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حقوق شهروندي از اصطالحاتي است كه در قرن هفدهم  وارد ادبيات 

اين اصطالح هر چند مفهومي است تاريخي كه . حقوقي و سياسي شده است

آن در تمام مكاتب فلسفي جهان به ويژه يونان باستان وجود داشته مباني 

هايي نسبت به مفهوم شهروندي در اعصار پيشين و  است؛ البته با تفاوت

اي مشخص اما اين اصطالح از قرن هفدهم  بگونه. ي كنوني شهروندي در دوره

  . يابد به بعد هستي مي

ي ناشي از مبارزات توان برايند تحوالت تاريخ حقوق شهروندي را مي

ر و رفع تبعيض و الغاي  اجتماعي مردم اروپا دانست كه براي كسب حقوق براب

هاي دوران فيوداليته آن مبارزات را به راه انداختند در جامعه طبقاتي  سنت

ها  ها و شواليه اروپاي آن روزگار كه روحانيون، اشراف، شاه زادگان، نجبا، فيودل
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ها را جزء طبقات برگزيده و ممتاز  ويني داشتند كه آنو تيول داران القاب و عنا

جامعه قرار داده بود و بكار گيري آن در مناسبات اجتماعي به نوعي با تحقير 

تحقير زدايي از مناسبات اجتماعي نيز . ساير اقشار و افراد جامعه همراه بود

  .تهاي مدني مردم اروپا در قرن هفدهم بوده اس هاي جنبش بخشي از خواسته

اصطالح حقوق شهروندي كه مبارزات مدني و سياسي مردم اروپا آن را 

ه بخشي از نظام ارزشي قرن هجدم ارتقا  پرورش داد، در انقالب كبير فرانسه ب

همين تغيير و تحول . يافت و از آن پس تغيير و تحول زيادي را به خود ديد

 گرديد و طرف هاي خاصي در رابطه با حقوق شهروندي منجر بعدها به ديدگاه

هايي براي حقوق شهروندي بر  داران مكاتب فلسفي مختلف هر كدام مصداق

هاي خاصي نسبت به شهروند و حقوق شهروندي ارايه  شمردند و ديدگاه

ها با تاكيد شان بر حقوق شهروندي  در اين ميان اما ديدگاه ليبراليست. كردند

يف و مسووليت شهروندي گرايان و جمهوري خواهان بر تكال و پافشاري جماعت

ز .  است از همه مهتر بوده امروزه نيز شهروندي را مفهومي بر ساخته شده ا

اي آن  دانند؛ مسووليتي كه بر پايه مسووليت پذيري مشترك دولت و ملت مي

هم دولت بر رعايت حقوق شهروندان و تكاليف خودش عمل نمايد و هم 

  .گران تالش بورزندشهروندان در اجراي تكاليف و رعايت حقوق دي

در اين سر زمين از آغاز . شهروندي در افغانستان اما وضع نا به هنجاري دارد

شكل گيري نهاد حكومت، دولت نهادي سركوب گر و استبدادي بوده است كه 

هموراه به عنوان نهاد تصميم گيرنده بجاي مردم، آنان را از انديشيدن و 

ان اما استبداد و زورمداري و در افغانست. تصميم گيري باز داشته است

هاست كه ساختار مديريت جامعه ما را نه تنها  هايي از اين دست، قرن نمود

اين بي . هاي سال بي كفايت و ناكار آمد بار آورده است امروز، بلكه تا سال

كفايتي و نا كار آمدي در مناسبات اجتماعي و ساختار دولتي به ويژه عمال 

  .شود حكومت، به وضوح ديده مي
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نگارنده اميد وار است كه طرح مباحث حقوق شهروندي در افغانستان به 

در . سرنوشت مفاهم هم رديف آن نظير دموكراسي و حقوق بشر گرفتار نشود

ها و شعارهايي كه طرف داران حقوق  كشور ما با توجه به ميزان تيوري پردازي

ن گونه مفاهم را دهند؛ مصداق عيني اما از تحقق اي بشر و دموكراسي سر مي

اين يعني مسخ شدن دموكراسي، حقوق بشر . توان دريافت در عمل هرگز نمي

  .و امثال آن

با وجود شعارهايي همچون وحدت ملي، تامين دموكراسي و رعايت حقوق 

بشري شهروندان، بازهم عالوه بر افزايش ناامني و قتل و ترور و انتحار، ساختار 

چرخد؛ هرچند  ر اقتدار گرايي و امتياز طلبي ميي جامعه ما متاسفانه ب و چرخه

هاي برابر  ي شهروندان حقوق و مسووليت كه قانون اساسي كشور براي همه

هاي سياسي،  هاي اجتماعي و صف بندي قايل است، بازهم در درجه بندي

ي طبيعي؛ براي شهرواندان خاصي در نظر گرفته   بگونه حقوق و امتيازات ويژه

  .شود مي

روزگاري كه حتا اكثر مفاهمي . اري كه سخن از دوران پساملي استدر روزگ

يابد و سخن از  چون حقوق شهروندي، حقوق بشر و امثال آن تحول مي

هاي  ي واحد جهاني است؛ افغانستان اما تا هنوز از درك ابتدايي مولفه جامعه

ملي عاجز است، چه رسد به تامين حقوقي چون حق آزادي انديشه و بيان، 

 انتخاب شدن و انتخاب كردن، حق كار، حق برخورداري از محيط زيست حق

سالم، حق داشتن اوقات فراغت، حق آسايش از صداهاي آزار دهنده و بيماري 

ز  براي نقض حقوقي از اين قبيل چه از ناحيه. زا و غيره ي دولت و بيشتر ا

وي و جانب شهروندان كافي است كه حداقل پنج دقيقه در مركز شهر راه بر

يابي كه  ها و اعمال مردم بيافگني، آنگاه در مي نگاهي از سر كنجكاوي بر كنش

زند چقدر با مفاهمي نظير حقوق شهروندي،  آنچه از شهروندان افغاني سر مي

  .حقوق بشر و امثال آن فاصله دارند
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هايي در جهت ارتقاي  بر دولت افغانستان است كه با طرح و اجراي برنامه

 و همچنين تشويق  شهروندان بر رعايت آن حقوق و در نظر حقوق شهروندي

ها و تكاليف شان؛ به مشكالتي كه كشور ما از اين ناحيه با آن  گيري مسووليت

  .دست به گريبان است، پايان دهد

تالش براي تحقق حقوق شهروندي البته منحصر به مقابلـه صـرف از طـرف              

ـ      ه دولـت و مـردم بايـد در ايـن     دولت و يا تحت فشار قراردادن دولت نيست، بلك

ـازي مناسـب از درك بنيـادين حقـوق                 زمينه به طور مـشترك بـراي بـستر س

ـالها مـردم ايـن              شهروندي تالش نمايند، تا بتوانند حداقلي از حقـوقي را كـه س

  .سرزمين از آن محروم بوده اند، تحقق بخشند

 مدير مسوول

 

 
 

 

  

              

   
  حفيظ اهللا زكي

  

 يكي از مفاهيم سياسي و حقوقي جديدي است كه در قرن حقوق شهروندي
اي چون آزادي  نوزدهم در ادبيات حقوقي و سياسي راه يافت و بيشتر حقوق عمده

بيان، برابري در نزد قانون، حق اجتماعي و غيره، بدون توجه به وضع طبقاتي، 
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سترش شد ولي اين مفهوم در قرن بيستم بسط و گ را شامل مي... جنسي، نژادي و
خصوصيت صرفاً مدني و سياسي خود » حقوق اجتماعي«پيدا كرد و با ظهور مفهوم 

اي حقوق سياسي، مدني و اجتماعي  را از دست داد و به صورت وسيع مجموعه
  .شهروندان را تحت پوشش قرار داد

شأن و حيثيت شهروند بودن كه اغلب در قانون اساسي و ساير قوانين مدني و 
كند با حقوق و وظايف خاص شهروندان در  ازتاب پيدا ميجزايي بر كشوري ب

  .گيرد مناسبات اجتماعي و محيط جغرافياي ارتباط مي
هاي باستاني يونان و روم و در تفكرات حقوقي كالسيك، صالحيت  در دموكراسي

شد كه از حقوق و تكاليف يكساني در حوزه  شهروند بودن، تنها به كساني داده مي
 جغرافيايي برخوردار بودند و در امورات سياسي و عمومي سياسي، اجتماعي و

  .مملكت از حق مشاركت برخوردار بودند
بنابراين مطابق اين قوانين بردگان و زنان و برخي طبقات كارگران كه از حقوق 
ر با ديگران برخوردار نبودند و در امورات سياسي و عمومي نيز سهمي  يكسان و براب

ماندند و شأن شهروندي تنها شامل  أن شهروندي محروم مينداشتند، از دارابودن ش
  .شد مردان آزاد مي

هاي مغلوب  در امپراطوري روم حقوق شهروندي به عامه مردم و مردمان سرزمين
نيز بسط داده شد؛ اما مفهوم شهروند بودن در روم بيشتر برجنبه منفي ) بردگان(

كرد، تا ابعاد مثبت آن؛ يعني  ؛ يعني برخورداري از امنيت قانوني تكيه مي قضيه
  .مشاركت فعال در حيات سياسي و عمومي جامعه

در عصر رنسانس تحول مفهومي ديگري در واژه شهروند به وجود آمد و به نظر 
كند كه  متفكران و انديشمندان عصر رنسانس، انسانيت فرد تنها زماني تحقق پيدا مي

ار، تبارز كند و به اين معنا تازماني به عنوان شهروند در يك جامعه آزاد و خود مخت
كه حقوق شهروندي افراد و اشخاص در قانون به رسميت شناخته نشود، انسانيت او 
. در واقع انكار شده است، اين موضوع قبالً در نظريات ارسطو نيز انعكاس يافته بود
وي معتقد بود كه انسان به عنوان شهروند در دولت شهر،كسي است كه در تصميم 

يري در امور عمومي جامعه مشاركت دارد؛ در غير اين صورت انسان، حيوان زبان گ
        )1(.اي خواهد بود بسته

مفهوم شهروندي در انقالب فرانسه به اوج شكوفايي رسيد و در اعالميه حقوق 
صالحيت و .  به صورت كامل انعكاس يافت1789بشر و شهروند فرانسه در سال 

هاي خاصي است كه بر اساس  زتاب دهنده اهداف و ديدگاهشرايط شهروند بودن، با
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كنند تا در خير مشترك سهيم شوند و از منافع و مزاياي  آن افراد حق پيدا مي
  .عمومي برخوردار گردند

هاي اشاره كند كه  ها و صالحيت اگرچه ممكن است مفهوم شهروندي به موقعيت
برخي از متفكران و صاحب نظران به در قانون براي افراد در نظر گرفته شده است اما 

اند كه انسان در نتيجه موقعيت و جايگاه خود در درون جامعه ويا حوزه  اين عقيده
بر اساس اين دريافت، اشخاص . توانند از حقوق مشخصي برخوردار شوند سياسي مي

كنند، گرچه آن حقوق  صرفاً در نتيجه يك زندگي مشترك، حقوق و وظايفي پيدا مي
  . يف در قانون پيش بيني نشده باشدو تكال

هاي  بشر به دليل تجربه مشترك با زندگي مشترك و خير مشترك در عرصه
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي نسبت به يك ديگر تعهدات خالقي پيدا  

تواند، شان شهروندي را براي شخص به  كنند؛ از اينرو عضويت در يك جامعه مي مي
  .دنبال داشته باشد

ان ژاك روسو مفهوم شهروندي را به صورت ايده آليستي در ترجيح خير و صالح ژ
بر اساس اين نظر، شهروند كسي است كه . كند عمومي بر منافع خصوصي تعريف مي

باشد؛ اما اين تعريف بعدها ارزش و اعتبار » فضيلت مدني«و » ارادة عمومي«داراي 
  دي و مصلحت عمومي زماني از بينخود را از دست داد و رابطه ميان مفهوم شهرون

خواهد مصلحت عمومي  رفت كه شهروندان به عنوان افرادي شناخته شدند كه نه مي
خواهد فضليت مدني را درك كنند بلكه شهروندان افرادي  را رعايت كند و نه مي

تشخيص داده شدند كه اساساً داراي اختالف منافع و در پي به دست آوردن خير و 
   )2(. فردي خويش اندصالح شخصي و

در قرن بيستم و در تعقيب ظهور حقوق اجتماعي و برخورداري شهروندان از 
حيثيت ... خدمات اجتماعي يا بهداشتي و صحي، آموزشي، تامين اجتماعي و

شهروندي نيز تغيير كرد و حقوق شهروندي جزو انفكاك ناپذير رفاه فردي تلقي شد 
يت صرفاً سياسي و حقوقي شهروندي گسترش و به اين ماه. و نه مصالح اجتماعي

پس مفهوم . هاي اقتصادي و اجتماعي را نيز دربرگرفت بيشتري پيدا كرد و عرصه
هاي  شهروندي در عصر مدرن و به خصوص در جوامع سرمايه داري با ويژگي

اي فاصله  فردگرايانه و سودگرايانه همراه گرديده و از مفهوم تاريخي خود تا اندازه
  .استگرفته 

شهروندي عبارت است از توانايي افراد در تشكيل و تعقيب «: از ديدگاه جديد
برداشت خود شان از مفهوم خير و مصلحت با رعايت احترام براي برداشت ديگران از 

كنند كه تصور خير وصالح   صاحبان ديدگاه اين حقوق، استدالل مي)3 (».آن مفهوم
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دادي است و بنابراين با دموكراسي كه به عمومي، داراي عناصر توتاليتري و استب
اين دسته از انديشمندان معتقداند كه . باشد، سرسازش ندارد معناي كثرت گرايي مي

در جوامع سنتي، استبدادي و ماقبل دموكراتيك نيز انديشه مصلحت عمومي و خير 
اي ه شد و جز نهادينه سازي ارزش هاي گوناگون تبليغ مي ها و هويت عمومي در قالب

از . ضد دموكراتيك، دستاورد مثبت اجتماعي و سياسي ديگري را به دنبال نداشت
شود كه تكيه و تاكيد بر مصالح عمومي و خير مشترك جز يك فريب  اينجا معلوم مي
 آزادي خواهي مطلق،  هاي توتاليتري چيزي ديگري نبوده و با مفكوره براي دوام نظام
باشد و يا  مدرن بر اصل برابري و تكثر استوار مي دموكراتيك  جامعه. سازگاري ندارد

  . يابد برداشت واحد از خير و صالح عمومي سامان نمي
گردد به نزاع ديرينه و پر  اختالف در مفهوم جديد و قديم شهروند در واقع بر مي

ي اصالت فرد و جامعه كه از دير زمان بدين سو ذهن و فكر انديشمندان را به  دامنه
اشته است و هر كدام از تفكرات فوق در واقع تعريف سازوار و مطابق با خود مشغول د

هاي  دهد و از اين خاطر مفهوم شهروندي در برداشت زير بناهاي فكري خود ارايه مي
هاي ليبراليستي تباين و تعارض پيدا  حقوقي كالسيك با مهفوم فرديت در انديشه

اصالت جماعت قديم قابل جمع كند و بر عكس مفهوم شهروندي و به معناي با  مي
  . نخواهد بود

 ايراداتي كه به آرا و نظرات متفكران  به هر حال مفهوم شهروندي مدرن با همه
  . هاي انتقادي مصوون نمانده است گذشته وارد آورده، خود نيز از تعرض و نگاه

مفهوم شهروندي به معناي جديد از ديد منتقدان از يك طرف هويت فرد را به 
با اين توضيح كه . دهد  دموكراتيك تحت الشعاع قرار مي  شهروند جامعهعنوان
هاي قومي و فرهنگي در چوكات  ها و برجستگي هويت ها، كوشش رغم تالش علي
هاي فرو ملي با هر نام و  تشديد هويت. هاي ملي در سراسر جهان هستيم دولت

يك دولت ملي لطمه عنواني كه باشد، به روند شهروند شدن اعضاي جامعه در درون 
سازد و به  هاي بزرگ مواجه مي زند، وحدت و همبستگي اجتماعي را با دشواري مي

  . كند ها كمك مي افتراق و جدا سازي هويت
ها و  از ديگر سو فرايند جهاني شدن سياست، اقتصاد و فرهنگ و محدويت

و سودمندي آورد به جامعيت، كارايي  هاي ملي به جود مي هايي كه براي دولت چالش
  . سازد رو مي شهروندي را با ابهام روبه

هاي  هاي دولت امروزه بسياري از متفكران با توجه به روند جهاني شدن و ويژگي
تر با  تر و متناسب ملي، تجديد نظر در مفهوم شهروندي و ارايه يك تعريف جامع

ي شرايط و اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و جهان را بسيار ضرور
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و با تغييراتي كه به . آيد دانند، خصوصاً با تحوالتي كه  در جوامع به وجود مي مي
 جامعه و  توان مفهوم حقوق شهروندي را با تكامل گردد، مي نيازهاي بشر رونما مي

  . اي بر مصادق آن افزود  حقوق انسان پيوند داد و حقوق تازه گستردگي دامنه

   حقوق شهروندي- 2
، حقوق و شهروند تركيب يافته و معناي  وندي از دو واژهاصطالح حقوق شهر
حق از نظر لغوي و واژه شناسي كاربردهاي گسترده و . كند جديدي را افتاده مي

حق بهره يا نصيبي : شود گوناگوني دارد كه در اينجا تنها به دو مورد آن اشاره مي
. باشد ايت آن مياست كه هر موجودي نسبت به ديگري دارد و آن ديگري ملزم به رع

به اين مفهوم كه هر كسي در هستي و جهان، متناسب با موقعيت خود در جامعه، 
سهمي در حيات و منابع زير زميني و رو زميني دارد و ديگران ملزم هستند كه به 

  . اين حقوق احترام بگذارند و آنها را به رسميت بشناسند
دهد تا  ت كه قانون به افراد ميدر معناي ديگر حق عبارت از اجازه و اختياري اس

  )4(.اي به نفع خود به طور اختصاصي استفاده كنند از شي
كه توضيح داده شد، فرد يا گروهي از افرادي است كه در  شهروند همانطوري

 حقوقي، سياسي و معنوي كه با دولت  كنند و در اثر رابطه سرزمين معيني زندگي مي
  . شود ا گروه در اجتماعي به نام ملت مشخص ميكنند، موقعيت حقوقي فرد ي پيدا مي

توان حقوق شهروندي را چنين تعريف   با تبيين معناي دو واژه حق و شهروند، مي
ها و اختيارات طبيعي و  حقوق شهروندي عبارت است از مجموع آزادي: نمود كه

و  اقتصادي و حقوقي كه از طرف جامعه براي فرد منظور گرديده - امتيازات اجتماعي
هاي مهم حقوق  آزادي و اختيار يكي از مولفه. مورد حمايت ويژه قرار گرفته است

شهروندي است كه در فلسفه سياسي گوناگون، معاني و مفاهيم متفاوتي با خود 
شود كه در  هايي اطالق مي حقوق شهروند گاهي به مجموع آزادي. حمل كرده است

ل و رفتار خود را در همه شوونات قانون رسميت يافته و به موجب آن، افراد اعما
  . دهند زندگي اجتماعي، سازمان مي

آزادي و اختيار، كه يكي از عناصر مهم حقوق شهروندي است، يك حقيقت نسبي 
هاي گوناگون برتابيده است و اين  بوده و تفسيرهاي مختلفي را در مكاتب و انديشه

ميزان رفاه معاني با توجه به اليه بندي  و امكانات در دسترس، داراي هاي طبقاتي و 
  . درجات و مراتب متفاوت خواهد بود

باشند و  طبقات اجتماعي كه از سطح مطلوب زندگي و رفاه مادي برخوردار مي
هاي شغلي بهتري را در نظام اجتماعي در  هايي زندگي و موقعيت امكانات و فرصت
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اي در مناسبات  ستردههاي بسيار وسيع و گ اختيار دارند، تبعاً اختيارات و موقعيت
انباشت ثروت، احراز قدرت، ثبات زندگي، . اجتماعي خود به دست خواهند آورد

سازند كه بتواند از  تحصيالت عالي و نفوذ اجتماعي اين امكان را براي آنان فراهم مي
كه  همه حقوق و مزاياي قانوني در جامعه بيشترين بهره را نصيب شوند؛ در حالي

ن جامعه از اين كه ميزان امكانات و شرايط اجتماعي، اقتصادي، و اعضاي طبقات پايي
هاي قانوني  باشد، بهره برداري آنان از فرصت فرهنگي آنان بسيار محدود و ناچيز مي

  . نيز ضعيف خواهد بود
 مقام و  اي از حقوقدانان به منظور حراست بيشتر از حقوق، ارزش، از اين رو عده

ها و طبقات پايين جامعه، نظارت كنترل  ط به اليهمنزلت انساني اشخاص، مربو
هاي ملي خواستار شده  گيري از امكانات و سرمايه فعاالنه و مسووالنه دولت را در بهره

اند تا تمام ثروت و قدرت و موقعيت به دست اشخاص معدود نيفتد و از انباشته 
شود كه  ميپس شهروند به فردي گفته . شدن ثروت و تمركز قدرت جلوگيري گردد
شود و از جانب ديگر در ميان جامعه از  از يك سو رابطه اش با يك دولت بر قرار مي

  . باشد حقوقي مدني برخوردار مي

  منابع
، تهران موسسه )مباني علم سياست نظري وتاسيسي( حسين بشريه، آموزش دانش سياسي - 1

  ،279، ص 1384نگاه معاصر، چاپ چهارم 
  ،267 ص  همان،- 266،3 همان، ص - 2

  ،شهروند

  جامعه شهروندي       

  حكومت قانون و
   قاسم قاموس
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  مقدمه

ها و اصطالحات، امروزه معناي دقيق و درست آن خلط شده و  بسياري از واژه

شوند تا شكل درست آن؛ اصطالح تركيبي  بيشتر به شكل ابزاري به كار برده مي

  . شود يها م شهروند نيز شامل اين دسته از اصطالحات و واژه

اصطالح تركيبي شهروند كه به معناي درست آن خواهيم پرداخت، با اينكه كاربرد 

گردد هنوز به شكل درست آن در جوامع بشري تعريف  هاي گذشته بر مي آن به سده

  نشده است، 

  . و يا در بيشتر موارد حداقل چنين بوده است

كه  در حالي. ده استگاه ديده شده است كه شهروند در كنار بشر به كار برده ش

 اگست -26اعالميه حقوق بشر و شهروند مصوب «در . شهروند، جزي از بشر است

حقوق «! دقت كنيد. خوريم با چنين موردي بر مي»  مجلس موسان فرانسه1789

آيد كه بشر و شهروند دو تا  از عنوان اين اعالميه چنين بر مي» بشر و شهروند

  . دكه هر دو بشر ان هستند؛ در حالي

با اين تفاوت كه هر شهروندي بشر است اما هر بشري شهروند نيست و براي 

شهروند شدن، معيارها و امتيازاتي را بايد دارا باشد تا بتوان عنوان شهروندي به او 

  . داد

اين اعالميه حقوق بشر و شهروند كه هفده ماده دارد، در ماده هفده و حتا در 

ند به كار برده نشده است و به جاي اصطالح ديباچه آن يكبار هم اصطالح شهرو

  . شهروند از واژه انسان و بشر استفاده شده است

در اين اعالميه، نه تنها مرزي ميان شهروند با بشر و يا انسان مشخص نشده كه 

آيد كه در  اما از عنوان اعالميه چنين بر مي. حتا تعريفي از شهروند نيز نشده است

شر و شهروند در جوامع بشري و يا حداقل در جامعه فرانسه اين اعالميه، به حقوق ب

به صورت مجزا پرداخته شده و هر كدام از اينها، جايگاه شان در جامعه بشري 

  . مشخص شده است
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در بسياري از اسناد حقوقي و نوشتاري كه در باره شهروند و يا موضوع شهروندي 

اين نوشتار به . خوريم كلي بر ميبه رشته تحرير درآمده نيز تقريباً با يك چنين مش

  . پردازد اين مشكل و جايگاه شهروند مي

  شهروند كيست و شهروندي چيست؟

شهروند و شهروندي در واقع يك حق است كه در جامعه شهري شكل گرفته و 

تفاوت آن را با انسان روستايي يا غير شهري و جايگاهي كه اين انسان روستايي و يا 

  . دهد وستايي دارد نشان ميغير شهري در جامعه ر

هايي رو  آيد به معناي آن است كه ما با انسان وقتي از شهروند حرفي به ميان مي

كنند با  به روايم كه در كالن شهرها و يا حتا شهرهاي متوسط و كوچك زندگي مي

  .هاي شهر نشيني امكانات يك زندگي شهري و با ويژگي

كسي كه در شهر زندگي «شهروند يعني در تعريف ساده از شهروند آمده است كه 

تواند شهروند باشد و  هر شهر نشيني مي. كند  اما اين، با شهروندي فرق مي)1(».كند

ه او شهروند گفته مي . اما هر شهر نشيني، شهروند نيست. شود به صورت معمول ب

ي شهري ممكن  ها و امتيازات شهروندي دست يابد در هر جامعه كسي كه به ويژگي

  . نيست

، شهر نشين (suburbanite, suburban)شهرك نشين «. درجوامع پيشرفته

(city dweller, townsman, bugher) شهر نشيني (urbanism, city 

living) شهروند (subject, national) شهروند افتخاري (honorary 

citizen) و شهروندي (citizenship).)2(ته اش را داش  هر كدام معنا و مفهوم ويژه

  . شود و در كاربرد آن نيز اين موارد تا حدود زيادي در نظر گرفته مي

بينيم كه در جوامع پيشرفته بشري، شهروند و شهروندي دو تعريف جداگانه  مي

  . دارد

اين تعريف البته در ساير جوامع نيز تا حدودي وجود دارد اما تفاوت اين در آنجا 

كه   تقريبا محقق شده است در حالياست كه در جوامع پيشرفته موضوع شهروندي

در جوامع توسعه نيافته و حتا درجوامع در حال توسعه هنوز تا تحقق چيزي به نام 

  . شهروندي زماني درازي در پيش خواهد بود
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. وند تركيب شده است+در فرهنگ فارسي، شهروند از كلمه شهر و پسوند وند شهر

ها و  شاهراه(هاي بزرگ  ها و سرك مغازهها،  كه جمعيت زياد، خانه آباديي«شهر يعني 

   )3(».وسيع داشته باشد) هاي آزاد راه

اي است كه به تنهايي معناي مستقل ندارد بلكه هميشه با  واژك بسته«و وند 

   )4(».آورد اي را به ميان مي  ديگر يكجا شده و كلمه تازه كلمه

اخته شده و هدف از اصطالح شهروند، در واقع از يك واژه باز و يك واژك بسته س

رسيدن به . آوردن آن در اينجا شناخت دقيق اين اصطالح، از نگاه معنا بوده است

  . شود تعريف درست از شهروند، چيزي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي

در تعريف كلي از شهروند نه به معناي شهر نشيني كه به معناي دقيق آن يعني 

 شهروندي، اين موضوع را بايد هميشه در نظر بگيريم كه برخوردار از مزايا و حقوق

 مدني از يك راه ناهموار  جامعه«ي شهروندي مانندي  شهروندي و يا در كل، جامعه

 شهروندي، بدون   شكل گيري يك جامعه)5(».به مباحث اكادميك راه يافته است

تر  رت جديو اگر به صو.  مدني رابطه تنگاتنگي دارد شك با شكل گيري يك جامعه

ي  رسيم كه بدون شكل گيري يك جامعه اين بحث را دنبال كنيم به اين نتيجه مي

  . مدني، يك جامعه شهروندي هرگز شكل نخواهد گرفت

اما اينجا باز هم به هر جامعه شهر .  مدني يعني يك جامعه شهر نشين جامعه

 مدني مانند  مدني، نهادهاي زيرا در جامعه.  مدني گفت توان جامعه نشين، نمي

هاي حقوقي، شوراهاي انتخابي  هاي سياسي، دادگاه هاي اجتماعي و سازمان جنبش

  . شهري و همه نيازهاي انسان شهري شكل گرفته است

كه بسياري جوامع شهر نشين وجود دارد كه اين نهادها يا شكل نگرفته و  در حالي

  . ها و ساختار نهادهاي مدني برخوردار نيست يا از ويژگي

   مدني به پيش از شكل گيري جامعه ز سويي نيز تاريخ شكل گيري جامعها

اين دو جامعه ريشه در غرب دارد و يا حداقل درتعريف جديد . گردد شهروندي بر مي

  . از آن چنين آمده است

  رابطه شهر و شهروندي

بايست شهري وجود  كنيم براي شكل گيري آن مي وقتي از شهروند صحبت مي

  . داشته باشد
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با اين تعريف از شهروند اگر با قاطعيت از آن پيروي كنيم، اميد به شكل گيري 

در مورد شكل گيري .  شهروندي در بسياري از كشورها وجود نخواهد داشت جامعه

كه امروزه  در حالي. تواند مورد استفاده قرار گيرد  مدني نيز همين تعريف مي جامعه

 شهرها و كم شدن فاصله طبقاتي با در كشورهاي پيشرفته با توجه به گسترش

 مدني، جامعه مدني تا حدود زيادي شكل گرفته و يا در حال  روستاها و نيز جامعه

  . شكل گرفتن است

براي درك بيشتر وضعيت جمعيتي در شهرها و روستاها در افغانستان و جهان 

 در تمام اين پروسه«. اندازيم به پيوسته شهري شدن در جهان و افغانستان نگاهي مي

رود كه در كشورهاي   اجتناب ناپذير به سرعت پيش مي جهان به حيث يك پديده

  : كند هاي مختلف زماني فرق مي انكشاف يافته و روبه انكشاف در مقطع

 2000در سال % 6/65 به 1980در سال % 6/70مثال در آسيا نفوس روستايي از 

در % 25يكا نفوس روستايي از كه در اياالت متحده امر در حالي. كاهش يافته است

 كاهش يافته بود كه به اين ترتيب، كاهش نفوس 1975در سال % 4 به 1992سال 

  )6(».بوده است% 7/0و در آسيا % 45ساالنه روستايي در اياالت متحده امريكا 

كاهش جمعيت روستايي در آسيا، امريكا و اروپا با اينكه بيشتر انگيزه كار بهتر و 

انات رفاه شهري داشته اما اين روند در آسيا، بيشتر از امريكا و اروپا دسترسي به امك

يكي از داليل اين چشمگيري، رشد جمعيت روستايي در . چشمگير بوده است

مقايسه به شهري بوده و ديگر، امكانات كمتر روستاها در آسيا در مقايسه با امكانات 

  . روستاها در امريكا و اروپا بوده است

 برابر 5/1ي آن است كه ازدياد نفوس شهري در آسيا  ور نشاندهندهارقام مذك«

اين نوع رشد نفوس در . است] بوده[ازدياد نفوس در كشورهاي غربي و يا امريكا 

ترين آن، تهاجم روستايان  آسيا و يا كشورهاي روبه انكشاف، علل زيادي دارد كه مهم

  ) 7(». بوده استبه خاطر كار و دسترسي به خدمات شهري به طرف شهرها

روند شهري شدن جمعيت روستاها در جهان به ويژه در آسيا كه سرعت بيشتري 

  در چند دهه اخير در مقايسه با امريكا و اروپا داشته است، در شكل گيري جامعه

 شهروندي بي تاثير نبوده و يا حداقل در شكل گيري نهادهاي  مدني و جامعه

ها رو آوردن جمعيت روستاها به   از پيامديكي. اجتماعي كمك زيادي كرده است
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هاي اين جوامع بوده است كه نقش  شهرها، رشد اقتصادي اين طبقه از انسان

از سوي نيز روند شهري شدن در اين . محسوس در رشد اقتصادي جامعه داشته است

جوامع غير قابل اجتناب بوده و اين روند در آينده نيز با سرعت بيشتر ادامه خواهد 

  . تياف

خالصه اينكه كشورهاي روبه انكشاف به شمول افغانستان، از يك طرف با رشد 

سريع نفوس شهري روبه رو هستند و از جانب ديگر، توانمندي اقتصادي جهت فراهم 

نمودن تسهيالت شهري را آنچه كه الزم است ندارد كه در نتيجه، شهرهاي شان 

  )8(.شود دچار مشكالت خدمات شهري مي

ماتي شهري نه تنها در كشورهاي رو به توسعه كه در كشورهاي در مشكالت خد

افزايش رو آوردن به زندگي شهري در اين جوامع . حال توسعه نيز وجود ندارد

حداقل امكانات روستايي در . هميشه به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح بوده است

 اصلي و يا حداقل بيشتر از كشورهاي رو به توسعه و تا حدودي در حال توسعه، عامل

  . يكي از اين عوامل در كوچيدن روستايان به شهرها بوده است

در ميان كشورهاي رو به توسعه، افغانستان به عنوان يكي از اين كشورها، شاهد 

 ميليون 9/4توازن اين نوع توسعه بوده، يعني همين حاال از جمله  رشد سريع بي

ميليون 6/2نفوس شهري كشور،  كنند كه بر عالوه آن،  ابل زندگي ميدر شهر ك% 52 

شهرهاي درجه دوم و سوم ما در واليات نيز شاهد اين رشد سريع توسعه شهري 

  )9(.هستند

اي به خود  رشد جمعيت شهري در افغانستان از فرايند بن به اين سو، شكل تازه

 ادامه اين.  اقتصادي تبديل شده است-گرفته و تقريباً به يك موضوع حاد اجتماعي

روند بدون شك تبعات فني و زيانبار زيادي براي اقتصاد و اجتماع كشور به وجود 

  . خواهد آورد

اين تبعات زيانبار از همين حاال به صورت مشخص از فرايند بن به اين سو خودش 

. هاي مختلف به ويژه در بخش اقتصاد و خدمات شهري نشان داده است را در عرصه

 نيز در ازدياد جمعيت شهري در افغانستان نقش برگشت مهاجران خارج از كشور

  . زيادي داشته است
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زيرا در بسياري از موارد، مهاجران برگشت كننده، شهرها به ويژه كابل را به 

  . روستاهايشان ترجيح داده اند

هاي جامع شهري صورت گرفته  افزايش جمعيت شهري در افغانستان بدون برنامه

ها  برنامگي ر گرفتن ماستر پالن شهري به اين بيكه بزرگ شدن شهرها بدون درنظ

 نهادهاي شهر سازي به وجود آورده  افزوده و مشكالت زيادي را براي دولت به ويژه

ها چه به صورت خود سر و چه پالن شده در سراسر كشور،  احداث شهرك«. است

ثبوت ديگري است كه بخواهيم يا نخواهيم نظر به نيازمندي جامعه و مردم 

  )10(».انستان با سرعت، روبه توسعه استافغ

كه  زماني. تمام اينها براي اقتصاد كشورهاي روبه توسعه يك ضايعه است

آورند، اولين پيامد آن، توقف چرخه اقتصاد كشورها  روستاييان به شهرها هجوم مي

  . باشد در روستاها مي

ده چرخه زراعت به طور سنتي در روستا متمركز شده و روستانشينان، گردانن

  . باشند اقتصاد زراعتي كشورها مي

كه روستايان از خدمات رفاهي اجتماعي دولت و حتا بخش خصوصي در  اما زماني

كه براي  در حالي. گيرند شوند، به ناچار راه شهرها را در پيش مي روستاها نااميد مي

ي را به توانند خدمات رفاهي اجتماع ها مي جلوگيري از اين مهاجرت ناخواسته، دولت

روستاها ببرند قبل از اينكه روستانشينان براي دريافت و برخورداري از خدمات 

  .رفاهي اجتماعي به شهر رو آورند

تواند داشته باشد، كمك  مهاجرت روستانشينان به شهرها، تنها دستاوردي كه مي

كثر آنها در شهرها متمركز شده است   وقتي ما(به تقويت نهادهاي مدني خواهد كرد ا

  )11().ي شهري شدن است كنيم در واقعيت، همين پروسه از مدنيت صحبت مي

 اول، گذار  در فرايند مهاجرت روستاييان، شهرها، در گام نخست و مرحله

اما اين هيچگاه به معناي شكل . اجتماعي از روستايي به شهري را خواهيم داشت

هاي  لب جنبشماداميكه نهادهاي مدني در قا.  شهروندي نيست گيري جامعه

هاي سياسي، شوراهاي شهري و هر ابزار و راهكاري كه  اجتماعي، احزاب و يا سازمان

 شهروندي كمك نمايد به وجود نيايند، شهرها   مدني و جامعه به شكل گيري جامعه

 مدني  توان حساب جامعه البته در اينجا مي.  شهروندي نخواهند شد تبديل به جامعه
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 مدني در صورت  زيرا جامعه.  شهروندي جدا كرد جامعهرا تا حدودي از حساب 

گسترش به روستاها و ارايه خدمات اجتماعي و آگاه سازي روستاييان، روستاها را نيز 

  . دهد پوشش مي

   شهروندي نقش توسعه در شكل گيري جامعه

.  شهروندي دارد توسعه در ابعاد مختلف آن نقش بارزي در شكل گيري جامعه

آموزش و پرورش، . تواند اين خواسته را برآورده سازد قتصادي نميتنها توسعه ا

و ادبيات، صحت و سياست، همه به توسعه نياز  تحصيالت آكادميك، اجتماع، هنر 

اقتصاد در اين ميان به  عنوان يك شاه كليد در توسعه عمل نموده و به ساير . دارد

  .كند ها نيز در توسعه كمك مي شاخص

اقتصادي يك جامعه در واقعيت، رهنماي رشد مدنيت همان توسعه «از اين رو 

يعني هر قدر منابع مختلف انكشافي در يك كشور حركت نمايد به . جامعه است

اين، . گردد ي شهري شدن الزمي مي همان اندازه نيازمندي به رشد مدنيت يا پروسه

  )12(». دوامداري است ميان سكتورهاي اساسي اقتصادي و توسعه شهري رابطه

هاي توسعه در جامعه بوده و در  توسعه اقتصادي در واقع در خدمت ديگر شاخص

كنيم،  وقتي ما از توسعه صحبت مي. كند سرعت بخشيدن آن  به موقع عمل مي

رفاه انسان در . انجامد ي انساني مي اينها همه به توسعه. هدف توسعه همه جانبه است

  . جامعه، بدون توسعه همه جانبه عملي نيست

رفاه انسان در اين .  شهروندي كامل، به تمام اين چيزها رسيده است يك جامعه

يكي از منابع مهم و اساسي رشد «. جامعه هميشه به عنوان يك اصل مطرح است

كامال طبيعي است كه وقتي يك معدن فعال . اقتصادي، سكتور معدن و صنايع است

اي  ا نياز به مسكن دارند و مجموعهشود، نياز به كارگران و كارمندان دارد كه آنه مي

اين مسكن در واقعيت ايجاد يك شهرك و يا شهركارگري است كه به خدمات 

  )13(».مختلف شهري از قبيل سرك، آب، برق و غيره ضرورت دارند

كارگران معادن و . رود هاي توسعه به شمار مي معادن وصنايع از مشخصه

و مزاياي اقتصادي براي معيشت اي از حقوق  هاي صنعتي در هر جامعه شركت

اما مهم، ميزان دريافت اين حقوق و مزايا از سوي صاحبان اين . زندگي برخوردار اند

  . باشد هاي صنعتي مي معادن و شركت

ACKU



 

19  

ين
ر ب

 بش
وق

حق
 و 

ت
سي

جن
 

ي
ملل

ال
 

از اين كارگران در . هاي اتحاديه كارگري در جامعه وجود داشته باشد وقتي صنف

 جامعه شهروندي، يكي هم از ويژگيهاي يك. كند برابر كار فرمايان حمايت مي

  . هاي كارگري در اين جوامع است ها و اتحاديه و جنبش موجوديت همين صنف

 شهروندي، توجه به توريسم به عنوان  در فرايند توسعه براي شكل گيري جامعه

ايجاد و توسعه توريسم نظر به «. يك شاخص توسعه، هميشه مدنظر بوده است

توسعه . تواند داراي اهميت باشد مي) المللي يندر سطح محلي، ملي و ب(مقياس آن 

  )14(».اين سكتور، كامالً تاثير مستقيمي در توسعه شهري دارد

در آمد حاصله از صنعت توريسم، براي توسعه اين صنعت و توسعه اقتصادي، 

در جوامع پيشرفته و حتا در حال توسعه، . همزمان بايد مورد استفاده قرار بگيرد

هاي توسعه شهري براي  ز ارز حاصله از صنعت توريسم شده و برنامهاستفاده درستي ا

هاي  ها و ديگر جاذبه پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي، با ساختن هوتل

گردشگري صورت گرفته است كشورهاي رو به توسعه با استفاده از صنعت توريسم، 

ن ابزار اقتصادي، ضمن توسعه اين صنعت، به توسعه اقتصادي نيز با استفاده از اي

سرعت خواهند بخشيد، اين مهم در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه چنين طرحي 

  . عملي گردد

هاي  وقتي جاذبه. از ويژگي صنعت توريسم، رشد همزمان شهر و روستا است

گردشگري در روستاها نيز مانند شهرها وجود داشته باشد، اين فرايند درتوسعه 

  . ختلف نقش خواهد داشتهاي م روستاها نيز در بخش

 مدني شكل بگيرد و همزمان، روستاها نيز در اثر  در يك كشور، هر گاه جامعه

توسعه همه جانبه از خدمات رفاهي برخوردار گردد، تفاوت طبقاتي كمتر شده و با 

 شهروندي و مدني نزديكتر  ازدياد نهادهاي مدني، روستاهانيز به سوي جامعه

  . شود مي

توسعه «. هاي توسعه، زراعت نيز از اهميتي زيادي برخوردار است در ميان شاخص

كه به يك مرحله پيشرفته يا تكاملي برسد، عبارت از رشد  سكتور زراعت در صورتي

كه ) ها، لبنيات و غيره از قبيل شكر، روغن، نساجي انواع شربت(صنايع زراعتي است 

ر پهلوي رشد صنايع، موازي ها نياز به توسعه شهرها دارند تا د هر كدام اين بخش

  )15(»..توسعه نمايند
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 انساني در  توسعه سكتور زراعت اگر با برنامه ريزي درست صورت بگيرد، به توسعه

ها در روستاها بسته  كه محصوالت زراعتي و باغ زماني. روستاها نيز خواهد انجاميد

 برداري از آن  بندي شده و به جاي انتقال به شهرها در همان روستاها، صنعت بهره

  . شود آورده شود، روستاها نيز در زمينه صنعت تقويت مي

اگر اين اتفاق نيفتد، بدون شك مهاجرت جمعيت روستايي را به شهرها به همراه 

ها قبل اتفاق افتاده و در جوامع در حال  آنچه در جوامع پيشرفته سال. خواهد داشت

 نزديك، در جوامع رو به توسعه  هتوسعه، چنين اتفاقي در حال وقوع است، در آيند

اتفاقي كه از همين حاال شاهد وقوع آن در . رخ دادن چنين اتفاقي حتمي است

رو آوردن جمعيت روستايي به شهرها كه . بعضي از كشورهاي روبه توسعه هستيم

اند، يا اسكان در شهرها، اولين زندگي شهر  سر خورده از وضعيت بد روستاها بوده

با نگاه خوش بينانه به . كنند ه كرده و در توسعه شهرها نقش ايفا مينشيني را تجرب

. توان اميدوار بود  شهروندي مي مهاجرت روستاييان به شهرها، به شكل گيري جامعه

 شهروندي فرايند كوچك شدن روستا و بزرگ شدن  در صورت چنين اتفاقي، جامعه

 مدني كه قبال بايد محقق  عهالبته باگسترش نهادهاي مدني در جام. شهر خواهد بود

  . شده باشد

مهاجرت روستانشينان به شهر، اين جمعيت تازه وارد را به ناچار به سياست نيز 

باشد و بعدي از زندگي به  سياست، در واقع نبض تپنده شهرها مي. درگير خواهد كرد

فته چيزي كه در روستاها وجود نداشته و يا كمتر مورد توجه قرار گر. آيد شمار مي

  . است

هاي توسعه با متمركز شدن در شهرها فاصله با  سياست مانند ديگر شاخص

ي نو سازي،  يكي از پيامدهاي سياسي تعيين كننده«. سازد روستاها را بيشتر مي

به راستي كه اين شكاف، ويژگي . آيد شكافي است كه ميان روستا و شهر پديد مي

اعي و اقتصادي سريع به شمار  جوامع دستخوش دگرگوني اجتم سياسي برجسته

اي نااستوار سياسي در يك چنين جوامع و يكي    عمده اين همان سرچشمه. آيد مي

  . هاي اصلي يكپارچگي ملي است از باز دارنده
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ه گونه. شود نو سازي، بيشتر با رشد شهر سنجيده مي هاي  ي كانون فعاليت شهر ب

آيد چندان  و آموزش نوين درميهاي اجتماعي جديد، فرهنگ  نوين اقتصادي، طبقه

  )16(».گردد كه با روستاي سنتي از بيخ وبن متفاوت مي

آيد كه هيچ توجهي به روستاها صورت  اين تفاوت البته در صورتي به وجود مي

اگر اين وضعيت در صورت اتفاق ادامه يابد، مهاجرت بيشتر روستاييان را به . نگيرد 

دت، اقتصاد كشورها از توليدات زراعتي و محصول شهرها به همراه داشته و در دراز م

  . شود ها، متضرر مي باغ

ه نوسازي شهرها خواهيم رسيد كه نا رضايتي  در اتفاق چنين وضعيتي، تنها ب

در ضمن، نوسازي ممكن است «. بيشتر روستانشينان را به همراه خواهد داشت

مني آنها را نسبت به اي را براي روستانشينان مطرح سازد و دش هاي تازه درخواست

با آن كه احساس برتري عقلي شهر نشينان از روستاييان . شهر نشينان دامن زند

واپس مانده و خوار داشتن روستا نشينان، با احساس برتري اخالقي روستاييان از 

شود، اما با اين همه، روستايي همچنان نسبت به شهري  شهر نشينان جبران مي

ز اين رهگذر، شهريان و روستاييان به دولت گوناگون با ا. روزد نيرنگباز رشك مي

  )17(».شوند  زندگي متفاوت، تبديل مي دوشيوه

در جوامع روبه توسعه و حتا در حال توسعه، اين اختالف طبقاتي، بيش از جوامع 

اختالف طبقاتي كه ناشي از زندگي روستايي و شهري بوده، . پيشرفته محسوس است

  . ي انساني بوده است به، بيش از همه مانع توسعهدر عدم توسعه همه جان

گاه فراتر . آيد، عين واقعيت است وقتي موضوع دو ملت در يك جامعه به ميان مي

رشد اقتصادي انسان شهري و ضعف . از اين، شاهد چند ملت در يك جامعه هستيم

اقتصادي انسان روستايي، سطح زندگي اين دو انسان را در يك جامعه به صورت 

سطح زندگي در «. ناهمگون درآورده و به برتري شهر در برابر روستا انجاميده است

كه در شهر  بيشتر آنهايي. شهر، به صورت غالب چهار تا پنج برابر باالتر از روستا است

فرهنگ شهر، باز، نوين و دنيوي است . سواداند اند و اكثر روستانشينان بي اند، باسواد

ميان .  بسته، سنتي و مذهبي به جاي مانده استحال آن كه فرهنگ روستا، تفاوت 

. هاي جامعه است شهر و روستا، در واقع تفاوت نوين ترين و سنتي ترين بخش

اي، دستخوش نوسازي، فراهم آوردن  ترين مسايل سياسي در يك جامعه بنيادي
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وسايلي براي پر كردن اين شكاف و باز ايجاد وسايلي براي تامين آن وحدت 

  ) 18(».عي است كه فراكرد نوسازي نابودش كرده استاجتما

 مدني حرفي به  كنيم و فراتر از آن از جامعه  شهروندي صحبت مي وقتي از جامعه

هاي مانند  تفاوت. آوريم، بايد در گام نخست از اين مراحل گذشته باشيم ميان مي

ز اين موارد كه سنت و تجدد، باز و بسته، كهنه ونو، مذهبي و غير مذهبي و بسياري ا

 مدني در يك جامعه  شهر و روستا را از هم جدا ساخته، همه در شكل گيري جامعه

  . به عنوان موانع عمل كرده است

در واقع، .  مدني رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد  شهروندي نيز با جامعه جامعه

جامعه به اما اگر نو سازي در كل .  مدني است جامعه شهروند، روي ديگري از جامعه

صورت متوازن صورت بگيرد، تفاوت روستا با شهر كاهش يافته و تفاوت طبقاتي نيز 

  . به مرور زمان از ميان خواهد رفت

سرشت شهر را ) در گام نخست(نوسازي «در صورتي كه چنين اتفاقي نيفتد 

هاي اقتصادي  فعاليت. برد كند و تعادل ميان شهر و روستا را از بين مي دگرگون مي

هاي اجتماعي تازه و نيز رشد  شوند و اين خود به پيدايش گروه ر شهر چند برابر ميد

   )19(».انجامد هاي اجتماعي قديم مي يك آگاهي اجتماعي نوين در ميان گروه

   توسعه فرايند اين نوسازي در شهرها در صورت پيگيري، اولين دستاورد آن،

وقتي تفاوت . باشد هروندي مي ش انساني خواهد بود كه از ضروريات يك جامعه

هاي  طبقاتي در جامعه كم شود، شهروندان در شهرها از نگاه اجتماعي به دسته

  . جداگانه تبديل نشده و تمام امتيازهاي اجتماعي به يك قشر خاص داده نخواهد شد

اما چنين فرايندي اگر با نوسازي در شهرها به وجود نيايد، هميشه دسته بندي 

ر يك شهر فراتر از آن در يك جامعه، با عناوين شهروندان درجه يك، شهروندان را د

  . درجه دو، درجه سه و حتا بيشتر از اينها خواهيم داشت

  هاي مدني   شهروندي فرايند آزادي جامعه

كنيم ناخودآگاه، نهادهاي مدني به عنوان   شهروندي صحبت مي وقتي از جامعه

 زيادي  نهادهاي مدني گستره. شوند رح مييك اصل به وجود آورنده اين جامعه، مط

  . شود گيرند كه شامل سياست، اجتماع و حقوق فردي و جمعي مي را دربر مي
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هاي  كه در يك جامعه، نهادهاي مدني با هدف و كاركردها و كار ويژه زماني

گيرند، آزادي عمل اين نهادها به عنوان يك ضرورت مطرح  مشخص شكل مي

.  به بستري نياز داريم كه نهادهاي مدني در آن فعاليت نماينداينجا باز هم. شود مي

  .  مدني خواهد بود اين بستر، در صورت شكل گيري، جامعه

هاي متفاوت و   مدني و ماهيت و تعريف از آن، نظريه در مورد شكل گيري جامعه

  صحنه« مدني، به عنوان  از نظر ماركس، آناتومي جامعه«. گاه متضادي وجود دارد

گيرد، كشورهاي  تمام بافت يا تركيب بازرگاني و صنعتي جامعه را دربر مي» اريخت

هاي به ظاهر پاك و   مدني را ناظر بر بخش امريكاي التين متمايل بودند كه جامعه

  )20(».هاي زيرين جامعه بدانند نجيب جامعه عمدتا بخش

گر زيرين را به ا. اينجا منظور از پاك، نجيب و زيرين به درستي روشن نشده است

معناي طبقه پايين جامعه به حساب آوريم، هدف از آن، روستاها خواهد بود كه از 

اگر پاك و نجيب، همان . هاي توسعه، در موقعيت پاييني قرار دارند عدم شاخص

 مدني در تضاد  ها و طبقه اشراف جامعه باشد، در هر دو مورد با جامعه نجيب زاده

 مدني در روستا محقق  اول، كمتر ديده شده است كه جامعهدر مورد . گيرند قرار مي

اند كه طبقه متوسط و باالي جامعه را در  شده باشد و بيشتر در شهر ها متمركز بوده

  . خود جا داده است

ها،  در مورد دوم نيز وضعيت طوري بوده است كه طبقه اشرافيت و نجيب زاده

  . اي به جامعه مدني نداشته اند تمايل و عالقه

 مدني در صورتي شاهد  اي از شكل گيري جامعه اما در خوش بينانه ترين گونه

 مدني در سطوح مختلف جامعه خواهيم بود كه كاركردها و  تحقق جامعه

هايي نهادهاي مدني در جامعه بتواند از سد طبقه زيرين و متمول گذشته و  كارويژه

  .هاي اجتماعي را زير پوشش قرار دهد تمام طبقه

رسد پذيرش و  به نظر مي«.  مدني با گذار از اين مرحله خواهد بود قيت جامعهموف

المللي يك روند قطعي است و همراه  ي مدني در سطوح ملي و بين استقبال از جامعه

    )21(».با تغييرهايي مانند مردساالري و جهاني شدن در حال اشاعه است
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اين . ل نيز مطرح شده استالمل  مدني، تصميم آن به سطح بين در روند جامعه

روند البته با پروسه جهاني شدن، سرعت بيشتري به خود گرفته و به عنوان يك 

  . خوب، نظر بسياري از جامعه شناسان معاصر را به خود جلب كرده است جامعه

. كنند هاي جامعه مدني و حقوق بشر، تقريباً جهاني عمل مي همين حاال شبكه

هاي جامعه مدني و حقوق بشر كه در كشورهاي  سازمانها و  بسياري از اين شبكه

پيشرفته و صنعتي مركزيت دارند، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و رو به 

  .توسعه نيز در حال حاضر نمايندگي دارند

هاي اجتماعي در تمام كشورهاي عضو، تقريباً هماهنگ  ها و سازمان اين شبكه

اي  هاي اجتماعي هر جامعه ، اگر با باورداشت  فعاليتادامه اين روند از. كنند عمل مي

تنظيم شده باشد، موفقيت آميز خواهد بود در غير آن، خطر موضع گيري مردم در 

هاي فشار خواهد  داد تا  از سويي بهانه به دست گروه. برابر آن وجود خواهد داشت

المللي را  هاي اجتماعي بين ها و سازمان با تحريك عوامل آن، چهره اين شبكه

در حاليكه با تمام قاطعيت بايد از روند جهاني شدن . مخدوش و مكدر سازند

  . مدني و حقوق بشر حمايت شود هاي جامعه فعاليت

اين روند با مخاطراتي همراه است، به موازات اين روند مناسب، ماهمچنين «زيرا 

ط همان شراي.  غير مدني جهاني هستيم شاهد ظهور هراسناك يك جامعه

هاي نيكويي  هاي جهاني در خصوص موضوع اي كه ظهور مشاركت تكنولوژيكي و مالي

هاي تروريستي و مواد مخدر را نيز امكان  سازند، فعاليت جهاني شبكه را ميسر مي

يك پيكار خوبي بايد به نحوي دنبال شود كه يك ) براي مقابله با آن. (اند پذير ساخته

   )22(».هان شمول تر را به مخاطره نيندازدنظم جهاني مردم ساالرانه تر و ج

ها   مدني و حقوق بشر، با تهديد در سطح ملي و محلي نيز روند استقبال از جامعه

اين تهديدها و خطرات، قبل از كنش، بايد شناسايي و . و خطرات جدي روبه رو است

  مدني و تحقق حقوق بشر، وظيفه بس سنگين و خطيري مجريان جامعه. خنثا گردد

  اما زمانيكه مفهوم جامعه. را در برابر توطيه و عوامل مخالف اين روند در پيش دارند

مدني براي مردم روشن گردد، و مردم به اهميت و جايگاه آن در جامعه پي ببرند، 

  .همين مردم، مدافع سرسخت اين روند خواهند بود
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ا كرده و  مدني در سطح ملي و محلي مفهوم واقعي را پيد وقتي روند جامعه

در . المللي نيز موفقيت خواهد داشت طرفداران خود را به دست آورد، در سطح بين

  .رسد حالي كه بر عكس اين اتفاق، موفقيت آن كمتر از حد انتظار و باور به نظر مي

 مدني جهاني تا جايي  مفهوم جامعه«توان گرفت كه  از اين رو چنين نتيجه مي

به نظر من . گر يك روند تاريخي واقعي و موثر باشدعملي و تحقق پذير است كه بيان

متقابل جهاني مردم و  اين روند تاريخي را مي توان به هم پيوستگي و پيوند 

. ها نام برد كه به مدد انقالب فناوري اطالعات ميسر گشته و خواهد گشت فرهنگ

فوذ هاي با ن اين يك واقعيت است كه كشورهاي شمال ميزبان بيشترين تعداد گروه

هايي به جاي  اما اين ضرورتاً بدين معنا نيست كه چنين گروه.  مدني هستند جامعه

هاي  بسياري از محققان مدعي هستند كه گروه. جنوب، بيشتر عنايت به شمال دارند

.  جغرافياي خاصي محدود نيستند  مدني معتبر، ديگر از لحاظ قلمرو به حيطه جامعه

ي مدني اعتبار بيشتري داشته  هاي جامعه وهيعني اين طور نيست كه هر چه گر

هاي غير  هاي متعددي بين سازمان مشاركت. باشند به قلمرو خاصي محدود باشند

هاي جنوب در رابطه با موضوعات مرتبط با تجارت با نتايج غير  دولتي شمال و دولت

    )23(».ملموس ايجاد شده است

اني شدن نياز دارد تا از فرايند  مدني براي تحقق و موفقيت به فراكرد جه جامعه

 مدني، حقوق بشر و در نهايت  اين سود البته در خدمت جامعه. اين فراكرد سود ببرد

. همين حاال اين اتفاق در حال افتادن است.  شهروندي خواهد بود در خدمت جامعه

 مدني شمال در جنوب، متفاوت  منتها ميزان سودبري از فرايند فراكرد جامعه

كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي رو به توسعه، هر كدام سهم متفاوتي . باشد مي

  .برند  مدني شمال مي از فرايند جامعه

در افغانستان به عنوان يك كشور رو به توسعه، از فرايند بن به اين سو شاهد 

تعدادي از .  مدني شمال در اين كشور هستيم هاي جامعه توجه و تمركز گروه

 مدني و حقوق بشر پس از فرايند بن به صورت عملي، فعاليت شان  هاي جامعه نهاد

  .اند را در افغانستان آغاز كرده

هاي كالني كه صورت گرفته، بازدهي الزم را نداشته  اما در عمل، با صرف هزينه

 مدني از يك روند تاريخي واقعي و موثر برخوردار  زيرا اينجا مفهوم جامعه. است

ACKU



 

عملي محقق هم نشده و يا در بسياري از جاها چنين بوده از اين دو . نبوده است

  .است

 مدني و حقوق بشر در كشورهاي روبه  هاي جامعه ها به گروه عدم اعتماد دولت

توسعه و حتا در حال توسعه، يكي از موانع ديگر در عدم موفقيت نهادهاي مدني در 

ي بوده و با نهادهاي اين البته در مورد نهادهاي مدني داخل. اين كشورها بوده است

  .ها وجود نداشته است مدني خارجي كه از شمال هستند، مشكلي از سوي دولت

ها و عدم اعتماد از بين رفته و  در حاليكه در كشورهاي شمال اين حساسيت

  وضعيت در مورد جامعه. ها با نهادهاي مدني وجود ندارد مشكلي ميان دولت

عه با اينكه تا هنوز در بيشتر كشورهاي در اين جام. شهروندي نيز چنين بوده است

حال توسعه و تقريباً در تمامي كشورهاي روبه توسعه شكل نگرفته است، امكان 

  .رسد  نزديك، دور از ذهن به نظر مي تحقق آن نيز در آينده

در اين دو نوع از جامعه در حال توسعه و رو به توسعه، هنوز شهروندان، با 

متفاوت وجود د درجه اشته و برخورد دوگانه و در مواردي، چندگانه با آنها هاي 

  .گيرد صورت مي

شهروندان در يك شهر از حقوق مساوي برخوردار نيستند و از خدمات اجتماعي، 

  .برند رفاهي، آموزشي و غيره به طور يكسان بهره نمي

   شهروندي و آرمان شهروندان جامعه

 جامعه در صورت ايجاد، به شود، اين  شهروندي مي با تعريفي كه از جامعه

اما . شهروندان با ديد يك شهروند با  حقوق و مزاياي شهروندي برخورد خواهد كرد

اي،  كي بايد اين جامعه را ايجاد نمايد؟ مگر غير از اين است كه صاحب چنين جامعه

  اگر چنين است، نقش و سهم شهروندان در ايجاد جامعه. باشد خود شهروندان مي

زيرا اين براي آنها يك آرمان به . حفاظت از آن، در اولويت قرار داردشهروندي و 

  .آيد حساب مي

ي  يك استدالل فرعي اين است كه همه«براي بستر سازي يك جامعه شهروندي 

 داخلي بار بار از اين امر شكايت   مدني هم بد نيستند در عرصه هاي جامعه سازمان

» منافع خاص«عمومي انگ نمايندگان هاي منفعتي  كند كه در امريكا گروه مي

ي وجود يك  ها ايده كند كه امريكايي او اشاره مي. اند خورده و به حاشيه رانده شده
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ي منافع، منافعي خاص تلقي  اند، به طوري كه همه منفعت مشترك را از دست داده

شود كه گويي هيچ كدام خير عمومي را  شوند و با آنها چنان برخورد مي مي

   )24(».كنند ي نمينمايندگ

اما نهادهاي . گيرد ي شهروندي شكل مي در فرايند جامعه مدني است كه جامعه

 شهروندي نيز بيش از گذشته فعال   مدني، در جامعه مدني موجود و فعال در جامعه

 مدني وجود داشته باشند، در   مدني بد در جامعه هاي جامعه اگر سازمان. خواهند بود

تواند مانع شكل  اما اين امر نمي. ز وجود و حضور خواهند داشت شهروندي ني جامعه

  . شهروندي گردد، هر چند مانع موقتي خواهد بود گيري جامعه

حتا فكر چنين . توان شاهد وجود منافع مشترك نبود  شهروندي نمي اما در جامعه

جمعي  شهروندي با ايده و ارزش به منافع  اصالً جامعه. ي هم قابل تصور نيست ايده

ي وجود نداشته باشد و يا به صورت  حال اگر قرار باشد چنين ايده. آيد به وجود مي

  . شهروندي وجود نخواهد داشت كمرنگ وجود داشته باشد، ديگر جامعه

 شهروندي در جوامع در حال توسعه و بيشتر   از عوامل منافع شكل گيري جامعه

هر . ترك در سطح ملي بوده استاز آن در جوامع روبه توسعه، فقدان يك منافع مش

ها به تبليغ آن  شود و دولت هايي به نام منافع مشترك ملي ياد مي چند مقوله

پردازند، اما واقعيت امر اين است كه منافع مشترك يا وجود ندارد و يا ارزش خود  مي

  .را از دست داده است

قانون جامعه    شهروند در حكومت 

آيد، طرف ديگر اين جامعه، حكومت  ن مي شهروندي به ميا وقتي پاي جامعه

  تا زمانيكه حكومت قانون در جامعه روي كار نيايد، بحث از جامعه. قانون قرار دارد

  .شهروندي بي معنا خواهد بود

افزايش بدبيني و ضعف «سازد،   شهروندي را با تهديد رو به رو مي آنچه جامعه

را به » ها خواسته«و كه  مدني، خصوصي شدن شديد، فرد گرايي سود ج جامعه

هاي حكومت  كند، افزايش بي احترامي و حتا سرپيچي از شيوه تبديل مي» حقوق«

) از حق راي گرفته تا فرايند دادرسي(سازند  قانوني كه دموكراسي را كارا مي

بي توجهي به شهروندي دموكراتيك، افزايش اشتياق به ) همچنان. (باشد مي

سيت يا تقدم جنس بر شهروند و زوال توانايي مان براي هاي مبتني بر نژاد، جن هويت
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 از )25(»هاي بعد از طريق آموزشي هاي دموكراتيك به نسل انتقال خلق وخو و آرزو

  .رود  شهروندي به شمار مي ديگر موارد تهديد براي توقف روند جامعه

  شهروندي به حساب آمده و در صورت اين موارد، همه تهديدي براي روند جامعه

اين . دوام يافتن، اين جامعه را با خطر از هم پا شيده شدن مواجه خواهد ساخت

كه متفكران امريكاي شمالي «شود  وقتي اين نظريه مطرح مي. خطر كوچكي نيست

 مدني بلكه در حال دور شدن از آن  اند كه جوامع شان نه به سوي جامعه متقاعد شده

 مشكالت امريكاي مدرن را فهرست 1993هاي ماسي در  و الشتاين در نامه. هستند

اين : گويد  مدني كه در باال ذكر آن رفت، مي  از موارد تهديد روند جامعه)26(»كند مي

آيد؟ جوامعي كه تا حاال پيشتاز در ايجاد و ادامه   مدني مي چه باليست كه سر جامعه

اند، در  از كردههايي را آغ اند، حاال در خالف اين روند، حركت  مدني بوده روند جامعه

ميان تكليف جوامع در حال توسعه و مهم تر از آن، جوامع روبه توسعه چه  اين 

 مدني و حتا  شود؟ پيشرفتي كه جوامع توسعه يافته در ايجاد و ادامه روند جامعه مي

تواند الگوي خوبي براي جوامع در حال  توانست و مي اند مي  شهروندي داشته جامعه

 مدني در اين  ه باشد، اما با آغاز حركت خالف روند جامعهتوسعه و رو به توسع

ما با هنجارهاي خاص فرهنگ . كشورها، اين الگو اهميت خود را از دست خواهد داد

هدف، استفاده از تجربه آنها در ايجاد و ادامه روند . جوامع توسعه يافته كاري نداريم

  . مدني است جامعه

دني را در امريكاي شمالي و يا در كل در  م اگر آغاز حركت خالف روند جامعه

 شهروندي در اين جوامع نيز  جوامع توسعه يافته جدي بگيريم، سرنوشت جامعه

در صورت واقعيت اين .  مدني در اين جوامع خواهد بود همان سرنوشت جامعه

 مدني كه در بسياري از كشورهاي در حال   شهروندي و حتا جامعه موضوع، جامعه

صورت قطع در تمامي كشورهاي روبه توسعه تا هنوز شكل نگرفته است، توسعه و به 

  چگونه محقق خواهد شد؟

هاي اقتدارگرا در اكثر جوامع در حال توسعه و رو به توسعه، از  در جوامع حكومت

 شهروندي در گام   مدني در گام نخست و جامعه ديگر موانع شكل گيري جامعه

آيد، وجود آن واقعاً يك  ون صحبت به ميان ميوقتي از حكومت قان. بعدي بوده است

   مدني و جامعه امتياز كالن براي شكل گيري و حمايت غير مستقيم از روند جامعه
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هاي شمالي، حمايت طوالني  هاي عملي، حكومت البته از جنبه«. شهروندي است

بسياري از آنها به طور منظم . مدت از فرهنگ انجمني در سرزمين خويش بوده است

دهند و به مشاركت  كنند، بحث و مباحثه را ارتقا مي ها كمك مالي مي به سازمان

   )27(».نمايند داوطلبانه كمك مالي مي

تواند همين موارد  هاي قانوني در جوامع توسعه يافته مي يكي از ويژگي حكومت

ها البته به  حمايت از نهادهاي مدني در جامعه، بدون شك به حمايت حكومت. باشد

تامين امنيت اين نهادها از ديگر . ت غير مستقيم و غير مداخله جويانه نياز داردصور

با . تواند به عنوان يك اصل، مورد توجه قرار بگيرد باشد كه مي وظايف حكومت مي

 شهروندي در موجوديت حكومت   مدني و جامعه تمام اينها، شكل گيري جامعه

هاي اقتدارگرا نفعي در شكل   كه حكومتدر حالي. توانند رشد كنند قانوني، بهتر مي

بينند، نگراني آن   شهروندي براي بقاي اقتدار شان نمي  مدني و جامعه گيري جامعه

هاي اقتدارگرا را مانعي براي تحقق  عده از جامعه شناسان و انديشمنداني كه دولت

مندان، اين انديش. اند، بيجا نبوده است دانسته  شهروندي مي  مدني و جامعه جامعه

هگل كه در .  دولت محدود نشده باشد اي بودند كه به وسيله نگران پيامدهاي جامعه

متعارض در  ، متفكرانه قلم مي1821 زد استدالل نكرده كه هماهنگ ساختن منافع 

او استدالل . از نظر او دولت محافظت كننده بود. جامعه براي دولت ضروري است

مدني باقي بماند مگر اينكه از لحاظ سياسي به تواند   مدني نمي كرد كه جامعه مي

مشكل اينجا بودكه آزادي كه . قرار گيرد»  دولت نظارت عاليه«نظم در آيد و تحت 

داد كه از روابط فيودالي،  آيد به افراد اجازه مي هاي اقتصادي به دست مي در اقدام

 افراد از چنين هاي خانوادگي و بردگي رهايي يابند، ليكن بازار با جدا ساختن يوغ

 مدني،  جامعه. كرد هايي يك فرد اتوميزه، بي ريشه و افسار گسيخته خلق مي پيوند

 دومي براي افراد فراهم  خانه) ها و نهادها ها، شبكه كلوب(هاي  ها، باشگاه انجمن

  .كرد مي

 مدني هيچ تضمين رفتار اخالقي يا خدمت به خير  خطر اينجا بود كه جامعه

ها تنها از طريق قوانين اخالقي  گذاشت، بلكه تضمين ش فرد نميعمومي را به دو

   مدني با نفع شخص و جامعه از نظر هگل و بعداً ماركس، جامعه. دولت ممكن بود

   )28(.شد خودخواه مترادف مي
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   مدني و جامعه با تمام اينها، نقش حكومت قانون در حمايت از روند جامعه

 هرگاه اين نقش از بين برود و يا كمرنگ شود، .رسد شهروندي برجسته به نظر مي

به نظر .  شهروندي خواهد گذاشت  مدني و جامعه تاثير منفي برروند جامعه

هاي قانوني، فرمانروايان بر حسب مصلحت  نويسندگان يونان باستان، در دولت

هاي غير قانوني، آنان به مصلحت خودشان كار  كنند و در دولت همگاني عمل مي

هايي كه  آن نظام«: گويد ارسطو مي.  و نه به مصلحت جامعه سياسيكنند مي

اند و آن هايي كه تنها پرواي  هاي درست مصلحت همگاني را در نظر دارند، نظام

هاي نادرست  مصلحت شخصي فرمانروايان را دارند، نادرست اند و يا انحراف از صورت

   )29(».آيند به شمار مي

ها به جاي  وقتي دولت. آيد  جا به وجود مياشتراك منافع، درست از همين

مصلحت و يا منافع همگاني، به منافع شخصي بينديشند، تصميم اين ايده در جامعه 

 شهروندي، اصل بر مصلحت و منافع   مدني و جامعه در جامعه. نيز سريع خواهد بود

ها نقش تعيين  در تبليغ و تقويت اين ايده، حكومت. همگاني گذاشته شده است

توانند راهكارهاي متفاوتي را در تحقق اين ايده به  ها مي اين حكومت. ي دارند كننده

كار گيرند، اما به طور قطع، هدف نهايي همان رسيدن به حكومت قانون و تحقق 

همچنان كه يونانيان تشخيص داده بودند، .  شهروندي است  مدني و جامعه جامعه

وناگوني داشته باشند، حتا به همان سان هاي گ توانند صورت مي» درست«هاي  نظام

 از همديگر بس  هاي سياسي اياالت متحده امريكا، بريتانيا و روسيه كه امروزه نظام

آورند كه از  هاي منحرف، آن جوامعي به شمار مي جوامع داراي نظام. اند متفاوت

ر قانون، اقتدار مشروع، انسجام، انضباط و توافق برخوردار نبودند و مصالح خ صوصي ب

مصالح همگاني برتري داشتند، از الزام و وظيفه مدني در آنها اثري نبود و نهادهاي 

   )30(.ها ضعيف و نيروهاي اجتماعي شان نيرومند بودند سياسي آن

هاي  هاي مستحكمي در ميان توده هاي قانوني كه منتخب مردم هستند، پايه دولت

در اين جوامع، نهادهاي .  دارندمردم جامعه داشته و نهادهاي سياسي قدرتمندي

نيروهاي اجتماعي در جوامع . گيرند اجتماعي به جاي نيروهاي اجتماعي شكل مي

منافع مشترك بيگانه در حاليكه در . اند دستخوش تضادهاي اجتماعي، از هم دور و با 

  جامعه. هاي مشترك، مردم را با هم نزديك ساخته است جوامع با ثبات، منفعت
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 شهروندي براي شكل گيري و ادامه اين روند در درازمدت، نياز بستر  عهمدني و جام

  .باثبات از نگاه سياسي و اجتماعي دارد

   مدني و در فرايند آن به جامعه وقتي هدف براي شكل دادن به ساختار يك جامعه

تواند تهديدي براي اين شكل  شهروندي، مشترك باشد، موانع كوچك اجتماعي نمي

 مدني در هند و آفريقا پژوهش  بلني و پاشا كه در مورد جامعه. ر آيدگيري به شما

تثبيت نظامي از « مدني   شروع براي جامعه اند كه نقطه كنند نيز استدالل كرده مي

باشد يعني هم به عنوان شهروند در  و تلقي شدن انسان به عنوان فرد مي» حقوق

هاي آزاد، اما   انجمن اد و حوزهرابطه با دولت و هم به عنوان شخص حقوقي در اقتص

ها به آساني  دارند كه در ديگر كشورها وجود مجموع اين پيش فرض آنها اظهار مي

 مدني به خاطر نظام سرمايه  استدالل آنها اين است كه جامعه. شود پذيرفته نمي

 سياسي و اقتصادي است، به  داري كه مبتني بر تقسيم كار، نابرابري، و تقسيم حوزه

   )31(.د آمده استوجو

ها،  اين پيش فرض. هايي الزامي است  مدني، چنين پيش فرض براي ايجاد جامعه

 مدني از يك جاي آغاز گردد،  اگر قرار باشد جامعه. زيادهم طويل و گسترده نيستند

كند كه اين  حال فرق نمي. ها به عنوان ابزار بايد وجود داشته باشد اين پيش فرض

تلقي شدن انسان به عنوان فرد كه همزمان از . وري باشد شروع درچه كش نقطه

حقوق يك شهروند برخوردار گردد و از سويي نيز از مزاياي فرايند توسعه اقتصادي 

   مدني و جامعه توان به نقطه آغاز براي جامعه به عنوان يك شخص استفاده نمايد، مي

  .شهروندي البته در حكومت قانون اميدوار بود

  يحقوق شهروند

آيد، ناخودآگاه، حكومت قانون و قانون به  وقتي بحث حقوق شهروندي در ميان مي

در اينجاي نوشتار، از تعريف ساده و عام شهروند . شود عنوان يك ضرورت مطرح مي

تر در نظر  رويم و دايره و محدوده آن را گسترده باشد، فراتر مي كه شهرنشين مي

هاي يك شهر و  در اين صورت انسان. گيرد گيريم كه كل يك جامعه را دربر مي مي

فراتر از آن يك جامعه، به عنوان افراد از حقوق شهروندي مساوي بايد برخوردار 

نگرد و  اين حقوق شهروندي به تمام افراد يك جامعه به چشم يك انسان مي. باشند

  .شود هيچ تفاوتي ميان آنها قايل نمي
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هايي كه شعار مردمساالري و  ومتمتاسفانه امزوه در موجوديت بسياري از حك

در حاليكه . شود دهند، حقوق شهروندي اعاده نمي دموكراسي و قانونگرايي سر مي

. اند هاي حقوقي همه جانبه و مدون بوده هاي تاريخ، مجهز به نظام برخي از استبداد

بنابر نظر مورخين، مطابق نص صريح ياساي چنگيزخان در عصر امپراتوري مغول، 

. فراد بدون هيچ امتيازي از برابري حقوقي در برابر مفاد آن برخوردار بودندي ا همه

را نبايد به كل تاريخ تعميم داد، اين اصطالح كه » حكومت قانون«بنابراين اصطالح 

كند كه در تاريخ خود  از زبان انگليسي اقتباس شده است، بر امري داللت مي

    )31(.يسي خود را به آن انطباق داد انگل انگلستان هم امري متاخر است و جامعه

افغانستان نيز در صد سال اخير در چند مقطع تاريخي خود را به آن انطباق داده 

است كه در زمان مشروطيت در زمان امان اهللا، دهه دموكراسي و در شش سال بعد 

نون ايم اما در عمل، اين حكومت قا از فرايند بن، تقريباً با انطباق آن رو به رو بوده

 مدني  اقتباسي، دستاورد زيادي به همراه نداشته است حداقل در شكل گيري جامعه

در حاليكه در معناي انطباق فوق، قانون يعني .  شهروندي چنين بوده است و جامعه

ها، يعني  هاي مدني و حكومت قانون يعني حكومت برآمده از اين آزادي آزادي

ي در برابر اعمال قدرت حكومت مطلقه حكومتي كه در دفاع از شهروند موانع جد

شود، چون اصوالً  كند؛ اگر جز اين باشد تصور منسجمي از قانون عايد نمي ايجاد مي

   )32(.ي قانون هيچ گاه نظام متجانسي نيست مجموعه

توان بسنده   هاهم مي اما به همين. ها است هاي حكومت قانون، فراتر از اين كارويژه

وقتي آزادي مدني به عنوان يك ضرورت . ملي در كار باشدكرد به شرطي كه جنبه ع

اجتماعي ارج گذاشته شود و حكومت قانون با عملكرد مثبت در راستاي منفعت 

. مشترك شهروندان حركت كند، اعمال قدرت حكومت مطلقه منتفي خواهد بود

 شهروندي را   مدني و جامعه همين عملكرد حكومت قانون، روند شكل گيري جامعه

  .بخشد رعت ميس

به طور متعارف قانون تشكيل شده است .  شهروندي، حق با قانون است در جامعه

ها نه تنها متمايزند  اين مجموعه. از قوانين اساسي، قوانين مدني و قوانين كيفري

هاي بورژوايي قرن  چيزي كه جريان. بلكه نسبت به يك ديگر استقالل نسبي دارند

چون . دم باستان اقتباس كردند، بخش مدني آن بودهفدهم از مجموعه قوانين مر
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 بعد و در همان  ولي در دوره. مساوات طلبي در آن عرصه شهروندي بي نظير بود

ي سرمايه باليي كه از طريق وضع قوانين كيفري بر سر مردم  دوران انباشت اوليه

   )33 (.)وحشتناك بود(آوردند » غير شهروند«

در اين . وضع شده همه در خدمت شهروندان است شهروندي، قوانين  در جامعه

حكومت قانون، مجري اين . قوانين خير و صالح جمعي مدنظر قرار گرفته است

قوانين است اما در محدوده قوانين مدني، اين نهادها در صورت غير دولتي بودن كه 

اما اجراي قانون از . باشد تا حدودي آزادي عمل دارند منظور نهادهاي مدني مي

  در جامعه.  مدني نيز همين شرايط وجود دارد در جامعه. ظيفه حكومت قانون استو

براي .  شهروندي نهادهاي مدني از اهميت ويژه برخوردار است مدني و جامعه

 مدني يك   مدني در جامعه  سال پيش كلمه200ها مانند آدام فرگوسن در  بعضي

  .عبارت عملياتي است

ميان جامعه مدني و مدنيت بيش از هر چيز ديگري به اين عبارت   امروزه ارتباط 

 مدني عبارتست از تسهيل متعادل شدن  فضيلت جامعه«: گردد كه ادوارد شولز بر مي

  بنابراين جامعه» .منافع ويژة، فردي يا گروهي و اولويت بخشيدن به خير مشترك

در آن خواهيم   خوش سلوك است كه ما مي ي نوعي از جامعه مدني توصيف كننده

 آيديال يك  اين جامعه. هاي سياسي و اجتماعي مان است زندگي كنيم و هدف تالش

 خوش بين، متساهل و همكاري جويانه است و اينها آرزوها و خيرهاي عام و  جامعه

 مدني به بخشي از يك هدف اخالقي  بنابراين توسل به جامعه. جهانشمول هستند

 خوب مترادف   مدني يا جامعه امعهشود و نه توصيف يك پديده، ج تبديل مي

   )34(.است

 شهروندي خوب   شهروندي هم با همين تعريف روبه رو هستيم، جامعه در جامعه

.  مدني بايد شكل گرفته باشد اما قبل از آن، جامعه.  خوب مترادف است با جامعه

توسعه نامتوازن، انباشت سرمايه، تبعيض در اشكال گوناگون آن، فقدان منفعت 

 شهروندي به حساب  شترك و فقدان حكومت قانون از موانع شكل گيري جامعهم

  .آيند مي

  نتيجه
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تواند  هر چيز خوب مي.  شهروندي امكان پذير است اگر ما خواسته باشيم جامعه

 شهروند  در جامعه. در خدمت اين جامعه باشد همانطوري كه عكس اين صادق است

 وكنش دوگانه در تطبيق قانون از سوي با شعار. هيچ تبعيض قابل پذيرش نيست

 شهروندي  توان به جامعه حكومت و چنين برخوردي از سوي نهادهاي مدني نمي

با احساسات شهروندان، با .  شهروندي هيچ چيز شوخي بردار نيست در جامعه. رسيد

  ههايي كه در جامع ها و پديده ي انساني آنها و با بسياري از ايده حقوق آنها، با توسعه

  در باره. توان بازي و معامله كرد شهروندي به عنوان يك اصل پذيرفته شده است نمي

تا اينكه ادعاي داشتن آن به صورت .  شهروندي بهتر است حرفي گفته نشود جامعه

توان گفت كه آنچه امروزه در كشورهاي در  در يك جمع بندي مي. ناقص مطرح شود

 مدني مطرح   شهروندي و حتا جامعه امعهحال توسعه و روبه توسعه به عنوان ج

در حاليكه اين دو جامعه قبالً .  فاصله زيادي دارد شود با واقعيت اين دو جامعه مي

  .تعريف شده است
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)�	�
� $��[` ( ,B- ��9 ���;�( . �)�	�
� � �5� ( �)�	�
� ���[` ( ��a �� O��+��
� *�[b+ ;��+ �� ���3� TZ+ ��a � 4���� ���:+ �� cK� �� ����� 4���.  

