و مناســب 

آن نظــارت الزم را بــه عمــل آورد تــا هــدف اصلــی از قراردادهــای مذکــور کــه هانــا حفــظ و 

ــردد. ــن گ ــد، تأمی ــی می باش ــع عموم ــوق و مناف ــت از حق حراس

      رسمایه هــای هنگفتــی کــه در قراردادهــای پیــان کاری دولتــی هزینــه می شــود، چشــان طمــع 

ــورهای  ــد. در کش ــل کنن ــمتی از آن را حیف ومی ــا قس ــد ت ــب می منای ــتفاده  جویان آن را تعقی اس

ــی در قراردادهــای  ــون ضعیــف می باشــد، فســاد اداری و مال ــر افغانســتان کــه حاکمیــت قان نظی

ــی را  ــۀ کوبنده ی ــده و رضب ــی ش ــۀ عموم ــدن رسمای ــل ش ــه حیف ومی ــر ب ــه منج ــان کاری ک پی

ــول  ــد و اص ــن، قواع ــر ای ــت. بناب ــور نیس ــد از تص ــد، بعی ــور وارد می کن ــاد کش ــر اقتص ــر پیک ب

حاکــم بــر حقــوق قراردادهــای پیــان کاری طــوری تطبیــق و اجــرا گــردد کــه از فســاد اداری و 

ــری منــوده و از پیــان کاران و  ــی جلوگی ــی در معامــالت دولت ــی و تبان ــل امــوال دولت حیف ومی

ســازندگان در مقابــل قــدرت و نفــوذ دولــت حایــت کننــد. 

      خالصــه ایــن کــه قســمت اعظــم کمک هــای جامعــۀ جهانــی بــر اســاس گزارش هــای 

ــردد؛  ــر می گ ــود، رسازی ــده می ش ــه منایان ــت آن چ ــالف جه ــوم و در خ ــد نامعل ــه مقص ــرب ب معت

ــت  ــه عل ــم ب ــای عظی ــک و کارخانه ه ــای کوچ ــی، کارگاه ه ــدگان داخل ــت کاران، تولیدکنن صنع
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عــدم بــازار فــروش و عــدم حایــت حکومــت بــا رکــود بی ســابقه و ورشکســتگی قریب الوقوعی 

ــر مهاجــرت بی رویــه نیــز اثرگــذار بــوده اســت. ــد کــه ب مواجــه ان

ــه  ــا ب ــا ت ــر کمک ه ــارت ب ــدم نظ ــو و ع ــد از یک س ــفاف و کارآم ــت گذاری ش ــدم سیاس        ع

انجــام رســیدن آن هــا از ســوی دیگــر، باعــث شــده اســت کــه نــه تنهــا اقتصــاد و تولیــد داخلــی 

ــادی را،  ــی اقتص ــعۀ زیربنای ــاف و توس ــای انکش ــه معن ــزی ب ــه چی ــورد؛ بلک ــختی بخ ــۀ س رضب

آن چنــان که الزم بود، شــاهد نباشــیم. 
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Abstract

Procurement contracts are one of the most important and most effective types of 

government contracts in post-Taliban Afghanistan, playing a major role in the 

development process, especially in the country›s economic infrastructure. But the fact 

that the contracts in the country, based on incidents and disastrous events of past 

decades, have lost all infrastructure, including legal entities, and incurred irreparable 

losses, will depend on what legal regime will be and by what legal mechanism it will 

be formed. And what role they play in the economic life of the people; this article is 

to be considered.

The grants of the international community to the Afghan government to rebuild the 
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country and restore infrastructure such as roads, health, education, telecommunications, 

dam housing, agriculture, and animal husbandry )farm(... The main factor for the 

formation and implementation of contractor contracts In Afghanistan, after the Taliban. 

Foreign contractors, with the financial assistance of their respective governments, have 

been licensed by the Government of Afghanistan, along with domestic contractors, 

and, in most cases, because of expertise and experience in contract enforcement, 

surpass domestic contractors and win volunteers.

This paper tries to use legal references and legal regulations to analyze the legal nature 

of this type of contract in the Afghan legal system and to examine its role in economic 

development in that country.

Keywords: Afghanistan, Procurement Contract, Bidding, Office, Contractor, 

Economic Development.
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لنډیز:

اللــه تعالــی فرمايــې: )َوإَِذا قُلْتُــْم فَاْعِدلُــوا َولَــْو كَاَن َذا قُــْرَب(. ژبــاړه: اوكلــه چــې خــربه كــوئ پــه 

عدالــت رسه يــي وكــړئ، كــه معاملــه دخپــل خپلــوان هــم وي. پــه ټولنــه او نظــام کــې د عدالــت 

ــه هیچــا ظلــم  ــري؛ هــر حقــدار د خپــل حــق څخــه برخمــن کېــږي، پ تطبیــق خــورا ښــیګڼې ل

ــږي او  ــه کې ــوي او  صمیمیــت فضــا رامنځت ــږي، د واقعــي ورورګل ــه ځورې ــوم ن ــږي، مظل ــه کې ن

ــاس؛  ــاره اس ــق لپ ــت د تطبی ــي. د عدال ــور ځ ــه ل ــګ پ ــمون او پرمخت ــه د س ــواد او ټولن ــه هی هغ

د قانــون د حاکمیــت پــي کــول دي، چــې پــه شــاه، ګــدا، مالــداره، مســکین، مخــور او بېچــاره 

ــه  ــو څخ ــو او وجایب ــاویانه حقوق ــړي د مس ــول وګ ــې ټ ــي يش او د ټولن ــد پ ــان بای ــدې یوش بان

ــه حاکمیــت  برخمــن يش، پــه همــدې اســاس مــا هــم د ټولنــې پــه پرمختــګ کــې د قانــون د ن

پــه نیمګړتیــاوو، ښــېګڼو او د قانــون د حاکميــت لپــاره چــې هغــه تدابیــرو تــه چــې د نیمګړتیــاوو 

مخــه نیــي اشــاره کــړې ده او پــه پــای کــې مــې د موضــوع لــه پایلــو څخــه یادونــه کــړې ده.

بنسټیز مفاهیم: قانون، حاکمیت، عدالت، ټولنه، وګړي او مساوات.

د ټولنې په پرمختګ کې 

د قانون د حاکمیت رول   

سميع الله شينواری
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رسیزه:

ــی  ــواة والســالم عل ــه عوجــا، والصل ــاب ومل يجعــل ل ــده الكت ــزل عــى عب ــذي أن ــه ال الحمــد لل

ــد: ــا بع ــه أجمعین.أم ــه وآصحاب ــد وآل ــوله محم رس

       پــه هغــو هیوادونــو او ټولنــو کــې چــې تلپاتــې ســولې او د عدالــت تأمیــن تــه ډیــره اړتیــا لیــدل 

کېــږي، بایــد د عدالــت مســایل او موضوعــات، ســوله او کړکیچونــه د دولــت او د هغــو ادارو او 

ــري. افغانســتان  ــه دې الر کــې فعالیــت ل ــه رس کــې وي چــې پ ــو پ بنســټونو د کاري لومړیتوبون

ــه تاوتریخــوايل ډکــې دي، چــې  ــې ل ــري پاڼ ــخ ډې ــده مرغــه د تاری ــه ب ــواد دی، چــې ل هغــه هی

منفــي اړخونــه يــې زیــات څرګنــد او ورانوونکــې اغېــزې يــې لــه ځانــه پرځــای پریښــې دي.

       رســمي محاکمــه د قانــون لــه حاکمیــت څخــه پرتــه نــه شــو تصــور کولــی، ځکــه دا قانــون 

دی چــې پــه رســمي محاکمــه کــې د عــديل او قضايــي بنســټونو واکونــه او مســؤولیتونه ځانګــړي 

ــون دی چــې  ــارت، دا قان ــل عب ــه ب ــا پ ــی انځــوروي او ی ــو څرنګوال کــوي او د هغــوی د اجراآت

د کشــفي بنســټونو )پولیــس، مــي امنیــت، پلټنــې او د اداري فســاد پــر ضــد د مبــارزې( څیړنــې 

او تعقیــب )ملکــي او پوځــي څارنوالــۍ(، محکمــو )جزايــي، مــدين، فامیــي او ســوداګریز( او 

ــو او مســؤولیتونو حــدود او پولــې ځانګــړې کــوي او هغــوی یــو د بــل  ــو د واکون مدافــع وکیالن

پــه چــارو کــې لــه الس وهنــې څخــه منــع کــوي، نــو ځکــه مــا هــم د ټولنــې پــه پرمختــګ کــې 

ــو  ــه اړه څ ــې پ ــې د هغ ــړه؛ چ ــوره ک ــوع غ ــدې موض ــک الن ــر رسلی ــت رول ت ــون د حاکمی دقان

ټکــي لــه لوســتونکو رسه رشیــک کــړم.

د قانون د حاکميت تعريف

په انګليي کې ورته )Rule of law( وايي.

پــه اصــل کــې د قانــون د حاکميــت لفــظ لــه دوه برخــو څخــه جــوړ دی چــې يــو يــې قانــون او 

بــل يــې حاکميــت.

قانــون: هغــه اصــول او قواعــد دي چــې د ټولنــې د نظــم لپــاره وضــع شــوې وي او الزامــي جنبــه 

ولــري.

او حاکميت په معنی د اقتدار او مقاومت دی.

نــو ويــى شــو هغــه قواعــد چــې د ټولنــې د نظــم او نســق لپــاره وضــع شــوي او د کــوم خنــډ پرتــه 

د ټولنــې پــر ټولــو وګــړو یوشــان پلــی کېــږي.

يــا د قانــون حاکميــت: د خواهــش پرســتۍ څخــه ګوښــه کېــدل، لــه واک څخــه نــاوړه او خپــل 

رسې اســتفاده نــه کــول او دولتــي مقاماتــو پخپلــو تصميمونــو کــې د قوانينــو او مقرراتــو د 

ــه وايــي. ــو ت ــام کــې نيول ــه پ احکامــو پ
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د قانــون د حاکميــت څخــه موخــه د رشيعــي احکامــو پــي کــول دي، چــې د رشيعــت احــکام 

پــه ټولنــه او وګــړو نافــذ يش، يعنــې دحــدودو ســزا بايــد پــي يش.

حــدود داســې ســزا ده، چــې شــارع یــې خپلــه انــدازه معلومــه کــړې  او پــه شــکونو رسه لــه منځــه 

ــه وســلم فرمايــې: )اْدرَُءوا  ــه علي ــه پــي کيــږي، لکــه څرنګــه چــې نبــي صلــی الل ځــي. يعنــې ن

ــبَُهاِت( ژبــاړه: حــدود پــه شــبهې رسه دفــع کــړئ. الُْحــُدوَد ِبالشُّ

اللــه تعالــی فرمايــې: )إِنَّــا أَنْزَلَْنــا إِلَيْــَك الِْكتـَـاَب ِبالَْحــقِّ لِتَْحُكــَم بـَـنْيَ النَّــاِس مِبَــا أََراَك اللَّــُه َواَل تَُكــْن 

ــنَي َخِصيًا(. لِلَْخائِِن

ژبــاړه: اې پېغمــربه ! مونــږ دا كتــاب پــه حقــه ســتا لــوري تــه درلېــږىل دى، تــر څــو هغــه ســمه الره 

چــې اللــه در ښــودلې لــه هغــې رسه ســمه د خلكــو پــه منــځ كښــې پرېکــړه وكــړئ، تــه د خاينانــو 

پــه ګټــه مــه جنګېــږه.

اللــه تعالــی چــې اســالمي رشيعــت راليږلــی: )لتحصيــل املصالــح الخالصــة أو الراحجــة أو درء 

املفاســد الخالصــة أو الراجحــة(، ددې لپــاره چــې غــوره او ځانګــړي مصالــح الســته راوړو او د 

مفاســدو مخنيــوی وکــړو.  

نــو د اســالمي رشيعــت د احکامــو پــه نافذولــو کــې بايــد هــم مصالــح پــه پــام کــې ونيــول يش او 

هــم د مفاســدو مخنيــوی ويش.

ــه اشــاره وکــړو، چــې د نبــي صلــی اللــه عليــه وســلم پــه وخــت کــې د اســالمي  ــه ب ــال ت يــو مث

ــه کــوم شــکل ؤ: ــت( پ ــون حاکمي ــي کــول )د قان رشيعــت پ

ــال  ــځې غ ــوې ښ ــه ی ــه نام ــې پ ــې د مخزوم ــت دی، چ ــه رواي ــا څخ ــه عنه ــې رىض الل د عايش

کــړې وه؛ نــو قريشــو وويــل چــې پــه دې اړه بــه رســول اللــه صلــی اللــه عليــه وســلم تــه څــوک د 

شــفاعت لپــاره وروليــږو؟ پرېکــړه يــې وکــړه، چــې اســامه رىض اللــه عنــه  نبــي صلــی اللــه عليــه 

وســلم تــه ګــران او محبــوب دی، همغــه ؤ چــې اســامه رىض اللــه عنــه د رســول اللــه صلــی اللــه 

ــې  ــدودو ک ــه ح ــه پ ــا ت ــل: آي ــې وي ــه ي ــړې او ورت ــربې وک ــه خ ــه هکل ــلم رسه ددې پ ــه وس علی

شــفاعت قبلــوې، نــو رســول اللــه صلــی اللــه عليــه وســلم خطبــې تــه پاڅيــد او ویــې ويــل: اې 

خلکــو! لــه تاســو مخکــې خلــک هــم ګمــراه شــوي وو، ځکــه کلــه بــه چــې د اوچتــې کورنــۍ 

لــه خــوا غــال وشــوه، نــو هغــې  تــه بــه يــې ســزا نــه ورکولــه او کلــه بــه چــې ضعيــف غــال وکــړه، 

نــو پــه ده بانــدې بــه يــې حــد جــاري کولــو او قســم پــه اللــه کــه چېــرې فاطمــه بنــت محمــد غــال 

وکــړي، نــو محمــد بــه د هغــې الس پــرې کــړي او حــد بــه وربانــدې جــاري کــړي.

