
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تحریرهیات
 ولیـرف رسـوه محمد اشـپ ونـقان ،  
 ور فاروق بشرـدوي دکتـپوهن ،  
 پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه ،  
 حسن رضـایی، امیـقضاوتپال حضرت گل حس ، 
 اسماعیل حکیمی، علی پیام، اقريــصادق ب ، 
 انیسه احرار قانونمل، عزیزاهللا علیزاده مالستانی ، 
  قاسم ، سیف الرحمن ستانکزيسر محقق معاون

 حیدر محقق ، حسین خاوري قانونیار، قاموس
 و سید محمد احسانی .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي عدالت دفتر مجله ، ریاست نشرات، وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان، چهارراهی پشتونستان :نشانی 

  صاحب امتیاز
 ا. ا. وزارت عدلیه ج

  
  مدیر مسوول
  حلیم سروش

)0799402936(  
  
  ویراستار
  یعقوب یسنا

  
  دیزاین جلد و صفحه آرایی
  جواد سامی

  
  امور تایپ و حروفچینی

   فرزاممیثم
  

گیحقوقی و فرهن، ي تخصصی ماهنامه  
1389حوت  / 97ي مسلسل  شماره / دوازدهمسال   

 

  افغانی50قیمت 



  
  
   

  
 .  در محیط ورد تایپ یا با خط کامالً خوانا نوشته شود مقاله .1
 .  نباشدA4 صفحه تایپ شده 25 از تر بیش صفحه و 10 ارسالی کمتر از  مقاله .2
براي درج در مجله ، در صورت امکان، راه با فایل تایپ شده آنمه هاصل مقال .3

 . فرستاده شود نه کپی آن
چکیده . واژگان کلیدي و نتیجه گیري نهایی باشد، مقاله باید داراي چکیده .4

 . اي نوشته شود که محتواي مقاله را به اختصار بیان کند باید به گونه
و واژگان کلیدي بین سه تا ) ه کلم150حداکثر (چکیده فارسی یا پشتوي مقاله .5

 . هفت واژه در اول مقاله آورده شود
 : شود توضیحات و ارجاع به منابع در پایان مقاله به قرار ذیل آورده  .6
 نوبت ، نام مترجم، نام کتاب، نویسندگان/ نام و نام خانوادگی نویسنده: کتاب

 . تاریخ انتشار و شماره صفحه، نام ناشر، محل نشر، چاپ
 نام نشریه، »عنوان مقاله در داخل گیومه«، نام و نام خانوادگی نویسنده :مقاله ،

 . شماره جلد و شماره صفحه، تاریخ انتشار، سال/ دوره
 از سایت(تاریخ دریافت مطلب(،نام و نام خانوادگی نویسنده: سایت انترنتی( ،

د نام سایت انترنتی و باالخره آدرس کامل سن، »عنوان مطلب در داخل گیومه«
 . در سایت مزبور

  هرگاه به منبعی اشاره شود که قبالً معرفی شده و تفاوتی حتا در صفحه مورد
 . شود آورده ) Ibidیا در انگلیسی (»همان«کلمه ، استفاده نداشته باشد

  در (»پیشین«در صورتی که صفحۀ مورد استفاده تفاوت داشته باشد؛ کلمه
 . شود آورده و صفحه مورد استفاده ) op. cetانگلیسی 

هاي خارجی و اصطالحات مورد استفاده در نوشته در پایین  معادل التین نام .7
  . صفحه آورده شود

 . نام نویسنده و منبع مورد نظر ضروري است، هر گاه مقاله ارسالی ترجمه باشد .8
همراه با نشانی دسترسی به ، اش را عنوان یا رتبه علمی، نویسنده باید نام کامل .9

 . ه تلفن و یا آدرس ایمیل و غیره را با مقاله بفرستدمثل شمار، وي
 .  آزاد است مجله در ویرایش مقاله .10
 . شود مطالب ارسال شده پس فرستاده نمی .11
 .  انترنتی دیگري نشر شده باشد  یا سایت  ارسالی نباید قبالً در مجله مقاله .12

  
  
  



  

  
  
 
  
  

   ...........................احکام شرعي اوند اودهغه ماهيت دمفقود 
 از المللی،بین مسلحانه منازعات هنگام بشر حقوق حمایت

   .......................................................قانون و شریعت نظر
   .......................................................یافته سازمان جرایم

   ملی او معاهدو نیوالو قه،ف سیاسی په اسالم مجرمینواسترداد د
   ................................................کې اسنادو تقنینی - حقوقی
   .....................................سیاسی پناهندگی حقوق و اسالم
   ..............................مهم هاي نکته تحلیل و تدارکات قانون

   .............................اختالف قهاووف د کې هغه په او استحسان
   ........................................................آن انواع و صالحیت

   .................................................................تحقیق روش
  

  
  
  
  

   .کرد مالقات عدلیه وزیر با بشر حقوق امور در متحد ملل سازمان منشی سر معاون
   .کرد مالقات کارش دفتر در ا.ا.ج عدلیه وزیر با سویس سفیر
  .پروان والیت به ا.ا.ج عدلیه وزیر سفر

   .امریکا متحده ایاالت قضایی و عدلی بخش سفیر با عدلیه وزارت مسلکی معین مالقات
  .نمود دیدن بگرام توقیفخانه عدلی مرکز از عدلیه وزارت مسلکی معین
  .پنجشیر والیت به عدلیه وزارت مسلکی معین سفر

  .نمود دیدن لغمان و کنر والیات هاي زندان از عدلیه وزارت مسلکی معین
  .عدلیه وزارت به کانادا کشور هاي کمک

  
  

  کتاب معرفی    
  

  عالمه حیدر غالم دکتر اثر کیفري حقوق راهبردي اصول
  

4  
15  

  
47  
68  

  
89  
117  
138  
157  
166  

  

 سیف الرحمان ستانکزي 
 
 عزیز اهللا علیزاده مالستانی 
 دکتر محمد ابراهیم شمس 

 
 حضرت گل حسامی 
 سید محمد احسانی 
 حسین خاوري  
 کریم فضلیدالعب  
 نور الحق نور 
 حضرت گل حسامی 

 

195  
197   
199  
200  
201  
202  
204  
205  
  
  
  
  
207  



  
  
  
  
  
  
  
  

Įćêó æģĩŖÉ ĦČħåĩÉ ÒİħÊğ åĪĔĐğåĝÊ«ßÉ   
  

  ينوال سيف الرحمن ستانکزي
  
  
  
  
  

وضعي قونينـو   ولو د سماني اديانو او آولو   اسالمي شريعت دخپلي سپيلتيا اوپراختيا له مخي د       
 پيو شوو سـتونزو د     ژوند په مختلفو پاونو کي د      د انسان ژوند پوري اوند احکام،     په سرکي د  

دغو احکامو په را کي خپلي پيي شوي ستونزي          ترو مسلمانان د   معقول حل لپاره ايودلي دي،    
  .په پوره عدالت سره حل کي

 هغه مفقود حالت دي چي مرگ او       يو له دغو مرحلو خه د      انسان ژوند مختلفي مرحلي لري،     د
  .ژوند يي معلوم نه وي
فقد خه مشتق شوي     د .اسم مفعول مفرده مذکره صيغه ده      ثالثي مجرد د   د مفقود عربي لفظ او   

 د له جملي خـه دي،     )چي په دومتضادو معناو باندي داللت کوي      ( ضدادو فقد لغت دا   د  او دي
 وي په مفقود کي شتون لـري،       دواه معنا  پلني په معني دي او     هم دورک شوي د    ورک شوي او  

په عين حال کي کورني يي په دي له اوکوشش           خپلي کورني خه ورک شوي دي او       که چي د  
يا هغه شي دي چي ذات يي په داسي ول ورک شوي وي چي په لولو                 .کيکي وي چي پيدا يي      

  .معدوم په معني دي نه پيدا کيژي يا د
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خو داللت يي په هغي ي هم کيي چي پـه داسـي    که ه هم مفقود مفرده مذکره صيغه ده،   
  .ژوند اواي يي معلوم نه وي ول ورکه شوي وي چي مرگ،

 :يني علماء وايي چـي  . تعبيرونو سره مختلف تعريفونه کي دي      مفقود لپاره علماؤپه مختلفو    د
  .١ژوند اومرگ يي معلوم نه وي مفقود هغه غايب شخص دي چي اي،

په  خبر يي قطع شوي وي، هغه غايب شخص دي چي     :يني علماؤ مفقود داسي تعريف کي دي      
  .يمرگ اوژوند يي وک نه پوهي

يـواي دا پـه کـي     يا نامعلوم وي، ي معلوم وي او ضروري نه دي چي اي ي      په مفقود کي دا   
مرگ يي   خو ژوند او   ضروري ده چي مرگ اوژوند يي نا معلوم وي،که چيري اي يي معلوم وي،             

مرگ اوژوند يي معلوم     بندي چي ردت،   همدارنگه هغه اسير او   . ٢دي هغه هم مفقود   معلوم نه وي،  
  . مخ٥٩ ،السراجي في الميراث.مفقود په حکم کي دي د نه وي،

مفقود دهغـه    :شمس االيمه السرخسي پخپل کتاب المبسوط کي مفقود داسي تعريف کي دي           
  .٣موجود نوم دي چي داول حالت په اعتبار سره ژوندي اودراتلونکي حالت په اعتبارسره موي

خپل  مفقود هغه شخص ده چی له      : شافعی علماؤ مفقود په اصطالح کي داسي تعريف کي دي         
 خبر يي قطع اوحالت يي مجهول شـي اود  يب شوي وي،دغيابت حالت يي اوژد شي،وطن خه غا 

يا هغه غايب شخص ده چي اي يي معلوم نـه وی            . ۴ژوند اومرگ په حالت يي وک نه پوهيژي       
 يا هغه شخص ده چي سـفر تـه وتلـي وي،   . ۵اودا هم معلوم نه وی چی ژوندی دی اوکه م دی      

  .٦دومن بندي کي نه وي اومرگ اووژل يي کاره نه وي ژوند اواي يي معلوم نه وي، مرگ،

  دمفقود اوغائب توپير
اسم فاعل مفرده اومذکره صيغه      غائب د  مفقود لغوي اواصطالحي معني مو مخکي روانه که        د
لـري   پ، غيابت په لغت کي د مصدر يي غيابت دي،  جمع يي غيب ديا په تشديد سره دي او         ده،
حنفي علماؤ په اصطالح کي هغه ژوندي شخص دي چـي پـه    د .ني ديضد په مع مخاطب د  د او

 .٧داسي اي کي وي چي قافله په کال کي يول هغه اي ته وري
يا دومـره وخـت      غائب مر معلوم شي او     غايب شخص ه هغه وخت جدا کيي چي د         د

 .٨ورباندي تير شي چي د خپل وطن همزولي يي ژوندي پاتي نه وي
له دي کبلـه   خپل ان په حق کي ژوندي دي،  د: دي چي   په شريعت کي دا    مفقود کلی حکم   د

له دي کبله کله چي مورث    نورو په حق کي م دي،      د مال يي دورثو په من کي نه ويشل کيي او         
  .هغه خه ميراث نشي ولي د يي وفات شي،
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هغـه   تر ند يي له دی کبله ژو    مفقود ژوند داستصحاب په اصل باندي په يقين سره ثابت دي،            د
  .دليل پيدا شوي نه وي) مرگ(چي ترو يي په خالف وخت ثابت دي،

که چيري يـوتن    .ضروري ده چي اي يي معلوم نه وي        په مفقود کي دا   :  يني علماء وايي چي   
سره له دي چي اي يي معلوم دي چـي        دومن بندي کي وي اومرگ اوژوند يي معلوم نه وي،         

  .قود گل کييبيا هم مف هغه دارالحرب دي،
هغه ه په اثبات کي معتبر نـه دي          د استصحاب ديوشي پخپل حال پاتي کيدو کي معتبر دي او         

  .پخوا خه ثابت نه وو چي د
ـه بـه داوي چـي        استصحاب په اصل باندي ثابت شـوي دي،        د مفقود ژوند  رنگه چي د  

  :داستصحاب ماهيت دموضوع دروانه کولو لپاره روانه کو
 په لغـت کـي د      .ثالثي مجرد يي صحب ده    .اوداستفعال باب مصدر دي    ربي لفظ  استصحاب ع 

مجتهـد داول    :استصحاب ته که استصحاب وايي چي     .مالزمت په معني دي    صحبت غوتني او  
حکم سره تر هغه وخت ملگرتيا کوي چي ترودنوموي حکم په لري کيدلو دليل پيدا شـوي نـه    

  .وي
يا راتلونکي زمانه    په ماضي او   :داسي تعريف کي دي    اؤاستصحاب په اصطالح کي داصولو علم     

اويا يـي    که چي نوموي شي په ماضي زمانه کي ثابت وو          کي دشي په ثبوت اويا نفي حکم دي،       
  .٩هي شتون نه درلوده اوپه تغير اوبدلون يي دليل شتون نه لري

يل يي په بدلون    تر هغه وخت چي دل     :ابن حزم استصحاب په اصطالح کي داسي تعريف کي دي         
هغه اصل حکم پخپل حال پاتي کيدل دي،چي په نص بانـدي ثابـت               د اوتغير سره راغلي نه وي،    

  .١٠وي
په اوسني وخت کي په شـي   يا استصحاب دهغه حکم په بنس چي په ماضي زمانه کي ثابت وو،  

 ه وخت دلکه چي په تورن باندي تر هغ .که چي په خالف يي دليل شتون نه لري         باندي حکم دي،  
پـاتي   يا استصحاب دهغه شي ثابـت . ١١برائت حکم کيي چي جرم يي په دليل ثابت شوي نه وي     

  .١٢کيدل دي چي مخکي موجود وواويا نفي دهغه شي ده چي مخکي يي شتون نه درلوده
  :حکم په اه الندي شرعي نصوص شتون لري مفقود د  د

 .۱۳امرأَةُ الْمفْقُوِد امرأَةٌ اُبتِليت فَلْتصِبر حتى يأِْتيها يِقـين موِتـِه            (  رواه الشاِفِعي عن عِلي موقُوفًا      
مفقود ـه    چي د  : خه موقوف حديث روايت کوي     )رض( له حضرت علي     )رح(امام شافعي : ژباه

  .  شيهغه وخت پوري دصبر وکئ چي دميه مينه يي په يقين سره ثابته تر مبتلي شوي دي،
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قَاـلَ  :  وروى سوار بن مصعٍب، عن محمِد بِن شرحِبيلَ الْهمداِني ، عِن الْمِغيرِة بِن شعبةَ ، قَاـلَ                
 د :مايي فر )ص(پيغمبر: ژباه١۴ امرأَةُ الْمفْقُوِد امرأَته حتى يأِْتيها الْبيانُ     : رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم     

  .مفقود ه تر هغه وخت دمفقود ه ده چي دميه حال يي روانه شي
:  قال لقيت المفقود نفسه فحدثني حديثه قال         - رحمهما اهللا تعالى     -عن عبدالرحمن بن أبي ليلى      

خرجت فأخذني نفر من الجن فمكثت فيهم ثم بدا لهم في عتقي فأعتقوني ثم أتوا بي قريبا مـن                   ... 
 - رضي اهللا عنـه   -لوا أتعرف النخل فقلت نعم فخلوا عني فجئت فإذا عمر بن الخطاب             المدينة فقا 

 - رضي اهللا عنـه  -قد أبان امرأتي بعد أربع سنين وحاضت وانقضت عدتها وتزوجت فخيرني عمر           
زه پخپله دمفقـود     :عبد الرحمن دابي ليلي زوي وايي چي      : ژباه .۱۵بين أن يردها علي وبين المهر     

زه بهر ووتلم،دجنياتو يو ولگي ونيولم،دنيولو خه وروسته ير  :م اوداسي يي راته وويل    سره مخ شو  
بيا يي ازاد کم اومديني منوري ته يي ندي راوستلم،ماته يـي             .وخت ددوي په من کي پاتي شوم      

زه چي کله مديني    .زه يي په دغه اي کي پريودم       هو :دغه دخرماو وني پيژني؟ ماورته وويل     :وويل
. زمادلور کالو غیابت خه وروسته زما ه جدا کـي وه          ) رض(وري ته راغلم،حضرت عمر   من

 ماته ددي واک اواختيار     )رض(حضرت عمر .دعدت دتيريدو خه وروسته يي بل چاته نکاح کي وه         
  .راک چي يا ه واپس واخله اويا مهر واخله

ؤ په نزد مفقود په الندي ولونـو  دحنفی اوشافعی علماؤ په نزد مفقود يوول دي اودمالکي علما       
  : دي
  .هغه مفقود دي چي دمسلمانانو په ارکي ورک شوي وي-۱
  . هغه مفقود دي چي ددومن په ار کي ورک شوي وي-٢
  . هغه مفقود دي چي دمسلمانانواودکفارو په جنگ کي ورک شوي وي-٣
  .١٦هغه مفقود دي چي دمسلمانانو په خپل مني جنگ کي ورک شوي وي-٤

  :حنبلي علماؤ مفقود په دوه وله تقسيم کي دي
لکه چي دسياحت . هغه مفقود دي چي خبر يي قطع شوي وي اوظاهر يي دسالمتي حالت وي              -١

  .تجارت لپاره دکورخه وتلي وي يا دعلم زده کي اويا د
لکه چي جهاد تـه  .هغه مفقود دي چي خبر يي قطع شوي وي اوظاهر يي دهالکت حالت وي       -٢

 يا په داسي بيي کي سپور شوي وي چي نوموي بيي په سمندر کي وبـه شـوي وي                  تللي وي 
  . ١٧اوه سپرلي يي ژوندي پاتي وي

  :علماء داستصحاب دحجتيت له مخي دمفقود په اه دوه لي دي
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بل چـا   وصیت د مفقود لپاره ايجابي حقوق لکه میراث او     : جمهور حنفي علماء وايي چي     -الف
بل چا خه وصيت ورته نـه   د بل چا خه ميراث نشي ولي او    له دي کبله د    ي،له لوري نه ثابتيژ   

اثبـات   د دفع لپاره حجت دي او     حنفي علماؤ له نظره استصحاب يواي د       که د  صحيح کيي، 
 شرط دي چي دمـورث او      استحقاق لپاره دا   وصيت د  ميراث او  لپاره حجت نه دي اوبل داچي د      

ژونـدي   هغه شخص چي وصيت ورته شوي وي،        وارث او  مرگ په وخت کي    وصيت کوونکي د  
  .دي احتمال هم لري چي موي ثابت نه دي اود مفقود ژوند خو وي او د

مفقود دبل چا خـه     : جمهورمالکي علماء،شافعيان،حنبليان،ظاهريان اواماميه شيعه وايي چي      -ب
تصحاب پـه مطلـق   ميراث ولي شي اودمفقود مال په ميراث نه ول کيي،که ددوي په نزد اس            

مانع دليل يي پيدا شوي نـه وي،       د لپآره ترهغه وخت چي داستمرار     اثبآت دواو  د دفعي او  ول د 
  . حجت دي اودمفقود ژوند اصل اوثابت دي

حنبلي علماء داهـم اضـافه      .حقوق ثابت دي  )ايجابي اوسلبي (دمفقود لپاره دواه  :دوي وايي چي  
له چـا خـه      فقود خه هم ميراث ول کيي اودي      دلورو کالو په تيريدو سره له م      :کوي چي 

  .١٨ميراث نشي ولي
  :مفقود په ميراث کي دري حالت لري:مفقود میراث د

  . هغه حالت چي دمفقود وجود په کي هي اغيزي ونه لري-الف
دمفقود مال اومتروکه ترهغه وخت دشـرعي اومـستحق         . هغه حالت چي مفقود مورث وي      -ب

مفقود مرگ په بينه باندي ثابت شـوي نـه وي    ويشل کيژي چي ترو داالرث ورثوپه من کي نه   
کله چي قاضي دمفقود په مرگ باندي حکـم  .اويا دمفقو د په مرگ باندي قاضي حکم نه وي کي     

يعني دورکيدو له تاريخ خه م       .دغه حکم دمفقود دورکيدو له تاريخ خه داعتبار و دي         .وکي
 ولي شي چي دمفقود دورکيدو له تاريخ خـه وروسـته            بلل کيي اوهغه وارث ورخه ميراث     

  .ژوندي پاتي شوي وي
قاضي حکم دمفقود په وفات سره دبيني په استناد سره صورت نيـولي وي،پـه دي           که چيري د  

  .صورت کي هغه تاريخ داعتبار و ده چي په بيني سره ودل شوي وي
  :ندي ول ميراث وي شيخپل مورث خه په ال د  کله چي مفقود پخپله وارث شي،-ج
پـه دي   . که چيري مفقود پخپله يواي وارث وي اودخپل مورث خه بل وارث ونه لـري               -١

صورت کي وله متروکه ورته موقوف يريودل کيژي،که چيري مفقود ژوندي رارگند شـي،وله     
 په دي صورت کي متروکه هغه وارث تـه   متروکه ورته ورکول کيژي اوکه چيري مرارگند شو،       

  .چي دمفقود په شتون سره محجوب شوي وي اويا بيت المال ته سپارل کيي
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په دي صورت کي نوموي متروکه په         که چيري دمفقود سره نوره شرعي ورثه موجوده وه،         -٢
  :دوافتراضي ولونو ويشل کيژي

  . چي مفقود ژوندي وگل شي-الف
  .  چي مفقود م وگل شي-ب

برخه موقوفـه   په دي صورت کي مفقود ته هغه زياته   . شي سئلهوروسته دواه اصلي مسئلي يوه م     
هغه برخي چي دنوروورثو لـه برخـو    پاتي کيي اوپاتي نوروورثو ته هغه ل برخه ورکل کيي او      

وساتل شي،که چيري مفقود ژونـدي رارگنـد         خه دمفقود لپاره موقوف پريودل شوي دي،      
  .هغه موقوفي برخي مفقود ته ورکول کيي.شي
نفی فقهاؤ په هغه صورت کي چي مفقود وارث وي ،دميراث دويشلو رنگوالي يي په النـدي              ح

  :ول بيان کي دي
يوه مه شو اوله هغه خه يو ميه،دوه اعياني خويندي اويو اعياني مفقود ورور وارثان پـاتي                 

 دري  دمفقود دمرگ په صورت کی تصحیح دمِسئلي له اوو خه پيل کيي اوله اوو خـه               .شول
  :حصي ميه ته ورکول کيي اولور حصي دوه اعياني خويندو ته ورکول کيي

  
  )٧( دمسئلى تصحيح   ) ٧(عول يي  ) ٦(اصل مسئله د  

_________________________________________  
  اعياني دوه خويندي  ميه

۳    ۴  
  

  :فرض شي دمسئلي صورت يي په الندي ول دي کله چی مفقود ژوندي
  ٨=٤×٢)٢(صحيح لهدمِسئلي ت

_____________________________________________  
  )مفقود(يو اعياني ورور  اعياني دوه خويندي   میه

٢  ٢  ٤  
  

) ٧(دي دمفقود دمرگ دمسئلي دتصحيح چـي      ) ٨(وروسته دمفقود دژوند دمسئلي تصحيح چي     
نو دمـسئلي   په من کي تباين دي او ددواو صورتو       ) ٧(او)٨(که چي د  )٥٦= ٧×٨(دي،ضربوو

  .کيي) ٥٦(تصحيح
دي،دمفقـود  ) ٤(وروسته دميه هغه سهم چي دمفقود دژوند په صورت کي ورسيي،چي هـغ            

اودميه هغه سهم چي دمفقود     ) ٢٨=٧×٤(دي،ضربو) ٧(دوفات په تصحيح دمسئلي کي چي هغه      
دي ) ٨(دي،دمفقود دژونـد پـه تـصحيح کـي چـي هغـه        ) ٣(په ژوند کي ورسيي چي هغه       
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دي،ورکوواو دميه لـه    ) ٢٤(په دي صورت کي ميه ته هغه ل حصه چي هغه          )٢٤=٨×٣(،ضربو
  .حصي دمفقود لپاره موقوفي پريودل کيي) ٤(برخي خه 

دمرگ ) ٢(سهم ورسيي،دغه سهم  ) ٢(خه  )٧(دخويندو لپاره دمفقود دژوند په صورت کي د       
 دمرگ په صورت کي     اودخویندولپاره دمفقود  )١٤=٧×٢(دي،ضربو) ٧(په تصحيح کي چي هغه      

دی ) ۸(سهم دمفقود دژوند په تصحيح کي چـي هغـه           )٤(ورسيي،دغه  ) ٤(حصو خه   ) ۸(له
) ١٤(په دي صورت کي دوواعياني خويندو ته هغه لـ حـصه چـي هغـه                 ).٣٢=٨×٤(،ضربو

سـهم موقـوف پريـودل      ) ١٨(دي،ورکوو اوداعياني خويندوخه دمفقود اعياني ورو لپـاره         
) ٣٨(دي،) ٥٦(له مجموعي سهامو خه چي هغه     ) دمفقود دمرگ اوژوند  (نوددواو صورتو .کيي

دي دمفقـود  ) ١٨(خه پاتي چـي هغـه  ) ٥٦(سهمونه ميه او دوو اعياني خويندو ته ورکوو اود       
که چيري مفقود ژوندي رارگند شو،ميه ته هغه   .دحالت ترروانه کيدلو پوري موقوف پاتي کيي      

) نيمـايي   (حصي چـي نـصف    ) ٢٨(خه  ) ٥٦(موعا د ورکول کيي چي مج   ) ٤(موقوف حصي 
دي اودددواعياني خويندو دسـهمونو  ) ١٤(ورکول کيي اوپاتي موقوفي برخي چي هغه       جووي ، 

مفقود گـل شـوي     (دي ،يوورور ) ١٤(سره يو اي کوو اودميراث په اصل دوه حصي چي هغه            
 خـور تـه ورکـول    حصي بلـي  ) ٧(يوي خور او  ) ٧(حصو خه   ) ١٤(ورکول کيي اوپاتي    )ته

موقوف شوي برخي ـولي دواو   ) ١٨(که چيري داسي معلومه شوه چي مفقود م دي،هغه          .کيي
موقـوف  ) ١٨(برخـي او  ) ١٤(حصو خه   ) ٥٦(خويندو ته ورکول کيي،په دي صورت کي د       

حـصي ميـه تـه      ) ٢٤(کيي ،دواو خويندو ته ورکول کيي او      ) ٣٢(شوي برخي دواه چي     
  . ورکول کيي

  
  ٥٦-فقود لپاره دموقوف شوي برخي دتصحيح مسئلهدم

____________________________________________  
  دمفقود موقوفه برخه     دوه اعياني خويندي  میه
١٨  ١٤  ٢٤  
  

  ٥٦--دتصحیح هغه مسئله چی مفقود م دي
____________________________________________  

  دوه اعياني خوينديي  میه
٣٢  ٢٤  

)۱۹(  
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په دي صورت کي دخويندو لپاره دمفقود اعياني ورور مرگ په گه دي ،که چي دوه خويندي                 
برخي اخلـي اوداعيـاني     ) ٣٢(برخو خه   ) ٥٦(د اعياني مفقود ورور دمرگ په صورت کي له          

  .حصي اخلي) ١٤(برخو خه) ٥٦(مفقود ورور دژوند په صورت کي له 
ه چي دمتوفي ميه په دي صورت کي دخپلي ـي           دمفقود ژوند دمتوفي دميه په گه دي،ک      

  .٢٠متروکه دميراث داستحقاق په ول اخلي) نيمايي(خه نصف 
يا يو مفقـود   مفقود زوي وارث پاتي شي او  کله چي يوشخص وفات شي اودهغه خه يواي يو  

اني په دي دواو صورتونو کي مفقود زوي يو        دوه مورني ورونه ورخه وارثين پاتي شي،       زوي او 
وارث دي اودده په وجود کي مورني ورونه وارث نشي کيدلي،که دمفقود زوي په وجود سـره                 

که چيري مفقود زوي ژوندي رارگند شي، دمتوفي وله متروکه يي           .مورني ورونه محجوب کيي   
حق دي اوکه چيري مفقود م رارگند شي،دمورني ورونو په نه موجوديت کي ،متروکه بيت المال         

ل کيي اودمورنيو ورونو په موجوديت کي دمتوفي وله متروکه مورنيو ورونو ته ورکـول               ته سپار 
  . کيي

دمفقود دمورث :  ماده کي ليکي٣٠٢ماده کي اودسوريه مدني قانون په    ٤٥مصر مدني قانون په      د
که چيري مفقود ژوندي رارگند شي، خپله برخه        .له متروکي خه دمفقود حق موقوف پاتي کيي       

که چيري دمحکمي له خوا په مرگ محکوم شي،دمفقود حصه هغـو ورثـو تـه    .ول کيييي ورک 
که دمحکمي دحکم خه وروسته  .وي ورکول کيي چي دمورث دمرگ په وخت کي يي، مستحق         

ژوندي رارگند شی،هغه برخه چي دي يي مستحق دي،دنوروورثو خه اخيستل کيي اومفقود ته              
  .ورکول کيي

چـي  (دمتروکي خه دهغه مفقـود  : اوسوريه دمدني قوانينو په ير ليکي دافغانستان مدني دمصر  
حـصه،چي پـه   )دلور کالونوخه زيات وخت مفقود وي اوپه غالب ول يي هالکت متصوروي      

وفات يي حکم نه وي شوي،دمورث له متروکي خه جدا کيي،که چيـري ژونـدي رارگنـد                 
حکم وک،دده حصه هغـو ورثـو تـه         محکمي يي په مرگ      شي،نوموي حصه اخلي اوکه چيري    

ورکول کيي چي دمورث دمرگ په وخت کي يي مستحق وي اوکه چيري دبا صالحيت محکمي                
دحکم خه وروسته ژوندي رارگند شي هغه برخه چي دي يي مستحق دي،دنوروورثـو خـه                

  .۲۱اخيستل کيي اومفقود ته ورکول کيي
فقهاؤ ترمن اتفاقي نظر شـتون   يک په اه دمفقود دي دبرخه ل د :ي برخه ليک دمفقود د 

  .بلکي هر مذهب انگي نظر لري نه لري،
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ي برخـه ليـک      دمفقود د : دمفقود دي په اه دحنفي مذهب مفتي به قول دادي چي           -١
بايد په دي اه زيات کوشش وکي اوپه هغـه   امام اوحاکم دامام اوحاکم رايه ته سپارل شوي دي،   

هغـه  : داسي استدالل کوي چي    په غالب گمان په هغه کي مصلحت وي او        ه تصميم ونيسي چي     
  .حديث چي دمفقود دي په مورد کي راغلي دي،هغه مطلق دي

خو په حنفـي مـذهب کـي         پورتني قول دالمبسوط مصنف امام السرخسي مفتي به گلي دي،         
مفقـود دميـراث   دالسراجي في الميراث مصنف السجاوندي د. نوراقوال دمفقود په اه شتون لري     

 کالو په تيريـدو   ) ٩٠(مفقود دزيدني له تاريخ خه د     :دويش په بحث کي داقول مفتي به گي چي        
  .٢٢وعليه الفتوي: م گل کيي اوددي نظر په اه ليکي

حنفي مذهب په ظاهر الروايـة   د :دالفقه االسالمي وادلته مصنف دوکتور وهبة الزحيلي ليکي چي       
دمفقود په مرگ باندي هغه وخت حکم کيي چي دمفقود          :م دادي چي  قول کي دمفقود په اه حک     

  .٢٣هغه همزولي چي دده په ار کي اوسيي،مه شي
که چيري غالب گمان داوو چي مفقود په داسي سفر کي وتلي وي چـي            : حنبلي علماء وايي   -٢

سـفر  سياحت يا زده کي يا تجارت اويا داسي نورو الرو کـي            دمرگ خطر په کي ل وي لکه د       
په دي صورت کي که چيري قاضي ته په غالب گمان داسي کاره شوه چي مفقود مـ                  .کي وي 

که چيري مفقود په    .دورکي دمودي اندازه هم قاضي ته سپارل شوي ده        .دي،په مر دحکم وکئ   
داسي سفر کي وتلي ووچي دمرگ اوهالکت خطر په کي ير وو لکه جهاد ته وتلي وي، په الوتکه                   

 يي سفر کي وي،په دي صورت کي قاضي بايد دورکي له وري خه لور کالـه                 اويا بيي کي  
  .٢٤وروسته دمفقود په مرگ حکم کوي

لورو کالونو خـه زيـات    که وک د   :افغانستان مدني دمفقود دحالت په اه داسي ليکي        د 
دارنگه شخص دواک لرونکـي   مرگ تصور کيدلي شي، هغه د ورک شوي وي اوپه غالب گمان د 

هغي مودي تشخيص چي ترهغي وروسته  په نورو مواردو کي د  حکمي په حکم م پيژندل کيي او      م
  .٢٥محکمي په راي پوري مربوط دي د م پيژندل کيي، ورک شوي شخص،

دميه نه شتون له کبله قاضي تـه وانـديز        مفقود ي  کله چي د   : مالکي علماء وايي چي    -٣
  .مفقود يه مرگ باندي حکم وکئ  وروسته قاضي بايد داوشکايت کي،له دغي وري لور کاله

چي ترو دمفقود    مفقود په مرگ به تر هغه وخت حکم نه کيي،          د: شافعي علماء وايي چي    -٤
مر په بيني سره ثابت شوي نه وي اويا دومره زيات وخت تير شوي نه وي چي په غالب گمـان                     

  .مفقود دهغه خه زيات ژوندي پاتي کيدلي نشي
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غيابت تاريخ په بيني سره ثابت شـي،په دي          کله چي دمفقود د    :ود دورکيدو دتاريخ اعتبار   دمفق
  .هغه تاريخ داعتبار و دي صورت کي

که چيري دمفقود په اه دقاضي حکم په اجتهاد اويا په غالب گمان سره صورت نيـولي وي،پـه    
  :دي اه دوه نظر وجود لري

دقاضي حکم دمفقود دورکيدو تاريخ ته راجع   : وايي چي  )رح( اوامام مالک    )رح( امام ابوحنيفه    -الف
چا خه چي دقاضي  کيژي، دورکيدو له تاريخ خه مفقود م گل کيژي،له دي کبله مفقود له هغه        

ميراث ولي   له حکم خه مخکي وفات شوي وي، ميراث نشي ولي اوله مفقود خه هغه وک              
   .وندي ويشي چي دمفقود دورکيدو له تاريخ خه وروسته ژ

چـي   مفقود له هغه تاريخ خه م گل کيـي،   : وايي چي  )رح( اوامام حنبل    )رح( امام شافعي    -ب
له دي کبله مفقود له هغه چا خه ميراث ولي شي چي             قاضي يي په مرگ باندي حکم کي وي،       

له مفقود خه هغه ورثه يي ميراث        حکم دتاريخ خه مخکي وفات شوي وي او        مرگ د  دمفقود د 
  .٢٦وفات دحکم په وخت کي موجود وي مفقود د لي شي چي دو

  :قاضی واک اواختيار مفقود په مال اواهل کي د د
قاضي بايد امين شخص واکي ترو دمفقود مال وساتي،په کارونو يي پاملرنه وکي اومال یی           -١

  .واچوي په مشروع گه
٢-           ي اوپيسينـي    يي ورته وساتي،    هغه مال یی وپلوري چي دوخت په تيريدو فاسد کي که

هغه چا سره چـي     ( وديع که چيري مفقود لره وديعي وي د       وخت مال په پلورلو سره ساتل کيي،      
 که چي وديع   ترو وديع يي وساتي،    په الس کي پريودل شي،    ) وديعه ورسره ايودل شوي وي    

  .دمفقود دمال په ساتلو کي دمفقود خه نايب دي
مفقود په نکاح کـي پـاتي    چي دمفقود ه د انه اومعلومه وي، که چيري قاضي ته دا رو    -٣
له هغه مال خـه چـي درهـم يـا ديناريـا طعـام اوجـامي وي نفقـه                     بايد چي دمفقود   دي،

همدارنگه دمفقود دمفقود صغيرانو اوالدونو ته که هغه نجوني وي اوکه هلکان وي،نفقـه              .ورکي
که چيري مفقود دمال خه     .عيوب اوفقيران وي  م ورکي اوهغو اوالدونو ته هم نفقه ورکئ چي،       

که چيري مفقود لره دتجارت ماـل اوعقـار         .له وديعو خه دنفقه ورکئ     پرته يواي وديعي وي،   
قاضي نشي کولي له دغه ول مالونو خه نفقه پورتنيو اشخاصو ته ورکي،که چي نوموي                وي،

 يواي دمفقود پالر کولي شـي، .ال وپلوريمالونه پلورلو ته اتيا لري اوقاضي نشي کولي دمفقود م     
  .دورکي لپاره دمفقود عروض وپلوري چي دنفقي
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نه  دمفقود هغه عقدونه چی يو دعاقدينو په مرگ سره له من ي لکه اجاره،شرکت اوداسي نور،               
  .فسخ کيي

  منابع
 االلفاظ المتدوالـة بـين الفقهـاء،لومي    قاسم بن عبد اهللا بن امير علي القونوي الرومي الحنفي،انيس الفقهاء في تعريفات         -١

  .١٤٢٤- مخ،دارالکتب العلمية،الطبعة٦٨وک،
  .الطبعة الرابعة.سوريه دمشق-دارالفکر مخ، ٥٢٢ الدکتور وهبة الزحيلي،الفقه االسالمي وادلته،لسم وک،-٢
 - ۱۴۰۴مـن  : ( مخ، الطبعـة  ٦٨ الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية،دريم وک،   ı وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية      -٣

  ) هـ۱۴۲۷
 الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الـشافعي رحمـه اهللا           - الدكتور مصطفى الخن و الدكتور مصطفى البغا وعلي الشربجي         - ۴

  . مخ٩٢تعالى،پنم وک،
  .)هـ۷۸۶: المتوفى ( محمد بن محمد البابرتي - ۵

 . مخ٢٤٢ العناية شرح الهداية،اتم وک،
  .مخ٨٥٩فقه االسالمي،دويم وک،اصول ال -٦
  .مخ٢١٦ فتح القدير،دوهم وک،-٧
  .مخ٣٢٤وک،٣١ الموسوعة الفقهية الکويتية،-٨ 

  .مخ٥٩٠االحکام في االصول االحکام،پنم وک، -٩
الولي الطبعة ا-الدار البيضا-مخ،مطبعة النجاح الجديدة١٣٠ محمد الروکي،نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختالف الفقها،-١٠

١٤١٤.  
-مخ،الطبعة الخامـسة ٢١٠محمد بن حسين بن حسن الجيزاني،معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة،لومي وک،         -١١

١٤٢٧.  
   -١٤. المکتبة الشاملة.مخ٩٢محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ، المبسوط، ديارلس وک، -١٢
  . مخ٢٦٧وک پنحم، سبل السالم،-۱۳
دويـم   د بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، السنن الصغرى، ملفات وورد من ملتقى أهـل الحـديث،                    أحم -١٤

  .مخ٣٤٧وک،
  .مخ١٥٣ شپم وک،  المبسوط للسرخسي،-۱۵
  . مخ۱۴۵ - ۱۴۴ القوانين الفقهية ،-۱۶
  .مخ٢٦٧وک،٣٨  الموسوعة الفقهية الكويتية،-١٧
  .مخ٥٢٢ المبسوط،لسم وک،-١٨
  . مخ،مکتبة حقانية٥٧راج الدین محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي،السراجی فی المیراث، س-۱۹
  .مکتبة حقانية حاشيه،٧-مخ٥٧الحاشية علي السراجي في الميراث،  ابو الفيض عبد الغفار،-٢٠
  .ماده٢٠٥٦ مدني قانون،-٢١
  .مخ٥٧ السراجي في الميراث،-٢٢
  .مخ٧٨٩٨، الفقه االسالمي وادلته،لسم وک-٢٣
  .مخ٥٢٢ الفقه االسالمي وادلته ،لسم وک،-٢٤
  . مدني قانون،ددويمي مادي لومي فقره-٢٥
  . مخونه٧٨٩٩او٧٨٩٨ الفقه االسالمي وادلته،لسم وک،-٢٦



  
  
  
  
  
  

 المللی، حمایت حقوق بشر، هنگام منازعات مسلحانۀ بین
  از نظر شریعت و قانون

 
   عبدالجبار عبداهللا بیدار آدم

  عزیزاهللا علیزاده مالستانی :ه و تحقیقترجم
 
 
  
  
 

  حق امنیت شخصی: فرع سوم
هـاي مـسلحانه   المللی بشري، حق امنیت شخـصی شـهروند را در هنگـام جنـگ               قانون بین 

  .المللی وضع کرده است هاي بینالمللی، حفظ کرده و براي آن مواردي را در توافقنامه بین
شـود، از قبیـل   منـدي مـی  انسان از آن بهرهچیزي است که   «منظور از حق امنیت شخصی      

هاي که دستگیر و حبس نشود و بدون مورد و به طور ظالمانه مورد شکنجه قرار داده               تضمین
تر، حق امنیت شخصی، حق انسان است در آن که دسـتگیر و حـبس      و به معناي دقیق   . نشود

  .1استنشود و به زندان نرود، مگر در حاالتی که قانون بدان تصریح کرده 
و نصوصی که داللت کننده بر حق شهروندان در مورد امنیت شخصی شان موجود است؛ از                
جمله نص توافقنامه چهـارم ژنـو اسـت بـر آن کـه اطـراف منازعـه، اشـخاص مـورد حمایـت                 

و بـر  . 2 78 و 68 ، 43، 42 ،41را دستگیر و زنـدانی نکننـد، مگـر مطـابق مـواد        ) شهروندان(
المللی بشري، اطراف منازعه را از اقدام به دستگیریی اشخاص        نون بین اساس این توافقنامه، قا   

 ممانعت کرده است، مگر در حـاالتی        – که شهروندان نیز از همان اشخاص اند         -مورد حمایت 
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که توافقنامه متذکره تصریح کرده است؛ و آن ضرورت متوسل شـدن بـه تـدابیر مراقبـت بـر                     
، امنیت کشور ایجاب کند که اشخاص مورد حمایت   یا آن که به صورت مطلق     . 3زندانیان است 

و یا آن که اشخاص مورد حمایت مرتکب جنایـت     . ها است به زندان باشند    که تحت قدرت آن   
و در حالـت محبـوس شـدن     .4شوند و به قصد اضرار به کشور اشغالی تخلفاتی را انجـام دهـد      

  .ي حقوق قانونی او محفوظ استشخص مورد حمایت، همه
توانـد حمایـت    المللی بشري، نمـی     ر از حمایت این حق براي شهروندان، قانون بین        و با اصرا  

هـاي   ها نماید، براي آن که براي قدرتکافی از شهروندان بر ضد دستگیري و زندانی شدن آن     
و . متنازع و اشغالگر حق داده شد که بـراي حفـظ امنیـت کـشور خـود دلیـل داشـته باشـند         

ها را از حمالت غیـر قـانون      گان داده شده، کافی نیست که آن       اقدامات که براي دستگیر شده    
براي دستگیري شان نجات دهند؛ زیرا عملیـات دسـتگیري در سـطح وسـیع جریـان دارد، و           

هاي که از جهات مختص براي تائید دستگیري صادر شده اسـت،  رهایی از آن به سبب مصوبه   
  .5با ممانعت روبه رو است

  )ندانشهرو(حق آزادي : فرع چهارم
ي المللی بشري به حمایت از حق آزادي شـهروندان، هنگـام منازعـات مـسلحانه                قانون بین 

المللی، توجه کرده و آزادي را یکی از حقوق اساسی بشر شمرده و اهمیـت آن را بـه قـدر           بین
  .اهمیت حق حیات او دانسته است

مللـی بـشري بـه    ال اما در خصوص حق شهروندان در آزادي از رقیت و بردگـی، قـانون بـین          
صراحت چیزي نگفته است، و گویی نصوص آن در این مجال محدود است و به طریـق اشـاره         

و از همـین قبیـل      .6شود؛ جون آزادي بشر از رقیت و بردگی، امـر ضـروري اسـت             فهمیده می 
ها در معرض فروش در آیـد و ممنـوع بـودن اطـرف     است آزادي زنان از آن که تن و شرف آن     

ها را مجبور نمایند و به هیچ صورتی مورد بردگی  آن که براي انجام فحشاء آن     منازعه است از    
  .جنسی قرار نگیرد

ها است که به کار اجباري اسیران جنگـی و شـهروندان    و نیز قواعد دیگري در این توافقنامه 
دارد؛ یعنی باید آزاد شوند و به اوطاق شان بر گردند و در اراضی اشغالی به کارهـاي اجبـاري           

و ایـن موضـوع در الیحـه    . ها ممنوع است جبور نشوند، در ضمن آن که به بردگی گرفتن آن      م
تر از کشورها، ممنوع بـودن   و قوانین بیش هاي راهنمایی نظامی   و در دفترچه  . الهه آمده است  

المللـی   اي بینشود که در هنگام منارعات مسلحانه   اي عرفی شمرده می     گیري، یک قاعده    برده
   .7 استقابل تطبیق
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اي ضد انسانی بـه شـمار       المللی، برده گرفتن را جریمه      ي جنایی بین  و نظام اساسی محکمه   
المللـی بـشري، از قبیـل     شـود کـه قواعـد قـانون بـین      جا روشـن مـی   و از همین. 8 است آورده

ي حالـت   ي ژنو و دو پروتکل اضافی آن، از نـواحی عدیـده در معالجـه        هاي چهارگانه   توافقنامه
  .9 تجارت با بردگان، ناقص استبردگی و

جـا شـدن؛ کـه     چنین است حال نسبت به آزادي شهروندان در انتقال یافتن و جـا بـه              و هم 
ي چهارم ژنو که براي حق انتقال شهروندان       هاي مخصوص و محدودي است در توافقنامه      ماده

ر هـ « :گویـد  و از آن جملـه اسـت کـه مـی    . تـصریح کـرده اسـت   ) هاي مسلحانه هنگام جنگ (
خواهد در آغاز منازعه و یـا در هنگـام آن، حـق دارد آن شـهر و یـا          شخصی مورد حمایت می   

و بـراي  . ترك بگوید، مگر آن که بیرون رفتن او به مصالح ملی کشور ضرر داشته باشد   کشور را 
ترك کرده آن کشور را، مطابق اجراآت قانونی تصمیم گرفته شـود، و بـه اسـرع              طلب کردن او  

تـرك کنـد،    و براي شخصی که تصریح شده که کـشور را     . ي آن صادر شود     بهوقت ممکن مصو  
ي خـود بگیـرد، و مقـدارمعقولی را از لـوازم و معلقـات       را براي سـفریه  جایز است مبلغ الزمی    

   .»10شخصی با خود حمل کند
و مطابق تصریح این ماده، شهروندان حق دارنـد از کـشور محـل جنـگ بـه جـاي دیگـري               

ن به شرط آن که این عملی او مضربه امنیت کشور نباشد؛ پس ایـن آزادیـی               منتقل شوند، لک  
جـایی اجبـاري    چه حق شهروندان از عدم جواز جـا بـه     شهروندان مقید و مشروط است، چنان     

  .11شود آنان استفاده می
المللـی بـشري    هـاي بـزرگ قـانون بـین    جایی غیرقانونی را، از مخالفـت     آنگاه تبعید و جا به    

المللی، تبعید و نقل و انتقال اجبـاري   اي جنایی بین  و در نظام اساسی محکمه     .12شمرده است 
اي ضد انسانی، آنگاه تبعید و نقـل انتقـال غیـر قـانونی را، ثانیـا             اشخاص مقیم را، اوال جریمه    

  .13اي جنگی شمرده استجریمه
هـا  شود که نصوص به سبب اسـتثنات کـه در آن         و از نصوصی که مالحظه شد، فهمیده می       

  .14وارد است، مجالی وسیعی را باز کرده است
المللی بشري، نـصوصی وجـود    اما نسبت به آزادي شهروندان در فکر و عقیده، در قانون بین     

کن دینـی   ها در برگذاري شعایر دینی و امادارد که داللت کننده است بر حمایت از آزادي آن       
اي چهارم ژنو تاکیـد کـرد و   ، توافقنامهاما نسبت به حمایت آزادي اختیار دین   . از تعرض خطر  

اي احـوالی حـق احتـرام اسـت بـراي          براي اشخاص مورد حمایت در همه     «: در آن آمده است   
و این حمایت حق شـهروندان، بـه        . 15»خانوادگی و عقاید دینی شانی     شخصیت شان و حقوق   
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ي متذکره قبال  نامهها در توافق اي آمده است که در قوانین که اثبات آن        اي عرفیه   صورت قاعده 
ها از تجاوز، که وجه دیگـري اسـت از   اما وجوب حمایت عبادتگاه  .16گذشت، تدوین شده است   

حمایت حق شان در فکر وعقیده، پروتوکول اول، اطراف جنگ را از هجوم بـر امـاکن عبـادت            
ونـه  بر حذر داشته است و از ارتکاب اعمال تالی ممانعت بعمل آورده است، یعنی ارتکـاب هرگ  

اي که مواجه است برضد آثار تاریخی، یا اعمالی هنري، یا اماکن عبادت کـه        گرانه  اعمال تجاوز 
اي جنـایی     وانگهی نظام اساسی محکمـه    . 17دهدمیراث فرهنگی و معنوي مردم را تشکیل می       

المللی، تهاجمات ضد بناهایی که براي اغراض دینی تخصیص داده شده اسـت، از جـرایم              بین
  .18ساب آورده استجنگی به ح

هاي دینی براي شهروندان را، تـالش دیگـري بـراي             و وجوب حمایت افراد خدمات و هیأت      
اما حالی  . 19حمایت آزادیی شهروندان در فکر و عقیده، به موجب پروتوکول اول، شمرده است            

در مورد آزادي راي و آزادي بیان، بهتـر از حـق امنیـت              ) هنگام منازعات مسلحانه  (شهروندان
هـا بـراي شـهروندان    خصی وحق آزادي نیست؛ زیرا نصوص صـریح بـر وجـوب حمایـت آن           ش

و آنچه به صورت ضمنی آمده است، فقط به آزادي روزنامـه نگـاران شـهروند در            . نیامده است 
المللی وارد شده است، و تعـرض بـر آنهـا را جـایز ندانـسته               هاي مسلحانه بین    هنگام درگیري 

 تصریح کرده است که روزنامه نگـاران کـه در منـاطق درگیـري     و پروتوکول اضافی اول، . است
آینـد و   پردازند، از شهروندان به حـساب مـی  المللی، به کار روز نامه نگاري می  اي بین   مسلحانه
هـاي ملحـق بـه پروتوکـول واجـب       توافقنامـه  ها با این صفت به مقتـضاي احکـامی       آن  حمایت

هاي شهروندان  المللی تهاجم بر قرارگاه و جایگاه      اي جنایی بین    و نظام اساسی محکمه    .20است
هـاي جنگـی شـمرده    هاي خبري از آن جمله است، مخالفت کرده و آن را از جریمه          که رسانه 

المللی بـشري ازآوردن نـصوص       شود که که قواعی قانون بین     جا نیز روشن می     و از این  . 21است
  .ن بکند، قصور داردصریحی که داللت بر وجوب حمایت شهروندان در راي و بیا

کـه در     چنـان سـهمی   در تـشکیل اجتماعـات، آن     ) در حال جنگ  (و براي آزادي شهروندان     
المللـی بـشري،    هاي قانون بـین وجود ندارد، زیرا در توافقنامه  هاي سابق داشت، سهمیآزادي

نصوص صریحی که داللت کننده بر اعطاي این حق براي شهروندان نماید، نیامده است، بلکه              
نص در مورد حق آنان در انجام شعایر دینـی و معاونـت معنـوي ازرجـال دینـی شـان آمـده                   

  .یعنی تشکیل اجتماعات دینی براي شان جایز است. 22است
-در تشکیل اجتماعات، تنها به حق آن      ) هاي مسلحانه   هنگام در گیري  (اما آزادي شهروندان  

هـم بـا اسـتفاده از    آن. اسـت جات به منظور کمـک رسـانی اکتفـاء شـده      ها در تشکیل دسته  
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هاي کمک رسان ملی، در عرضه کـردن خـدمات   نصوصی که داللت کننده است بر حق دسته     
  .23المللی اي بین هاي مسلحانههاي درگیري براي قربانی

المللـی   اي بـین   هنگام جنگهاي مسلحانه  (اما نسبت به آزادي کار براي شهروندان غیر مسلح        
مجبـور کـردن   : ن بیـان داشـته و تـصریح کـرده بـه آن کـه       در ضمن تعرض اشتغال شهروندا    

اشخاص مورد حمایت را به کار جایز نیست، مگر به کاري که با کار شهروندان طـرف منازعـه            
همانندي داشته باشد، و یا به کارهاي که عادتا براي هر کسی الزم است؛ ماننـد تـامین مـواد           

  .24...خوراکه براي بشریت و مسکن و لباس و

  حقوق بازداشت شدگان: جمفرع پن
اي توقیـف   هـاي طـرف نـزاع، از لحظـه     براي بازداشت شدگان، قانونی توسط یکی از قـدرت     

شوند، قانون  ها تا آن که به اماکن اصلی شان براي زندگی به طور آزاد بر گردانده می                شدن آن 
یـت حقـوق   المللی بشري احکام و اصولی را وضع کرده است که التزام به آن به جهت حما  بین

  :بازداشت شدگان واجب است که از آن جمله است
براي مامورین بازداشت واجب است، بازداشـت       :  حق بازداشت شدگان در مکان بازداشت      -1
گان را، درجاهاي دور از جنگ جا بدهند، و باید در آنجا عالماتی را نـصب کنـد از سـایر                  شده

و آمده است که براي کشور غالـب جـایز          اي چهارم ژن    و در توافقنامه  . جاها تشخیص داده شود   
نیست که بازداشت شدگان را در مناطقی بگذارند که به شکل خاصـی در معـرض خطرهـاي                  

اي معلومات را که موقعیت جغرافـی بازداشـت    کننده، همه    و کشور بازداشت   .جنگی قرارگیرند 
  .25دهددر اختیار و کشور مغلوب قرار ب شدگان را فایده بدهد، از طریق کشور حامی

هاي که اقدام به توقیف و بازداشت کرده اند واجب اسـت بـین بازداشـت            چه بر قدرت    چنان
  .گاه قرار دهندها تمیز بدهند، یعنی اهل یک خانواده را در یک بازداشت شده

و باید جاي که براي بازداشت اختصاص داده شده از نظر صحت و سالمت، قـضاي مناسـب          
ها در اختیار مامورین موظف باشـد کـه بـراي ایـن     گاه اره بازداشتبراي زندگی باشد، و باید اد 

المللـی بـشري را مراعـات و          کار اهلیت و شایستگی داشته باشند، احکام و اصول قـانون بـین            
ها با اصول و شیوه انسانی رفتار نماینـد، چنانچـه بـراي             گاهو در داخل بازداشت   . پیاده نمایند 

  .26تیار و آزادي داده شودنمایندگان بازداشت شدگان، حق اخ
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  هاي ضروري زندگی  حق فراهم آوردن خواسته-2
هـا واجـب کـرده اسـت کـه      گـاه المللی بشري بر مـسوولین و مـامورین بازداشـت      قانون بین 

اي توافقنامـه . هایی که براي حیات ضـروري اسـت فـراهم آورنـد، از قبیلـی آب ونـان           خواسته
ذایی روزانه براي بازداشت شـدگان، از نظـر کمیـت،           چهارم ژنو تصریح کرده است که جیره غ       

کـه تـوازن صـحی طبیعـی را ضـمانت کنـد و از            کیفیت و تنوع به قدرکافی باشد، به قـسمی        
و نظام غذایی که براي بازداشت شـدگان منظـور شـده    . اضطرابات نقص غذایی ممانعت نماید 

گان، وسـایلی را کـه بـا آن         و بـراي بازداشـت شـد      . ها قرار داده شود   است کامال در اختیار آن    
  .بتوانند براي خود غذاهاي اضافی تهیه نمایند در اختیار شان قرار دهند

به مقدار کافی آب خوردنی براي شان آماده سازند و از استعمال دخانیات ممانعت نکنند، و           
کنند، با تناسب طبیعـت عملـی شـان، غـذاي          براي آن دسته از بازداشت شدگانی که کار می        

تـر از پـانزده سـال، غـذاي           هاي پـایین  و براي زنان حامله و شیرده و بچه       . تهیه نمایند اضافی  
  . 27 اي که متناسب با احتیاجات با جسم شان باشد، اماده سازند اضافی

و نیز واجب است براي بازداشت شدگان، لباس و کفش، جاي لباسی، لباسـی بـدل شـویی                  
هـا را نداشـته باشـند، حکومـت      تحـصیلی آن و اگـر قـدرت  . مناسب با حال شان فراهم آورند    

  . 28 متبوع باید این اشیاء را تهیه نماید
چـه    قانون مذکور براي بازداشت شدگان، رعایت صحت کامل را در نظر گرفته است، چنـان              

ي  ها اي مناسب فراهم باشد و طبیب   باید در هر بازداشتگاه زمینه    : تصریح کرده است بر آن که     
 سر بزنند، و بازداشت شدگان، مایحتاج خود را از رعایت طب و بهداشت              هامناسب حال از آن   

  .و نظام غذایی مناسب بتوانند تحصیل نمایند
هـاي کـه   انـد، و آن  هـاي خطرنـاك شـده     از نوزادان و بازداشت شدگان کـه دچـار بیمـاري          

خواهند، یا عمل جراحـی و بـستري شـدن در شـفاخانه راضـرورت دارنـد،        اي ویژه می    معالجه
چـه بـراي مـاموري موظـف      چنان. دلجویی به عمل آورده و به مشکالت آنان رسیدگی نمایند        

هاي معالج با بازداشت شدگان از یک ملیـت  الزم است که در ضمن مراعات امورصحی، طبیب    
ها را از حضور نزد دکتور درصورت ضرورت ممانعت نکنند و الاقل در هرمـاه یـک    باشند، و آن  

  . 29 ود را به طبیب نشان دهندبار اجازه دهند که خ

   هاي دینی، فکري و ورزشحق فعالیت -3
ها واجب است، اسباب و لوازم کافی در اختیار بازداشت شدگان قـرار            بر مامورین بازداشتگاه  

دهند که بتوانند شعایر دینی خود را انجام دهند و بـه رجـال دینـی شـان دسترسـی داشـته        
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و نیز بـر  .  30 دینی خود مکاتبه و ارسال و مرسول داسته باشندباشند، و آزاد باشند که با رجال  
ي امکانات را براي بازداشت شـدگان فـراهم کننـد، تـا               ها الزم است، همه     مامورین بازداشتگاه 

: چه در نص ذیل آمـده اسـت   هاي ورزشی، آموزشی و رفاهی بپردازند، چنان       بتوانند به فعالیت  
ـ       بر کشور توقیف   هـاي رخـصتی، تعلمـی، رفـاهی و ورزشـی       ه فعالیـت کننده واجب است که ب

ي تدابیر الزمه را به کار گیرند، خـصوصا محـل مناسـب     بازداشت شدگان اقدام نمایند، و همه  
ي تـسهیالت ممکـن را فـراهم     ها را فراهم آورند، و براي باز داشت شدگان همه براي این عمل  

تربیـت اطفـال و جوانـان      در تعلـیم و هاي خود رسیدگی بتواننـد و نیـز     کنند تا آنان به برنامه    
  . 31 کوتاهی نکنند

   حق محافظت و استفاده از اموال و در آمدهاي شخصی -4
هـا   آمـدهاي خـود را حفـظ و از آن    شود که اموال و در   براي بازداشت شدگان اجازه داده می     

داشـت  استفاده نمایند، و نسبت به حفظ مال خود نگرانی نداشـته باشـند، و بـر مـامورین باز                  
ها را حفظ کرده و براي برآوردن حاجات ضروري شان، شـماره              آن  شدهها الزم است که اموال    

و روانیست که آنها را به کار اجباري وادارند مگـر در حـاالت اسـتثنایی کـه     . حساب بازنمایند 
ها مشغول به کار هستند باید اجره و مستحقات مالی شان را        قبال گفته شد، و در حین که آن       

  . 32  نمایندحفظ

   ارتباط با عالم خارج-5
ي وسـایل تـسهیل الزم را بـراي     گـاه الزم اسـت همـه     بر مامورین موظف بر اماکن بازداشت     

بازداشت شدگان فراهم نمایند، تا آنان بتوانند با عالم خـارج ارتبـاط گیرنـد، و خیربازداشـت                  
غیره بـراي خـانواده و     وهاي ارسالی، کارت، ي نامه  شدن شان وحالت صحی شان را، به واسطه       

و حقـوق قـانونی   . یافـت بدارنـد   گـاه، در  هایی را ازخارج محدوده بازداشـت    فامیل خود گزارش  
بازداشت شدگان در صورتی که در محاکم طرف دعوا باشند، براي دور کردن ضرر را از خـود،             

 تنظـیم  شـود کـه در اوقـات    ها اجـازه داده مـی   و نیز براي مالقات کنندگان آن  . محفوظ است 
  . 33 شده، براي مالقات وارد بازداشت گاه شوند

   هاي جزایی و تادیبی مجازات-6
هرگاه بازداشت شدگان کار خالف مرتکب شنود و قانون متبوع را مخالفت نماینـد، تـسلیم               

المللی بـشري، بـراي ایـن حالـت      شوند؛ از این رو، قانون بین   هاي جنایی و تادیبی می    مجازات
و بـر محـاکم واجـب اسـت کـه      . اق حق، مبادي و اصولی را وضع کـرده اسـت         ي احق   ومطالبه
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مطابق قانون کشور توقیف کننده، بـا مراعـات حـال بازداشـت شـدگان آنـان را بـه محاکمـه                
هاي ضد بشري در مـورد آنـان        هاي سیاسی و قضایی و امنیتی باید از مجازات        و قوه . بکشانند

ي حقـوق شــان را در   هـا واجـب اسـت کــه همـه    ي آن و در هنگـام محاکمــه . پرهیـز نماینـد  
هاي صادره از محکمه را در مورد آنان تطبیـق      که مجازات   و هنگامی . دادخواهی رعایت نمایند  

کنند، واجب است از استفاده از حقوق انسانی شان ممانعت نکنند؛ یعنی اجازه دهنـد کـه             می
 همه روزه دسترسی بـه دکتـور   در هر روز الاقل مدت دوساعت در هواي آزاد تنفس نمایند، و       

  . 34 داشته باشند و از خواندن و نوشتن محروم و ممنوع نباشند

  : حق بازداشت شدگان در هنگام نقل وانتقال-7
دهنـد،  ها، بازداشت شدگان را از جاي به جاي دیگر انتقـال مـی  گاه هرگاه مامورین بازداشت 

هـا را کـامال   وجبات وجـود و سـالمتی آن  باید با شیوه انسانی و طرق معهود انتقال دهند، و م         
ي  ها را مراعات بدارند، و براي شان اجازه دهند که همه    فراهم نمایند، حالت صحی و بدنی آن      

ي  معلومات خود را از نقل و انتقال براي خوانواده خـود گـزارش دهنـد، و اجـازه دهنـد همـه                
  . 35 مایملک خود را با خود در محلی جدید انتقال دهند

   وق بازداشت شدگان در وقت وفات حق-8
هاي خود را تسلیم مامورین موظف نمایند، و بـر آنـان   سزاوار است بازداشت شدگان، وصیت  

ها را براي خانواده و کسان بازداشت شدگان اعالم نمایند، و الزم اسـت        واجب است که وصیت   
ر مـورد کفـن و   چگونگی وفات را از طبیب تصدیق بگیرند، و بر مامورین موظـف الزم اسـت د    

به طـور عاجـل    و کشور حامی . گان به قدر ممکن احترام الزم را مرعی بدارند     دفن وفات یافته  
ي خطرناکی که از سوي بازداشت کنندگان صورت گرفتـه          در مورد وفات و یا شکنجه و ضربه       

  . 36 باشند، تحقیقات به عمل آورند

   حق آزادي و رفع محدودیت و عودت به سوي وطن-9
هاي متنازع، واجب است به آزاد سازیی بازداشت شدگان به محـض آن کـه سـبب          درتبر ق 

شـود، اقـدام   رسد و یا به حسب اتفاقاتی که بین آنـان منعقـد مـی       ها به پایان می   بازداشت آن 
نمایند و واجب است عودت باز داشت شدگان را تا آخر محل اقامت شان بـه عهـده گیرنـد و                   

گیرند، و یا هر کشوري کـه بـه حـسب           این عودت را بدوش می    کشور حمایت کننده، تکالیف     
  . 37 گیرد توافق اطراف منازعه براي عودت معین شدند، تکالیف عودت را به عهده می
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  : دفتر تحقیق و جست وجو و وکالت مرکزي-10
براي اطراف منازعه واجب است، وکالت مرکزیی را براي تحقیق و جست وجـو از مفقـودین                 

 تا معلومات کافی از احوال بازداشت شدگان در اختیار داشته باشـند، و بـا ایـن            فراهم نمایند، 
  . 38 وکالت به حسب مقررات قانونی باید معامله حسنه صورت گیرد

  ي عادالنه حق محاکمه: فرع ششم
ي یکی از اطراف منازعه و یا نیروهاي اشغالی، هرگـاه کـار              شهروندان واقعی در تحت سلطه    

مرتکب شوند، حق دارند در یکی از محاکم عادالنه ار خود دفاع نماینـد و ایـن   خالف قانون را  
منـد  المللـی بـشري، بهـره       آنان است، و از قواعد و مقـررات قـانونی بـین             یکی از حقوق اسامی   

هاي اضافی اول و دوم آن، یک سلـسله   ي ژنو و پروتوکول     هاي چهارگانه شوند، در توافقنامه    می
شهروندان آمده است که باید در محاکم عادالنه مورد تحقیـق             براي هاي قضایی کافی  ضمانت

  :ها از این قبیل استو آن ضمانت. 39و بررسی قرار گیرند

گیرد، باید بی طـرف و شـکل قـانونی     اي که در آن محاکمه صورت می      محکمه -1
  .داشته باشد

تی و در مـورد  و اجراي هـیچ مجـازا   صدور هیچ حکمی: پروتوکول اضافی اول ژنو گفته است     
هرشخصی که مجرمیت او که مربوط به منازعه مسلحانه است، ثابت شده باشد، جـایز نیـست        

ي بی طرف صدور شده باشد و هیات آن شکل قانونی به خود       مگر بنا به حمکی که از محکمه      
گرفته باشد و ملزم به اصولی باشد که اجراآت قضائی مورد قتول و اعتراف هـم متکـی بـه آن           

 و محرومیت متهم از این حق، مخالفت بزرگی است کـه مخـالفین آن مجـازات را در                   .40است
  .ي چهارم ژنو آمده است پی دارد، چنانچه در توافقنامه

   ي برائت  قرینه-2
ي برائت را مراعات بـدارد، یعنـی هـر شخـصی کـه           براي تحقیق عدالت، باید محکمه قرینه     

الذمه است و نباید مـورد   رسد، بري   م او به اثبات نمی    گیرد، تا اتها    مورد اتهام و تعقیب قرار می     
المللی بشري، روي این موضوع تاکید شـده          هاي قانون بین    و در توافقنامه  .  41 مجازات قرارگیرد 

اسـت، برائـت دارد    هر کسی که متهم به جرمی     : و در نص پروتوکول اضافی اول آمده است که        
ي جنایی  و نظام اساسی محکمه . 42 نا به اثبات برسدکه علیه او شده است، قانو      تا آن که اتهامی   

هـر انـسانی برائـت دارد، تـا آن کـه محکومیـت او در       : المللی تاکید کرده است بر آن کـه      بین
  .43ي صالحه، موافق قانون واجب التطبیق به اثبات برسد محکمه
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  : اعالم طبیعت و سبب اتهام را براي متهم به زبان قابل فهم-3
که جاهل است به تهمتی که متوجه او است و بـه سـبب آن    دالنه براي متهمی ي عا   محاکمه

المللی بشري، ضرورت ابـالغ   از این جهت قانون بین . تهمت نیز جاهل است، قابل اجراء نیست      
و . متهم و اعالن کردن طبیعت تهمتی که متوجه او است و سـبب آن را، واجـب کـرده اسـت          

در .  بـا زبـان و بیـان واضـح باشـد، تـا مـتهم آن را بفهمـد        این ابالغ و اعالن براي متهم بایـد    
کند، باید  را که کشور اشغال کننده محاکمه می        هر متهمی   : ي چهارم ژنو آمده است      توافقنامه

بدون درنگ، کتبا بازبان و بیانی که تفاصیل اتهامات براي متهم قابل فهم باشد، براي او ابـالغ   
پیش از صدور هر گونه حکـم تـادیبی   : ید کرده است برآن کهنماید، آنگاه همین توافقنامه تاک  

بر ضد متهم نسبت به افعالی که مورد تهمت قرار گرفته است، باید به دقت براي متهم ابـالغ                   
واجب است بدون درنگ، اقدامات و تفاصیل     : و در پروتوکول اضافی اول ژنو آمده است       . 44شود

و ایـن موضـوع در نظـام اساسـی          . اعـالم شـود   اي که منسوب به متهم است، بـراي او          جریمه
  .45المللی نیز آمده است اي جنایی بینمحکمه

    حقوق اساسی و وسایل دفاع-4
ي اتهام ابالغ  شود و به الیحههاي قانونی متهم می    هرگاه شخص شهروند به ارتکاب مخالفت     

و . ود دفـاع نمایـد  شود، واجب است حقوق اساسی قانونی براي او اعطاء شود تا بتواند از خ        می
ایـن  . المللی بشري و مقررات آن، برآن تاکید کرده اسـت   این چیزي است که قواعد قانون بین      

حقوق، همان حق شخص متهم است در دفاع کردن از خودش، یا به واسط اي ولی مدافع که              
کند، یا به مساعدت و کمک قانونی مجـانی در هنگـام ضـرورت، و فـراهم                 او خود انتخاب می   

و . ن وقت کافی و تسهیالت الزم برایش، تا قدرت بر آمادگی مقدمات دفـاع داشـته باشـد    کرد
    . 46نیز حق او که از روي آزادي و حریت به مشاوري دسترسی داشته باشد

   اقدامات محاکمه اي سریع و عدم تاخیر آن بدون دلیل-5
 شهروندان غیـر مـسلح      اي را که در مورد رسیدگی به اتهام       المللی بشري، محکمه    قانون بین 

ي سریع و به اسرع وقـت ممکـن اقـدام نماینـد،               موظف شده است، ملزم کرده که به محاکمه       
وجایز نیست اقدامات و اجراآت محاکمه به تاخیر بیفتد تا به دعوا ضرر رساند و عدالت تحقق                  

گی بـه  به اسرع وقـت ممکـن بـراي رسـید    :  ي چهارم ژنو تصریح کرده است که      توافقنامه. یابد
  .دعوا اقدام شود
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ي  المللی بر این امر تاکید کرده، و این به صفت قاعـده           ي جنایی بین    و نظام اساسی محکمه   
   . 47 هاي ملی زیاد آمده استقانونی در قانونگذاري

    تقاضاي شهود-6
المللی بشري  ي عادالنه براي متهمین تحقق یابد، قانون بین      از باب آن که عدالت و محاکمه      

ي چهارم ژنـو تـصریح کـرده     اي متهم حق داده است که از شهود توضیح بخواهد، توافقنامه         بر
حق دارد براي دفاع خـود دالیـل الزم عرضـه بـدارد و علـی االخـص از             هر متهمی «: است که 

: و نیز پروتوکول اضافی اول بر این اصل تاکید کـرده و گفتـه اسـت           .  48 »شهود توضیح بخواهد  
است، حق دارد شهود اثبات را مـورد جـرح قـرار داده و بـا او            جرمی   هرشخصی که متهم به   «

 وگـو و اعتـراض نمایـد؛     مباحثه و گفتگو نماید، و یا کسی دیگري را تعین کند که با او گفـت    
چه حق دارد با شهود منفی مطابق شروط به مباحثه و اعتراض بپردازد؛ شروطی که بـه                 چنان

ي  و نظام اساسـی محکمـه    .  49 ت اعتراض و استضاع نماید    توانسمقتضاي آن با شهود اثبات می     
و در زیـادي از   . المللی نیز بر همین طریقه سیر کرده و براي متهم این حق را داده اسـت                 بین

هاي ملی نیز به این حق پرداخته شده و به صورت یـک قاعـده قـانونی عرفـی در                  قانونگذاري
  . 50 آمده است

   ي حضوري ت محاکمه و محاکمهحق متهم در حضور یافتن جلسا -7
ي محاکمه، پروتوکول اضافی اول تصریح کرده اسـت کـه مـتهم               براي حفظ اجراآت عادالنه   

هر مـتهم حـق دارد حـضوري    «: حق درجلسات محاکمه حضوریابد؛ زیرا در آن آمده است که       
رده المللی نیز به ایـن موضـوع تاکیـد کـ     ي جنایی بین و نظام اساسی محکمه  .  51 محاکمه شود 

هاي قانونی ملی را تـشکیل داده اسـت و بـه صـفت               تري نظام   و این اصل، جزء از بزرگ     . است
  . 52 قاعده عرفیه در آمده است

    منع اجبار کردن متهم را به اعتراف به گناه و شهادت دادن به ضررش-8
ز اجبار کردن متهم را به اعتراف به گناه و یا شهادت دادن به ضررش، در اثـر شـکنجه جـای       

و این بـه حـسب مقـررات قـانونی     . کند نیست، چون حمایت عدالت محکمه این را اقتضاء می       
جـایز  «: المللی بشري است، چنانچه پروتوکول اضافی اول تصریح کـرده اسـت بـر آن کـه          بین

و .  53 »نیست هیچ کسی را بر شهادت دادن به ضررش و یا اعتـراف بـه گنـاهی مجبـور کـرده            
المللی بر آن تاکید کرده و آن را بـه صـورت قاعـده عـرف                 ایی بین ي جن   نظام اساسی محکمه  

  . 54 هاي ملی آمده استاعتبار کرده است؛ زیرا در زیادي از قانون گذاري
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  ي علنی  محکمه-9
اش علنـی صـورت    المللی بشري، مـتهم حـق دارد کـه محکمـه            موجب مقررات قانونی بین   

باید نمایندگان کـشور حمایـت   «:  است بر آن کهي چهارم ژنو تصریح کرده    بگیرد، و توافقنامه  
کند، حق حضور داشـته باشـد؛   کننده، در هر جلساتی که شخص مورد حمایت را محاکمه می    

مگر آن که محاکمه به صورت استثنایی به شیوه سري اجراء شود، براي مراعات کردن امنیت                
، و نماینـدگان کـشورهاي      شـود و از این جهت محاکمه، علنی برگـذار مـی          .» 55 کشور اشغالگر 

یابد، مگـر آن کـه دالیـل امنیتـی ایجـاب کنـد کـه محاکمـه سـري                    در آن حضور می     حامی  
  .برگذارشود

شـود،  که در مـوردش صـادر مـی    و پروتوکول اضافی اول، براي متهم حق داده است، حکمی  
رد متهم است، حـق دا  شخصی که به جرمی     : علنی قرائت شود، و تصریح کرده است بر آن که         

