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 . در محيط ورد تايپ يا با خط كامالً خوانا نوشته شود مقاله .1

 . نباشدA4 صفحه تايپ شده 25 صفحه و بيشتر از 10 ارسالي كمتر از  مقاله .2

 . مجله فرستاده شود نه كپي آناصل مقاله همراه با فايل تايپ شده آن، در صورت امكان، براي درج در .3

ه      چكيده بايد به گونه. مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نهايي باشد   .4 ه را ـب اي نوشته شود كـه محتـواي مقاـل
 .اختصار بيان كند

 .رده شودو واژگان كليدي بين سه تا هفت واژه در اول مقاله آو)  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا پشتوي مقاله  .5

 :شود توضيحات و ارجاع به منابع در پايان مقاله به قرار ذيل آورده  . 6

اريخ انتـشار و       / نام و نام خانوادگي نويسنده : كتاب • نويسندگان، نام كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ،          محـل نـشر، نـام ناشـر، ـت
 .شماره صفحه

د و شـماره     / ، نام نشريه، دوره»اخل گيومهعنوان مقاله در د«نام و نام خانوادگي نويسنده،   : مقاله • شار، شـماره جـل سال، تاريخ انـت
 .صفحه

ه    «، )از سـايت (تاريخ دريافت مطلـب   (نام و نام خانوادگي نويسنده،     : سايت انترنتي  • ب در داخـل گيوـم ام سـايت   »عنـوان مطـل ، ـن
 .انترنتي و باالخره آدرس كامل سند در سايت مزبور

ـته باشـد، كلمـه       به منبعي اشاره شود كه     هرگاه • يـا در  (» همـان « قبالً معرفي شده و تفاوتي حتا در صفحه   مورد اسـتفاده نداش
 .شود آورده ) Ibidانگليسي 

ورد اسـتفاده آورده    ) op.cetدر انگليـسي  (» پيـشين « صفحة مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ كلمه در صورتي كه   • و صـفحه ـم
 .شود 

  .حات مورد استفاده در نوشته در پايين صفحه آورده شودهاي خارجي و اصطال معادل التين نام .7
 .هر گاه مقاله ارسالي ترجمه باشد، نام نويسنده و منبع مورد نظر ضروري است .8

  و غيـره  را، همراه با نشاني دسترسي به وي، مثل شماره تلفن و يـا آدرس ايميـل  اش نويسنده بايد نام كامل، عنوان يا رتبه علمي         .9
  .درا با مقاله بفرست

 .  آزاد است مجله در ويرايش مقاله . 10

 .شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمي . 11

 . نشر شده باشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ارسالي نبايد مقاله . 12
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  اسماعيل حكيمي
  
  

  چكيده

ها، معاهدات، اصول و رهنمودها طريق تصويب اعالميهالملل از  حقوق بشر كه همان حقوق انساني انسان است، در حقوق بين
المللي،  تضمين بينمولي، شجهان چون كرامت انساني،  يهاي مهم  ويژگيازحقوق بشر . است مورد حمايت و تضمين قرار گرفته
: در سه سطحاز رعايت حقوق بشر .  برخوردار استمندي ، برابري، و قانون)درهم تنيدگي( انتقال ناپذيري، به هم پيوستگي

از . باشد در سطح ملي پوليس يكي از مهم ترين مراقبان و ناظران حقوق بشر مي. گردد المللي نظارت مي اي و بينملي، منطقه
تر از آن مراقبت و حمايت پوليس از حقوق مردم در برابر  اين رو، رعايت حقوق بشري مردم توسط پوليس مهم است، اما مهم

ر اين خصوص، هوشياري پوليس و رعايت حقوق مردم و نيز جلوگيري از وقوع تخلفات حقوق د. ناقضان حقوق مردم است
ربايي، شكنجه و تبعيض  باشد، مثل نسل كشي، اعدام و دستگيري خودسرانه، آدم بشري كه داراي بيشترين ارتباط با پوليس مي

  . يابد نژادي اهميت مضاعف مي
  .ري قانونحقوق بشر، پوليس، ناظر، مج :واژگان كليدي

  مقدمه

اول تعريف جامع و كامل از حقوق بشر و معرفي درست و : تامين و رعايت حقوق بشر در هر جامعه بستگي به دو امر مهم دارد
دقيق آن به عموم مردم به خصوص آگاهان و مجريان قانون؛ دوم حمايت منسجم و هماهنگ دولتي از حقوق بشر در قالب يك 

ه عنوان نهاد دولتي و ملي، نيازمند شناخت كامل .  پوليسنهاد ملي و سراسري به نام حمايت از حقوق بشر توسط پوليس ب
رعايت حقوق بشر توسط پوليس و حمايت و نظارت از آن فوايد بسيار . باشد ها، وظايف و اختيارات پوليس مي تشكيالت، صالحيت

اً زمينه اعتماد مردم به آن نهاد و ساير نهادهاي عدلي و دولتي و گردد و ثاني اوالً باعث افزايش كارايي پوليس مي: اي دارد ارزنده
در اينجا نخست حقوق بشر با بيان . گردد سازد و باعث گسترش رعايت آن در ميان افراد جامعه مي رجوع به آنها را فراهم مي

و وظاي هاي اصلي آن، به طور فشرده تشريح مي خصيصه ف پوليس و در نهايت به تخلفات شود و در ثاني به تشكيالت، اختيارات 
 .شود حقوق بشري مرتبط با وظايف پوليس اشاره مي

  

  حقوق بشر: بخش اول

انسانيت انسان او را مستحق اين . حقوق بشر به بيان ساده يعني حقوق انساني انسان و حقوق انسان از اين نظر كه انسان است
در نتيجه، تمام .  در انسانيت و كرامت ذاتي و حيثيت انساني باهم برابراندها از ديدگاه حقوق بشري، تمام انسان. است حقوق ساخته

  .باشند گونه تبعيض،  مستحق حقوق بشري خود مي افراد، بدون هيچ
هايي از اصول و ساير منابع   مجموعه والملل عرفي ها، حقوق بين الملل كه در ميثاق از نظر حقوقي، حقوق بشر با حقوق بين

ها مورد حمايت  هاي عمومي و كرامت انساني افراد و گروه ته، تضمين شده و از آن طريق حقوق اساسي و آزاديحقوقي تبلور ياف
به شيوه خاصي عمل كنند و از سوي ديگر آنها را از انجام  سازد كه  ملزم مي،ها را از يك سو حقوق بشر دولت. است قرار گرفته

كند؛ بلكه حقوق بشر حقوق ذاتي است كه به هر انسان   بشر را قانون ايجاد نميگفتني است كه حقوق. كند  اعمال منع مي ازبعضي
كند و از   ميتنظيم بشر را تعريف و وق كل، حقرها و ساير منابع حقوق بشر به طو ولي ميثاق. رسد از آن جهت كه انسان است مي

  .نمايد ها دفاع مي ها در برابر فعل و ترك فعل دولت حقوق افراد و گروه
تمام «: است كه المللي در زمينه حقوق بشر آمده ترين اسناد بين به عنوان يكي از مهم» اعالميه جهاني حقوق بشر« ماده اول در

باشند و بايد نسبت به يكديگر  همه داراي عقل و وجدان مي. آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند افراد بشر آزاد به دنيا مي
  ».نندبا روح برادري رفتار ك
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انتقال ناپذيري، تجزيه محوريت كرامت انساني در آن، : ترين آنها عبارتند از ارد كه مهمدهايي  ها و ويژگي حقوق بشر خصيصه
 المللي، مسووليت تضمين بينمولي، ش، برابري و عدم تبعيض، جهان )درهم تنيدگي( ناپذيري، وابستگي متقابل و به هم پيوستگي

  .پذيري و قانونمندي
Focus on the Dignity of( بشر روي كرامت انساني انسان حقوق .1  the Human Being ( تمركز دارد و از حقوق افراد

  . نمايد ها حمايت مي و گروه
و توانند به اختيار خود، اين حقوق را از خود سلب  افراد نه خودشان مييعني . است) Inalienable( حقوق بشر انتقال ناپذير .2

مگر در موارد خاص مثل سلب آزادي از . ند و نه ديگران صالحيت دارند كه  اين حقوق را از آنان سلب نمايندكنبه ديگران واگذار 
  .شود در صورتي كه در يك محكمه عادالنه مجرم شناختهمطابق قانون مجرم 
م تنيده  و به هم وابسته و درهشود نميتفكيك از همديگر يعني ، است) Indivisible (» ناپذيرتجزيه«حقوق بشر  .3
)(Interdependence and Interrelatednessبه تحقق منوط، به صورت كلي يا جزيياز يك سو تحقق يك حق، .  است 

 حق بهداشت و صحت در شرايط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطالعات وابسته است و از سوي تأمينمثال . باشد ساير حقوق مي
  .شود ن حق ديگر مي زمينه ساز تضييع چندياغلبديگر نقض يك حق 

توان به مذاق و سليقه خود برخي از  است، يعني نمي) Cannot be waived or taken away(حقوق بشر استثنا ناپذير  .4
  .حقوق را پذيرفت و بعض ديگر را رد كرد

تبعيض   وگونه تبعيض راه ندارد در حقوق بشر هيچ. است) Equality (»برابري و عدم تبعيض«هاي حقوق بشري  از خصيصه .5
 ملي يا اجتماعي، معلوليت و ايت، قوميت، جنسيت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقايد سياسي و غير سياسي، منشياز نظر نژاد، نس

  . و ساير تبعيضات مردود استگويد گونه كه اسناد حقوق بشر مي ها آن معيوبيت، ثروت، تولد، يا ساير وضعيت
تمام مردم حق دارند در توسعه مدني، اقتصادي، . است) Participation(هاي حقوق بشر مشاركت سياسي  از خصيصه .6

مندي فعال، آزاد و  يابد، مشاركت و بهره هاي سياسي در قالب آن تحقق مي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه حقوق بشر و آزادي
  .باشد معناداري داشته

ها و ساير موظفين نسبت به رعايت حقوق  است و دولت) Acceptability (»مسووليت پذيري«هاي حقوق بشر  از خصيصه .7
 .ها و استنداردهاي حقوق بشري منطبق سازند ها بايد خود را با نورم دولت. باشند  مي»مكلف و پاسخگو«بشر 

يعني حقوق بشر از يك جامعه . باشند بوده و تمام مردم جهان مستحق اين حقوق مي) Universal(حقوق بشر جهان شمول  .8
 بلكه اين حقوق ريشه در جوامع ؛نشأت نگرفته و يا براي يك جامعه و محدوده جغرافيايي معين نيستو يك بخشي از جهان 

سراسر گيتي و طول تاريخ بشريت دارد و حتا از رسالت انبيا مايه گرفته و در اعصار متمادي سر رشته داشته و عصاره دسترنج 
اعالميه جهاني حقوق بشر كه نماد و سمبول . دباش و جامعه بشري ميآزاد انديشان تاريخ تراوش انديشه  شيره وآزادي خواهان و 

و تفاهمات عالمان و انديشمندان  و متعلق به تمدنفرهيخته اين حقوق است، حاصل مباحثات  ها  ها، فرهنگ از گوشه و كنار جهان 
پس حقوق بشر از تمام بشريت و .  داردها و اعتقادات بشري ها، تمدن و ريشه و مايه در تمام فرهنگ باشد و باورهاي گوناگون مي

 .دكن اذعان و تاكيد ميبراي تمام بشريت است چنانچه ماده يك اعالميه جهاني حقوق بشر 

ها كارگزارن دولتي را  برخوردار است و دولت) Internationally Guaranteed(المللي  حقوق بشر از ضمانت اجراي بين .9
المللي زيادي در قالب  تا كنون اسناد بين. سازد مايت و ارتقاي از حقوق بشر ملزم ميبه انجام يك سري اقداماتي در راستاي ح

 )1(.نمايد است كه بعضاً حقوق بشر را به طور عام يا خاص تضمين مي معاهده، اعالميه، رهنمود و اصول تدوين شده

 عادي، چه دولتمردان و چه مدافعان است، يعني تمامي افراد چه افراد) Legality(هاي حقوق بشر قانونمندي  از ويژگي .10
  .حقوق بشر بايد قانونگرا و قانون پذير باشند و هيچ كس نبايد فراتر از قانون عمل نمايد

المللي حقوق بشر،  ها ضمن تصويب اسناد بين دولت. برخوردار است) Legally Protected(حقوق بشر از حمايت قانوني  .11
المللي حقوق بشر  نمايند و قوانين موجود خود را مطابق معيارهاي بين ها تدوين مي و گروهقوانيني در جهت حمايت از حقوق افراد 

 .نمايند اصالح مي

المللي حقوق بشر آمده، اصول و معيارهايي است  هاي حقوق بشر كه در اعالميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين اين خصيصه
هدايت  ها ها و تمام مراحل اجراي برنامه اي بازسازي و انكشافي را در تمام بخشه ريزي ها و برنامه ها، همكاري كه تمام فعاليت

ها مثل بهداشت،  برنامه ريزي در تمام بخشتدوين استراتيژي، تعيين پاليسي و كند و راهنماي خوبي است براي  مي
 .ايت و تطبيق حقوق بشرذيه، روابط استخدامي و كار و امنيت اجتماعي و اقتصادي در راستاي رعغوپرورش، ت آموزش
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  هايي از حقوق بشرنمونه

هاي  ها، رهنمودها و اصول تهيه شده توسط ملل متحد و سازمان ها، اعالميه حقوق بشر در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق
سيعي از تضمينات نيز گيرد و دامنه و حقوق بشر تمام ابعاد زندگي انساني و تعامالت بشري را در بر مي. است اي تعريف شده منطقه

  :گردد حقوق بشر عمدتاً شامل موارد ذيل مي. باشد برخوردار مي
 ،)Right to Life(حق حيات  •

 ، )Religion(و مذهب ) Expression(، بيان )Conscience(، وجدان )Thought(آزادي انديشه  •

 ،)Right to Education(حق آموزش  •

 ،)Right to Health(حق بهداشت  •

 ،)Movement( و جابه جايي (Assembly)، گردهمايي )Association( انجمن آزادي تشكيل •

يا ترذيلي ) Inhuman(، غير انساني )Cruel(و رفتار وحشيانه ) Punishment(و مجازات ) Torture(آزادي از شكنجه  •
)Degrading Treatment(، 

 ،)Freedom from Arbitrary Arrest or Detention(آزادي از دستگيري يا توقيف خودسرانه  •

 ،)Freedom from Discrimination(آزادي از تبعيض  •

Right to Equal Protection of(حق برخورداري از حمايت مساويانه قانون  •  the Law(، 

ه در زندگي خصوصي، خانواده، خانه يا مكاتبه شخصي  •  Freedom from Arbitrary(آزادي از دخالت خودسران

Interference with Privacy, Family, Home or Correspondence(، 

 ،)Right to Asylum(حق پناهجويي  •

 ،)Right to Nationality(حق تابعيت  •

 ،)Right to Vote(و راي دهي ) Political Participation(حق مشاركت سياسي  •

 ،)Right to take part in government(حق استخدام و كار در دولت  •

و حق ) Right to Just and Favourable Working Conditions(ناسب و دلخواه حق دسترسي به شرايط كار م •
 برخورداري از مزد برابر در شرايط مساوي،

 Right to Adequate Food, Shelter, Clothing and(حق دسترسي به غذا، سرپناه، لباس و تامين اجتماعي  •

Social Security(، 

 ).Right to Participate in Cultural Life(حق مشاركت در زندگي فرهنگي  •

  حقوق بشر » مقررات«شا نم

  .و حقوق قرادادي نشات گرفته است» المللي عرفي حقوق بين«المللي  هنجارها و معيارهاي حقوق بشر از دو دسته منبع بين
ها به دليل احساس  ولتها شكل گرفته و د المللي است كه از طريق كردار عام و پيوسته دولت الملل عرفي، حقوق بين حقوق بين

ها طي يك دوره زماني به شيوه خاصي عمل نمايند و به الزامي  به عبارت ديگر، هرگاه دولت. نمايند تعهد حقوقي از آن تبعيت مي
ر  الملل عمومي به رسميت شناخته مي باشند، اين رفتار به عنوان يك اصل حقوق بين شان باور داشته بودن اين عمل شود و ب

  .باشد لزام آور است، حتا اگر در قالب توافق خاصي قرار نگرفتهها ا دولت
آور نيست، مواد آن داراي يك خصيصه حقوق  بنابراين، در حالي كه اعالميه جهاني حقوق بشر به خودي خود يك قرارداد الزام

  .باشند ها ملزم به رعايت آن مي شده و در نتيجه، تمام دولت  الملل عرفي شناخته بين
بيان ) ها ها و كنوانسيون معاهدات، ميثاق( از توافقات ي آن گونه كه در بسيار،اردادي عبارت است از مقررات حقوق بشرحقوق قر

بعضي از اين معاهدات تمام . است ها تدوين، امضا و تصويب شده توسط دولت) چه دو جانبه يا چند جانبه(شده و به جمعي 
المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي  يثاق بين المل حقوق مدني و سياسي و ميثاق بينمثل م(گردد  هاي حقوقي را شامل مي مجموعه
مانند كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون (و برخي ديگر روي انواع خاصي از تخلفات حقوق بشري تمركز دارند ) و فرهنگي

المللي حمايت از حقوق  زنان، كنوانسيون بينالمللي رفع تمام اشكال تبعيض نژادي و كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه  بين
هاي خاص  برخي ديگر روي وضعيت). هاي شان و كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان تمام كارگران مهاجر و اعضاي خانواده
اً الملل تمام اين اسناد بين).  ژنو دو پروتكل الحاقي1949مثل چهار كنوانسيون مصوب (مثل جنگ مسلحانه تمركز دارند  ي قانون

  )1(.آور هستند هاي عضو آنها الزام كامالً بر دولت
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  واضع مقررات حقوق بشر

ها  است، از اجتماع دولت الملل به عنوان منشاي حقوق بشر آن گونه كه در منشور ملل متحد تصريح شده سيستم حقوق بين
ها هستند  دولت. است ها تدوين شده ها و براي دولت ها، توسط دولت قانون حاكم بر اين سيستم از دولتدر نتيجه، . شود ايجاد مي

ها  دولت. سازند المللي، آن مقررات را مي ها، رهنمودها و نهادهاي بين كه از طريق ايجاد عرف، ايجاد معاهدات و تدوين اطالعيه
و اسناد توافق مي -بعيت از آن اسناد پابند مينمايند و نيز آنهايند كه خود را نسبت به ت هستند كه در مورد محتواي اين منابع 

  . سازند

  محل تدوين اين مقررات

اي نمايندگان دولت عضو آن  المللي تدوين و تصويب گرديد به گونه مختلف بين) Forums(معيارهاي حقوق بشر در اجتماعات 
المللي حقوق بشر   بينشدند و روي شكل و محتواي اسناد اجتماعات معموالً به طور مكرر در دوره حتا چند ساله گردهم جمع مي

ها جهت حضور و اشتراك در تسويد اسناد دعوت  در اجتماعات ملل متحد تمام دولت. كردند ماده به ماده و سطر به سطر كار مي
  . هاي عمده حقوقي را منعكس سازد شدند تا سند نهايي نظرات و تجارب تمام مناطق جهان و تمام نظاممي

شود تا مسوده نهايي  آور كامالً مورد مداقه قرار گرفته و به تفصيل و به طور جامع بحث مي زاماطالعيه اختياري مثل معاهده ال
ها آن را امضا و تصويب نكرده يا به آن ملحق نشوند، نسبت به آن  حتا در مورد معاهده تا زماني كه دولت. مورد توافق واقع شود

ل متحد به خصوص مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي، اسناد داراي كاربري جهاني در نهادهاي مل. ملزم نيستند
به عالوه، مطالعات . شود هاي ادواري ملل متحد راجع به مبارزه با جرايم تسويد و تصويب مي كميسيون حقوق بشر و كنگره

ميسيون فرعي انجامد، هر ساله توسط ك تخصصي در باره مشكالت متعدد انساني كه به ايجاد معيارهاي جديد حقوق بشري مي
هاي  اي حقوق بشري توسط سازمان اخيراً تعدادي از اسناد مهم منطقه. شود ملل متحد در باره ارتقا و حمايت حقوق بشر انجام مي

  .است اي مثل شوراي اروپا، سازمان كشورهاي آمريكايي و سازمان وحدت آفريقا تدوين شده مهم منطقه

   با اجراي قانوناي از نهادهاي مهم ملل متحد مرتبطگزيده

  :نهادهاي اصلي ملل متحد كه با اجراي قانون سر و كار دارند عبارتند از
 مجمع عمومي، •

 شوراي اقتصادي و اجتماعي، •

 كمسيون حقوق بشر، •

 كمسيون فرعي ارتقا و حمايت حقوق بشر، •

 .هاي ادواري جلوگيري از جرم و برخورد با مجرمان كنگره •

  ناظران حقوق بشر

بشر، تهيه مقررات مربوط به حقوق بشر در قالب معاهده، اطالعيه، رهنمود و اصول، به تنهايي، كافي نيست، براي تحقق حقوق 
المللي يا جهاني،  اي و بين به همين دليل است كه در سطوح ملي، منطقه. بلكه نظارت بر اجراي دقيق و كامل آنها نيز ضروري است

  . شود ري دقيقاً نظارت ميبر رعايت حقوق بشر و تطبيق معيارهاي حقوق بش
  :شود در سطح ملي حقوق بشر توسط مراجع ذيل نظارت مي -1
 پوليس و ساير نهادهاي مربوطه حكومتي، -

 ،)مثل كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان(نهاد ملي حقوق بشر  -

 هاي غير دولتي حقوق بشر، سازمان -

 محاكم، -

 ،سارنواالن -

 پارلمان، -

 ها، رسانه -

  انجمن حقوقدانان، كانون وكال و اتحاديه اطبا،هاي تخصصي مثل سازمان -

 هاي تجاري، اتحاديه -

 و) مثل شوراي علما در افغانستان(هاي مذهبي  سازمان -

 .مراكز دانشگاهي -
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اند كه بر رعايت حقوق بشر در كشورهاي مربوطه نظارت  هايي را ايجاد نموده اي مكانيزم هاي منطقه در سطح دوم، سازمان -2
 Inter-American Commission on Human(» كميسيون ميان آمريكايي حقوق بشر«هايي مثل  مكانيزم. نمايند مي

Rights( ،»محكمه ميان آمريكايي حقوق بشر «)Inter-American Court of Human Rights( ،» كميسيون آفريقايي
ن اروپايي حقوق بشر كميسيو«، )the African Commission on Human and Peoples’ Rights(» حقوق بشر و مردم

  » .و كميته وزيران شوراي اروپا
 . شود المللي غير دولتي و توسط ملل متحد نظارت مي المللي و جهاني، حقوق بشر توسط عضو يك سازمان بين در سطح بين -3

 :شود در داخل سيستم ملل متحد به چهار صورت عمده نظارت مي

 ). داد محوريا نظارت قرار(» conventional -قراردادي«نظارت  .١

 ).  محور- يا نظارت منشور(» extra-conventional - قراردادي-فرا«نظارت  .٢

 ). peacekeeping and human rights field operations(نظارت از طريق عمليات ساحوي صلحباني و حقوق بشر  .٣

رتقا و حمايت از حقوق بشر نوع چهارم، و بسيار جديد آن نظارت توسط كميشنر عالي حقوق بشر ملل متحد است كه جهت ا .٤
  )1(.ماموريت جهاني دارد

  )Treaty-Based - يا قرارداد محور( Conventional Bodies -اي از نهادهاي ميثاقي گزيده
 

 شماره  يا قرارداد محور  نهادهاي ميثاقي

 1 معاهده حقوق بشر نهاد ميثاقي

المللي حقوق اقتصادي،  ميثاق بين كميته حقوق بشر
 فرهنگياجتماعي و 

2 

المللي حقوق مدني و  ميثاق بين  كميته حقوق بشر
  سياسي

3  

المللي محو تمام  كنوانسيون بين كميته محو تبعيض نژادي
 اشكال تبعيض نژادي

4 

كميته محو تبعيض عليه 
 زنان

كنوانسيون محو تمام اشكال تبعيض 
 عليه زنان

5 

 6 كنوانسيون حقوق كودك كميته حقوق كودك

كنوانسيون منع شكنجه و رفتار يا   كنجهكميته منع ش
 مجازات وحشيانه، غير انساني يا ترذيلي

7 

  پوليس: بخش دوم

شناخت بهتر . پوليس به عنوان بزرگترين نهاد حافظ امنيت در كل كشور، نقش كليدي را در حفظ و حمايت از حقوق بشر دارد
 بهبود وضعيت اين نهاد و ارتقاي آن به حد يك نهاد ملي مفيد و نمايد كه اوالً در جهت اصالح پوليس و پوليس به مردم كمك مي

هاي افراد پوليس تفكيك نموده و از  ار كمك نمايد و ثانياً بتوانند ميان اختيارات قانوني پوليس و تخلفات و سوء استفادهزگ خدمت
  .حقوق خود در برابر تعديات برخي افراد متخلف پوليس دفاع نمايند

  تر از صد پوليس فاسدده پوليس صالح به

ه بعد روي اصالحات در پوليس  در همان آوان اجالس بن ضرورت اصالحات در پوليس كشور به خوبي درك شده بود و از آن ب
اصالح در پوليس با تغيير سمبليك در نام پوليس آغاز شد و اين نهاد به نام . شعارهاي زياد ولي اقدامات اندك صورت گرفته است

اقدامات جسته و . است هاي ضروري در اصالحات پوليس تلقي شده تنوع و تكثر قومي نيز از فاكتور. ما گرديدمس» پوليس ملي«
است و تقديم امكانات جهت تسهيل عمليات وظيفوي پوليس به كمك  گريخته زيادي تا كنون در مورد پوليس صورت گرفته

بينيم و بجا و بيجا گردش  گذار پوليس را در شهر ميو فور گشتها و به كمك همين كمك. دوستان خارجي نيز از همين موارد است
كنند و  هاي شوقي و شخصي مي رانند و استفاده اعتنا به مقررات ترافيك و حقوق مردم و ساير رانندگان مي كنند و چه بسا بي مي

رده مردم از عملكرد پوليس نشان سو رفتار افراد پوليس با مردم و شكايت گست. دهند حتا اعضاي فاميل خود را موتر سواري مي
عملكرد . دهد كه اصالحات در پوليس چندان موثر نبوده و جهت اصالح اين نهاد تالش، انرژي و سرمايه بسيار زيادي نياز است مي
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ز نگاه مهابا در تعداد نيروي پوليس و ازدياد برخي امكانات در دست پوليس بدون اين كه ا كننده پوليس در كنار افزايش بي مايوس
  .باشد هايي از رشد ناموزون و نامتوازن پوليس مي باشند، نشانه اخالقي رشد كرده

با توجه به نارضايتي و شكايات گسترده مردم از پوليس و عدم تامين نظم و امنيت حتا در پايتخت از يك طرف و كمك جامعه 
ظاهراً وزارت داخله بعد از وزارت دفاع . كننده است وسجهاني به رشد و ارتقاي اين نهاد، نتيجه اصالحات در پوليس بسيار ماي

المللي به پوليس   كشور و چندين سازمان بين25كنند، چنانچه حدود  بيشترين بودجه ملي و انكشافي كشور را مصرف مي
شي و يك سايت نهاد پوليس تا هنوز فاقد يك نشريه آموز. نمايند؛ اما در عمل، آثار آن چندان مشهود نيست افغانستان كمك مي

  . ها و نهادهاي دولتي از آن برخوردار است انترنتي است كه اغلب وزارت خانه
تر  اش افزون ماند كه هرچه به درونش بيشتر ريخته شود، قدرت بلعش بيشتر و هولناكي نهاد پوليس به سان چاه حويلي مي

هاي اصالحي   ميليون دالر جهت حمايت از فعاليت80باً  تقري2007 تا 2002به عنوان مثال، تنها كشور آلمان از سال . گردد مي
ايم كه معاش بسياري از افراد پوليس در جاي جاي اين كشور به موقع و اندازه  در حالي كه بارها شنيده. است پوليس پرداخته
  . شد پرداخت نمي
است كه تنها براي سال   مالي به پوليس بوده به اين سو، آمريكا بزرگترين ارايه دهنده منابع انساني و تمويل كننده2004از سال 
مبلغ 2007    1.است شده  دالر مي2.5 

  هاي پيش روي پوليس مشكالت و چالش

دهي  هاي دراز مدت و ميان مدت پوليس و جهت  براي تنظيم و مديريت فعاليت.فقدان استراتيژي سراسري و منسجم •
 . حيث راهنمون ضروري استهاي اصالحي آن اداره هنوز يك استراتيژي ملي به برنامه

و  مشكالت جدي پوليس نبود هماهنگي ميان دولت. فقدان هماهنگي • ميان جامعه جهاني  هاي كمك كننده جامعه جهاني، 
دولت افغانستان، ميان نيروهاي امنيتي كشور و پوليس، ميان پوليس و قضا و سارنوالي و باالخره، ميان مركز و مناطق و واليات 

 . است

د . ميان افزايش كمي و رشد كيفيعدم توازن •  اداره پوليس با غفلت از معيارهاي گزينش افراد و توجه به كيفيت و تربيت افرا
 . رويه پوليس اقدام  نمود پوليس به گسترش بي

  ميان تعداد پوليس مرد و پوليس زن توازن وجود ندارد و در بسياري موارد و جاها پوليس از نظر كمبود.عدم توازن جنسيتي •
 .باشد پوليس زن دچار مشكل مي

نامه و وب سايت ابزار مناسبي  ها، وظايف و عملكردهاي پوليس مثل مجله، هفته  براي معرفي پوليس و صالحيت.فقدان رسانه •
 .در اختيار پوليس و وزارت داخله قرار ندارد

  پوليس ملي

دار كه مسووليت انجام بيشتر   يونيفورممثل پوليس: است ها و نيروهاي مختلف تشكيل شده پوليس ملي كشور از بخش
  2.هاي روز مره پوليسي را به عهده دارد، پوليس سرحدي، پوليس ملي نظم عامه و پوليس مبارزه با مواد مخدر فعاليت

 13 فقره 64داند و در ماده  مطابق به احكام قانون را از وظايف پوليس مي» كشف جرايم «134قانون اساسي كشور در ماده 
  . است هاي رييس جمهور افغانستان دانسته  اساسي تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل صاحب منصبان پوليس را جزء صالحيتقانون

 از طرف مجلس عالي وزرا تصويب گرديد و توسط رييس جمهور در 8/6/1384بر مبناي قانون اساسي، قانون پوليس در تاريخ 
كه تصريح  يكي اين. برد است ولي از دو نقص عمده نيز رنج مي قانون خوب تدوين شدهاين .  توشيح و نافذ گرديد20/6/1384تاريخ 

نمايد و به خصوص اين كه با افراد بدون هرگونه تبعيض نژادي،  نشده كه پوليس در انجام وظايف خود حقوق بشر را رعايت مي
استفاده از وسايل ( و دوم اينكه ماده بيستم زباني، سمتي، جنسيتي، گروهي، موقعيت اجتماعي و سياسي و غيره رفتار نمايد

  .به نوعي ابهام و تعارض دارند) استعمال وسايل مجبره(و ماده بيست و يكم ) مجبره

  تعريف پوليس

                                                 
  . ، واحد تحقيق و بررسي افغانستان2007، جوالي 10ص   اندرو ويلدر، حاكميت قانون؟ تالش براي اصالح پوليس ملي افغانستان،- 1
  .11 اندرو ويلدر، ص -2
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. باشد هاي آسيب پذير مي هدف از ايجاد پوليس برقراري نظم و امنيت و حفظ و دفاع از حقوق مردم به خصوص افراد و گروه
اين وزارت افرادي را به عنوان افسر و غيره استخدام . ن پوليس، پوليس در تشكيل وزارت امور داخله قرار دارد قانو2مطابق ماده 

  . نمايد تا مطابق احكام قانون نظم و امنيت عمومي را در جامعه تامين نمايد مي

  وظايف پوليس

تفصيل . »امنيت«و » نظم«تامين : صه نمودتوان آنها را در دو كلمه خال وظايف پوليس بسيار گسترده است، ولي در كل مي
  :گردد وظايف پوليس شامل موارد ذيل مي

 تامين نظم و امنيت عمومي و خصوصي  -1

 تامين و حفظ نظم و امنيت عامه، •

منيت افراد، •  تامين و حفظ ا

 مقابله با تحركات مغاير حاكميت ملي در مرزها و سرحدات، •

 هاي هوايي،  يدانكنترول دخول و خروج اشخاص در مرزها و م •

 هاي دولتي و غير دولتي، محافظت از امالك و دارايي •

 المللي، هاي همسايه در حدود معاهدات بين همكاري و برقراري ارتباط با پوليس سرحدي دولت •

 همكاري با ادارات دولتي در پيشبرد وظايف شان، مثالً پوليس مكلف است در دعاوي حقوقي بر اساس جلب نامه ادارات حقوق •
عليه را به اداره حقوق حاضر نمايد و هم در حاالت تطبيق حكم قطعي محاكم در صورت تنفيذ جبري با ادارات حقوق  معروض

  همكاري نمايد،
 همكاري و برقراري ارتباط با پوليس كشورهاي خارجي مطابق اساسنامه انترپول، •

  .تنظيم امور ترافيكي و مراقبت ترافيك سرحدي و كنترول اسناد مربوطه •

 :هاي قانوني هر فرد در صورتي كه حراست از حقوق و آزادي  -2

 همكاري پوليس خواسته شود، •

 پوليس مداخله نكند، احتمال تلف شدن حق وي باشد، •

 .نتواند از خود دفاع نمايد •

 مقابله با جرايم  -3

 اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع جرم، •

 چاق اموال،اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از قا •

 كشف جرايم و گرفتاري مظنونين و مرتكبين، •

 .مبارزه با جرايمي مثل انحرافات اخالقي، مفاسد اجتماعي، تروريزم، مواد مخدر و جرايم سازمان يافته •

 همكاري با مردم در شرايط خاص  -4

 اتخاذ تدابير جهت مبارزه با حوادث و حاالت غير مترقبه، •

 ر مترقبه و بالياي طبيعي جهت نجات جان اشخاص و اموال شان،ديدگان حوادث غي كمك به آسيب •

 .هاي پيشگيرانه و رفع بالياي طبيعي جلب همكاري مردم در فعاليت •

  اقدامات مجاز پوليس

كه متناسب با وضعيت  كه اقدامش مطابق قانون باشد و دوم اين پوليس در اقدامات خود بايد دو معيار را رعايت نمايد، يكي اين
  .باشدموجود 

  :تواند اقدامات ذيل را انجام دهد پوليس مي

 ابالغ و اخطار شفاهي يا تحريري براي انجام يا ترك يك عمل، •

شان، به منظور دفع خطر و جلوگيري از ارتكاب جرم، كنترول اسناد عبور در سرحدات،  توقف دادن اشخاص جهت تثبيت هويت •
 جرم،هاي هوايي و كشف جرم و دستگيري م بندرها و ميدان

 اخراج از محل جهت دفع خطر، جلوگيري از وقوع جرم و نيز كشف آن و اجراي قانون، •
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 حقاق حق افراد و اجراي قانون،جلب و احضار به منظور كشف جرم و دريافت معلومات در يك قضيه خاص، ا •

 واردي غير مهم به صورت جزاي نقدي،تنبيه مالي توسط پوليس ترافيك در م •

اشخاص جهت حفظ حيات و سالمتي يك فرد، يا تثبيت هويت وي و جلوگيري از عمليات انتحاري، حد تحت نظارت قراردادن  •
  ساعت،72اكثر تا 

تحت نظارت قراردادن اشيا در صورتي صاحبش تحت نظارت باشد يا در صورتي كه مقصد دريافت شخص يا شي باشد كه تحت  •
 باشد،  نظارت يا موضوع ضبط مي

 . ازلتالشي افراد، اشيا و من •

  :تالشي افراد در صورتي كه -1

 تحت توقيف يا نظارت باشد، •

 بر اساس قراين، اموال تحت حفظ يا توقيف نزد وي باشد، •

 سند تعيين هويت خود را ارايه نتواند يا ننمايد، •

 بر اساس قراين، اشيا و اجناس خطرناك يا غير قانوني نزد وي باشد،  •

  .پوليس به هويت وي مشكوك شده باشد •
 :الشي منازل در صورتي كهت -2

 در داخل منزل حيات كسي در خطر باشد،  •

  تحت نظارت، در منزل باشد،اي بر اساس قراين موجود فرد يا شي •

  :تالشي اشيا به منظور -3

 دفع خطر قريب الوقوع كه نظم و امنيت عمومي را تهديد نمايد، •

 جلوگيري از اعمال مخل نظم و امنيت، •

 . متعلق به فرد تحت نظارتكشف حقيقت در مورد اشياي •

  استفاده از وسايل مجبره -5

تواند از وسايل مجبره فزيكي مثل موتر پوليس، آبپاش،  اگر كسي از دستور پوليس سرپيچي نمايد، پوليس، با رعايت شرايط، مي
اسب آن را با احوال موجود در پوليس در استفاده از وسايل مجبره بايد تن. ديده و انواع اسلحه استفاده نمايد هاي تعليم ولچك، سگ

  .نظر داشته و از خفيف به شديد استفاده نمايد
  .تحت نظارت قرار دهد)  شبانه روز3( ساعت 72تواند مظنون گرفتارشده را حد اكثر تا  پوليس به منظور كشف كامل جرم مي

  اقدامات ممنوع پوليس

 :گيرند ل ساير افراد مورد تعقيب عدلي قرار مياقدامات ذيل براي افراد پوليس ممنوع است و در صورت تخلف مث

 :تواند خارج از حدود منطقه معينه انجام وظيفه نمايد، مگر در صورتي كه پوليس نمي -1

 پوليس منطقه ديگر خواهان همكاري وي گردد، •

 در منطقه ديگر پوليس موظف وجود نداشته باشد، •

  الزم باشد،براي گرفتاري يا تعقيب مظنون، متهم يا مجرم اقدام عاجل •

 پوليس منطقه ديگر از محل واقعه دور بوده و متضرر از وي خواهان كمك گردد، •

 .اقدام پوليس بر اساس قرار محكمه يا سارنوالي باشد  •

تواند معلومات به دست آمده در ارتباط با اجراي وظيفه را افشا  نمي)  پس از ترك خدمت در پوليساحت(پوليس هيچگاه  -2
  :ن كهمشروط به اي. نمايد

 باشد، حين اجراي وظيفه يا به علت اجراي آن به دست آمده •

 .به حيثيت و حقوق افراد يا منافع عامه لطمه بزند •

 تواند حين تصدي وظيفه تجارت نمايد، پوليس نمي -3

 تواند از صالحيت وظيفوي به نفع خود استفاده نمايد، پوليس نمي -4

 دارد،  در توقيف نگه ساعت72تواند فرد گرفتارشده را بيش از  پوليس نمي -5

 تواند از سالح گرم و مواد انفجاري عليه كودكان استفاده نمايد، پوليس نمي -6
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ماده (تواند از سالح گرم و مواد انفجاري استفاده كند  در صورتي كه امكان متضرر شدن افراد غير مجرم باشد، پوليس نمي -7
 ،) قانون پوليس2، فقره 22

 .شي نمايدتواند زنان را تال پوليس مرد نمي -8

  پوليس و حقوق بشر: بخش سوم

  :توان ديد ارتباط پوليس با حقوق بشر را از سه زاويه مي
از زاويه رعايت حقوق بشر، يعني پوليس بايد در رعايت حقوق بشر و پيروي از معياري جهاني آن پيشگام باشد تا بتواند  -1

 .الگويي براي ديگر افراد جامعه باشد

 .پذير و افراد ضعيف جامعه دفاع نمايد هاي آسيب شر، يعني پوليس بايد از حقوق بشري گروهاز زاويه حمايت از حقوق ب -2

و ناظر باشد كه كسي حقوق بشر را نقض نكند و معيارهاي  -3 از زاويه نظارت بر حقوق بشر، يعني پوليس در جامعه بايد مراقب 
  .عام آن را زير پا نگذارد

  م و قانونرعايت حقوق بشر توسط پوليس سبب تقويت نظ

اعالميه جهاني حقوق بشر اعالم . باشد دار و واقعي مي حمايت از حقوق بشر يك عامل حياتي براي حاكميت قانون و نظم دوام
اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار «: نمايد كه مي

  ».مجبور نگردد
بدون حمايت از حاكميت قانون .  موقع تصويب اعالميه جهاني بود1948پيام امروزه به همان اندازه روشن است كه در سال اين 

ه مقامات  هرگاه حقوق بشر به صورت شديد و سيستماتيك نقض گردد، بي. گردد حقوق بشر به راحتي نقض مي احترامي نسبت ب
كند، بلكه آن را  نقض حقوق بشر نه تنها به حفظ نظم و امنيت عمومي كمك نمي. ابدي ها افزايش مي دولتي و احتمال وقوع برخورد
  .برد تضعيف نموده و از بين مي

هايي بر اعمال حقوق بشر  مهم است بدانيم كه به منظور تامين الزامات حفظ نظم عمومي در يك جامعه دموكراتيك، محدوديت
به . است ها در متون معاهدات مختلف حقوق بشر مشخص شده اين محدوديت. است المللي به رسميت شناخته شده در سطح بين

  :باشد گردد و به جهات ذيل ضروري مي ها و قيود توسط قانون تعيين مي طور كل، اين گونه محدوديت
 هاي ديگران، جهت تامين رعايت حقوق بشر و آزادي •

  .امعه دموكراتيكجهت تحقق الزامات درست اخالقي، نظم عمومي و رفاه عامه در يك ج •

  افزايد مواظبت از حقوق بشر بر كارآمدي پوليس مي

ايم كه براي اجراي  ايم كه رعايت حقوق بشر تا حدودي با اجراي موثر قانون تضاد دارد و نيز شنيده همگي اين استدالل را شنيده
يم كه گرايشي به استفاده از ا همه ما ديده» مقررات سست شود«قانون، دستگيري و محكوميت مجرم ضروري است يك كمي 

داري يك زنداني را  شدگان يا نيروي زياد براي نگه نيروي قهرآميز در كنترل تظاهرات، فشار فيزيكي براي كسب معلومات از توقيف
 هاي مطابق اين طرز فكر، اجراي قانون جنگي است عليه جرم و حقوق بشر صرفاً موانعي است كه توسط وكال و سازمان. ايم ديده

  )2(.شود غير دولتي در راه پوليس نهاده مي
وقتي كه مجري قانون ناقض . سازد اما در حقيقت، نقض حقوق بشر توسط پوليس وظيفه دشوار اجراي قانون را دشوارتر مي

ي پوليس آثار تخلفات حقوق بشر. اش تجاوز به حيثيت انساني، به خود قانون و به تمام نهادهاي دولتي است گردد، نتيجه قانون مي
  :چند برابر است

 سازد، اعتماد عمومي را خدشه دار مي •

 گردد، مانع تعقيب موثر محكمه مي •

 كند، پوليس را از جامعه منزوي مي •

 شود كه مجرم آزاد و بي گناه مجازات گردد، باعث مي •

 ماند، رنج قرباني جرم بي پاسخ مي •

 شود، ميرويكرد پوليس به جرم به جاي اينكه پيشگيرانه باشد، واكنشي  •

 سازد، و عوامل و نهادهاي دولتي را بدنام مي •

 .كند هاي اجتماعي را تحريك مي آشوب •
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  افزايد رعايت حقوق بشر به موفقيت پوليس مي

هرگاه كه حقوق بشر به طور سيستماتيك رعايت . نمايد شان را تقويت مي رعايت حقوق بشر توسط نهادهاي مجري قانون كارآيي
به اين معنا، رعايت حقوق بشر . شوند تر مي ر رويكردشان به پيشگيري از جرم و حفظ نظم عمومي موفقشود، افسران پوليس د

  .كه يك دستور قانوني و اخالقي است، يك الزام عملي است براي اجراي قانون توسط پوليس عالوه بر اين
  :نمايد شود كه پوليس، حقوق بشر را رعايت، حمايت و دفاع مي هرگاه ديده

 نمايد، آيد و جامعه با پوليس همكاري مي د عمومي به وجود مياعتما •

 گردد، تعقيب قانوني در محكمه كامياب مي •

 گردد،  از جامعه محسوب ميبخشيپوليس با انجام يك وظيفه ارزشمند اجتماعي،  •

 گردد، يابد و اعتماد به سيستم تامين مي عدالت تحقق مي •

 شود، پوليس در جامعه الگوي ديگران مي •

 د،كن هاي پيشگيرانه از وقوع جرايم جلوگيري مي تواند توسط برنامه شود و در نتيجه مي تر مي يس به جامعه نزديكپول •

 نمايند، ها جامعه جهاني و مقامات عالي رتبه از پوليس حمايت مي رسانه •

 .شود به حل صلح آميز اختالفات و شكايات كمك مي •

افراد پوليس وظيفه خود را به . گيرد وق بشر در خط مقدم اين مبارزه قرار ميپوليس با فعاليت كارآمد خود در حمايت از حق
 .دهند جاي توسل به زور و ايجاد ترس، به اتكاي قانون، افتخار و تخصص به نحو احسن انجام مي

  نقش عمده آموزش در حمايت از حقوق بشر

. باشد تقا و حمايت از حقوق در هر كشور ميهاي جهاني جهت ار مد حقوق بشر به پوليس عنصر اساسي تالشآآموزش كار
به عالوه، افسران پوليس بايد با رهنمودها و . پوليس به منظور حمايت از حقوق بشر، ابتدا بايد آنها را به خوبي درك كند و بفهمد

 از زور و سالح مقرره طرز سلوك مقامات مجري قانون و اصول اساسي در زمينه استفاده«المللي مثل  مجموعه اصول مختلف بين
المللي  آنها بايد بدانند كه معيارهاي بين. آشنا شوند و بتوانند آنها را به حيث ابزاري در كارهاي روزمره خود استفاده نمايند» گرم

  )3(.شان در يك جامعه آزاديخواه حقوق بشر رهنمود ارزشمندي است براي اجراي وظايف حياتي
توانند وظيفه  عالوه بر اين كه بايد بدانند كه مقررات چيست، بايد بدانند كه چگونه مياما افسران پوليس در زمره وظيفه خود 

ه  هاي آموزشي كه نتواند اين نگراني تالش. هاي آن مقررات به نحو كارآمد انجام دهد خود را در ميان محدوديت ها را رفع نمايد، ن
  .مفيد خواهد بود و نه موثر

اي الزم براي تمام كارمنداني است كه در   مهم است كه دانش حقوق بشر يك ضرورت حرفهدر جريان جلسات آموزشي اين نكته
همرفته، هدف محوري پوليس اجراي قانون است و هيچ قانوني صالحيت باالتر  روي. نمايند نهادهاي مدرن اجراي قانون خدمت مي

  .از قانون حقوق بشر نيست

  ط با اجراي قانونالمللي حقوق بشر مرتب اي از اسناد بين گزيده

 اعالميه جهاني حقوق بشر، .1

 المللي قوق مدني و سياسي، ميثاق بين .2

 مقامات مجري قانون،) Code of Conduct(طرز سلوك  .3

 اصول اساسي استفاده از زور و سالح گرم توسط مقامات مجري قانون، .4

 اي از اصول براي حمايت از تمام اشخاص تحت هرنوع توقيف يا زندان، مجموعه .5

 ميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سو استفاده از قدرت،اعال .6

 اعالميه حمايت از تمام افراد در برابر اختفاي اجباري، .7

 هاي فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه،  اصول تحقيق و جلوگيري موثر اعدام .8

 رهنمود نقض سارنواالن، .9

 يفي،حد اقل مقررات معياري ملل متحد براي تدابير غير توق .10

 اعالميه محو خشونت عليه زنان، .11

 حد اقل مقررات معياري ملل متحد براي تحقق عدالت براي نوجوانان، .12
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 .مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي .13

  شود انواع تخلفات حقوق بشري كه بيشتر به پوليس مربوط مي

دم دفاع از حقوق بشر نيز قرار دارد و وظيفه دارد كه از تمامي پوليس گذشته از اين كه ناظر جدي حقوق بشر است در خط مق
جامعه براي حمايت از . حقوق از جمله حقوق بشر محافظت نمايد و بايد نسبت به تمام انواع تخلفات حقوق بشري نگران باشد

رين تخلفات حقوق بشري برخي از شديدت. گستره وسيعي از حقوق به پوليس جهت اجراي موثر قوانين جزايي كشور وابسته است
  :باشد، عبارتند از المللي كه مستلزم هوشياري پوليس مي مذكور در اسناد بين

  نسل كشي - 1

  :نسل كشي آن است كه به قصد نابودسازي تمام يا بعضي از گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي، اعمال ذيل را مرتكب شود
 كشتن اعضاي يك گروه، •

 بر اعضاي يك گروه،ايراد صدمه شديد جسمي يا روحي  •

  تحميل آگاهانه شرايط ناگوار بر يك گروه كه به نابودي فيزيكي كامل يا نسبي آنها منجر شود، •
  تحميل اقداماتي به قصد جلوگيري از زاد و ولد در داخل گروه، •
 .انتقال جبري كودكان يك گروه به گروه ديگر •

  

  شكنجه - 2

  :يد روحي يا جسمي به منظور دستيابي به اهداف ذيل ارتكاب شودعبارت است از عملي كه به قصد تحميل درد يا رنج شد
 اخذ معلومات يا اقرار به چيزي، •

  .مجازات كردن، ترساندن يا مجبور نمودن وي •

  هاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون محاكمه اعدام - 3

ا رضايت دولت يا عوامل دولت عبارت است از سلب حيات بدون رسيدگي كامل قضايي و قانوني و با دخالت، همدستي، رواداري ي
  .گردد كه شامل اعدام از طريق استفاده مفرط از زور توسط پوليس يا نيروهاي امنيتي مي

  دستگيري و توقيف خودسرانه - 4

اقدامات خودسرانه و خالف قانون مثل دستگيري، توقيف، ربايش يا انواع ديگر سلب آزادي توسط دولت يا عوامل دولت يا با 
  . ي يا رضايت آنهاهمدستي، روادار

  چيست؟» اقدامات خودسرانه«
 مبتني بر داليل قانوني نيست، -

 شود، روند قانوني در آن رعايت نمي -

 باشد، معقول و با شرايط متناسب نمي -

متناسب نمي -  باشد، با اهداف قانوني 

 تبعيض آميز است، -

 بيني نيست، قابل پيش -

 غير منصفانه است، -

  .ق استناروا، زورگويانه و عليه ساير حقو -

  تبعيض نژادي - 5

تبعيض نژادي عبارت است از هرگونه تفكيك، محروميت، محدوديت، يا امتياز بر مبناي قوم، رنگ، نسب يا منشاي قومي، يا ملي 
  .هاي حيات اجتماعي گردد شان بر مبناي برابر با ديگران در تمام عرصه كه مانع افراد از اعمال حقوق انساني

  نتيجه گيري
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المللي تعريف گرديده و معيارهايي برايش ذكر شده و  اي برخوردار است و در اسناد خاصي بين خصوصيات ويژهحقوق بشر كه از
ها و اختيارات خاصي برخوردار است و  پوليس افغانستان حافظ نظم و قانون است و از صالحيت. است در آن اسناد تضمين شده
ه اوالً حقوق بشر را رعايت نمايد، ثانياً از نقض حقوق بشر در جامعه پوليس مكلف است ك. اي هم دارد وظايف و تكاليف ويژه

ر رعايت حقوق بشر توسط افراد و گروه هاي اساسي  پوليس بايد حقوق و آزادي. هاي اجتماعي نظارت نمايد جلوگيري نمايد و ثالثاً ب
باشد، مثل نسل كشي، اعدام  تباط با پوليس ميافراد را رعايت نمايد و مخصوصاً مواظب تخلفات حقوق بشري كه داراي بيشترين ار

كه بر كارايي خود  پوليس با رعايت حقوق بشر گذشته از اين. ربايي، شكنجه و تبعيض نژادي نيز باشد و دستگيري خودسرانه، آدم
. سازد د دولت فراهم ميهاي دولتي و خو افزايد، زمينه اعتماد و اطمينان مردم را به آن نهاد و نهادهاي عدلي و در مجموع ارگان مي

 وظيفه اجتماعي مقدس و ارزشمند خود عمل كرده، خود را به جامعه نزديك بهپوليس با پاسباني از حقوق بشري افراد جامعه، 
در نتيجه، تعقيب . گردد ها و جامعه جهاني از خود مي نموده، جزيي از اجتماع محسوب شده و باعث جلب پشتيباني مردم، رسانه

شود و نهايتاً به برقراري صلح، ثبات و  يابد، از وقوع جرايم پيشگيري مي گردد، عدالت تحقق مي ضان در محكمه موفق ميقانوني ناق
 .نمايد دار كمك مي امنيت پايدار و دامنه

  منابع
(1) Human Rights and Law Enforcement, PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 5/Add.2, A Trainer’s Guide on 
Human Rights for the Police, UNITED NATIONS New York and Geneva, 2002. 
(2) Human Rights and Law Enforcement, PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 5/Add.2, A Trainer’s Guide on 
Human Rights for the Police, UNITED NATIONS New York and Geneva, 2002, p. 16. 
(3) Human Rights and Law Enforcement, PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 5/Add.2, A Trainer’s Guide on 
Human Rights for the Police, UNITED NATIONS New York and Geneva, 2002, p. 17. 
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  تاثير ابرا به ماقبل و عدم رجعت آن به مابعد
  عثمان ژوبل محمد

  
  
  

 :گيرد  اين موضوع  در دو مبحث مورد بحث قرار مي

  ابرا اثرمرتب بر -1
ه ماقبل -2  تاثير ابرا ب

  مبحث  اول

 اثر مرتب  بر ابرا

 به صورت عام از جميع  ياابرا يا به صورت خاص، از يك حق يا دعوا «: قانون مدني تصريح شده است951طوري كه در ماده 
كه متضمن ابراي خاص يا ابراي عام باشد، قابل  دعوا در هر حقي «959رعايت حكم ماده  ، و با»آيد  وي به عمل ميحقوق و دعا
  ».سمع نيست

اي اثر ابرا زماني دار گيرد قابل تذكر است كه  با درنظرداشت احكام فوق و با رعايت احكام و شروطي كه به صحت ابرا تعلق مي
يا حقي را كه  مورد منازعه ) موضوع ابرا(و حكم آن، اين است كه مبرامنه . گردد كه با فراگيري شرايط آن صورت گيرد  مرتبه مي

مبرامنه كامالً سقوط مي گرداند و اثر آن با نوع ابرا فرق مي قرار داشت، ساقط مي كند و مطالبه  نمايد يعني اگر ابرا از نوع خاص بود 
ولي اگر ابرا از نوع عام باشد، در اين صورت تمام . شود  ن در محدوده ابرا جايز نيست و بلكه دعوا در اين مورد شنيده نميحق و دي

  .گيرد شود، دربر نمي گيرد كه در زمان ابرا موجود باشد و حقوقي را كه بعد از آن واقع مي حقوقي را دربر مي

  اثر مرتب بر ابراي خاص) الف

 خاص يكند، چنين ابراي را ابرا اگر كسي به ديگري از يك موضوع خاص ابرا مي«:  مجله االحكام1564 مطابق حكم ماده
مگر امور ديگر را  كه متعلق  به اين موضوع نباشد، . شود گويند و بعد از اين، دعواي او متعلق به همان موضوع شنيده نمي مي
  .تواند دعوا نمايد مي

ي حويلي به خصم خود ابرا بدهد، دعواي او در خصوص همين حويلي بعد از ابرا شنيده اگر شخصي از دعوا: به طور مثال
  )3(».شود مگر دعواي  وي در قسمت زمين، درخت و ساير امور قابل سمع است  نمي

ن توضيح در مـورد اول  اتاسي شارح مجله االحكام ضم. يكي  ابرا از دين و ديگر ابرا از عين: در ماده فوق دو موضوع مطرح است
كه بگويد من از دين خود به فالن شخص ابرا نمودم، اين  ابراي خاص اگر به دين باشد مثلي«: است چنين تحرير داشته1537ماده 

كه باالي فالن شخص داشتم ابرا نمودم، پس اين قسم ابرا را  باشد و اگر چنين ابرا نمود كه از همه ديوني ابرا مختص به دين مي
  )4(».توان كرد نامند و البته اين نوع ابرا را در عين تطبيق نمي ميابراي عام از دين 

هرگاه ابرا از دعواي عين صورت گرفته بود، در آن صورت «: است  چنين توضيح نموده1564و به ارتباط ابرا از دين  در شرح ماده 
ا را به خود نموده و بگويد از دعواي خود در كه اضافت ابر اگر به طريق خاص باشد مانند دعواي اين حويلي يا اين غالم، در حالي

. شود  ام، ابراي مذكور صحت دارد و دعواي او در آينده به طور مطلق باالي مخاطب و باالي ديگران شنيده نمي اين حويلي بري شده
راي او در حق مخاطب در اين صورت اب) از دعوا در خصوص اين حويلي به شما ابرا نمودم(و اگر اضافت آنرا به مخاطب كرد و گفت 

                                                 
3
  ).68(حكام، جلدچهارم، كتاب صلح و ابرا ص  مجموعه قواعد و مسايل فقهي مجله اال-  

4
رخت  دابراي خاص  عبارت از ابراي شخص به شخص ديگر است، از يك دعواي  خاص مانند دعواي مطالبه  حويلي  يا«:  مجله االحكام حاوي متن ذيل است1537  ماده -  

  ».يا ازجهت ديگر
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تواند با ديگران در خصوص موضوع مذكور دعوا نمايد و اگر ابرا به طور عموم صورت گيرد و مبري اظهار  صحيح بوده و مبري مي
  )5(».اين ابرا به طور مطلق صحت دارد) به شما از همه دعاوي ابرا نمودم(نمايد كه 

ه لفظ خاص صورت «: نين توضيح شده استدركتاب دررالحكام، شرح مجله االحكام، ابراي خاص چ ابراي خاص ابرايي است كه ب
  : گيرد و به دو قسم است مي

ابرا از دعواي مال مخصوص است و آن طوري است كه شخصي به ديگري از دعواي مدعابها مانند دعواي خانه، مزرعه : قسم اول
  . ابرا دهديا اسپ يا دعواي دين و از جهات ديگر مثل قرض ياغصب يا ثمن مبيع،

من از دعواي متعلق به فالن حويلي شما ابرا نمودم، اين ابراي خاص متعلق  به حويلي مذكور : شخصي به ديگري گفت: مثالً
مگر در مورد حويلي ديگر و يا مزرعه ديگر كه از محدوده ابرا . تواند در خصوص همين حويلي اقامه دعوا كند است و بعد از اين نمي

  ».خارج باشد
  : از مال خاص و به چند نوع استابرا: دومقسم 
ه . زيد را در خصوص اين قدر ديني كه باالي او داشتم، ابرا دادم: ابراي خاص از دين مانند اين قول مبري: اول اين ابرا مختص ب

  .ديني است كه از جهت مذكور به ذمه زيد قرار داشت
نچه باالي او داشتم بري گردانيدم، به اين لفظ زيد از تمام ديون مبري كه زيد را از آ:  عام از تمام دين مانند اين قوليابرا: دوم
  .يابد مگر اين ابرا در عين تاثير ندارد اش قرار داشت برائت مي برذمه
له بگويد از فالن عين به شما ابرا نمودم و معناي آن اثبات برائت  اين است كه مبري به مبري مانند. ابراي خاص از عين: سوم
بها به اثبات  له از عين مبري اين ابرا از حيث دعوا باطل بوده و ملكيت مبري. گيرد  به لفظ مذكور در مورد عين صورت مياست كه
د و ذمه مبري يعني اين ابرا حق دعوا را ساقط نمي. رسد  نمي تواند باالي  سازد، بلكه مبري مي له را به اين ابرا فارغ  نمي گرداـن

به طور مثال اگر شخصي عيني را غصب . عوا نمايد، اما اين ابرا براي نفي وصف ضمان قابل اعتبار استمخاطب و غير آن اقامه د
  .گردد، لذا ابرا از عين در اين مورد صحت ندارد نمود، برغاصب رد مال مغصوب الزم است و رد قيمت الزم نمي

از ثبوت شفع صورت گيرد و در اين حالت براي مبري بعد ابرا ازحق خاص مانند ابرا از حق شفع كه در عقار مدعابها بعد : چهارم
  )6(.مگر اين كه  مبري دعوا شفع را در عقار ديگر  اقامه كند و يا حق ديگري را ادعا نمايد. ماند   نمي از ابرا حق دعوا باقي

  اثر مرتب بر ابراي عام) ب

  ».ك شخص به شخص ديگر در مورد عموم دعواها استابراي عام عبارت از ابراي ي «: مجله االحكام1538به موجب حكم ماده 
مانند اين كه . شود گيرد كه از هر عين و دين ابرا مي ابراي عام به شكل اخبار صورت مي«: است طوري كه درشرح ماده فوق آمده

ق دعوا باالي او براي من حق دعوا و خصومت نسبت به فالن شخص وجود ندارد و يا اين كه او از حق من خالص شده، يا ح: بگويد
يا باالي او هيچ ثبوتي از اثبات ندارم، يا براي من همراي آن شخص . براي من نمانده يا باالي وي براي من تعلقي موجود نيست

  .يك كارشرعي نمانده و امثال آن
يا از حقي كه نزد شما كنم و  از حق خود به شما ابرا مي: كند چنان كه بگويد همچنان ابراي عام به شكل انشا نيز عرض وجود مي

له بعد از اين از عموم دعاوي مدعي مبرا دانسته  پس حكم هــر دو نوع ابرا اعم از اخبار و انشا همان است كه مبري. دارم ابرا كردم
  )7(».شود، خواه عين باشد يا دين مي

ج ماده فوق را به ارتباط اثر مرتب است موضوع مندر با درنظرداشت توضيحي كه در اين زمينه در كتاب دررالحكام صورت گرفته
  :توان تقسيم بندي كرد در ابراي عام قرارذيل مي

اين . نزد فالن شخص من هيچ حقي ندارم: گيرد مانند اين قول گيرد كه به تمام دعواها تعلق مي ابرايي را دربر مي: قسم اول
  .گردد كلمه موجب برائت از امانات و مضمونات مي

من از حق : يا اين قول. يد از حق من بري است و براي من از فالن مدرك دعوا و خصومت وجود نداردز: همچنان به اين قول
كه از الفاظ ابراي عام به  خود به تو ابرا نمودم، يا من از حق خود كه بر تو داشتم ابرا دادم و من بدان تعلقي ندارم، و امثال آن

  .آيد حساب مي

                                                 
5
، و متن دري اثر مذكور، ترجمه قاضي مطيع اهللا 1564، شرح ماده 580، ص 1537،  شرح ماده 535را، ص  شرح مجلة االحكام، جلدچهارم، كتاب صلح و اب– اتاسي -  

  .94 و7چمبيلي، صفحات 
6
  .1537، شرح ماده 17، و ص 1536، شرح ماده 17 دررالحكام، جلدچهارم، كتاب صلح و ابرا، ص -  

7
   .8، و متن دري اثر مذكور، ترجمه قاضي مطيع اهللا چمبيلي، صفحه 1538، شرح ماده 536ص شرح مجله االحكام، جلدچهارم، كتاب صلح و ابرا، – أتاسي -   
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  )8(. شخصي به ديگري از كافه خصومات و جميع دعواها ابرا دهد و ذمه او را بري گرداندبه اين ترتيب ابراي عام آن است كه
براي من حقي باالي فالن شخص نيست، اين ابرا از امانات به حساب : كه گفت و در صورتي. اين گونه ابرا را ابرا ازديون گويند

  .آيد مي
شود  عد از اين ادعاي مبري در مورد دين باالي او پذيرفته نميبراي فالن شخص از جميع ديون ابرا كردم ب: همچنان اگرگفت

  .شود مگر اين امر مانع دعواهاي اعيان مانند امانت و غصب نمي
براي من باالي فالن شخص حقي وجود ندارد، اين لفظ ابراي عام از امانات است در اين : به همين ترتيب اگر شخصي گفت
  )9(.اند مگر در دعاوي متعلق بر ديونم  صورت براي مبري حق دعوا باقي نمي

  مبحث  دوم

  تاثير ابرا به ماقبل

گردد كه بعداً  گيرد كه متعلق به زمان قبل از ابرا باشد و شامل حقوقي نمي ابرا مطابق احكام شريعت و قانون به حقوقي تعلق مي
  .حكام شريعت اسالم استدر اين زمينه احكام قانون مدني افغانستان متكي و موافق بر ا. عرض وجود نمايد

. در ابرا حالتي موجود است كه در مابعد خويش تاثير ندارد«:  مجله االحكام در اين خصوص حكم ذيل را دربر دارد1563ماده
گرداند و صرف در حقوقي  دهد، همان حقوقي را كه قبل از ابرا داشت ساقط مي يعني اگر كسي به شخصي ديگر از حق خود ابرا مي

  )10(».گردد، حق دعوا را دارد ابرا حادث ميكه بعد از 
  :است  چنين حكم نموده958قانون مدني افغانستان در ماده 

  )11(». گردد گيرد كه قبل از ابرا ثابت باشد و شامل ديني كه لزوم آن بعد از ابرا تحقق پذيرد، نمي ابرا از حقوقي صورت مي«
باشد و موافق ماده   آن ابراي زن مطلقه از نفقه ايام عدت بعد از تعيين ميدر ماده فوق ابرا از حقوق ثابت بيان گرديده و مثال

  . مجله االحكام است1563
معناي آن اين است كه ابرا سابقه در ديون آينده و الحقه تاثير « : دهد  فوق، چنين تذكر مي1563اتاسي در ضمن شرح ماده 

و » كند ذمه بعد از وجوب حق مصداق پيدا مي  است، معناي برائتتوضيح شده)  خانيه(كند زيرا طوري كه در كتاب  وارد نمي
اگر مالك به غاصب از عين مغصوبه ابرا نمود و بعداً غاصب آن را هالك كرد يا از رد آن به مالك ابا «: دهد سپس  چنين مثال مي

  )12(».باشد نه از ضمان قيمت آن د آن ميمال مغصوب ابرا از ضمان ر گردد، زيرا ابرا از ورزد، قيمت مال مغصوبه  به وي  الزم مي
هرگاه شخصي به ديگري از حق و يا دين ابرا دهد، حق و دين : است منيرالقاضي به ارتباط موضوع چنين توضيح را ارايه نموده

  .ماند  است باقي نمي گردد و براي مبري به ارتباط دين و يا حقي كه از آن ابرا شده له ساقط مي مذكور از ذمه مبري
كه  گردد، چنان كه ديني گردد، شامل نمي همچنان اگر مدعي از دعوا ابرا داد اين ابرا به حقوق و ديوني كه بعد از ابرا واقع مي

  .شود است، در ابرا شامل نمي لزوم آن بعد از ابرا متحقق شده
له از جميع دعاوي براي كفيل  پس اگر شخصي ضامن  درك شد، بعداً مكفول.   و مثال آن دعوا ضمان درك بعد از ابرا است

تواند به مقتضي ضمان درك باالي كفيل دعواي اقامه نمايد زيرا استحقاق در موقع ابرا  له مي ابراي دهد، در اين صورت مكفول
شود، اما الزام به سبب ضبط مبيع  به استحقاق است كه بعد از ابرا واقع  است و كفيل به چيزي ملزم نمي متقدم گرديده

  )13(.است شده
گردد يعني در حقوقي كه بعد از زمان ابرا حادث  ابرا به مابعد شامل نمي«: است  چنين ابراز داشته1563دررالحكام در شرح ماده 

پس اگر . يابد كه حق به اثبات نرسد، ابرا نيز صحت نمي زيرا ابرا فرعي از ثبوت حق است و زماني. كند گردد، تاثير وارد نمي مي
مبلغ يكهزار درهم از مدرك ثمن اسپي كه بعد از زمان ابرا بااليت به  عليه دعوا كرد و گفت من در ذمه تو مدعي باالي مدعي
گردد يعني وقتي شخصي به ديگري ابرا داد،  عليه به دعوا اقرار نمايد، دعوا صحيح مي كه مدعي در حالي. فروش رساندم، دارم

                                                 
ستناد رساله شر نباللي1538، شرح ماده 18جلد چهارم، ص .  دررالحكام، شرح مجله االحكام-  8   .، به ا
  .  همان منبع، همان صفحه-  9

10
  ». شمول لمابعده يعني اذاابرأ واحد آخر تسقط حقوقه التي قبل االبراء وله دعوي حقوقه الحادثه بعداالبراءليس لالبراء« :  مجله االحكام قرارذيل است1563 متن ماده -  

11
  .156، ص 1355 جدي 51، 353مطبعه دولتي، شماره فوق العاده : كابل. رسمي جريده. ، جلد دوم، كتاب اول، حق»قانون مدني« وزارت عدليه،-  

12
ثر غيرمطبوع، ترجمه)متن دري( االحكام، قسمت صلح و ابرا،  محمد خالد أتاسي، شرح مجله-      .11 – 9، صفحات »چمبيلي«قاضي مطيع اهللا : ،  ا

13
  .، مجلة االحكام1561، به استناد ماده 1370 منير القاضي، جلد سوم، ص -  
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 حقوق مذكور متعلق به زمان قبل از ابرا  باشد يا به زماني تعلق گيرد كه ابرا گردد خواه حقوقي كه ابرا در آن شامل است ساقط مي
  .است در آن صورت گرفته

گردد، باالي مدعي دعواي يكهزار درهم را اقامه كند و دعوا  را با اقامه شهود  هرگاه مدعي در مورد حقوقي بعد از ابرا حادث مي
اي و اين دفع  نيز توسط شهادت  ند و بگويد كه از دعواي يكهزار درهم به من ابرا دادهعليه  دعوا را دفع ك به اثبات برساند،  مدعي

  :در اين مورد حاالت ذيل قابل غور است. ثابت گرديد
  گردد؛ باشد، حكم به ابقاي ابرا ميكه تاريخ ابرا از تاريخ دين مؤخر  در صورتي -
 گردد؛  به تاديه دين مي باشد، حكمكه تاريخ دين نسبت به تاريخ ابرا موخر در حالي -