 Wd`� 4���� �I�2b+ �	�
� �"K �� 'X ��� �� C1�( '( e�J�� �� �	�
� ���[̀  �
 f!�� �� ���[` � �"K � � '( .�g �� ��# ���!�� �K � 'X �;�( >� �? � C� f� '(

C;�;�G C�D �� >�� . �? >�� *�� �? H>��� �? �	�
� ���[` � ��!�� �K h��� 4� ��
C� i2E�� �=9 �	�
� ��!+ . � �����j � H'( �������  ��3� 4*�� �	�
� � �5� �

 W�
� $��[` Hk� l��Gm ���# � cK � W�
� �Z���+ �� ���G �2!n HW�
� ��9 �� k�
�!�� � ��?�� �?��;�G C�D �� >�� ���#� �� . �_�*�� 'X �� ���+ �� �� HW�
� $��[`

 'ZA� �B� �� �	�
� �I�J�+ � �� H�3�"��* �?� � ��?�Y '( ����n�+ ���!�� �� W�
�
�;���-�9 �* f� '( .�g �� ��!�� � � �	�
� ���=+ � /a ����� �� . �5� � ��

� �?� 'X H�� �� W�
� '���  HW�
� �� � �"K �3��\ �� �� C1�( �!��+ >�� �
 �� C1�( >�+� 4G��� �!��+ >�K �A� >�� �� �?� 'ZA� H�^=� ���X ��9 �� .�\��

'���� ��  '� �� '���� ��2�* �� �"K 'X.  

TU�  cK�TU�  cK�TU�  cK�TU�  cK� : : : :W�
� �����W�
� �����W�
� �����W�
� �����        
�K 4G"� +�א/�� �� ��j S- �����!�� � f!�� �� �	�
� ��5� � 'X P( ����G ���� �!�+ 

 � HC� $I�+ p� �2E�� � �=9 �"K �? �Aq=� 'X W�
� �"K H��# ���!�� �K 'X �
�P( 'AD 'AK '( >*1 �� �^_��Y � �"K � � '���� ��2�* �� cK '( >*�� �� *��.  

 �� �����!�� � H��� &G*� ��� L�]�� '( ���G��+ �� �	�
� ��5� � 'X ��+ �� �( h�
 �����j S- � '( O��+ � ��� &G*� 4� � �� C1�( HC� �=9 ���`�� �2�+ ���Z=+ �?

 '( �-a �� l*�r- ����	 � ����n�+ ���!�� � ��2K� �� /�
 �� � � .*�J ���G��+
�� >��.  

 �����	 ����n�+ ���!�� � W�
� �� 'X ��� '( L���� �� �	�
� ����� � �� C1�(
� �	�
� ��5� � �� O��+ �� ��P� �	�
� �C� /�
 �� �\�2K ��� &G*�  . .*�[I ,� ��

 �� ������K �A��d�� � � �	�
� ���+ � �R=5+ �? '� C� �� s�9 ,� W�
� �����
 � '2n�� �? ��� &G*� � �	�
� ��5� � �B� �� t��R� � C�"K � '( ������	 �����

�=9 '�3� . >*�� �? ��s�+ � l*���# � ����K �� � 'X C� �-�� 4� �� h1 �� *���+ ��
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 >3��j �"K � '( ������	 ����� �� ������K �Z����(�+� � � H>� �E�� >�� �	�
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C� k� ��(�Y ��Gm � H�B� �R=5+ � . '�(�Y 4��Gm 'X �;�( ���&* 'X C� >3� 4� ��
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 �� $Z���^�� f!�� � '( ���� ����� �� �_�*��2K 'ZA� H��( �� O��+�* k� ���#�

C� �� 3 '��D *�\ � �=9 ��� �? ����I �� �R�I w��+.  
�5� �?a  *�A9 �� 01�2�+ W�
� �����:  
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{-W�
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 I� � HW�
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 � ��# � HW�
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�P( ��n�� ,2�?� wZI � ,2I �I�2 n� . >�� ����Gm ���# � >*�� �? ��# �K � W�
� ��

� '( ��+� �� �=9 ���� �? �?� � ,� ���� 'X ��( �� O��+�* ��# . � �+�) � M�:�
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 W�
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� ����� s��?�Y (

��+�� .  
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� ����� 4�� �E
 � !�E� ���?� �=9 �	�
� �? �5� � '� '( ,Z� �[!� �� �"K � 'X k� �S- �����

 H$( ������	 ����� ���D �� �� C���( HC�)�A+ ( >�� � 4G��� � �P( >*�\ � ��D �B�
 �� 'E�� 4� H� ,+�� /�� �� �������� � ����K ��E��� W�
� C����� . /�~+ �

 ������� /�Y ����K 4�� '(����K �� ��2?� � H�-�� ��)u�[�� ( ���� �?� � ��2?� � 'X
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 ���� ����K 4���E H�� i2E�� �=9 k� �? ��(�Y ��Gm � � k� �? �S- ����� � ��
 �� � �� �� i2E�� �=9 k� �_�*�� �? H�� ���� ��� ?� *�� � 'X �Z����� ��
�P( '� t�
�� � �*�9 �� &�\ �"K � 4*1 �? �!��+ � ������ �����	 � C1�( . ��

 >� �E�� �"K �	�
� ����� � W�
� ������ 'X ��� �-�� >S�? �� ���& h��� 4� ��
>� '?��� �B� � 8�* �P� �A+ � '� �� ��D 'X .  

U+ �� l����� �� ������ � u�J�+ '?�
+ 4� � 'X ����9 �� 4�[E 'AqE�� �E�9 *�
�%\ �9 �� �AZK 4�:  

�� CP( L���� ���*�� ������ '� '( lj�? ���+�� �� �	�
� �:  
��( i2Z�3� 4*�� �?� >��� s�9 � � �� ��# 'X >� �Z�3� ����� >�� ������ . 'X '���

 �?� u�[ + � �Z? H�AE� ���X�� �=9 'Z�3� 4�2K �? ��� �:AZ+ � W�
� �A]� >��
 �������� w( �K � �[!�.  

 � �"K � P( L���� �~�� �? $�K�� �"? � ����� 4��X �(Citoyen *�& �? Cite 
 � 'X �?�� k 5+ �=9Civitas 'X ;��* �� 'A��� 4� �� C1�( HC� �=9 �"? �? 

 � '( i��� �� �I��	 � ��AX /�X s��?�Y � 'X C;�( ,� �� '?a �"K '�?�Y � �����
 �� �S�C� i2E�� �=9 �	�
� ��9 . �? ,��� �� '?a '"K ��P\ � '�?�Y � t���� 4� ��

 � HC� LAZ+ �I�`� �� �"K� H�� /P(* �(*�5+ '( i��� �� ����	 � 'X 4�
�;�( �� p�}E ����� . �� ��I* � �?a � �* �� ��P\ � '�?�Y � H��K�q�?�Y ���D

���� LAZ+ � �?a �A� � H�?�* 4��1 ����I �? ����� t��n �� k� � 4���3 �� �
 ����9 �� A�� O��+ �� �?a � 4� � ��P\ � '�?�Y � �9 �� H��( ����� �=9 ����I
 � p�� ��[� � /a �*�RU�� �� �� A�� $��*�� H'�?�Y 'AA =+ �� �?��2� � H�P(

�� ���!Ab+ � '�3�n ����	 � 'X W�
� ����� � ��+ '( >��U+ �� p� ���� ��(�Y 
 �? ������ � � �?�� 4P���D 4*�� �������� � H>� �n �Z��A�� '� �S- '(

����K � 'X �B� >��;�G ��2(�� � p� ��2E�� �� �=9 �	�
�- 4*�� �I�[�� � �?� 
 H'( �)* �� k� 4�� � C� �Z��? k� � ��2(�� � 'X ��!( �"K $��� HC� CP���D

 �"K� $?�����9 4*���� '�?�Y � ,� ����	 ����� �� �"K 'X 4*1 �? �P� ���*��	
 4��+ 'A(�Y 4���� � �(�Y �?a >�� �%�+ �AqE �? H'=+ �? ���*��	 4�� � �(�Y H�;�(
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�*�q� �� C�"K ��� 4*�� �� '�?�Y � 4*�� . �	�
� *�� �? ���� H'( ��?�Y 4� ��
�� i2E�� H��� >��;�G �Z�3� � l����� � 'X �=9.  

� � �( �� ��3� �� ����� ���\�? � ��3� '!� 'A� �� >�� '� ')�� � Pq��* ���� <�*�
 '�?�Y � 'X � �Z��? ���+ �"K H��( L�]�� '� �}�*� 'X ������� �"K �?�? 'Z�

 '( >��a)���~(� (�?�� ��U+ �=9 �	�
� ����� �? '�.  
��� '( p� ( ,q=� $Z�P�9 �� : >*G >�� *�A9 �? i�m � CG��� H�=9 �Z���� �

 4G��� �=9 ���!( >*G *�A9 �K �? � >�( �S� '( �2b+ �� ���!( >*G �^��A9
>�( �?�E � '( *�X �� ����� � '�?�Y � ���� �(��s�\� �� ���!( C*� . �� ���+

 � > �E�� >�� �(d+� � v?�+ � ��9 �� ��?�Y �Z��? ���+ *�� � '( ����� ���\�?
+ 4���>��( C���3 �� 'A+��+ ��9 �� u�  . �=9 W�
� �"K �? ��2%& H'( ��?�Y 4� ��

  ���*�� �? k� l����� � � >��?*� �� �E�� >��( /P� >�� ���:+ �? l����� � 'X
� �RU�+ 4*��.  

 'Z�3� O��+ ����2(�� >�� �������� � '( �����2� �+* � ������ �� >�� /�� 4� ��
�A+�� �� �� *� �=�*�� �� � �* �AA� �%��+ �? � �����2� 3�+�� � '( ��*� �� 'X '�

 �+��� �� �P� �����Pq5� �P���D ,qE cK '( ��( �� O��+ �* ��*����q+� ����*� � '(
 ��+dI� �� /d
 �� � �Z��+� � ��*�9 ���� C�� � /�� E�� W�
� ������ �� H>P(*

* �� pd
�� � � � � .��G �*�E �? 4*�� ������	 ����� � ��� �*��2n � '!���# � � �
>� ��2E�� �=9 ��2K� . ��2K 'X C� 3 '��A+�� � �~�� 4� �?��� >��� �� ��2K� ��

 �3�+�� �� � �;��* �� C�� ��*��] �� ��+dI� '?���P�� �	�
� � �5� � ���� �����Pq5�
���� � ��� ,�Z5� � '( ���� �����Pq5� �� �	�
� � �5� � '� ���:+ �� �	�
� ��

 �� ������ H����*� �? >�� ���5� � ��(* �ARE /א��P� �� �"K � ��:R + L]
 '��A+�� �? �� ��* 'B� ��� � ��!�n Hi�� H���� >� � H���� '��A+�� �? �� ��( ���
��#�

�*�� H���� ���[� �� v�Z:� /a �K �? ���*��2K � H���� .4��� �� ����� ��+ ���D 
 >�G� l����� �Z����(�+� � '( TU� $Z��A��* �� 4P( 4�[E �A�R:� �9 �� �AZK

3 <+�� ��P�9 �AqE p�� �� 4P(.  

TU� �*�A9TU� �*�A9TU� �*�A9TU� �*�A9 - - - ->P( >�G l����� �Z����(�+� � >P( >�G l����� �Z����(�+� � >P( >�G l����� �Z����(�+� � >P( >�G l����� �Z����(�+� �         

ACKU



 

 'X �;�( /��� '+ ��� �� l��Gm � W�
� >*�� �? �������� � H'( ���:+ �� l����� �
�Y �� �"K � �� �=9 ����Gm � �	�
� 4� �? ����� � ��? �� /* ��K �?� H'( ��(

C����Y �Z�3� $	�
� >�� >�� ���� �? �?� � .*�	 � p� �2E��.  
 >�� >31 C���� .*�	 �� �Z�3� ��# � >�� �!��+ �? �?� � 'X '( *� ��� ��

I�[�� �~(��� �� � ,B� ��I* ,qE ���#�H��2(�� H> �Z�3� � ���� �A( �� ��D ,qE �
 l��Gm �� W�
� >*�� �? C�"K � H'� '( ��(�X �\�2K �� � >������ �� ����I �� �����

$?����G � $?�2( '� l��Gm � W�
� �"K , &�\ '� >*G 'X �E �K H'?��� '( ��� �� .
��P� �"K ���:+ �	�
� � �5� � '( ���	� �� ;�P� �=9 ����� �? 'X �A( �E �

 �� ���� � .*�	 � � ����I �� ����� � �%��+ �� ��# � �Z�3� �	�
� >�� 'X ��*
�;�( L���� O��+ . � �	�
� 4� � ���� .*�	 � �� �?� '( ���	�+ �� ���*�� ��

��? �� /* ��( '( �?��� ���? ��U+ �� '�2?� ����Gm . �"K� H4G��� >��� �?� �
2K 'X �� /��* �� �� ��+j '"K �? '( ��� �� 'Z�3� �	�
� 4��� �������� C�

 >��� �2�+ �?�Y �� �?� � H�� �^�� >3�\ �� �?� � '( �?�( >���� �� ��(�Y � 'A2n
>� ����� &* ����Gm � �	�
� C��1 ����� �AqE �.  

 � C�� ,(�Y ��* 'X '� �=9  ��� �"K �? � $\�* �?� �� 4��X �( .*�[I ,� ��
 C��� >3�� � C�� /P(* '( N� �� >� � 'X �=9 .*�	 �"K �? '� 4��X �( HP(

�;�9���* �� L?�=+ 'X ��? >��� 'ZA� k� 4G��� �� ��# H� !�E� �F�.  
CP( C��� $^� �=9 �"Y ,qE �? C1�( �� �� �?� . ����� �� �� ,qE 'X �?� �"K
 �& H�� /�D*�\ �^� �? ���� ��( �=+ �� ���[ �� � $Z�3 ��+�# � ��}+ � �����

C� �� ���+ �� ��I* . ����� �&)C*�& ( v�� � �UAR+ � '�?�Y � 'X C� N�9 �"K
 �� O��+�* �`�E �� �"K� �?� 'X >*�� �? �?�( >�� �� � �E�+ �"K� � '( >*1 �� *�(

 �? �� A�� �?�� � �=9 �*�& �& �? *���+ � h��
+ ,� H�P( 'AD 'AK C� C�� �� >*��
� � �� '( O��+.  

 �� �I��	 $	dE� � cK k#��� HC� $A\�* �� O��+ f!�� �� k#��� � �?� 4��X �( 
 $Z��( �
#��+ 'X C� �� �� �=9 �� � ����� �? k#���� � �D�* �� O��+ '( ��(�X

 ��2�� ,qE �� � �� ���� *���# 4���� '�+j � ��I ,qE �� ����)�P� (;�*�  4����C .
�( ,�� 4P( >�G �� l����� �Z����(�+� � h� � �* �[E�9 4� �? : � >�� ��
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 �?� � �;�( >���� '�(�Y � ��� � 4��Gm H'�� &* H'2?�� >;?��;? '( ��?�Y �Z����(�+
 s��2 + �� �=9 �������� �?)CP���D-,��  ( �3��\ �AqE 'X C� �� ���K �� ����

P( L���� l��Gm � W�
� � �5� � 'X �� ���� �"K /�Y �� H�P( ��J ����	 �� � �
�� ��� ,ZY� H>*�� �? ��������.  

 '� ���1 ��n� �� � ����� '( ������	 ���I � ����	 ����� �� �*��+ �� ���� �?�
�P( i�2�� �� ����� &* � �!��.  

��K�# H�+��* H����m � �ZAE � ���� �?� H'( �?�� ���*�� �� �[!� �� ��*�� � ���
�*�� HC� ������� '�?�Y '"K� 'X �~�� �"K �? �� �ZAE �?�Y � � ��A���Pq5�.  

 >�� >���� '( ���	� �� H��? �� '( ��� �� ������ �?����� � ����� � 'X ����[�� �"K
 'X '( /�� '��� �� H������+ p� �2E�� �=9 �"K �? � ���2���G W�
� l����� �

C� i2E�� �=9 �	�
� C� �? ����� �K.  
 �? �+s? �E �� i2E�� �=9 �	�
� �? '( �*�+ �� 4P( >�G � l����� � �������

����[E �=9 �"K . � �=9 ����Gm � �	�
� 4� �? � C�s�9�� HTU� ����[E �
 �
�
� �� HC�s�9 ,� H/��� � /��# '( ���+G �� '� &�\ � � !�E� 'F- � p� �2E��
 C�? 'X �=9 ����Gm � �	�
� �"K �? ������� ;��+ H'( >P( >�G �� l����� � H'(

�[E H'� . � �	�
� � *�� � C�"K � P(* �[E �� C�"K >� ��Z2+ 'X '���2K
P( h�!� �[!� �� ����Gm . � �	�
� � *��� �AqE � ������� H'(�P� c�*� ��

I '( C*�? �� $���� &* � ����Gm�QK �� ���	� �A2 . cK � P� �� �	�
� � l����� �
�� /�[E � ����* ud`� ��2K.  

 �� $���� &*� �	�
� �AqE � �Aq=� ����� � C��P�3�? �*�E H������ �Z����(�+� �E
�;�?��# '( C*�?.  

$A2I '( ��� �� ����[E� '( C*�? �� �?�( �� O��+�*� ��� �#�M �+G1 � '( ���	� �� 
�P( 'AD 'AK '( >*��� �+�2I �� ����K � �9�� �!�� .*�] ���	� . �� �������

 '� &�\ ����Gm � �	�
� �AqE � H����I �� ����� � � �D�* >�� ��2(��D �P���D
C�( ��}+ . � ����9 'X �;�K��  ������� �9�� ��? ���3� �� 4P( >�G �*��+ ��

��? /* '( >*��� �+�2I �� ����K �� ��U+ �?�( �S� �� '( ��(�Y �� /* ,qE H
 >3�? >��a �=9 �?�( �S� �? '( ��(�Y �� 4G��� ��*�9 4���������� .*�	 � � �?��
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�?�� . �Z����(�+� � '
��` � 'B� '?�Y �S- �  ���#� � '( >*��� �+�2I �� ����K �
�;�( ��}+ '( >G�� �� 4P( >�G � l�����.  

�A+ �� � [?� '�?�Y � 'X ��? >3� 4*�� ����Gm ����� �"K � >P( >�G l����� � ��( 
�� i2E�� �=9 �"K �? ���� ������� � ���#� . � H���Gm ���� � '( ��(�X 4� ��

 ��?�Y � H���Gm ���I�[}+)���I�2 n� ( ��d�Z5� $:�] � � ���Gm ������ � H���Gm
 �? 4� � HC� .�+�
+ �"K /�Y �� HC��Gm H����K ,qE � �� C1�( ����� 'X >*��

 �AZK �� ��(�Y � TU� �� H���* ���� /* ,qE '( >*��� $+�2I �� �A( *�( �*�&
C� cK . k
U� $���� �S- � �ZAE� '( >*��� �+�2I �� ����K � '( ���	� �� H'�(�Y

4*��� �+�2I � ����K � >�� '
��` 4� �� ���#� � C��P� $� � * �� ����� c�2R� �� 
��( >�� �� /* '( ���� �� $���� c�2R� � �.  

 '�(�Y H� �� ���Gm ���� � 'X '( ��?�Y �"K �� 'X ���  >��\G �� �� ���� '( C�� ��
�� ���+ $� cK . $:�] � � ���Gm ��?�Y� H���Gm ���I�[}+ � 'X '( ��?�Y �"K ��

/��P� �=9 ��(�Y �? � �� ���Gm ��d�Z5� �� cK �9 �( H�;�( �+��:+ '� � ���+ $� 
C;�* ���� '�(�Y ���� �AZ� . ����	 �����א/ �� ����K ���� ;��+G 'X >*�� �? 4��

 � �� C� ���� �AE� �F- ���� $�� &* �� �=9 �	�
� ����� ���� ,ZY� �? '(
�� /P( >�G * W�
� l�����.  

� ?� ��\ �� � $ ?� �( ������*� �	�
� �P( h�!�� ��?�!+ � ���� �AZK 4� �� 
�P( C�D�� ���� ���	��] �� >��� �AqE >�� �A��� ��Z2+ �� �.  

��rE�+ � ����+��rE�+ � ����+��rE�+ � ����+��rE�+ � ����+        
�. L�?�� HW�
� Cj�?���+�� : H>�2���m H���� i�� ���=�� ( .�*�5 �� HC� ���? C�:�n �:�n �2U+

����. 

�.  �?��I  k� C��K* �)�5� W�
� �� $��[` W�
� G� .( H��� ��X H�+��*�(�5� H���+ $AI �2U+
 *��� H���������. 

�.  >*�2� H�+�� ���5��� *����� ����. 

�. H� ���  �� ���� 621article/law/com.hoqouq.www   
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  چكيده 

رياري و حقوق شـهروندي افغانـستاني   ي زير مفهوم شهروند، شهروندي، شه       نوشته

ين        ه ـب ستان   (المللـي   را بر اساس قانون اساسي افغانستان و اسناد الزم الرعاـي كـه افغاـن

تحليل و بررسي كرده زندگي شهروندي افغانـستاني را  ) ملزم به رعايت آنها شده است  
ه در اين نوشته سعي شده است كـه از طـرح بحـث بـ    . كند تشريح و ترويج و تبليغ مي   

ـيوه              ا مبحـث بـه ش  عينـي و   شكل ذهني و تعريفي دوري گردد و تالش شده اسـت ـت
 .كاربردي طرح شود

  اصطالحات

  جستاري بر حقوق شهروندي افغانستان
  

  بررسي حقوق شهروندي در قانون اساسي افغانستان و اسناد بين المللي

  علي پيام   
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 فردي كه از امتيازات حقوق مدني و سياسي و اجتماعي مندرج در :شهروند -

  .قانون اساسي بهره مند است

  .ي فرد و حكومت رابطه: شهروندي -

  .ريفرمانروايي، حكومت و كالنت: شهرياري -

شهروند افغانستان، شهروندي و شهرياري افغانستاني از كلمات فخيم و وزيني 

اين كلمات جديد و . كند است كه در نظام حق ساالر افغانستان مفهوم و معنا پيدا مي

اي است كه افغاني را از سطح  نو بنياد، در فرهنگ زندگي افغاني مفهوم نوگرايانه

دهد و نظم زندگي افغاني را از وضع   ارتقا ميخاكستر و خاك و خاشاك به شهرياري

و سياق سابق جدا و متمايز كرده و از رعيت به مفهوم متعالي شهروند شهريار ذي 

  .كند حق منتقل مي

شهروندي، در حيات اجتماعي و سياسي افغانستان حركتي است برخاسته از دل 

 سيستم ارباب سياهي و عمق زندگي راكت  سلطنتي و نظام بي ارادگي افغاني و

ي نظام سياسي، شهريار است و  شهروندي افغانستان در منظومه. رعيتي و مملوكي

آيا هيچ فكر كرده ايد كه مفهوم شهروند . شهرياري از جزو ذاتي اين شهروند است

افغانستان از چه بار معنايي و ارزشي برخوردار است؟ آيا شهروندي، حقوق شهروندي 

تعريف و تحليلي دارد؟ آيا لباس شهروندي در كالبد و شهرياري افغانستاني چه 

ي تاريخي افغانستان برازنده است؟ آيا طراح اين لباس فاخر كيست  هويت رعيت زده

  و اين مدل را چه بنيادي پي ريزي كرده است؟

شهروند، شهروندي، حقوق شهروندي و شهريار مفاهيم عميق و غني است با بار 

هاي وي و زيباتر از هر تصور انساني  تر از دارايي ستاني و فربهمعنايي فراتر از باور افغان

 افغانستانيي آزاد و رها و گسترده و بدون  با گستردگي هستي و با ابعاد منظومه

شهروند افغانستان چيزي نيست جز اتباع . محدوديت و آزاد از غول و بندهاي تاريخي

اي بين انسان   از رابطههاي حق مدار و شهروندي عبارت است و افراد و انسان

و . ها شهروندان دولتمندان افغانستان است افغانستاي و دولتش كه در اين رابطه

ي  شهرياري افغانستاني عبارت است از حيات نقش آفرين شهروندي وي در منظومه

سياسي افغانستان و حقوق شهروندي افغانستاني عبارت است از حقوق متقابل افراد 

  .اي گفتمان حقوق شهروندي افغانستاني است و دولت، اين خالصه

ACKU



 

  شهروند چيست و شهروند افغانستان كيست؟

شهروند افغانستان كسي نيست جز آن دسته از اتباعي كه از حقوق مدني يا 

امتيازات مندرج در قانون اساسي افغانستان برخوردار هستند و يا بايد باشند، اين 

در اين . آيد رهنگ حقوق به دست ميفتعريفي است كه از فرهنگ علوم سياسي و 

عرصه، شهروند افغانستان فردي است كه از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مدني 

هايي به عهده دارد، اين رابطه  و اجتماعي است و از طرف ديگر در برابر دولت تكليف

سان شهروند افغانستان صرفا شامل حال ان. نامند اي شهروندي افغانستاني مي را رابطه

هاي  هاي حقوقي و سازمان افغانستاني است و اين صفت شامل حال  شخصيت

  .شود افغانستان نمي

اي است كه اين شهروند تنها  رابطه شهروندي افغانستاني و دولت متبوعش به گونه

فرمانبردار دولت نيست، بلكه فرمانرواي است كه از حقوق فطري و طبيعي برخوردار 

ي شهروندي دو  رابطه.  آن حقوق را رعايت و حمايت كنداست و دولت مكلف است تا

طرفه است و در اين تعامل بهره مندي شهروند از حقوق مندرج در اسناد تقنيني، 

 .شهروند در برابر دولتش تكاليف معين و قانوني دارد

  شهروندي افغانستان

اين . تشهروندي افغانستان، بي غل و غش، آرمان شهر و يا اتوپياي افغانستاني اس

ي آسماني از حجم بيكران مندرجات قانون اساسي عطا شده است بر خوان  مايده

اي كه افغانستاني را با دولت و  شهروندي افغانستان رابطه.  افغانستاني زندگي جامعه

در اين وصل و اتصال است كه افغانيي حق مدار و حكومت . كند حكومتش وصل مي

سازد كه در  رساند و هويت جديد افغانستاني مي قانون ساالر يكديگر را به كمال مي

يك خط . كشد  افغاني را خط بطالن مي آن هويت، نظم جديد افغانستاني نظام سابقه

  .اي آتشدان خاكستر نشينان تاريخي سرخ بر دايره

  چگونگي تنظيم شهروندي افغانستان

وين، در اين نظم ن. كند قانون اساسي رابطه شهروندي و دولت را تنظيم مي

شهروندي افغانستان علقه و پيوندي است كه رابطه فرد افغانستاني را با دولتش 
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در اين نظم و انسجام ارگانيكي فرد افغانستاني دو همياري . كند تنظيم و معين مي

در اين تنظيم سيال و . شود هستند كه حقوق فرد و تكاليفش در برابر دولت طرح مي

و قانون مدني افغانستان الگوهاي معياري زندگي منظبط و قانونمند، قانون اساسي 

كند و شهروندان افغانستان در پرتو اين الگوها  شهرياري را معرفي و تثبيت مي

 .يابد معناي نو، تازگي و فرزانگي و شايستگي مي

  حقوق شهروندي افغانستان

ي  شهروند افغانستاني بي كم و كاست مركز قطب عالم امكان است در منظومه

 .نظام سياسي افغانستان از حقوق مدني و سياسي و اجتماعي بهره مند استهستي 

ي نعماني است كه شهروند افغانستاني را از  حقوق مدني و سياسي و اجتماعي وديعه

كند و وجاهت محترمانه و خود  ريسمان رعيتي و از وضع بي اختياري متمايز مي

مانه و اين برخورداري از حقوق در اين وجاهت محتر. بخشد مختاري را براي آنها مي

شهروندي، فرد افغانستاني شهريار شهر خودش است و در نظام شهرياري افراد 

در اين . سلطان بالمنازع سرنوشت سياسي و مدني و اجتماعي خودش است

شهرياري و شهروندي، شهروند مركز زمين و زمان است و در دستان اين شهروندان، 

خد و در اين چرخش، شهروند افغانستان را در عين چر خورشيد بر محور زمين مي

هاي بي منتهاي حقوق مدني و سياسي و اجتماعي  حالي كه بهره مند از نعمت

دهد كه  سازد، مكلف هم مي سازد و هويت دو جنبه اي و دو طرفي را شكل مي مي

در نهايت اين دو، محورهاي چرخش نظام هستي و طبيعت زندگي افغانستاني را بر 

شهروند افغانستان در محور قطب عالم هستي حكومت افغانستاني، نان . سازد ر ميقرا

. كند خود را نمك سود كرده و بدون هيچ ممانعت و محدوديتي نوش جان مي

بلكه اين شهروند در عين . هاي اين مملكت نيست شهروند افغانستاني نمك به حرام

ور و سرزمين خودشان حالي كه شهرياران سرزمين خودشان است در برابر كش

حق و تكليف دو بعد ساختمان زندگي افغانستاني است در نظام . تكليف دارد

شهروند افغانستان از امتيازات حقوق سياسي و مدني و اجتماعي بهره . شهروندي

در اين چرخه، حكومت . هايي دارد مند است و در برابر كشورش مسووليت و تكليف

شهروندي افغانستاني را بهبود و رعايت و ارتقا افغانستاني مكلف است كه حقوق 

شهروند . زند اين منظومه همچنان مي چرخد و زندگي افغانستاني را رقم مي. بدهد
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افغانستان در نظام شهروندي مدير است و در بستر مديريت، سازندگي را شكل و 

  .دهد شمايل مي

  حقوق مدني شهروندي ) الف

ها و حقوق  دسته امتيازات و بهره منديحقوق مدني شهروندي افغانستان آن 

هاي  هاي فردي، آزادي بيان و مذهب و انديشه و ساير آزادي ضروري است كه آزادي

، آزاديحق   .كند فردي افغانستاني را تا حق انعقاد قراردادهاي معتبر تامين مي

بخشد و اين حق همان صدف  مفهوم شهروندي و شهرياري افغانستاني را ارتقا مي

ها را شهريار  گي است كه در كف اقيانوس زندگي شهروندي افغانستان افغانستانيزند

  . سرزمين شان ساخته است

  حق آزادي و آزادگي شهروندي افغانستاني

ها مانيفيست قانون اساسي افغانستان است و اين  نعمت و يا حق آزادي افغان

 طبيعي انسان استق آزادي ح: گويد قانون براي بهره مندي از نعمت حق آزادي، مي

گردد،  مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي  اين حق جز آزادي ديگران وو

 دولت به احترام و حمايت  ون استوآزادي از تعرض مصوو اين . حدودي ندارد

  ) 82 قانون اساسي افغانستان، مصوب24ماده (.باشد آزادي و كرامت انسان مكلف مي

  : نون اساسي افغانستان به قرار زير استعناصر مفهوم آزادي مندرج در قا

  اول، آزادي از جز ذاتي شهروندان افغانستان است؛

هايي دارد كه توسط قانون تنظيم  دوم، اين حق براي خودش مرزها و محدوديت

  شود؛ مي

  سوم، اين حق از هرگونه تعرض مصوون است؛

  .چهارم، دولت مكلف است تا از اين حق حمايت كند

فغانستاني و مصوون از هرگونه تعرض و محدود به حدود قانوني، اين حق ذاتي ا

اي نيست كه هيچ معياري نداشته باشد بلكه  مفهوم لجام گسيخته و افسار دريده

 مقررات را وضع هاي روحي انسان افغانستاني قالب و براي مهار نفس اماره و سركشي

هروند افغانستان در هايي را معين كرده است تا ش كرده است و مرزها و محدوديت

هاي متعالي باشند با اخالق و خوي  افغانستاني انسانآرمانشهر زندگي شهروندي 
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المللي  هاي آرماني انساني اين آزادي را قانون اساسي افغانستان و اسناد بين خصلت

ر بنياد . كه افغانستان تعهد كرده است تا به آنها عمل كند، به رسميت شناخته اند ب

حق ذاتي و طبيعي شهروند افغانستاني  آزادي، :انون اساسي افغانستان ق هفتمهماد

و )  اعالميه جهاني حقوق بشر3ي  هماد(  آزادي داردستانيشهروند افغاناست و هر 

برده با  بردگي و تجارت. نبايد در بردگي نگاه داشته شود شهروند افغانستاني هيچ

هر و ) سيون حقوق مدني و سياسيكنوان 8ي  هماد (.دباش تمام اشكال آن ممنوع مي

  نبايد تحت شهروندي هيچ، حق آزادي و امنيت فردي داردشهروند افغانستان

نبايد از آزادي خود فردي  هيچ  وبازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد

 9ه ماد (.دين دادرسي حكم كنيدر صورتي كه قانون و مقررات آ  مگر،محروم شود

 افغانستاني فاقد هويت شهروندي و شهرياري ) و سياسيكنوانسيون حقوق مدني

مصداق بردگي است و بردگي كاالي كهنه و دور انداختني افغانستاني است كه 

بردگي . اي قامت و هيكل شهروندي شهروندان شهريار افغانستاني نيست برازنده

هاي اساسي شهروندان شهريار  همان نظام ارباب و رعيتي است و بندهاي آزادي

  .افغانستاني كه از مد افتاده است

   ، آزادگي شهروندي افغانستانآزادي بيان

 حق ستانافغانشهروند هر و ن است واز تعرض مصوشهروند افغانستان آزادي بيان 

وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام ه دارد فكر خود را ب

 حق دارد مطابق ستانافغانشهروند  هر وكند اظهار افغانستان مندرج قانون اساسي 

 . قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازديهبه احكام قانون، به طبع و نشر، بدون ارا

آزادي، توسط  حيات و بالندگي و سرنوشت اين)  قانون اساسي افغانستان34ي ماده(

 قانون اساسي تضمين شده است با 7ي  بشر در پرتو ماده جهاني حقوق ي هاعالمي

ر اينكه هر شهروند افغانستان ت بيان دارد و حق مزبورشامل  حق آزادي عقيده واكيد ب

و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطالعات و  آن است كه از داشتن عقايد خود بيم 

 ات مرزي، آزاد باشدظوسايل ممكن و بدون مالح افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام

ضريب اطمينان مصوونيت آزادي بيان )  بشر اعالميه جهاني حقوق19ي  ماده(

المللي حقوق مدني و سياسي به مرز  شهروند شهريار افغانستان در كنوانسيون بين

مطميني رسيده است به حدي كه اين كنوانسيون دولت افغانستان را به عنوان طرف 
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د كه شته باشحق داهر شهروند افغانستان  تعهد كنوانسيون مكلف كرده است تا

حق آزادي شهروند افغانستان هر و دخالت و مانع  بيان دارد  ت خود را بدوننظرا

شامل آزادي كسب دانش، گرفتن و دادن اطالعات و هر نوع   اين حق،بيان دارد

طور زباني يا نوشتاري يا چاپي ه  ب آنآرايشو ه يارا عقايدي، بدون توجه به چگونگي

ي  ماده. (دباش كند، مي  انتخاب ميكه خود هر وسيله ديگريه و در شكل هنري يا ب

  )المللي حقوق سياسي و مدني كنوانسيون بين18

  ي؛ حق شهروندي افغانستانآزادي مذهب

روان  اين رسـمي بـودن اسـالم،    ضمن  ،، دين اسالم است    دين رسمي افغانستان    پـي

انون آزاد      ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني   شـان در حـدود احكـام ـق

ستان 2ي  ماده. (اشندمي ب  ن سـان آزادي دينـي در همـين       ) قانون اساسي افغاـن ه اـي ـب

حدود و اندازه، بي كم و كاست، در قانون اساسي تصريح شده است و ديگـر چيـزي از     

شده اسـت   هيچ اشاره، آزادي در تغيير عقيده، دين و مذهب  آزادي مذهبي قبيل   . اي ـن

اگونش از قبيـل     ي را طور ضمني آزادي مـذهب   ه  وليكن قانون اساسي ب    بـا اشـكال گوـن

اد      تغيير در مذهب و دين      ذيرش از منطـوق ـم ن ـپ ـناخته اسـت و اـي  ي هبه رسميت ش

كـرده  ملزم افغانستان و شهروندانش را  زيرا كه اين ماده  ، قانون اساسي پيداست   هفتم

سيون    نسبت   است تا   وفـادار  هـاي طـرف تعهـد افغانـستان     به تعهداتش در برابـر كنواـن

اسـت كـه هـر شـهروند     بين اين المللي حقوق مدني و سياسي م      وانسيون بين كن. باشد

طور فردي يا گروهي آشـكارا يـا در   ه  در بيان آشكار مذهب يا عقيده خود ب        ستانافغان

هـيچكس   و در اين موارد، نهان و نيز انجام تعليمات مذهبي خود اختيار و آزادي دارد

ا    نبايد به آزادي او در پـذيرش يـك مـذهب   رو گردد و نيزه ب نبايد با زور و اجبار رو ـي

ي عقيده اي كه بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسيب رسـاند و در صـورت       

موجـب قـانون   ه مكن است آزادي بيان، مذهب يا اعتقادات كسي محدود گردد كه ب     م

هـاي   و آزادي يـا حقـوق   حفظ امنيت عمومي، نظم، سـالمتي اخـالق   هم در جهت آن

المللـي حقـوق مـدني      كنوانسيون بين18ماده  (.دگران، پيش بيني شده باشدي اساسي

 جهاني حقوق بـشر نيـز بـه رسـميت     ي ههمچنين اين آزادي توسط اعالمي    ) و سياسي 

شر        ه اعالميـ  .شده است شناخته   تم  ي ه را مـاد ي جهـاني حقـوق ـب  قـانون اساسـي   هـف

 حق شهروند افغانستان  دارد كه هرلحن اعالميه آشكارا اعالم مي    . حمايت كرده است  
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 متضمن آزادي تغيير ،اين حق. مند شوددارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره       

مذهبي و اجراي مراسـم دينـي    باشد و نيز شامل تعليمات مذهب يا عقيده و ايمان مي

ر  ه يا ب طور خصوصيه تواند از اين حقوق يا مجتمع ب  هركس مي.است طور عمومي ـب

ر ديـن و   ) اي جهاني حقوق بشر  اعالميه18ي  ماده( .دخوردار باش  البته آزادي در تغيـي

ا روحيـه مـاده         ز ـب  قـانون  3مذهب با اساسات ديني مردم افغانستان مخالف است و نـي

د مخـالف معتقـدات و     اساسي نيز مغايرت دارد زيرا   در افغانستان هيچ قانون نمـي تواـن

  )اساسي افغانستان قانون 3ي  ماده (.احكام دين مقدس اسالم باشد

  حقوق سياسي شهروند افغانستان) ب

حقوق سياسي شهروند افغانستاني آن دسته حقوق عمومي و داخلي است كه  

براي بهره مندي از آن بايد تابعيت . فقط به اتباع داخلي افغانستان اختصاص دارد

اند تا  ها اساسا از اين حق محروم گرديده به اين ترتيب خارجي. افغانستان را داشت

حقوق سياسي . نتوانند در امور داخلي و سياسي افغانستان دخالت و نفوذ كنند

شهروند افغانستان، شهرياري وي است در سهم گيري و مشاركت آنها در اعمال 

قدرت سياسيش خواه در نقش فردي كه قدرت سياسي به آن تفويض شده است و 

اين بهره . گزيند را بر مياي كه اعضاي چنين گروهي  خواه در نقش راي دهنده

مندي از مفهوم حقوق سياسي شهروندي افغانستان، شهرياري آنان را تثبيت كرده و 

حقوق . بخشد ي آزادي شان را با در دست گرفتن قدرت و اقتدار تحكيم مي درجه

 دولتي  هاي عاليه سياسي افغانستاني بخشي از حقوق اساسي است كه حقوق سازمان

و حكومتش مانند حق انتخاب شدن و افغانستان را در  رابطه با شهروندان افغانستاني 

حق انتخاب كردن و حق وزارت و تصدي در ادارات و حق رسيدن به مناصب قضايي 

  .كند، اين تعريفي است كه در علم حقوقي صورت گرفته است تامين مي

يخي يافته  افغانستاني پيوند جاودانه و تاردموكراتيكشهروندي افغانستان با نظام 

 نظام دموكراتيك افغانستان شهروندش را شهريار سرزمين و آبادي خويش است،

شهروندان  بمايندگان منتخ نتوسطسياسي در افغانستان زيرا قدرت ساخته است، 

 پيشگفتار 7پاراگراف  و 6 ،4اد وم و اين شهرياري از شود اداره ميشهريار افغانستان 

افغانستان حاكميت ملي است و در آن، مردم ميت حاك. شود قانون اساسي آشكار مي

شهروندان شهريار  ،حاكميت مليدر اين جغرافياي . شهروند هستند نه رعيت
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طور مستقيم يا توسط نمايندگان ه  كه بافغانستان آن دسته از شهرياراني هستند

طبق تعريف قانون اساسي، بر تن اين شهروندان . كند را اعمال ميحاكميت خود 

عبارت است از تمام پوشانده شده است كه  »ملت«ر لباس فاخر و گرانبهاي شهريا

 اينجا شهروندي رنگ و صبغه تبعه پيدا افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند

  ) قانون اساسي افغانستان4ي  ماده(. كند مي

 ي شهروندي افغانستان و دولت شهروند ساالر، دولت افغانستان دولتي   در منظومه

 مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ اي هيك جامعاست كه مكلف است تا 

مين وحدت ملي، برابري بين اكرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، ت

متوازن در همه مناطق كشور  همه اقوام و قبايل و  6ي  ماده(. بر قرار سازدانكشاف 

و  را رعايت كند منشور ملل متحد است تا اين دولت ملزم) قانون اساسي افغانستان

  )ي قانون اساسي افغانستان مقدمه. (احترام گذارد جهاني حقوق بشر ي هاعالميبه 

ها بر اين آرا استوار است، حكومت  هاي ساختمان حقوق سياسي افغانستاني بنيان

ين ا. بخشد آرا ساالريي كه آراي عمومي شهرياري افغانستاني را تثبيت و تحكيم مي

اي پدري نيست بلكه نظام حق مداري است كه در آن  نظام، نظام موروثي و ارثيه

اين نظام . ي قدرت دارد شهروندان افغانستان سهم مساويانه در تقسيم خردمندانه

هاي تاريخي افغانستان  انتخابي خردمندانه، نه آن وضع انتصابي است كه در نظام

تدار در تمام ساحات زندگي شهروندي جريان بوده است بلكه توزيع قدرت همراه با اق

ي حاكمان انتخابي تا پايين ترين  در جريان سيال توزيع قدرت از باالترين رده. دارد

در سيستم جمهور  يسيهاي ر صالحيتاي كه  به گونه. نتخابي است نه انتصابيآنها 

  اكثر و بيشتر تشريفاتي و اجرايي استيس دولتيبه صفت رشهروندي افغاني 

شوراي دست  هدولت به اساس قانون اساسي افغانستان ب يسيثر روهاي م صالحيت

  . مي چرخدملي 

 قانون اساسي نسبت به الزام رعايت كنوانسيون 7 و ماده 5با تكيه به پاراگراف 

و ها  از فرصت افغان هر شهروند سوي افغانستان، المللي حقوق مدني و سياسي از بين

 هاي نامعقول، حق ها و نيز بدون محدوديت تن محدوديتنظرگرف امكانات، بدون در

 نمايندگان، شركت كند وسيله انتخاب آزاده  در اداره امور عمومي، مستقيما يا برددا

گيرد و  مخفي انجام مي  عمومي مساوي وياي صحيح كه با آرا  در انتخابات دورهو
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دادن و انتخاب  اي حق ر،تضمين كننده بيان آزادانه خواسته انتخاب كنندگان است

مشاغل عمومي  بنا بر شرايط كلي حق مساوي ورود به افغان  هر شهروند وشدن دارد

 و )المللي حقوق مدني و سياسي  كنوانسيون بين25ي  ماده. (در كشور خود را دارد

با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي  حق دارد كههر شهروند افغانستان همچنين 

 اين ارادهاست،  مردم ي ه قدرت حكومت، اراديس و منشااساد نايل آيد و كشور خو

طور ادواري، صورت ه بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و ب

 اي هانتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريق. دپذير

 اعالميه جهاني حقوق 21ي  ماده(.  تامين نمايد راانجام گيرد كه آزادي راي نظير آن

  )بشر

مين مقاصد احق دارد براي تشهروند افغانستاني در اين آهنگ و كمپوز شهرياري، 

ي  ماده (.دكنن اجتماع و تظاهرات ،جايز و صلح آميز، بدون حمل سالح، طبق قانون

مين مقاصد مادي و يا امنظور ته بو حق دارند كه )  قانون اساسي افغانستان36

 ، مطابق به احكام قانونكنند وسيس اها ت به احكام قانون، جمعيتمعنوي، مطابق 

مشروط بر اينكه مرامنامه و اساسنامه حزب، البته احزاب سياسي تشكيل دهند، 

هاي مندرج اين قانون اساسي  مناقض احكام دين مقدس اسالم و نصوص و ارزش

ت نظامي و شبه  اهداف و تشكيال و تشكيالت و منابع مالي حزب علني باشد ونباشد

  و وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد ونظامي نداشته باشد

عيار نشده سيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي ات

د و ننانتخاب كو همچنين حق دارند كه )  قانون اساسي افغانستان35ي  ماده( .باشد

و در پروسه )  قانون اساسي افغانستان33ي  ماده( وندانتخاب شحق دارند كه 

از طريق شهروندان  توسط )ولسي جرگه(مجلس عوام اعضاي انتخابات نمايندگان 

 قانو اساسي 83ماده (. مستقيم انتخاب گردند انتخابات آزاد، عمومي، سري و

مظهر و عالي ترين ارگان تقنيني يعني شوراي ملي نمايندگاني كه در  )افغانستان

 ملت نمايندگي مي هاز قاطبشهروندان شهريار افغانستان تجمع مي كنند و  ي هاراد

منافع علياي مردم  ي، مصالح عمومي وا در موقع اظهار را هر عضو شور ودنكن

در  ) قانون اساسي افغانستان81 ي هماد(. دنافغانستان را مدار قضاوت قرار مي ده

 و كندبه هر نقطه كشور سفر تا رد  حق داشهروندهر نظام شهروند ساالر افغانستان، 
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هر همچنين . مسكن اختيار كند، مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است

آن    حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر و بهشهروند شهريار

در خارج از تا زماني كه از حقوق اتباع افغانستان مكلف است تا دولت  و عودت كند

  )ي قانون اساسي افغانستان 39ماده(. كند حمايت برند  به سر ميكشور

  حقوق اجتماعي شهروند افغاني

حقوق اجتماعي، بهره مندي و بهره وري شهروند افغانستان از حق حداقل زندگي 

اين حداقل زندگي شامل رفاه و تامين اجتماعي، حداقل سهيم شدن در . افغاني است

ي بر وفق معيارهاي مرسوم جامعه و تامين حد حيات اجتماعي، حق گذران زندگ

در اين منشور بهره مندي، . باشد هاي آموزش و بهداشت و رفاه اقتصادي مي اقل

 ساكنان اين هزندگي مرفه و محيط زيست سالم براي همدولت مكلف است تا 

سرانجام، جايگاه تا ) ي قانون اساسي افغانستان مقدمه( تامين و فراهم كند سرزمين

ي قانون اساسي  مقدمه( تثبيت كند و المللي  بيني هدر خانوادرا  افغانستان هستشاي

 .را تامين كندايجاد يك جامعه مرفه بهره مندي از حقوق اجتماعي و ) افغانستان

  )  قانون اساسي افغانستان6ي  ماده(

اين . هاي شهروند افغانستاني است از زندگي زندگي حداقل، مطالبات و خواسته

اين . هايي است كه در دسترس نباشد ها نه آن خواسته ات و اين خواستهمطالب

شهروندان قانع، با قناعت و درست مصرف كردن و فرهنگ عاري از تجملگرايي 

البته رفاه و فراواني و مرفه . زندگي صحيح و آرام و رفاهي را مهيا خواهد كرد

مادي به وفور يافت هاي جامعه ثروتمند و متمكني است كه در آن اشياي  عنوان

شود و فعاليت توليدي نيز به نحو فزاينده اي در جهت توليد تجمالت است و اين  مي

اين در حالي است كه . جامعه متكي بر يك بازار هميشه وقت در حال گسترش است

 افغانستان نه آن ثروتمندي را دارد و نه آن تمكن مالي را كه فراواني را در  جامعه

اي  خواهد به اندازه هاي زندگي را مي  اين شهروند، حداقل.  كندزندگي خود احساس

به عالوه . كه بتواند بدون دغدغه و تشويش روزش را به شب برساند و بالعكس

خواهد  اقل زندگي را عادالنه و مساويانه مي شهروند افغانستاني بهره مندي از حد

ت اجتماعي، حفظ بر اساس عدالافغانستاني  مرفه و مترقي ي هجامعطوري كه 

مين وحدت ملي، برابري بين اكرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، ت
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 6 ي ماده(. شكل بگيردانكشاف متوازن در همه مناطق كشور  همه اقوام و قبايل و

   )قانون اساسي

رعيتي كه ذهن . شهروندي افغانستاني، شهرياريي عادالنه است نه رعيتي ظالمانه

در . هاي طعم تلخ آن ميوه ممنوعه و خبيثه لبريز است افغان از ته ماندهو ضمير هر 

هاي ديروزي است كه در نظام  اين طعم تلخ، شهروند امروز افغانستان در واقع رعيت

گرفت  همه چيز از باال شكل مي. رعيتي همه چيزش متعلق به حكومت و پادشاه بود

كرد نه مثل آب چشمه، زالل و   ميو سپس در زندگي رعيتي افغانستاني جريان پيدا

شد تا حلق شان  هاي افغانستان ريخته مي هاي كه به حلقوم رعيت گوارا بلكه چركابه

رعيتي افغانستاني نظم بي نام و . طعم تلخ زقوم را براي هميشه به خاطر بسپارد

شهروندي افغانستاني چيدمان منظم، با ضرب . نشاني است در بردگي و مردگي

شايد هر رعيت ديروز و . اي است در آزادي و آزادگي سيال و پيشروندههاي  آهنگ

شهروند امروز افغانستان به ياد داشته باشد كه يك عسكر موجب هراس و دلمرگي 

هاي رعيتي تاريخي رنگ سياهي  تاريخ اين سرزمين از واقعيت. شد براي يك قريه مي

قطعا هيچ .  سپرده استبه خودش گرفته است كه رعيت ديروز را به نكبت تاريخ

هايي را كه يك عسكر كمربندش را در يك قريه  كسي فراموش نخواهد كرد آن زمان

ها را جمع  فرستاد و كالهش را به قريه ديگر و سالمش را به آبادي ديگر و رعيت مي

در نظام رعيتي . كرد مي كرد و بدينسان حكم دولت پادشاهي را به مردم ابالغ مي

در شكل گيري حكومت و سرنوشت سياسي و اجتماعي و فرهنگي و مردم افغانستان 

 عمومي كشور هيچ سهم و دخالتي نداشت بلكه اداره عمومي كشور  اقتصادي و اداره

ناخردمندانه توزيع مي شد و به دست تعداد مشخص از فرمانروايان افغانستان سپرده 

د و محدودي از اقوام   قدرت فقط تعداد معدو شد و در اين توزيع ناخردمندانه، مي

ها  ولي در نظام شهروندي، افغانستاني. سهم تمام را در اداره عمومي كشور داشت

شهرياران زندگيي افغانستاني است و عسكر و مسوولين حكومتي مامورين نظام 

هاي  سياسي شان است كه در اثر تعامل و قرارداد، چهار ستون اين نظام بر شانه

انه ها نه جوالي است و نه جوالي گري بلكه شانه هاي اين ش. همگي استوار است

اي  شهروندان مسوول و مكلف و شهرياري است كه در صنعت زربافت و هنرمندانه
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ي   افغانستان در خانواده بهره مندي از حق و تكليف متقابل، جايگاه شايسته

  .زند را رقم مي) ي قانون اساسي افغانستان مقدمه(المللي  بين

ي نظام شهروندي افغانستاني ميزان مسووليت فردي افزايش  يستهدر حيات شا

اين شهروندان شهريار سرزمين آبايي براي معماري نظم نوين شهروندي . يافته است

هايش زخمي حكومتي هستند كه در  گمارند، برعكس نظام رعيتي كه شانه همت مي

نظام رعيتي در . آن فرد افغانستاني هيچ مسووليت و انظباط اجتماعي ندارد

گرديد،  افغانستاني امور مملكت از طرف وزرا كه از طرف پادشا انتخاب و مقرر مي

منامه عليه دولت افغانستان، امان اهللا، مصوب (شد  اداره مي و سپس ) ش1301نظا

اداره حكومتي و سلطنت به خاندان اين پادشاه به انتخاب شخص اعليحضرت 

 و قانون 5ش، اصل1309سي نادرشاه، مصوب قانون اسا. (يافت پادشاهي انتقال مي

  )16ش ماده 1343اساسي ظاهرشاه، 

  هاي شهروند افغانستان مكلفيت

تش           ستانافغانشهروند   ر دوـل ز  مكلـف  در عين حالي كه حق مدار اسـت در براـب نـي

اده ( بپـردازد بـه دولـت ماليـه و محـصول        شهروند افغانستاني بايد     .است ، قـانون  42ـم

 قــانون اساســي 55  مــاده (و ســرزمينش دفــاع كنــد ووطــن از ) اساســي افغانــستان

ن عامـه          و )افغانستان  بـي  پيـروي كنـد و   از احكام قانون اساسي، قـوانين و نظـم و اـم

ستان  56 ي هماد(. شود خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي   در  ) قانون اساسـي افغاـن

دارد             ـيچ گـاهي يـك دسـت صـدا ـن ستاني ه و دسـت،  بلكـه د . فرهنگ شهروندي افغاـن

راي احـراز شايـستگي        رود و باهم گام   همواره از آستين باال مي     وثر ترقـي را ـب هـاي ـم

ت دو دسـتي هـستند كـه     . اي جهاني بر مي دارند در گسترهافغانستاني   شهروند و دوـل

ان انـد تـا   در تعامل همديگر بيل و كلنگ را گرفته     هـا و بنيادهـاي جامعـه فـضيلت       بنـي

ا    . ي حيات بشري بگذارند در اين چرخهساالر و مدني و شهروندي را        زيـرا شـهروند ـب

ـترخوان مـشاركت در امـور            فرهنگ مدني افغانستاني در نقش اول خويش بر سـر دس

سيار               اداره ي كشورش نان و نمكش را پهن كـرده اسـت و در زنـدگي سياسـي نيـز ـب

ن فعالند و احساس شايستگي و اطمينان به توانايي خودشان دارند تا همـواره خودشـا          

ي را كـه قـانون اساسـي ترسـيم      . دايما خود را با تغيير همراه سازدرا آگاه كند و   دولـت

ردن رســوم  تغييـرات و  كـرده اســت    قـانون اساســي  54مــاده (اي  سـنگواره از بــين ـب
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ت اسـت      ) افغانستان ه       .در آژنـداي ايـن دوـل شـهروند افغانـستاني در نقـش ديگـرش ـب

ه       ا   تعهدات شان در برابر سازندگي جامـع وين وفـادار هـستند و از      اي ـب رگ ـن  سـاز و ـب

درت و        قوانين دولتي پيروي مي   ك پـارچگي ـق كنند و عادت به اعتمـاد و اعتقـاد بـه ـي

دي هـستند كـه در         . اقتدار دارند  ستاني و دولـت افغانـستاني روح و كالـب شهروند افغاـن

ــداوم      ــن ت ــد و در اي ــل دارن ــاري و همــاهنگي متقاب ــاري و همي ــات همك ــداوم حي ت

سته    ي متقابل روح شهروند افغانستاني تعالي پيدا مي     ها  همكاري اي  كنـد و دولـت شاـي

ي    اني آن را         دهـد كـه بنيـان      را شكل ـم در مـستحكم اسـت كـه هـيچ طوـف هـايش آنـق

  .تواند تكان بدهد نمي

  ي افغانستان فرق شهروند افغانستان با تبعه

ي است ي افغانستان مفهوم اوال، شهروند افغانستاني مفهومي است خاص و تبعه

شهروند افغانستان حق مشاركت در اداره عمومي كشور دارد ولي تبعه ممكن . عام

است كه صرفا داراي تذكره افغاني باشد و حق مشاركت در اداره عمومي كشور را 

 افغاني است و به طور مشروع و  دوم، شهروند افغاني عضو فعال جامعه. نداشته باشد

و امتياز در برابر قانون داراي حقوق و  تعبيض ،نهبرابر و مساويانه و عاري از هر گو

ضمناً دولت افغانستان )  قانون اساسي افغانستان22ماده (. باشند مساوي ميوجايب 

افغانستان مردان و زنان  ي حقوق كه برابركرده استاين ميثاق تعهد  عضوبه عنوان 

شده  ق بيانكه در اين ميثا  مدنيو  حقوق سياسيمند شدن از تمام در بهرهرا 

در آن كند و در بهبودي و ارتقاي بهره مندي آنها از حقوق مندرج است، تضمين 

المللي حقوق مدني و   كنوانسيون بين3ي  ماده. (كنوانسيون سعي و تالش وافر كند

تواند عضويت مشروع و خردمندانه و بهره مندي   هيچ عاملي نميو) سياسي

را سلب كند و يا براي آن سلسله مراتب و شهروندي شهرياري شهروندان افغانستان 

ي افغانستان هر دو بيانگر   با آنكه شهروند و تبعهسوم،. يا محدوديت قرار دهد

ي داخلي و ملي  عضويت در يك كشور است، ولي در واقع شهروندي افغانستاني جنبه

اگرچه به تمامي افراد ساكن در . المللي ي خارجي و بين دارد و تابعيت وي جنبه

روند وليكن افغانستان كه تذكره و تابعيت افغانستاني دارند شهروند و تبعه به كار مي 

تبعه افغانستاني فقط تذكره دارند و از مزاياي اداره حقوق سياسي و مدني و 

از منظر تابعيت، تبعه ممكن است همان .  مند نيستنداجتماعي به طور يكسان بهره
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ه باشند تا چرخ حكومت و حاكمان را تداوم رعيت تاريخي افغانستان باشد كه زند

شهريار يعني . وليكن از منظر شهروندي افغانستاني، شهروند، شهريار هست. ببخشد

اگر تو به بلخ « فرمانروا و حاكم ناحيه اي يا كشوري كه به قول ناصر خسرو 

شهروندان افغانستان، شهرياران و يا » شهرياري، من در خانه خويش شهريارم

حكومت افغانستان يك امانت . وايان و يا سالطين حكومت افغانستان هستندفرمانر

است به دست فرمانرواياني كه در اثر انتخابات دموكراتيك در راس قدرت قرار 

امانتداري در فرهنگ . اند تا اقتدار ملي و شهروندي افغانستان را تامين كنند گرفته

تعامل شهروندي جاويدانگي اش شهروندي اصل خدشه ناپذيري است كه در فرايند 

اين است مفهوم شهروند، شهروندي، و شهرياري . كند را از اصل شهروندي اخذ مي

هاي رعيتي و نشسته در  افغانستاني، برخاسته از قعر دلزدگي تاريخي و خشكسالي

  . آبادي و آباداني دسترخوان فرهنگ مدني

  

  :از منابع زير استفاده شده است

  ش،1382ستان، مصوبقانون اساسي افغان -

 ش،1301نظامنامه عالي دولت افغانستان، مصوب -

 ش،1309قانون اساسي افغانستان، مصوب -

 اعالميه جهاني حقوق بشر، -

 كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي، -

 ،1373، 3دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، نشر مرواريد، ج -

 ،1382، فرهنگ علوم سياسي، غالمرضا علي بابايي، نشر آشيان -

 ،3مبسوط در ترمينولوژي حقوق، داكتر جعفر جعفري لنگرودي، ج -

فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي و مينو افشاري راد، نشر پاچار،  -

1383، 

 ،1385، 1حقوق شهري و شهرسازي، غالمرضا كاميار، نشر مجد، چ -

 . 5فرهنگ بزرگ سخن، داكتر حسن انوري، ج -
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مرحله : گيرد تحول مفاهيم حقوقي شهروندي به دو مرحله در تاريخ ارتباط مي

آيد و مرحله دوم در  نخست قبل از ميالد، در دولت شهرهاي يونان به ميان مي

 به شكوفايي نوين 1789انقالب فرانسه، در اعالميه حقوق انسان و شهروند به سال 

ي در اين مرحله با آنكه با حقوق تحول مفهوم حقوق شهروند 1.يابد دست مي
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ارتباط نيست اما از نظر  شهروندي دولت شهرهاي يونان و حكومت روم بي

  . هاي حقوقي كامال متفاوت از گذشته است ارزشگزاري

شاخص بحث قديم شهروند را در دولت شهرهاي يونان به ويژه در آتن، ارسطو 

در » فظ نظام سهيم استكه در مديريت عدالت و در ح مردي«: دانست چنين مي

شود كه بدين ترتيب حاكمان آن  برداشت ارسطو دولت به شهروندان واگذار مي

گويد اين نظر ارسطو در باره حقوق شهروندي غير واقع  اما مارتين البرو مي. هستند

مناسبت كه  بنيانه به نظر مي ابعاد كوچكي دارد و تنها برخي » پوليس«رسد به اين 

داراي دموكراسي ) پوليس(در ضمن دولت شهر . هروند باشدتواند ش افراد مي

توان سنجيد، زيرا  محدودي است كه شهروندي امروز را با آن دموكراسي نمي

مشاركتي كه ارسطو در نظام سياسي دولت شهر در نظر دارد به گروه ممتازي از 

ي شهروند 2باشد كه دارنده حقوق شهروندي هم فقط آنها هستند مردان منحصر مي

و جنسيتي است زيرا در مشاركت سياسي تنها مردان  در اين دولت شهرها طبقاتي 

كنند، بردگان و زنان از  آزاد شركت كرده، سرنوشت سياسي دولت شهر را تعيين مي

  . اين حق، و از حقوق شهروندي برخوردار نيستند

ژاك انقالبيون فرانسه در تحول مفهوم شهروندي خود را مديون آراي فلسفي ژان 

رسومي دانستند، رسو مفهوم شهروندي را به شيوه ايدياليستي در نظر گرفته و 

بنابراين از . كرد شهروندي را، ترجيح و صالح عمومي بر منافع خصوصي تعريف مي

نظر او شهروند واقعي كسي است كه بتواند مصلحت عمومي را اراده كند يعني داراي 

با تاثير اين ديدگاه، اعالميه حقوق بشر و  3.باشد» فضليت مدني«و » اراده عمومي«

 فرانسه ضمن اعالم حقوق بشر و شهروند، تكاليف او را نيز 1789شهروند مورخ 

) 4(گيرد كند، اين تكاليف، بيشتر جنبه اخالقي اجتماعي به خود مي مشروحاً بيان مي

يه بعدها گويند كه اين اعالم امروز اين اعالميه را بعضي از فمنيستان نقد كرده مي(

جنبه حقوقي بشري را به خود گرفته در آغاز اين اعالميه فقط حقوق مرد انسان را 

  ).در نظر گرفته بود

بدون در نظر گيري اين كه اين (اگر از نظر اخالقي به اين اعالميه توجه كنيم 

، گفتار پريكلس، )اعالميه مبناي دقيق حقوق بشر و حقوق شهروندي امروز است

. وكراسي يونان باستان هم ارزش اخالقي كمتر از اين اعالميه نداردرهبر مشهور دم
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هاي پلوپونز به قلم توسيديد، مورخ  سخنان او كه پيرامون دموكراسي، در كتاب جنگ

آزادي گفتار، برابري افراد در : مشهور يونان، نقل شده است، دموكراسي را بر سه پايه

به گمان او برادري، عشق به همنوع، . نددا مقابل قانون، و برادري بين شهروندان مي

نيكي و تعاون به افرادي است كه ناتوانند، و به كمك نياز دارند، چنانكه مالحظه 

رود و به دموكراسي  شود در اين طرز تلقي، برادري از برابري صوري فراتر مي مي

  فرضيه رسو هم پيرامون شهروندي و دموكراسي5.بخشد جنبه اجتماعي و تعاوني مي

برخوردار از روحيه تعاوني است، اگر چه رسو قرار داد اجتماعي را اصول حقوق 

كند اما تقريبا  سياسي و ايجاد حكومت پسنديده، و بر اين اصل شهروندي تاكيد مي

 خبري نيست، -از حقوق سياسي زنان همچون گذشته حقوق شهروندي و دموكراسي

عالميه حقوق شهروندي فرانسه كه تواند اين آراي رسو نقطه عطفي باشد براي ا مي

كه اشاره شد انقالبيون فرانسه آراي  پس از انقالب بزرگ فرانسه تدوين شد، طوري

هاي دموكراسي و حقوق شهروندي شان  فلسفي روسو را مبناي ارزشگزاري

  . دانستند مي

 مفهوم شهروندي را از ارزش تعاوني و برادري آن به 19ظهور ليبراليسم در قرن 

ف منافع متحول كرد يعني رابطه ميان مفهوم شهروندي و مصلحت عمومي از اختال

هم گسست و شهروندان به عنوان افرادي تلقي شدند كه در حقوق سياسي و مدني 

منافع و در تعقيب خيرو صالح . با هم برابرند كه به صورت اساسي داراي اختالف 

ن رفاه فردي دانسته شد، نه بنابراين شان شهروندي در اين عصر الزمه تامي. خويشند

در اين قرن شان شهروندي به مفهوم برخورداري از . مصلحت عمومي و اجتماعي

بدون توجه ... اي چون آزادي بيان، برابري در نزد قانون، حق اجتماع و حقوق عمده

 بنابه اين ديدگاه 6مفهوم رايج شهروندي بوده... به وضع طبقاتي، جنسي، نژادي و

ها مخالف دخالت دولت در امور زندگي شهروند و اجتماع بود اما  يبرالليبراليستي، ل

ها باورمند به اين  در جريان قرن بيستم اين عقيده دستخوش تحوالت شد و ليبرال

هاي عمومي براي تحقق حقوق شهروندي كافي نيست  شد كه صرف اعالم آزادي

هاي ناشي  ها و نابرابري عدالتي بلكه الزم است دولت براي از بين بردن تعبيضات، بي

ها نقش فعالي را به عهده گيرد و در اين زمينه وسايل و امكانات مادي و  از آزادي

براي نيل به اين هدف در كنار . هاي اجتماعي قرار دهد مالي الزم را در اختيار گروه

ACKU



 