ي  و نظـام اساسـی محکمـه    .56را که علیه او صادر شده است، تقاضا نمایـد       قرائت علنی حکمی  
ي علنـی را   المللی به همین شیوه افتار کرده است، و برگـذاریی جلـسات محاکمـه      جنایی بین 

شـود، در   محاکمه در جلسات علنـی برگـذار مـی   «: مقرر داشته و تصریح کرده است بر آن که        
اره ابتدائیه جایز است که شروط معینـی را مقـرر دارد کـه برگـذاري بعـضی      حالی که براي اد  

، بـراي  68و این براي اغراضـی اسـت کـه درمـاده         . کندي سري اقتضاء می     تدابیر را در جلسه   
و اصـل حـق شـهروند غیـر مـسلح در            . حمایت معلومات سري و یا حساس بیان شـده اسـت          

  . 57 »ه استي علنی ، به صفت قاعده عرفیه در آمد محاکمه

   عالن کردن به حقوق متهم بعد از قرائت حکم-10
شود، بر محکمه واجـب اسـت کـه موافـق مقـررات      بعد از آن که فیصله از محکمه صادر می   

ي حقوق و اقداماتی که متهم از آن بـراي اسـتیناف اسـتفاده             المللی بشري، به همه     قانون بین 
نمایـد، اعـالم    در خالل آن اجراآت را اتخـاذ مـی  و نیز مدت زمانی را که . کند، اعالم نماید    می

  .بدارد
شـخص محکـوم علیـه حـق دارد بـه      : ي چهارم ژنو تصریح کرده است بـر آن کـه            توافقنامه

وسایل استیناف و از سرگیریی کـه قـانون بـراي محکمـه تطبیـق آن را مقـرر داشـته اسـت،                 
ن حقـوق، بـه حقـوق کامـل     متوسل شود و باید در استیناف و مهلت مقرره براي رسیدن به ای 

واجـب اسـت   «: و پس از آن، پروتوکول اضافی اول تصریح کرده اسـت بـر آن کـه             . خود برسد 
متوجه کردن هر شخصی که علیه او حکم صـادر شـده اسـت و در هنگـام قرائـت حکـم، بـه                  
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و نیـز مـدت   . اجراآت قضایی و غیر آن که شخص محکوم علیه حق دارد به آن متوسـل شـود      
  .  »58کند، براي او اعالم شودخالل آن به این اقدامات اتخاذ میزمانی که در 

   ممنوع بودن دوبار محاکمه کردن یک شخص را به خاطر یک جرم-11
المللی بشري، عدم جواز مجازات کردن متهمین را در مورد یک جـرم کـه حکـم              قانون بین 

شـخص  «: و آمـده اسـت    ي چهارم ژن    در توافقنامه . آن صادر شده است، بار دیگر محاکمه شود       
وبعـد از آن، پروتوکـول     . شـود بازداشت شده توسط یک جرم و یا اتهام، یک بار مجـازات مـی             
هرشخـصی کـه در مـوردش       : اضافی اول، بر همین اصل تاکید کرده و تصریح کرده است کـه            

مطابق قانون، حکم نهایی صادر شده و اجراآت قضایی صورت گرفته است، جایز نیست دوباره            
ي  و نظام اساسی محکمـه .  59 ي دعوا شود و یا بار دیگر مورد مجازات قرار گیرد او اقامهدر حق  

ي دیگر  ي او را بار دیگر، در صورت که در محکمه         المللی از این اصل، جواز محکمه       جنائی بین 
ي فـتح ایـن    اجراآت صورت گرفته باشد، استثناءکرده است؛ و به همین جهت این اصل اعـاده  

 در شرایط اشتثنایی ممانعت کرده است و این اصل متـذکره بـه صـورت یـک قاعـده       قضیه را 
  . 60 عرفیه در آمده است

  .آید ي جنایی به حساب نمی  عدم مجازات کردن شخص را به کاري که جریمه-12
المللی بشري، اتهام شخص و یا مجازات کردن او را به فعلی که به مقتضاي قانون         قانون بین 
و پروتوکـول اول  . آید، ممانعت کرده استاي جنایی به حساب نمیالمللی جریمه  نملی و یا بی   

، بـر اسـاس     متهم کردن هیچ کسی و یا مجازات کردن او        : اضافی تصریح کرده است به آن که      
شـود، جـایز   المللی جریمه حساب نمـی  انجام فعل و یا تقصیري که مطابق قانون ملی و یا بین 

تر از عقوبت زمان ارتکاب جـرم باشـد، جـایز       ن هر عقوبتی که شدید    چنانچه انجام داد  . نیست
المللی تاکیـد کـرده و در       ي جنایی بین    و بر مشروعیت این اصل، نظام اساسی محکمه       . نیست

  .61هاي ملی به صفت یک قاعده عرفی در آمده استزیادي از قانونگذاري

  حق شرافت انسانی: فرع هفتم
کی از صفات اصلی بشر است، براي حمایت آن دایمـا توجـه   از آن جاي که شرافت انسانی ی      

الملل بشري در قواعد خود بـر حمایـت حـق شـرف         مخصوص مبذول شده است، و قانون بین      
در این جا اول به حـق شـرف شـهروندان بـه صـورت            .شهروندان غیر مسلح تاکید کرده است     

  .شود، وآنگهی در مورد زنان و اطفالعموم پرداخته می
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   افت انسانی شهروندان به صورت عمومحمایت شر
ي چهارم ژنو، بر ضرورت حمایت شرف شهروندان به صورت عموم تصریح کـرده و             توافقنامه
ي احوال حق دارند احترام شوند؛ شخـصیت شـان،            اشخاص مورد حمایت در همه    : گفته است 

ي  ر همـه واجـب اسـت د  . شرافت شان، حقوق خانوادگی و عقاید دینی و عادات وتقالید شـان      
ي کارهـاي اجبـاري و تهدیـد     اوقات با آنان رفتار انسانی شود، و به صورت ویژه بر ضـد همـه            

و پروتوکول اضافی اول، بر ضرورت رفتار با شـهروندان بـه شـیوه              .  62 مورد حمایت قرار بگیرند   
و شکنجه را بـه هـیچ صـورت آن اجـازه         . اي احوال، تاکید کرده است    اي افتار انسانی در همه    

کرامـت شخـصی، خـصوصا        و از هتک و بی احترامی     . اي بدنی باشد یا علنی    دهد؛ شکنجه نمی
آمیز آنان و مجروح کردن به تن فروشی به هر شکل و صـورت آن کـه منـافی بـا                     رفتار تحقیر 

ي اطـراف منازعـه،       و از این جهت بر همـه      .  63 حیاء و کرامت انسان باشد، جدا منع کرده است        
نی و کرامت شهروندان و دوري از کردارهاي کـه شـرف و آبـروي آنـان را            حمایت شرافت انسا  
  .دهد، واجب استمورد هتک قرار می

   حمایت شرف زنان به خصوص
گیـرد،  زنان شهروند به عالوه آن که به عنوان صنف از اصناف شهروند مورد حمایت قرار می      

ده است و از اطراف منازعـه     المللی بشري، حمایت مخصوصی را براي زنان اعطاء کر          قانون بین 
ي چهارم ژنو تصریح کرده اسـت بـر آن    توافقنامه. خواسته است که به این حمایت ملزم باشند 

حمایت زنان به صفت مخصوصی بر ضد هرگونـه تجـاوز بـه شـرافت آنـان واجـب اسـت؛                  : که
ول و پروتوکـ . ها حمایت بر ضد تجاوز جنسی و اجبار بر تن فروشی و هرگونه هتک حرمت آن              

، براین حق تاکید کرده است؛ چون اطراف منازعه را از اجبار بر تـن فروشـی و هـر            اضافی اول 
و بعـد از آن  . کنـد، ممانعـت کـرده اسـت    که حیاء و عفت آنان را خدشه دار مـی      گونه رفتاري 

تصریح کرده است که واجب اسـت زنـان مـورد احتـرام مخـصوص قـرار گیرنـد و از حمایـت                 
وصا حمایت بر ضد بی عفتی و تن فروشی و هرگونه رفتاري کـه آبـروي               برخوردار باشند، خص  

  .64دهد زن را مورد تعرض قرار می

   حمایت از شرافت اطفال به خصوص
، رفتار انسانی را -ي چهارم ژنو براي اطفال به اعتبار آن که جزء شهروندان هستند        توافقنامه

و دوري شـان از عـذاب و شـکنجه    در نظر گرفته است که در بردارنده شـرف و کرامـت آنـان        
ي تمامیت ونهایی رسـانده   آنگاه پروتوکول اضافی اول اصل حمایت اطفال را به مرحله     . 65است
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واجـب اسـت اطفـال مـورد احتـرام      :  صراحت و وضوح تصریح کرده است بر آن که      و با تمامی  
-ن ضـربه مـی  مخصوص قرار گیرند، و از آنان بر ضد هرگونه رفتاري که به حیثیت و عفت آنا         

و با این نص، شرف و کرامت آنان را برضـد تجـاوز جنـسی حفـظ کـرده                  . 66زند، حمایت شود  
  .است

   ي بی حرمتی به ناموس جریمه
ي چهارم ژنـو و پروتوکـول اضـافی     به رغم آن که جرم هتک به ناموسی به موجب توافقنامه       

هـاي    در ضمن مخالفـت ي متذکره، این جرم را به صراحت     توافقنامه – چنانچه گذشت    –اول  
المللی بشري به حساب نیاورده است، بلکه بـه شـمردن هریـک ا ز شـکنجه،           بزرگ قانون بین  

رفتار غیر انسانی اکتفاء کرده، و ایجاد آالم شدید، یا ضرر رساندن خطرنـاك را بـه سـالمت و          
ه کـ المللی بشري شمرده است؛ در حـالی  هاي بزرگ قانون بین صحت بدنی، در ضمن مخالفت    

نص پروتوکول اضافی اول، بر ممنوعیت هتک کرامت شخصی و بـه وجـه خـاص، منـع رفتـار        
ي  آورد، و اجبار بر تن فروشی و هر شـیوه آمیز بشر و هرکاري که منزلت او را پایین می          توهین

  .67زنداست که به عفت و حیثیت انسانی خدشه می
رج نکرده بلکه به عکـس، آن  هتگ ناموس را در ضمن جرایم جنگی د   ) نوربرگ(ي  و محکمه 

لکـن  . انـد، آورده اسـت  حضور یافته) توکیو(ي را در ضمن طرق اتهام اشخاصی که در محکمه   
هاي خطیر ناموسـی در  اجبار کردن زنان را به تن فروشی، به شکل قابل توجه آن بعد از هتک  

المللـی   ي جنـایی بـین  سالویا ظاهر شد؛ از این جهت نظام اساسـی محکمـه     جنگ سابق یوگو  
و ایـن جـرم در صـورتی        . یوگوسالویاي سابق، این جرم را، جرم غیر انسانی اعتیار کرده است          

شد، چون اجبار  تواند، که بر ضدگروهی از شهروندان صورت گرفته با     جرم غیر انسانی شده می    
گیرد، درضمن این جمـع بـه حـساب    کردن به تن فروشی که در مورد یک شخص صورت می      

المللی، اجبار بر تن فروشـی و زناکـاري و      ي جنایی بین  بعد، نظام اساسی محکمه   و   .68آیدنمی
حامله شدن اجباري، یا تعقیم اجباري و هر شکل دیگري از اشکال اجبار بر پـرده دري و بـی             

انـد، و  عفتی که تا این اندازه از وخامت رسیده باشد، اوال در ضمن جـرایم غیـر انـسانی آورده            
هاي وطنی به صورت یـک   گذاري اند، و در زیادي از قانونحساب آورده  به ثانیا از جرایم جنگ  
  .69اندقاعده عرفی آورده

ــال  ــانون دوم س ــه2000و از ک ــین، کمیت ــرح و   ي ب ــراي ط ــرخ، در اج ــلیب س ــی ص الملل
کشد؛ و این طرح بـراي ضـمان تعریـف          نویسی شروع کرده است که چهار سال طول می          پیش

 کـردن محـل   در خصوص حمایت زنان است، و در مورد تحریم اجبار       المللی بشري   احکام بین 
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هـاي  ي فعالیـت  گیري همـه  و این طرح بر ضمانت سهم     . جویان است   ي جنگ جنسی از ناحیه  
و در تحقـق هـدف ایـن        . المللی، در مساعدت و حمایت زنان، تصریح کـرده اسـت          کمیته بین 

ي معاونـت مـسوولین و     بـه عـالوه    ها در هر کشوري نیاز اسـت،      ي دسته طرح به حمایت همه   
و این بدین منظور اسـت کـه بـه دنیـایی برسـیم کـه در آن رفتـار                 . هاصادر کنندگان مصوبه  

  .70انسانی باشد و جامعه در امنیت قرار داشته باشد

  )شهروندان( حق ملکیت -فرع هشتم
قـوق  تـرین ح یکـی از مهـم  ) المللـی  شهروندان هنگام درگیرهاي مسلحانه بین  (حق ملکیت   

ي  المللـی بـشري، هنگـام منازعـات مـسحالنه      شـود، کـه قـانون بـین       شهروندان شـمرده مـی    
حق ملکیـت، شـامل حـق بـشر اسـت، چـه بـه صـورت         . المللی، آن را منظور داشته است     بین

و حـق   . انفرادي چیزي را در تملک خود داشته باشد، و یا به صـورت اشـتراك بـا غیـر خـود                    
اوز بر آن و عـدم محرومیـت شـخص را از آن، بـه مقتـضاي      احترام این ملکیت وعدم جواز تج    

  .71قانون است
 یک بـار از حمایـت حـق ملکیـت شـان بـه          و بحث از حقوق ملکیت شهروندان در این فرع        

  .گیرد صورت خصوص و بار دیگر به شکل عموم انجام می

   حمایت حق ملکیت شهروندان به صفت عموم
ا ملزم کرده است که از حق ملکیت شـهروندان بـه           المللی بشري، اطراف منازعه ر      قانون بین 

هـا،   هـاي عبـور و مـرور، پـل          صورت عموم حمایت کنند؛ یعنی حـق ملکیتـی کـه شـامل راه             
هـاي فرهنگـی، امـاکن     هاي تولید انرژي و طیارات، آذوقه و مصارف دریـایی، ملکیـت            ایستگاه

ی بـشري، بـر ایـن گونـه     المللـ   هـاي قـانون بـین       شود، و در توافقتنامـه      عبادت و امثال آن می    
و براي ضمانت حمایـت ایـن   . اصطالح گذارده اند » اموال شهروندي = اعیان مدنیه «ها،    ملکیت

  :المللی بشري، اصول و قواعدي را وضع کرده است که از آن جمله است ملکیت، قانون بین

  و اموال شهروندي اصل تشخیص بین اهدف نظامی -1
دهـد و مواضـعی      را تشکیل می    اضعی که اهدف نظامی     بر اطراف منازعه واجب است بین مو      

صـورت    دهد، فرق بگذارد؛ تا تهاجمـات روي اهـداف نظـامی            را تشکیل نمی    که اهداف نظامی    
کـسی کـه   : از این رو، پروتوکول اضافی اول، تصریح کـرده اسـت بـر آن کـه    . گیرد، نه غیر آن 

کنـد، واجـب اسـت     ن مورد صادر میي در ای کند و یا فیصله حمله و تهاجم را برنامه ریزي می     



 
  
 

 

 31  
 

ت 
مای

ح
ت 

زعا
منا

ام 
هنگ

شر 
ق ب

قو
ح

... 

حمله صورت گیرد، نه اشـخاص شـهروند و         ي برنامه ریزي کند که روي اهداف نظامی         به گونه 
  .72اموال شهروندي

مورد حمایـت   هاي عمومی المللی بشري، حق شهروندان را در ملکیت و بدین سان قانون بین   
  .اطر ضرورت جنگیقرار داده است، که باید مورد تجاوز قرار نگیرد، مگر بخ

  )مناسبت بین ابزار و آالت جنگی و اهداف نظامی(اصل تناسب  -2
اساسی است که قانون بین المللی بشري، بـراي حمایـت جـان و     اصل تناسب یکی از اصول  

 بـه  -که قانون مذکور براي اطراف منازعـه  هاي شهروندان درنظر گرفته است؛ به قسمی    ملکیت
و وسایل جنگی که توسط آن روي این         با بین اهداف نظامی       وجود مناسبت  -موجب این اصل  

هـا   آورند، واجب کرده است؛ تا شهروندان و امـوال شـهروندي از خطـرات آن        اهداف هجوم می  
  .73دور بماند

 )شبیخون(اصل ممنوعیت تهاجمات شبانه  -3
ي، راه، پـل، ایـستگاه تولیـد انـرژ        (شـهرونداي     هاي عمومی   به خاطر حفظ و حمایت ملکیت     

المللـی بـشري، و اطـراف منازعـه را از          قـانون بـین   ...) هاي فرهنگی، امـاکن عبـادت و        ملکیت
و تهاجمات شبانه به حسب پروتوکول اضافی اول عبارت     . تهاجمات شبانه بر حذر داشته است     

  :است از
  .گیرد نمی معین شده صورت هاي نظامی حمالت و تهاجمات که باالي هدف) الف
هـاي   هاي جنگی و یـا ابزارهـاي کـه ممکـن نیـست فقـط روي هـدف              هاستفاده از شیو  ) ب

صورت گیرد، بلکه اهداف نظامی، اشخاص شهروند و اموال شهروندي را بدون تمییـز و                 نظامی
  .گیرد تشخیص در بر می

کنـد و هـم بـه        اصـابت مـی     هاي آتشزاي که هم به اهداف نظـامی         بمباران کردن باگلوله  ) ج
  .رساند  دور دست، به شهروندان و اموال شهروندي ضرر میهاي مناطق و شهرها و قریه

دهد به جان شهروندان و اموال شهروندان ضـرر برسـاند، بـاآن          تهاجماتی که احتمال می   ) د
  .74کامالً ملموس و مشخص است که اهداف نظامی

  اصل حق جنگجویان در انتخاب ابزار جنگی -4
هاي به کـارگیري   نتخاب ابزار حنگی و شیوهالمللی بشري، حق جنگجویان را در ا        قانون بین 

 مطلق نیست، بلکـه بـه سـبب قیـودي مقیـد          آن، مقید کرده است و مقرر داشته که این حق         
هـاي کـشتار    توانند از سالح هاي در حال جنگ نمی شده است؛ چنانچه قبالً گذشت که کشور      
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و . روندي نیـز برسـد    ترو خشک را بسوزانند و آثار آن به امـالك شـه             جمعی استفاده کنند که   
  .75هاي عمومی را در نظر گفته است المللی بشري با این قیودات، حفظ ملکیت قانون بین

  ممنوعیت انجام اعمال انتقام جویانه -5
ــین ــانون ب ــت      ق ــه از ملکی ــت ک ــرده اس ــزم ک ــه مل ــراف منازع ــراي اط ــشري، ب ــی ب الملل

ه بر ضد آنان اقدام نکنند، براي   شهروندان حمایت کنند، و به سبب اعمال انتقام جویان          عمومی
هاي فرهنگـی   براي حمایت ملکیت) الهه(ي  و توافقتنامه. آن که در معرض هالکت قرار نگیرد  

جویانه، نیست بـه   شهروندان در حال منازعات مسلحانه، از اقدام اطراف منازعه به اعمال انتقام  
تعهد اطراف رقیـب، بـه   «بر اعیان و امالك فرهنگی، ممانعت کرده است، و تصریح کرده است  

  .76ي که به امالك فرهنگی ضرر وارد کند جویانه امتناع از هر گونه تدابیر انتقام

  ها گذاشتن عالمت براي تشخیص ملکیت -6
هـا،   المللی بشري، براي حمایت امالك شهروندان و حفظ حقوق آن        از وسایلی که قانون بین    

ها از اهـداف   است که به سبب آن این ملکیت    بدان متوسل شده است، گذاشتن شعار وعالمت        
و همین قانون تعلیماتی را براي کیفیت گذاشـتن آن عالمـات را روي   . شود  شناخته می   نظامی
  .77ها بیان کرده است ملکیت

اصل ممنوعیت غارت کردن و ربودن متفرق کردن امالك شهروندان و استیال             -7
  یافتن بر آن
هـاي فرهنگـی،    ن اعمال جنگی را از اقدام به ربودن ملکیت       المللی بشري، مرتکبی    قانون بین 

) الهـه (توافقتنامـه  . غارت و سرقت و نابود کردن و استیال یافتن بر آن را ممنوع کـرده اسـت             
  :هاي فرهنگی در حال نزاع مسلحانه، تصریح کرده است به آن که براي حمایت ملکیت

گونه سـرقت و غـارت و متفـرق کـردن     اند به تحریم هر     اطراف رقیب و متنازع تعهد کرده     «
اللزوم به هر  ها را از این اعمال و توقیف کردن آنان را عند           هاي فرهنگی، و نگهداري آن      ملکیت

اند به تحریم هر گونه عملی تخریبی که متوجه بر ضـد   چنان چه تعهد کرده. ي که باشد    شیوه
 منقول؛ در سر زمین هر یـک  این ممتلکات باشد، و تعهد به عدم استیال بر ممتلکات فرهنگی         

  .78از طرف رقیب که باشد که با دیگري تعاقد کرده است
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  براي اغراض جنگی هاي عمومی اصل ممنوعیت استفاده از ملکیت -8
المللی بشري، اطراف     شان، قانون بین    براي حفظ و حمایت حق شهروندان در امالك عمومی        

ـ      راي غـرض جنگـی ممانعـت کـرد اسـت؛ زیـرا       منازعه را از استفاده کردن از این ممتلکـات ب
کند، و براي متنازعین  ها را سلب می     ها در عملیات جنگی، مصونیت آن       استفاده از این ملکیت   

و نیـز جـایز   . 79هاي فرهنگـی حملـه کـرده و ضـرر وارد کننـد      کند که به ملکیت فتح باب می 
 بـراي آن کـه خطـر از    را در کنار ممتلکات فرهنگی تعیـین نماینـد،    نیست که اهداف نظامی     
  .80مناطق فرهنگی دور باشد

ها  اصل شمردن ویران کردن ممتلکات را به صورت وسیع و استیال یافتن بر آن    -9
  هاي جنگی بدون ضرورت جنگی، از جریمه

هـا، حمایـت    براي تاکید از اصولی که قـبالً ذکـرش رفـت؛ یعنـی اصـولی کـه هـدف از آن                   
 اعمال جنگی است، توافقتنامه چهارم ژنف، اقدام اطـراف  هاي شهروندان از تهاجمات و     ملکیت

هاي شهروندان را در ساحهی وسیع و بـه   ي ملکیت   منازعه را به ویران کردن و تصرف غاصبانه       
هاي جنگی مجوز آن شـود، مخـالفتی اسـت از         شیوة غیر قانونی و ظلم، آن چنان که ضرورت        

المللی،  ي جنایی بین  نظام اساسی محکمهو. المللی بشري هاي بزرگ قواعد قانون بین     مخالفت
  .80در صنف جرایم جنگ آورده است این عمل فوق را، جریمه

شـود کـه هنگـام منازعـات      که ذکر شد، قواعـد قـانونی عرفـی شـمرده مـی        و اغلب اصولی  
  .81المللی واجب التطبیق است ي بین مسلحانه

  هاي جنگی اصل ضرورت -10
هاي شهروندان، در تطبیق اصـول        ات خود ازحمایت ملکیت   المللی بشري در مقرر     قانون بین 

مـانی    بر ضد این ممتلکات را استثناء کرده اسـت؛ و ایـن ز        سابقه، جواز اقدام به هجوم نظامی     
ایـن  ) الهـه (ي    هاي جنگی آن را اقتضاء نماید، و پروتوکـول دوم توافقتنامـه             است که ضرورت  

هـاي   اقـدام و اسـتفاده توسـط ضـرورت      : ست که مساله را مشروحاً بیان کرده و تصریح کرده ا        
هـا در جهـت اهـداف     هاي فرهنگی جایز نیست، مگر آن که آن ملکیـت  نظامی، بر ضد ملکیت   

  .82قرار گرفته باشد نظامی

   هاي شهروندان به صورت خصوصی حمایت ملکیت
المللی بـشري، حـق    هاي عمومی، قانون بین در جنب حمایه حق شهروندان در مورد ملکیت   

و بـه خـاطر تحقیـق ایـن         . هاي خصوصی آنان نیز رعایت کرده اسـت         هروندان را در ملکیت   ش
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ها را اطراف جنگ واجب کرده اسـت، و   حمایت، مبادي و اصولی را وضع کرده که التزام به آن      
  :از آن جمله اصول است

  بر ملکیت خصوصی اصل جریان اصول حمایت ملکتی عمومی  -1
 و ملکیـت خـصوصی    مللی بـشري، بـین حمایـت ملکیـت عمـومی     ال از نظر قانون قانون بین 

وضـع شـده اسـت؛ شـامل      هـاي عمـومی   نیست؛ زیرا اکثر اصولی که براي حمایـت از ملکیـت        
پس بر متنازعین واجـب  . شود هاي خصوصی از آثار سؤ عملیات جنگی نیز می         حمایت ملکیت 

  .بیق نمایندهاي خصوصی شهروندان نیز تط است این اصول را براي حمایت ملکیت

  اصل عدم جواز محرومیت از ملکیت به شیوة ظالمانه -2
براي اطراف منازعه جایز نیست به شیوة ظالمانه، به محروم کردن شـهروندان را از ملکیـت                

  .83هاي خود نفع برند خصوصی شان اقدام نمایند، و نگذارند از آن که آنان از ملکیت
 هر گاه کشور در حال جنگ در سـرزمین خـود،   یکی: ولی دو از این اصل استثنأ شده است       

هـا را زیـر نظـر     رعایاي کشوري را که با او در حال جنگ است، ببیند جـایز اسـت امـالك آن     
بگیرد، تا اطمینان یابند که این اموال در جهت منافع کشور دشمن به کار نرود و دومـی ایـن          

ال و امالك اجرا نمایـد، هـر   است که کشور درحال جنگ حق دارد قوانین خود را در مورد امو  
چند به مصادره امالك رعایاي کشور دشمن منجر شود؛ و این به خـاطر تطبیـق یـک قاعـدة           

ي اشخاص و اموال که در اقلیم یـک کـشور وجـود دارد،     همه: اساسی است و آن این است که 
ر تابع قوانین همان کشور است و قانون همان کشور در مورد رعایـاي کـشور و رعایـاي کـشو                    

شود، مگر آن که استثنائاتی باشد که مقررات داخلـی و یـا               بیگانه، به صورت یکسان اجراء می     
  . 84المللی براي بعضی اشخاص یا ممالک مقرر داشته باشند بین

    اصل ممنوعیت کار بدون مزد و کار اجباري-3
وندان هاي در حال جنگ را، از اجبـار کـردن شـهر             قانون بین المللی بشري، اقدامات قدرت     

ها را از اجـرا و مـزدي    ها است، به کار و محروم کردن آن ي آن کشور دشمن را که تحت سلطه 
ي چهـارم ژنـف تـصریح کـه        و در این خصوص توافقنامه    . که مستحق آن، ممانعت کرده است     

  . کاري جایز نیست مجبور کردن شخص مورد حمایت را در سرزمین خود به هیچ: است که
ي کشور خصم باشد جایز نیست، مگـر   ص مورد حمایت، اگر از تبعه  پس مجبور کردن اشخا   

ي مکان و لبـاس، صـحت و    ي بشر و تهیه     به کارهاي که عادتی الزم است، مانند تأمین تغذیه        
  .نقل انتقال، بدون آن که این کارها ارتباط مستقیم به عملیات جنگی داشته باشد
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ذکر شد، اشخاص شهروندي که مجبـور بـه    هاي که در این دو فقرة فوق          بنابراین، در حالت  
شود، از شروط و تدابیر کار و حمایتی که کارگراي مربوط به آن کشور از آن بهره منـد   کار می 
خصوصاً در مورد کارهـاي دایمـی و سـاعات کـار، لبـاس و      : مند شوند ها نیز باید بهره     اند، این 

اي اشخاص مورد حمایـت اجـازه   وسایل محافظت و بیمه از حوادث ناشی از کار و امراض و بر         
  .85 شکایت کنند30شود که در صورت بی توجهی در مورد حقوق آنها مطابق ماده  داده می

  فرع نهم حق شهروندان در امور تغذیه
حق شهروندان در امور غـذایی، از حقـوق اساسـی حمایـت بـشر اسـت؛ از ایـن رو، قـانون                        

ي  هـاي مـسلحانه     غذاي به هنگام جنـگ     المللی بشري، به حمایت حق شهروندان در امور         بین
شود، چه بـه صـورت     و این حق شهروندان، شامل حق تغذیه می       . المللی، توجه کرده است     بین

ها باشد، یا از محصوالت زراعت و باغات و مواشی باشد، به عـالوة   ي غذا براي آن   تأمین و تهیه  
  . 86آب خوردنی همراه با وسائل آب رسانی و غیره

  : هاي وضع کرده است ر براي این حمایت، اصول و پایهو قانون مذکو

هـا نیـاز     اصل عدم تهاجم بر اشیاي که ساکنین شهروند در بقـاي خـود از آن      -1
  . نیست

براي اطراف منازعه روا نیست که به اعیال و اشیاي که شهروندان در بقاي خود از آنهـا بـی         
تهاجم یـا   . این مورد تصریح کرده است    و پروتوکول اضافی دول در      . نیاز نیست، تهاجم نمایند   

 بی نیـازي   ها ویران کردن، یا انتقال، یا از کار انداختن اعیال و موادي که سکان شهروند از آن             
ممنوع است؛ از قبیل مواد غذایی و مناطق زراعتی حاصلخیز و محـصوالت و مواشـی،                . ندارند

این مـوارد، آسـیب رسـاندن بـه     وسایل و لوازم آب خوردنی، در صورتی که مقصود از ممانعت    
و به همین جهت براي مـوارد ذکـر   . 87ها باشد زندگی شهروندان، یا در گرسنگی قرار دادن آن      

  . شده در هنگام عملیات جنگی حصانت است، از جهت حمایت حق شهروندان

     اصل ممنوعیت در گرسنگی قراردادي شهروندان-2
  حانه را، از اقدام کردن بـه گرسـنه نگهداشـتن   المللی بشري، اطراف منازعات مسل     قانون بین 

و این اصل اساسی اسـت  . حذر داشته است ي از وسایل جنگ، بر   شهروندان را، به صفت وسیله    
  . از اصولی که حق آنان را در دریافت کردن مواد غذایی متکفل است

 کـردن   از این رو، براي کشورهاي اطراف در منازعات مسلحانه، جایز نیست ویران و تخریب             
و پروتوکـول اضـافی    . نماید  ها دریافت می     که شهروندان مواد غذایی خود را از آن         اعیال و نابع  
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هـاي   اول تصریح کرده است بر منع گرسنگی نگهداشتن شهروندان را به صورت شیوة از شیوه         
  . 88جنگی

    اصل تهیه کردن مواد غذایی براي شهروندان مورد حمایت-3
وندان را به عهده دارند، واجب است روزمـره مـواد غـذایی کـافی       هاي حمایت شهر    بر قدرت 

براي بازداشت شدگان فراهم نمایند، و این براي حمایت حیات شهروندان است و مانند اصلی               
  . 89شد شان تأمین می شان در حق غذا، مواد غذایی براي است از اصولی که براي حمایت

    حمایت آنانهاي بشري در کمک رسانی و   اصل حق سازمان-4
هـاي   هاي بشري که بـراي کمـک رسـانی بـه قربـانی           المللی بشري، براي سازمان     قانون بین 

سرخ از آن جمله است، حق داده است که ساکنین شهروندان           کنند، که صلیب    جنگ اقدام می  
و در ایـن مـورد   . را به مواد ضروري حیات که از آن جمله اسـت مـواد غـذایی کمـک نماینـد        

احکـام ایـن توافقنامـه، مـانع در راه        : چهارم ژنف تصریح کـرده اسـت بـه آن کـه           ي    توافقنامه
سـرخ و یـا هـر هیـات      المللی صـلیب    ي بین   هاي که کمیته    هاي انسانی نیست؛ فعالیت     فعالیت

بشري دیگر غیر حامی به آن اقدام نماید؛ به قصد حمایت اشخاص شهروندان و کمک رسـانی    
  . 90نازعات مسلحانه توافق داشته باشندبراي آنان، به شرط آن که اطراف م

سرخ  المللی صلیب ي بین  و پروتوکل دول، بر شرط موافقت اطراف منازعه، براي اقدام کمیته          
  . 91هاي بشري دیگري بی طرف، براي کمک رسانی شهروندان، تأکید کرده است و یا سازمان

که مجرد عدم رضـایت  شود که این شرط به منفعت شهروندان نیست، براي آن  و مالحظه می  
هاي به وظایف مهم خود، کـار کمـک رسـانی بـه      به یک از اطراف منازعه بر اقدام این سازمان 

هاي که الزم است بدان اشاره شـود،   شود، از چیز اندازد و یا مانع می    محتاجین را به تعویق می    
شـمرده   در جنـگ    ها بـه مـساعدت و کمـک رسـانی، مداخلـه      این است که اقدام این سازمان  

عملیات کمک رسـانی بـا شـروطی کـه ذکـر      : شود؛ چنانچه در پروتوکول دول آمده است    نمی
  . 92شود شد، مداخله در منازعات مسلحانه و اعمال غیر دوستانه شمرده نمی

ها از هجوم و تعرض واجب است، تا به آسانی به وظایف مهم         و نیز حمایت افراد این سازمان     
ن نیز موافق چیزي است که در پروتوکول دول آمده است بـدین    و ای . خویش رسیدگی بتوانند  

و براي تحقیـق ایـن مـصونیت بـراي     . قرار احترام و حمایت امثال این دسته افراد واجب است      
  . 93کاري آنان تجاوز نشود آنان، شرط است که در محدوده

  : ن اصل احترام به رفت و آمد آزاد براي کمک رسانی ضروري براي حیات شهروندا-5
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هاي بشري براي کمک رسـانی      المللی بشري، اطراف جنگ را که به اقدام سازمان          قانون بین 
ي وسایل رساندن امـداد، از قبیـل ایجـاد     به شهروندان موافقت دارند ملزم کرده است که همه  

و پروتوکـول دول    . تسهیالت و اجازه عبور و مرور آزاد و سریع براي این اشیا را فراهم نماینـد               
ي اطراف رقیـب الزم اسـت، عبـور و مـرور         ي اطراف منازعه و همه      بر همه :  کرده است  تصریح

ي تـسهیالت الزم را بـراي      جازه دهد و بدون ایجاد موانـع همـه          سریع را در امر کمک رسانی     
ارسال مواد کمکی و کارمندان آن فراهم آورند، هر چند این مـساعده بـراي شـهروندان تـابع                   

  . 94اشدکشور رقیب آماده شده ب

  فرع نهم حق صحت
نظر به آن که حق صحت در حیات انسان نقش عمده را دارد، حق صحت شهروندان مـورد                 

و در ضمن حـق صـحت، فـراهم کـردن مـواد            . المللی بشري قرار گرفته است      توجه قانون بین  
و . ها، نیز به شـمار آمـده اسـت    ها و ضمانت سالمت افراد آن       ها و حمایت آن     طبیعی، شفاخانه 

  : مانت حمایت حق صحت شهروندان در اصول و قواعد قانونی ذیل تجلی کرده استض

   اصل حمایت حقوق سابقه -1
الـذکر شـهروندان، ضـمانت صـحت آنـان نیـز در هنگـام           هدف از حمایت اکثر حقوق سابق     

رو، ضمانت حمایت این حقوق، ضـمانت حمایـت حـق             باشد؛ از این    جریان عملیات جنگی می   
  . شود نیز میصحت شهروندان 

   ها از خطرات جنگ اصل حمایت مجروحین و بیماران و امثال آن -2
تـر از   اند و اطفـال پـایین    مجروحین و بیماران، زنان حامله و زنانیکه تازه نوزاد به دنیا آورده           

شـود   و این احترام در صورتی محقق مـی . مند باشد   سال، باید از احترام اطراف منازع بهره        15
وجوي آنان پرداخته شود، و از مناطق مورد هجوم و محاصره شـده بیـرون آورده   که به جست  

و این موافق با چیـزي  .  انتقال داده شود و تجاوز و حمله به آنان جایز نیست        شده و به جایگاه   
  : ي دول ژنف آمده است است که در توافقنامه

. گیرنـد  حترام ویژه قرار مـی مجروحین و بیماران، افراد ناتوان و زنان حامله مورد حمایت و ا         
ي اطراف جنگ در مـورد اجـراآت و    کند، همه هاي نظامی ایجاب می  اي که ضرورت    و به اندازه  

شود، بایـد   گان و مجروحین و بیماران اتخاذ می      اقداماتی را که براي جست وجو از کشته شده        
 غیرشـان از  گـان و  و نیـز در مـورد کمـک و نجـات غـرق شـده        . تسهیالت الزم را فراهم آورد    

  . 95گیرند گیرند و یا مورد غارت و بدرفتاري قرار می اشخاص که در معرض خطر قرار می



  

 

ت
حو

 
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

97  

38  
 

: هاي امن، توافقناي مـذکور تـصریح کـرده اسـت کـه        ها و جایگاه     و در مورد ایجاد شفاخانه    
اند و بعد از آن کـه عملیـات خـصمانه سـر      براي اطرافی که در حال صلح و جنک با هم رقیب   

 جایز است در سرزمین خود و یا در سرزمین اشغالی اگر نیاز باشد منـاطق و جاهـایی         زند،  می
 و امن به صورت منظم احداث نمایند، کـه بـه کیفتـی باشـد کـه بتواننـد از                   را براي شفاخانه  

مجروحین و بیماران و افراد ناتوان و افـراد مـسن و اطفـال زیـر پـانزده سـال، زنـان حاملـه و           
  . 96تر از هفت سال را حمایت کنند مادران اطفال پایین

  هاي طبی اصل خصول کمک -3
براي محافظت بر صحت شهروندان، براي آنان حق داده شده اسـت کـه امـدادهاي طبـی و       

هاي بشري حق داده شـده اسـت کـه بـراي      صحی براي شان فراهم کنند؛ یعنی براي سازمان      
ه شود، مگـر آن کـه نیازهـاي طبـی،        هاي طبی آماد    نیازمندان، بدون تمییز و تبعیض فراورده     

و نیز براي اطراف منازعه ضـرور اسـت کـه تـسهیالت الزم را،     . تمییز و تبعیض را اقتضا نماید    
دهدف به عهده گیرند، تا به اسرع وقـت مـواد    براي وسایل و ابزاري که مواد طبی را انتقال می 

منـدي شـهروندان    رفع نیازو بدین سان امدادهاي طبی براي . 97مورد ضرورت براي آنان برسد 
  .گیرد به آسانی در دسترس شان قرار می

  اصل حمایت اعیان طبی و موظفین و کارمندان آن -4
المللی بـشري، کـشورهاي متنـازع را ملـزم کـرد، اسـت کـه بـه حمایـت کـافی                        قانون بین 

هـاي   ، موترهـاي حمـل نقـل، طیـاره     هـا  شهروندان اقدام نماینـد؛ یعنـی حمایـت از شـفاخانه         
و ایـن در اثـر      . هـاي طبـی     خصوص انتقال مجروحین و بیماران، زنان حامله و ادویه و کمک          م

بـه هـیچ حـال جـایز     : ي چهارم ژنف است که تصریح کرده است به آن که  استناد به توافقنامه  
هاي ملکی که براي رعایت حال مجروحین، بیمـاران، افـراد نـاتوان، زنـان و        نیست بر شفاخانه  
د بدنیا آورده اند تنظیم شده اند، هجوم و حمله صورت بگیرد و بر کشورهاي      زنان که تازه اوال   

و مـواد بایـد      و ایـن اعیـان    . 98اوقات واجب است    اطراف منازعه، احترام و حمایت آنان درهمه        
  .توسط نصب عالمات مخصوص شناخته شود، تا از نظر جنگ به دور بمانند

ل و مـواد طبـی، بایـد بـا نـصب عالمـات          سـای   چنین وسایل نقل و انتقال مخـصوص و         و هم 
  .99مشخص شوند

هـا افـراد شـهروند و     یک قـسم آن : اما مامورین و موظفین خدمات طبی بر دو قسم هستند        
هـا از   ایـن . هـاي جنـگ کـرده انـد     ملکی هستند که خود را وقف خدمات طبی بـراي قربـانی        
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.  اجازه قانون جـایز نیـست  ها بدون شوند، حمله و تهاجم باالي این      حمایت کافی بهره مند می    
ي مامورین موظـف ویـژه        احترام و حمایت همه   : در این مورد توافقنامه ژنف تصرح کرده است       

هـا از   هاي ملکـی و همـه کارکنـان آن    به صورت منظم واجب است، براي اداره کردن شفاخانه        
اوالد آورده قبیل پرستاران مجروحین جنگ، بیماران ملکی، افراد ناتوان، زنانی که بـه تـازگی            

هـا در اختیـار یکـی از     هر گاه ایـن . دهند اند، و آنانیکه آنان رامعالجه کرده و نقل و انتقال می        
هـاي   شـوند، البتـه قـدرت    گیرند، به عنوان اسـیران جنگـی شـمرده نمـی        اطراف نزاع قرار می   

 ها را براي مساعدت افراد مورد حمایت نگهـداري کننـد، بـا محافظـت              سیاسی حق دارند این   
  .100ي حقوق شان همه

و قسم دیگر نظامیان هستند که در وقت ضـرورت، بـراي مـساعدت مجـروحین و بیمـاران             
ها نیز توسط قانون بـین المللـی بـشري، بـه احتـرام و            شوند، بیماران   وغیره استخدام ویژه می   

گیرنـد، از اسـیران    ها اگر در اختیار خـصم قـرار مـی        ترغیب شده است، جز آن که این        حمایت
ولی در اعطاي این مصونیت بـراي نظامیـان موظـف بـه پرسـتاري          . آیند  نگی به حساب می   ج

بیماران جنگ و مجروحین، شرط است که آنان کامالً بی طرفی خود حفظ نمایند و بـه ضـرر        
  .101یکی از اطراف منازعه اقدام نکنند

  هاي طبی اصل ممنوعیت آزمایش -5
د، خصوصاً طبیبان شـان، واجـب اسـت اخـالق     دهن براي افرادي که خدمات طبی انجام می  

شغل طبابت را محافظت نمایند، و باالي مجروحین و بیماران که زیر دست شان هـستند بـه               
و بریـدن   عملیات طبی اقدام نکنند، به خصوص عملیات بریدن اعضا و عملیات طبی و علمـی          

ماران و مجروحین  هاي بدن به منظور کشت کردن، هر چند با موافقت خودبی            هاي و بافت    رگ
باشد، مگر آن که حالت صحی شان عملیات را اقتضا نماید، که در این صـورت مطـابق قـانون     

هـاي   ي چهـارم ژنـف، شـکنجه و رفتـار غیـر انـسانی کـه آزمـایش               و توافقنامه . 102جایز است 
مخصوص زیست شناسی از آن جمله است و به وجود آوردن آالم و دردهاي عمـدي و ایجـاد                

المللـی بـشري بـه حـساب          ري به سالمت و صحت را، مخالفت بزرگ قانون بین         ضررهاي خط 
ي جنـگ آورده   المللـی، ایـن مـوارد را در شـمار جریمـه      ي جنایی بـین   و محکمه . آورده است 

  .103است

   حق سالمت محیط–فرع یازدهم 
) حقوق کـه قـبالً ذکـر شـد     (ي محیط نا سالم از حقوق خود          از آن جاي که انسان در سایه      

المللی بشري به حمایت این حقوق در هنگام منازعات مسلحانه        شود، قانون بین    ره مند نمی  به
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و براي این حمایت، اصول و مقرراتی را وضع کرده است که تطبیـق بعـض آن                 . پرداخته است 
ها بـه صـورت غیـر مـستقیم در      اصول، به طور منظم متضمن حمایت محیط است و بعض آن   

  :ترین این اصول عبارتند از  ند و مهمحمایت سالمت محیط نقش دار

  ...)پل، شفاخانه، مکتب و(و اعیان مدنی  اصل تشخیص بین اهداف نظامی -1
و اعیان مدنی  در سابق بیان نصوص که داللت کننده بر وجوب تشخیص بین اهدف نظامی             

 هـاي  و این اصل به صورت غیر مستقیم به حمایت محـیط زیـست از آثـار و زیـان          . است، آمد 
و این براي محافظت و رعایت حق شهروندان و افراد ملکی اسـت تـا در                . جنگ پرداخته است  

  .آن محیط، صحیح و سالم زندگی نمایند

  اصل تناسب -2
این اصل نیز از اصولی استکه سابقاً ذکر شـد، و در ایـن جـا بـه صـورت غیـر مـستقیم بـه                   

ه اسـت؛ زیـرا بـراي اطـراف         حمایت محیط طبیعی از خطرات منازعات مسلحانه پرداخته شد        
ها بـه ایـن اهـداف      و وسایل و آالت جنگی که با آن     منازعه واجب است که بین اهداف نظامی      

کنند، تناسب موجود باشد، تا آثار این تهاجمات به اعیان مدنی سرایت نکند و ضـرر       حمله می 
  .ها به محیط زیست نرسد آن

  اصل عدم مطلق بودن استفاده از وسایل جنگی -3
و پروتوکول اضافی اول   » سال پترسبورگ «المللی بشري را که از اعالمیه         توافقات قانون بین  

آغاز شده است، تصریح کرده است بر آن که حق کشورهاي در حال جنگ و اطراف منازعـات               
هاي جنگ و وسایل و ابزار جنگ، حـق مطلـق کـه مقیـد بـه هـیچ        مسلحانه در انتخاب شیوه   
هاي خفه کن و  ي شیمیایی و بیولوژي و گاز      ین رو، استفاده از اسلحه    قیدي نباشد، نیست؛ از ا    

تهاجمات شبانه را ممنوع اعالم کرده است، تا آثار بد و منفی آن به اعیان مدنی سرایت نکند،         
  .104و به محیط زیست طبیعی ضرر نرسد

  اصل ممنوع بودن تخریب کردن ملکیت عمومی -4
کـه مربـوط بـه     ازعه را از تهاجم بر ضـد ملکیـت عمـومی   المللی بشري، اطراف من     قانون بین 

چـین اشـیاء و    و هـم . ها را ممنوع کرده اسـت  وندان و افرد ملکی است، و ویران کردن آن         شهر
 نیـاز نیـست؛ از      هـا بـی     که ساکنان شهروندان و افراد ملکی در حال حیات خـود از آن             اماکن

چنین مـواردي کـه منـافع زیـادي دارد،      ، و هم  ...قبیل مناطق زراعتی و وسایل آب خوردنی و       
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که تهاجم به این موارد، ضرر عمده را بـه   ها، ایستگاهاي تولید برق، در صورتی  مانند سدها، پل  
  .105کند محیط زیست وارد می

  )افراد ملکی و شهروندان هنگام منازعات مسلحانه(حق خانوادة : فرع دوازدهم
بیعـی شـان، و خـصوصاً در شـرایطی کـه      نظر به اهمیت داشتن خانوده در حفظ حیـات ط        

المللی بشري به حمایـت حـق شـهروندان و افـراد ملکـی در       آمیخته به خطر است، قانون بین   
مورد خانواده شان در جریان عملیات جنگی، تصریح کرد و این اهتمـام بـه حـق خـانواده در                 

  :گردد اصول ذیل منکشف می

  اصل اجازه دادن به تبادل اخبار خانوادگی -1
کنـد،   انسان در اکثر اوقات که شرایط دشوار و نامساعد او را از اعضاي خانواده اش دور مـی                

المللی بشري براي شهروندان و افـراد ملکـی حـق داده     از این رو، قانون بین  . شود  مضطرب می 
  .دیگر، گزارش حال خود را براي یکدیگر برسانند است که در صورت متفرق شدن از هم

هـر کـسی کـه در    : ي چهارم ژنـف تـصریح کـرده اسـت بـه آن کـه       تنامهاز این جهت توافق   
سرزمین یکی از اطراف نزاع مقیم باشد و در سرزمین که یکی از اطراف منازعـه آن را اشـغال            
کرده باشد، براي شان اجازه داده شده که گزارش و اخبار خود را به دیگر از افراد خانواده اش            

. ي گزارش خانوادگی را داشـته باشـد   و گزارش، صرف جنبهبرساند، به شرط آن که این اخبار   
و این مراسالت بایـد بـدون   . ها را از یک دیگر دریافت بدارند    و نیز اجازه داده شده که گزارش      

  .106به سرعت و بدون کندي نقل وانتقال داده شود
و در شرایط دشواري که مراسالت خانوادگی که با پست عادي مـشکل اسـت، بـه جـاي آن      

هاي بشري، این وظیفه را بـه عهـد    ها و سازمان تر مرکزي جست وجو از مفقودین وجمعیت   دف
هاي در حال جنـگ و نـزاع، ارسـال و     گیرند، و در همین شرایط نیز جایز نیست که قدرت        می

تواند کپی این مراسالت را در دفاتر خود     مرسول بین افراد یک خانواده را قطع کنند، بلکه می         
  .107حفظ نمایند

 هاي اخراج و ممانعت و توقیف اصل رعایت جمع آوري خانواده در حالت -2
هاي اخراج  المللی بشري، براي اطراف منازعه رعایت جمع آوري خانواده در حالت         قانون بین 

نسبت به حالـت بیـرون رانـدن از کـشور، توافقنامـه      . و ممانعت و توقیف را، واجب کرده است    
 باید تا نهایت حد ممکن به عملیات تخلیـه    کشور اشغالگر:چهارم ژنف تصرحی کرده است که   
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و پروتوکـول اضـافی   . 108و انتقال اقدام نماید و نگذارد افراد یک خانواده از همدیگر جدا شوند       
  .اول نیز بر این امر تاکید کرده است

 بایـد : ي چهارم ژنف تصریح کرده است که و اما نسبت به حاالت ممانعت و توفیق، توافقنامه  
افراد یک خانواده در یک مکان جمع باشند، خـصوصاً پـدر و مـادر و اطفـال در طـول مـدت                     

مگر در حاالتی که عملیات پرس وجو و اسباب صحی وغیره        . توقیف در یک بازداشتگاه باشند    
و بـراي  . ها را به صورت موقت جـایز اسـت   اقتضاي تفریق نماید، در این صورت جدا کردن آن      

هـا در یـک    اده شده است که مطالبه کنند تا اطفال شـان نیـز بـا آن        باز داشت شدگان حق د    
  .توقیفگاه باشند

افراد یک خانواده باز داشت شده تا جاي که ممکن است باید در یـک سـاختمان و در یـک       
و فـراهم کـردن   . خانه و اتاق باشند و باید مکانی جدا از سایر باز داشت شدگان داشته باشـند   

و پروتوکول اضافی اول نیـز بـر ایـن          . ها واجب است    گی خانوادگی آن  تسهیالت الزم براي زند   
دارند، حکم کـرده   قاعده تاکید کرده است، و بر عدم جواز صدور حکم به اعدام زنانی که اوالد  

  .109باشد صادر شود، قایل اجرا نمی است و اگر چنین حکمی
  هاي متفرق شده آوري خانواده اصل ایجاد تسهیل براي عملیات جمع - 1

شـوند، بـر مـسوولین و مـامورین از دیـدگاه قـانون            پراکنده و متفرق مـی      ها  هر گاه خانواده  
و . ها فـراهم آورنـد   آوري آن ي تسهیالت الزم را براي جمع     المللی بشري، واجب است همه      بین

  :ي چهارم ژنف چنین تصریح کرده است در این مورد توافقنامه
هـایی کـه    که کار جـست وجـو در مـودر خـانوده    براي هر یک از اطرف منازعه واجب است         

توسط جنگ متفرق شده اند، تسهالت الزم به وجود آورند، تا اعـضا و افـراد یـک خـانواده در         
هاي که مخصوص این     یک نقطه جمع و از یک دیگر اطمنان پیدا نمایند؛ خصوصاً براي هیات            

ي آنـان در نظـر گرفتـه    تر به وجـود آورنـد وتـدابیر امنیتـی بـرا           وظیفه است، تسهیالت بیش   
هـاي پراکنـده      و پس از آن پروتوکول اضافی اول نیز بر ضرورت جمـع آوري خـانوده              . 110شود

تاکید کرده است، و احترام حیات خانواده به قدر ممکن، بـه صـورت قاعـدة عرفیـه در آمـده                 
  .111است

  تربیت و تعلیم  حق-فرع سیزدهم
تعلیم، از حقوق مهم و ضروري بـشري اسـت؛   تربیت و    حق شهروندان و افراد ملکی در مورد      

المللی بشري، کوشیده است در هنگام منازعات مـسلحانه از آن حمایـت               از این رو، قانون بین    
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کننـده بـر ضـرورت تعلـیم اطفـال و رعایـت افـراد         و این موضوع از نصوصی کـه داللـت       . کند
  .شود تربیت روش می قابل

شود، تعلـیم     الی که داخل در پانزده سالگی می      تربیت، اطف   پس نسبت به رعایت اطفال قابل     
بر اطراف منازعه واجـب  : ي چهارم ژنف آمده است      شان واجب است آن چنان که در توافقنامه       

تر از پانزده سال اتخـاذ نماینـد؛    است که تدابیر ضروري را براي ضمانت عدم اهمال اطفال کم      
هـا را   و کسانی کـار تعلـیم آن  .  اندآنچنان اطفالی که به سبب جنگ از خانوادة خود جدا شده 

  .112به عهده گیرند که از ثقافت و فرهنگ بهره داشته باشند
تربیتی شان ضمانت شده است؛ آن چنان کـه در   و  بازداشت شده گان نیز، حقوق تعلیمی      اما

 را فعال نمایـد   کشور توقیف کننده باید نشاطهاي ذهنی و تعلیمی: همان توافقنامه آمده است 
هـاي   ي تدابیر ممکن را براي فعال شدن استعدادها اتخـاذ نمایـد، بـه خـصوص مکـان                  و همه 

و براي باز داشت شـده گـان اجـازه داده شـده     . تربیت شان رعایت نماید   مناسب براي تعلیم و   
  .113ي وسایل ممکن استفاده نمایند هاي شان از همه است که براي رسیدگی به درس

  .همان حقوقی را دارند که در دو نص سابق بیان شداما در حالت اخراج از کشور نیز 
المللی بشري، اهمال حقوق اصناف دیگري از شهروندان و افـراد    ولی در توافقهاي قانون بین    

شود؛ زیرا در این موضوع فقط به حـق اطفـال و بـاز داشـت           ملکی در مورد تعلیم مالحظه می     
با آن که قبالً گفته شد کـه     . ناف دیگر تربیت و تعلیم اکتفاء شده است، نه اص         شدگان در مورد  

و فرهنگـی، بـه عنـوان آن کـه      نصوص داللت کننده است بر عدم جواز تعرض به مواد تعلیمی   
هـا در حـال جنـگ     جز از اعالن مدنی است، که در سابق گفته شـد کـه اتـالف و تخریـب آن     

 . راد ملکیي شهروندان و اف و این تاکید است بر حمایت این حق براي همه. ممنوع است

   منابع
 .180دراسه فی القانون الدولی االنسانی الدولی لحقوق االنسان، ص - 1
 . م-1949ي چهارم ژنف، سال   توافقتنامه79مادة  - 2
 .م1949 همین توافقنامه، 41مادة : نگاه - 3
 .م1949 همین توافقتنامه، 68مادة : نگاه - 4
 .181حقوق االنسانی، صدراسه فی القانون الدولی االنسانی و القانون الدولی ل: نگاه - 5
 .158همان منبع، ص -6
 .290القانون الدولی االنسانی العرفی، ص: نگاه - 7
 .م1998 النظام االساسی المحکمه الجنایه الدولیه، 7 ماده 1فقره ) ج(بند : نگاه - 8
 .159 -158دراسه فی القانون الدولی االنسانی و القانون الدولی االنسان، صص : نگاه - 9

 . م1949الرابعه، ، اتفاقیه جنف 35مادة  -10
 . همین توافقتنامه49مادة : نگاه -11
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 . م1949، اتفاقیه جنف الرابعه، 147ماده : نگاه -12
 . م1998 النظام االساسی المحکمه الجنایه الدولیه، 8-7ماده : نگاه -13
 .163دراسه فی القانون الدولی االنسانی و القانون الدولی لحقوق االنسانف ص: نگاه -14
 . م1949رابعه،  اتفاقیه جنف ال-27مادة  -15
 .330القانون الدولی االنسانی العرفی، ص: نگاه - 16
 . م1977، البروتوکل االضافی الدول، 53مادة  -17
 .م1998، النظام االساسی للمحکمه الجناییه الدولیه، 8مادة ) ب( فقره 9بند: نگاه -18
 .م1977، البروتوکول االضافی االول، 10، مادة 5فقرة : نگاه -19
 .م1977االضافی االول، ، البروتوکل 79ضمن ماده  -20
 . م1998، النظام االساسی المحکمه الجناییه الدولیهف 8، ماده 2فقره ) ب(بند : نگاه -21
 .م1949، اتفاقیه جنف الرابعه، 38، مادة 3فقره: نگاه -22
 .1977، البروتوکل االضافی، االول، 17مادة :  نگاه -23
 .م1949، اتفاقیه جنف الرابعه، 40مادة  -24
 .م1949 الرابعه، ، اتفاقیه جنف83ماده  -25
 .م1949، اتفاقیه جنف الرابعه، 104 -85 -99مادة : نگاه - 26
 . م1949، اتفاقیه جنف الرابعه، 89 ماده  -27
  همین توافقتنامه90ماده: نگاه -28
 . همیت توافقتنامه92 -91ماده : نگاه -29
 . همین توافقتنامه93ماده : نگاه -30
 . همین توافقتنامه94ماده : نگاه -31
 .فقتنامه همین توا95ماده : نگاه -32
 .، همین توافقتنامه116 -105ماده : نگاه -33
 .، همیت توافقتنامه126 -117مادة : نگاه -34
 .، همین توافقتنامه128 -127ماده : نگاه -35
 .، همین توافقتنامه131 -129ماده : نگاه - 36
 .، همین توافقتنامه135 -132ماده : نگاه -37
 .، همین توافقتنامه141 -136مادة : نگاه -38
 .قتنامۀ اول ژنف، تواف49مادة : نگاه -39
 . م1977، پروتوکول اضافی اول، 75، مادة 4فقرة  -40
 .315القانون االولی االنسانی العرفی، ص   -41
 . م1977، پروتوکول اضافی اول ژنف، 75، مادة 4فقرة ) د( بند  -42
 .م1998المللی،  ي جنایی بین ، نظام اساسی محکمه66مادة ) 1( فقرة  -43
 .م1949هارم ژنف، ي چ  توافقتنامه123 و مادة 71 ماده  -44
 -1998المللی،  ي جنایی بین  نظام اساسی محکمه  ) 1(فقره  ) 1( و بند    1977 پروتوکول اضافی اول،     4فقرة) 1(بند   -45

 .م
 . م1998المللی،  ي جنایی بین  نظام اساسی محکمه67م و ماده 1949، توافقتنامه چهارم ژنف، 72ماده : نگاه - 46
المللـی،   ي جنایی بین  نظام اساسی محکمه64، مادة 3-2 م و فقرة -1949 ي چهارم ژنف،    توافقتنامه 71ماده  : نگاه -47

 .م1998
 . آن123م و ماده -1949 توافقتنامه چهارم، ژنف، 72مادة  -48
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 .م1977، پروتوکول اضافی اول، 75، ماده 4فقره ) ز(بند  -49
المللی بشري عرفی،  انون بین م و ق1998المللی،  ي جنایی بین ، نظام اساسی محکمه67، مال 1فقره ) هـ(بند  : نگاه -50

 .321ص
 . م1977، پروتوکول اضافی، اول، 75، مادل 4فقره ) هـ(بند  -51
 .322المللی بشري عرفی، ص  قانون بین: نگاه -52
 . م1977 پروتوکول اضافی اول، 75، ماده 4فقره ) و( بند  -53
 . م1998المللی،  جنایی بین ، نظام اساسی محکمه55، مادة 1فقره) 1(بند : نگه -54
 . م1949ي چهارم، ژنف،  ، توافقتنامه74دة ما -55
 .م1977، پروتوکول اضافی اول، 75 ماده 4فقره ) ط(بند - 56
 .324المللی بشري عرفی، ص و قانون بین. م1998ي جنایی بین امللی،   نظام اساسی محکمه64، مادة 7فقرة   -57
 .م1977توکول اضافی اول،  پرو75، ماده 4فقرة ) ي(و بند . م-1949ي چهارم ژنف،  ، توافقتنامه73مادة  -58
 .م1977، پروتوکول اضافی اول، 75، ماده 4فقرة ) ح(و بند .  م-1949ي چهارم ژنف،  ، توافقتنامه118ماده  -59
 .326المللی بشري عرفی، ص  قانون بین: نگاه - 60
المللی،  ي جنایی بین  نظام اساسی محکمه24 -22و ماده . م1977 پروتوکول اضافی اول، 75، مادة  4فقرة  ) ج(بند   - 61

 .327المللی بشري عرفی، ص  م و قانون بین1998
 . م1949ي چهارم زنف،  ، توافقتنامه27مادة  - 62
 . همین پروتوکول75 مادل 2 م و بند الف و ب فقرة 1977، پروتوکل اضافی، اول، 75 مادة  - 63
 1و فقـرة  .  م-1977  پروتوکول اضافی اول،75 مادة 2فقرة ) ب(و بند   . م1949ي چهارم ژنف،      ، توافقنامه 27مادة   - 64

 . آن76ماده 
 .143المللی بشري، ص  هاي در قانون بین حمایت اطفال د رحاالت منازعات مسلحانه، ساندرا سنجر، بررسی :نگاه - 65
 .م1977 پروتوکول اضافی اول، 77 مادة 1فقرة  -66
 .م1977  پروتوکول اضافی اول،75، مادة 2 فقرة 1و بند . م1949ي چهارم ژنف،   توافقتنامه147مادة  - 67
المللی بشري، ص  هاي در قانون بین بررسی. گردام. المللی بشري، د، گیردیت، ج  زنان و حقوق بشر وقانون بین     : نگاه - 68

182-183. 
و قانون .  آن8 ماده 2فقره ) ب( م و بند -1988المللی،  ي جنایی بین    ، نظام اساسی محکمه   7، ماده   1فقره  ) ز(بند   - 69

 .286المللی بشري عرفی، ص  بین
 .185المللی بشري، شاللده، ص  قانون بین -70
 .195المللی حقوق بشر، ص  المللی بشري و قانون بین هاي در قانون بین بررسی: نگاه -71
 . آن52 مادة 2م و فقرة 1977، پروتوکول اضافی اولف 57، مادة 2فقره ) 1( بند  -72
 . پروتوکول فوق52-51ماده : نگاه -73
 .م1977ف پروتوکول اضافی اول، 15-4بند  -74
 .، پروتوکول فوق35 مادة 1فقره  -75
 . م-1954هاي فرهنگی در حال نزاع مسلحانه،  براي حمایت ملکیت) الهه(ف توافقنامه 4ماده ) 4(فقره  - 76
 .ي فوق  توافقنامه17-16ماده : نگاه -77
 .م1954براي حمایت ممتلطات فرهنگی در حال نزاع مسلحانه، ) الهه(، توافقنامه ي4ماده ) 3(فقره  -78
م کـه  1954) الهـه (ي  پروتوکـول دوم توافقتنامـه  8و مـده  . م-1977، پروتوکـول اضـافی اول،       56-52ماده  : نگاه -79

 .مخصوص حمایت ممتلکات فرهنگی است
 .م1998المللی،  ي جنایی بین ، نظام اساسی محکمه8ماده ) 2(م و فقره -1949ي چهارم ژنفف   توافقنامه147مادة  -80
 .527-496 المللی بشري، عرفی، صص قانون بین: نگاه -81
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 .م1999هاي فرهنگی،  ، مخصوص حمایت ملکیت1954، سال )الهه( پروتوکول دوم توافقنامه 6ماده -82
 .54المللی بشري، ص  هاي در قانون بین بکتیه، بررسی. جال س. المللی بشر، پیشرفت و اصول آن، د قانون بین: نگاه -83
 .196 بشر، ص المللی بشري و قانون بین حقوق هاي در قانون بین بررسی: نگاه -84
 .م1949ي چهارم ژنف،   توافقنامه40مادة   -85
 .146قاموس عملی براي قانون بشري، ص  - 86
 .م1977، پروتوکول اضافی اول، 54مادة ) 2(فقرقه  -87
 .م-1977، پروتوکول اضافی اول، 54مادل ) 1(و فقره . 146قاموس عملی براي قانون بشري، ص : نگاه -88
 .م1949نف، ي چهارم ژ ، توافقنامه89مادة : نگاه -89
 .م1949ي چهارم ژنف،  ، توافقنامه10مادة  -90
 .م1993 اصول توجیهی در مورد حق کمک رسانی بشري، 81مادة ) 1(فقره : نگاه -91
 . م1993، اصول توجیهی در مورد حق کمک کردن رسانی بشري، 8-7اصل  -92
 .م1977، پروتوکول اضافی اول، 71مادة ) 4(فقرة : نگاه -93
 .م1977ل اضافی اول، ، پروتوکو70ماده ) 2(فقرة  -94
 .م1949ي چهارم ژنف،   توافقنامه16 مادة  -95
 .م1949 -ي فوق ، توافقنامه14ماده  - 96
 .م-1977 پروتوکول اضافی اول، 70مادة ) 5(ي چهارم ژنف، و فقرل  ، توافقنامه23مادة :  نگاه -97
 .م1949، توافقنامه چهارم ژنف، 18 مادة  -98
 .م1949  توافقنامه چهارم ژنف،22-21-18مادة : نگاه -99

 .م1949، توافقنامه اول ژنف، 28مادة : نگاه - 100
 . م-1977 پروتوکول اضافی اول، 16 و 8مادة ) ج(م و فقرة 1949ي اول ژنف،  ، توافقنامه29-25مادة : نگاه - 101
 .م1977 پروتوکول اضافی اول، 11ماده : نگاه - 102
المللـی،   م اساسی محکمه جنایی بین نظا8 ماده 2فقره ) 1(و نیز بد . 1949ي چهارم ژنف،      ، توافقنامه 147مادة   - 103

 .م1998
 .م1977، پروتوکول اضافی اول، 35 مادة 1فقرل : نگاه - 104
 م1977 پروتوکول اضافی اول، 56مادة: نگاه - 105
 .م1949ي چهارم، ژنف،  ، توافقنامه25مادة  -106
 .م1949، توافقنامه چهارم، ژنف، 25مادة : نگاه - 107
 .م1949ي چهارم ژنف،   توافقنامه-49مادة  - 108
 .م1977 پروتوکول اضافی اول، 5 و 3فقرة : نگاه - 109
 .م1949ي چهارم ژنف،  ، توافقنامه26مادة  - 110
 .336 -333المللی بشري عرفی، صص  م و قانون بین1977 پروتوکول اضافی اول، 74مادة : نگاه - 111
 .م1949ي چهارم ژنف،  ، توافقنامه24مادل  - 112
  .م1949ي چهارم ژنف،   توافقنامه94مادة  - 113



  
  
  
  
  

 یافته انجرایم سازم
  دکتر محمدابراهیم شمس

  
  

  

  چکیده
یـابی بـه منـافع مـادي و قـدرت، اقـدام بـه         گاهی افراد با تبانی به منظور دسـت       

هاي غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه اسـتفاده          فعالیت
  .دگیر این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می. کنند می

هاي  کند، جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی        نوشتار حاضر تالش می   
آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی                 

  .آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند روي
  .ی آن فراهم آوردتواند زمینه مناسبی را براي تحلیل فقه این پژوهش می

  . جرم سازمان یافته، تعریف، تحلیل:واژگان کلیدي
  

  یافته تعریف جرم سازمان -1
هایی که دارنـد از   است که با وجود تفاوت    ارایه شده     یافته    هاي زیادي از جرم سازمان        تعریف

ت یافته عبارت اسـ  ها، جرم سازمان  ترین تعریف   در یکی از کوتاه   . حیث مفهوم مشترك هستند   
 ,Donald. R, Cressy(» گیـرد  فعالیت مجرمانه مستمري که بـا همـاهنگی صـورت مـی    «: از

1969: 304(.  
یافته را بسیار گسترده کـرده و تمـام جرایمـی کـه بـا       این تعریف که هم دایره جرم سازمان 

تعـداد  شـود و هـم از حیـث       یابد را شـامل مـی       مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می        
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و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطـالق دارد، داراي معنـاي جـامع و مـانع      مرتکبان  
جرم  در تعریفی دیگر که مورد اتفاق تمامی  . تواند مبناي مباحث مربوط قرار گیرد       نبوده و نمی  

اقدام مجرمانه مستمري است کـه بـراي کـسب     یافته  ، جرم سازمان   شناسان معرفی شده است   
شـود   هـاي غیـر قـانونی مـورد نیـاز مـردم انجـام مـی         انجـام فعالیـت  سود و منفعت از طریق  

)Albense, 1989: 5(.  
این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمـان و ایفـاي           

  . نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست
 38ــ   Albini., 1971 :35( جود داردو دیگري که در این مورد هاي مختلف از میان تعریف

Hindesimith, 1941: 119; Soukhanor and others, 1992: 5 (  تـرین   یکـی از مناسـب
یافته عبارت است از یک سري معامالت غیر      ها، تعریفی است که بر اساس آن جرم سازمان          آن

گیـرد و هـدف از ایـن      صـورت مـی    قانونی که توسط مجرمان متعدد براي یـک دوره مـستمر          
معامالت کسب امتیازات اقتصادي و قدرت سیاسی است در صورتی کـه بـراي کـسب قـدرت        

این تعریف که نسبتاً جامع و مانع است، با تعریـف مبـسوط دیگـري کـه        اقتصادي الزم باشد؛  
اد کـه  داند کـه توسـط گروهـی از افـر     یافته را اقدام مجرمانه غیر ایدئولوژیک می        جرم سازمان 

یابد و هدف از آن به دسـت آوردن منفعـت و            تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می       
  . گردد تر می ، کامل Abadinsky, 2000; 5)(قدرت است 

هـاي مجرمانـه خـاص     یافته بر فعالیت هاي ذکر شده، جرم سازمان  در تعریف که     این با وجود 
هـا و سـازمان    یافته بـر گـروه      محه، جرم سازمان  هاي دیگري با مسا     گردد، در تعریف    اطالق می 

 siegel, 1997 : 376; Soukhanor (اسـت،  گونـه جـرایم اطـالق شـده      مجرمانه مرتکب این

and others, OP. Cit , Torr, 1999: 331(.  
چنان با هـم در  ن است، در مواردي آ     شناسان ارایه شده      ها که عموماً توسط جرم      این تعریف 

شناسان ارایه یک تعریف روشن و دقیق در ابتـداي تحقیـق را    وهی از جرمتضاد هستند که گر 
 :Totowa, 1986(داننـد،   ممکن ندانسته و تبیین آن را تنها در خالل تحقیق امکان پذیر می

28(.  
ها را تا حـدي بـر طـرف     تواند مشکل تشتّت در تعریف  در عین حال، تعریف مناسبی که می      

رفته شود تعریفی اسـت کـه توسـط سـازمان پلـیس جنـایی            کرده و در مرحله عمل به کار گ       
هاي   یافته به فعالیت    بر اساس این تعریف، جرایم سازمان     .  است  ارایه شده ) اینترپل(المللی    بین

شود که هدف اساسـی آن    پارچه و متحد اطالق می      غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک      



 
  
 

 

 49  
 

ته
یاف

ان 
ازم

م س
رای

ج
 

راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات      ها به دست آوردن پول از این          از این فعالیت  
  .)Besnet, 1993: 319(دهد،  می

یافتـه و فراملـی    چنین از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سـازمان          این تعریف هم  
در این کنوانـسیون جـرایم   . شود  مشهور به کنوانسیون پالرمو استنباط می      2000مصوب سال   

شـود    اطالق می 1*بینی شده در کنوانسیون   یم شدید یا جرایم خاص پیش     یافته به جرا    سازمان
تر و با هدف تحصیل مـستقیم یـا غیـر مـستقیم            که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش        

 Convention against transnational(یابـد،   منفعت مالی یا مادي براي مدتی ارتکاب مـی 

organized Crimes, 2000, Art 2.( .  
رسد تعریف   ارایه گردید، به نظر می     یافته  از جرم سازمان    هاي متعددي که      جه به تعریف  با تو 

توانـد بـه عنـوان معیـاري         هاي باال بـوده و مـی         از تعریف   زیر تعریفی جامع است که بر گرفته      
  : مناسب براي مباحث بعدي مورد توجه قرار گیرد

و هماهنگ گروهی منسجم از اشـخاص  هاي غیر قانونی     یافته عبارت از فعالیت     جرم سازمان 
ارتکاب مستمر مجرمانه شدید  است که با تبانی باهم و براي تحصیل منافع مادي و قدرت، به            

شـمس  (کننـد،   پردازند و براي رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیـز اسـتفاده مـی            می
  ).25 ـ 13ص : 1380ناتري، 

  یافته  هاي جرم سازمان  ـ ویژگی2
هاي مجرمانـه ارتکـاب    ها وگروه یافته به طور عمده توسط سازمان  جا که جرایم سازمان     از آن 

یافته، عالوه بر مطالعه جرایم ارتکـابی، الزم اسـت    هاي جرم سازمان  یابد، در بررسی ویژگی     می
گونه جرایم هـم پرداختـه شـود، زیـرا سـازمان       هاي مرتکب این هاي سازمان به بررسی ویژگی 
هـا بـه جـرم      را در ارتکاب و جهت دهی جرایم ارتکابی و متـصف کـردن آن         خود نقش مهمی  

  .یافته دارد سازمان

  ویژگی سازمان مجرمانه  )الف
شناسی مربوط بـه سـازمان مجرمانـۀ مرتکـب       تر منابع جرم    هایی که در بیش     در بارة ویژگی  

  : کردتوان به موارد زیر اشاره ، می یافته مورد تأکید قرار گرفته جرایم سازمان

                                                 
به دست آمده از جرم، فساد اداري هاي  یافته، تطهیر درآمد اند از عضویت در گروه مجرمانه سازمان  این جرایم عبارت*

  .یافته و کارشکنی در اعمال عدالت نسبت به جرایم سازمان
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 ;lyman and potter, 2000: 7( غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه -1

Finckenaver , Organized Crime in America , 1995: 3; Abadinsky, 2000: 5.(.  
یافتـه، جـرایم را تنهـا بـا اهـداف            این ویژگی به این معنا است که یک گروه جـرم سـازمان            

هـاي مـذهبی و سیاسـی اقـدام       دهد و بـا دلبـستگی        انجام می  اقتصادي و کسب منافع مادي    
چـه   گر. هدف این گروه تنها کسب پول و قدرت و منفعت مادي است    . کند ارتکاب جرم نمی    به

هـا از   ها گاهی به مبارزات سیاسی هم روي آورند ولی هدف اساسـی آن            ممکن است این گروه   
 قدرت اقتصادي، لغو قوانین مغایر      این مبارزات کسب قدرت سیاسی نیست بلکه هدف تقویت        

هـاي خـاص و    با اهداف مجرمانه و اقتصادي خویش و تصویب قوانین تسهیل کننـده فعالیـت           
هاي اجرایی و غیره براي حفاظت و مصونیت سازمان و اعضاي         سرانجام به دست آوردن قدرت    

  .)Ibid(آن در مقابل اجراي عدالت است، 

   وجود سلسله مراتب -2
یابد، وجود سازمانی فعال  ارتکاب می یافته    جرایم مورد بحث به صورت سازمان        از آن جا که   

به سبب وجود   . که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت و ارتکاب جرم را داشته باشد، ضروري است            
تشکیالت و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به مدیر و مجریانی دارد که هر            

 ,Kelly (کننـد  در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خـود انجـام وظیفـه    یک با موقعیتی ویژه 
2000: IXX(. هاي مجرمانه سلـسله مراتـب بـسیار گـسترده بـوده و       حتا در برخی ازسازمان

هـا حـاکم    همانند تشکیالت موجود در قواي نظام، نظم خاص و فوق العـاده در ایـن سـازمان             
  .است

   استمرار جرم در طول زمان -3
اري از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمـع شـده     در بسی 

مجرمانه را به صورت جمعی بـراي یـک بـار انجـام دهنـد؛        فکري اقدامی   و با هماهنگی و هم    
یافته به  گیرد، اما جرم سازمان    چه با هم فکري و سازمان یافتگی صورت می           گر  چنین جرایمی 

چه الزم است این است که گروه مجرمانه براي یـک دوره طـوالنی    آن .معناي مورد نظر نیست 
 ,Bassiouni and Vetere(یا غیر مقید به زمانی خاص ولـی مـستمر تـشکیل شـده باشـد؛      

1998: XX VII(.  
رو برخــی از جــرم شناســان، جــرایم گانگــستري را کــه بــراي مــدتی محــدود و در   از ایــن
و بادي آابرنـد  نجفـی  (کننـد؛  یافته تلقی نمـی   انیابد، جرم سازم    هاي خاص ارتکاب می    محدوده

  .) ن ص:1377 هاشم بیگی،
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   ارتکاب فساد اداري -4
یافتـه    هـاي مرتکـب جـرایم سـازمان         هاي سـازمان   ترین ویژگی   ترین و خطرناك   یکی از مهم  

جا که سازمان مجرمانه به دنبال کسب منفعت یا قـدرت     از آن . گیري از فساد اداري است     بهره
شـود، ممکـن    این منافع مرتکب افعال مجرمانه مختلف مـی   ست و جهت رسیدن به      نامشروع ا 

در مـواردي نیـز در مراحـل    . است اعضاي آن به سبب این جرایم تحـت تعقیـب قـرار گیرنـد         
 شان در ادارات دولتـی انجـام شـود، بعـضی از      ن گاه که الزم است بخشی از کارهايآارتکاب  

  .گردد  شان می هاي ت فعالیتمقررات اداري مانع انجام یا پیشرف
انجام رسـاندن امـور    در چنین مواردي جهت حفظ اعضاي خود از تعقیب و محاکمه و یا به        

جاري خود در ادارات دولتی، اقدام به فاسد نمودن مدیران عالی و کارمندان اجرایـی کـرده و           
شود، تا جایی که    تر می   تر شود، توانایی افسادشان بیش       بیش ها  آنهر قدر که قدرت اقتصادي      

در بعضی موارد با دخالت در انتخابات پارلمانی و تالش جهت فرستادن نمایندگان مورد نظـر         
 الغا و نسخ قوانین مغایر بـا   گذاري و کسب توفیقات الزم در این جهت، زمینه        به مجلس قانون  

هـاي   منافع اقتصادي خویش را فراهم کرده و به دنبال تـصویب قـوانینی هـستند تـا فعالیـت        
شود، و یا با نفوذ در دستگاه قضایی و فاسد کردن قضات، هـم           نان موجه جلوه داده     آنامشروع  

دارند و هم اقدامات غیـر قـانونی خـویش را اسـتمرار            خود را از تعقیب و محاکمه در امان می        
  .)Ibid (نمایند؛ بخشند و به این شکل موجی از فساد اداري فراگیر را در جامعه فراهم می می

  از ارعاب و خشونت   استفاده -5
شـوند، در مـواردي    هاي رقیب رو بـه رو مـی   هاي مجرمانه با گروه  در بسیاري از موارد، گروه    
هـا در مقابـل دریافـت رشـوه و         کنند که حاضر به همکاري با آن        دیگر با مأمورانی برخورد می    

مقابـل دریافـت رشـوه    در مواردي نیز حتـا مـأمورانی کـه قـبالً بـا آنـان در          . مثل آن نیستند  
یافته هر سه دسـته از   گروه جرم سازمان. استمرار آن نیستند کردند دیگر مایل به  همکاري می 

 سـوم  هکاري خویش دانسته و با ارعاب و تهدید دست  اهداف  عوامل یاد شده را مانع رسیدن به        
و در مبنی بر افشاي همکاري سابق و درگیري و اعمال خـشونت نـسبت بـه دو دسـته دیگـر        

  .)XIIـ  Kelly, 2000: XI (دهد  ها به کار خویش ادامه می صورت لزوم، از میان برداشتن آن
یافتـه وجـود دارد، در      تـر جـرایم سـازمان       هاي مهم یاد شـده کـه در بـیش          عالوه بر ویژگی  

اسـت    هاي دیگري نیز براي سازمان مجرمانه بیان شده           تحقیقات موجود در این زمینه ویژگی     
توان به تقسیم کار به صورت تخصصی در میان اعضاي گروه مجرمانـه، تـأمین     له می از جم   که  

و ارایه کاالها و خدمات غیر قانونی، تقلب در پرداخت مالیات و دیگر عوارض دولتی و ارتکاب                  
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هاي بـزرگ و چنـد ملیتـی     هاي شرکت تطهیر پول اشاره کرد که برخی از این موارد از ویژگی    
 The Resolution of the International Congress of penal Iaw (باشـد؛  مجرمانـه مـی  

in: International review of Penal Iaw . Vol. 70, no. 3  896 :1999 , 4ـ(.  

