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منع خشونت مالی وفامیلی علیه
زن درپرتو شریعت اسالم و قوانین
تتبع ونگارش:دوست محمد عارف

( هرآینه آنانیکه ایامن آوردند
وهجرت کردند وجهاد کردند وجهاد
منودند مبال های خود ونفسهای خود در
راه خدا وآنانیکه جای دادند ونرصت کردند
این جامعه بعضی ایشان کارساز ان بعضی
اند وآنانیکه ایامن آوردند وهجرت نکردند
نیست شام را کارسازی ایشان هیچ چیزی تا
آنکه هجرت کنند.
ومنظور از والیت درآیه فوق وراثت است
چنانچه از ابن عباس ض روایت شده است
وقتی عقاید اسالمی درنفوس مسلمین
استقرار یافت ومحبت اسالم دردل مسلامنان
جا گرفت وعمل بتعامل اسالمی باالی شان
مشکل متام منی شد قوانین اسالمی آنچه
ازمقرارتی را که مسلامنان دردوره جاهلیت
قبل از اسالم ومدتی درصدر اسالم درمیراث
بکار میربدند ملغی قرارداد.
رشعیت اسالمی حقوق زنان را محرتم شمرده
وآنان را مستحق اخذ میراث درمال مورثشان
دانست واستحقاق میراث را مخصوص برای
آنانی که قدرت مقابله بادشمن را داشته
باشند ندانسته برخالف دوره جاهلیت برای
اطفال نیز درمال مورثشان میرا ث را قائل
گردید وتعاملی را که دراین مورد دردوره
جاهلیت به کار برده می شد باطل قرارداد
وقرآن کریم دراین باره چنین دستور داد که
 (:للرجال نصیب مامترک الوالدان واالقربون
وللنساء نصیب مامترک الوالدان واالقربون
مامقل منه اوکرث نصیبا مفروضاً)

رشایط تحقق ارث عبارتند از:
الف) موت مو ِّرث :یعنی به محض ثبوت
موت حقیقی یا موت فرضی (فیصله محکمه
به مرگ) میت مالکیت مالهای بجامانده
ازمیت دورشده وبه وارثانش انتقال می یابد.
ب)حیات وارث :یعنی به هنگام فوت میت،
زنده بودن وارث ثابت باشد؛ زیرا مقصود
ازارث ،انتقال قهری (غیر اختیاری ) مال
متوفی به وارث اوست وبدون وجود وارث
انتقال مال قابل تصور نیست.
حیات وارث به دو طریق ثابت می شود:
 -1حیات فعلی :آن است که زندگی وارث به
مشاهده ثابت باشد.
 -2حیات فرضی :مانند وارثی که درشکم
مادر است( جنین) به دلیل این حدیث  :إذا
ْاستَ َه َّل الْ َم ْولُو ُد ُو ِّرثَ (أبو داود  ،والبيهقى عن
أىب هرير وابن ماجه مبعناه)
زمانیکه نوزاد صدابلند کرد)نشاه های زنده
بودن آشکارشد) برایش میراث داده شود.
جنین به دورشط میراث میربد:
 -1دروقت وفات مورث نطفه آن شکل گرفته
باشد
 -2زنده به دنیا آمده باشد
ج) عدم موانع ارث :موانع ارث اوصافی است
که موجب محرومیت (ممنوعیت) وارث
ازارث می شوند .مثال اگر وارث قاتل مورث
خود باشد ،ازمال متوفی ارث نخواهد برد.
اهمیت وفضیلت میراث:
الف) خداوند متعال درقرآن کریم سهمیه
هروارث تعیین واحکام فرائض را با توضیح
وتفصیل کامل تری نسبت به بقیه احکام
مهم رشعی ازقبیل مناز ،روزه ،حج و ...بیان
کرده است .بی گامن این همه رشح وتفصیل
خود منایانگر اهمیت فوق العاده این علم
است.
باتوجه به آیات مبارکه سوره نساء که
اصحاب ذوی الفروض وعلامی علم میراث آن
را عنوان کرده اند که صاحبان ذوی الفروض
 12نفرهستند وازجمله دوازده نفر  4نفر
مذکر که عبارتند از:
 -1پدرمیت،
 -2پدرکالن میت،
 -3شوهرمیت،
ادامه در صفحه 2
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ای مسلامنان مباشید مانند آنانیکه
رنجانیدن موسی را پس پاک ساخت
خداوند متعال او را از آنچه گفته بودند
و بود موسی نزدیک خدا با آبرو
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تفاهمنامۀ تسهیل آوری در روند تصدیق اسناد شهروندان ()1

