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

رسالي كمتر از  مقاله .2 يشتر از 10 ا  . نباشدA4 صفحه تايپ شده 25 صفحه و ب

ن، در صورت امكان، براي درج در مجله فرستاده  .3 يل تايپ شده آ اصل مقاله همراه با فا
 .ود نه كپي آنش

اشد .4 يي ب ه . مقاله بايد داراي چكيده، واژگان كليدي و نتيجه گيري نها چكيده بايد ب
به اختصار بيان كند گونه له را   .اي نوشته شود كه محتواي مقا

مقاله  .5 پشتوي  ين سه تا هفت )  كلمه150حداكثر (چكيده فارسي يا  ژگان كليدي ب و وا
مقاله آورده شود ول   .واژه در ا

له به قرار ذيل آورده توضيحا .6 بع در پايان مقا رجاع به منا  :شود ت و ا
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اشر، تاريخ انتشار و شماره صفحه  .محل نشر، نام ن

دگي نويسنده، : مقاله • مقاله در داخل گيومه«نام و نام خانوا /  نشريه، دوره، نام»عنوان 
ر، شماره جلد و شماره صفحه يخ انتشا  .سال، تار

تي • دگي نويسنده، : سايت انترن ت(تاريخ دريافت مطلب  (نام و نام خانوا ن «، )از ساي عنوا
در سايت مزبور»مطلب در داخل گيومه و باالخره آدرس كامل سند  تي   .، نام سايت انترن

بعي اشاره شود كه قبالً معرفي شدهرگاه • استفاده  به من تي حتا در صفحه   مورد  ه و تفاو
باشد، كلمه  انگليسي (» همان«نداشته   .شود آورده ) Ibidيا در 

اشد؛ كلمه در صورتي كه • نگليسي (» پيشين« صفحة مورد استفاده تفاوت داشته ب در ا
op.cet ( استفاده آورده  .شود و صفحه مورد 

دل التين نام .7 ين صفحه آورده هاي خارجي و اصطالحات مورد استفا معا ده در نوشته در پاي
  .شود

است .8 بع مورد نظر ضروري  م نويسنده و من لي ترجمه باشد، نا ه ارسا  .هر گاه مقال

م كامل، عنوان يا رتبه علمي .9 د نا رسي به وي، مثل اش نويسنده باي نشاني دست ا، همراه با   ر
و يا آدرس ايميل رستد و غيرهشماره تلفن  له بف   . را با مقا

 .  آزاد است ايش مقالهمجله در وير .10

رستاده نمي .11 رسال شده پس ف  .شود مطالب ا

يد مقاله .12 رسالي نبا اشدديگري انترنتي   يا سايت  در مجله قبالً ا  . نشر شده ب
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  چكيده
تعبير شده است، از جمله  استصناع يا فرمايش ساخت كاال، كه از آن به قرارداد ساخت نيز 

دهنده جايز است، و براي طرفين  ي فرمايشگر الزم و برا عقود معين است، كه براي صنعت
مايد ايجاد وجيبه مي مقاوله، استصناع، . ن بر مبناي عقد  اخيرا در كشور، بسياري از قراردادها 

ت در هنگام  منعقد مي... مرافق عامه و برخي براي فرار و شانه خالي كردن از مسوولي شوند، كه 
ن ب. جويند انجام وجيبه، از عقود ديگر استمداد مي راي اين كه حوزه تعهد شان از ديگرا

دهنده  گر موظف به ساخت كااليي است كه مورد ذوق و سفارش، فرمايش تفكيك شوند، صنعت
د و ستد مردم قرار مي. باشد بازار رايج، يا مورد دا   .گيرند نه چيزي كه در عرف جامعه و 

سلسله ضمانت يابد كه به يك  دهنده فرصت مي در صورت تخلف از وصف مزبور فرمايش
با توجه به . بيني شده است متوسل گردد اجراهايي كه در قانون پيش ين مقاله،  بدين اساس در ا

هاي آن  قانون مدني افغانستان و وضعيت فرمايش ساخت  كاال، وجايب سازنده و ضمانت اجرا
بررسي قرار گرفته مداقه و  مورد  مدني    .است از منظر قانون 

  .گر، فرمايش دهنده، عيوب پنهان، تنزيل قيمت عتوجايب، صن: هاي كليدي واژه

                                                 
خصوصي •   ماستر حقوق 
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ع وجايب صنعت و ضمانت اجراهاي آن در عقد استصنا  گر 

  مقدمه 

نظير بيع، اجاره، رهن، و يك امر مهم ... اصل ايفاي وجيبه نه تنها در عقود و معامالت ديگر 
استصناع نيز جايگاه ويژه به وجايب   و اساسي است، بلكه در عقد  مقاله  ين  اي دارد، كه در ا

يي كه قانون پ صنعت نموده است، پرداخته مي يشگر و ضمانت اجراها   . شود بيني 
بل مبلغي معين  ين، در مقا به موجب آن يكي از طرف دي است كه  هر چند استصناع قراردا

يگر در زمان آينده به عهده مي گيرد كه  ساخت و تحويل چيز مشخصي را نسبت به طرف د
به سازنده صنعت به فرمايش نوع گفته گر و به مورد معامله شي يا مص دهنده مستصنع و 

بي كه در قرارداد دارند ملزم مي شود، اما صنعت مي و  گر با وجاي گردد، تا مواد اوليه خام 
م برسانند به انجا ا تا انتهاي قرارداد  امر مهم كه كاالي مزبور در . عمليات ساخت آن ر اين 

نظر فرمايش دهن زمان آينده ساخته مي ه مورد  ا در فروشگا اشد، ي بال ساخته شده ب د، ق ده شو
يه و ساخت آن از سوي صنعت اع  موجود باشد، نياز به تهيه مواد خام اول گر و قرارداد استصن

تي نخواهند داشت ز سايرين . در زمان آ و (اوصاف فوق بارز بوده كه وجايب مزبور را ا بايع 
كند كه در قرارداد تعريف و بيان گرديده  جدا كرده و وي را ملزم به ساخت كاالي مي) موجر
اساس صنعتاست،  يقه  ي مي ا گر كاال را به گونه بدين  سازد، كه مطابق ذوق و سل
و در قرارداد تعريف شده باشد فرمايش   . دهنده بوده 

براي تحقق ضمانت اجراي عدم انجام وجايب، بايد عهد شكني، يعني عدم اجراي قرارداد 
ر در صورت چنين نقض تعهد، طرق مختلفي در اخ. گر محرز گردد توسط صنعت تيا

ا  فرمايش جام تعهد ر له بتواند خسارت ناشي از عدم ان دهنده قرار داده شده، تا بدان وسي
نمايد ز . جبران  اشد، بلكه ممكن است قسمتي ا ز تمام عقد ب تعهد ا ري م يست خوددا الزم ن

به وظيفه خود عمل  بط قراردادي متعهد  ه ديگر گاهي در روا ا به عبار نكند، ي اجرا  عقد را 
م   تعهد را به نحوي مطلوب انجام نميكند، اما مي دهد، و يا قرارداد را به طور كامل انجا
به وسيله صنعت. دهد نمي و تخلف از قرارداد  ر، فرمايش دهنده  در صورت احراز عهد شكني  گ

يمت، جبران خسارت و فسخ قرارداد كه  رفع عيب، تنزيل ق از ضمانت اجراهاي چون ترميم و 
نمودهبيني قانونگذار برايش پيش استفاده خواهند كرد     .اند 

ين كه عوامل خارجي به گونه باشند  مگر ا كه در اين حالت . اي موثر در عدم اجراي قرارداد 
به عوامل موثر در عدم اجراي قرارداد مورد غور و مداقه قرار خواهند  د با توجه  وضعيت قراردا

مل خارجي منتسب به فرمايش. گرفت تي كه عوا ، يا ناشي از عمل مزبور دهنده يعني در صور
  . توان تلقي كرد گر را مسوول عدم اجراي قرار نمي باشد صنعت
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آن در عقد استصناع وجايب صنعت: مبحث اول  هاي    گر و ضمانت اجرا

ين  اخيرا در قوان يست كه  پديده فرمايش ساخت و قرارداد استصناع يك امر كامال جديد ن
لك اشد، ب به صورت مدون آمده ب ين پديده از زمان حيات بشر به گونهبعض كشورها  اي در   ه ا

به وجايب صنعت به ترتيب زير  است، كه  و اجتماعي مردم محسوس بوده  ر  حيات اقتصادي  گ
  .و ضمانت اجراهاي آن پرداخته خواهند شد

يب. گفتار اول   گر صنعت) تعهدات(وجا

تعهدات  استصناع، وجايب كلي طرفين، يعني  گر و  صنعتاصوالً در تمام قراردادهاي 
را توصيف ) پروژه كار(دهنده معموالً فرمايش ساخت  فرمايش. شود دهنده تعيين مي فرمايش

يط آن را طراحي و بيان مي به عهده مي كند و صنعت و شرا   .  گيرد گر ساخت آن را 
هاي حقوقي،  در بسياري از سيستم. گر است به صنعت) كاال(تكاليف مربوط به ساخت شي 

نعقاد  ه ساختن فرمايشپيش از ا به آگا تعهد  ن الزم  قرارداد،  و زما دهنده از ماهيت فعاليت 
ز ناحيه صنعت ين تعهد در ماده. گر الزامي است براي انجام آن ا ن 6971ا  قانون مدني افغانستا

ر مي ت به شما اجراي حسن ني تعهد  است كه به عنوان فرعي از  بدين . رود نيز مقرر شده 
رعايت تع يل عدم  است مسووليت صنعتسان، به دل   .گر محقق شود هد مذكور، ممكن 

به بهترين نحو، در جهت منافع فرمايش چنين صنعت هم دهنده و متقاضي خود  گران بايد 
تمام قراردادهاي فرمايش ساخت وجود دارد و در . عمل كنند به به طور ضمني در  ين وجي ا

قدام با حسن نيت است و. واقع، به نحوي مكمل وجيبه ا گر كه  ظايف اصلي صنعتدر كنار 
د كه عبارتند از بق قرارداد است، وظايفي ديگري نيز دارن تهيه مواد خام الزم : ساخت كاال مطا

، نيروي كار، ابزار و تجهيزات ضروري كه در قرارداد ارايه شده، فراهم )كاال(براي ساخت شي 
ني ن هاي فرمايش سازند كه از اين وصف نگرا ا بابت ساخت برطرف    .مايددهنده ر

لكه گسترده لمرو يك كشور منحصر نبوده، ب تر از  فرمايش ساخت كاال تنها به محدوده و ق
ربرد دارند، از اين رو اصل حاكميت اراده و تعيين قانون  آن در فرمايشات بين لي  نيز كا لمل ا

ين مهم به نظر مي اصل حاكميت اراده يك اصل مهم فلسفي است . رسد حاكم بر روابط طرف
به شمار مي نكه از قر تعهدات  نظريه  نان بوده و مبناي  آمده  ها پيش مورد توجه حقوقدا
ين مي. 2است اصل در تمام قراردادها حاكم است و طرف تصميم اين  ند،  توانند آزادنه  گيري نماي

است پيش يط و اوصافي كه در قرارداد الزم و ضروري    .  بيني نمايند و شرا
                                                 

فذ مي. 1 اشد، نا ين را به آن همچ. گردد عقد بر آن چه كه شامل آن بوده وحسن نيت مقتضي آن ب نان عقد عالوه از اين كه طرف
يده ملزم مي چه باشد،  در عقد وارد گرد عت وجيبه مطابق با حكم قانون، عرف وعدالت مقتضي آن  سازد، شامل تمام آن چه طبي

  .باشد نيز مي
  . 45 صش،1384ييز  پا چاپ سوم،تهران، انتشارات ميزان، ،2، ج)قواعد عمومي قرار دادها(ي، سيد حسين، حقوق مدني يصفا. 2
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ع وجايب صنعت و ضمانت اجراهاي آن در عقد استصنا  گر 

است كه گفته ا در  نگامي ميبشر ه: اند از اين روي  يستگي خود ر ني و شا ر و كاردا تواند ابتكا
ه  هاي اقتصادي نشان دهد، كه آزادنه قرارداد ببندد و فعاليت فعاليت هاي خويش را به دلخوا

اشد، تنظيم تجارت از طرف قانونگذار نتيجه جز . تنظيم كند دي كامل ب و تجارت مبتني بر آزا
  . 3ركود نخواهد داشت

ين نميبا وجود اصل حاكمي و قوانين موجود، طرف توانند قراردادي در زمينه منعقد  ت اراده 
اشند رعايت اين اصول . كنند، كه مخالف اصل حسن نيت، اخالق حسنه و نظم عمومي ب با 

مقاوله و زمان گفت گر مكلف مي صنعت د  گردد، كااليي را تحويل دهد كه در  وگو در قراردا
گر به  شده، صنعت داد و با در نظر داشت اوصاف معيندر صورتي كه بر طبق قرار. اند آورده

د  است كه در قراردا ثمن  ز مسووليت بري شده و مستحق مزد يا  وجيبه خود عمل كند، ا
يش. بيني گرديده است پيش ر  دهنده مي در غير آن فرما انونگذا يي كه ق ز ضمانت اجراها تواند، ا

نمايد برايش پيش   . بيني كرده استفاده 

اول   )كاال(يل شيتحو. بند 

اساسي صنعت ين كه . است) كاال(گران تحويل شي  گر يا صنعت يكي از وجايب اصلي و  ا ا ب
گر به شمار رفته، كه در نتيجه قرارداد مكلف به  تحويل شي يا كاال، از وجايب اصلي صنعت

و تحويل آن مي ت، اما از فحواي مواد قانون  تعريفي از آن ارايه نداده اس  گردد، قانون مدني 
تعريف نمود تفسير آن مي قدامي است كه : توان چنين  تحويل عبارت از هرگونه ا

د . را تحت سلطه و تصرف خود در آورد) كاال(دهنده شي  فرمايش براي تحقق ايفاي تعهد باي
ا گردد و اال تعهد ساقط نخواهد شد است، ايف تعهد شده   مجله 263اما ماده . 4چيزي كه بدان 

ن بيع، ا چنين تعريف مياالحكام، در بيا يعه به تخليه حاصل مي«: كند  آن ر و  تسليم مب د،  شو
ز جانب وي در  نعي ا و ما ه دهد،  اجاز يع  ري به قبض مب است كه بايع براي مشت ز اين  عبارت ا

  . »تسليم مبيع براي مشتري موجود نباشد
منظور از تحويل تنها مفهوم مادي و محسوس آن نيست؛ نه فقط ضرورت ندارد كه در 

يش ههم به دست فرما ز، اگر همراه با تسلط  جا مورد معامله  د، قبض مادي ني دهنده داده شو
ر مصنوع نباشد، تحويل محسوب نمي فرمايش ين . شود دهنده ب يم ا مفهوم معنوي و عرفي تسل

د است كه مصنوع چنان در اختيار فرمايش و را مسلط برمال بدان . 5دهنده قرار گيرد كه عرف ا
ر   ساخت انگشتري فرمايش ميبراي مثال، شخصي دهد، انگشتر زماني در اختيا

                                                 

  . همان. 3
ي. 4 م،تهران، انتشارات، مجد،، 3 ج؛شهيدي، مهدي، حقوق مدن   . 117 صش،1385 مهر  چاپ نه
ان، ناصر، . 5 من برنا، چاپ 1385تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، ، 1عقود معين، جكاتوزي با همكاري به ، شركت انتشار 
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دست فرمايش گيرد، كه صنعت دهنده قرار مي فرمايش  ا به  او،  گر آن ر نماينده قانوني  دهنده يا 
  . شده، تحويل بدهد هاي مشخص با اوصاف و ويژگي

وجه به طبيع ا كامالً مبهم و گنگ نگذارده، بلكه به طور كلي با ت ت شي، اما قانون آن ر
در ماده  يم داده شود،  ين و نوع كاالي كه بايد تسل چنين تعريف . م. ق1078عرف و قصد طرف

است يعه، طوري كه «: كرده  ين مشتري و مب نع ب است از دور ساختن موا يم مبيعه، عبارت  تسل
نع به قبض آن قادر باشد   . »مشتري بدون حايل و ما
دست مي ين ماده به  اختيار آيد چنين اس تعريفي كه از ا ت، سپردن مصنوع در 

نعتي از سوي صنعت دهنده به نحوي كه هيچ فرمايش گر و شخص ثالث  گونه مزاحمت و مما
رمايش ات و انتفاعات ف دهنده در مصنوع نباشد، تا او بتواند هر زمان بخواهد  براي انحاي تصرف

است، يا در6از آن منتفع شود نه ديگري  تصرف غاصبا ين مصنوعي كه در  ر   نزد صنعت، بنابرا گ
و تحويل تلقي گردد تواند براي فرمايش است، نمي يم    . دهنده، تسل

گردد كه  توان نتيجه گرفت، تحويل كاال و كار زماني محقق مي هاي فوق مي پس از گفته
ت، بدون هيچ صنعت ته اس نعقاد عقد به عهده گرف نقضي به  گر آن چه را در حين ا گونه عيب و 
ين امر را ماده . ، در برابر مبلغي معين تحويل دهد)عيين مدتدر صورت ت(دهنده  فرمايش ا
است1076 ن «:  در مورد خريد و فروش چنين بيان كرده  يع مكلف است مبيعه را به هما با

د نماي يم  به مشتري تسل   . »اوصاف حين عقد و حالتي كه موافق طبيعت مبيعه باشد، 

  زمان تحويل) الف

وعدي براي تس اع م استصن ر به مجرد  ليم مصنوع معين نشده باشد، صنعتاگر در عقد  گ
يم فرمايش يم مصنوع شرط مي. دهنده كند ساخت آن تسل تي كه براي تسل ا  تعيين مهل شود ب

است مهلت دور يا نزديك را تعيين كنند توان  ولي مهلت را نمي. دو طرف است، ممكن 
اشددر هرحال. چندان دور معين كرد كه با مفهوم مصنوع تناقص پيدا كند  و 7 بايد معين ب

د رو   . 8احتمال كم و زياد در آن ن
اع، مي در عقد استصن   :توان دو حالت را در نظر گرفت براي تحويل كاال 

در صورتي كه متعاقدين : لحظه مشخص و دقيقي براي تحويل كاال معين شده باشد. اول
يقي براي تحويل، شي   لحظه اشد، صنعت) كاال(اي دق ته ب ن گر مكل در نظر گرف است در هما ف 

                                                 
  . 438ص، ش1386 و1383 بيست و چهار و بيست و هفت،  چاپانتشارات اسالميه، چاپ افست،، 1ن، جامامي، سيد حس. 6
نسته، وايبرخي از فقه. 7 به عقد سلم   حنفي تعيين مهلت را براي عقد استصناع درست ندا ند در صورت تعيين مهلت  گفته ا

اما قانون مدني افغانستان جواز برعدم تعيين نداشته، بلكه .  االحكام نيز از همين قاعده پيروي كرده استهگردد، كه مجل تبديل مي
  . از فحواي مواد قانون در برخي موارد تعيين مدت زمان را جايز دانسته است

ان، ناصر، . 8   . 79 صپيشين،كاتوزي
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است خود عمل كند، كه در قرارداد پيش) تعهد(موقع به وجيبه خ . بيني گرديده  انند تاري م
به وجيبه خود عمل  صنعت. 2/2/1387 وعد مقرر  ين تاريخ نه خارج از م گر وظيفه دارد در ا

  . كند
ني. دوم ا به صورت جزوار در يك دوره زم اجراي وجايب : تحويل كاال  ) تعهدات(هرگاه در 
اشد، كه شي  صنعت ه ) كاال(گر آمده ب ك دور به صورت اقساط و جزوار در طي مراحل در ي را 

ن را در يك روز  يست آ ه زماني(زماني تحويل كند، مجاز ن ين . تحويل دهد) خالف دور ته ا الب
ري يا غير آن مي نوع تحويل تنها در كاال به صورت قطعات سخت افزا اشد صورت  هاي كه  ب

لكه در كاالهاي بسته بندي شده مانند ... د قطعات ماشين آالت، كامپيوتر وگيرد، مانن نمي ب
دوزر و نظير، تراكتور، بل رخانه  مانند اين كه صنعت. گيرند صورت مي... ماشين آالت،  گر يا كا

دستگاه اتومبيل مدل200كند،  توليدي اتومبيل سازي تعهد مي  )x ( ا طي ده قسط، كه در ر
لغ مذكور 6ر مدت  دستگاه آن د20هر قسط   ماه تسليم كند، و با تحويل هر تعداد مب

شي  اگر«: گويد  داللت برهمين مطلب داشته و چنين مي1517 ماده 2بند . پرداخت گردد
ده شده جز مت آن در فرمايش دا باشد، قي قابل تسليمي  قابل تاديه مي تسليمي هر برابر وار    . »باشد جز 

اشد. سوم نگرديده ب ر: مهلت معين  اشند، اگ نكرده ب ين به زمان اجراي تعهد تصريح   طرف
دت اراده ين خصوص وجود نداشته باشد، عرف و عا ا  ولي عرفي در ا ين ر ي ضمني طرف

اجرا شود دهد، كه در كوتاه تشكيل مي ز عقد قرارداد، و ساخت كاال  بعد ا   .9ترين مدت ممكن 

آن) ب   عدم تحويل شي يا تاخير از 

ز است ناشي ا به ندادن شي ممكن  تعهد بايد مفاد عقد را  ين صورت م باشد، در ا  تاخير 
اقع، عدم اجراي . هنگام اجرا كند تاخير در اجراي عقد خود باعث ايجاد ضمان است، و در و

يي   . موقت آن است، در برابر عدم اجراي نها
ا زماني محقق مي اخير در اجراي عقد ر يط ذيل محقق گردد برخي ت تعهد . 1: دانند كه شرا

به باشد؛ قابل  د . 4اجراي تعهد هنوز ممكن باشد؛ . 3تعهد اجرا نشده باشد؛ . 2مطال در موار
اشد به شده ب تعهد مطال   . 10خاص، 

روسي در روز معين فرمايش داده مي د،  براي مثال، غذاي از سوي داماد براي جشن ع شو
ن غذاي مزبور را در روز معين تحويل نمي روز آ ولي رستورا . كند ماده ميدهد، بلكه فرداي آن 

يي كه براي جشن عروسي در روز معين فرمايش داده  در اين مثال ديده مي شود كه غذا
به كار نمي مي ين قرارداد استصناع مقيد به  شود، پس از آن روز  آيد و در قصد مشترك طرف

                                                 
يشين، صص. 9   . 247 و246صفايي، سيد حسين، قواعد عمومي قراردادها، پ
ان، ناصر، پيشين، ص. 10   . 161كاتوزي
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ابليت  در اين تعهد ديده مي. همان روز موعود است  ز موعد ديگر تعهد ق اجراي بعد ا شود كه 
  .  را نداردانجام

به  اشد،  ابل تصور است كه موعد در عقد معين ب ني ق اين گونه وجايب، در قراردادها زما
ن  به عهد كند و از آ است وفاي  هرحال، متعهد بايد تا پايان مهلتي كه در قرارداد معين شده 

ز مي آغا اخير  تي كه صنعت. شود هنگام ت در مهلت معين قادر به تحويل كاالي  در صور گر 
ر در تحويل كاال صورت گيرد، فرمايشمورد ا تاخي د، ي ا  دهنده مي  تعهد نشو د قرارداد ر توان

نمايد به جبران خسارت  و در صورت متضرر شدن مطال اخير و عدم . فسخ كرده،  ين كه ت مگر ا
اشد كه به فرمايش امري ب اشي از  اشد اجراي وجيبه ن   .دهنده منسوب ب

اجازه داده شده كه، در   براي فرمايش.م. ق1522 ماده  1بند ) ب(بر طبق فقره  دهنده 
ز اجراي تعهد، بعد از اخطار مي صورتي تاخير صنعت و در صورت  گر ا تواند معامله را فسخ 

نمايد به  ه، مطال   .متضرر شدن جبران خسار

  مكان تحويل) ج

اغلب در قرارداد تعيين مي ين . شود محلي كه قرار است تعهدي در آن انجام شود،  با ا
و وجود،  اوضاع  وضوع فوق ساكت، و از  به م براي پوشش دادن به مواردي كه در قرارداد راجع 

ن  د انجام شود، قاعده كلي آ م محل باي نگردد، كه اجراي تعهد در كدا احوال نيز مشخص 
  .است كه هر طرف ملزم است تعهداتش را در محل تجاري خودش اجرا كند

ا. م. ق1519بر طبق ماده  اع، مكاني است كه صنعتمكان تحويل در عقد  گر شي  ستصن
آنجا ساخته يا توليد مي) كاال( ين داللت بر امري ديگري داشته . نمايد را در  مگر توافق طرف

ات مربوط به خريد و فروش بر آن حاكم  باشد، كه در چنين وضعيتي آثار و احكام مقرر
بر اساس  ه شده راگر شي ساخت اگر صنعت«: دارد چنان كه ماده مزبور مقرر مي. خواهد شد

ر مطالبه فرمايش ين حالت  افرستد، در از محل صنعت خود مي دهنده به محل ديگري غي
رعايت مي م متعلق به فروش  د احكا    .»گرد

يي است كه صنعت ين ماده مكان تحويل كاال، جا گر كاال را در آن محل توليد  بر طبق ا
ي) خريد و فروش(كند، بر طبق عقد بيع  مي ع تحويل كاالست، كه در محل تعهد اصلي با

ين در محل ديگر تسليم  انعقاد عقد، يا محل توليد و نيز در صورت لزوم طي توافق طرف
انون مدني چنين مقرر مي1081ماده . گردد مي تسليم مبيعه در بيع مطلق در «: دارد  ق

رفته و محل عقد جاي تسليمي  نعقاد عقد موجود باشد صورت گ محلي كه مبيعه حين ا
يم مبيعه در محل معين موافقه كرده  ته نميشناخ به تسل ين  شود، مگر در صورتي كه طرف
ن اجراي تعهد را چنين بيان كرده است. ت. ق601و همين طور ماده » باشد تعهد «: مكا

اشد در محلي كه  ر در قرارداد معين نشده ب اگ تجارتي در محلي كه در قرارداد معين شده، و 
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و مقصد تجارت اً معين شده مينظر به ماهيت  اجرا در   ضمن ر محل  اگ تواند الزم االجرا است، 
به محلي  است تعهد خود را  د، متعهد مجبور  قرارداد تصريح نشده و ضمناً نيز معين شده نتوان

اگر تجارت خانه او مي كه تجارت اشد، و    . »خانه نداشته باشد، در محل اقامت خويش اجرا كند ب
ات، فرمايش ساخت برام ول گاهي اوق ر منق پل و(وال غي ه، ساختمان،  د،  صورت مي...) را گير

اختالف در مكان تحويل به ميان نمي يي است كه  در اين صورت  آيد؛ زيرا مكان تحويل جا
به پايان مي اره. رسد كار مزبور در آنجا  است كه پروژه به عب ن تسليمي محل  يگر مكا ي  ي د
تكميل مي در موارد كاال. گردد ساخت در آنجا  بل انتقال مكان تحويل كاال محل اما  هاي قا

ين به گونه توليد صنعت ين كه طرف ر است، مگر ا يگر توافق كرده باشد گ د . ي د ضرورت دار
ر  ا تغيي ز طرفين بعد از انعقاد قرارداد، محل خود ر وضعيتي در نظر گرفته شود كه يكي ا

ين اقدام ممكن است هزينه مي اجرا كنن دهد؛ و ا ده تعهد در پي داشته ي اضافي براي طرف 
ين صورت هزينه. باشد د  در ا ر محل تجاري، برعهده طرفي خواهد بو اشي از تغيي هاي اضافي ن

م داده است تغيير مكان را انجا   .11كه اين 

دوم د ) كاال(لزوم انطباق شي : بند    مطابق قراردا

وظف است كاال را در محل و مهلت قراردادي تحويل  عالوه بر اين كه صنعت گر م
و اوصاف شي رمايشف يط  وجه به كميت و كيفيت كاالي تحويل ) كاال(دهنده دهد، شرا با ت

است اشد كه در قرارداد درج شده     . 12شده نيز منطبق با شرايطي ب
ر صنعت گرا ه انجام نداده باشد، فرمايش تعهد خود گ مقاول يط  به شرا بق  به  را مطا دهنده 

ن خساره عايده راتواند ج قبولي شي ساخته شده مكلف نبوده، مي مطالبه  گر صنعت از برا
ند (كند .م. ق1513 ماده 2ب اساس اين ماده، زماني كه صنعت ) بق  بر  گر، به وجايب خود مطا

ژگي يش اوصاف و وي ز  دهنده مي دهنده، سفارش داده عمل نكند، فرمايش هاي كه فرما تواند ا
ه بخواهد اشد، صنعت. وي جبران خسار رگاه مبيع عين معين ب ر ه د همان گونه كه گ  آن را باي

ز  در عقد توصيف شده به فرمايش و مسوول هرگونه عيب مخفي در آن ني دهنده، دهد 
  . 13باشد مي

                                                 
المللي، مترجم،  اصول قراردادهاي تجاري بين، )UNIDROIT(المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي موسسه بين. 11

روز،  رهادو اخالقي، به ژوهشامام، ف ، ش1385، چاپ دومهاي حقوقي شهر دانش،  ، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پ
  .200ص

12. Ph. Kahan. La vente Co mmerciale Internationale, Op. cit. p 112.   
قل از ين: به ن ون، چاپ اول، بهار 5الملل، ج خزاعي، حسين، حقوق تجارت ب قان   .119ش، ص1386، تهران، انتشارات 

ان، ناصر، . 13   . 76، پيشين، ص1عقود معين، جكاتوزي
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   پنهان14عيوب) الف

بل از تحويل ايجاد شده 15عيب پنهان حظه تحويل آشكار نبوده، ولي ق است كه در ل  آن 
است. باشد بل تصور  دسته عيب براي هر كااليي قا ر يبع. اصوالً دو  هاي   و عيب16هاي ظاه
به عيب عيب. 17پنهان است،  هاي گفته مي هاي ظاهر  يل عادي قابل استنباط  به وسا شود، كه 

تي كاالي . تواند آن را تشخيص دهد و يا اشخاص عادي با دقت متعارف هم مي وق يعني 
يي عيب است، صنعت د، كه كاال دارا بق قرارداد نباشد و از رويت ظاهري اثبات گرد ر گ مطا

و . مسوول رفع آن عيب خواهد بود تعارف  يل م است، كه با وسا ن عكس عيب عادي  عيب پنها
ابل تشخيص نمي   .باشد عادي ق

اشد كه وجود آن  مي. م. ق1097مستفاد از ماده  رگاه كاال عاري از اوصافي ب توان گفت، ه
اعث تنزيل قيمت نزد فرمايش  يا تنزيل دهنده اهميت داشته، يا در آن عيبي ديده شود كه ب

منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد، يا ظاهر طبيعت شي و يا غرضي كه به آن آماده گرديده، 
ن مي صنعت. شود به ضما و از وجود عيب علم نداشته باشد گر ملزم  د، ول رسد،  به نظر مي. گرد

تفاع، مصرف نيز نقشي موثري دارد؛ زيرا كاال ين ماده، عالوه بر ارزش كاال و ان يي منظور از ا
يست كه فرمايش داده مي رج ن د، از چند حالت خا   :شو

ين حالت، وجود عيب نوعي نبوده، - 1  كاال به منظور مصرف سفارش داده شده است، در ا
و  بلكه شخصي است؛ زيرا هدف فرمايش دهنده مصرف كاال در صورت عدم وجود عيب است، 

لذا، عيب . كار برده شودضرورت ندارد، تا كااليي ساخته شود، كه براي چنين مصرفي به 
. دهنده از آن دارد، سر سازگاري داشته باشد گردد، كه برتوجيه كه فرمايش زماني محقق مي

  .در غير آن عيبي محقق نخواهد بود
است، كه فرمايش- 2 تفاع كااليي  د؛ منظور از ان دهنده از آن   كاال جهت انتفاع ساخته شو

ز كااليي كه فرمايش د ثالً ا ه داده تا مستاجر منتفع منتفع گردد، م د به اجار اده، قصد دار
ين صورت منظور از فرمايش در ا تفاع است گردد،   . دهنده، ان

                                                 
بار آورد. 14 مت مبيعه  تجار و اهل خبره نقصاني را در قي   . عيب آن است كه در نزد 
قديم، يا پ. 15   . نهان آن است كه در مبيعه زماني موجود گردد، كه نزد بايع باشدعيب 
رده است، دادگاه1642عيب ظاهر، را ماده . 16 هاي اين كشور در اين   قانون مدني فرانسه در مقابل عيب پنهان تضمين ك

يست بلكه عيبي ا ست كه يك انسان با خصوص اظهار داشته است كه عيب  فقط عيبي كه آشكار وبا نظارت ساده مشهود است، ن
يد   .دقت متعارف بتواند با كنترل ابتدايي كشف نما

به آن نبوده است اعم از اين 424طبق ماده . 17  قانون مدني، عيب وقتي مخفي محسوب مي شود كه مشتري در زمان  بيع عالم 
وده است يا اين كه ظاهر بوده ولي اشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور ب   . مشتري ملتف آن نشده استكه اين عدم علم ن
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اعتبار ماليت خود - 3 است، كه به  بار كااليي  رزش اعت د، منظور از ا  ارزش كاال مهم تلقي شو
ر گيرد د، كه فاقد وصف ارزش بوده اگر صنعت. 18موضوع داد و ستد قرا  باشد، گر كااليي بساز
استفاده كند دهنده مي دارايي عيب بوده و فرمايش ار عيب و تخلف وصف  ز خي منظور . تواند، ا

د گردد،  نقضي در بهايي كاال يا چگونگي انتفاع آن ايجا اگر  ين جا اين است، كه  از ارزش در ا
نسازد موثر بوده و صنعت به دوش كيست؟ . گر را از مسووليت بري  ين كه تشخيص آن  اما ا

ول، تشخيص دهنده ) انتفاع و ارزش(توان گفت، در هردو مورد  پاسخ ميدر  بر خالف مورد ا
نه جنبه شخصي د،  است، كه جنبه نوعي دار و . عرف  اعث نقض در ارزش  زيرا چگونگي عيب ب

رمايش است كه ف است انتفاع    . دهنده متحمل گرديده 
ين ماده، عيب زماني مي و از گر تواند موجب مسووليت صنعت بر طبق ا  شود، كه اساسي 
به فرمايش داللت . م. ق1105چنان كه مفاد ماده . دهنده عايد گردد وجود آن عيب، ضرري 
د،  بر همين امر داشته و مقرر مي گر يا  عيبي كه عرفاً قابل اهميت نباشد، صنعت«دار

د، كه » .شود اشخاصي ديگر ضامن آن شناخته نمي اگر عيبي در كااليي موجود گرد اما 
رمايش  متوجه فرمايشضرري نگردد، ف ر  تواند كاالي معيوب را به صنعت دهنده نمي دهنده  گ

نمايد ثمن    . مسترد كرده، و مطالبه چنين 
است با علم صنعت اشد اخفاي عيب در كاال، ممكن  ر، يا بدون علم وي همراه ب از مفاد . گ

مخفي و پنهان كرده گر، عيب كاال را عمداً  شود، هرگاه صنعت فهميده مي. م. ق1104ماده 
ن را شرط كرده باشد، شرط مذكور باطل دانسته شده و صنعت گر مسوول  باشد، ولو عدم ضما

ز علم خود صنعت. گردد تلقي مي ر  گر نباشد، بازهم مسوول اما اگر عيب ناشي ا د؛ زيرا خيا ان
است، كه قسمت  عيب و تخلف وصف كه در بعض اوقات شرط ضمني مي اشد، دليل ديگري  ب

و از طرف ديگر صنعت. م.  ق1097ير ماده اخ است،  ر مسوول تحويل كاالي بدون  مويد آن  گ
  . اند عيب و نقض
گر مكلف است كااليي تحويل دهد، كه عاري از هرگونه عيب و  توان گفت، صنعت پس مي

ر  يمت، يا تنزيل منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد، يا ظاه نقصي باشد، كه باعث تنزيل ق
هميت .  يا غرضي كه به آن آماده گرديده، گرددطبيعت شي و در صورت داشتن عيب كه ا

تي فاحش بودن مي دهنده نمي نداشته باشد، فرمايش د، و در صور تواند،  تواند آن را مستر
اع از رفع عيب مي   . تواند معامله را فسخ كند خواستار رفع عيب و ترميم مجدد شده، و در امتن

  
  

                                                 
ان، ناصر، عقود معين، ج. 18   . 69، پيشين، ص1كاتوزي
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  ش آنآگاهي از عيوب و پذير) ب 

و زيان وي  پيشتر گفته شد، ممكن است كاالي تحويل فرمايش دهنده شود، كه باعث ضرر 
ين صورت فرمايش در ا و مطالبه كاالي  تواند به صنعت دهنده نمي نگردد،  گر مراجعه كرده، 

رفع عيب گردد استار  به پذيرش . جانشين يا خو چون از يك سو بر اساس قاعده اقدام خودش 
تن د  به صراحت مقرر 1516از سوي ديگر قانونگذار در ماده . ر داده استچنين كاالي 

لي،دهنده شي فرمايش اگر«: دارد مي كه عيب داشته باشد   فرمايش داده شده را در حا
يم شود، حق رجوع را بر ندارد صنعت فهميده تسل ين. گر  ا كه خيار مگر ا شرط  خوده ب عيب ر

است344 20 و19343 در مادههمين امر را مجله االحكام» .گذاشته باشد   .  آورده 
ن شده است. م. ق1103اين امر در ماده  هرگاه «: در مورد خريد و فروش چنين بيا

لكانه نمايد، خيار عيب او ساقط  يعه، تصرف ما مشتري بعد از اطالع به عيب قديم در مب
اقي نمي. »گردد مي به كاالي مجدد ب ند از طرف ديگر عرفاً جاي براي مطال   .ما

ه صنعت واد فوق به دست مياز م د، هرگا تحويل دهد كه معيوب بوده، ) كاالي(گر شي آي
دهنده  دهنده، از وصف معيوب بودن، آن آگاهي داشته و بپذيرد، فرمايش ولي فرمايش

نظر را به صنعت نمي استار رفع عيب گردد، مگر اين  تواند كاالي مورد  گر مسترد نموده و خو
ه .  بخود شرط گذاشته باشدكه حين قرارداد خيار عيب را قدام ب چنان كه همين اصل ا
 و قانون مدني فرانسه در ماده 2- 316) 3) (ب(در ماده ) UCC(پذيرش كاال با وجود عيب را

است1642 تواند از خيار عيب استفاده كند، در  دهنده نمي اما اين كه فرمايش.  نيز پذيرفته 
ا صورتي امكان پذير است، كه خودش با آگاهي و ي ا با علم به قبول كاالي معيوب معامله ر

اگر صنعت. پذيرفته باشد رمايش ولي در غير آن  دهنده بدهد،  گر كاالي معيوب و ناقص به ف
ني  در اين صورت، صنعت. تواند از خيار عيب استفاده كرده معامله را فسخ كند مي گر زما

ا كاالي جانشين است، كه فرمايش ا دهنده  مسوول رفع عيب كاال ي ز آن آگاه نبوده، ي ا
  .21توانسته آگاه باشد نمي

  گر صنعت) تعهد(عدم انجام وجيبه : بند سوم

به گونه . گر باشد ي منسوب به صنعت ا براي تحقق مسووليت، بايد عدم اجراي قرارداد 
يع خارجي حادث شود، صنعت ا در اثر وقا اشد ي ا  ممكن نبودن اجراي عقد، خواه از آغاز ب گر ر

                                                 

قابل سمع نمي. 19 عد از اين از جانب وي    . باشد هرگاه شخصي مالي را با وجود علم به جميع عيوب آن خريد، دعواي عيب ب
كانه به عم. 20 يده، و در آن تصرفات مال مشتري به عيب مبيعه مطلع گرد قط ميبعد از آن كه    . گردد ل آورد، خيار وي سا
ين. 21 تشارات صفايي، سيد حسين و ديگران، مطالعه تطبيقي حقوق بيع ب تشارات و چاپ دانشگاه : الملل، تهران، ان موسسه ان

  .186 ص.ش1384تهران، چاپ اول، 
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به بار نمي د معاف مياز اجراي عق ني  د، در حالي كه خودداري از وفاي به عهد  كند، و ضما آور
يمان شكني است و سبب مسووليت قراردادي مي د به معناي پ   .22شو

همال و  خودداري صنعت ا در نتيجه ا اشد، ي ناشي از تقلب ب گر ممكن است عمدي و 
اه، در هردو مورد  بي ت)عمدي و غير عمد(مباالتي يا اشتب   . عهد ضامن خسارت است، م

تي عدم اجراي قرارداد، شروطي زير الزم  به نظر مي رسد براي جبران خسارت در صور
  :است
به وسيله فرمايش- 1 اجرا و مطالبه  ند «برحسب قسمت : دهنده  انقضاي مدت   ماده 1الف ب

بعد از اخطار به صنعت دهنده مي  فرمايش1522 د، در حاالت آتي  استصنا توان ا گر مقاوله  ع ر
نمايد ره  تي كه صنعت. الف: فسخ و در صورت متضرر شدن مطالبه جبران خسا ر  در حال گ

نكند ول، به اجراي تعهد خود شروع  وجبه در خالل مدت معق براي اين كه » .بدون عذر م
ين تعيين كرده است  فرمايش د، بايد مدتي كه طرف به جبران خسارت كرده بتوان دهنده، مطال

بايد اجرا كند، منقضي شده  لتي كه صنعتدر حا. ب. خاتمه يابد گر در خالل مدت معقول 
ن فرمايش. باشد ره دهنده، نمي در غير آ و به عبا دون رسيدن موعد آن،  بل از موعد  تواند ب ي ق

نمايد  . ادعاي جبران خساره و فسخ قرارداد 

اشي از تقصير باشد- 2 است،:  عدم انجام وجيبه ن يي كه قرارداد انجام نشده   تقصير در جا
تعهد را جز با اثبات قوه قاهره نمي تعهد در صورتي مقصر . توان خنثا كرد مفروض م اقع، م در و
به حادثه احتراز ناپذير نسبت دهد است، كه نتواند عدم انجام عقد را  ين، . 23ي خارجي و  بنابرا

ني باهم ارتباط نزديك دارد كه  اگها اهره يا حادثه ن ه مساله تقصير متعهد و وجود قوه ق هرگا
لقي مي تعهد خودش مقصر باشد مسوول ت مل  متعهد در عدم ايفاي  گردد، در بحث عوا

و بررسي قرار خواهد گرفت لعه   . خارجي مورد مطا

اشد، كه ضمانت )تعهد(عدم انجام وجيبه  ، ممكن است قراردادي يا غير قراردادي ب
تفاوت مي ر كدام م  حد توان است و ملتزم تعهد قراردادي خودخواسته و در. باشند اجراهاي ه

ا بجا آورد به عهده مي وب طرف ر د مقصر . گيرد، كه مطل دست نياب اگر به نتيجه دلخواه  پس، 
ين كه ثابت شود حادثه است است، مگر ا نع كار بوده  پذير ما   . 24ي خارجي و احتراز نا

و عمل  است، كه ناشي از موانع خارجي  جام وجيبه  ين گفتار بررسي عدم ان ا در ا هدف م
ز  يگران بوده است، در موردي كه مانع خارجي اجراي وجيبه را ناممكن ميد تعهد ا سازد، م

                                                 

اعد عمومي قراردادها، ج . 22 ان، ناصر، حقوق مدني قو شار با همكاري شركت ، تهران، انتشارات شركت سهامي انت4كاتوزي
  . 153-152 ش، صص1380بهمن برنا، چاپ سوم، 

  .173همان، ص. 23
ان، ناصر، . 24   . 390ش، ص1385 بهار  چاپ سوم،تهران، انتشارات ميزان،نظريه عمومي تعهدات، حقوق مدني كاتوزي
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تي كه به او مي  اع از مسووليت  اجراي آن و جبران خسار استصن رسد، بايد ديد، مطابق عقد 
ر؟ معاف مي   شود يا خي

انجام وجيبه ) الف   )تعهد(موارد عدم 

د عدم انجام به نظر ميارايه دادن يك فهرست كامل از موار به مشكل  به   وجي رسد، ولي 
در آن صادق بوده و باعث گرديده است تا ) تعهد(تعدادي از آنها كه عمالً عدم انجام وجيبه 

عمل شخص . قرارداد غيرقابل اجرا گردد، اشاره و اختصاراً توضيح داده خواهد شد
است كه ما فرمايش يكي از موارد عدم انجام وجيبه  مل خارجي  نع اجراي تعهد دهنده و عوا
ره مي گر مي صنعت بدان اشا د، كه در زير اختصاراً    . گردد گرد

  دهنده عمل شخص فرمايش) ب

اعالم مي730ماده  يفا «: دارد  قانون مدني  تعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ا رگاه م ه
اخير ا از مدت معينه به ت به ر يه اندازد، محكمه مي نمايد، يا اجراي وجي ن تواند عل  او حكم ضما

ترين مسووليت، مسووليت ناشي از عمل شخص  ترين و شايع معمول. »...را صادر نمايد
چنان كه . يعني عملي كه از خود شخص سر زند و باعث مسووليت خود وي گردد. باشد مي

د  همين قانون مقرر مي1522 ماده 2فقره  تعهد از جانب  و خيرااگر ت«: دار عدم اجراي 
اشي ا صنعت به فرمايش،يا امري باشد ز خطا وگر ن اشد و  كه  وجود مطالبه  با دهنده مربوط ب
اشد، صنعت كتبي صنعت صريح و يفاي آن نپرداخته ب و گر مي گر به ا ن  تواند عقد را فسخ  جبرا

نمايد به  ه وارده را مطال دهنده اين است، كه گاهي  منظور از عمل شخص فرمايش» .خسار
له صنعت ر ميدهنده س عملي از جانب فرمايش ر  زند، كه موجب عدم اجراي تعهد به وسي گ

م داده،  گر مقصر نبوده، بلكه فرمايش شود، در اين صورت صنعت مي دهنده با عملي كه انجا
اجراي تعهد گرديده است ه . مانع  ر مربوط ب بالغ كتبي ام در صورت ا ين حالت،  در ا

اجراي دوباره، صنعت فرمايش ين  دهنده، و عدم  بق ا ا  ماده قانون ميگر مطا تواند، معامله ر
نمايد ين ماده مسووليت ناشي . فسخ و در صورت متضرر شدن، جبران خساره را مطالبه  در ا

ركن نياز است بطه : از عمل شخص مبتني بر تيوري تقصير شده و به سه  خسارت، تقصير و را
ر و تقصي است،. 25سببيت بين خسارت  وط  امر مرب ه، در اين  و مطالبه جبران خسار  به تقصير 

ين خسارت و تقصير وارده   . رابطه سببيت ب

                                                 

25. Carbonnier (Jean), Droit Civil. Les Obligation T.4, 13e. ed Paris 1988 Presses 

Universitaires de France p. 395.   
قل از تهران، انتشارات ادبستان چاپ ظفر: به ن مدني،  مسووليت  نقش ايران، چاپ اول، . يزدانيان، علي رضا، حقوق مدني، قلمرو 
 .                                                                                      74ش، ص1379
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يگر  وارد آيد، شخصي كه ) گر صنعت(در صورتي كه از نقض عقد خسارتي به طرف د
يي مسووليت قراردادي است دهنده به  به محض اين كه فرمايش. قرارداد را نقض نموده دارا

ا) تعهدات(وجايب  دهد كه مانع  جراي وجيبه به وسيله خود عمل نكند، يا عملي انجام 
بق فقره  صنعت ين قانون مسوول تلقي مي1522 ماده 2گر گردد، مطا   . گردد  ا

  عوامل خارجي) ج

وع  ين قرارداد بوده، بدون وق است آن اهدافي كه هنگام عقد منظور طرف گاهي ممكن 
يط غير منتظره منتفي گردد وضعيتي كه در . تقصيري از جانب آنان و به سبب اوضاع و شرا

دگرگون شود، كه ه ن كامالً  بعدها آن چنا است  د بوده است، ممكن  د موجو انعقاد قراردا نگام 
اگر مي افراد عاقل،  به عنوان  نستند چه پيش خواهد آمد، يا قرارداد را منعقد  طرفين قرارداد  دا

نعقد مي نمي   . كردند كردند يا اين كه آن را به نحوي ديگر م
نعقاد قرارداد، يك وضعيت اساساً شود  عوامل خارجي در جاي محقق مي تعاقب ا كه م

رخ داده باشد متفاوت به نحوي غير منتظره وقايعي از اين دست، فقط هنگامي عواملي . 26ي 
اشند كه وضعيتي اساساً  شوند تا آن براي عقيم شدن قرارداد محسوب مي هميت داشته ب قدر ا

و منجر به عقيم شدن قرارداد مز د  ا به وجود آورن دمتفاوت ر ي  از لحاظ محدوده.  27بور گردن
ين قيد  مل خارجي(اعمال ا ثي كه مشمول چنين قيدي ) عوا به عبارت ديگر، حواد و 

ن  مي ين باشند در غير آ ز كنترل طرف ين گردد، كه خارج ا اجراي وجيبه طرف نع  گردند، بايد ما
روشني. گردد حوادثي مزبور عوامل خارجي محسوب نمي  دارد، عبارت مزبور در حقوق معناي 

اشد  و شامل هر حادثه ين ب رل طرف رج از كنت است كه خا وع   اگر چنين حادثه. 28اي  اي به وق
م نداده مسوول نمي ا انجا به ر اجراي وجي . م. ق1523باشد، چنان كه ماده  بپيوندد طرفي كه 

ن «: دارد مقرر مي وله كنندگا رج از اراده مقا هرگاه ايفاي تعهد بعد از شروع به سبب خا
نمايد گر نمي شود، صنعتمنقطع  ثمن را مطالبه    .»تواند قبض 

لف شي ) د   )     كاال(ت

است مانند اين كه كسي خانه ديگري را  تلف چيزي به معناي نابود كردن و از بين بردن 
دانيم كه مورد تعهد ممكن است مال و يا عمل  مي. 29خراب كند يا كشتزار او را آتش بزند

                                                 
، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1الملل، مترجم، اخالقي، بهروز، و ديگران، ج  ، كال يوام، حقوق تجارت بيناشميتوف. 26

  . 285 ش، ص1378
  . 286-285همان، صص. 27
  .313همان، ص. 28
ان . 29 تهران، انتشارات ميزان، چاپ نهم، زمست اعدفقه،    . 24ش، ص1385محمدي، ابوالحسن، قو
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اشد) اعم از فعل و ترك فعل(  تعهد بوده . ب م تعهد، مالي كه مورد  حال، هرگاه قبل از انجا
و عمل ساقط  ن مال  د، تعهد مربوط به آ د تعهد غير ممكن گرد ا عمل مور است تلف شود، و ي

ه ايفاي  مي اً تعهدي معتبر است، كه انجام آن مقدور و بتوان متعهد را ب د؛ زيرا عقالً و قانون گرد
  . 30آن ملزم كرد

استصناع همان ر، تلف شي عقد  له صنعت) كاال(ند عقود ديگ گر، يا  ممكن است به وسي
م  ممكن است به وسيله فرمايش ين صورت هر كدا دهنده يا شخص ثالث باشد، كه در ا

د را دارد مسووليت اخير بند . هاي خاصي خو ن كه قسمت  است1518 ماده 2چنا در «:  گفته 
اشي از عمل صنعت اجيران وي با صورتي كه ضرر ن   . »گردد شد، مسوول تلقي ميگر يا 

و متعهد  يم تلف شود، و تلف به طور قهري واقع گردد  د تعهد قبل از تسل در صورتي كه مور
باشد، گفته مي به متعهدله يا حاكم يا قايم مقام او مراجعه نكرده  شود حقيقت  براي تسليم 

اقتضا مي تقال دهنده كند، كه معامله فسخ شود و تلف از اموا معاوضه در عقود معاوضه  ل ان
يع چنين آورده . 31محسوب گردد فغانستان در مورد ب ا قانون مدني ا چنان كه همين امر ر

ه : است اسباب خارج اراده بايع تلف شود عقد فسخ و ثمن ب يمي بنابر  ز تسل بل ا ه مبيعه ق هرگا
اين امر بدين معناست كه مال تلف شده از آن بايع ). 1085ماده (گردد  مشتري مسترد مي

ا تحويل . باشد يم ر داده باشد كه كاالي ساخته شده ر اخطا يع به خريدار  ا در صورتي كه با ام
ر  اخطار كاال تلف گردد، فروشنده مسوول نبوده و تلف مال از آن خريدا بعد از  بگيرد، ولي 

يعه صورت . گردد محسوب مي ري مبني بر تسليمي مب به مشت ين كه تلف بعد از ابالغ  مگر ا
 .  گرفته باشد

فغانستان مقرر مي. م.  ق1518 ماده 1چنان كه فقره  بل از «: دارد ا اگرشي ساخته شده ق
به فرمايش از مفاد اين . »شود ضامن آن شناخته مي گر دهنده تلف شود، صنعت تسليمي آن 
دست مي به  دهنده تحويل داده  شده به فرمايش آيد، در صورتي كه كاالي ساخته ماده چنين 

مل . شود گر ضامن شناخته مي تسليمي تلف گردد، صنعتنشود، ولي قبل از  مگر آن كه عوا
تن كاال خارج از اراده  رف ين امر براساس از بين  اشد، كه ا خارجي در تلف كاال نقش داشته ب

ري مي صنعت ا از مسووليت ب ثالً، صنعت. سازد گر وي ر ر كفش فرمايش م و  گ ا ساخته  دهنده ر
به وي تسليم كند، د رگاه مزبور، شي ساختهپيش از آن كه  ز  ر نتيجه آتش سوزي كا شده ا

دهنده  گر بابت تلف شي و عدم تحويل آن به فرمايش رود، در اين صورت صنعت بين مي
يعه صنعت. گردد ضامن تلقي نمي نظر ذر ا اگر شي مورد  ر ساخته شود و به فرمايش ام دهنده  گ

                                                 
  . 210ش، ص1386، تهران، انتشارات، مجد، چاپ هشتم5عهدات، جشهيدي، مهدي، سقوط ت. 30
  . 211همان، ص. 31
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يمي آن اطالع دهد ولي فرمايش نگيرد جهت تسل ز آن فرمايشدهنده تسليم  دهنده  ، تلف ا
ين كه در تلف كاال صنعت محسوب مي اجيران وي قصور داشته باشد گردد، مگر ا   . گر يا 

رفته باشد، فروشنده  پس به اين نتيجه مي اگر تلف قهراً صورت گ رسيم كه در عقد بيع 
اع اگر تلف بدون اطالع صنعت. باشد مسوول نبوده و متلف ضامن مي ه اما در استصن  گر ب

دهنده  گر است، در صورت اطالع از آن فرمايش دهنده صورت گيرد، از آن صنعت فرمايش
رمايش. گردد محسوب مي له ف اوقات تلف كاال به وسي ين  دهنده صورت مي گاهي  گيرد، كه در ا

ين كه در اتالف كاال قصور صنعت دهنده مسوول تلقي مي صورت خود فرمايش د، مگر ا ر  گرد گ
  . اشدو اجيران او شامل ب

  گر صنعت) تعهد(ضمانت اجراي عدم انجام وجيبه : گفتاردوم

اجراي قرارداد توسط صنعت بق با شرايط قرارداد  عدم  ين معناست كه وي كاال را مطا به ا گر 
ه  اين توضيح نامشخص بوده و نشان نمي. تحويل نداده است ين عدم اجرا ب دهد كه آيا ا

به ر،  ا خي د درآمده است ي د  نحوي كه مسووليت صنعتصورت نقض قراردا . 32گر را مطرح ساز
د  يعني عدم اجراي قراردا م وجايب، بايد عهد شكني،  اجراي عدم انجا براي تحقق ضمانت 

ر . گر محرز گردد توسط صنعت در صورت چنين نقض تعهد، طرق مختلفي در اختيا
د خسارت ناشي از عدم انجام فرمايش ن وسيله بتوان ن دهنده قرارداده شده، تا بدا  تعهد را جبرا
ا . نمايد است قسمتي از عقد ر لكه ممكن  م عقد باشد، ب تما تعهد از  ري م يست خوددا الزم ن

بط قراردادي متعهد به وظيفه خود عمل مي ا  اجرا نكند، يا به عباره ديگر گاهي در روا كند، ام
وب انجام نمي م نمي33دهد تعهد را به نحوي مطل   . دهد ، و يا قرارداد را به طور كامل انجا
دهد،  اش را در موقع مقرر كه بايد انجام دهد، انجام نمي و نيز ممكن است متعهد، وجيبه

اعث ضرر متعهدله مي نه تنها ب اجرا در زمان مقرر  ا منتفي  اين عدم  اجرا ر ه اصالً  د، گا گرد
د مي يي  دهنده فرصت پيدا مي در چنين وضعيتي براي فرمايش. 34ساز شود، تا ضمانت اجراها

ره ميكه قان آنها اشا اً به  اختصار   .گردد ونگذار شناخته است به معرض اجرا بگذارد، و در زير 

اول   ترميم و رفع عيب : بند 

ر شي فرمايش داده شده اوصاف و.م.  ق1514 ماده 2بر طبق بند  فقه شده   اگ شرايط موا
رفع ع.مطالبه كند تواند رفع عيب را دهنده مي را حايز نباشد، فرمايش يب از سوي  ترميم و 

                                                 

مسعود، حقوق بازرگاني بين. 32 ي،  طارم سري،  به موسسه مطالعات و الملل بسته  ازرگاني وا تشارات شركت چاپ و نشر ب تهران، ان
ي، پژوهش ازرگان   .36ص ،ش1377اسفند  چاپ اول،هاي ب

يشي. 33   . 115ن، صيزدانيان، علي رضا، پ
  . 117همان، ص. 34



 

  74» شماره مسلسل   20

 

  1388» حمل 

تصور است كه صنعت صنعت  ني قابل  وب و ناقص را تسليم  گر، زما گر كاالي معي
تي كه صنعت فرمايش اشد، در حال نظر  دهنده كرده ب اشد، به  گر مطابق قرارداد عمل نكرده ب

اگون را در نظر گرفت نگارنده براي رفع عيب و ترميم مجدد آن مي   : توان صور گون
ين كه، درخواست رفع دهنده   عيب و ترميم مجدد كاالي معيوب از سوي فرمايشاول ا

بق با اصل ماده بوده، كه صنعت اشد، چنين در خواست مطا گر در مدت مقرر  صورت گرفته ب
ر . باشد كند مكلف به رفع عيب مي دهنده تعيين مي كه فرمايش رفع عيب و ترميم دوباره ب

رمايش ين عقد، از سوي ف است در دو اساس ا اشددهنده ممكن  مكان پذير ب   :  صورت ا
گر در زمان  گاهي صنعت: دهنده يا شخص ثالث انجام شود رفع عيب ذريعه فرمايش) الف

ين امر صورت مي به رفع عيب نيست، و تاخيري كه در نتيجه ا گيرد،  معين قادر 
در . تواند خودش، يا به وسيله شخص ديگر عيب كاال را برطرف كنند دهنده مي فرمايش

د، صنعت رمايشصورتي كه ف نماي ا برطرف  ر  دهنده، يا به واسطه شخص ثالث عيب كاال ر گ
استا صرف كرده، بپردازد هاي كه فرمايش مكلف است، هزينه ين ر  ماده 3فقره . دهنده در ا

اشعار مي. م.  ق1514 دهنده  فرمايش. ورزد خيرارفع عيب ت در گر صنعت اگر«: دارد چنين 
نموده مصا تواند عيب را مي نمايد صنعت از رف رارفع    . »گر مطالبه 

به وسيله صنعت)ب دهنده  فرمايش. م.  ق1515بر طبق ماده : گر انجام شود  رفع عيب 
زماني مناسب را براي رفع عيب تعيين مي كند، تا در آن مدت معين شده كاالي  مدت 

به فرمايش تي كه صنعت. دهنده تحويل كند معيوب را ترميم و  ع عيب گر قادر به رف در صور
ا رد، و از ضمانت اجراهاي چون  دهنده مي در موعد مقرر نباشد، فرمايش تواند كاالي معيوب ر

نمايند يمت استفاده  ماده مقرر مي. انحالل عقد و تنزيل ق : دارد چنان كه همين 
ناسبي را1514 دهنده براي رفع عيب مندرج ماده فرمايش« انون مدت م تعيين   اين ق
ينا  ب،كند مي اگر در توضيح ا ا كه  نگردد، شي ر وعد معين عيب عايده رفع  . دارد مسترد مي م
تنزيل قيمت  يا مقاوله رجوع نموده و تواند از دهنده مي  فرمايش،گذشت مهلت معينه از بعد
به كند را   .»متناسباً مطال

ين كه، درخواست رفع عيب و ترميم مجدد كاالي معيوب از سوي صنعت گر شده  دوم ا
وب به فرمايش ضوع قبل، گاهي صنعتباشد، برعكس مو دهنده داده، تقاضا  گر كه كاالي معي

رفع عيب مي مي به  اشد كند، در مهلت معين حاضر  بل . ب ني قا د باال زما ين امر مانند مور ولي ا
و : تصور است كه در قدم نخست ترميم عيب يا اصالح كاال ممكن، در قدم ثاني معقول 
اشد ته. متعارف، ب يي كه هاي فوق حاصل گف است كه، يكي از ضمانت اجراها ين   ا

و رفع عيب است، چنين  دهنده مي فرمايش د، ترميم مجدد كاال  وسل شو تواند به آن مت
رمايش است، كه ف يي  د  گر مي دهنده و صنعت ضمانت اجرا يكي از بهترين ضمانت اجراها توان
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نمايند رفع عيب گاهي از سوي فرمايش. از آن استفاده  و گاهي از سوي دهنده، درخواست   
م  صنعت تعارف انجا و يا در مدت معقول و م در هر دو صورت بايد، در مدت معين شده  گر، كه 

  . گيرد گردد، صورت مي

دوم   )تقليل ثمن(تنزيل قيمت : بند 

وق رم است اعده در حق ين ق نظريه. 35منشاي ا وق رم قديم  ي وجود داشت كه  ا در حق
كرد در  تسليم مشتري مي) غير منطبق با قرارداد (مطابق آن هرگاه فروشنده كاالي ناقص

ر و تدليس مي تقصي ر مشتري بود كه مرتكب  ات وارد ب ا پيشرفت . شد صورتي مسوول خسار ب
تقاد قرار گرفت كه درست است كه در  يه بدين سان مورد ان و توسعه حقوق مدني، اين نظر

احيه فروشنده نمي ا مس فرض عدم ارتكاب تقصير از ن نست، توان او ر وول جبران خسارت دا
ر تحويل كاالي ناقص به مشتري ثمن كامل در  اعادالنه است كه وي در براب ين هم ن ولي ا

د. يافت نمايد يل ثمن در حقوق رم بو يل ثمن و دعواي تقل . 36اين تفكر مبناي قاعده تقل
يمت«بنابراين  له» تنزيل ق   .37ارتاي براي تعديل قرارداد بود، نه روشي براي جبران خس وسي

يط عامي كه در  يط خاصي الزم نيست، بلكه شرا ثمن شرا يل  براي استفاده از قاعده تقل
اشد   :مورد ساير طرق جبران خسارت الزم است بايد وجود داشته ب

د پيش. اوالً ين امر شامل . بيني شده است ساخته شود بايد كاال همان طوري كه در قراردا ا
چه آن كه كاال كماً ناقص . شود تسليم كند نيز ميموردي كه كاالي از نوع ديگر ساخته و 
د دهنده مي باشد يا كيفاً، در هر دو صورت فرمايش استفاده نماي   . تواند از تنزيل قيمت 

بل از انتقال  مسووليت صنعت. ثانياً تي است كه ق در صور به عدم مطابقت كاال  ر نسبت  گ
ثمن را پس اشد، تا تقليل  د داشته ب ن ممكن ساختضمان عدم مطابقت وجو ز انتقال ضما .  ا

يي فرمايش تي است  شايد به طور استثنا يل ثمن استفاده كند، و آن در حال د از تقل دهنده بتوان
وب مذكور آگاه بوده و به صنعت در غير آن تسليمي . گر اعالم كند كه قبل از تحويل از عي

ر اساس ماده  وب ب ر  ع وي به صنعتموجب عدم رجو. م.  ق1516كاال با آگاهي كامل از عي گ
اشد مي د، مگر آن كه خيار عيب را شرط كرده ب   . گرد

                                                 
35. Schlechtriem, No. 1, p. 437. Honnold, no. 313, p. 395, Audit, no. 135, p. 133.   

قل فسيري بر حقوق بيع بين:  به ن دكتر مهراب داراب پور، تهران، انتشارات گنج : ، مترجم2المللي، ج  جمعي از نويسندگان، ت
                                                              . 213ش، ص1374دانش، چاپ اول، پاييز 

  .272صفايي، سيد حسين و ديگران، پيشين ص. 36
                                 .Schlechtriem, No. 1, p. 438به نقل از همان،  . 37
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يط فوق يا وجود عيب در كاالي ساخته شده، فرمايش  دهنده در قدم  در صورت تحقق شرا
ر . تواند رفع عيب را در مدت معين تقاضا كند مي. م.  ق1514 ماده 2اول بر اساس فقره  اگ

له صنعت ر . يا عمالً از انجام وجيبه امتناع ورزيدگر انجام نشد،  اين امر به وسي در قدم ثاني ب
تواند كاالي ساخته شده  دهنده در مهلت معينه مي  همين قانون، فرمايش1515اساس ماده 

ا  اخير همين ماده به تناسب عيب ي اساس قسمت  و يا بر  نمايد،  را مسترد، و از مقاوله رجوع 
ي تقاضاي تنز بق قرارداد  نمايدعدم مطابقت كاال مطا يمت    . ل ق

يم كاال در  اخير يا عدم تسل شايد سوال مطرح گردد، آيا تنزيل قيمت شامل مواردي چون ت
ن معين نيز مي اسخ مي زمان و مكا  همين 1514 ماده 1توان گفت بر اساس فقره  گردد؟ در پ

ين است، صنعت ز  قانون اصل بر ا گر مكلف است شي فرمايش شده را طوري بسازد كه حاي
ا عاري از عيبي باشد كه وصف تضم د، ي ز آن شده بتوان استفاده مطلوب ا ين شده بوده، و 

يمي كاال، فرمايش. ارزش را تنزيل دهد اخير تسل تي ت ر اساس ماده  در صور  1515دهنده ب
نه به صنعت تعهد در موعد معي اجراي  اشد، تا از ضمانت  همين قانون اخطار مبني بر  گر داده ب

يمت استفاد ر آن حق تنزيل قيمت را نخواهد داشت. ه كنداجراي تنزيل ق   . در غي

  جبران خسارت: بند سوم

تي است كه وقوع آن مسلم و قطعي باشد ابل جبران، خسار ين وصف عقلي و . خسارت ق ا
ندارد به استدالل نظري  است و تصديق آن نياز  و . بديهي  است كه آن چه وجود  روشن 

د بشري در  است، نميتحققش مسلم نشده و همچنان در دي د  كتم عدم  تعلق اراده فر تواند م
  . 38يا مقنن موجب مسووليت شود

ا غير معين،  است، ي وعد وجيبه يا معين  ن طوري كه قبالً گفته شد، م در عقد استصناع هما
ا  در صورتي كه معين باشد، دو طرف يا روز خاصي را براي اجراي تعهد در نظر مي گيرند، ي

اي به وجيبه كند ل آن صنعتكنند كه در خال مهلتي معين مي ر . گر بتواند وف به هرحال، اگ
اشد، صنعت د، معين ب د  موعد انجام وجيبه در قراردا به خو به وجي گر بايستي در همان موقع 

ده . عمل كند اگر در بيع «: گويد در مورد خريد و فروش چنين مي. ت. ق658هم چنين ما
و ماهيت  نظر به جنس  به صراحت قرارداد و يا  ري و بايع نظر  و مقصد اشتراء، مشت يعه  مب

يعاد معيني ايفاي تعهد كنند تي كه در ختم اين . مجبور باشند كه حتماً در ظرف م در صور
اعث عدم ايفاي تعهد بدون اطالعيه  اشند، طرف ديگر از ب ) اخطار(مدت تعهد را ايفا نكرده ب

احكام مواد  مي بق  ولي طرفي .  طلب كند عقد را فسخ و جبران خساره657 و656تواند مطا

                                                 
ون بيع بينقاسمي، محسن،. 38 المللي كاال، مجله حقوقي، نشر، دفتر خدمات حقوقي   جبران خسارت نقض قرارداد در كنوانسي
ان، -، بهار32المللي، ش  بين   .41ش، ص1384 تابست
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كه صالحيت فسخ عقد را دارد اگر بخواهد كه تعهد عيناً ايفا شود، مكلف است كه در حين 
  . »حلول يا انقضاي مدت معين ايفاي تعهد را تقاضا كند

تي كه موعد معيني در عقد پيش اشد، صنعت در صور به خود  گر بي بيني نشده ب درنگ وجي
م دهد، مگر اين كه طبع ك اشدرا انجا اقتضاي گذشتن مدتي را داشته ب مانند ساختن : ار 
تن خسارت  سدي كه ساليان چند به درازا مي بكار براي گرف كشد، پس، در اين مورد نيز طل

به مطالبه طلب خود ندارد   . 39تاخير يا عدم انجام تعهد نياز 
رخي كدام خسارات وارده را مي نمود؟ ب ركان مسوو  گفته40توان جبران  رگاه ا د، ه ليت ان

ن  نعي در سر راه مسووليت، وجود نداشته باشد، زيان زننده بايد آ و ما مدني، موجود بوده 
نمايد گونه خسارت البته خسارت . هاي كه مسلم و مستقيم و ترميم نشده است، را جبران 

ين  رفته تا خسارت فردي و جمعي، در هر كدام از ا صور مختلفي دارد از مادي و معنوي گ
است  باشدموارد ممكن  و زيان، متفاوت    .41خواهان جبران ضرر 

است، بدين  م به جبران خسارت ناشي از عهد شكني  برخي، به طور عام گفته است التزا
اشد كند  عهد شكني به خودي خود ايجاد مسووليت نمي. شرط كه ضرري را به دنبال داشته ب

رسيده. آورد و تنها مقتضي آن را فراهم مي بكار ن ني به طل اگر زيا ز پس  تي ا  باشد، خسار
ر گرفته نمي ركن اصلي مسووليت . شود بدهكا د پذيرفت كه ورود ضرر  به همين جهت باي

ن است نگيزه قانونگذار در وضع احكام آ   . 42قراردادي و ا
اع فرمايش استصن د به عنوان يك طريق جبران خسارت انحصاري،  دهنده مي در عقد  توان

ا براي مثال، د(درخواست دريافت خسارت كند  افت خسارات به دليل تاخير در مورد اجر ري
ول طرف زيان ديده قرار گرفته  همراه با تاخير يا به علت اجراي معيوب و ناقص كه مورد قب
ا طرفي است  اجراي تعهد كه مسووليت آن ب مكان  د عدم ا ات در مور دريافت خسار و يا  است، 

است به همر)كه تعهدش را اجرا نكرده  ات را  دريافت خسار ن درخواست ، يا  اه ساير طرق جبرا
ا  شود، كه در صورتي مي هاي فوق نتيجه گرفته مي از گفته. 43كند توان جبران خسارت ر

ن، ضرري در نتيجه عدم انجام تعهد در موعد  نمود، كه عالوه بر مسلم و قطعي بودن آ مطالبه 

                                                 
ان، ناصر، اعمال حقوقي. 39   . 272ايقاع، پيشين، ص. قرارداد: كاتوزي
يت.40 ازاتپرداخت (هاي خارج از قرارداد  داراب پور، مهراب، مسوول ين وامتي ، تهران، انتشارات مجد، 4؛ ج )خسارت استرداد ع

  . 220ش، ص1387چاپ اول، 
  .  همان.41
ان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، پيشين، صص. 42   . 228-227كاتوزي
  . 290-289، پيشين، صص)UNIDROIT(المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي  موسسه بين. 43
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يط قانوني هر كدام را در زير مور مقرر به فرمايش  ر دهنده رسيده باشد، كه شرا د بررسي قرا
  . خواهيم داد

يط جبران خسارت) الف   شرا

يطي الزم است، كه قانون  براي اين كه فرمايش دهنده بتواند درخواست خسارت نمايد شرا
در ماده  است1522مدني آن را    :  چنين مقرر كرده 

تي بعد دهنده مي  فرمايش- 1 به صنعت از تواند در حاالت آ  در فسخ و مقاوله را گر اخطار 
نمايدصور   :ت متضرر شدن مطالبه جبران خساره 
ت)الف د وبدون عذر موجبه در خالل مدت معقول به اجراي تعهد خ گر كه صنعتي  در حال

  .شروع نكند
دهي شي فرمايش داده شده  گر درخالل مدت معينه به تسليم كه صنعت در حالتي) ب
  .عمل آورده ب خيرات

اجراي تعهد از جانب صن و خيرا اگر ت- 2 به ،يا امري باشد  از خطا ويگر ناش عتعدم   كه 
و فرمايش به ايفاي آن نپرداخته  كتبي صنعت وجود مطالبه صريح و با دهنده مربوط باشد  گر 

ر مي باشد، صنعت نمايد  و،تواند عقد را فسخ گ به  ه وارده را مطال رسد   به نظر مي.جبران خسار
  : كه

ز سوي صنعت: اول به : گر بدون عذر موجبه ورود ضرر ا به خسارت در صورتي منتج  مطال
رخانه شود، كه فرمايش نتيجه مي اشد، مثالً، به كا ي فرمايش داده  دهنده متضرر گرديده ب

مدت زماني كه بايد بدنه اتومبيل . است، كه مقداري بدنه اتومبيل برمبناي طرح خاص بسازد
ولي صنعت ين كه در آن ساخته شود در قرارداد قيد شده،  به جاي ا  مدت معين شده، بدنه گر 

ني قرارداد، موقعي تحويل مي ك ماه بعد از زما با وصف آن كه (دهد  اتومبيل را تحويل كند، ي
د فرمايش ز  ، كه مشتري فرمايش)دهنده در آن موقع برايش اخطار داده بو دهنده قطعات را ا

است يگر تامين كرده  ين وضعيت مي فرمايش. جاي د ز تواند جبران خساره دهنده در ا  خود را ا
ر صنعت صنعت اگ در زمان مقرر تحويل مي گر مطالبه نمايد، چون  ه اتومبيل را  بدن داد،  گر 
د  دهنده، آن را به خريدار كه وعده داده بود تحويل مي فرمايش داد ضرري به وي عاي
احيه صنعت نمي ين روي، حاال ضرري كه از ن گر بدون عذر موجبه به  گرديد، لذا از ا

بايد جبران گردددهنده  فرمايش   . وارد گرديده است، 
به صنعت1522 ماده 1بر طبق فقره الف بند  م وجي ز عدم انجا اشي ا گر در   ضرري كه ن

رمايش وجبه به ف دهنده عايد گرديده قابل جبران است، چنان كه  موقع مقرر بدون عذر م
ت«: دارد همين ماده مقرر مي م بدون عذر موجبه در گر كه صنعتي در حال ول خالل  دت معق
  . »د شروع نكندوبه اجراي تعهد خ
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اخطار. دوم ز  بعد ا ت معينه  ر مهل اخي ز ت ا اشي  د ضرر ن به گونه: ورو ورود ضرر  اي   گاهي 
به خود عمل نمي است كه صنعت به وجي ر در موعد مقرر  ين صورت  گ كند، در ا

به صنعت فرمايش اخطاري  ت  گر اطالع مي دهنده طي  تعهد خود در مهل به  دهد، كه 
ازهم صنعت. اضافي عمل كند اگر ب يكن  ت اضافي عمل نكند،  ل به خود در مهل به وجي گر 

رمايش ين امر به ف بند  دهنده عايد مي ضرري كه از ا ره ب  بر طبق فق د،   ماده 1گرد
است1522 رر مي.  قابل جبران  ده مزبور مق رد چنان كه ما تي«: دا  گر در كه صنعت در حال

نه به تسليم   . »عمل آورده ب خيراي فرمايش داده شده تدهي ش خالل مدت معي
ني فرمايش وق زما بق موارد ف ن خساره بخواهد، كه صنعت دهنده مي مطا گر در  تواند جبرا

ا تاخير در  تي كه عدم ايفاي وجيبه ي اما در صور عدم ايفاي وجيبه خود تقصيري داشته باشد، 
ب ايفاي تعهد ناشي از امري باشد، كه مربوط به فرمايش ن  اشد، صنعتدهنده  ر مكلف به جبرا گ

ه نيست ز  و خيرااگر ت«:  همين ماده مقرر كرده است2زيرا بند . خسار عدم اجراي تعهد ا
اشد كه به فرمايش  از خطا ويگر ناش جانب صنعت اشد و يا امري ب ا دهنده مربوط ب د  ب وجو

ن نپرداخته باشد، صنعت كتبي صنعت مطالبه صريح و ه ايفاي آ ر ب  ، عقد را فسختواند گر مي گ
به نمايد و   . »جبران خساره وارده را مطال

ور محكمه) ب دست   پرداخت خسارت به 

تي است كه  در صورت عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام آن متعهد مسوول جبران خسار
ه . به سبب تخلف او به متعهدله وارد شده است تعهدل ين ترتيب معلوم است كه اگر عمل م به ا

اشد، متعهد را نميديده، سبب  زيان ز خسارت وارد ب   . 44توان مسوول دانست تمام يا قسمتي ا
به خسارت بايد فرمايش د، كه ضرر وارده  در خصوص مطال نماي دهنده اين جهت را ثابت 

ز سوي صنعت ز عدم ايفاي وجيبه، تاخير در وجيبه ا ه  ناشي ا است، تا محكمه حكم ب گر بوده 
اعمال فوق را  اشي از  ا تاخير در . بدهدجبران خسارت ن تي كه عدم ايفاي وجيبه ي در صور

اشد نمي يع خارجي ب ز عمل غير و وقا اشي ا ن ن توان از محكمه مطالبه جبران خسارت  ايفاي آ
  .نمايد

ماده  د، 730بر طبق  نماي ا در مورد عقد عيناً ايفا  د وجيبه ر ه متعهد نتوان  قانون مدني، هرگا
به تا ز مدت معينه  ندازد، محكمه مي خيريا اجراي وجيبه را ا ا  ا تواند عليه او حكم ضمان ر

ز . صادر نمايد به ناشي ا مكان وفاء يا تاخير در اجراي وجي مگر اين كه ثابت گردد، كه عدم ا
ن دخيل نبوده است به اين كه آيا صنعت. سببي بوده كه وي در آ گر مستقيماً در  در ارتباط 

نه اسباب خارج اخير در وجيبه عدم ايفاي وجيبه نقش داشته، يا  تعهد يا ت اعث عدم ايفاي  ي ب

                                                 
ار قراردادها . 44   . 76ش، ص1386، تهران، انتشارات، مجد، چاپ سوم، بهمن 3و تعهدات جشهيدي، مهدي، آث
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يل شد  ك قا ين جهت دارد، تفكي به ا ن مسووليت كه وي نسبت  ر . گرديده، و ميزا اره ديگ به عب
ين در عقد پيش بيني كرده، و مقدار خسارتي كه ذريعه  فرق بين مقدار خسارتي كه طرف

اً بيني غير  زيرا اين پيش. گردد وجود داشته باشد محكمه تعيين مي است، و بايد بعد ممكن 
 قانون مدني در زمينه 1521 ماده 2ذريعه كارشناس و محكمه تعيين گردد، چنان كه بند 

ه را تواند محكمه مي«: دارد مقرر مي ن خسار و مقدار جبرا كوايف  حاالت و مطابق به ايجابات 
ز اين ماده همان موارد فوق فهميده مي. »تنزيل دهد د  شود كه محكمه مي ا ر توان در مقدا

ن وارده خسارت  تي كه ميزا و ازدياد در حال يل  و اين تقل و زياد نمايد،  جبران خسارت كم 
رفته مي د، با توجه به كيفيت و حاالت آن در نظر گ نماي   . شود ايجاب 

يعه را 657در ماده . ت. و همين طور ق تي كه بايع مب است، در صور يعه گفته   در مورد مب
ا د و ي ن معين قراردا و يا مكتوب راجستري بايع در زما تسليم نكند، مشتري با اطالعيه   عرف 

دعوت مي يعه  نقضاي اين مهلت . كند را در ظرف يك مدت مناسب به تسليم دادن مب اگر در ا
يعه را تسليم نكند ا  مشتري مي. بايع مب نموده فسخ قرارداد را ب به محكمه مراجعه  تواند 

و فايده كه از آن محروم ما ه وارده،  يع طلب كندخسار است از با ده  ين ماده چنين . »ن از ا
تي كه فرمايش فهميده مي ز  شود در صور نفع را ني د، حتي عدم ال دهنده و مشتري متضرر گرد

ته است. توان درخواست كرد مي امر را نپذيرف ين  لي كه حقوق بعضي كشورها ا   . در حا

د: بند چهارم اردا   فسخ قر

له در اصطالح حقوقي، فسخ عبارت است از پ ايان دادن به هستي حقوقي قرارداد به وسي
به وسيله توافق . 45يكي از دو طرف يا شخص ثالث است كه  فسخ قرارداد مبتني برحقي 

طرفين و يا مستقيماً به حكم قانون، براي يك يا دو طرف قرارداد و يا شخص ثالث شناخته 
است   . 46شده 

اختيار ف است كه در  ز ضمانت اجراهايي  يكي ديگر ا ت،  رمايشفسخ  دهنده قرار گرفته اس
يمت، جبران خسارت و ند ترميم و رفع عيب، تنزيل ق ه ... فسخ قرارداد، مان ضمانت اجراها ب

نمايد استفاده  ز آن  يست، تا هر شخص بتواند ا ني قابل تحصيل ن به همه سيستم. آسا هاي  اگر 
اجراها شناخته شده  ز موارد نادر ضمانت  ين . استحقوقي كشورها ديده شود، فسخ ا بنابرا

به وي  فسخ ممكن است، مستقيماً از طرف فرمايش له قانونگذار و محكمه  دهنده، يا به وسي
  . داده شود

احيه قرارداد متوجه  اخواسته از ن ز ضرري كه به طور ن قانونگذار در مواردي، براي جلوگيري ا
يماً به او حق مي است، مستق د ضرر را از خود دهد كه بتواند با فسخ قراردا يكي از دو طرف 
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جا كه خيار فسخ نوعي حق مي. دفع كند اشد، دارنده آن مي از آن اسقاط كند ب . تواند آن را 
يي صاحب حق  ز به اراده انشا اعمال آن، نوعي ايقاع است و نيا ز مانند  اسقاط حق فسخ ني

تقل شود هم چنين حق فسخ مي. دارد به ديگران من رث    . ٤٧تواند از طريق قرارداد يا ا
توانند  ورثه وي مي دهنده و فرمايش«: دارد  چنين مقرر مي1521 ماده 1ن كه بند چنا

نمايد؛ گرچه صنعت فسخ عقد را نموده  گر مطالبه  به ساختن شي فرمايش داده شده شروع 
و كه براي صنعت  مشروط بر اين،باشد ركردگي، قيمت مواد مصرف شده  اجرت كا ه  گر  خسار

د، م مواد تهيه شده را ربپردازن فقه طور اين گ   .»ديگري صورت گرفته باشد كه موا
ين ماده قانون، فرمايش تواند، عقد را برهم زند، حتا در  دهنده و ورثه، هردو مي بر اساس ا

اشد موقعي كه صنعت   : به شرط آن كه. گر، به ساخت كاال اقدام كرده ب
و هزينه- 1 د، منظور  هاي كه صنعت  تمام مصارف  ر انجام داده بپردازن از كردگي در قانون گ

است، كه صنعت افغانستان، آن هزينه نه هاي  و ساير هزي اجيران  رگران و  ر، جهت مزد كا هاي  گ
ر برده است، پرداخت كند امر به كا   . كه بابت اين 

ه مواد تهيه شده را بپردازند، منظور از مواد مصرف - 2 يمت مواد مصرف شده و خسار  ق
است، زماني ك دهنده، كااليي را جهت ساخت آن فرمايش  ه فرمايششده و خساره مزبور آن 

در . هاي خودش تهيه نمايد گردد، كه مواد خام اوليه را با هزينه گر ملزم مي دهد، صنعت مي
هاي اضافي  دهنده مكلف است، عالوه بر تمام مبلغ مواد تهيه شده، هزينه اين صورت فرمايش

اع وقت را تاديه گر، متحمل شده، منجمله پرداخت مصارف دع كه صنعت واي محكمه و ضي
 . نمايد

د،  وگيري شو ين قرارداد تالش دارند تا قرارداد حفظ شده و از فسخ جل از سوي هم طرف
يست به آساني ميسر ن رگاه صنعت. چون تشكيل قرارداد  گر به  چنان كه در باال ديده شد، ه

د، يا در مواردي نقض در كمي و كيفي كاال ديده تعهد خود عمل نمي شد،   ميكر
به تعهد خود به نحوي احسن عمل كند دهنده به وي فرصت اضافي مي فرمايش ا . داد، تا  ام

تي كار به جاي مي است صنعت وق به خود عمل كند،  رسد، كه ديگر بعيد  گر به وجي
به ضمانت اجراهاي ديگر مجبور مي فرمايش و  دهنده با توجه  تمه داده  شد، به قرارداد خا

   .معامله را فسخ كند

  موارد فسخ) الف

و ايجاد حق  ت،  ن اس ن طوري كه گفته شد، هدف طرفين حفظ قرارداد تا حد امكا هما
به درجه ين است، كه عدم ايفاي وجيبه  باشد كه فرمايش فسخ منوط بر ا دهنده  ي رسيده 

گر دليل آشكار مبني بر حفظ قرارداد بوده،  هاي اضافي، به صنعت دادن فرصت. مجبور گردد
ا قرارداد فسخ گردد  ميو مانع آن د مواردي الزم . شد ت د، باي ين كه فسخ تحقق ياب براي ا
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ر   گردد، تا به موجب آن معامله را بتوان فسخ كرد، كه در زير مورد بحث و بررسي قرا
   .دهيم مي

  شرايط اعمال فسخ  ) ب
اشنددهنده بتواند قرارداد را فسخ كند بايد شرايط زير وجود داشته براي اين كه فرمايش   :  ب

اشد؛ مورد ساخت در قرارداد تسليم فرمايش) كاالي( شي - 1   دهنده نشده ب
ضافي براي تحويل شي 1515دهنده بر طبق ماده   فرمايش- 2 به ) كاال( يك مهلت ا

بدهد؛ صنعت  گر 

اضافي مصنوع را تسليم فرمايش  صنعت- 3 ا اعالم كند كه  گر در آن مهلت  دهنده نكند، و ي
وع ر تسليم مصن  .ا نداردقصد 