  هاي جرم ارتکابی  ویژگی )ب
 را  یافته، بعضی از نویـسندگان جرایمـی   در مورد ویژگی جرم ارتکابی به عنوان جرم سازمان        

نـویس   در پـیش   را داشـته باشـد؛  »شـدت  «انـد کـه ویژگـی     ار داده مشمول ایـن موضـوع قـر      
یافتـه   هاي جرم سـازمان   از ویژگی»شدت جرم«، 2 نیز در ماده 2000کنوانسیون پالرمو سال    

 قابل اعمال »هاي شدید جرم«باید تنها نسبت به  قلمداد شده و بر مبناي آن مفاد کنوانسیون      
مـشمول    پذیرفته شد و بـر مبنـاي آن تنهـا جرایمـی             این ویژگی در کنوانسیون پالرمو      . باشد

ضمانت اجراي کنوانسیون قرار گرفـت کـه توسـط سـازمان مجرمانـه ارتکـاب یافتـه و داراي                
 United Nations Convention against(؛ مجـازاتی بـا حـداقل چهـار سـال حـبس باشـد       

transnational organized crimes, Art. 2, par. b.( .ــابراین تنهــا و یژگــی جــرم بن
از جملـه شـرایط    یافته که مربوط به ماهیت جرم است، شدید بودن آن اسـت، گرچـه              سازمان

 است که در واقع این ویژگی به هـدف مرتکبـان از    دیگر آن، اقتصادي بودن جرم شمرده شده     
  .ارتکاب جرم بازگشت نموده و ارتباطی با نفس جرم ندارد

ـ    از آن جا که      از حیـث مرتکبـان    یافتـه   سیاري از جـرایم سـازمان  امروزه به دالیل مختلفی ب
ها، محـدود بـه مرزهـاي جغرافیـایی یـک       جرایم، مکان ارتکاب جرایم و قلمرو تأثیرگذاري آن     

یافته فراملی و جـرایم      ها را از نظر قلمرو ارتکاب به دو گروه جرایم سازمان            شود، آن  کشور نمی 
امـروزه شـناخت ماهیـت و ویژگـی          میتی که   به سبب اه  . اند یافته داخلی تقسیم کرده     سازمان

از جـرایم   یافته فراملی دارد، الزم است به طور مختصر به بررسی این دو دسـته       جرایم سازمان 
  .پرداخته شود

  یافته فراملی  ـ جرایم سازمان3
اي جـرم  هـ  کننـد ویژگـی   یافتـه، کارشناسـان تـالش مـی     به رغم وضوح نسبی جرم سازمان    

راملی را از هم تفکیک کرده و روشن نمایند آیـا ایـن دو در یـک راسـتا               یافته ملی و ف     سازمان
 .)Bassiouni and vetere op.cit: xxxi (انـد  قرار دارند یا در ماهیت و اساس با هم متفـاوت 

یافته فراملّی ارایـه نـشده، در عـین     حالی که هنوز هیچ تعریف مورد اتفاقی از جرم سازمان     در
یافته   هاي جرم سازمان   این جرم همان ویژگی      که عناصر برجسته     حال توافقی کلی وجود دارد    
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یافتـه فراملّـی و     در کنفرانس وزارتی جهانی در ناپل ایتالیا پیرامون جرم سازمان         . داخلی است 
یافتـه   هاي زیر در مورد جـرم سـازمان      در اعالمیه سیاسی ناپل و طرح اقدام جهانی، بر ویژگی         

  :تاس تري شده  فراملّی تأکید بیش
  ؛هاي مشابه خارجی  عملیات فراملّی و ارتباطات گسترده با گروه.1
  ؛تر  اندازه بزرگ.2
  ؛هاي مجرمانه  باال بودن حجم فعالیت.3
  ؛ سطح باالي سوددهی.4
  ؛ گسترده و قابل توجهه وجود سرمای.5
 World Ministrial Coference on(هاي مربوطـه   قدرت تأثیرگذاري در قلمرو فعالیت. 6

organized crime (Naples, ltaly, 21 – 23, November, 1994), The Naples 
Political Declartion and Global Action Plan. G. A. Res. 159. U. N. Doc. A / 

Con / 49 / 74, 1994(.  
ریزي و ارتکاب آن توسـط یـک        یافته برنامه   همان گونه که بیان شد، رکن مهم جرم سازمان        

اعضاي گروه مجرمانه همگی داراي ملیت واحد بـوده و در        است، در صورتی که     گروه مجرمانه   
یافته گردنـد و ایـن جـرم از حیـث موضـوع، هـدف و قلمـرو                کشور خود مرتکب جرم سازمان    

یافتـه   ایـن صـورت، جـرم سـازمان     در. ارتکاب محدود به قلمرو جغرافیایی همان کشور باشـد       
وارد سه گانه باال، یعنی موضوع یا قلمـرو ارتکـاب و یـا           اما اگر یکی از م    . یابد  داخلی تحقق می  

به عبارت دیگـر، جـرم سـازمان     . تجاوز کند، جرم مزبور فراملّی خواهد بود       هدف، از آن کشور   
کند که مرزهاي ملی را در ارتباط با موضوع یا جرم قلمرو      معنا پیدا می    یافته فرا ملّی هنگامی     

  اجـرا گـذارد؛   ر گذاشته و در وراي آن اقـداماتی را بـه  ارتکاب آن و یا هدف مورد نظر پشت س    
)U. N. Doc. A / Conl. 144 / 15 (12 juty 1990) Paragraph, 16( .   در یکـی از اسـناد

اقدامات مقدماتی یا ارتکاب   است که    هایی اطالق شده   متحد جرم فراملی به جرم      سازمان ملل 
 م یا غیر مستقیم بیش از یک کشور را در بر   ها به صورت مستقی     جرایم و یا هدف از اجراي آن      

 U. N. Doc. A / conf. 187 / 6, International Cooperation in Combating (گیـرد؛ 
Transnational Crime. Tenth congress on the prevention of Crime and the 

treatment of offenders , Vienna . 10   17ــ April 2000, para 4.( . ح فراملـی  اصـطال
انتقال اطالعـات، پـول، کـاال و      است، از حیث موضوع به        که در اسناد سازمان ملل به کار رفته       

 United (هـا و دیگـر امـوال عینـی و دینـی از مرزهـاي دولتـی اشـاره دارد؛         خدمات، انسان
Nations , World Minsterial Confrence on organized Transnationl Crime, 
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Napoli, 1994, conf. 882, Problems and dangers Posed By organized 
transnational crime in the Various region of the world, P. 15.(.  

 از نظـر   اي پر سود اشاره کـرد کـه   توان به قاچاق مواد مخدر به عنوان معامله براي نمونه می  
 میلیـارد  500ساالنه حدود درآمد، دومین تجارت جهانی پس از تجارت تسلیحات و با درآمد            
 ,Molly Mc Conville(؛ دالر است و این درآمد ناشی از قاچاق آن به صورت فراملّـی اسـت  

vol. 37, No. 1, 2000: 76 – 77( .  
یافته در خـارج از مرزهـا مـؤثر بـوده و بـه آن       از جمله عواملی که در گسترش جرم سازمان      

سـریع از راه دور و کـامپیوتري    ارتباطات ط به است، توسعه صنایع مربو جنبه فراملی بخشیده  
است؛ در  شدن آن، جهانی شدن اقتصاد و آزادي آن و پایان جنگ سرد بین دو ابر قدرت بوده               

کنفرانس جهانی وزیران در ناپل ایتالیا برخی از این عوامل با عبـارت زیـر مـورد تأکیـد قـرار                
  :گرفت

هـاي   دولت ل قانونی مربوط به نظم عمومی     یافته به طور سنتی به عنوان مشک        جرم سازمان «
ها، توسعه حمل و نقل  هاي اقتصادي میان دولت     است ولی افزایش وابستگی     مستقل تلقی شده  

المللـی و ضـرورت وجـود یـک      العاده تجارت بـین  هاي ارتباطی، افزایش خارق سریع و سیستم 
. اسـت  را تغییـر داده  یافتـه   گیري شرایط تحقق جـرم سـازمان      بازار مالی جهانی به طور چشم     

؛ »اسـت  روي داده جاي شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنـین جرمـی        
) 1994 نـوامبر  23 ـ  21ناپل، ایتالیـا،  (یافته فراملی  کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان(

  ).U. N. Doc: A / 49 / 748 (1994):اعالمیه سیاسی و طرح اقدام جهانی
یافتـه وضـعیت را در    جرم سـازمان  گر، تکنولوژي مدرن با توسعه قلمرو مفهومی به عبارت دی  

تر شـدن،     یافته   مجرمان امکان سازمان    تر کرده و به تمامی     تعریف و تشخیص این جرم مشکل     
  . دهد المللی را می آن هم در سطح بین

آوري   و فـن دور  ارتباطـات راه  هاي جدید پدید آمده در سطح فراملی از قبیل توسـعه       فرصت
ها و انتقال از طریق امواج و بازار آزاد و تبدیل جهـان بـزرگ        ها و ریزپردازنده   اي، رایانه  ماهواره

اسـت   به دهکده جهانی آن چنان چهره جذابی براي ارتکاب جرم در سطح فراملی ایجاد کرده              
طح ملـی  یافته را که بـه طـور سـنتی عمـدتاً در سـ      هاي جرم سازمان  که تعداد زیادي از گروه    

چه جذابیت مورد اشـاره را   آن. کردند وادار کرده که در سطح فراملی فعالیت کنند          فعالیت می 
از نقـاط ضـعف موجـود در     رسی به بازارهاي سـود، فرصـت سـوء اسـتفاده         ایجاد کرده، دست  

جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان از اقدامات ناشی از اجراي قانون        
هـا   یکـی دیگـر از محـرك   . )Bassiouni and Vetere Op. Cit: XXXII(؛ ان اسـت در امـ 
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. فرصت هدایت درآمدهاي ناشی از فعالیت نامشروع از طریق سیـستم اقتـصاد جهـانی اسـت                
گیري از مشاوران زبده، از بنادر مالیاتی و مراکز بانکی نسبتاً غیـر         هاي مجرمانه با بهره     سازمان

هـاي    کسب درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که منابع سرمایهمنظم به عنوان نقاط عمده  
بـسیاري از ایـن     . )Ibid(کننـد    گذاري مـی   ها مخفی بماند، سرمایه     تواند در آن   غیر قانونی می  

رسـان، وکـال و    داران، حـساب  از طریق بانک از خدمات تخصصی ارایه شده     ها با استفاده   فرصت
ند به سبب مقررات مربـوط بـه لـزوم حفـظ اسـرار شـغلی،          توان گذاري که می   مشاوران سرمایه 

  .)Bassiouni, 1997: 140 , 141 (گردد؛ اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت می
امـري آسـان مبـدل      یافتـه بـه     شود فراملّی شدن جرایم سـازمان      موارد یاد شده موجب می    

اصـطالح،   ابـد و بـه   کشوري ارتکـاب ی  گردد و در نتیجه، هر یک از اجزاي یک جرم در قلمرو         
 کیلـوگرم کوکـائین در بنـدر    517براي مثال، توقیـف  . یک جرم ویژگی چند ملیتی پیدا کند     

سـاخت   هـا را بـا مجرمـان اکـوادري مـرتبط مـی       مجرمـان لهـستانی  ) Polish port(لهستان 
 ایـن شـبکه  .  ایتالیا بودنـد  یافته از کلمبیا و اعضاي جرم سازمان ) Cali( اعضاي کارتل کالی    که

یافتـه فراملّـی کلمبیـایی،     هاي جرم سـازمان  ترین گروه  از مهم مواد مخدر همکاري چهار گروه   
  .)Ibid: 116 (دهد؛ ایتالیایی، اکوادري و لهستانی را نشان می

هـاي   اوالً توسـط شـبکه   شـود کـه     اطـالق مـی   یافته فراملی به جرمـی   بنابراین جرم سازمان  
هـاي مختلـف بـه فعالیـت      ها در کشور  و ثانیاً این شبکهیابد مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب می    

پردازند و یا اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی                مجرمانه می 
یافتـه فراملـی در کنوانـسیون ملـل متحـد علیـه         بر اساس این، جرم سازمان    . یک کشور است  
است که در بیش از یک کشور تحقق یافتـه    شده اطالق یافته فراملی، به جرمی      جرایم سازمان 

ریزي، هدایت و کنترل جرم در کـشور دیگـر واقـع شـده        باشد یا بخش اساسی تدارك، برنامه     
ریزي مربوط به آن در یک کشور صورت گرفتـه ارتکـاب      باشد و یا گرچه ارتکاب جرم و برنامه       

کنوانـسیون ملـل متحـد    (؛ شـد این جرم در کشورهاي دیگر نیز داراي تأثیرات اساسی بوده با          
  .)، پاراگراف دوم3یافته فراملی، ماده  علیه جرایم سازمان

  یافته اهداف و آثار جرم سازمان) الف
یابـد و آثـار    هـاي مجرمانـه ارتکـاب مـی         یافته با اهداف خاصی توسط سـازمان        جرم سازمان 

داف و آثـار ایـن   در ذیل به بررسی هـر یـک از اهـ   . گذارد وحشتناکی را در جامعه بر جاي می      
  :شود جرم پرداخته می
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  یافته أ ـ اهداف جرم سازمان
یافتـه و بـا توجـه بـه           هـاي ارتکـابی در قلمـرو جـرم سـازمان           انواع مختلف جـرم     با توجه به  

المللـی در ایـن    اي و بـین  هاي منطقـه    هاي سازمان  هاي سازمان ملل و نیز تفاهم نامه       نامه  قطع
یافتـه، کـسب منـافع        ترین اهداف ارتکاب جرم سـازمان      مشود که یکی از مه     زمینه، روشن می  

اي مـورد اشـاره و    المللـی و منطقـه   و اقدامات بـین ) Torr, 1999: 5(؛ مالی و اقتصادي است
  .است سازي این هدف بوده  اندیشیده شده عمدتاً براي خنثی تدابیري که 

و در بعـضی از اسـناد   انـد   یکی دیگر از اهدافی که بعضی از نویسندگان به آن تصریح کـرده    
، )Maltz, 1976: 76 (اسـت، کـسب قـدرت    اي نیز مورد اشاره قرار گرفتـه  المللی و منطقه بین

 ,Ibid; Criminology, Lippincot , U.S.A, 1978(؛ اعم از قدرت اقتصادي و سیاسی است
P. 240 .(        در این معنا، سازمان مجرمانه نه تنهـا بـراي مـصون نگـه داشـتن اعـضاي سـازمان

زند بلکه با نفوذي کـه در جامعـه بـه      ارعاب و تطمیع و فساد می       ازتعقیب و مجازات دست به      
تواند به طور نامحسوس در انتخابـات دخالـت           سبب قدرت اقتصادي خود به دست آورده، می       

کرده و آراي مردم را به سوي انتخاب افراد مورد نظر خویش سوق دهد و بـه ایـن وسـیله بـا                 
هـا را بـه دسـت     تـر کرسـی   به مجلس، که چه بسا در بعضی مـوارد بـیش     تحمیل نمایندگانی   

تواند قوانینی را که با منافع سازمان مجرمانه در تـضاد اسـت نـسخ نمـوده و یـا               آورند، می   می
جهت پیشبرد امور خود و قانونی جلوه دادن آن، قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند و              

 را بـه دسـت آورده و مـدیران اجرایـی کـشور را نیـز بـه          از این راه قدرت سیاسـی و اجرایـی        
الزم به ذکر است که قـدرت  . )243ـ  Ibid: 240 (مقتضاي مصالح خود منصوب یا خلع نماید؛

تـر و رانـت      هاي مجرمانه خود، براي کسب قـدرت اقتـصادي بـیش            سیاسی مورد نظر سازمان   
  .تها اس تر مورد نظر این سازمان هاي اقتصادي گسترده خواري
اي دیگر از مؤلفان، به جز تحصیل قدرت اقتـصادي و سیاسـی، اقـدام جهـت برانـدازي          عده

 ,Maltz (داننـد؛   یافتـه مـی   حکومت یا دولت حاکم را نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان
OP. Cit: 76( .     در مورد هدف اول و دوم که گذشت، سـازمان مجرمانـه در کنـار حکومـت

پـردازد و نظـري    ارتکاب جرم می    ساسی و ساختار حکومتی موجود به     موجود و با قبول قانون ا     
به تغییر ساختار ندارد و تنها جهت به دست آوردن منافع اقتصادي یا کسب قـدرت سیاسـی              

 Bassouni and (دهـد؛  در سایه سـاختار حکـومتی موجـود تـالش مجرمانـه انجـام مـی       
Vetere, OP. Cit: xxv(.   بـا رد نظـام   نـه  زمان مجرماولی در ارتباط با هدف سـوم، سـا

آورد و در ایـن مـسیر در صـورت لـزوم      سیاسی حاکم، جهت سرنگونی آن تالش به عمل مـی         
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ربـایی و    هـاي مـسلحانه، هواپیمـا      کـاري، سـرقت     هاي تروریستی اعم از خراب      مرتکب فعالیت 
ر گناه دیگـ  هاي بی و به قتل رساندن مدیران سیاسی جامعه و انسان       حمالت و عملیات نظامی   

ایـن همـان عملیـات    . )5ــ   U. N. Doc E / CN; 15 / 1969 / 7, PP. 2 (گردد؛ می
  .شود  تعبیر می»تروریسم«از آن به  اي است که  یافته مجرمانه سازمان

یافته کسب منافع اقتصادي و بنابر اعتقاد گروهـی، کـسب       هدف اساسی جرم سازمان    گرچه
 آوردن منافع اقتصادي است، امـا جهـت   قدرت سیاسی یا سرنگونی حکومت در کنار به دست      

تـوان از   باشد که مـی  یافته به دنبال اهداف دیگري نیز می        این اهداف، جرم سازمان     رسیدن به   
 تــر هـاي مناســب جهـت سـود بـیش     کـسب مـشتري  . اهـداف فرعـی تعبیــر نمـود    هـا بـه    آن

)Sutherland and Cressy . Op. Cit: 240(بـه  ، پرداخت رشوه به مدیران عالی رت
 , Rose – Ackermam (و میانی اجرایی جهـت گریـز از قـوانین پـر پـیچ و خـم اداري      

 تحقیـق و تعقیـب    و پرداخت رشـوه بـه پلـیس جهـت در امـان بـودن از      )24 , 23 :1999
)Phongpaicht and Piryarangson , Corryption and Democracy: 

  حکم تبرئه در صورت محاکمـه  و نیز مقامات قضایی جهت فرار از محاکمه یا صدور    )55ـ  51
)Rose, Ackerman, 1999: 143(  و ایجاد روابط فاسد با مقامات عالی رتبه سیاسـی و 

گـردد، تطهیـر درآمـدهاي     ها منجر به حاکمیت فساد اداري مـی          این   که همه  )Ibid (اجرایی
 Varese, Is Sicily the (هـاي مختلـف   هایی غیر قـانونی از راه  نامشروع ناشی از فعالیت

future of Russia ? Private Protection and the Rise of the Russian 
Mafia, Archives of European Sociohogy, No .35, 1994: 224 – 

 ، از میــان برداشــتن رقبــاي سیاســی و اقتــصادي و اعمــال خــشونت اجتمــاعی       )230
)Abadinsky, Op. Cit: 23 , 24(یافتـه   زمان از اهـداف فرعـی جـرم سـا     ، همه و همه

که موارد یاد شده به عنوان وسایلی جهت پیشبرد       البته در واقع با توجه به این      . گردد  تلقی می 
هـا   گیرند، اطالق هدف بر آن هدف اصلی تحصیل منافع اقتصادي و قدرت مورد توجه قرار می         

  .باشد از روي مسامحه می
افع اقتصادي، اتفاق نظر همان گونه که ذکر شد، در مورد هدف اساسی اول، یعنی کسب من           

 آن  در مورد هدف دوم، یعنی کسب قـدرت، بـسیاري از جـرم شناسـان قائـل بـه             . وجود دارد 
 دانـان بـا هـدف سـوم مخـالف بـوده        اما عده قابل توجهی از جرم شناسـان و حقـوق           .نیستند

)Abadinsky, Op.Cit, P.S. Nunzi, Op. Cit, P. 16: M(   ارتکـاب فعـل ،
براندازي و افعـال تروریـستی را بـا قیـد غیـر ایـدئولوژیک بـودن جـرم           مجرمانه باندي جهت    

  .کنند از قلمرو این جرم خارج می یافته  سازمان
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  یافته  آثار جرم سازمان) ب
و مـصادیق قابـل    یافته به تبع ویژگی خاص و اهداف مورد نظـر از ارتکـاب آن               جرم سازمان 

المللـی ذکـر      هـاي بـین     اسـناد سـازمان   شناسـی و     توجهی که در برخی از تألیفات و آثار جرم        
گذارد که در طول پنجاه سال اخیر مورد توجـه   است، آثار خطرناکی را در جامعه باقی می  شده

هاي مجرمانه از یک طرف بـه   سازمان. است جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی قرار گرفته       
کـان، قاچـاق سـالح و    از قبیل قاچاق مواد مخـدر، قاچـاق زنـان و کود     سبب ارتکاب جرایمی    

 مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادي و تطهیر پول و به کارگیري ابزار مجرمانـه و اعمـال         
بار و مخرب شدیدي را بـر فرهنـگ،    خشونت و در صورت لزوم به کارگیري تروریسم آثار زیان     

که ایـن   ینگذارند و از طرف دیگر، با توجه به ا      اخالق، اقتصاد و امنیت یک جامعه بر جاي می        
گـذاري   ها به دنبال منافع اقتصادي هستند، درآمدهاي آنـان دوبـاره در بـازار سـرمایه        سازمان

هـاي دولتـی را      هاي سازمان مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفـوذ در دسـتگاه             شده، ظرفیت 
مؤسـسات   تـر و تأثیرگـذاري در   ها را براي کسب قـدرت بـیش         دهد و از این راه آن       توسعه می 

 از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسووالن جامعه و حتـا مـردم        و دستگاه حاکمه   دولتی
اند از یک   از این طریق با نفوذي که بر ادارات و مردم و مسووالن یافته            . دهد  عادي افزایش می  

هـاي مجلـس،    یـابی بـه کرسـی     طرف و نفوذ اقتصادي آنها بـر بـازار از طـرف دیگـر و دسـت                
کنند و در نتیجـه     خویش را در لواي تصویب قوانین بر جامعه حاکم می          هاي نامشروع   خواسته

از  تـري بـر جامعـه     ناپذیر بیش هاي جبران    شود و لطمه    به طور مستمر بر قدرتشان افزوده می      
اسـتفاده   که با ضمن این. آورند جهات مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد می     

المللی و برداشـته شـدن       جهانی شدن و سهولت ارتباطات بین      از  هاي به دست آمده       از فرصت   
مرزها، نقش و قدرت خود را در فراسوي مرزها گسترش داده و نه تنها یک جامعـه و ملـت را               

  .اندازند  امنیت جهانی را نیز به خطر می دهند بلکه مورد تهدید قرار می
  :توان به صورت زیر خالصه کرد  مییافته را بار جرم سازمان با توجه به موارد باال آثار زیان

متزلــزل شــدن سیــستم اجتمــاعی از طریــق فــساد اداري اعمــال شــده توســط جــرم   -1
  ؛یافته سازمان

  ؛اداري دادگستر جلوگیري از اعمال عدالت کیفري با فاسد کردن قضات و دستگاه  -2
ي بـر رشـد و   ا هاي اقتصادي که تأثیرات فلـج کننـده       ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی      -3

  ؛توسعه جامعه دارد
  ؛هاي سیاسی و دموکراتیک  تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه-4
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هـاي   هاي مجرمانه و گروه  هاي استراتژیک فراملی میان سازمان      ها و پیمان    ایجاد اتحادیه  -5
یایی و هـاي شـیم   اي و سـالح  تروریستی به ویژه آن گاه که موجب قاچاق سالح و مواد هـسته  

  ؛کند امنیت ملی و نظم جهانی را مختل می شود و  بیولوژیک می
 تأثیرات مضاعف هر یک از این نتایج وحصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عـدم     -6

ثبات درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید          
 .)124  ـ5 :1380 بسیونی، شریف (نماید؛ می

یافته گاهی از تهدید جـدي حقـوق اساسـی     از این جهت است که در بیان آثار جرم سازمان  
 و زمـانی تهدیـد   )Sutherland and Cressey .Op. Cit: 241 (بـشر و شـهروندان  

و یا عامل ایجاد تزلزل در روابط اخالقـی و اجتمـاعی از    ،)Gehi. 1996: 175 (دموکراسی
 :Shelly, 1999 (اد وابستگی اقتصادي و فلج کـردن اقتـصاد  طریق فساد اداري، عامل ایج

 Bassiouni (، عامل تضعیف و کنترل حکومت و تهدید امنیت ملـی و نظـم جهـانی   )173
and Vetere, Op. Cit: xxii; Thorne, Op. Cit(    و نیز تـضعیف جامعـه مـدنی و 

 .U. N (ل و یا تهدید جدي توسـعه و امنیـت ملـ   )Shelly, Op. Cit: 174 (حقوق بشر
Doc, A / res 139 / 112 (14 Dec, 1984)(شود  سخن گفته می.  

  یافته  ـ مصادیق جرایم سازمان5
یافته در موارد متعدد به جـاي تعریـف          متخصصان علم جرم شناسی در تبیین جرم سازمان       

اند پـس از   این جرم را تعریف کرده    آن، به مصادیق این جرم اشاره کرده و حتا در مواردي که             
  .اند تعریف آن، مصادیقی از آن را از باب مثال بیان نموده

یافتـه، مـصادیق      هاي مشترك جرایم سازمان     شناسان ضمن بر شمردن ویژگی     بعضی از جرم  
آن را عالوه بر تأمین کاالها و خدمات غیرقانونی، شامل سرقت و اختفـاي کاالهـاي مـسروقه،         

 Voigot and (انـد؛   فـساد اداري دانـسته  برداري، جرایم کـامپیوتري، هواپیماربـایی و   کاله
others, 1994: 344 , 345(.  

یافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق  مین کاالهاي غیر قانونی در مورد جرایم سازمان       أمنظور از ت  
هـاي خطرنـاك، قاچـاق       و سـالح     انسان و اعضاي بدن انسان، تجارت غیر قانونی مـواد اتمـی           

همـین   .باشـد  اق حیوانات و گیاهان خاص و امثال آن مـی اشیاي عتیقه و اموال فرهنگی، قاچ    
نگـاري،   گري و هـرزه    اداره روسپی  طور منظور از خدمات نامشروع، قاچاق مهاجران، تأسیس و        

  .باشد فساد اداري و تطهیر پول می
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هاي مربوطه مورد  تر در کتاب    که موارد یاد شده بیش      البته باید توجه داشت که با وجود این       
از کشوري به کشور دیگر بر اساس اوضاع        یافته     است، مصادیق جرایم سازمان     رفتهبحث قرار گ  

و احوال و شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مخصوص آن کـشور متفـاوت اسـت و در هـر       
در ایـن  . گردد یافته مطرح می کشوري جرم خاصی بیش از جرایم دیگر به عنوان جرم سازمان        

نونی المـاس در سـریالنکا، قاچـاق طـال در آفریقـاي جنـوبی،               توان به تجارت غیر قا      مورد می 
و ایران اشاره کرد } افغانستان{تجارت غیر قانونی کوکایین در کلمبیا و قاچاق مواد مخدر در    

  .باشد یافته مطرح می که بیش از جرایم دیگر به عنوان جرایم سازمان
یافته مـشمول تـدابیر     سازمانفراملی، مصادیق خاصی از جرایم یافته در میان جرایم سازمان   

  :اند از این جرایم خاص عبارت. گیرد  در کنوانسیون پالرمو قرار می ویژه پیش بینی شده
 U. N convention(یافتـه   هـاي مجرمانــه سـازمان    شـرکت و عـضویت در گــروه  -1

against trannational organized crimes (2000) Art. 5(؛  
  ؛)Money Launderring, Ibid, Art. 6(شویی   پول-2
  ؛)Corruption, Ibid, Art. 8( ارتشا و فساد اداري -3
  . )Ibid, Art. 23 ( ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخالل در روند دادرسی-4

هاي سه گانه الحاقی به این کنوانسیون نیز، سـه          عالوه بر موارد ذکر شده، بر اساس پروتکل       
 UN Protocol Against the smuggling of(جــرم مهــم قاچــاق مهــاجران 

Migrants by Land , Sea and Air(   قاچاق زنـان و کودکـان ،)UN Protocol 
to Prevent , Supress and punish trafficking in persons, 

especiallyWomen and Children ( و قاچاق سالح)UN Protocol against 
the illicit manufacturing of and trafficking in persons, especially 

Women and children (یافته مـورد توجـه    به عنوان سه مصداق اساسی جرایم سازمان
سازمان ملل متحد قرار گرفته و تـدابیري خـاص بـراي مبـارزه بـا ایـن جـرایم پـیش بینـی                        

  .است شده

  یافته  ـ عوامل اساسی رویکرد مجرمان به جرایم سازمان6
بـا  . یافته در حال افزایش است    ملل متحد، آمار جرایم سازمان     هاي سازمان   بر اساس گزارش  

کند که چه عواملی موجب رویکرد روز افـزون     این مطلب این سؤال به ذهن تبادر می         توجه به   
یافتـه و   این سؤال را باید درماهیت جـرایم سـازمان          پاسخ به   . گونه جرایم است   این  مجرمان به 

از طرف دیگر، وضعیت جـرایم  .  وجو کرد  مجرمانه جستهاي هاي آن و ساختار سازمان   ویژگی
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گردانـی از   سنتی و ابزار مقابله با این نوع جرایم نیز تا حد قابل توجهی بـه یـافتن علـت روي                  
  .کند یافته کمک می جرایم سنتی و اقبال به سوي جرایم سازمان

امعـه دخیـل   یافتـه در ج  توان عوامل زیر را در گسترش جـرایم سـازمان           به طور مختصر می   
  :دانست

  یافته   گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان-1
دسته، گروه و بانـد   است در صورتی که براي ارتکاب جرمی شناسی جنایی ثابت شده   در روان 

تـر اسـت؛    وامثال آن وجود داشته باشد، از نظر روانی ارتکاب جرم براي شخص مرتکب آسـان             
ارتکـاب جـرم مبـادرت        تري بـه      نگرانی و واهمه کم    باو شخص   ) 324 و   323: 1374نیا،    کی(

یابـد و در ارتکـاب جـرم همکـارانی را دارد کـه         افرادي را همانند خود مـی     : اوالً  زیرا  ،  ورزد  می
: ثانیـاً . سـازند  تر می اش نزدیکاهداف مجرمانه سازند و او را به  ارتکاب جرم را فراهم می     زمینه  

شود نقش شخص مرتکب در جرم به هنگـام   جرم موجب می وجود شرکا و معاونان در ارتکاب       
 است و  داده  تر از وقتی باشد که وي آن جرم را به تنهایی انجام می          تعقیب و محاکمه کم رنگ    

تري را در صـورت تعقیـب و محاکمـه بـراي خـود            از نظر روانی شخص مجازات کم       در نتیجه   
تـر بـه نظـر    اهداف مجرمانه دسـت یـافتنی     با وجود شرکا و معاونان      : ثالثاً. کند  پیش بینی می  

ریزي مناسب، شـخص بـا اعتمـاد بـه            رسد؛ چون با وجود مرتکبان متعدد و طراحی برنامه          می
در چنـین حـالتی خطـر دسـتگیري،     : رابعاً. دهد انجام می  تري مأموریت مربوطه را       نفس بیش 

 است کـه شـخص بـه    تر از موقعی توقیف، تعقیب، محاکمه و پس از آن مجازات، به مراتب کم       
دهـد، زیـرا همـان گونـه کـه گذشـت، در جـرایم         صورت فردي و سـنتی جـرم را انجـام مـی         

اي ارتکـاب جـرم را طراحـی     ریـزي هـستند و بـه گونـه     دار برنامـه    یافته، گروهی عهده    سازمان
تر باشد و گروهی دیگـر بـه دنبـال فاسـد سـازي       احتمال دستگیري و توقیف کم     کنند که     می

برنـد و گروهـی     ي قانون هستند و در نتیجه زمینه توقیف و تعقیب را از بین می             مأموران اجرا 
هاي پشتیبانی ارتکاب جرم را دارند بـا ایجـاد عملیـات و تهدیـد و          دیگر که در واقع مأموریت    

ارعاب، شخص توقیف شده را نجات داده یا مأموران اجرایی و قضایی مـرتبط بـا پرونـده را از                 
کـه   دارند و سرانجام به سـبب ایـن   حکم و یا صدور حکم شدید باز میتوقیف، محاکمه، صدور   

یافته منافع اقتصادي قابل توجهی را به همراه دارد، در سطح        جرایم ارتکابی به صورت سازمان    
در نتیجه، گروهی بودن ارتکاب جرم از یک طرف        . کار مؤثر است    جذب افراد بزه   تري در  وسیع

یابی بـه منـافع قابـل     م کرده و از طرف دیگر احتمال دست       خطرات ناشی از ارتکاب جرم را ک      
  .کند تر می توجه را بیش
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  یافته و امکانات مجرمان سازمان  عدم توازن میان امکانات بازدارنده-2
گیـري از جـرایم و ابـزار        هـاي پـیش    تر کشورها امکانات مبارزه با جرم اعم از روش            در بیش 

بسیاري از مـوارد،   یافته در  مرتکبان جرایم سازمان   این در حالی است که    . مربوطه سنتی است  
اگـر در گذشـته     . اي برخوردارانـد    به ویـژه در جـرایم فراملـی، از امکانـات مـدرن و پیـشرفته               

هـا   شد و یا مکالمات آن  معاهدات میان مجرمان به صورت نوشته محسوس و عینی مبادله می          
ت اسـتراق سـمع شـود و در نتیجـه     توانـس  گرفت که مـی  از راه دور به وسیله تلفن صورت می      

توانست به عنوان سند ارتکاب جرم توسط پلیس ارایـه گـردد،             ها یا مکالمات می   همین نوشته 
 امروزه با به کارگیري امکانات جدید و از طریق تجارت الکترونیکـی و ارسـال نامـه بـا ایمیـل           

لیس توانایی به دسـت  یافته فراملی، پ   و امثال آن از سوي مجرمان سازمان      ) پست الکترونیکی (
از طرف دیگر، به سبب جهانی شدن، باز شدن    . آوردن سند ارتکاب جرم از این طریق را ندارد        

ها در بـازار و امثـال آن، مجرمـان بـه      مرزهاي میان کشورها، اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت     
همـین   ند ودار راحتا از مرزها گذر کرده و خود را از دسترس پلیس داخلی کشور دور نگه می             

عالوه بر موارد یاد شـده،  . است مطلب مشکل تعقیب و دستگیري مرتکبان را دو چندان نموده         
امروزه به سبب لزوم مراعات قواعـد مربـوط بـه حقـوق شـهروندان از ناحیـه پلـیس و دیگـر                       

کننده و مراعات حق خلوت اشخاص، بسیاري از امـور مربـوط بـه جـرایم         گیري  نهادهاي پیش 
در نتیجـه،  . مانـد  گیرد، از چشم مأموران پلیس مخفی مـی   که در خفا صورت می  یافته  سازمان

یافتـه امکـان مقابلـه مـستقیم را از دسـت             پلیس در بسیاري از موارد ارتکـاب جـرم سـازمان          
در نتیجـه   هـا  گیري از جرایم سنتی و سرکوب آن       به عبارت دیگر، در حالی که پیش      . دهد  می

یافته  آید، امکان کنترل جرایم سازمان      ي آسان به شمار می    کنترل این جرایم توسط پلیس امر     
  .تر است توسط پلیس به سبب عدم توازن میان امکانات، بسیار کم

   گسترش موضوعات مجرمانه -3
آوري، دامنه جرایم به طور قابل توجهی گـسترش یافتـه و ایـن          امروزه با توسعه دانش و فن     

یافته و با ابزار جدید، امکـان دسـتگیري و     سازمان ها به صورت    ارتکاب آن    گسترش با توجه به   
بـرداري و   چون سـرقت، کـاله   اگر در گذشته جرایمی هم. است مرتکبان را کاهش داده   تعقیب

 از ایـن   ایـن جـرایم و جرایمـی    د، امروزه  پذیر بو جعل در فضاي حقیقی و مادي و عینی امکان 
بـا وارد  . اسـت   هم امکـان پـذیر شـده    قبیل، نه فقط در فضاي حقیقی بلکه در فضاي مجازي      

تـوان مـال دیگـري را بـرد و در           ها و مؤسسات اقتصادي مختلف می      هاي بانک   شدن در سایت  
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افـراد   هـا بـه    هاي غیر واقعـی و انتـساب آن      برداري شد و با ساختن نوشته       نتیجه مرتکب کاله  
  .ها تحمیل کرد توان ضررهاي مادي و معنوي قابل توجهی را بر آن می
هاي مختلف پورنوگرافی و ارایه تصاویر مـستهجن و دعـوت از            ز طرف دیگر، با تولید سایت     ا

توان بازار مالی مجرمانه قابل توجهی را به وجـود آورد و فاحـشگی را رواج داد و                 مشتریان می 
  .جرایم مختلف غیر قابل کنترلی را در فضاهاي مجازي ایجاد کرد

انـد، غالبـاً بـه     آوري بـه وجـود آمـده    ترش علم و فـن از این قبیل که در نتیجه گس    جرایمی  
ها مشکل بوده   امکان دسترسی به مراکز آن    یابند، در حالی که     ارتکاب می   یافته    صورت سازمان 

از توقیف و تعقیب فـراهم   ها بدون هراس و در نتیجه درآمدهاي مطمئنی را براي مرتکبان آن        
  .کند می

  ها  ارتکاب این فعالیت و کاهش هزینه درآمد فعالیت مجرمانه   باال بودن-4
یافته نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچـاق   تر مصادیق جرایم سازمان   بیش

 ارتکاب، به سبب همکـاري   ها با وجود پایین بودن هزینه اي و امثال این   مهاجران، جرایم رایانه  
هزینـه مـادي و غیـر مـادي، در میـان       آن، اعـم از       اعضاي باند در ارتکاب آن و توزیع هزینـه        

براي مثال، درآمد حاصل از قاچـاق مـواد    . سازد  مرتکبان، سود سرشاري را نصیب مجرمان می      
شـود کـه پـس از تجـارت اسـلحه       مخدر در سال بیش از پانصد میلیارد دالر تخمین زده مـی   

 نیـز بـه سـبب       یافتـه   موارد دیگر جرایم سـازمان     .دهد  باالترین درآمد را به خود اختصاص می      
همین امر موجب ایجاد انگیزه در      . مشتریانی که در بازار دارند، از چنین وضعیتی برخورداراند        

  .گردد میان مجرمان براي ارتکاب این جرایم می

   خألهاي قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مربوط-5
هـا در   م جـرم انگـاري آن  یافته و عد به دلیل جدید بودن بسیاري از مصادیق جرایم سازمان        

ها بدون هزینه و ضـمانت اجـراي         قوانین کیفري بسیاري از کشورها، ارتکاب این گونه فعالیت        
  .دهند  ها را انجام می کیفري بوده و مرتکبان با آسودگی خیال آن

هـایی از قبیـل قاچـاق زنـان وکودکـان، قاچـاق اعـضاي بـدن، قاچـاق                براي نمونه، فعالیت  
هـا یـا اصـالً جـرم       اي و امثـال آن      ی، جرایم کامپیوتري، قاچاق مواد هـسته      شوی  مهاجران، پول 
ها وضع شده،   است و یا در صورتی که قانون کیفري خاصی در مورد برخی از آن           انگاري نشده 

گونـه   توانـد از ارتکـاب ایـن    بسیار سنتی بوده و ضمانت اجراي کیفري پیش بینی شـده نمـی         
  .گیري نماید جرایم پیش
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اساس قواعد سنتی حقـوق کیفـري ضـمانت اجراهـاي      یگر، در مواردي هم که بر      از طرف د  
بـراي  . این قواعد کارایی الزم را ندارد یافته  است، در مورد جرایم سازمان الزم پیش بینی شده   
در این سلسله مراتـب  . یافته وجود سلسه مراتب است هاي جرایم سازمان    نمونه، یکی از ویژگی   

ینی و کاري از آن مباشران جرم اسـت، امـا در واقـع رهبـران و آمـران          گرچه به ظاهر نقش ع    
تـر از مباشـران    کنند و نقش فساد آمیز آنان بسیار بـیش     سازمان جرم را طراحی و هدایت می      

شـوند و   از نظر قواعد سنتی حقوق جزا، این رهبـران و آمـران معـاون جـرم تلقـی مـی                  . است
اسـت و ایـن    مباشـران جـرم پـیش بینـی شـده      مجازات شان حداقل مجازاتی است که براي      

 اعمـال عـدالت و برقـراري و تثبیـت نظـم       وضعیت در حقوق جزا با فلـسفه حقـوق جـزا کـه          
  .است، سازگار نیست عمومی

اي و متفکر با تشکیل باند مجرمانه و رهبري           به سبب حاکمیت این وضعیت، مجرمان حرفه      
ترین مجازات احتمالی،     جرم، با قبول کم    آن و دور نگه داشتن خود از صحنه عملیات فیزیکی         

  .آورند ترین درآمد را از ارتکاب جرم به دست می بیش

  گیري  نتیجه
یافتـه وجـود دارد، اندیـشمندان         با وجود اختالف قابل توجهی که در تعریف جـرم سـازمان           

اي کـه قـرن     علوم جنایی در شدید بودن تهدید مظاهر این جرم اتفاق نظـر دارنـد، بـه گونـه                 
خطر و تهدید جـرایم  . باشد یافته مطرح می یست و یکم میالدي به عنوان قرن جرایم سازمان      ب

از آن جهت است که به صورت برنامه ریزي شده و با هدایت رهبـران بـا             یافته به ویژه      سازمان
  اهداف مجرمانـه،  گیرد و آنان در راستاي رسیدن به تجربه و امکانات ویژه و مستمر صورت می  

و قـضات و دسـت    خت رشوه و تطمیع، کارگزاران و مأموران اجرایی و پلیس و مـدیران        با پردا 
  .کنند اندرکاران را خریده یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، آنان را به سکوت وادار می

گام با پیشرفت علم و فن آوري و سهولت گـذر از مرزهـا و توسـعه تکنولـوژي                     متأسفانه هم 
یافتـه بـا گـذر از مرزهـا جنبـه فراملـی و در بعـضی مـوارد            یم سـازمان  ارتباطات راه دور، جرا   

یافته را افزایش  این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان    . است  المللی پیدا کرده      بین
  .است داده 

یافته به دنبال کسب سود و منافع مـادي هـر چـه     که مرتکبان جرایم سازمان با توجه به این   
شوند، بلکه در مواردي نیـز بـا انجـام       هاي مجرمانه می     تنها مرتکب فعالیت   تر هستند، نه    بیش

هاي به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه عالوه بر             فعالیت
ملغی نمودن قوانین معارض با منافع شان، به عزل و نـصب مـدیران مطـابق مـصالح گروهـی                
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کاهنـد و بـه راحتـا بـا        خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خـود مـی         خود پرداخته و در نتیجه از     
گیـري    شویی، درآمـدهاي نامـشروع خـود را بـه طـور چـشم               سفیدان و پول  ارتکاب جرایم یقه  

  .دهند افزایش می
هـاي مجرمانـه قـدرت را بـه دسـت            ن گاه که سازمان    آ  یافته، به ویژه    ارتکاب جرایم سازمان  

شـود بلکـه مـردم سـاالري و      قتصادي و اجتماعی و اداري مـی گیرند نه تنها موجب فساد ا   می
  . اندازد المللی را نیز به خطر می امنیت ملی و نظم بین

یافته بکاهـد، تـدوین سیاسـت کیفـري      تواند از تهدیدهاي ناشی از جرایم سازمان       چه می   آن
المللـی   و بـین اي  منطقـه  مناسب و تقویت ابزارهاي مبارزه با این گونه جرایم، انعقـاد قـرارداد           

سرانجام تقواي مدیران جامعه و قـضات و     هاي پلیسی، قضایی، اداري و غیره و        جهت همکاري 
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 نامه فقه و حقوقفصل: منبع



  
  
  
  
  
  

د مجرمینواسترداد اسالم په سیاسی 
  فقه، نیوالو معاهدو او ملی 

   تقنینی اسنادو کې- حقوقی
  

  ال حضرت ل حسامیقضاوت پ
  
  
  
  

  سریزه
له کوم مهاله چې قابیل، هابیل وواژه، بشر د خپل لومنی جرم مرتکب شو او دې خاور ینې کرې           

جرم او جنایت تجربه ک.  
مجرمین د مجرمانه فعل له ترسره کولو وروسته، له مجازاتو خه د خالصـون او د عـدالت او               

. سی د جرم له صحنې ه د تیتې په له کې کیـی قانون له منولو خه د پیدو به موخه سمال       
په واقعیت کې د جرم له ای او محل خه تیته لومنی فکر دی چې مجرم یې په خپله مخیله کې              

مجرم د جرم د بییدو د رنوالی او په هغوی پورې د   ) بلهاری(په دې حال سره د قربانی       . روزی
له هغـه   . د جرم په صحنه کې نغتی او هلته پاتې کیی         نورو اوندو مواردو رازونه او اسرار، تل        

ایه چې دولتونه د نظم تینت د خپلې واکمن د استقرار له پاره الزم بولی، د یو هیواد د پولو او          
سرحدونو د ننه د جرم او جنایت سره مبارزه، له خورا مهمو موضوعاتو خـه ـل کیـی او                    

 او د مجرمینو به نسبت د مجازاتو کار ول او د جـرم د               حکومتونه به دې موخو باندې به السرسی      
له دې سره چې نورو     . مکنی اصل پر بنس، قوانین او مقررات تدوینوي او په تصویب یی رسوی            

هیوادونو ته د تیتې د مخنیوی له پاره د جرم د مرتکبینو پر ضد مخـه نیـوونکی تمهیدونـه او د      
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        ی، پهل کیخـه      هغوی جزایی تعقیب په کارو یرو مواردو کې، مجرمین د جرم لـه ارتکـاب
وروسته او د هغه له کشفیدلو خه مخکی، په بیالبیلو الرو چارو له هغه هیواد خه چې په نوموی          

  .هیواد کې د جرم مرتکب شویدی، تیتی او د بشری ولنو عمومی سوکالی او امنیت و وی
ه مخې د قوانینو او د حکومتی نظـامونو پـر    حاکمه هیأت د مجرم د مجازاتولو د لزوم د اصل ل          

بنس او د جرم او مجرمانه پدیدو په واندې د ولنې د ساتنې په موخه، دا له مجرمین تر جزایـی            
د جزایی تعقیب په دې پاو کې د مجرمینو د استرداد د قوانینو او مقرراتو بـه       . تعقیب الندې نیسی  

تو مراعاتول، ضروری او این بریی ترو د هغې پسې          کار ول او د هغو پوری د اوند د تشریفا         
او د قضایی مراجعو خه د صادر شویو احکامو په موجب د مجرمینو له استرداد وروسته، د هغوی                  

د دې چارې ترسره کول په بل هیواد کـې د مجرمینـو د              . به هکله اکل شوی مجازات اجرا شی      
) غوتونکی(تون پوری اوند دی او باالخره د متقاضی تعقیب او نیونی له پاره د الزمو امکاناتو د ش       

  .هیواد خاوری ته هغوی بیرته ورکه یا اعاده یا استرداد دی
رنه چې د دې لیکنی او ېنی اصلی محور د اسالم په سیاسی فقه نیوالو قوانینـو او ملـی                    

              وندپرکو کې     حقوقی او تقنینی اسنادو کې د مجرمینو استرداد تشکیلوی نو په دې ا و نه بهی
تهیه او تنظیم شویده، هیله ده چې د رانو لوستونکو په معلومات کې یو ـه زیاتونـه او اضـافه                    

  .وکی

  لومی پرکی 
  تعریفونه او مفاهیم

  :لوم وینا
  د استرداد تعریف

له ریې خه اخیستل شوی او په لغـت کـې د بیرتـه             ) رد(استرداد یو عربی لغت دی چې د        
 د غوتنې او بیرته ورکول او بیرته استول بیرته غوتل، برته اخیستل او د غوتنی په اثر د                   راتنولو

  .مجرم تسلیمول د ده متبوع دولت ته په معنا راغلی دی
او پـه   Restamation, Extadition, Reclamationمعادل یې په انلیسی ژبه کـې  

 یا موضـوعه قوانینـو د   ې معاهدېو د یو هیواد د یېدی چ L, extraditionفرانسوی ژبه کې 
  .دیول یا بیرته ستنول معنا شویممقرارتو به موجب د یو جزایی محکوم تسلی

د یو مجـرم بیرتـه      : د حقوق به ترمینولوژ کې د استرداد د اصطالح په هکله راغلی دی چې             
لـه هغـه   اخیستل، چې له یوه هیواد خه بل هیواد ته تتیدلی، د تعقیب کوونکی دولت په وسیله     

  .دولت خه چې، مجرم هلته تتیدلی دی
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  .دا عمل د دوه دولتونو له موافقې او تون خه وروسته من ته رای
د یـو  : د بشر د حقوقو او نیوالو حقوقو د اصطالحاتو فرهن، استرداد دا رنه تعریف کیدی           

رض دا دې چې تـورن  هیواد په واسطه په جرم د تورن یا محکوم له تسلیمیدو خه عبارت دی او ف   
شخص د یو بل هیواد به مکنی قلمرو کې جرمی عمل سرته رسولی وی او غوتونکی هیواد تـه                   
                  تیدلی استرداد که محکوم وی یا مظنون د معمول له مخې د دوو هیوادونو ترمنی د تتسلیم ک

 قانونی مقامـاتو  د دوه اخیزه توند د شرایطو پر بنس وال دی د غوتونکی هیواد د بل هیواد یا 
  .ترمن، تونونه یا دوه اخیزه قانون، د مجرم د تبادلی د قانون بنس تشکیلوی

د عدلی تعقیب پـه  : اییشن استرداد دا رنه تعریف کیدی) پتو(د حقوقی اصطالحاتو قاموس     
انـدې د  تطبیق له پاره پر حبس ب منظور د مظنون یا تورن د تسلیمولو غوشتنه یا د محکوم بها جزا د     

محکوم شوی د تسلیمولو غوتنه ده چې یو دولت له بل دولت خه د پخوان موافقتنامی پر اساس            
  .چې په دې اوند عقد شوی دی، صورت نیسی

به بل عبارت هغه اقدامات چې د هغو به اثر دولتونه په متقابله توه هغه اقـراد چـې د جـرم د             
ر تعقیب الندی نیول شوی او یا محکوم شوی دی او ارتکاب په علت د یو دولت د قضایی مقاماتو ت         

هغـه  . د بل دولت قلمرو ته تتیدلی دی د خاصو قاعدو او شرایطو سره سم یو بل ته مسترد وی                   
دولت او کوم دولت چې ترې د استرداد        ) غوتنونکی(دولت چې د استرداد غوتنه کوی متقاضی        

  .غوتنه کیی متقاضی عنه نومیی
ونو به را کې په لنیز سره ویالی شو چې استرداد د یو تورن یا جزالیی محکوم له       د پورتنیو تعریف  

تسلیمولو خه عبارت دی هغه هیواد ته چې جرم د هغه په قلمرو کې ارتکاب موندلی او د ده پـه                     
استرداد په نیوالو جزایی حقوقو کې یوه خورا مهمـه          . محاکمی او مجازاتولو کې صالحیت ولری     

 به جنایی او جزایی موضوعاتو کې د بین المللی همکاریو او مرستو د لی له جملـی              موضوع ده او  
  .خه ده

  دوهمه وینا
  د استردا اننې

هغه ه چې مو په لوم وینا کې وویل کوالی شو له هغو خه دا نتیجه واخلو چـې اسـترداد         
  :الندین اننی لری

د د غوتنې پر بنس چې جرم د هغه بـه            د مجرمینو استرداد هغه عمل دی چې د هغه هیوا          - 1
 .قلمرو کې پی شویدی موضوعیت پیدا کوی
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استرداد غوتنه باید د متقاضی هیواد دصالحیت لرونکو مقاماتو له لوری صـورت مونـدلی       - 2
 .وی
 :د استرداد و اشخاصی کیدای شی - 3

  .د جرم په ارتکاب باندې تورن وی: الف
  به محکمه کې محکوم شوی وی: ب
 مجرم ایی له هغه هیواد خه چې جرم په نومی هیواد کې ارتکاب مونـدلی بـل          تورن یا  - 4

 .هیواد ته تتیدلی یایې پناو وې وی ترو استرداد موضوعیت پیدا کی
د استرداد په غوتنه کې دوه شرطونه یو له مجرمانه فعل پورې اوند او بل د جرم د فاعـل                    - 5

 .پوې اه لری
ن دی چې د دوه یا و دولتونو د لومن موافقې او تـون              استرداد په هغه صورت کې ممک      - 6

 .خه وروسته رامن ته شوی وی
 تورن یا مجرم چې د هغه د استرداد غوتنه کیی ممکنه ده چې متقاضی دولت تابع یـا د                    - 7

 .متقاضی عنه دولت تابع او یاد درېیم دولت تابع وی
یواد د ده په هکلـه د اسـترداد    تورن یا مجرم په هغه صورت کې مستردیی چې متقاضی ه     - 8

 .کوونکی دولت له لوری د الزمو تشریفاتو له مخې د قضاوت صالحیت لری
د مجرمینو استرداد د هیوادونو ترمن یو دوه یا وا خیز الزم اقدام دی چې د قـضایی او                     - 9

 .جزایی احکامو د اجرا او د نظم او امنیت د ینت په موخه صورت مومی
و د مجازاتو د اجرا د حتمی کیدو المل ری، که د استرداد د قاعدې               استرداد د مجرمین   -10

 .پیدا کیی) خال(او قانون خه پرته د مجازاتو په کار و نه کې یوه تشیا 
په دی اساس د مجرمینو په استرداد کې د پام و اساس کی د مجرمینـو د مجـازاتولو او لـه                      

بلې مرستی او د تورن حقوق او د فردی آزاد د حـق  مجرمینو سره په مبارزه کې د دولتونو د متقا     
  .موضوع تشکیلوی

په بل عبارت د ولنیز امنیت ینت له یوې خوا او د تورن د حقوقو رعایت لـه بلـې خـوا د      
مجرمینو په استرداد کې دوه مهم او اساسی کی دی چې دا دواه باید په یوه به یو له بل سره یـو             

  .ای کو
 ته په پام سره کوالی شو دا نتیجه تر السه کو چې د مجرمینو استرداد یو حقوقی               پورتنیو مواردو 

عمل دی او کله کله له سیاسی مسایلو خه اغیزمن کیی او اجرا کول یی د هیوادونو له مـوافقې       
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پیش (او د خاصو قاعدو او مقرراتو به وضعه کولو پورې اوند دې چې د دولتونو له لوری واندلید         
  .او اکل کیی) بینی

له بلی خو د استرداد حقوقی ماهیت ته د السرس په موخه کوالی شوووایو چې اسـترداد یـو                   
حقوقی تاسیس دی چې دولتونه یې یو د بل په نسبت او د افرادو په نسبت د جزایی اجرااتو د قانون               

  . علم په به لویله الرې د نیوالی جزایی مرستی د عملی کولو له پاره هغه د یو قضایی او اداری

  دوهم پرکی
  تاریخی مخینه

که ه هم د اوسنیو ولنو پیچلو مسایلو، د مجرمینو د استرداد مساله یره د اهمیت و بللـې ده   
خو د مجرمینو استرداد یوه نوې ولنیز او نیواله پدیده نه ده او په یره لیرو لرغونو زمانو کـې دې   

خو پـه  .  ترمن له قرار دادونو او معاهدو خه سرچینه اخیستې دهمسالې په بیالبیلو بو د هیوادونو 
تیرو دورو کې د نوی دوران په خالف د مجرمینو د استرداد مسالې زیات سیاسی اخ درلـود پـه          
داسې حال کې چې همدا اوس منل شویو قوانینو او د یرو هیوادونو ترمن تل شویو قرا دادونو ته                

استراداد له نورو مجرمینو خه مستثنی شویدی چې په خپل ای کې به             به کتنې د سیاسی مجرمینو      
  .پرې پوره پوره را وچول شی

د ملتونو د تاریخی به ینه کې له یر مواردو سره مخامخ کیو چې د مجرمینـو د اسـترداد د       
نـې،  بیانووونکې دی چې کوالی شو هغه به بیالبیلو دورو وویشو او تر ی   ) سابقی(تاریخی مخینې   

تجزیی او تحلیل الندې یې ونیسو او به دې پرکې کې به د استرداد تاریخی تحوالت تـر بحـث                  
  .الندې ونیول شی

وینالوم   
  لرغونی دوره

چې د تاریخی به وسیله ثبت شویده، هغه معاهـده ده           ) ژمنلیک( یره لرغونې بین المللی معاهده      
م کې د مصر د مصر د پاچا دوهـم        . ق 1278چې د مسیح له زییدو خه د یارلس پی پخوا په            

رامسس او د ختیا د پاچا ختیا زیر ترمن د دواو امپراطور یو د فراریانو د استرداد په موضوع کې                    
منعقد شویده، په دې معاهده کې دواو لوریو ژمنه وکه چې د داخلی دمنانو پر ضد یو لـه بـل           

ی هیواد ته پناه یوسی، مسترد دې کای شـی          سره مرسته وکی او که دا دمنان د تون بل لور          
چې دا په هغې زمانه کې له جرایمو سره د مبارزې په ساحه کې د نیوالی همکار یوه نوعـه او د                     

  .مجرمینو د استرداد لومن پدیده ده
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د لرغونی روم او یونان دولتونو چې غالباً نور هیوادونه یی مطیع او ایل کی ؤ، نور هیوادونه یې                   
د بنی اسـراییلو  . ه ا ایستل چې د امپراطور یو مخالف فراریان د دوی، هیوادونو ته وروسپاری       د پت 

د لرغونی روم پـه  . به قوم کې، اتنیانو د فلیپ پر ضد باندې ناو قصد کوونکی هغوی ته تسلیمول              
په نامه یا  Romiciueیا  Romissoحقوق کې یوې حقوقی قاعدی شتون درلود چې د رومیسنو           

ه، دې قاعدې حکم کاوه چې هر کله یو مجرم د مجرم د کورنې، قبیلی یا طایفې د غیـو پـه         دیدل
په دې صورت کې باید غچ اخیـستنه  . واسطه د مجنی علیه کورنې، طایفی یا قبیلې ته سپارل کیی          

یواې په خپله مجرم ته متوجه وی او په هی شان سره دده د کورنې له نورو غیـو، خپلوانـو او                   
په دې اساس د رومیسیون قاعده د استرداد یوه به وه چې            . نو خه باید غچ وانه خیستل شی      دوستا

  .هغه مهال د هغه په ابتدایی شکل معموله ده
همدارنه رومیسیو چې د رومیانو ترمن د امپراطور د دمنانو د استرداد له پاره مطرح شوی ؤ                 

به لرغونو وختونو کې په معمـولی  . یانوونکی دد مجرمینو د استرداد له مخیني خه د نورو بیلو ب      
توه د مجرمینو استرداد د هغه افرادو پورې ایکمن ؤ چې د پاچا بر ضد به یې پې هلـې لـې                      
کولی او له سلطنتی تاجر او تخت خه د ده د محرومولو په له کې ؤ او د هغه مقصر او ناهکار                      

رمینو د استردا مسالی زیات مسالې زیات سیاسـی  استرداد به یې د غچ د نور دوران به خالف د مج  
اخ درلود په دایې حال کې چې همدا اوس منل شویو قوانینو ا د یر هیوادوونو ترمن تل شـویو               
قرار دادنو ته په کتنې د سیاسی مجرمینو استرداد له نورم مجرمینو خه مستثنی شویدی چې په خپل            

  .ای کې به پرې پوره پوره را وچول شی
د ملتونو د تارخی به ینه کې له یرو مواردو سره مخامخ کید چې د مجرمینو د اسـترداد د                    

بیانوونکې دی چې کوالی شو هغه به بیالبیلو دورو وویـشو او ترینـې،     ) سابقی(تاریخی مخینې   
تجزیی او تحلیل الندې یې ونیسو او به دې پر کې به د استرداد تاریخی تحوالت تر بحث الندې                   

  .نیول شیو

  :لومنی وینا
  لرغونی دوره

چې د تاریخ په وسیله ثبت شویده، هغه معاهده ده چـې   ) ژمنلیک(یره لرغونې بین المللی معاهد      
م کې د مصر د پاچا دوهم رامسس او د          . ق 1278د مسیح له زییدو خه د یارسل پی پخوا په           

یانو د استرداد په موضوع کې منقعد شویده،        ختیا د پاچا ختیا زیر ترمن د دواو امپراطور یو د فرار           
په دې معاهده کې دواو لوریو ژمنه وکه چې د داخلی دمنانو پر ضد یو له بل سره مرسته وکی           
او که دا دمنان د تون بل لوری هیواد ته پناه یوسی، مسترد دې کای شی چې دا به هغې زمانـه       
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والی همکار یوه نوعه او د مجرمینو د اسـترداد          کې له جرایمو سره د مبارزې په ساحه کې د نی          
  .لومن پدیده ده

د لرغونی روم او یونان دولتونو چې غالباً نور هیوادونه یی مطیع ا ایل کی ؤ، نور هیوادونه د پته              
اایستل چې د امپراطور یو مخالف فراریان د دوی، هیوادنو ته وروسپاری، د بنی اسراییلو په قـوم                  

د لرغونی روم په حقوقو  .  فیلیپ پر ضد باندې ناوه قصد کوونکی هغوی ته تسلیمول          کې، آتنیانو د  
په نامـه یـا    Romiciueیا  ,Romisso کې یوې حقوقی قاعدی شتون درلود چې د رومیسیو

دیدله، دې قاعدې حکم کاوه چې هر کله یو مجرم د مجرم د کورنې، قبیلی یا طایفې د غیـو پـه         
په دې صورت کې بایـد غـج وانـه    . ی، طایفی یا قبیلې ته سپارل کییواسطه د مجنی علیه کورن 

په دې اساس دورمیسیون قاعده د استرداد یوه به وه چې هغه مهال د هغه په ابتـدایی                  . خیستل شی 
  .شکل معموله ده

همدارنه رومیسیو چې د رومیانو ترمن د امپراطور د دمنانو د استرداد له پاره مطرح شوی ؤ                 
په لرغونو وختونو کې په معمولی . و د استرداد له مخینی خه د نورو بیلو بیانوونکی دی        د مجرمین 

توه د مجرمینو استرداد د هغه افرادو پوری ایکمن ؤ چې د پاچا پر ضد به یې پتط هلـې لیـې              
کولی او له سلطنتی تاج او تحت ه د ده د محرومولو په له کې ؤ او د هغه مقصد او ناهکـار        

رداد به یې د غچ اخیستلو له پاره له هغه دولت خه چې د نوموی خاوری ته یې پنـاه وې وه        است
غوشت او د دولتنو ترم د مجرمینو د استرداد په اوند مخصوصې مقاوله نامې او تونونه رامن ته             

  .کیدل
اریخی بهیر ته بده به نه وی که چیرې د بشریت په تاریخ کی د پناه ونی پدیدې ته یو غلیند او ت             

  :یی یوه لنه اشاره وکو
تاریخ په دې شاهیدی ورکوی چې په لرغونی روم کې به که کوم مخـالف نـه شـو کـوالی                     

  .یموکراسی وزغمی، د دې حق یې درلود چې د ن بل کو ته وال شی
به د پناه اخیستلو په پیل کې مذهبی اخ درولد او ارونو خپل ارباب االنواع درولدل، که چیرې        

ته سپکاوری کاوه، اونی ار تـه بـه   ) رب النوع (یوه ار اویسیدونکی د خپل ار خدایوی        
تتیده او رنه چې اونی ار د بل ار خدایوی ته کوم ارادت یا اخالص او لیوالیتیـا نـه                  

و د و د    درلوده، دې تتیدلی ته یې پناه ورکول خو پناه اخیستنی په ورو، ورو د تمند د پراختیا ا                 
ته ک ولت د احساساتو اشتراک رامن ولنو کې یو ون به اثر به.  