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

6/1/1396
تفاهمنامۀ تسهیل آوری در روند تصدیق اسناد
شهروندان از سوی جاللتآمب دکرت عبدالبصیر
انور وزیر عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان
و عبیدالله ابراهیمی رییس مؤسسه «سامرت
سیستم»به امضاء رسید.
به اساس این تفاهمنامه ،مؤسسه «سامرت
سیستم» ،متام اسنادی را که نیازمند اخذ مهر
تاییدی و یا تصدیق اداره قضایای دولت وزارت
عدلیه است ،جمع آوری منوده و طی مراحل
میمنایند.
عدم دسرتسی شهروندان والیتهای دور دست
به اداره قضایای دولت ،یک مشکل اساسی
است؛ این تفاهمنامه شهروندان را کمک
میکند تا اسنادهای شان به گونه مطمین ،در
وقت مناسب و با هزینۀ کم ( 300افغانی) مورد
تصدیق قرار بگیرد.
دکرت عبدالبصیر انور وزیر عدلیه میگوید :روزانه
صدها نفر جهت اخذ مهر تأییدی اسناد شان
به بخش تصادیق اسناد وزارت عدلیه مراجعه
میمنایند که این ازدحام برای وزارت عدلیه و
شهروندان مشکل به بار می آورد .اکنون جهت
رفع این معضل،ما این تفاهمنامه را با سکتور
خصوصی امضاء میمناییم تا از یک سو جلوی
ازدحام و از سوی دیگر جلوی رسگردانی مردم
گرفته شود.

نگاه اجمالی برقانون منع خشــونت علیه زنان
با در نظر داشت ماده سیزدهم قانون
منع خشونت علیه زن در مورد مکلفیت
وزارت امور داخله ذیال رصاحت دارد ”:وزارت
امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری
از خشونت در متام محالت عامه تدابیر
وقایونی و حامیتی را اتخاذ و عملی مناید.
لوی سارنوالی :مطابق حکم ماده  134قانون
اساسی تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم
در پیشگاه محاکم از طرف سارنوالی مطابق به
احکام قانون صورت می گیرد .سارنوالی جزء قوه
اجراییه بوده  ،و در اجراات خود مستقل می
باشد .سارنواالن در جریان تحقیق بی طرفانه
عمل منوده  ،از فعالیتهای پولیس در عرصه
کشف و جمع آوری دالیل اثباتیه نظارت کرده و
آنها را رهنامیی می کنند همچنان تطبیق احکام
قطعی محاکم و نظارت از محالت سلب آزادی
نیز از وظایف اساسی ادارات سارنوالی می باشد.
جرایم مربوط به خشونت را دسته بندی منوده
و ذیال به توضیح ورشح بعضی آن می پردازیم:
نکاح اجباری :ازدواج های اجباری از جمله
عرفهای ناپسند است که در جامعه ما رایج است
که نه تنها محدود و منحرص به خانواده های
روستایی می باشد بلکه به شکلی از اشکال در
خانواده های شهری نیز رسوخ کرده است .این
نوع ازدواج نه تنها باالی دخرتان بلکه باالی پرسان
نیز تحمیل می گردد .علت بنیادین ازدواجهای
اجباری تهدید مادی و معنوی اولیای دخرت و
پرس ،ایجاد ارعاب به وسیله قومندانان محلی،
ایجاد رعب و و حشت به وسیله قدرمتندان
نظامی و ضعف اقتصادی خانواده ها می باشد.
آنچه قابل یاد آوریست اینکه در عقد ازدواج
رضایت طرفین از جمله رشایط صحت آن بشامر
می رود .بنا بر این در صورت فقدان رضا ،عقد
ازدواج باطل گردیده و بر عقد باطل هیچ نوع اثر
و نتیجه حقوقی مرتتب منی شود .و لی متاسفانه
با آن هم ازدواجهای اجباری با عدم رعایت
تراضی و موافقت طرفین صورت می پذیرد
که موجب ایجاد آثار و نتایج زیانبار می گردد.
با وجودیکه در قوانین نافذه کشور و
رشیعت در مورد پیامدهای زیانبارازدواجهای
اجباری تذکر داده است .چنانچه ماده 71
قانون مدنی در زمینه ذیال ترصیح می دارد :
«( )1هر گاه دخرت سن مندرج ماده  70این
قانون را تکمیل نکرده باشد عقد ازدواج
وی تنها توسط پدر صحیح الترصف یا
محکمه با صالحیت صورت گرفته می تواند.
)2عقد نکاح صغیره کمرت از  15سال
به هیچ وجه جواز ندارد».