ــه ورڅخــه  ــه وي او ن ــه ن ــون څخــه څــوک بايــد پورت ــون حاکميــت دی، چــې د قان همــدا د قان

ــه وګڼــل يش. څــوک پورت
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ــون  ــې د قان ــته، چ ــې ش ــرې واقع ــې ډي ــم داس ــې ه ــت ک ــه وخ ــدينو پ ــاء راش ــه د خلف دارنګ

ــده.  ــي کې ــذ او پ ــان ناف ــو ش ــو ي ــر ټول ــه پ ــر مادون ــه ت ــه څخ ــه خليف ــه ل ــت ب حاکمي

ــويِن َوإِْن  ــتََقْمُت فَأَِعيُن ــِإِن اْس ــا کــې راځــي: )فَ ــه لومــړۍ وين ــه پ د ابوبکــر صديــق رىض اللــه عن

ــه  ــړئ او ک ــک وک ــا رسه کوم ــو زم ــمه الر روان وم، ن ــر س ــرې زه پ ــه چ ــويِن(، ک ُم ــُت فََقوِّ زِْغ

ــه راواړوئ. ــمې الرې ت ــې س ــا م ــو بي ــوم، ن ــې الرې ش ــرې زه ب چې

همدارنګــه کلــه چــې عمــر ريض اللــه عنــه لومــړۍ خطبــه ويلــه! نــو وويــل: چــې زه ستاســې پــه 

ــه همــدې  ــه الرښــونه وکــړئ، پ ــو مات ــط وم، ن ــو کار کــې غل ــه ي ــرې پ ــم کــه چې شــان انســان ي

وخــت کــې يــو کــس ورتــه پاڅېــد او ورتــه يــې وويــل: چــې کــه پــه غلطــه الر والړې نــو پــه دې 

تــوره بــه دې ســم کــړم. 

همدارنګــه د وخــت خليفــه عــي رىض اللــه عنــه او د يهــودي ترمنــځ چــې پــه تــوره بانــدې یــې 

النجــه او شــخړه وه، او د عــى ريض اللــه عنــه رسه داليــل نــه ؤ، نــو رشيــح قــايض د يهــودي پــه 

ګټــه پرېکــړه وکــړه.

دا پرېکــړه مونــږ تــه راښــیې چــې د قانــون پــه حاکميــت کــې بايــد بادشــاه، ګــدا، قــوي او ضعيــف 

تــه ونــه کتــل يش؛ بلکــې قانــون پــه ټولــو يوشــان پــى يش او ټولــو تــه پــه يــو نظــر وکتــل يش.

پــه اوســنيو حکومتونــو کــې کلــه چــې قوانــني موجــود وي، دولتونــه د آزادو ټاکنــو لــه الرې واک 

تــه رســيږي، مقننــه قــوه د حکومــت او قضایــي قــواوو څارنــه کــوي او ولــس مجبــور دی، چــې د 

قانــون څخــه پــروي وکــړي، بيــا نــو څــوک ځــان تــر قانــون لــوړ نــه ګڼــي او کــه چېــرې د قانــون 

څخــه رسغړونــه وکــړي؛ نــو د قانــون مطابــق بــه خپلــه ســزا وينــي، ترڅــو عدالــت پرځــای شــوې 

وي او ټولنيــز وجــدان رايض او ارامــه وي.

د قانون د حاکميت په نه پي کېدو رسه کومې نیمګړتیاوې راوالړیږي؟	 

کــه څــوک ځــان لــه قانــون څخــه لــوړ وګڼــي نــو د قانــون حاکميــت خپــل ارزښــت لــه الســه 	 

ورکوي.

حق حقدار ته نه سپارل کيږي.	 

افــراد او ټولنــه بــه رايض نــه وي، رسه لــه دې چــې دولــت لــه وګــړو او ټولنــې څخــه جــوړ 	 

دی.

متقابل درناوی به موجود نه وي.	 

د هېواد د پرمختګ زمينه به مساعده نه وي.	 

دولت به د ښه نوم درلودونکی نه وي.	 

ټولنيز وجدان به نا آرام وي، يعنې هرڅوک به د کمۍ احساس کوي.	 
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ټولنه به په عام درد ځوريږي.	 

هر چېرې به د ظلم او جفا څخه شکايت وي، او داسې نور...	 

د قانون د حاکميت په پي کېدو رسه کومې ښېګڼې رامنځته کېږي؟

	 کله چې په يوه ټولنه کې قانون حاکم يش؛ نو ټولنه پرمختګ کوي.

ــوړه  ــون څخــه ل ــه قان ــه اراده دې ل ــه ورکــوي، چــې خپل ــه اجــازه ن ــون حاکميــت هيچات 	 د قان

ــويل. وب

	 مجرم پوهيږي، چې له قانون څخه په رسغړونې رسه بې سزا نه پاتې کيږي.

ــني دی او  ــوا تضم ــت لخ ــت د دول ــت او مصؤني ــو امني ــې د خلک ــت ک ــه حاکمي ــون پ 	 د قان

ــري. ــه ل ــق ن ــري ح ــورو د تې ــر ن ــک پ خل

	 هيڅــوک حــق نــه لــري، چــې د مــادي قــدرت يــا ټولنيــز موقــف څخــه پــه اســتفادې قانــون 

ناليدلــی وښــيې.

	 د دولــت او اتباعــو د بــاور پــه اســاس چــې پــه دولتــي څانګــو کــې نظــم او ډســپلني وي، هېــواد 

او ټولنــه بــه د مدنيــت پــر لــور روان وي.

ــو او ازادۍ  ــه حقوق ــه دې کــې دی، چــې د ټولنــې د وګــړو ل ــون د حاکميــت ارزښــت پ 	 د قان

ــه ازادیــو څخــه دفــاع کېــږي.  لکــه: د عقيــدې، بيــان او مطبوعاتــو ل

	 د قانــون موخــه د حقونــو او ازادۍ محدودیــت نــه دی، بلکــې د هغــې تنظــم او توزيــع ده، یــا 

دا چــې هــر څــه بايــد پــه اصولــو او قواعــدو والړ وي، او هرچاتــه خپــل حــق ورســيږي.

	 کلــه چــې د قانــون حاکميــت مفهــوم تــه دقــت وکــړو: نــو څرګنــده بــه يش چــې د قانــون لــه 

حاکمیــت څخــه مفهــوم لــه شــخيص خپــل رسي حکومــت څخــه مخنیــوی او د قانــون لــه مخــې 

حقــدار تــه د حــق ســپارلو بانــدې ټینــګار کــول دي.

	 د قانــون حاکميــت تــه غــاړه اېښــودل او د هغــې د اصولــو منــل او پــرې عمــل کــول اســايس 

ــږي.  ــوه ښــه حکمــراين )Good governance( ګڼــل کې عنــر، او ي
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وړاندیزونه

د قانــون پــه حاکميــت کــې د نیمګړتیــاوو د مخنیــوي پــه موخــه بایــد کــوم تدابیــر پــه پــام کــې 

ونیــول يش.

ــس د 	  ــه دا د ول ــه ځک ــون ت ــايس قان ــړي ډول اس ــه ځانګ ــاوی ويش، پ ــد درن ــه باي ــون ت قان

ارادې ښــکارندوی دی.

د عامه پوهې لپاره بايد زمېنه برابره يش.	 

له قانون څخه بايد څوک ځان لوړ ونه ګڼي.	 

له قانون څخه رسغړونکي بايد سزا وويني.	 

د دولــت د چــارو مســؤوالن لــه پاســه نيولــې تــر کښــته ټــول بايــد د قانــون احکامــو تــه غــاړه 	 

کښېږدي.

د معافيت فرهنګ دې له منځه الړ يش، ځکه مظلومان ترې زيان ويني.	 

دارنګه ولس بايد د خپل انتقاد او شکایت له حق څخه ګټه واخي.	 

دولــت بايــد د ولــس د نيکمرغــۍ لپــاره کار وکــړي، چــې پــه دې حالــت کــې بــه ولــس هــم 	 

وربانــدې اعتــاد وکــړي، او داســې نــور...

اســايس ټکــي دادي: چــې د قانــون پــه حاکميــت کــې عــدل، مســاوات او انصــاف مراعتېــږي، 

ــېګڼه  ــته او ښ ــو رسه مرس ــه خلک ــد ل ــې زه باي ــږي، چ ــدا کې ــه پي ــرد رسه دا روحي ــر ف ــه د ه ځک

وکــړم.

عامه قاعده ده، چې وايي: )قانون د ټولو لپاره دی او په ټولو باندې يوډول پى کېږي(.

ــاوي دي او  ــې رسه مس ــو ک ــو او واجبات ــه حقوق ــړي پ ــول وګ ــې ټ ــاره دی يعن ــو لپ ــون د ټول قان

پــه ټولــو بانــدې يــو ډول پــى کېــږي يعنــې عــدل مراعتېــږي اوهــر حقــدار دخپــل حــق څخــه 

ــږي. برخمــن کې
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پایلې

د موضوع په پای کې مونږ دې نتیجې ته ورسیدو چې: 

1. د قانــون پــه حاکمیــت رسه پــه عــديل او قضايــي سیســتم کــې پــه بشــپړه توګــه ســمون راځــي؛ 

ــِه(،  او د اللــه تعالــی دې حکــم تــه عمــي بڼــه ورکــول کېــږي، چــې فرمايــې: )إِِن الُْحْكــُم إاِلَّ لِلَّ

ژبــاړه: د فيصلــې ټــول واك د اللــه دى.

ــه هــر شــخص څخــه  ــه ســپموي او ل 2. د ټولنــې وګــړي یــو د بــل څخــه مرســته او همــکاري ن

د خیــر او نفعــې طمــع کېــږي، لکــه څنګــه چــې نبــي صلــی اللــه علیــه وســلم وفرمايــې: »خــُر 

ــه  ــر او ګټ ــې خی ــه ي ــو ت ــې خلک ــه دي؛ چ ــک هغ ــوره خل ــاړه: غ ــاس«، ژب ــُع النَّ ــْن يَْنَف ــاِس َم النَّ

ــېږي. ورس

3. مفاسد او بدبختي ملنځه ځي، مصالح او ښیګڼې را والړېږي.

4. په ټولنه کې شاه، ګدا، فقیر، مالداره، تور، سپین ټول مساوي حقونه او وجایب لري.

5. هیــڅ بــې ګنــاه نــه مجــازات کېــږي او هیــڅ ګناهــګار بــې مجازاتــو نــه پاتــې کېــږي او هرڅوک 

د خپــل جــرم د ارتــکاب پــه انــدازه ســزا ویني.

6. او اخــر داچــې د قانــون د حاکمیــت پــه پــي کېــدو رسه یــوه ســامله، آســوده او منظمــه ټولنــه 

رامنځتــه کېــږي.

ومن الله التوفيق
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مأخذونه

1. قرآن کریم.

ــة بزوائــد  ــن محمــد العســقالين، املطالــب العالي ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب 2. ابــن حجــر، أب

املســانيد الثانيــة، تحقيــق كوونــي: محمــد بــن ســعود، خپرنــدوی: دار العاصمــة، دار الغيــث 

الســعودية، چــاپ: لومــړی، کال: 1419هـــ، د ټوکونــو شــمیر: ۱۹، ټــوک۹، مــخ۶۲۵.

ــن إســاعيل الجعفــي، الجامــع املســند الصحيــح املختــر  ــه محمــد ب ــو عبدالل 3. بخــاري، أب

مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، خپرنــدوی: دار ابــن كثــر اليامــة 

بــروت، چــاپ: دریــم، کال: 1407 – 1987، د ټــوک شــمیر: 6، ټــوک۶، مــخ۲۴۹۱.

4. بیهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســني بــن عــي بــن مــوىس، ســنن البيهقــي الكــربى، تحقيــق: 

محمــد عبــد القــادر عطــا، خپرنــدوی: مكتبــة دار البــاز - مكــة املكرمــة، کال: 1414 – 1994، د 

ټوکونــو شــمیر: ۱۰، ټــوک۸، مخ۳۱. 
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لنډیز:

ــو پوهېــدل  ــه لــري او پــه دې پړوان ــه ځانګــړې مرجــع او پړاون ــه افغانســتان کــې قانــون جوړون پ

هــم د عوامــو او هــم د مســلکې خلکــو لپــاره اړینــه ده، نــو الزمــه مــې وبللــه، چــې دغــه موضــوع 

پــه النــدې مرحلــو کــې پــه تفصیــل رسه روښــانه کــړم. 

