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 مانعي بزرگ
در جذب وكالي با كيفيت

 خليل عامري نيا *
طبق آمارها س��رانه وكيل در ايران 76 وكيل به ازاي 
هر 100ه��زار نفر اس��ت، در حالي كه متوس��ط اين 
ش��اخص در جهان 240 وكيل اس��ت؛ كمبود شديد 
وكيل در ايران، منجر به ايجاد انحصار و در نتيجه باال 
رفتن هزينه خدمات حقوقي شده است. اصالح قانون 
كيفيت اخذ پروانه وكالت و جذب وكالي با صالحيت 
علمي، يكي از راهكارهاي خروج از وضعيت نابسامان 

فعلي است. 
اگر مس��ير خيلي ها به دادگاه افتاده باشد در بسياري 
از موارد اولين چيزي كه توجهش��ان را جلب مي كند 
س��ردرگمي و عدم اصالع از رويه هاي دادگاه اس��ت 
كه مجبور هستند براي يك كار ساده حقوقي از افراد 
زيادي س��ؤال بپرس��ند، از اينكه اين شكايت حقوقي 
است يا كيفري گرفته تا اينكه چگونه بايد متن شكايت 

را بنويسند و به كجا تحويل دهند. 
قطعاً يكي از مشاغل خدماتي كه به مردم مي تواند براي 
حل مشكالت حقوقي ش��ان كمك كند وكال هستند 
ولي طبق اعالم دكتر شهبازي نيا رئيس سابق اسكودا 
90درصد پرونده ها بدون وكيل وارد دادگاه مي شوند، 
بررسي ها نشان مي دهد دليل اصلي آن عدم رقابت در 
اين بازار و باال بودن هزينه خدمات دهي حقوقي است 
كه باعث شده است تنها 10درصد مردم توان مالي الزم 

براي استخدام وكيل را داشته باشند. 
در سيستم قضايي هر كشور يكي از مهم ترين مواردي 
كه بايد س��ازوكار درس��تي براي آن طراحي و تنظيم 
گردد مبحث وكالت و خدمات حقوقي اس��ت كه بايد 
عرضه و تقاضای آن معقول باش��د ت��ا بتواند نيازهاي 
مردم را در احقاق حقوق خود به درستي تأمين كند. 

 طبق آمارهاي بين المللي س��رانه وكيل در ايران 76 
وكيل به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت است. متوسط 
اين شاخص در جهان 240 وكيل به ازاي هر 100هزار 
نفر اس��ت. همچنين اين آمار براي كشورهاي تركيه، 
عراق، كويت، انگلي��س، نيوزلند، ايتالي��ا و امريكا به 
ترتي��ب 388، 289، 237، 144، 134، 113 و 408 
وكيل به ازاي هر 100هزار نفر اس��ت، ولي در ايران، 
وجود انحصار چندين س��اله و ايرادات��ي كه در قانون 
كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود دارد، باعث شده است 
عرضه و تقاضاي خدمات حقوقي فاصله زيادي با هم 
داشته باشد كه باعث عدم توسعه خدمات حقوقي در 

ايران شده است. 
   اصالح كيفيت اخذ پروانه 

بر اس��اس ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، 
مصوب س��ال 76، تعيين ظرفيت قبول��ي در آزمون 
وكالت به كميسيوني سه نفره متشكل از رئيس كانون 
وكالي هر اس��تان و رؤس��اي دادگاه انقالب اسالمي 
و دادگستري استان محول ش��د، اما متأسفانه وجود 
داليل مختلف از جمله تعارض منافع و تصميم گيري 
ذي نفع��ان در قانون اخ��ذ پروانه وكال��ت باعث عدم 
 توس��عه خدم��ات حقوق��ي و س��رانه پايي��ن وكالت 

شده است. 
اعمال ظرفيت عددي روي آزمون وكالت باعث ش��ده 
كه تنها 4 درصد از داوطلبان اخذ پروانه در اين آزمون 
قبول شوند. در نتيجه ممكن است داوطلبي صالحيت 
علمي و تخصص الزم را داش��ته باش��د و تنها به دليل 
ظرفيت گذاري ع��ددي از دريافت پروان��ه وكالت باز 
بماند، ولي داوطلب ديگري با ت��راز علمي پايين تر در 
س��ال بعد قبول ش��ود كه اين موضوع منجر به ايجاد 
بي عدالتي در جذب وكالي با صالحيت علمي ش��ده 
اس��ت. پذيرش در نظام مهندسي كش��ور نيز مبتني 
بر صالحيت علمي اس��ت و به هيچ وج��ه براي جذب 