«ماده  70قانون مدنی سن ازدواج
ذکور 18واناث را  16سال کامل
هجری شمسی تعیین منوده است».
همچنین ماده  26قانون منع خشونت علیه
زن در این زمنیه ذیال رصاحت دارد«:هر گاه
شخص زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل
منوده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد
نکاح در اورد حسب احوال به حبس متوسط
که از دو سال کمرت نباشد محکوم ،نامزدی
ونکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد».
مشاهده می شود که قانون مدنی به
وضاحت نکاح زیر سن را جایز نداسته
و قانون منع خشونت علیه زن برا ی
مرتکبین آن مجازات تعیین منوده است.
زیرا در ازدواجهای اجباری طرفین عقد از طرز
تفکر همسان و همگون بر خوردار نبوده و
غالبا چنین ازدواجهای موجب ایجاد عدم عالقه
زوجین نسبت به همدیگر ،عدم توافق روحی،
فکری ،سلقوی و  ...در نتیجه موجب خود کشی
و مصاب شدن یکی از طرفین به امراض روانی و
یا هم انحرافات جنسی و فرار از منزل می گردد.
قابل یاد آوریست که قبل از انفاذ قانون منع
خشونت علیه زن نیز این عمل توسط قانون
جزا افغانستان جرم محسوب شده بود ماده
 517قانون جزا در مورد ذیال ترصیح می دارد:
“1-شخصی که زن بیوه یا دخرتی را که سن
هجده سالگی را تکمیل منوده باشد به خالف
رضا و رغبت وی به شوهر دهد حسب
احوال به حبس قصیر محکوم می گردد.
2اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بددادن باشد مرتکب به حبس متوسط که
از دو سال بیشرت نباشد محکوم می گردد.
3دعوی جزایی در مورد جرایم مندرجفقرات  1-2این ماده وقتی اقامه شده
می تواند که مجنی علیها شکایت مناید”.
خانم های ثیبه (بیوه) در ازدواج طرف اصلی
و ذی حق واقعی می باشد و پدر یا ولی
نباید نظر و رضایت آنها را نادیده بگیرد.
چنانچه پیامرب (ص) در این ارتباط چنین
ارشاد می فرماید « :زن بیوه نسبت به خودش
از ولی و رسپرستش اولی و مقدم تر است
و دخرت باید در مورد ازدواجش از او اجازه
گرفته شود ،سکوتش نشانه اذنش می باشد».
نکاحزیرسن:یکی دیگر ازعرف و عادات ناپسند
که در افغانستان رایج است نامزد منودن
و یا ازدواج های زیر سن قانون ازدواج در
دخرتان و پرسان می باشد البته نحوه

ای بکار گیری این نوع عرف نظر به
محالت متفاوت می باشد با وصف این،
اثر و نتیجه ان در همه جایکسان و همگون
می باشد بدیهی است که این رسم بصورت
عموم توسط والدین دخرتان و پرسان خورد
سال صورت می پذیرد .دران تراضی و موافقت
دخرت و پرس هیچ نقشی ندارد .زیرا ان چه در
این نوع ازدواج ها نقش مهم را ایفا می کند
تراضی و موفقت اولیای دخرت و پرس زیر سن
ازدواج می باشد .علت اصلی این نوع ازدواجها
ممکن است .گاهی فقر اولیا دخرت و یا هم
قدرت ومتکن اولیا ثروت و یا ارتباطات و داد
وستد فامیل دخرت و پرس می باشد از انجایکه
تراضی و توافق طرفین در این نوع ازدواج
نقشی ندارد در اکرث موارد این نوع ازدواج ها
منتهی به عواقب ناگوار برای طرفین می گردد.
قانونگذار افغانستان به دلیل پیامدهای ناگوار
که ازدواجهای زیر سن دارد در بند دوم ماده
 71قانون مدنی ترصیح منوده است که عقد
نکاح صغیره کمرت از  15سال به هیچ وجه جواز
ندارد.و یا در ماده  28قانون منع خشونت علیه
زن در این مورد احکام آتی را پیشبینی منوده
است «:هر گاه شخص زن را که سن قانونی
ازدواج را تکمیل نه منوده و بدون رعایت حکم
مندرج ماده  71قانون مدنی به عقد نکاح در
آورد حسب احوال به حبس متوسط که از دو
سال کمرت نباشد محکوم و نکاح در صورت
مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می گردد».
تحقیقات که در این زمینه از سوی سازمان ملل
صورت گرفته است بیانگر حقایق ذیل می باشد:
بیشرت از نصف دخرتان در افغانستان پیش از
رسیدن به سن  ۱۹سالگی ازدواج کرده در این
میان  ۴۰درصد آنان بین سنین  ۱۰تا  ۱۳سالگی،
 ۳۲درصد در سن  ۱۴سالگی و  ۲۷درصد آنان
در سن  ۱۵سالگی تن به ازدواج میدهند.
فقر و تنگدستی ،رسم و رواج ناپسند
اجتامعی ،ناامنی و ادامۀ فرهنگ معافیت از
جرم ،از دید کمیسیون مستقل حقوق برش
افغانستان ،دالیل عمدۀ افزایش ازدواجهای
اجباری و زیر سن در افغانستان میباشد.
منایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در
افغانستان با تاکید بر حامیت دولت از دخرتان،
هشدار میدهد که ادامۀ ازدواج زیرسن منجر
به تداوم فقر ،نابرابری های جنسیتی و سایر
مشکالت میشود و باید جلو آن گرفته شود.
افزون بر این ،دسرتسی ناکافی به آموزش ،خدمات
صحی و چالشهای دیگر اجتامعی از جمله
خیابان آزاری از جمله مشکالت است که