حقوق سياسي و مدني شهروندان، حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نيز افزوده 

خواستار منع ) حقوق سياسي و مدني(با تمايزي اينكه در حقوق نوع اول شد البته 

دولت از دخالت و دست اندازي در قلمرو فردي و آزاد گذاشتن شهروندان در 

هاي شان در پهنه زندگي است و از اين حيث، حقوق مزبور، وسيله مقاومت  فعاليت

حقوق اقتصادي و (اما در حقوق نوع دوم . شود فرد در مقابل دولت محسوب مي

خواستار دخالت فعاالنه است؛ و به همين مناسبت، برخي ) اجتماعي و فرهنگي

هاي نوع دوم را،  ، و حقوق و آزادي هاي مقاومت هاي نوع اول را، آزادي مولفان، آزادي

   7.هاي مشاركت براي شهروندان و مفهوم شهروندي دانسته اند آزادي

ويك مفهوم حقوق  يستم و اوايل قرن بيستها در آواخر قرن ب سوسيال دموكرات

منظور از حقوق اجتماعي، . اجتماعي شهروندي را گسترش بيشتري بخشيدند

. است... برخورداري از خدمات اجتماعي، بهداشتي، آموزشي تامين رفاه اجتماعي و

بنابه اين ديدگاه مفهوم شهروندي خصلت صرفا حقوق سياسي ندارد، بلكه حقوق 

صادي نيز يافته و بدين سان تعارضات اساسي ميان سرمايه داري و اجتماعي و اقت

شأن شهروندي كه اغلب نگراني طرفداران دموكراسي بوده تا اندازه كاهش پيدا كرده 

ها با پذيرفتن سرمايه داري متوازن رفاه  است و از سوي ديگر سوسيال دموكرات

 دولتي براي اجتماعي، خواهان خدمات اجتماعي رايگان نهادهاي شخصي و

  . شهروندان نيز شدند

اگر به صورت فشرده تحول مفهوم شهروندي را در نظر بگيرم، مفهوم شهروندي 

حكومت و دولت يك سازمان : رسد آيد كه افراد به اين باور مي وقتي به ميان مي

آيد و فراتر از اين  اجتماعي است كه با تصميم گيري افراد يك جامعه به وجود مي

تواند دخيل باشد، تا در  كس نيست و نمي  شخصي يا فرا شخصي هيچحق و اراده

تواند به عنوان حق و داشتن  جامعه چنين يك باور ايجاد نشود شهروندي هم نمي

اراده سياسي و حقوقي تفهيم شود بنابراين در كشورهاي شرقي حتا در برخي از 

ه ميان نيامده و هنوز در نظام حاكميت  اصل راعي و رعيت ، كشورها همين آگاهي ب

  .  استوار است

هاي شهروندي را در دولت شهرهاي يونان به ويژه در  در كشورهاي غربي نمونه

ه مردان آزاد محدود مي آتن مشاهده مي شد، زنان و  كنيم كه شأن شهروندي تنها ب
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بردگان از اين شان محروم بودند پس از سقوط دولت شهرهاي يونان مفهوم 

يان رفت اگر چه در امپراطوري روم شأن شهروندي به عامه شهروندي كم كم از م

مردم و مردمان سرزمين مغلوب هم بسط داده شد مگر با اين تفاوت كه در روم شان 

شهروندي بيشتر به معناي منفي يعني برخورداري از امنيت قانوني بود نه معناي 

ي را از نظر شركت مثبت و فعال در حيات عمومي جامعه، فقط امپراطوري، شهروند

منيت افراد جدي مي   . پنداشت و بس تامين ا

ه  از شهروند و حقوق شهروندي هيچ خبري نيست، ) تاريك(در قرون ميان

ها سلطنتي و پدر مورثي شدند، سلطنت و حاكميت يك امر فرا طبيعي  حكومت

شد در اين صورت افراد هيچ اراده نداشتند به جز اطاعت به عنوان  پنداشته مي

  .رعيت

پس از پايان قرون ميانه و آغاز عصر مدرن با احياي رنسانس، مفهوم شهروندي 

و برجسته متفاوت  تر از قبل در آراي فلسفي، حقوقي و سياسي، فيلسوفان و  سر از نو 

متفكران دوران رنسانس تبارز يافت كه محور توجه شان در اين راستا، انسانيت فرد 

كه اين انسانيت فرد . يابد  خود مختار تحقق مياي باز و تنها به عنوان شهروند جامعه

از آغاز . باشد بدون در نظر گيري جنسيت، طبقات و موقعيت اجتماعي شخصي مي

عصر مدرن تا اكنون كه به باور برخي از انديشمندان و جامعه شناسان، انسان وارد 

كاتب انتقادات از طرف م. باشد مرحله ديگري از مدرنيته شده كه پسا مدرنيته مي

متفاوت و مختلف سياسي، فلسفي، حقوقي و اقتصادي به مفهوم شهروندي وارد شده 

اساساً كسي : است، اما اين اصل در آراي همه شان پا برجا و پذيرفتني بوده است كه

شود كه تنها فرمانگزار دولت نباشد بلكه از حقوق فطري و  شهروند شمرده مي

و دولت اين حقوق را رعايت و از آنها حمايت نيز برخوردار باشد ) حقوق بشر(طبيعي 

كند و بايد منشاي دولت را حقوق طبيعي افراد بداند پس علت وجودي دولت 

كه شهروندان آگاهانه براي تامين  8.باشد حمايت از حقوق طبيعي شهروندانش مي

رفاه و امنيت شان، سازمان اجتماعي را به نام دولت به گونه قرار دادي تحقق 

توانند تداوم روال موجود را اراده كنند و يا به گونه ديگر تغيير اراده  اند و ميبخشيده 

  . دهند

  آزادي فلسفي و حقوقي انسان
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  آزادي فلسفي) الف

توان  چگونه مي: رسد كه با حيرت از خود بپرسد براي هر انساني زماني فرا مي

نكته در خود رسد كه به درك اين  زيست؟ البته اين پرسش زماني به او فرا مي

  . از نيروي ابداعي برخوردار است، يعني از جنس نيرو است: رسد مي

كنند، به  دو غريزه دشمن يك ديگر، در جهاتي متضاد سير مي«: گويد نيچه مي

اي كه ميل به شناخت دارد،  غريزه: ظاهر، در زير يك يوغ ناچار به پيشروي اند

ت به زندگي در آن دارد، رها كند و شود زميني را كه انسان عاد وقفه ناچار مي بي

اي كه خواهان زندگي است خود را  خود را در آغوش امر نامعين بيفگند، و غريزه

  9». كورمال، مكان جديدي براي استقرار بجويد-وقفه و كور مال بيند كه بي ناچار مي

انسان شايد به صورت غريزي موجود كنجكاو و سركشي باشد اين كنجكاوي 

 به فكر و تخييل زيستن و آزادانه زيستن فراتر از حقوقي كه در قوانين غريزي او را

برايش در نظر گرفته شده است بكشاند و با خود بگويد كه او حق و آزادي دارد فراتر 

از قانون، حقوق وضعي و اساسي تدوين شده اما اين آزادي و حق را با كدام معيار 

  . في باشدتواند بسنجد؟ شايد پاسخ، انديشيدن فلس مي

تحقيق در علوم غير از دانش فلسفي حدودي دارد كه هر محقق و پرسشگر در آن 

دهد اما انديشيدن  ها پاسخ مي كند و در همان محدوده به پرسش محدوده تحقيق مي

تواند، حد  اي است براي خود، پس بايد متوجه شد كه فلسفه چگونه مي فلسفي مساله

يلسوفان حتا بر سر تعريف موضوع مطالعه خود نيز كه ف در حالي! خود را تعيين كند

: گويد جان ديويي در آخرين سخنراني دانشگاهي اش مي. به توافق نرسيده اند

مهمترين پرسش در فلسفه امروز اين است كه اصال خود فلسفه چيست؟  ماهيت و «

  »كار كرد تعهد فلسفي كدام است؟

كه كار آن علل )  مولف-ل الهياتدر مقاب(رژي ژليوه فلسفه را چنان علم طبيعي 

 پس وقتي كه فلسفه تنها 10.كند هاي آنها است تعريف مي نخستين اشيا و بنيان

توان در آن قبول  اي را نمي اي براي خود باشد و هيچ نوع حد و مرز گذاري مساله

ها و اساس آنها را  داند كه علل نخستين پديده كرد اگر چه ژليوه فلسفه را علمي مي

توان تاكيد كرد كه فلسفه فقط علم است و اگر  كند با اين هم مشخص نمي ن ميتبيي

توان هر گونه  علم باشد و روشن كند كه انسان ماشين است و از اين ماشين مي
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آن چنان كه در آغاز ! استفاده ابزاري كرد، آنگاه آزادي را چگونه بررسي خواهي كرد

اي باشد جزي از  سان دغدغهاشاره شد ممكن آزادي فلسفي براي فرد و ان

هاي فلسفي اش، ولي اين دغدغه آزادي براي هر انسان مهم و حتا ارزشي  دلمشغول

چنان كه كارل ياسپرس با درنظر گيري آراي كانتي در باره آزادي . شود تلقي مي

ه ما چنين مي: شود كه نخست مدعي مي آموزاند كه آزادي  بررسي و سراسر واقعيت ب

اند كه تابع لزوم يك قانون طبيعي  زيرا چيزها تنها آنگاه فهميدني. شود يافت نمي

 رو هرگونه شناسايي، تاييدي است بر اين نظر كه آزادي يافت  باشند، از اين

آزادي يك موضوع شناسايي نيست بلكه : گويد شود، اما با نقل قول از كانت مي نمي

ي را محدودتر كرده بيان يابد و باز هم آزاد آن است كه در كردار من واقعيت مي

كند، نه اراده بلكه هوس آزاد است و اين آزادي چيزي فراتر از لجام گسيختگي  مي

اي كه رو به سوي قانون و قانون گرايي دارد،  اراده: خواهد بگويد نيست در فرجام مي

    11.آزاد است

ده وجوي خوشبختي را در انسان ارا كريشنا مورتي از آزادي فلسفي انسان، جست

كه ما مردم در اين دنيا در پي چيستيم، : گذارد كند و با پرسشي در ميان مي مي

دهد كه شايد مردم در اين جهان ناآرام و پر از اغتشاش جوياي  خودش پاسخ مي

دهد كه خوشبختي وجود ندارد ممكن است  آرامي و خوشبختي باشد، اما پاسخ مي

توان ادعا كرد كه مورتي  يم 12رضايت خاطر وجود داشته باشد آنهم مقطعي

ها و اختالفات براي دستيابي به  ها و درگيري خواهد بگويد كه اين همه جنگ مي

و افراد بيچاره انسان نيز گاه از اين گروه به آن گروه و از . كند خوشبختي رقابت مي

مگر همين جست وجوي . روند اين تنظيم به آن تنظيم براي خوشبخت شدن، مي

اي آزاد باشيم  كند، شايد ما تا اندازه ي است كه انسان را بدبخت ميخوشبختي و آزاد

آيد تا ما  كنيم آزادي چيست و خوشبختي چگونه به دست مي اما همين كه فكر مي

اي را هم كه داريم از دست  را به رضايت خاطر ابدي برساند، آزادي و خوشبختي

  .كنيم كه بدبخت و در بنديم دهيم و تصور مي مي

و فقط به اين اگر بگ ذريم از آراي فردي فيلسوفان پيرامون آزادي فلسفي انسان، 

پرسش كه آيا بشر واقعاً آزاد است و زير سلطه و تاثير يك اراده باالتر و يا يك 

سلسله عوامل مادي قرار ندارد، اين همان مساله جبر است كه در فلسفه مطرح 
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گويد  ر طبيعي، آنجا كه روسو ميتواند جبر اجتماعي باشد و هم جب باشد، هم مي مي

انسان آزاد آفريده شده است مگر در همه جا، در بند غُل و زنجير است، از نظر او اين 

  .بند و زنجير يك جبر اجتماعي است

جريان فلسفي اگزيستانسيايسم مدعي است كه انسان آزاد و با ذهن كامالً سفيد 

انساني با كدام باور و چگونه به بار گذارد اما معلوم نيست، اين فرد  به دنيا پا مي

افگند،  هاي متعدد باالي فرد تاثير مي آيد، بازهم به نوعي جبر اجتماعي به شيوه مي

اين تاثير به گونه ناخودآگاه بر فرد انسان در عرصه فكر و انديشه و در زمينه رفتار و 

  . افگند ها مي ها سايه گرايش

انسان را از دو جريان متفاوت فلسفي توان آزادي فسلفي  به صورت فشرده مي

روح گرايي كه بيشتر در تفكرات : چنين استنباط كرد) روح گرايان و ماده گرايان(

در آراي ديني، مذاهب و اديان متفاوت با . باشد ها مطرح بحث مي ديني و الهيات

  .برداشت متفاوت از سرنوشت، وجود دارد

اد خلق كرده است، و انسان در اعمال و اي باورمندند كه خداوند، انسان را آز عده

هر كس سرنوشت و تقديري دارد : عده ديگر به اين عقيده اند. رفتار خود آزاد است

كند و  كه در لوح ازل نوشته شده  است، اين سرنوشت مسير زندگي او را تعيين مي

ه در انديشه اسالمي علماي تشيع ب. رود اختياري از خود ندارد در اين راهي كه مي

كه انسان نه كال مجبور است و نه هم كالً مختار بلكه در امر : اين امر توجه كرده اند

بين آنها قرار دارد به اين معنا كه اختيار انسان محدود و نسبي است و اختيار او در 

علما و حكماي ). الجبرو التفويض بل امر بين االمرين(طول مشيت الهي است 

ر مختار ب   .ودن انسان و اشاعره بر مجبور بودن او عقيده دارندمعتزله و متكلمان ب

مادي گرايان كه از نظر عقيده مقابل روح گرايان قرار دارد، به اين عقيده دارند كه 

در جهان جبر حكمفرما است، يعني در امور طبيعت و اجتماع هيچ چيزي بدون 

ه انسان نيز علت نيست، بلكه هر پديده طبيعي و اجتماعي معلول علتي است، و اراد

باشد از اين ديدگاه بين جبر مادي و جبر الهي  تابعي از قوانين طبيعي و اجتماعي مي

فرقي وجود ندارد، زيرا هر دو جبر است و در هر دو، انسان تابع يك اراده حاكم 

كنند كه با آگاهي انسان و تسلط انسان بر طبيعت،  اما ماده گرايان استدالل مي. است

نهد و انسان در عمل و رفتار خود آزادي بيشتر پيدا  اهش مياين جبر رو به ك
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ماده گرايان به اين باورند كه قوانين اجتماعي نيز نتيجه و معلول شرايط . كند مي

تواند با شناخت تكاملي قوانين اجتماعي، به جاي  تكاملي جامعه است، انسان مي

تعيين سرنوشت شان دست قوانين تكاملي، قوانين بهتري جايگزين كنند تا انسان در 

  )13(.باز داشته باشد

هاي فلسفي آزادي يا عدم آزادي انسان از نظر سرنوشت و ماهيت وجود  دغدغه

هاي دموكرات در  تواند قوانين وضعي را متاثر بسازد اما خوشبختانه امروز، كشور مي

ها توجه ندارند، وخود را با چنين موضوعات  وضع قوانين چندان به اين دغدغه

كند و از جانب ديگر شهروندان اختيار دارند كه  فلسفي در قانون گزاري درگير نمي

در مورد شان هر گونه بينديشند، آزاد اند كه ابراز عقيده كنند كه ايشان از چه 

  .ماهيت و چيستي برخوردار اند

  

  

  آزادي حقوقي) ب

اد و براي يك حقوق داني كه با معيارهاي شناخته شده حقوقي مدرن، به افر

جبري و (هاي فلسفي آزادي انسان  نگرد، در زمينه قانونگزاري دغدغه جهان مي

شود، زيرا، حقوقدان امروز در پي شرح و توضيح چيستي و  جدي تلقي نمي) اختياري

ماهيت و مبداي انسان نيست، از نظر يك حقوقدان اين پرسش كه آيا بشر واقعاً آزاد 

 يك اراده باالتر قرار دارد، ارتباط به قانونگزاري و مختار است و يا بر عكس زير سلطه

. و حقوق شهروند ندارد، اين نوع برخورد با موضوع حقوق، از بحث حقوق خارج است

علم حقوق به سرنوشت آغازين و آخرين، به آزادي يا عدم آزادي و به چيستي و 

قط همين كند، ف ماهيت محكوم يا مختار ازلي و ابدي انسان، خودش را درگير نمي

هستي مندي است واقعي و از هر ) فرد(هر موجود انساني : قدر برايش كافي است

شود كه بايست در ارتباط با حقوق ديگران حدودش در نظر  واقعيت حقي ناشي مي

علم حقوق فرد را مختار در گزينش اعمال و رفتارش . گرفته شده، تعيين حقوق شود

 طرف او كافي دانسته و استقالل آزادي فرد را داند، آن را براي قبول مسووليت از مي

 آزادي ديگران صدمه نزند و يا مخل نظم عمومي در جامعه نشود،  تا آنجا كه به

  .شمرد محترم مي
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عالم حقوق مانند يك جامعه شناس كه بررسي قواعد اجتماعي را به عهده دارد، با 

ط ضعف و نقايص قوانين، هاي فردي و اعالم نقا بررسي و تجزيه و تحليل نظام آزادي

سازد، اگر چه برخي مسايل حقوقي را مانند  راه را براي اصالح و انتقاد هموار مي

هاي علوم طبيعي با توسل به روش تجربه و بر قراري رابطه علت و معلولي  پديده

كوشد در بررسي و قايع و اتفاقات حقوقي، عوامل و  تجزيه و تحليل كرده و مي

ها در حقوق بسيار   را مورد توجه قرار دهند منتها كار برد اين روشها شرايط و انگيزه

تواند به اين معنا باشد كه علم حقوق به مساله  محدود است، البته اين سخن مي

داند، با اين هم قانون عليت در نظام حقوقي  عليت توجه دارد و كامالً آنرا مردود نمي

  .تواند امروز معيار قرار گرفته نمي

  انسان، اساس شهروندحق فرد 

از هنگامي كه آدمي چشمان «: گويد ماكس اشتيرنر، در باره فرد و ويژگي او مي

آيد تا در دل بر هوتي كه  گشايد به جست و جوي آن بر مي خويش را بر روشنايي مي

سپرد، خود را رها سازد، و اختيار دار  او به گونه آميخته با باقي جهان در آن ره مي

     )15(».خويش باشد

... با آنكه، جامعه، حكومت، دولت، خانواده و هر نهاد اجتماعي، سياسي، حقوقي و

رسد كه نه تنها فرديت فرد را به  از افراد تشكيل شده، ولي سر انجام به جاي مي

خواهد محو كند و از واقعيت فرد  هايش را مي كشد، حتا فرد و ويژگي چالش مي

شود،  حق فرد انسان، برايش جدي تلقي ميهمينجا است كه مساله . سرباز بزند

ناگزير است تا او، در اين دنيايي كه رها شده در پي اختيار خود شود، با اراده وكنش 

اش پذيرفته شود، و  خود ثابت كند، كه او هم هست، بايد نيازهاي، بيولوژيكي و رواني

 فرد از هنگامي كه. اش سهيم و آگاه باشد در تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي

دهد، حق فرد انسان، اساسي  شود و جامعه هم به اين آگاهي تن مي حقش آگاه مي

اي است  شود براي شهروندانه زيستن اما همين باور كه آيا فرد حقي دارد، مساله مي

هاي سلطنتي،  كه در تداوم تاريخ فكري و سياسي بشر الينحل بوده است، حكومت

اند و فرد را به  رد و افراد به عنوان رعيت ياد كردهفيودالي، اشرافي و توتاليتر از ف

هاي فرد را به  به صورت مشخص بايد گفت كه آزادي. عنوان شهروند نپذيرفته است

  :توان برشمرد اساس شهروندي، چنين مي
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  هاي تن آزادي .1

نامند، به  هاي شخصي نيز مي  آزادي هاي مطلق و يا ها، كه آنها را آزادي اين آزادي

 انسان براي او به موجب قانون شناخته شده است و آنها عبارتند از حق اعتبارتن

زندگي، امنيت شخصي، آزادي رفت و آمد، آزادي و مصوونيت مسكن، مصوونيت 

مكاتبات، مكالمات و مخابرات و اسرار شخص، و حق دفاع و اجراي عدالت را نيز 

  .اند مولفان، جز اين گروه به شمار آورده

  هاي فكر آزادي .2

ها به اعتبار فكر آدمي است مانند آزادي عقيده و بيان، آزادي وجدان و  ين آزاديا

ايمان، آزادي اطالعات، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي آموزش و پرورش، 

  .و آزادي سياسي

  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آزادي .3

كه بشر در اجتماع هاي اجتماعي و مادي  ها به اعتبار بستگي اين دسته از آزادي

باشد مانند حق گرفتن كار، حق انتخاب كار و شغل، حق تامين  دارا است، مي

  )16(...اجتماعي، حق مالكيت شخصي، آزادي كسب و كار و صنعت و بازرگاني و

هايي است كه در جغرافياي سياسي يك حكومت دموكرات رعايت  اين آزادي

ه اين آزادياش تبارز يافته و شود و در قانون اساسي مي ها،   در برابر هر نوع تهديد ب

كند، و از جانب ديگر شهروند نيز بنابه  حكومت از حقوق و آزادي شهروندان دفاع مي

باوري كه به آزادي فرد به اعتبار شهروند دارند رعايت آزادي ديگران را چون تكليف 

ه كاري نمي مي . شودزنند كه سبب سلب حقوق و آزادي ديگران  پذيرند، دست ب

اي كه به فرد باوري نرسيده باشد و حق را در ارتباط با فرد و  حكومت و جامعه

در نظر ... هاي قبيلوي، گروهي و مذهبي و فرديت در نظر نگيرد، حقوق با ارزشگزاري

گرفته شود، مشكل است كه به مفهوم شهروندي رسيد و اعتبار شهروندي را رعايت 

ق فرد و استقالل اختيار فردي به ارزش سياسي و توان با قبول حقو كرد زيرا فقط مي

توان به شهروندي  اجتماعي شهروندي رسيد، از ارزش دهي اجتماع و جامعه نمي

توانيم به  رسيد؛ شهروند يك فرد است و از ارزش دهي به فرد و حقوق فردي مي
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شهروندي برسيم و بعد از آن به اجتماع، جامعه، حكومت و دولتي كه از شهروندان 

  . تشكيل يافته است پي ببريم

  منابع 

  .266 ص 1382يش  نشرنگاه معاصر چاپ سوم ويراآموزش دانش سياسي، يريه،  حسين بش-1

 1380نشر آزاد انديشان ) جامعه شناسي پديده جهاني شدن(دكتر نادر ساالر زاده عصر جهاني   مارتين البرو،-2

  .202ص 

  280حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي، ص -3

هاي عمومي و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم  آزادي،  دكتر منوچهر طباطبايي موتمني-4

  . 34، ص 1382

  .242ص همان  -5

  . 267آموزش دانش سياسي، ص حسين بشيريه،  -6

  . 33 و 34هاي عمومي و حقوق بشر، ص  آزاديدكتر منوچهر طباطبايي موتمني،  -7

نشر مرواريد، چاپ هشتم ) هاي سياسي فرهنگ اصطالحات و مكتب(امه سياسي  داريوش آشوري، دانشن-8

  .222، ص 1381

 فريدريش نيچه، دكتر مجيد شريف، فلسفه در عصر تراژيك يونانيان سير حكمت در يونان نشر دنيان چاپ -9

  . 45، ص 1378اول 

  . 76، 74، صص 1377پ اول وي زرمان، پرويز بابايي، مسايل تاريخ فلسفه، نشر نگاه چاا تيودور - 10

، 181، صص 1382 كارل ياسپرس، كانت، دكتر مير عبدالحسين نقيب زاده، نشر كتابخانه ضهوري چاپ اول - 11

182 .  

  . 35، ص 1384 كريشنا مورتي، دكتر قاسم كبيري، اولين و آخرين رهايي، نشر مجيد، چاپ پنجم - 12

  . 25، 24مومي و حقوق بشر، صص هاي ع آزاديدكتر منوچهر طباطبايي موتمني،  - 13

  . 26ص همان  - 14

  .109، ص 1377 رامين جهانبگلو، محمد نبوي، شوپهناور و نقد عقل كانتي، نشر ني - 15
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  از حقوق شهروندي 
  

  

  حقوق بشر
  حليم سروش

  

  

  

  طرح مساله

آورده با  ي مردماني كه در يك سرزمين شب را به روز مي  فرود رابطهفراز و

ترين و گاهي هم دالزار ترين  كه بر آنان سلطه داشته است، شايد جالب نهادي

هاي از آن را به  موضوعي است كه همگان در آن مورد چيزها شنيده و يا مصداق

 شكل گيري الگوهاي بر از آغاز ي فرمان روا و فرمان رابطه. چشم سر ديده اند

آنچه . ها و اشكال گوناگون در ادوار و قرون مختلف داشته است حكومت كردن، گونه

ها و مصايب زندگي مردماني اند كه  را اما تاريخ در اين خصوص به ياد دارد، دشواري
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چه درد و رنج و فشار . ها را متحمل شده اند صرف در آرزوي زنده ماندن آن دشواري

از بد عهدي روزگار و چه فشار و اختناق از ناحيه حكومت به ويژه جانگاه ناشي 

  . شخص پادشاه و فرمان روا

اي امور كشوري و لشكري به جاي رعيت  كه نه تنها در اداره پادشاه و فرمان رواي

كند  گيرد، بلكه تصرف بر مال و جان او را نيز حق طبيعي خود قلمداد مي تصميم مي

اي خود با القاب و عنواين گوناگوني چون پادشاه سايه خدا  هو به اعمال تجاوز كاران

هاي زندگي و  چاره همچنان غافل از واقعيت رعيت بي. بخشد است، مشروعيت مي

بر  اين مردم كه فرمان. ايستد روزگار تا پاي جان، بنده وار در خدمت فرمان روا مي

ر روي زمين درطول ي خدا ب صرف هستند، حاضر به هر نوع فداكاري براي نماينده

  . اند قرون و اعصار بوده

اين گونه روابط ميان مردم و حاكمان تا روزگار نزديك به دوران ما، در اقصا نقاط 

اند كه به  ليكن از همان آغاز مردماني بوده. ي خاكي ادامه داشته است اين كره

هاي  نديشهانديشيده اند، نتيجة تفكر و ا ي مردم با حكومت و حاكم مي موضوع رابطه

هاي خاصي در خصوص رابطة حكومت با مردم  هاي پسين، به قالب آنان در دوره

لي چون نمايندگي، حساسيت و پاسخ گويي را ئتبديل گرديد كه از آن ميان مسا

اين انديشمندان رويكرد مزبور را براي . توان برايند همين تفكر و تعمق دانست مي

و همچنان ادارة ) شاه و رعيت(عصار پيشين ي حكومت با مردم و در ا اصالح رابطه

  . بهتر امور يك سرزمين ارايه كردند

هاي سياسي جهان  رويكرد فوق، شايد مهم ترين تحولي بود كه در تاريخ انديشه

ها در هر سرزميني بايد نماينده و برگزيده  رخ داد و بر اساس آن بود كه حكومت

همچنين حكومت در هر سرزميني ). نمايندگي كردن(ساكنان آن سرزمين باشند 

هاي مردمان آن  گيرد به مصالح و مسايل آن سرزمين و نيازها و رنج كه شكل مي

ي  و در نهايت حكومت در هر محدوده) حساسيت(سرزمين بايد حساس باشد 

يعني در ). پاسخ گويي(جغرافيايي، بايد در مقابل مردمان آن خطه پاسخ گو باشد 

گيرد، اقدامات خود را  مردم مورد پرسش قرار ميخصلت سوم حكومت از طرف 

  . آنها توجيه منطقي و پذيرفتني بايد داشته باشد دهد و براي توضيح مي
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آورد، ليكن همواره بر  اين سه مفهوم هر چند از حقيقتي سخن به ميان مي

ها منطبق نبوده و در بسا موارد به آرزوي دست نيافتني  واقعيت زندگي انسان

  . بديل شده استها ت انسان

هاي   پردازان سياسي از روزگاران پيشين به اين سو كوشيده است تا الگو نظريه

ترين الگوها  قديمي. حكومت كردن را در مقابل هم قرار داده و به مقايسه بپردازند

. همان مردم ساالري در برابر فرد ساالري و دموكراسي در برابر استبداد بوده است

زمان و مكان اند مطرح  هاي يوناني كه بي خستين بار در اسطورهها براي ن اين ايده

هاي زماني و  گردد و سپس در تاريخ نگاري يونان باستان باز توليد شده و مصداق مي

ه مرور تكامل مي. كنند مكاني مشخصي پيدا مي يابد و مفاهم  همين الگوها است كه ب

كم هستي  ثال آن، كمجديدي نظير شهروندي، حقوق شهروندي، حقوق بشر و ام

ها  كاوش در اين زمينه. انگيزند ها و نقد و نظرهاي فراواني را بر مي يابند و بحث مي

هر چندكاري است دشوار و پر جنجال با اين همه در اين جستار چگونگي شكل 

ي شهروندي از دوران باستان تا شهروندي در عصر حاضر به طور فشرده  گيري ايده

  .  استبه بررسي گرفته شده

  پيشينه شهروندي

آغاز شكل گيري ايده شهروندي همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي و سياسي به 

مند كردن اين ايده را به ارسطو  نخستين تالش در نظام. گرد يونان باستان باز مي

 شهرهاي يونان به ويژه -دهند، هرچند نهادهاي شبه شهروندي را در دولت نسبت مي

شكل و كار كرد . توان يافت تا چهارم قبل از ميالد نيز ميآتن از قرن پنجم 

هاي ميانه  اي كه در دوره هاي بسياري با شهروندي شهروندي در يونان باستان تقاوت

بنابراين تاريخ دانان توسعه شهروندي را . مطرح بود و همچنين شهروندي مدرن دارد

ن مفهوم را از آغاز شكل كنند تا تغيير معناي اي به مراحل مجزا از هم تقسيم مي

برخي . هاي ميانه و روزگار مدرن نشان دهند گيري آن در جهان باستان تا دوران

گردد و تا اواخر  براين باوراند كه مرحله اول شهروندي از يونان باستان آغاز مي

مرحله دوم شهروندي كه شهروندي . يابد هاي ميانه يا قرون وسطا ادامه مي دوره

ي هفدهم ميالدي بر پاية مبارزات اجتماعي مردم  اقع از آغاز سدهمدرن است، در و
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گردد و با انقالب  هاي دوران فيوداليته آغاز مي اروپا براي كسب حقوق برابر ولغو سنت

   )1(.گردد هاي بعدي بارور مي كبير فرانسه فربه تر گرديده و در سده

هاي مختلف  هرسد و ايد رويكرد فوق به لحاظ عملي خيلي كلي به نظر مي

شهروندي را كه در يونان باستان، روم قديم و شهرهاي قرون وسطا موجود بوده با 

حال آن كه اگر مراحل مختلف شهروندي را دقيق تر بررسي كنيم، . كند هم خلط مي

هايي كه قبل  ها و تفاوت توانيم دريابيم؛ تدوام هايي را نيز مي ها، تداوم عالوه بر تفاوت

» شرق زورساالر يا زور فرمان«و » غرب مرد ساالر«رد دو وجهي از همه در رويك

نگاه دو وجهي غرب مردم ساالر و شرق زور ساالر كه از . توانيم مشاهده كنيم مي

ه ويژه ارسطو طرح ريزي شده است، به پوليس آتن ياري  سوي مورخان يوناني ب

ه پيدايش شهروندي  اشتباه نيز شد و آن اين ككفراوان رسانيد و هكذا زمينه ساز ي

و شكل گيري پوليس را براي اولين بار به غرب نسبت داد و مورد پذيرش همگان نيز 

ها براي نخستين بار در بين النهرين يا دقيق تر  حال آن كه اولين پوليس. قرار گرفت

 دكتر پرويز پيران براين عقيده است كه بسياري از )2(.از آن در سومر شكل گرفت

زي كه بعدها در دنياي هلني بكار رفت و گوياي تمايل شهرسازان الگوهاي شهر سا

براي احترام به مالكيت خصوصي و امكان دائمي تقسيم قطعات زمين در اثر ارث بود، 

ي شطرنجي كه امكان باز  هاي راست گوشه، نقشه خيابان. نيز از سومر تقليد شد

قشة شهري در اختيار تقسيم متعدد و دانش دست رسي به خيابان را بهتر از هر ن

پيران براين عقيده است كه ناديده گرفتن . گذارد، تقليد ديگري است از سومر مي

رسد، زيرا با پذيرش اين واقعيت كه پولس و  سومر تا حدودي عمدي به نظر مي

شهروندي براي نخستين بار در سومر يعني در شرق پديد آمده است، دو وجهي 

ريزد و تمام حرف و  مي ر يا زور فرمان فروغرب مردم ساالر و شرق زور ساال

هايي كه غرب مناسب مردم ساالري و شرق مناسب زور ساالري است در هم  حديث

كند كه ويل دورانت نويسنده كتاب ارزشمند  دكتر پيران همچنين ادعا مي. ريزد مي

   )3(.تاريخ تمدن به پوليس بودن سومر اذعان دارد

يس آتن براي اولين بار شهروندي مستقيم و به هر صورت، با شكل گيري پول

در آتن تنها مرداني كه از پدر و مادر آتني . شود متناسب با آن روزگار تجربه مي

هر شهروند با حضور در مجمع قانون . آمدند متولد شده بودند، شهروند به حساب مي
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به گذاري واقع در آگورا از شهرهاي يونان، چنانچه شش هزار طرف دار ويا رأي 

بر عالوه . توانست قانون وضع كند و آن قانون به نام او ثبت شود آورد، مي دست مي

اين ايدولوژي . در يونان باستان يك ايدلوژي مدني بر سياست و جامعه حاكم بود

رفت كه هر يكي از  ي نهادهاي آموزشي تفريحي و حكومتي به شمار مي شالوده همه

ي فعال مشغول بودند، هر نهاد مدني الگويي از آنها بر امر اعمال و ارتقاي شهروند

داد كه باستاني، تغيير ناپذير و داراي منشأ الهي تلقي  هايي را آموزش مي ارزش

هاي خود را فعاالنه دروني  اين بدان معنا بود كه شهروند از آغاز تولد، ارزش. شدند مي

   )4(.اشتگذ نمود و شديداً به محتوا و عمق عمل به شهروندي تاثير مي مي

د  ر تعهدات بود، چرا كه ارتباط نزديكي كه افرا شهروندي در يونان باستان مبتني ب

ي ادعاي حقوق فردي در  كردند، ايده ميان سرنوشت خود و جامعه شان احساس مي

  .ساخت مقابل منافع جامعه را غير قابل درك مي

هايي  ها را فرصتتعهدات عموماً شكل وظايف قانوني را نداشتند، بلكه شهروندان آن

نهادهاي حكومت فرصت . كردند براي با فضليت شدن و خدمت به جامعه تلقي مي

د كه نكردند و بر اساس اين اصل ايجاد شده بود اعمال اين فضليت مدني را فراهم مي

ي شهروندان بايد هم حكومت كننده و هم حكومت شونده باشند، به ويژه در  همه

چرخيدند و همه  هم از طريق يك نظام قرعه ميآتن ادارات سياسي و قضايي م

   )5(.شهروندان از حق سخن گفتن و راي دادن در مجمع سياسي برخوردار بودند

محروم بودن از شهروندي و سلسله مراتب در آتن آن روزگار از بديهيات تلقي 

 تنها بردگان از شهروندي محروم نبودند، بلكه زنان نيز فاقد عقالنيت الزم: شدند مي

از چهارصد «: گويد دكتر محمد شريف مي. شدند براي مشاركت سياسي تلقي مي

كردند و از هر چهار هزار نفر،  سكنه آتن، تنها چهل هزار تن در مجمع شركت مي

 برده در )6(».كردند تنها سه نفر به نحو موثري در كار جمعيت و سياست دخالت مي

ي از امالك مالك بود و مانند كاال در يونان باستان مانند ساير جوامع برده دار بخش

كه ياد آوري گرديد از حقوقي  در اين جوامع زنان نيز چنان. معرض معاله قرار داشت

ي نداشتند و حق شهروندي منحصر به  ا خورد بهره كه با مفهوم شهروندي گره مي

  . مردان و آن هم با شرايطي كه بر شمرده شد، بود
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ثروتمندترين و مترقي ترين » كورنتيوس«يا » نتكور«گويد شهر  ويل دورانت مي

 قبل از ميالد، تعداد بردگان را در برابر 480او در سال . شهر در  يونان باستان بود

داند، چنانچه از اين  آزادگان در كورنت، شصت هزار تن در برابر پنجاه هزار تن مي

بودند كسر كنيم و تعداد آزادگان، تعداد زنان را نيز كه از حقوق شهروندي محروم 

همچنان به اين نكته نيز بينيدشيم كه سن مردان آزاد جهت بهره مندي از حقوق 

توانيم به نسبت واقعي  شهروندي در مقايسه با جوامع امروزي بسيار باال بود، مي

شهروند و ساير مردم دست يابيم و مفهوم شهروندي را در اين جوامع درك كنيم، 

كويد كه و فورنسبي آزادگان كورنت، نسبت به بردگان  يويل دورانت در عين حال م

   )7(.در يونان بي سابقه بود

ها از اين مفهوم  هاي رومي برخالف تفاسير انحصاري يونانيان از شهروندي، برداشت

در زمان جمهوري . اي فراگير و گسترده شد باگسترش امپراتوري شان به طور فزاينده

ان وجود داشت يك موقعيت ممتاز بود و با مشاركت روم شهروندي مانند آنچه در يون

در عصر امپراتوري روم اما شهروندي به تدريج ارتباط . سياسي ارتباط نزديك داشت

خود را با مشاركت سياسي از دست داد و تبديل به ابزاري شد براي كنترول و آرام 

 گرايانه بود ها شكلي از شهروندي را ايجاد نمودند كه هم عمل رومي. سازي اجتماعي

ال  و هم در كار برد، قابل گسترش، همين قابليت گسترش زياد در نهايت نابودي ايده

ويل دورانت شرايط شهروند شمرده شدن و وضعيت . شهروندي را در پي داشت

توانست  آمد، غالم نمي غالم تحت سر فصل مال مي«: كند بردگان را چنين بيان مي

توانست قانوناً ازدواج  چيزي وصيت كند، غالم نميمالك چيزي شود يا ارث ببرد يا 

شدند و فرزندان كنيز غالم  كند، فرزندان غالم نيز عموماً غير مشروع تلقي مي

   )8(».شدند ولو پدر شان آزاد بودند محسوب مي

. پس از فروپاشي امپراتوري روم اهميت شهروندي در غرب بيشتر كاهش يافت

ميانه تعقيب افتخار از طريق اعمال شهروندي جاي در اعصار «: گويد كيث فالكس مي

خود را به جست و جوي نجات فردي داد، سنت اگوستين در كتاب شهر خدا كه از 

آيد، اظهار نمود كه افراد نبايد دغدغه زندگي  متون معروف آن دوران به حساب مي

ه تفكر و دنيايي را داشته باشند، بلكه بجاي آن بايد به درون خويش پناه ببرند و ب
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انديشه در خود و عبادت بپردازند، در نتيجه كليسا به عنوان محوري براي وفاداري و 

   )9(».هدايت اخالقي جاي جامعه سياسي را گرفت

اعمال شهروندي در طي قرون وسطا در چندين شهر جمهوري ايتاليا نظير 

م الهام گرفته چنين شهرهايي از مدل يونان و به ويژه رو. فلورانس و ونيز تجلي يافت

مهمتر اين كه آنها داراي يك اخالق ويژه مشاركت بودند كه در طي اين دوره . بودند

اين شهرها نقش «: گويد ماكس وبر مي. در ديگر انواع جامعه سياسي وجود نداشت

 وبر اين )10(».هاي ظهور نهايي شهروندي مدرن ايفا نمودند قاطعي در پي ريزي بنيان

عنواني كه وبر براين شهرها . كرد  دژهاي نظام بازاري تعريف ميشهرها را تركيبي از

گيرد، مسلماً شباهت هايي دارد بابستري كه شهروندي مدرن در آن ظهور  بكار مي

شهروندي در شهرهاي قرون وسطا از قرن . هاي هجدهم و نزدهم نمود؛ همانند سده

تي امكان پذير شد؛ چرا دوازدهم به اين سو با توسعه يك اقتصاد پولي و فعاليت صنع

ر  ها يك پايگاه مالياتي ايجاد كردند كه يك جامعه شهروندي مي كه اين توانست ب

  . روي آن بنا شود

 با اين همه، اين شهرها نيز از يك شهروندي غير همگاني و سلسله مراتبي پيروي 

 روي .اكثر افراد به عنوان يك امر بديهي از حقوق شهروندي محروم بودند. كردند مي

هاي  همرفته استمرار اين سيرتا اعالميه استقالل آمريكا و قوانين اساسي جمهوري

. يابد و از اهميت زيادي نيز برخوردار است ي پس از انقالب كبير ادامه مي فرانسه

گردد كه همين سير  اهميت اين روند به ويژه پس از انقالب از اين جهت برجسته مي

ه جهاني حقوق بشر و حقوق شهروندي گرديده و در تكاملي منتهي به صدور اعالمي

گيرد و بدون توجه به اروپايي، آسيايي يا  روزگار پسين خصلت جهاني به خود مي

آفريقايي بودن بشر و نيز بدون توجه به نژاد، دين، جنسيت يا رنگ پوست او و 

  .نگرد همچنان هرگونه وجوه تفكيك يا تبعيض ديگري مي

  شهروندي و مدرنيته

كيد ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي مسلط بر شهروندي و ماهيت آساساً تأ

 ملت -مساوات گرايانه و همگاني آن از يك سو و مقيد شدن شهروندي به نهاد دولت

از سده هجدهم به بعد از ديگر سو، جايگاه مهمي به شهروندي در مدرنيته داده 

ته ارتباط نزديكي با توسعه قدر مسلم اما اين است كه شهروندي در مدرني. است
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هاي اين رهيافت را در پايان سده شانزدهم توماس هابز پي  بنيان. دولت ليبرال دارد

سنت ليبرالي . ريخت و به رابطه فرد و جامعه سياسي در اين بستر جديد توجه نمود

هاي باستان در انداخته بود بعدها به وسيله جان الك توسعه  را كه هابز برپايه ايده

الك ايده مستقيم رابطه مساوات گرايانه فرد با دولت را براي ايجاد يك نظريه . افتي

گرد كه توازني ميان  ي او اين هدف را دنبال مي نظريه. حقوقي شهروندي مطرح نمود

هابز در بارة امنيت و حفاظت از حق حيات، آزادي و مالكيت كه به نظر  ي  دغدغه

مبناي تحقق نفع  اكثر  ليبرال     )11(.شخصي هستند، بر قرار كندها 

ي هفدهم ميالدي،  هاي باستان و دوران ميانه تا اواسط سده شهروندي از دوره

از آنجا كه به ويژه در آتن، اين شهروندان . شد عمل سياسي در جامعه مدني تلقي مي

دادند و همچنان، عامل وحدت بخش ميان  بودند كه جامعه سياسي را شكل مي

ي همين سابقه بود كه  بر پايه. آمدند جامعه سياسي به حساب ميجامعه مدني و 

گيرد و هر كدام فرضاً از حكومت مدني،  نظريات هابز و الك و رسو و كانت شكل مي

  .برد دولت مدني و غيره نام مي

اي در مفهوم  ي هجدهم به اين سو، ديگر گوني نوآورانه ي نخست سده از نيمه

ادله برابري دولت و جامعه مدني شكسته شد كه جامعه مدني رخ داد؛ يعني مع

در آثار . تفكرات اجتماعي انگليسي در اين ميان نقش بارزي در اين جدايي داشت

اي از جامعه در   الك و در آثار تام پين، آدام اسميت و آدام فرگوسن حيطه پسين جان

چنين . ودنظر آورده شد كه جدا از دولت داراي اصول و ضوابط و اشكال خاص خود ب

هيگل . نگاهي راه را براي هيگل باز كرد تا معناي جديدي از جامعه مدني ارايه دهد

دانست كه بين خانواده و دولت قرار دارد و بر  جامعه را حيطه زندگي اخالقي مي

در اين باز تعريف از . هاي فردي استوار است عمل آزاد نيروهاي اقتصادي و خواسته

ولي بجاي . هاي اجتماعي تلقي گرديد معلول كنشطرف هيگل شهروندي بازهم 

هاي اجتماعي، فرد صاحب حقوق و مسوول اصالت  شهروندي در خدمت مجموعه

ي كلي در باب شهروندي   در اين فرايند بود كه دو نگاه در رهيافت پيش گفته. يافت

كه پيشتر گفتيم، هر كدام به نفع خود تبيين و  شكل گرفت و شهروندي را چنان

ير كردند كه همان نگاه ليبرالي و تاكيد آن بر حقوق شهروندان و نگاه جمهوري تفس

   )12(.اش بر مسووليت شهروندان بودند خواهانه با پا فشاري
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توان در نظر   فرانسته به بعد مي1789استحكام شهروندي مدرن را اما از انقالب 

عضويت . كندگرفت، چون انقالب مزبور توانست دولت و ملت را با هم تركيب 

اجتماعي در فرانسه پيش از انقالب به وسيله مفاهيم ماقبل مدرن از قبيل تابع بودن، 

حاكميت به عنوان عامل تعيين كننده . شد سلسله مراتب وسلطه تعيين مي

شهروندي از آن شخص پادشاه بود كه اقتدارش بر ادعاي نمايندگي خدا بر روي 

همان ابتدا از مفهوم ملت به شيوه مترقي و انقالب فرانسه از . زمين استوار بود

 )13(.سكوالر بهره برداري نمود و حاكميت مردم را جايگزين حاكميت پادشاه كرد

هايي  هابز، ماركس و هيگل از جمله متفكراني بودند كه در فرايند مدرنيسم مقايسه

در اين . دان اند، انجام داده ميان خدا و دولت كه پادشاه و مردم نماد عيني آن بوده

هاي  ها جايگزين شدن ارادة مردم به جاي اراده نماينده خدا به محور آرزو مقايسه

ها  كه اشاره شد تا حدي توانست اين آرزو مردم تبديل شده بود و انقالب فرانسه چنان

  .را عملي كند

هاي درون و بيرون از دولت در سده هجدهم، به توسعه بيشتر  ستيزها و كشمكش

اميد و از آن زمان به ويژه عوامل چندي در درك بهتري از شهروندي و شهروندي انج

سمت و سو دهي آن حياتي بوده و به لحاظ تاريخي اهميت نسبي اين عوامل و تاثير 

هاي اجتماعي نقش انكار  مبارزات جنبش: اول. آنها بر شهروندي متفاوت بوده است

الوه بر طبقات، شامل زنان، ها ع اين جنبش. ناپذيري در رشد شهروندي داشته است

تجهيز شهروندي به : دوم. شوند هاي جنسيتي مي هاي قومي، معلوالن و اقليت اقليت

يك نيروي باالقوه مساوات طلبانه كه اساس آن را همگاني گرايي ليبراليسم تشكيل 

عامل : هاي محروم را ياري كند و سوم اي گروه ي خالقانه داد، توانست به گونه  مي

ه ويژه پيروزي سرمايه داري در توسعه شهروندي مدرن نقش بارزي ايفا اقتصاد ي، ب

اند به  اينكه نخبگان سياسي به عملكرد اقتصادي تا حدود زيادي وابسته. نموده است

اتخاذ يك تحليل ماركسيستي در اين خصوص ضرورت است، از اين روي تحليل اين 

 به وسيله آنها سرمايه داران نخبگان نفع شخصي بزرگي در حفظ شرايطي دارند كه

   )14(.هاي شان را محك بزنند توانند موقعيت مي

نيازهاي اقتصادي بازار در شكل گيري شهروندي به مفهوم امروزي و مدرن آن 

از اين روي يك پرسش كليدي كه در ادبيات شهروندي . نقش مهمي داشته است
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تي، « گار است يا خير؟ مطرح است اين است كه آيا شهروندي با سرمايه داري ساز

هاي مساوات گرايانه شهروندي و  در اين زمينه تنشي را كه ميان ارزش» اج، مارشال 

مارشال به . كند نا برابري اقتصادي كه در ذات سرمايه داراي است، مشخص مي

ر  عنوان يك دانشمند سوسيال ليبرال تا حدي از تاثيري كه اين نابرابري ها مي تواند ب

او با استفاده از . ي و بنابراين اعمال شهروندي داشته باشد، آگاهي داردنظم اجتماع

هاي منفي نابرابري  حقوق اجتماعي كه در بخش بعدي به آن خواهيم پرداخت جنبه

گويد مشكل تفسير مارشال  كيث فالكس   مي. كند را ناديده گرفته و از آن دفاع مي

منافعي ك ي  ه حقوق اجتماعي را در دورهدر اين مورد اين است كه به شرايط و 

  )15(.كند كردند، توجه كافي نمي خودش تقويت مي

 به اين طرف توازن قدرت در ميان كار و سرمايه به نفع 1980از اواخر دهه 

كند و از آن پس نخبگان سياسي در پاسخ به درخواست سرمايه  سرمايه تغيير مي

هايي براي  ر صدد يافتن شيوهداران براي كاهش مقررات خشك اداري و ماليات ها د

توان  درس اساسي كه مي. به حداقل رساندن حقوق اجتماعي هزينه بردار بر آمده اند

هاي نئوليبرال فرا گرفت اين است كه  از محدود شدن حقوق به وسيله حكومت

توانند در افزايش آزادي به ويژه آزادي فردي ايفا  بازارها هر چند نقش مهمي مي

كيث . زمات اقتصادي بر تصميمات سياسي جامعه اولويت ندارندكنند، ليكن ال

ماً در حال  شهروندي نبايد به وسيله الزمات كوتاه مدت و مداوم« : گويد فالكس مي

تغيير نيروهاي بازار شكل بگيرد، بلكه ارتباط ميان منابع مادي و اعمال شهروندي 

  )16(».امروزه بايد از طرف همگان در نظر گرفته شود

ازهم بايد تاكيد كرد كه توسعة ليبرالسيم جدي ترين تاثير را در رشد شهروندي  ب

بنابراين، ماهيت دولت ليبرال در درك از شهروندي مدرن ضروري . داشته است

كه قبالً گفته شد، نخبگان سياسي اغلب منافع سرمايه داري را به  نمايد چنان مي

ا كرد كه دولت به طور ذاتي نژادگرا و توان ادع هر چند مي. شهروندي ترجيح داده اند

ها يك نهاد  به اين معنا كه نهاد دولت بر خالف نظر ليبرال. جنسيت محور است

سياسي ذاتاً بي طرف نيست، بلكه دولت در فرايند كنوني با يك برداشت فرهنگي از 

  ) 17(. جنسيتي است، تركيب شده است-ملت كه داراي بارقومي

  ت شهروندي حقوق و مسوولي
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حقوق شهروندي بيش از هر چيز عبارت از حقوقي است كه هر فرد به عنوان تابع 

مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق . يك دولت از آن برخور دار است

برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده وحقوقي از قبيل حق 

كه اموري همچون حق آزادي بيان حق اين . گيرد دادرسي عادالنه وغيره را در بر مي

آزادي مطبوعات، حق آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن را بايد در شمار حقوق 

ي عمومي تري دارد و در همان مفهوم  شهروندي دانست يا اين كه اين حقوق جنبه

هاي حقوق  ها در مورد مصداق اختالف. گيرند، مورد اختالف است حقوق بشر قرار مي

هاي مشخص   در بسياري موارد حتا تعريف شهروندي را بايد در زمينهشهروندي و

از آن ميان يكي هم جدل ميان طرف داران آزادي فردي و طرف . جست و جو كرد

ها و جمهوري خواهان  داران برابري اجتماعي است و ديگري دوگانگي نظريات ليبرال

ه بحث از حقوق و تكاليف افراد ك ه ليبرال ها و منتقدان آنان و نيز اختالف نظر آنها ب

  18.افكنده اند پي 

ها شده يك برداشت غير  ها با تاكيد بر حقوق بازار باعث تضعيف مسووليت ليبرال

بسياري از منتقدان ليبرالسيم نيز دقيقاً همين . كنند متوازن از شهروندي ارايه مي

 شهروندي صرفاً آنان با تاكيد و پافشاري شان برتكاليف. شوند اشتباه را مرتكب مي

حال آن كه وقتي سخن از . كنند ها بر حقوق شهروندي را معكوس مي تاكيد ليبرال

اي نيز همرا با آن حق تعريف  آيد، مسووليت و وظيفه داشتن حقي به ميان مي

توان منزلتي دانست حق و مسووليت آفرين؛ به  از اين روي شهروندي را مي. شود مي

 مندي از  ق شهروندي، شهروندان عالوه بر بهرهاين مفهوم كه در چارچوب حقو

مزاياي حقوق شهروندي مكلف و مسوول در رعايت حقوق ساير شهروندان و 

از اين روي هر چند كه اصطالح . مشاركت فعال و سازنده در زندگي اجتماعي اند

اي دقيق در بستر تحوالت تاريخي قرن شانزدهم و هفدهم اروپا  شهروند به گونه

هاي ژان  يد، ولي شكوفايي و فراگير شدن آن تا حد زيادي مديون انديشهمطرح گرد

هاي فردي با رعايت حقوق عمومي به بهترين نحو  همزيستي آزادي. ژاگ رسو است

رسو با طرح اين كه حاكميت . ي قرار داد اجتماعي رسو مطرح شده است در ايده

 ملت نهفته است، ي هر حاكميتي در رضايت ناشي از اراده مردم است و ريشه

از طرف ديگر رسو . بيشترين تأثير سياسي را بر انقالب فرانسه گذاشته است
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هاي اجتماعي در شكل گيري  كند كه در قالب قرار داد شهروندان را دعوت مي

حاكميت ملي و حق تعيين سرنوشت خود شان مشاركت نموده و تكاليف شهروندي 

   19.خود را به مرحله اجرا بگذارند

هاي هفدهم و هجدهم ميالدي به اين  كه گفته آمد از سده م شهروندي چنانمفهو

 ميالدي 1950هايي همچون سخنراني مارشال در سال  يابد و با زمينه سو توسعه مي

در اين بخش به بررسي و . رسد هاي پسين به كمال مي پخته تر گرديده و در دوره

اج، مارشال حقوق .   تيپردازيم، تقسيم بندي مارشال از حقوق شهروندي مي

  . مدني، سياسي و اجتماعي. كند شهروندي را به سه دسته تقسيم مي

اين حقوق . شود حقوق مدني به حقوق فرد در قانون اطالق مي:  حقوق مدني-1

اما به دست . پندارند در برگيرنده امتيازاتي است كه بسياري امروزه آنها را بديهي مي

اين حقوق تا هم اكنون در بسياري از . گيرد بر ميآمدن آنها زمان درازي را در

هاي فردي، براي زندگي  حقوق مدني شامل آزادي. كشورها ناشناخته باقي مانده اند

كند، آزادي بيان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي  كه فرد انتخاب مي در جايي

رهاي اروپايي اين حقوق تا اوايل قرن نزدهم در اكثر كشو. يكسان در برابر قانون است

  . شد بطور كامل رعايت نمي

ها از آن  حتا درجاهايي كه اين حقوق بطور كامل كسب گرديد، بعضي از گروه

هر چند قانون اساسي آمريكا اين حقوق را قبل از آنكه بيشتر . مستثنا شدند

كشورهاي اروپايي به دست آورند، به امريكاييان داده بود؛ اما سياهان از آن استثنا 

كه رسماً اين حقوق به سياهان داده  حتا پس از جنگ داخلي، هنگامي.  بودندشده

   20.شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند

 اين حقوق شامل حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن : حقوق سياسي- 2

ها ستيز و پيكار جنبش هاي  اين حقوق نيز به آساني بدست نيامد بلكه سال. است

كه در كشوري همچون اياالت  چنان. د كه آن را تحقق بخشيدمختلف اجتماعي بو

اي نسبتاً  متحده امريكا  دستيابي به حق راي كامل حتا براي همه مردان پديده

در بيشتر كشورهاي اروپايي در آغاز حق راي محدود به شهروندان . جديدي بود

ت ثروتمند اي موثر به اقلي مردي بود كه مالك دارايي بودند و حق راي به گونه

در آن دوران نه تنها زنان، بلكه اكثريت مردان نيز از حق راي . گرديد محدود مي
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هاي پسين سده نزدهم به دست  حق راي همگاني براي مردان در سال. محروم بودند

در بيشتر كشورهاي غربي حق . آمد، زنان اما ناگزير مدت زيادي را انتظار كشيدند

هاي زنان و تا حدي در اثر   در نتيجه مبارزات جنبشاي راي براي زنان، تا اندازه

   21.بسيج زنان در اقتصاد رسمي در طي جنگ جهاني اول كسب گرديد

 اين حقوق به حق طبيعي هر فرد، براي بهر مند شدن از : حقوق اجتماعي- 3

اين حقوق شامل حقوقي . شود حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيتي مربوط مي

ي بهداشت و درمان، تامين اجتماعي در صورت بيكاري و تعيين حداقل مانند مزايا

به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط . سطح دست مزد است

اگر چه در برخي از كشورها مانند آلمان قرن نزدهم، انواع مختلف مزاياي . شود مي

ر قرار شوند، معمول رفاه قبل از اين كه حقوق قانوني و اساسي بطور كامل در آن ب

گرديده بود؛ ولي در بيشتر جوامع، حقوق اجتماعي آخرين حقوقي بوده است كه 

ويژه حقوق سياسي . پديد آمد علت آن اين است كه دستيابي به حقوق مدني به 

مبارزه براي كسب حقوق اجتماعي بوده است حقوق اجتماعي تا . معموالً اساس 

ها يا طبقات فقير توانسته اند از  اي كه گروه اندازه زيادي در نتيجة نيروي سياسي

   22.طريق بدست آوردن حق راي كسب كنند، بر قرار گرديده است

كه از جنگ دوم . توان اساس دولت رفاه دانست گسترش حقوق اجتماعي را مي

دولت رفاه در جايي وجود دارد كه . جهاني به بعد در جوامع غربي پا گرفته است

، .كه توانايي تامين زندگي خودشان را ندارند راي كسانيهاي حكومتي ب سازمان

 اين مزايا - بيكاران، بيماران، از كار افتادگان و پيران-. مزاياي مادي فراهم كنند

اي وجود دارد، اما در بسياري از  امروزه در همه كشورهاي غربي به گونة گسترده

   23.كشورهاي فقير جهان اين امكانات اصالً وجود ندارد

 به ميالدي 1980ي  از اواخر دهه با وجود بررسي مارشال از حقوق شهروندي، 

در كشورهاي . شود  به عنوان مفهوم دوباره كشف شده نگريسته ميبه شهروندي بعد

هاي متفاوتي به احياي اين مفهوم  هاي مختلف سياسي با انگيزه صنعتي غرب گرايش

هوم سنگري بسازند براي مقابله با كوشند از اين مف راست گرايان مي. پرداخته اند

كوشند تا با كمك آن راه را  نامند و چپ گرايان مي آنچه كه چيرگي حكومت رفا مي

در هر حال حقوق شهروندي . نامند، بيبندند بر آنچه كه چيرگي مجدد بازار مي
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هاي رفاه با آن  هايي كه حكومت امروزه در كشورهاي صنعتي بيشتر در بستر بحران

در كشورهاي در حال توسعه اما احياي مفهوم . آيد گريبان اند بدست ميدست به 

هاي اقتدار گرا و تماميت خواهي كه  شهروندي راهي است براي مقابله با حكومت

 اگرچه امروزه حقوق 24.كنند كنند و حقوق آنها را انكار مي مردم را رعيت فكر مي

ن تا هنوز توافق عامي وجود شهروندي اهميت زيادي يافته است، در مورد تعريف آ

تعريف شهروندي بيشتر بر مبناي اختالف نظرها و ديدگاهاي متفاوتي كه . ندارد

يك بار ديگر به آنچه . گيرد طرف داران مكاتب مختلف ارايه داشته اند، شكل مي

كنيم و  شود مكث مي امروزه از آنها به عنوان مصاديق حقوق شهروندي بر شمرده مي

  . بريم هايي از شهروندي اين بخش را پايان مي فبا ارايه تعري

دانند و به  در تعريف اول از شهروندي از يك سو حقوق را مقدم بر تكاليف مي

نگرند كه حق دارند، نيازهاي انساني شان برطرف  شهروندان به عنوان افرادي مي

اين . ار دهدقاعدتاً نظام رفاهي نيز بايد هدف خود را تامين حقوق برابر افراد قر. شود

  . است) تقدم برابري(از ديگر سو، چپ ) فردمحور(تعريف از يك سو ليبرال 

تواند به عنوان فردي  شود و مي حق محسوب مي در تعريف دوم بازهم شهروند ذي

مانند حق (كه بدون مانع چارچوب يك نظم بازاري از نتايج حقوق اساسي خود 

  . ريف شودمند گردد، تع بهره) مالكيت و مبادله آزاد

تعريف سوم اما تاكيد قوي بر وظايف شهروندي دارد كه بايستي عهده دار انجام 

ه آن مديونند بشوند مسووليت نظام اجتماعي بايد تا . هاي خويش در جماعتي كه ب

ي نهاد  كه ممكن است، مسووليت حمايت و مساعدت به شهروندان را بر عهده آنجايي

نهادهاي خانوادگي و مدني وظيفه دارند بدون . دخانواده و نهادهاي مدني قرار ده

  . مانع از شهروندان حمايت كنند

شود  و سرانجام در تعريف چهارم از شهروندي بر نيازهاي برابر شهروندان تاكيد مي

رفع . شود داند كه از حضور آنها در جمع ناشي مي و آنها را موظف به وظايفي مي

 اجتماعي ناشي از تكاليف متقابل شهروندان نيازهاي شهروندان بر مبناي پيوندهاي

   25.گيرد حاضر در يك جماعت نسبت به يكديگر صورت مي

گويد كه امروزه مهمترين مساله در حقوق شهروندي اصالح  كيث فالكس مي

افزايد كه حقوق و مسووليت ها بايد به  حقوق و مسووليت شهروندي است و مي
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در عين گونانگوني از نفع مشتركي در حفظ اي اصالح شوند كه به افرادي كه  گونه

نهادهاي مشترك برخوردارند اجازه دهند، يك حس همبستگي و تالش متقابل را 

توانند  راي دادن اجباري و خدمت به جامعه نمونه هايي هستند كه مي. پديد آورند

اخالقي كه بنابه استدالل فالكس براي يك تعريف . اخالق مشاركت را ترويج كنند

هاي  تجربيات مختلف در زمينه شيوه. نمايد م از شهروندي ضروري ميمنسج

د ننتوا مشورتي تصميم گيري، نظير هيات هاي شهروندان راه ديگري هستند كه مي

اما يك رويكرد كل نگرانه به . حقوق سياسي را معنا دار تر و همكاري را بهبود بخشد

روندي ارايه نمود، عبارت از شهروندي كه بتوان بر مبناي آن تعريف يك دست از شه

  . رواج اخالق مشاركت مؤثر به وسيله يك مبناي حمايتي مؤثر است

ر  رويكردهاي سنتي به حقوق اجتماعي، در تامين استقالل فردي ناكام مانده اند؛ ب

ه بازار از بين مي برد و حقوق  عكس نظرية شهروند سياسي، وابستگي شهروندان را ب

؛ به طوري كه شهروندي فعاالنه تر و مترقي تر را تشويق نمايد را غير كااليي مي

   26.كند مي

  شهروندي و حقوق بشر

حقوق شهروندي و حقوق بشر در يك نظرگاه دو مفهوم متفاوت ولي نزديك به 

اين دو مفهوم هرچند مشتركات زيادي با هم دارند، با اين وجود به . هم هستند

حقوق .  و روند تكاملي اختالفاتي هم دارندلحاظ مباني، منابع، عملكرد، تاريخ تولد

اي از قواعد و اصول حقوقي است كه براي  بشر و حقوق شهروندي، ناظر به مجموعه

اين دو را از اين روي از يك  خانواده . گشايد انسان در مقابل دولت چتر حمايتي مي

  . كنند و از يك جنس دانسته و آثار حقوقي واحدي را برهر دو بار مي

هايي است كه بايد  اي از حقوق و ارزش ين نظر حقوق بشر عبارت از مجموعهاز ا

هايي كه در واقع مربوط به  اصول و ارزش. در مورد انسان به عنوان انسان رعايت شود

بنابراين، حقوق . ي سياسي ارتباط ندارد شود و با رابطه فرد و جامعه كرامت انسان مي

ها فارغ از رابطة آنها با   بايد نسبت به انسانهايي است كه اي از ارزش بشر مجموعه

اي از مقررات  به عبارت ديگر حقوق بشر مجموعه. يك جامعه سياسي رعايت شود

حمايتي است كه بر پايه آزادي، عدم تبعيض، تامين امنيت و احترام به مالكيت 

يك اش با  استوار است حقوق شهروندي اما حقوق و تكاليف متقابل يك فرد در رابطه
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قوق شهروندي بيش از هر چيز معطوف به حقوق مساوي ح. جامعه سياسي است

  . هاي سياسي جامعه است افراد در تصميم گيري

احترام به حقوق بشر . تحقق حقوق شهروندي مستلزم رعايت حقوق بشر است

براي رعايت حقوق . كند ي مساعدي را براي اعمال حقوق شهروندي فراهم مي زمنيه

شود، مساله   كشورهاي امروزي آنچه مهم و ضروري پنداشته مي-دولتشهروندي در 

تواند از حقوق شهروندي   كشورهاي امروزي، فردي مي-در دولت. تابعيت است

 البته بايد اضافه كرد 27.برخودار باشد كه تابعيت يك كشور مشخصي را داشته باشد

معنا كه ممكن است كه تابعيت در شهروندي شرط الزم است نه شرط كافي؛ به اين 

  فردي تابعيت يك كشوري را داشته باشد، 

توان در اين  هاي متعددي را مي نمونه. اما از حقوق شهروندي برخوردار نباشد

زمينه بر شمرد كه حقوق شهروندي و حقوق بشر دو مفهوم متفاوت از هم اما داراي 

دي مطرح همچنين مهمترين بخشي كه در حقوق شهرون. وجه مشترك فراوان اند

است، اين است كه وقتي سخن بر سر حقوق مدني و سياسي است، بحث حقوق 

سياي نياز به يك كالبد تحقق دارد، اين كالبد تحقق حتماً بايد يك جامعه سياسي 

باشد تا در چارچوب آن بتوانيم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، حق آزادي بيان، 

   28.بد يك جامعه سياسي تعريف كنيمحق آزادي اجتماعات و نظاير آن را در كال

حقوق شهروندي امروزه با تحول عظيمي دچار گرديده است؛ يعني با ظهور 
 كشور - ي جهاني شدن، نه تنها مفهوم حاكميت ملي در چارچوب نهاد دولت پديده

اي خرد گرديده  تغيير يافته، بلكه قدرت دولت ملي به نفع نهادهاي فرا ملي و منطقه

در جهاني شدن بحث در مورد حقوق بشر ممكن است در «: گويد ميسويسال . است

 فالكس 29».ي علمي و سياسي، جاي بحث در مورد شهروندي را بگيرد هر حوزه
گويد كه استدالل سويسال و طرف دارانش در جايگزنيي حقوق بشر به جاي  مي

يسال كند كه برداشت سو او اضافه مي. حقوق شهروندي در فرايند جهاني شدن است

در اين مورد نادرست است زيرا جنبه سياسي حقوق بشر بيشتر متكي بر بنياد 

تواند در جهاني شدن جاگزين حقوق  مي حقوق بشر در صورتي. سياست است
شهروندي شود كه ما بتوانيم مكانيسم هايي را براي فراتر رفتن از تكاليف دولت 

ها  كند كه اين دولت تدالل مياين نظريه پرداز همچنين اس. محور سياست پيدا كنيم

تواننند توانمند و  هاي نظير گفتمان جهاني شدن همچنان مي هستند كه در گفتمان
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پرقدرت ظاهر شوند و توانا ترين نهادي باشند براي تمركز و كنترول مسايل 

 و ارتباطي، با اين همه است كه دولت بستر اصلي شهروندي  اقتصادي، نظامي

  30.گردد ها در سطح آن اعمال مي  و مسووليتشود و حقوق محسوب مي

ي اعضاي يك جامعه در نهاد  همه«: گويد يورگن هابرمارس در اين مورد مي
براي دموكراسي اصالً . حكومتي شان بايد مشاركت كنند و به آن وفادار باشند

 يك جامعه كار و زندگي كنند، اما از  درمناسب نيست كه گروه بزرگي از افراد

 هابرماس )31(».اذ تصميم در مورد آيندة جامعه شان برخوردار نباشندفرصت اتخ

 نيز  ي مسووليت گويد عضويت در يك جامعه سياسي عالوه بر حقوق در بر دارنده  مي
هاي  هاي اقليت بدون ايفاي نقشي در جامعه از جنبه اگر بعضي از گروه. باشد مي

ها را بر  اند دشمني عليه اقليتتو مند شوند، اين تنها مي اجتماعي شهروندي بهره

ر آورده كند پس حقوق بشر نمي. انگيزد متقابل بودن تعهدات را ب اساساً به . تواند نياز 

 است؛ بر خالف آنانيكه  اين دليل كه شهروندي، در بردارنده مشاركت و مسووليت
خواهند حقوق بشر را جايگزين شهروندي در فرايند جهاني شدن بدانند، حقوق  مي

  .  تواند به آساني جايگزين حقوق شهروندي شود ر نميبش

ساموئل هانتينگتون معيارهاي همگاني و جهان شمول عدالت در شكل حقوق بشر 

استراتيژي او اما براي درك رابطه شهروندي و جهاني شدن در تقابل . داند را مضر مي
 جهان به از آنجا كه«: گويد شديد با مدل حقوق بشر قراردارد، هانتينگتون مي

هاي مجزا تقسيم شده كه بطور متقابل و اجتناب ناپذير به يكديگر سوءظن  تمدن

در . دارند، بنيان نهادن ادارة جهان بر مبناي حقوق بشر همگاني غير ممكن است

عوض امنيت جهان مستلزم پذيرش چند فرهنگي بودن جهان است حافظان اصلي 
ش براي تضعيف حاكميت از طريق ترويج بنابراين تال. ها هستند ها، دولت اين تمدن

 از نظر )32(».گردد حقوق بشر احتماالً تنها به ستيز و برخورد بيشتر منجر مي

  هانتينگتون تكنولوژي ارتباطات در عصر جهاني شدن به جاي كاهش تفاوت

  . ها، آنها را افزايش داده است فرهنگ
هاي تجاوز كارانه  ور بنيادگراييانگيزه هانتينگتون از ارايه اين استدالل ترس از ظه

. به ويژه بنياد گرايي اسالمي و جايگزين شدن آن به جاي ليبراليسم غربي است

گويد كه هانتينگتون از اين غافل است كه بنيادگرايي نئوليبراليسم  كيث فالكس مي

وقتي او . غربي تاثيرات بسيار خطرناك تري از بنيادگرايي اسالمي در جهان دارد
ها براي  هايي كه به غربي توان به آساني به دولت د كه حقوق بشر را نميگوي مي
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گويد، رويكرد خود او اما  اصالحات دموكراتيك سوءظن دارند تحميل كرد؛ درست مي

منافع مشترك ميان دولت به سختي مي فالكس همچنين . ها ايجاد كند تواند 

كند اين است كه اين  گويد چيزي را كه هانتينگتون در رهيافتش فراموش مي مي

كه بسياري  چنان. هاي گوناگون كنند نه فرهنگ ها هستند كه مشكل ايجاد مي دولت
 به بعد در كشورهايي رخ داده كه 1945از برخوردها در جهان سياست از 

ناگفته نماند كه رويكرد برخورد . داند ها را داراي فرهنگ يكسان مي هانتينگتون آن

ي از بحث برانگيزترين نظريات در حوزة سياست جهاني هاي هانتينگتون يك تمدن

بوده است و نقد و نظرهاي فراواني را عليه خود برانگيخته است كه در اين جا مجال 
  .پرداختن بيشتر به آن وجود ندارد

جالب ترين و واقع بينانه ترين مدل در رابطه با موضوع مورد بحث ما را 

 تحليل و بررسي اين پرسش كه آيا حقوق بشر او ضمن. كند هابرماس ارايه مي يورگن

ها نيز اين  تواند در چارچوب ديگر فرهنگ با شكل مشروعيتي كه در غرب دارد مي
حقوق بشر بيش از آن كه از بطن تمدن غربي «: گويد مشروعيت را داشته باشد؟ مي