د، ولي صنعت وع مدت زمان اضافي در نظر گرفته شو گر  در صورتي كه جهت تحويل مصن
د كه مي نماي د  اعالم  نقضاي مدت زماني اعطا شده به وجيبه خو تواند در مدت معقولي بعد از ا
د، مدت زمان مزبور را پذيرفته يا مخالفت خود را با آن  دهنده مي عمل كند، فرمايش توان

نما   . يداعالم 
يم كاال تاريخ  اگر سر رسيد تسل ن بوده ولي صنعت15مثالً  ر در اين تاريخ مصنوع را   ميزا گ

به وي  تسليم نكند، و فرمايش يكن صنعت15دهنده  اعالم كند   روز مهلت اضافي دهد، ل گر 
تي قبولي آن مدت فرمايش  عقرب مي10كه در  وع را تسليم كند، در صور دهنده،  تواند مصن
د   عقرب نمي10تا پايان  احتاً مخالفت خو د، در غير آن بايد صر نماي استفاده  تواند از حق فسخ 

نمايد از سوي صنعت) متعارف(را با اين مدت زمان تعيين شده    .گر اعالم 

ه- 1    تحويل شي در مدت معين
اشد، متعهد مكلف است ) تعهد(چنان كه در عقد موعدي براي انجام وجيبه  معين شده ب

و در موعد مزبور  اشد، مثالً تاريخ ساعت  وسع ب نمايد، موعد مزبور ممكن است م به  يفاي وجي ا
ين  روزي قيد نشده، بلكه مقرر گرديده ظرف يك ماه كار مورد تعهد را انجام دهد، در ا
ن  تعهدش عمل كند، ممكن است هما به  ا دارد تا  ين الزام ر صورت متعهد در فاصله يك ماه ا

و مثالً ا نموده  قدام  ول ا يش نگشتر ساختهروز ا به فرما اجراي  شده را  دهنده تحويل دهد، يا 
ا  دهنده نمي فرمايش. تعهد را براي مدتي مهلت بگذارد تواند تا آخرين مهلت داده شده او ر

يد اشد، مثالً مقرر گردد، ساخت كليد . وادار به انجام ساخت نما در صورتي كه موعد مضيق ب
ز ظهر ت5شده را در ساعت  فرمايش بعد ا ين / 2/2اريخ   تسليم بده، در ا نماينده شركت  به 

رعايت وقت معين شده تخلف از وجيبه  صورت وجيبه در زمان مزبور بايد انجام پذيرد، عدم 
  . است

دهنده براي  شده يا مهلت اضافي كه از سوي فرمايش در صورتي كه در همان موقع معين
د، با تخلف  وي داده مي د ساخت تحويل نگرد د، شي مور د  دهنده مي از قرارداد فرمايششو توان
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نمايد معامله را فسخ كرده و در صورت متضرر شدن جبران خساره چنان كه فقره .  مطالبه 
ند ) ب( تي كه صنعت«: دارد مقرر مي. م. ق1522 ماده 1ب يفاي وجيبه خود در  در صور گر در ا

د، فرمايش اخير به عمل آور ر  خالل مدت معينه، شي فرمايش داده شده، ت ز اخطا دهنده بعد ا
  .»تواند قرارداد را فسخ كند مي

   تحويل در مهلت اضافي- 2

اشد، صنعت ني براي عقد تعيين گرديده ب تي كه مدت زما است در آن  در صور ر مكلف  گ
به تعهد خود عمل كند باشد، يعني ساخت ماشين . موقع  تي كه مدت متعارف  ولي در صور

يما، قطار، كشتي و نمي...آالت سنگين، هواپ ن   باشد،  توان مدت زمان معين و دقيقي براي آ
د، ولي در مدت متعارف صنعت ت، كار را تكميل كند تعيين كر   . گر مكلف اس

است مدت  در صورتي كه در آن مدت نتواند كاري را تكميل كند، فرمايش دهنده ممكن 
به خود عمل ك به وجي نظر گيرد، تا در آن مدت زمان اضافي  ني اضافي را در  ر . ندزما در غي

نمايد دهنده مي آن فرمايش ز حق فسخ استفاده  تي كه عدم ايفاي وجيبه . تواند ا مگر در صور
ن  صنعت اشد، يا تاخير در انجام وجيبه و يا عدم انجام آ يع خارجي ب اشي از اعمال و وقا گر ن

يش ز امري نباشد كه به فرما ثالً در ساخت هواپيماي كه . دهنده منسوب گردد ناشي ا م
و دولت تا حصول مجوز آن خوابانده باشد ت مزبور ميشرك در . سازد دولت مجوز نداده باشد، 

د، كه در موعد معين يا مهلت اضافي به  گر را نمي اين گونه موارد صنعت توان مكلف كر
است1522چنان كه در ماده . تعهدش عمل كند انون مدني آمده    : ق

تي بعد دهنده مي  فرمايش- 1 به صنعت از تواند در حاالت آ  در فسخ و مقاوله را گر اخطار 
نمايد   .صورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره 

ت)الف د وخالل مدت معقول به اجراي تعهد خ بدون عذر موجبه در گر كه صنعتي  در حال
  .شروع نكند

تي) ب نه به تسليم گر در كه صنعت در حال دهي شي فرمايش داده شده  خالل مدت معي
   .دعمل آوره ب خيرات
اجراي تعهد از جانب صنعت- 2 ر تاخير و عدم  ه   اگ ا امري باشد كه ب ر ناشي از خطا و ي گ

  .دهنده مربوط باشد فرمايش

   عدم عذر موجه در خالل مدت متعارف- 3

ر صنعت(گاهي ممكن است متعهد  بدون داشتن عذر موجه در خالل مدت متعارف كه ) گ
تعهد خو از سوي فرمايش ين صورت حقوق به دهنده تعيين شده، به  د عمل نكند، آيا در ا

است رسد كه بدون تقصير به بن بست رسيده اش مي ياري بلكه . اند يا خير؟ پاسخ منفي 
ا ضامن مي د حقوق به ياري جانب مقابل رسيده، و وي ر چون دليلي براي رفع مسووليت . دان

ين رو بدون شك مسوول تلقي مي ز ا و فرمايش ندارد، ا د،  د معامله را فسخ دهنده حق  گرد دار
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ين امر مي. و در صورت ورود ضرر از محكمه خواستار جبران خسارت گردد  د  ا نع ورو تواند ما
دي بيشتر نسبت به  ضرر و زيان مجدد از سوي ديگران و در غير آن ممكن است، بي اعتما

بگيرد تي صورت    .قراردادهاي آ

  نتيجه گيري

آن است، در عقد استصناع فرمايش دهنده ايفاي به تعهد در هر عقد از الزمه و نتايج 
ا جهت ساخت  ر و عرف مردم رايج نباشد، بدين وصف كاالي ر است كه در بازا خواهان كاالي 

ر پيش به صنعت ز كاالي  كش مي گ ا توصيفي كه ا اشد، ب رمايش دهنده ب كند، كه مورد عالقه ف
بق قرارداد مي گيرد صنعت مزبور صورت مي اي   نتايجي عمده. شود گر ملزم به ساخت آن مطا

دست مي و  كه از اين عقد به  نگيزه ساخت كاالهاي جديد باال رفته،  ين است كه اوال ا آيد ا
اعث تحقق كاالهاي  يشتر شده و ب نه رقابت بازار ب ثانيا با ايجاد تنوع و نوآوري در كاالها زمي

دي و حاكميت اراده ثالثاً قرارداد مزبور با اصل آزادي ق. گردند مورد پسند مردم فراهم مي راردا
ري برخوردار به تكميلي بيشت ين قرارداد در بسياري  منافي نبوده، از جن اند تا امري، زيرا طرف

بگنجاند اجراي آن در قرارداد  . موارد آزادند كه شرايطي را جهت ايفاي وجايب يا عدم 
ا جهت ضمانت اجراها يطي ر تعهد شرا و انجام به  ي آن وضع همچنين طرفين با توصيف كاال 

نظام عامه قرار گيرند مي ين كه در مغايرت با قانون و  ين باشند، مگر ا   .كنند كه به نفع طرف
دست مي ين است، كه ممكن است كااليي را بتوان از  نتيجه ديگري كه از اين امر به  آيد ا

است آن  بازار خريداري كرد، اما احتمال فسخ و عدول از آن بيشتر محسوس اند، زيرا ممكن 
اقع محقق نشودچ لم و است، در عا ر بوده  ن كه با سفارش . ه مورد خواست و نظر خريدا حال آ

ن را كاهش مي نه فسخ قرارداد و عدول از آ به نحو دلخواه زمي  .دهند ساخت 
 



 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

به است: اند  ها گفته حنفي: مذهب حنفي دت داراي چهار مرت   :شها
ا است و: اي اولي مرتبه دت بر زن استشها ر مرد  ن و شهادت كمتر .  نصاب آن چها شهات زنا

يست؛ براي آن ول ن ا مورد قب د در اثبات زن ر مر ين «: كه خداوند فرمود از چها تي يا ت لال  وا
استشهدوا ئكم ف   )48(».عليهن اربعه مكنم بفاحشه من نسا

د، چهار نفر از مسلمانان را براي اداي : ترجمه ني از زنان شما كه مرتكب زنا شون كسا
  . شهادت بطلبيد

ربعه شهدا و جاو لوال«   )49(»عليه با

ياوردند؟: ترجمه   چرا چهار شاهد براي آن ن
ء، در جاي است كه اقامه نمايد لزوم چهار شاهد براي اثبات زنا اگر به خاطر حق .  حد  اما 

دت دو  يست، بلكه با شها ديگري باشد كه ترتيب ثبوت زناء است، شهادت چهار مرد شرط ن
و زن و نيز با نكول هم اثبات ميمرد، يك مر   . شود د 
اشد  چنان ر، طالق همسر خود را معلق به زنا كرده ب اگر شوه اگر زناء كردم ترا طالق (كه 

احيه) دهم مي ز ن زنا را ا زوج منكر آن است  زوج مي و زوجه، ادعاي  د  زوجه مي. كند و  توان
زوج مطالبه نكول مي حلف كند  توسط بينه آن را اثبات كند، يا از  ا اثبات مي و او  د  كند، زن شو

  .شود ولي بر زوج حد جاري نمي. شود و زن طالق داده مي

                                                 
  .15/ سوره نساء-1
  .14/ سوره نور-2



 

  74» شماره مسلسل   32

 

  1388» حمل 

است، كه نصاب آن دو  شهادت بر بقيه:  دوم مرتبه  ص در نفس و مادون نفس   حدود و قصا
زنان در اين موارد قبول نمي دت  د؛ براي آن مرد است و شها كه حدود توسط شبه دفع  شو

ك مرد و دو  دت زن، شبهو در شها. شود مي د، ي اگر دو مرد نبو د است، چون  دل بودن از مر  ب
دل نيست شود، با آن زن شاهد آورده مي ته. كه در حقيقت ب ر : است زهري گف سنت در روزگا

اهللا د) ص(رسول  دت ندادن در حدود و قصاص شها   . و دو خليفه بعد از او، چنين بود كه زن 
ا اثبات يي است كه ب اشد ، اقامه... حدود و قصاص واين حكم در جا اگر .  حد منظور ب اما 

اشد، مرد بودن شاهد، شرط نيست كه كسي عتق كردن عبد  چنان. منظور اثابت حق ديگري ب
اشد است. (خود را بر شرب خمر معلق كرده ب .اگر خمر خوردم، عبد من آزاد  (  

ز است، كه در نت دت يك مرد و دو زن جاي يجه عبد آزاد اينجا اثبات شرب خمر با شها
د؛ براي آن شود ولي باالي مشهود حد جاري نمي مي هم نيست شو   . كه شرط شهادت فرا

است كه مردان عادتاً اطالع نمي:  سوم مرتبه ر چيزهاي  وب زنان  شهادت ب از قبيل عي يابند؛ 
تق و قرن  در جاهاي كه مردان اطالع پيدا نمي بكارت، بيوه بودن، والدت، ر توانند، مانند 

استگوش( رخي زنان  رج ب ا استخواني كه در ف د شهادت يك زن كافي است ) ت ي در اين موار
به جهت فرموده است؛  دت دو زن احوط  ن در مواردي كه «: كه) ص( پيامبر و شها دت زنا شا

اهللا عنه، كه و گفته» توانند ببينند، جايز است مردان نمي جه رضي  اهللا«:  خدي ) ص(رسول 

له را براي اثبات استشهادت قاب اجازه داده    .  والدت 
ا، : مرتبه چهارم ذكر شد، مانند بيع، شر و مسايل است غير از آنچه  دت در ساير حقوق  شها

تل كه موجب ديه مي ف، ق لي، نكاح، طالق، وصيت، وق . شود و ديگر عقود و معامالت، حقوق ما
دو زن است نصاب شهادت درهمه ين موارد، دو مرد يا يك مرد و  ول.  ا د دليلي آن ق  خداون

يگونا رج«: است اشهدوا شهيدين من رجالكم، فان  و امرئتان ممن ترضون من لو  ين فرجل 
  ) 50(».الشهدا

ين: (ترجمه د، يك مرد و دو ) گونه حقوق براي اثبات ا اگر دو مرد نبو دو شاهد مرد بياوريد، 
  . زن از آنهاي كه راضي هستيد، بياوريد

يه هر چند در مقام حفظ حق و ياري  استاين آ اخذ حق  از حفظ . شدن بر  اما مقصود 
نكار و مخاصمت در برابر حاكم است ين حقوق در مورد ا كند  و اين ايجاب مي. حق، اثبات ا

است با استناد بينه، حق را بگيرد كه نزد حاكم اقامه دت شود و بر حاكم واجب  ه .  شها ورن
ندارد   ) 51(.حفظ تنها مزيتي 
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لكي   مذهب ما

است نهبي: اند ها گفته مالكي اي انواعي    : ها دار
ول رويت، زنا: نوع ا د است. شهادت بر  ين شهادت با اتفاق هم، چهار مر دت . نصاب ا شها

يست ول ن ين نوع از شهادت احكامي را ملحق كرده. زنان در اين مورد قب ا  به ا اند، كه بايد ب
ته حكايت خالف هم شده است به اثبات برسد الب   . چهار شاهد 

اشند ت شهودي كه در مجلس لعان بايد حضور داشتهكه از آن جمله اس كه طبق مذهب .  ب
اشد ر مرد ب د چها   .شافعي الاقل باي

اطالع مي: نوع دوم اً مردان بر آنها  يست و غالب يي كه مال ن دت در جا مانند نكاح، . يابند شها
تل عمد ا شهادت دو مرد ب. طالق، نسب، شرب خمر، قذف، وكالت و ق ين گونه موارد فقط ب ه ا

زن نقشي ندارد اثبات مي دت    .  رسد، شها
دت در مورد اموال و حقوق مالي: نوع سوم ند مهلت دين، . شها تل  مان ه، ق ر، شفعه، اجار خيا

است چه از اين قبيل  است؛ مانند اثبات . خطا، قرض، بيع و آن وط به مال  و نيز چيزهاي كه مرب
ك و نصاب شهادت در. توارث و وكالت كه مدعي طلب مال باشد د، دو مرد يا ي ين گونه موار  ا

است   . مرد و دوزن 
اطالع پيدا نمي: نوع چهارم تي كه مردان غالباً در آنها  توانند؛ بكارت،  شهادت در موضوعا

ن . توانند بنگرند بيوه بودن، عيوب زنان در مواردي كه مردان نمي ين موارد شهادت دو ز در ا
است   . كافي 

دت يك  دكتور، و مواردي ديگري است كه شها ت، مانند  هل خبره مورد قبول اس مرد از ا
ز . قيافه شناس، ترجمان ول است، مانند عيوب كني و مواردي است كه شهادت يك زن قابل قب

ن اطالعي نيست و نيز در موراد ثبوت رضاع     )52(.كه مردان را بر آ

  مذهب شافعي

به ، لواط، وطي حيوان و وطي مرده، در اثبات زنا: اند ها گفته شافعي د نسبت  ر شاهد مر چها
يعني ) 53(»اربعه شهدابثم لم ياتو «:  خداوند اجراي حد يا تعزير شرط است؛ به جهت فرموده

يي( م المومنين اينها يشه-كه اما ياوردند، ) را بهتان زدند) رض( عا د (و چهار شاهد ن دروغ گويان ان
.و ..  

شهادت دو مرد اثبات اما نسبت به وقوع طالقي كه معلق بر زنان شده باشد، فقط با 
  . شود و بس مي
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زي كه مقصود از آن مال است، از   اشد يا دين با منفعت، و هرچي و در اثبات مال، عين ب
و له، رهن، شفعه،  يع، اقا لي، ب ر، اجل  قبيل عقد، فسخ ما لي؛ مانند خيا ارثت و اثبات هر حق ما

تي كه موجب مال مي دت دو مرد، يا يك و مهلت دين و جناي  مرد و دو زن شرط شود، شها
  . است

نه مال است و د از چيزهاي كه  ين گونه موار ز قبيل  و در غير ا نه مقصود از آن مال است، ا
و قصاص و در مواردي  ند حد قذف  انند حد شرب خمر، يا حق آدمي، مان كيفري خداوندي م

اطالع پيدا مي ا كه مردان بيشتر  نكاح، طالق، رجعت، اسالم آوردن، و  ند، مانند  ر، شرط كن عسا
يست؛  ول ن دت زنان قب ين موارد شها است دو مرد شهادت دهند نه يك مرد و دو زن؛ زيرا در ا

اهللا: گويد كه زهري مي براي آن و   به گونه)ص(سنت رسول  نكاح  و  د  ري شد كه در حدو اي سپ
دت نمي   . داد طالق، زن شها

توانند؛ مانند بكارت،  باً نميتوانند اطالع يابند و مردان غال اما در مواردي كه فقط زنان مي
تق، قرن،  والدت، حيض، و عيوبي كه ) رويند گوشت و شاخي كه در فرج مي(عدم بكارت، ر

ر زن شهادت دهند است، شرط است كه دو مرد، يا يك مرد و دو زن يا فقط چها . زير لباس 
  ) 54(.شود مگر در اثبات رويت هالل رمضان به سبب يك شاهد حكم نمي

ه   مذهب حنابل

ت: اند  حنابله گفته به هفت قسم اس   مشهود 
يست- 1 ته.  زنا و لواط در اثبات آن كمتر از چهار مرد كافي ن لي كه براي گف :  خداوند تعا
اگر نتوانند چهار شاهد بياورند، آنان در نزد خدا « چرا چهار شاهد بر مدعاي خود نياوردند؟ 

  ) 55(».دروغگويانند

رموده اميه كهبراي هال) ص( پيامبر و نيز ف بن  ر، ورنه تازيانه به پشتت : ل  چهار شاهد بياو
د مي ر و ني. شود  و لواط همانند زنا فقط با چهار شاهد اثبات مي- خور به اقرا دت  د شها ز در مور
ا لواط اقرار كرد.  و لواط، چهار شاهد مرد الزم استبه زنا به زنا ي دت دهند، فالني    .كه شها
است در اثبات فقر، سه شاهد مرد ال- 2 كه مسلم روايت كرده كه در مورد  براي آن. زم 

است دت دهد كه فالني فقير    . ادعاي فقر، سه مرد عاقل شها
يد دو   در مورد بقيه- 3  حدود از قبيل حد قذف، شرب خمر، قطع طريق و قصاص، كه با

ين بود كه ) ص( رسول اهللا سنت و شيوه: كه زهري گفت مرد شهادت دهند، براي آن در حدود ا
  . كرد شهادت زن را قبول نمي
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ان بيشتر از آنها اطالع پيدا يفر و عقوبت است و نه مال، و مرد در جاي كه نه ك- 4
كنند، مانند نكاح، طالق، نسب، وصيت و وكيل گرفتن در غير مال، كه فقط با دو مرد به  مي

ز آن اثبات مي نه كمتر ا   . رسد 
ز ج. (و ا مثال آن» موضحه« در اثبات - 5 وع ا رسد راحت سرن استخوان ب به  و درد ) كه 

دت يك طبيب و يك شكسته بند اثبات مي ا شها يماريي چهار پايان كه ب شود، ولي  چشم، و ب
اشد   . اگر ممكن است بايد دو شاهد ب

اشد؛ مانند بيع، مهلت دين، خار، رهن، - 6 ز آن مال ب لي و هر چه كه منظور ا  در دعاوي ما
ز روي و   خطا، در همهمهر، شركت، شفعه، جنايت ا دت دو مرد يا يك مرد  ين موارد، شها اي ا

) 56(».اگر دو مرد نبودند پس يك مرد و دو زن«:  خداوند به جهت فرموده. دو زن الزم است

است كه اين حكم در مورد دعاوي مالي است اجماع بر اين  ر . سياق آيه و  ولي شهادت چها
   .كند زن و بيشتر به جاي دو مرد كفايت نمي

توانند اطالع پيدا كنند؛ مانند عيوب زنان كه در زير لباس  ر مواردي كه مردان نمي د- 7
م و در محفل عروسي  بكارت، حيض، والدت، زنده به دنيا آمدن، جراحت در حما انند  است؛ م

دت يك زن كافي است؛ چون .  كه مردان عادتاً حضور ندارند آنو امثال در اين موارد، شها
روايت كرده كه  اهللاخديفه  ول كرده) ص(رسول  له را قب ز - است شهادت تنها قاب  و ابو الخطاب ا

دت يك زن كافي است: گفت) ص(ه كه نبيدابن عمر روايت كر ين . در رضاع شها احوط ا و 
دت بهره دت دهند، و اگر مرد نيز از شها مند خواهد بود به جهت كامل  است كه دو زن شها

   )57(.بودن آن است

ه   مذهب امامي

اماميه، در مختصر النافع آمده است هب شيعهاما در مذ ان در مورد طالق و :   دت زن شها
ول نمي ن . شود رويت هالل قب ول آ و قول ارجح قب در قبولي شهادت زنان در رضاع تردد است 

دت مردان با تفصيلي . است و در اثبات رجم، همراي شها دت زنان قبول نيست  در حدود، شها
است كه مي به اثبات ميجراحت و. آيد، قبول  و دو زن  دت يك مرد  تل با شها   . رسد  ق

به اثبات مي ن، ديه  نه قصاص به شهادت زنا دت . رسد و  زنان در ديون همراه شها شهادت 
ول است. شود مردان قبول مي دت زنان مورد قب و عيوب باطني زنان، شها بكارت  ر . در مورد  اگ

ا به اثبات ميقابله شهادت دهد كه نوزاد در وقت والدت زنده به دني . رسد  آمد، ربع ميراث آن 
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دت يك زن در اثبات ربع وصيت قبول مي  دت . شود و شها اگر چهار زن شها در چنين مواردي 
   )58(.شود اي ميراث و وصيت اثبات مي دادند، همه

اب شهادات آمده است ن، زنده به دنيا آمد: در كفايه االحكام ب ، صاف نوازد، تندر عيوب زنا
و ر د . شود ضاع، شهادت دو زن مسلمان قبول ميحيض، والدت  اگر دو زن مسلمان موجو

است ول  اطمينان نيز قب دت يك زن مورد    . نبودند، شها
اسطه: و در مختصر النافع آمده است ر و بينه به اثبات مي زنا به و ولي در بينه بايد . رسد  اقرا

دت اگر دو مرد و چها. كمتر از چهار مرد، يا سه مرد و دو زن نباشد زنا شها ر زن در مورد 
دت هشت . رسد نه رجم دهند، حكم تازيانه به اثبات مي شهادت شش زن و يك مرد و شها

يست ا . زن بدون مرد، در اثبات زنا كافي ن نا بدهند، زنا  اگر كمتر از چهار مرد شهادت به ز
د؛ براي آن ثبات و بر شهود حد جاري مي د كه افترا بسته شو   . ان

افع آمده استو نيز در مختصر  دت : الن كه حد قذف و شرب خمر و سرقت و محاربه، با شها
ه اثبات مي دل ب دل اثبات مي. رسد دو مرد عا دت  دو مرد عا شود، نه  و قصاص نيز با شها
ه اثبات . شهادت يك مرد و دو زن دل ب د عا ا شهادت دو مر و مرده، ب و وطي كردن بهايم 

دت دو زن با يك مرد، د. رسد مي ول ميو با شها   . شود ر ديون و اموال قب

  مذهب ظاهري

لمحلي مي ابن حزم  ول در اثبات زنا: گويد در ا ر از چهار مرد عادل مسلمان، قب دت كمت  شها
ين  دت دهند قبول نيست؛ كه ا ر در جاي هر مرد دو زن مسلمان عادلتين شها ز اگ نيست و ني

يك مرد و شش زن و هشت كند؛ سه مرد و دو زن، دو مر و چهار زن،  چهار فرض پيدا مي
  . زن تنها

ت،  تي كه موجب قصاص اس و جناي و قتل و جراحت  اما در ساير حقوق؛ از قبيل حدود 
دل و دو  د عا دل، يا شهادت يك مر دت دو مرد مسلمان عا ا شها ال، ب نكاح، طالق، رجعت و امو

به اثبات مي اشند    . رسد زن يا چهار زن كه هم عدول ب
د ب و در همه ا دو زن عاي اين موار دل و ي د عا دت يك مر د، شها دلتين با اه غير از حدو

دل  سوگند مدعي، قبول مي دت يك زن عادله و يك مرد عا شود و در اثبات رضاع تنها، شها
      )59(.مورد قبول است
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  مذهب زيدي

ر آمده است االزها ر است كه  بدان: در شرح  د معتب ر مر دت چها كه در زنا و اقرار به آن، شها
دت . هدان اصلي باشندهمه شا ن، شهادت كمتر از چهار مرد و شها اقرار به آ در اثبات زنا و 

دت فروع  دت(زنان و نيز شها دت بر شها يست) شها   . كافي ن
و در حق الهي مانند حد شارب خمر، و در جاي كه حقوق اللهي و حقوق العبدي هر دو 

ذف  ند حد قا د؛ مان ا و لواط(وجود دارن به زن ند حد سارق به منظور و) تهمت زننده   نيز مان
ص، شهادت دو مرد معتبر است كه شاهدان اصل  قطح كردن يد او و همچنين در مورد قصا

دت فروع كافي نيست دت زنان و شها ين موارد شها   . باشند، در ا
اطالع پيدا نمي ر چه كه مردان بدان  ن و ه دت يك زن عادله  در مورد عيوب زنا توانند، شها

اشد و در غير حقوق  آزاده - كافي است و در غير حقوق كه خالص براي خدا ب ز،  اشند يا كني ب
ا  و  دو زن، ي د  ا يك مر دت دو مرد، ي و قصاص كه گفته شد، شها لعبدي  وق ا اللهي و حق
ا  اشد، طالق باشد، نسب ي است؛ نكاح ب ول  شهادت يك مرد و قسم خوردن مدعي، مورد قب

ي. مال باشد د در اصل وقف شاهد و يمين قبول ن دو مرد شهادت دهند كه شهو ست بلكه بايد  
اشند   ) 60(.اصل ب

  مذهب اباضي

لغ و عاقل، يا شهادت دو زن كه : در شرح النيل آمده است دل، آزاد، با دت دو مرد عا شها
دل، قبول مي و شهادت زنان در . شود مگر در مورد زنا چنين صفات داشته باشد يا يك مرد عا

اشد، تازيانه  د؛ رجم ب اشد، تعزير باشد و قطع دست باشد، قبول نميمطلق حدو ا  ب شود؛ نه ب
نه با ضميمه مردان   . تنهايي و 

ا دت زنان در مورد زن ول ديگري است كه شها اشد يا تازيانه- و ق شود و در غير   رد مي- رجم ب
است ول    . اين دو مورد قب

استخو اما در مواردي كه مردان نمي رج توانند اطالع پيدا كنند؛ مانند گوشت و  اني كه در ف
ن  مي د در زمان والدت، فقط شهادت زنا و موت مولو بكارت، حيات  و عدم  بكارت  و  رويند 

در وقت  شهادت قابله. مورد قبول است ن است به حيات و موت نوازد  د اطمينا اي كه مور
ن نفعي يا دفع ضرري نباشد تي كه براي خودش در آ ول است البته در صور   . والدت، مقب

ن است  يدر نصاب زنا ) توانند در مواردي كه مردان اطالع پيدا نمي(كه شهادت شان قبول 
است. اند اختالف كرده اطمينان كافي  است كه يك زن مورد  است كه . يك قول  ول ديگري  ق
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است و قول سوم آن دو زن عادله به منزله  اشد و هر دو  اي يك مرد عادل  كه چهار زن بايد ب
  ) 61(.اي يك مرد نفرش به منزله

  هادت غير مسلمانش

ين رو، . شهادت يك نوع واليت است: گويند ميپيروان مذهب حنفي : مذهب حنفي از ا
ن بر مسلمان جايز نيست؛ چون بر مسلمان واليت ندارند ر مسلما اهللا «: شهادت غي ولن يجعل 

لمومنين سبيال   ) 62(»للكافرين علي ا

به مومنان سلطه و واليت: ترجمه   .  نداده استخداوند براي كافران نسبت 
ول مي دت مسلمان بر غير مسلمان قب   . شود؛ چون نسبت بدانان واليت دارند اما شها

دت غير مسلمان، بعض عليه بعض ديگر قبول است  هرچند شريعت آنان باهم - و نيز شها
م .  زيرا كافر ذمي بر نفس و اوالد خود واليت دارد- مختلف باشد و از آنچه در دين خود حرا

د، اجت مي ان هم حرام است ناب ميدان و دروغ نزد آن   . كند 
ند و نيز گفته نمي: ا ول  شود؛ زيرا اهل واليت  شهادت غير عقال، صبي و مملوك قب

  ) 63(.نيستند

لكي و شافعي   مذهب ما

نه : اند مالكي و شافعي گفته ن و  يست؛ نه عليه مسلما ن مطلقاً جايز ن ر مسلما شهادت غي
ن؛ چه شريعت  اختالف داشته باشدبعض عليه بعض ديگر شا يكي باشد يا  در سفر باشد . آنها 

لشهدا«: كه فرموده است يا در حفر؛ براي آن د  يعني از كساني) 64(»ممن ترضون من ا كه مور
و «: اي خداوند و نيز فرموده). وغير مسلمان مورد قبول نيست.(قبول و رضايت شما باشد
وغير مسلمان عدول . (ادت بدهنديعني عدول از شما بايد شه) 65(»اشهدوا ذوي عدل منكم

.نيستند (  
يم در كتاب  است كه» طرق كليه«ابن ق دت طبيب كافر را در مورد : گفته  ام مالك، شها ام

  ) 66(.ضرورت بر مسلمان هم جايز دانسته است
لمحلي«و ابن حزم در  لكي: گفته است» ا ا ما دت دو طبيب كافر ر  در صورتي كه - ها، شها

  ) 67(.اند ه داده اجاز- طبيب مسلمان نباشد

                                                 
عد584، ص 6شرح النيل، ج -14   .  به ب
  .141/سوره نساء -15
عد572، ص4ابن عابدين، رد المختار، ج -16    . به ب
  . 282/  سوره بقره -17
   .209 طرق كلميه، ص  -18
  .409، ص9المحلي، ج -19



 

 

39  
 

  مراتب و نصاب شهادت

ه   مذهب حنابل

دت غير مسلمان: اند ها گفته حنبلي نه - هر چند اهل ذمه باشد- شها  مطلقاً جايز نيست؛ 
ن  نه نسبت به همانند شان؛ چه از يك شريعت باشد يا شريعت شا نسبت به مسلمان و 

رموده است براي آن. مختلف باشد ز يعني عدول » و اشهدوا ذوي عدل منكم«: كه خداوند ف ا
دت بدهند و حال آن د  كه غير مسلمان از ما نيست و ديگر آن خود شما بايد شها كه آنها مور

  . اطمينان نيستند
است است و آن وصيت در سفر  كسي كه در سفر . حنابله يك صورت را استثنا كرده 

بعد مي وصيت مي دت پيروان كتاب، هر چند در  كند و  اگر شاهد مسلمان نباشد، شها د،  مير
ول است، براي  ذمه يا ايهاالذين امنوا شهاده «: كه خداوند فرموده است  آن اسالم نباشد، قب

اخران من غيركم زوا عدل منكم او  لموت حين الوصيه اثنان    )68(».بينكم اذا حضر احدكم  ا
نه!  ايد كه ايمان آورده اي كساني: ترجمه ر نشا رگاه در سف هاي مرگ را مشاهده كرديد، دو  ه

دل كه  نفر از غير نفر عا از خود باشد، براي شهادت بطلبيد و اگر از خود تان شاهد نبود، دو 
دت بخواهيد   . خود براي شها

اسخ داده ين استدالل پ له از ا غير «، »و اخر ان من غيركم«اند كه معناي  اما غير حناب
منسوخ شده » و اشهدوا ذوي عدل منكم«و نيز آيه توسط » نه غير ملتكم. (است» عشرتكم

  ) 69(.تاس

ه   مذهب امامي

افع آمده است و در مذهب شعيه يه، در مختصر الن ن بر پيروان ساير :  امام شهادت مسلما
دت پيروان شرايع ديگر نه نسبت به مسلمان و نه غير مسلمان، . شود اديان قبول مي اما شها

ن، نسبت به يكديگر . شود قبول نمي ن اديان غير مسلما دت پيروا ر شهادت يهود ب(آيا شها
به جواز داريم كه ضعيف است قبول مي) نصاري و باالعكس تي  ين مورد رواي ولي . شود؟ در ا

است حتا نسبت به يكديگر ول شهادت آنان  ز قب   ) 70(.بهتر منع ا
ر مسلمان در مورد وصيت، بر مسلمان و غير : در كتاب شرايع االسالم آمده است شهادت غي

ول مي تي است ك. شود مسلمان، قب ين در صور يست . ه مسلمان عدول موجود نباشدا و شرط ن
در سفر باشد   .وصيت كننده 
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  مذهب ظاهري 

نه : ابن خرم در المحلي گويد نه نسبت به كافر و  ول نيست،  صالً قب دت غير مسلمان ا شها
دت دو نفر مسلمان باشد يا دو ،مسلمان به جز در وصيتي كه در سفر باشد، كه در آن شها  

ا ول مينفر كافر از هر ديني كه ب ز  اي كه شهادت داده اما كافر به عالوه. شود شد قب اند، بعد ا
بايد سوگند بخورند به خدا كه ما  فروشيم، هر چند پاي  را به هيچ قيمتي نمي) حق(نماز 

دت الهي را كتمان نمي ز  خويشاوندي در كار باشد و شها اگر كتمان كنيم ا كنيم، كه 
  ) 71(.گنهكاران خواهيم بود

ول نميكه شه دليل آن است ادت كافر قب يا ايهاالذين امنوا ان جائكم «: شود، فرموده خداوند 
  ) 72(»ا فتبينوايسق بنفا

اش تحقيق  اگر فاسقي براي شما خبري آورد درباره! ايد كه ايمان آورده اي كساني: ترجمه
ر، فاسق است . كنيد يست(و كاف ول ) هيچ فسقي باالتر از كفر ن او قب دت  پس واجب است شها
  .ودنش

دت كافر قبول مي و دليل ما در مورد آن وند  كه در وصيت در سفر، شها ول خدا شود نيز ق
است يمان آورده: است كه فرموده  نشانه اي كساني كه ا ر سفر  هاي مرگ را مشاهده  ايد، در ه

ر  دو نف دت فرا خوانيد، يا  اشد، براي شها دل كه از خود شما ب كرديد، در حين وصيت دو نفر عا
  ) 73(...ودتاناز غير خ

ين آيه استنباط كنيم ا از ا ب است حكم خداوند ر نماييم؛ . پس واج ا  از اعم استثن واخص را 
دت كافر را هم بپذيريم تا به همه ر، شها د  يعني فقط در وصيت در سف اي احكام خداون

  )74(.دسترسي پيدا نماييم

  مذهب زيدي

ن: اند ها گفته زيدي اشد، يا م دت كافر حربي بت پرست ب آنها شها كر خدا و يا مرتد و غير 
است. مطلقاً جايز نيست اجتماعي است؛ زيرا خداوند فرموده  ين مساله  خداوند براي : و ا

ر نداده است ن، سلطه و واليت نسبت به مسلمانان قرا ز فرموده. كافرا كه ) ص(اي پيامبر و ني
يعلو« ز و باالدست است» االسالم  د بر . (اسالم سرافرا دت خو ا شها ر ب و كاف ن سلطه  مسلما

  .)كند باالدستي پيدا نمي
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ول مي ر ذمي بر كافر ذمي قب به  و شهادت كاف شود، چنانچه شهادت مسلمان نسبت 
ان به سبب حربي بودن . مسلمان مورد قبول است دت كافر حربي، حكم آن به خالف شها

است   . منقطع 
است ول. شهادت مرتد مورد ترديد  دت او بر مسلمان قب شود، هر   نميولي باالجماع شها

ر :  فرموده است)ص(چند در وصيت در سفر باشد؛ زيرا پيامبر دت پيرو هيچ شريعتي، ب شها
ول نمي اي  كه مسلمان باشد كه شهادتش بر پيروان همه شود، مگر آن پيرو شريعت ديگر قب

  . اديان مورد قبول است

  مذهب اباضي

است ر بر مسلمين به اجماع : در شرح النيل آمده  ول نيستشهادت كفا ن قب و . مسلمانا
ول است ها شهادت پيروان اديان برتر را بر  بعضي. شهادت مشرك بر مشرك مانند او، قب

اجازه داده نصارا بر يهود و شهادت يهود بر مجوس مادون آن  دت    . اند؛ مانند شها
دت  انند شها دو پيرو يك شريعت باشند، قبول است م ر كتابي كه هر  بي ب تا و شهادت ك

نصارا بر نصارايهودي بر  يعتي بر پيرو شريعت ديگري . يهودي و شهادت  دت پيرو شر ولي شها
از آن قبول نيست؛ فوق آن باشد يا پايين و قول ديگري است كه هر ملت شرك، عليه ) 75(.تر 

دت دهد ملت شرك دير مي ا بر پيروان شريعت . تواند شها يعتي ر و نيز شهادت پيروان شر
ت، تجويز كردهتر از آنها  ديگري كه پايين ز آنها اس : گويند و كساني كه مي. اند نه نسبت باالتر ا

دت هر دسته مشركين همه داراي يك ملت   . اند اي ديگر جايز دانسته اي را بر دست اند، شها

  شهادت بر نفي

ين است كه شهادت بر نفي مورد قبول نيست اصل در نزد حنفي امه. (ها ا نه  مثالً كسي اق  بي
ين  مي م كار را نكردهكند كه ا د ليك اينها گفته) ا نفي فراهم : ان دت بر  اگر شروط تواتر در شها

كه اگر كسي بر شخص ديگري ادعا كند كه در فالن روز و فالن  شود؛ چنان باشد، قبول مي
است و تعدي كرده يا اورا قذف كرده  به ا نه مي عليه اقامه و مدعي. جاي  كند كه وي در   بي

ن استهمان روز در همان مكا يي ديگر بوده  لكه در جا ين مردم نيز متواتر باشد .  نبوده، ب و ب
يي ز، در همان جا به راستي در همان رو ر (كند بوده است،  كه خودش ادعا مي كه او  اينجا اگ

.كند قبول است بينه اقامه مي (  
اشد براي امر وجودي كه مترتب است بر نفي؛ مثل آن كه  و نيز در جاي كه نفي، شرط ب

اگر زوجه با عبد . است ام طالق يا عبدم حر اگر امروز وارد خانه نشدم، زوجه: گويد كسي مي
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است، بينه  ز  بينه اقامه كرد كه وي در آن روز داخل خانه نشده  است؛ چون غرض ا  آنها قبول 
است كه همان طالق و عتق باشد) عدم دخول(اثبات شرط  قع، اثبات جزا    . در وا

اختالف  ت باشد، چنانو نيز در جاي نفي ضمن اثبا ين ولي شيرخوار و شير دهنده  اگر ب كه 
چهآشود كه  مي او ب دت  يا  ا بينه شها ز شير گوسفند؟ ام ر خود داده يا ا ز شي  شير خوار را ا

نه با شير خود، قبول مي نفي كه در  دادند كه او از شير گوسفند شير داده است  شود؛ زيرا 
ول  است؛ چون ق نه كه مياينجا هست در ضمن اثبات  ر داده،  بي د از شير گوسفند شي گوي

ين  است، ا د نداده  است و بار ديگري گويد از شير خو است كه از شير خود نداده  متضمن اين 
  . تصريحي است به همان نفي كه در ضمن اثبات بود

ت،  و نيز مانند شهادت دو شاهد برآن د،  عمر و خالد اس والدش كه زي رث متوفا در ا كه وا
است  ثي نداردمنحصر  ها وار   . و به جز آن

دت بر نفي است( د، شها ثي ندار نها وار   )همين به جز آ
دت نفي متواتر، مقبول است: آمده است» فروع الدر«در    . شها

بدين كه برا بن عا است  تعليق زده و در حاشيهنو ا دت دهد كه :  آن گفته  دو شاهد شها اگر 
ي د، مشهود عل ين كار را كر ين چنين گفت و ا » مشوديه«شود؛  ه به آن چيز ملزم ميفالن ا

اشد اشد، اجاره باشد، طالق، عتق، كفايت و قصاص ب   . بيع ب
دت قبول است اشد، شها ن و صفات خاص ب و زما يه . در مكان خاص  د عل اگر مشهو ولي 

ول  است، بينه و برهان او قب ز، در همان مكان نبوده  برهان اقامه كرد كه وي در آن  رو
  . شود نمي

ز، : گفته است» المحيط«ليكن در  اگر نزد مردم متواتر باشد و هم بداند كه وي در آن رو
ذمه در همان مكان نبوده است، دعواي مدعي شنيده نمي عليه حكم   مدعي شود به فراغت 

دعوا، تكذيب چيزي الزم مي مي ين  ز شنيده شدن ا يد كه به ضرورت ثابت است شود؛ زيرا ا . آ
اشد در معر   . گيرد ض شك قرار نميو هرچه كه ضروري ب

است يق آمده  است: و نيز در همين تعل اما مردم يك شهر از دار حرب را امان : ناطفي گفته 
و گفتند ما هم  است، مخلوط شدند  ن داده نشده  ين مردم يا مردم شهر ديگري كه اما داد و ا

ان نبودند، اما دو شاهد شهادت دادند كه اينها در وقت امان در شهر ام. در وقت امان بوديم
ول مي ن قب   . شود، به شرطي كه دو شاهد از غير آنها باشد شهادت شا

ن در كتاب  و غير آ است كه» جامع الفصولين«اين فروع  و در آن آمده  دت : ذكر شده  شها
  )76(.بر نفي مورد قبول است

                                                 
عد608ظاير، صاالشباه والن  -29   . به ب



 

 

43  
 

  مراتب و نصاب شهادت

لكي   مذهب ما

بصره مي است قرافي گفته: گويد در مذهب مالكي صاحب ت  شده  فقها مشهور در السنه:  
ول است ين موضوع تفصيل است؛ زيرا نفي گاهي . است كه شهادت بر نفي غير مقب ولي در ا

ز تفخص است، معلوم است و گاهي از هر دو  بي كه ناشي ا اظن غال است، يا ب ه معلوم  بالضرور
است لي    . خا

  :پس اين سه قسم شد
به اتفاق جايز است؛ چنان دت  ول، شها دت دهد، در ا در قسم ا نقطهكه اگر شها اي كه  ين 

ن دارد و نيز جايز است . زير نظر من است، سبب و غير آن وجود ندارد، چون او قطع به آ
نه ت؛ چون در خا اي او بود تا آخر روز و از او جدا  شهادت دهد، زيد ديروز عمر را نكشته اس

دت دهد كه وي مسافرت نكرده است، براي آن. نشد ا شها و را در شهر ديدم ي ين در ا. كه من ا
است دت به نفي صحيح    . موارد شها

ين قبيل  نفي مستند به ظن غالب است، هم جايز است و از ا دت به  در قسم دوم كه شها
ثه به زيد و بكر و خالد و آن  ديگري نيست و مستند  كه ورثه است شهادت دادن به حصر ور

د بر او اطالع ارثي است اما شاه و گاهي براي مورث، و. شاهد در اين موارد، ظن غالب است
است است. نيافته  ين جاها نيز شهادت بر نفي جايز    . در ا

ت،  يست و مستند شاهد ظن غالب هم نيس بالضرورت ن د به معلوم  در قسم سوم، كه مشهو
نفي قبول نمي به ذمه مثل آن. باشد شهادت بر  ا كه  ني ر د، دي ا  كه شهادت دهد كه زي  او بود اد

ا نفرو است، يا متاع خود ر ننكرده  ر م و امثال آنها كه نفي غي است  د ظبخته  ط و غير معلوم ان
ين موارد قبول نيست دت در ا   . به طور قطع يا ظن و شها

  مذهب شافعي

در  ر«امام جالل الدين سيوطي  نظاي است» اشياه و  شهادت بر نفي قبول نيست مگر : گفته 
  :در سه مورد

و مال ندارد كه همان شهادت بر  آن- 1 است؛  كه شهادت دهد كه ا   اعسار 
و  آن- 2 رث ندارد؛    كه شهادت دهد او وا
دت خود را مقيد كند به وقت مخصوصي؛ مثل آن  آن- 3 يه شخصي  كه شها كه كسي عل

است دهد كه در  و او شهادت مي. ادعاي قتل، اتالف يا طالق را در وقت مخصوصي كرده 
نكرده است ول صحيح قب. همان وقت چنين كاري را  به ق دت بنا  ين شها   ) 77(.شود ول ميا
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  مذهب حنبلي 

د حنابله گفته ا دليلي : ان به علم و ي و مضبوط باشد، يا مستند  نفي معلوم  اگر  نفي،  شهات بر 
اشد، مقبول است   . ظني باشد،  ظني ب

اع آمده است هد به نفع كسي كه ادعا كرده است، وارث فالن ميت : در كشاف القن اگر دو شا
رث همان  دت دهد كه او وا رث ديگري جز او نمياست، شها شناسيم، حكم  ميت و ما وا

و را به مدعي وراثت بدهد شود كه تركه مي باشند چه آن.  ا ز اهل خبره  مثالً . كه دو شاهد ا
اشند، معاهله كرده باشند يا همسايه اشند يا نباشند؛ زيرا اصل  همراي او رفاقت كرده ب  او ب

دت ثابت مي ا وارثت او باهمين شها ين    . ست كه وي در وراثت شريك نداردشود و اصل ا
ثي  ر وار است و ما جز او در اين شه رث ميت  ين شخص وا و نيز اگر شهادت دهند ا

و  نمي رث ندارد،  ين شهر وا است كه در غير ا ين  اصل ا ول است؛ زيرا  ها قب شناسيم، شهادت آن
رث اي نفي  اند و اين به منزله آنان شهادت بر نفي وارث كه در بلد حاضر اند داده مطلق وا

  . است
ته اواي خود گف است تا آنجا كه موفق در فت ه اثبات آن:   ياجيت  ب و نيست، احت كه وارثي جز ا

دت حكم مي د؛ چون عا او علم دار د؛ زيرا هر كسي ظاهراً به  كند كه هركسي  وجود دار
يه امر او را مي اش را مي همسا و باطن  است كه به ذمه. داند شناسد  ني  به خالف دي ين  ميت   و ا

ني ديگري باالي ميت نيست،  است، كه احتياجيت ندارد به اثبات آن كه غير از اين دين، دي
است   ) 78(.چون دين يك امر مخفي 

ه مذهب شيعه مامي    ا

ول مي دت نفي در دعواي اعسار و دست تنگي قب نه . شود در مذهب اماميه، شها اگر بي
ين به شرطي است كه متعرض شود و ا شهادت داد كه فالن معسر است، شهادتش قبول مي

است بشود ين آدم معسر مثالً. (تلف مالي كه اصل آن معلوم  است چون مالش در  بگويد ا
ورنه قبول نمي   )شود فالن مورد تلف شد، 

تي مورد قبول است كه شاهد با  شهادت بر اعسار و دست تنگي به طور مطلق، در صور
ز باطن او معاشرت اشد هاي زياد ا ول ميو نيز. با خبر ب نفي در مواريث قب دت بر  شود؛   شها

دعا مي مثالً كسي خانه است، ا اختيار شخص ديگري  و و برادر غاليبش   اي را كه در  كند كه از ا
هم اقامه كرد است و از ناحيه نه  است و بي  او كامل  پس اگر بينه.  پدر براي آنها به ارث مانده 

بل او را مي اخلي او باخبر بوده و شهادت دهد كه شخص شناخته و از امور د باشد يعني از ق
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رث ندارد، شهادت شان قبول مي و برادرش، وا د و نصف خانه به  ميت به جز از مدعي ارث  شو
اگذار مي رث و       )31(.شود مدعي ا

  اي زيدي مذهب شيعه

نفي قبول نمي  در مذهب شعيه شود مگر آن كه نفي مقتضي اثبات و   زيدي، شهادت بر 
است. اشدمتعلق به آن ب االزهار آمده  يست، مانند : و در شرح  دت برنفي هيچ ن بدان كه شها

به ذمه ر نفي  آن كه شهود شهادت دهند، فالن   فالن حق ندارد يا اين شي از فالن نيست، مگ
ثي براي زيد نيست دت دهد چز فالن، وار ثالً شها اشد؛ م تعلق به اثبات ب اين . مقتضي و م

است لكن مقتضي  است كه فالن همهشهادت به نفي  ين  رث است ا ين . اي ميراث فالن را وا و ا
است؛ زيرا منفر به اثبات نيز  تعلق  تضاي اثبات را كرد، با آن كه م  و منحصر بودن دنفي اق

ين دارد كه همه به ا ا مستحق است وارث، تعلق    .اي ميراث ر
ين بكند ولي ب دت نفي، اقتضاي اثبات را  تعلق نب اگر شها و اثبات  دت  اين نفي  اشد، شها

ثالً شهود شهادت مي ا  صحيح نيست؛ م ن، فالن ر دهند كه زيد در فالن روز در فالن مكا
ا خانه دت دادندكه فاعل . اش را فروخت كشت و ي ا ) زيد(بعد دو شاهد ديگري شها يا شهود ي

به قتل او شهادت داده شده است، در همان روز در جاي ديگري بوده ين، . اند كسي كه  بنابرا
ا اين ش است يعني زيد در همان روز و در همان جاي نه كسي ر هادت دوم، شهادت بر نفي 

است كشته و نه خانه ين شهادت دوم صحيح نيست؛ زيرا . اش را فروخته  ولي در عين حال ا
يه  است، ولي بين بودن در آن روز در ) زيد(اين شهادت هرچند متضمن علم برائت مشهود عل

و بين قتل و بيع ت دت صحيح نيستفالن محل  ين شها ز اين رو، ا   .علقي وجود ندارد، ا
است: اند بعض گفته اعل  ه برائت ف است؛ چون متضمن علم ب دت صحيح  ين . اين شها و ا

   79.غايت تعلق است
د: و در بحر زخار آمده است دت بر نفي صحيح نيست، مثل آن كه بگوي   فالن به ذمه: شها

يقين داشته. فالن حق ندارد دت مگر در جاي كه  او شها اشد، مثالً كسي كه بر نفي حق   ب
اشد كه من به ذمه رم داده، اقرار كرده ب   80. فالن حق ندا

  اضيبمذهب ا

ا در فالن روز و :  در شرح النيل آمده است دهند كه فالن، فالن ر دت  اگر دو شاهد شها
ر  ن روز در محل ديگ دت دهند كه وي در هما دوشاهد ديگر شها فالن محل كشت، سپس 

يستبود،  ول ن دت بر نفي است، قب است و شهادت دومي چون شها ول  اولي  قب   .شهادت 
                                                 

٧٩
  229 ص 4شرح االزهار، ج 
خار، ج  ٨٠   52 ص 5بحر ز



 

  74» شماره مسلسل   46

 

  1388» حمل 

بن ايوب گفته است  ئل  دومي، شهادت اولي را خنثي مي: و وا دت  ين دو راي را . كند شها و ا
است، چنانكه در مذهب زيدي هم گفته شد   81.در اين مساله نقل كرده 

  علم قاضي

  . استشود كه علم قاضي يكي از طرق اثبات گفته مي
به : گويند احناف مي: مذهب حنفي و مكاني كه متصدي قضا است، علم  زمان  اگر قاضي در 
ين دو صورت دارد حادثه پيدا مي   :كند، ا

است مانند حد زنا و شرب خمر، جايز  اگر حادثه در مورد حق الهي خالص  ول،  صورت ا
هي را دفع مينيست قاضي به علم خود حكم كند؛ زيرا شبه وجود دارد و شبه، حدود ا   .كند ل

وق  ا در حق ند قذف ي هي و حق عبدي است، مان د حق ال اگر حادثه در مور صورت دوم، 
است از قبيل بيع،  را، شخالص عبدي است، مانند اموال و عقودي كه مقصود از آن مال 

تل، قاضي مي و اين . تواند با علم خود قضاوت نمايد قرض، يا غير اموال مانند نكاح، طالق، ق
استمسال رفيقش اتفاقي  وحنيفه و دو  ين امام اب   .ه ب

بعد از تصدي قضا در جاي ديگري غير از جاي كه در  تصدي قضا، يا  ر  قاضي قبل از  اما اگ
به حادثه پيدا كند ت، علم  يا در شهري ديگري كه در آن قضاوت . آن به قضاوت نشسته اس

رگشت و در  مورد آن حادثه نزد او به داشته، علم به حادثه پيدا كرد بعد به شهر خودش ب
د و . مرافعه آمدن د، سپس عزل شد  به واقعه پيدا كر يا در حين كه متصدي قضاوت است، علم 

و همان حادثه اي كه وي به آن علم داشت، براي قضاوت به وي  دوباره به قضاوت نشست 
  .عرضه شد
به علم خود ق در همه يفه جايز نيست قاضي  ين حاالت، نزد امام ابوحن ضاوت كند؛ چه اي ا

ا حقوق مخصوص  د، ي اشدكه جنبه الهي و عبدي دار ا حدودي ب د خالص الهي باشد، ي در حدو
ن لي و غير مالي- بندگا   . باشد-  ما

د  گفته-  ابويوسف و محمد- و دو مصاحب او اي حاالت  براي قاضي جايز است در همه: ان
  .فوق به علم خود حكم كند

د  د، جز در حدودي كه خالص از براي خداون نماي است، كه جايز نيست به علم خود قضاوت 
است   .همان طوري كه امام ابوحنيفه گفته 

ا تعزير  ر است او ر د، بر قاضي سزاوا ا در حال مستي بياور اما در حد شرب خمر اگر كسي ر
امه ين از باب قضا و اق يست؛ زيرا قاضي مي كند؛ براي آن كه او متهم است و ا تواند متهم   حد ن

و اثبات نشودرا تعزير ك نظر متقدمين فقهاي حنفي است. ند، هر چند برا   .آنچه گفته شد 
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ز قضاوت قاضي به علمش، فتوا داده به عدم جوا ني، كه  اما متاخرين آنها  اند خصوصاً در زما
ا . فساد در قضاوت زياد شده است به طالق ي از امام ابوحنيفه روايت شده كه قاضي اگر علم 

ين مطلق و مطلقه، معتق و امهعتق يا غصب پيدا كند، ب ين  اي ايد دستور دهد كه ب و و ب  ا
د، يعني؛ مطلقه يا امه و مال  اصله بينداز يل و ف زي را كه غصب كرده است، حا غاصب و چي
دست شخص اميني قرار دهد؛ تا آن كه آنچه قاضي بدان علم پيدا كرده، به  مغصوب را در 

ه اث نكول ب ر يا  است كه مطلق، سيد . بات برسدطريق شرعي يعني بينه، اقرا ين بدان جهت  و ا
امه و مال غصب نزديك نشوند به مطلقه،  ر به معروف . و غاصب،  و ام اب حسبه  ز ب و اين كار ا

اب قضاوت   .است نه از ب
اعتماد است، و فعالً فتوا طبق مذهب متاخرين است ين . ولي مذهب متاخرين مورد  بنابرا

چه در مذهب مي نابر آن است، علم قاضي از طريق قضا توان گفت كه ب اعتماد   حنفي مورد 
  .نيست

ن ر- و در تنوير االبصار و شرح آ بدان كه كتابت كردن قاضي از روي :  آمده است-  در المختا
است ا . علم خود، مانند قضاوت كردن به علم خود  به علم قاضي ر ا استناد  هر كه قضاوت ب

ر  كند، كتابت را هم تجويز مي تجويز مي ين را هم تجويز  كه آن را تجويز نميكند، و ه كند، ا
د . كند نمي به علم خو است كه كه قاضي  ين  ن كه آنچه در زمان ما مورد اعتماد است، ا جز آ
نمايد نمي تعزير . تواند قضاوت  و قصاص و  م در حد قذف  است كه اما ولي در همان كتاب آمده 
نمايد مي   .تواند به علم خود قضاوت 

به علم  ن قاضي مطلق نمياآل: و مختار آمده است»  شربالني وهبانيه«لكن در شرح  تواند 
د  خود حكم كند، چنان كه در حقوق كه خالص از براي خداوند است نمي تواند به علم خو
كند براي آن كه  حكم كند؛ مانند زنا و خمر، جز آن كه كسي را كه اثر مستي دارد، تعزير مي

  .متهم است
است كه براي كتاب دارد، نوشته كه خالصهاي  و ابن عابدين بر حاشيه ن چنين  شرط :  آ

ين است كه در حال قضاوت خود در شهري كه در  جواز قضاوت كردن قاضي به علم خود ا
يع، غصب،  آن قاضي بوده، علم پيدا كند به حقي كه غير خالص بوده است؛ مانند قرض، ب

اگر قبل از تصدي قضاوت، د تل عمد يا حد قذف، اما  ر حقوق عباد علم به حادثه پيدا طالق، ق
فعه مي كند، سپس متصدي قضا مي مي د، يا در  شود و همان حادثه را نزد وي براي مرا آورن

ر خود  حين قضاوت علم به حادثه پيدا مي ر شهر خودش، وانگهي در شه لكن در غي كند، 
م در هر دو مور. آورند شود و آن حادثه را براي قضاوت نزد او مي  قضا ميمتصدي د نزد اما

د  اند مي تواند به علم خود حكم كند و دو رفقيش گفته ابوحنيفه، قاضي نمي تواند به علم خو
  .حكم كند



 

  74» شماره مسلسل   48

 

  1388» حمل 

در جاي كه قاضي در   بينفو نيز همين خال  وجود است،  امام ابوحنيفه و دو مصاحبش م
زل شده و دوباره به قضاوت نشسته است   .شهر خود علم به حادثه پيدا كرده، سپس ع

جز آن . در حد شرب خمر و حد زنا، قضاوت قاضي به علم خودش به اتفاق جايز نيستاما 
ن  است، بحث آن كه قضات زما كه متحد در نزد متاخرين، عدم جواز حكم قاضي به علمش 

د ما، فاسد شده   .ان
است» اشباه«و عبارت كتاب  در زمان ما فتوا چنين است كه قاضي به علم خود : چنين 

ين حدي كه خالص . تواند قضاوت نمي ين فتوا موافق است با آنچه گذشت؛ يعني فرق ب و ا
ول با اتفاق نمي ين غير آن، در قسم ا تواند به علم خود حكم كند، و در  براي خداوند است و ب

ول مي ر خالف قسم ا ول متقدمين و بر خالف . تواند به علم خود حكم كند قسم دوم ب و اين ق
بدان فتوا  است كه امروز    .اند دادهچيزي 

و را تعزير مي است و  اما اگر قاضي علم به مستي پيدا كند، ا كند براي آن كه وي متهم 
او اثبات نشود قاضي مي يد؛ هر چند بر  ا تعزير نما ه . تواند شخص متهم ر ر قاضي علم ب اگ

و زوجه طالق، عتق يا غصب پيدا نمايد، امر مي و  كند كه بين مطلق  او  امه  و و معتق و   ا
ندازد؛ يعني آنها را در اختيار شخص اميني غاصب و لي را كه غصب كرده است، فاصله بي  ما

به وجه شرعي به اثبات برسد يدا كرده  اب . قرار دهد، تا آنچه قاضي بدان علم پ و اين از ب
زوج يا سيد، زوجه و امر نكند و غاصب در مال  اختيار و طلب ثواب است، تا  ا وطي  اي خود ر

نمايد نه آن كه حكم به طالق يا عتاق يا در مغصوب باشد.مغصوب تصرف ن  .82   

لكي   مذهب ما

لكي، قاضي مي و تعديل . تواند به علم خود حكم كند  در مذهب ما و اين در مورد جرح 
و در غير آن مورد اختالف است ت،  است كه قاضي . شهود اتفاقي اس ر اين  ولي فتواي عملي ب

نمايد نمي د اعتماد  به علم خو   .تواند 
هرگاه حاكم به عدالت شاهد : در مختصر الواضحه گفته شده است:  آمده است  تبصرهو در

و را تعديل  لي كند، ا ز او در بارة آن شاهد سوا عالم باشد، به قسمي كه او اگر حاكم نباشد و ا
د : كند مي ول است، هرچند مشهو ني براي او مورد قب ا عل پس شهادت او بدون تعديل سري ي

و را ر .  بخواهدعليه، تعديل ا به قسمي كه اگ اشد،  ر قاضي علم به جرح شاهد داشته ب ز اگ و ني
و را جرح مي زند، پس بدون جرح و تعديل  حاكم نباشد و از او در باره آن شاهد سوال كند، ا

دت او مردود است، هرچند مشهودله در نزد او توسط همه ني، شها و  سري و عل هل بلد، ا اي ا
  .را تعديل كند
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رويش : سپس گفته است دعوا پيش  در حكم كردن قاضي به علمش در خبري كه دو طرف 
ر كرده ك و . اند به آن اقرا م مال د نمي بن قاسم گفتهااما ين مور د به علم خود حكم  اند در ا توان

لملك بن ماجشون گفته. كند تواند به علم خود حكم نمايد قضات مدينه هم  مي: اند و عبدا
نظر را دادند و نمي اشددانم همين  ته ب ين را گف ر ومطرف، سحنون .  كه مالك غير ا اصبغ نيز ب

ول  ول است. اند همين ق ول ا   .ولي مشهور ق
است: گفته است» متيطيه«و در كتاب  يل خود گفته  ول : شيخ عبدالرحمن در مسا بن اق

اسد شده است ن عبدالملكو اگر . القاسم صحيح تر است براي آن كه زمان ف  و سحنون، زما
د، از گفته ميما را درك  ر مي كردن ا . گشتند  شان ب اموال مردم به ن ته شود،  ول آنها پذيرف اگر ق

ين مي د . رود حق از ب بن قاسم، خو و ا ول مالك  د، بنابر ق نماي به علم خود حكم  ر حاكم  پس اگ
او نيز مي او مي        83.تواند آن حكم را نقض كند تواند حكم خود را نقض كند چنان كه غير 

حكاما«در كتاب  لمنظم ال بن سلمون كناني كه بر حاشيه» لعقد ا يه ا  تبصره  از قاضي فق
است ولي . تواند اعتماد كند قاضي با اتفاق علما در جرح و تعديل به علم خود مي: است، آمده 

ر نمي ر  در مورد اشياي ديگ به آن اقرا د او  در نز حضمين  احد ال تواند به علمش حكم كند؛ چه 
ا نه اشد ي ر. كرده ب اشندمگ دل بداي شهادت داده ب و .  آن كه دوشاهد عا بن قاسم گفته  اين را ا

  .بايد بدان عمل شود
تواند به علم خود حكم كند، هرچند علم او مستند  قاضي مي: و ابن ماجشون گفته است

او شده است به اقراري كه نزد  اشد. باشد  دت نداده ب ر چند شاهد به آن شها ول . ه ين ق و ا
است و نميعيسي، اصبغ و سحن ول عمل كرد ون  ين ق   84.شود به ا

  مذهب شافعي

ت،   در مذهب شافعي براي قاضي جايز است كه در غير حدود كه خالص از براي خداوند اس
نمي. به علم خود حكم كند هي  ل تواند به علم خود حكم كند؛ زيرا  اما در حدود و حقوق ا

  .اندشود و مستحب است كه مستور بم حدود الهي با شبه دفع مي
است كه قاضي به علم خود مي: و در حواشي تحفه آمده است ين  تواند حكم كند؛  اظهر ا

وكدي كه به اسناد آن مي بل . تواند شهادت دهد يعني به ظن م ين علم ق مشروط بر آن كه ا
دعاي عمل مي االي كسي ا و  از تصدي قضاوت حاصل شده باشد، مثل آن كه كسي ب كند 

ز قاضي ديده بوده كه مدعي ع يه از مدعي مال قرض كرده، يا اقرار مدعي عليه را شنيده كه ا ل
  .مدعي مقروض است
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يد و بگويد  تصريح نما چه او، عليه تو ادعا  مي: و قاضي بايد به مستند علم خود  نم آن دا
ا . كند حق است پس به علم خود عليه تو حكم و قضاوت كردم مي نقطه ر ين دو  اگر يكي ا

يي آراسته باشدنگويد، حكم او نافذ نيست رسا و . ، و بايد قاضي با لباس پا مگر در حدود 
ت، شرب خمر ودتعاذيري كه خالص براي خ زنا، محاربه، سرق است، مانند حد  ن ... اوند  براي آ

هي با شبه دفع مي جمله كه حدود ال اهللا را في ال اما در . شود با مندوب بودن پوشاندن حدود 
اشدتواند به علم خود حكم حقوق آدمي مي اشد يا قذف ب اشد، قصاص ب در .  كند؛ چه مال ب

نمايد مورد جرح و تعديل قطعا مي      85.تواند به علم خود حكم 

ه   مذهب حنابل

تواند به علم خود حكم كند، مگر در جرح و تعديل  در مذهب حنبلي قاضي هيچگاه نمي
است   عليه و اقامه براي قاضي جايز است به سبب اقرار مدعي: شاهد و در كشف اتفاع آمده 

و  اي كه در مجلس قضا صورت مي بينه نفوذ حكم ا و مجلس قضا، محل  د، حكم نمايد  گير
همت در اينجا منتفي  به شرطي كه دو شاهد نيز اقرار مدعي. است عليه را شنيده باشد؛ زيرا ت

  تواند چرا قاضي به علم خود حكم كرد؟ است يعني كسي گفته نمي
يگر نشنيد، يا يك شاهد آن را شنيد، طبق اما اگر اقرار و بينه را به  غير از قاضي كسي د

يست و بعد از حكم  روايت حرب مي به محض علم ن تواند حكم نمايد، چون اين حكم، حكم 
از اقرار خود رجوع كند، ضرر ندارد   .اگر مقر 

است به  نمي: و قاضي گفته  ين حكم  به جهت آن كه ا تواند در چنين موردي حكم نمايد، 
  .تعلم اس

اقرار مدعي دو شاهد  اگر در حضور قاضي  د،  عليه يا بينه را شنيده و سزاوارتر اين است كه  ان
بل . تواند حكم كند مي ر مجلس حكم حاصل شده باشد، مثل آن كه ق اما اگر علم قاضي از غي

رفت، نمي از تصدي واليت، اقرار مدعي يه را شنيد يا ديد كه از مدعي مال گ تواند به علم  عل
نمايد؛ به خاطر فرمودهخود  بي حكم  من مانند شما بشرم، شما نزد من به مخاصمت «: )ص( ن
ر ناتوان پردازيد، شايد حجت بعض مي چه مي  شما از بعض ديگ اشد، پس طبق آن شنوم  تر ب

  )حديث متفق عليه است(» كنم قضاوت مي
يده است، حكم مي اين حديث داللت مي  به سبب تواند و كند كه قاضي به سبب آنچه شن

د حكم كند، مگر در جرح و تعديل كه مي داند نمي آنچه مي د به علم خود حكم كند؛  توان توان
همت قرار نمي است چون مورد ت   .گيرد؛ براي آن كه صفات شهود در ظاهر قابل حس 
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ند بلكه قاضي و جماعتي گفته يل آن كه قاضي تعديل : ا به دل جرح و تعديل حكم نيست 
د و قاضي جرح مي  ميكند و ديگري، جرح مي ر تعديل مي زن و ديگ اگر تعديل حكم . كند زند 
  .بود ما كسي ديگر حق نداشت آن را نقض كند مي

وع : و در طرق حكميه آمده است اشد، اين از ن استفاضه و شهرت ب رگاه مستند علم قاضي،  ه
نفر ر چند يك  است، ه به سبب استفاضه حكم كرده  به علم خود نيست، بلكه  هم حكم قاضي 

دت نداده باشد    86.نزد او شها

ماميه  مذهب شعيه    ا

اما در غير امام از . در مذهب اماميه براي امام جايز است كه مطلق به علم خود حكم كند
يگر اختالف كرده ول است كه مطلق به علم خود مي حكام د ند؛ يك ق تواند حكم كند و اين  ا

است م. قول مشهور  ول ديگري است كه در حقوق عباد  تواند به علم خود حكم كند نه  يق
است ر، عكس قول دوم  ول ديگ اهللا، و ق   .حقوق 

اب قضاي آن آمده است تواند مطلق به علم خود حكم  امام مي: در كفايه االحكام در ب
ين است كه مي نمايد نمايد، و در غير امام نيز مشهور ا به علم خود حكم  بن . تواند مطلقا  و ا

لناس جايز است قاضي به علم خود حكم نمايد نه در حقوق در حقوق ا: ادريس گفته است
است بن جنيد، عكس آن نقل شده  در مسالك از ا   .اهللا و 

نمايد، و  امام مي: و در مختصر النافع آمده است تواند مطلق در حقوق به علم خود حكم 
وق الناس مي ول است غير امام در حق اهللا دو ق   87.تواند به علم خود حكم كند و در حقوق 

  مذهب ظاهري

لمحلي مي ال، فروج و : گويد  ابن خرم در ا است كه در جراحات، قصاص، امو بر حاكم واجب 
ا  اشد ي و حاصل شده ب ر قضا براي ا ز واليت ب به علم خود حكم كند؛ چه علم او پيش ا حدود، 

اشد، بعد با اقرار و بعد با بينه قوي. بعد از واليت است كه مستند به علم ب     88.ترين حكم آن 

  مذهب زيدي

به علم خود حكم كند، مگر در  قاضي مي:  آن آمده است  در شرح االزهار و حاشيه تواند 
اشد كه در آنها نمي د  حدود كه غير از حد قذف ب به علم خود حكم نمايد؛ زيرا خداون تواند 

ين«: فرموده است نشانت داد89»ما اراك اهللابالناس  لتحكم ب بدان گونه  ه  يعني تا بين مردم 
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و را نشان داده  است حكم كني، وكسي كه به علم خود حكم مي  به چيزي كه خدا ا كند، 
است ته. است، حكم كرده است و علم قاضي باالتر از شهادت  :  ابوبكر كه و ديگر به حهت گف

نمي د، بر او حدجاري  است بر او حد جاري شو كنم تا آنكه نزدم  اگر مردي را ببينم كه سزاوار 
   90.دبينه اقامه شو

ال و قصاص و امو ز تصدي  مي: اما در حد قذف  به علم خود حكم كند؛ چه پيش ا تواند 
دمي تعلق گرفته  بعد از آن براي آن كه در قذف حق آ قضاوت برايش علم حاصل شده و يا 

  .تواند حكم كند به خاطر مال نه براي حد است و در سرقت هم مي
قوق آدمي به علم خود حكم كند، هرچند تواند در ح قاضي مي: و در بحر زخار آمده است

به جهت فرموده د؛  د كه بينه اقامه نشو لق«: اي خداون احكم بين الناس با ن » طهسف يعني ميا
به جهت اذن دادن پيامبر براي هند  كه به -  ابوسفيان  زوجه- مردم به عدالت حكم كن، و 

د، هرچند او ناراضي باشد ز مال شوي خود بردار ين ق. قدركفايت ا و به و ا است  به علم  ضاوت 
است  استناد آن حكم كردن جايز است(جهت آن كه شهادت مفيد ظن  پس عمل به ) و به 

ه  امام درحدي كه غير از قذف است نمي. علم سزاوارتر است تواند به علم خود حكم كند، ب
نگه و مندوب بودن مخفي  ا در حد قذف چون حق آدمي تعلق  دليل خبر ابوبكر  ن، ام داشتن آ

به علم خود حكم كند ته است ميگرف   .تواند 
زل خود كه در آن به قضاوت نشسته، علم برايش حاصل  ر در من اگ ول ديگري است كه  و ق

نمايد شود، مي ر در شهري كه در آن قضاوت . تواند به علمش قضاوت  است كه اگ و قول ديگر 
ر و قول سو. تواند به علم خود حكم كند كرده برايش علم حاصل شود، مي مي است كه اگ مي 

. تواند به علم خود حكم كند از زيان دو خصم وقت محاكمه اگر برايش علم حاصل شود، مي
است   .منظور از مجلس قضا، مجلس است كه در آنجا به قضاوت نشسته 

   قطعي قرينه

از راه آيا قرينه به   قطعي  نسان  است كه براي ا هاي اثبات دعوا است؛ منظور از آن علمي 
اع  هده و عيال  و استدالل حاصل ميموضوع نز شود كه شباهت دارد به علمي كه از مشا
  .شود حاصل مي

  مذهب حنفي

اكه البدريه(ابن غرس از فقها حنفي در كتابش   به ) الفو است، كه طريق قاضي  بيان داشته 
ه آن حكم مي اختالف آنچه كه در بار به  د، اختالف پيدا مي روي حكم  و . كند شو و طريق 

دعو وط ميحجت بر  يمين، نكول از آن،  ا در جاي كه به حقوق عباد مرب نه، اقرار،  د، بي شو
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ين رو . نمايد  واضحه است كه امر را مانند يك چيز قطعي مي قسامه، علم قاضي و قرينه از ا
ته   :اند گف

ني را كه كاردي با خون آغشته در دست دارد، خوفناك از خانه اي بيرون شد،  اگر انسا
نهببيند و فوراً دا يگر را كه ميان خا  سرش جدا شده  خل همان خانه شود و ببيند انساني د

ين چيزي  و ا ن قاتل دستگير شود  د به عنوا يست، آن شخص باي نه ن يگر در خا است و كسي د
است؛ زيرا هيچ كسي شك نمي كند كه همان كسي كه از خانه  است كه براي همه ظاهر 

تل او است هيتباهمان ر و اين ا.  بيرون شد قا حتمال كه كسي ديگري او را كشته و بعد فرا
است، احتمال بعيدي است كه هيچ دليلي  كرده يا پنهان كرده، يا او خود، خودش را كشته 

ز راه تواند بر آن يافت، از اين جهت قرينه نمي اقرار يكي ا   .هاي قضا است  قطعي مانند بينه و 
بن غرس بود و به دنبال او الخير الرملي  لمخ « در حاشيهاين بيان ا  اي گفته: گفته است» ا

شود به آن اعتماد كرد تا از كتاب معتمدي  ابن غرس، غريب و خارج از جاده است و نمي
نگيرد تكمله. كمك  د المحتاد از صاحب بحر نقل كرده كه گفته است در   قطعي  مدار قرينه:  ر

است و من كسي ديگري را نديده م كه گفته بر ابن غرس  بن غرس ا    91. را گفته باشداي ا
است و گمان  حق اين است كه گفته: و صاحب تكمله گفته است بن غرس، محل تامل   ا

ز خانه نمي د در چنين مواردي، بر شخصي كه ا اشد؛ زيرا گاهي  رو اجب ب رون شده قصاص و  بي
ا مي ا مي انسان خودش ر تل   كشد و فرار مي كشد، گاهي كسي ديگري او ر كند و گاهي اراده ق

ر  گيرد و بر او حمله مي كند و كارد را مي  را ميديگري كند، ولي شخصي كه مورد حمله قرا
افتد كسي داخل  شود وگاهي اتفاق مي گيرد و وحشت زده بيرون مي گرفته كارد را از او مي

ول مي خانه مي كند و گاه كارد در دست  بيند، از ترس فرار مي شود و شخص را در خانه مقت
تل كسي را كه از خارج داخل خانه شده ميكسي است كه در داخ و اراده ق . كند ل خانه است 

با كشتن خود را نجات داده نمي ز جان او را مي و او جز  اع ا اب دف و از ب احتماالت . كشد تواند 
حقيق شود ين مساله ت   92.زياد است بايد در ا

بن عايدين آمده است و در مجموعه  اشتغال دوام مفتي و حاكم بايد نظر محكم و:  رسايل ا
ر  اعات شود، داشته باشد؛ زيرا حكم كردن ب احكام شرعيه و شروطي كه بايد مر دار به معرفت 

اگر زوجه و  اساس قرين چندان معمول نيست؛ چنانچه  ن، فرزند سياهي را به دنيا آرود   انسا
است د از من  به فرزند دارد، ادعا كند كه اين فرزن و قو. مرد سياهي كه از هر جهت شباهت  ل ا
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ا زماني كه مالعنه نكرده  شنيده نمي  است، ت ز پدرش است كه سفيد چهره  ين فرزند ا شود و ا
  .باشد

بي وقاص و عبد بن : حديث ابن زمعه در اين مورد مشهور است از عايشه كه گفت سعد بن ا
فعه آمدند بن زفعه براي مرا پسر ا اهللا در مورد فرزند  ا رسول : سعد گفت. رفعه خدمت رسول  ي

بي وقاص است، كه به من گفته فرزند من است، ببين )ص(اهللا بن ا د بردارم عتبه   اين فرزن
بن زمعه گفت د، عبد ا ش : شباهت به او دار است و بر فرا د، برادر من  يا رسول اهللا اين فرزن

است   .پدرم تولد يافته 
به عقبه كامالً شباهت دارد نگريست و ديد كه  به آن پسر  ي عبد ا: آنگاه گفت. رسول اهللا 

ز پدر تو است، الولد  ين پسر ا ر البن زمعه ا و زنا كا د از شوي است  ر الحجر، فرزن فررش و للعاه
      93.را سنگسار بايد كرد

د ول قرينه. و قراين در مقابل نص اعتبار ندار  قطعي  و نيز اگر دو شاهد هر خالف مدل
د، شاهد معتبر است و از اين جهت حكم به سبب قراين، مح. شهادت دادن به نظر محكم  تاج 

است   94 .توفيق و تاييد 
بن .  قطعي مطابق مذهب حنفي يكي از طرق قضا باشد پس اگر مدار قرينه آنچنان كه ا

ين را مي يگران هم ا است، بايد د ول به هيچ يك امامي  غرس گفته  ين ق لي كه ا گفتند، در حا
د اعتماد ا.  مذهب نسبت داده نشده است از ايمه ين مذهب باشد نقل نشده و از كتابي كه مور

  .است، حتا خير رملي و صاحب بحر بر رد آن سخن گفتند
بدين گفته است ين، غير معمول است و عدم اعتبار آن : ابن عا حكم كردن با استناد به قرا

است، مي تي امر چنين  است وق يل، آشكار  ز طرق  در بيشتر از مسا توان گفت كه قرينه قطعي ا
يست   .قضا ن

لكي   مذهب ما

است در ز طرق قضا  ب مالكي، قرينه يكي ا ا تحت عنوان آن كه .  مذه بي ر در تبصره با
اهللا  ا كه رسول  احكامي ر است، منعقد كرده و در آن يك  و امارات از طريق حكم  قراين جوان 

مارات حكم كرده ني  و صحابه با ا است، كه از آن جمله است در داستان اسيران ب اند، آورده 
و بچهقريظه كه سعد معاذ حك د  م كرد مردان شان كشته شوند  بمان هاي خرد سال شان زنده 

لغ نشده و بعض آنها ادعا مي   .اند كردند كه با
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  مراتب و نصاب شهادت

ه از بيرون زير جامه و ر كشف مي و صحاب ا تشخيص مي ازا لغ ر لغ و غير با د و  كردند و با دادن
د امارات است اب حكم كردن به استنا   .اين از ب

رس ول اهللا و جانشينان بعد از خودش، توسط قيافه و آن را از اين موارد است حكم كردن 
نسته وت نسب دا ات و عالمات نيست دليل بر ثب لي كه در آن خبر مجرد امار   .اند در حا
، به رجم كردن زني كه  اي از صحابه  عمر بن خطاب و عدهحضرتاز آن موارد است حكم 

احمد بن جنبلشوهرشحامله شده بود و  ند  نيز گفته همراهش نبود مالك و  ه : ا با اعتماد ب
  .توان حكم كرد  ظاهره مي قرينه

و مخالفي را نمي يم  از آن جمله است حكم كردن عمر بن خطاب و ابن مسعود و عثمان  بين
است احساس شده يا خمر را قي كرده  ين . به وجوب حد بر كسي كه بوي خمر در دهانش  و ا

است نيز از باب اعتماد بر قرينه   . ظاهره 
ب رگاه عالمات با : ن عربي گفته استو ا اظر بر واقعه بايد عالمات را مالحظه كند، ه ن

بق . همديگر تعارض كنند، جانب ارجح را بگيرد و مطابق آن فتوا دهد و در حكم كردن مطا
  .ارجح خالفي نيست

نه بدان عمل كرده رگا يل كه مذاهب چها و در بعض  و عمل به قرينه در مسا است  اند، آمده 
لكيآنها فق د ها حكم كرده ط ما است كه همه مسله. ان ين  ولي ا ز : گويند  فقها مي  ا براي مرد جاي

دل  ت، وطي كند هرچند دو مرد عا است، زني را كه در شب زفاف در اتاق خواب او آمده اس
زوجه ين زن  است شهادت ندهند كه ا ين به خاطر اعتماد بر قرينه ظاهره .  او  د . است و ا و حدو

له  در مورد آنها حكم شده استپنجاه مسا ات،  و امار ين  به قرا    95.شمرده شده كه با اعتماد 

ه   مذهب حنابل

استالصاحب كشاف ا اع از فقهاي حنايله گفته  است: فت يي ببيند كه نوشته  : اگر بر چارپا
اهللا« ن » حبيس في سبيل  يط آ نه و يا حا ه خدا است، يا در درب خا ين دايه وقف در را يعني ا

ين وقف استنوشته است كه  وشته يا در مسجد و مدرسه. ا ن  اي چنين ن اشد، طبق هما اي ب
د؛ زيرا آن نوشته اما نوشته حكم مي وي است بايد بدان عمل شود، خصوصاً كه  هرشو اي ق

ا اگر بينه. معارض نداشته باشد لكه  ام يل شان مجرد اثبات يد نباشد، ب اي كه متهم نباشد و دل
ر آن را ذكر  ر آن ميسبب ملك و استمرا د، مقدم ب   .شود كند، با آن نوشته معرضه نماي

تفات نمي ين  اما اگر مجرد اثبات يد با قرينه معارضه نمايد، بدان ال به جهت آن كه ا شود؛ 
به منزله است كه حكم يد را بر مي امارات      96.دارد  بينه و شهادت 
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يم در كتاب   اگر در : در آخر طريق بيست و سوم، گفته است» طرق حكيمه«ابن ق
نه هستند، نوشته شده باشد  هاي علمي كه مدت كتاب دي در خزانه كتابخا ، »وقف«هاي زيا

به وقف آن مي به همان قرينه حكم  به جهت عمل كردن  يگاه كتاب. شود  اگر جا ا  ها  ام
ين كتاب وم نباشد كه ا هاي وقفي است، در حكم آن توقف  ها از كتاب مشخص نباشد و معل

ين ع مي به موجب آن حكم مي. شود مل ميشود و به قرا اگر ضعيف  اگر قراين قوي بود  شود، 
تفات نمي نه ضعيف، بايد تحقيق شود و طريق . شود بود به آن ال وي بود و  اگر قراين نه ق
  .احتياط پيموده شود

ه مامي   مذهب شعيه ا

نه: در مختصر النافع آمده است هاي باريك  اي كه از ني و چوب اگر دو نفر در مورد خا
است، دعوا كنندس به جانب او است  براي كسي حكم مي. اخته شده  طنابي (شود كه طناب 

د ر بسته ميهاي باريك به يك ديگ ها و چوب ينكه توسط آن  و بن و اين روايت عمر) شون
است است از جابر و عمرو ضعيف    .شمر 
بي عبداهللا  اوت كرده روايت كرده كه علي بدين گونه قض) صادق ع(و منصور بن حازم از ا

است. است ز باب قضا . و اين حكم در يك واقعه مخصوص  مالكي ا و صاحب تبصره از فقهاي 
 جداري نزاع كنند، براي كسي حكم  به امارات شمرده است، موادي را كه اگر دو نفر در باره

و اين حكم كردن . ها به جانب او است  و شاخهها كه روي جدار و گره طناب و طاقشود  مي
   97.ات استبه امار
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  ) قانون مدني افغانستان92با تكيه به ماده (
  علي پيام

  
  

باطل است با مرد غير مسلمان  با زن اهل كتاب . ازدواج زن مسلمان  ند  مرد مسلمان مي توا
  .ازدواج نمايد

  92  ماده  افغانستانقانون مدني

  چكيده 
نفي سبيل، تبيين كننده رابطه م اين قاعده . باشد سلمان با غير مسلمان ميقاعده فقهي 

 هرگونه استيال و قاعده مذكور در حالي كه. هاي فقهي مسلمانان است پذيرفته شده نظام
برتري كافر بر مسلمان را نفي كرده است ، استيال و علو مسلمان را بر غير مسلمان، چيرگي و 

ين قاعده كه م. تحكيم بخشيده است يل ا ورد تمسك و استدالل فقها و بزرگترين مستند و دل
به داليل . باشد باشد، قرآن مي علماي اسالمي بوده و مي عقل، چون فقها و علما عالوه بر قرآن 

ين تحقيق . اند اجماع و روايت نيز تمسك جسته به چارچوب روابط مسلمان افغانستاني با غير ا
پرتو همين قاعده  ا تكيه به مفاد ماده ) »نفي سبيل«قاعده مشهور (مسلمان افغانستاني در  ب

 همچنين در اين تحقيق مباحث كلي .پردازد  قانون مدني جمهوري اسالمي افغانستان مي92
نفي سبيل، چون ، قاعده فقهي، موارد كاربرد قاعده  نفي سبيل، قاعده  تعاريف و بررسي مفاهيم 

پايان بحث. رابطه فقه سياسي و قاعده نفي سبيل اشاره شده است  نظر خويش را  نگارنده،در 
  .نيز به رشته تحرير كشيده است

نفي سبيل، قاعده فقهي، فقه سياسي،  :اصطالحات كليدي روابط مسلمان با غير قاعده 
  حكم ازدواج مسلمان با غير مسلمان، نفي سلطه، مسلمان



 

  74» شماره مسلسل   58

 

  1388» حمل 

  مقدمه 

است، مدل مسلمان علو  نظام فقهي اسالمي شكل گرفته  انسان مسلماني كه در مهندسي 
است  بيطلبي  يه علو طل يفه  كه مهمترين بيان  و در اين كه . سوره نسا است141اش آيه شر

ند، جاي هيچ شك و شبهه پيروان مذاهب خمسه اسالمي مفاد آيه مذكور را پذيرفته اي  ا
نستاني نيز از همين تز علو و برتري اسالم بر غير مسلمان و عدم  .98نيست افغا انسان مسلمان 