مهندس، ظرفيت عددي تعيين نمي شود. 
اصالح ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44

يكي از قوانين مرتبط با مجوزهاي كسب وكار، قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. 
خألهاي موجود در اين قانون از جمله عدم ارائه تعريف 
درست از كس��ب وكار باعث فقدان ضمانت اجراي آن 
شده است؛ مي توان با اصالح آن زمينه را براي جذب 
وكالي با صالحيت علمي و خروج از انحصار فراهم كرد. 
همان طور كه در سراسر جهان، مفهومي تحت عنوان 
بازار خدمات حقوقي وجود دارد كه وكالت را در زمره 

كسب وكار قرار داده است. 
   راهكار نهايي 

در صورت لغو انحصار و اص��الح فرآيند معيوب جذب 
وكيل، دس��ت مردم براي انتخاب وكيلي كه شايسته 
دفاع از جان و مالشان اس��ت بازتر مي شود. به عبارتي 
ديگر افزايش جذب وكيل با صالحيت علمي، راهكار 
مناسبي براي خروج از انحصار اس��ت و هر چه تعداد 
وكيل بيشتر باش��د بالطبع، قيمت خدمات دهي نيز 
پايين مي آي��د و رقابت بيش��تر باعث مي ش��ود افراد 
متخصص تأثيرگذاري بيشتري داشته باشند و نسبت 
به وكالي با سواد علمي كمتر، متمايز شوند. از طرفي 
انحصار در وكالت، الزمه صيانت از آن نيس��ت؛ يعني 
مي شود با افزايش ظرفيت و تعيين سازوكار مشخص 

علمي از نهاد وكالت صيانت كرد. 
رسيدن به ميانگين شاخص جهاني تعداد وكيل، باعث 
مي ش��ود حداقل 131 هزار فرصت شغلي مستقيم و 
393 هزار فرصت شغلي غيرمستقيم در بازار خدمات 
حقوقي به وجود بيايد كه با توجه به آمار بس��يار باالي 
بيكاري در رشته حقوق مي تواند راهگشاي گره اشتغال 

در حوزه خدمات حقوقي شود. 
در نتيجه انحصارزدايي از بازار خدمات حقوقي و تغيير 
نظام ارزيابي عملك��رد از مقطعي ب��ه دائمي، راهكار، 
توس��عه خدمات حقوقي اس��ت كه الزم��ه آن اصالح 
معيار پذي��رش افراد در حرفه وكالت و ش��فاف كردن 

عملكرد وكالست. 
* كارشناس حقوقي و فعال سابق دانشجويي

نگاه

اين روزه�ا موضوع افغانس�تان و ق�درت گرفتن 
طالبان در اين كش�ور در صدر اخبار ق�رار دارد و 
روزي نيست كه اخبار يا تحليلي درباره اين گروه 
و آينده سياس�ي افغانستان ارائه نش�ود. يكي از 
مس�ائلي كه جامعه جهاني با آن روبه روس�ت و در 
محور گفت وگوها و اظهارنظرهاي كارشناس�ان و 
مفسران قرار دارد، به رسميت شناختن طالبان به 
عنوان يك حكومت مش�روع در افغانستان است. 
اين در حالي اس�ت كه ش�كل به قدرت رس�يدن 
اين گروه از س�ويي و همچنين س�اختار سياسي 
مبهم افغانس�تان و آينده آن باع�ث طرح بحث ها 
و نقطه نظرات گوناگوني ش�ده اس�ت. بسياري از 
كشورها به رسميت ش�ناختن حكومت طالبان را 
منوط به نيروهاي سياسي، گروه ها و شخصيت هايي 
دانسته اند كه در تركيب نهايي دولت نقش آفريني 
مي كنند. در واقع همگان منتظرند  ببينند آيا طالبان 
خواهد توانس�ت دولتي فراگير و برآم�ده از همه 
نگرش هاي سياسي در افغانستان برپا كند؟ و اصوالً 
آيا مي خواهد قدرت را با ديگران تقسيم كند و تن 
به چنين رويكرد غيرمتمركزي در سياست بدهد؟
به هر روي اين موضوع، بحث�ي پردامنه و پيچيده 
است كه مي توان از جوانب مختلف به آن نگريست 
و به بررسي آن پرداخت. با اين همه در اين فرصت 
قصد داري�م از منظر حقوق بين المل�ل به بحث در 
اين رابطه بپردازيم و در اين راس�تا به گفت وگو با 
س�اواالن محمدزاده، دانش آموخته كارشناس�ي 
ارش�د حقوق بين الملل از دانش�گاه علوم قضايي 
تهران نشس�تيم كه در ادامه از نظرتان مي گذرد. 