تتبع ونگارش  :گاللی سنگر خیل

فرا راه دخرتان در افغانستان قرار دارد.
سازمان ملل متحد گزارش داده است
زنان و دخرتان افغان با آنکه نصف جمعیت
افغانستان را تشکیل میدهند ،تنها ۱۷
درصد آنان در ادارات دولتی سهم دارند.
دسرتسی محدود به آموزش مشکل دیگر دخرتان
در افغانستان است .هم اکنون سه میلیون
و  ۵۰۰هزار کودک – عمدتاً دخرتان –در
افغانستان به نظام آموزشی دسرتسی ندارند.
سازمان بین املللی دیده بان حقوق برش از
کشورهای جهان خواسته است تا مقابله
با ازدواج دخرتان زیر سن قانونی را در
اولویت سیاست های خود قرار دهند.
این سازمان با اشاره به اینکه ازدواج زود هنگام
دخرتان معموال آنها را از ادامه تحصیل باز می
دارد و در معرض خشونت همرس قرار می دهد،
از کشورها خواسته است تا سن قانونی ازدواج
را هجده سال قرار داده و قوانینی وضع کنند
که براساس آن ،وادارکنندگان دخرتان کم سن
و سال به ازدواج زودهنگام ،مجازات شوند.
آسیب های روحی و فزیکی ازدواجهای زیر سن
را منی توان در زندگی خصوصی و اجتامعی زن
نادیده گرفت زیرا بیامریهای عصبی  ،جسامنی
 ،محروم شدن از ادامه تحصیل ،بلند رفنت آمار
خشونت در خانواده  ،افزایش میزان طالق از
جمله پیامدهای ناگوار ازدواجهای زیر سن
است  .که باید والدین و دولت در این زمینه
مسوولیت خود را درک منوده تا از پیامدهای
ناگوار آن در خانواده و اجتامع جلوگیری مناید.
تقریبا متامی کشورها حد اقل سن مناسب
ازدواج دخرتان و پرسان تعیین کرده اند
که اغلب بین  16تا  20سال می باشد و
البته برخی کشورها کمرت یا بیشرت از ان
مثال تا  24سالگی را تعیین کرده اند .
بددادنزن:بد دادن از جمله عرف و عادات
ناپسند است که مناقض رشیعت اسالم بوده و
از طرف دیگر در تضاد با قانون نیز می باشد .
شیوه عملی و اجرای این رسم طوری است
که به منظور حل و فصل نزاع میان دو قوم
و یا دو قبیله و حتی دو فامیل دخرتی را از
طرف متجاوز و جانی تسلیم فامیل مترضر و
یا مجنی علیه می مناید به عنوان مثال هر گاه
برادر و یا پدر مرتکب قتل گردد جرگه ای قومی
برای حل و فصل مساملت آمیز منازعه بین دو
طرف غالبا دخرت یا خواهر قاتل را به یکی از
اعضای فامیل مقتول به همرسی می دهند.
ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

			
سال یازدهم

منعخشونتمالیوفامیلیعلیهزندر...