م بعيت  ر بر مسلم ت زيرا . كند اش چنين ايجاب مي يعني منظومه فكري. كند يسلطه كفا
ن  دگي انسا بط مسلمان با غير مسلمان را در تمام سطوح زن مبناي قواعدي كه نظم روا

دهي مي فغانستاني سازمان نفي سبيل مي مسلمان ا پس، قاعده نفي . چرخد كند، بر مدار قاعده 
بط مسلمان بر غير مسلمان مي ين قانون، قانون مسالمت . باشد سبيل، قانون كيفيت روا ا

زوبرگ مي ني را سا ا فغانست دگي فرد مسلمان ا . بخشد ناپذيري است كه خط و مشي روش زن
زوبرگ ز جمله مي ها تفكرات مختلفي شكل مي  در اين سا ه  گيرند كه ا نظام فكري گرو به  توان 

ه انعطاف پذيري را اشاره كرد كه هر گون ن  امثال آ ن و  اسالم امارت اسالمي طالبا ز بدنه   ا
ر  مدار حركت. دهند زدايند و قرائت سختي را ارايه مي مي بي اسالم بر غي هاي فكري علو طل

ز اجتهاد ته ا هانه اسالمي است كه در  اسالم بر گرف ن به هاي فقي قواعد «ادبيات فقهي مسلمانا
ر مي» فقهي به . شوند تعبي است  تي كه ناظر  ين قواعد عبارت است از مجموعه مقررا و ا اعمال 

توان  از جمله قواعد فقهي متناسب به مبحث حاضر مي. هاي مسلمانان رفتار و كردار و گفتار
ر  با غي ره كرد كه خطوط كلي خط و مشي و چارچوب روابط مسلمان  به قاعده نفي سبيل اشا

  .كند مسلمان را ارايه مي

  پيشينه تحقيق

له پيش نيايد و براي له براي اين كه تداخلي در تحقيق مسا  اين كه اگر قبال روي مسا
ر  اشد و كار اين حقير تكرا مذكور از سوي محققين و دانشمندان كشور تحقيقي ارايه شده ب

از طريق ا له را  ا حد ممكن مسا و پيشينه ترنت جستننباشد، روي اين امر ت  كار در  وجو كردم 
ين مساله نيافتم و به گمانم. خصوص ا  نخستين تحقيق در بنابراين، اين تحقيق، تحقيق تازه 

نظر است ا . خصوص مساله مورد  ين مساله ر اگر از دانشمندان و محققان هموطن كه ا بازهم 
اشد، مي مانده ب ين حقير دور  اهنامه  قبال بررسي كرده باشند و از چشم ا تواند به اداره م

ارت عدليه گزارش بدهند تا شايد بحث كامل تر –علمي ن نشراتي وز رگا  پژوهشي عدالت ا
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فغانستان با تبيين  مان ا مسل   ...چارچوب روابط 

بگيردصو   .رت 

  تعريف قاعده

نسان مسلمان را است ي آن چيز ،قاعده به بيان . كند  ميتعيين و تعريفكه روش رفتاري ا
دستورات ديني به عنوان حكم كلي ديگر قاعده الگوي  است كه از متن  مشخص و معيني 

ته است اسالمي بسط و توسعه ياف هاد و تفقه حقوق  است و در بستر تاريخ اجت . سردرآورده 
اعده مالكيت و قاعده نفي سبيل و غيرهما علماي . نند قاعده الضرر و الضرار، قاعده سوق، ق

تعريفبسيار در حوزه حقوق اسالمي ند هايي گفته  براي قاعده  شيخ احمدبن شيخ از جمله . ا
تعريف كرده ا چنين  ا، قاعده ر نطبق علي معظم «:  استمحمد زرق بي ي اغل لقاعده هي حكم  فا

مانند . يابد ي است كه بر جزئيات تطبيق ميا ين بيان كه قاعده، مفهوم كليبه ا .99»جزئياته
نفي سبيل كه حكم كلي تطبيق ميا قاعده  ر مسلم  است كه بر هر عمل تسلط كافر ب   .كند ي 

ه   تعريف قاعده فقهي

اعده فقهيه را تعريف كرده علماي حقوق اسالمي با بيان از جمله . اند ها و ادبيات مختلف ق
اً «: ه استيف شدچنين تعر دستوريه، تتضمن احكام يه في نصوص موجزت  اصول فقهيه كل

تي تدخل تحت موضوعها ات كلي  .»تشريعيه عامه في الحوادث ال اعده فقهي دستور يعني ق
است احكام شرعيه عام  قواعد فقهي يا در جاي ديگر آمده است كه . 100است كه دربردارنده 

ده  قاعده يي هستند كه در طريق استفا لكه . گيرد احكام قرار ميها اسطه ب لكن نه به طريق و
افرادش يعي بر  نطباق و تطبيق مانند انطباق كلي طب   .101»به طريق ا

ر  ا فرمولبه تعبير ديگ ين اياند كه منش هاي بسيار كلي دانسته قاعده فقهيه ر  استنباط قوان
و متعدد قرار مي محدودتري مي ين مختلف  د شوند و مبناي قوان واعد فقهيه يا ق .102گيرن

و بنياد نهاد د  ها  به كليت و شمول خود، فقيه در موار ا توجه  هاي كلي فقهي هستند كه ب
اعده فقهي احكام كلي .103كند مختلف از آنها استفاده مي م ا برخي گفته است ق است و عا ي 

اعده الضرر ك . مانند ق به ديگري خسارت وارد سازد، مال ه منزل كسي  رگاه چا به طور مثال ه
د برايدچاه ب    .104ايد از عهده جبران خسارت وار

                                                 
مشق،  - 99 يه، د زرقا، شرح قواعد الفقه يه، الشيخ احمدبن الشيخ محمد ال   33، ص6دارالعلم، چسور
  34، ص همان- 100
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  ؛ رويكرد ديگر از قاعده نفي سبيلفقه سياسي 

نفي سبيل بحثي  امروزه در برخي از نظام ز قاعده  اسالم با استفاده ا ياي  هاي سياسي دن
استفقه سياسي تحت نام  به بيان ديگر بحث فقه سياسي ناظر بر قاعده نفي . مطرح شده 
است توان چنين گفت كه فقه سياسي  تعريف فقه سياسي ميدر ظه با اين مالح. سبيل 

وقي برخاسته از مباني اسالمي كه عهده  اصول فقهي و حق است از مجموعه قواعد و  عبارت 
بط مسلمان ا غير مسلمان مي  دار تنظيم روا بط آنها ب ا خودشان و تنظيم روا ه  .105باشد ها ب ب

به عنوان دانش تعيين كن . نده رفتارهاى سياسى مردم مسلمان استعبارت ديگر فقه سياسى 
ر، چارچوب و فقه . گردد هاي رفتار سياسي مسلمان با غير مسلمان تعيين مي در اين رفتا

يكردي ديگر است كه در حوزه سياست قرار دارند، با رو   .106سياسي احكامي 
ا به حيث مسلمان داراي مهاي مسلمان   رفتار، نفي سبيلتفاصيل،با اين  ني ر نستا شرب افغا
نظيم فقهي  دي با غير مسلمان ت ارتباط و مناسبات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصا در 
تعيين چارچوب. كند مي اگون زندگي  هاي رفتاري مسلمانان در عرصه و يا موجب  هاي گون
  .گردد مي

  بررسي قاعده فقهي نفي سبيل

  تعريف قاعده نفي سبيل

بط مسلمان  كننده محوردر ادبيات فقه سياسي اسالم نفي سبيل تبيين  هاي چارچوب روا
است است كه منظومه تفكرش . با غير مسلمان  فغانستاني مدلي  نسان مسلمان ا طبعاً مدل ا

لغت سبيل . چرخد بر مدار نفي سبيل مي ه107 طريقمعنايبه در  ه   اعم از آن،، را كه را
ا راه م)108بقره (هدايت باشد مثل فَقَد ضَلَّ سواء السبِيلِ  بنَ  و ي لْمساكينَ و ا و ا عمولى مثل 

اشد  مي108السبِيلِ ا،ني نصرابه معهمچنين . ب اعتباري ، حجت در آخرت، حجت در دني  سلطه 
اشد نيز ميي سبب و حجت امعنو به  109.نيز آمده است سلطه خارجي و ه .ب  و نفي سبيل ب

نفي تشريع حكم سلطه اسالم .  استآور  معناي  حكمي كه موجب بدين معنا كه در مقررات 

                                                 
وستاني مفرد،  -105  قه سياسي"محسن آل ID?asp.npview/co=1175631 ،"ف m.magiran.www://httpرسالت: ، سايت  
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يع نشده ر بر مسلمانان گردد تشر ين .110است  سلطه كفا ته شده  بنابرا ار پذيرف نفي سبيل معي
است اسالمي  ين معيار عملكردش را عيار مي. در منظومه تفكر  . كند فرد مسلمان بر اساس ا

تعيين مي همانند رونده ا براي خودش  كند تا به نيكي به  اي كه مسير روشن و مشخصي ر
استدالل و برهان است،  منت. برسدمقصد  نيازمند بنائاً ها از آنجا كه تفكر اسالمي مبتني بر 

يم و بررسي قاعده مذكور هست اجرا. تحليل  رآنيم كه ضمانت  نه لذا ب و پشتوا هاي اين قاعده  ها 
وت استدالل براو را جست و ق   .يميجو كرده و در جهت استحكام 

  ادله قاعده نفي سبيل

احكام  مفاد قاعده نفي سبيل را پذيرفتهه اسالمي مذاهب خمسفقهاي  اساس آن  اند و بر 
د شرعي بسياري را استنباط كرده بع رژيم  .111ان اسالمي و يا منا نظام تفكر  از آنجا كه مبناي 

وقي اسالمي عبارتند از كتاب اجماع، فلذا در اينجا ، )روايت(سنت ، )قرآن (فقهي و حق عقل، و 
  .نشينيم ر ميبه بررسي ادله قاعده مذكو

   قرآن

ار متفق  ر نفي سلطه كف يه ب و فقهاي مذاهب خمسه اسالمي اگرچند روي داللت آ علما 
يه و نويسندگان و مولفين آن مذهب  ا مشهور علماي امام ند، ام القول و يك دست نيست

ته رگي كفر بر مسلم دارد گف داللت بر نفي چي ين بيان كه . اند كه آيه  ا با ا نخستين مبنا و ي
نفي سبيل استمست ين آيه شريفه. ند قاعده نفي سبيل، آيه شريفه  لن …«: فرمايد  ميا  و 

اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيال وند هرگز بر يعني. 112»يجعل  ن( خدا منان براي وم) زيا
ن راهي  يگر ب. قرار نداده است) براي تسلط(كافرا يه شريفه ه بيان د ن در زمينه آ بطه مسلما را

است غير مسلمان فبا ر را بر مسلم جعل نفرموده    .رموده است كه خداوند سلطه كاف
د، به  نفوذ كافران بر مسلمانان گرد ين معنا كه حكمي را كه اجراي آن موجب سلطه و  ا

است نفرموده  ر مسلمانان گردد انجام آن عمل . جعل  نفوذ كافران ب رگاه عملي مستلزم  و ه
است اسالمي.ممنوع  ين قاعد فقهاي  ته استناد به ا هاي كه   زيرا مستند نفي سلط.اند ه را پذيرف

د اكنند، حت فقها در كتب فقهي خود مطرح مي  در موارد جزئي مانند ازدواج زن مسلمان با مر
يه مي ين آ ين استفاده كرده.113باشد كافر، غالباً ا ني عشري(اماميه علماي . اند  نيز از ا ) شيعه اث

                                                 
اعد و احكام فقهي ويژه دولت منتظر« شريعتي، روح اهللا -110  p?/news/co=545، » قو m.monjee://httpمنجي: ، سايت  
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نفي هر گونه جعلگويند كه  مي  ر ظهور آيه در   و عملي كه موجب راه يافتن كافران ب
اشد، به حال خود باقي است   .مسلمانان ب
نظران عامه   141پيرامون معناي نفي سبيل آيه ) سنت و جماعت(اما اختالف نظر صاحب 

نفي سبيل عبارت است از نفي حجيت : اند سوره نسا بدين قرار است كه برخي گفته معناي 
تي كه بتو، در روز قيامت ا نابود كردنفي قدر ن دولت و شوكت مؤمنان ر ن، ا  نفي سلطه دشمنا

يكن . باشد مي ه  رشيد رضا در مقام تبيين معناي سبيل و پس از بحثول هاي بسيار دربار
ن آيه مقصود  كه نويسد مدلول آيه مي ز آن جهت كه كافرند، بر مسلمانا اين است كه كافران ا

و ويژگي منواز آن جهت كه م و به شرايط  هي ندارندها اند  يمان پايبندند را يشان سپس  .ي ا ا
نفي حجت دانسته ا به معناي  نكره در  :نويسد اند مي در رد كساني كه نفي سبيل ر سبيل، 

است و هر گونه راه سلطه و نفوذ را شامل مي نفي است و مفيد عموم  ين، . شود سياق  بنابرا
نفي سبيل را به معناي نفي حجت دانسته   .114ت نيستاند درس سخن كساني كه 

  سنت 

علما و فقهاي مذاهب خمسه اسالمي براي ضمانت اجراي قاعده نفي سبيل به سنت نيز 
رسانند متوسل شده اسالم را به اثبات ب ا بدين وسيله اقتدار علو  ز كتاب. اند ت هاي  بسياري ا

روايت نبوي را  ات»و ال يعلي عليها االسالم يعلو«اهل سنت اين    در موارد مختلف و با بيان
اگون گزارش كرده استنباط  گون اساس آن احكام بسياري  يي  برخي كتاب. اند كردهاند و بر  ها

ين روايت را ز گزارش كرده كه ا و توان به  جمله مياند ا لصغير  لجامع ا  صحيح بخاري، ا
  .  نام برد115كنزالعمال

ين  .است) عامه و اماميه( در هر صورت، اين روايت مورد قبول فريقين  ا آن كه ا روايت از ب
و  اصالت برخوردار نيست و قابل خدشه است اما فقها و علماي حقوق اسالمي از جمله فقيه 
ن متمسك  به آ ن اسالم  ز فقهاي نخستين جها عالم مشهور شيعه مرحوم شيخ صدوق ا

د، شده است ان ين نبوي مشهور  تي «: ا بمنزلة المو االسالم يعلوو ال يعلي عليه و الكفار 
و ال يور ن  اسالم دين برتر است و چيزي بر آن برتري نمي» شدناللحجبون  گيرد و كافرا

رث مي ردگانمهمانند  نع ا نه ما د شوند و نه ارث مي اند كه    .116برن
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  عقل

ه  اسالمي ب امتنويسندگان، فقها و علماي  لمان بر  و نفوذ ظا ري  هاي  عقل بر قبح سلطه پذي
ين استدالل . اند ، به عقل استدالل كردهاسالمي دستوري كه ببا ا ديهي است كه در اسالم 

است، زيرا پذيرش قوانيني كه موجب  د و باطل  ن باشد مردو موجب ذلت وخواري مسلمانا
ا آموزه زگار خواهد بود  سرشكستگي و خواري مسلمانان شود، ب ه . هاي اسالم ناسا ين، ب بنابرا

اسالم احكامي كه سلطه و برتري غير مسلمان را برمس نه تنها در  د حكم عقل  پي دار در  لمان 
د، بلكه براساس دستور و  وجود ندار هاي اسالم بايد با هر گونه سلطه و حاكميت كافران 

ن مبارزه شود استدالل. بيگانگا ز هاي علماي اسالمي  طبق  هر گونه همكاري و هماهنگي ني
ز تعاون بر اثم است و به حكم  ال «كه به حاكميت و تسلط كافران كمك كند، مصداق بار

نتعاون لعدوا ر قبح سلطه پذيري .  حرام خواهد بود»وا علي االثم و ا در هر صورت، حكم عقل ب
لمان بر امت د و نفوذ ظا مكان تقرير دار اگون ا ات گون اسالمي با بيان   .117هاي 

  اجماع

استناد  و اتكالديگر از دالي بع  هاي كه در كتاب ها و  اجماع اسالمي ها و منا آمده است قاعده 
اسالمي رخي از علمايعني ب. باشد مي ا . اند براي استدالل شان ادعاي اجماع كردهي حقوق  ام

اجماع در مورد اين قاعده  كبا آن ه در مورد اين قاعده ادعاي اجماع شده است، وليكن 
يه زيرا كه . چندان محكم نيست ين ديدگاه اصولي امام ده امامي(ب و (و عامه ) شيعه دواز سنت 

است) جماعت يه در صورتي اجماع  .شكاف نظري عميقي  مطابق ديدگاه فقهي و اصولي امام
اشد ول است كه اجماع محصل ب شود، آيه  يه فقيه مياپس عمالً تنها دليلي كه دستم. مورد قب
  .قرآن است كه متحمل نفي سبيل است

  تعريف كافر

هاي  طبق ديدگاه. تواند محدوده مساله را مشخص كند اين سوال كه كافر كيست؟ مي
ا براي خدا شريك قرار ميفقهي امام ر يعني كسي كه منكر خدا يا معاد است ي و . دهد يه، كاف

بگويند خدا در او حلول كرده  ا خدا خوانده يا  يكي از ائمه ر يي كه  يعني آنها همچنين غالت 
يي كه به ايمه اظ و نواصب يعني آنها رج  ر دشمني مياست و خوا چنين نمايند، نجسند و هم ها

وت يا ن جزء است كسي كه نب ز، روزه مسلما يعني چيزي را كه مثل نما ز ضروري دين   يكي ا
اسالم مي بداند آنچه ضروري دين است منكر شود دين  يعني (اما هل كتاب . دانند چنانچه 
ر ) يهود و نصاري االنبيا محمدبن عبداهللا را قبول ندارند نيز بناب ري حضرت خاتم  يغمب كه پ
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ين قول موافق مشهور نجس مي  تباشند و ا احتياط اس و به بيان نويسنده كتاب معروف . 118 
ن الكالم، جواهرروايي يعني كتاب  اشد، و آ اسرار ب به  ز مسلم كسي است كه متصف  مراد ا

وجبات كفر از او سر نزند ين و م به شهادت    .119عبارت است از اقرار 

از زاويه تاريخي مسلمان    الگوي روابط مسلمان با غير 

ا. اس. كي. خانم آن ر مسلمان در لمبتون،  ن با غي بط فرد مسلما بطه با روا سالم شناس در را
اسالم نوشته است   :كتاب دولت و حكومت در 

است اسالمي اعتالي كلمه حق و برتري بخشيدن به آن  رو تنها . اولين وظيفه جهان  ين  از ا
است يمي  ا . رابطه درست با جهان غير اسالمي، همان خصومت و جنگ دا ين درگيري ت و ا

. يابد كه همه غير مسلمانان اسالم را بپذيرند و يا با خواري جزيه بپردازند امه ميآنجا اد
ن سوره ( ا قرا يمان ندارند و آنچه 29 آيه 9مقايسه كنيد ب و روز واپسين ا ا آناني كه به خدا   ب

يمان نمي را كه خدا و رسول حرام شمرده، حرام نمي آورند بجنگيد تا كه  دانند و به دين حق ا
ا به زير دولت اسالمي )ا خفت و خواري جزيه بپردازندآنان ب د و ي ا بايد مسلمان شون  كافران ي

.. درآيند يا كشته شوند فرض بر آن است كه در نهايت داراالسالم كل جهان را در برخواهد .
وست به آن خواهد پي   . 120گرفت و دارالحرب 

يلپيوند استعالي اسالم و نظام سياسي افغانستاني مبتني بر قاعد   ه نفي سب

ستاني با غير مسلمانان انسان مسلمان افغان   مدل روابط 

تمام تار و  است؟ انساني كه  فغانستاني در اين رهگذر چه انساني  مدل انسان مسلمان ا
استدالل پودش را معارف و آموزه استنباط ها و  و  هاي فقيهانه و  هاي عالمانه و معارف كتاب 

هاي خواهند داشت تا حقوق   هموطنش چه رفتاردهند، با غير مسلمانان سنت تشكيل مي
يط فعلي كه كشورشهروندي آسيب نبيند؟ همچنين  و  در شرا هاي مختلف اعم از مسلمان 

تصادي در  رهنگي و اق د،غير مسلمان حضور سياسي و ف نستان دارن فغا  نفي سبيل قاعده ا
لي مي و به چه اشكا نستان را بتواند  چگونه  افغا بط  يي روا ا غير مسلمان تبيين به طور مبنا

اسالمي چه راهكار نستاني در گستره حقوق  فغا ا  كند؟ و علما و فقهاي ا هاي مناسبي را كه ب
ند؟ معيار اشد، پيش بيني كرده ا   هاي حقوق شهروندي تباين نداشته ب

نستان آيا نظام مبتني بر فقه سياسي است يا  نظام جمهوري اسالمي افغا ديگر اين كه 
اسالمي را معين نفي سبيل پرتو در فقه سياسي خير؟  نظام  ناسبات علو طلبانه  بط و م روا

                                                 
علي قرباني كابلي، مس - 118    8، چاپ1380، 32، ص144الهتوضيح المسايل، آيت اهللا شيخ قربان
  337، ص 336جواهر الكالم، ج  - 119
مهدي فقيهي، دولت و حكومت در اسالم، نشر شفيعي، تهران، چ/ لمبتون، . اس. كي.آن - 120   485، ص1385، 3داكتر محمد 
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قعيت اين  .كند مي اشد يا خير، وا نظام مبتني بر فقه سياسي ب نستان  افغا نظام سياسي  خواه 
افغانستان روي محور نظام سياسي  فغانستان در  است كه تفكر  يسته ا يگاه شا  هخانوادهاي جا

لمللي، تماميت ارضي و ت استقالل، حاكميت ملي121بين ا قابليت دفاعي  مين امنيت وا و 
افع مردم123 دفاع از وطن،122كشور،  124، از استقالل، حاكميت ملي و حراست و حقوق و من
از  انت منافع و دفاع  لي صي لمل ين ا نستان در جامعه ب فغا ح علياي كشور 125حيثيت ا  126و مصال

نفي سلطه و نفي سبيل حكايت مي مي   .كند چرخد، همه اينها از 
و نفي سبيل در ادبيات سياسي مسلمانان افغانستاني همان عبارت اخراي يع ني نفي سلطه 

نظام سياسي . علو و بلند مرتبگي سياسي و يا استقالل سياسي است اصلي  به تعبير روحيه 
اساسي بر محور دي از قانون  نفي سلطه  افغانستان با توجه به موا ر هاي نفي سبيل و  غي

امنيت ملي و مانند آن از محورستقاللا .كند مسلمانان تكيه مي نفي سلطه بيگانگان،  د  هاي ،  ان
نستان را تبيين مي فغا نظام سياسي ا بي در عرصه . كند كه علو و چيرگي  منتها اين علو طل

لي است لمل ين ا نستان كه دين رسمي. مناسبات ب افغا و  پس جمهوري اسالمي  اسالم است  اش 
و  ميبيشترين پيروان دين اسالم را تشكيل  ز نفي سلطه  تعاريفي ا نظام چه  ين  دهند، آيا ا

ين كه آيا اوال، قرائت نفي سبيل تا چه  قاعده نفي سيبل ارايه داده است؟ سوال مهم ديگر ا
ب نمي ا سل ن كشور ر ر مسلما اع غي ن  مقدار حيات حقوق شهروندي اتب كند، دوم، آيا چه ميزا

در مناسبات همزيستي مسالمت افغانستان را  ز و بر مدار حقوق بشر تامين خواهد آمي سهم 
  كرد؟

ني افغانستان در پرتو قاعده  ا غير مسلمان متكي به اسناد تقني د روابط مسلمان افغانستاني ب ابعا

  نفي سبيل

اسناد  ني با غير مسلمان هموطن و غير هموطنش در  نستا بط مسلمان افغا چارچوب روا
 فقهي است تا حدودي مصاديقش تقنيني جمهوري اسالمي افغانستان كه ملهم از احكام

ين مصاديق در مواد . مشخص شده است ن 2112 و 2106، 133، 92ا  قانون مدني افغانستا
احصا شده است اطل است: چنين  ا مرد غير مسلمان ب ن . ازدواج زن مسلمان ب مرد مسلما

                                                 
ون اساسي - 121    جمهوري اسالمي افغانستانمقدمه قان
  8 و 5 همان، مواد - 122
  55ماده  همان، - 123
  63اده م همان، - 124
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اج نمايد مي  هل كتاب ازدو تصريح كرده 133 و فقره ج ماده .127تواند با زن ا است  قانون مدني 
اج شناخته مي) 132(مذكور ماده كه حاالت  شود قرار ذيل  كه موجب فسخ عقد ازدو

.. :باشد مي بي از مسلمان شدن درصورتيكه زوج او مسلمان شده  –ج  .. امتناع زوجه غير كتا
است كه .128باشد نستان گفته  وصيت غير مسلمان صحت «: و در مورد وصيت قانون مدني افغا

اساس احكام شريعت او، و شريعت اسالم حرام باشد و يا ه مذكور بكه وصيت  دارد مگر اين
نموده باشد ن تصريح  اختالف دين و مليت  .129»قانون به عدم صحت و نفاذ آ وصيت با وجود 

اعث عدم صحت وصيت نمي ن اختالف مملكت ب ر اين صحيح بوده همچنا كه وصيت  شود مگ
بع مملكت اسالمي بوده و به او وصي كننده تا بع مملكت  ت ميشخصيكه  شود غير مسلمان و تا

اجازه ندهد غير اسالمي باشد و قانون مملكت او، احوال    . 130 وصيت او را در چنين 
استوار  فغانستاني بر محور فقه  تفكر سياسي و اجتماعي جامعه مسلمان ا از آنجا كه نظام 

است و متشرعانه  نظام فقهي  استوار بر  ني  نستا فغا  ما فقره دوم گواه. است، زندگي مسلمان ا
اعالم مي است كه  نستان  ول قانون مدني افغا د  در مواردي: دارد ماده ا كه حكم قانون موجو

ب بق  اسالم حكم صادر ميه نباشد، محكمه مطا د اساسات كلي فقه حنفي شريعت   كه ،نماي
به بهترين وجهه ممكن آن ت  ماده اول قانون تحاصرو همچنين  .131مين نمايداعدالت را 

تكب جرايم حدود،: گويد ستان ميجزاي افغان بق احكام فقه حنفي اقصاص و دي  مر ت مطا
ات مي   . 132گردد شريعت اسالم مجاز

ا غير مسلمان   روابط مسلمان افغانستاني ب

ا غير مسلمان دو شكل دارد ني ب نستا ول آن رابطه مسلمان . رابطه مسلمان افغا شكل ا
اني  اماميه، حنفي و اسماعيلي(افغانست ا ) اعم از  ن هندوي افغانستاني ميب . باشد غير مسلما

ر  ها و طيف ها و رنگ شكل دوم، رابطه مسلمان افغانستاني در كليه ضلع هايش با مسلمان غي
اني مي اشد افغانست   . ب

اول ا اقليت- شكل    هاي ديني افغانستاني  الگوي روابط مسلمان افغانستاني ب

لصنايصاحب بدا اج ميع در باره شراييع في ترتيب الشرايع ا يط  :نويسد ط ازدو از جمله شرا
اسالم مرد است تي كه زن مسلمان باشد،  و ... ازدواج، درصور بي، وثني  ين، ازدواج مرد كتا بنابرا

                                                 
ون مدني - 127 انقان   92، ماده 1، ج جمهوري اسالمي افغانست
  133 ، ماده1 ، ج همان- 128
  2106، ماده 4، جهمان - 129
  2112ماده ، 4جهمان،  - 130
  2، فقره1همان، ماده - 131
  ، ماده اول1همان، ج - 132
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منان قطع ومجوس با زن مسلمان جايز نيست؛ زيرا شرع مقدس اسالم واليت كافران را بر م
لمؤمنين اهللا للكافرين علي ا يه ولن يجعل  يل آ به دل است؛  ر با زن .  سبيالكرده  اج كاف پس ازدو

ين در شرع اسالم جايز نيست است و ا   . 133مسلمان سبيل 

اسالم مبتني بر معارف اسالمي با غير مسلمان   مدل روابط 

ا تكيه به آيه شريفه  ا غير مسلمان ب بط مسلمان ب ر تحريم 144مدل روا ه نسا مبتني ب  سور
است نه مسلمان با غير مسلمان  ي. روابط دوستا است كه مياقال ا : فرمايد ن، ظاهر آيه شريفه 

 م ه علَيكُ اْ للّ تُرِيدونَ أَن تَجعلُو لْمؤْمنينَ أَ دونِ ا من  ء  ينَ أَوليا لْكَافرِ ينَ آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ ا ها الَّذا أَيي
ا يمان آورده  يعني 134سلْطَانًا مبِينً به دوستى منان كافراوايد به جاى م اى كسانى كه ا ن را 

ا مى ه  .خواهيد عليه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهيد خود مگيريد آي همچنين سور
من فرمايد كه   مي118مباركه آل عمران در آيه شريفه  انَةً  ينَ آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ بِطَ ها الَّذا أَيي
رُ دونكُم الَ يأْلُونَكُم خَباالً ودواْ ما عنتُّ أَكْب مه وردي صا تُخْفمو هِماهنْ أَفْوغْضَاء م الْب تد ب قَد م
تَعقلُونَ  إِن كُنتُم ات اآلي نَّا لَكُميب يمان آوردهيعني . 135قَد ن  اى كسانى كه ا ايد از غير خودتا

بكارى در حق شما كوتاهى نمى] آنان[همراز مگيريد ] دوست و[ د ورزند  از هيچ نا آرزو دارن
ز لحن و سخن دشمنى ا يفتيد  نه كه در رنج ب است و آنچه سي ن  هاي شان آشكار  ن نها شا

د بزرگتر است در حقيقت ما نشانه مى ان[ها دار دشمنى آن ر ] ى  را براى شما بيان كرديم اگ
 .تعقل كنيد

و دل قرائت گروه ات شريفه دست  وق اين آي ني را در نقض حق ن افغانستا  هاي افراطي مسلما
ني باز مي فغانستا ن با توجه به ظاهر آيات شريفه مذكور، . كند شهروندي غير مسلمانان ا قرآ

نستاني( افغا نسان مسلمان  ني ا و وحيا ني  كند كه با كافران ارتباط  حكم مي) كتاب آسما
نكند دوستانه و مودت ا همچنين . آميز برقرار  ا لحن بسيار شديد مسلمانان ر ات ب دستهاي از آي

هي كردهاز اينكه  هل كتاب و كافران را ولي و دوست برگزينند، ن آيه ذيل از آن جمله . اند ا
ا كه منش :است و اياين آيه و همانند آن سرپرستي كافران و يا دوستي آنان ر  سلطه 

هي كرده است ت، به شدت ن باري و واقعي اس   .136حاكميت اعت
ن فغانستا ر مسلمانان ا ا هموطنان غير ذكر اين نكته الزم است كه چارچوب رفتا ي ب

است ه در نوسان بوده  ا  گواه همزيستي مسالمت. مسلمانش هموار فغانستاني مسلمان ر زي ا آمي
                                                 

  173، ص 1 ج ؛ القواعد الفقهيه،350، ص 2العناوين، ج  - 133
  144آيه شريفه  قرآن، سوره نسا، - 134
يه شريفه  قرآن،- 135   118 سوره مباركه آل عمران، آ

 " قاعده نفي سبيل از منظر فريقين" -136 
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يي كابل مي  ه . باشد در همسايگي مسجد و درمسال در جاده آسما اما گواه بدش برخورد گرو
ني زنار به كمر مي امارت اسالمي طالبان بوده است كه بايد هندو ا فغانست از بست تا  هاي ا

ين . مسلمانان شناخته شوند فغانستان وضعيت ا آيا امروز در پرتو حكومت جمهوري اسالمي ا
است؟ رابطه   ها چگونه 

رش رسانه براساس گزا وق  هاي  اعث نقض حق ني ب و طلبانه مسلمانان افغانستا ه عل دگا ها دي
فغانستان شده است فغانستان ادعا. شهروندي در ا ري ا بع خب باع هاي مطرح شده ات طبق منا

به خاطر تبعيهندو نستان  افغا اجتماعتي و محرومضي  ند  كشور شان را ترك ميي  ر .كن  ب
ني  نستان به عنوان هاي  هندواساس اسناد خبري و اطالع رسا ا ي قومتي اقلكيافغا  ب

در اي و مذهبي اجتماع،ياسي ساديهاي ز تيمحدود  فعال جوان زن كي. اند  كشور مواجهني 
نياطفال  است كه اي گفته در مصاحبههندو  ن افغانستا ر تيخاطر اذه  بغير مسلمانا و آزا  
ورنديگ  قرار ميني شهروندان در راه مكتب مورد لت و كوب و توهريسا ز لي دلنيم هبه    ا
بل بود و باش دارند تنها شش   تمام هندوانيم به مكتب آنان  هفت طفل ايهاي كه در كا
به خاطر اذهيد و بقنرو مي ن و .توانند به مكتب بروند  نميگري اقوام د و آزار اطفالتي   آنا

ن اطفال راي ز.ندري بگي معلم خانگ، اطفال خوديني دماتيخاطر تعله اند ب مجبور شده  آنا
دورتر نمي به مكتب بروند و والديتوانند در محل  ن ني  اطفال شا  هم از ترس لت و كوب 

ددهند اجازه نمي    .137 آنها به مكتب برون
است كه  ي مراسم مذهبيهاي مردم در هنگام برگزار تدر مورد مزاحموي  ما شان گفته 

اساس قواعد مذهب ا مييمردم هندو بر   در ني مزاحمت و توهنيشتري و بميسوزان  خود مرده ر
و ميارند ما مرده خود را بسوزانذگ مردم نمي. رديگ هاي ما صورت مي موقع سوختاندن مرده  

ن به سو اجساد مايدر موقع مرده سوزا ا نمي  سنگ پرتاب مي  ا ر و م  ژهيد مراسم ونگزار كند 
ا انجام دهيمذهب ر بستن  .138مي خود ر نستاني كه گاهي به زنا فغا آيا مبناي رفتاري مسلمان ا

ر  غير مسلمانان هموطن متوسل مي شوند و گاهي به مزاحمت و تحقير و توهين هموطن غي
استوار است؟ آيا چارچوب ت مسلمانش روي كدام قاعده ن اي  ر مسلما عيين كننده رفتا

است يا قاعده حرمت دوستي كفار و يا ديگر قواعد؟ ني، قاعده نفي سبيل  ا   افغانست
اشد  ني با غير مسلمان هموطنش در قالب نفي سبيل ب بط مسلمان افغانستا ين كه روا چه ا

ا  هاي عوام االسف، جنجال يا غير آن، مع است در اين كشور كه حت زدگي آن چنان وسيع 
نقدر قفلفرصت  است؟ آ رفته  ال را نيز از همگان گ و پاسخ و سو ر  پرسش  هاي آهنين ب

                                                 
اللط -137  ، » در حال ترك افغانستاني قومتي اقلكي«،  طارقفيعبد

php.000167/news/af.afghanpress.www://http،به، افغان پرس، :  سايت   1387 ماه ي جد3سه شن
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گ زده دروازه و تحليل و استدالل زن تفقه  رصت هرگونه پرسش هاي  استدالل اند كه ف و  ها و  ها 
تار تعيين كننده رف يق قواعد  ني را گرفته است خوانش دق   .هاي جامعه اسالمي افغانستا

ابط مشابه ت پس زمينه   اريخيهاي رو

است تا  ر مسلمانش الزم  بط مسلمان افغانستاني را هموطن غي براي درك و فهم صحيح روا
اشيم نگاه تاريخ ن داشته ب ر مسلما ا غي بط مسلمان ب اسالم . مدارانه به سير تاريخ روا يكي از 

با نگرش  بطه مسلمانان با غير مسلمانان از نگاه تاريخي  شناسان در رابطه با نفي سبيل و را
ركناري  و بلند مرتبگي اسالم بر كفر پس از برخوردعلو  يه دادن، ب ن، جوار، جز هاي مانند اما

اشاره مي   :كند اهل ذمه از مشاغل دولتي چنين 
دي و تعميق  وقتي كه به مرور زمان تعداد مسلمانان افزايش يافت و اسالم سازماندهي نها

ر فرهنگي خود را آغاز كرد، مناقشاتي پديد آمد و مسلمانان  درصدد برآمدند وضعيت غي
ر . مسلمانان را روشن تر تبيين كنند هل ذمه را تفسي احكام ا عمدتاً فقها و قاضيان بودند كه 

ه. كردند مي روايت . كردند اقدامات شديدي عليه ذميان اتخاذ مي... و حاكمان نيز گهگا
ين اقدامات از اين نوع را به عمر عبدالعزيز نسبت مي م دهد و ا تاريخي، اول ز آن پس احكا
هل ذمه از مشاغل دولتي صادر شد    .139زيادي در ارتباط با بركناري ا

ول آن د هيچ حقوقي . اس. كي. به ق به عنوان افرا لمبتون، اهل ذمه در تاريخ اسالم 
م و موقعيت برتر فرد مسلمان، . نداشتند و به خاطر مقا بعيت، خاص مسلمانان بود  تا

ه ] مثال[. شد ذمي وضع ميهاي فقهي چندي بر افراد  محدوديت دت ذمي در دادگا  شها
رث مي. شد پذيرفته نمي ن، مسلمان مي مسلمان از ذمي ا نه ذمي از مسلما ا  برد و  توانست ب

دواج كند، اما ذمي نمي اجر ذمي حقوق  زن ذمي از اج كند، ت توانست با زن مسلمان ازدو
ر  ميپرداخت، ن گمركي كاالي خود را لب مرز، در برابر مسلمان مي توانستند دين ديگري غي

   .140از اسالم را بپذيرند
ا غير مسلمان عالمت گذاري غير مسلمان در حكومت اسالمي  بط مسلمان ب بعاد روا يكي از ا

رخي از دوره. است نگونه كه در ب ني با هندو هما نستا هاي  هاي تاريخي روابط مسلمان افغا
ني بايد هندو ا د، اين برخوردبسته است تا از م ها زنار مي افغانست ان مشخص گرد ها ريشه  سلمان

ر  هاي اسالمي محدوديت در تاريخ حكومت.  اسالمي دارد–تاريخي هاي مختلف اجتماعي ب
به پوشش وضع شده بوده است اهل ذمه مثل محدوديت يفه . هاي مربوط  مثال متوكل خل

ن را وادار ساخت850/  هجري 236مسلمانان در سال   كه رداي  ميالدي يهوديان و مسيحيا
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هي صدور يافت. زرد رنگ بپوشند  رم و پنجم و ششم نيز احكام مشاب هل ذمه . در قرن چها ا
اسب بعد. هاي منع شده بودند همچنين از سوار شدن بر  هاي  ها اين ممنوعيت به اسب گرچه 

به استر يفه  البته به قول شيخ . 141هاي گرانبها محدود شد اصيل عربي و به فتواي ابوحن
لم ني عشري(اي بزرگ اماميه طوسي از ع ص ) شيعه اث در زمينه محدوديت در پوشش نص خا

د. نيست اسالمي بستگي دار نظر پيشواي  اجتهاد و    . 142بلكه اين، در زمره مواردي است كه به 
به گفته مرحوم شيخ طوسي نظر  نه مسلمان   ريشه)ره(پس  و جويا و عل نه  هاي برتري طلبا
اج ن هموطنش  ني با غير مسلما ا استافغانست ه خاص فقهاي اسالمي  دگا يعني . تهاد و يا دي

انيده است يشه دو است كه در منظومه تفكر اسالمي ر نه اسالمي  يه رويه فقيها   . اين رو

يل - شكل دوم و قاعده نفي سب در پرت ا غير مسلمانان جهان     روابط مسلمان افغانستاني ب

فغانستان استترين تحليل كاربردي قاعده نفي سبيل، شرايط موجود و فعل مشكل ته . ي ا الب
بطه مسلمان با مسلمان  م تفكر اسالمي را نظا و در منظومه  نه، صميمانه و دوستي  برادرا

رگاه اي كه  به گونهمهربانانه تعريف شده است  مسلماني كه غم مسلمان را نخورد از امت ه
بطه مسلمان با غير مسلمان  .شود اسالمي محسوب نمي بق اما را اعده فقهي نفي مطا سيبل ق

نستاني در حال . علو طلبانه است افغا نفي و سلطه كافر بر مسلمان  بي و عدم  منتها علو طل
نه است لما يل و بررسي عا هاي غير مسلمان در  آيا حضور وسيع كشور. حاضر نيازمند تحل

و نيازمندي فغانستان به كمك افغانستان  ن ا ق  هاي كشور هاي مسلمانا هاي غير مسلمان مصدا
است؟ يا خيربارز علو كاف اگر كشور. ر بر مسلم  اني كه  يعني  ن و يا غير مسلمان هاي غير مسلما

د، حضورشان بر بنياد تصادي و فرهنگي دارن و اق نظامي و سياسي  نستان حضور  هاي  در افغا
لمت هاي الزام قرارداد اب چو عضوي به .هاست؟ آميز دولت آور و يا نيات همزيستي مسا آيا از ب

ين كشور يگر عضودرد آورد روزگار، د د قرار، ا نمان دخيل در حضور سلطه ها را  ر  ها را  آميز ب
فغانستاني ساخته است؟    مسلمان ا

نظامي و سياسي آن دسته از كشور هاي غير مسلمان در  آيا مخالفت با جريان حضور 
نستاني مصداق كامل استعالي مسلم بر كفر است؟ و آيا روحيه  فغا ني ا سرزمين مسلما

دسته از كشورمخالفت با حض تصادي آن  ق  ور نظامي و سياسي و اق هاي غير مسلمان مصدا
لفت گروه امارت اسالمي طالبان با حضور كشور هاي اهل  كامل نفي سبيل است؟ آيا مخا

نفي سبيل  اعده  تطبيق ق نستان معناي اتم  افغا نگلستان و امثال آنها در  يكا، ا كتاب مثل امر
ين و كارشناسي شوندها سواالتي هستند كه بايد است؟ ا   .  تحليل 
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يه  نستاني در شرايط حاضر مباين با آ افغا  سوره نهم قرآن مجيد 29آيا عملكرد مسلمان 
و : فرمايد نيست؟ آنجا كه مي چه را كه خدا  يمان ندارند و آن اني كه به خدا و روز واپسين ا با آن

ن نمي رسول حرام شمرده، حرام نمي يما و به دين حق ا ا آورند بجنگ دانند  يد تا كه آنان ب
هاي غير مسلمان در  يا اين كه حضور آن دسته از كشور. خفت و خواري جزيه بپردازند

د موافقت است افغانستان بر بنيا استوار  ين حضور. نامه بن  وع  بدين توضيح كه روحيه ا هاي متن
ا بر طبق قرارداد   .ها تبيين بايد كرد غير مسلمان ر

  نقد و نظر

لي  اشكا لي كه بر علماي اوال، نخستين  اشكا نستاني و  فغا ر منظومه فكري مسلمان ا كه ب
لگوي مناسب چارچوب اني مترتب است، عدم ارايه ا ني  افغانست نستا ن افغا هاي رفتاري مسلما

اسخگوي روشن و درست رفتار الگو. باشد با غير مسلمانان مي ن  هاي كه بتواند پ هاي مسلما
ني را در حيات نظم جامعه جهاني  ا و رعايت حقوق شهروندي و همزيستي مسالمت افغانست

و الزام. آميز ارايه كند دستورات اجباري  نستاني  صرفاً منطق شفاهي و  ن افغا هاي عرفي مسلما
و  زيرا كه جامعه نيازمند تحليل. هاي جامعه نيست پاسخگوي درست نيازمندي هاي راهبردي 

لگو بررسي ني بر مدار نظم و قاعده هاي جامعه هاي مبتني بر رفتار هاي كاربردي و ا فغانستا  ا
است اجتماعي  ال اين است كه چه كتاب ابتدايي. مبتني بر نظم  ا  ترين سو ها و يا مقاالت و ي

لمانه نستان تدوين شده آثار عا در افغا ا  اند تا تعيين كننده رفتار اي  ني ب افغانستا هاي مسلمان 
هي ين كه امر و ن ن باشد؟ جز ا و باي غير مسلما و نبايد دهاي شفاهي  كننده  هاي عرفي تعيين ها 

ز  اسالمي ا است؟ روي همين فقدان مطالعات ژرف و عميق  نستان  افغا چارچوب فكري جامعه 
به هيچ منابعي  ين تحقيق  ين ا ين حقير در تدو ت كه ا و قدم هموطنان ما بوده اس لم  ناحيه ق

افته است كه تبيين و  هيجز امر و ن. كننده دايره نفي سبيل باشد دسترسي ني هاي عرفي 
اشند شفاهي و منطق نده ب من دين مقدس اسالم چسپا   .هاي غير تحقيقي كه به دا

اج  تا آنجا كه از البالي متون فقهي استفاده ميدوم،  بع فقهي استخر و تا آنجا كه از منا شود 
ر بر مسلم موارد معين و مشخص ) البته به قدر تحقيق حاضر (،شود مي د نفي تسلط كاف موار
يعاست اعده نفي سبيل مشخص و معين مي،  و علماو. باشد ني موارد شمول ق ي حقوق  فقها 

ز متون اسالمي د ا اساس اجتها ني وسعت دايره را بر  استخراج كردهو معارف دي ين . اند   روي ا
اجماع كرده دعاي  تشريع  اند كه در اسالم هيچ اجتهاد است كه فقهاي عظام ا گونه حكمي كه 



 

  74» شماره مسلسل   72

 

  1388» حمل 

است كه موجب سلطه   و علو كافر بر مسلم باشد و در تمام احكام شرعيه طرف نشده 
يع نشده است  .143مسلمين بر غير آنها تشر

اسالم ارايه داده است، مي ز دين مقدس  د برداشت مضيق ا تواند  پس همان طوري كه اجتها
يه كند وضاع و شرايط جامعه كنوني ارا   .تصوير موسع و ماليم و انعطاف پذير با توجه به ا

اساس   يتامالت 

دي اند روايت همان گونه كه بسياري از نويسندگان و محققين حقوق اسالمي گفته  استنا
تامذكور قابل خدشه نبوي  روايت  وجاي تأمل است زيرا كه روايت مذكور روايت  .144س

فقط جابر ضعف اين روايت، عمل علما و فقهاي . و صحت آن تاييد نشده است. مرسله است
است د نيستوگرنه روايت مر. اسالمي  اعتما بل  ني قا نظر ف تعريف روايت مرسله . سله از  در 
لم يدركه بغير واسطه او بواسطه نسي: آمده است لمعصوم من  ه عن ا لمرسل هو ماروا و  ا ها ا

نقطع اسناده اال ان اكثر ما يوصف باالرسال ما رواه التابعي عني 145تركها  يا المرسل ما نا
ثي است كه شخص146)ص(النبي  نشنيده )ص(ي كه خود حديث را از پيغمبر روايت مرسله حدي

نقل كند بي  ن اختالف است و . بدون وساطت صحا ول ارايه 9در حجيت مرسل و عدم آ  ق
ت است كه برخي از اقوال مبين عدم حجيت خبر مرسله اس   . 147شده 

يستنيز اجماع در مورد اين قاعده  ين مذاهب زيرا كه . چندان محكم ن در مقبوليت اجماع ب
تي اجماع مورد قبول است ينمطابق ديدگاه اصولي. هنگي نيستاسالمي هما اميه در صور  ام

يي البته اجماع . كه اجماع محصل باشد نفي سبيلدر ادعا نظر علماي  مورد  ياز   مواجهه هامام
اجماع اصطالح اصولي نيست. با اشكال است ين اجماع،  تقد است ع ماماميهكه چون  .زيرا كه ا

بايد متضمن روايت     .148نيستاجماع اينجا متضمن روايت باشد و اجماع 
اختالف نظر است اسالمي  از جمله برخي از . در مورد مفاد آيه نيز بين علما و نويسندگان 

هل سنت در نظران ا ين اند  احتماالتي را مطرح كرده،باره مفهوم نفي سبيل صاحب   از جمله ا
ن دركه استدالل براي كافرا نفي حجت و  ز نفي سبيل،  ين .  روز قيامت است مقصود ا مستند ا
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است كه آنان از امير ابير مختلفي نقل . اند منان گزارش كردهوم قول روايتي  روايت را با تع ين  ا
يسع حضر مي كرده ز جمله  د؛ ا ت عند علي :گويد ان اميرالمؤمنين ارأيت :  فقال لرجل،كن يا 

اهللا  جعل  لن ي اهللا و  و هم يقاتلوننا و يظهرون عل…قول  اً، فقال علي  كيف ذالك  ينا احيان
امة يوم الحكم؛: اهللا عنه رضي رمؤمنان بودم يعني معني ذالك يوم القي مردي . در محضر امي

ا : عرض كرد لكافرين علي المؤمنين سبيال ر اهللا ل جعل  آيا فرمايش خداوند متعال لن ي
ا را مي) نفي سبيل شده(ايد چگونه  مالحظه كرده نان م لي كه آ ت، در حا و ب اس ا كشند  ر م

نفي حجيت در روز قيامت: فرمود )رض(كنند؟ علي غلبه مي است از  . معناي نفي سبيل عبارت 
تي كه بتوان دولت و شوكت  نفي سبيل عبارت است از نفي قدر احتمال دوم در معناي 

تي از ثوبان در صحيح مسلم است. منان را نابود كردوم ول نيز رواي عن  :مستند اين ق
االيهلكهااني سألت ربي: )ص(النبي تستبيح ...   و أال يسلط عليهم عدواً من سوي انفسهم ف

ال ال : بيضتهم و انّ ربي ق ني قد اعطيتك المتك أ ني قضيت قضاء فانه ال يرد و ا يا محمد ا
ز : فرمايد مي) ص( رسول خدا149اهلكهم بسنة عامة و أال يسلط عليهم عدواً سوي انفسهم من ا

قحطي و قدرت و سلطه دشمن كه سبب اباحه پروردگارم درخواست كردم امتم را با 
است هالك نكند) نابودي( ين حاجت را   :خداوند نيز فرمود. كيان مسلمانان  اي محمد، من ا

هم كرد روا كردم و آن را رد نمي   .كنم و امت تو را به قحطي و سلطه دشمني هالك نخوا
بارت است از نفي سلطه داحتمال سومي ذكر شده ع ن؛ مشروط  كه براي نفي سبيل  شمنا

كه يكديگر را توصيه به باطل نكنند و انجام منكرات را ترك گويند و از گناهان توبه  به اين
است؛ همان. كنند ين صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان  و «گونه كه از آيه  در غير ا

بما كسبت ايديكم بة ف استفاده مي»ما اصابكم من مصي ز . شود   تي ا مستند اين قول رواي
تفي است؛ گرچه برخي از مسلمانان موجب ش وبان است كه داللت دارد سلطه كافران من

بن . شود گونه كه درعصر حاضر چنين چيزي فراوان ديده مي هالك برخي ديگر شوند؛ همان ا
استگفته است كهعربي  ين سخن خوبي    .150 ا

نفي سبيل شرعي است؛ ز ركه،  اگر احتمال چهارم براي معناي نفي سبيل در آيه مبا يرا 
ز باشد، خالف شرع است نفوذ كافران با    .151راهي براي سلطه و 

است از نفي حجت و برهان عقلي كه بتوان با آن بر  معناي آخر براي نفي سبيل عبارت 
افت به و سلطه ي است؟پس. 152مسلمانان غل اظر بر چه چيزي     نفي سبيل ن
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  مصاديق نفي سبيل 

رنده اين سطور در خصوص سوم  ين مصاديقتا آنجا كه نگا است، ا ين قاعده تحقيق كرده   ا
ين موارد احصا شده، .  كاربرد داردمشخصقاعده در موارد  يموميت ا عبارتند از عدم جواز ق

ز ، عدم صحت نذر فرزند مسلمان بر اذن پدر كافرش،ملكافر بر مس  عدم جواز توليت موقوفه ا
رعدم جواز حق،  عدم جواز ازدواج زن مسلمان با كافر،سوي كافر  و 153 قصاص براي كاف

ن ن،فروش قرآن به كافرا به كافرا ن،154 رهن قرآن  به كافرا احاديث نبوي   فروش ،155 فروش 
ا  هاي تفسير، خطب، موعظه كتاب به ويژه امام حسين   تربت ضريح156و دع ، )ع(هاي امامان، 

به كافران ن فروش زمين. 157فروش پرده كعبه   ارث نبردن 158هاي اماكن مقدس به كافرا
نوارث كاف ول كافر از ارث طبقه دوم مسلمان159ر از مسلما  160 مانع نشدن وارث طبقه ا

ول كافر در 161بطالن ازدواج زن مسلمان با مرد كافر  ثابت نشدن حق قصاص براي ولي مقت
، 164 فروش عبد مسلمان به كافر163 اجير شدن مسلمان براي كافران162مورد قاتل مسلمان

ر ن به كاف يه دادن عبد ، 165رهن عبد مسلما رعار ن به كاف وديعه عبد مسلمان پيش ، 166مسلما
ر ر، 167كاف نفع كاف ن به  پدر كافر168،وقف برده مسلما ز سوي  اكره ا ر ب  ثابت ،169 عدم اذن دخت

يي و فسخ عقد نكاح با كافر شدن مرد،نشدن حق شفعه براي شريك كافر ذ ،170 جدا  ناف

                                                 

وردي، القواعد الفقيه، مطبعه االداب، عراق، نجف، ج - 153    ميالدي1969، 175، ص1السيد ميرزا حسن الموسوي البجن
تذكره الفقها، ج 334؛ شرائع االسالم، ج 62، ص 2مبسوط، ج  - 154   124، ص 1؛ قواعد االحكام، ج 463، ص1؛ 
  83، ص 5، ج 179، ص 4؛ مفتاح الكرامه، ج 75، مسئله 440 ، ص 5مختلف الشيعه، ج  - 155
  232 و 62، ص 2مبسوط، ج  - 156
  339، ص 22، ج همان - 157
  339، ص 22، ج همان - 158
  339، ص 22، ج همان - 159
قهيه، آيت اهللا فاضل، ج القو - 160   243، ص 1اعد الف
  243، ص 1، ج همان - 161
  174، ص 2؛ القواعد الفقهيه، ج 351، ص 2العناوين، ج  - 162
قهيه، آيت اهللا فاضل ، ج  - 163   252، ص 1القواعد الف
  413، ص 1؛ ايضاح الفوائد، ج 124، ص 1قواعد االحكام، ج  - 164
  210لنوزع، ص ؛ غيبه ا463، ص 1تذكره الفقهاء، ج  - 165
  413، ص 1؛ ايضاح الفوائد، ج 124، ص 1قواعد االحكام، ج  - 166
  62، ص 6؛ جامع المقاصد، ج 167، ص 3؛ مسالك االفهام، ج 19، ص 1، ج همان - 167
  180، ص 4مفتاح الكرامه، ج  - 168
  66، ص 3كاسب، ج  الم- 169
  173، ص 1؛ القواعد الفقهيه، ج 351، ص 2العناوين، ج  - 170
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فغانستان با تبيين  مان ا مسل   ...چارچوب روابط 

ا داشته باشد يط ر ا،171نبودن قضاوت كافر، هر چند تمام شرا ر صغير،  بطالن واليت ك فر ب
و اموال نكاح  م اموات ،172مجنون و سفيه در   ثابت شدن حقي ،173واليت نداشتن در احكا

ات ات و صدق ن از جانب خدا در پرداخت زكات، خمس، كفار  ،174براي كافر در ذمه مسلما
يمين پسر  بطالن وصيت در مورد عبد ،175شرط نبودن اذن پدر كافر در صحت نذر، عهد و 

  .176مسلمان براي كافر
ز اجتهادبي استنباط شتر از اينها را ا استدالل ها و  هاي نويسندگان گستره  هاي فقها و علما و 

به دست آورد حقوق اسالمي مي به گونه. توان  ا كه دامنه اجتهاد  است كه  بدين معن  گسترده 
هايي براي غير مسلمان هموطن ايجاد كرد، به همان ميزان به حقوق  اگر موانع و محدوديت

اجتهاد كردشهروندي آ دي آنان  رسي برابر به حقوق شهرون و دست   .نان 
است اما . همان طوري كه بيان شد، قاعده نفي سبيل مبين نفي تسلط كفار بر مسلمين 

هد گرديد و همچنين  نفي سبيل موجب نقض حقوق شهروندي غير مسلمانان هموطن نخوا
اسلوب اصل اراده ملت بط حسنه بر  و قرارداد موجب قطع روا هاي جهان نخواهد  ا با كشوره ها 

ني نيازمند تالش به هر حال، چارچوب. شد فغانستا ن ا بطه مسلما هاي فقيهانه  ها و چگونگي را
است و ديدگاه لمانه هموطنان  لمانه موجب حكومت  غفلت از تالش. هاي عا هاي وسيع عا
است با روحي ديدگاه. هاي شفاهي و آراي عرفي خواهد گرديد ديدگاه اسالم هاي كه ممكن  ه 

  .چندان قابل جمع هم نباشد

  نتيجه گيري

است دگي مسلمانان  ول زن نفي سبيل فرم ين فرمول خط و مشي سياسي . قاعده فقهي  در ا
و فرهنگي مسلمانان  ا ميو اقتصادي   و از مسلمان يك چهره .دكر مشخص و معين توان ر

لي نبايد كافر . دنمومتعالي و برتر تصوير  . بر مسلمان چيرگي يابددر اين تصوير سازي متعا
رگي و برتري و علو كافر شامل تمام حوزه تصادي  عدم تسلط و چي هاي سياسي، فرهنگي، اق

نفي سبيل بر موارد كثيره در مختلف ابواب فقهي از عبادات، . شود مي اعده  به تعبير فقها ق
استيال مسا. گردد معامالت و احكام شامل مي ير سياسي ل حكومتي و تدبياز جمله موارد عدم 

                                                 
يه، ج 351، ص 2، ج نهما - 171   173، ص 1؛ القواعد الفقه
يه، ج 251، ص 2ن، ج هما - 172   173، ص 1؛ القواعد الفقه
  350، ص 2ن، ج هما - 173
  350، ص 2ن، ج هما - 174
  350، ص 2ن، ج هما - 175
  350، ص 2ن، ج هما - 176
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ين حوزه نبايد مسلمان در موضع ضعف و وضعيت دون قرار بگيرد. است  ه . در ا و نبايد در حوز
  . سياسي و حكومتي كافر بر مسلم برتري يابد

ه   توصي

است تمام اين سخن است كه نبايد . ها درست  ابل يادكرد است اين  تنها چيزي كه ق
نستاني در رفتار ز هاي عاري ها و تفسير مسلمان افغا  از تحقيق و نظام مندي علمي شان ا

تفكر هاي عرفي به نام معارف  قواعد فقهيه در انزوا قرار بگيرد و نشود كه خود را در محاط 
نستان نبايد تبديل شود به سرزمين عاري از روحيه تحقيق . اسالمي محصور بسازد و افغا

يي رخورد گرا اس ها و ب ا روحيه دين مقدس  نه و سازگار ب   . المهاي متكثرا
اسالم بر غير اسالم  به نظر مي ند مرتبگي  لمانه علو و بل فراتر از منطق شفاهي رسد تبيين عا

رخي از گروه رفي ب بگيرد و ادعاي ع نستاني صورت  فغا ه تحقيقات . هاي مسلمان ا در اين بار
 .هاي علمي و تحقيقات فاضالنه بايد نوشته شود كتاب. همه جانبه و وسيع صورت بگيرد

اسالم اثبات جا يسته دنياي  روابط و مناسبات جهاني و حضور شا يگاه اسالم در منظومه 
لمان ديني  مستلزم فعاليت نه عا ن هاي عالمانه فقيها  به يقين برداشت اجتهادي .استافغانستا

اسالم و آيات حيات بخش قرآن و سنت شريف دين محمدي  موجب خشكاندن )ص(افراطي از 
نظام اسالم مي ه . شود حيات بخشي  ز سويي روحيه تحقيقي و علمي و خوي و خصلت عالمان ا

اسالمي مي تفكر    .گردد از قواعد فقهيه باعث بالندگي 
  

  

  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دل) توقيف(اصطالح  و) بازداشت(معا ثالً توقيف  در بوده  وقي تعاريف زياد دارد م مباحث حق
اشخاص، توقيف مال و ـتهم، توقيف    .امثال آن مـ

وق مكث ميآ در نظر دانشمندان حق ين اصطالح از  به تعريف حقوقي ا   :شود غاز 
به معاني ذيل تعريف شده است)بازداشت(اصطالح توقيف و معادل آن    : از نظر حقوقي 

به « - 1 بق احكام قانون  محدوديت برآزادي شخص كه از طرف مقام ذيصالح و مطا
ري از فرار متهم يامنظور  كشف حقايق  حله قبل از محاكمه باالي شخص  در مرو يا جلوگي
اعمال مي   .)177(»گردد مورد نظر 

ـنولوژي حقوق مسجل شده است، توقيف درلغت به  طوري - 2 كه در مبسوط در ترميـ
است و بازداشت  ا كلمات  در اصطالحات مختلف به صورت مضاف با. معناي بازداشتن  كلمه ي

لغوي ملحوظ است ديگر در مي  .آيد و در همه جا همين معناي 

                                                 
  ).88( قاموس اصطالحات حقوقي، متن دري، ص - 177
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ات مالك در آن: ثالم  تصرف وقف . توقيف مال كه اصطالح حقوقي است يعني سلب آزادي 
ز توقيف مال  هم از احباس است، در واقع گونه پس از وقف، آزادي ) عين موقوفه(اي ا است و 

وف ين مي تصرف واقف و موق يه در عين موقوفه از ب كه وقف منتقل به كسي  رود بدون اين عل
اشد   .)178(شده ب

وقيف ين موضوعهامرت از نظر حقوق و قوان ادي انسان  ه باآز در موازن    

ين  است و ا ن يك امر طبيعي و حق مسلم  به اساس احكام شريعت و اسالم، آزادي انسا
زل نمي اصل داراي استثنا مي اما از آنجايي. پذيرد حق به هيچ وجه تنا ن  كه هر  باشد،  بنابرا

باشد و به منظور حفظ  ر قاعده ميتوقيف متهم نيز در حاالت خاص و مشخص استثنا ب
  :ترين اهداف آن عبارت است از گيرد كه مهم رعايت احتياط صورت مي

اشد؛ در حالي) الف   كه خوف ضياع داليل و مدارك اثباتيه متصور ب
اشد؛ درصورتي) ب   كه متهم مسكن مشخص و معين نداشته ب
د و حيات وي  در موردي) ج نماي عليه در  ازجانب مجنيكه اوضاع و احوال متهم ايجاب 

و   خطر باشد؛ 
ا از روي مصلحت تشخيص دهد و ساير حاالتي) د ر، آن ر   .كه قانونگذا

دراسناد تقيني   ماهيت حقوقي توقيف 

اساسي) الف   درقانون 

ين حق حدودي ندارد تا زماني كه حقوق ديگران و « نسان است، ا آزادي حق طبيعي ا
وسط قانون تنظيم مي   .د، متاثر نسازدگرد مصالح عامه را كه ت

است   .آزادي و كرامت انسان از تعرض مصوون 
اشد دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي   .»ب

ا  نمي27و به اساس ماده  اساسي هيچ شخص ر و يا توقيف    قانون  تعقيب، گرفتار  توان 
احكام قانون   .نمود مگر برطبق 

نمود مگر به هيچ شخص را نمي احكام توان مجازات  بق با   حكم محكمه باصالحيت و مطا
ز ارتكاب آن نافذ گرديده باشد بل ا   . )179 (»قانوني كه ق

ات جزايي مصوب ) ب ون اجرا   1344در قان

احكام توقيف را  ماده و تعديل قانون 15 طي 117 الي 104در مواد  قانون اجراات جزايي 
است، ك12 طي 96 الي 85مذكور ضمن مواد    :ه به طور فشرده عبارتند از ماده تنظيم نموده 

                                                 
  ).1462( ص 2 مبسوط در ترمينولوِژي حقوق ،  ج- 178
  .27 و 24  قانون اساسي، مواد - 179
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متهم در اسناد تقنيني كشور   طرزالعمل توقيف 

استنطاق يا در صورت فرار -  قعه  هرگاه  بعد از  و وا متهم داليل الزام وي كافي ديده شود 
لي توقيف  جنايت بوده يا جنحه اشد، سارنوا يشتر از سه ماه ب اشد كه جزاي آن حبس ب اي ب

بل از محاكمه به طور احتياطي تقاضا كرده مي اجراات  قان104ماده (تواند  متهم را ق ون 
انون مذكور85جزايي و ماده  . تعديل ق (  

گردد،  اي باشد كه مرتكب آن به جزاي حبس تا سه سال محكوم مي هرگاه جرم جنحه - 
نستان مسكن ثابت و معلوم نداشته باشد و سارنوالي مي تواند امر توقيف او را  و متهم در افغا

 .85تعديل ماده  قانون و 105ماده (مطالبه كند 

لي ضرورت توقيف متهم روقتي كه  -  د، موضوع را به قاضي محاسارنوا مه ك احساس نماي
نموده، تقاضاي توقيف او را ميئابتدا تقديم  داليل . كند يه مربوط  اطالع بر  قاضي بعد از 

ا صادر مي لي امر الزم ر لي و متهم هر دو  كند و در صورت ضرورت مي سارنوا تواند اقوال سارنوا
د نماي م. را استماع  نمايد  امر توقيف راتواند يقاضي  تمديد   106ماده ( يك و يا چند مرتبه 

  .)180(86تعديل ماده  قانون و

ات جزايي موقت) ج اجرا ون    در قان

ات8ماده    :جزايي موقت در مورد توقيف متهم چنين صراحت دارد   قانون اجرا
رفتاري در جريان تحقيق طبق حكم ماده « - 1 ز گ  گردد؛  تعيين مي36مدت توقيف بعد ا

د  يه ميئمحكمه ابتدا - 2 تواند در جريان محاكمه مدت توقيف را براي دو ماه اضافي تمدي
 نمايد؛

افعه مي نمايد؛ تواند در جريان محاكمه اين محكمه مر يگر تمديد   مدت را براي دو ماه د

يگر تمديد ين مدت را براي چند ماه د ن محاكمه صالحيت دارد ا  ستره محكمه در جريا
 نمايد؛ و

ين ماده در جريان محاكمه منقضي شود، شخص 2اد تمديد مندرج فقره هرگاه ميع - 3  ا
 .)181(»گردد  ميتوقيف شده از حبس رها

 

                                                 
مسجل شده است- 180 بارت  يف از سه ماه تجاوز نكند مشروط براين«:  در متن ماده فوق اين ع چون مواعيد » كه تمام مدت توق

عدا8ًتوقيف درماده  ون اجراآت جزايي موقت تنظيم شده لهذا از ذكر عبارت فوق در فقره فوق خودداري شد البته ب  در جاي   قان
ون اجراآت جزايي موقت بيان مي وق قان   .شود آن متن ماده ف

يل مي باشد قانون اجراآت جزايي موقت كه در  36 ماده - 181 هرگاه گرفتاري « :ماده ششم بدان استناد شده است حاوي متن ذ
ته باشد و يس  عدلي صورت گر ف ال صا توسط پول ياقرار توقيف توسط سارنو يده وازطر ف سارنوال تاييد  به قوت  در گرد اين قرار 

رف  خود باقي اشد و سارنوال در ظ به محكمه تقديم ننمايد، متهم رها مي15مانده ب گردد،   روز از تاريخ گرفتاري از صورت دعوا را 
يف براي ه كه ب مگر اين اشد15اثر درخواست سارنوالي مدت توق   .» روز ديگر تمديدشده ب
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وني     توقيف غير قان

و انون صورت گيرد موضوع مهم  به ق بق  ين است كه بايد مطا بل توجه در امر توقيف ا زيرا . قا
ا توقيف قبل از حكم محكمه و مصلحت درحال موجوديت خوف فرار متهم، خوف ضي ع داليل 

انونيت دارد كه مطابق مجوز قا متهم صورت مي زماني ق هاي  وني و در داخل صالحيتنگيرد و 
  . صورت گيرد)سارنوال و محكمه(قانوني مراجع مر بوط 

ين اساسي و ساير قوان   :به طور ذيل مسجل شده است اين امر در قانون 
ا27به موجب حكم ماده ) الف و يا   نمي قانون اساسي  هيچ شخص ر ر  توان  تعقيب، گرفتا

  .توقيف نمود مگر برطبق احكام قانون
اجراات جزايي  مامور توقيف 91مطابق حكم ماده ) ب انون  تعديل ق به «  در امر توقيف 

نمودن متهم مكلف ساخته مي اي قانون كه در مورد متهم تطبيق  شود و ماده قبول و توقيف  
توقيف هيچ شخص به جز در « همين قانون 92و به اساس ماده » گردد شده بيان مي

د توقيف   .خانه جوازندار
ين توقيف نه ب هيچ يك از مامور دار شخص را در  ون امر كتبي مقامات صالحيتدخا

ز ميعاد معين در توقيف خانه قبول كرده نمي توقيف و را بيشتر ا نه ا نه نگه تواند و  داشته  خا
د مي   .»توان

لي صالحيت دارد در منطقه وظيفه «:  قانون مذكور94همچنان طبق ماده  اعضاي سارنوا
نه توقيف و  تغرض حصول اطمينان از مشروعيت ها و محابس به خانه خود به معاي وقيفي 

احوال تي. ردازدپشدگان و محبوسين ب توقيف بررسي  دف با وقت  در صور كه چنين بازديد مصا
لي مكلف است بازديد خود را به ا اشد عضو سارنوا رساندطغير رسمي ب وماندان محل ب . الع ق

د نماي لي را فوراً قبول    .»قوماندان محل مكلف است مطالبه باز ديد سارنوا
يي آمده95ماده  كه در طوري) ج ات جزا شده حق  هر شخص توقيف«:  تعديل قانون اجرا

كه خواسته باشد به صورت تحريري يا شفوي به مامور محبس يا محكمه  دارد هر وقتي
و ا نموده  لي ميبالغشكايت  يي يا سارنوا به مامور ضبط قضا نمايدطه  آن را  مامور محبس . البه 

ين درخواست ول كردن ا ز د به قب نمودن آن بعد ا ر مرو ابالغ   در دفت ن   بوط مكلف رج آ
  .»باشد مي
انون هر95به موجب حكم ماده ) د او به توقيف غير قانون شخص  كه  علم شخصي  همين ق

اند شخص مذكور در محل غير مختص توقيف تحت توقيف است  كه بد ديگري برسد يا اين
ين مي يي  تواند به اعضاي مامور د اطالع ضبظ قضا يي مكلف است به مجر امور ضبظ قضا و م
به محلي كه توقيفطا يي  شده در آن به سر مي الع  و بعد از اجراي تحقيق الزم رها برد، برود 
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صادر و مراتب را به قيد تحرير آورده شخص را كه به صورت غير قانوني تحت توقيف است، 
د درج محضر   .»نماي

هم    طرزالعمل توقيف مت

به عهده دارد بنابر مشكالتي.ا.وزارت عدليه ج  ه محابس را  زمينه توقيف  ا كه ادار كه در 
نظيم و به  لعمل توقيف متهم را ت لي ستره محكمه تقاضا نمود تا طرزا موجود بود از مقام عا

لياختيار محاكم، سارنو نظر . ها و مراجع مربوط قرار دهند ا وضوع  بعد از تدقيق و ابراز  باالثر م
م يق و  د طرياست عمومي تدق لي ستره محكمه مور لعات ستره محكمه در اجالس  شوراي عا ا

 طرزالعمل توقيف 6/1/1386غور و بررسي قرار گرفت و در نتيجه با صدور مصوبه مورخ 
لمال شماره  لي 361متهم تنظيم و طي متحدا  رياست داراالنشاي 1386 صادره سال 421 ا

است كه مراتب ذيل را احتوا مي يد آن مقام به محاكم و مراجع مربوط اخبار گرديده    :نما

ارت عدليه ) الف استهداي وز   متن 

يكي هم موضوع  بي يي  در جنب ساير مشكالت محبوسين  سرنوشتي حقوقي و قضا
  .متهمين و محبوسين است

يي كه ورشدر اكثر اوقات ش به وقوع مي ها معضله  پيوند عامل عمده آن همين در محابس 
ا اين مي وسين و ي يفي محب تكليف  باشد اضافه توق يعاد قانوني تعيين  كه محبوسين در م
به شرط   ولي ؛گردند كمه تبرئه ميحم كه از شوند و يا اين نمي يي آنها را مشروط  سارنوال رها
به م مي يي را  رستند و يا هم آمريت محبس را مبني   وقع به محبس نميسازد و يا نامه رها ف

ر  برختم ميعاد توقيفي جواب نمي دهند و در نتيجه محبوسين در حال بالتكليفي قرا
يعاد حبسيكه محكمه مطابق مطالبه سارنوال تجويز  مي به م وسين  و يا خود محب د  گيرن
ا فرجام خواهي مي مي بي و ي ناف طل نكرده استي د قناعت  ه  ايند و دوسيهنم نماي هاي شان ب

هي به مقام محترم ستره محكمه محول مي محكمه استيناف و يا غرض فرجام گردد ولي  خوا
مل ديگر مدت حبس محكوم بنابر تراكم دوسيه وسين باالي آن ها و عوا در محاكم  بها كه محب

اني كه دوسيه از محاكم فوق گردد ولي به نسبت اين تحتاني قناعت نكرده نيز منقضي مي
اقي مي در محبوسين فيصله نگرديده ولي ين محبس ب انند و يا ا متن حكم محكمه،  در كه م

به دادن تضمين مكلف مي به ارايه  محبوسين  يي متهم را مشروط  رها لي  د، و يا سارنوا گردن
د و محبوسين تضميمن داده نمي تضمين مي و مي نماي به دادن ضامن توانند  رگاه   گويند كه ه

ينيه ديگرشوند چار مكلف اقي  جز ا ز  كه در محبس ب ني محبس ني ندارند و قوماندا بمانند 
ني نمي توانند به دريافت تضمين  معلومات اضافي جز قريه، ولسوالي و واليت ندارند و به آسا

ين مشكالت از مدت يي  از همچو محبوسين  فايق آيند بنابران ا ين طرف در قسمت رها به ا ها 
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اقي ماند  ز محبس ب اً خدمت محبوسين ا احترام ه و حل نگرديده است لذا موضوع  وسيله هذا 
م  هدايت  الزم به تما تصميم مقتضي اتخاذ فرموده و  شما ارقام يافت، آرزومنديم در زمينه 

  .مراجع مسوول  مربوط داده شود
لعات ستره محكمه چنين ابراز ئدر رابطه به استهدا يق و مطا است عمومي تدق نظر ري وق  يه ف

است    :گرديده 

لعات) ب ياست عمومي تدقيق و مطا   نظر تدقيقي ر

ين مربوط، توقيف در محبس دو حالت دارد« بعد تتوقيف موق: قرار صراحت قوان و توقيف   
به ارتباط توقيف موقت ماده هز حكم  قطعي و نا يي محكمه  اجراات جزايي موقت    قانون6ا

است   :چنين مشعر 
بعد از گرفتاري در جريان ت تعيين مي36حقيق طبق حكم ماده مدت توقيف موقت    : گردد  

تواند در جريان محاكمه مدت توقيف را براي دو ماه اضافي تمديد  محكمه ابتداييه مي
د  محكمه مرافعه مي. نمايد نماي ه ديگر تمديد  ا براي دوما ن محاكمه اين مدت ر تواند در جريا

ا براي پ تكميل و ستره محكمه در جريان محاكمه صالحيت دارد اين مدت ر ه ديگر  نج ما
  .نمايد
يعاد تمديد مندرج فقرههر ين ماده در جريان محاكمه منقضي شود شخص 2گاه م  ا
ز حبس رها مي توقيف و مفاد فقره  شده ا   : قانون محابس چنين است50 ماده 3گردد 

نگه اداره محبس حق ندارد محبوس را اضافه از مدت محكوم نمايد بها در حبس  ري  طبق . دا
يعاد حبس موقت و حبس هدايت هر د نمودن م و مواد فوق، متهم و محبوس بعد از سپري 

ز حبس رها مي محكوم ندارد بها ا يعاد متذكره  و اداره محبس حق توقيف اضافي را از م   .»شوند 
يشنهاد شد باالثر قرار مصوبه شماره ئمتن استهدا لي پ به مقام شوراي عا يقي  نظريه تدق يه و 

  :ايت صادر گرديد چنين هد16/1/1386 مورخ 37

ه شماره) ج     شوراي عالي ستره محكمه6/1/1386  مورخ 37مصوب

ن قبالً مصوبه « د برآ يقي عيناً تاييد گرديد، مزي اي 1385/ 28/10 مورخ 725نظر تدق  شور
لي در قبال پيشنهاد وزارت محترم  عدليه حاوي هدايات ذيل بود   :عا

نرسيدگي قضاياي م محاكم فوقاني در قسمت بررسي و - 1 ني به  يتهمي كه محاكم تحتا
ن حكم مي ول برائت شا و از همه ا د اولويت داده  ا مورد رسيدگي  نماي ا ر ر همچو قضاي ت

 قراردهند؛

تطبيق حكم - 2 بعد از  يي  رها نمايد در  در صورتي كه  و يا برائت ايجاب اخذ تضمين را 
 فيصله محكمه گنجانيده شود تا جلو تقاضاهاي خارج حكم محكمه گرفته شود؛
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د  كه تمام محابس از قبولي متهميني كه خالف قانون بازداشت شده  مورد ايندر - 3 ان
به توقيف مانند   ميها و يا محابس باقي خانه امتناع ورزند و متهميني كه خارج ميعاد قانوني 

اجع گردد، قانون صراحت دارد؛ لي ر  دوباره به سارنوا

تط خانه مديران محابس و توقيف كه تمام در مورد اين - 4 اجراات 36بيق ماده ها   قانون 
نمودن آن نزد وزارت عدليه مسووليت پيدا كنند  جزايي موقت را به عهده گرفته و از عملي 

 قانون صراحت دارد؛ و

د   عده متهميني آن - 5 لي قرار دارند در صورتي كه سارنوالي نتوان كه تحت نظارت سارنوا
تكميل نم دوسيه ز زيند و تمديد توقيفي را نياهاي نسبتي شان را در ميعاد معينه قانوني   ا
يي ايشان را دارد محكمه به احكام قانون صالحيت رها بق  ته نتوانند وزارت عدليه مطا  .گرف

ن يادداشت شماره  لي ستره محكمه مشتمل 10/12/1385 مورخح 995 همچنا اي عا  شور
  :بر هدايت آتي بود
است  قانون27 ماده 2از آنجا كه فقره    :اساسي چنين مشعر 

ر يا توقيف نمود مگر برطبق قانون چ شخص را نميهي( ابرآن) توان تعقيب، گرفتا  بن
نموده محبوسيني كه مدت حبس محكوم و  بهاي خويش را تكميل  به اثر فرمان عفو  اند و يا 

اشند صرف نسبت  يي ب است جمهوري قابل  رها تخفيف مجازات از طرف مقام محترم ري
ته نمي د  ندادن تضمين تحت حبس قرار گرف د البته در مور است بالفاصله رها شون توانند الزم 

ات نقدي نيز محهعالو محبوسيني كه لغ  وم گرديدهك بر محكوميت حبس به مجاز اند و مب
ا به خزينه دولت تحويل ننموده محكوم اشند اند به دادن تضمين مكلف مي بها ر   .ب

ين مصوبه را به جميع  محاك لي ستره محكمه ا وي سارنوالي و داراالنشاي شوراي عا م، ل
يي    ».نمايد  اخباربه طور عاجلوزارت عدليه جهت توحيد مرافق قضا

  نتيجه

ين نتيجه به دست مي آيد كه آزادي شخص، يك حق طبيعي  از آنچه نگارش يافت ا
ئي  مي استثنا  در حاالت موجــوديت دهد، تشكيل مي راباشد و توقيف يك حالت ضرورت و 

تصريح شده است، مطابق قانون خوف فرار متهم، خوف ضياع دال يل ويا حاالتي كه در قانون 
و توقيف غير قانوني مشروعيت ندارد و مواعيدي كه در ارتباط توقيف در  صورت مي گيرد 

بل رعايت مي است كه شخص  قانون مسجل شده قا ين امر  به ا و اداره توقيف مكلف  باشد 
نگهشده را به موجب امر قانوني بپذيرد و اضافه از توقيف ري نكند  ميعاد قانوني    .دا
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  منابع و ماخذ 
تهران -1 وژي حقوق، جلددوم،   ول بسوط در ترمين ر، م ور محمدجعف ات گنج دانش، : جعفري لنگرودي، دوكت تشار ان
  . ش 1378
ان -2 وهندوي نصراهللا وديگر حقوق و علوم سياسي : قاموس اصالحات حقوقي، كابل. ستانكزي، پ انتشارات پوهنزي 

 . ش1387پوهنتون كابل، 

ون اساسي ج -3 ريده رسمي شماره 1382ا  مصوب .ا.قان  .ش1382 دلو 8  مورخ 818ش منتشره ج

ون اجراات جزايي مصوب  -4 يده رسمي شماره 1344قان  .ش15/3/1344 مورخ 26 ش منتشره جر

قانون اجراات جزايي مصوب سال  -5 يده رسمي شماره 1353تعديل  تشره جر  .ش15/1/1353 مورخ 268ش من

ون اجراات -6 تشره جريده رسمي 1382 جزايي موقت، مصوب سال قان  . ش 1382 حوت 6  مورخ 920ش من

المال شماره  -7 تشره جريده ميزان و 1386صادره سال 361متحد اراالنشاي شوراي عالي ستره محكمه من ش رياست د
  .مجله قضا
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  مقدمه

تي كه درباره جنگ صورت مي حقيقا لعات و ت بل تقسيم  مطا گيرد در دو دسته كلي قا
  :باشد مي
هاي  ز حقوق بر جنگ كه مباحثي همچون مشروعيت و عدم مشروعيت جنگ، مجو- 1

ين دسته جاي مي ين قبيل در ا   .گيرد جنگ و مباحثي از ا
گ، - 2 ن در جن نظاميان و مجروحا لي همچون حقوق غير  در جنگ كه مساي  حقوق 
دسته جاي مي... هاي جنگ و  شيوه ين  ر  در ا ه نيز تعبي ن به حقوق بشر دوستان گيرد و از آ
ز مي رعايت شودشود كه در واقع حقوقي است كه بعد از شروع جنگ و در    .مان جنگ بايد 

وق «تحقيق حاضر از دسته اول؛ تحت عنوان  بررسي مشروعيت توسل به جنگ در حق
مل آن، تصويري » الملل بين و عوا م  ه و بررسي اقسا است كه با تبيين جايگا و هدف ما آن 

ز منظر حقوق بين وسل به جنگ ا لملل ارايه  روشن و مستدل در موضوع بررسي مشروعيت ت ا
  .نماييم
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ين  وسل به جنگ در حقوق ب وقعيت  بررسي مشروعيت ت الملل را در سه فصل تحت عنوان م
بل از ميثاق جامعه ملل  در ميثاق جامعه -حقوقي جنگ در دوران ق  موقعيت حقوقي جنگ 

ز  اسناد بعد ا به جنگ در منشور ملل متحد و  ملل و معاهدات مكمل آن و ممنوعيت توسل 
نمود و در ان ا نتيجه گيري و جمع بندي خواهيم آن، مطرح خواهيم  تها، مباحث طرح شده ر

  . نمود

در حقوق بين مربوط به جنگ  لملل مفاهيم    ا

   جنگ- 1

ين وقدانان ب لفي  در زمينه تعريف جنگ بين حق و تعاريف مخت ندارد  لي اتفاق نظر وجود  المل
چه مناسب به نظر مي ما آن گ ارايه شده است ا است كه جنگ شيو درباره جن ين  ر رسد ا ه اجبا

و زور است كه مي تعريف كرد همراه با اعمال قدرت    :توان آن را از نظر حقوقي چنين 
قدامات قهر آميز مسلحانه» ابزار سياست ملي«جنگ به عنوان  اي است  مجموعه عمليات و ا

دهد وموجب اجراي قواعد  روي مي) دو يا چند كشور(ها  كه در چهار چوب مناسبات كشور
ا كشورخاصي در كل مناسب ا يكديگر و همچنين ب ث مي ات آنها ب ين جهت، . شود هاي ثال در ا

ين مخاصمه درصدد تحميل نقطه نظر هاي سياسي خويش بر ديگري  حداقل يكي از طرف
  . است

است ين ترتيب، عمليات قهر آميز مسلحانه، وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم    . به ا
جه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار توان چنين نتي از تعريف ارايه شده باال مي
است اساسي  و: عنصر يا ركن  ني  عنصر تشكيالتي  اعمال قدرت (عنصر مادي ) كشورها(سازما

ت جنگ(عنصر معنوي يا روان شناختي ) مسلحانه گ ) قصد و ني و سرانجام هدفدار بودن جن
.منافع و مصالح ملي( (182  

   تجاوز- 2

و يكي از واژه يي كه در مباحث مرب ن ملل ها د مطرح شده و در منشور سازما ط به جنگ زيا
  . نيز آمده واژه تجاوز است

ين به تعريف واحدي از تجاوز فرايندي نسبتاً طوالني را به  جامعه ب لي براي رسيدن  المل
است نموده    . شرح ذيل طرح 
ا سال  زمان هم 1914مفهوم تجاوز ت د، اما در متون حقوقي آن  نكرده بو وقي پيدا   شكل حق

به كار مي) جنگ تجاوزكارانه(وش لفظ جنگ د  ز . رفت بسيار  در بعضي ا كلمه تجاوز 
ن انگلستان، اتريش و فرانسه منعقد شده در  معاهده هده اتحاد مخفي ميا  ژانويه 3ها مانند معا

                                                 
 .46-45 ص، 1380 چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائي، نگ،محمد رضا ضيايي بيگدلي، حقوق ج. 182
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ين آمده بود.  م1815 وت 17و معاهده .  م1882 مه 20چندي بعد اتحاد سه گانه . در و  ا
اخي.  م1892 اما در هيچ . ر محور اتحاد نظامي فرانسه و روسيه بود از آن نام بردكه پيمان 

وقي خاصي نداشت تا در سال  ين كلمه تعريف نشده بود و محتواي حق وق ا يكي از متون ف
يدا شد و ميثاق جامعه ملل در ماده » تجاوز«لفظ . م1919 د 10در حقوق موضوعه پ ز آن يا  ا
رعايت و حفظ تماميت 10در ماده . كرد استقالل سياسي اعضا در برابر هر تجاوز   ارضي و 

  . 183اي خاطر نشان شده بود خارجي
و، پيمان بريان كلوگ و  وكارن اما ميثاق جامعه ملل همچون معاهده ورساي، معاهدات ل

به طور  بسياري از معاهدات دوجانبه و چندجانبه منطقه ز را  له تجاو ن مسا اي تقريباً همزما
ا . ، ولي سعي در حل آن نداشتندصريح يا ضمني مطرح كردند ر، مفهوم تجاوز ر به عبارت ديگ

نكرده، اشار يي متجاوز نكردند ه روشن  له تشخيص و شناسا   . 184 اي به مسا
به 2 ماده 4و در بند » متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز« به 1 ماده 1منشور در بند   

ا استقالل سياسي هر ك« يه تماميت ارضي ي به زور عل كه در واقع همان منع » شورمنع توسل 
به زور مي   . باشد، اشاره دارد تجاوز كه يكي از اشكال منع توسل 

يگر، در ماده  وع حمله مسلحانه «51از سوي د را كه برابر مفهوم تجاوز است، موجد » وق
ند مي» حق دفاع مشروع« ز به دست نمي. دا ز تجاو يفي ا ا در مجموع تعر تنها در مادة . دهد ام
است تشخيص ب39 ن عمل تجاوز را به عهده شوراي امنيت واگذار كرده    . ه زما

لي  اي امنيت است و  محسوب مي» تجاوز«بنابراين، تشخيص اين كه چه اعما شود با شور
ين زمينه آزادي عمل كامل دارد تصميمات . 185شورا در ا به ماهيت سياسي  اما با توجه 

يي كه اعضاي شورا به وي ژه اعضاي دائم در باره مفهوم تجاوز شوراي امنيت و اختالف نظرها
داشتند مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم به تعريف تجاوز گرفت و در نهايت 

دسامبر 14 تعريف تجاوز در 3314قطعنامه  تصويب مجمع 8مشتمل بر . م1974   ماده به 
ين كلي مطالب مشروح در قطعنامه عبارت است از. عمومي رسيد ناو وز،: ع  تعريف كلي تجا

ر حقوقي قطعنامه   . اعمال تجاوز كارانه، مسووليت متجاوز و اعتبا
تعريف مي ين طور  ز را ا   :كند قطعنامه، تجاو

                                                 
، ترجمه دكتر سيد علي هنجني، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حقوقي 2شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ج. 183
  . 270 ص1374، . ا. ا. المللي ج بين
تالفي در حقوق جنگ،. 184 ، 1369، 3نامة سياست خارجي، سال چهارم، شمارةفصل  محمد رضا ضيائي بيگدلي، مفهوم 
 . 395ص

به زور و موارد استثناي آن در اسالم و حقوق بين الملل معاصر . 396همان، ص. 185 به اصل منع توسل  همچنين رجوع شود 
  . 53-52ص
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ز كاربرد نيرو «  تماميت  تجاوز عبارت است ا هاي مسلح به وسيله يك كشور عليه حاكميت، 
يگر راه ارضي يا استقالل سياسي كشوري ديگر و يا به كاربردن مغاير    آن از د با منشور هاي 

است   186. »ملل متحد به نحوي كه در اين تعريف آمده 
ر اين تعريف اشكال امه اگر چه ب يي وارد است و عالوه برآن اساساً قطعن هاي مجمع   ها

ات مجمع عمومي بيان كننده  عمومي بيشتر جنبه توصيه ز آنجائي كه مصوب رند، اما ا اي دا
است اين تع نظر اكثريت اعضاي جامعه بين لي  لمل   . شود ريف مهم تلقي ميا

  تهديد يا توسل به زور- 3

ين به » اصل عدم تهديد يا توسل به زور«الملل بر اهميت ويژه  بسياري از علماي حقوق ب
ين د عنوان سنگ بناي حقوق ب لملل معاصر تاكيد دارن ين اصل كه در بند . ا  منشور 2 ماده 4ا

اسناد بين ين شده است، در بسياري از  لم ملل متحد تدو يگر، مانند اعالميه ا لي مهم د ل
لملل، سند  اصول حقوق بين. م1970 تعريف تجاوز، سند نهايي هلسينگي و اعالميه . م1974ا
ين. م1987 به زور در ب اصل خودداري از تهديد يا توسل  د كارايي بيشتر  ز  در مور لي ني لمل ا

است   . مورد تاييد قرار گرفته 
اي معناي فني و ينبا توجه به اينكه جنگ دار يقي در حقوق ب الملل   در عين حال غير دق

اغلب وارد مخاصمات بين است؛ دولت لي مي ها  لمل ز لحاظ  ا نكه قبول نمايند كه ا شوند، بدون اي
ا خير» وضعيت حقوقي جنگ«فني يا تخصصي در    . هستند ي

نظامي  تواند شامل بر خورد مخاصمات مزبور مي هاي كوچك مرزي يا عمليات گسترده 
نسه و انگليس درباشد، مثل نظامي فرا مات  ز طرفي 1956 اقدا ال سوئز، ا  براي تصرف حوزه كان
ين وقوع جنگ به منچوري  هاي ب پن  لي از قبيل حمله زا لمل ا به حبشه ) 1931(ا و تهاجم ايتالي

به چين )1935( . ،)1937(، حمله زاپن  د .. ر وقوع جنگ جهاني دوم، نشان دا و از همه مهمت
يمانكه تدابير پيش بيني ش ن ده در ميثاق جامعه ملل، پ و بريا  كلوگ براي - هاي لوكارنو 

به جنگ كافي نبوده است   187. عدم توسل 
به » جنگ«به همين جهت تدوين كنندگان منشور، وادار شدند كه از واژه  پرهيز نموده، 

ه وسيع و جامع  به زور«جاي آن از واژ نمايند» توسل   مقرر 4 بند 2چنانچه ماده. استفاده 
  :اردد مي
ين « بط ب اعضا بايد در روا به زور عليه تماميت ارضي يا  همه  المللي خود از تهديد يا توسل 

نمايند يگر اجتناب  ..استقالل سياسي هر دولت د .« .  