 به عنوان سؤال نخست و براي روشن شدن 
جوانب بحث، به شكلي موجز از ساختار و 

تاريخچه طالبان بگوييد. 
طالبان كه يك گروه مس��لح س��لفي قوم پشتون در 
افغانستان است، در سال 1996 توسط دولت پاكستان 
و گروه هاي بنيادگراي س��ني و حمايت عربستان، به 
رهبري ماليان و طالب هاي پشتون در مدارس مناطق 
مرزي پاكستان در شهرهاي پيشاور و كويته به وجود 
آمد. اين گروه چند م��اه بعد با تصرف قندهار و بيرون 
راندن مجاهدين، خبر از تش��كيل امارت اسالمي داد 
و در س��ال 1998 با تصرف كابل، از طرف پاكستان، 
عربستان و امارات متحده عربي به رسميت شناخته 
شد. با حمله القاعده در سال 2001 به نيويورك و عدم 
همكاري طالبان در دستگيري اسامه بن الدن، رهبر 
القاعده دولت امريكا به مراكز طالبان حمله و حكومت 
آن را ساقط كرد. طالبان پس از مدتي دوباره در سال 
2006 فعاليت خود را در افغانس��تان عليه نيروهاي 
دولتي و خارجي آغاز كرد و نهايتاً پس از قريب به دو 
دهه جنگ، اياالت متحده امريكا تصميم به مذاكره با 
طالبان به ميزباني قطر گرف��ت، مذاكراتي كه در 29 
فوريه 2020 منجر به امضاي يك توافقنامه موسوم به 
توافق صلح افغانستان يا توافق دوحه شد. اين توافقنامه 
چهار س��رفصل اصلي يعني آتش بس، عقب نش��يني 
نيروهاي خارجي، تضمينات ضدتروريسم و مذاكرات 
بين االفغاني را دربرمي گرفت. با اين حال، توافق مزبور 
در رسيدن به س��رمنزل مقصود ناكام ماند و چند ماه 
پس از انعقاد آن، طالبان در سال 2021 بر افغانستان 

سيطره يافت و قدرت عملي را به دست گرفت. 
 از منظر حقوق بين المل�ل، وضعيت امروز 
افغانس�تان و جايگاه طالبان را در ساختار 

جهاني چگونه مي توان تبيين كرد؟
پيرام��ون وضعي��ت پيش آمده در چارچ��وب حقوق 
بين المل��ل، مهم ترين مس��ئله قابل طرح اين اس��ت 
كه وضعيت طالب��ان از حيث شناس��ايي حكومت ها 
چگونه مي تواند باش��د و احياناً در صورت شناسايي، 
چه آينده اي از بُع��د مس��ئوليت بين المللي دولت ها 
پيش روي اين گروه خواهد بود. ضمن اينكه پرداختن 
به نكاتي چند از بع��د حقوق بين المل��ل كيفري نيز 

ضروري جلوه مي نمايد. 
نظام حقوق بين الملل تا مدت هاي مديدي از تئوري 
مؤثر بودن در تعيين حكومت هاي حاكم بر دولت هاي 
عضو جامعه بين المللي استفاده مي كرد، به اين معنا كه 
اگر حكومتي به صورت مؤثر بر سرزمين مربوطه اعمال 
قدرت مي كرد، حكومت قانوني آن كش��ور محسوب 
مي شد، اما پس از اتمام جنگ سرد شاهد نوعي تغيير 
جهت و رويكرد در موضوع تغيير حكومت ها از معيار 
»كنترل مؤثر« به »مشروعيت دموكراتيك حكومت« 
هستيم. بر همين اس��اس هم بود كه در دوران تسلط 
طالب��ان بر 90 درصد س��رزمين افغانس��تان در دهه 