د تور محاکمی د اتن د خلکو د       ) چې مجازات یی عدام ؤ    (د سولون د قوانیو سره سم، بې د ینی          
تـورن  .  پنه سوه پنحه او یا قاضیانو په حضور کې په یوه ور کې ترسـره کیـده        575(منتحبو  
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جرم پیژندل کیده، د دې حق یې درلود چې د اعدام د مجـازاتو پـه وانـدی    ورسته له هغه چې م  
متقابل واندیز وکی او د دریو مجازاتو له جملې خه چې ابدی حبس، تبعید او د جریمی ورکول              

  .ؤ یو غوره کی
د مجازاتو د اکنې حق له دې امله تورن ته ورکول کیده ترو دا رنه وشوول شی چې تـورن                    

 مجازات اکلی دی او رای ورکوونکی قاضیان به د محکومیت د حکم لـه صـادرولو                 پخپله خپل 
  .خه کوم تشویش ونه لری

د دود شویو قواعدو پر بنس په یونان او د روم په امپراطور ک پناه وونکو کـوالی شـول              
کیدل، معبدونو او د خدایوو مجسمو او هغه مرکزونو ته چې هلته د قربان کولو مراسم په ای                  

  .پناه یوسی او له مجحازاتو خه خوندی پاتی شی
کوم وخت چې دی یو نان ارونه د روم د امپراطور تر واکن الند راغلل د روم امپراطـور                   

  .پناه ایونه د زونو او اسکوالیبس تر معابدو پور محدود کل. تیبر یوش
و ینو جرایمو او ناهـانو پـه   همدارنه د یهودو او مسیحیت په دی کې پناه وونکو ته د خپل         

  .ارتکاب سره له مجازاتو ه د خوندیتوب حققو قایل شوی او پناه ایونه ورته اکل شوی ؤ
د مجرمینو د استرداد د تاریخی لرغونتیا په ینه کې داس یر موارد لیدل کیی چې مجرمینـو     

کله دا مساله، د سیاسی هـدفونو او       که کله   . ته د پناه ورکوونکو دولتنو د لیوالتیا بیانوونکی دی        
موخو سره مل وه او له دې الری یې کوالی شول له پناه وونکی مجرم خه ینی خبرونه کشف                   

  .او ترالسه کی له دې امله یې له هغه ه هر کلی کاوه
د تاریخ معتبرو سندونو په ینې سره کوالی شو چې دا پایله ترالسه کو چې، د بشر د تاریخ په              

دو کې د لومی ل له پاره په حجاز کی د اسالمی انقالب د سباوون په راحتو سره په رسـمی                 او
ول د مجرمینو د استرداد معهد شتوند درلودلی دی چې په راتلیونکی وینا کې یې د اسالمی دوریې                

  .په تر کې تر ینی الندې نیسو

  دوهمه وینا 
  اسالمی دوره

 :یت په اسالمی کې د معاهداتو اهم-۱
په حقیت کې د نولمسې پی له نیمالی راهیسی ؤ چې د ملتونو د معنوی او اخالقی مرسـتس او     
تعاون د پراختیا په علت او دولتونو د متقابلی کنی او چال چلند پر بنس، د مجرمینو اسـترداد د           

ارلس نیوالو مناسباتو او د دولتنون د ایکو موضوع وریده به داسې حال کې چې اسالم، ـو                
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پی ترمخه د لومی ل له پاره د مجرمینو د استرداد لیکلی قرار داد او تون واندی کیده چې                   
  :د ینې په دې برخه کې په اسالم کې د معاهداتو د اهمیت په اوند یو

د اسالم د زوند بخشخونکی مکتب له انرتیاوو خه د قراردادونو او معاهدو د مضمون پـه                 
کوم مهال چې د مسلمانانو په واسطه یو تون السلیک کیده، که ه هـم            . دی تکیه ده  رعیاتولو بان 

مسلمانانو په اکراه او نه زه سره د غیر مسلمانو سره سازش کاوه سره له هغـی هـم د تونونـو            
دا چاره هم د قرآن کریم د آیتونو پر بنس د اجـرا و ده او     . مضمون به دقت سره مراعات کیده     

  . هغهې حدیث، سنت او نبیو سیرت پرې یار کیوسر بیره پر
د اسـالم لـه   . په دی آی کې الزمه ده چې په اسالم کې د تون د کولو فلسفی ته اشاره وشی       

نظره، له جهاد خه موخه، وروست سولی ته رسیدل او د اسالم د نیوال حکومت ینـشت دی،    
ی او آسمانی قوانیون په ن بان حکومـت         رنده ده که چیری ن اسالم منالی او د هغه تلپات          

دې . کوالی، د اختالفونو او شخو او تیت او پرک او بیالبیلو قوانینوم له پاره ای نه پاتی کیـده               
دارالسالم او دارالحرب چـې د دې دواو تـرمن          : موخی ته نه رسیدلو نی به دوو برخو ویشله        

ه یوه یې له بلې سره په یو ول د شـخی او        ایکی په طبیعی ول له دمن خه ک و او هر          
خو دا حالت یوه ءشتنی او واقعی جه نه وه بلکې تقریباً دنه پیژندلو یا په                . جی په حال کی وه    

رسمیت نه پیژندلو په یر انیرل کیده، له دې کبله که د مسلمانان له پاره دا رنه وضعه رامن ته                   
تې تمامیده یا دماتې احتمال لیدل کیده، د اسالم الرـود   کیده چې د جی دوامت د هغوی په ما        

کوالی شول له دمن سره سوله وکی ترو به دې الس ته راغلی فرصت او مهلت کې مسلمانانو           
  .د راتلونکی احتمالی جی له پاره سمبال کی

تولو خو چې د سولې تون السلیک کیدهو مراعاتولیی د اجرا و ؤ او هی مسلمان د هغه د مـا              
د سورت د لومی ایت د اوفوا بالعقود د اصل          ) مایده(او نقضولو حق نه درلود او د قرآن کریم د           

  .او قاعدې په مراعاتولو باندی ملزم ؤ
په دې اساس ونیو چې اسالم تر کومه حده د تونونو په مضمون باندې پر پابند او د سـولی او           

 غلیم د واندیز شوی سولې منلو ته د توصیی پـه            امنیت پر یت یار کید او مسلمانان یی د        
تر کې مکلف کیدی تر هغه وخته چې مشرکینو معاهدې نه دی نقض کی د هغـوی درنـت        

  .وکی او محترمی یی وشمیری
 : پناه ورکول په اسالم کې-۲

یو بل کی چې او سمهاله ن هغه د وروستیوت پییو له ویاونو خه بولی د پنـاه ورکولـو                     
په بیان سره مون ته همدا کـی  ) سابقی(اله ده ې د اسالم په صدر کې د هغی د تاریخی مخینې             مس
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کـوم  : کافی دی چې پوه شو پناه ورکول د اسالم د ستر پیغمبر له سنت خه دی، هغه دا رنـه                   
مهال چې د مسلمه کذاب دوه تنه سفیران د آن حضرت حضور ته راغلل او د اسالم پیغمبـر لـه                     

  : و پوتلهغوی خه
مون ایمان  :  پیغمبر او استازی یم، د مسیلمه استازیو وویل        )ج(ایا ایمان لری چې زه د تن تعالی       

که چیرې مـا د سـفیرانو د   : لرو ې مسلیمه د خدای پیغمبر دی، په دی وخت کې پیغمبر وفرمایل     
د اسـالم د    او په دی ترتیب سره سـفیران        . وژلو عادت درلودالی امر مې کاوه چې تاسې ووژنی        

پیغمبر له لوری په امان کې واقع شول او له هغه وروسته نبوی سنت په دې قررا وینو چې نه ـایی             
سفیران ووژل شی، که سفیران د مستامنو افرادو په لیکه کی ای نیوه او په بل عبارت هغوی یې                   

  .بهرنی اتباع بلل چې باید په امان کې وی
لمان نه وی پر دی وایی، له دې کبله د اسالمي حقوقو له             د اسالم شریعت هغو کسانو ته چې مس       

 اهـل   -۱: نظره د اسالم له دیانت خه بهر اقراد په درې طبقو ویشل کیی چې عبارت دی لـه                 
  . مشرکین-۳ مستامن، -۲کتاب، 

مستامن هغه پر دی ؤ چې په اسالمی مکه په موقتی توه رستون ؤ او هغوی ته د مسلمانانو له           
 ورکول کیده او د اسالم د قوانینو ترننی او مالت الندې یې قرار نیوه او هر کله کـه د  لوری امان 

هغوی استونه اودیدله او له یو کال خه یې تیری کاوه د هغوی د خپلی غوتنې لـه مخـې د                     
  .سره د ذمیانو له لی ل کیدل) تادی(جزیې په ورکولو 

ی فلسفه د مسلمانانو ا و غیر مسلمو تـرمن د           داسی بریی چې په اسالم کې د مستامن وجود        
سره له دې چې د مشرکینو وژل واجب ؤ خو        . ایکی رام ته کول او د اسالم د دین روا اجول ؤ           

د توبـه د  : که مشرک ته امان ورکول کیده، له تیری خه خوندی ؤ که تن تعالی وفرمایـل           
ه امن بناه وغوای له تا له قتله نـو بنـااه   او که یو تن له مشرکانو      : (سورت د شپم آیت ژباه    

کـه  (د ده ته ) وطن(ورکه ته هغه ته و چې واوری دی کالم د اهللا بیا ورسوه، ته دی ای دامن               
امان د پاره د اوریدلو د قرآن به سبب د دی چې بیشکه دوی داسی قوم دی                 (دغه  ) ایمان یی را نوو   

کابلی تفسیر کې یې د پورتن موضوع تفسیر دا رنـه           په  . چې نه بوهیی په قرآن او ایمان باندی       
پخوانی فرمایلی ؤ چې که دوی له خپلو کفراتو نی توبه وکی او به اسالمی کې داخل                 : کیدی

شی نو په امن کی به شی، ممکن ؤ چې کوم یو سی د اسالم له اصولو او احکامو خه بې خبـره              
اره مسلمانانو ته راتلل وغوای نو د هغو نسبت یـې   وی او د تحقیق او د شکونو د لیری کولو له پ           

کالم او د اسالم حقایق   ج  فرمایلی دی چې ته دغسی کسانو ته پناه ورکه او ویې ساته او د اهللا تعالی               
که قبول یې نه کی مه یې وژنه بلکې هغه د خپلې استونی او د امن ای تـه      ! او دالیل و واورو   
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کافرانو پـه  ) ولو( شی وروسته له هغه دغه هم لکه د نورو ردو        ورسوه چې هلته مامون او مطمین     
شان دی دغه دا من ورکولو حکم که ورکل شویدی چې له اسالمی اصولو او حقایقو نی دغه                   
وی نه دی خبر، نوایی هغوی ته حق په یر واضح او ه ول سره ورـکاره کشـی کـه                     

نکی د عنا دله الرې وانه وتل او هماغسی معاهد پاتی           وروسته له هغه دغه مستامنان او بناه غوتو       
شول نو د قد تبین الر شد من الغی خه وروسته په دین کې ه زور او زیاتی او جبر او اکراه نـه                        

  .شته او د امان له رفعی ه وروسته به له هغوی سره د نورو کفارو په شان معامله وشی
مسالی اصل د مننی و دی او فقها له هغې خـه پـه              د اسالم په سیاسی فقه کې د پناه ولو د           

  .تعبیر کوی) استجاره او تامین(یا ) استجاره او امان(
د اسالم له نظره له هغـه  . پناه غوتل او پناه ول او امان ورکول دی    ) استجاره او امان یا تامین    (

  .ورور او دوست خه چې حق غوتونکی دری لری، دفاع کول یوه دنده ده
شتون لری او هغـه د      ) سابقه(م په تاریخ کې سپیلو ایونو ته د پناه ولو لرغونی مخینه             د اسال 

عبداهللا بن زبیر پناه اخیستل دی، چې له یزید سره له بیعت خه د سر غونی په خاطر یې د مکـی                      
  .حرم ته بناه یووه

 : په اسالم کې د مجرمینو استرداد-۳
 چې اسالم تر کومه حده د معاهداتو به رعایـت بانـدې   د هغه ه پر بنس چې وویل شول وینو   

ینار کیدی او اسالم د لومی ل له پاره د مجرمینو د استرداد اصل رامن ته کیدی او لومنی             
معاهده چې د مجرمینو د استرداد په هکله وشوه هغه معاهده یا زمن لیک دی چې د اسـالم سـتر                     

  :فصیل یی په الندې توه واندې کیید قریشو له مشر سره وکه ت )ص(پیغمبر
د هجری پم کال د ذیقعدې په میاشت کې د خدای تعالی استازی په خوب کې ولیدل چـې د               

خپـل خـوب یـې      . خپلو یارانو اصحابو سره د عمری د تر سره کولو له پاره مکې ته تللـی دی                
په یره ندی راتلونکی کـې  مسلمانانو ته ووایه او دا خوب یې به نیک فال ونیوه چې مسلمانان به              

  .خپلی پخوان هیلی ته ورسی
له یو ه وخت وروسته مسلمانانو او د مدینی منورې د شاوخوا قبایلو تـه بلنـه                  )ص(آن حضرت 

ورکه چې د عمرې د ترسره کولو له پاره خپل انونه تیار کی، دا خبر په یره چکتیـا سـره د           
 عبداهللا ابن مکتوم د مدینې د امام په حیـث           )ص(ن حضرت عربستان په ولو وونو کې خپور شو، آ       

 استازی د لور    )ج(مقرر ک او پخپله یی مسلمانان د کعبی شریفی زیارت ته راوبلل، د خدای تعالی              
  .سوه په شاوخوا کسانو سره د ذوالخلیفه به سیمه کې احرام وتاه
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 دمکی په لور روان شـو چـې       په بل روایت د مسلمانان له یو زرو پنه سوه کسیز کاروان سره            
         ندولو له پاره یې، امر وکـر موخه یې د بیت اهللا شریف زیات کول ؤ او د دې سفر د موخې د

 اوان د قربان له پاره په نه کی او د کاروان تر مخه ورته حرکت ورکـی او د       ۷۰چې او یا    
اصحاب کراموته یې امـر     دې له پاره چې د مکی مشرکین د دوی دا حرکت ناوه تعبیر نه کی،                

وک چې یوازی سپکه وسله توره دې له ان سره واخلی، د عسفان په نامه یو ای ته تلبیه ویونکی                 
په دې محل کې د خزاعه یو بشیر نومی سی رپو وکـ چـې               . واندی والل ) لبیک ویونکی (

سره یو ـای لـه   قریش د مسلمانان له حرکت خه خبر او له دې امله د خپلو و او ماشومانو     
مکې خه بهر شوی دی او د خپلو واکونو د راغونولو له پاره یې په الت او عزی باندی سوند               

  .یاد کیدی چې مکی ته د مسلمانانو له ننو تلو ه مخنیوی وکی
د قریشو مشرانو، خالد بن ولید د دوره سوه سپرو سره یو ای د مسلمانانو لوری ته واسـتوه او     

. رکاع العمیم په نامه په یوه دته کې چې د عسفان په اته میل کې پرته ده سـنرونیو  هغوی هم د    
) راه بلـد (د قریشو له دې اقدام خه په خبر یدلو، یو د الری الرود       ) ص( استازی )ج(د خدای تعالی  

وغوت تر و دوی له داسې الرې خه بوی چې مسلمان زیارت کوونکی له خالد سره مخامخ                 
 اسلم له قبیلی خه یو سی چې د حجاز په الرو کی یې ه بلدتیا درلوده راواندې شو                   د. نه شی 

او د دې کارتبر سره کول یې په غاه واخیستل، نومی دخکی شو او د آن حضرت د اوی مهـار    
یې په الس کې ونیو او د سختو دروله من خه یې تیر کل او د حدیبیه به نامه یسمه کـې یـې                         

د خـدای  . کوز کل، په دې ای کې د پیغمبر او ه له حرکت خه پاتی شـو لـه          هواری ته را  
دا حیوان د خدای به فرمان سره په دې سیمه کې لماسـت ترـو               :  وفرمایل )ص(استازی )ج(تعالی

زمون تکلیف روانه شی، نو هله یې امر وک ول له خپلو اسونو او اوشانو خه راکته شـول او   
 د مسافرت موخې او د قریشو انیو شرایطو او د         )ص( خدای تعالی استازی     د. خیمی یې و درولی   

: جی له پاره د مسلمانانو ته تیار ته په کتنی، له مکیانو سره جی ته مایل نه ؤ، نو وی فرمایل           
که چیرې نن ور قریش له ما خه یو ه شی وغوای چې د خپلو د ایکو د ینت المـل                      

  . ورکم او د مالمست او سولی الره به په مخ کې و نیسموری، زه به هغه
هغوی لومی بدیل ابن ورقا خزاعی د بنو خزاعـه د       .  له خبرو خه قریش خبر شول      )ص(د پیغمبر 

قبیلی د یو و تنو شخصیتونو سره چې هغه وخت ال د بنو خزاعه قبیله مسلمانه شوی نه وه خـو د              
 سره د تماس نیولو     )ص(، د خپل لوری په استازیتو د پیغمبر       مسلمانانو سرهیی د وحدت پیمان تلی ؤ      

له پاره واستول او هغوی هم قریش د مسلمانانو د ادعا له ءتینول ه چې د دوی موخه یـوازې   
د کعبی شریفی زیارت دی خبر کل، خو د قریشو مکی ته د مسلمانانو ورت ونه مانه او د دوهم                    
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: له استازی سره د تماس له پاره وومـاره      ) ج( سی د خدای تعالی    ل له پاره یې د مکرز په نامه یو        
چې نوموی هم د بدیل په خبرو باندې ینارو ک او د درېیم ل له پاره د ای ی د پـای تـه        

حضور تـه ورسـید،     ) ص(رسولو له پاره د عربو د غشی ویشتونکو رییس خلیس بن علقمه د پیغمبر             
 سره له تماس پرته راستون شـو او         ص د استازی  جلو د خدای تعالی   خلیس د نشه شویو اوانو په لید      
د  جمون هیکله له تاسې سره دا تون نه دی کی چې د خدای            : قریشو ته یې به خطاب کې وویل      

.  د زیارت ه پرته کوم بل نظر نه لری         صکرو زیارت کوونکی له زیارت خه منعه کو او محمد         
لوری ته روان شـو او   صد ثقفی د ثفیق د قبیلی رییس د پیغمبر        د لورم ل له پاره عروه بن مسعو       

ماستر پاچاهان لیدلې دی، ستر قدرتونه لکه       : هغه هم د خیل ماموریت له سرته رسولو وروسته وویل         
د کسری، د روم د قیصر او د حبش د سلطان قدرت می کتلی دی او د خپل قوم په من کې می د           

نو له دی کبله باید د قریشو مشران پـه دی           ... یر نه دی موندلی    په خ  صهی یوه موقعیت د محمد      
  .خطرناک موقعیت کې فکر او تأمل وکی

 سرارتونه  ص استازی جد خدای تعالی  . خو د مکیانو له لوری د عروه د خبرو هه هر کلی ونه شو             
 شوی ؤ  وزغمل او تر دې چې د قریشو یوه له چې د مزاحمت له پاره د مسلمانانو لوری ته استول                  

له لوری په اسارت کې لویدلی ؤ آزاد کل ترو دا وی چې د مـسلمانانو     ) مسلمانانو(او د دوی    
ولیدل کوم استازی چې د قریشو له لوری استول شویدی قریشیان      صآن حضرت   . موخه جه نهده  

ه یی  چې د ابوسفیان سررضیی قانع کی نه دی نو له دې کبله یې الزم ولیدل ترو حضرت عثمان              
د خپلو نسبت درلود د ه نیت په عنوان قریشو ته واستور او هغه هم د خپل تره د وی، ابان بن           

د استازی پیغام ابالغ  جسعید خه وغوتل چې نومی په خپله پناه کې واخلی، ترو د خدای تعالی          
ـ    . قریشو د پیغام له تر السه کولو وروسته حضرت عثمان بندی ک           . کي ضرت قریشو یـوازی ح

زه هغه مهاـل د  :  ته د کعبی شریفی د زیارت کولو اجازه ورکه خو حضرت عثمان وویل    رضعثمان
کعبی شریفی طواف کوم چی آن حضرت مې تر مخه طواف وکی او زه د هغه تـر شـا طـواف             

  .وکم
 وژل شویدی دې خبر، د مـسلمانانو قهـر او   رضمسلمانان ته احوال ورسیده چې حضرت عثمان   

لـه  :  د مسلمانانو د سپیلو احساساتو د ینشت له پاره وفرمایل          صله او رسول اکرم   غصه راوپارو 
آن حضتر د بیعت د نوی کیولو په موخه تریـوې           . دې ای خه نه م ترو کار یو طرفه نه کم          

پرته ) جد بن قیس(یی د مدینی د منافقانو د یوه کس         ) اصحابو(ونې الندې کیناست او ولو یارانو       
دا پیه . سره بیعت وک ص ترشا په بل ریوایت یی الندی پ شوی ؤ، له آن حضرت       چې د او  

هغه ونه چې . په تاریخ کی د بیعت رضوان په نامه ثبت شویده او ینو هم هغه بیع شجره نومولې ده                



 
  
 

 

 81  
 

د ا
ردا

ست
نوا

می
جر

د م
س

ی
س

سیا
ه 

م پ
ال

... 

                  د هغې ترالندی بیعت الرضوان صورت موندلی ؤ، د وخت به تیریدو سره یې د مسلمانانو تـرمن
او په تیر وخت کې د ملتونو د ترایخ د تجربې په پام کې نیولو سـره، د                  . ف ترالسه ک  تاریخی شر 

دې اتمال شتون دلود چې نوموی ونه په راتلونکې کې مقدسه او سپیلی ول شی او تر تحریف                  
  .که) ءی( د خپل خالفت په زمانه کې له بیخه غوه رضالندې راشی، له دې امله حضرت عمر

 ژوندی دی او په زندان کې       رض ته رسیدو وروسته خبر ورسید، چې حضرت عثمان        د بیعت له پای   
 مکی تـه  صدی، سهیل بن عمرو د قریشو یو متفکر وومارل شو ترو هر نه چې کیی، پیغمبر     

 دی ته راضی کی ترو په بل کال کې        ص استازی جله ننوتلو خه منصرف کی او د خدای تعالی          
له دی امله یې د دمن د پریـوولو او د           . مکی زیارت ترسره کی   د عمرې د حج مراسم او د        

مهاجرینو او دمکی د مسلمانانو د سرنوشت او نورو اختالف و موضوعانو په اوند یـو تـون                  
و لوریو السلیک کولیکه او دوا.  

 پرتـه،  که قریشو له نویو وینو تویو لـو    . دا قرار داد له سیاسی اخه یر د مسلمانانو په ه ؤ           
مسلمانان به رمست پیژندلی ؤ او له بل لوری د دې ژمن لیک په منلو سره د و کلونو له پـاره د                       

  .دواو خواوو ترمن شخه دریدله
لومنې ندا کری پـاتی تـه       ) صلح نامی (هغه مهال چې د سوله لیک       : تاریخ لیکوونکو لیکلیدی  

غوی په مالیمت سره سرزنش کل او   ه رضورسیدلی، ینی مسلمانان او له هغې جملې حضرت عمر        
  .د سولی په اوند خبرو اترو ته یی ادامه وکه ترو دواه خوا وې موافقې ته ورسیدلې

 راوغوت او ورته یې د رض حضرت علی   صکله چې د سولې قرار داد پای ته ورسید، آن حضرت          
    ون د لیکلو امر وکون په دوه نسخو کې ولیکل شو      . تنی د سولی ت   . تون چی مـسلمانانو    لوم

منعقد ک د حدیبی معاهده وه چې د هجری شپم کال د ذی القعده په لوم نیه ترسره شوه او د                     
  . میالدی کال د مارچ له دیارلسمی سره سمون خوری628

  :د حدیبی د سولې د تون متن په الندې ول دی
او خواوو تـرمن   له جې او شخې خه دې له دې نیې خه ترلسو کلونو پورې د دو               - 1

 .الس واخیستل شی، ترو په عربستان کې ولنیز امنیت او عمومی سوله ینه شی
که له قریشو خه یو وکچې د بل چا تر قیمومیت او والیت الندی دی، د خپل ولـی لـه                      - 2

 لوری ته راغی او مسلمان شو، هغه به ولي ته بیرته ور صاجازې پرته له مکې خه وتتید، د محمد         
ن کی، خو که چیرته له مسلمانانو خه یو وک د قریشو لوری ته وتتی، قریش موظف نه                  شتو

 .دی چې هغه برته ستون کی
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 د عربو له قبیلو ه چې هره یوه وغوای له یوه لوری سره تون وکی، په دې کار کې به                    - 3
 .آزاد وی او د قریشو له لوری به په دې اوند کوم وا ترسره نه شی

او پلویان یې ملزم کیی چې سکال به له مکی ته له ت خه صرف نظر کـوی او           ص  محمد - 4
خو راتلونکی بل کال ته کوالی شی د بیت اهللا د زیارت او عمر یی له پـاره       . مدینی ته به ستانه شی    

مکې ته راشی، په دې شرط چې په مکه کی له درې ورو خه زیات پاتې نه شی، پرته له تـورې                      
 .کی وی، له ان سره بله وسله را نه وی) غالف(هم په تیکی خه چې هغه به 

دواه خوا وې ژمنه کوی چې یو د بل پر مخ سوداریزی الرې پر انیستی پریدی او یو د بل                - 5
 .له پاره مزاحمت رامن ته نه کی

د اسالم تبلیغ دې په مکه کې آزاد وی او د مکی مسلمانان دی وکوالی شی خپـل مـذهبی                 - 6
او ورولو حق و نـه      ) رنی(زاده توه سرته ورسوی او وک دی د هغوی د سرزنش            مراسم په آ  

لری او مسلمانان دې دیته ا نه کی چې له خپل دین ه واوی او یا دې د دوی دین مـسخره                  
 .کی
 .د مسلمانانو ان او مال له مدینی خه مکی ته رای محترم دی - 7

 دواو لوریو په السلیک ورسیدل او د دې تون پ           د حدیبیې د تون د متن اووه ونی موارد د         
  .ه انعقاد سره اسالم په رسمیت و پیژندل شو او مسلمانان د تبلیغ له پاره د عمل آزادی و موندله

د تون له . دا تون د دې سریزه شوه چې اسالم په یر چکتیا سره د خلکو په من کې دود شی                
ییل او اوان یې قربانی کل او مدینی ته راتسا نه شـول   عقد وروسته، مسلمانانو خپل سرونه و خر      

دې سـورت د  . مسلمانان ال د مکې او مدینې د الرې په من کې ؤ چې د الفتح سورت نازل شـو  
  .حدیبی د سولې تون مبینه فتحه وبلله

ن د حدیبیی له تون وروسته د تن تعالی د تسازی نیواله بلنه پیل او د اسالم تبلیغ د عربـستا            
د حدیبي د سولی تون د یو شمیر فتوحاتو پیالمه وریده او            . له اپو وزمی خه بهرته متوجه شو      

په حدیبیه کې له سیاسی بریالیتوب وروسته یو زیات شمیر نظامی بریالیتوبونه لکه د خیبر فـتح او د                 
مانانو له راستنیدو   د حدیبیی د تون له انعقاد او مکې ته د مسل          . مکی فتح د مسلمانانو به برخه شوه      

ورونو یې د دې د بیرته      . وروسته، ام لثوم، د عقبة بن ابی معیط لور له مکې خه مدینی ته راغلیه              
  : د اهللا تعالی په دې فرمان چېص استازی جوروستنولو غوتنه وکه، خو د تن تعالی 

د ممتحنـه د  ...)  بایمانهنیا ایها الذین امنو اذا جاءکم المومنات مهاجرات فامتحنو هن اهللا اعلم    (
ای هغو کسانو چې ایمان یې راوی دی یعنی ای مومنانو کله چـې راشـی              : ژباه: سروتلسم آیت 

هجرت کوونکی وطن پریودنکی نو وی آزمویی تاسې هغوی، اهللا ته ه            ) ی(تاسې ته مؤمنانې    
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مندرج شویو تکالیفو   او مستند به دې چې د حدیبیی په تون کې ې د             . معلوم دی ایمان د دوی    
خه یی مخنیوی وک لثوم له بیرته ورکولو شمول نه دی، د ام.  

په دې اساس د هغه مطالبو له مجموعی خه چې په دې مبحث کې وویل شول کوالی شـو دې                
  :پایلی ته ورسیو چې اسالم

ت قایل   د عقود او معاهداتو خه د من ته راغلیو زمنو د سرته رسولو له پاره په خاص اهمی                  - 1
 .شوی او د هغه مضمون د اجرا و روی

 د عقدونو اوتونونو انعقاد جایزه چاره ي الکن د انعقاد او مـوافقې او د تـون د دواو       - 2
خوا وو له السلیک وروسته، د هغه مضمون د اجراء و روی، که په دې صورت کې دی چې               

 .د اوفو بالعقود قاعده پرې مرتب کیی
 .قدونو او ژمنو انعقاد پر مسلمانانو باندې د کفارو د السرسی موجب شینه ایی چې د ع - 3
 .ینار شویدی چې عقدونه او ژمنی باید الرشودې زمینې او اخونه ولری - 4
اسالم د فردی او ولنیز نظم او امنیت پر ینت یار کیدی او له جهاد او مبارزې او له                    - 5

و په انی ول د ژمنو انعقاد د وروستې سـولې د           نورو هیوادونو سره دا یکی ه یې موخه ا        
رامن ته کولو په منظور او د اسالمي حکومت به سیوری کی د سوکالتیا او امنیت ینت نلـی          

 .دی
له پناه اخیستلو خه د استحازه او تامین په عنوان تعبیر کی او له پناه وونکو ـه یـی                   - 6

 د رعایت په موخه یې د تونونو په انعقاد باندې یار کی           ننه الزمه بللی او د پناه ونکو د حقوق        
 .او قضایی مرستې او تعاون ته یی خاصه پاملرنه کیده

د مجرمینو د استرداد لومنی لیکلی قرار داد او توند یې واندی کی او اسالمي دولـت                  - 7
کـې د  یې مجاز کیدی د اسالمی او مسلیمنو د مصلحت د غوـتنې پـه صـورت      ) دار اسالم (

مجرمینو د استرداد تون په انعقاد حتی د متقابلی معاملی په نه شرې په هغه صورت کې چـې پـه                     
 .مسلمینو باندې د کفارو د السبری موجب نه شی، الس پوری کی

قرآن کرمی تر ولو پیاوی او محکم سند دی چې د مجرمینو د مجازاتو د نییوالتوب اصل                  - 8
 کیدی، نو په دې اساس د مجرمینو استرداد د اسالمی بین الملل             یې په واضح او روانه ول بیان      

 .حقوقو یو تر ولو مهمومبحثونو خه دی
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  درېیمه وینا
  منن دوره

 له اسالم نه وروسته، د مجرممینو د ساترداد مساله، په آسانه به و اوته او خـروا زیاتـه دود                    
دولتونو ترمن د ایکو په تاریخی ینه کـی،         شوه، د ختیو هیوادونو لکه هند، ایران او چین د           

یر موارد په الس کې دی چې له لویدیو دولتونو سره د دې هیوادونو ترمن د مجرمینو اسـترداد       
  .معمول ؤ او تر سره کیده

که ه هم د استرداد تاریخی مخنیه لکه رنه چې واندی ورته اشاره وشوه، یرو لیرو تیـرو                  
 په نسبی توه یر له موده کیی چې په ننی به او دیوی علمی او حقوقی                 وختونو ته ورری خو   

  .موضوع په شکل او وتې ده
نیوال تونونه چې د مجرمینو د استرداد په اوند واکمنی لری د بیاللیلو دولتنون له پاره یو ول                

و کنالوج او پر مخت قضایی تامین نل کیی او د نظامنامو په پراختیا او قوانینو په وضعه کولو ا        
د مجرمینو د استرداد لومنی تونونه چې تر یوه حده د استرداد له ننی              . سره یی پراختیا موندلی ده    

  :مفهوم سره سمون لری او په مننیو پییو کې منعقد شویدی عبارت دی له
 میالدی کال تون د انلستان د پاچا دوهـم هـادری او د سـکالین د پاچـا                   ۱۱۷۴د   -

Guillaume                  و لوایو ومنله چې که چیـری د دویدوا یوم اکوس ترمنح چې د هغه پر بنس
 .له یو هیواد خه بل هیواد ته وتتی، بیرته ستنول کیی) سیاسی مجرمین(شخصی دمنان 

 او د فرانسې د پاچا Edouard میالدی کال تون د انستان د پاچا درېیم ادوارد          ۱۳۰۳د   -
 ترمن چې د دې تون پر بنس هم دواو لوریو ژمنه وکـه چـې   Philippelebelفلیب لوبل   

به هغه صورت کې چې له یو هیواد ه بل هیواد تـه و  ) سیاسی مجمرین(خپل شخصی دمنان د    
 .تتی خپل اصلی هیواد ته یی ورستانه کی

 . میالدی کال تون د کنت دوساوآ و د فرانسې د پاچا پنم شارل ترمن۱۳۷۵د  -
تی تون کې دواو خوا وو متقابله معامله هم ترکتنی الندې ونیوله او وی اکله چـې د                  په وروس 

تون د یوه لوری په واسطه د مجرمینو د استرداد د غوتنې له ترالسه کولو وروسته، چې په جنایی                   
په دی تون کې ولنیزی ی او له ولنی ه مالت په            . محکومیت رسیدلی د یهغوی مسترد کی     

  . کې نیول شویدیبام
 د دې تونونو له من ه کوالی شو د انلستان پاچا ته د فرانسې د پاجا پم شارل لیک ته                    

 میالدی کال د سپتمبر وارلسمه نیه ده، شپم    ۱۴۱۳د دې لیک له مخې چې د        . هم اشاره وکو  
 و دویده) اغتشاش(شارل د پاریس د اتنه کون کوونکو د استرداد غو د.  
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په مننیو پییو کې د مجرمینو د استرداد د تونونو له رندو انونو ـه دا ؤ چـې د                     
سولی د تونونو او اتحاد د ژمنلیکونو السلیک کوونکو زمنه کوله ترو د ژمنو اخونو مخالفان او               

  ).په هغه ترتیب چې له لرغونی زمانی ه یې مخینه درلوده(سیاسی مدعیان مسترد کی 

  : وینالورمه
  نوې دوره

د اووه لسمی پیزې په پای او د اتلسمی پی په اودو کې، د هیوادونو د سیاسـی ایکـو پـه             
پراختیا او عمومی حقوقو ته په کتنه، د بیالبیلو دولتونو ترمن د مجرمینو د اسـترداد پـه اونـد                    

د فرانسې او هالین    : تونونو صورت موندلی دی چې له هغې جملې دا قرار دادونه د یادولو و دی              
 میالدی کال د است په اووه لسمه نیه د خصوصی نظم د اخاللوونکو جنـایتونو  ۱۷۳۶ترمن د   

 میالدی کال د سپتمبر په پمه د فرانـسې او           ۱۷۶۶پورې د اوندو مجرمینو استرداد توند، د        
 ۱۷۶۵ او د     میالدی کال د می په اووه ويتمه نیه د فرانـسې او سـویس              ۱۷۷۷اتریش، او د    

 میالدی کال د جوالی ۱۷۸۳میالدی کال د سپتمبر په نهه ویشتمه نیه د فرانسی او هسپانی، او د             
البته لومنی هیواد چې د     . په پنمه ویشتمه نیه د فرانسې او پرتال ترمن قراردادونه تل شویدی           

اره بکاریـا د جرمونـو او    خو د لومی ل له پ     . استرداد په هکلیه یی یو قانون تهیه ک بلجیم دی         
مجازاتو په کتاب کې په علمی او حقوقی لید توکی سره د کلمی په دقیقـې معنـا د مجرمینـو د                      
استرداد مسالی ته خپل راوراوه او د ده او نورو حقوق پوهانو افکار او انیرنی په هیوادونو کې                  

ینی وضعه شوی قوانین له هغـې  د مجرمینو د استرداد د قوانینو د تدوین سرچینه وریده چې الند          
  :جملی خه دی

  . مې قانون۲۵ میالدی کال د اپریل د ۱۸۸۵د : ارجنتاین
  . مې قانون۱۵ میالدی کال د مارچ د ۱۸۷۴د : بلجیم
  . مې قانون۲۸میالدی کال د جون د ۱۹۱۱د : برازیل
  . مې قانون۲۸ میادی کال د اپریل د ۱۸۷۷د : کاناا

 ۱۸۶۰ چـې د  - مـې فرمـان    ۱۲ میادی کال د است د       ۱۸۴۸ د   :د امریکا متحده ایالتونه   
 میـادی  ۱۹۷۶ میالدی کال د مارچ د درېیمـې او د  ۱۸۶۹ مې او د ۲۲میالدی کال د جون د      

  .کال د جون د نولسمی نیی تقنینی فرمان هغه بپ کیدی
مې قانون۱۳ میالدی کال د مارچ د ۱۸۷۰د : لوکزامبور .  

  .ال د مارچ د لسمی قانون میالدی ک۱۹۳۷د : فرانسه
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لکه هماغسی چې اشاره ورته وشه په حقیقت کې د نولمسې پی په دوهمه نیمایی کې ؤ، چې د                  
ملتونو د معنوی او اخالقی مرستو د پراختیا له امله او د دولتونو د متقابل چال چلند پر بنـس، د                     

  .مجرمینو استرداد د نیوالو ایکو موضوع وریدله

  :پنمه وینا
  معاصره دوره

 له نولسمې پی راهیسی د مجرمینو د استرداد د چارې په بشپتیا کې یو نوی پاو رامن ته شو             
او المل یی همدا ؤ چې د بشری ولنوی په به کې بدلونو نه پی شول او بیالبیلو امکاناتو شـتون                     

  .ه میسر ولهوموند چې په آسان سره یې له یو هیواد ه بل هیوا ته د مجرمینو تیت
د چک تلونکو لیدوونکو وسایطو او نوی تکنالوج به سیوری کې له یو هیواد خه بل هیـواد          
ته د عدالت او قانون له منولو خه د مجرمینو تیته، د دې پییو د ژوندانه طبیعت ریدلی او                   

اصـل دا   ) واکمنـې (د دې مسالې لمنه ور تر بلې الپسې پراخیی خو د دولتونو د حاکمیـت                
ایجابوی چې ه دولت د هغه مجرمینو د تعقیب په اوند اغیزناک اقدام وکی چې د هیواد په قلمرو             

په دې ترتیب سره دا امکان شتون لری چې یو مجرم بل هیـواد تـه       . کې یې د جرم مرتکب کیی     
  .والشی او له مجازاتو خه معاف پاته شی

. الً د ناوه افکارو خاوندان او بد کاره افراد دی         له بلی خوا، د دارنه مجرمینو شتون چې معمو        
کوالی شی د نورو هیوادونو نظم او ولنیز هم و کی، له دې کبله د مجرمینو د محـاکمې او            
                یدو د مخنیوی له پاره د بیالبیلو دولتنون ترمنه د نورو جرمونو د پیمجازاتو په موخه او همدارن

 کیی او سربیره پر دې، هیوادونو په خپلو داخلی قوانینو کې پـه  د مجرمینو د استرداد تون منعقد     
دې هکله قوانین او مقررات وضعه کیدی چې د هغو په رعایت سره کوالی شی د مجرمینو او هغه               

استرداد چې د هیواد په قلمرو کې یې د جرم مرتکب شوی دی له هغه هیواد خه                 ) متهمینو(تورنو  
ه وغوای او وروستی هیواد به هم د ژمن لیک د شرایطو په مراعاتولو       چې مجرم هلته پناه اخیتسی د     

  .سره، مجرم، غوتونکی هیواد ته مسترد کی
په هر حال د مجرمینو د استرداد مساله داسې چاره ده چې دولتنونه یې دوه اخیزو او وا خیز                   

 ا ایستل او دا یو لـه هغـه   مرستو او د بین المللی سازمانونو او نیوالو ولنو او کنرو تشکیل ته          
 میالد یکال کې یی د هیوادونو پولیس او حقوق پوهان د            ۱۹۱۴خورا مهمو مسایلو ه ؤ چې په        

په دې کنره   . فرانسې په موناکو ار کې د جنایی پولیسو د سازمان د تشکیل له پاره راغنه کل               
سـترداد لـه پـاره نیواـل        کې د ون کوونکو له لوری واندیز وشو چې باید د مجرمینو د ا             

قراردادونه رامن ته شی او له هغې وروسته، یر هیوادونو له جرم او جنایت خه د خوندی پـاتی                   
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کیدو به موخه به خپلو داخلی قوانینو کې د مجرمینو د استرداد او پردیو مجرمو اتباعو د اسـترداد                   
 مجرم له خپل منتبوع هیواد هیـواد        البته دا په دې معنا نه ده چې که چیری یو          . مساله اکل کیده  

خه بل هیواد خه بل هیواد ته وتتید او په نوموی هیواد کې بیا د جرم مرتکب شو د نوموی                    
هیواد دولت دی د ارتکابی جرم په هکله در مرتکب د مجازاتو پرته، هغه خپل متبوع هیـواد تـه                    

  .مسترد کی
وو مجازاتو د هیوادنی کیدو اصل ایجـابوی        نن ور د دولتونو د حاکمیت اصل او د حرمونو ا          

چې د هیواد داخلی اتباع هماغسې چې د بل هیواد په قلمرو کې د جرم مرتکب شویدی د مجرمینو                   
د استرداد د مقرراتو مشمول دې نه شی بلکې په متبوع هیواد کې چې د جرم مرتکب په نومـوی                  

  .هیواد کې اوسیی مجازات دی شی
وضوع په زاتو کنفرانسونو او نیوالو غونو کې تر پاملرنی الندې نیـول             د مجرمینو د استرداد م    

  :شویده چې ینی یی عبارت دی له
 میالدی کال په سمبر کې د نیوالو حقوقو پـه  ۱۸۸۰هغه اصول چې د استرداد په اوند د      -

وین مادو کې تنظیم او تـد     ) ۲۶(موسسه کې په آکسفورد کی تر پاملرنې الندی ونیول شول او په             
 .شول
 میادی کال کې په موناکو کـې        ۱۹۱۴د جنایی پولیسو د نیوالی کنری تصمیمونه چې په           -

 .تشکیل او واندې ورته اشاره وشوه
 میادی کال د قضایی کنرې تصمیمونه چې د هغې له مخې د اسـترداد د    ۱۹۱۴د مسکو د     -

 .یو نیوال تون انعقاد توجیه شویدی
نونو د ادارې د صاولو د نیوالې کنرې تصمیمونه چـې پـه             د مجرمینو د اصالح او د زندا       -

 . میالدی کال په لندن کې تشکیل شوه۱۹۲۷
امریکـایی  ) ۲۱( میالدی کال کـې د       ۱۹۲۸نیواله حقوقی مجموعه چې په      ) بوتسمان(د   -

یمې مـادې   ) ۳۸۱(مې مادې خه تر     ) ۳۳۴(دولتونو له لوری د مننې و وریده او د هغې له            
 .رداد د مقرراتو پورې اوند دیپورې د است

اوس مهال د کنالوج او چک تلونکو نقلیه وسایلو ور تربلی زیاتیدونکی پراختیا ته په کتنـه                 
چې له یو هیواد هخ بل هیواد ته در مجرمینو ت رات په آسانه صورت مـومی، د مجرمینـو د                     

اد د عمـل سـرته رسـول ایـن        استرداد د قرار داد د شتون یا د متقابل عمل پر بنس د استرد             
په همدې اساس نن ور یرو هیوادونو هه کیده دقضایی مرستې په رامن ته کولو او                 . روی

پارخولو او د مجرمینو به استرداد کې د هلولو او کوونو په شریکولو سـره پـه دې سـترې               
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 الندې نیسی، بریـالی     تر وا ) تاروپود(ولنیزی ستونې باندې چې د بشری ولنو بوده او تنسته           
  .شی

په کلی توه، دا رنه تونونه اکثره د صنعتی او پر مختللو هیوادونو د پـام وریـدلی دی،                  
که دا هیوادونه له یوې خوا د جرمونو او فسادونو له مخ پر زیاتیـدونکو پدیـدو سـره الس او                     

ه پاره د مجرمینو په واک کـې        بل هیواد ته د تیتی ل      ریوان دی او له بلي خوا له یوه هیواد خه         
په دی برسیره د اروپایی هیوادونو ترمن د سرحدونو له منه        . یر امکانات او آسانتیا وی قرار لری      

  .ولو د دې چارې لمنه الپسې پراخه کیده
همدارنه په خواشین سره باید ومنو چې مجرمین تل له قانون خه ترمخ حرکت کـوی او لـه         

 خالصون په موخه له بیالبیلو تریکونو او الرو چارو خه ه اخلی، لـه دې                قانونی تعقیب ه د   
امله هیوادونه تل د قوانینو او مقرراتو وضعه کولو ته ا دی ترو د ولنیز امنیت په تأمین باندې پای           

هیوادونه پر همدې بنس د قانون او مجازاتو له منولو خه د تیتې له پـاره د مختلـو              . ومومی
و خه د مجرمینو د ې اخیستلو په واندی، د مجرمینو د استرداد په موخـه، د حـاکمی                   وسایل

  :اوضاع او احوالو سره د تمناسبو قوانینو او قواعدو وضعه کولو ته ا دی
او داسی یر پییی چې کیدای شی هرو کلونه یو لی د مجرمینو د استرداد په هکله په خپله                 

د مثال په توه د امریکا او جاپان ترمن         . وکی) تجدید نظر (ې نوې کتنه    قوانینو او ژمنلیکونو باند   
 میالدی کال د مارچ په درېیمه نیه تصویب شوې وه چـې د  ۱۹۷۸د مجرمینو د استرداد معاهد د     

ومونـد، د دې    ) قابلیت( میالدی کال د مارچ له پویشتمی نیی خه یی اجراییوی وتیا             ۱۹۸۰
  .رمینو د استرداد د رنوالی په هکله دهتون دوهمه ماده د مج



  
 
 
 
  
 
  

 اسالم و حقوق پناهندگی سیاسی
  

  سید محمد احسانی
  
  
  
  

  مقدمه
المللی و یک مـساله   که از دیر زمان در جوامع بشري به عنوان یک بحث بین        ییکی از موضوعات  

گذشت زمـان  . است پناهندگی سیاسی   پدیده. داخلی مطرح بوده و در حال حاضر نیز مطرح است         
اما از نظر محتوا و واقعیت خارجی امر، با . فقط توانسته است در شکل و نحوه این مساله اثر بگذارد  

هـا و گـسترش    تر شدن مسایل حقوقی و تکامل و رشد افکار و علم و دانش انـسان        وجود پیچیده 
شود و از نظر کمیت یبه غیر محسوسی در کیفیت این پدیده دیده نم... ها و  وسعت روابط بین ملت

. شـود نیز امروزه بر تعداد پناهندگان و به عباره دیگر بر تعداد آوارگان از وطن هر روز افزوده مـی       
هاي تحت عنوان دفاع از حقوق بشر ها و جنبش  هاي بزرگ جهان و پیدایش نهضت     که انقالب   چنان

اي مثل جامعـه   و منطقههاي جهانیو تاسیس سازمان و تحریم جنگ و رسیدن به یک صلح دایمی       
 دفـاع از  ي حد اقل در مقـام ادعـا  ترین وظیفه خود را  که مهم   ثالهم  ملل و سازمان ملل متحد و ام      
 بـه مـشکل    نـد ا نتوانـسته . ندا هاي زیادي را در این زمینه انجام داده       حقوق بشر دانسته و فعالیت    

اي مناسب بـراي       شرایط و زمینه   د و نها پایان ده  اي بنام پناهندگی سیاسی و آوارگی انسان      پدیده
که معضل بردگـی      درحالی. دن مسایل فراهم آور   یز بشر در کنار یکدیگر دور از همۀ       زندگی صلح آم  

 جوامع آن عصر کامال رایج بود ۀکرد و در هم می یبر تاریخ بشریت خود نمای        سیاه و شومی   لکهکه    
ضوع پناهندگی و وجود مـشکالت      این خود حاکی از اهمیت خاص مو      . تقریبا ریشه کن شده است    

این الزم    بر  بنا. طلبدتري می تر و جدي    که بالطبع فعالیت بیش     باشد  صعب العالج در گرداگرد آن می     
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 در ایـن مقالـه   تماعی و توجه به عوامل پیـدایش آن  ضمن بررسی تاریخی این پدیده اج     . دانیم می
  .بررسی گرددند بینجامد تواکه به حل مشکل این مساله می هاي  کوتاه راه یا راه

   در جوامع انسانی پناهندگی مسالهپیدایش
 دانشمندان آغازپیدایش پناهندگی به آغاز پیدایش نسل بـشر در روي زمـین             یاز نظر بعض  

هـا در بـدو پیـدایش هماننـد بـسیاري از      کـه انـسان   هـا معتقدنـد   که آن  چه این . گرددباز می 
ها  و همین فشار و مشکالت زندگی انفرادي انسان  کردهحیوانات به صورت انفرادي زندگی می     

کـه در عـالم     طـور     بنابر ایـن همـان    . را به زندگی اجتماعی و تعادلی با همدیگر واداشته است         
دیگر، بـه طـور طبیعـی      گویی، ظلم و استبداد و تجاوز به محدوده اختصاص یک           حیوانات، زور 

فاع و ایمنی از شر جـانوران دیگـر بـه        مطرح بوده و هست و خواهد بود و حیوانات نیز براي د           
ها نیز براي دفاع ازخویشتن بـه      انسان. برندهاي مطمئن پناه می   مند و یا مکان     حیوانات قدرت 

 اصوال از نظـر ایـن عـده دانـشمندان یکـی از عوامـل مهـم            .اندبردههاي پناه می  افراد یا مکان  
   .1استدیگر بوده  تشکیل جوامع بشري احساس نیاز به دفاع از یک

ها را ذاتا موجود مـدنی دانـسته انـد و     که انسان   اما بنا بر دیدگاه بعضی از دانشمندان دیگر         
ها زندگی اجتماعی داشته اند، و مساله پناهندگی از نظر که از آغاز انسان  باورمند بر این است     

آمـده   د پدیـد صار گرایـی افـرا  ح، از دوران پیدایش انحرافات اجتماعی و تکاثر طلبی و ان          هااین
که این انحرافات آهسته آهسته به استعمار و استثمار تبدیل شده و تدریجا برخـی           چون. است

هاي دیگر را برده خـویش سـازند و بـا افـراد و اشـخاص               از افراد به خود اجازه داده اند انسان       
اریخ کـه تـ   جـا  به هر صورت بدون تردید از نظر هر دو گـروه تـا آن           . همانند اشیا برخورد کند   

هر چند شـیوه و نحـوه   . هیچگاه جوامع بشري بدون وجود پناهنده نبوده است     . دهدنشان می 
به عنوان یک مـساله داخلـی    ) بدوي(پناهندگی و مراعات حقوق پناهندگی در جوامع ابتدایی       

المللی مطرح گشته است، زیرا زنـدگی اجتمـاعی    مطرح بوده و بعدها به عنوان یک مساله بین 
المللی بوده است، بنا بر این        داخلی مقدم بر زندگی اجتماعی آنان به صورت بین         قبایل از نظر  

شـده انـد   مند یا اماکن مقدس پناهنده می در اوایل افراد ناتوان و مظلوم جامعه به افراد قدرت   
و پس از گسترش جوامع و تامین روابط بین قبایل و احساس عدم امنیت بیشتر به جوامع یـا           

  .2اندناهنده شدهاماکن دور دست پ

                                                 
  .316 ابراهیمی ، صمد، اسالم و حقوق بین المللی عمومی، ج، ص - 1
  .317 همان ، ص - 2
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هـا و بالیـاي   المللـی و جنـگ   که بر اثر تحوالت بـین     هاي قرن اخیر    ترین بحران   یکی از حاد  
باشد در قـرن   در جهان پدید آمده است مساله پناهندگان و آوارگان می   طبیعی و غیر طبیعی   

کـه موضـوعات مربـوط بـه مهـاجرت و       حاضر گستردگی ابعاد این مساله ایجاب نموده اسـت         
و به عنوان یکی از مقوالت حقـوق        . المللی قرار گیرد    پناهندگی در اولویت مواد دستورکار بین     

کـه   بـا توجـه بـه ایـن    . المللی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود      هاي مهم بین  بشر در اجالس  
کـه هنـوز شـیوه زنـدگی کـردن را نیاموختـه انـد و         اکثریت پناهندگان و آوارگان را کودکان       

لـذا  . دهنـد که باید از خانواده خود تحت شرایط سخت مراقبت نمایند تـشکیل مـی             قشرزنان  
اي و  هـاي مختلـف منطقـه   سـازمان . المللی متوجه حل ایـن مـشکل گردیـده اسـت       افکار بین 

هاي مختلف بـراي حـل آن   المللی به بررسی جدي این مساله پرداخته است و در ارائه راه             بین
.   به نقل از ابراهیمـی 18ازمان ملل متحد در بولتن شماره   بر اساس گزارش س   . کنندتالش می 

در حال حاضر بیش از پانزده میلیون پناهنده در سراسر جهان، در بیش از صد کشور زنـدگی         
ها بـیش از   دهند و در برخی از کشورآنان را زنان و کودکان تشکیل می     % 75کنند وال اقل    می
  .3باشندشامل زنان و کودکان می% 90

 6/8از ایـن تعـداد پناهنـدگان    . ها کودك باید توسط زنان پناهنده سر پرستی شوند  ونمیلی
 میلیون نفر در آفریقا و بیش از یک میلیون نفر در شمال آمریکـاي     6/4میلیون نفر در آسیا و      

کـه پناهنـدگان افغـانی     . برنـد التین و حدود یک میلیون نفر در اروپا و اقیانوسیه به سـر مـی         
 2/3که بر اساس ارقـام دولتـی حـدود            دهند  م پناهندگان را در جهان تشکیل می      باالترین رق 

برند و پناهندکان فلـسطینی در ردیـف      میلیون در ایران به سر می      8/2میلیون در پاکستان و     
  .4ها در ردیف سوم از نظر تعداد قرار دارندها و کویتیدوم و عراقی

  پناهندگیعوامل پیدایش 
ی از عوامل مهم پیدایش این پدیده در جامعه انسانی اخـتالف و تقابـل               یک:  تقابل منافع  -1

تکثر نسل بشر و . که به طور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است          ها بوده   منافع افراد و گروه   
، همـراه محـدودیت منـافع اولیـه تـامین        ها و انتخاب در مواد تامین کننده نیازها       رشد سلیقه 

هـا در اول  هاي تعارض و تقابل منافع را به وجود آورده و قهـرا انـسان           کننده این نیازها زمینه   
کـه در مبـارزه    براي تامین منافع و دفاع از حقوق خود برآمده اند و سر انجام باالخره گروهی             

                                                 
  .314 همان ،ص - 3
  .293 پیرینا، حسن، تاریخ ایران باستان ، ج ا، ص - 4
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هـا یـا بـه گـروه مقابـل اش         براي دفاع از اموال و حقوق خود بر آمده و ناتوان مانده این گروه             
ها را پذیرفته اند و مند تن در داده اند و بردگی آن    هاي گروه قدرت  تتسلیم شده اند به خواس    

  .5هاي دیگر پناه برده اندکه به قدرت یا این
که عامل تعارض و تقابل و جنـگ بـه دلیـل              هیچ شکی نیست در این      :  اختالفات باورها  -2

ن اختالفـات  تـوا مـی . منافع مادي به تنهایی عاملی بر پیدایش پدیده پناهندگی نبـوده اسـت   
هـا و قهـرا عامـل     ساز تضادها و در گیري     عقیدتی و ارزشی افراد و جوامع در اکثر موارد زمینه         

 کنند، درطـول که ادیان مختلف جهان را پیروي می       هایی  گروه. پناهنده شدن افراد بوده است    
که   . اندهدیده و آنان را دشمن خود تلقی کرد       هاي دیگر می  بشریت خود را در برابر گروه     تاریخ  

و این . اندآنجا شده   هاي مردم بومی    ها و آوارگی  کر در جوامع زیادي عمل در گیري      فاین نوع ت  
که حتا پیروان ادیان الهی پیـروان ادیـان غیـر الهـی را            جاي هم پیش رفته است        مساله تا آن  

بـراي خـویش   ها را واجب القتل دانسته اند و یا برعکس و تمام دارایی و اموال و حتا وجود آن   
  .6دانسته اندمباح می

آمیـز بـراي تمـام     که تنها امکان زندگی مسالمت   این ادعا را دارند       دانشمندان علوم اسالمی    
که این مساله از قـرآن   . توان در مکتب اسالم اعالم داشت  پیروان ادیان در کنار همدیگر را می      

سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال اهللا ه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلم      «شود    چنین استنباط می  
و ال نشرك به شیئا وال یتخذ بعـضا بعـضا اربابـا مـن دون اهللا فـان تولـوا فقولـوا اشـهدوا بانـا             

که جـز   . که میان ما و شما یکسان است     بیاید به سوي سخنی     ! اي اهل کتاب   بگو. 7»لمونسم
 بعـضی از مـا، بعـضی دیگـر را در     خداي یگانه را نپرستیم و چیزي را همتاي او قرار ندهیم و           

که  گواه باشید : برابر خداي یگانه همتاي او قرار ندهیم هرگاه از این دعوت سرباز زنند بگویید         
آمیـز مـسلمانان بـا همـه انـسانهاي دنیـا، اعـم از         قرآن در رابطه به زندگی صلح   . ما مسلمانیم 

 عن الذین لم یقاتلو کم فی الـدین   ال ینها کم اهللا   «: پیروان ادیان و غیر آنان چنین فرموده اند       
خداوند شـما   . 8» المقطین دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهللا یحب        من  و لم یخرجوکم    

جنگیـده و شـما را از   کـه در کـار دیـن بـا شـما ن      را از نیکی کردن و رعایت عدالت با کـسانی   
  .داردست میدارد زیرا خدا دادگران را دو دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی
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کـه زنـدگی صـلح آمیـز      توان چنین نتیجـه بـه دسـت آورد    هاي قرآنی میاین فرموده   بنابر
مگـر  . یـدي باشـند یـا نباشـند    حکه داراي عقیده تو مسلمانان با هر فرد یا گروهی، اعم از این        

که رسماً در صدد جنگ با مسلمانان نباشند و حاضر بـه همکـاري و بـر قـراري روابـط بـا           این
. مانان گردند و مزاحم تبلیغ آزاد اسالم نشوند، بدون کدام مانعی مورد تاکید اسالم اسـت          مسل

 ایـن ادعـا را کـرده اسـت       ) المللی عمـومی    اسالم و حقوق بین   (در کتاب خود      محمد ابراهیمی 
که در هیچ یک از کـشورهایی    از جانب شریعت اسالم مطرح گردید یاین موضع گیري، زمان «

ها برخوردار از عقاید مختلف وجـود  آمیز انسان اي براي همزیستی مسالمت     دنیا چنین آمادگی  
دانـسته انـد،   نداشته است وحتا پیروان عقاید توحیدي نیز ریختن خون یکدیگر را مبـاح مـی            

که بـه حکـم     هاي یهودیان و مسیحیان توسط یکدیگر و قتل عام زرتشتیان           که قتل عام    چنان
  .9»دانسته اند و دیگران را سپاه اهریمن مینص تورات خود را طرفدار یزدان

قتـل اصـحاب    «. کنـد قرآن مجید در سوره بروج در رابطه به موضوع فوق چنین اشاره مـی             
امنهم  وهم علی مایفعلون بالمومنین شهود و مانقمو      لنار ذات الوقود اذهم علیها قعود     االحدود ا 

  .10اال ان یومنوا باهللا العزیز الحمید
به اعتراف مفسران برجسته، در مورد قتل عام مسیحیان بحـران بـه وسـیله            که    این آیه مبار  

که براي باز گرداندن آنان را بـه   که به رهبري ذونواس پادشاه یمن وارد گردیده است، یهودیان  
تنورهاي آتش سوزاندند و سر انجام مسیحیان شکایت به قیصر روم بردند و قیـصر از نجاشـی     

 یهودیان شد و او نیز لشکري را به فرماندهی ابرهـه بـه یمـن                پادشاه حبشه خواستار سرکوب   
  .فرستاد و یهودیان را قتل عام کرد

بینی نیز، در طول تاریخ از عوامـل مهـم          که اختالف باور و جهان       این است     این بحث  آیندبر
و در قرن . آید ترین عوامل پناهندگی به حساب می      افزایش فراریان از وطن بوده و بلکه از مهم        

-معاصر نیز تعصبات غلط دینی و باورهاي غلط نقش اساسی در این پدیده اجتماعی ایفا مـی         
به طور نمونه در مساله فلسطین عامل اصلی ایـن تعـارض و در نتیجـه آورگـی ملـت                 . نمایند

  .فلسطین، قبل از هرعامل دیگر اختالفات عقیدتی است
ه در طول تاریخ نقش مـوثري  ک یکی از عوامل مهم دیگري    : برتري جوي و قدرت طلبی     -3

این انگیـزه در  . جویی است در گسترش پناهندگی سیاسی داشته انگیزه قدرت طلبی و برتري      
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 بـسیاري را بـه جـان همـدیگر انداختـه و هـستی افـراد            هـا ها و ملت  طول تاریخ افراد و گروه    
  .11هاي زیادي را فرارداده و بی خانمان ساخته استبسیاري را برباد داده و انسان

کـه   ها را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم، روشن خواهـد شـد    اگر تاریخ زندگی اقوام و ملت     
ها، معلـول حـس برتـري جـویی افـراد یـا       خانمانی ها و در نهایت، بیها و در گیري  اکثر جنگ 

هـا در گیـر شـده و      که براي اثبات برتري خیالی خویش با دیگر افراد یا ملـت             هایی بوده     ملت
 خانمانـسوز، نـه     يهابسیاري از جنگ  . اندهستی خویش را نیز در این راه از دست داده         احیانا  

، همـه ثـروت و   هـا تنها به دلیل اهداف مادي و اقتـصادي صـورت گرفتـه بلکـه افـراد و ملـت       
اند و پـس  هاي دراز مدت خویش را تنها براي اثبات برتري سیاسی خود به کار گرفته       اندوخته

 تنها به اعتراف زبانی و شکست از جانب خصم قناعت ورزیـده و ثـروت و   از پیروزي بر دیگران 
  .داراي آنان را نیز تصرف کرده اند

  :احترام گذاردن به پناهندگان
که احترام گزاردن به افراد و جوامـع بـه پناهنـدگان و فراریـان از ظلـم و سـتم               جاي   از آن 

 تـرین ادوار تـاریخی در جامعـه بـشري     کهـن  دیگران و لزوم پناه دادن و دفاع حقوق آنان، از           
  .12هاي زیادي از این حمایت در تاریخ بشر ثبت گردیده استمطرح بوده و نمونه

کـه در صـدد    که پیش از این یاد آورشدیم، افـراد و جوامـع بـشري همـان گونـه       طور    همان
گ تأمین نیازهاي شخصی و اجتماعی خویش هستند و احیانا به خاطر همین مساله دچار جن         

ور شوند، در عین حال، بـه طـ   و درگیري با دیگر افراد و جوامع شده و گاه مرتکب ظلم نیز می     
که حقوق فردي و  برند و درصدد اند  دیگران رنج می  فطري از محرومیت، نابسامانی و ناراحتی     

أمین تبه تعبیر دیگر انگیزه عدالت خواهی و      . ها نیز به صورت درست تامین گردد      تماعی آن جا
زنـدگی اجتمـاعی افـراد      فردي و اجتماعی افراد به عنوان یک ارزش و هدف اصیل، در   حقوق

در این جهت آنان از نظر منطقی فرقی بین خود و دیگران قایـل نیـستند و بـه       مطرح است و  
فقط براي تحقـق عـدالت و    هاي زیادي توسط افراد و جوامع،همین جهت در طول تاریخ قیام   
تـاریخ بـه    کـه در  قابل توجه در این نکته اسـت   .  گرفته است  تامین حقوق مستصعفان صورت   

که در عـین حـال خـود مرتکـب ظلـم، اسـتبداد و            خوریم     بر می  یهایسرگذشت افراد و گروه   
هاي افراد و یا جوامع گردیده اند، دم از حمایـت لـذا سـتمدیدگان زده و در         ساز آوارگی   زمینه
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هـاي کـرده    حقوق پناهندگان ایثار و فداکاري    مواردي خود به صورت بسیار جدي در دفاع از          
  .است
هـاي  یکی از نمونـه . دریغ اشاره گردد  هاي بی  از این حمایت   یکه به بخش    جا نخواهد بود     بی

تاریخی در مورد ارج گزاردن به پناهنده، قصه پناهندگی یکی از سـرداران کـوروش کبیـر بـه      
پس از پیروزي کوروش بر مـردم  «: نویسد میستان    پیر نیا در تاریخ ایران با     . است» کوم«مردم

را  نمود و خودش ایـن سـرزمین  ) لیدي(لیدي، او شخصی بنام پاکتیاس را والی این سرزمین       
) کـوم (که قدرت برابري با وي را نداشت از لیدي فراري شد و بـه مـردم          ترك کرد، پاکتیاس    

ه پاکتیـاس را بـه او بـاز    کـ   کوروش بـه یونانیـان پیـام داد         . یکی از مناطق یونان پناهنده شد     
که دفاع از حقوق پناهنده را وظیفه وجـدانی          گردانند اما این امر را مردم کوم نپذیرفتند چون        

دانسته اند و بر گرداندن پاکتیاس یعنـی سـپردن او را بدسـت کـوروش،              و انسانی خویش می   
  .13»دانستند گناهی بزرگ می

کـه در جوامـع انـسانی     یی این مطلـب اسـت   این داستان خواه افسانه باشد یا واقعیت، گویا       
اعتقاد به لزوم احترام پناهنده از دیر زمان وجود داشته و مردم به عنوان یک وظیفه انـسانی،                   

دانـستند و تجـاوز بـه او را در حقیقـت     دینی و وجدانی خود را موظف به حفظ پناهنـده مـی         
  .دانسته اند تجاوز بخود می

و متمدن آن روزگار نبوده بلکه حتا قبایـل کوچـک   این خصوصیت مختص به جوامع بزرگ    
. اند، داراي همین خصوصیت روحی بوده انـد      زیستهکه به صورت بیابان گرد می       و حتا افرادي    
که این حالت روحـی و انگیـزه مبـارزه بـا ظلـم و اسـتبداد و دفـاع از           توان گفت   متاسفانه می 

 باگسترش و توسعه تمـدن و اشـتغاالت   که حتا در جوامع ابتداي مطرح بوده، حقوق مظلومان   
و با گذشت زمان روبـه  در لذات، تحت الشعاع قرار گرفته     ور شدن    گوناگون به مادیات و غوطه    

  .14ضعف گذارده است
که بـه عنـوان یـک امـر وجـدانی و         اي وجود دارند    البته تا هنوز افراد و جوامع توسعه یافته       

انـد از حقـوق    که ممکن بـوده کوشـیده      ی، هرجا   ذاتی و نیز به عنوان یک ارزش دینی و انسان         
ها دفاع نموده و به آوارگان و پناهندگان پناه داده و امنیت و آسایش الزم را براي آنـان               انسان

کـه خداونـد در    و این شاید همان سنت الهی است    . مثل شهروندان آن کشور فراهم آورده اند      
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 بـبعض لهـدمت صـوامع و بیـع و صـلوات و      ولوال دفع اهللا النـاس بعـضهم    «:فرمایدباره آن می  
  .15 »...مساجد یذکر فیها اسم اهللا کثیرا وینصرون اهللا من ینصره

هـا  نیـسه کها و کلیساها و صومعه .کند اگرخداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی    
 شـد و قطعـا خـدا بـه    سخت ویـران مـی  . شودها بسیار برده میکه نام خدا در آن   و مساجدي   

  ... .دهدکند، یاري میکه دین او را یاري می کسی 
هاي واالیی   ها به صورت فطري و ذاتی و به حکم آفرینش الهی، داراي ارزش            که انسان   البته  
که از آن جمله انگیزه عدالت خواهی و مبارزه با ظلـم و سـتم و اسـتبداد و سرکـشی                هستند  

ی در جهـت حمایـت از   یهاول تاریخ قیاممتجاوزان است و بر اساس همین انگیزه فطري در ط 
هرچند در تمام موارد دفاع از پناهنـدگان     . مظلومان و از جمله پناهندگان صورت گرفته است       

هـاي دیگـري مثـل        کامال برخاسته از این انگیزه فطري نبوده، بلکه در مواردي زیادي انگیـزه            
خصی و یا اجتماعی مطرح بوده   هاي ش که در این راستا انگیزه      ها و رقابت    ها و دشمنی  دوستی

ترین و اولین عامل پذیرش پناهندگان، انگیزه عاطفی و فطري بوده و             تردید مهم  است ولی بی  
از طرف دیگر پناهندگان نیز همیشه به دلیـل  . اهداف دیگر به صورت جنبی مطرح بوده است     

ارد زیادي مهـاجرت  آمدند، بلکه در مو     ها در صدد پناهندگی بر نمی       فرار از ظلم و فشار قدرت     
زمینی دیگر براي مبارزه با فقر و بعضا فـرار از مـشکالت طبیعـی بـوده،          از وطن و ورود به سر     

شدند، از اصل پدیده ل نمییزمین بیگانه رسمیتی قا  که براي حضور آنان در سر        آنجاي   ولی از 
  .کردندپناهندگان استفاده می

  هاي مختلفاشکال پناهندگی در سر زمین
که پیش از این یاد آورشـدیم، پناهنـدگی بـه عنـوان       همان طور  :ندگی در یونان   پناه -1

هاي عاطفی و فکري در همه افراد بشر داشته از دیرباز در بینـاقوام و         که ریشه   کهن    یک رسم   
ملل مختلف مطرح بوده و از جمله یونانیان نیز درایـن مـساله توجـه خـاص داشـته انـد و در             

یکـی از   . الملل مطرح گردیده اسـت      نوان یکی از مسایل حقوق بین     دولت شهرهاي یونان به ع    
معاهدات میان شهرهاي مستقل یونـان چنـان دقیـق و کامـل،             : نویسدنویسندگان معاصر می  
. خـورد که تا قبل از قرن نوزدهم میالدي اثري مثل آن به چـشم نمـی              تهیه و تنظیم گردیده     

ق داشته و بعـدها توجـه خـاص جهانیـان را بـر      که ریشه در قراردادهاي فو ترین مقرراتی    مهم
  :شود عبارت است ازالملل محسوب می انگیخت و از قواعد حقوق بین
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 تاسـیس  -2 شناسایی حق آزادي شخصی و صیانت از دارایی اتباع کـشورهاي متعاهـد؛     -1
که تقریبا همان کنسول امروز است و وظیفه حمایت از اتباع را در کشور خـارجی و   نمایندگی  

اي بـراي حـل    کـه طریقـه    داوري، -3نیز یک سلـسله وظـایف سیاسـی را بـر عهـده داشـت؛        
بـه عنـوان داور     اختالفات مرزي و حقوقی طرفین بـود در ایـن مـورد معمـوال کـشور سـومی             

  حرمـت بعـضی از  -5  مصونیت سـفیران؛ -4یافت؛  شد و داوري مفهوم سیاسی می   انتخاب می 
 احترام طـرفین بـه اجـساد کـشته          -7صلح با اداي سوگند؛     هاي    نامه   تحکیم عهد  -6ها؛    مکان

  .16 شناساي حق پناهندگی-8شدگان در جنگ؛ و 
نـاظر بـه رسـم پناهنـدگی و     » 8«و » 5«بینیم، در این مجموعـه، دو بنـد  که می   طور    همان

احترام و لزوم دفاع از پناهندگان است و قبال نیـز بـه داسـتان پناهنـدگی پاکتیـاس یکـی از             
گونـه شـواهد تـاریخی و     ایـن . از مناطق یونان اشاره نمودیم   » کوم«وروش به مردم    سرداران ک 
که این رسم پسندیده درمیـان مـردم یونـان بـه صـورت جـدي        ها بیانگر آن است دیگر نمونه 

  . مطرح بوده است
رومیـان و ایرانیـان نیـز نـسبت بـه پناهنـدگان و حقـوق             : پناهندگی در روم و ایران     -2

که بیشتر خود ایرانیان قـرن        آنچه  . اندم دفاع از آنان اهمیت خاص قایل بوده       پناهندگان و لزو  
  .حاضر بر آن تاکید دارند همان داستان سیاوش پسر کیکاووس است

که به مـساله پناهنـدگی احتـرام خـاص      نویسند  ها را هم از کسانی می تاریخ نویسان رومی    
هـاي دیـرین،   دشـمنی   با همه سابقه جنگ و  که حمایت قیصر پادشاه روم از شاه ایران         . دارند

کـه از شـواهد تـاریخی     دلیل روشنی است بر وجود این اخالق انسانی، در میان رومیان، چنان      
احترام به پناهندگان به عنوان یک ارزش غیر قابل نقض در روم از قدیم االیام            . آید  بدست می 

مایت از آنـان را گنـاهی بـزرگ    یانت به پناهندگان ویا عدم ح     خمطرح بوده و به همین دلیل       
  .17 )شمردندمی
کـه داراي تعـصب دینـی و خـشونت در          یهودیـان بـا آن    :  پناهندگی در نزد یهودیان    -3

هاي دیگر، بـراي مـساله پناهنـدگی     مثل بسیاري از ملت   . گرایانه بود   هاي ملی جنگ و گرایش  
ن فراریـان اختـصاص داده     اي را براي پناه گـرفت     هاي ویژه اند و مکان  اهمیت خاصی قایل بوده   

مرتکب شده و یا بدون جرم مـورد تعقیـب قـرار        که جرمی   که اشخاص فراري اعم از این       بودند  

                                                 
  .326 محد ابراهیمی، اسالم و حقوق بین المللی عمومی، ص - 16
  .518 زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، ص - 17
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-کـه کـسی نمـی       شدند در امان بودنـد      هاي اختصاصی می  گرفته بودند، وقتی وارد این مکان     
 نوشـته   هـاي امـن بـه     این مکان . توانست و یا حق نداشت آنان را بازداشت و یا مجازات نماید           

. بـوده اسـت  )اي از بنی اسـرائیل  تیره(»الویان«که مربوط به  بعضی از مورخان شش شهر بوده     
که خداوند این شهرها را براي بست نشستن معین نمـوده اسـت و هرگـاه              آنان باورمند بودند    

شـد، پـیش از صـدور حکـم و رسـیدگی      مثال قاتل از ترس ولی مقتول به آن جا پناهنده مـی     
که حکم شرعی در مورد قاتل صادر       کند و هنگامی  حق نداشت در باره او اقدامی     شرعی، کسی   

گرفـت بـراي    که مجرم تصمیم می  نمودند، مگر در موردي     شد، او را تسلیم ولی مقتول می        می
. توانست تا دو کیلو متري شهر رفت و آمد نمایـد همیشه در همان شهر ساکن شود و تنها می        

 شـیکم در  -2 خـادش در جلیـل؛       -1. اریخ چنـین آمـده اسـت      که نـام شـهرهاي امـن در تـ           
 رامود در جلعـاد؛  -5 ناصر در دشت؛  -4و گذرگاه اردن؛     جرون در یهود     -3هستان اقرابیم؛   کو
نوشـتند و   هاي بزرگی مـی که یهودیان لفظ بست را بر تخته  جوالن در باشان معروف است   -6

  .18ه ملجا را بیابندآویختند تا فراریان به سهولت را بر سر راها می
پناهندگی در جزیره العرب قبـل از اسـالم و بعـد از آن          :  پناهندگی در جزیره العرب    -4

متداول بوده و قبایل عرب در عـین آلـودگی بـه شـرك و بـسیاري از انحرافـات اجتمـاعی و                    
تا آن . که لذا آن جمله دفاع از پناهندگان بوده است     اند  نیز بوده   اخالقی، واجد امتیازات مهمی   

انـد  دهد، عرب قبل از اسالم هر چند داراي دولتی مهم و فراگیر نبـوده         که تاریخ نشان می     جا  
تـر بـه شـکل     که بر سراسر جزیره العرب یا حتا بر نقاط مختلف آن تسلط داشته باشد و بیش                

  .19کرده اندبیابانگرد و صحرانشین زندگی می
ژه روساي قبایل، خـود را موظـف بـه دفـاع از     که افراد و به وی      درجزیره العرب،گذشته از این   

کـه بـه هـر دلیلـی، مـورد       دانستند، مناطق امنی نیز براي پناه گرفتن افـرادي   پناهندگان می 
تـرین آن   تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند به رسمیت شناخته شـده بـود، و مهـم      

 به مساحت چند صد کیلـومتر     اي وسیع که تنه مسجد الحرام، بلکه منطقه       سر زمین حرم بود     
ایـن، سـرزمین حـرم از نظـر وسـعت، شـاید از بعـضی کـشورهاي          بر  بنا. گیردمربع را در برمی   

                                                 
  .40 خالعی، عباس، تاریخچه بست وبست نشینی، ص - 18
  .328 ابراهیمی، محمد، اسالم و حقوق بین الملل عمومی، ص - 19
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که ظاهرا در هیچ جاي جهان و در میان هـیچ    جدیدالتأسیس بزرگتر باشد و این چیزي است        
  .20ملتی نظیر نداشته است

ی در طول تاریخ بـه عنـوان یـک    که مساله پناهندگ قبال گفتیم :  پناهندگی در اسالم  -5
دراین میـان  . دانسته استنیاز از آن نمی ضرورت اجتماعی مطرح بوده و هیچ ملتی خود را بی   

قهرا نسبت به این مساله . تري رو به رو بودند که با دشمنان یا مخالفان بیش         یهایافراد و ملت  
. تـر اسـتفاده کـرده انـد     کردند و عمدا از این سنت اجتمـاعی بـیش       احساس نیاز بیشتري می   

در مهد شرك و بت پرستی پدیـد آمـد و اصـول و معیارهـاي اجتمـاعی ایـن             جامعه مسلمان 
اد مستقیم با عقاید بت پرستانه مردم عرب بـود از همـان آغـاز بزرگـان عـرب و      ضمکتب در ت 

بخصوص تجار و ثروتمندان قریش با آن به ستیز برخاسـتند و مـسلمانان نخـستین بـه علـت       
  .21درت کافی، مجبور بودند از اصل پناهندگی سیاسی به طور جدي استفاده کنندعدم ق

بعد از بررسی مساله پناهنـدگی از نظـر تـاریخی در جامعـه              : پناهندگی از دیدگاه قرآن   
اسالمی، بررسی آیات قرآنی مربوط به این زمینه و پس آراي فقهـا و حقوقـدانان مـسلمان در          

ادلـه و مـدارك قـانونی مربـوط بـه       . پـردازیم   اسالم می خصوص محدوده وسیع پناهندگی در      
کـه ایـن موضـوع را تـشریع کـرده و       پناهندگی، قبل از هر دلیل دیگرآیات قرآن کریم اسـت           

تـرین آیـه در ایـن زمینـه، آیـه       معروف. پذیرش پناهنده را در مواردي هم واجب دانسته است  
ن اسـتبارك فـأجره حبـی سـمع         وإن أحد من المشرکی   «:فرماید  که می   ششم سوره توبه است     

  .22 »...لفه مأمنهبکالم اهللا ثم أ
مبارزه با مـشرکان را صـادر کـرده و راه       که قرآن مجید حکم عمومی      ه بعد از آن   ردر این سو  

فـاذا اسـلح االشـهر    «:فرماید هرگونه صلح و سازش را با بت پرستان سد نمود، در این مورد می  
  .23 »...الجرم فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم

ترین دشـمنان اسـالم    که سر سخت در عین حال مساله پناهندگی را حتا در مورد مشرکان      
چه کـسی از مـشرکان از تـو پنـاه خواسـت تـا بـا             چنان: فرمایدو مسلمین محترم شمرده می    

حتمـاً  . آرامش و اطمنان خاطر در باره اسالم تحقیق نمایـد و از محتـواي وحـی آگـاه گـردد                   