هرگاه تاريخ دين و ابرا باهم مساوي بودند و يا تاريخ آنها واضح نبود، يا تاريخ دين واضح بود ولي تاريخ ابرا معلوم نبود و  -
 .كند عليه اخذ نمي شود و مدعي چيزي از مدعي عكس آن در حاالت چهارگانه حكم به ابرا مي

گردد و مانند اين است كه احتماالً  حق مدعي قبل از ابرا موجود است و به ابرا ساقط ميلذا در صورت اربعه فوق احتمال ثبوت 
ــهادت طوري كه  حق مذكور به زمان بعد از ابرا متعلق بوده و ساقط نمي گردد و در صحت شهادت شك موجود است و حكم به ش

 مدعي به زمان بعد از ابراي دعوا و شهادت هر دو يواكه دع و در صورتي. است، جايز نيست  مجله االحكام توضـيح شده4در ماده 
شود لذا  موجب قبول است، مگر اين كه بين موجب و مسقط تعارض واقع گردد پس به مسقط كه بعداً واقع شده اعتبار داده مي

  ؟باشد ياخير دعوا و شهادت موجب قبول است زيرا سقوط بعد از وجوب واقع گرديده خواه حكم به موجب واقع شده
ه اثبات نرسيده است  پس اگر شخصي از حقوق گذشته به ديگري ابرا داد و نيز از حقوق فعلي ابرا نمود يعني از حقوقي كه هنوز ب

زيرا اسقاط فرعي از ثبوت است، و به اين ترتيب . گيرد بلكه بعداً به اثبات خواهد رسيد پس ابرا در حقوق بعدي مورد حكم قرار نمي
  .باشد از ابرا  قابل سمع ميدعواي ضمان درك بعد 

تواند باالي  مثالً شخصي به كفالت بالدرك كفيل گرديد و سپس مكفول از تمام دعواها بركفيل ابرا كرد، در اين صورت مكفول مي
متعلق به كفالت منعدم بوده، بلكه بعد از قبض مبيع استحقاق  حاصل مي لذا گردد  كفيل دعوا نمايد، زيرا در هنگام ابرا استحقاق 

  ) 14(.گردد ذمه كفيل شامل اين موضوع نمي برائت

  

  منابع و ماخذ 
 . ق1403كويته، ميزان ماركيت، مكتبه اسالميه، : ، انتشارات)متن عربي. (أتاسي، محمدخالد، شرح مجله االحكام، جلد چهارم، كتاب صلح و ابرا -1

  ).غيرمطبوع(، »چمبيلي«، ترجمه قاضي مطيع اهللا )متن دري (.»قسمت صلح و ابرا«أتاسي، محمد خالد، شرح مجله االحكام، جلدچهارم،  -2
 .مكتبه العربيه، كانسي رود، كويته، سال طبع ذكر نيست: ، جلد چهارم، كتاب صلح و ابرا انتشارات)شرح مجله االحكام. (افندي، علي حيدر، دررالحكام -3

 .1381انتشارات ستره محكمه، مطبعه بهير، : ، كابل)تدوين و تنظيم( جلد چهارم، ژوبل، محمد عثمان، مجموعه قواعد و مسايل فقهي مجله االحكام العدليه، -4

 . ش1346انتشارات ابن سينا، : ، ترمينولوژي حقوق، تهران»جعفري «لنگرودي، دوكتور محمدجعفر  -5

 .1355 جدي 15،  مورخ 353 مطبعه دولتي، شماره فوق العاده:  جريده، كابل  حق، رسمي- جلد دوم، كتاب اول» قانون مدني«وزارت عدليه  -6

برا، عراق -7 ـح و ا ـتاب صـل ـرح مجله االحكام، جزء ثالث، كـ ـقاضي، شـ   .م1948مطبعه العاني  : وزارت معارف عراق، منير الــ
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  احكام غصب در فقه اسالمي
   اسالمي، مقارن با قوانين موضوعه ه بين مذاهب پنجگاناي بحث مقايسه

  چهارمبخش 
  

  عبدالجبارحمد شراره: يفتال
  عزيز اهللا عليزاده مالستاني: ترجمه و تلخيص

  
  :تغيير مغصوب و احكام آن، در ضمن سه بحث: فصل دوم
  تغيير ذات مغصوب: بحث اول
  تغيير صفات مغصوب: بحث دوم
  غيير قيمت به سبب پايين آمدن نرخت: بحث سوم

  :استبحث اول، شامل دو فرع 

   با فعل غاصبتغيير مغصوب نه: فرع اول

كند، بلكه غاصب  بقاي مغصوب در دست غاصب، نه تنها در صورت عارض شدن فوات و استهالك، مسووليت ضمان را بر او بار مي
  . ضامن و مسوول است، در صورت هر گونه عروض تغيير در ذات يا صفات مغصوب

بحث و بررسي . گيرد اي غاصب قرار مي است كه به عهدهبحث ما فعالً در مورد تغيير ذات مغصوب، و نتايج آن و مقدار مسووليتي 
  :كنم فقهي اين موضوع را مطابق شيوه خود، كه نقل كلمات فقها باشد دنبال مي

  در فقه حنفي

. يا شيري تازه را غصب كند و در دست او دوغ شود. هرگاه آب انگوري را غصب كند و در دست او سركه شود: كاشاني گفته است
يا رطبي را غصب كند تمر شود، مالك مخسير است كه همان چيز را به عينه بگيرد بدون . غصب كند و كشمش شوديا انگوري را 

   )1(.تواند آن را به غاصب واگذارد، و مثل آن را از او بگيرد و مي. كه آنها از اموال ربوي است اخذ زياده؛ براي آن
صاحب . ه شود، يا انگور را كشمش شود، يا شيمه را پس دوغ شوداگر عصيري را غصب كند و سرك: سمرقندي بيان داشته است

خواهد آن را به غاصب واگذارد، و مثل آن را از  و مي. آن اختيار دارد كه عين آنها را بگيرد بدون چيز زياده براي آن كه ربوي است
   )2(.غاصب بگيرد

  در فقه مالكي

ير ايجاد شود، ماند آب انگور كه بعد از غصب، خمر شود، صاحب مال اگر در ذات مال غصبي تغي: سيدي احمد دردير گفته است
دست غاصب سركه شود، صاحب آن  و اگر آب انگور در. تواند مثل آن آب انگور را بگيرد؛ زيرا آن با خمر شدن فوت شده است مي

گيرد؛ زيرا  اال قيمت آن را مي و. ندكند، يا مثل آن انگور را در صورت كه مقدار آن را بدا مخسير است كه همان سركه را اخذ مي
   )3(.شود مثلي خالص اگر فوت شود، قيمت آن را ضامن مي

  در فقه شافعي

كه تخم را غصب كرد و در دست او چوچه شد، يا  دست تغيير يابد؛ مانند آن اگر عيني را غصب كند و در: شيرازي گفته است
تواند عين آن را بگيرد چون عين مالش استف   دست او دانه شد، مالك ميدانه را غصب كرد و زرع شد، يا زرع را غصب كرد و در

كه نقصان قيمت در دست او صورت  گيرد، براي آن پس اگر توسط تغيير قيمت او نقضان يابد، تاوان نقصان قيمت را از غاصب مي
 را غصب كند و در دست او خمر شود، و اگر آب انگور. و اگر آب انگور را غصب كند و در دست او صورت گرفته است. گرفته است

كه با خمر شدند آن قيمت آن ساقط شده است، مانند حيواني را كه غصب كرده باشد و  مثل آن آب انگور را ضامن است؛ براي آن
  . بعد بيمرد

  : ؟ دو وجه استكند؛ ليكن با رد كردن سركه آيا آب انگور را ضامن است اگر آن خمر دوباره سركه شود، آن را به صاحبش رد مي
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كه سركه غير از آب انگور است، و بار رد كردن سركه، ضمان   آن يك وجه اين است كه الزم است آب انگور را ضامن شود؛ براي
 و غزالي بيان داشته كه عدم الزام )4(.و جه دوم اين است كه الزم نيست آن انگور را ضامن شود. شود تلف شدن آب انگور ساقط نمي

  ) 5(.ان، اصح استاو را به ضم

  در فقه حنبلي

را غصب نمايد، و آن عصير خمر شود، بايد قيمت آن را بدهد، و اگر منقلب به خمر ) فشرده انگور(اگر عصير : المقنع آمده است
  )6(.شود، همان را به صاحبش رد كند، با نقصان قيمت عصير

 غصب كند و نهال شد، همان را به صاحبش رد كند و چيزي اگر تخم را غصب كند و آن چوچه شد، يا هسته را: و نيز گفته است
   )7(.بر غاصب نيست

  . كسي كه عصير را غصب كند و آن عصير خمر شود، و دوباره سركه شود، سركه مال مالك است: سبزواري گفته است
   )8(.اگر قيمت سركه كمتر از عصير باشد، تاوان آن بر غاصب است

   )9(.سركه عين مال او است: كه رده به آنو شيخ طوسي اين راي را تعليل ك
كه اين تغيير  شود؛ براي آن اگر عصيري را غصب كند و آن عصير خمر شود، مثل آن را ضامن مي: و شهيد ثاني بيان داشته است

  .) و خمر قايل ملك نيست() 10(به منزله تلف است، چون اهليت ملك بيرون شده است

  در فقه زيدي

 و خود به خودي و بدون تصرفات سركه ، راي امام يحيي و هادي اين است، كه اگر عصير را غصب كند:ابن مرتضي گفته است
  )11(.اما مويد اين نظر را نداده است. و تلف شده باشدكه در دست ا نزله تلف است مثل آن به م،شود

  :شود فته ميو از خالل نقل  كلمات فقها در موضوع تغيير ذات مغصوب به طعبيت خود، نتايج ذيل گر
و براين قول است . شود  ذات مغصوب اگر منقلب شود به چيزي كه ماليت ندارد، آن مال تلف شده است و موجب ضمان مي-1

  . اجماع فقها
 اگر ذات مغصضوب به چيزي كه ماليت ندارد منقلب شود، سپس تغيير يابد به چيزي كه ماليت دارد، مانند آب انگور كه خمر -2

  :سركه شود، اينجا دوگرايش وجود داردشود و دوباره 
مثال، عگرايش اول و اگر در آن نقصي يابيده . ين آب انگور است و آن را بايد به مالك آن رد نمايد اين است كه سركه در اين 

  . ها است ها بر قول اصح و قول جعفري اين راي حنابله و راي شافعي. پردازد شود، تاوان آن را مي
بگيرد وبر غاصب چيزي ) سركه( چنان كه است  مخسير است كه عين مغصوب را آن» منه مغصوب« كه گرايش دوم اين است

  . و اين راي مالكي و حفني است. شود كه مثل آن را ضامن مين  و بين آ. نيست
  : ول آن آمده است بند ا194و در ماده . ر داده استو قانون مدني عراقي نيز مطابق همين نظر دوم نظ

  .  مغصوب را با ارش ضرر آن مسترد نمايدنمخسير است كه عي» منه مغصوب«ب نزد غاصب تغيير كند، اگر مغصو
  )12(.تواند مغصوب را به غاصب واگذارد، و مثل آن را از او بگيرد وي مي

  :پذيريم، به داليل ذيل و ماراي اول را مي
  . لي براي ضمان وجود نداردو بنابراين دلي. است عينه موجود است و تلف نشدهه  ذات مغصوب ب-1
پس اگر در آن نقصي ظاهر شود، غاصب .  از خصوصيات او كه در عرف معتبر است، از بين رفته استي مغصوب، خصوصيت-2

و اين چيزي است كه قانون مدني عراقي .  پس دليلي براي استرداد مغصوب بدون ارش نقصان وجود ندارد. شود ملزم به ضمان مي
  .  ذكر شد متوجه آن شده استدر همين ماده كه

  . ست به رد كردن مغصوب، با عوض ضررهاي كه بر آن وارد شده استاين است،كه غاصب در اينجا ملزم احصل مطلب بنابراين ما

  حكم تغيير مغصوب ا ست به فعل غاصب: فرع دوم

 در اين است، كه اگر مغصوب به ينك سخنو هم ا. گرفت خود به خود صورت ميون سخن از حكم تغيير مغصوب بود، كه نتا ك
  اي او زايل شود، چه حكم دارد؟  كه نام آن بدل شود و منافع عمدهاي نهفعل غاصب تغيير يابد؛ به گو

  .نشينم  كنم، سپس به بررسي و ارزيابي مي  اول سخنان فقها را در مورد نقل ميقبل،مطابق شيوه 

   در مذهب حنفي

ايل شود، مكليت زاي آن   كه نام آن و منافع عمدهاي هنبه فعل غاصب تغيير نمايد، به گواگر عين مغصوب : مرغنياني گفته است
شود و تا بدل آن را پرداخت نكند، حالل  شود؛ و ضامن آن نيز مي شود؛ و غاصب آن را مالك مي از آن زايل مي» منه مغصوب«
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و يا گندم را غصب كرد بعد .  ذبح و كباب كرد يا پختمثل كسي كه گوسفندي را غصب كرد، بعد آن را. نيست كه از آن نفع ببرد
  . نظر ما همين است. ساخت) يا ابزار ديگر(يا آهن را غصب كرد و آن را شمشير . آن را نان پزيد

  )13(.شود و گفته شده كه حق مالك از آن قطع نمي: ولي از ابو يوسف نقل نشده كه
كه انگور و زردآلو  هاي ديگري را براي تطبيق آورده است؛ مثل آن ه، و مثال و ابن قاضي سماونه نيز همين مساله را متعرض شد

  . را غصب كرد و آن را فشرد، يا تخم او را غصب كرد و پرورش داد تا چوچه شد، يا پنبه را غصب كرد و آن را ريسيد و بافت
حكم . ، آرد را غصب كرد و آن را نان پزيديا پارچه را غصب كرد و بريد و لباس دوخت، يا نهال را غصب كرد و آن را غرس كرد

  )14(.مساله قبلي است آن در همه موارد فوق، مانند
شود  اگر طال را غصب كرد و آن را به درهم و دينار سكه زد، يا ظروف ساخت، غاصب مالك آن نمي: و عبداهللا موصلي گفته است

ي را پاره كند و معظم منفعت آن را باطل كند، ضامن آن ولي اگر لباس كس) بايد عين آن را با همان حالت به صاحبش داد(
  ) 15(.شود مي

  در مذهبي شافعي

و آن را آرد كند، يا جامه را غصب كند  و آن را رنگ نمايد و يا خياطت كند، و يا گل  اگر گندم را غصب كند: غزالي گفته است
اب كند، غاصب به هر صورت مالك چيزي از آنها را غصب كند و آن را خشت بريزد، يا گوسفندي را غصب كند و آن را كب

  ) 16(.دهد گرداند، و اگر ناقص شده باشد، تاوان آن را مي شود، بلكه با همان حال به مالك آن بر مي نمي
اگر گندم را غصب كند و آرد نمايد، براي مالك است كه آن را غاصب واگذار نمايد و مثل آن را از او : شيرازي بيان داشته است

يعني همان مال را با همان صورت به (ولي مذهب اول است؛ . تر است از آرد كه مثل به حق او نزديك البه نمايد؛ براي آنمط
ي است پس حق مطالبه بدل آن را قابكه عين مال او  براي آن) صاحبش برگرداند، اگر ناقص شده باشد، ارش نقصان را بدهد

  ) 17(.ندارد

  در مذهب حنبلي

كه دانه را آرد كند، و نقره را   كه نام آن را زايل كند، مثل آناي هرگاه مغصوب را تغيير دهد، به گونه: ن داشته استابو بركات بيا
ريزد و امثال آن اگر قيمت آن زياد شد، . همه مال مالك آن است و غاصب بايد ارش نقصان آن را بدهد. سكه زند و گل را اجر ب

و به راي ديگر او، مالك . و اين است كه زياده از غاصب است ولي عوض آن را براي مالك بدهدو نظر ديگر ا. زيادي از  غاصب نيست
 نظري كه موافق شافعي است، نظري كه موافق احناف :پس اينجا سه نظر است) 19(.گيرد يا عوض آن را مخسير است كه زياده را مي

  . يير مالكو نظري به تخ. كه مغصوب با همين صورت ملك غاصب است است در آن
هن را غصب كرد و آن غصب كرد و آن را بافت، نقره يا آاگر لباس را غصب كرد و آن را رنگ كرد، يا نخ را : و در اقناع آمده است

كند، اگر ناقص  اش به مالك آن رد مي ، همه آنها را با زياده...را ابزار يا ظرف ساخت، يا چوب را غصب كرد و آن را دروازه ساخت و
  )20(.كند، و براي غاصب چيزي نست د ارش آن را رد ميشده باش

اگر گل را غصب كند و آن را خشت يا اجر يا سفال بسازد، يا دانه را غصب كند  و آن را آرد كند، يا آرد را : بهوتي گفته است
 ؛ اگر اين تغييرات درشود، چون عين مال مالك است غصب كند و آن را خمير كند و زنان بپزد، با همان شكل به مالك آن رد مي

  )21(.شد، در ملك غير كه اين تغيرات صورت گرفته است، نيز چنين است گرفت، از ملكيت او زايل نمي ملك او صورت مي

  در مذهب مالكي

اگر گل غصبي را خشت بريزد و گندم را : گفته است. شود اگر ذات مغصوب تغيير يابد، فوت حساب مي: دير بيان داشته است در
تواند آن  هرگاه فوت شد اگر مثلي باشد، صاحب آن نمي. ند و خمير را نان بپزد و دانه را بذر نمايد، به حساب فوت آنها استآرد ك

و اگر مغصوب قيمي باشد، . كند كه غاصب راضي باشد كه خود آن را اخذ مي نمايد، مگر آن را اخذ نمايد، بلكه مثل آن را اخذ مي
  ) 22(. كند، يا قيمت آن را؛ قيمت روز غصبمالك مخسير است همان را اخذ

گفتم اگر كسي نقره كسي را غصب كند و آن را دراهم سكه زند، يا زيور آالت بسازد، نظر شما چيست؟ : و در مدونه آمده است
سي گل را گفم اگر از ك. مانند همان نقره را به مالك بدهد، و در حفظ ندارم كه از مالك چيزي در اين مورد شنيده باشم: گفت

مثل آن را بايد : غصب كند و آن در عمارت من به عنوان مالطه به كار گيرد، مالك آن از من حق مطالبه چه چيز را دارد؟ گفت
  ) 23(.بدهي

كه تغيير ذات مغصوب  آيد، كه مذهب مالكي موافق با راي احناف است، كه قايل هستند به آن از اين نصوص به دست مي
  . د و غاصب ضامن استشو استهالك شمرده مي
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  در مذهب جعفري

كه نقره  مثل آن. شود اگر چيزي را غصب كند، چه آن را تغيير بدهد يا ندهد، غير مالك آن را مالك نمي: شيخ طوسي گفته است
غيير د خمر شد و دوباره تورا غصب كرد و آن را سكه زد، گندم را غصب كرد و آن را آرد كرد، يا عصير را غصب كرد و خود به خ

  )24(.كرد و سركه شد، غاصب بايد آن را به صاحبش رد نمايد؛ چون عين مال او است
عين مغصوبه را اگر تغيير دهد، به گونه كه نام آن عوض شود و منفعت آن باطل شود، از ملك مالك : محقق حلي گفته است

  ) 25(.افندبكه آرد نمايد و كتان را غزل كرده بمانند گندم را . شود، تغيير چه به فعل غاصب باشد يا غير او خود بيرون نمي
شناسم، از اين نصوص ظاهر  در اين مورد خالل را بين اصحاب نمي: و به دنبال آن گفته است: سبزواري همين را بيان داشته

شود و  يكه اگر غاصب ذات مغصوب را تغيير دهد، فوت آن حساب نم شود كه فقه جعفري، موافق با نظر شافعي است، در آن مي
ر غاصب است   )26(.غاصب حق ملكيت آن را ندارد، بلي ارش نقصان آن ب

  در مذهب زيدي

 هادي و قاسم از فقهاي اين مذهب است، آن  و آن راي. گرايشي كه موافق با ابوحنيفه است: در فقه زيدي دو گرايش وجود دارد
  )27(.كه ابن مرتضي به آن اشاره كرده است  نچنا

ير يابد، واجب است آن را غيتا زماني كه عين يا بعضي كه باقي باشد هر چند ت: اند باهللا و امام يحيي نظر دادهاما ناصر و مويد 
دهد كه صاحب مال اولي به مالك خود است، آن طوري كه صاحب  دليل آن اين است كه اصول شهادت مي. صاحبش رد كند

  )28(.روض بيان داشته است
و بين اخذ كردن قيمت آن را؛ قيمت پيش   تخيير مالك بين آنيك قول به: و در تاج آمده است كه عين را اخذ كند بدون ارش، 

  )29(.از روز غصب

  در مذهب ظاهري

و آن اين بود كه اگر . ابن خرم، راي شافعي و جعفري و آنچه در نزد حنابله و اكثر فقها زيديه مورد قبول بود، پذيرفته است
  )30(.ماند، غاصب بايد آن را با ارش نقصان آن رد كند لك مالك آن باقي ميغاصب مغصوب را تغيير دهد، بر م

 كه نام آن بدل شود، بنابر راي جمهور فقها و راي اي كه غاصب، ذات مغصوب را تغيير دهد به گونه خالصه گفتار در مورد آن
كه در ميان فقها كساني  عالوه بر آن. يدابوحنيفه و بعض فقها اين مذهب  فقهاي مالكي، بر غاصب جايز نيست آن را تملك نما

 و )32(كه بعض حنابله در حالي) 31(ت آن را مكند و يا قي كه مالك، ذات مغصوب را اخذ مي يير بودند بين آنخبودند كه قايل به ت
  )33(.ها با آنها موافقت داشتند زيدي

تواند او را به رد  شود و مالك نمي دهد، آن را مالك ميگفتند غاصب اگر مال مغصوب را تغيير  دليل نظريه دسته دوم فقها كه مي
  :آن مجبور نمايد، اين است

 اگر جامه را غصب كرد و آن را بريد و ندوخت، يا آن را رنگ كرد، استهالك ،فعل غاصب: كاشاني فقهاي حنفي گفته است
شود و واليت او بر  لك مالك از آن زايل ميپس م. مغصوب است؛ يا از نظر صورت و معنا، يا از نظر معنا فقط نه از نظر صورت

  . شود، چنانچه اگر حقيقتاً آن را استهالك نمايد استرداد آن باطل مي
ه  و دليل تحقق استهالك اين است، كه مغصوب تبدل پيدا كرده و با تخليق خداوند چيزي ديگري شده است، براي آن كه ن

و قيام اعيان با قيام صور و معناي . له آن باقي مانده است، و نه نام آن ضوع موارد معناي مويصورت آن باقي مانده و نه در بعض
پس فعل . له كه عادتاً مطلوب است، فوت شده است وعضو در بعضي موارد اگر صورت باقي است، ولي معناي مو. مطلوبه آن است

ور به بود، زيرا مالك مجش داد مالك باطل ميپس حق استر. ناغاصب، استهالك مغصوب است از نظر صورت و معنا يا تنها از نظر مع
ود، چون در مالي كه تلف شده، ش ك صورت گرفت، ملك مالك زايل ميكه اگر استهال و به دليل آن. شود شده نمي رد عين تلف
  . شود ماند پس بالضروره ولديت استرداد منقطع مي ملك باقي نمي
 اضرار به مالك كه استهالك از باب تعديي و اي آنشود، بر براي مالك ميكه استهالك، موجب ضمان مثل يا قيمت را  و براي آن
و هرگاه ملك مالك توسط ضمان غاصب از شي مغصوب . شود و اين موجب زوال ملك مالك از مغصوب مي. ه استتصورت گرف

را دارد؛ و آن اثبات ملك ود، خاطر وجود سبب ثبوت ملك در محلي كه قابليت آن ش صب در همان مال اثبات ميزايل شد، ملك غا
برشي مغصوب (شود كه فعل غاصب كه سبب ثبوت ملك است،  و با اين بيان اشكار مي. است در مالي كه مملوك هيچ كسي نيست

   )34(.مباح است و ممانعت وجود ندارد و جايز است ملك آن اثبات شود) كه تغيير كرده است
 كه نام او را تغيير دهد، فوت اي هن عمل در مغصوب به گو-و جه دوم:  كهو گفته است. و ابن رشد نيز قايل همين راي است

ر غاصب الزم است قيمت روز غصب را بدهد، اگر مثلي باشد مثل آن را بدهد و اين تصلي مذهب ابن قاسم است و . مغصوب است، ب
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ايت شده كه رنگ كردن لباس مغصوب، اش كه از ابن عباس رو آنگاه ابن رشد احتجاج كرده است به گفته. اشهب برخالف آن است
  )35(.بدهد را تفويت آن است و الزم است قيمت آن
 نقل كرده است؛ و ياند كه از آن جمله است، آنچه كه ابن مرتضي در بحر زخار از امام يحي و اين دسته به احاديثي احتجاج كرده

شود؛  اي آن زايل شود، آن را مالك مي آن و منافع عمدهآن اين است كه غاصب اگر دراهم را دست بند بسازد، در صورتي كه اسم 
 گوسفند غصبي را )ص(دليل اين است كه پيامبر اسالم.  حريق كرده باشد رازيرا اين به منزله استهالك است مثل اين است كه آن

  .كند و اين اقتضاي زوال ملك مالك را مي) 36(دستور داد كه براي اسيران صرف شود،
نظر آنها اين بود كه تغيير ذات مغصوب، به قسمي كه اسم آن تبديل . اند د از آنچه گروه دوم بدان اعتماد كرده بواي اين خالصه

ابن خرم ظاهري از اصحاب گرايش . شود، اما ضامن قيمت يا مثل آن است  رود، غاصب آن را مالك مي شود، به حساب استهالك مي
رود، و  ويت و استهالك نميفعضو شود، به حساب ترا كه اسالم آن  ب، آن چنانكه تغيير ذات مغصو اول، كه قايل بودند به آن

  . غاصب حق تملك مغصوب را ندارد، با راي گروه اول مناقشه كرده است
 يتيمي را غصب كند، و آن را آرد مشود، كه گند ين راي را بپذيريم، براي فاسق و بدكار جايز مي ااگر ما: ابن خرم گفته است

بايد همه اين . امه كسي را غصب كند و آن رنگ نمايد، يا گوسفندي را غصب كند و آن را ذبح نمايد و كباب نمايدكند، يا ج
ا پذيرفتن اين راي، در غصب و تجاوز به روي ب ()37(.حالل باشد و فقط قيمت آنچه را غصب كرده بدهدو و روا اتصرفات براي 

  .)شود اي باز مي عده
ان د مائكم و اموالكم عليكم «:  است كه فرمود)ص( و خالف فرموده پيامبر)38(»كل مال باطل«ست از اي و اين برخالف قرآن و نه

 شخصي باشد، از صاحب گندم متواند شك كند كه هر آرد و ناني كه به عمل آمده از گند گذشته از اين هيچ كسي نمي» .حرام
  . است

  ) ص(اما احتجاج به امر كردن نبي: سپس ابن خرم گفته است
خواستم گوسفندي خريداري نمايم اما نيابيدم، به همسايه  مي:  را به طعامي دعوت كرد، بعد گفت)ص( خبر زني كه رسول اهللاو اما

ه نفع آنان؛ زيرا در اين ... خود گفتم گوسفندي را كه از شوهرت است برايم بفرست تا آخر خبر، اين دليل بر عليه آنها است نه ب
كه  در حالي. گوشت آن گوسفند را در ملك كسي كه آن را بدون اذن صاحبش اخذ كرده بود، گذاشت) ص(بين: خبر آمده است كه

 دستور داد، آن گوسفند براي )ص(و نيز در اين خبر است كه وقتي پيامبر. گويد مال مغصوب اگر تغيير كند از غاصب است ن مياآن
  . د، پس در اين هنگام صحيح است كه گوسفند مال آن زن نبوده استاسيران اطعام شود، آن زن در راي خود سرسختي نشان ندا

 مجله االحكام گفته 899اند، تعليق زده و در شرح ماده  و اما شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا، به اين راي كه گروه دوم داده
  :است

كند، و آن را آرد  د را غصب ميپس كسي كه گن.  ذات يا تيدل صفات استبتيدل اسم مغصوب، اثري ندارد، مدار بر انقال
. كه حقيقت، هر دو يكي است و اكثر خواص در هر دو مساوي  است كند؛ هر چند آرد با گندم در نام خود اختالف دارد، مگر آن مي

رفت و اگر قيمت باال  كند،  با ارش آن رد ميهاگر قيمت ناقص شد، عين را همرا. و مرجع در امثال آن به زياده و نقصان قيمت است
كه عين مال موجود است و  كند بدون چيز ديگري؛ به جهت آن يا با حال پيش از تغيير و يا مساوي بود، همان عين اخذ مي

   )39(.شود اما تغيير اسم، موجب تغيير حقيقت نمي. تغييرات در عوارض و صفات پيش آمده است
اينها . اند شود، مناقشه كرده وب به سبب تغييرش، ملك غاصب مي هب زيدي، با اين قول كه مغص وحيييناصر و مويد باهللا و امام 

و وجه آن اين است كه اصول شهادت . ين يا بعض آن باقي باشد، هرچند تغيير يافته باشد، رد آن واجب استهرگاه ع: اند كه گفته
  )40(.كند صاحب ملك اولي به آن است و ظواهر نيز به آن نطق مي: دهد كه مي

فظ آن چنين از جمله آنچه مويد باهللا در شرح تجريد نقل كرده است و ل:  به چند وجه جواب داده شده استچنانچه از حديث
 آنها را )ص( رود كه نبي كه احتمال مي در حالي. ن قوي نيست؛ زيرا براي اين مساله اصلي نيست جز اين خبراين مساله نزد م: است

اشته، امر كرده كه گوسفند به اسيران اطعام شود؛ زيرا در خبر قرينه است كه بر كه صاحب آن غيب د ضامن كرده باشد، يا براي آن
رود، در صورت غيب  تواندچيزي را كه خوف فساد آن مي و حاكم مي. آن داللت كند، پس ترسيده كه گوسفند بيهوده فاسد نشود

  . فروش برساند، چنانچه در تجريد آمده استه صاحب آن ب
آيد؛ زيرا اين  شود، تالي فاسد الزم مي كه مغصوب با تغيير، ملك غاصب مي ست كه اگر ما قايل شويم به آنها اين ا از جمله جواب

ود براي اهل ظلم و فساد كه در مورد ش و اين راي وسيله مي. شود نجر مينظر به امكان دسترسي به اكل اموال الناس به باطل م
پيدا كردن غاصب به عين تغيير و استهالك آن، اگر موجب ملكيت او شود، . ايندگرفتن مال مردم به هر كاري كه نخواهند اقدام نم



٢٥ 

 

ان مائكم و اموالكم عليكم « و حديث نبوي )41(»التاكلوا اموالكم بينكم بالباطل«آنگاه به آيه . اين خالف ادله كتاب و سنت است
  . احتجاج كرده است» حرام

  . كند افق با اصول است و ادله معتبره به آن داللت ميكه مو ه راي دومي موافق هستيم، براي آنو ما ب

  بحث دوم تغيير صفات مغصوب

دهد، اينجا نيز فقه سخن خود را گفته و فقها احتماالت را كه در اين مقام مطرح  گاهي غاصب، صفات مغصوب را تغيير مي
  . قهي را انجام داده است بحث ف،د، در موردوشود بيان داشته، و سپس هر يكي بر اساس قواعد و اصول خ مي

راين، روي همين دو نقطه دور بو علي الظاهر صور تغيير مغصوب از ناحيه غاصب، يا زياده چيزي است برآن و يا با نقصان، و بنا
  :شود زند و در دو فرع بيان مي مي

  زياده مغصوب: فرع اول

ويا در وصف، و ما كلمات فقها را در اين مقام و زياد شدن مغصوب كه از ناحيه غاصب صورت گرفته است، يا در عين است 
  .اند شويم كه روشن شود چگونه اين مسايل را حل كرده متعرض مي

  در مذهب حنفي

را ) ، خرما و شكرمنوعي حليم از جو، گند(كسي كه لباسي را غصب كند و آن را رنگ نمايد، يا سويقي : مرغيناني گفته است
صاحب آن مخسير است كه قيمت جامه قبل از رنگ كردن را و مثل سويق را از او . ايدغصب كند و آن را با روغن مخلوط نم

كند و قيمت رنگ و روغن  و اگر بخواهد جامه وسويق را با همان حالت تغيير اخذ مي. بگيرد، و خود آن عين را تسليم غاصب نمايد
   )42(.دهد را به غاصب مي

صب نمايد و آن را به رنگ سرخ رنگ كند، و سويقي را غصب كند و آن را با ه را غكسي كه جام: وصلي بيان داشته است و م
خواهد جامعه وسويق را اخذ نمايد، و زيادي قيمت كه توسط رنگ و روغن حاصل شده  روغن قاطي نمايد، مالك مخسير است؛ مي

  )43(.رنگ است بگيرد كه بي به غاصب بدهد، و اگر خواسته باشد قيمت جامه را در حالي
و گاهي به مثابه نقص . ظاهر عبارات فقها احناف اين است كه رنگ كردن جامه، گاهي به مثابه زياد شدن قيمت غصوب استو 
و در صورتي كه رنگ، زياده در . اگر عرف نقص اعتبار كرد، نقص است ورنه زياده است. همه به حسب اعتبار عرفي است. آن

كه قيمت  و بين آن. ذ كند، و آنچه توسط رنگ زياد شده است، به غاصب بدهد مالك مخسير است آن را اخ،مغصوب اعتبار شود
  .  اين راي فقهاي احناف بود)44(.ه بگيردز عروض زيادمغصوب را قبل ا

  در مذهب شافعي

دار اگر جامه را كه غصب كرده به رنگي رنگ نمايد، اگر جدا كردن، آن امكان دارد، غاصب را وا: كرياي انصاري گفته است ذابو
   )45(.اند ورنه اگر قيمت جامه ناقص شد، غاصب بايد تاوان آن را بدهد و اگر قيمت آن زياد شد هر دو شريك. كند كه آن را نمايد مي

يعني قيمت جامه ده درهم باشد و قيمت رنگ نيز ده درهم باشد، پس قيمت جامه در حال رنگ : و شيرازي بيان داشته است
بناء اگر .  صاحب جامه را در رنگ آن شريك است؛ زيرا رنگ عين مال او و داراي قيمت است وداشته بيست درهم است، غاصب

  )46(.شود  دونصف مي،جامه را بفروشد قيمت آن بين هر دو
ه رنگي آن را رنگ كند كه قيمت آن نيز ده درهم : و غزالي گفته است اگر جامه را كه قيمت آن ده درهم است غصب كند، و ب

   )47(.اند  در قيمت آن با سويه شريك-و هردو، غاصب و مالك. ت جامه بيست درهم شده استاست، پس قيم
شود به جدا كردن آن،  اگر جامه مغصوب را رنگ كند، پس اگر جدا كردن آن ممكن است، غاصب مجبور مي: اردبيلي گفته است

 كردن رنگ ممكن نباشد، اگر قيمت جامه پايين آيد، تاوان ااما اگر جد. اگر توسط آن قيمت جامه پايين آيد، بايد تاوان آن را بدهد
  )48(.را بايد غرامت دهد، و اگر قيمت جامه زياد شد، غاصب به سبب رنگ كردن در آن شريك است

د، و ازاله و فصل  كه اگر غاصب بر مغصوب چيزي را از مال خود زياد كنمذهب شافعي در اين هنگام اين استپس راي فقهاي 
و فقهاي اين مذهب مثالي را براي تطبيق اين قاعده آورده و آن را .  باشد، به اندازه مال خود با غاصب شريك استنداشهآن امكان 

  .اند اقاضه بيشتر كرده) 50(و رملي) 49(توضيح داده و در شرح و بيان آن شيرازي
كه اين راي را داده  ين مذهب، بعد از آن فقهاي اقام توضيح دهم، كه آن راعالوه بر آن بر ما الزم است، مساله مهمي را در اين م

كه مالك در بيع آن اوليت دارد؛ هيچ يك   مگر آنبا مالك شريك استو آن اين است كه غاصب هر چند در مغصوب، . اند گفته
لي اگر غاصب اراده كند، و تواند حق خود را بفروشد، پس اگر مالك اراده بيع را نمايد، غاصب را مجبور بر موافقت مي منفرداً نمي

  )51(.تواند مالك را به موافقت مجبور نمايد بيع آن را نمايد، نمي



٢٦ 

 

   در مذهب حنبلي

اگر ثوبي را غصب كند و آن را رنگ نمايد، هر يك از مالك و غاصب به تعداد قيمت جامه و رنگ در قيمت : البركات گفته استابو
  )52(.و اگر قيمت ناقض شد، نقصان بر غاصب است.  از مالك آن استهر كدام قيمتش زياد بود، زيادي. باشند آن شريك مي

اگر غاصب جامه را كه غصب كرده، با رنگي آن را رنگ نمايد، يا سويقي را غصب نموده و با روغن خود آن را : بهوتي گفته است
را نقص با تعدي او حاصل شده شود؛ زي مخلوط نمايد، و قيمت هر دو يا قيمت يكي از آنها ناقص شود، غاصب نقص را ضامن مي

  )53(.و اگر قيمت زياد شد، صاحب جامه و رنگ يا صاحب سويق و روغن در آن شريك هستند. است پس ضامن آن است
اگر يكي آنها كندن رنگ را بخواهد، : و بعد از آن گفته است:  بهوتي گفته، گفته است-صاحب مقنع نيز آنچه را صاحب كشاف

  )54(.رود ديگري را بركندن رنگ اجبار نمايد، اگر غاصب نقص قيمت را ضامن شود تواند، و احتمال مي نميديگري را بر آن اجبار 
كه غاصب با مالك در مساله رنگ كردن جامه شريك  شود، در آن  بيان موافقت فقها مذهب حنبلي، با راي شافعي ظاهر ميناز اي
تواند و اگر  اگر مالك بيع جامه را اراده كند، مي: نچه در زوايد كافي آمده استاند؛ چنا و نيز براي مالك اولويت را قايل شده.. است

  )55(.رود او را مجبور نمايد تواند او را مجبور نمايد و احتمال مي غاصب آن را بخواهد و مالك امتناع ورزد، نمي

  در مذهب مالكي

منه، مالك، مخسير است  ميل خود رنگ كند، مغصوباصب جامه را كه غصب كرده است، مطابق اگر غ: اند قهاي مالكي گفتهف
كه جامه را به غاصب واگذارد، و قيمت روز غصب  و بين آن. كه جامه را اخذ كند و قيمت رنگ را براي غاصب پرداخت نمايد بين آن

  )56(.را از او بگيرد
كه هر  و حنبلي است، كه قايل بودند به آن، موافق با راي احناف و مخالف باراي شافعي دشو كه ديده مي ها آن چنان نظر مالكي
كه شريك بودن مالك و  و در مدونه تصريح كرده است كه به آن.  هستندو غاصب، به مقدار ماليت جامه و رنگ شريكيك از مالك 

 رنگ نمايد، ،خگفتم عقيده شما در مورد كسي كه جامه را غصب كند و آن را به رنگ سر: ... زيرا گفته است) 57(غاصب اعتبار ندارد؛
 را بگيرد و قيمت رنگ را بده، يا قيمت ، آنشود كه جامه است به او پيشنهاد مي: بعد صاحب جامه آيا مستحق آن است؟ گفت

اين :  گفت كهاين قول مالك است: گفتم. اش تغيير داده است جامه را بگيرد و آن را به غاصب واگذارد؛ زيرا او آن را از حالت اصلي
اگر غاصب از گرفتن ثوب و دفع كردن قيمت رنگ امتناع ورزد، يا مالك از گرفتن جامه امتناع ورزد، آيا : گفتم. نظر من است
  . نه، بايد يكي از اين دو كار را بكند، يا بستاند يا بدهد: شود؟ گفت شريك نمي

اما اگر رنگ . شوند ه شريك نميمالك و غاصب بر وجه شبه: كه مالك گفته است اال آن: و صاحب مدونته بعد از آن گفته است
  )58(.طاب صحيح است كه گفته غاصب بايد ارش نقصان را بدهدخكردن جامه قيمت آن را پايين آورد، ظاهراً قول ابن 

  در مذهب جعفري

ز اگر جامه را غصب كند و آن را رنگ نمايد، از سه حال بيرون نيست، يا ا: شيخ طوسي در اين مساله تفصيل داده و گفته است
اصب باشد نيز از سه حال بيرون نيست؛ يا به واسطه رنگ نه قيمت زياد غاصب است، يا از صاحب جامه است يا از غير آنها، اگر از غ

  .شود و نه كم، و يا زياد يا كم مي
ه زياد شود و نه كم، مثل آن كه قيمت آنبنابر ز رنگ قيمت كه قيمت جامه ده درهم بود و قيمت رنگ نيز ده درهم، بعد ا جامه ن

اند؛ زيرا هر دو عيني دارند كه قايم در جامه است، و چنانچه اگر طعامي را  آن مساوي با بيست درهم شود، و هر دو در آن شريك
  . باشند غصب كند و آن را به طعامي كه نزدش بوده مخلوط نمايد، هر دو در آن شريك مي

  )59(.د از رنگ كردن زياد شودو همچنين هر دو شريك هستند در صورتي كه قيمت جامه بع
شود، كه غاصب اگر كندن و زايل كردن جامه را اختيار كرد، بايد ارش نقصان قيمت جامه را  از عبارت شيخ در اين مقام ظاهر مي

تواند   ميو آيا مالك. تواند او را اجبار نمايد اما اگر صاحب رنگ جامه از ارايه آن امتناع نمايد، اقوي اين است كه مالك مي. بدهد
  قيمت رنگ را به غاصب بدهد، تا جامه با رنگ آن از او باشد؟

 رنگ اكه حق مطالبه قيمت را از غاصب ندارد، بلكه هر دو در جامه شريك هستند، زيري صحيح در نزد شيخ طوسي اين است را
ه مالك ب  خود نيست، پس مجبور نميربه حال خود ثابت است و تابع غي كه اگر طعامي را با  دهد، مثل آنشود كه قيمت آن را ب

  )60(.طعام خود مخلوط نمايد
تواند رنگ را زايل كند، ولي اگر قيمت جامه پايين آمد بايد  اگر جامه را كه غصب كرده رنگ نمايد، مي: و محقق حلي گفته است

اگر مالك بخواهد قيمت رنگ . حقتواند رنگ را زايل كند؛ زيرا در ملك او است بدون  و صاحب جامه هم مي. ارش نقصان را بدهد
را بپردازد، تا هر دو             باشند برغاصب اجابت آن واجب نيست، و نيز اگر غاصب بخواهد و قيمت جامه را بدهد، تا هر دو 

. تايد، حاصل كه از هر دو اسيپس اگر قيمت جامه و رنگ از آنچه كه هست پايين ن. شريك باشند، براي مالك اجابت واجب نيست
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اما اگر قيمت جامه توسط رنگ ناقص شود،  غاصب . اما اگر قيمت باال رود نيز از هر دو است. و اگر قيمت باال رود نيز از هر دو است
  )61(.ايد ارش آن را بدهدب

گ اگر مالي را كه غصب كرده رن: بعد گفته است كه. و شهيد ثاني در مسالك خود اوالً آنچه را شيخ طوسي گفته، گفته است
كه رنگ  ود؛ براي آنش منه، در آن مال شريك مي ا مغصوبدر صورت عدم امكان، ب. كرد، جدا كردن آن ممكن است يا ممكن نيست

گر قيمت زايل كند و ااما اگر جدا كردن رنگ امكان دارد، غاصب بايد آن را . عين مال او است كه با ملك مالك ضميمه شده است
ر :  و ابن جنيد گفته است.جامه ناقص شد، ارش آن را بدهد اگر مالك به قلع رنگ راضي نشود و قيمت آن را به غاصب بدهد، ب

  . واظهر به راي شهيد ثاني عدم قبول است.  گفته ابن جنيد را عالمه در مختلف ترجيح داده است)62(.غاصب قبول واجب است
ها   كه در اين خصوص، با راي حنابله و شافعيشود از همه نصوصي كه از فقها مذهب جعفري نقل كردم، براي ما واضح مي

  . اند موافق

  در مذهب زيدي

  .تواند رنگ را از جامه زايل كند كسي كه لباسي را غصب كرد و آن را رنگ كرد، نمي: ابن مرتضي گفته است
شد، اگر ضرر اندك با كندن رنگ متضرر » منه مغصوب«اگر رنگ قابليت جدا شدن را دارد، آن را جدا كند، اگر : و گفته است

  )63(.گيرد و اگر ضرر زياد است، مخسير است است، مالك تاوان آن را مي
  . تواند مطالبه نمايد اگر جدا كردن رنگ امكان ندارد، قيمت رنك را نمي

 را اگر قيمت جامه توسط رنگ نهاد شود، مالك مخسير است كه جامه خود: كه  بعد قول ابوحنيفه را نقل كرده و آن اين است،
  : و در آخر گفته است. گذارد گيرد و آن را به غاصب وا مي پردازد، يا قيمت جامه را مي كند و قيمت رنگ را مي اخذ مي

  . ضمان رنگ وجه ندارد
ه : و آن اين است كه. حيي را نيز نقل كرده استيآنگاه راي امام  كسي كه خانه را غصب كرده و آن را نقاشي نمايد، اگر مالك خان

ه ازاله  نقاشي را از او بخواهد، بايد آن را ازاله نمايد؛ زيرا با نقاشي ملك غير را اشغال كرده است، اگر توسط ازاله نقاشي قيمت خان
وجه : اگر غاصب رنگ را كه در نقاشي خانه مصرف كرده مطالبه نمايد، دو وجه است. ناقص شد، غاصب  ارش نقصان را ضامن است

ابن . مگر رنگ و جدار عين جداگانه داشته باشد. وجه دوم، اجابت واجب نيست. را رنگ ملك او استبايد اجابت نمايد؛ زي: اول
  . به نظر من اين اقربت است: مرتضي گويد

  :آيد ها در مورد تغيير مغصوب، با زياده چيزي از مال غاصب، سه قول به دست مي از همه اين گفته
 كه مالك مخسير است، بين واگذاردن مغصوب را به غاصب، و اعطاي غاصب قيمت ين بودحنفيه و مالكيه، و آن ا راي فقهاي -1

  .كه قيمت آن زياد شود زياده را، و بين واگذاردن مغصوب، و ضامن كردن غاصب را به قيمت مغصوب پيش از آن
قيمت هر . مغصوب است راي فقها حنبلي، كه عبارت از اين بود كه غاصب در اين صورت، با مالك به تعداد مالش شريك در -2

و اگر قيمت مغصوب با آن زياده ناقص شد، . يك از مغصوب و چيزي را كه غاصب زياد كرده زياد بود، آن زياده از مالك آن است
  .باشد غاصب ضامن آن مي

برمغصوب ؛ كه قايل به تفصيل بودند بين آنجاي كه اگر جدا كردن زياده را كه غاصب يه راي فقهاي شافعي و جعفري و زيد-3
  . شود، غاصب ضامن است اضافه كرده است، ممكن باشد، بر غاصب واجب است آن را جدا كند، و اگر نقصي بر مغصوب عارض مي

  . صبي شريك است مال غدر» منه مغصوب«اما اگر جدا كرده زياده ممكن نباشد، غاصب به تعداد مالش با 
  : دهم با اين داليل يح مي ترجپذيرم و بر ساير آرا  اخير را مياين راي: مولف
  .شود كه حق طرفين مراعات مي گذاري كرده است، براي آن  اين راي اقرب به عدالت است، كه شارع شريف آن را اساس-1
رد  او  واجب برغاصب، رد كردن نفس مغصوب است، چنانچه بر مالك نيز واجب است، عين آنچه را غاصب زياد كرده است بر-2
كه به حق مالك ضرر  كردن چيزي كه غاصب زياد كرده است، ممكن باشد، بايد آن را جدا كند بدون آنپس اگر جدا . نمايد

  .برساند، اگر به حق مالك ضرر رساند ضامن است
 ممكن نباشد، مجوزي وجود ندارد غاصب را بر جدا كردن آن اجبار ده بر مغصوب كه عين مال غاصب است اگر جدا شدن زيا-3

پس اوفق اين . كه عين آن باقي است ي وجود ندارد كه او را ملزم كند به پرداختن قيمت مغصوب، در حاليكند، چنانچه مجوز
كه به سبب آن زياده، در  با ضامن بودن غاصب در صورتي. است كه غاصب به مقدار مالش با مالك نيست به مغصوب شريك باشد

  . قيمت مغصوب نقص ايجاد شود

  ناقص شدن مغصوب: فرع دوم
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يا غاصب آدر اين حالت حكم چيست؟ . كند هي مغصوب در نزد غاصب به سبب استعمال وي و يا غير استعمال، نقصان پيدا ميگا
  شود؟ شود يا نمي ضامن مي

كنيم و  گيري مي شويم، نتايج آن را خالصه در اين نقطه بحث ما روي همين موضوع است، كه اول كلمات فقها را متعرض مي
  . آوريم مقايسه به عمل ميباقانون وضعي نيز 

  در مذهب حنفي

 يا لنگ شود، يا شل ،ت آسماني ساقط شودفكه در دست  غاصب است، توسط آن ا اگر عضو از مغصوب در حالي: كاشاني گويد
. كه جز از بدن و يا صفت مرغوب فيها، تلف شده است كند؛ براي آن كند و غاصب را ضامن نقصان آن مي شود، مالك آن را اخذ مي

حاال كه يك جز آن تلف . شد، غاصب همه قيمت را ضامن بود اگر همه مغصوب تلف مي: كه و اين فتوا را تعليل كرده است به آن
ان فائت است، بنابراين به اندازه برشده است، به حساب آن، قيمت آن را ضامن است؛ براي ما قبالً گفتيم كه ضمان غصب، ضمان ج

   )64(.شود چيزي كه فوت شده ضامن مي
  

بدهد، به » منه مغصوب«هرگاه مغصوبي كه نزد غاصب است، ناقص شود، بايد تاوان نقصان را براي : ابوجعفر طحاوي گفته است
  )65(.دهد كه اصل مال را براي مالك آن مي عالوه آن

كه اگر با لنگي راه رود، اگر االغي را غصب نمايد و آن لنگ شود، حكم آن چيست؟ جواب اين است : در فتاواي كامليه آمده است
  )66(.خسارت نقصان را ضامن است

  در مذهب شافعي

بر غاصب واجب است آن را براي . اگر روغني را غصب كند و آن را باالي آتش جوشاند، و از آن كم شد: شافعي گفته است
  )67(.صاحبش تسليم نمايد، و مثل يا قيمت نقصان را بدهد

كه لباس غصبي را پوشيد و كهنه كرد، بنابر قول اصح بايد ارش  عمال ناقص شود، مانند آناگر مغصوب توسط است: و رملي گويد
  )68(.نقصان را بدهد

  . ست در وجوب ضمان نقصانو اين موافق با راي احناف ا

  در مذهب حنبلي

 بو گرفت، صاحب آن اگر مغصوب نقصان پيدا كند؛ نقصان غير مستقر مانند گندمي كه رطوبت پيدا كرده و: در مقنع آمده است
آنگاه آن را همراه ارش نقصان آن . گذارد، تا فساد آن استقرار پيدا نمايد مي گيرد، يا آن را وا مخسير است كه مثل آن را مي

اگر زمين غصبي را زراعت كند، بعد از چيدن زرع آن را به صاحبش رد نمايد، و زراعت از غاصب، : و در اقناع آمده است) 69(.بگيرد
   )70(. ولي بايد اجره زمين را تا وقت تسليم آن و ارش نقصان آن را بدهد.است

  ) 71(...شود، هر چند بوي مشك و امثال آن باشد غاصب، نقصان مغصوب را ضامن مي: ابن نجار گفته است
عارض . ب استكه نزد غاص كه غاصب نقصاني را كه بر مغصوب در حالي آيد كه فقها حنابله، در آن از اين نصوص به دست مي

  . شود، ضامن است مي

  در مذهب مالكي

كه قيمت روز غصب را بگيرد و  اگر مغصوب در نزد غاصب نقص پيدا كند، صاحب آن مخير است بين آن: ابن جزي گفته است
 باشد، اما  با فعل غاصبصكه نق كه آن را و قيمت نقص را از غاصب بگيرد، در صورتي مغصوب را نزد غاصب واگذار نمايد، و بين آن

  )72(.تواند اخذ نمايد  با فعل خداوند باشد، قيمت نقص را نميصاگر نق
شود، يا از جانب مخلوق است، يا از جانب خالق، مثالً توسط يك  نقصان كه عارض برمغصوب مي: و در تهذيب الفروق آمده است
تواند آن  گيرد، و گفته شده كه مالك مي  غصب را ميگيرد، يا قيمت روز  ناقص را مي مالك همان مال حادثه آسماني، در فرض دوم،

اما اول يعني اگر نقص از جانب مخلوق باشد، يا به سبب جنايت غاصب است يا . مال ناقص را بگيرد و خسارت عيب را هم بگيرد
 غصب مخير است كه قيمت روز» منه مغصوب«پس در صورت اول، . كه مغصوب در دست غاصب است جنايت غير او، در حالي

مغصوب را بگيرد، و نقصان جنايت روز جنايت را بگيرد، به نظر ابن قاسم، و در نزد سحنون، نقصان جنايت روز غصب را 
  )74(.گيرد مي

  در مذهب جعفري
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اگر دو چيزي را غصب كند، كه قيمت هر يك آن به تنهايي خود، كمتر است از قيمت آن در صورت : محقق حلي گفته است
ها تلف شده، بايد باقيمانده را به صاحبش رد كند، با قيمت فرد تلف نفت خود مانند يك جفت موزه، پس يكي از آهمراه بودن با ج

ه پنج درهم است و قيمت هر يك در حال اجتماع كنيم قيمت هر دو جفت ده درهم است  فرض مي. در حال اجتماعهشد  و ب
  )75(.كند  درهم به صاحبش رد ميتنهايي سه درهم است، غاصب يك جفت باقي مانده را با پنج

ه  اگر در مغصوب عيبي حادث شود، مانند آن: و نيز گفته است كه تمر را كرم خود، يا جامه را پاره كرد، آن را با ارش عيب آن ب
  .شود قيمت مغصوب را ضامن مي: ، شيخ گفته استماگر عيب غير مستقر باشد، مانند بو گرفتن گند. كند صاحبش رد مي

  )76(. گفته شود كه عين مغصوب را با ارش عيب آن، رد كند، نيكو استولي اگر
ا جامه كه كهنه يهرگاه در مغصوب عيبي پيدا شود، مانند دانه كه كرم بگيرد و عفونت پيدا كند، : و شيخ جواد مغنيه گفته است

و  هر چه از اين قبيل است، مانع از رد شود، و حيواني كه الغر يا مريض شود يا عضو از اعضاي خود را فاقد شود، همه اينها 
شود، بلكه بر غاصب واجب است، مغصوب را با عيبي كه نزد خود او حادث شده است، با ارش آن به صاحب آن رد نمايد؛ و  نمي

چه عيب و نقصان به سبب مالك باشد يا . براي مالك قضاوت قيمت مغصوب حين غصب و قيمت حين رد را براي مالك رد نمايد
  )77(.بب ديگربه س

  . شود، با جمهور فقها موافق است ارض بر مغصوب كه در نزد غاصب است، ميمذهب جعفري در تضمين نقصان، كه عو راي 

  در مذهب زيدي

بر غاصب واجب است، ارش نقصان عين : و عنسي بيان داشته است. فقهاي زيدي نيز همان راه جمهور فقها را طي كرده است
كه به فعل غاصب نباشد، هر چند به امر غالبي باشد، مانند ويران شدن خانه، جراحت حيوان و غرق  ورتيمغصوبه را بدهد، در ص

 الزم است ارش نقصان را ،جات و امثال آن، كه بر غاصب اگر تصميم رد مصغوب را داشته باشد شدن سفينه، و سقوط عراده
  )78(.بدهد

 اختالف مذاهب و مدارس فقهي كه دارند، در تضمين كردن غاصب، ارزش اب براي ما روشن شد كه آنان، از برسي كلمات فقها
بين واگذاردن مغصوب و » منه مغصوب«شود، متفق هستند، به جز از فقهاي مالكي كه به تخيير  نقصان آنچه عارض بر مغصوب مي

ن البته در صورتي است كه نقصان اي. اند اخذ قيمت روز  غصب آن را، و بين اخذ مغصوب واخذ نقصان عارض بر مغصوب، نظر داده
  )79(.اما اگر نقصان به سبب امر آسماني باشد، به نظر آنها غاصب ضامن نيست. از ناحيه  غاصب باشد

 مجوزي وجود ندارد كه غاصب را ضامن نمايد، چنانچه ب،شود، اين است كه با وجود مغصو اما ايرادي كه بر راي مالكي وارد مي
شود، غاصب ضامن آن است، بعض آن هم اگر تلف شود  ت امر اين است كه اگر در مغصوب عيبي حادث مي غاي-قبالً تقرير، كردم
  . غاصب ضامن است

اگر قيمت مغصوب به سبب استعمال و : قانوني مدني عراقي در اين مورد نيز موافق با راي جمهور است؛ زيرا در آن آمده است
   )80(.حق استرداد مغصوب و اخذ ارش نقصان آن را دارد» منه مغصوب«ي فعل غاصب، ناقص شود، غاصب ضامن آن است؛ يعن

  )81(.اند و شارحين المجله نيز همين راي را پذيرفته

  تغيير قيمت است به سبب پايين آمدن نرخ: بحث سوم
ه  رودصفات مغصوب پايين آيد يا باالدر دو بحث گذشته، كيفيت ضمان مغصوب را، اگر قيمت آن به سبب تغيير ذات و  ، ب

و اول در اين خصوص . ا در اين بحث روي محور تغيير قيمت مغصوب، به سبب پايين آمدن نرخ استمو سخن . بررسي گرفتيم
  :كنيم اقوال فقها را نقل مي

  در مذهب حنفي

ط  كه جميع اجرا مغصوب توس اگر مغصوب در دست غاصب ناقص شود، نقصان را ضامن است به جهت آن: مرغيناني گفته است
و اين به خالف پايين . كند و در جاي كه رد كردن عين مغصوب متعذر است، قيمت آن را رد مي. غصب، داخل در ضمان است
ه  آمدن قيمت است، در صورتي پس  ()82(وت شدن جزفكه در مكان غصب رد كند؛ زيرا تنزل قيمت عبارت از كم رغبتي است، ن

  .)غاصب ضامن نيست
رغبتي است كه خداوند عز وجل، آن را در قلوب بندگان  تنزل قيمت، نقصان مغصوب نيست، بلكه بي: ني بيان داشته استاو كاش

    )83(.باشد  ايجاد كرده است، و كار بنده نيست، بنابراين غاصب ضامن نمي
 به ضمان شود، قايل شود كه فقها احناف، در صورت نقصان كه به سبب تنزل قيمت عارض بر مغصوب مي از اين نصوص ظاهر مي

  . غاصب نيستند
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  در مذهب شافعي

 جديد است، اما هك سپس آن را رد كند در حالي. اگر جامه جديدي را غصب كند، كه قيمت آن ده درهم است: شافعي گفته است
   )84(.شود قيمت آن پيش از رد كردن توسط ارزان شدن جامه پايين آمده است، غاصب چيزي را ضامن نمي

ر مغصوب را كه به سبب تنزل بازار قيمتش پايين آمده است، رد كند، چيزي برغاصب الزم نيست؛ زيرا اگ: و رملي گفته است
  ) 85(.مغصوب به حال خود باقي است، و آنچه فوت شده رغبات مردم است

ر تلف جز كه تلف جز به آن منضم نشود، اگ نقصان قيمت توسط تنزل بازار مضمون نيست، در صورتي: و اردبيلي بيان داشته است
   )86(.شود به آن منظم شد، ضامن آن مي

كند به عدم تضمين غاصب، نقصان قيمت را، و اين راي احناف  اين نصوصي را كه از فقهاي شافعي نقل كردم، به وضوح اشاره مي
  . نيز بود

  در مذهب حنبلي

   .باشند ها متفق مي ها و شافعي فقهاي حنابله نيز همين راي را پذيرفته و با حنفي
 اسعار ناقص شود، غاصب ضامن نيست، مذهب همين است و جماهير اگر قيمت عين مغضوب توسط تغيير: تمرداوي گفته اس

   )87(.اصحاب بر همين راي است
اگر قيمت عين مغصوب توسط تغيير اسعار پايين آيد، غاصب ضامن نيست چه عين را رد : و حجاري مقدسي بيان داشته است

  )88(.كند يا تلف شده باشد

  در مذهب مالكي

  )89(.شود شود و بر مالك اخذ عين مغصوب معين مي اگر قيمت بازار پايين آيد، فوات گفته نمي: دير گفته است در
  . و اين راي نيز موافق با راي فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي است

  در مذهب جعفري

پس قيمت آن توسط بازار باال رفت و بيست درهم . اگر جامه را كه قيمت آن ده درهم است غصب كند: شيخ طوسي گفته است
تر از آن تنزل كرد، بايد ديده شود كه اگر جامه قبل از رد كردن آن تلف شود، بايد قيمت اعلي  رسيد، دوباره به ده درهم يا پايين

كند و رد كرن نقصان قيمت  يو اگر عين تلف نشده باشد و باقي به حالش باشد، آن را رد م. آن را از زمان غصب تا زمان تلف بدهد
  ) 90(.بر او واجب نيست؛ چون دليلي بر آن نداريم

اين قول جميع فقها است، و دليل آن، :  از كتاب خالف آورده، و به دنبال آن گفته است15و نيز شيخ همين مساله را در مساله
  ) 91(.ي بياوردكند، بايد دليل اگر كسي چيزي را بر غاصب اثبات مي. اصل برائت ذمه غاصب است
  )92(.با رد كردن عين مغصوب، رد كردن زياده قيمت سوقيه واجب نيست: و محقق حلي گفته است

  در مذهب زيدي

شود، چنانچه اگر چارپايي را غصب كند كه قيمت دو  مگر پايين آمدن نرخ كه آن را ضامن نمي: ... در التاج المذهب آمده است
 و نقصان يكه زياد يمت آن فقط صد درهم است، نقصان قيمت را ضامن نيست، در صورتيكه ق صد درهم است، رد كرد در حالي

كه قدرت بر رد پيدا كرد و رد نكرد، تا  نه آنجاي كه اگر غصب مجداً صورت بگيرد، مثل آن. سعر به رغبات مردم تعلق داشته باشد
ه در مثلي كه در مثلي خود آن يا مثل آن را رد كه نقص در قيمت پيدا شد، پس آن نقص را در قيمي تنها ضامن است، ن آن
  ) 93(.كند، ولي تنزل سعر را اصالً ضامن نيست مي

 اگر قيمت سوقيه آن تنزل نمايد، ، فقهاي در عدم ضمان مغصوبهشود كه فقها مذهب زيدي، با هم از اين نص براي ما ظاهر مي
  .  رغبتي مردم استاند؛ زيرا تنزل قيمت سوقي به نظر ايشان، ناشي از كم موافق

  در مذهب ظاهري

 نظر داده است؛ زيرا او نظر داده كه بر غاصب الزم است، نقصان ثمن را ي مذهب ظاهري، بر خالف آراي فقهاابن خرم از فقها
ر غاصب فرض است مغصوب را با دزيا و اما: گفته است» محاله«وي در . براي مالك بدهد ه در ثمن، اگر ثمن مغصوب زياد شد، ب

 آيد، آنچه در حال زياده بر او واجب بود، نمام صفات آن، از جمله زياده ثمن به صاحب آن رد نمايد، پس از آن اگر قيمت پاييت
  )94(.شود ساقط نمي
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اگر :  آمده است900اما مجله احكام، قول جمهور را پذيرفته است، كه قول به عدم ضمان نقصان قيمت است، چنانچه در ماده 
تواند آن را قبول نكند و قيمتي را كه در زمان غصب بود مطالبه  صوب بعد از غصب پايين بيايد، صاحب مال نميسعر و قيمت مغ

  )95(.نمايد
راهي » منه مغصوب«بلكه براي . و قانون مدني نيز راي جمهور را پذيرفته، و به تضمين غاصب نقصان قيمت را راي نداده است

  )96(.كه آن را قبول كند نيست جز آن
 آيد، و آن باقي بر حال خود باشد، فقها در مورد آن دو ن اگر قيمت سوقيه مغصوب پاييهمه آنچه گفته شد به دست آمده كهاز 

  :نظر دادند
  . شود قيمت سوقيه را ضامن نميو آن آنكه غاصب، نقصان : ور فقهاراي جمه -1
كند، بر غاصب فرض  غصوب زيادي قيمت پيدا ميكند كه اگر م دهد، و احتجاج مي كه راي به ضمان غاصب مي: راي ابن خرم -2

 . شود اگر دوباره قيمت پايين آيد، رد كردن آنچه در حال زيادي قيمت الزم بود، ساقط نمي. مام صفات آن برگرداندتاست، آن را با 

  :اند  داليل را آورده ايناما اصحاب قول اول، براي نظر خود
  )97(.كند، بايد دليل بياورد  را به او اثبات مي اصل برائت ذمه غاصب است، اگر كسي چيزي-1
  ) 99(.آنچه فوت شده رغبات مردم است) 98( نقص قيمت سوقيه، فوات نيست؛ زيرا مغصوب باقي است،-2
براي قوت اين ادله و براي آنچه سابقاً مقرر داشتيم كه ) 100(. تنزل قيمت عبارت است از كم رغبتي مردم، نه فوت شدن جز-3

شود و غاصب چيزي را ضامن نيست، همين  عينه موجود است، و بر او نقصي وارد نشده است، به همان حالت رد مي همغصوب ب
  . هدد راي را ترجيج مي

  ...ادامه دارد
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  چك 
  نوعي از اسناد قابل معامله تجارتي

  انيسه احرار

  
 

  چكيده 

ا اگر در ميان اشخاص غير از تجار رد و بدل گردند بازهم تابع اند كه حت حجت و چك از جمله اسنادي) سفته(اگر چه برات 
اين سه سند نبوده بلكه در جهان تجارت اسناد   قانون تجارت خواهند بود اما كاربرد عنوان كلي اسناد تجارتي صرفاً محدود به

 بهادار، اوراق قرضه، بارنامه، تواند تحت همين عنوان قرار گيرد چون اوراق سهم، اوراق متعدد ديگري نيز موجود است كه مي
  .اسناد اعتباري و امثال آن

) برات، حجت و چك(قانون تجارت افغانستان در باب سوم تحت عنوان مذكور به بيان مطالب مربوط به سه سند فوق الذكر 
  .باشد پرداخته است، كه تا هنوز از قدرت انفاذ برخوردار مي

شود كه در جهان شكل و  ان وسيله پرداخت، نقش نظير پول را دارند، كوشش ميكه اسناد مورد بحث به عنو اما از آنجايي
اين هدف، اخيراً بانك مركزي افغانستان به تهيه و ترتيب طرح قانون اسناد قابل   بناء جهت نيل به. ماهيت يكسان داشته باشد

 حقوقي بعد از تدقيق به طي –و تحقيقات علمي معامله تجارتي اقدام نموده و طرح مذبور از طريق انستيتوت امور قانونگذاري 
  .مراحل بعدي به شوراي محترم وزيران پيشكش گرديده است

  .باشد و داراي خواص ويژه بوده، مورد بررسي قرار گرفته است اين اسناد مي البته در نوشته حاضر چك كه نوعي از 
 ماهيت و اهميت آن، انواع، شكل وصورت هاي اختصاصي چك چون تعريف اصطالح چك، در بخش اول صفات و ويژگي

  .ظاهري و شرايط و الزامات طرفين چك مورد بررسي قرار گرفته است
گردد، خواص اشتراكي چك را با ساير اسناد تجارتي خاصتاً   آينده تقديم حضور خواننده محترم مي بخش دوم كه در شماره

  .اهد گرفتظهر نويسي و پرداخت اسناد تجارتي مورد ارزيابي قرار خو
هاي در رابطه به جرايم مربوط و كيفر شناسي اسناد قابل معامله تجارتي به بحث گرفته خواهد  و در بخش سوم يا آخر، بحث

  .شد
  .چك، مخاطب، دارنده، حامل، صادر كننده، دارايي : كليديگانواژ

  مقدمه 

  و قبيلوي به زندگي عصري و مدرن تحول و تغيير يافت،نشيني به شهرنشيني و از حالت بدوي   از زماني كه زندگي بشر از مغاره 
ايجاد  اين تغيير و تحول بين مردمان سبب تامين روابط به گونه تبادله جنس به جنس شد، بعداً زماني كه در توليد اجناس تنوع 

منه تبادالت ميان اشخاص، شد مساله تبادله بر محور سنجش ارزش كاال و اجناس در بدل طال اتكا كرد، به تعقيب آن با وسعت دا
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اين انكشافات، پول عرض  از ساير فلزات چون نقره، مس، و برونز به عنوان وسيله پرداخت ارزش اموال، كار گرفته شد و در نتيجه 
  .برداري قرار گرفت وجود نمود و مورد بهره

 به وجود آمد، انتقال پول از يك گوشه به انكشاف و توسعه روابط و اختراع وسايل حمل و نقل سريع كه در نتيجه انقالب صنعتي
 .گوشه ديگر نه تنها سبب تكليف وزحمت دارنده گرديد، بلكه موجبات افزايش گراف ارتكاب جرم سرقت نيز شد

هاي غربي در صدد دريافت وسيله بديل پول گرديدند تا از يك طرف هم بتوانند به  اي از كشور  اين معضله، يك عده جهت رفع
برد در امان بماند بناء  هاي اقتصادي خويش را رفع نمايند و از طرف ديگر پول و دارايي شان از خطر دست يازمنديواسطه آن ن

  .وجوي دريافت تضمين بهتر شد و توانست اسناد تجارتي را جانشين پول سازد  اين كشورها در جست مقنن
 وسيله قابل اعتماد و باور حاصل كند، چك بود كه از جمله اسناد تجارتي كه توانست به زودي جايگاه خويش را منحيث

  .ترين وسيله پرداخت شناخته شد و تا هنوز هم چنين اعتمادي را به خود حفظ كرده است رايج
  :ها بيشتر در نكات ذيل نهفته است اعتماد و اطمينان به چك و ارجحيت آن نسبت به پول و بانكنوت

  .ده يك رقم بسيار بزرگ پول رايج باشدتواند حامل و دربردارن  يك ورقه چك مي-1
 باشد وهم پرداخت بدون استفاده از پول را در تر مي  نسبت به حمل مبالغ هنگفت پول آسان، انتقال وحمل آن يك ورقه-2

ه شوند براي انجام معامالت خود همواره پول با خود داشت  ديگر مجبور نمي،سازد و اشخاص با استفاده از چك معامالت ممكن مي
  .رود باشد، و در نتيجه خطر حمل ونقل پول از بين مي

  ) 1(.كند گيرد، در كاهش حجم  گردش پول در بازار كمك مي  صدور چك برخالف نشر پول  كه طبق نيازمندي صورت مي-3

اً و يا تواند، هر زماني كه خواهش داشته باشد از حسابات شخصي خويش در بانك مربوط شخص  صادر كننده با صدور چك مي-4
  .باشد، برداشت نمايد به وسيله شخص ديگري كه نماينده وي مي

  .باشد  ورقه چك به حيث سند رسيد وجه يا پول توسط دريافت كننده مبلغ مندرج آن مي-5
  .باشد  ورقه چك تا زماني كه امضا نشده از كدام اعتبار وارزش برخوردار نمي-6

  .گردد كه فاقد امضا باشد، عمل بدون نتيجه بوده وسرقت قلمداد نمي يبوك در صورت بناء ربودن يك ورقة چك يا چك
ها پرداخت مبلغ مندرج آن را   اين مزايا توانست جاگزين پول و بانكنوت گردد، چرا كه از يك طرف دولت بناء چك با داشتن

مبالغ مندرج چك، در صورتي كه بدون قاع تضمين مي ده و روش صادر شده باشد، خودداري نمايند و از طرف ديگر بانك از تاديه 
بوك را به اشخاص با نظرداشت موقعيت آنها، تحت شرايط خاص واگذار  كند و هم بانك تحت شرايط و قواعد خاص چك مي
  .نمايد مي

كه شود  چه گاهي واقع مي. اما نبايد فراموش كرد كه در مقابل مزاياي فوق الذكر، چك يك سلسله اشكاالت را نيز با خود دارد
استفاده از چك به جاي پول نقد شخص دريافت كننده، چك را در معرض خطر دريافت چك بدون دارايي و يا چك سرقت شده 

اي كه اموال را در برابر چك تسليم مشتري نموده است، نتواند پول خود را دريافت  و يا گاهي  ممكن است  فروشنده. قرار بدهد
اي از كشورهاي ملحق شده به  نه قانون جزاي كشور ما در مورد سكوت كرده است، اما عدهكند و قضاياي مماثل ديگر، كه متاسفا

هاي خاصي را در رابطه به جرايم  كنوانسيون ژينو، موضوع جزايي چك را منحيث يك بحث جدي در معراق توجه قرار داده و جزا
  .اند دادهدر قوانين جزايي خويش تذكار ... مربوط چك، چون صدور چك بدون دارايي و

  چك چيست 

  .هاي شعرا و نويسندگان قديم فارسي زبان مالحظه شده است اين كلمه در اشعار و نوشته چك كلمه فارسي است، 
 اين بيت مالحظه  چنانچه در.  اين اصطالح به مفهوم قباله، حجت، منشور و عهدنامه كار گرفته است فردوسي حماسه سرا از

  :گردد مي
    )2(اين پس نوشته فرستيم و چك ك به يك از به قيصر سپارم همه ي

  :اين اصطالح كار گرفته است خاقاني شاعر بزرگ قرن ششم هجري در يكي از قصايد معروف خويش در سوگ فرزندش از 
  خواب بيمار پرستان به سحر باز دهيد    هديه پارنج طبيبان به ميانجي بنهيد 
        خط بيزاري آسايش وخور باز دهيد                  تا چك عافيت از حاكم جان نستانيد 

  

هجري قمري زندگي كرده است در سفر نامه خود اصطالح چك را در مفاهيم  ) 481 تا 394(هاي  ناصر خسرو بلخي كه بين سال
  :چنانچه اظهار كرده است. ومعاني شبيه معنا و مفهوم امروزي آنها به كار برده است

آن كس را چيزي بودي به صرافي دادي و از صراف قسط بستدي و هرچه بايستي بخريدي، حال بازار آنجا چنان بودي كه «
  )3(».كردي و چندان كه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي) چك(بهاي آن را به صراف حواله 
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ن، چك يك واژه فارسي بوده و از اين اصطالح به واسطه شعرا و نويسندگان فارسي زبا به استناد مدارك فوق و با توجه به كاربرد 
پس صرافان فارسي زبان اولين صادر . هاي اروپايي وارد شده است ها به سوي هندوستان و از آنجا به زبان سرزمين فارسي زبان

  . اند  كنندگان چك در جهان بوده
 دارند مبلغي را دريافت نمايند يا اي كه به وسيله آن از پولي كه در بانك فرهنگ معين، چك را كلمة فارسي و به معناي نوشته

  .به ديگري حواله دهند، دانسته است
  :فرهنگ عميد از چك چنين تعريف كرده است

  ) 4(».اي كه شخص به وسيله آن از پولي كه نزد بانك يا صراف دارد، مبلغي بگيرد يا به كسي حواله دهد حواله، برات، نوشته«
  . معناي قباله، حجت، منشور، عهدنامه وبرات به كار رفته استهاي قديم فارسي نيز به اين كلمه در كتاب

 ايتاليا مورد استفاده قرار گرفته و بعدا از آن كشور به ساير  هاي كشور گفته شده است كه در جهان غرب اولين بار چك در بازار
  )5(.ممالك غربي چون انگلستان، كانادا، فرانسه و امريكا راه يافته است

كردند، ولي از  ها از برات به رويت استفاده مي فاده و كاربرد چك، مردم جهت استفاده از وجوه خويش در بانكاما قبل از است
كرد براي اولين بار كشور فرانسه با   ايجاب مي كه برات مذكور مصارف گزافي چون نصب تكت پستي واخذ تكتانه سنگين را آنجايي

انداز مصارف مذكور را تقليل داد، حتا نصب   اعتباري و تشويش مردم به پسوضع قانون جديد به هدف توسعه بخشيدن موسسات
  .تكت  پستي را بر برات به رويت معاف ساخت

دانست كه بر روي بانكداري صادر شده باشد، بعداً قوانين تحت عناوين  در ابتدا حقوق كشور بريتانيا چك را برات به رويت مي
  )6(.وضع كرد) 1957 و1882(هاي  را به ترتيب در سال» ها قانون چك«و بعداً » ها قانون برات«

به عمل  قانون تجارت افغانستان  تحت عنوان اسناد تجارتي در فصل سوم  باب سوم خويش از جمله اسناد تجارتي از چك تذكر
  )7(.آورده است

 به قانون اسناد قابل معامله هاي اروپايي قانوني را موسوم اياالت متحده امريكا تحت تاثير قوانين كشور مقنن كشور 
)Negotiable Instrument Law (را وضع كرد.  