1990 ميالدي، جز س��ه دولت عربس��تان سعودي، 
پاكستان و امارات، ديگر دولت ها و همچنين سازمان 
ملل متحد از شناس��ايي حكومت طالب��ان به عنوان 
حكوم��ت حاكم بر آن كش��ور خ��ودداري كردند. در 
مجموع مي توان ادعا كرد ك��ه نظام حقوق بين الملل 
در مورد مشروعيت حكومت ها برخالف نظام حقوق 
بين الملل كالسيك، در سه دهه اخير از معيار »اعمال 
قدرت مؤثر« به عنوان تنها معيار قابل اعمال در مورد 
مشروعيت حكومت ها استفاده نمي كند و به ويژه در 
موارد انتقال غيرمسالمت آميز قدرت و مغاير مقررات 
قانون اساسي، موضعي كاماًل سلبي دارد و از شناسايي 
حكومت هايي كه به ط��رق غيردموكراتيك به قدرت 

رسيده اند، خودداري كرده است. 
 يعني در س�اختار حقوق بين الملل پس از 
جنگ س�رد، »مش�روعيت دموكراتيك« 
معي�ار به رس�ميت ش�ناختن حكومت ها 

شده است؟
نمي توان از معيار »مشروعيت دموكراتيك« به عنوان 
تنها معيار در سنجش مش��روعيت حكومت ها سخن 
راند، به ويژه اگر ش��يوه  به قدرت رس��يدن حكومت 
غيردموكراتيك مستقر در اين كش��ورها، مسبوق به 
بركناري و اسقاط حكومت هاي دموكراتيك و برخاسته 
از اراده مردمي نباش��د و همواره در آن كشور، نظامي 
غيردموكراتيك حاكم بوده باشد، اما در موضوع حاضر، 
از آنجايي كه افغانستان داراي دولت مستقر مبتني بر 
قانون اساسي و انتخابات بوده است كه توسط گروهي 
با اعمال زور ساقط شده و نيز با توجه به ماده60 قانون 
اساسي افغانستان كه »معاون اول رئيس جمهور را در 
حالت غياب، استعفا يا وفات وي، كفيل او مي داند« به 
نظر نمي رسد كه بتوان مبنايي حقوقي يافت تا نظام 
قبلي را كه معاون اول رئيس جمهور و كفيل قانوني آن 
نيز در داخل خاك اين كشور حضور دارد، ساقط كرد 
و قدرت طالبان را به رس��ميت ش��ناخت، مگر زماني 
كه قانون اساسي اين كش��ور بر اساس تصويب مردم 
و س��ازوكارهاي حقوق اساسي اين كشور تغيير كرده 
باش��د و س��اختار جديدي جايگزين س��اختار قبلي 
گردد. چنانچ��ه طالبان موفق به تحقق اين ش��رايط 
شود و متعاقباً شناسايي ساير دولت ها را با خود همراه 
سازد و رسماً به عنوان حكومت قانوني و مشروع، زمام 
امور افغانستان را به دس��ت گيرد، موضوع جانشيني 
حكومت جديد در مس��ئوليت بين المللي، معاهدات 
بين المللي و ديون مطرح مي شود كه الزم است مورد 

مداقه قرار گيرد. 
 منظور شما بحث مسئوليت حقوقي گروهي 
نظير طالبان در خصوص اقداماتش است؟ 

بله، در حقوق مسئوليت بين المللي دولت ها چنانچه 
يك جنبش شورشي موفق به تشكيل حكومت شود، 
به اس��تناد اصل »دولت در ح��ال گذار« ك��ه بيانگر 
نوعي اهلي��ت ناقص ي��ا در حال ش��كل گيري براي 
جبهه مبارز است و مس��تند به بند يك ماده 10 طرح 
2001 كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت 

بين المللي دولت ها، حكومت جديد نسبت به تخلفات 
بين الملل��ي خ��ود در جري��ان جنبش، مس��ئوليت 
بين المللي خواهد داشت. همچنين به استناد »اصل 
تداوم دول��ت« حكومت جديد نس��بت ب��ه تخلفات 
بين المللي حكومت سابق نيز مسئول خواهد بود. البته 
براي تحقق چنين مسئوليتي يك شرط مهم نيز بايد 
وجود داشته باشد و آن شرط كنترل است. به طور كلي، 
هيچ دولتي اعم از انقالبي يا غيرانقالبي مسئول اعمال 