                                                 
  .340 ابراهیمی محمد، اسالم و حقوق بین الملل عمومی، ص - 20
  .332 همان اثر، ص - 21
  .160 سوره توبه آیه - 22
  .160 سوره توبه آیه - 23
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بپذیر و پس از پایان دوره پناهندگی او را با امنیت کامل به اردوگاه خصم بـاز     پناهندگی او را    
  .گردان

کـه در صـدد تحقیـق در بـاره         که هرچند درمورد مشرکان و پناهندگانی است          این آیه مبار  
اسالم هستند، ولی فقها غالبا آن را به عنوان دلیلی عام براي مـشروعیت پناهنـدگی دانـسته               

 89تواند ناظر به رسم پناهندگی و محترم بودن پناهنده بوده باشد آیه       که می  آیه دیگري   . اند
که پس از صدور فرمان جنـگ بـا دشـمنان، مـسلمانان را از جنـگ بـا         سوره نساء است 90و  

که از درگیري و جنگ با مسلمانان کناره گرفتـه انـد، معـاف داشـته و      گروهی از افراد دشمن  
دو رهـم ان  صـ رت ص الی قوم بینکم و بینهم میثـاق اوجـاءکم حـ      االالذین یصلون « :فرمایدمی

که میـان شـما و آن پیمـان اسـت،      که با گروهی     مگر کسانی   . 24 »..یقاتلو کم او یقاتلوا قومهم    
که سینه آنان از چنگیدن با قوم خود به تنـگ      پیوند داشته باشند، یا نزد شما بیایند در حالی        

شـود  که مالحظـه مـی   طوري آن. دهده جنگ با آنان را نمیکه خداوند به شما اجاز     آمده باشد   
در این آیه شریفه نه تنها پناهندگان به مسلمانان قانونا در امان هستند، بلکه پناهنـدگان بـه                

تـوان  که مـی   مفهومی. که هم پیمان مسلمین باشند نیز محترم و غیر قابل معارضه اند      افرادي  
که در اصل طرف جنگ بـا مـسلمانان         که پناهندگانی     ت  از این آیات فوق بدست آورد این اس       
که فقط براي دفاع ازجان و مال جویش به مسلمانان پنـاه        نبوده، بلکه فراریان ممالک دیگرند      

ن دشـمنان   آتري براي پناهندگی خواهند داشت، زیرا اگر قـر          آورند، مراتب صالحیت بیش   می
دارد، مظلومان و مستضعفان جوامع دیگر      سر سخت مسلمین را از حق پناهندگی محروم نمی        

که مطابق آیات قرآن اصوال رسالت اسالم         چون. دهدرا از طریق اولی مشمول این حق قرار می        
  .دفاع از مظلومان است

   دانان مسلمان نظریات فقها و حقوق
دانـان مــسلمان در مـشروعیت و قـانونی بــودن پناهنـدگی و لـزوم دفــاع از       فقهـا و حقـوق  

انـد، تردیـدي   که سابقه دشمنی و عـداوت بـا مـسلمین را نداشـته      ی و به ویژه آنان   پناهندگان
  . 25نداشته و همگی به قانونی بودن این اصل از دیدگاه اسالم اعتراف دارند

که آیات متعدد و صریح در مورد پناهندگی، راه هرگونه تشکیک را بر محققان سـد                  چه این 
 به فراریان و سـتمدیدگاه مـصداق آیـه هـشتم سـوره        که پناه دادن    نموده است گذشته از این    

                                                 
  .343 محمد، ابراهیمی، اسالم و حقوق بین الملل عمومی، ص - 24
  .90-89ه  سوره نسأ آی- 25
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ال ینهکم اهللا عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجو کـم       «:فرماید  که می   ممتحنه است   
خداونـد شـما را از نیکـی     . 26» ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهللا یحب المقسطین         ممن دیارک 

ن با شما سـر جنـگ نداشـته و شـما را از     که در امر دی   یکردن و رعایت عدالت نسبت به آنان      
  .که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارند کند چرا خانه و دیارتان بیرون راندند، نهی نمی

بنا بر این جواز پناه دادن به ستمدیدگان، از بارز تـرین احکـام قـرآن و اسـالم اسـت، ولـی            
مه افراد مسلمان اختالف نظـر      فقهاي اسالم از نظر وسعت دایره امان و حق پناه دادن براي ه            

که هریک از مسلمانان به آیـات و روایـات مربوطـه حـق دارد بـه فـرد یـا         دارند، شکی نیست   
کـه هـر    افرادي از بیگانگان و حتا دشمنان و سپاهیان خصم پناه دهد، ولی اختالف نظر است    

م سپاه دشـمن    تواند به صورت دسته جمعی به تما      فرد مسلمان بدون اجازه فرمانده لشکر می      
توانـد بـه افـراد    و همه ساکنان مناطق درگیر جنگ با مسلمانان امان و پناه دهد و یا تنها می             

بعضی از فقها پناه دادن به صورت دسـته جمعـی و            . معدودي از آنان پناهندگی سیاسی دهد     
ان سلمان و یا مسلم  مهاي فرمانده سپاه اسالم دانسته و آحاد رزمندگان           را از صالحیت    عمومی

کـه   که به آحاد قواي خصم پناهندگی و امان دهد، به شرط ایـن   دانند  غیر رزمنده را مجاز می    
 عاي دیگـر بـه اطـال   ولی عده. ي رهبر سپاه مسلمانان امان او را تنفیذ نماید به فرمانده سپاه و  

روایات این باب تمسک جسته و براي هر فرد مسلمان چنـین حقـی قایلنـد، یعنـی هـر فـرد            
و فرمانده سپاه نیز موظـف بـه رعایـت     اه خصم امان دهد و حاکم اسالمی    پند به همه س   توا می

  .ها خواهند بودترین آن نام تعهد همه افراد مسلمان و حتا گم
چـه پناهنـدگی و سـابقه احتـرام      آنچه تا حال گفته شد مربوط به تاریخ     پناهنده کسیت؟ 

و اجتمـاعی آنـان از نظـر اخالقـی و     ملل به پناهنـدگان و مـصونیت سیاسـی       دن اقوام و  گذار
که واقعا چـه کـسی یـا کـسانی سـزاوار         پناهنده و این  «حقوقی بود و اما از نظر معنا و مفهوم          

که افراد بـسیاري از سـابقه و    پناهندگی هستند، حد و مرز مشخصی وجود نداشته، به طوري           
ون و تحمـل مجـازات     عمومیت این اصل اخالقی و اجتماعی سؤ استفاده کرده و از تعقیب قان            

که پناه دهندگان نیز تحت پوشش این اصـل ارزشـمند،        اعمال خویش مصون مانده اند، چنان     
در واقع با دشمنان خویش تصفیه حساب نمـوده و جنایـت کـاران جبهـه دشـمن را بـه نـام                 

  .27»پناهنده پذیرفته و از آنان براي وصول به اهداف غیر انسانی خویش سود جسته اند

                                                 
  .8 سوره ممتحنه، آیه - 26
  .91 آیتی، محمد ابراهم، تاریخ پیامبر اسالم، ص - 27
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العـاده قایـل    که براي اصل پناهندگی ارزشـی فـوق    ی  یهاکه در نظر ملت      نیست   البته شکی 
یـا جنایـت    « که سزاوار پناه دادن هستند      بوده اند، هیچ گاه مظلومان و رانده شدگان از وطن           

دیگـر همکـاري    اجبا در تعقیب و مجازات آنان بـا یـک   کاران را فاقد حق پناهندگی دانسته و     
  .28»کرده اند

ب عواملی شاید چندان ضروري براي تبیین مفهوم و محدوده حقوقی پناهنـده و   ولی به سب  
که همگان خود را موظـف   دست کم این. کردند شرح وظایف و مزایاي پناهندگی احساس نمی      

  .دیدندبه مراعات ضوابط مخصوص مربوط به پناهندگان نمی
ردگی دایـره    گذشـت زمـان، افـزایش تعـداد پناهنـدگان، وسـعت و گـست               اما عوامـل مثـل    

و کیفی مربـوط بـه آن، توسـل افـراد مختلـف بـه اصـل پناهنـدگی و           پناهندگی مسایل کمی  
دانـان را بـر آن      مند، حقوق   دهندگان از این اصل ارزش      همچنان سؤ استفاده پناهندگان و پناه     

که در صدد تعریف خـاص و دقیقـی از پدیـده پناهنـده بـر آینـد و حقـوق و مزایـاي                       داشت  
دیگر مشخص نماینـد، تـا ایـن     دهندگان را در قبال یک   ظایف پناهندگان و پناه   پناهندگی و و  
مند دیگر در معرض سـؤ اسـتفاده بـوده، تـا از      که مانند بسیاري از اصول ارزش اصل ارزشمند  

که واقعا مستحق دفاع و حمایت اند به آسانی بتوانند از      یسؤ استفاده افراد برکنار بماند و آنان      
دانان در صدد این بر آمدنـد       به عبارت دیگر حقوق   . د و انسانی استفاده کنند    این اصل ارزشمن  

. ناهندگان را به صورتی مدون و مشخص در آورند     پتا حقوق غیر مدون و نامشخص مربوط به         
البته در همه موارد جوامع و ملل، فاقد معیارهایی براي پناهندگی نبودنـد، بـه همـین دلیـل،      

  .29)توانستند از مزایاي پناهندگی بر خوردار شوندقت نمیمجرمان در همه جا و همه و
که واجد شرایط پناهندگی   کرد و در صورتی       بلکه دولت پناه دهنده در باره آنان تحقیق می        

  .30داد بودند آنان را پناه می
ها و جوامـع چنـین دقـت و نظمـی      که در همه کشورها و نزد همه ملت توان گفت   ولی نمی 

هـا بـر اسـاس بیـنش و بـاور       د، بلکه ملت و یا دار   پناهندگان وجود داشته     صحیح در رابطه به     
خاص خود نظریات گوناگونی در مورد پناهنـدگان و حقـوق آنـان داشـته و هـر ملتـی افـراد                 

پاکستان در و به طور نمونه ایران     . داننددانسته و می  خاصی را سزاوار پناهندگی و حمایت می      
ایـن  . دا دارنـ   خـودش ر    افغانی هر کدام شیوه و روش خاص       نبرخورد با مهاجرین و پناهندگا    

                                                 
  .101 همان اثر، ص - 28
  .160 رشید، احمد، اسالم و حقوق بین الملل عمومی، ص - 29
  .160 همان اثر، ص - 30
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اختالف نظر قبل از به وجود آمدن و تشکیل جامعـه جهـانی و ارتبـاط گـسترده کـشورها بـا                 
بدنبال نداشت ولی با تبدیل جوامع مختلف       یکدیگر شاید مشکالت حقوقی و اجتماعی مهمی      

المللی و وسـعت و گـسترش       بین هاي  اي به جنگ    هاي منطقه   به جامعه جهانی و تبدیل جنگ     
و کیفی نیاز به تعریفی جامع و کامـل از پناهنـدگی و تبیـین حقـوق               پناهندگی از نظر کمی   

دانـان درایـن زمینـه تعـاریف زیـادي در             تر شد و لذا حقـوق       پناهندگان محسوس و محسوس   
اي از دهکـه عـ   تـرین تعریفـی    و جـامع   .المللی ارایـه نمونـد   گستره حقوق داخلی و حقوق بین     

 مـیالدي  1951سـال   که در کنوانسیون   ی استحقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند همان تعریف  
  .31در ژنو از پناهنده ارائه شده است

تـرین نکـات ایـن تعریـف ارائـه شـده در        به همین لحاظ به صورت فشرده و خالصه به مهم     
: ده اول این کنوانسیون آمده اسـت  در ما به نقل از محمد ابراهیمی. کنیم کنوانسیون اشاره می  

کـه بـر حـسب     شـود  در کنوانسیون حاضر کلمـه پناهنـده بـه هـر شـخص اطـالق مـی              ) الف
یـا اساسـنامه سـازمان      ). 1939(و پروتکـل سـال      ) 1983(و) 1933( هـاي سـال     نامـه   موافقت

  .32المللی پناهندگان، پناهنده شناخته شده است بین
گیرند، اجـرا  قرار می» الف«که تحت بند   باره اشخاصی    این کنوانسیون در موارد زیر، در     ) ب

  :نخواهد شد
  .که داوطلبانه خود را مجددا تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد  شخصی -1
  .که تابعیت خویش را از دست داده، مجددا آن را به دست آورد  در صورتی -2
    .مند باشدره تابعیت جدیدي کسب نموده و از حمایت کشور متبوع جدید به-3
که قبال به خاطر ترس از تعقیب و آزار آن را ترك کـرده و             به طور داوطلبانه به کشوري       -4

   برده بازگردد، یا در خارج از آن به سرمی
که بر طبق آن پناهنـده شـناخته شـده اسـت، نتوانـد از           به دلیل از بین رفتن شرایطی        -5

  . قبول حمایت کشور متبوع خود امتناع ورزد
که شامل شق یک بند الف این ماده واقع شـده و قـادر    اي را    البته مقررات این بند، پناهنده    

اي مبنی بـر تعقیـب و   است براي امتناع از قبول حمایت دولت متبوع خود، دالیل قانع کننده     
  .آزاد قبلی ارایه نماید در بر خواهد گرفت

                                                 
  .349 ابراهیمی، محمد، اسالم و حقوق بین المللی عمومی، ص - 31
  .349سالم و حقوق بین المللی عمومی، ص  ابراهیمی، محمد، ا- 32
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ابعیت به عنوان پناهنده شناخته    که باعث شده است شخص بدون ت         اگر اوضاع و احوالی      -6
  .که در آن سکونت داشته بازگردد تواند به کشوري شود از بین برود آن شخص می

هـاي سـازمان ملـل،    ها و آژانسکه در حال حاضر از ارگان       این کنوانسیون شامل کسانی     ) د
هـا  کننـد و یـا توسـط آن     غیر از کمیته عالی ملل متحد براي پناهندگان کمک دریافـت مـی            

کـه   که چنین کمک یا حمایتی به هر دلیل، بدون این           گردد، در صورتی    شوند نمی حمایت می 
سازمان ملل متحد روشن شده باشـد   هاي مجمع عمومی نامه وضعیت این اشخاص مطابق قطع    

  .قطع گردد، این افراد حق خواهند داشت از مزایاي این کنوانسیون برخوردار شوند
که از طرف مقامات صالحیت دار کـشور محـل       در مورد شخصی     مقررات این کنوانسیون  ) ه

خود حایز حقوق و تکالیف ناشی از تحصیل تابعیـت آن کـشور شـناخته شـده               سکونت دایمی 
  .اجرا نخواهد شد

در رابطه با موارد زیـر        که علیه آنان دالیل محکمی      مفاد این کنوانسیون، شامل اشخاصی      ) و
  .گرددوجود دارد نمی

کـه در اسـناد    بـدان صـورت   (نایتی علیه صلح یا بـشریت یـا جنایـت جنگـی            مرتکب ج  -1
  گردیده باشد؛)تعریف شده است المللی ترتیب و تهیه شده در مورد چنین جرایمی بین
که در کشوري پناهنده پذیرفته شود در خارج از آن کـشور مرتکـب جنایـت      پیش از آن   -2

  د؛ است شده باش که مستوجب مجازات عمومی اي عمده
  .33 مرتکب اعمالی منافی مقاصد و اصول ملل متحد شده باشد-3

که بـه تـصور برخـی از نویـسندگان جـامع       شود، در این کنوانسیون      که مالحظه می    طور    آن
. ترین و کامل ترین تعریف در مورد پناهنده و به طور خاص در مورد پناهنـده سیاسـی اسـت        

هاي ایـن کنوانـسیون، مربـوط    ه است و بقیه مادهدر واقع فقط بند دوم ناظر به تعریف پناهند     
توانند مطابق مقررات که بر اساس این کنوانسیون می  به ذکر موارد اسثنا شده از کسانی است         

که در ماده اول و بنـد الـف آمـده     براساس این کنوانسیون . المللی مورد حمایت قرارگیرند  بین
آزار، به دلیل نژاد، مذهب، عـضویت در یـک   که به خاطر ترس موجه از تعقیب و          کسانی: است

گروه اجتماعی، یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خـارج از کـشور محـل سـکونت عـادي         
خواهند تحت حمایت آن کـشور   توانند یا نمیبرند و به علت چنین ترسی، نمی  خود به سر می   
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سـکونت دایـم خـود بـه     که فاقد تابعیت است و در خارج از کشور محل  قرار گیرند و یا کسی  
  .34 برد، بدلیل چنین ترسی قادر یا مایل به باز گشت به آن کشور نیستسر می
که به دالیل دیگـري   که بسیاري از پناهندگانی را        که این تعریف، گذشته از این       ح است   واض

خـود، بـه کـشوري دیگـر      به از ترس از تعقیب و مجازات دولت حاکم بر محل سکونت دایمـی  
کـه در حقیقـت بـه علـت      بلکه بسیاري از افـرادي را هـم   . گرددشوند، شامل نمی یپناهنده م 

هـا را  کـه آن  مسایل نژاد و غیره مورد تعقیب دولت متبوع خود هستند، ولی جرم دیگري نیز              
-شامل نمـی ) المللی هاي داخلی و یا بین    اعم از جرم  (کند انجام داده اند     مستحق مجازات می  

  .گردد
کـه بـه خـاطر اغتـشاشات داخلـی و       که این تعریف بسیاري از فراریانی را   جاست    جالب این 

المللـی، از   وقوع انقالب و یا به دلیل ضعف دولت در حمایت از آنان در امور داخلـی و یـا بـین       
وطن خود به کشور دیگـري مهـاجرت نمـوده و تقاضـاي حمایـت پناهنـدگی دارنـد، شـامل                   

ا این کنوانسیون تعریفـی جـامعی از پناهنـدگی ارایـه        که مالحظه شد نه تنه      آنچه  . شوند نمی
هـا را  که تنها فراریـان از سـیطره دولـت     تر ساخته است به قسمی      نکرده بلکه دایره آن را تنگ     

که در گذشته، در میان اقوام و ملل، معنـا و مفهـوم پناهـده بـسیار        شود در صورتی    شامل می 
-درگذشته، پناهنده به هر فردي اطالق مـی . ستکه در کنوانسیون آمده ا تر از آن بوده      وسیع
که به نوعی مورد ظلم دیگران قرار گرفته و شخـصا قـدرت دفـاع از خـویش را نداشـته و         شد  

تـر در مفهـوم    بـا دقـت بـیش     . شـده اسـت   براي جلب حمایت فرد یا دولتی به او پناهده مـی          
 کنوانـسیون آمـده مطـرح    که در تعریف که قبال تعریف نمودیم، بسیاري از قیودي          پناهندگی  

که شخص پناهنده فردي از دولـت متبـوع خـویش          نبوده است، از جمله این قید مطرح نبود         
که فرار او به استناد عواملی چـون تبعـیض نـژادي و یـا مـذهبی و یـا                   نبود    باشد و نیز الزامی   

 به دولـت و  هاي غیر منسوباختالف نظر سیاسی بوده باشد، بلکه فراریانی مانند افراد و گروه          
  .آمدندنیز فراریان از ظلم و تجاوز مالی و حیثیتی نیز پناهنده به شمار می

در واقع، انگیزه نوع دوستی و لزوم حمایت از مظلومان با چنین قیودي تناسب نـدارد، ولـی     
چنـان تنـگ   که چرا و به چه دلیلی در این کنوانـسیون، در مفهـوم پناهنـده آن       معلوم نیست   

در حـال  . شـود که حتا شامل فراریان از اغتشاشات داخلـی نیـز نمـی     ده است   نظري اعمال ش  
ی با دولت مرکـزي، بلکـه   یکه نه به خاطر رویا رو حاضر تعداد زیادي از ملت مظلوم افغانستان  
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. صرفا به دلیل عدم تأمین جانی و مالی و حیثیتی، به کـشورهاي همـسایه فـراري شـده انـد               
که چه کسانی باید به     و بر اساس این کنوانسیون معلوم نیست        شامل این تعریف نخواهند بود      

  .این مظلومان یاري برسانند
که شـخص پناهنـده       : کند این است  که تعریف کنوانسیون با خود حمل می        اي دیگري     نکته

کـه   اي  علیه صلح یا بشریت یا مرتکـب جنایـت جنگـی یـا جنایـت عمـده             باید مرتکب جرمی  
 شده باشد و نیز اعمالی منافی مقاصد و اصول ملل متحد انجام       است  مسوجب مجازات عمومی  

  .35نداده باشد
که به خـاطر دفـاع از جـان و مـال و مـشیت       ها، افرادي  که از نظر اقوام و ملت شکی نیست  

که به خـاطر فـرار ازکیفـر اعمـال خـویش،       شدند، با آنان  خویش به فرد یا دولتی پناهنده می   
شدند وگروه دوم معموال گی سؤ استفاده نمایند، یکسان تلقی نمی      خواستند از اصل پناهند   می

کـه    اسـت   جـا  اما بحـث در ایـن  . شدندگرفتند و پناهنده محسوب نمی مورد حمایت قرار نمی   
که فرد یا افرادي مرتکـب   درمواردي امکان دارد هر دو عامل مجمع باشد یعنی در حین حال             

مندي به طور ظالمانه مورد تعقیب قرار       گروه قدرت  شده اند، از طرف دولت یا       جنایت و جرمی  
متأسفانه در این کنوانسیون این گونـه مـواردي    . گرفته و حقوق انسانی آنان پایمال شده باشد  

بینی نشده و به صورت کلی همـه افـراد مزبـور از مزایـایی پناهنـدگی سیاسـی محـروم            پیش
کـه بایـد در دادگـاه     ل افراد ضمن ایـن که این قبی که حق این است    شناخته شده اند، درحالی   

عدل به سزاي اعمال خود برسند نباید از جهت پناهندگی مانعی براي استفاده آنان از حقـوق    
که کنوانـسیون درتعریـف پناهنـدگی ذکـر کـرده       کلمات وعناوینی را    (پناهندگان بوجود آید    

ل ملـل متحـد بـه    است مثل جنایت علیه بشریت و به خصوص اعمال منافی با مقاصد و اصـو        
  .36)نظر عناوینی مبهم و قابل سو استفاده است

گونه عناوین کلی و گنـگ، افـراد بـسیاري از مزایـاي             به خاطر این    توان قبول کرد،   نمی بناء
تعداد زیادي از کشورهاي جهان بعد از ایـن کنوانـسیون، پناهنـده و       . پناهندگی محروم شوند  

کـه   ی هـاي سـتمدیده و آنـان    عمـدا بـسیاري از انـسان   پناهندگی را بر پایه آن تعریف کرده و 
شوند را از محدوده مقررات پناهندگی خارج دانسته اند، بـه       ضرورتی بر حمایتش احساس می    

اش چنـین تعریـف     پناهنده را در آیین نامه پناهنـدگی  1342طور نمونه کشور ایران در سال       
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مذهبی، نژادي یا عـضویت در    اسی،که به علل سی     پناهنده فردي است     مقصود از «نموده است 
که تحـت تکفـل او    هاي خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش        گروه
  .37»پناهنده شود دیگر باشند، به کشورمی

توانـد کتبـا از     متقاضی پناهندگی می   «:و درجاي دیگر این آیین نامه پناهندگی آمده است        
که این تقاضا باید شـرایط زیـر را دارا باشـد تـا بـه آن       ... ایددولت ایران تقاضاي پناهندگی نم 

که در تعریف تذکر رفتـه دومـا نـشان دهنـده عـدم           اوال وجود از علل     . رسیدگی صورت گیرد  
علیه صلح و انـسانیت   متقاضی و سوما متقاضی نباید مرتکب جنایت جنگی یا جرایمی     سؤنیت

رما تـشریفات پناهنـدگی از طـرف متقاضـی      شده باشد و چها     و یا جرایم شدید حقوق عمومی     
که در مدت اقامت خود در ایـران بـه کلیـه             انجام شده باشد و پنجم تعهد متقاضی دایر براین        

  .38»مقررات و قوانین ایران احترام بگذارد
شود در این تعریف هم، دقیقا از تعریف ارائه شده از طرف کنوانسیون ژنو             که دیده می    آنچه  

ارتکاب جرم علیه مقاصد ملل متحد را حذف نموده و تعهد به پایبندي به             پیروي شده و فقط   
کـه نـه تنهـا     که این چنین نتیجه گرفـت   مقررات و قوانین داخلی ایران را به آن افزوده است       

المللی نیـز در صـدد تعریـف جـامع و مـانعی از پناهنـده و         هاي بین   کشورها، بلکه کنوانسیون  
که خود آمادگی دفاع از پناهندگان را داشته اند تعریفی        اي     محدوه بلکه در . اندحقوق او نبوده  

کـه در ایـن کنوانـسیون         چـون . ناقص ارائه داده اند و کنوانسیون ژنو نیـز همـین طـور اسـت              
که از نظر سازمان ملل متحـد و اصـول          یها و با خصوصیات     المللی دولت   پناهنده در روابط بین   

کـه تـا هنـوز     توان گفـت  اما از این رو می. یف شده است  باشد تعر حقوق بشر قابل حمایت می    
کـه سـزوار حمایـت هـستند      که همـه افـرادي را     تعریفی جامع و کاملی از پناهنده به طوري         

کـه در   شود در تعریـف پناهنـده همـان طـور         آنچه مالحظه می  . شامل شوند ارایه نشده است    
کـه   فتـه شـود و آن صـورتی اسـت     روایات هم تصریح گردیده تنها باید یک شرط در نظـر گر     

که در این صـورت،   بخواهد تحت پوشش پناهندگی، از تعقیب قانون و عدالت بگریزد،             مجرمی
نه تنها چنین فرد یا افرادي حقیقتا پناهنده نیستند، بلکه پناه دادن به چنـین افـرادي جـرم           
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او آوي محـدثا  مـن احـدث   « و در این قسمت از پیامبر هم روایت شده اسـت  . آید  بحساب می 
  39.»لعنه اهللا والملئکته والناس اجمعین

که خود مرتکب جرم و فسادي گردد و یـا مفـسدي را پنـاه دهـد، لعنـت خـدا و                      هر کس   
  .فرشتگان و همه مردم بر او باد

پناهنده در واقع با پناه دادن به مجرم، خود به عنوان کمک کننده ولی به این عمل دسـت             
که هدف آنـان از   عده افرادي  ولی پناه دادن به آن    . شودمحسوب می زند و شریک جرم آن        می

کـه از حقـوق انـسانی     پناهندگی، گریز از جنگ عدالت نیست، بلکه واقعا به دنبال این اسـت           
الزم برخوردار شوند و فرار آنان به علت ظلم و طغیان و بی عـدالتی و اسـتبدادگري دیگـران                     

بـا نظـر بـه آنچـه     . ه دادن به آنان مانعی نخواهد داشـت است، مشمول روایت فوق نبوده و پنا    
که در تعاریف قبلی یا در تعاریف دیگر آورده شده قیودي نادرست      گذشت، بسیاري از قیودي     

و یا مقطعی است و قهرا اگر سازمان ملل متحد مدعی دفـاع از حقـوق بـشر و فـراهم کـردن                  
که یاد شد، تعریف نماید و  اي  ه را به گونه  ها است باید پناهند     منیت براي همه انسان     آزادي و ا  

که جز از این طریق، تجاوز به       بدیهی است   . جوامع و ملل مختلف را به حمایت از آن فراخواند         
هـاي   خانمانی و آورگی گروه نخواهد شد و بشر براي همیشه شاهد بی40به مظلومان ریشه کن     

شته چنین بوده و در حال حاضـر نیـز   که در گذ هاي مظلوم خواهد بود، چنان وسیعی از انسان 
البته مـدعی  . کندمتاسفانه در حد وسیع تري این پدیده شوم در جهان متمدن خودنماي می           

ها به سـادگی قابـل تحقـق اسـت و سـازمان ملـل              که اهداف انسانی جوامع و ملت       آن نیستم   
کـه مـشکالت    صالحیت و قدرت الزم را در این جهت در اختیار دارد بلکه بر عکس معتـرفیم     

که دسـت کـم بایـد تـالش جامعـه       فراوانی در این رابطه وجود دارد، ولی سخن در این است            
، متاسفانه حرکتی مهـم و امیـدوار کننـده در ایـن زمینـه بـه         جهانی در این جهت بوده باشد     

پناهنـده  «: توان پناهنده یـا پنـاه جـو را چنـین تعریـف نمـود        بنا بر این می   . خوردچشم نمی 
کـه   که براي قرار از ظلم و طغیان دیگران و نجـات دادن خـود و یـا افـرادي                   از فردي   عبارت  

مانـد تعـداد زیـادي از    . »آورد می مسوولیت حمایت آنان را به عهده دارد، به کشور دیگري رو         
، غربی و به ویژه به کشورهاي همسایه و مخصوصا بـه   که به کشورهاي    مردم مظلوم افغانستان    

جز حفظ آبرو و عزت انسانی است اهداف دیگري را روي دست    . ن پناه برده اند   ایران و پاکستا  
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کننـد،   با این پناهنـدگان برخـورد مـی      یهای  که کشورهاي همسایه با چه شیوه       ندارد و اما این   
و به نظر ما چنین افرادي سزاوار حمایت بوده و همـه      . دهیم  قضاوت را به دست خود شان می      

 غیر مسلمان به حکم انگیـزه نـوع دوسـتی بایـد از آنـان حمایـت                 ها چه مسلمان و چه    انسان
  .نمایند

  علل پیدایش پناهندگی از نظر اسالم
کـه در کـشوري تحـت ظلـم و سـتم و       که پناه دادن بـه افـراد یـا گروهـی          تردیدي نیست   

که هماهنـگ   بیدادگري واقع شده اند، یک عمل انسانی، و از هر لحاظ پسندیده و نیکو است              
کـه در چنـین شـرایط از اصـل       ت و عقل بـشر اسـت، و هـر فـردي حـق ایـن را دارد                   با فطر 

 یکه شـرایط  ل در جامعه انسانی، آن است  آ  هاما مرحله یا وضعیت اید    . پناهندگی استفاده کند  
که هیچ فرد یا گروهی، براي مصونیت جان و مال، عزت و حیثیت خـود مجبـور      مساعد گردد   

هـاي دیگـر    که مجبور به فراخوانی جوامع و دولت و یا این . نشودبه استفاده از اصل پناهندگی      
در آغاز بحث پناهنـده و پناهنـدگی، از عوامـل پیـدایش ایـن          . به خاطر دفاع از خویش نشود     

ها، همانا، تعارضات مادي، اختالفات عقیدتی و انگیـزه قـدرت   ترین آن که مهم پدیده یاد شده    
 در امنیـت اجتمـاع، بـه    لآ هایـد کـه تحقـق وضـعیت     مـسلما  . طلبی و برتر جوي سیاسی بود  

که به حذف اصل پناهندگی در جامعـه منتهـی شـود فقـط از طریـق زدودن عوامـل                 صورتی  
که انجـام گیـرد،    پیدایش این آفت اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، در غیر آن، هر کوششی      

و هـر روز شـاهد   . اي جز اصالحات سطحی و موقت چیزي دیگر در پی نخواهد داشـت              نتیجه
و شاید دلیل اصلی ریشه کـن   . تر و گسترده تر این آفت خواهیم بود         بروز محدد و شاید وسیع    

کـه اقـوام     پناهندگی و نیاز روز افزون افراد و جوامع به این امر همین بوده است       هنشدن پدید 
امین ها همیشه تالش محدود خـود را بـراي حمایـت از پنـاه جویـان و اکثـرا بـراي تـ                   و ملت 

دیـده  پها به کارگرفته و کوششی هماهنگ براي زدودن عوامل پیدایش این     نیازهاي مادي آن  
  .گیریمو حال عوامل پیدایش پناهندگی را از نظر اسالم به بحث می. انجام نداده اند

این مکتب، جنگ به منظور کسب منافع اقتصادي را چـه            : جنگ به سر منافع اقتصادي     -1
المللی، شدیدا محکوم نموده اسـت و   مانان با یکدیگر و چه در روابط بین     در روابط داخلی مسل   

قرآن کـریم در خـصوص روابـط اقتـصادي     . داندغیر مشروع میرا هر گونه استعمار و استثمار  
التأکلوا اموالکم، بینکم بالباطل اال أن تکون بجاره عن         «: فرمایدمسلمانان با یکدیگر چنین می    

  .41»تراض
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انتقال ثروت افراد به یکدیگر، جز از طریق تجارت،        : فرمایدکه به صورت کل می     این آیه مبار  
المللـی در    همچنین در باره روابط بـین      و. هم با رعایت رضایت صاحبان اموال، جایز نیست       آن

ضربتم فی سبیل اهللا فتبینوا و التقولوا لمن القـی   یا ایهاالذین امنوا اذا  «:قرآن کریم آمده است   
 مؤمنا تبتغون عرض الحیوه لدنیا فعند اهللا مغالم کثیره کذالک کنـتم مـن             لست مالیکم السال 

  42.»قبل فمن اهللا علیکم فتبینوا ان اهللا کان بما تعملون خبیرا
و به سـفري بـراي   (زنیدکه در راه خدا گام می  هنگامی! ایدکه ایمان آورده  اي کسانی   : ترجمه
بدست آورید، )  و غنایمی(که سرمایه ناپایدار دنیا     تحقیق کنید و به منظور این     ) رویدجهاد می 
هـاي فراوانـی   ، زیرا غنمـت »مسلمان نیستی« کند نگوییدکه اظهار صلح و اسالم می  به کسی   

منـت نهـاد او هـدایت     شما قبال چنین بودید و خداونـد بـر شـما        . نزد خدا است    ) براي شما (
دهیـد آگـاه    داوند به آنچه انجام می    تحقیق کنید خ  ) به شکرانه این نعمت بزرگ    (پس  ) شدید
بنابراین از دیدگاه مکتب اسالم هر گونه جنگ و در گیري به خاطر منافع مادي چه در                . است

رسد همانا اجـراي   روابط داخلی و چه در روابط خارجی مردود بوده و آنچه مطلوب به نظر می       
  .عدالت است

هاي مختلف در عـین        اقوام و ملت   اسالم به خاطر روابط صلح آمیز، بین      : جنگ عقیدتی  -2
ترین اهتمام را داشـته اسـت و قبـل از     آنان بیش وجو اختالفات عقیدتی، نژادي، زبانی و قومی 

اسالم همه پیروان ادیان و مذاهب با هم در جنگ و ستیز بودند و هر یک، دیگري را بر خطـا               
رو عقیده خویش سازد و یـا  کردند آنان را به اجبار پیدانست و تالش می  و غیر قابل تحمل می    

که یکـدیگر را بـر باطـل بـودن      به طور مثال دشمنی یهودیان و مسیحیان      . 43 )سرکوب نماید 
خوانند و باید از تعصبات بر کنـار  که هردو دسته کتاب آسمانی را می کردند در حالی متهم می 

  .ت قرآن کریم نیز تذکر یافته اس113که این مساله در سوره نسأ، آیه  باشند 
و قالت الیهود لیست النصاري علی شیئ و قالت النصاري لیست الیهود علـی شـیئ و هـم      «

 قولهم فاهللا یحکم بینهم یوم القیمه فیما کـانوا       لیتلون الکتاب کذالک قاا الذین ال یعلمون مث       
  .43»فیه یختلفون

یهودیـان  : مسیحیان هیچ موفقیتی نزد خدا ندارند و مسیحیان نیز گفتند         :  یهودیان گفتند   
خواننـد  که این هر دو کتاب آسمانی را پیروي و می      هیچ موفقیتی ندارند و بر باطلند در حالی       

                                                 
  .92 سوره نسأ آیه- 42
  .39 آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسالم، ص - 43
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هـا داشـتند و    ها دور باشند افراد نادان نیـز سـخنی مثـل سـخن آن     و باید از این قسم تعصب    
  . خداوند روز قیامت در باره آنچه در آن اختالف دارند داوري خواهد کرد

که فقـط امـت زرتـشت، پرسـتنده یزداننـد و         ن دین محبوس باور دارند      و همین طور پیروا   
کند و همان گونه جنگ بین یزدان و اهریمن تا پیروزي نهـاي         دیگران اهریمن را پرستش می    

و در این قسمت نیچه از . گاه صلح واقعی رخ نداده و نخواهد داد        ادامه دارد و بین این دو هیچ      
من تان را بجویید و جنگ تان را برپا کنید جنگی به خـاطر    باید دش «: نویسدزبان زرتشت می  

هاي تان از پا در آید درستی شما باید هنوز غریو پیروزي بر صلح        هاي تان و اگراندیشه     اندیشه
هـاي تـازه دوسـت بداریـد و صـلح کوتـاه مـدت را ازصـلح دراز         را باید همچـون ابـزار جنـگ       

کـه جنـگ کنیـد و جنـگ      گـویم  اندرز تان مـی که کار کنید،  گویم  مدت،بیش اندرز تان نمی   
کار تـان جنـگ    . که پیروز شوید    گویم  که صلح کنید، اندرز تان می       گویم  اندرز تان نمی  . آورید

شما . کند که حتا جنگ را نیز مقدس می     که آمان نیک است       : گوییدیار، صلح تان پیروزي می    
متن سخن زرتشت را چنـین      44.»دکنکه جگ نیک است هر آرمانی را مقدس می          گویم،  را می 

کنم تا بـه کمـک آن    من به کمک راستی و بردباري و من نیک، طلب قدرت می           «آورده است   
ها در میان پیروان الهی و غیر الهـی تـا    ها و درگیري    این جنگ . 45»بر حکومت دروغ ظفر یابم    

 ادامه زمان پیدایش اسالم به صورت بسیاري جدي مطرح بود و تایکی در قرن پیش همچنان             
که دشمن خونی یک دیگر بـوده و همـت بـه     داشت و مخصوصا در بین مسیحیت و یهودیت،    

ها در قـاره اروپـا وامریکـا بـین     ها و جنگکه ما شاهد این نوع نزاع      . نابودي هم گماشته بودند   
 اما اسالم از همان آغاز پیـدایش   .که نوع جنگ عقیدتی است . ها بودیم ها و کاتولیک پروتستان

کـه   آیند بر چنین تفکري خط بطالن کشیده و اعالم داشـته       که از آیات و روایات بر می        نچه  آ
توانند در کنار یکدیگر زندگی صلح آمیز داشته باشند و نـه         پیروان ادیان و عقاید گوناگون می     

هاي مشترك با یکدیگر همکاري کننـد و  دیگر دوري کنند، بلکه در ارزش  تنها از جنگ با یک    
  .46 )تعددي یهود و نصاري را به دلیل اختالفات شان مورد مالمت قرارداده استآیات م

ها عـدم دشـمنی آنـان بـا اسـالم و       بنابراین، معیار زندگی صلح آمیز مسلمانان با دیگر ملت 
مسلمین است و پس از احراز این امر هیچ گونه مـانعی در زمینـه همکـاري بـا ملـل و اقـوام                      

. هاي قبلی نیز مـانعی بـر همکـاري نخواهـد بـود             حتا دشمنی مختلف وجود نخواهد داشت و      
                                                 

  .63 نیچه، ویلهلم فریدرش، چنین گفت زرتشت، ص - 44
  .194 آشتیانی، جالل الدین،زرتشت، مرزینا و حکومت ص - 45
  .8 ، سوره ممتحهه آیه 64عمران آیه  سوره آل - 46
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من المـسجد   کموال یخیرمنکم شنئان قوم ان مدو   ...«:که در قرآن کریم آمده است       همان طور   
  .47»ن تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوي و التعاونوا علی االثم والعدوان والتقواهللاالحرام 

ها که به آن   مسجدالحرام بازتان داشتند، موجب نشود       که از ورود به       خصومت شما با مردمی     
ظلم کنید بلکه همواره در راه نیکی و پرهیزکاري یکدیگر را یاري کنید و در راه گناه و تعدي            

  . همکاري ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید
 عقیـدتی   ار دیـدگاه اسـالم، اختالفـات      : آیـد که بر اساس آیات و روایات بدست می         بر آیند   

بخودي براي جنگ و خونریزي و با الطبع آواره سـاختن افـراد یـا گروهـا خواهـد بـود، بلکـه                 
توانند در کنار یک دیگر بدون تعصب و تنگ نظري بـه زنـدگی فـردي و       پیروان تما ادیان می   

کـه همـان     اجتماعی خویش ادامه دهند، بنا بر ایـن عامـل دوم پیـدایش پدیـده پناهنـدگی                  
هـا،  توانـد عامـل تنـازع و در نتیجـه مهـاجرت         ی است، از دیدگاه اسالم نمی     هاي عقیدت   جنگ

  .ها و پناهندگی افراد و یاگروهی به اقوام و ملل دیگر بوده باشد آوارگی
گـذار در پیـدایش و افـزایش     سومین عامـل تـاثیر  :  استعمار، قدرت طلبی و برتري جوي     -3

که در طول تـاریخ باعـث        گرایی است،    پناهندگی از نظر مکتب اسالم، قدرت طلبی و انحصار        
هاي بی شماري مورد هجوم قـدرت طلبـان قـرار گیرنـد و سـر انجـام آوره و بـی                    شده انسان 

کـه داعیـه کشورگـشایی وسـلطه مطلـق بـر           هـایی     ها و گـروه     در این جا ملت   . خانمان گردند 
ند، به طور مثال اي را ایفا کرده ا   اند، نقش اساسی و عمده    هاي، ضعیف را داشته     سرنوشت ملت 

کـه بـر      ترین عامل بر افزایش پناهنـدگی بـوده اسـت،             هاي جهانی اول و دوم خود مهم      جنگ
گرایی مردم آلمان و به منظور سلطه به بـر سراسـر جهـان بـه         اساس حس برتري جوي و نژاد     

تـرین عوامـل پیـدایش        که حس قدرت طلبی، از مهم       به هر صورت مسلم است این     . وجود آمد 
هـا  کـه تـا حـدي ملـت     در حـال حاضـر   .  و آوارگی در جوامع بشري بوده و هـست        پناهندگی

آمیز آنان از ایـن نظـر فـراهم شـده          تعصبات مذهبی را کنار گذاشته و امکان زندگی مسالمت        
  .است

که هنوز میل به قدرت وادعاي حاکمیت بر سر نوشت دیگران، بـه صـورت جـدي                   با تأسف   
داخـل یـک کـشور و چـه بـین چنـد کـشور صـورت                هاي زیادي چه در     مطرح است و جنگ   

                                                 
  .2 سوره مائده آیه - 47
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برتري جوي سیاسی، قدرت طلبی و دخالت به امورکـشوري   اي جز که عامل و انگیزه    گیرد    می
  .48 )ه آنانداردیگران، بدون توجه به ا

آن  با همه پیشینه تاریخی اصل پناهندگی و پذیرش عمـومی    :ها با پناهندگان    برخورد دولت 
ها با پناهندگان عمال متفاوت پناه دادن به پناهندگی بر خورد دولت     و اتفاق نظر ملت بر لزوم       
که همگان ملزم باشـند نـسبت بـه پناهنـدگان آن را رعایـت کننـد          بوده و مقررات مشخصی     

  .مطرح نبوده است
  .اندهاي متفاوت و بر خوردهاي مختلفی داشتهدر این زمینه، کشورها روش بلکه بر عکس

  ها با پناهندگان  علل تفاوت برخورد ملت
-که بعضی پناهندگان را مستحق حمایـت ندانـسته    رخوردها، نه از این جهت بوده       بتفاوت   

که چه کسی از فراریان سزاوار پنـاه دادن   که اوال در این مساله    اند، بلکه بدان علت بوده است       
ر در بوده و کدام یک از آنان مستحق حمایت نیستند، یکـسان نیندیـشیده و بـه عبـاره دیگـ              

دوما در رابطه به میزان حمایت از پناهندگان    . اندمورد پناهنده به تعریف واحدي دست نیافته      
ها، چـه از    سوما وضعیت سیاسی و اجتماعی دولت     . اندو مبانی حقوق آنان اختالف نظر داشته      
هـا در  در باره اختالف نظر دولـت     . المللی، متفاوت بوده    حیث اوضاع داخلی و چه از حیث بین       

که چه فردي سزاوار حمایت است، پیش از این بحث کردیم و امـا          زمینه مفهوم پناهنده و این    
برخـی از  : (انـد از نظر مبناي حق پناهندگی و محدوده آن حقوق دانان داراي دوگرایش بـوده       

دانشمندان و حقوقدانان، طرفدار حقوق طبیعی بوده و حق پناهنـدگی را بـه عنـوان یکـی از               
ها باید خـود را براجـراي اصـول حقـوق     که دولت ی پذیرفته اند و معتقدند    اصول حقوق طبیع  

اي دیگر طرفـدار مکتـب حقـوق طبیعـی نبـوده و بـه اصـل        ولی عده  .49 )طبیعی ملزم بدانند  
کـه    بلکـه بـرعکس معتقدنـد     . اندپناهندگی به عنوان یکی از اصول حقوق طبیعی باور نداشته         

کـه در پـذیرش و    نان بر سرنوشت خویش، اقتـضا دارد  ها و حاکمیت آآزادي و استقالل دولت   
تواند مقـررات خـاص خـود اش را در          بنابراین هر دولتی می   . عدم پذیرش پناهنده آزاد باشند    

 یویکتوریا کشیش و حقوقدان معروف آسپانیای   . 50 )ها وضع کند  زمینه پناهندگان و حقوق آن    
اگر به تاریخ زنـدگی بـشر       «:نویسدمی ییکی از طرفداران حقوق طبیعی در رابطه به پناهندگ        

                                                 
  .45 آیتی محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسالم، ص - 48
  .375 ابراهیمی، محمد، اسالم و حقوق بین المللی عمومی، ص - 49
  .375 همان، ص - 50
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که در ابتدا همه چیز بـین مـردم مـشترك بـوده و هـیچ       بینیم زندگی بشر مراجعه نمایم، می  
کـه   توانسته است بـه هـر کجـا     قیدي براي افراد بشر وجود نداشته است و هر کس آزادانه می    
ورت کـه امـوال و امـالك از صـ     بخواهد بدون هیچ مـانعی مـسافرت نمایـد و بعـد از آن هـم                

که براي رفـت و   الزمه تحول آن نبوده     . اشتراکی خارج گشته و مالکیت فردي پیدا شده است        
بنابراین حق طبیعی باید نسبت به همه افراد مراعات گردد          . آمد بین مردم موانعی ایجاد شود     

از جمله پناهندگان بتوانند در صورت ضرورت در سرزمین دیگران پناه گزینند و بـه حیـات      و
  .51»دامه دهندخویش ا

ها در حاکمیت بـر    دانان بر استقالل و حق طبیعی دولت        در برابر این نظر، بسیاري از حقوق      
کـه   ندارنـد   ها الزامیکه دولت و باورمند است (تأکید ورزیده، ) حاکمیت ملی (سرنوشت خویش 

 در بلکه بر اساس اصول انسانی، اخالقـا سـزاوار اسـت    . پناهندگان را در کشور خویش بپذیرند     
مورد قبول  )  م 1928(این نظریه، در سال   . 52)صورت امکان از پذیرش پناهندگان دریغ نورزند      

کـه مـروت و عـدالت اقتـضا      الملل قرار گرفت، اما این نکته قابل توجه بود            موسسه حقوق بین  
که در این زمینـه، نـه    واقعیت امر این است . ها از این اختیار سؤ استفاده نکنند   که دولت   دارد  

هـا از  توان پذیرفت و نه مبناي مخالفان نظریه وي را، زیرا آزادي انـسان     مبناي ویکتوریا را می   
ها در عـصر حاضـر آنگونـه باشـند،     که آن . تواندهاي اولیه دلیلی براین بوده نمی    وطن در دوره  

شاید در آینده جامعـه بـشري   . اي بر همگان میسر نیست      که در حال حاضر چنین آزادي       چرا  
که دنیا به صورت کشور واحدي اداره شود و هر کس در انتخاب محـل زنـدگی خـود                    یرد  بپذ

بر این لزوم حمایت از پناهندگان، از نظر حقوق          بنا. اما در حال حاضر چنین نیست     . آزاد باشد 
المللی و نیز حقوق داخلی هر کشور مبتنی بر اصل عدالت خواهی و انگیزه مبارزه با ظلـم          بین

  . ها نهاده استه خداوند آن را در فطرت همه انسانک و ستم است 
در این جا بحـث را بـا سـخنی از پیـامبر اسـالم آغـاز          : حقوق پناه جویان از نظر اسالم      
  .53»مسلمبمن سمع منادیا ینادیا ینادي یا للمسلمین فلم یجبه فلیس «کنیم  می

که بـه   خواند یش فرا میکه مسلمین را به یاري خو که صداي انسانی را بشنود     هر مسلمانی   
این روایـت گرچـه منحـصرا در مـورد پناهنـدگان وارد             . او پاسخ مثبت ندهد، مسلمان نیست     

                                                 
  .17 حمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت ها، ص - 51
  .380قوق بین الملل عمومی، ص  ابراهیمی، محمد، اسالم و ح- 52
  .50 آیتی، محمد ابراهیم، تاریخ پیامبر اسالم، ص - 53
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شـود، امـا   عم از مسلمان و غیر مسلمان مـی     ااي  نشده و شامل هر فرد ستمدیده ورنج کشیده       
ظلومـان  که پناه جویان و آورگان از وطن و کاشانه خویش، از بارز ترین مصادیق م          واضح است   

کـه بـه    الزم اسـت   و ستمدیدگان هستند و بر هر فرد مسلمان و به ویژه بر هر دولت اسالمی               
مهم تر از همـه  . ها پناه دهند و از همه امکانات خویش براي رفع ظلم از آنان استفاده کند             آن
که در مکتب اسالم مسوولیت پناه دادن به مظلومـان نـه تنهـا یـک وظیفـه بـراي دولـت                  این
مسلمانان و از این فراتر، از تکـالیف آنـان بـه     بلکه از حقوق عمومی   . شودمحسوب می   می  اسال

که مراعات حق جوار هر فرد مسلمان بر همه افـراد مـسلمان دیگـر و         آید وجالب این  شمار می 
  .به عنوان یک وظیفه و تکلیف الزم خواهد بود نیز بر دولت اسالمی 

  نتیجه 
-مـی  که تاریخ پیدایش آن بـر  اي جهانی است  ندگی، یک پدیدهکه پدیده پناه ی  یاز آن جا  

هـاي عقیـدتی و    که عوامل زیـادي از جملـه جنـگ    گردد به پیدایش نسل بشر بر روي زمین،   
پناهنـدگی بـه   . توان در افزایش پناهنـدگی مـؤثر دانـست      اختالفات بر سر منافع مادي را می      

هاي عـاطفی و  که ریشه کهن  ان یک اسم هاي مختلف دنیا به عنو    اشکال متفاوت در سر زمین    
کـه تـاریخ نویـسان     از آن جملـه در یونـان،   . در بین افراد بشر مطرح بـوده اسـت     . فکري دارد 

طـور در بـین    که به این مساله احترام خاصـی داشـتند و همـین         داند  ها را از کسانی می    رومی
ودند، حتا در جزیـره العـرب    که چند شهر بزرگ را براي پناه جویان اختصاص داده ب            یهودیان  

کردند ولی به این مـساله    گري زندگی می    که آن وقت اکثرمردمش به صحراها به شکل کوچی          
المللی از جمله کنوانسیون ژنو تـدویر     هاي بین این رابطه کنوانسیون  در   و   .گذاشتنداحترام می 

دودي توانسته اسـت  که در این کنوانسیون بحث در باره حقوق پناهندگان شده و تا ح       یافتند  
بعـضی از مــواردي را در ایــن رابطــه مــشخص نمایـد، منجملــه تعریفــی از پناهنــده در ایــن   

اي از عـده . حقوقـدانان بـه آن تعریـف موافقـت دارنـد      اي ازکـه عـده    کنوانسیون ارایـه شـده      
گـر  اي دیاش برخوردار باشند و عدهکه پناهنده باید از حقوق طبیعی       حقوقدانان بر این باورند     

کـه بـه      گوید هر کشوري    دانند و می  کشورها را در قسمت تامین حقوق پناهندگان مختار می        
اش بـا پناهنـدگان    دهند حق دارند بر اسـاس مقـررات داخلـی کـشور       آوارگان جنگی پناه می   

هایی در شیوه برخورد کشورها بـا پناهنـدگان       و بر مبناي همین دیدگاه تفاوت     . برخورد نماید 
  . شوددیده می
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  هاي مهم قانون تدارکات وتحلیل نکته
  

  نوشته قانونیار حسین خاوري 
  
  
  
  

  ه مقدم
در اصـطالح حقـوقی    .باشد به معناي فراهم کردن چیزي می» تدارك«تدارکات جمع کلمه   

هـر اداره   .این کلمه به معناي فراهم کردن وسایل وخدمات است که یک اداره به آن نیاز دارد       
هـا و وسـایل    به اجناس از قبیل میز ، چوکی، کامپیوتر، وسـایلی مـوتري و پـرزه جـات مـوتر                 

اي فوتوکاپی، پرینتر، قلم، کاغـذ، فـرش، ظـروف آشـپزي، مـواد احتراقـی،             تحریري و ماشینه  
  . باشد خوراکی وغیره نیازمند می

 :کارهــاي خــدماتی عبــارت اســت از . چنــین نیازمنــد خــدمات مــشورتی اســت اداره هــم
امـور مربـوط بـه تهیـۀ      .هاي است که ماهیت تخصصی، ذهنی ومشورتی داشته باشد     فعالیت  «

راي امور ساختمانی از این امر مستثنا بوده، مگر اینکه امور مربـوط جنبـۀ        اموال و اجناس واج   
  . معلوماتی داشته باشد

ــزاین(خــدمات مــشورتی شــامل طــرح    ، ایجــاد)تفتــیش(نظــارت، آمــوزش، بررســی ) دی
نظریـات و پیـشنهادات متخصـصین و خـدمات مـشابه            ) هاي کمپیوتري سافت ویـر      پروگرام(

  . باشدتخنیکی و مسلکی می
هاي ساختمانی   ک اداره عالوه بر تهیه اجناس و خدمات، نیازمند کارهاي فنی در امور کار             ی  

کنـیم، منظـور سـاختن سـاختمانهاي      وقتی ما از کارهاي ساختمانی صحبت می   .باشد  نیز می 
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 هاي متعدد اداري و رهایـشی  است که براي یک اداره نیاز است یا این که یک اداره ساختمان            
بـراي فـراهم    . صورت، یک اداره باید زمینه ساختن ساختمان را فراهم کند        درهر دو  .سازدمی

هاي متعدد یاري ها، اداره نیاز دارد که از ادارات دیگر و شرکت     کردن زمینه ساختن ساختمان   
چنین یک اداره براي فراهم کردن یـا تهیـه کـردن اجنـاس نیـز، نیـاز دارد کـه از                      هم .بگیرد

  . دها و اشخاص یاري بجویشرکت
نکته مهم که در تهیه اجناس، خدمات و امور ساختمانی اساسی است، این اسـت کـه تمـام      

مند یک اصول و مقررة است که بر اسـاس   مراحل تهیه اجناس، خدمات و امور ساختمانی نیاز       
که نیازهـاي عامـه مـردم را رفـع     هاي خود را فراهم کند و یا اینآن یک اداره بتواند تمام نیاز     

  . کند
اگـر هـم امکـان پـذیر باشـد،           .براین، این کار بدون یک اصول ومقرره امکان پذیر نیست         نبا

از این جهت است که اصول وقواعد که براسـاس   .بدون شک نظم وترتیب خاص خواهد داشت     
  . نامیده است» قانون تدارکات«گردد، را آن اجناس، خدمات تهیه می

 قانون تدارکات در    1387نی ندارد، در سال      قانون تدارکات در افغانستان سابقه خیلی طوال      
این قانون، قـانون تـدارکات بـه منظـور       ) 1(مطابق ماده یک     .افغانستان تصویب گردیده است   

تنظیم امور مربوط به تهیه و تدارك اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضـرورت ادارات،            
  . وضع گردیده است هاي دولتی ومختلطموسسات وشرکت

قانون تدارکات، یـک قـانون خـاص در امـور کارهـاي اسـت کـه بـا ادارات دولتـی            بنابراین  
این  .گیردغیر دولتی را در بر نمی      هايهاي خصوصی و موسسه     این قانون شرکت   .سروکاردارد

هاي مختلط کـه سـهم دولـت در آن وجـود            هاي دولتی، ادارات دولتی و شرکت     قانون شرکت 
  . گیردداشته باشد را در بر می

 تعدیل گردیده اسـت، چنـین صـراحت    29/10/1387قانون تدارکات که در تاریخ     ه اول ماد
این قانون با رعایت حکـم منـدرج جـزء چهـارم مـادة هفتـاد و پـنجم قـانون اساسـی           « :دارد

افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به تهیۀ اجنـاس وتـدارکات خـدمات و انـسجام امـور                    
کشور وضع گردیـده     هاي مختلط از داخل وخارج       و شرکت  ساختمانی، براي ادارات، موسسات   

مطابق این ماده، قانون تدارکات به منظور تهیه اجناس و تـدارك خـدمات و انـسجام                  .»است
   .1امور ساختمانی وضع گردیده است

محتـرم ریـیس   ) 59(قانون تدارکات بعد از تصویب شوراي وزیران که تحت فرمـان شـماره     
ایـن قـانون    .هاي اخیر از اهمیت خـاص برخوردارشـده اسـت       سال جمهور توشیح گردیده، در   
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هنوز در پارلمان کشور مورد بحث قرارنگرفته است ولی جهت تـصویب بـه پارلمـان فرسـتاده         
  . دهیمدر این بخش نکات مهم از قانون تدارکات را مورد تحلیل قرار می .شده است

  : هدف قانون تدارکات-1
ایـن اهـداف    .گنجانیده شده است  ) 2(اص است که در ماده      قانون تدارکات داراي اهداف خ    

  :عبارت است از
   تأمین شفافیت در مراحل پروسۀ تدارکات؛-1
   کنترول مؤثر امور مالی ومصارف عامه؛-2
   اقتصادي بودن تهیه و تدارکات اجناس، خدمات وامور ساختمانی باکیفیت؛-3
  ها؛ واجد شرایط در داوطلبی فراهم نمودن زمینه براي اشتراك تمام داوطلبان-4

هدف قانون تدارکات ایجاد شفافیت در جریـان تـدارك اجنـاس، خـدمات و انـسجام امـور                
ساختمانی است که در جریان تدارکات بر مصارف دولتی کنترول صورت بگیرد و مـصرف کـه     

از طرف تهیـه وتـدارکات اجنـاس، خـدمات           .گردد، مؤثر باشد  براي تهیه اجناس، خدمات می    
ور ساختمانی به قسم فراهم کردد که هم براي دولت اقتصادي یعنی ارزان تمام شود وهـم        وام

دولت اگر بخواهد مـال بـا کیفیـت     .اجناس که تهیه شده است از کیفیت خوب برخودار باشد      
خریداري کند، یا اینکه خدمات با کیفیت فراهم کند، باید زمینۀ فراهم کند که هرکـسی کـه       

یعنـی اینکـه دروازه رقابـت را بـین      .ه دولت اسـت، اعـالم آمـادگی کنـد    قادر به امور وخواست 
اما یک چیز که در اهداف قانون تدارکات دیده نمی شود، این اسـت کـه       .اردداوطلبان با زبگذ  

توانـد اجنـاس تهیـه شـده        در این صـورت مـی      .آفرداوطلبان با نرخ بازار مطابقت داشته باشد      
  . اقتصادي باشد

   تدارکاتساحۀ تطبیق قانون
هـا و  ادارات، شـاروالی  .گیـرد ساحۀ تطبیق قانون تدارکات تمام ادارات دولتی را در بـر مـی          

هـا از طریـق بودجـه       هاي غیر بودجوي که اجناس، خدمات و امـور سـاختمانی آن           سایر واحد 
ولـی بعـضی مـوارد از ایـن حکـم            .گردد، باید قانون تدارکات را مراعات کند      دولت تمویل می  

  :استمستثنا 
توانـد  باشد، می بعضی موارد که جنبه محرمیت دارد و مرتبط با مصالح علیاي کشور می            -1

  . از احکام قانون تدارکات مستثنا باشد
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اي کـه مغـایر قـانون تـدارکات باشـد، حکومـت       المللـی   مقررات تدارکاتی موسسات بین -2
ت و امـور سـاختمانی     تواند با نظرداشت تعهدات قبلی به تهیـه و تـدارك اجنـاس، خـدما                می

  تمویل شده در قرارداد طبق مقررات موسسات موافقه نماید؛ و
 تدارکات ادارات دولتی افغانستان مقیم خارج کشور با رعایت احکام ایـن قـانون مطـابق      -3

  . قواعد ومقررات کشور میزبان صورت گیرد
هـا و سـایر   اروالیادارات، ش « :در این زمینه ماده چهارم قانون تدارکات چنین صراحت دارد         

هـا از بودجـۀ   هاي غیر بودجوي که تهیه و تدارك اجناس، خدمات و امور سـاختمانی آن   واحد
شود، مکلف اند، امور تهیه وتدارك اجناس، خدمات وامور ساختمانی خـود را        دولت تمویل می  

  :موارد ذیل از این حکم مستثنا است .مطابق احکام این قانون تنظیم نمایند
اي که به منظور حفظ منـافع ومـصالح      تدارك اجناس، خدمات و امور ساختمانی       تهیه و  -1

  علیاي کشور ایجاب محرمیت را نماید؛
اي که مغایر احکام این قانون باشد، در اینـصورت          المللی مقررات تدارکاتی مؤسسات بین    -2

ر تواند با نظر داشـت تعهـدات قبلـی بـه تهیـه و تـدارك اجنـاس، خـدمات وامـو           حکومت می 
  ساختمانی تمویل شده در قرارداد، طبق مقررات آن مؤسسات موافقه نماید؛ و

 تدارکات ادارات دولتی افغانستان مقیم خارج کشور بارعایـت حکـم منـدرج مـادة نـود                  -3
گیـرد، مگـر اینکـه در     ویکم این قانون، مطابق قواعـد و مقـررات کـشور میزبـان صـورت مـی              

   .»2دموافقتنامه طور دیگري تصریح شده باش

  آغاز مراحل تدارکات
در تدارکات آنچـه کـه ادارات دولتـی نیـاز بـراي تهیـه اجنـاس، خـدمات و انـسجام امـور                  

بعد از این که بودجه منظور شـد،   .ساختمانی دارد، باید قبل از همه بودجه وجود داشته باشد       
جمـوعی  بنـابراین ارزش م  .پالن تدارکات وجود داشته باشد و احتیاجات اداره تشخیص گردد        

  . گردد اجناس، خدمات وامور ساختمانی در طول سال مالی توسط اداره تثبیت می
مراحل تدارکاتی قبل از منظوري     ) 1(« :  ماده دوازدهم قانون تدارکات چنین صراحت دارد      

  . بودجه، تخصیص وپالن تدارکات وتثبیت احتیاج، آغاز شده نمی تواند
اختمانی و خدمات ضمنی که در خالل سـال         ارزش مجموعی اجناس، خدمات وامور س     ) 2(

  . »3گردد شود، توسط اداره تثبیت ومحاسبه می مالی تهیه وتدارك آن ضرور دانسته می
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  تشریح تدارکات 
هـا،  ها، پـالن براي تهیه و تدارك اجناس، خدمات و امور ساختمانی باید موارد در شرط نامه  

ها وجود داشته باشـد، عبـارت       اید در شرطنامه  از جمله موارد که ب     .ها وجود داشته باشد   نمونه
  :است از

   کیفیت وکمیت اجناس و خدمات؛-1 
   خدمات که باید صورت بگیرد، به صورت واضح شرح داده شود؛-2
 مشخصات تخنیکـی؛ اجنـاس، خـدمات و انـسجام امـور سـاختمانی داراي مشخـصات                  -3

  تخنیکی است که باید شرح داده شود؛
  ولیبل؛) مارك(ت، بسته بندي، عالیم ها، اصطالحا سمبول-4
شرایط قرارداد خیلی مهم است که باید شـرایط قـرارداد در     شرایط قرارداد، در تدارکات    -5

  . تهیه اجناس و خدمات و انسجام امور ساختمانی ذکر کردد
  . هاي معاینه و شیوه) آزمایش( تصدیق، معاینه -6

ایـن   .لبـان، معلومـات توضـیحی درج گـردد        در اسناد داوطلبی و ارزیابی قبلی اهلیت داوط       
 .تواند از موانع در مقابل اشتراك داوطلبان در مراحـل تـدارکات، اجتنـاب نمایـد              معلومات می 

 اجناس، خدمات وامور سـاختمانی  -1. نبابراین به این منظور دو نکته باید در نظر گرفته شود      
) سـتندردهاي (هاي  ونگی معیار در مورد چگ-2و  .از نظر مؤثریت استعمال آن شرح داده شود  

  . المللی توضیحات داده شودملی و بین
در تدارکات ضرورت نیست که عالمه یا نام تجارتی، حق االختراع، دیـزان یـا نـوع ومنـشاء                

مگر ایـن کـه راه عملـی     .مؤلدین یا فراهم کنندگان مشخص را از لحاظ تخنیکی تشریح شود     
در ) همچون یـا معـادل آن  (عباراتی  .وجود نباشدهاي تدارکات م  دیگري براي توضیح ضرورت   

  . این ماده درج گردیده باشد) 1(مشخصات مندرج فقرة 
از توضیح مشخصات اضافی کـه ضـرورت بـه آن وجـود نـدارد، اجتنـاب        در مسالۀ تدارکات  

 .گیرد که تدارکات براي آن صورت بگیرد      نماید و صرف نیازمندیهاي حقیقی را در نظر می          می
تفصیل موارد ذیل در شرط ) 1(« :  در این زمینه چنین حکم دارد      14تدارکات ماده   در قانون   

  :گردد هاي شامل آن به طور واضح قرار آتی درج می ها و دیزاینها، نمونهها، پالننامه
   کیفیت وکمیت؛-1
   خدمات؛-2
   مشخصات تخنیکی؛-3
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  . ولیبل) مارك(ها، اصطالحات، بسته بندي، عالیم سمبول-4
  شرایط قرارداد؛ -5
  هاي معاینه؛ و شیوه) آزمایش(  تصدیق، معاینه-6
به منظور اجتناب از موانع در مقابل اشـتراك داوطلبـان در مراحـل تـدارکات، ایجـاب                  ) 2(
نماید که در اسناد داوطلبی و ارزیـابی قبلـی اهلیـت داوطلبـان، معلومـات توضـیحی درج         می

طلبان درمتن معلومات متذکره با اتخاذ تـدابیر  گردد که از طرفداري وحمایت غیر ضروري داو    
  :ذیل جلوگیري شده بتواند

   تشریح اجناس، خدمات وامور ساختمانی از نظر مؤثریت استعمال آن؛-1
  ملی و بین المللی؛) ستندردهاي(هاي  توضیحات در مورد چگونگی معیار-2
اء مولـدین یـا فـراهم       ذکرنام تجارتی یا عالمه، حق االختـراع، دیـزاین یـا نـوع و منـش               ) 3(

  کنندگان معین در مشخصات تخنیکی مجاز نبوده مگر اینکه 
  هاي تدارکات موجود نباشد؛ عملی دیگري براي توضیح ضرورت  راه-1 
ایـن مـاده درج گردیـده     ) 1(در مشخصات مندرج فقرة     ) همچون یا معادل آن   (عباراتی   -2

  . باشد
گیـرد، بیـان    ي رفع آن تدارکات صـورت مـی       اداره صرف نیازمندیهاي حقیقی را که برا      ) 4(
  . »4نماید دارد و از توضیح مشخصات اضافی که ضرورت به آن وجود ندارد، اجتناب میمی

  زبان اسناد تدارکاتی
درتدارکات اجناس و خدمات و انسجام امور ساختمانی بـدون سـند کتبـی بـدون قـرارداد                  

 کـه در قـانون از آن نـام بـرده شـده اسـت          ها به یک زبان   بنابراین قرارداد  .امکان پذیر نیست  
گـردد، بـدون   هاي داخلی منعقد مـی    قراردادهاي که بین اتباع و شرکت      .ترتیب و تزاین گردد   
-ها قراردادهاي تدارکاتی فرامرزي مـی     هاي رسمی است ولی بعضی وقت     شک به یکی از زبان    

   .تر باشدباشد و زبان قرارداد نیز باید براي هردو جانب قابل فهم
بنـدد، در   مثالً افغانستان براي تدارکات خدمات مشورتی با کشور روسیه یـک قـرارداد مـی              

-حالی که زبان روسی در کشور روسیه رسمی و زبان دري و پشتو در افغانستان رسـمی مـی                 
و درك زبان پـشتو ودري بـراي جانـب روسـیه      باشد، درك زبان روسی براي جانب افغانستان 

ها صورت بگیرد نیـز     صورت که قراردادها به هردو زبان رسمی کشور       بنابراین در    .مشکل است 
و بهترین شیوه این است کـه یـک زبـان         .ها وجود داشته باشد   امکان اختالف نظر در برداشت    

المللـی زبـان    اکنون در سراسر جهـان زبـان بـین         .براي قراردادها در نظر گرفته شود      مشترك
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در افغانـستان   .المللی را در برگرفته است  و اسناد بین   هاانگلیسی است واین زبان تمام قرارداد     
المللی در مورد داوطلبی و مشخصات آن به زبان انگلیـسی          نیز عقد قراردادها با مؤسسات بین     

  . پیش بینی شده است
بدون شک تهیه قرارداد به زبان انگلیسی و یا آفر دهی به زبـان انگلیـسی بـراي کارمنـدان               

بـه ایـن لحـاظ بـوده اسـت کـه در        .آوردهام وتفهیم را به وجود میدولت افغانستان مشکل اف   
شود باید توسط    قانون تدارکات ذکر گردیده است که ترجمه آفر که به زبان انگلیسی داده می             

هاي رسمی کشور ترجمه گردد ومصرف ترجمـه نیـز بـه عهـده         مترجم رسمی به یکی از زبان     
اسـناد ارزیـابی قبلـی    ) 1( «:نین صـراحت دارد ماده پنجم قانون تدارکات چ    .آفر دهنده است  

هاي رسمی کـشور  ها و شرایط قرارداد به یکی از زبان   نامهاهلیت، شرطنامه، قراردادها، موافقت   
المللی در مورد داوطلبی و مشخصات آن، طـرح         عقد قرارداد با مؤسسات بین     .گرددترتیب می 

هاي رایج ه زبان انگلیسی و یا سایر زبان      هاي تخنیکی تدارکاتی حسب لزوم دید اداره ب       و راپور 
  . تواندالمللی نیز صورت گرفته میدر تجارت بین

شـود، توسـط ترجمـان دارنـدة     سندي که به زبان خارجی همراه با آفر تسلیم داده مـی  ) 2(
گردد، مگـر ایـن   هاي رسمی کشور به مصرف آفر دهنده ترجمه می    تصدیقنامه به یکی از زبان    

  . »5 طور دیگري موافقه صورت گرفته باشدنامهکه در شرط

  ترجیح تدارکات از منابع داخلی 
تمام ادارات دولتی مکلف است که اجناس، خدمات و امورسـاختمانی را طبـق شـرطنامه از           

تـر از معیـار کـه در    ولی اگر قیمت تدارکات از منبع داخلـی بـیش   .تولیدات داخلی تهیه کند   
مـاده هفـتم    .ز نماید، از منبع خارجی تدارك خواهد شد    طرزالعمل تعیین گردیده است، تجاو    

اداره مکلــف اســت، اجنــاس، خــدمات وامــور  ) 1(« : قــانون تــدارکات چنــین صــراحت دارد
ساختمانی را طبق شرطنامه ازتولیدات داخلی تهیه و تدارك نماید، مشروط بر این که قیمـت   

 فیـصدي منـدرج در طرزالعمـل،    تدارکات از منابع داخلی نسبت به تدارکات وارداتی از حدود   
  . تجاوز ننماید

هاي داوطلبانی که در افغانستان نماینـدة مقـیم ندارنـد وتـابع پرداخـت           در مقایسۀ آفر  ) 2(
مالیات بر عایدات نمی باشند، در مقایسه با آفرهاي داوطلبانی که نمایندة مقیم در افغانستان           

یمت آفرهاي کتگوري اول طبـق فیـصدي       باشند، ق   دارند و تابع پرداخت مالیات برعایدات می      
  . یابدکه در طرزالعمل به منظور ارزیابی تعیین گردیده، تزیید می

  . »گرددتفصیل امتیاز ترجیحی وطرز تطبیق آن در طرزالعمل مربوط تنظیم می) 3(
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 .طلبـد تري را میکند که توجۀ عمیق ماده هفتم قانون تدارکات موضوع را مطرح می 2فقره  
 که هرگاه داوطلبان که در افغانستان نمایندگی ندارد و تـابع پرداخـت مالیـات        2ره  مطابق فق 

برعایدات نمی گردد، آفر تسلیم نماید، قیمت آفـر فـی صـدي کـه در طرزالعمـل بـه منظـور           
شـود نـسبت بـه داوطلبـانی کـه در             ارزیابی تعیین گردیده باالي این نوع داوطلبان تزیید می        

  . گرددو تابع پرداخت مالیات برعایدات میافغانستان نمایندگی دارد 

  ترتیب پالن تدارکات
ادارات، پالن تدارکاتی خود را مطابق منابع مالی که در اختیار دارد و اقتصادي بودن حجـم     

چنـین ادارات بایـد در پـالن تـدارکاتی        هـم  .کندو اندازة و باتوجه به زمان مناسب ترتیب می        
 قـانون تـدارکات     11مـاده    .ی و مصارف عامه را رعایـت کنـد        خود، احکام قانون ادارة امور مال     

اداره، پالن تدارکاتی مربوط را بـا نظـر داشـت منـابع مـالی دسـت       ) 1(«  :چنین مشعر است
هـاي کـه اهـداف ایـن         حجم و اندازه، زمان مناسب و سایر محـدودیت         داشته، اقتصادي بودن  

  . قانون در آن منعکس گردد، ترتیب نمایند
مکلف است حین ارایه پالن تدارکاتی، با رعایت احکـام قـانون ادارة امـور مـالی و               اداره  ) 2(

  . »6مصارف عامه اجراآت نماید

  :ها تجزیه قرارداد به بخش
بـراي   .در اصل اداره تالش کند که در تدارکات به قیمت دست یابد که خیلـی نـازل باشـد           

ي hتجزیه قرارداد به ایـن معـن   . کندهاي را تجزیه تواند قرارداد  رسیدن به این هدف اداره می     
مـثالً یـک    .عبارت است از یک قرارداد که ممکن است شـامل چنـد بخـش تـدارکاتی گـردد            

که وسایل دفتـر و   تواند هم شامل ساختن یک ساختمان گردد و هم این قرارداد تدارکاتی می
در  .بـر بگیـرد  ، نل آب و مرکز گرمـی را در   امکانات اداري را شامل شود و هم لین کشی برق        

در این نوع قرارداد بخش کارهـاي سـاختن        .تواند این نوع قرارداد تجزیه گردد       این صورت می  
ساختمان را با یک قراردادي، قرارداد کرد و بخش لـین کـشی بـرق، نـل دوانـی آب و مرکـز               

البته هدف این تجزیه قرارداد، همـان اقتـصادي وقیمـت        .گرمی را با کسان دیگر قرارداد کرد      
  . خواهد به آن دست یابد زل است که اداره مینا