 قانون جديد صدور چك را تصويب 1382 با وضع قانون تجارت از چك نام برد، همچنان درسال 1311 ايران در سال  اما كشور
  ) 8(.اين دو قانون استفاده به عمل آمده است كرد كه در اين نوشته، در بررسي موضوع  از 

 مارچ سال 19باشد كه در  المللي كنوانسيون ژينو موجود مي شكل ساختن قواعد مربوط به چك امروز در سطح بين اما جهت هم
اي از كشور يا به وضع قوانين جديد  از زمان تصويب كنوانسيون ژينو يك عده.  از طرف جامعه ملل به تصويب رسيده است1931
اند، چون   هم بر قوانين موجوده خويش نظر انداخته و در سايه مفاد كنوانسيون آن را تعديل كردهاند و يا اين مورد اقدام نموده در

 ايتاليا، جاپان، موناكو، ناروي، هالند، پولند، پرتگال،  كشورهاي المان، اتريش، بلژيك، برازيل، دانمارك، فنالند، يونان، مجارستان،
  )9(.سويدن، سويس و فرانسه

اند، بلكه  اند مقررات و قواعد كنوانسيون را طور يكسان نپذيرفته ها كه به كنوانسيون ژينو ملحق شده از كشور اي عده  البته آن
المللي وفق بدهند كه  اين عده كشورها تالش دارند تا قواعد داخلي مربوط چك را با قواعد بين برطبق مقدمه توجيهي كنوانسيون، 

  .اً با طرح و ترتيب قانون اسناد قابل معامله تجارتي پرداخته استاز جمله جمهوري اسالمي افغانستان، اخير
 كشور ما و موارد 1334المللي مربوط به چك را با احكام مندرج قانون تجارت سال  در اين نوشته تالش شده است تا قواعد بين

جديد چك وساير اسناد تجارتي قابل پيشنهادي طرح جديد، مقايسه و بررسي شود تا خوانندگان محترم، در رابطه به نظام حقوقي 
  .معامله آشنا گردند

  اهميت چك 

باشد و اهميت آن منحيث وسيله تاديه و پرداخت در معامالت بين مردم به خاطر تامين سهولت  چك از جمله اسناد تجارتي مي
  .باشد استفاده از آن پوشيده نمي

  .اند سبت به چك در ميان كليه اسناد تجارتي داشتهقانونگذار كشور ما و برخي از كشورهاي ديگر برخورد خاصي ن
 هجري شمسي نافذ گرديده است بحثي تحت عنوان چك 1334 قوس سال 21اصولنامه تجارت كه برطبق حكم پادشاه وقت در 

  مندرج فصل سوم باب سوم تحت582 الي 549 اين قانون از چك تعريف مشخصي داده نشده است اما طي مواد  اگرچه در. دارد
  :بيني نموده است از آن جمله چك را شامل محتويات ذيل دانسته است موارد خاصي را مطرح و پيش» اسناد تجارتي«عنوان 
   تذكر كلمه چك در متن سند؛-�
  ديه مبلغ مندرج چك؛ا امر بال قيد وشرط ت-�
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  ديه كننده؛ا اسم مخاطب يا ت-�
   محل تاديه؛-�
   قيد محل و تاريخ صدور؛ و-�
  .صادر كننده چك امضاي -�

  :توان چك را چنين تعريف نمود  مي549 البته با توجه به حكم فوق الذكر ماده 
باشد كه از طرف صادر كننده در تاريخ و محل معين، عنواني  چك سند كتبي حاوي امر بالقيد وشرط تاديه مبلغ مندرج آن مي«

  ) 10(».دكننده مشخص در محل معينه، امضا وصادر شده باش مخاطب يا تاديه
سند كتبي حاوي دستور بدون قيد «: اين عبارت تعريف نموده است طرح جديد قانون اسناد قابل معامله در ماده سوم چك را به 

گردد تا مبلغ مندرج آن را عندالمطالبه در وجه شخص  وشرط است كه توسط صادر كننده امضا و بانك معين به اساس آن ملزم مي
  ».به حامل سند، تاديه نمايدمعين يا به دستور وي يا 

  :  چك را بدين گونه تعريف كرده است310ايران در ماده قانون تجارت 
  )11(».دارد  دارد كالً يا قسماً مسترد ميعليه محالاي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد  چك نوشته«

 منازعه بين طرفين معامله يا داد و ستد تجارتي، چك اما چك يك نوشته ساده نبوده بلكه يك سند است، چه در حالت بروز
  .گردد منحيث يك نوشته ساده جلوه نكرده بلكه مصدر صدور حكم واقع مي

عليه بيشتر جنبه عمومي  ايران، تذكر اصطالح مخاطب يا تاديه كننده مشخص يا محال اين تعريف قانون كشور   از طرف ديگر در
سسه يا شركت تجارتي حتا يك صراف انفرادي گردد كه بازهم در صورت بروز حاالت جرمي، تواند شامل بانك، مو داشته و مي

بهتر بود در تعريف چك به صورت واضح از چك به عنوان . تواند عليه شده نمي ايجاد شده و سبب حمايت شخص متعرض مشكل 
  .گرديد ك مورد نظر مشخص ميعليه يعني بان كننده مشخص يا محال شد و هم مخاطب و تاديه سند تذكر داده مي

 عيسوي تصويب گرديد چنين 1882كه در سال ) Bill of Exchange(چك در سيستم حقوقي كشور انگلستان برطبق 
  :تعريف شده است

  ».چك براتي است كه عهده يك بانك صادر شده و عندالمطالبه قابل پرداخت باشد« 

  ماهيت حقوقي چك 

اي از آنها چك را يك نوع عقد و قرارداد يعني عمل   حقوق به دور نمانده چنانچه يك عدهماهيت حقوقي چك از نظر دانشمندان
 اين  دانند ويك عده ديگر در صدد تلفيق دانند و يك تعداد ديگر چك را از جمله اعمال حقوقي يك جانبه مي حقوقي دو جانبه مي

  .دارند دو عقيده بوده و تالش براي تشخيص ماهيت حقوقي چك مي

  تفاوت چك با حواله  -1

به استثناي مراودات (گردد  اي شخص ديگري محول مي به عهده) مديون(اي كه به موجب آن تاديه دين يك شخص  نوشته
  .گردد در بين عوام به نام حواله ياد مي) تجارتي

تواند  داين مي«: افغانستانده است اما برطبق احكام مندرج اصولنامه تجارت كرگرچه قانونگذار كشورما از حواله تعريف مشخص ن
  )12(». اين كه نظر به ماهيت معامله و يا شرايط مقاوله ممنوع باشد بدون موافقه مديون طلب خود را به ديگري حواله دهد، مگر

آيد كه حواله يك عقد بوده وبر اساس آن دين يا طلب يك شخص از ذمه مديون به ذمه شخص ديگري  اين حكم چنين بر مي از 
  .نمايد  ميانتقال

  : ايران، حواله را چنين تعريف نموده است قانون مدني كشور
» محيل«گردد، مديون را  حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخص از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي«

  )13(».گويند عليه مي طلبكار را محتال و شخص ثالث را محال
  )14(. حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را طلب كندايران، و برطبق نظام حقوقي مالي كشور 

اي حواله است، گويا حواله محوري بود كه چك و برات به اثر  اين عقيده است كه چك شكل تكامل يافته  يكي از علماي حقوق به
  .اند تحوالت و انكشافات تجارتي از آن نشات نموده

االيام در معامالت تجارتي بين مردم عموميت داشته وتا فعالً هم تاديه دين  اي است كه از قديم تبيبه هر صورت حواله سند ك
  .نمايد داين به وسيله صدور حواله از عهده مديون به شخص ثالث انتقال مي

برطبق » ينمخاطب يا شخص مع«كه چك از نظر شكل با حواله وجه تشابه و اشتراك اوصاف دارد، صرفاً ذكر كلمه  در حالي
بخشد ولي ماهيت  اين دوسند را از هم تمايز مي » عليه محال«ايران  قانون كشور ما و بر طبق بيان قانون تجارت كشور اسالمي 
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مبلغ معين پول  هاي آنها را برمال مي حقوقي چك با حواله تفاوت سازد زيرا چك يك نوع دستور بدون قيد و شرط مبني بر تاديه 
  .گردد باشد، صادر مي كننده چك در آن موجود مي شد كه عنواني بانك معيني كه دارايي وحساب صادربا مندرج در آن مي

مبلغ معين پول  بوك مربوط خويش به بانك دستور مي به عبارت ديگر صادر كننده چك با امضا وصدور يك ورقه از چك دهد تا 
  . نمايد  از عهده مديون به ذمه شخص ثالث واگذار ميكه حواله، تاديه دين را را به دارنده چك تاديه نمايد در حالي

   تفاوت چك با برات -2

ه . اين قانون در رابطه به برات احكام مشخصي دارد برات نيز در قانون تجارت ما تعريف مشخص نشده اما فصل اول باب سوم  ب
  :ان به اين تعريف اشاره كردتو اين قانون كه محتويات برات را برشمرده است، مي  471استناد حكم مندرج ماده 

مبلغ معين را در محل و زمان مشخص باالي  برات سند كتبي حاوي تذكر كلمه برات مي« باشد كه امر بال قيد وشرط تاديه 
  )15(».باشد صادر و داراي اسم و امضاي صادر كننده، محل و زمان صدور برات مي) تاديه كننده برات(مخاطب 

توان  اين تفاوت را مي . هاي زيادي دارد از جمله اسناد تجارتي محسوب گرديده مگر با چك تفاوتاي است كه  برات گويا سفته
  :چنين خالصه نمود

كه برات به صورت مطالق سند  تواند هم پول باشد يا هم اعتبار قابل استفاده و يا انجام معامله، درحالي  موضوع چك مي-
  .جانشين پول نقد است، نه اعتبار

  .تواند  يك شخص حقيقي باشد گير يا مخاطب برات مي كه برات  صرفاً بانك است، در حالي مخاطب چك-
تواند يك عمل غير تجارتي را ولو به طور   اصدار چك به تنهايي يك عمل تجارتي نيست يك شخص با صدور يك ورقه چك مي-

ت ولو بين اشخاص غير از تجار نيز انجام شود يك كه انجام هرنوع معامله به رويت برا مساعدت نيز باشد، انجام دهد، در حالي
  .آيد معامله تجارتي به حساب مي

كه برات بايد حاوي اسم شخصي باشد كه  تواند در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد، صادر شود در حالي  چك مي-
  .گردد  كرد وي تاديه مي برات در وجه ويا حواله

.  وحجت مساله ارايه براي قبولي برات است كه قانون تجارت افغانستان بدان اشاره كرده استاما بارزترين مشخصه برات با چك
متگاه : بدين معنا كه حامل و يا از طرف هر ذواليد ديگر مكلف است برات را قبل از رسيدن موعد تاديه آن به محل معينه يا اقا

  )16(.مخاطب جهت قبولي ارايه نمايد
تواند بدون مرور زمان   وهم مي)17(.د جهت قبولي مخاطب مرور زمان مشخص را شرط بگذاردتوان همچنان صادركننده مي

غير (تواند خود با تذكر كلمه  هكذا صادركننده مي. وگذشت مدت، حامل برات را به ارايه سند جهت قبولي به مخاطب مكلف سازد
بولي  معاف ساخته و با ارايه عندالرويت برات وجه مندرج آن در روي برات حامل و يا ذواليد را از تكليف ارايه جهت ق) قابل قبول

  )18(.را از مخاطب تقاضا نمايد
  .درحالي كه حجت يا تعهد مبني بر تاديه مبلغ آن به حامل يا دارنده، چنين شرطي را در خود ندارد
ه بانك مشخص كه وي خود در همچنان چك يعني سندي كه صادركننده امر تاديه بدون قيد وشرط مبلغ معين مندرج  آن را ب

  .كند مبلغ معينه را تاديه مي) مثالً ارايه براي قبولي(كند و بانك بدون قيد وشرط  آن حساب دارد، صادر مي

   تفاوت چك با اسناد رسمي -3

باشد، سند رسمي نيست چرا كه حكم  كه چك با مشخصات سند رسمي مندرج قانون مدني كشور ما، مغاير مي از آنجايي
  :كند الذكر مشخصات ذيل را در بيان رسمي بودن يك سند شرط گذاشته و چنين بيان مي فوق
سند رسمي ورقي است كه موظف خدمات عمومي يا كاركنان عامه به اساس احكام قانون در حدود صالحيت اختصاصي خويش «

  )19(».ثبت نموده باشدكند در آن درج و عالقه كسب مي يابد يا از اشخاص ذي آنچه را به حضورشان گزارش مي
گردد كه بيان مطالب، مهر و امضا و نشان انگشت هرسند در حضور ساير اشخاص كه مامور يا  اين حكم چنين استنباط مي از 

  .باشد موظف خدمات عامه نبوده و درج كتاب مخصوص دفتر يا اداره رسمي نشده باشد، سند رسمي نمي
  : سه نوع سند رسمي شناخته استايران اما در نظام حقوقي جمهوري اسالمي 

   سندي كه در اداره ثبت اسناد وامالك ثبت شود؛ -
   سندي كه در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد؛ و-
  )20(. سندي كه نزد مامورين در حدود صالحيت آنها تنظيم گردد-

داخله مقامات رسمي از جانب يك اي است كه بدون م بناء چك هيچ يك از مشخصات فوق الذكر را دارا نيست، صرفاً نوشته
  .شود شخص صادر مي
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هاي قطعي محكمه را در صورتي كه  ها و قرار ها، اسناد رسمي، فيصله به همين گونه قانون اصول محاكمات مدني كشور ما فرمان
ده، دليل اثبات و الزام عاري از جعل و تذوير بوده وداراي ثبت محفوظ به اداره دولتي ويا ديوان قضا باشد، اسناد مثبته شناخته ش

   )21(.باشد مي
  :كند كه  ايران تاكيد مي قانون مدني كشور جمهوري اسالمي

تواند ادعاي جعليت  در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارا اند، انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي«
  ) 22(» .ه جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده استبه اسناد مزبور نمايد و ثابت كند كه اسناد مزبور ب

   )23(.كه اسناد رسمي در مورد مقر، ورثه و قايم مقام آن قبل از دوران دعوا قابل اعتبار و دليل الزام است از آنجايي
  .باشد ميپس بدون شك و ترديد چك سندي عادي بوده و ادعاي مبني بر جعليت و غير قابل اعتبار بودن آن، قابل سمع 

   تفاوت چك با حجت -4

شود   كه در بحث قبلي به آن اشاره شد، حجت شمرده مي991برطبق صراحت قانون مدني كشور ما، اسناد رسمي مندرج ماده 
  .كاري راه نيافته باشد اين كه در اسناد رسمي فوق الذكر تذوير و ساخته مگر 

دي كه با اصل آن مطابقت داشته باشد نيز درحكم حجت تلقي اسناد رسمي اعم از خطي يا فوتوكاپي سند رسمي در حدو
  )24(.شود مي

 اين سند تجارتي را  كه آن را مشخصاً تعريف نكرده، قانون تجارت با تذكار شرايط حجت در حالي) باب سوم(همچنان فصل سوم 
  :چنين معرفي كرده است

   شده باشد؛ تحرير كلمه حجت به روي سند، به هر زباني كه سند حجت نوشته-1
   تاديه بال قيد وشرط مبلغ معين؛-2
   موعد تاديه؛-3
   محل تاديه؛-4
  شود؛ كه مبلغ معينه در وجه يا به امر وي تاديه مي  اسم شخصي-5
   محل و تاريخ تحرير حجت؛ و-6
  )25(.اي حجت  امضاي صادر كننده-7

حق غير باالي وي : نمايد قرار مقر است كه اعتراف ميتذكار اصطالح حجت درميان مردم عوام مبين افاده سند رسمي مبني بر ا
نمايد كه در صورت ارايه يا رويت سند، وي مبلغ مندرج آن را به  موجود است، به عباره ديگر با صدور حجت، صادركننده تعهد مي

  .دارنده حجت يا شخصي كه عامل آن باشد، تاديه خواهد نمود
باشد تا مبلغ مندرج چك را  ننده است عنواني مخاطب معين كه معموالً بانك ميدر حالي كه چك امر بدون قيد وشرط صادر ك

  .بپردازد) چك(به دارنده آن 

  انواع چك 

و هماهنگ ساختن قواعد مربوط به چك و   ميالدي ملل متحد، جهت هم1931كنوانسيون ژينو مصوب ماه مارچ  شكل 
 كشور 1935 اكتوبر سال 30دهد، چنانچه قانون  هان را تشكيل ميهاي آن، منشا ومصدر اكثريت قوانين كشورهاي ج طرزالعمل

هاي اقتصادي و تجارتي، انواع چك را چنين  المللي فوق الذكر به منظور رفع نيازمندي فرانسه با الهام از قواعد كنوانسيون بين
  :نمايد بيني مي پيش
 اين نوع   حامل يا شخص معيني صادر كند و اعتبار چك عادي يا چكي كه صادركننده به روي بانك مربوط در وجه خود يا-1

  .باشد چك به اعتبار صاحب حساب آن مربوط مي
كشد تا مبلغ يا اعتبار چك فقط توسط بانك مربوط   چك بسته يا چكي كه صادركننده به روي چك دو خط موازي مي-2
  :باشد ت عمومي بدو شكل ميبه بانكي كه دارنده چك، حساب دارد، انتقال شود، چك بسته به صور) مخاطب(

  .شود ك بسته عام كه در بين دوخط موازي ترسيم شده، اسم بانك قيد نميچ -
گردد و بانك مخاطب   چك بسته خاص كه در وسط دو خط موازي ترسيم شده توسط صادر كننده اسم بانك خاص قيد مي-

  . كه در چك بسته مشخص شده است، دوگونه استالزاماً مبلغ مندرج چك و يا اعتبار آن را بايستي به همان بانك خاص
باشد از جمله صادركننده تشويش دزديده شدن يا مفقود شدن چك را با خود  هاي زيادي مي اين نوع داراي مفيديت صدور 

ك را گاهي نخواهد توانست با مراجعه به بانك مبلغ مندرج آن چ داشته باشد، چرا كه سارق و يا پيدا كننده همچو چكي هيچ نمي
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اين نوع چك چون دريافت يا حصول پول نقد را در پي ندارد، يعني چك به پول نقد تبديل نشده بلكه  حصول كند، و از طرف ديگر 
  .ورزد بناء صادركننده با اطمينان خاطر به صدور آن مبادرت مي. كند به حساب دارنده مشخص شده آن انتقال مي
اين   اين كشور، دهند، و بر طبق قانون  بسته را صرفاً در اختيار مشتريان خاص قرار ميدر كشور فرانسه عموماً بانكداران، چك 

هاي پستي  قاعده حاكم شده است كه اوالً بانك، چك بسته را صرفاً در اختيار مشتريان خود يا از يك بانك و يا يك مركز چك
  .گردد حساب ديگر در بانك مخاطب واريز ميشود، بلكه به  ها نقد نمي  اين نوع چك بپذيرند؛ ثانياً مبلغ مندرج

هاي قابل انتقال به حساب به موضوع اشاره نموده است به  و چك) كراس(هاي مخطط  قانون تجارت كشور ماتحت عنوان چك
اگر در بين دو خط . اين قانون، خط كشيدن عبارت است از ترسيم دو خط متوازي به روي چك كه يا عام است يا خاص بيان 
 اين خط كشيدن خاص است، خط عام را  در بين دو خط نوشته شده باشد،) بانكدار( شده، عبارتي ذكر نشده باشد و يا كلمه ترسيم
  ) قانون تجارت570ماده . (توان به خط خاص تبديل كرد، مگر عكس آن يا امحاي خط يا اسم بانكدار جايز نيست مي
ت كه بانك مخاطب، حساب صادركننده را به اندازه مبلغ مندرج چك هاي فرانسوي اس  چك تاييد شده نوع ديگري از چك-3

  .نمايد نمايد و به مشتري كارت چك وكارت تضميني ارايه مي صادر شده، به نفع دارنده، موجودي نموده و چك را تاييد و امضا مي
گي خود با ارقام صحيح ، چكي است كه بانك مخاطب بر روي خود يا شعب نمايند) Travel cheque( چك مسافرتي يا -4

هاي موصوف درهنگام مسافرت جهت جلوگيري از سرقت يا مفقود شدن آن را با خود  كند و دارنده چك وبدون اعشاري صادر مي
  .نمايد حمل مي

 اين نوع چك هم  دهد، كند و در اختيار مشتريان خود قرار مي  چك بانكي آن چكي است كه بانك مخاطب بر خود صادر مي-5
  .شود  پول يا بانكنوت بوده و چك تضميني نيز ياد ميمانند
گيرد، و مشتري با  ها توسط پست صادر ودر اختيار مشتريان قرار مي  چك پستي آن نوع چكي است كه در بعضي از كشور-6

  .تواند دريافت كند مراجعه به شعبه پستي ديگر، مبلغ مندرج چك را مي
يخ صدور مقدم بر تاريخ واقعي مندرج در چك دارد، و در كشورهاي داراي سيستم دار يا موجل چكي است كه تار  چك وعده-7

  .شود  بيشتر كار گرفته ميCommon Lawحقوقي كامن ال 
و بدين وسيله از ) فقط به حساب تاديه شود(كند كه   چك انتقالي عبارت از چكي است كه صادركننده روي آن قيد مي-8

شود و دارنده چك الزاماً بايستي مبلغ مندرج چك را به حساب بانكي خويش انتقال  يري ميپرداخت پول نقد در برابر چك جلوگ
  .دهد
شود و بنابر تقاضاي مشتري در اختيار شان قرار  باشد كه از طرف بانك تضمين مي  چك در گردش، نوع ديگري از چك مي-9
در چك تضميني مبلغ پول بدون اعشاريه و به صورت تام  اين نكته مضمر است كه  اين نوع چك با چك تضميني در گيرد، فرق  مي

تواند به هرنوع صادر شود، چه عدد تام و يا هم  شود، در حالي كه چك در گردش به اثر تقاضاي دارنده مي تحرير و چك صادر مي
  )26(.عدد اعشاري

ايران، چك   كشور 19/5/1355ورخ  م9120 منتشره روزنامه رسمي شماره 1355و اما برطبق ماده اول قانون صدور چك مصوب 
  :به انواع ذيل تقسيم گرديده است

   چك عادي،-1
   چك تاييد شده،-2
   چك تضمين شده، و-3
  )2(. چك مسافرتي-4

  شكل ظاهري چك 

ها و موسسات اعتباري، چك را  شود كه بانك صادر كرد، اما در عمل مالحظه مي) سفيد(توان به روي يك ورقه عادي  چك را مي
و اين اقدام بانك با . دهند قرار مي) دسته چك(هاي چاپي تهيه و تنظيم و در اختيار مشتريان و متقاضيان دارنده  ورقهروي 

دهد كه ورقه امضا شده از طرف صادركننده آن درحقيقت يك چك واقعي است اما  وجودي كه به دارنده چك اطمينان الزمه را مي
ها  البته قانونگذاران يك عده از كشور. سازد چك و از بين رفتن حق وي مصوون نميوي را در مقابل خطرات ديگري چون سرقت 

هاي خاص را دارا   اين انواع خصوصيات و ويژگي اند كه هريك از بيني كرده اين نوع اعمال، انواع چك را پيش جهت پيشگيري 
  .كه در بحث انواع چك به آن اشاره شد. باشد مي

بيني نموده و انواع خاص ديگر  هاي سنتي را تحت عنوان چك عادي پيش روي همين اصل، چكايران  كشور جمهوري اسالمي
  .چك را از آن متمايز نموده است
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   چك عادي  -1

اي است كه به موجب آن صادركننده  نوشته«: اين كشور چك عادي همان  قانون تجارت 310برطبق صراحت حكم مندرج ماده
  » .نمايد ارد، كالً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي دعليه محالوجوهي را كه در نزد 

هاي چك  ها دسته توان صادر كرد، اما قسمي كه قبالً نيز اشاره شد بانك اي مي پس از نظر شكل، چك را روي هر ورقه
دسته .  كرده باشندعليه حساب جاري باز دهند كه در نزد بانك محال را طور چاپي آماده وبه اختيار كساني قرار مي) بوك چك(

ها از مشتري مبلغ پول معين اخذ  ها معموالً در بدل تهيه و ارايه دسته چك بانك. شود چك به شخص مشتري تحويل داده مي
  .شود دارند گويا چك بوك در بدل قيمت به دسترس مشتري قرار داده مي مي

  :باشد چك عادي معموالً حاوي مطالب ذيل مي) صورت ظاهري(مندرجات 

   ذكر كلمه چك -1

 تذكر و قيد كلمه چك به روي 1334 قانون تجارت كشور ما منتشره جريده رسمي سال549 برطبق صراحت حكم مندرج ماده 
 ملل متحد راجع به 1931باشد و اين در حقيقت امري است كه قواعد متحدالشكل ژنيو مصوب  اي مربوطه الزم و ضروري مي ورقه

  .اند رها نيز از آن پيروي نمودهچك و اكثريت قوانين جديد كشو
ه آن ترتيب وتنظيم شود، امري است كه موجب رفع ابهام از ماهيت سند  قيد كلمه چك به هرزباني كه الزم ديده شود تا چك ب

  .سازد گردد، و آن را از ساير اسناد قابل معامله تجارتي مجزا مي مي

   دستور تاديه -2

آيد كه چك بايد حاوي دستور يا امر بدون قيد وشرط تاديه مبلغ   كشورما بر مي قانون تجارت549از مندرجات حكم ماده 
به عباره ديگر چك بايد متضمن دستوري باشد كه به موجب آن، صادركننده مبلغي را كه نزد بانك دارد كالً و يا . مندرج آن باشد

باشد در غير آن چك قابل اعتبار  تور تاديه الزمي ميكه البته تذكر مبلغ در چك ضم صدور دس. قسماً به دارنده سند تاديه نمايد
  .باشد نمي

تواند بدون نظرداشت شرط مذكور مبلغ مندرج  اين دستور تاديه بايد بدون قيد وشرط باشد هرگاه دستور مشروط باشد بانك مي
  .نمايد تا امر تاديه بدون قيد وشرط باشد ايجاب مي چك را تاديه نمايد، چه ماهيت چك 

اين مطلب صراحتاً   در آخرين پاراگراف ماده دوم به 2/6/1382ايران مصوب اصالحي مورخ   صدور چك كشور اسالميقانون 
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد «: اشاره نموده و چنين مشعر است

  » .داد
طي مواد ششم، هفتم وهشتم از غير مشروط بودن دستور تاديه مبلغ مندرج اسناد طرح جديد قانون اسناد قابل معامله تجارتي 

  .نمايد قابل معامله تاكيد مي

   اسم مخاطب -3

 قانون تجارت افغانستان تذكر اسم مخاطب يا شخص تاديه كننده مبلغ مندرج چك از جمله 549با مراجعه به حكم مندرج ماده 
  .شدبا محتويات چك و الزمه تكميل چك مي
 اين قانون  اشاره نموده است، چنانچه) چك(ايران نيز از تذكر اسم مخاطب در روي سند  قانون صدور چك جمهوري اسالمي 

 اين  كند، به هاي كه به روي يك بانك كشيده شده باشد، حمايت مي فقط از دارندگان چك«: گويد كه خود صراحت داشته و مي
  ».شود  كشيده ميها دليل چك، در عمل فقط به روي بانك

هاي چك، اسم خود را  ها خود حين تنظيم دسته آورد چه بانك اين امر در واقعيت در پروسه تطبيقي چك اشكالي را بار نمي
  .نمايند روي آن قيد مي

   قيد محل صدور چك -4

 ايران در  انون تجارت كشوراند، ق ايران به صراحت به قيد محل صدور چك اشاره داشته قانون تجارت كشور ما و هم قانون كشور 
هرگاه محل صدور چك در روي سند قيد نشده باشد محل «: دهد كه رابطه به عدم قيد محل صدور چك چنين هدايت مي

  )28(».گردد پرداخت، محل صدور تلقي مي
  

   قيد تاريخ صدور چك  -5
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گردد، هرگاه عدد هم تحرير وقيد گردد از  يتاريخ صدور چك بايد متضمن روز، ماه و سال باشد كه معموالً به حروف تحرير م
اما به هر صورت قيد تاريخ صدور چك از نظر موضوعات مدني و جزايي داراي اهميت ويژه . شود اعتبار سند چيزي كاسته نمي

  .باشد مي

   قيد اسم دارنده -6

  :اديه دانستتوان به صورت ذيل قابل ت چك را مي «: قانون تجارت افغانستان552طبق حكم مندرج ماده 
   به يك شخص معين يا به امر او؛ و-1
  . به حامل-2

  ».شود اليه آن معلوم نباشد، محرر به حامل شناخته مي يك چك كه شخص مودي
  ».تواند چك را در وجه خود صادر كند صادر كننده مي«:  همين قانون553برطبق صراحت حكم ماده 

  .باشد حتوا ميايران نيز داراي همچو م   قانون تجارت312ماده 

   امضاي چك -7

باشد، و برخالف حجت وبرات كه با مهر صادر كننده، قابليت اعتبار را  چك محض با داشتن امضاي صادركننده آن مدار اعتبار مي
و چك حاوي امضاي تذويري ويا ساخته كاري . تواند اعتبار چك را نزد مخاطب تضمين كند باشد، چك حاوي مهر نمي نيز دارا مي

امضاي چك موضوع قابل توجه و اهميت در اسناد . باشد كه رضايت صاحب حساب و اعتبار را ندارد، مدار اعتبار نمي  از آنجاييشده
ها  اي از مواد را در قوانين خاص يك عده كشور باشد كه بر طبق قواعد متحدالشكل ژينو يك عده قابل معامله به خصوص چك مي

  .به خود اختصاص داده است

  ت اجراي مندرجات  ضمان-8

  :نمايد  قانون تجارت افغانستان كه چنين بيان مي550با توجه به حكم مندرج ماده
ايران ذكر  وهم قانون تجارت كشور ) 29(».شود  را حاوي نباشد چك شناخته نمي549سندي كه يكي از شرايط متذكره ماده «
اين قانون باشد يعني در واقع شرايط   فاقد شرايط اساسي مقرر در چكي را كه«: دارد اين مطلب را بدين مفهوم بيان مي  319ماده 

  )30(».كند  چك تلقي نمي311منعكس در ماده 
ها نيز شرايط الزامي متذكره  اند، و بانك ها صادر شده كند كه به روي بانك هاي حمايت مي  ايران فقط از چك اما قانون صدور چك

هاي  دهند كه آنها صرفاً جا ها، چاپ كرده به دسترس صاحبان حسابات جاري قرار مي هاي دسته چك قانون تجارت را در روي ورق
  .نمايند ها را پر مي خالي آن ورقه

توانند مطالب ديگري را كه خود خواسته باشند و تذكر آنرا الزم  عالوه بر ذكر مندرجات فوق طرفين معامله به واسطه چك، مي
  : دانند در چك درج نمايند، چون

  گردد؛ كر اسم شخصي كه چك در وجه وي صادر مي تذ-
   قيد ضمانت؛-
   قيد شرايط بازگشت چك و تعيين جبران مصارف مربوط آن؛-
   قيد عدم ظهرنويسي؛-
   قيد علت صدور چك؛ و-

و ساير ها و مميزات آن با ساير اسناد قابل معامله، شناسايي محتويات ظاهري  اينك با دريافت شناخت از چك، انواع چك، تفاوت
  .گيرد پردازيم به بررسي بخش ديگر از موضوع چك كه شرايط و الزامات مربوط به چك را در بر مي اينك مي موارد 

  شرايط صدور چك 

خورد، و اين سه شخص   چشم ميالبته با صدور چك منحيث يك سند قابل معامله تجارتي، نقش سه شخص به وضاحت به
  : ند ازعبارت

  )بانك مورد نظر(  مخاطب صادر كننده، دارنده و

  شرايط مربوط به صادركننده : بحث اول



٤٨ 

 

بناء صادركننده برطبق . تواند چك را عنواني بانكي كه وي در آن حساب جاري دارد، صادر نمايد صادركننده چك صرفاً مي
هم براي شخص ديگري احكام مندرج فصل سوم باب سوم قانون تجارت افغانستان جهت دريافت پول چه براي خودش باشد و يا 

  )31(.تواند به صدور چك مبادرت ورزد كه در بانك مخاطب صاحب حساب و دارايي باشد مي
  .صدور چك ذاتاً يك عمل حقوقي است و صادركننده آن بايد واجد اهليت انجام عمل حقوقي باشد

ون راجع به حل بعض موارد تعارض كنوانسي( تحت عنوان 1930به موجب حكم ماده دوم قرارداد دوم كنوانسيون ژينو مصوب 
گردد، هرگاه  اهليت شخص براي قبولي تعهد در مورد برات و سفته به موجب قانون ملي وي تعيين مي) ها قوانين در مورد برات

  )32(.خواهد بود قانون ملي مذكور صالحيت اعمال قانون كشور ديگري را اعالم دارد، قانون اخير قابل اعمال 
گيرد كه قانون داخلي در رابطه به اهليت شخص جهت اجراي اعمال  م مانند برات تحت شرايطي صورت ميبناء صدور چك ه

  .حقوقي تصريح نموده است
  )33(.تواند هاي حكمي نيز صادر شده مي چك به وسيله وكيل يا معموالً به وسيله مديران واشخاص داراي صالحيت، شخصيت

  
  

  شرايط مربوط به مخاطب : بحث دوم 

توان چك را  رساند كه مي  را وضع نكرده است و اين عدم صراحت مياي اين عنوان هيچ قاعده نون تجارت افغانستان تحت قا
شود كه  اما در عمل ديده مي.  حقيقي يا حكمي باشد:تواند هر شخصيت عنواني هركسي، صادر كرد، يعني مخاطب يك چك مي

ايران و اصالحيه آن مصوب    كشور1355 نشده است، قانون صدور چك مورخ اي به نام چك هرگز روي كسي جز بانك صادر ورقه
  )34(.نمايد كه برعهده يك بانك صادر شده باشد  صرفاً اسنادي را چك محسوب مي23/8/1372

 اين بهتر خواهد بود كه مخاطب چك صريحاً تحت قواعد قانوني قرار گرفته شرايط و الزامات مربوط آن تصريح گردد، چه اما 
آيد، وقضيه حالت جرمي به خود  زماني كه قضاياي چون صدور چك بدون دارايي، جعل وتذوير يا تفسير وتحريف در چك پديد مي

 اين كه مخاطب آن غير از بانك باشد، پيچيدگي حاصل  كند، رسيدگي وتعقيب عدلي حاملين جرايم مذكور به نسبت كسب مي
  .ها، نه از نظر جزايي قابل پيگيري خواهد بود و نه از نظر اجراييوي ير از بانكخواهد كرد، زيرا چك چاپ شده توسط اشخاص غ

  شرايط مربوط به دارنده : بحث سوم

توان سه حالت را از قانون   اين مورد مي تواند در برطبق صراحت قانون تجارت كشور ما، چك به نفغ هرشخصي صادر شده مي
  :مذكور دريافت كرد

در وجه (حامل صادر شود، هرگاه اسم دارنده در روي چك مشخص نشده باشد و يا در چك عبارت  ممكن است چك در وجه -1
  .گردد نيز درج باشد، بازهم چك مذكور در وجه حامل محسوب مي) حامل
و يا جمله ديگري كه چنين ) حواله كرد(اين كه عبارتي چون   ممكن است چك در وجه شخص معين صادر شده باشد، بدون -2

  .شود را ارايه بدارد، در چك ذكر شده باشد، چك مذكور در وجه شخص تعيين شده قابل تاديه، دانسته ميمفهوم 
، چنين چك در وجه )دروجه شخص معين يا به حواله كرد او( مكمن است چك به حواله كرد شخص معين صادر گردد، ويا -3

  .باشد حامل، قابل ظهر نويسي مي

  يي در حساب صادر كننده چك ضرورت موجوديت دارا: بحث چهارم

شود كه صادركننده در  چك در حالي صارد مي«: دارد كه به صراحت بيان مي)  قانون تجارت افغانستان551(حكم مندرج ماده 
 اين  از تذكر اصطالح دارايي در متن» .نزد مخاطب دارايي داشته ومخاطب در اثر موافقه صريح يا ضمني به تاديه آن مكلف باشد

آيد كه صادر كننده مكلف است قبل از صدور چك، مبلغ و وجوهي چه نقدي باشد يا اعتبار، در نزد بانك  نين بر ميماده چ
  .مخاطب داشته باشد

 به صراحت چنين بيان 1382ايران متن اصالحي مصوب سال  اين موضوع در ماده سوم قانون جديد صدور چك كشور اسالمي 
نقد يا اعتبار (عليه، محل  ركننده چك بايد در تاريخ صدور، معادل مبلغ چك در بانك محالصاد«: اين حكم  شده است و به موجب

  ».داشته باشد) قابل استفاده
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اين كه چك سندي است كه عندالرويت از طرف بانك بايد تاديه گردد، صادركننده در زمان صدور چك بايد دارايي آن را به  از 
  .باشد زد بانك تامين كرده باشد، لذا صحت صدور چك وابسته به وجود دارايي آن ميصورت نقد و يا اعتبار قابل استفاده ن

كند و توقع دارد وجه  نبايد فراموش كرد كه دارايي فوق الذكر كه صادركننده در زمان صدور چك به اعتبار آن چك را صادر مي
ل انتقال نمايد، بايد قابليت انتقال را دارا باشد و بنابر نقد و يا اعتبار قابل استفاده را چه خودش و يا شخص معين ديگري و يا حام

موجوديت عللي چون عدم مطابقت امضا، قلم خوردگي در متن چك يا اختالف در مندرجات چك و امثال آن از جانب بانك 
  .مخاطب رد نگردد

  منابع و ماخذ 
دوين كتب علوم انساني دانشگاه چاپ قم، سازمان مطال1386 داكتر ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، چاپ نهم -1   .183ص ) سمت(ها  عه و ت

  .1375  داكتر هوشنگ شامبياني، جلد دوم، حقوق كيفري اختصاصي، انتشارات ويستار، تهران چاپ اول -2

  .227 ص 1382 داكتر حسين مير محمد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي، نشر ميزان چاپ دهم -3

  .749 فرهنگ عميد، جلد اول، ص -4

  .228، ص 1382 داكتر حسين مير محمد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي، نشر ميزان، چاپ دهم -5

  .185 ، ص)سمت(علوم انساني دانشگاه ها ، چاپ قم، سازمان مطالعه و تدوين كتب 1386 داكتر ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، چاپ نهم -6

  .1336 سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي، شماره -7

  .170ين جهانگير منصور، قانون تجارت، چاپ بيست وهفتم، انتشارات آگاه، ص  تدو-8

  .187، ص )سمت(، چاپ قم، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 1386 داكتر ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، چاپ نهم -9

  .1336، سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 10

  .ر منصور، قانون تجارت، چاپ بيست وهفتم، انتشارات آگاه تدوين جهانگي- 11

  .1336، سال 89  اصولنامه تجارت، جريدة رسمي شماره - 12

  .228، ص 1375 داكتر هوشنگ شامبياني، جلد دوم، حقوق كيفري اختصاصي، انتشارات ويستار، تهران چاپ اول - 13

  .195، ص 1375، انتشارات ويستار، تهران چاپ اول  داكتر هوشنگ شامبياني، جلد دوم حقوق كيفري اختصاصي- 14

  .1336، سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 15

  .1336، سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 16

  .1336، سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 17

  .1336، سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 18

  .1355 قانون مدني، جريده رسمي، سال 991ده ما- 19

  . قانون مدني جمهوري اسالمي ايران1287ماده  - 20

  1369، سال 722 قانون اصول محاكمات مدني، جريده رسمي، شماره 287 ماده - 21

  . قانون مدني جمهوري اسالمي ايران1292 ماده - 22

  1369، سال 722ه  قانون اصول محاكمات مدني، جريده رسمي، شمار284 ماده - 23

  .1355 قانون مدني، جريده رسمي، سال 993 - 992 مواد- 24

  .1336، سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 25

  داكتر هوشنگ شامبياني، جلد دوم، حقوق كيفري اختصاصي، انتشارات ويستار، تهران - 26

  .225، صفحه 1375چاپ اول 

  .رت، چاپ بيست وهفتم، انتشارات آگاه تدوين جهانگير منصور، قانون تجا- 27

  . قانون تجارت ايران311 و ماده 1369 سال 722 قانون اصول محاكمات مدني، جريده رسمي شماره 550 ماده - 28

  .1336 سال 89 اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره - 29

  . تدوين جهانگير منصور، قانون تجارت، چاپ بيست وهفتم، انتشارات آگاه- 30

  .1336 سال 89اصولنامه تجارت، جريده رسمي شماره  - 31

  .54، ص )سمت(ها   چاپ قم، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه1386 داكتر ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، چاپ نهم - 32

  .202، ص )سمت(ها  اني دانشگاه چاپ قم، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انس1386 داكتر ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، چاپ نهم - 33

  .  تدوين جهانگير منصور، قانون تجارت، چاپ بيست وهفتم، انتشارات آگاه- 34

  .1383، حقوق تجارت، نشر ميزان، چاپ  سوم، پاييز )حسني ( داكتر حسن - 35
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ها   تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه1382 داكتر محمد جعفر حبيب زاده، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اموال، چاپ چهارم، تابستان - 36

 ).سمت(

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        

$�	% L��'(�)'*  
  

�� � ��> ����� � 64���� 6]Z +m�" 6( 6W L�( _�e
� L)�I &� 60 ��� ����� -�Q = Y	B =N� &� 60 �� &� G�)� �� �2� �'2� 6��
L�( 6 62J�)� �� k> h�? +���/�. 

01��� L��O�" ��4?� b�I &� 6 :b�4? 6(U� ��� �� ��N�! +��" � �2� 64���� 6]Z � E? +��" �� 6�� 60 6W �� �� =� �!�� 6��� 
&� ��	�� &�> 92� E? ��I�4? 60 �(�S� ���� � ��'Bf� ����� �(�Q � &�( -�� =)�* �� ��S� �� �2� .���� �*�,�� h���:  +m�"

 �	
N� 6
 �2� ^��?&�?�� 9	�e
 �� 6
 9�{� T&�? 6��> U� b�4? 6W &� �2� �)�B 6W 6V� &� . �� h�* �� &�? )	�� �� v���
&���: q�7 .6W ���� �	I )��� h��� T&� �	' 
 6| �� �� &� �V���	I U� b�4? � �2� . � �� +����� ����� -�Q 6W ����� ���|

60 �2� 6W &�( _�e
� &� 60 +�)��7 ��'Bf�&��� �
��� � T�
���'* _ LM	? 9K: �)�� t�24|,�� E?���W �(�Q �4(�� �� �*��4!�  .
���� ��?�> h���:? ��V� t�Z 6W 6]Z &� 6( �� T&M���� 9S� &�( E? ���V�� �*�> 60 �2� 6W 64� k> Y	B E? &� 60 &� 6( 

 6]Z h���=�'7�� & .( 6�I�4? ��'Bf� �e�4]� ����� � 6W t�Z �B �(�(�" 60 E? ��I�4? &� 60 6W &��: &���� �� �� � &����
 
&� &�> ��24�� ��42� . 6%������ &�� ��7 &�( 6	V
 &)�I �#����� 60 =N��� &�� &�> 9��� &�� 9B� �� G�)� 9B� 60 6W 6�'Bf� 

&� E? �(��(�'" �� v	'�
 T9	�e
 60 �#����� � }�47� .� 6
 �42� ���| +�B�0 +��" 9� $�V�� �2(�Q � &�D &� 6( �� &�?� 6 !��
 �	7 � �V	 T&�? �D6]Z �> 6( �� &�F(�+�� &��%R� . 

�� 6( 6AB � E? �7� 60 �'�7 ��\7 � �*�� �� �� �	�7 �� �V�I E? � 
��� � 60 &,��� 6 �2� �� �HC 1> �4/7� 6{	4 =��0 6]Z
1> �(�? &�
 =��e4�� �� . �� &�D &� 6( ��k�7 � T¢�� +�	I � T����� �� �%�I G����� � 6W 6V� �> �(���� �D 6�� 60 

�� �)*� T+�4��� t` 6 $�'* 	*) �� =�� �>��0 6( ��	�� � �� &���)	I 6I�7 6( +�/� 9��% �� 6W &� 6�j	Z ���� -�Q�� �� �� ��� 
&�? �2>m .� �� £�'� �� 6?�( 6
�V�7 6�4�m �	�� �� £	�I +m�" � �* � =�D �� &�? -D)4�� �)�I �#����� 60 �7�! =�� 6AB � �� �(�

=� 6?` 64	e	? 6( �� 6�|�� �� 6| =��` =��0� b�42� j	% �� �*��. 



٥١ 

 

&�?�� }��V� �� )>� T��� L 6
 E? �	Z �� 9�* T&�N�! �	�]> +�/� � +m�" .&�? &N��	0 �� ^/! �� &�?�0 �� =N, . �2� 60
 6�j7 6��( ���� E?0� 6AB T&� �V���	I +m�" � �2� 6W 6V� T&�? �2>m =�� �'	?��
 �� � �� � �)�	0 6( +m�" � +�/� 6W =� 6


�>�* $�;� � �� =���	I -��� &�)7 � 6W +m�")¤�( � +m�" _�7� �� =N� =�? -��� � &�)7 � ����� 60 . �� ���|�D +m�" � �2 �
=� ^�. 

����:��0 6( h��� � t�Z 6?&�? �2>m +�� =�� � .&�F(� E? �2� 60 -��� � &�)7 � -�Q �� 6W ���|�. 
&� ��)	� �� �*4(א- ��� � =���Z ��� ���	\� h��� � 6W �> =�0 6I 64���� 6AB 6( �� . -��� &�)7 � b�I 60 �2� �� +m�" �

������: ��� �2� 9I �� U� b�4? �� 6W &� &��J��0 6�j	Z =�� E? ���
 60 �� �(��2� t�Z �N��� &� 60 6? &� U� -� � &��(
�� &�D �I 6I 6�V�	B .�� ���|B TE? =�'7 6�\7 60 ���� ^B +���/� 6
 +�� �	I �� &�? ��V� 6]Z �2� 6( t�Z 6W ��? =��� ^

&� 6 �	4|� . b�I 60 �2� � 6W �� +�e(�]� h��� � �)�B ��¥&� &�? &��'
 -�` -�` � .��V� �V�7 � �� 6�2B@ �� 6¥ ¢��A� �
&� &�? .���| 6:�
 =��V| 60 �9��� � �> -�	� &�0 9	(� ���| �� &M	? 9K: �{� �2� E? ���V�� �(�Q 60 h��� � 6W �> � &

�2�� 6( -��� � &�)7 � �2� 6W &� ��? 60 -�� �� &�'7T
 �� ��? �� =��0 � �����/� �(�Q � 6W &� $��'* 6]Z ����| �� �I �� 6 64|,
&M	? 6�|�� T&� c��% �� ̂ �'� T¦�: 6W h�V�� �� 9��/� 6AB ���� =�� &� 60 �� &M	? 9K: 9� (� ��4�� . 6]Z �2� 6( t�Z 6?

 ��� +m�" �� �e7 ��� �2� T&�? ��V� 6]Z -��� � &�)7 � E? ��	�� 60 � &�? ��V�! �;��% � �����/� � =N��� �� 6W =� ��
|�� ��C�/� =��	
 ����� �2(�Q ����� � ���| �� &� �V �� &�( h��� ^� =�� �2� 64���� 6]Z ^��? +m�" 6( &�?� &�0 9�* &�:�

 6( ���| +�/� �)�M�, 6( 64'(� &�? �I��I =���� +��" �� � ��> �� &M	��� �I��I ���|�D 60 -��� � &�)7 � 6:�� �
 6]Z �)�M�,
V� ��0 �� ��� h�>�� � 64���� 6]Z �� &�?�� �� 6�	�* T&�M	J? &)�I &�0 h� ����� T&�?� +�@m E? ��% 60 6AB � 6W &� ��

�
��� �� 6]Z �(��M? �� }��H� 6( �� &�? �I��I ���D �*�> 60 �> &�( 6W 6�? . �42� �� �#����� ^B�� -�? ��� ��� 6W 9���� �� �7
&� �(��| . &�D ��\7 � �2� �'�A	0 � ���| +���/� ���� +��" 60 TE? 62(�Q 60 T1?��? 60 T1? ��,�I 60 T1? $���! 60 T&���:� -�

E? �(�? $��;" �� ^V� 60 E? �(�N�! .U� &�( � E? �
�n�'
�� �� �V�N� �(�Q &� 60)�(&�(� E? �[ 60 �(�H>�7 �� �O� . 
( T=�� �
�
�' 6( T=�� +��	� 6( T=�� +�/� 6( T=�� +���/� 6( ���| +���/��? 6C � &�)7 � �� �2� &�' =�� �
���!�� �(�Q �� �
�2	

 6
�(�Q �n�I �� �B�� T��� T9�* T^/! �2� &)�%���� 6��! 9�* � 6
 6AB �� �/	� E? �[ 60 ���|�D �� ��>�� � �*� -���
&��I �Z &�? �I��I =�� +��" ����m � -�Q �� 9�* 9\7 T&�'7 ��\7 ���| +���/� �� �� &� 9��> �	%��� ��/! �� ���� 6( 62(�Q 

&� &)�7 �� 6?�0 6]Z . 60 62(�Q ����� ^��? +m�" 6W 6V( =��0 � ��� -)4 � � =� �D -*4(א�  � �2���2�2 ���=� &�? =��� =��  .
�	|�D �(��� �� ���m � 6
 �V�7 �2� .�N��� h�A	0 � 6AB � �� ��
�� � -��� � &�)7 � 6W ̂ B 9	{� �� $���
 60 �� ��� �� T�� �V

���
 ��S� 60 $D�� -�Q �� �7 &� &�? ��� =�� ���m �� -4(א*�$ &�> �'� E? 9	{� �� �� �� -�Q �� E? �(�S� 60 �� &�� h
&M���� . 6]Z &)I 6( �� &�? ��� �V	 60 6
�V�7 ��¥&��%R � .����� 6
�� 6I 6�j	Z t�0� �� G	'7 �� &�(�� 6
�� 6I 6�j	Z t�0& . 

�'�A	0 � &�)7 � T�� ��!�� ��]0 6W &�? &�	( &�
 6I 6���I �� 6�e	�V
 6AB ��)q (42� 60�&� 64> �K�	| -�Q�� E?  . E? 60 -4(א*�
&� &�> -��%R k�7 6]Z ��e	�V
 �� �����? �4]� �� ���` 6( �� L�> -�	 E? �[ 60 . 60 &� �V���	/e
 +m�" � 6W �2� &�'

�� &)�I �V�7�K: 6��� �	�V
 �� ^ .�'�A	0 &�)7 �)q (� ���� �� =��0 � ��I -�Q � �� � §]> 6�I��� ��. 
� �(M	( 6
�V�7 6:�
 60 ���� � 6AB �(� 
 U� .� §]> �V����� �� �V��	 �]� &�	W 6AB 6?� &�
 6I k�7 � &�	'
 �� 

�� �()	4J
 .� ��%�� 6:�
 60 ��|�D � 6
�V�7 6AB .��'� 6AB@� � 6�? 6W t)¤�(  6
 ���( �	H� � � � ��?�Q �� 6:�
 60 �(��� �� =M	
6:�
 60E�  60 6W 9�� 6
�� )�? �)	0 6� $�e �� =�?�� &��, T=�? 6� �4]� �� =�? ���m E? �V�7 ( &�'7 �� &��2�� �(�Q �� 6W

=� 6�� 62��4�I �(�)* � 6
�(���� . �� ��( �%� �/B ������ � 6 h�� �� �2I �	 "�� 60 6Z �B �V�I &� �(�N�% �� 6
�V�7 6W . �
�R � &��� 6
 ���/� &��2�� -��� � &�)7)=� =���? =��% �� 6�� 6|  .� &�? 6
 ~2��� �(�)* �� &�I��I E? ~2� 60 &�AB � 6W .

��* �� ��|�D =��% h��� � �� �/e� +m�" � G�)� �� �2� 6W -�> 9��� 6]� � 6W 6�?=� 6�� � . &�)7 � E? �	 "�� 60 6W 6V�
��� � �� �V���	I +m�" � 9�* �� �2�� -���h60 �� ��? 60 =��V| 60 6F0 60 =���
 �� _�7� -��� � &�)7 � &� +��!�
 �2	4|� �e�  

6J�� �� b�7 60��4��� ��'��% �� T����\7 T�V�7 � �� &�)7 � )�R j	2(�Q �� &��� 60 �2�|� �� �&)�N� 60 � �� 6(�� 60  ¦2! �� 
�B E? �4]� �� ��� 60 E?�=� &�> -��� 6 ��@ 60 G�)� �� +m�" � 6W =��D h��� � 6% .�� 6W &� h,D 6
 �����/� �0 h��: ��

Q�V60 �� 6
�� � })B &�� � &�? �)	0 1��2>m =�� �����e� �� ��4	S��7 T�(�S� � ��� 6%�� �� &�? ���* �VQ  �� h,D =��0� �(�
&���:� ��|�D �� -�#� )�R 9\7 � 6AB �� &�? =�0 +�� 6:�
 =��0 60 &)�I &�' �2� 60 64���� 6]Z +m�" 6( 6W &�. 

 �Bf� �B � 6? �� &M	��� E? &�� �B 60 6? ���� �� +�B�\��" ����� =�	
 60 +����/� &� � 6W ����� 6:�
 =��V| 60 ���|
60 &� +�)��7 �� �e(�]� 6]Z &� 6( �� =� 67�I �V�)	�	I 6 =�� � ��> � h�V�� 6AB � �� �2� 6W &�( =)	�* 6V�? &)�I &� 



٥٢ 

 

=� 6��? 60 ��?�� .[ �� �V� &� 606�� 6
 �(�Q �� &� �I��I �� ���� 6
�� ^B &�� 9B� �� G�)� 9B� 6W +�)��7 ���� �� G�)� � E? 
&M	? 9K: �'2� 6��� G�)� .���	I���� 6W &�? ����� 6]Z ��* �I +��#* 6( :k(�� h��� §]> �� )¤�(  624|�0 �(�/� &��� �� �%�� 6


=�?� �� .k(�� h���)¤�( � �()	(�
��m 9��� §]> 6AB &� ������� ���� �� ���� -��� &�)7 � b�I &� 60 6W 9��� 6
�� .k(�� h���)��( 
9��� :%�� 6]Z +���� 6( -��� � &�)7 � 6W t�Z &��[4� &�� &���&M	��� 6
�� �I �� b�f* �� 6W &�(� . 6]Z �	I� 6( ���	I

� ��> h��� 6W &�? �����)��( &�� �� 9�� =� G�)� �� 9���  :&� &�? 9�* &)D G�)� &)0 ��m .� ��> h���)��( 9�� =�  6
 6W 6�?
 ����� 6]Z -��� � &�)7 � G�)� �	HS �� =� 9�* &)�I 6AB 60 �� h�V&� &�?�� 6�D� 9�* �� 6W 6��� )B�> 6
 � h�? . 6AB

� ��> h��� 6( 6W &�? ����� 6]Z �	I� 6( ,���)�B)�� ( �� 6]Z������ 9�� 6W -)�:  }�7 �2� � -��� &�)7 � ���
 b�4? 60 ��, 6?
&�?� 9�* &)�I �2� 60 -��� � &�)7 � �� &�M��0 =�'7 ��, -)���� 6Z .� -�> 9��� 6W 6Z 6AB|�� ���� �� �� �2� 6W &�? 6

� � =�	
 60 �� �����/� �(�Q � G�)��� 6]Z h��� �� �(j2� &���� 6( EV�I &� �{� 6W �� &,��� 6 =��0 � �V��	Z �� �� ���� ��
&� ��7�I .������ � �2� �� G�)� �7� �B �2(�Q ��&���: =���? 6�\7 6AB �� ��	0 �'2� 6���� � ��> �� .� 6( � ̂ B�	I =�� &

 � &)�I +����/� 60 6W 6�? �����( 60 &�	0 ���>( ��2B�� &��� 6W =�	
 60 �� =�> �)	0 �2�?�� &� ���)��� �B�0� �2	� � �%�� 9%�
 � �� 6��:� 6| �¨�? ~�)��( � �����/��0 �� =��0 � ¦4]�(	40 ����� 94/7�� �� ����V�� �� $���[ �AB � T6(�I� 6�	�� 6�� t�Z 6? 6�

 �� ��4�? 6( ~�)��( � � &�? 6��� ��( 60 &� ��� 1"�
 � 62(�Q 6�\7 �� �> +��� ��( 60 ¦4]��0 � &N��%� &�?� &��	0 &� 6]Z ����
 &�? ���* E? 62(�Q 6�\7 60 &� 6AB ��6W 6? 6W E? -�� ���� 60 ���� ����2� �� +�
��?�2V
 +�
��?���� � 6
 +�� ���S� 60 6(` �� 

 �	>�	* 6( ¦2B�� ~�)��( 6%� � ���:� 6
 ��	��0 E? �2(�Q &��I 60 6���, �� r�� &� �� 6W &�( 6 &��, 6| �� &� 6 6Z 9I 6
�
&M�)2:�Z .I ̂ B�[ 60 &��� ¦2B�� 6%� ��	&� z��]� =�� �
��� �� =��V. 

E? �	4���� &� 60 6W ��? =)2:�Z ���| E? &�� �B 60 ��J �J � �̈? &��  6| 60 6
�� M( 6W &� 6 &�� �� �� &�> =��V|
E?�	2�� ��\7 60 9
 �� &��:� 6:�4� � +�/? �2	� �7 T&��	I 6���, =N�� 6AB � � 6
 �����B �� �>�	* �*�� =�� �� �[H( &�

B 6AB � 6W &M	? z��]� =�� ~� k��� ���� � E? 6���0 60 6W &��:Y	�� =��% &�� 6W &M	? 6 &��)
  6AB �� =� �%��� ,©�� � 6
� Tt,���7 ��:�I &N�e�� � � 8	�&&� .. .���)��( �6 60  : 0�= ����א-�W �M	B�0 6 &� 60 �7 ��N�! 6���| &)D �)2�� �
 T�,�(� 6
 +���m
��?� )�R 6�2Z E? 6V�, . 647m �%��� ���� 60 T&� �	�V 
 60 T&� 6���m� =�� =�� ���4]��0 &� 6( ��I �	!�
 )�R &� 6( 6
 ª�� �� &�

�> 6 q�7 6]Z �2J�)� &� 6( 6I 6�V�	B �� �R� +�� �� &�?�� .	Z ~�)��(� 6�2� 6( +)�
 ~�)��( � 6W &� =)	�*  &� 60 +���H� �� �V�
&M	? 6
 ~2��� �	)� &� �� 6I &�� 60 6AB �  �� T�� .�	)� �2�� �� 6I +)�
 &� 6W &� ��? 60 9�� �� �7&� }�7 60  60 �� �
)	�* 6I 6AB �� 

&� �	)� ND� �	(�� � .����I 6W &� ��? 60 =�� r��� &� 60 �� �  6W &� 6]Z +)�
 �(N�7 �
�� 6%� 6( �� &M	��� ��)	I �� «�� +����/� 
 6|�
��	( � z� r���> .&M��0 60 ,�א- �& : &�]/� �  6%�� �� .����� 60 ����� ����� &�� 6Z ~�)��(=ND� &� �4 2S �� � 
 E? -�� ���� 60 T

=� &�? =�	
 �� �O�� =)�� =�� �� -��(�� 6Z �B ~	47 6W .���� 6W =�'7 �*�> �: 
) 6�� ��HS +m+�2	�)24>�? - )24>���I +�	���� y�S��( ��7�� 6F: 6�� �� 6]Z �2	��" �� �(�S� 6( 6AB � �� � ��> 6( ��� ���|-  =N��

� �� ��!������� 6� � ��> ���| 6
 �
���7j .���( 6(�� � �� 6�S�� 67��0 h��W �B �  �� &�( 62=�� &N��% -�? )�R E? $�'� �� 6(�� 60  . ���
)2B ��* �	�� )	� T=)'* )�H� z	> ��:�> =�� T��A�� ��)(� -��! )	� 6V( ��? &)�N� ���� �� + ���/�	� T£I�� &N��	0 9\7 6:�
 60 ��� � 6I T&

�� ���� �� &��BD -�'"� T&���� U�)'* 6!��7 T���! �D�� T�]�I ��)(� -�! �D�� �]�I �2	� �I�... 
���� -�'"� :�� �B���
 6�2� 6(��� ¦2 . &� &��j�? ��̀  ����	2I T&� ����� �� �(�7 �� 64� EV0 6�A��  � 6AB 6W 6V� &� p�0 ��` ��	2I ���,

N�! &� 6 rD 60 ��I&�> .   &�
 =�D �7 &�? �)	0 9���  6W �B� &©2� 6
��7 ��I�� &�� &�� T&�?� 6Z 6W &M	B�0 6 �� &� ���	I ~�)��(
�J	0 �� rD 6�)B �I �� 6��� �I �/B �� ��	0 6 &�� ����� ��S� � &�� 6W 6V� =� &�> 6?�� . 6AB �=�'7 �*�>: ^ � 6Z 6W 6�M	B�0 6 ~	B 60 

 6��? 6( T^> 6I 6Z^� 6
 -��( h�? 6I �	I ��%�� ^ �T^B� EV0 �J0�� rD h,�� �! EV0 +��	� T^� &M	�� 9#� 60 =,�> &��F? �� +��! . 
 &���|Z �%��V	 � � �	)� � �� �> ��)	I ���&� E? 6Z 60 6W &�? �)	0 t .&�)7 � 6W &�F(� E? +m�" 60 ���| &�� ��	�� ��)� ( �'�A	0 �

 �� £	�'
 6
�V�7 6�	�� 60&� &�> $��
 .���m 6W �> =)2:�Z 6
�(���� ���| ��� � &�� 6I =�� &� 60 �� =� �f% ���� &��� �	��" � � =�D 
&,� 6]Z ��, �{( 6( �B���:. 

�2 � ����S� �� &�A( G�)� ��2 � ����S� �� &�A( G�)� ��2 � ����S� �� &�A( G�)� ��2 � ����S� �� &�A( G�)� �    
llll----    �2 � &�A( G�)� ��2 � &�A( G�)� ��2 � &�A( G�)� ��2 � &�A( G�)� �    

B�! 6��* �V�)�	0 �A( �4�� �I�* �  �� h��� &�(� b�4? 9\7 60 &)��H�(� ( E?&��	I ���� �2 � &�A( G�)� � : 6? ���� 6
 ��'7 G�)�
M(&� G����� ��! &�� �� &��̀  �� &�. 

2 � ����S� G�)� ��: � 6 &� �[e( 6���47� �� �7 &� ��%�� 6��	' 
 ��4]� 6]Z �� ���* 6( E? �2 � ����S� 60 G�)� �� � �2 � ��	
 6��* 6� �[ 6%)�B 6W 6V( &� }�47� �
���'*���#* )��� �	�I)��(  b�4? 9\7 �)^���(� �4� (=� &�?�� E? 6�)�� 60 . =��I &� 60 6W �W 6AB

 6��* 6AB &� &�? GHI 6| ��` E?)��j{(� �B�n&�� (&�. 



٥٣ 

 

 b�4? 9\7 60 =�)D� -�S� �� �[2(� 6	!�
�� (�V	( ���� E? .E? ��� 
 � � �2 � ����S� G�)� �� � � 6 &� }�7� �
����S�  &� 60 T��C��
&M	e�� 
 -�` 9I�	I E? ���S� 60 �����* � G�)� � �� &M	? ��� 
 -�` �� G�)� E? ���S� 60 �����* � ���� -�S� �  6W �2 �. 