افرادي كه تحت كنترل او قرار ندارند، نيست. 
به هر حال و با اي��ن اوصاف، طالبان نيز با تش��كيل 
حكومت قانوني جديد مسئول تخلفات بين المللي 
خ��ود در جري��ان جنب��ش و همچني��ن تخلفات 
بين المللي حكومت س��ابق خواهد بود. گذش��ته از 
آن، حكومت جديد، جانشين معاهدات بين المللي و 
ديون حكومت سابق نيز خواهد شد؛ چراكه نگرش 
كميس��يون حقوق بين الملل در تفسير كنوانسيون 
حقوق معاهدات مورخ 1969 و نگرش كنوانسيون 
جانشيني دولت ها بر معاهدات مورخ 1978 مبتني 
بر اصل »تداوم دولت« نسبت به جانشيني حكومت 
جديد نس��بت به معاهدات بين المللي اس��ت مگر 
در خصوص معاهداتي كه تغيي��ر حكومت به مثابه  
تغيير بنيادين اوضاع و احوال به »اتحاد سياس��ي« 
دو طرف معاهده لطمه وارد كند. در خصوص ديون 
نيز كنوانسيون جانش��يني دولت بر اموال، اسناد و 
ديون دولتي مورخ 1983 ديون را به نس��بت منافع 
به »دولت جديدالتأس��يس« قابل انتق��ال مي داند 
كه اي��ن وضعيت به طريق اولوي��ت براي »حكومت 

جديدالتأسيس« نيز قابل اعمال است. 
 از منظر حقوق بين الملل، آيا اقداماتي كه 
از سوی يك گروه در راه رسيدن به قدرت 
صورت مي گيرد، قابل  رسيدگي و پيگيري 

كيفري است؟ 
از منظ��ر حقوق بين المل��ل كيفري ني��ز نكاتي چند 
نسبت به موضوع مورد بحث شايان توجه است. دولت 

افغانس��تان در فوري��ه 
2003 به اساس��نامه رم 
پيوس��ته اس��ت و نيز بر 
مبناي بند سوم ماده 15 
اساسنامه رم، دادستان 
ديوان كيفري بين المللي 
در سال 2017 از شعبه 

پيش دادرسي جهت آغاز تحقيقات راجع به »وضعيت 
جمهوري اسالمي افغانستان« از ابتداي جوالي 2002 
ميالدي درخواست مجوز كرد. دادستان در درخواست 
مج��وز تحقيقات خود اعالم داش��ت كه افغانس��تان 
صحنه يك مخاصمه مس��لحانه غير بين المللي ميان 
دولت مركزي افغانستان و نيروهاي بين المللي حامي 
دولت از يكسو و گروه هاي معارض به خصوص طالبان 
و نيروهاي وابسته از س��وي ديگر بوده است. وي بيان 
كرد كه در چارچ��وب اين مخاصمه ب��ه وقوع جرائم 
داخل در صالحيت ديوان توس��ط سه گروه درگير در 
مخاصمه و بحران افغانستان به باورمندي رسيده است 

كه عبارتند از: 
الف( جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت ارتكاب يافته 
از سوي طالبان و گروه هاي معارض ديگر به خصوص 
قتل، حمله به اهداف و اش��خاص غي��ر نظامي، قتل 
خائنان��ه و اعدام ه��اي فراقضائ��ي ب( جرائم جنگي 

ارتكاب يافته منتسب به نيروهاي دولتي به خصوص 
بدرفتاري با زندانيان و ج( جرائم جنگي منتس��ب به 
نيروهاي نظامي و اطالعاتي اي��االت متحده امريكا از 
رهگذر بدرفتاري و شكنجه زندانيان در داخل و خارج 
افغانس��تان. قابل ذكر اس��ت كه اخيراً نيز با افزايش 
عمليات نظام��ي طالبان براي تصرف قلمرو بيش��تر، 
منابع مختلفي از جمله كميس��يون مس��تقل حقوق 
بشر افغانس��تان، نمايندگي س��ازمان ملل متحد در 
افغانستان و س��ازمان عفو بين الملل از نقض گسترده 
حقوق بين الملل بشردوستانه، از جمله ناپديد شدن 
اجباري، اعدام غيرقانوني، آوارگي اجباري و حمالت 
عمدي عليه غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي گزارش 
داده اند. همچنين ش��واهدي وج��ود دارد كه طالبان 
س��اختمان هاي اداري و ام��وال غيرنظاميان از جمله 
مدارس، خانه ها و مزارع را تخريب كرده است. تخمين 
زده مي شود كه از ژانويه 2021، حدود 270هزار افغان 