گيرد كه  هاي مشخصي ريشه مي برخاسته باشد از تالش براي پاسخ گفتن به چالش

» . تجدد اجتماعي كه در ضمن جهان را در برگرفته است، ناشي شده استاز

هر طور كه اين نقطه عزيمت مدرن را ارزيابي كنيم، از رويا «: گويد هابرساس مي
 او پس از شرح و بسط )34(».رويي با واقعيتي بنام حقوق بشر ما را گريزي نيست

توانيم مسائلي چون  ه تنها ميگويد كه ما ن نظرياتش در مورد حقوق بشر در اخير مي

قرائت دلخواهانه و گزينشي، تفسير مغرضانه، و استفاده كوتاه بينانه از حقوق بشر را، 

بلكه به همين ترتيب ابزاري كردن بي شرمانه حقوق بشر را با تمام نيرو بايد به نقد 
 خاص ابزار قراردادن حقوق بشر توسط آناني كه اقدام به پنهان كردن منافع. بكشيم

ي اين حكم نادرست  كند و فريبي كه بهانه خود پشت يك صورتك عام نگرانه مي

   )35(.كند شود و حقوق بشر را با اين سوء استفاده خالي از محتوا مي مي

افگنيم به شرايط جوامع نظير جامعة ما كه در حال  در فرجام نگاهي كوتاه مي
تواند سازنده ترين  راي كشورما ميبرند، مفهوم شهروندي ب دگرگوني و گذار به سر مي

هاي جهان شمول؛ نظير حقوق بشر و ديگر  الگويي باشد براي برقراري ارزش

پس با مفهوم . شود هايي كه در آن كرامت وحيثيت انسان پاس داشته مي ارزش

توانيم وضعيت حاكم در جامعه خود را نقد كنيم و با  شهروندي و امثال آن، ما مي
هاي كه اين رويكرد در قبال دارد يك استراتيژي مشخص براي  شالگو گيري از ارز
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هايي  توجه داشته باشيم كه برخورد ما با ارزش. ي كشورمان طرح كنيم ساختن آينده

ما نبايد فراموش كنيم كه برخورد . نظير حقوق شهروندي، برخورد آرمانگرايانه نباشد

هايي  ي تالش برد، بلكه همه يي نميهاي جديد نه تنها راه بجا  با رهيافت آرمانگرايانه

همين . برند كه نسبت به اين مفاهيم داوري ارزشي دارند را به بي راهه مي
ي ما با اين مفاهيم است كه تا هنوز از درك بنيادين خيلي  برخوردهاي آرمانگرايانه

  .ايم ها عاجز مانده از ارزش

ها داريم؛  ونه ارزشهاي فرواني بر سر راه تحقق اين گ ما در كشور خود چالش

ترين الگوي حكومت در آن  آل  ها ايده در سرزميني كه استبداد قرن. ي مثال بگونه
بوده و شهروندان آن رعيتي كه اقتدار سلطان و شاه و مسند نشينان را از جانب 

زده، امروزه براي  پنداشته و زندگي شان را قبيله و قبيله گرايي رقم مي د مينخداو

هاي ديگر   مفاهيمي همچون حقوق شهروندي، حقوق بشر و ارزشاي چنين جامعه

  . مفاهيم مبهم و غريبي بيش نيستند
در . در ديگر جوامع، توسعه شهروندي، همزمان بوده است با پيرايش حكومت ملي

كه  دارد و چنان روزگاري كه جهان به سوي كاهش نقش حكومت ملي گام بر مي

گويند، واضح است كه براي  لي سخن ميگفته شد برخي از آغاز دوران پسا م

ي شهروندي  سرزميني كه هنوز در تعريف حكومت و ملت درمانده است، دغدغه
  . اي بيش نخواهد بود مايه و خيال پردازانه ي بي جهاني يك دغدغه

رعايت حقوق شهروندي مستلزم حداقل احساس مسووليت در قبال تكاليف 

ايي برآمده از متن طبقات فاشستي، در آن در كشوري كه اقتدار گر. شهروندي است

توان مردم آن را وا داشت كه به همان حداقل حقوقي كه  راند، چگونه مي حكم مي
دارند توجه كنند و به تكاليف شان عمل كرده و به حقوق ديگران نيز احترام 

  بگزارند؟

ظم كند كه افراد يك جامعه حداقل اعتقاد را به ن تداوم زندگي جمعي ايجاب مي

مردم سرزميني كه امنيت به آرزوي دست نيافتني شان . اجتماعي داشته باشند
 را در پيش چشمان شان  ها انسان تبديل شده و هر روز انتحار و ترور و تجاوز جان ده

و يا احداقل به آنان گفت كه نظم  مي گيرد، چگونه آنان را وادار به آوردن نظم كرد 

ر و و حقوق بشر براي كي؟ در سرزميني كه فقاجتماعي يعني چه؟ حقوق شهروندي 

ي  ي زندگي روز مره ترين دغدغه آب و نان مهمكند و  گرسنگي در آن بيداد مي
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توان از حقوق برابر افراد در آن سرزمين سخن  اكثريت مردم آن است، چگونه مي

  گفت؟
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  حقوق بشر
  

  نزد مذاهب اسالمي  
  شمس الدين الكيالني 

  محمد هدايت: ترجمه 

  
  

  

  مقايسه روشي منابع مختلف حقوق بشر: مقدمه

ر مـي      ـين ـب ه بيـشتري در  آيـد كـه اسـالم سـابق     از بسياري از تاليفات ديني و اسالمي چن

هاي حقوق بشري دارد، بنابراين مسلمانان نيازي به حقوق بشر  زمينه حقوق بشر  و آموزه    

وقي كـه در قـرآن و سـنت     . جديد كه برگرفته شده از فلسفه غرب است، ندارند   زيرا حـق

سان مـسلمان كـافي اسـت           راي اـن شمندان    . براي انسان آمده اسـت، ـب برخـي ديگـر از اندـي

ي، تلفيـق ايجـاد      بشر برآمده از آموزهمسلمان ميان حقوق   شر غرـب هاي اسالمي و حقوق ـب

  . كنند كرده وآن دو را بر يكديگر حمل مي

ر        در برابر اين دو نگاه بسياري از روشنفكران متجدد و روشنفكران مـسلمان هـر دو  ـب

ي        د تاكيـد ـم شر جدـي كننـد   جدايي و گسست بنيادين ميان حقوق بشر اسالمي و حقوق ـب
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تـا كيـد   » بسام طيبـي «گيرند؛ به عنوان مثال  ام از اين سخن،  نتايج متفاوتي مي  ولي هر كد  

سان گرايـي       «: كند كه     مي ر محـور اـن ) اومانيـسم  ( نزاع اصلي ميان جهان بيني است كـه ـب

ر محـور     ) جهان بيني غربي   ( چرخد    مي د   دور مـي »  اهللا « و جهان بينـي كـه ـب جهـان  ( زـن

  1») بيني اسالمي 

ي      » وشيراشد الغن « سلمان ـم شر،    «: گويـد  يكي ديگر از روشنفكران ـم شور حقـوق ـب مـن

سان خـود،            ا كـه اـن ن معـن ه اـي مبتني بر اولويت گزاري براي انسان تدوين گرديده است، ـب

انون گـذاري اسـت         سان را در      . ذاتا، مبناي هرگونه حـق و ـق در حـالي كـه ديـن اسـالم اـن

ا كـه    ارتباط با خدا در نظر مي   د      گيرد، به اين معـن سان داراي حقـوقي اسـت كـه خداوـن اـن

ات مقدسـي اسـت      . برايش معين كرده است  ه واجـب ه مثاـب بنابراين حقوق در اين صورت ـب

ه خـرج           اهي ـب دان سـستي و كوـت كه انسان به مثابه بنده و خليفه خدا، حق ندارد، نسبت ـب

  2». پس انسان مالك نفس خود نيست، بلكه مالك اصلي خداوند يگانه است. دهد

ي     اين گ  اني       ونه دوگـانگي و اخـتالف در مبنـا  را ـم تـوان در مقايـسه ميـان منـشور جـه

» يونسكو«و زير نظر » مجلس عالي اسالمي« توسط 1981حقوق بشر اسالمي كه در سال       

 فرانسه، صادر گرديد، 1789منتشر شد و اعالميه جهاني حقوق بشري كه در پي انقالب       

سالمي، حقوق بشر در زمره واجبات ديني در منشورحقوق بشر ا . به وضوح مشاهده كرد   

ي     شر از          رود، در حـالي  به شـمار ـم سه، حقـوق ـب شر فراـن اني حقـوق ـب كـه در اعالميـه جـه

  . گيرد مصلحت عمومي، سرچشمه مي

ر نمـي       شكل از آنجـا ناشـي       مشكل در اينجا از تاكيد بر منابع مختلـف ـب خيـزد، بلكـه ـم

شر مـد نظـر دي      مي د  گـري را انكـار مـي   شود  كه هر كدام، ارزش حقـوق ـب از يكـسو  . كـن

كنـد، در   ها و بنيادهاي حقوق بشر را در اسالم، انكـار مـي   جريان مدرنيستي، وجود ريشه  

سياري   . مقابل، جريان هاي اسالمي ارزش حقوق بشر معاصر را انكار مـي كننـد    امـروزه ـب

                                                 
يه حقوق االنسان، ترجمه محمود منقذ هاشمي ، مركز االنماء  كريستين تموشات وديگران ، االسالم وعالم-  1
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شر را ق      ول  از رجال ديني مسلمان، همچون روحانيان مسيحي، بنيادهاي فلسفي  حقوق ـب ـب

شر صـادره از سـوي ملـل        مي. ندارند دانيم كه كليساي كاتوليك، منشور جهاني حقـوق ـب

ايـن مـساله تـا    . ، به دليل مورد غفلت قرار دادن خداوند، نپـذيرفت 1948متحد را در سال   

  3. و تا زمان يوحناي بيست و سوم، ادامه يافت1961سال 

راي  » اصـولي « ذيريم كـه در اسـالم   اما با تمام اين مشكالت، ما نا گزيريم از اينكه بپ       ـب

اريس، بعـد      . حقوق بشر وجود دارد    اين واقعيتي است كه اكادمي علوم اخالق سياسـي ـپ

دان اذعــان كـرد     « يــا » اصـل  « ايـن اكـادمي در ايــن راسـتا از واژه    . از مباحـث طـوالني، ـب

شر معاصـر        استفاده مي » اصول   وق ـب ان حـق  و كند و معتقد است كه اشتراكات بسياري مـي

  4.  اسالمي، وجود دارد–متون ديني 

شر در اسـالم اشـاره        محمد اركون به وجود نشانه     راي حقـوق ـب هاي جدي و قطعـي  ـب

ه  كند كه  مي    اقرار مي  هـاي   تواند نقطه عزيمت گفتگو تعامل ميان انديشه اسالمي و تجرـب

ه عبـارت ديگـر در متـون اصـلي و كهـن اسـالمي، اصـول         5. تاريخي غرب قرار گيرد    ي    ـب

  . هاي زندگي انسان، اشاره دارد آمده است كه به حقوق بشر در بسياري از عرصه

شايد بهتر باشد كه در هنگام مقارنه ميان منابع مختلف حقوق بشر، به مسافت تـاريخي   

يم      . زمان وحي اسالمي در قرن هفتم ميالدي و زمان ظهور حقوق بشر معاصـر، اشـاره كـن

شر معاصـر، دامـن        اين مساله خود به جدايي و گسـست        شر اسـالمي و حقـوق ـب  حقـوق ـب

ا، سـاختارهاي اجتمـاعي مختلـف،      زيرا حق مفهومي است كه  از بستر فرهنـگ    . زند  مي ـه

دينجا رسـيده اسـت     اخالق و ارزش   ا ـب سيار   . هاي گوناگون عبور كرده است، ـت بنـابراين ـب

ده   طبيعي است كه ميان حقوق بشر اسالمي  وحقوق بشر معاصر، تفاوت    وجـود  هـاي عـم

شانه قطعـي وجـود       هايي كه مي يكي از مهم ترين نكته  . داشته باشد  ه ـن ه مثاـب توان آن را ـب

حقوق بشر در اسالم به شمار آورد، تاكيد قرآن كريم و احاديث نبوي برجايگاه شايـسته    

                                                 
الح، دارالساقي لندن، رهانات المعني وارادات الهيمنه، ترجمه هاشم ص:  محمد اركون، االسالم، اروبا، الغرب-  3
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ه  . و منحصر بفرد انسان در فرآيند خلقت است     انسان در اين نگاه تنها مخلوقي است كه ـب

ه خـدا در زمـين          صورت خداوند خ  ده شـده اسـت، زيـرا او خليـف لق شـده و شـبيه او خواـن

الم         از اين زمان بود كـه پـرده   6. قلمداد گرديده است   اي افـسانه و اسـطوره از چهـره ـع ـه

د در            ارز وحـي و اراده خداوـن ت ، چـون نمـود ـب ازه ياـف برچيده شد انسان در آن اعتبار ـت

ده شـد         ه او در زمـين خواـن ـين  . تاريخ و خليـف ه چن اريخي  كـه     تجرـب اي از درك و فهـم ـت

ود، مـستلزم جهـد و كوشـش            د ـب ر خداوـن مبتني بر ايمان و مسووليت فردي انسان در براـب

چنانكه گفته آمد حقوق آنگونه كه در زمان حاضر . انسان در مسير اراده خداوند نيز بود

اره جايگـاه ا          سان در  وجود دارد، در قرن هفتم ميالدي وجود نداشت، ولي متـوني در ـب ـن

شر معاصـر را     ها و هسته توانند ريشه ها مي هستي وجود دارد كه همان    هاي اوليه حقـوق ـب

 و چنانكه گفته آمد علي رغم اختالفات ميان منابع گوناگون حقوق بشر،  7. تشكيل دهند 

ساني                راي فـرد اـن ي ـب قرآن به مفهوم روحي و اخالقـي و وجـود رسـالت روحـي و اخالـق

ن خـود منجـر      جموع منجر به شخصيت اخالقي انسان مـي كند كه در م اشاره مي  شـود واـي

ان توحيـدي چـون              سان مـي شـود، چنانكـه ايـن مـساله در ادـي به تعالي شخصيت فردي اـن

و مفهـوم  » شخـصيت اخالقـي  «درست است كه ميـان  . يهوديت و مسيحيت نيز آمده است   

م تـرين   . كه در قوانين جديد بدان تاكيد شده است، تفـاوت وجـود دارد   » شهروند« از مـه

ه ضـمانتي       تفاوت هاي آنها اين است كه در شخصيت اخالقي، به لحاظ ظـاهري هيچگوـن

سان       دارد در حـالي      براي تعـالي روحـي اـن ا وجـود ـن كـه در قـوانين جديـد راه كارهـا و      ـه

ين حـال در      ضمانت هاي قانوني مختلف براي ساز وكار ترقي انسان آمده است ولي در ـع

ن ضــمانت  توانــد بــسيار تــاثير گــذارتر از  بــسياري آمــده اســت كــه مــي هــاي اخالقــي  دـي

ري و         . هاي قانوني باشد  ضمانت ه مـساوات و براـب سان را ـب به عنـوان مثـال وقتـي اسـالم  اـن

ر    دهد، او را توصيه مي  برادري بشارت مي   كند كه قتل، زنا انجام ندهد، دروغ نگويـد، اـم
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ه بيـا  ... و به معروف و نهي از منكر كند و       سيار قـوي در     همه و هـم نگر وجـود ضـمانت ـب

گ  «دين، آن گونه كـه  . عرصه حقوق مدني و اجتماعي است    گفتـه اسـت،   » هـانس كوـن

سان  انسان را با معيارهاي وجداني روبه رو مي    هـا   سازد كه قواعد بنيادين را در زندگي اـن

اي  دينـي   . دهند، گرچه با هيچ گونه شرط و شروطي مقيد نشده است   تشكيل مي  معيارـه

ا هـر وضـع پيچيـده        بسيا ري   8. اي اسـت  ر قاطع و مطلق است كه قابل تطبيـق ـب   مفهـوم براـب

اخالقــي و برابــري شــرعي كــه در اديــان مختلــف آمــده اســت، همــان چيــزي اســت كــه   

دل               رب، ـب د انقـالب صـنعتي ـغ ري سياسـي در فرايـن ه براـب سرانجام انسان معاصـر آن را ـب

ا عنـوان     البته برابري سياسي چيزي جديدي نيست، ب    . ساخت لكه همان چيزي اسـت كـه ـب

ده اسـت، مـثال در اسـالم يكـي از         مشاركت سياسي در ادياني چون مسيحيت و اسالم آـم

د    « شود، مساله  فرايندهايي كه از طريق آن مشاركت سياسي حاصل مي   ل حـل و عـق » اـه

   9. است

زد مـذاه    ب در اين مقال مراحل مختلف تطور  حقوق بشر در اسالم و جايگاه آن در ـن

  : شود اسالمي، به شرح زير باز خواني مي

  حقوق بشر در عصر نبوي و خلفاي راشدين 

دون   يكي از مشكالت امروزي ما اين است كه نمي   توانيم به شكل درست و روشن، ـب

ه نبـوي و خلفـاي           شر در قـرآن، تجرـب وق ـب آنكه مذاهب را در نظر بگيريم، به مـساله حـق

ه         بدون شك ما براي . راشدين، بپردازيم  ردازيم، بايـد ـب ه ايـن موضـوع بـپ  اينكـه بتـوانيم ـب

ذاهب شـود و پـيش از          اصل اسالم، پيش از آنكه دچار اختالف و پراكندگي در ميـان ـم

ازگرديم     ات  . آنكه دچار تفريع و تبويب، آن گونه كه امروزه وجود دارد، شـود، ـب فروـع

اي راشـدين    ها مبتال شـد و در زمـان پ   و ابوابي كه بعد از دو قرن اسالم، بدان  امبر و خلـف ـي

  . وجود نداشتند
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ه           اي چهارگاـن ه خلـف ان تجرـب  –هنگامي كه تجربه نبوي در مدينه به پايان رسـيد و زـم

دارد     كساني ه  -كه ترديدي در جايگاه شايسته آنان در تكوين انديشه اسـالمي وجـود ـن  ـب

د كـه   اي احـساس مـي   فرجام رسيد، مسلمانان همـواره خـود را در مدينـه فاضـله         ه  كردـن  ـب

ود و ايـن دوره داراي ويژگـي            ـته شـده ـب هـاي   وسيله پيامبر و خلفاي راشـدين بنيـاد گذاش

 بنابراين بايد تاريخ انديشه اسالمي و تطور حقوق بشر در آن  را به دو  10.خاص خود بود  

ه وسـيله شـخص      دوره كامال جدا و متمايز تقسيم بندي كنيم؛ دوره   اي كه در آن قـرآن ـب

 تجربه ايشان به شكل زنده در ميان مسلمانان جريـان داشـت و بعـد     شد و   پيامبر قرائت مي  

ام رمـز ورازش،        ا تـم از ايشان به وسيله خلفاي چهارگانه استمرار يافت  و در  ايـن دوره ـب

ه شـكل مـصحف و      گفتمان وحي به شكل باز مورد تفسير قرار مي  گرفت وهنوز قـرآن ـب

ود   سته در نيامــده ـب آورد و  ه در آن مــذاهب سـر بــر مــي اي اســت كـ  دوره دوم  دوره.   ـب

ان خـاص خـود را       تفسيرهاي فقهي وكالمي رواج مي     ركس گفتـم يابد و درايـن دوره ـه

ز ماننـد   . گيرد دارد و اسالم مورد تفسيرهاي گوناگون قرار مي   بدين ترتيب حقوق بشر نـي

ي       ديگر آموزه  ه خـود ـم گيـرد   هاي اسالمي رنگ و بوي قرائت هاي مختلف مـذاهب را ـب

صور واحـد و    .  قرائت واحدي از آن وجود ندارد    وديگر بنابراين ما ناچاريم براي آنكـه ـت

ـيم، آن را در پرتـو اصـول              مشتركي  از حقوق بشر در ميان مـذاهب  اسـالمي بدسـت ده

د          رار دارـن گرچـه  . كلي  مورد بررسي قرا دهيم كه به نحوي مورد اهتمام تمام مـذاهب ـق

هـاي خـاص خـود را از ايـن      زند و قرائـت  را ميدانيم كه هر يك از مذاهب طبل خود   مي

وي و      . اصول دارند  رآن، احاديـث نـب در اين راستا وقتي ما متون اوليه اسالمي ار از قبيـل ـق

يم،   مفاهيم نخستيني كه نزديك به عصر خلفاي راشدين است،  مورد مقايسه قرا ر مي   دـه

شر وع        در مي  سان، حقـوق ـب ه اـن سان در دايـره    يابيم كه همه آنها اهتمام عميـق ـب ظمـت اـن

د مـي      خلقت دارند و همواره بر ارزش       رادري تاكـي ري و ـب دالت، براـب . كننـد  هايي چون ـع

شر معاصـر را      هايي اند كه اصول و ريشه  اينها همان مفاهيم و آموزه     هاي اصـلي حقـوق ـب

                                                 
 . 127االخالق والسياسه، ص :  محمد اركون، االسالم-  10
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رار     اينك آن اصول كلي را كه مي. دهند  تشكيل مي  شر در اسـالم ـق توانند مبناي حقوق ـب

  : دهيم ه طور مختصر شرح ميگيرند، ب

   كرامت انسان در ميثاق ازلي– 1

سان در يـك قـرارداد متـافيزيكي در           در قرآن مفهومي وجود دارد كـه برمبنـاي آن اـن

درسـت معـادل زمينـي آن را    . ازل با خداوند پيمان بسته است كه از خداوند اطاعت كند    

سان در قرار. توان در قرارداد اجتماعي روسو، مشاهده كرد     مي ه    داد روز الست، اـن هـا هـم

ه يـاد آوري         به وحدانيت خداوند اقرار مي    ـتان را اينگوـن د ايـن داس كننـد، چنانكـه خداوـن

   11:كند مي

د و رسـالت پيـامبر         ه وحـدانيت خداوـن محور اصلي اين پيمان ، اقرار انسان و شهادت ـب
كه هرگـز از  گردد  اسالم است و مفهوم اين شهادت اين است كه انسان آزادانه ملزم مي      

د   . اين پيمان برنگردد و همواره بدان ايمان داشته باشد     در پي اين پيمان است كـه خداوـن
دهد و او را با صيغه مفرد مورد خطـاب قـرا ر     ارتقا مي12انسان را در مرتبه احسن التقويم      

سان  « : فرمايد دهد و مي   مي ه خـداي كـريم و         ) غافـل ( اي اـن ث شـد كـه ـب چـه چيـزي باـع
د مغرور گشتي و نافرماني اش كردي؟ آن خدايي كه تورا از عدم به وجـود  بزرگوار خو 

توانست  تورا به صورت غيـر از   آورد و به صورتي تمام وكامل بياراست و حال آنكه مي   
ه نيكـو       « : فرمايد  و نيز مي13» . اين صورت زيبا نيز خلق كند       آن خـدايي كـه هـر چيـزرا ـب

شر     ترين وجه خلقت كرد و آدميان را نخست    وع ـب ژاد ـن از خاك بيافريد، آنگاه خلقـت ـن
مقدر گردانيد، سپس آن نطفه بيجان را نيكو بياراست ) نطفه بي مقدار(را از آب بي قدر 

د، شـما        و از روح خود در آن دميد و شمارا داراي چشم و گوش و قلب و هوش گردانـي
قــرآن  در همـين راســتا وقتــي  14» .كنيــد كـه بــسيار انــدك شــكر وسپاسـگزاري حــق مــي   

ي    مي : پـردازد  خواهد كرامت انسان را ياد آوري كند به مساله خالفت او در روي زمين ـم
ه خـواهم   : به ياد آر آن هنگام كه پروردگار فرشتگان را فرمود  «  من در روي زمين خليـف

                                                 
 . 172، سوره اعراف ، آيه  -  11

  . 4 سوره تين ، ايه -  12

  . 8 – 6 سوره انفطار، آيات -  13

  . 9 - 7 سوره سجده ، آيات -  14
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ساد كننـد و     ! گماشت، آنها گفتند پروردگارا    آيا كساني خواهي گماشت كه در زمين ـف
ي خون بريزند؟ و حال آنك  ود  . كنـيم  ه ما خود تو را تسبيح و تقديس ـم د فرـم مـن  : خداوـن

سان در روي  15» .دانيد دانم كه شما نمي چيزي از اسرار خلقت بشر مي    در واقع خالفت اـن
د       ه       ارتقـا مـي  16زمين، مقام او را تا شـهروندي دولـت شـهر خداوـن ه مثاـب سان را ـب دهـد اـن

 قرآن هم 17.كند دت معرفي ميعصاره هستي، حقيقت وجود و واسطه جهان غيب و شها      
د حتـا پـا را از    18» ...و خداي عالم همه اسما را به آدم تعليم داد «: فرمايد  چنين مي   خداوـن

اده   نهد و انسان را موجودي مي   اين هم فراتر مي    داند كه از روح خداوند در وجودش نـه
سان را  د برد، زيرا به همه موجودات دستور مي شده و حتا تا مقام خدايي باال مي   هد كه اـن

د     ـيم كنـن ود      «: سجده و بدين ترتيب اورا تعظ ـتگان فرـم ه فرش د ـب مـن  : و آنگـاه كـه خداوـن
س چـون آن عنـصر را معتـل         بشري از ماده گل والي كهنه و متغيير خلق خواهم كـرد، ـپ

 همچنين خداوند انسان 19» .بيارايم و در آن از روح خويش بدمم، همه بر او سجده كنيد    
ز رهـايي بخـشيده اسـت        را به وسيله توب    بخـشش گناهـان و   . ه از خطاهـا و گناهـان وي نـي

رد،   هـاي فـراوان صـورت مـي     نجات انسان در اسالم،  بر خالف مسيحيت كه با واسطه   گـي
ه صـورت مـي       بدون هيچ واسطه   ا يـك توـب پـس آدم از خـداي خـود    « : گيـرد  اي و تنها ـب

ه او گرديـد، زيـرا خـدا           ه پـذير    كلماتي آموخـت كـه موجـب پـذيرفتن توـب ان و توـب  مهرـب
  20» .است

   حق حيات– 2

هايي است كه خداوند بدان انسان را كرامـت بخـشيده اسـت     حق حيات يكي از چيزي  
ي    و اين مساله در آنجا منعكس مي     شري ـم : فرمايـد  شود كه خداوند به حمايـت از روح ـب

دون حـق قـصاص           « بدين سبب بر بني اسراييل چنين حكم كرديم كه هركسي نفسي را ـب
ه      و يا بدون آنكه فساد وفتنه     اي در روي زمين كند به قتل برساند، مثـل آن باشـد كـه هـم

                                                 
 . 30 سوره بقره ، آيه -  15

 . 69 خالد محمدخالد، انه االنسان؛ قاهره، دارالكتاب العربي ، ص -  16

  . 137، ص 1950 عبدالرحمن بدوي، االنسان الكامل في االسالم، قاهره، -  17
 . 31 سوره بقره، آيه -  18

 . 29 و 28 سوره حجر، آيه هاي -  19

 . 37 سوره بقره، آيه -  20
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اگر انساني در مشرق كشته شـود  «:  در حديث نيز آمده است كه21» ...مرد را كشته است   
ه  22» .و ديگري در مغرب بدان راضي گردد، در قتل  وي شريك است    اسالم همان گوـن

ين را نيـز حـرا م كـرده اسـت       كه انتحار را حرام كـرده اسـت،     ه  23. پيـشگيري و قتـل جـن  ـب
ر      همين خاطر است كه در اسالم در راستاي حمايت از نفس انسان، در مـساله قـصاص ـه

ر بنـي اسـراييل     « : يك از اعضا را در برابر عضو تلف شده قـرار داده اسـت         ورات ـب ودر ـت
ل چـشم و بينـي   حكم كرديم كه نفس را در مقابل نفس قصاص كنند و چشم را در مقاب  
دان            ر دـن دان را در براـب  و اسـالم  24» ... را در برابر  بيني وگوش را در مقابل گـوش و دـن

ل شـده اسـت؛ بخـاري در حـديث آورده اسـت             سان قاـي راي  «: اهتمام خاص به جـسد اـن ـب
   25» .نفست بر توحقي است و نيز براي جسدت حقي ديگري است برتو

   شورا وآزادي راي در اسالم– 3

دون شـك، مقولـه       معادل   رآن آمـده اسـت، ـب « زميني آن پيمان و ميثاق ازلي كه در ـق
است كه در اسالم بسيار روي آن تاكيد شده است، شورا در اسالم به مثابه فريضه       » شورا

ـئون              شرعي بر همه امت اسالمي، اعم از حـاكم ورعيـت و دولـت و جامعـه و در تمـام ش
رار داده و فرمـوده    خداوند26. زندگي انسان،  واجب گرديده است    پيامبرش را مخاطب ـق

س چـون     و اگر تند خوو سخت دل بودي، مردم از گرد تو متفرق مي ...« : است شـدند، ـپ
ان طلـب              راي آـن ان در گـذر و از خـدا ـب د، از آـن د كنـن اره تـو ـب اداني در ـب امت از روي ـن

گ مـشورت كـن         مـساله  27» ... آمرزش كن و براي دلجويي از آنها، با ايشان در باره جـن
ر هـم مـسوول         شورا در اسالم، چنان مهم تلقي شده است كه همه افراد جامعـه را در براـب

همه شما چوپان و همه شـما مـسوول   «: دانسته است، در حديث شريف نيز آمده است كه 
  » .هستيد) شهروندان(در برابر رعيت 

                                                 
 . 32 سوره مائده ، آيه -  21

شروق، ص -  22   . 346 محمودشلتوت، االسالم عقيده وشريعه ، قاهره، دارال
 . 27 و 26 جميل ، حقوق االنسان في الوطن العربي ، ص -  23

 . 45  سوره مائده ، آيه-  24

  . 209 الجابري، الديموقراطيه وحقوق االنسان، ص -  25
 . 34 ص 89ضرورات الحقوق ، سلسله عالم المعرفه ، شماره  :  محمد عماره، االسالم وحقوق االنسان -  26
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   حق معارضه وآزادي راي – 4

فرايض ديني در اسـالم اسـت و تحقـق ايـن     امر به معروف و نهي از منكر از مهم ترين    
ان شـما كـساني     «: گويـد  خداوند مـي . امر بستگي به آزادي راي و عقيده دارد       بايـد درمـي

د          ه معـروف و نهـي از منكـر كنـن ر ـب  28» .باشند كه به سوي خير و نيكي دعوت كنند و اـم
ت از خدا    «: گويد نيز مي» ابن تيميه«برهمين اساس    ردم در اطاـع دگي ـم د و  اصـالح زـن وـن
  29».شود، مگر با امر به معروف و نهي از منكر اين اصالح كامل نمي. رسول او است

و به گفته يكي از محققان مسلمان، هدف از امر به معروف و نهي از منكـر ايـن اسـت     
دالت كننـد          كه عده  ف خيـر و ـع ه اول در حـديثي از پيـامبر نقـل     30. اي خـودرا وـق   خليـف

ي       وقتي كـسي  «: گفت كند كه مي  مي ر نـم آيـد،   منكـري را مـي بينـد و در پـي تغييـر آن ـب
ز آمـده   31» .كند خداوند خود او را نيز مبتال به همان منكر مي     در حديث شريف ديگر نـي

ان تـذكر            «: است ا زـب د، بايـد ـب د اقـدام عملـي كـن هر كه از شما منكري را ببيند، اگر نتواـن
زاري بجويد و البته ايـن آخـرين و   دهد و اگر با زبان هم نتوانست بايد در قلبش  از آن بي    

ركس در  ! اي مـردم «:   خليفه دوم نيز زماني گفت32» . ضعيف ترين مرحله ايمان است    ـه
ه سـوي او آمـد و      . من كژي ديد، بايد خود آن را راست گرداند       ردي ـب در اين هنگـام ـم

خـدا را  : عمـر گفـت  . اگر در تو كژي ديديم با شمشير آن را راست خواهيم كرد    : گفت
ي      سـپا  ن كـسي يافـت ـم ا شمـشير قيـام          س كـه در امـت ـم ر كـژي عمـر ـب شـود كـه در براـب
  33».كند مي

   حق برابري – 5

ي، از     در انديشه اسالمي، برابري و برادري انسان    ي و اخالـق ها به مثابه يك قاعـده ذهـن
ت،    لذا در آموزه. رود ضروريات ديني به شمار مي   هاي قرآني، تفاخر به نژاد، جـنس، ملـي

به شدت رد شده است، و تنهـا ميـزان تفـاخر رشـد و تعـالي اخالقـي و اعمـال         . ..رنگ و   
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ACKU



 

اي مردم ما شما را از يك مرد و از يك زن آفريـديم  و شـما را   «: نيك دانسته شده است  
زد   . شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم تا همديگر را بشناسيد    همانا گرامي ترين شـما در ـن

ود  34» .ر از ديگـران باشـد  خداوند كسي است كه با تقـوات        د شـمارا از   «:  و نيـز فرـم خداوـن
خـداي شـما   ! اي مردم« :  پيامبر اسالم در آخرين خطبه اش    فرمود35».نفس واحد آفريد  

ا گرامـي   . واحد و پدر شما نيز واحد است، همه شـما از آدم وآد م از خـاك اسـت        هماـن
ر عجـم   هيچ فضل . ترين شما در نزد خداوند با تقوا ترين شما است  و برتري براي عرب ـب

 و حتا پيامبر در انسانيت هيچ تفاوتي ميان خـود و ديگـران   36» .نيست، مگر برتري در تقوا   
ردي كـه او را      37».من بشري مثل شما هستم! اي پيامبر بگو  «: بيند  نمي ه ـف ز ـب  پيامبر خـود نـي

ي از   و اي بر تو، من پادشاه نيستم، من «: چون پادشاهان تعظيم كرده بود، فرمود  د زـن فرزـن
   38» .خورد مي)  گوشت خشك شده (قريش هستم كه  قديد 

   اسالم و تشويق بر آزاد سازي بردگان-6

با توجه به اصل مساوات و برابري، اصل ديگري كه در اين راستا مطـرح اسـت، اصـل          
اني  «: گفـت  اين اصل در سخني از عمر بسيار روشن آمده است كـه مـي  . آزادي است  زـم

ه دنيـا          به بردگي مي  كه مردمان را     ادران شـان آنهـا را ـب كشانيد، بدانيد كـه زمـاني كـه ـم
  » .آوردند، آزاد بودند

ل       داريم، ولـي در مقاـب علي رغم اينكه در اسالم ما  دستوري در باره تحريم بردگـي ـن
كنند و در قرآن نيز آمده  متوني بسياري وجود دارد كه به آزاد سازي بردگان تشويق مي  

ــد اد كــردن در راه خــدا همــه خطاهــاي انــسان را پــا ك مــي اســت كــه بنــده آز « : گردان
  39» .توان دانست كه آن عقبه چيست؟ آن بنده آزاد كردن درراه خدا اسـت      وچگونه مي 

سته شـده اسـت       از سوي ديگر مي    گ داـن بينيم كه در اسالم تنها راه آزاد كردن برده، جـن
همچنين مسلمانان توصيه به حـسن  . شود المللي آن زمان مي كه خود مربوط به روابط بين  

                                                 
 . 13 سوره حجرات ، آيه -  34

 . 98 سوره انعام ، آيه -  35
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ت      رادران   «: معامله با آنها شده است و در حديث از پيامبر نقل شـده اسـت كـه گـف ا ـب آنـه
اي از    و در آيـه 40» .شما هستند پس آنها را بپوشانيد و لباس بدهيـد و اطعـام شـا ن كنيـد      

ي را كه در زمـين  ايم كه كسان ما اراده كرده«: ها انذار شده است كه قرآن كريم، به انسان  
  41».به استضعاف كشانده شده اند، امام قرار دهيم وآنهارا وارثان زمين قراردهيم

   حقوق زن در اسالم – 7

ي           ر وحـدت و يگـانگي زن و مـرد تاكيـد ـم رآن ـب اي «: كنـد  به لحاظ هستي شناسي، ـق
از از خداي تان بترسيد از خداي خود، خدايي كـه شـمارا از يكـتن  بيافريـد و هـم         ! مردم

آن جفــت آن را خلــق كــرد واز آن دو تــن خلــق بــسيار در اطــراف عــالم از مــرد و زن    
    42».برانگيخت

ان حقـوق قـانوني از         راي زـن قرآن زنده به گور كردن دختران را حرام اعالم كـرد و ـب
ان از چنـين        قبيل ارث و حق طالق اعطا كرد، در حالي   وزدهم، زـن كه در غـرب تـا قـرن ـن

ا         43. ندحقوقي برخور دار نبود    ان ـب راي زـن ين ره آوردي از سـوي اسـالم ـب ي شـك چـن  ـب
ه  . آمد توجه به آن زمان، كار بس عظيم به حساب مي       براساس برخي از نظريات، از جمـل

ان مـسلمان واجـب نكـرده اسـت،      »روژه گارودي «نظريه   ، حتا اسالم حجاب را بر همه زـن
 شـكل كـه امـروزه در اسـالم     بلكه تنها براي زنان پيامبر واجب كرده بود و حجاب به اين    

وده اسـت كـه وارد اسـالم گرديـد         حتـا  44. وجود دارد از رسوم ايران قديم و مسيحيت ـب
ه قيـد و شـرطي،         دون هيچگوـن مساله تعدد زوجات قبل از اسالم به شكل بسيار وسيع و ـب

ـليمان پيـامبر  «شود، مثال گفته شده است كه  شايع بوده و تنها مربوط به دين اسالم نمي   » س
  اسالم گرچه اين مـساله را مـورد تاييـد قـرار داده اسـت ولـي         45. هفتصد زن داشته است   

ثال اسـالم بيـشتر از      قيود وشروطي گذاشته است كه دامنه آن را بسيار محدود مي   كنـد، ـم
دالت را در ايـن موضـوع شـرط           چهار زن را جـايز نمـي     د و مهـم تـراز همـه اينكـه  ـع داـن

                                                 
 . 234الجابري ، الديموقراطيه وحقوق االنسان، ص  -  40

 . 5 سوره قصص، آيه -  41

 . 1 سوره نسا، آيه -  42

 سنه من ابراهيم الخليل حتي العصر الحاضر ، ترجمه 4000 كارين آرمسترونگ، اهللا واالنسان علي امتداد -  43

 . 166 ، ص 1996محمد الجوار، دمشق، دارالحصاد، 

 . 1996م، ترجمه وجيه سعيد، بيروت ، دار عطيه،  روژه گارودي، االسال-  44

  . همان-  45
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دالت     «: سازد  را به كلي منتفي مياساسي مي داند كه تقريبا موضوع     س اگـر از عـدم ـع ـپ
  46» .در ميان زنان، خوف داشتيد و نا مطمين بوديد، يك زن را اختيار كنيد، نه بيشتر

   آزادي اعتقادات ديني در اسالم  – 8

د كـه تمـام     كنـد وآن را خـط نجـاتي مـي     قرآن مساله توحيد در اديان را مطرح مي  داـن
 اين نگاه واژه اسالم و مسلمان تنها مربوط به اسالم اصطالحي   در. اديان در آن مشتركند   

ه شـمار مـي          نمي سلمان ـب رود و ايـن   شود، بلكه هركسي كه تسليم دين توحيدي است، ـم
اذعان به ديگري و اشـتراك در منبـع وحـي كـه در اسـالم پذيرفتـه شـده اسـت، موجـب                

ا    «: شود، چنانكه در قرآن آمده است    تسامح ديني مي   ه خـدا     بگـو كـه ـم مـسلمين ايمـان ـب
ـته چـون            آورده امبران گذش ر پـي ه آنچـه ـب ايم، و به آن كتابي كه بر پيامبر ما فرستادند و ـب

ه        ه هـم سي فرسـتادند و ـب ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او موسي و عـي
ين خـاطر، از نگـ    47» . آنچه بر پيغمبران از جانب خدا آوردند، عقيده مند هستيم   ه هـم اه  ـب
ا يهـود و     « : قرآن كريم، اهل كتاب مجبور نيستند كه اسالم را بپذيرند   سلمانان ـب و شـما ـم

د          ه نكنـي ز  48» .نصارا و مجوس كه اهل كتابند، جزبه نيكوترين طريق، بحـث و مجادـل  و نـي
ه راه خـدا دعـوت    ! اي رسول ما  « : فرمايد  مي خلق را به حكمت و برهان  و موعظه نيكو ـب

   49» .ش با اهل جدل مناظره كنكن و با بهترين رو
رفتنـد، حقـوقي    اسالم براي اهل كتاب كه جزء اقليت هاي ديني آن زمان به شمار مـي     

ط             ذهبي و حـق تنظـيم رواـب را به رسميت شناخت كه مهم ترين آنها حـق انجـام شـعاير ـم
د احـوال شخـصيه و       ان خودشـان، مانـن انگر روح      ... اجتماعي در مـي ود كـه همـه آنهـا بـي ـب

ل شـده اسـت كـه       . و تساهل در اسالم است  تسامح   امبر نـق حتا در اين رابطه حـديثي از پـي
ا او دشـمن خـواهم         « : فرمود هركه يهودي يا مسيحيي را آزار دهد، مـن در روز قيامـت ـب

  » .بود

                                                 
 . 3 سوره نساء ، آيه -  46

 . 136 سوره بقره، آيه -  47

 . 46 سوره عنكبوت، آيه -  48

 . 125 سوره نحل ، آيه -  49
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اين حقوق نقاط روشن و درخشاني است كه اگر با حقوق شهروندي امروزي مقايسه    
كننـد، چـون    وي غرب قرار گيرد و آنها باور نمـي شود، حتا ممكن است مورد انكار از س  

  . هاي اسالمي در غرب با ديده شك و انكار مواجه بوده است همواره انديشه
راي اقليـت         اي دينـي و مـذهبي در     يكي ديگر از اصول كلـي اسـالم، حـق عـدالت  ـب ـه

ــد      قــضاوت اســت كــه البتــه همــواره ايــن مــساله در قــضاوت مطــرح بــوده اســت، خداون
ه عـدالت حكـم كنيـد     هنگامي كه در ميان مردم به قضاوت مي «: فرمايد  مي   50».پردازيد، ـب

دالت     در حـالي 51» .كنـد  همانا خداوند به عدل و احـسان امـر مـي    «: فرمايد  و نيز مي   كـه ـع
ط ميـان        مورد نظر اسالم، منحصر به قضاوت و محاكم نمـي     شـود، بلكـه شـامل تمـام رواـب

  . شود وابط ميان حاكمان و شهروندان ، نيز ميها از قبيل روابط خانوادگي و ر انسان
سان         ره اطاعـت اـن د    علي رغم آنكه اين حقوقي كه برشمرده شـد، در داـي هـا از خداوـن

ط    يابد و همچون تكاليف الهي به شمار مي    معنا مي  اهيم رواـب روند ولي در واقع همين مـف
ري،   و مفاهيمي چو. كنند ها را در زندگي واقعي تنظيم مي  اجتماعي انسان  ن عـدالت، براـب

كنند و همـين   ، چيزهايي اند كه در روابط فرد و جامعه معنا پيدا مي...برادري و كرامت و   
  . دهند مفاهيم بنيادهاي حقوقي و فقهي زندگي اجتماعي انسان را تشكيل مي

  ...  ادامه دارد

                                                 
  . 58 سوره نساء ، آيه -  50
 

 - 
 .90سوره نحل ، آيه  51
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  اشاره

ر   مهآيد مقد  آنچه در پي مي    ـتن آن توسـط اسـتاد      »فلـسفه حقـوق  « ي است ـب  كـه م

ن نوشـتار درآمـدي اسـت     . حسن رضايي از انگليسي به دري بر گردانده شده است      اـي

ه     هاي ديگر آن نيز در شماره كه بخش» مسايل فلسفه حقوق « بر ه ـب هاي بعـدي مجـل

كشور ما هاي گوناگون در  از آنجايي كه به مباحث فلسفي در حوزه  . نشر خواهد رسيد  

ه       تر توجه صورت گرفته است، الزم مي       كم س ـب ن ـپ نمايد كه اين گونـه مباحـث از اـي

در انـداختن  . اي طرح و بـه كـاوش گرفتـه شـود     ي ريشه  ا  طور سيستماتيك و به گونه    

ژه        هاي اساسي در حوزه     بحث وق از حـساسيت وـي اي  هاي مختلف به ويـژه حـوزه حـق

ه       جا ناشي مي اين حساسيت بيشتر از آن    . برخوردار است  وق ـب شـود كـه در حـوزه حـق

ه          دليل اين  كه سخن بر سر حقوق انسان است، ممكن است عدم حـساسيت و دقـت ـب

وق انجامـد      سفه حقـوق از دوره      . تضييع اين حـق هـاي   از ايـن روي صـاحب نظـران فـل

د             در كـشور مـا بـه دليـل     . پيشين تا اكنون به اين حساسيت توجـه خاصـي نمـوده اـن

شــود و يــا  طحي نگــري، ايــن مباحــث يــا اصــالً مطــرح نمــي برخــورد ابتــدايي و ســ
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همين تفـسيرها و رويكردهـاي   . ها وجود دارد هاي بسيار سطحي و كلي از آن    برداشت

. هاي مختلف در اين كشور شده اسـت  كلي و مبهم باعث تضييع حقوق مردم در دوره    

ه ويـژه               سفه حقـوق ـب سايل فـل  مجله عدالت تصميم گرفته اسـت كـه از ايـن پـس، ـم

ه ريـشه        رهيافت ي و بنيـادين بـه بحـث و بررسـي      ا هاي جديد در اين عرصه را به گوـن

 .    بگيرد

وقي مـي        وق ونهادهـاي حـق . پردازنـد  فيلسوفان حقوق به تحليل كلي فلـسفي ازحـق

ت قـانون و نظـام                ي  دربـاره ماهـي موضوعات فلسفه حقوق از مسايل مفهـومي انتزاـع

ه نهادهـاي       حقوقي گرفته تا مسايل هنجاري دربـاره       وق و اخـالق و توجـي  رابطـه حـق

راز        . شـود   حقوقي مختلف را شامل مـي      ي ـت وق معمـوال انتزاـع موضـوعات فلـسفه حـق

به عنوان مثـال، درحـالي   . باشد موضوعات مربوط به فلسفه سياسي و اخالق عملي مي   

ه دموكراسـي       كه مساله چگونگي تفسير درست  قانون اساسي اياالت متحده بـه نظرـي

ه و تحليـل    شود و بدين ترتيب، جزء فلسفه سياسي به شمار مي مربوط مي    رود، تجزـي

ب، درحـالي كـه ايـن       . شـود  تفسيرحقوقي به فلسفه حقوق مربوط مي  بـه همـين ترتـي

ي مجـاز مـي     مساله كه آيا مجازات    ا خيـر در ذيـل      هاي شديد به لحـاظ اخالـق باشـد ـي

ذيري نهادهـاي   گيرد، مساله توجيه پذيري يا عدم    موضوعات اخالقي قرار مي     توجيه ـپ

ـته       . شـود  مجازات مربوط به فلسفه حقوق مـي   ه سـه دس سفه حقـوق ـب موضـوعات فـل

وق          : شوند  تقسيم مي  ه حـق وق هنجـاري و نظرـي سفه تحليلـي حقـوق ، فلـسفه حـق فـل

 . انتقادي

هدف اصلي فلسفه تحليلي حقوق به طور سنتي عبارت از اين بوده است كه 

هاي  ن نظامي از هنجارها در تمايز با ديگر نظاممعياري براي تشخيص حقوق به عنوا

ه روايت . هنجاري چون هنجارهاي اخالقي ايجاد نمايد فلسفه » «جان آستين«ب

تحليلي حقوق به دنبال شالوده يا ماهيت مشترك در كليه قوانين است كه به 

به اين ترتيب، فلسفه ). 11ص1995آستين،(» درستي بتوان آن را قانون ناميد

ر  حقوق به تامين شرايط الزم وكافي براي وجود قانون اهميت ميتحليلي  دهد كه ب

  .اساس اين شرايط، قانون از غير قانون در هر شرايط ممكن قابل تشخيص باشد

درحالي كه تشخيص يك قدر مشترك براي  كليه قوانين معموال تالشي براي 

 هم در اعتبار وهم در رود، ابهاماتي تحليل مفهومي قانون و نظام حقوقي به شمار مي
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و نظام حقوقي وجود دارد ) 1998(» براين ليتر«چنان كه . خصلت مفهومي قانون 

هاي فلسفه است كه اصوال  سازد، فلسفه حقوق يكي از معدود شاخه خاطرنشان  مي

هاي فلسفي رويكرد طبيعي را با قبول  اكثر ديگر حوزه. به تحليل مفهومي توجه دارد

به منظور روشن شدن تحليل مفهومي در حقوق، . لمي پذيرفته اندهاي ع ابزار و شيوه

دهد كه ادعاهاي مفهومي درخدمت  اهدافي را تشخيص مي) 1995(» براين بكس«

 :اهداف مزبور عبارتند از.اين اهداف قرار دارد 

 استفاده زباني؛-1

  صراحت بخشيدن به معاني؛-2

 اهداف اساسي بوده يا از توضيح اين امركه چه چيزي درباره يك مجموعه از-3

  اهميت برخوردار مي باشد،

  .واژه-ايجاد آزموني براي مفهوم-4

. داند مي) 4(و)3(تحليل مفهومي را درحقوق در درجه نخست براي موارد » بكس«

در هر واقعه، تحليل مفهومي قانون، درحقوق معاصر اهميت خود را اگرچه به صورت 

فهومي حقوق به دو دسته اصلي تقسيم نظريات م. بحث انگيز، حفظ كرده است

  :شوند مي

ورزند، بين اخالق وحقوق رابطه مفهومي وجود  آن دسته ازنظرياتي كه تاكيد مي

» دوركين«با اين وجود نظريه . كنند اي را انكار مي دارد و دسته ديگر كه چنين رابطه

 رابطه با اين رود؛ عمدتا به اين دليل كه موضع وي در يك نظريه بينابين به شمار مي

  . باشد مساله كه رابطه حقوق و اخالق چيست، روشن نمي

  نظريه حقوق طبيعي )   الف

گردند كه تاكيد  باز مي» انطباق«تمام اشكال نظريات حقوق طبيعي به نظريه 

بنابراين طبق اين . ورزد بين مفاهيم حقوق و اخالق رابطه ضروري وجود دارد مي

اگرچه . باشد اره به نظريات اخالقي قابل توضيح نميديدگاه، مفهوم حقوق بدون اش

هاي مختلفي براي  نظريات انطباق گرا ممكن است روشن به نظر برسند، راه

  .تفسيرآنها وجوددارد

و » آكويناس«بيانگر طبيعت گرايي كالسيك » نظريه انطباق«افراطي ترين شكل 

قانون «:كند ن ميبالك استون اين نظريه راچنين بيا. باشد مي» بالك استون«
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باشد و توسط خداوند القاشده است، نسبت به  طبيعت كه متناسب با بشر مي

ها  هرقانون ديگري برتري داشته و براي كليه جهانيان، كشورها و در همه زمان

هيچ قانون بشري ديگري در صورتي كه با اين قانون درتعارض قرار . آور است الزام

قانون بشري كه معتبر دانسته شود، الجرم اعتبار و هر . بگيرد اعتبار نخواهد داشت

). 41ص1979(» گيرد از چنين قانوني نشأت مي مستقيم غير قدرتش مستقيم يا

درمتن فوق،بالك استون دو ادعاي اصلي نظريه طبيعت گرايي كالسيك را روشن 

هيچ معيارحقوقي معتبري كه باقانون طبيعي درتعارض باشد وجود . 1: ساخته است

با اين . كند هرقانون معتبري اعتبار و قدرتش را از قانون طبيعي اخذ مي. 2ردندا

  .تفسيرازنظريه آگوستين،يك قانون ناعادالنه اصال قانون نيست

ه     ـيك بـالك             يكي ازنظريات طبيعت گراياـن اي كـه بـا نظريـه طبيعـت گرايـي كالس

ي جديـد     . باشـد  يمـ ) 1980(» جـان فيـنس  «استون ارتباط دارد، ديدگاه طبيعت گراـي

الك اسـتون معيـار                   ي مـورد نظرآكوينـاس و ـب فينس معتقد اسـت كـه طبيعـت گراـي

ــي        ـراهم نم ـوق ـف ــرايط موجــود حـق ــراي ش ـتي را ب ــومي درسـ ــد  مفه ـق  . كن طـب

ك      ) 1996همچنين بنگريد به بيكس،   (نظرفينس ـيك بـه ارايـه ـي طبيعت گرايـان كالس

ه    . دادنـد   معيار مفهومي ازاعتبارحقوقي اهميت نمي     روي اخالقـي   بـرعكس، آنـان ـب  نـي

وانين اثبـاتي را   «: قانون توجه داشتند   ه تمـام   (اصول قانون طبيعي نيروي الزام آور ـق ـب

 چنــين اصــولي اســتنتاج نــشوند  دهنــد، حتــا اگــرآن قــوانين از  توضــيح مــي) معنــي

  ).  24-23،صص1980فينس(

برداشت فينس ازنظريه انطباق آن است كه به نظروي نقش اصلي قانون طبق اين 

ه اين ترتيب،.، عبارت از توجيه اعمال زورتوسط حكومت مي باشدديدگاه يك قانون  ب

تواند معتبرباشد اما توجيه كننده كاربرد زورتوسط  ناعادالنه به لحاظ حقوقي مي

تواند  بنابراين قانون ناعادالنه نمي. دولت و به اين ترتيب به طوركامل الزام آور نيست

طبق اين ديدگاه يك . نهفته است تحقق بخشدايده اخالقي را كه در مفهوم حقوق 

  . رود آور است اما يك قانون كامل به شمار نمي قانون ناعادالنه به لحاظ حقوقي الزام

 اين نظريه راكه درقانون ضرورتا الزامات اخالقي وجود داشته 1964»النگ فولر«

اي هشت از نظروي قانون لزوما موضوع اخالق عملي است كه دار. كند باشد، رد مي

  قانون بايد در قالب اصطالحات كلي بيان شود؛-1باشد  اصل زير مي
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  قانون بايد در دسترس عموم قرار بگيرد؛ -2

  قانون بايد ناظربه آينده باشد؛-3

  قانون بايد با اصطالحات قابل فهم بيان شود؛- 4 

  قوانين بايد بايكديگرسازگارباشند؛-5

   ازتوان افراد درگيردرآن است؛قانون نبايد متضمن عملي باشد كه خارج-6

  قانون نبايدچنان به سرعت تغييركند كه نتوان به آن اعتماد كرد؛-7

  اجراي قانون بايد مطابق بانص آن باشد؛ -8

به نظر فولر هيچ نظامي از قوانين كه داراي حد اقلي از اين اصول حقوقي نباشد، 

ظام اجتماعي از طريق كار برد نمي تواند هدف اصلي قانون را كه عبارت از بر قراري ن

به عنوان مثال، نظامي از . شود، برآورده سازد قواعدي كه مربوط به نظم رفتار مي

قوانين كه در آن اصول دوم يا چهارم به طور رضايت بخش تامين نشده باشد، 

تواند رفتار مردم را نظم دهد؛ زيرا در اين صورت مردم قادر نخواهند بود به طور  نمي

به همين ترتيب، فولر اظهار . سازندريابند كه قوانين چه چيزي را ملزم ميمشخص د

مي دارد كه هشت اصل مورد نظر وي از اصول ذاتي قانون مي باشند؛ به اين معني 

فقدان كامل يكي از اين اصول در . كه اين اصول باز بسته به وجود قوانين هستند

شود كه آن را  د بلكه منجر به چيزي ميشو قانون، تنها منتهي به نظام قانوني بد نمي

  )39ص 1964(توان يك سيستم قانوني دانست  به هيچ وجه نمي

  

  

  اثبات گرايي حقوقي

اين ديدگاه از . اثبات گرايي حقوقي در مقابل كلية اشكال طبعيت گرايي قرار دارد

نظرية واقعيت اجتماعي، نظريه قرار داد : سه حوزة نظري سرچشمه گرفته است

كه همچنين به نظريه انتساب (نظريه واقعيت اجتماعي . انه و نظريه تفكيكگراي

مدعي است كه واقعيت مهم آن است كه اعتبار قانون سرانجام از )شهرت يافته است

نظريه قرارداد گرايانه بر ماهيت قرار دادي . گيرد واقعيات مشخص اجتماعي نشات مي

اي كه به قوانين اعتبار  اي اجتماعيه ورزد و مدعي است كه واقعيت حقوق تاكيد مي

در سطح . باشند هاي اجتماعي قابل تفسير مي بخشند در پرتو برخي از قرارداد مي
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طبق اين . كند را رد مي» انطباق«تر، نظريه تفكيك نظريه طبيعت گرايانة  بسيار كلي

  .نظريه، هيچ انطباق مفهومي بين مفاهيم حقوقي و اخالق وجود ندارد

قرارداد گرايانه، اعتبار حقوقي سرانجام بر حسب معياري قابل توضيح طبق نظريه 

المثل  بنابراين، في. باشد كه اعتبار آن مبتني بر نوعي قرارداد اجتماعي باشد مي

باشد كه  هارت بر آن است كه معيار اعتبار حقوقي مندرج در قاعدة تشخيص مي

از نظرهارت قاعده تشخيص در . قواعد وضع، تغيير و تعديل قانون مستند به آن است

دهند معيارهاي اين قاعده رفتار آنان را به  سايه توافق مقامات مسوول كه رضايت مي

  .يابد عنوان مقامات مسوول انتظام بخشد، ارزش خود را باز مي

را كه در » تشخيص«نظريه هارت راجع به قاعده اصلي » جوزف راز«در حالي كه 

كند، معتقد است كه ارزش معيارهاي  شد، تائيد نميبردارنده معيارهاي اعتبار با

  . باشد مسووالن مي اعتبار تنها به توافق بين 

  نظريه واقعيت اجتماعي) ب

ورزد كه اعتبار حقوقي نتيجه واقعيات اجتماعي  نظريه واقعيت اجتماعي تاكيد مي

  .معيني است

 كه ويژگي كند جان آستين كه به شدت وام دار جرمي بنتام است، استدالل مي

عمده و متمايز يك نظام حقوقي وجود حاكمي است كه اكثر مردم يك جامعه از آن 

از نظر آستين قاعدة . كنند، اما نه به خاطر برتري مشخص يك فرد انساني اطاعت مي

دستوري از طرف ) R(از آن جهت اعتبار دارد كه ) S(در جامعه ) R(حقوقي 

از نظر آستين . ز آن مجازات در پي داردتلقي شده و تخطي ا) S(حاكميت جامعه 

ي حكومت براي اعمال  آورد، باز بسته به اراده واقعيت اجتماعي كه اعتبار به بار مي

  .باشد مجازات نسبت به خاطيان مي

او بر اين باور است . دهد هارت ديدگاه متفاوتي از نظريه واقعيت اجتماعي ارايه مي

باشد؛ يعني  ك نوع از قواعد قابل تطبيق ميكه نظريه آستين، حد اكثر نسبت به ي

از نظرهارت، آستين وجود . كند قواعد ابتدائي كه رفتارهاي خاصي را تاييد يا منع مي

ديگر قواعد ابتدايي را كه توجيه گر اعمال قدرت بر شهروندان مبني براين كه حقوق 

باشند ناديده  و الزاماتي را بر آنان تحميل كرده و يا مشعر بر اصالح يا لغو آن 
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توان  چنانكه هارت اشاره دارد، قواعد حاكم بر عقد قرارداد و وصيت را مي. گيرد مي

  .هاي آزادي در نظر گرفت جزء محدوديت

رتر  ثانويه ، مهمتر از آن، هارت استدالل مي البته اي  كند كه آستين وجود قواعد ب

ظام شكوفاي حقوقي از را كه در خود متضهن قواعد اوليه بوده و باعث تمايز يك ن

ويه در سطحي كامالً . اندازد شود، از قلم مي يك نظام حقوقي ابتدايي مي قواعد ثان

گردند كه  زيرا قواعد اوليه، مربوط به اعمالي مي. متفاوت از قواعد اوليه قرار دارند

افراد ممكن است آنها را مرتكب شوند و يا ترك كنند، ولي قواعد ثانويه مربوط به 

اين قواعد راههايي را كه براساس آنها، قواعد اوليه وضع، حذف . شوند  اوليه ميقواعد

. سازند رسند، هموار مي يابند و يا به صورت نهايي به قطعيت مي يا تفاوت مي

سازند كه درچه صورتي قواعد اوليه نقض  همچنين قواعد ثانويه مشخص مي

  )92ص 1994: هارت.(گردند مي

دهد كه نشان دهندة انتقال از صور  ويه را تشخيص ميهارت سه نوع قواعد ثان

  :اين قواعد عبارتند از. باشد هاي حقوقي شكوفا مي ابتدايي حقوق به نظام

هاي قانون وضعي را نشان  اين قاعده ويژگي يا ويژگي: قاعده تشخيص -1

كند كه قانون مزبور جنبه اجتماعي و  دهد كه منحصراً به صورت عيني بيان مي مي

  .باشد كند مورد تاييد مي اي كه آن را اعمال مي داشته و از سوي جامعهگروهي 

سازد كه به وضع و تعديل قوانين  اين قاعده جامعه را قادر مي: قاعده تغيير -2

 .پرداخته و يا آنها را كنار بگذارد

سازد كه بر اساس آن  اين قاعده مكانيسمي را فراهم مي: قاعده تعديل -3

 .ا يك قانون معتبر است يا خيرتوان تعيين كرد كه آي مي

باشد، لزوماً  اي كه داراي يك نظام حقوقي شكوفا  بنابراين، از نظر هارت هر جامعه

باشد كه  ي تشخيص به عنوان معياري براي اعتبار حقوقي مي داراي يك قاعده

به تعبير مشهور هارت . توان براساس آن، به وضع، تغيير و تعديل قوانين پرداخت مي

  ».باشد ن عبارت از جمع قواعد اوليه و ثانويه ميقانو« 

 به لحاظ p، گزاره»نظريه واقعيت اجتماعي «بنابراين، طبق ديدگاه هارت از 

ي تشخيص مندرج  حقوقي معتبر است اگر و تنها اگر معيار اعتباري را كه در قاعده

  .باشد و براي جامعه الزام آور است، بر آورده سازد مي
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ي  ريه قرار دادگرايانه تلويحا اشاره به آن دارد كه قاعدهچنان كه گذشت، نظ

تشخيص در صورتي براي جامعه الزام آور است كه بين مقامات آن جامعه يك ميثاق 

ي مزبور را به عنوان معياري براي  اجتماعي وجود داشته باشد كه طبق آن، قاعده

  )113ص 1994هارت (رفتار رسمي پذيرفته باشند 

   نظريه تفكيك- ج

شمارد كه  رونالد دوركين نظريه اثباتي واقعيت اجتماعي را از آن جهت مردود مي

توان آنها را براساس اصطالحات  اي وجود دارند كه نمي به نظر وي، معيارهاي حقوقي

ي تصميم گيري در  به عنوان مثال، در زمينه. ي واقعيت اجتماعي توضيح داد نظريه

شوند كه به باور دوركين  اي مواجه مي ل اخالقيي قضاياي دشوار، قضات با اصو باره

ي تشخيص متبلور  اعتبار حقوقي آنها از معيار اجتماعي قانونيت شان كه در قاعده

با وجود اين، چون قضات ملزم به ) 40ص 1977دوركين . (شود باشد، ناشي نمي مي

. يرندباشند، اين اصول بايد صبغه قانون به خود بگ در نظر گرفتن  اين اصول مي

اگر اصول را به مثابه قوانين در نظر بگيريم، «گيرد كه  بنابراين، دوركين نتيجه مي

بايد نظريه اثباتي را رها كنيم و بپذيريم كه قانون يك جامعه از ديگر معيارهاي 

ص 1977دوركين . (»باشند؛ يعني قبول شكلي از قاعده برتر اجتماعي متمايز مي

44(  

ه قضاوت تفسير گرا است و بايد نيز چنين باشند؛ يعني دوركين براين باور است ك

قضات بايد در تصميم گيري خود در باره قضاياي دشوار، به تفسير ساختار سياسي 

آنها بايد تالش كنند كه : جامعه خود به صورت زير و شايد به طور خاص بپردازند

ل، از عميق بهترين توجيه ممكن را در اخالق سياسي براي ساختار به عنوان يك ك

ترين قواعد و ترتيبات قانوني گرفته تا جزئيات في المثل حقوق خصوصي قرار دادها 

  )165 ص 1982دوركين .(يارفتارهاي خارج از قرارداد، بيابند

نخست آن كه چون يك تفسير در : باشد بنابراين، تفسير موفق داراي دو عنصر مي

صي را توجيه كند، بايد با اين شود كه عادات خاص جامعه خا صورتي موفق تلقي مي

گونه عادات تناسب داشته باشد؛ به اين معني كه چنين تفسيري با مواد قانوني 

  .كند، هماهنگي داشته باشد موجود كه چارچوب عادات را تعيين مي
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ي يك توجيه اخالقي براي اين گونه  در ثاني، از آنجا كه يك تفسير فراهم آورنده

بنابراين، دوركين . زبور را به بهترين وجه نمايان سازدعادات است، بايد عادات م

كند كه يك قاضي بايد تالش كند قضايا را به طور كلي به شيوة زير   استدال مي

  :تفسير كند

يك قاضي زيرك ممكن است براي خودش يك استانه كلي از تناسب را تعريف 

ناسب سنجيده شود و كند كه هرگونه تفسير قابل قبول از اطالعات با اين  آستانة ت

هايي از قانون، در اين استانه  سپس فرض كند كه اگر بيش از يك تفسير از بخش

بهم برسند، بايد بين اين تفاسير گوناگن دست به انتخاب بزند و اين انتخاب نيز نه 

به شيوه مقايسه دقين بين تفاسير مختلف در طول بردار بعد تناسب، بلكه به صورت 

باشد و ايده آل سياسي را  ت خواهد گرفت كه اساساً بهتر ميگزارش تفسيري صور

  )171 ص 1982دوركين (بخشد  كند درست است، بهبود مي كه او تصور مي

به همين ترتيب، به نظر دوركين اعتبار حقوقي يك اصل الزام آور از ميزان توانايي 

شي آن اصل در فراهم آوردن توجيه اخالقي براي اعمال حقوقي يك جامعه نا

بنابراين، يك اصل حقوقي حداكثر در صورتي چنين توجهي را فراهم . شود مي

  :سازد كه دو شرط زير را بر آورده سازد مي

 بايست با مواد قانوني موجود تناسب داشته باشد؛ اين اصل مي .1

اصل مزبور از حداكثر جاذبه اخالقي بر خوردار باشد كه شرط نخست آن را  .2

ت، اصلي است كه به حقوق بهترين صبغه اخالقي را اصل حقوقي درس. در بردارد

 .بخشد مي

را فراتر از قضاوت » بازسازي«ي  ي نظريه دوركين در آثار بعدي خويش دامنه

او بين تفسير زباني و . ي حقوقي را در برگيرد ي نظريه دهد تا حوزه كسترش مي

ك عمل كند كه تفسير ي شود و استدالل مي تفسير هنري خالق تمايز قايل مي

تفسير رايج عبارت از تفسير زباني . باشد اجتماعي، بيشتر شبيه تفسير هنري مي

هاي آنان  كنند، به منظور فهم گفته ما صداها و عاليمي را كه ديگران ايجاد مي. است

منتقدان، شعر يا : با اين وصف، تفسير هنري چيزي ديگري است. كنيم تفسير مي

ها، نكات يا موضوعات مندرج در آنها   دفاع از ديدگاهنمايش نامه و نقاشي را به منظور

 شبيه تفسير - تفسير يك عمل اجتماعي- شكل تفسير مورد بحث . كنند تفسير مي
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باشد؛ به اين طريق كه هدف هر دوي آنها، تفسير چيز يا چيزهايي است  هنري مي

يز ي خود متما كه توسط مردم خلق شده و چون يك هويت جداگانه، از آفريننده

گيرد  گويند، مورد تفسير قرار مي بر خالف تفسير زباني كه آنچه مردم مي. باشد مي

  )5ص 1986دوركين (

تفسير هنري، همچون تفسير قضات تحت تاثير ابعاد تناسب و توجيه تعيين 

ي يك شي يا يك عمل  تفسير باز سازنده عبارت از نظريه پردازي در باره«. شود مي

دوركين (» .باشد اي از آن شي يا عمل مي  صورت و گونهبه منظور ارايه بهترين

  )52 ص 1986

ي حقوقي، عبارت از تفسير مجموعه  ي اصلي هر نظريه به نظر دوركين، مساله

هاي  همچون هويت«باشد كه  اي، از اعمال اجتماعي مرتبط باهم مي  بسيار پيچيده

 دوركين برآن است كه به همين دليل،» .اند متمايز از اشخاص، توسط آنها خلق شده

  . در كنار هم قراردادن اجزاي يك نظريه كلي حقوقي اصوالً بازسازي است

باشد؛ زيرا هدف از آن، تفسير ساختار عمل  ي كلي حقوقي لزوما انتزاعي مي نظريه

با اين حال، به خاطر انتزاعي بودن . نه بخش خاص و قسمتي از آن. حقوقي است

متنبي بر تفسير خالق مينظريات كلي حقوقي اين نظريا ها،  در اين ديدگاه. باشند ت 

شود، عمل حقوقي به مثابه يك كل به بهترين وجه نشان داده شود تا  تالش مي

آيد و بهترين توجيه از آن عمل   توازن بين عمل حقوقي، آن گونه كه به فهم در مي

ديگر ي حقوق و قضاوت يا  بنابراين، هيچ خط قاطعي بين فلسفه. ايجاد شود

  ). 90 ص 1987دو ركين (شود هاي عمل حقوقي كشيده نمي جنبه

بر اساس . در واقع ارتباط تنگاتنگي بين فلسفه حقوق و قضاوت وجود دارد

ي حقوق عبارت از كلي ترين بخش قضاوت  ي دوركين از آنجا كه فلسفه نظريه

خشي از ديدگاه قاضي به خودي خود ب«دارد كه  باشد، بنابراين وي اظهار مي مي

  .) 90ص 1986دوركين (» دهد فلسفه حقوق را تشكيل مي

  حقوق هنجاري 

  قانون و حدود آزادي) الف

هاي انسان، خود مختاري وي را محدود  قوانين با ايجاد محدوديت براي آزادي

هاي انسان را در زمينه رفتارش با منع  به عنوان مثال، قوانين جزايي انتخاب. سازد مي
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 جزايي كردن آنها، به شكل زندان و در بعضي از حاالت مجازات رفتارهاي معين و

  . سازد مرگ، محدود مي

ها را به برخي از رفتارهاي از پيش تعيين  به همين ترتيب، قوانين مدني انسان

ها ملزم  اي چون عدم حق جراحت وارد كردن به ديگران و عمل بر طبق قرارداد شده

اگر فرض كنيم كه . باشد مي ي انسان محترم ي نخست خود مختار در درجه. سازد مي

باشد، سوال اينجا است كه  ي نخست محترم مي خود مختاري انسان در وهله

  هاي شهروندان تا كجا است؟  ي صالحيت مشروع دولت براي ايجاد محدويت بر آزاد

عرضه » اصل صدمه«جان استورات ميل، پاسخ ليبرالسيم كالسيك را به شكل 

عبارت از اصلي است كه بشر چه به صورت فردي و چه به » هاصل صدم«. داشت

باشد؛ با اين توضيح كه اصل مزبور در برابر  صورت جمعي در قبال آن مصوون مي

ر اساس آن، قدرت به . گيرد آزادي عمل هر يك از شهروندان قرار مي تنها هدفي كه ب

ي آنها  و ارادهرغم ميل  صورت مشروع بر هر يك از اعضاي  يك جامعه متمدن، علي

  . باشد باشد، پرهيز از وارد آوردن صدمه بر ديگران مي قابل اعمال مي

خير ذاتي شهروندان، چه فيزيكي يا اخالقي، تضمين كافي براي  عدم صدمه بر 

 صص 1906ميل (رود؛ زيرا فرد خود مختار است  جسم و روح شخص به شمار نمي

قدر كافي پرورش نداد، مقصود وي از كه ميل مفهوم صدمه را به  در حالي) 12 -13

صدمه كه بارها در نظرياتش تكرار شده است، صدمه جسمي بوده ووي صدمات 

  . شديد روحي را از قلم انداخته است

اگر چه ديدگاه ميل و نظريات مشابه در ميان مردم عامه ممكن است از مقبوليت 

است، مشاجرات فراواني برخوردار باشند، اما در محافل فلسفي فيلسوفان حقوق و سي

بسياري از فيلسوفان باور دارند كه ميل نتوانسته است با اين ادعا كه . را برانگيخته اند

قانون ممكن است براي تطبيق اخالق، به منظور محافظت فرد از خودش و نيز در 

بعضي حاالت به منظور محافظت افراد از رفتار پرخاشگرانه، به قدر كافي اعمال 

  .  دولت را بر شهروندان توضيح دهدقدرت مشروع

  اخالق گرايي حقوقي

اي است كه بر اساس آن قانون به طور مشروعي براي  اخالق گرايي حقوقي نظريه

رود كه با اخالق عمومي جامعه در تعارض  جلوگيري از رفتارهايي به كار مي
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ر ديگرا مي منتهي به آسيب جسمي و روحي ب ن باشند؛ حتا اگر چنين رفتارهايي 