اداره به خاطر که به هدف خود برسـد بایـد معلومـات در مـورد تعـداد وکیفیـت هـربخش                    
ها یک بخش دارد و  که آفر همچنین اداره به داوطلبان در باره این .قرارداد به داوطلبان بدهد
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هـاي    دهد که در هـر بخـش آفـر         اداره توضیح ب   همچنین .یا اینکه چند بخش دارد، ارایه کند      
  جداگانه نیاز است یا نیست؟

هرگاه داوطلبان حاضر نشود که یک یا بیش از یک بخش تدارکات را قرارداد کنـد، در ایـن     
 قـانون تـدارکاتی   15تعـدیل مـاده    .صورت، اداره به تصمیم خود تعدیل به وجود خواهد آورد        

دارکات به حصص یا اجزاي جداگانه، از نظر هرگاه تجزیه قرارداد ت) 1(«  :دارد چنین مقرر می
صورت تـدارکات بـه     را براي ادارة تدارکاتی عاید نماید، در اینبیشتريمالی و تخنیکی مفاد 

توانـد، مـشروط     حصص تقسیم و هریک ا زحصص جداگانه به داوطلبان مختلف داده شده می            
ی تـدارکات منـدرج مـادة    هـاي رقـابت   که این اقدام به منظور اجتناب از تطبیـق روش  بر این

  . شانزدهم این قانون نباشد
در صورت تقـسیم تـدارکات بـه حـصص جداگانـه، معلومـات ذیـل بـه داوطلبـان داده           ) 2(
  :شود می
   معلومات در مورد تعداد و ماهیت حصص-1
هاي یک یا بیشتر ازیک حصه با توضـیح اینکـه آیـا     آفر  معلومات در مورد نحوة تسلیمی     -2
  ه براي هرقسمت قابل ارایه است؟هاي جداگان آفر
  .  معلومات در مورد اساس عقد قرارداد برویت نازلترین ترکیب آفرهاي ارزیابی شده-3
کـه بـا ایـن     توانـد، مـشروط بـراین   تمام حصص به یک داوطلب نیز اعطاي گردیده می     ) 3(

  . شیوه نازل ترین آفر ارزیابی شده براي مجموع حصص حاصل شود
تواند تقـسیم   می تر از حصص به داوطلبان داده نشود، ادارة تدارکاتی        بیشهرگاه یک با    ) 4(

  . »7حصص را که اعطاء نگردیده، در مرحلۀ جدید تدارکاتی تعدیل نماید

  شرایط واهلیت داوطلبان
  . کند، باید واجد شرایط ذیل باشد رقابت می داوطلبان که در رقابت داوطلبی

 18شته باشد، یکی از شرایط اهلیت قانونی سن تکمیـل       اهلیت قانونی عقد قرارداد را دا      -1
اهلیت قانونی مطابق قـانون مـدنی عبـارت          .سالگی وعدم ورشکستگی ومفلس ومحجور باشد     

 قـانون مـدنی اشـعار      39مـاده    . سالگی، مجنون نباشد وسفیه نباشـد      18است از تکمیل سن     
د در حالـت صـحت     باشد، شخص رشـی     سن رشد هجده سال مکمل شمسی می        «:  دارد که   می

  . »شود عقل در اجراي معامالت، داراي اهلیت حقوقی کامل شناخته می



  

 

ت
حو

 
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

97  

126  
 

شخصی کـه از نگـاه صـغر سـن، معتـوه بـودن یـا             « : داردکه   قانون مدنی بیان می    40ماده  
شخصی که بـه سـن هفـت         .جنون، غیر ممیز باشد، نمی تواند معامالت حقوقی را انجام دهد          

  . »گردد حسوب میسالگی نرسیده باشد غیر ممیز م
شخص ممیزي که بـه  « :دارد  قانون مدنی نیز بیان می41در زمینه عدم اهلیت قانونی ماده   

 .»8شـود  سن رشد نه رسیده اما سفیه یا مبتال به غفلت کاري باشد، ناقص اهلیت پنداشته می          
 داوطلب از پرداخت قرضی خود عاجز یا ناتوان نباشـد، در حـال تـصفیه، ورشکـستگی یـا               -2 

هاي تجارتی وي به تعلیق مواجه نبوده و در موارد فـوق الـذکر بـه        انحالل قرارنداشته، فعالیت  
  . محکمه معرفی نشده باشد

کند، تضاد منافع نداشته باشـد کـه وقـت داوطلـب در      اي که قرارداد می  داوطلب با اداره -3
  . عقد قرارداد کوتاهی کند، به فایده اوباشد

که در داوطلبی شرکت کند، محکوم به تخلفـات تجـارتی از           ین سال قبل از ا    3 در مدت    -4
  . طرف محکمه نشده باشد

 قانون تـدارکات از شـرکت در مراحـل تـدارکاتی محـروم نـشده        70 داوطلب طبق ماده     -5
 قانون تدارکات نکات ذیل سبب محرومیت داوطلب از شرکت در تـدارکات             70باشد، در ماده    

  :گردد می
  در آفر یا مراحل تدارکات؛ ارایه معلومات غلط -1
   تبانی میان داوطلبان یا میان داوطلب وکارکنان تدارکاتی در قسمت شرطنامه؛-2
   درامر اشتراك داوطلبان مداخله نا مناسب کرده باشد؛ و-3
تـر   ها، به شمول فساد، تبانی، تثبیت قیم، طرح قیم پایین  سؤ رفتار در ارتباط با ارایه آفر  -4

 ایـن  69 آفرها و عدم رعایت محرومیت اسرار وسایر اعمـال منـدرج مـاده      از حد مناسب براي   
  . قانون

  ) 1(« : قانون تدارکات چنین صراحت دارد69 ماده 
  .  داوطلب سابقه تخلف در قرارداد تدارکات را نداشته باشد-5
   در تخلف از قرارداد یا قرارداد فرعی تدارکات محکوم به جزاء نشده باشد؛-6
  هاي مسلکی مربوط است، محکوم نشده باشد؛ و که به شغل یا فعالیت به جزاي -7

 به قـوت  70شود ولی ماده    حذف گردیده و جزء شرایط داوطلب محسوب نمی        5البته فقره   
  . خود باقی است
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 ذکر شده خویـشاوندي     17ماده  ) 1( فقره   5در داوطلب یا قراردادي با اشخاص که در جزء          
ماده  . طرف ادارة که قراردادمی کند نیز خویشاوندي نداشته باشد    نداشته باشد، عالوه براین با    

ر مراحـل تـدارکاتی    داوطلب واجد شرایط ذیـل د     ) 1(« :چنین مشعر است    قانون تدارکات  17
  :تواند اشتراك نموده می

   اهلیت قانونی عقد قرارداد را داشته باشد؛-1
هاي تجارتی وي به تعلیق       عالیت از پرداخت تصفیه، ورشکستگی یا انحالل قرارنداشته، ف        -2

  مواجه نبوده و در موارد فوق الذکر به مراجع عدلی و قضایی معرفی نشده باشد؛
  . تضاد منافع نداشته باشد، به طوري که تقصیر در عقد قرارداد سبب منفعت وي گردد-3
 در خالل سه سال قبل از اشـتراك در مراحـل تـدارکاتی، بـاالثر تخلـف در تجـارت یـا                    -4
  . ءرفتار مسلکی و یا اظهارات غلط، از طرف محکمه محکوم نگردیده باشدسو
 داوطلب طبق حکم مندج مـادة هفتـادم ایـن قـانون از اشـتراك در مراحـل تـدارکاتی                     -5

  محروم نگردیده باشد؛ و
این ماده وابـستگی یـا قرابـت نداشـته          ) 1(فقره  ) 5( باداوطلب یا فراردادي مندرج جزء       -6

  . باشد
این ماده بـاالي مـدیران و کارمنـدان اشـخاص           ) 1(مدرج فقره   ) 6-5-4( اجزاي   احکام) 2(

  . باشد حکمی داوطلب نیز قابل تطبیق می
تواند که ثابت نمایـد، اهلیـت و لیافـت      داوطلبی در مراحل تدارکاتی اشتراك نموده می      ) 3(

، تجربـۀ   ، منابع مالی، تجهیـزات وسـایر تـسهیالت فزیکـی، قابلیـت اداري               مسلکی و تخنیکی  
مربوط در موضوع تدارکات، شهرت تجارتی و کارکنـان الزم بـراي اجـراي قـرارداد را دارامـی           

  . باشد
هـاي منـدرج    داره مکلف است شرایط و اهلیت داوطلبان را طبـق معیارهـا وطرزالعمـل          ) 4(

  . اسناد ارزیابی اهلیت داوطلبان و شرط نامه وطبق احکام مندرج این ماده ارزیابی نماید
  . گیرد  ارزیابی اهلیت داوطلبان قبل از تسلیمی آفرها صورت می)5(
نماینـد یـا در    ارایـه مـی   داوطلبانی که در مورد شرایط واهلیت خود معلومات کـاذب را       ) 6(

کـه در مـورد موضـوعات       مورد موضوعات مهم معلومات غیر دقیق یا نامکمل را بیـان یـا ایـن              
ا وجود تقاضاي اداره آنـرا بـدون تـأخیر تـصحیح نـه      معلومات غیر دقیق یا نامکمل را ارایه و ب   

  . »9گرند نمایند، از اشتراك در داوطلبی محروم می
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  ارزیابی اهلیت داوطلبان
داوطلبان قبل از این که قرارداد فعالیت و تـدارکات را امـضاء کنـد، از طـرف اداره ارزیـابی              

ات را دارد یانـه؟ اسـناد   گردد که نشان بدهد که داوطلب شرایط الزم بـراي اجـراي تعهـد            می
شـود کـه معلومـات کـه در آن      ها خواسته مـی  شود واز آن اهلیت به داوطلبان داده می  ارزیابی

) 10(براي که داوطلب بتواند اسناد ارزیابی را تکمیل کند، مـدت            . درج گردیده راتکمیل کند   
) 14( و به مـدت  شود که اسناد ارزیابی را تکمیل کند روز به داوطلبان داخلی فرصت داده می      

هرگـاه   .شود که اسناد ارزیـابی را تکمیـل نمایـد           روز به داوطلبان بین المللی فرصت داده می       
داوطلبان در خواست وقت بیشتر براي تکمیل اسناد ارزیابی شده خود نماید، درایـن صـورت                 

  . تواند وقت فوق را براي مدت دیگر تمدید کند اداره می
خواهد که  ها می کند و بعد از آن      خواست، تحقیقات الزم را می      داره تدارکاتی در مورد هر در     

ارزیابی قبلـی  ) 1(« :  قانون تدارکات چنین صراحت دارد18ماده  .آفرهاي خود را تسلیم کند   
هـاي دسـته جمعـی، بـه منظـور تـشخیص           اهلیت داوطلب در تدارکات پیچیده یا در قرارداد       

ارزیابی قبلی اهلیـت داوطلبـان   . تواند  رفته می داوطلبان واجد شرایط تسلیمی آفرها، صورت گ      
  . گیرد ماده هفدهم این قانون صورت می) 3(طبق حکم مندرج فقر

شود که به اعـالن دعـوت         اسناد مربوط به ارزیابی قبلی اهلیت به داوطلبانی سپرده می         ) 2(
زیـابی  هـاي ار  خواسـت   ارزیابی قبلی پاسخ مثبت داده و در آن معلومات الزم براي تکمیـل در             

درصورتی که تقاضـایی مبنـی بـر توضـیح اسـناد ارزیـابی مقـدماتی            . قبلی اهلیت، درج باشد   
روز کاري و در تدارکات بین      ) 10(صورت گیرد، داوطلبان در تدارکات دخالی در خالل مدت          

در صـورت کـه    .گـردد   روز کاري قبل از اجراي ارزیابی رایـه مـی         ) 14(المللی در خالل مدت     
خ داوطلبان، وقت کافی الزم باشد، ادارة تـدارکاتی مکلـف اسـت میعـاد معینـه         براي ارایه پاس  

  . ها را تمدید نماید خواست ارایه در
اداره تدارکاتی در مورد هر در خواست مبنی بر ارزیابی قبلی اهلیت، تصمیم اتخـاذ و از     ) 3(

رهـاي شـان را   آید کـه آف    تمام داوطلبانی که در ارزیابی قبلی مؤفق شدهاند، دعوت بعمل می          
  . »10براي مراحل تدارکاتی تسلیم نمایند

  روش تدارکات
گیرد وهر روش شیوه خـاص بـراي تـدارکات دارد      هاي مختلف صورت می     تدارکات به روش  
  . که از قرار ذیل است
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در روش پرچـون  . گویـد  این روش را نرخ دهی پرچون یا ورق جگـره مـی         :  روش پرچون  -1
در  .تدارکات پرچون نیاز به قـرارداد نـدارد       . لیون افغانی است  ارزش تدارکات در حدود نیم می     

 افغانی باشد، توسط یـک نفـر خریـداري         3000روش پرچون، تدارکات که قیمت آن کمتر از         
در ایـن  .  است، نیاز به ورق جگر نیـست 3000در خریداریهاي که مبلغ آن کمتر از         .گردد  می

 االي 3000اریهاي قیمـت آن از مبلــغ  خریـد . گـردد  اسـتفاده مــی » بیـل « نـوع خریـداري از  
خریـداري کـه مبلـغ آن از    . شـود   نفر ازاعضاء هیات خریـده مـی    2 هزار است، توسط     15000
  . گردد  هزار افغانی باشد، توسط سه نفر از هیات خریداري، تدارك می500000 االي 15000

یمـت گرفتـه    مرجـع ق 3اگر خریداري یا تدارکات از منبع خارجی تهیه گردد، حـد اقـل از        
کنـد کـه هـم از لحـاظ      گردد و قیمت را انتخاب می هاي اخذ شده مقایسه می      قیمت. شود  می

ولی شرایط ضرورت عاجل از حکم فوق مستثنا است و           .تر باشد   کیفیت خوب باشد وهم ارزان    
  . تواند فوراً یک اشتباي که نیاز دارد، با امر آمر اعطاي درجه اول خریداري کند اداره می

داوطلبی باز روش است کـه بـه اسـاس آن داوطلـب بارعایـت مشخـصات                 : اوطلبی باز  د -2
مندرج در شرطنامه آفـر خـویش را در مـورد تـدارکات مـورد نظـر بـه ادارة مربـوط تـسلیم                         

به استثناي انجام خـدمات     (بنابراین تهیه وتدارك تمام اجناس، خدمات ساختمانی        . نماید  می
اگر اجنـاس وخـدمات سـاختمانی از طریـق           .گیرد  ت می از طریق داوطلبی باز صور    ) مشورتی

  . داوطلبی باز ممکن نباشد، باید دالیل آن بطور کتبی بیان گردد
روش است که در آن تعداد محدود داوطلبان که از سه نفر کم نباشد به              :  داوطلبی مقید  -3

 ذیـل  گیـرد کـه از قـرار        داوطلبی مقید در حالت خاص صورت می       .گردند  داوطلبی دعوت می  
  :است
یعنـی اداره تـشخیص بدهـد کـه تعـداد محـدود از داوطلبـان         :  داوطلبان محدود باشـد    -1
  تواند تدارکات مورد نیاز اداره را تهیه کند؛ و  می
ها با قیمت خود تدارکات غیر مناسب باشد، یعنـی اینکـه      زمان الزم ومصرف بررسی آفر     -2

سی آفرهاي بگیرد یا این که مصرف که براي    یک امر تدارکاتی یک اداره وقت زیاد را براي برر         
  . تر یا به اندازه خود قیمت اجناس وامور گردد که اداره نیاز دارد شود، زیاد بررسی آفرهاي می

بینی، زمان الزم براي  یعنی این که بدلیل وقوع شرایط غیر قابل پیش        :  محدودیت زمانی  -3
: ون تـدارکات چنـین صـراحت دارد    قـان 23مـاده   .تدویر داوطلبـی بـاز وجـود نداشـته باشـد         

  :تواند داوطلبی مقید در حاالت آتی صورت گرفته می «
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که اداره تشخیص نماید که تهیه و تدارك اجناس، خدمات وامور سـاختمانی                در صورتی  -1
   صرف توسط تعداد محدود داوطلبان تهیه شده بتواند؛

اشـی از بررسـی تعـداد زیـاد      درصورتیکه اداره تشخیص نماید که زمان الزم یا مصارف ن  -2
  آفرها با قیمت تدارکات غیر متناسب باشد؛ و 

 در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی که تآخیر در تدارکات ناشی از اهمـال اداره       -3
  و. »نبوده وزمان الزم براي تدویر داوطلبی باز، عمالً ناممکن باشد

وشـی اسـت کـه بـه اسـاس آن تهیـه            تدارکات از منبع واحـد ر     :  تدارکات از منبع واحد    -4
این نـوع   .گیرد وتدارك اجناس، خدمات و امور ساختمانی بدون داوطلبی مستقیماً صورت می       

  . گیرد داوطلبی در شرایط وحاالت ذیل صورت می
  : هیات تدارکات تشخیص دهد-1

تواند تدارکات را در زمـان معـین    هرگاه هیات تدارکات تشخیص بدهد که قرارداد واحد می       
  . گردد تشخیص یا تصمیم هیات تدارکات به صورت کتبی به مقام اداره ارایه می. تهیه نماید

هرگاه یک قـراردادي، حقـوق انحـصاري را در زمینـه تهیـه اجنـاس،        :  قرارداد انحصاري  -2
خدمات و امورساختمانی مـورد ضـرورت، در اختیـار داشـته باشـد، و اداره نتوانـد بـه دلیـل                       

  .  کندتر از آن پیدا مناسب
هرگاه نیازمندي عاجل براي تهیه اجناس، خدمات وامـور سـاختمانی       :  نیاز مندي عاجل   -3

این نیازمندي باید به نحوي باشد که اگر در تهیه آن تآخیر ایجـاد گـردد،             .وجود داشته باشد  
وزمان الزم براي   . سبب به خطر انداختن جدي صحت، مصالح و مصونیت عامه و امالك گردد            

  . ي تدارکات وجود نداشته باشدسایر روشها
  : تدارکات داراي ارزش الی سه هزار افغانی-4
) 1(فقـره   ) 6-5( قیمت تخمینی تدارکات بیشتر از حدود معینه مبلـغ منـدرج اجـزاي               -5

 «: چنـین صـراحت دارد  91مـاده  ) 1( فقـره  6و5اجزاي  .مادة نود ویکم قانون تدارکات نباشد    
  :شورتدارکات از منبع واحد از داخل ک

  . پنج میلیون افغانی) 5000000( در اجناس، الی مبلغ -
  . بیست وپنج میلیون افغانی ) 25000000(  درامور ساختمانی، الی مبلغ -
  . پنج میلیون افغانی) 5000000( درخدمات، الی مبلغ -
  ):بین المللی( تدارکات از منبع واحد از خارج کشور -6
  . ده میلیون افغانی) 000، 000، 10( در اجناس، الی مبلغ -
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  . پنجاه میلیون افغانی) 000، 000، 50( در امور ساختمانی، الی مبلغ -
  . »ده میلیون افغانی) 000، 000، 10(  در خدمات، الی مبلغ -

اداره مکلـف اسـت    .گیرد  البته تدارکات از منبع واحد به اساس قرارداد تدارکاتی صورت می          
کند، کیفیت، کمیت، شرایط، زمان تـسلیمی   خود را تهیه می  که وقتی از منبع واحد تدارکات       

وسایر شرایط خاص که نیاز است به طور کتبی ومطابق طرزالعمل مربوطه با داوطلب مـذاکره             
) 1(« : قانون تدارکات در مـورد تـدارکات از منبـع واحـد چنـین صـراحت دارد        24ماده  . کند

  :باشد تدارکات از منبع واحد صرف در حاالت ذیل مجاز می
کـه صـرف قـراردادي واحـد       به اساس تصمیم مؤجه وکتبی هیات تدارکات مبنی بر این          -1
  تواند، تدارکات را در خالل زمان معین تهیه نماید؛ می
 در حاالتی که قراردادي حقوق انحصاري در مورد تهیه و تدارك اجناس، خدمات وامـور         -2

  . ه وبدیل مناسب آن وجود نداشته باشدساختمانی مورد ضرورت را طبق احکام قانون دارا بود
 نیازمندي عاجل براي تهیه وتدارك اجناس، خـدمات وامـور سـاختمانی وجـود داشـته                 -3

باشد که در صورت تآخیر آن، صحت، مـصالح ومـصیونیت عامـه یـا امـالك بـه خطـر جـدي             
ی غیـر  هـاي تـدارکات   تخریب مواجه بوده وزمان الزم براي انجام مراحل داوطلبی یا سایر روش   

  . عملی باشد
اداره مکلف است بـه   .گیرد تدارکات از منبع واحد به اساس قرارداد تدارکاتی صورت می ) 2(

منظور اجراي تدارکات از منبع واحد، کیفیت، کمیت، شرایط، زمان تـسلیمی وسـایر شـرایط                
ر هاي خود را طور کتبی ترتیب وطبق طرزالعمل مربوط آزادانه بـا داوطلـب د     خاص نیازمندي 

   .»11میان بگذارد

    نامه شرط
 شرط نامه در واقع سندي است که در آن کمیت، کیفیـت خـصوصیات اجنـاس وخـدمات             

بنـابراین   .گـردد  آن قبل از تهیه وتـدارکات توضـیح مـی       وامورساختمانی، شرایط آفروطرزارایه  
ه اسـاس  بنابراین شرطنامه ک. شود که اعالم داوطلبی نموده است شرط نامه به کسان داده می     

  :باشد، حاوي مطالب ذیل است داوطلبی می
 در شرط نامه نحو تسلیمی آفر، تشریح تدارکات، معلومات شامل در اعالن، تاریخ ومحل              -1

  گردد؛  باز نمودن آفرها قید می
  هاي بررسی شرایط واهلیت داوطلبان؛   معیار-2
  ها؛   تعیین معیارهاي بررسی آفر-3
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   تضمین اجراي قرارداد؛ -4
   روش وشکل اجراي تدارکات؛ -5
   طرزتادیۀ وتعیین پول ونوع اسعار قیمت آفر؛ -6
هـاي    قیمت آفر در برگیرنده مصارف ضمنی تدارکات، مصارف حمل ونقل بیمه، مکلفیت  -7

  باشد؛ گمرکی و مالیاتی می
 توضیحات در باره ماهیت وخصوصیات کیفی، تخنیکی، محل اجراي امـور سـاختمانی و       -8

  ن براي اجراي قرارداد؛ تعیین زما
  هاي اهلیت قرارداد طبق احکام قانون؛   معیار-9

  .  سایر معلومات که ادارة پالیسی تدارکاتی الزم باشد-10
اداره بــه ) 1(« : مــاده ســی ام قــانون تــدارکات در مــورد شــرطنامه چنــین صــراحت دارد 

بـدون تـأخیر پاسـخ    درخواست داوطلبان مبنی بر توضیح شرط نامه ویا مطالبـۀ پیـشنهادات         
روز کـاري قبـل از خـتم میعـاد معینـۀ            ) 14(دهد، مشروط براین که درخواست حد اقـل           می

  . ها یا پیشنهاد، توسط اداره دریافت گردیده باشد تسلیمی آفر
تـر در مـورد شـرط نامـه و وارد      پاسخ به درخواست داوطلبان به خاطر توضیحات بـیش  ) 2(

اداره  .گیـرد  روز کـاري صـورت مـی   ) 7(ی در خـالل   نمودن تعدیالت در آن بـه صـورت کتبـ         
  . »12ها را براي یک بار تمدید نماید تواند در صورت لزوم میعاد معینۀ تسلیمی آفر می

  تسلیمی آفر
آفر در واقع سند است که به منظور عقد قرارداد، توسط داوطلب در مقابل دعوت یا مطالبـه   

گردد کـه در آن تعـداد یـا     ساختمانی ارایه میمبنی بر تهیه وتدارکات اجناس، خدمات وامور       
  . گردد مقدار، مشخصات، قیمت فی واحد، قیمت مجموعی وسایر شرایط ضروري توضیح می

بینی شده است و حسب احـوال        براي تسلیمی آفر بعد از صدور شرطنامه تاریخ خاص پیش         
  . شود که آفر را تسلیم کند  روز وقت داده می90 روز الی 21از 

شود وداخل پاکت گذاشته شده و سـر پاکـت را سـرغچ      گردد، امضاء می    ر تسلیم می  وقت آف 
هرگاه آفرها بعد از تاریخ معین اعالم شده، تسلیم داده شود، بدون که آفـر دیـده یـا                 .کند  می

) 1(« : قـانون تـدارکات چنـین صـراحت دارد    32مـاده   .گـردد  پاکت باز شود، پس مسترد می 
روز کـاري   ) 90 الـی    21(بعد از صدور شرطنامه حسب احـوال از         تاریخ وزمان تسلیمی آفرها     

  . باشد، مگر این که در این قانون طور دیگري تصریح شده باشد می
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آفر، توسط داوطلـب یـا نماینـدة بـا صـالحیت وي امـضاء و قبـل از تـسلیمی سـرغچ                        ) 2(
  . گردد می
تـصریح شـده باشـد،    میعاد حد اقل زمانی در صورتی کـه در موافقتنامـۀ بـین المللـی             ) 3(

  . گردد رعایت می
شــود، بـدون بــاز شـدن مــسترد    هـاي کــه بعـد از تــاریخ معینـه تــسلیم داده مـی     آفـر ) 4(
  . »13گردد می

  بازنمودن وارزیابی آفرها
کـه نماینـده بـا     در جلسه بازکشاي آفـر عـالوه بـر ایـن    . شود آفرها در جلسه عمومی باز می    

مندان یا هیات تدارکات اداره نیـز حـضور    رند، کارصالحیت آفردهنده خود داوطلبان حضور دا  
شهرت و آدرس داوطلبان که در بازنمودن آفر حضور دارند در ورق رویداد جلـسه درج                 . دارند

هـا بـراي همیـشه داراي اعتبـار          آفـر . گـردد   وتوسط تمام داوطلبان اشتراك کننده امضاء مـی       
امـا مـدت     .طنامه درج گردیـده اسـت     آفرها تا وقت اعتبار دارد که مدت آن در شر          .باشد  نمی

تمدید گردد، بـه    ) پیشنهاد(وقت که اعتبار آفر      .شود  اعتبار آفر با موافقت داوطلب، تمدید می      
ها را ارزیـابی و   هیات ارزیابی پیشنهاد .شود طور اتومات مدت تأمینات داوطلبی نیز تمدید می    

توانـد آن معلومـات را از         یهرگـاه معلومـات اضـافی ضـرورت باشـد، اداره مـ             .کند  مقایسه می 
ولـی اداره نمـی توانـد تقاضـاي داوطلبـان را مبنـی بـر اینکـه در                .داوطلبان در خواست کند   

  . هاي تغییرات ایجاد گردد، را موافقت کند پیشنهاد
ترین قیمت را  شود، در واقع آفر برنده، آفر است که نازل          بررسی می ) ها  پیشنهاد(ها    وقت آفر 

  :و موارد ذیل در آن رعایت شده باشدپیشنهاد کرده باشد 
کند کـه براسـاس آن گـزارش آفرهـا مقایـسه        هیات ارزیابی آفرها، گزارش را تهیه می      ) الف

ایـن   .گـردد  گردد که هرگاه مطابق شرطنامه تشخیص گردید، داوطلـب برنـده اعـالم مـی              می
دهـد و   گزارش به نحو است که منفعت وضرر کمی و کیفی آفرهـا را بـه وضـاحت نـشان مـی         

  . شود نظریات انتقادي نیز مد نظرگرفته می
  :هاي مندرج شرطنامه معیار) ب
بینی مصارف فعالیت، حفظ ومراقبت و ترمیم اجناس یـا امـور سـاختمانی، میعـاد                پیش) ج

  . تسلیمی مشخصات اجناس و یا ساختمانی و طرز تأدیه وشرایط پرداخت تأمینات
هاي فنـی، اداري،   ی، انتقال تکنالوژي و انکشاف مهارت  اثر آفر بر تولیدات، کارگر، مواد داخل      

هیـات بررسـی اشـتباهات     .گـردد   علمی وعملی ومحیط زیست در داخل کـشور بررسـی مـی           
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اگر در آفر که مشخصات شـرطنامه در آن درج نـشده باشـد،    . کند ها را بررسی می   حسابی آفر 
 .گیـرد  اجراآت بعدي صورت مـی که داوطلب برنده انتخاب گردید،   بعد از این   .گردد  مسترد می 

ها بعد از تسلیمی در جلسۀ عمومی بـه   آفر) 1( «: قانون تدارکات چنین صراحت دارد    33ماده  
ها  اسرع وقت مطابق محتویات شرط نامه در حضور داشت داوطلبان ویانماینده گان قانونی آن         

د وقـیم پیـشنهاد    یابنـ   شهرت و آدرس داوطلبانی که در باز نمودن آفر حضور می           .شود  باز می 
  . گردد شده در ورق رویداد جلسه درج وتوسط تمام داوطلبان اشتراك کننده امضاء می

مـدت اعتبـار آفـر بـه      .باشد ها الی مدت معینۀ مندرج در شرط نامه مدار اعتبار می       آفر) 2(
تواند، در ایـن صـورت میعـاد تأمینـات داوطلبـی نیـز                اساس موافقۀ داوطلب، تمدید شده می     

  . گردد  میتمدید
مندرج این ماده و مادة سـی ام ایـن قـانون       ها را به اساس معیارهاي      هیات ارزیابی، آفر  ) 3(

  . نماید بررسی و مقایسه می
تر را از داوطلب مطالبه و آن را تحت غـور   تواند در مورد آفرها معلومات کتبی بیش      اداره می 

  . »قراردهد
آفرها را قبول یا در مورد شرایط آن بـا دواطلبـان     تواند تقاضاي مبنی بر تغییر در         اداره نمی 

این آفر برنده آفر است کـه جوابگـوي شـرط نامـه باشـد و بعـد از ارزیـابی         بنابر .مذاکره نماید 
   .ترین قیمت را پیشنهاد نموده است  نازل

وقت هیات ارزیابی اشتباهات حسابی آفر را تشریح نمود، آفرهاي که مشخـصات شـرطنامه           
بعد از این که یک آفر انتخاب شـد، مقـام اول    .گردد نشده باشد، پس مسترد می    درآن رعایت   

  . کند اداره آن را امضاء می

   ها وفسخ آفرها رد آفر
اداره تـدارکات بـه    .رد آفر وفسخ مراحل تدارکاتی در مراحل تـدارکاتی امکـان پـذیر اسـت           

  :هاي ذیل را دارد ها وفسخ مراحل تدارکاتی صالحیت منظور رد آفر
درصورت . رد کند ها را در مرحله تدارکات قبل از قبولی  تواند تمام آفر     اداره تدارکات می   -1

اگر اول افرقبول شود وبعد رد شود، این کار خـالف   .که آفرها رد گردید، دیگر قبول نمی شود   
  . قانون تدارکات است و رد آن امکان پذیرنیست

فسخ مراحل تدارکاتی باید مطابق      .ا فسخ کند  تواند مراحل تدارکاتی ر      اداره تدارکات می   -2
ها را رد کند و یا این که مراحل تـدارکاتی را فـسخ    هرگاه اداره تدارکاتی آفر .منافع عامه باشد 

نماید، در این صورت دلیل رد آفر وفسخ مراحل تدارکاتی باید کتبی به داوطلـب اطـالع داده               
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هـا    زمان تعیـین شـده بـراي تـسلیمی آفـر     اما اگر تصمیم فسخ مراحل تدارکاتی قبل از     .شود
ها نباید باز شود و بدون که باز گردد، به صورت سرغچ به داوطلبان که آفـر                صورت بگیرد، آفر  

  . ارایه کرده است، باز پس تسلیم گردد
اما نکته که در این بخش مورد توجه است، این است که اداره در مقابل داوطلبـان کـه آفـر               

ا رد گردیده باشد و یا این که مراحل تدارکاتی فسخ شـده باشـد،             ر آنه تسلیم نموده است و آف    
آفرها طبـق احکـام ایـن    ) 1(« : دارد  قانون تدارکاتی چنین مقرر می36ماده   .مسوولیت ندارد 

هـا و فـسخ مراحـل تـدارکاتی داراي          ادارة تدارکاتی به منظور رد آفـر      . تواند  قانون رد شده می   
  :باشد هاي ذیل می صالحیت

   رد تمام آفرها قبل از قبولی آن؛ و-1
  .  فسخ مراحل تدارکاتی به مقصد تأمین منافع عامه-2
ها و فسخ مراحل تدارکاتی در اسناد مربوط قید و بدون وقفه، رسماً به          دالیل رد تام آفر   ) 2(

  . گردد داوطلبان ابالغ می
تسلیمی آفرها صورت   تصمیم مبنی برفسخ مراحل تدارکاتی قبل از میعاد معینۀ           هرگاه) 3(

  . گردد هاي دریافت شده بدون آن که باز شود، به داوطلبان مربوط مسترد می گیرد، آفر
  . باشد اداره در صورت رد آفرها یا فسخ مراحل تدارکاتی، در برابر داوطلبان مسوول نمی) 4(

   مراحل مطالبه پیشنهادات
ه در اعـالن پاسـخ مثبـت داده    تواند در تدارکات خدمات مشورتی از شـش نفـر کـ     اداره می 

باشد، دعوت به عمل بیاورد والبته به شرط که تعداد شش نفر بتوانـد رقابـت مـؤثر، کـافی را                
هـا را در لیـست    کنـد، بایـد بهتـرین آن      وقت که تعداد داوطلبان را شارلیست می       .تأمین کند 

   .بگیرد
نی نـشر و در صـورت   هـاي همگـا   اعالن داوطلبی باید به مـصرف ادارة تـدارکاتی در رسـانه        

 .المللی نشر گـردد  هاي داراي تیراژ بیشتر بین داوطلبی بین المللی به لسان انگلیسی در رسانه   
مطالبۀ پیشنهاد خـدمات مـشورتی      ) 1( «: قانون تدارکات چنین حکم دارد     37ماده  ) 1(فقره  

ه باشـند،  به تعداد الی شش نفر از داوطلبان واجد شرایط که به اعالن دعوت پاسخ مثبـت داد       
هاي مثبت بـراي تـأمین رقابـت مـؤثر، کـافی       که تعداد پاسخ شود، مشروط بر این     فرستاده می 

گیرد که بهترین داوطلب  شمولیت و تعیین تعداد داوطلبان در لیست صوري صورت می         .باشد
اعالن دعوت داوطلب طبق حکم مادة بیست      .شود  واجد اهلیت از جمله داوطلبان، انتخاب می      

ایـن اعـالن در نـشریۀ مربـوط تجـارتی یـا              .گیـرد   ن قانون با نشر اعالن صورت مـی       وهفتم ای 
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هـاي اهلیـت      معیار .گردد  نشر می ) اعم از چاپی و الکترونیکی    (هاي تخنیکی یا مسلکی       نال  ژور
  . گردد داوطلب براي تدارك خدمت مورد نظر نیزدر اعالن ذکر می

ل تـدارکات و تـسلیم پیـشنهادات        معلومات براي داوطلبـان جهـت اشـتراك در مراحـ          ) 2(
  :باشد جوابگو شامل مطالب ذیل می

   کیفیت، مدت، موقعیت، حدود کاري، وظایف ونتایج تقاضا شده؛ -1
هاي قابل استفاده در ارزیابی و مقایسه پیشنهاد به شمول فور مـول قابـل تطبیـق         معیار -2

  مربوط؛  هاي براي تعدیل قیم طبق طرزالعمل
  قرارداد تدارکات وانفاذ آن؛  شروط مندرج در -3
   هدایات در مورد ترتیب وتسلیمی پیشنهادات ومحل و زمان آن؛ -4
 توضیح این مطلب که پیشنهاد با نظر داشت کیفیت و قیمت، صـرف براسـاس کیفیـت،     -5

  . باشد تر یا حداکثر وجه تعیین شده در بودجه، استوار می قیمت کم
جلوگیري از تزویر و سایر موضوعات براي تداوم واجـد   ذکر احکام مربوط به تضاد منافع،  -6

  شرایط بودن؛ 
 سایر موضوعات مطابق طرزالعمـل واسـناد معیـاري نمونـوي کـه توسـط ادارة پالیـسی               -7

  . »گردد تدارکات تنظیم می
اداره تدارکاتی باید معلومات کافی را در مراحل تدارکاتی از قرارذیـل بـه اختیـار داوطلبـان         

  :قراربدهد
  حدود کار، وظایف ونتایج تقاضا شده؛) مکان(کیفیت، مدت، موقعیت  -1
هاي قابل استفاده در ارزیابی ومقایـسه پیـشنهاد بـشمول فورمـول تطبیـق بـراي                 معیار -2

  هاي مربوط؛  تعدیل قیم طبق طرزالعمل
   شروط مندرج در قرارداد تدارکاتی و انفاذ آن؛-3
  دات ومحل وزمان آن؛ هدایات در مورد ترتیب وتسلیمی پیشنها-4
 توضیح این مطلب که پیشنهاد با نظر داشت کیفیت، قیمـت، صـرف براسـاس کیفیـت،         -5

  باشد؛  قیمت کمتر یا حد اکثر وجه تعیین شده در بودجه، استوار می
 ذکر احکام مربوط به تضاد منـافع، جلـوگیري از تزویـر وموضـوعات بـراي تـداوم واجـد           -6

  شرایط بودن؛
 مطابق طرزالعمل و اسـناد معیـاري نمونـوي کـه توسـط ادارة پالیـسی                سایر موضوعات  -7

  . گردد تدارکات تنظیم می
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   عدم قرارداد وعدم تعویض کارکنان
هـا و   گیـرد کـه پیـشنهاد وي نیازمنـدي          در قرارداد تدارکاتی ، قرارداد با کسی صورت مـی         

شـد، داوطلـب برنـده    وقتی که داوطلب برنـده       .معیارهاي مندرج در شرطنامه را تأمین نماید      
توانـد کـه    ولـی زمـانی مـی    .تواند، کار کنان کلیدي خود را برطرف کند یا تعـویض کنـد           نمی

کارکنان خود را تعویض کند که شـرایط مـساوي یـا بـاالتر از کارکنـان سـابق              داوطلب برنده 
  . داشته باشد

   نامه کتاب
  . 29/10/1387 مورخ 146فرمان شماره )  1(
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  . 1387سال ) 957(سمی شماره قانون تدارکات، منتشره جریده ر) 10( 
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čĶÔãÉ ĩĩÊĨĔď å őª ĦČħ Ħ  ĩÉ ġÊðàÔïÉ  
  

  عبدالکریم فضلی
  
  
  
  

، اصلی مصادر چې اتفاقی مصدورنه هم ورته ي ویشل شو ود اسالمي شریعت مصادر په دوه ولون      
، جمهور فقهاء په  ي سنت، اجماع او قیاس د     )ص(  د رسول اهللا   ،ویل کیی چې عبارت له قرآن کریم      

، دوهـم ول    يمی شریعت اصلی مصادر د    ال پورتنی لور مصدرونه د اس     ېدی کې اتفاق لری، چ    
مي شریعت فقهاوو د هغو پـر  ال اس داختالفی مصدرونه چې تبعي مصدرونه هم ورته ویيل کیی، او  

ه شـان لـه     پت کې د انو     ق په حقی  ، خو دغه تبعی مصادر    يبنس فقهي مسایل استنباط کی د     
، چې له دغو اختالفی مصدورنو خـه یـو هـم            ي د ي مصدورنو خه را وال شو     واصلی لور 

استحسان دی، دا چې استحسان ه ته وایی، د استحسان ولونه، د استحسان په هکله د فقهـاوو                  
له ولیکم، ترـو د     نظریات او د هغوی دالییل ه دی نو و می غوتل چې په دی اوند علمی مقا                

  . مینه وال ورخه ه واخلیېپوه

  :د استحسان لغوی معنی
، او د اصولو علماوو په      ١لو ته وایی  ه ل، خوول او د یو شی شه         : استحسان په لغت کې   

  : راوو یې دلتهتعریفو  چې ي دينزد د استحسان لپاره بیالبیل تعریفونه شو
هغه شی چې مجتهد یی د      : ی استحسان داسی تعریف کی     د شافعی مذهب یو عالم امام غزال       -۱

 ه خپل عقل په ذریعه سره٢ي.  
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د :  د حنبلی مذهب عالم ابن قدامه مقدسی د استحسان لپاره داسی تعریف وانـدی کـی                -۲
کتاب اهللا او سنتو انی او خاص دلیل له امله د یوی فقهی مسالی ته داسی حکم ثابتول چـې د                    

  .٣ریهغی نظایر یی نل
د کلی دلیل په مقابل کې د جزیی مـصلحت          : ی وایی بطشا ابو اسحاق    مام د مالکی مذهب ا    -۳

  .٤ نظایر نلری حکم عمل کول چې د هغهنیول او پر هغه
عدول کول په یوه    :  د حنفی مذهب مشهور عالم ابولحسن الکرخی استحسان داسی تعریفوی          -۴

ر پیاوی دلیل په استناد چـې دغـه راز عـدول    مساله کې د هغه ورته حکم نه بل حکم ته د یو ی 
دغه تعریف د استحسان لپاره غوره تعریف دی، که چې پراخه محتـوا لـری چـې د                  . ٥غوای

  .ي شاملیو تهاستحسان ول انواع او ولون
فی قیاس تـه تلـل او       خخه  له جلی قیاس    :  ینو حنفیانو د استحسان لپاره دا تعریف کی        -۵

  .ه استحسان واییجلی قیاس پریودلوت
والحسن کرخی تعریف   باد  په پورته ذکر شوو تعریفونو کې غوره او ه تعریف د استحسان لپاره              

دی، دا تعریف له دی امله غوره دی چې د استحسان حقیقت کاره کوی او د استحـسان ـول                    
  .ولونه په خپل تعریف کې رانغای او هغو ته شاملیی

 نشته بلکی د    تحسان د لفظ په کارولو او استعمال کي مخالف        د است : د استحسان د لفظ کارول    
  . دياستحسان لفظ په قرآن، سنت او مجتهدینو په اقوالو کې راغلی او استعمال شوی

  : راغلیېپه قرآن کریم کې د زمر په سورت ک
  زیرې ورکـه ته نوای پیغمبره زما هغو بنده انو    ٦ فیتبعون احسنه  لفبشر عبادالذین یستمعون القو   

ـ  ور خبره اوری او د ه اخ متابع چې هغوی په غ    و امـر  یت کوی دغه راز په بل آیت کـې را 
  .٧قومک یاخذو باحسنها

 فهـو عنـد اهللا   ٨ما راه المسلمون حسناً:  په سنتو کې هم دغه لفظ کارول شوی )ص(د رسول اهللا    
  . دی خوی هغه د اهللا تعالی هغه ه چې مسلمانان ه او غوره و)حسن

: خه راغلـی ه اقوالو کې هم د استحسان لفظ یر استعمال شوی دی، امام شافعی   پتهدینو  د مج 
 للشفیع الی ثالثة    فعةشالاستحسن ثبوت   : په بل ای وایی   ) استحسن ان تکون المتعة ثالثین در هما      

  .کاتبةسحسن ترک شی للمکاتب من نجوم المات: په بل ای کې وایی) ایام
خالف نه لیدل کیی له استحسان خه هغه ه مراد واخیستل شی چې      دغه راز په دی اوند هم       

هغه د نفسانی غوتنو پر بنا وی او هی شرعی دلیل ونلری، په دی ول استحسان کې مجتهـد او            
  .او د ولو په نزد مردود دی. عام خلک یو برابر دی
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 کله چـې مـون       او معنا دی،   مه استحسان کې د اصولینو د خالف کی د استحسان مفهو          پخو  
  :مخکنیو تعریفونو ته نظر واچوو، الندې و کی په الس رای

که مون د ابوالحسن کرخی تعریف او هغو تعریفونو ته یر شو کوم چې د کرخی له تعریف                   -۱
ه دې مورد کې هی اختالف نشته او عمل په هغه سره ول فقهـاء کـوی،                پ،  يسره ورته والی لر   

 کرخی او نورو اصولینو ذکر کـی د شـرعی د            ېهوم سره کوم چ   که چې استحسان په دی مف     
هاوو ورباندې اتفاق لری له قطار او کری خه نه وی، استحسان دلیـل              قالییلو خه کوم چې ف    

ه هیـری  پسلم، اجاره او : دی، که چې د هغه ثبوت په دالییلو سره شوی یا به په اثر سره وی لکه 
ا به په ضـرورت سـره   یناع عقد او  صاجماع سره وی لکه د است     سره د روژی خولو بقا، یا به په         

ثابت وی لکه د حوضونو او کوهیانو پاکیدل، پس دی پورته مفهوم سره استحسان دلیل او فقهاء په              
 )رح( دلیل په استحسان باندی د امام احمد         ېهغه کې اختالف نلری، له قاضی یعقوب خه راغلی چ         

 له هغه خه بهتره او غوره ېکم پریودل د بل حکم لپاره چ مذهب هم دی، هغه داسی چې د یو ح        
  .٩بره کې هیوک اختالف نلریخوی، او په دی 

 تعریف کی نـو بیـا د دی         )رح(کله چې استحسان په هغې معنی سره وی، کوم چې امام شاطبی           
امکان نشته دی چې د خالف محل وری، که چې په جزیی مساله کې له قیاس خـه داسـی                    

 ریدل چې جزیی مصلحت یی غوتونکی وی، پس دی معنی سره استحسان د احکـامو      حکم ته 
په استنباط کې، له قرآن، سنت، اجماع او قیاس خه بیل او انی مسلک او الره ده او نو که             

  .خو د نزاع محل ری
اس چې ازعه ولری، لومی قینکله چې یو مجتهد ته مساله واندی شی او دوه قیاسه په هغې کې م        

ظاهر او جلی دی د یو ول حکم غوتونکی وی او دوهم قیاس خفی دی چې د بـل ول حکـم            
 په جلی قیاس ترجیح هغوتونکی دی خو د مجتهد په فکر کې داسی دلیل پیدا شی چې خفی قیاس ت       

ورکوی نو دغه ترجیح اوعدول ته استحسان او هغه دلیل چې د عدول غوتونکی وی د استحسان                 
حان سره ثابـت شـی هغـه تـه          ت د استحسان سند وییل کیی او کوم حکم چې په اس           وجه او یا  

  .مستحسن حکم وایی چې د جلی قیاس په خالف ثابت شوی دی
همدا راز کله چې مجتهد ته مساله واندی شی چې هغه د عمومی قاعدی الندې رای او اصـل              

 پیدا شی چې دغه جزییه لـه        کلی هغې ته شاملیی نو د مجتهد سره داسی انی او خاص دلیل            
کلی اصل خه استثنا کی نو دغه عدول چې خپلو نظایرو خه بل حکم ته ری او دغـه تـه                     

  .یل کیییاستحسان و
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  :جت کې د فقهاوو اختالفحد استحسان په 
ی دا چې وک او کـوم        د فقهاوو ترمین اختالف لیدل کی       کې جت رولو حد استحسان په    

 او وک یی چې نه      ي د هغوی دالیل ه د     يچې من یې  فقهایی نه منی او وک      فقهایی منی او کوم     
منی هغوی ه دالیل لری او په دی اوند عام نظر او کوم یو د عمل و دی پدی ای کې واندی                 

  .کوو
 او  ي د ياو د ده مذهب فقهایی د استحسان پلویان ل شـو          ) رح(امام ابو حنیفه    : لومی حنفیان 

 استنباط په ر کې یی بی ساری پـر    یتحسان بنا کوی او په دی اه د استحسان        دوی احکام پر اس   
مختونه کی دی او د قیاس د یر زیات اشتغال خه یی ان ژغورلی دی استدالل په استحسان                  
سره په حقیقت کې استدالل کول په خفی قیاس سره دی چې په جلی قیاس باندې ترجیح ورکـول                   

  .ي ديشو
ه اوندو مسایلو کې قیاس کاوه او کله بـه  پ خه را نقل شیو دی، چې هغه )رح(فه  له امام ابو حنی   

قیاس خه ه نتیجه نه رواته نو د استحسان پر بنس به یی مسایل یل او د هغه معروف                   له  چې  
 مسایل د قیاس پر بنس      )رح( ابوحنیفه   ېشارد امام محمد بن الحسن الشیبانی ویلی دی، کله به چ          

ملرو به یی ورسره مباحثه کوله، یعنی نور فقهاوو ورسره ه منـل او ـه                . الندې نیول ترینی  
 کیدل، خو کله به یی چې مسایل د استحسان پر مبدا یل هی یوه به هم ورسـره ـه                     لفمخا

  .١٠ نه کاوهتمخالف
ونه یی و    او که د فقهې کتاب     يله د یه یر ما  ت او د حنفی مذهب پیروان استحسان        )رح(امام ابوحنیفه 

یل شی نو یرې فقهې فرعی یی پر استحسان بنا شوی دی او استحسان ته یی یر رشد ورکی                    
  .دی

ـ  په فقهی مسایلو کې معتبر )رح( شاطبی وایی چې امام مالک او امام ابو حنیفه :دوهم مالکیان   ی
ـ  وقرافی . ایل بنا کی س په خپله د استحسان په بنا م       )رح(او مام مالک      د رح(ام مالـک  ایی چـې ام

 ورکی راوستی ده، و د قیاس یـر افراطـی   یې او زیاته پراختیا ېاستحسان پر بنس فتوای ورک    
ه نظر د ظاهری قیاس پریودل د یوه د الندینی امورو پـه     پتالره تعدیل کی، استحسان د هغوی       

  .سبب تحقق مومی
لک یـی پلـوی    داسی عرف چې ول خ، غالب عرف ورسره رشی يپه هغه صورت کې چ     ) 1
  .وی
 . راجع مصلحت ورسره معارض او کرشیي دا چ ) 2
 .دا چې حرج او مشقت ته منتج شی ) 3
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په دغو پورته ذکر شوو حالتو کې استحسانی حکم د هغوی په نظر جزیی مصلحت ته په یو معین                   
 پر خـالف  واستحسان ویل کیی چې د قیاسی قواعد حکم کې ترجیح ورکوی او له دی امله ورته       

 صادریی او دا له دی کبله چې ولو شرعی نصوص په توافق سـره ثابتـه ده چـې د              ورکی حکم 
  . واجب دی کولمصلحت رعایت کول او د حرج لری

ـ  حنبلیان هم     راز ه استحسان باندې استدالل نیسی دغه     پدرېم حنبلیان لکه رنه چې حنفیان        ه پ
فقهی په   ل دی د هغوی د اصول     استحسان باندې دلیل نیسی، دا خبره چې حنبلیان په استحسان قای          

 )رح(تابونو کې راغلی، امدی وایی چې په استحسان کې بیالبیل نظرونه شتون لری خو امام ابوحنیفه            ک
 مختصر ابن حاجب نومی کتـاب کـې         راز په  دغه   ١١او امام احمد بن حنبل پر هغه استدالل کوی        

 دغه راز ابـن قدمـه       ١٢ل نیسی  استحسان حنفیان او حنبلیان قایل دی او هغوی پری دلی          هپ: راغلی
کې دا خبره راوی چې په استحسان باندې استدالل او عمـل            ) روضة الناظر (حنبلی په خپل کتاب     

  .١٣ مذهب دی او د ابن حاجب او آمدی نظر تایید وی)رح(کول د امام احمد 
 داده   معروفه او مشهور خبـره     )رح( د شافعی مذهب پیروان او په خپله اما شافعی           :لورم شافعیان 

چې هغوی استحسان نه منی بلکی استحسان رد وی او پر هغه چا باندې چې استحسان د احکامو د                   
  :کې وایی) االم(استنباط لپاره حجت ی غندی، امام شافعی په خپل کتاب 

خه ) قرآن کریم سنت، اجماع او قیاس دی      (حاکم او مفتی ته روا نه ده چې له خبری الزم چې             
اندې دلیل او حکم کول جواز نلری، که استحسان نه واجب دی او نه هم بـه       ه استحسان ب  پپرته  

  .١٤لور الزمی مصدورنو کې شامل دی
آیا ته دا خبره روا او جایز ی چې         : کې وایی ) الرساله(په خپل کتاب    ) رح(دغه راز امام شافعی     

 کار هیچا ته روا نـه  یو شخص له قیاس خه پرته په استحسان دلیل و نیسی؟ نو ته به ووایی چې دا      
چې نص موجود نه وی     دی، د اهل علم لپاره داده چې په کتاب، سنت، اجماع او په هغه ای کې                 

 شرعی احکامو په استنباط کې کار واخلی له قرآن مجید، سنت، اجماع او قیـاس                له قیاس خه د   
: ویلـی ) رح( آمدی په خپل کتاب کې وایی چې امام شافعی           ١٥خه پرته خبره کول درست نه دی      

 وک چې استحسان منی هغه له ان خه پرته شریعت جو که، هغه              ١٦)من استحسن فقد شرع   (
  .فقهاء چې په استحسان باندې قایل دی په الندې دالیلو تمسک کوی

 ١٧الذین یستمعون القول فیتبعون احـسنه :  دا قول چې فرماییجلومی قرآن کریم لکه د اهللا تعالی      
ی، د احتجاج وجه یی داده چې دا آیـت د        و ک يی او د نیکو خبرو پیرو     هغه کسان چې خبرې اور    

   ی هغه چا صفت او و او نیکو خبرو پیروی کوي، دغه راز چه بیان وی ه دی آیـت هـم   پی د
 او تاسو د یر ه هغه ه چې تاسو ته د سـتا       ١٨ احسن ما انزل الیکم من ربکم      او اتبعو : دلیل نیس 
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ـ      :  د استدالل وجه داده چې     )پیروی وکی سو پرودار له خوا نازلیی       وی راهللا تعالی د نیکو په پی
امر کی نو د ینو پریودل او د ینو پیروی کول له دی امله چې نیک دی دغه تـه استحـسان     

  .وایی
 یعنـی اهللا    ١٩یرید اهللا بکم الیسر والیریدبکم العـسر      : د استحسان پلویان په دی آیت دلیل نیسی       

د سـختی  :  چېی د استدالل وجه یی دا د  اراده لری او د سختی اراده نلری،       تعالی تاسوته دا سانی   
پریودل او د اسانتیا نیول دا شریعت کې اصل او قاعده ده، نو استحسان هم د آسانتیا راولی او له                  

  .سختیو خه انسان ژغوری
انان نیـک  هغه ه چې مسلم. ٢٠لمسلمون حسناً فهو عنداهللا حسن  اماراه  : په سنتو هم دلیل نیسی    

  ه و او    ه      جی نو د اهللا تعالی ه هم دغه حدیث کې نزاع شته دی،         ) دی  په نزد هم نیک او که ،
زیلعی وایی چې دا حدیث غریب دی او په عبداهللا ابن مسعود پوری تلی دی خو دا حدیث په نورو                    

  .الرو هم راغلی لکه نصب الرایه کې او امام احمد په خپل مسند کې راوی دی
ې عمل کول درست وی، کـه  تدالل وجه دا ده چې کوم شی نیک او غوره وی، هغه باند       د اس 

  .او ه عمل دی او د خلکو عقلونو کې ه ل شویهغه نیک 
 یو وک حمام ته داخل شـی او د اوبـو             که می امت غوره او ه لی چې      الاس: درېم اجماع 

 راز په حمام کې د پاتی کیـدو وخـت           اندازه او د حمام کولو مزدوری معلومه نه کی او نه دغه           
معلوم کی او دغه راز د اوبو ورکوونکو او خوبونکو خه پرته له اجری معلومول خـه او بـه    

 حکم دی، که چې مناقشه په داسی ایونو کـې           یاخستل او د اوبو اندازه نه معلومول استحسان       
  .ه ل شوي ديیی عادتاً بد ل شوی نو پریودل 

 وایی چې په فقهی مسایلو کې په استحسان باندې دلیل نیول په شریعت کې یی یری                 امام شاطبی 
لری ېبیل  :  و بیل و   ېلکهکه دا یو درهم           :  یی دلته راو قرض ورکول په حقیقت کې سود دی

قرض ورکول د بل درهم په عوض کې تر یوې نېې پوري خو دا چاره روا ده که چې لـه اینـو             
  .دهسره کومک او مرسته 

  .که منع شی نو پر بندانو باندی سختی رای او هغوی په سختیو کې لویی
               ونو کې یوام او ماسخوتن په لمونیوالی، د مسافر لپاره د دغو      اهمدا راز د باران له امله د ما

لمونونو یو ایوالی او د لمانه قصر کول، په اود سفر کې د روژې خول، د خوف لمـون او   
ه چې په حقیقت کې یی د بندانو مصحلتونو ته رجوع کیی او یا د مفاسدو دفع پـه                   نور رخصتون 

  .کې مطلوب وی
  .عورت لیدل هم به استحسان سره ثابت دی رملنې له امله دددغه راز د 



  

 

ت
حو

 
13

89
 « 

ل 
لس

مس
ره 

شما
  

97  

144  
 

هغه فقهاء چې استحسان نه منی په الندې دالییلو استدالل کوی؛ یو له دغو فقهاوو خـه امـام          
النـدې  او حقیقت کې د شافعی مذهب پیروان د استحـسان مخـالف دی      هم دی، په     )رح(شافعی  

  .دالییل لری
 اهللا تعالی انسان مهمل پریی نه دی بلکې هغه ته یی په ینو چارو امر کی او له ینو خه                    - 1

 چـې    خه یی   چې ورته امر کی هغه یی ورته بیان کی او له هغه ه              ه یی منع کی او په هغه     
قرآن مجید او   ( او دغه امر او نهی په کتاب اهللا          ي ورته بیان او کاره کی د      منع کی هغه یی هم    

نبوی سنتو باندی ثابت دی، نو هغه وک چې استحسان منی نو هغه خپل نفس لپاره دا روا کـی               
ـ ) یحسب االنسان ان یترک سدی اچې مهمل او سېی او دا خبره د دی آیت خالف دی               یدنو س

 .هغه ته امر او نهی نه وی شویې چهغه چاته ویل کیی 
 او وک چې په ، ثابیتی مر په نص، اجماع او قیاس       هد یو شی حکم ن    :  وایی )رح(امام شافعی  - 2

 وایی د حـق  )رح( قیاس، امام شافعی    نه هم   نه اجماع او   ،استحسان سره حکم کوی، هغه نه خبر دی       
قرآن کریم، سنت، اجماع او     خبره به هغه وک کوی چې هغه پیژنی، حق نه پیژندل کیی مر په               

 .قیاس
ان نه وی راغلی نـو  یثابت وی او که په قرآن او سنتو کې یی ب ه قرآن او سنتپشرعی احکام    - 3

دهغو ثبوت نورو شرعی دالیلو ته پریودل شوی، نو پر مسلمان یی واجب کی چې د اهللا تعالی د                   
یعنـی کـه   . ٢١)دوه اهللا و الرسول فان تنازعتم فی شی فر    : حکم پیروی وکی چې اهللا تعالی فرمایی      

) چیری په یو حکم کې ستاسو منازعه رامن ته شی نو هغه قرآن او د پیغمبر سنتو ته ورورـوی                   
ه نورو دالیلو کـوم    پقرآن او نه هم     نه   استحسان سره ثابت شوی وی، هغه په          په خو که کوم حکم   

 هوا په میل سره تصرف دی، په چې رجوع قرآن او سنتو ته کوی ثابت نه شو، بلکی د خپل نفس او        
حقیقت کې دا چاره له آیت سره په تناقض کې واقع کیی، په آیت کې د اهللا تعـالی او دهغـه د                       

ه اطاعت امر شوی او د نفس او هوا له پیروی خه منع شوی ده استحسان نه قرآن ده                   پ )ص(رسول  
 .او نه هم سنت او نه یی قرآن ته رجوع شوی او نه یی هم سنتو ته

 هغه هم د هغه چا به نزد چې قیـاس  ید شرعی حکم د ثابتیدو الری نصوص او یا هم قیاس د          - 4
ـ   : دی په حدیث کې رای    منی پرته له دغو الرو خه بله الره نشته         هللا فیهـا  ة اال ومـا مـن واقع

 .٢٢)حکم
که چیری استحسان جایز شی نو مجتهد پر نص باندې اعتماد نه کوی او نه هم حکم پـر نـص                     

 اعتماد کوی، په دې بنس د بل چا لپاره که ه هـم هغـه                نفسې بلکې یواې په خپل      حمل کو 
ایز دی، په یو پیه او واقعه کې به و وله فتواانې موجـود شـی دا                 جمجتهد نه وی استحسان     
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که چې عقل خو د هغه چا سره هم موجود دی چې هغه په قرآن او سنتو باندې نـه پـوهیی، د                     
جووی په عقل کې پوه او نا پوه داوه یو برابر دی نو که یو چاته استحسان                استحسان بنس عقل    

ه خپل ان ته په خپل طبیعت او خوه فتـوا           بروا شی نو بیا خو ولو انسانانو ته روا دی او هر یو              
انـت علـی    :  چې یو نارینه خپلی میرمن ته وییلی وو        شوه ته یو پیه وانې      )ص(ورکوی، نبی کریم    

 پـه خپـل     )ص(په دی واقعه کې رسول اهللا       ) عنی ته پرما باندې زما د مور په شان ته یی          ی(کظهر می   
 چـې  هوه ترو وحی نازله شـو ااستحسان سره فتوا نه دی ورکی بلکې د وحی لپاره یی انتظار ک          

  .کفاره دی ورکی
رنه چې د استحسان په اوند مو د دواو لو دالیل واندې کل د هغه چـا دالیـل چـې                     

ستحسان دلیل ی او د هغه چا دالیل چې استحسان دلیل نه ی تاسوته په مخ کـې کیـودل                    ا
  : شول، اوس د دواو خواو دالیل مناقشه کوو او د دالیلو په را کې ترجیح ورکوو

 شافعی له استحسان خه انکار کی او هغه نه منی، هغه استحسان دی چـې د                 مرنه چې اما  
او په دی معنی او نه وی وی په شرعی دلیل یی بنا شوی  شوی  ر بنس بنا  هوا نفس او خالص عقل پ     

 سره خو حنفیانو او نو هغه وک چې استحسان منی نه دی اخیستی او نه یی هم دغـه ول                ممفهو
 یر له اهللا تعالی خه ویریدونکی شخصیتونه وو، هغـوی    رحخبره کی، امام ابوحنیفه او امام مالک      

و، دا یره لری خبره ده چې هغوی دی د هوا، نفس او د خپلی رای پر بنـا              پرهیزاره او مخلص و   
یو ه ثابت کی، واقعیت دا دی چې لفظی اختالف دی او د هغوی ترمن جوهری اخـتالف نـه            
لیدل کیی، که چې د استحسان رجوع شرعی دلیل لکه نص، اجمـاع، عـرف ضـرورت او                  

  .مصلحت ته وی
و انما الخالف   . الحق ان ال یتحقق استحسان مختلف فیه      :  وایی امام شوکانی، آمدی، ابن حاجب    

کـوم  :  شاطبی مدغه راز اما   ٢٣)دلیل العام  فی الواقع فی اعتبار العادة او المصلحة صالحة لتخصیص        
 چې  متعریفونه چې د استحسان په هکله واندې شول یو بل ته نژدی دی، او په کومه معنی او مفهو                  

ه نه وی که چې شرعی      خ اخیستی دی د شرعی دالیلو له قطار         )رح(فه  امام مالک او امام ابوحنی    
دغه راز ابن قدامه له قاضی یعقوب خه دا قـول           . ٢٤دالیل یو بل مقید وی او یو بل تخصیص وی         

 و هو ان تترک حکماً الی حکم هو اولی منه و هذا             )رح(القول باالستحسان مذهب احمد     : نقل کی 
. ٢٥فاق فی المعنـی   تختالف فی االصطالح مع اال     تسمیة فال فایده فی اال     مما الینکر و ان اختلف فی     

 مذهب هم دی او هغه استحسان منی او هغه په دی معنی چې یو حکم د              )رح(استحسان د امام احمد     
داسی حکم لپاره پریودل شی چې هغه تری قوی او غوره وی او له دی خه هیوک انکار نـه                    

ی وی او په معنی کې یووالی او اتحاد وی هغه ه پروا نلری او               کوی که ه هم اصطالحات مختلف     
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    ه ورباندې مرتبه ده   نه هم کومه .  ی په المستصفی نومی کتاب کـې د        ل غزا مچې اما ه  لدغه راز ک
  ی   خاستحسان ه بحث او ی لکه      یی او د استحسان په هکله     نه کوید سلم عقد، دا     مثالونه راو

 رو هذا مما الینکر و انمام یرجع االنکا : و بیا په خپل کتاب کې وایی      صناع عقد ا  جار عقد، او د است    
یعنـی لـه دی   . ٢٦)دلیل بتسمیة استحساناً من بین سایر االدلهل و تخصیص هذا النوع من ا      ظالی للف 

 چې لیدل کیی د هغه رجوع لفظ ته دی، او دغه تخصیص یو              رخه وک منکر نه دی کوم انکا      
  . نومل کییمیلو په من کې د استحسان په نوول دلیل دی چې د نورو دال

د جمع الجوامع په شرح کې د استحسان تفصیلی بیان کوی او دغه تعریف د              ) المحلی(همدا راز   
دول عن موجب قیاس الی     عهو ال : استحسان لپاره راوی کوم چې د حنفیانو متقدمینو فقهاوو کی         

 مطلـب دا  ٢٧)اقوی القیاسین مقدم علی االخر قطعاًقیاس اقوی منه، و ال خالف فیه بهذا المعنی فان     
            خه قوی قیاس مخ کول عبارت له استحسان ه دی، او په دی خچې له ضعیف او کمزوری قیاس

 خو اختالف نشته دی، که چې دا بربن حقیقت دی چې قوی قیـاس پـر   وممفهوم د استحسان ک 
  .ضعیف قیاس مقدم او واندی وی

االحکام فی اصول االحکام تر سر لیک الندی کتاب لیکلی دی، هغه      آمدی چې په اصول فقه کې       
ان النزاع انما هو فی اطالقهم االستحسان علی العدول عـن حکـم           : په دغه کتاب کې داسی وایی     

 مطلب دا چې د اصولینو په آند نزاع او مخالفت په دی خبره کې ده چې لکـه                   )لیل الی العادة،  الد
ه چې ت داسی حکم  خهواخلی چې ریدل اومخ کول له عادت    دوی د استحسان خه مفهوم دا       

  .دلیل ولری
خبر هم د نزاع و نه د ه که چې له عادت خه هغه ه مـراد وی چـی د    آمدی وایی چې دا 

 سنت  حکم په دی ای کهپهرسول اهللا په زمانه کې ثابت شوی او انکار نه وی ورباندې شوی چې             
ه ه مراد شی چې د اصحابو کرامو په زمانه او عهد کې جاری او            او که له عادت خه هغ     . ثابتیی

ه اجماع ثابت شـو او پـه دی دوه         پرواج درلود او انکار هم نه وی وربانې شوی نو بیا خو حکم              
  .ه عادت باندې عمل کول اتفاقی خبره دهپصورتونو کې 

     ه مراد شی چې دلیل ونلری او حجت باندې ث            خاو که له عادت ابت نه وی لکـه     ه بل داسی
اوسنی نوی عادتونه نو بیا دغه عادت مردود دی او پر هغه باندې دلیل نیول منع دی، پس دا خبـره   
جوته شوه چې په دی معنی سره استحسان کوم چې پورته ذکر شو د نزاع او اختالف محل او ای               

  .نه دی
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لت اصول بمعا نیهـا     ان کان المراد باالستحسان ما د     ( وایی   ی عیاض ضاد شافعی مذهب پیروی ق    
قع فی الوهم من استقباح یفهذا ال ننکره و نقول به و ان کان ما           : علیه فهو حسن لقیام الحجة به قال      

  .٢٨)غالشی و استحسانه من غیر حجة دلت علیه من اصل و نظیر فهو محظور و القول به سای
ـ الحسن الکر ان هغه تعریف او معنی ته وکتل شی کوم چې ابو          سد استح  یریچهمدارنه که    ی خ

 عنی او مفهوم کې نژدیوالی لری     بیان کی ده او داس نور هغه تعریفونه چې د کرخی تعریف ته په م              
ه هم به نوم پ، که یی خبرده او ول مجتهدین یی من      قنو په دی مورد کې په استحسان عمل کول اتفا         

  .کې اختالف لری
ه په خپل ای او حق وال نظـر دی           چې د استحسان په اوند کوم نظر لری هغ         )رح(امام شافعی   

خو دا به هغه صورت کې چې په کومه معنی او مفهوم امام شافعی قصد کی وی پـه هغـه سـره            
ه وشی دغه پ لواخیستل شی او د نفس او هوا پر بنا قول وشی پرته له دی خه چې استناد کوم دلی                 

رد دی او هغه استحسان چې امام     ی، او د ولو به اتفاق       ها مذموم اومردود    قول استحسان ول ف   
 په کومه معنی او مفهوم اخیستی دی په هغه کې هی بدی نشته او ول فقها               رحمالک او مام ابوحنیفه   

  .یی مني

  :د استحسان ولونه
رنه چې د استحسان د تعریف او فقهاوو نظریات د استحسان منونکو او نه منونکـو دالیـل                  

ولونه ترینی الندې نیسو او د هغو مثالونه هم وانـدی            مخک واند شول اوس د استحسان     
  .کوو
ـ په یوه پیه او مساله کې د قیـاس لـه حکـم       ) االستحسان بالنص (ی استحسان   ص ن -۱ ه خ

 مطلب دا ٢٩ه قرآن کریم او سنتو ثابت وی      پریدل او عدول کول داسی بل مخالف حکم ته چې           
 نص وارد شی، د قیاس مخالف حکم کوم چـې  ییه کې داسیزه یو انی جپچې د شارع له خوا     

عام قواعد او اصول یی غوتنه کوی ثابت کی، نص دغه جزییه له عامو او کلی اصـول خـه                    
 .استثنا کوی

  :د نصی استحسان مثالونه او بیلې
هغه استحسان چې استناد قرآنی نص ته شوی وی لکه وصیت، قیاس د وصـیت د عـدم جـواز      

واز جسته له مینی نو قیاس یی       و یو چا مالک رول د یو شی دی ور         غوتنه کوی دا که چې د     
  نه         تیا له املههـا او  بی صمن بعد وصیة یو: (ه دی آیت سره یی استثنا راغلیپی، خو د خلکو د ا
زما مال دی صدقه وی قیاس د دی غوتنه کوی چې ـول             :  او یا داسی وک ووای چې      ٣٠)دین
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 ٣١)خذمن اموالهم صـدقه : ه استناد سرهپو استحسان د دی آیت     مال باید خیرات او صدقه کی خ      
ـ     . ٣٢چې د زکات مال مرادیی    ) د دوی له مالونو خه زکات واخله      ( ناد تهغه استحسان چـې اس

عو پلورل دی او    مناف شوی وی لکه د اجاری عقد، رنه چې د عوض په مقابل کې د                ېدنسنت با 
که معقود علیه منفعت ده او هغه شتون نلری او          قیاس د دی غوتنه کوی چې اجاره جواز نلری،          

 کول چې په راتلونکی موجودیی درسته خبره نه ده، خـو رنـه    تهد ملکیت اضافت داسی شی  
ه تکلیف کې واقع نشی د هغوی د مـصالحو لپـاره جـواز       پچې بندان ورته این دی او بندان        

  :یی مسند ریدلی دی او دغه حدیثونه ي ديورکی شوی دی او استحسانا روا شو
 د مزدور مزدوری مخکـی  ٣٣)اعطو االجیر اجره قبل ان یجف عرقه(:  فرماییصد اهللا تعالی پیغمبر 

په بل حدیث کې راغلی من استاجر اجیراً فلیعلم اجره وک     )  دی چې خوله یی وچه شی ورکی       هل
  ).ی دی ورته معلومه کیری نو دهغه مزدوسې ونرچې مزدور په مزدو

ه وهونکی باندی غره چې پنه      پ که چیری یو ه ووهل شی او هغه جنین نقصان کی             دغه راز 
چې هی شی نه الزمیـی    استحسانی حکم دی، خو قیاس وایی    ا تاوان الزمیی د   یېسوه درهم ک  

  .ه ظاهره کې د استحقاق حجت نه شی کیدایپنی نه دی نو یکه چې د هغه ژوند یق
 خمساته نو په دی     ةرة عبد او امة قیم    غ نفی الجنی :  فرمایی )ص(ماستحسان وجه دا ده چې نبی کری      

  . شوی دی عملای کې قیاس پریودل شوی او په اثر باندې
 د هغه روژه په      سره او به وکی او یا ه وخوری        دغه راز که یو وک روژه ولری او په هیره         

ا ده چې د اوبو په ـلو  ای باقی پاتی دی، خو قیاس د دی غوتنه کوی چې عامه قاعده د      خپل  
راک په کولو سره روژه فاسدیی که چې له طعام ه امساک شتون نلری، خو دا پـه                  واو د خ  

 هو رزق رزقه من اکل او شرب ناسیاً فال یفطر، فانماْ :  فرمایی )ص(حدیث سره استثنا شوی رسول اهللا       
  .٣٤)اهللا

 چې د قیاس له حکم  دع داسی انعقا  په یو حکم باندې د مجتهدینو د اجما       :  استحسان ی اجماع -۱
د اجماعی استحسان مثالونه پـه   . ٣٥سره تضاد ولری او د اجماع له امله قیاسی حکم پریودل شی           

 .الندی توه واندی کیی
 چې حکم وکی چې ماتـه بـو   کد استصناع عقد چې د خلکو ترمن رواج لری لکه یو و         

ی خو وخت نا معلوم وی او یا یو وک چاتـه            و که، د هغه اجره، صفت او اندازه معلومه ک         ج
نی شی جو که او قیمت یی معلوم شی، په دی مساله کې قیاس د دی غوـتنه         الووایی چې ماته ف   

ی چې دا ول عقد باطل دی، که د عقد په وخت کې معقود علیه شتون نلری، خو دغه تعامل                    وک
 ترمن رواج درلود، او د اسـالمی  او عقدته اجازه ورکی شوی که چې په هروخت کې د خلکو     
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 نه دی کی، نو دا اجماع ل کیی او قیاس پریوده شو ترـو               رشرعیت فقهاوو ورباندې انکا   
 حرج دفع شی دغه راز بـل مثاـل او   خه دوی   لهرح او تکلیف کې و نه غورزی او         جبندان په   

دغه تعامـل او عقـد رد وی   حمامونو ته تلل او هلته په معلوم قیمت غسل کول روا دی، خو قیاس   
که عامه قاعده دا ده چې د اوبو اندازه او دوخت اندازه معلمه نه ده، نو دا عقد باطل شو، خو د                      

ی قاعدې  یف کې و نه غورزی دغه عقد له عام        ه حرج او تکل   پجرح د دفع کولو له امله و بندان         
 اجماع داللت کوی او اجماع خه مستثنا شوی او عام عرف په دي عقد باندې جاری دی او دا په            

  .ل کیی
تد شـی او بیـا      دغه راز په فقهی کتابونو کې رای که چیری خاوند او میرمن دواه یو ای مر               

 د دی س راوی استحساناً دواه په مخکنی نکاح باندې پاتی کیـی، او قیـا         دواه یو ای اسالم   
سان وجه داده چې د بنی حنیفه په نوم          کې نکاح نه پاتی کیی، د استح       دغوتنه کوی چې په ارتدا    