                                                 
 . د مجمع عمومي سازمان ملل متح3314 قطعنامه تعريف تجاوز به شماره 1ماده . 186

ين الملل، تهران، همراه، سيد جالل الدين م. 187 ين الملل عمومي و اصول روابط ب ي، حقوق ب   . 125، ص 1374دن
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ز دولت رخي ا د، لكن ب ا با  قبال جنگ تحريم و ممنوع شده بو نه خود ر قدام تجاوزكارا ها ا
نجام مي نه، رساندند، ما پوششي غير از جنگ به ا نند اقدامات تالفي جويانه، مداخله بشر دوستا

به مثل، اقدامات خصمانه كمتر از جنگ   . مقابله 
يست، بلكه گسترده» نفي تجاوز«بنابراين معناي اصل فوق، تنها  است ن ز آن  ين . تر ا ا

لي را كه در آن خشونت به كار گرفته  احوا اوضاع و  ر جامع، همه  و بسيا ترمينولوژي جديد 
د، اعم ازشود ول مي ني جنگ را ندار اقدامات تالفي جويانه مسلحانه، مخاصمات : ي شرايط ف

ين لي و مداخله مسلحانه، شامل مي مسلحانه ب د المل   .188شو
ك اصل كلي تلقي مي به ي ر به مثا ين اصل منع توسل به زو نظام حقوق ب الملل  شود كه 

ات تعريف شده دقيقي را براي آن وارد مي اع مشروع يا اقدامات كند، از جمله  استثنائ دف
امنيت دسته جمعي يا ترتيبات منطقه   .189اي با مجوز قبلي شوراي امنيت اجرايي 

ه - 4   مداخله بشردوستان

ك جانبه يك يا چند  است از مداخله ي مداخله بشر دوستانه در مفهوم كالسيك آن عبارت 
ا به مقاصد بشر دوس وسل به زور و بن چنين . تانهدولت در امور داخلي دولت ديگر با ت

ين اي در برگيرنده اقدامات سازمان مداخله لي نمي هاي ب لمل ه  ا اشد و مداخله اين گون ب
ز مي سازمان تصويب منشور ملل متحد با دوره پس از  ن ملل به     190.گردد ها، از جمله سازما

ين يفي از مداخله بشردوستانه نوشته غالب حقوقدانان حقوق ب دون ارايه تعر لملل ب هاي   ا
يكن توافق   حول محور مشروعيت مداخله در امور داخلي دولتخود را ها متمركز نموده اند ول

وسع آن نوع مداخله نه در مفهوم م ين است كه مداخله بشر دوستا اي است  اجمالي و غالب ا
ه به عنوان اموري . گيرد كه به منظور حمايت از حقوق اساسي بشر صورت مي ين امور امروز ا

تي نيست شناخته شده استكه ديگر صالحيت داخلي   .  هيچ دول
به شكل زير تعريف شده است در كتاب فرهنگ حقوق بين انه  لملل، مداخله بشر دوست   :ا

افراد در  « ر به منظور حمايت از  لمرو دولت ديگ وسط يك دولت در ق مداخله قهر آميز ت
نه يا آزار برابر تهديد نسبت به حيات آنها يا رفتار ني و ظالما ر انسا   191»  و اذيتهاي غي

است   :در تعريف ديگر آمده 

                                                 
188. A modern introduction to international law, p 259.  

  . 56 و55، ص اصل منع توسل به زور و موارد استثناي آن در اسالم و حقوق بين الملل معاصر. 189
موسسه جاپ و انتشارات وزارت امور  ميت در سازمان ملل متحد، چاپ اول، سعيد ميرزايي ينگجه، تحول مفهوم حاك190.

  . 123، ص 1373خارجه، تهران،، 
تانه در شورش. 191 مداخله وكمكهاي بشر دوس تهران،،هاي داخلي ها و جنگ شهربانو بهارك كشاورز،  نشر   چاپ اول، 

  . 16-15، ص 1380كشاورز 
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رگيري نيرو  ا به كا د ي است از تهدي ها  هاي مسلح بر عليه دولت مداخله بشر دوستانه عبارت 
  .192و با هدف حمايت از حقوق بشر

است مي تعاريف و تفاسير مختلفي كه ارايه شده    :توان گفت كه در جمع بندي 
نظامي يك اي  مداخله بشر دوستانه عبارت است از مداخله قهرآميز و از طريق عمليات 

يگر بدون رضايت دولت مورد مداخله كه جهت  دولت يا گروهي از دولت ها در قلمرو دولت د
لمرو آن دولت انجام  اساسي و بنيادين افراد ساكن در ق حفظ و حمايت از جان و حقوق 

  . شود مي
دگاه لفي د در رابطه با مشروعيت مداخله بشر دوستانه دي ين حقوقدانان هاي مخت ر ب

لي وجود دارد و بين ين زمينه كتاب المل مقاله تا كنون در ا به رشته تحرير  ها و  هاي مختلفي 
  193.درآمده است

   دفاع مشروع- 5

و مورد تاييد ملت اصل كلي حقوقي بوده  به منزله يك  اع مشروع  هاي متمدن  امروزه دف
ز هر گونه صالحيت قراردادي  مي رج ا استباشد كه اعمال آن خا بل توجيه    . قا

نه   دفاع مشروع به وضعيتي اطالق مي به كشور مورد تجاوز مسلحا ر اساس آن  شود كه ب
ا كشور حق مي حانه كشور ي بل تهاجم مسل مقا ا هر وسيله  دهد تا به فوريت در  يگر ب هاي د

ر مخالف  ا اگ لملل حقوق بينممكن حت اع كرده ا د دف به زور شده از خو  هم باشد، متوسل 
دسته جمعي داشته باشد. اوزگر را سركوب كنددشمن تج به  اع مشروع ممكن است جن . دف

هاي همجوار با انعقاد قرارداد خاص، تعهد  بدين ترتيب كه تعدادي از كشورها، به ويژه كشور
تي كه هر يكي از آنها مورد تعدي و تجاوز كشور يا كشور ر  نمايند در صور هاي ديگر قرا

                                                 
مهعليرضا كني،مداخله در ا مور داخلي دول. 192 ان نا ين الملل عمومي پاي ين ت ها و حقوق ب ته حقوق ب  كارشناسي ارشد رش
  :به نقل از ،142ص دانشگاه شهيد بهشتي، ،الملل

 Brownlie l: "humanitariran intervention" in Moor (ed) : "Law and civil war in the modern 

warld" 1974 p. 217 

انهمداخله بين المللي ، ژاك مورژن: رك.193  مجله حقوقي دفتر خدمات ،22، شماره محمود صوراسرافيل:  مترجم،بشر دوست
انه از منظر اخالق، نامة مفيد، شماره   ناصر قربان-1377حقوقي بين المللي  يا، بررسى مداخله بشر دوست محمد تقي - -.37ن

ردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم، كروبي، مداخلة بش  -دوره جديد  كالي دادگستري مركز،مجله كانون و دكترين 
  -. 5 ص  )181 و 180شماره پياپي  ( 12 و 11شماره 

ي، نامه مداخالت بشر دوستانه از نگاه حقوق بين الملل معاصر، مسعود رضوانيان رهق  رشته حقوق بين ارشد كارشناسي پايان 
باطبايي، ردوستانه در ،سواري حسن. 1373الملل، دانشگاه عالمه ط نامه ،ها با تاكيد بر مباني داخلي دولت  امورمداخله بش  پايان 

  . 1372 دانشگاه شهيد بهشتي، تهران،  رشته حقوق بين الملل،ارشد كارشناسي
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و ش به ياري ا افته، متجاوز را قلع و قمع كنندگيرند، سايرين  ا ممكن . ت ين پيمان تدافعي حت ا
وع تجاوز منعقد شود   . 194»است پس از وق

اع مشروع در  ينشرايط كلي دف استالملل حقوق ب به قرار زير   :  
است، وقوع حمله 51همان گونه كه درماده ) الف تصريح شده   منشور سازمان ملل متحد 

اع مشروع  نه در اين خصوص  است، و هر گونه حمله پيشنظامي شرط اصلي براي دف گيرا
اع محسوب نمي و دف   . شود فاقد ارزش حقوقي بوده 

اشد و تهاجمات ايدئولوژيك فرهنگي يا  نظامي ب دفاع مشروع حتماً بايد مسبوق به تهاجم 
  . شوند اقتصادي اساساً تجاوز محسوب نمي

اع مشرو) ب دف تواند، انجام شود  ع زماني ميدفاع مشروع ضرورت داشته باشد، يعني آن كه 
د نداشته باشد  كه راه نظامي جهت رفع تجاوز وجو لماتيك و غير  ين شرط در . هاي ديپ ته ا الب

رعايت نمي   . شود اصل عينيت ندارد و معموالً 
اشد، اساساً تعيين اين كه تجاوزي صورت ) ج د داشته ب و دفاع، تناسب وجو ميان حمله 

ر، در اختيار شور اع مشروع گرفته يا خي دف اي امنيت است و در صورت بروز تجاوز، بايستي 
  . متناسب با آن صورت پذيرد

ت، متعاقب تجاوز صورت ) د يستي فوري بوده و با سرع اع براي آن كه مشروع باشد، با دف
اع مدتي پس از آن صورت گيرد، . گيرد دف م و پايان گرفته باشد و  چه تجاوز انجا ابراين چنان بن

قدام تالفي جويانه محسوب ميدفاع مزبور مشرو لكه ا ين كه  ع تلقي نخواهد شد، ب گردد، مگر ا
باشد م تالفي . تجاوز و اشغال استمرار داشته  در هر حال بايد توجه داشت كه هر گونه اقدا

نظر  ينجويانه از  وق ب لملل حق   .  ممنوع استا
است(  ه ني به شوراي امنيت، شرط پنجم دفاع مشروع    .195اطالع رسا

ينتالش جا تي در اين خصوص را  معه ب لمللي براي محدود كردن جنگ و تنظيم مقررا ا
نمود مي   : توان در سه مرحله بررسي 
  
  

                                                 

يد حقوق بينيمحمد رضا ضيا. 194 روعيت جنگ و توسل به زور از د الملل، مجله سياست خارجي، سال پنجم،  ي بيگدلي، مش
ادري،: شود به همچنين مراجعه. 402، ص1370، 2شماره  با، محمد تقي ن چاپ زي   . 5،ص 1351دفاع مشروع،
مت اسالمي، سال هشتم، شماره  سيد نصراهللا ابراهيمي، تجاوز و دفاع در حقوق بين. 195 ، 1382، پاييز 29الملل، مجله حكو
  . 99ص
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اول  از ميثاق جامعه ملل- فصل  ان قبل  دور در     موقعيت حقوقي جنگ 

  :شود در اين فصل سه مطلب بررسي مي
به زور پيش از كنفرانس«ابتدا  به زور در جنگ و توسل «سپس » هاي صلح الهه توسل 
نعقاد كنفرانس«و بعد از آن » 19و18قرون  وسل به زور با ا » هاي صلح الهه منع تدريجي ت

  . شود بحث مي

وسل به زور پيش از كنفرانس-مبحث اول   هاي صلح الهه   ت

م موتي بل از ميالد مسيح، يك فيلسوف چيني به نا نه درخواست 196چهار صد سال ق  مصرا
لي  كرد كه تجاوز بين مي لمل به عنوان جرم غير قانوني اعالم شودا وقف شده و جنگ    .197مت

دسترس بشر امع ذ نه و دور از  يي بلند پروازا لك براي قرون متمادي درخواست مذكور، آرزو
اً . باقي ماند و تا قرن چهارم ميالدي تقريب ن را فزوني بخشيد  ظهور مسيحيت، اميد صلح طلبا

نستند صول مسيحيت مغاير ميهمه نويسندگان مسيحي خدمت در ارتش را با ا اما به . 198دا
نمود و با شعله تدريج با ورود مسيحيت به عرصه سياست اين ديدگاه ور شدن آتش  ها تغيير 

ن فرا رسيد تا با بسط مفهوم جنگ عادالنه جنگ هاي مشروع و نامشروع  ، جنگ199ها، زمان آ
تي در توسل به زور ا ين طريق محدودي تميز داده شده و از ا   . يجاد گردداز هم 

ين جنگ ين تفكيك ب و آي ن  هي نيز از اهميت ويژ  هاي مشروع و نامشروع در اديا اي  ه هاي ال
ن تحوالتي به خود ديده است ه . برخوردار است و با گذشت زما بعدي درباره ديدگا در مباحث 
ن بيشتر توضيح خواهيم داد   . مسيحيت و برخي از دانشمندا

مسيحيت و مف- گفتار اول  هوم جنگ عادالنه ديدگاه 

ات جنگ و صلح Just Fetialeريشه مفهوم جنگ عادالنه را بايد در   يعني مجموع مقرر
مكان پذير شد ين مفهوم در سنت مسيحيت ا تطور ا   . در حقوق رم جست، اما رشد و 

د آمبروس ه تا قرن سيزدهم براساس عقاي ر داشت 201 و اگوستين200نظريه جنگ عادالن  قرا
  . انزدهم شرح و بسط بيشتري يافتو طي قرن سيزدهم تا ش

                                                 
196. Moti 

197. B. B. Ferenc z , Defining International Aggression ; the search for world peace , New 

York : Oceans Publications , Inc , 1975 , Vol. 1, P. 4.  
198. S. Bailey , Prohibitions And Restraints In War , oxford paperbooks , 1972 , P. 2.  
199. Bellu m Justum  

200. St A mbrose  

201. St Augustine 
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د خود را با اين فرض كه جنگ با ) 1226- 1274 (202سن آكوئيناس در قرن سيزدهم عقاي
ين سوال را پرسيد كه آيا درگير شدن در  نگاه ا نمود و آ ت، مطرح  تضاد اس نوع دوستي در 

د نمود است؟ وي جنگ را براساس سه شرط، مشروع قلمدا   :جنگ هميشه يك گناه 
ين وظيفه يك فرد خصوصي .  مرجع داراي حاكميت، فرمان جنگ را صادر كند يك-1« ا

اعاده كند؛  نيست كه اعالم جنگ كند، زيرا او مي دگاه    تواند حقوقش را از طريق دا
ر مي- 2 از است يعني آنها كه مورد حمله قرا گيرند به علت برخي   يك هدف عادالنه مورد ني

اشند؛ و    خطاها مستحق آن ب
يل به گسترش خير  الزم - 3 تما به نحوي كه  ين قصد عادالنه داشته باشند،  است كه متحارب

اشند   . 203»و يا اجتناب از شر داشته ب
وق  اخالقي و حق اگر جنگي مشروع نباشد، طبق وجدان  اينان به طور كلي معتقد بودند كه 

است، اما جنگ   . كنند هاي نامشروع را مشخص نمي عرفي محكوم 
ا به تاييد رهبران  ا موجب شد تا جنگنفوذ مسيحيت و كليس يي كه پادشاهان به فرمان ي ها

نجام مي يه كافران ا و عل ز مسيحيت  ري ا دادند،  كليسا و تحت پوشش عدالتخواهي و طرفدا
  . ها حرام و نامشروع اعالم شوند مجاز و مشروع و ساير جنگ

ه قرون وسطا، را هاي مشروع از ديد سردمداران كليساي مسيحي در دور نمونه بارز جنگ
هاي اروپايي به رهبري  هاي صليبي دانست كه فيودال هاي موسوم به جنگ توان جنگ مي

ز 8كليساي مسيحي به منظور استرداد بيت المقدس از مسلمانان آغاز كردند و در  رحله ا  م
مه داشت   .204قرن يازدهم تا قرن سيزدهم ميالدي ادا

تار دوم  در عصر جد–گف   يد مفهوم جنگ عادالنه 

اي  اساسا دار اال توضيح داده شد،  نظريه جنگ مشروع يا عادالنه همان طوري كه در ب
البته در دوراني از تاريخ، به ويژه در . ها تداوم داشته است هاي مذهبي است كه تا قرن  ريشه

و  دست داد  ا از  ا عادالنه جنبه مذهبي خود ر ز آن، مفهوم جنگ مشروع ي و پس ا د  عصر جدي
افتمباني ديگري    . ي

ين ديدگاه ين هاي برخي از دانشمندان حقوق ب نگذاران حقوق ب لملل كه در زمره بنيا الملل  ا
به خوبي اين امر را به اثبات مي قلمداد مي د،    : رساند شون

                                                 
202. St Aquinas 

203. Prohibitions And Restraints In War. P. 10.  
 . 41، ص1368محمد رضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين الملل عمومي، چاپ چهارم، تهران، بي نا، . 204
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  نظريه گروسيوس 

به جنگ مشروع )  م1583-1642(گروسيوس  در كتاب حقوق جنگ و صلح، تنها مبادرت 
است كه پاسخ به يك بي عدالتي باشدبه نظر وي،. داند را مجاز مي   .  جنگ زماني مشروع 

به  تشخيص موارد بي عدالتي به عهده حقوق طبيعي مي باشد و آن هنگامي است كه 
يعي براي كشور ني كه حقوق طب د  حقوق بنيادي ت شناخته، لطمه وارد آي هاي حاكم به رسمي

استقالل، حق صيانت، حق برخورداري : از جمله م، حق تجارت حق برابري، حق  از احترا
لي و غيره بين ه . تواند حقوق بنيادين ديگران را پايمال كند هيچ كشوري نمي. المل هر گون

ا  يعني جنگ مشروع ي ات،  اعمال مجاز اشد،  لطمه به حقوق مذكور، به شرطي كه فاحش ب
يه عامل آن حقوق را به همراه دارد اع مشروع عل   . نوعي دف

يگر، جنگ اعادالنه ميها گروسيوس از سوي د هاي نامشروع  داند كه هدف يي را نامشروع يا ن
ين هدف ها، انتفاع صرف، سوق دادن يك ملت به بردگي  يا ناعادالنه داشته باشند، از جمله ا
است    205. تنها به منظور تامين خوشبختي خود 

  نظريه واتل

يعي، مورد استقبال طر فداران نظريه گروسيوس و به طور كلي طرفداران مكتب حقوق طب
تل. مكتب حقوق موضوعة كالسيك قرار نگرفت  مفسر وفادار به اين مكتب، در قرن 206وا

است هيجدهم مفهوم جنگ عادالنه را رد نمي يل  ا براي آن يك تعريف شكلي قا طبق . كند، ام
ز  اعالن قبلي آغا دالنه جنگي است كه به صداقت و درستي و با  نظر وي، جنگ مشروع و عا

اشد است كه هدف مشروع باشددر چنين. شده ب   .  جنگي، هر كاري مجاز است زيرا تنها كافي 

  نظريه ماكياول 

ز كشور تن نظريه حاكميت كشور  در عصر جديد، بسياري ا يي شاهد قدرت گرف هاي اروپا
ن، كالً از پيامد. هستند نجام آ ا اعالن و ا نظريه، مساله جنگ و حت ين  هاي حاكميت  طبق ا

  . كشور است
استمظهر اين حاك ه، جنگي مشروع شناخته مي. ميت، حاكميت سلطان  شد كه  در آن دور

در بر داشت نفعي براي كشور    . بنابر تشخيص سلطان 
است اكياول  يكولو م و طرفدار اصلي بينش مذكور ن   :به عقيده وي. 207نظريه پرداز 

                                                 

، 1377پرويز ذوالعين، مباني حقوق بين الملل عمومي، چاپ اول، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، . 205
 . 398ص 

206. Vattel (1679-1754 )  
207. Makiavel (1469- 1527 )  
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بي و تشخيص عناصر ضرورت تنها با شخص  « هر جنگ الزم، جنگ مشروعي است، ارزيا
است.  استپادشاه رعايت منافع ملت و سلسله سلطنتي  در نتيجه، . تنها وظيفه پادشاه، 

ين اساس صورت مي شود،  گيرد و يا در جهت مطالبه حق كشور انجام مي جنگي كه بر ا
است به ترتيب «. مشروع  وي و عنصر حقوقي آن طوري كه  ين بررسي، عنصر معن در ا

ابود مي و گ208)اسكوالستيك(طرفداران مكتب اهل مدرسه  د، ن ز  روسيوس معتقد بودن شود و ا
  . رود ميان مي

لماني    نظريه آ

ز جمله كانت، هگل و نيچه داشته  ني ا لما نشمندان آ يعي در تفكر دا ه رف مساله جنگ جايگا
ا . است نان، جنگ هنگامي كه با منافع كشور منطبق باشد، جنگ مشروع ي ات آ نظري طبق 

است به . عادالنه  نداردنتيجه اين كه مبادرت  به هيچ گونه دليلي    . چنين جنگ مشروعي، نياز 

  نظريه روسو

بزرگترين طاعون بشريت است، ولي جنگ براي » جنگ«و » ظلم«روسو عقيده دارد كه 
ك وظيفه مقدس نيز هست   . 209كسب آزادي نه فقط جنگي مشروع، بلكه ي

وسل به زور در قرون - مبحث دوم   19 و 18 جنگ و ت

و با  م تفكيك بين جنگدر قرون هيجدهم و نوزده ين رفت  هاي مشروع و نامشروع از ب
و  دولت. فراگير شدن ايده حاكميت، مفهوم جنگ عادالنه محو گرديد ها حاكميت برابر داشته 

يگر قضاوت كند هيچ دولتي نمي ن دولت د دالنه بودن آرما ين . توانست در خصوص عا در ا
به جنگ حق هر دولت محسوب مي به  زمان توسل  هاي  تدريج دومين دسته از تالشگشت و 
و روش بالغ گردد حقوقدانان به اوج خود رسيد تا قواعد  يي براي ابداع جنگ ا ك . ها جنگ به ي
ز زور  وضعيت قانوني تبديل شد كه در آن مي نظيم كننده ا يط ت توان طبق يك رشته شرا

با توجه به ها قرار گرف هاي مختلف استفاده از زور مورد توجه دولت روش. استفاده كرد ند كه  ت
  . 210آثار قانوني، دست كمي از جنگ نداشتند

بسيار نامشخص و مبهم بود رفتار عمومي كشورها  دوران .  در قرن نوزدهم  در اين 
يعني بر هيچ گونه توجيهي مبتني . صالحيت مبادرت به جنگ، يك صالحيت ارادي بود

يي اما پس از افول اتحاد مقدس، قدرت. نبود  مسووليت حل و فصل مسايل هاي بزرگ اروپا

                                                 

208. Scolas Tiques.  

ين الملل، مجله سياست خارجي سال پنجم، . 209 يد حقوق ب محمد رضا ضيائي بيگدلي، مشروعيت جنگ و توسل به زور از د
 . 393-391، ص 1370، 2شماره 

روع در حقوق بين الملل، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، . 210   .7، ص 1379فريده، محمد علي پور، دفاع مش
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ند    و چندين -  كه بدون آن امكان درگيري و جنگ وجود نداشت–سياسي را به عهده گرفت
لي كه صلح را به مخاطره مي به مساي افكند، تشكيل شد، از جمله  كنفرانس جهت رسيدگي 

يي بود   . اتفاق اروپا
ن اروپايي ايجاد ش1825اين اتحاديه كه در سال   90ده بود در مدت  با شركت پادشاها

بسيار موفق بود و تنها جنگ مهم بين لي كه پا بر جا بود در حفظ صلح عمومي  ين  سا لي ا لمل ا
  .211» بود1854- 1856هاي  دوره، جنگ كريمه به سال

وسل به زور با انعقاد كنفرانس- مبحث سوم   هاي صلح الهه   منع تدريجي ت

به زور در  اولين گام وسل  آزادي ت هاي صلح الهه برداشته شد،  كنفرانسها براي محدوديت 
ات بين2ماده  است  هر دو قرارداد در خصوص تسويه مسالمت آميز اختالف لي  لمل متعاقدين . ا

به مساعي جميله  اختالفات جدي قبل از توسل به زور   يا 212موافقت كردند كه در موارد 
  . هاي دوست متوسل شوند  دولت213ميانجي گري

اگو الهه منع2كنوانسيون شماره  نظريه در نده  است214كس كن .  وزير امور خارجه آرژانتين 
نظريه كه در سال  ين  دريايي بريتانيا، 1902طبق ا يال توسط نيروي   و پس از محاصره ونزو

يش و ساير دعاوي مطرح شده، اعالم شد؛  آلمان، ايتاليا به علت عدم بازپرداخت بدهي ها
اع  ها حق ندارند براي دريافت بدهي دولت استفاده هاي اتب ه، از زور  يگان ز يك كشور ب ن ا شا

دست به تصرف خاك كشور بدهكار بزنند ين 2ماده يك كنوانسيون شماره . نمايد و يا   به ا
اختصاص دارد   . موضوع 

ين كنفرانس ين كنفرانس ب لي براي تدوين و توسعه برخي  هاي صلح الهه به عنوان اول لملل ا
و دراول قواعد حقوق بين د  لملل تشكيل شدن بيست و شش كشور و در ) 1899(ين كنفرانس ا
  . چهل و چهار كشور شركت كردند) 1907(دومين كنفرانس 

ول 1914بايست در  سومين كنفرانس مي ني ا  تشكيل گردد كه به علت شروع جنگ جها
  . برگزار نشد

ين است كه كشور اهميت كنفرانس ا حاكميت  هاي صلح الهه در ا و كوچك ب هاي بزرگ 
تي جهان شمول يافتبرابر در آن  ين شده صور ر . شركت جسته و قواعد تدو گرچه جنگ غي

                                                 
ين المللي، تهران، دانشگاه ملي ايران،  دكتر حميد بهزاوي، قدرت. 211   . 54، ص 1355هاي بزرگ و صلح ب
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اختالف خود را به صورت مسالمت قانوني اعالم نشد اما دولت آميز حل  ها تشويق شدند كه 
نس و از ديوان دايمي داوري كه توسط همين كنفرا نمايند كنند    . ها ايجاد گشت، استفاده 

ين كنفرانس امه ا ر در جنگ اختصاص  از چهارده موافقتن ها، دوازده موافقتنامه به قواعد رفتا
تي براي وصول بدهي ين  يافت و نيز مقررا لي تنظيم شد هاي ب لمل   . ا
به ذكر است كه كنفرانس هاي مربوط به خلع سالح، محدوديت تسليحات، داوري  قابل 

د دست ياب وفقيتي  نست به م   .215اجباري نتوا

دوم معاهدات مكمل آن موقعيت حقوقي جنگ در ميثاق- فصل  ه ملل و     جامع

له را در  ين مسا در اين فصل ابتدا موقعيت حقوقي جنگ در ميثاق جامعه ملل و سپس ا
  . كنيم معاهدات مكمل ميثاق بحث و بررسي مي

ثاق جامعه ملل-مبحث اول  در مي    موقعيت حقوقي جنگ 

اساسي در مفهوم عدم توسل به و تحريم دوران حيات جامعه ملل مرحله تحول بسيار   زور 
ين. جنگ است ين مشروع در حقوق ب لملل محسوب مي زيرا قبل از جامعه ملل، جنگ آي . شد ا

به دنبال آن معاهدات لوكارنو مخصوصاً ميثاق بريان   كلوگ –اما از زمان ميثاق جامعه ملل و 
بي. حقوق موضوعه به ممنوعيت توسل به زور و تحريم جنگ متمايل شد بقه   خرا هاي بي سا

يننا ول، كشورها را به ايجاد يك مرجع ب ني ا لمللي كه دولت شي از جنگ جها ها بتوانند  ا
به زور  به اين اميد كه موارد توسل  رند، ترغيب كرد،  مشكالت خود را در آن به بحث بگذا

ابد   .216در نتيجه جامعه ملل ايجاد شد. كاهش ي
در  در كنفرانس صلح ورساي به 1919 آوريل 28ميثاق جامعه ملل  به تصويب   اتفاق آرا 

د، بلكه صرفاً محدوديت. رسيد يي براي استفاده از زور ايجاد  ميثاق جنگ را ممنوع نكر ها
ز  لمت آمي بطي براي حل مسا روز جنگي ديگر سعي كرد تا ضوا وگيري از ب نمود ميثاق براي جل

تعيين كند ات، تحديد حق توسل به جنگ و پيشگيري از توسل به زور  ر . اختالف به ديگ
زعات بينس ه حل براي منا د ميثاق آخرين را لي دولت خن، جنگ تحت موا لمل ر  ا ها به شما
  . رفت مي

له16بر اساس ماده  بط با تمام اعضا به شمار   ميثاق، هر جنگ يا تهديد به آن مسا اي مرت
ين. رفت مي لي به عمل  از اعضا درخواست شده بود تا اقدامات الزم را جهت حفظ صلح ب لمل ا
اجراي ملحوظ در ماده ضم. آورند استوار بود16انت  يه دو اصل كلي    : ميثاق بر پا
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ين  اعاده امنيت ب زور مشترك اعضاي جامعه ملل براي  لمللي عملي قانوني بود كه  توسل به  ا
م . ميثاق آن را مجاز دانسته بود يه تما جنگ يكي از اعضا عليه يك دولت، جنگي عل

به حساب مي  .217فراواني بر ناقض دانستآمد و آثار حقوقي  متعاهدان 

نه  ميثاق جامعه ملل، كشور ز توسل مسلحا د تا در موارد زير ا ا متعهد ساخته بو هاي عضو ر
تي كه ميان آنها اختالفي بروز كند كه «: به زور و مبادرت به جنگ پرهيز كنند در صور

ين داور ا به آئ اختالف مزبور ر اسطه آن ممكن باشد، آنها  به و بط  يي احتمال قطع روا ي يا قضا
ز . و يا به رسيدگي شورا رجوع دهند ك مهلت سه ماهه پس ا ز انقضاي ي بل ا توسل به جنگ ق

است ا ممنوع  و يا گزارش شور يي    . تصميم داوري يا قضا
يي را جهت حل اختالفات خود انتخاب  اختالف شيوه داوري يا قضا ين  در صورتي كه طرف

ا حسن د تصميمات آن مراجع را ب باشند باي ا كنندكرده  به جنگ عليه .  نيت اجر بادرت  م
نمايد ممنوع مي تمكين  تصميمات  به آن  ر گاه گزارش ) 13 ماده 4بند . (باشد كشوري كه  ه

پذيرفته شود  ين اختالف، محاسبه نمي(شورا به اتفاق آرا  اعضاي جامعه متعهد ) شود راي طرف
ين  مي اختالف كه به استنتاجات ا ين  گزارش تمكين كرده شوند كه عليه هيچ يك از طرف

 )15 ماده 6بند . (است متوسل به جنگ نشوند

ا استقالل سياسي اعضاي جامعه  جنگي كه هدف و نتيجه لطمه به تماميت ارضي ي ش  ا
ا . باشد و منجر به تجاوز خارجي شود لي ر ا وساي ا خطر تجاوز، شور ز، تهديد ي در صورت تجاو

اجراي اين تعهد را تامين كند  )10ماده . (تهيه خواهد كرد تا 

است و  ا به طور محدود و جزيي پذيرفته  وعيت يا تحريم جنگ ر بنابراين، ميثاق مساله ممن
اقي مي و  نتيجتاً فروض مختلفي ب و مشروع  د كه توسل به جنگ طبق مفاد ميثاق، قانوني  مان

اما در هر حال اگر جنگي آغاز شود و يا تهديد به جنگي صورت گيرد، . شود آزاد قلمداد مي
يماً توسط كشورچ ز سوي كشور ه مستق ا  هاي عضو و چه ا هاي غير عضو، جامعه توجه خود ر

م  ا انجا قدامات موثر و واقعي ر به منظور حفظ موثر صلح ا و  به آن معطوف خواهد داشت 
در چنين موردي، دبير كل به تقاضاي هر يك از اعضاي جامعه، شورا را به فوريت . خواهد داد

به تشكيل مي 218» )11 ماده 1بند (ايد نم دعوت 
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معاهدات مكمل ميثاق - مبحث دوم    موقعيت حقوقي جنگ در 

زور و عدم تجاوز بعد از ميثاق  مهمترين تالش استاي ممنوعيت تدريجي توسل به  ها در ر
بل در : جامعه ملل عبارتند از د 1924، پروتكل ژنو در 1922طرح قرارداد كمك متقا ، قراردا

، كنفرانس كاهش و تحديد تسليحات در 1928 كلوگ در –بريان ، پيمان 1925لوكارنو در 
تعريف تجاوز لندن در 1932 نامه  مقاوله    . 1933 و 

د ذيالً هريك از موارد مذكور بررسي مي  :شون

  219 طرح قرارداد كمك متقابل- گفتار اول

افتند كه ب ين اعضاي جامعه به زودي دري ايد ميثاق حاوي هيچ تعريفي از تجاوز نبود و بنابرا
ها و اعمال تجاوزكارانه تفاوت قايل شوند و براي اين منظور تجاوز بايد تعريف  بين جنگ

  . گردد
بل و 1922اي كه در سال  قطعنامه د يك معاهده تضمين متقا تصويب رسيد ايجا  به 

ين منظور پيشنهاد مي   . 220كرد تشكيل يك كميته مختلط موقت را براي ا
به بررسي  بعد مجمع  بل در اجالس سال  تقا سند پيشنهادي يعني طرح قرارداد كمك م

ه . پرداخت ك، جنگ تجاوزكاران يفي از تجاوز را در بر نداشت اما طبق ماده ي اين طرح، تعر
ين لي محسوب مي جنايتي ب لمل ن  هاي قرارداد موافقت مي شد و طرف ا كردند كه مرتكب آ

  . نشوند
نده قرارداد به هر امضا كن ن، در ديگر مواد اين طرح، كمك  يه آ  در صورت وقوع تجاوز عل
هاي مورد تقاضاي شورا توسط  تشكيل جلسه شورا براي بررسي تهديد تجاوز، ارايه كمك

به پرداخت غرامت و پذيرش  دولت نمودن متجاوز  ا در محكوم  هاي عضو، اختيار شور
ين دگستري ب المللي براي تفسير قرارداد، پيش بيني شده  صالحيت اجباري ديوان دايمي دا

ا ارسال . بود ن، اشكاالت بسياري بر آن وارد شد و ب وقدانا به كميته حق در ارجاع اين طرح 
  .221طرح براي اظهار نظر كشورها شكست كامل آن آشكار شد

و- گفتار دوم روتكل ژن    پ

اكتبر  ين1924در دوم  ات ب لمت آميز اختالف به   جامعه ملل، پروتكل حل مسا لي معروف  لمل ا
ا پذيرفت ين. پروتكل ژنو ر تي ب لي محسوب مي در اين پروتكل جنگ تجاوزكارانه جناي لمل شد  ا

                                                 

219 .Draft Treaty o f Mutual Assitance . 
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به جنگ منجر نمي  اگر  ز  و اقدامات تجاوزكارانه حتا  ين نوع اقدامات، ني دگي براي ا و آما شدند 
نظامي تنها براي . ممنوع گرديدند تي كه حالت جنگي وجود نداشت با نيروي  حتا در صور

دگي  توانست مورد استفاده قرار گيرد و در غير اين  انسان ميدفاع در برابر تجاوز يا حفظ زن
نه تلقي مي مي تجاوزكارا قدا   .222گشت صورت ا

يي جنگ تجاوزكارانه توسل به جنگ همراه با اقدامات زير مورد توجه قرار  براي شناسا
  . گرفت مي

لمت امتناع از قبول روش به راه هاي مسا اشي از توسل  ول نتايج ن هاي   آميز اختالف يا عدم قب
آميز نقض مفاد پروتكل حاضر در مورد منع تجديد قوا در مدت بررسي اختالف بي  مسالمت

اختالف را امري داخلي مي تصميمي كه   .دانست اعتنايي به 

تن به سازش  ت ياف ا يا مجمع جامعه براي دس اختالف به شور رجاع  خودداري از ا
ي  .223احتمال

به علت به حد نصاب نرسيدن تصويب كنن اجرا درنيامدپروتكل    . دگان هيچ گاه به 

   معاهدات لوكارنو - گفتار سوم

اكتبر 10اين معاهدات در  ر همان 1925  ول دسامب اف گرديد و در ا ر لوكارنو پار  در شه
امبر  ول سپت به امضاء رسيد و از ا اجرا درآمد1926سال در لندن  رحله  به م و .   وكارن معاهدات ل

ن، بلژيك، انگلستان، يكي معاهده چند. مشتمل بر دو سند بود لما يان آ نعقده م به م  جان
لمان از يك سو و هر يك از كشور به ميان آ هاي  فرانسه و ايتاليا و ديگري معاهدات دو جان

  . بلژيك، فرانسه، لهستان و چكسلواكي از سوي ديگر
تقابل عدم تجاوز را در پيش گيرند  ين متعهد شدند كه سياست م طبق اين معاهدات، طرف

موجود سرزميني را در اروپاي غربي حفظ و تضمين كنند و آئين داوري را جهت و وضعيت 
رگزينند ين خود ب ات ب ا خروج آلمان از جامعه ملل در  اين پيمان. حل اختالف  و 1936ها ب

ني  نظامي منطقه بي طرف زما لمان(اشغال  ين فرانسه و آ يم ب توسط آن كشور عمالً ) حر
دست دادند يي خود را از    . قدرت اجرا
توان تضميني جهت حفظ وضعيت سرحداتي كه پس از  در حقيقت معاهده لوكارنو را مي

ين د  جنگ ب نست كه در آن ايتاليا و بريتانيا تضمين كرده بودن اول برقرار شده بود، دا لملل  ا
م مي لمان اقدا لمان رفتاري خالف عهدنامه ورساي سرزند، به اتفاق؛ عليه آ   . 224كنند اگر از آ
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به جنگ توسل نجويند، مگر آنكه تعهد عدم متعاهدان پي مان لوكارنو متعهد شده بودند كه 
باشد در جهت اجراي ماده  ين كه الزم  ا ا مي 16توسل به جنگ نقض گردد ي  ميثاق اقدا

  . صورت گيرد
ين كه حق مزبور 5 ماده 7همچنين جنگ در اجراي بند   ميثاق نيز ممكن بود مشروط بر ا

  .225آمد گ به مورد اجرا در ميعليه دولت شروع كننده جن

   كلوگ -  پيمان بريان - گفتار چهارم

 كلوگ يا پاريس به عنوان يك پيمان عمومي منع يا تحريم جنگ، اقدام –ميثاق بريان 
ء . مستقل حقوقي و جدا از ميثاق جامعه ملل است يشتر معروف به نام امضا ين ميثاق ب ا

وليه و اصلي آن آريستيد بريان و ف ب كلوگ وزيران امور خارجه فرانسه و اياالت . كنندگان ا
  . متحده آمريكا است

اوت 27ميثاق ابتدا توسط بريان و كلوگ به امضا ر سيد و سپس در   15 توسط 1928 
و  ا، ژاپن، لهستان  ك، ايتالي لمان، بلژي ن، آ نسه، انگلستا كشور از جمله اياالت متحده آمريكا، فرا

  .  به مرحله اجرا درآمد1929 ژوييه 24اين قرارداد از . چكسلواكي امضا شد
دعوت به الحاق مي ميثاق به گونه ين شده بود كه ساير كشورها را  ين رو . كرد اي تدو از ا

به ميثاق ملحق شدند تعداد زيادي از آنها مخصوصاً كشور د . هاي عضو جامعه ملل  اين تعدا
به 1939اعضا در سال    . آن بودند كشور عضو جامعه جزو 54 كشور رسيد كه 63 

است  نعقد شده و مشتمل بر يك مقدمه و سه ماده   226اين ميثاق بدون محدوديت زماني م
يمان دولت ين پ ك ا تعاهد رسماً اعالم مي بر طبق ماده ي ر نوع توسل به  هاي م ند كه ه كن
ين ات ب ا  جنگ را به منظور حل اختالف بط خود ب روا به عنوان ابزار سياست ملي در  لمللي و  ا

ح ا   موافقت مي2كنند و در ماده  كوم ميديگران م كنند كه تسويه تمامي اختالفات خود ر
يل صلح آميز انجام ندهند اشد و به جز با وسا ر منشأ و ماهيتي كه داشته ب نظر از ه   . صرف 

ز جنگ مانند تالفي  نه نشده بود؛ اقدامات كمتر ا ز جنگ تجاوزكارا يفي ا در پيمان هيچ تعر
نگرفته  اعد مذكور مقرر نشده بود، به عالوه پيمان، مورد اشاره قرار  اجراي قو نظامي براي  و 

نقايص موجب گشت دولت كل جامعه ملل را در بر نمي ها به راحتي با توسل  گرفت و لذا اين 
قدامات خود را توجيه كنند دث ساختگي ا د را به منچوري . به حوا ين كه ژاپن تهاجم خو كما ا

  . يك حادثه ناميد
                                                 

به . 225   :در مورد مواد پيمان لوكارنو نگاه كنيد 
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ينپيمان مذكور تو  وسعه حقوق ب jusالملل از  انست موجب ت  ad bellumبه  bellum 
jus  contra 227هاي نورنبرگ و   گردد و به يك معاهده قانون ساز بدل شده و در دادگاه

ن 228. توكيو نيز مورد استفاده قرار گيرد يمان بريا و ميثاق – تفاوت پ يمان لوكارنو   كلوگ با پ
ن نه يما ين پ نه، بلكه توسل به جامعه ملل در آن است كه ا  تنها توسل به جنگ تجاوزكارا

ين لي ممنوع مي انواع مختلف جنگ را براي حل مجادالت ب ند . سازد المل باز هم همان  229ولي 
وكارنو آن را در موارد معدودي مجاز و قانوني مي يمان ل د ميثاق و پ   .230دان

يمان پاريس را استيمسون   يكي از شيوه وجود در پ  ارايه 1932درهاي تقويت ممانعت م
اشي از اعمال زور بود . كرد لي كه ن تحت اين دكترين دولت آمريكا از شناسايي اوضاع و احوا

  . كرد خودداري مي

  نظريه استيسون

ال استيمسون وزير 1932 هفتم ژانويه  هانري  اشغال منچوري توسط ژاپن،   و به هنگام 
رسال داشت؛ هاي  امور خارجه آمريكا ضمن يادداشتي كه براي سران كشور چين و ژاپن ا

اعالم كرد كه اياالت متحده آمريكا، هيچ قرارداد يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس 
كه به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزكارانه ) 1928 اوت 27كلوگ مورخ –بريان (

است را به رسميت نمي   . شناسد منع شده 
وخاسته منچوري را د آن در اياالت متحده كشور ن تشكيل شده و ايجا  كه به ضرر چين 

يي و در نهايت مغاير با حقوق قراردادي الزم االجراي بين لي  نتيجه تجاوز و كشور گشا لمل ا
نمي   . دهد است، مورد شناسايي قرار 

يي استيمسون در  مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و 1932 مارس 11نظريه عدم شناسا
ز توسط ع ني ني يي  ه دبين دو جنگ جها ز كشورها رعايت شد، از قبيل عدم شناسا اي ا

يي چكسلواكي يي اتيوپي و عدم شناسا   .231منچوري، عدم شناسا

                                                 

  . مجموعه مقررات و قواعد ضد جنگ. 227
 . 18دفاع مشروع در حقوق بين المل، ص . 228

مشروع و اقدام در صورت اختالف . 229 يه عضوي كه به از جمله مي توان به دفاع  ين دول متعاهد و غير عضو پيمان و عل ب
 . نقض تعهدات مندرج در پيمان، متوسل به جنگ مي شود، اشاره كرد

 . 29جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين الملل، ص . 230

ا،. 231   . 142،ص1363محمد رضا ضيائي بيگدلي، حقوق بين الملل عمومي، چاپ دوم، بي ن
به براي آشنايي كامل ب يد    :ا نظريه استيمسون نگاه كن

Casses,international law in a divided law ,(oxford :oxford univ. press,1987) ,p. 133.  
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انس كاهش و تحديد تسليحات- گفتار پنجم    كنفر

وجه ويژه جامعه ملل بوده است   . مساله كاهش تسليحات و خلع سالح همواره مورد ت
تي كنفرانس خلع سالح1326در سال  ر نظر شوراي جامعه ملل  كمسيون مقدما  بناب
  . تشكيل شد

يه مربوط به جنگ1927در نوامبر سال هاي تجاوز كارانه را صادر كرد كه در   مجمع اعالم
يه تعريفي از تجاوز، جنگ ن سال . هاي تجاوز كارانه را محدود كرد  آن بدون ارا در دسامبر هما

ته داوري و امنيت را براي بررسي مس تي، كمي تسليحات تشكيل كميسيون مقدما اله كاهش 
  . داد

د، تشكيل پيمان در گزارش ين كميته ارايه كر يي كه ا هاي امنيتي و ارايه  هاي منطق ها
ا  ر گرفته بود؛ ام د توجه ويژه جامعه ملل قرا يي براي شناخت اقدامات تجاوزكارانه مور معيارها

دست يافتن به توافقي عام ناممكن مي د نمود، كميته با توجه به اين كه   اقدام به ارايه قراردا
لمت ا  عمومي براي حل مسا يي و ي ات از طريق داوري، سازش، رسيدگي قضا آميز اختالف

و قرار داد ا چند جانب تركيبي از هر سه نمود  نمونه دو ي د  هاي  وز پيشنها هاي را براي عدم تجا
ز كردند و استث بر اساس اين قراردادها امضا كنندگان به يكديگر حمله نمي. كرد ات ني نائ

اساس بند  قدام بر  دفاع مشروع، ا ا 16 وماده 15ماده 7قاعده  تصميم مجمع يا شور  ميثاق و يا 
ت. بودند اعتبار گش بي  پس از چند سال  يي يافت اما عمالًَ   .232قرارداد عمومي قدرت اجرا

ين اقدامات، جامعه ملل در سال   كنفرانس جامعه ملل براي كاهش و 1932به دنبال ا
رگزار كردتحديد تسلي   .233حات را ب

ا ارايه داد كه بر حسب آن خطرناك نسه طرحي ر ها بايد در  ترين سالح هيات نمايندگي فرا
شدند، همين طور  غير از موارد دفاع مشروع و يا دستورات شوراي جامعه كنار گذاشته مي

لملل، لزوم داوري اجباري؛ تعريف تجاوز و موارد ديگري نيز در اين تشكيل پليس بين  طرح ا
  . وجود داشتند

يط آن زمان مفيد نبود نسه براي امنيت . اين طرح در شرا همچنين طرح بعدي كه فرا
ز نبود يه كرد كارسا   .234دسته جمعي ارا

                                                 
232 .B. b. ferecz, op. cit,20-34   .  
233 . League o f nation s conference fo r the reduction and limitation of Armanents  . 

روع در حقوق. 234  . 19 بين المل، صدفاع مش
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تار ششم     معاهده عدم تجاوز و آشتي- گف

و آشتي موسوم به پيمان  وز   كه عالوه 1933در سال »  الماس–ساوردا «معاهده عدم تجا
ين، كشورهاي آمريكا بر دولت و يوگسالوي  ي الت انيا  ني، اسپ ا ن، چكسلواكي، روم رستا هاي بلغا

ا امضا كردند و در سال    .235 پيمان بوگوتا جانشين آن شد1948هم آن ر

تار هفتم   نامه تعريف تجاوز لندن   مقاوله- گف

مقاوله نامه در ژوييه  ن، 1933اين  هستا  بين شوروي، افغانستان، استوني، لتوني، ايران، ل
ندن امضا شدروما ركيه در ل امه اصل پيش دستي، معيار تشخيص . ني و ت در اين مقاوله ن

اقدامات توسل مي ين  تي كه به يكي از ا   :جست، متجاوز بود تجاوز بوده و دول
ر به دولت ديگ    اعالن جنگ 

ن حمله نيرو ا بدون آ اعالن جنگ ي ت ديگر با  هاي زميني،  تهاجم مسلحانه به سرزمين دول
و هو يما ايي به سرزمين، كشتيدريايي   . هاي دولت ديگر با اعالن جنگ يا بدون آن ها يا هواپ

دولت ديگر يي سواحل يا بنادر   : محاصره دريا

به سرزمين دولت   حمايت يك دولت از گروه هاي مسلح تشكيل شده در سرزمينش كه 
م آنچه در  ديگر هجوم آورده ز انجا د هجوم ا رغم درخواست دولت مور به  د يا  د براي ان توان دار

پشتيباني خودداري كند محروم كردن آن گروه  . ها، از هر گونه كمك و 

هده  وله نامه الگوي معاهدات دو يا چند جانبه ديگر قرار گرفت كه از آن ميان معا اين مقا
است1937سال  ذكر  ن، عراق، ايران و تركيه قابل   .  بين افغانستا

ز هر ين معاهده توافق كردند كه ا وزكارانه عليه يكديگر خودداري كنند و اطراف ا  عمل تجا
قدام براساس ماده  اع مشروع، ا اعمال دف اقدامات تجاوزكارانه؛  رشماري   ميثاق، 16ضمن ب

د  هده پاريس مورد حمله يا تهدي تي كه بر خالف معا دستور مجمع شورا و يا كمك به دول
اشد، جزء استثنائات محسوب گشت   .236واقع شده ب

ب هاي  ه خوبي نشان داد كه اصول مندرج در ميثاق جامعه ملل و پيمانجنگ جهاني دوم 
ن بريان  يما ز جمله پ ر، ا ن لوكارنو كه ضماني جهت حفظ _تقويتي ديگ يما  كلوگ و پ

يي و ديگر مساعي متفرق جامعه بين از توسل به  سرحدات دول اروپا لي براي جلوگيري  لمل ا
لمداد مي   . شد، كافي نبوده است جنگ ق

به منچوري اتفاقات  دو جنگ، از جمله تهاجم ژاپن  ين  ، تهاجم ايتاليا به حبشه )1931(ب
پن به چين )1935( ن ) 1939(و حمله شوروي به فنالند ) 1937(، تهاجم ژا بال آ و به دن

                                                 
به زور، چاپ اول، قم، دفتر نشر معارف، . 235  . 138، ص 1382سيد ابراهيم حسيني، اصل منع توسل 

 . 44؛ مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل، ص 20دفاع مشروع در حقوق بين المل، ص . 236
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به اتريش و چكسلواكي  ني ) 1938 و 1937هاي  در سال(تجاوز آلمان  و تجاوز ايتاليا به آلبا
  . ق بودندهمگي دال بر عدم توان ميثا

و مصيبت اعث شد تا در منشور ملل متحد توسل  اتفاقات  هاي ناشي از جنگ جهاني دوم ب
به نحو گسترده   . تري ممنوع گردد به زور 

در منشور ملل متحد و اسناد بعد از آن- فصل سوم وسل به جنگ  ممنوعيت ت    

نمو ده و سپس در اين فصل ابتدا ممنوعيت توسل به جنگ در منشور ملل متحد را بررسي 
د بعد از منشور دنبال خواهيم كرد   . اين مساله را در اسنا

وسل به جنگ در منشور ملل متحد-مبحث اول  وعيت ت ممن    

يه وضع و تدوين منشور را  ين عبارت مقدمه خود، هدف اول منشور ملل متحد در اول
وظ نگه« به محف .هاي آينده از بالي جنگ داشتن نسل تصميم ملل متحد  لمداد » .. كرده ق

به گذشت و «دارد كه ما مردم ملل متحد با تصميم  است و براي نيل به اين هدف اعالم مي
ري، متحد  يكديگر همراه با روحيه حسن همجوا مدارا كردن و زيستن در حال صلح با 

د براي حفظ صلح و امنيت بين ول اصل ايجاد روش ساختن قواي خو لي، قب لمل يي كه عدم  ا ها
ا ر بردن نيروي  يم كه براي  سلحه را جز در راه منافع مشترك تضمين كند، مصمم شدهبه كا ا
ين هدف  در مقدمه منشور و ساير هدف(تحقق ا   . »اشتراك مساعي كنيم) هاي مندرج 

امنيت بين لي اقدامات زير را مقرر مي منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و  لمل   :دارد ا
وگي « يه صلح  ري و از ميان بردن تهديداتخاذ تدابير دسته جمعي موثر به منظور جل هاي عل

و فراهم كردن  ناقض صلح  اعمال  ر گونه عمل تجاوزكارانه يا ساير  و متوقف ساختن ه
اختالفات يا وضعيت ين موجبات تنظيم و تصفيه  است منجر به نقض  هاي ب لي كه ممكن  المل

لمت ين صلح شوند با وسايل مسا وق ب اصل عدالت و حق .ماده اول(» الملل آميز و بر طبق  (  
ت، _بر خالف ميثاق بريان  نع اس د توسل به جنگ قا  كلوگ كه تنها به ممنوعيت محدو

ا  نظر دارد و اعضاي سازمان ر منشور ملل متحد ممنوعيت كلي هر گونه توسل به زور را مد 
ين ملزم مي بط ب ز توسل به تهديد يا اعمال قدرت چه عليه  سازد كه در روا لي ميان خود ا المل
 ارضي يا استقالل سياسي هر كشور و چه هر گونه رفتار ديگر كه با اهداف ملل تماميت

  ).2 ماده 4بند (متحد مغاير باشد، خودداري كنند 
به زور بيان شده است2 ماده 4در بند    .  منشور قاعده منع توسل 

ين بط ب يه  كليه اعضا بايد در روا به زور و يا استفاده از زور عل ز تهديد  لي خود ا تماميت المل  
ين  ا از هر طريق ديگري كه با نيات ملل متحد تبا استقالل سياسي هر دولت و ي ارضي يا 

ري ورزند اشد، خوددا   . داشته ب
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به جاي لفظ جنگ كه نيازمند تعريف تكنيكي   زمان ملل ترجيح داده شد  در منشور سا
نظر در معناي آن موجب شده بود تا دولت و عدم اتفاق  ر دقيق است  ا انكا » جنگ« وجود ها ب

ز واژه گسترده ري كنند، ا ين ديگر رهب ا تحت عناو نه خود ر توسل «تر  روابط خصمانه و مسلحا
  .237استفاده شود» به زور

ت، » توسل به زور«با اين كه لفظ  مشكالت تعريف جنگ را كه در مورد ميثاق وجود داش
  :هاي متعدد و گاه متناقض شد كاهش داد، ولي خود موجد بروز تفسير

بسيار و گاه حاد استدر  نظر  منظور ماده از زور چيست؟ آيا زور . مورد لفظ زور، اختالف 
د  هاي غير مسلحانه را كه مي اعمال روش استقالل سياسي خدشه وار تواند به تماميت ارضي و 

  شود؟ كند نيز شامل مي
اعمال مي بعضي  شود و ها معتقدند كه لفظ زور تنها زوري است كه با توسل به اسلحه 

يي كه جهت بسط معناي آن صورت گرفته نبايد جدي  بنابراين، تفسير وسيع آن و كوشش ها
 . 238تلقي شوند

ا بايد توجه داشت كه هدف اصلي و غايي ماده  است، زير ه تا حدي درست   بند 2اين ديدگا
اعالم كردن و ممنوع ساختن 4 هاي  بوده است؛ ولي از آنجا كه كوشش» جنگ« غير قانوني 

دعاي دولت» ممنوعيت جنگ« جهت انجام شده د  با ا ها مبني بر عدم اطالق جنگ به عملكر
  . ترجيح داده شد» توسل به زور«خود مواجه گرديد، 

به نظر نمي ا در معناي وسيع آن  بنابراين  ن با وجود اين پيش زمينه لفظ زور ر رسد كه بتوا
ر برد نعت شامل . به كا ز آنجا كه اين مما د بووت ا اعتقا » فاده يا تهديد كاربرد زوراست«به 

ين باره تنها  تواند شامل فشار شود نمي مي لكه در ا اخالقي باشد ب هاي اقتصادي يا سياسي و 
زور به طور فيزيكي، يعني با استعانت از  نظر است» هاي مسلح نيرو«استفاده از    .239مورد 

است؟- 2    آيا منع موجود كلي 
ذكر كرد ) 4 (2به كار گرفته شده در ماده توان در مورد عبارات  مطلب ديگري را كه مي

است كه عليه تماميت  د زوري  به كاربر ين ماده تنها مربوط  نهي ملحوظ در ا اين است كه آيا 
هي كاربرد زور در آن به طور  ا ن ن ملل باشد و ي و استقالل سياسي و مقاصد سازما ارضي 

است؟ نظر    وسيع مورد 

                                                 
237. D. W. Bowett , Sel f-Defense in International Law , (New York : Manchester 

University Press , 1958) P. 145. .  
238. H. Kelsen , Principles of International Law , ed. by R. W. Tucker , 2nd , ed, (New  

York : Holt , Rinehart and Winseon , Inc. 1967) , P. 86.  
239. Bowett , Op. cit. P. 148.  
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ر، آيا  به ز«به عبارت ديگ رضي و استقالل سياسي » وريمبادرت و توسل  كه عليه تماميت ا
است؟ زمان ملل نباشد، مجاز    و مقاصد سا

كه ) 4 (2براونلي، معتقد است كه لفظ تماميت ارضي و استقالل سياسي مندرج در ماده 
وضوع خاص تدوين نشده و تاكيد 10متاثر از ماده  ت، به منظور ايجاد م  ميثاق جامعه ملل اس

ه بر اين دو مطلب به خا ين فراز را ب به زور نبوده است بلكه بايد ا طر محدود ساختن توسل 
  . هاي كوچك دانست منزله ايجاد تضمين خاص، به ويژه براي كشور

به  د كه  اقع شون وعي مورد تفسير و به ن د اين دو مقوله  د وجو به عبارت ديگر، از ديد وي نباي
  .240صورت شرط درآيند

م عد است كه التزا به عبارت اوپنهام نيز معتقد  و محدود  يه «م توسل به زور منحصر  عل
استقالل سياسي يست» تماميت ارضي و    . ن

بل مطالعه در ماده  تي«لفظ ) 4 (2قسمت ديگر قا است و چنين به ذهن متبادر » هر دول
د نيز تسري دارد2سازد كه حقوق ناشي از ماده  مي .  حتا به كشورهايي كه منشور نپيوسته ان

ين  يگر ا ينبه عبارت د به صورت قاعده آمره ب اي ارزش جهاني است و  اعده دار درآمده  ق لي  المل
يست. 241است  . و تخطي از آن مجاز ن

و عدم  ن هستند  ت آ ن ملل نپيوسته اند نيز ملزم به رعاي به سازما يي كه  اعضا بنابراين، 
ين به زور جزو حقوق ب لملل عرفي است توسل   . ا

يه آمريكا كه در د اگوا عل يكار يندر دعواي ن ري مورد بررسي قرار  يوان ب لي دادگست المل
به زور جزو حقوق بين ين امر كه عدم توسل  دگاه بر ا الملل عرفي است، تاكيد  گرفت، دا

د  .242كر

ين را به ماده  وق 2و التزام طرف ر داد و متذكر شد كه در حق  بند ع منشور مورد استفاده قرا
ي» عقيده حقوقي«عرفي و  رعايت چن ول التزام به  هي را روشن ميمتدا د ن ن  .243ساز

                                                 
240. Ian Brownlie , International Law and the Use of Force by States , (Oxford : Clarendon 

Press , 1963) , P. 267. .  
241. Natalino Ronzitti , "Use of Force Jus Cogens and State Consent" in cases ed , The 

Current Legal Regulation of the Use o f Force , (Dordrecht : Martin Nijhoff Publishers) , 

PP. 149-152 , 
 Passim ; Brownlie , Principles of Public International Law , P. 513 ; Akehurst , OP. Cit , P. 

259 . 
242. Ict Yearbook , 1986 , chapter VI , P. 148.  
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ا در   نه ر ه اقدام زورمدارا در نتيجه قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد هر گون
ين لي در بر مي مناسبات ب گ، اقدامات مقابله به مثل، محاصره : گيرد المل جنگ، تهديد به جن

استفاده از تسليحات و يا هر مشكل ديگر   . دريايي 

اعده در كليه پيمان است هاي منطق اين ق اعي مشترك وارد شده  امنيتي دف  .244هاي 

است و تنها استثنائاتي كه در 2 ماده 4در بند  به زور بيان شده   منشور قاعده منع توسل 
است، عبارتند از   :مواد بعدي مقرر شده 

در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد «: 42اقدامات قهري شوراي امنيت طبق ماده 
ن در ماده كه اقدامات پيش بي ا ثابت شود كه كافي نيست مي41ي شده  د   كافي نخواهد ي توان

له نيرو يي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت  به وسي هاي هوايي، دريا
است مبادرت ورزد بين لي ضروري  تظاهرات و محاصره . المل م ممكن است مشتمل بر  ين اقدا ا

زميني اعضاي ملل متحد باشدهاي هوايي،  و ساير عمليات نيرو يي يا    . »دريا
  :51دفاع مشروع فردي يا جمعي طبق ماده 

ا زماني كه شوراي امنيت  « در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد ت
ين  اقدامات الزم براي حفظ صلح و امنيت بين د، هيچ يك از مقررات ا به عمل آور لي را  لمل ا

اع مشر به حق ذاتي دف ا جمعي لطمهمنشور  د نخواهد كرد وع فردي ي د . اي وار اعضا باي
ين حق انجام مي اً به شوراي امنيت گزارش كنند اقداماتي را كه طبق ا ين اقدامات . دهند فور ا

ن براي  و به موجب آ ر و مسووليتي كه شوراي امنيت طبق منشور دارد  به هيچ وجه در اختيا
لي در هر حفظ و اعاده صلح و امنيت بين لمل ا ا  موقع كه ضروري تشخيص دهد، اقدام الزم ر

  » .به عمل خواهد آورد، تاثيري نخواهد داشت
ا موسسات منطقه استاي عمليات اجرايي شوراي امنيت طبق  اقدامات قراردادها ي اي در ر

اي  شوراي امنيت در موارد مقتضي از چنين قراردادها يا موسسات منطقه«: 53بند يك ماده 
اجرايي به براي عمليات اجراي ي تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد ولي هيچ گونه عمليات 

هاي بدون اجازه شوراي امنيت صورت  اي يا توسط موسسات منطق هاي منطقه موجب قرارداد
مي كه در اجراي ماده . نخواهد گرفت ر  هاي منطقه  يا به موجب قرارداد107اقدا اي عليه ه
تعريف مي به شرحي كه در بند دو_كشور دشمن  ين ماده  ا عليه تجديد سياست _شود  م ا  ي

م مي ر  تجاوزكارانه از طرف چنين كشوري انجا شود تا زماني كه سازمان ملل متحد بناب
ا  درخواست كشور ر چنين كشوري ر يست ات ب هاي ذي نفع مسووليت جلوگيري از تجاوز

اعده مستثنا است ز اين ق   . »برعهده گيرد، ا

                                                 
 . 350-346؛ حقوق بين الملل، ص 15حقوق جنگ، ص . 244
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ين «: 107 و طبق ماده 53 طبق ماده اقدامات عليه كشور دشمن هيچ يك از مقررات ا
مضا  د كشوري كه طي جنگ جهاني دوم دشمن يكي از ا در مور ر اقدامي كه  به ه منشور 

هاي مسوول آن اقدام بر اثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز  كنندگان همان بوده و توسط حكومت
اشد، خللي وارد نمي م آن نمي شده ب   . »دشو كند يا مانع انسجا

يم شوراي امنيت در اتخاذ ترتيبات امنيتي موقت طبق ماده  تا «: 106اقدامات اعضاي دا
 كه شوراي امنيت به تشخيص 43هاي خاص مذكور در ماده  االجرا شدن قرارداد زمان الزم

مضا كنندگان اعالميه 42هاي مذكور در ماده  دار شدن مسووليت خود قادر به عهده د، ا  گرد
اكتبر 30 چهار ملت كه در  در مسكو به امضا رسيد و فرانسه طبق مقررات بند پنجم 1934 

قدام مشترك به نام ملل متحد در مورد هر عملي كه براي حفظ  اعالميه مذكور، به منظور ا
ين و امنيت ب و در صورت لزوم با ساير اعضاي ملل  صلح  ا يكديگر  اشد و ب لمللي ضروري ب ا

د و توافق خواهند كر   . »متحد مشورت 
اع مشروع فردي و جمعي، تنها در  اعمال حق دف قدامات قهري شورا و  منشور به غير از ا

ا به رسميت مي ن  يك مورد اقدامات قهري ر شناسد و آن هم در صورت اقدام عليه دشمنا
آنان تلقي مي بق است كه تداوم دفاع مشروع عليه  و لذا نيازمند مجوز شورا نيست سا   . 245شود 

است كه تع ينشايان ذكر  لمللي عالوه  هدات مندرج در منشور براي حفظ صلح و امنيت ب ا
دولت ر عضو سازمان ملل نيز مي  بر اعضا شامل حال  ند  هاي غي اساس ب : 2 ماده6شود و بر 

ا آنجا كه كه براي « يي كه عضو ملل متحد نيستند ت ت خواهد كرد كشورها سازمان مراقب
و امنيت بين است بر طب حفظ صلح  لي ضروري  لمل ندا همچنان كه » .ق اين اصول عمل كن
ين وعيت «: الملل خاطر نشان كرده است كميسيون حقوق ب به ممن ضابطه منشور راجع 

ين نمونه آشكاري از يك قاعده حقوق ب لملل است كه داراي ويژگي آمره  استفاده از زور،  ا
  .246»است

به بحث اسال با توجه  نظر  به عمل آمد و تا حدودي  يي كه در بخش قبلي  م و سيره پيامبر ها
است اشاره, درباره معاهدات روشن شد) ص(اكرم ر منشور  در اينجا شايسته  اعتبا به  اي مختصر 

و عدم توسل به زور  ملل متحد از نظر فقهي داشته باشيم، كه مهمترين معاهده درباره صلح 
ه اتفاق كشور مي اكثر ب ه  به اين منشور پيوسته باشد و امروز ا  هاي اسالمي  د، آي ين ان ا به ا وف

است؟   تعهد الزم 

                                                 
روع در حقوق بين الملل، ص دف. 245 يات نوين حقوق بين الملل، ترجمه دكتر مهراب داراب 31اع مش ؛ مايكل آكهرست، كل

تهران، انتشارات جهان معاصر،   . 344 -338، ص 1372پور، چاپ اول، 

246. ILC Reports 1966 II  co mmentary 172.  



 

  74» شماره مسلسل   116

 

  1388» حمل 

منشور ملل متحد- مبحث دوم   از  در برخي اسناد بعد  وعيت توسل به جنگ     ممن

تقسيم مي دسته  به دو  اسناد بعد از منشور ملل متحد  ت جنگ در  در : شود ممنوعي
زمان ملل متحد رج از چارچوب سا و خا   چارچوب سازمان ملل متحد 

در چا- گفتار اول وسل به جنگ    رچوب اسناد سازمان ملل متحد ممنوعيت ت

   تعريف تجاوز3314 قطعنامه- 1

به غير از منشور، سند تعريف تجاوز نيز حركت ديگري در جهت منع كاربرد زور به شمار 
  . رود مي

ني جهت تعريف تجاوز از جانب نويسندگان مختلف و مجمع عمومي سازمان  مساعي فراوا
است » اعمال جنگ«ن گفت آنچه در گذشته توا به هرحال، مي. ملل متحد صورت گرفته 

د مي ا اين تفاوت كه . شود قلمداد مي» اعمال تجاوزكارانه«شد، امروزه تحت عنوان  قلمدا ب
است و مقوالتي چون  يي » تجاوز دفاعي«امروزه تجاوز داراي بار اخالقي منفي  ديگر جا

  . ندارند
ين لي را مي اولين كوشش جامعه ب لمل ل ا اختالفات كه در  متتوان در پروتكل حل مسا آميز 

 كه دولت شوروي 1933پس از آن، بيانيه تجاوز .  در ژنو شكل گرفت، مشاهده كرد1924
تعريف تجاوز در همان سال، كنوانسيون  ن بود، سپس، كنوانسيون   1936تهيه كننده آ

و پيمان سعدآباد  نيز از جمله مواردي هستند كه سعي در تعريف ) 1937(بوئنوس آيرس 
  . اشتندتجاوز د

يمان يمان دو )1932(هاي دو جانبه ديگري چون پيمان شوروي و فنالند  همين طور پ ، پ
تي در  به چين و شوروي نيز تاكيدا لهستان، در همان سال و پيمان دو جان جانبه شوروي و 

  . خصوص منع تجاوز دارند
يه دهه  سابقه تعريف تجاوز در سازمان ملل متحد به سال گردد كه   باز مي1950هاي اول

ول مجمع عمومي در اين مورد ارايه داد   . شوروي طرحي را به كميته ا
نظر در اختيار  ين«اين طرح براي اظهار  لملل كميسيون حقوق ب ن، . قرار گرفت» ا پس از آ

ه    كميته1952 خود، در 599مجمع عمومي در قطعنامه  هاي متعددي را مامور بررسي مسال
رم طي نشس. ساخت ته ويژه چها ين گزارش، . ت خود گزارشي را به مجمع ارايه دادكمي در ا

نمود،  ا به مجمع توصيه  تصويب آن ر كميته ششم طرح پيش نويس قطعنامه را تهيه كرده و 
امه    . 247 مورد تاييد قرار گرفت1974 در XXXIX (3314(كه نهايتاً به صورت قطعن

                                                 
247. G. A . 3314(xxi x),1974,Difinition of aggression 

ين الملل ، ص 34صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين الملل، ص  جنگ و   . 196-200؛ مفهوم تجاوز در حقوق ب
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ين- 2 همك  بيانيه اصول حقوق ب ابط دوستانه و  در خصوص رو لملل  ين كشورهاا   اري ب

اصل قطعنامه   نوامبر 4 كه در XXV (2625(طبق منشور سازمان ملل متحد، نخستين 
ا همان گونه كه در ماده 1970 ز منع كاربرد زور ر ر ) 4 (2 صادر شد ني آمده، مورد تأكيد قرا
ين13 اين اصل حاوي 248دهد مي لي در   بند است كه عمدتاً مرتبط با قانونگذاري ب المل

استخصوص استف هاي  در خالل پذيرش اين قطعنامه نيز مباحثي همچون تفسير. اده از زور 
زور و مساله خودمختاري مورد بحث واقع شد وسع از كلمه    . مضيق يا م

ر،  مشكل قانوني بودن شكل به عبارت ديگ به غير از نيروي مسلحانه و  هاي ديگر از خشونت 
اقتصادي در روابط بين فشار لي  هاي سياسي و  لمل ول ا در نشست ا لي بود كه  ز جمله مسائ ا

دستگي كشورها را فراهم ساخت   . كميته ويژه موجبات دو 
يي  در يك سو كشور  آسيايي و سوسياليست و شيلي و ونزوئال قرار داشتند و _هاي آفريقا
بقيه كشور در سوي ديگر، كشور د هاي غربي و  ين بودن يكاي الت ه . هاي آمر يل ب اول تما گروه 

اع توسل به زور از جمله توسل به زور » زور«از كلمه تفسير وسيع  را داشت، به صورتي كه انو
لي كه كشور دي را هم در بر گيرد، در حا اقتصا ه  سياسي و  هاي غربي به شدت با اين ديدگا

ر مسلحانه خود  ر به علت ماهيت غي ين گونه توسل به زو و معتقد بودند كه ا مخالفت داشتند 
است زور معتقد بودند كه مشكالت .خارج از دستور كار  لفان تفسير وسيع از   به عالوه مخا

لي كه در خصوص تشخيص  تصادي از يك طرف و مسائ موجود در تعريف فشار سياسي و اق
ا مي ين گونه فشارها ر و استقالل سياسي  زمان معيني كه ا تماميت ارضي  توان متوجه 

يگر، مانع عدم پذيرش تفسير وس دولت استها دانست، از سوي د   . يع 
وق  دسته از كشورها ابراز كردند، توسل به عقايد علماي حق ين   از جمله داليل ديگري كه ا

زور داشت ه اتفاق آنان در تفسير مضيق از  يل قريب ب   . بود كه نشان از تما
ين ماده  استثناء ا به تفسير وسيع از  تفسير وسيع از زور منجر   51يعني ماده (بعالوه 

يي . ساخت  و هدف ماده را دگرگون ميشد و ماهيت مي) منشور به متن نها كه (با توجه 
حه بود استفاده از زور مندرج در ماده يك قطعنامه  معلوم مي) حاكي از نوعي مصال شود كه 
است   .249زور به مفهوم مضيق 

                                                 
248. A. J. I. L. 480(1975) 69   

249. Antonio Tanca , The Prohibition of Force in the U. N Declaration on Friendly 

Relations of 1970 in cassed ed , The Current Legal Regulations of the Use of Force , 

(Dordrecht : Martins Nijhoff Publishers , 1986) , PP. 401- 403 , Passim.  

G. A. Res. 2625 (XX) 1970 Decl o f the Principles of Int.  
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ين- 3  در خصوص حل وفصل مسالمت آميز اختالفات ب يل  لي  اعالميه مان   المل

ين اسناد ب لي كه من از ديگر  لمل به زور در آن ملحوظ شده، ميا يل  ع توسل  توان از بيانيه مان
است1982 نوامبر 15نام برد كه در  تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده    .  به 

ين بط ب ربرد زور در روا اكيد بر عدم كا لملل، دولت اين سند ضمن ت كند كه  ها را موظف مي ا
لي كه هاي معمول حل اختالف اختالفات خود را از راه  و در صورت عدم توفيق و در حا

ين و امنيت ب اختالف خطري براي صلح  امنيت  موضوع مورد  به شوراي  اشد، آن را  لي ب المل
رجاع دهند   . سازمان ملل متحد ا
دولت اين سند در نهايت مقرر مي يكديگر اختالف داشته باشند  دارد كه  تي كه با  ها در صور

تو نتوانند موضوع مورد اختالف خود ر نخواهند داش اجازه استفاده از زور را    .250ا حل كنند، 

در روابط بين- 4 هديد يا كاربرد زور  ناب از ت ير اصل اجت لملل  اعالميه افزايش تاث   ا

دولت د زور پرداخته و  است كه به مساله تهديد كاربر اسنادي  ز جمله  ا با  اين سند نيز ا ها ر
است ين كه همچنين حاوي. صراحت موظف به رعايت آن ساخته  ذكاري است مبني بر ا  ت

ين نقض حقوق بين وجد و موجب مسووليت ب ين خصوص م لي خواهد شد الملل در ا   . المل
اكيدي مجدد  يه مانيل(اين سند ت اعالم ين) همانند  ات ب اختالف لي از  بر لزوم حل و فصل  المل

لمت راه ين اعالميه متذكر مي. آميز دارد هاي مسا نه، شود كه در صورت وقوع حمله م ا سلحا
اع از خود  تي براي دولت) به صورت فردي و جمعي(حق دف   .251ها وجود دارد به عنوان حق ذا

يم عليه صلح و امنيت بشري- 5 ون جرا    قان

ين1947مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  لملل ماموريت   به كميسيون حقوق ب ا
ين وق ب ه نورنبرگ داد تا اصول حق دگا لملل مندرج در اساسنامه دا استخراج ا  و آراي آن را 

يه صلح و امنيت بشري بپردازد يم عل و به تهيه پيش نويس قانون جرا   . نمايد 
نه دولت اشخاص حقيقي و  انون به اعمال ارتكابي  وط مي اين ق وق . شود ها مرب كميسيون حق

رشگر ويژه، كار تهيه 1949الملل نيز در سال  بين رعي و تعيين گزا اسيس يك كميته ف  با ت
نمودپيش نو اگذار  ته و ا اين كمي   . يس مزبور را ب

                                                 

250. Yearbook of United Nations 1982 , PP. 1371-1375  
G. A. res. 37/10, 15 NOV 1982.  

  ؛ 38ز ديدگاه حقوق و روابط بين الملل، ص جنگ و صلح ا. 251
G. A. res. 4222 18 NOV 1987 decl on Incressing of the Prohibition of the use of force.  
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ين1950در سال  به   مجمع عمومي تهيه پيش نويش اساسنامه دادگاه ب لي كيفري را  لمل ا
ز  گزارشگر ويژه ديگري محول مي تعريفي ا كند و چون انجام دو وظيفه پيشين بدون ارايه 

تع ه  كميته ويژ1952تجاوز ممكن نبود از سال    . يين شداي براي تعريف تجاوز 
و پيش 1950اولين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري در سال   

ن   نويس د نظر شده آ ه   تهيه شده1954 و 1951هاي تجدي اند و پيش نويس اساسنامه دادگا
لي كيفري در  بين نظيم شد كه در 1951المل  در آن تجديد نظر شد ولي پيشرفت 1953 ت

ر  تمام كا ر منوط به ا ين اين كا پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري بود و ا
يي تعريف تجاوز مسكوت باقي ماند   . قانون نيز تا ارايه نها

دسامبر  به تصويب قطعنامه 1974مجمع عمومي در   شد و بدين ترتيب راه 3314 موفق 
يگر باز شد   . براي بررسي دو پيش نويس د

تصويب كميسيون 1991بشري نهايتاً در پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت   به 
ين ين حقوق ب لي كيفري در  الملل رسيد و پيش نويس اساسنامه دادگاه ب  60 در 1994المل

ين وق ب تصويب كميسيون حق لملل رسيد ماده به    .252ا
ين است كه كميسيون حقوق ب ذكر  لملل در سال  الزم به  ني 1996ا زخوا دومين با  پس از 

  .253عليه صلح و امنيت بشري، آن را به مجمع عمومي ارايه نمودپيش نويس قانون جرايم 
م و 1991در نخستين پيش نويس مصوب  ، دو بخش كلي وجود داشت، بخش اول فاقد نا

تعريف و توصيف بود ا . شامل  ر 12بخش دوم ب ا در ب  ماده جرايم عليه صلح و امنيت بشري ر
ات  قسمت اول موا1996در دومين پيش نويس مصوب . گرفت مي ا پانزده مقرر د يك ت

در بر مي يي فردي را  به اصول مسووليت جزا د  عمومي مربوط  گيرد و قسمت دوم يعني موا
است20 تا 16   .  شامل تعاريف جرايمي كه در آن قانون آمده 

ارتند از و افراد : اين موارد عب ت، جرايم عليه سازمان ملل  د، جرايم عليه بشري وساي ز، ژن تجاو
به آن و جن ات جنگيوابسته    .254اي

ان بين-6 لي كيفري  اساسنامه ديو لمل   ا

امه ه   مجمع عمومي طي قطعن ز كميسيون 1991 در 54/46 و 1990 در 41/45هاي شمار  ا
ين يل مربوط به مرجع كيفري بين حقوق ب لملل درخواست نمود تا مسا د  ا مكان ايجا لي و ا المل

                                                 

ين الملل جزاء مجله حقوقي، شماره . 252 يش نويس قانون ب ادي و منوچهر خزايي، درآمدي بر پ علي حسين نجفي ابرند اب
وزدهم،    . 251-247 ص ،1373-74هيجدهم و ن

253. Yearbook of the International Law co mmission , 1996 , Vol. 2. PP. 15-54.  
254. UN Yearbook , 1996 , PP. 1204-5.  
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ين  لمللي را بررسي نمايد و كميسيون مزبو دادگاه كيفري ب به ارايه پيش 1994ر در ا  موفق 
ين ري ب لي به مجمع عمومي شد نويس اساسنامه ديوان كيف لمل   . ا

يل اصلي و اداري پيش نويس اساسنامه 1995در  تي براي بررسي مسا ته مقدما  مجمع، كمي
 كار تهيه پيش نويس معاهده مربوط به 1998را تاسيس نمود و اين كميته در اوايل آوريل 

ينتاسيس ديوان كيفر لي را به پايان برد و در تاريخ  ي ب لمل  ژوييه كنفرانس 17 ژوين تا 15ا
امه را مورد تصويب قرار داد اساسن   . مزبور در رم تشكيل و 

امه، جرايم مشمول صالحيت ديوان، چنين ذكر شده است5در ماده  جنايت نسل :  اساسن
ات تجاوز ات ضد بشريت، جنايات جنگي و جناي   . كشي، جناي

ذ يفي از تجاوز ارايه دهد آن را الزم به  ين كه تعر امه ديوان بدون ا اساسن است كه در  كر 
است نموده    . مشمول صالحيت خود 

تار دوم  از چارچوب سازمان ملل متحد- گف در اسناد خارج  وسل به جنگ     ممنوعيت ت

به زور  اسناد منع توسل  به غير از اسنادي كه از آنها سخن رفت و در زمره مهمترين 
به ديگر هستند،  و معاهدات دو جانبه و چند جان له عدم كاربرد زور در بسياري از توافقات  مسا

اشاره مي ز آنها  به بعضي ا يم مورد تاكيد قرار گرفته كه در زير    :كن
يي منشور سازمان كشور   255هاي آمريكا

يي - معاهده كمك دو جانبه بين 256 دول آمريكا
 

يي حل مسالمت ات  معاهده آمريكا 257آميز اختالف
 

258يمان آتالنتيك شمالي پ
 

اع دسته جمعي جنوب شرقي آسيا  دف 259معاهده 
 

260پيمان اتحاديه عرب 
 

261پيمان ورشو 
 

262اعالميه نهايي كنفرانس امنيت و همكاري اروپا 
 

                                                 

255. Organization of A merican States Charter , Articles 5 (e) , 5 (g) , 16 and 18.  
256. Inter – A merican Treaty of Reciprocol Assistance , Article : 1 and 2.  
257. American  Treaty on Pacific Settlement , Article 1.  
258. North Atlantic Treaty 34 UNTS , 243 , Article 1.  
259. South East Asha Collective Defense Treaty , Article 1.  
260. Arab League Pact , 39 AJIL (1945) , Supp. P. 266ff , Article 5.  
261. Warsaw Treaty on Friend Ship , Cooperation and Mutual Assistance , 219 UNTS , p. 