کلیدې کلمې:

1. د تسوید پړاو

2. تسوید د حکومت لخوا

3. د ملی شوری دغړو لخوا د قانون د طرحې وړاندیز

4. د قانون د طرحې وړاندیز د سرتی محکمې لخوا

5. د تدقیق پړاو )کره کتنه(

6. د تائید پړاو

7. د تصویب پړاو

8. د توشیح پړاو

9. د انفاذ پړاو

په افغانستان کې  

د قانون جوړونې پړاوونه   

احمدشاه انگار
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رسیزه:

کلــه چــې مــوږ د مقننــه قــوې نــوم اورو، نــو ذهــن تــه مــو دا راځــي چــې یــوازي مــي شــوری 

ــه ده،  ــی ن ــږي. خــو داس ــرا کې ــې اج ــورا ک ــه دې ش ــه پ ــون پړاون ــول د قان ــوړ وي او ټ ــون ج قان

ــو د  ــوري د قوانین ــي ش ــې م ــمه ده، چ ــري. دا س ــع ل ــه او مرج ــل پړاون ــوړول بېالبې ــن ج قوانی

ــي  ــمر ي ــړي او ولس ــه ک ــب ن ــون تصوی ــورا قان ــي ش ــې م ــه چ ــر هغ ــري او ت ــب واک ل تصوی

توشــیح نــه کــړي هغــه قانــون نــه ګڼــل کېــږي. د قوانینــو د مختلفــو پړاونــو او مراجعــو علــت دا 

دي، چــې اجرائيــه قــوه، اصــالً د خلکــو او  ټولنــې د اصــي رهــربۍ لپــاره کار کــوي. پــه کــوم 

ځــای کــې چــې قانــون تــه اړتیــا وي؛ نــو اجرائیــه قــوې تــه مراجعــه کیــږي. ځکــه اجرائيــه قــوه دا 

ــه واســتوي.  ــري، چــې قوانیــن تســوید او تدقیــق کــړي او وروســته يــي مــي شــورا ت واک ل

مــي شــوری د اړتیــا لــه مخــې قانــون جــوړوي او د دې لپــاره چــې خلــک د قوانینــو د جوړونــې 

ــه او د قوانینــو مرجــع روښــانه  پــه پړاوونــو ســم پــوه شــی، مــا دا الزمــه وبللــه، چــې دغــه پړاوون

کــړم، ځکــه یــاده موضــوع د حقوقــو پوهنځیــو پــه تدریــي نصــاب کــې نشــته او زیــات وخــت 

ــر همــدې اســاس  ــه پوهېــږي، پ ــو ن ــه پړاوون ــې پ ــون جوړون د دې څانګــې محصلیــن هــم د قان

مــې پــه دغــه لیکنــه کــې تــر خپــل وســه پــه افغانســتان کــې د قانــون جــوړوين پړاونــه تریــح او 

روښــانه کــړي دي. 

د قانون جوړونې پړاونه

د تسوید پړاو:

د قانــون جوړونــې اول پــړاو تــه تســوید وایــي، پــه دې پــړاو کــې د تســوید جوړونــې بنســټ د 

ــې د  ــت ک ــه حقیق ــټ پ ــې بنس ــوید جوړون ــوي. د تس ــوده تنظیم ــاس مس ــر اس ــاوو پ ــو  اړتی خپل

اســايس قانــون محــور او هســته جــوړوي. هــر بنســټ یــا اداره چــې د قانــون لپــاره اړتیــا ولــري، 

کــوالی يش، د خپلــو اړتیــاوو پــر اســاس د قانــون مســوده مــاده کــړي، ځکــه د قانــون طــرح کــول 

پــه انحصــاري او مطلــق ډول پــه کومــې قــوې پــوری نــه دي تــړيل، ځکــه اســايس قانــون پــه ۹۵ 

مــاده کــې درې ګونــو قــواوو تــه دا حــق ورکــړي دی. د قانــون طرحــه او پیشــنهاد د حکومــت یــا 

د مــي شــوری د غــړو او د قضايــي چــارو د تنظیــم پــه برخــه کــې د ســرتي محکمــې لــه خــوا د 

حکومــت لــه خــوا وړانــدې کېــږي. د بودجــې او مــايل چــارو پــه برخــه کــې د قانــون د طرحــي 

پیشــنهاد یــوازي د حکومــت لــه خــوا کېــږي. 

تسوید د حکومت له خوا :

 حکومــت د مختلفــو ادارو او بنســټونو څخــه تشــکیل شــوی او هغــه قــوه ده، چــې قانــون اجــراء 

کــوي؛ نــو دا چــې حکومــت د دولــت اجرائیــه ارګان دی نــو تــر مقننــه قــوې ډیــر پــه دې خــرب 
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وي، چــې قانــون پــه کــوم ځــاي کــې نیمګــړی دی،  پــه کــوم ځــاي کــې نــوي قانــون تــه اړتیــا 

ــو ښــه او نوښــتګر  ــر  ټول ــاره ت ــون د طرحــې لپ ــالی شــو، چــې د قان ــر همــدې اســاس وی ده، پ

ارګان بلــل کېــږي. 

د ملی شوری د غړو له خوا د قانون د طرحي وړاندیز:

 د مــي شــورای غــړي هــم د مرانــو جرګــې او هــم ولــي جرګــې تــه د اړتیــا لــه مخــې د قانــون 

ــړي  ــس غ ــس ل ــر مجل ــه  د ه ــه طرح ــې دغ ــه دې رشط چ ــوالی يش، پ ــز ک ــې وړاندی د طرح

ــه دې  ــد کــړي، چــې ل ــز تائی ــر پنځــه د مجلــس غــړي دغــه وړاندی ــو پ ــا ی ــز کــړي او بی وړاندی

ــه کاري فهرســت کــي شــاملېږي.  وروســته د مجلــس پ

د قانون د طرحې وړاندیز د سرتي محکمې له خوا :

ــز کــوالی  ــون د طرحــې وړاندی ــري او د قان ــه قضايــي چــارو کــې حــق ل  ســرته محکمــه هــم پ

يش، خــو پــه دې رشط چــې دا طرحــه بــه د حکومــت لــه خــوا مــي شــوری تــه  اســتول کېــږي 

او دا بــه یــوازي  پــه قضایــي ســاحه کــې محــدوده وي.

د اسايس قانون ۹۵ ماده. 

د تدقیق پړاو )کره کتنه(:

د قانــون جوړونــې دویــم پــړاو د تدقیــق پــړاو دی، کلــه چــې د قانــون طرحــه جــوړه يش، مســوده 

ــارو  ــزو چ ــي او څیړنی ــت او عم ــارو ریاس ــن د چ ــا د تقنی ــې ی ــون جوړون ــاره د قان ــق لپ د تدقی

ــاده مســوده د  ــږی، دا بنســټ ی ــري اســتول کې ــوري اړه ل ــې وزارت پ ــه عدلی انســټییټوټ چــې پ

ــو پــه رڼــا کــې څېــړي. اســالمي رشیعــت، اســايس قانــون، نافــذه قوانینــو او نړیوالــو قراردادون

د تائید پړاو:

 وروســته د تدقیــق د پــړاو څخــه د قانــون طرحــه د وزیرانــو شــوری د قوانینــو کمیټــې تــه  اســتول 

ــو  ــې او غــور النــدي نیــي او د هغــه وروســته یــې د وزیران کېــږي، دا کمېټــه مســوده تــر څارن

شــوری تــه اســتوي. د کابینــې غــړي پــر دغــه تقنینــي ســند بانــدی بحــث کــوي، خپــل نظریــات 

ــه  ــه وي، بیرت ــق وړ ن ــې د تواف ــوده د کابین ــه مس ــه دغ ــوي، ک ــه  ک ــه ور رسه اضاف او وړاندیزون

ــو بیــا یــې مــي شــوری تــه   یــې د قوانینــو کمېټــې تــه اســتوي او کــه یــې موافقــه پــرې وکــړه؛ ن

اســتوي، اول ســند  ولــي جرګــې تــه ځــي، ولــي جرګــه دا حــق لــري، چــې د قانــون مســوده 

یــوه میاشــت لــه ځــان رسه و ســايت او بیــا یــې مرانــو جرګــې تــه واســتوي.

د تصویب پړاو:

د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولــت مــي شــوری یــو اتیایمــه مــاده، د ســرت تقنینــي بنســټ 

ــوي.  ــي ک ــت مناینده ګ ــول مل ــکارندویه ده او د ټ ــو د ارادې ښ ــتان د خلک ــه، د افغانس ــه توګ پ
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دشــوری هرغــړی د رایــي د څرګندونــې پــه وخــت، د افغانســتان د خلکــو عمومــي مشــورې او 

عامــه ګټــې د خپــل قضــاوت محــور ټاکــي. 

نوي یمه ماده:

 مي شوری دا الندې واکونه لري: 

۱.د قوانینو او تقنیني فرمانونو تصویب، تعدیل او لغوه کول.

۲.د ټولنیزو، فرهنګي، اقتصادي او ټکنالوژیکې پرمختیايي پروګرامونو تصویب.

۳.د دولتي بودجې تصویب او د پور اخیستنې یا ورکونې اجازه.

۴.د ادارې واحدونه منځته راوړل، تعدیل او لغوه کول. 

۵.د دولتونــو ترمنــځ د تړونونــو او بیــن امللــي میثاقونــو تصدیــق او یــا لــه هغــه څخــه د افغانســتان 

. بېلول

۶.په دې اسايس قانون کې نور مندرج واکونه.

د ولــي جرګــې لــس غــړي وړاندیــز شــوی قانــون لــه یــو یاداښــت رسه چــې ټولــو پرې الســلیک 

کــړی وي، د ولــي جرګــې د داخــي دنــدو د اصولــو د ۷۷ مــادې پــر اســاس د مجلــس ریاســت 

تــه وړانــدي کــوي. د ولــي جرګــې رئیــس د قانــون طــرح د عمومــي مجلــس پــه اجنــډا کــې 

نیــي او د یــوې میاشــتي پــه مــوده کــې یــې د رئیســانو کمېټــې تــه وړانــدې کــوي. د اســايس 

ــوې میاشــتي  ــر ی ــدې شــوې طرحــه ت ــر اســاس ولــي جرګــه وړان ــون ۹۷ مــادې د حکــم پ قان

ــر  ــت وزی ــی د دول ــارو ک ــاين چ ــه پارمل ــس، پ ــې رئی ــي جرګ ــډوالي. د ول ــه يش ځن ــه ن زیات

چــې طرحــه د هغــه لــه خــوا مــي شــوری تــه اســتول کېــږي، د طرحــې د رســمي معــرف لپــاره د 

جلســې عمومــي غونــډي تــه راځــي.

        د اســايس قانــون د شــپږ نــوي یمــې مــادې لــه مخــې، کــه د قانــون د طرحــې وړانديــز پــر 

دولــت د یــو نــوي بــوج یــا د عایداتــو د کمښــت ســبب کېــږي، د کار پــه فهرســت کــې پــه دې 

رشط نیــول کېــږي، چــې د وړانديــز پــه مــنت کــې د جربانولــو مــدرک هــم پیشــبیني شــوی وي. 

ــي  ــه عموم ــت او پ ــوا ثب ــه خ ــې ل ــي جرګ ــم د ول ــت او ه ــم د حکوم ــه ه ــون طرح        د قان

جرګــه کــې اعالنیــږي، چــې پــه دې وخــت کــې پــر قانــون هــم بحــث کېــږي او وروســته رئیــس 

بیــا دا قانــون هغــه کمېســیون تــه اســتوي، چــې قوانیــن تســویدوي، څیــړي او تصویــب تــه یــي 

امــاده کــوي. کمېســیون بایــد د قانــون دغــه طرحــه پــه ۲۰ ورځــو کــې تصویــب کــړي. پــه دې 

کمېســیون کــې یــو راپــور جوړونکــی ګــارل کېــږي، چــې د قانــون پــه دغــه طرحــه کــې د ځینــو 

برخــو د تعدیل،کمونــې او اضافــه کونــې، پــه اړه یــوه نســخه نــورو کمېســیونو تــه اســتوي، نــور 

ګروپونــه هــم پــه دې وخــت کــې خپــل نظریــات او تعدیــالت چــې دې کمېســیون ورتــه ټــاکي 



85

ونه
ړاو

ې پ
ړون

جو
ن 

نو
 قا

 د
ې

 ک
ن

ستا
غان

 اف
په

تیــاروي، لــه دې وروســته پــه هغــه مجلــس کــې چــې اصلــی کمېســیون جــوړه کــړي وي وړانــدي 

ــر  ــه خاط ــب پ ــوا د تصوی ــه خ ــانو ل ــو د رئیس ــون د کمېټ ــه د قان ــته طرح ــر دې وروس ــوي. ت ک

عمومــي مجلــس تــه اســتول کېــږي. د ولــي جرګــې د داخــي دنــدو د اصولــو د ۸۱ مــادې پــر 

اســاس پــه عمومــي مجلــس کــې پــر هــري مــادې بحــث کېــږي او رایــه پــر اچــول کېــږي. 