I ��	�� 60 6W &� -�N� �� -�N� �
���'* � �V�I 64� �	0�
 h�? ~2��
 ��e�� 
 � &��� 6V� ���(�W� �� ��� 6Z &). 
* � ���� -�S� �* � ���� -�S� �* � ���� -�S� �* � ���� -�S� �=�[ 6( �� ���=�[ 6( �� ���=�[ 6( �� ���=�[ 6( �� ���::::  �(��"� h�?� -��� � G�)���(� �� � 6
�(���� &��	47� �� �#����� &����
 ��� 
 6%� 6W &� 6 &� 6F0 EC�� 6
 

�(� �� � 6W 6VZ &M	���> ^B�� &�? ��4�� �� �/	�� -�Q �� �e(  . � =�� 6V( �	| -א��� &��	47� �	% �'�A	0 � 6W &M	���> 6 6
 �#����� �AB �7
'� � =�� �� 6 "�� $�D�� =�� T-��	I ¦� �� &�	Z E?��$��� �J	0 ���]4�� ���V�� � 6]Z �#����� 6( )��� �����* � ���� -�S� � 6W 6V� 

8I �� &� ��'24�� �� . $D�� &��	47� �	% �'�A	0 � 6W 6�4���� 6AB =�[ � &��� � �> ���]4�� &�
 h�V�� 6W &� 6AB G�)� =�[ 6( &���
	|&,��� &�
 6 h�V�� 6W 6V� ���� 6 E? G�)� 60 �� �. 6V� T9��" &� 6�	0�
 60 �(���� &��	47� �	% �� &��	47� � ���*  G�)� � 8V* 60 &�� 

�[2� &�����'�A	0 &�)7 � 6W &� -�©�% �� -N��� ����� �B � �V�I &� 6 ���]4�� ���V�� � )q (  �� G�)� ���* G�)� � � &� b�/2� 6

`&�e�� 
 -�: �'�A	0 �)q (�(���� &��	47� �	% �'�A	0 � ��� 
 6%� 6W &M	? 9�� G�)� 6
�א- �� �� T��4e: T����?6
 &M	���> ^B  .I ��� 
 6%�	 �

 60 &��]� ����)(� �4�;G	( &�? 6��> ���� E? b�4?: M	? 9�� 6
 6Z 6AB �B E? ���S� 60 �� &� 9I��� �� )O ̂ �)" � E? �A( 60 G�)� &
-��� L�)7 � 6W)q ( 6? &� b�/2� 6
¥�'7 �&��'� 6AB �  �7 &� ��? �� &�'7 �W 9I � 6? T&� ��? �� 6? T&� t&� �()	��: N� )	��
 �   .

S =�� 6? ��? 6
��, ���| ^B ��$�e� ��� G�)� 6
�(�Q &� T&� E? &��)	I �� b�7 60 6? T&� $�2V� �� $�?�� . 
6	�/
 6!� �(��� � G�)� �: ��
 �� ��? T��'7 �'�A	0 � 6W �� 6Z E? ~2� 60 �2 � ����S� �� &�A( � 6AB � 6W �� �� &M	? 9�� G�)� 6
 ��

-�` &� 60 &� &�?�� ���[ &��` �� ���* =� =��!�� 6V�N�: 
�(�:  60 �{� �I ����)� �4�(&��' (I 60 �(���� �� � (� �� T� (��"� � �'�A	0 � E? b�4?�-��� G�)� 60 6W b���� ���� &�> :  6W 6�'? &� 6(

U� � � &� ̂ �)" ^B ^��Vm�" �2 � b�4? �(� 
 U� � � &� )O ̂ �)" � G�)�)� ( �h�?�'�A	0 � E? 9I��� 60 )q (-�> 9��� G�)� 6
 h�?. 
b:  60 &��]� ����)G	A�(� �4� (B E?^=� &�? =��>� 6
 &�'7 �%� . 
�: #* )��� ��I 6��*�� &� �) �4�^���(� (-�` &� 60 =� &�? 6	!�
 6?,� ��` E? 6�)�� 60:  6]Z ���? �%� 6( ^��Vm�" � �e( G�)� �

�4/79&� &�>  .)G�)H� kI� g� 2I ����.( U� � ��)�(�'7 �)�I ��  60 &=�? ��� 6��V> �� =�?�  . 
 

  
  
  
  
  
  
  

    جلينا پژيك:نوشته
    محمد تقي منا قبي:ترجمه   

  

  

   ∗چكيده

ستقيم و   معاهدات بين اين مقاله تالش براين است تا جايگاه حقوق اقليت را در اسناد و         رد ا ضـمني بـه آن     المللي كه به طـور ـم ـي
ودن ايـن معاهـدات،     آور بـودن يـا الـزام    مانعيـت، الـزام   جنبه جامعيـت و  حقوق آن از تعريف اقليت و  . اند بررسي نمايد   پرداخته آور نـب

ر   هـاي فعـال در   ناتاثيرگذاري كاركردهـاي  سـازم   .است ارزيابي قرار گرفته ين موضوع، نيز مورد نقد و  برخورد عملي كشورها با ا     اـم
د اعمـال فـشار سياسـي               حقوق اقليت  ها وحقوق بشر مانند سازمان امنيت و همكـاري اروپـا،  اسـتفاده از ابزارهـاي غيرحقـوقي مانـن

ايـن   ازجملـه مـسايلي اسـت كـه در    ... ها و ني براي حمايت از حقوق اقليت اي وجها  كننده، ارايه راهكارهاي منطقه    بركشورهاي نقض 
  .است مقاله به آنها پرداخته شده

  درآمد

                                                 
∗ ����.  
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س ازجنـگ جهـاني اول     . است ترويج حقوق اقليت شناخته شده    و قرن بيستم دوره احيا    ت، ـپ نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقلـي
شروعيت     اين خصوص براي شناسايي وجـود حقـوق اقليـت و   نظام جامعه ملل در.  مطرح شد »جامعه ملل «درچارچوب   راي ـم ز ـب نـي

ر   ا هاي عمده اما ضعف. الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين     ي ايـن اـم
گ جهـاني دوم بـه وجـود آمـد،       كه بعـد »حقوق بشر «نظام اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان از       ازجـن

شرفت    درحالي كه دردهـه . در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد    . فاصله پيدا كرد   ه    هـاي بعـدي پـي هـاي در زميـن
س از  .گرفت مبهم باقي ماند ها را دربر مي هاي كه اقليت ناها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحر  تعريف حقوق اقليت   پايـان  ـپ

ار ديگـر خـود را اجبـارا          هاي ايجاد چالش جنگ سرد و  ت حقـوق اقليـت يـك ـب شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسالوي سابق، اهمـي
وق     در( موضـوعات كليـدي   المللـي  موجـود و   است ساختار بين دراين نوشتار سعي شده . الملل نشان داد   درعرصه بين  اط بـا حـق ارتـب

  .مورد اختالف است د كه هنوزبررسي نماي را مطرح و )ها اقليت
دهـي   راسـتاي سـامان   هـاي صـوري در   بنايي حل نشود، كوشش زماني كه معضالت سياسي زير  هاي وجود دارد، تا     البته محدوديت 
آيا مـا شـاهد نظـام    : كه اين مشكالت شايد در اين سوال خالصه شود. نخواهد توانست به موفقيت نايل شود    و تواند حقوق اقليت نمي  

  !اي پست مدرن خواهيم بود؟ مليه  يا نظام قبيلهكثيرال
اجـراي آن   اسـت، و  هاي قانوني درآن مطرح شده ها چيزي است كه راه حل موضوعات اقليت برخورد با رويكرد نظام چند مليتي در   

د اسـت       احترام متقابل، يعني ارزش بر اساس انديشه تنوع طلبي، تكثرگرايي، مدارا و       ايـن نظـام   . باشـد   مـي –هـاي كـه شايـسته تايـي
ر متـون مـبهم ورايـج      ها را نه تنها در حيطه قانونگذاري بلكه درعمل ازطريق مشخص كردن محتوا و  مبارزه براي برابري اقليت    تغيـي

ي       كنوني حقوق اقليت   ارچگي          ندر. كنـد  ها وتعيين مكانيسم براي اجراي آن ايجـاب ـم د مليتـي بـا اصـل يكـپ تيجـه اسـاس نظـام چـن
ك  «.اي پست مدرن تفاوت دارد اين ساختار با پديده نظام قبيله   . گار است سرزمين كشورها ساز   ه    نظـام قبيلـه  »پروفسور فراـن اي را ـب
.  فروپاشـي درونـي كـشورهاي مـستقل اسـت     ،قانوني جوي فراهم ساختن اسباب سياسي وو جست در« :داند كه اختصار ساختاري مي 

ا     ز كشورهاي چند مليتي يا چند فرهنگـي را بـه منظـور   مناطقي ا هاي معين از جمعيت و اين نظام جداسازي بخش   شكيل نظـام ـب ـت
  ».اي پست مدرن اين است  نظام قبيله-نمايد فرهنگ واحد ترويج مي مليت واحد و

ه سـادگي قابـل       از مطلب يادشده نبايد چنين برداشت شود كه پيامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرايط عيني و      ملمـوس كـه ـب
ه عنـوان يـك سياسـت بايـد        توجيه است، هرگز  ي ـب  پذيرفتني نيست، آنچه اين مطلب به آن اشاره دارد اين است كه نظام چنـد مليـت

واقـع   در. باشـد  ها برگرفته شده المللي  درباره اقليت تواند از قوانين بين چنين امتيازي نمي. شود نسبت به نظام تك مليتي ترجيح داده    
ت موجـود اسـت و    ناچيزي در آور بسيار هاي الزام بيني پيش. نداردبرتري درهيچ يك از اين دو شيوه وجود      احتـ  ارتباط با حقوق اقلـي

ي، نـا      كانيـسم بـدين ترتيـب م   .باشد لحاظ معنايي مورد مناقشه مي  ها نيز از   ناهم ي ايـن چنيـن . اسـت  مطلوب بـاقي مانـده  هـاي اجراـي
د، نقطـه ضـعف     ه مييحقوق اقليت ارا خاص از موارد رتري را درهاي ب درحالي كه از جنبه قانوني، ابزارهاي غير معتبر، راهنمايي      كنـن

وق     يك قرن پس ازاخير، تقريباً در. توانند به حيث وسيله براي اعتراض استفاده شوند    آنها اين است كه نمي     م حـق پيدايش اولين رژـي
  .است ه نشدهيالمللي ارا قوانين بين اقليت، تعريف مشخصي ازجايگاه آنها در

  الملل براي تعريف جايگاه اقليت درحقوق بينها  تالش

ـين  »ملل اقليت« همانند جمله »مذهبي اقليت قومي، زباني و«اصطالح   المللـي     دردوره جامعه ملل بخشي از اصطالحات حقـوقي ب
زمان ملـل  سـا  ها براي مطرح ساختن حقوق اقليت در كوشش. بود، با اين حال براي تبيين معناي اقليت تالشي صورت نگرفت   گرديده

نگرديد، در منشور ملل متحد واعالميه جهـاني  رو  همتحد عمال همزمان با تاسيس اين سازمان شروع شد، ولي با موفقيت چنداني روب   
يش  آن پيشنهاد درج حقوق اقليت  به رغم اين كه در   1948در )UDHR(حقوق بشر  راي آن درنظـر      بينـي شـده   ها ـپ دخلي ـب بـود، ـم

ي تفـاوت      سرنوشت اقليت مورد سازمان ملل در «:ع عمومي سازمان ملل اعالم نمودكه  درآن زمان مجم  . نشد  گرفته د ـب ها نمـي تواـن
را  وتوضيح داد كه رسيدن به يك توافق در      » بماند ساله پيچيـده و        «:اين زمينه مشكل است زـي  اتخـاذ راه حـل يكـسان بـراي ايـن ـم
اين رو مجمع عمـومي از شـوراي     از».يابد، ممكن نيست هور ميهاي خاصي از آن ظ رو است، جنبه   ه هركشوري كه با آن روب     ،ظريف

شر       اجتماعي و  ا از كميـسيون حقـوق ـب سيون  اقتصادي سازمان ملل تقاضا نمود ـت هـاي تحـت نظـارت آن بخواهـد كـه بـراي        و كمـي
د تـا سـازمان     ها بـه ع  بدين صورت بررسي كامل از معضالت اقليت. ها عمل كنند براي حمايت از اقليت   جلوگيري از تبعيض و    مـل آـي
ت نمايـد    هاي نژادي، مذهبي و ثر از اقليتوملل بتواند به ميزان م  ه   . زبـاني حماـي شكالت       ممكـن اسـت گفـت اره ـم ه درـب شـود مطالـع

زام   . است حالي كه هنوز حمايت از آنان به اندازه كافي صورت نگرفته    ها ادامه دارد، در     اقليت ـند اـل آور قـانوني كـه از طبيعـت     تنهـا س
وق   1966المللـي    از ميثاق بين27ها اشاره دارد، ماده  ه تعريفي به طور خاص به اقليتيبدون ارا برخوردار است وجهاني    دربـاره حـق

ل متحـد    27نويس ماده  گو درباره طرح پيش و   گفت ICCPR.1)(مدني وسياسي است    درسومين كميته مجمع عمومي سـازمان مـل
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ه اقليـت ارا    كشورها تمايل دارند تعريفي خاصي  :نشان داد  راد جامـع ل از بـه رسـميت شـناختن وجـود        يـ از اـف ا ايـن تماـي د، اـم  ه كنـن
ي 1966المللي  ميثاق بين27ماده . رود ها فراتر نمي محدوديت براي اقليت   د   ـم ت   «: گوـي ذهبي     دركـشورهاي كـه اقلـي هـاي نـژادي، ـم
دگي مـي    درجاهاي كه افراد اين گروه. ودش ها نبايد ناديده گرفته كنند حقوق افراد متعلق به اين گروه      وزباني زندگي مي   كننـد،   هـا زـن

  ».به زبان خود سخن بگويند فرهنگ خود بهره گيرند، مذهب خود را نيايش كنند و بايد بتوانند از
ي  ) يات بيشتر از آن آورده خواهـد شـد،   يادامه جز  در( را27عوامل گوناگوني كه حوزه ماده       وراً   محـدود ـم نـشان   را  خـود سـازد ـف

ت ... دركـشورهاي كـه   «: است نخستين نشانه آن در اين جمله ذكر شده      . دهند  مي ي  هـا  اقلـي دگي ـم د   زـن  )ICCPR(27 مـاده  »كنـن
وط بـه اقليـت      . است آنها وجود ندارد، از قلم انداخته اند، اقليتي در كشورهاي را كه اعالم كرده    راد مرـب اد آن اـف يـا   و هـا  از ايـن رو مـف

ـتثناي فرانـسه  از     . شود اين كشورها را شامل نمي در 27موضوعات حقوقي مربوط به ماده      ه اس البته بسياري از اين قبيل كـشورها ـب
ي    به صورت مطلق براي اقليت27ماده  ثاني حقوق يادشده در در. اند اين معافيت استفاده نكرده  اني ـم . باشـد  هاي نژادي، مذهبي وزـب

هـاي   گـروه  سياسـي باشـد و    ميثاق حقوق مدني و27استناد به مادهاست كه شهروند بودن شرط براي  تفسير آن به اين وانهاده شده   
ن مـاده تنهـا     27سومين عامل محدودساز ماده . اقليت براي رسيدن به اين حق بايد عنوان بومي بودن را دارا باشند      اين است كـه اـي

ن كـه توضـيح دهـد افـراد       است نامه است كه به صورت منفي بيان شده    پيمان مورد در  ت  ؛ به جـاي اـي  حقـوق مـشخص   »بايـد «اقلـي
وق آنهـا       باشند، اعالم مي   داشته د حـق شود  بايـد ناديـده گرفتـه   «كـن اكنون موضـوع مجادلـه       يـ  ارا»ـن ن فـراز ـت ق اـي اي دقـي  هـا و  ه معـن
ي  27آخرين محدوديت ماده  . است گوهاي زيادي بوده  و  گفت سير آن ـم را هركـسي در    ، وجود فضاي باز براي تـف موضـوعات   باشـد زـي

هـا اشـاره دارد، در    حالي كه به روشني به حقوق افراد مربوط به اقليت در. تواند طبق دلخواه خود آن را معنا كند ميگروهي  فردي و 
  .است ويژگي جمعي وگروهي درنظر گرفته شده  ترجيحاً»كنند گروه خود زندگي ميي درجاهاي كه با ديگر اعضا «اين فراز

ساخت   هاي جهاني براي ر گزينش اين معاهده روند تالش     د ـن ي كـه هـم از     . سيدن به تعريف قابل قبول از اقليـت را كـن تنهـا تعريـف
آور نـشده، درگـزارش    است، اگرچه هرگز به صورت قانوني الزام وريك به گونه وسيع مورد قبول واقع شدهيناحيه عمل وهم از لحاظ ت     

اني    زمينه حقوق اقليت دروي اين گزارش را پس ازمطالعاتش  . است ويژه فرانسيسكو كپتوريتي ارايه گرديده     ذهبي وزـب هاي قومي، ـم
ـين        .  به كميسيون فرعي تسليم نمود     1977در وان دايمـي دادگـستري ب ه  ) PCIJ(المللـي   اين تعريف براسـاس رويـه قـضايي دـي تهـي
نـا برطـرح   ب. مورد بحث قـرار گرفـت  ] سازمان ملل[     ها پيشنهاد شد ودركميسيون فرعي وكميسيون حقوق بشر     بود، كه به دولت    شده

ست  تعداد از بقيه جمعيت كشور كمتر و گروهي كه در«: كپتوريتي، اقليت عبارت است از     ضا . از موقعيت برتر برخوردار نـي  ايـن  ياـع
ه    . گروه شهرونداني است كه داراي ويژگي زباني، قومي ويا مذهبي متفاوت با بقيه افراد كشور باشند         تنها به صورت ضـمني نـسبت ـب

   ».مذهب خود احساس همبستگي دارند  وها حفظ فرهنگ، سنت
داد و    . هم ذهني قابل طبقه بنـدي اسـت   عناصر پيشنهادشده در اين تعريف هم با ضابطه عيني و  ث تـع برخـوردار   كـم بـودن از حـي

ت     . هاي عيني قابل اثباتي را شامل شود تواند ويژگي   نبودن از موقعيت باالتر، مي     ن تعريـف، اقلـي داد  هـا از لحـاظ    براسـاس لحـن اـي تـع
ت را  تـشكيل      ناحيه خاص از  اگر گروهي درااز اين رو حت. شود درمقايسه با بقيه جمعيت يك كشور سنجيده مي       ك كـشور اكثرـي ـي

ده مـي   » برخوردار نبودن از موقعيت برتر«جمله  از. دهند، باز هم اقليت باقي خواهد ماند       ـين فهمـي ه       چن شـود كـه برتـري مربـوط ـب
منظـور از احـساس همبـستگي    . منزلت اجتماعي نيز مراد است قدرت اقتصادي، فرهنگي و  برتري درقدرت سياسي  تنها نيست بلكه     

اني داراي ويژگـي هـستند كـه آنهـا را از        هبي وذدر تعريف آقاي كپتوريتي اين است كه افراد متعلق به گروه اقليت قـومي، مـ           ا زـب ـي
ي، جايگـاه اساسـي     عاليق آنها به حفظ ويژگي گروهي خود     . سازد  اكثريت متمايز مي   ري دارد  نسبت به هويـت ملـي وجمـع بـدون  . ـت

راي درك عميـق پيچيـدگي    . كند اي را ترسيم مي ويژه ترديد تعريف آقاي كپتوريتي از اقليت، سيماي روشن و       هـاي شـناخت    البتـه ـب
  .سياسي الزم است المللي  حقوق مدني و  ميثاق بين27تر از ماده  توضيح گسترده اقليت، تفسير و

ي  27توضيحات ماده  ين كه آيا خارجيان ساكن دريك كشور، بنابر  در ا  ه؟ جـاي بحـث دارد       جزء اقليت شـمرده ـم يـك  . شـود يـا ـن
. اسـت  هاي متفاوتي را به كـار بـسته   اتباع خارجي آگاهانه شيوه ها و الملل براي تنظيم حقوق اقليت   حقوق بين : گويد  مكتب فكري مي  

ي  27هاي خارجي را از چتر حمايتي ماده  يت به طور صريح اقليتيك سو تعريف آقاي كپتوريتي از اقل      از اي  كنـد، بـه گونـه     خـارج ـم
ه  »افـراد  «از جانب ديگر درمتن معاهده كلمه. آن يافت توان توجيهي براي   كلمه به كلمه اين ماده  نيز نمينمودن با تاويل  اكه حت   ـب
اي در جهت مخالف تعريف ياد شده در حال شـكل گيـري اسـت كـه در       در اين اواخر ديدگاه محققانه »شهروندان«است نه    رفته كار

ه سـال       . است گرفته اظهارات كميته حقوق بشر نيز مورد حمايت قرار      ي  مربـوط ـب ورد جايگـاه و   1986در يـك اظهـار نظركـل  در ـم
ت آنـان    شده معاهده مربوط به همگان وبدون در نظر داشت وضعيت اتباع خارجي، كميته اعالم نمود كه حق مطرح        مليت ويـا تابعـي

ري از    27تعريف ماده  وقتي كه بنابر گويد در ادامه مي . است  اتباع خارجي تحت عنوان اقليت داخل است، نبايد حق آنـان دربهـره گـي
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وق بـشر در  . كاربردن زبان خود كتمان شوده ب فرهنگ، ابراز عقيده، پرستش مذهب و   ت خـاص    1994ديدگاه كلي كميته حـق  بـا دـق
  .ها همين نظريه را تكرار نمود ايت از اقليتدرباره حم

ـتناد   »existموجـود  «به وسيله اصـطالح (  البته به طور متمايز به عنصر دوام وثبات مرتبط است _درعمل جريان تابعيت    بـه آن اس
ل آن را  كه كميتـه فرعـي سـازمان ملـ    27نويس ماده  مقدمه پيش. است  تصوير شده27كه به عنوان پيش شرط دركاربرد ماده   ) شد

 متن موجـود پـس از   »...شود زباني نبايد ناديده گرفته هاي قومي، مذهبي و حقوق اقليت «:است بود، با اين قالب شروع شده   تهيه كرده 
الش بـراين بـود كـه ثابـت كنـد       . سوي فردي از كشور شيلي، توسط كميسيون حقوق بشر نهايي شد   انجام اصالحات پيشنهادي از    ـت

ا    27البته همزمان با آن، تالش براي اين كه مهاجران را صريحا از مفاد ماده . شوند  شمرده نميها مهاجران جزء اقليت   د، ـب  خـارج كـن
ـين اسـتنباط كـرد كـه        مي27كند، از قسمت آغازين ماده   تاكيد مي»مانفرد نواك «از اين رو چنان كه. شكست مواجه شد   وان چن ـت

ر       بايد  «: زباني هاي نژادي، قومي، مذهبي و      اقليت درمدت زمان طوالني تر دريك كشور اقامت كـرده ومـدرك صـريح تـاريخي دال ـب
اي مهـاجرين    البته اين عمل نتوانسته.  شامل آنها شود27موجوديت خود داشته باشد تا شرايط اطالق اقليت درماده       است جلوي ادـع

 نكته مهـم  ».شود  شامل آنان نيز مي27 ماده گويند مفاد مي اند و كارگري را بگيرد كه دركشوري طبق ضابطه معيني سكونت داشته      
كشورهاي خاص بستگي به شناسايي رسـمي   ها در مشخص شده اين است كه وجود اقليت] حقوق بشر[اظهارات كلي كميته     كه در 

ق مـاده  . ضوابط عيني است از سوي دولت ندارد، بلكه وابسته به تعريف آنها طبق اصول و         ه  27 اين اصل بسيار بيشتر از آن كه طـب  ـب
ـيح داده شـده   )Pcij(المللي  دادگستري   شود، در رويه دادگاه بين     اجرا گذاشته  ود  توض ك نظريـه مـشورتي در    در. ـب ده    ـي ورد پروـن ـم

  ».درقانون... ها است نه سوال واقعي مربوط به موجوديت اقليت «بلغاري، دادگاه اعالم نمود كه_هاي يوناني اقليت
درحالي كـه تـشخيص   . زباني قابل اجرا است هاي قومي، مذهبي و سياسي درمورد اقليت دني والمللي  حقوق م  ميثاق بين27ماده  

سيار دشـوار اسـت       آسان مي افراد متعلق به اقليت مذهبي يا زباني كامال      ايـن  . باشد، شناسايي اقليت قومي بر اسـاس ضـابطه عينـي ـب
ه  ه شد بديني ارا1950كه از سوي كميته فرعي در  ] اقليت قومي [اصطالح   گـزين اصـطالح    شـده بـود كـه جـاي       جهت درنظـر گرفـت

ـين تـشخيص داده      زيرا با تاكيد برتاريخ و.  گردد»اقليت نژادي « ك گـروه چن شـد   فرهنگ مشترك به عنوان مميزه برتر درشـناخت ـي
اشتن معناي اقليـت  از اين رو اقليت قومي عالوه بر دربرد. كه واژه اقليت قومي مشخصه بيشتري نسبت به اصطالح اقليت نژادي دارد    

ذهب   مذهب غير از زبـان و  ميراث تاريخي واحد، زبان و شود كه زياده برفرهنگ مشترك و هاي ديگري نيز مي     نژادي، شامل گروه   ـم
اي بـاز       نيز به كار برده شده»اقليت ملي«هاي علمي اصطالح    نوشته در متون معين حقوقي و    . اكثريت دارند  ه معـن است، كه دقيقـا ـب
شودكه تبعه كشور خاص است وهم شامل آنهـاي كـه    اين اصطالح هم شامل گروه اقليتي مي. هاي متعدد از آن است      يرگذاشتن تفس 

  . آنهاي كه آرزوي استقالل طلبي دارنداكنند، حت با داشتن مشخصه اقليت، در راه خودمختاري خود مبارزه مي
و و  هاي كه به آنها تصريح كرده گروه  با احترام به حقوق افراد و  27چنان كه يادآوري شد، ماده       ي   است، دو پهـل بهم ـم در . باشـد  ـم

 ظـاهرا  »ها اسـت  فراد وابسته به اقليتا «ها اين گونه تعريف شد كه مراد بعد.  قيد شده است »ها اقليت« تنها واژه    27نويس ماده    پيش
همـين طـور   ]  27ماده ]  البته . قي خود استبهره از شخصيت حقو هدف، بازتاب اين واقعيت بود كه بگويد اقليت يعني كساني كه بي        

راد بايـد اعمـال شـود          تصريح مي  ايـن دو مولفـه از   . كند كه حقوق افراد وابسته به گروه اقليت درميان خود گروه همـراه بـا ديگـر اـف
  .است هاي بسيار متفاوتي را پديد آورده شان، يك بار ديگر زمينه پيدايش تفسير رتباط دقيقافرازهاي ماده ويا 
نمايد نه  هاي اقليت حمايت مي  اين است كه ماده مذكور از افرادي متعلق به گروه27از ماده ] تفاسير[هاي طيفي از      يكي از هدف  
ر حقـوق افـراد در    :گويند تر مي درجانب مقابل طرفداران ديدگاه ليبرال    . ها از خود گروه   اينجـا ضـرورتي نـدارد، بـه رسـميت       تاكيد ـب

ه   ديدگاه غالب در اين عرصه راه ميانه را در. هاي اين معاهده قابل استنباط است ديگر بخششناختن حقوق آنها از     اسـت   پـيش گرفـت
حقوق  گويد عنصر گروه بايد در اين ديدگاه مي. داند حقوق مجموعه گروه مي ها را حد وسطي ميان حقوق اشخاص و      حقوق اقليت  و

آموزشـي و   هـاي فرهنگـي و   مثال سنت. هداف حمايت از اقليت تطابق بيشتري داردهم با ا اقليت لحاظ شود؛ زيرا با واقعيت بيروني و        
هاي گروهـي وجمعـي    عالوه برآن بهره. يابد جمعي امكان مطرح شدن مي هاي مذهبي دريك جامعه  تنها از راه اصول گروهي و     نهاد

وي     در. استاز فرهنگ ويا پرستش مذهب ويا تكلم به زبان خاص از ضروريات همبستگي يك اقليت      ستگي از لحـاظ معـن مقابل همـب
  .كند موجوديت يك اقليت را اعالم مي
ي  برخـوردار   ها، البته به صورت محدود از پشتيباني اسناد متعدد بين عنصر گروهي حقوق اقليت   رين  اسـت كـه صـريح    الملـل شـان   ـت

رآن ك . باشد مورد آموزش مي  سازمان يونسكو عليه تبعيض در   1960كنوانسيون ين  عالوه ـب سيون ـب ي  در  نواـن ه     الملـل ورد رفـع كلـي ـم
ه     در 1948كنوانسيون    و 1965منعقده  )  CERD(اشكال تبعيض نژادي   مورد رفع و مجازات مرتكبين جنايات نسل كشي گرچـه ـب

ت    هـاي  بين خواسته ها ندارد ولي در   صراحت اشاره به اقليت    د  هـا را منظـور كـرده    شـان حمايـت از اقلـي همـين طـور شـمار قابـل     . اـن
ل متحـد   1981اعالميه  تعصبات نژادي و مورد نژاد و  سازمان يونسكو در1978اعالميه  اي از حقوق گروهي در    مالحظه  سازمان مـل
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الش  . است هاي فكري، ذكر شده باور تبعيض مبتني بر مذهب و مورد رفع هر نوع تعصب و  در ر      اين طرح كلـي از ـت هـا جهـت غلبـه ـب
ت  معضالت براي تعيين يك تعريف تعهـدآ     ان ديگـر اهـداف    از( هـا  ور حقـوقي از اقلـي شويق       ) مـي ورد ـت ه دو هـدف ـم بـراي رسـيدن ـب

ت و امكـان جـزم      يكي  اين كه نشان دهد فقدان يك تعريف  حتما ميدان گسترده . است قرارگرفته اي را براي تفسيرها از مفهـوم اقلـي
ـيح   . گذارد  باز مي-ع اصال وجود نداردها است يا درواق گرايي در اظهارات درباره گروه خاصي كه آيا جزء اقليت         راي توض تعريف بايد ـب

ن اسـت كـه موانـع حقـوقي و       . الملل مـشخص سـازد   حقوق بين  را در  ها مفهوم حقوق اقليت   ابهامات كمك كند و    ين هـدف اـي  دوـم
د    ها درآن زندگي مي شرايط مختلفي را كه اقليت  سياسي در تعريف اقليت را روشن و       ه يـك  يـ ن وضـعيت ارا در ايـ . كننـد، بيـان نماـي

ق گـروه    مانع تالش البته اين امر نبايد موجب دلسردي و   . جامع ناممكن است   تعريف كلي و   ه     ها در جهت تعريـف دقـي هـاي اقليـت ـب
  . شود-دستگيري ابزارهاي قانوني متناسب با حقوق شان هرجا كه شرايط اجازه داد خاطر در

  ها تعهدات كشورها درقبال اقليت

ان مـصداق    قبال اقليت  زه تعهدات كشورها در   تعيين اساسي اندا   بـراي  .  اسـت »اقليـت  «ها تقريبا همان چالش موجود در جهـت بـي
رار گيـرد  . آور نيستند لحاظ حقوقي الزام بيشتر اسناد خاصي كه از  تر و  تبيين وسيع   تـرين سـند در   مهـم . آنها نيز بايد مورد بازنگري ـق

ه    اره اقليـت   سـازمان ملـل متحـد د   1992سطح جهـاني  اعالمـي  منـابع  united nation declaration .UNDM)( هـا اسـت   رـب
ا  CSCE( همكاري اروپا شده كنفرانس امنيت و اين زمينه اسناد انتخاب ابتدايي ديگر در -Confrence on security and coـي

operation in Europe. (ا   چارچوب سـازمان امنيـت و   يا در ا  OSCE( همكـاري اروـپ  organization for security andـي

co-operation in Europe. (است.  
كـشورها بايـستي اطمينـان    . ها اعمال تبعيض كنند كه كشورها حق ندارند عليه اقليت: دارند اين منابع به صورت حد اقلي مقرر مي     

ا در  ناحيـه خـود و   ها، مانند تمـام ديگـر افـراد در    دهند كه افراد متعلق به اقليت    هـاي   آزادي حقـوق و شـان، از   موضـوعات قـضايي   ـي
ـناد      .  بهره ببرند-برمبناي برابري گونه تفاوت و   بدون هيچ  ،شده به وسيله قانون    تضمين ا ايـن اثرگـذاري در ديگـر اس مهـم   مقـررات ـب

ه      البته اين كافي نيست كه برابري و. سطح جهاني اي هم در است، هم درحوزه منطقه حقوق بشر نيز يافت شده    ـيض تنهـا ـب ود تبع نـب
ين «دراين وضعيت . شود، بلكه بايد تضمين برابري درعمل نيز تحقق يابد  موضوع قانوني شناخته عنوان يك  ع    كنوانسيون ـب المللـي  رـف

ژادي     يض ـن ا  ICERD (»هـر نـوع تبـع  international convention on the elimination of all forms of racialـي

discrimination (به طور خاص مطرح است.  
ـتاي بهبـود وضـع     حالي كه كنوانسيون مذبور ارجاع خاصي به حقوق اقليت نـدارد، ولـي سـياق آن در        ديد، در چنانكه بيان گر   راس
ا شناسـايي مـوقتي    ( ها به صورت دوژوره ودوفاكتو قومي و شناسايي حقوق اقليت     برابري نژادي و   ل وـي . اسـت ) شناسايي قطعي وكاـم

هـاي   از اين رو تعهد كشورهاي عضو براي برداشـتن گـام  . درتمام كنوانسيون استها به گونه دوفاكتو نقطه مهم  البته شناسايي اقليت  
بـه ايجـاد     كشورهاي عضو خود را2-4طبق ماده. شان نيست تمام حوزه وظايف) 2مقرره ماده(  جدي در راستاي رفع تبعيض نژادي  

ل و      لق به آن گروههاي خاص نژادي يا افراد متع حمايت از گروه  هاي ملموس براي تامين توسعه و       معيار ه خـاطر تـضمين كاـم  هـا، ـب
اده        . سازند  حقوق بشر ملزم مي    مندي برابر آنها از    بهره ررات ـم ا مـق ت بيـشتر ـب دام مثـب ه مفهـوم اـق  1-4گستره شمول كنوانسيون ـب

ومي و يـا   هاي نژادي و حدود مشخصي براي پيشرفت گروه: دارد اين ماده به روشني مقرر مي. است كنوانسون اخير تقويت شده    يـا   ـق
ذاري نگـ صـالحيت قانو ). تبعيض معكـوس  ( »خود تبعيض نژادي پنداشته شود نبايد«ه  كافراد مربوط به آنها درنظر گرفته شده است    

ه      . هاي مختلف نـشود  ي باشد كه محاسبات آن منجر به وضع قوانين متفاوت براي گروها  بايد به گونه  س از رسـيدن ـب ايـن عمليـات ـپ
  . شده متوقف گردد اهداف از پيش تعيين

ري برخـوردار    افراد متعلق به آنها مورد تبعيض واقع نشوند و ها و ها براي تضمين اين كه اقليت    جدا از وظيفه عمومي دولت     از براـب
ت         اي  هـا ممكـن اسـت بـه گونـه      باشند؛ مندرجات خاص حقوق اقليت يا به صورت معكوس، گستره وظـايف كـشورها را درقبـال اقلـي

 ترديد در اين اسـت كـه   اواقع حت در.  از حقوق اقليت وجود ندارد»فهرست كاتالوگ و «هيچ گونه الزام قانوني و. شودمتفاوتي تفسير  
ـتش آ  وري از فرهنگ و ابراز عقيده و بهره ها در ها تعهد مثبتي فراتر از عدم مداخله درحقوق افراد مربوط به اقليت  آيا كشور  ين يـ پرس

  يانه؟واستفاده از زبان خود را دارد 
ت  : گويد است كه مي ) ICCPR(  27يكي از داليل ابهام، عبارت پردازي منفي درماده        ه اقلـي د    حقوق معين افراد متعلق ـب هـا نباـي

كند كـه   برابر كشورها تحميل مي  اين وظيفه را در27است كه ماده  ه شدهيبا توسعه يك ديدگاه علمي ارا      اين امر . شود ناديده گرفته 
شكل اسـت كـه چـرا يـك       . ها، اقدامات مثبت انجام دهند ي واقعي براي اقليت   براي تضمين برابر   ر ـم درغير اين صورت توضيح اين اـم

ه   . ها در درون يك معاهده درجايگاه نخست قرار گيرد   مورد اقليت  مقرره جدا، يا مجزا در     به عالوه، اگر هدف حمايت خاص نباشـد ـب
انديـشه وآزادي   مانند حقـوق آزادي عقيـده، آزادي اراده واحـساسات و   ( است معاهده تصريح شده  اجرا گذاشتن حقوق فردي كه در     
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د، موضـوع ايـن        اولي حت . كافي خواهد بود  ...) مذهب و   اگر فرض شود كه كشورها وظيفه عمومي دارند تا اقدامات مثبتي انجـام دهـن
  .است در اين زمينه تفاسير مختلفي پيشنهاد شده. اقدامات بايد تبيين شود

اده  (  معاهده مطالعه شـود، 18 در ارتباط با ماده 27اگر ماده   : گويد  ي مي كپتوريت  احـساسات و   مربـوط بـه آزادي انديـشه و   18ـم
يم وتربيـت    ها، حداقل اين حق را خواهند داشت كه مذهب خود را بپرستند، مراسم برگـزار كننـد و   افراد متعلق به اقليت  ) مذهب تعـل

راي اطمينـان از آمـوزش      27ماده . چه به صورت انفرادي  وخود را داشته باشند چه در معرض عموم       هـاي    شـامل حقـوق والـدين ـب
د مـي   . شـود  شان بر اساس اعتقادات خودشان نيـز مـي     مذهبي براي كودكان   اخالقي و  گ     كپتـوريتي تاكـي  :كنـد كـه حمايـت از فرهـن

ان اقليـت    و به اين فرجام برسد كه كشورها ا»شود شامل هر آن چه مربوط به محيط زباني مي  « دريس زـب ت كنـد و    ز ـت  در هـا حماـي
 سازمان يونسكو عليه تبعيض آمـوزش،  1960كنوانسيون . شود كار گرفتهه مراكز آموزشي جدا از موسسات عمومي زير نظر مقامات ب   

ي اين حـق را   هاي مل است كه تحت شرايط ويژه افراد مربوط به اقليت در اين كنوانسنون مقرر گرديده. كند  اين ديدگاه حمايت مي    زا
 زبان خـود را  _هاي آموزشي كشور هاي آموزشي خودشان را برقرار سازند، مدارس را ايجاد نمايند و بر اساس سياست دارند تا فعاليت 

صـورت لـزوم    هـا نيـز در   يـا ايجـاد موسـسه    تاسيس يا ايجاد نظام آموزشي جداگانه و. به آن تدريس كنند مورد استفاده قرار دهند و  
هـا، بـا توجـه بـه اليحـه       مورد اقليت  سازمان ملل در1992اعالميه . زباني مجاز است معين به داليل ضرورت مذهبي ياتحت شرايط   

ن اعالميـه  عمـدتاً   . اسـت  ها، به عنوان يك ضعف تشخيص داده شده حوزه حقوق اقليت هاي الزم در اقدامات مثبت در    ضد ادعا  ا  اـي  ـب
د شـوند، مراسـم دينـي      هاي ملي حق دارند از فرهنگ خود بهره د كه افراد  متعلق به اقليتافزاي  تنها اين را مي  27تكرارمتن ماده    مـن

ه     ممكن است اين اقدامات در. به زبان خود سخن بگويند پا دارند، شعاير مذهبي خود را انجام دهند و خود را بر  معرض عمـوم ويـا ـب
ت    اعالميه سازمان ملل در4-1ماده . تبعيض انجام بگيرد صورت خصوصي بدون هيچ گونه فشار و     وق اقلـي اي  هـا بـه گونـه    مورد حـق

وثر از تمـام    ها مي سازد تا اطمينان دهند كه افراد متعلق به اقليت ها را متعهد مي است كه دولت  پذيرفته شده  توانند  به طور كامل وـم
-2 ماده »ازآنها درخواست نموده «ار كرده استذگها وا د، اما اين كار را به دولتهاي اساسي خود استفاده كنن حقوق انساني وآزادي  

منـد   توان ها در مورد وظايف خاص دولت در هاي زيادي براي فرار از مسوليت  درآن وجود دارد و اين هم بدتر است زيرا راه   از ا حت 4
ب اس . كنـد  ميه نيگونه راهكاري ارا  چشان هي زبان توسعه فرهنگ، دين و   ها براي رشد و     ساختن اقليت  ت   عـي ه اقلـي هـاي   اسـي اعالمـي
ه     توان دولـت  بدين جهت مشكل مي  اين است كه الزامات جامع آن فاقد دقت كافي است و UNMD)(سازمان ملل    هـا را  مجبـور ـب

ار اعمـال        نمونه كامل تعيين تعهدات كشورها در فراتر از . انجام اين تعهدات كرد    ه اجـب حوزه حقوق زباني، وقتي كـه ايـن تعهـدات ـب
ان بـه روي       .  بايد از آن استقبال كند»هاي اقليت نازب اي و   امور منطقه  رمان اروپايي در  ف «شود،  مي جالب توجـه اسـت كـه ايـن فرـم

وضوح ماده  ها اندكي بر مورد اقليت  اگر اعالميه دراحت. باشد صورت درخواست باز مي  شوراي اروپا در   الحاق كشورهاي غير عضو در    
وق   . صدد تامين آنها است شود كه اعالميه مذبور در گر حقوق اقليت ميبيفزايد، اهميت آن مربوط به دي      27 وق، حـق درميان اين حـق

هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي وسياسـي      زندگي فرهنگي، مذهبي، مراسم كننده در ها قرار دارد كه، به صورت تعيين افراد مربوط به اقليت  
ـتن گـامي فرا    ،كننـده  تعيين حضور. بايد حضور داشته باشند    اده    برداش ر درـم هـا را    اسـت كـه حقـوق افـراد متعلـق بـه اقليـت       2-3ـت

 درگـذاري  اري درهـردو وچـه اثر  ذاي است، چه اثرگـ  هاي درسطح ملي و ناحيه اريذگ سياست ها و  ثر در تصميم گيري   ودراشتراك م 
زي   پيامد ويژه اين امر، تع»درموردي كه با مقررات ملي ناسازگار باشد«كنند،  ي كه آنها زندگي مي     حوزه هد كشورها براي برنامه رـي

ت    »هاي ايجاد مقررات طبق خواسته«هاي با  پروگرام هاي ملي و    و اجراي سياست   ه اقلـي اعالميـه درمـورد   . هـا اسـت    افـراد مربـوط ـب
  .كند  تضمين مي_هاي مربوط به خود شان  ها را درجهت ايجاد وتاسيس انجمن ها نيز حقوق افراد متعلق به اقليت اقليت

اي را  يـا ناحيـه   هر موضوع خاص مرتبط با اقليت  و كننده در ها حق حضور تعيين  مهم است كه توجه شود، اعالميه اقليت    البته اين 
ررات    ديگر اين كه در شرايطي كه اشتراك آنها بايستي در. سازد  محدود نمي-كنند آنجا زندگي مي كه آنها در  سطوح ناسازگار بـا مـق

عمـل حـق ايجـاد انجمـن را      ثر درواعطاي حق حـضور مـ  . ست كه اين اشتراك نبايد محدود گردد ا  پيشنهاد شده  –ملي  تحقق يابد     
  .آن  وجود ندارد محدوديتي در هيچ ترديد و است و  به صورت وسيع بخش گرديده2-4اين مهم است كه ماده . كند تضمين مي

ز و  لمت يعني ارتباط مسا. ه كرده استيها ارا  اقليتها شماري از حقوق مراوده را نيز براي افراد مربوط به      اعالميه حقوق اقليت    آمـي
ضمين كـرده    ميان اعضاي گروه آزاد را ميان اعضاي يك گروه و       ه     . اسـت  هاي مختلف اقليت داخل كـشور ـت د بـرآن  ايـن اعالمـي مزـي

اني  ها كه با آنها علقه ملي، نژادي، مذهبي ي شهروندان ديگر كشور مراوده ميان  افراد مربوط به اقليت و      را ) ارتباطـات فرامـرزي  (ا زـب
  .است نيز تامين كرده

ر    . شـود  ها بايستي به عنوان پيشرفت معقوالنه نسبت به قوانين موجـود درنظـر گرفتـه       همرفته، اعالميه اقليت   روي ت غـي امـا طبيـع
  .سازد ها محدود مي بودن اثرات آن را به حيث ابزاري براي دفاع از اقليت آور الزام
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ا    يا سازمان امنيـت و  همكاري اروپا و هدات كنفرانس امنيت وها تعينبه رغم ا   ا سـازمان    CSCE/OSCEهمكـاري اروـپ  همـراه ـب
سينكي در    . هاي فراملي بود كه به صورت دوامدار با اين موضوع درگير بودنـد   ناملل متحد تنها ارگ    ـند نهـايي هـل  اسـناد  1975 بـا س

رانس  ( سـند منتـشره در نشـست كپنهـاك     1990در. گرفت  دربر مقررات مربوط به حمايت از اقليت را    CSCE/OSCEاصلي   كنـف
االي را در Human Dimensionمورد  در )همكاري اروپا  امنيت و . منطقـه درنظـر گرفتـه اسـت      به طور كلي اعمال استاندارد ـب

  : توان به طور خالصه چنين فهرست كرد اصول اعالم شده كنفرانس كپنهاك را مي
ـتفاده كننـد و    هاي ملي حق دارند از حقوق بشر وآزادي ت افراد متعلق به اقلي    -1 يض اس ر   در هاي اساسي بدون هيچ گونه تبـع براـب

  .قانون كامال برابر باشند
 ها نسبت بـه ديگـر شـهروندان  در    موقع نياز، اقدامات خاصي را براي تضمين برابري كامل افراد متعلق به اقليت  كشورها بايد در  -2
 .كار گيرنده  ب–گيري از حقوق بشر  بهره

د، حفـظ نماينـد و    هاي ملي حق دارند وحدت و    افرادمتعلق به اقليت   -3 ـتايي   توسـعه دهنـد و   هماهنگي خود را بيان كنـن در را س
 : آنان به صورت خاص حق دارند كه. رشد فرهنگ خود بكوشند تحكيم و

  ؛به زبان مادري خود در محافل خصوصي وعمومي حرف بزنند -
د كمـك      هاي آموزشي، فرهنگـي و مـذهبي خـود را ايجـاد و        نهاد ها، و  منها، انج    موسسه - د كـه بتوانـن الي    تاسـيس نمايـن هـاي ـم

  هاي عمومي اجتماعي را طبق قانون ملي طلب نمايند؛  همين طور همكاري ها و ديگر انواع اعانه داوطلبانه و
د، تمليـك و     به آن عمل كنند، امكانات مـذهبي   حق دارند مذهب خود را آشكارنموده و - . اسـتفاده كننـد    خـود را بـه دسـت آورـن

  هاي آموزشي مذهبي خود را به زبان مادري انجام دهند؛  فعاليت
  ؛مبادله اطالعات ومعلومات به زبان مادري خود را دارند حق اشاعه، دسترسي و -
   والمللي غير دولتي عضو شوند؛ ي بينها ناسازم ايجاد كنند، و در هاي را در داخل كشور تاسيس و انجمن توانند نهادها و  مي-
  .با خارج از كشور را دارند ميان خود و تاسيس رابطه در  حق ايجاد و -
وزش    ها فرصت كافي براي آموزش زبان مادري و  كشورها تالش نمايند تا اطمينان حاصل شود كه افراد متعلق به  اقليت        -4 ا آـم ـي

مقامات دولتي اسـتفاده   برابر يا ضرورت داشت، مطابق با قانون ملي بتوانند از آن در ن وهرگاه امكا . به زبان مادري خود را نيز دارند      
  .كنند
هاي ملي احترام بگذارند تا آنها بتوانند به صورت موثر درمسايل عمومي  به شمول امـور     كشورها به حق افراد مربوط به اقليت     -5

  . ندباش شان حضور داشته  سطح هويت و وحدتيارتقا حمايتي و
ر  اسـاس     هاي مناسب محلي و هاي خاص با ايجاد اداره  كشورها به اقدامات الزم توجه نمايند كه از اقليت     -6 ار ـب يا اداره خودمخـت

  .هاي كشور مربوطه حمايت شود ها طبق سياست اي اين گونه اقليت شرايط منطقه مالحظات خاص تاريخي و
ت از حقـوق اقليـت، در   مور هاي آن در  الحاقيه خصوصيت اسناد كپنهاگ و    ررات ديگـر      د اقدامات خاص براي حماـي ا مـق سه ـب مقاـي

داوم از مـاده      زالبتـه قـدرت برخـي ا    . اسناد حقوق بشر، قابل تحسين است      ه خـاطر اسـتفاده ـم هـاي داراي مفـر، كـاهش      الزامـات ـب
اسـت    محـدود شـده  »در موقع ضـرورت «راز ها با اين ف هاي خاص براي تضمين برابري كامل اقليت  از اين رو انتخاب معيار    . است يافته

ي و   كمـك . گذارد كه كشورها را دريك تفاوت گسترده از آزادي عمل با توجه به انتخاب چنين معياري وا مي      ا عمـومي    هـاي دولـت ـي
ه  است، زيرا حق درخواست اين گو نشده مانده مذهبي نيز حل هاي آموزشي، فرهنگي و  تاسيس موسسه  ها جهت ايجاد و     براي اقليت  ـن
وزش و در مقابـل مقامـات      . شود شان نمي  ها شامل حق دريافت     همكاري بخش استفاده اختصاص يافته به بهره گيـري از زبـان در آـم

  . نامحدود استدولتي، نسبتاً
ا منطقـه       يكي از مقررات قابل توجه درسند كپنهاگ، درمورد ايجاد اداره         اريخي ـي اي  هاي محلي يا خودمختار بـر اسـاس شـرايط ـت

ه  است ها است در حالي كه اين كامال روشن است كه هيچ تعهدي سپرده نشده        تاقلي ، درواقع توجه كشورها به اين گونه تمهيدات، ـب
 چنان كـه شـواهدي آورده شـد،   . كند ها كمك مي هاي ممكن براي وضعيت اقليت گسترش چارچوب رهگشا براي پيدا كردن راه حل      
ي   فه كشورها درحمايت خاص از اقليتمحتواي اساسي حقوق اقليت يا عكس آن، وظي     وضـعيت در  امـا . شـود  ها اندك اندك ظـاهر ـم

جـاي كـه    رسد اسـناد سياسـي در   در اينجا به نظر مي. هم  مبهم كننده است، چون هم اندك است و     حقوقي نگران  مقررات قانوني و  
ل اشـخاص     ه  بـراي بـ  تري وسيع اقدامات جدي و. كند قانون بايد متحول شود، راهنمايي بيشتري ارايه مي         ري كاـم دسـت آوردن براـب

 حـوادث اخيـر در  . ها نيز الزم است تعريـف گـردد   تبيين شود، بلكه به جهت جلوگيري از تعارضات انفجار آميز حاصله از انكار برابري     
  ره وجود دارد چيست؟  مكانيسم قانوني در اين بااگر احياناً. كند كه نياز فوري به توجه به مشكالت اقليت وجود دارد جهان ثابت مي

   حل مشكالت اقليت-5
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اسـت، درمكانيـسم    به جاي جمعي، به صورت انفرادي بـه آن نگريـسته شـده    است و مند گرديده اين واقعيت كه حقوق اقليت قاعده  
ت هيج يك از اين حقوق الزام قانوني ندارد واغلب به روي افراد مربو. است كنوني در جهان براي اجراي آن انعكاس يافته      هـا   ط به اقلـي

  . گيرد مي سياسي نقطه شروع قرار المللي حقوق مدني و يك بار ديگر ميثاق بين) گروه( ها باز است، نه به روي خود اقليت
ق معيـاري اسـت كـه      )HRC(هاي مقطعي به كميته حقوق بشر آور، وظيفه كشورها درتسليم گزارش  باني الزام  تنها رويه ديده   طـب

وري  . اند يثاق يادشده اتخاذ كردهآنها براي عملي ساختن م   دارد »در صـحنه فعلـي  «پيامد سياسي اين امر بي تاثيرنيست،  اما اثر ـف .  ـن
با توجه به مالحظات سياسي، اين امر غيـر محتمـل   . رو است ه روب41امروزه رويه شكايت در داخل كشوري با عدم استفاده  از ماده      

  .است كه به زودي اتفاق بيفتد
ه، چـون شـمار       يات انفرادي مطابق با اولين پروتكل اختياري به اين ميثاق به نظر ميرويه تسليم شكا  ت بيـشتري يافـت رسد مقبولـي

اق كـامالً  27بيان موارد به اصطالح نقض ماده كميته حقوق بشر در. است اند، گسترش يافته كشورهاي كه اين قرارداد را پذيرفته    ميـث
ر   ذگ غير اين كه تاثير. است ها غير مستقيم بوده  نسبت به اقليت)داشته باشداگر (است، ولي اثرات آن  موفق عمل كرده   اري كـشورها ـب

دارد    شان دارد، زيرا تصميم فرهنگ حقوقي هاي سياسي و ها بستگي به خواسته  هاي كميته   ديدگاه زام قـانوني ـن ده  . هاي كميته اـل پروـن
س  »مالي سيت« سرخ پوستي اهل »ساندرا الوالس«ونده مربوط به پر. اي از اين دست باشد   تواند نمونه  مي مشهور برضد كانادا     او ـپ

از ازدواج با فرد غير سرخ پوست وضعيت حقوقي خود را به عنوان سرخ پوستي پيرو قانون سرخ پوستان كانـادا، از دسـت داد، از ايـن       
ه      هنگامي كه پس از طالق از شوهرش . شد  به تعويق انداخته»توبيك «رو حق زندگي وي در   براي احقـاق حـق معوقـه خـود مراجـع

الي          .كرد،  دستور اخراج وي صادر شد       ا او متعلـق بـه سـرخ پوسـتان ـم يكي از سواالت كه در اين پرونده مطرح شد، اين بود كـه آـي
يـت  نها  ناعادالنـه اسـت؛ در  »مالي سيت«سيت است يا خير؟ كميته نتيجه گرفت كه انكار شناسايي او به عنوان يكي از سرخ پوستان    

  .كشور كانادا قانون سرخ پوستان را اصالح كرد
سياسي را مربوط به حمايـت گروهـي تفـسير     المللي  حقوق مدني و  ميثاق بين28به رغم اين واقعيت كه كميته حقوق بشر، ماده  

الوه تنها افـراد بودنـد   به ع. ها از طريق رويه شكايات انفرادي، كامال روشن است كند، اما ناتواني آن در حل مشكالت جمعي اقليت  مي
ت    روي. شكايات خود را به مالحظه كميته رساندند كه ايستادگي كردند و    شكالت اقلـي ه ـم هـا   همرفته غير قابل تصور است كه كميـت

ـيض      هاي يادشده با فعاليت ديدگاه.  حل كند،را همانند آنچه در اتحاد شوروي سابق و يوگسالوي سابق گذشت  ه رفـع تبع هـاي كميـت
  ) –committee on the Elimination of Racial Discrimination ( CERD )(نژادي

ي     آن گونه گونه كه اجراي حقوق اقليت      ه نظـر ـم رسـد كـه    ها در سطح جهان فقط منوط به يك نظر شبه حقوقي است، عاقالنـه ـب
اقي خواهـد مانـد      نتيجه بگيريم، فشار سياسي  به حيث اهرم ابتدايي براي تحريك كشورها به بهبود ركورد حمايت      . شـان از اقليـت، ـب

شر وكميـسيون     ناتاثير ارگ  ه    هاي مختلف حقوق بشر سازمان ملل، مانند كميسيون حقوق ـب هـاي كـه آنهـا اعمـال      هـاي فرعـي وروـي
  .رسد كه همچنان مهم باقي بماند هاي كاري، گزارشگران ويژه، به نظر مي  گروه»1503رويه «كنند  مي

 همكــاري اروپــا همكــاري اروپــا كنفــرانس امنيــت و ســاختار ســازمان امنيــت و  دسترســي درفــشار سياســي تنهــا پنجــره قابــل
)CSCE/OSCE ( ن در      .  اسـت  بدين سان موقعيت آن تركيـب شـده  . نيز هست ـند نهـايي وـي سم درون كـشوري اصـوال درس  مكانـي

ه فعـال       شرح دادهHman Dimension كنفرانس مسكو در1991نشست  ها در است، بعد  نيز مطرح شده1989 شد كـه بـستگي ـب
ر    در. در نتيجه از فشار سياسي خيلي استفاده نشده است. سازي آن  از سوي كشورهاي عضو دارد   ش دفـت مقايسه، با موارد قبلي، نـق

ه    مور مزبورنه قصد داردام. است  هدف اعالم شده،هاي ملي، به صورت گسترده  رتبه ارگان اقليت   مور عالي اكميشنري عالي يا م    كـه ـب
سـازمان اروپـايي يادشـده را     دو در هاي حقوق بشر خواهد نقص انفرادي استاندارد نه مي هاي ملي عمل كند و ان فريادرس اقليت عنو

د و  درگيري است كه بايد هشدار به عنوان وسيله دفع تعارض و عوض كارهاي مامور مذكور در. ديبيان نما  ه   هاي اوليه را تامين كـن ـب
وط بـه اقليـت    او بايد نسبت به فراگيرسازي اقدامات و   . دحيث اقدام مناسب اوليه باش     هـا كـه هنـوز     كاستن از وخامت موضوعات مرـب
ر   رتبه يا مامور عالي. هاي اوليه نداشته، عمل كند   تحولي فراتر از سطح هشدار     ز فراـت دشده همچنين بايد هر زمان با مقاصد تهديد آمـي

رتبه كنـوني،   مامور عالي. همكاري اروپا عمل كند ار دهنده به سازمان امنيت و هشد»سيم تله«ازحوزه كاري خود برخورد، به عنوان  
اه مـدت اسـت،     . ها دركشورهاي عضو سازمان يادشده است گري اوضاع اقليت واسطه درگير در  با اين وجود اقدام او دفع تعـارض كوـت
او كـه  . ها بدان توجه كنند موضوع اقليت رها بايد درسازماني دارد كه كشو هاي معين حقوقي، سياسي و  هاي او اشاره به معيار      توصيه
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ت نمايـد وممكـن اسـت         فضاي با اعتماد انجام مي   هاي خود را در     فعاليت دهد، مجاز است كه معلومات خـود را از هـر منبعـي درياـف
  .ياب را به كشورهاي مربوطه رهبري كند هاي حقيقت هيات

ين  وپا براي حمايت از اقليتبايستي توجه كرد كه چارچوب كنوانسيون شوراي ار         المللـي   ها چيزي به مكانيزم اجرايي حقوق بشر ـب
ا     ( نظارت مورد قبول كشورها. توان آن را گامي به عقب خواند      درحقيقت مي . افزايد موجود نمي  ) تحـت كنتـرل شـوراي وزيـران اروـپ

ه      به ع. شود هاي است كه ازسوي خود كشورها درمقاطع مشخص سپرده مي    مبتني برگزارش  ه روـي سيون شـوراي اروپـا ـن الوه كنواـن
  .باشد  يكسان ميهاي اقليت، شوراي اروپا اصوالً نازب اي و كند، مكانيزم فرمان منطقه شكايت فردي و نه درون كشوري را تامين مي

 كـه انگيـزه   روشن اسـت . باشد، آن هم بسيار اندك از اين مكانيزم براي اشاره به نقض حقوق اقليت است    اگر تشويقي وجود داشته   
از آن جاي كه هيچ دادگـاه  . باشد شان براي تعريف اصول حقوق اقليت مي  كمتر از آمادگياكشورها براي حفظ رويه اجبار قانوني حت      

اقي       ي مهمـي ـب حقوق بشرجهاني وجود ندارد، رويه ارتباطات فردي شبه قضايي با ابزارهاي مناسب جهاني ناخودآگاه به صورت منبـع
ده از   هاي بـه دسـت   اند، پيامد ها تنها از جنبه تبعيض حمايت تضميني شده متعلق به اقليت اي كه افراد طح منطقه س در. است مانده آـم

سيون جهـاني در    . اي مورد نظر مبهم خواهـد مانـد   تالش براي درخواست اين حق با توجه به نظام منطقه       ك كنواـن ورد   انتخـاب ـي ـم
ر    اي شامل شدن مقررات خاص حقوق اقليتاي بر ها و اصالح معاهدات منطقه  حقوق اقليت  ها پسنديده و الزم است؛ اما وقوع ايـن اـم

  . ستادر آينده نزديك بسيار نامحتمل 
 بـراي اشـاره   اي شود، فشار سياسي با تمام غير قابل استناد بودن خود، تنها روزنـه  هاي اقليت مورد توجه واقع مي آن گونه كه گروه 

هـا در   هاي سياسي در حـل مـشكل  حقـوق اقليـت     بيني كرد كه اثر مكانيزم توان با اطمينان پيش  ميالبته  . به ردگيري شكايات است   
 .گيري ما حمايت خواهد شد حوزه اروپا از اين نتيجه تر ادامه خواهد يافت؛ حد اقل در دوره آينده گسترده

  

  نتيجه 

د حـل كـردن اسـت، بـسيار        جهـت تعـداد و   ها درحقوق بين الملل كه  از   مند سازي جايگاه اقليت    نظام دگي موضـوع نيازمـن  پيچـي
اوت و   حقوق اقليت در از نقطه نظر حقوقي  ايجاد يك نظام حمايت از. دارد مي آهسته قدم به جلو بر    تنـوع خـالص شـرايط     برابـر تـف

اره مفـاهيم اصـولي ما      اين كار به خاطر. مندي است گيرد كه نيازمند به قانون    واقعي قرار مي   ود موافقـت درـب ن كـه اقليـت     نـب د اـي نـن
شكل     . اسـت  ست؟ خود اين حقوق چيست؟ پيچيده شدهيچيست؟ متصدي حقوق اقليت ك  اكتور ديگـر ـم ايـن   سـاز در  مزيـد بـرآن، ـف

ن پيـشنهاد را       موضوع اين است كه  عوامل راهكارهاي حقوقي صرف نمي         ن كـه كـشورها اـي تواند قضايارا با موفقيت حل كند مگر اـي
د          . ها به نفع خودشـان اسـت     ز اقليت بپذيرند كه اصوال حمايت ا     راي خودشـان دارد، كـشورها باـي ع را ـب ن عمـل بهتـرين نـف چـون اـي

د   هاي اقليت نبايد در گروه اطمينان بدهند كه افراد متعلق به اقليت و   رار گيرـن ر  برابـري در . معرض تبعيض ـق ه     براـب د ـب قـانون نيازمـن
حل اين موضـوعات خـاص   . ها نياز است همبستگي اقليت  ودتراي حفظ وحاي ب اقدامات ويژه. واقعيت است كمال رسيدن برابري در  
ت   . ها باشد سياست تحكيم بخشي مليت احترام متقابل و مبتني بر  شكيبايي و  بايد براساس تحمل و    ز    از سوي ديگـر، خـود اقلـي هـا نـي

اگوني مـي   به صورت) همديگر(نيازمند آگاهي از اين است كه شناخت دروني خودشان   د باشـد و   هاي گوـن ن كـه قبيلـه    تواـن گرايـي   اـي
  . تواند تنها پيامد قابل پذيرش باشد پست مدرن  نمي

ي   اقليت«رتبه  ها چنانكه مقام عالي يك راه حل متعادل براي رسيدگي به مشكالت اقليت    همكـاري    درسـازمان امنيـت و  »هـاي مـل
ـتراك   : آن تاكيد دارد، از سه عنصر تشكيل شـده اسـت       اروپا بر  اط، اش ي ايجـاد ساختارمناسـب بـراي      . و يكپـارچگي ارتـب ارتبـاط يعـن

ا  اسـت كـه بايـد اقليـت       . گوو گفت تسهيل  ديالوگ و    هـاي خـود    خواسـته  هـا فرصـت كـافي بـراي نماينـدگي از      اشـتراك بـدين معـن
ه        يكپارچگي يعني اقليت . باشند داشته د همبـستگي جداگاـن د بتوانـن  نيـز حفـظ   ي خـود را ا  ها چنان كه بخشي از يـك ملـت اسـت، باـي
د    . زمينه اساسي براي تعامل مبتني بر ارتباط، اشتراك و يكپارچگي، آينده نيكي دارد       پيش. كنند ه چـن اين امر براي رسيدن بـه جامـع

  . تواند از نظر حقوقي تحميل شود نمي مليتي مهم است و
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 L�> -�	 ��7 6( �F	�? 6	C��!� . �� �� 6��Z TLMA�B E? �:` 60 �,��'� � )O �0 �	��{� -א��� �
L�( =N�% 60 14��0 .� �
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  : غايت حكومت

  قانون، برابري اجتماعي، آزادي
  
  
  

  مقدمه

هاي اجتماعي در حكومت قانون مورد استفاده  تواند به عنوان راهكار و بازدارنده ناهنجاري قانون، برابري اجتماعي و آزادي، مي
در فرايند جمهوري دموكراسي . ها در جامعه خواهيم بود عمل نشود، شاهد وقوع بسياري از ناهنجارياما وقتي اين گونه . قرار گيرد

در اين نوشتار به . در افغانستان، دقيقا زماني جامعه دچار مشكل شد كه از قانونگرايي، عدالت اجتماعي و دموكراسي دور شديم
ها هم  باشد، و راهكار بيرون رفت از ناهنجاري اجتماعي ميهاي  ريمواردي پرداخته شده است كه از جمله عوامل ايجاد ناهنجا

  .درنظر گرفته شده است

  منفعت همگاني 

ها و فضاي  در شرايطي كه افغانستان به شدت با كمبود مكتب دچار است و در بعضي از مناطق كشور، دانش آموزان در زير خيمه
كنند، دشمنان مردم و دانش، آموزش و پرورش را نشانه گرفته و  تحمل ميخوانند و تمام مشكالت را در اين زمينه  باز درس مي

ه آتش مي فقر . در سه دهه گذشته مكاتب زيادي در افغانستان تخريب شده و يا به آتش كشيده شده است. كشند مكاتب را ب
معه و انسان افغاني تحميل هاي جنگ و خشونت باالي جا فرهنگي كه ريشه در عدم توسعه فرهنگي كشور دارد و بيشتر در سال

  .هاي مردم از آموزش و پرورش بوده است شد يكي از عوامل آن محروم بودن توده
در . دهند دانند كه چه چيزي مانع رسيدن آنها به اهدافي است كه به نام دين انجام مي دشمنان انسانيت و خودباوري خوب مي

هاي صوبه سرحد و بلوچستان پاكستان با استفاده از  مدارس ديني در ايالت. كه عملكرد آنها در تضاد كامل با دين قراردارد حالي
وضعيت نابسامان افغانستان، مكاني براي پرورش تروريسم شده و افغانستان را به عنوان آزمايشگاه اعمال تروريستي انتخاب 

  . اند نموده
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ش داده شوند براي تخريب جامعه اسالمي مورد استفاده آل اسالمي آموزش و پرور فرزنداني را كه بايد براي ساختن جامعه ايده
   .دهند قرار مي

ميليون مدارس ديني كه معلوم نيست از چه منبعي تامين مالي مي ها دالر مصرف دارند فارغان آن به نام طالبان  شود و ساالنه 
  .گيرند ر خدمت مخالفان دين قرار ميدين بيشتر از آنكه چيزي از دين آموخته و در خدمت دين باشند، آموزش نظامي ديده و د

دستاورد مدارس ديني جمهوري اسالمي پاكستان براي جمهوري اسالمي افغانستان، طالباني است كه با به قدرت رسانيدن شان، 
ها  تگونه حرك و اين. پردازند شان از قدرت، به آتش زدن مكاتب مي بندند و بعد از بركناري درهاي مكاتب و مراكز فرهنگي را مي

طالبان و يا هر فرد و گروهي كه به آتش زدن مكاتب دست زده و معلمان مكاتب را به قتل . شود يك عمل اسالمي تلقي مي
ه اين اعمال ضد انساني و اسالمي دست مي مي زنند كه افغانستان به بازسازي و نوسازي به ويژه در بخش  رسانند در حالي ب

  .فرهنگي ضرورت دارد
در هر . هاي جامعه جهاني صرف بازسازي و نوسازي مكاتب شده است ه بخش قابل توجهي از كمكسال گذشتهفت در 

گردد و دولت افغانستان با چانه  كنفرانسي كه از سوي جامعه جهاني براي كمك به بازسازي و نوسازي افغانستان تشكيل مي
ن علم و دانش در يك لحظه دستاورد دولت را به شود، مخالفا هاي زياد موفق به گرفتن كمك از سوي كشورهاي جهان مي زدن

شود عالوه بر هزينه  هاي جامعه جهاني ساخته مي  كه با استفاده از كمكاي كه مكاتب و مراكز فرهنگي درحالي. كشند آتش مي
  .مالي، وقت زيادي را دربرمي گيرد

شود هدف اصلي آن از بين بردن  اني داده ميكمكي كه به دولت افغانستان براي ساختن زيربناهاي فرهنگي از سوي جامعه جه
رو جامعه جهاني، كشورهاي  از اين.  به وجود آمده است) است فقر فرهنگينتيجه آن (جهلي است كه از عدم توسعه فرهنگي
   .هاي جهل را از بين برده و بخشكانند اند تا ريشه دوست و دولت افغانستان بر آن شده

آنها در . شان در اين سرزمين از بين برود هاي خواهند ريشه سوي مرزها دارند نمي پايگاهي در آنها كه  اما مخالفان آگاهي توده
واقع با آتش زدن مكاتب و كشتن معلمان مكاتب و ايجاد رعب و وحشت در ميان دانش آموزان و معلمان مكاتب به جنگ علم و 

  .كم سازندخواهند جهل را در جامعه حا دانش رفته و با اين اعمال خويش مي
مبارزه با جهل بوده و كسب . شود شود كه چنين اعمالي به نام دين انجام مي اما قضيه زماني غم انگيزتر مي ديني كه هدف آن 