شود؛  طبق اين ديدگاه، آزادي شخص به سادگي به طور مشروع محدود مي. نشوند

بنابراين، . باشد شود كه اين آزادي مخالف با اخالق عمومي جامعه مي زيرا گفته مي

كند كه دولت براي حفظ اخالق عمومي جامعه  اخالق گرايي حقوقي تلويحاً تاكيد مي

،  مشهورترين چهره اين نظريه. د استفاده نمايدتواند از اختيارات اجبار كننده خو مي

كند، اخالق مشترك براي وجود يك جامعه  است كه استدالل مي» پاتريك ديولين«

پردازند كه در آن از پيش خيرو  اي مي مردان و زنان به تشكيل جامعه«: اساسي است

 جامعه اگر. شري وجود ندارد كه آنان به برآوردن يا پرهيز از آن، مبادرت ورزند

مبتني بر توافق مشترك باشد، توافق از بين رفتني است و بنابراين جامعه از هم 

زيرا جامعه چيزي نيست كه به نحو فزيكي بتوان آن را حفظ كرد، بلكه . پاشد مي

اگر اين مرزها، بسيار سست . شود جامعه با مرزهاي غير قابل مشاهده حفظ مي

اخالق مشترك خمير مايه حفظ جامعه . روند يكار خود م باشند، اعضا هر كدام از پي

  . باشد مي

اي است كه انسان براي ايجاد جامعه مورد نياز  اين خمير مايه عبارت از هزينه

  . خود بايد آن را بپردازد

تواند بدون جامعه دوام بياورد، به نظر ديولين قانون  بدين ترتيب، چون انسان نمي

ه عنوان وسي ه كار مي لهبراي حفظ اخالق مشترك ب   . رود اي براي حفظ جامعه ب

دهد كه ميزان حفاظت از  كند كه ديولين توضيح نمي اشاره مي» هارات. آ.ال. اچ«

ديولين تالش . اخالق مشترك تا چه حد بايد باشد تا دوام جامعه تضمين شود

كند از لزوم اخالق مشترك اجتماعي چنين نتيجه بگيرد كه حكومت مجاز به  مي

) بخصوص ايجاد محدويت بر روابط جنسي هم جنس گرايانه(ق جنسي تنظيم اخال

انحراف از اخالق «كند، معقول نيست كه فكر كنيم  اما هارت استدال مي. باشد مي

جنسي پذيرفته شده، حتا به وسيله افراد بالغ و درخلوت، همچون خيانت به وطن، 

كه هنجارهاي خاص  در حالي) 50 ص 1963هارت (» .كند وجود جامعه را تهديد مي

شود، به نحو مشابه  اي كه مربوط به حفظ حيات، سالمت و حفظ دارايي مي اجتماعي

هاي اخالقي، جامعه  در ديگر حوزه. براي دوام جامعه از اهميت اساسي برخوردارند
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چنان كه مشاجره بر سر همجنس . تواند در عين قبول تنوع اخالقي دوام بياورد مي

  . رساند  آمريكا اين امر را به اثبات ميگرايي و سقط چنين در

  لزوم تعبيت از قانون

پيروان حقوق طبيعي در انتقاد از اثبات گرايي، بارها گفته اند كه اگر اثبات گرايي 

. درست باشد، هيچ توجيه اخالقي براي تبعيت از قانون به عنوان قانون وجود ندارد

ي اعتبار  ي اثبات گرايي در باره يهنظر: دهد اين ديدگاه را چنين توضيح مي» فينگر«

قانون به سخني با اين ديدگاه اثبات گرايي قابل جمع است كه قوانين معتبر بدون 

حتا اگر يك . باشند توجه به محتواي شان، محترم بوده و در خور وفاداري عمومي مي

قانون معتبر قانون بدي باشد، ما ملزم به تعبيت از آن به دليل قانون بودن آن 

كه اعتبار قانون هيچ ارتباطي به محتواي  اما اين تبعيت محض، در صورتي. هستيم

اگر امر اساسي در : ي اصلي اين است آن نداشته باشد، چگونه قابل توجيه است؟ ايده

ي خاصي وجود دارد، بنابراين، هيچ  قانون تنها اين باشد كه براي وضع قانون برنامه

ون فقط به اين دليل كه قانون است، در كار نخواهد الزام اخالقي براي اطاعت از قان

  . بود

پذيرند كه اثبات  گرايان معاصر، حداكثر ايده مزبور را به اين صورت مياثبات 

اما . باشد گرايي با الزام براي اطاعت از قانون به خاطر قانون بودن آن، ناسازگار نمي

تواند به  كنند كه وجود صرف يك هنجار به عنوان قانون، نمي اين عده استدالل مي

 كه ممكن است  در حالي. ت از آن هنجار باشدهيچ وجه منشا الزام اخالقي براي تبعي

براي اطاعت از قانون خاصي به دليل محتواي اخالقي آن، الزام اخالقي براي تبعيت 

و ) سازد به عنوان مثال قانوني كه قتل را ممنوع مي(از قانون مزبور وجود داشته باشد 

به عنوان (د كن يا به اين دليل كه قانون مورد نظر يك معضل اجتماعي را حل مي

. لزوم اطاعت از آن اخالقاً موجه باشد) مثال قانون رانندگي از جانب راست سرك

صرف اين واقعيت كه يك قاعده به صورت قانون در آمده باشد، هيچ توجيه اخالقي 

  . سازد براي لزوم تبعيت از قانون فراهم نمي

به (ت از قانون در واقع، استدالل براي وجود حتا يك الزام ابتدايي براي تبعي

تر بوده  بسيار موفق) گيرد عنوان مثال الزامي كه با الزامات ديگر در تعارض قرار مي

  . است
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داليل مربوط به لزوم اطاعت از قانون به طور كلي در چهار دسته زير قرار 

  :گيرند مي

   داليل مربوط به حق شناسي؛-1

   داليل مربوط به انصاف؛-2

  مني؛ و داليل مربوط به رضايت ض-3

  .  داليل مربوط به  سودمندي عمومي-4

ي افراد، حتا  شود كه كليه استدالل بر اساس حق شناسي با اين مالحظه شروع مي

ه نحوي سود مي ر . برند كساني كه در انزواي اجتماعي هستند، از اجراي قانون ب ب

در ي حق شناسي  برد، نوعي وظيفه اساس اين ديدگاه، شخصي كه از ديگري بهره مي

تنها راه منطقي براي اداي اين حق شناسي به . قبال بهره رساننده خواهد داشت

  . باشد حكومت، اطاعت از قوانين حكومتي مي

  :كند اشاره مي) 953 ص 1973(» اسميت. اي. بي. ام«با وجود اين، چنان كه 

اگر كسي به من سود برساند بدون توجه به اين كه من اين سود را خواهانم يا «

، و قصدش از رساندن اين سود تحقق هدف خاصي باشد و نه بهبود رفاه من، من خير

از آنجاكه دولت » .ي حق شناسي در قبال شخص مزبور نخواهم داشت هيچ وظيفه

ي اين فوايد براي شهروندان قايل نيست، صرف بهره مندي از  هيچ انتخابي در زمينه

  . شود ي حق شناسي نمي اين سود، منجر به وظيفه

كند كه براي تبعيت از قانون به دليل قانون بودن  استدالل مي) 1963(جان راولز

متقابل و يك ساختار عادالنه از همكاري  آن، تنها در جوامعي كه سودمندي 

آنچه كه باعث الزام . اجتماعي وجود داشته باشد، الزام اخالقي وجود خواهد داشت

ون بودن آن در چنين جوامعي اخالقي براي تبعيت از قانون صرف به خاطر قان

انصاف مستلزم اطاعت افرادي است كه : باشد شود، عبارت از رفتار منصفانه مي مي

باشد، با  اي را كه داراي ساختار همكاري متقابل و عادالنه مي فوايد موجود در جامعه

نخست اين كه استدالل راولز : كند در اينجا دو مشكل بروز مي. آگاهي پذيرفته اند

شود؛ يعني الزام تنها  ر به تاسيس الزام مستقل و محتوايي تبعيت از قانون نميمنج

آيد كه يك ساختار همكاري اجتماعي عادالنه را نهادينه  در جوامعي به وجود مي

  . كرده باشند
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حتا در چنين جوامعي، شهروندان داراي حق انتخاب واقعي نيستند كه : ثانياً

توانم فوايد قانوني را كه  به عنوام مثال، من نمي. كنندبتوانند فوايد مورد نظر را رد 

پذيرش فوايد قوانين مورد نظر كه باعث . كند، رد كنم وجود هواي پاك را تضمين مي

تواند منجر به الزام رفتار منصفانه  شود فرد شانس مخالفت را از دست بدهد، نمي مي

  . شود

ه الزام، به جهت برخي ا ز تعهدات ضمني، مستلزم استدالل بر اساس رضايت ب

توانيم به نحو دواطلبانه الزاماتي را  طبيعي است كه ما مي. باشد اطاعت از قانون مي

البته، اكثر شهروندان . با رضايت دادن به آنها يا ايجاد تعهداتي براي خود، قبول كنيم

  . دهند هرگز به طور آشكار تعهد يا رضايت به تعبيت از قانون نمي

كنند تا رضايت را از فوايدي كه   مي  مخالفان اين استدالل تالشبه همين دليل،

با وجود اين، با قبول . برند، استنتاج كنند به طور مستمر شهروندان از دولت مي

تواند وجود رضايت ضمني را براي تبعيت از قانون نتيجه بگيرد  فوايد، شخص تنها مي

  . و نه رفتار منصفانه يا حق شناسي را

تدالل مبتني بر سودمندي كلي، دليل تبعيت از قانون را بر اساس سرانجام اس

طبق اين استدالل، از آنجا كه پيامدهاي . داند پيامدهاي سرپيچي جهاني مي

باشد، سرپيچي از قانون، براي هر فرد نادرست است؛  سرپيچي عمومي مصيبت بار مي

در . چنين كرده باشندزيرا هيچ فرد نبايد از قانون سرپيچي كند مگر اين كه همگان 

ه اين استدالل، اسميت اشاره مي ما «: كند كه اين گونه استدالل احمقانه است پاسخ ب

دانيم كه الزام ابتدايي مبني بر اين كه شام را در ساعت پنج  به عنوان مثال مي

نخوريم، وجود دارد؛ بنابراين، اگر همگان ساعت پنج شام بخورند، هيچ اساسي براي 

  .)966 ص 1973رسميت (» ماند ابتدايي باقي نمياين الزام 

  توجيه مجازات 

مجازات در ميان اعمال مشروع شناخته شده، به اين دليل كه باعث رنج ديگري 

عملي كه حداقل رنج را بر ديگري تحميل . شود، از ويژگي خاصي برخوردار است مي

عملي به منظور وارد در بسياري از حاالت، ارتكاب . رود نتواند مجازات به شمار نمي

كردن رنج برديگري، به لحاظ اخالقي به اين دليل كه عمل مزبور به مرز شكنجه 

به همين دليل، مجازات مشروع مستلزم . باشد شود، مشكل آفرين مي  نزديك مي
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باشد تا از ديگر اعمالي كه عامدانه باعث رنج ديگران  توجيه كافي اخالقي مي

  . شود، متمايز شود مي

  : شود  مجازات به پنج شيوه زير انجام ميتوجيه

  .   باز گرداننده5 تربيتي، و -4 پيش گيرانه، -3 بازدارندگي، -2 تالفي جويانه، -1

كند،  مطابق با توجيه تالفي جويانه، آنچه كه مجازات يك شخص را توجيه مي

از  اين . باشد عبارت از اين است كه وي مرتكب جرم شده و مستحق مجازات مي

ر، به لحاظ اخالقي موجه است كه شخصي كه خطايي را مرتكب شده است، نظ

البته، مشكل اينجا است كه صرف اين . متناسب با خطاي ارتكابي خود رنج داده شود

باشد، به هيچ وجه به اين معنا نيست كه  واقعيت كه شخصي مستحق مجازات مي

 عنوان مثال، اشتباه خواهد به. ي اجراي مجازات را دارد دولت به لحاظ اخالقي اجازه

بود كه من به مجازات فرزند ديگري بپردازم، ولو اين كه وي به دليل رفتار خاصي 

  . مستحق آن باشد

نگرد و آن  برخالف نظريات تالفي جويانه كه به عمل اشتباه آميز گذشته فرد مي

ارند و به داند، نظريات فايده گرايانه نگاه به آينده د را دليلي بر مجازات فرد مي

اين نظريات سه نوع اسدالل . كنند پيامدهاي مفيد مجازات يك شخص توجه مي

طبق توجيه باز دارندگي، مجازات مجرم بر اساس تاثير مفيد اجتماعي : كنند ارايه مي

از اين نظر مجازات، ديگران را از ارتكاب جرمي . شود كه بر ديگران دارد، توجيه مي

  . دارد جازات مجرم، مرتبك شوند، باز ميكه ممكن بود در صورت عدم م

ي باز دارندگي، آن است كه اين نظريه مجازات شخص را بر اساس  مشكل نظريه

  . كند تاثير كه بر ديگران دارد، توجيه مي

ي رنج بر شخصي به اين دليل كه ممكن است آثار مفيدي  مفهوم تحميل عامدانه

 اصل كانتي كه بر اساس آن، استفاده از بر رفتار ديگران داشته باشد، ظاهراً با اين

  . اشخاص به عنوان وسيله درست نيست، سازگاري ندارد

كه مانع وي  كند كه زنداني كردن مجرم تا جايي توجيه پيش گيرانه، استدالل مي

توجيه تربيتي، بر اين . باشد از ارتكاب جرم در خالل دورة حبس شود، موجه مي

به دليل تاثير مثبتي كه بر اخالق شخص مجرم استدالل مبتني است كه مجازات 

پيشگيري از . كليه اين توجيهات داراي عيوب مشابه هستند. دارد، توجيه پذير است
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ارتكاب جرم و تربيت مجدد مجرم بدون تحميل رنج كه همان مجازات باشد، حاصل 

  . شدني است

مثال، پيشگيري از جرم، مستلزم توقيف مجرم است، اما به  هيچ وجه به عنوان 

  . باشد ها مي مستلزم توقيف وي در محيط ناخوشايندي نيست كه ويژگي زندان

ديگر نظريات . توجيه جبران كنندگي بر تاثير عمل مجرمانه بر قرباني تاكيد دارد

نظريه جبران . گيرند مجازات، عمل مجرمانه را اقدامي عليه جامعه در نظر مي

بنابراين، طبق اين ديدگاه، هدف اصلي . اندد كنندگي، جرم را توهين به قرباني مي

مساله اين «. مجازات آن است كه آنچه را قرباني از دست داده به وي باز گرداند

باشد، بلكه مساله اين است كه قرباني  نيست كه مجرم مستحق تحميل رنج مي

به همين ترتيب، مجرمي كه .) 289ص 1977ارنت (» مستحق جبران خسارت است

شود، بايد متناسب با آنچه كه قرباني از دست داده،  كاب جرم محكوم ميبه دليل ارت

مشكل نظريه جبران كنندگي، آن است است كه اين . محكوم به جبران خسارت شود

اهداف جبران . باشد نظريه از ايجاد تمايز بين مجازات و جبران خسارت عاجز مي

ازات گرايانه بر مجرم تمركز كه اهداف مج ورزد در حالي كنندگي بر قرباني تاكيد مي

  . دارد
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  تحول مفهوم صلح
      صادق باقري

  

  مقدمه

صلح و جنگ كه دو روي يك سكه اند، در طول دو قرن گذشته يكي از اساسي 

الملل  ا جنگ است كه حقوق بيناصوال ب. الملل بوده است ترين موضوعات حقوق بين

فلسفه وجودي تشكيل مهم . گيرد شود و شكل نظام مند حقوقي به خود مي آغاز مي

المللي دنيا، يعني جامعه ملل و سازمان ملل متحد نيز موضوع  هاي بين ترين سازمان

شوراي امنيت كه . باشد حفظ و اعاده صلح و مبارزه با پديده خانمانسوز جنگ مي

ه منظور پاسداري از صلح در سطح جامعه ركن عمده  سازمان ملل متحد است، ب

  .جهاني ايجاد شده به مدت نيم قرن براي تامين اين هدف حياتي تالش ورزيده است

المللي  از خود بر جاي گذاشته اند، تجربه جامعه  اي كه اين دو سازمان بين تجربه

را حد اقل سازمان ملل متحد، المللي؛ زي جهاني است، نه تجربه يك سازمان ساده بين

باشد؛ كشورهايي كه  با توجه به ساختار آن، تجليگاه اراده جمعي كشورهاي عضو مي

شود و تمام آنها در حدي از حقوق مساوي  از تمام اعضاي خانواده بشري تشكيل مي

  .باشند و برابر برخوردار مي

اي است كه  ارزندههاي گسترده اين دو سازمان تجارب  ها و فعاليت پيشينه تالش

مفهوم صلح در طول اين مدت، . جامعه جهاني براي حفظ صلح از سر گذرانده است

به خصوص بعد از دوران جنگ سرد، تحول اساسي يافته است اين تحول در بعد 
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در اين مقاله، تحول مفهوم صلح در محورهاي عمده، . شود واحدي هم خالصه نمي

  .شود بازكاوي و بازنگري مي

  فهوم صلحتحول م

   تحول در ماهيت صلح يا تحول در نگاه جامعه جهاني به مفهوم صلح- 1

نگاه امروزي . واقعيت آن است كه مفهوم صلح به لحاظ ماهوي متحول شده است

ماهيت صلح يا نگاه جامعه جهاني به . به ماهيت صلح نگاه متفاوت از گذشته است

  :ر كرده استمفهوم صلح حد اقل از سه بعد نسبت به گذشته تغيي

 صلح )1(.باشد الملل بر امنيت ملي استوار مي صلح در نظام سنتي حقوق بين) الف

اما امروزه با .  ملت ريشه دارد- به اين مفهوم در معاهدات و شكل گيري نظام دولت

توجه به جريان جهاني شدن و درهم ريختن مرزهاي ملي و فرو ريختن ديوارهاي 

. ها، صلح ماهيت فراملي و جهاني پيدا كرده است فاصله ميان حدود امنيتي ملت

» امنيت جهاني، امنيت بشري«امروزه امنيت ملي عمال جايش را به اصطالحات چون 

   )2(.داده است... و 

صلح . الملل سنتي از مفهوم بسيطي برخوردار بود صلح در نظام حقوق بين) ب

. عدم جنگ، يعني آرامشمساوي بود با عدم برخورد نظامي، صلح در اين معنا يعني 

ه معناي منطبق آن مورد نظر  به عبارت ديگر، در نظام سنتي حقوق بين الملل صلح ب

بر اساس اين برداشت از مفهوم صلح، هرگاه كشوري مورد تهديد، توسل به . است

تمام تالش . زور، اعمال خشونت و تجاوز نظامي قرار نگيرد، صلح تحقق يافته است

المللي اين است كه از بروز چنين وضعيتي  وق و مقررات بينها در قالب حق دولت

هاي  جلوگيري به عمل آورند ويا اگر چنين وضعيتي پيش آمد، خاموش كردن شعله

اين برداشت از صلح . آتش جنگ و اعاده صلح از طريق آتش بس، مبادرت ورزند

هوم  اما اين مف)3(.باشد  معروف مي(Negative Peace)امروزه به صلح منفي 

بيشتر نظريه . امروزه براي تعريف امنيت و براي تعيين حدود صلح مورد قبول نيست

پردازان امروزي معتقدند صلح يعني حكومت قانون، يعني تامين و تضمين حقوق و 

براساس نظريات جديد مربوط به مفهوم صلح و امنيت . هاي بنيادين بشري آزادي

المللي، معجوني است از اشتراكات  ملي و بينالمللي، جوامع بشري، اعم از جوامع  بين
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ها، به اين معنا كه هر جامعه انساني بر اساس يك سري اشتراكات شكل  و تعارض

يا به تعبير استناد فلسفي، جامعه بر اساس ضرورت همانندي شكل . گيرد مي

دهد و  ي اشتراكات است كه افراد انساني را به هم پيوند مي گيرد؛ يعني مجموعه مي

اما اين جامعه انساني در دورن خودش داراي يك . گيرد ر نهايت جامعه شكل ميد

ها است كه همواره زمينه جنگ و  اين تعارض. باشد هاي ذاتي نيز مي سري تعارض

ها ذاتي، ازلي و  از طرف ديگر، چون اين تعارض. آورد نابودي صلح را فراهم مي

 استفاده قدرت فزيكي و اعمال زور توان به راحتي و با اجتناب ناپذير هستند، نمي

  . آنها را مهار كرد

ها در صورتي قابل كنترل خواهد بود كه بر اساس يك ميكانيسم  اين معارض

توان اين  به عبارت ديگر، در صورتي مي. اصولي، ميان آنها تعادل و توازن ايجاد شود

ه اوال اين المللي تامين كرد ك ها را مهار و صلح را در سطح ملي و بين تعارض

ها، كه برخاسته از منافع مشروع فردي و گروهي افراد جامعه است، به  تعارض

رسميت شناخته شود و ثانياً به روش معقول و قابل قبولي ميان آنها توازن و تعادل 

توان صلح را به وجود آورد و به  فقط در اين صورت است كه مي. ايجاد شود

منيت است و بر اساس ا. اش اميدوار شد ي پايدار ين ديگاه جديد قانون خودش نفس ا

 بر اساس اين )4(».شود امنيت صورت موزون جامعه است كه در قانون ظاهر مي«

يابد كه قانون بتواند منافع متضاد را، ضمن  ديدگاه صلح در صورتي تحقق مي

آيد بايد توازن ناشي از  توازني هم كه به وجود مي. مشروعيت بخشيدن، موزون سازد

هاي متفاوت و متخالف باشد، نه  ها و اصول مربوط به استعداد ادل ميان ارزشتع

   )5(.توازن ميكانيكي صرف

ماهيت صلحي . پس نگاه امروزي به مفهوم صلح نگاهي است ژرف تر و عميق تر

كه امروزه مورد نظر است، چيزي است متفاوت از آنچه كه در گذشته به آن 

د يعني وفاق، يعني توافق و تفاهم؛ تفاهم بر سر صلح در نگاه جدي. انديشيدند مي

اما صلح در گذشته يعني عدم . گيرد هايي كه موضوع حق و تكليف قرار مي ارزش

المللي در گذشته  به همين دليل موضوع امنيت بين. جنگ و عدم برخورد نظامي

منيت نظامي مطرح بود، اما امروزه شايد كمتر صاحب نظري اين ر ا صرفاً در قالب ا

منيت نظامي به تنهايي بتواند صلح بين غالب صاحب . المللي را تامين كند بپذيرد كه ا
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نظران امروزي براين باورند كه صلح واقعي و صلح پايدار تنها از طريق تالش براي 

هاي جنگ و آتش بس ميسر نخواهد بود؛ زيرا تنها شكل  خاموش ساختن شعله

ي از خشونت نيز وجود دارد كه صلح اشكال ديگر. خشونت، خشونت مستقيم نيست

يكي از اين اشكال مختلف خشونت، . كند و امنيت جامعه را با خطر مواجه مي

 )6(.باشد مي... خشونت ساختاري، شكل ديگر آن خشونت فرهنگي و شكل ديگر آن

المللي را به خطر  تواند امنيت و در نهايت صلح بين ها مي هر يكي از اين خشونت

ه عنوان تنها عامل حفظ صلح بينامنيت. اندازد المللي اعتبار نظري و   نظامي ديگر ب

كاركرد عملي خودش را از دست داده است و در كنار آن امنيت سياسي، امنيت 

المللي بازي  اي، در تامين صلح بين نقش برجسته... اقتصادي، امنيت اجتماعي و

  .كنند مي

نظامي، «: كند قوله تقسيم ميباري بوزان، امنيت اجتماعات بشري را به پنج م

به طور خالصه، امنيت نظامي به . سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي

هاي تهاجمي و دفاعي مسلحانه دولت و نيز برداشت آنها از  اثرات متقابل توانايي

ها،  شود؛ امنيت سياسي بر ثبات سازماندهي دولت مقاصد يك ديگر مربوط مي

بخشد؛  هايي ناظر است كه به آنها مشروعيت مي ديولوژيهاي حكومتي و اي سيستم

هاي الزم براي حفظ سطوح  امنيت اقتصادي يعني دسترسي به منابع، ماليه و بازار

قابل قبولي از رفاه و قدرت دولت؛ امنيت اجتماعي به قابليت الزم براي حفظ 

ي مربوط الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب، هويت و عرف ملي؛ شرايط قابل قبول

است؛ و امنيت زيست محيطي نيز بر حفظ محيط زيست بشري به عنوان سيستم 

   )7(».باشد پشتيباني ضروري كه تمامي حيات بشري بدان متكي است، ناظر مي

المللي به چيزي  الملل در حفظ صلح و امنيت بين  در نظام سنتي حقوق بين-ج

اما امروزه در ميان اصحاب . دش فراتر از خود جنگ و تجاوز نظامي توجه الزم نمي

مفهوم . رايج گرديده است) Positive Peace(نظر، اصطالحي به نام صلح مثبت 

صلح مثبت اشاره به آن دارد كه براي مقابله موثر با جنگ و دستيابي به صلح پايدار 

در حقوق . هاي جنگ و خشونت نيز يكي انديشيد ها و پيش زمينه بايد به ريشه

در اين . باشد اي و بنيان نگر مي صر نگاه به مفهوم صلح نگاه ريشهالملل معا بين

مبارزه با نتيجه  ديدگاه باور بر آن است كه مبارزه با معلول يعني مبارزه با جنگ، 
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مبارزه با جنگ در صورتي مبارزه . است و مبارزه با نتيجه، مبارزه موثري نخواهد بود

ه ارم غان خواهد آورد كه مبارزه با معلول و كارسازي خواهد بود و صلح واقعي را ب

بر اساس اين ديدگاه به مبارزه با فقر، . هاي قبلي بروز جنگ و خشونت باشد زمينه

هاي بنيادين بشري، و ساير انواع  گرسنگي، تبعيض، نقض فاحش حقوق و آزادي

اي براي تامين صلح و امنيت  ، به عنوان مقدمه...هاي ساختاري، فرهنگي و خشونت

سازمان ملل متحد در طول چند دهه گذشته . شود المللي، بهاي الزم داده مي بين

عمالً دو هدف عمده را تعقيب كرده است؛ از يك سو در حفظ صلح و امنيت 

بردن  المللي و جلوگيري از وقوع جنگ كوشيده و از طرف ديگر براي از بين بين

هايي كه  برنامه. استهاي صلح تالش كرده  هاي وقوع درگير و تحكيم پايه زمينه

هاي صلح به اجرا گذاشته است، عبارت اند  سازمان ملل متحد به منظور تحكيم پايه

مبارزه با سلطه استعماري، آپارتايد، نقض حق تعيين سرنوشت، نقض حقوق و : از

   )8(...هاي بنيادين بشر، جرايم سازمان يافته ملي و آزادي

ري در سطح جهاني به عنوان يكي از هاي بنيادين بش حمايت از حقوق و آزادي

المللي به رسميت شناخته شده  هاي مهم تضمين و تحكيم صلح بين پيش زمينه

به . اي، اعتقاد دارد ريچاد فالك يكي از نظريه پردازاني است كه به چنين رابطه. است

تواند نقش موثري در  هاي اساسي زير مي نظر وي تامين و تضمين حقوق و آزادي

  :ح داشته باشدتحكيم صل

ها به  يعني دستيابي افراد و گروه: تامين نيازهاي اساسي بشري) الف

  هايي از قبيل غذا، مسكن، بهداشت و آموزش؛ نيازمندي

حمايت افراد در برابر ژنوسيد، شكنجه، بازداشت : تامين ضوابط اساسي) ب

  ها؛ خودسرانه، توقيف، اعدام و يا تهديد به هر يكي از اين

حمايت از افراد در دستيابي به مقامات سياسي، : حقوق مشاركتيتامين ) ج

  ؛...هاي سياسي فرهنگي و هاي رسمي، فعاليت هاي اداري، شغل پست

ها در جهت تامين آينده شغلي، رشد  حمايت افراد و گروه: تامين حقوق امنيتي) د

  . )9(...و شكوفايي استعدادهاي جسماني و عقالني، امنيت ملي، اكولوژيك و

  هاي صلح  تحول در اهداف و انگيزه- 2
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. باشد هاي صلح مي بعد ديگري از تحول در مفهوم صلح، تحول در اهداف و انگيزه

هدف تمام . گرا بود الملل سنتي برخورد با پديده صلح، برخورد تقليل در حقوق بين

دو . شد، حفظ امنيت ملي بود ها و تدابيري كه به منظور استقرار صلح انجام مي تالش

عنصر حاكميت و استقالل دولت، اساسي ترين اركان امنيت ملي به حساب 

 بنابراين، حفظ حاكميت و استقالل دولت، اساسي ترين اهدافي بودند )10(.آمدند مي

ها بر سر آن هم داستان بودند و تمام توان شان را براي  المللي دولت كه جامعه بين

بر اساس اين برداشت سنتي از مفهوم صلح . بستند دستيابي به اين اهداف به كار مي

جنگ (ها تنها بازيگران اين عرصه بودند؛ هم منشاي تهديد  المللي دولت و امنيت بين

ها بودند و هم مسووليت حفظ و استقرار صلح  دولت) ها ها و تجاوز ها، خشونت افروزي

 به همين .شد در واقع بازيگر ديگري به رسميت شناخته نمي. ها بود به عهده دولت

شد، راه حل موازنه قدرت و  دليل راه حلي هم كه براي حفظ و استقرار صلح ارايه مي

متقابل بودند   .بازدارندگيهاي 

هاي مربوط  هاي ديگري هم براي فعاليت الملل جديد اهداف و انگيزه در حقوق بين

ري در فرايند جديد تامين صلح، نه تنها اهداف ديگ. به تامين صلح مطرح شده است

ميان آمده بلكه به تدريج از اهميت، استقالل و حاكميت مطلق دولت ها هم  نيز به 

جامعه . ها قداست سابق را ندارد ديگر حاكميت مطلق دولت. كاسته شده است

تواند به منظور حفظ صلح و امنيت حتا در امور داخلي  المللي در مواردي مي بين

به اين ترتيب امروزه اهداف و . ه كنددولت برخوردار از استقالل و حاكميت مداخل

هاي تامين امنيت  هايي كه در مفهوم صلح نهفته است و دست اندركاران برنامه انگيزه

المللي در پي دستيابي به آنها هستند، به حفظ حاكميت و استقالل  و صلح بين

اهداف ديگري چون حفظ محيط زيست، تامين رفاه . شوند  نمي ها خالصه دولت

هاي بنيادين بشر نيز جز  ، دموكراسي سازي و تامين حقوق و آزادياجتماعي

المللي قرار  هايي هستند كه در كانون توجه فعاالن عرصه صلح و امنيت بين آرمان

هاي بنيادين بشري در اين ميان بيش از ساير  البته تامين حقوق و آزادي. گرفته اند

  .ها مورد توجه قرار گرفته است انگيزه

هاي اخير تالش كرده  المللي در دهه يلي كه حقوقدانان و نهادهاي بينيكي از دال

هاي  هاي بنيادين بشري را در محور توجهات و فعاليت تامين و رعايت حقوق و آزادي
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المللي و تامين و  خود قرار دهند، اين بوده است كه ميان استقرار صلح در جامعه بين

ر است؛ فقدان صلح و منازعات خشونت ي ديالكتيكي برقرا تضمين حقوق بشر رابطه

از طرف ديگر، عدم رعايت حقوق و . باد، نقض وسيع حقوق بشر را به دنبال دارد

. آورد هاي بنيادين بشري زمينه بروز خشونت و نقض صلح را فراهم مي آزادي

اند  حقوقدانان با درك اين رابطه متقابل ميان صلح و حقوق بنيادين بشر، سعي كرده

 نهادهاي اجرايي را در حفظ و اعاده صلح به سمت تمركز بر حقوق گيري جهت

ه اين ترتيب، امروزه دولت. بنيادين بشر سوق دهند المللي در  ها و نهادهاي بين ب

هايي كه براي استقرار صلح دارند، به چيزي فراتر از حفظ حاكميت و استقالل  تالش

هاي بنيادين بشري به صورت  يانديشند، بنابراين، تامين حقوق و آزاد ها مي دولت

  .هاي مربوط به صلح جلوه كرده است هاي تالش يكي از اهداف و انگيزه

هاي مختلف تالش ورزيده،  مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه

مبني بر وجود رابطه تنگاتنگ ميان تامين صلح و رعايت حقوق و  اعتقاداش 

هاي  لمللي اعالن نموده و از اين طريق تالشا هاي بنيادين بشر را به جامعه بين آزادي

در زير . هاي بنيادين بشر سوق دهد مرتبط با صلح را به سمت تامين حقوق و آزادي

  :شود ها اشاره مي اي از اين قطعنامه به چند نمونه

اين قطعنامه در مورد مقابله با افكار توتاليترو ): 1969 (1417قطعنامه ) الف

در اين نقض فاحش حقوق بشر و . ازيسم به تصويب رسيده استنژادگرايانه از قبيل ن

   )11(.هاي اساسي عامل احتمالي نقض صلح و امنيت جهاني اعالن شده است آزادي

در اين قعطنامه آمده است كه احترام و ارتقاي ): 1986 (15821قطعنامه ) ب

دي، هاي حقوق مدني، سياسي، اقتصا هاي بنيادين در حوزه حقوق بشر و آزادي

المللي به طور متقابل، همديگر را  اجتماعي و فرهنگي و تحكيم صلح و امنيت بين

   )12(.كنند تقويت مي

در اين قطعنامه موضوعات مربوط به حقوق بشر و : 1991قطعنامه سال ) ج

المللي و احترام به  هاي بين هاي بنيادين، دموكراسي و قانون مداري جز نگراني آزادي

  .المللي اعالن شده است نظم و امنيت بينآن يكي از مباني 

شوراي امنيت، اهميت «: دارد رييس شوراي امنيت نيز در اين زمينه اظهار مي

شناسد و توجه  المللي را به رسميت مي جنبه نوع دوستانه حفظ صلح و امنيت بين
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خود را به موضوعات انسان دوستانه مربوط به حمايت از تمام غير نظاميان و ديگر 

مبارزاتي كه در شرايط درگيري مسلحانه واقع شدهغير شوراي . كند اند، جلب مي  

تواند از داليل و تبعات  هاي بشر دوستانه هم مي پذيرد كه بحران امنيت مي

هاي شواري امنيت را در  تواند تالش ها مي ها باشد و هم اين كه اين بحران درگيري

ديگر مواردي كه صلح و امنيت  و پايان دادن به جنگ و پرداختن به  پيشگيري

   )13(».كند، تحت شعاع قرار دهد المللي را تهديد مي بين

  ها با عوامل نقض و تهديد صلح  تحول در شاخص- 3

در نظام سنتي . هاي صلح نيز به همين پيمانه دچار تحول شده است شاخص

ض هاي نق الملل به دليل برداشت محدود و مضيق از مفهوم صلح، شاخص حقوق بين

هاي سنگين و  تهاجم نظامي با استفاده سالح. صلح يا تهديد صلح نيز محدود بود

تنها اموري كه . تجهيزات و جنگ افزارهاي گسترده بارزترين شاخص نقض صلح بود

هاي نقض صلح قابل طرح  فراتر از تجاوز مستقيم نظامي به عنوان شاخص يا شاخص

، آرايش نظامي در مرزهاي سرزميني بود، آمادگي نظامي براي حمله به كشور ديگر

كشور ديگر، اعزام مخفيانه نيروهاي مسلح به منظور درهم ريختن نظم و امنيت 

هاي محل نظم و امنيت  داخلي كشور ديگر و حمايت موثر و تامين تسليحاتي گروه

الملل به دليل برداشت  اما در نظام جديد حقوق بين. هاي ديگر بود ملي دولت

متنوع تر  تر از مفهوم صلح، شاخص عتر و وسي عميق هاي نقض صلح با تهديد صلح 

الملل  هايي كه در نظام حقوق بين در زير به برخي از پديده. باشد وگسترده تر مي

  :شود هاي جديد نقض صلح جلوه كرده است، اشاره مي معاصر به شكل شاخص

  تسليحات كشتار جمعي) الف

الملل به  معي در نظام جديد حقوق بينتكثير و به كار گيري تسليحات كشتار ج

المللي مورد پذيرش قرار  هاي جدي تهديد صلح و امنيت بين عنوان يكي از شاخص

ظاهراً همه كشورهاي دنيا بر اصل اين موضوع هم داستانند، اگر چه كه . گرفته است

يكي از . در مورد راهكارهاي عملي مقابله با آن اختالف نظرهايي هم و جود دارد

المللي  هاي اخير شوراي امنيت، به عنوان ركن حافظ صلح بين ضوعاتي كه در سالمو

هاي  سازمان ملل، نسبت به آن فوق العاده حساسيت نشان داده است، موضوع سالح
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شوراي امنيت تا كنون در موارد زيادي وجود . كشتار جمعي و اتمي بوده است

ز كشورها براي دستيابي به هاي مشكوك برخي ا تسليحات كشتار جمعي يا فعاليت

اقدامات نظامي در . اين گونه تسليحات را مبناي اقدامات عملي خود قرار داده است

هاي كشتار جمعي  عراق و سرنگون ساختن دولت صدام حسين با استناد وجود سالح

در طول يك سال اخير شوراي امنيت چندين قطعنامه . در اين كشور صورت گرفت

م و هفتم منشور عليه ايران و كره شمالي صادر كرده و هاي شش بر اساس فصل

       )14(.هاي مفصلي را عليه اين دو كشور وضع كرده است تحريم

  ترويسم) ب

المللي ظهور يافته  پديده ديگري كه در شكل شاخص تهديد صلح و امنيت بين

خصوص هاي تروريستي، به  مبارزه با جريان و انديشه. باشد است، پديده تروريسم مي

تروريسم مورد حمايت دولت، كه بعد از پايان دوره جنگ سرد به منظور حفظ صلح 

. تري به خود گرفته است تر و عيني المللي آغاز شد، امروزه شكل جدي و امنيت بين

جريان مبارزه با تروريسم به عنوان يكي از عوامل عمده تهديد صلح اگر چه از سوي 

هايي هم  شود و شايد در اين زمينه اغراق ري ميهاي عمده دنيا رهب برخي از قدرت

اما اين نيز واقعيت دارد كه بر سر اصل موضوع مبارزه با تروريسم . صورت گيرد

همه كشورها در حد تيوري، اين مطلب را قبول . المللي وفاق نظر وجود دارد بين

ي الملل هاي تروريستي مخل نظم، امنيت و صلح بين دارند كه تروريسم و جريان

المللي انجام  هستند؛ اقدامات كه از طرف شوراي امنيت در مقابله با تروريسم بين

مخالفت و اختالف نظرهايي هم كه در اين . گرفته، كمتر دولتي مخالفت كرده است

مورد وجود دارد؛ مربوط به تعريف تروريسم، دايره شمول آن، و چگونگي مقابله با آن 

  .باشد مي

  المللي  بينجرايم سازمان يافته) ج

. تري نسبت به پديده تروريسم دارد المللي سابقه طوالني جرايم سازمان يافته بين

هاي  مافياي مواد مخدر، سازمان. جرايم سازمان يافته مصادق مختلفي دارد

و مواد هسته بين المللي  هاي بين اي، احزاب و جريان المللي قاچاق انسان، اسحله 

كم و بيش ... ان يافته و همدفمند افكار تروريستي وتروريستي فراملي، ترويج سازم
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جرايم سازمان يافته . آيند جز مصاديق جرايم سازمان يافته فراملي به حساب مي

الملل جديد بوده كه در طول  هاي عمده، فرا روي حقوق بين فراملي يكي از چالش

اختصاص داده المللي را به خود  نهادهاي بين چند دهه اخير، بخشي از انرژي و تالش

  .است

پديده جرايم سازمان يافته فراملي در حقيقت بازيگران جديدي را وارد عرصه 

الملل سنتي حاضر نبود در عرصه  حقوق بين. المللي كرد بازي صلح و امنيت بين

ها، به بازيگران ديگر مجال ورود و ايفاي نقش  المللي، به جز دولت بازي صلح بين

يافته فراملي كه بازهم پيوند عميق با جريان جهاني توسعه جرايم سازمان . دهد

هاي  ها و جريان ن شدن داشت، در كنار عوامل ديگر، مجال را براي بازيگري سازما

  .جنايي فراملي و حتا براي افراد فراهم ساخت

  آلودگي محيط زيست) د

هاي اخير، كارشناسان محيط زيست و به تبع آنها نهادها و مراجع تصميم  در سال

اند كه تداوم آلودگي محيط  گيري در سطح جامعه جهاني عموما به اين باور رسيده

از اين نگراني عمومي . زيست به نا امني حيات انسان در كره زمين منجر خواهد شد

توان تعبير كرد كه گسترش روند آلودگي محيط زيست صلح و امنيت  اينگونه مي

  .كند جامعه جهاني را با خطر مواجه مي

سوراخ شدن : عاتي كه آلودگي محيط زيست در آنها مطرح است، عبارتند ازموضو

اي، گرم شدن تدريجي كره زمين، از بين رفتن  اليه اوزن در اثر توليد گازهاي گلخانه

  ...ها و ها، آلودگي آب ها، خشك شدن رود خانه  جنگل

  هاي ناتوان دولت) هـ

شاخص و يا به تعبير ديگر، عامل هايي كه در همين اواخر به عنوان  يكي از پديده

هاي ناتوان  بي ثباتي و تهديد در برابر استقرار صلح بروز يافته است، پديده دولت

هاي ناتوان از اين منظر به عنوان عامل بي ثباتي و  البته پديده دولت. باشد مي

عدالتي ناحق و نقص  آيد كه همراه با بي شاخص صلح لرزان و ناپايدار به حساب مي

هاي مجرمانه  هاي تروريستي، سازمان ترده حقوق بشر همراه است، مامن جريانگس

  .باشد مي... قاچاق مواد مخدر، پولشويي، فساد مالي و اداري و
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   تحول در راهكارها و تدابير دستيابي به صلح- 4

در راهكارهايي كه امروزه جامعه جهاني و نهادهاي مسوول حفظ صلح براي 

اين تحول . بندند، تحول شگرفي رخ داده است ر به كار ميدستيابي به صلح پايدا

اساسي نتيجه برداشت جديد از مفهوم صلح، عوامل جديد تهديد كننده صلح و 

در نظام قديم . شود هاي تامين صلح دنبال مي اهداف جديدي است كه از فعاليت

ها   دولتالملل با توجه به اين كه عوامل تهديد كننده صلح و امنيت تنها حقوق بين

بودند، طبعا دليلي وجود نداشت در تدبير راهكارهاي عملي به عوامل ديگر هم توجه 

هاي خاص نيز به عوامل تهديد كننده  ها، افراد وضعيت اما امروزه چون نهاد. شود

المللي افزوده شده اند، راهكارهاي جديدي براي مقابله با تهديدهاي ناشي  صلح بين

راهكارهاي جديدي كه در نظام جديد حقوق . ر شده استاز اين عوامل جديد تدبي

الملل براي حفظ و اعاده صلح شكل گرفته و يا در حال شكل گيري است، متعدد  بين

در اينجا به دليل محدوديت حجم مقاله فقط به دو راهكار به طور . باشد و متنوع مي

  :شود خالصه اشاره مي

   مسووليت كيفري فرد- الف

ي از راهكارهاي نسبتاً موثري است كه در نظام حقوق مسووليت كيفري يك

الملل جديد به منظور حمايت از حقوق بنيادين بشر و تامين صلح و امنيت  بين

مسووليت كيفري . المللي به رسميت شناخته شده و به سرعت توسعه يافته است بين

فرد، به خصوص مسووليت كيفري مقامات رسمي دولت و سران دولت تا قبل از 

هاي نورنبرگ و توكيو، پيشينه  دادگاه. جنگ جهاني دوم چندان قابل تصور نبود

خوبي براي سلب مصوونيت مقامات دولتي و امكان تعقيب كيفري و مجازات آنها در 

البته حركتي كه با تاسيس اين دو . الملل، به وجود آورده صورت ارتكاب جرايم بين

الملل معاصر آغاز شد،  راد درحقوق بيندادگاه در جهت شناسايي مسووليت كيفري اف

  .به دليل پيش آمدن شرايط ناشي از جنگ سرد، به كندي پيش رفت

، اين 1990فرونشستن التهاب جنگ سرد و وقوع فجايع غير قابل پيش بيني دهه 

ه توقف گراييده بود، سرعت فوق العاده بخشيد هدف اصلي پروسه . حركت را كه ب

 جنگي، و جنايات عليه بشريت در حد جنايات جرم انگاري ژنوسيد، جرايم
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المللي، حمايت از حقوق بنيادين بشر بود، اما سازمان ملل با استفاده از آن،  بين

. المللي به وجود آورد ميكانيسم موثري براي مقابله با نقض صلح و امنيت بين

يب و اي كه شوراي امنيت در چند سال اخير براي تعق المللي ويژه هاي بين دادگاه

اي، در حفظ و اعاده  المللي به وجود آورده، نقش برجسته مجازات مرتكبان جرايم بين

مبناي فصل هفتم منشور . صلح و امنيت داشته اند تاسيس اين نوع دادگاه اخيراً بر 

ها  توان جز مصاديق اين نوع دادگاه دادگاه ويژه سيرالييون را مي. نيز رايج شده است

ساس توافقنامه بين دبيركل سازمان ملل دولت اين كشور به حساب آورد كه بر ا

المللي كيفري نقطه عطفي در توسعه اين فرايند  تشكيل ديوان بين)15(.تاسيس شد

  .بود

هاي  المللي و ايجاد ممانعت به اين ترتيب، كل فرايندجرم انگاري جنايات بين

 به اين طرف، به 1990اجرايي و مراجع قانوني مربوط به آن، به خصوص از آغاز دهه 

  .المللي توسعه يافته است كارهاي تامين صلح و امنيت بين عنوان يكي از راه

  عمليات صلح سازي) ب

راهكار جديد ديگري كه از طريق سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت 

هاي صلح يا صلح سازي  المللي طرح و به اجرا گذاشته شده است، راهكار عمليات بين

اين راهكار كه راهكار مهمي هم هست، حتا در خود منشور پيش بيني . باشد مي

در واقع اين راهكار در پروسه عمل و با تفسير موسع منشور، ايجاد و . نشده است

  . توسعه يافته است

بر اساس سيستم امنيت جمعي كه در منشور پيش بيني شده است، هر مخاصمه 

كه صلح جهاني ) اي، محلي و يا داخلي رهجهاني، قا(المللي  با تهديد به مخاصمه بين

را تهديد يا نقض كند، شوراي امنيت به نمايندگي از جامعه جهاني با آن به مقابله 

 اين سيستم نوعي )16(.كند پردازد و در صورت لزوم از قدرت استفاده مي جمعي مي

تمام آنچه در منشور براي حفظ صلح و . دفاع مشروع جمعي در سطح جهاني است

اما به تدريج برداشت جامعه . المللي پيش بيني شده است، همين است نيت بينام

جهاني و نهادهاي تصميم گيرنده در سطح جهاني تغيير كرد، كم كم نقض حقوق 

بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعي، پاكسازي قومي، تروريسم، عدم وجود 

ه، به طور جدي تهديدي عليه نيز، عالوه بر مخاصمات مسلحان... نظام دموكراتيك و
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ر  مبارزه با اين عوامل ايجاب مي. صلح و امنيت تلقي شد كرد شوراي امنيت كه ب

اساس منشور مسووليت حفظ صلح را به عهده دارد، راهكارهاي متناسب جديدي 

اما تصميم گيري در شوراي امنيت در دوران جنگ سرد به دليل . چاره جويد

 مجمع عمومي كه به 377تصويب قطعنامه . ل مواجه شداستفاده از حق وتو، با مشك

قطعنامه اتحاد براي صلح معروف شد و در پي بن بست تصميم گيري در شوراي 

امنيت به تصويب رسيد، راه را براي ورود مجمع عمومي و دبير كل در ترتيب دادن 

  .هاي صلح سازي بازكرد عمليات

 مقررات منشور اقدام براي حفظ اين قطعنامه برخالف منشور بود؛ چون بر اساس

 اما ضرورت عيني موضوع )17(.و اعاده صلح فقط در صالحيت شوراي امنيت است

المللي  بعدها ديوان بين. باعث شد كه اين قطعنامه زمينه اجرايي پيدا كند

دادگستري نيز ضمن رايي مشورتي مشروعيت و عدم منافات آن را با منشور تاييد 

. يت نيز در توسعه بخشيدن به اين روش نقش مثبت ايفا كردكرد و خود شوراي امن

هاي مكرر، خود به پيشگام   از طريق تصويب قطعنامه1990شوراي امنيت در دهه 

  .المللي بدل شد توسعه اين راهكار براي حفظ صلح و امنيت بين

هاي حفظ صلح پس از دوره جنگ سرد به تدريج تحوالت زيادي را در  عمليات

هاي حفظ صلح عالوه بر وظايف امنيتي سنتي خود  اين نوع عمليات. ستخود ديده ا

ر آتش بس و فعاليت به عنوان نيروي حايل، وظايف جديد امنيتي نظير  مثل نظارت ب

وظايف بشردوستانه . را به عهده گرفت... هاي مقاومت، كنترل پليس و انحالل گروه

ه روال گذشته بدون آن كه در ماموريت آنها تصر يح شود، به فراخور مورد، هم ب

در حيطه وظايف سياسي، حذف قوانين تبعيض . توسط اين نيروها انجام گرفته است

نيز دسته ديگري ... آميز، عفو آزادي زندانيان سياسي و تبعيديان، نظارت انتخاباتي و

  ) 18(.هاي جديد سازمان ملل است  از نقش

  :كنند  جداگانه دسته بندي ميهاي صلح را به سه نسل امروزه كارشناسان عمليات

 عمليات حفظ صلح؛: نسل اول .1

 عمليات بازسازي سياسي؛: نسل دوم .2

   )19(.هاي داخلي عمليات نظارت و كنترل در درگيري: نسل سوم .3

  ها پي نوشت
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  بشرپوهندوي داكتر فاروق 

  

  

  

  

  

  

ه فعاليتقبل از اينكه قانون شاروالي را هاي   ماده وار ازريابي كنيم، بهتر است تا ب

  .اين اداره دقت شود

ها در اكثرممالك جهان وظيفه دارند تا به حيث كليد  از نظراليحه وظايف، شاروالي

دار شهر از شهر خود نظارت و مراقبت نمايد تا شهر از يك طرف پاك و نظيف بوده 

اشد تا عرضه كننده خدمات در عرضه و از طرف ديگر قيم، تحت نظارت و كنترول ب

  .شان از احتكار، كار نگيرد

هاي ما از بازار آزاد و رقابت طوري تصور دارند كه قيم را  ادارات عامه در شهر

دانند تا دولت در تعيين قيم اجناس  كند، از اينرو الزم نمي عرضه و تقاضا كنترول مي

كنند كه مولد   در آن جوامع رعايت ميداوير عامه، رقابت و بازار آزاد را. مداخله كند

هر دو به مفهوم و معاني عرضه و تقاضا ) مصرف كننده(و مستهلك ) عرضه كننده(

در جامعه افغاني تا هنوز مردم ما به الفباي بازار آزاد آشنا . آشنايي داشته باشند

ل به طور مثا. نيستند چه رسد به اينكه تعيين قيم را از طريق رقابت تثبيت كنند
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بايد اداره، . نرخ روغنايت يا پطروليم در افغانستان به شكل سرسام آور سعود كرد

فرمودند كه چطور خودش يك ليتر تيل را  خاصتاً وزارت تجارت به موضوع توجه مي

 افغاني عرضه 52 افغاني يا كمتر عرضه كند ولي تجار جنس را به 35تواند به  مي

كند و از ضرورت مردم سوء استفاده  اني ميكند؟ معلوم است كه تاجر اضافه ست مي

  .نمايد مي

نرخ اجناس استهالكي و ارتزاقي در بازار كابل در هر محلي كه برويد به عين 

معناي رقابت آن است تا جنس . شود قيمت تثبيت شده و به مستهلكين عرضه مي

شاهده هاي كابل م شيوه عرضه مواد ارتزاقي كه در بازار. بنابر محل عرضه فرق كند

شود، احتكاري بوده و دولت بايد از طريق عرضه عين جنس در بازار، قيم را  مي

كنترول كند، يا حد اقل نرخ، خصوصاً مواد ارتزاقي را تعيين كند تا جلو احتكار را 

  .گرفته باشد

با ذكر اين مختصر، اكنون بايست به قانون شاروالي مراجعه شود تا دريابيم كه 

 شاروالي را قانون چطور تثبيت كرده؟ بايد خاطر نشان كرد بر هاي وظايف و صالحيت

اينكه قانون شاروالي دوره طالبان با وجودي كه نافذ است ولي آن موادي كه با قانون 

  .اساسي مخالفت دارد ملغا گرديده است

در اين نوشته سعي بر اين شده تا موادي مورد نظر قرارگيرد كه مغاير با قانون 

  .اساسي نباشد

گرچه ادارات ذيربط چون شاروالي كابل و وزارت داخله فعالً بر مسوده قانون 

ها به استثناي  شاروالي كار را آغاز كرده و بنابر فرمان رياست جمهوري اداره شاروالي

شاروالي كابل به اداره جديد به نام اداره محل انتقال كرده، يقين دارم آن اداره در 

هدف اين مقاله شاروالي . يات دست به عمل خواهد شدهاي وال تسويد قانون شاروالي

  .باشد كابل مي

 دوره طالبان نافذ 29 توسط فرمان شماره 25/6/1421قانون شاروالي به تاريخ 

  . باشد شده كه اكثر مواد آن تا هنوز هم نافذ مي

باشد،  ها و نواحي مربوط آن مي منظور ماده اول اين قانون، طرز فعاليت شاروالي

باشد؛ موضوع نواحي، شامل  اروالي شهركابل به حيث يك واحد مستقل ميچون ش

  .باشد اين ماده بعد از صدور فرمان رياست دولت نمي
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ماده دوم اين قانون، شاروالي را به حيث يك شخصيت حقوق حكمي عامه 

هاي عمومي ساكنان  بر اساس اين ماده شاروالي موظف به تامين نيازمندي. داند مي

از طريق اجراي وظايفي كه در مواد بعدي اين قانون تنظيم شده، و احكام شهر كابل 

اصدار فرمان رياست دولت قسمت ساير شهرها . باشد ساير قوانين به ارتباط شهر مي

  .را كه شامل شهر كابل نيست، از حكم اين ماده خارج ساخته است

ت بوده و يك بر اساس ماده سوم قانون شاروالي، شاروالي كابل جزي تشكيل دول

هاي شارولي را اين قانون تثبيت كرده  ها و مسووليت صالحيت. باشد اداره مستقل مي

فقره دوم اين ماده . تواند از آن استفاده كند و شاروالي در حدود احكام اين قانون مي

داند كه تشكيل آن توسط فرمان دولت تنظيم  شاروالي واليات را جزي اداره محل مي

  .  گردد مي

توانند در حدود احكام قانون  ها مي اساس ماده چهارم قانون شاروالي، شارواليبر 

  .هاي خارجي رابطه همكاري بر قرار كند شاروالي، با شاروالي

ماستر (مطابق ماده پنجم فقره اول قانون، شاروالي صالحيت وضع طرح عمومي 

ر نبودن ظرفيت كاري) پالن  چه در شاروالي شهري را دارد، ولي در شرايط حاضر بناب

و چه هم در ساير ادارات دولتي، امور تخصصي به اشخاص غير مسلكي سپرده شده 

كه اين عمل سبب فساد اداري شده كه نه تنها موجب فغان مردم بلكه سبب نگراني 

طرح پالن عمومي «: دهد فقره دوم اين ماده چنين شرح مي. دولت نيز گرديده است

وسط اداره مركزي مهندسي و پالن سازي شهري و و تعديالت آن ت) ماستر پالن(

ها صورت گرفته، بعد از تاييد  هاي مربوط آن به همكاري و مشوره شاروالي نمايندگي

فهميده » .گردد شوراي وزيران و منظوري رييس دولت توسط دولت تطبيق مي

هاي مربوط  شود كه اين اداره مركزي مهندسي و پالن سازي شهري و نمايندگي نمي

ن جزي رياست شاروالي است يا منظور از آن وزارت انكشاف شهري است كه امروز آ

وظيفه پالن سازي شهري و ترتيب ماستر پالن را به عهده دارد؟ طوري كه گفته 

شد، رياست شاروالي در شرايط كنوني ظرفيت و توان پالن سازي شهري را حتا در 

  .ند ماسترپالن بسازدهاي آن كه بتوا مركز ندارد، چه رسد به نمايندگي
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باشد كه در جزي دوم اين  شرط ديگر ساختن ماستر پالن، امكان تطبيق آن مي

امكان تطبيق ماستر پالن شهري، در «: اين فقره مشعر است. ماده قيد شده است

  ».مركز آن واحد اداري، موجود باشد

هاي داخلي، ماسترپالن را  در اين سه دهه جنگ، تجاوزگران و سپس جنگ

اگر . روالي تطبيق كرده نتوانسته و حتا اداره شهري به كلي از هم گسيخته استشا

 فيصد شهر كابل توسط زورمندان غصب شده و بيش از نصف 70نيك ديده شود، 

ماستر . شهر كابل از تعميرات خودسر و خالف ماسترپالن شهري اعمار گرديده است

ضر منقضي شده و تاهنوز پالن دوره مرحوم رييس جمهور محمد داود در حال حا

  .ماستر پالن جديد شهر كابل ترتيب نشده است

اي  هاي كابل را حداقل پينه دوزي كند و عده شاروال جديد توانسته برخي ازسرك

از تعميرات خالف ماستر پالن را، خاصتĤ در قسمت قواي مركز منهدم كرده و 

قتي دارد اما در اين گويند در شهر نو كابل محلي به نام ستي سنتر اجازه مو مي

آفرين به ديده مالك اين . تعمير حداقل بيش از دو مليون دالر امريكايي مصرف شده

تعمير و دل و گرده او كه چطور جرئت كرده تا اين قدر مبلغ هنگفت را در يك 

تواند اين تعمير خالف  آيا شاروالي مي. محلي كه صرف اجازه موقتي دارد مصرف كند

انند تعميرات منطقه قواي مركز منهدم سازد؟ و اگر امكان ندارد، نقشه دايمي را، م

  باشد؟ پس معناي ماستر پالن و اين قانون چه مي

فقره دوم اين ماده از تشكيل شوراي اداري اين سازمان بحث كرده وشوراي اداري 

معاونين و روساي ادارات شاروالي ) به حيث رييس(شاروالي را متشكل ازشاروال 

ه معاونين و روسا به اثر پيشنهاد رييس شاروالي و منظوري شوراي وزيران داند ك مي

  .شوند تعيين مي

    فصل سوم اين قانون بر امور مالي شاروالي بحث كرده و اين ماده مشعر بر اين 

است كه تشكيل و بودجه شاروالي از طرف شاروال ترتيب و بعد از تاييد شوراي 

وزارت ماليه ارزيابي شده و در بودجه دولت اداري مطابق احكام قانون توسط 

بودجه . شود گردد، غرض طي مراحل به شوراي ملي براي تاييد ارجاع مي منعكس مي

باشد كه  عادي و انكشافي مي: شاروالي مانند ساير ادارات دولتي داراي دو بخش

 فيصد عايد ثابت شاروالي 45بودجه عادي از . گردد عوايد آن حسب ذيل تحصيل مي
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 فيصد را از عوايد ثابت خود تكافو كند، 45هرگاه شاروالي نتواند اين . گردد تمويل مي

 فيصد متباقي عوايد ثابت و غير ثابت جبران 55تواند بعد از موافقه وزارت ماليه از  مي

گردد، امكان دارد، بودجه  چون بودجه عادي از عوايد ثابت شاروالي تمويل مي. نمايد

رف را جبران كند، قانون اجازه داده هرگاه اين عوايد عادي عادي نتواند آن مصا

 55تواند اين نقيصه را از متباقي  توسط بودجه عادي جبران شده نتواند، شاروالي مي

مطابق احكام اين قانون بايد پول عوايد شاروالي در . فيصد بودجه خود جبران كند

ام ضرورت، شاروالي هاي كشور به حساب امانت گذاشته شود؛ هنگ يكي از بانك

تواند بعد از موافقه وزارت ماليه از پول امانت خود در بانك، غرض رفع ضرورت  مي

  .استفاده كند

تواند در حاالت استثنايي براي تمويل و  برحسب فقره دوم اين ماده، شاروالي مي

تطبيق پالن انكشافي، در صورتي كه تمويل آن از طريق وجوه مالي شاروالي ميسر 

  .كند ، دولت براي تمويل آن از بودجه انكشافي مساعدت مينباشد

ماده دوازدهم اين قانون براي شاروالي اجازه داده تا آنچه را از منابع عايداتي خود 

اش نگهداري كند، مشروط براينكه عوايد  آورد، براي مصارف عادي به دست مي

  . حاصله مطابق به بودجه منظور شده شاروالي عيار شده باشد

. اروالي مكلف است پول عوايدش را به حساب مخصوص در بانك تحويل دهدش

تواند بعد از تصويب شوراي  شود، مي وقتي براي شاروالي ضرورت عاجل پيدا مي

اداري شاروالي و موافقه وزارت ماليه و تاييد شوراي وزيران مطابق احكام اين قانون و 

در صورتي كه عوايد شاروالي . قانون ماليات براي رفع ضرورت خود استعمال كند

مصارف بودجه عادي آنرا براي دوسال متواتر تكافو نكند، اين موضوع پس از تصويب 

شوراي اداري شاروالي و نظر وزارت ماليه به مقام  رياست جمهوري پيشنهاد 

در اين حصه قانون گنگ است و مشخص نشده كه در مورد، مقام رياست . شود مي

كند تا از كدام مدرك  آيا مقام رياست جمهوري حكم مي. ايدجمهوري چه اقدام نم

  .كرد ديگر اين نقيصه جبران شود؟ بايد اين ماده مدرك آنرا مشخص مي

چيزي كه خيلي مهم است آنرا فصل چهارم اين قانون تشريح كرده و آن عبارت 

 را ماده شانزدهم اين قانون وظايف شاروالي. هاي شاروالي است از وظايف و صالحيت

  :حسب ذيل خالصه كرد است
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اتخاذ تدابير جهت تاًمين تسهيالت معيشتي «: نگارد جزي يك ماده شانزدهم مي

شود كه منظور از اتخاذ  فهميده نمي» .شهريان كه در ساحه مربوطه سكونت دارند

دانند كه مردم شهر به خدمات آتي  تواند؟ همه مي تدابير چه نوع تدابير بوده مي

  . ضرورت دارند

در اين سه . سرپناه به قيمتي كه يك همشهري عادي توان خريد آنرا داشته باشد

هاي افغانستان، زمين  دهه بحران در افغانستان، خاصتاً در شهر كابل و ساير شهر

رفت، توسط تفنگ به دستان و  هايي كه بايد براي رهايش همشهريان به كار مي

ي نمانده تا حتا يك نمره زمين زورمندان غصب شده و براي شاروالي زميني باق

شود در حالت كنوني خاصتاً امروزكه  فكر مي. رهايشي به يك همشري توزيع كند

گردند و محل  مهاجرين افغاني از ممالك همجوار، هزاران هزار نفر به وطن بر مي

ها  رهايش هم ندارند، بايد اين نوع مهاجرين در محالت شهري يا حداقل نزديك شهر

كثريت چنين   تا زمينه كارهم براي شان فراهم شود، ولي جايداداسكان شوند هاي ا

اشخاص توسط تفنگ به دستان غصب يا منهدم گرديده وياهم اصآل قبل از مهاجرت 

هم سرپناهي در افغانستان نداشتند و بعد از بازگشت به وطن ضرورت به اسكان در 

تواند  در شهر كابل نمييك محل دارند و شاروالي بنابر نبودن زمين براي مسكن 

با وجودي كه وزارت مهاجرين در . براي اين چنين اشخاص محل مسكوني تهيه كند

اين راستا خيلي تالش ورزيده تا در محالت مختلف افغانستان آنها را جاگزين نمايد، 

ولي آنچنان كه الزم است ادارات ذيربط نتوانسته اين معضله را حل كند كه در 

وراي ملي كشيده شد و موجب سلب اعتماد دو عضو كابينه نهايت موضوع به ش

  .گرديد

ساير خدمات شهري كه مشتمل بر آب آشاميدني، محل كارمناسب، مكاتب، مراكز 

ر  هاي بازي وغيره براي اطفال شان مي صحي، برق و پارك گردد، يا شاروالي بناب

  .مشكل كدري و يا هم مشكل مالي توان تهيه آنرا ندارد

 اين ماده به شاروالي وظيفه داده، تا غرض اعمار، حفظ و مراقبت 2زي بر اساس ج

ميدني از طريق مراجع مربوط تدابير اتخاذ  ها، كاربرها، حوض چاه ها و مخازن آب آشا

اين وظايف بعد از تاسيس تصدي آب آشاميدني و بدرفت افغان، بايد از عهده . نمايد

دف اين است كه شهر كابل و ساير اصل ه. شاروالي خالص و به دوش تصدي بيافتد
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ر  شهر هاي افغانستان امروز احتياج اشد به آب آشاميدني دارد كه از يك طرف بناب

ها و از طرف ديگر بنابر استعمال زايد آب به اثر كثرت نفوس و در  خشك سالي

هاي افغانستان، منابع آب به طرف خشكيدن  نهايت ضايعات مفرط آب در شهر

  .سازد له آب، كمبود آب را بيش از پيش مشكل ميرود و اين معض مي

هاي عامه به سه دهه جنگ در افغانستان توسط تفنگ به دستان  آنچنان كه زمين

غصب شده، مخازن آب نيز از اين مصيبت در امان نبوده و زورمندان چاهاي آب 

مهار رود تا اين زور مندان  ها نمي اميد آن در اين نزديكي. اند دولتي را غصب كرده

  .هاي دولت و عامه مردم از اين بالي زميني نجات يابد شوند ودارايي

ها   همين ماده براي شاروالي وظيفه داده تا در حفظ و ايجاد سرسبزي شهر3جزي

و نواحي و توسعه ساحات سبز، تامين نظافت و پاكي محالت و در حفظ محيط 

 درختي مانده و نه هم اصال در اين سه دهه جنگ نه. زيست، تدابير اتخاذ نمايد

اگر كدام محلي براي پارك در شهر و پالن شهري در نظر گرفته شده . محل سبز

اگر . بود، آن محل را غاصبان زمين به محل رهايشي غير پالني مبدل كرده اند

درختي دركدام حصه شهر در پالن بود و يا توسط مردم در كدام سرك يا تپه شانده 

 غاصب نيز در امان نمانده و شهر كابل به ويرانه مبدل شده شده بود ازگزند اين گروه

اين . نمايد تا شهر از كثافات پاك و سرسبز باشد حفظ محيط زيست ايجاب مي. است

امكان در شرايط كنوني ميسر نيست زيرا محالت سبز كابل يا به محل رهايشي 

بلند منزل خالف پالن شهري مبدل گشته و يا غاصبان در آنجا خالف پالن شهري 

  .اعمار كرده اند

هاي شهري  ها چه در كابل و چه هم در واليات كشور امكان تطبيق پالن شاروالي

آب در . ماند هاي افغانستان به شهر نمي را بنابر قدرت اسلحه به دستان ندارد و شهر

ها به ويرانه مبدل گشته، قانون و پالن شهري  شهر نيست، برق وجود ندارد، سرك

روح اهللا امان شاروال جديد كابل يك سلسله اقدامات موثر . تواند  شده نمينيز تطبيق

هاي شهر را تا يك حدي ترميم كرده و يك  را روي دست گرفته و تخريب سرك

اميد است شهر كابل به زودي . تعداد منازل خارج از پالن شهري را ويران كرده است

هاي غصب   منهدم گشته و زمينبرق پيدا كند و تعميراتي كه خالف نقشه اعمار شده

  .شده دولت و افراد از چنگ اسلحه به دستان آزاد شود
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 همين ماده براي شاروالي كابل وظيفه داده تا غرض احداث و اعمار 4جزي 

ها  ها، ماركيت ها، مندوي هاي عمومي، حمام هاي تربيت بدني، تشناب ها، ميدان جاده

گزاري خصوصي در ساحات ممكنه، تدابير و مراكز فرهنگي و مدني از طريق سرمايه 

كند اصل تشويق  چيزي كه در اين فقره اين ماده جلب توجه مي. پالني اتخاذ نمايد

از اين كه ايجاد سيستم اقتصاد بازار آزاد از خود . باشد سرمايه گزاري خصوصي مي

مراحل و اصول علمي خاص دارد و آوردن اين نظام، اول ايجاب مرحله اقتصادي 

آگاهي مستهلكين و مولدين از اصول . كند ژوازي ودر نهايت كپيتاليزم را ميبور

باشد و افغانستان تا هنوز از  اقتصاد بازار، شرط اول پياده كردن اقتصاد بازار مي

قانون، در شرايط كنوني افغانستان، بنابر وجود . مرحله فيودالي بيرون پا ننهاده است

ها، قاچاق مواد مخدر، اسلحه ونفوذ القاعده و  تفنگ به دستان، ناامني و تروريست

كند تا  تواند ولي جهان سرمايه داري بر ما تحميل مي طالبان، تطبيق شده نمي

اولين چيز مهم در پياده كردن اقتصاد بازار، . اقتصاد بازار را در اين كشور پياده كنيم

  .دانش مولد و مستهلك است از مفاهيم و معاني اقتصاد بازار آزاد

در يك . امروز نه مولد ونه هم مستهلك به الفباي اقتصاد بازار آشنايي دارند

 فيصد مردم آن بي سواد اند، چه رسد به درك مفاهيم 85اي كه بيش از  جامعه

  .اصول اقتصاد بازار آزاد

هاي عرضه امتعه در شهر كابل و ساير شهرها و محالت در كشور خود  اگر به بازار

دهند از جمله سرمايه  جامعه ما را هم تشكيل نمي% 1ن كه اصآل نظر اندازيم، مولدي

هاي عامه يا مردمان  داراني هستند كه اكثراً سرمايه شان از چور و چپاول دارايي

اين گروه سرمايه دار ما تا . مظلوم ما و يا هم قاچاق مواد مخدر به دست آمده

د ولو به قيمت جان يك هاي شان را پر كنن توانند از هر طريقي كه باشد جيب مي

  .هموطن شان نيز تمام شود

اگردر بازار كابل نظر اندازيم نرخ مواد چنان بلند رفته كه از توان خريد مستهلك 

سال گذشته يك قرص : بياييد به قيمت يك قرص نان نظر اندازيم. كامالً بيرون است

رص به هشت شد، امروز قيمت نان في ق نان در بازار به چهار افغاني فروخته مي

باشد، در  هاي ما مي افغاني بلند رفته، گاز مايع كه يگانه وسيله پخت و پز در شهر

در نظر ندارم بر .  افغاني به شصت افغاني في كيلو بلند رفته25ظرف يك سال از 
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قيمت هر جنس جداگانه انگشت گذارم ولي بايد اولياي امور از طريق يك تحقيق 

  نند و دريابند كه علت اين سعود قيم چيست؟علمي و احصايه درست معلوم ك

 قيمت يك گيلن نفت در اياالت متحده امريكا به 2005به خاطر دارم كه در سال 

يك بارگي از في گيلن به يك دالر و بيست و پنج سنت به چهاردالر بلند رفت كه 

فرياد مستهلكين را بلند كرد و حكومت در زمينه دست به تحقيق زد تا دريابد كه 

كند يا  شود كه در بازار عرضه مي واقعاً آيا نفت براي عرضه كننده به قيمتي تمام مي

بعد از تحقيق معلوم شد . سوء استفاده از آوازه بلند رفتن نفت در بازار جهاني است

كه عرضه كننده از وهم بلند رفتن قيمت نفت، از سوء استفاده كار گرفته است و 

  .ها دالر جريمه كرد هاي بزرگ تيل را به مليون ، كمپنيها دولت امريكا روي اين يافته

بينند كه آيا  كاركنان عامه ما خود به معناي اقتصاد بازار آگاهي ندارند و نمي

آورند يا بازار احتكار به  عرضه كننده واقعاً به قيمت سرسام آور امتعه را به دست مي

عرضه كننده امتعه را، اوج خود رسيده است؟ معناي اقتصاد بازار اين نيست كه 

. كند خود قيمت آنرا تعيين كند دولت آزاد بگذار تا هر آنچه را در بازار عرضه مي

احتكار از نظر قانون جزا و شريعت اسالم جرم است و بايد محتكر قانوناً محاكمه و 

كند و يا هم خود معنا و  مجازات شود ولي كاركنان دولت يا در اين راستا غفلت مي

  .فهمد زار آزاد را نميمفهوم با

به .  اين ماده روي قيمت گزاري اماكن مطابق مقرره مربوط صحبت كرده5جزي 

نظر من اين هدف تا زماني كه حاكميت قانون در جامعه افغاني مستقر نشود امكان 

ندارد اماكن افراد به صورت واقعي قيمت گزاري شود زيرا كسي كه غرض قيمت 

را ندارد تا منازل زورمندان را در شرايط لجام گسيخته شود، زور آن گزاري موظف مي

ماليه اماكن . كنوني و بحران تطبيق قانون، بتواند اماكن شان را قيمت گزاري كند

منبع بزرگ عوايد شاروالي مي ها چه در مركز كابل و  باشد كه بدبختانه شاروالي يك 

% 10توانند حتا   و نميچه هم در واليات كشور از اين منبع بزرگ عايد بي نصيب اند

  .ماليه واقعي اماكن را جمع آوري كنند

هاي شاروالي مطابق مقرره مربوط سخن   اين ماده بر تثبيت كرايه ملكيت6جزي 

تواند زيرا در قدم اول بايد  اين هدف نيز با كمال تĤسف برآورده شده نمي. زده است

د؛ زيرا ساخت و بافت بين هاي شاروالي به كرايه داده شود، اما امكان ندار ملكيت
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ها چه از  دكان. كارمندان شاروالي و كرايه گيرنده يك مرض غير قابل عالج است