په مرشانو  جرګه کې د قوانینو پړاوونه: 

ــو  ــون د ولــي جرګــې د تصویــب وروســته مران ــر اســاس، قان ــون د ۹۷ مــادې پ د اســايس قان

ــړي.  ــم رد ک ــې ه ــا ی ــب ی ــون تصوی ــې دا قان ــږی، چ ــتول کې ــاره اس ــب لپ ــه د تصوی ــې ت جرګ

مخکــې لــه دې چــې د قانــون طرحــه د قوانینــو اصــي کمېســیون تــه د تصویــب لپــاره وړانــدي 

يش، لومــړی بایــد د مجلــس د یــو پــر پنځمــې برخــې د تائیــد وړ وي، چــې وروســته د مجلــس 

پــه اجنــډا کــې شــامېلیږي. د مرانــو جرګــې پــه کمېســیونونو کــې هــم د قانــون لپــاره یــو راپــور 

ــات د  ــل معلوم ــې خپ ــت ک ــه وخ ــه هغ ــد پ ــی بای ــور ورکونک ــږي. دا راپ ــاکل کې ــی ټ ورکونک

تصویــب یــا رد لپــاره وړانــدي کــړي، کــه راپــور ورکونکــی پــر وخــت خپــل معلومــات مجلــس 

تــه وړانــدي نــه کــړي، بیــا هــم مجلــس دایرېــږي. پــه یــاد شــوي مجلــس کــې هــر چاتــه )وزیــر، 

رئیــس، او د مجلــس غــړي( تــه د نظــر ورکولــو پــه موخــه پنځــه دقیقــې وخــت ورکــول کېــږي. 

مرانــو جرګــه هــم د قانــون طرحــه  تــر ۱۵ ورځــو زیاتــه نــي ځنــډوالی. 

سلمه ماده:

کــه د یــوې جرګــې مصوبــه دبــي جرګــې لــه خــوا رد يش، د اختــالف د لــه منځــه وړنــې لپــاره د 

دواړو جرګــو د غړیــو لــه خــوا پــه مناســب شــمېر ګــډ پــالوی ټــاکل کېــږي. د پــالوي پرېکــړه، د 

جمهــور رئیــس تــر توشــیح وروســته نافــذ ګڼــل کېــږي، کــه ګــډ پــالوی ونــه يش کــړای، د نظــر 

اختــالف لــه منځــه یــويس، تصویــب رد شــوی ګڼــل کېــږي.  پــه دې حالــت کــې ولــي جرګــه 

کــوالی يش پــه خپلــه راتلوونکــې غونــډه کــې یــاده شــوې مصوبــه د خپلــو ټولــو غړیــو د دوه پــر 

درې برخــې د رایــو پــه اکریــت تصویــب کــړي.  دا تصویــب بــې لــه دې چــې مرانــو جرګــې 

تــه وړانــدي يش، د جمهــور رئیــس تــر توشــیح وروســته نافــذ ګڼــل کېــږي.

د توشیح پړاو:

ــیح يش. د  ــوا توش ــه خ ــمر ل ــد د ولس ــراء يش بای ــه اج ــون مصوب ــې د قان ــه دې چ ــې ل مخک

اســايس قانــون د ۶۴ مــادې ۱۶ فقــرې پــر اســاس، د قوانینــو او تقنینــي فرمانونــو توشــیح کــول د 

ولســمر صالحیــت دي، کــه ولســمر د مــي شــوری لــه مصوبــې رسه موافــق نــه وي، بایــد پــه 

۱۵ ورځــو کــې د نــه توشــیح کولــو دالیــل مــي شــوری تــه واســتوي، پــه ټــاکل شــوې مــوده کــې 

د الئېلــو د نــه اســتونې پــه صــورت کــې یــاده شــوې مصوبــه د مجلــس د ۲ پــر ۳ برخــې  پــه تائيــد 
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رسه بــې لــه دې چــې ولســمر یــې توشــیح کــړي، قانــون تصویــب ګڼــل کېــږي. 

د انفاذ پړاو:

د قانــون جوړونــې وروســتی پــړاو د انفــاذ پــړاو بلــل کېــږي، د قانــون مصوبــه د مــي شــوری او  

ولســمر د توشــیح وروســته عدلیــی وزارت تــه ځــي او د عدلیــی وزارت د نراتــو ریاســت یــې 

د هېوادوالــو د خــرباوي پــه موخــه، چــې پــر ځــان یــې عمــي کــړي پــه رســمي جریــده کــې پــه 

دوو ژبــو پښــتو او دري بانــدي نــروي. د نــوي قانــون پــه انفــاذ رسه پخــواين قانــون لغــوه کېــږي.
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پایله: 

اړینــه ده، چــې د قوانینــو پــر پړاوونــو ټــول هېــوادوال پــوه يش، پــه ځانګــړې توګــه هغــه څــوک 

چــې د قانــون جوړونــې پــه پروســه کــې کار کــوي. عــام خلــک بایــد پــه دې پــوه يش، چــې د 

اړتیــا پــه وخــت کــې کومــي مرجــع تــه مراجعــه وکــړي، ځکــه افغانســتان یــو ولســواک نظــام دی 

او اســايس قانــون هــم وايــي، چــې دلتــه حاکمیــت پــه ملــت پــوري اړه لــري. د یادونــې وړ ده، 

چــې پــه ځینــو حاالتــو کــې د ټولنــي د نظــم او ثبــات لپــاره ملــت هــم حــق لــري د یــوه قانــون 

وړاندیــز وکــړي، ځکــه خــو اســايس قانــون خلکــو تــه د غونــډو، ټولنــو او الریــون جوړونــې حــق 

ورکــړي، چــې خپــل او د ټولنــې ټــول مــروع حقونــه پــه الس راوړي. همدارنګــه د ولســواکۍ 

د اوصولــو لــه مخــي مــدين ټولنــې هــم حــق لــري، چــې د اړتیــا پــر مهــال دولــت تــه د قانــون 

جوړونــې لپــاره طرحــه وړانــدي کــړي. 
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ماخذونه:

۱. رســولی، قانونپــوه محمــد ارشف، تحليــل و نقــد قانــون اســايس افغانســتان اول ټــوک، فريــش 

پــرس خپرندويــه ټولنــه، چــاپ کال ۱۳۸۸، 

ــاپ  ــيايس، چ ــات س ــايس و مؤسس ــوق اس ــر، حق ــد طاه ــور محم ــور دوکت ــمی، پروفيس ۲. هاش

کال: ۱۳۸۹ل، انتشــارات فرهنــګ.

ــون،  ــل پوهنت ــی، کاب ــو پوهنځ ــيايس علوم ــو او س ــو، د حقوق ــي اصطالحات ــوس،د حقوق ۳. قام

چــاپ کال ۱۳۸۷ هـــ ل.

ــه  ــه ټولن ــح، خپرندوی ــه او تری ــون څیړن ــايس قان ــتان د اس ــاه، د افغانس ــید احمدش ــګار، س ۴. ان

افغــان فکــري مشــوريت بنســټ، چــاپ کال ۱۳۹۶ هـــ ل. 

۵. د افغانستان اسايس قانون، د عدلیې وزارت نراتو ریاست، چاپ ۱۳۸۲ کال.
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چکیده

ــای  ــوق و آزادی ه ــن حق ــب تضمی ــه موج ــت ک ــم اس ــوق مته ــی ترین حق ــاع از اساس ــق دف ح

فــردی می باشــد. در واقــع شناســایی حــق دفــاع بــرای افــراد جامعــه در مقابــل تجــاوز بــه حقــوق 

و آزادی هــای فــردی، رضورتــی غیرقابــل انكاراســت. بــرای ایــن كــه حــق دفــاع در مفهــوم عمیــق 

و گســرتدۀ آن،  اســتخدام قــوۀ اســتدالل و بیــان بــا اســتفاده از ابزارهــای قانونــی بــه منظــور رفــع 

اتهامــات انتســابی بــه افــراد نــزد مقامــات قضایــی اســت. حفــظ نظــم و دفــاع از حقــوق جامعــه 

ــوازن می گــردد. ــا حایــت از حقــوق متهــم محــدود و مت همه جــا، ب

         دفــاع از منافــع جامعــه نبایــد منجــر بــه نادیده گرفــنت حقــوق متهــان گــردد. وقتــی فــردی 

متهــم بــه ارتــكاب جرمــی می شــود، در معــرض خطــر محرومیــت از آزادی و دیگــر تحریــات 

ــۀ  ــم در محاكم ــول مه ــی از اص ــوان یك ــه عن ــروزه ب ــم، ام ــی مته ــوق دفاع ــرد. حق ــرار می گی ق

ــرح و  ــورها مط ــررات كش ــن و مق ــان قوانی ــی و همچن ــی و منطقه ی ــناد بین امللل ــه، در اس منصفان

ــورد  ــز م ــی نی ــی بین امللل ــنامۀ دادگاه جزای ــق در اساس ــن ح ــردد. ای ــع می گ ــت واق ــورد حای م

حقوقمتهمقبلازمحاکمه
محمدرشیف حیدری
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توجــه قــرار گرفتــه و حقوقــی از جملــه فــرض بی گناهــی )اصــل برائــت(،  حــق ســكوت، حــق 

داشــنت وكیــل مدافــع، ممنوعیــت اقــرار اجبــاری و … را بــرای متهــم در رســیدگی بــه اتهــام وی 

در یــك محاكمــۀ منصفانــه، تعییــن منــوده اســت . بــه عبارتــی، حــق دادرســی عادالنــه تضمینــی 

اســت در جهــت اطمینان بخشــیدن بــه ایــن كــه افــراد بــه صــورت غیرقانونــی و ناعادالنــه مجازات 

ــردد ــت می گ ــان رعای ــوق آن ــوند و حق منی ش

واژگان کلیدی: حقوق، متهم، محاکمه، اسناد و بین امللل.
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مقدمه

حــق محاکمــۀ عادالنــه یــک حــق اساســی بــری اســت. ایــن حــق در رسارس جهــان مــورد تطبیق 

ــال  ــد از س ــد. بع ــر می باش ــوق ب ــی حق ــۀ جهان ــدۀ اعالمی ــول شناخته ش ــی از اص ــوده و یک ب

ــرا  ــی واجب االج ــروج بین امللل ــون م ــی از قان ــث بخش ــه حی ــه ب ــۀ عادالن ــق محاکم 1948م، ح

گردیــده اســت.

       ایــن حــق در میثــاق بین املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی در ســال 1966م و چندیــن معاهــدۀ 

دیگــر بین املللــی و منطقه یــی و معیارهــای غیــر معاهده یــی قبــول گردیــده و مؤسســه های 

مربــوط ملــل متحــد و مؤسســه های منطقه یــی بین الحکومتــی آن را بــه تصویــب رســانیده 

انــد. معیارهــای بین املللــی حقــوق بــر طــوری ترتیــب گردیــده انــد کــه در متــام سیســتم های 

ــی در  ــف حقوق ــای مختل ــی طرزالعمل ه ــوع غن ــه تن ــد ک ــق می باش ــل تطبی ــان، قاب ــی جه حقوق

آن مدنظــر گرفتــه شــده اســت و حــد اقــل تضمین هــای را کــه همــه سیســتم ها بایــد در بــارۀ آن 

ــد.  ــن داشــته باشــند، مشــخص می کن یقی

ــط و  ــورد ضواب ــل را در م ــک موافقــۀ مشــرتک جامعــۀ بین املل         ایــن معیارهــا حیثیــت ی

ــا اشــخاص  ــرد کــه حکومت هــا ب ــی صــورت می گی ــن ارزیاب ــر اســاس آن ای محک هــا دارد و ب

ــار می کننــد. خطــر تخطــی از حقــوق بــری، در هــان  ــه رفت ــه جــرم، چگون مظنــون و متهــم ب

دقایــق اولــی کــه مأمــوران در مقابــل کــدام شــخص شــک یــا ظــن پیــدا می کننــد، وجــود دارد 

تــا زمــان گرفتــاری، حیــن توقیــف قبــل از محاکمــه، هنــگام مرافعــه تــا زمــان تحمیــل مجــازات 

ــه  ــۀ عادالن ــرای محاکم ــی را ب ــا معیارهای ــی و دولت ه ــۀ بین امللل ــن جامع ــر ای ــد. بناب دوام می کن

وضــع کــرده انــد کــه هــدف آن تعریــف و حفاظــت حقــوق اساســی بــری مظنونــان و متهــان 

در متــام ایــن جریــان اســت. حقــوق جــزای افغانســتان نیــز متامــی حقــوق متهــم را در مراحــل 

مختلــف رعایــت کــرده کــه در ایــن تحقیــق حقــوق متهــم را قبــل از محاکمــه در دو گفتــار مــورد 

ــم. ــرار می دهی ــی ق بررس

1- مرحلۀ کشف

کشــف در لغــت بــه معنــای برمالشــدن، ظاهرشــدن، آشکارشــدن، منودارســاخنت و پرده برداشــنت 

از چیــزی اســت کــه در خفــا باشــد. شــخص یــا هــر عاملــی کــه خفــا و ابهــام امــر موجــودی را 

برطــرف کــرده و آن را از حالــت خفــا بــه حالــت ظهــور در آورد، کاشــف نــام می گیــرد.

ــور  ــه منظ ــه ب ــی ک ــراآت تخنیک ــا و اج ــوع فعالیت ه ــه مجم ــرم، ب ــف ج ــالح کش        در اصط

دریافــت واقعیت هــا یــا حقایــق جرمــی توســط ارگان هــای کشــف در مطابقــت بــه احــکام قانــون 

ــود. ــالق می ش ــردد، اط ــی می گ ــی و قضای ــداوم کار تحقیقات ــه ت ــج ب ــه و منت ــورت گرفت ص
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کشــف جــرم در مطابقــت بــه فقــرۀ 1 مــادۀ 4 قانــون اجــراآت جزایــی چنیــن تعریــف می گــردد: 

کشــف جــرم اجراآتــی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از ارتــکاب جــرم و تشــخیص مرتکــب 

آن، نحــوه و علــت ارتــکاب، تثبیــت محــل و حفــظ آثــار و اشــیای متعلــق بــه جــرم ارتکاب یافتــه، 

ــرد.  ــورت می گی ص

ــات  ــار جــرم تشــخیص و اقدام ــای آن آث ــۀ بررســی دعــوای جــزای کــه در اثن        آغــاز مرحل

عاجــل بــه منظــور تثبیــت وقــوع جــرم و یافــنت و دســتگیری مظنــون اجــرا گــردد، کشــف جــرم 

ــی  ــف اساس ــس، از وظای ــون پولی ــی و قان ــون اساس ــق قان ــرم مطاب ــف ج ــود. کش ــده می ش نامی

پولیــس می باشــد و از اخــذ اطــالع آغــاز می شــود. بــر اســاس تعریــف قانــون اجــراآت جزایــی، 

مظنــون شــخصی اســت کــه بــر اســاس ســوء ظــن بــه نســبت ارتــکاب جــرم، تحــت اشــتباه قــرار 

گرفتــه یــا ایــن کــه قبــل از نســبت دادن اتهــام بــه وی، در مــوردش تدابیــر احتیاطــی اتخــاذ شــده 

باشــد.