داند، در حال حاضر مورد تهاجم كساني قرار گرفته كه خود را پيرو اين دين  ها يك ضرورت و فرض مي علم و دانش را براي انسان
. كند ادامه اين وضعيت، اصل دين اسالم را در نظر جهانيان زير سوال برده و چهره خشني از آن ترسيم مي. آورند به شمار مي

كشند جهل  طالبان و ديگر افرادي كه به نام طالبان دين و يا هر عنوان ديگري به جنگ علم و دانش آمده و مكاتب را به آتش مي
دستوري كه آموختن علم و . كنند برابر دين قرار گرفته و دستورات آن را نقض ميتا آنجا ذهنيت آنها را تسخير نموده كه عمالً در 

در جنگ قدرت، ارزش . دانند شود كه خود را طالبان دين مي دانش را از كودكي تا پيري تاكيد نموده، از سوي كساني نقض مي
  .اسالمي و انساني نبايد قرباني اهداف مادي شود

گر با علم و دانش و آتش زدن مكاتب و كشتن معلمان مكاتب در واقع جنگ با دين و دستورات جنگ طالبان و يا هر گروهي دي
توانند جلوي تحقق دستوري را بگيرند كه  ها بايد بدانند كه با اين گونه اعمال ضد انساني و اسالمي نمي اين افراد و گروه. آن است

  .دين اسالم داده است
يا مانع شدن دانش آموزان از رفتن به مكاتب از سوي هر كسي كه صورت بگيرد آتش زدن مكاتب، كشتن معلمان مكاتب 

ها يك ضرورت و اصل قرار داده   است كه آموختن علم و دانش و آگاهي يافتن را براي انسان)ج(دشمني با دين اسالم و خداوند
  .است

نيازمند زيربناهايي است كه به اين پيشرفت سرعت ها،  افغانستان به عنوان يك كشور رو به توسعه، براي پيشرفت در تمام زمينه
  . تر نيست تر و حياتي  با ارزش،در اين ميان و براي تحقق اين مهم هيچ چيزي بيشتر از آموزش و پرورش جامع و فراگير. بخشد

 اجتماع به در حكومت جمهوري،. رسندكه افراد آموزش و پرورش يافته آن بيشتر باشد جوامع بشري در صورتي به پيشرفت مي
    )1(.نيازمند است] يافته[همه نيروهاي تربيت 

ه افراد تربيت يافته متخصص و مجرب در بخش هاي  الزمه پيشرفت جوامع به ويژه جوامع در حال گذار از بحران به ثبات، ب
   .مختلف ضرورت حياتي دارد

زي و تخريب مكاتب از سوي مخالفان ملسح دولت توجه به آموزش و پرورش در افغانستان فرايند بن با چالشي به نام مكتب سو
   . ناامن، بيشتر از مناطق ديگر كشور جريان داشته است جاهاياما در مقابل، مكتب سازي نيز بازهم در همان. رو بوده است هروب
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مام بايستند و رسد راه چاره، خود مردم است كه در برابر عوامل ناامني به ويژه مكتب سوزي با اقتدار و قدرت ت به نظر مي
 كه هميشه آن دهند بدون آن  مردم سعادت را هدف خود قرار مي وجامعه. نگذارند فرزندان شان از آموزش و پرورش محروم شوند

   .همه نيازمند راهنمايي هستند. را بشناسند
ردم نيازمند آنند كه درباره داند تطبيق دهند؛ جامعه م شان سعادت مي هاي خويش را با آنچه عقل افراد نيازمند آنند كه اراده

  )2 (.آنچه به راستي و خير و سعادت است آگاهي يابند
مكاتب به عنوان . در برابر عوامل ناامني در جامعه، مردم نقش حياتي دارند تا وارد صحنه شده و از منفعت همگاني حمايت نمايند

ترين  كه بسيج عمومي براي حراست از مهم مادامي.  داردترين بخش اين منفعت همگاني، نياز به حراست همگاني مردم يكي از مهم
بايست هرچه زودتر بيفتد تا عوامل مخالف  اين اتفاق مي. بخش منفعت همگاني صورت نگيرد، وضع در اين زمينه بهتر نخواهد شد

  . دانش، راهنمايي و مهار و يا خلع سالح و قدرت شوند

  نابرابري اجتماعي 

رفت آنچه از سوي جامعه جهاني براي بازسازي و نوسازي افغانستان داده  ل دولت موقت، انتظار ميبعد از كنفرانس بن و تشكي
ه به مصرف برسد، آنچه از سوي دولت مي اما با گذشت هفت سال از . هاي گذشته صورت نگرفته بود شود به صورت يكسان و عادالن

ميلياردها دالر، كمتر تغييري در وضعيت    .وجود آمده استه هاي مردم ب اجتماعي تودهكنفرانس بن و هزينه 
هاي مردم با آن عادت كرده اما در عمل چيزي را  هاي جامعه جهاني از جمله مواردي است كه گوش توده ارقام كالن كمك

اند با پول  دانند آنچه تا به حال صورت گرفته است و به آن نام بازسازي و نوسازي داده مردم مي. اند كه به آن دلخوش باشند نديده
   .شد انجام داد بسيار ناچيزي هم مي

بازسازي و نوسازي افغانستان در مقايسه با پولي كه تا به حال از جامعه جهاني دريافت شده بسيار بسيار ناچيز است، اما در اين 
ازسازي و نوسازي را نديده  روي بميان مناطقي از كشور هم است كه تا هنوز يا كمتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و يا اصالً

  .است
اند نيز همه مناطق كشور را به يك چشم نگاه  هاي موقت، انتقالي و انتخابي كه مدعي فراگير و ملي بودن را داشته دولت
حدود بيست و پنج وزير و حداقل چهل مشاور و وزير مشاور جناب رييس جمهور كه ظاهراً بر اساس قوم، منطقه و زبان . اند نكرده

اي و زباني پايان داده و بودجه دولت مركزي را  اند به تبعيض قومي، منطقه اند بازهم نتوانسته ها، از سوي ايشان انتخاب شدهآن
  .هاي افغانستان به مصرف برسانند مساويانه ميان واليت

هاي  ز نتوانست ذهنيت را كه جناب رييس جمهور از مناطق غير از تعلق قومي اش گرفت نياي انتخابات رياست جمهوري و راي
   .اي و زباني را از بين برده و كشور را به سوي توسعه متوازن پيش ببرد تبعيض قومي، منطقه

ه  هاي خصوصي خارجي و داخلي، آن با مصرف ميلياردها دالر در هفت سال گذشته چه از سوي دولت و چه از سوي موسسه هم ب
و دولت موقت و دولت انتقالي . هاي گذشته تكرار شد صه تلخ تبعيض اجتماعي دولتنام بازسازي و نوسازي افغانستان، يكبار ديگر ق

  .اسالمي كه جايش را به جمهوري اسالمي داد نيز نتوانست ضامن اجراي عدالت اجتماعي در كشور باشد
 پنج -راي چهاربودجه افغانستان كه در هفت سال گذشته بيشتر آن از سوي جامعه جهاني پرداخت شده، بيشترين مصرف آن ب

هاي بازسازي و نوسازي نامبرده   پنج واليتي كه هميشه از آنها به عنوان اولويت-چهار! واليت، اجراي عدالت اجتماعي نيست
هاي كشور نيز به  اند و حاال وقت آن رسيده كه ساير واليت شود، در حال حاضر به اندازه كل افغانستان بازسازي و نوسازي شده مي

كابل به عنوان پايتخت و چهارواليت هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار از جمله واليات مرزي . بازسازي و نوسازي شوندهمان اندازه 
كه  در حالي. شود باشند هم درآمد داخلي دارند و هم ساالنه از سوي دولت مركزي براي آنها بودجه كالني در نظر گرفته مي مي

ها همان اندازه به بازسازي و نوسازي نياز دارند و بايد براي آنها بودجه درنظر  ين واليتا. هاي مذكور كل افغانستان نيستند واليت
قبالً مساعدت ده ميليون دالري كشور فرانسه به وزارت صحت عامه افغانستان و . گرفته شود كه سي واليت ديگر به آن نياز دارند

هاي گذشته و كنوني در امر بازسازي و  و تبعيض گرايانه دولتاختصاص دادن آن به پنج واليت متذكره ادامه همان سياست غلط 
هاي صحت عامه  كه فرانسه اين مبلغ را به وزارت صحت عامه افغانستان اعطا نموده نه به رياست در حالي. نوسازي كشور بوده است

   .هاي مذكور واليت
شور و براي تمام شهروندان خويش به صورت يكسان كند كه عدالت اجتماعي را در تمام ك  پيدا مياجمهوري اسالمي زماني معن

ترين  و اگر جمهوري اسالمي نتواند به يكي از مهم. و غير تبعيض گرايانه به اجرا درآورد، آنچه تا به حال كمتر عملي شده است
هوري غير اصول خويش كه اجراي عدالت اجتماعي در جامعه است جامه عمل بپوشاند چه تفاوتي ميان جمهوري اسالمي و جم

هاي مردم به آن نياز دارند، اجراي عدالت اجتماعي در جامعه است كه جمهوري  اما آنچه در شرايط كنوني توده. اسالمي خواهد بود
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كه دارد براي اولين بار در تاريخ كشوري به نام » اسالمي«اسالمي با استفاده از موقعيت به دست آمده و با توجه به پسوند 
   .اجتماعي را در كشور اجرا نمايدافغانستان، عدالت 

هاي مهم در  در مورد آموزش و پرورش كه يكي از بخش. ها در جامعه شاهد هستيم عدم اجراي عدالت اسالمي را در تمام زمينه
د بن، رفت فراين كه انتظار مي درحالي. ايم هاي زيادي در عمل و كاركردهاي مسووالن امور بوده باشد نيز شاهد نابرابري جامعه مي

پرسش اساسي اين است كه چرا هنوز . هاي گذشته در زمينه عدالت اجتماعي در جامعه باشد اصالح كاركردها عملكردهاي دولت
بيشتر از اين از . هاي اجتماعي پايان دهد تبعيض و نابرابري اجتماعي؟ سه دولت در فرايند بن نتوانسته است به تبعيض و نابرابري

هاي اجتماعي كه در جامعه افغانستان به عنوان يك چالش و  ار داشت كه به تبعيض و نابرابريچه كسي و چه نهادي انتظ
هاي اجتماعي از وظيفه و  ناهنجاري اجتماعي خودش را تحميل كرده است، پايان دهد؟ رعايت عدالت اجتماعي و مبارزه با نابرابري

  .باشد ها مي مسووليت دولت
ميان رعايا و حكمران براي استقرار ارتباط متقابل ميان آنها و اجراي قوانين پس حكومت دقيقاً چيست؟ و آن يك « واسطه است 

كه در جامعه تبعيض و  مادامي.  حكومت، مجري عدالت اجتماعي در جامعه نيز است)3(».هاي مدني و سياسي و حفظ آزادي
 بود كه نتوانسته است به وظيفه خود به شكل هاي اجتماعي وجود داشته باشد، مسووليت واقعي متوجه حكومت خواهد نابرابري

فساد، مبارزه پيگير با  پايان بسياري از مشكالت اجتماعي و به صورت مشخص، جنگ و ناامني و. درست آن عمل نمايد
رون رفت از وضعيت موجود، يحكومت افغانستان براي ب. هاي اجتماعي است هاي اجتماعي مانند تبعيض و نابرابري ناهنجاري

 . ايست به اين مهم بيشتر از پيش توجه جدي نمايدب مي
  
  زوال دموكراسي  

هايي از  كم نيستند نمونه. برد حركت در راستاي ديكتاتوري و انحراف از مسير دموكراسي، جامعه را به سوي بحران پيش مي
گاه و حتا در . اند كراسي دورافتادهاند و از روند واقعي دمو ها در جهان كه چنين راهي را براي اعمال قدرت انتخاب كرده حكومت

ه نظام دموكراسي، وقتي حاكميت تشخيص داده است به جاي حكومت، اعمال  بسياري از موارد در جوامع تا حدودي متمايل ب
اينجا . اند هاي مردم فاصله گرفته قدرت كند، راه خالف دموكراسي در پيش گرفته است و اين زماني بوده است كه از آراي توده

هاي مردم اهميتي براي  هاي دموكراسي و به همين خاطر آراي توده ف، حفظ حاكميت بوده است از طريق غير از روشهد
   .حاكميت نداشته است

گردد، همه در راستاي خالف  مي هاي قبل از آن بر هاي آن در دهه آنچه در افغانستان سه دهه گذشته اتفاق افتاد و ريشه
ها در اين كشور به شدت عقب افتاده در فرايند تمام اين  حكومت. ي آن در جريان بوده استدموكراسي حتا به شكل ابتداي

  .كميت از راه غير مشروع بوده استشان اهميت و اولويت داشته حفظ قدرت و حا هاي سپري شده آنچه براي سال
ها در  اين مشخصه. جوامعي بوده استهاي چنين  هاي زور و با اعمال خشونت و نظامي، از مشخصه ها از راه راندازي حكومتب

، بازهم از )انقالب، شبه انقالب و كودتا(هاي نظامي  ها از راه روند براندازي حكومت. افغانستان چند سده اخير به خوبي روشن است
ند سده ها بازهم در افغانستان فرايند چ اين مشخصه. هاي سياسي و اجتماعي بوده است هاي جوامع دستخوش نابساماني مشخصه

   .اخير قابل رويت و پيگيري است
هاي نظامي استبدادي و تك حزبي  ش به رژيميو گرا» زوال دموكراسي«در اين كشورها، به جاي گرايش به رقابت و دموكراسي، 

و كودتاهاي پي در پي جانشين استواري سياسي بوده در كار بوده و شورش ملت به جاي پديد آمدن وحدت ملي و بناي يك . اند ها 
   )4(.اند هاي داخلي، پيوسته رخ داده هاي قومي و جنگ يكپارچه، درگيري

در چنين وضعيتي، . آيد ها و پيامدهاي حركت در خالف روند دموكراسي به شمار مي اعتبار شدن قانون، از اولين نشانه بي
 مردم به حاكميت و قانون است كه پيامد شوند و اين، نخستين دگرگوني در باور اعتبار مي هاي مردم به مجريان قانون بي توده

تواند باور آنها را  شوند هيچ چيزي نمي بين مي هاي مردم كه به حاكميت بد وقتي توده. منفي آن به آساني قابل جبران نخواهد بود
د را در ميان در صورت چنين پيامدي، قانون ارزش خو. در اين زمينه تغيير دهد مگر عملكرد بعدي حاكميت كه چگونه خواهد بود

دانند بدان  دهند و به صالح خويش مي دهد و همه سعي خواهند كرد آنچه را خود تشخيص مي هاي مردم نيز از دست مي توده
كه در فرايند دموكراسي واقعي و حاكميت قانون، مردم آزادي  در حالي. عمل كنند و ديگر از دستورات حاكميت تبعيت نكنند

شان است و زندگي در سايه دموكراسي و جامعه قانونمند، به آنها امنيت، راه  نند احترام به قانون به نفعبي انتخاب دارند و وقتي مي
اما در خالف اين روند، همه چيز وارونه خواهد بود و مردم ميلي . پذيرند دهد آن را مشتاقانه و از روي رغبت مي و آرامش رواني مي
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زيرا اولين ناقض دموكراسي و مفاد قانون، بازهم خود حاكميت . بيعي خواهد بودبه دستورات حاكميت نخواهند داشت و اين، ط
  .دهد است كه زمينه هرگونه سو استفاده از دموكراسي و تخلف از قانون را به مردم جامعه مي

 ت عادي دراي كه اولين پيامد آن نقض مفاد قانون و حركت در خالف مسير دموكراسي است به صور وقتي روند زندگي در جامعه
شود و اين حاكميت، مسووليت خويش را در اين زمينه به كلي  آيد و حساسيتي در برابر آن از سوي حاكميت احساس نمي مي

  .هاي مردم در چنين فرايندي ناميمون، روشن است گيري توده كند، موضع فراموش مي
. هاي مردم ت از سوي حاكميت و بعد، از سوي تودهكشد همه چيز روشن است، نقض قانون براي بار نخس وقتي كار به اينجا مي

. خواهند برخالف قانون عمل كنند و بازهم آزاد باشند در گذشته هنگام تبعيت از قانون آزاد بودند، حاال مي] هاي مردم توده[اگر 
ه را كه مردم قبالً ست كه از چنگال اربابش گريخته باشد؛ آنچ ااي هر شهروندي برده] آمده در چنين وضعيت و شرايطي پيش[

  )5(.ناميدند، اكنون قيد و بند خواهند دانست قاعده و قانون مي
شود، ديگر حاكميت قانون  به صورت قطع، در فرايند حركت در خالف مسير دموكراسي كه از سوي حاكميت در پيش گرفته مي

ه   را پرورش ميحاكميتي كه خود فساد. نيست بلكه اعمال قدرت از راه غير دموكراتيك خواهد بود دهد و به صورت علني ب
  .قل كاري در اين زمينه انجام دهدتواند علم مبارزه با فساد را به دست گيرد و حدا كند چگونه مي گسترش آن كمك مي

هاي مردم به كجا  ر جوامعي با اين شرايط اجتماعي و سياسي روشن است كه وضعيت چگونه خواهد بود و سرنوشت تودهد
   .خواهد كشيد

 شود و با تمام خوش تر مي وقتي در افغانستان فرايند بن با گذشت هر سال، وضعيت از نگاه سياسي، اجتماعي و اقتصادي بحراني
كه وضعيت در تمام  شود مبني بر اين هاي مردم از سوي حاكميت و جامعه جهاني داده مي هايي كه در اين زمينه به توده باوري
توانست به تحقق چنين روند و وضعيت كمك  عمل، واقعيت چنين نخواهد بود زيرا آنچه مي ما درها بهبود خواهد يافت، ا زمينه

   .كند صورت نگرفته و پياده نشده است
هاي  بايست در سطح كالن ملي، هم از سوي حاكميت و هم از سوي توده اي همگاني نيست كه مي دموكراسي واقعي، جز اراده
بايست از سوي  تر آن، اراده همگاني جزء قرارداد اجتماعي نيست كه بازهم مي در شكل سادهو بازهم . مردم محترم شمرده شود

بايست به اين آگاهي رسيده باشد كه در برابر هرگونه حركت خالف روند  جامعه مي. حاكميت و جامعه به يك اندازه پاسداري شود
   .كند هاي مردم جامعه باشد فرقي نمي دهحال اين حركت خالف از سوي حاكميت و يا تو. دموكراسي موضع بگيرد

در مورد حاكميت نيز اين  )6(. همگاني سرپيچيد، جامعه شهروندان بتواند او را به اطاعت وادار كندههر فرد كه از اطاعت اراد
 قانونگرايي برنده فرايند نظام دموكراسي در جايي در تحقق له صادق است و هرگاه حاكميت به عنوان مجري مفاد قانون و پيشامس

اما . بايست از سوي جامعه شهروندان مورد مواخذه و بازخواست قرار گيرد و پاسداري از دموكراسي حركت خالفي را مرتكب شد مي
هرگاه اين راهكارهاي پيشگيرانه جواب ندهد و نتواند كمكي به توقف روند حركت در راستاي خالف دموكراسي نمايد، زوال 

  . ددموكراسي حتمي خواهد بو

  ها انحطاط دولت

شود كه قانون ساخته شده خودش را نيز محترم نشمارد و به سويي گام بردارد  شمارش معكوس سقوط يك دولت زماني آغاز مي
هاي مردم توجه  هاي مشروع و قانوني توده بايست به خواسته يك دولت در ساده ترين شكل آن مي. كه خير همگاني در آن نيست

شود كه  وجود يك دولت حتا ضعيف احساس مي  زده و گذار از جنگ به ثبات سياسي، در نگاه نخست مع بحراندر جوا. داشته باشد
ه . به شدت مورد نياز است تا رهبري جامعه را از جنگ به ثبات، از بحران به آرامش و از ناامني به صلح به دست گيرد اما اين ب

شود تا پاسخگوي جامعه در شرايط صلح و  اي بيشتري از دولت احساس ميه رويم خواسته تنهايي كافي نيست و وقتي به جلو مي
  . ثبات باشد و نگذارد جامعه بار ديگر به سوي بحران و خشونت كشيده شود

در شرايط جنگ و بحران اگر دولتي وجود نداشته .  دولت بد، بهتر از دولتي است كه اصالً وجود نداشته باشد:جان آدامز گفته است
ويژه در زمان و شرايط جنگباشد تا ج هاي  هاي داخلي كه حتماً دولت طرف يكي از گروه لوي بحران را در جامعه بگيرد به 

ي واقعي و ملي آن وجود نداشته، حتا وجود يك دولت ضعيف و بد نيز به عنوان امتخاصم را گرفته است و يا اصالً دولتي به معن
 صلح و سازندگي، توقع چنين نيست و جامعه به دولت قوي و در عين حال اما در شرايط ثبات و. شود يك ضرورت احساس مي

  .دموكراتيك نياز دارد تا جامعه را به سوي صلح، آرامش و سازندگي ببرد
اما اگر دولت در گذار از بحران، در زمان صلح و سازندگي تغييري در خودش و راهكارهايش براي سازندگي كشور ايجاد نكند، 

عمل به قانون اساسي و . سازد  و ادامه اين وضعيت، خطر انحطاط و سقوط آن را حتا در كوتاه مدت فراهم ميدولت موفقي نيست
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گونه عمل نشود، مرگ چنين دولتي  اما اگر اين. ها در شرايط صلح و سازندگي است ديگر قوانين كشور، راهنماي خوبي به دولت
  .حتمي خواهد بود

هاي دور تا امروز بوده  ها از گذشته هاي دولت ي معروف شده است عامل بسياري از ناكارآمديفساد، كه بيشتر با نام فساد ادار
ها از نگاه  ترين دولت حتا اگر درمانده. دولتي كه نتواند با فساد گسترده مقابله كند، در واقع تيشه به ريشه خود زده است. است

هاي دخيل در قدرت، اقدامي  داشتن گروه نند و براي راضي نگهسياسي و اقتصادي، صالح خويش را در تحمل وضعيت موجود بدا
هاي زورگو و فاسد، منافع درون گروهي خود را نيز با غرق شدن در فساد  در مهار فساد ننمايد اما به زودي همين گروه

ي است و از دولت شان اهميت خواهد داشت، منافع شخص در چنين وضعيتي، تنها چيزي كه براي. تهديد خواهند كرد  تر گسترده
 مانده است، اين آغازي   هاي زورگو در درون قدرت، تنها اين دولت كه از قبل با حمايت از گروه. ده هم حمايت نخواهند كردژبا

   .كشاند براي يك سقوط خواهد بود كه دولت آلوده به فساد را به انحطاط و نيستي مي
ها  به طور كلي حكومت. هاي شناخته شده تري وجود دارد صورت واضح، راههاي گرايش به فساد متعدد است، اما به  عوامل و راه

ي متمركز يك حكومت زمان .هنگامي كه متمركز گردند و هنگامي كه دولت منحل شود: از دو راه ممكن است به فساد گرايند
 يعني هنگامي كه از يك دموكراسي  كمي از افراد قرار گيرد،از افراد خارج شود و در دست شمار زيادي گردد كه از دست شمار مي

   )7(.شود ريستو كراسي به يك مونارشي مبدل مياريستو كراسي يا از يك ابه يك 
يابد و بيشتر از آن، عملي از دموكراسي وجود ندارد، دولت دموكراتيك جمهوري كه با  وقتي دموكراسي تا حد يك شعار تنزل مي

شود  دهد و تبديل به يك ابزاري مي  و اهميت خودش را در ميان مردم از دست ميآمده است، ارزش هاي مردم روي كار راي توده
آمده است بايد بزرگ بماند و اين در صورتي ممكن است كه به  دولتي كه با شعارهاي بزرگ روي كار. براي اعمال قدرت بر مردم

ماند اين تعهد،   به تعهدي دارد كه به آن وفادار ميموفقيت هر دولتي بستگي. شعارهاي انتخاباتي و قانون اساسي كشور وفادار باشد
   .رسد با عمل به قانون به اثبات مي

هنگامي كه حكومت اداره كشور را بر طبق قوانين انجام ندهد و قدرت حاكمه را غصب كند، در اين صورت يك دگرگوني بزرگ 
شود و دولت  م اين است كه دولت بزرگ منحل ميمنظور. كند يعني نه حكومت بلكه خود دولت تمركز پيدا مي. شود واقع مي
اين دولت جديد براي بقيه مردم چيزي جز يك . شود كه فقط از اعضاي حكومت مركب است تر در درون آن تشكيل مي كوچك

شود و همه  كند، قرارداد اجتماعي گسسته مي ارباب ستمگر نيست، بنابراين آن لحظه كه حكومت قدرت حاكميت را غصب مي
گونه تكليف  كند و آنها هيچ يعني حكومت آنها را وادار به اطاعت مي. آورند ندان حقوق اوليه و طبيعي خود را به دست ميشهرو

   )8(.را ندارند  آنهاياخالقي براي اطاعت از دستور
يش از پايان گردد و در مواردي با خطر سقوط پ آيد و در عدم حمايت مردم تضعيف مي دولت منتخب با راي مردم روي كار مي

ها در دوره  تمام اينها بستگي به نوع عملكرد دولت. شود رو مي هپاشد و با انتخابات زود هنگام روب اش از هم مي دوره قانوني
دولت تا زماني اقتدار سياسي دارد كه همگام با اراده و . هاي برحال شان دارد و نيز حمايت يا عدم حمايت مردم از دولت حاكميت

هنگامي كه اراده همگاني نابود يا ضعيف شود، زماني كه شهروندان منافع خصوصي يا منافع احزاب و . ي حركت كندمنافع همگان
هاي داخلي و يا زير  آن يا دستخوش آشوب. هايي كه به آن تعلق دارند مافوق منافع ملي قرار دهند، دولت محكوم به فناست دسته

هرگاه حاكميت خوب و بجا عمل كند، خطري هم . ها به دست خود حاكميت است ت مرگ دول)9(.فشار از خارج قرار خواهد گرفت
گذارند و گروهي، سمتي، قومي و بر اساس ديگر تعلقات حركت  كه پا از منافع ملي فراتر مي اما زماني. او را تهديد نخواهد كرد

هاي آن از قبل با عملكرد دولت  زيرا زمينه. ندشو هاي سياسي و نظامي از برون مواجه مي ها از درون و دخالت كند، با آشوب مي
   .مساعد شده است

. شوند نتيجه تخطي از قانون آنها را به چنين روز و وضعيتي مواجه ساخته است رو مي هها از درون روب هايي كه با آشوب دولت
اما روند تضعيف و . ي سياسي حاكميتگردد به پختگ مي اند و اين بر تري دارند، عملكرد درستي داشته هايي كه عمر طوالني دولت

شود كه اعضاي حكومت، قدرتي كه بايد فقط به طور جمعي اعمال كنند، به طور فردي  ها زماني آغاز مي كوتاه شدن عمر دولت
ترين عملكردي است كه  اين غلط. ترين را سبب خواهد شد اين چيزي جز قانون شكني نيست و آشوب حتا بزرگ. غصب كنند

  . از يك دولت سربزندتواند  مي

  اصول دموكراسي

 همان. آيد  دموكراتيك است كه به عنوان يك اصل اين سيستم سياسي به شمار ميهاي حكومت جمهوري دموكراسي از شاخصه
در حالي كه از .  قدرت در دست يك گروه، يك قوم و يا يك خانواده قرار دارد طوري كه در يك حكومت غير دموكراتيك،

هاي غير دموكراتيك اهميتي به آن داده   توجه به آرا و افكار مردم است آنچه در حكومتومت دموكراسيهاي حك مشخصه
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 احترام  ي وحق انتخاب و اولين حق حكومت از مردم،ااولين حق و درخواست مردم از حكومت دموكراتيك داشتن حق ر. شود نمي
  .باشد به قوانين وضع شده از سوي حكومت مي

بايست از سوي حكومت به صورت برابر و بدون تبعيض در جامعه پياده شده  رام به قوانين دموكراسي قبالً مياما اين حق احت
از آنجا كه در يك حكومت جمهوري دموكراتيك همه مردم بايد به طور يكسان از . باشد تا عاملي باشد براي تبعيت مردم از آن

مه بايد به طور يكسان طعم لذايد را بچشند و به طور مساوي اميدهايي در خوشبختي و امتيازات اجتماعي برخوردار باشند، پس ه
   .شان داشته باشند و اين جز از راه قناعت و صرفه جويي همگاني تحقق پذير نيست زندگي

تري براي كشور و هموطنانش و احساس خوشبختي  هاي شخص به انجام خدمات بزرگ شود كه آرمان عشق به برابري سبب مي
توانند خدمات مساوي انجام دهند، ولي همه بايد با اشتياق برابر براي خدمت  بديهي است كه همه نمي. ز آن، منحصر گرددناشي ا

   )10(.به ميهن كمر همت بندند
باشد كه هر كدام وظايف و  دموكراسي يك قرارداد دو طرفه ميان مردم به عنوان ملت و حكومت به عنوان دولت مي

  روند و رييس جمهور، نمايندگان پارلمان، ي مياهاي ر وقتي مردم به پاي صندوق.  خود را دارندهاي مشخص به مسووليت
تعهدشان را در برابر قانون اساسي به اثبات   كنند، نمايندگان شوراي شهر، شهردار شهر و شهرداران نواحي آن را انتخاب مي

طرفي در روند  ي گيري و بيابايست پروسه ر  مقابل، حكومت نيز ميدر. دهند رسانيده و مسووليت اخالقي و ملي شان را انجام مي
اين اولين سنگ بناي . انتخابات را رعايت نموده و از دستبرد در آراي داده شده براي كانديداتوران هر انتخاباتي خودداري نمايد

بعدي در اجراي دموكراسي در باشد كه در صورت موفقيت و شفاف برگزار شدن، تضميني براي مراحل  حكومت دموكراسي مي
   .جامعه است

روند . موفق باشد كه نگاه آن فراتر از شهرها در روستاها نيز متمركز باشد تواند حكومت جمهوري دموكراتيك در صورتي مي
 توسعة .مند شوند بايست از آن بهره تنها براي شهرها نيست بلكه روستاييان نيز همانند باشندگان شهرها مي  پروسه دموكراسي،

شايد . آيد هاي اخالقي دموكراسي به شمار مي انساني، انسان روستايي همانند توسعة انساني انسان شهري از وظايف و مسووليت
هاي انسان روستايي و روستاها  هايي بپردازد كه از اولويت وظيفه دموكراسي در روستاها متفاوت با شهرها باشد و بيشتر به جنبه

هاي مختلف   اينها روستا و شهر يك اندازه به دموكراسي نياز و ضرورت دارد تا به رشد و شكوفايي در زمينهباشد اما با تمام مي
  .ها باهم تفاوت داشته باشند رورتها و ض هر چند نوع اولويت  برسند،
هاي  قدرت گروهدموكراسي، با افزايش هرچه بيشتر . تر است ثير دموكراسي، پراكندگي قدرت ميان جمعي از نخبگان سنتيات

شان بيشتر تحول روستايي و كشاورزي است تا تحول شهري و  هايي گرايش دارد كه هدف روستايي، در جهت پيشبرد سياست
  )11(.صنعتي

مسووليت اخالقي دموكراسي توجه يكسان به شهر و روستا است، حتا اگر ساختارهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
.  يكديگر باشند كه چنين نيز هست، وظيفه دموكراسي نه تغيير اين ساختارها كه متحول ساختن آن استشهر و روستا متفاوت از
 از حكومت جمهوري دموكراتيك براي پيشرفت روستا همان اندازه است كه انسان شهري در مورد پيشرفت يانتظار انسان روستاي

   .شهر دارد
اش را فراموش نمايد و به جاي تطبيق پروسه  كه وظيفه اخالقياما انحطاط حكومت جمهوري دموكراتيك زماني است 

گردد و از اصول دموكراسي تخطي   هاي قدرت طلب مند نمودن ساختارهاي جامعه است، ضامن منافع گروه دموكراسي كه قانون
دار شود مردم به آن بدبين  اعتبار دموكراسي در رعايت موازين و قوانين اين پروسه در جامعه است و هرگاه اين روند خدشه. نمايد
   .شوند مي

نه خوب است كه واضعان قوانين خود مجري آن باشند، نه آنكه تمامي مردم جامعه به علت مالحظات امور جزيي و خصوصي از 
تر از نفوذ منافع شخصي به مسايل عمومي و مملكتي نيست و زيان  هيچ چيز خطرناك. اتخاذ نظرهاي كلي درباره امور منفك شوند

منافع ه فسادي كه پيامد گزير ناپذير مالحظ  حكومت كمتر از زيان فساد قانونگذاران است،هسو استفاده از قوانين به وسيل  آنها به 
   )12(.افتد و اصالح آن ناممكن خواهد بود در اين حالت بنياد كشور به مخاطره مي] زيرا. [خصوصي است

بدتر از همه اين است كه حكومت . بگيرند بايد شناسايي و اصالح شوندكه ريشه  هاي حكومت دموكراسي قبل از اين آسيب
دموكراسي راه ديكتاتوري در پيش گيرد و آگاهانه و ناآگاهانه كاري را انجام دهد كه با موازين و قوانين و اصول دموكراسي مغايرت 

 سرنوشت آن  به بيراهه كشيده شود،  تيحكومتي كه مدعي تطبيق روند پروسه دموكراسي در جامعه است وق. كامل داشته باشد
ايم  هاي دموكراتيك در جهان بوده چنانچه در بسياري از موارد شاهد عملكرد حكومت. دموكراسي روشن است كه چه خواهد بود
   .كه با اصول دموكراسي در تضاد بوده است
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توان  نمي... شته و هرگز وجود نخواهد داشتدر واقع، چنانچه به دقت بنگريم، هرگز يك دموكراسي راستين براي بشر وجود ندا
توان  انتظار داشت كه تمامي مردم همواره برگرد هم آيند و اوقات خود را وقت تمشيت امور حكومت كنند؟ و به سادگي مي

  )13(.ها را براي رسيدگي به امور مملكتي ايجاد كرد توان كميسيون دريافت كه جز با تغيير شكل حكومت نمي
موفقيت در اين . شود هاي جامعه مي يابد و بعد وارد زير ساخت دموكراسي در جامعه از تغيير شكل حكومت آغاز ميتحقق پروسه 

هاي اجتماعي و ديگر عوامل درگير در  راه مستلزم تعهد مجريان دموكراسي به عنوان نهادهاي مسوول مانند احزاب سياسي، جنبش
  .خواهد اي نيست و وقت و هزينه زيادي مي ار سادهاين روند و موفقيت در آن، ك. اين پروسه است

 تحقق دموكراسي به عنوان يك پروسه كمتر عملي  اما تا زماني كه فرهنگ دموكراسي پذيري در جامعه به وجود نيامده باشد،
  .خواهد بود

  مفهوم قانون 

. ندگي وجود داشته باشد قانون نيز استشناسد و هرجا ز اين گستره محدوديتي نمي. كند  پيدا مياقانون در گستره وسيعي معن
آنچه در طبيعت با آن سروكار داريم و . شود ها، هر دو قانون ناميده مي قانوني كه در طبيعت وجود دارد و قانون ساخته دست انسان

همين قانون . شود ميكند كه قانون ناميده   پيدا ميااي ويژه معن شود، به گونه ها مربوط مي هر موضوع اجتماعي كه به زندگي انسان
گيرد و هر رابطه و برخورد اجتماعي در جوامع  ها، كشورها، فعل و انفعاالتي كه در طبيعت صورت مي است كه روابط ميان انسان

   .باشد شود، اين قالب، قانون مي هاي اين جوامع در هر شكل آن كه در قالب خاصي انجام مي بشري ميان انسان
، ادر اين معن. شوند وم ممكن خود، عبارت از روابطي ضروري هستند كه از طبيعت موجودات ناشي ميترين مفه قوانين، به وسيع

الوهيت و دنياي ماديات و موجودات فوق بشر و جانوران و انسان هر كدام قوانيني دارند : همه موجودات قوانين خاص خود را دارند
تواند باشد و يا حداقل از بسياري جهات، مطابقتي با يك  ز قانون، همين ميترين تعريف ا  جامع)14(...كه از طبيعت آنها برمي خيزد
   .تعريف خوب از قانون دارد

ها زماني مفهوم واقعي  اما اين نظريه. تواند يك نظريه در اين زمينه باشد هرگونه تعريفي از قانون از سوي هر صاحب نظري مي
در اين ميان تعريف جامع آن خواهد بود كه در گستره وسيعي زمينه . ول باشدكند كه از بسياري جهات قابل قب قانون را پيدا مي

   .كاربرد داشته و محدوديتي براي تعريف و مفهوم قانون وجود نداشته باشد
من پيش از « :گويد او مي. هاي مختلف آغاز كرد توان از جوامع بشري در زمينه عقيده مونتسكيو اين است كه چنين تعريفي را مي

ها، رفتار و سلوك آدمي   بر اين است كه به رغم تنوعي نامحدود در قوانين و روش منو عقيده. ام به بررسي افراد بشر پرداختههمه 
ام كه طبيعتاً موارد خاص،  ام، و دريافته من اصول نخستين را تعيين كرده. توان فقط مولود هوي و هوس و تلون طبع دانست را نمي

 تواريخ ملل نيز نتيجه آن اصول است؛ و هر قانون خاصي به قانون خاص ديگر مربوط است و يا وابسته پيروان آن اصول هستند، و
   )15(».تر از خود است به يك قانون عمومي

قانونگذار . هاي آن است و اهميتي كه براي آن از سوي مجريان قانون وجود دارد سازد، ويژگي چيزي كه يك قانون را خاص مي
هايي را در  كنيم و براي آن فاكت وقتي از حكومت قانون صحبت مي. طور است در قوانين طبيعت نيز همين.  باشدبايد مطيع قانون

اما قبل از آن، . اند كه به قانون احترام بگذارند هايي هاي موفق، ملت ملت. هايي اشاره كرديم گيريم، دقيقاً به چنين ويژگي نظر مي
   .كنند هاي قانونگرايي را در جوامع بشري فراهم مي ذار و مجري قانون، زمينهها هستند كه به عنوان قانونگ حكومت

طبيعي . ود را توجيه كندختواند   مي]كه براي آنها تغيير به وجود خواهد آورد، در پذيرش آن[هر ملتي بر اساس آن اصولي 
حي در حكومت ايجاد كنند كه از بخت توانند تغيير و اصال شود كه فقط كساني مي است كه از اين مطلب چنين استنباط مي

  )16(.شوند كه قادر به تاثير در نظام سياسي كشور است خوش، با نبوغي زاده مي
حكومت . باشد اما پيش شرط آن باور به حكومت قانون مي. تواند به تغيير درحكومت و اصالح آن دست يابند اي مي هر جامعه
. در اين صورت است كه اطاعت از چنين حكومتي به وجود خواهد آمد. معه ايجاد نمايدتواند زمينه قانونگرايي را در جا قانون مي

تواند طرفدار  اين قانون است كه مي! آري. توان به اطاعت قانون تشويق نمود، اما فراموش نبايد كرد، قانون مردم را به راحتي مي
اما نبايد فراموش كرد كه . هاي گوناگون متحد بسازد عرصههاي مختلف و  پيدا كند و به طرفداري از خود، يك ملت را در زمينه

گوييم حكومت قانون، هر گونه زور، منتفي  وقتي مي. اينجا هدف از طرفداري از قانون و حكومت قانون، طرفداري از زور نيست
اما مسلماً كه اين . ودشايد در مواردي ضرورت ايجاد شود كه همين حكومت قانون براي تطبيق قانون به زور متوسل ش. گردد مي

   .موارد، زورگويي نيست و عاملي است براي اجراي بهتر و بيشتر قانون در جامعه
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به زور تسليم شويد اندرز خوبي است، ولي ذكر آن «اگر منظور اين است كه . از كساني كه قدرت را در اختيار دارند اطاعت كنيد
گونه حقي  پس بايد بپذيريم كه زور موجد هيچ... خالف آن رفتار نخواهد كردگويم كه هيچ كس   من در جواب مي]زيرا[. د استيزا

   )17 (»...هاي مشروع اطاعت كنيم نيست، و ما وظيفه داريم كه فقط از قدرت
قوانين حكومت قانون براي تطبيق در . هر حكومت قانون يك حكومت مشروع است و قابل اطاعت براي شهروندان يك جامعه

  .اي از مواقع و شرايط، با جديت وارد عمل شده و قانون را اجرا نمايد  نيست حتا اگر چنين حكومتي در پارهجامعه، زورگويي
كند كه نه تنها شهوات مردم تابع  اجتماع ايجاب مي... حكومت دستگاهي است آفريده خرد انسان، براي برآوردن نيازهاي او 

 گردد و بر اراده آنان ضوابطي فرمانروا گردد و اماعي يا فردي، اغلب خنثقيودي شود، بلكه حتا تمايالت آدميان، به طور اجت
ه آنكه جريان اعمال  اين مقصود، تنها به وسيله قدرتي خارج از خود آنان مي.  آنان تحت انقياد درآيدهاي هوس تواند برآورده شود، ن

قياد درآوردن آنها است باشد كه مقصود از قدرت، مهار كردن وهاي هوساين قدرت تابع آن اراده و  رو، ضوابط و   از اين.  تحت ان
  )18(.هاي آنان از جمله حقوق ايشان دانسته شود قيود رفتار مردم بايد همچون آزادي

 هايي را وضع نمايد همان تواند باشد كه حكومت حق دارد براي ايجاد نظم در جامعه، محدوديت ي ديگر اين نظريه اين ميامعن
اين البته . هايي در جامعه وجود دارد  از چارچوب مشروع آن چنين محدوديتجهار غرايز جنسي خارطوري كه در مورد م

شان  اي به زندگي روزمره بلكه امنيت است تا شهروندان يك جامعه در آسايش كامل و به دور از هر گونه دغدغه. محدوديت نيست
   .برد قانوني هم وجود نخواهد داشت رقي و كمال نميبدون شك فقدان اين عناصر، جامعه را به امنيت و ت. بپردازند

هاي غير  شود كه به مخالفت با آن از راه هايي در خود داشته باشند، آما اين دليل نمي آل نباشند و ضعف ها ايده ممكن است دولت
تواند خطر آفرين باشد و  ميها،  عوامل ناكارآمد در دولت. قانوني و خشونت آميز برآمد و به سرنگوني آن انديشيد تا اصالح آن
بنابراين . بايد منتقد دولت بود و دولت نيز اصالح پذير باشد. سالمت جامعه را تهديد كند اما راه چاره، توسل به خشونت نيست

ست، ما هاي كوركورانه ا هاي ناشي از سر سختي و پيش داوري هاي ناپايداري و تنوع، كه هزاران باربدتر از زيان براي پرهيز از زيان
ايم تا هيچكس جز با احتياط و دقت به معايب و مفاسد آن ننگرد؛ و هيچگاه چنين نپندارد كه  به دولت خصلتي مقدس بخشيده

هاي پدر خود، بايد با احترامي  اصالح دولت بايد با براندازي آن آغاز شود؛ بلكه معتقد شود كه معايب دولت را همچون زخم
ل ديگر مربوط به دولت، راهي ميان دو حد افراط يدر اين مساله، مانند مسا...  به احتياط درمان كندپرهيزگارانه و دلسوزي آميخته

  )19(.و تفريط وجود دارد
كه برخورد سومي هم  در حالي. ايم؛ افراط و تفريط ما در بيشتر موارد برخورد دوگانه با مسايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي داشته

هاي  قانون اگر بتواند به صورت درست و كامل آن در جامعه تطبيق گردد، با استدالل و روش. باشد ميوجود داشته و آن حد ميانه 
ميان توسل به قانون و حركت در پشت آن است. منطقي خواهد بود اگر  «:گويد مثل معروفي است كه مي. بهترين گزينه در اين 

هاي  هاي وسيع در جوامع انساني و پيروي از قانون در بخش سترهقانونگرايي در گ» خواهي پيش قاضي نيفتي، پشت قانون باش مي
ميان انسان زندگي، همه به قانون كه تمام روابط  مفهوم قانون يعني اين. كند هاي يك جامعه كمك مي مند شدن روابط اجتماعي 

 از روابط انساني نيز همين تعريف در فراتر. مند درآيد و از قانون، استفاده سو صورت نگيرد نانساني در جوامع بشري به صورت قانو
تر آن در جوامع انساني  رو هستيم كه در شكل عيني هآيد با همان قانوني روب مورد قانون وجود دارد و وقتي بحث طبيعيت پيش مي

  . وجود دارد
  
  

  آزادي   

عشق به آزادي، يعني واقعاً ارزش شود  وقتي گفته مي. طلبد اي است كه تامل زيادي را براي پرداختن به خود مي آزادي پديده  
 به موضوعي مهمي اشاره دارد كه بسياري از )20(»صلح نخستين قانون طبيعت است«اين جمله مونتسكيو كه . چنين چيزي را دارد

ده پيوند توانند با اين سه پدي هاي ديگري كه مي صلح، قانون، آزادي و بسياري از پديده. توانند با هم رابطه داشته باشند چيزها مي
   . آزادي است،بدون شك اين ميعادگاه، حكومت قانون در كشور. كنند داشته باشند، همه در يكجا همديگر را تكميل مي

برنگرفته است، و هيچ لفظي به قدر آزادي عواطف گوناگون را در   مختلف را درمعناهاياي مانند آزادي تا اين حد  هيچ كلمه
اند كه به مدد آن هرگاه بخواهند بتوانند كسي را كه به اقتدار  اي پنداشته آزادي را وسيلهبرخي . قلب آدمي زنده نكرده است

توانند كسي را كه اطاعت او  دانند كه با آن مي از اريكه قدرت به زير آورند، بعض ديگر آزادي را قدرتي مي اي رسانده اند، جابرانه
اند كه حق داشته باشند سالح برگيرند تا بتوانند به  ي را در آن دانسته ديگر آزاد واجب است به اراده خود انتخاب كنند؛ عده
   )21(.ديگران زور بگويند و شدت عمل به خرج دهند
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هايي كه  براي آزادي چه جنگ.  و تفسير نموداتوان آن را در چارچوب معيني معن آزادي همانند قانون، گستره وسيعي دارد و نمي
گاه حكومتي با توسل به زور سرنگون شده اما به جاي يك . ميشه آزادي را به دنبال نداشته استها ه صورت نگرفته اما اين جنگ

ها  بعضي. وردي داشته باشداكه دست بدون اين. اينجا آزادي قرباني شده است. آمده است ديكتاتوري، ديكتاتوري ديگري روي كار
شان است عمل كنند و هيچ مانع و سدي در  طوري كه دل ند آنخواه اينها مي. خواهند گونه محدوديتي مي آزادي را بدون هيچ

اين نوع نگرش از آزادي واقعاً خطرناك است و همان اندازه كه . شان براي رسيدن به آن، وجود نداشته باشد هاي برابر خواسته
شود كه براي  كومت تلقي مي حايگاه آزادي به معن. له ساز خواهد بوداشود، غايت آن نيز مس فقدان آزادي مانع رشد جامعه مي

   .حكومت كردن، آزادي عمل وجود داشته باشد
كه در  در حالي. كند  واقعي پيدا ميايتنها در گستره قانون است كه آزادي معن. اما هر گونه آزادي عمل، بازهم قانوني دارد

هاي  را آزادي هم مانند بسياري از پديدهزي. گونه است كه ماهيت آزادي نيست هاي جمعي از آزادي آن بسياري از مواقع، برداشت
براي پاره ديگر، مفهوم آزادي، داشتن اين امتياز است كه حكومت در . گونه تعريف شود كه است ديگر در جامعه بشري بايد همان

اشتند كه پند  آزادي را در اين مي،ريگ ديمردم. ن مخصوص خودشان اداره شوندشان باشد و يا با قواني دست يكي از افراد ملت
اند؛ مثالً آنان كه مشرب جمهوري خواهي  ها آزادي را مختص به يك نوع حكومت دانسته بعض. بتوانند ريش دراز داشته باشند

اند؛ و آنان كه به دولت سلطنتي دلبسته بودند، آزادي را ويژه آن دولت  را به حكومت جمهوري اختصاص داده اند، آن داشته
   )22(.اند دانسته

پس تعريف آزادي . گويد خواهد وجود داشته باشد آزادي مي ز آزادي، متفاوت است و هر كسي به آنچه باور دارد و ميبرداشت ا
توان به  در حكومت دموكراسي، بيش از هر نظام ديگري مي. تواند آزادي باشد لغو هر گونه محدوديتي مي. گونه خواهد بود هم اين

به تعريف ساده هرگاه با . هايي در راه آزادي وجود دارد در چنين نظامي، بازهم محدوديتتحقق روند آزادي اميدوار بود اما حتا 
اما بايد پذيرفت . تواند محدوديت در تحقق روند دموكراسي باشد شويم، مي رو مي هموانعي در روند تحقق دموكراسي در جامعه روب

   .باشد هايي به نفع آزادي مي كه گاه محدوديت
توانند عملي سازند؛ ولي آزادي سياسي آن نيست  هاي دموكراسي مردم ظاهراً هرآنچه بخواهند، مي كومتدرست است كه در ح
ها، يعني در جوامعي كه به وسيله  تدر حكوم. ه باشد و بتواند هر آنچه ميل كند، انجام دهدتحصر داش كه هر كسي اختيار بي

له آن بتوانند آنچه بايد بخواهند، بخواهند و انجام دهند، و آنچه نبايد شوند، آزادي قدرتي است كه مردم به وسي قوانين اداره مي
  )23(.نباشند بخواهند، مجبور به خواستن به انجامش

له با روح آزادي سازگار نيست و او اين مس. كند هايي را نقض مي كه محدوديت اخالقي در مورد آن اعمال نشود، آزادي  اي آزادي
هايي  كشد، بازهم محدوديت حتا در آزادترين جامعه انساني كه سمبول آزادي را با خود يدك مي. گيرد در ضديت با آزادي قرار مي

شود از نشر و  كه ناقض آزادي پنداشته مي خاطر اينه گاه نشر و پخش يك فلم، مقاله، گزارش و خبر، ب. براي آزادي وجود دارد
. ها عمل كنند دهد كه خالف قانون رسانه هاي همگاني نمي ه عوامل رسانهاي را ب ها چنين اجازه ماند و قانون رسانه پخش باز مي

اما در يك جامعه انارشيزم، همه چيز ممكن است اتفاق بيفتد و كسي . تمام اينها در حكومت قانون و نظام دموكراسي عملي است
ها و احترام به آزادي، اشتباه گرفته  رسانهاما گاه خودسانسوري و سانسور از سوي دولت با احترام به قانون . هم معترض آن نشود

گاه يك موضوع بسيار ساده و پيش پا افتاده در يك نشريه از . رو هستيم هدر افغانستان در مواردي با چنين موضوعي روب. شود مي
  .دها باش تواند خالف آزادي رسانه مي) خودسانسور(ماند به اين دليل كه از نظر فرد سانسور كننده  چاپ باز مي

آزادي عبارت از حق انجام آن چيزي است كه . همواره بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه آزادي با استقالل متفاوت است
قانون روا داشته است و اگر كسي بتواند آنچه را كه قانون منع كرده است، انجام دهد، ديگر آزادي وجود نخواهد داشت، زيرا ديگر 

  )24(...وانند مانند او به قانون تجاوز كنندت همنوعانش همه نيز مي
در مقابل خودسانسوري و سانسور از سوي دولت، استفاده سو از آزادي نيز وجود دارد كه اولي، محدوديت بيجا در برابر آزادي و 

دي همچنين مشخصه آزا. ها را در جامعه مشخص نمايد تواند جايگاه واقعي بسياري از پديده قانون مي. باشد دومي، نقض آزادي مي
  .دارد و بايد محدوده آن مشخص باشد

براي دست يافتن به اين . شود  ناشي مي]در اجتماع [آزادي سياسي فرد، آرامش خاطري است كه از اعتقادش به ايمني خود 
ه نحوي باشد كه هيچكس در اجتماع از ديگري هراس نداشته باشد ها در حكومت  تن)25(...آزادي الزم است كه تشكيالت حكومت ب

نظام دموكراسي واقعي ضامن بسياري از هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده در . توان دست يافت قانون به يك چنين دستاوردي مي
   .گردد واقعي آن روشن مي آزادي بيان نيز در چنين جامعه و شرايطي است كه ارزش. اند كه به ناهنجار كشيده نشود جوامع بشري
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. شويم رويم به همان اندازه به تحقق روند دموكراسي و آزادي در جامعه نزديك مي  ساالري پيش ميهر قدر به سوي مردم
. هاي ذهن و فكرشان براي ابد مخفي نماند خواهند بگويند، بگويند و چيزي در اليه ها دوست دارند آزاد بينديشند و آنچه مي انسان

آن در اين است كه افراد در بيان افكار خود مختار باشند و احساسات خود را از آنجا كه برخورداري از آزادي و حتا حفظ و حراست 
   )26(.توانند هر آنچه را كه قوانين صراحتا منع نكرده است، بگويند و بنويسند آزادانه بيان كنند، اتباع يك دولت آزاد مي

ه گير  واقعي آن شكل ميايهاي با سواد و تحصيلكرده به معن جامعه پويا با انسان د و اين جامعه بيش از هر چيز ديگري ب
ه  بايد راهكارهاي اين انديشيدن و زمينه براي تحقق عملي انديشه. انديشيدن نياز دارد هاي نو و بكر به وجود آمده باشد تا ب

 آزادي در و براي حراست از. يابد در چنين وضعيتي، آزادي اهميت مي. دستاورد متفاوت از آنچه تا حاال وجود داشته دست يافت
    .يك راهكار و غايت حكومت شكل بگيرد هاي دفاع از آزادي انديشه به عنوان برابر عوامل زور و توتاليتر، گروه

  قوانين برتر

همين قوانين مربوط به آنها است كه جوامع را . توان به بررسي گرفت كنند مي سازند و پياده مي جوامع بشري را از قوانيني كه مي
قوانين اساسي و ساير قوانين . هاي برتر داشته باشد در اين ميان قوانيني ارزشمند است كه ويژگي. كند يك مياز يكديگر تفك

. توانند شامل قوانين برتر باشند و هر كدام در محدوده كاري خودشان مورد استفاده قرار گيرند موجود در يك جامعه همه مي
  )27(. و عرف، كامالً نهادهاي يك ملت هستند  ن است، و رسومت قانونگذارااقوانين، نهادهاي مخصوص و دقيق هي

افتد و شكل  خورد و گاه عكس اين اتفاق مي گاه يك قانون تصويب شده مشكل ذاتي ندارد، اما در اجرا به موانع و مشكالتي بر مي
المللي است و بدون شك  انون بينكنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان يك ق. نه در اجرا كه در ساختار همان قانون است

. كند اين قانون، شكل ساختاري ندارد، اما در اجرا با موانع بيشماري مواجه است و در هر كشوري نوع موانع فرق مي. يك قانون برتر
ر مورد بعضي توانند د اند، يعني مي اند، بعضاً براي شان حق تحفظ قايل شده كشورهايي كه اين كنوانسيون را امضا و تصويب نموده

   .ها و بندهاي آن نظرات خود را اعمال كنند از ماده
در .  بند الف آن است2يكي از موارد بحث برانگيز و حتا جنجال برانگيز در كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، ماده 

اينجا منظور از . ه رعايت آن نموده استكيد شده و كشورهاي عضو را ملزم بااين بند به برابري زن و مرد در جامعه و خانواده ت
اما آيا كشورهاي عضو اين كنوانسيون تمام . گونه تبعيضي در آن پذيرفته نيست برابري، برابري كامل زنان و مردان است و هيچ

  كنند؟ مواد و مفاد اين كنوانسيون را رعايت مي
و به عنوان موجودي با شعور، پيوسته . دگرگوني ناپذير استانسان، به عنوان موجودي مادي، مانند ساير موجودات تابع قوانين «

و هرچند انسان موجود متناهي است و نيز مانند ... دهد كند و قوانين موضوعه خود را هم تغيير مي از قوانين الهي تجاوز مي
  ...ر استشما و به عنوان موجودي حساس تابع شهوات سركش بي... شعور ديگر مستعد جهل و خطا است موجودات ذي

بنابراين . چنين موجودي ممكن است هر لحظه آفريدگار خود را فراموش كند. با اين حال آزاد است كه راه خود را برگزيند
چنين موجودي ممكن است هر لحظه خودش را . شود  قوانين ديني، وظيفه او را در برابر آفريدگار به او يادآور ميهخداوند به وسيل

سازد و از آنجا كه براي زندگي در جامعه آفريده شده است،  سفه به وسيله قوانين اخالق، او را متوجه ميهم فراموش كند، ولي فل
اش در اين زمينه آگاه  ممكن است همنوعان خود را از ياد ببرد، بنابراين قانونگذاران به وسيله قوانين سياسي و مدني او را از وظيفه

  )28(».كنند مي
كند كه  اين قوانين است كه به او گوشزد مي.  قانون زندگي كنديتواند در خال انسان نمي. ن استضرورت ساختن و قانون همي

ه  شوند كه در جوامع بشري مورد استفاده قرار گيرد و بي قوانين با اين هدف ساخته مي. اش بايد چگونه باشد رفتار اجتماعي نظمي ب
   .ها داشته باشد هاي برتر نسبت به قوانين مشابه در گذشته  ويژگيتوانند خوب عمل كنند كه اما قوانيني مي. وجود نيايد

شود، حتا به آنهايي كه او با تصويبش مخالف است و حتا به آن قوانين كه عدم  هر شهروند به همه قوانيني كه تصويب مي
هاي كه آنان را  هيعني اراد. ني است همگاه ثابت همه شهروندان، ارادهاراد. دهد شود، رضايت مي شان موجود كيفر دادن او مي رعايت

كند، فقط خود را در  هنگامي كه همه مردم براي همه مردم فرمان صادر مي. گرداند آورد و آزادشان مي به صورت شهروند در مي
. دهد يل ميدو سوي رابطه را تشك) ولي از دو ديدگاه(اي برقرار شود، دقيقاً يك موضوع واحد  در اين صورت اگر رابطه. گيرد نظر مي

   )29(.نامم ست كه من قانون مي ااين عمل همان.  همگاني است،كند هاي كه آن را صادر مي هدر اين حالت، موضوع فرمان، مانند اراد
تر از آن اجراي  اينجا تصويب قوانين اهميتي زيادي دارد، اما با اهميت. بخشد قانون است كه به امور مختلف در جوامع، نظم مي

 هاين اراد.  همگاني زيرا هدف قانون، يك هدف همگاني استهبدون اراد.  حال چه كسي صالحيت وضع قوانين را دارد.قانون است
 هي قوامسلماً قانونگذاران در قالب يك مجمع با صالحيت مانند پارلمان يا قوه مقننه، نه افراد و دولت به معن. همگاني كيهااند

   .مجريه
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هيات (نچه خود حكمران آهر تواند قانون باشد، از سوي ديگر، ي دهند، هرگز نميا تشخيص خود رهرآنچه افراد بنا به ابتكار و
در اين حالت، چنين فرماني . فرمان دهد در صورتي كه به يك موضوع خصوصي ناظر شود، قانون محسوب نخواهد شد) حاكمه
   )30(.تواند يك دستور اداري باشد نه عملي از حاكميت مي

كه نهادي به عنوان  مگر اين. تواند موجوديت قوانين در برابر فساد گسترده در يك كشور كاري از پيش برده نميدر مواردي هم 
در غير آن هماني خواهد شد كه در مواردي در بعضي از . حامي و مجري سرسخت قانون وجود داشته و بيش از حد فعال باشد

دستگاه حكومت هم مرعوب است و هم خوار و . وجود در يك كشور بوده استايم، و آن عدم تطبيق قوانين م كشورها شاهد آن بوده
 تمسخر است، و اجبار و وادارسازي آنها موجب هآميز و توجه برانگيز هستند، بي اثري آنها ماي  احترامهذليل، قوانين فاقد آن وجه

هاي خارجي ما به مانند  سياست. اند ز دست دادههاي فاخر جهان اوج و اثر خود را ا  شايستگيهنفرت، مرتبت و مقام و عنوان و هم
گيرد،  ها سست شده و دستورهاي مان كمتر مورد اطاعت قرار مي ها و قلب مان به فساد گراييده است، تكيه ما بر دل اقتصاد داخلي

يا پايين، در خارج يا دانيم چگونه بايد در جايي كوتاه بياييم و چگونه در محلي اعمال قدرت كنيم، كمتر چيزي در باال و  نمي
ها، در پارلمان، در ملت، از  داخل، درست و كامل است، با اين همه آن از هم پاشيدگي و آشفتگي در ادارات، در احزاب، در خانواده

سف ا هستند كه همه قبول دارند و بر آن تهاي ن پيش در گذشته است، اينجا واقعيتهاي روزگارا نظمي حد هرگونه بي
   )31(...خورند مي

وقتي فساد اداري باشد، وقتي درآمدهاي اقتصادي غير شفاف . در يك جامعه فاقد قانونگرايي هيچ قانوني نمي تواند تطبيق گردد
و وقتي قانون در مورد عوامل قانون باشد، وقتي حاكمان در مورد نقض قانون بي گريزي تطبيق نگردد، يعني مرگ  اعتنا باشند، 

مندي يك  پس تنها موجوديت قوانين، ضامن قانون. بيني است  قابل پيشهايي دارد نين مشخصهاي كه يك چ قانون در جامعه
  .برد  شدن پيش ميمند اين تطبيق قوانين در يك جامعه است كه آن جامعه را به سوي قانون. جامعه نيست

 

  نتيجه

ها يك دستور سرد و خشك و انعطاف ناپذير قانون، تن. بايست دنبال راهكارها بود تا به اجراي قانون در جامعه موفق شد مي
قوانين يك . اين همان چيزي است كه ضمانت اجراي آن قانون نام دارد. بخش و جالب هم باشد تواند خيلي لذت نيست، بلكه مي

ور گونه ضمانت اجرايي و قدرت الزام آ توانند قوانين كشور ديگري باشند، و همين دليل در آن كشور بيگانه هيچ كشور نمي
   )32(.ندارند

. كدام اينها به تنهايي كافي نيست اما هيچ. شمارند نيز در ذهن داريم هاي آن كه بي كنيم ويژگي وقتي از قوانين برتر صحبت مي
ه ويژگي كننده قدرت نه قوانين برتر و ن مند در پشت آن قرار نداشته باشد، راه به جايي نخواهد  هاي آن تا زماني كه يك نهاد اجرا

برتري به قوانين خوب، شمارند،  ها كه باز هم بي اين ساختار. گردد  آن بر ميه برتري هر قانوني به ساختارهاي تشكيل دهند.برد
  . بخشد مي

  منابع

  .317، ص1376جونز، علي رامين، خداوندان انديشة سياسي، .ت.مونتسكيو، و-1

  .384،383 همان، روسو، صص -2

  .389 همان، ص-3
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  .418 همان، ص-7

  .419،418 همان، صص -8

  .301 همان، جونز، ص-9

  .314 همان، مونتسكيو، ص- 10

  .60، ص 4 شمارة - 11

  .400،399، روسو، صص 1 شمارة - 12
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  . همان- 23
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  .297 همان، ص - 28

  .366،365 همان، روسو، صص - 29

  .379 همان، ص - 30

  .439 همان، ادموند برك، ص - 31

 .488 همان، جرمي بنتام، ص - 32

 

  

  حق حيات 
  از ديدگاه آيات و روايات

  عبدالحميد محمدي 

  
  چيستي حق 

د كمـك مـي  هايي كه از حق ارايه شده توجه شود كه در شناخت دقيق موضـوع  الزم است قبل از هر سخني به تعريف       ا يـاد   . كـن ـب
  .اي گرايش تفسيري و عرفاني دارد  گردد صبغه هايي كه ارايه مي آوري اين نكته كه تعريف

  .15 حق عبارت است از چيزي كه در جايگاه و موضع خود واقع شود-1
 .16 حق عبارت است از برابري انساني با انسان ديگر در برابر قانون-2

  :كه اين مطابقت. 17قت حق عبارت است از مطابقت و مواف-3

                                                 
  .802 ص4ق ج1418فضل بن محمد طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت دارالكتب العلميه .15

 .41 ص1منيته الطالب ج. 16

 .246ق، ص1384را غب اصفهاني، تحقيق عدنان داودي، مفردات الفاظ القرآن، منشورات ذوي القربي .17
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ربكُم الْحق(اي چيزي است، اطالق حق براي خدا از اين قبيل است    گاه در ايجاد كننده    ي )18فَذلكُم اهللاُ  -گاه در موجودي به كار ـم

  ) 19قما خَلَقَ اهللاُ ذلك إِال بِالْح(رود كه آن ايجاد كننده او را به وجود آورده، اطالق حق در مخلوقات از اين باب است 
  ) 20 فَهدى اهللاُ الذينَ آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فيه منَ الْحق(گاه در اعتقادي مطابق با واقع  به كار مي رود مانند 

مةُ ربك(شود كه در جاي خود صادر شود نظير گاه به گفتار و كرداري اطالق مي كَل قتح كق(و ) 21كَذلق الْححي22ل.(  
ه     . 23 كه ثابت و پايدار باشد، نقيض آن باطل است كه ثبات و پايداري ندارد ي از مورد   حق عبارت است   -4 ات نوعـا حـق ـب در رواـي

رگ           «: فرمايد  مي)ع(حضرت علي.  اين معنا به كار رفته است  ز و ـم ـنگين امـا گـوارا، باطـل سـبك و بالخـي ـتي كـه حـق س آور  بـه راس
  25».ونه است و باطل راه تباهيحق راه برتر و نم«: فرمايدو در حديث ديگر مي24»است
ه        26 حق از نظر عرفا عبارت است از حضرت احديت    -5 از ـب ت ثابـت اسـت، نـي زد آنهـا حقيـق ، اين بدان لحاظ است كه وجود خدا ـن

  .اثبات ندارد
ه   ونَفَ(به اين معنا كه با دميده شدن روح الهي در انسان . حق حيات كه مو ضوع اين مقال است به معناي ثابت بودن است     خـت فـي

رد انسان ثابت است هيچ كسي حق ندارد زندگي كردن وزنده ماندن براي    27)من روحي  بـراي فهـم وتحقيـق    .  حيات را از انسان بگـي
  28. بيشتر مراجعه شود به كتب تفسير

  زندگي شايسته

د آن    اما انساني كه دار. حق حيات ريشه و مادر تمام حقوق است، به تعبير ديگر موضوع حقوق انسان است   اي حيـات باشـد خداوـن
آنچـه زمينـه سـو    . منـد گـردد  حقوق را براي او قرار داده تا در راستاي هدف كلي آفرينش و حيات شايسته و پاك از آن حقوق بهـره  

انـد، وآن ايـن كـه     استفاده از حقوق بشر را پيش آورده انحرافي است كه بحث كنندگان از حقوق بشر در مسير بحث به وجود آورده     
. انـد  نـسته  اند و بسياري از مسايلي را كه دقيقاً برخالف آن هدف است جزء حقوق بشر دا ديگر را در عرض حق حيات قرار دادهحقوق  
د ا ه پذيرفتـ ،انـد  است و اين بحث را همان گونه كه القاكنندگان مطرح كـرده  اي هم تحت تاثير اين القا قرار گرفته      عده كـه   در حـالي . ـن

است، حق حيات و برخـوردار شـدن از حقـوق ديگـر در     ... انشيني خدا، معرفت و رسيدن به مقام عبادت و هدف از آفرينش انسان ج    
حقوقي كه بر خالف آن هدف و خارج از اين مسير طـرح گـردد در ضـديت بـا هـدف ارسـال پيـامبران و        . اين راستا قابل تفسير است 
  .باشند مي... انزال كتب، ثواب و عقاب و
ت،    ها از حق حيات برخوردارند، مي سانبر اين اساس همه ان     اه، محـب بايست در سايه اين حق زندگي خود را در آرامش، امنيت، رـف

راي همـه زالل و گـوارا باشـد       تعاوون، به دور از خيانت، عداوت، ظلم، اسارت و ذلت پيش ببرند، به گونـه        هـيچ  . اي كـه آب حيـات ـب

                                                 
 .32)10(يونس . 18

 .5همان . 19

 .213) 1(بقره. 20

 .33) 10(نس يو. 21

 .8) 8(انفال. 22

 .373 فلسفه حقوق و احكام در اسالم، ص–ابوالبقا . 23

   179، ص1،  ح1381ظم زاده قمي، جلوه هاي حكمت مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي  اصغر ناديس.24
 .180، ص11همان   ح. 25

  .465 ص3دايره المعارف فريد و جدي ج. 26
 .28) 1(بقره. 26 

 72) 38(وص29) 15(حجر-  27

تحقيق مير جالل الدين حسين ارموي  هيجي،هيجي، تفسير شريف ال،محمدبن علي شريف ال33، ص15ش،ج1380حسن مصطفوي، تفسير روشن، تهران مر كز نشر كتاب،- 28

ا زمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ، محمدبن محمد رضا قمي مشهدي، تفسير كنز الدقا ئق و بحر الغرائب، تهران س597، ص3ش، جلد1380، تهران، نشر داد )محدث(

، وهبة 232، ص7ش، ج1336دقين في الزام المخا لفين، تهران كتاب فروشي محمد حسن علمي ،اشاني، تفسير منهج الصا، مال فتح اهللا ك291، ص10چاپ اول،ج1368اسالمي، 

منيرفي العقيدة والشريعة والمنهج، بيروت دار الفكر ال نعمة اهللا بن محمود نخجواني، الفواتح االلهيه  ،44، ص26ق چاپ دوم، ج1418معاصر بن مصطفي زحيلي، تفسير ال

تحقيق علي اصغر حكمت، تهران،  احمد بن سعد رشيد الدين ميبدي ،كشف االسرار وعدة االبرار، ،322ص2م چاپ اول ،ج1999بي للنشر ،فاتح الغيبيه، بيروت دار ركاوالم

ق، 1417 ، سيد محمد حسين طبا طباي، الميزان في تفسير القر آن، قم دفتر انتشارات جا معه مدرسين حوزه  علميه قم،152، ص9م، جلد ش، چاپ پنج1371انتشارات امير كبير 

 .119، ص16ش،ج1360آن، تحقيق رضا فرا هاني، تهران انتشارات فرا هاني ترجمه مجمع البيان في تفسير القر، ، متر جمان251وص و63، ص17پنجم، جچاپ 
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ه پرونده زندگي وي خاتمه دهد، جز آن مواردي استثنا شده در شرع، كـه در  انساني حق ندارد چراغ عمر كسي را خاموش كرده و ب    
  .آن موارد هم تا حيات باقي است آن افراد بايد از همه حقوق انساني  خود برخوردار باشند