3, Article 1.  
AJIL , Vol , 49 (1955) , Supp. PP. 194-9.  
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له عدم  ا كه در كل به مسا نس امنيت و همكاري اروپا ر يي كنفرا يه نها اعالم از اين ميان، 
د، مورد بررسي  به زور اختصاص دار يقتوسل    . دهيم تر قرار مي دق

نست، ولي ) 4 (2 متن نهايي اين اعالميه را بايد تاكيدي بر اصل 2با اين كه اصل  منشور دا
تي بر منشور پيش استياز جها ند نخست است كه مي.  گرفته    :گويد نخستين تمايز در ب

هي و حكم تهديد يا توسل به زور مغاير ب اي نمي هيچ مالحظه « ن گوا به عنوا ين تواند  ا ا
به كار رود   . اصل 

در تفسير اين ماده بايد گفت كه حتا شرط رضايت دولت نيز مفري جهت دخالت 
ز جمله موارد بحث انگيز تلقي مي» رضايت دولت«گشود، زيرا مساله  نمي   . شد نيز ا

  :گويد پاراگراف دوم مي
به زور « ا توسل  مي كه موجب تهديد ي ر اقدا و يا بدين صورت دول شركت كننده از ه  

ري خواهند كرد   . »استفاده غير مستقيم از زور عليه ديگري باشد، خوددا
ن طور كه از محتواي ماده بر مي زور  هما ند مزبور نه تنها متوجه استفاده مستقيم از  آيد، ب

ر داده است ا نيز مدنظر قرا لكه صور غير مستقيم آن ر   . بوده، ب
  :گويد در جمله دوم بند دوم مي

آنها  « ر به منظور وادار ساختن ساير دول شريك به عدم همچنين  ر به زو تظاه ز هر گونه  ا
وق حاكميت آنها اجتناب خواهند كرد   . »اعمال كامل حق

تصريحي بر ممانعت  ين جهت در خور توجه است كه نه تنها تأكيد و  اين اعالميه از ا
تشديد و تقويت .  منشور سازمان ملل است2 ماده 4ملحوظ در بند  لكه با  مقوله عدم ب

لمرو معمول آن  ز ق رج ا ر  مي) نيروي مسلح(استفاده از زور، آن را به خا به صور غي د،  كشان
تصادي نيز بسط مي مستقيم و فشار   . دهد هاي اق

آنها  به زور از  ه در مقام مشروعيت توسل  ر آنچه امروز نظي يي  تغيرها ر، م از سوي ديگ
د .  كردشود را بي ارزش و فاقد اعتبار معرفي استفاده مي ار محدو زور را بسي دايره توسل به 

  . سازد مي

  الملل نتيجه گيري بررسي مشروعيت توسل به جنگ در حقوق بين

ين به زور در عرصه ب وسل  تي در ت ني اول هيچ محددي لمللي وجود  پيش از جنگ جها ا
به زور حل و فصل كنند نداشت و دولت از قرن . ها حق داشتند اختالفات خود را با توسل 

يطي را براي مشروعيت جنگچ ها مقرر  هارم ميالدي نظريه جنگ عادالنه مطرح شد و شرا
  . داشت

                                                                                                                        
262. The Final Act of the con ference on seurity and cooperation in Europe.  
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ني اول براي محدود كردن جنگ مقرر شد؛   ترتيبات ناقصي هم كه پس از  جنگ جها
ا فاصله ني ب وگيري كند نتوانست از وقوع دومين جنگ جها   . اي كوتاه جل

ين از اين رو در مهم لمل ترين سند حقوقي ب يعني منشور ا پس از پايان جنگ جهاني دوم،  لي 
ر  ز زور در اختيا ر كاربرد قهرآمي دسته جمعي تعبيه شد و اقتدا نظام امنيت  ملل متحد، 

  . شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفت
د  لي   حفظ صلح و امنيت بين–شوراي امنيت سازمان ملل نيز در ايفاي وظيفه خو لمل  از –ا

ت نيرو استفاده از سازمانهاي چند ملي   . اي بهره برده است هاي منطقه  ي، عمليات حفظ صلح و 
ز وقوع جنگ  دسته جمعي منشور ملل متحد توانسته است ا نظام امنيت  بدين لحاظ گرچه 

ين رقراري صلح و حفظ امنيت ب ري جهاني ديگري جلوگيري كند ولي در ب لمللي با دشوا هاي   ا
  .بسيار مواجه شده است

   نتيجه گيري

به مشروعيت توسل به جنگ در سه برهه بررسي شده  در حقوق بين وط  لملل مباحث مرب ا
  .است

بل از ميثاق جامعه ملل، موقعيت حقوقي جنگ در  وقي جنگ در دوران ق موقعيت حق
و  به جنگ در منشور ملل متحد  ميثاق جامعه ملل و معاهدات مكمل آن، ممنوعيت توسل 

  . اسناد بعد از آن
ينبه طوركلي در  لملل اصل منع توسل به جنگ، سابقه حقوق ب پيش از . اي طوالني ندارد ا

ابل مالحظه ول ممنوعيت ق ني ا ين جنگ جها د  اي در توسل به جنگ در عرصه ب المللي وجو
به زور حل و فصل كنند نداشت و دولت از قرن . ها حق داشتند اختالفات خود را با توسل 

يطي را براي مشروعيت جنگچهارم ميالدي نظريه جنگ عادالنه مطرح ها مقرر   شد و شرا
  . داشت

در  كنفرانس آغاز تالش1907 و 1899هاي صلح الهه  هاي مجدد براي محدود   بيانگر 
به گونه نمودن آزادي دولت گ بود،  اي كه توسل به جنگ مقيد به قيودي  ها در توسل به جن

اطالع رسمي قبلي و در ظرف مهلت كافي به طرف مقابل   . بوداز قبيل 
و تصويب ميثاق ملل متحد  ول با تاسيس جامعه ملل  ني ا بعد از پايان جنگ جها گام بعدي 

هاي  گرچه ميثاق جامعه ملل، با محدوديت. برداشته شد) 1919(در كنفرانس صلح ورساي 
ري تحريم كامل  به برقرا وع اعالم كرد، اما موفق  به جنگ را ممن اساسي در مواردي توسل 

د، بل د متعددي مشروع بودجنگ نشده بو به جنگ درموار ه . كه توسل  با شكست جامعه ملل ب
و دليل ضعف نقايص ميثاق و تحديد به منظور هاي قانوني، ساختاري و سياسي  وسل به  رفع  ت
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و ديگر اسناد و پيمان–جنگ، معاهدات لوكارنو، پيمان بريان  هاي عدم تجاوز منعقد   كلوگ 
  .شد

لك نه تنها جنگ، ب تمامي اشكال آن ممنوع اعالم اما آنچه كه  ا در  ه تهديد يا توسل به زور ر
به مثابه  ن ملل متحد و  است، منشور ملل متحد است كه همانا سند تاسيس سازما كرده 

ين لمللي مي قانون اساسي جامعه ب   .باشد ا
ابط بين«: دارد مي  منشور مقرر2 ماده4بند  د به زور كليه اعضا در رو د، ازتهدي لي خو لمل يا  ا

ا ا ا از هرروش ديگري كه ب تماميت ارضي يا استقالل سياسي هر كشوري ي يه  ن عل ستفاده از آ
نمود اشد، خودداري خواهند    .»مقاصد ملل متحد مباينت داشته ب

ر، بعد از ين ممنوعيت توسل به زو لي ديگر  تصويب منشور ملل متحد در برخي اسناد ب لمل ا
تعريف تجاوز و اعالميه مانيال  تاصل عدم مداخله در امور داخلي دول: از جمله ها، قطعنامه 

است   . تاكيد شده 
است و اقتدار كاربرد قهرآميز  نظام امنيت دسته جمعي تعبيه شده  در منشور ملل متحد، 

زمان ملل متحد قرار گرفت ر شوراي امنيت سا   .زور در اختيا
ي–شوراي امنيت سازمان ملل نيز در ايفاي وظيفه خود  لي از  ن حفظ صلح و امنيت ب لمل ا

استفاده از سازمان نيرو   . اي بهره برده است هاي منطقه  هاي چند مليتي، عمليات حفظ صلح و 
نسته است از وقوع جنگ  بدين لحاظ گرچه نظام امنيت دستجمعي منشور ملل متحد توا

ين رقراري صلح و حفظ امنيت ب ري جهاني ديگري جلوگيري كند ولي در ب لمللي با دشوا هاي   ا
  . مواجه شده استبسيار
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1منصفانه و آزاد انتخابات
  

لكليت    2يورگن ا
   محمد موسي فكوري:ترجمه

  

  
  

  

  چكيده

ول همگان  به عنوان مهم» آزاد و منصفانه بودن«امروزه  ك انتخابات، مورد قب ترين ويژگي ي
يه دموكراسي، به تعريف هر . است پس از توضيح طرحي كلي از نظر له نويسنده  در اين مقا

نه«صر يك از عنا و منصفا و » آزادي«از نظروي، بعد . پردازد بودن مي» آزاد  متشكل از حقوق 
اظر بر جنبه آزادي هاي مختلف بي طرفي در فرايند  هاي سياسي بنيادين و بعد انصاف ن

است ات  اعده مندي انتخاب در اين مقاله سه مرحله اصلي . انتخاباتي و همچنين مفهوم ق
يكديگر ات، ( تفكيك شده فرايند انتخاباتي از  تخاب ز انتخابات، روز ان بل ا شامل مراحل روز ق

ات ك ) روز پس از انتخاب بي آزاد و منصفانه بودن ي لعملي، هر چند كلي، براي ارزيا دستورا و 
يه شده است ه . انتخابات ارا ات در زمره انتخابات آزاد و منصفان بنابراين، براي آن كه يك انتخاب

بي    .طرفي بر همه ابعاد رفتار فعاالن و رقباي سياسي حاكم باشدقرار گيرد بايد انصاف و 
نه  بعدي بودنش به عنوان ويژگي اصطالحي استآزاد و منصفا رغم ابهام و چند   كه علي 

ر مي به كا ات  و ديگر سازمان. رود يك انتخاب يل حساسيت سياسي، سازمان ملل  هاي  به دل
يه بين اعالم لي در متن  ين ويژگيها ا ها و كنوانسيون المل بي  ز ا ها به عنوان معياري براي ارزيا
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و منصفانه   انتخابات آزاد 

ژگي. كنند انتخابات ياد مي ين وي ه بر ا ا وجود اين، امروز يش ب تر تاكيد شده است؛ مانند  ها ب
ه (در كنوانسيون امنيت و همكاري اروپا ) 1990(تاكيد بر آنها در سند كپنهاگ  و امروز
ا ن امنيت و همكاري اروپ ات آز). سازما تفاوت، مفهوم انتخاب ز دو جنبه م د و منصفانه به ويژه ا ا
است   .ولي مرتبط، داراي اهميت 

  هاي دموكراسي نظريه

به عنوان مولفه ضروري  بيش تر نظريه پردازان مدرن دموكراسي، رقابت انتخاباتي را 
ر داده د توجه قرا ين نمونه. اند دموكراسي مور ين نظريه يكي از ا رابرت «ها، نظريه  هاي متنفذ ا

يي علوم سياسي است3»الد. اي نشمند آمريكا  -  4معتقد است چندتن ساالري» دال«. ، دا
اقعيت ايده رجع براي نزديكي به و وكراتيك است اصطالح م نظام دم دال براي . آل يك 

لعاده آزاد سازي  ين ايدة دموكراتيك با دموكراسي شخصه ميزان فوق ا ز خلط ا ري ا جلوگي
Liberalization دل نظر عمومي ن  و تبا به آ ني و بدون تبعيض را  و مشاركت گسرده همگا

نه را از طريق وجود نهادهاي هفتگانه تعريف  او نظم سياسي چند. افزوده است تن ساالرا
تن حكومتي در طيف حكومت مي رگرف يي كه وجود آنها براي قرا هاي  كند، يعني همه چيزها

ز آن نهادها، نويسد، چنان كه او مي.  چندتن ساالري ضروري است- دموكراتيك  يكي ا  
و  ات ادواري  له انتخاب تي به وسي است، بدين معنا كه مقامات انتخابا انتخابات آزاد و منصفانه 

انه ر در منصف   .آن راه ندارد انتخاب شوند اي كه اجبا
ات آزاد و «تر نظريه پردازان دموكراسي، چندان به جزئيات آنچه از  او مانند بيش انتخاب

ان ين، تاكيد ميبا و. پردازد نميكند  مراد مي» همنصف تواند كمكي  كند كه انتخابات نمي جود ا
دي وكراتيك نمايد مگر اين كه ابتدا، ديگر حقوق و آزا هاي بنيادين  به پيشرفت دم

و آزادي سازمان- دموكراسي بع متعدد اطالعاتي، آزادي بيان،  دهي   نظير حق دسترسي به منا
تشكيالت گروه[ به رسميت شناخت-5]ها و  و تضمين شوند  ا ادعاي دال . ه شده  اين نكته ب

ت؛ ادعايي مبني بر اين كه پيشرفت دموكراسي در صورت  زگار اس تضمين خواد شد كه سا
اي، گسترش ماهوي حق  ت، گسترش حق ر ز مشارك رقابت پيش ا مكان  تي از قبيل ا تمهدا

تضمين گردد آزاد و منصف.انتخاب شدن و غيره  نظر، انتخابات  ين  ناي ا انه، خود متضمن  برمب
تن ساالري  دموكراسي است كه به نحوي - پيش فرض برخي ديگر از نهادها در جهت چند 

يي في نفسه ات - قطعي تاسيس شده و تضمين گردند؛ چنين نهادها رگزاري انتخاب  قبل از ب
نكه . كنند  در استحكام نظم سياسي چندتن ساالرانه نقش مهم ايفا مي- آزاد و منصفانه چنا

يي فرايند گسترش : نوشت1992 در سالنيز» دال« ه، نتيجه نها ات آزاد و منصفان انتخاب
آغاز آن   .دموكراسي است، نه 
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تخابات نظارت و    كنترل ان

ين بحث، كاربرد اصطالح  انه«ديگر زمينه اصلي مورد توجه ما در ا در ارتباط » آزاد و منصف
ين رل ب و كنت نظارت  است با  لمللي و داخلي  ر پيش فرض پس از آن كه اولين. ا و « با آزاد 

انه رسي سال» منصف به همه پ رش مربوط  وگولند«در 1956در گزا ين [در باره استقالل  6»ت ا
به عنوان الزمه مشروعيت همه ] مستعمره اعمال شد، اين پيش فرض توسط سازمان ملل نيز 
يمومت   در مستعمرات و سرزمين1960هاي صورت گرفته در اواخر دهه  پرسي هاي تحت ق
  .مورد توجه قرار گرفتسابق 

به )Terminological(توان با طرح بحثي واژه شناسانه  آيا مي ، چنين مدعي شد كه 
ول «مرادف با اصطالحات » آزاد و منصفانه«طور ابتدايي اصطالح  يا » Accptableقابل قب

زماني » تاييدشده« اقع هيچ سا رفته است؟ در و ئه كندبه كار  است كه ارا  تعريفي سعي نكرده 
ز  روشن، يا طرح مجموعه وعي ا رسي پيرامون اين كه چه ن يق و وا اصول راهنما براي تدق اي از 
اجد خصيصه ين غفلت، سبب نقض رويه. ارائه كندهاي آزاد و منصفانه است  انتخابات و هاي  ا

به ويژه با استاندارد گرديده و امري تعجب برانگيز است،  رو به افزايش  روش شناسانه  توجه 
و گروه زمانها  ز سال هاي بين  سا لي و ملي ا لمل ر 1989ا و نظارت ب رل  به تدارك مساعدت، كنت

  .انتخابات
روه رل  ها دستورالعمل ناها و سازم گرچه بسياري از گ نظارت و كنت اصولي كلي راجع به  ها و 
يه كرده ن خالصه اصول متعدد در انتخابات ارا ا هنوز روش مناسبي براي بيا د، ام ا-ان   ام

ض تي كه در مر- متعار نظارت در فرايند انتخابا يق  بوط به  و دق بردارنده نتايجي جامع، معتبر 
د ندارد ين، چنان كه در ادامه بحث روشن خواهد شد، . باشد وجو د ا ا وجو جاي شگفتي ب

يج غير قابل خدشه  نا هيچ روش شناسي كاملي از سوي سازمندارد كه به نتا ها براي رسيدن 
ن ات آزاد و م استدر باره انتخاب نه ارايه نشده    .صفا

نه«و » آزاد«دو عنصر  به  مي» منصفا ات كه بايد  بعد مستقل انتخاب به عنوان دو  توانند 
وكراسي متمايز شوند مورد مالحظه قرار گيرند روشني تعريف شده و از ديگر مولفه . هاي دم

ين دو عنصر بايد  تي«همچنين ا نه تنها براي ارزيابي» عمليا به ترتيبي كه  د،  ات شون  انتخاب
ات براي مساعدت در  به پتانسيل انتخاب مورد استفاده قرار گيرند بلكه در مورد پي بردن 

وكراسي نيز مورد توجه واقع شوند   .گسترش دم
به  ين صورت انصاف،  رفت، چرا كه در غير ا عد آزادي مورد توجه قرار خواهد گ در ابتدا ب

و الينحل تبديل خواهد شد مساله اختالفي  و آزاد. اي  ز حق  به معناي بهره مندي ا  بودن 
ين كه نبايد شخص نه به طور رسمي و ) de jure( حقوقي - فرصت براي انتخاب است، و ا

اقعي  ار تاسف به ويژه نوع . در انتخاب اعمالش محدود شود) de facto(نه به طوري و اجب
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تظار مي دهد كه گزينش  زماني روي ميبار ز فرد ان د كه در بردارنده هاي ا تي سوء براي رو بعا  ت
و كرامت فرد   . استيامنيت، رفاه 

و آزادي دي بعد آزادي در برگيرنده حقوق  و آزا وق  است، حق يي كه  هاي سياسي بنيادين  ها
ين1948در اعالميه جهاني حقوق بشر  لي حقوق مدني و سياسي  ، ميثاق ب لمل ، و 1966ا

ز اسناد منطقه يي حق تعدادي ا ه، نظير منشور افريقا ، صورتبندي 1990وق بشر اي مشاب
ن . اند شده آزادي بيا و آمد،  دي رفت  وق بنيادين شامل آزا ين حق براي رأي دهندگان، (ا

نه رسا يگران كانديداها،  ه  ، آزادي مجامع و انجمن)ها، و د ز بيم و هراس مربوط ب ها، آزادي ا
اي دهنده، كانديد ات به ر ات، و آزادي مشاركت در فرايند انتخاب ا يا فعاالن فرايند انتخاب

اشد سياسي يك حزب، يا مي   .ب
دي و آزا وق  ا ديگر خصوصيات نهادي اين حق اجد مشابهتي فراوان ب ز استها و نظر   كه ا

اشد ، مي دموكراتيك ضروري- لت چندتن ساالربراي يك دو» دال« د اين، آنها پيش . ب ا وجو ب
دالنه محسوب مي شرط و عا ات آزاد  د شوند، يعني آخرين عنصر هاي انتخاب  از عناصر نها

دگاه    .»دال«دموكراسي از دي
يه  نظارت بر انتخابات، توجه فزاينده به مراحل اول رل و  يكي از عناصر اصلي در توسعه كنت

تفرايند انتخاباتي  به جزئياتي به منظور تحليل تقسيم شوداس چه كه بايد  هاي  دغدغه. ، آن
هفته ر ها و ماه مربوط به آنچه كه در  بل از روز ب ات اتفاق ميهاي ق تخاب ا  گذاري ان افتد، ت

دغدغه ناظرين در مورد وضعيت حقوق و آزادي بل  حدودي به وسيله  هاي سياسي كه بايد ق
به و تضمين گردند توضيح داده مي از ديگر جن ات، تامين    .شود هاي مورد توجه ما در انتخاب

نصاف، جنبه م بعد ا ات را منعكس   در هر. سازد يهاي مختلف بي طرفي در فرايند انتخاب
ز راي  اي دهنده، حامي يك حزب خاص، گروهي ا يكي از عوامل سياسي شامل ر زماني كه با 
احزاب و يا يك حزب سياسي يا تعدادي از  ا گروهي از كانديداها   - دهندگان، يك كانديدا و ي

و   در مقايسه با ديگر عوامل سياسي به نحوي تبعيض- به نحو مستقيم يا غير مستقيم آميز 
ز متف نفع يكي ا تايج انتخاباتي به  تفاوت، منجر به تغيير ن ين برخورد م اوت بر خورد شود و ا

ات زايل مي   .شود عوامل سياسي گردد، منصفانه بودن فرايند انتخاب
گيرد  را نيز در بر مي) Regularity(بنابراين، مفهوم منصفانه بودن مفهوم قاعده مندي 

ين و آيين نامه بات، يعني   ميهايي داللت كه بر قوان ري نظام مند انتخا كند كه درجهت برگزا
د عدم جانبداري و عمل برطبق قانون اعمال مي نه بودن همچنين شامل . شون مفهوم منصفا

ين مفهوم داللت مي نيز مي) Reasonableness(مفهوم معقوالنه بودن  كند  باشد، و بر ا
ابت بر. كه با همه رقباي سياسي به نحو معقوالنه برخورد شود دخيل در رق بع  اي مثال منا

رسانه(سياسي  دسترسي به  د) ها مانند  به آنها اختصاص ياب ن . به نحو برابر  محققان و ناظرا
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نظام انتخاباتي، مثال نظام شاملانتخاباتي در مورد اين كه آيا منصفانه بودن   وع خاصي از   ن
Seat-allocat(تخصيص كرسي  ion System(ه ، نيز مي نظر دارند اختال،شود يا ن . ف 

نمايندگي نظام ول  -Proportional( تناسبي - هاي تخصيص كرسي كه در فرم

representat ion (تدار حزبي در هيات انتخابي مي اعمال مي يع اق شود كه  شود سبب توز
اكثريتي  رفته توسط نظام تخصيص  ) Majoritarian-allocation(از توزيع صورت گ

انه ز تناسبي بودن، ميبا وجود اين، مالح. تر است منصف تري در  توانند وزن بيش ظاتي غير ا
نظام تخصيص كرسي به  ات را بر عهده داشته باشند، و بنابراين  ارزيابي منصفانه بودن انتخاب

است نه مورد پذيرش قرار نگرفته  ات آزاد و منصفا بي انتخاب   .عنوان معياري براي ارزشيا
نصاف  آسان نيست، چرا كه هر دو - النه بودن قاعده مندي و معقو- تمايز ميان دو جنبه ا

ز بي طرفي، يا سنجه نگر سطحي ا نه ارزيابي رقابت ضروري  تنها نشا اي هستند كه در زمي
تن داده بدان بازي  به داليل تحليلي، دو جنبه . اند دانسته شده و بازيگران  با وجود اين، 

مكانمذكور بايد تا حد  تمايز شوندا يكديگر م اعده مندي به .  از  عمال عادي و بي ق معناي ا
امه ين ن بات، آي هاي مختلف و غيره  ها و دستورالعمل طرفانه اصول قانون اساسي، قانون انتخا

است اضح  و كلي اما معقوالنه بودن، گسترده. بوده و مفهومي و تر و شامل مقررات مربوط به  تر 
تضمين كنند نابع مورد نياز براي برگزاري انتخابات بوده و  ن مقامات و م ركت تا حد امكا ه مشا

  .برابر مشاركت كنندگان است
ين  ات و آي ات كه به وسيله قانون رسمي انتخاب نظام كلي انتخاب همچنين تفكيك ميان 

ات  هاي اداري تاسيس مي نامه رگزاري انتخاب به وسيله مجريان ب عمال آن  ا شود از يك طرف، و 
ات از طرف ديگر، ضر) و ديگران( م . ورت دارددر طول فرايند انتخاب ين كه يك نظا ين ا ب

تي بر اعمال  ول باشد تا اين كه صرفا اشكاالت و انتقادا رسمي انتخابات، به طور كلي قابل قب
اشد تفاوت وجود دارد تي . آن نظام قابل طرح ب بنابراين وضعيتي كه كل يك نظام انتخابا

تي انتخا ناقص ارزيابي مي ات مورد نقد است شود، در مقايسه با وضعيتي كه نظام مديري ب
اجد اهميت است بيش بل توجه و و و اعمال آن مهم . تر قا ات  تخاب تفكيك ميان نظام رسمي ان

نظارت برانتخابات بيش و  رل  يل كه دكترين بنيادين كنت و  است، بدين دل ت كنترل  تر جه
د توجه قرار مي تي موجود مور انون انتخابا بي قانون انتخ نظارت بر اعمال ق رزيا ات در گيرد تا ا اب

يق كلمه به ميزان بسياري به جنبه . معناي دق به طور سنتي  تي  بدين ترتيب، نظارت انتخابا
بط بوده است   .انصاف مرت

اعده مندي، متفاوت از ديدگاه  ركاركرد همه » دال«تاكيد سنتي بر ق دگاهي كه ب است؛ دي
د؛ يعني نه تنها پرداختن ب هاي نظام انتخاباتي كامل متمركز مي مولفه ين رسمي شو ه قوان

نه ين،مصوب قوه مقن عمال آن قوان به ا لكه توجه  لي به تدريج   ناظران بين،با وجود اين.  ب لمل ا
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ه  دگا يل مي» دال«به سمت دي تما رگه. شوند م ات كشوري مقرر كند كه ب ر قانون انتخاب هاي  اگ
به اماكن راي گيري 12 صبح تا 9نامزدي كانديداها بايد در بين ساعت  Election( ظهر 

offic ial' s Prem ise ( ين مقامات نيز براي اجراي قانون مذكور تحويل داده شوند و ا
ا مشكلي مواجه نمي بات ب ين حالت نظارت سنتي بر انتخا ا  آمادگي داشته باشند، در ا شود؛ ام

وطلبان را از فرصت ارايه  وطلب يا گروهي از دا اگر تاثير قانون مزبور چنان باشد كه يك دا
ات گردد، برگه نامزد آنان از شركت در انتخاب د، و در نتيجه سبب محروميت  نماي ي محروم 

ن قانون  ا اگر اعمال آ قانون مزبور سريعا تبديل به موضوع و معضلي جدي خواهد شد؛ حت
اشد به لحاظ شكلي صحيح ب تي    .توسط مجريان انتخابا

تي ين سه مرحله اصلي فرايند انتخابا تي بايد ب د؛ همچنين ناظران انتخابا  تمايز قايل شون
ه نيست ات به طور كلي بايد برمبناي . چرا كه انتخابات صرفا يك فعاليت يك روز فرايند انتخاب

اي دهندگان، جانبداري وليه ر هاي محتمل درطول  بررسي همه جانبه عناصر، شامل ثبت نام ا
ي، دسترسي رقابت انتخاباتي براي ثبت نام، تهديد و آزار اپوزسيون در طول رقابت انتخابات

، سوء استفاده از منابع حكومتي توسط حزب حاكم، ها محدويت و عدم دست رسي به رسانه
اي دهندگان و اموري از اين قبيل صورت پذيرد اغلب . توصيه به ر بل از انتخابات  رحله روز ق م

ز برگزاري انتخابات روي  ز آنچه در رو ات ا د و منصفانه بودن يك انتخاب بي آزا براي ارزيا
  .هد مهم تراستد مي

ين است كه رويكرد عمومي راي دهندگان و همچنين  ته ا دعاي پيش گف دليل مهم ا
ز  بل ا ات، به شدت متاثر است از آنچه در روز ق ديدگاه سياستمداران نسبت به فرايند انتخاب

ات روي مي يي براي راي دهندگان آن چنان كه . دهد برگزاري انتخاب اگر آزادي گردهما
ي مي با مشكالت بروكراتيك در زمان ثبت نام خواهند تام ن نگردد، يا اگر احزاب و كانديداها 

ين ات مواجه شوند، ا تخاب نه براي شركت در ان ات  ها نشا رگزاري نا مناسب انتخاب يي مبني بر ب ها
  .شود محسوب مي

بي  نظريه پردازان مدت رزيا ا در ا بل از انتخابات ر رحله روز ق به م هميت توجه  ها پيش، ا
تي گوشزد كردهويژگي  ه  افراد و سازمان. اند يك فرايند انتخابا ات ب هاي مجري در امور انتخاب

نه نيز به نحو فزاينده اقعيت عنوان متخصصين در اين زمي ين و ذعان ميها اي به ا   .كنند  ا
است اجد اهميت  ات نيز و تخاب رگزاري ان هميت . به همين ترتيب، دوره پس از روز ب ين ا ا

م است كه  يل  رگهبدين دل و نقل ب رش آنها  مكن است در حمل  هاي راي، شمارش آرا و گزا
بسا نتايج اعالم شده انتخابات در همه مواقع به وسيله . تقلب صورت گيرد همچنان كه چه 

ز  ه امتناع آنان ا ول واقع نشود كه اين امر در برخي موارد منجر ب د قب همه فعاالن سياسي مور
ب ا توسل آنان  ات و ي   .شود ه خشونت سياسي ميحضور در انتخاب
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تخابات  ان ارزيابي  ورالعملي براي    دست

ات، نياز به تحول و توسعه  تر سازمان بيش رل انتخاب نظارت و كنت هاي مسوول در 
ا فهرست كارهاي الزم راجع به تهيه مجموعه دستورالعمل يش ها ي م  اي از اطالعات ب تر نظا

ا م تي صرف چه كه اطالعا ز آن احساس كردهمند و قابل اتكاتر را ا همچنين . اند وردي خواهد بود 
بي بهتر و آسان به عنوان ابزاري براي دستيا به دست اين اصول كلي  ن  تر نتايج  آمده در پايا

ات، ضروري تشخيص داده شده است   .روز انتخاب
ني قابل مالحظه ميان كوشش زمان همپوشا در ارتباط با ارايه [هاي مختلف  هاي سا

است، چرا كه سازمان]  آزاد و منصفانهدستورالعمل يك انتخابات ا  امري اجتناب ناپذير  ها ب
يل مواجه هستند ز مسا هي ا ر تعجب. انواع مشاب هاي  سازمان[آور نيست كه  همچنين اين ام

لعمل مذكور عمال شده ] ارايه كننده دستورا به وسيله وضعيت كشوري كه فهرست در آنجا ا
  .اند است تحت تاثير قرار گرفته

يي از  هاي مندرج در جدول، شامل فهرست مولفه عملدستورال بي نها يي است كه در ارزيا ها
ذكرهستند رخي مولفه. آزاد و منصفانه بودن يك انتخابات خاص قابل  تن ب ها در  جاي گرف

و ترديد  بل بحث  ز سه مرحله عنوان شده، موضوعي غيرقا يكي ا و در  بعد،  ا هر دو  زمره يك ي
نظام مند هدف فهرست، نشان داد. نيست انواع ترتيبات  رگزاري [ن نياز به برخي از  در ب

  .است] انتخابات
بي انتخابات سهيمآندستورالعمل ذيل نشان دهنده  د،   است كه بسياري از عوامل در ارزيا ان

ا  همچنان كه نمي. گرچه ادعا بر اين نيست كه فهرست مذكور فهرستي جامع است توان ادع
ات وجود داردكرد كه دستورالعمل يا فهرستي  ر انتخاب رل ب نظارت و كنت به  يم راجع  ز تعال   .ا

بعد- 1جدول ات  سه مرحله ودو   نظارت برانتخاب
  

  ابعاد انتخابات آزاد و منصفانه

ه  آزاد  مرحله   منصفان

قبل از روز 
  انتخابات

ـه      ● آزادي سياسي براي هم
ـــــي ــاالن سياس ـــ راي : فع

ــداها،   ــدگان، كانديــ دهنــ
  .ها و ديگران رسانه
  .دهماييآزادي گر●
  .آزادي سازمان پيوندي●
  .راي برابر و فراگير●

ــات  ● ــد انتخاب ـفافيت درفراين ـامل  (شـ شـ
ـاه سـازي عمـومي          تنظيم مقرراتي براي آگ

  ،)در انتخابات
ــزب   ● ــك ح ــراي ي ــژه ب ــاز وي ــدم امتي ع

ــزاري   ــروه اجتمــاعي در برگ سياســي يــا گ
  ،تخابات و نظام انتخاباتيان
ــسيون انتخابـــاتي  ● ـــر (كمـي ــا ديگ  يـ
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ــزاب  ● ــت از اح ــق حماي ح
ت از     سياسي عالوه بـر حماـي

  .كانديداهاي مستقل

طـرف و   بـي ) هـاي مجـري انتخابـات      هيات
  . بودنمستقل

ان  (هاي انتخابيـه   تعيين حدود حوزه ● چـن
  ،)كه الزم باشد

  ،ثبت نام بدون مانع در انتخابات●
ه راي دهنـده گـان و      ● ثبت نام بي طرفاـن

ــراي شــركت در   ــدگان ب آمـوزش راي دهن
  ،انتخابات

ـي و       برخورد بي ● ـه بـا احـزاب سياس طرفان
ــاي    ــيس، نيروهـ ــداها توســـط پلـ كانديـ

ــاه  ـامي، دادگ ــاي    انتظـ ــر نهاده ــا و ديگ ه
  ،حكومتي

رسي برابر احـزاب و كانديـداها بـه       دست●
  جمعي،هاي  رسانه
ــه  ● ــدگان ب ــر راي دهن دســت رســي براب

ــه    ــات مربــوط ب ات سياســي و اطالع اطالـع
  ،انتخابات

ـسهي  ● ــتفاده از تــ ــوء اسـ ــدم سـ الت عـ
  ،حكومتي براي اهداف اتخاباني

ــه    ● ـفاف بودج ــه و شـ ــي طرفان ــع ب توزي
هـا   عمومي ميان احزاب سياسـي و كانديـدا     

  ).در صورت لزوم(

در روز 
  انتخابات

ـشاركت در   ● فرصت براي م
  .انتخابات

ـه      ● ه ب ي ـن راي گيري مخـف
ـه       عنوان امري اختياري، بلك
ــك تكليــف     ــوان ي ـه عن بـ
اتي بـراي همـه پرســنل     حـي

  ي راي گيريها پايگاه
ـــــد راي  ● ــدم تهدي ــ ـع

هـاي راي گيـري    دستيابي به همه پايگاه   ●
ـي و       دگان معتبـر احـزاب سياس براي نمايـن
ـي و    ــاظران داخلـ ــستقل، ن ــداهاي م كاندي

ه بـراي    المللي انتخابات و رسانه  بين ها، اما ـن
  ،ديگران

ـه برگـه    ● ي طرفان هـاي   طراحي كارآمد و ـب
  ،راي
خـذ راي،  هاي الك و مهرشـده ا     صندوق●
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  ،براي جلوگيري از دستكاري آرا  .دهندگان 
ــدگان   ● ــه راي دهن ــك ب ـع  (كم در مواـق

  ،)ضرورت
ــه● ــب و شــفاف بــراي     روي هــاي مناس

ـاي اخـذ    شمارش آرا و شمارش صـندوق       ه
  ،راي
 تـصميم  ةهاي مناسـب بـراي نحـو        رويه●

  ،گيري در باره آرا باطله
ـل و         ● تدابير احتياطي مناسـب بـراي حم

  ،هاي راي نقل برگه
هـاي اخــذ   ناسـب از پايگــاه محافظـت م ●
  ،راي

روز پس از 
  انتخابات

ــراي  ● ــانوني بـ ـان ـق امكــ
  .شكايت

ــه     ● ــه و فــوري ـب ــي طرفان رســيدگي ب
  ،شكايات انتخاباتي

  ،اعالم رسمي و سريع نتايج انتخاباتي●
هـاي غيرجانبدارانــه بـه وســيله    گـزارش ●

  ،ها از نتايج انتخاباتي رسانه
ـات از سـوي همـه       ● پذيرش نتـايج انتخاب
  ،د و احزابافرا
  .ها به انتخاب شدگان واگذاري كرسي●

  

  مسايل روش شناسي

 چه - نخست اين كه ناظران انتخاباتي. در اين جا با دو مساله روش شناختي مواجه هستيم
ن - ها افراد و چه سازمان ات در مورد ميزا  ممكن است در انجام ماموريت نظارت برانتخاب

نظر داشت اختالف  ين اختالف را نمي. ه باشندبرآورده شدن معيارها  ن، و شايد  ا ا هم بتوانتوا  ت
باجمع آوري داده . اند، توضيح داد ها، كه اغلب برآمده از اوضاع و احوال متفاوت بوده حدي 

ات  بي انتخاب ا هميت نسبي معيارهاي مختلف ارزي اظران در مورد ا ه اين است كه ن دومين مسال
هم. با يكديگر توافق ندارند ا  ين معيةآي نه،  ا اگر  اهميت هستند و  ه داراي  به يك انداز رها  ا

ر مهم ز ديگر معيارهاست كدام معيا ندازه مهم هستند كه . تر ا ين معيارها آن ا رخي از ا آيا ب
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ات الزامي باشد و كدام معيار داراي ماهيت  آنها براي آزاد و منصفانه بودن يك انتخاب تحقق 
و همه آيا طرح و تد. است) Sine qua non(آور  الزام ر اتخاذ شده براي همه ناظران  بي

هميت دارد؟ به يك ميزان ا   انتخابات 
دي مهم است، چرا  همچنان كه گفته شد، به طوركلي معيار آزا تر از معيار منصفانه بودن 

دي ر اين آزادي. سازد ها را فراهم مي كه چارچوب الزم براي تامين حقوق و آزا  ،ها نظارت ب
و پيش شرطي براي مقبوليت انت تصويب،  ين حقوق و قواعد  اگر ا است، به نحوي كه  ات  خاب
د، نمي ول«توان يك انتخابات را  مورد حمايت قرارنگيرن بل قب نظارت . اعالم كرد» قا ين  ا

است ات  ز انتخاب ر اهميت مرحله روز پيش ا ه . نشانگ شايد بتوان گفت تحقق بخشيدن ب
ات به مراتب  بسياري از اني مهممعيارهاي نخستين مرحله انتخاب هاي  تر از معدودي از نابسام

نه رسا لي است كه  ين درحا يل منافع ويژه  پراكنده در روز انتخابات است، و ا ها به دل
به شدت مي ات  تخاب تي در روز ان ا  نمايندگان، گروهاي اپوزيسيون و ناظران انتخابا كوشند ت

ن اغراق كنند نابساماني   .ها را بزرگ جلوه داده و در مورد آ
هارزيابي و منصفان تي آزاد  ات خاص به عنوان انتخابا نخاب د و -  يك ان نه چندان آزا  يا 
ه ان بعدي - منصف ر چند  نظي لي  اجتماعي آميخته است؛ مساي  با مسايل روش شناختي در علوم 

اشي از طرح وط به جمع آوري داده بودن، مشكالت ن ها، مسايل  ها و تدابير مبهم، مسايل مرب
ه گيرينمونه گيري و همچنين مشكال نظر. ت مربوط به سنجش و انداز رسد  مي همچنين به 

نظير  تي  و يا شايد مفهومي، نيز مواجه هستيم؛ اصطالحا ژه شناختي،  له وا و «با يك مسا د  آزا
انه اين . ها و بسياري از سياستمداران گرديده است تبديل به تكيه كالمي براي رسانه» منصف
نگر وجود كيفيتي باال  واژه د ها گرچه نشا نگر باالترين كيفيت مور نشا هستند، اما در عين حال 

ز  همه مي. نظر يك فرد نيستند يه يا ثانويه در بسياري ا دانند كه بسياري از انتخابات اول
قعي نه آزاد است و نه منصفانه استعمال . كشورهاي در حال دموكراتيزه شدن به طور وا لذا 

و تعمق، محكوم كردن انت اصطالح بدون تامل  است در برخي اين  خاباتي است كه ممكن 
د،  ر دادن همه موار و با مدنظر قرا ص  بل قبول«، »به اندازه كافي خوب«شرايط خا ، يا حد »قا

نه بودن . محسوب شود» گامي كوچك در مسيري درست«اقل  د و منصفا احتماال از مفهوم آزا
نمودار  تفسيري بيش از حد كش است و  وسع ارايه شده  ين1دار و م ن  نيز ا  امر را نشا

  .دهد مي
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ف -1نمودار  ه و آزاد كي ابعاديبازنمايي گرا   منصفان

  
  

نه ارزيابي مي: توجه نگر انتخاباتي است كه آزاد و منصفا شود؛ ناحيه  ناحيه سفيد نشا
و منصفانه محسوب نمي تي است كه آشكارا آزاد  نگر انتخابا د؛ ناحيه  خاكستري تيره نشا شو

نگر انت رگرفته استخاكستري روشن نشا دو طيف قرا است كه ميان  تي    .خابا
رجاع به بحث پيچيده  شكل ترسيم شده مبتني بر ين كه بدون ا سه فرض است؛ نخست ا

توان با دو بعد اصلي، يعني آزاد و منصفانه بودن، به ارزيابي يك انتخابات  ابعاد فرعي مي
ين راه ح بسياري از مشكالت معيارهاي اندازه. پرداخت ري در ا ل به طرز شگفت انگيزي گي

است، و يك مقياس اندازه ن  مرتفع شده  ري مفيد پيشنهاد شده است كه مطابق با آ گي
بل مقايسه باال و پايين  توانيم ارزش مي ت منفي و(هاي قا استفاده ) مثب عد، آن هم با  را در دو ب

ن دهيم استاندارد نشا ات  ن يك انتخاب. از امتياز ه ارزيابي يك انتخابات به عنوا د و منصفان  آزا
ني  است فوقا تن اين انتخابات در گوشه ر با . است] شكل ترسيم شده در[به معناي جاي گرف

اصلي وكراتيك بودن انتخابات  ين در بسياري از موارد، و به ويژه زماني كه دم ترين  وجود ا
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يست  تي (مساله است، چنين حالتي ممكن ن تن مشكالت روش شناختي ذا رف ا ناديده گ ا ب حت
نه محسوب نمي) گي واقعيزند استانداردها آزاد و منصفا تي كه مطابق با تمامي  شوند،  انتخابا

ين  احيه خاكستري جالب] شكل[بايد درگوشه چپ پاي ترين بخش  قرارداده شوند، در نتيجه ن
است انه  ات آزاد و منصف   .براي بحث در مورد انتخاب

ين نواحي خاكستري جاي مي د، نه انتخاباتي كه در ا نه شمرده گيرن  كامال آزاد و منصفا
د مي به يكي از دو ويژگي مذكورن با وجود اين، آنها . شوند و نه در عين حال آشكارا موصوف 

وجه به محدوديت است با ت ا - هاي فني ممكن   اجرايي در كشور مورد بررسي و همچنين ب
خابا وع خود اولين انت ات مورد ارزيابي در ن است انتخاب ه اين كه ممكن  ا توجه ب ت باشد، و ب
روشن است، مي وكراسي  يشتر به سوي دم يشرفت ب تي  فرض اين كه چشم انداز پ توانند انتخابا

ول شمرده شو ار. دنقابل قب ر معي ين 1هاي فهرست شده در جدول  عالوه ب  ناظران بايد به ا
ه  اشند كه برآورد ميزان تحقق معيارها دركشوري خاص مستلزم توجه ب نكته توجه داشته ب

استچه مو است كه ارزيابي كيفيت يك انتخابات . اردي  ين مالحظات نشانگر اين  توجه به ا
يست ني و مالحظات سياسي ن بي ف به معناي تركيبي ساده از ارزيا   .همواره 

يق ول  اعمال دق بل قب احيه قا ين ن دستورالعمل، خط مقسم ب ارها در  ري (تر معي احيه خاكست ن
ول ) روشن هد نمود ]خاكستري تيره[و غير قابل قب و منحني الف را در جهت ( را جابجا خوا

به سمت منحني ب حركت خواهد داد و ) شمال شرقي  احيه آزاد  ين ن نه خط مقسم ب
ول را  بل قب احيه قا انه و ن و . 7منصف بعد براي جلب رضايت  اقع تفكيك دو  رخي مو چرا كه در ب
است، اما مي نقطه 8توان براي ارتباط قطري  اقناع همه مشكل  . اليه مفيد باشد منتهي دو 

ات  اي كه در آن منحني الف خط قطري را قطع مي نقطه نقطه حضيض تفكيك انتخاب كند 
بل قبول است ول از انتخابات غير قا بي  اين نقطه مي. قابل قب به طور تقريبي به ارزيا تواند 

ات نزديك باشد تنها اگر دو مالحظه ديگر در عملكرد ناظران د جايگاه واقعي يك انتخاب  مور
ات : توجه قرارگيرد د  منعكس) يا همه پرسي(آيا نتيجه يك انتخاب كننده اراده مردم خواهد بو
اش، محرك دموكراتيزه شدن  هاي چه مواقعي انتخابات، علي رغم نقطه ضعف يا خير، و در

د  بيش ا تقويت، و افرا بعيت از مجوعه كلي قانون اساسي و قانون انتخاباتي ر تر خواهد بود و ت
نمود هاي بيش گروهو  ين، . تري را در پيشبرد فرايند سياسي جامعه درگير خواهد  با وجود ا

ين  ات، بايد به خاطر داشته باشند كه اول ر داوران موقت در فرايند انتخاب ناظران و ديگ
بي ني است، ارزيا بي ف تي  چنين ميماي كه ه تعهدشان انجام يك ارزيا محاي اتهاما تواند به ا

ين، بر. هاي سياسي در امور داخلي كمك كند  با انگيزهمبني بر مداخله ين نكته  با وجود ا ا
ني مدنظر  بايد تاكيد شود كه دو مالحظه پيش گفته تنها مي تي ف به عنوان مالحظا تواند 

تي اگرچه مالحظا د،    . باشند پيچيده و غامض مزبورقرارگير
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عمال هر  ات و پذيرش اين كه ا يست ايدهمعياري براي ارزيابي يك انتخاب ني ن اي  ظيفه آسا
است اين ايده، راه حل برگزيده شده به وسيله قانونگذاران آفريقاي جنوبي در ارتباط . خوب 

ني و محلي درسال ات پارلما د، زماني كه 1994با انتخاب تنها » كميسيون مستقل انتخاباتي«بو
رخوردار بود كه قادر به اعالم رسمي  ات ب نه بودن در صورتي از مجوز تاييد انتخاب آزاد و منصفا

اشد9»قابل مالحظه« ا » قابل مالحظه بودن«.  آن انتخابات ب يست، ام اصطالح دقيقي ن
ين نكته است كه  ين اصطالح بيانگر ا به نحو » آزاد و منصفانه«استعمال ا ين يا آن«نبايد  » ا

)Either-or] (نه الحظه م] و به عبارت ديگر يا آزاد و منصفانه و يا غير آزاد و غير منصفا
ين جا بيان شده است، ةروي. شود و « اتخاذ شده در آفريقاي جنوبي، آن چنان كه در ا آزاد 

انه ول«را » منصف ابل قب   .كند تفسير مي» ق

  نتيجه

نصاف و بي طرفي  د ا د، باي رگير ات آزاد و منصفانه قرا دسته انتخاب تي در  براي آن كه انتخابا
و رقباي سةبر هم ر فعاالن سياسي  د رفتا احزاب  شامل راي دهنده(ياسي  ابعا ن، كانديداها،  گا

ن ين كه، هيچ گاه فعاالن يا رقباي سياسي نبايد در  حتا مهم. حاكم باشد) سياسي و ديگرا تر ا
بط با امور سياسي  فعاليت دي غير تبعيضي به غير از محدوديت(هاي مرت د ) هاي اقتصا محدو
ن بايد به تعا. شوند ات، ناظرا و در ارزيابي يك اتنخاب ني  ن مالحظات ف دلي سنجيده ميا

زمان هم ني دست يابند و به طور هم  تي غير ف ا   مولفهةمالحظا هاي فردي مثبت و منفي ر
ات [ » خطا«يك سوال مهم در اين زمينه اين است كه آيا . متعادل سازند رگزاري انتخاب در ب

و ناظران ات دارد يا خير] توسط مجريان  ين سوال در كثرت ا. تاثيري بر نتيجه انتخاب
ين هاي امورخارجه و سازمان تاالرهاي بسياري از وزارتخانه لي احتماال توضيح دهنده  هاي ب المل

ات،  تخاب و منصفانه بودن يك ان د آزاد  زمان اعالم نظر در مور است كه چرا آنها در  اين امر 
ه ظاهرا از افراد و سازمان ات  ستند سهل هاي ناظر برانتخابات كه مستقيما درگير امر انتخاب

  ؟رسند انگارتر به نظر مي

  ها پي نوشت
                                                 

ترجمه- � ثري بدين مشخصات  اين نوشته  ز ا   :اي است ا

Elklit,J., " Free and Fair Elections ", in Rose, R . (ed.), International  

Encylopedia of Elections, (O xford: Macmilan, 2000), pp.130-134. 
م سياسي در دانشگاه آرهاس-  2 ستادعلو رك است )Aarhus( الكليت، ا   .دانما

3   - Robert A ..Dahl 
4  - Polyarchy   
5   - Freedom to Organize 
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و منصفانه   انتخابات آزاد 

7  - Togolandيج گ ؛ مان درخل يشين آل قا،مستعمره پ ه واقع درغرب آفري زي ين مرو   ).م(توگوي ا
ي منحني الف( تغييرحدود -  8 ه جاي ه خاكستري صورت مي)جاب حيطه ناحي يد صرفا در ، نه ناحيه سف يده ( گيرد ناحيه ا
خاكستري؛ ) آل  ).م(و نواحي 
ات براساس معيار آز-  9 تخاب ت يك ان ن حال ترين حالت و بد تري ن دو نقطه نشانگر به تباط بي ي ار يعن ه بودن؛   نصفان و م اد 
  ).م(

10  - Substantially  free and fa ir""  
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  مقدمه

است سودمندي ر اجتماعي جامعه نهفته  اساسي ساختا تغيير  ر همگاني در  اما هر . و خي
تغيير مي اشد كه براي ايجاد تغيير در اختيارمان قرار دارد گونه  ته از ابزاري ب يست برگرف . با

ين سخن، سوي  ر  حاكميت و جامعهروي ا اي است كه قرار است همديگر را در فرايند تغيي
تغيير مي. قرار دهند ني  بل آماده شده باشد كند كه زمينه جامعه زما ر . هاي آن از ق اما تغيي

ز  حاكميت كه در اينجا هدف، است، نياز به تحول از درون و يا فشار براي تغيير ا اصالحات 
  .برون دارد

استتغيير در حكومت دمو لي. كراسي هميشه به عنوان يك ضرورت مطرح  كه  در حا
ر ب د تغيي د با ايجا يشتر در حكومت. آيد وجود ميه چنين حكومتي، خو هاي غير دموكراتيك  ب

احساس مي ا هر گونه اصالحات، مستلزم . گردد و استبدادي است كه ضرورت اصالحات  ام
 ناهنجاري در حكومت، به وجود هر گونه. باشد هاي حاكميت مي تغيير در زيرساخت

ز دارد اساسي نيا و مهمتر از آن، اصالح شده . اصالحات  چنين اصالحاتي به افراد اصالح طلب 
  .ضرورت دارد
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است كه  تقدان اصالحات اين  د  اصالح طلب،ها اصالح نشده«اما استدالل بسياري از من » ان
به اه ب مي. صالح دارندراستي در بسياري از موارد، مدعيان اصالحات، خود نياز  كه در  مادا

لذا . رو باشيم، عملي هم وجود نخواهد داشته ب راستاي اصالحات به جاي عمل با شعار رو
ا نوعي  استاي تغيير نخواهد بود و بيشتر ب عملكرد مدعيان اصالحات، عملكرد صادقانه در ر

ا كلمات روب ني در وضعيت حاكميت و به ه بازي ب طبع آن، رو خواهيم بود كه تاثير چندا
اساسي نياز دارد تا جامعه به سوي ايده. جامعه نخواهد داشت ا  اصالحات به مواردي  آل و ي

ن، صداقت در دولت جمهوري به جاي پنهان كاري. حداقل، اعتدال، پيش برود  در در اين ميا
اكندگيدولت جمهوري وستگي اجتماعي به جاي پر استبداد،  اجتماعي، پي ، آزادي به جاي 
اجتماعيتماعي به جاي از هم گسيختگيپيوستگي اج ، دموكراسي بنيادي به جاي  
نمادين، توجه به ارزشدموكراسي  به جاي غفلت از آن، تقويت  سطحي و  هاي آزادي بيان 

ز  مسالمت، نافرماني اجتماعي با دموكراسياصول دموكراسي به جاي بازي  د آمي به جاي رويكر
به دولت م   . درن از موارد مهم موفقيت اصالحات بوده استبه خشونت و گذار از دولت سنتي 

  اصالحات  

اساسي اما از درون حاكميت آغاز مي . رود هاي درون جامعه پيش مي يابد و تا اليه اصالحات 
تي حكومت با مشكالت عديده رو وق ه حل آن اصالحات  رو مي هب اي    . از درون استشود را

يست اين توانايي و جسارت را داشته باشد كه در موقع ضرورت، دست به  حاكميت مي با
اساسي بزند ه ت. اصالحات  ين ميان قانونگذار در جايگا د  وري پرداز براي اصالحات قراريدر ا دار

رخوردار است يگاهي ب م اجرا، از چنين جا   .و حكومت در مقا
است تكاليف، چنانقانونگذار ب «:بنتام گفته  در تجويز و توزيع حقوق و  كه يادآور  ايد 

 اما تنها اجتماع .1»دهد شديم، خوشبختي اجتماع سياسي را غايت و هدف خود قرار مي
و نمي اصالحات اساسي، هدف نيست  لكه . تواند غايت اصالحات باشد سياسي در راستاي  ب
ا اصالح ات اساسي به عنوان يك پروسه اجتماع غير از سياسي نيز نياز به اصالحات دارد ت

  .فراگير عملي گردد
پس غايت تغيير، اصالحات اساسي است در جامعه و حاكميتي كه هنوز بسياري از 

هاي سياسي و اجتماعي در آن وجود دارد و كاري در راستاي مهار و از بين بردن  ناهنجاري
است نگرفته  ه بايست تاثير عملي در جامعه د اصالحات مي. آنها صورت  اشد و ب اشته ب

بگذارد كجروي اجتماعي نقطه پايان  اورد عملي  از برجسته. هاي سياسي و  ترين دست
و توانايي دولت در بعد سياسي  افراد جامعه در بعد اجتماعي  اصالحات، خوشبختي و رفاه 

  .باشد مي
دست مي ر  آيد و چگونه پاسداري مي حال بايد ديد خوشبختي واقعي چگونه به  گردد؟ اما ه
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حقق چنين امري راهبردي آ  نچه جامعه را به سوي توسعه همه جانبه ببرد و حاكميت را در ت
تمام اينها كمكي . تواند به عنوان بخش مهمي از فرايند خوشبختي مطرح باشد نمايد مي

  .است در راستاي اصالحات اساسي كه جامعه و حاكميت، هر دو از آن بهره خواهند برد
است يشتر درباره اينضمن تح «:بنتام گفته  ر  قيق ب ين خوشبختي در چيست، به چها كه ا

ني، برابري و امنيت: كنيم كه عبارتند از هدف فرعي برخورد مي .معاش، فراوا  اصالحات 2»..
به سوي خوشبختي سوق دهد چه جامعه را  اشد  مي،اساسي در تحقق هر آن نظر . ب اما به 

ته و كمتر توسعه يافت مي مع توسعه نياف اصله زيادي رسد در جوا ه، هنوز با تحقق اصالحات ف
ات اصالحات، توسعه همه جانبه و يا حداقل حركت در  در حالي. وجود دارد كه يكي از غاي

  . راستاي چنين روند و فرايندي است
به شمار مي هداف اصالحات  د، توليد، برابري و امنيت، از غايات و ا تي . آيد اقتصا اما وق

توان به چنين حكومتي به ديده  قق نشده باشد چگونه ميچنين موارد مهمي در جامعه مح
حكومتي كه زمينه چنين بستري را براي تحقق فراهم . احترام نگريست و از آن تبعيت كرد

ين. نساخته باشد به اصالحات، باور نخواهد داشت توان به تحقق روند اصالحات در  رو نمي از ا
  .اي خوشبين و اميدوار بود چنين جامعه

به  صالحات ميروند ا بايست با جديت تمام آغاز يابد و جامعه را به سوي توسعه همه جان
در جامعه مي. رهنمون سازد و تا سطوح  هرگونه اصالحات  ز حاكميت شروع شده  بايست ا

د تعميم ياب بعد از روي كارآمدن . مختلف جامعه  بالفاصله  بهترين زمان براي تحقق اصالحات، 
و پارلمان جديد ميدولت جديد و آغاز به كار پ ين. باشد ارلمان، اصالحات در دولت جديد   از ا

رو حافظه جامعه بايد چنين شعارهايي را ثبت كند تا در موقع الزم با تمسك به آن، زمينه 
يشه آورند ايجاد اصالحات عميق و ر   .اي را به وجود 

 در دولت جمهوريپنهان كاري  

اشد كه از مشخصه هاي حكومت مي جمهوري، از گونه است ب بارز آن، دولت انتخابي  . هاي 
د، خالف آنچه اتفاق مي اما به نظر مي ا در جمهوري نيز در بسياري از موار افتد كه در  رسد حت

يست اقع، آبروي جمهوري را همين مواردي مي. شان جمهوري ن يستند در و . برند كه كم هم ن
لي ژگي در حا ري از وي در پاسدا تي . باشد هاي آن مي ها و مشخصه كه ارزش جمهوري  اما وق

به جمهوري، سخت آسيب مي هاي جمهوري عمل مي در مواردي خالف مشخصه د،    .رساند شو
وكراسي تعريف مي ا دم تكميل مي جمهوري ب ا . كنند گردد و اين دو پديده همديگر را  اما ب

وكراسي نيز آسيب ميهاي جمه عدول از مشخصه به دم ه . رسد وري،  وقتي از جمهوري بحث ب
تي در ذهن تداعي مي ميان مي است و با راي مستقيم مردم روي  آيد، دول گردد كه انتخابي 
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به شكل قانونمند اداره مي. كارآمده است تي همه چيز  دول و  در چنين  و از بي قانوني  شود 
  . گرفتتوان سراغ قانون شكني، كمتر مواردي را مي

و در عين حال ساده اين، جامع به  باشد كه مي ترين تعريف از جمهوري مي ترين  توان 
در حكومت جمهوري هنگامي كه  «:به گفته مونتسكيو. صورت فشرده و خالصه مطرح كرد

وكراسي خوانده  ن حكومت دم اشند، آ ا در اختيار داشته ب جمله مردم قدرت حاكمه ر
ما بايد ديد تا چ. 3»شود مي ا جمهوري واقعي در دولت جمهوري روبا . رو هستيمه ه اندازه ب

و  يي سروكار داريم كه با راي مردم روي كارآمده  اينجا به صورت مشخص، با جمهور
است دست آورده  اي به    .مشروعيت خود را از همين ر

 عمر آن به اوايل دهه هشتاد خورشيدي بر» اسالمي«جمهوري افغانستان با پيوند 
د ام. گردد مي چه در تعريف از جمهوري ارايه شد تا چه اندازه در اينجا جمهوري وجو ا آن

است؟ اگر دولت ز روي كارآمدن  داشته  يم، حدود پنج سال ا ر بگذار لي را كنا تقا هاي موقت و ان
ن، با عملكردهاي خالف . گذرد دولت انتخابي مي نستا افغا در فرايند جمهوري اسالمي در 

ر  ايم كه نمي هرو بوده موازين جمهوري روب دگي از كنا رفت و به سا ها را دست كم گ توان آن
  . آنها گذشت
در مواردي عملكرد خالف دستور و موازين جمهوري تا آنجا ادامه داشته است كه جمهوري 

نموده است ز هم پاشيدگي مواجه  و . را با خطر ا به حفظ  در كشوري كه نيروهاي خارجي 
وكراسي اند و حراست از دولت دموكراسي آمده اعمال خالف جمهوري و دم  هنوز بسياري از 

وكراسي صورت مي وشت دولت  گيرد، چگونه مي با نام جمهوري و دم توان به آينده و سرن
ر بود   . جمهوري اميدوا

ا دولت انتخابي روب و در دولته در دولت جمهوري ب وكراتيك، با  رو هستيم  هاي غير دم
. م و كمتر به آزادي مردم توجه صورت گرفته استاي انتخاب و انتصاب از باال مواجه بوده

نه گفته است اشند بدون  «:روسو در اين زمي مردمي كه قدرت حكومت را در اختيار داشته ب
ندارد كه آن قدرت مهارشان كند  مردمي كه ؛آنكه گاه از آن سوء استفاده كنند، لزومي 

رخود به خوبي حكومت كنند، نيازي به حكوم مي    4»ت شدن ندارندتوانند هميشه ب
ه  ز يك چيز اضافي ب اعمال حاكميت را ني دموكراسي كه حتا  تعريف از دولت  ا اين  حال ب

و  آورد، وضعيت جمهوري چگونه است و چه اندازه مي شمار مي تواند به جمهوري واقعي 
تي در قبال مردم كمك كند ين. احساس مسووليت چنين دول ين زمينه با ا ز  در ا كه چي

ها براي كيفيت عملكرد در جمهوري  ن گفت زيرا از همان ابتدا همه تالشتوا زيادي نمي
ز عمر  ر روز كه ا ا حاال كه چنين دستورالعملي وجود نداشته است ه دموكراسي بوده است، ام

ت؟  دولت جمهوري مي دستاوردها در اين زمينه چه بوده اس   گذرد، 
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اي به دولت جمهوري راي مث م در پاي صندوقدوقتي مر  و آن را براي يك هاي ر بت دادند 
ن زمان همه اهداف، به بهتر شدن وضعيت سياسي اقتصادي،دوره پنج ساله برگزيدند، در آ و    

ين تري  هاي كالن كه در فرايند تحقق چنين اهدافي، به برنامه امنيتي خالصه شده بود، با ا
يي و پايان جنگ نيز فكر مي د اما حاال . شد چون توسعه متوازن و اشتغال زا با گذشت حدو

است نمانده  اقي  دي ب بي نيز چيز زيا ت انتخا دوره دول اهداف جمهوري تا چه  .پنج سال كه از 
است؟    اندازه برآورده شده 

اما با تاسف كه عملكرد دولت جمهوري در پنج سال گذشته آنچه نبوده است كه توقع آن 
لي. رفت مي يت و سياست روشن هاي بارز دولت جمهوري كه شفاف كه يكي ازمشخصه در حا
به صورت مسلح و گفت. باشد در اينجا خالف آن عمل شده است مي لفان دولت كه  گو با مخا

رخوردار نبوده است در برابر دولت جمهوري قرار داشته د، هيچگاه از شفافيت الزم ب در . ان
گو و مذاكره با مخالفان مسلح دولت رد و انكار شده است و مواردي انجام هر گونه گفت

تي اعتراف كرده حاليدر ند كه بعدها خود، به چنين مذاكرا تمام اينها از سوي دولت . ا
است ته  ا راي آنها به . جمهوري صورت گرف ن كاري دولت جمهوري در برابر مردمي كه ب پنها

است و دموكراسي بوده است،قدرت رسيده  ن كاري.  دهن كجي به جمهوري  يي  چنين پنها ها
  د؟توان توجيه كر را چگونه مي

يي در دولت جمهوري نداردو گفت . گو با مخالفان مسلح بر محور قوميت و نژاد و زبان، جا
در فرايند بن از جامعه سنتي به جامعه نوين درگذار  ستيم، عملكرد دولت ااگر بپذيريم كه 

ر قرار مي ين گذا وكراسي سر  نمي. گيرد جمهوري، در تضاد كامل با ا ن هم شعار دم توان همزما
ز آن به عنوان يك حربه در برابر رقباي سياسي بهره اد و همد ر استبدادي انديشيد و ا  به تفك
  .برد
يست،ر صورت در دولت جمهوري انتخابي هبه اشيستي ن بدادي و ف يي براي انديشه است .  جا

تطبيق برنامه د  در حالي. باشد هاي آن در جامعه مي موفقيت دولت جمهوري در  كه عملكر
ي ول است، دولت جمهوري در ا نمانده  ز حاكميت اين دولت كه چيز زيادي به پايان آن  ن دوره ا

به ضرر دموكراسي تمام شده است و . در بسياري از موارد  وكراسي  با شعار جمهوري و دم
بدادي، نمي دست آورد عملكرد است ين دو روش سياسي به  ر . توان موفقيتي در هيچ يك از ا اگ

و  يم، سياست مان ميقرار است به دولت جمهوري وفادار بمان اشد  و روشن ب بايست شفاف 
لي كه به سرنوشت جامعه مربوط مي . شود وجود نداشته باشد هرگونه پنهان كاري در مساي

و  ز موافق و مخالف  تعريف درست و روشني ا اشد و  ت همگاني ب ن در راستاي منفع عملكردما
  . دوست و دشمن داشته باشيم
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 پراكندگي اجتماعي 

اجتماعي نقش دارد يكپارچگي اجتماعي غايت جامعه پويا . عوامل متعدد در پراكندگي 
لي. باشد مي اكندگي بيشتر پيش مي در حا از هم گسيخته به سوي پر آنچه . رود كه جامعه 

م ز مسير توسعه منحرف  ز يكسو تنوع  يجوامع دستخوش نوسازي را در فرايند توسعه ا سازد ا
ز سوي گروه ني ا يگر، عدم توجه به منفعت همگا ز سوي د هاي اجتماعي  عملكرد حاكميت و ا

ز مداخله و نفوذ خارجي مي نه سا   .گردد ها در كشور مي باشد كه زمي
ه ايجاد گروه انجامد كه در  هاي اجتماعي مي عدم توسعه متوازن در جامعه فرايند نوسازي، ب

هاي اجتماعي  در چنين وضعيتي است كه گروه. گردد ندگي اجتماعي ختم مينهايت، به پراك
نفوذ خارجي زمينه براي  و به عوامل و  كاهش قدرت دولت . شوند ها تبديل مي ازهم دور شده 

و  يسم منجر شده و جامعه را به سوي از هم گسيختگي اجتماعي  تضعيف سانترال مركزي به 
ري يك جامعه  مام اينها زمينه را براي شكلت. ه استفدراليسم غير رسمي پيش برد گي
نه مانور خواهند داشت ناپيوسته اجتماعي فراهم مي مل بيگانه زمي تي .سازد كه عوا  اما وق

ن  ر، هما هكا است، رويكرد و را توسعه متوازن وجود نداشته است و برابري محقق نشده 
   .فدراليسم خواهد بود

ني و مذهبي از نه در يك كشور مشتركات نژادي، قومي، زبا نفوذ و مداخله بيگا  عوامل عمده 
اشد توسعه نيافته مي ب. ب ا نوعي بردگي ذهني رو يطي ب يم كه ه در چنين وضعيت و شرا رو هست

ر  ته و يا كمت نه در يك كشور به ظاهر مستقل توسعه نياف زمينه را براي نفوذ و مداخله بيگا
هم مي افته فرا ر ب «:مونتسكيو گفته است. سازد توسعه ي استقرا يق كلمه،  دق به معناي  ردگي، 

است كه به كسي اختيار مي دهد تا بر جان و مال ديگري حاكميت مطلق داشته  حقي 
  .5»باشد

اما مخرب اشد تر از بردگي فزيكي براي جامعه مي بردگي ذهني  ول يعني بردگي . ب وع ا در ن
اسارت كشيده مي وع دوم يعني بردگي فزيكي، جسم به  د و در بردگي ن  ذهني، ذهن و فكر شو
نسان به بند كشيده مي تصميم . شود و روان ا تن قدرت  وع از بردگي گرف وجه مشترك هر دو ن

ز انسان مي   . انسان فاقد اراده و قدرت تصميم گيري، عمال استقالل فكري ندارد. باشد گيري ا
ته مي اسارت گرف به  و انديشه  ر  ين، شود و  در بردگي فزيكي، جسم و در بردگي ذهني، فك ا

وع از بردگي مي ين دو ن اشد تفاوت ا ني. ب ا د باشد،  در بردگي فزيكي تا زم كه فكر و ذهن آزا
ته نمي ز انسان گرف نديشه ا لي قدرت ا ر  كه در بردگي ذهني، انديشه شود در حا اي در كا

ين ن، آزاد به نظر مي نخواهد بود با ا نسا ر، ا ز بردگي تحرك . رسد كه به ظاه ين نوع ا در ا
اقد درك واقعيتاجتماعي  ر، ف   .باشد ها مي وجود دارد اما فك
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باشد كه قوه هرگونه فكر و  تر از بردگي، بردگي ذهني مي پس شكل و نوع خطرناك 
وع از بردگي، انسان به كمال نمي. گيرد انديشه را از انسان مي رسد و از فضيلت  در اين ن

است. برد اي نمي بهره تسكيو گفته   چيز خوبي نيست و خواه بردگي در ماهيت خود «:مون
اب و خواه براي برده فايده و  براي ارب ندارد براي برده از اين جهت بي فايده است كه ا اي 

به خاطر  نمي ين رو كه وي  اب از ا و براي ارب نجام دهد  اشتن دتواند از روي فضيلت عملي ا
پسند خ به طور نامحسوس به اعمال نا د،  ن خو و  و مياختياري مطلق و نامحدود بر بردگا گيرد 

و  از هر گونه فضيلت اخالقي بي بهره مي شود و سرانجام، درنده خو و ناشكيبا و خشن 
  . 6»گردد تندخو، و شهوتران و بي رحم مي

و در هر دو نوع از بردگي،  در اينجا تفكيكي ميان بردگي فزيكي و بردگي ذهني نيست 
دو طرف برده و صاحب برده گرفته مي ين وضعيت به سرزميني . شود فضيلت عملي از هر  ا

اشد به همان ميزان  منحصر نمييخاص ين ب ه آگاهي جمعي پاي  زمينه ،شود اما هر انداز
است هم شده  ول و دوم از قبل فرا ين ميان نقش  رسانه. بردگي از نوع ا هاي همگاني در ا

رسانه رسانه يا  تي خود  وق ني عا ارزنده در آگاهي جمعي انسان جامعه دارد اما  مل هاي همگا
  .گردد تر مي بردگي ذهني باشد، وضع به مراتب خطرناك

ين به ا ه به بردگي  استعمار از چند سده  و گا به بردگي فزيكي  سو كشورهاي زيادي را 
است ين . ذهني و يا هر دو نوع از بردگي كشيده  بعد از مدتي لغو شده و از ب اما بردگي فزيكي 

ههاي طوالني ا رفته است ولي بردگي ذهني تا سال  هيچگاه از بين نرفته ي،دامه داشته و گا
  . است

ه  ن ضرب اشد ميزا رخوردار ب ركزي از قدرت بيشتري ب دولت م ندازه  زهم هر ا در اين ميان با
بد هاي بردگي فزيكي و ذهني بيگانه كاهش مي پذيري جامعه از آسيب كه در  در حالي. يا

نه ز بيگا   .ماند ميها آسيب پذير باقي  وضعيت معكوس، جامعه همچنان ا
اجتماعي كه  يكي از عوامل مهم در بردگي كشيدن جامعه و يا حداقل گروه يا گروه هاي 

ند،  هاي قومي، نژادي، زباني، مذهبي و غيره تقسيم و تفكيك شده ها يا اقليت قبال به گروه ا
رسانه. باشد هاي همگاني مي رسانه يا رسانه ها و بي توجهي  تخريب ذهنيت جامعه از طريق 

ين مسدولت ه ا ا ميا ب رصت ر ه اين ف يگانه له، به عوامل بيگان به نفع ب و  دهد تا  يغ نموده  ها تبل
نه را براي بردگي ذهني گروه يا گروه اجتماعي جامعه هموار سازد در درازمدت زمي   .هاي 

ن  اختالف در مناسبت ازمدت، ميا ن در در هاي ديني كه شكل ملي را به خود گرفته و ادامه آ
اجتماعي ميهاي اجت گروه اكندگي  و به پر ه . انجامد ماعي شكاف ايجاد نموده  چنين وضعيتي ب

يست و خطر برخوردهاي اجتماعي ميان گروه اجتماعي ن هاي نژادي، قومي،  نفع يكپارچگي 
يشتر مي و مذهبي را ب رفت از چنين وضعيتي،  مناسب. سازد زباني  ر براي برون  اهكا ترين ر
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ن اخ يي عوامل پيدا و پنها له با آنها است تالفشناسا ين ميان هم . هاي اجتماعي و مقاب در ا
اجتماعي به  دولت و هم گروه نفاق  اختالف و  هاي اجتماعي مسووليت دارند تا با عوامل ايجاد 

زند يگانه آگاه سا مل ب رخاسته و جامعه را از اهداف سوء عوا   .مقابله ب
نمودن توط راآگاهي جمعي دي در خنثا  كند و  ف اجتماعي ميه عوامل اختالي كمك زيا

روشن مي لي. سازد ذهنيت جامعه باز و  روه درحا به بردگي كشيدن ذهني گ هاي  كه عوامل 
به درك  هاي اجتماعي را پايين نگه كنند سطح آگاهي جمعي گروه اجتماعي سعي مي دارند تا 
اقعيت   . هاي اجتماعي نرسند درستي از و

ر اجتماعي كه در طوري كه در باال اشاره شد تنها راه اما همان رفت از وضعيت ناهنجا  برون 
ذهني كشيده مي اشد شود، آگاهي جمعي مي شكل بسيار بد آن، جامعه به بردگي  مي. ب  مادا

نه ملي عمل  كه گروه و به صورت گروهي،  ا درك نكنند  هاي اجتماعي نفع جمعي شان ر
يشترين استفاده را از وضعيت موجود خو مل اختالف اجتماعي ب ادامه . اهند بردكنند، عوا

ر  دون شك به نفع يكپارچگي اجتماعي نيست و به پراكندگي اجتماعي بيشت چنين وضعيتي ب
به سوي منفعت همگاني به كاهش . انجامد مي االبردن آگاهي جمعي جامعه و حركت  اما ب

  . كند پراكندگي اجتماعي كمك مي

استبداد آز  ادي و 

يكي از  است، آزادي  در دولت دموكراسي كه برخاسته از آراي مردم در جمهوري انتخابي 
يكتاتوري است. رود اركان مهم آن به شمار مي وكراسي، نه گفتن به د اما اين . انتخاب دم

تعريف شده باشد نظام دموكراسي، . دموكراسي بايد  هرگونه لجام گسيختگي در تحقق 
رسش روبهاي  آزادي اعتبار دموكراسي در خوب عمل . سازد رو ميه قانوني و مشروع را با پ

است دي. كردن آن در جامعه  م دموكراسي، آزا نظا تي در  ا وق هاي واقعي به حاشيه رانده  ام
هميت مي شده و آزادي اعتبار مي هاي كاذب، ا بي  دموكراسي    .شود يابند، اصل 

ني يل تواند بدون  اراده كند مي،هرگاه انسا آزادي قا تي براي خودش   كدام موانع و محدودي
يست شود و در سايه و محدوده آن هرآنچه مي آزادي بايد مرز . خواهد انجام دهد، آزادي ن

باشد آغاز مي. داشته  يگران  است كه آزادي د نجا  دي آ آزادي آنجا به مرگ . شود مرز واقعي آزا
آيد كه در ماهيت آزادي  ود ميوجه كند و وضعيتي ب شود كه تالقي پيدا مي نزديك مي

تي آزادي. نيست ا  فرد،وق است كه مردم ر دي  د، بدترين حالت آزا نماي يگران را سلب   آزادي د
مع سنتي، بيشتر اتفاق مي. سازد در برابر آن بدبين مي ين وضعيت البته در جوا اما در . افتد ا

است د آنچه در حا. جوامع نوين، وضع در مواردي بدتر از جوامع سنتي  ل حاضر در غرب وجو
ن به عنوان دموكراسي ياد مي است كه  دارد و از آ دي  بدترين نوع آزا ن،  ز آ شود مواردي ا
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آزاديي كه هويت انساني او را مسخ   ا در سايه چنين  انسان غربي به خود حق داده است ت
  .كرده است مسخ شده و ديوانه وار زندگي كند

لي نسان  در حا ور ا دي، انديشه و با ا بارور ميكه آزا تي كه خوب هدايت شده ،سازد ر  در صور
ز آن صورت بگيرد و آزادي . و استفاده درستي ا ر كاري آزادي نيست  نجام ه پس ميل به ا

است. برد واقعي را نيز از ميان مي تسكيو گفته  يست كه من هر آنچه  «:مون آزادي راستين آن ن
م دهم نم انجا ن صورت من خود ي. ميل كنم، بتوا ين . ك فرد مستبد خواهم بودزيرا در آ بنابرا

است   . 7»بايد گفت كه سرچشمه آزادي در امنيت و نظم و حكومت عقاليي قانون 
ن هدايت مي اصلي آ از سويي نيز صلح و . كند تعريف دموكراسي، آزادي را درچهارچوب 

ا در جامعه هموار مي وكراسي ر به آن تحقق دم ه . سازد گرايش  وقتي ذهنيت مردم نسبت ب
اشد، دولت دموكراسي، موفق عمل خواهد كرددمو در صورتي كه شكست . كراسي خوب ب

يشتر عامل اجتماعي و سياسي دارد اي  ورهداما عامل اجتماعي آن تقريباً در هر . دموكراسي، ب
وكراسي واقعي دست مي. برجسته است ني به دم د كه ذهنيت عامه نسبت به  جامعه زما ياب

اشد ز مانور م. دموكراسي مثبت ب استفاده ا لفان سرسخت دموكراسي در دولت دموكراسي،  خا
بال منفي شده است وكراسي است كه ق   .باور عمومي در مورد دم

به  و يا حداقل بخش وسيعي از مردم يك جامعه نسبت  نگري مردم  عامل منفي 
.  بوده استدموكراسي، خوب عمل نكردن دولت دموكراسي در دوره حاكميت آن در كشور

ز سربازگيري ج تي مردم ا به نارضاي وكراسي،  دشمن از ميان مردم در برابر دولت دم بهه 
تن از آرمان. حاكميت برمي گردد تي و فاصله گرف نكردن به شعارهاي انتخابا هاي ملي  عمل 

تي بيشتر كانديداها مي تخابا ا براي آغاز جبهه گيري كه جز شعارهاي ان ها در  باشد، زمينه ر
  .سازد ميبرابر دولت دموكراسي فراهم 

وكراسي به جايي بكشد كه در برابر آن جبهه گيري صورت  وشت دولت دم چرا بايد سرن
لي. بگيرد تي از خواسته در حا ات و قبل از كه چنين دول آن بوده  هاي مردم در جريان انتخاب
لفت. است ين مخا مع مختلف،  عامل اصلي ا ها در برابر دولت دموكراسي، بازهم در جوا
تي گونه و  بي توجهي به ثبات كه عامل اصلي ناامني در يك جامعه مي.  داردهاي متفاو اشد  ب
روب مي وسازي را با خطر جدي  وسعه و ن ز ه تواند ت تي مردم ا د، عامل مهم در نارضاي نماي رو 

  . دولت دموكراسي است كه با راي مردم روي كار آمده است
د و اش پابن به نفع دولت دموكراسي است كه به شعارهاي انتخاباتي ن اعتما د باشد در غير آ

ري است جمهوري، پارلماني، شهردا ات ري ا در دور بعدي انتخاب ر  آراي مردم ر ها و شوراهاي شه
ات، . از دست خواهد داد تخاب وكراسي در دوره ان در جوامع با ثبات در صورت شكست دولت دم

و . حزب رقيب روي صحنه خواهد آمد مع بي ثبات و توسعه نيافته  ا در جوا يا كمتر توسعه ام
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ر  نه براي مخالفان مسلح دولت براي تحرك و فعاليت بيشت يافته دستخوش نوسازي، زمي
  .شود فراهم مي

وكراسي و آزادي در  و فرايند دم در هر دو صورت، شكست دولت دموكراسي، شكست روند 
و . جامعه است دست آمده است در اثر غفلت  تالش زياد به  وكراسي كه با كوشش و  دم

ين مينااليق ن  ي دولت دموكراسي از ب يگر و زما امعلوم د رود و همه چيز براي يك دور ن
يگر منفي  شود و ذهنيت اميدها به ياس تبديل مي. شود نامشخص، موكول مي ها يكبار د

وكراسي تا آينده مي حقق دم معلوم به تعويق مي شود و ت تد  نا   .اف
دموكراسي در راه تحقق آرمان چه  بهترين گزينه براي دولت  دموكراسي، عمل به آن هاي 

است جمهوري و ات ري توجه به قشر كم . را داده است ، شعار آن...است كه در جريان انتخاب
ز  درآمد جامعه و كاستن از فاصله رفع مشكل مسكن ا اشتغال مردم،  تي، توجه به  هاي طبقا

وكراسي خواهد انجاميد ه هرگونه دستيابي ب. مهمترين مواردي است كه به موفقيت دولت دم
تالش و كوشش از سوي دولت  وكراسي، مستلزم  استاي دم در جامعه در ر دستاوردي 

  . دموكراسي است
است  .با تمام اينها موفقيت آزادي، مستلزم تالش و كوشش از سوي دولت دموكراسي 

وسعه همه جانبه در جامعه است، نيزموفقيت آزادي اجتماعي و .  مستلزم ت نسانتوسعه  و ا ي 
ز زيرساختثبات سياسي دي مي  ا امنيت  كه جامعه مادامي. باشد هاي آزا اي به ثبات سياسي و 

و . نرسيده باشد، صحبت از آزادي، مفهومي نخواهد داشت مع دستخوش نوسازي  در جوا
وكراسي نوپا هميشه وجود  اشي دم ته، خطر از هم پ وسعه نياف ته و يا اصالً ت كمتر توسعه ياف

استاي حفظ و حر. دارد و  است از دموكراسي از اولويتتالش در ر هاي دولت دموكراسي 
تي راي داده به چنين دول است كه  ند مردمي  ين تنها مردم نيستند كه وظيفه معنوي . ا اما ا

وكراسي به مراتب بيشتر از هر كس  دولت دموكراسي را دارند بلكه دولت دم حمايت از 
وكراسي مسووليت دارد   .ديگري در برابر عوامل مخالف دم

وكراسي براي ز آزادي، به تقويت و گسترش دم ري ا و پاسدا بداد  وگيري از رجعت به است  جل
اشد نياز اساسي مي د . ب وكراسي وظيفه و مسووليت ايستادگي در برابر مخالفان رون دولت دم

بطه. دموكراسي را به عهده دارد بل از آن ميان دولت دموكراسي و مردم، را د  اما ق ها باي
اشد تا د حقق مستحكم شده ب و در روند ت يي  وكراسي هر گونه چالش و خطري شناسا م

  .برطرف شود

اجتماعي  پيوستگي 

مي. آيد در فرايند دولت فراگير ملي، اجتماع به هم پيوسته به وجود مي تي با  مادا كه دول
د،  نماي ر ناقص قومي در جامعه حاكميت  م پيوستگي اجتماعي شكل ساختا چيزي به نا
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نافع گروه. نخواهد گرفت  تن م استفاده  در نظر گرف هاي قومي صاحب قدرت و ساختار دولت با 
ين گروه نفوذ ا يي بيش نخواهد بود از افراد با  و عنوان دادن آن به دولت ملي، ادعا . هاي قومي 

دس چگونه مي ر دولت قومي، به پيوستگي اجتماعي    .ت يافتتوان با ساختا
به و اهميت آن مطرح مي گردد كه  در شكل فراگيرتر پيوستگي اجتماعي، توسعه همه جان

اجتماعي به ويژه در . گيرد سازندگي در قالب نوسازي و بازسازي شهري شكل مي پيوستگي 
زندگي متوازن به حساب  به عنوان يك ضرورت حياتي در زمينه سا جوامع در حال توسعه 

دستي. آيد مي بي به توسعه، بدون شكل گيري پيوستگي اجتماعي محقق نخواهد شدهرگونه  . ا
و كويل ر  «:به گفته دوت است؛ پيشرفت همه چيزهاي ديگ علم پيوستگي اجتماعي، مادر علوم 

د يشرفت در اين زمينه دار ني. 8»بستگي به پ كه ذهنيت قوم برتر و بزرگتر و اكثريت و  تا زما
و زمينه يكه  اقليت قومي وجود دارد اميد  اي براي شكل گيري دولت ملي نيست و تا زمان

وقتي از گسستگي اجتماعي فاصله . گيرد دولت ملي شكل نگيرد منافع ملي هم شكل نمي
يان نياوريم، در برزخي ميان اين  هميت پيوستگي اجتماعي صحبتي به م تي از ا نگيريم و وق

دگار خواهيم بود  خواهد نرزخ و وضعيت وجود رفت از اين ب در برونهم دستاوردي و دو مان
  .داشت

به  ا، در نهايت  و روست ن شهر  و كاهش فاصله ميا دگي شهري  زن در توسعه اجتماعي، سا
اجتماعي مي اصله. انجامد پيوستگي  ين ف اگر ا و به جاي آن روستاها  اما  و كمتر نگردد  ها كمتر 

ز جانبه و غير متوازن با روست به حال خود رها گردند و شهرها به صورت يك بعضي ا اها و 
د  اجتماعي وجو وستگي  ند، بازهم دستاوردي در شكل گيري پي يگر توسعه ياب شهرهاي د

  .نخواهد داشت
نفيلد نظر با اليت  «:به  اه اجتماع، دست كم بخشي از غايت فع را ] اجتماعي[پيشرد رف

بن، با نام ساز. 9»دهد تشكيل مي فغانستان در كمتر از ده سال فرايند  مانند ا ندگي در كشوري 
يي ا هنوز در ابتدا ترين شكل آن، دولت  و توسعه همه جانبه ميلياردها دالر به مصرف رسيده ام

است است كه ملت سازي شكل مي. سازي شده  آرام به  در فرايند دولت سازي  گيرد و آرام 
اصله اجتماعي پيش  سوي كاهش ف ها ميان شهر و روستا و در نهايت به سوي پيوستگي 

ه اجت. رود مي به وجود مي ماعي در سادهرفا   .آيد ترين شكل آن در فرايند توسعه اجتماعي 
نگتون اين است كه نظر هانتي لد،  اجتماعي بانفي و برجسته «:در پيشبرد  ترين  آشكارترين 

ين  يي به همان وسعت، ا لد و يك شهرك امريكا نظر بانفي يي مورد  تضاد ميان دهكده ايتاليا
ن پر[است كه  به آ نفيلد در باال  يي ]. داخته استبا يي، دهكده ايتاليا رخالف شهرك امريكا ب

اجتماعي دارد و افراد دهكده در هر گونه فعاليت عمومي تري شركت  تنها يك عامل پيوند 
ا به شمار مي10».كنند نمي دگي جمعي در روست دي از زن نما لي  دهكده  كه شهرك،  رود در حا
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اشد نماد واقعي شهر مي و حتا در حال در كشورهاي توسعه نيافته. ب  و كمتر توسعه يافته 
دگي جمعي در  است كه زن هميتي برخوردار  دگي جمعي در روستا از همان ا توسعه، هنوز زن

ر است هميت برخوردا   . شهرك، در شهرها از همان ا
ها نشان دهنده نوعي از پيوستگي اجتماعي  تر در شهرك هاي عمومي شركت در فعاليت

دهكده و روستا  مي ن گرفت كمتر ميباشد كه در  ه از توسعه . توان سراغي از آ هر انداز
به سوي جامعه اجتماعي در فرايند توسعه شهري دور مي اي پيش  شويم به همان اندازه 