       در این جــا ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا څارنــوال یــا مســتنطق  در صــورت 

ــت  ــواب مثب ــر؟ ج ــا خی ــد ی ــادر کن ــار وی را ص ــر احض ــد ام ــخص می توان ــه ش ــدن ب مظنون ش

اســت؛ زیــرا بــدون احضــار مظنــون تثبیــت شــهرت، پیشــه وی و انتســاب جــرم بــه او منی تــوان 

تحقیــق را ادامــه داد و ارتــکاب جــرم و فاعــل آن را مشــخص کــرد. از همیــن لحــاظ مــادۀ 92 

ــر احضــار و  ــم، ام ــی در همــۀ جرای ــط قضای ــور ضب ــد کــه مأم ــی می گوی ــون اجــراآت جزای قان

ــد. ــون و متهــم  را صــادر کــرده می توان جلــب مظن

       بعــد از احضــار مظنــون مســتنطق مکلــف اســت در ارسع وقــت اظهــار وی را ســمع و درج 

محــر کــرده و مطابــق مــادۀ 149 قانــون اجــراآت جزایــی، وی را تحــت اســتنطاق قــرار دهــد. 

هــرگاه ایــن عمــل ایجــاب توقیــف کنــد، مطابــق احــکام قانــون در مــورد توقیــف وی اقدامــات 

ــوی،  ــد و کام ــد. )راش ــل می کن ــق را تکمی ــده، تحقی ــدت تعین ش ــد و در م ــام می ده الزم را انج

1387: ص227(

الف- حق تفهیم اتهام

ــم  ــول مه ــی از اص ــم، یک ــه مته ــی ب ــای قضای ــوی مقام ه ــل آن از س ــان دالی ــام و بی ــم اته تفهی

محاکمــۀ عادالنــه و پیش نیــاز انجــام دفــاع مناســب اســت؛ زیــرا تــا زمانــی کــه متهــم از اتهــام و 

ــد. ــاع کن ــود دف ــر آن، از خ ــد در براب ــود، منی توان ــل آن آگاه نش دالی

هرکــس دســتگیر یــا بازداشــت شــود، بایــد فــوراً از دالیلــی کــه منجــر بــه محرومیــت وی از آزادی 

شــده اســت، مطلــع گــردد. هــدف نهایــی از برقــراری الــزام در اطالع یافــنت از دالیــل دســتگیری و 

بازداشــت آن اســت کــه بازداشت شــده بتوانــد ایــن دالیــل را بــه چالــش کشــیده و بــه مروعیــت 
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ــت،  ــل بازداش ــه دالی ــت ک ــدف الزم اس ــن ه ــن ای ــرای تأمی ــد. ب ــرتاض کن ــود اع ــت خ بازداش

ــف  ــا توقی ــت ی ــی بازداش ــی و واقع ــی حقوق ــورد مبان ــات در م ــدۀ  توضیح ــخص و در بردارن مش

ــی، 1387: ص24(  ــد. )فاریاب باش

       قانــون اساســی افغانســتان، حــق متهــم مبنــی بــر دانســنت دالیــل دســتگیری وی را بــه رســمیت 

شــناخته اســت. ایــن قانــون در مــادۀ31 تریــح می کنــد: »متهــم حــق دارد بــه مجــرد گرفتــاری، از 

اتهــام منســوب اطــالع یابــد و در موعــد مقــرری کــه قانــون تعییــن می کنــد، در محکمــه حــارض 

گــردد.« همچنــان مطابــق مــادۀ 7 و 8 قانــون اجــراآت جزایــی، حقــوق مظنــون و متهــم بایــد کامــالً 

برایــش تحریــری بیــان شــده و نشــان انگشــتش) شــصت( نیــز گرفتــه شــود.

ب- حق توضیح حقوق متهم

بــر اســاس مــادۀ 8 قانــون اجــراآت جزایــی پولیــس حیــن گرفتــاری، څارنــوال قبــل از آغــاز تحقیــق 

و قاضــی قبــل از محاکمــه، مکلــف انــد حقــوق منــدرج مــادۀ هفتــم ایــن قانــون را بــه مظنــون و 

متهــم یــا مناینــدۀ قانونــی آنــان توضیــح داده و موضــوع را در محــر درج، امضا و نشــان انگشــت 

او را اخــذ کننــد.

ج- مصونیت از گرفتاری یا توقیف خودرسانه  

ــار آن کــه  ــه اعتب ــوان انســان، از یک ســو اســتقالل فــردی دارد و از ســوی دیگــر ب ــه عن ــون ب مظن

در جامعــه در ارتبــاط بــا دیگــران زندگــی می کنــد، موجــود اجتاعــی اســت. ایــن طبیعــت دوگانــۀ 

انســان از یــک طــرف از هــم جــدا و از طــرف دیگــر چنــان بــه هــم آمیخته شــده اســت کــه گریزی 

از جمــع، بیــن ایــن دو ویژگــی نیســت و جامعــه ناگزیــر از پذیــرش اســتقالل فــردی وی و پایبنــدی 

بــه التزامــات ناشــی از ایــن اســتقالل فــردی اســت. )عالمــه، 1389: ص166( 

ــه  ــس ب ــق هیچ ک ــن ح ــاس ای ــر اس ــردی دارد. ب ــخصی و ف ــت ش ــق آزادی و امنی ــس ح        هرک

ــاس  ــر اس ــر ب ــود؛ مگ ــلب منی ش ــس س ــردد. آزادی هیچ ک ــف منی گ ــه توقی ــورت خودرسان ص

دالیــل و طبــق اجــراآت کــه در قانــون پیش بینــی شــده باشــد. هــدف ایــن اصــل، تضمیــن ایــن امــر 

اســت کــه آزادی افــراد بــه روش خودرسانــه قابــل ســلب نیســت. از ســوی دیگــر منظــور از حــق 

امنیــت، حــق برخــورداری هرفــرد از حایــت قانونــی در اجــرای حــق آزادی خویــش اســت. مــادۀ 

ــان داشــته اســت کــه: »آزادی حــق طبیعــی انســان  ــون اساســی افغانســتان در ایــن مــورد بی 24 قان

ــه را کــه توســط  ــح عام ــا زمانی کــه حقــوق دیگــران و مصال ــدارد ت ــن حــق حــدودی ن اســت. ای

قانــون تنظیــم می گــردد، متأثیــر نســازد. آزادی و کرامــت انســان از تعــرض مصــون اســت. دولــت 

بــه احــرتام و حایــت از آزادی و کرامــت انســان، مکلــف مــی باشــد.« مــادۀ 99 قانــون اجــراآت 

جزایــی نیــز در ایــن مــورد بیــان داشــته اســت کــه توقیــف فقــط بــه حکــم قانــون صــورت می گیــرد. 
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بنــاًء هرشــخص حــق دارد از گرفتــاری و توقیــف خودرسانــه مصــون باشــد.

2- مرحلۀ تحقیق

تحقيــق یــا بازجویــی از متهــم، ركــن اســاىس تحقيقــات جنايــى اســت. هــدف از بازجويــى كشــف 

واقعيــت مجرمانــه و تشــخيص اتهــام صحيح از ســقيم اســت. 

      وقتــی شــخصی مــورد اتهــام قــرار می گیــرد، تكلیــف څارنــوال آن اســت تــا در نهایــت بی طرفــی 

ــل  ــل دلی ــه جمــع آوری و تحصی ــن حقــوق دفاعــی متهــم، ب ــط و تضمی ــع رشای ــا لحــاظ جمی و ب

بپــردازد. ایــن بــدان معنــا اســت كــه اصــوالً متهــم وظیفه یــی نــدارد تــا جهــت رفــع اتهــام از خــود، 

دلیــل ارائه كنــد و ایــن مراجــع تحقیــق هســتند كــه بایــد دالیــل مثبــت الزامیــت فــرد مظنــون را از 

طــرق و مجــاری قانونــی بــه دســت آورنــد. 

      مظنــون یــا متهــم در ایــن مرحلــه نیــز دارای حقــوق اساســی بــوده کــه عــدم رعایــت آن، تحقیــق 

ــا گاهــی از اعتبــار ســاقط می منایــد. حقــوق متهــم در مرحلــۀ تحقیــق  ــرد؛ حت را زیــر ســؤال می ب

قــرار ذیــل اســت:

الف- حق داشنت وکیل مدافع

اصــل الزامی بــودن رشکــت وکیل مدافــع در مراحــل محاکــات جزایــی در مقــررات اکــر قریــب 

ــه اتفــاق کشــورهای جهــان پذیرفتــه شــده اســت.  هــدف ایــن اصــل، تضمیــن حقــوق دفاعــی  ب

متهــم اســت . متهمــی کــه وارد فراینــد کیفــری می شــود، تــا زمانــی کــه مســؤولیت کیفــری مجرمیت 

ــه  ــت اســت، احــرتام ب ــر برائ ــاه اســت. اصــل ب ــت نشــود، بی گن ــه ثاب او در یــک دادرســی عادالن

ــه و حایــت از حــق دفــاع متهــم، امــروزه مــورد  حقــوق طبیعــی انســان، اجــرای دادرســی عادالن

توجــه بســیاری از اندیشــمندان قــرار گرفتــه اســت.

ــاق بین املللــی  ــی حقــوق بــر و میث ــۀ جهان ــا تصویــب اعالمی       در ســال های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶م ب

حقــوق مدنــی و سیاســی، بــه رصاحــت حــق داشــنت وکیــل مدافــع در متــام مراحــل دادرســی، بــه 

عنــوان یکــی از تضمینــات اساســی ناظــر بــر حــق دفــاع متهــم در اســناد مذکــور، پیش بینــی شــده و 

دولت هــای عضــو، موظــف بــه رعایــت و انطبــاق قوانیــن خــود بــا ایــن اصــول شــده انــد.

       در افغانســتان طبــق مــادۀ 31 قانــون اساســی، حــق داشــنت وکیــل مدافــع مطــرح شــده و بیــان 

ــرای او وکیــل  گردیــده کــه اگــر متهــم توانایــی انتخــاب وکیــل نداشــته باشــد، از طــرف دولــت ب

تعییــن گــردد. حضــور وکال در څارنوالی هــا و محاکــم، تنهــا بــرای دفــاع از حقــوق قانونــی مــؤکل 

در اتهــام انتســابی نیســت؛ او وظیفــۀ بســیار مهــم دارد. وکیــل وظیفــۀ نظــارت در اجــرای صحیــح 

قوانیــن شــکلی و ماهــوی را بــر عهــده دارد. وکیــل از منافــع یــک جامعــه و اصــول اساســی محاکمۀ  

ــرای  ــراز اج ــال اح ــه دنب ــی ب ــه های دادرس ــت در جلس ــا رشک ــل ب ــد. وکی ــت می کن ــه حای عادالن
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صحیــح قوانیــن بــرای مؤکلــش اســت. او بــا معلومــات و تجربیــات خــود بــا ارائــۀ دالیــل قانونــی، 

ــع نشــود. ــن حقــی از متهــم، شــاکی... ضای ــا کوچک تری ــد ت تــالش می کن

     در قوانیــن جــزای فرانســه، ســوریه، روســیه، لهســتان و... حــق دفــاع بــرای متهــم و وکیلــش بــه 

خوبــی منایــان اســت. بــه طــور مثــال، در روســیۀ اســالو، پــس از ایــراد اتهــام بــه متهــم، متهــم حــق 

ــو  ــد عض ــه بای ــل ک ــک وکی ــاورۀ ی ــرده و از مش ــتفاده ک ــق ســکوت اس ــه از ح ــت ک خواهــد داش

کانــون وکال باشــد، بهره منــد شــود. افــزون بــرآن، متهــم می توانــد از کمــک یــک وکیــل عمومــی 

ــی  ــن جزای ــرد. در قوانی ــره بگی ــد، به ــری باش ــع کارگ ــا مجام ــی ی ــای عموم ــدۀ انجمن ه ــه مناین ک

ــاورۀ  ــاع، از مش ــرای دف ــق دارد ب ــم ح ــه مته ــت ک ــده اس ــت آم ــه رصاح ــتان ب ــتان و لهس مجارس

حقوقــی افــراد اســتفاده کــرده، او و وکیلــش حــق مطالعــۀ دوســیه را دارنــد.