یو قوم مرتد شو او بیایی اسالم ومانه او اصحابو کرامو هغوی ته د نکاح په تجدید سـره امرونـه                     
            یر اصحابو کرامو شتون درلود نو دغه و، حال دا چېه مقابل کې پده او د اجماع      ی اجماع اک

  .قیاس پرودل کیی
ن عبارت دی د قیاس له ظاهری حکم نه په یوه مساله کـې         قیاسی استسحا :  قیاسی استحسان  -۲

عدول کول د هغه ظاهری مغایر حکم ته په بل دقیق قیاس سره چې خفی وي د لومی قیـاس پـه                      
ـ پرتله، خو یر قوی وی د حجیت له کبله او یر پرای دی دا ول استحسان    ه حقیقـت کـې   پ

ه کې دقیاس متعدد ولونه سـره متعـارض   ترجیح ورکول دی یو قیاس ته کله چې په یوه فقهی پی    
 .٣٦ه دی منظور ورته قیاسی استحسان ویل کیی که قیاس ته ندی تاو لریپشی، نو 

کله کله قیاس خه داسی نتیجه را وی چې د شریعت له هو او مقصد سره چـې آسـانی او                     
یدی او یا پـه بـل   ه مطلقه توه بیا دغه شان قیاس پرپاعتدال دی جوشت نلری، نو که مجتهد  

جلی قیاس په بدل کې خفی قیاس استعمالوی او هم کله مجتهد کلی حکم پریدی او            عبارت سره د  
ی امر ورخه استثنا کوی او دا ول د فساد د لری کولـو لپـاره او د نیکـو او                     یپر ای یی جز   

  .مصلحت د پلی کولو موخه یی هوی نو که ورته استحسان ویل کیی

  :سان بیلید قیاسی استح
لکه د وحشی مرغانو جوه، په دی مساله کې دوه قیاسه شتون لري، یو جلی قیاس چې پر علـت             
باندې وال دی، او بل خفی قیاس چې پر یو پ علت باندې والی دی، جلی قیاس چـې علـت                     

، رنه  یانو باندې قیاسی کی   یکاره وی دا دې چې د دغو وحشی مرغانو جوه پر وحشی چارپا            
 خو د اسالمي شریعت رد هغوی جوه پلیته او نجسه ده نو د مرغانو جوه هم پلیته او نجسه ده           چې  
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پوهانو د هغې په پاکوالی او طهارت باندې حکم کی او خفی قیاس چې د هغوی جوه یی د انسان                    
کو خپلـو سـره   رجیح ورکی، که چې دغه مرغان مپه جوه یی د انسان په جوه قیاس کی ت      

  .و کې هو کی دی نو دا خفی قیاس شو دغه مخی او
که چیری یو وک زراعتی مکه پرته له ارتفاقی حقوق خه وقف کی، نـو  : دغه راز بل مثال 

ی هر یو ه دپه دی پیه کې هم دوه قیاسونه شتون لری، جلی قیاس وایی چې وقف د بیعت په شان ت        
وباسی، نو له دی امله د جلی قیاس پر         د بیعی او وقف متضمین دی چې جنس د هغه له ملک خه              

یی ترو  لف کې نه داخ   قه و پ) حقوق الشرب، حق المسیل او حق المرور      (بنس د ارتفاق حقوق     
 جاری په شان تـه دی  - چې واقف یی ذکر نه کی لکه په بیعه کې، او خفی قیاس وایی چې وقف              

وقف کې هم له منافعو خه ـه  رنه چې په اجاره کې له منافعو خه ه اخیستل کیی نو په             
اخیستل شی، نو خفی قیاس د دی غوتنه کوی چې د ارتفاق حقوق پرته له ذکر او یا دولو خه په             

ه دی صـورت کـې   پوقف کې داخل دی، که ه هم واقف ورباندی نص نه وی کی، نو مجتهد     
ی چې د جـنس  ف خه مطلب دا وقخفی قیاس ته پر جلی قیاس ترجیح ورکوی، دا که چې له و           

له منافعو خه ه واخیستل شی او دا خو هغه وخت امکان لری چې د شرب، مسیل او مـرور د                     
  .٣٧مکی په وقف کې داخل شی او دا استحسان بلل کیی

اغلی ده چې قیاس ددی اجازه ورکوی چې که وک پر سـورل    ردغه راز په هدایه کې دا خبره        
         ی لمونادا ک له عـذر           سپور وی د جنازی لمون یی درست دی، خو استحسان د هغوی لمون

ه هغه کې تحریمه شتون لري نو پرته له عذر      پپرته روا نه ی که چې په نورو لمونو قیاسیی او            
  .ورسته دهیی د ه، جنازه دخه درست نه دی او جلی قیاس وایی چې د جنازی لمون دعا 

ین مخک له دی خه چې خپل قـرض  که چیری یو وک پر یو شخص باندې قرض ولری او دا      
        ی، له هغهخه تسلیم ک ی نو دغه اخیستل د داین لپاره د قرض ادا کول             خله مدیونه غال وک

بلل کیی الس یی نه قطعه کوی، خو قیاس د دی غوتنه کوی چې الس یی باید قطعه شی که دا                     
ء   ه دا د هغه د حق اسـتیفا        قطعه کیي، ک    نه غال ل کیی، خو استحسان وایی نه چې الس یی         

  .ل کیی
همدا راز که وک پر یو شخص باندې تیری وکی او قصداً د هغه الس پری کی او له هغـه                     
خه وروسته م شی نو د الس قطعه کوونکی باید قصاصاً باید په قتل ورسیی که چې دا قصدی                   

ی له مر خه جـانی عفـو   وژنه ده او دا وژنه قصاص الزمه وی، خو که چیری مجنی علیه مخک 
 چې جانی  یېکی او بیا د الس د قطعی له امله م شی، په دی صورت کې بیا هم قیاس غوتنه ک                   
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قصاصاً په قتل ورسیی او استحسان د دی غوتنه کوی چې جانی نه وژل کیوی، که چې عقـوه    
  .شبه رامن ته کوی او شبه قیاس ساقطوی

ه وییل کیی، چې د یو ضرورت د غوتنې په موجـب            هغه استحسان ت  :  ضروری استحسان  -۳
او یا حرج د دفع کولو لپاره د قیاس له حکم خه مخالفت وشی، مجتهد د ضرورت او حاجت به                    

ه استحسان عمل وکی، لکه د حوضونو او کوهیانو پاکوالی چې کله په هغو              پاساس قیاس پریدی    
تنه کیو چې د کوهیانو او حوضونو اوبـه نـه   ې قیاس دا غووپه دغه مساله کیې کې پلیتی وغورز    

پاک کیی، دا که چې کل اوبه له کوهی او حوض خه راویستل شی نو ل اوبه خو بیا هم پاتی                     
کیی او بل دا چې په کوهی کې نوی اوبه راخو یی او هغه له پلیت ای سره تماس پیدا کـوی                    

 ویستلو سره نه پاک کیی، خو د اسالمی         وب نو معلومه شوه چې کوهیان په او       ،لکه د کوهی دیوال   
ی اوبه ویستل شی نـو اوبـه   تشریعت پوهان د استحسان پر بنس وایی چې کله له کوهی خه پلی     

 .٣٨پاک کیی، او قیاس یی د ضرورت له امله پریودی دی
ـ په شریعت کې دا قاعده ده، چې امین د ودیع په شان     : دغه راز د ضروری استحسان بل مثال       ه ت

که چیری د ودیع په الس کې د هغه په تیری او قصوره مال هالک او تلف شی نو د هـالک                      دی،  
وضمان ورباندی نشته دی، همدغه قیاس په هر امانت کې چې د امین په الس کې                اشوی مال قیمت    

پرته له ه تیری هالک شی، او ضمان ورباندې نشته دی، خو د فقها د استحسان د نظر یـی پـه                      
عام اجیر ترمن توپیر کوی او بیل بیل حکمونه یی پری کی دی، یعنی که وک                غوتنه خاص او    

ه توه تاوان   وی یز د اجیر په الس کې په مطلق        د خپل مال د ساتول لپاره اجیر ونیسی او اجاره ش          
  .نلری که پرته له تیری او تقصیر خه هالک شی

فه کې یا وظیفه کې د یو شـخص  هغه چاته ویل کوی چې خپل کار په یوه انی حر  : عام اجیر 
  . لکه خیاط، رنمال، ترکا او داسی نور یې لويلپاره نه لوی بلکې د هر غوتونکی لپاره

اته ویل کیی چې خپل ول وخت د کار لپاره خپل بادار ته لوی او په فارغ                 چهغه  : خاص اجیر 
  .وخت کې بل چاته کار نه کوی لکه خادم او داسی نور

 چیری له اجیر عام او مشترک خه اجاره شوی یز تلف شی پرته له هغه حالـت  فقهاء وایی که 
خه چې د اجیر تیری او تقصیر په کې نه وی هغه یی ضامن دی او تاوان به ورکوی، دا که چې                      
داسی خلک یر کارونه د خپل توان نه زیات د یری ی الس ته راولو لپاره وانخلـی، خـو د                     

د هالکت کې واقع نکی او یا له یره نه ضایع نه شی او دا د استحسان              ه معرض   پخلکو مالونه   
  .په اساس
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، مر او نکـاح   له لیدو واهی ورکی، خو په نسبدغه راز د شاهد لپاره روا نه دی چې پرته       
کې شاهدی په دی شرط ورکوالی شی چې هغه یر باوری او اعتمادی شخص په هغه سـره خبـر        

 طغوتنه دهو د استحسان وجه دا ده چې دا کارونه په هغه چا پوری مربو              کی او دا د استحسان      
دی چې انی او خاص کسان دی، که چیری شهادت قبول نشی نو بنده په جرح او تکلیف کې                   

 علم سـره   پهغورزیوی، قیاس د دی غوتنه کوی چې شهادت له مشاهدی خه مشتق دی او هغه           
  .رای

 شی  لی مسایل به ولید   ینې الندی ونیسو، یر داسی فقه     رغور او   دغه راز که د فقهی کتابونه ت      
  .ي ديچې د استحسان ضرورت په اساس بنا شو

یدل کوم چـې د  د عرف له امله د قیاس حکم خه بل داسی حکم ته ر:  عرفی استحسان  -۴
قیاسی حکم سره مخالف وی، یعنی قیاسی حکم پریودل بل داسی حکم ته عدول کول چې دهغه                 

ری، په دی ای کـې  وبه نه خ  ) طبخ(ا د خلکو پر عادتونو باندې لکه یو وک قسم وکی چې             بن
اغوتنه کوی چې هر هغه شی چې په اور پخیی هغه ته قسم شاملیی او حالف یی نه شـی     دقیاس  

خوالی او که چیری هغه یی وخوری نو حانث دی د قسم کفاره به ورکوی، خو عرفی استحسان                  
دغـه راز کـه     . ٣٩یی چې پخه شی نورو شیانو په کې نه رای         لغی غوی ته شام   وایی چې طبخ ه   

وک قسم وکی چې کورته به ننوی او دغه حالف مسجد ته ننوت نو به ننوتلو سره مسجد نـه               
حانثیی که چې په عرف او عادت کې مسجد ته کور نه ویل کیی او پر مسجد باندې د کـور                     

چې که حالف مسجد ته ننوت حانث رې که چې د کور لفـظ              اطالق نه کیی، خو قیاس وایی       
 .د ته نه کارول کییجیی، خو رنه چې په عرف او عادت کې د کور لفظ مسلمسجد ته شام

همدا راز بل مثال که یو وک چاته روپی ورکی چې په دی سره ماته طعام واخله، په عرف کې               
و دا اطالق استحساناً ده، خو قیاس وایـی چـې د   د طعام لفظ پر غنمو او اوو سره اطالق کیی ا 

د استحسان وجهدا ده چې کله هم د بیعی         یی  یی چې هغه خول ک    لېعام لفظ هر هغه یز ته شام      
سره او یا د اخیستلو سره متصل د طعام لفظ ذکر شی راجع او قوی خبره داده چې هلتـه غـنم او      

  .اوه مرادیی
استحسان باندې بناشوی لکه په حمام کې ان پریمنل او یـا   یدغه راز یر فقهی مسایل په عرف 

د منقولی شیانو وقف کول که ه هم قیاس یی نه منی خو د عرف له امله ورته جواز ورکی شوی                     
  .دی
ی د قیاسی حکم خه بل داسی حکم ته چې          هغه استحسان ته ویل کی    :  مصلحتی استحسان  -۵

ی، لکه محجور علیه چې د سفاهت له جهته پر          ووی  د قیاسی حکم مخالف او بنایی پر مصلحت ش        
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هغه بندیز لیدلی وی چې پر خپل مال کې له تصرف کولو خه منع دی، خو که دغه محجور علیه            
ی د صـحیح او درسـت دی، خـو قیـاس د            الر کې وصیت وکی د هغه دغه وصیت        د خیر به  

 نه شی ترسره کوالی، که غوتونکی ده چې محجور علیه وانی او تبرعی چاری په خپل مال کې          
ی او دا کلی قاعده ده، خو د استحسان پر غوتنه محجور علیه روا ده چـې د  د هغه مال تلف کی   

جر خه مطلب ادې چې سفیه خپل مال ضـایع  حخیر په الر کې خپل مال ولوی، دا که چې له        
خیر په الر کې وصـیت  وی او د هغه د مال ساتنه وشی، خو د یه و نه لنه کی، د هغه مال بی ا      

 نافـذ   خـه وروسـته  کول له دی مقصود سره منافات نه لری دا که چې د هغه وصت له مره    
ری نو د جزیی مصلحت پر بنا چې د خیر جلب او د ثواب ل دی سره له دی چې د دهغه پـه      

 .ژوند کې ضرر هم نه دی نو دغه وصیت درست دی
زکات ورکول صحیح دی، که ـه هـم قیـاس د دی     تهدغه راز د مصلحت پر بنا بینی هاشمو    

غوتنه کوی چې بنی هاشمو ته زکات ورکول درست نه دی، الکن د مصحلت له امله هغوی تـه                   
زکات ورکول کیی، که چې د رسول اهللا او لور اسالمي خلیفه انو به وخت کې بنی هاشمو                  

غوی خه نورو حکمتونو واخیسته،     ته له بیت المال ه معاش ورکول کیده او بیا دغه برخه له ه             
پس د بنو هاشمو فقیران او له بنی هاشمو پرته د نورو فقیران یو شـان شـول، د دوی او د نـورو       
فقیران ه فرق نلری بناً د مصلحت له پلوه نن ور هغوی ته زکات ورکول جواز لری، که ه هم                   

ـ  و انها ال تحل لمحمـد و ال       :  فرمایل )ص(یغمبر  پبه دی هکله باندې یو حدیث هم شتون لری           ل  ال
 کورنی تـه روانـه دی   )ص( او د محمد )ص(یعنی د زکات مال محمد ) محمد انما هی او ساخ الناس 

 خبر داده چې دغه حدیث احاد حدیث دی په شـریعت            ي د يکه چې د زکات مال د خلکو خیر       
ظنی نص ترجیح    مصلحت ته پر     یې د حقیق  چده   کې کله داسی رای تر دی پوری چې کلی قاعده         

  .ورکول کیوی نو دلته هم دغه اصل ته رجوع شوی ده
 د هالک شوی یز ضـامن       ردغه راز د فقهی د کتابونو کې بل مثال داسی راوی چې کسبه کا             

حت په اساس رامن ته شوی دی، د قیاس غوتنه داده چې کسبه کـار               ل د مص  ندی او دغه تضمی   
نه کې راغلی وی د قیاس وجـه داده چـې د        ته سا ضامن نه ری مر هغه وخت چی تقصیر یی پ         

               د اجاری عقد عقد شوی او پر هغه باندې امینان شـمیرل کیـ استحـسان د دی     یدوی ترمن ،
  .غوتنه کوی چی د دی لپاره چې د خلکو مالونو ساتنه وشی او هغه هالک نشی

ـ ل شـی  کتوحتی استحسان لپاره بل مثال د قرض ورکول دی، که د قرض موضوع ته  لد مص  ه پ
 ورکول  وې نېې پوری  یته ورته والی لری که چې روپی د روپی په عوض کې تر              ) سود(اصل کی   

ه جرح کې و نـه غـورزی، د   پ خو د مصحلت پر بنا قرض ورکول جواز لری ترو بندان          کیی
هغوی ضروریات حل شی او پر هغوی پراخی راشی، که چیری په خپل اصل پاتی شی چـې قـرض       
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 منع دی نو بندان په جرح کې لویی، داسی یری فقهی جزیی چې له کلـی دلیـل           ورکول قیاساً 
  .خه مستثنا شوی او په مصلحت باندی عمل شوی وی شتون لری

  : مسایلو کې د استحسان اغیزېپه فقه
 دالییلو خه یو دلیل دی، او  یرنه چې استحسان د فقهی مسایلو د اثبات لپاره له فرعی او تعب            

غیزی لرې، په دې بحـث کـې        اه فقهی مسایلو کې یری      پاحکام پری ثابت شوی او      زیات فقهی   
  .کوم چې د استحسان اثر او غیز په کې رندیی. ینی هغه موارد واندې کوو

که چیری یو وک خپل ول مال صدقه کی او د زکات نیت یی نه وی کی؛ په دی خبره کې                 
ه په نیت خه پرته درست نه دی، مزکی به د زکات            ول فقهاء یوه خو له دی چې زکات ورکول ل         

ورکول او یا به هغه وخت کې د زکات نیت کوی چې کله د زکات روپی او مال له نـورو خـه         
ه دی مورد کې چې که یو وک خپل ول مال صدقه کی او د زکات نیت یی نه               پجدا کوی، خو    

 يکه د هغه په ذمه پاتی دی، په د         شوی او    طوی کی اوس خبره داده چې له هغه خه زکات ساق          
  :اوند دوه نظرونه شتون لری

په دی نظر دی چې له هغه خه فرض نه         ) رحمهمااهللا تعالی (امام شافعی او مام احمد      : لومی نظر 
ساقطیی، ابن قدامه وایی که چیری یو شخص ول مال صدقه کی او د زکات نیت ونلری د هغه                   

  .٤٠زکات درست نه دی
ی چې که زکات ورخه نه ساقطیی چې دور کی پر وخت یی د فرضیت نیت نه                 دغه له وای  

        خه لمون وک پرته د فرضو له نیت ی، که چیری یوه قیاس کی او دغه مساله پر لماندی ک
 کیی نو صدقه هم فرض دی او هم نفل ده، نو الزم             اپیل ک نو به دی نیت سره د هغه فرض نه اد           

    که یی زکات          :  وایی )رح(ی، امام شافعی    ده چې دلته تعین وک دا چې صدقه فرض او نفل لری، نو 
  .٤١درست نه دی
ـ  ط استحسان له جهته د هغه زکـات سـاق          د  وایی چې  )رح(امام ابو حنیفه    : دوهم نظر  ی د   کی

کات ورکوونکی باندې واجب دی، هغه د ول مال یـوه           زال پر   مې کوم   استحسان وجه دا دی، چ    
  . لسو کی لورمه، نو دا تعین دیبرخه ده او هغه په

          ن ه د یو نارینه په و پـه             کې دغه راز که چیری یوـ ی او یا نارینه ده ودریپه لمان 
ه دی مورد کې د فقها وو اختالف دی، ول فقهاء په دی کې یوه خولـه دی                  پصف کې ودریی،    

  دشاودیری، خو که ه  ی د نارینو تر     وروسته  چې سنت داده چې لومنی صف کې نارینه او          
  . هکله دوه نظرنه شتون لریينارینو په صف کې او نارینو د و په صف کې و دریی، په د



 
  
 

 

 هغوی وایی چې د نارینه لمون فاسدیی او ي او د هغه شاردان د    )رح(امام ابو حنیفه  : لومی نظر 
ې قـوی او معـروف      ه بدایة المبتدی کې چې په حنفی مذهب ک        پکه  لد ی لمون نه فاسدیی      

و ان حاذته امراة و هما مشترکان فی صالة واحدة فسدت صالته ان نـوی امـام                 : کتاب دی وایی  
اه یو سمون کـوی او امـام د         ه د نارینه سره په صف کې ودریی او دو          یعنی که یو     ٤٢امتها

  . د نارینه لمون فاسدیی دغه له په استحسان دلیل نیسیوکید امامت نیت ی 
اغلی چې نارینه به تر و پـه لمانـه کـې    رپه حدیث کې دا حکم  : داده چې جهتحسان و اس

 د نارینـه  وروسته شی او یا ورسره برابر ترن ودریی نـو        ې نارینه له هغ   ېکه چیر . يمخکې و 
 ٤٣اخرهن من حیث اخرهن اهللا    : فرضو پریودونکې دی نو لمون یی فاسدیی په حدیث کې رای          

  )ي ديسته پیدا کو کی لکه رنه چې اهللا تعالی ورستهویعنی ی ور
 دی، دویی وایی چې دا کار مکروه دی، نه د       )رح(امام شافعی امام احمد او امام مالک        : دوهم نظر 

و لو ان رجالً و نـساً  :نومی کتاب کې رای ) االم(ه پنارینه او نه هم د ې لمون فاسدیی لکه         
اـل الـی    جمن به، و الر   متاي االمام ف  ءساء حذا نفهن اوقام ال  خلجال  ف االمام، و الر   ام النساء خل  قف

 دغه راز ابـن  ٤٤)جنبهن، کرهت ذلک للنساء و الرجال و االمام و لم تفسد علی واحد منهم صالته        
و ان وقف المرا صف ارجال کره و لم تبطل صالته و ال صالة مـن                : قدامه په خپل کتاب کی وایی     

دلی نیس یچې د لمانه حالت په غیر لمانه قیاس وی او لمون یی نه      د دی نظر پلویان دا       ٤٥)یلیها
 ) ص( به د هغـه )رض( لمون کاوه او بی بی عایشه     )ص(فاسدیی که دا خبره ثابته دی، چې رسول اهللا        

  .په مخکی ویده وه
نه شوی ده، او د استحسان په هکلـه          په دی مقاله کې چې د استحسان په هکله کومه ی           :پایله

په پایله کې ان د منونکو او نه منونکو دالیل مو هم واندې کل،     س واندی شول، د استح    تومامعل
ی مسایلو د اثبات دلیل ری، چې استناد یی نـص،          جې ته رسی چې هغه استحسان د فقه        نتی دي

ان بنا پر عقل وی هغه د ولو فقهاوو له نظره مردود   ساجماع، ضرورت او مصلحت وی،که د استح      
  . هی فقهی عالم ته د قبول او منلو و نه دیدی او

 
                                                

  :ماخذونه او مراجع
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  . آیت18 الزمر، - 6
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اولی مبتنی بر رابطه تابعیت دومی بر قدرت دولت بر سرزمین خود؛ سومی بـر حـق دولـت         
منوعیـت جهـانی دارد؛ و   مبه حمایت از خود؛ چهارمی بر اعمال خاصـی؛ کـه در نظـر دولـت       

ش گـسترده  از این پنج اصـل، سـه اصـل اول، پـذیر    . باشد پنجمی بر تابعیت موضوع عمل می     
شود که از لحاظ جهـانی      دارد، اصل چهارم تا بدان حد مقبول است که به جرایمی مربوط می            

  . مشخص باشد، و اصل پنجم از چنان مقبولیتی برخوردار نیست
صـالحیت  . شود اش ناشی می رو فضایی صالحیت اصوالً از حاکیمت یک دولت بر قلم   : تبصره

هاي آن قرار دارد، بر فضاي هواي ملـی آن،   حیطه مرزدولت به کلیه اشخاص و اشیایی که در       
  . هاي داخلی و سرزمینی آن، گسترده است و آب

اما صالحیت دولت در عین حال شخصی بوده و به اشخاص و اشیاي خـارج از مرزهـاي آن            
و باالخره بعضی از اعمـال ممنوعـه   . یابد ها وجود دارد امتداد می   که رابطه تابعیت در مورد آن     

ها در اجرا و مجازات آن اعمال اجازه عمـل   الملل به صالحیت همۀ دولت    جب حقوق بین  به مو 
تعارضـات مربـوط   . دارند ها به شدت از حاکمیت خود پاس و حراست می          دهد، چون دولت    می

یابد، و این مطلب همان پنج اصل اساسی مربوط به         ها مجال زیادي براي بروز می       به صالحیت 
  : آورد  ها را به وجود می ات امکان تقارن صالحیتصالحیت است، این تعارض

در حـالی کـه   . مثالً متهمین ممکن است در بیش از یک کـشور محاکمـه و مجـازات شـود         
گرفتـاري  «ها تضمیناتی در قوانین اساسـی یـا قـوانین موضـوعه خـود در مـورد          بعضی کشور 

همه کشورها چنین  دارند،  ) یعنی بیش از یک بار به خاطر یک جرم محاکمه شدن          (» مضاعف
   .دهد اي براي چنین شرایطی ارایه نمی المللی هیچ قاعده وضعیتی ندارند، و حقوق بین

   )Jurisdiction: Nationality Principle(اصل تابعیت، : صالحیت
ها مبنی بر این که صالحیت یک دولـت بـه اتبـاع آن و اعمـالی کـه              موضوع بسیار از دولت   

اصل تابع مبتنـی بـر   . دهند، تسري دارد سرزمینی دولت انجام میها در خارج از صالحیت       آن
این اندیشه است که ارتباط و عالقه میان دولت و فرد، ارتباطی شـخص و مـستقل از محـل و       

در روي آیگلو آمریکن صالحیت کیفري بر اساس تابعیـت فقـط در ارتبـاط بـا     . باشد  مکان می 

                                                 
 Jurisdiction: nationality principle, 127; Jurisdiction: personaligity principle, 128; 
Jurisdiction: protective principle, 129; Jurisdiction: Territoriality principle, 130; 
Jurisdiction: Universality principle, 127 
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تـري از ایـن       هاي دیگر استفاده وسـیع      دولت. رود  جرایم مهمی چون خیانت یا قتل به کار می        
  . باشد ها، اروپاي بري می کنند و از جمله این دولت اصل می

گوید کـه دولـت صـالحیت اولیـه بـر اتبـاع خـود دارد و در            اصل تابعی می  : رهتبصتعلیق و   
اصـل سـرزمین چنـین    . شـود   نتیجه، این اصل با اصل سرزمین بـودن صـالحیت درگیـر مـی             

ی یها  د که صالحیت اولیه مبتنی بر محل عمل صالحیت شخص مرتکب دولت           دار  مفروض می 
هاي  هاي غیر از دادگاه   قه ندارند که اتباع آنان در دادگاه      ن عال اپذیرند چند   که اصل تابع را می    

هـاي اسـترداد کـه اختالفـات          خودشان محاکمه شوند و تمایل به محترم شمردن درخواسـت         
 مثالً اگر یک تبعه فرانسوي بـه جرمـی کـه در سـرزمین     صالحیتی در آن مطرح است ندارند، 

امریکا ارتکاب یافته متهم شوند فرانسه مدعی صالحیت در قضیه خواهد بود بدیلی اصل تابع،        
اگر مـتهم بـه فرانـسه    . و امریکا هم بر اساس اصل سرزمینی بودن چنین ادعاي خواهد داشت   

ا از سـوي امریکـا ترتیـب اثـر نـداده و       برگردد حکومت فرانسه احتماالً درخواسـت اسـترداد ر        
دادگاه فرانسه محاکمه شود، اهمیـت تابعیـت در مـوارد دیگـري      ترجیح خواهد داد تا متهم به 

علیـه   شود و آن وقتی است که صالحیت بر تابعیـت مـدعی بـا طـرف مـدعی          هم مشخص می  
تـر از   ر ضـعیف برند، البته این اصل بسیا مبتنی باشد که از آن به اصل شخصیت معلول نام می    

  .شود اصل سرزمینی بودن با تابعیت تلقی می

  صالحیت اصل شخصیت مفعول
ها که اعمال ارتکاب یافته توسط بیگانه و علیه اتباع آنان در خارج، بـه    نظر بسیاري از دولت   

دهد این اصل به عنـوان مبـدي فرعـی تعیـین صـالحیت       ها صالحیت رسیدگی می  این دولت 
  .نظران در معرض اختالف زیادي قرار دارد  میان صاحبدولت نگریسته شده و در

اصل شخصیت مفعول له عنوان مبناي صالحیت دولت اخـتالف زیـادي بـر    : تعلیق و تفسیر 
کنـد تـا بـه     انگیزد زیرا به این معناست که افراد حقوق دولت خود را بـا خـود حمـل مـی                   می

  .کنند  آنان محافظت میهنگامی که در خارج از صالحیت سرزمینی دولت خود هستند، از
شـود، و اصـل    بنابراین، صالحیت حاکمه یک دولت بر قلمرو خـود بـه چـالش کـشیده مـی      

. سـازد  هاي دیگـر لطمـه وارد مـی    شخصیت مفعول به اصل بنیادین حاکمیت سرزمینی دولت  
 که اصل شخصیت مفعول مسلماً اهمیـت زیـادي خواهـد داشـت مـواردي         یهای  یکی از زمینه  

شود که هیچ حاکمیت سرزمین، وجود آشکاري ندارد       جرم در جایی واقع می    هست که در آن     
  . مثل فضاي ماوراي جو
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  صالحیت اصل حمایتی بودن
تواند در مواردي که عمل یک شخص در خارج از صالحیت             این فکر که صالحیت دولت می     

 اصـل  شـود  اندازد اعمـال مـی    سرزمین آن دولت رخ داده ولی منافع امنیت آن را به خطر می            
 فرعی براي تعیـین صـالحیت دولـت بـر اعمـال افـراد               اءحمایتی بودن صالحیت معموالً مبد    

شود و چنان نیست که در اعتبار و مقبولیت همـسنگ اصـول سـرزمین بـودن و               نگریسته می 
  .تابع بوده باشد

وسیله آن دولت منـافع و امنیـت          اصل حمایتی بودن صالحیت، ابزاري است که به        :اهمیت
کـه عمـل    کنـد، خاصـه در مـواردي     ارتکابی در خارج از کشور حمایت و حفاظت می         از اعمال 

ایـن اصـل در معنـاي       . صورت یافته تبعات ناچیزي براي دولت محل وقوع عملی داشته باشد          
دي بـه  گیرد و در مـوار      تر از اصل سرزمینی بودن یا اصل تابعیت مورد استفاده قرار می             مضیق

 در خارج از دولت روي داده، دولت مورد نظر را متضرر ساخته      که ي افراد رود که عمل    کار می 
هـا   توان این مثال از امور یاد شده به حیث مواري می   . و یا جرمی علیه حاکمیت آن بوده است       

  :را ذکر کرد
هاي اقتـصادي و امنیتـی و جعـل در قـضیه معـروف                هاي براندازي، خیانت، فعالیت     فعالیت
United) 1968( 8d 2.f 338 Pizzarusso . v States اصــل حمــایتی بــودن مــنعکس 

در این قضیه، فردي اظهاراتی خالف واقع در درخواست ویزاي مهاجرت به امریکـا نـزد                . است
با آن که هیچ یک از عناصر جرم در امریکا اتفاق         . کنسول این کشور در کانادا بیان داشته بود       

ـ                 دادگـاه  ) ودن صـالحیت اسـت    نیفتاده بود و این یکـی از شـروط اصـلی عینـی سـرزمینی ب
رو این  توانست اثر بدي به امریکا داشته باشد و از این          اي نظر داد که اظهارات کذب می        منطقه

  . دادگاه داراي صالحیت بوده است

  صالحیت اصل سرزمینی بودن
  : صالحیت مطلق و انحصاري دولت بر کلیه اشخاص و اشیاي واقع در محدودة قلمرو خود

مینی بون معروف بوده و بدان معناست که دولت صالحیت اولیۀ در مـورد        این اصلی به سرز   
یابد، دارد و در ایـن   گذرد و بر جرایمی که در آن ارتکاب می کلیه اموري که در قلمرو خود می 

ایـن نـوع از صـالحیت نـوع غالبـت آن در       .  مسوول وجود ندارد   صراه تفاوتی میان تابیع شخ    
هاي دیگر باید تفوق یک دولت را بـر قلمـرو خـود محتـرم                همه دولت . الدول است   حقوق بین 

سـرزمین دولـت   . شمارند و در امور داخلی آن و یا در صالحیت سرزمینی آن مداخله ننمایند           
اگـر جرمـی   . گیـرد  هاي داخلی و دریاي خزر سرزمینی را در بر مـی     بلکه فضاي هواي آن، آب    
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. دهـد  ه صـالحیت مقـارن روي مـی   بیش از یک سرزمین را متأثر سازد، در این صـورت مـسأل    
و صـالحیت عینـی     ) دولتی که جرم در سرزمینی آن ارتکاب یافته       (صالحیت ذهنی سرزمین    

  . دولتی که اثر جرم در سرزمین آن بروز کرده است(سرزمین 
آیـد   اصل سرزمینی بودن صالحیت از مفهـوم حاکمیـت دولـت پدیـد مـی     : توضیح و تنفیح  

تواند پیـشی و سـبقت    قتدار آن هیج قدرتی بر آن دولت نمی    یعنی این که در محدوده حوزه ا      
گیرد حاکمیت و سرزمینی بودن به ظهور نظام دولت سرزمینی در قـرون شـانزدهم و هفـدم              

با رویا رویی پادشاهان اروپا با اقتـدار سیاسـی دنیـوي پـاپ در روم، ایـن                  . پیوند خورده است  
یت شاهانه بر قلمرو سلطنت در مـسایلی  پادشاهان جاي پاپ را گرفتند و حامل اندیشه حاکم       

که  قدرت حاکمه با سرزمین بودن سلطنت گره خورده بود، در حالی      . جز مسایل معنوي شدند   
، در خارج از مرزهاي سرزمین خویش، ارتباط دارد، ولـی ایـن ارتبـاط               دهر دولتی با اتباع خو    

را که اقتدار دولت دوم تواند بدون پذیرش دولت دیگر در داخل قلمرو آن گسترش یابد چ        نمی
ها را از متابعت از اصول حقوق        در قلمرو خود غالب و حاکم است اصلی سرزمینی، البته دولت          

دارد چرا که این اصول بر امور یک دولت در داخـل قلمـرو خـودش هـم      المللی معاف نمی    بین
  .حاکم است مثل حقوق عبور بی ضرر و رفتار مناسب با بیگانگان

  نی بودن صالحیت اصلی جها
دار شدن صالحیت کیفري در مورد یک فرد صرف نظر از تابعیـت       اقتدار یک دولت بر عهده    

. الملل اسـت  اصلی جهانی بودن معموالً مغایر با حقوق بین: فرد و یا محل و یا محل وقوع جرم 
  . الملل مگر براي جرایم عیله حقوق بین

توانـد   بدون توجه به تابعیت مـی     فرد محکوم به این جرایم دشمن نوع بشر محسوب شده و            
این اصـل هـم مثـل اصـل حمـایتی بـودن و اصـل        . توسط هر دولتی دستگیر و محاکمه شود  

  . الملل برخوردار است شخصیت مفعول از اهمیت خاص فرعی در حقوق بین
اهمیت اصل سرزمینی بودن گویاي آن است که جرایمی وجود دارد کـه بـر روابـط مـنظم                   

بنـابراین جـرایم   . باشـد   گذاشته یا متضمن رفتاري مغایر بـا مـدنیت مـی     ها اثر نامساعد    دولت
نظر از شخص خاصـی کـه جـرم علیـه وي واقـع شـده        ها و صرف   متذکره فوق علیه همه ملت    

ارتکاب یافته است جرایم از این نوع شامل دزدي دریایی، تجارت برده، بردگی سفید، هواپیما             
اصل جهـانی بـودن   . شود می) کشی  نسل(ه بشریت   ربایی، جعل، جنایات جنگی و جنایات علی      

ها نیست چـون تعریـف مـشترك و مـورد قبـول عمـوم از جـرایم                  مورد پذیرش جهانی دولت   
هـا بـر    المللی وجود ندارد از سوي دیگر این اصل تهدید آشکاري است بر صالحیت دولـت       بین

  . اتباع خودشان
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  پرچم مصلحتی
ها در مقابل دریافت مبالغی پول حق ثبـت         کشتیپرچم دولتی که بر اساس قوانین خود به         

دهد بدون درخواست رعایت هرگونه الزامات معمول از قبیل ملیـت صـاحبان بـا            عیت می باتو  
هـاي بودنـد    اولین دولت ) و مدتی کاستاریکا  (ها، پانامه و هندوراس       خدمه یا سازندگان کشتی   

نمودنـد، لیبریـا بـودن از جنـگ     که از این روش ثبت آزاد پیش از جنگ جهانی دوم استفاده       
هاي مـصلحتی   هاي اعطا کنندة پرچم دوم با سرعت زیادي به صورت دولت اول در صف دولت  

 صاحب بزرگترین ناوگان  1967و بر روي کاغذ این کشور در        ) پاناما در ردیف دوم بود    (درآمد  
ـ            در سال . تجاري دنیا بود   ه صـف مزبـور     هاي قبرس، سنگاپور، سومالی، سـریالنکا و فلیپـین ب

.  ژنو در خصوص دریـایی آزاد نیـستند     1985کدام از این دو عضو کنوانسیون         هیچ. اند  پیوسته
کنوانسیون اخیر وجود یک ارتباط واقعی بـین کـشتی و دولـت صـاحب ثبـت آن را ضـروري         

و همین دولت است که باید صالحیت مـؤثري در امـور اداري، فنـی و اجتمـاعی بـر                 . داند  می
المللی دادگستري در رأي مـشورتی خـود    دیوان بین. ل پرچم خود اعمال کندهاي حام  کشتی

به طور غیر مستقیم بر حـق لیبریـا، و    ) 1960. (در قضیه اساسنامه کمیته ایمنی دریاي است      
ها صحه گذاشـته و راي داد کـه مفهـوم ارتبـاط واقعـی در تعیـین                 پانامه در ثبت آزاد کشتی    

براي عضویت در کمیته ایمین ایمکو، کـه در      » ب کشتی ترین ملل صاح    بزرگ«معناي عبارت   
دیـوان نظـر داد، عبـارت یـاد شـده        . کنوانسیون مؤسس این سازمان درج شده دخالتی ندارد       

 ثبت شده را دارد، و هیچ نظري بـه ارتبـاط میـان    ناو نصرفاً به معنی دولتی است که بیشتری    
امل بی ارتباطی در ایـن خـصوص   ها و دولت صاحب تابعیت ندارد، یعنی مالکیت هم ع     کشتی

توان  هاي مصلحتی حق حمایت از آن را دارد و آیا می           المللی، وجود پرچم    از دیدگاه بین  . است
آن کـشتی را  » کنتـرول مـؤثر  «العاده ملـی و احتمـاالً بـه موجـب دکتـورین          در وضعیت فوق  

مـل پـرچم   هـاي حا  توانـد بـه کـشتی     مالکیـت مـی  ايتصاحب کند و آیا قوانین کار دولت دار  
هـاي مـصلحتی،    البته عموماً پذیرفته شده است که رویـه پـرچم    . مصلحتی تسري یابد یا خیر    

 :توان به چنین در این مورد می هم. المللی نیست مغایر حقوق بین
 nationality Genuine link 136; Nationality of ships, 24 مراجعه کرد. 

  : اهمیت و ضرورت اهتمام
المللـی بـر    رانـی بـین   هاي زیادي در حقوق دریاها و کشتی   حتی بحث هاي مصل   مساله پرچم 

کنـگ   رانی از امریکا، یونان، هنگ هاي کشتی ها اصوالً از سوي شرکت انگیخته است این پروسه   
هـا از   هـا تحـت ایـن پـرچم      با ثبت کـشتی ها گیرد، و این شرکت   فاده قرا می  و ژاپان مورد است   
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دهنـد از دیـدن       بسیار کاهش می    را هاي عملیاتی خود    ینه اجتناب کرده و هز     پرداخت مالیات 
  .هستند» هاي ضروري پرچم« مصلحتی يها ها پرچم این شرکت

رانـی    در بازار کشتی  . ها، قادر نیستند و نخواهند بود       چرا که به عقیدة آنان، بدون این پرچم       
 را تحت پرچم هاي خارجی اند ثبت کشتی    کشورهاي ثبت آزاد، مدعی   . المللی رقابت کنند    بین

داننـد، از سـوي    مجـاز مـی  المللی  ر اعمال حقوق حاکمه خویش و مطابق با حقوق بین         دخود  
هاي آنـان پیـشتاز مخالفـت بـا          از ملل دریایی سنتی اروپایی و حکومت        ان کشتی دیگر صاحب 

هـاي امریکـا و دیگـر صـاحبان           هاي مصلحتی بود معتقدند ثبت آزاد به صاحبان کشتی          پرچم
رانـی ثبـت شـده تحـت      دهند تـا در رقابـت بـا کـشتی        اي می   مصلحتی برگ برنده  هاي    پرچم
  . هاي ملل دریایی سنتی از امتیاز بیشتري برخوردار شوند پرچم

هاي مـصلحتی بـه      هاي دریانوردان، هم با پرچم      المللی کار، به ویژه اتحادیه      هاي بین   اتحادیه
دهـد از    ها به صـاحبان کـشتی امکـان مـی          اند چرا که پناه بردن به این پرچم         مبارزه برخاسته 

صالحیت کار و دیگر قوانین اجتماعی ملل دریایی بگریزند و صاحبان مشاغل دریایی در ایـن              
چنین به خـاطر اعمـال    کشورهاي ثبت آزاد هم. سازد هاي شغلی محرم می   ها را از فرصت     ملت

و بـه خطـر انـداختن    هاي مربوط به خدمه عدم تبعیت از مقررات ضـد آلـودگی،           در استاندرد 
ها  کش البته درست است که حوادث متعددي از نفت   . اند  امین دریانورد مورد انتقاد قرار گرفته     

کـه ناوگـان دریـایی لیبریـا تعـداد       به دریا نورد ثبت آزاد ارتباط داشته، ولی واقعیت این است   
ختیـار دارد و لیبریـا   هاي دیگر در ا هاي مدرن را در مقایسه با ناوگان     نسبتاً زیادتري از کشتی   

هاي ثبت شده تحت پرچم خود بـه عمـل آورده    هاي در بهبود کنترول مؤثر بر کشتی   با تالش 
هـاي گونـاگون صـورت گرفتـه تـا بـا خطـرات ناشـی از                   المللی هم تالش    در سطح بین  . است
  . هاي مصلحتی مقابله شود پرچم

ها بـود،   زاد یکی از این تالش  ژنو در مورد دریاي آ     1958شرط ارتباط واقعی در کنوانسیون      
تقـد  عدلیـل هـم نـدارد کـه م    . که البته تأثیر چندانی بر رویۀ رو به گسترش ثبت آزاد نداشت 

.  حقوق دریاها تأثیر بیشتر بر این رویه بگـذارد         1982باشیم قید ارتباط واقعی در کنوانسیون       
و ) ریلـو (ریـایی  المللـی د  چنـین در دسـتور کـار سـازمان بـین       هاي مصلحتی هم    مساله پرچم 

متحد در تجـارت و       این مسأله از سوي کنفرانس ملل     . بوده است ) ریلو(المللی    سازمان کار بین  
هـاي مـصلحتی بـا اکثریـت      توسعه آنکتاد هم مورد بحث و مطالعه بوده است و با آنکه پـرچم       

 ها خواستار از بـین بـردن تـدریجی آن بـه عنـوان پدیـدة               ها محکوم شده و آن      وسیع این کار  
 به منزله بخشی از اقـدامات ضـد   1986آنکتاد در سال   . اند  مخرب در اقتصاد جهان سوم شده     

هاي ملی مورد پـذیرش   ها تحت پرچم ثبت آزاد، کنوانسیون را در خصوص شرایط ثبت کشتی   
  . قرار داد
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  صالحیت دولت صاحب پرچم
هـر شـریک در   اصل بنیادین درباره صالحیت که به موجب آن به جز در مـوارد اسـتثنایی،        

کـه بـه آن کـشتی     یعنی دولتـی . دریاي آزاد فقط تابع صالحیت دولت صاحب پرچم آن است    
حق استفاده از پرچم خود را داده است، صالحیت دولت صاحب پـرچم از نتـایج ایـن قاعـده                    

تواند و حق ندارد هیچ قسمتی از دریایی آزاد را تحت حاکمیـت یـا             است که هیچ دولتی نمی    
گـسیختگی یـا بـی     ها را از بی قانونی لجام آورد و این که الزم است دولت    رصالحیت خویش د  

در صورت وقـوع تـصادم یـا هـر     . گسیخته و هرج و مرج در دریاي آزاد، باز داشت      قانونی لجام 
حادثه دیگر دریانوردي در دریاي آزاد، مراحل کیفري یا انتظامی علیه خدمه کشتی فقط نزد                

توانـد   ربط تبعه آن است می ت صاحب پرچم یا دولتی که فرد ذي      مقامات قضایی یا اداري دول    
اي  سازي پـاره   در کنوانسیون بروکسل در مورد یک نواخت       1952این قاعد در سال     . آغاز شود 

قواعد مربوط به صالحیت کیفري در مسایل مربوط به تصادم یا دیگر حـوادث دریـاي نوریـد                  
ژنـو در مـورد دریـاي آزاد و در کنوانـسیون      1958مورد تأیید قـرار گرفـت و در کنوانـسیون         

انگیز دیـوان دایمـی       این قاعده رأي بسیار انتقاد    . متحد در حقوق دریاها آورده شد        ملل 1982
البتـه ایـن    . را نقض کـرد   ) 1927فرانسه علیه ترکیه    (المللی در قضیه لوتوس       دادگستري بین 

ها در دریـاي آزاد تـابع      شتی که ک  ، اصل اساسی حقوق عرفی را صحه گذاشته بود        آنراي هم   
چـون دولـت صـاحب پـرچم        . انـد نیـستند     هیچ مقامی جز دولتی که پرچم آن را بر افراشـته          

صالحیت آن بایـد بـر صـالحیت مقـارن      . هاي خود است    مسوول استفاده و کاربر ایمن کشتی     
   .دولت متبوع خدمه کشتی مقدم باشد

سـت کـه در دریـاي آزاد و نیـز در      یکی از نتایج عمده صالحیت دولت صاحب پرچم ایـن ا          
منطقه انحصاري اقتصادي، البته با در نظر گرفتن حقوق دولت ساحلی متوقف سـاختن، ورود         

آن  در عدشه و یا دیگر مدخالت در کشتی تجارتی فقط از ناحیه کشتی دولتی دارنـد پـرچم               
هـاي   هاي متعلق به یک دولت و یـا کـشتی      هاي جنگی و کشتی     با آن که کشتی   . ممکن است 

شـود، از مـصوونیت    مورد استفاده یک دولت که صرفاً در اهداف غیر تجارتی به کار گرفته می           
هاي استثنایی هم وجـود دارد کـه    ی وضعیتئو عالوه از برخورداري کذا    . کامل برخوردار است  

تواند در کشتی غیر دولتی و یا  کشتی جنگی یا کشتی دولتی و یا هواپیما یا مجوز صحیح می     
به و یا تحت اداره یک دولت و مورد استفاده اهداف تجاري دولتی دیگر مداخلـه     تعلقکشتی م 

  . کند

                                                 
 Freedom of seas, 237; Nationality of ships 245 Cuban Quarantine 1982, 306. 
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هاي خارجی  نظر از این قاعده که دولت ساحلی مجاز است صالحیت خود را بر کشتی           صرف
هـا حـق    چه این کـشتی     در منطقه انحصاري اقتصادي و منطقه مجاور خود اعمال کند، چنان          

ه مربوطه، نقض کنند، در این صورت به شرط وجود دالیلی منطقـی  دولت ساحلی را در منطق   
که کشتی خارجی مظنون به انجام دزدي دریاي، تجارت بـرده، یـا پخـش امـواج غیـر          در این 

از در آوردن پرچم خارجی و   زباشد، و یا کشتی بدون ملیت است، و یا با وجود به اهت              مجاز می 
همان کـشتی جنگـی را دارد، ورود بـه عرشـه کـشتی           یا امتناع از ارایه پرچم، در واقع ملیت         

تواند مبادرت به اعمال حق بـه     در چنین مواردي کشتی جنگی می     . خارجی موجه خواهد بود   
نمـوده تـا در خـصوص    » نزدیک شـدن «یا حق در بازدید و تفتیش یا حق    » بازدید«اصطالح  

ایقی بـه کـشتی   تـوان قـ   مـی . حق کشتی یاده شده در برافراشتن پرچم خـود تحقیـق نمایـد      
 ،چنـان بـاقی بمانـد    مظنون فرستاد، و اگر بعد از بررسی اوراق کشتی، مظنـون بـودن آن هـم    

 اسـتثناهاي دیگـر در زمینـه    .توان جهت بررسی و تحقیق مزیـد وارد عرشـه کـشتی شـد          می
صالحیت دولت صاحب پرچم عبارتند از تعقیب فـوري، توقیـف کـشتی خـارجی بـر اسـاس                    

هـاي دول ذیـربط را     که توفیق کـشتی یقابل و متبادل ناشی از معاهداتاختیارات و احترام مت  
داري معمـول بـوده اسـت و     و این رویه در قرن نوزدهم در از میان بردن برده      (شمرد    مجاز می 

هـاي    موجب معاهدات مربوطه به حفظ منابع جاندار دریایی و حفاظت از کابـل              امروزه غالباً به  
رانـی   اخله در صورت تهدید به آلودگی از ناحیه حوادث کـشتی ؛ مد)شود زیر دریایی دنبال می 

المللی مربوط به مداخلـه در دریـاي    این حق در کنوانسیون بین  (و  ) آلودگی تصادفی (خارجی  
 پذیرفته شده ولی امروزه احتماالً جزیی از حقوق         1969آزاد در موارد تصادفات آلودگی نفت،       

 خـارجی از سـوي شـوراي امنیـت        ام علیـه کـشتی    که اقـد    ؛ و باالخره در مواردي    )عرفی است 
، ایـن  1966در سـال  ) رودیزیـا (که در طول برحان رودي شـیا   متحد مجاز گردد، کما این   ملل

واقـع در  » بیرا«شان بر بندر محاصره شده    ها را در مسیر     اجازه به انگلستان داده شد تا کشتی      
رانـی   مداخله در کشتی.  توقیف کندبود» پرتغال«موزامبیک که در آن زمان متعلق به پرتگال    

الجزایـر، بـسیار      خارجی در دریاي آزاد بدلی دفاع مشروع، مثل مداخله فرانسه در طول جنگ            
 چنین بـود، در ایـن   1962کوبا در سال  » قرنطینه«چنان که اقدام به       مورد اختالف است، هم   

ینـیکن، بـه موجـب    هاي جنگ امریکایی، آرچانیت، و نزویالیی و از جمهوري دوم           سال کشتی 
رانی خارجی مداخله کردند تا از حمل     نامه سازمان کشورهاي امریکایی، در جریان کشتی        قطع

  .تجهیزات نظامی تهاجمی به مقصد کوبا ممانعت به عمل آوردند



  
  
  
  
  
  

  روش تحقیق
  

   قضاوت پال حضرت گل حسامی
  
  
  
  

  مقدمه
کـه تقریبـاً    باشد بـه نحـوي    بشر می بنیادي جوامع امروزي مسایلتحقیق و پژوهش یکی از    

بـدون انجـام     گونه پیشرفت و توسعه صنعتی، اقتصادي، اجتمـاعی و نظـم و نـسق امـور                 هیچ
  .تحقیقات و مطالعات اساسی قبلی ممکن نخواهد بود

کنـیم   کـه مـشاهده مـی    گونه   همان.  انسان است   نشدنی کنجکاوي یکی از خصوصیات جدا     
هـا و   هـاي مـداوم در پـی کـشف تـازه      ها با حرکات و تـالش    و بعد طفل از ابتداي تولد با نگاه       
ت قـ رسد بشر نیز از ابتداي خل  ها و تجربیات خوداست، به نظر می     افزودن به گنجینه دانستنی   

که از همـه سـووي را در میـان گرفتـه         زي    هاي پیچیده اسرار آمی      وجوي کشف راز    در جست 
کـه انـسان در    هـاي چـشمگیري    که با همه پیشرفت      نای  که هنوز هم ادامه دارد و نظر به         بوده  

حتا در علوم عقلی بدست آورده هنوز در مراحل قبل از قـدم      علوم ظاهري و فنون و طبابت و      
 وجـو ادامـه خواهـد        جست  این  اول در راه کشف حقایق و اسرار خلقت قرار دارد تا بشر هست            

  .داشت
پـژوهش   یق پایه و اساس تحقیق و      کنجکاوي و عطش خاموش نشدنی براي کشف حقا         این

که در زندگی روزمره همه مردم به شکل آگاه یا ناخود آگـاه بـا آن عجـین       دهد    را تشکیل می  
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هستند و قسمت عمده اختراعات و اکتشافات حاضر در سایه همین کنجکاوي و تالش مداوم               
  .و پیگیر فراهم آمده است

  پژوهش چیست؟که تحقیق یا  آید   عمل میه جا پرسش ب  این در
  : در پاسخ باید گفت 

ـ            جست ت،تحقیق وپژوهش در لغ     در .دسـت آوردن آن اسـت   ه   وجـو کـردن امـري بـراي ب
مـل و  أکه با روش خاصی از طریـق ت  کشف حقیقت مجهول و مجمل      :اصطالح عبارت است از   

  .آید  دست میه  وجو پیرامون مطلبی ب جست
یـابی    بـر حقیقـت    هـا   ه کم وبـیش همـه آن      ک  متفاوت تعریف شده است       تحقیق،  ها  درکتاب

)fact  finding (کنـیم  ها اکتفاء می  تعریف این جا به ذکر چند نمونه از   این که در دارد   تأکید  ،
  :ارایه شده را درخواهند یافت تعاریف محققان و پژوهشگران خود به خوبی تشابه وتداخل

نظـر و مطـرح    هاي مـورد  اسخکه در نتیجه آن پ   یک عمل منظم    : تحقیق عبارت است از    - 1
 .آید  به دست می تحقیق شده در موضوع

مجهـول   بـر دیگـران   چـه  یـابی بـه آن   دست تحقیق یا پژوهش کاري است منظم باهدف  - 2
، در کـار تحقیـق،    بنـابراین . بر دیگران به اجمال معلوم است      یا تفصیل و گستردن آنچه    . است

 هـاي خـود در موضـوع       ایی براي پرسـش   ه  پژوهشگر سعی دارد حقایقی را آشکار کند و پاسخ        
 .تحقیق بیابد

دانـد    شده است، تحقیق را یک فعالیت منظم و مدون مـی  که از تحقیق   تعریف دیگري  - 3
 . که هدف آن کشف وگسترش دانش و حقیقت است 

 که بـاروش    کشف حقیقتی مجهول یا مجمل    :   عبارت است از    در اصطالح علمی   تحقیق    - 4
 .آید   وجو پیرامون مطلبی به دست می تأمل و جست خاصی از طریق

، هـر   بنابراین.  وجو حقیقت، روش، تأمل وجست:  تعریف چندویژگی عمده نهفته است  دراین
استفاده از فکر و اندیـشه، و سـر انجـام حرکـت و            ) Methodology -میتودولوژي(پژوهش  

  . وجو است جست

   هدف تحقیق
لـذا هـدف   . اصولی براي کشف حقیقـت  وجوي منظم و   هدف تحقیق عبارت است از جست     

توانـد یـک     موضوع خاص می این  .باشد ی در مورد موضوعی خاص میتهر تحقیق کشف حقیق 
  . آن باشد وجزء، ادبی، هنري، تاریخی، فلسفی و حقوقی حقیقت علمی
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اي مـورد   کـه آن را از چـه جنبـه     ایـن  در هر چیز، هر موضوع، هر مساله و هر مورد بسته بـه       
 قبل از شروع تحقیق باید هدف خود را          بنابراین.  حقایق زیادي نهفته است    ،ار دهیم بررسی قر 
 مشخص کرده و به طور اصولی به دنبـال آن بـرویم            ،اي خاص از موضوع مورد نظر       روي جنبه 

  .شود  به طور سیستماتیک بدان پرداخته میرساله  نای  درضمنکه  

   طریقه و میتود تحقیق علمی
بررسـی،  ، کـه محقـق غـرض تفحـص        عبارت از طریقه و میتودي است         روش تحقیق علمی  

سـازد تـا باشـد       معین می    یک نظر علمی   ، و یا جهت اثبات صحت و سقم        کشف حقایق علمی  
 طریقـه   این   تفحص، بررسی، اکتشافات و نظریات صحیح و سقیم توسط،  حقایق علمی   این  که  

  .ستفاده در جامعه نشر واشاعه گرددو میتود معلوم و بعداً به مردم پیشکش و غرض ا

 اقسام روش تحقیق
 ، و نظري  تحقیق علمی-1
  . تطبیقی  تحقیق علمی-2

  : نظري  تحقیق علمی-1
 کـه در    ایـن    بـدون   قسم بحث و تحقیق محقق براي خود جهت یک حقیقت علمی         این    در

 .نماید  معلومات حاصل می،موجود باشدعملی  تحقیق تطبیقات  این 
کـه علـوم انـسانی نیـز نامیـده          باشـد      مـی   گونه تحقیق غالبا افکار ادبی و علمی        این   وعموض

 نحو، صرف، ادب، بدیع، بیان، تاریخ، جغرافیـه، منطـق، فلـسفه، عقیـده، علـم کـالم،         .شود  می
کـه تحقیـق در      علـومی   دیگـر  اصول تفسیر، تفسیر، اصول فقه، فقه، اصول حـدیث، حـدیث و           

  .ري اشکارا داردموضوعات آن فایده نظ
که بـاالي زنـدگی یـک شـاعر، ادیـب،       نماید  یک محقق عواملی را تحقیق می    : به طور مثال  

 موضـوع یـک بحـث نظـري      ایـن   تحقیـق . زعیم یک دولت، رهبر و فیلسوف تاثیر عمیق دارد        
نماید و مثل تعـامالت    محقق صرف اراي مردم را جمع آوري می     ،ن تحقیق ای    زیرا در . باشد  می

  .شود وي در آن به تطبیقات ضرورت دیده نمیکیمیا

 : تطبیقی  تحقیق علمی-2
کـه    باشد     می   اکتشافات و ابتکارات علمی      تطبیقی مسخر نمودن تمامی     هدف تحقیق علمی  

 اسـتنباط   بـا  ، نوع تحقیـق    این   ... ومنجمثل علوم طبیعی، کیمیا،     . ند ا با محسوسات در ارتباط   
  .نماید ظات هستی تکیه میعقلی و ریاضی با تجربه و مالح
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   اقسام تحقیق از نظر مراحل علمی
 ) B.A( تحقیق مرحله لیسانس -1

کـه یـک       موضـوع هـست       ایـن    مرحله تمرین نمودن محصل و تفهـیم        این   مقصد از تحقیق  
ها  درین تحقیق از کدام طرق و میتود     . باید چگونه آغاز و به انجام رسانیده شود         تحقیق علمی 

 افق دید وي. نماید طریق قریحه و استعداد محصل نشو و نمو می        و بدین   گیرد استفاده صورت 
کـه در ذهـن    که چگونه آن افکار و نظریات  فهمد   یابد و می  گردد و افکارش نظم می      سیع می  و

  .نماید با الفاظ بسیار زیبا و با تعبیر حسین زبانی با نوك قلم بیان دارد وي خطور می
ینده جهت تحقیق مراحل ماسـتري      آ که محصل براي    ست   ا  مرحله آن   نای   ترین فایده  بزرگ
(M.A) ا و داکتـر (Ph.D)   ـ    آمـاده گردیـده و یـک دسـت آورده باشــد در  ه مقــدار تجربـه ب

آوري معلومـات   کتابخانه با مصادر، مراجع، وثایق و مجالت اشنا و با طرز استفاده از آن، جمـع     
هاي مختلف در موضوعات گونـاگون معرفـی     کتابخانه معلومات و مراجعه با     این   و تنظیم   علمی

  .ش افزود گرددا  محصل به مطالعه مصادر و مراجع مجبور و به معلوماتعالوتاً. گردد می
  براي دسـتیابی بـدین هـدف باییـست وزارت تحـصیالت عـالی هـر کـشور بـاالي تمـامی                     

هـر  ) د خـواه تطبیقـی  خواه نظري باش (دانشکدهکه در هر  هاي خویش الزم گردانند       پوهنتون
 شامل و استاد مربوطه هـر محـصل را بـه          پوهنتون مضمون روش تحقیق را در نصاب تعلیمی       

ـ ، ورق باشـد مکلـف گردانـد   40-10که حجـم صـفحات آن از    تحقیق یک موضوع کوچک    ه ب
 نمایـد   رهنمـایی  را ارتبـاط موضـوع مـصادر و مراجـع           درآوري معلومـات     محصل جهت جمع  

مرتبـه   حد اقل در طی دو هفته یک. دوش گیرده  ی و رهنمایی آن را نیز ب      الرغم سر پرست   علی
آوري نموده محصل خویش را مالحظه و مطالعه نماید از روي تجـارب خـویش         معلومات جمع 

. هاي مختلـف پیروزمندانـه را بدهـد      هاي عایده به محصل مشوره      جهت رفع مشکالت و پرابلم    
قایـل  ) از صد نمرهنمره بیست ( به محصل اجر دنیاوي  تحقیق این   هم باید در مقابل    دانشکده

  .شود

 (M.A) تحقیق مرحله ماستري -2
 مرحلـه بایـد مرحلـه     ایـن   محقـق .باشد تر می تحقیق متذکره از تحقیق مرحله لیسانس بلند     

یـن مرحلـه    امگر تحقیـق در . هاي عام و تحقیق آشنا باشد بحثبا  را سپري نموده و    دانشکده
کـه یـک محـصل در جریـان        علم و فنـی   ،  لم و فن خاص در ارتباط است      تخصصی و به یک ع    

یـن مرحلـه بـا تحقیـق         ا  براي خویش انتخاب نموده باشد البته محـصل در         دانشکدهتحصیل  
ین مرحله ذریعه  اکه در مرحله لیسانس با تحقیقات آشنا شده و در       نماید بل     آشنایی پیدا نمی  
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ات نـوین را اضـافه نمـوده و بـراي آن خـدمت      ه علم، عرفـان و ثقافـت معلومـ     صتحقیق به عر  
کار بردن دقت در تحقیق ه ین مرحله در تحریر تحقیق و ب   ا  محقق در  ن،الرغم آ   علی. نماید    می

 .آورد  دست میه تجارب و سیع را ب
  وسایر تالیفات آزمـونی Ph.D براي محصل جهت مرحله دکتر     ، تحقیق مرحله ماستري    این

 براي همین هـم هـر پوهنتـون      ،تعداد، توانایی و حوصله محصل    ست براي ذکاوت، قریحه، اس    ا
که محصل باییـست در    مرحله را دارد شرط گذارد  این که نیت شمولیت   باید باالي آن محصلی   

که اهلیت را براي   دست آورده باشد، تا     ه   نمره را ب   85%مرحله لیسانس حد اقل به طور اوسط        
  .سر رسانده پیروزي ب مرحله را با  این مرحله ماستري ثابت و

 :Ph.D کترا تحقیق مرحله د-3
ق یـ که هدف از آن یک اضافت عم  است   مرحله از مراحل عالیتر تخصصی تحقیق علمی        این

ینـده بـراي سـایر    آ  کـه در  باشـد    مـی  ست و نشان دادن چنان حقیقت علمـی  در عرصه علمی 
  . باشد محققین یک مرجع علمی

  :استاد رهنماي تحقیق
که جهت تحقیق خوب و پیروزمند یک محصل بـراي وي یـک                الزم است    دانشکده به اداره 

که در موضوع تحقیق محصل داراي تخصص و یا به تخصص وي ارتبـاط داشـته              استاد رهنما   
که محـصل احتـرام کامـل اسـتاد        عالقه بین استاد و محصل طوري باشد         .باشد، تعیین نماید  

ـ      به رهنمـایی  . رهنما را بجا آرد      ایـن   صایح وي گـوش فـرا دهـد و در تحقیـق خـویش             هـا و ن
  .ها و نصایح را عملی سازد رهنمایی

. هاي پیروزمند و مخلـصانه را ارایـه نمایـد         ي استاد رهنما الزم است براي محصل مشوره       راب
همـت  . ویرا به مصادر و مراجع رجوع دهد محصل را تشویق و تلقین صـبر و اسـتقامت نمایـد     

همت، شوق و جذبه وي را      . بستاید) حقیق وي نواقص هم موجود باشد     که در ت     ولو ( محصل را 
نظر شخصی خود را باالي محصل تحمیـل  . آن را جریحه دار و ضعیف نسازد. عالی نشان دهد  

 ا بـدان معنـ   ایـن   .باشـد  ول اولین و آخرین تحقیق خـویش مـی        وکه محصل مس    زیرا  . نه نماید 
و  اگر تحقیق به طور پیروزمندانـه   ! نه، هرگز نه  . که مسوولیت استاد رهنما خاتمه یافت       نیست  

به طریق درست انجام یافته باشد همین باعث سر فرازي استاد رهنما و اگر تحقیـق بـه طـور           
ثبـات  اناقص و به طریقه صحیح انجام نیافته باشد تحقیق متذکره ضعف و ناتوانی استاد را بـا      

ریات استاد رهنما موافق نباشد، در چوکـات  ها و نظ اگر محصل با بعضی از رهنمایی. رساند   می
  .ادب از روي دالیل به استاد رهنماي خویش قناعت دهد
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که الزم است هفته یـک   طوري. لت کافی بدهدهعالوتاً استاد رهنما باید به شاگرد خویش م      
 را مطالعه نموده هر فصل و پـاراگراف محـصل را   اوهاي  یا دو مراتبه با وي جلسه نماید نوشته       

کـه محـصل در     خـود را از مـشکالتی      .خطاهاي او را تصحیح نماید    . ماع یا از نظر بگذراند    است
هـاي الزم را   جهت رفع مشکالت متـذکره مـشوره  ، هنگام تحقیق بدان دچار است مطلع سازد  

  .اعطا فرماید
تمام رسید باید قبل از طبع و یا کمپیوتر نمودن آن، محـصل از اسـتاد          ه  که تحقیق ب    حینی
  .خویش اجازه کتبی طبع و کمپیوتر نمودن را اخذ بداردرهنماي 

   اوصاف پسندیده یک محقق
  :صورت عموم داراي اوصاف ذیل باشده یک محقق باید ب

که بـه ذکـاوت    باشد  ، نو آوري و تخلیق و ابتکار می محصول علمی ،   تحقیق موضوعات علمی  
 را انجام دهد، اگر خداونـد   که تحقیق علمی   در توان هر محصل نیست      . و قریحه ضرورت دارد   

 قریحه و اسـتعداد   این  به کسی قریحه و استعداد تحقیق اعطا نموده باشد باییست از      ) ج(متعال
تـا بـراي   .  معطـوف نمایـد     به طور شایسته کار بگیرد و توجه خود را به سوي تحقیقات علمی            

 چیـست؟ آن عالیـم   ها و استعداد  قریحه این   عالیم. خود و جامعه خویش مصدر خدمت گردد      
  :عبارتند از

  .که یک محصل براي تحقیق، موضوع جدید را تعیین نماید  داشتن قدرتی)الف
  .را روي کاغذ ترسیم نماید اي که که خا  توانایی محصل براي موضوع تحقیق )ب
که یـک محـصل بارتبـاط موضـوع تحقیـق آرأ و افکـار سـایرین را در           داشتن استعدادي  )ج

  .از فکر وراي خویش دفاع نمایدچارچوب ادب رد و 
  .که هر وقت از موضوع تحقیق خویش دفاع نماید  داشتن قدرتی)د

از طریق گفتمان مردم را به افکار جدید متوجـه  . ها آماده باشد دایماً براي گفتمان و مناظره   
  .سازند

  :با وجود عالیم متذکره باید یک محقق داراي صفات ذیل نیز باشد

   میالن و رغبت-1
نیـز حـین    قبل از تعیین موضوع، بعـد از آن و    (حقق باید با موضوع تحت تحقیق خویش         م

جهـت معلـوم نمـودن میـل و     . ذوق و رغبت کامل و تمایل قلبی داشته باشد   ) تحقیق موضوع 
  :که رغبت با موضوع تحقیق بعضاً از خود بپرسد 

  پسندم یا خیر؟   تحقیق را می این  آیا من
  یا خیر؟به آن میل و رغبت دارم 
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  یابد یا خیر؟  ذهن و قلبم به آن آرامش می
  باشم یا خیر؟ با موضوع تحقیق تا آخر همین طور عالقمند می

    سعی و حوصله-2
محقق بایست دایماً جهت رسیدن به کنه حقیقـت و هـدف تحقیـق موضـوع بـه مـصادر و                   

تمام افکـار  .  ندهدخود راهبه  از مطالعه مصادر و مراجع خستگی  .مراجع تحقیق مراجعه نماید  
  ایـن  مگر باید. دست بیارمه را ب) دیپلوم ( که چطور و کی شهادت نامه     نباشد    این  محقق متوجه 

ام کامـل و   که پیرامون موضوع، تحقیـق  تواند    که چطور شده می     را از مخیله خود دور نه سازد        
 تحمـل، دقـت و سـعی     مامول حتماً به صبر،    این  . تقدیم نمایم  ت،که الزم اس    نتیجه آن طوري  

  .ضرورت دارد

    امانتداري علمی-3
هـر نقـل و   .  و سایر طرق غیر شریفانه احتراز ورزد  محقق باید حین تحقیق از سرقت علمی   

که در آن تحریف، ازدیاد یا تصرف نماید به مصنف و مؤلـف منـسوب و از                این  اقتباس را بدون  
  .تحریف، ازدیاد و تصرف جلوگیري نماید

هـا   گونه سرقت این   یک صفت غیر اخالقی و مذموم است و قوانین مباحثات علمی       این   عالوتاً
  .شود نمایند مانع می  اش منسوب نمی که معلومات و اقتباس را به مؤلف و مصنف را 

   تواضع و احتراز از تکبر و غرور-4
یـاد  ه  بـ همـواره بایـد  . که یک صفت مذموم است جـداً بپرهیـزد   محقق باید از تکبر و غرور  

ذاتیـست  . که صرف خداوند متعال، ذات بزرگ، عالی، مستغنی، عالم و قادر است            داشته باشد   
یکـی از عالیـم   . که تفحـص و تحقیـق نمایـد     قدرت و توانایی را بخشیده     این   که براي محقق    

ش وي را ا محقـق بایـد اداب تحقیـق را رعایـت و دانـش            : کـه   ست   ا احتراز از تکبر و غرور آن     
  .احترام آرأ و نظریات سایرین را بنماید و آن را ضعیف به حساب نیاورد. نسازد مغرور

   تنظیم بحث و تحقیق-5
نمایـد، قبـل از     جینر اگر گاهی تعمیر را اعمـار مـی   نا  .باشد   محقق حیثیت انجینر را دارا می     

ه و آغـاز  همه نقشه تعمیر متذکره را روي کاغذ ترسیم و بعداً نقشه متذکره را روي زمین پیاد         
متعاقباً روزانه به محل کار حاضر و نتیجه کار خویش را مطابق نقشه تعقیـب    . نماید    کار می ه  ب

کـه را   مین منوال محقق هم باید جهت تحقیق موضوع اوالً یـک چـارچوب و خـا           ه کند به   می
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ابواب و فصول موضوع تحت تحقیق را معلوم و تنسیق بین عناوین را بـه میـان                 . تنظیم نماید 
بعد از اتمام تحقیق، آن را به طور احسن نسخه برداري، کمپیوتر یا چـاپ و بعـداً پـوش       . ردآو

  .ووقایه مرغوب نماید

   ذکاوت و استعداد-6
آوري معلومـات    هدف از ذکاوت و استعداد تعیین موضـوع، تفکـر پیرامـون موضـوع، جمـع               

 و  تعیـین میتـود علمـی   گوناگون به ارتباط موضوع معین نمودن الفاظ مناسب و مقبول بدان،   
  .چنان ترتیب و تنسیق بحث است هم

جانبه بوده، هـر   الرغم قریحه خداداد، استعداد و ذکاوت باید داراي مطالعات همه    محقق علی 
نماید بایـد پیرامـون موضـوع متـذکره جهـت معلـوم            که براي تحقیق انتخاب می      موضوعی را   

کـه بـه علـت نداشـتن      شـود     گفته نمی . دنمودن تمام جوانب آن معلومات کافی را بدست آور        
کـه بیـرون رفـت از آن بـرایش بـسیار             بیافتد   معلومات کافی پیرامون موضوع در یک گودالی      

  .مشکل باشد

    انصاف-7
کـه بـه راي شخـصی و فـشارهاي نفـسانی خـویش         این  محقق باید به موضوع تحقیق بدون    

قیده باشد براي محقق الزم است تا   گر موضوع بحث مربوط ع    ا. تمایل داشته باشد، داخل شود    
که عقل سلیم و دلیل پشتیبان آن باشد بـه موضـوع داخـل و جوانـب      به عقیده راسخ خویش   

نماید  که به مشاعر عاطفی و احساسات استوار باشد و قلب او تصدیق آن را نمی              منفی موضوع   
کـه    بوجـود آورد  با ترازوي عقیده راسخ خویش آن را توزین و در آن طـوري تغییـر و تبـدیل          

  .جدان بدان قانع و قلب آن را بپذیردوعقل و 

  که مشکوك و متکی بدلیل نباشد  احتراز از آرایی-8
 ست محقق باید قـول هـر کـسی را بـه طـور      ا  مقصد از شک یک مرض نه بلکه شک علمی   

  .آمنا و سلمنا قبول نکند
اش حاصـل،   کـه یقـین    تا  بلکه به هر نظر باید بدیده شک بنگرد در حصه آن تحقیق نموده            

  .قول صحیح را از سقیم تفکیک نماید

   مد نظر داشتن مبادي اخالقی و انسانی-9
انسانیت و تحقیق مصدر خدمت به انسان     این  که من توسط     نیت واراده محقق باید آن باشد       

  .رسانم در آن براي انسان و انسانیت فایده و سهولتی موجود هست شوم، و آنچه را بسر می می
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   ازدیاد در دانش-10
خود یکی نماید و اکثـر    ه  تر علم شب و روز را ب        محقق باید عالم و براي بدست آوردن بیش       

اوقات خویش را به مطالعه سپري نمـوده تـا یـک انـسان ذریعـه عقـل سـلیم و تحقیـق و در           
روشنی علم حقایق را درك و به مردم تقدیم نماید هم خودش از آن مستفید گردیـده و هـم                

  .صدر خدمت به سایرین گرددم

  : تنظیم یک تحقیق علمی
  : باید نکات آتی در نظر گرفته شود جهت تنظیم یک تحقیق علمی

  . معین ساختن مشکالت موضوع تحقیق - 1
  . جدیت و ابتکار در تحقیق - 2
  . اضافات جدید در دانش توسط تحقیق - 3
  . اهمیت تحقیق - 4
  . اصالت تحقیق - 5
  . امکان تحقیق - 6
  .حقیق آزادي و استقاللیت ت - 7
 . موجودیت مصادر و منابع تحقیق - 8

    معین ساختن مشکالت موضوع تحقیق-1
کـه بـه فـن و     سـت   ا هدف از معین ساختن مشکالت موضوع تحقیق، موضوعات و افکـاري   