  فلسفه حرمت قتل نفس 

م(است  ها به حكم اين كه خداوند به آنها حيات مادي و معنوي داده       همه انسان  د   ) 29واتًـا فَأَحيـاكُم  و كُنْتُم أَ دگي دارـن ه  . حـق زـن ـن
. 30گـذرد است، به هيچ عنوان از خـون انـسان نمـي    خود انسان و نه ديگران حق گرفتن آن را دارد، خداي كه  به  انسان حيات  داده        

ه  برخـي از   مت كشتن انسان بيان كرد چند چيز است كه به طور اختفاده از آيات و روايات، براي حريلي كه مي توان با اس دال تصار ـب
  :شودآنها اشاره مي

دن حيات به اين معنا است كه خداوند با دميدن روح انسان را مشمول رحمت خـود سـاخت و   رحمت بو : حيات رحمت است   - ١
ألَرض بعد موتها«: همه بايد از آن برخوردار باشد   »31فَانْظُرْ إِلى آثارِ رحمت اهللاِ كَيف يحيِ اْ

  .ت الهي بنگر كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده كردبه آثار رحم
وقتي حيات گياهان و جانداران ديگر رحمت است حيات انسان به طريق اولي رحمت است و هر انساني حـق برخـورداري از آن را        

ان شـده    29دارد، رمز رابطه حرمت قتل، و رحمت بودن حيات در آيه        وا أنفـسكم  «: اسـت   سـوره نـساء بـي  ان اهللا كـان بكـم   وال تقتـل
  »رحيما
  

 هاي خود را داريد باز                       نفس

                          هم ز قتل يكدگر در احتراز
       بر عباد خويش حق باشد رحيم          

                           مي نخواهي بر كسي اندوه بيم
       گر تو داري چشم رحمت از خداي     

                      بر خاليق رحم كن زين درد راي    
  

خداوند رحيم با رحمت خود حيات را به عنوان امانت به انسان داده و هيچ كسي حق ندارد اين رحمت را از خود يا ديگران سـلب       
  .كند و به اين امانت الهي دستبرد بزند

رار گيـرد ويژگـي مهمـي دارد       اگر انسان از بعد هستي شنا: آفريده شدن انسان به صورت حق   -2 ل ـق سي مورد تجزيه و تحلـي
وي آمـده           إن اهللا خلـق آدم  «: اسـت  كه باعث كرامت ذاتي انسان شده و آن آفريده شدن انسان به صو رت حق است كه در حديث نـب

الهـي در او  كه انسان يگانه موجودي اسـت كـه اسـماء وصـفات     :  آفريده شدن انسان به صورت حق به اين معنا است      32»علي صورته 
  33متجلي است 

     هست دكان حق تن انسان                               اندر درونش صفات رحمان 
     پس تو در خود ببين صفات خدا                     گر چه اندك بود بدان را صفا 

                                                 

  
 .14 ص29ق، ج1413،قم مؤسسه آل البيت إلحياء التراث ،) جلدي30(  محمدبن الحسن الحر العا ملي، وسايل الشيعه.30

  .50) 30(روم. 31
  .192 ص    2دري و محمد هادي، تهران دار االسوه  جاهل اللجاج، تحقيق ابراهيم البهابن ابيطالب الطبرسي، االحتجاج علي   ابي منصور احمدبن علي-  32

  . 251ص2ق ج1414د بن حنبل شيباني، مسند احمدبن حنبل، تحقيق عبد اهللا محمد الد رويش، بيروت دار الفكر چاپ دوم،احم

  ، ص5ش، ج1379ري في شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيزعبد اهللا بن باز، بيروت دار الفكر  فتح الباابن حجر العسقالني،

، محي الدين ابن عربي، 830ش، ص1375 فرهنگي–حكم  تصحيح و تعليق سيد جالل الدين آشتياني، مر كز انتشارات علمي، محمد داود قيصري رومي، شرح فصوص ال133

ديث مثنوي تهران چاپ سوم ، بديع الز مان فروزان فر ، احا94ص1ق، ج1410رحمة من الرحمان في تفسير واشارات القرآن، تصحيح محمود محمود غراب، مطبعه نظر 

،  ابي الحسين مسلمين الحجاج 606ص1ق ،ج1401 جالل الدين عبدالرحمان بن ابي بكر السيوطي، الجامع الصغير في األحاديث البشير و النذير، بيروت ،114ش، ص1361

 .2183، ص4ق ،ج1398القشيري النيشابوري، صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد البا قي، قاهره 

شرح نقش الفصوص، با مقدمه تصحيح وتعليق سيد جالل الدين آشتياني، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، چاپ  عبدالرحمان ابن احمد جامي، نقد النصوص في -  33

  .94 ش، ص1381دوم 
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  )36م ويحبو نَهيحبه( و مستودع اسرار غيب است 35)34ولَه المثَلُ األ علي(و او مثل اعالي حضرت حق 
ان دراز كنـد      خداي كه  او را به صورت خود آفريده حفظ آن را واجب كرده   ن بنـي ه ويرانـي اـي . است هيچ كس را نسزد كه دست ـب

ولي  «ابن عربي عبارت زيباي در اين رابطه دارد      ل  اعلم ان هذه النشأة االنسانية بِكما لها روحاً ونفساً خَلقَها اهللاُ علي صورته فـال يـت حـ 
رَ اهللاُ          ن أمـ عي فـي خَـرابِِ مـسو تَعدي حد اهللا فيها و هنَفس ن توالها بغير أمرِِ اهللا فقد ظَلَموم ه ه أو بِاَمرِ دما بِي ها             خَلقها انظام

بدان كه خداوند نشئه انساني را در كمال خـود جـسما   » 37بِِعمارته وأعلَم ان الشفَقَةَ علي عباداهللاِ أَحق باالرعايةِ منَ الغيرِةِ في أمرِ اهللا   
و روحا و نفسا به صورت خود خلق كرده است، حق درهم ريختن اين نشئه فقط و فقط در دست آفريدگار آن است چه آن كه خـود       

خـود را  كسي كه بـدون دسـتور حـضرت حـق     . به دست خود مرگ را بر وي مقدر سازد، يا اين كه طبق فرمان او مرگ حواله گردد   
صاص داده    اني      مجاز در چنين كاري بداند بر خود ستم كرده قدم در جايي نهاده كه خداوند او را به خـود اخـت ه تخريـب بنـي اسـت، ـب

است و نيز بدان كه مهرباني به بندگان از غيـرت بـراي او سـزاوارتر اسـت ايـن بيـان         آن را دادهياقدام كرده كه خداوند دستور بر پاي  
  ».كه اعاذنا اهللا من ذلك«: كس ريشه درخت زندگي انساني را قطع كند به مقابله با خدا برخواستهدهد هر نشان مي

اري تعـالي خـود را در آن        ا جلي و اتم حضرت حق است، آينـه  تانسان مظهر   :  نابودي تجلي انوار حق    -3 ي اسـت كـه حـضرت ـب
  :به قول موالنا. بيندمي

   38اندر مزرعه آب و گل آدم زد خيمه  نظري كرد ببيند به جهان قامت خويش
نْ قَتَـلَ نَفْـسا    «: شكند كـه خداونـد فرمـود    رود همه آن آينه را درهم ميبنابراين تير مرگي كه يك فرد، كسي را با آن نشانه مي       مـ

سان  ، هركس انساني را بدون ارتكاب قتل بكشد چنان است كه گـوي   »39فَكَأَنما قَتَلَ الناس جميعا    ... بِغَيرِ نَفْسٍ  هـا را كـشته     ي همـه اـن
  .است

د خوارزمي از گرفتن جان يك انسان به عنوان فناي مربوبيت ياد مـي     دم شـر        «: كـن قتـل احـدي را مـشروع نـساختي، از آن كـه ـع
از (اين امر تحت هر عنـواني  » .40محض است و اعدام با الكليه موجب فناي ربوبيت است، چه اين كه تحقق ربوبيت به مربوبيت است      

صادي، جريـان     قبيل خ  شار فقـر و مـشكالت اقـت هـاي   ودكشي، ترور، انتحار، و با هر قصد و غرضي مانند اختالفات سر مسايل مادي، ـف
  .تحقق پذيرد حرام است و ويران كردن بنيان ربوبيت بر آن صادق است...) سياسي و

  مصاديق قتل نفس 

  :زآيد و حرام شمرده شده عبارتند امواردي كه قتل نفس به حساب مي
ه               :خودكشي - ١ ابود كـردن بنيـان ربوبيـت، ايـن اسـت كـه افـراد ـب  يكي از مصاديق قتل نفس، زير پا گذاشتن حق حيات و ـن

دام و    تر قرار ميداليل مختلف دست به خودكشي بزنند، عملي كه انسان را از حيوانات هم  پست         ه خـود اـق دهد زيرا حيوانات بر علـي
شكالت خـانوادگي، اقتـصادي و مـشكالت ديگرنـد و مـي      اگر كـسا . كنند زندگي خود را نابود نمي   د بـا ايـن عمـل     ني داراي ـم خواهـن

ر و سـخت  وحشتناك از مشكل رهايي پيدا كنند بايد بدانند كه آتش جهنم كه نتيجه اين عمل است به مراتب مـشكل      ر از تحمـل   ـت ـت
سان شـرافتمندانه   فهمدك اي تفكر و انديشه نمايد مي  اگر انسان لحظه. مشكالت زندگي دنيايي است  ه حق حيات براي اين است كه اـن

ةٍ ويمـوت بكـل       «: فرمايـد  مي)ع(امام صادق. هاي مادي خود برسدزندگي كند نه اين كه به تمام خواسته      ؤمنَ يبتَلـي بِِكـل بلـي ن المـا
    هاليقتل نَفس نهيتَةٍ اال اه خودكـشي نمـي     شود به هر دليل ممكن است انسان به هر گرفتاري مبتال مي  » م دام ـب . 41كنـد بميرد امـا اـق

  :فرمايدخداوند در قرآن مي
  .كه خداوند نسبت به شما مهربان است.و خودكشي نكنيد» 42و ال تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اهللاَ كانَ بِكُم رحيما«
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ا مـردن خـود تـصميم      مالك خود نيست تا براي زنده. سرحرمت خودكشي اين است كه انسان اختيار نفس خود را ندارد   دن ـي  ماـن
دهـد انـسان آزادي و   ها را بر روي انسان بسته است و اجازه نمي بگيرد، مالك انسان خدا است، و خدايي كه مالك است تمام اين راه        

د،     .  انسانيت خود را به جسد تبديل كند،قواي خود را بر عليه خود به كار برده         ن كـار كـن ه اـي ضـمن  هر كسي و به هر دليلي اقدام ـب
  .گردد عذاب سخت و شديد روز قيامت را براي خود خريده است مي... اين كه باعث بدنامي براي خود، خانواده، اقوام و

ب مـشكل  كند كه با خودكشي از مشكالت رهايي پيدا ميهر كسي خيال مي    -كند در اشتباه است، زيرا تحمل آتش جهنم به مراـت

هـر كـسي   » 43قَتَلَ نَفسه متَعمداً فَهو في نارِِ جهنم خالداً فيها«: فرمايد مي)ع(امام صادقتر از تحمل مشكالت دنيايي است     تر و سخت  
 قـال  44من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيهـا «: عمدا خودكشي كند در آتش دوزخ جاودانه است در حديث ديگر فرمود  

ن  و منْ يفْعلْ ذلك عدوانًا و ظُلْما فَسوف نُصليه نارا و كانَ   اهللاَ كانَ بِكُم رحيماأَنْفُسكُم إِن    و ال تَقْتُلُوا  {اهللا عزوجل    لَـى اهللاِ   مـع ك ذلـ
ود           » 45}ايسيرً د   . و خودكـشي نكنيـد  «: هر كس عمدا خودكشي كند در آتش دوزخ جاودانه است، خداونـد عزوجـل فرـم كـه خداوـن

 كس اين عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد به زودي او را در آتش وارد خواهيم ساخت و ايـن     هر. نسبت به شما مهربان است    
  ».كار براي خدا آسان است

اين به جهنم خواهد رفت همه تعجب كردند زيرا آن فرد آدمي بود كه در زندگي كارهـاي    :  روزي شخصي را فرمود    )ص(رسول خدا 
  .46ها مجروح شد از شدت درد خود را كشتز جبههداد تا اين كه در يكي اخوب انجام مي

د و بـاري و                 : سقط جنين  - ٢ رويج بـي بـن يكي از پيامدهاي انحـراف از مـسير حيـات شايـسته، ضـعف ايمـان، سـستي عقيـده، ـت
ي        آزادي  كنـد ايـن  هاي لجام گسيخته افزايش روز افزون سقط جنين است، شايد يكي از داليلي كه بسياري اقدام به اين كار حرام ـم

ـين يكـي از داليـل خداشناسـي و       باشد كه به تصور اين گونه افراد، جنين يك چيزي بي    ارزش است اما از نظر دين اسـالم همـان جن
هاي ويژه الهي اين است كه هر گاه او در شكم مادر مبتال به بيمـاري   و خداوند عنايت ويژه به آن دارد، يكي از عنايت     47توحيد است 

  48.شودكند كه با خوردن او بيماري از آن جنين برطرف ميشوق خوردن غذايي را ايجاد ميگردد، خداوند در دل مادر 
جنايت است بر موجود حاصـل شـده و آن را   ] سقط[آن «: فرمايد شده و مي داند بر موجود حاصل غزالي سقط جنين را جنايتي مي    

س       هاي وجود آن است كه نطفه در رحم افتد  ها است، و اول مرتبت   نيز مرتبت  ول حيـات شـود، ـپ و به آب زن بيـاميزد و مـستعد قـب
احش       مضغه شود، جنايت فاحش افساد آن جنايت باشد و اگر علقه و    ذيرد، در تـف ت اسـتواري ـپ تر بود و اگر روح دميده شـود و خلـق

  49».جنايت مزيدي حاصل آيد و نهايت تفاحش در آن حال باشد كه جنين زنده از مادر جدا شود
ه كه كشتن يك انسان رسيده حرام است از بين  بردن جنيني هم كه در شكم مادر است حرام و همـان عـذابي       بنابراين همان گون  

  .شده از مادر دارد قاتل همان جنين نيز دارد را كه قاتل يك انسان متولد
ي الحـسن  : گويدمياسحاق ابن عمار . شودشامل سقط جنين نيز مي) 50ال تَقْتُلُوا النفْس التي حرم اهللاُ  (و آيه شريفه      عـرض  )ع(به اـب

عـرض  » 51فَقُلت انما هو نُطفَه، فقـال ان اَولُ مـا يخلـق نُطفـه    . ؟ قالَ ال!اَلمرأَةُ تَخاف الحبلَ فَتَشرَب الدواء فَتَلتَقي ما في بطنها    «كردم  
ه       .تواند با خوردن دوا آن را سقط كند؟ فرمود نـه كردم آيا زني كه جنيني در شكم دارد مي   ه صـورت نطـف  عـرض كـردم آن هنـوز ـب

  .اول چيزي كه خداوند آفريد نطفه بود: است فرمود
  .دهد كه افراد با هر تصور و برداشتي اقدام به اين كار كند حرام است اين حديث نشان مي

ه    هـا اسـت    دردهاي جامعه بشري كه رو به افزايش هم است گرفتن جـان انـسان    متاسفانه يكي از   : كشتن ديگران  -3 كـه بنـا ـب
ي   عده. گيرد هاي گوناگون اين كار صورت مي  داليل مختلف و بهانه    ل كـسي را تحـت        اي به خود اين اجازه را ـم ـتور قـت دهـد كـه دس

 ،فرمان كشتار افراد را صـادر كـرده  ...) اي و اختالفات خانوادگي براي رسيدن به ماديات، براي سلطه و حكومت بر منطقه     (هاي    عنوان
ه       كشتن انسان به هر بهانه. بيگناه آلوده سازند هاي خون انساندست خود را به   ساني را ـب ل اـن ان قـت اي صورت بگيرد و هر كسي فرـم
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ه       ت و شكـستن آيـن اي الهـي و از نظـر شـرع مقـدس      هر دليلي صادر كند مصداق از بين بردن نشئه انساني، ويران كردن بنيان ربوبـي
  .اسالم حرام است

  :فرمايداست از باب نمونه در يك جا مي متعدد با تعبيرهاي مختلف از كشتن انسان منع كردهخداوند در قرآن در موارد 
است به قتل نرسانيد، عين همين تعبير را در سـوره اسـراء    و نفسي را كه خداوند محترم شمرده» 52ال تَقْتُلُوا النفْس التي حرم اهللاُ   «
سان داراي چـه ويژگـي و           در اين دو آيه شريفه به طـور مطلـق ا      .  دارد 33آيه   سان نهـي كـرده، فرقـي نـدارد كـه آن اـن ز كـشتن اـن

شـود قابـل   از اين كه كشتن آنان را در رديف شرك به خدا قـرار داده معلـوم مـي   . شودها را شامل مي  خصوصيات باشد و همه انسان    
ساني   : فرمايـد  در حديثي مي)ع(دقامام صا. شودقاتل هم با هر قصد و غرضي خون انسان را بريزد شامل آيه مي  . بخشش نيست  هـر اـن

شود كه بدنش در دست راست قاتل سرش در دسـت چـپ او، در   چه خوب و چه بد اگر كشته شود روز قيامت در حالي محشور مي     
ر     53سوال كـن بـراي چـه مـرا كـشت     ) قاتل(خدا از اين آدم : گويدحالي كه خون از رگ او جاري است مي         ا تعبـي ، در جـاي ديگـر ـب

  :كيفر و عذابي را كه دامنگير قاتل است بيان كردهمتفاوت 
منًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنم خالدا فيها و غَضب اهللاُ علَيه و لَعنَه و أَعد لَه عذابا عظيما        « ا ايمـاني را    » 54و منْ يقْتُلْ مؤْ رد ـب و هر كس ـف

سازد كند و از رحمتش دور ميماند و خداوند بر او غضب ميه جاودانه در آن مياز روي عمد به قتل رساند مجازات او دوزخ است ك  
  .است و عذاب عظيمي براي او آماده ساخته

  :فرمايد مي)ص(گناه كشتن انسان به قدري بزرگ است كه خداوند در جهنم مكاني به نام سعير را براي او اختصاص داده پيامبر
در جهنم وادي اسـت بـه نـام    » 55ه سعيرا اذا فُتح ذلك الوادي ضَجت النيران منه اَعده اهللاُ تعالي للقاتلينان في جهنم وادياً يقالُ لَ «

  .است كشد خداوند او را براي قاتلين آماده كردهشود آتش از آن زبانه ميسعير زماني كه آن وادي باز مي
ت اول چيـزي كـه در دادگـاه الهـي       جان انسان به قدري ارزش دارد و گناه ريختن خون او به       حدي بزرگ است كه در روز قياـم

  :فرمايد مي)ص(پيامبر. گيرد  پرونده كشتن انسان استمورد رسيدگي قرار مي
دما حتـي اليبقـي           « اول ما يحكم اهللا عزوجل فيه يوم القيامةِ الدماء فيوقف ابني آدم فيفضل بينهما ثم الذين يلونهما من اصحاب اـل

ستطيع            منهم احد    ال ـي من الناس بعد ذلك حتي يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه، فيقول هذا قتلنـي فيقـول أنـت قَتَلتَـه ـف
دان آدم در  . هاي به ناحق ريخته شـده اسـت   كند خوناول چيزي كه خداوند در روز قيامت رسيدگي مي» 56ان يكتُم اهللاَ حديثا    فرزـن
د در ايـن      آنها رسيدگي گردد سپس اولياي خون حاضر مي گيرند تا به پرونده     جايگاه قرار مي   شوند تا اين كه هـيچ كـسي بـاقي نماـن

شود تـو ايـن   گويد اين مرا كشت از او سوال ميآورد و ميزمان مقتول در حالي كه خونش به صورت او جاري است قاتل خود را مي  
  .را كشتي؟ قاتل توان اين كه چيزي را از خدا پنهان كند ندارد

احق كيفـر الهـي را    : فرمايدت علي به مالك اشتر مي حضر از خونريزي بپرهيز و از خون ناحق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون ـن
گرداند و روز قيامت خداي بخشد و زوال حكومت را نزديك نميها را سرعت نميكند و نابودي نعمتنزديك و مجازات را بزرگ نمي     

  .57هاي ناحق ريخته شده داوري خواهد كرد ان، نسبت به خونسبحان قبل از رسيدگي اعمال بندگ
گويـد كـه   ، تروريست به كـسي مـي  58انجام كاري به صورت پنهان كه با ترس همراه است:  ترور در لغت عبارت است از      : ترور -4

  .عامل آن كار و باعث ايجاد ترس باشد
ه اهـداف        در اصطالح عبارت است از قتل و خونريزي اعمال وحشيانه، ايجـاد تـر       راي رسـيدن ـب شروع از قـدرت ـب ـتفاده ناـم س، اس

ـيدن اهـداف       اين عمل از هر كسي صادر شود به آن ترور گفته مي  . نامشروع و سلطه طلبي    ن كـار را بـراي رس شود، چه اشـخاص اـي
ي  گناه را بريزد تروهاي بينامشروع خود به كار بگيرد و چه دولت ها براي سلطه جويي و برتري طلبي خون انسان     ه ـم شـود و  ر گفـت

  .به عنوان تروريسم است
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ل زنـان، كودكـان و     از نظر اسالم اعمال تروريستي چه از طرف اشخاص و چه از طرف دولت       ها كه باعث كشتن افراد بيگناه از قبـي
ـنفْ  «گردد مصداق قتل نفس واز بين بردن نشئه انساني و يك كار حرام اسـت و آيـه شـريفه          پيرمردان مي  رم   ال تَقْتُلُـوا ال التـي حـ س

  .شود مل مي آن را شا» 59اهللاُ
گ يـك عمـل        گذشته از اين كه ترور، باعث قتل نفس است كه حرمتش بيان شد، خدعه و نيرنگ است، از نظر اسالم خدعه و نيرـن

  :يدفرما مي)ص(در حديثي رسول خدا. است شيطاني است به هيچ عنوان استفاده از آن روش را حتا در جنگ نيز اجازه نداده
»الفَتك يمانُ قَيدايمان نيرنگ را به بندكشيده» 60اَال.  

ي  . 61 فتك آن است كه كسي را به صورت مخفيانه و پنهاني به قتل برساند     د  مـي )ع(حـضرت عـل ةِ فَانهـا     «: فرماـي ا الخديـع التعمـل ـب
ي  در حديث ديگر است. در كارها خدعه و نيرنگ نكن كه از اخالق فرومايگان است » 62خُلقٌ لئيم  ي  فاده از خدعه را نـشانه ـب -دينـي ـم

ول  )ع(است امام صادق اسالم حتا كشتن دشمن را با نيرنگ اجازه نداده. آدم نيرنگ باز، دين ندارد    » 63الدين لخداع «داند    در تفسير ـق
ي   شدند وقتي بهاست مسلمانان در غارها داخل مي فرموده» 64و ال تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم   «: فرمايدخداوند كه مي   - دشمن دسترسـي پيـدا ـم

صر حاضـر توسـط         . 65رساندند، خداوند آنها را از اين كار منع كرد  كردند به قتل مي    يكـي از اعمـال وحـشيانه و غيرانـساني كـه در ـع
ارز     (فرسـتد  شود و در يك لحظه هزاران انسان بيگناه را به كام مرگ ميهاي شيطاني به كار گرفته مي    قدرت كـه خـود از مـصداق ـب

وان آن را      هاي شيميايي و اتمي است كه اسالم شديداً آن را منع كرده  استفاده از صطالح  )  دولتي است  تروريسم ه هـيچ عـن اسـت و ـب
الد المـشركين     «:  نقل كرده است كه)ص( از رسول خدا  )ع(امام صادق . دهداجازه نمي  ي ـب سم ـف ي اـل رسـول  » 66نهي رسول اهللا ان يلـق

هـاي زيـادي    توانست يكباره جان انساناي كه در آن زمان مي است تنها وسيله نهي كرده از ريختن سم در سرزمين مشركين   )ص(خدا
  .دهدهاي شيميايي و اتمي است كه اسالم به هيچ عنوان استفاده از آن را اجازه نميرا بگيرد سم  بود، در عصر حاضر بمب

كسي كـه دسـت بـه انتحـار     . 67شدت و قساوت تمام انتحار در لغت عبارت است از بخع يعني كشتن و هالك كردن با       : انتحار -5
  69:گويند بارد انتحار ميابر را، هم زماني كه باران شديد مي. 68دهد زند نهايت شدت و قساوت را به خرج ميمي

 در شتر هم نحر به كار رفته براي اين اسـت كـه رگ گـردن    70كلمه انتحار از ماده نحر به معناي گرفتن جان با سرعت تمام است     
  .بردا با كارد با سرعت تمام مياو ر

  . دو فرق عمده بين عمليات تروريستي و عمليات انتحاري وجود دارد
ا در عمليـات انتحـاري فقـط       عمليات تروريستي ممكن است توسط دولت -1 ها صورت بگيرد ممكن است توسط اشخاص باشد، اـم

  .اشخاص دخالت دارند
ه     بيند اما در عمليات انتحاري عالوه بر اين كـه انـسان   آسيبي نمي در عمليات تروريستي، عامل يا عوامل ترور    -2 اه را ـب هـاي بيگـن

ز    71النفسرسد، از اين رو تعبير شده به بخعكننده نيز به هالكت مي فرستد خود انتحاركام مرگ مي   كه عالوه بر ديگـران خـود را نـي
  .اندازدبه هالكت مي

ن روش اسـتفاده شـود از نظـر اسـالم حـرام        اين عمل با هر قصد و غرض و هر نيتي كه انج   ام بگيرد و براي كشتن هر كـسي از اـي
  .است است، در اين عمل سه عنوان وجود دارد كه همگي را اسالم منع كرده و آن را حرام دانسته
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ود )ص(هاي كه در اين عمل وجود دارد خدعه و نيرنگ است كـه رسـول خـدا     يكي از عنوان:خدعه و نيرنگ ) الف اليمـان  ا«:  فرـم
  .آدم نيرنگ باز دين ندارد» 73الدين لخداع«:  فرمود)ع(است، حضرت علي ايمان از نيرنگ جلوگيري كرده» 72قيد الفتك

  : عنوان حرام ديگري كه در اين عمل وجود دارد، خودكشي است كه خداوند اين كار را حرام دانسته:خودكشي) ب
»   كُمال تَقْتُلُوا أَنْفُس لُكَةِ«: فرمايد، در جاي ديگر مي  و خودكشي نكنيد  » 74وإِلَى الته ديكُمال تُلْقُوا بِأَي ه   » 75و خود را به دست خـود ـب

ش جهـنم قـرار دارد    » 76فَسوف نُصليه نارا«و هر كس اقدام به اين كار كند مشمول       . هالكت نيندازيد  . است، كه براي هميـشه در آـت
ه    » 77هو في نار جهنم خالدا فيها من قتل نفسه متعمدا ف    «:  فرمود )ع(امام صادق  ش جهـنم جاوداـن هر كس عمدا خودكشي كند در آـت

  .است
  : عنوان سومي كه در انتحار وجود دارد كشتن و قتل نفس ديگران است كه خداوند فرمود: كشتن ديگران) ج
  .نيدو انساني را كه خدا محترم شمرده به قتل نرسا) 78و ال تَقْتُلُوا النفْس التي حرم اهللاُ(

اتلين       فرمود كسي كه دستش به خون ديگران آلوده مي     )ص(پيامبر راي ـق د ـب شود جايگاه او در جهنم وادي سعير اسـت كـه خداوـن
  .79است آماده كرده

  موارد استثناشده از حرمت قتل

مـواردي  . ا نـدارد همان گونه كه بيان شد حيات انسان وديعه و امانت الهي است، اصل اولي اين است كه احدي حق تجاوز به آن ر        
الم كـرده     . است كه به دليل بروز بعض اعمال و رفتار از سوي بعض افراد   سان را حـرام اـع مـواردي را اسـتثنا و   . خود خداوند كـه  اـن

ي      كلمه80»وال تقتُلُوا النفس التي حرم اهللا اال باالحق«حرمت آن را بر داشته   . نـد ك اي اال با الحق، همان موارد استثناشـده را بيـان ـم
اي از جاده عدالت خارج شـد و پـا را فراتـر گذاشـت     توان به اندازه ذرهاي كه قابل توجه است اين كه در مورد اين افراد هم نمي  نكته

رار  مورد محاسبه) حتا در مورد يك فرد مجرم يا متهم به جرم(چون طبق بيان صريح آيه قرآن ذره ذره از اعمال و رفتارما           دقيق  ـق
  . يد منتظر پيامد آن باشدسان باو ان. گيرد مي
)     رَهرًا يثْقالَ ذَرةٍ خَيلْ ممعنْ يفَم *  ه اي كار نيكو انجام دهد آن را خواهـد  كسي كه به اندازه ذره) 81و منْ يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا يرَ

  .اي بدي كند آن را خواهد ديدديد و كسي كه به اندازه ذره
  افزون بوداي گر جهد تو     ذره

                                                       82                          درترازوي خدا موزون بود
ذيرد  دليل اين امر آن است كه خداوند ظلم را از هيچ كس در مورد احدي ولو كشتن جايز يا واجب باشد نمـي       م  «ـپ ظْلـإِن اهللاَ ال ي

ـتم نمـي   كند، همان خدايي كه به اندازه ذرهاي ستم نمي  به اندازه ذره  خداوند» 83مثْقالَ ذَرةٍ  دازه ذره   اي س ه اـن د ـب اي هـم سـتم    كـن
ا            . پذيرداحدي را نمي   د كـه ـت ت انـساني هـستند، حقـوقي دارـن بنابراين افرادي هم كه واجب القتل يا جايز القتل هستند داراي كراـم

حرمتـي  چ كس حق ندارد عالوه بر آن كيفري كه خدا تعيين كرده آنها را مورد بـي شان محفوظ باشد هي زمان زنده بودن بايد حقوق   
  .عدالتي قرار دهدو يا بي
 اگر كسي قانون الهي را كه همه حق حيات و زندگي دارند ناديده گرفت، بـه نهـي الهـي در مـورد حرمـت ريخـتن               :قصاص) الف

  .است ند كشتن او را جايز شمردهخون انساني را به ناحق ريخت، خداو. خون انسان پشت پا زد
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صاص در مـورد كـشتگان بـر شـما         اي كساني كه ايمان آورده» 84يا أَيها الذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلى        « د حكـم ـق اـي
ي     و لَكُم«: شده، دليل جواز اين امر را نيز بيان كرده و آن اين كه قصاص مايه حيات و زندگي است        نوشته يـاةٌ يـا أُولـصاصِ ح ي الْقـف 

ألَلْبابِ لَعلكُم تَتقُونَ   .و براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد تا شما تقوا پيشه كنيد» 85اْ
ران       ) قص(قصاص از ماده     وع مجـازات و جـب به معناي پشت سر هم آمدن چيزي است اين نشان دهنده اين است كه قصاص يك ـن
  .تر از آن وجود دارد كه آن عفو و گذشت است قتل است ولي هرگز اولويت اول نيست، بلكه كار پسنديدهخسارت در مورد 

  86شكافد مو قدر اندر سزا          عفو كن تا عفو يابي در جزا                            مي
ست    دهدكه قصاص هرگز به معناي مجازات و كيفري كه عينا در مـورد   و اين مساله نشان مي     وان   . جـاني تكـرار شـود نـي شـايد بـت

ه   . گفت بهترين بيان استداللي است كه ابن عربي در اين مورد دارد  ه آـي و با ديد عرفاني اين مساله را بررسي كرده، ايشان با استناد ـب
  :شريفه
سند اسـت   جزاي كار » 87و جزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمنْ عفا و أَصلَح فَأَجرُه علَى اهللاِ   « د آن ناـپ و و     . ناپسند مانـن پـس هـر كـه راه عـف

  .گذشت را در پيش گرفت و از در صلح وارد شد پاداش او با خدا است
  :فرمايدداند و ميقصاص را عمل ناخوشايند مي

دنيا  والعفو عن الجاني أعظم من المؤاخذة علي االسائة فان المؤاخذة والعقوبة جزاء وما في الجزاء علي الشر فضلٌ اال      «  اذا كان في اـل
گذشت از مجرم از كيفردادن او بر جـرم برتـر اسـت زيـرا كـه      » 88دفع المضرة العامه وما في ذلك من المصالح التي تعود علي الناس   

  .مگر آن كه در دنيا از اقامه آن ضرري از عامه مردم دفع شود يا نفعي عايد مردم گردد. كيفر جزاست و جزا فضيلتي بر شر ندارد
صاص دارد      نمي«: فرمايدداند مي ن مبنا كه ايشان كيفر را نيز يك نوع سيئه مي      طبق اي  ر ولـي دم كـه حـق ـق ـته  . بيني كـه ـب گذاش

ي دم هـيچ يـك از ايـن راه        . يا از عفو و گذشت كار بگيرد. قبول كند) ديه(شده كه يا فديه    هـا را   و قـصاص در صـورتي اسـت كـه وـل
ل اسـت، در   ل اين است كه حضرت حق براي نشئه انساني و بقاي آن اهميت ويـژه جان كالم ايشان در اين استدال    » .89نپذيرد اي قاـي

  .اين مورد به خصوص تخريب بنيان ربوبيت به عنوان اولويت سوم به عنوان يك راهكار  است
ي شود مايه سعادت ولي  ايشان انتخاب راه عفو و گذشت يا اخذ ديه را كه سرانجام به نجات جان انساني منجر مي       را   دم ـم دانـد زـي

ه كمـال برسـد كـه بـراي          : در جهت خواست خداوند انجام مي گيرد؛ ثانياً: اين كار، كاري است كه اوال   ده مانـدن ـب ا زـن ل ـب شايد قاـت
واذا علمت ان اهللا راعي هذه النشأة واقامتها فأنت اولي بمراعاتها إذلكم بذلك السعادة فانه مـادام االنـسان   «رسيدن به آن آفريده شده    

ع وصـوله لمـا خلـق لـه               وقتـي دانـستي   90»حيا، يرجي له يتحصل صفته الكمال الذي خلق له ومن سعي في هدمه فقد سعي في مـن
ات آن شايـسته      ـيله سـعادتي         خداوند مراعات نشئه انساني و ادامه يافتن آن را نموده، پس تو، به مراـع تـر هـستي زيـرا كـه بـدين وس

ده  ساني زندهگردد، زيرا تا مادامي كه ان نصيب تو مي   كـسي  . شـده   است اميد است به صفت كمال دسترسي پيدا كند كه براي او آفرـي
سان بـه سـعادتي كـه بـراي او آفريـده            ـيدن اـن كه در جهت از بين بردن انساني كوشش نمايد، در واقع جلوگيري كـرده اسـت از رس

  .است شده
ي . 91ني بطَل هدر درلغت به معناي باطل است، هدر يع     :افراد مهدرو الدم  ) ب شـود كـه در عـوض    مهدرو الدم به كساني گفته ـم
ود وال عقـل    «: گويدنشده، ابن منظور در لسان العرب مي   شان چيزي قرار داده     خون ه ـق را، اي باطال ليس فـي ددرا وهفالنٍٍ ه م د بذَه

ا اسـ  . شود فالني بار يا عملش را هدر داد اگر گفته مي» 92ولم يدرك بثأره   ه پاداشـي       به اين معـن ش هـيچ گوـن ت كـه در مقابـل عمـل
ه آنهـا را نـدارد     حرمت. شان هدر است افرادي هم كه خون   . كنددريافت نمي  ت ـب وق . شان محفوظ است، كسي حق اهاـن شـان تـا    حـق

كـه  توان آن را ناديده گرفت، افراد مهـدرو الـدم دو گـروه هـستند     شان پا برجا است نمي زماني كه زنده هستند محترم است، كرامت   
  :عبارتند از
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 .168همان ص. 90
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  مصاديق مهدورالدم  

ردم تجـاوز     محاربيني كه باعث ايجاد و فساد مي     :محاربين مفسد  -1 گردند كساني هستند كه با اسحله به جان، مال و امنيـت ـم
محـارب هـر   » ان المحارب كل من شهر السالح وأخاف الطريق سواء كان في المصر أو خارج المـصر   «: است كه   در روايتي آمده  . كنند
  :فرمايدخداوند در قرآن مي. ها را به خطر اندازد چه در شهر باشد چه خارج آن سي است كه با كشيدن اسحله راهك

ـ       « لُهجأَر و ديهِم أَيـ تُقَطـع و صلبوا أَ يـ و و   إِنما جزاء الذينَ يحارِبونَ اهللاَ و رسولَه و يسعونَ في اْألَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُـوا أَ الف أَ نْ خـ مـ م
  ظيمع ذابرَةِ عي اْآلخف ملَه ي الدنْيا وف زْيخ ملَه كضِ ذلر گ برمـي  » 93ينْفَوا منَ اْألَ خيزنـد و در  كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جـن

ه    » برندو با تهديد اسحله به جان و مال و ناموس مردم حمله مي «زنند  روي زمين دست به فساد مي      اين است كه اعدام شـوند يـا ـب
ن رسـوايي آنهـا در      دست راست و پاي چپ آنها بريده  ) چهار انگشت (دار آويخته گردند يا      د اـي شود و يا از سرزمين خود تعبيد گردـن

 .دنيا است و در آخرت مجازات بزرگي دارند

شانه اهميـت        خداوند متعال تعدي به جان، مال، ناموس و امنيت مردم را در حكم محاربه و جن     سته و ايـن خـود ـن گ بـا خـود داـن
  .94ها و امنيت آنها است حقوق انسان

راد سـرمي         ه اـف ان كـرده   در آيه شريفه چهار نوع مجازات و حكم متناسب بـا اعمـالي كـه از ايـن گوـن اسـت كـه ايـن خـود      زنـد بـي
  .دهنده توجه ويژه اسالم به مساله عدالت است نشان
  زنند حكم و مجازاتشان قتل و كشتن آنها است؛گناه ميهاي بي  ريختن خون انسانمحاربيني كه دست به كشتار و) الف
  اگر با اين كار به اموال مردم تعدي كردند مجازات آنها قطع دست است؛) ب
ه دار آويختـ   گيري بدنشوند و براي عبرتاند كشته مي اند و هم به اموال مردم تعدي كرده اگر هم دست به كشتار زده     ) ج ه شان ـب
  ؛ و95شوندمي
  .گردنداست تبعيد مي نشده مالي از كسي به غارت نرفته اند خوني از كسي ريختهاگر فقط دست به اسلحه برده) د

تواننـد  است اينهـا مـي   اند باز گذاشتهشان به خون كسي آلوده نشده  سوره مائده راه بازگشت را بر روي افرادي كه دست34در آيه  
ـيم      «نگال عدالت و مجازات توبه كنند قبل از گرفتار آمدن به چ      ور رح اعلموا ان اهللا غـف يهم ـف دروا عـل ل ان تـق » اال الذين تابوا من قـب

  .خداوند آمرزنده و مهربان است) پذيردخدا توبه آنها را مي( بدانيد ،مگر آنها كه قبل از دست يافتن شما توبه كنند
         امر او گيرند و او نعم االمير                 توبه آرند و خدا توبه پذير         

                     چون بر آرند از پشيماني حنين           عرش لرزد از انين المذنبين
  شان گيرد به باال بركشد                  آن چنان لرزد كه مادر بر ولد              دست

  96ونك رب غفور) فضل(      منك رياض                   كه خداتان وا خريده از غرور        
گويـد  مرتد را هم كـه مرتـد مـي   . راودال اصل واحدي است كه داللت بر رجوع كردن چيزي دارد «: گويدابن فارس مي  : مرتد -2

  »97براي اين است كه خودش را از اسالم به كفر برگردانده
و رد والعـادوا لمـا    «: فرمايـد نظير قول خداوند كه ميرد به معناي بازگرداندن چيزي است به ذاتش  : گويدراغب در مفردات مي    وـل

  »99يرُدوكُم على أَعقابِكُم «:فرمايديا به معناي باز گرداندن به حالي از احوال مانند قول خدا كه مي» 98نهوا عنه
ر و غيـر آن را شـامل    داند كه از آن آمده منتهي ارتداد عام است رجوع بـ راغب ارتداد ورده را به معناي بازگشت از راهي مي  ه كـف

  : فرمايدشود مانند قول خداي متعال كه ميمي
»مبارِهلى أَدتَدوا عر   »100إِن الذينَ ا

  :فرمايداما رده اختصاص دارد به رجوع از اسالم به كفر نظير قول خداوند كه مي
   103»102عنْ دينه فَيمت و هو كافرٌو منْ يرْتَدد منْكُم «و » 101يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه«
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ال خـارج اسـت      اين موضوع بحث مفصلي را مي    ن مـق چـون هـدف فقـط ذكـر مـواردي      (طلبد ولي به دليل اين كه، از موضـوع اـي
  .كنمصرف نظر مي) استثناشده از حرمت قتل است

  نتيجه

رسيم كه كشتن انـسان بـه مـاهو انـسان      ت به اين نتيجه مياز آيات و رواياتي كه به آنها اشاره رفت، مورد بحث و بررسي قرار گرف  
تحت هر عنواني كه باشد حرام و از مصاديق قتل نفس است كـه خداونـد آن   .... ماوراي اعتقادات، آيين، مذهب، نژاد، مليت، قوميت و      

است مگـر مـواردي اسـت     است نداده است و به هيچ انساني اجازه ويران كردن بنياني كه خودش آن را بنا كرده  را در قرآن بيان كرده    
ت، عـزت، و حرمـت   (شده كه به طور اختصار به آنها اشاره رفت كه در آن موارد هم بايد حقوقي انساني افراد      استثنا كـه  ) شـان  كراـم

  . شود يك عطيه الهي است احترام گذاشته

  منا بع 
  .قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازي -1
 . نهج البالغه، ترجمه دشتي -2

 .ق1401وطي، جالل الدين عبدالرحمان بن ابي بكر، الجامع الصغير في احاديث البشير النذير، بيروت، السي -3

 .الطبرسي، ابي منصور احمد ابن علي بن ابيطالب، األ حتجاج علي أهل اللجاج، تحقيق ابراهيم البهادري و محمد هادي، تهران دار االسوه، چاپ اول -4

 .ش1382لمكيه، ترجمه و تعليق محمد جواد خوا جوي، انتشارات موال،ابن عربي، محي الدين، الفتوحات ا -5

6-  
 .ش1365كليني، محمد باقر، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، تهران دار الكتب االسالميه، چاپ چها رم  -7

 .ق1403 فا،المجلسي، عالمه محمد باقر بن محمد تقي، بحاراالنوار الجامعه للدرر اخبار أئمة األ طهار، بيروت، مؤسسة الو -8

 . ترجمه احياء العلوم، متر جيم محمد خوارزمي -9

  تفسير المراغي، مراغي احمد ابن مصطفي، بيروت دار احياء التراث العربي -10

 .21 شيرازي، ناصر مكارم، تفسير نمونه، دار الكتب اال سالميه، چاپ  - 11

 .ق1422سة التا ريخ العربي الروسي الهويزي، شيخ عبد علي بن جمعه، تفسير نور الثقلين، بيروت، مؤس - 12

 .ش1381اصفهاني، صائن الدين ابن تركه، تمهيد القواعد، تصحيح و تعليق سيد جالل الدين آشتياني، انتشارات دفتر تبليغات اسالمي  - 13

 .ش1381هاي حكمت، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي  نا ظم زاده قمي، سيد اصغر، جلوه - 14

 . ش1379حسن، شرح فصوص الحكم خوارزمي، تقحيق حسن زاده آملي، دفتر تبليغات اسالمي، چاپ دوم، خوا رزمي، تاج الدين حسين ابن  - 15

 . ق1410ابن عر بي، محي الدين، رحمة من الرحمان في تفسير و اشارات القرآن، جمع و تاليف محمود محود غراب، مطبعه نظر  - 16
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 . ش
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  فضل اهللا احسان

  
يكي از بالهاي بزرگي كه از ديرترين زمان، دامنگير بشر شده و امروز با شدت بيشتر ادامه دارد، موضوع رشوه خواري است، كه 

 ضعيف شود قوانين كه علي القاعده بايد منافع طبقات ترين موانع اجراي عدالت اجتماعي بوده و هست، و سبب مي يكي از بزرگ
 به كار بيفتند؛ زيرا زورمندان و اقويا همواره قادرند كه با - كه بايد قانون آنها را محدود كند-باشد، به سود مظالم طبقات نيرومند

  . و اين ضعفا هستند كه بايد منافع و حقوق آنها در تطبيق قانون حفظ شود. نيروي خود، از منافع خويش دفاع كنند
 گشوده شود، قوانين درست نتايج معكوس خواهد داشت؛ زيرا اقويا هستند كه قدرت به پرداخت رشوه بديهي است اگر باب رشوه

دارند و در نتيجه، بازيچه تازه در دست آنها براي ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد؛ به همين دليل، اگر در هر 
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هاي اجتماعي و  عدالتي و تبعيض در همه سازمان پاشد، ظلم و فساد و بي مياي زندگي آنها از هم  اجتماعي رشوه نفوذ كند، شيرازه
  .  نامي باقي خواهد ماندفقطكند، و از عدالت قانون   آنها نفوذ مي سياسي و حقوقي

ن تر مورد تقبيح قرار گرفته و محكوم شده است، و يكي از گناها بنابراين، در اسالم مساله رشوه خواري، با شدت هر چه تمام
شود، كه اين هدف شوم در البالي عبارات و عناوين  شود؛ ولي قابل توجه اين است كه قباحت رشوه سبب مي كبيره محسوب مي

الزحمه، حق حساب، كرايه پاي و انعام  هاي مانند هديه، تعارف، حق فريبنده ديگر انجام گيرد؛ و رشوه خوار و رشوه دهنده از نام
دهد، و در هر صورت پولي كه از اين  ها، به هيچ وجه تغييري در ماهيت آن نمي كه اين تغيير نامولي روشن است . استفاده كنند

  .شود، حرام و نامشروع است طريق گرفته مي
ه )ع(كه او براي پيروزي برطرف دعوايي در محكمه عدل علي  خوانيم، مي»  ابن قيسثاشع«در داستان هديه آوردن   متوسل ب
و در آن .  سخت بر آشفت)ع(گذاشت و علي» هديه« آورد و نام آن را )ع( علي  پر از حلواي لذيذ، در خانهرشوه شد، و شبانه ظرفي

و اعجب من ذلك طارق طرقبنا بملفوفه في و غالها، و معجونه شتها كانما «:  فرموده است)عقيل(خطبه در ادامه داستان برلورش 
: اال ذا وال ذاك و ولكيها هديه، فقلت:  صدقه فذلك محرم عينا اهل البيت، فقالامله ام زكواه ام: عجينت بريق حيه او قيسها، فقلت

هبلتك اهيول، اعن دين اهللا اتيتي ليتحذ عني، امختبط انت ام ذوجنه ام الهجر؛ و اهللا كرا عطيت االقاليم البعه بما تحت افاللها علي 
   )1(»...ان اعصي اهللا في نمله اسليها حلب شعره ما فعلت

. كه شب هنگام، كسي ما را ديدار كرد، و ظرفي سر پوشيده، درونش حلوايي با روغن و قند آغشته آورد آورتر آن و شگفت: ترجمه
گفتم صله است يا زكات، يا براي رضاي خدا .  استهچنانش ناخوش داشتم كه گويي آبدهن مار بدان آميخته يا زهر مار برآن ريخت

ت يمادر به عزا: گفتم. ان استغنه اين و نه آن، بلكه هديه و ارم:  ناروا است؟ گفت)ص(يامبراست، كه گرفتن صدقه بر ما خاندان پ
همه (گويي؟ به خدا قسم اگر هفت اقليم  آمده كه مرا از راه دين خدا باز داري، خرد آشفته يا ديو گرفته يا بيهوده سخن مي! بگريد

ا خدا را نافرماني نمايم و پوست جوي را از دهان مورچه به ناروا بربايم، ها است به من دهند، ت را با آنچه زير آسمان) روي زمين
  ...چنين نخواهم كرد
دهد قاضي نبايد شخصاً به بازار برود، مبادا  هاي مخفي و ناپيدا نشود، دستور مي كه قاضي گرفتار گرفتن رشوه  آن اسالم حتا براي
   )2(.ذارد و در قضاوت، جانبداري تحفيف دهنده را كندها به طور ناخودآگاه، روي قاضي اثكر بگ تخفيف قيمت

هاي اجتماعي است، كه ستم مهلك آن، دقيقاً اساس  ترين بيماري ترين موانع ايجاد عدالت اجتماعي، و مهلك رشوت يكي از مهم
مقاصد پليدشان، با توسل افراد سودجو و منحرف براي رسيدن به . سازد  قانون را نشانه گرفته و آن را از درون تهي مي- هر جامعه

  . شكند به رشوت، حرمت قانون را مي
ه  تواند مدت هاي مهم آن، مخفي بودن آن است، مي كه يكي از ويژگي با توجه به آن هاي طوالني، در پوشيدگي و پنهاني ب

نين آثار سو رشوت، هر باشد، كه چ... سربرده، منشاي مفاسد بسياري چون ظلم و ستم و بيدادگري، دروغ، نيرنگ، خدعه، دزدي و
دارد؛ چرا كه رشوت يكي از  انسان عاقلي را به تعمق و دور انديشي، در رفع و سالم سازي جامعه از اين بيماري خطرناك وا مي

مندي كه فطرتش را در معرض تربيت نادرست قرار نداده باشد،  است، و هر انسان قانون مصاديق بارز ستم و بيدادگري به شما رفته
و يا بالطبع مبارزه با چنين خطر مهمي، بر مبناي عقل و نقل استوار است، و قباحت رشوت يك . كند  آن را فطرتاً درك ميقباحت

  . امر شرعي و عقلي است
 ني مرتكب آن مورد خشم و غصب و لعفتيك بعد شخصي و فردي؛ يع: گناه و مفاسد رشوت، از دو بعد قابل بررسي است

  : منابع معتبر اسالمي آمده استدر. گيرد خداوند قرار مي
لعن رسول اهللا الراشي و  «گيرنده از رحمت خداوند دور يا كهيعني، رشوت دهنده و رشوت ) 3(»لعنته اهللا علي الراشي و المرشي«

 )5(»نونالراشي و المرشي و الماشي بينهما معلو«. است رشوت دهنده و رشوت گيرنده را لعنت كرده) ص( يعني، رسول اهللا)4(»المرشي
  . رود، از رحمت خداوند دورند يعني، رشوت دهنده و رشوت گيرنده و كسي كه بين آن دو مي

و در دنيا نيز از آثار وضعي آن در آمان نخواهد بود؛ زيرا به اعتقاد ما مسلمانان، خوردن مال حرام كه در گوشت و پوست و خون 
  .شود سان آثار سويي دارد، و موجب انحراف از مسير انسانيت ميشود، در تربيت روحي و معنوي ان انسان درهم آميخته مي

اش از مال حرام باشد، گوشت، پوست و استخوانش از  انساني كه نطفه. هاي متوالي دارد رشوه آثار وضعي نامطلوبي در تربيت نسل
  .  پسنديده ندارداش مال حرام باشد، هيچ تمايلي به معنويت و اخالق كند، و جسمي كه خمير مايه حرام رشد مي

است كه از مسير طبيعي و فطري خود خارج شده، و در خالف مسير طبيعي گام  چنين انساني، گويا موجود مسخ شده
 يعني، هر گوشتي كه از حرام روييده باشد، آتش بدان )6(»كل لحم نيت عن الحرام فالنار اولي به«:  فرمود)ص(و پيامبر. است نهاده

  . سزاوارتر است
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يعني بيشترين چيزي كه ) 7(».ان اخوف ما اخاف علي امتي من بعدي هذه المكاسب الحرام و اشهوه الخفيه و الربا«: فرمودو نيز 
  .ترسم، اين آمدهاي حرام و نامشروع و شهوت پنهاني و ربا است بر امتم بعد از خودم مي

 رشوت بيشتر از همين بعد است؛ زيرا ماهيت آن به كه به مراتب اهميت بيشتري دارد، و توجه اصليبه مساله:  بعد اجتماعي-دو
هاي محكم اجتماعي را از هم  گواه است كه درست در جهت مخالف با نظام اجتماعي قرار دارد، و بنيادهاي سالم اقتصادي و پيوند
  .شود گسسته و موجب گسترش روابط زشت و ناپسند، و ترويج روحيات ذلت، خواري و فريب و ظلم مي

بنابراين اگر . هاي آن فردي و اجتماعي است گيرد، ولي زيان مله گناهاني است كه تنها در ظرف اجتماع انجام ميرشوت از ج
بايد قانوني وجود داشته باشد كه مانع رسيدن : يابد؛ زيرا، اوالً باشد، رشوه تحقق نمي جامعه با قوانين اجتماعي وجود نداشته

قانون داراي مجري و محافظي باشد كه با پرداخت رشوت، حقي را كه قانون براي فردي : و ثانياً. دهنده به مقصودش باشد رشوت
  . باشد درنظر گرفته، براي خودش طلب كند، كه وجود قانون در اين عرصه، گوياي اجتماعي بودن گناه رشوت مي

گردد، بيشتر از گناهان  ه اجتماع بر ميبار و مهلكي آن ب و به طور مسلم در اسالم، گناهاني كه جنبه اجتماعي دارند و آثار زيان
افتد؛ و  كه مصالح اجتماع با ارتكاب اين گونه گناهان به خطر مي است؛ براي آن كه جنبه فردي دارد، مورد نهي و عقاب قرار گرفته
 شريعت جهت نيست كه رشوت گرفتن، در حكم و قضاوت از ديدگاه و بي. گيرد روح مذهبي مردم مورد اهانت و خدشه قرار مي

 يعني، رشوت در حكم، كفر به خداوند بزرگ )8(»و اما الرشا في الحكم فهو الكفر باهللا العظيم«: اسالمي به منزله كفر به خداوند است
  . است

منظور از كفر در . ورزند رساند كه عامل رشوت عمالً به خداوند كفر مي و مي. اين لحن، شديدترين بيان براي گناه رشوه است
كه كافر عقيدتي به احكام اسالم  ن روايت، شد و غلظت گناه است، نه كفر عقيدتي، بلكه كفر عملي است؛ يعني آن چنانامثال اي

  . است  حرمت رشوه كه يك حكم اسالمي است، ناديده گرفته-ي اسالمي هم دارد  عقيده-پاي بندي ندارد، رشوت گيرنده كه
لفظ، مورد اختالف است، ضرور است معناي اين كلمه تبيين شود، تا به سواالت از نظر وسعت داللت » رشوه«كه كلمه  از آنجايي

  :از جمله سواالتي كه در اين زمينه مطرح است عبارتند از. شود مختلفي كه دراين زمينه مطرح است پاسخ داده
   آيا رشوت به موردي اختصاص دارد كه حقي باطل شود، يا در صورت تحصيل حق نيز صدق است؟-
  شود؟  رشوت در مورد قضاوت اختصاص دارد، يا غير آن را نيز شامل مي آيا-
هاي ديگري كه پاسخ  شود؛ و پرسش كند، يا شامل موارد غير مالي، مثل اقوال و افعال نيز مي  آيا رشوت تنها بر اموال صدق مي-

  :و اينك. به آنها به معناي رشوه بستگي دارد

  رشوه از نظر لغت

به ضم و كسر » ريش«يا » رث«جمع آن . تلفظ شده است» را«گرفته، و با فتح، كسر و ضم » رشو«از رشوه كلمه عربي است 
   )9(.باشد است، به معناي پاره و مزد مي» را«

آنچه . پاره و مزدي كه براي برآمدن كاري دهند) ماخوذ از تازي(» واو» «و فتح«رشوت به كسر را : است نامه دهخدا آمده در لغت
) غياث اللغات به نقل از منتحب اللغاب و شرح نصاب. (و در فارسي قديم آن را پاره گويند. د تا كارسازي به ناحق كندبر كسي دهن

فرهنگ (و خوردن مستعمل است، پاره، يعني چيزي كه براي كار سازي ناحق به كسي دهند، و بالفظ دادن و گرفتن و ستاندن 
  )10()راجانند

  )مثنوي مولوي( كسي شناسد حق از مظلوم زار ر      اچون دهد  قاضي به دل رشوت قر
  ) 11(.است، كه از جمله آن، رشوه، مزد و هديه است حدود هفده معنا ذكر شده» پاره«در فرهنگ معين براي كلمه 

د را از كاربرد خو» پاره«شده و اكنون » پاره«جاي گزين لفظ » رشوت«ولي پس از ورود و رايج شدن زبان عربي، به تدريج كلمه 
  . است دست داده

ميتوصل به الي الما وجمعه ): به ضم و كسر را(» و الجمع رشا و رشا... الرشوه بالليس«: در جمع البحرين گويد الحيل الذي 
  . رسند طنابي است كه به وسيله آن به آب مي» رشا«يعني، » .ارشيه

است؛ يعني هنگامي  گرفته شده» رشا الفرخ«رشوه از : اند  گفته و بعضي)12(»اذا مد عتقه الي امه التزقه» رشا الفرخ«من : و قيل
  . كند، تا دانه در دهانش قرار دهد كه جوجه، گردنش را به سوي مادرش دراز مي

ه معناي درست ساختن، به نيكي رسيدن، و خوب به هدف » ريش«از » رشوه«: است آمده» اساس البالغه«در  گرفته شده است؛ ب
   )13(.است عاريه گرفته شده» ش السهمري«زدن است، كه از 

 يعني، اصل آن همان )14(»اصله من الرشا الذي يتوصل به الي الما» باكسر وضم را(الرشوه و الرشوه «: است آمده» النهايه«و در 
  . كند طنابي است كه با آن به آب دسترسي پيدا مي
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و كسر را(كند كه رشوه به سروجه   ميو لسان العرب، در مورد ريشه و وزن اين كلمه، از ابن سيده نقل رود  به كار مي) ضم، فتح 
كند كه اصل آن با ضمه است، گرچه اكثر عرب آن را با  و از سيبويه نقل مي.  به ضم يا كسر را است- رشي يا رِشي«و جمع آن 

باشد، يا به معناي » ن و متوسل شدنامتداد داشت« در تمام اين معاني وجه مشترك وجود دارد؛ يعني، چه )15(.برند  به كار ميهكسر
ه معناي دراز كردن گردن چوچه باشد، بي مناسبت با معناي رشوت نيست؛ زيرا رشوه نيز نوعي توسل و دست درازي  طناب و چه ب

  . براي رسيدن به مقصود است

  )معناي كه همه به آن موافقت كرده و آن را پذيرفته باشد(رشوه در اصطالح 

شود كه آن لفظ بر چه مصاديقي صدق  گردد؛ و معلوم مي يك لفظ، محدوده داللت آن لفظ مشخص ميدر معناي اصطالحي 
ويژه مي ر  كند؛ از اين جهت، از هميت  اي برخوردار است و نسبت به تعريف لفظي حساسيت بيشتري دارد؛ زيرا در علم فقه، احكام ب

. شود كه دايره صدق حكم، ضيق شود يا وسعت پيدا كند  ميگيرند، و تفاوت ميدان وسعت لفظ، موجب شان تعلق مي موضوعات
گونه سواالت، به اين گونه تعاريف بستگي  كند؟ كه پاسخ به اين شود، يا برغير آن نيز صدق مي مثالً آيا رشوه تنها شامل اموال مي

  . دارد
دچار اختالف » رشوت« مورد مصاديق ، نظر واحد ندارند، به تبع آن فقها نيز در»رشوت«از آنجاي كه علماي لغت در تعريف 

ه نظريات اهل لغت استناد مي» رشوه«اند؛ زيرا فقها در تعريف  شده كنند، كه هر يك از آنها تعريف خاصي براي  و امثال آن، ب
  . اند بيان كرده» رشوت«

حمله علي ما يريدو قل ما مايعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له او ي: و الرشوه باللسي«: گويد طرحي در تعريف رشوه مي
  ) 16(».تستعمل االفيما يتوصل به الي ابطال حق او غشيه باطل

خواهد آن را  دهد، تا به نفع او حكم كند يا آنچه را مي با كسر را، چيزي است كه كسي به حاكم يا غير او مي» رشوه«يعني، 
  .وسيله آن حقي باطل شود يا باطلي به جريان افتدشود، مگر در مواردي كه به  و رشوه به ندرت استعمال مي. انجام دهد

  :چند نكته در اين تعريف قابل توجه است
شود؛  باشد، عام است و عالوه بر اموال، شامل موارد غير مالي نيز مي مي» الرشوه«كه ماي موصوله و خبر براي » ما« كلمه -1

باشد،  تري داشته خصي به ديگري بلندتر سالم كند، يا رفتار متواضعانهگيرد؛ مثالً اگر ش ها را نيز دربر مي يعني قول و رفتاري انسان
اش را انجام بدهد، و يا مثالً در معامالت از او كمتر پول بگيرد و امتيازاتي برايش قايل شود، تا به نفعش حكم  يا كارهاي عقب مانده

  . گيرد قرار مي» رشوه«كند، همه اين موارد در تحت شمول 
رساند كه بايد چيزي باشد كه قابل پرداخت باشد، و اين كلمه قرينه است كه معناي عام  مي» يعطيه«ود كه كلمه اما اگر گفته ش

و . شود، همان اموال هستند و غير مال در آن داخل نيست در ذهن متبادر مي» ما«كه آنچه از لفظ  و ديگر آن. محدود شود» ما«
و جا دارد در مورد آن تحقيقات علمي . است شده» رشوه«ا در تحديد موارد اين يكي از مواردي است، كه موجب اختالف فقه

  . صورت گيرد
شود، موارد غير حكم و قضاوت را نيز شامل است؛ مثالً كسي بخواهد در  كه شامل حكم و قضاوت مي  اين تعريف به عالوه آن-2

 -يند، يا تاريخ تولد فرزندش را عوض كند، يا سند ساختماني رااش را در غير وقت قانوني بب اراده، كارش زودتر انجام شود، يا زنداني
كند؛ زيرا در اين تعريف، به عالوه  بر آن صدق مي» رشوه«اگر چيزي به متصدي اين امور بپردازد، .  بگيرد-كه منع قانوني دارد

  . شود يدارد كه نكته مذكور از آن استفاده م» و غيره«كه بيانگر حكم قاضي است، عبارت » الحاكم«
ه  در موردي صدق مي» رشوه« سومين نكته كه از اين تعريف استفاده مي شود، اين است كه -3 كند، كه چيزي بدهد تا قاضي ب

ه نفع او كار ديگري را انجام دهد؛ چنانچه از قيد  ه . شود فهميده مي» يحمله علي مايريد«و » له«نفع او حكم كند، يا ب ولي اگر ب
كند؛ زيرا  د و معلوم نكند كه به نفع او حكم كند، يا به نفع او كاري انجام دهد، رشوه نه بر آن صدق ميطور مطلق چيزي بپرداز

  . است» رشوه«قرار دارد، الم تعليل و بيانگر علت پرداخت » يحكم«كه بر سر » الم«
ا باطل بودن حكم و يا شود، اين است كه در تعريف هيچ اشاره به حق ي  نكته ديگري كه از اين تعريف استفاده مي-4

آيد؛ يعني حتا اگر  به حساب مي» رشوه«درخواستش ندارد؛ پس چه حق باشد و چه نباشد، اگر براي ستاندن آن چيزي بپردازد، 
  . است» رشوه«كسي براي به دست آوردن حقش چيزي بپردازد، باز 

شود، كه براي ابطال حق يا جريان دادن  ا شامل ميتنها مواردي ر» رشوه«رساند كه  است، مي اما جمله كه در ذيل تعريف آمده
كم » رشوه«يعني، » .و قل ما تستعمل اال فيما يتوصل به الي ابطال حق او غشيه باطل«: و آن اين بود كه. باطل پرداخت شود

اين است كه اگر اين عبارت بيانگر . شود، مگر در مواردي كه توسط آن حقي باطل شود، و يا باطلي به جريان افتد استعمال مي
  . نيست» رشوه«كسي تحصيل حق خود، چيزي بپردازد، 
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  . است شده» رشوت«اينها قيودات تعريف است كه موجب اختالف فقها، در تضيق و توسعه مصاديق 
 دفع الوصله الي الحاجه بالمصانعه فاما مايعطي توصالً اخذ حق او: الرشوه و الرشوه«: آمده است» النهايه في غري الحديث«در 

  ) 17(».ظلم، فقير داخل فيه
آيد، اما اگر كسي  رشوه و رشوه با كسر وضم را، رسيدن به حاجت است توسط تباني و سازشكاري بپردازد، رشوه به حساب نمي

  .آيد چيزي را براي رسيدن به حق خود، يا براي دفع ظلم، از اين تعريف نيز چند نكته به دست مي
: توان گفت با توجه به عدم وجود قيدي كه داللت بر مورد قضاوت بكند، مي. است رد قضاوت نشده در اين تعريف اشاره به مو-1
اختصاص به مورد قضاوت ندارد، بلكه شامل هر موردي كه رشوه دهنده بخواهد با پرداخت آن به مقصودش برسد، » رشوه«
ت، و آنچه بدين صورت پرداخت شود، رشوه محسوب در ادارات و موسسات ديگر نيز جاري اس» رشوه«شود؛ بنابراين تعريف،  مي
  . شود مي
تنها پرداخت مال نيست؛ زيرا رسيدن به صاحب باتباني با پرداخت » رشوه«رساند كه  مي» بالمصانعه«و » الوصله«هاي   كلمه-2

را » رشوه» « فقير داخل فيهاما مايعطي توصالً الي اخذ حق او دفع ظلم«اما بخش دوم تعريف؛ يعني . مال و با غير مال ممكن است
  ».رسيدن حاجت و هدف باطل، از طريق تباني«دهد به  اختصاص مي

» .فالراشي من يعطي الذي يعينه علي الباطل«: آيد و آن اين است چنانچه از تعريف رشوه دهنده نيز همين نكته به دست مي
توان فهميد كه اگر  او را ياري كند؛ از اين تعريف نيز مييعني، رشوه دهنده كسي است كه چيزي را به كسي دهد كه در امر باطل، 

بلكه تخصصاً از حكم عام خارج است و . كند صدق نمي» رشوه«شخصي براي تحصيل حق خود چيزي پرداخت كند، به آن مال 
  .خروج موضوعي دارد

  . آيد نيز به دست مي و همين نكته از تعريف او )18(كند همين تعريف را بيان مي» رشوت«شري نيز در مورد زمخ
شود،  كه به سه وجه خوانده مي» رشوه« يعني، )19(.معرفه الجعل: الرشوه و الرشوه: است آورده» رشوه«و ابن منظور در تعريف 

  )20(.و فيروز آبادي نيز همين تعريف را آورده است. تعريف آن جعاله است
توان به حرمت مطلق جعاله قايل  سالم است مبناي عقاليي دارد، نميكه جعاله از عقود صحيحه و عقد امضايي ا اما با توجه به آن

و حتا منظور فيروز آبادي و ابن منظور هم، از . شود شد، و يقيناً منظور از آن مطلق جعل نيست، بلكه فقط جعل قاضي را شامل مي
به معناي جعل، بايد قاضي » شوهر«، پس در تعريف .همان جعل است» رشوه« گفت كه دتوان جعل، جعل قاضي است و احدي نمي

  . جعل قاضي است كه محكوم به حرمت است» رشوه«را در تقدير گرفت، يعني 

  نتيجه

  :آيد فكر شد، سه معنا از آن به دست مي» رشوه«از تعاريفي كه در مورد 
الوصله الي «: گويد مثل تعريف ابن اشير كه مي. گردد  معناي عام و گسترده كه شامل تمام موارد و مصاديق محتمل مي-1

 تشود كه با آن به حاج يعني، رشوت، رسيدن به حاجت است؛ با تباني و توافق قبلي، تباني، شامل هر وسيله مي» الحاجه المصانعه
  . چه در مورد قضاوت قاضي باشد يا غير آن، و چه به حق برسد يا به باطل، چه با پرداخت مال باشد يا غير مال. برسد
  . در جاي است كه حق باطل شود و باطل به جريان افتد» رشوه«شود، كه  مع البحرين، اين معنا تقويت مي از تعريف مج-2
ه عنوان جعل، در برابر حكم مي را به معناي جعل قاضي فهميده» رشوه«اي از فقها   عده-3 » رشوه«گيرد،  اند؛ يعني آنچه قاضي ب

  .است، چه حكم به حق كند يا به باطل

  ظر قرآناز من» رشوه«

  : شود كه از آن جمله است در قرآن آياتي است كه به وضوح حرمت رشوت، از آنها استفاده مي
   )21(».و التاكلو اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقاً من اموال الناس بااالثم  و انتم تعلمون«

ه ناحق و از راه باطل: ترجمه  نخوريد و آنها را براي حاكمان نفرستيد كه اموال مردم را به ناحق بخورند، اموال را ميان خود تان ب
  . دانيد كه مي در حالي

شود؛ چون يكي از  نيز مي» رشوه«كند؛ كه شامل  صدر اين آيه شريفه انسان را از خوردن اموال، از راه حرام و باطل نهي مي
دارد و انسان را از خوردن مال ديگران به » رشوت« مفسرين، صراحت در به قول» تدلوا بها« اما كلمه . مصاديق حرام، رشوت است

  .كند؛ و اقتصادي نهي حرمت است نهي مي» رشوه«و حتا پرداختن » رشوه«وسيله 
  :در تفسير اين آيه ميان مفسرين دو ديدگاه وجود دارد

يد پيش حاكمان جور و ظلم  داوري كرد، تا به مراد اين آيه اين است، كه اصالً نبا:  معتقدند)23(شريمخو ز) 22( شيخ طوسي-1
  . ناحق حكم كنند

  . اند ذكر كرده» رشوه«، اين آيه را براي اثبات حرمت )25(يب و شها)24(اي از فقها مانند سيد كاظم يزدي  عده-2
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» رشوه« را به معناي به هر دو معنا آمده است، كه البته به نقل از محتاج الفقه، آن» تدلوا«، كلمه )26(و در مجمع البحرين
  .داند مي