شاروالي و چه هم ساير موسسات عامه از طريق ساخت و بافت و به نام داوطلبي 

شود كه در پشت پرده يكي از  شود بعدآ معلوم مي وقتي به كسي به كرايه داده مي

 قرار داشته و بعد از اينكه در داوطلبي تقلبي برنده شناخته اقارب كارمند دولت

اي كه در داو طلبي به كرايه گرفته  شود، او همان ملكيت را به ده چند كرايه مي

اين نوع تقلب كاري را . دهد بدون استيزان اداره مربوطه به شخص ديگر به كرايه مي

مثآل يك نفر يك . ته انددر قسمت كرايه دادن دكاكين وزارت انكشاف شهري درياف

دكان را از وزارت انكشاف شهري به كرايه گرفته و سپس اين كرايه گيرنده آن را به 

يقين كامل دارم كه . ده چند كرايه گرفته شده، باالي شخص ديگر كرايه كرده است

  .هاي عامه رايج است عين اين عمل در ساير جايداد

ر اينكه كارمند عامه به اصطالح راه حل اين معضله خيلي ساده است مشروط ب

بايد اداره مربوطه از جايداد خود مراقبت كند كه چه . دهن جوال را با متقلب نگيرد

يك . باشد كسي آن را به كرايه گرفته و چه كسي در آن به كسب وكار مشغول مي

  . تواند مراقبت جدي اين معضله را حل كرده مي

ت، بايد در عقد قرارداد قيد شود كه كرايه نوع ديگر كنترول ترتيب عقد قرارداد اس

تواند ملكيت كرايه شده را باالي شخص ديگر به كرايه بدهد و در صورت  گيرنده نمي

خالف رفتاري بايد ملكيت دولت با يك جريمه نقدي هنگفت از يد تصرف قرارداد 

  . كننده كشيده شود

 استفاده عامه  همين ماده بر موضوع نظافت و پاكي محالتي كه مورد7 جزي 

اتخاذ تدابيرجهت مراقبت از نظافت «.باشد بحث كرده و چنين مشعر است مردم مي

هاي آب بازي،  ها، سماوارها، حوض ها، مهمان خانه ها، هوتل ها، رستورانت حمام

اگر نيك ديده » ها و ساير فروشندگان مواد خوراكه به همكاري ادارات مربوطه سالون

 اين قانون تذكر يافته واقعاً از طرف شاروالي 16ر جزي شود و تمام محالتي كه د

آنچنان كه الزم است نظارت شود، يقين كامل دارم محالت متذكره از امراض 

با تأسف بايد اذعان كرد كه موظفين مربوطه نه تنها در . گوناگون تصفيه خواهد شد

 و تعلل، مانع كنند، بلكه امكان دارد فساد اداري انجام وظايف خود سهل انگاري مي

يكي از مميزات قانون اين است تا بر همه بدون تبعيض . انجام وظايف متذكره شود
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يك سان تطبيق شود مگر بنابر عوامل مختلف در شرايط كنوني، قانون اين مميزه 

اين . خود را از دست داده و به جاي انظباط، روابط در تطبيق قانون حاكم شده است

ايا اين تدابير . انجام وظايف متذكره، تدابير اتخاذ گرددكند تا غرض  ماده حكم مي

چيست و آيا محل تطبيق دارد؟ اگر سري به محالت متذكره بزنيم، اين جزي اين 

ماده ديده خواهد شد كه جز در صفحه كاغذ در ميدان عمل تطبيق ندارد و بر غذاي 

ظروف مواد غذايي ما مگس خانه كرده، ميوه ما را مگس و زنبور چته خانه جوركرده، 

لطفĤ به . باشد هاي ما به جاي نظافت از كثافت مملو مي ما ناپاك و اكثر رستورانت

هاي عادي شهر سر بزنيد و ببينيد كه آيا كثافت در و ديوار  آشپز خانه رستورانت

  آشپزخانه را فرا گرفته يا نظافت؟

. ديگر اين ماده باز هم روي موضوع نظافت بحث دارد ولي به شكل 8جزي 

شاروالي با موسسات صحي در تطبيق تدابير غرض جلو گيري از امراض، همكاري 

آيا ما . نمايد تا از شيوع آن جلوگيري كرده و محيط زيست را حفاظت نموده باشد مي

در شرايط كنوني شهر كابل، محيط زيست سالم داريم؟ و اگر داريم در كدام محل؟ 

. ماند داني مي  به محل و ميدان كثافتشهر موجوده كابل در روزهاي خاك بادي

خاك كثيف از هر گوشه وكنار در هوا شده و شهركابل از مواد فضله انساني و 

گردد و در روزهاي باراني، كوچه و بازار كابل به  كثافات، به ميدان كثافت مبدل مي

ها چون سيل جريان  هاي كثيف در روي جاده آب. شود الي و لوشداني عوض مي

هاي پالستيك  روهاي كوچه و بازار كابل همه از كثافات مضره، خريطه و آبشود  مي

ها به  گردد كه بعد از خشكيدن توسط باد هاي شهر، مملو مي و مواد فضله تشناب

هاي باد  ما در روز. پوشاند نشيند و مواد غذايي را ازكثافات مي روي و دهن مردم مي

انواع مختلف امراض خاصتاً امراض كنيم كه سبب  وگرد، مواد فضله را تنفس مي

  .گردد ساري مي

هاي جهان متمدن پوشانيده ماند و  هاي شهر، مانند شهر به نظر من بايد جويچه

هاي كثيفه در كوچه و بازار  هاي كثيفه باز نباشد تا از سرايت آب روهاي آب آب

 حفاظت انجامد بلكه در اين عمل نه تنها به زيبايي شهر مي. جلوگيري به عمل آيد

  . داشته باشد محيط زيست هم سهم بارز مي
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هاي شهر كابل با هيچ معيارقبول شده تكسي راني در جهان سازگاري  تكسي

هاي شهر خود بنگريم، اكثريت آن چنان زده و زخمي اند كه به  اگر به تكسي. ندارد

 تكه تكه ها از بين رفته و بادي عراده نيز هاي اشاره اكثر تكسي چراغ. ماند كراچي مي

  .بوده و خداوند ما را از دودهاي كثيفه آنها نجات دهد

ترافيك شهر در اكثر كشورهاي جهان توسط شهرداري اداره شده و از نگاه 

دانم روي كدام علت، اداره  در شهر ما، نمي. باشد تشكيالت اداري جزي شهرداري مي

  شود؟ ترافيك توسط وزارت داخله اداره و تنظيم مي

هاي شخصي به  شتر موجب تعجب است عبارت از استعمال عرادهچيزي كه بي

ها و  هاي شخصي به حيث بس هاي كوچك و بس در شهر ما عراده. حيث تكسي است

آيا اين نوع . وگذار است هاي عامه كرايي بدون جواز در هر جاده درگشت عراده

 شد؟با باشند و يك منبع عايد دولت نمي ها تابع تكس يا ماليات نمي عراده

 اين ماده بر اتخاذ تدابير درتوزيع نمرات زمين رهايشي و ساحات تجارتي 9جزي 

اين جزي اين قانون و مقرره مربوط، در شرايط . مطابق مقرره جداگانه احكامي دارد

هاي مربوط به شاروالي توسط زورمندان غصب  كنوني كه در شهر كابل همه زمين

براي توزيع باقي نمانده است، شاروالي چه هاي دولتي  ها و دشت گرديده و حتا كوه

  نوع تدابير اتخاذ خواهد كرد؟

كنم بعد از سقوط حكومت دكتر نجيب اهللا، زمامداران افغان تا ايجاد  فكر مي

حكومت انتخابي يا جمهوري اسالمي افغانستان، آنچه زمين درشهر كابل وجود 

ندانان جهادي غصب داشت يا خود يا اقارب قدرت مندان در حكومت ويا هم قوم

بايد گفت كه بعد از تاسيس كنفرانس بن در جرمني نيز اين چور و چپاول . كردند

ادامه يافته است و نمونه عمده آن را شيرپوركه در شهر به نام شير چور مسما گشته، 

ها و جنگالت نيز از  ها، ساحات تاريخي وحتا چراگاه قبرستان. دهد تشكيل مي

دانم براي شاروالي موجوده چه  نمي. ندان در امان نمانده استهاي اين زور م دستبرد

  باقي مانده تا در توزيع آن تدابير اتخاذ كند؟

تعميرات خارج پالن و نقشه شهري در هر : ماند شهر كابل به جاده وحشت مي

هاي خاكي و تنگ وتاريك، فضل خداوند برق خو نداريم ولي  گوشه و كنارشهر، جاده

هاي كابل در اصل خود در جهان حتا در عقب مانده ترين نقاط  الي و لوش جاده
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دانم شاروال موجود براي رفع تمام اين معضالت چه تدابير  نمي. جهان نظير ندارد

. اتخاذ خواهد كرد؟ زيرا پول و بودجه كافي ندارد تا همه اين معضالت را مرفوع سازد

ف نقشه را تخريب كند خوشبختانه شاروال موجود توانست برخي از تعميرات خال

ولي اين چنين تعميرات غير پالني، در هر گوشه شهر ما وجود دارد كه خالف نقشه 

ها هزار دالر مصرف شده  ها كه در آن صد شهري در محالت مسكوني، بلند منزل

ها امكان ندارد چاره ساز همه شهر باشد و شهر  اين نوع تخريب: اعمار گرديده است

  .ن نجات دهدكابل را از شر غاصبا

ماده .  اين ماده بر موضوع استمالك اراضي غرض منافع عامه بحث دارد10جزي 

استمالك ملكيت شخص، «:  قانون اساسي در مورد استمالك چنين مشعر است40

تنها به مقصد تامين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادالنه، به موجب قانون 

اسي شروط ذيل براي استمالك ملكيت شخص در اين ماده قانون اس» .باشد مجاز مي

  .گذاشته است

 استمالك بايد تنها به مقصد تامين منافع عامه صورت گيرد، آنهم از طرف -1

  .استمالك جز تامين منافع عامه هيچ جواز ندارد) دولتي(موسسات عامه 

دولت يا هر موسسه دولتي حق . باشد  شرط ديگر استمالك تعويض قبلي مي-2

زماني كه قبالً پول استمالك را تاديه كرده باشد، ملكيت مردم را تصرف ندارد تا 

با كمال تاسف بايد گفت كه اكثر دواير عامه در تمام كشور قبل از اينكه پول . كند

عادالنه ملكيت پرداخته شده باشد، جايداد را تصرف كرده حتا اگر زمين رهايشي 

جايداد به هر در دولتي كه غرض دريافت مالك . نمايد باشد، آنرا براي مردم توزيع مي

. آورد زند، جز جواب منفي چيزي به دست نمي پول جايداد استمالك شده خود مي

. باشد اين عمل ادارات دولتي يك تخلف صريح و نقض قانون اساسي چيزي بيش نمي

بايد از چنين نقض قانون اساسي جداً جلوگيري به عمل آيد، در غير آن مالكي كه 

او قبل از پرداخت قيمت عادالنه از اداره عامه تصرف شده، جز غصب چيز ملكيت 

مالكي كه ملكيت او قبل از پرداخت قيمت، آنهم عادالنه . باشد ديگري بيش نمي

گردد، اين نوع تصرف را غصب ملكيت  شود و او از ملكيت خود محروم مي گرفته مي

ته شده و بايد مطابق قانون جزا گويند وكارمند اداره عامه از نظر قانون غاصب پنداش

 قانون اساسي كه 51عالوه بر آن مطابق حكم ماده . تحت تعقيب عدلي قرار گيرد
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هرشخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره «: مشعر است

شخص متضررحق » .تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند باشد و مي مي

را به محكمه بكشاند و عالوه بر اخذ قيمت عادالنه ملكيت خود، دارد، اداره متخلف 

پس تعويض عادالنه، آنهم قبلي، شرط . جبران خساره نيز از طريق محكمه اخذ كند

شود كه ملكيت اشخاص را  اكثراً ديده مي. باشد اساسي استمالك ملكيت شخص مي

بپردازند، جايداد شان را دواير عامه قبل از اينكه قيمت عادالنه و قبلي ملكيت او را 

اين نوع تصرف بايد متوقف شود و از شكستن قانون اساسي بايد جداً . كنند تصرف مي

  . احتراز گردد

ديده شده . كنند بعضĤ هم اشخاص از حكم اين ماده قانون اساسي سوء استفاد مي

كنند كه هر آنچه بر زمين يا  كه اشخاص معناي قيمت عادالنه را چنان تعبير مي

. گذارند، به فكر اين نوع اشخاص بايد دولت قيمت آنرا بپردازد ملكيت خود قيمت مي

منظور از قيمت عادالنه اين نيست تا دولت، زميني را كه براي تامين منافع عامه 

قيمت بازار از طريق خريد . كند، از قيمت بازار باالتر قيمت گزاري كند استمالك مي

. كند شود نه آنچه مالك جايداد مطالبه مي يت ميو فروش زمين در محل همجوار تثب

حتمي نيست تا دولت عين قيمتي را بپردازد كه رضايت خاطر شخص را فراهم كند 

هر گاه مالك ملكيت حاضر . شود كه ملكيت او غرض منافع عامه استمالك مي

شود تا زمين او استمالك شود، موسسات عامه در آن صورت حق دارند، زمين را  نمي

  .صرف شده، قيمت عادالنه زمين يا ملكيت را در يك بانك به حساب امانت بگذاردمت

ها، بعد از چندين اعالن حاضر  به همين سان ديده شده كه بعضاً مالكين جايداد

شود، حتا بعد از  شوند تا در تصفيه ملكيتي كه ضرورت به استمالك آن ديده مي نمي

در اين صورت مطابق قانون . شوند چندين اعالن به اداره مربوطه حاضر نمي

تواند زمين يا جايداد را متصرف شده، قيمت معينه ملكيت  استمالك اداره مربوط مي

را به يك حساب به نام مالك در يك بانك به امانت ذخيره، و ملكيت را تصرف كرده، 

بعضا هم مشاهده شده كه . و به هدفي كه ملكيت استمالك شده از آن استفاده كند

خواهد ملكيت خود را به دولت  از چندين اعالن مالك ملكيت يا بنابراين كه نميبعد 

بدهد و يا اينكه در كشور حاضر نيست، با وجودي كه دولت به استمالك آن براي 

منافع عامه اشد نياز دارد، ولي بنابر علت نبودن مالك بيش از حدي كه در قانون 
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كنم در همچو حالت،  فكر مي. زند ياستمالك معيين شده، دست به تصرف ملكيت نم

اداره عامه بايد به حضور مالك معطل نماند و ملكيت را تصرف كرده و در پروژه 

  .مربوط از آن استفاده كند

ها، و محالت مسكوني و سهم گيري در كار احداث  ها، كوچه حفظ و مراقبت سرك

  . شده است اين ماده مشخص11و اعمار مراكز مسكوني مطالبي است كه در جزي 

كنم تطبيق احكام اين ماده قانون، بنابر هر علتي كه باشد، در نظر گرفته  فكر مي

هاي شهر كابل مورد توجه  هاي محالت مسكوني و نه هم سرك نشده زيرا نه جاده

هاي شهر  قرار گرفته، گرچه از روزي كه شاروال جديد مقرر شده برخي از سرك

چهل متره از ميدان هوايي تا كارته پروان كابل ترميم شده و قسمت اعظم جاده 

اعمار شده و يقين دارم قسمت باقيمانده آن نيز به زودي اعمار خواهد شدو مردم 

انتظار دارند تا شهر كابل، كوچه و بازار آن قيرريزي شود تا ما در طول سال از شر 

اه مشكل عمده در اين ر. خاك باد و گل و الي آن در موسم باراني نجات يابيم

كثر دواير  متاسفانه غربت همگاني افغانستان اين توان را از ا بودجه اعمار آن است كه 

تواند، مگر در اين راستا كيفيت كاري نيز  ما گرفته و پروژه به پايه اكمال رسيده نمي

  .شرط اول است كه بدبختانه ما بنابر سي سال ويراني وطن آن را از دست داده ايم

شد سالم وسايط نقليه شهري بحث كرده، طوري كه در  اين ماده بر ر12جزي 

ها يكي از مزدحم ترين  شهر كابل از نظر ترافيك عراده. اول بر اين موضوع اشاره شد

باشد كه اين ازدحام بنابر استعمال تيل بي كيفيت و ملوث،  شهرهاي منطقه مي

ه تنها محيط تيل بي كيفيت ن. شهركابل را مملو از كثافت و دود تيل گردانيده است

اگر اداره ترافيك . گردد سازد بلكه موجب انواع امراض هم مي زيست مارا كثيف مي

كابل به همكاري شاروالي جلو اين ازدحام و كثافت را نگيرد، مسلماً موجب بروز انواع 

كنم براي  فكر مي. ها انسان را خواهد گرفت امراض ريه و قلبي خواهد شد و جان صد

بايد . مصيبت هيچ اداره عامه نخواهد توانست به تنهايي موفق شوداز بين بردن اين 

ادارات ذيربط چون وزارت داخله، زراعت، انكشاف شهري و شاروالي همه دست به 

كند، ترافيك شهر را تنظيم  هم داده وزارت داخله كه از ترافيك كابل نظارت مي

سازد، اجازه  لوث ميكند، و نگذارد در شهر وسايط نقليه را كه دود آن شهر را م

بايد وسايط نقليه شهري در هر سال از نظر حفاظتي و در هر دو . وگذار دهد گشت
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هاي را كه دود آن شهر را كثيف  سال از نظر كثافت هوا، ارزيابي شود و آن عراده

وگذار ندهد كه امتحان پاكي هوا را سپري  سازد تا زماني در شهر اجازه گشت مي

وگذار است كه از هيچ نقطه نظر حق  هاي در گشت هاي ما عراده در شهر. نكرده باشد

هاي زده و زخمي  هاي شهري كه بادي ندارد در شهر در گردش باشد، خصوصاً تكسي

شود و شهر را كثيف كرده  و از دود رو آن مانند نل بخاري دود كثيف در هوا باال مي

م اداره اين مسووليت را بايد به دانم كدا نمي. سازد و ما را به امراض گوناگون مبتال مي

دوش داشته باشد؟ محيط زيست يا ترافيك و يا هم شاروالي كابل؟ در جهان 

هاي كه از نظرتخنيكي  دهد عراده پيشرفته پوليس به صورت مجموع اجازه نمي

مصوون تثبيت نشود و از نظركثافت هوا امتحان نشده باشد، بايد اجازه گشت و گذار 

شود،  هاي عمومي كه به نام شاهراه ياد مي شهري و چه هم جادههاي  را روي جاده

كنند  كنم اقتصاد بازار آزاد آنچنانكه دواير عامه فكر مي فكر مي. اجازه گردش ندهد

كه اجازه ندارند قيم اجناس را تعيين كنند فكر خواهند كرد، حق نخواهند داشت تا 

) ايمشن تست( كثافت هوا محافظت و از نظر) سيفتي(وسايل نقليه راكه از نظر

هاي خورد و  هاي شهري را اداره ترافيك امتحان كند و عراده بايد عراده. امتحان كنند

وگذار  بار بري ومسافر بري ويا هم وسايط نقليه را تا زماني در شهر اجازه گشت

  . دهدكه از نظر محافظتي قابل اطمينان تشخيص شده باشند

هاي شخصي كه با داشتن پليت  ها و بس واگونهاي تونس و از اين قبيل  عراده

شود، بايد بعد از اخذ جواز  شخصي به حيث تكسي يا بس شهري از آن استفاده مي

تجارتي كه عالمه تكسي بس يا تجارتي بر بادي آن نوشته شده باشد، اجازه حمل 

 ها در هر مگر متاسفانه در شهر كابل اين نوع عراده. راكبين براي شان داده نشود

  . كند و جواز تجارتي ندارند گوشه شهر راكبين را حمل مي

 اين ماده اخذ تدابير جهت مساعدت در تهيه و توزيع مواد 13موضوع بحث جزي 

خوشبختانه دولت به اين مشكل . باشد غذايي و بهبود خدمات معيشتي شهروندان مي

و براي ملتفت شده و اميد است كوپراتيف كاركنان دولت به زودي توشيح شود 

هاي دولتي آغاز گردد تا  هاي دولت از طريق كوپراتيف كاركنان دولت دوباره مساعدت

در غير آن محتكرين، فغان مردم را در افغانستان به . جلو سعود قيم را در بازار بگيرد

قيم در بازار بنابر عدم دقت ادارات ذيربط دولتي به غربت . ملكوت خواهند فرستاد
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نندگان متاع در جمع آوري سرمايه از طريق احتكار و مجاري مردم و جنون عرضه ك

غير قانوني وفساد اداري، چنان بلند رفته كه حالت انقالب فرانسه را در افغانستان 

ها به  سر وصدايي از اين و آن اداره دولتي از سعود قيم در رسانه. كند تجسم مي

 تا هنوز به نظر رسد ولي عمل كنترول بازار و جلوگيري از احتكار گوش مي

اش  معناي اقتصاد بازار اين نيست تا تاجري را كه جز تجمع پول در كيسه. خورد نمي

اي كه  خواهد و به هر اندازه چيزي ديگر در سر ندارد آزاد بگذاريد تا هرچه دلش مي

رساند با دست باز و بدون قيد و شرط قيمت گذارد و  جنس را در بازار به فروش مي

  .خود بيندازدمفاد در كيسه 

اگر دولت در اين راستا زودتر دست به عمل نشود و قيم را در بازار تحت كنترول 

توانم كه در فصل سرما هزاران هزارغريب و ناتوان افغان از  نياورد، به يقين گفته مي

سردي و گرسنگي جان شĤنرا از دست خواهد داد، جرايم زياد خواهد شد و مردم 

دزدي و .  خواهد فروخت ويا در كوچه و بازارخواهد انداختاوالد خودرا از غربت يا

هنوز سر وقت است و دولت . فحشا به غرض نان پيدا كردن از كنترول خواهد برآمد

اي را كه در نهايت غير  بايد در رفع اين معضله هرچه زودتراقدام كند و جلو فاجعه

ه و كنترول قيم در بازار قابل عالج گردد، از طريق مداخله مستقيم در تهيه مواد اولي

 همين ماده بر 14جزي . شود گير جامعه ما مي عالج كند در غير آن اين فاجعه دامن

بر موضوع . مراقبت قيم و وسايل اندازه گيري و تعميم سيستم متريك بحث دارد

مراقبت قيم بحث مفصل به عمل آمد، ولي تعميم سيستم متريك در بازار يك كار 

و و  متاسفانه امروز در بازار. لي شودمهم است و بايد عم هاي ما همان سيستم سير، پا

اجناس در بازار . گز رايج است و كسي نيست تا بازار را از اين نقطه نظر مراقبت كند

هاي كشور كه با پاكستان  خاصتاً در آن بازار. به پول رايج افغاني خريد و فروش ندارد

ه كار نمياند، پول افغاني در خريد وفروش ا نزديك كلدار پاكستاني جاي . رود جناس ب

بينند و از آن جلوگيري به  پول رايج افغاني را گرفته و همه اراكين دولت به آن مي

هاي افغاني دالر به عوض افغاني در تبادالت و خريد و  امروز در بازار. آيد عمل نمي

عامله و خريد و باوجودي كه د افغانستان بانك رسماً م. شود فروش اجناس معامله مي

ها اعالن كرده، مگر  فروش را به پول و اسعار خارجي منع و چندين بار در رسانه

تواند، اين امر د افغانستان بانك، نيزتا هنوز در  مانند ساير قوانين كه تطبيق شده نمي
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ميدان عمل پياده نشده است كه اين عمل سبب ضعف پول افغاني در برابر پول 

  .گردد خارجي گرديده و مي

ترميم، حفظ و مراقبت آثار و آبدات تاريخي و فرهنگي از طريق همكاري ساير 

بد بختانه واضعين اين قانون، خود، آبدات . باشد  اين ماده مي17دواير موضوع جز 

هاي باميان كه زماني افتخار تاريخ افغانستان از نظر  تاريخي و فرهنگي ما را چون بت

زاران زاير از گوشه و كنار جهان غرض بازديد از آن به آبدات تاريخي بود و ساالنه ه
شد، از  ها هزار دالر در كشور ما سرازير مي آمدند و از اين رهگذر صد افغانستان مي

بين برده شد وجامعه جهاني خاصتĤ ملل متحد جز بيانيه، كاري بيش نكرد، چه رسد 

  به محافطت آثارتاريخي و فرهنگي افغانستان؟

 اين ماده 18م احصائيوي و احوال نفوس موضوع بحث جزي جمع آوري ارقا
گفت كه جمع آوري احصاييه شهر كابل و ديموگرافي آن  اين ماده بايد مي. باشد مي

نه احصايه نفوس و ديموگرافي، زيرا احصاييه نفوس و ديموگرافي جزي 

  .باشد، نه از شاروالي كابل هاي رياست احصاييه مركزي مي صالحيت

سوادي   و مبارزه عليه بي19ات و محصوالت خدمات شهري در جزي تحصيل مالي
اجراآتي كه در .  اين ماده درج شده20و بلند بردن سطح تعليمات عمومي در جزي 

باشد زيرا اين وظايف  اين ماده قيد شده، خارج از حيطه صالحيت قانون شاروالي مي

  . باشد هاي وزارت معارف مي جزي صالحيت

 بر رهبري ادارات تحت اثر شاروالي 22 بر تصويب لوايح و جزي  اين ماده21جزي 
  .بحث دارد

 اين ماده تثبيت كرده و 23تدوير جلسات در ارتباط به خدمات شهري را جزي 

 اين ماده از سازماندهي و تطبيق پالن بودجوي و ترتيب پالن عوايد و 24جزي 

  .كند مصارف ساالنه شاروالي بحث مي
ه بر مسايل كنترول از اجراي تصاميم شوراي اداري، ابراز نظر ساير اجزاي اين ماد

در مورد تاسيسات ترافيكي در حوزه، تثبيت محل ذبح توسط قصابان شهر، توزيع 

هاي شاروالي، اعمار،  نرخنامه، بررسي شرط نامه، تعهد نامه، قراردادها و اجاره ملكيت

و اجاره ملكيت هاي عامه در  اف كاري جويچههاي شاروالي، اعمار، ترميم و ص ترميم 
هاي اوليه و  داخل شهرها، تنظيم پذيرش مراجعين و رفع شكايات، رفع نيازمندي

، تكفين )ها قبرستان(عاجل اجتماعي و اقتصادي در محل، تثبيت محالت دفن 

هاي الوارث طور مجاني، انهدام عمارات خطرناك و نزديك به انهدام، جلوگيري  جسد
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ني وخود سربه همكاري موظفين امنيتي، و اعطاي جواز صنفي از عمرانات غير پال

براي اصناف، اعطاي جوازنامه كار براي كارگران، جمع آوري و ثبت گزارش موثق 

ازدواج ها، تولدات، وفيات و دفاع از منافع قانوني ساكنان محل و در نهايت همكاري 

ساير اجزاي اين ماده همه جانبه در اعمارجامعه و تحكيم حاكميت اسالمي، از جمله 
هاي شاروالي كه ارتباط به صدور  اي از صالحيت بعد از وضع قانون كار، عده. باشد مي

جواز صنفي براي اصناف و اعطاي جواز نامه كار براي كارگران باشد، جز 

  .هاي وزارت كار و امور اجتماعي و معلولين گرديده است صالحيت

ن تسلط امارت اسالمي به حيث فرمان كنم، قانون شاروالي كه در زما فكر مي
هاي زياد، باز هم تا هنوز به  تقنيني وضع شده از نظر متن با وجود كمي و كاستي

حيث يك سند تقنيني مورد استفاده است ولي اين قانون در شرايط حاضر، حل 

بايد اين قانون هرچه زود تر مجدداً تسويد شده و با . تواند مشكالت شهري شده نمي

  . اشت مشكالت موجوده شهر كابل تسويد و در معرض اجرا درآيددرنظرد
  :     توان چنين خالصه كرد نتيجه اين ارز يابي را مي

كند،  هاي قانون اساسي كه اقتصاد بازار را حمايه مي  قانون شاروالي با معيار-1

اين قانون بايد هرچه زودتر با در نظرداشت موازين قانون اساسي . مطابقت ندارد

  سويد و طي مراحل قانوني شود،ت
بايد مطابق . هاي وزارت انكشاف شهري در تصادم است  اين قانون با صالحيت-2

اليحه وظايف هر يكي از اين دو اداره دولتي، قانوني ساخته شود كه در آن حدود 

صالحيت اين دو ارگان دولتي به صورت مشخص مجزا شده و از تداخل وظايف بين 

ماستر پالن نه تنها در شهر كابل بلكه در . تي جلوگيري به عمل آيداين دو اداره دول
تمام واليات كشور، بايد توسط وزارت انكشاف شهري ترتيب و بعد از طي مراحل 

هاي تفصيلي چه در  ترتيب پالن. ها در منصه اجرا قرار گيرد قانوني توسط شاروالي

 شهري صورت گيرد نه شهر كابل و چه در واليات بايد از طريق وزارت انكشاف

ويزه تعميرات خاصتĤ تعميرات بلند منزل و ساير تعميرات بلندتر از سه . ها شاروالي
ها، خاصتĤ در شرايط  منزل بايد جز وظايف وزارت انكشاف شهري باشد نه شاروالي

  ها خيلي پايين است، حاضر كه ظرفيت كاري شاروالي

والي اختصاص داده شده كه جز ها در اين قانون به شار اي از صالحيت  عده-3

به طور مثال امحاي بي سوادي و تعليمات . باشد هاي دولتي مي وظايف ساير ارگان
  هاي وزارت معارف است و به شاروالي هيچ ارتباط ندارد، عمومي از جمله صالحيت
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 دادن جوازكار و طبقه بندي اصناف جز وظايف وزارت كار و امور اجتماعي و -4

ها  بايد در زمان تسويد قانون جديد شاروالي اين صالحيت.  شارواليمعلولين است نه

  از حيطه صالحيت شاروالي چه در مركز و چه در واليات خارج ساخته شود،

ها چه در مركز واليت كابل  ها بايد مجددآ احيا و شاروال  قانون انتخاب شاروال-5
 مستقيم صورت گيرد و و چه در ساير واليات كشور از طريق انتخابات آزاد، سري و

ها توسط مردم، نه حكومت انتخاب شوند تا حد اقل تابع نوسانات حكومتي و  شاروال

  سياسي نباشند،

ها حق  يعني شاروالي. ها صالحيت كنترول بازار داده شود  بايد براي شاروالي-6
ا حداقل بايد شاروالي صالحيت نظارت بر قيم بازار ر. نظارت از قيم را داشته باشند

زند، شاروالي  داشته و در صورتي كه عرضه كننده امتعه دست به احتكار مي

صالحيت داشته باشد تا بازار را مراقبت كرده و محتكرين را به مراجع عدلي معرفي 

  .ها نبايد شكل ناظر را داشته باشند شاروالي. يا حداقل جريمه نقدي كرده بتواند
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���	 ���� �� !��"#� ����	 ���� �� !��"#� ����	 ���� �� !��"#� ����	 ���� �� !��"#� � ���� $ ���� $ ���� $ ���� $
))))����((((        

.��\ C*�[?��[I  
  
  
  
  
  

�ZU+ $]�R E� ���+���+ � : CPZ��� $���	 � 4���� ���+�n �� ���+���+ � �2ZU+ ��
C*��] �AR�# �AqE � C�� *�\ �E3� �? .  

C� ,+�� �� ���:+ $	dE� *�� � ��G H��} E� Hd\ H$�j ���+�n �\� . C� �?
 � �X �A[(x{�� *�� � /�( /)$���\ (�? H/�� ,�� �����n��+ � �* �=9 ����( 

 ����K S��- �� '��D � � !�E� '� >��� H>P( �=+ �� ������K ������ �����"#� ����G
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/�� � 5�+ '( ����� � �� !(�� �Z? '( . �?�9�E $A� � ��(�� >*�=+ � HW�X�	 � ��
�� $���G cK '^�� .�=+ � ��E �? ���+���+ � h��� C� �� �� ���+ >*)��(�� ( u�J�+

 �2I ,qE � �X ���+���+ �"K ��? >3� C*�� �� �2ZU+ �� �� cKxz CP( >*�� '� �?�( 
 � C;�AE�� '( /�( c!?*��� �� � Cx� � '��� � C� � C*�� ��Pq5� �� $�A( 

C;�( ,R# � ,� � ?� >3� �� ���+�n.  
 �AR�# $���� C�� �^�� /�( c!?�� �� ����+ �X �A(C;�( '( �2ZU+ ��3� *�� �� .

C�? >3� C*�� �2ZU+ C� �� cK .�I�J�+ $?�+ C�� 31 �* �=9 ��n �?.  
E H>� ���`�� >G���� ���+ >*�=+� p�� �� ���+���+ � �2I $��*�� � $� �� ,I�# �

 ,+��C  . $��� ����	 C�� p�� �� ���+�n � ���+���+ �) � ��P\�� � �?�:̀ � �
���	 $-���*� ( � ����* C*��2n �|� - �� h��� �� ��+�# �[2? �x{�{/xz/x� / 

C� C�� r#�� � e���� '( . �2%�� �� ����	 C3�+�� p�� �� CG���� � �2I � ���+���+ �
$�� $��� '( >��+) : � ��n � CP( >*�� C �� $� i� $�A( w?� � �X $R=� �"K

�* �� ��?�!+ $��sn ��* '( .*�] �� p�Z�*�C;�( �n (. ����	 �\��� C�? C��+ 
C� ,+�� C���� ���AR# ��m �� �.  

 p�� �� ���+�n � ���+���+ �"K� '2ZU+ $\� �=+� �=9 ����	 C� �? �X ��� $��&
 ,E�� '( /�( c�m �� � >P( Pq5� $� ���A( >� �2I ,qE � �X �?�( >PZ��� . �

> $�A( wA�� ��2K $� �2I $ �* .2ZU+ C� $���	 � �=+ � �=9 ����	 C� �? '
� $���� � $�}	 $� cZ� � >��?*� �A��+ >�� �A+� �? CPZ��� . �� $�s�2� � ���� ��

/��?*�.  
$?��� C� �� �& $A2I $� C*�� ��� �� �X C�? 'A��+ C*� h� �2ZU+ ��.  

>� C�� s��b� ��* �2ZU+ �]�E '( �A��+ �� ���� �� � .n � cK $� s�2� � � ��
 � ��1 ,��( � �-�� $ 	�+ �� ���� �� $� h� �E H$!�� .*�] h��� �� C*�_F(

C� ����� �sn � ���� ��) . �!��� $+� U+ $!��* � $2ZU+ $]�R E� � ���+���+ �
��� �� �� �[E � $?��*(.  

 G�bU+ ����� $� $���� � CP( �AR�# �X �2ZU+ ��)��b+ ( /;�? �� t��� ?�*��
�� C;�( $`��E �Z? ���# � ��AI � AK � $� /��� C��1 $�G* � $��&�� � AK �9
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)p�� CG*� ($� >�G* *�� $��� � C���b�� HC*�b� . �=9 t��� ?�*�� �? �X �A(
*���� � '�?�Y � �� C *�_ +�E '�?�Y �  �� w( �� �� C;�\*�#.  

 � �=+ � ��r#�� �? ����	 C�� $2ZU+ $\��� �� �=9 �z ����	 $��+ � C*�� '+ 
 ����+ � � �* �=9 ��r#�� � ����	 C�� � h��E H>�( cZ� h��� �� ��+ ����*�� �

C;�( /��� '( ��� �� >G���� �2I �.  

 *�X ���*�( � *�X ���*�( � *�X ���*�( � *�X ���*�( �))))$A�+�#$A�+�#$A�+�#$A�+�# ( ( ( (�2ZU+ $]�R E��2ZU+ $]�R E��2ZU+ $]�R E��2ZU+ $]�R E�        
 �� �2ZU+ ��x{�| ��� �1 �� G��( � *�K��( � ��� >�� w���� '( ,��( �� '( /

���� '( CG�� C*�X '2ZU+ C*� '( ,��( �� � �* �E H>�� , !�)C����� (
 C*�X $���	 $� ���2ZU+ $��� �� C��I '( ��� �1 �� � C�� /*�q� ���2ZU+

C�� /*�q�.  
 �� ���x{�z>�� �?��# '( ,��( �� �2ZU+ �� ����� '( /�( /.  

��� �+�I W�
� � $��+ � ��1 ,��( � ���� �� $2ZU+ C�� cK $� s�2� � C� ��
C� ����� �+�I W�
� � $��+ �2ZU+ >� � ��.  

 ����	 � �?�]� � ���2(�U+ $��+ � �2ZU+ ��)x�x ( cZ� ,qE h��� �� C��+
C�( �AR�# .�I�J�+ �\� � C*��]:  

x-,��!+ �	�
��  ��G� � .  
z-����� � �
:� ����+ � .  
{- /dU��  ��G� � )Wd` � k��:�.(  
|- � ,��!+ >P�+ t��\.  
�- �I�`� $%& � )i�Z2� (h�[? � N�*�E.  
�-C h��� �� ��nG � �X CP=� ��* $�*�( .  
�-.�I�J�+ $?�+ � ��+ $%& � .  
�- '+���+ � )$Ab� ( ��G� _ ��G� C*�[n� CS��( �.  
�-/�(* '( ���� �� � �?��[� �%& � .  

x�- ���5E �%& �� )C*� #* �� (� $��� � cAM*� ...  
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xx-/��* *�J �� �%&  . $��+ � �� !��"#� � p�� C� �� �X C���+ �� C C��+ �(
 ����	x�{$�� $��� >��+ �+ :  

) C�� �X �-�� $��� �� CP( ��I� *�J � �=9 .����+ � >P�+ � �%& �X �A( �K
 �� $2ZU+ � �=9 >P�+ �? �%& $� �=� �-�� �� p�� $%& � p�� >P�+ � ��j

( *���$� $ &�\ k��:� ' ( �=9 ��s�9 �����1 �? ,��!+ ��* � CP=� $�*�( �
C;�( ����:  

x-Cs�� � C��R 	� .  
z-Cs�� � $I�2 n� � Cs��?�Y .  
{-Cs�� � $���!:� � $��* .  
|->�� ����AqE � �"K� �� >P�+ � >3 >P( � ��* >3�� '( *�( �� .  
�-/�( ���+ $%& � �=9 ����AqE �? .  
�-*�� $��� � /�� $%& � .  

 �9 C;�( ,(�Y ��UAR+ �� CP+�? $� ���� �d E� O�+�� $%& � >P�+ � �X �A(
$��� �%�+ �? �d E� $^�� * � CP( �UA] O�+�� C�� . iZ2+ �UA] �X �A( �E

 � ����	 $��+ � ����� $5�x�� ��I� HC;�( �AR�# O�+�� C�� h��� �� C��+ $+ 
$!�� .*�] -�� *�� $��� � C;�( , &�\ ��� ...  

C;�( >PZ��� ��E �? $2ZU+ � '( �A��� �� ��� � C;�( /��� '( ��� �� ����n ��I��.  
) N�Y CP+�? ����	 $��+ �|� <+ x�� ��s�+ � ��X >��+ �+ x�- x{�� s��2? 
/�(.  

$2ZU+ $]�E $(d+� >*��� ����n��+ �$2ZU+ $]�E $(d+� >*��� ����n��+ �$2ZU+ $]�E $(d+� >*��� ����n��+ �$2ZU+ $]�E $(d+� >*��� ����n��+ �        
�-��I� �Z+G � ����n��+ � �X >*��� C�� ���D $� �? C� � $� �AR�# >*j ��*j '�

 �� >�� ��+�# �� w�¢* *��2n � �2ZU+ Cs(�+ >�� �� HC �dE �=9 �����-��
x{�x>�� w���� '( /�( / . �AR�# �X >��?*� �A��+ >�� '( CP+�? �� $2ZU+ $\�

> $�}	 � $���� $� �� .  
 �� � �* ���x{�zE $#��`� >*��� ����n��+ � /�( /  >�� >3�n cK �2ZU+ �]�

 $#��� �� >*��� �2ZU+ �]�E $#��`� � Cs(�+ $��� �2ZU+ 3��� �E�n >��* �X
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C;���� �2ZU+ $���� �]�E >*��� ����n��+ � �X >�� >3�n cK �2ZU+ �]�E . $��&
 C��n�+ $2ZU+ ��¢�� �� $(d+� C� �U}� �� �� !��"#� /�Y � h� �X P( >��-�9

C� .  
�+ � �XC�(*�( >3� �� ����n� . �2ZU+ ����� >�� �U}� �� � � !��"#� /�Y � �

C�( $AR�# �U}� �� ���� �� � �X >� >��n�+ .  
 � �� N�Z�� &�\ �]�# � >3�� ���D �X C� C*�J /� �� u�J�+ C��
 � tR\ '� ��� �ZA+ C� � >P( >��: �� >�� �A+� �? ����n�+ �� � ����\ � ����n��+

$A�n C� � ���n��+ �X �A( � /��& ��?�g �����D cK $� �� � /P( 3�n ������� 
 $2ZU+ �� $� ,� >*j��*j .�I�J�+� � �X >*��� C�� �� /�� � Em /�b�n �� >��

C �� �A��+ >�� CP+�? . �A��+ >� �A+� �? ��� ��Z� �ZAE� � ��dZ5+ ���D � ��� �X
�� �� �A��+ �2� >� �X HC�� ��C�? ��~�� s�2� � � C;�( ,B� ���.  

$!�� '( ��� �� £���� C��1 �� $2ZU+ $\�.  
�. ¤�� �( � �n��+ � �&* $I�+ �� �X $��� C;�( , ( �� ��� .Pn��+ � 

�.  e�U] ��� ��( � C� �
� ���� ��( �X C;�( , ( �� ����� ��E 3�� �
C�. 

�. $(d+�-���:]  - ( �� ��  ��� ��^��� � '�?�+� C;�( ,. 

�. C;�( /��� '( ��� �� 4���\ �2ZU+ *�� � �Z? �� ,���+ *��. 

�.  N� C� � �2ZU+ �� ��m �X C;�( , ( p�� �� $Z+G� �� ���d] $2ZU+ �
¤$!�� 4��1 ����n �� ��I ��� �X C�? 

 �� � �* �"K �?��� �� $� , ( ��E �? w�*� $2ZU+ � ���`�� $��*���� �X �A(
 .*�] �=9 $I�+�C�( ���� ����n �� ��I� � C;�( , &�\ ��s�93 *�� � ��I�.  

  

�����+ $+��� $2ZU+ C� � ������+ $+��� $2ZU+ C� � ������+ $+��� $2ZU+ C� � ������+ $+��� $2ZU+ C� � �        
 �� �2ZU+ $+��� ������ � *�� � >� C�� w���� '( /�( /)$+��� ( H�����!�+

 �� ��� '� ����� � C;�( �AR�# � ?� ���+�n C��I H�!�?���)$n*�E � $AE�� ���+� (
 $���E �*�\�� '(C;�( C�� .��	 � C;�( /��� C��1.  
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 ������ ���� �� � ��¢�� �� �X >��dn �=9 '2ZU+ $+��� C� �? �*� '( /�( /
$D�* � ?� ��s�2� � C;�( �AR�# ��E �? C�� '�.  

C*�
+ .d�Z5� .*�G � u�#� �- C*�� .*�G u�#� �� �AqE �� .�#�Z+ � /�[� 
+��� �� ��� ��s�2� � C�? >3�>� �2ZU+ $.  

$D�* � ?� �� ���� �� � C� �� ��¢�� �� ���+� $A+ �.  
 �� �X ����	 ���d] � ��d�Z5� ����	 ���/��/���¥ �\� � C�� r#�� '( / 

 �AqE �� C�( ,2I C�� �2ZU+¦���� $��� C�? C�
# *�A9 �X '( >��+ �+ :  
>�
# CP+�? : $:�M� �X c���n *�� �� ���+�n C�Z!I �"K '( �E �� ��n� �

 � �� HC C�� >�� �� ��E �? �����!�+�  ��	 �?� �A�� �X �AI �� ��n� � $:�M���
C C�� ���� �AI �� *���� � tAn � ��:AZ+ C�Z!I.  

>�
# �2�� : �? p�!�+ C�Z!I �� $Z��(*�( $ZA+ H��	 �?� �A�� �X ��n �"K
�� �"K� �� �E �� ��n� � $:�M � ��E H���sn �� $�}	 � ��	 �?� �A�� ��� 

C C�� >���� '( '!��+ $2�A�� �� '!��+ $A�RU�.  
>�
# �2�*� : '( ��}	 �?� �A� $ZA+ �� �X §=� $+��� ��\ �)$�}	 $+�	- 

$5�A+-u�#� C��E  -$�?a $I�#� C*�� � C����� ����K�  ( �� C�( >���� >��� '(
 >���� C� � ������	 �X ̈ ��C $?��& ��n C�Z!I ��n C��.  

C�
# �+*�A9-/��(*��s�9�\� � � �	 �?� �A��  -/�9�E , !Em - � d\ 
 C;�( ,A� ��n ,��� C��*�U+ *�� � $(�� $Z�����X �A� �Z? hd E�) ����	 �

 ����	 ���d] � ��d�Z5�¦�>��+ �+ - ���¥/�( /  ( $\� �� ����9 $��*����
�2ZU+ $+���C�? >3� C*��  . ����* $+�2I ���� �� $+��� � ���� �� $2ZU+ C� �

C� ./a C� �� C�? $2ZU+ ��¢�� �� C*� �2ZU+ $+��� �\�:  
�- H�AE�� �- H���+� $A+ �-C��	 C���� .  

C;�( u�n*� ���2ZU+ S��� u�J�+ �� C �� '2ZU+ $+��� �X '( C�D ��( �� .  
�Z!I � ��� �� $2ZU+ $+��� C��C� ����	 �� �2¢��n C . � �Z? cK i����	 *����� �

$� $?�D�� ,�?� ,qE ����	 �	�+ �Y���n� ���sn.  
C;�( �AR�# cK .�I�J�+ C�[�?� k� '( '2ZU+ C� �� . s�2� � '( �2ZU+ C� ��

���� 4��1 �� C� ��n�+ �������� >�:  
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�- H����� s�2� � ����!#� � �-����� s�2� � �Z!I �   
�AE�� *�( '( ��}	 $+��� �� �X C�( �AR�# ���+�n �!�?�� �"K� �2ZU+ ��¢�� �� 

C�(.  
C p�!�+ �� ���+� $A+ �X C�( �AR�# '��� ���!( �"K� �2ZU+ ���+� $A+ � .

 �? ���+�n �� C�( �AR�# '��� �����!�+ � �!�?�� C���� � �2ZU+ ��	 C���� �
 .*�[I �=9 *�� � hd E� Hd\ H.��*C�.  

 ��� �� ���� �� � C�( �AR�# '��� �� �� �2ZU+ $+��� �\�2K '( ���+� $A+ ��
 $]�E � C� ���� �� Cs(�+ ����2K �U}� �� �� !��"#� � �X ��( C� ���� �� Cs(�+

C�( �AR�# '( �A��+ �� ���� �� � $���.  

�2ZU+ ���+� $n*�E � $AE�� ��2ZU+ ���+� $n*�E � $AE�� ��2ZU+ ���+� $n*�E � $AE�� ��2ZU+ ���+� $n*�E � $AE�� �        
� �U}� �� �� !��"#� /�Y � �2ZU+ ���� C�( �AR�# � CP�9 c���n ���� . ��

 C� � � �� s�2� � C� CP���D � ?�2K cK �� ���� �� �X C�? $A��+ C*� �2ZU+
C� ����� ���+� �+�I $2ZU+.  

C� /a C� �� ���+�n ��3� '2ZU+ C�� : c�j* � /�( $����n ������K C���
©&�( � �ª`�� >*����?���3�- �!�� � ),�n $!��( ($A�n �/�X� *�( �� �!�� - � 

 ��} E� ���+���+)��� ^� ( ���+� $n*�E � $AE�� � ��� �� �2ZU+ C�� C*�Z[�sU�
C� C���� ����	 ��.  

 � $AE�� � '� �ZD�� C� N���}E � c�+ ��a ���+�n $��*�� �� �X �A[( C� �?
�� C�( �AR�# � CP�9 �2ZU+ ���+� $n*�E.  

 �2ZU+ $?�I ���� �� Cs(�+ � �2ZU+ $?�I ���� �� Cs(�+ � �2ZU+ $?�I ���� �� Cs(�+ � �2ZU+ $?�I ���� �� Cs(�+ �        
 �A��+ �2� >� �� ���+�n �]�E ���D �� �2ZU+ �\�)���� �� ( >PZ��� �AqE '(

C�( . ������	 �� �� !��"#� � � >����[�� ��#��+ �� ��=� �2A( ���� �� � �X ��� $��&
 ��� ���* ���� �� � h��� �� ����	 C�� � ��d�Z5� � h� � >� $A\�* �2A( �� '(

+ � �=+ � C� �? HC;���� �U}� �� ��� �1 � � /����� ��� ���* $�#��.  
>� �A+�� �� �������� �\� �2ZU+ ���� �� �s(�+ �:  
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xxxx - - - -����� $�*�b� ����� $�*�b� ����� $�*�b� ����� $�*�b�         
 $�*�b� � �X C�( >PZ��� �AqE ���I�J�+ �"K �� '( �A��+ �� ���� �� � ����� �

C C�� >31�* �A+� �? �b�1.  
 ��1 ,��( s(�+ �� ��¢�� �� $2ZU+ C�� ���� �� � '()��#��+ ( $�*�b� '2ZU+ �

C�( >PZ��� �AqE �X C� �������� $�*�b� '( ��� �1 *�� �� cK � C� �����.  
 �"K� ��� �b�1 $�*�b� �\� �� C �� ��n�+ ����� $�*�b� '( ��1 ��( �� C��X �(

��� �� ����	 C�� � ��d�Z5� � $� C�( �AR�# � CP�9 ����� $��+ ��1 �K � h
 �� ����	 C�2K � �X �A( H>� '( ��� �� �2ZU+ ��¢�� �� $�*�b� >�� '( s(�+ �� ��1

|�C� $A\�* '( ,�Z5� �� ��n $2ZU+ $��� �� $�*�b� � '( >��+ �2 ^��A9  .
C*�-!  

) ����	 N� � ��d�Z5� � �2ZU+ � C�	 ��¢��	 � ��*��2n $+d�� � �� !��"#� �
|�>��+ �+  - {x<+  H{ � ��¢�� �� �� $b�1 $��D �� �#��� �� s(�+ � ��� �1 � �B- 

C�( ,R# � ,� '( �A��+ ���� �� �� $��D.  
.�I�J�+ C��I $��+ P( >��� $��&- '��� $��sn $+�2I –$^�� $Z�#��� - 

 $�*�()$A�+�# ( '( �A��+ �� ��� ��� � '( ������ �� ��� �1 � s(�+ � .�I�J�+
( �AR�#C� .W�
� �+�I ���+� �+�I �Z? .�I�J�+ $��D �E- s(�+ � ��� �� $�*�b� � 

 � ��2K ��� $� ���� �� �X HC;�( �AR�# '( �A��+ $��� �� �� '( ������ �� ��� �1 �
>� �2ZU+ $?�I ���� �� Cs(�+.  

C�( �AR�# ����� $��+ *�( �	�
� �+�I � '( ��� �1 �?�Y �� . �X ��� $��&
b�C�( CPZ��� $AqE $2ZU+ ��� �� �� �"K� �X C�? ����	 dn .*�b� � $AR�# $�*�.  

 �? �+��?�]� .*�b� �x| �� �=9 C��+ $+ z{ CP( ��¬&* >�[E �� C*�� >��+ $+ 
C� �� $�*�b� .�I�J�+ ��( � >� $�*�b� .�I�J�+ ��( �X >�.  

zzzz - - - -����� ���+� �+�I � ����� ���+� �+�I � ����� ���+� �+�I � ����� ���+� �+�I �         
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� �X CP�9 ���+�n �"K ����� ��  .��* �Z? HC�? �Z�3� C*�� ���+� �+�I �
, !E�-,�n  -��s� -hd E� - � C��� �Z��( *�( $ ?� �� d\ /�+ � �?� � 

C�Zq�.  
,�n ��� �� �- >��: �� >�� �����+*�( � �=9 $:�M �? )>��: �� �� ( /�U �� ���
?� �

)/�?�2� �� p�
?� $A�n (��� C�( $#��+ w�?�� ��D §=� �� �(C�( $#��+ $J�	 $ .
 � ���+� �+�I � ��� �1 � s(�+ � ��¢�� �� �?�Y C�� C3�n .*�( �� C���\m $� h�[?

C� ����� �	�
� �+�I . i����K � C�? >3� C*�� ����� �\� �� �-�� $+�2I �� W�X�	
 >*�=+ � ��� .��G C� �? �X �A�( ���%�� �� h�X � �A�( �!?�� N���� H�A�( ���

�C;�( �AR�# '( �2ZU+ �]�E �� ��(�.  

{{{{ - - - -����� �	�
� �+�I � ����� �	�
� �+�I � ����� �	�
� �+�I � ����� �	�
� �+�I �         
C C�� �	� O�+�� �?� � P-� ����K � �X C�( �AR�# CP=� �"K ����� �� .

 �� ��� C �� $�*�b� �( � C;�( �AR�# '( ����� $�*�b� �� C $�*�b� .�I�J�+ �� �(
C;�( �AR�# '( ����� �\�2K.  

 *�
I � >����G)$Z+G ( $?��� �-�� >s��n�� �� �ZAE � C� $ ?� �X C� .�I�J�+
 � >��� �� HC�x{��� �* �=9 ����( �? *�� � /�( /  . �\� �X P( >��� $��&

 ��+ � C�( *�( �-�� $A2I �� � C�? �������� LA =+ h� ��2K �X ���� �� Cs(�+
 � ��d�Z5� � �2ZU+ � �� �E >P( C�� cK ��P�9 � TU� '( ����	 C�� �� N�

P( C�� �� TU� �X C� ��� ���* $#��� �� '( ��1 �K �� 'ZA� � 5�.  

 ���#��� �� ��� �1 � s(�+ � ���#��� �� ��� �1 � s(�+ � ���#��� �� ��� �1 � s(�+ � ���#��� �� ��� �1 � s(�+ �))))$�#��+$�#��+$�#��+$�#��+((((        
 $#��� �� �� .�I�J�+ $��D � $��� �� �� .�I�J�+ $��D ���#��� �� ����1 � s(�+ �

C�( �AR�# '( �A��+.  
=� �2A( ���� �� � �X ��� $��& �X >��?�2� �� >*�� � �2ZU+ �]�E $#��� �� � ��

L?� � �"K - ���#��� �� H  � p  . �� � �� , !����� '( ,��( �� ���� �� L? � � �X
/�5� $A2I ��� *�� . � ��� ���* � ��� �1 *�� � ��1 Cs(�+ � �2A( $�#��+ � �

� �+�� �� ���� �� � /�Y �� h� �E >��?�2� �� >*��C;���.  
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C;���� �A��+ �2� >� '( �2A( �� � >� >�� ���+ $�#��+ � ���� �� � �X  . � s(�+ �
C�? �������� �\� ���#��� �� ����1:  

xxxx - - - -����� �Z�#��� � ����� �Z�#��� � ����� �Z�#��� � ����� �Z�#��� �         
 �� '� ��¢�� �� �X C*��] �AR�# �AqE �^�� $Z�#��� �� '( �A��+ $#��� �� �� ����� ��

C� $2ZU+ C����� '(  ,��( . �C� $2ZU+ $��� �� '?�Y '( ��� �1 ��.  

zzzz - - - - ����� �sn �  ����� �sn �  ����� �sn �  ����� �sn �         
 �=9 �2ZU+ C����� � �X CP�9 '( �A��+ �� ���� �� � ���+�n C��I �"K ����� ��

C $A\�*  ��* . ��j C��I �Z? C $A\�* ��* �=9 ��?��!? � '( ��� �1  �� �– 
d\-*�� $��� � ���:+ $	dE� ��G ...  

  

{{{{ - - - - �+�I �  �+�I �  �+�I �  �+�I � ����� ���+������ ���+������ ���+������ ���+�        
 C �dE �� ���+� �+�I � �X CP�9 '( �A��+ $��� �� �� ���+�n ��E �"K ����� ��

.��* �Z?- ,�n –��s�  - ���� �� H$?�I s(�+ � '� ���� �� � /3�n ����� � 
C�.  

|||| - - - -����� $�*�b� ����� $�*�b� ����� $�*�b� ����� $�*�b�         
 C��3� C*�� .*�b� �� �X C�( �AR�# CP=� �"K '( �A��+ $��� �� �� ����� ��

C.C� ���� �� Cs(�+ '( �A��+ �2� >� �� $� ���� �� � .  

���� - - - -����� �+�I W�
� � $��+ ����� �+�I W�
� � $��+ ����� �+�I W�
� � $��+ ����� �+�I W�
� � $��+         
 C �Z�3� �� P=� $	�
� C��I � �X .�I�J�+ �"K C�? 'E�� C�  ��� ���� ��

'� C�( �AR�# � CP�9 '( ���+ �� ���� � � � $� ����� �\� . >� � �� ��� $�s�2�
���� �+�I W�
� � $��+ �2ZU+C� � . >3� 4*�� �	�
� �+�I �� �X .�I�J�+ �"K �

 $?�I Cs(�+ � '� ���� �� �X C�( �AR�# '( �A��+ $��� �� �� '� ����� �� C�?
C� ����� �	�
� �+�I � � $��+ ��� $�s�2� � >� �2ZU+ �]�E ���� ��.  
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����� :���+���+ � �X �� �#��� �� ��� �1 � s(�+ �-�+� ��AI c���n  � $AE�� ��
$n*�E - ���+�n C��I H'^�� $Z�#��� 'ZA� H$?�( �AR�# $5� .�I�J�+ �� ���+� $A+ 

C�( �AR�# '( �A��+ $#��� �� �� C ��I� $	�
� C��I � . � p�� �� ���#��� �� �
��� ���� ����	 C�� ���d] � ��d�Z5� � �2ZU+ � �� !��"#�) : �2ZU+ ���� �� �

1 �K � ����K �C;�3�n k��}+ ���2Z� � ����	 C� � �U}� �� ��) ( �� ,R# c�*�
 >�
# CP+�? � >��+ �2����– ��<+  ( ��X����/�( /.  

��� '��� ��� '( <+ C�2K �� � '( >�
# �2� >� �� ����	 C�2K �) : ���� �� �
w�¢* �? �2ZU+->� �[(�+ �=9 P\ ����	 � ���!�¢* �? �������� � H/�� ��+  (. �\�2K

C�( '��� ���� ������ � �2ZU+ C�� ����	) :�- ������ 4��1� $2ZU+ ���� �� � 
C� $Z��? �� :�-����� �sn $+�2I �  .�- ����� ���+� �+�I � � - � $��+ � 

����� �?��� ��R=� .�-����� �	�
� �+�I �  .�- s������� )$�*�b� (����� .�- � 
����� �����X�(.  

)�+ �2���� >� >�
# CP+�? >���<+ (  
 ����	 C�� �� � ?��E  dn ����� �Z�#��� � '( ����	  $���=� �� ��d�Z5� ����	 �
 �AR�# ����� �\�2K �� $^�� $Z�#��� � C� $A\�* C��1 .�(�X �� �sn $+�2I � '(

C�(.  
����	 $���=� �� �X '( /�� $��� �� C� dn ����� �	�
� �+�I � '( ����	 C�� �� 
���א/  >�� $��+ � '( ����	 C�� �� � � �+�� �� ����� � �	�
� �+�I � $��+ � '(

C� C�� C�D �� $R=�.  
 �� �����X�( � '( ����	 C�� �� �E � �� ����� dn �����X�( � '( ����	 $���=� ��

C� C�� ,�Z5� ����� C�� �+��.  
�� $�  C�� *�\ � $� /P�9 �& c���n �X >*��� C� � ����X�( '( ����	 C�� �� 

C� $A\�* ���� >*�Z& �� ����א/ � $R=� �.  
 $A\�* >�� �����א/ � +��$ ��� $R=� � >��2� �+;q� �� ����dn �� ����X�( �X

C�.  

�������� $?�I s�2� � $2ZU+ C� � ��������� $?�I s�2� � $2ZU+ C� � ��������� $?�I s�2� � $2ZU+ C� � ��������� $?�I s�2� � $2ZU+ C� � �        
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>� �n�+ $ �* � ����� ��I� � �2ZU+ >� � . C���� PZ��� �� �2ZU+ �����1��� �
C�( *�\ .C�¢�� ����I� �X �� ���+ . �� � C CP( ��� ,���+ $����	 ��I� C��X �(

 ���2Z� C� � �2ZU+ �� �� C �� §	��� '( �AR�# �� �2ZU+ �����1� � ����
��� ����� ����� �� C� �X C����� : �� C >��n�+ dE $����	 �9 '( �����1 �� �( �

 C� � �2ZU+ '( .*�] C��� C���+ $��� C�( �
� �2Z�.  
 �������� � ���� �� � � �2ZU+ ��¢�� �� �?�� � �� !��"#� � �� �������� $2ZU+ C� �

C�( �AR�# '( �)* �� ����	 � ���d] � ��d�Z5� ����	 � �� C� �X $D�* $AR�#.  
>� �A+�� �� �������� C��1 �2ZU+ ��:  

�-����� �+�I W�
� � $��+  :�� �� *�\ C���� ���	 �+�I W�
� � $��+ �"K �� ���
 W�
� � $��+ � ����1 � s(�+ � � ����� �+�I W�
� � ���� �� Cs(�+ � �X C�(

C $A\�* ��* �=9 ����� �+�I . �?� � ��# � � $�����I� $	�
� C��I ��� ����� ��
 �� $��+ �X $!�� C��1 '�P�9 �  *�\ �� $�����I� O�+ �� � ����1 � s(�+ � '� ����

C� ����� �+�I W�
� � $��+ . W�
� � ���� �� $?�I s(�+ � ���� �� �	�
� �+�I� �
C� ����� �+�I.  

�-����� $�*�b�  : ��¢�� �� �X C�( TU� � *�\ C���� ���I�J�+ $�*�b� �� ����� ��
���� �� � C� �������� � ��� �1 *�� � ��1 ,��( � $� ���� �� $?�I Cs(�+ �� 

C�.  
�-����� �+�I ���+� �  : �X C�( *�\ ���I�J�+ �"K �� '( �A��+ �� s�2� ����� ��

 � '� ��¢�� �� �X /3�n ����� � ��s� � ,�n .��* �Z? C �dE �� i+� �+�I �
� ���� �� Cs(�+ � ��2K �� ���� �� � C� ���#��� �� ����1 *�� � ��1 ,��( �+�I 

C� ����� ���+�.  
�-����� �sn $+�2I �  : �Z? C�� *�\ � TU� ���I�J�+ ���sn C��I �� ����� ��
��j -d\  -����!# $	dE�  *�� � ��G  . ������ '( s(�+ �� ��¢�� �� ���+�n C� �

C� �������� �sn � ����1 � s(�+ � $� ���� �� � C� $2ZU+ ��¢�� �� . ����1 �� �
C� $2ZU+ ��?��!? � � ��¢�� �� s(�+ � ��1 �\�2K� ��¢�� �� '� '(.  