تازه آواره شده اند. 
هرچند شعبه پيش دادرسي در سال 2019 درخواست 
مجوز دادس��تاني را رد كرد اما متعاقب درخواس��ت 
تجديدنظر دادستان، شعبه تجديدنظر در رأي مورخ 
5مارس 2020 خود به دادستان مجوز تحقيق داد كه 
تاكنون نيز اين تحقيقات ادامه دارند. آنچه مسلم است 
اين موضوع مي باش��د كه اگر چنانچه حكومت جديد 
طالبان جلوه قانوني و رسمي نيز به خود گيرد، اين امر 
خللي بر ادامه روند تحقيقات ديوان كيفري بين المللي 
وارد نخواهد ساخت و حتي در صورت ارتكاب جنايات 
بعد از تش��كيل حكومت رس��مي نيز آنها در معرض 
اعمال صالحيت ديوان خواهند ب��ود؛ چراكه مطابق 
با ماده 27 اساسنامه رم سمت رسمي افراد مانعي در 

رسيدگي هاي ديوان ايجاد نخواهد نكرد. 
 در ص�ورت كناره گيري حكوم�ت طالبان 
از اساس�نامه رم، چه وضعيت�ي پيرامون 
تحقيقات و رسيدگي ها پيش خواهد آمد؟ 
با توجه به اينكه به موجب ماده 127 اساسنامه مزبور 
كناره گيري يك س��ال پس از تاريخ دريافت اعالميه 
نافذ خواهد ب��ود و با توجه به بخش آخ��ر بند 2 ماده 
127 كه بيان مي دارد كناره گيري به هيچ وجه آسيبي 
به ادامه بررس��ي يك موضوع كه پي��ش از تاريخ نافذ 
شدن كناره گيري توسط ديوان تحت بررسي مي باشد 
نخواهد رساند، بنابراين در خصوص اقدامات طالبان، 
ديوان تحقيق و رسيدگي هاي خود را كه قبل از نافذ 
شدن كناره گيري شروع كرده است، ادامه خواهد داد. 
در اين مورد ابهام ديگري كه وجود دارد و اساس��نامه 
رم به روشني پاسخ آن را نداده اين است كه اگر حين 
كناره گيري طالب��ان، جناياتي از س��وي آنها در حال 
ارتكاب باش��د و ديوان در رابطه با آنها هيچ رسيدگي 
را آغاز نكرده باش��د، آيا آنها مصون از تعقيب خواهند 
بود؟ به عبارتي ديگر، آيا ديوان قادر نخواهد بود نسبت 
به اين جنايات پس از تاريخ نافذ ش��دن كناره گيري 
ش��روع به تحقيق يا تعقيب نمايد؟ در پاسخ مي توان 
گفت از آنجايي كه قواعد كنوانس��يون 1969 وين بر 
اساسنامه رم نيز حاكم اس��ت، لذا ديوان با استناد به 
ماده 70 كنوانسيون حق آغاز رسيدگي پيرامون اين 
جنايات بعد از تاريخ نافذ شدن كناره گيري را خواهد 
داش��ت. اما به هر حال بديهي اس��ت كه كناره گيري 
دولت احتمالي طالبان در خصوص جنايات واقع شده 
پس از نافذ شدن كناره گيري، صالحيت زماني ديوان 

را پايان خواهد داد. 
 به عنوان نتيجه بحث و با توجه به مواردي 
كه از منظر حقوق بين الملل مطرح كرديد، 
آينده حكومت طالبان را از بعد رس�ميت 
يافت�ن در عرص�ه بين الملل�ي چگون�ه 