ب- حق سکوت

یكــی از موضوعــات مهــم و در عیــن حــال محــل نــزاع و اختــالف نظــر، بحــث حــق ســكوت متهم 

در مراحــل محاکمــه بــه ویــژه در مرحلــۀ تحقیقــات اســت. در حقیقــت بایــد دیــد كــه حق ســكوت 

ــه  ــرار گرفت ــت ق ــتقبال و حای ــورد اس ــدازه م ــه ان ــا چ ــات ت ــی و تحقیق ــان بازجوی ــم در جری مته

اســت؟ آیــا اساســاً چنیــن حقــی وجــود خارجــی داشــته و درصــورت مثبــت بودن پاســخ، حــدود و 

ثغــور آن تــا كجاســت؟ آیــا می تــوان ســكوت متهــم را قرینه یــی بــر مجرمیــت وی محســوب كــرد 

و مراجــع تحقیــق چــه تكلیفــی در خصــوص رعایــت ایــن حــق دارنــد؟

      در پاســخ بــه پرســش های فــوق ایــن فرضیــه مطــرح می شــود كــه متهــم تكلیفــی بــرای اثبــات 

ــا  ــه اثبــات مجرمیــت وی بپــردازد. ب بی گناهــی خــود نــدارد و ایــن نهــاد تحقیــق اســت كــه بایــد ب

ــم  ــق، مته ــوان ح ــه عن ــم ب ــكوت مته ــن س ــن و تضمی ــوص تأمی ــی در خص ــص قانون ــود نواق وج

ــه پرســش های هیــأت تحقیــق ســكوت كنــد و عــدم رعایــت آن و افــراط و  ــد در پاســخ ب می توان

تفریــط نهادهــای تحقیــق و بازجویــی در اعــال فشــار، اخــذ اقرار بــا اســتفاده از روش هــا و ابزارهای 

تلقینــی و انحرافــی بــه جــای روش هــای علمــی و تخصصــی، از مصادیــق بــارز تضییع حق ســکوت 

متهــم بــوده و در نتیجــه اصــل برائــت را مخــدوش می كنــد.

       یكــی از حقــوق بنیادیــن هــر متهــم، حــق ســكوت اســت؛ یعنــی متهــم حق دارد پاســخ ســؤاالت 

هیــأت تحقیــق را ندهــد و ســكوت كنــد. در این گونــه مــوارد، مرجــع قضایــی حــق نــدارد او را وادار 

بــه پاســخ گویی كنــد؛ بلكــه مكلــف اســت ســكوت متهــم را در صــورت مجلــس و محــر قیــد 

كنــد و بــرای كشــف حقیقــت راجــع بــه ادلــۀ دیگــر تحقیــق كنــد.

ــی  ــكنجه، یك ــه ش ــرار ب ــذ اق ــع اخ ــب و من ــع تعقی ــزد مرج ــارات ن ــۀ اظه ــم در ارائ        آزادی مته

ــه ســؤاالت  ــر ایــن اســاس، حــق پاســخ ندادن ب ــه اســت. ب از اصــول اساســی یــك محاکمــۀ عادالن
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مأمــور تحقیــق، تحــت عنــوان حــق ســكوت بــه عنــوان یــك حــق اساســی بــرای متهــم در مراحــل 

ــه  محاکمــه كــم و بیــش در متــام نظام هــای كیفــری جهــان پذیرفتــه شــده اســت. متهــم مجبــور ب

ادای شــهادت یــا اعــرتاف بــه مجرمیــت نیســت و می توانــد ســكوت اختیــار كنــد، بــدون ایــن كــه 

ــر مجرمیــت او تلقــی شــود. ــا قرینه یــی ب ــۀ اعــرتاف ی ــه منزل ســكوت وی ب

       مهم تریــن مبنایــی كــه بــرای حــق ســكوت می تــوان ذكــر كــرد، اصــل برائــت اســت و مفــاد ایــن 

اصــل حاكــی از آن اســت كــه بــا متهــم تــا قبــل از اثبــات مجرمیــت، همــواره بایــد بــه عنــوان یــك 

فــرد بی گنــاه برخــورد كــرد.

ــا  ــروع ی ــش ها م ــال پرس ــكوت در قب ــم از س ــق اع ــن ح ــد. ای ــكوت كن ــق دارد س ــم ح        مته

نامــروع اســت؛ امــا بعضــی از پرســش ها نــه تنهــا نامــروع هســتند؛ بلكــه هــدف از طــرح آن هــا 

رســیدن بــه حقیقــت نیســت و بــه عنــوان اهــرم فشــار بــر متهــم جهــت اقــرار وی اســت. خصوصیات 

ســؤاالت نامــروع و غیرقانونــی بــه ایــن رشح اســت: اول آن كــه پرســش ها در ارتبــاط بــا موضــوع 

ــه  ــت ك ــش هایی اس ــام، پرس ــوع اته ــا موض ــط ب ــر مرتب ــش های غی ــور از پرس ــد. منظ ــام نباش اته

پاســخ دادن بــه آن هــا هیــچ تأثیــری در كشــف حقیقــت و اتهــام وارده نداشــته باشــد. مثــل این كــه در 

ــه رشب خمــر وی پرســیده می شــود.  دوســیه یی كــه موضــوع آن رسقــت اســت، از متهــم راجــع ب

ــدارد. دوم آن كــه  ــط ن ــام رب ــا موضــوع اته ــه ب ــه گذشــتۀ متهــم ك ــن پرســش هایی راجــع ب همچنی

پرســش ها القایــی یــا تلقینــی باشــد. مثــالً از متهــم راجــع بــه رسقتــی كــه منكــر آن  اســت بپرســند، 

مــال مرسوقــه را بــه چــه كســی فروختــی؟ ســوم آن كــه پرســش ها بــه قصــد فریــب متهــم پرســیده 

شــود. مثــل اینكــه بازجــو بــه متهــم بگویــد اگــر اتهــام را بپذیــری یــا پاســخ ایــن پرســش را بدهــی، 

در مجازاتــت تخفیــف داده می شــود یــا آزادت می كنــم. متأســفانه ایــن مــورد در رســانه های 

جمعــی نیــز بــه اشــتباه و نــاروا مطــرح می شــود. تذكــر ایــن نكتــه رضوری اســت كــه اگــر چــه یكــی 

از رشایــط تخفیــف مجــازات، می توانــد همــكاری مجــرم بــا مقامــات قضایــی و پلیــس باشــد؛ امــا 

مطرح كــردن ایــن جمــالت توســط بازجــو، ممكــن اســت متهــم را وادار بــه اقــرار بــه كاری كنــد كــه 

انجــام نــداده و رشایــط بســته و ویــژۀ بازجویــی، او را بــه ایــن كار وا دارد. بنابــر ایــن، ایــن پرســش 

مســیر حقیقــت را منحــرف كــرده و متهــم را در رشایــط روحــی نامناســبی قــرار می دهــد. چهــارم 

آن كــه پرســش هایی كــه از مصادیــق تفتیــش عقیــده هســتند، پرســیده شــود. مثــل این كــه از متهــم به 

رشكــت در تظاهــرات غیرقانونــی بپرســند، نظــرت دربــارۀ فــالن مقــام مملكتــی چیســت؟ یــا این كــه 

در منــاز جمعــه رشكــت می كنــی یــا نــه؟

        تحصیــل دلیــل از طــرق غیرقانونــی ممنــوع اســت و از آن جایــی كــه تهدیــد، شــكنجه، اجبــار و 

اغفــال متهــم بــه پاســخ گویی، طــرح پرســش هایی كــه تلقینــی و القایی هســتند یــا طرح پرســش های 
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ــا فریــب و اغفــال بــه دســت آمــده یــا جنبــۀ تفتیــش عقیــده داشــته باشــند، ممنــوع  بی ربــط کــه ب

ــات و  ــد. تحقیق ــا از حــق ســكوت اســتفاده كن ــل آن ه ــد در مقاب ــن متهــم می توان ــر ای اســت. بناب

دالیلــی كــه بــه طــرق غیرقانونــی حاصــل شــود، معتــرب نیســت و اگــر قاضــی محکمــه  آن را مبنــای 

صــدور رأی قــرار دهــد، ایــن رأی در مرحلــۀ تجدیــد نظــر و در مراجــع باالتــر قابــل نقــض اســت. 

همچنیــن در تضمیــن حــق ســكوت خــودداری متهــم از پاســخ گویی بــه ســؤاالت، اغلــب نظام های 

حقوقــی توســل بــه زور و شــكنجه بــرای اخــذ اقــرار یــا شــهادت یــا ســوگند را ممنــوع اعالم كــرده و 

چنیــن اظهاراتــی را فاقــد ارزش و اعتبــار دانســته انــد.

ج- حق مصونیت کرامت انسانی )منع شکنجه(

شــکنجه، نقــض آشــکار حقــوق بــر و رفتــاری علیــه حرمــت و کرامــت انســان بــه شــار مــی رود. 

در زبــان فارســی، واژۀ »شــکنجه«  بــه معنــای آزار ، رنــج، عقوبــت و تعزیــر آمــــده اســت. از نظــــر 

حــــقوق بین امللــل، » کنوانســیون منــع شــکنجه و دیگــر رفتارهــا یــا مجازات هــای ظاملانــه، غیــر 

انســانی یــا تحقیرکننــده« کــه از منابــع محــوری در بــارۀ منــع شــکنجه اســت، در مــادۀ 1، شــکنجه 

را ایــن گونــه تعریــف کــرده اســت: »واژۀ  شــکنجه یعنــی هــر فعــل عمــدی کــه توســط آن ، درد یــا 

صدمــۀ شــدید، اعــم ازجســمی یــا روحــی، بــه منظــور نیــل بــه اهدافــی از قبیــل کســب اطالعــات 

یــا اقــرار از قربانــی یــا شــخص ثالــث، مجــازات قربانــی بــرای عملــی کــه وی یــا شــخص دیگــر 

ــا  ــی ی ــر قربان ــا اعــال فشــار ب ــکاب آن اســت، مرعوب کــردن ی ــه ارت ــون ب ــا مظن مرتکــب شــده ی

شــخص دیگــر اســت.«

       شــکنجه یــا جســمی اســت یــا روانــی. شــکنجۀ روانــی، بــه وســیلۀ ایجــاد حالتــی از اضطــراب و 

فشــار از راه هــای غیــر از تعــرض جســمی تحقــق می یابــد. 

      قانــون اساســی افغانســتان در مــادۀ 29، تعذیــب انســان را ممنــوع دانســته و هرگونــه راه یــا بهانه یــی 

را بــرای شــکنجه کــردن، بــا ایــن عبــارت، مســدود ســاخته اســت: »هیــچ شــخص منی توانــد حتــا بــه 

مقصــد کشــف حقایــق از شــخص دیگــر، اگــر چــه تحــت تعقیــب، گرفتــاری یــا توقیف یــا محکوم 

بــه جــزا باشــد، بــه تعذیــب او اقــدام کنــد یــا امــر بدهد.«

در رشح ایــن مــاده، بیــان دو نکتــه، رضوری بــه نظــر می رســد: در ایــن مــاده، شــکنجه در متامــی 

مراحــل جزایــی، شــامل مرحلــۀ کشــف، تعقیب گرفتــاری، توقیــف و گذرانــدن محکومیــت جزایی، 

ممنــوع دانســته شــده اســت. در ایــن مــاده، هــم ارتــکاب شــکنجه و هــم دســتوردادن بــه شــکنجه، 

ممنــوع دانســته شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در قبــال عمــل شــکنجه، هــم آمــر، مســؤول اســت و 

هــم مأمــور. )عالمــه، 1389: ص67(

همچنــان قانــون اساســی در مــادۀ 30 بــه منظــور منــع شــکنجه، تریــح می کنــد: » اظهــار، اقــرار و 
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شــهادتی کــه از متهــم یــا شــخص دیگــری بــه وســیلۀ اکــراه بــه دســت آورده شــود، اعتبــار نــدارد. 

اقــرار بــه جــرم عبــارت اســت از اعــرتاف متهــم بــا رضایــت کامــل و در حالــت صحــت عقــل، در 

حضــور محکمــۀ بــا صالحیــت.«

       در ایــن مــاده، جــزای مغایــر بــا کرامــت انســانی نیــز ممنــوع دانســته شــده اســت. منونه هایــی از 

ــل  ــردن و... دلی ــردن، روغن داغ ک ــوب، مثله ک ــد از لت وک ــانی عبارتن ــت انس ــر باکرام ــای مغای جزاه

آن کــه قانــون گــذار قانــون اساســی افغانســتان، جــزای مغایــر بــا کرامــت انســانی را ممنــوع دانســته، 

شــاید ایــن باشــد کــه در تاریــخ گذشــتۀ کشــور، در برخــی دوره هــا، این گونــه جزاهــا تطبیــق شــده 

اســت. قانون گــذار خواســته اســت راه را بــر تکــرار ایــن گونــه جزاهــا ببنــدد. بــرای منونــه، بــر اســاس 

گواهــی تاریــخ نــگاران، عبدالخالــق قاتــل نادرشــاه، بــه شــیوۀ غیــر انســانی مجــازات شــده و  او را بند 

از بنــد جــدا کردنــد. )عالمــه، 1389: ص69(
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نتیجه گیری 

ــن اساســی و عــادی افغانســتان در مــوارد  ــد اشــاره کــرد کــه در قوانی ــری بای ــوان نتیجه گی ــه عن ب

متعــدد بــر اصــل کرامــت انســانی تأکیــد شــده و اَعــال مغایــر آن، ممنــوع و جــرم شــمرده شــده 

اســت.