ج مي مي الب جنبش. برد رويم كه از توسعه نيافتگي رن در ق هاي  فعاليت نهادهاي مدني 
به شكل واقعي آن در شهرها صورت مي گونه نهادها  هاي اين ز مشخصهگيرد و يكي ا اجتماعي 

است لي. ترويج و گسترش فرهنگ شهروندي در جوامع شهري  مع توسعه  در حا كه در جوا
و  اج نيافته  نه توسعه شهري، فرهنگ شهروندي نيز هنوز رو وسعه يافته در زمي نيافته و كمتر ت

ني ندارد اهميت آن   .چنا
تي از پيوستگي اجتماعي مي ن از ت وق وسعه شهري، چنين مهمي تنها در گوييم و به طبع آ

لي. گيرد فرايند زندگي شهري و جامعه شهروندي شكل مي ا  در حا ين فرايند، ب كه در برابر ا
دي دارده اي روب جامعه و جامعه شهرون ا توسعه شهري  دي ب ه . رو هستيم كه هنوز فاصله زيا ب

د پيوستگي «:گفته هانتينگتون ن، نبو ر اثر آ اگون اجتماعي و ب  سطح پايين تحول هاي گون
است بسامان و آشفته  است كه سياست شان نا معي  ني، ويژگي جوا افتگي . 11»سازما سازمان ني

اجتماعي مي انع از شكل گيري پيوستگي  ه . گردد جوامع بشري م در يك جامعه شهري از نگا
ر گونه  پيشرفت فرهنگ شهروندي، فاصله و آنها در ه ها ميان شهروندان كمتر شده 

  .گيرند اجتماعي سهم ميهاي  فعاليت
هاي اجتماعي، خود  اما در جوامع كمتر توسعه يافته شهري، فقدان يا كافي نبودن جنبش

ين به عامل عدم شكل اجتماعي منجر شده و ا ا براي رسيدن به  گيري پيوستگي  مع ر گونه جوا
نع گسترش فرهنگ شهروندي شده است ازداشته و ما رحله از رشد و توسعه شهري ب . اين م

ينن ين است كه ظر جورج الج در مورد ا ا در اياالت  «:گونه كشورها ا يسه با آنچه م در مقا
است كه[شناسيم،  مي] امريكا[متحده  ين  هاي اجتماعي به  سازمان] مشكل امريكاي التين ا

وكراسي و گسترش فرهنگ شهروندي، همه در فرايند . 12»نسبت ناچيزي دارد تحقق دم
و نهادينه مي جتماعي شكل ميهاي ا فعاليت گسترده جنبش   .گردد گيرد 

ر توسعه در يك جمع بندي مي ن چنين نتيجه گرفت كه ه اي به رشد جوامع كمك  توا
نسجام فعاليت مي هاي اجتماعي با هدف ترويج و گسترش  هاي جنبش كند و تضميني براي ا

ز اين. فرهنگ شهروندي خواهد بود نع در راه  ا وستگي رو الزمه از ميان برداشتن موا پي
مل آن مي ين موانع و عوا يي ا ه . باشد اجتماعي، شناسا بي ب يا توسعه همه جانبه و دست
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اصلي رسيدن به  هاي طبقاتي، از اولويت راهكارهاي جامع براي كاهش فاصله  ها و نيازهاي 
اجتماعي مي مي. باشد پيوستگي  و كه اين اولويت مادا يي  به كار گرفته  ها و نيازها شناسا

اصلهنشوند، هر گ وستگي  ونه صحبت از كاهش ف بي به پي دستيا تي و در نهايت،  هاي طبقا
  . اجتماعي مقدور نخواهد بود

 هاي بنيادي دموكراسي

در حكومت قانون و يا حكومت جمهوري كه نهادهاي جامعه مدني نهادينه شده و در 
بازهم از درون هاي آ درون، پايه ه قانونمند شدن جامعه  است و در واقع ب ن مستحكم شده 

ينه روب وكراسي در ا دهاي دم ورداشت گونه جوامع با زيرساخت رو هستيم، بنيا هاي  ها و با
مع گذاشته شده است ين. اجتماعي همان جوا ه ا ني نخواهد  گونه مشخصه رسيدن ب ها كار آسا

مي ز درون ايجا بود و مادا وكراسي و شكل گيري حكومت كه تغيير ا د نشود، تحقق هرگونه دم
  . قانون صورت نخواهد گرفت
اشد نهادهاي جامعه مدني مي مع ايجاد و گسترش يافته ب يست در درون جوا ا هرگاه . با ام

اشد به صورت قطع جواب نخواهد داد هاي كالني  صرف هزينه. اين امر از بيرون آورده شده ب
ز بعد ا ز جوامع  ني به شكل سمبوليك صورت گرفته كه در بعضي ا گ از سوي جامعه جها  جن

مل برمي گردد به همين عوا است  ر نتيجه داده  استاي تحقق  در حالي. و كمت كه موفقيت در ر
مل موفقيت را در درون جست   .جو كرده باشيمو دموكراسي زماني ممكن خواهد بود كه عوا

ر از درون به عنوان يك ضرورت وكراسي، تغيي براي موفقيت .  مطرح خواهد بوددر تحقق دم
نه نياز به تقويت زيرساخت اشد هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه مي در اين زمي ه . ب رگون ه

ه . اي و سمبوليك در تحقق دموكراسي در جامعه جواب نخواهد داد كارهاي كليشه هرگا
وكراسي در اليه وفقيتي در گسترش و تقويت دم وسط و زيرين ج خواسته باشيم م امعه هاي مت

د وكراسي شكل و رنگ همان جامعه را به خود بگيرد  مي،به ميان آي   .بايست اين دم
رگرفته از تعهد ملي با هدف تغيير در سطح  مسووليت و وظايف نهادهاي جامعه مدني بايد ب

اشد ا شاهد دستاورد در  اين تغيير مي. جامعه ب دگي روزمره مردم شروع شود ت ز زن بايست ا
باشيمزمينه اجتماع و فره تغيير در زندگي روزمره مردم بايد در عمل احساس . نگ جامعه 

و به وجود آيد   .شود و تحول واقعي در فكر و باور ا
به  است و هرگاه اين امر  يان افراد جامعه  دموكراسي به معني واقعي آن، برابري و عدالت م

رم شمرده شود بسياري از مشكالتي كه  درآيد و محت ه اجرا  ه تحقق صورت درست آن ب در را
ن برداشته مي ز ميا د ا ك سد وجود دار ت در جامعه به عنوان ي   .شود برابري و عدال

قعيت مي پيوندد و از قوه به فعل  اميدواري در تحقق برابري و عدالت در جامعه زماني به وا
رگوني در زندگي روزمره شان باشند درمي آيند كه توده اما هرگاه تنها . هاي مردم شاهد دگ
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د بدون اينشعار  كه در عمل، دستاوردي  موكراسي، برابري و عدالت اجتماعي سرداده شود 
ين ميان وجود نخواهد داشت   . در اين زمينه وجود داشته باشد، موفقيتي هم در ا

دگرگوني بزرگي  «:روسو گفته است به وضع مدني موجب  ز وضع طبيعي  تحول زندگي بشر ا
ين تحول سبب مي: شود در او مي رفتار وي، عدالت جانشين غريزه شود و اعمال گردد كه ا  در 

د اخالق صورت گير ين عدالت و برابري در . 13»او برخالف گذشته، بر طبق موازين  تحقق مواز
ن ميان توده يست صورت گيرد گونه است كه در حاكميت مي هاي مردم هما   . با

ين نداشته باشد و لي به تغيير از باال به پاي ز اما هرگاه حاكميت تماي  همواره به حفظ قدرت ا
ب راه ين زمينه  د، بدون شك، تحولي هم در ا وجود نخواهد ه هاي غير دموكراتيك سعي ورز
  .آمد

دموكراسي شاهد موفقيت  فغانستان اتفاق افتاد در زمينه  آنچه در جامعه ا در فرايند بن، 
ني نبوده يم چندا و كمتر در عمل . ا ته  نمادين به خود گرف ز شكل  در اينجا همه چي

است زيرساخت تغييري آمده  و موسسه. هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه  هاي فعال در  نهادها 
يشتر در اليه هاي اجتماعي حركت كرده و در عمق، كاري  زمينه دموكراسي و حقوق بشر، ب

استا جدي نگرفته  به نام دادن . ي صورت  ين ميان چيزي  وسسه» فند«در ا هاي  كه از سوي م
اند همه چيز را تحت الشعاع قرارداده  كراسي و حقوق بشر، فعاليت داشتهفعال در زمينه دمو

زمينه دموكراسي و حقوق بشر را كمرنگ ساخته است ر در  وضعيتي كه در چنين . و اصل كا
به فعاليت نهادهاي جامعه مدني افغاني كه از سوي ه فرايندي ب ا نسبت  وجود آمده همه ر

لي مي به  منابع خارجي تمويل ما ر شوند  نهادها به عنوان يك ابزا و به اين  نموده  نوعي حساس 
ان خارجي شان  د  ميحمايتدموكراسي و حقوق بشر كه از همتاي ك   مي،شون نگرند تا ي

درون ني براي ايجاد تغيير از  فغا   .راهكار ا
و يا كمرنگ شد،  اميدواري ر از ميان رفت  بن ايجاد شده بود به مرو هايي كه در آغاز فرايند 
رياين اميد وكراسي و حقوق بشر بوده است وا در . ها بيش از هر زمينه ديگري، در عرصه دم
لي ر سال از خوشبيني حا ا گذشت ه هاي اوليه در اين زمينه كاسته شده و كم كم مردم  كه ب

اور رسيده ين ب د كه كاري جدي به ا ن ا ان يست و نبايد به آ ي از نهادهاي جامعه مدني ساخته ن
  . دلخوش كرد
يشتر آن صرف مصارف خود  شتر هزينهاينجا بي هاي كالني صرف شده است كه بازهم ب

لي. نهادهاي جامعه مدني و تبليغات شده است اكثراً فاقد سواد كافي  در حا كه در جامعه 
يغات ب م نمي وسيله نشريهه افغانستان، تبل به صورت عا يي زيادي  هاي نوشتاري  رآ تواند كا

اشد   .داشته ب
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در سطح، يكي از  ن فرايند بن حركت  فغانستا  مشكالت اصلي نهادهاي جامعه مدني در ا
مي. بوده است رگونه فعاليت كمادا وكراسي و حقوق بشر به  هاي صورت ه ه نه دم گرفته در زمي

در اليه ورد  صورت واقعي و  ز جامعه شكل نگيرد، دستا يي ا ن در ها به دور از امكا ين زمينه  ا
ن ميبشر وضعيت دموكراسي و حقوق . خواهد بود نستان فرايند بن نشا فغا دهد كه چگونه  در ا
استابا اين مس م . له بازي شده  ا موضوعي به نا تي ب ين حقيقت روشن شده است كه وق اينجا ا

وق بشر برخورد كليشه يي نخواهد  دموكراسي و حق اي و سمبوليك صورت بگيرد راه به جا
  . برد

بل از آن . شود ميهاي مشخص و روشن محقق  هاي بنيادي، با هدف دموكراسي ا ق ام
يست بستر هرگونه فعاليت مي ا  با وكراسي و حقوق بشر در داخل فراهم شده باشد تا ب هاي دم

ين بسترها به ا به خواسته، تكيه  نه جامعه را شناخت و  و نيازهاي واقعي آن در زمي هاي  ها 
نمود   . مختلف توجه 

وكراسي عمل  ن يك اصل مهم در تحقق دم به عنوا ين. كند ميجامعه شناسي  ز ا رو هرگاه  ا
ن  و به آ ا بشناسيم  هكارهاي آن ر يم، را نماي ا در جامعه ترويج  اشيم دموكراسي ر خواسته ب

يم وكراسي در جامعه. عمل نماي وفقيت در تحقق دم يازهاي  م نستان، توجه به ن مانند افغا اي 
ين واقعي توده است، ا   .  چيستخواهند و اولويت نيازهاي آنها كه آنها چه مي هاي مردم 

آزادي بيان ارزشي   مفاهيم 

است دي در زمينهاصحبت از آز  تعابير مختلفي همراه بوده  ين . هاي مختلف، هميشه با  در ا
ا يك چيز همواره مي و  ميان ام و آن، حد ميانه  د  د نظر قرار گير تواند به عنوان يك اصل مور

يي است كه در يك جامعه وجود خواهد داشتتوا استفاده از آزدي ها تصوري . زن در  اگر  ا  ام
ر آزادي به معن اشد، ديگ ز آزادي وجود داشته ب ين ا اقعي آن وجود نخواهد داشتاغير از ا   . ي و

دي «:جونز گفته است يست كه هابز در نظر داشت، يعني آزا ا  اين،آن آزادي طبيعي ن  كه م
يي خود داشته باشيم انجام دهيمهر كاري را كه د ن، خودمختاري . ر توانا و نيز معناي آ

د -پنداشت گونه كه الك مي  آن- اخالقي  نيست كه فرد در پرتو آن بتواند درباره اعمال خو
ر نيست. داوري كند و براي خود تصميم بگيرد زگا ين دو مفهوم با قيد و بند سا ز ا . هيچ يك ا
و آزادي اخال يعي هابز   نزد هابز به -قي الك، هر دو نوعي لگام گسيختگي استآزادي طب

آنچه را كه قدرت و زورش ميسر  صورت جسماني كه نتيجه ين است كه انسان هر  اش ا
اخالقي كه نتيجه سازد مي مي د  تواند انجام دهد؛ و نزد الك به صورت  ين است كه افرا اش ا
د مي بگيرن تصميم    .14»توانند براي خود شان 

د تعاريف صادق استدر مورد آزا ن هم همين  بن، آزادي. ي بيا هاي  در افغانستان فرايند 
رسانه هاي همگاني جدي گرفته  مدني به ويژه آزادي بيان از مواردي بوده است كه از سوي 
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ت سال گذشته هشاما با تمام اينها در . شده و دولت نيز به حمايت از آن متعهد شده است
ت كه اين  ر گرفته استدر مواردي ديده شده اس به نوعي مورد تعرض قرا اين تعرض . آزادي 

نمود كه  يق بررسي  د به صورت دق ا باي در حكومت جمهوري دموكراسي شايسته نيست ام
  .عامل تعرض، چه كسي و داليل آن چه بوده است

تعرض به آزادي بيان، افراد و گروه به نظر مي تماميت خواه بوده  رسد عامل  رگرا و  اقتدا هاي 
ا  اما جانب ديگر كه رسانه. ز حلقاتي در درون حاكميتني. اند است چه؟ آي ني بوده  هاي همگا

دي بيان صدمه زده  هاي موردي نبوده در اين محدوده نيز شاهد خالف ورزي به آزا ايم كه 
ندازه حق آ است تا چه ا ك زباشد؟ يك رسانه همگاني كه جامعه، مخاطب آن  ادي انتشار ي

وسيق مقاله، م يگر محصوالت فرهنگي را داردخبر، گزارش،    .ي و فلم و د
رسانه نوع برنامه ز  هاي همگاني ديداري و شنيداري خصوصي از مواردي بوده  هاي منتشره ا
استهشاست كه در  ز بوده  ز مباحث اصلي رو نه. ت سال گذشته ا ين رسا ها تا كجا حق  ا

انتشاراتي شان را دا آزادي انتخاب در برنامه ز آنچه در. دان شتههاي  ري شده ا ين مدت سپ  ا
امه هاي همگاني ديداري و شنيداري  هاي نشر شده از سوي رسانه فرايند بن در زمينه برن
يقه خصوصي شاهد آن بوده ر اعمال سل يم، بيشت رسانه ا ين  ها بوده  ها و ذوق شخصي صاحبان ا

رفتن ذوق و سليقه مخاطب افغاني است تا در ز اينها، موضوع مهم ديگر. نظرگ ي كه گذشته ا
رسانه ين  هاي همگاني خصوصي به آن توجهي  در اين ميان ناديده گرفته شده است و ا

  .اند، فرهنگ سازي در سطح كالن ملي بوده است نداشته
ري و  گونه توجهي از سوي دولت و رسانه اينجا و در اين زمينه، هيچ هاي همگاني ديدا

است شنيداري در فرهنگ نگرفته  نه. سازي صورت  ني نوشتاري بودهه تنها رسا ا  اي همگا اند ت
به تقويت و نهادينه سازي فرهنگ حدودي به اين مقوله پرداخته هاي غير افغاني دست  اند و 

رسانه در حالي. اند زده يشتر برنامه كه  هاي شان در شبانه  هاي همگاني ديداري و شنيداري ب
  .روز، پخش محصوالت فرهنگي كشورهاي خارجي بوده است

يصد از برنامهشايد به صورت نه  قطع بتوان گفت كه پنجاه ف ني  هاي نشراتي رسا هاي همگا
ني  ديداري و شنيداري خصوصي، محصوالت فرهنگي كشورهاي خارجي به ويژه هندي و ايرا

نه پخش ده. بوده است ني در شبانه روز از رسا ال و موسيقي هندي و ايرا هاي  ها فيلم و سري
يداري خصوصي در نستان در هيچ كشوري سابقه نداشته استهمگاني ديداري و شن فغا   . ا

است سروكار  دي كه در انديشه هابز و الك وجود داشته  اينجا دقيقاً ما با دو مفهوم از آزا
نه ز  داريم، يعني هر رسا م داده و ا است انجا ا داشته  ن ر يي انجام آ ا كه توانا اي هر كاري ر

اعمال خود داوري كرده د كه مثالً سويي نيز درباره  است و چه بدان ز پخش .  چه خوب  اينجا ا
ز سوي رسانه به ويژه هندي ا ن  بي رويه محصوالت فرهنگي  ني به عنوان آزادي بيا هاي همگا
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اطالعات و فرهنگ و شماري . نام برده شده و ازآن دفاع صورت گرفته است  آنچه ميان وزارت 
رسانه آم از اين  نه پيش  ين زمي ري خصوصي در ا ا هاي ديداري و شنيدا است، قطع و ي ده 
ال   .هاي خصوصي بوده است هاي هندي از تلويزيون پخش سري

ال رت اطالعات و فرهنگ قطع بعضي از سري ز شماري از  استدالل وزا ها و موسيقي هندي ا
رسانه. هاي خصوصي بوده است رسانه ا از آن طرف،  ين  ام هاي خصوصي به ادامه پخش ا
اكيد داشته و آن را دفاع از  سريال اطالعات و فرهنگ را مخالف ها ت و عمل وزارت  آزادي بيان 
د دانستهبيان آزادي  ن، زياد منطقي نيست .ان ز آزادي بيا ين  آنچه مي. اين دو مفهوم ا تواند در ا

اشد، انديشه آزادمنشانه بل تامل و بررسي ب ن در جامعه ميان قا اي مانند  تر در مورد آزادي بيا
ز در كشوري كه ت. باشد افغانستان مي قريباً همه مفاهيم از دست رفته است، با دو مفهومي ا

نموده استه ادي روبزآ بالً در انديشه هابز و الك تجلي    .رو خواهيم بود كه ق
هاي اجتماعي  آزادي بيان يك مفهوم اجتماعي است و تعريف آن نيز جدا از باورداشت

تعريف شده از سوي اينجا اين جامعه است كه نبايد از برداشت و مفاهيم آزادي. نيست  بيان 
هاي هندي و يا از هر كشور ديگري  پخش بي رويه سريال. هاي همگاني متضرر شوند رسانه

روزي از شماري از تلويزيون يقاً در . هاي خصوصي، آزادي بيان نيست به صورت شبانه  ين دق ا
اشد تضاد با مفاهيم آزادي بيان مي ال. ب وصي هاي خص هاي خارجي از تلويزيون پخش سري

د  ن كشورها صورت بگيرد و نباي و به صورت توازن ميا افغانستان، بايد در چارچوب منافع ملي 
  . هاي توليدي داخلي را متاثر سازد برنامه

 اصول دموكراسي

ين هاي حكومت جمهوري دموكراتيك است كه به عنوان دموكراسي از شاخصه  يك اصل ا
 قدرت در  طوري كه در يك حكومت غير دموكراتيك، همان. آيد سيستم سياسي به شمار مي

ه، يك قوم و يا يك خانواده قرار دارد لي كه از مشخصه. دست يك گرو هاي حكومت  در حا
فكار مردم است آنچه در حكومت وكراتيك اهميتي به  دموكراسي توجه به آرا و ا هاي غير دم

وكراتيك داشتن حق ر. شود يآن داده نم درخواست مردم از حكومت دم ين حق و  ي وحق ااول
ين حق حكومت از مردم، . باشد شده از سوي حكومت مي  احترام به قوانين وضع انتخاب و اول

وكراسي قبالً مي ين دم احترام به قوان و  اما اين حق  به صورت برابر  بايست از سوي حكومت 
اشد براي تبعيت مردم از آنبدون تبعيض در جامعه پياده ش اشد تا عاملي ب   . ده ب

به «: مونتسكيو گفته است وكراتيك همه مردم بايد  ز آنجا كه در يك حكومت جمهوري دم ا
ن  يكسا د به طور  اجتماعي برخوردار باشند، پس همه باي ات  طور يكسان از خوشبختي و امتياز

يي در زندگي  و به طور مساوي اميدها چشند  ه طعم لذايد را ب ين جز از را اشند و ا شان داشته ب
يست   . قناعت و صرفه جويي همگاني تحقق پذير ن
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رمان عشق به برابري سبب مي هاي شخص به انجام خدمات بزرگتري براي كشور  شود كه آ
اشي از آن، منحصر گردد بديهي است كه همه . و هموطنانش و احساس خوشبختي ن

ياق برابر براي خدمت به ميهن توانند خدمات مساوي انجام دهند، ولي  نمي همه بايد با اشت
  .15»كمر همت بندند

به عنوان ملت و ح دموكراسي يك قرار ت به عنوان دولت يكماداد دو طرفه ميان مردم 
ا دارند باشد كه هر كدام وظايف و مسووليت مي به پاي . هاي مشخص به خود ر تي مردم  وق

نمايند ي مياهاي ر صندوق ندگان شوراي شهر،  گان پارلمان،روند و رييس جمهور،   نماي
اساسي به   كنند، شهردار شهر و شهرداران نواحي آن را انتخاب مي تعهدشان را در برابر قانون 

بل، حكومت نيز . دهند اثبات رسانيده و مسووليت اخالقي و ملي شان را انجام مي در مقا
ر،گيري و بي طرفي يابايست پروسه ر مي ات را  و از دستبرد در  در روند انتخاب عايت نموده 

تي نمايد،آراي داده شده براي كانديداتوران هر انتخابا ين سنگ بناي .  خودداري  ين اول ا
وكراسي مي باشد كه در صورت موفقيت و شفاف برگزار شدن، تضميني براي  حكومت دم

اجراي دموكراسي در جامعه است   . مراحل بعدي در 
وكراتيك در صورتي مو ن فراتر از شهرها در حكومت جمهوري دم ه آ ت كه نگا فق اس

اشد وكراسي،. روستاها نيز متمركز ب ن   روند پروسه دم روستاييا لكه  تنها براي شهرها نيست ب
اشندگان شهرها مي يست از آن بهره مند شوند نيز همانند ب يي هتوسع. با  انساني انسان روستا

ز وظايف و مسووليتههمانند توسع نسان شهري ا ني ا نسا ر هاي   ا وكراسي به شما اخالقي دم
به جنبه. آيد مي يشتر  ا شهرها باشد و ب تفاوت ب وكراسي در روستاها م يي  شايد وظيفه دم ها

ز اولويت يي و روستاها مي بپردازد كه ا ر  هاي انسان روستا روستا و شه تمام اينها  باشد اما با 
يي در ز ا به رشد و شكوفا ياز و ضرورت دارد ت دموكراسي ن به  هاي مختلف  مينهيك اندازه 

وع اولويت  برسند، اشند ها و ضرورت هر چند ن   . ها با هم تفاوت داشته ب
تر  ثير دموكراسي، پراكندگي قدرت ميان جمعي از نخبگان سنتيات«  :گويد هانتينگتون مي

افزايش هرچه بيشتر قدرت گروه. است د  دموكراسي، با  هاي روستايي، در جهت پيشبر
يي گرايش دارد  سياست يي و كشاورزي است تا تحول ها كه هدف شان بيشتر تحول روستا

  . 16» شهري و صنعتي
اگر ساختارهاي  است، حتا  به شهر و روستا  يكسان  مسووليت اخالقي دموكراسي توجه 
ز  ر باشند كه چنين ني و روستا متفاوت از يكديگ و فرهنگي شهر  تصادي  اجتماعي، سياسي، اق

ر اينا نه تغيي وكراسي  ن استست، وظيفه دم ن .  ساختارها كه متحول ساختن آ ر انسا تظا ان
ن  است كه انسا ا همان اندازه  يشرفت روست دموكراتيك براي پ ز حكومت جمهوري  روستاي ا

  . شهري در مورد پيشرفت شهر دارد
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است كه وظيفه اخالقي  دموكراتيك زماني  حطاط حكومت جمهوري  اش را فراموش  اما ان
و به جاي تطبيق پروسه دمو است، نمايد  نمودن ساختارهاي جامعه  كراسي كه قانونمند 

نمايد رعايت . ضامن منافع گروهي گردد و از اصول دموكراسي تخطي  دموكراسي در  اعتبار 
رگاه اين روند خدشه ن  موازين و قوانين اين پروسه در جامعه است و ه به آ ر شود مردم  دا

  . شوند بدبين مي
اشند، نه آنكه تمامي نه خوب است كه واضعان ق«: گويد روسو مي وانين خود مجري آن ب

مردم جامعه به علت مالحظات امور جزيي و خصوصي از اتخاذ نظرهاي كلي درباره امور 
تر از نفوذ منافع شخصي به مسايل عمومي و مملكتي  هيچ چيز خطرناك. منفك شوند

به وسيل ين  استفاده از قوان ن فساد قاهنيست و زيان سوء  ر از زيا ن  حكومت كمت نون گذارا
افع خصوصي است است، دي كه پيامد گزير ناپذير مالحظة آنها به من در اين ] زيرا. [ فسا

  .17»افتد و اصالح آن ناممكن خواهد بود حالت بنياد كشور به مخاطره مي
ين آسيب بل از ا وكراسي ق . كه ريشه بگيرند بايد شناسايي و اصالح شوند هاي حكومت دم

ين است كه  و بدتر از همه ا وكراسي راه ديكتاتوري در پيش گيرد و آگاهانه  حكومت دم
رت كامل داشته  ين و اصول دموكراسي مغاي ين و قوان ناآگاهانه كاري را انجام دهد كه با مواز

به بيراهه كشيده  باشد، د پروسه دموكراسي در جامعه است   حكومتي كه مدعي تطبيق رون
است كه چه خو شود، د . اهد بود سرنوشت آن دموكراسي روشن  چنانچه در بسياري از موار

د  هاي دموكراتيك در جهان بوده شاهد عملكرد حكومت وكراسي در تضا ا اصول دم ايم كه ب
  . بوده است
وكراسي راستين براي  «: گفته استروسو نگريم، هرگز يك دم به دقت ب در واقع، چنانچه 

تمامي مردم توان انتظا نمي... بشر وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت ر داشت كه 
همواره برگرد هم آيند و اوقات خود را وقت تمشيت امور حكومت كنند؟ و به سادگي 

ها را براي رسيدگي به  توان كميسيون توان دريافت كه جز با تغيير شكل حكومت نمي مي
  .18»امور مملكتي ايجاد كرد

وكراسي در جامعه از تغيير شكل حكومت آغاز مي ابد و بعد وارد زير ي تحقق پروسه دم
ن . شود هاي جامعه مي ساخت دموكراسي به عنوا تعهد مجريان  موفقيت در اين راه مستلزم 

ين  نهادهاي مسوول مانند احزاب سياسي، جنبش و ديگر عوامل درگير در ا اجتماعي  هاي 
است ر ساده. پروسه  وفقيت در آن، كا د و م يست و وقت و هزينه زيادي مي اين رون . خواهد اي ن

اشد، به وجود نيامده ب وكراسي   تحقق اما تا زماني كه فرهنگ دموكراسي پذيري در جامعه  م
  . به عنوان يك پروسه كمتر عملي خواهد بود
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اجتماعي   ند نافرماني   دولت كامل در فراي

د به عنوان حاكميت، يك  هاي فرد در  هاي سياسي از دغدغه ي از پديدهدولت در بيشتر موار
است. جامعه بوده است و جامعه بوده  ن حكومت بر فرد  دولت در كليت آ ا آيا هدف . مفهوم  ام

است و يا وظايف ديگري غير از اعمال حاكميت  اصلي دولت ها همواره حكومت كردن بوده 
د؟ نيز داشته   ان
است «: توماس جفر سونهبه گفت ري . 19» كه كمتر حكومت كندبهترين دولت آن  اما هن

است كه به هيچ رو  «:ديويد تورو، پا فراتر نهاده و نتيجه گرفته است كه بهترين دولت آن 
  .20» حكومت نكند

يسي است  فراتر از حاكميت، كار دولت چيست؟ اينجا هدف از حاكميت نوعي از نظام پول
به امور اجتماعي است گيرند و هدف اصلي كه نظم بخشيد ها در پيش مي كه دولت ن 

ند فراموش مي وشي سپرده مي ها مي هرگاه آنچه از وظايف اصلي دولت. كن اشد به فرام شود،  ب
بط  دولت با فرد، ه فرد با دولت و رابطهبسياري از امور در جامعه از روند اصلي آن كه را

ه بايد باشد از مسير عادي آن منحرف مي ومت، جز بهترين حك «: توروهبه گفت. شود چگون
به هدفهوسيل يل افراد  اكثر حكومت  ن يكن  ز ديگري نيست، ل نع  ها و مقاصد خود چي ها گاه ما

ند رسيدن افراد به هدف نظامي . ها و مقاصد خويش ا به وجود يك نيروي  تي كه  اعتراضا
ين اعتراضات فراوان و منطقي و شايست دايمي مي  آن است كه رواج هشود و بايد گفت كه ا
دتو يابد، مي ز گرد   .21» اند دست آخر عليه حكومت دايمي ابرا

يمي در داخل يك كشور كه براي ت ناوجود نيروي نظامي دا اشد، پذيرفت  يمين امنيت آن ب
و مداخله ين و براي مقاصد نه چندان صلح جويانه  ر از ا ر غي ا اگ است ام در امور  و موجه  گرانه 

اشد، خطرناك است ر مبدا و هم براي كشور و يا  هم براي كشو:داخلي كشورهاي ديگر ب
احتماالً مورد تجاوز واقع خواهند شد   . كشورهايي كه 

ا گسترش مي به . كند و اين دولت مطلوب نيست دهد، حكومت مي دولتي كه جنگ ر تورو 
و مكزيك حمله كرده كه در  گ امريكا   1846 – 47عنوان يك منتقد جدي جنگ، به جن

نظر آرمان«: گفته است بي داونز رابرت. ميالدي تازه پايان يافته بود هاي تورو، هر جنگي  از 
نگيز بود، ليكن جنگ مكزيك شناعت خاصي داشت نفرت  تورو، تنها منظور هزيرا به عقيد. ا

در سرزمين جديدي بود   .22»آن، گسترش دستگاه منفور بندگي سياهان 
رت استثنا نف ز و ويران كننده است ماهيت هر جنگي بدون  ايي كه مشروع ه حتا جنگ. انگي

است به بيراهه كشانده شده  دث،  د در مسير حوا يعني شرعي كه به نا شرع . قلمداد شده ان
اشد با ابزار خشونت به حفظ .انجامد مي تي كه با جنگ و خشونت روي كار آمده ب  دول
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ر مي  و  آيد و اين دولت همواره مي حاكميت ب تي باشد براي فرد  كوشد حكومت كند تا دول
ا آرمان   . جتماعي اوهاي 

رسد تورو مي ن و  چرا مي«: پ بايستي از او بخواهند از حكومتي كه مرتكب چنين ظلم و عدوا
نمايد؟ بالهتي مي لي  ني ما د، پشتيبا ا » گرد يكا ب اينجا منظور تورو از اين پرسش، جنگ امر
ه . همين اتفاق در هند نيز افتاد. مكزيك بود زماني كه يك حقوقدان هندي موسوم ب

ند گاندي موهاندا براي استقالل  Mohandas Karamchand Gandhiس كارامچا
م 23» مقاومت منفي« هند اگزير شد و مصيبتي به نا ا در پيش گرفت، اما جنگ در نهايت ن  ر

اكستان و پاكستان شرقي  ن ) بنگالديش(بلواي هند كه به تقسيم پ از هند منجر شد، از ميا
دي بر جاي گ   . ذاشتهندوان و مسلمانان تلفات زيا

ات او گفته است يل سال  «:رابرت بي دوانز در مورد گاندي و مبارز دي به 1915اوا  گان
ا روزي كه در سال . هندوستان بازگشت تل 1948در آنجا ت به ق دمكش هندو   به دست يك آ

نمودند، رهبري كرد اكستان را تحصيل  در . رسيد، نيروهايي را كه آزادي هندوستان و پ
دي بار  يمال كردن  ها و حبس ها و قتل عام ديگر با آشوبهندوستان گان هاي طوالني و پا

لمانه روب ين ظا رخاسته آزادي ها، و قوان به نبرد ب ا آنها    24».رو شد و ب
به عنوان فرد دي  ا تمام تالش،گان دي   ب ز خشونت براي حصول آزا يي كه در گريز ا ها

آزادي  به كار بست، در نهايت حتا با  اگزير شد كه هندوستان از بريتانيا  سرزمين او، جنگ ن
اكستان، همواره  اقي ماندن كشمير به عنوان يك مساله ميان دو كشور هند و پ تا امروز نيز با ب

نظامي وجود دارد خطر درگيري ن. هاي  بعد هما ز  طوري كه  ين شبه قاره ا ز استقالل ا ا
وقوعاانگليس و ت  پيوسته سيس سه كشور مستقل، چندين جنگ براي كنترول كشمير، به 

  . است
اجتماعي زماني موفق خواهد بود كه به دور از جنگ و خشونت اعمال شود ني  تي . نافرما دول

رمان هميتي براي  هاي فرد در جامعه حكومت مي كه بدون در نظر داشت آ ه ا كند و هيچگا
انديشد، بدون انديشه خدمت به فرد و جامعه، در  جامعه قايل نيست و تنها به حاكميت مي

ز  حكومت ميواقع  بل تحمل نيست و به صالح فرد و جامعه ني ين حكومت قا كند كه ا
ت، روي  نمي اشد و بدون توسعه همه جانبه، يك بار اضافي اس اگر در سايه صلح ب اشد، حتا  ب

لمت آميز و بدون توسل به خشونت،  دوش فرد و جامعه، اين حكومت بايد به شكل مسا
به دولت مطلوب بدهد كه از آن   . اند  به عنوان دولت كامل نام بردهجايش را 

است دي گفته  رمان مي حتا ظالم «:گان راند  ترين حكومت جز به رضاي مردمي كه بر آنها ف
به ادامة حيات نيست و حاكم ستمگر رضايت آنان را غالباً به زور تحصيل مي . كند، قادر 
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لمانه نترسد، قدرت حاكم جا ز قدرت ظا يگر ا بع حكومت د ن برخاسته همان دم كه تا ز ميا بر ا
  .25»است

ني اجتماعي در فرايند صلح و خشونت و اينجا در فرايند صلح همان وظيفه را دارد  نافرما
زمان جنگ مي و در  اشد كه در فرايند خشونت  د . تواند داشته ب تمام مراحل رون هدف در 

به عنوان يك ايده و ابزار همواره يكي است و آن دوري از خش ني اجتماعي  ونت و نافرما
  .باشد كشيده نشدن به جنگ براي براندازي حكومت مي

د با  گ باشد، حكومت جدي ت و جن رآمد از قدرت با ابزار خشون ه براندازي حكومت ناكا هرگا
تغيير و تبديل حكومت. همان ابزار، حفظ خواهد شد ها بدون  و اين تالشي است بيهوده براي 

اشد اين زي حكومت از جنگبررسي بسياري . كه بار مثبتي داشته ب به براندا ها منجر  ها كه 
رفته و از آرمان است، همه به نوعي براي حفظ بقاي خود راه سركوبگرانه در پيش گ هاي  شده 

هاي مردمي بوده  در حالي كه اهداف اوليه رسيدگي به آرمان. اند اوليه افراد جامعه دور شده
اكارآمد جنگيده ا در نه كه براي تغيير حكومت ن ند، ام ز مسير و هدف اصلي منحرف ا ايت ا

است    .شده 

  دولت مدرن

ز انقالب صنعتي در اروپا شكل گرفت ا آغا يل . ايده دولت مدرن ب اواخر سده پانزده و اوا
و دولت مدرن بوده استبا سده شانزده ميالدي تقريباً همزمان  ين دو مقوله انقالب صنعتي  . ا

ن وريسنيماس هابز از جمله توت يي كه در هما ين  زيسته، آثار و انديشه ها مي  سالها اش با ا
است   . جريان در هم آميخته و عجين شده 

و به تبيين آثار خود پرداخته وت «:به گفتة جان گري زندگي كرده  ني  ماس هابز در دورا
ري است كه جنگ و درگي است هاي مذهبي  ا . 26»هاي داخلي در كانون توجهات قرار داشته  ام

به جلو مي همان سالاين وضعيت، تنها مختص  يم مي ها و دوره نبوده، بلكه هر قدر  بينيم  آي
وقوع پيوسته است ن در بسياري از نقاط جهان به    .كه شبيه همان وضعيت و حتا بدتر از آ

لعه هابز نباشد و ،با گذشت زمان به مطا يگر نيازي  به وجود آيد كه د ين ذهنيت   شايد ا
نموده، چيزي تازهآنچه او قبالً در چهار پنج سده گذشته ا نمانده اي  رايه  باقي  در انديشه او 

به آن پرداخت ز زوايه ديگري،  به وضعيت كنوني جهان در . است تا اين بار ا نگاهي  ا  اما ب
است كه در سده مي زي زيادي تغيير نكرده و هنوز وضعيت هماني  يم كه چي گذشته هاي  ياب
  .بود

اگ «:به گفتة جان گري به درگيريحتا در جهان معاصر نيز  هاي مذهبي ايرلند  ر شخصي 
نكار اين نزاع و  شمالي و يا خاورميانه متمركز شود، متوجه شباهت غير قابل ا هاي عقيدتي 

ز . 27»هاي مذهبي عصر هابز خواهد شد جنگ لي و خاورميانه كه بسياري ا نه تنها ايرلند شما
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ا  يگر نيز وضعيت چندان مناسبي از نگاه ثبات سياسي و  جتماعي نداشته و كشورهاي د
ين به عنوان چالش، در ا مع وجود دارد مسايل زيادي    . گونه جوا

ا،  د؛ در اروپ ا، افريقاي جنوبي، چا ن، كنگو، كيني لي، سودا ند سوما يي مان كشورهاي افريقا
بق، جنگ ات هاي مذهبي و نژادي صرب يوگسالوياي سا ن؛ در آسيا،  ها، كرو ها و مسلمانا
ا ركزي،  نه، آسياي م ن خاورميا ز، آذربايجان و ارمنستا ن، در فدراتيو روسيه، چچن، قفقا نستا فغا

ا دارند، در  ن دعو ت آ ر دو كشور بر سر مالكي اغ كه ه و قره ب ر سر منطقه مرزي ناگورن جنگ ب
ن  ايران گروه اكستا اليستي در سردارند، در پ هايي كه در مناطقي از آن كشور انديشه ناسيون

به يك پاليسي تبديل شده  ان طرفكه تقريباً به يك جنگ عقيدتي مي هاي راديكال مذهبي 
ا  است، در هندوستان كه كشميري يي از هند هستند و بر سر همين منطقه ب ها خواهان جدا

لي يه شما زعه دارد و هر كدام خواهان سهم و نقش بيشتر در اين اش  همسا اكستان منا پ
 با گذشت بيش از سه دهه بحران، امريكا، در كلمبيا هنوزقاره در . باشد ي ناآرام مي منطقه

يمي را تهديد مي   . كند جنگ به صورت كامل فروكش نكرده و صلح دا
ن معاصر به راستي چه مي ين درك رسيد كه انسا ا در سده بايد به ا گذشته هاي  خواهد؟ حت

نظر است. نيز همين پرسش مطرح بوده است ين  موفقيت مداوم در حصول آنچه «: هابز به ا
به ص وم است ورت متناوب در آرزوي كسب آن به سر ميكه بشر  د . برد سعادت مدا زندگي خو

است و اين حركت متضمن ايجاد اميال و خواسته اشد نوين ميهاي  در حركت  زندگي . ب
اشد بشري نمي ارغ از اميال، تهديد و يا احساسات ب   .28» تواند ف

يمي است چرا جنگ؟ جنگ در دت دا ن به راستي دنبال سعا نسا دت اگر ا تي سعا  هيچ صور
پي ندارد نظر هابز آنچه در صلح حصول مي. مداوم در  هيچ هدف « :شود، چرا از راه جنگ؟ از 

ن و يا خير واال، آن چنا در كتاب نهايي  اخالق كه  د  گرا از آن سخن مي هاي فالسفه  د، وجو رو
يگر. ندارد ز آرزويي به آرزوي د است، ا ني، تحقق مستمر آرزوها  ا تحقق م. شادما خست، ب ورد ن

ني تنها كسب  در آغاز راه رسيدن به آرزويي ديگر قرار مي زندگي انسا گيريم، چرا كه هدف 
تمامي  حقق  ني نيست، بلكه حصول اطمينان از ت و در يك لحظه زما بار  يك آرمان براي يك 

تي خود مي   .29 »باشد مطالبات آ
ته و پايان زماني خواهد بو گف ني نيست  د كه عمر آن به پايان رسيده اند آرزوي انسان را پايا
نسان وجود دارد و نفس مي. باشد نقشه مي تا زماني كه ا . كشد كشد، براي تحقق آرزوهايش 

بي و افزون . شود اما اين نقشه گاه براي ديگران كشيده مي عامل بسياري از جاه طل
ي هبشر، نقشهاي  خواهي است بوده است كه براي ديگران كشيدهيها   .  شده 

لي مطرح استدولت مدرن احوا ن گريهبه گفت.  در چنين وضعيت و  هاي مدرن  دولت «: جا
تضعيف شده مي و  دخالت مياي  بسيار گستردههاي  باشند، چرا كه در حوزه تماماً  كنند 
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ن  ديگري خود را صاحب قدرت ميهاي  همزمان در حوزه د كه عمالً هيچ نفوذي در آ پندار
  .30»ندارند

تضعيف  ها اند؟ آيا دولت ن كدامهاي مدر عوامل تضعيف دولت هاي مدرن، شكل نگرفته، 
نظر هابز به عنوان يك ت شده ين زمينه  است؟ در ا ين  د، مگر غير از ا وريسن فلسفه سياسي يان

ن گري مي ز ت«: گويد چيست؟ جا ز مي وريينخستين درسي كه ا ين  هاي هاب يم ا توانيم بياموز
استاست كه دولت مدرن به دليل انتقادات فراوان  از . و گسترش بيش از حد ضعيف شده 

ين دولت يگر ا يط جنگ انسان هاي مدرن، كه عمالً وظيفه انتقال انسان سوي د ز شرا ر  ها ا ها ب
دوران صلح و جامعه مدني، را بر عهده داشت، در انجام وظيفه خود به شدت  عليه همديگر به 

سيك و يا سنتي را داريم هاي كال هاي مدرن، دولت در بر ابر دولت. 31»شكست خورده است
اين . اند شان در هر دورة تاريخي ادامه داده كه تقريباً از راه جنگ و اعمال زور به حاكميت

و همواره در تالش گسترش حاكميت دولت نع نبوده  . اند شان بوده ها نيز به كم قا
يي كشور استهاي سنتي بوده دولتهاي  ها از مشخصه و افزايش دامنه امپراتوريها  گشا ا .   اما ب

است وب هابز  بزرگترين پارادوكس در چنين «: كيد داردااو ت. تمام اينها دولت مدرن، مطل
ات و مسووليت اختيار لي كه حكومت دار. ها است دولتي، عدم تناسب ميان  تي ادر حا ي قدر

د  نامحدود است، اما وظيفه حداقلي را بر عهده دارد، حفظ صلح مدني در اينجا قطعاً باي
ه . تري را از صلح مدني طلب كرد  گستردهمفهوم لكه ب صلح مدني نه به فعال فقدان جنگ، ب

هادهاي مدني كه انسان معناي ايجاد چارچوب براي شكل ها در آن با همزيستي  گيري ن
دگي مي مسالمت ر زن ن . كنند آميزي در كنار يكديگ و پذيرش آ الزمه صلح مدني ايجاد قانون 
  .32»است

اشد كه بايد ت كنيم، صلح الزمه آن مي  صحبت ميوقتي از دولت مدرن اما . مين شوداب
تي در دولت مدرن صلح مدني را مي ن يك اصل به آن ت وق و به عنوا ا اخواهيم  يم، چر كيد دار
يم؟ جنگ مي تواند در دولت سنتي وجود داشته باشد، اما در دولت  فقدان جنگ را آرزو ندار
ن است؟ به گفت ز مدل حكومت ارايه «: ن گري جاهمدرن چه نيازي به آ دگاه بسياري ني ز دي ا

ز  ا آن ا بط ب شده از سوي هابز، مدلي است توتاليتر كه در آن جامعه مدني و نهادهاي مرت
رخوردار نيست يگاهي ب   .33» هيچ جا

است«: نويسد مي» دي هامين«هابز در اثر خود  ر انساني حفظ خود  . بزرگترين هدف ه
تمام خوبي ته است كه انسانترتيب يافاي  طبيعت به گونه » .كنند ها را براي خود طلب مي ها 

بل تصور باشد، 34 تي فقدان جنگ غير قا  اينها چيزهاي خوبي هستند، اما در دولت مدرن، وق
تي از دولت مدرن صحبت  خوبي كه از آن ياد مي شود در چه وضعيتي قرار خواهد گرفت؟ وق

ين خواهد بود كه به ميان مي د، انتظار ا ز .  پيش از همه فقدان جنگ آرزو شودآي تي ا وق
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يي نخواهد داشت ها مي خوبي  است كه تنها در دولت مدرن . گوييم، جنگ جا اين چيزي 
 . عملي خواهد بود

  نتيجه

به معن دولت مي ا اصالحات  ر باشد ت اصالح پذي بگيردابايست  ن صورت  تي . ي واقعي آ ما وق ا
اشد، معلوم ه ر نگرش حاكميت بهاي زياد هنوز تغيير زيادي د با گذشت سال وجود نيامده ب

ا اين مي تي در كار نبوده است ب اصالحا ن آمده است گردد كه  ت به ميا . كه از اصالحات صحب
گيرد كه تغييري در درآمد افراد جامعه، امنيت، ثبات  اصالحات اساسي زماني صورت مي

اشد و عدالت اجتماعي صورت گرفته ب   .سياسي، توسعه اقتصادي 
به اصالح زير ساختكار ته نياز  استاي اصالحات در جامعه توسعه نياف هاي اجتماعي   در ر

يكسو و تعهد حاكميت در ايجاد تغيير، به اصالحات . جامعه دارد نگرش جمعي افراد از 
ا . اساسي كمك خواهد كرد د اصالحات را ب وسعه همه جانبه، رون نگاه ت ز  نامتوازن ا جامعه 

ين از. دساز رو ميه مشكل جدي روب روند اصالحات ا آغاز  د ،رو قبل از   نگرش نابرابرانه در مور
اصالحات اساسي در سطح كالن  هاي اجتماعي مي گروه د تا به  بايست تعديل و اصالح گرد

دست يابيد اصالحات عميق و ريشه. ملي    . كند اي هدايت مي اين عمل، دولت را در مسير 
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احساني   سيد محمد 

  

  

  گفتار پيش

ين عموماً  مع بشري جهت ايجاد و حفظ نظم و امنيت، نيازمند قانون است و قوان جوا
نظران جامعه  ها است، به عبارت ديگر دستاورد فكري صاحب پرداخته دست انسان

نظر گرفتن - اي چه بسا در جامعه. هاي زيادي دارد ستياز اين رو كا. باشد مي در   بدون 
شوند و - عدالت و مساوات مظلوم واقع  به نفع عده خاصي وضع شود و عده ديگري   قانون 

نباشد ين ظلم قانوني  ا ا ب بله  به مقا نداشته و قادر  بعاد گسترده. فريادرسي هم  تر  در ا
ها، با گماردن حاكمان  اير سرزمينبينيم كشوري بابسط و گسترش نفوذ خود بر س مي

ديگر كشورها حاكم  مردم  مال  گذاري بر جان و  سرسپرده و به دست گرفتن مراجع قانون
سرمايه مي گرديده و  يغما  به    .برد هاي آنها را 

  ديه در لغت - 1

يه را اين گونه معنا مي است، د بهاي است  ديه خون: ندك در قاموس، كه كتاب لغت معتبري 
رآن مي مي) يلقت (شد كه كشته لما «: فرمايد باشد، راغب اصفهاني در معحجم الفاظ ق يقال 

يهي يه نام دارد پرداخته مي) قتل(آنچه در خون » عطي في الوم د  .شود، د
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ت كه بدل نفس مقتول به ولي او داده مي در لغت لي اس از مجموع . شود نامه دهخدا ديه ما
لغت در مي مطالب نقل شده از كتاب ه يابيم ك هاي  و حال، ديه را ب لغت شناسان گذشته  ه 

و داده مي نا مي معناي مالي كه عوض نفس مقتول، به ولي ا  يعني هكنند، خالصه، دي شود، مع
ات مجرم را دارد خون   . ٢٦٣)بها و جنبه مجاز

  پيشنه ديه- 2

ين ملت ها به دست مي  و آثار گذشتهاتآنچه از مكتوب اجراي آن در ب هاي  آيد قانون و 
م گذشته از اب ز دوران قانوني اقوا به صورت اجتماعي كوچك بود، ا دگي كه  دگي خانوا تداي زن

رون و اعصار بين همه ملت است كه در تمام ق ها مساله ديه مطرح بوده و  و ملل پيشن، اين 
و پيامبران خدا به آن حكم  هاي گوناگون و مختلف عمل مي به صورت است  د كرده ميشده   ان

ين اصل  ومتو اين تنها به اسالم و حك هاي اسالمي مربوط نيست، بلكه فطرت پاك انسان به ا
الهي و فطري باورمند است، خواه مسلمان و در خط دين باشد يا نباشد، با كم و كاست 

تي تاريخ اقوام گذشته را ورق مي مقدار و انواع مختلف به چنين امري حكم مي زنيم  كند وق
اره ديه  كنيم مثالً داود پيامبر به ديه حكم  را مالحظه ميموارد زيادي از احكام صادره در ب

ن . كرد مي ين فرزندا ز او نيز ب بل ا لمطلب مساله ديه مطرح بود و ق بل از اسالم در عصر عبدا ق
  .شد بدان عمل مي... ابراهيم و

است له داريست فرانسوي كه در باره حقوق اسالم نوشته شده، آمده  پس از : در ترجمه مقا
ات قت اجرا مياسالم، مجاز ول تا پنج نسل  ولياي مقت به همين جهت  ل به وسيله ا شد و 

به جنگ دي منتهي مي هميشه قتل  د بالخره با پرداخت كه ممك. شد هاي خانواگي متما ن بو
ركه ) ديه(ها ب خون ين خانوادهقرارداد متا مضا شود و خون ب ر كه در قرن ب ها ا ها در اول، ده شت

به صدر شتر رسيد ين قدم در تمدن اين كه مجازات اجتماعي جانشين . پيش از اسالم  اول
م در حقوق اسالم شخصي شود انتقام  و اين اقدا بگيرد  و مرج را  . شدانجام و نظم جاي هرج  ..

ات تلو مجاز ت، ولي وارث مي ق م اس و ديه   عمد اعدا بگيرد  تواند از آن صرف نظر كند و ديه 
بي دارد كه از ديه مقرر در حق در جراحت است ها ساده وق ژرمنها، حسا   .تر 

ر گرفت، ولي  ز ظهور اسالم نيز همين مقدار به عنوان ديه مورد تاييد شرع مقدس قرا بعد ا
د  نقره براي پرداخت ديه مور انواع ديگري به آن افزوده شد، يعني عالوه بر شتر، طال و 

به انتخاب اين موارد ديه است در مورد پرد م استفاده قرار گرفتند و جاني مخير  اخت و اقدا
لمعارف فارسي(نامه دهخدا  ديگر به عنوان ديه در لغت در : آمده است كه) به نقل از دايره ا

يي نيز فراميني بوده است كه تبهكار يا خانواده او براي يقوانين ابتدا ي و قرون وسطا

                                                 
  555ن، ص راغب، اصفهاني، مفردات الفاظ قرآ -1
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به مجني  ري از قصاص  ق ميزان ديه در اوايل، طب. پرداخته است عليه يا خانواده او مي جلوگي
نظر تاريخي  طرفين معين مي ر از  ين ام در كار آمد و ا بعدها قوانين براي اين منظور  شد، ولي 

اي است كه اگر كسي به حقوق  مبين تحول از مرحله انتقام كشي و قصاص شخصي به مرحله
آنها تجاوز ميةافراد و خانواد و از دست  كرد، مستحق مجازات شناخته مي   شد و مجازات ا
رج مي ادهافراد و خانو ات او بر عهده دولت قرار  ها خا به منظور حفظ نظم جامعه، مجاز شد و 

بهاي انسان بوده است و آن مبلغي بوده كه ) Vergild(گرفت، يكي از اقسام ديه، ورگيلد  مي
ول مي انروا يا  قاتل به خانواده مقت ول از اتباع فرم است و به عالوه در موردي كه مقت پرداخته 

ز پرداخته ميرعاياي خاندان  ا يا ارباب ني د به فرمانرو و فيودال بوده، ورگيل پرداخت . شد ارباب 
د  هاي ژرمن، از جمله در دوره انگلوساكسون ورگليد در همه فرهنگ نگلستان وجو ها در ا

  .داشته و در بسياري از ممالك ديگر نيز رايج بوده است
دگستري«در كتاب  ليديه يا مج(به نقل از » سير قانون در دا ا ات م در باره قانون و ) از

ك قسمت آن آمده است ز جمله در ي دي آمده است ا قبل از حمله : اجراي آن مطالب زيا
ا  ن و پشوايان مذهبي، مجري قانون و دادگستري بودند، ام ن هخامنشيان، مغا اسكندر در زما

ا اسكند. هاي قانون را بسوزاند اهريمن بدكار، اسكندر شرير را وادار كرد تا كتاب ر بخردان ر
ني را كشت انون و قضاوت . نابود كرد، قانون دانان و دانشمندا در عهد هخامنشي نيز مساله ق

.. مطرح بود تعدد. باقي مانده از عهد داريوش را در بيدانشمندان آثاري م ستون، تخت   
ين فرمان ين  جمشيد، شوش و غيره، مورد دقت قرار دارند، وجوه تشابهي ب هاي او و قوان

بيحمور( ين مبناي كار مشاوران داريوش بود) ا   .يافتند كه اين قوان
ذكر مي ويل ري را  هاي كوچك را با شالق  بزه: كند دورانت فهرست كوچكي از جرايم كيف

به خطا مي زدن از ده تا دو صد ضربه، كيفر مي د، هر كس ديگري را  د  دادن كشت، مجازاتش نو
اقص كردن عضو يا بريدن دست و كندن چشم و ضربه شالق بود و گناه بزرگتر را با داغ و ن

  .كردند به زندان افكندن و كشتن، مجازات مي
ري در ايران آمده است كه دگست بل از اعالم : در كتاب سير قانون و دا اع كيفر، تا ق انو

ن، مت ربابان قدرت بدون مراجعه به محاكمه شرعي يا عرفي نفمشروطيت در ايرا ذان و ا
  .ندداد مقصران را كيفر مي

  انواع كيفر در غرب

دورانت ضمن توصيف حكومت در قرن يازدهم به كيفرهاي قرون وسطايي اشاره  ويل
و به «: نويسد كند و مي مي د، به شدت  ر تعيين شده بودن چهل قاضي كه از طرف شوراي كبي

ا . كردند  مي طرز موثري دادستاني قوانين خيلي واضح بود، به دقت در باره وضيح و شريف اجر
وسان غالباً در حجرهةكنند ها منعكس شد؛ جريمه يم يج در آن زمان بود؛ محب هاي  ، ظلم را
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ني مي ات تنگي زندا هاي قانون بسيار ستمگرانه  شدند كه داراي حد اقل نور و هوا بود، مجاز
ا  و كور كردن، بريدن زبان، شكستن دست و پ اغ كردن، قطع كردن عضو  بود و تازيانه زدن، د

ا شامل ميو چرخ شكنجه  ن خفه  و نظاير آنها ر د، در زندا م را ممكن بو ه اعدا ن ب شد، محكوما
نه غرق كنند يا از پنجره كاخ بياويزند يا زنده بسوزانند؛ كساني كه مرتكب  كنند و يا محرما

اشياي مقدسه شده بودند با  نه يا دزدي  اغ ميرجنايات وحشيا ز، د به دم اسب بسته  ب شدند يا 
د و سپس سر  مي تن شان شقه ميشدن ن بريده و    . 264»شد شا

انگر اين نكته است كه ديه قبل از اسالم به صورت مطالب نقل هاي مختلف مطرح  شده، بي
  .بوده

به  در مجموع مي نشمندان  ر، دا م قرون و اعصا است كه در تما امري  د، ديه  توان استنباط كر
ن عمل مي ه، ديه نا آن توجه داشته، و جامعه نيز به آ اشد يا غير آنكرده، خوا   .م داشته ب

ه   قرآن، احاديث و ديدگاه آن بر دي

ين جزئي نصوص قرآني است كه شك  نام برده و ا خداوند در قرآن كريم به صراحت از ديه 
تل «و ترديد در آن راه ندارد مثل آيه زير  ا االخطا و من ق يقتل مومن ن نمومن آن  و ماكا

ل به مومنه و ديه مسلمه ا ان يصدقوا فان كان من قوم عدولكم  ي اهله االمومنا خطا فتحرير رق
نه و انو هو مومن فتحرير رقبه لي اهله هيدكان من قوم بينكم و بينهم ميثاق ف  موم  مسلمه ا

ام شهرين متتابعين تو يما بو تحرير رقبه مومنه فمن لم يجد فصي اهللا و كان اهللا عل ه من 
ا حكيما و من يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالداً  لعنه و اعذاب اهللا عليه و  فيها و غضب 

رجمه»عظيما رساند، مگر آن كه به « : ت تل  به ق ا دست ندهد كه مومني را  هيچ مومني ر
به خطا هم مومني را مقتول ساخت بايد به  اشتباه و خطا مرتكب آن شود و در صورتي كه 

نده مومني را آزاد كند و خون ين خطا ب به صاحب خون كفاره ا ن را  ر بهاي آ د، مگ  تسليم نماي
است كه  ن كه مومن است، از قومي  ا آ ر اين مقتول ب اگ تل ببخشد و  يه را به قا آن كه ورثه، د
و  د كند  تل ديه ندهد ولي بايد بنده، مومني را آزا ين صورت، قا ربند، در ا با شما دشمن و محا

ن برقرار بوده، پ ن قوم، عهد و پيما و آ است كه ميان شما  ز قومي  ول ا ا اگر مقت س خون بها ر
اگر بندةبه صاحب خون پرداخته و بند ومني را در بند ة مومني را به كفاره نيز آزاد كند   م

ته است و خدا  نيافتيد، بايد دو ين توبه است كه از طرف خدا پذيرف لي روزه داريد، ا ماه متوا
م اعمال خلق و جزاي آن آگاه و بصير و به همه امور دانا و حكيم است   .265»به تما

                                                 
يه يا مجازات مالي، ص  -2   31 فاضل صالحي، د
  92، 91نسا آيه  -3
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به شخصيت انسان براي بدن آن نيز ارزش و اهميت خاصي  خ  داوند عالم عالوه بر توجه 
نموده: فرمايد قايل است و در قرآن كريم مي يل چنين حكم  ني اسرائ و «: بر ب نفساً ا من قتل 

احياها فك تل الناس جميعاً و من  نما ق احيا الناس جميعا؛ هر كسي افساد في االرض فكا  نما 
نهب )فردي(نفسي را  و فت زمين انجام دهد،  دون حق قصاص و يا بي آن كه فساد  در روي  اي 

ر و ه ا كشته  ن است كه همه مردم ر د، مثل آ رسان را حيات بخشد ) فردي(نفسي  كه به قتل 
  .266»يعني از مرگ نجات دهد مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده

ل«از امام صادق در باره ديه سوال شد، حضرت فرمود  مسلم عشره آالف و الف مثقال ديه ا
است و يا هزار دينار طال    .  267»من الذهب؛ ديه مرد مسلمان، دو هزار درهم نقر 

احتاً ذكر شده و  ات، روشن شد كه ديه در قرآن، صر با مالحظه مطلب فوق از قرآن و رواي
تعيين مي دقيقاً توضيح داده و مقدار آن را  ات مورد ديه را   چه در كند، نص قرآن است و رواي

به اطراف بدن و يا ساير اعضا، و اعالم مي د كه كسي حق  قتل و چه در جراحات و صدمات  دار
د، اگر چه در عمد و شبه عمد مي توانند نسبت به ميزان ديه  كم و يا زياد كردن ديه را ندار

د(   .توافق كنند) كم يا زيا

ه   فقه و دي

ز فقه را تشكيل مي ن بحث  ئدر باره جزكه . دهد ديه كه خود بخش عظيمي ا يات بدن انسا
ا بررسي همه جانب بدن انسان براي هر قسمت حكمي خاصي دارد مي اسالم . كند و ب از صدر 

ر اسالم و ز زمان پيامب م  براي كسب فيض و آموزش و آموزش و پرورش، ا ئمه معصومين احكا ا
و ا گرفت و پيامبر اسالم با بيان احكام و الهي مورد بحث و بررسي قرار مي ئمه دين با تعبير 
يگر يل آن، صحابه و د ن داشت كه سوال تجزيه و تحل ر آ ن را ب و  يارا يه داشته باشند  هاي از د

و  هاي مفصلي كه از ناحيه آنها داده مي جواب به صورت روايت  شد ثبت و درج شده و 
نقل شده و در دست مي و اعصار در  احاديث مختلفي  باشد، علماي دين نيز در همه قرون 

نموده وزهح   .هاي زياد پيرامون ديه نوشته اند اند و كتاب هاي علميه از آن مفصالً بحث 
ذكر مي نمونه از نظر فقهي  تعريف را به عنوان  يق از ديه چند  يم براي تعريف دق   :نما

تي گفته مي وق است،  يعني » ديت القتيل؛ پرداختم ديه او را و«: شود ديات جمع ديه 
ن كشته خون ر . را پرداختمشده  بهاي انسا ز : گويد مي) ره(صاحب جواه در اصل ا ديه 
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يه گرفته شده كه با تغيير و تحول صرفي به ديه تبديل 268»الودي«  به معناي پرداختن د
ن هم ديه را همان خون است؛ ايشا   .كند بهاي انسان كشته شده معنا مي شده 

ف: گويد امام خميني مي است به ازاي جنايت بر انسان در ن لي  س و كمتر از آن كه ديه ما
رح را همه شامل مي تعريف269»شود ديه اعضا و جوا هاي باال روشن شد كه ديه   با توجه به 

است كه در برابر جنايت پرداخته مي همان خون لي  شود و در متون فقهي  بها است و ما
به طور مفصل مورد بحث قرار گيرد   .جايگاه خاص دارد كه بايد 

  ديه در حكومت خانواده

ار وسيعدر اقو است، پدر يا  ام و قبايل بدون مفهوم خانوده، بسي تر از مفهوم امروزي آن بوده 
توانست هر فردي را به هر نحوي كه بخواهد تاديب و  وكيل خانواده، سلطه مطلق داشته و مي

ك  تنبيه كند و حتا مي تعدي به ي بع خويش را بكشد و  ا افراد تا توانست به دلخواه خود، فرد ي
به قبيله محسوب مينفر، تعدي ات  ها رخ مي شد و جنگ   دولت تشكيل شد و مقرر داد تا 

ات نيز عنوان. كيفري را وضع كرد همانند ديه مطرح بوده و افراد مختلف را  در اين مقرر يي،  ها
ين دوره را دوره قانوني نامگذاري كردند با اخذ وجه، مجازات مي   .كردند بناء ا

  ديه در دوره قانوني

اكنون در دست است، قانون تر ابتدايي - 1 بي«ين قانون كه  است كه در حدود دو » حمورا
ا خط ميخي، روي استوانه و  هزار سال پيش از ميالد ب ر  دو مت ه ارتفاع  ين 25اي ب تي تدو  سان

  . ماده است250شده و مشتمل بر 
ز ميالد است و قانون » موسي«قانون  - 2 ه پانزده قرن قبل ا ر«مربوط ب ن » مان در هندوستا
استدر  ين شده  بل از ميالد تدو  .يازده قرن ق

است - 3 ين نيز پنج قرن قبل از ميالد وضع گرديده  بي در . قانون گورت در قانون حمورا
ساختند، ولكن  مورد جرح نسبت به شخص آزاد، مرتكب را به تحمل همان جرح محكوم مي

و«در مورد   .نقره محكوم مي شد) هزار(مجرم، به يك مين » مسكين

عليه بنده بود، مجرم بايد  و در صورتي كه مجني) اي از بردگان بودند ينو عدهظاهراً مسك(
د مي و اگر قسم يا واليش بپردازد  به م نده را  ا  نصف بهاي ب بدون قسد، چنين كاري ر كرد كه 

د پرداخت مي اجرت طبيب را باي است، فقط  ن  كرد و هرگاه آسيب انجام داده  ديده از آ
د جراحت مي ا بندگي، جاني هزار نقره و در   بودن مجنيمرد، در صورت آزا عليه از بردگي و ي

نقره را بايد مجرم پرداخت مي در اقوام گذشته . كرد صورت مسكينو بودن متوفا، ثلث هزار 
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ين امةهم  اعث ريختن خون خودش ميو ا ا بريزد، ب ني ر شد،  ر مرسوم بود، كسي كه خون انسا
ز طرف دين ين ترتيب انتقام خصوصي هم ا و هم از طبه ا ات  ديگر قز  الفا شده و اجراي مجاز

  .از طرف جامعه، جاي آن را گرفت
ه اين ترتي است، ب ين وجود داشته  اب ك مرحله بين ب كه ميان اين دو مرحله مسلما ي

ا آنها صلح  يافت و قاتل با پرداخت خون  با قرارداد خاتمه ميها خصومت ول ب به اولياي مقت بها 
وقي در  مي اعقاب ابراهيمكرد اين وضع حق  در دوراني كه زندگي )ع(عرب و شايد در ميان 

يان برداشت، زيرا او مي ا از م ين عرف ر و موسي ا د معمول بود  ز كسي : گويد شباني داشته ان ا
هد به جاي قصاص خون به هيچ  كه خواهان باز خريد مرگ خود شود، يعني بخوا بها بدهد؛ 

او پذيرفته نشود، بلكه او  بميردوجه خون بها از  يد  هاي از ديه در دين  البته بخش... فوراً با
و موجب سقط جنين  رگاه شخصي به زن حامله آسيبي برساند  يهود هم وجود داشته، مثالً ه

د، بايد ديه. او بشود در صورتي كه زن بميرد مجرم كشته خواهد شد ر زن نمير اي را كه  و اگ
نمايد و اگر گاوي . داوران معين خواهند كرد، پرداخت  ز عيب گا كسي را بكشد و صاحب گاو ا

نگه و  مطلع بوده و دقت كافي در  داري آن نكرده باشد، بايد كشته شود ولي صاحب گا
اشد، خون مي اگر مقتول بنده ب يه بدهد؛  نقره خواهد بود تواند د   .بهاي او سي مثقال 

ن، سنگلكن قات در ميدا د، زيرا كفاره خون،  سارل در هر صورت بايد  ت، و گشته شو خون اس
است؛ همان قاعده اشي از قاعده كلي قصاص  م، ن اعدا اي كه در مورد جنايت نسبت به  مجازات 

ت، پاي : دارد اشخاص، مقرر مي دست به جاي دس به جاي دندان،  چشم به جاي چشم، دندان 
به جاي لطمه و لطمه  به جاي داغ، زخم به جاي زخم،  اغ  .به جاي پاي، د ..  

ندي  وستا«طبق تقسيم ب ين مراحل » ا د و ا ز جهت شدت وضعف هفت مرحله دار جرم ا
دن، مجروح كردن، ريختن خون، شكستن استخوان، :  ازندعبارت اسلحه، ز تن  به دست گرف

اشخاص پنج تا نود ضربه  ات جنايات عادي عليه  احساس؛ مجاز لطمه وارد كردن به عقل يا 
ت كردند،  ل را قصاص ميشالق بود و هر ضربه شالق با شش درهم قابل خريداري بود، قا

و  پادشاه، حق عفو نداشت و تنها والدين مقتول مي نظر كنند  توانستند از قصاص صرف 
رفتن خون. شد بهاي مقتول ميان وارث او تقسيم مي بها بيگرند، خون خون ا  دين يهود گ بها ر

به دنيوي و اخروي را  جايز نمي در داند، ولي مسيحيت دستور عفو داده و اسالم كه دو جن
ص را مقرر مي د، حق قصا و مي نظر دار ه عف اجاز دهد و به عفو و بخشش  دارد و در عين حال 

ا  از بحث. كند تحريض مي رفته ت ز دوران خانواده گ هاي گذشته روشن شد كه قوانين گذشته ا
ن  له ديه را مطرح كرده و آ ن و همچنين اديان گذشته مسا بي و پس از آ قانون مكتوب حمورا

نسانرا مد نظر دا ها و احترام خون آنها بدان متوسل  شتند و براي حفاظت از جان ا
اقي مي شده مي اجتماعي همچنان الينحل ب ال اين مشكل  اند اند و ا اگرچه مقررات قانوني . م
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انوني موضوع ديه به نحوي مطرح بوده، عده دي، با يكديگر داشت و در هر ق اي براي  تفاوت زيا
ر، فقط  ن قصاص نقره را مطرح ميجبران خسارت وعده ديگ به ديه  در صورت عدم امكا كردند 

بعد از تشريع دين مقدس اسالم، . اي روشن شد باورمند بودند و موارد ديگر كه تا اندازه
بط خاصي براي آن وضع شد   .مساله ديد جايگاه خاص خودش را يافت و مقررات و ضوا

ات و ين مقرر است كه در قواني با نگرش به ا بط، مسلم  ين اقوام و ملل ضوا ن گذشته و يا ب
است، اما شرع مقدس اسالم ديه را به نحوي  دور و نزديك ديه به اين صورت مطرح نبوده 

نموده كه از نظر كميت و  ا كيفيتتنظيم   با عدالت در هر عصر و زمان سازگار است؛ يعني ب
و به اقتصادي هر عصري منطبق است و براي عامه مردم غير مقدور نيست  ترين قانون شرايط 

دگي مسالمت ت، البته در  براي تضمين صلح و سازش و زن وع يك جنايت اس آميز پس از وق
د  قانون ين اقوام و ملل پيشن مالحظه كرديم كه يك قتل مسايل تبعي زيا هاي گذشته و در ب

بعد از وقوع قتل اتفاق مي د داشته و جنايات متعددي  به ساده،افتا اسالم مساله را  ترين   اما 
دگي شرافتوج مه زن به ادا ا  و مردم ر د . كند مندانه دعوت مي ه حل  ين كه به كشور خو براي ا

يمبر گرديم و  ول، ماده سوم قانون : كند  كه قانون اساسي ما چگونه عمل ميببين در فصل ا
ن 1382اساسي سال  فغانستا فغانستان هيچ قانوني نميآمده ا است كه در ا تواند مخالف   

ي و احكام د اسالم باشدمعتقدات    .ن مقدس 
 قانون اساسي آمده است كه كشف جرايم، توسط پوليس و 134و در فصل هفتم در ماده 

احكام قانون  لي مطابق به  قامه دعوا عليه متهم در محكمه، از طرف سارنوا تحقيق جرايم و ا
ذكر شده كه هيچ عملي جرم شمرده نمي27گيرد و در ماده  صورت مي د   قانون كشور  شو
به ذ گرديده باشدمگر  ن ناف تكاب آ بل از ار ا نمي.  حكم قانوني كه ق توان تعقيب  هيچ شخص ر

د  گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون و هيچ شخصي را نمي ات نمو توان مجاز
د اتهام،  بل از ارتكاب فعل مور بق به احكام قانوني كه ق و مطا مگر به حكم محكمه با صالحيت 

  .دنافذ گرديده باش
وع است، يعني هيچ شخص نمي  قانون آمده29در ماده  تواند  است كه تعذيب انسان ممن

ا  ر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و ي ز شخص ديگ يق ا حتا به مقصد كشف حقا
محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر دهد، تعيين جزاي كه مخالف كرامت 

وع است اشد ممن   . انساني ب
به مواد قانون اساسي كشور ميب اجراي آن به واسطه  ا توجه  توان گفت كه مساله جزا و 

يي دولت بوده و يك بخش از جزا به نام حق ارگان اهللا يا همان حق خداوند مطرح  هاي قضا
لعبد ناميده مي شوند و بخشي ديگري آن كه حق است كه مربوط محاكم مي ه  ا شود مربوط ب

  . گردد وارث مي
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آنديه، م    الك و مورد 

اسالم براي تنبيه متجاوز و دلجويي از  د، شرع مقدس  ر انسان وارد شو تي ب اگر جناي
يه معين كرده است مضروب و مجني ا به عنوان د يه در . عليه مواردي ر پس روشن است كه د

است كه بر نفس وارد مي لطمه و خسارت وارده بر بدن، يا جنايتي  ت، جبران  و . شود حقيق
به مجنيمالي معيني ني  است كه جا اولياي مقتول بپردازد   ز . عليه يا  و در مورد قصاص، ديه ا

لكه مجني ني را قصاص كند و در حقيقت، اصل در  ابتدا مطرح نيست، ب عليه حق دارد جا
يه يا اولياي بايد گفت  جنايت عمدي قصاص است، مگر اين كه جاي قصاص نباشد؛ مجني : عل

وشي كنند ين صورت نوبت به ديه ميمقتول از قصاص چشم پ و محل ديه . رسد  كه در ا مورد 
افع انسان موضوع ديه  جنايتي است كه بر بدن انسان وارد مي د، يعني نفس و اعضا و من شو

ين ديه را اين گونه تعريف كرده لي است كه در ازاي نفس و مادون«: اند است، بنابرا ها به  ما
  » .شود عليه پرداخت مي مجني

نسب تي كه  نسان صورت ميجناي د، دو قسم است ت به ا   :گير
ين مي) الف   . برد قتل نفس، كه انسان را از ب
ين نمي) ب ين صورت انسان از ب رود، ولي  جنايت بر بدن انسان و يا منافع انسان كه در ا

لطمه و ضربه ناقص مي   . 270خورد اي مي شود يا 
ك ديه كيست، بايد گفت ن كه مال د دوم عنوا اگر د: اما در قسمت مور ول  ر مرحله ا

يه منافع يا اعضا را بخواهد، به خود او پرداخت مي مجني اشد و د و  عليه خودش زنده ب شود 
يه اموال مي و  مالك ديه خواهد شد و مثل بق ن دخل و تصرف كند و هيچ گونه قيد  تواند در آ

به ورثه او مي اگر مجني. شرط ندارد ثه به ديه را. رسد عليه بر اثر جنايت فوت كند، ديه   ور
رث نمي ارث مي ص را ندارند،  برند، حتا زن و شوهر كه آنها قصاص را به ا د، يعني، حق قصا برن

رث نمي د، البته برادران و خواهران مادري از ديه ا اخذ ديه را دارن برند، ارث بردن  ولي حق 
رث به عمل مي   : آيد كه قرار زيراند ديه، طبق طبقات ا
و  ت، نسب  دو امر اس بموجب ارث    سب

  :اند موجبات نسبي سه طبقه
ين روند) الف   . پدر و مادر و فرزندان اگرچه پاي
له،ها اجداد و جده) ب به   ماماها و خا ين روند  اگرچه پاي اال روند و فرزندان آنها  ها اگرچه ب

ين عرفاً بر آنها صدق كند   .271شرطي كه اين عناو
است   : موجبات سببي دو قسم 
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رث ميزوجيت، كه بدين سبب زن ) الف د و شوهر حتا در ديه از يكديگر ا   . برن
تي كه بتواند بدون نسب و ) ب به صور است با ديگري  وال يعني نزديكي و قرابت شخصي 

  : زوجيت از وي ارث ببرد بر سه قسم است
   والي عتق؛- 1
ن جريره؛ و- 2    والي ضما
  . والي امامت- 3
رگ، او به چهار شرط از وي هرگاه كسي بنده خود را آزاد كند، پس از م:  والي عتق- 1

  . برد ارث مي
ن و :  والي ضامن جريره- 2 يما وع پ است، والي ضمان جريره، ن به معناي جنايت و گناه 

عهد است كه در جاهليت معمول بوده و اسالم آن را امضا و تثبيت كرده است، اين وال 
يگانه منعقد مي نفر ب يم ديگر عقدي است كه ميان دو  يكي ضامن جرا شود به  ي ميشود و 
رث ببرد و ديگري مي و در نتيجه زماني كه مضمون شرطي كه از وي ا ثي  پذيرد  له وار

اشد، ضامن جريره ارث مي نداشته   .272برد ب
پس در . رسد باشد، ماترك او به امام مي اگر كسي بميرد و وارثي نداشته :  والي امامت- 3

رث است، يعني، كسي كه وارث ت، امام وارث من ال وا است و در حقيق رث او  ام وا  ندارد ام
ر، وارث من ال وارث ين امر را به رييس قوه قضاييه  زمان حاضر، ولي فقيه و رهب است كه ا له 

نموده  به مطالب باال، تقسيم  واگذار  ن اجازه گرفت؛ با توجه  يد از ايشا است و در موارد خاص با
به عمل مي رث  رث طبق طبقات ا ين وا ين معلو ديه ب ني آيد، بنابرا م شد كه مالك ديه چه كسا

  .273هستند

ر ناپذيري ديه   تغيي

ر با  در بررسي ديه در اقوام و ملل گذشته مالحظه كرديم كه كيفري مجرمان، بيشت
يقه حاكمان زمان در  خصومت درآميخته بود و كيفرها به صورت هاي ممكن و با سبك و سل

اجرا مي دستور شالق مي باره مجرمان  داد و ديگري براي مساله  شد؛ حاكمي براي قتل، 
له مي يكي مث و ديگري اعضا را قطع مي كوچكي فرمان مرگ،  اب  كرد  احكام از ب ين  كرد البته ا

در زمان بي تعيين و  ات جرم ارتكا به عنوان مجاز لكه  د، ب و قصاص نبو  هاي مختلف با سبك 
اجرا مي سليقه ات نيز تغيير مي. شد هاي متفاوت  ا گذشت زمان نوع مجاز انوا به كرد و ب ثالً ن ؛ م

و يا قصابي كه گوشت بد مي خاطر پخت بد نان به تنور انداخته مي ر شقه  شد  داد او را در بازا
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ر، كه همه اينها گويايي بي كردند و مجازات مي  ن  هاي ديگ قانوني و عدم پاي بندي بشر در آ
است كه احساس و غضب و عصبيت در تصميم يي  گيري دوره به قانون مدون  نقش هاي قضا

  . داشت
شود كه الزم است، قانون مدون و معتدل در جامعه  باتوجه به اين تفسير، مالحظه مي

ن و عصبيت ن و مكا و زما و قدرت قدرت حكومت كند   باشد  مندان در آن نقش نداشته ها 
رفيت ظالبته اين بدان معنا نيست كه با پيشرفت زمان و تغيير مكان، بدون توجه به نياز و 

بماند ون بايد همچنان بيجامعه، قان و . تغيير  است كه صرف تغيير زمان  بلكه منظور اين 
تغيير نيازها و ظرفيت بدون  ر قانون نشود مكان  له جنايت  مهم. ها، باعث تغيي ترين مساله، مسا

احت مي بر بدن انسان است كه انسان وب پاك را جريحه ها را نار كند؛ لذا شرع  دار مي كند و قل
ينه داراي قانون مدون با معيارهاي خاص است تا جسم و جان بشر محفوظ مقدس در اين زم

ن  بماند و نسل رعايت شود و آ ني، عدالت  و آسيب جا د صدمه  د و در صورت ايجا ها حفظ گرد
پذير است و در همه نسل است و قانوني است كه تغيير نا يه  و  قانون، قانون د ها حفظ گرديده 

است و اين به دليل الهي بودن براي همه ملل يكسان است و در تم ام قرون و اعصار حاكم 
است لق انسان. اين قانون  ژگي كه خا تمامي وي به  و  ها با توجه  نسان و تغيير و تحول  هاي ا

و اما ديه كامله ده هزار درهم  تكامل وي در طول زندگي و حيات بشر، آن را وضع كرده است 
ا هزار دينار ) نقره( ا دو ص) طال(ي و يا دو صد يكصد شتر ي د راس گاو و يا هزار راس گوسفند 

ز صدر اسالم تا كنون  دست حله مي لما ا و مورد توافق همه ع ر مسلم  ين انواع، ام اشد و ا ب
اعضا بالنسبه تقسيم مي مي نظر . شود باشد و در مورد ديه  تقسيم بندي ديه اعضا هم از  و 
است، بنابراين، هيچ شرع، تي . اين زمينه وجود نداردگونه مشكلي در   معين و معلوم  اگر جناي

د  وع انتخاب كند؛ يعني، متهم باي ين شش ن ا از ا د ديه ر بر بدن كسي وارد شد، جاني باي
يه مي وع د پردازد و در صورت موجود نبودن يك نوع، نوع ديگر را انتخاب  تعيين كند كه چه ن

يمت آن را بپردازد ين، ق و يا با رضايت طرف   . نمايد 

ا مجاز   شود يا خير ت محسوب ميآيا ديه 

به  يي  البته اين مبحث بسيار گسترده بوده و نياز به تحقيقات عميقي دارد، اما جهت آشنا
بي يست كه شمه اين مورد،  ناسبت ن ه . اي از مسايل، در اينجا ذكر گردد م تي انسان ب وق

دگي بشر مي د و دوره پيشينه زن ز نظر مي هاي قانوني زندگي انسان نگر د، در ارزگ ها را ا ن
اقوام و ملل گذشته، ديه را نوعي كيفر تلقي مي مي بد كه  كردند كه پس از آن، شرع مقدس  يا

نمود دوين  ات خاصي را در اين زمينه ت   . اسالم نيز مقرر
ات  و منظور قانونگذار از مجاز ث، بايد ديد كه مجازات چيست  براي بهتر روشن شدن بح

ات  ظر ميبه ن. چيست تا دقيقاً ماهيت ديه روشن شود رسد كه منظور قانونگذار از مجاز
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و  مجرم، تنبيه كردن مجرم مي ات شالق بر بدن وي و يا بازداشت كردن ا ا زدن ضرب باشد لذا ب
ا به ق پيدا دهد، تنبيه وي تحق  وي ميدر زندان كه فرصت تفكر در مورد اعمال گذشته ر

د يا به صورت مي د شدي ا برخور ا اخذ جريمه يا ب ديگر قانوني، متهم را تنبيه هاي  كند يا ب
ين وصف، هدف قانونگذار. كند مي ا تنبيه خود او مي274با ا ات مجرم ي ا   از مجاز و يا ب اشد  ب

تكب اين تنبيه او مي ين كسي مر گونه اعمال نشود،  خواهد ديگران را متنبه كند كه پس از ا
تظار هر مجرم است يا اين كه هدف قانونگذ ين چنين در ان ار عالوه از تنبيه زيرا مجازاتي ا

وقتي مجرمي تنبيه شد، مجني مجرم دلجويي از مجني اشد؛ يعني،  يه آرامش  عليه نيز ب عل
اجرا شده  خاطر مي بد، زيرا عدالت در حق او  تي  است و خسارت يا هاي وارده او نيز به صور

اشد. شود پرداخت مي تي هدف مجازات تنبيه مجرم ب ا هم نوع مي. بنابراين وق ي توان ديه ر
نست، چون تنبيه او را در پي ين كه ديه . دارد مجازات دا يگر هم وجود دارد، مبني بر ا نظريه د

دني براي مجني الي است، يعني با ورود صدمه ب يه پيدا مي يك نوع ضمان م لي  عل شود كه ما
تل يا ضارب از مال او اخذ مي وت قا وت مجني است و در صورت ف يه،  شود و در صورت ف عل

يه را دارند رثه او منتقل مياين حق به و   . شود و آنها حق مطالبه د
اعمال مي البته در مجازات ر مجرم  يي كه ب به  ها يم  اجراي مجازات را قا شود قانونگذار 
د سالمت مجرم،  شخص مجرم مي ا وجود و حضور مجرم و حتا در بعض موار يعني ب د؛  دان
ا قصاص كه حتم مجازات اعمال مي د شرعي ي د، مانند حدو د خود مجرم حضور داشته شو اً باي

ات درباره او اجرا شود و نمي  ين مجاز و ا نمود باشد  ات  او مجاز به جاي  . توان شخص ديگري را 
ات زندان و شالق پيش در اكثر موارد مجاز ات قايم  در تعزيرات هم كه  بيني شده اجراي مجاز

است، ولي در مورد مجازات لي مي به شخص مجرم   نبودن مجرم حكم توان، در صورت هاي ما
به مجني و  را در مورد اموال او اجرا كرد و خسارت وارده  يه را با اموال مجرم جبران كرد  عل

تي است كه شرع و عرف آن را مي ين اين مجازا كه ديه نيز از انواع  پسندند حال با توجه به ا
است و سبب تنبيه متهم نيز مي لي  يم به شخص مجرم نيست مجازات ما  يعني، .شود، لذا قا

ز مال  ز خود وي گرفته و در صورت فوت يا عدم حضورش ا در صورت وجود و حضور متهم ا
وعي قيام جرم به مجرم است و چون جرم مجرم، سبب اخذ  او اخذ مي شود، البته اين هم ن
ر تلقي مي. شود اين مال مي وعي كيف ز خوصيات  لذا ن وع مجازات، بعضي ا ين ن ين كه ا د، با ا شو
لي را دارد، ولي نمي) از نظر رسيدگي در محاكمه(اري طبيعي و اعتب ن ما ك  ضما اساً ي تواند، ر

ا كيفر مجرم مي ين  لذا براي اين. دانند نوع ضمان مالي باشد، چون در عرف، آن ر كه در ا
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ا نوعي   ته شود مرجحاتي كه ديه ر له نيز در نظر گرف زمينه، دقت بيشتري شود و حواشي مسا
ر م مجازات مي   : پردازم كنيم كه در ذيل به توضيح آنها مي يدانند، ذك

ته تا قانوني يهود و ) الف بي گرف ات قانوني  قبل از اسالم، از قانون حمورا با توجه به مصوب
ن  هاي ديگر مساله ديه براي تنبيه متهم و دلجويي از مجني قانون يه مطرح بوده و به عنوا عل