» ادال«و رابطه آنها با يكديگر، درباره كلمه » باطل«و » بين«، »مال«، »اكل«عالمه طباطبايي، بعد از شرح و توضيح كلمات 
  :است گفته
ه و منظور از آن در اين آيه، رشو لو است براي كشيدن آب، داست، به معناي در چاه افگندن » تدلوا«كه مصدر » ادال« ت دادن ب

باشد، كه كنايه لطيف و زيبايي بر اين مطلب است، كه حكم مورد نظر رشوه اهذه را، به منزله آب ته چاه قرار داده، تا  حاكمان مي
  .شود از آن بيرون كشيده مي» رشوه«به واسطه دلو 
مجزوم به نهي باشد، كه در اين صورت و » تاكلوا«كه عطف بر  يكي آن: از نظر ادبي دو احتمال وجود دارد» تدلوا«درباره كلمه 

و ) يعني اموال خود را بين خود به باطل نخوريد و به حكام رشوه ندهيد(كند؛  اين مجله مستقالً انسان را از رشوه دادن نهي مي
ست، بلكه قبل از آن براي عطف ني» واو«مقدر است و » ان«در محل نصب قرار دارد و عامل آن » تدلوا«كه، كلمه  احتمال دوم آن

  ».مع ان تدلوا«: شود و تبديل آن چنين مي. است» مع«به معناي 
گيرنده با  دهنده و رشوه بنابراين، مجموع اين آيه يك كالم است، كه براي يك منظور بيان شده، و آن نهي از اين است كه رشوه

  . ان خودتان به باطل و از راه رشوه نخوريد يعني، اموال خود را مي)27(.يكديگر سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند
  :آيد از بيان الميزان چند نكته به دست مي

رساند  و اين مي. اند باشد، هيچ احتمالي ديگري جز رشوه دادن بيان نكرده مي» تدلوا«كه مصدر » ادال«در معناي كلمه : نكته اول
بدانيم، و » تاكلوا«را چه عطف بر كلمه » تدلوا«ز نظر ادبي، كلمه و همچنين ا. دارد» رشوه«كه اين آيه شريفه، صراحت بر نهي از 

  . دارد» رشوه«بدانيم، در هر صورت داللت بر نهي از » ان«چه در محل نصب عامل مقدر 
ير است، چه در مورد حكم و قضا باشد، و چه در غ را به طور عام در مورد حكام و فرمان روايان به كار برده» رشوه«كله : نكته دوم

در اينجا، در غير مورد حكم و » تدلوا» «رشوه«بنابراين كلمه . مورد قضاوت و داوري، و چه حكام از قضاوت باشند و چه نباشند
شود،  تنها آن نيست كه در برابر حكم و قضاوت قاضي به او داده» رشوه«توان نتيجه گرفت،  است، كه مي قضاوت نيز به كار رفته
نام دارد كه » رشوه«روايي، چه قاضي باشد و چه نباشد، چيزي براي خوردن مال ديگران، پرداخت شود، بلكه به هر حاكم و فرمان
  . است خداوند از آن نهي كرده
ولي از . است در حرمت» اكل«منظور نيست؛ زيرا ساير تصرفات نيز مانند » اكل«تنها » تاكلوا«از جمله : گويد امام فخررازي مي

ه  را معنا كرده» و ادال«.  مال، خوردن است، از اين جهت از گرفتن بخوردن تعبير شده استآنجاي كه مقصود عمده در است ب
طناب حاجب است؛ يعني همان طوري كه دلو پر از آب از قعر بعيد » رشوه«دو وجه تسميه اين است، كه . انداختن دلو را در چاه
ه  نزديك و در دسترس قرار مي» الترشوها السعيم«: است به را تفسير كرده» التدلو بها الي الحكام«چاه، توسط طناب و  گيرد، ب

كند، چنانچه دلو را بدون  كه حاكم به سبب اخذ رشوت بدون تامل حكم مي ديگر آن. شود سبب رشوت نيز مقصود دور، نزديك مي
  . اندازند تامل به چاه مي

از سخن امام ) 28(.يد، مقداري از اموال مردم به حرام بخورنديعني حكام را رشوت نده» .لتاكلو طايفه من اموال الناس بالباطل«
را » في الحكم«كند؛ چون قيد  منحصر به قاضي نيست، بلكه در مطلق حاكم صدق مي» رشوه«آيد، كه  فخررازي نيز به دست مي

  . ندارد
  :شود فاضل تعداد، در ذيل اين آيه نيز دو نكته را متذكر مي

تواند در مال  است؟ يعني مال خود را نخوريد، مگر انسان نمي اضافه نموده» كم«را به » اموال« چرا دهد، در نكته اول توضيح  مي
اين مجاز و از باب اطالف كل به جز است، و منظورش اين است كه اموال يكديگر را از راه : گويد خود تصرف كند؟ در پاسخ مي

  . يب در اموال ديگران تصرف نكنيدباطل و حرام نخوريد؛ مثالً از راه غارتگري، دزدي، و فر
  . است» رشوت«شود، كه يكي از آنها  را عام فرض نموده، كه همه مصاديق اكل مال به باطل را شامل مي» تاكلوا«با اين بيان 

» رشوت«گونه كه از خوردن مال ديگران به باطل نهي شده، از پرداختن  داند؛ يعني همان مي» التاكلوا«را، عطف بر » تدلوا«كلمه 
در اين صورت دو عبارت . است بوده» التدلوا«چون بر ماقبل عطف بوده حذف شده است؛ يعني » ال«است، و حرف  نيز نهي شده

گويد، اين است كه  مطلب ديگري را كه در اينجا مي. »التدلوا«و » التكلوا«مستقل هستند، و هر دو جمله نهي مستقل دارند؛ 
براي حكم : گويد كه اوالً مراد از حكام، قضات هستند و ثانياً مي» را براي حكم كردن به حكام ندهيداموال تان «: فرمايد خداوند مي

  » .كردن و داوري، اموال تان را به آنها ندهيد
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و همچنين . شود تنها اختصاص به موارد حكم و قضاوت قاضي دارد، و غير موارد حكم را شامل نمي» رشوه«پس با اين بيان، 
  . و گرفتن آن داللت دارد» رشوه«داند، كه به صراحت بر نهي از پرداخت  را به معناي رشوه دادن مي» ادال«كلمه 

خوردن مال ديگران است، و با قيد » رشوه«داند؛ يعني هدف از پرداخت  دادن ميرا علت غايي رشوه » لتاكلوا«دامه و در ا
   )29(. گناه باشد و حق ديگران ضايع گردداست، كه باطل و نهي شده» رشوه«تنها در صورت از » باالثم«

گيرد، و از اين آيه  مفهوم فرموده ايشان اين است كه اگر كسي براي طلب حق خود رشوه بدهد، مورد نهي اين آيه قرار نمي
  . توان براي نهي از پرداخت رشوه، جهت حصول حق استفاده كرد نمي

مال يا به جهت معنا و خصوصيت كه در ذات است، : است كه زالي نقل كردهامام فخررازي، در تفسير اين آيه از قول ابوحامد غ
 عالمه رشيد رضا، در ذيل اين )30(.شود مانند خنزير، يا به جهت حالت كه در نحوه اكتساب آن است، مانند غصب، رشوت حرام مي

و . ندهيد) حاكمان( يعني رشوه را به آنها ؛»تدلوا بها الي الحكام«: گويد گرفته و مي» رشوت«را به معناي » تدلوا«آيه شريفه 
و بر . كند، بلكه في نفسه، در ذات خود ثابت است كلمات بعدي براي اين است كه قاضي بداند حق با حكم حاكم، تغيير نمي

   )31(.اش چيزي جز بيان حق نيست، و بايد با عدالت آن را مستحقين آن بپردازد عهده
كند كه  است؛ و در ذيل اين آيه شريفه دو قول را ذكر مي بيان كرده» رشوت«را به معناي » ادال«و قرطبي صاحب تفسير، كلمه 
» رشوه«و در آخر خودش به نقل از صحاح الفقه، به بيان معناي لغوي . است بيان شده» رشوه«در هر دو، اين كلمه به معناي 

   )32(.باشد پرداخته، كه اين بيانگر توافق قرطبي با معناي مذكور مي
نيز يكي از » رشوه«داند، كه  استعاره مي» توصل به چيزي شدن«را براي » تدلوا«و سيد محمود آلوسي بغدادي صاحب تفسير، 

   )33(.مصاديق اين معنا است
   .و زمخشري نيز چون بغدادي، آيه را تفسير كرده است
ولي از آن گرفتن منظور است؛ يعني مال . خوريدآمده است؛ ن» التكلوا«در آخر توجه به اين نكته الزم است كه در آيه كلمه 
از بارزترين مصاديق گرفتن است، از اين جهت از گرفتن به خوردن ) اكل(مردم را از راه حرام و باطل اخذ نكنيد؛ چون خوردن 

  . چنانچه در بيان امام فخررازي آمد. است تعبير شده
نهي از اكل مال، استعاره از نهي هرگونه » وا اموالكم بينكم بالباطلو ال تاكل«: نويسد  مي-سيد محمود طالقاني، صاحب تفسير

ه مال از جهت وسيله روزي بوده ، مبين حكمت نهي »بينكم«و ضرف » اموالكم«اضافه . است تصرف است؛ چون توجه اصلي و اولي ب
است به صورت باطل، يا به سبب باطل كه بين شما  و مقاين خوردن به حق است؛ يعني اموالي كه تعلق به مهم شما دارد، در حالي

  . نخوريد
  :شود از تعبير و تركيب فشرده اين آيه، دو اصل اقتصاد قرآني استفاده مي

  . اي هم و بايد در بين باشد، نه در سويي و براي طبقه از آن» به وضع اولي« اصل مال -1
ي تعلقي داشته باشد؛ به حق يا باطل تعلق و  چون چنين است، هر گونه تصرف خاص و كشيده شدن در جهتي، بايد مناش-2

مبادالت است كه براي خدمت به  تصرف به حق، در حد ضرورت و احتياج، به سبب ايجاد سودمندي و ارزش است، يا به سبب 
به » فخوردن و تصر«و جز اين، . است گيرند؛ و شريعت اسالم حدود آنها را مشخص نموده ديگران كه صاحبان اولي مالند، انجام مي

هر چه كه حقي ايجاد ننمايد، و يا تصرف مضر به حال افراد و اجتماع باشد؛ چون ربا، : گويد مي» ...التاكلوا«باطل و نهي است، و 
  . حرام و باطل است... حيله، قمار، احتكار، دزدي و

بيان مصداقي از خوردن مال به باطل و » و ال تدلوا بها«باشد؛ يعني » ال«عاطفه و به اضمار » واو«اگر » و تدلوا بها الي الحكام«
  . نيست» ال«شود، و احتياجي به اضمار  تر مي حاليه باشد، تركيب عبارت پيوسته» واو«اگر . رشوه خواري است

كه آن  يعني اموال خود را كه بين شما است به باطل نخوريد، در حالي. (نماياند والي به باطل را ميمو بيان نتيجه نهايي خوردن ا
  .)كند تقديم مي» رشوه«ا به حاكمان به عنوان ر

 از كشيدن و  دارد، استعاره بليغي است،» مصاحب«و اشعار به » بالباطل«، كه راجع به اموال با قيد »بها«با ضمير » تدلوا«تعبير 
كنيد، از   و تصرف ميي را كه به باطل جمعلكه اموا و حال آن. جذب كردن اموال را با خود، در حال سرازير كردن به سوي حكام

  . دينماي آوريد و به سوي چاه حكام سرازير مي خالل و درون زندگي مردم، دلو باال مي
ه آن است ، ظاهر در معناي عرفي و ناظر به طبقه خاصي مي»الحكام« اين طبقه . باشد، كه حاكم به معناي قاضي جز وابسته ب

در اين مرحله . گيرد يابد و قشر حاكم شكل مي كه خود قدرت مي ريزد، تا آن سودجو، براي حمايت خود اموالي را به چاه حكام مي
  ) 34(.كنند هاي گوناگون جدا مي داري و سلطه خود و قشر حاكم و به عنوان سهم خاص از اموال مردم را براي نگه

   آيه دوم

  : شود به آن استناد كرد، اين آيه است ، مي»رشوه«آيه ديگري كه در اثبات حرمت 
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  )35(». ال تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجاره من تراضو«
  . كه از راه تجارت از روي تراضي باشد تان به باطل نخوريد، مگر آن تان را در ميان هاي مال: ترجمه

ه باطل، يعني از راه: است قاسمي در تفسير اين آيه گفته است، از قبيل  رده كه شريعت مباح نكييعني بعض شما اموال بعض را، ب
   )36(.ربا، قمار، رشوت و غصب نخوريد

مثالً در تفسير . شود هم مي» رشوت«اند، ولي عموم استدالل شامل  اي مفسرين با اين آيه به حرمت غصب استدالل كرده عده
غصب، و در تفسير فتح باشد، مانند سرقت، خيانت و  است به چيزي كه شريعت آن را مباح نكرده را تفسير كرده» باطل«) 37(كشاف
» باطل«: است  آمده)39(در تفسير المنار. چيزي است كه از روي حق نباشد، مانند ربا، غصب و سرقت» باطل«:  گفته است)38(البيان

است به معناي ضياع و خسران، و شريعت اخذ مال را  چيزي است كه در مقابل آن، يك شي حقيقي نباشد؛ از بطالن گرفته شده
  . است  عقال، در مقابل آن باشد، و بدون رضايت دهنده مال، حرام كردهي شي حقيقي مورد اعتنابدون آنكه،

  )40(. يعني از راه ظلم و ستم مردم را نخوريد» ال تاكلوا بالباطل«و در تفسير تبيان نيز آمده است، كه 
  ) 41(.يعني اخذ بدون مجوز شرعي» اكل به باطل«: و طبري نيز گفته است

  . شود نيز مي» رشوت«است، شامل  شده» باطل«است كه همه معاني و تفاسيري كه در مورد و بديهي 

  آيه سوم

  :مورد استناد علما قرار گرفته، اين آيه است» رشوه«آيه ديگري كه در اثبات حرمت 
  ) 42(».سما عون للكذب اكالون للسحت«

  . خورند دهند و بسيار حرام مي به دروغ بسيار گوش فرا مي: ترجمه
گرفتند  علماي يهود از مردم رشوه مي. هاي آنها رشوه خواري بود باشد، كه يكي از ويژگي اين آيه شريفه در وصف علماي يهود مي

  . شده است» سحت«تعبير به » رشوت«در اين آيه از . دادند و حكم خدا را تغيير مي

  معناي سحت

ه دو و: است آمده» سحت«در مجمع البحرين ذيل كلمه  جه، يعني با ضم سين و حا، و نيز با ضم سين و سكون حا به سحت ب
  . و سحت عبارت از هر چيزي كه كسب كردن آن حالل نباشد؛ يعني مكاسب محرمه. رود كار مي

سحته يا اسحته؛ يعني او را از بين برد، و بدين علت : شود وقتي گفته مي.  حا به معناي نابودي و هالكت است سحت با سكون
  . حت ناميدند كه نابودي و عذاب را به دنبال داردحرام را س

حرام، مروت و مردانگي را از : كه و قول سوم آن. چون در حرام هيچ بركتي وجود ندارد، آن را سحت ناميدند: كه قول ديگر آن
  )43(.شود كند، به آن سحت گفته مي انسان سلب مي

» رشوه« در بعضي از آنها سحت مصاديق بسياري دارد، كه از جمله آنها كند، كه و در ادامه، در روايت را در باره سحت بيان مي
شما «به معناي » يسحتكم«در اين آيه : گويد كند و مي  اشاره مي)45(»فيسحتكم بعذاب اليم«و سپس به آيه شريفه . در حكم است
  ) 46(.است» كند را هالك مي

و . است بيان شده» اكل«آمده، و در همه موارد بعد از » السحت «سحت يك بار به صورت فعل مضارع، و سه بار به صورت«كلمه 
دانسته، و يا حداقل آن را يكي از معاني و » رشوه«را به معناي » سحت«روايات فراواني كه در تفسير اين آيه شريفه وجود دارد، 

  . كند بيان مي» سحت«مصاديق مهم 
  . اند گرفته» رشوه «را معناي» سحت«، اي از مفسرين در تفسير اين آيه هعد

با ضم سين و حا، كه قرائت مكي، » السحت «:كلمه سحت به دو صورت قرائت شده است: نويسد طبرسي صاحب تفسير مي
  )47(.و هالكت است) ريشه كن شده(به معناي استصيال » سحت«اما اصل . است... بصري و

  :فرمايد و در ادامه مي
را ) حرام(پذيرند و مال سحت  شنوند و مي كند، كه سخنان دروغ را مي صيف ميسپس خداوند يهوديان را با اين اوصاف تو

  .خورند مي
بود، ولي در روايت ديگر تنها مصداق  مصاديق زيادي ذكر شده» سحت«كند، كه براي  آنگاه دو روايت مجمع البحرين را نقل مي

  . كند  قول را ذكر ميسه» سحت«درباره علت تسميه حرام به . است ذكر كرده» رشوه«را، » سحت«
ميدند كه عذاب و نابودي را به دنبال دارد:  قول زجاج-1   . بدين سببب حرام را سحت نا
  . به اين علت كه در مال حرام هيچ بركتي نيست، و موجب هالكت و نابودي انسان است:  قول جبايي-2
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... مثل يپاي فروش لك و خمر و نگ و عار است، بدين دليل كه حرام خواري، كار قبيح و زشتي است كه موحب ن:  قول ضيل-3
  . كند پس مروت را از انسان زايل مي

» رشوه«، »سحت«ماند، كه حداقل يكي از مصاديق مهم  است، جاي هيچ شكي باقي نمي از مطالبي كه در مجمع البيان آمده
  . داند است، كه آن را از خصوصيات يهود مي
را » في الحكم«كند، قيد  را بيان مي» رشوت«آيد، اين است كه هر جا كلمه  ن به دست مينكته ديگري كه از عبارت مجمع البيا

  . تنها در مورد قضاوت و داوري جريان دارد» رشوه«و اين بيانگر اين مساله است، كه . كند نيز بعد از آن ذكر مي
  :كند، كه فايده دوم آن اين است  فايده اشاره مياست، آنگا به پنج است، بيان كرده در كنز العرفان، آنچه در مجمع البيان آمده

كه به قصد البطال حق انجام » رشوه«وجود دارد، و به عبارت ديگر، هر » رشوه«كه كارهاي زشت و ناپسند فراواني در  براي آن
حق و دادن آن به ، و شهاد زور و گرفتن مال از دست مست)ص(شود، مستلزم چندين كار ناپسند، از جمله كذب به خداوند و رسولش

شود،  مروتي و مخالفت با حسن ظني كساني كه براي شان حكم مي غير مستحق، شنيدن شهاد دروغ و خيانت به خدا و رسول و بي
را به معناي رشوه » سحت« و اهليت او كلمه )ص(وجود دارد، پيامبر اسالم» رشوه«و چون اين همه اعمال ناشايست در . است... و

   )48(.اند بيان كرده
  :گويد پردازد و مي مي» سحت«عالمه طباطبايي در ذيل اين آيه شريفه به بحث و بررسي معناي 

هالكت «هر دو به معناي متعدي » اسحت«و » سحت«، ...شود به معناي پوستي است كه كنده مي» سحت«در مقردات راغب، 
نگ صاحب آن است نيز از همين باب، يعني متعدي كه به معناي كار حرامي است كه باعث ن» سحت«و . شوند كردن استعمال مي

  . برد است، كه گويا دين  و شرافت او را از بين مي
هرگوشتي كه از سحت و حرام برويد، :  فرمود)ص(و پيامبر. خواند برد، مي شان را از بين مي يعني، چيزي كه دين» اكالون للسحت«

آيد، سحت نام دارد و  پس هر مالي كه از حرام به دست مي. ه استناميده شد» سحت«نيز » رشوه«آتش بدان سزاوارتر است، 
شود كه علماي يهود،  و با ذكر اين ويژگي روشن مي. همان رشوه است» سحت«رساند، كه منظور از  سياق اين آيه شريفه مي

كه  و خالصه آن. دا را تغيير دهندرا با خود گرفته بودند تا حكم خ» رشوه« فرستادند، و آنان )ص(گروهي از خود را نزد پيامبر اكرم
وصف عام مقلدين آنان بودند، » سماعون للكتاب«گرفتند و جلمه  مي» رشوه«وصف علماي يهود است، كه » اكالون للسحت«جمله 

  )49(.ودندنش هاي ايشان را مي كه دروغ
  . فرمايد بيان نموده و مي» رشوت«را به معناي » سحت«در تفسير كشف االسرار، 

  ...دهند، تا به تو دروغ ببندند و بگويد ما از او چنين و چنان شنديم يعني به سخن تو گوش مي» ن للكتابسماعو«
   )50(.اند، كه حرام خواران و رشوت خواران بودند حاكمان و دانشمندان ايشان» اكالون للسحت«. اين هم صفت جهودان است

بيان » سحت«يكي از مصاديق » رشوه«آمده كه در همه آنها، روايات فراواني » سحت«در فقه القران راوندي، درباره 
   )51(.است شده

را از نظر لغوي كساني كه » سحت«و. از آن جمله است» رشوه«داند، كه  را به معناي حرام مي» سحت«طنطاوي در تفسيرش، 
  )52(.كرد دادند حكم مي رشوه مي

  ».ثيراً منهم ليسا رعون في االثم و العدوان و الكهم السحتوتري ك«: در تفسير ابوالفتوح رازي، ذيل اين آيه مباركه
و «: فرمايد گيرند، مي بيني كه در گناهكاري و ستم كاري و خوردن مال حرام، بر يكديگر سبقت، مي بسيار از آنان را مي: ترجمه

و اصل . مال حرام استاند، مراد  و ديگران گفته.  بصري استناين قول حس. يعني و خوردن شان رشوت را» اكلهم لسحت
  ) 53(.كه بركت از آن ببرد كه بيخ مال بركند، يا آن باشد، و آن استصيال بود براي آن» سحت«از » سحت«

  نتيجه

كنند، ولي در  ، درباره آيات قرآن اظهار نظر مي...هاي مختلف عرفاني، فلسفي، ادبي، روايي و با توجه به آنكه تفاسير قرآن از جنبه
» سحت«است اتفاق نظر دارند؛ با اين مقدار فرق، كه برخي » رشوه«كه اين آيات كه ذكرش رفت، درباره  نها در آنعين حال همه آ
  . دانند را يكي از بارزترين مصاديق حرام مي» رشوه«دانند  دانند و برخي ديگري، آن را به معناي حرام مي مي» رشوت«را به معناي 

  رشوه در سنت و روايات

  :شود آمده، به دو دسته تقسيم مي» رشوه« كه در مورد مجموع رواياتي
  .دهند اي از روايات است كه عامالن رشوه را مورد لعن خدا و رسولش قرار مي  دسته-1
  . است ، كفر، شرك و غلول تعبير شده»سحت«به عنوان » رشوه« دسته ديگري از اين روايات، از -2

  . شوند ه موجب تمايز از دسته ديگري ميهاي دارند، ك ها ويژگي هر كدام از اين دسته
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كه فقط آنهاي را كه با اخذ  اما دسته اول اين روايات، يا مطلق رشوه خوار را مورد لعن قرار داده، قاضي باشد يا غير آن، يا آن
ي است كه از و اين دسته روايات. دارد» في الحكم«اند، چون قيد  ه دهند، مورد لعن قرار داد حكم خدا را تغيير مي» رشوت«

  :نقل شده و در مجامع روايي شعيه و اهل سنت موجود است؛ از قبيل اين روايات) ص(پيامبر
  .گيرنده در مورد قضاوت را لعنت كند دهنده و رشوت يعني، خداوند رشوت) 54(»لعن اهللا الراشي و المرشي في الحكم«
در اين دو . گيرنده در قضاوت، لعنت خداوند باد دهنده و رشوت يعني بر رشوت) 55(»لعنت اهللا علي الراشي و المرشي في الحكم«

  . در جاي است، كه حكم تغيير كند» رشوه«رساند كه  را دارد، مي» في الحكم«روايت چون قيد 
  . گيرنده و واسطه بين هر دو را لعنت كند دهند، رشوت يعني، خدا رشوت) 56(»لعن اهللا الراشي و المرشي و ما بينهما عيشي«
  . گيرنده و واسطه بين هر دو را لعنت كند دهنده، رشوت  يعني، خدا رشوت)57(»عن اهللا الراشي و المرشي و الراليشل«
  ) 58(»لعن اهللا الراشي و المرشي«
  ) 59(»لعنت اهللا علي الراشي و المرشي«
   )60(»لعن رسول اهللا الراشي و المرشي«
  ) 61(»لعن رسول اهللا الراشي و المرشي و الراش«
  ) 62(»لعن اهللا الراشي و المرشي و الراش الذي عيشي بينهما«

و روي همرفته در اين روايات، ) 63(مانده روايات در اين باره به حد تواتر رسيده، كه در سند و داللت آنها هيچ باقي  نمي
  . قرار گرفته است) ص(گيرنده و واسطه بين آن دو، مورد لعن خدا و رسول او دهند، رشوت رشوت

  عن چيست؟ل

  داشته باشد؟ » رشوت«تواند در ارتباط با  در اين گونه روايات چيست؟ و چه معنا و مفهومي مي» لعن«منظور از 
و در تمام اين . اند ها مورد لعن قرا گرفته كه در آنها افراد و گروه) 64(است،  بار تكرار شده41با مشتقات خود » لعن«در قرآن كلمه 

  :همراه است... ، كذب، قتل، فتنه وموارد، لعن با كفر، ظلم
  . لعن در كنار كفر. اند يعني كافران بني اسراييل مورد لعنت قرار گرفته) 65(»لعن الذين كفروا من نبي اسرائيل«
  . لعنت خدا بر ستمكاران باد! يعني، هان) 66(»االلعنته اهللا علي الظالمين«
  . كنند، لعنت بر آنان باد مين فساد مي يعني در ز)67(»يفدون في االرض اوليك لهم العنته«

در همه اين گونه آيات نقطه مشتركي وجود دارد؛ و آن، اين كه سرنوشت شومي از قبيل خشم، غصب و عذاب الهي در انتظار 
  . نيز در رديف همين افراد قرار دارند» رشوه«لعنت شدگان است و عامالن 

شان نموديم و  شان، لعنت يعني، پس به سبب نقض همان پيمان) 68(»بهم قاسيهفبما نقضم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلو«در آيه 
كه  شان را سخت و سياه نموديم، نقض عهد و پيمان شكني، دليل لعن بني اسراييل قلمداد شده است؛ زيرا آن چنان هاي قلب

ن در ابتدا، فرد امين و حافظ و گيرنده چو» رشوه«شخص . نيز چنين است» رشوه«كند،  پيمان شكني، دل را سخت و سياه مي
دهد، كه مخالف  دهنده قرار مي» رشوت«امكانات و امتيازاتي در اختيار » رشوت«شود، اما با اخذ  نگهبان و مجري قانون معرفي مي

  . و اين نقض عهدالهي، قانوني و ملي است، بايد مورد لعنت خداوندي قرار گيرد. قانون و مقررات است
مبر اسالم   . را لعنت كند» رشوت«يعني، خداوند خوانده و خوراننده ) 69(»لعن االكل و مطعم الرشوه«: فرمود) ص(حضرت پيا

گيرنده در   دهنده و رشوت يعني، رشوت) 70(»الراشي و المرشي في النار«: كند كه فرمود  نقل مي)ص(و نيز عبداهللا ابن عمر از پيامبر
  . آتشند

  روايات دسته دوم

دانند، و از آن تعبير به كفر، شرك به خدا و غلول و خيانت به امام  مي» سحت«را از مصاديق » رشوه«اين دسته روايات، 
  . و داراي چند ويژگي است، اوالً؛ بيشتر اين روايات از امامان شيعه نقل شده و در مجامع روايي شعيه وجود دارد. است شده
  . كنند دانند، و از آنها به عنوان روايات صحيحه ياد مي غيفه ميبيشتر علما اين روايات را از جمله روايات مست: ثانياً
را مقيد به مورد قضاوت و » رشوه«وجود دارد، كه » في الحكم«، قيد »رشوه«در اين گونه روايات معموالً، بعد از كلمه : ثالثا

  :اي از اين روايات و اينكه عده. دانند داوري قاضي مي
  ) 71(».كم و الرشوه فانها محض اللكفر و االليثم صاحب الرشوه ريح الجنتهايا«:  فرمود)ص( پيامبر اكرم-1

  . رسد نمي» رشوه«بپرهيزند كه كفر محض است و بوي بهشت به مشام عامل » رشوت«يعني، از 
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 سحت، كل شي غل من االمام فهو«: آن حضرت فرمود: پرسيدم) خيانت( از غلول )ع( عمار ابن مروان گويد از حضرت امام باقر-2
منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ والمسكر و الربا بعد البينه، فاما : و السحت انواع كيثره. و اكل مال اليتيم و شبهه سحت

  ) 72(».الرشا في الحكم فان ذلك اللكفر باهللا العظيم و برسوله
و سحت يا حرام، انواع زيادي دارد، . ن سحت استيعني، هرچيزي كه خيانت به امام باشد حرام است، خوردن مال يتيم و مانند آ

اما رشوه در حكم، كفر به خدا و رسول او . شكار شدند آنآهاي زناكاران، پول روش شراب و آب جو و ربا بعد از  ازجمله اجرت
  . باشد مي

  .د كفر به خدا و رسول اوحاست، بلكه به سر...  قيمت شراب وتر از ربا، اجره زناكار، شود رشوه، شنيع كه ديده مي آن چنان
منها اجر الزانيه و ثمن الخمر و اما الرشا في : ... السحت انواع كثيره«:  روايت كند كه فرمود)ع( سماعه از حضرت امام صادق-3

  )73(».الحكم فهو الكفر باهللا العظيم
مر و اما رشوت در حكم كفر به خداوند از آن جمله است، مزد زن زناكار، بهاي خ... داراي انواع زياد است ) حرام(يعني، سحت 

  . بزرگ است
منه يوم القيامه و «: كند، كه فرمود روايت مي) ع( اصبغ ابن نباته از امير مومنان-4 ايما وال احتجت من حوائج الناس احتجب اهللا 

  ) 74(».من حوايجه، و ان اخذهديا كان غلوال، و ان اخذ الرشوه فهو مشرك
شان را به او بگويند، خداوند در روز قيامت از او و از   از مردم خفي كند و نگذارد مردم حوايجيعني هر حاكمي كه خود را

  . شود و اگر رشوت بگيرد مشرك مي. و اگر هديه بگيرد، خيانت است. پوشد حوايجش چشم مي
  معناي كفر در اين روايت چيست؟

  ) 75(.اعتقادي است ني و بيايما كفر در لغت به معناي پوشاندن است و در عرف شرعي همان بي
منظور از كفر در اين روايات، كفر اصطالحي يعني كفر عقيدتي نيست، بلكه كفر عملي يعني شدت و غلظت گناه است؛ يعني از 

 تواند روزي رساند كه از راه حالل نمي است، و با ارتكاب اين عمل مي آنجاي كه رشوه خوار، با اين كار خود از فرمان خدا سرپيچيده
اعتقادي به رزاقيت الهي است گرچه در اعتقادش،  به دست آورد و براي كسب آن بايد متوسل به حرام شد، و اين يك نوع بي

  . معتقد به رزاقيت  خداوند است ولي در عمل منكر آن است

  و معناي شرك در اين روايت چيست؟

اما منظور از شركت روايات، كنايه از . ال، شريك داردشرك عبارت است از اعتقاد به آن كه خدا، در مقام ذات و صفات و افع
  .شدت غلظت گناه است، نه شرك اصطالحي و اعتقادي

و حتا از ربا  شمرده شده) ص(شود كه گناه رشوه، با چنين شدت و تاكيد كه به منزله كفر به خدا و پيامبر بنابراين روشن مي است، 
  . دهنده اهميت و پيامدهاي سو آن است ت، نشانكه به منزله جنگ با خداوند است، هم باالتر اس

همانند فلسفه حرمت رشوه، رشوه دادن براي تحصيل حق، آيا رشوه ضمان آور است؟ ضمن و زكات به قصد رشوه، رشوه در 
  . ادارات، هديه به قاضي، جعل و اجرت مسايل مبداها

  منابع
  .دكتور سيد جعفر شهيدي: ، ترجمه224 نهج البالغه، خطبه - 1
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  .342، ص1 اساس البالغه، جاراهللا زمخشري، ج-13
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  عيب قديم  .1

آن است كه در مبيعه زماني موجود گردد كه در نزد بايع باشد، هر گاه در مبيعه بعد از عقد و قبل از قبض عيبي حادث گردد و 
   .شود ن عيب در حكم عيب قديم بوده موجب رد دانسته ميباشد، اي مبيعه در يد بايع قرار داشته

  عين  .2

شود، عين به مفهوم حقوق عيني  هر آن چيزي كه موضوع آن شي مادي و يا حقي متعلق به شي مادي باشد، عين گفته مي
جميع اين . كه حاضر باشند خانه، اسپ، چوكي، جوال گندم، جوال دراهم درحالي: عبارت است از يك شي معين مشخص از قبيل

  .گردد اشيا از جمله اعيان محسوب مي

  عين ماجور  .3

  .شود به اين اصطالح عين مستاجر نيز گفته مي. مال مورد اجاره را گويند خواه از اشيا باشد يا از حيوانات

  عين مستاجر .4

  .است دهمال مورد اجاره را گويند خواه اشيا باشد يا از حيوانات، عين ماجور نيز به همين معنا استعمال ش
  .عيني است كه منفعت آن در برابر عوض معلومي به مستاجر اجاره داده شده است: به عبارت ديگر

  غاصب  .5

ــام يافته. گرددكه مال ديگري را بدون اذن و اجازه مالكش اخذ و ضبط نمايد به كسي اطالق مي ـه فعلي كه انجـ است غصب  ـب
  .شود گفته مي

  غاصب غاصب  .6

  .وب را از غاصب ديگر به غصب بستاندغاصبي است كه مال مغص

  غبن .7

  . در لغت به فتح عين و سكون بابه معناي كاستي، نقص و زيان زدن، خدعه و نيرنگ  است
به بيان ديگر غبن آن است كه يكي از طرفين معامله با ديگري . در مباحث  فقهي و حقوقي  فريفتن طرف معامله را غبن گويند

  .برابري نكند
طرف عقد بدون اين كه متضرر راضي به  وق مدني غبن به هم خوردگي تعادل ارزش عوضين است به ضرر يكدر اصطالحات حق

  .شود آن باشد و اين در عقود مغابنه است و به غبن فاحش و غبن يسير از هم تفكيك مي

  غبن فاحش  .8

به اندازه خمس ) غير منقول(در عقار غبني است كه در عروض، امتعه و منسوجات به مقدارنصف عشر، در حيوانات به قدر عشر و 
 .و زياده برآن صورت گيرد

  غبن يسير  .9

  .گردد اين اصطالح در جهت مقابل غبن فاحش قراردارد و به مفهوم غبن اندك نيز استعمال مي
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  .هر گاه مقدار غبن به معيار غبن فاحش نرسد، آن را غبن يسير ياغبن انــدك گويند
 مالي را به غبن اندك بفروشد، بيع صحت دارد، اما در اشياي داراي نرخ معين مانند گوشت به اساس حكم شريعت هر گاه وكيل
  .گيرد و نان غبن اندك مورد عفو قرار نمي

  غرفه  .10

  .اتاقي كه باالي اتاق ديگر ساخته شود: عبارت است از باالخانه

  غرما .11

و . باشند  ر برابر مديون مفلس و ورشكسته قرار داشتهشود كه د به معناي داين و بيشتر در باب دايني استعمال مي) غريم(جمع 
  .رود احياناً در خصوص داينين عادي و بدون حق تقدم و وثيقه به كار مي

  غصب  .12

شده   كه صاحبش اجازه دهد، گيرنده اين مال را غاصب و مال گرفته عبارت است از گرفتن مال كسي ديگر و ضبط آن بدون اين
  .منه گويند است مغصوب ال از او گرفته شدهرا مغصوب وكسي را كه اين م

  غفلت .13

  .خبري است به معناي گذاشتن، فراموش كردن، نهادن، سهل انگاري و بي) غفل(به فـتح عـين و سكون فا مصدر : در لغت
ي به عباره ديگر نوعي تخطي غير عمد. كاري و قلت فطانت غفلت گويند به سهل انگاري و فراموش: در اصطالح فقه و حقوق 

  .شد و عبارت است از ترك فعل كه بايد انجام مي) نه فعل(است از جنس ترك 

  غيبت بعيد .14

ه نام غيبت بعيده مسما  ه يكي از بالد دور دست مسافرت نمايــد ايام غيابت وي ب كسي كه از محل سكونت خود مدت مديدي ب
  .گردد مي

  غيبت منقطعه  .15

ويندكه ازحيـات و ممات غـايب مع ــ ــي را گ ي در دست نباشدغيابت اـت   .لوـم

  فاسق  .16

  .كه داراي صفت فسق است كسي

  فاعل مباشر  .17

  .دهد گردد كه عملي را شخصاً انجام مي به كــسي اطالق مي

  فروع  .18

ميراث عبارت است از اوالد و اوالد اوالد . در مقابل اصول قرار دارد) فصول(فروع يا  اين نوع قرابت ). هر قدر كه پايين رود(در باب 
ــمودي نزولي گويندقرا را   .بت عـ

  فسخ  .19

گرداند، خواه ناشي از  برد و به حالت زمان حدوث عقد يا ايقاع بر مي ايقاعي است كه اثر عقد معين يا ايقاع معين را از بين مي
شد به هر صورت برگشت آثار عقد توسط فسخ بايد به وسيله يك طرف معامله با. شرط ضمن عقد باشد يا به حكم محكمه يا قانون

  .زيرا اگر به توافق طرفين صورت گيرد آن  را اقاله يا تفاسخ گويند
  .كه انحالل قهري و به حكم شريعت صورت نپذيرد آن را انفساخ گويند و در صورتي

  فسخ فعلي .20

ي يعن. عبارت از هر فعلي است كه داللت به عدم رضايت نمايد مانند اين كه مبيعه در معرض بيع، رهن، و اجاره قرار گيرد
  .گردد اين اعمال عبارت از اجازه فعلي بوده بيع برآن الزم مي. تواند آن را بفروشد، رهن نمايد و يا به اجاره دهد مشتري مي

  .شود هر گاه حق خيار از بايع باشد و او به همين طريق در مبيعه تصرف نمايد فسخ فعلي در بيع دانسته مي
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  فسخ قولي  .21

  .كه بگويد فسخ كردم و يا ترك نمودم ه عدم رضايت  نمايد مانند اينعبارت از هر قولي است كه داللت ب

  فضول  .22

  .شخصي است كه در حق غير بدون اذن شرعي تصرف نمايد

  قابل قسمت  .23

  .باشد و منافع مقصوده، به سبب تقسيم از بين نرود مال مشتركي است كه قابليت تقسيم را داشته

  )حاكم شرع(قاضي .24

است تا دعاوي و مخاصمات ميان مردم را مطابق احكام شريعت حل و   مقرر و معين گرديدهشخصي است كه از طرف سلطان
  .فصل نمايد و انقطاع بخشد

  قبول  .25

  .به فتح قاف و سكون يا به معناي پذيرش و پذيرفتن است:  قبول در لغت
  .شود گفته مي) قبول(به مفهوم پذيرش چيزي با رضاي خاطر و طيب نفس : در اصطالحات حقوقي
گردد و عقد به آن اتمـام   قبول، دومين لفظي است كه توسط يكي از عاقدين به غرض انشاي تصرف صادر مي    : در عقود و معامالت   

  .يابد مي

  قديم  .26

  .آن است كه كسي پيدا نشود تا اول آن را بداند

  قرض .27

مثل عربي در مورد . تمصدر به فتح قاف و سكون را به معناي بريدن، قطع، برش، امداد و پاداش دادن اس: در لغت و ضرب ال
  . است) بريدن(قرض قيچي محبت است، نيزمصداق مفهوم لغوي قرض  به معناي ) القرض والمقراض المحبت(قرض 

  .شود گردد كه به موجب آن مالي به قصد باز گرفتن به ديگري داده مي به عقدي اطالق مي: در اصطالح

  قرعه  .28

  .به معناي سهم، نصيب و فال زدن است) قرع(از ريشه در لغت به ضم قاف، سكون را و فتح عين 
باشند كه سهم  اي داشته مثالً دوكس خانه. گويند) قرعه(شود  به اسهامي كه با آن نصيب هركس معلوم و تعيين مي:  در اصطالح

 اگر توافق به تقسيم باشد، آنگاه گويندكه يكي از آنان يك سوم و سهم ديگري دو سوم باشد و خانه به طور كلي سه اتاق داشته
  .شود حاصل نشد براي تعيين سهم كسي كه يك سوم خانه از آن او است، قرعه انداخته مي

 قرينه .29

  . و به معناي مقارن است) قرن(در لغت از ريشه 
ــعاني الفــاظ به معناي ديگر متوجه مي: در اصطالح  .گرداند اوضاع و احوال خارج از لفظ است كه ذهن را از ظاهر م

  ينه قاطعهقر .30

بتواند و به دليل قاطع بودن به حد يقين برسد و يك امر مجهول را معلوم  اي است كه از نمونه آن استفاده اصل موضوع شده اماره
  .گرداند

  :هاي توضيحي ذيل مشاهده كرد توان در مثال قرينه قاطعه را مي
و در دست وي كارد خون آلود بود و به داخـل خانـه،   اگرشخصي به صورت خايف و مدهوش از خانه خالي خارج گرديد    : مثال اول 

كـه شـخص    شخص مذبوحي پيداشد پس اشتباهي نيست كه همان شخص قاتل اسـت و بـه احتمـاالت محـض و موهـوم ماننـد ايـن         
  .شود التفات نمي. باشد گرديده) خودكشي(مذكور شايد مرتكب قتل نفس خود 

ذار شـرعي   . ها به چشم و سرديده ولي دعوا نكرد عليه را در مدعابها مدت كه مدعي تصرف مالكانه مدعي در صورتي : مثال دوم  و اـع
ه             ه ـب ت فـوق قرينـه قاطـع را حاـل مانند جنون، صغارت و امثال آن را نيز نداشت دعواي بعدي در اين خصوص قابل پذيرش نيست، زـي

  .عدم ملكيت وي است

  قسط .31
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اي حـصه و   . داد استبه كسر قاف و سكون سين به معناي برابري و عدل و: در لغت  در اصطالح، در پهلوي معناي لغوي آن به معـن
بيع به شرط قسط ثمن عبارت از بيعي است كه در آن ثمن به چند بخـش تقـسيم شـده    : كه گويند مانند آن . رود  سهم نيز به كار مي    
  .شود و متناوباً پرداخته

گـرام يـا   1630/  ليتربرابـر بـه   860/1گنجايش آن نيم صاع اي است كه  همچنان قسط معناي ديگري نيز دارد كه عبارت از پيمانه        
  .گيرد  گرام را در بر مي1086 ليتر با 374/1

  قسم  .32

  .يمين: رك. مرادف اصطالحات  حلف، سوگند و يمين است

  قسمت   .33

ع، وزن هاي شايعه از بعض آن ذريعه يك پيمانه و اندازه مانند ذر يعني افراز بعض حصه. عبارت است از تعيين حصص شايعه
  .قسمت، جمع قسمت: و به دو نوع است. وكيل

  قسمت باالفرا .34

كه بين همه شركا  تفكيك حصه هر يك از شركاي ملك مشاع معين از طريق تراضي شركا يا از طريق حكم محكمه در صورتي
  .تراضي واقع نشود يا برخي از شركا غايب يا محجور باشند

اي معين كرد، اين تقسيم را  ر وارث بتوان از هر نوع مالي كه در تركه هست حصهدرتقسيم تركه هرگاه براي ه: به عبارت ديگر
و عموماً در اموال مثلي مانند حبوبات يا متساوي االجزا مانند پارچه يا زمين مورد استعمال . تقسيم بــاالفراز و تقسيم افراز نامند

  .دارد

  قسمت تفريق .35

كه بين دو نفر مشترك باشد به نام قسمت تفريق و قسمت  اي مت ساحهتعيين حصص شايعه در عين واحد مشترك مانند قس
  .شود فرد ياد مي

  قسمت جمع   .36

آن است كه حصص شايعه در هر فرد از افراد اعيان مشتركه موجود باشد مانند سي گوسفند كه بين سه نفرده ده مشترك باشد 
ــمع و در صورت تقسيم براي هر يك ده راس مي   .شود  گفته ميرسد و به آن قسمت ج

  قسمت رضا .37

شـان تقسيم شود يا همه مشتركين ذيحق مــال مشترك را باكمال رضايت  آن است كه ملك مشترك بين متقاسـمين به تراضي
  .تام به حضور قاضي بين هم تقسيم نمايند

  قسمت صحيحه .38

ده و تمام اركان و شروط آن موجود تقسيمي  كه در اجراي آن احكام شريعت و قانون به صورت دقيق و همه جانبه رعايت گردي
  .شود باشد، به نام تقسيم صحيح يا قسمت صحيحه ياد مي

  قسمت عادالنه .39

  .باشد گردد كه حصص هر يك به حساب استحقاق و برابري عملي گرديده نقصان فاحش در آن راه نداشته به قسمتي اطالق مي

  قسمت فرد .40

  .قسمت تفريق: رك. به معناي قسمت تفريق است

   فضوليقسمت .41

  .آن است كه شخصي مال شركت را بدون اجازه شركا و يا مال متروكه را بدون اذن ورثه متوفا خود به خود تقسيم نمايد
اگر مالكان حصص، اجازه قولي داده گفتند كه خوب كردي يا : به طور مثال. قسمت فضولي موقوف به اجازه قولي وفعلي است

مانند بيع و ايجاد حصه مفرزه، قسمت .  يكي از لوازم ملكيت تصرفات مالكانه نمودندشده به شركا به حصص مفرزه و جدا كرده
  .شود مذكور، صحيح بوده و نافذ شمرده مي

  قسمت مبادله  .42
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قسمت مبادله آن است كه يكي از شركا به اساس تقسيم نصف حصه خود را قبض كند و نيم ديگر را به شريك خود مبادله 
باشند و قسمت از يك جهت افراز و از جهت ديگر   شريك در هر يك از اجزاي مال مشترك، شريك مينمايد زيرا هر واحد از دو

كه در نصف هر جز ساحه مذكور هر واحد شركا حصه  يك قطعه زمين بين دو نفرمشترك است، در حالي: به طور مثال. مبادله است
 هر واحد شركا با گرفتن يك حصه اين ساحه  نصف حصه .دارند و به قسمت تفريق بين دو نفر مذكور همان ساحه تقسيم شود

مبادله كرده   .است خود را افراز نموده نصف ديگر را با نصف شريك خود 

  قسمت قضا .43

 .گيرد لهم به حكم محكمه جبراً صورت مي آن است كه تقسيم ملك مشترك بنابر مطالبه برخي از مقسوم

  قصاص  .44

  .س و مادون النفس الزم آيدمجازات شرعي است كه در برابر جنايت بر نف

  قضا .45

  .آيد به معناي حكم و حاكم بودن مي

  قضاي استحقاق  .46

حكم : به طوري كه در حكم چنين تصريح گردد. به است كه به حكم محكمه صورت گيرد عليه به محكوم  عبارت از الزام محكوم
  .  گويندنيـز) قضاي الزام(بها را به مدعي تسليم نما، اين قضا را  و يا مدعي. كردم

  قضاي الزام .47

له مكلف سازد،  عليه را به سپردن مدعابها به محكوم كه محكمه در حكم خويش محكوم در صورتي.  استحقاق استيمرادف قضا
  .شود گفته مي) قضاي استحقاق(يا ) قضاي الزام(اين حكم از حيث ماهيت 

  قضاي بالترك .48

اين قضا را . گويد تو در اين ادعاي خود حق به جانب نيستي يا مياز  دعوا بگذر و : گويد آن است كه محكمه براي مدعي مي
  .قضاي ترك گويند

  قضاي ترك و منع  .49

عليه  عليه چنين تذكر دهد كه در مدعابها، به مدعي هر گاه محكمه در حكم خويش بر محكوم. مرادف قضاي بالترك است
  .است) قضا ترك و منع(غرضدار مباش، اين حكم از حيث ماهيت 

   قنات  .50

شود، و يا به روي زمين جريان  عبارت است از مجراي آب زير زمين كه به صورت دوالب و ارئت استفاده مي) به فتح قاف(
  .باشد مي) قنوات(باشد جمع آن  داشته

  ) ارزش(قيمت  .51

  .عبارت از ثمن حقيقي شي است

  قيمت بنا  .52

 .اشدب كه در جاي خود به  پا ايستاده عبارت است از قيمت عمارت در حالي

  قيمت  شي در حال قيام  .53

آيد كه يكبار زمين با ابنيه و  و طوري به دست مي. كه در جاي خود قايم باشند لي ها در حا عبارت است از قيمت عمارات و درخت
 شود عبارت از تفاوتي كه در بين اين دو قيمت پيدا مي. لي از ابنيه و اشجار قيمت گرددجار قيمت شود و بار ديگر زمين خااش

  .ها است قيمت عمارت و درخت

   شي مستحق قلع قيمت .54

  .آيد از قيمت مقلوعه به دست مي) از بيخ كندن(عبارت از قيمتي است كه بعد از وضع اجرت قلع 

  قيمت شي مقلوعه .55
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 كه از ريشه  ها بعد از آن باشد و يا قيمت درخت كه از بيخ كنده شده عبارت است از قيمت خاك وخشت يك عمارت بعد از آن
  .باشد قلع گرديده

  قيمي .56

  .آن است كه مثل آن در بازار پيدا نشود و يا اگر پيدا شود در قيمت آن تفاوت معتد به به مالحظه رسد

  كبير .57

باشد خواه زن باشد يا مرد، خواه سفيه  ده سال تمام را داشتهژشود كه ه گردد و به كسي اطالق مي در مقابل صغير استعمال مي
  .باشد يا مجنون

  كذب .58
  .به معناي دروغ و ضد راستي است: رلغتد

يعني برخالف وقوع واقعيت در مبحث شهادت، شهادت شهود، صدق . در اصطالح به اخباري اطالق مي گرددكه خالف واقع باشد
  .آيد داراي اهميت زياد است زيرا در حقوق اسالم شهادت دروغ از گناهان كبيره به حساب مي) شاهد(و كذب گواه 

  كساد .59
  .رونقي است رواجي و بي  به فتح كاف و سين به معناي بيدر لغت،

مثالً در بين تجار معمول است كه در برخي موارد . شود گفته مي) كساد(رونقي اقتصادي جامعه  به بي: و در اصطالح حقوق
  .اخوش آيند استرونق بوده ن شان بي اين بدان معنا است كه وضع اقتصادي بازار براي معامالت. گويند بازار كساد است مي

  كفالت  .60

كفالت عقدي است  كه به موجب آن شخصي ذمه خود را برذمه ديگري ضم نمايد و مطالبه داين را كه در ذمه مديون قرار دارد 
  .برخود الزم گرداند

  كفالت با لدرك  .61

به استحقاق ) به فولمك(كه مال  عبارت از كفالت به اداي ثمن مبيعه و تسليم آن و يا كفالت به نفس بايع اسـت در حالي
  . شود برده

  كفالت بالتسليم   .62

  .عبارت از كفالت به تسليم مال است

  كفالت بالمال .63

  .ل است عبارت ازكفالت به اداي ما

  كفالت بالنفس  .64
شود به مفهوم كفالت به شخص واحد  ياد مي) كفالت به احضار شخص(و ) كفالت تن(، )كفالت بدن(هاي  كفالت بالنفس كه به نام

  .در موعد معين يا هر وقتي كه متعهدله او را بخواهد) متعهد(و عبارت است از تعهد كفيل به احضار مديون بوده 

  كفالت مطلقه .65

  .نيز گويند) به تشديد الم(باشد و آن را كفالت حال  عقد كفالت كه در آن براي احضار مكفول وقتي معين نشده
  .ضاف به زمان آينده نباشدكفالتي است كه مقيد به شرط و يا م: به تعبير ديگر

  كفالت معلقه و مضافه  .66
فروشي و يا مديون  آنچه كه بر فالن شخص مي: مثالً كفيل بگويد. كه در ذمه اصيل مضاف يا معلق گردد كفالت به چيزي

  .هستمنمايي و يا آنچه باالي شخص فروختي و يا به قرض دادي و بااليت دين گرديد، من كفيل  گردي و يا از آن قرض مي مي

  كفالت مقيده .67

  .باشد كفالتي است كه به وصف تعجيل يا تاجيل و شرط ديگري مقيد شده

  كفالت منجزه .68

  .عبارت از كفالتي است كه معلق به شرط نبوده و مضاف به زمان مستقبل نباشد

  كفالت موجل .69
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 تا راس موعد معين تعهد به كفالتي است كه مضاف به زمان مستقبل باشد يعني در ضمن كفالت از تاريخ انعقاد عقد كفالت
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 موعد له مكفول را بخواهد كفيل بايد او را حاضر كند و قبل از فرا سيدن اين صورت پس از انقضا سه ماه بايد هر وقت كه مكفول
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  دستĤوردها و مشكالت 
  اصالحات اداري در وزارت عدليه

  
  پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه

  

  مقدمه 
ــگ  ــر جن ــشورما     در اث ــه در ك ــداز ك ــان بران ــوالني و خانم ــاي ط ــاعي و     ه ــي، اجتم ــاي سياس ــه نهاده ــوع پيوســت هم ــه وق ب

د                 راوان را متحمـل گردـي ه نظـام اداري نيـز آسـيب ـف ـين جهـت بـود كـه اداره    . اقتصادي كـشور تخريـب شـد كـه از جمـل اي   از هم
سيون مــستقل اداره ملكـي بــه اسـاس فرمــان      ا تاســيس گرديـد كــه هــدف  .ا. مقــام رياسـت ج 2/3/1387 مـورخ  257بـه نــام كمـي

ــد     جــاد اداره ســالماز آن اي ــه اســاس شايــستگي، تخــصص و كــارداني اســتخدام گردن  -كــه در آن مــامورين و كارمنــدان دولــت ب
ــه اســاس فرمــان شــماره   . باشــد مــي ــداً كميــسيون متــذكره ب ــستقل اصــالحات   29/3/1387 مــورخ 25بع ــام كميــسيون م ــه ن  ب

ــي همــين فرمــان كميــسيون متــذك     ــر مبن ــه ب ــا پروگــرام سراســري   اداري و خــدمات ملكــي مــسما گرديــد ك ره موظــف شــد ت
ــر اصــل لياقــت و كفايــت طــرح، تنظــيم،       ــامين اداره ســالم و تقــرر مــامورين عاليرتبــه ملكــي ب ــه منظــور ت اصــالحات اداري را ب

  . رهبري و تطبيق نمايد
  

  دستĤوردهاي وزارت عدليه در مورد اصالحات اداري: الف

ــه ج ــد1384ا برنامـــه اصـــالحات اداري در ســـال .ا.در وزارت عدلـي ــسله  .  آغـــاز گردـي ــداي برنامـــه، يـــك سـل گرچـــه در ابـت
ــخاص         ــراد و اش ــضي اف ــزد بع ــت آزاد در ن ــق رقاب ــدان از طري ــالحات اداري و اســتخدام كارمن ــه اص ــورد پروس ــاتي در م مالحظ

ــر مــي  ــه برنامــة تطبيــق اصــالحات اداري، صــالحيت   وجــود داشــت و ايــشان فك ــد ك ــان و روســاي ادارات   كردن هــاي وزرا، معيين
ي        ي را كـاهش مـي     دولت ابتي تقـرر حاصـل نماينـد،             دهـد و ايـشان تـصور ـم ق امتحـان رـق كردنـد كـه اگـر افـراد و اشـخاص از طرـي
د داشـت               هيچ ر مقامـات عـالي نخواهـن ه اواـم ر           . گونه اعتنـا ـب ي بعـضي از اشـخاص و افـراد ـب ت گرديـد كـه تـصورات قبـل ون ثاـب اكـن

رر حاصـل نمايـد مجبـور اسـت كـه در           است؛ زيـرا اگـر هـر كارمنـد خـدمات         واقعيت استوار نبوده   ه اسـاس رقابـت آزاد تـق  ملكـي ـب
سوولين مــورد ارزيـابي قـرار گيـرد و فورمــه         ـين توســط آمـرين و ـم اني مع امور و آمــر،      فواصـل زـم هـاي ارزيـابي اهليــت توسـط ـم

ـت                 . پـوري گـردد     خانه ست وي بـه اعـالن گذاش د، ـپ اء اگـر كـاركن نمـره معيـاري ارزيـابي اهليـت را تكميـل نكـن شـده و عـوض    هبـن
  . باشد، تقرر حاصل خواهد كرد وي شخص ديگري كه واجد شرايط بهتر مي

ــه همكــاري كميــسيون محتــرم مــستقل        ــا ب ــت ت ــه مالحظــات هيــات رهبــري وزارت عدليــه تــصميم گرف ــا وجــود ايــن هم ب
ــدف از ايــن پروســه تحقــق      ــل اصــالحات اداري و خــدمات ملكــي، برنامــة اصــالحات و بازســازي را آغــاز كنــد كــه ه ــداف ذي اه

  : بود
  اصالح ساختار تشكيالتي وزارت، -1
 ارتقاي ظرفيت كاري كارمندان، -2

 .ارايه خدمات بهتر به نيازمندان -3

ــرج اســد ســال      ــاي عملــي را در ب ــه منظــور تحقــق اهــداف فــوق الــذكر كاره ــه همكــاري كميــسيون  1384وزارت عدليــه ب  ب
ــان      ــد از آن زم ــرد وهللا الحم ــاز ك ــالحات اداري آغ ــستقل اص ــرم م ــشرفت  محت ــون پي ــا كن ــالح    ت ــة اص ــوبي را در عرص ــاي خ ه

ــايج         ــت آزاد داشــته و نت ــل رقاب ــق طــي مراح ــستگي از طري ــت و شاي ــه اســاس لياق ــدان ب ــشكيالتي، اســتخدام كارمن ســاختار ت
  . است خوبي از اين اصالحات به دست آمده
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ــز در ســال     ــه در مرك ــوع تــشكيل ادارات ملكــي وزارت عدلي ــه طــور مثــال مجم ــه تعــداد 1387ب ــوده و از آن 472 ب ــست ب  ب
ــد و متبــاقي   بــست تحــت ريفــورم قــرار گرفتــه 400جملــه بيــشتر از  ــاقي مانــده در حالــت تطبيــق پروســة   65ان ــست ديگــر ب  ب
  . ريفورم قرار دارند

ــب بــه رويــت تــشكيل ســال    ــه همــين ترتي ــه  1466 در واليــات مجموعــاً 1387ب ــست بــوده و از آن جمل  بــست تحــت 584 ب
ــد ريفــورم قــرار گرفتــه ــات بــه شــدت جريــان    882 و پروســه ريفــورم  ان ــست باقيمانــدة واليتــي هــم در مركــز و هــم در والي   ب

  . دارد
ــه ايــن ترتيــب مجمــوع بــست هــاي مركــزي و واليتــي وزارت عدليــه كــه پروســة اصــالحات اداري را ســپري كــرده     ــه  ب انــد ب

  . دهد پرسونل ملكي اين وزارت را تشكيل مي% 50گردد كه بيشتر از   بست بالغ مي984
دانــم ايــن اســت كــه پروســة اســتخدام كارمنــدان بــه اســاس لياقــت و شايــستگي، هــم در    اي كــه الزم بــه يــادآوري مــي نكتــه

ــه    ــه كــه تــا كنــون انجــام يافت ــم از طريــق وزارت عدلي ــوده و   كميــسيون اصــالحات اداري و ه اســت، كــامالً شــفاف و منــصفانه ب
  . است مينه وجود نداشتهاي از طريق اشخاص با نفوذ در ز گونه مداخله هيچ

ي   تمـامي اشخاصــي كــه بـه اســاس پروســة رقابــت آزاد اسـتخدام شــده    اش اضــافي موقــت اســتفاده ـم كننــد كــه ايــن  انــد از مـع
ــا امتيــازات سيــستم قبلــي يــك تفــاوت قابــل مالحظــه    ــت بهبــود وضــع   اي را احتــوا مــي امتيــاز در مقايــسه ب ــد كــه در جه نماي

  . است د و بيروكراسي اداري از اهميت خاصي برخوردار بودهمعيشتي كارمندان و جلوگيري از فسا
اي بــسيار مهــم و عمــده ايــن اســت كــه اجــراات و فعاليــت تعــداد زيــادي از كارمنــدان كــه از طريــق پروســة رقابــت آزاد    نكتــه

يــت كارمنــدان البتــه ارزيــابي اجــراات و فعال. انــد ارزيــابي گرديــده و عــده ديگــري در حالــت ارزيــابي قــرار دارنــد  اســتخدام شــده
  . است تاثيرات مطلوب و مثبتي را در راستاي بهبود وضع اداره و اطاعت پذيري كارمندان از آمرين به جا گذاشته

ادي از كارمنــدان           ت كابــل انجـام يافتــه و يـك تعــداد زـي ه نيـاز ســنجي آموزشـي كارمنــدان مركـزي وزارت عدليــه و والـي برناـم
ــ     ــل اداره، منجمن ــف از قبي ــاي مختل ــش ه ــه بخ ــده     ب ــرار داده ش ــوزش ق ــت آم ــوتر تح ــسي و كمپي ــد ت، انگلي ــاس  . ان ــه اس ب

ــون     احــصاييه ــا كن ــق ادارة ريمــوي وزارت عدليــه تهيــه شــده ت ــر در برنامــة رهبــري،  18اي كــه از طري ــر در برنامــة 156 نف  نف
ق كميــسيون هــايي كــه از طريــ هــاي مــديريت، كمپيــوتر و لــسان انگليــسي بــه كــورس   نفــر در پروگــرام130اداره و مــديريت و 

ــازمان  ــه دســت آورده    محتــرم اصــالحات اداري س ــت ب ــي شــده و ســند فراغ ــان دارد   دهــي شــده معرف ــن پروســه جري ــد و اي . ان
ــه تعــداد    ــون ب ــدان وزارت عدليــه در وركــشاپي كــه تحــت عنــوان    30چنانچــه همــين اكن ــد رتــب  ( نفــر از كارمن ــستم جدي سي

  . باشند هاي مسلكي مي ت مصروف فراگيري دانش و مهارتاز طريق كميسيون اصالحات اداري داير گرديده اس) معاش
ــر    ــق انجوهــا و موســسات غي ــه از طري ــدان وزارت عدلي ــادي از كارمن ــي تعــداد زي ــهدولت ــره  IDLO ،USAID : از جمل  و غي

ــد نيــز تحــت آمــوزش قــرار گرفتــه  ــه همــين ترتيــب تعــداد قابــل مالحظــه از كارمنــدان وزارت عدليــه توســط   . ان هــاي  موســسهب
ا           گرفتـه كـه تـدوير همچـو برنامـه     تحت آموزش قـرار     همكار ه طـور ملموسـي ارتـق دان وزارت عدليـه را ـب اً ظرفيـت كارمـن هـا يقيـن
  . است داده

ــا      ــستقل اصــالحات اداري واحــد تطبيــق اصــالح ادارة عامــه ي ــرم م ــه همكــاري كميــسيون محت ــدتRIMUب هــا قبــل در   م
ـده    ــاد گردـي ــت  وزارت عدليــه ايج ــر  . اس ـورد ت RIMUدفت ـات و تـــدوير       در ـم ــطح مركــز و والـي ـورم در س ــر ريـف ــق بهت طبـي

ــايف، تهيــة شــارت ليــست، مــصاحبة     گــذاري، گــزارش هــاي متعــدد از قبيــل پــالن  وركــشاپ ــابي، ســاختن اليحــة وظ ــي، ارزي ده
هــاي اصــالح ادارة عامــه  نهــايي بــا كانديــدان، قــانون كاركنــان خــدمات ملكــي، سيــستم جديــد رتــب و معــاش و تطبيــق پاليــسي  

  . است وبي با وزارت عدليه داشتههمكاري خ
ــرره       ــدمات ملكــي در ارســال مق ــالحات اداري و خ ــستقل اص ــرم م ــسيون محت ــب كمي ـين ترتي ــه همـ ــل  ب ــرز العم ــا، ط ــا،  ه ه

  . است هاي متعدد با وزارت عدليه همكاري داشته رهنمودها و فورم
ــصل و      ــل شــش ف ــه داخ ــان خــدمات ملكــي ب ــ 34خوشــبختانه قــانون كاركن ــه اســاس فرم ــاده ب ــورخ 32ان  م  26/3/1387 م

  . مقام رياست جمهوري توشيح گرديد
اريخ            ه ـت اش آغـاز شـد و در ايـن راسـتا دو             16متكي بـه ايـن قـانون ـب ب و مـع ـنبله سـال روان كـار بـاالي سيـستم جديـد رـت  س

باشــد و هــم چنــان  اي كــه از طــرف وزارت عدليــه توظيــف گرديــده بــه تعــداد شــش نفــر مــي   كميتــه. كميتــه توظيــف گرديدنــد
ــرادر  ميتــة ديگــري از طــرف كميــسيون محتــرم اصــالحات اداري كــه تعــداد آن نيــز بــه شــش نفــر مــي  ك رســد تحــت رياســت ب

  . است محترم ايمل همكار تشكيل گرديده
هــر دو كميتــه در تفــاهم بــا هــم، جلــسات مــشترك خــويش را منظمــاً دايــر نمــوده و تــا كنــون كارهــاي زيــادي را در زمينــه   

ــ   ــايف، ب ــب اليحــة وظ ــاي ترتي ــب      ه ــا رت ــي ب ــب قبل ــسوي رت ــابيس مقاي ــل ديت ــه، تكمي ــشكيالتي وزارت عدلي ازنگري ســاختار ت
د و تعــديل رتــب انجــام داده  ه   جدـي د و پيــشرفت هــايي خــوبي صــورت گرفـت اليحــة وظــايف هـر بــست كــالً تجديــد نظــر  . اســت اـن
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 غيــر ضــروري حــذف هــاي بعــض بــست. اســت شــده و تعــديالت زيــادي در لــوايح وظــايف بــه عمــل آمــده و انكــشاف داده شــده  
در تــشكيل آمريــت . هــاي معــاونين هــر رياســت در ســاختار تــشكيالتي بعــدي وجــود نخواهــد داشــت  شــده و از آن جملــه بــست

ت          وايي بـه عمـل آمــده و آمرـي ابع بـشري تغييـرات محـت ت مـن الن و ارتبــاط         پـالن و آمرـي وق الـذكر بـه رياسـت پاليـسي، ـپ هـاي ـف
ه        ابع بـشري ارتقـا يافـت وق           . اسـت  خارجه و رياسـت مـن وق مركـز و رياسـت حـق ـين ترتيـب در تـشكيل رياسـت عمـومي حـق ه هم ـب

ا يكـديگر            . اسـت   واليت كابـل تعـديالتي رونمـا شـده         دني ـب وق ـم شرات و آمريـت كارشناسـان حـق دين معنـا آمريـت تبليغـات و ـن ـب
  . است مدغم و تحت نام يك آمريت به نام آمريت آگاهي حقوقي مسما شده

جهــت . گانــة شــهر كابــل يــك يــك نفــر بــه نــام مبلــغ آگــاهي عامــه وجــود داشــت    واحي هفــدهبــه همــين ترتيــب قــبالً در نــ 
  . فعاليت خواهد داشت) آمريت آگاهي حقوقي(شان به يك آمريت به نام  همĤهنگي بيشتر و تمركز فعاليت

گرفتــه هــاي شــهري و اطرافــي در نظــر  عالوتــاً معاوونــان رياســت حقــوق واليــت كابــل از تــشكيل حــذف و عــوض آن آمريــت  
  . است شده

ست               كميته ب و ـب د كـه    هـاي ادارات مركـزي وزارت عدليـه بـه انجـام رسـانيده       هاي متـذكره كـار خـويش را بـاالي تعـديل رـت اـن
  . در آيندة نزديك انشاء اهللا مرحلة تطبيق قانون كاركنان خدمات ملكي آغاز خواهد شد

ــادآور شــد، ايــن     ــت تــشكيل موجــوده   نكتــه بــسيار عمــده و مهــم ديگــري كــه بايــد از آن ي ــه بــه روي اســت كــه وزارت عدلي
ــف  4000 ــاتنمن در تــشكيالت محــابس و توقي ــسر و س ــه  بــست اف ــاري    . هــا دارد خان ــروپ ك ــت اصــالح سيــستم محــابس گ جه

ه از چنــدين سـال بــه ايـن طــرف كــار مـي     ـتان محتــرم كميــسيون    . نمايــد جداگاـن ا مــشاركت دوس ـتراتيژي ريفــورم محــابس ـب اس
ف      مـستقل اصـالحات اداري تك   ل شـده و تـشكيل رياســت عمـومي محـابس و توقـي ه  مـي هــا كـالً بـازنگري شـده و يـك سلــسله      خاـن

ــده    ــا گردي ــادي در آن رونم ــالحات بني ــرات و اص ــابس از     تغيي ــونل مح ــداد پرس ــه تع ــت، در نتيج ــه   4000اس ــود ب ــست موج  ب
ــا فعــال شــدن توقيــف .  بــست در طــول پــنج ســال آينــده ارتقــا خواهــد يافــت   10100 هــا تعــداد  ح ولــسواليهــا در ســط خانــه ب

ا خواهــد يافـت  14000تـشكيل بـه    داد روز افــزون محبوسـين و توقيــف    .  نفــر ارتـق ع بيــانگر تـع . شـدگان اســت  ايــن افـزايش در واـق
را در ســال   داد ايــشان تقريبــاً بــه     نفــر بــالغ مــي2800 تعــداد محبوسـين و توقيــف شــدگان بـه   1382زـي شـد و همــين اكنــون تـع

داري مطمــين ايــشان ايجــاب  زايش تعــداد محبوســين، پرســونل بيــشتري را جهــت حفــظ و نگــه يقينــاً افــ. رســد  نفــر مــي13000
ــي ـتاده           م ــالحات اداري فرسـ ــرم اص ــسيون محت ــه كمي ــشكيالتي آن ب ــاختار ت ــابس و س ــورم مح ــتراتيژي ريف ــه اس ــد، البت نماي
ات ذيــصالح بــه  اميـدواريم كــه ايــن اسـتراتيژي هرچــه عاجــل مراحـل نهــايي خــود را طـي، و بعــد از منظــور     . اســت شـده  ي مقاـم