��� $��� '( >��+ �2� >� �� ����	 C�� ���d] � ��d�Z5� � �� !��"#� � :
) � �2ZU+ �? ���� �� � H$2ZU+ C� � �? �X C� i(* N��AqE �?� � >�	 ��¢��	
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 C��D�� H>� �[(�+ �=9 �2ZU+ ��¢�� ��)C*��� ( C� � � '( .*�] �� ���3� � $2ZU+
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  هل خبره سهم ا
   

  تنظيم امور توثيق
  محمد عثما ن ژوبل

  

  

  

  

ـيم روابـط    تنظيم اسناد، بخش عمده نيازمندي جامعه را تشكيل مي     دهد و در تحك

  . حقوقي نقش كلي و مهم را دربر دارد

را توثيـق          بناء قانون گزاران جهان به موضوع توثيق اهميـت خاصـي را قايـل انـد زـي

الت است و عقود مستند به سند را در چوكات قـانون  اي عالي براي تنظيم معام      وسيله

دهد، الزم است امور توثيق طوري منـسجم گـردد تـا اطمينـان      مورد حمايت قرار مي   

كامل افراد جامعه راجع به حمايه حقوق و استقرار معامالت حاصل شود، اعنـي امـور         

ا    بايد دقيق، صحيح، مكمل و مطابق به قانون تنظيم يابد تا در       توثيق مي  وا ـي ام دـع مـق

  . دفاع و براي اثبات ما ادعا قابل تمسك و استفاده باشد
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ك در سـاحه      وثايق اهم از اسناد و فيصله     وده هـر ـي ها داراي انواع و اقسام متعدد ـب

  52.مربوط و با در نظر داشت شرايط مختص به خود حايز ارزش و اعتبار قانوني است

سند رسـمي  «: تعريف نموده است، سند رسمي را چنين    991قانون مدني در ماده     

ورقي است كه موظف عمـومي يـا كاركنـان خـدمات عامـه بـه اسـاس احكـام قـانون              

ي          يابـد از   درحدود صالحيت اختـصاصي خـويش آنچـه را بـه حـضور شـان گـزارش ـم

  .كند در آن درج وثبت نموده باشند اشخاص ذيعالقه كسب مي

 مگـر اشـخاص ذي   درصورتي كه ورق مذكور صفت سند رسمي راكـسب ننمـوده،      

  ».عالقه به آن امضا، مهر يا نشا ن انگشت نموده باشند، حيثيت سند عرفي رادارد

درج مـاده     «:  قـانون مـذكور   992 و به موجب حكم مـاده        ـناد رسـمي مـن  991اس

به شرطي كه از جعل وتزويري كه قانوناً تـصريح شـده، خـالي     . شود  حجت شمرده مي  

  ».باشد

اد مـي    نام اسناد   اسناد رسمي كه به    شـود در    شرعي، اسناد قانوني يا وثايق شرعي ـي

انوني         ل شـرايط ـق صورتي كه در ترتيب آن احتياط الزم كامالً رعايت گردد و از تكمـي

ه جـويي،          برخودار باشد، بدون شك قابل تطبيق و تنفيذ است و هيچگونه تعلـل و بهاـن

ضوع محـاكم و ادارات  اندازد اين مو زند و به تعويق نمي حالت تطبيقي آن را برهم نمي 

مربوط را بران داشت كه در ترتيب و تكميل اسناد و وثايق غور عميق به عمـل آورنـد      

و احتياط الزم را به خرج دهند تا از يك سو وثايق از جعل و تزوير در امان باشـد و از       

  . جانبي هم مشكالت تطبيقي و تنفيذي را باخود نداشته باشد

 به عمل آوردند تا جهت نيل به اهـداف فـوق در     از اين رو مقامات مسوول كوشش     

ات مـشخص آنهـا و          د و از نظرـي هر قدمي از اجراآت خود به اهل خبره مراجعـه نمايـن

  . معلومات دقيق ساير مراجع خبير كسب اطمينان نمايند

ه سـاير                ـناد نـسبت ـب ايق وثبـت اس ور وـث استفاده از اهل فن وخبـره در اجـراي اـم

گيرد كه به طور نمونه   دارد و موارد زيادي را دربر مي   ساحات مربوط عموميت بيشتر   

                                                 
ـناد   سرعت، صحت، مصلحت و سهولت در ا« محمد عثمان ژوبل  - 52 س  -مجلـه قـضاء  »  جراي امور وثـايق وثبـت ا

  .1366 ستره محكمه، كابل، مطبعه دولتي،  شماره چهارم، ماه سرطان،  نشراتيارگان
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ستحق االرث و تثبيـت قيمـت       ه ـم از مواردي چون تثبيت هويت متعاقدان، تثبيت ورـث

   :شود مبيعه به منظور حفظ دارايي و منفعت عامه، طور مثا ل يادآوري مي

   تثبيت هويت متعاقدان-قسمت اول

.  ترتيب وثايق شناخت متعاقـدان اسـت  يكي از موضوعات مهم و درخور توجه براي      

ـته باشـد        از آنجا كه قاضي خود با طرفين آشنايي كامل ندارد و از جانبي هم نبايد داش

نمايد كـه از طـرف اشـخاص     زيرا او در ميان دوجانب بيگانه است، و آنچه را توثيق مي  

  . گردد تقاضا مي

ه   كس ميهر « :ماده اول تعليماتنامه تحرير و ثايق چنين مشعر است         تواند آزادانه ـب

ه محكمـه داخـل          محكمه مربوط مراجعه و بعد از اخذ تكت وثيقه، اقرار خود را ذريـع

  » .وثيقه نمايد

تواند به محكمه مراجعه كند و اقرار خود را درج وثيقه  با آن كه قاعدتاً هر كس مي      

اره شخـصيت و              نمايد اما الزم است كه شخص نـام بـدل اقـرار نكنـد و محكمـه در ـب

ـيوه          امول از ش هـاي   اصليت وي اطمينان كامل حاصل نمايد، براي فراهم شدن ايـن ـم

گيرد و در پهلوي آن وكيل گذر، قريه دار و يـا شخـصي از      مختلف استفاده صورت مي   

ـته باشـند، از اصـليت و            ل داش جمله اهل خبره با طرفين مـورد معاملـه شـناخت كاـم

  . دارند  ميشخصيت آنها در ظهر وثيقه با مسئووليت تصديق

ات            ك در سـاحه مربـوط خودشـان بـراي اثـب ه دار، هـر ـي تصديق وكيل گذر يا قرـي

ي             ـته ـم ه امـر حتمـي والبـدي پنداش شـد، از   اصليت و شخصيت اشخاص مندرج وثيـق

ات             ده بـود و از جـانبي هـم موجـب آنجايي كه اين پروسه باعث سرگرداني مردم گردـي

ه  كرد، لهذا مقامات صالح     استفاده را فراهم مي    دار را  ه شرط تصديق وكيل گذر يـا قرـي

ملغا قرار دادند و به اجراي اين وظيفه توسط مصدقي از جمله اهل خبره كه باطرفين         

ـند     ، تجـويز اتخـاذ نمودنـد، كـه      معامله شناسايي داشته و از عدم وجود موانع آگاه باش

ه        اينك جريان موضوع از مالحظه متحدالمال      ورد مطالـع ر و هـدايات ـم رار  هـا، اواـم  ـق

   :گيرد مي

وانين    7/10/1342 مـورخ  2751در هدايت نامه شماره      -1  مـديريت عمـومي ـق

ه     وزارت عدليه كه به طور متحدالمال به محاكم تعميم گرديده است چنين تـذكر رفـت

   :است
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وده بلكـه مقـصد از تـصديق          « ه دار مربـوط نـب ه قرـي دلي ـب تصديق وثايق محاكم ـع

ا ا           ه آن       مصدق است ولو كه قريه دار باشـد ـي شـخاص ديگـري كـه قناعـت محكمـه ـب

   53».حاصل شود

 مشاوريت ستره محكمـه  5/2/1349 مورخ 289-240در متحدالمال شماره    -2

 : خورد در امور قوانين موضوع ذيل به نظر مي

  خالصه پيشنهاد رياست محكمه واليت كابل) الف

ا  كوشـند  محاكم در ترتيب وثايق مقررات شرعي و اصولي را در نظر گرفته، مـي   «  ـت

نج انگـشت           وثايق طور صحيح و درست ترتيب گـردد كـه در ترتيـب وثـايق گـرفتن ـپ

ات مشخـصه مقـرو مقرلـه و شـاهدان           دست چپ و نصب فوتو و گرفتن چهره و عالـم

معرفت و معرفي نمودن نمره عمومي و خصوصي صفحه وجلد تـذكره شـان بـه روي          

ي اسـت         ات شـرايط    مقررات قانوني و هدايات مقامات ذيصالح يك امر الزـم  كـه مراـع

ايق مرتبـه محـاكم كـه            ه وـث فوق در صحت وثايق و ترديد هر نوع اعتراضـات راجـع ـب

تعامل ديرينه مرعي است و اگر تصديق قريه دار در وثايق گرفته نشود طـرف خـورده           

گيرد كه بروي تعامل صاحبان وثيقه از طـرف محـاكم مكلـف        گيري مفتشين قرار مي   

د       شوند كه در وثايق خود به   مي ه دار را حاصـل بدارـن ... مـن ( شـرح ذيـل تـصديق قرـي

و صـاحبان  ) دارم كه مقر مذكور درمحكمه نامبدل اقرارنكرده است    قريدار تصديق مي  

ه    وثيقه براي پرس و پال قريه    اش ـب دار و دادن مهرانه به او كه اين وظيفه را بدون مـع

ه    دان مينمايد چند روز سرگر عهده دارد و از همين مدرك تامين نفقه مي       شـوند و ـب

   :داليل ذيل

ه   داران علي العموم بي سواد اند، به محتويات وثيقه علم شان نمي   قريه - رسد، وثيـق

  دارند،  را به طور كوركورانه مهر مي

د و احـساس مـسووليت      كدام رسميت ندارند لهذا از دقت كامـل كـار نمـي       - گيرـن

  كنند، نمي

  . ها بيشتر و برجسته است ده سهم آن در ترتيب وثايق جعلي تاجايي كه ديده ش-

                                                 
 جلد ة كابل 6 بخش 3( هاي قضايي و اداراي مربوط باجراات محاكم   محمدعثمان ژوبل مجموعه متحدالمال-  53

 ).59(وم، صفحه  محكمه، مطعبه دولتي، بخش اول جلد د_انتشارات 
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  . شود دار به طور حتمي ديده نمي لذا ضرورت به اخذ تصديق قريه

   شوراي عالي قوه قضاييه در زمينه11/12/1348يادداشت مورخ  )ب

  . شود دار در وثايق شرط قانوني دانسته نمي تصديق قريه«

د، مـانعي    داران مرا هرگاه مردم به رضاييت خود غرض تصديق بـه قريـه     جعـه نمايـن

دار  دار وجود ندارد، اما هرگاه مردم خواهش مراجعه به قريه براي تصديق از طرف قريه

ر   و خواهش تصديق وثيقه خود را ذريعه قريه       دار نداشته باشند چون تعليماتنامه تحرـي

سته محكمـه مربـوط بـه رويـت            وثايق به صراحت كالم تصديق قريه دار را شرط نداـن

صدق در حـصه          تذكره تابعيت   و عندااليجاب قاضي ذريعه شخص ديگري بـه حيـث ـم

  54».تواند وثيقه اجراآت را به عمل آورده مي

 _1345( بــه تاييــد مطلــب يــاد شــده متحــدالمال شــماره  1351در ســال  -3

 داراالنشاي شوراي عالي قوه قضاييه به مضمون ذيـل صـادر        6/8/1351مورخ  ) 1392

اران هنگام مهر و يا تصديق وثايق موجبات اذيـت    از آنجايي كه يكعده قريه د     «: گرديد

شود كه از تـاريخ مواصـلت ايـن     نمايند، لهذا چنين تجويز مي و آزار مردم را فراهم مي   

صاديق در وثـايق الزم         حكم به بعد تصديق قريه     ست هرگـاه ـت دار در وثايق حتمـي نـي

ورد اطمينـان  تواند به تصديق كدام نفر باصالح با سـواد قريـه كـه مـ         باشد محكمه مي  

  . محكمه باشد قناعت كند

ه           اما محكمه به مصدقين تفهيم نمايد كه حق اخذ هيچ نوع پول ياحق الزحمه را ـب

  . هيچ عنواني از تصديق خود ندارد

صدق پرداختـه شـود،        هرگاه در مقابل تصديق مذكور يك مقدار پول يا جنس به ـم

  55».باشد چنين عمل قابل بازخواست قانوني مي

هم شدن مأمول و گرفتن جلو تزوير و جعل و كـسب اطمينـان محكمـه از     براي فرا 

   :گيرد از جمله هاي مختلف استفاده صورت مي هويت متعاقدان امروز از شيوه

ت         .1 ه   ) شناسـنامه (نمره تذكره و ساير مشخصات تذكره تابعـي متعاقـدان در وثيـق

 گردد،  درج مي

                                                 
 ).186( همان منبع، صفحه -  54

 ).163( منبع قبل الذكر، بخش سوم، صفحه -  55
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يي متعاقدان و از اينكه نـام   دو نفر شهود از جمله اهل خبره از معرفت و شناسا    .2

 دهند،  بدل به محكمه حاضر نشده اند شهادت مي

ي         .3 گـردد در حاليكـه    فوتوي طرفين معامله با فوتـوي شـهود در وثيقـه نـصب ـم

ه و جزييـات مميـزه در        امكان اخذ فوتو موجود نباشد چهره شان با ساير عالمات فارـق

 يابد،  اخير وثيقه و فيصله تحرير مي

ه     مقر وثيقه زن باشد، كوشش مي در صورتي كه  .4 شود تا شهود معرفـت از جمـل

 محارم واقارب او باشد، و

  » .شود طبق تجويز ستره محكمه نشان انگشت مقر در وثيقه گذاشته مي .5

ـتفاده و اسـتعانت از اهـل            پيوست با آنچه تذكار يافت، بايد خاطرنشان كـرد كـه اس

عاقدان و ايـن كـه بـه محكمـه     خبره به خاطر كسب اطمينان از اصليت و شخصيت مت   

ر           نام بدل حاضر نشده اند به منظور تحكيم قانوني وثيقه و جلـوگيري از جعـل و تزوـي

  . يك امر الزمي بوده قاضي از مراجعه با آن ناگزير است

  تثبيت متروكه و تثبيت ورثه مستحق االرث:قسمت دوم

ه و آ   گـاهي اهـل خبـره    موضوع ديگري كه در ارتباط به امور توثيق به معلومات ثـق

  . باشد بستگي دارد تعيين و تثبيت متروكه متوفا و تثبيت ورثه مستحق االرث مي

  : كند  قانون مدني چنين تصريح مي1997ماده، 

  :شود از متروكه به ترتيب ذيل تاديه مي«

  مصارف تكفين و تجهيز ميت تا زمان دفن،  -1

 اداي ديوني كه بر ذمه او واجب است،  -2

  مابقي متروكه بعد از تاديه دين، و  وصيت ميت از ثلث -3

 ».تقسيم باقيمانده متروكه به ورثه مطابق احكام ميراث -4

با مالحظه احكام فوق در موضوع تركه اعم از رضايي و قضايي دونكته قابـل توجـه         

است يكي اينكه مال متروكه فارغ از تكفين، تجهيز، ديون و وصـيت باشـد، ديگراينكـه     

 بعد از تصفيه موارد فوق و اطمينان از عـدم وجـود موانـع    اين مال طبق احكام ميراث  

  . ارث به ورثه مستحق االرث تقسيم گردد

دازه قيمـت و سـاير             طرزالعمل محاكم اين است كه در مورد مال متروكه متوفا، اـن

ا    مشخصات آن و اينكه متوفا وصيتي كـرده اسـت يانـه، از كـسي مـديون مـي          باشـد ـي
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ي در تقسيم متروكه موجود است يانيست و دربـاره ايـن   باشد، مانع شرعي و قانون     نمي

ستحق االرث               اقي مانـده انـد و آيـا ـم كه از متوفا چند ورثه به كـدام سـن و جـنس ـب

ره اسـتفاده بـه عمـل مـي          باشند يا نمي    مي ـند، از اهـل خـب د، بعـد از تكميـل     باش آورـن

ر   تحقيقات فوق تعدادي از اشخاص خبير به محكمه حاضر مـي          د و از اـق ار شـان  گردـن

  . يابد وثيقه حصر وراثت متوفا مبني بر توضيح ورثه مستحق االرث ترتيب و تنظيم مي

اي كـه   وثيقه حصر وراثت قاعدتاً در محكمه محل سكونت ورثه متوفا و در محكمه      

يابد زيرا اهل گذر و همجواراني كه خود از  عقار متروكه قرار دارد ترتيب و تكميل مي        

ات     زمره خبرگان محل اند در    ه معلوـم داد ورـث  مورد كوايف ذاتي امالك مـوروثي وتـع

ل وثـايق وصـايت و حـصر           موثق دارند، اما در برخي حاالت اشخاص بـه منظـور تكمـي

د بـه محـاكم     وراثت نسبت يك سلسله معاذير و عوامل، از جمله بعد مسافه نمـي          تواـن

  . محل سكونت اصلي با محاكم محل عقار موروثي مراجعه بدارند

ــن  ــماره    روي اي ــدالمال ش ــه متح ــوظ ذريع ــورخ 244-197ملح  13/5/1359 م

و   « :داراالنشاي شوراي عالي ستره محكمه تجويز ذيل تعميم گرديد   در صورتي كه جـل

ضا فـراهم گـردد،             هر نوع جعل و تزوير گرفته شده بتواند و قناعت قانوني و وجداني ـق

ـيم خـط در حـالي كـه معـاذير           ت و ق ل در   به ترتيب وثايق وصـايت، وكاـل عـدم تكمـي

  ».محكمه مربوط وجود داشته باشد، محاكم عندالمراجعه خواهند پرداخت

ت ايـن اسـت             چون خصوصيت ترتيب وتكميل وثايق وصايت، قيم خط و حصر وراـث

كه تعدادي از خبرگان به محكمه حاضر و از حقايقي كه به نزد شان واضح است اقرار         

ه      دارند، بنابران تطبيق تجويز فوق مبني بر   مي ل و تزويـر گرفـت  اينكه جلـو هرنـوع جـع

ات دقيـق      شده بتواند، و قناعت قانوني قضا فراهم گردد، موكول به اين است كه معلوـم

  . و موثق از طرف اهل خبره ارايه گردد

  منفعت عامه تثبيت قيمت مبيعه به خاطر حفظ: قسمت سوم

بخـشد،   حكيم ميگيرد و معامالت را ت همان گونه كه توثيق اسنادجلو دعاوي را مي   

د از راه محـصول         در حفظ دارايي عامه و تقويه بودجه نيز نقش مهمي دارد زيرا عواـي

ه واردات دولـت تحويـل           فيصدي انواع وثايق و از مدرك قيمـت و مـصارف محكمـه ـب

  . رود گردد و از منافع قانوني دولت به حساب مي يابد، باعث تقويه خزينه دولت مي مي
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شـود، ملكيـت    ولتي كه به اصطالح ديگر بيت المال گفته مي   از آنجايي كه خزينه د    

ه هـر عـضو آن         عامه بوده، تقويه آن در واقع باعث تقويه جامعه بـوده، اثـر مفيـد آن ـب

عايد است و برعكس تضعيف دارايي عامه موجب ضعف جامعه و در نهايت اعـضاي آن       

يش        است، بنابران ايجاب مي    ت عامـه ـب ي و منفـع  از همـه توجـه   كند تا درحفظ داراـي

  .مبذول گردد

ه         ي مبيـع اهل خبره در امور حفظ دارايي و منفعت عامه از راه تثبيـت قيمـت واقـع

زرگ دارد، مـوارد ذيـل     كه از روي آن محصول فيصدي محكمه اخذ مي      گردد سهم ـب

  . موكد و مويد اين ادعا است

ي     10/12/1333 مورخ   1590متحدالمال شماره    ن  اهل خبره را در ايـن زمينـه چـن

منظور از اهل خبره، اشخاصي است كه در موضـوع مـورد بحـث    «: تعريف نموده است  

از قيمت واقعي آن واقف بوده و بلديت تام داشته باشـد از  ) خانه، زمين و ساير امالك   (

  ».قبيل مامور، مساح و موسفيد جوار يا ساير اشخاص خبير و با بصيرت

كم از طرف سيمينار روسـاي  هنگامي كه مقررات مربوط به محصول و مصارف محا 

 تدوين،تسويد و نافذ گرديد، عين مطلب را مـورد تاييـد   1350محاكم واليات در سال     

ارت فـوق صـراحت            و تطبيق قرار داد كه ماده اول مقررات مورد بحث به روشـني عـب

  . باشد كامل را دارا مي

ين    تـصريح  همچنان ماده سوم مقررات ياد شده در زمينه استفاده از اهل خبره چـن

بن        «: نموده است  حيني كه در حصه تعيين قيمت مبيعه به ارتباط محـصول دولـت ـغ

تواند قيمت حقيقي مبيعه را از اشخاص و مراجعـي   به مالحظه قاضي برسد، قاضي مي     

   56».كه الزم داند معلومات نمايد

تواند هنگام مالحظـه   گردد محاكم مي طوري كه از ماده سوم مقررات استنباط مي   

د    غبن فا  ايـن  . حش، قيمت واقعي مبيعه را از اهل خبره و مراجع الزم معلومـات نمايـن

حكم تنها شامل مبيعه نبوده در ساير وثايق محصولي نيز رابطـه دارد چنانچـه ارگـان          

شنهاد يكـي از رياسـت       هـاي   قضايي كشور قبالً به اين موضوع متوجه بوده و به اثـر پـي

                                                 
، مقررات مربوط به محصول و 1350منعقده سال . دومين سيمينار روساي محاكم واليات.  ستره محكمه-  56

، صفحه 1351زا  جو20مطبعه دولتي، شماره فوق العاده، : كابل ( قضا ارگان ستره محكمه،: مصارف در محاكم

)85.( 
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ه  2/7/1347 مورخ 3875  الي3812هاي شماره    محاكم طي متحدالمال    در اين زميـن

  . هداياتي را به محاكم خبر داده است

ك كميتـه اختـصاصي              به موجب متحدالمال مزبور كه نتيجه مطالعه و ابراز نظـر ـي

ت قيمـت واقعـي             مي ـين و تثبـي ه عمـل آمـد كـه محـاكم در مـورد تعي باشد موافقه ـب

ك خـط ماننـد قيمـت            مبيعـه از اهـل خبـره    مدعابهاي مندرجه وثايق ابراخط و تملـي

ذكور            ق نظـر ـم معلومات به عمل آورند و در قـسمت محـصوالت فيـصدي دولـت طـب

  57.اجراآت بدارند

طوري كه قبالً تذكار يافت ادارات وثايق بيش از هر مرجع ديگر به نظر اهل خبـره          

ات        نيازمند بوده و در ترتيب هر يكي از وثايق و اسناد مرتبه بـه منظـور كـسب معلوـم

ان مبنـي           ثقه از طر   ه موضـوع منـدرج آن و حـصول اطميـن ب مختلـف يق توضيح جواـن

برصحت عمل به وسيله محاكم به اهل خبره و مراجع الزم راجع شده است، انكـشاف        

ـتفاده از            توسعه و تكامل تدريجي طرزالعمل مربوط به تنظـيم امـور توثيـق سـاحه اس

  . نظريات اهل خبره، وفن را توسعه بخشيده رواج بيشتر داد

 مجلــس عــالي وزرا كــه مــتن آن ضــمن 17/1/1349 مــورخ 148صله شــماره فيــ

 مــشاوريت قــوانين ســتره 1/4/1349 مــورخ 1215 الــي -1168متحــدالمال شــماره 

تن ذيـل را       ه ـم محكمه به محاكم و مراجع مربوط رسماً ابالغ شده است در اين زميـن

  : دربر دارد

ه شـمو       )  الف -1 ل عمـارات اداره ثبـت   هنگام ترتيب قباله فروش اراضـي شـهري ـب

ا عمـارت               ـين ـب ت قيمـت زم اسناد مربوط، نظريه هيات فني شاروالي را در مورد تثبـي

 . حاصل نمايد

ي مـي           ) ب ات فـن د در   اداره ثبت اسناد در صـورت عـدم قناعـت بـه نظريـه هـي تواـن

ات                  ك هـي ين يـا عمـارت تعيـين ـي ي زـم ت قيمـت حقيـق احـوال استثنايي بـراي تثبـي

  . محل مطالبه كند  رسمي از آمر اداري

                                                 
هاي قضايي واداري  مر بوط به اجراآت محاكم،  بخش دوم، جلد اول ت، صفحه   مجموعه متحدالمال-  57

)130.( 
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 هنگام ترتيب قباله فروش اراضي غير شهري به شمول عمارات اداره ثبـت         ) الف -2

ـند معلومـات حاصـل             اسناد از پلوان شريكان و يا اهل قريه كه كمتـر از سـه نفـر نباش

  . نمايد مي

ه     ) ب اداره ثبت اسناد در صورت عدم قناعت به معلومات پلوان شريكان يا اهـل قرـي

ات رسـمي را     تواند    مي ين يـك هـي غرض تثبيت قيمت حقيقي زمين يا عمارت نيز تعـي

  . از آمر اداري محل مطالبه كنند

ه       -3  هرگاه ثابت شود در تثبيت قيمت زمين يا عمارت جعل يا تقلب صـورت گرفـت

ه          باشد مرتكب وشركاي جرم مطابق به حكـم قـانون تحـت تعقيـب عـدلي قـرار گرفـت

  . شوند مجازات مي

ه تعميل تجويز فوق مراجعه متعاقدان و مشمولين وثيقه را به ادارات و      از آنجايي ك  

راجعين        مراجع مختلفه و اشخاص متعدد دربر داشت، از يك سـو باعـث سـرگرداني ـم

شــد، از جـانبي هــم جريــان عـادي كــار را در ادرات وثــايق ومحـاكم بــه تعويــق      مـي 

ا بـه اسـاس پيـشنهاد    گرديد لهذا مجلس عـالي وزر   انداخت و سبب تراكم امور مي       مي

ضاييه و           وزارت عدليه كه باالثر مذاكرات و مفاهمات قبلي مـشاوريت قـوانين و قـوه ـق

ورد اينكـه محـاكم جهـت              ود در ـم ه ـب اداره مركزي ثبت اسناد و وثايق صـورت گرفـت

حصول نظر اهل خبره به چه ترتيب اجراآت نمايد بر تصويب قبلي تجديد نظـر كـرد و       

ي را تـصويب   5/5/1349 مورخ  1255دات مندرجه   با تخفيف قسمتي از قيو      مراتب آـت

ــه متحــدالمال شــماره     ــه مــتن آن ذريع ــورخ 1887-1840نمــود ك  24/6/1349 م

  . مشارويت قوانين ستره محكمه به محاكم ابالغ گرديده است

  : متن تجويز بعدي در زمينه به شرح ذيل است

ه   اسناد امالك غير منقول غرض اخذ تصاديق الزمه در مركز       -1  صرف بـه ناحـي

ــه شــاروالي و شــعبات و ادارات و تحــصيلي     ــوط، شــعبه ســاختمان و شــعبه ذاتي مرب

ه و             الك و در محـالت محـض بـه شـعبه امـالك و مالـي مستوفيت و شعبه مربـوط اـم

  . ارسال شود و از مطالبه ديگر تصاديق صرف نظر گردد) اگر موجود باشد(شاروالي 

كماه از تاريخ ايـن تـصويب، فهرسـت    ها مكلفند كه تا ظرف ي       همه بانك ) الف -2

ه            د ـب ار دارايـي غيـر منقـول مقروضـيت دارـن مكمل اشخاصي را كه نزد ايشان با اعتـب

 . ادارات مربوط ثبت اسناد و وثايق ارسال نمايند
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ها در آينده هر نوع تغيير در فهرست را فوراً به اطالع ادارات مذكوره      همه بانك   )ب

  . ماه تعديل و در سنبله و حوت تكميل نمايندبرسانند و فهرست خود را هر شش

هـاي    ادارات وثايق مكلفند قبل از ثبت قباله و اسناد، امالك غير منقول فهرست      -3

  . ها را مالحظه و در نظر بگيرند واصله بانك

رار      1360اين طرزالعمل در سال    مورد غور كميته علمـي وثـايق سـتره محكمـه ـق

ين تفاوت كه صرف اسناد به خاطر مالحظه و تطبيـق  گرفته و بعد غور همه جانبه به ا    

ه متحـدالمال                د شـد و ذريـع ب بـارديگر تايـي به بانك زراعتي ارسال گردد، ساير مطاـل

ورخ  358_307شماره   ه       16/3/1360 ـم ـتره محكمـه ـب  داراالنـشاي شـوراي عـالي س

  . محاكم و ادارات وثايق تسليم گرديد

ايق     آيد از آنچه تا اينجا گزارش يافت، بر مي    ور وـث ه تنظـيم اـم  كه در امور مربوط ـب

ات اهـل خبـره              ات و نظرـي وثبت اسناد بيش از هرساحه ديگر سوال استفاده از معلوـم

د رهـايي بخـشيده در            مطرح بوده و تطبيق اين امر متصديان امـور را از شـك و تردـي

در توان گفت كه هرگـاه   باشد، لهذا مي قوت اجرايي اسناد نقش مهم و كلي را دارا مي   

وب        اً مطـل ترتيب و تكميل اسناد نظر و معلومات صادقانه اهل خبره موجود باشـد يقيـن

وي   باشد به وجه احسن برآورده مي اي كه از ترتيب آن مدنظر مي     اصلي شود و در پهـل

ي           ه       آن امكان شك و ترديد و ابهام از ميـان ـم ق و تنفيـذ اسـناد ـب رود و زمينـه تطبـي

ه اشـكال در تنفيـذ    گردد و در نهايت  خوبي مهيا مي   مشكالت و جنجال بعدي از ناحـي
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 ��� /* $:�+ �� � �[~+ /a �K � '( ��?�Y �� � C3�n �E�� ���2�� '�?�Y � ��+��+
 H�� C1�( ��� >S� �AqE >*�q? �?�( ��m 'X �( ��P�9 >�[E 4��� ;��+ '( �?�
+ C��

 ¤�� C1�( >�� �� ��?�!+ � >��� ��	 � cZ� �� �+�Z�� � ����� $+d�� � $�+��+
 � ¤C� ��n�+ �d E� ��� � �( � ¤��? O�*� �� ��
# �d�� � �AZK ��� ��m ¤�� �( �

 ���?��� �\�� ¤C�3 ������ ��� ��( � ¤C� C�	 ,�1� �X $?�
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C;�3�n �=9 �����	 ��*� �? �?� �K : cK� �;���� ��� �� ��2?*�� � 'X >�	 ���
+
 �?� � 'X >�	 ��¢��n� c�*� HC� .*�[I �=9 ��P\ �? $2ZU+ C� � � 'X >�	 ��¢��	

C� .�*��� � ����*�G /�Y . ���(��D >3� C*� �\�)�	 H���
+���b+ H��¢� ( $�P�9 �� �K
C�? ���3� ��.  

 �)* �� �A�1� �+�( � >S� �%& � '( >�	 ��¢��	 'X �( >�[E C��� $D��� ;��+ � ?�
¤C� �9 �� ,�1� $?�� �� � �*� ��	 �� �2AI $��D �( � ¤C�? G��n '(  

a C�� ��	 ��2AI ���D H>� $��+ �� �?�9�\ � �?�( �AR�# P�n � �ZAE � ��	 /
>� CP( $#��+) : cZ� �� $?��� °� � O�+�� �Z��( >�I� ����G �� � �Z��( >�I� ���

�;�( ,� ��	 �� �?�( �AR�#(.)x ( k�[}� C���� ��	� �� cZ� ����� � 'X $��+ C�� H
 C�� �� � �A
 !+ >�� >�	 ��¢��	 �?� �� !��"#� � 'X >��?� �� � cK >�[E �� H$�

 � �AZK C�� $?��$Z�? ����	 $���� �� !��"#�) : �?� $+d�� � �� !��"#� � >�	 ��¢��	
C� i(* N��AqE(.)z(  

 �� C� *�( ���:( ��# �� c� >�� cZ� �? ����� � /*�
+ � ,(�Y ����J�	 �
 �� ���� ��	 � i����	 $�J /�Y '( �RI C�� HC� C�� ���� >�� ���~��� � ��� �m

# $��D H��( ���A+�� ����G ��� *�� �9 � C��2� �=9 $A2n �? ��� �1 �+�I � ��	 ��

 ��* �+�I ��1 'X >��� >�[E en�* �E H�S�* �� '( ��� �1 �+�I �� tR�+ �\�
 N� �� �=9 �����	 ���b+ � 'X C� ���*� ,
 !+ �?� � ���� ��	 � �ZD H�� ,�

	 'X >� en�* >�[E �� '( ����� $+d�� �� HC� .��G $"K� � C� i(* ,
 !+ �� ��
C1�( $5� �AE��+ N�Q�K '( N� ��.  

 �� ��	 � $%& � � �( ,�� C���� u�J�+ $A]� � �* �=9 $+�
+ ��? h�
�!�� C��1 $�P�9 �� /a S�? �� ��� en�* � ,�1� H.�����  ��
# � �AZK.  

.�����  ��
# � >3� �� ��	 � ��+��+ �.�����  ��
# � >3� �� ��	 � ��+��+ �.�����  ��
# � >3� �� ��	 � ��+��+ �.�����  ��
# � >3� �� ��	 � ��+��+ �        
K C�� /a ��I �� $A
I � $A
� CP���D >*�q? .�[�� � $I�+ $AqE � >��� C*� �ZA

�;�����9 /a C��1 �� �� ,�R:� 'X ��( C���3 ,�1�:  
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��� CP+�?��� CP+�?��� CP+�?��� CP+�? : : : : ��
# *��2n)�#G ��+� �=9 �#���� �? � ���A[�� H����#�� H���Z?�+ ( C��
R�+ �\� �� �%& C��X �( H>s��n >�� /a kA}+ �� ��	 $%& � 'X C� ��� C���� t
�;� r#�� �� �� ��	 � ,`�� ��*�
� H�;�*����� �� C*�? $Z�*�
+ H�� >*�
+.){(  

��� cK���� cK���� cK���� cK� : : : : 'X C� ��� C�� �=9 ����Z?�+ �? c��
?� i�� � ��~ �� �� �#G ��+� � ���]�
>� �* '(*�X *�� �� ���� �=9 ��R	 � ��� �? ��	 $%& �.)|(  

��� c�*���� c�*���� c�*���� c�*� : : : :�� � C�[` ���n i�� kA}+ �� ��	 $%& � 'X C� ��� C�� C�K�M �s� i
�� $?�� C���3 �� C*�X ����	 /a �K � >� �* /a.)�(   

 /�	 �\� $?��� °� � �`�E �� .�[� � C�[E $AqE � �2AI $Z��? ��� CP+�? �
)c�?��+� i+ �
:�� �2�  ��� $AI c���� °� ,�# �2� �!�?� $AI ��+��	 /�n�?�()� ( CP�

�� � ��D �� �� ���D $?��� °� C� CP(* $?� >*�\ 'X �ZD HC� ������ C���� �%& 
,qE ���?�+ C�9�E 'X C�� t[� �� C���� (. ��	 � �� �%& �( C�( /1� �� C�"K

 �\� � C;�( ,B�  ���*�� �� $ ����� /a �� '( �
�
� �� �� $� /*�q� tR�+
q� �� ���*�� '( L��� ��m �� $ �����>� ��� /*� .  

 � C�"K �=9 �~����� $?�	 �?)±��+� cK�+� ��? ��	 e:A� i?()�( . ��	 �"K �� �A( ��K
C �%& ��2(� C�"K � 'X $5� $?���� . HC� $A\�* �M�:?� �:A =+ �� T��� �\�

 $AA� t��\ T��� �\� Cr+�� HC� CP( ���* �2�� ��+� � $¢�!� HCr+�� HC*�=�
C�.  

Z��? ��� �\�� $�2(� �X � 'X >� C�� e��R� >�[E C�� '( T��� �� 'X ��� $
 $�2(� /a �� >��� ��	 � HC;�( <+ >�� $+�(�� �? ��	 �"K C '( h1 �� $%& �
 <+�=+ >�� $+�(�� �? cZ� �� T��� � �� $� '( h1 �� $%& � 'X �A( �K � >�

�=9 $+�(�� �? ��D ����2A!+ ���� 'n C�2K �? �� C;�( �\� �� $%& � C*�\j 
C*�q� �� tR�+ . �� cA� ��AI $A] °� /��* 'X ��( /1� �� �=9 �~����� $A�# �?

 C� ,�?� C�[E C�� *�( �\�  � $A(�Y >�� tR�+ �� ��	 � i+��+ ��K '( �����j ,qE
�P( ���� >� �� >*�q? C��� $\�� $?��� °� i+��+ 'X .  

 ������* �:AE ���� C�2K ��$?*�2� >� �� >��� �� ��	 � i+��+ ��K)�( $=�*�� �\� 
C1�( $5� ��	 $�+��+ 'X C�( $A=� C�[E C�� ���	�.  
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 HC��� >�[E u�2n� � '( /1� �� ,qE �� 4� ��
# *��2n 'X $Z��? ��� �\��
��� C�"K : �� ����+��+ >��� ��	 � '( ��
?���E �� 'X C� �K�� C�� <�*�� '+d��

�q� >� $�+��+ 'X �;�( ,A� u�2n� $��Z� /a �� ���	� $=�*�� �\� � HC�� /*
 'X C� .�� '( C�� �UAR+  �+� $+d�� � 'X C����G C� HC1�( $5� ��	
 /*�q� ��	 �� ��!�� §	�� �( H>� �A
�?� §	�� �� �ZD $A=�� >3�\ �� >��� ��	 � �%&

 >�� �}E �? �� ���� ����	 �+� $+d�� � $� $+d�� � 'X ��� ;��+ �� H�� <+�=+
 $:�M C� �? �"K � �� /*�q� ��  >��� ��	 � ����+��+ 'X >� ���� '( C�� �F� �+�

�� ���+ �=9 .  
 ��	 � �%& 'X ��( ����� C�[E C�� cK �UAR+ $�*�( 'X ��( /1� �� C�"K

 $���� ���*�� � $��� C���3 �� ��*�( $�*�( ,qE C�D �� C���� $��* <+ �� C*�X
 ��* C���3 �� /a �& �� ��*�( $���� � $AE�� *�(� �� >�� *�( �\� �� �� HCP(

�� . �� �2AI *��2n)�¢�*r?��� (��� 4�( /1� �� C���� : �� ��� �=9 *�( �? �%& �(
 *�( ��� � �P( *�� E� ��j £A =+ >��  ���*�� �? �� �"K �� $� �:AZ+ *�X ����	

�� *�( �\�� 'X �`�E C�2K �� �� H$� C��1 �^��� ��Z�� $��D ����� $+d�� � �� >
>�� �+��� �����* >��� ��	 � $� C���=+.)�(  

p��n �A�1� �� C���3 �p��n �A�1� �� C���3 �p��n �A�1� �� C���3 �p��n �A�1� �� C���3 �        
��� p��n �-�� C��1 �� �=9 �A�1� ����*�� �? i�:?�=+ ��� � *��2n �:  

$�*�( � �"K C� CP( ,
� C� 'X L��� ��m ��( $�*�( � C� ¨���+ ��j 
>� CP( C�? �=9 ��+��+ $?��� °� $ ����� . �\� HC� $?*�2� >��� �\�2K �� �� ���*��

 �?�( ��� �� ���+� C�� C� ���+� $��� �� >��� ��	 � H��A� ¨�[�*� C*�� ��	 �� ��m
 ���+�# $?��� °� C� LAZ+ >3� � ���%& � ���*�� '()��+�2?�  ���+�2?� c���� .

��� ��?� (C� ��*�Z2K *�� ���D � C�� $��D $�+��+ $���+�+ � ���*�� ���+�+.  
 ��E �� � C� $A\�* �AZK �� �#dE $+�2I � �� �"K 'X ��� �AZK �� T��� $?�	 �
 C� �� H$A\�* C� �� T�� �� cZ� $I�� � 'X C� C��G �� cA� ��AI $A] °� /��*

� � �� $D��� '( T��� ;��+G �A( ��K �"K �� C� $�+��+ � N� h*�# � 'X >� >*��
��A� ¨�[�*� >�� C��� �? ��	 � /a ��K �� T��� H$?�����+�( $5� ���3 �� �����2A!+.  
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 ���� C�� ��J $�?�Y � cA� ��AI $A] °� /��* � 'X C����G �AZK �� � �� $A�# �
H4��( /*�2� �� ���  /a �\� �� �"K 'X > � C� $?���+ ��?�� $�J h� 'X �� 

 p�}=?� i� �2I .��� � H/P(* ���
� .��G >*�q? �%& � �d�� ���� $b�*�� ��
 ��K�� C�� C�[E �� H> CP( >*�
+ ���� �� �[! U+ � i+��+ >�� ��I °� $J*

 �ZD �� $?�( ��n� cK >��� ��	 � 'X ��(*)�[!� ( 4��� >�� ,� � >�� �? ��	 �
 C�� C�� �n �� .*�J ��I � '( ���+G �� °� /��* � 'X ��*�( ��( H��? $Z�3�
 � ��AK� �%& � H�D�� u�5+ ��\ � �*�� C� *�( �"K 'X ��(* �� $��+ C��
 >� �� � �*� �� /a ��K �� C� C�� ���� �M�:?� �U��] �� ����� �]�R� �� �����

�A�1� �?1�?� $�M � �:��J �� 'X$� tA� �"K )xx( �?�( u�2n� � �AZK C� �� � 
 >*��� ��* ;��+ 'X ��?��n �d E� .��G �AZK C�� 'X >� �� � �*� �ZD C�I�
 'X P( ��# �( cK��� H�;�( ,A� ,�?� u�2n� ��I � �AqE ��n �d E� � >P(
 cK cZ� �� C� C�� /�� �UAR+ h� � C�� �`�E �� �AR+ � u�2n� H� � u�2n�

�� $?��?�� .  

C� /a C��1 �� ,�1� ��� cK��C� /a C��1 �� ,�1� ��� cK��C� /a C��1 �� ,�1� ��� cK��C� /a C��1 �� ,�1� ��� cK��        
 C�[E $AqE � $?�� �* ���� �=9 ��R	 � ��� �? ��	 $%& � 'X tKr+ $:��

��� ,�1� C��1 *���+ �� $A=� �:  
 >� $AA� � �*� ����� C�K�� $%& � '( *�X �+�( �� 'X C� ��� C� �� �����

*�( �* cK ��	 $"K � '( *�X �\�2K �� 'X >� � �*� �� 'X C� ��� C�� C�"K HC� 
 � $"K � cK C�K�� $"K � /a C�� �ZD H�� >*�
+ $J�	 '(*�X $��+ �� �%&
 /a �\� �� 'X >� �� �� �n H��� ,A� � �*� � >� �* �A[( �? �]��E $�[`
 �}E �� C��� ��	 � 'X $D�* �� v��U� �� >�+� ����� $:`�I � $"K� '( ���2(�U+

�� $"K� H� �=9 $A2n �? ���2(�U+ ����n � 'X '( ��R	 � ��� �+� HCP( ©
 $I�� ,Z?�� � $5� .�I��+ �?��I ���� �& �� '( �AR�# 'X $D�� TI�� 4�� c���

�� $��� ,}�+ cZ�)xz( � ��R	 � ����� >�� �?��� '( ��� �� �]��E $�[` C�2K � 
�n .��	 � .���� � �� $"K �AZK �� ���CP(* C� �� G�.  
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 $?*�( $¢�?�* �� ��� CP+�? � 'X ������n �\�2K >*�q? .�[� � $I�+ $AqE � C�
�;�( /���+ �� .*�J �� �� ,�R:� 'X ��A
� >*�q? .�[� � �� ��� $AqE �.  

 ,qE C�? ��* /a ��( $�+��+ 'X h��� �� cAI � $�K�� ��*� �AZK C�� �����
���3 �AZK �� ��	 � ��� � ������� >��� �? $�K�� *� � ���*�� � $%& � � ��( C

�P�9 � ,�AU� ��� C�2K �� cK ��Z�� ����� � � $?�� ��}+ '( �?�( ��n� �� ���.  
 ��� E $��D i��� b+ 'X C� ��� �U?�R+ � ��� AI �� ��Z�� $I�� 'X cK �� &* ��

 N*� �"K � ��!�� '( � E $��D � $� $?���+ �"KC1�( $5�.  

�� /a C��1 �� ,�1� ��� c�*� ��� /a C��1 �� ,�1� ��� c�*� ��� /a C��1 �� ,�1� ��� c�*� ��� /a C��1 �� ,�1� ��� c�*� �::::        
 C�? >��
I C�( ��[K* �� C�K�M �s� i�� � C�[` ���n i�� 'X $Z��? ��� �\� �

$� $?�� C���3 �� �*�X ����	 /a �K � H>� �* /a kA}+ �� H��	 '%& � 'X.  
 #� �� ���� cK ��	�� >� � �*� >�� W�:�� �� � #� $%& � ��� C�"K $� h��	 C���� �

 � C� C�� $A�� >�� C��� �� '( �RI C� �� 'X >� >��� >�� $( ,]� �� ��	 � � #�
 >���� �]�=�� /a �� C��� C3�� �\� '( ���+G �� cA� ��AI °� �A] °� /��*

 i��+²2?� .��+� H�?�()����[�� °� /��* � ( � �+��+ ���2?�I *�� �? '( <�*�� $+d�� ��
>��>� $?�� C���3 �� >��� � #� � C�D��  . >�� /P(* � #� 'X �� '( �RI �\�2K ��

>��( ,A� cZ� ����	 �� �\�2K)��(� �� ,��	 N�9 C���� ����� ��9 �� �RI ���� � .  
p�}=?� i� �2I .��� 'X C�( /1� �� C���� T��� �"K �� C�K�M �s� i��)�*( 

 �+�� �� ����?� °��[I ��� �:� � ���EG *�G��� �� $"K > $?*�2� >��� �� $[!� � i+��+
�?�?�[2� C*�X)��(��	 eA:� i? � 'X C����G �"K H ... �� $A\�* �AZK �� �#dE � T���

 ��AI °� $A] °� /��* 'X C� T��� �"K ,�?� �& C�[E C� � � �AZK �� ��	 �
 $A��+�# cA�)²!+ $K ��nG /�+ $AI ³�I�* ±��2?��� �I* iI ³?()��( /�+� >P�+ � �%& 

 ��I* ,qE� >� �?�!+ �"K >� � �����)C� C��1 h1�� C�� 'X N�9 �"K.(  
 $� $?�( *�( � C�? ��?�!+ ��+��+ 'X >� C�� >����9 �� '( T��� �\� ��

C�( �� $ ����� *�( � >P�+ � 'X >� CP( �:AZ+ �����.  
��� �2AI $Z��? ��� �\�� :�� �� ,]� ����2+ � 'X �9�� C� ����� '( � ��

 �"K H�� $?�( �AR�# >P=� O�+�� �:� �� � 'X N�9 �"K �K�� H$A\�* C �� ,�?�
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 �P( ,R# � ,� CP=� 'X ��? .*�	 C� � �%& H�� $?�( ��n� cK >��� ��	 �
C�P( $5� ��n� �:�M ��	 � C� �"K 'X ��A� ��n ���+ � v� ��K '( �����.)��(   

        

\\\\��� en�* � >*���� en�* � >*���� en�* � >*���� en�* � >*�        
 C�	 � en�* ��� C�K�M �s� i�� � �[` ��+� � 'X P( >����9 ���� �AZK C��

�;�����9 /a C��1 �� '� ,�1� .�	 � 'X C*�Z&:  
�- � C� CP( .���� n� ��( °� c�2�* ��
# �2��	 'X �AZK �� ��	 � �%& � 

I�2b+ ����� n� � ������	 �A�]� � � sn �Z# $+d�� C�� cZ� $]�R�+ ��( H>� �
 �AZK C�� �=9 cA� ��AI °� �A] �2U+ .��� CG� �� �"K � cK �� � $?��� °� 'X
 >�� �?�!+ $���[I �+�( >� ���	 $�d+��+ C��� n� >�� H��	 $%&� HC $A\�* e��R�
 �[ �+ ����� � � ����� � �]�
+ '( ��d+��+ �� H�� ,A�  ��	�� '� cZ� 'X

?�R+ �?���I��+ � /a C�n �� '( ��G��+ ���:+ � �U?�R+ � HC;�( /��� '( ��� �� e
�;�( /��� C��1 �A�+ � *�\�� /�]�.  

 ��?�� >�� C�D � $��+G � ��?�� �� ��? ��~�� ���� C� #� .���� n� � ��
# �
�AZK C�� >G�*� ��� n� � >� �?�!+ $�
# >�� �?�!+ ��	 � $%& � H�� $?���+ >��� >�� 

�� $?��¢�D $Z� cK ����� n� C�� $( �)* �� ���:+ � �U?�R+ � H���.  
�- ��5+ .����� ��� + � C�A� ��� ��� cK ��
# �2��	 �AZK �� ��	 � $%& � 

 C�K�� C�� ��2K H�� CP( �[� <�*�� ����� C�"K� '( ���+G �:A =+ �� � �� C��
�A� ��n u�2n� �AZK C�� 'X ��(* u�2n� �� �:A�� 'X >�� � �*� cK�� � H�

 H>� �]dE >G�*� ����� n� $A[
 !+ � �]��+ H� >�[E $	�:�� >�� ��s?� �:AE � C����
 �"K� �?�!+ �\� H��A� ��n ,Z?�� ��Z+� u�2n� � '( ��¢sn $�
# $I�# /a C��

d E� � � C �=9 ����*�J �? i�� � 'X /*�2� �=9 $?a �? �A��!+ $Z� ��Z+� �
>�� >�[E � �*� cK ,B� C�� *�R +.  

�- 'X >�� $��+ C�� $A\�* C�� .��I �AZK �� ��	 � �%& � 'X '( ���+G ��� �� 
 L?�=+ .��I� cK $(�����s\ � P�n �� �S� $%& � �ZD HC ���� *�( �\�
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���n�� $+�2�� $?��� �=9 ��� �? cK����E �*�( (* >�[E �S� � N�� �� � ,
� �
 �E �"K� H��(���� ��"� ��?�� �� �#�M � ��"� �� ��� n�� � ������I �\� H>� C��

C���3�n $5� *�R+ >*�q?�?d� � �+��� � ������I)�¦( �\�2K �� >�[E C� #� �%&� 
 �]��+ C�� W�# H��	 � C� #� '( �E �\�2K �� H>� C�� ,
��* H>  �* '( �RI

H��� �^� �� � �� /a� ,K� �� #� ,K� ��	 � � � ,K� ��	� ,K� C� #� .  
�- ���D C�A� ��n ��� �m � T����� C�[� � $�m�	 �AZK �� ��	� $%&� 'X�� 

 ̈ �� H¨�� $?� ���*�� � �� '( ��	 �� �� C� CP( h��	 �dE �� tR�+ ��	� ���
#
�	 �\� C�� HC� ¨�� $?� ���*�� cK '( �:�AE �� �ZD HC� CP( cZ� $�
# �� cK h�

 $�}	� §� �"K � HC CP( h��	 C���� ��R�+ >�� �� C�"K 'X�� �� C� h��	 C����
$A\�* >�� cK u�2n� ����� h��	 /a �\� �� � H� �?1�?� $�}	 � .�[~?�.)��(   

 H$B- s��n '( *�X *�� �� ���� �=9 ��R	 � ��� �? ��	 '%&� 'X ����� �+�
I�2n� ��( cK ,�?� .�[~?� $�}	 � �?1�?� $�}	 �� cK h��	 �\� C� � H>�� >�[E $

 $(� ��� � ��R	 �� .���� $%&� 'X ��AI w�
+ '( C�D C� �� HC�� C����
 ���D �ZD HC� .����� ���*��� ���2�� .���� $%& � �ZD >�� >�[E $	�:�� cK HC�

 �� .���� $"K� � ��
#)��� (C� $AB� s��n cK '( 'X '( �E �"K �� �"K � 
��( �M�:� ���
� � � ��?� � � ��� � $?��� °� � ��K�� $"K�.  

�- � � ��
#� 'X HC�� ¨�� $#d E� $�D��� ¨�� $?� ���*�� � )�d E� ( C�D
 $� $+�I � �ZD �B_� �*�J ����� cK ¨�� ��� n� � >*�q? $J�	 � HC $?��D��

 �? C�"K� cK ��	 >���� $+� cK cA� ��AI °� $A] °� /��* �ZD >� � �*� >���) ��
>���� ( �ZA� C�� ̈ �� cAI cK >*�q? ���J�	 *�� � �� �)��*�+�+ ( 'X �� �� C� ¨��

 �"K �K �ZD H� >�� C���� h��	 � u�2n� °� /��* ��� � °� p� ( �� ���� �"K
�n ��	 �"K� �� $?�( ,� CP=� �ZAE � 'X N�9 � /�Y ���`�� *�� �+� >� >s�

C�� �*�+ W�:�� � ��2AI � 'X C� ���`�� �A��#.)�¥(   
�- �? �� C�� $	� + '( �RI $��� �� ���+��� ����	 �X >��� >�[E C�	�?�Y�� 

�� CP(���� ���	�# .��G �� >�� $��+G $���=� . cZ� $J�	 >�� $D��� '( ���+G ��=� ��
 /a C�2K �� � H>� *��] $��!��+ ��	 'X h� �+� H�*�( ��  ̈ �� �� .��G $( ��	

 $I�2 n� �� ��	 �? h� HC�� ��1 C��# ��9 �� ��=� � ��	 � H>� CP( *�� E� �B�
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 ��Z�� ����� � �� � ���
� �ZAE � �A[( �? c��� � $:`�I� �� �"K 'X C���( ��}+

a C�� �ZD HCP( C��1�^� �� ���J�	 ����9 �ZA� ��( �� �AR�# $J�	 �� '( ��	 /
 >*�\ �AZK C�� HC i+��+ �!��+ C�� CP\ >�� 'X � 5� ���+ ��K �� �*��] cZ�
 /��� '( ��� �� ���� ���	�# �\� C�? ���	�# C�}# ���*�� cK � $%& cK 'X >��� >�[E

� H�� $+�U+ C��� �? ��	� $�+��+ 'X >�� � �*� cK�� H�� � 'X ��� ���� cK�
 'X >���� >�[E �]dE H�PZ� ��A
� ��?�Y ���\� ��� � �F� �� $�+��+ $�?�Y $+d��
 ��	 �( � �� $?��( $��� ��I '( �^�� ����n � $��+ �� i+��+ '( ��	 $��!��+

�PZ� $AR�# '( �^�� ����n �� 'X >��� >*�\ > C��#)�� ( $��* $%&� �ZD
J�
� �� .��]�RECPZ� .��	 ��1��I '( *�X ����n �� �"K 'X ��( �.  
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?� e # ��� ��2K i�� /�2(� � H�¥�. 
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  هاي رهنمودي در يادداشت

  ها  مورد اصالح زندان
  پروفيسور اندرو كويل: مولف

  كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان: برگردان

  

  

  

  6يادداشت شماره 

  ها تحت حاكميت قانون آوردن زندان

  خالصه

المللي حقوق بشر و نيز مطابق به قوانين  بينها بايست بر اساس قوانين  زندان •

 .ملي تنظيم و اداره شود و مقررات آنها عادالنه باشد

ها،  فساد در زندان. شود هنوز در شماري از كشورها قانون محترم شمرده نمي •

هاي عميق داشته و تشنج و خشونت  تواند ريشه دستگاه پوليس و سيستم قضايي مي

 .ارمندان زندان مانند يك بيماري همه گير باشدميان زندانيان و از سوي ك

هاي زندان مواجه  سيستم. گاه گاهي زندانيان كنترول زندان را در دست دارند •

به بي قانوني بوده زيرا كه دولت معموالً در زمينه توجه به زندان، ناكام مانده و يا 

منابعي در دست ندارند تا قانونيت را در زندان پياده  . نمايندكارمندان هيچ 
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توان با  ها كاري است دشوار ولي مي برخورد با خشونت و فساد در زندان •

برخورداري از پشتيباني بلندترين مقامات دولتي، تقويت و آموزش كارمندان زندان و 

 .هاي مستقل نظارت و جامعه مدني به اين امر دست يافت دخالت ارگان

ها ايجاب تعهدات  اناز ميان برداشتن شكنجه و كاهش بدرفتاري در زند •

هاي دراز مدت به منظور تغيير  نمايد و نيز برنامه چشمگيري از سوي مقامات را مي

 .فرهنگ كارمندان زندان و عملكردهاي آنها الزم است

قانون پيروي نمايند زندان   ها بايد از حكومت 

 آنها بايست در چوكات قانون. ها بايد مطابق به حكومت قانون اداره شوند زندان

  المللي حقوق بشر و نيز بر اساس قوانين داخلي، ابزار و مقررات ملي فعاليت بين

اين شيوه . ها قابل اجرا اند بايد عادالنه باشند مقرراتي كه در زندان. داشته باشند

تنظيم و اداره نمودن . باالتر از اين است كه صرف به زندانيان حقوق شان را بايد داد

هاي آنها سودمند است و    بدون شك براي زندانيان و فاميلها بر اساس قانون زندان

توانند در يك  شود زير آنها مي در عين زمان به مفاد كارمندان زندان نيز تمام مي

فضاي امن و مصوون كار نمايند، وظايف شان را به صورت قناعت بخش و مسلكي به 

  . مند شوندپيش برند و از حقوق خود به حيث كارمندان محترم جامعه بهره

حكم قانوني بايد هر دو هدف منطقي و اصالحي بودن را بر آورده سازد، در غير 

سازد، از نظر  آن حبس افراد بدون اراده خودشان هيچ هدف ديگري را بر آوده نمي

اعمال زور گويا نه دولت بايد . طبي، بشري و يا خير خواهي هيچ اساس منطقي ندارد

نمايند،  و آنهايي كه تعزيرات جزايي را اعمال مييك اساس قانوني داشته باشد 

  .بايست احتياط الزمه را به كاربرند تا از صالحيت شان پا فراتر نگذارند
  )1( 1996قاضي لويس آربور، كانادا، 

سيستم عدالتي كه يك فرد را روانه زندان . ها بايست عدالت بر قرار باشد در زندان

يابد، بايد زنداني را تا داخل زندان  ن خاتمه نميهاي زندا سازد، كارش تا دروازه مي

  .اش در زندان خبر گيري نمايد همراهي نمايد، از سلول و از همه جهات زندگي
  )2( 1991لورد ولف، انگلستان و ولز، 
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باشند كه موقتاً  زندانيان مستحق همه حقوق فردي و حيثيت شخصي شان مي

محيطي نباشد كه آنها در آن، جا داده توسط قانون سلب نشده و يا مغاير شرايط و 

بدون ترديد، حقوق فردي و حق آزادي آنها كه در اثر زنداني شدن پايمال . شده اند

اي  با وجود آنهم حقوق اساسي قابل مالحظه... باشد ها شايان توجه مي گرديده، خيلي

آنها مستحق ماند كه نبايد انكار گردد، در صورتي كه مورد انكار قرار گيرند  به جا مي

  .باشند جبران حقوق مي
  )3( 1999قاضي ساش، افريقاي جنوبي 

رو هستند، تشنج و قانون  قانوني و فساد روبه ها با بي با اينهم بسياري از زندان

ها را به زندانيان  در برخي از كشورها، مقامات، كنترول زندان. زورمندان حكمفرماست

امنيت محوطه و فراهم نمودن خدمات اند و ماموران زندان صرف  واگذار نموده

ترين زندانيان، اداره زندان را به دست  در عين زمان قوي. نمايند اساسي را تامين مي

گردد و  هاي رقيب مبدل مي ها و دسته گرفته و زندان به ميدان نبرد ميان گروپ

كنند، زماني كه نظم برهم  زندانيان ضعيف زندگي شان را در خطر احساس مي

گردد، مامورين، پوليس مسلح و يا  د و شورش جدي در زندان آغاز ميخور مي

طلبند تا شورش و تشنج را به صورت خشونت آميز  نيروهاي مسلح را به كمك مي

زنند و حتا از سالح  خاموش سازند و يا خودشان دست به اقدامات خشونت آميز مي

  .نمايند گرم استفاده مي

 شورش بر سر كمبود آب در يك زندان ساحل اند كه به دنبال يك ماموران گفته

اين شورش در اوايل صبح . عاج دست كم چهار نفر كشته و چندين نفر زخمي شدند

يك مامور عالي رتبه زندان در كشور به . روز چهارشنبه در زندان مركزي درگرفت

خبرنگار رويتر گفت كه زندانيان اغتشاش نموده و جريان آب قطع گرديد و در نتيجه 

آمر زندان آقاي فرنكويز گي به رويتر گفت كه نيروهاي امنيتي . ب جيره بندي شدآ

اند، از كشته شدن  در جريان خاموش ساختن شورش دو نفر را به ضرب گلوله گشته

چهار نفر و زخمي شدن هشت نفر ديگر تاييد به عمل آمده است، تعدادي از 

  . معلوم نيستزندانيان فرار نمودند كه شمار دقيق آنها تا هنوز

دو نفر به ضرب گلوله كشته شده و دو نفر ديگر به ضرب ماشيندار و يا : وي افزود

  .اند كارد كشته شده
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سي، در اغتشاش زندان ساحل عاج چهار نفر كشته شدند،  بي به اساس اخبار بي

2004)4 (  

  ها داليل بي قانوني در زندان

  :باشد ها به داليل ذيل مي بي قانوني در زندان

 باشند؛ آنها آيينه بي قانوني در جامعه بيرون از زندان مي •

آنها يك بخش فراموش شده اداره عامه كه هيچ عالقمندي براي تحت قانون  •

 ها و عدم انسانيت در آنها وجود ندارد؛ آوردن آنها و يا بر خورد با بي احترامي

پردن آنها بودجه خيلي ضعيف داشته ماموران به اين تصميم اند كه طريق س •

و  قدرت به زورمندترين زندانيان امنيت زندان را تامين نمايند؛ 

 .باشند ماموران از آموزش مناسب برخوار نمي •

هاي پر ازدحام حتا در كشورهاي با معيار خوب اداره عامه، مواجه به  همه زندان

باشند، به ويژه اگر آنها توسط ماموران آموزش ناديده و بي نظم  خطر بي قانوني مي

  .اره شونداد

  هاي بي قانوني است فساد يكي از نشانه

هاي مختلف  هاي زندان وجود دارد و به درجه امكانات بالقوه فساد در همه سيستم

هاي منظم و نامنظم  در شرق، غرب و در جهان پيشرفته و در حال رشد، در سيستم

ن گرفتار در شرايطي كه شمار زيادي از افراد خالف ميل شا. شود ها يافت مي زندان

اند و توسط يك تعداد محدود  اند، از دسترسي به مواد و خدمات اوليه محروم شده

ها  باشد، برخي از زندان شوند، جلوگيري از فساد دشوار مي محافظين مراقبت مي

هاي ديگر سطح پرداخت  خودشان دسترسي به منابع كافي دارند و در برخي از زندان

و خارج از چوكات مسلكي و ساختار فني اداره براي ماموران خيلي پايين بوده 

  .شوند مي

  :تواند به اين ميزان به ميان آيد فساد مي

  زندانيان منفرد و پرسونل زندان؛ ها و مناسبات بين واكنش •

 ها و مناسبات بين اداره يك زندان منفرد و زندانيان؛ واكنش •
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 هاي بيروني؛ افراد و يا گروپ ها و مناسبات بين واكنش •

ودر ا •  داره زندان كه مسايل تهيه و خريداري مواد دخيل باشد؛ 

در ميان كارمندان قضايي، به گونه مثال در جايي كه به رهايي زنداني به  •

 .گردد، امكان فساد بيشتر موجود است ضمانت بالمال تصميم اتخاذ مي

هاي سپرم  دو افسر مركز اصالح در امريكا متهم به رشوه ستاني و قاچاق كيت

كه به اين طريق شخص . جينيك به داخل زندان فدرال در آلين وود شدندكاريو

اش را در خارج از زندان باردار سازد، افسر سوم  توانست زندان يا رفيقه مجرم مي

متهم به كشيدن اسناد زندانيان از فايل مخفي آنها در مقابل پول گرديد كه اسناد 

خصي قربانيان و شاهدان نيز مذكور عالوه بر ساير اطالعات، حاوي معلومات ش

  .بود مي
    )5(2005، اياالت متحده امريكا ABPروزنامه 

كارمندان زندان . تواند مواجه به فساد باشد تقريبا همه جهات زندگي در زندان مي

هاي گوناگون چون دسترسي به ضروريات اوليه مانند  توانند از زندانيان به بهانه مي

 ارسال نامه و يا استفاده از تليفون و يا مالقات با هاي فاميلي، غذا، دارو، تماس

  .داكتران زندان پول دريافت نمايند

باشند تا كه ميزان  هاي زندان بر اساس اداره فاسد استوار مي برخي از سيستم

كنترول مبني بر تفاهمات بين كارمندان و زندانيان را در مورد لست قيم و 

 اباته و دسترسي به تسهيالت را تامين هاي موجوده سطوح مختلف اعاشه و قيمت

  .نمايد

در جمهوري دومينيكا يك مجله به نام مجله قضايي يك لست قيم اشيايي را به 

نشر رسانيد كه بايد به منظور همه جهات زندگي در زندان چون، غذا، سيستم تهويه 

يك اتاق، سيگار، مشروب، مخدرات، حفاظت، تفنگ، معاينات طبي و تصديقنامه 

  .يه خوب به منظور رهايي مشروط بايست به زندان پرداخته شودرو
   )6(2002كانديدو سيمون پوالتكو، ال نيگوسيوپينيتان شاريو 
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توانند به ماموران پول بدهند تا همراه شان برخورد مناسب  زندانيان پولدار مي

ه گردد چون دادن بستر مخصوص در يك اتاق بهتر، اجازه دادن به شفاخانه زندان ك

  .شرايط آن بهتر است و يا انتقال شان به يك زندان بهتر در كدام جاي ديگر و غيره

توانند با كارهاي نامشروع چون فراهم آوري مواد مخدر،  كارمندان را همچنان مي

اجازه دادن به زندانيان كه بيرون از زندان بروند و برگردند و نيز مهيا سازي زمينه 

  .فرار، فاسد سازند

زنان و نوجوانان . ها ممكن به صورت پول نقد و يا اسفتاده جنسي باشند  پرداخت

از . گيرند شود، مورد استفاده جنسي قرار مي معموالً در برابر لطفي كه به آنها مي

اينكه جهت پيشبرد زندگي در زندان به پول نياز است، زندانيان تنگ دست به 

  .دمنظور دريافت پول ممكن به بردگي جنسي كشيده شون

  داليل فساد

باشد كه شرايط  ها ناچيز مي سطح پرداخت براي بسياري از ماموران زندان خيلي

نظم و اداره زندان جزيي از . رسد زندگي آنها از زندگي زندانيان بهتر به نظر نمي

داند كه فساد جريان دارد ولي توان جلوگيري آن را ندارد  ساختار فساد بوده و يا مي

توانند انتقام شديدي را از آمرين زندان بگيرند كه در تالش  يزيرا كه محافظين م

توانند زمينه اغتشاش  محافظين و زندانبانان متاثر و ناراضي به سادگي مي. اند اصالح

را در زندان فراهم سازند كه اين يك انعكاس نامطلوب را روي اداره زندگي گذاشته و 

  .شود سبب شرمساري آمرين سياسي آنها مي

خي از جاها، فرهنگ فساد در سراسر كشور حكمفرما است كه زندان نيز جز، در بر

  .باشد آن مي

نمايد كه كارمندان متكي به حمايت و  طبيعت و نوعيت كار در زندان ايجاب مي

پشتيباني همديگر باشند به ويژه در حالت اضطرار، زندانيان نيز به منظور امنيت و 

طات با بيرون از زندان متكي به كارمندان مصوونيت، دسترسي به خدمات و ارتبا

دهي عملكردهاي  رسد كه اين چنين روابط مانع گزارش محتمل به نظر مي. باشند مي

هاي افشا نمودن  گردد، زيرا پيامد نامطلوب به اداره و نيز به مجامع بيرون از زندان مي

  .همكاران و نگهبانان كامالً هويدا است
  ه مشاغل زندانبخش ريسرچ و جلوگيري، موسس
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   )7(2000كوينزلند؛ يك مرور بر خطرات فساد 

  ها را تحت حاكميت قانون در آورد؟ توان زندان چگونه مي

پس گرفتن كنترول زندان از . اي نيست ها در چوكات قانون كار ساده آوردن زندان

زندانيان كه يكبار به آنها واگذار گرديده باشد، ايجاب تصميم جدي، يك استراتيژي 

هاي عميق باشد در  از ميان برداشتن فساد كه داراي ريشه.نمايد و منابع كافي را مي

هاي ويژه  ها، دشواري رسد، مگر زندان هر وضعيتي يك امر پيچيده به نظر مي

ر زندانيان و وابستگي  خودشان را دارند، زيرا محيط آنها بسته بوده و اتكاي زندانبان ب

سازد و احتماالً مردم عامه در   را خطرناكتر ميمحافظين به همديگر، افشاي فساد

دهند و  مورد اينكه زندانيان مورد بهره برداري سو قرار دارند، كمتر نگراني نشان مي

به (باشد  نيز تغيير فرهنگ شكنجه و بدرفتاري در زندان يك پروسه درازمدت مي

  .) مراجعه شود8يادداشت رهنمودي شماره 

  :نمايد قانون ايجاب تدابير ذيل را ميها در چوكات  آوردن زندان

 پشتيباني و حمايت از سوي مقامات عالي؛ •

 ها واقعاً بايد تغيير بخورد؛ ارايه يك پيام مبني بر اينكه وضعيت •

باشد  فراهم نمودن فضايي كه كارمندان احساس نمايند كه اين كار شدني مي •

 توانند مصوون باشند؛ و و آنها مي

به (نظارتي مستقل كه از سيستم نظارت نمايند ايجاد برخي از نهادهاي  •

 ) توجه شود11يادداشت رهنمودي 

  خطر برخورد تظاهر و زمانه سازي

هاي  هاي شان حكمفرما است و تخطي در كشورهايي كه بي قانوني در زندان

هاي عميق دارد، اين حايز اهميت است تا اطمينان حاصل گردد كه  حقوق بشر ريشه

ها جنبه واقعي داشته و اين پروژه به  يك پروژه اصالح زنداندعوت به اشتراك در 

حيث يك سمبول تقدس روي دست گرفته نشده باشد تا كشور مورد نظر خودش را 

  .هاي حقوق بشر كار گيرد خوب جلوه دهد و از آن منحيث يك پوشش به تخطي

مانه هاي تضمين اينكه يك پروژه جنبه واقعي داشته و نه صرف يك تظاهر و ز راه

  :ها اند باشد، اين سازي مي
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از اداره زندان بايد خواستار آوردن تغييرات فوري و هويدا گرديد تا نمايانگر  •

 تعهد واقعي آنها باشد؛

دخيل نمودن نهادهاي جامعه مدني از طريق ديدار با آنها در آغاز مذاكرات،  •

سته شود كه آنها صحبت با آنها در مورد پروژه و طلب مشوره از آنها و از ميزان خوا

 را در مذاكرات پروژه دعوت نمايد؛

ها در مورد پروژه دقيق باشد نه  تضمين اين كه مطالب فرستاده شده به رسانه •

هاي درخشاني از زنداني ملي باشد در حالي كه هيچ  اي براي نشر تصوير اينكه بهانه

 كاري انجام نشده است؛ و

 .نمايد ژه را ميهاي مستقل از پرو ايجاب يك سلسله ارزيابي •

  برخورد با فساد

باشد و  ها مي برخورد با فساد جزيي از روند وسيع آوردن حاكميت قانون در زندان

  .نمايد ايجاب فعاليت همزمان را در چندين جبهه مي

به ناكامي ) مبارزه در برابر فساد(ها  نمايند كه تالش اظهار نگراني مي... ماموران

ه يك تغيير ساختاري در سيستم حكومت جورجيا مواجه خواهد شد، به جز اينك

تيم رهبري جديد به منظور جلب و حفظ افراد مسلكي با مهارت .... آورده شود

  .يك هزينه ضد فساد. خواهد معاشات را باال ببرد مي

توقع برده . در افزايش معاشات تقويتي خدمات اجتماعي كمك خواهند نمود

  .م انكشافي ملل متحد تمويل گرددشود كه اين هزينه از سوي پروگرا مي
  كارين مادوين، اداره ساكاشويلي در جورجيا

   )8(2004نمايد،  روي مبارزه در برابر فساد تاكيد مي

در صورتي . ها خواهد بود حل مشكل پرداخت و وضعيت كارمندان يكي از اولويت

زندانيان كه سطح پرداخت تا حدي پايين باشد كه كارمندان از طريق دريافت پول از 

مگر حتا زماني كه سطح . رسد امرار معيشت نمايند، فساد اجتناب ناپذير به نظر مي

  .تواند وجود داشته باشد پرداخت براي كارمندان مناسب هم باشد، فساد مي

  :توان اتخاذ كرد جهت برخورد با فساد، تدابير گوناگوني مي
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 مثال تغيير و تبديل كشاند، به گونه ها كه افراد را به فساد مي كاهش فرصت •

هاي مختلف زندان تا ماموران نتوانند كه روابط  كارمندان به صورت متداوم به بحش

گرچه اين سيستم نواقصي . آميخته به فساد را با همديگر و با زندانيان بر قرار سازند

 تواند كارهاي مثبت و ارتباطات نيك را با زندانيان مختل نمايد؛ هم دارد يعني كه مي

هاي تلويزيوني به صورت مخفي در زندان يكي از كشورها به طور  هكمر •

 امتحاني نصب گرديده بود تا از روابط كارمندان با زندانيان نظارت نمايد؛

تدابير براي تالشي كارمندان حين ورود و خروج كه به صورت درست انجام  •

 ؛تواند در جلوگيري از انتقال مواد غير مجاز موثر ثابت گردد شود، مي

تواند امكانات  معرفي يك سيستم مالي در زندان كه عاري از پول نقد باشد، مي •

 ضايع شدن پول را كاهش بدهد؛

 باشد؛ نمايند، حايز اهميت مي حمايت از كساني كه فساد را افشا مي •

 تواند موثر باشد؛ و ايجاد خط ارتباطي مستقيم مبني بر گزارش فساد مي •

هاي دولتي كوشش نمود كه جلو پول  زنداندر ريودوژانيرو، يك رييس جديد 

او به زندانيان يك لستي از اشيايي را توزيع نمود . ستاني محافظين زندان را بگيرد

  .توانند در داخل به صورت رايگان دريافت نمايند كه آنها مي
  2000ها،  المللي مطالعات زندان گزارش هيات مركز بين

  كاهش خشونت در ميان زندانيان

ها يك اقدام عمده است كه ايجاب تغييرات  ا خشونت و تشنج در زندانبرخورد ب

اتخاذ تدابير به منظور برخورد با . نمايد بنيادي را در فرهنگ سيستم زندان مي

هاي سراسري در فرهنگ  ها و ناموفقيت واقعات مشخص از خشونت كه كمبودي

ر پنداشته شود، به تواند به ذات خود يك نقض حقوق بش زندان را ناديده گيرد، مي

  :گونه مثال

 خشومت را با خشونت پاسخ دادن؛ •

جدا كردن و محدود ساختن شرايط باالي قربانيان خشونت بدون رسيدگي به  •

 مرتكبين؛
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هاي مجزا و به  اند به سلول انتقال آنهايي كه آشوب انگيز شناخته شده •

 ناف؛هاي طوالني بدون طي مراحل و دسترسي به سيستم درخواست استي مدت

هايي با محافظت و امنيت خيلي قوي و قرار دادن زندانيان تحت  ايجاد بخش •

 شرايط شديد كه سالمتي رواني آنها را متاثر سازد؛

توسل به استفاده از وسايل بازدارنده چون ولچك و ذوالنه كه در معيارها و  •

 المللي ممنوع قرار داده شده اند؛ و ابزار بين

در صورتي كه طي مراحل صورت گرفته و (عين گرچه جدا سازي به يك حد م

ه استيناف تامين باشد هاي ويژه كوچك الزم پنداشته  و ايجاد گروپ) دسترسي ب

شود تا مصوونيت زندانيان بر آورده شده و خشونت بين زندانيان كاهش يابد و  مي

  .اين كار بايد از طريق يك برنامه اصالح در سراسر سيستم صورت گيرد

  اندهابرخورد با ب

. تواند در برخي از كشورها، مشكالتي را ايجاد نمايد عضويت به باندها در زندان مي

گردند ممكن  باندهايي كه در بيرون فعاليت دارند، زماني كه اعضاي آنها زنداني مي

به منظور حمايت و نجات از . هاي شان را در داخل زندان ادامه دهند فعاليت

ند كه به يكي از باندها بپيوندند و زدوخورد ميان گرد خشونت، زندانيان مجبور مي

  .گردد باندها به يك امر عادي در زندگي زندان مبدل مي

  :نمايد برخورد با عضويت زندانيان به باندها ايجاب اقدامات ذيل را مي

 هاي مختلف؛ هاي باندها به زندان انتقال سردسته •

ا اجازه داده شود به زندان استفاده از تجريد اعضاي باند و تنها زماني به آنه •

 عادي برگردند كه از عضويت خويش در باند منصرف شوند؛

تدابير آموزشي به منظور از ميان برداشتن فرهنگ بانديتزم و جاگزين نمودن  •

 .هاي ديگر آن با فعاليت

 .دخيل ساختن جامعه مدني در ارتباط كار با باندها در جامعه •

 100اند بيشتر از   باند كه در السلوادور زندانياعضاي يك: اند ماموران گزارش داده

اين زندانيان گفته . اند هاي هماهنگ در دو زندان به گروگان گرفته نفر را در اغتشاش
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اند، تقاضاهاي آنها روشن  شود كه پايوازها و كارمندان زندان را به اسارت گرفته مي

  .نيست

 مرد و سه كودك 6 زن، 60در كوجوتپيك واقع در نزديكي سن سلوادور تخميناً 

 كيلومتر به سوي شمال پايتخت 150در چالتينانگو، . به اسارت گرفته شده اند

سرك ) مارا(به گفته يكي از ماموران، اعضاي باند . شدند  نفر مي40اسيران شامل 

ها را مسدود نمودند كه در ختم ساعت مالقات، پايوازها قصد خروج   زماني دروازه18

 نفر در اثر برخورد ميان زندانيان كه 31در ماه گذشته .  را داشتنداز محوطه زندان

سلوادور جان شان را   نيز بود در زندان ايسپرانزا واقع در سن18) مارا(شامل اعضاي 

  .از دست دادند
   )9(2004اند،  سي، باندهاي زندان سلوادور اسير گرفته بي اخبار بي

  از ميان برداشتن شكنجه و كاهش بدرفتاري

در يك محيطي كه يك گروپي از افراد تحت تسلط گروه ديگري به سر برند، 

اند زيرا كه زندانيان  ها معموالً چنين محيطي زندان. باشد بدرفتاري هميشه ممكن مي

كنند كه جامعه از آنها توقع دارد كه  اند و ماموران زندان احساس مي لكه دار و بدنام

هاي با نظم و سيستم  تواند حتا در زندان ي ميبدرفتار. با زندانيان بدرفتاري شود

هايي كه بدرفتاري جز عادات و يك امر عادي  در سيستم. شفاف نيز صورت بگيرد

كاهش . تواند يك پروسه درازمدت را در برگيرد گردد، كاهش آن مي تلقي مي

بدرفتاري بايد با تصميم مقامات صالحيت دار آغاز گردد و اين تصميم بايد به توجه 

  .كارمندان رسانيده شود

نخستين گام در اين راستا، تهيه و انتشار وسيع يك اعالميه مبني بر اصول 

  .باشد كه خدمات زندان بر اساس آن اجرا خواهد شد اخالقي مي

  :تواند از طريق ذيل صورت گيرد تبليغ و ترويج در اين مورد مي

 پوسترها؛ •

 كارمندان؛هاي كليدي به  هاي كوچك حاوي پيام توزيع كارت •

 تهيه يك دستنامه براي هر كارمند؛ •

 ها به كارمندان در جريان جلسات؛ و رساندن اين پيام •

ACKU



 

207  

ين
ر ب

 بش
وق

حق
 و 

ت
سي

جن
 

ي
ملل

ال
 

اين اعالميه اخالقي بايد به طور گسترده در همه جاي زندان انتشار يابد تا 

  .زندانيان و مالقات كننده گان از آن آگاهي يابند

هاي مجزا و  ر سلولخطرات بدرفتاري به ويژه در قيدترين محالت زندان، د

ها باال  گردند، خيلي داري مي مجازاتي و در مجالتي كه زندانيان آسيب پذير نگه

هاي مخفي زندان، ايجاد دستورهاي روشن در مورد  بهبود شرايط در قسمت. باشد مي

  .شوند ها شمرده مي سطح مجاز تجريد زندانيان از نخستين گام

دهند و هم استفاده  سالح گرم را اجازه ميهاي زندان استفاده از  برخي از سيستم

دستورها و معيارهاي روشن . دانند از نيرو را در حاالت اضطراري شديد مجاز مي

المللي در مورد استفاده از قوه وجود دارد كه آموزش در اين باره بايد به  بين

 اند كه سبب ها معموالً مواردي ها و اغتشاش آشوب. كارمندان زندان فراهم گردد

گردند و تدابير جلوگيري از شورش به ماه ادامه  ها مي تشنج چشمگيري در زندان

كند كه در نتيجه زندانيان روز تمام كوته قفلي گرديده و مورد بدرفتاري قرار  پيدا مي

توانند نقش مهمي را ايفا  هاي مستقل مي در اين حاالت نظارت كننده. گيرند مي

  .) ديده شود11يادداشت رهنمودي شماره . (نمايند

  .هاي انتظامي باالي ساير زندانيان گماشته شوند زندانيان هيچگاهي نبايد در مقام

اند مواجه به يك  وركشاپ در ارتباط به پست محافظين كه خودشان محبوس

اين وظيفه به محبوسين بر اساس حسن رفتار شان . موضوع جنجال برانگيز گرديد

 پيش ببرندكه اساساً وظيفه محافظين زندان محول شده تا يك سلسله كارها را به

ه تنها زمينه اشتغال را براي  طبق گفته. اند بوده هاي كارمندان زندان، اين اقدام ن

تر  شماري از زندانيان فراهم نموده است بلكه بار وظايف كارمندان زندان را نيز سبك

 توظيف رياست زندان هميشه به كمبود نيروي كار مواجه بوده و. ساخته است

اين . متهمين در رفع كمبود نيروي كار در سطح عامه زندان مفيد ثابت شده است

اند كه اين متهمين به  نظر از سوي سايرين مورد انتقاد قرار گرفته و آنها ابراز داشته

نمايند كه  هاي مقامات زندان عمل كرده و از وظيفه شان استفاده سو مي حيث دالل

هاي صريح  ب ساير زندانيان گرديده و مرتكب تخطيدر نتيجه سبب ترس و ارعا

  .شوند حقوق بشر مي
  ابتكار حقوق بشر مشترك المنافع، گزارش زندان و حقوق بشر

   )10(1998هاي بوپال در هند  از وركشاپ
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  اصالحات از بيرون سيستم