لذا شرع هم او را ن مجازات و كيفر تلقي مي   .  است وعي مجازات دانستهشد، 
تل نفس آمده ) ب اب ق في القصاص حياه يا اولي ولكم «است  در قرآن مجيد در ب

تل خطايي 275»االلباب د ق ناً خطاء«: فرمايد مي و در مور و و من قتل موم ر رقبه مومنه   فتحري
ليديه مسلمه ر دادن ديه در آيه دوم به جاي قصاص ن276 اهله، ا و قرا ين آيات  فس  مقايسه ا

روشن مي ول  است، چه عمدي باشد  در آيه ا ات براي انسان مجرم  وع مجاز شود كه ديه يك ن
بايد ديه  ول  ز ا يي باشد كه ا ا خطا د و ي به ديه تبديل شو كه با رضايت اولياي دم، قصاص 

  . بدهد
اسالمي ديات را در كنار ) پ نشمندان حقوق  پس از تشريع ديه در شرع مقدس، علما و دا

اسالمي هاي  مجازات و تعزيرات(ديگر  د، قصاص  ات  ذكر كرده) حدو ن را نوعي، مجاز  و آ
  . دانند مي
ين) ت و يا در شبه عالوه بر ا تل عمد در صورت اخذ رضايت  يه  كه در ق ني بايد د عمد كه جا

ا  نده ر يعني، بايد يك ب ت،  اره در قتل عمد، كفاره جمع اس بدهد و كف هم بايد  اره  بپردازد، كف
بگيرد و شصت مسكين را طعام دهد، ولي در شبهآزاد كرده و ش عمد كفاره  صت روز، روزه 

ين است كه  بدهد؛ اين خود نشانه ا مرتبه الزم است، يعني، به ترتيب يكي از اينها را انجام 
ر داده،  د قرا تل عمد، كه كفاره دار ن را در رديف ق و آ نموده  شرع، ديه را نوعي مجازات تلقي 

ر عمدي بو نداده ولي به علت غي ا خفيف دن آن، كفاره آن را جمع قرار  ات ر تر در  است و مجاز
  . است نظر گرفته 

و احاديث آورديم كه ) ث رآن  ا سي«در بحث ديه در ق ين است 277»ه مثلهائجز يه ا ول آ  مدل
تي ش اً قطع كرد، بايد دست او را قطع كه وق صي مرتكب خالفي شد و دست كسي را عمد

يه خواست وقتي مجني. نمود ه عل بكند؟ در اينجا شرع را  يك درجه تخفيف بدهد چه بايد 
در صورت رضايت مي پس در  تخفيف را معين كرده كه  و ديه گرفت،  توان از قصاص گذشت 

ت، ديه هم نوعي مجازات تلقي شده  ات خفيف حقيق   . تر است، اما مجاز
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اگر شخص خوابيده) ج ين مساله مطرح است كه  ر، ا ا در حقوق كشورهاي ديگ  دست اي ب
و فاعل  خود پياله و است و ا به ا ا بپردازد، چون فعل مستند  د خسارت وارده ر ا بشكند، باي اي ر

ا  ين گونه است؛ و شرع در خطاي محض، فعل ر بدون قصد است، در مورد قتل يا جرح هم ا
اعل ميمستند  و  به ف داند، ولي فاعل ناخواسته لذا بايد ديه را بدهد و با شرايطي بايد عاقله ا

ن  دهد؛ در حقيقت ميب بفهماند كه اين انسا اخواسته  ني ن نسان را به جا هميت نفس ا خواهد، ا
ات  ين ديه در اينجا هم مجاز ات كند؛ بنابرا يست و در حقيقت او را مجاز از يك پياله كمتر ن

  . شود محسوب مي
يم ديه) ح ت اي كه از جاني عمد، در صور اگر نظر عرف را جويا شويم و دقيقاً تحقيق كن

رفته مي گذشت اولياي دم و غير عمد براي جنايت ه اين نتيجه خواهيم رسيد كه  اش گ د، ب شو
است كه بر مجرم اعمال  چه چيز حساب مي ات  شود، همه مردم معتقدند كه يك نوع مجاز

يه را مجازات مي شده    . داند است، پس عرف هم د
يل) چ ا به دل تل فرزندش  قصاص اگر پدري فرزندش را بكشد، در شرع مقدس پدر ر  ق
بطه پدري و فرزندي سنجيده و به ديه  نمي هميت را هميت قتل را با ا كنند؛ در اينجا شرع ا

يه ندارد؛ در حقيقت  حكم كرده  ين د بايد ديه بپردازد و خودش هم حقي از ا ت؛ يعني،  اس
ات، يك  مي تن ارتباط پدر و فرزندي در مجاز خواهد پدر را مجازات كند ولي؛ درنظر گرف

ات قاتل قصاص مي درجه تخفيف مي ز  دهد، چون مجاز وعي ا يه ن باشد، پس در حقيقت، د
به حساب مي   . آيد مجازات 

در حدود، جرمي است به نام قذف كه قابل گذشت است و يا هر سرقت كه با گذشت ) خ
ز  شاكي ساقط مي يه ني ه اين مطلب كه د ا عنايت ب ين قبيل، مال ب ر از ا د ديگ شود و موار

د همين ح كم را داشته با گذشت شاكي خصوصي ديه نيز منتفي است، همان گونه كه در مور
توان نتيجه گرفت كه ديه نيز همانند حد سرقت و حد  قذف يا حد سرقت مطرح بود، مي

است   . قذف، مجازات 
تعيين كرده) د به .  است شرع مقدس در مورد جنايت، بر حيوان و ميت، ديه  ته جنايت  الب

نظر مرتكب حيوان يا ميت  ابل تعقيب است و چون شخص مورد  در تمام دنيا خالف بوده و ق
ات  نه مجاز ين نشا و ديه هم بپردازد و ا گناهي شده، طبق نظر شرع مقدس بايد توبه كند 

 . بودن ديه است

ين ) ذ ه بر ا است، پس چرا در قانون عالو ات  تي ديه، مجاز ين سوال مطرح شود كه وق شايد ا
ين مخصوص ديه  ري نيز در نظر گفته شده مجازات، مجازات ديگ د متذكر شوم كه ا است؛ باي

ات در  نيست و در قانون، موارد ديگري نيز وجود دارد كه براي يك جرم بيش از يك مجاز
و كاله نظر گرفته شده  تشا  ن آمده  است به عنوان نمونه در قانون اختالس و ار ري ايرا بردا

ر اين: است كه  و  مجازات زندان محكوم ميكه متهم، به  عالوه ب شود به پرداخت خسارت وارده 
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انفصال از خدمت و پرداخت دو برابر وجه اخذشده به عنوان جريمه در حق دولت نيز محكوم  
آمده ) ديه(طور در ماده بيست قانون مجازات اسالمي ايران به نقل از كتاب  گردد و همان مي
تي كه محكمه تشخيص دهد كه مجاز«: است  يست، ميدر صور د  ات براي مجرم كافي ن توان

د اجتماعي محروم نماي اي  ز بعض مزاي يم كه 278.مجرم را ا  لذا مشخص شد كه مواردي دار
و مجازات ديگري و يا مجازات تبعي در نسته  ات را كافي ندا وع مجاز گيرد؛  نظر مي قانون يك ن

اب ديه هم مي د، همچنان كه در ب بنابراين در ب ين گونه عمل نمو اب قصاص اين گونه توان ا
د، چون ارتكاب جنايت گناه محسوب مي عمل مي يه،  شو نعي ندارد كه عالوه بر د شود ما

ات  ين موضوع با مجاز ه متهم اجرا و ا مجازات ديگري هم به عنوان مجازات تكميلي در بار
تي ندارد   . 279بودن ديه منافا

  نتيجه

ه  االيام گيري ، چنين نتيجه ميمباحثي كه از نظر گذشتبا توجه ب از قديم  م كه پديده ديه 
نسته كه بر جاني  مع بشري وجود داشته، و تمام اديان ديه را نوعي از مجازات دا در بين جوا

ه انسان مجني اعمال مي ين . عليه شود براي حرمت ب در ب د نوعي از بشر دوستي را  كه خو
ه انسان م انسان نشان  مي اسالمي برعالوه حرمت ب دگاه علماي  يه ا جنيدهد از دي ين پديده عل
  : باشد  ميخود نظم آورنده

است كه به عنوان خون- 1 لي  والً مقدار ما به   ديه ا ن را  و آ بها از جاني گرفته شده 
دگي مجني در صورت كه زن نمايد داده مي عليه  شود و در متوفا شدن  اش نجات پيدا 
به ورثه آن تعلق مي مجني ين از طرف ورثه و قضات و  عليه  جامعه مجازاتي، براي گيرد كه ا

وگيري از تكرار همچو اعمال و جنايات اعمال مي ني و براي جل   . گردد جبران عمل جا
بعد از مرگ مجني- 2 لي است كه  ر ما ول   ديه مقدا يه به خاطر دلجويي ورثه شخص مقت عل

ن داده مي   . شود نه به عنوان آرامش نفس انسا

  منابع
ي، ق-1 مال يا مجازات  ات،  صالحي، فاضل، ديه  م، مركز انتشار حوزه علميه ق غات اسالمي    .1397م، دفتر تبلي
الهادي، -2 قه، قم، دفتر نشر  اده محمد حسين، آموزش ف فالح ز  1376.  
رم-3 حسن، ج ري،  باس زاده اه ات  ع يي در اسالم(ها در اسالم  ها و مجاز قضا انين جزايي و  ز، آيدين، )قو   .1378، تبري
تقي بن محمد، ش-4 روز،  برغاني، محمد  حديث ام الث قزوين،  يد ث   .1382ه
نتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، -5 زدي، محمد تقي، نظريه حقوق اسالم، قم، مركز ا   .1382 مصباح ي

  

                                                 
ي، ص  -17 با مجازات مال   .51 -49فاضل صالح، ديه 
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  افتتاح تعمير رياست عدليه واليت غور
  
  
  
  

  
ام و تكميـل كـار آن در تـاريخ          د از اختـت طـي  6/1/1388تعمير رياست عدليه واليت غـور بـع

ر يونامـا،        يس دفـت مراسمي با حضور  آقاي سيد اقبال منيب والي واليت غور، معـاون واليـت، رـي
رييس اجراييه واليت، رييس شوراي واليتي، رييس حج و اوقاف، ريـيس شـوراي علمـا و سـاير          
ـي، علمـا، فرمانـدهان جهـادي، بزرگـان         مسوولين و كارمندان ادارات دولتي و موسسات غير دولت

  . ين افتتاح شدو متنفذ
ضايي در ايـن            ور عـدلي و ـق ه اـم والي غور از سعي و تالش دلـسوزانه وزيـر  عدليـه و توجـه ـب

ـن واليـت     واليت ابراز تشكر نمود و  تعمير رياست عدليه اين واليت را يكـي از ضـرورت    هـاي اي
راز ام       . دانست يـدواري  وي كار ساختماني رياست عدليه واليت غور را مورد تاييد قـرار داده و اـب

  . كرد كه در سال روان شاهد اعمار تعمير محبس و اصالح و تربيت اطفال اين واليت باشيم
ع را   560 متر مربع و زير بنـاي آن  2300مساحت تعمير رياست عدليه واليت غور        متـر مرـب

  اتاق تـشناب و يـك اطـاق گـارد     6 باب تحويلخانه، 2 باب اتاق دفتر، 14كند، و داراي  احتوا مي 
  . باشد اه عميق و سيستم برق و لين كشي و آبرساني و نلدواني ميبا چ

ـال       ور در س س عقـد       1387اعمار رياست عدليـه واليـت ـغ  بـا شـركت سـاختماني آسـيا اطـل
ل گرديـده بـود و        قرارداد شده بود كه به واسطه موسسه آي ام جي به كمك كـشور ايتاليـا تموـي

  . غار گرديده بود رسماً كار اين پروژه آ1387در ماه جوزاي سال 



 

  
  
  
  

  قرارداد اعمار محبس دايكندي امضا شد

  
  
  
  

 توسـط پوهنـدوي   1388 حمـل  26ارشـنبه  قرارداد اعمار محـبس واليـت دايكنـدي روز چه    
ـه و ريـيس شـركت سـاختماني المپيـا بـه امـضا           عبدالقادر عدالتخواه معيـين اداري وزارت عدلي

  . رسيد
ـين        دي بـا سـتندردهاي ب ـه مجمـوعي آن      ا محبس واليت دايكـن ـي سـاخته شـده و هزين لملل

  .باشد  دالر امريكايي مي795566
  .باشد  نفر محبوس مي196ظرفيت مجموعي محبس واليت دايكندي 

ــت دايكنــدي داراي   ـبس والي ه ســاختماني مح ــر اداري، ســاختمان  : مجموـع ـاختمان تعمي س
ـاختمان        محـبس ذكـور،   بارك يا كاغوش سربازان، ساختمان توقيف، ساختمان محبس اناثيه، س

رول            ـل كنـت ساختمان بخش صناعتي، ساختمان آشپزخانه، سـاختمان كلينيـك و سـاختمان مح
  .  جريب زمين اعمار خواهد شد10عمومي همراه با چهار برج نظارتي اطراف محبس، در 

ق اداره خـدمات و             ـته از طرـي و سـال گذش اه دـل ـبس واليـت دايكنـدي در ـم پروژه اعمار مح
ان اعالن گرديد كه از مجموع هـشت شـركتي كـه آفرهـاي شـان را ارايـه        بازسازي براي افغانست  

دي       ت دايكـن نموده بودند، شركت المپيا با ارايه نازلترين قيمت برنده پروژه اعمـار محـبس والـي
  . شناخته شد

رت در سال روان براي  يكي از اولويت هاي وزا ن يتامين امنيت مطمگفتني است كه 
و محابس، ركزاشخاص تحت  محبوسين  ات كشور و توقيف در م ر والي و اعما زسازي  ، با

ات . باشد زيربناهاي فزيكي محابس كشور مي در سال گذشته نيز چندين محبس در والي
ات مختلف كشور  اعمار محابس ديگر در والي مختلف كشور ساخته شده و وزارت عدليه برنامه 

دست دارد   .را روي 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يس    1388 حمل 31دوشنبه جلسه نوبتي شوراي وزيران روز      تحت رياست حامـد كـرزي رـي
  . جمهوري اسالمي افغانستان در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري داير گرديد
ـماره          ر عدليــه قـانون اجـاره مـالي  و طــرح ضـميمه ش ــداري  1طبـق آژنـدا، وزـي  قـانون بانك

تان، را بـه  هـاي كميتـه قـوانين شـوراي وزيـران جمهـوري اسـالمي افغانـس         افغانستان از فيـصله  
الي  در روشـني احكـام مـواد دهـم و سـيزدهم        . جلسه شوراي وزيران ارايه نمود  قانون اجـاره ـم

  . قانون اساسي افغانستان به منظور تنظيم امور اجاره مالي وضع گرديده است
  : اهداف اين قانون عبارت است از

  هاي كوچك و متوسط از طريق اجاره مالي؛ گذاري رشد سرمايه -
ـق اعطـاي بـديل قرضـه      شد زمينه رقابت در عرصه سـرمايه  ايجاد و ر   - ذاري از طري هـاي   ـگ

 بانكي؛ و

  .  فراهم نمودن زمينه اشتغال از طريق اجاره مالي -
  . هاي الزم مورد تاييد شوراي وزيران قرار گرفت طرح قانون اجاره مالي پس از غور و بررسي

ـستان، بتاسـي ا       ك قـانون بانكـداري افغان  40ز هـدايت مـصوبه شـماره    طرح ضميمه شماره ـي
ـامين            4/9/1387مورخ   ـيزده مـاده بـه منظـور جلـب و ت ـل س  شوراي وزيران اين طرح بـه داخ

ـستم      اعتماد مردم باالي نظام بانكي، حفاظت و تضمين سپرده   ايي بازپرداخـت، ثبـات سي ها، تواـن
  . مالي مبتني بر اقتصاد بازار وضع گرديده است

ك قانون بانكداري را در پرنسيب مـورد تاييـد قـرار داد    شوراي وزيران طرح ضميمه شماره ي     
ذكر           و وزارت  ق ـت ـستان بانـك را موظـف نمـود، طـب ه و رياسـت عمـومي دافغان هاي ماليه، عدلـي

ـه موظـف شـد    . جلسه تصحيحات الزم را در طرح متذكره وارد و آن را نهايي سـازند   وزارت عدلي
  . صويب به پارلمان كشور ارسال نمايدبعد از ورود اصالحات، طرح قوانين متذكره را غرض ت

 قانون 1تاييد قانون اجاره مالي و طرح ضميمه شماره 

 بانكداري افغانستان در شوراي وزيران



 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

تي شوراي وزيران تحت رياست حامد كرزي ر نستان يجلسه نوب يس جمهوري اسالمي افغا
  .  در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري، داير گرديد1388 حمل 23روز دوشنبه 

اآژندايطبق  فغانست ن، وزير عدليه جمهوري اسالمي ا ن طرح پالن كار  جلسه شوراي وزيرا
ا به شوراي وزيران ارا1388تقنيني سال  ز چگونگي ير رش مخصتري ا نموده و همچنين گزا ه 

ر تقنيني سال  نمود1387تطبيق پالن كا   .  بيان 
تطبيق پالن كار تقنيني سال  وزير  36  گفت كه مجموعا1387ًعدليه در مورد چگونگي 

اي محترم وزيران ش اساس مصوبه شور پالن كار تقنيني سال سند تقنيني به   1387امل 
از آن جمله  رت  سند تقنيني كه مسوده16گرديده بود كه  از طرف وزا و ادارات  هاي آن  ها 

ن  ين شوراي وزيرا بعد از تاييد كميته قوان د، تدقيق  و  ن تهييه شده بو به وقت و زمان آ ذيربط 
  . اين اسناد از جانب شوراي وزيران تصويب گرديده است

ين    : عبارتند ازاين قوان
  ؛ قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي- 1
يه اختطاف و قاچاق انسان- 2    ؛ قانون مبارزه عل
پي رايت( قانون حمايت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق - 3    ؛)كا
  ؛ قانون حمايت حقوق مخترع و مكتشف- 4 
  ؛ قانون معارف- 5 
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  ؛ قانون تنظيم امور زمينداري- 6 
د قا- 7  تي قانون اسنا   ؛بل معامله تجار
  ؛هاي تجارت و صنايع  طرح قانون اتاق- 8 
  ؛هاي بذري  طرح قانون تخم- 9 
افسران و بريدمالن اردوي ملي- 10  تي    ؛ طرح قانون امور ذا

  ؛ طرح قانون حمل و نقل اموال- 11
يه مواد مخدر- 12  ارزه عل    ؛ طرح قانون مب

ن- 13 نستا افغا ندرد ملي    ؛ قانون ست
  ؛هاي حقوقي اعدت طرح مقرره مس- 14
و مقرره كرايه و سفريه14 تعديل ماده - 15    ؛ 
  . مقرره تنظيم امور مراكز اصالح و تربيت اطفال- 16 

به طور فوق العاده به تعداد 1387همچنين در كنار تطبيق پالن تقنيني سال   شماره 37 
يق و طي مراحل شده است   . اسناد تقنيني از سوي وزارت عدليه تدق

اسناد تق يمه- 2 ؛ طرح قانون آب- 1: نيني عبارتند ازاين  ركات- 3 ؛ قانون ب  -4   ؛ قانون تدا
ر - 5 ؛قانون مراكز اصالح و تربيت اطفال  قانون تشكيل و صالحيت اداره عاليت نظارت ب

د - 6 ؛تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري  طرح حذف، تعديل و ايزاد در برخي از موا
و - 7 ؛قانون كاركنان خدمات ملكي  تعديل و ايزاد در برخي از مواد قانون تشكيالت 

اجزاي - 8 ؛يه جمهوري اسالمي افغانستانيهاي محاكم قوه قضا صالحيت تعديل و ايزاد   طرح 
تي در محاكم2 و 1 يكصد و دهم قانون - 9 ؛ ماده دوم تعرفه محصول دول  طرح تعديل ماده 

تعد– 10 ؛ليتوالمسو شركت هاي سهامي و محددود تي  طرح  يل ماده بيستم قانون امور ذا
دولت- 11 ؛افسران قواي مسلح بط سلوكي مقامات قواي ثالثه   طرح - 12 ؛ طرح قانون روا

اساسي دولت جمهوري اسالمي 15 و 10ايزاد اجزاي   ماده چهاردهم طرح قانون تشكيالت 
لمسوليت- 13 ؛افغانستان انون  ق- 14؛  تعديل ماده دهم قانون شركت هاي سهامي و محدود ا

ر  تعديل و ايزاد در قانون - 17 ؛ قانون اجاره مالي- 16 ؛ قانون حمايت رقابت- 15 ؛منع احتكا
 قانون معاشات مقامات 7 و 3 تعديل مواد - 18 ؛ آن1هوانوردي مليك و ضميمه شماره 

تي-19  ؛دولتي - 20؛ طرح تعديل، ايزاد و حذف در برخي از مواد قانون موسسات غير دول
ن- 21؛هاي خدمات ملكي مقرره تنظيم بست فغانستا اكادمي علوم ا ات   - 22 ؛ مقرره انتخاب

و تقويت تعذي طفل - 23 ؛ي خصوصييمقرره ايجاد موسسات حمل و نقل هوا  مقرره حمايت 
يق فقره - 24 ؛با شير مادر تعل لي   ماده هشتم مقرره ليليه2 رفع  وسسات تحصيالت عا هاي م

 مقرره توليد و 15 ماده 1 تعديل فقره - 25 ؛1385 سال 896منتشره جريده رسمي شماره 
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ر تطبيق استراتيژي -26 ؛توريد ادويه و لوازم طبي  نظارت ب ن ايجاد اداره عالي   طرح فرما
ري و و تخفيف مجازات محبوسين به مناسب ميالد - 27 ؛مبارزه عليه فساد ادا  طرح فرمان عف
ات محبو- 28 ؛)ص(مسعود حضرت محمد ين به  طرح فرمان عفو و تخفيف مجاز سين و محجوز

و - 29 ؛مناسبت تجليل از شانزدهمين سالگرد پيروزي جهاد مردم افغانستان  طرح فرمان عف
د  ين به مناسبت هشتاد و هشتمين سالگرد استردا و تخفيف مجازات محبوسين و محجوز

به مناسبت -30؛استقالل كشور ين   طرح فرمان عفو و تخفيف مجازات محبوسين و محجوز
ين به مناسبت - 31 ؛عيد سعيد فطر ات محبوسين و محجوز  طرح فرمان عفو و تخفيف مجاز

ين به - 32 ؛ وعيد سعيد اضحي ات محبوسين و محجوز  طرح فرمان عفو و تخفيف مجاز
 و چندين حكم ترك تابعيت كساني كه درخواست ؛)ص(مناسبت ميالد حضرت محمد مصطفي

  . ترك تابعيت نموده بودند
ول، دوم، سوم و همچنين وزير عدليه جمهوري  فغانستان پالن كار تقنيني ربع ا اسالمي ا

اي وزيران ارا1388چهارم سال  نمودي را به جلسه شور د . ه  شوراي وزيران با تقدير از كاركر
يه در سال  رت عدل رت عدليه در سال گذشته، پالن كار تقنيني وزا  را تاييد 1388تقنيني وزا

  .نمود
تقنيني سال  يه در ذيل آورده شده است و1388مشروح پالن كار    : زارت عدل

  
 

ر تقنيني ربع اول سال    1388پالن كا

ي
موم
ه ع
مار
ش

ي  
وص
خص
ره 
شما

  

ان سند   عنو
ايه  مرجع ار

سند كننده  
  تقنيني

معيار تخميني 
  تدقيق

سند تقنيني 
وزارت  در
ه   عدلي

موعد 
تخميني 
سند  ارايه 
تقنيني به 
اي  شور
  وزيران

وط
مرب
صه 
عر

  

  قانون جنگالت  1  1
عت وزارت ز را
اري آبياري و   اقتصادي  ربع اول  ربع اول  مالد

2  2  
اتي  مقررة امور ذ
ان خدمات  كاركن

  ملكي

كميسيون 
اداري   اصالحات 

 كار و  ربع اول  ربع اول
  اداره

 تنظيم امور همقرر  3  3
عد  حقوق تقا

كميسيون 
اداري   اصالحات 

 كار و  ربع اول  ربع اول
  اداره
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ان خدمات  كاركن
  ملكي

4  4  
 اساسنامه مركز
مستقل ملي 
  آموزش حقوقي

بورد مركز 
مستقل آموزش 

  حقوقي
  مدني  ربع اول  ربع اول

5  5  
اي  قانون شور
  وزيران

عمومي  رياست 
 اداره امور و
االنشاي  دار
وزيران اي    شور

  مدني  ربع اول  ربع اول

6  6  
  جلوگيري ازهمقرر

آلودگي محيط 
  زيست

اداره محيط 
  مدني  ربع اول  ربع اول  زيست

دگي قانون آما  7  7
  مبارزه با حوادث

ارزه با  اداره مب
  حوادث

  ييجزا  ربع اول  ربع اول

8  8  
خشونت  قانون محو 

ان   ييجزا  ربع اول  ربع اول  وزارت امور زنان  علبه زن

عيت  9  9   قانون تاب
وزارت امور 
  مدني  ربع اول  ربع اول  خارجه

ا قانون شاروالي  10  10 ل  ه   اقتصادي  ربع اول  ربع اول  شاروالي كاب

11  11  

قانون 
) وكالت(نمايندگي

تجارتي در 
ان   افغانست

 وزارت تجارت و
ع اي   صن

  اقتصادي  ربع اول  ربع اول

12  12  
مقرره پمپ 
ا استيشن   اقتصادي  ربع اول  ربع اول  وزارت تجارت  ه

  
  

  1388تقنيني ربع دوم سال  پالن كار

13  1  

مقرره ذخاير 
احتياطي 

استراتيژيك غله 
  جات 

عت،  وزارت زرا
آبياري 
  اريومالد

وم  ربع دوم   مدني  ربع د
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مقرره معلومات   2  14
  مكاني افغانستان

وزارت 
ات   مخابر

وم  ربع دوم   اقتصادي  ربع د

15  3  
قانون تكنالوژي 
  معلوماتي

وزارت 
 مخابرات و
لوژي  تكنا
  معلوماتي

وم  ربع دوم   اقتصادي  ربع د

16  4  
مقرره اعضاي 

اكادمي  كادرعلمي 
نستان   علوم افغا

اكادمي علوم 
ا   نافغانست

وم  ربع دوم   مدني  ربع د

17  5  
مقرره تنظيم سير 

فعاليت وسايط  و
نسپورت زميني   ترا

وزارت 
نسپورت وم  ربع دوم  ترا   اقتصادي  ربع د

 ها و مقرره واكسين  6  18
  محصوالت معافيتي

وم  ربع دوم  وزارت صحت   مدني  ربع د

19  7  
 طرز ايجاد همقرر
ليدي زون اي تو   ه

وزارت تجارت 
ع و ومربع   ربع دوم  صناي   اقتصادي  د

20  8  
مقرره اضافه كاري 
ان خدمات   كاركن

  ملكي

 و وزارت كار
 اجتماعي، امور

 شهدا و
  معلولين

وم  ربع دوم   ربع د
  
  مدني 

ايت   9  21 قانون حم
مستهلكين   حقوق 

وزارت تجارت 
ع و   صناي

وم  ربع دوم   اقتصادي  ربع د

22  10  

 9ضميمه شماره 
مقرره مصرف مواد 
سوخت  عراده 
  تيجات ترانسپور

اداره نورم و 
وم  ربع دوم  ستندرد   مدني  ربع د

23  11  

 4ضميمه شماره 
مقرره مصرف مواد 
سوخت ماشين 
عتي   آالت زرا

اداره نورم و 
  ستندرد

وم  ربع دوم   مدني  ربع د

 3ضميمه شماره   12  24
مقرره مصرف مواد 

اداره نورم و 
  ستندرد

وم  ربع دوم   مدني  ربع د
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سوخت 
اه لد وهاي م دستگ

  برق

25  13  
از هقررم  نفت وگ
اربن( ايدرو ك   )ها ه

اداره نورم و 
ادن  ستندرد وم  وزارت مع   ربع دوم  ربع د

26  14  

شماره  ضميمه 
مقرره مصرف 2

 مواد سوخت و
 سايط سركسازي و
  ساختماني

اداره نورم و 
  ستندرد

وم  ربع دوم   مدني  ربع د

قانون طرز تحصيل   15  27
  حقوق

  اقتصادي  ربع اول  ربع اول  وزارت عدليه

ت اقانون اجرا  16  28
  ييجزا

  جزايي  ربع اول   ربع اول  ارنواليسلوي 

  

سال    1388پالن تقنيني ربع سوم 

29  1  
اتي  قانون امور ذ
ليس   پو

وزارت امور 
  مدني  ربع سوم  ربع سوم  داخله 

30  2  
آيودين سازي  مقرره 
نمك  همگاني 
  مستعمل در غذا

وزارت صحت 
  عامه

  اقتصادي  ربع سوم  ربع سوم

  مدني  ربع سوم  ربع سوم  وزارت عدليه  ضاياي دولتقانون ق  3  31

32  5  
قانون سرپرستي 

  اطفال 
  مدني  ربع سوم  ربع سوم  وزارت امور زنان

قانون كنترول و   7  33
  تفتيش

 اداره كنترول و
  تفتيش

  ييجزا  ربع سوم   ربع سوم 

خدمات پستي  8  34    قانون 
ات و مخابر  وزارت 
لوژي  تكنا
  معلوماتي

  اقتصادي  ربع سوم   ربع سوم 
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  1388پالن كار تقنيني ربع چهارم 

35  1  
ان خساره  مقرره جبر
ضرر صحي مرتبط به 

  كار 

وزارت كار و امور 
اجتماعي، شهدا 
  ومعلولين

  مدني  ربع چهارم  ربع چهارم

فوس  2  36   مدني  ربع چهارم  ربع چهارم  وزارت امورداخله  قانون ثبت احوال ن

37   
3  

  ها  كودكستانهمقرر
و امور وزارت كار 

 اجتماعي، شهدا و
  معلولين

  مدني  ربع چهارم  ربع چهارم

ليس  4  38 مي پو   مدني  ربع چهارم  ربع چهارم  وزارت امورداخله  قانون اكاد
  

ارا:نوت قنيني كه از لحاظ ي در تدقيق و  مشخص نشده است، هر سـند ت اريخ  ه سند تقنيني ت
اده گردد تخــنيكي و متذكره آم اريخ در ربع  ان تاريخ متني به هر ت ني به هـم ، غرض طي مراحل قانو

مي   شود به مقامات ذيصالح فرستاده 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   

  
  
  
  
  
  
  

  اشاره

  . ش.  هـ1387ارت عدليه طي سال وز هاي  خوانيد گزارشي است از دستاورد آنچه مي
  :باشد هاي ذيل مي  ديده شامل بخشاين گزارش كه به طور بسيار مختصر و فشرده تهيه گر

  )1صفحه ( معرفي وزارت عدليه -1
  )3صفحه  (1387 تشكيل سال -2
  )4صفحه (ان واليتي  بخش كاركن-3
  )5صفحه (عادي و انكشافي  بخش بودجه -4
  )8صفحه (هاي عمده    دستاورد-5
  )40صفحه (عمده هاي     چالش-6
  ) 42صفحه (پيشنهادي هاي    طرح-7
  ) 44صفحه (1388عمده براي سال هاي    برنامه-8
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. و 1387آوردهاي عمده سال  گزارش دست ..  

   تركيب و ساختار اداري،معرفي مختصر وزارت عدليه از نظر وظايف

فغانستان طبق تشكيل سال  اسالمي ا  معينيت   داراي دو1387وزارت عدليه جمهوري 
يه در واليات مي ت عدل ك رياس و ي و يازده رياست مركزي  اشد كه از جمله  مسلكي و اداري  ب

لي دو ري ولسوا دومي و سومي يعني واليتي و  اي واحدهاي  است عمومي حقوق (است آن دار ري
نه است داراي تنها واحدهاي دومي يعني )ها و رياست عمومي محابس و توقيفخا  و سه ري

است(واليتي  دولت، مساعدت ري ركز اصالح و تربيت اطفال هاي قضاياي  )  هاي حقوقي و م
ارتند ازباشد و شش رياست ديگر تنها د مي اليت دارند كه عب رياست عمومي : (ر مركز فع

ا هفت ديپارتمنت، رياست - انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي  ا تقنين ب  حقوقي ي
م، بررسي و ثبت سازمان هاي اجتماعي  اداري، رياست نشرات، رياست تفتيش، رياست انسجا

و رياست دفتر وزير   .) و احزاب سياسي 
ـسران،   7181هـا   هاي فـوق از مركـز تـا واليـات و ولـسوالي       رياستدر تشكيل مجموع   نفـر اف

ب شـامل            ه شـده كـه بالترتـي  ، نفـر مـامورين  1972مامورين، سربازان و اجيـران در نظـر گرفـت
  . باشد  نفر سربازان مي500 نفر ساتنمنان و 1091 ، نفر افسران2409 نفر اجيران، 1209

  ه وزارت عدلي1387فشرده پالن كاري سال 

  1387وزارت عدليه در چهار ربع سال پالن كار تقنيني 

  : ربع اول

ـه    قانون -3؛  قانون معارف-2 ؛بذري هاي   قانون تخم  -1 ارزه علي ـسان  طـ اختمـب ؛ اف و قاچـاق ان
ـشر   قانون حق طبع و -5 د قانون مبارزه عليه تروريزم؛      -4 رر  6؛ ن ؛ هـاي حقـوقي    مـساعدت همـق
ات     -7 ـق ثبـت اختراـع ا -8؛  قانون ح ـنگالت  ـق  - 10؛  كرايـه و سـفريه  ه تعـديل مقـرر  -9 نون ج

  . قانون اسناد قابل معامله-12؛ و ها هايدرو كاربن ه مقرر-11؛قانون خدمت نظامي

  :ربع دوم

ـي مـامورين خـدمات ملكـي     -2؛  قانون مبارزه عليه مواد مخدر   -1 ـانون  -3؛  مقرره امـور ذات  ق
  ؛ قانون تابعيت-4؛ حمل و نقل

ـيم امورزمينـداري   -6؛  ح و تربيت اطفال مقرره مركز اصال  -5 ـانون تنظ رول   -7؛  ق انون كنـت  ـق
ـاق -8؛  و تفتيش  ـاي   تجـارت وصـنايع      قانون ات ـا  -9؛ ه ـانون قرارداده  اساسـنامه مركـز   -10؛  ق

  .ييت جزاا قانون اجرا-11؛ و مستقل ملي آموزش حقوقي

  :ربع سوم

ا حـوادث     -1 ـستان  ) وكالـت ( قـانون نماينـدگي   -2  ؛ قانون آمادگي مبارزه ـب ـارتي در افغان ؛ تج
  . قانون قضاياي دولت-3
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ـشكيل و صـالحيت محكمـه    -6؛  حقـوق تقاعـد  ه مقـرر -5؛   قانون سـتندرد   -4   -7؛ و  قـانون ت
  .قانون محو خشونت عليه زنان

  :ربع چهارم

صارف عامـه     ) 60و59(تعـديل مـواد    -1 انون ثبـت احـوال     -2؛ قـانون اداره امـور مـالي و ـم ـق
  .ها رواليقانون شا -3؛ نفوس
ـصال     همقرر -4 ـتراتيژيك غلـه       -5؛  حالت انتظار بـا معـا ش و انف اطي اس مقـرره ذخـاير احتـي
  .قانون طرز تحصيل حقوق -6؛ و جات

ـط حكومـت افغانـستان و      1387هاي انكشافي وزارت عدليه در سـال     پروژه ـل شـده توس  تموي
  المللي همكاران بين

ـمنگان هـر كـدام مبلـغ      واليت باميان، لوگر، ب4 اعمارتعميرمحابس   -1  500000دخشان و س
  دالر؛
  واليت غور و دايكندي؛ و2 طرح و ديزاين نقشه تعميرمحابس -2 
ــزي   -3 ــبس مرك ــالك زون مح ــي( اعمارآشــپزخانه و ب ــه  900000) پلچرخ ــر، از بودج  دال

  .انكشافي دولت
  :عدليه در واليات ذيل هاي    اعمار تعميرهاي رياست

ـارنوالي  ه اعمار تعمير رياست عدلي -1 ا س دي،    اواليـ در   مشترك ـب ـان، دايكـن ت پـروان، جوزج
ات غـور و سـرپل در سـال        و اعمار تعمير رياسـت بدخشان   ه در والـي تمويـل   1387هـاي  عدلـي

   .IMGكننده موسسه 
در سـال  UNODC   اعمار تعمير رياست عدليه واليت ننگرهار تمويـل كننـده موسـسه    -2

1388.  
ــزي - ــه واليــات در ســال    وزارت و رياســت اعـالم ديــزاين ســاختمان مرك ــاي عدلي  1387ه
ده بانـك جهـاني از طريـق          ( . ARDSنورستان، تخار، فارياب، هلمند، نيمروز و زابل تمويل كنـن

  . دالر450.000 :مبلغ بودجه اختصاص يافته
  :1388هاي انكشافي سال    پروژه
ـصاص ياف   و مركز وزارت واليت7سيس كتابخانه در تا - ه  مبلغ بودجـه اخت ،  دالـر 750.000 :ـت

  .1388تمويل كننده بانك جهاني در سال 
ـالي    - صاص يافتـه     34 ارتقاي ظرفيت كارمندان بخـش اداري وم ـه اخـت غ بودج  : واليـت، مبـل

  .، تمويل كننده بانك جهاني دالر300.000
ـصاص      گرهـار  واليات نن عامه مردمي برايحقوق هاي  يگاه آ - خ، مبلـغ بودجـه اخت ، كنـدز و بـل
  .، تمويل كننده بانك جهاني دالر600.000: يافته
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ـه        حقوق يمساعدتها - غ  بودجـه اختـصاص يافت  ، دالـر 1800000: ي مركز و پنج واليت، مبـل
  .تمويل كننده بانك جهاني

، تمويـل   دالـر 500.000: مركز و واليات، مبلغ بودجه اختصاص يافتـه IT و آموزش   تجهيز-
  .كننده بانك جهاني

ـصاص يافتـه   خريداري وسايط نقليه بر  -  دالـر، تمويـل   700.000: اي واليات، مبلغ بودجه اخت
  .كننده بانك جهاني

ه     - ـصاص يافـت ـغ بودجـه اخت  دالـر،  400000:  خريداري تجهيزات دفتري مركز و واليات، مبل
  .تمويل كننده بانك جهاني

ـصاص يافتـه        - ـغ بودجـه اخت  دالـر، تمويـل   750.000:  تجديد چـاپ و فهرسـت قـوانين، مبل
  .نك جهانيكننده با
  .محبس واليات بغالن و ميدان وردك، تمويل كننده سفارت اياالت متحده امريكا2 اعمار-
  

 : وزارت عدليه1387تشكيل سال 

 مالحظات
هاي     شركت

 مختلط
ا تصدي  ه

نماينده 
هاي     گي

 خارجي

نماينده 
هاي     گي

 واليتي

 ها مشاوريت
اي     رياست ه

 مركزي
ا معينيت  ه

0 0 1 0 2  7 11 2 
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  بخش كاركنان
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  1387هاي انكشافي سال  لست پروژه
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در سال   دست آورد ارت عدليه  هـ1387هاي عمده وز   ش. 

ا مساعي مشترك مقام محترم ستره محكمه • د عزوجل ب يق خداون اداره محترم لوي . به توف
ين ن ب يه و همكاري همكارا استراتيژي  سارنوالي و وزارت عدل لي جهت تطبيق بهتر  المل

ري و حاكميت قانون، تسويد و طي انكشاف ملي افغانستان در ب خش سكتور حكومتدا
يي جهت به ميان آمدن تغييرات گسترده  مراحل استراتيژي ملي سكتور عدلي و قضا

هاي نهادي به منظور عرضه خدمات مستمر عدلي و   سكتوري در قسمت ايجاد ظرفيت
يي با ساير نهادهاي دو يكپارچگي بهتر سيستم عدلي و قضا يي، هماهنگي و  لتي و قضا
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ز دست  به عدالت ا رسي  جامعه مدني و فراهمي تسهيالت الزم براي مردم جهت دست
ين وزارت در سال جاري مي  آورد   .باشد هاي بسيار مهم و عمده ا

يي طي  • استراتيژي ملي سكتور عدلي و قضا به كليه اهداف عالي در  يل  همچنان براي ن
يي از دستĤوردهاي ديگر رت به حساب ميمراحل برنامه ملي عدلي و قضا ين وزا   .آيد  ا

تمويل مي • يي كه از طرف بانك جهاني  ن  پروژه اصالح سكتور عدلي وقضا و تطبيق آ گردد 
ء از فعاليت يه آغاز شده نيز جز رت عدل هاي  در ستره محكمه، اداره محترم لوي سارنوالي و وزا

رت محسوب مي ين وزا   .گردد مهم ا
به اساس  • بعد تطبيق سيستم جديد رتب معاشات كه  م قانون كاركنان خدمات ملكي  احكا

رت خانه اصالحات اداري در وزا ر  از تطبيق پروسه  به منصه اجرا قرا تي  ات دول ها و ادار
د، وزارت عدليه به همكاري كميسيون محترم مستقل اصالحات اداري و خدمات  مي گير

و ملكي براي تطبيق سيستم مذكور اقدامات مهم و موثري را در جهت ساختار تشكي التي 
ز  و تصويب تشكيل ا بازنگري لوايح وظايف به عمل آورده و آمادگي كامل دارد تا بعد از تاييد 
ن  است جمهوري اسالمي افغانستا لي ري م عا ز جانب مقا طرف مقامات ذيصالح و منظوري آن ا

يه تطبيق گردد رت عدل  .سيستم مذكور در وزا

رت به صورت فشرد • ين وزا دستĤوردهاي ا تي ارايه در ساير موارد  ه و مختصر به ترتيب آ
 :گردد مي

  

  :در بخش رياست اداري

  :1387بودجه منظور شده سال 
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ارذيل مي،تقسيمات بودجه براي مركز محابس قر   :باشد  واليات و 

  
  
  
   
  
   

  

   
  
  
  
  
  
  

تذكر است كه جمعاً    . بودجه عادي به مصرف رسيده است98%قابل 

  :دربخش تحصيلي

ركزي/ 11679370/مبلغ  ه بانك م   .افغاني تحصيل عوايد خالص وتحويل آن ب
لغ  تضمين وت/ 24776126/انتقال مب فغاني پول   .ميناتاا

ازگشتي مصارفاتي سال/ 48102/تحويلي مبغ  ني ب فغا  .هاي گذشته  ا

زگشتي معاشات/ 26052/تحصيل مبلغ  ني با فغا  .ا

تي/ 39000/تحصيل مبلغ     رفا زگشتي مصا فغاني با  .ا

لغ اًجمع فغاني عوايد خالص و/ 36520548/مب استه غيرخالص تا فعالً ب ا  .دست آمده 

فغاني طبق راپورهاي واصله واحدهاي دومي / 1606193/قابل يادآوريست كه مبلغ  ا
تي تا كنون عوايد ب   .باشد دست آمده كه جدا ازعوايد مركزي ميه ووالي
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ونگذاري   :در بخش امور قان

نكشاف م ين1384لي افغانستان كه در سال به اساس استراتيژي ا لي در   طي كنفرانس ب المل
فغانستان ه  لندن به تصويب رسيد، دولت جمهوري اسالمي ا در زمره ساير موضوعات ب

ين ات انستيتوت  همكاري جامعه ب د، اجرا نموده بو تعهد  ين نيز  لي به اصالح قوان لمل ا
ري وتحقيقات علمي  احكام مقرر_امورقانونگذا د حقوقي متكي به  لعمل تهيه و پيشنها ه طرزا

وط تنظيم و طبقاً فعاليت يد،  هاي خويش را سازماندهي مي  اسناد تقنيني و اساسنامه مرب نما
اده  طوري زحكم ـم ر داريد، به تاسي ا پالن كار تقنيني 9كه در جريا ن قرا ذكر،   مقرره فوق ال
ن  شوراي م27/12/1386 مورخ 50 حكومت به اساس مصوبه شماره 1387سال  حترم وزيرا

ين،28تصويب گرديد كه شامل   شماره طرح 1ها و   شماره طرح مقرره7 شماره طرح قوان
ره 36اساسنامه بوده ومجموعاً  اسناد تقنيني  طرح( شما مطابق پالن  ،نمايد را احتوا مي) هاي 

است عمومي انستيتوت امور قانونگذاري وتحقيقات علمي  ز - تصويب شده ري وقي از آغا  حق
روزي توانست از جمله طرح اسناد تقنيني شامل 1387سال  اكنون با سعي وتالش شبا   تا 

به تعداد  رج پالن 18پالن  و خا لعاده( طرح  د ) به شكل فوق ا ا كه جمـله 37به تعدا  طـرح ر
نموده، غرض طي مراحل قانوني به مقامات   شماره سند تقنيني مي55 د وتدقيق  گردد، تسوي

است رستاده    : گردد الً در شش بخش توضيح ميكه ذي،ذيصالح ف

   و تعديالت آن بخش اول قوانين

و تعديالت قوانيني) الف ين  اسالمي  قوان اساس فرامين تقنيني رياست جمهوري  به  كه 
  : افغانستان توشيح گرديده عبارت اند از

ول پالن كارتقنيني(قانون مبارزه عليه جرايم تروريستي  - 1 بوده، به اساس )شامل ربع ا
شوراي محترم وزيران تاييد و ذريعه فرمان تقنيني 20/3/1387 مورخ 13شماره  مصوبه
وشيح و نافذ گرديده است9/4/1387 مورخ 40شماره   . ت

و قاچاق انسان - 2 اختطاف  يه  ـارتقنيني( قانون مبارزه عل پالن كـ ول  ا ـه ،بوده) شامل ربع  ب
اي محترم وزيران 24/4/1387 مورخ 18اساس مصــوبه شماره  ن شور تاييد و ذريعه فرما

  .توشيح و نافذ گرديده است24/4/1387 مورخ 52تقنيني شماره 
حقق - 3 ند و ـم پي رايت( قانون حمايت حقوق مولف، مصنف، هـنرم ول ) (كا ـل ربع ا شام

اساس مصوبه شماره ) پالن كار تقنيني شوراي محترم 1387/ 17/4 مـورخ 18بوده، به 
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ن   توشيح و نافذگرديده 31/4/1387 مورخ 58ي شماره وزيران تاييد و ذريعه فرمان تقني
  .است
ول پالن كار تقنيني( قانون حمايت حقوق مخترع ومكتشف - 4 به ) شامل ربع ا بوده، 

ـاره  ــاس مصـوبه شم ورخ 19اس يعه 1387/ 24/4 ـم يد و ذر ــوراي محترم وزيران تائ ش
افذگرديده اس31/4/1387 مورخ 64فرمان تقنيني شماره    .ت توشيح و ن

ــارف - 5 ـار تقنيني( قانون معـ پالن ـك ول  ـــاس مصوبه ) شامل ربع ا اس بوده، به 
ره 1387/ 27/4 مورخ 20شماره  56شوراي محترم وزيران تاييد و ذريعه فرمان تقنيني شما
افذ گرديده است31/4/1387مورخ  وشيح و ن   . ت
 بوده، بـه اساس )شامل ربع دوم  پالن كار تقنيني (. قانون تنظيم امور زمينداري- 6

شوراي محترم وزيران تاييد و ذريعه فرمان تقنيني 1387/ 31/4 مــورخ 21مصوبـه شماره 
  . توشيح و نافذ گرديده است31/4/1387 مورخ 62شماره
له تجارتي - 7 بل معام د قا پالن كار تقنيني( قانون اسنا ول   بوده، بـه اساس ) شامل ربع ا

ــورخ 45مصوبـه شماره  ن 1387/ 16/10 م يعه فرما و ذر ن تاييد   شوراي محترم وزيرا
  . توشيح و نافذ گرديده است22/10/1387 مورخ 142تقنيني شماره 

ـاده( قانون بيمه - 8 لـع ـوق ا / 24/4مورخ) 19(به اساس مصـوبه شماره ) طورـف
 31/4/1387 مورخ 57شوراي محترم وزيران تاييد و ذريعه فرمان تقنيني شماره 1387

  . گرديده استتوشيح و نافذ
ركات - 9 اي 1387/ 27/4 مورخ 20به اساس مصوبه شماره ) طورفوق العاده( قانون تدا شور

تقنيني شماره  و ذريعه فرمان   توشيح گرديده 31/4/1387 مورخ 59محترم وزيران تاييد 
  .است
ربيت اطفـال - 10 اكز اصالح و ـت وق العاده( قانـون  مـر ـه )طـور ـف يق، بـه اساس مصوب  تدق
ـورخ 41ماره ش يعه فرمان تقنيني شماره 1387/ 11/9 ـم شوراي محترم وزيران تاييد و ذر

  . توشيح و نافذ گرديده است22/10/1387مورخ 141
يه فساد - 11 ارزه عل تطبيق استراتيژي مب لي نظارت بر   قانون تشكيل و صالحيت اداره عا

لعاده(اداري   وق ا ه  ) طور ف اساس مصـوبه شمار شوراي محترم 16/4/1387 مورخ 17بـه 
 توشيح و نافذ گرديده 31/4/1387 مورخ 63وزيران تاييد و ذريعه فرمان تقنيني شماره 

  .است
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واد قـانون كاركنـان خـدمات ملكـي        -12 طورفـوق  ( طرح حذف، تعديل و ايزاد در برخي از ـم
رم وزيـران تاييـد و ذر   1387 / 4/ 10 مورخ 16به اساس مصوبه شماره      ) العاده يعـه  شوراي محـت

  . توشيح گرديده است1387 /26/3 مورخ 32فرمان تقنيني شماره
ـضاييه        تعديل و ايزاد در برخي از مواد قانون تشكيالت و صـالحيت    -13 هـاي  محـاكم قـوه ق

ــستان     ــالمي افغان ــوري اس ــاده (جمه ــوق الع ــماره    ) طورف ـصوبه ش ــاس مـ ـه اس ــورخ 17بـ  م
ــان  شـوراي محتـرم وزيــران تاييـد و   16/4/1387 ـه فرم ــورخ47تقنينـي شـماره    ذريع  4 /19 م
    . توشيح گرديده است1387/

و ايزاد اجزاي - 14 وق (ماده دوم تعرفه محصول دولتي در محاكم ) 2و1( طرح تعديل  طورف
اساس مصوبه شماره ) العاده يعه 1387 / 4 / 24 مورخ 19به  وزيران تاييد و ذر شوراي محترم 

است توشيح 4/1387/ 31 مورخ 61فرمان تقنيني شماره    .گرديده 
طور (هاي سهامي و محدود المسووليت    طرح تعديل ماده يكصدو دهم قانون شركت- 15

اساس ) فوق العاده و شوراي محترم وزيران تاييد 27/4/1387 مورخ 20مصوبه شماره به 
  . توشيح گرديده است31/4/1387 مورخ65ذريعه فرمان تقنيني شماره 

ن قواي مسلح  طرح تعديل ماده بيستم قانون امو- 16 تي افسرا لعاده(ر ذا ـه ) طورفوق ا ب
ن 1387/ 4 / 31 مورخ 21اساس مصـوبـه شمـاره  يعه فرما رم وزيران تاييد و ذر اي محت شور

است31/4/1387 مورخ 60تقنيني شمـاره  وشيح گرديده    . ت
  انفاذ قوانين بعد از تصويب شوراي ملي ) ب
اساس مصوبه شماره - 1  شـوراي مـلي و 9/12/1386مورخ  83 قانون جزاي عسكري به 

ره  ذ و درجريده رسمي شماره 1387/ 28/1 مورخ 9فرمان شما و ناف  1387 سال 944توشيح 
  .نشر گرديده است

اي ملـي و فـرمـان 8/3/1387 مـورخ87 قانون طب عدلي به اساس مصوبه شماره - 2  شور
ذ و درجريده رسمي شماره 1387/ 27/3 مورخ 35شماره  و ناف  نشر 1387 سال 947توشيح 

است   .گرديده 
ين  هاي سياسي و سازمان   قانون فروش عقار به نمايندگي- 3 به اساس مصوبه  هاي ب لي  المل

توشيح و 1387/ 3 /8 مورخ  85 شوراي ملي و فرمان شماره 27/3/1387 مورخ 33شماره 
ه  است1387 سال 947نافذ و درجريده رسمي شمار   . نشر گرديده 
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ركب از پنج پنج عضو از هر جرگه(ها به اساس مصوبه هيات مختلط   قانون كوپراتيف- 4  ) م
و فرمان شماره 3/1387/ 13مورخ  اي ملي  ذ و 1387/ 3/ 13 مورخ 89 شور و ناف توشيح 

  . نشر گرديده است1387 سال 949درجريده رسمي شماره 
ه - 5 اساس مصوبه شمار به  نستان  اسالمي افغا وم جمهوري  اكادمي عل  91 قانون 
و درجريده 1387/ 3/4 مورخ 36 شوراي ملي و فرمان شماره 31/1/1387مورخ افذ  توشيح و ن

ه  است1387 سال 949رسمي شمار   . نشر گرديده 
ه - 6 ركنان خدمات ملكي به اساس مصوبه شمار شوراي ملي 14/3/1387 مورخ90 قانون كا

وشيح و نافذ ودرجريده رسمي شماره 26/3/1387 مورخ 32و فرمان شماره  951ت
  .نشر گرديده است1387لسا
ه - 7 اساس مصوبه شمار شوراي ملي و فرمان شماره 1387 /14/8 مورخ103 قانون ادويه به 
است  نشرات ارسال 1387/ 28/8 مورخ 116 توشيح و نافذ و غرض نشردر جريده رسمي بري

است  . گرديده 

ت آراي دوث      قوانيني) ج ث اعـضا   كه از طرف رييس جمهور مسترد ولي ولسي جرگه بـا اكثرـي ـل
  :آنها را مجدداً تصويب نموده است

ـماره            -1  صوبه ش ـسلح  بـه اسـاس ـم  101 قانون امـورذاتي خـورد ضـابطان مكتبـي قـواي م
ـضا ( شوراي ملي و به   10/6/1387مورخ نافـذ و غـرض نـشر در جريـده رسـمي      ) دوثلث آراكل اع

  .به رياست محترم نشرات ارسال گرديده است
ـه اسـاس مـصوبه شـ         -2 دوثلـث  ( شـوراي ملـي و بـه    10/6/1387 مـورخ 99ماره  قانون كار ب

  .نافذ غرض نشر در جريده رسمي برياست محترم نشرات ارسال گرديده است) آراكل اعضا
اساس مصوبه شماره - 3 لعبور به   ولسي جرگه 10/6/1387 مورخ97 قانون محصول حق ا
نش) دوثلث آرا اعضا(به  است محترم  رات ارسال گرديده نافذ و غرض نشر در جريده رسمي بري
  .است
ره 69 تعديل ماده - 4 ري وضميمه شما اساس مصوبه 1 قانون تنظيم امور زميندا به   آن 

به 10/6/1387 مورخ98شماره  نافذ و غرض نشر در جريده ) دوثلث آرا اعضا( ولسي جرگه 
  .رسمي به رياست محترم نشرات ارسال گرديده است
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 102هاي دولت به اساس مصوبه شماره   دي تعديل و ايزاد برخي از مواد قانون تص- 5
به 10/6/1387مورخ اعضا( ولسي جرگه  اي   ذ و غرض نشر در جريده رسمي به ) دوثلث آر ناف

  .رياست محترم نشرات ارسال گرديده است
  ولسي جرگه 2/1387/ 16 مورخ 44 قانون مصالحه ملـي به اساس مصوبـه شمـاره - 6
نقضاي مدت معينه مندرج ق( توشيح شده تلقي گرديده و غرض ) انون اساسيبعد از ا

به رياست محترم نشرات ارسال گرديده است   .   نشردرجريده رسمي 
ين و تعديالت در قوانيني) د تصويب به  طرح قوان وزيران غرض  بعداز تاييد شوراي  كه 

است   :شوراي ملي ارسال گرديده 
به اساس مصوبه شماره - 1 راي محترم وزيران شو26/1/1387 مورخ 9 طرح قانون آب 
ني ارسالتاييد ر وزير دولت در امور پارلما  گرديده  وغرض تصويب شوراي محترم ملي به دفت
  .است
ر تقنيني(هاي تجارت و صنايع    طرح قانون اتاق- 2 دوم  پالن كا ـه ) شامل ربع   بوده، ب

ـه شماره  تصويب1387/ 27/8 مــورخ 39اساس مصوب اي محترم وزيران تاييد وغرض   شور
ني ارسال گرديده است دولت در امورپارلما به دفتر وزير    .شوراي محترم ملي 

ول(هاي بذري    طرح قانون تخم- 3 ا ه اساس ) شامل ربع  تقنيني بــوده، ـب الن كـار ـپ
ـاره  ــوبه شم تصويب شوراي 30/2/1387 مورخ  9مص رم وزيران تاييد و غرض  شوراي محت

به دفتر وزير دولت در امور  استمحترم ملي  رسال گرديده  ني ا   .پارلما
و بريد مالن اردوي ملي - 4 افسران  تي  ول پالن كار ( طرح قانون امور ذا شامل ربع ا

  شوراي محترم وزيران تاييد1387/ 11/6 مورخ 27بوده، به اساس مصــوبه شماره ) تقنيني
رسال گرديده ني ا اي محترم ملي به دفتر وزير دولت در امور پارلما   . استوغرض تصويب شور

ه اساس ) شامل ربع دوم  پالن كار تقنيني( طرح قانون حمل و نقل اموال - 5 بوده، ـب
تصويب شوراي 1387/ 14/11 مــورخ 50مصوبـه شماره  شوراي محترم وزيران تاييد وغرض 

است رسال گرديده  ني ا به دفتر وزير دولت در امور پارلما   .محترم ملي 
د مخدر - 6 ه اساس ) شامل ربع  اول پالن كار تقنيني( طرح قانون مبارزه عليه موا بوده، ـب

تصويب شوراي 1387/ 28/11 مــورخ 52مصوبـه شماره  شوراي محترم وزيران تاييد وغرض 
رسال گرديده است ني ا به دفتر وزير دولت در امورپارلما   .محترم ملي 
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بط سلوكي مقامات قواي ثالثه دولت - 7  ساس بـه ا) طورفـوق العـاده( طرح قانون روا
وغرض تصويب شوراي شوراي محترم وزيران تاييد 13/8/1387 مـورخ37مصوبه شماره 

رسال ني ا به دفتر وزير دولت در امورپارلما  . گرديده استمحترم ملي 

ماده چهاردهم طرح قانون تشكيالت اساسي دولت ) 15و10( طرح ايزاد اجزاي – 8
نستان اسالمي افغا اساس مص) طورفوق العاده(جمهوري  ه به   مورخ 7وبه شمار

ر شوراي محترم وزيران تاييد16/2/1387  وغرض تصويب شوراي محترم ملي به دفتر وزي
رسال ني ا    . گرديده استدولت در امور پارلما

لمسووليت هاي سهامي و محدود    تعديل ماده دهم قانون شركت- 9 لعاده(ا )  طور فوق ا
ره  ـه شما رم وزيران تاييد وغرض شورا1387/ 14/11 مــورخ 50وبـه اساس مصوب ي محت

رم ملي به دفتر وزير دولت در امور پارلماني ارسال گرديده است   .تصويب شوراي محت
ـه گرديـده       قوانيني) هـ كه بعد از تدقيق كميته قوانين غرض تاييد شوراي محتـرم وزيـران اراي
  است 
ن - 1 د ملي افغانستا ر تقنيني( قانون ستندر ـالن كا ه كه ذريعه بـود) شامل ربع سوم  پ

است محترم عمومي اداره امور و داراالنشاي 1/11/1387 مورخ 6007مكتوب شماره  به ري  
است رسال گرديده    .شوراي وزيران ا

احتكار - 2 لعاده( قانون منع  وب شماره ) طور فوق ا يعه مكت  مورخ 5409تدقيق وذر
رم عمومي اداره امور و داراالنشاي شوراي وزي26/10/1387 ران ارسال گرديده  به رياست محت
  .است
ابت - 3 لعاده( قانون حمايت رق وب شماره ) طور فوق ا ذريعه مكت يق و  مورخ 5409تدق
رم عمومي اداره امور و داراالنشاي شوراي وزيران ارسال گرديده 26/10/1387  به رياست محت
  .است
لي - 4 ه ما لعاده(قانون اجار و) طور فوق ا يق  وب شماره  تدق  مورخ 6256ذريعه مكت
وزيران ارسال گرديده 18/12/1387 است محترم عمومي اداره امور و داراالنشاي شوراي  به ري  
  .است
وق العاده( آن 1 تعديل و ايزاد در قانون هوانوردي ملكي و ضميمه شماره - 5   )طور ف

به رياست محترم عمومي اداره امور و 2/5/1387 مورخ 2571ذريعه مكتوب شماره 
   .ارسال گرديده استداراالنشاي شوراي وزيران 
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لعاده(قانون معاشات مقامات دولتي ) 7و3( تعديل مواد - 6 وب ) طور فوق ا ذريعه مكت
 به رياست محترم عمومي اداره امور و داراالنشاي شوراي 30/11/1387 مورخ 5991شماره 

است   .وزيران ارسال گرديده 
وسسات غير د- 7 تعديل، ايزاد و حذف در برخي از مواد قانون م تي طرح  طور ) (NGOs(ول
وب شماره ) العاده فوق به رياست محترم عمومي اداره امور 11/3/1387مورخ 1221ذريعه مكت

رسال گرديده است اي وزيران ا   .و داراالنشاي شور

آن بخش دوم مقرره   ها و تعديالت در 

يه   مقرره) الف رت عدل هاي ذيل بعد ازتصويب شوراي محترم وزيران غرض نشر به وزا
  :رزيده استمواصلت و

ول پالن كار تقنيني(هاي حقوقي    طرح مقرره مساعدت- 1 بـوده، به اساس ) شامل ربع ا
اي محترم وزيران تصويب و در جريده رسمي 4/1387 / 10 مورخ 16مصوبه شماره  شور

است1387 سال 950شماره    . نشر شده 
ـه ) نيشامل ربع اول پالن كار تقني( مقرره كرايه و سفريه 14 تعديل ماده - 2 بوده، ب

ره  ـه شما شوراي محترم وزيران تصويب گرديده و 1387/ 4 /10 مــورخ 16اساس مصوب
  . تحت چاپ قراردارد

پالن كار تقنيني( مقرره تنظيم  امور مراكز اصالح و تربيت اطفال - 3 ) شامل ربع  دوم  
ـه شماره ،بوده اساس مصوب وزيران تصوي1387/ 5/12 مــورخ 53بـه  ب شوراي محترم 

است و تحت چاپ قراردارد   .  گرديده 
لعاده(هاي خدمات ملكي    مقرره تنظيم بست- 4  27بــه اساس مصوبه شماره ) طور فوق ا

و در جريده رسمي شماره 11/6/1387مورخ    سال 960شوراي محترم وزيران تصويب 
  .  نشرگرديده است1387
ن - 5 اكـادمي علوم افغانستا ه انتخابات  اساس مصوبـه شماره ) دهطورفوق العا( مقرر ه   39ـب

تصويب گرديده است و تحت چاپ قراردارد1387/ 27/8مــورخ    . شوراي محترم وزيران 
ئي خصوصي - 6 نقل هوا ه اساس ،)طور فوق العاده( مقرره ايجاد موسسات حمل و   ـب

ره  ن تصويب گرديده است وتحت 1387/ 9 /11 مــورخ 43مصوبـه شما رم وزيرا شوراي محت
  .رداردچاپ قرا
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ا شير مادر- 7  وق العاده( مقرره حمايت و تقويت تغذي طفل ب ـه ) طور ف اساس مصوب بـه 
ــورخ 52شماره  شوراي محترم وزيران تصويب گرديده است و تحت چاپ 1387/ 28/11 م
  .قراردارد
يق فقره - 8 يه2 رفع تعل لي منتشره    ماده هشتم مقرره ليل هاي موسسات تحصيالت عا

ه ) طور فوق العاده(1385 سال 896 جريده رسمي شماره ه شمار اساس مصوـب  مورخ 5به 
است وتحت چاپ قراردارد1387/ 2/2 تصويب گرديده    .شوراي محترم وزيران 

ـوريد ادويه و لوازم طبي 15 ماده 1 تعديل فقره - 9 و ـت لعاده( مقرره توليد  وق ا به ) طور ف
ره  ورخ 25اساس مصوبه شما اي محترم وزي26/5/1387 ـم ـران تصويب گرديده و در شور
است1387 سال 960جريده رسمي شماره    .به نشر رسيده 

  بخش سوم فرامين و احكام 

نستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي  است عمومي ا فرامين و احكام ذيلدر ري
است_ اي وزيران ارايه گرديده  است جمهوري و شور   :حقوقي تدقيق و به مقام محترم ري

يه فساد اداري طرح فرمان ا - 1 استراتيژي مبارزه عل تطبيق  نظارت بر  لي  طور (يجاد اداره عا
ن توشيح گرديده ) فوق العاده فغانستا اسالمي ا است جمهوري  يق و از طرف مقام محترم ري تدق

  .  است
ـه مناسبت ميـالد مسعـود - 2 ين ب و محجوز و و تخفيف مجازات محبوسين  ن عف  طرح فرما

رت محـمـد لعادهطورفوق () ص(حضـ است جمهوري ) ا يق و از طرف مقام محترم ري تدق
نستان توشيح گرديده است افغا  .اسالمي 

ين بـه مناسبت تجليل از - 3  طرح فرمان عفو و تخفيف مجازات محبوسين و محجوز
فغـانستـان  ــهاد مردم ا لگرد پيروزي ج وق العاده(شانزدهمين سا تدقيق و از طرف ) طورف

ا افغانستان توشيح گرديده استمقام محترم رياست جمهوري    .سالمي 
ت هشتاد و - 4 ين به مناسـب  طرح فرمان عفو و تخفيف مجـازات محبوسين و محجوز

استقـالل كشور  رداد  ـتمين سالگـرد اسـت يق و از طرف مقام محترم ) طور فوق العاده(هش تدق
است ن توشيح گرديده  فغانستا اسالمي ا   .رياست جمهوري 

خف- 5 و و ت ن عف به مناسبت عيد سعيد فطر  طرح فرما ين  و محجوز ـازات محبوسين  يف مج
وق العاده( فغانستان توشيح ) طورف اسالمي ا يق و از طرف مقام محترم رياست جمهوري  تدق

است   .گرديده 
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ين به مناسبت عيد سعيد -6  طرح فرمان عفو و تخفيف مجـازات محبوسين و محجوز
يق و از طرف مقام محت) طورفوق العاده(اضحي  ن تدق اسالمي افغانستا رم رياست جمهوري 

 .توشيح گرديده است

ين به مناسبت ميالد حضرت  - 7 وسين و محجوز طرح فرمان عفو و تخفيف مجـازات محب
لعاده() ص(محمد مصطفي يق و از طرف مقام محترم رياست جمهوري اسالمي ) طورفوق ا تدق

است   .افغانستان توشيح گرديده 
مي  طرح حكم ترك تابعيت اسامي غ- 8 بگرا لي  الم صديق ولد جان آقا مسكونه ولسوا

وق العاده(واليت كابل  ـه شماره ) طور ف ـورخ 43بـه اساس مصوب شوراي 1387/ 2/10 ـم
  .محترم وزيران تصويب گرديده است

لي گذره واليت - 9  طرح حكم ترك تابعيت اسامي عزيز احمد ولد نوراحمد مسكونه ولسوا
ه اس) طور فوق العاده(هرات  شوراي محترم 1387/ 2/10 مــورخ 43اس مصوبـه شماره و ـب

است   .وزيران تصويب گرديده 
لي شكردره   طرح حكم ترك تابعيت- 10 مسمات ديانا بنت خـواجه محمد مسكونه ولسوا

بل  ـا لعاده(واليت ك ـه شماره ) طورفوق ا اساس مصوب  شوراي 1387/ 23/10 مــورخ 46و بـه 
  .محترم وزيران تصويب گرديده است

احيه - 11 لفتاح مسكونه ن زمان ولد عبدا  واليت 4 طرح حكم ترك تابعيت اسامي محمد 
بل  اساس مصوبـه شماره ) طور فوق العاده(كا ـه  شوراي محترم 1387/ 23/10 مــورخ 46و ب

است   .وزيران تصويب گرديده 
يم پوپل بنت محمد شريف مسكونه ناحيه سوم - 12  طرح حكم ترك تابعيت مسمات مر

لعاده(ابل واليت ك ه ) طور فوق ا اساس مصوبـه شمار شوراي 1387/ 23/10 مورخ 46و بـه 
  .محترم وزيران تصويب گرديده است

افقت نامه همنامه ها، بخش چهارم مو لمللي  هاي بين ها و ميثاق ها، كنوانسيون تفا   ا

امور قانونگذاري و تحقيقات علمي امه- انستيتوت  د موافقت ن ها،  هها، تفاهمنام  حقوقي درمور
و يا امضا مي هاي بين ها و ميثاق كنوانسيون نموده  امضا  ن را  فغانستان آ لي ذيل كه ا لمل د  ا نماي

نموده است   :ابراز نظر قانوني 
دي    موافقتنامه مسوده پروتوكول دومين جلسه كميسيون مشترك همكاري- 1  اقتصا هاي 

فغانستان و جمهوري تاجك ين جمهوري اسالمي ا   .ستاناجتماعي و تخنيكي ب
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ن و جمهوري تاجكستان در رابطه به حمل - 2   موافقتنامه بين جمهوري اسالمي افغانستا
رخ  و  ت بار و مسـافـرـم   . شهر دوشنبه جمهوري تاجكستان3/1/2008ونقل، تـرانـزـي

تي    پيش نويس سيستم- 3 استخبارا هاي تنفيذ قانون مواد مخدر براي جمع آوري معلومات 
  .جنايي و تبادله

تمديد  سند- 4 ن  چارچوب كمك(  نكشافي سازمان ملل متحد براي افغانستا   ).هاي ا
يگذاري و   پيش نويس متن موافقتنامه- 5 تشويق وحمايت متقابل ازسرما ترانسپورت  هاي 

لي لمل   .بين ا
نسه در آموزش افسران اردوي ملي   پيش نويس متن موافقتنامه- 6 ها در مورد سهم فرا

اسالم نسهافغانستان ميان جمهوري    .ي افغانستان و جمهوري فرا
افراد بازداشت شده، توسط نيروهاي - 7  پيش نويس يادداشت تفاهم در مورد تحويلدهي 

نستان فغا لمان در ا   .نظامي آ
نستان در جريان    پيش نويس موافقتنامه در مورد وضع حقوقي نيرو- 8 افغا هاي مسلح 

ند لمرو جمهوري پول   .اقامت آنها در ق
به بار قرضه توافقنامه در ر- 9   .هاي دولت امريكا  ها، تعهدات وت ضمين ابطه 
يم تجارت خارجي - 10 امه رژ يق) MOFTR( تفاهمن و تدق   .به منظور تحقيق 
وكول مشورت- 11 اسالمي   پيش نويس پروت هاي دوجانبه ميان وزارت امورخارجه جمهوري 

رجه قزاقستان امور خا رت    .افغانستان و وزا
دولت ا- 12 يل  توافقنامه ميان  به تقل بطه  مريكا و دولت جمهوري اسالمي افغانستان در را

تعهدات و تضمين بار قرضه نماينده  ها،  يكا و يا    .هاي آن  هاي دولت امر
فغانستان و جمهوري - 13 اسالمي ا ن جمهوري   موافقتنامه علمي فرهنگي و هنري ميا

  .تركمنستان
 جمهوري اسالمي  يادداشت تفاهم دربخش مواد سوخت و انرژي ميان دولت- 14

  .افغانستان و جمهوري تركمنستان
ين- 15 ن افغاني در عراق كه تقاضاي   يادداشت كميته ب لمللي صليب سرخ در مورد زندانيا ا

اقي ميعاد حبس دركشور نموده اند نمودن متب   .سپري 
فغانستان - 16 تي ا   . پاكستان– موافقتنامه جديد ترانزي
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به حم- 17 ن،  پيش نويس موافقتنامه سه جان نستا ل و نقل ترانزيتي جمهوري اسالمي افغا
اجكستان اكستان و جمهوري ت اسالمي پ   .جمهوري 

اسالمي - 18  پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري در عرصه ترانسپورت ميان جمهوري 
  .افغانستان و جمهوري تركمنستان

  .1949 اگست 12هاي عالوه شده برميثاق ژنيو    پروتوكول- 19
اسناد منضمه آن) 144(اره  كنوانسيون شم– 20   .و
فغان مقيم جمهوري اسالمي - 21 رغ التحصيالن ا  پيش نويس يادداشت تفاهم جذب فا
  .ايران
نمودن تغييرات درمتن قبلي - 22 به وارد  نه « پروتوكول راجع  ول همكاري، كارمشتركا پروت

دفاع ملي جمهوري 19/1/1383منعقده » وتعليم در ساحات طبي نظامي رت  ميان وزا
نستان و جمهوري تركيهاس افغا   .المي 

رضه- 23 و رشد تداوم كمك    توافقنامه فرعي براي توسعه ق افغانستان  هاي كوچك در 
  .)H34- AF(بالعوض شماره 

ين- 24 بهبودي مديريت حيات وحش،   پيش نويس  قرارداد ب لمللي باالي همكاري براي  ا
اجتماعي در ساحه كوه  و انكشاف  ت، آموزش محيط زيست  ر ميان جمهوري حفاظ پامي

اكستان، جمهوري خلق چين و جمهوري تاجكستان ن، جمهوري اسالمي پ نستا افغا   .اسالمي 
نستان - 25 ن جمهوري اسالمي افغا اقتصادي ميا تي و   پيش نويس موافقتنامه همكاري تجار

زستان   .و جمهوري قرغ
اسالمي ا- 26 د جمهوري  ين اداره مستقل ملي ستندر نستان  يادداشت تفاهم همكاري ب فغا

  .و اداره مستقل ملي ستندرد و كنترول كيفيت جمهوري عربي مصر) انسا(
اسالمي    پيش نويس موافقتنامه تأسيس نمايندگي- 27 ن دولت جمهوري  تي، ميا هاي تجار

ن   .افغانستان و جمهوري قرغزستا
نستان و - 28 فغا اسالمي ا استراتيژيك جمهوري   يادداشت تفاهم ميان مركز مطالعات 
اسالميه هندوستانپوهنت   .ون جامعه جليه 
استراتيژيك جمهوري - 29  پيش نويس موافقتنامه همكاري مشترك ميان مركز مطالعات 

استراتيژيك امارات متحده عرب ز مطالعات  نستان و مرك افغا   .اسالمي 
والنا واليت بلخ- 30 زسازي و ترميم خانقاي حضرت م به با ه راجع    . سند پروژ
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ين جمه- 31  و اتحاديه اروپا موافقتنامه ب نستان  اسالمي افغا   .وري 
فغانستان و جمهوري - 32  پيش نويس سند پروژه مراكز صحي ميان جمهوري اسالمي ا
  .تركيه
نستان    پيش نويس موافقتنامه معمول كمك- 33 اسالمي افغا ن جمهوري  هاي مقدماتي ميا

.UNDP(و اداره انكشافي ملل متحد  (  
امه همكاري ميان وزار- 34 افغانستان و وزارت آموزش  موافقتن ت معارف جمهوري اسالمي 

  .و پرورش جمهوري اسالمي ايران
و انتقال غير - 35 د، صدور  وگيري از ورو استرداد، جل دو جانبه براي   موافقتنامه همكاري 

  .قانوني اموال فرهنگي، تاريخي ميان جمهوري اسالمي افغانستان و جمهوري اسالمي ايران
  .داد مجرمين و نامه وارده سفارت جمهوري اسالمي ايران موافقتنامه و استر- 36
اسالمي  گذاري في  موافقتنامه در مورد توسعه و حمايه سرمايه- 37 ين جمهوري  ماب

  .افغانستان و كشور ايتاليا
 سفارت جمهوري 2008مارچ /24مورخ ) POI-2008/2/18KBL( يادداشت شماره - 38

يه گزيته چاپ پ ن در كابل حاوي نشر تطبيق قطع نامهپاكستا هاي شوراي   اكستان در مورد 
  .امنيت سازمان ملل متحد در امر مبارزه با تروريزم

نستان - 39  پيش نويس تفاهم نامه همكاري در بخش انكشاف اداره الكترونيكي در افغا
نستان   .ميان پوهنتون ملل متحد و جمهوري اسالمي افغا

لي سال    پيش نويس موافقتنامه- 40 فغانستان و  2007هاي ما ميان جمهوري اسالمي ا
لي المان درا    .جمهوري ف

نستان    پيش نويس موافقتنامه و همكاري- 41 هاي مشترك ميان جمهوري اسالمي افغا
لمان پيرامون همكاري مشترك تخنيكي لي ا   .وجمهوري فدرا

بط مشورتي( پيش نويس پروتوكول - 42 رت امورخارجه جمهوري اسالمي ) روا ميان وزا
ا امورخارجه جمهوري سوسيالستي ويتنامافغانست رت    .ن و وزا
ن و - 43  پيش نويس يادداشت تفاهم در عرصه قوه كار ميان جمهوري اسالمي افغانستا

  .امارات متحده عربي
مه اتاق- 44 يع ميان اتاق   پيش نويس موافقتنا يع   هاي   تجارت و صنا هاي تجارت و صنا

و اتاق نستان  اسالمي افغا   .رت جمهوري سوسيالستي ويتنامهاي تجا  جمهوري 
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نستان و    پيش نويس موافقتنامه همكاري- 45 ن جمهوري اسالمي افغا هاي امنيتي ميا
  .امارت متحده عربي

لي - 46 لي عا نستان و سارنوا اسالمي افغا رنوالي جمهوري   موافقتنامه ميان دفتر لوي سا
  .مردم چين

اسالمي هاي اقتصادي وتجا   پيش نويس موافقتنامه همكاري- 47 ن دولت جمهوري  رتي ميا
لستي ويتنام   .افغانستان و جمهوري سوسيا

اسالمي - 48 پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري در عرصه توريزم ميان جمهوري 
  .افغانستان ودولت قطر

ارزه عليه قاچاق مواد مخدر، ادويه روان گردان و - 49  پيش نويس موافقتنامه همكاري مب
رت  ن و خدمات مشتقات اوليه ميان وزا نستا افغا اسالمي  د مخدر جمهوري  يه موا ه عل مبارز

  .فدرالي كنترول مواد مخدر دولت فدراتيف روسيه
اكادميك و   پيش نويس اسناد پروژه همكاري- 50 فرهنگي ميان پوهنتون كابل و  هاي 

ركيه   . رياست انكشاف و همكار ي صدارت عظمي جمهوري ت
هاي تنفيذ قانون مواد مخدر براي جمع آوري   تم مسوده يادداشت تفاهم پيرامون سيس- 51

و تبادله آنها تحت پروژه  يي اداره  استخبارات جنا  RER/F23(اطالعات در مورد 
ه تقويت ظرفيت) UNODCدفتر پي اسناد پروژ هاي قانون مواد مخدر براي جمع آوري   كا

امور داخله و دفتر ملل متحد براي مبارز و اطالعات و معلومات ميان وزارت  ه با مواد مخدر 
.UNODC. (جرم (  
وط به پروژه استحصال لين1/6/2008 موافقتنامه و قرضه مورخ - 52 رق    مرب هاي انتقال ب

وي پروژه  .AF-24(منطق (  
هم برنامه كمك وهمكاري - 53 ميان ) TELEMEDINE( پيش نويس يادداشت تفا

و دولت شاهي اسپانيا نستان  اسالمي افغا   .جمهوري 
رت امور  يادداشت تفا- 54 همي ميان وزارت عدليه جمهوري اسالمي افغانستان و وزا

هالند در رابطه به همكاري آن كشور روي اعمار يك باب محبس در  خارجه كشور شاهي
ركز واليت ارزگان   .شهرترين كوت م
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اجرا بر پروژه- 55  ها و   پيش نويس يادداشت تفاهم مقررات ماليه و گمركات قابل 
ن هاي   خدمات  قرارداد نگلستا اسالمي افغانستان، دولت شاهي ا  امنيتي ميان دولت جمهوري 

لي   .و ايرلند شما
ين - 56 اجتماعي، شهدا و معلول ر و امور   پيش نويس موافقتنامه و همكاري ميان وزارت كا

ن  دشاهي عربستا اجتماعي كشور پا ر وخدمات  اسالمي افغانستان و وزارت كا جمهوري 
  .سعودي
ــوافق- 57 رت  پيش نويس م رگران افغاني ميان وزا بطه به استخدام كا تنامه همكاري در را

رت كار و امور  اجتماعي، شهدا و معلولين جمهوري اسالمي افغانستان و وزا كار و امور
  .اجتماعي كشور پادشاهي عربستان سعودي

ن و اكادمي - 58 نظامي جمهور ي اسالمي افغانستا اكادمي  به ميان  امه دوجان  موافقتن
يكانظامي ايا   .الت متحده امر
 3 فقره 71 پيش نويس پروتكول ضميموي راجع به وارد نمودن تغييرات در ماده - 59

اع جمهوري  نظامي ميان وزارت دف تعليم درساحات طبي  نه و  ركا پروتكول همكاري كارمشت
ركيه اع جمهوري ت نستان و وزارت دف افغا   .اسالمي 

ن و مابين وزارت امو  موافقتنامه موقت همكاري في- 60 اسالمي افغانستا ان جمهوري  ر زن
د به راه اندازي پروگرام بل در مور و فعاليت  هاي آموزش  سفارت ايتاليا در كا هاي    هاي مسلكي 

بل و بغالن   .اقتصادي زنان در كا
به - 61  پيش نويس قرارداد تحويلدهي سامان آالت طبي مساعدت جمهوري مردم چين 

  .شفاخانه جمهوريت
امه پر- 62 لي  تفاهمن ر جاده ولسوا ر محافظوي كنا دو ديوا اعمار  نكشافي كوچك غرض  وژه ا

و دولت جمهوري هند اسالمي افغانستان  ر ميان جمهوري    .پنجوايي واليت كندها
رت امور - 63 ركز مطالعات استراتيژيك وزا  پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري ميان م

نستان و شوراي امور جهاني جم افغا   .هوري هندخارجه جمهوري اسالمي 
وسسه جمهوري - 64 ا م رق ميان برشن د و فروش ب فقتنامه خري يي موا  پيش نويس نها

نستان و شركت سهامي برق جمهوري تاجكستان افغا   .اسالمي 
اسالمي - 65 رت آموزش وپرورش جمهوري   پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري ميان وزا

ن فغانستا اسالمي ا   .ايران و وزارت تحصيالت عالي جمهوري 
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رضه براي پروژه سرك ارمك- 66 يه ، موافقتنامه ق  سبزك و قلعه نو ميان وزارت مال
نستان وصندوق انكشافي سعودي اسالمي افغا   .جمهوري 

لي جمهور - 67 نستان و سارنوا فغا رنوالي جمهوري اسالمي ا يان دفتر لوي سا  موافقتنامه م
بطه به تحكيم روابط هر دو جانبه   .ي مردم چين در را

ين موافقتن- 68 اسيس مكتب ب رت معارف و  امه ت لي كابل ميان وزا لمل   ).USAID(ا
رت عدليه ج  يادداشت تفاهم في- 69 ين وزا رچايلد  و موسسه خيريه بين. ا.ا.ماب لي وا لمل ا
  .بريتانيا
رت امور خارجه ج  يادداشت تفاهم در مورد مشورت- 70 ن وزا . ا.ا.هاي سياسي دو جانبه ميا

  .ستان سعوديو وزارت خارجه كشور شاهي عرب
تمويل مورخ - 71 ن ج2008جوالي 15 موافقتنامه  در يافت كمك بالعوض و . ا.ا. ميا

  .سيستم آبياري
ياد آغا خان- 72 وزارت صحت عامه و بن يان ميان  نه واليت بام   . موافقتنامه اجاره شفاخا
و مصوونيت اجتماعي - 73 رت قواي بشري  ن وزا ه عامه ميا  يادداشت تفاهم همكاري ادار
و كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي ججمهو   .ا.ا.ري مردم چين 
تعديالت وارده در پرتوكول فعاليت- 74 م تيكا تركيه    پيش نويس  ر انسجام پروگرا هاي دفت

ركيه فغانستان و جمهوري ت   .ميان دولت جمهوري اسالمي ا
وكرات هاي  همكاري  موافقتنامه- 75 لستي دم يك كشور فرهنگي ميان جمهوري سوسيا

افغانستان   .سريالنكا وجمهوري اسالمي 
لي كمك انكشافي بالعوض - 76 يشتر( موافقتنامه ما دوم ب ين) تمويل  لمللي  سازمان ب ا

احيا عاجل سكتور صحت  (انكشاف  ين ج) H384-AFپروژه  ين. ا.ا.ب لمللي  و سازمان ب ا
  .انكشاف
 عرصه اطالعات و و دولت قزاقستان در. ا.ا. پيش نويس همكاري ميان دولت ج- 77
  .فرهنگ
 هاي  پيش نويس يادداشت تفاهم همكاري دو جانبه در بخش معادن و فعاليت- 78

ابع معدن  تي من تي و تحقيقا وزارت معادن جتفحصا و توسعه ملي . ا.ا.ميان  يفورم  و كميسيون ر
 .مردم چين
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نستان   پيش نويس تفاهم نامه همكاري- 79  فغا  و هاي فرهنگي ميان جمهوري اسالمي ا
لغاريا   .جمهوري ب

اسالمي - 80 امور زنان جمهوري  رت  فقتنامه همكاري في مابين وزا  پيش نويس موا
زي پروگرام بل در مورد به راه اندا و   هاي آموزش  افغانستان و سفارت ايتاليا دركا هاي مسلكي 

بغالن  فعاليت بل  تصادي زنان دركا   .هاي   اق
  . وپوهنتون دويسبورگ كشور آلمان موافقتنامه همكاري ميان پوهنتون كابل- 81
رت امور - 82 بل ميان وزا   يادداشت تفاهم تفويض رهبري مسئوليت امنيتي شهر كا
اع ملي،داخله يساف،وزارت دف است عمومي امنيت ملي وقواي ا   .ري
نستان باسازمان - 83 افغا بط   يادداشت تفاهم درمورد پروژه تداوي از راه دور درچارچوب روا

نستان وحكومت هندسارك ميان جمهوري فغا   . اسالمي ا
ا وجمهوري - 84 ين دولت شاهي اسپاني افغا نستان ب احد اردوي ملي   موافقتنامه سرپرستي و

نستان افغا   .اسالمي 
اشخاص- 85 استرداد  ين كشو رها   پيش نويس موافقتنامه  كه بطور غير قانوني وارد يكي از
نستان ودولت جم مي فغا لغارياشوند ميان دولت جمهوري اسالمي ا     .هور ي ب