      اهمیــت ایــن حــق تــا آن جاســت کــه تدوین کننــدگان پیش نویــس قانــون اساســی در مقدمــۀ 

ایــن قانــون حفــظ کرامــت و حقــوق انســانی را در جامعــه، از اهــداف تدویــن ایــن قانــون دانســته 

. ند ا

     ایــن اصــل اساســی در حقــوق جــزا، حقــوق مدنــی و حقــوق اجتاعــی از اهمیــت خاصــی 

ــه  ــز توجی ــی و اهــداف آن را نی ــن، اصــل مذکــور قواعــد حقوق ــر ای برخــوردار اســت. عــالوه ب

می کنــد. از نظــر ســابقۀ تاریخــی، تکامــل نظریــۀ کرامــت انســانی، بــه طــور جدایی ناپذیــری بــه 

ظهــور حایــت از افــراد انســانی مرتبــط اســت.
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لنډیز: 

د یــوه هېــواد او ســیايس نظــام لپــاره رســنۍ تــر ټولــو مهمــه وســېله ده،چــې ســیايس مــران او 

ــتونزې  ــې او س ــته راوړن ــه، اندیښنې،الس ــل پیغامون ــه الرې خپ ــنیو ل ــران د رس ــې م ــز لرونک اغې

لــه ولــس رسه رشیکــوي او پــه ټولیــز ډول رســنۍ پــه هېــواد او نــړۍ کــې د ولســونو د پوهــاوي 

ــا  ــه خربتی ــزي ودې څخ ــادي ټولی ــیايس، اقتص ــې، س ــو برابرون ــې، معلومات ــې، روزن ــې لوړون کچ

او تفریحــي پروګرامونــو لــه الرې بوختیــا لپــاره رامنځتــه کېــږي، د تولیــزو رســنیو څخــه چاپــي 

ــارت دي. ــټ عب ــون، ســپوږمکۍ او انټرنی ــو، تلویزی رســنۍ، راډی

      رســنیز)مطبوعاتی(جرمونه یــو د اختصــايص جرمونــو د ډولونــو څخــه دي، چــې پــه ځانګــړی 

ــن د  ــو مرتکبی ــېږي. د دې جرمون ــه رس ــدرت رسه رست ــه ن ــبت پ ــه نس ــو پ ــادي جرمون ډول د ع

مشــخصو خصوصیاتــو درلودونکــې وي، د مثــال پــه ډول چــې دا جرمونــه پــه انفــرادي ډول رستــه 

نــي رســېدالی او یــا مــرور زمــان د دې ډول جرمونــو و عــادي جرمونــو تــه کــم دی، کــه څــه 

هــم د افغانســتان د۱۳۸۲کال مصــوب قانــون پــه ۳۴مــاده کــې رصاحــت لــري، چــې بیــان ازادي له 

رسنیز)مــطبوعـــايت( جـــرمونه

احمدظفر درانی



51
رۀ 

ام
 ش

م،
۲ ا

۷ 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

102

تیــري څخــه خونــدي ده، ولــې متاســفاً زمــوږ رســنۍ د پورتــه حــق څخــه افــراط د جــرم مرتکــب 

ګرځــي.

بنسټي مفاهیم: جرم، مطبوعات، افرتا، راډیو، تلویزیون، اخبار، مجله ...

جرم: د اسالمي رشیعت اوقانون خالف ته جرم ویل کېږي.	 

 مطبوعات:پــه اصــل کــې د طبعــه څخــه اخســتل شــوی یعنــی ټایــپ یــا چــاپ ولــې اوســني 	 

ــل  ــات گڼ ــایل مطبوع ــې وس ــور جمع ــه او ن ــار، مجل ــون، اخب ــو، تلویزی ــې راډی ــت ک وخ

کېــږي.

ــا حکمــي شــخص شــخصیت پــرې متــرر 	  ــه وايــي، چــې د حقیقــي ی ــا ت افــرتا: هغــه وین

کېــږي.
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رسیزه:    

مطبوعــايت جرمونــه پــه حقیقــت کــې د اختصــايص جرمونــو لــه جملــې څخــه دي ځکــه چــې 

ــه لکــه څرنګــه  ــو رسه متفــاوت دی او دغــه جرمون ــو خصوصیــت د عــادي جرمون د دې جرمون

چــې د نامــه څخــه یــې معلومیــږي هغــه جرمونــه دي، چــې د مطبوعاتــو لــه الري واقــع کېــږي، 

کــه یــو جــرم بېلــه مطبوعاتــو څخــه واقــع يش غیــر مطبوعــايت جــرم دی لکــه تحقیــر، توهیــن او 

یــا تهمــت چــې هــم پــه غیــر مطبوعــايت شــکل او هــم پــه مطبوعــايت شــکل اجــرا کېــدای يش.

تعریف:  

ــې د  ــږي، چ ــل کې ــرم بل ــول ج ــر رسه ک ــا کار ت ــل ی ــو عم ــې ی ــه الرې د داس ــنۍ ل ــوې رس د ی

اســالمي رشیعــت او یــا د افغانســتان د نافــذه قوانینــو د احکامــو پــر خــالف وي او پــه مقابــل کــې 

يــې ســزا ټــاکل شــوې وي.

د جرمونو رشطونه: 

لکــه مخکــې چــې مــو وویــل مطبوعــايت جرمونــه د مطبوعاتــو لــه الرې واقــع کېــږي؛ خــو دا پــه 

دې مانــا نــه چــې هــر جــرم د مطبوعاتــو د الري واقــع يش، هغــه بــه مطبوعــايت جــرم وي، بلکــې 

هغــه وخــت یــو جــرم مطبوعــايت بلــل کېــږي چــې د یــو لــړ خاصــو رشایطــو درلودونکــی وي.

۱ -   ورقه یا نرشیه باید مطبوع وي:

ــوين موضــوع لیــکل شــوې  ــو غیرقان ــه هغــه کــې ی ــه چــې پ ــا نری ــه ی ــه، ورق ــه، مقال هغــه لیکن

وي بایــد مطبــوع وي او مطبــوع هغــه لیکنــې تــه ویــل کېــږي چــې د تخنیکــې ماشــین االتــو او 

وســایلو پــه واســطه لیــکل شــوې وي.

د مطبــوع د کلمــې پــه ارتبــاط بایــد ووایــو چــې مطبــوع کلمــه ظاهــرا د چــاپ شــوي يش مانــا 

ورکــوي ويل پــه حقیقــت کــې کــه بــې لــه چــاپ څخــه یــوه غیــر قانــوين موضــوع یــا د راډیــو، 

تلویــزون یــا هــم د ســینا لــه الرې نــر يش او یــا هــم هغــه عــکايس يش او بیــا نــر يش نــو دا 

جــرم هــم یــو مطبوعــايت جــرم ګڼــل کېــږي.

 ۲ -    د نرش قابلیت:

یــو غیــر قانــوين موضــوع چــې پــه یــوه ورقــه یــا نریــه کــې خپریــږي بایــد د نــر قابلیــت ولــري 

دا پــه دې مانــا چــې دغــه موضــوع بایــد د نرېــدو وړ وي.

۳ -   جرم باید مشبوع شوی وي:

مطبوعــايت جــرم بایــد تکمیــل شــوی وي، کــه تکمیــل شــوی نــه وي؛ نــو بیــا ورتــه مطبوعــايت 

جــرم نــه ویــل کېــږي د مثــال پــه ډول فریــب کاري یــو مغلــق جــرم دی، چــې مــادي عنــر یــې 

د دوو اعالــو څخــه متشــکل دی،د حیلــی او فریــب کــول او د يش یــا منفعــت ترالســه کــول.
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د فریــب کارۍ جــرم ځینــي وخــت د مطبوعاتــو لــه الري هــم واقــع کېــږي، مثــالً شــخص د خپــل 

ځــان لپــاره پــه یــوه نریــه یــا مجلــه کــې داســې القــاب اســتعالوي، چــې هغــه واقــع شــوی نــه 

وي او هــدف یــې دا وي چــې د دې فریــب لــه الرې یــو څــه پیســې الســته راوړي؛ نــو تــر کــوم 

وختــه چــې عمــالً یــې کــوم شــی الســته نــه وي راوړي مطبوعــايت جــرم نــه واقــع کېــږي، رسه لــه 

دې چــې د فریــب کاري جــرم د مــادي عنــر یــو عمــل موجــود شــوی، چــې د هغــه د جعــي 

وســایلو پــه کار اچــول دي مګــر دویــم عنــر یــې چــې د پیســو الســته راوړل دي ال تراوســه نــه 

دي تکمیــل شــوي نــو جــرم هــم نــه دی مشــبوع شــوی، بنــآ پــه دې ډول حاالتــو کــې یعنــي کلــه 

چــې د مطبوعاتــو لــه الرې یــو جــرم مشــبوع نــه يش؛ نــو هغــه غیــر مطبوعــايت یــا عــادي جــرم 

ګڼــل کېــږي، کــه څــه هــم یــوه برخــه یــې د مطبوعاتــو پــه لــه الرې اجــرا شــوې وي.

دغه جرمونه پر دوو برخو وېشل کېږي.

۱: فردي جرمونه   ۲: عمومي جرمونه

لومړی:   فردي جرمونه

فــردي جرمونــه هغــو جرمونــو تــه ویــل کېــږي، چــې پــه کولــو رسه يــې، د یــوې رســنۍ لــه خــوا د 

یــوې وینــا یــا راپــور پــه خپرولــو رسه، د یــوه فــرد یــا شــخص حریــم تــه صدمــه ورســېږي.

ددغه ډول جرمونو بيلګي په الندې ډول دي.

۱ ـ  افرتا، بدنامول یا تور لګول:

ــا  ــه هکلــه داســې وین ــا هــم یــوه ســازمان پ ــه یــوه رســنۍ کــې د یــوه کــس، یــوې ادارې او ی  پ

ــان  ــه زی ــار ت ــې ادارې اعتب ــا هغ ــازمان او ي ــه س ــس، هغ ــه ک ــې د هغ ــه ي ــه امل ــې ل ــرول چ خپ

ــړ قوانــني  ورســېږي، هــر هېــواد د اشــخاصو پــه حيثيــت بانــدي د تــري د مخنيــوي لپــاره يــو ل

لــري چــې د افــرتا د قوانينــو پــه نــوم ياديــږي. يــو شــمر هېوادونــه پــه دې برخــه کــې لــه جزايــي 

قوانينــو څخــه کار اخــي، چــې لــه تاريخــي پلــوه دا کار تــل د عامــه نظــم د خونــدي ســاتلو پــه 

ــدي  ــو الن ــر پښ ــق ت ــان د ازادۍ د ح ــې د بي ــتيو ک ــه دې وروس ــو پ ــوی دی؛ خ ــه ش ــل توجی دلي

ــدل کېــږي.  ــه توګــه پېژن کېــدو پ

       د دې لپــاره چــې د افــرتا مــدين قوانــني مروعيــت ولــري پــه کار ده چــې يــو لــړ معيارونــه 

رعايــت يش لکــه د بيــان پــر ازادۍ محدوديتونــه، پــه لومــړي رس کــې دغــه قوانــني بايــد يــوازي 

د حقيقــي حيثيــت دفــاع وکــړي د بېلګــې پــه توګــه د افــرادو يــا بنســټونو لــه خــوا د دعــوا د اقامــې 

يــا پــر هغــو بانــدې لــه بــل لــوري څخــه د دعــوا د اقامــه کېدلــو حــق نــه دا چــې د څېزونــو يــا 

ــا مــي  ــرغ ي ــي ســمبولونه، ب ــا دين ــي ي ــاره اســتعال يش  لکــه دولت ــاع لپ ــي بنســټونو د دف دولت

نښــان.
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ــه  ــر یــو دولتــي مامــور تــور پــوري کــوي چــې نومــوړی رشــوت اخــي پ ــا هــم یــو څــوک پ ی

ــه وي اخیســتی او د رشــوت اخیســتلو کــوم ثبــوت  دايس حــال کــې چــې هغــه هیــڅ رشــوت ن

هــم موجــود نــه وي چــې  بااالخــره افــرتا تــه د رســيدنې پــر مهــال بايــد هغــه زيانونــه چــې د دغــې 

وينــا لــه املــه را منــځ تــه شــوي جــربان يش نــه دا چــې هغــه ډلــه چــې دغــه وينــاوي يــې کــړي 

مجــازات يس. د تصحيــح کولــو يــا ځــواب ورکولــو د حــق پــه څــر هيــڅ نغــدي تــاوان ورکولــو 

تــه بايــد لومړيتــوب ورنکــړل يش او هــر ډول نغــدي تــاوان ورکــول بايــد لــه رســيديل زيــان رسه 

متناســب وي.