ها در چوكات نظم و قانون متكي است بر تغيير فرهنگ توسط آنهايي  آوردن زندان

تاثيرات بيروني نيز مهم . نمايند نمايند و آن را اداره مي يستم زندان كار ميكه در س

هاي جامعه مدني كه  تواند از سوي نهادهاي حقوقي و سازمان اصالحات مي. اند

يادداشت . (اند مطابق به تقاضاي حقوقي مساعدت شود مصرف ارايه قضايا به محكمه

 .)  ديده شود11رهنمودي 

  7يادداشت شماره 

  ها تحت كنترل ملكي  نتقال زندانا

  ملكي سازي

  خالصه

هاي پوليس قرار دارد، همواره  كه تحت كنترل نظامي و يا ارگان سيستم زندان •

هاي زمان استبداد به حساب رفته و به حيث جزيي از سيستم امنيت  يكي از ميراث

  گردد؛ دولت تلقي مي

قيده بر اين است كه المللي حقوق بشر، به طور اساسي ع نظر به اسناد بين •

ها بايد نهادهاي ملكي بوده و داراي خط مشي احيايي باشد و به زندانيان بايد  زندان

 منحيث همشهريان ديده شود و نه به حيث دشمنان؛

ها به نهادهاي ملكي كه توسط  اصالحات زندان اكثرا با تبديل نمودن زندان •

 شود؛ گردد آغاز مي ينيروي ملكي در يك بخش دولتي جدا از پوليس اداره م

نظارت توقيف قبل از محاكمه بايد از پوليس جدا باشد تا اطمينان حاصل  •

گردد كه توقيف قبل از محاكمه منحيث بخشي از پروسه بررسي پوليس استعمال 

 نشود؛

تواند بحث  ها از بخش نظامي و پوليس مي انتقال دادن نظارت و اداره زندان •

منسوبين زندان ممكن است منفعتي را كه از اين ناحيه انگيز باشد زيرا به طور مثال 

 گردد از دست بدهند و در موقف خويش احساس كمي نمايند؛ عايد آنها مي

انتقال كنترل محبس اولين قدم در جهت ايجاد يك سيستم كامل زندان  •

 باشد؛ و ملكي كه مطابق اصول و موازين حقوق بشر عملي گردد، مي
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ر طرز فكر، ايجاد يك پروگرام آموزشي و تجديد تشكيل تغييرات قانوني، تغيير د

  . كارمندان بايد ضروري پنداشته شود

  ها منحيث بخشي از اداره ملكي زندان

يكي از اصالحات بسيار اساسي در زندان عبارت از انتقال مسووليت و مديريت 

، هاي خودكامه در نظام. باشد ها از بخش نظامي و پوليس به بخش ملكي مي زندان

كثرا با مخالفت و عدم توافق مرتبط پنداشته مي شود و عين ميكانيزم  جرم و جنايت ا

رود در جرايم غير سياسي نيز مورد استفاده قرار  ها به كار مي كه فرونشاندن مخالفت

رسد و  هاي استبدادي و خود كامه به پايان مي هنگامي كه دوران نظام. گيرد مي

د، پوليس و نظاميان باز هم توقع دارند تا در نظارت زندانيان سياسي رهايي مي يابن

شان بر زندانيان جنايي و بازداشت شدگان قبل از محاكمه ادامه دهند زيرا اين كار را 

بنابرآن، اصالح . باشد آنها هميشه ا نجام داده و ساختار ديگري در زمينه موجود نمي

  . رود ميسيستم زندان يك بخش كليدي گذار به دموكراسي به شمار 

ها يونيفورم و رتبه   هنگامي كه منسوبين زندان1950هاي  سيستم زندان در سال

نظامي كسب كردند، نظامي گرديده و از محكومين و اشخاص مجرم در امور انكشافي 

هاي  از سال... شد ها، بنادر و كارهاي معادن كار گرفته مي اعمار سرك: كشور از قبيل

ه منظور بازداشت بدون محاكمه مردم نيز به وسعت  به بعد سيستم جزايي ب1960

زياد مورد كاربرد قرار گرفته و آنهايي كه محكوم به ارتكاب جرايم بودند به مخالفين 

ها اين بوده تا  در نظام آپارتايد هدف عمده زندان. شدند آپارتايد نسبت داده مي

  . داري نمايند زندانيان را دور از جامعه نگه
  : اماندا ديسيل و ستيفن اليس، اصالح و ركود: آقايان هر يك

  )11(2002هاي افريقاي جنوبي،  تحوالت در زندان

نيازمندي براي يك سيستم زندان ملكي در مركز چارچوب حقوق بشر قرار دارد و 

  : كند كه اين نياز ايجاب مي

با جرايم جنايي بايد منحيث بخشي از روند قانوني كه در سيستم عدلي ملكي  •

  باشد رسيدگي شود؛ ميشامل 

 منحيث جزي همين سيستم، محابس بايد توسط نيروي ملكي اداره گردد؛ •
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 هدف و مرام سيستم زندان بايد احيايي باشد؛ •

بازداشت شدگان بايد از همه حقوق بشري كه لزوما به علت محبوس بودن  •

د برن شان سلب نگرديده است، برخوردار باشند و در زماني كه در زندان به سر مي

 براي زندگي كردن منحيث شهروند آزاد آماده ساخته شوند؛ 

ها و اطالعات راجع به آن نبايد راز نهاني دولتي باشد بلكه بايد براي  زندان •

نظارت و بررسي منابع مستقل باز بوده و تابع يك نوع بازرسي پارلماني باشد و براي 

 هاي جامعه مدني قابل دسترسي باشد؛ و گروه

ها  ها برآورده شود، مناسب نخواهد بود كه زندان ي د كه اين نيازمنداگر قرار باش

هاي نظامي، حراست از جامعه در مقابل  وظيفه بخش. تحت كنترل نظامي باقي بماند

باشد و يا شايد آنها در هنگام حاالت اضطرار در داخل كشور  دشمنان خارجي مي

   .باشد همكاري نمايند ولي زندانيان دشمنان دولت نمي

ها تحت اداره عين وزارت كه مسوول اداره  قرار دادن مديريت و كنترل زندان

پوليس، امنيت داخلي و ساير امور مانند تنظيم مهاجرت باشد، احتماال طبيعت الزم 

  . اندازد ملكي را به مخاطره مي ملكي و فرهنگ حقوق بشر يك سيستم زندان

رف يك ارگان وزارت داخله كه وظايف تعقيب جنايي و توقيف متهمين امروز از ط

باشد نه تامين رعايت حفاظت و حراست  بدون شك بيشتر عالقمند كشف جرايم مي

به همين دليل، به نظر من . گيرد قانوني و درست محبوسين، مورد اجرا قرار مي

موضوع عمده براي اينكه كدام وزارت بايد توقيف قبل از محاكمه را انجام دهد، اين 

عالقه مندي به كشف جرايم يا حقوق و : اولويت ما كدام است: است كه بدانيم

  هاي اتباع؟ آزادي
  )12(2003پايوتر پوسمكوف رييس كميته زندان وزارت عدليه، قزاقستان، 

  جدايي پوليس و وظايف نظامي از بخش اداري زندان

اين موضوع خيلي مهم است تا بين بخشي كه مسووليت پوليس را به عهده دارد و 

پوليس . ها تميز و تشخيص آشكارا و روشن موجود است، باشد مديريت زندانبخش 

وقتي كه . معموال در برابر تشخيص جرم و بازداشت نمودن مجرمين مسووليت دارد

گردد، بايد به زودي نزد مقامات قضايي ظاهر شده و  يك شخص گرفتار يا توقيف مي

قيق نبايد توقيف قبل از پوليس و مقامات تح. بعد از آن در زندان حبس گردد
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محاكمه را منحيث يك وسيله در پروسه تحقيق و يا وسيله اعمال فشار جهت كسب 

وزارت داخله نبايد به به اين مساله به حيث يك دليل . اعتراف از متهم به كار ببرد

  . ها قبل از محاكه اشاره نمايد موجه جهت ابقاي كنترولش باالي زندان

وليت محابس را در يك كشور اورپاي شرقي به عهده يك مقام معينيت كه مسو

يك مثال . داشت اخيرا وظيفه اساسي خدمتش را در زندان ر فع جرايم، عنوان نمود

محابس يا آنعده اشخاصي كه » مامورين عملياتي«خوب اين سلوك عبارت از نقش 

تي آنها در اين عرصه جزي مكمل روند تحقيقا. باشد كننند، مي در زندان كار مي

نقش آنها اين است تا با سارنواالن در ترتيب قضيه بازداشت . روند پوليس به شمار مي

اين وظيفه بايد جزي وظايف پوليس باشد نه . شدگان قبل از محاكمه كار نمايند

  . وظيفه كارمندان زندان
  ICPS ،2000راپور هيات 

باشد، اين  حقيقت ديگري كه تاييد كننده اين تغيير يعني ملكي شدن زندان مي

است كه در بعضي كشورها پوليس عبارت از واحدهاي نظامي بوده و داراي رتبه 

هاي نظامي تنظيم بوده و ممكن بعضا توسط دولت لزوما  باشد و در پايگاه نظامي مي

  . به حيث نيروي نظامي داخلي احضار گردند

 زندان با هاي زندان يعني موجوديت خدمات ملكي در لذا اين شرايط با نيازمندي

آيد و اين امر را كه زندان پرسونل آموزش ديده و مسلكي داشته  آساني جور نمي

  . سازد باشد نيز دشوار مي

گماشتن افراد به حيث . وقتي كه سيستم محبس جزي ساختار پوليس باشد

افراد پوليس كه . گردد كارمند در زندان يك نوع جزا يا تاديب غير رسمي تلقي مي

. باشند كه در انجام وظايف كوتاه آمده اند شوند اكثرا كساني مي اده ميبه زندان فرست

شود،  هايي كه توسط مقامات نظامي يا مليشه داخلي كنترل مي  عالوه بر آن، زندان

اين سربازان جوان در . كنند اكثرا از عساكر سرباز به حيث كارمند زندان استفاده مي

ارند و هر آنچه كه زندگي آرام آنها را مورد جهان مغلق زندان معلومات كافي ند

دهند و نكته ديگر اينكه عده زيادي از مامورين محبس در مدت  تامين سازد، مي

  . گردند زمان كوتاه تبديل مي
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  هاي محبس ملكي ايجاد سيستم

در هر جامعه دموكراتيك، كار در محبس يكي از جمله خدمات عامه به حساب 

ها كه بايد توسط مقامات ملكي  ند مكاتب و شفاخانهمحابس جاهايي اند مان. آيد مي

و مقامات زندان بايد در برابر . به مقصد كمك جهت بهبود زندگي عامه اداره گردد

هاي  يك پارلمان منتخب پاسخگو بوده و براي مردم در مورد وضعيت و خواست

دولتي بايد وزرا و اراكين بلند پايه . زندان بايد به صورت منظم معلومات ارايه گردد

ها به خاطر خدمات شان در زندان مورد احترام قرار  روشن سازند كه كارمندان زندان

داشته و مردم از اهميت كار آنها به صورت مكرر آگاه ساخته شوند و به مردم تفهيم 

  . باشد شود كه خدمات آنها مردمي و عام المنفعه مي
   )13(2002ان اندرو كويل، برخورد حقوق بشر نسبت به اداره زند

اند، اقدام به ايجاد سيستم ملكي  شماري از كشورها كه تازه به دموكراسي رسيده

هاي انجام اين كار ارتباط به فرهنگ، راه ورسم سياسي و  شيوه. اند زندان نموده

به گونه مثال، روند اين كار در اروپاي شرقي . سطوح اجتماعي و اقتصادي دارد

  . باشد ريكاي التين و كارابيين مياحتماال خيلي متفاوت از ام

  )3 (46حداقل مقررات معياري ملل متحد، مقرره 

تعيين مامورين زندان منحيث منسوبين مسلكي ) جهت تامين اهداف فوق الذكر(

زندان بايد به شكل روز پوره با حفظ موقف خدمات ملكي صورت گيرد و حفظ دوره 

 و وجود نيرومند و مناسب براي خدمات به شرط داشتن اخالق نيكو، كفايت كاري

  . شان تامين گردد

  )2 (54مقررات محبس اروپايي، مقرره 

كارمندان زندان بايد معموال به شكل دايمي منحيث كارمندان مسلكي زندان 

استخدام گردند و داراي موقف ملكي بوده و دوره خدمت شان البته به شرط داشتن 

اغي و تعليمات الزم معياري حفظ اخالق نيكو، كفايت كاري، صحت جسمي و دم

  . باشد
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 كميته 10)2001( قانوني اروپايي تهذيب و اخالق پوليس، پيشنهاد 

  وزيران شوراي اروپا

بين نقش پوليس و سارنوالي، نظام قضايي و سيستم اصالحي بايد يك فرق واضح 

  . و روشن موجود باشد

  تجربه ممالك بلوك شوروي اسبق

 در ممالك بلوك شوروي سابق 1990هاي  در سالموضوع غير نظامي شدن كه 

هاي كه  يكي از نيازمندي. رود آغاز گرديد، بخش عمده روند اصالح عدلي به شمار مي

توسط شوراي اروپا باالي آنعده كشورهايي كه خواهش پيوستن به اين شورا را 

ه يك داشتند تحميل گرديد اين بود تا سيستم اداري زندان از كنترل وزارت داخله ب

اين پروسه حال تقريبا . جاي مناسب يعني معموال به وزارت عدليه انتقال داده شود

 به اين طرف 1990هاي  در اكثر كشورهايي كه به شوراي اروپايي از شروع سال

  . پيوسته اند، تكميل گرديده است

در آغاز در بسياري از ممالك نسبت به اين تحول بنابر منافع شخصي مخالفت 

حتا در بعضي از ممالك وزارت داخله انتقاد نمود كه با اين كار آنها . د بودقوي موجو

ها  سارنواالن و ساير ارگان. دهند يك بخش بزرگ تشكيالت خويش را از دست مي

نيز هراس از اين داشتند كه وظيفه تشخيص و بررسي جرم و تامين محكوميت 

 هم يك رياست كوچك بوده در اكثر ممالك وزارت عدليه قبال. گردد بسيار مغلق مي

رفت كه در بودجه و تاثير آن تقليل وارد  و قدرت كم داشته است لذا بيم آن مي

  .  گردد

 صورت 1998در كشور روسيه اين انتقال از وزارت داخله به وزارت عدليه در سال 

اين تحول براي ممالك منطقه به حيث يك مودل تلقي گرديد زيرا اين برنامه . گرفت

 جزيي از يك برنامه وسيع اصالحات عدالت جنايي عملي گرديد نه به حيث به حيث

  . صرف يك تحول

 از وزارت 2002در كشور قزاقستان، اداره زندان و مهاجرين در جنوري سال 

داخله به وزارت عدليه انتقال پذيرفت مگر اداره زندان قبل از محاكمه در چوكات 

 كار و فعاليت شديد سياسي در اواخر سال وزارت داخله باقي ماند كه بعدا در اثر
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هاي قبل از محاكمه تحت سرپرست وزارت عدليه   تصميم گرفته شد تا زندان2003

  . قرار داده شود

اي را جدا از وزارت داخله و عدليه انتخاب  در كشور اوكراين، حكومت راه ميانه

وري گزارش نموده و يك رياست اجرايي جزا را كه مستقيما به دفتر رياست جمه

  . دهد، ايجاد نمود مي

  انتقال مسووليت از بخش نظامي، پوليس يا وزارت داخله

تواند اكثرا بدون  پروسه واقعي انتقال مسووليت از يك وزارت به وزارت ديگر مي

كه قانون جديد مورد  مشكالت زياد الاقل به روي كاغذ صورت گيرد، به شرط اين

پروسه اداري . يالتي واضح و روشن موجود باشدممكن اهداف تشك. تصويب قرار گيرد

عين . انتقال مسووليت از نگاه كارمندان، مديريت و مالي كدام مشكل نخواهد داشت

يگانه . توانند در زندان و اداره ملي به كار خويش ادامه دهند همان كارمندان مي

ديم تفاوت اين خواهد بود كه گزارش به عوض وزارت داخله به وزارت عدليه تق

  . خواهد شد

شود كه انتقال به ذات خود براي به دست آوردن پروسه ملكي  بعضا چنين فكر مي

اين صرف قدم نخست در يك روند، جهت ايجاد . اما چنين نيست. سازي كافي است

  . باشد يك سيستم زندان ملكي مي

  غير نظامي سازي نامكمل

جود دارد كه يك تا وقتي كه اصالحات اساسي موجود نباشد، احتمال آن و

اش را  هاي نظامي سيستم ظاهرا انتقال يافته به مقامات ملكي چهره و اكثر خصوصيت

  : به طور مثال. حفظ نمايد

هاي نظامي شان را حفظ نموده و همان شرايط استخدام نظامي  كارمندان رتبه •

يان با از همه مهمتر آنكه آنها در اجراي وظايف و رفتار شان با زندان. نماند باقي مي

  دهند؛ همان شيوه و سلوك نظامي ادامه مي

باشد كه  هاي زندان تا حال هم داراي واحدهاي مخصوص مي بعضي از سيستم •

با پوليس در ارتباط نزديك قرار داشته و در وقت بروز ناآرامي داخلي يا شرايط 

 گردند؛ اضطرار از طرف مقامات احضار مي
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كمي روي بودجه و منابع بشري كارمندان زندان در مقام مديريت كنترل  •

 خواهند داشت؛

ها به خاطر  هاي آموزشي كارمندان بيشتر مشق، رژه و تمرين در پروگرام •

استفاده از اسلحه كه در اداره زندان ديگر هرگز استمعال نخواهد داشت با راه و رسم 

 نظامي صورت خواهد گرفت؛ 

 احياي مجدد و در برنامه آموزشي كارمندان مسايلي مانند حقوق بشر و •

باشد عالوه خواهد  زندانيان به عوض مضاميني كه ديگر مناسب حال زندان نمي

 گرديد؛ و

عكس العمل مامورين نسبت به انتقال از بخش نظامي به يك مودل 

 ملكي

اين تغيير و . رسد در اين پروسه يك تعداد عناصر و معضالت مغلق به نظر مي

نگراني . ين احساس و اضطرارب بار خواهد آوردتحول احتماال براي يك عده از مامور

عمده آنها در اين مورد خواهد بود كه به گمان آنها اين تحول عمدتا شامل تغييرات 

هاي ايشان تاثيرات  كلتوري بوده و شايد در زندگي اكثريتي از كارمندان و فاميل

 نگراني آنها به مسايل زيادي به شمول موضوعات ذيل. ناگواري را به جا بگذارد

  . خواهند داشت

   موقف

. تري دارند تقريبا در اكثر جوامع كارمندان زندان يك موقف مسلكي نسبتا پايين

در يك تعداد از ممالك، معاشرت نزديك كارمندان با پوليس و نظاميان موقف پايين 

ه بسياري از كارمندان بر اين باور اند كه انتقال زندان ب.  دهد آنها را بلندتر جلوه مي

بخشي ملكي موقف آنها را پايين آورده از اين جهت است كه آنها نسبت به اين 

بنابراين، هر ساختاري كه جاگزين حالت . دهند تحول از خود مقاومت نشان مي

گردد بايد اطمينان دهد كه موقف فعلي و موجوده كارمندان در جامعه  موجوده مي

  . نشودتر  گردد بايد به هيچ وجه پايين اگر بلند نمي
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  كارمند ملكي شدن

در بين كارمندان زندان اين . باشد بديل ساختار نظامي فقط ساختار ملكي مي

نگراني وجود دارد كه انتقال از بخش نيمه نظامي كه آنها به آن افتخار مسلكي دارند 

به يك بخش ملكي باعث پايين آمدن موقف و مرتبه آنها به درجه تقريبا كاتب اداري 

هاي خدمات ملكي  كند گرديده و آنها را با محدوديت تر اداري كار ميكه در يك دف

  . سازد مواجه و معروض مي

  از دست دادن منفعت

در بسياري از ممالك اشخاص نظامي و اعضاي فاميل شان از يك سلسله منافع 

كه كارمندان دولتي ملكي در بسا موارد از  در حالي. باشند گسترده برخوردار مي

البته از دست دادن اين منافع روي معيار و كيفيت . باشند محروم ميهمچو منافع 

  . هاي شان تاثير زيان بار خواهد داشت زندگي ماموريت زندان و فاميل

  تطبيق و پياده كردن يك مودل ملكي

الزم است تا با همه اشخاص . در انتقال به يك مودل ملكي موفقانه صورت گيرد

سطوح به صورت مشخص و روشن مكاتبه صورت ذيدخل در اين برنامه در تمام 

يك ساختار خدماتي مدرن و مسلكي زندان كه نتيجه مطلوب ملكي سازي . گيرد

هر چند، اين مساله قابل اهميت است تا . باشد باشد، از ساختار نظامي متفاوت مي مي

بايد باشد كه آنها  به كارمندان اطمينان داده شود كه مساله انتقال به اين مفهوم نمي

ها  الزم است تا زندان. به يك بخش بروكراسي اداري خدمات ملكي انتقال نمايند

محالتي باشند كه در آنجا نظم و انتظام محكم و عادالنه بر قرار بوده و حدود روشن 

يك زندان ملكي يك ارگان با نظم و دسپلين خواهد . صالحيت وجود داشته باشد

ساله رتبه مطرح باشد و شايد تصميم گرفته شود امكان دارد در آنجا هنوز هم م. بود

ولي روي هم رفته يك سلسله . كه كارمندان با پوشيدن يك نوع يونيفورم ادامه دهند

ها ارتباط و پيوند نزديك با روندهاي قضايي و  ها موجود خواهد بود زيرا زندان تفاوت

  .ساير جوامع مدني دارند

  : داشته باشدالزم است تا عناصر ذيل مورد توجه قرار
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  شرايط استخدام

به طور مثال، . باشند در بعضي از كشورها، نظاميان داراي امتيازات مشخص مي

منسوبين نظامي و اعظاي فاميل شان مستحق اعاشه و اباته رايگان، سفر رايگان در 

. باشند هاي صحي رايگان و اباته رايگان در حين رخصتي مي داخل كشور، مراقبت

كن است هنگام نوكري، طعام رايگان به دست آورده و همچنان بعد همچنان آنها مم

در يك سيستم . از مدت زمان نسبتا كوتاه مستحق تقاعد دلخواه شناخته شوند

نظامي زندان، كارمندان شايد مستحق همه امتيازات فوق و يا بعضي از آنها شناخته 

ت ايشان پنداشته شوند كه در حقيقت، اين امتيازات براي آنها مهمتر از معاشا

  . شود مي

الزم است تا در صورت انتقال زندان از سيستم نظامي به يك سيستم ملكي 

اين كافي نيست كه شرايط استخدام . شرايط استخدام فوق در نظر گرفته شود

معاشات و شرايط . محض براي دادن امتيازات بدون منفعت مالي در نظر گرفته شود

براي كارمندان در ) (legitimate packageوني استخدام بايد منحيث بسته قان

يا امتيازات (گيرد بايد مساله بسته قانوني  هر تغييري كه صورت مي. نظر گرفته شود

ها و توقعات  نيز مورد مذاكره قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه خواست) مادي

.  اضافي باشددر اين كار ممكن است نياز به پول. قانوني كارمندان برآورده شده است

ها بايد تعريف مجدد شده منحيث خدمات مهم از آن ياد گرديده و در  كار در زندان

ها براي اين  رديف پوليس و كارمندان اطفاييه قرار داده شود كه اين يكي از راه حل

  . رود معضل به شمار مي

  هاي كار روز مره نمونه

رمندان براي چندين روز كند تا كا هاي كار نوبتي نوع نظامي ايجاب مي سيستم

يك نمونه اين نوع كار . متواتر كار نموده بعد معادل آن چندين روز رخصت باشند

 3كنند و بعد براي   ساعت وظيفه اجرا مي24باشد كه كارمندان براي  چنين نيز مي

اين گونه تنظيم كار براي كارمندان چانس آن را ميسر . باشند روز تعطيل مي

ن با كارهاي نيم روزه در جاهاي ديگر كمبود معاش شان را پوره سازد تا كارمندا مي
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هاي كاري قابل قبول نبوده ولي تغيير  در يك زندان مسلكي چنين نمونه. سازند

  . دادن آن البته نياز به مذاكرات نسبتا حساس دارد

   مالي

بعضا در مورد ساختار نظامي به ساختار ملكي يك درك نادرست وجود دارد كه  

وقوع اين . گردد ويد اين تغيير به طور مجموع منجر به كاهش كلي هزينه ميگ مي

يكي از اين داليل . آيد چنين تغيير بنا بر يك سلسله داليل، نامحتمل به حساب مي

باشد كه نظر به توضيحات فوق الذكر بودجه معاشات بايد در  موضوع معاش مي

شود تا  ارمند دستور داده ميدر يك ساختار نظامي به يك ك. مجموع افزايش يابد

بنابراين در يك ساختار . ها بدون پرداخت اضافه كاري وظيفه اجرا نمايد براي ساعت

در يك . كنند ها ديرتر از وقت معينه كار مي نظامي بسياري از كارمندان زندان ساعت

نمايد تا براي كارمندان كه كار اضافي باالي  ساختار ملكي معموال ايجاب مي

  . ان افراد ديگر به حيث مامورين جديد بايد استخدام گردندكارمند

در بعضي از كشورها، امنيت پيروان و محيط خارجي تاسيسات جزايي توسط 

گردد كه شايد به علت  ها تامين مي نگهبانان وزارت داخله، پوليس و ساير ارگان

ت زندان ملحوظات تاريخي باشد اما دليلي كه فعال وجود دارد اين است كه مقاما

توانمندي آن را ندارند تا براي اين كار كارمند استخدام نمايند، سربازان وزارت داخله 

دهند  و پوليس عساكر شامل خدمت عسكري بوده و وظيفه مكلفيت ملي را انجام مي

  . گيرد ها به آساني صورت نمي و اكثرا امكانات انتقال بودجه ميان وزارت

در بسياري از كشورها، وزارت داخله و پوليس همچنان بايد به خاطر داشت كه 

اين مكان حتما . باشند نسبت به وزارت عدليه، خواهان بودجه و منابع بيشتر مي

موجود است كه با انتقال مسووليت زندان وزارت داخله يك مقداري از بودجه را 

  . نزدش حفظ نمايد

  هاي گذار به ساختار ملكي  شيوه

  تغيير قانون
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جديد تشكيالتي پرسونل براي يك زندان مسلكي ايجاب خواهد ايجاد ساختار 

كرد تا يك سلسله تغييرات در قانون وارد گردد به ويژه اگر قانون فعلي آن بر اساس 

  . تشكيالت نظامي برنامه ريزي شده باشد

  آمادگي دقيق

انتقال سيستم زندان از نوع نظامي به ملكي خواهان يك سلسله تغييرات مغلق 

. باشد ، برنامه ريزي دقيق و تحليل همه موضوعات مربوطه ميتشكيالتي

تواند كه  المللي و منطقوي، سيمينارها و بازديدهاي مطالعاتي مي هاي بين كنفرانس

سطح آگاهي را در مورد اين موضوعات باال ببرد، اما اينها به تنهايي كافي نيست تا 

 اصال تغيير واقعي سلوك از .تغييرات سلوك بنيادي و اساسي الزم را ايجاد نمايد

  . درون خود سازمان بايد به ميان بيايد

ها   به دموكراسي رسيد، زندان1978در جمهوري دومينيكن، كشوري كه در سال 

اي تشكيل گرديد  پروژه. در آنجا تحت اداره و كنترل پوليس و يا نظاميان قرار داشت

، يك استاد پوهنتون و يك دو نماينده. تا انتقال به شرايط ملكي را كمك نمايد

 با 2003آنها در دسامبر . رييس ارشد محبس به همين منظور تعيين گرديدند

. حداقل منابع و امكانات يك مكتب آموزشي را به منظور كارمندان زندان ايجاد نمود

 كارمند در اولين بار آموزش ديده و در وينگ يا بخش جديد زندان جهت آغاز 430

چهار زندان ملكي ديگر نيز برنامه ريزي . ي توظيف گرديدنديك پروسه ملكي ساز

هاي ديگر منحيث جزي اين روند عبارت بود از اولين نشست جمعي  فعاليت. گرديد

تمام كارگران داوطلب در زندان به خاطر تامين همكاري با سيستم جديد و جلسات 

زگاران و هاي حقوق دو پوهنتون عمده به خاطر ترغيب نمودن آمو در فاكولته

  .هاي ملكي به صفت داوطلبان، معلمين و غيره شاگردان در كارهاي زندان
  ICPS ،2004راپور 

دهد كه جهت ايجاد تغييرات الزم و كمك به كشور در جهت  تجربه نشان مي

تر زندان ضروري است تا  انتقال از ساختار عنعنوي نظامي به يك ساختار مدرن

اين چنين كارشناسان در يك تعداد زياد . ندالمللي فراهم گرد كارشناسان بين

اين نوع حمايت و . باشند كشورها كه قبال در اين روند كار نموده اند، موجود مي
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مدت نيز باشد و ممكن است داراي عاليم و خصوصيات ذيل  تواند دراز ها مي همكاري

  : باشند

تمرين جمع آوري معلومات كه نشان دهنده تجارب و دست آوردهاي  •

باشد و اينكه آنها با چه قانومندي در  رهاي ديگر با ميراث تاريخي مشابه ميكشو

  جهت حل همچو مشكالت اقدام نمودند؛

 همكاري در جهت گذار از مودل موجود و ايجاد يك مودل كاري جديد؛ •

هايي كه مودل خوب عملكرد را به منظور ايجاد ساختار و روند  ارزيابي پروژه •

 اند؛ ي ديگر در اين راستا فراهم نمودهمناسب گذار براي كشورها

تجارب قابل مالحظه از آن عده كشورها پروسه تغيير از يك ساختار نظامي به  •

درسهايي كه ما در . باشند اند امروز موجود مي يك ساختار ملكي را قبال تجربه نموده

دهد كه عناصر كليدي هر تغيير شامل عناصر ذيل  اين راستا آموختيم نشان مي

 :باشد مي

 تعريف و تعيين يك ساختار اساسي براي تشكيل جديد؛ •

يك سلسله مراتب براي تنظيم و استخدام كارمندان سيستم زندان به سطوح  •

 ملي و محلي؛

 تغييرات دقيق جهت تنظيم معاشات؛ •

 اطمينان از عدم تيرگي روابط در حاالت استخدام؛ •

 هاي مسلكي در جهت حمايه از مامورين؛ و سيستم •

وري شرايط براي كارمندان به خاطر ارايه نظريات از طريق هيات فراهم آ •
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   مالقات

  معاون سرمنشي ملل متحد

  با استاد سرور دانش وزير محترم  عدليه
  

  

  

  

  

 UNODCرمنشي ملل متحد و رييس عمومي آقاي انتونيا ماريا كوستا معاون س

در محل وزارت عدليه با استاد سرور دانش وزير عدليه كشورمان پيرامون مسايل 

  . مربوط به مواد مخدر در افغانستان ديدار و گفت وگو نمود

در اين مالقات آقاي سرور دانش ضمن خوش آمد گويي از سفر معاون سرمنشي 

هاي سازمان ملل متحد در افغانستان  ني از همكاريملل متحد به افغانستان و قدر دا

موضوع مبارزه با مواد مخدر از موضوعات بي نهايت مهم براي دولت افغانستان : گفت

و موضع دولت افغانستان در قبال مواد مخدر روشن و در راه مبارزه با مواد . است

وزارت . ته استهاي بزرگي را در اين راه برداش مخدر بسيار جدي است و تاكنون گام
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اما . هاي دولتي در اين راه همگام و همنظر است عدليه هم در كنار ساير ارگان

گيرد  اي دارد، يك بخش آن ارتباط مي مسايل مواد مخدر در افغانستان ابعاد گسترده

با مبارزه دولت افغانستان با مواد مخدر و يك بعد آن جنبه بين المللي دارد و براي 

  . زمند همكاري جامعه جهاني هستيممبارزه با آن نيا

 از موضوعات :همچنين در اين مالقات آقاي انتونيا ماريا كوستا اظهار داشتند

نمايند مسايل مربوط به مواد مخدر  مهمي كه در سفرشان به افغانستان پيگيري مي

ايشان ياد آور شدند طبق سروي كه در مورد كشت مواد مخدر . در افغانستان است

 هزار 200در حدود . تان صورت گرفته است وضعيت نگران كننده استدر افغانس

ها در واليات  هكتار زمين در افغانستان زير كشت ترياك رفته اند و اكثر اين زمين

تواند با اصالح سيستم عدلي و قضايي افغانستان  و وزارت عدليه مي. محروم قرار دارد

  . و مبارزه با فساد اداري داشته باشداي را در مسايل مبارزه با مواد مخدر نقش عمده

ما در امر مبارزه با مواد مخدر : در ادامه آقاي سرور دانش وزير عدليه ياد آور شدند

يكي از اين مسايل اصالح . هايي انجام داده ايم و مشكالتي هم داريم تاكنون تالش

پليس افغانستان است كه از دو سال پيش، پاليسي اصالح سيستم پليس در 

ه نظر ما پليس در امر مبارزه با مواد مخدر در درجه . غانستان شروع شده استاف ب

مساله ديگر سكتور عدلي و . اول اهميت قرار دارد و يك نقش اساسي را برعهده دارد

هاي گذشته بهبود يافته و اين بدين  قضايي كشورمان است كه البته نسبت به سال

قوانين مبارزه با مواد مخدر و جرايم در قسمت . معنا نيست كه مشكالتي نداريم

قانون . ايم و خالي قانوني در اين قسمت نداريم مربوط به آن نيز كارهايي انجام داده

مبارزه با مواد مخدر ما يك قانون بسيار سخت گيرانه است و جزاهاي شديدي در آن 

نيز مشكل ديگري كه وجود دارد و در مساله فساد اداري . در نظر گرفته شده است

دخيل است مساله معاشات كاركنان سيستم عدلي و قضايي افغانستان خصوصا 

توجه به اين قسمت به نظر ما خيلي . قضات و سارنواالن و پليس محابس است

  .اهميت دارد در حاليكه دوستان بين المللي ما در اين قسمت چندان توجه ندارند

رييس جمهور مشغول همراه يك كميسيون از طرف : وزير عدليه همچنين گفت

تهيه و تدوين يك طرح و پالن كوتاه مدت و بلند مدت در ارتباط به مبارزه با فساد 

هاي بيرون رفت از اين  ها و مكانيزم اداري در افغانستان است تا بتواند راه حل
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. مشكالت را بررسي نمايد و اين كميسيون تا كنون به نتايج خوبي رسيده است

اي كه در اين ارتباط مهم است موضوع   شدند نكتهايشان همچنين ياد آور

كنوانسيون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد اداري است كه در سال گذشته از 

اين . طرف كابينه تهيه و ترجمه گرديد و مورد تاييد شوراي وزيران قرار گرفت

ت كنوانسيون سپس غرض تصويب به پارلمان ارايه گرديد ولي به دليل برخي مشكال

و با تصويب اين . در حدود يك هفته پيش مورد تصويب پارلمان قرار گرفت

هاي بعدي را بايد در عيار ساختن قوانين مان با اين كنوانسيون  كنوانسيون ما قدم

المللي  برداريم كه از كارهاي مهم است و در اين راه نيازمند همكاري دوستان بين

  .خويش هستيم

رمنشي ملل متحد به مساله استرداد مجرمين اشاره در ادامه اين ديدار معاون س

كردند و آنرا در امر مبارزه با مواد مخدر و ساير جرايم مهم دانستند و گفتند وزارت 

  .هاي موثري را بردارد تواند گام عدليه در اين مورد نيز مي

ما طبق قانون اساسي و ساير قوانين مان در : آقاي سرور دانش دراين مورد گفت

هايي را با برخي كشورها داريم و در اين روزها نيز در  استرداد مجرمين همكاريمورد 

و با تهيه و تصويب اين قانون . حال تدوين يك قانون جامع استرداد مجرمين هستيم

  .برخي مشكالتي كه ما در اين قسمت داريم حل خواهد شد

يز از مشكالت همچنين وزير عدليه ياد آور شدند كه مساله معتادين مواد مخدر ن

شود و  متاسفانه روز به روز آمار معتادين در كشور بيشتر مي. باشد فعلي كشور ما مي

در اين مورد ما نيازمند يك طرح و پاليسي هستيم كه بتوانيم در جلوگيري از 

چرا كه اعتياد به مواد مخدر باعث . افزايش معتادين به مواد مخدر موفق شويم

  . كند  و زمينه را براي كشت دايمي آن فراهم ميافزايش تقاضا در كشور شده

 با وزارت UNODCهاي  آقاي سرور دانش همچنين ضمن تشكر از همكاري

عدليه، ابراز اميدواري كردند كه اين دفتر در قسمت اعمار پروژه هايي كه براي 

هاي بخش  وزارت عدليه برعهده گرفته توجه بيشتري نمايد، خصوصا در تكميل پروژه

تر عمل نمايد تا در زودترين فرصت مورد بهره برداري قرار   به طور جديمحابس

هاي انكشافي  ايشان همچنين يادآور شدند، جهت هماهنگي در اجراي برنامه. گيرد
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هاي  هاي خويش اولويت  تاحد ممكن در انتخاب پروژهUNODCافغانستان، دفتر 

  .دهدبرنامه استراتيژي انكشافي افغانستان را مد نظر قرار 

در پايان وزير عدليه از حضور آقاي انتونيا ماريا كوستا معاون سرمنشي ملل متحد 

 در وزارت عدليه تشكر و ابراز اميدواري كرد كه UNODCو رييس عمومي 

هاي  هاي سازمان ملل متحد در افغانستان ادامه يافته و خصوصا در عرصه همكاري

  . عدلي و قضايي كشور توجه بيشتري صورت گيرد
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وركشاپ آموزشي كارمندان           

   صحي

  ها توقيف خانه و محابس     

  افتتاح گرديد                                                   
  

  

  

  

  

هاي وزارت  وركشاپ آموزشي پنج روزه كارمندان صحي محابس و توقيف خانه

مكاري وزارت صحت عامه  سنبله به ه8 الي 3عدليه در واليات كه از تاريخ 

المللي صليب سرخ در محل وزارت عدليه  جمهوري اسالمي افغانستان و كميته بين

  . گردد افتتاح گرديد تشكيل مي

كتر سيد محمد امين فاطمي وزير  در افتتاحيه اين وركشاپ آموزشي آقاي دا

كتر محمد قاسم هاشمزي معين مسلكي وزارت عدليه و  صحت عامه، آقايان دا
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دوي عبدالقادر عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه، جنرال عبدالسالم عصمت پوهن

هاي وزارت عدليه، خانم كرين بن يحيا به  رييس عمومي محابس و توقيف خانه

المللي صليب سرخ در كابل و جمعي از مسولين  نمايندگي از دفتر كميته بين

  .ها حضور داشتند محابس و توقيف خانه

ا قرائت آياتي از قرآن كريم آغاز شد و سپس آقاي داكتر فاطمي مراسم افتتاحيه ب

وزير صحت عامه كشورمان ضمن تشكر از داير شدن اين سمينار ابراز داشتند كه 

اطمينان خاطر دارم كه نتايج مثبتي از اين سمينار به دست خواهيم آورد و در بهبود 

  .وضع صحي زندانيان كشور موثر خواهد بود

ردند كه پاليسي ما در وزارت صحت عامه تعميم صحت براي كافه ايشان اضافه ك

هاي آسيب پذير در  همچنين بهبود صحت و تندرستي گروه. ملت افغانستان است

زندانيان كساني هستند كه در زمره همين . هاي ما قرار دارد جامعه در صدر برنامه

  . هاي آسيب پذير در جامعه قرار دارند گروه

د كه من يكبار ديگر در حضور معينان محترم وزارت عدليه اين ايشان عالوه كردن

كنم كه ما مكلفيت وظيفوي داريم و مكلفيت در تطبيق پاليسي  تعهد را تكرار مي

خويش و استراتيژي بهبود وضع صحت در كشور و همچنين بهبود وضع صحي افراد 

سمت از توجه آسيب پذيرتر در كشور مثل زندانيان و تالش ما اينست كه در اين ق

  .بيشتري كار بگيريم

هاي  ايشان همچنين بيان كردند كه در گذشته كارهاي صحي و مساعدت

. المللي در اين قسمت امور صحي محابس به صورت مقطعي بوده است موسسات بين

ولي هدف ما اين است كه بتوانيم در مجموع، تمامي محابس را تحت پوشش دوام 

خواهران و مادران و همچنين اطفال آنان قرار دارند كه ما ها  در زندان. دار قرار دهيم

  . بايد در قسمت امور صحي آنان توجه بيشتري نشان دهيم

هاي  آقاي فاطمي وزير صحت عامه همچنين اشاره كردند كه ما به كمك

اگر . چرا كه عايدات ملي ما جوابگوي نيازهاي صحي نيست. المللي ضرورت داريم بين

 800دي را براي هموطنانمان فراهم كنيم در يكسال حدود ما خدمات صحي عا

ميليون دالر 500ميليون دالر ضرورت است در حاليكه عايد ملي ما در يكسال حدود   

  .است
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ايشان همچنين تاكيد كردند كه موضوع محيط هم در وضع صحي زندانيان خيلي 

شتر جامعه و خواستار توجه بي. مهم است، چه از نظر روحي و چه از نظر جسمي

مناسب براي زيست محبوسين شدند جهاني براي ساخت زندان   . هاي داراي محيط 

وزير صحت عامه در پايان سخنانشان بيان نمودند كه نتايج اين سمينار را به 

فرستم تا داكتران ما امورات صحي مربوط به  صورت مكتوب به تمامي واليات مي

 را در اين قسمت به صورت منظم محابس را دقت بيشتري داشته و وظايف خويش

و همچنين بيان نمودند تا زمينه تداوي معتادين را نيز در اين محابس . دنبال نمايند

  . فراهم آورند

در ادامه جلسه داكتر محمد قاسم هاشمزي معين مسلكي وزارت عدليه صحبت 

ايشان ياد آور شدند محابس كشور در حال حاظر نسبت به گذشته رو به . نمودند

بهبود است ولي ما به اين اكتفا نكرده و در صدد بهتر شدن امورات محابس خصوصا 

معين مسلكي وزارت عدليه گفتند متاسفانه تعدادي از . مسايل صحي آن هستيم

ها مناسب براي نگهداري  هاي كرايي قرار دارد كه اين خانه محابس ما در خانه

ياد محبوسين و مشكالت محبوسين نيست و در بعضي از محابس به علت حجم ز

كمبود فضاي نگهداري محبوس، تعداد زيادي از محبوسين در اتاق هايي نگهداري 

شوند كه گنجايش آنان را ندارد و اين خود منشا بروز برخي مشكالت، خصوصا  مي

مشكالت ما در واليات بسيار زيادتر است و در برخي واليات از . شود مسايل صحي مي

هاي ما در  ايشان بيان نمودند كه بايد شفاخانه.  هستيمتداوي عادي هم محروم

واليات مجهزتر شوند و به موضوع بهداشت داخلي محابس توجه بيشتري صورت 

و نيز كنترل محابس در قسمت صحي بهتر شود و به بهداشت فردي . گيرد

محبوسين هم توجه بيشتر صورت گيرد و ترتيباتي اتخاذ گردد تا وضع نگهداري 

  . بهتر از گذشته انجام شودمحبوسين

در ادامه جلسه جنرال عبدالسالم عصمت رييس عمومي محابس و توقيف 

هاي افغانستان گفتند كه اين سومين سمينار صحي محابس در كشور است كه  خانه

هاي بهبود امور صحي محابس را بررسي  كنيم و در اين سمينار ما راه ما برگزار مي

صحت در محابس را از مهمترين امورات محابس كنيم، چرا كه ما مسايل  مي

توجه به امورات سپورت، غذا، بهداشت فردي و آب آشاميدني صحي از . دانيم مي
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ما به پرسنل صحي مناسب در محابس كشور . هاي ما در محابس است اولويت

متاسفانه به علت كمبود معاشات، و حجم كار در محابس، افراد  ضرورت داريم كه 

از مشكالت ديگر كمبود بودجه در . گيرند ي به كار در محابس نميا هيچ عالقه

  . محابس كشور است

 ولسوالي توقيف خانه داريم و 364ايشان ياد آور شدند در كل كشور ما در 

  .باشد  واليت فعال مي34محابس ما در 

در پايان مراسم افتتاحيه خانم كرين بن يحيي به نمايندگي از دفتر كميته 

ايشان ياد آور شدند كه .  صليب سرخ در كابل به ايراد بيانيه پرداختندالمللي بين

صليب سرخ در گذشته هنگام جنگ در افغانستان در كنار مردم افغانستان حضور 

مخصوصا . دهيم هاي خويش ادامه مي داشته است و امروز نيز مثل گذشته همكاري

 نيز جهت بهبود امور در امور محابس نيز توجه داريم و در اين وركشاپ آموزشي

  .صحي محابس سهم گرفته ايم

بعد از ختم مراسم افتتاحيه، كار وركشاپ آموزشي آغاز شد و در طي پنج روز 

  . هاي الزم را خواهند ديد مسوالن امور صحي محابس واليات كشور آموزش
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   سمينار مسوولين محابس افغانستان آغاز به كار كردسومين

  

  

  

  

  

  

  

سمينار مسوولين محابس سراسري افغانستان از طرف وزارت عدليه با سومين 

 سنبله 6روز سه شنبه ) ICRC(المللي صليب سرخ  همكاري دفتر كميته بين

در اين سمينار كه به مدت .  در هتل صافي الند مارك كابل آغاز به كار كرد1386

اي افغانستان ه هاي محابس و توقيف خانه سه روز داير است روي مشكالت و چالش

  . گيرد بحث و تبادل نظر صورت مي

در افتتاحيه اين سمينار آقاي سرور دانش وزير عدليه جمهوري اسالمي افغانستان، 

داكتر بهاء الدين بهاء عضو شوراي عالي و رييس ديوان جزاي ستره محكمه، 

ت پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه، جنرال عبدالسالم عصم

هاي وزارت عدليه، خانم كرين بن يحيا به  رييس عمومي محابس و توقيف خانه

هاي دفاع ملي،  المللي صليب سرخ، نمايندگاني از وزارت نمايندگي از دفتر كميته بين
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امور داخله، اداره امور، رياست امنيت ملي، كميسيون حقوق بشر، مسووالن رياست 

  .ن محابس سراسر افغانستان حضور داشتندها و مديرا عمومي محابس و توقيف خانه

موضوع اصلي اين : آقاي سرور دانش وزير عدليه در افتتاحيه اين مراسم گفت

هاي برون رفت از  ها و راه ها و مشكالت محابس و توقيف خانه سمينار بررسي چالش

به طور كلي مشكالتي در تمام ساحات كشور وجود دارد كه مشكل محابس . آن است

هاي كوتاه مدت و دراز مدت وجود  براي اين مشكالت راه حل.  از آنها استنيز يكي

دارد، كه اميدوارم در اين سمينار براي راهكارهاي مشكالت محابس به نتايج مثبتي 

  .برسيم

هاي وزارت عدليه در زمينه محابس  وزير عدليه ابتدا با اشاره به برخي از موفقيت

ي وزارت عدليه را در كل تنظيم نموديم و امور ما استراتيژ: اشاره كردند و گفتند

ها نيز بخشي از آن بود و مورد تاييد دفتر استراتيژي انكشاف  محابس و توقيف خانه

ملي كشور قرار گرفت، و همچنين آن را در كنفرانس روم نيز ارايه نموديم و براي 

مت همچنين در قس. توسعه سيستم عدلي و قضايي كشور مورد توجه قرار گرفت

تدوين قوانين و مقرره براي محابس نيز كارهايي را انجام داده ايم؛ از جمله قانون 

و از مدتي پيش نيز در بازنگري مجدد، برخي . ها تصويب شد محابس و توقيف خانه

تعديالت براي آن در نظر گرفتيم كه در پارلمان تصويب شده است و به زودي 

ها نيز در حال آماده شدن  س و توقيف خانهمقرره تنظيم امور محاب. گردد توشيح مي

اين . در اين مقرره امورات مربوط به محابس به طور مفصل بيان شده است. است

تواند در  مقرره به اندازه قانون محابس براي مديران محابس ارزشمند است و مي

  . پيشبرد امور محابس براي آنان راهگشا باشد

قانون جزا و ديگر قوانين افغانستان در : دآقاي سرور دانش همچنين ياد آور شدن

از جمله اين . مورد مسايل جزايي مشكالتي دارد كه بايد تعديالتي در آن به عمل آيد

در حاليكه اگر به فقه و شرع . مشكالت تاكيد اين قوانين بر مجازات حبس است

اسالم بنگريم جزاي حبس به صورت بسيار محدود بيان شده است و نمي توان هر 

  . شخص را به صرف هر نوع تخطي و تخلف به حبس محكوم كرد

مجازات حبس پيامدهاي : وزير عدليه ضمن سنگين دانستن مجازات حبس گفت

هاي مادي و امنيتي زيادي براي  منفي فراواني براي شخص و جامعه دارد و مكلفيت
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يل هاي بد امروز در سطح كشورهاي جهان روي مجازات.آورد دولت نيز به بار مي

اميدواريم در افغانستان . شود تا به تدريج از جزاي حبس كاسته شود حبس كار مي

نيز در اين قسمت توجه كافي شود و در بازنگري قوانين جزايي خويش، حبس را به 

  .صورت محدودتر در نظر بگيريم

آنچه براي ما مهم است تطبيق قانون است، : آقاي سرور دانش همچنين گفت

توان به سرنوشت  در اين ارتباط مي.  زمينه نيز ما مشكالتي داريممتاسفانه در اين

گيرد از نگاه فقهي،  وقتي شخصي تحت توقيف قرار مي: حقوقي محبوس اشاره كرد

ما در . قانوني و حقوق بشري اين حق دارد كه تكليف و سرنوشت خود را بداند

هاي كشور   ارگاناگر چند،. هاي گذشته و فعال در همين بخش مشكالتي داريم سال

ما كه در اين مسايل دخيل هستند كارهاي خويش را به موقع و صحيح انجام دهند 

البته در چند ماه اخير با همكاري جدي شوراي عالي . اين مشكل حل خواهد شد

ستره محكمه تحول چشمگيري در حل اين معضل خصوصا در مركز شاهد بوديم، 

 به اين موضوع دارد و پارلمان هم همچنين شخص رييس جمهور نيز توجه خاصي

در اين قسمت كارهايي انجام داده است، و نسبت به گذشته قسمتي از مشكالت ما 

  .كمتر شده است

هاي حقوقي را  وزير عدليه از مشكالت ديگر، موضوع وكالي مدافع و مساعدت

اگر وكالي مدافع ما به طور فعال حضور داشته باشند و : دانسته و گفتند

هاي حقوقي نيز صورت گيرد، كمك بزرگي به حل قضاياي محبوسين و  مساعدت

تواند در فيصله قاضي  حضور وكالي مدافع مي. نمايد تعيين سرنوشت حقوقي آنان مي

ميدواريم قانون انجمن وكالي مدافع به . اي داشته باشد نقش موثر و كمك كننده ا

  .گرددزودي توشيح گردد و مشكالتي كه در اين ناحيه هست، حل 

ما در : آقاي سرور دانش ضمن برشمردن مشكالت مديريت در محابس گفت

محبس داري يك مسلك و يك . محابس خود دچار كمبود پرسونل مسلكي هستيم

حرفه و رشته است، صرف كار نظامي نيست، با ارتقاي يك رتبه نظامي نمي توان به 

مديريتي، مسلكي و هاي  محبس داري پرداخت بلكه شخص محبس دار بايد توانايي

مديران محابس بايد با . هاي حقوقي و اجتماعي و اخالق و تقوا باشد داراي آگاهي

هاي اخير  البته سال. تمام مسايل مربوط به محبس و محبوسين آشنايي داشته باشند
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فعال . در قسمت باال بردن ظرفيت كاري محبس داران، كارهايي را انجام داده ايم

هاي آموزشي  ها و دوره پوليس محابس و داير نمودن وركشاپنمودن مركز تعليمي 

  .براي ارتقاي ظرفيت پرسونل محابس از جمله كارهاي صورت گرفته است

موضوع رعايت : وزير عدليه ضمن تاكيد بر رعايت حقوق بشر در محابس گفت

حقوق بشر خصوصا در جهت كاستن از خشونت و برخورد فيزيكي با محبوس بايد 

تا جايي كه ما اطالع داريم در هيچ يكي .  جدي مديران محابس قرار گيردمورد توجه

ولي اينطور هم نيست كه گاهي برخي مسووالن . از محابس ما شكنجه وجود ندارد

ميدواريم در اين زمينه مديران . محابس از وظيفه خويش تخطي نكرده باشند و ا

  .محابس توجه بيشتري داشته باشند

 وزير عدليه در افتتاحيه سمينار مديران محابس بيان از موضوعات ديگري كه

كه در اين . نمودند موضوعات آموزشهاي فني و حرفوي و امور صحي در محابس بود

هاي فني و حرفوي در محابس صورت گرفته  زمينه گفتند كارهايي در جهت آموزش

 نيز و تعدادي از محبوسين به كارهاي فني و حرفوي مشغول هستند و برنامه هايي

وزارت صحت عامه و مخصوصا : در قسمت امور صحي محابس گفتند. در آينده داريم

شخص وزير صاحب صحت عامه دلسوزانه در اين مورد توجه دارند و وعده 

. هاي بيشتري را در جهت امور صحي و امكانات دوايي در محابس داده اند همكاري

  . با محابس داشته اندهايي   نيز همكاريICRCدر اين زمينه همچنين موسسه 

. در قسمت لوژستيك در محابس نيز مشكالتي داريم: وزير عدليه همچنين گفت

اي به منطقه ديگر با كمبود امكانات مواجه  خصوصا براي انتقال محبوسين از منطقه

همچنين در قسمت زيربناهاي فيزيكي محابس هم مشكالت بسيار هست و . هستيم

اي است يا  ملكيت محابس نيست يعني يا اجارههاي محابس در  اكثر ساختمان

در برخي واليات كار بازسازي و اعمار محابس . هاي ديگر است مربوط به وزارت خانه

در برخي واليات نيز . گيرد را خود وزارت عدليه برعهده گرفته و كار صورت مي

المللي براي بازسازي و اعمار محابس وعده همكاري دادند ولي  موسسات بين

رود، محبس مزارشريف يكي از اين محابس  اسفانه كار آنها به كندي پيش ميمت

است كه تاكنون فقط كار احاطه اطراف آن انجام شده ولي در اعمار ساختمان 

با توجه به . محبس آن تاكنون از طرف موسسه مسوول كاري صورت نگرفته است
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ازدحام محبوسين در اينكه جمعيت محبوسين روز به روز رو به افزايش است، موجب 

همچنين در قسمت زندانيان زن در محابس هم مشكالتي . محابس ما شده است

برند و ايجاب  است، خصوصا كه برخي از آنها با فرزندان خويش در محابس به سر مي

البته كمك هايي را برخي موسسات . نمايد امكانات بيشتري را در نگهداري آنها مي

  . كها در رفع مشكالت ما كافي نبوده استانجام داده اند ولي اين كم

وزير عدليه از مشكالت ديگر براي محابس را موضوع اعتياد تعدادي از محبوسين 

بايد در مورد عالج اعتياد اين افراد تالش : به مواد مخدر دانسته و اظهار داشتند

جدي صورت گيرد و در اين مورد همكاري وزارت صحت عامه را درخواست نموده 

 امروزه اعتياد در كشور رو به گسترش است و اين خود زمينه تقاضاي بيشتر .ايم

مديران . گردد كند و منجر به افزايش كشت مواد مخدر در كشور مي مواد مخدر را مي

محابس بايد به اين موضوع واقف و در قسمت جلوگيري از مصرف مواد مخدر در 

  .اشندمحابس و تالش جهت تداوي آنها توجه كافي داشته ب

آقاي سرور دانش همچنين ياد آور شدند كه قانون جديد محابس تكليف ديگري 

به محابس سپرده است و آن تشكيل پليس زنانه براي محابس است و اشاره كردند 

كه البته ما تاكنون پليس زن در برخي محابس خصوصا در مركز داشته ايم و بايد 

و حتا كارمندان زن انجام وظيفه تالش شود تا در تمام محابس زنانه، پليس زن 

  .نمايند

بايد نظارت و كنترل در محابس به : وزير عدليه در قسمت نظارت در محابس گفت

در صورتي كه كنترل و تفتيش منظم و دقيق . صورت دقيق و منظم صورت گيرد

البته . صورت گيرد جلوي هر گونه سوء استفاده و تخطي از قانون گرفته خواهد شد

دهند در اين قسمت براي  ها براي ما مي  كه برخي مطبوعات و كميسيونگزارشهايي

كنيم، خصوصا كميسيون مستقل  ما كمك كننده است و از آنها نيز استفاده مي

  .كنيم حقوق بشر در اين زمينه بسيار فعاليت خوبي دارد و ما از آنها تشكر مي

المللي   بينهاي شان از همكاري موسسات آقاي سرور دانش در پايان صحبت

 براي توجه به مسايل و مشكالت محابس تشكر نمود و خواهان ICRCخصوصا 

هاي اعمار  همكاري بيشتر آنها در جهت حل مشكالت محابس و تطبيق پروژه

همچنين وزير عدليه ابراز اميدواري كردند كه تمامي . هاي محابس شد ساختمان
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ها و نتايج اين  ردد و فيصلههاي محابس در اين سمينار بررسي گ مشكالت و چالش

سمينار به عنوان رهنمودي فرا راه مسوولين و مديران محابس سراسر كشور قرار 

  .گيرد تا در جهت بهبود وضعيت محابس و توقيف خانه موثر واقع شود

سپس در ادامه مراسم افتتاحيه سومين سمينار مديران محابس كشور، جنرال 

 و دشواري كار محبس داري واقفيم و با تمام ما به اهميت: عبدالسالم عصمت گفت

ولي بنا به . كنيم اي كه بر دوش ما است فعاليت مي توان خود در جهت انجام وظيفه

توانيم خدمات مناسبي براي  كمبود امكاناتي كه داريم آنطوري كه بايد، نمي

هاي محابس ما در وضعيت خوبي نيستند، و  اكثر ساختمان. محبوسين ارايه دهيم

ما با توجه به مشكالت موجود، استراتيژي . اي است ها اجاره كثر اين ساختمانا

  :خويش را روي چند موضوع متمركز كرده ايم

  ساخت زيربناهاي فيزيكي محابس كشور، -1

 ريفورم مسووالن و كارمندان محابس، -2

 آموزش مسلكي پرسونل محابس، -3

 تجهيز ساختن محابس كشور به امكانات مدرن، و -4

 .ر حقوق بشري و رعايت قوانين در مورد محبوسينتوجه به امو -5

ايشان همچنين خواستار تعجيل در كار كميسيون مربوط به تطبيق فرمان عفو و 

تخفيف مجازات محبوسين شده تا محبوسيني كه شامل اين عفو هستند زودتر به 

  .هاي شان باز گردند خانواده

ن جزاي ستره محكمه داكتر بهاء الدين بهاء عضو شوراي عالي و رييس ديوا

: سخنران بعدي اين مراسم بودند كه در قسمتي از سخنانشان اظهار داشتند

برند به حكم محكمه به زندان  محبوسيني كه امروز در زندانهاي كشور به سر مي

رفته اند و بدون شك وظيفه محكمه است و مكلفيت دارد كه جزاهايي را كه 

و اساسات اسالم براي مجرمين در نظر بگيرد متناسب به جرم است با توجه به قانون 

ختم ميعاد محبوسين و رهايي . و در مورد تعيين سرنوشت محبوسين نيز حكم نمايد

نيافتن آنها نيز از مشكالتي است كه براي محابس ايجاد شده است و كوشش ما اين 

كما . است كه در مورد تعيين سرنوشت آنها در زودترين زمان ممكن كوشش نماييم

اينكه در چند ماه اخير تعداد زيادي از اين محبوسين تكليف شان روشن شد و هنوز 
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تعدادي ديگر باقي مانده كه در اين مورد نيز ستره محكمه تالش خويش را انجام 

  . هاي آنها در زودترين زمان ممكن صورت گيرد خواهد داد تا رسيدگي دوسيه

 و ديگر قوانين جزايي متكي به ايشان همچنين ياد آور شدند كه قانون جزاي ما

حبس است و در اين قسمت با نظر وزير صاحب عدليه موافقم و بايد در قوانين 

هاي بديل ديگري به جاي حبس در نظر گرفته  بازنگري صورت گرفته و مجازات

  .شود

 به نمايندگي از دفتر كميته ICRCخانم كرينا بن يحيا، ناظم امور حمايتي 

. خ در كابل نيز آخرين سخنران افتتاحيه اين سمينار بودندالمللي صليب سر بين

المللي صليب سرخ با تمام  كميته بين: ايشان در بخشي از سخنانشان ياد آور شدند

توان خويش سعي در بهبود وضعيت در محابس افغانستان است و در اين زمينه 

را براي  فيصدي محبوسين در سال، شرايط وخيمي 40ازدياد . نمايد همكاري مي

محابس افغانستان به وجود آورده است كه اين ازدحام با توجه به كمبود زير بناهاي 

  .فيزيكي محابس در افغانستان مشكالت را دوچندان كرده است

ا در ادامـه گفـت           ا بـن يحـي ا در سـال   : خانم كريـن روژه ارزيـابي از    2005ـم  يـك ـپ

ي در    هاي افغانستان را انجام داديم و به اين نتيجه   زندان شكالت فراواـن رسيديم كـه ـم

اه   . محابس افغانستان وجود دارد    هـاي اخيـر انجـام     اما در جريان بازديدهايي كه در ـم

داده ايم نسبت به گذشته وضعيت رو به بهبود است و رياست محابس كوشش نمـوده     

ي     دانـم كـه دونرهـاي     تا در قسمت بهبود وضع زندانيان كارهايي را انجام دهد ولـي ـم

د         خارجي در  ر     .  اين قسمت كمك قابل توجهي انجـام نـداده اـن ـين خـاطر دفـت ه هم ـب

المللي صليب سـرخ ايـن پيـشنهاد را كـرد كـه در روز سـوم ايـن سـمينار               كميته بين 

ـته باشـيم كـه             ا برخـي دونرهـا تمـاس داش فرصتي فراهم شود تا بـه طـور مـستقيم ـب

  .اميدوارم به نتايج مثبتي در اين خصوص دست يابيم

هاي وزارت عدليه به مدت سـه روز در هتـل      ان محابس و توقيف خانه    سمينار مدير 

ي      رسـد در طـي ايـن سـه روز تمـامي       صافي الند مارك كابل ادامه دارد و بـه نظـر ـم

رار       مشكالت در ساحه محابس و توقيف خانه       ورد بحـث و بررسـي ـق هاي افغانستان ـم

د پرداخـت و   گيرد و مديران محابس در مورد مشكالت خويش به تبادل نظـر خواه          ـن

  .هايي صورت گرفته و تدابيري انديشيده شود در جهت حل آن هماهنگي
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  كنفرانس 

  محبوسين اناث و ادغام مجدد ايشان در اجتماع 

  در كابل برگزار شد

  

  

  

  

  

  

» محبوسين اناث و ادغام مجدد ايشان در اجتماع«اي با عنوان  كنفرانس يك روزه

اين .  در هتل صافي الند مارك كابل برگزار گرديد11/6/1386به روز يكشنبه مورخ 

سمينار با همكاري وزارت عدليه و دفتر ملل متحد براي مواد مخدر و جرم 

)UNODC (هاي بعد از  هاي توسعه فرصت به منظور بحث و بررسي پيرامون راه

در اين كنفرانس پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه .  رهايي محبوسين اناث تدوير يافت

كتر بهاء الدين بهاء عضو شوراي عالي و رييس ديوان مع ين اداري وزارت عدليه، دا

جزاي ستره محكمه، داكتر نادره حيات برهاني معين وزارت صحت عامه، تيمور شاه 

محمود ستانكزي معاون لوي سارنوالي، جنرال عبدالسالم عصمت رييس عمومي 

ينا جينا اوگاز نماينده دفتر هاي وزارت عدليه، خانم كريست محابس و توقيف خانه

UNODC در كابل، خانم هنگامه انوري رييس بخش اطفال كميسيون مستقل 
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حقوق بشر، نمايندگاني از وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور زنان و برخي 

  .موسسات كه در امور مربوط به حمايت از اناث فعاليت دارند اشتراك داشتند

دوي عبدالقادر عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه در اين كنفرانس آقاي پوهن

 زنداني  در محابس ما وجود دارد كه 11538براساس آخرين آمار در مجموع : گفت

 38باشد و به همين ترتيب به تعداد   نفر آنان از طبقه اناث مي459از اين تعداد 

. شود اري ميدختر پايين تر از هجده سال نيز در مراكز اصالح و تربيت اطفال نگهد

در . برند  طفل نيز همراه مادران خويش در محابس به سر مي167همچنين به تعداد 

  . زن از اتباع كشورهاي خارجي نيز در محابس ما زنداني هستند13مجموع 

معين اداري وزارت عدليه ضمن بيان اين نكته كه زنان محبوس از جمله آسيب 

باشند، برخي از  يث نيازمند توجه ميپذير ترين قشرهاي جامعه هستند و از هر ح

  :مهمترين مشكالتي كه در قسمت زنان محبوس وجود دارد را چنين بيان كرد

با وجود اين كه از ايجاد اداره موقت تاكنون :  از نقطه نظر مكان نگهداري -1

شود و مبالغ هنگفتي در راستاي بازسازي  تقريبا مدت شش سال سپري مي

 و موسسات بين المللي به مصرف رسيده ولي متاسفانه در افغانستان از طريق انجوها

همينطور . قسمت ساخت زيربناهاي فيزيكي، كارهاي چنداني صورت نگرفته است

وزارت عدليه به دليل كمبود امكانات مالي خويش نتوانسته در قسمت ساخت 

متاسفانه . زيربناهاي محابس خصوصا براي طبقه اناث كارهاي زيادي انجام دهد

شوند كه  هايي نگهداري مي ثريت محبوسين و همينطور زنان محبوس در مكاناك

تعداد زيادي از محابس ما در . مطابق حداقل معيارهاي بين المللي هم نيست

ها امكانات يك محبس مناسب را  هاي كرايي هست كه به طور مسلم اين خانه خانه

ي از محبوسين اناث فارغ در برخي موارد به دليل كمبود فضاي محبس، تعداد. ندارد

كه اين خود باعث به وجود . شوند از نوعيت جرمشان در يك اتاق نگهداري مي

آوردن مشكالتي براي ما است چرا كه عوض اينكه محبس مكان پرورش، اصالح و 

هايي كه  ها و مالقات تربيت مجدد آنان باشد، برعكس تدريجا با نشست و برخاست

د شيوهاي ديگري براي ارتكاب جرم را از يكديگر فرا زنان محبوس با يكديگر دارن

. شود گيرند و به اين ترتيب محبس به محل آموزش جرايم مختلف مبدل مي مي

 اشاره  دارد 5همين طور قانون محابس نيز براي جلوگيري از اين مسايل در ماده 
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بوسين ها مكلف اند به منظور استفاده بهتر مح مسوولين محابس و توقيف خانه«: كه

هاي جداگانه كه داراي  و توقيف شدگان از حقوق قانوني، آنها را به گروپ

دانيد  همين طور كه مي» .خصوصيات، عادات و احساس مشترك بوده، تقسيم نمايند

فراهم آوردن اين شرايط نيازمند امكانات، جهت جداسازي فضاي محابس است تا ما 

از طرف ديگر . شان تفكيك نماييمبتوانيم محبوسين را نظر به سن و نوعيت جرم

هاي مفيد و سالم از قبيل وسايل و امكانات  براي اكثريت ايشان زمينه فعاليت

در بخش صناعتي محابس اناثيه كارهايي . ها سپورت وجود ندارد تفريحي و ميدان

  .صورت گرفته ولي كافي نمي باشد و نيازمند امكانات بيشتر در اين بخش هستيم

اكثريت محبوسين خصوصا طبقه اناث از سواد : عليم و تربيهاز نقطه نظر ت -2

اي كمي كه داراي سواد خواندن و نوشتن هستند در  عده. كافي برخوردار نيستند

هاي آموزشي جهت ارتقاي سواد  سطح پايين قرار دارند و نيازمند گذراندن دوره

ادارات محابس ها،   قانون محابس و توقيف خانه32در اين مورد ماده . خويش هستند

هاي منظور شده وزارت معارف براي محبوسين، با  را مكلف نموده كه مطابق پروگرام

هاي آموزشي، تربيوي و حرفوي را به  در نظر داشت احوال شخصي آنها، كورس

هايي  در اين مورد با همكاري وزارت معارف دوره. سطح ابتدايي و عالي تنظيم نمايد

نماييم و اميدواريم كه در اين مورد همكاري و  تشكر ميبرگزار شده است كه از آنان 

 همچنين در قسمت تجهيز كتابخانه در محابس نيز با  .توجه بيشتري صورت گيرد

كمبود امكانات مواجه هستيم و اميدواريم كه در اين قسمت نيز با محابس همكاري 

 .صورت گيرد

وراي عالي تاكنون در جلسات ش: در عرصه تعيين سرنوشت متهمين اناث -3

محابس  با حضور مسوولين وزارت عدليه و ستره محكمه و لوي سارنوالي و برخي 

هاي ديگر تعداد زيادي از مسايل و مشكالت محابس مورد بحث و بررسي قرار  وزارت

كه از اين جمله مساله سرنوشت . گرفته و تصميمات خوبي اتخاذ گرديده است

نطوري كه چندي قبل جناب آقاي داكتر متهمين خصوصا طبقه اناث بوده است؛ هما

ها در محكمه  بهاء الدين بهاء اظهار داشتند به تعداد سه هزار مورد از اين دوسيه

مورد بررسي قرار گرفته و احكام مربوطه آن صادر گرديده است و با توجه به ازدياد 

 و روز افزون محبوسين اناث، دوسيه تعدادي ديگر نيز باقي مانده كه تحت رسيدگي
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در اينجا از همكاري و تالش ستره محكمه و لوي سارنوالي تشكر . پيگيري قرار دارد

هاي باقيمانده در مركز و واليات نيز در نزديك ترين  نمايم و اميدواريم كه دوسيه مي

. اي از محبوسين جلوگيري گردد زمان ممكن فيصله گردد تا از بي سرنوشتي عده

دانم در مواردي برخي دختران با ترك خانواده  مياين نكته را الزم به ياد آوري 

آورند كه در اين مورد توجه و رسيدگي وزارت امور  خويش مشكالتي را به بار مي

داخله و ستره محكمه را خواهانيم و همچنين از وزارت امور زنان تقاضا داريم كه تا 

 . في نمايندها و محالت امن معر تعيين سرنوشت اين دختران، آنان را به پناهگاه

در ادامه سمينار داكتر بهاء الدين بهاء عضو شوراي عالي و رييس ديوان جزاي 

برخي افراد جامعه در شرايطي مرتكب : ستره محكمه طي سخناني اظهار داشتند

و البته قانون و برخورد قانون با  جرم مي شوند و اناث نيز از اين امر مستثنا نيستند 

ن نيز همانند ساير اقشار جامعه بايد از امور مدني و همچنين زنا. همه يكسان است

البته ما بايد در اين قسمت . اجتماعي خويش برخوردار و در آن سهيم باشند

  .توجهات بيشتري داشته باشيم

من به حيث يك قاضي  معتقدم كه نبايد جزاي تمام : داكتر بهاء الدين بهاء افزود

 و تقنيني ما بايد در اين مورد توجه حلقات حقوقي، عدلي. جرايم صرف حبس باشد

ها، جزاهاي بديل حبس را در نظر  اي داشته باشند كه در كنار ساير مجازات ويژه

از آن طرف هم محابس ما به دليل كمبود امكانات شرايط الزم براي . بگيرند

خصوصا اينكه بسياري از . ندارد) خصوصا اگر از طبقه اناث باشد(نگهداري محبوس 

 اناث، اطفال هم همراه خويش دارند و اين ايجاب امكانات بيشتري را محبوسين

كنند بايد طوري دوران حبس  اشخاصي كه دوره حبس خود را سپري مي. نمايد مي

خود را گذرانده باشند كه بعد از رهايي اين احساس را در خود داشته باشند كه 

 قسمت نگهداري همچنين وزارت امور زنان در. گويي دوباره متولد شده است

كنند توجه داشته باشد و در صورت  دختراني كه از منازل والدين خويش فرار مي

  .امكان مكانهايي امن براي آنان فراهم نمايد

آقاي تيمور شاه محمود ستانكزي معاون لوي سارنوالي، سومين سخنران اين 

ود و كشور ما در گذشته از امكانات محدودي برخوردار ب: مجلس بود، وي گفت

متاسفانه سي سال جنگ در افغانستان نيز باعث از بين رفتن تمام زيربناهاي كشور 
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اي است كه زمينه براي ارتكاب جرم از سوي برخي  امروز شرايط كشور به گونه. شد

  . افراد فراهم است

بسياري از قوانين ما از جمله قانون محابس شرايط خوبي : آقاي ستانكزي افزود

 نظر گرفته است، ولي آنچه كه مشكالت ما است تطبيق اين براي محبوسين در

به دليل كمبود امكانات . قوانين است كه نيازمند امكانات و توجه بيشتري است

فيزيكي محابس گاهي افرادي كه مرتكب جرايم خفيف شده اند با افراد جاني و 

ار براي شوند و اين بسي خطرناك كه بارها مرتكب جرم شده اند يكجا نگهداري مي

همچنين موضوعات تعليم و تربيه در محابس نيز از . شخص و جامعه زيانبار است

  .اهميت زيادي برخوردار است كه بايد در اين زمينه توجهات زيادي صورت گيرد

: خانم نادره حيات برهاني، معين وزارت صحت عامه نيز طي سخنان خويش گفت

 آوردن خدمات صحي را براي مطابق قانون وزارت صحت عامه، مسووليت فراهم

كنيم، ولي امكانات ما نيز  محبوسين دارد و ما در حد امكان در اين قسمت توجه مي

در بخش درمان اعتياد معتادين مواد مخدر نيز كارهايي را . بسيار كم و ناچيز است

هاي صحي ما الاقل هر پانزده روز يكبار از محابس بازديد  روي دست داريم و تيم

هاي رواني نيز از ديگر مشكالت ما است كه در اين قسمت با  شكالت بيماريم. دارند

ها و مراكز علمي  كمبود پرسنل مواجه هستيم  كه اميدواريم در اين قسمت پوهنتون

  .كشور توجه داشته باشند تا بتوانيم در اين قسمت متخصصيني را داشته باشيم
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