  :که محقق باید معلوم نماید . تخصص محقق ارتباط دارد
اط دارد اش ارتبـ   که وي براي تحقیق خویش معین ساخته به فن و تخـصص             موضوعی را    -

  یا خیر؟
  تحقیق وجود دارد یا خیر؟ این   محقق در رغبت علمی -
  موضوع ومشکل نزد محقق معلومات کافی موجود هست یا خیر؟ این  در مورد -
 تواند یا خیر؟  مشکل به هدف معینه خویش نایل شده می این محقق بعد از تحقیق  -
 ست یا خیر؟ ا مشکل از نگاه حجم معقول این  تحقیق -
  تحت تحقیق ابعاد زیاد دارد یا خیر؟موضوع -

اگر ابعاد بحث و تحقیق زیاد باشد و محقق همه ابعاد آن را مورد تحقیق قرار ندهد، تحقیق        
  که مشکالت علمی  اي به هر اندازه .تواند  دست آورده نمیه وي ناقص و نتیجه مثبت را از آن ب        
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ن حل همان مشکل و کنتـرول موضـوع     تر باشد به همان اندازه امکا      و ابعاد موضوع تحقیق کم    
  .بسیار آسان خواهد بود

  : جدیت و ابتکار در تحقیق-2
موضوع تحقیق باید بکر بوده و قبل از محقق کسی دیگري در آن تحقیـق نکـرده باشـد یـا         

گونه تحقیق باید نقل، تقلید، ترجمه و تکرار نباشد، تـا            این  .تحت تحقیق محقق دیگري نبوده    
اگر موضـوع از طـرف محقـق دیگـري     . و عرفان معلومات جدید تقدیم نماید  که به عرصه علم       

تحت تحقیق قرار گرفته و باالي آن بحث صورت گرفته باشـد امـا در آن واقعـاً نقـص و خـال               
نقـص آن را بـر طـرف و جزییـات و        ،  خواهد خالي متذکره را رفـع       موجود بوده و موصوف می    

  .رود شمار نمیه ار وي جایز است و ضیاع وقت ب ک این  ش را منظم و مرتب نمایدا موضوعات

   اضافات جدید در دانش توسط تحقیق-3
کـه تحقیـق در آن سـبب کـشف و درك سـایر مـشکالت و                   باشد    اکثر مشکالت طوري می   

 موضـوع، حـل    این   مشکالت و موضوعات در نتیجه تحقیق این گردد و براي همه موضوعات می 
 پـذیرفتن . آیـد   وجـود مـی  ه  اضافات جدید ب،لم و معرفتدر عرصه ع  . آید  دست می ه  مناسب ب 

  .رود شمار میه گونه موضوعات رمز کامیابی محقق ب این 

   اهمیت تحقیق-4
ق یک موضوع باید از نگاه علم داراي اهمیت بوده، عالوتاً براي جامعه انسانی نیز مهـم        یحقت

ـ    نظـر  ،گونه تحقیقـات ضـرورت داشـته باشـد      اینه  جامعه و محقق ب   . باشد خـود  ه ایـشان را ب
چنان براي محقق هـم داراي اهمیـت بـوده و بـدان شـوق و رغبـت کامـل         معطوف نماید، هم 

  .داشته باشد

   اصالت تحقیق-5
افکـار و آراي  . که تحقیق باید با افکار جدیـد متکـی باشـد        ست   ا  این  هدف از اصالت تحقیق   

ظریات، آرأ و افکار سایر محققـین      که صرفاً، ن    طوري نباشد   . جدید در آن گنجانیده شده باشد     
ایـشان    یا نظریات، آرا و افکـار . آوري و لباس زرق و برق بدان پوشانیده شده باشد  در آن جمع  

که بـاالي، افکـار و تلخیـصات سـایر محققـین          براي محقق جواز دارد     . را تلخیص نموده باشد   
ایـشان بدانـد و    ري آرايکه مجموعه تحقیق خویش را جمع آو   استناد نماید، مگر جایز نیست      

  .بس
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موضـوع تحقیـق بایـد جدیـد، بکـر و داراي      : کـه  ست   ااین  چنان هدف از اصالت تحقیق      هم
  . ادراك خال را بنماید مشکالت جامعه را تشخیص و در عرصه علمی.  باشد ارزش علمی

   امکان تحقیق-6
 بـوده و داراي  موضوع تحقیق نبایـد غـامض و پیچیـده        : که  ست   ا هدف از امکان تحقیق آن    

محقـق بایـد توانـایی و    . که کنترول آن از توانایی محقـق خـارج باشـد      باشد  ي  ها  چنان شاخه 
استعداد خود را مورد غور قرار دهد و متناسب بدان موضوعی را به تحقیق انتخاب نمایـد و از           

  : که خویشتن بپرسد 
   موضوع از وسع و توان وي است یا خیر؟ این  آیا تحقیق

  یا بدان رغبت دارد یا خیر؟آ  اش پوره است سعاگر از و
   تحقیق اسباب و وسایل کافی را در اختیار دارد یا خیر؟ این  آیا محقق براي

  آیا تمام عناصر موضوع تحت تحقیق برایش واضح است یا خیر؟
ها پاسخ مثبت تحقیق اسـت ورنـه عـدم اسـتطاعت، عـدم رغبـت،              پرسش  این  پاسخ مثبت 

هاي عـدم موفقیـت       وسایل کافی نشانه    موضوع، عدم موجودیت اسباب و     مجهول بودن عناصر  
  .باشد تحقیق می

  آزادي و استقاللیت تحقیق -7
که محقـق تـا چـه حـدي قواعـد         نماید    که به انسان تلقین می      ست   ا  اخالقی  یک عنصر   این

ك  را مراعات نموده است تا چـه انـدازه در ترتیـب تحقیـق از سـلو      تحقیقات موضوعات علمی 
  .ادبی کار گرفته است

که هـر محقـق بایـد در موضـوع تحقیـق خـویش              ست   ا  متقاضی آن   قواعد اخالقی و علمی   
  .آزادي و استقاللیت داشته باشد

محقق باید در موضوع تحقیق داراي سابقه بوده باالي حقوق دیگران تجاوز نه نمـوده باشـد    
ي تحـت تحقیـق محقـق    که موضوع تحت تحقیـق قبـل از وي در جـاي دیگـر            طوري نباشد   

  .دیگري بوده و یا در مورد آن تحقیق را انجام داده باشد
از همین لحاظ اداره و نظام تحقیقات هر پوهنتون جهت جلوگیري تجاوز بـه حقـوق سـایر            

  .دهد آورد و براي متجاوز اخطار می  ممانعت به عمل می گونه تحقیقات این  محققین از
ها تحقیـق جریـان    که در مورد آن تا تمام موضوعاتی را نماید  هر پوهنتون سعی و تالش می    

  .ها به نشر برساند دانشکدهدارد یا انجام یافته است درمجالت و جراید پوهنتون یا 
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  موجودیت مصادر و منابع تحقیق -8
که محقق باید براي موضـوع تحـت تحقیـق خـویش      ست   ااین  یکی از ضروریات بسیار مهم    

که مصادر و مراجع آن قلیل و       گونه موضوعاتی  از آن . یار داشته باشد  مصادر و مراجع را در اخت     
چنان از موضوعات غیر واضح هم خـودداري نمایـد         هم. یا اصالً وجود نداشته باشد حذر نماید      

  .که براي تحقیق آن تحدید و تعیین مراجع و مصادر داراي اشکال باشد 
و ... مجـالت، اخبـار   ) نسخ خطی ( هدف از مراجع و مصادر کتب سابقه و جدید، مخطوطات         

  .باشد کتب تراجم می

   مراحل اکمال یک تحقیق علمی
  .تعیین موضوع جهت تحقیق: مرحله اول
  .که جهت موضوع تحقیق تهیه خا: مرحله دوم
   .جمع آوري مصادر و مراجع اصلی و ثانوي جهت تحقیق موضوع: مرحله سوم

  .ربوط موضوع تحقیق م جمع آوري مواد و معلومات علمی: مرحله چهارم
 جمـع آوري شـده جهـت     اصالح و ثقه نمودن عبارات مواد و معلومات علمـی         : مرحله پنجم 
  .موضوع تحقیق
  .که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است فهرست مصادر و مراجعی: مرحله ششم

  تعیین موضوع جهت تحقیق: مرحله اول
باشـد   دامات گام اولین و بـسیار مهـم مـی   چنان در سایر اق  قدم در موضوع تحقیق و هم    این

وقـت سـایر    که براي یک محقق گام نخستین واضح و روشن نـشده باشـد تـا آن           زیرا ما دامی  
  .تواند ها را برداشته نمی گام

نفر در زندگی بـراي خـویش یـک     که یک ست  اتعیین موضوع براي یک تحقیق به مثل آن     
کـه   نمایـد    که موصوف همراهی را انتخاب نمی      ست   ا نماید طبیعی   همراه و دوست انتخاب می    

مخالف فکر، عقیده، رغبت و طبیعت وي باشد یا از نظر اخالق و عمـل ضـعیف باشـد و بعـداً            
  .شخص متذکره با موصوف براي همیشه احساس خستگی نماید

باشـد وي موضـوعی را انتخـاب          اي از زنـدگی محقـق مـی         عیناً موضوع تحقیق یـک حـصه      
  .اش باشد الف تمایل، رغبت، فکر، عقیده و طبیعتکه خ نماید   نمی

ن بـر  اشـاید بـراي بـسیاري از محققـ    . باشـد  خوردار مـی  تعیین موضوع از اهمیت بسزایی بر   
نظـري و    (   گام عاري از مشکالت نباشد زیـرا تحقیـق اکثریـت موضـوعات علمـی                این  داشتن
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پیچیـده و داراي شـاخ و بـرگ     ،  ها غیر واضح    آن،  که باقیمانده   بعمل آمده و موضوعاتی   ) عملی
که داراي وضاحت بوده امـا   اي وجود دارد   هم بسیاري از موضوعات علمی باشد با آن  بسیار می 

تا کنون مورد تحقیق قـرار نگرفتـه اسـت دریافـت همچـو موضـوعات صـبر و کوشـش زیـاد                   
  .هاي شان دارد مجالست با استادان متخصص و ضرورت به مشوره

  تحقیقطرق تعیین موضوع جهت 
  .تعیین موضوع از طرف محقق: اول
  .تعیین موضوع از جانب استاد رهنما: دوم

  تعیین موضوع از طرف محقق: اول
  این   یکی از طرق پیروزمند وصحیح است زیرا محقق، صاحب موضوع تحقیق، متخصص           این

موضوع و مسلک و همین محقق باالي جزییات و عناصـر موضـوع تحقیـق خـویش مـسلط و                   
که خودش براي تحقیق خویش انتخـاب   ی که محقق با آن موضوع   طبیعیست  ،  باشد  حاکم می 

  .نموده اشتیاق تام دارد
که وي با میل و رغبت خویش براي تحقیـق انتخـاب نمـوده                محقق قادر است هر موضوعی    

 و دیپارتمنـت    دانـشکده از همین سبب هر     ،  تحقیق موضوع متذکره به طور احسن انجام دهد       
یافتـه و جهـت اخـذ     نماید تا محقق براي خود موضوع تحقیق را در  عی میي س مربوط پوهن 

  .موافقه مجلس دیپارتمنت مربوطه تقدیم بدارد
  .شود محقق در مرحله لیسانس با موضوعات گوناگون مواجه می

کـه محقـق بایـد آن را مـورد       را دارد  ایـن    موضوعات بعضی موضوعات قابلیـت  این  از جمله 
گونه موضـوعات و بـه خـاطر سـپردن آن یـک امـر                یادداشت نمودن همین  تحقیق قرار دهد    

کـه اگـر در مرحلـه تحقیقـات عـالی       ست محصل باید نـزد خـویش تـصمیم بگیـرد         ا ضروري
 موضـوع دیگـر را در    ایـن    موضوع را در مرحله ماستري و این  )انشااهللا(پوهنتون پذیرفته شدم  

  .مرحله دکتورا تحت تحقیق قرار خواهم داد

  تعیین موضوع از جانب استاد رهنما: ومد
که اکثریـت محـصلین بـدان اتکـا        طرق انتخاب موضوع جهت تحقیق است         هم یکی از    این

  .نمایند می
کـه ضـرورت زیـاد بـه          ست نزد استاد رهنما موضوعات بسیار جالبی موجـود بـوده             ا ممکن

، ش تحت بحث قرار دهـد  موضوع را با استاد رهنماي خوی     این  تحقیق داشته باشد محقق باید    
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پیرامون موضوع از استاد استفسار نماید خود را مدلل سازد و نظر وي را استماع کند و اظهـار        
اش در مـورد حاصـل    خـوبی روشـن و قناعـت   ه که موضوع برایش ب  راي خود را بنماید مادامی    

  .گردید آنگاه آن را تحت تحقیق خویش قرار دهد

  شروط تعیین موضوع جهت تحقیق
    بکر بودن موضوع تحقیق:اول

حصول رتبه ماسـتري،   که جدید بوده و قبالً کسی جهت  پرابلم تحقیق باید موضوعی باشد    
ـ         دکتورا و یا مرتبه علمی     همـین سـبب هـر پوهنتـون را         ه   دیگري باالي آن کار نکرده باشد ب

 را بـار  آن که مورد تحقیق قرار گرفته یا تحـت تحقیـق قـرار دارد              ست موضوعاتی  ا سعی بدان 
کـه وقـت محـصل در یـک          ثانی جهت تحقیق محصل دیگري ثبت و راجـستر نـه نمایـد تـا                

اي نباشد ضایع نگردد و هم جلو سرقت ادبی گرفته شود از همین لحاظ            که در آن فایده     کاري
که از تحقیق یـک موضـوع مـدت ده     مگر آن . گیرد  یک موضوع بار دوم تحت تحقیق قرار نمی       

 در تحقیق قبلی نواقص موجود بـوده و نـزد محقـق جدیـد دالیلـی                 سال سپري شده باشد یا    
  . دیپارتمنت مربوطه را حاصل نماید که قناعت مجلس علمی وجود داشته باشد 

   رغبت:دوم
کـه راز موفقیـت تحقیـق محقـق نیـز نامیـده              یکی از شروط مهم براي تحقیـق اسـت            این  

 محقـق ذریعـه     شخـصیت علمـی  .باشـد   شود زیرا صاحب موضوع تحقیق همین محقق می        می
  :که رسد در مورد انتخاب موضوع محقق باید از خود بپرسد   اثبات میه همین تحقیق ب

  پسندم یا خیر؟ به آن عالقه دارم یا خیر؟   موضوع را می این آیا من -
  ست یا خیر؟ ا موضوع واقعاً جالب این آیا -
  ؟توانم یا خیر  موضوع پیروز شده می این آیا من به تحقیق -
  شود یا خیر؟  مرحله ساخته می این  )کتاب( موضوع حجم مطلوب رساله  این آیا از تحقیق -
  زرد یا خیر؟آ  و مادي می  موضوع واقعاً به تحقیق و بحث و تکالیف ذهنی جسمی این  آیا -
  رسد یا خیر؟   موضوع در مدت تعیین شده پوهنتون به اتمام می این  آیا تحقیق -
  که من تمام جوانب موضوع را تحقیق نمایم یا خیر؟  است  امکان موجود این  آیا -
  کافی وجود دارد یا خیر؟... آیا نزدم در تحقیق موضوع مراجع، مصادر، وسایل -

کشش و جالب باشد محقق را با رخـوت و خـستگی مواجـه نـسازد         چنان موضوع باید پر     هم
  .تواند ورنه محقق در تحقیق خویش پیشرفت نموده نمی
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  احت دقت ووض:سوم
ي موضوع تحقیق باید واضح و در تقدیم افکـار خـویش دقیـق و بـاالي هـدف و مـراد                  امعن

روان کـار گرفتـه      عنوان موضوع باید جذاب و از میتـود سـلیس و          . خویش کامالً داللت نماید   
که در وضاحت آن غموض و پیچیدگی موجود نباشد اگـر موضـوع غـامض و بـه طـور          شود تا   

کـه آغـاز    فهمـد     معلوم نباشد لذا فکر محقق هم غامض و نمـی    کامل جزییات آن براي محقق    
ند و کدام موضوعات بدان  ا کدام معلومات با موضوع در ارتباط     ؟موضوع کجا و پایانش کجاست    

  .آوري نماید که با آن رابطه دارد آن را چگونه جمع رابطه ندارد و معلوماتی
کتاب مختصر و داراي حجم مطلـوب  که یک رساله یا  نماید     محقق موضوعی را انتخاب نمی    

کـه تعیـین و    کنـد      از آن تهیه نشود برعکس موضوعی بسیار فراخ و وسیع را هم انتخاب نمی             
  .کنترول ابواب، فصول و مباحث آن پر از اشکال باشد

کـه   که تحقیق با عنوان خویش مطابق و عنوان با تحقیق موافـق باشـد طـوري نباشـد      باید  
  . تحقیق از چیز دیگري حکایت نمایدعنوان موضوع یک چیز و

   تحدید و تعیین الفاظ:چهارم
 کـه مطلـب از   قدر کوتاه هم نباشد      این  کن نباشد و    الفاظ تحقیق باید بسیار طویل و خسته      

 معنـاي  کـه کوتـاه مگـر بـه مقـصد و       سـت    ا نزدش گرفته شده نتواند زیرا سخن بهتر سخنی       
کـه عنـاوین را    به محقق الزم است     ) کالم قل و دل   خیراً ال (خویش به طور کامل داللت نماید       

که باغرض و معناي خویش داللـت نکنـد یـا عـالوه از غـرض و          طوري طویل تعیین نه نماید      
گونـه عنـاوین خواننـده احـساس      ایـن  معناي خویش دیگر معانی را هم در برداشـته باشـد بـا           

گـذار نبـوده و      هـم تـاثیر    داشته باشد باالي نفوس     نماید رونق و جذابیت هم نمی       خستگی می 
  .باشد مطالعه آن با عدم مطالعه یکسان می

   مصادر و مراجع:پنجم
سـت مخـصوصاً مراجــع و    ا جهـت تحقیـق موضـوع موجودیـت مــصادر و مراجـع ضـروري      

بعضی از علمـا و  .  بوده و با موضوع مباشرتا رابطه داشته باشد     (Original)که اصیل     مصادري
که مصادر و مراجـع زیـادي را دارا     قایل هستند    زش زیاد علمی  دانشمندان با آن موضوعات ار    

که مصادر و مراجـع   محقق باید از تحقیق موضوعاتی بپرهیزد . باشد و در هر جا در یافت شود      
که وقـت وسـعی و تـالش آن هـدر و ضـایع       نداشته باشد یا مصادر و مراجع آن قلیل باشد تا           

  .وضوع از عجله کار نگیرداز همین سبب باید محقق در تعیین م.نشود
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  مرحله دوم
  که جهت موضوع تحقیق تهیه خا

ي  مرحلـه اساسـی و بنیـاد     مرحله بعد از مرحله اول و قبل از مراحل سوم و چهارم یک              این
  . مرحله را تجسم منظم تحقیق نیز گویند این  .باشد می

اي مـسجد یـک   بـر . سـازد  هاي مختلفی را مـی      نقشه ،ر جهت اعمار تعمیرات گوناگون    یانجن
چنـان   قسم نقشه، براي اعمار پوهنتون نقشه دیگري و براي ساختن خانه نقشه علیحده و هـم   

هـا قبـل از اعمـار تعمیـر       نقـشه  ایـن  . دارد ف را تهیه میلهاي مخت براي اغراض گوناگون نقشه 
طور براي تحقیقات  همین. رود حساب میه بسیار ضروري و اساس و بنیاد تعمیر و ساختمان ب        

کـه بـراي اعمـار     همانگونـه  . گـردد   هاي علیحده تهیه مـی      که  گوناگون و تخصصات مختلف خا    
 ساختمان نقشه ضروریست بهمین منوال براي بـه پیـرزوي رسـانیدن یـک تحقیـق سـاختن                 

که باید با تمام قوت، مهارت، فکر، تعمـق، تـدبر و دقـت          خا  این   لذا. که ضروریست   گونه خا   این  
هاي تحقیقات سایر محققین را از نظـر      که   ترسیم باید خا    این  د، قبل از  بروي کاغذ ترسیم گرد   

  .ها مستفید شود  از نکات مثبت آنو بگذراند
 عبـدالکریم زیـدان را از نظـر    »الـوجیز فـی اصـول الفقـه    «که کتـاب   اگر ما ترجمه دري خا 

  .گیرد بگذرانیم پس موضوع به بسیار خوبی در ذهن ما جاي می
  :ت است ازکه موصوف عبار خا

  الوجیز فی اصول الفقه
  :مقدمه

  ابحاث حکم :باب اول
  حکم و اقسام آن :فصل اول

  تعریف حکم و اقسام اصلی آن :مبحث اول
  اقسام حکم تکلیفی: مبحث دوم
  واجب: مطلب اول
  مندوب: مطلب دوم
  حرام: مطلب سوم

  مکروه: مطلب چهارم
  مباح: مطلب پنجم
  عزیمت و رخصت: مطلب ششم
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   اقسام حکم وضعی:مبحث سوم
  سبب: مطلب اول
  شرط: مطلب دوم
  مانع: مطلب سوم

  صحت و بطالن: مطلب چهارم
  حاکم: فصل دوم
  محکوم فیه: فصل سوم
  شروط محکوم فیه: مبحث اول
  محکوم فیه از جهت اضافت: مبحث دوم

  محکوم علیه: فصل چهارم
  اهلیت و عوارض آن: فصل پنجم
  تعریف اهلیت: مبحث اول
  وارض اهلیتع: مبحث دوم
  عوارض فطري: مطلب اول

  جنون-1
  ضعف عقل-2
 )فراموشکاري(  نسیان -3
  خواب و بیهوشی-4
  مرض-5
  مرگ-6

  عوارض اکتسابی: مطلب دوم
  جهالت-1
  خطأ-2
  گفتار غیر ارادي-3
  سفاهت-4
  نشه-5
  اکراه-6

  دالیل احکام: باب دوم
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  قرآنکریم: دلیل اول: فصل اول
   سنت:دلیل دوم: فصل دوم
  اجماع:  دلیل سوم:فصل سوم

  قیاس:  دلیل چهارم:فصل چهارم
   استحسان: دلیل پنجم:فصل پنجم
  مصالح مرسله:  دلیل ششم:فصل ششم
  سد ذرایع:  دلیل هفتم:فصل هفتم
  عرف:  دلیل هشتم:فصل هشتم

  قول صحابی:  دلیل نهم:فصل نهم
  شرایع من قبلنا:  دلیل دهم:فصل دهم

  استصحاب: دهم دلیل یاز:فصل یازدهم
   طرق و قواعد استنباط احکام:باب سوم
   قواعد اصولی لغوي:فصل اول

   وضع لفظ جهت معنی:مبحث اول
   خاص:مطلب اول
   عام:مطلب دوم
   مشترك:مطلب سوم
   استعمال لفظ به اعتبار معنی:مبحث دوم

   حقیقت:اول
   مجاز:دوم

   داللت لفظ باالي معنی:مبحث سوم
   داللت واضح:مطلب اول

   داللت غیر واضح:طلب دومم
   چگونگی داللت لفظ باالي یک معنی:مبحث چهارم

   مقاصد عام شریعت:فصل دوم
  . تعارض، ترجیح و نسخ بین دالیل:فصل سوم
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  :ست از اکه تحقیق عبارت نکات اساسی خا
  عنوان تحقیق: الف
  مقدمه: ب
  ابواب، فصول و عناوین آن: ج
کـه در دوران تحقیـق بـدان دسـت      صر نتـایجی را  در خاتمه محقق به طور مختـ   : خاتمه: د

  .نماید یافته ذکر می

  عنوان تحقیق) الف
  .عنوان باید بسیار دقیق، مختصر، واضح، جذاب و به طور کامل باالي موضوع داللت نماید
  .اگر موضوع عام باشد براي موضوع عام امکان تعیین عناوین به اقسام مختلف وجود دارد

نقـش  ( موضوع ممکن است عنـوان تحقیـق    این  براي) ر اخالق در اسالماهمیت و تأثی (مثالً  
نقـش اخـالق نیکـو در سـاختن یـک جامعـه        (یـا   ) اخالق نیکو در ساختن یک فرد مـسلمان       

تعیـین  )...  نقش اخالق نیکو در ساختن یک فرد مسلمان و یـک جامعـه اسـالمی     (یا  )  اسالمی
  .نماییم

با تیر شـکار یـک هـدف معلـوم مـورد       . باشد  شکار می یا به عبارت دیگر عنوان به مثال تیر         
گیـرد و   چنین با عنوان هم یک موضوع معلوم مـورد هـدف قـرار مـی     هم. گیرد اصابت قرار می  

اگر تیر یک طرف توجیه و هـدف طـرف        . گیرد  تحت آن تحقیق یک موضوع معلوم صورت می       
طور اگر عنـوان یـک       باشد، همین   ممکن می  دیگري باشد، اصابت به هدف مطلوب مشکل و نا        

  .ممکن است دیگري باشد رسیدن به هدف مطلوب کار مشکل و نا چیز و موضوع چیزي
  :حین انتخاب یک موضوع باید نکات آتی را در نظر بگیریم

 عنـوان   ایـن  یعنی قبل از تحقیق متـذکره کـسی تحـت    .  عنوان باید نو و ابتکاري باشد      )الف
  .تحقیق نه نموده باشد

  .واضح باشد بسیار دقیق و )ب
  . نه بسیار طویل ممل و نه بسیار قصیر مخل باشد)ج

   مقدمه)ب
مقدمـه مـشمول عناصـر آتـی     . که، بخش دوم تحقیق، مقدمه تحقیق است   بعد از ترسیم خا   

  :باشد الذکر می
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کـه وي   در تعریف، محقـق در مـورد موضـوع تحقیـق و بیـان مـشکالتی           :  تعریف بحث  )اول
  .نماید ومات تفصیلی را تقدیم میخواهد آن را حل نماید، معل می

کـه در مـورد اهمیـت بحـث در      ین بخش محقق با تمام آن سواالتی     ا در: اهمیت بحث : دوم
کـه بـه اهمیـت موضـوع          دهد، و تمام اسـبابی      نماید، پاسخ می    اذهان سایر محققین خطور می    

  .دارد نماید، به طور تفصیلی بیان می تحقیق داللت می
  .گیرد ین موضوع مورد بحث قرار می اکه در ي جدید، زنده و بارزي اشاره به آن قضایا)سوم

درین بخش محقق اهداف اساسی و بنیـادي تحقیـق و آن اسـباب را      :  هدف تحقیق  )چهارم
  .که محقق را بدین تحقیق تشویق و تحریک نموده است دارد  بیان می
که در ذهـن   ود ش ین بخش محقق متذکر می ادر : و تاریخی تحقیق  پس منظر علمی )پنجم

  وي کدام وقت فکر موضوع و حل مشکل یاد شده خطور نموده؟
  مراحل تطور موضوع کدام است؟

  پیرامون کدام جوانب موضوع متذکره تحقیق صورت گرفته و از طرف کدام شخص؟
  پوهنتون تحت تحقیق قرار گرفته؟ در کدام کشور و

   گردیده است؟ موجب دریافت کدام رتب و درجات علمی
  مانده است؟  باقیحل ناشده کدام جوانب آن حال

  در تحقیقات قبلی کدام نواقص موجود بود؟
  نماید؟  تحقیق آغاز می این  محقق از کدام نقطه به

  تواند؟ نواقص گذشته را چگونه رفع نموده می
کـه در تحقیـق خـویش از      را توضـیح دهـد    این  محقق باید:  اسلوب یا میتود تحقیق   )ششم

 را انجـام داده اسـت؟ از   یهـای  ار خواهد گرفت؟ در قدم اول، دوم و سوم چه کار   کدام میتود ک  
  .کدام طرق مادي و معنوي استفاده نموده است

 بخش مقدمه محقق، ابواب تحقیق و افکار عمـده           این   در:  بیان عناوین عمده تحقیق    )هفتم
  .دارد موضوع را به طور مختصر بیان می

 بخـش مقدمـه همـه آن سـعی و تـالش ذهنـی،        ایـن   رمحقق د:  ذکر سعی و تالش )هشتم
  این و. که حین تحقیق از آن کار گرفته است     دهد    فکري، جسمانی و مادي خویش را تذکر می       

کـه تحقیـق وي بـسیار مهـم و بـه سـعی و تـالش وي         رسـاند   موضوع را با دالیل با ثبات می      
  .ارزد  می
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که حـین تحقیـق    نماید  اسی را ذکر میمحقق تمام آن مراجع و مصادر اس    : ذکر مراجع : نهم
 را توضـیح   ایـن  دارد و  مـصادر و مراجـع را بیـان مـی     ایـن    از آن استفاده نموده است، اهمیـت      

  .دست آورده استه که مراجع و مصادر متذکره را از کجا ب دهد  می
که در اکمال تحقیق محقـق بـا         محقق از تمام جهات مادي و معنوي        :  اظهار قدردانی  )دهم

  .نماید ي تعاون نموده اظهار شکران میو
، دانـشکده لین پوهنتـون، ریـیس   ومثالً والدین، پوهنتون، رییس پوهنتـون، بعـضی از مـسو     

هـا و تمـام      ، استادان متخـصص موضـوع، مـسوؤلین کتابخانـه         دانشکدههاي    آمران دیپارتمنت 
  .که با محقق در اکمال تحقیق هرگونه همکاري نموده باشد کسانی

. دهـد  جمله مستقل را جهت اداي شکریه به استاد رهنماي خویش تخصیص مـی   یک یا دو    
امروز اکثر محققین صفحه حمد و ثنـا و اداي شـکریه را بـه طـور مـستقل و قبـل از مقدمـه                   

  .گذارد می

  : ابواب، فصول و عناوین)ج

اب، امروز محققین تحقیقات خـویش را اوالً بـه ابـو   . باشد که می  یکی از نکات اساسی خا  این  
آخیـر بـه بنـد تقـسیم      خامساً بـه فـروع و در   ،  ثانیاً به فصول، ثالثاً به مباحث، رابعاً به مطالب        

 مبحث ءنماید، زیرا باب نسبت به فصل عام و فصل جز باب، مبحث جز فصل، و مطلب جز           می
که اگر تحقیـق کوچـک باشـد،     ست  ا هم ممکن این  .باشد  مطلب و بند جز فرع میءو فرع جز  

  .همین اکتفا نمایده حقیق خویش را صرف به فصول تقسیم و بمحقق ت
که به طوالـت و قـصیر بـودن هـر     لدر مورد تعداد ابواب و فصول قانون معینی وجود ندارد، ب   

ست یک باب حاوي چند فصل و باب دیگري فقـط داراي             ا عالوتاً ممکن . موضوع مرتبط است  
رتباط و تنسیق فصول با ابواب و رابطـه و  که ا مگر محقق باید متوجه باشد    . دو سه فصل باشد   

  .تنسیق ابواب با عنوان تحقیق باشد، و عناوین فصول هر باب از جنس عنوان باب باشد

  مقدمه را کدام وقت باید نوشت؟
در حقیقـت مقدمـه   .  تحقیقـی، مقدمـه آن اسـت   - ترین بخش هر رساله علمـی  یکی از مهم  

تـا   کـه بامطالعـه آن خواننـده    شـود   سوب مـی هاي آن مح   تحقیقی یکی از بخش     رساله علمی 
چـه مقدمـه بـرخالف     چنـان . گذاري کند ، تحقیقی را ارزش تواند رساله علمی حدود زیادي می 

اصول متداول روش تحقیق تنظیم شود یا از شیوایی الزم برخوردار نباشد خواننده را از ادامـه     
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 تحقیقی باحـساسیت بیـشتري   - علمی بخش رساله   این  لذا ضرورت دارد،    . دارد    مطالعه باز می  
  .نگاشته شود

که بال فاصـله بعـداز تنظـیم فهرسـت        بعضی از محققین را بر آن دارد        ) مقدمه(شاید عنون   
شـاید تـا حـدودي    . رسـد    شیوه درست به نظـر نمـی    این  .مطالب به نوشتن آن مبادرت نماید     

ی بعـداز نگـارش کلـی آن    تحقیقـ - رسـاله علمـی   عجیب باشد، اگر بگوییم، بهتر است، مقدمه   
 تحقیقـی  -  که، بعداز نگـارش رسـاله علمـی      امر دردونکته است، اول آن      این  نوشته شود، دلیل  

تحقیقـی،  - رساله علمـی  ، بعد از اتمام که دوم آن. خواهید بود آن درمقدمه  شما قادر به معرفی   
از روایـی    حلـه  مر  حتـا قلـم شـما در ایـن        . تري بـه مطالـب داریـد        اشراف بیش  که  عالوه برآن 

 تحقیقی  - رساله علمی  که مقدمه بعد از اتمام       لذا، ترجیح دارد  . تري برخوردار خواهد بود     بیش
 - ، چه بسا در طول نگارش رسـاله علمـی   ابتداً نوشته شود   که اگر مقدمه    ضمن آن . نوشته شود 

 منجـر بـه   که طبیعتـاً  به عمل آورید    تحقیقی- تحقیقی شما تغییراتی در ساختار رساله علمی      
چه معمول اسـت پـس از مقدمـه، گـرازش و مـتن اصـلی         چنان. اصالح مقدمه نیز خواهد شد    

. شـود  ها تقسیم بندي شـده و نوشـته مـی        فهرست گنجانده  که براساس   شود    پژوهش آغاز می  
 سـلیس، همـراه بـا رعایـت نکـات دسـتوري،           کوشد تا با نگارش       اصلی نویسنده می   درگزارش

  .ان ببردپژوهش خود را به پای
در خاتمـه بایـد محقـق بـه     . باشد  از مراحل پایانی تحقیق می   این  ) نتیجه گیري  (: خاتمه )د

کـه محقـق حـین        طور بسیار مختصر نظر خویش، اراي مخالف، نظریات جدید و هم نتـایجی            
 به عبارت دیگر در پایان مـتن اصـلی پژوهـشگر از همـه              .تحقیق بدان دست یافته تذکر دهد     

در نتیجـه گیـري   . کنـد  اي درج می    جداگانه دهد وزیر عنوان    تیجه را ارایه می   مطالب مندرج ن  
مطالـب مفـصلی ارایـه داشـته      هـا  که در پژوهش براي آن       نویسنده با استناد به مطالب علمی     

  . دهد هاي شخصی خود را از پژوهش خود ارایه می ها و تحلیل است، برداشت

  که تبدیل خا
 دیپارتمنـت مربوطـه خـود      خویش را به مجلـس علمـی  ،که تحقیق که یک محقق خا    حینی

 و پوهنتـون تقـدیم   دانـشکده   بعد از موافقه شعبه مربوطه بعداً به مجلس علمـی    . تقدیم نماید 
اگـر  . کنـد  نماید و یا آن را رد می      که تقدیم شده موافقه می      مجالس متذکره یا به خا    . گردد  می

ست حین تحقیق و مطالعه در ذهن محقـق   اموافقه نمود و محقق آغاز به تحقیق نمود ممکن     
که اول به طور ابتدایی، تخمینی و به   چون خا . که خطور نماید    فکر تغییر و تقدم و تأخر در خا       

شاید اکثر چیزهاي مطلوب از آن باقی مانده و بسیاري چیزهاي نـا            . عجله ترسیم گردیده بود   
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 اجـازه را     این  ها به محققین    نتوناز همین سبب اکثر پوه    . مطلوب در آن گنجانیده شده باشد     
 هکـه تغییـرات متـذکر    مگر بـدین شـرط   . که تعدیل و تصحیح را وارد سازد      که در خا    دهد    می

یعنـی محقـق مجـاز اسـت     .جوهري نباشد و موضوع اساسی هدف و جوهر در آن از بین نـرود  
د را نـدارد،  بعضی عناوین، ابواب، فصول، مباحث و مسایل را تغییر دهد، اما حـق تـصرف مزیـ    

وارد نمودن تغییرات بسیار زیاد باعث تغییـر موضـوع، و تغییـر موضـوع باعـث تغییـر عنـوان             
ي و پوهنتـون ضـرورت    گردد و تغییر عنوان بعداً به موافقه دیپارتمنـت مربوطـه، پـوهن              می

کـه بـه مـشوره اسـتاد رهنمـا بـه           که در آنصورت قابل قبـول اسـت           تغییر جزوي در خا   . دارد
 پوهنتون به طـور کتبـی اطـالع داده شـود و از            و مجلس علمی   دانشکدهت مربوطه،   دیپارتمن

  .برسدکتبی  موافقه  جانب مجالس علمی

  مرحله سوم
  آوري مصادر و مراجع اصلی و ثانوي جهت تحقیق موضوع جمع

کـه محقـق حـین      نماید     داللت می  یمصادر و مراجع دو اصطالح علیحده بوده و به آن کتب          
که ذریعه آن  مصدر و مرجع هر دو صفات مستقل را دارا بوده        .نماید     استفاده می  تحقیق از آن  

  .تواند صفات بین مصدر و مرجع فرق شده می
که از جمله علوم و فنـون آن علـم و فـن را مـورد تفحـص و       شود    گفته می  یبه کتاب : مصدر

کتـاب متـذکره   با داشـتن همـین صـفت    . که عامل، شامل و عمیق باشد    دهد    تحقیق قرار می  
توانـد مـثالً تفـسیر طبـري      ین علم بی نیاز بـوده نمـی        ا که محقق از آن در      گردد    مصدري می 

زیرا در کتب تفسیر کتاب متذکره اصل و محقق علم تفسیر همـواره         . رود  حساب می ه  مصدر ب 
نماید همچنـین صـحیح البخـاري و صـحیح      بدین کتاب ضرورت دارد و حتماً بدان رجوع می     

  .رود شمار میه م احادیث مصادر بمسلم در عل
کـه از کتـاب     آن به مصادر اصلی باشد یا هر آن کتابی که تکیه ماده علمی   کتبیست  : مراجع

اي از موضـوع و مقاصـد و    یـک موضـوع و یـا حـصه     . دیگري معلومات جمع آوري نموده باشد     
  .ینماید مثالً در اصول فقه مؤلفات غزال را به طور دقیق تحقیق می مسایل آن

که در موضـوع، فـن و تخـصص خـویش      ست  که مصدر کتابی توانیم  به عباره دیگر گفته می  
که به مصادر  شود  تواند و مرجع به کتابی گفته می       اصل باشد و محقق از آن بی نیاز شده نمی         

را در لباس جدید بـه جامعـه        تکیه نموده باشد، یک جانب قضیه را تحقیق نموده و مؤلف آن           
کـه   آوري نماید  که، محقق باید مصادر و مراجعی را جمع  بعد از پذیرفته شدن خا.تقدیم نماید 

  .با موضوع در ارتباط باشد و با محقق در حصه تحقیق موضوع کمک نماید
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  :که  این  تواند و آن جمع آوري مصادر و مراجع به طرق گوناگون شده می
نمایـد یـا از     یا کسی برایش هدیه میخرد،   مصادر و مراجع را در بازار به پول می       این   محقق

گیـرد و در کتابخانـه    دوستان و رفقاي خویش یا از کتابخانه براي چند روز به طور عاریت می            
که در کتابخانه باشـد       اگر بعضی کتب طوري باشد      . نماید  جا می ه  مخصوص خویش آن را جاب    

 و یـا از جملـه کتـب    و نزد خودش موجود نبوده و در کتابخانه سیستم عاریت موجود نباشـد            
صـورت   یـن  اکه خـروج آن از کتابخانـه مجـاز نیـست در     دایره المعارف یا انسیکلوپیدیا باشد    

 Fishهـا   کـه بـه کتابخانـه معـه کـارت      نماید  محقق از کتب متذکره بدین طریق استفاده می 
ان ها جمع آوري نموده همزمـ       نماید، از کتب متذکره معلومات مطلوب را در کارت          مراجعه می 

  .نویسد  عنوان کتاب، اسم مؤلف، سال طبع، جز و صفحه آن را نیز می

   مرحله چهارم
   مربوط موضوع تحقیق جمع آوري مواد و معلومات علمی

 را بـه پـنج    کـه مـواد علمـی    تـوانیم   باشد، مـی  گی تحقیق می    یکی از مراحل مهم آماده      این
  :طریقه ذیل جمع آوري نماییم

  . مطالعه-1
  .و سواالت مناقشات -2
  . نقل معلومات مربوط به موضوع از مصادر و مراجع عیناً و یا به طور مختصر-3
  . اقتباس-4
   مالحظات و تجارب-5

  مطالعه -1
که براي محقق به طور کامل عمـق، حـدود     ست تا     براي تحقیق هر موضوع مطالعه ضروري     

که ترتیب گردیـد، ابـواب و        که خا     ها بدین فکرند هنگامی    بعضی. و جزییات تحقیق واضح شود    
ست، زیرا اکثـر مـردم      فصول آن معلوم شد، آنگاه مطالعه کار اسانیست اما مطلب چیز دیگري           

، مطالعـه   آوري مواد علمی به هنر، میتود، ذوق، وقت و ترتیب مطالعه آگاهی ندارند براي جمع       
  :ست مراحل زیرین را حاوي

که با موضـوع   نماید  که محقق گمان می عیهاي مصادر و مراج  مطالعه زود گذر فهرست   )اول
هاي مراجع و مصادر اگر به ارتباط موضوع تحقیق خـود         در فهرست . ند ا تحقیق وي در ارتباط   
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اسماي مصادر و مراجـع مطلوبـه،   . دارد چیزي را یافت مصدر و مرجع متذکره را نزد خود نگه          
  .اشت نمایداسماي مؤلفین آن، جلد، باب، فصل و صفحه آن را نزد خود یادد

که براي محقق     مطالعه ابتدایی و سریع صفحات مطلوبه کتب و مصادر تحریر شده، تا              )دوم
  . هر مصدر و مرجع معلوم گردد قیمت و ارزش علمی

که براي محقق عمق، ابعاد و مفـاهیم موضـوع            مطالعه عمیق صفحات نشانی شده، تا        )سوم
  .تحت تحقیق خویش به طور کامل واضح شود

محقـق  .  در اوقات منظم مطالعه منظم با در نظر داشت حـاالت ذهنـی و جـسمانی       )چهارم
یـن   اکه ذهن وي پریشان، فکرش مشوش و یا طور جسمانی مساعد نباشد، در        باید در حاالتی  

چنین اوقات از مطالعه بپرهیزد و هم براي خویش محل مناسب براي مطالعه مـثالً کتابخانـه                
  .که مساعد شرایط زندگی محقق باشد تعیین نماید ق مخصوصیعام یا خاص، یا در فامیل اطا

کـه بـا موضـوع     عالوه بر مصادر اصلی وثانوي محقق باید آن رساالت ماسـتري و دکتـورا را          
  .تحقیق وي کم و بیش ارتباط دارد مطالعه نماید

یـن مجـالت معلومـاتی انتـشار         ا  را از نظر بگذراند زیرا در       چنین بعضی از مجالت علمی     هم
مثالً در موضوعات حقوقی بایـد بـه   . داشته باشد که محقق براي آن بسیار ضرورت می      یابد      می

  .مجالت قضا، عدالت، حقوق، پولیس و حقوق بشر مراجعه صورت گیرد

   مناقشات و سواالت -2
ـ            ست   ا ممکن ه که محقق معلومات مربوط به موضوع تحقیق را عالوه بـر مـصادر و مراجـع ب

  .آوري نماید االت با صاحبان علم، استادان و متخصصین جمعشکل مناقشات و سو
هـا، یـا برقـرار     ایشان، یـا شـنیدن شـفاهی از آن         معلومات مجالست با    این   آوري طریقه جمع 

  .باشد هاي تایپ شده می شکل کسیته نمودن تماس از طریق نامه و یا ب
ـ    کـه محقـق بـا اسـتاد         باشـد     ین لحـاظ پیـروز مـی       ا مگر طریقه اولی از    رو ه   متخـصص روب

نمایـد در مـورد آن همـان      خطـور مـی   اوکه در ذهن شنود، سوالی   را میاونشیند، سخنان      می
  .گردد پرسد مساله برایش به طور کامل واضح می  وقت می

   نقل معلومات مربوط به موضوع از مصادر و مراجع عیناً و یا به طور مختصر-3
نمایـد و از آن موضـوعات،    ش را مطالعـه مـی  محقق مراجع و مصادر مربوط به تحقیق خـوی      

نمایـد و آن   شکل اختصار اخذ مـی ه عناصر، جزییات و جمالت مربوط به تحقیق را عیناً و یا ب       
  .نویسد   می، امر تخصیص داده این  که محقق براي ها و یا کتابچه یادداشتی را در کارت
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اشـت  د یاد يهـا   چـه هـا در کتاب    بعضی اشخاص جمـع آوري معلومـات را نـسبت بـه کـارت             
  :پسندد زیرا  می
داشته باشـد و بـالعکس     محقق باالي تحقیق و هر موضوع تحقیق خویش تسلط کامل می      -

  .باشد تر می ها تسلط آن کم باالي کارت
 .باشد ها در حفظ و نگهداشت معلومات مأمون و محفوظ می  کتابچه نسبت به کارت-
آوري معلومات سهل و معلومات جمـع آوري    ها حین جمع    کار برد کتابچه نسبت به کارت      -

آوري شده را با بسیار آسانی هر وقت مطالعـه         شده همواره نزد محقق موجود و معلومات جمع       
  .تواند نموده می

   اقتباس-4
گیرد و تعبیر آن را بـا   کند، مطلب و خالصه را از آن می    محقق مرجع و مصدر را مطالعه می      

از .  جهت اقتباس قوانینی را وضع نمـوده انـد          قیقات علمی پیشگامان تح . نماید  الفاظ خود می  
  :جمله آن

 . اقتباس باید بسیار مختصر و از یک صفحه تجاوز نکند-
 .نماید نماید به آن اشاره می  که اقتباس می  از مصدر یا مرجعی-
 . اقتباس باید بین عالیم خاص تحریر شود-
کـه    و در پاورقی بدان اشاره شود طوري اقتباس باید از مصدر و مرجع اصلی صورت بگیرد     -

، چاپ، ناشر، محل نـشر، سـال نـشر و صـفحه ذکـر شـود و در               ءاسم مؤلف، عنوان کتاب، جز    
  . و صفحه تحریر گرددءصورت تکرار صرف عنوان کتاب، جز

تحلیلی شعرنو، جلد نخست، چاپ اول، انتشارات مرکز، تهران،          مثالْ شمس لنگرودي، تاریخ   
  .180ر صورت تکرار تاریخ تحلیلی شعرنو، جلد نخست صفحه و د. 28، ص 1370

  .شود  صورت نگاشته می این  اگر مأخذ مجله، مجموعه و یا روزنامه باشد به
  . نام نویسنده-
 . عنوان مقاله-
 ).که مترجم داشته باشد در صورتی ( نام مترجم -
 . اسم مجله، مجموعه یا روزنامه-
 . شماره دوره-
 . شماره مسلسل-
 ).نامه باشد که هفته نامه یا فصل در صورتی( روز، هفته، ماه یا فصل -
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 . تاریخ نشر-
 . محل نشر-
 . سال انتشار-
 .صفحه -

  :ها مثال
، ماهنامه حقوق بشر، سال چهارم، شـماره سـوم،       )قسمت اخیر (تبعیض چیست؟   ،  علی پیام 
  .40، ص 1385جوزا، کابل 

، روزنامـه انـیس، شـماره مسلـسل         )قـسمت دوم   (ها و انتظارات مردم      صادق روزبه، جرگه   -
  2، ص 1385زان، کابل   می25، سه شنبه 20658

  مالحظات و تجارب -5
   سـالم و حقـایق علمـی    بق موضوع بعضاً نتایج، مالحظـات و تجـار          محقق در مطالعه عمی   

که در روشنی مالحظـات و تجـارب متـذکره حقـایق جدیـد را بـا        آورد،  دست میه  جدید را ب  
دسـت آمـده   ه نماید و نظریـات بـ   دهد، یا از آراي سابقه صرف نظر می  سابقه پیوند می   حقایق

  . سازد  جدید را مطابق مالحظات و تجارب عیار می

  مرحله پنجم
  آوري شده جهت موضوع تحقیق  جمع اصالح و ثقه نمودن عبارات موادومعلومات علمی

 مرحله محقق به تحقیـق خـویش    این  در. باشد مرحله مطرح بحث اخرین مرحله تحقیق می  
ق  هاي عمی نماید و نظریات جدید و تحلیل   با الفاظ زیبا آن را تزیین می      . دهد  شکل نهایی می  

  .پیچد  خویش را در آن می
  :ین مرحله باید محقق ترتیب آتی الذکر را مراعات نماید در
  .گذارد آوري نموده مقابل خویش می که جمع  محقق تمام آن معلوماتی را -1
 هر باب، فصل و هر عنوان را به طور بسیار دقیق مطالعه نمایـد و بـه افکـار اساسـی آن                 -2

 . خود را مدلل سازد
افکار متـذکره را  . که وي آن را در ذهن خود گنجانیده و از نوشته باز مانده است            افکاري -3

 .به اسلوب و تعبیر خویش در باب یا فصل مناسب تحریر نماید
گیـرد و از اسـتعمال       میتود و اسلوب فصیح، واضح، روان و سلیس کار می          حین تعبیر از     -4

 .نماید کلمات غامض حذر می
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که با الفاظ بسیار کم مطلـب بـسیار زیـاد          تعبیر باید بسیار دقیق باشد و کوشش نماید          -5
 .افاده شود

 . در یک موضوع از تکرار تعبیر، لفظ و معنی خود داري نماید-6
که به اصل و جوهر موضوع داخل شود بـه ارتبـاط     این  و موضوع قبل از   در آغاز هر فصل      -7

در اخیر هر موضوع و فصل خاتمه مختصري را تحریـر بـدارد      . را بگذارد  اي  موضوع یک مقدمه  
 .که خالصه موضوع و فصل و هم به طور مختصر فکر و نظر محقق در آن تذکر یافته باشد 

  مرحله ششم
  در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته استکه   فهرست مصادر و مراجعی

کـه محقـق حـین     بعد از تکمیل تحقیق در ختم تحقیق ذکـر فهرسـت مراجـع و مـصادري           
که در ترتیب آن بایـد نکـات آتـی در نظـر گرفتـه        ست   ا تحقیق از آن استفاده نموده ضروري     

  :شود
ی، مـثالً طباطبـایی، طلـوع، طوسـ       . فهرست باید به ترتیب حروف هجـا تنظـیم گـردد           - 1

  :طبرستانی، طبرسی، به ترتیب زیر می آیند
  .طباطبایی
  .طبرستانی

  .طبرسی
  .طلوع

  .طوسی
 :اسم مؤلف کتاب، یا عنوان کتاب بعداً گذاشتن دو نقطه - 2
 ).-(تحریر عنوان کتاب بعداً گذاشتن عالمه دش  - 3
 ).-(نمبر چاپ بعداً عالمه  - 4
 ).-(ناشر و بعداً عالمه  - 5
 ).، (سال نشر و بعداً عالمه  - 6
 .ر باالي کتاب نمبر چاپ تحریر نیافته بود ضرورت نوشتن آن نیستاگ - 7
 ).بدون ناشر(که  اگر ناشر آن معلوم نبود در بین قوسین بنویسد  - 8
 )بدون تاریخ(که  اگر تاریخ نشر کتاب معلوم نبود تحریر نماید  - 9

اگر کتاب ترجمه باشد آنگاه اول اسم مؤلف، بعداً عنوان کتـاب، ثالثـاً اسـم متـرجم،             -10
 .دیتعاقب آن معلومات باقیمانده را تحریر بدارم
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 .صورت اسماي هر دو را بنویسید ین ااگر یک کتاب دو مؤلف داشت در -11
که در کتاب تحریر یافته همانگونه باید نوشته شود اگر آنجا با اسم            اسم مؤلف طوري   -12

  .چنان تحریر بدارد مؤلف کلمه دکتور، استاد، شیخ آمده وي نیز هم
که در یک نوشته تحقیقی رعایت اصول تنقیط یا نشانه گذاري یا عالیـم   گفت در اخیر باید    

کـه یـک رسـاله     چنـان بعـد از آن   که باید در نظر گرفتـه شـود و هـم         ترقیم جز مهم آن بوده      
، )وقایـه نمـودن  (تحقیقی اکمال گردید و تمام مراحل خویش را پیمود، نوبـت چـاپ، تجلیـد       

 .که یک محقق آن را باید به طور احسن انجام دهد رسد  ترتیب و شماره گذاري آن می

  نامه کتاب
 .1387جعفري، محمود، رهنماي نویسندگی، بنگاه انتشارات میوند،  - 1
 –بنیاد حقـوقی میـزان، چـاپ اول    ) نحوه نگارش پایان نامه (حیاتی، دکتر علی عباس، روش تحقیق درعلم حقوق   - 2

  .1387زمستان 
محمـد شـفیق وجـدان، مرکـز      :هاي داکتـري وماسـتري، متـرجم    ي رسالهشلبی، دکتوراحمد، روش تحقیق رهنما   - 3

 .1367، دولتی مطبعه، کابل،  تحقیقات علوم اسالمی
  .1386صبري، نورمحمد، درآمدي برروش تحقیق درحقوق، بیناد حقوقی میزان، چاپ دوم، زمستان  - 4
  .1382بران،  مقاله نویسی، مشهد، نشر تا طوسی، دکتر بهرام، رهنماي پژوهش و اصول علمی - 5
 1385ر، پیشو، تقوي کتابخانه، الرهنو تنو او پلی  قانت، دکتور فخرالدین، د علمی -6
 .1387- وفرهنگی مجد، چاپ سوم قره باغی، ونوس، روش تحقیق در حقوق، مجمع علمی - 7
 .1364 حزبی، کابل، جوزاي ن، پوهندوي حسین، دستور نگارش براي همه، چاپ روتاسیون مطبعهییم - 8



  
  
  

  اون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر مع
  با وزیر عدلیه کشور مالقات نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با 17/12/89روز سه شنبه مورخ 
سارنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه کشور در دفتر کارش مالقات نمود، موضوع مالقات 

داد، از اینکه وزارت عدلیه  رسی وضیعت حقوق بشري در افغانستان تشکیل میطرفین را بر
ا نسبت به سایر وزارتخانه ها در نهادینه ساختن موارد حقوق بشري و برداشتن .ا.ج

هایی که فرا راه رعایت موارد حقوق بشري در افغانستان وجود دارد پیشگام بوده وبه  چالش
این هدف مرکزي را به نام اداره واحد حمایت از حقوق گونه فعال عملکرده است وبه خاطر 

بشر ایجاد نموده است معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اظهار قدر دانی نموده، متعاقبا در 
وزیر علیه کشور درین قسمت  هاي امن نیز با وزیر عدلیه کشور صحبت نمود که مورد خانه

  :افزود
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هاي امن زنان مورد سوء استفاده   در خانهیک ونیم سال قبل شایعاتی پخش شد که گویا
هاي اخالقی قرار میگیرند که مقام عالی ریاست جمهوري در این رابطه یک کمیسیونی را 
موظف نمود تا صحت وکذب این موضوع را معلوم نمایند، کمیسیون بعد از بررسی ها 

 صورت میگیرد و از هاي اخالقی ها سوء استفاده هاي امن از خانم دریافت که واقعاً در خانه
چنان برق و در زمستان وسایل  طرف شب خانم ها درین خانه ها حضور نمیداشته باشند هم

ها  ها وجود نداشت بناء در آن زمان همان خانه هایی که در آن تسخین کننده در این خانه
تخلف کاري صورت میگرفت مسدود گردیده وعاملین آن به سارنوالی معرفی گردیدند روي 

ین دالیل است که دولت حاال تصمیم گرفته است تا این خانه ها در چوکات وزارت امور هم
و هر کسی که از قشر اناث بخواهد  زنان ایجاد گردد وتوسط دولت امورات آن کنترول گردد

گردند تا  هایی که از فرامین عفو از محابس رها می چنان خانم ها پناه بیاورد و هم به این خانه
  .ها نگهداري شوند قارب شان در این خانهپیدا شدن ا

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع  



  
  
  
  
  

  ا در دفتر کارش مالقات نمود.ا.سفیر سویس با وزیر عدلیه ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با 10/12/89مورخ  سفیر کشور سویس مقیم افغانستان وهیات همراه وي بروز سه شنبه
  .نمود سارنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه کشور در دفتر کارش دیدار و گفت وگو 

موضوع مالقات طرفین را همکاري کشور سویس در قسمت بهبود وضعیت حقوق بشري 
داد که سفیر کشور سویس اقدامات وزارت عدلیه را در این راستا در افغانستان تشکیل می

مورد ستایش قرار داده و از ایجاد اداره حمایت از حقوق بشر در چوکات وزارت عدلیه 
هاي فرا راه رعایت حقوق بشري در افغانستان برشمرده شد که سپس چالش. استقبال نمود

  :وزیر عدلیه کشور در این مورد افزود
هاي دشوار جنگ روح و روان چون افغانستان یک کشور جنگدیده است بناء در طول سال 

مردم این سرزمین متاثر شده است ومردم با روحیۀ خشن بزرگ شده اند به خاطر نهادینه 
باید نخست سطح تعلیم و تربیه را در افغانستان باال  یل موارد حقوق بشريساختن و تعم

تا مردم حقوق و (هاي حقوقی را در کشور رویدست گیریم هاي آگاهیچنان برنامهبرده هم
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که خوشبختانه وزارت عدلیه در این عرصه پیشگام است و در یک ) وجایب خود را بدانند
کنیم تا آن را اي حقوقی آغاز شده است و ما کوشش میههاي آگاهیتعداد والیات برنامه

هاي مختلف ، از طرف دیگر افغانستان یک کشور سنتی است که رسم و رواجگسترش دهیم
خواهند موضوعات حقوق بشري را در این کشور حاکم اند بناء ضروري است تا کسانی که می

د را ساخته و در بین مردم و براي مردم این کشور تفهیم نمایند باید همرنگ جامعه خو
  . ها بر انگیخته نشوددرك نمایند تا حساسیت جامعه نفوذ نمایند و نبض جامعه را

مورد دوم مشکل که سد راه رعایت حقوق بشري در افغانستان قرار گرفته است عبارت از 
 هم هاي اقتصادي در افغانستان است که باید در این زمینهعدم موجودیت امنیت و نارسایی

توجه جدي صورت گیرد تا ما به غایۀ اصلی خود که همانا سعادت و تعالی تمام افراد جامعه 
  .است نایل شویم 

هاي امن که در این اواخر سر در فرجام هیات مذکور از وزیر عدلیه افغانستان در مورد خانه
در مقابل هایی را در مطبوعات ایجاد کرده است طالب معلومات گردیدند که موصوف و صدا
  :افزود

هاي امن زنان مورد سوء یک ونیم سال قبل شایعاتی پخش شد که گویا در خانه
گیرند که مقام عالی ریاست جمهوري در این رابطه یک هاي اخالقی قرار میاستفاده

، کمیسیون بعد از کمیسیونی را موظف نمود تا صحت و کذب این موضوع را معلوم نمایند
هاي اخالقی صورت ها سوء استفاده هاي امن از خانمه واقعاً در خانهها دریافت کبررسی

چنان برق، و در داشته باشند همها در این خانه ها حضور نمیگیرد و از طرف شب خانممی
ها وجود نداشت بناء در آن زمان همان خانه زمستان و وسایل تسخین کننده در این خانه

گرفت مسدود گردیده وعاملین آن به سارنوالی  میها تخلف کاري صورتهاییکه در آن
ها در معرفی گردیدند روي همین دالیل است که دولت حاال تصمیم گرفته است تا این خانه

چوکات وزارت امور زنان ایجاد گردد و توسط دولت امورات آن کنترول گردد و هر کسی که 
هایی که از فرامین عفو از نان خانمچها پناه بیاورد و هماز قشر اناث بخواهد به این خانه

  .ها نگهداري شوندگردند تا پیدا شدن اقارب شان در این خانهمحابس رها می

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



  

  ا به والیت پروان.ا.سفر وزیر عدلیه ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه کشور در حالی که وي را دگر جنرال هارورد معاون ا
هاي آیساف و جنرال عارف احمدي معاون امنیتی ریاست عمومی محابس و قوماندانی نیرو

  .  عازم والیت پروان گردید1389 21/12نمود به روز شنبه مورخ ها همراهی میتوقیف خانه
از وزیر عدلیه کشور والی والیت پروان، قوماندان امنیه، رییس عدلیه، رییس شوراي 

ثیري از اراکین دولتی و متنفذین قومی استقبال والیتی، آمر محبس والیت پروان و جمع ک
  . نمودند

ا پیام رییس جمهوري اسالمی افغانستان را به اراکین دولتی و مردم .ا.ابتدا وزیر عدلیه ج
آن والیت رسانده و از مقام والیت، سپس از آمریت محبس آن والیت دیدن نموده با 

ماع نمود و به مسوولین در قسمت رفع محبوسین اناث و ذکور مالقات و مشکالت شان را است
  . ها هدایات الزم نمودندمشکالت آن

جریب زمینی دیدن نمود که در این اواخر از ) 11(در آخیر وزیر عدلیه کشور از ساحه 
طرف شاروالی آن والیت به خاطر اعمار محبس جدید در آن والیت اختصاص داده شده 

 وعده نمود که بعد از نهایی شدن کار تصفیه )PRT(چنان تیم بازسازي والیتی است، هم
  .زمین مذکور محبس جدید را در آن جا اعمار خواهد کرد

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



  
  
  

  مالقات معین مسلکی وزارت عدلیه با سفیر بخش 
  عدلی و قضایی ایاالت متحده امریکا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روز ا .ا.قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزي معیین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه ج
 با هنس جی کلیم، سفیر بخش عدلی و قضایی ایاالت متحده 2/12/1389دوشنبه مورخ 

هاي مورد امریکا، در دفتر کارش مالقات نموده و راجع به برخی از موضوعات حقوقی و پروژه
هاي کشورش را پیرامون تسریع روند عالقه بحث و تبادل نظر نمودند، سفیر مذکور همکاري

گیرند یا معروض به مقرره مراکز حمایوي زنانی که مورد خشونت قرار میکار تدقیق مسوده 
  . باشند وعده دادخشونت می

هـاي  خانه(متقابالً معیین مسلکی وزارت عدلیه متذکر شد که مسوده مقرره مراکز حمایوي       
 بوده و تحت تدقیق قرار دارد و اظهار داشت که بعد          1389شامل پالن کار تقنینی سال      ) امن

از نهایی شدن روند تدقیق در آینده نزدیک مسوده مـذکور غـرض طـی مراحـل بـه شـوراي                      
   .وزیران ارایه خواهد شد

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیرمنبع: 
 



  
  
  

  معیین مسلکی وزارت عدلیه از مرکز عدلی 
  خانه بگرام دیدن نمود توقیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزي معیین مـسلکی وزارت عدلیـه، روز سـه شـنبه مـورخ               
 در ترکیب یک هیات عالی رتبه از مرکز عدلی توقیف خانـه بگـرام والیـت پـروان                17/12/89

دیدن نمود، توقیف خانه مذکور در این اواخر توسـط وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریکـا بـه           
باشد که در هـر  هزینه اضافه از یک میلیون دالر امریکایی ساخته شده که داراي سه بالك می       

تـن  ) 79(ازده اتاق در نظر گرفته شده است تا حال در این مرکز بـه تعـداد        بالك به تعداد دو   
کارمندان مسلکی و اداري توسط امنیت ملی، وزارت امور داخله، لوي سارنوالی، ستره محکمه              

تن کارمند دیگر نیز این مرکز نیـاز دارد  ) 55(و وزارت عدلیه استخدام شده اند ولی به تعداد          
ر توقیف خانه پروان وجـود دارد رسـیدگی نماینـد همچنـان معیـین              قضیه که د  ) 500(تا به   

مسلکی وزارت عدلیه وعده نمود که در قسمت استخدام یک تعداد مـساعدین حقـوقی مـورد       
   .نماید نیاز این مرکز اقدام می

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



  
  
  

  مسلکی وزارت عدلیه به والیت پنجشیر معیین سفر
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

انونپوه داکترمحمد قاسم هاشمزي معیین مسلکی هیات وزارت عدلیه تحت ریاست ق
وزارت در حالی که وي را دگروال حبیب خان رضوانی رئیس دفترر یاست عمومی محابس 

 غرض بازدید 5/12/1389 نمودند روز پنجشنبه مورخها و سایرین همراهی میوتوقیف خانه
  .از محبس پنجشیر در آن والیت سفرنمودند

لی که غرض تعمیر جدید محبس این والیت تخصیص داده شده هیات مذکور درابتدا ازمح
در طول سالهاي بحران .  کیلومتري بازارك قرار دارد13این محل که در.بود، دیدن نمودند

  .و فعالً به شکل مخروبه قرار دارد. آمد منحیث محبس ازآن استفاده به عمل می
دید، متعاقب آن هیات از اما موقعیت این محل از نگاه امنیتی قابل تشویش تلقی نگر

  .والیت پنجشیر دیدن و با والی آن والیت مالقات نمودند
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جدید محبس وصل  را که سرك عمومی را با محل مخروبه والی والیت تعهد نمود که پل
کند از بودجه والیت اعمار مجدد نماید امیرالبحر هیوارد وعده نمود تا پالن اعمارمحبس  می

  .را سردست گیرد
پنجشیر قرار دارد، فاقد تسهیالت  در جوار دریاي اي تپه موجود که در دامنهدر محبس 

  آماده شدهcsspباشد، محبوسین در کانتینر بزرگ که ازطرف براي محبوسین می الزم
   .شود می نگهداري

 آن والیت وظیفه داده تا PRTامیرالبحرهیوارد به .محبوسین ازنبود برق شاکی بودند
 PRTامیرالبحرهیوارد به .  فعلی را براي پنج ماه آینده تمویل کنندمصارف جنراتور کوچک

اي را که درمجاورت هدایت داد تا اینکه مصارف مواد تعمیراتی غرض تعمیر دیوارساحه
محبس فعلی قراردارد بپردازد، البته ازاین ساحه درصورت اعمارمحوطه براي مالقات 

  .تفاده به عمل خواهد آمدباپایوازهاي شان وتفریح محبوسین اس محبوسین

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



  
  
  

  والیات  معیین مسلکی وزارت عدلیه از زندان هاي
  لغمان دیدن نمود کنر و

  
  
  

قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزي معین مسلکی وزارت عدلیه و هیات همراي شان 
ادمیرال هیوارد قوماندان بخش عدلی و قضایی قواي ائتالف، جنرال عارف معاون امنیتی (

هاي  از زندان30/11/1389روز شنبه مورخ ) ...ها است عمومی محابس و توقیف خانهری
  .والیات کنر و لغمان دیدن نمودند

هیات مذکور اوالً با والی والیت مالقات و در مورد وضع نگهداشت محبوسین با وي تبادله 
ریکایی و به معیار  لک دالر ام17افکار نمودند و متعاقباً از تعمیر محبس جدید که به مصرف 

این بخش که در سه . عالی از طرف ایاالت متحده امریکا ساخته شده، بازدید نمودند
کیلومتري شهر اسعدآباد تعمیر شده به علت نبود پسته ترصدي و برق هنوز تحت استفاده 

  . قرار نگرفته است
 ترصدي در بختانه به اساس هدایت وزیر صاحب امور داخله، کار اعمار چندین پستهخوش

  . فراز قلعه کوه به استقامت شرق و غرب محبس در حال تکمیل است
تعهد دادند تا مصارف جنراتور را براي دو ماه تمویل و  PRT ادمیرال هیوارد با مفاهمه با

امید است در ظرف یک . ها را تهیه کنندچنین چپرکت به تعداد محبوسین و فرش اطاقهم
  .  محبس کهنه به محبس جدید صورت گیردماه دیگر انتقال محبوسین از

و دیگر  PRT,ICRC متعاقباً هیات از محبس لغمان دیدن کردند، این محبس به کمک
  . کندموسسات امداد کننده به وضع قناعت بخش فعالیت می

متعاقب حمله باالي این محبس از طرف مخالفین که در سال گذشته صورت گرفت 
دي در اطراف محبس اعمار گردیده و قوماندان محبس از هاي ترصاستحکامات قایم و برج

ها هاي آنامور محبوسین چه از نگاه اعاشه، تعلیم و تربیه و چه از نگاه رسیده گی به دوسیه
  . نماید که مایه ستایش هیات قرار گرفتوارسی اطمینان بخش می

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



  
  
  

  هاي کشور کانادا به وزارت عدلیهکمک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از همکاري دو ساله بین وزارت عدلیه و کشور کانادا 25/12/89هار شنبه مورخ به روز چ
تجلیل به عمل آمد، در این محفل که سارنپوه حبیب اهللا غالب وزیر عدلیه کشور، استیورد 
ولر رییس بخش قنسلی سفارت کانادا مقیم افغانستان، معیینان وزارت عدلیه و جمع کثیري 

راك نموده بودند کشور کانادا یک تعداد وسایل ذیل را که شامل از روساي وزارت عدلیه اشت
 پایه جاروب برقی و 1 عدد سکنر، 4 عدد نیت ورك پرنتر، 8هاي دیسکتاپ،  پایه کمپیوتر13
باشد به وزارت عدلیه کمک نموده و هم چنان دیتابیس قوانین را که به  عدد یو پی اس می4

از طریق آن می توانیم به تمام اسناد تقنینی و همکاري کشور کانادا تهیه شده است و 
دسترسی داشته باشیم و ) دري، پشتو و انگلیسی(هاي بین المللی به سه لسان میثاق

عنقریب به بهره برداري سپرده خواهد شد، توسط رییس قنسلی کشور کانادا به وزیر عدلیه 
  . اهدا گردید
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هاي کشور دوست گذاري از همکاريچنین وزیر عدلیه کشور ضمن قدردانی و سپاسهم
کانادا از ایشان خواست تا به همکاري هاي خود ادامه داده و در آینده در قسمت ایجاد واحد 

هاي مسلکی در این وزارت ترجمه در چوکات ریاست تقنین در وزارت عدلیه و تربیه کادر
  . همکاري جدي نمایند

دري، پشتو و (متحانی به سه لسان در اخیر دیتابیس قوانین وزارت عدلیه به صورت ا
   .به نمایش گذاشته شد) انگلیسی

این در حالی است که کشور کانادا در مدت دو سال گذشته وسایل ذیل را نیز به وزارت  
  :عدلیه کمک نموده است

،  عدد سکنر12،  عدد یو پی اس12،  پایه کمپیوتر لب تاپ18، پایه کمپیوتر دیسکتاپ 31
 جلد کتاب ها به 82 جلد کتاب ها به زبان عربی به انتخاب وزیر عدلیه ، 650، تر عدد پرن11

 جلد کتاب ها به زبان انگلیسی ، فرنیچر نظر به 64، زبان دري به انتخاب دیپارتمنت تقنین
نیاز، تمویل کرایه محل کار خارج از وزارت براي بخش نشر به منظور استفاده از فضاي 

 آشپزخانه با رنگمالی، 3 دفتر و 17 دیپارتمنت تقنین و ساختن اضافی در وزارت براي
  .کفپوش، برق و سیم کشی اینترنت آن 

  دفتر مطبوعاتی و سخنگوي وزیر:منبع



 
 
 
  

اصول راهبردي حقوق کیفري: نام کتاب  
دکتر غالم حیدر عالمه: لفؤم  

نشر میزان: ناشر  
1389تابستان : سال نشر  

  
  
  
  
  

استاد حقوق  ر عالمهارزشمندي از دکتر غالم حید اصول راهبردي حقوق کیفري کتاب
. است رسیده به نشر در ایران که تابستان امسال توسط نشر میزان است دانشگاه ابن سینا

هر فصل آن مسایل و  کتاب مزبور در دوبخش و هر بخش در دو فصل سامان یافته که
دیباچۀ این اثر به قلم دکتر . مربوط به حقوق کیفري را بررسی کرده است موضوعات مهمِ

 در اینجا. است شده املو عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، نگاشتهباقر ش
برگزینیم و از هرگونه  ترجیح دادیم که دیدگاه دکتر باقر شاملو را در معرفی این اثر وزین

دکتر شاملو در بخش پایانی دیباچۀ این کتاب چنین ابراز . ابراز نظر دیگر خود داري کنیم
 حاصل تحقیق و مطالعات چندین ساله مؤلف آقاي دکتر غالم ضر کهکتاب حا«: کند مینظر 

نظر . اثري بسیار ارزشمند و مفید و بی نظیر در این حوزه مطالعاتی است حیدر عالمه است،
به اینکه غایت زندگی اجتماعی، تأمین شرایطی براي رشد و شکوفایی و تعالی انسان است 

در اثر حاضر . گردد  و انصاف و اعتدال میسر نمیکه این امر نیز جز از طریق تضمین عدالت
اصول راهبردي حقوق کیفري در نظام حقوقی ایران و افغانستان به خوبی از قوانین اساسی 

   .دو کشور استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
 هاي وابسته و خود ها تجربه دیکتاتوري و حکومت در کشور ایران و افغانستان پس از قرن

 1978ایران (هاي اخیر  ها و شرایط اجتماعی انحصاري هر یک در سال محور با وجود تفاوت
دهی به  با تدوین قانون اساسی بعنوان اصول راهبردي در شکل)  میالدي2008و افغانستان 
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ریزي نموده  یک نظام اجتماعی و حقوقی جدید، مبانی نظري و اجرایی یک تحول نوین را پی
  . اند که تجربه جدیدي را در تاریخ تحوالت خویش ثبت نمایند هو در صدد بر آمد

قانون اساسی و اصول حاکم بر آن بویژه در قلمرو حقوق کیفري در حقیقت تضمین کننده 
نظام حداقلی در رعایت حقوق مردم و تأمین کننده شرایط رشد و شکوفایی استعدادهاي 

رعایت حرمت و کرامت انسان بعنوان . فطري انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوند است
مخلوق برتر و نماینده خداوند در زمین با طرح ادعاهاي کالمی میسر نیست؛ بلکه در پرتو 
التزام عملی و عینی به اصولی که بسیاري از آنها در قوانین اساسی ایران و افغانستان به 

 مؤلف این اثر؛ آقاي .باشد خوبی مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته است امکان پذیر می
بندي این اصول در دو نظام  غالم حیدر عالمه به خوبی از عهده توضیح و تفسیر و دسته

نظر به قرابت فرهنگی سیاسی، تاریخی و جغرافیایی . حقوقی ایران و افغانستان بر آمده است
تماعی دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، انجام مطالعات تطبیقی در دو نظام حقوقی و اج

گیري به سمت رشد و شکوفایی دو ملت دست آورد  تواند در اصالح این دو نظام و جهت می
خوشبختانه اثر حاضر در انجام این مهم نیز نه تنها پیشگام . غیر قابل انکاري را نوید دهد

بوده بلکه با توجه به شناخت کامل مؤلف از دو نظام حقوقی، به خوبی در ترسیم آن نیز 
المللی مستلزم انجام مطالعات تطبیقی و  اي و بین ضرورت تعامالت منطقه.  استموفق بوده

تئوریک است که وجود آثار ارزشمندي چون اثر حاضر در نائل شدن به این هدف نقش 
  ».بسزایی خواهد داشت

    
  

 

  