 يادداشت تفاهم ميان دولت جمهوري اسالمي افغانستان ودولت جمهوري هندوستان - 86
بي ه برق روستايي با استفاده ازانرژي آفتا   .دررابطه به پروژ

احياء عـاجـل سيستم آبيـاري - 87 ورد پـروژه  شماره ) تمـويل بيشتر( موافقتنامه درـم
ين ميان جمه) H398 –AF(كمك بال عوض  نكشاف ب نستان وانجمن ا فغا وري اسالمي ا

وط بانك جهاني لي مرب   . المل
اجتماعي سارك - 88 وب آسيا  سازمان همكاري( منشور    .)هاي   منطقوي جن
ين انتقال - 89  لي ) 220( قرار داد تمـديد ل استيشن سرخان ازبكستان ا كيلووات ازسب 

ا دو  كيلو متر در6/43حيرتان بطول  ات ) 300(ل مجموعي سرك به ظرفيت انتق ميگاو
اسالمي افغانستان   .ازبودجه جمهوري 

رت اقتصاد ج- 90 لي ورلد ويژن .ا. توافقنامه غذا براي صلح ميان وزا لمل ا ودفتر بين ا
نستان   .درافغا

لي كابل- 91 ين شاروا اجرافي ماب گ، موافقتنامه  آغا ،وزارت اطالعات وفرهن نكشافي  شبكه ا
د ام پالن پيشبر پي از  اغ بابر) عملياتي(ورخان ويك كا   .ب
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امه همكاري ميان وزارت صحت عامه وموسسه - 92 همن اطفال به ما نياز « پيشنويس تفا
  ).كشور جرمني.(درمورد كمك به اطفال كه تداوي شان دركشور امكان ندارد»دارد
انك انكشاف - 93 نستان وب افغا ن،جمهوري اسالمي   يادداشت تفاهم ميان حكومت ازبكستا

لي مزار شريفآسيايي درمورد  احداث راه آهن ازحيرتان ا   .طرح ريزي و
رت عدليه ج- 94 اعمار .ا. يادداشت تفاهم ميان وزا ا وسفارت جمهوري چك درمورد پروژه 

وگر   .محبس واليت ل
اع ملي ج- 95 ين وزارت دف ا وكشور دوست آلمان دررابطه به كمك .ا. پروتوكول في ماب

و اعمار مكتب دريوران لوژس نظامي    .تيكتجهيزات 
بطه به كنوانسيون حقوق طفل كه به همكاري اداره - 96  پيگيري ازروند گزارش دهي دررا

نمايندگان  سازمان طرف ادارات حكومتي و يونسيف از وسط  فوكل ( هاي غير حكومتي ت
تي و) ها پاينت ين الوزار   .هاي جامعه مدني  نهاد ب
رشريف ميان رياست ام- 97 نه مزا اغ زنا مقام واليت بلخ ،ور زنان واليت بلخ توافقتنامه اعمار ب

آلمان   موسسه كمك و   ). GTZ(هاي تخنيكي 
تي وكمپني - 98 همنامه همكاري ميان وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوما تفا  پيشنويس دو 

)ADRASو APCICT(.  
ال 2008 اكتوبر 11مورخ ) 458( يادداشت شماره - 99  سفارت كبراي جمهور ي فدر

ب بل دررا ازسازي نهادآلمان مقيم كا نكشاف وب به ا نستان  طه  دي واجتماعي افغا تصا   .هاي   اق
به - 100 دسترسي  نكشاف  لي براي ا لمل ين ا  ابراز نظر درمورد فيصله نامه همكاري ب
  . هاي   حقوقي درسيستم عدالت جنايي  كمك
به انتقال رايگان بسته- 101 حه    پيشنويس يادداشت تفاهم دررابطه  هاي   ترميمي اسل
  .ا وجمهوري پولند.ا. ميان جخفيفه
اع ملي - 102 تقال توقيف شدگان ميان وزارت دف بطه به ان  پيشنويس يادداشت تفاهم دررا

اع ملي چك.ا.ج   .ا ووزارت دف
ن ج   پيشنويس موافقتنامه همكاري- 103 تصادي ميا تي اق اسيون .ا.هاي تجار ا وحكومت فدر
  .روسيه
اسالمي هاي علمي وتكنالو   اسناد كميته همكاري- 104 ) كومستيك(ژي سازمان كنفرانس 

  .پيرامون پيوستن افغانستان درآن كميته
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ارالدين - 105  لعه اختي بطه به تحفظ ق ميان ) هرات( پيشنويس موافقتنامه همكاري دررا
اطالعات وفرهنگ ج آغا خان.ا.وزارت  د كلتوري    .ا وبنيا

تطبيق قطعنامه  گزيته چاپ پاكستان را در- 106 ن ملل شوراي هاي  مورد   امنيت سازما
رزه با تروريزم  تي(متحد درامر مبا يم تسليحا ين ،منع سفر، تحر يستان ب منع عبورومرور ترور

ن  كشور تعزيرات شوراي امنيت سازما نكي افراد وموسسات شامل لست كميته  ها حسابات با
.ملل متحد (  
ين ج- 107 مه انتقال محكومين به حبس ب ن سعودي.ا. موافقتنا   .ا وكشور عربستا
ه - 108 اي حقوق بشر سازمان ملل متحد 2008جون /12 مورخ 4/8 قطعنامه شمار  شور

  .درمورد حق تحصيل اشخاص تحت توقيف
ين پوليس ج- 109 يي مامور رت .ا. پيشنويس موافقتنامه همكاري درآموزش حرفه  ا ووزا

لغاريا   .امورداخله جمهوري ب
امه ميان ج- 110 يل ا ودولت امارات متحده عربي .ا. موافقتن يي درمسا درمورد مساعدت قضا

تي   .مدني وتجار
لي اداره - 111 نستان ) AFD( تعديل درموافقتنامه ما كشور فرانسه با جانب دولت افغا

  .دررابطه به پرداخت مصارف شركت ناپكود
بمنظور همكاريهاي    اعالميه سران كشور- 112   .هاي   ساينس وتكنالوژي  اسالمي 
  .1949/ اگست/12ده برميثاق ژنيو هاي   عالوه ش   پروتوكول- 113
اع ملي ج- 114 رت دف نظامي ميان وزا ا ووزارت دفاع جمهوري .ا. پيشنويس موافقتنامه هبه 
  .تركيه
رت كار وامور اجتماعي- 115 ين ج، پيشنويس تفاهمنامه ميان وزا ا وبنياد .ا.شهدا ومعلول

يمي براي مهاجرين  .RET(مطمئن تعل (  
استرداد مجر- 116  .ا وامارت متحده عربي.ا.مين ميان ج موافقتنامه 

رت صحت عامه - 117 نسائي والدي ميان وزا يم دهي شفا خانه   پيشنويس تفاهمنامه تسل
و موسسه خيريه رضائي در شهر هرات نستان  اسالمي افغا   .جمهوري 

نستان به ارتباط انكشاف - 118 اسالمي افغا  موافقتنامه ميان حكومت سنگاپور و جمهوري 
تقابل  مايه گذاريو حمايه از سر   .هاي   م
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و نقل - 119 امه حمل  اسالمي ) ترانزيت( موافقتن اموال و مسافرين ميان جمهوري 
اقستان   .افغانستان و جمهوري قز

  . پيشنويس پروژه كاهش فقرزنان داراي فقر مزمن- 120
ن و  موافقتنامه - 121 فغانستا اسالمي ا ائي ميان جمهوري  بل در مسايل جن مساعدت متقا
   متحده عربي امارات
اسالمي - 122 اع ملي جمهوري  وزارت دف تطبيقي لوژستيكي ميان  وكول   پيشنويس پروت

  .افغانستان و جمهوري تركيه
اقتصادي و تخنيكي بين حكومت جمهوري اسالمي  هاي   موافقتنامه همكاري- 123

  .افغانستان و حكومت جمهوري مردم چين
 رياست عمومي امنيت ملي جمهوري  پيشنويس پروتوكول همكاري ميان شفاخانه- 124

ركيه نه اتاترك وزارت صحت عامه جمهوري ت نستان و شفاخا افغا   .اسالمي 
يم و تربيه ميان وزارت معارف جمهوري - 125  موافقتنامه همكاري آموزشي در عرصه تعل

نستان ووزارت معارف جمهوري ازبكستان افغا   .اسالمي 
ين اتاق تج- 126 افقتنامه في ماب ن و  پيشنويس مو نستا افغا ارت و صنايع جمهوري اسالمي 

تي دي و تجار بط اقتصا   .اتاق تجارت و صنايع جمهوري قزاقستان پيرامون روا
يمر جنسي - 127 تي ا لي غير دول لمل ين ا يه و موسسه ب ين وزارت عدل .عاجل( موافقتنامه ب (  
لي ستره محكمه ووزارت- 128 رم عا يه   موافقتنامه ميان رياست محت ور داخله،  ام،هاي   عدل

لي جمهوري اسالمي افغانستان   .اداره محترم لوي خارنوا
رت - 129 يمي و تربيه ميان وزا امه همكاري آموزشي در عرصه تعل  پيشنويس موافقتن

ن رت معارف جمهوري تركمنستا نستان و وزا افغا   .معارف جمهوري اسالمي 
اسالمي افغانست   موافقتنامه همكاري- 130 وكراينهاي   گمركي ميان جمهوري    .ان ودولت ا
رت عدليه جمهوري اس- 131 ن وزا امه همكاري ميا ن و شبكه زنان  موافقتن المي افغانستا
  .افغان

و ديپارتمنت - 132 لي  رت تحصيالت عا همنامه ميان پوهنتون باميان وزا  پيشنويس تفا
  .تحقيقات زراعتي و تعليمي وزارت زراعت جمهوري هند

ره سپردن معدن( قرارداد - 133 رت به اجا ين وزا  طاليي قره ذغن ولسوالي دوشي في ماب
ن كرستال پخرل رسيورز   ).معادن و شركت افغا
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رت - 134  ر پرورشگاه اطفال در واليت غور ميان وزا همنامه اعما  پيشنويس تفا
رت امور  لي كابل و وزا روا ن، شا اجتماعي، شهدا و معلولين جمهوري اسالمي افغانستا كاروامور

يه زنان برونشومخارجه جمهوري لتوانيا؛  ته خير و كمي لي مهاجرت  لمل ين ا   .سازمان ب
يم شناسي حربي ميان - 135  پيشنويس يادداشت تفاهم در مورد همكاري تاريخ وموز

نستان و جمهوري چك اسالمي افغا دفاع ملي جمهوري    .وزارت 
ين جمهوري - 136 و معلول اجتماعي، شهدا  ر، امور  رت كا ن وزا  قرارداد همكاري مشترك ميا

ته امداد خميني جمهوري اسالمي ايراناس نستان و كمي افغا   .المي 
بل و - 137  يادداشت تفاهم تبادله علمي و همكاري ميان پوهنتون پولي تخنيك كا

  .پوهنتون پولي تخنيك كشور كوريا
امه ميا- 138 ن يادداشت تفاهمن اسالمي افغانستا ، حكومت جمهوري ن حكومت جمهوري 

و كميسارياي ع در امور پناهندگاناسالمي ايران  ن ملل متحد  لي سازما   .ا
فغانستان و جمهوري - 139 امه تعرفه ترجيحي ميان جمهوري اسالمي ا  پيشنوس موافقتن

  .اسالمي ايران
ن و صندوق - 140 فغانستا اسالمي ا رت امور زنان جمهوري  ن وزا  تفاهنمامه همكاري ميا

  .وجهي سازمان ملل متحد براي زنان
ين  موافقتنامه دفتر م- 141 ن ب نستان و سازما فغا ركزي ميان دولت جمهوري اسالمي ا

نكشاف حقوق لي ا   .المل
نستان و ) باز سازي ميدان هوائي مزارشريف( موافقتنامه - 142 فغا ميان جمهوري اسالمي ا

لي المان درا   .جمهوري ف
هاي فرهنگي، آموزشي و علمي ميان دولت جمهوري اسالمي    پروتوكول همكاري- 143

  .حكومت شاهي مراكشافغانستان و 
ن جمهوري    موافقتنامه تأسيس مشترك همكاري- 144 دي ميا اقتصا هاي   تجارتي و 

وكراين نستان و جمهوري ا افغا   .اسالمي 

  :  بخش پنجم

ي بنابر1387 پالن كار تقنيني سال شامل اسناد تقنيني  ل تا اكنون طي مراحل داليل ذ
  :نگرديده است
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بوده و در برج دلو غرض تدقيق و طي ) پالن كار تقنينيشامل ربع دوم ( قانون تابعيت - 1
نموده است   .  مراحل مواصلت  

ربع دوم  پالن كار تقنيني( قانون كنترول و تفتيش - 2 نكه اكثريت ) شامل  بوده و از اي
اشد، غرض مشوره احكام آن تكرار قانون نافذه مي يشتر تحت غور مي  ب    .باشد هاي   ب

ر تقنيني بوده و نسبت اينكه از متون خارجي ) دوم(مل ربع ها شا  قانون قرار داد- 3 پالن كا
ر مي يق آن مشكل بوده، فعالً تحت كا   .باشد ترجمه شده است و درتدق

پالن كار تقنيني(قانون جنگالت  - 4 ول  ربع ا ز متون خارجي ) شامل   بوده و نسبت اينكه ا
در تدقيق آن مشكل بوده و تحت غور مزيد    .قرار داردترجمه شده است و  

ئي - 5 آت جزا ه با ) شامل ربع دوم پالن كار تقنيني( قانون اجرا اكنون در مشور بوده هم 
  . باشد جامعه جهاني تحت كار مي

دث - 6 تقنيني( قانون آمادگي مبارزه با حوا و نسبت اينكه ) شامل ربع سوم پالن كار 
ر ميهاي     باشد غرض مشوره اكثريت احكام آن تكر ار قانون نافذه مي يشتر تحت كا اشد ب   .ب

نمايندگي - 7 ن  ) وكالت( قانون  نستا افغا تي در  ) شامل ربع سوم پالن كار تقنيني(تجار
بوده و نسبت اينكه از متون خارجي ترجمه شده است و در تدقيق آن مشكل بوده و تحت 

  .غور مزيد قرار دارد
پالن كار تقنيني( قانون قضاياي دولت - 8 ن از طرف اداره بوده وط) شامل ربع سوم  رح آ

  .مربوط تكميل نشده است
وزرأ - 9 ربع سوم پالن كار تقنيني( قانون تشكيل و صالحيت محكمه خاص  بوده و ) شامل 

اساسي، محكمه خاص پيشبيني شده بناء تحت غور مزيد قراردارد   .نسبت اينكه در قانون 
ال نفوس - 10 ده و نسبت اينكه بو) شامل ربع چهارم پالن كار تقنيني( قانون ثبت احو

افذه مي اشد هاي   بيشتر تحت كار مي  باشد غرض مشوره اكثريت احكام آن تكرار قانون ن   .ب
لي- 11 است(ها   قانون شاروا نه مواصلت نه ورزيده    .)به موعد معي
و نسبت ) شامل ربع چهارم پالن كار تقنيني( قانون طرز تحصيل حقوق- 12 بوده 
  .رداردهاي   بيشتر تحت كار قرا  مشوره
ن - 13 و نسبت ) وم پالن كار تقنينيشامل ربع س( قانون محو خشونت عليه زنا بوده 
  .هاي بيشتر تحت كار قراردارد  مشوره
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بوده واز طرف وزارت محترم ) شامل ربع اول پالن كار تقنيني(ها  هايدروكاربن  مقرره- 14 
است يشتر مطالبه شده    .معادن غرض غنامندي ب

ين خدمات ملكي  مقرره امور ذاتي - 15 بوده و از ) شامل ربع دوم پالن كار تقنيني(مامور
به شده  طرف كميسيون محترم اصالحات اداري و خدمات ملكي غرض غنامندي بيشتر مطال

  .است
امورين - 16 بوده و نسبت ) شامل ربع سوم پالن كار تقنيني( مقرره تنظيم حقوق تقاعد م
يشتر با بانك جهاني و كميسيو  مشوره ر هاي ب ن اصالحات اداري و خدمات ملكي تحت كا
  .باشد مي

لي و مصارف عامه) 60و59(تعديل مواد  - 17   .قانون اداره ما
وط در مقرره تنظيم  نسبت اين( مقرره حالت انتظار با معاش و انفصال - 18 كه احكام مرب

است تقاعد منعكس شده    .به طور جداگانه طي مراحل نگرديد) حقوق 
ذخاير احت- 19   .ياطي استراتيژيك غله جات مقرره 
ز مستقل ملي آموزش حقوقي - 20 بوده و ) شامل ربع دوم پالن كار تقنيني( اساسنامه مرك

كه ستره محكمه در مورد عضويت خويش در مركز مستقل آموزش حقوقي داراي  نسبت اين
ن كار جريان دارد است، باالي آ تي    .مالحظا

  بخش ششم 

و ارتقاي ظرفيتهاي قانوني، مجالس تقنيني  مشوره    
ر- 1 رت  در براب د تقنيني مربوط به تعداد  ها و استهدا وزا تي مستند به اسنا دول ات   584ادار

بالغ گرديده است مشوره به مراجع مربوط آن ا   .هاي   قانوني تهيه و رسماً 
وت امور قانونگذاري در تريننگ- 2 نستيت ها و  ها، سيمينارها، كنفرانس  اعضاي مسلكي ا

انون، هاي وركشاپ ك لسان  داخلي و خارجي اعم از تسويد ق ر اشترا و كمپيوت نگليسي  ا
  . ورزيدند
يسي به دري ترجمه گرديده38  به تعداد- 3   . سند از لسان انگل
اي محترم وزيران از طريق رياست محترم عمومي اداره 53به تعداد  - 4  قطعه مصوبات شور

ته استامور و داراالنشاي شوراي وزيران مواصلت و طبقاً د ات صورت گرف   .ر زمينه اجرا
نستيتوت امور- 5 است عمومي ا قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي در   اعضاي مسلكي ري
رت386 به وزا نماينده با صالحيت  تي وكميسيون  جلسه به حيث  ها معرفي  ها و ادارات دول
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تي اسناد تقنيني و ساير مواد حقوقي ك ورزيده اند،ودرطرح مقدما ه قانوني اشترا  وهمچنان ب
رت444تعداد  نماينده از وزا و    يق مزيد اسناد تقنيني  تي ذيربط درمورد تدق ها وادارات دول

است   .طي مراحل آن مطالبه گرديده 
نستان به تعداد - 6 اسالمي افغا است جمهوري   19 به اساس احكام مقام محترم ري

ر جلسه كميسيون درمورد رسيدگي به موضوعات مختلف تحت سرپرستي وزارت عد يه تدوي ل
آنها منظور   نموده و نظر كميسيون اكثر  هاي موظف به مقامات ذيصالح ارسال گرديده كه 

است   .شده 

ات  اجرا   خالصه 

د تقنيني كـه طور فـوق - 1 اسنا د تقنيني شامل پـالن كار تقنيني بـا نظر داشت   اسنا
  .عملي شده است) 100% باالتر از (العاده آماده طي مراحل شده است 

نسيون  موافقتنامه- 2 همنامه ها، كنوا و پروتكول  ها، يادداشت ها، تفا ها شامل  هاي تفاهمي 
  .عملي شده است) 100(% پالن كار تقنيني نبوده طور فوق العاده 

ر   ارايه مشوره- 3   .عملي شده است) 100(% ها قانوني باالتر از پالن كا
پالن   در بخش ارتقاي ظرفيت- 4   .استعملي شده ) 50(% ها 

نظيم امور در بخش  وقيف خانهمحابست   :ها  و ت

رعايت و احترام قوانين و معيار هاي زندگي   به منظور اصالح و آماده ساختن محبوسين به 
است عمومي  ه ارتكاب جرم ري ر مفيد اجتماعي و عدم رجوع ب ني، كا اخالق انسا اجتماعي، 

يصله ها در محابس وتوقيف خانه لي، فرامين مقام سهاي   قرارهاي محاكم،   جهت تطبيق ف ارنوا
فغانستان، اسالمي ا است جمهوري  وزيران  ج محترم ري لي  ات شوراي عا دستĤورد.ا.مصوب هاي   ا 

  :دارد ه مييخويش را ذيالً ارا

  : هدف- 1

واليات  و اشخاص تحت توقيف در مركز محبوسين و ن محابس،ي تامين امنيت مطم- 
  .كشور
ي يتقديم ايشان به جامعه بعداز رها  تحت توقيف واشخاص  تجديد تربيت محبوسين و- 

  .)شغل (حرفهي ادار منحيث يك انسان قانونمند و
ن و هاي افسران،   ارتقاي ظرفيت كاري پرسونل درتمام كتگوري-  ين ساتنمنا    .مامور
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ين  به استندارددر مطابقت هاي كشور  بازسازي محابس وتوقيف خانه  اعمار و-   لمللي هاي ب   .ا
و تطبيق-  نه  ريفورم اصالحات اداري درسطح رياست عمومي محابس    .ها توقيفخا
  ها  دستĤورد- 2

A -بخش ارتقاي ظرفيت !  

و-  نمنان دركورس 1187 تربيه تعداد  تعليم  افسران وسات تعليمي   تن از  هاي آموزشي مركز 
پكتيا وكورس،اداره محابس ات هرات،بلخ،ننگرهار، يمي والي تعل هاي يكماهه داخل   مراكز 

تمام محابس كشور   .خدمت در 
رغين صنوف نهم و 206 تربيه تعداد  تعليم و-  دو دوره تعليمي  دوازدهم در تن فا

و  كورس ه محابس هاي سه ماهه افسري  يمي ادار نمني مركز تعل   .سات
يه تعداد  تعليم و-  يمي پلچرخي117 ترب لشمول درمركز تعل   . تن سربازان جديد ا

وسين در تن  4732 به همين ترتيب تعداد نظيم بوده 95ازجمله محب  كورس سوادآموزي ت
تي وزارت محترم معارف ادامه دارد ن مطابق پالن به همكاري معينيت سواد حيا   .دروس شا

B -بخش كدري !  

 تكميل پروسه تشكيالتي رياست عمومي محابس با درنظر داشت حجم وظايف براي - 
 طايارجاع آن جهت اع پرسونل وترتيب اليحه وظايف  ،)اصالحات اداري(تطبيق ريفورم 

  . ذيصالح محترممنظوري به مقامات
ب 771 جذب تعداد -  مامور جهت اكمال سطح  و سرباز ساتنمن، حيث افسر،ه تن جوانان 

هم، اجد شرايط مركز و دوازدهم، پرسونل از فارغين صنوف ن هاي  واليات وارگان جوانان و
اع ملي و است محترم عمومي ام وزارت محترم دف نظيم آنها دركورس،نيت مليري هاي    ت

ركز تعليمي و يمي در  آموزش مسلكي قصير المدت م يشان بعد از دوره تعل استخدام آ
به كمبود تشكيالتي محابس و  جزوتام نظر    .ها توقيفخانه هاي مربوط 

C -بخش تصدي صناعتي !  

تقاي سرمايه دوارني ادا هاي سالم براي محبوسين و  جهت ايجاد مصروفيت -  ره محابس ار
ين بافي،  دستگاه ه دوزي، خياطي، هاي قال بي سازي، مور محبس  فلز كاري در قنادي، و حل

ر ات وكندز بشكل بهتر و ات ه در  مجهزتر مساعد گرديده و مركزي پلچرخي محابس والي
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ر ب ات ديگ نكشاف بهتر آنها ه سيس گرديده است كه بتاي يطور ابتداه اكثر محابس والي خاطر ا
  .داردكار جريان 

D -وسين   ! بخش حقوقي محب

به   نظمي بي ها و  جهت جلوگيري از آشوب-  اشي از عدم رسيدگي  اكثراً ن هاي محبوسين كه 
و  دوسيه سيون با صالحيتي جهت رسيدگي به ين سرنوشت شان بوده كميتعي هاي نسبتي 
و دوسيه وسين ايجاد شده كه دريتعي ها  ات كميسون متذكره ن سرنوشت محب  نتيجه اجرا
وسين و 2017 تعداد ر ربر اشخاص تحت توقيف مورد غور و جلد دوسيه نسبتي محب سي قرا

تن محبوسين از حبس رها گرديده47 گرفته كه درنتيجه تعداد د ،  جلد دوسيه  509 تعدا
رحله مرافعه تعداد دوسيه 969 محبوسين در م متهمين در مرحله  هاي محبوسين  و  جلد 

تعداد دوسيه م 1508 تميز و دوسيه بدون فيصله  540 يه وتعداديتهيمن در مرحله ابتداجلد 
ين دوسيه تمام ا به مراجع مربوط جهت تعي باقي مانده كه  رسماً  وشت ويها  رسيدگي  ن سرن

يگري ميواز طرف مس ارسال گرديده و متهمين ارجاع و به حقوق محبوسين و ين پ   .شود ول
 ميعاد حبس خويشرا تكميل اشخاص تحت توقيف كه  محبوسين وآنعدهبه همين ترتيب 

يصله نظر به ف لي سهاي محاكم و  نموده اند  ات رها  هاي از محبس مركزي و  ارنوا محابس والي
است   .گرديده 

به اساس فرامين مقام رياست ج 1110همچنان تعداد  به مناسبت .ا.تن محبوسين  ا 
و روزهاي ملي تاريخي، لعاده مقام محترم  فرامين جداگانه و مذهبي  ز فوق ا رياست دولت ا
تعداد .اندحبس رها گرديده  بل يادآوري است كه فعالً ب به جرايم مختلف در 13967 قا  نفر 
ات نگه  محابس و توقيفخانه ركز و والي   . شود داري مي هاي م

E -امنيتي   ! بخش 

ا اهميت اداره محابس را تشكيل مي-  دهد كه   تامين امنيت محابس يكي از اهداف مهم وب
نهرياست عمومي م ها با توجه به موضوع درجهت بهتر شدن شرايط امنيتي  حابس و توقيفخا

ز  است  به گونه مثال بعد ا به موقع نموده  ات الزم و  محابس بخصوص محبس مركزي  اجرا
م بالك تما ته است محبوسين  ركزي صورت گرف ها كه  اجراات و اقدامات اخير كه در محبس م

و   يد شده، تمام بالكساختند تجر ها را فراهم مي زمينه آشوب تالشي گرديده  تصفيه و  هاي 
  .هاي محبوسين تامين گرديده است  حاكميت پرسونل باالي عموم بالك
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نع در اطراف محابس ب  تدابير اضافي امنيتي مانند كندن خندق و-   خصوص در ه ايجاد موا
رفتهه محبس مركزي ب اع ملي صورت گ به كمك وزارت محترم دف يم  فرش س،شكل بهتر آن 

وزارت محترم  نع دومي به همكاري آن  تهخاردار وايجاد موا   . استصورت گرف
ين پذيري بهتر شده-  است عمومي محابس مركز و،  نقش دسپل رسونل ري ات وظايف  پ والي

ول ره،گزمه،هپ(امنيتي  ليه ب را)محالت ترصد ها، قرا وكريوا م داده ن  24هاي   شكل بهتر انجا
انجام مي مه خدمات گارنيزيون وساعته را مطابق مقتضيات اصولنا   .دهند قراول 

ا ممنوعه حين تالشي-  ضافي، هاي بالك   اشي اشيا  ها جمع آوري گرديده از دخول اجناس ا
ري به عمل آمده است ممنوعه و   .مواد مخدره جداً جلوگي

بازپرسي بلند رفته-  ات و، سطح  بق   اصل مكاف اجراي وظايف روزمره مطا مجازات در 
انوني صورت  هاي  خواسته رخورد ق ا متخلفين ب اصولنامه دسپلين عسكري درنظر گرفته شده ب

  .گرفته است

F - در مورد لى    !هاي   فزيكي   ساختمانمعلومات اجما

 :اعمار

  محبس واليت باميان  - 1

وازي          ين جهـت  اعمـار     7اين محبس فعالً در تعمير كرايي موقعيـت داشـته و ـم  جريـب زـم
ـق شـاروالي و مقـام         جريب زمين2محبس  جديد ذكور و    ـه از طري ـبس اناثي  جهـت اعمـار مح

د صـورت گرفتـه و كـار آن               واليت باميان  تعيين گرديده كه قـرار داد آن  بـا شـركت بلـو گرـن
 فيصد پيشرفت نمـوده كـه نـسبت سـردي هـوا در      7 آغاز گرديده و 7/8/1387رسماً  به تاريخ    

  .زمستان كار آن متوقف گرديد

  محبس واليت لوگر  - 2

كور براي فعالً درتعمير كرايي  قرار داشته و قرارداد اعمـار محـبس جديـد صـورت      محبس مذ 
ي  )  PRT(گرفته و بودجه آن از طـرف سـفارت چـك بـه همكـاري تـيم             ل ـم گـردد  و در   تموـي

ـستان كـار        10موازي    جريب زمين،  سنگ تهداب  آن گذاشته  شده نسبت سـردي هـوا در زم
  .آن معطل گرديد
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  محبس واليت سمنگان  - 3

ـمنگان  بـا شـركت افغـان  جـرمن        20در موازي     جريب زمين اعمار محبس جديد واليـت س
سبت سـردي     11/8/1387عقد قرار داد  شده است،  بتاريخ        سنگ  تهداب  آن گذاشته شـده ـن

هوا در زمستان كارآن معطل  گرديد و در محـبس فعلـي  يكسلـسله  ترميمـات جـاري صـورت          
  .گرفته است

  ردك محبس واليت ميدان و - 4

وازي      اين محبس فعالً در حويلي كرايي  بـود و    ب  زمـين جهـت    32بـاش داشـته و ـم  جرـي
ـسه محتـرم          ديـزاين  ) CSSP(اعمار محبس جديد اخذ و اسناد آن گرفته شده كه از طـرف موس

  .  فيصد تكميل گرديده است65كار ديزاين آن  شده و
ــاش دارد وســاحه  اع   ــود وب ــه كرايــي ب ــالً  در خان ــد در  ايــن محــبس فع مــار محــبس جدي

ـكيچ و موافقـه         ملكيت هاي   محبس در شهر جديد بغـالن  از طـرف وزارت انكـشاف شـهري اس
ـار محـبس جديـد        درشـهر  بغـالن  جديـد اخـذ گرديـده كـه از طـرف        ،مقام واليت جهت اعم

ين    سروي  و ديزاين مطابق سـتندرد    ) CSSP(موسسه   ـي جريـان داشـته     هـاي ـب صد  75الملل  فـي
  .ده استكار آن تكميل ش

  محبس واليت هلمند  - 5

ذكور در مـساحت      جريـب زمـين  قـرار داشـته سـاختمان محـبس از طـرف        14 محـبس ـم
الك بـه   4آن  عقد قرار داد گرديده كـه كـار اعمـار    ) PRT(سفارت انگلستان  به همكاري تيم     ـب

راي شـعبات آغـاز گرديـده و در          طور اساسي و پخته، يكباب كلنيك، طعام خانه و يك بـالك  ـب
راي فعـالًً         15ول    ط ـه اكمـال خواهـد رسـيد كـه ـب ـصد  كـار سـاختماني آن    80 ماه  بـه پاي   في

  .پيشرفت نموده است

  محبس واليت خوست -6

يم  10محبس جديد خوست درمساحت    مطـابق بـه نقـشه    ) PRT( جريب زمين به همكاري ـت
ـل گر   100داده شده  اعمار و قرار راپور مديريت محبس در حـدود     ار آن تكمي ـصد  ـك ديـده   في

  .است
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 محبس واليت پكتيا - 7

 جريب زمين  احاطه  گرديده كـه در سـال گذشـته اعمـار محـبس      14اين محبس در موازي   
راي   2قـرار داد گرديـده يـك بـالك     ) UNODC(به همكاري  كشور ايتاليا با موسسه        منزلـه ـب

ـاخت       ـل  مالقـاتي س ـعبات اداري و مح ه محبوسين ذكور، يك باب آشپز خانه  يك بالك بـراي ش
الك  اناثيـه و يـك بـالك ديگـر بـراي محبوسـين         شده و باقي كار آن در بخش   هاي صنعتي، ـب

ـسه  ، ماه ديگر18ذكور الي به مدت       دو پايـه  .گـردد  تكميـل مـي  )  UNODC( قرار اظهارات موس
ـيم    100جنراتـور   ــاي آن از طـرف  ت ـكو جهــت  360و بــه تعـداد   ) PRT(  كيلـوات و اتاقه  اس

  .  گرديده استتحكيميات، كمك و همكاري

  محبس واليت لغمان  - 8

ـال  7اين محبس در موازي    الك كـه     1387 جريب  زمين قرار دارد، در اول س  بتعـداد سـه ـب
   بـا 12اسي، مجهز به آشـپز خانـه  و   يك بالك آن دو منزله  و دو بالك آن يك منزله  بطور اس   

ـصد  تك 100ديده و كار آن  اعمار گر)PRT( اتاق اداري به كمك  تيم   ـل    في بـه  . شـده اسـت  مي
  .هاي  جالي پر كاري گرديده است   متر موانع100طرف  غرب سرك عمومي محبس به طول 

  هاي باز سازي  در بخش

   محبس مركزي پلچرخي - 9

 جريب زمين احاطه  گرديده در سـال جـاري يـك بـالك     120 محبس مركزي در موازي    -1
ك بـاب تـشناب  عـصري دا     6 منزله اداري به ظرفيت      2 راي برنـده بـراي قومانـداني     اتـاق و ـي

  . باب تشناب  بد رفت براي شعبات اداري ساخته شده6محبس و 
ـشافي عقـد قـرار داد            -2  ترميم بالك زون  باشركت ساختماني آريانـا اسـتقالل از بودجـه انك

  . تكميل شده100%گرديده و كار آن 
ـشافي           -3 عقـد قـرار داد    اعمار يكباب اشپز خانه  جديـد در محـبس مركـزي  از بودجـه  انك

  . فيصد تكميل و به بهره بر داري سپرده شده است100گرديده و كار آن  
ك  طعــام  خانـه از بودجــه        -4 الك شــشم، در وازه عمـومي محــبس و ـي ــديل ـب زاين تع  دـي

ار  ديـزاين آن  تكميـل     صندوق  وجهي مواد مخدر با شركت آريون عقد  قرار داد گرديـده        و ـك
  .استگرديده 
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ـا شـركت      ي محـبس پلچرخـي از طـرف سـفار     سـروي عمـوم  -5 ـاالت متحـده  امريكـا ب ت اي
ـار موسـسه        رار اظه كـار  ) CSSP(بصيرت عقد قرار داد گرديده و كار سروي آن تكميل شـده و ـق

  .گيرد ساختماني آن عنقريب  صورت مي
ـه  ووزارت      -6 ور داخل  كندن كاري خندق چهار  اطراف محبس به همكـاري وزارت محتـرم اـم

هاي جالي و سـيم خـار دار آن از بودجـه وزارت محتـرم       كميل گرديده و موضوع پايه  دفاع ملي ت  
  .دفاع ملي قرار داد شده و كار آن درحال تكميل  شدن است

ـشناب        -7 ) ICRC( از طـرف  7هـاي بـالك     يك باب چاه  سپتيك و تمديـد كاناالليزسـيون ت
ـشكال          سون وبـرق محـبس مركـزي م صل   صورت گرفته كـه در بخـش كاناالليزـي ت جـدي در ـف

  .سرماه زمستان  وجود داشت
الن    ) CSSP(  كار شاپهاي صنعتي محـبس مركـزي از طـرف موسـسه          -8 خـارج از ماسـتر ـپ

  . آغاز گردد1388عمومي سروي شده و قرار است كار آن در سال 

  محبس واليت قندهار  -10

ه      16محبس مذكور در مـوازي    ـه در 4/1387 /25 جريـب زمـين قـرار داشـته  و در حادـث   ك
ازان و در وازه  محـبس بـه      45محبس صورت گرفت به طول     ـاق  سـر ـب  متر ديوار محبس و ات

هـاي   محـبس تخريبـات صـورت       كلي تخريب گرديده بـود و همچنـان در مجمـوع سـاختمان     
شور دوسـت كانـادا  توافـق  بـاز سـازي آن صـورت        ) PRT(گرفته كه بعداً  به همكاري  تـيم        ـك

  :گرفته كه در نتيجه
  . دروازه  عمومي آن بشكل اساسي  باز سازي شده2عمومي محبس و   ديوار-1
ـل جهـت        اتاق مي6 يك بالك كه داراي  -2 ه  تكمي باشد اعمار گرديده  و كار محـبس انـا ثـي

  .بهره بر داري آماده  است
ـله   140 در  داخل  محبس بطرف غرب بـه طـول         -3 ردر فاص وار اسـتنادي    14 مـت ر دـي  مـت

  .باالي آن سيم خار دار نصب  گرديدهتوسط  اسكو ساخته شده و
ـتفاده            -4  در چهار  گوشه محبس چهار برج سـاخته شـده و از آن جهـت  تـامين امنيـت اس
  .گردد مي
ده و كـار محـبس      در بيرون محبس بطرف جنوب  و غرب موانع     -5 هاي  سمنتي جابجا گردـي
  . فيصد تكميل گرديده است60
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  محبس واليت ننگرهار  - 11

ـه در سـال جـاري اعمـار       20ساحت  محبس مذكور در م -1 ت داشـته ك  جريب  زمين موقعـي
ه مجهـز از طـرف       1000يك حلقه چاه عميق با نصب يك ذخيره   اب آشـپز خاـن ك ـب  ليتره و ـي

)ICRC(اعمار شده  .  
ـسه     2 ترميم   -2 صـورت  ) CSSP( بالك جنايي و سياسي، ترميم محبس اناثيـه از طـرف موس
  .گرفته
  .تر صد ساخته شده است هاي  و برج ديوار استنادي  سرك عمومي -3
هـاي  مختلـف از طـرف       و عـده همكـاري در بخـش   )ICRC( ترميم بالك توقيف از طرف  -4
  .داده شده) PRT(تيم 

  س واليت هرات بمح -12

رعالوه  مقـدار      46محبس هرات در مـوازي         جريـب  100 جريـب زمـين موقعيـت دارد  و ـب
  . جهت اعمار محبس جديد داده شدهزمين  ديگر از  طرف مقام واليت و شاروالي آن،

ـاع   650 منزل رهايشي براي افسران، ديوارپيش روي محبس به طول    20- ر و ارتق  متـر  3 مـت
ـات آن از طـرف تـيم       300و يك بالك  به گنجايش     ا تمـام ملحق  كـشور ايتاليـا   )PRT( نفـر ـب

  .صورت گرفته
ـه عمـق         - ق ب  متـر از طـرف   150  يك باب حمام  به سيستم  آفتابي و يك حلقـه  چـاه عمـي

  .هاي مختلف صورت گرفته است صليب سرخ اعمار گرديده و كار باز سازي در بخش
ـغ        از طرف  نيرو  - يـك صـد و   150هاي ايتالف كشور دوست  اياالت متحـده امريكـا  بـه مبل

ـه  ترانـسفامر        400پنجاه هزار دالر  امريكايي در بخش برق باز سازي صورت گرفته كه يـك پاي
  . باشد سائر لوازم درآن شامل ميكيلوات  و

  :محبس واليت بلخ - 13

ين قـرار دارد قـبالً  مـوازي      1اين محبس فعالً در موازي    جريـب زمـين در   100 جريـب زـم
ه مـوازي       جريـب آن   8قسمت دوراهي  حيرتان جهت اعمار محبس جديد  اخذ گرديده بـود ـك

يكـايي  احاطـه گرديـده و     لـك دالـر  امر  4به كمك كشور ايتاليا به مبلـغ   ) UNODC(از طرف   
دان       250نسبت  عدم  دسترسي  به آب آشـاميدني  مـوازي       جريـب زمـين ديگـر در شـرق مـي

  .هوائي  جهت  اعمار  محبس اخذ گرديده
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يم        -1 ـط  ـت ـاب آشـپز    )PRT( اعمار ديوار استنادي طرف  جنـوب  و غـرب  توس ، اعمـار  يكب
ـسه     خانه  همراه بايـك سـايه بـان و اعمـار ديـوار شـمالي مر        )  GP(بـوط نـانوائي  از طـرف موس

  .گرفتهصورت 
صـورت  ) ICRC(يـك چـاه سـپتيك از طـرف      ، شش بـاب تـشناب و   حماماعمار چهار باب    -2
 .گرفته

ـيم خـار  پز خانه در توقيف خانه نهر شـاهي  يك حلقه  چاه آب همرا آش     -3  دار  و ، در وازه  س
  .و عده داده شده) CSSP(محالت پهره داري ازطرف 

  :يت دايكندي محبس وال - 14

د از طـر    18اين محبس در تعمير كرائي  بوده موازي   ـبس جدـي  جريب زمين جهت اعمار مح
الن قـرار داد آن  از طريـق    .ف مقام واليت وشاروالي  به اختيار محبس قرار داده شده اسـت     اـع

ـه تــاريخ       ـه و ب ـصاد صـورت گرفت ــشاني آن در     1وزارت محتـرم اقت ـاري  افـر گ  حـوت  سـال ج
)ARDS (ت گرفته است  صور  

  :محبس واليت غور - 15

وازي     ب زمـين جهـت اعمـار محـبس      14اين محبس فعالً در تعمير كرائي قـرار دارد ـم  جرـي
ـشاف              ـصه اسـكيچ آن بـا وزارت انك ام  واليـت و شـاروالي  داده شـده ودر  ح جديد از طرف مـق

  .شهري مشكالت  و جود  دارد

 :محبس واليت پروان - 16

ست محابس قرار داشته جهت  اعمار محبس جديـد مـوازي   اين محبس فعالً  در ملكيت  ريا     
دن           10 ـاغ  از طـرف مقـام واليـت  تعيـين  و اطـراف آن  كـن   جريب زمين  در ساحه  جنگل ب

  .وعده داده شده است) PRT(كاري گرديده و اعمار آن از طرف 

 :محبس واليت غزني - 17

دد پراجكتـور   8 ،آبمحبس مذكور درموازي  هفده  ونيم جريب  زمين قرار دارد يك بمبه       ـع
ور   ، كيلـوات 10 ه  جنراـت ائي   10 يكپاـي ي داخـل       ، كيلـو واتـه  چيـن ا  اـل قير كـاري سـرك  پكتـي

ـه  2000 از طـرف  محـبس،   3 ضـرب  5محبس از طرف تركها ويك اتاق   ـشت  پخت  متـر   2 ، خ
 دو بـاب در وازه از طـرف نيـاز محمـد اميـر      ،، يك حلقه  چاه75 ضرب 1 كلكين 8مربع  تخته،    

  .رلمان كشور كمك صورت گرفته استعضو پا
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  :محبس واليت فارياب - 18

ـيش روي  قـراول بطـور        جريب زمين قرار دارد، ديـوار 25محبس مذكور در موازي       هـاي   پ
ـشكل          الك در قـراول  ب پخته  واساسي تحت  ساختماني بوده وسيم خار دار گرفته  شده يـك ـب

 ، يكبـاب اتـاق  نوكريـوالي   ،سـر بـازان   باب اطاق  ويك دهليز  يك باب كاغوش 3پخته   داراي    
اروي اعمـار گرديـده و كـار ديـوار احاطـه        ) PRT(دوباب اتاق  صالون  انتظار  خانه بـه كمـك      ـن

  . فيصد پيشرفته است40جريان  داشته كه تقريباً 

  :محبس واليت جوزجان - 19

ـبس قـرار دارد،  يكبـاب  كلكـين از طـرف  صـليب سـرخ           اين محبس در ملكيت رياست مح
ـيم        ر گرديده  محبس اناثيه  و برج   اعما ) PRT(هاي   پهـره داري پاركينـگ وسـايط  از طـرف ت

   .كشورفنلندساخته شده و بخش دوم اعمار محبس مردانه نيز وعده داده شده است

  :محبس واليت تخار - 20

 جريب زمين ملكيت رياست عمومي محابس قرار داشته محبس فعلي در 44درموازي 
تعداد  جريب زمين بشك4موازي  ئي محلي ساخته شده وب اب  ، باب اتاق4ل ابتدا  يك ب
به طول  ،تشناب ك محراب  مسجد  تي اناثيه و ي از طرف مديريت 9 در 15 محل  مالقا  

است    .محبس اعمار گرديده 

  :محبس واليت كندز -21

هاي   آن بشكل ابتـدائي بـوده كـه        جريب زمين احاطه و ساختمان 6محبس مذكور درموازي    
ـشناب بـراي محبوسـين و يـك ذخيـره      CSSP( ،8(اتاق كانتنير سيار از طرف در آن يك    باب ت

  .آب  از طرف صليب  سرخ اعمار گرديده است

  :محبس واليت ارزگان - 22

وده   35اين محبس در تعمير مربوط  مقام واليت  قرار دارد  و داراي    ت ـب  جريب زمين ملكـي
ـضا رسـيده      هالند ا و پروتوكول  اعمار محبس جديد  باسفارت كشور      ز طـرف  مقـام وزارت بـه ام

دا  شـود         است نظر بـه اظهـار نماينـده سـفارت           هالنـد در صـورت كـه كمپنـي  قـرار دادي پـي
  .هالند حاضر به قرار داد ميباشد سفارت
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  :محبس زابل - 23

ـين ملكيـت داشـته     9محبس مذكور فعآل در تعمير هواشناسي قرار دارد  وموازي        جريـب زم
  .الهاي آينده در نظر استوساختمان اعمار آن در س

  :محبس واليت فراه - 24

اب اتـاق    6 جريب زمين قرار دارد، به تعداد 10محبس مذكور در موازي      باب تشناب ويـك ـب
  .از طرف صليب سرخ اعمار گرديده است

  :والياتي كه امكانات زمين جهت  اعمار محابس جديد در آن محدود ميباشد

  :محبس واليت بدخشان  - 25

ـشكل منـدرس           اين محبس درموازي  الً ب ين  قـرار دارد ومحـبس فـع ـيم  جريـب زـم  يـك ون
  .وفرسوده بوده  اتاقهاي آن قابل استفاده نمي باشد 

ــاب تـشناب بـراي  محبوسـين ذكـور     ،)CSSP( دو اتـاق كـانتنري از طـرف    -1 ــاب  ،سـه ب  يكب
صب  ذخيـره     600تشناب در بخش اناثيه، بـه طـول      ليتـره از طـرف   3000 متـر نلـدواني و باـن

)ICRC (صورت گرفته و زمين ديگر  جهت  اعمار محبس  جديد وجود ندارد. 

  :محبس واليت سر پل  - 26

ـي     ـترس         بـوده و محبس مذكور فعالً در تعميـر كرائ ت بدس ين ملكـي يم جريـب زـم ـار وـن چه
  .محبس قرار دارد

  :محبس واليت بادغيس - 27

ب اتـاق جهـت   محبس مذكور در موازي دونيم جريب زمين ملكيت  دولتي قرار داشته و دوبا   
  .ساخته شده است) PRT(رفع مشكالت از طرف تيم 

  : محبس واليت كاپيسا- 28

ين در سـاحه    11اين محبس فعالً در تعمير پروژه گلبهار  قرار دارد و به مساحت        جريـب زـم
اني خريـداري ومبلـغ    ) 935000(محمود راقي به مبلـغ        ل بانـك    390000افـغ   هـزار  آن تحوـي

ـسبت    – 545000ومبلغ   ل بانـك نگرديـده        افغـاني ن ـصيص تاحـال تحوـي   عـدم موجوديـت تخ
ـترس       10و فعالً موازي    د  بدس ـبس  جدـي  جريب زمين از طريق مقام واليـت جهـت اعمـار مح

  .محبس گذاشته شده است
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  :محبس واليت كنرها - 29

محبس مذكور در موازي نيم جريب زمين موقعيـت داشـته هـيچ نـوع كمـك و همكـاري در         
ـه كمـك  تـيم     6زي زمينه صورت نگرفته فعآل  موا       جريب زمين از طرف مقام واليت  وعـده و ب

)PRT (        ـشه داده شـده از طـرف ـه نق آغـاز شـده و تقريبـاً    ) PRT(كار اعمار محبس جديد نظر ب
  . فيصد پيشرفت نموده است20

  :محبس واليت پنجشير  - 30

محبس مذكور فعالً درحويلي كرائي بود وباش داشـته وزمـين دولتـي جهـت  اعمـار محـبس           
ـيم        جدي دارد وت ه اعمـار محـبس جديـد در ايـن       )PRT(د در واليت پنجشير وجود ـن  حاضـر ـب

  .واليت ميباشد

  :محبس واليت نميروز  - 31

  .اين محبس فعالً  درملكيت آبياري  بودو باش  داشته هيچ نوع ملكيت در اختيار  ندارد

  :محبس واليت نورستان - 32

ـصر   19تقريباً درحدود  ه  درت ـتالف، شـوراي      ف نيـرو  جريب  زمين ملكيت  داشته ـك هـاي   ائ
ـصب شـده            ين در بـدل زمـين غ زنان و قومانداني امنيه بوده ووعـده خريـداري سـه جريـب زـم

  .واعمار محبس جديد نيز از طرف نيروها ائتالف داده شده

  :محبس واليت پكتيكا - 33

  .محبس مذكور هيچ نوع ملكيت دولتي نداشته در تعمير كرائي بود وباش  دارد

  :محبس اناثيه - 34

ــال    ــذكور در س ــبس م ــسه     1385مح ــرف  موس ــا از ط ــشور ايتالي ــك ســفارت ك ــه كم  ب
)UNODC(         ه نـواقص  و كمبـودي دين        صد فيصد  تكميل گرديـده ـك ـه چـن هـاي زيـاد دارد ك

ب رسـمي ارسـال       مراتب  از طرف  مقام  وزارت و رياست عمومي محابس به آن  موسـسه مكاتـي
  . اقدام صورت نگرفته استگرديده ولي درقسمت رفع نواقص تاحال هيچ نوع

  :توقيف  واليت  كابل - 35

به حكم مقام محترم  بل موقعيت داشته ونظر  يه كا ني امن اندا اين توقيف خانه در داخل  قوم
زي  و تبادله موا يمي  از ملكيت10رياست دولت درحصه تسل رت  محترم   جريب زمين  هاي وزا
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 نسبت  نداشتن  ساحه هامور  داخله يك كميسيون با صالحيت  تشكيل  گرديده بود ك
اع نقليه در دهمزنگ فيصله صورت گرفته كه از ساحه مناسب  سياه سنگ ملكيت وزارت دف

زي  رت 10ملي موا است عمومي محابس داده شودكه كار آن از طريق وزا  جريب زمين به ري
امور داخله در جريان بوده وبه نسبت ضيقي جاي مديريت توقيف به مشكالت متعدد دست 

اشد ان ميبه گريب   .ب

G -بخش صحيه !  

نه س وتوقيف خا نكه صحت  مديريت عمومي صحيه رياست عمومي محاب به اي ها با توجه 
تي جامعه محسوب مي م  عنصر مهم وحيا شود بخاطرتحت پوشش قرار دادن تما

ين ،پرسونل ته كه درا وسين واشخاص تحت توقيف تدابير وقايوي ومعالجوي صورت گرف محب
رت محترم  اوزا ين المللي تماس  صحت عامه وساير نهادرابطه ب ر   هاي ملي وب هاي دوامدا

ن كبرقرارگرديده ومش يه جات طبي ومعالجه به موقع مريضا الت محابس از لحاظ اكمال ادو
است   .مرفوع گرديده 

رت  رت صحت عامه، وزا ين وزا به همين ترتيب در سال جاري پروتوكول همكاريفي ماب
موسسه حكيم  ن رهمنائي خانواده افغان،انجم UNODC-AFGAموسسات  عدليه،
الAWICK موسسه  ،ائيسن استفاده  ORA)(، موسسه موديكا موندي به منظور كاهش 

وگيري از بروز امراض توبركلوز، مواد مخدر، زردي سياه واگاهي از اضرار مواد مخدر  ايدز، جل
وگرديده است   .عق
رگاه رياست، هاي  ايجاد كلنيك ئي درسطح قرا ركزي و اناثيه،محبس  ابتدا محابس  محبس م

و واليات بخاطر معالجه و   ساعته فعاليت  )24(محبوسين ايجاد گرديده وطور  تداوي پرسونل 
يد   .مي نما

يت اطفال رب  در بخش مراكز اصالح وت

اكز اصالح وتربيت اطفال منحيث يك اداره مركزي پالن دهنده در جهت  رياست عمومي مر
نظارت و هماهنگ ساختن ئي،  اكز اصالح وتربيت اطفال فعاليت   فعاليترهنما هاي     هاي مر

م نموده كه بصورت مختصر تقديم ميگردد   :ذيل را انجا
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   :ظارت و رهنمائين

ئي  عملي كارمندان مراكزاصالح  پالن  ورهنما ن تحقق و تطبيق   به منظور اطمينا
تي به   هيئت نظار اكنون ) 30(هاي    در هفت زون تا  ت كشور  د  مرتسهوالي به  اعـزام شده ان
ا نظاعضاي  ين مراكزاز نزديك كار عملي نموده و راپورهاي كاري  خويش ر ارت  بامسئول

  .تقـديم داشته  اند

  :احصائيه و ديتا بيس

به تعداد )  30(هاي واصله از  طبق آمار وراپور ات  ) 2055(مركز اصالح وتربيت اطفال والي
رگانهاي ن) 183( نفرذكور و) 1872(طفل كه از جمله  يم مختلف از طرف ا فر اناث بنابه جرا

حقيق دستگير و بعد كشف و ز طي ت تربيت اطفال تحت  اصالح و مراحل قانوني به مراكز ا
اعاشه و حجز قرار گرفته   .اباته گرديده اند اند و 
ذكور و ) 1368(طفل كه ) 1485(از جمله اطفال اطفال  اث  ) 117(آنرا  ا اطفال ان نفر آنر
اساس قرارتشكيل ميدهد جديد تربيت به  بعد از ت يصله    لي، ف ا   هاي خارنوا هاي محاكم وي

  .هاي شان مدغم گرديده اند  تكميل ميعاد حجز شان از حجز رها و به فاميل
د 1387از بدو سال  به تعدا اكنون  ا  ر محجوز منجمله ) 90( ت به ) 12(نف اث  ين ان نفرمحجوز

باساس فرامين عفو وتخفيف مجازات محجوزين و هاي ملي،  مناسبت روزه محبوسين كه 
ز حجز رها  فغانستان ا لمللي كه از جانب مقام عالي رياست جمهوري اسالمي ا ين ا مذهبي و ب

ات   است) 6(و در مجاز خفيف بعمل آمده  ين ت   .نفر محجوز
د ز جمله ) 570 (فعالً به تعدا ذكور  و )504 (طفل ا ناث در مراكزاصالح ) 66( طفل  طفل ا
ري ميوتربيت اطفا   .شوند ل نگهدا

  :قضاياي دولتدر بخش رياست 

ات  م وهداي دولت احكا رت عدليه مطابق قانون قضاياي  رياست قضاياي دولت مركز وزا
تي  لي دول نكشاف ملي مقامات عا به استراتيژي ا وجه  پرسونل  كمبود با وجود مشكالت و و با ت

بطه به موضوعات حقوق عامه  اع ازحقوق عامه را دررا بل درمحاكم وظيفه دف مربوط واليت كا
ز رحله تمي دعاوي حقوق عامه واليات درم د را ثالثه و دست آورد،به دوش دار دست  هاي ذيل   

  :اينرياستهاي عمده   آورد
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  :واليت كابل در

به موازي  بطه  مترمربع زمين به نفع ) 1260(جريب و) 773(حصول حكم محاكم دررا
 .دولت

به  بطه  اب اپارتمان به نفع دولت) 46(حاصل كردن حكم محاكم دررا اب دكان ودوب   .ب
نفع دولت افسوتربه  تعمير سه منزله  به تخليه  بطه    .به دست اوردن حكم محكمه دررا

حكم محكمه مبني برفروش جايداد مقروضين پشتني بانك ازمدرك مبلغ  حصول
نفع پشتني بانك ) 3274758875( ني به    .افغا

بطه به تحصيل مب ئي ازدرك فروش ) 1200000(لغ حصول حكم محكمه دررا دالرامريكا
  .هاي   تحت تضمين به نفع بانك ملي  جايداد
  :واليت پروان در

و به دست اوردن حكم محكمه به نفع دولت در بطه به دو دربند حويلي  جريب ) 160(را
قع ان واليت) 840(    .مترمربع زمين وا

  :درواليت لوگر

نفع دولت در بطه به ر به دست اوردن حكم محكمه به    .جريب زمين) 13679(ا
  :واليت ننگرهار  در

نفع دولت در بطه به  به دست اوردن حكم محكمه به    .جريب زمين) 232(را
  :در واليت جوزجان

نفع دولت در بطه بيست سه جريب زمين به دست اوردن حكم محكمه به    .را
  :واليت باميان  در

نفع دولت در بطه به ش به دست اوردن حكم محكمه به    .انزده جريب زمينرا
  :واليت تخار در

به دو در بطه  نفع دولت به دست اوردن حكم محكمه دررا   .بند حويلي به 
  :واليت هلمند  در

نفع دولت در بطه يكصدوپانزده جريب زمين به دست اوردن حكم محكمه به    .را
رشريف در   :واليت مزا

بطه به سه صد وچهل وسه جريب وشص حكم محكمه درآوردن به دست  ت وشش را
  .مترمربع زمين به نفع دولت
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  :واليت بغالن در

بطه به  حصول حكم محكمه در به نفع دولت متر) 1130(جريب و ) 527(را  . مربع زمين 

 براي ازدرك پرزه جات) 128011702( مبلغ  پرداخت  مبني براكم حكم محنقض
  . به نفع دولتاشخاص

  :واليت  غزني در

به مواز حصول حكم محكمه در بطه  و ) 1326(ي را  و سه مترمربع زمين) 635(جريب 
لي   . به نفع دولتدربند حوي

  :واليت ارزگان در

بطه به  حصول حكم محكمه در دولت) 80(را نفع    .جريب زمين به 
  :واليت فراه  در

بطه به  دررا و) 3128(حصول حكم محكمه  و دو باب دكان مترمربع ) 1100( جريب  زمين 
  .به نفع دولت

  :واليت سمنگان در

و لي  نفع دولت) 400(حصول حكم محكمه دررابطه به چهاردربند حوي   .مترمربع زمين به 
  :واليت فارياب در

به موازي  بطه  به نفع ) 900(جريب و ) 409(حصول حكم محكمه دررا مترمربع زمين 
  .دولت
ر در   :واليت قندها

به نفع د) 6(مترمربع زمين و) 1200(حصول حكم محكمه دررابطه به    .ولتباب دوكان 
تي درمسيرچهاردره كندز ) 104(موازي  و تثبيت موازي دو جريب زمين غصب شده دول

وموازي    .بسوه واقع واليت تخار) 18(نمره زمين واقع بند دوم پلخمري 
زمدرك توزيع جواز رهنما اين همچنان و وكالي يطي مدت ا  معامالت، عريضه نويسان 
فغاني عوايد به حساب ) 1348817(مدافع مبلغ    .واردات  تحويل گرديدها

  : در بخش رياست حقوق

ول، رسيد تمام منازعات حقوقي در مرحله ا به   عرايض اشخاص حقيقي وحكمي بررسىگي 
و هاي نهائي محاكم در موضوعات حقوقي از وظايف عمده  تطبيق فيصله آگاهي حقوقي 
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ماد. باشد رياست مذكور مي تمام خدمات فوق الذكر با نظرداشت احكام  قانون  )32(ه ارايه 
احكام قانون طرز تحصيل حقوق كه وظايف  نستان و افغا اسالمي  اساسي جمهوري 

درساحه  ومكلفيت ن تسجيل گرديده است انجام ميگيرد وهمچنان  وق در آ هاي ادارات حق
به منظور تامين حقوق اشخاص حقيقي وحكمي برعالوه احكام قانون طرز تحصيل  كاري 

اسن،حقوق ند قانون مدني، احكام ساير قوانين و قانون تجارت، قانون اصول  اد نافذه كشور مان
يصله احكام و محاكمات مدني، هاي ستره محكمه نيز در نظر قرار داده  فرامين ومصوبات وف

  .شود مي

  :  ارتباط بخش اسناد و

د  جاري سالدر  مالكي) 374( به تعدا ز ا تي ،قطعه عرايض حقوقي اعم ا ديون وتجار
به تعداد وفاميلي را تحت اجر آت قرار داده كه از جمله  يه را جلب ) 70(ا نفر از معروض عل

د )4250(تعداد ه ب نفر آن ضمانت احضار اخذ گرديده و)32(واز وب را ارسال و وار قطعه مكت
و مراجع ذيربط ارسال  رت  وحيد وبمقام محترم وزا است وراپور اجراآت هر ربع سال را ت نموده 

اخذ هدايات پي است وغرض  نموده   شنهاديهداشته  رت تقديم  ها ترتيب وبمقام محترم وزا
بمراجع مربوطه غرض  وپالن بعد از اخذ منظوري  وق واليات را  هاي كاري تمام آمرين حق

است اجع كرده    .اجراآت بعدي ر

ورد كارشناسان حقوق مدني   : آمريت ب

ته  به سه كمي جارتي و ت ديون و امالكي،(اين آمريت داراي شش نفر عضو مسلكي بوده كه 
  تقسيم وهركميته ) فاميلي

ته ين كمي حه وظايف وپالن كاري شان  داراي دونفر عضو ميباشد ا ا درنظر داشت الي ها ب
ب و ) 60(قضاياي امالكي ) 85(تعداد ه عمل نموده و  قضيه ديون ) 101(قضيه فاميلي 

وقي را شامل ميگردد بررسي و) 246(وتجارتي را كه جمعاً  بعدي غرض اجراآت  موضوع حق
گزارش ونظر مشخص شانرا ابراز داشته كه از طريق مديريت اسناد وارتباط بمراجع مربوطه 

از  ر است كه براي بيشتر  است قابل ذك قضيه حقوقي مشاوره حقوقي ) 70(ارسال گرديده 
است همچنان اعضاي كميته امالكي سه مراتبه يقانون ين بورد داده شده  اعضاي ا  از طرف 

يصلهحسب هدايت مقام مح تطبيق ف هاي محاكم ورسيده گي به  ترم وزارت عدليه غرض 
م  ات گرديده اند كه پيرامون قضاياي مطروحه گزارش شانرا به مقا عرايض عارضين عازم والي

رت عدليه رسماً تقديم كرده اند هاي  تن از فارغين پوهنخي) 10(همچنان تعداد .محترم وزا
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ين حقوق و   اداره به سر ميبردند تحت نظر اعضاي مسلكي شرعيات كه دوره عملي شانرا در ا
هدايات  د برايشان  ين بور ذكر را بسر رسانيده و از طريق اعضاي مسلكي ا وق ال اين بورد دوره ف

ئي قانوني صورت گرفت و   .رهنما

  :  بخش آگاهي عامه حقوق

ين  طوري وقي عامه در چوكات تشكيالت ا كه شما در جريان قرار داريد جهت آگاهي حق
د تبليغات و نشرات و آمرياست ريت تعليمات ارشد حقوقي مدني  دو بورد بنامهاي آمريت بور
و اين آمريت. فعاليت ميدارند و كار و ظايف وپالن كاري مجزاء از همديگرها داراي اليحه   بوده 

ه  توانسته ركز را كه در هر ماه ب است عمومي حقوق م اند كه ماهنامه آگاهي عامه نشريه ري
و به نشر برسانند و  شماره چاپ و)3000( تيراژ ا  نشر ميگردد در هر برج چاپ  مضامين آنرا ب

ند تحرير و ول تهيه وئمدير مس همكاري هيات تحرير و ترتيب مضامين  ترتيب نموده ا
لغين ساحوي آمريت حقوقي و رسال آن غرض تبليغ به مب واليات و تهيه  هاي حقوق ا

يل حقوقي روي) 5800( ين مختلف تهيهقطعه بروشور در مسا ناو ز  ، ع توزيع و توضيح آن ا
تعليمات به مردم ا  ترتيب پروپوزل آگاهي حقوقي در شش واليت،طريق بورد  ني ب  ،بانك جها

ن جنتري سرميزي وتو يعطرح وديزا ات وز كاري براي مبلغين  پالن وتهيه اشخاص  آن به ادار
ين مورد. ترتيب گرديده است ساحوي تهيه و س و نياز همچنان قوان  توزيع آن طي مجال

و وآگاهي حقوقي براي  اشتراك كال  ين در كورس امامان مساجد  ه  منسوب هاي آموزشي سه روز
يل برقي در  روش ي ده روزهها در سفارت كانادا وكورس هاي آگاهي عامه و استعمال وسا

..غيره  وUSAIDموسسه محترم  .  

  : واليات مركز وهاي حقوق آمريت

انون طرز تحصيل حقوق واحد) 45(با درنظرداشت ماده  دومي مكلف اند كه راپور  ق هاي 
ركز ترتيب و به حقوق م ربع وار  ا در سطح واليات انجام داده اند  ارسال بدارند به  اجراآت شانر

ركز جمعاً  اساس راپور قطعه عرايض  )25221(هاي واصله ادارات مذكور بشمول حقوق م
و) 14270(امالكي  ن ) 8328(قطعه فاميلي بوده كه از جمله ) 2948(تجارتي  قطعه ديون  آ

يس راجع ) 625(محكمه محول گرديده ه ب ني پول ) 1238(ها  به ولسوالي) 838(آن بقوماندا
ر ادارات  ن اصالح شده ) 4379(آن به ساي و ) 14606(آ قطعه آن حفظ گرديده 

ر داشته كه جمعاً)12248( به تعداد  قطعه تحت دوران قرا الغ قطعه عرايض ب) 42666( 
به تعداد  ميگردد و فاميلي وديون  هاي حقوقي اعم از امالكي، جلد دوسيه )18687(همچنان 
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ات حقوق مواصلت ورزيده كه از جمله  به پوليس ) 346(وتجارتي به ادار تطبيق  آن غرض 
ات راجع و ) 3132(آن به محاكم ذيصالح ) 6358(محول شده  د ) 3577(آن به والي جل

است از آن جائيآن ) 5276(تحت دوران و  ص  حفظ گرديده  كه تحصيل حقوق اشخا
ات مبلغ  ين ادار رت عدليه بوده ا  )71469600(حقيقي وحكمي وظيفه ادارات حقوق وزا

لغ  اشخاص را تحصيل و مب لغ  )7146960(افغاني حقوق  افغاني ده يكه حقوق را كه مب
ك نموده اند   .هنگفتي است تحصيل و تحويل بان

  :در بخش رياست دفتر

رتري ين وزارت و ساير وزا نده ارتباطات ب تأمين كن ات و  است دفتر وزير مرجع  ها و ادار
يصله  موسسات و رياست ز اجراي ف تي بوده و ا ركزي و والي كند  ها و مصوبات نظارت مي هاي م

ه تعداده كه در يكسال گذشته ب قطعه مكتوب، ) 28350( بيست و هشت هزار و سه صد پنجا
ات مقام  رت را جهت اجراآت در اين دفتر ثبت،احكام و هداي است وزا   .وارد و يا صادر نموده 

بت سازمانهاي اجتماعي و احزاب سياسي در بخش انسجام،   :بررسي و ث

 بعد از طي  سازمان اجتماعي) 436(حزب سياسي و ) 8(طي يك سال گذشته به تعداد 
ن اعطا و راجستر گرديده و جواز فعاليت براي شا ن ) 8( شده است، مراحل قانوني ثبت  سازما

ز را اخذ و  د ) 102(اجتماعي مثني جوا ا تجديد نموده ان اجتماعي جواز فعاليت شان ر سازمان 
اً مبلغ  ين سازمانها جمع ني ب) 1237500(و از مدرك ثبت ا دولت واردات  6001حساب ه افغا

   .تحويل گرديده است
اجتماعي ثبت شده در تمام احزاب سياسى و سازمانهاى  ين رياست مجموع  حزب ) 103( ا

  .باشد سازمان اجتماعى مي) 1435(سياسى و 

 :در بخش مساعدتهاي حقوقي

استيرتيزي كاري وزارت در بخش مساعدت بق  حقوقي در سال جاري با وصف  هاي  مطا
تعداد  قضيه مساعدت گرديده ) 1893(محدوديت تشكيل و وسايل در مركز  و واليات جمعاً ب

رگاه منفعت برده گا د ) 5(ن هر قضيه طور اوسط كه ه نفر فرض گردد در مجموع بتعدا
  .نفر منفعت برده اند) 9465(
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  در بخش رياست تفتيش

ات  بي ادار لي، حسا وقي، ما يل حق رت عدليه توانسته است مسا رياست تفتيش داخلي وزا
ات جمهوري اسالمي  ين، فرامين، و مصوب ا در نظرداشت قوان ا ب يه ر تحت اثر وزارت عدل

ركزي و به تعداد )  11(واليت و ) 30(هاي منظور شده در   تان مطابق پالنافغانس ) 16(اداره م
ات بررسي، خال ركز و والي هاي   موارد فوق العاده را با وجود مشكالت و معضالت موجود در م

بي برم لي و حسا ات ما تحصيل باقيات ها و  ال و جهت رفع نواقص و كمبوديموجود در اجرا
وط ارائه بدارند، كه در  هاي  رشذمت معتمدين گزا اً به مقامامات مرب وقتاً فوقت خويش را 

مسال به تعداد   جريان بررسي يي و جهت ) 71(هاي   ا لي و لوژستيكي را شناسا مورد تخلف ما
وط رسماً خبر داده  به مراجع مرب اقيات  لغ تخلف شده و تحصيل ب رفع نواقص و بازگشت مبا

است   . شده 

  :در بخش رياست نشرات

تي و ات تجار اسناد تقنيني، اعالن ين،  ن، طبع و طبع ونشر قوان  نشر مجله عدالت و توزيع آ
نه مطالعه جهت  هم نمودن زمي امه حقوقي و توزيع آن فرا و نشر اخبار ماهن توزيع آن طبع 

ين ه از وظايف عمده ا بخان وزارت عدليه در مديريت كتا ركنان  باشد  رياست مي تنوير اذهان كا
  : ال جاريكه در طول س

ر اگاهي ) 11(شماره مجله عدالت، ) 10(،شماره جريده رسمي) 31(نشر  طبع و شماره اخبا
ركز و حقوقي و در م ات توزيع آن به مراجع ذيربط  و والي بخانه با كتب مختلف   تجهيز كتا

لي  ني پول )4014413(مبلغ ايجاد سيستم منظم كتابداري و تحوي ات افغا اعالن  حق االشاعه 
مديريت تحصيلي رياست ه اردات دولت ب  وحسابه بفروش جرايد مجالت و كتب  تجارتي،

ين رياست بحساب مي   از دست آوردامور اداري   .آيد هاي عمده ا

  :هاي  عمده  چالش

لي  هاي فزيكي به استندارد   عدم موجوديت ساختمان- 1 لمل  براي محابس و هاي بين ا
  .ها توقيف خانه

نه عدم موجوديت اكادمي پول- 2 هاي كاري   ها جهت رشد استعداد يس محابس وتوقيف خا
اكمال جزوتام وجود وجذب محصلين جوان جهت سطح  هاي رياست عمومي   پرسونل م

نه   .ها محابس وتوقيف خا
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هاي كرائي ياتعميرات    عدم موجوديت زمين جهت اعمار محابس والياتيكه در خانه- 3
تي موقعيت دارند وزمين ندارند   .ارگانهاي دول

يط انتقال محبوسين- 4 نقليه بخصوص وسا يط  وجوديت وسا   . عدم م
وجوديت سالح- 5 يل ضد آشوب به قدر ضرورت، عدم م   .مهمات،تجهيزات امنيتي ووسا
استندارد- 6 به  زسازي محابس  ر وبا هاي      عدم موجوديت تخصيص كافي ضروري جهت اعما

لي لمل   .بين ا
اكز صحي مجهز جهت تداوي مح- 7 اشخاص تحت  بوسين، عدم موجوديت مر

ن   پرسونل وفاميل،توقيف ركز ووالياتدر هاي شا است عمومي محابس در سطح م   .ري
ني بخش  پ عدم موجوديت شا- 8 تصدي صناعتي   هاي   توليدي وسرمايه دورا هاي   

ركز وواليات    محابس م
ه رياست عمومي محابس وتوقيف خانه- 9 وجوديت تعمير براي قرار گا   .ها  عدم م
ا درنظر داشت  ناكا- 10 رسونل،محبوسين واشخاص تحت توقيف ب في بودن پول اعاشه پ

ركز وواليات اعاشه وسوخت درم   .قيم مواد 
هاي محبس مركزي    برق وكاناالزيسون اكثر بالك  غير منظم بودن سيستم آب،- 11

به چالش كشانيده وسبب بروزمشكالت ين   مواردي است كه رياست عمومي محابس را  هاي   ا
 ميشود در صورت مرفوع ساختن مشكالت  فوق ميتوان وظايف محوله را بصورت درست اداره

  .انجام داد
ندرد براي نگهداري اطفال در  - 12 واليت كشور زيرا تا ) 32(نبود تعميرات معياري و ست

دو واليت  است مراكز اصالح و) هرات كابل و(اكنون براي    .تربيت اطفال اعمار گرديده 
تي براي كمبود وسايل  - 13 اصالح وتربيت اطفال جهت انتقال اطفال ) 23(ترانسپور ركز  م

نه لي، طب عدلي و شفاخا   .ها به محاكم، خارنوا
اكز اصالح وتربيت اطفال  كمبود پرسونل مراكزاصالح و - 14 تربيت اطفال بخصوص در مر

و سلمان(واليت درجه سوم  نانه    .)نبود نرس، معلمين ليليه، مبصره ز
اكزاصالح وتربيت اطفالكمبود وساي - 15 وي و مواد خام براي مر  .ل آموزش حرف

ا مبلغ  - 16 ر اعاشه اطفال زير ني براي اعاشه اطفال بشمول مواد ) 75(پائين بودن معيا افغا
  . ساعت كفايت نمي كند24سوخت در 

لش(كمبود چپركت وبستره خواب  - 17   . براي اطفال تحت حجز)تلحاف، دوشك و با
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  .منيتيكمبود پرسونل ا - 18 
و محيط ماحول  - 19 لي  كمبود جنراتور و روغنيات به منظور تنوير اتاقهاي محجوزين، حوي

  .تربيت اطفال در هنگام شب مراكز اصالح و
يم پودر رخت شوئي،( كمبود ادويه، لباس و مواد تنظيفي - 20  صابون، شامپو، برس وكر

   )رهيدندان روي پاك وغ
يمي خاص ر - 21 به عدم موجوديت نصاب تعل با توجه  سمي در مراكزاصالح وتربيت اطفال 

اشد تطبيق بوده ب   .عدم تكميل نصاب صنف وحاضري قابل 
  . حين تفتيش و بررسي امور عدم همكاري ادارات- 22
نكردن اسناد و- 23 وجود در  ارائه  بق م   .ادارات داليل به مالحظه سوا
  . نبود امنيت سرتاسري- 24
  .ذ مداخله اشخاص با نفو- 25
رت از خود مطبعه نداشته جريده و اين از - 26 ات به سرعت به  كه وزا يگر نشري مجله ود

 .چاپ نمي رسد

اجراي امور، كه باعث - 27 ين و ضعف كارمندان در  ات از قوان  عدم آگاهي ادارات در والي
ه ميگردد   . ركود در اجراات و تراكم در امور ادار

تفتيش  عدم هماهنگي سيستم كاري اداره محترم كنترول و- 28 رت  تفتيش با  داخلي وزا
  .هاي كاري وغيره  جات، پالنعدليه از لحاظ فورمه

بعضي از ادارات درامور بازرسي- 29   .هاي مفتشين در مركز و واليات  تداخل وظيفوي 
به ماده   عدم تهيه كارت- 30 بق  انون كنترول و) 25(هاي مخصوص مطا تفتيش براي  ق

  .مفتشين
انون موجود كنترول و تفتيش  عدم موجوديت يك ماده بن- 31 زرسي امور مسلكي در ق ام با

  .با درنظرداشت خصوصيات كاري رياست تفتيش وزارت عدليه
ا ارگان- 32   .هاي ذيربط  عدم  ايجاد روحيه همكاري ب
است- 33 بل تصور  وع خطر قا ات، هرن مي در والي   . مشكالت امنيتي هيأت اعزا
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  :هاي   پيشنهادي  طرح

ر و عيت فعلي زندان با توجه به وض- 1 ه اعما تمام محابس كشور ب زسازي نياز دارد كه  ها  با
آنعده زمين براي جهت خريداريموجوديت بودجه الزم وضروري كه ملكيت ندارد   محابسي 

است    .ضروري 
رسونل در  جهت ارتقاي ظرفيت كاري پرسونل موجود و- 2 آينده داشتن  سطح اكمال پ

ر اعمار ساختمان فزيكي ضرور يك اكادمي پوليس محابس ام ي بوده كه منظوري تشكيالتي و
  .ضروري ميباشدآن 
لي اشخاص تحت توقيف به محاكم،  جهت انتقال محبوسين و- 3 به  ها، خارنوا اكز صحي  مر

تقال و نقليه الري، وسايط مخصوص ان يط  به وسا ات ديگر  ار، براي ساير امور و تيز رفت  بوزر 
است كه مي رج توان باداشتن تانكر ضرورت  يط را از داخل يا خا ين وسا  تخصيص الزم ا

  .كشورخريداري نمود
وگيري از آشوب ن محابس وئ مطم امنيت جهت تامين- 4  مهمات، ،ها نياز به سالح جل

است كه ميشود اين امكانات از طريق پرداخت بودجه  تجهيزات امنيتي ووسايط ضد آشوب 
اع ملي، رت محترم دف ا از طريق وزا رت محتر الزم ي و م اموروزا ر آيسافقواي  داخله   در اختيا

  .رياست عمومي محابس گذاشته شود
ركز و- 5 ات يا حداقل درسطح زون  داشتن مراكز صحي درسطح م تي  والي ها يك امر حيا

يه خود يا در همكاري با وزارت محترم عدل د كه  ر ميرو ه محابس به شما دگي ادار رت  در زن وزا
است عمو عامهمحترم صحت درين عرصه ري نموده يك بخش مشكل   مي محابس را كمك 

  . دناين اداره را مرفوع ساز
يمي و- 6 است كه   داشتن مكان دا ثابت براي قرار گاه رياست عمومي محابس يك ضرورت 
ول گزاف به عنوان كرايه و از ني مراجعين  يك طرف از پرداخت پ از طرف ديگر از سرگردا

ري شده مي   .تواند جلوگي
دراي دفاتر كاري اعمار ساختمان بر - 7 ركز و واليات    . م
و - 8 نسپورتي جهت حمل  ندان   تهيه وسايل ترا   .مركز ووالياتدر نقل كارم
ركز و ماده كردن وسايل مخابراتي در آ- 9 يمي و م ات جهت تأمين ارتباط دا   .بهتر والي
اتتزئيد  - 10 ركز ووالي   . تشكيل م
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ات كند - 11  اكزاصالح والي نتهيه و خريداري زمين براي مر بغالن، ز، بدخشا ، تخار، 
لخ، كنرها و ن، سرپل، غزني، دايكندي، ب ن، فارياب، جوزجا .سمنگا ..  

و - 12 اكز اعمار تعميرات معياري  واليت از ) 32(تربيت اطفال در  اصالح و ستندرد براي مر
دونرها وسسات خارجي و  نكشافي و م   .بودجه ا

تي براي  - 13 يل ترانسپور ركزاصال) 23(فراهم آوري وسا به منظور انتقال م ح وتربيت اطفال 
لي مصئون و نه اطفال به محاكم، خارنوا اكز محرما نكشافي و كمك  ها و مر صحي از بودجه ا
 .دونرها

ننبود نرس، معلمين ليليه(ايزاد پرسونل  - 14 ز اصالح و) ، مبصره زنانه و سلما  در مراك
 .تربيت اطفال واليت درجه سوم

و تهيه و - 15 ركت براي اطفال تحت حجز خريداري بستره خوب   .چپ

به مينوي غذائي ترتيب شده توسط  - 16 اعاشه اطفال مطابق  اجراي تخصيصات براي 
رت صحت عامه  ئي وزا  شوراي 12/9/1386) 34(ذريعه مصوبه كه متخصصين مواد غذا

است تأئيد گرديده  اسالمي افغانستان   .وزيران جمهوري 

لصحه خريداري مواد شستشو كننده و ت تهيه و - 17 نظيفي جهت تأمين صحت و حفظ ا
 .اطفال

يل آموزش حرفه و مواد خام براي فراگيري حرفه - 18  .ها براي اطفال تحت حجز تهيه وسا

ن براي تنوير مراكز اصالح وتربيت اطفال در  تهيه جنراتور - 19 ها و منظوري مواد سوخت آ
 .آموزشي هاي   درسي و  هنگام شب و همچنان اجراي فعاليت

 .وظيف محافظين امنيتي جهت تأمين امنيت مراكزاصالح وتربيت اطفالت - 20

و لباس براي اطفال محجوز - 21 اكمال ادويه جات الزمه   . اجراي تخصيصات غرض 

اسرع وقت به - 22 به وقت وزمان چاپ و به  رت تا جرايد ومجله   ايجاد مطبعه در خود وزا
يع گردد   .مراجع ذيربط توز

  .زاب سياسي چاپ كتاب جلد سوم اح- 23
ات كليدي- 24 ر فهم خاصتاً در ادار وكا افراد مسلكي    .    استخدام 
ات- 25 ء ظرفيت و دانش مسلكي حقوقي واداري براي كارمندان ادار   . ايجاد زمينه ارتقا
  .اداراتهاي    مراقبت وكنترول متداوم و جدي از طرز كاركرد- 26
ان   برخورد جدي با متخلفين از قانون و پيگرد دوسيه- 27   .هاي آن
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ري - 28 وكاربرد اصول ادا ري  تطبيق پروسه اصالحات ادا  اكمال ادارات با وسائل مدرن و 
لي باميتود جديد قبول شده جهان معاصر   .وما

  . سپردن كاربه اهل كار- 29
رمندان در راه مبارزه عليه فساد اداري- 30 زمينه تشويق كا نمودن    . فراهم 
ات جهت افشاء نمو- 31   .دن رشوه گيرنده و رشوه دهنده نصب صندوق شكاي
است تفت- 32 يش جهت برمال نمودن تخلفات  همكاري جدي مقامات ذيصالح با ري
لي و حسابيمسلكي ا   .، م
ها و ساير مسائل آموزشي و   تريننگ،ها  دعوت كارمندان تفتيش داخلي در سيمينار- 33

  .مسلكي جهت بلند بردن سطح ارتقاي ظرفيت كاري شان
به  فرستادن كار- 34 است انسجام  اعضاي ري ئي وتربيت  ن رياست انسجام جهت اشنا مندا

ونظارت برانتخابات  دركشورهاي  زمانهاي اجتماعي  طرزثبت وبررسي احزاب سياسي وسا
ته   .مترقي وپيشرف

ندهآهاي عمده براي سال   برنامه   :ي

لمدت ويموزشي قصآ هاي   ايجاد كورس- 1 ات والي و طويل المدت براي كارمندان مركز را
  .نهاآجهت تقويه ظرفيت كاري و دانش مسلكي 

يه - 2 رت عدل   .تطبيق سيستم جديد رتب و معاشات در وزا
نمودن زمينه سفرهاي كارمندان جهت - 3 دوستيموختن تجارب به كشورهاآ فراهم   .  
به  - 4 بل تطبيق براي مراكزاصالح وتربيت اطفال  يمي خاص و قا تعيين يك نصاب تعل

م   .عارفهمكاري وزارت محترم 
رگانهاي ذيربط - 5 ز تخلفات به همكاري ا و وقايه اطفال ا  .تعيين ستراتيژي براي پيشگيري 

يكا، و ارزگان در  - 6 ات پنجشير، نورستان، پكت فعال ساختن مراكزاصالح وتربيت اطفال والي
امنيتي لي و بهبود وضع  بع ما  .صورت بدست آمدن منا

ات در جهت تربيه،  ها در جهت تعليم و ادامه فعاليت - 7 نگهداري و فراهم آوري امكان
يع روند عدلي و لصحه، تسر ا  اعاشه، اباته، البسه، تأمين صحت وحفظ ا ئي و تأمين ارتباط ب قضا

ا فاميل فاميل   .هاي شان  ها و ادغام مجدد اطفال ب
است عمومي محابس وتوقيف - 8 رسونل ري  تطبيق مكمل ريفورم اصالحات اداري تمام پ
  .خش نظامي و ملكيم از باعها  خانه
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ـتراتيژي قـبالً منظـور شـده در واليـات        7 اعمار محبس جديـد در     -9   -1 واليـت مطـابق اس
  . ميدان وردك-7   نورستان– 6   پروان-5   پنجشير-4  زابل-3 كاپيسا -2سرپل  
بل،- 10  ات  توقيف خانه واليت كا   .محبس غزني محبس پلچرخي،  بازسازي محابس والي
د هاي   ادامه كورس- 11  يمي اداره محابس ورآموزشي مسلكي  اكز تعل تعليمي   مر مراكز 
  .هاي كشور  زون
وسط و  جذب جوانان داراي تحصيالت عالي و- 12  به صفوف پوليس  مت افراد صادق جامعه 

نمن، محابس بحيث افسر، از، سات ت تشكيال سرب ين مامور واجير با درنظر داش يفورمي ا ت ر
  .بجذ جلب و هاي  مقرره اداره و
 حرفوي، سواد هاي   محبوسين واشخاص تحت توقيف از طريق كورسبيت تجديد تر- 13 

ني و در محابس و هاي  مصروفيت آموزي، علوم دي لم ديگر  نه سا   .ها توقيف خا
امنيت مطم- 14  وسي ن محابس،ئ تامين  اشخاص تحت توقيف در محالت سلب   ونمحب

  .آزاداي
هاي سالم را    از يك طرف مصروفيت كهسين مساعد ساختن شرايط كار براي محبو- 15 

وسين به ميان آورده و ء مي براي محب ني محابس را ارتقا يه دورا ز طرف ديگر سرما ا وبخشد  ا  ب
ئي اين اداره دور از امكان نيست ين پروسه در سالهاي بعد اميد خود كفا   .رشد ا

رش  كه در س)7 و 6صفحه (هاي شامل جدول    اكمال پروژه- 16 آغاز 1377ال  اين گزا  
بايد در سال  اكمال گردد1388گرديده و   .  

يمروز و تخار به هاي    اعمار تعمير رياست- 17 عدليه واليات فارياب، نورستان، هلمند، ن
لي بانك جهاني   .كمك ما

وط    CDپخش كتاب احزاب سياسي و در اختيار گذاشتن   چاپ و- 18 هاي مرب
به مر هاي اجتماعي و سازمان زمانهاي  دم و پخش قانون احزاب سياسي واحزاب سياسي  سا
  .اجتماعي
بق به پالن سال - 19 اسناد تقنيني مطا  كه از طرف شوراي وزيران 1388 طي مراحل 

به تصويب مي نستان  اسالمي افغا   .رسد جمهوري 
  