۲ ـ  دخلکو د شخيص حریم په مقابل کې بې پروايي: 

ــو  ــري. د خلک ــم ل ــد ه ــخيص ژون ــګ ش ــر څن ــد ت ــخصیتونه د کاري ژون ــو ش ــهور او نامت مش

ــه دې برخــه  ــال لپــاره یــو عــادي کار دی او کــه چېــرې پ ــه ورننوتــل، د خربی ــد ت شــخيص ژون

ــځ، چــې د خلکــو  ــر من ــان د ازادۍ ت ــو او د بی ــد د خلکــو د عالق ــه اړون ــم پ ــردي حری کــې د ف

ــه  ــوازي هغ ــال ی ــو خربی ــږي؛ خ ــل کې ــرم بل ــه يش دا ج ــت ون ــع ده دق ــا توق ــتنه ی ــروع غوښ م

ــد تــه ورننوځــي، چــې د شــخص خصــويص  وخــت کــوالی يش چــې د یــو چــا شــخيص ژون

ــد بانــدې مســتقیمه اغېــزه ولــري.د بيلګــي پــه توګــه:  ــه د هغــه پــه کاري ژون ــا فعالیتون ــه ی کارون

یــو شــخص پــه غیــر رســمي وخــت کــې پــه خپــل کــور کــې لــه نشــه یــي توکــو څخــه اســتفاده 

کــوي. پــه دې صــورت کــې خربیــال خپــل ځــان تــه دا حــق نــه يش  ورکــوالی، چــې د شــخص 

کــور تــه ننوځــي، خــو کــه چېــري دغــه شــخص د نشــې پــه حالــت کــې موټــر چلــوي او کــوم 

څــوک پــرې ووژين، پــه دې حالــت کــې خربیــال دغــه حــق لــري، چــې د هغــه د خصــويص 

ژونــد پــه هکلــه او د دغــه شــخص لــه خــوا د نشــه یــي مــوادو د اســتعالېدو پــه اړه راپــور جــوړ 

کــړي.

۳ ـ  اديب رسقت یا غال:

د نورو خربیاالنو راپور او لیکنه د هغو له اجازې پرته په خپل نوم خپرول.

ــات  ــق معلوم ــب او دقی ــه اړه جال ــوع پ ــوې موض ــوې ن ــې د ی ــوي چ ــه ک ــل هڅ ــال ت ــر خربی ه

راټــول کــړي او نومــوړی غــواړی چــې دغــه معلومــات یــې پــه خپــل نــوم خپــاره يش هغــه کــه 

پــه تصویــري، چاپــي یــا هــم ږغېــزي رســنۍ کــې وي خــو کــه کــوم بــل خربیــال دغــه معلومــات 

پــه خپــل نامــه نــر کــړي دا جــرم بلــل کېــږي او یــاد خربیــال مجــرم ګڼــل کېــږي.

۴ ـ د رسنیو له الری تهدید: 

پــه دې برخــه کــې بيالبيــل مــوارد شــامل دي، یــوه شــخص یــا دهغــه ادارې تــه د بــم د چــاودين 

پــه هکلــه پــه رســنیو کــې اخطاریــه یــا خــربداری، د یرغمــل او ســړي تښــتونو پــه ډول د مهمــو 
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ــه  موضوعاتوپــه اړه پــه ژونــدۍ بڼــه راپــور یــا د دغــه ډول جرمونــو د رستــه رســېدو پــر مهــال ل

تورونــو کســانو او پــه پېښــه کــې لــه ښــکېلو اړخونــو رسه د مســؤولو چارواکــو لــه اجــازې پرتــه 

پــه ژونــدۍ )مســتقیمه( بڼــه مرکــه کــول او یــا هــم د جنــګ پــه وخــت کــې د هېــواد د عســکرو د 

تلفاتــو خپــرول چــې هــدف یــې د عســکرو روحيــه کمــزورې کــول وي.

۵ -  د درواغو او له واقعیت څخه لريي معلومات خپرول:

دا هــم مطبوعــايت جــرم دی، چــې خربيــال خپلــې دنــدې يــا حقايقــو تــه د انعــکاس ورکولــو پــر 

مهــال لــه دقــت څخــه کار وانــه خــي او د یــوه کــس پــه هکلــه لــه واقعیــت څخــه لــرې مطالــب 

او معلومــات خپــاره کــړي. مثــالً د پارملــان د وکیــل پــه کي کــې پولیــس پــه یــو کــور کــې نشــه 

ــو  ــاره د پولیس ــو لپ ــو معلومات ــان رسه د الزیات ــؤوالن د ځ ــور مس ــه ک ــي او د هغ ــې نی ــې  توک ی

ماموریــت تــه بیایــي؛ خــو خربیــال خربېــږي چــې پــه دغــه ســاحه کــې یــوه پیښــه رامنځتــه شــوې 

ده؛ نــو نومــوړی خربیــال بــې لــه دې چــې پــه ځیــر او غــور معلومــات بشــپړ او دقیــق کــړي خپلــه 

اداره خــربوي، چــې د پارملــان د وکیــل پــه کــور کــې پولیســو نشــه یــي توکــي نیــويل دي او اداره 

ــو پــه دغــي حالــت  ــه زیــان رســیږي؛ ن دا خــرب نــر کــړي، پــه دې رسه د وکیــل شــخصیت ت

کــې خربیــال مجــرم ګڼــل کېــږي او وکیــل کــوالی يش، پــر خربیــال دعــوه اقامــه کــړي چــې د 

واقعیــت څخــه لیــري معلومــات یــې خپــاره کــړي دي.

دوهم:  عمومي جرمونه:

ــه لــري بلکــې پــه عمومــي ډول د  ــه یــوه شــخص پــورې ارتبــاط ن ــه دي، چــې پ دا هغــه جرمون

هېــواد مــي ګټــو تــه پکــې زیــان رســيږي.په افغانســتان کــې ال تــر اوســه پــه مشــخص ډول مــي 

ــه  ــې پ ــور چ ــا او راپ ــره وین ــو، ه ــالی ش ــه وی ــډه توګ ــه لن ــو پ ــوې، خ ــف س ــه دې تعری ــې ن ګټ

ــوايك او دغــه راز پوځــي، مــايل، د  ــي خپل ــواد ســيايس او جغرافياي ــوه هي ــې د ي ــدو رسه ي خپرې

وګــړو ســوكايل، دینــي، فرهنګــي اواخالقــي ارزښــتونو تــه رضبــه ورســېږي دا د مــي ګټــو زیــان 

ــدې ډول دي: ــه الن ــو بېلګــې پ بلــل کېږي.ددغــه ډول جرمون

۱ ـ  د عامه نظم او امنیت پر ضد جرمونو ته د خلکو تشویق او تحریکول:

ــا  ــې ی ــري برنام ــخص د کمپیوټ ــو رسه ش ــې نیول ــر ک ــه نظ ــادو پ ــود د۸۶۳ او ۸۶۴ م ــزا ک د ج

ــا  ــي اخیســتنې رسه ســم د تروریســتي جــرم مرتکــب يش ی ــه ګټ ــه سیســټم څخــه پ ــو ل معلومات

شــخص د کمپیوټــري سیســتم برنامــې یــا معلوماتــو پــه نســبت رسه د د معلوماتــو لېږد،زېرمه شــوي 

ــږد او افشــا کــول. ــو لې ــه د اطالعات ــۍ ډيل ت ــت، ادارې یابهرن ــه الرسســی، د دول ــو ت اطالعات

  ۲ ـ    غیر اخالقي خپرونې: 

 د جــزا کــود۸۶۷ مــاده شــخص د کمپیوټــر یامخابــرايت سیســتم پــه وســیله غیــر اخالقــي یــا غیــر 



107

ونه
رم

ـــ
ج

يت( 
ــا

عـ
بو

ـط
مـ

ز )
نی

رس

اســالمي موضوعاتــو تولیــدول، خپرول،ویشــل یــا پلــورل یــا پلورلــو تــه وړانــدي کــړي د اســتولو 

یــا خپرولــو یــا ســوداګرۍ پــه پلمــه تولید،زېرمــه یــا وســايت.

غیــر اخالقــي موضوعــات پــه انځــور، غــږ یــا واقعــي یــا غیــر واقعــي مــنت اطــالق کېــږي، چــې د 

ښــځې او نــر بشــپړ لوڅوالــی بیانوونکــې وي.

۳ ـ  د شایعاتو خپرول:

 د جــزا کــود۸۷۰ مــاده شــخص د کمپیوټــري یــا انټرنیټــي وســایلو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه 

د غږیــز، انځــور  یــا لیکنــې پــه خپرولــو رسه قومــي، مذهبــي، دینــي، ژبنیــز یــا ســمتي تعصبونــو 

تــه پــه ټولنــه کــې ملــن وهــل.

۴ ـ  د دولت پرضد د خلکو د پاڅون تحریکول:

ــو  ــه زیات ــه څخ ــه هغ ــا ل ــو ی ــو تن ــه د درېی ــې ډل ــازمان ورکونک ــاده، س ــود۶۰ او ۶۱ م ــزا ک  د ج

منســجم تشــکل څخــه عبــارت ده، چــې پــه منظمــه توګــه د جنایــت یــا د یــوه او څــو جرمونــو د 

ــاره فعالیــت وکــړي. ــو لپ ــه موخــه د مســتقیم یاغیرمســتقیم منفعــت د ترالســه کول ارتــکاب پ

۵ ـ  د محاکمو د غیر علني جلسو بهیر خپرول، د محکمې له اجازې پرته:

د افغانســتان د اســايس قانــون د ۱۲۸ مــادې د حکــم پــر اســاس، پــه محاکمــو کــې، محاکمــه پــر 

دوه ډولــه تــر رسه کېــږي.

علني محاکمه او رسي یا تړلې محاکمه:

علنــي محاکمــه پــه ښــکاره ډول تــررسه کېــږي او هــر څــوک حــق لــري، چــې د قانــون د احکامــو 

ــړيل  ــا ت ــړي او رسي ی ــب ک ــان تعقی ــې جری ــارض يش او د محاکم ــو رسه ح ــې نیول ــام ک ــه پ پ

محاکمــې چــې تــر ډېــره پــر کورنیــو او حقوقــي مســایلو جوړېــږي، محکمــه دا حــق لــري چــې 

ــوب رضوري  ــې رسیت ــا د محاکم ــري او ي ــت ل ــې وضاح ــون ک ــه قان ــې پ ــو ک ــو حاالت ــه دغ پ

ــد اعــالن يش،  ــې بای ــتې جــوړي کــړي. خــو د محاکمــې پایل ــې( ناس تشــخیص يش. رسي)تړل

ــه د دا ډول محاکمــو  ــه اجــازې پرت ــه اســاس، د مســؤولو چارواکــو ل ــون د حکــم پ د جــزا د قان

جریــان خپــرول جــرم بلــل کېــږي.

۶:  د جزا کود د ۳۲۳ مادې رسه سم د دینونو اهانت او سپکاوی:

 د دینــي شــعایرو یــا مراســمو اخــالل او د دینــي پیــروان پــر حقوقــو تجــاوز پــه قــول او فعــل رسه 

ــو  ــر اجراات ــت پ ــا د دول ــاده د درواغــو اطــالع، شــهادت۶۸۰ماده رسه ســم ښــکنځل او ی ۴۷۶ م

انتقــاد او دايس نــور.
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پایله: 

دې نتیجــې تــه رســیږو چــې د رســنیو جرمونــه یــو ډول اختصــايص او ځانګــړو جرمونــو څخــه 

ــه اوســني وخــت کــې متاســفاً  ــه الرې تــررسه کېــږي او پ ــارت دي، چــې یواځــي د رســنیو ل عب

اکــره پــه مطبوعاتــو کــې جرمــي تخلفــات تــررسه کېــږي، ولــې د یــوې خــربې یادونــه رضوري 

ده؟ هغــه دا چــې دا ډول جرمونــه پــه جمعــي ډول اجــراء کېــږي. لکــه: غیرقانــوين مقالــه لیــکل 

کېــږي، راډیــو کــې نرېــږي، چــې هــم لیکونکــی د راډیــو د امتیــاز څښــنت، اډیتــور او نرونکــې 

ټــول  پکښــې داخــل دي؛ نــو ویــالی شــو عامــه پوهــاوی هغــه کــه د هــرې الرې وي د دې ډول 

جرمونــو د ګــراف پــه کمــوايل کــې ډیــره مرســته کــوالی شــی. 

د یو بانظمه، با امنه او یوې ساملي ټولنې په هیله.
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وړاندیزونه:

۱ – د رســنیو مــي، نړیــوال اهمیــت او ارزښــت تــه پــه پــام رسه وړاندیــز کــوم، چــې پــه دې برخــه 

کــې څیړنــې زیاتــې او د رســنیو او د رســنیزو جرمونــو لپــاره دي زیاتــې هلــې ځلــې ويش.

۲ – د ژورنالیســتانو مســلکې روزنــې او پــر حقوقــي مســایلو او د وجایبــو  د پوهېــدو پــه اړه دي 

الزمــي روزنیــزي برنامــې جــوړي اوعمــي يش.

ــري  ــه هــر ډول توپی ــدو او ل ــلکې کې ــنیو د مس ــېدو او د رس ــو رس ــه د کــره معلومات ۳ – خلګــو ت

چلنــد څخــه پاکوالــی اوشــخيص ګټــو پــر بنســټ د پروګرامونــو د نــر پــه مخنیــوي کــې الزمــي 

کړنــې تــررسه کــول.

۴ – د رســنیو د حقوقــو د تریــح او توضیــح لپــاره عامــه پوهــاوی اوعلمــي ورکشــاپونه او 

کنفرانســونه جــوړول.

۵ – دا ډول مجرمینو او متخلفینو ته د جرم په تناسب رسه جزا ورکول.
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ماخذونه:

۱-  امله وال،شیرعلم،د رسنیوحقوق، مومندخپرندویه ټولنه، چاپ کال۱۳۹۴.

۲- دانش، حفیظ الله،عمومی حقوق جزاء، مستقبل خپروندویه ټولنه، چاپ کال ۱۳۸۶.

۳-  د رسنیوقانون ، کال ۱۳۹۶

۴- جزا کود،۱۲۶۰ ګڼه د۲۵/۲/۱۳۹۶ نیټې رسمي جریده.

۵ – دافغانستان مصوب اساسی قانون،۱۳۸۲کال.