مي بينيد؟
 معتقدم هرچند طالبان در حال حاضر داراي كنترل 
مؤثر و عملي بر افغانستان است، اما از آنجايي كه اين 
كشور س��ابقاً داراي نظامي دموكراتيك و مبتني بر 
انتخابات بوده و طبق قانون اساس��ي اين كشور نيز 
معاون اول رئيس جمهور عه��ده دار قانوني حكومت 
سابق است، لذا به نظر مي رسد كه نمي توان حكومت 
طالبان را كه به صورت غيردموكراتيك روي كار آمده 
به رسميت ش��ناخت، اما اگر چنانچه اين گروه قادر 
باشد قانون اساس��ي و مردم را با خود همسو سازد و 
متعاقباً شناسايي دولت ها را نيز كسب نمايد و به طور 
قانوني و رس��مي حكوم��ت جديد را در افغانس��تان 
تشكيل دهد، در اين صورت مسئول اعمال متخلفانه 
بين المللي س��ابق خود و حكومت قبل��ي بوده و نيز 
جانش��ين آن در معاهدات بين المللي و حتي ديون 

سابق خواهد شد. 

مشروعيت مشروط طالبان در حقوق بين الملل
گفت وگوي »جوان« با دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق بين الملل پيرامون وضعيت حقوقي حكومت طالبان

احمدرضا تدین
  گزارش

چگونه ممكن اس��ت ي��ك انس��ان ع��ادي در كمال 
خونس��ردي آدم بكش��د؟ داستايوفس��كي 150 سال 
پيش در پاسخ به اين س��ؤال رماني به اسم »جنايت و 
مكافات« نوشته اس��ت. اين رمان يكي از برترين آثار 
داستايوفسكي و از شاهكارهاي كالسيك ادبيات روسيه 

محسوب مي شود. 
جنايت و مكافات داستان دانشجوي حقوقي است كه 
به علت تنگدستي تصميم مي گيرد پيرزن نزول خواري 
را كه گاهي برايش گرويي مي برد، بكشد. او بارها نقشه 
قتل را با خود مرور مي كند و از نظر خود براي اين كار 
داليلي اخالقي نيز دارد، اما بعد از جنايت مجبور است 

مكافات عمل خود را بكشد. 

داستايوفس��كي بارها در كتاب، ماهيت جرم و جنايت 
را مورد پرس��ش قرار مي دهد و رابطه آن با اخالق را به 
چالش مي كشد. او در خالل گفت وگوهايي كه در كتاب 
شكل مي گيرد، نظرات مختلفي را از زبان شخصيت هاي 
رمان خود بيان مي كند ول��ي هيچ گونه تصميم گيري 
نمي كند و در انتها قضاوت را به خ��ود خواننده واگذار 
مي كند. اين رمان يكي از بنيادي ترين سؤاالت بشر را 

مطرح مي كند: »آيا جرم با ذات بشر سازگار است؟«
اين كت��اب در عين حال ك��ه جزو اولي��ن كتاب هاي 
روانشناختي اس��ت، به خوبي به رابطه جرم و وضعيت 
اجتماعي و اقتصادي افراد مي پردازد. همچنين با ارائه 
تصوير روسيه در قرن 19 مشكالت اجتماعي و فضاي 

حاكم بر روش��نفكران و مردم عادي سن پترزبورگ را 
نمايش مي دهد. 

جنايت و مكافات به طرز عجيبي جمع اضداد اس��ت. 
گناهكاراني ك��ه در واقع خودش��ان قرباني ش��رايط 
شده اند. افراد متمدني كه به خوي حيواني خود تكيه 
كرده اند. شهري كه در عين اينكه پر از نابرابري و ظلم 
است، مجرمان را به سزاي اعمال خود مي رساند. هيچ 
شخصيتي وحدت كامل ندارد و دائماً در حال حركت 
به سوي رستگاري يا ضالل هستند. عجيب نيست كه 
در روسيه داستايوفسكي را پيامبر مي دانند؛ او چنان با 
دقت مسير انحطاط و مس��ير رستگاري را در آثار خود 

نشان مي دهد كه اين امر تنها از پيامبران برمي آيد. 

جنايت و دردسرهاي آن

به طور كلی هيچ دولت�ی اعم از دولتی 
انقالبی ي�ا غي�ر انقالب�ی به اس�تناد 
»اصل ت�داوم دول�ت« در اساس�نامه 
رم، مس�ئول اعم�ال اف�رادی ك�ه 
تحت كنت�رل او ق�رار دارند، نيس�ت
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