ــده    ــشكالت عدي ــا م ــق گذاشــته شــود ت ــرض تطبي ــه   مع ــا نگ ــاط ب ــه در ارتب ــه وزارت عدلي ــت   اي ك ــه اس داري محبوســين مواج
  . برطرف گردد

  مشكالت موجود در اصالحات اداري : ب

ــه هــر حــال موفقيــت  ــاد اســت    ب ــا و دســتĤوردهاي وزارت عدليــه در مــورد اصــالح اداره نهايــت زي يــسيون يقينــاً ســهم كم. ه
هــا در  امــا بــا آن هــم يــك سلــسله مــشكالت و چــالش . اصــالحات اداري و خــدمات ملكــي در ايــن راســتا نهايــت برجــسته اســت 

  : شود ترين آنها مختصراً روشني انداخته مي روي ما قرار دارد كه به عمده پيش
ــد كــه اگــر       -1 ــراس دارن ــك تعــداد از كارمنــدان تــرس و ه ــه ي ــن اســت ك ــت جــدي و عمــده اي ــد  چــالش نهاي  قــانون جدي

ــه معــرض تطبيــق قــرار گيــرد، بــست هــاي موجــود خــويش را از       ــستم جديــد رتــب معاشــات ب كاركنــان خــدمات ملكــي و سي
ــا در اثــر    دســت خواهنــد داد زيــرا در اثــر تغييــر اليحــة وظــايف بــست   ــا بــه رقابــت آزاد گذاشــته خواهــد شــد و ي هــاي ايــشان ي

  . دشان از بين خواهد رفتمشابه بودن با اليحة وظايف ساير ادارات، بست موجو
ــا        -2 ــداد اشــخاص در اثــر تطبيــق ريفــورم در حالــت انتظــار ب ــه يــك تع ــر ايــن اســت ك ــده ديگ ــت جــدي و عم چــالش نهاي

ي    رار ـم ي       معـاش ـق ازات ايــشان قطـع ـم ه امتـي دتي ايــن گوـن گونـه برنامــة   در جريـان همـين مــدت هـيچ   . گــردد گيرنــد و بعـد از ـم
ب ايـشان بـه صـنوف بيكـاران مـي         آموزشي براي شان در نظـر گرفتـه نمـي شـود       ضلة بزرگـي      كـه بـه ايـن ترتـي ن مـع د و اـي پيوندـن

 . است كه نهايتاً باعث نگراني شديد دولت و اعضاي جامعه خواهند شد

ــراي كارمنــدان    -3 ــودن معــاش اضــافي موقــت ب ــون ادارات وزارت   PRRكــم ب ــه همــين اكن  شــده چــالش ديگــري اســت ك
ا ســه برابــر و يــا بيــشتر از معــاش اضــافي موقــت را بــراي كارمنــدان خــويش   هــNGOبــدين معنــا . عدليــه بــه آن مواجــه اســت

 . سازد اگر وضع به همين منوال ادامه يابد، يقيناً زمينه فرار كادرهاي مجرب را از ادارات دولتي فراهم مي. پردازند مي

 از تطبيــق مــاده گــردد، عبـارت  مـشكل ديگــري كـه در زمينــة شــارت ليـست و تثبيــت كانديــدان واجـد شــرايط ايجـاد مــي       -4
ي      انون كاركنـان خــدمات ملكـي ـم ي      هـشتم ـق ذكره صــرف كـساني ـم ست  باشــد، مطـابق مـادة مـت  كانديــد 2 و 1هـاي   تواننــد در ـب

وده           االتر از آن ـب ـند  كنند كه حـد اقـل داراي درجـة تحـصيلي ليـسانس و يـا ـب ه كمبـود        . باش مطالبـات ايـن مـاده در واليـاتي كـه ـب
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وني امكــان پــذير نمــي باشــد و در اثــر آن پروســة شــارت ليــست و تثبيــت كانديــدان بــه   باشــند در شــرايط كنــ كــدر مواجــه مــي
ــي   ــردد اعــالن هــاي دوم و ســوم منجــر م ــاد     . گ ــشكل بزرگــي را ايج ــت پروســة اصــالحات اداري م ــر در كنــدي و بطال ايــن ام

 . نمايد مي

ــ  در جــدول درجــه بنــدي نــورم معاشــات كــه از طــرف وزارت محتــرم ماليــه تنظــيم شــده   -5 راي يــك نفــر كارمنــد اســت، ب
ه شـده    6500 قـدم اول     6بست   اني در نظـر گرفـت ست         افـغ د ـب اش اضـافي      6اسـت در حـالي كـه همـين كارمـن ه اسـاس مـع الً ـب  فـع

آورد اگــر سيــستم جديــد رتــب معــاش مــورد تطبيــق قــرار گيــرد     افغــاني امتيــاز بــه دســت مــي 7500موقــت تقريبــاً در حــدود 
ايــن موضــوع . نماينــد از ناحيــة امتيــازات مــادي متــضرر خواهنــد شــد   كــار مــي6  و5هــاي  يقينــاً تعــداد اشخاصــي كــه در بــست

 . مشكل ديگري است كه در مقابل يك تعداد از كارمندان قرار دارد

  انتظارات و پيشنهادات : ج

رد،   مـي تا آنجايي كه پروسة اصالحات اداري، تطبيق قانون كاركنان خدمات ملكي و تثبيت رتب معاش به وزارت عدليه ارتبـاط      گـي
الذكر همچون گذشته ادامه دهـد و   هاي خويش را پيرامون موضوعات فوق داند كه اجراات و فعاليت اين وزارت وجيبة قانوني خود مي    

اما با آن هم انتظـارات مـا از كميـسيون    . با جديت بيشتر جهت تحقق اهداف فوق الذكر هرگونه سعي و تالش خويش را مبذول دارد     
ي     اصالحات اداري و خد    ن اسـت كـه كميـسيون       مات ملكي و ساير دوستان كه در عرصة اصالحات اداري كار و فعاليـت ـم نماينـد اـي

هاي اصالحات اداري در وزارت عدليه و تطبيق ريفورم به اساس قانون جديد كاركنـان   محترم اصالحات اداري در تطبيق ادامة برنامه  
ـته همكـاري      ن و ساير برنامهخدمات ملكي و تعديل رتب جديد، ارتقاي ظرفيت كارمندا    ه گذش سبت ـب هاي مورد نياز وزارت عدليه ـن

ه           بيشتر و خوب   شتر خـويش را بـا وزارت عدلـي الش بـي ذكر سـعي و ـت تر را مبذول دارند و از جانب ديگر جهت حل مشكالت فوق اـل
ي به عدالت براي هـر شـخص نيازمنـد    انجام دهند تا بتوانيم با تشريك مساعي يكديگر ادارة سالم و خدمتگار مردم كه زمينة دسترس   

 .باشد، نايل گرديم فراهم شده

 
  

  ديدار سفير جديد آلمان با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آقاي ويرنراچ الك؛ سفير جديد آلمان مقيم كابل در پيوند، با ادامه رابطه دوستانه سفير پيشين و  تعهدات كشور آلمان، براي 

با آقاي سرور دانش، وزير عدليه جمهوري اسالمي 1387 عقرب 23ه سكتور عدلي و قضايي افغانستان، عصر روز پنجشنبه كمك ب

هاي مصوونيت كارمندان اين موسسه نظر به  افغانستان، روي چگونگي همكاري موسسه خدمات انكشافي آلمان در افغانستان و راه

نامه موسسه خدمات انكشافي آلمان  وي با اشاره به تاريخچه تفاهم. وگو نمود ديدار و گفتالمللي و كنوانسيون ويانا،  هاي بين ميثاق

ميان آلمان و حكومت شاهي وقت، تفاهم1966درسال : در افغانستان گفت اي، مبني بر چگونگي همكاري اين موسسه  نامه  

ه تجديد نظر دارد اين قرارداد نيا2001خدماتي در افغانستان  امضا شد و پس از تغييرات سال  وي تصريح نمود كه در سال . ز ب
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ميان دوكشور 2005  يك يادداشت تفاهم به خاطر تجديد اين قرارداد و چگونگي مصوونيت كارمندان اين موسسه در افغانستان 

  .است تبادله شد؛ ولي به لحاظ  مشكالت قانوني اين مساله هنوز نهايي نشده

تواند اين  ه خدمات انكشافي به عهده آلمان است اما كشورش به دليل مشكالت زياد نميوي افزود كه مصوونيت كارمندان موسس

  . توانند در افغانستان كار كنند كار را انجام دهد و كارمندان اين موسسه بدون مصوونيت نمي

رش از  جانب دولت در اين ديدار سفير جديد آلمان بر تمديد توافقنامه همكاري و پذيرش شرايط موسسه خدمات انكشافي كشو

  . افغانستان تاكيد نمود

: هاي كشور آلمان، روابط دو كشور را دوستانه توصيف نموده گفت سپس آقاي دانش، وزير عدليه كشور با تقدير از كمك

 سهم فعال وزيرعدليه با يادآوري از. اميدواريم كه تاخير در توافقنامه مشكلي در ادامه همكاري شما با دولت افغانستان ايجاد نكند

از نظر سيستم حقوقي نيز بين دولت افغانستان و آلمان : هاي قضايي افزود آلمان در روند پروسه تحكيم قانون و ارايه آموزش

هاي حقوقي و  هاي زياد وجود دارد و در موسسه ماكس پالن نيز دوستان جرمني  كارهاي خوبي را در زمينه ارايه آموزش مشابهت

وي . اند منبع حقوقي خوبي، براي كارمندان سكتور عدلي و قضايي است رخي مضامين را كه آنها تدوين نمودهقضايي انجام داده و ب

  .ابراز اميدواري نمود كه اين موسسه كارش را ادامه دهد و از دولت آلمان خواست كه دست از حمايت اين موسسه بر ندارد

كنيم كه درآينده نزديك موضوع را با  ه رغم اين مالحظات، تالش ميوزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان؛ تصريح نمود كه ب

  . وزارت خارجه كشور در ميان گذاريم  و براي حل اين موضوع  راه حل مناسب پيدا خواهيم كرد

هاي تحكيم روند صلح، امداد رساني و   كشور جهان در بخش40بايد خاطر نشان ساخت كه موسسه خدمات انكشافي آلمان در

 .كننده به افغانستان قرار دارد كند و كشور آلمان در رديف سومين دونر بزرگ كمك ف روستاها كار ميانكشا
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  ديدار معاوون معيين وزارت خارجه امريكا 

  در امور آسياي جنوبي و مركزي

  با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان
  
  
  
  

با آقاي سرور 1387 عقرب 2ت خارجه امريكا در امور آسياي جنوبي و مركزي، روز پنجشنبه پاتريكس مون معاوون  معيين وزار
  .وگو نمود دانش؛ وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان ديدار و گفت

است و اين براي من جاي   تا كنون تغييرات زيادي در افغانستان به وجود آمده2002پس از سال  : وي در اين ديدار گفت
مبارزه با مواد مخدر در وزارت امورخارجه امريكا در امور بين. ي استخوشحال كنم و در عين  الملل كار مي  وي گفت من در راستاي 

  .حال توجه ويژه به مسايل افغانستان دارم
ها  با چالشكرد گفت ما عالقه داريم كه راهكارهاي مبارزه   وي كه در ديدار با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان صحبت مي

هايي كه در اين كشور وجود دارد  هاي موجود در افغانستان را در مشوره با دولت افغانستان پيدا كنيم و براي رفع نگراني و بن بست
  .تالش ورزيم

 متاسفانه ما در: معاوون معيين وزارت خارجه امريكا، تامين عدالت و چگونگي برخورد با زندانيان را مهم ارزيابي نموده گفت
شود و بودجه كمتر در اين خصوص اختصاص داده  سطح جهان با اين مشكل مواجه هستيم كه روي مساله محابس كمتر توجه مي

اي است كه بايد  ها مساله حفظ الصحه، امنيت و رعايت حقوق بشر در زندان. وي گفت ما در امريكا نيز اين مشكل را داريم. شود مي
  .ها تامين گردد از سوي دولت

كنيم؛ ولي فعالً در نظر داريم كه در افغانستان روي  ر اين ديدار تصريح نمود كه ما براي يافتن منابع بشري كار ميوي د
  .ها بيافزايم هاي كه هزينه داريم  كار كنيم و بر سرعت تكميل اين پروژه پروژه

بود وما  اگر مساله  ناامني نمي: ده گفت سپس وزيرعدليه جمهوري اسالمي افغانستان، از تحوالت مثبت در افغانستان ياد نمو
هاي انكشافي ديگر  داشتيم، امروز برنامه مبارزه با مواد مخدر، دسترسي مردم به قانون و عدالت و پروژه مشكل تروريزم را نمي

  .كرد پيشرفت زياد مي
بسياري از : ن تاثيرگذار خوانده گفتهاي زيربنايي در افغانستا وي نبود امنيت را در عدم جلب وجذب دونرها، براي اعمار پروژه

است؛ اما معضل نا امني روند اين پروسه  هاي مهم براي تطبيق استراتيژي انكشاف ملي افغانستان درنظر گرفته شده ها و برنامه طرح
  .است را تا حدودي كند ساخته

هاي بن  وجود آمد و بسياري از مواد فيصلهوي افزود در سكتور عدلي و قضايي افغانستان پس از كنفرانس بن، تغييراتي زياد به 
استراتيژي مشخص براي سكتورعدلي و قضايي طرح و تدوين شد وكميته نظارت به منظور چگونگي هماهنگي . است عملي شده

  .هاي عدلي و قضايي  تشكيل شد ها و تطبيق پروژه كمك
هاي وزارت  شوند به خاطر كمك و تمويل پروژه  مي كه از طريق دولت امريكا تمويلGSSP و CSSPوزير عدليه، از دو موسسه 

ه افزايش بودجه اين موسسات براي تمويل بيشتر پروژه شود  هاي وزارت عدليه احساس مي عدليه ابراز تشكر نموده و افزود كه نياز ب
  . باشد كه اميدوارم وزارت خارجه امريكا به اين امر توجه الزم را داشته

اين طرح در قسمت اعمارساختمان محابس، تعليم و تربيه و افزايش معاش پوليس : ها گفت ن پروژهوي با تاكيد برسرعت كار اي
  .محابس بسيار مهم است

در اين ديداروزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان از برنامه آموزش سارنواالن زن در اياالت متحده امريكا استقبال نمود و 
  .سكتور عدلي و قضايي  كشور حياتي خواندهاي مسلكي را، براي كار مندان  آموزش
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ه   پروژه مي60 تا 50 بايد خاطر نشان كرد كه، استراتيژي برنامه ملي عدلي شامل  گردد و قرار است طي چهار سال آينده ب
  .صورت كامل تطبيق گردد

  
 

  

  ديدار شارژدافير سفارت هالند با وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان
  

  
مندي  شارژدافير سفارت هالند در مالقات با آقاي سرور دانش؛ وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، از عالقهانت فندر والس، 

 در محل 1387 عقرب 2اين ديدار پيش از ظهر روز پنجشنبه . كشورش، براي كمك به سكتور عدلي و قضايي افغانستان خبر داد
  .وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان صورت گرفت

در اين مالقات وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، از نقش خوب كشور هالند در سكتور عدلي و قضايي كشور تقدير نمود و 
  .مندي كشور هالند را براي كمك به تامين عدالت در افغانستان اميدواركننده خواند عالقه

ارزگان يك منطقه مهم و در عين حال از نگاه : ده گفتگيري كشور هالند در اعمار زندان واليت ارزگان ياد نمو وي از سهم
  . امنيتي خطرناك وحساس است و توجه كشور هالند با قبول اين شرايط حساس براي ما بسيار اهميت دارد

آقاي دانش از كشور هالند خواست كه به واليت هاي همجوار ارزگان نيز نياز به توجه جدي دارد و زندانيان محابس واليت 
  .ي و زابل به دليل نداشتن تعمير مناسب و استندرد در شرايط بدي به سر مي برنددايكند

گذرد اما تعهد  وزير عدليه با اشاره به كنفرانس روم و تعهد كشور هالند تصريح نمود  كه بيش از يك سال از كنفرانس روم  مي
  . است كشور هالند كمتر عملي شده

هاي عدلي  ي افغانستان از كشور هالند خواست كه براي دسترسي مردم به عدالت پروژهدر اين مالقات وزيرعدليه جمهوري اسالم
  .وقضايي را در افغانستان كمك كند

وي  ازطرح مشترك وزارت عدليه با يوناما در ايجاد اداره حمايت از حقوق بشر، تطبيق ريفورم در محابس، ارتقاي ظرفيت و 
هاي عاجل در سكتور عدلي و قضايي ياد نمود كه نياز به كمك و حمايت جامعه  روژهبه عنوان  پ... هاي مسلكي و توسعه آموزش

  .المللي دارد بين
كشور : شارژدافير سفارت هالند، تامين عدالت و تطبيق قانون را براي انكشاف همه جانبه افغانستان مهم ارزيابي نموده گفت

 روم  دولت هالند مبلغ پنج ميليون 2007داند و در كنفرانس سال  ي ميهالند موضوع عدالت را براي انكشاف افغانستان بسيار حيات
ه  يور را براي انكشاف سكتور عدلي و قضايي افغانستان تعهد نموده بود  و اين پول قرار بود از طريق برنامه انكشاف ملي افغانستان ب

  . مصرف برسد
نامه عدالت انتقالي، اين مبلغ به دولت افغانستان وا گذار وي  تاكيد نمود كه در صورت توجه دولت افغانستان به پيگيري بر

  .خواهد شد
هاي خود را  دهيم و كمك هاي سكتور عدلي و قضايي را مورد مطالعه قرار مي ها و برنامه شارژدافير سفارت هالند، گفت ما طرح

 .دهيم هاي سكتور عدلي و قضايي افغانستان ادامه مي ها و نيازمندي مطابق اولويت
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  ديدار رييس عمومي پوليس 

  و رييس پروسه تحكيم قانون اتحاديه اروپا 

  در افغانستان با وزير عدليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنرال ديتروپ رييس عمومي پوليس اتحاديه اروپا در امور افغانستان، خانم مولر رييس پروسه تحكيم قانون اتحاديه اروپا در 
 با آقاي سرور دانش وزيرعدليه جمهوري اسالمي 1387 عقرب 11لتر عضو پوليس بروكسل عصر روز شنبه افغانستان و دگروال فو
  . وگو نمودند افغانستان ديدار و گفت

هاي عمده در نهادهاي عدلي و قضايي  در اين ديدار وزيرعدليه  جمهوري اسالمي افغانستان، مشكالت پوليس را يكي از چالش
هاي عدلي و قضايي  ه پوليس در سيستم عدلي و قضايي بايد مشخص شود و بين پوليس و ارگانجايگا: كشور خوانده گفت

  . هماهنگي الزم ايجاد گردد
آموزش پوليس، به ويژه پوليس جنايي بسيار : وي كمبود پوليس مسلكي را يكي از مشكالت سكتور عدلي و قضايي خوانده گفت

  .اش به درستي عمل كند تواند به وظيفه باشد نمي  قوانين مربوط آشنايي نداشتههاي كشف جرم و مهم است و پوليس؛ تا به شيوه
هاي وظايف و قانون پوليس  تصريح نمود كه  قانون اجراات جزايي را زير كار داريم و اين قانون   وزيرعدليه، با برشمردن اولويت
و قانون پوليس، سارنوالي، محكمه و وكالي مدافع، در زمينه وظايف : وي درعين حال گفت. سازد ساحه كار پوليس را مشخص مي

  .مشكالتي نيز وجود دارد كه بايد برطرف شود
هاي آموزشي و  در كنار تجهيزات بايد ظرفيت: هاي مسلكي و حقوقي، براي پوليس گفت وزير عدليه با تا كيد بر ضرورت آموزش

  .الملل يك ضرورت است يت قانون، حقوق بشر وقوانين پوليس بينمسلكي پوليس نيز ارتقا يابد و آشنا كرد پوليس با قانون، حاكم
. برند هاي مسلكي، كمبود ظرفيت رنج مي  هزار پرسونل پوليس، در محابس افغانستان از نداشتن آموزش وزيرعدليه افزود كه، پنج

المللي را  وتوجه همكاران بيناين طرح نياز به تمويل دارد : وي در اين ديدار از طرح ريفورم پوليس محابس ياد نموده گفت
  .طلبد مي

 سپس، جنرال ديتروپ رييس عمومي پوليس اتحاديه اروپا در امور افغانستان، ضمن حمايت از گسترش حاكميت قانون 
اند و ما در پيوند با اين موضوع در  همكاران ما در بروكسل حاكميت قانون را در اولويت كار خود قرار داده: درافغانستان گفت

  .كنيم غانستان كار مياف
اند؛ تا در همكاري   متخصص در سكتور عدلي و قضايي و تحكيم قانون در افغانستان گماشته شده38 وي افزود كه در حال حاضر

  . با وزارت عدليه و ديگر نهادهاي عدلي و قضايي افغانستان، پروسه تحكيم قانون را تقويت كنند
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عنصر امنيت وعدالت ارتباط  نزديك : كن اساسي و جزء مهم تامين عدالت ياد نموده گفتوي در اين ديدار، از امنيت به عنوان ر
  . با هم دارد و دسترسي به عدالت بدون امنيت مشكل است

نظر به تعهدات اتحاديه اروپا ما حاضر هستيم در محدوده  : اش براي همكاري الزم با وزارت عدليه خبر داده گفت وي از آمادگي
  .هاي عدلي و قضايي را در افغانستان كمك كنيم رگانصالحيت خود ا

براي داشتن يك پوليس دموكراتيك، بايد به مسايل آموزشي و : وي با اشاره به ضرورت آموزش مسلكي پوليس افغانستان، گفت
  .تربيت پوليس توجه شود

ما : سندي از ديدار با وزير عدليه كشورگفتخانم مولر رييس پروسه تحكيم قانون اتحاديه اروپا در افغانستان، نيز ضمن ابراز خر
كنند و  گروهي از متخصصين را در افغانستان داريم و اين افراد براي حاكميت قانون و بهبود روابط ميان پوليس و محاكم كار مي

هاي  وزشدهيم كه براي تحكيم قانون و ارايه آم در صورت موافقت وزارت عدليه، چند متخصص را در وزارت عدليه وظفيه مي
  .مسلكي به  پوليس محابس  فعاليت كنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 با وزير عدليه جمهوري اسالمي در سالون جلسات وزارت عدليه مالقات نموده 1387 عقرب 15روساي عدليه واليات كشور روز چهار شنبه 
  . وگو كردند و در مورد مسايل و مشكالت اداراتشان گفت

اليات با تالوت آياتي از قرآن عظيم الشان آغاز يافت و سپس يك تن از روساي عدليه به نمايندگي از ديگران مسايل جلسه روساي عدليه و
و مشكالتي را كه در ادارات عدليه در واليات كشور وجود دارد، توضيح داده و از وزير عدليه جمهوري اسالمي خواستار راهنمايي و حل 

  . شان شدند مشكالت
ه ادارات مربوطه هدايت سپس وزير عدل يه با استماع سخنان روساي عدليه واليات كشور، نسبت به حل مشكالت رياست هاي عدليه واليت ب

  . دادند



١١٨ 

 

. هاي عدليه در واليات با همه مشكالتي كه در شروع كار وجود داشت، يك گام خوب بود تاسيس رياست: وزير عدليه طي سخناني گفت
 واليت با اجراي پروسه اصالحات اداري روساي عدليه 9شد و اكنون در   هاي عدليه در واليات تصميم گرفته سال گذشته براي تاسيس رياست

 واليت ديگر نيز از طريق رقابت آزاد در هفته گذشته اعالم 22هاي عدليه در  هاي رياست و پست. اند تعيين شده و به كارشان آغاز كرده
  .به كارشان آغاز خواهند كرداند كه به زودي اشخاص انتخاب شده  شده

هاي عدليه در واليات  براي انسجام ادارات وزارت عدليه و حل مشكالتي كه به خاطر تعدد مراحل  آقاي دانش افزود كه تاسيس رياست
  . اداري وجود داشت، يك اقدام موثر و مفيد بود

هاي عدليه مسووليت  و همچنين رياست. طه در واليات استوزير عدليه گفت كه وظيفه اصلي روساي عدليه رهبري و مديريت ادارات مربو
مسايل اداري و مالي و محاسبه را بر عهده دارند و براي بهتر و موثرتر شدن كارها بايد يك نوع تفاهم بين روساي عدليه و آمريت ها به صورت 

و در نهايت . شود يد به هيچ صورت ناديده گرفتهدقت در امور حسابي و مالي يكي از اصول مهمي است كه نبا. باشد هميشگي وجود داشته
  .گيرد و اين گزارش دهي در تمام امور بايد دقيق و شفاف باشد هاي عدليه صورت مي گزارش دهي و ارتباط با  مركز  از طريق ر ياست

هاي عدلي و  واليات، ارگانهاي  هاي عدليه تامين روابط حسنه و هماهنگي با مقام هاي رياست آقاي دانش افزود كه يكي از مسووليت
باشد كه اين رابطه  ها، ادارات پوليس، امنيت و ديگر اداراتي كه به نحوي با ادارات وزارت عدليه در ارتباط هستند، مي قضايي، محاكم، سارنوالي

  . را بايد روساي عدليه در واليات به نحو احسن تامين كنند
ه اين كه آمريت هاي حقوقي نيز  در كنار ادارات قضاياي دولت، حقوق، مراكز اصالح و تربيت اطفال و  عدتهاي مسا وزير عدليه با اشاره ب

  .كند خانه كه ادارات فعال وزارت عدليه در واليات هستند، به زودي آغاز به كار مي محابس و توقيف
، يكي از ادارات مهم در سكتور عدلي و هايي كه به عهده دارند هاي عدليه با توجه به وظايف و مسووليت  آقاي دانش افزود كه رياست

  . قضايي كشور هستند و مسووليت سنگيني را بر دوش دارند
  .كنند ها فعاليت مي هاي عدليه در واليات پنج اداره كه وزارت عدليه در واليات دارد زير چتر اين رياست گفتني است كه با تشكيل رياست

اي كمتر از نياز آنها به امنيت و غذا نيست و در  ها به عدالت در هر جامعه وني نياز انسان آقاي دانش گفت كه از نگاه ديني، حقوقي و قان
  . آيد اي نباشد خود به خود ناامني به وجود مي حقيقت يكي از ابعاد اصلي عدالت تامين امنيت است و اگر عدالت در جامعه

ن هستيم كه خود بر اساس عدالت رفتار كنيم، بلكه ادارات عدلي و قضايي وزير عدليه افزود ما از نگاه ديني و قانوني نه تنها مكلف به اي
شان تطبيق و اجراي  هاي عدلي و قضايي و نيروهاي اجرايي در قدم اول، وظيفه وظيفه دارند كه عدالت را در جامعه تطبيق كنند، و تمام بخش

   . عدالت است؛ گرچه تطبيق عدالت به خصوص با شرايط فعلي كار سختي است
وزير عدليه عالوه كرد كه ما بايد به مشكالت مردم و انتظاري كه مردم از ما براي تطبيق عدالت دارند توجه كنيم و هرگاه اين گونه فكر 

و اين اولين مرحله است كه انتظارات مردم و جايگاه . كنيم كه چگونه عمل كنيم كنيم حد اقل از نظر وجداني اين مكلفيت را احساس مي
  .عدل را در جامعه درنظر بگيريم و خود را با آن تطبيق دهيمعدالت و 

و اين ساحه وسيعي است كه تمام . اجراي عدالت يعني تطبيق قانون. در مرحله دوم، معيار تطبيق عدالت قانون است: آقاي دانش گفت
  .شود قوانين كشور را شامل مي

  . وط كار و وظايف  خود را بدانيم و تطبيق كنيمدر اولين گام ما بايد حداقل قوانين مرب: وزير عدليه افزود
هاي ادارات وزارت عدليه است كه ساحه كار و وظايف ما را مشخص   قانون مربوط به وظايف و مسووليت15در حدود : وزير عدليه گفت

ن به ديگر كارمندان ادارات خود آموزش باشند و همچني و روساي عدليه مخصوصاً بايد اين قوانين را بخوانند و با آنها آشنايي داشته. است كرده
  . شود بايد در چوكات قانون باشد و هر اقدامي كه مي. بدهند زيرا آشنايي با قوانين كليد كار است

وزير عدليه در قسمتي ديگر از سخنانش به لزوم مبارزه جدي با فساد اداري در ادارات مربوطه پرداخته گفت كه موضوع فساد اداري يكي از 
لذا . هاي دولت افغانستان، شخص رييس جمهور، حكومت و پارلمان است كه با اين موضوع بايد برخوردي جدي و قاطع صورت بگيرد تاولوي

باشيم و هر يك از روساي عدليه در ساحه  تر داشته  در اين قسمت نظارت جدي ها و واليت ما از مركز اين وظيفه را داريم كه بر تمام بخش
مبارزه با فساد اداري يكي از وظايف مهم روساي . ت اين وظيفه را دارند كه با اين موضوع قاطع، دقيق و جدي برخورد كنندشان در واليا كاري

شان به صورت دقيق و فوري  عدليه در واليات است كه اوال بايد به صورت جدي و قاطع عمل كنند و ثانياً در صورت مشاهده فساد در ادارات
  .  مركز نيز اقدامات الزم را اجرا نمايدبه مركز اطالع دهند تا
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  پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معيين اداري وزارت عدليه از گزارش 

  واليات باميان، سمنگان و بغالن
  
  

مــا هــر يــك پوهنــدوي عبــدالقادر عــدالتخواه معيــين اداري و دگــروال عبــدالرازق آمــر تعميــرات رياســت عمــومي محــابس و    
ــه توقيــف ــان و ســمنگان ســفر    ت عدليــه كــه جهــت اشــتراك در مراســم تهــداب  هــاي وزار خان ــه واليــات بامي گــذاري محــابس ب

  : يمينما نموده بوديم، گزارش اجراات خويش را طور جداگانه به قرار ذيل ارايه مي

  اجراات اعضاي هيات در جريان سفر واليت باميان -1

  در بخش مديريت عمومي محبس باميان : الف

ــاريخ  ــه ت ــت كــرديم و در حــوالي ســاعت   1387ســال  عقــرب 7ب ــان  2 بــه طــرف باميــان در حرك  بعــد از ظهــر بــه شــهر بامي
ـيديم  ه              . رس ـين ـب دن نمـوديم كـه تعـداد محبوس ان دـي ي شـهر بامـي ـبس فعـل صر همـان روز از مح الغ مـي   70حـوالي ـع ر ـب شـد    نـف

ر مــتهم در ولـسوالي  20و ضـمناً بـه تعــداد    رار داشـتند كــه بـه ايــن       نـف ترتيـب تعــداد مجمـوعي محبوســين و   هــا تحـت توقيــف ـق
  . شد  نفر بالغ مي90شدگان به  توقيف

ان بــا تمــام محبوســين و توقيـف شــدگان در اتــاق     ه مالقــات بــه عمــل   در جريـان بازديــد از محــبس مركــزي بامـي هــاي جداگاـن
  . ها و مشكالت ايشان معلومات مطالبه گرديد آمد و در مورد پرابلم

ـبس سـابق انجـام داده        ه حـق ي از ايشان اظهـار داشـتند كـ          عده ه      االجـوره كـار ايـشان كـه در مح انـد توسـط مـسوولين پرداخـت
ــشده ــات شــديم و در جــواب چنــين اظهــار داشــت     . اســت ن ــب معلوم ــده: پيرامــون ادعــاي ايــشان از مــدير محــبس طال اي از  ع

ــود كــار كــرده محبوســين در محبــسي كــه طــور كرايــه گرفتــه شــده  ــ  ب ك حــويلي پرداختــه بودنــد، ايــن اجــوره بايــد توســط مال
ا كنـون حـق        مـي  ـين را نپرداختـه    شـد، ولـي مالـك حـويلي ـت يش خـود        . اسـت  االجـوره محبوس ة حـويلي را ـپ بنـاء چنـد ماهـه كراـي

ه چـاره سـازي مـي          قيد كـرده   شان را مـي      ايـم و از همـين كراـي ـيس عدليـة واليـت      . پـردازيم  كنـيم و حـق االجـوره اـي ه ري ضـمناً ـب
ــ  ــدانيان ه ــه      دايت دادهباميــان در حــضورداشت زن ــه هرچــه عاجــل دســتمزد محبوســين را از مالــك حــويلي تحــصيل و ب شــد ك

  . عارضين بپردازد
ا مـي               ه محـبس باميـان           شخصي به نام سيد سرور ولـد سـيد غـالم حيـدر ادـع ـيغان ـب سوالي س ال از وـل نمـود كـه در هنگـام انتـق
ه          ت باميـان      بـه ارتبـاط ادعـ   . اسـت  مبلغ ده هـزار افغـاني وي را شخـصي بـه نـام جـالل گرفـت ديريت محـبس والـي اي موصـوف از ـم

ال متهمـين از ولـسوالي                  ين اظهـار داشـت كـه انتـق د و در جـواب چـن ه مركـز باميـان      به شـكل شـفاهي پرسـش بـه عمـل آـم هـا ـب
باشــد و شــخص جــالل نــام بنــا  گيــرد و پرسـونل محــبس در آن دخيــل نمــي  اكثـراً توســط پــوليس قومانــداني امنيــه صــورت مــي 

  . باشد ومي محبس از جملة پرسونل قومانداني امنيه ميبر اظهارات مدير عم
ام محمــد ولــد مــدد ادعــا مـي     ال وي از ولــسوالي يكاولنــگ تــا محــبس    عالوتـاً شــخص ديگــري بــه ـن نمــود كــه در هنگــام انتـق

  . است  به منظور كراية موتر و مصارف راه از وي گرفته شده4500باميان مبلغ 
ــه آ    ـين ب ـين و متهمـ ــه محبوسـ ــري ك ــهمــشكل ديگ ــل و      ن مواج ــل كمپ ــافي از قبي ــسة ك ــدم موجوديــت الب ــارت از ع ــد عب ان

  . نمايد دوشك بود كه با توجه به آب و هواي سرد باميان رسيدگي الزم و اكمال البسه باب را ايجاب مي
ــستن            ــتحمام و ش ــام اس ــرم در هنگ ــت آب گ ــدم موجودي ــارت از ع ــد، عب ــرح كردن ــين مط ــه محبوس ــري را ك ــشكل ديگ م

اس  ة آب گــرم جهــت اســتحمام و     باشـ  هــا مــي لـب د و مــديريت محــبس واليـت باميــان نبــود تخــصيص مـواد ســوخت را بــراي تهـي
  . كرد شستن لباس عنوان مي

ــاي محــبس داري، وضــعيت مطلــوب       ــت داشــته و از نگــاه معياره ــي فعالي ــان در يــك تعميــر كراي ــت بامي محــبس فعلــي والي
ايوازان ذريعـة              ي        قرار نداشت و سـاحه مالقـات محبوسـين بـا ـپ ـتيكي جـدا سـاخته شـده بـود و ايجـاب ـم نمـود كـه    ريـسمان پالس

  . هاي سيمي مستحكم از هم جدا ساخته شود ساحة متذكره ذريعة جالي
ــاً محبوســين از نعمــت بــرق و تنــوير از طــرف شــب محــروم بودنــد و كــدام جنراتــوري كــه ســاحة محــبس را از طــرف      عالوت

  . شب روشن سازد، وجود نداشت
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ي   ل يــادآوري ـم ة قــانوني از مــدير محـبس واليــت باميــان      دا قاـب ـين در معيــاد معيـن سمت تعيــين سرنوشــت متهم نــيم كــه در ـق
ه                  ـين و محكـومين را كـه تعـداد ايـشان ـب د و در نتيجـه ليـست شـهرت متهم ي  27پرسش به عمـل آـم ر ـم ه       نـف ه مـا اراـي رسـيد ـب

ين بـر مـي     داشت و از مالحظة جـدول كـه ضـم گـزارش هـذا مـي         ـين از سـال   آيـد كـه يـك تعـدا     باشـد چـن  بـه ايـن   1384د متهم
ــصله   هــاي محــاكم ابتداييــه و اســتيناف را طــي نمــوده، ولــي فيــصلة تميــز در زمينــه     طــرف در حالــت انتظــار قــرار داشــته و في
ا صـادر نــشده و اگـر صـادر هـم شــده       ان خبـر داده نــشده       ايـشان ـي بـه ايـن ترتيــب   . اسـت  باشـد بـه مـديريت محــبس واليـت بامـي

ــايي فــرامين صــادره مقــام عــالي رياســت ج  يــك تعــداد از متهمــين شــام  ــست از مزاي ا در مــورد عفــو و تخفيــف مجــازات  .ا.ل لي
  . استفاده كرده نتوانستند

 عقــرب 8 قبــل از ظهـر روز چهارشــنبه مـورخ   11شـايان ذكـر اســت كـه تهــداب تعميـر جديــد محـبس باميـان حــوالي سـاعت        
ــدگان    ــت باميــان و نماين ــرم والــي صــاحب والي وزارت عدليــه و مــسوولين ادارات دولتــي واليــت باميــان  توســط جاللتمــĤب محت

  .اي كه قبالً نقشه و سكيچ شده بود، گذاشته شد و به اشتراك رئيس انكشاف شهري آن واليت در محوطه

  در بخش رياست عدليه : ب

ه سـاحه                  ت باميـان ـب ه  اي كـه جهـت اعمـار تعميـر رياسـت ع      بعد از خـتم مراسـم بـه اشـتراك ريـيس انكـشاف شـهري والـي دلـي
ــم       تخــصيص داده شــده ــه و در پهلــوي ه ــرة جداگان ــه حــاوي دو نم ــوديم ك ــك مــشاهده نم اســت، رفتــه و آن ســاحه را از نزدي

ــع بــالغ مــي3400قــرار داشــت و مجمــوع مــساحت هــر دو نمــره بــه   شــد كــه يكــي بــه رياســت حقــوق و ديگــري بــه    متــر مرب
ــوط بــه رياســت محــاكم اســتيناف، ســارنوالي و  در جــوار ســاحات متــذكره نمــر. بــود قــضاياي دولــت اختــصاص داده شــده ات مرب

ود      ذكره از خــود      . سـاير ادارات قـرار داشــت و از موقعيـت خـوب برخــوردار ـب مقـام واليــت باميـان در زمينـة تــسليمي سـاحات مـت
ده بـه حـساب شـاروالي واليـت                        وق الـذكر در سـال آيـن ـپرده شـد كـه قيمـت نمـرات ـف آمادگي نشان دادنـد و بـه ايـشان وعـده س

داركاتي پــروژة اعمـار تعميــر رياســت عدليـه هــيچ       باميـ  ورد آغــاز كــار ـت گونــه  ان انتقــال داده خواهـد شــد و بــه ايـن ترتيــب در ـم
  . مشكلي وجود ندارد

ت       ات از ادارات رياســت عدليـه خاصــتاً آمرـي ل ذكـر اســت كـه اعــضاي هـي د بــه     قاـب وق و آمريــت قـضاياي دولــت بازدـي هــاي حـق
ــرز اجــراات و   ــده   عمــل آورد و در مــورد ط ــا ريــيس عدليــه وع ــشكالت موجــود ب ــايي  اي از كارمنــدان آن رياســت صــحبت  م ه

  : صورت گرفت و در نتيجه ايشان مشكالت خويش را به قرار ذيل مطرح كردند
  مشكل نبود تعمير مناسب براي فعاليت رياست عدليه و شعبات ذيربط آن،  -1
 مشكل نبود موتر براي رياست عدليه، -2

 ها،  با توجه به واحدهاي اداري حقوق در ولسوالي22ده در كد ناكافي بودن تخصيص منظور ش -3

 عدم موجوديت كتابخانه و اكمال كتب مورد ضرورت حقوقي و قوانين، -4

 نبود محافظين امنيتي، -5

 عدم استخدام مدير جنسي و معتمد جنسي بنابر مشكل تضمين معتبر،  -6

 .عدم تطبيق ريفورم در مركز اصالح و تربيت اطفال -7

  كز اصالح و تربيت اطفال در بخش مر: ج

ه عمــل آورد     ت اطفــال بازديــد ـب ضاي هيــات از مركـز اصــالح و تربـي ك حــويلي نهايـت تنــگ قــرار    . اـع مركـز متــذكره كــه در ـي
ـته و تعــداد محجــوزين بــه شــش نفـر بــالغ مــي   گرديــد و محلــي بــراي گـشت و گــذار و تفــريح محجــوزين وجــود نداشــت و    داش

  . است  هزار افغاني بوده9ه مبلغ كراية حويلي متذكره با صكوك و مالي
ــه       ــال محجــوزين ب ــان عبــارت از نبــود واســطه نقليــه جهــت انتق مــشكل اساســي مركــز اصــالح و تربيــت اطفــال واليــت بامي

ستان ناكـافي بـوده              . باشـد  ها و سارنوالي مـي      محاكم، شفاخانه  عالوتـاً تخصيـصة مـواد سـوخت ايـشان بـا توجـه بـه هـواي سـرد زـم
  . باشد  جنسي مشكل ديگري از مركز اصالح و تربيت اطفال آن واليت ميو عدم استخدام معتمد

  مديريت قضاياي دولت: د

بنــابر اظهــارات . نمايــد  نفــر پرســونل داشــته و از معـاش اضــافي مؤقــت اســتفاده مــي  6مـديريت قــضاياي دولــت واليــت باميــان  
ــا كنــون مــوازي    ــت آن واليــت ت ــومي قــضاياي دول ــد 30ف غاصــبين كــشيده شــده و   جريــب زمــين از تــصر 100مــدير عم  جل

  . دوسية نسبتي تحت دوران قضايي قرار دارد
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ــر مــي    ــة آن واليــت ب ــت     از اظهــارات كارمنــدان رياســت عدلي ــشريك مــساعي الزم و اطاع ــĤهنگي و ت ــا كنــون هم ــه ت ــد ك آي
ي       ه ـم ر كـه ريـيس عدلـي شده     مـادونين از آـم ـيم ـن ه خـوبي تنظ ض     . اسـت  باشــد ـب اياي دولــت زيــرا كـه پرسـونل رياسـت حقـوق و ـق
ــه امــضا مــي  نماينــد در حاضــري كــه از تعميــر مــشترك اســتفاده مــي  در ايــن مــورد توجــه و دقــت بيــشتر  . نماينــد هــاي جداگان

ه آن واليـت را ايجـاب مـي          وق              رياست عدلـي ت و حـق ه بـه شـمول قـضاياي دوـل ده شـعبات مربـوط رياسـت عدلـي نمايـد كـه در آيـن
  . از يك مركز رهبري گردد

  

  يات در واليت سمنگان اجراات اعضاي ه-2

ــه روز جمعــه مــورخ    ــات ب ــي     10اعــضاي هي ــوده و در فــرداي همــان روز يعن ــه طــرف واليــت ســمنگان حركــت نم  عقــرب ب
ــه عمــل     11شــنبه مــورخ  ــه عمــل آورد كــه چگــونگي اجــراآت ب ــوط وزارت عدليــه در آن واليــت بازديــد ب  عقــرب از ادارات مرب

  : آمده قرار ذيل است

  ي محبس سمنگاندر بخش مديريت عموم: الف

ضاي هيــات حـوالي ســاعت    ه تعــداد پــنج      9اـع  قبــل از ظهـر از مــديريت محــبس واليـت ســمنگان بازديــد بـه عمــل آورد كــه ـب
ــرباز،   ــر س ــاتنمن و  22نف ــر س ــت وجــود داشــت        41 نف ــبس آن والي ــومي مح ــديريت عم ـشكيل م ــسر در ـت ـر اف ــداد  .  نـف تع

ــه   ـيد كــه    نفــر مــي135محبوســين و متهمــين ب ــ 4رسـ ــاث ني ــي  نفــر ان ــه م ــسوولين  . باشــد ز از آن جمل ــه اســتناد نظريــات م ب
 نفــر در مرحلــه اســتيناف قــرار داشــته و متبــاقي در  51 نفــر ايــشان قطعيــت پيــدا نمــوده و دوســية  43محــبس دوســيه نــسبتي 
  . باشد مرحله محكمه ابتداييه مي

ــ           ورد م ه عمــل آمـد و در ـم ـته جمعــي مالقـات ـب ب جـالي بــه شـكل دس شكالت ايـشان پرســش  بـا جمعـي محبوســين و در عـق
الي رياسـت                   و مقـام ـع رامين عـف ق ـف به عمـل آمـد و از برخـورد پرسـونل محـبس ظـاهراً كـدام شـكايتي نداشـتند و از نحـوه تطبـي

  . ا در مورد عفو و تخفيف مجازات محبوسين رضايت نداشتند.ا.ج
شان مطـابق فرمـان        اي از محبوسين ادعـا مـي     عده ه، ولـي       اسـد سـال جـاري    28نمودنـد كـه جزاهـاي اـي و قـرار گرفـت ورد عـف ـم

ه سـر مـي                  ا بـه حـال در زنـدان ـب دي كـه در حكـم محكمـه انعكـاس داده شـده اسـت ـت د، در   نسبت عدم پرداخـت جريمـه نـق برـن
د ســعيد فطــر صــادر شـده       ــــ كـه بــه مناســبت حلــول عـي اســت مــورد عفــو قــرار  حـالي كــه جريمــة نقــدي بـه اســاس فرمــان ـع

گونــه اجرااتــي  يي ايــشان و اســتفاده ايــشان از مزايــاي فرمــان صــادرة قبلــي هــيچ گرفتــه، ولــي كميــسيون موظــف در مــورد رهــا 
  . نكرده است

ــي  ــادآوري م ــل ي ــست     قاب ــت ســمنگان لي ــديريت محــبس والي ــه م ـيم ك ــصله جــات محــاكم    12دانـ ــه في ــين را ك ــر متهم  نف
ــا كنــون نيــز محكمــة محتــرم عــالي تميــز د      ــشان صــادر شــده، ولــي ت هــاي  ر زمينــة دوســيهابتداييــه  و اســتيناف در زمينــه اي

  . باشد اند كه ضم گزارش هذا مي نسبتي ايشان تصاميم قضايي را اتخاذ نكرده، به ما ارايه داشته
ـبس واليـت سـمنگان بـر مـي              رم مح اي از متهمـين   آيـد كـه دوسـيه محاكمـاتي عـده      از مالحظه جـدول ارسـالي مـديريت محـت

در حــالي كــه از تــاريخ دســتگيري ايــشان تــا كنــون بــيش از  اســت،  شــامل ليــست تــا كنــون مراحــل نهــايي خــود را طــي نكــرده 
ت مـاه سـپري شـده         ـين سرنوشـت ايـشان در ميعـاد               يكسال و هـف دم تعي ورد ـع ـين در ـم ن ترتيـب شـكايات متهم ه اـي اسـت كـه ـب

  . رسد معينة قانوني موجه به نظر مي
اده از فرصــت ديــوار محــبس را خواســتند بــا اسـتف  اي از محبوســين مـي  ايـن نكتــه قابــل يـادآوري اســت كــه چنـدي قبــل عــده   

ــالن مطروحــه          ــسوولين محــبس پ ــسووليت م ــر توجــه و احــساس م ـبختانه در اث ــي خوشـ ــد، ول ــرار نماين ــدان ف ســوراخ و از زن
ــه عمــل آمــده    ــا و از ايــشان جلــوگيري ب اســت كــه ايــن عمــل پرســونل و مــسوولين محــبس    ايــشان بــه وقــت و زمــان آن خنث

  . شود واليت سمنگان قابل قدر دانسته مي
 عقــرب 11 قبــل از ظهــر روز شــنبه مــورخ 11شـايان ذكــر اســت كــه تهــداب محـبس جديــد واليــت ســمنگان حــوالي سـاعت     

ــي واليــت ســمنگان،       ــي صــاحب آن واليــت، نماينــدگان وزارت عدليــه، روســاي ادارات دولت ــه اشــتراك جاللتمــĤب محتــرم وال ب
ــردم واليــت      ــيس آن شــوراي و عــدة كثيــري از م ــداب   اعــضاي شــوراي واليتــي و ري مــذكور گذاشــته شــد كــه در مراســم ته

ين اداري وزارت عدليــه، ريــيس شــوراي واليتــي و ريــيس محكمــة     گـذاري محــبس جديــد، والــي صــاحب واليــت ســمنگان، معـي
ــت ســمنگان صــحبت  ــه مــورد توجــه اشــتراك    اســتيناف والي ــد ك ــه عمــل آوردن ــانه هــاي همــه جانبــه را ب ــدگان و رس هــاي  كنن

  . خبري قرار گرفت
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  ياست عدليه در بخش ر: ب

در روز شــنبه از رياســت عدليــه واليــت ســمنگان بازديــد بــه عمــل آمــد و رياســت حقــوق و مــديريت عمــومي قــضاياي دولــت   
اي از كارمنــدان رياســت عدليــه، خاصــتاً كارمنــدان حقــوق در كــورس آموزشــي    عــده. نمــود در يــك تعميــر كرايــي فعاليــت مــي 

IDLO شــتند و عــده ديگــري از كارمنــدان رياســت عدليــه بــاالي وظيفــه   اســت شــركت دا  كــه در مــزار شــريف دايــر گرديــده
خــويش حاضــر نبودنــد و دفتــر حاضــري شــان كنتــرول گرديــد و ســتون مربــوط غيــر حاضــران قيــد شــد و بــه حاضــرين تفهــيم    

  . گرديد كه در قسمت حاضري و پابندي به وظيفه جديت بيشتر به خرج دهند

  در بخش مديريت مركز اصالح: ج

د و تعـداد محجـوزين بـه            از مديريت مرك  ز بازديـد بـه عمـل آـم ر بـالغ مـي   8ز اصـالح واليـت سـمنگان نـي ر      نـف ك نـف د و ـي گردـي
ــد (    ) از ايــشان بــه اســامي   ــا مــي(          ) ول ــه فرمــان مقــام عــالي رياســت      ادع نمــود كــه ميعــاد متبــاقي حجــز وي نظــر ب

ون رهـا نــشده    جمهـوري مـورد عفــو قـرار گرفتـه، ولــي نـسبت موجوديـت ابــراء خـط شــرعي        ول تــا كـن ـين مقـت كــدام . اسـت   وارث
ه طالـب كمـك گرديـد                     ن زميـن راء خـط بـه دسـت آورد كـه در اـي ضرر را اخـذ و اـب ر   . كسي ديگري ندارد كـه رضـايت مـت اء بهـت بـن

  . خواهد بود كه موضوع از طريق كميسيون مستقل حقوق بشر تعقيب و دنبال گردد

   اجراات اعضاي هيات در محبس واليت بغالن-3

ا مـسوولين                  الن داشـت و در آنجـا ـب ات در هنگـام بازگـشت بـه طـرف كابـل توقـف مختـصري در محـبس واليـت بـغ ضاي هـي اـع
  . و افسران آن مديريت مالقات تعارفي داشت و ضمناً از وضع محبوسين و زندانيان طالب معلومات گرديد

ــد كــه تعــداد اشــخاص    ارايــه داشــتهمــديريت محــبس واليــت بغــالن بــه تعــداد هفــت ورق ليــست محكــومين و متهمــين را   ان
ه      درج ليـست جمعـاً ـب ر مــي 120مـن ت جـرم، تـاريخ گرفتـاري، جريـان محاكمــاتي             نـف ك شـهرت مكمــل، نوعـي ا تفكـي رسـد كـه ـب

  . است و ساير معلومات در آن مفصل ذكر شده
الن كـه ضـم گـزارش هـذا مـي            ست ارسـالي مـديريت محـبس بـغ ي     از مالحظه لـي ر ـم ك    باشـد، چنـين ـب د كـه ـي راد   آـي داد اـف  تـع

ـته و متاسـفانه تـا كنــون               ـتيناف قــرار داش دت طــوالني بـدين سـو در حالـت انتظــار محاكمـة تميـز و اس درج لـست از ـم ـتهم مـن م
  . است ذريعة مراجع ذيربط خاصتاً سارنوالي تميز و محاكم تميز كدام اجراآت در زمينه به عمل نيامده

  : عالوتاً به تعداد سه نفر هر يك
  نعمت اهللا، محمد حضرت ولد  -1
 شاه محمود ولد فرانور، -2

 . رحيم اهللا ولد عطاو اهللا -3

ــان         ــشان مطــابق فرم ــدة حــبس اي ــاد باقيمان ــوم شــناخته شــده و ميع ــم قطعــي محــاكم ثالثــه محك ــه حك  27/5/1387 75ب
ه سـر مـي                    دان ـب ا كنـون در زـن ل جريمـة نقـدي منـدرج حكـم محكمـه ـت دم تحوـي ابر ـع رار گرفتـه ولـي بـن در . برنــد مـورد عفـو ـق

ا بــه مناســبت حلــول عيــد ســعيد .ا.حــالي كــه جريمــة نقــدي ايــن گونــه محبوســين مطــابق فرمــان اخيــر مقــام عــالي رياســت ج 
  . است فطر نيز مورد عفو قرار گرفته

  : پيشنهادات

وق دســتمزد و كـاركردگي يــك            -1 ه رياسـت محتــرم عدليـه واليــت باميـان هــدايت صـادر گـردد كــه در مـورد تحــصيل حـق ـب
: ضــمناً ادعــاي اســاميان هــر يــك . بس واليــت باميــان از مالــك حــويلي اقــدامات عاجــل روي دســت گيــرد عــده از زنــدانيان محــ

د بررسـي و در                      ان تحـت حـبس قـرار دارـن الً در محـبس واليـت بامـي دد كـه فـع در و محمـد ولـد ـم سيد سرور ولد سيد غـالم حـي
 بــه همــين ترتيــب در قــسمت نظــم و نــسق  .صــورت اثبــات، مــدعابها و مطالبــات ايــشان را تحــصيل و بــه مــذكوران تاديــه نمايــد 

هــاي حقــوق و قــضاياي دولــت توجــه   و تنظــيم دفتــر حاضــري واحــد بــراي تمــام كارمنــدان رياســت عدليــه بــه شــمول آمريــت  
ال آن واليــت از يــك مركــز اطاعــت و      خـويش را مبــذول دارد و تمــام كاركنــان بــه شـمول پرســونل مركــز اصــالح و تربيــت اطـف

  . ايف خويش را به پيش ببرندتحت رهبري رياست عدليه وظ
ف         -2 ه  به رياسـت عمـومي محـابس و توقـي ورد ضـرورت،             خاـن سه ـم ـپرده شـود كـه در قـسمت تهيـه و تـدارك الـب ه س هـا وظيـف

ــه جــالي     ــدانيان محــبس واليــت باميــان، تهي هــاي ســيمي، تعقيــب   تهيــة آب و گــرم جهــت اســتحمام و شــستن لبــاس بــراي زن
ــزي آن  ــه تمي ــ   مرحل ــدرج لي ــين من ـبس      عــده از متهم ــوير ســاحة محـ ــت تن ــور جه ــك پايــه جنرات ــدارك ي ــذا، ت ست ضــميمه ه

 . واليت باميان اقدامات عاجل روي دست گيرد
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ــوط      -3 ــه رياســت محتــرم امــور اداري وزارت عدليــه هــدايت داده شــود كــه در قــسمت ادخــال قيمــت دونمــره زمــين مرب ب
ــه حــساب عوايــد شــاروالي باميــان،   و انتقــ1388هــاي حقــوق و قــضاياي دولــت واليــت باميــان در بودجــة ســال    آمريــت ال آن ب

ــد و ضــمناً در مــورد       ــدابير الزم اتخــاذ نماي ــت باميــان از همــين اكنــون ت ــروژة ســاختمان تعميــر رياســت عدليــة والي تــدارك پ
ــود          ــافي در ك ــصص ك ــدارك تخ ــان، ت ــت بامي ــز اصــالح والي ــه و مرك ــراي رياســت عدلي ــوتر ب ــراده م ــدارك دو ع ــاد 22ت ، ايج

ــة حقــوقي، اك ــه و مركــز اصــالح،     كتابخان ــد جنــسي رياســت عدلي مــال كتــب و قــوانين مــورد ضــرورت، اســتخدام مــدير و معتم
 . تطبيق ريفورم در مركز اصالح و تدارك محل مناسب براي محجوزين اقدامات الزم به عمل آيد

ــرول و       -4 ــورد حاضــري يوميــة پرســونل آن رياســت كنت ــت ســمنگان هــدايت صــادر شــود كــه در م ــه رياســت عدليــه والي ب
ــامي       ــسبتي اس ــري دوســية ن ــورد پيگي ــد و در م ــه خــرچ ده ــشتر ب ــت بي ــد (       ) دق ــز   (           ) ول ــة حج ــاد معين ــه ميع ك

ــال       ــت اطف ــز اصــالح و تربي ــوق بــشر و رياســت عمــومي مراك خــويش را ســپري نمــوده و در تفــاهم بــا كميــسيون مــستقل حق
 . مركز اقدامات الزم به عمل آورد

ده از محبوسـين واليـت ســمنگان و          خانــه قيـف بـه رياسـت عمـومي محـابس و تو     -5 هـا وظيفـه سـپرده شـود كــه مـشكل آن ـع
ــو و تخفيــف مجــازات    ــه از فرمــان عف ــده معيــار حــبس  28بغــالن را ك ــورد عفــو باقيمان ــستفيد   اســد ســال جــاري در م شــان م

ــد، از طريــق طــرح در آ انــد، ولــي نــسبت عــدم پرداخــت جريمــة نقــدي تــا كنــون در  محــبس باقيمانــده   شــده ژنــداي جلــسات ان
ه همــين ترتيــب در مــورد تعقيـب و پيگيــري دوســيه  . شـوراي عــالي همــاهنگي سيــستم عـدلي و قــضايي حــل نماينــد    12هــاي  ـب

نفــر متهمــين واليــت ســمنگان كــه تــا كنــون فيــصله ديــوان محتــرم عــالي تميــز در مــورد ايــشان صــادر نــشده اقــدامات عاجــل   
ــري مراحــل اســتيناف و   ــرد و در مــورد پيگي ــز دوســيهروي دســت گي ــاي يــك عــده از متهمــين منــدرج ليــست ضــميمة     تمي ه

ديريت ارتبـاط بـا محـاكم بـا احـساس                     ه ـم ق ـب شان از طرـي ين سرنوشـت اـي هذا بـا مراجـع ذيـربط تمـاس حاصـل نمـوده و در تعـي
 . مسووليت بيشتر عمل نمايد

ــ        -6 ــرار محبوس ــوگيري از ف ــورد جل ــه در م ــت ســمنگان ك ـبس والي ــديريت محـ ــالش پرســونل م ــل  از ســعي و ت ــه عم ين ب
 . آوردهاند مورد تفقد و تقدير قرار گيرند

  
  
  بااحترام

 

  پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه    سمونوال عبدالرزاق آمر تعميرات    
ه   معين اداري وزارت عدليه               رياست عمومي محابس و توقيف خان
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جوزجان و سرپل در شمال  فارياب،  سمنگان، بلخ،هاي ت و نمايندگان حقوق بشر واليرنوالن، پوليسسا سمينار مديران محابس،

 به كار خود پايان داد، اين سمينار به مدت پنج روز ادامه داشت و مديران محابس در اين 1387 عقرب9، روز پنجشنبه كشور

  . شدندن آشناداري وطرز رفتار با زندانيا  و چگونگي نگهمحابس  جديدهاي  با مقررهسمينار،

ها آشنا  خانه  جديد محابس و توقيف در جريان اين سمينار، مسووالن يادشده با مقرره:  مسوول اين سمينار گفت،جان محمد

  .شدند

 بحث گرفته شده و مسايل حقوقي آنها ، طرز و شيوه رفتار با محبوسان، مجرمان و متهمان روي،اين مقرره جديد به گفته وي در

  . توضيح و تشريح گرديد محابسن براي مسووال،هم

ي ها  تصديق نامهگرفتن با  روز پنجشنبه، ظهرپيش از كه ،بودند  اشتراك كرده محابس تن از مسووالن30در اين سيمينار بيش از

  . از اين سيمينار فارغ شدندشان

؛ اما خوشبختانه  داشتيماد زي در تطبيق اين مقرره مشكالتپيش از اين:  از واليت سرپل گفتگانيك تن از اشتراك كنند

  .برطرف گرديد مشكالت ما  بخش زياد ازنمودن اين سمينار سپري  با

 .بود ملل متحد در امور مواد مخدر و جرايم به راه انداخته شده  سمينار، از سوي دفتراين
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  . ح قانون آب را به ولسي جرگه ارايه كرد طر1387 عقرب 6وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، روز دو شنبه 
هاي  آقاي دانش در مجلس عمومي ولسي جرگه گفت كه آب سرمايه ملي و عامل رشد و انكشاف اقتصادي، به خصوص بخش

  .باشد و تامين آب در كشور، بستگي  به تصويب قانون آب دارد صنعت و زراعت مي
ون آب، حفاظت از منابع آب، توزيع عادالنه آن در تمام نقاط كشور، استفاده وزير عدليه عالوه كرد كه از جمله اهداف مهم قان

  . باشد درست و دوام دار از اين منابع، تقويت اقتصاد ملي و همچنين بررسي و رسيدگي به حقوق استفاده كنندگان آب مي
يد تشكيل گردند و در قدم اول، بايد وزير عدليه در ادامه سخنانش تاكيد كرد كه پس از تصويب اين قانون، نهادهايي نيز با

  . تشكيالتي براي تنظيم استراتيژي ملي آب ايجاد شده و به صورت همه جانبه و هماهنگ تهيه و تنظيم گردد
گردد تا بتواند  آقاي دانش گفت كه با فرمان رييس جمهوري اسالمي افغانستان، نهادي نيز تحت نام شوراي عالي آب تشكيل مي

  . هاي ملي را براي استفاده از منابع آبي كشور ايجاد و تدوين نمايد نامهها و بر پاليسي
هاي دريايي در ساحات مختلف و همچنين انجمن آبياري و استفاده كنندگان آب، از ديگر  وزير عدليه از ادارات و شوراهاي حوزه

  . تشكيالت مورد نياز پس از تصويب اين قانون ياد كرد
ها در مورد منابع  ها و پالن نرژي و آب نهادي است كه پس از تصويب اين قانون، رهبري تطبيق پاليسيوزير عدليه گفت  وزارت ا

  . هاي زيرزميني، وزارت صنايع و معادن، وظيفه اكتشاف و تحقيق اين منابع را دارد باشد و در مورد آب دار مي آبي كشور را عهده
هاي سطح زمين و از وزارت زراعت و و مالداري به عنوان  مراقبت كننده آبآقاي دانش، همچنين از اداره محيط زيست به عنوان 

  . باشد، ياد كرد هاي استندرد آبياري مي نهادي كه مسئول تطبيق و تنظيم نورم
ميدني براي ساكنين شهرها به عهده وزارت انكشاف شهري و براي ساكنين دهات به عهده وزارت  طبق اين قانون، تهيه آب آشا

  . باشد نكشاف دهات مياحيا و ا
ها دارند، عدم  ها براي تطبيق برنامه اي كه اين وزارت وزير عدليه در ادامه خاطرنشان ساخت، در حال حاضر، مشكل عمده

  . هاي بزرگ به حالت تعليق درآيند موجوديت قانون است و همين امر باعث شده كه بسياري از پروژه
ها مشخص خواهد گرديد و مشكالتي كه بين آنها در  قانون آب، وظايف اين وزارتآقاي دانش خاطر نشان ساخت كه با تصويب 

  . ها وجود دارد، از بين خواهد رفت تطبيق پالن
هاي مندرج ماده نهم قانون اساسي افغانستان به منظور حفاظت منابع آب، توزيع  گفتني است كه قانون آب با درنظر داشت ارزش

مدار از آن، تقويه اقتصاد ملي و تامين حقوق استفاده كنندگان آب بر مبناي عرف و عنعنات پسنديده عادالنه و استفاده موثر و دوا
  . مردم، در هفت فصل و چهل ماده وضع گرديده است

طرح قانون آب پس از تهيه و بحث روي آن  در وزارت عدليه و كابينه دولت و پس از تاييد شوراي وزيران، شش ماه پيش توسط 
  . ر پارلماني براي تاييد و تصويب به ولسي جرگه فرستاده شدوزارت امو
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 تحت رياست حامد كرزي رييس جمهوري اسالمي افغانستان در قصر 1387 عقرب 13جلسه نوبتي شوراي وزيران روز دوشنبه 
  . گلخانه ارگ رياست جمهوري داير گرديد

جمهوري اسالمي افغانستان طرح قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي طبق آژنداي جلسه، آقاي سرور دانش وزير عدليه 
  . گانه دولت جمهوري اسالمي افغانستان را در جلسه شوراي وزيران  مطرح نمود سه

ه تاسي از فيصله  رياست جمهوري با اشتراك 16/11/1385 مورخ 4519هاي شوراي وزيران و حكم شماره  طرح اين قانون ب
گانه كشور به منظور تنظيم امور مربوط به طرز سلوك، رفتار و روابط حسنه متقابل ميان مقامات  الحيت قواي سهنمايندگان با ص

  . ماده ترتيب گرديده است34 فصل و 7دولت جمهوري اسالمي افغانستان بداخل ) اجراييه، مقننه و قضاييه(گانه  قواي سه
  :گانه دولت جمهوري اسالمي افغانستان عبارتند از هاهداف طرح قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي س

  گانه دولت، تعيين معيارها جهت تنظيم سلوك و رفتار مقامات قواي سه �
  گانه دولت، و هاي متقابل سلوكي مقامات قواي سه تعيين وجايب و مكلفيت �
 به رسميت شناختن استقالل گانه دولت و رعايت اصل احترام متقابل و تامين روابط كاري حسنه ميان مقامات قواي سه �

 . داخلي آنها

داري و صداقت، تواضع و فروتني، حسن  هاي سلوكي شامل تقوا و پرهيزگاري، تعهد، امانت در طرح اين قانون، وجايب و مكلفيت
مندي، عدم تبعيض، داشتن روحيه مشاركت،  دهي، هدف زعامت و رهبري، وظيفه شناسي، معاشرت نيك، مسووليت پذيري، حساب

باشد، كه به منظور رسيدگي به  واقعيت گرايي، ثبات شخصيت و حمايت از حاكميت قانون در كشور و ساير صفات عالي مي
  . است گانه دولت تعيين گرديده تخلفات، كميسيوني تحت رياست قاضي القضات با عضويت نمايندگان با صالحيت قواي سه

گانه دولت جمهوري اسالمي  انون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي سهشوراي وزيران با استماع گزارش وزير عدليه، طرح ق
 ماده مورد تاييد قرار داده وزارت عدليه را موظف نمود تا تصحيحات الزم را طبق تذكار جلسه 34 فصل و 7افغانستان را در داخل 

  . ارلمان كشور ارسال نمايددر قانون متذكره وارد و از طريق دفتر وزير دولت در امور پارلماني غرض تصويب به پ
همچنين در اين جلسه، آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، برنامه كاري منع عمل گدايي بر اساس حكم 

  :رييس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد منع عمل گدايي را به جلسه ارايه كرد
فظ كرامت انساني، تامين نظم اجتماعي با درنظرداشت ارشادات در حكم رياست جمهوري اسالمي افغانستان، به منظور ح

اسالمي و قوانين نافذ كشور جهت از ميان برداشتن عمل گدايي و منع استفاده نامشروع از كودكان، زنان و ساير افراد براي گدايي 
  : تاس كه موجب خدشه دار شدن آبرو و عزت مردم افغانستان مي گردد، تدابير آتي اتخاذ گرديده

توانند به عمل گدايي مبادرت ورزد و يا از كودكان و ساير اشخاص بدين منظور استفاده  هيچ شخصي اعم از زن و مرد نمي -
  . نمايد
عده اشخاص را كه به عمل گدايي  وزارت امور داخله به همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، شهدا و معلوالن مكلف است آن -

آوري نموده و بعد از تثبيت حالت فقر و  نمايند، جمع ن و ساير اشخاص بدين منظور استفاده ميورزند يا از كودكا مبادرت مي
عده اشخاص را  جمعيت افغاني سره مياشت آن. مسكنت آنها غرض تامين اعاشه و اباته به جمعيت افغاني سره مياشت معرفي نمايد

 . نمايد عرفي ميكه به مواد مخدر معتاداند، غرض تداوي به موسسات صحت رواني م

گانه دولـت و      طرح قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي سه       

برنامه كاري منع عمل گدايي بر اساس حكم رياست جمهوري در         

 مورد منع عمل گدايي  در شوراي وزيران مورد تاييد قرار گرفت
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هاي وسيع تبليغاتي را در  اند با همكاري ساير ادارات ذيربط، برنامه هاي اطالعات و فرهنگ و ارشاد، حج و اوقاف موظف وزارت -
 . هاي همگاني سمعي و بصري و منابر و مساجد و تكايا راه اندازي نمايند رابطه به اضرار عمل گدايي از طريق رسانه

و وزارت امور زنان وزارت امور داخله به -  همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين، جمعيت افغاني سره مياشت 
نمايند،  زنند يا از اطفال بدين منظور استفاده مي مكلف است، اشخاصي را كه به طور حرفوي و حيله و فريب دست به گدايي مي

 . غرض تعقيب عدلي به مراجع ذيربط معرفي نمايند

  : مده برنامه كاري منع عمل گدايي عبارتند ازاهداف ع
  . سرپرست هاي قانوني براي منع گدايي، حمايت از كودكان، كهن ساالن و زنان بي ايجاد ضمانت -
هاي دولتي در جهت رسيدگي به امور كودكان، كهن ساالن و زنان  هاي دولتي و ارگان تقويه و هماهنگ ساختن برنامه -
 .ييسرپرست در مورد منع گدا بي

 . هاي بديل براي جلوگيري از گدايي  طرح برنامه -

 . بلند بردن سطح آگاهي مردم و جلب حمايت اقشار مختلف جامعه براي محو عمل گدايي -

 .آموزش و ظرفيت سازي براي پوليس و كارمندان اجتماعي -

ته، فيصله نمود كه اين برنامه به شوراي وزيران برنامه كاري منع عمل گدايي را يك عمل مفيد و موثر در عرصه اجتماعي دانس
  . اساس حكم رياست جمهوري مرعي االجرا گردد

 

  
  
 

   