نگاه اجمالی برقانون ...
( )2ادارات مندرج فقره ( )1این ماده
مکلف اند ،شکایت واصله را ثبت و
مطابق احکام قانون انرا رسیدگی منوده
و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع
سازند.
( )3وزارت امور زنان مکلف است بعد
از کسب اطالع کتبی یا شکایت مستقیم
مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت
تامین ارتباط با مجنی علیهای خشونت
تدابیر الزم را اتخاذ و عملی مناید.
( )4سارنوالی و محکمه مکلف اند ،قضیه
خشونت را در اولویت قرار داده و به
ارسع وقت رسیدگی منایند.
( )5مسولین مراجع مندرج فقره ( )1این
ماده مکلف اند ،حین رسیدگی شکایت
واصله طرز العمل سلوک خاص را که بدین
منظور از طرف کمیسیون منع خشونت
وضع ومی شود رعایت منایند.
ماده ششم این قانون حقوق را که برای
مجنی علیها در نظر گرفته است عبارت
است از:
1تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابقاحکام قانون.
 2دسرتسی به مرکز حامیوی یا خانه امنیا سایر محالت مصئون به موافقه وی.
3دسرتسی به خدمات صحی عاجل طوررایگان.
4داشنت وکیل مدافع یا مساعد حقوق. 5جربان خساره ناشی از عمل جرمی. 6محرمیت موضوع نسبتی. 7سایر حقوق که در اسناد تقنینیپیشبین گردیده است.
ماده هشتم این قانون وزارت امور زنان
راطی چندین فقره موظف منوده است
تدابیر حامیوی ذیل را اتخاذ مناید:
 1فعالیتهای ارایه کنندگان جلوگیری ازخشونت را اعم از دولتی و غیر دولتی
هامهنگ مناید.
 2برای بلند بردن سطح آگاهی مرد و زناز حقوق و وجایب رشعی و قانونی انها
اقدامات مقتضی به عمل آرد.
 -3به همین ترتیب زمینه محافظت و
نگهداری مجنی علیهای خشونت را فراهم
منوده و یا در صورت عدم موجودیت
محل امن از سایر محالت مصئون مربوطه
نظارت و و ارسی مناید.
-4تدویر سیمینارها ،ورکشاپها و کنفرانسها
و سایر بر نامه های آموزشی جهت بلند
بردن سطح آگاهی عامه و شناسایی موارد
خشونت و عواقب ناشی از آن و دریافت
راه حل ها.
 -5توضیح و ترشیح عوامل خشونت و
عواقب ناشی از آن مستند به احکام رشع
و قانون از طریق نرشات مربوطه.
ماده دهم این قانون وزارت های معارف
و تحصیالت عالی مکلف است به منظور
جلو گیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل
را اتخاذ مناید
-1گنجانیدن موضوعات مربوط به
خشونت وعواقب ناشی از ان و چگونگی
جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و
تحصیلی می باشد.
 -2تدویر سیمینار ها و ورکشاپها برای کار
کنان ،متعلمین و محصلین مربوطه .
 3اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیریاز وقوع خشونت در محیط تعلیمی
وتحصیلی مربوط.
 -4توضیح و ترشیح عوامل خشونت و
عواقب ناشی از آن مستند به احکام رشع
و قانون از طریق نرشات مربوط.
ماده یازدهم این قانون وزارت اطالعات و
فرهنگ را مکلف منوده است تا به منظور
جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل
را اتخاذ مناید:
-1تنظیم و نرش بر نامه های رادیویی و
تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و
عواقب ناشی از ان و نرش مطالب مربوط
در روزنامه ها  ،اخبار و جراید.
-2فراهم منودن زمینه برای وزارت ها و
ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا
حکمی جهت پخش و نرش مطالب مربوط
به منع خشونت از طریق رسانه های
تحت اثر.
-3جلو گیری از نرش و پخش بر نامه های
ترویج کننده خشونت از طریق رسانه
های همگانی .
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 -4برادراخیافی میت(برادرمادری میت)
وهشت نفرخانم های هستندکه خداوند (ج)
درسوره نساء سهم میراث آنان را تعیین منوده
وآنها عبارتند از:
 -1خانم میت،
 -2دخرتمیت،
 -3دخرتپرسمیت،
 -4مادرمیت،
 -5خواهرتنی میت،
 -6خواهرمادری میت،
 -7خواهرپدری میت،
 -8مادرکالن پدری میت.
ب) بعد ازبیان مفصل احکام میراث درسوره
مبارکه نساء آیه  13و 14آمده است:
ترجمه( :آنچه گفته شد حدود ومقررات
الهی است وهر کس ازخدا ورسولش پیروی
کند ،خداوند اورا به باغهایی وارد می کند که
ازفردوس درختانش نهرها جاری است ،آنان
همیشه درآن می مانند واین است کامیابی
ورستگاری بزرگ وهرکس خدا ورسولش را
نافرمانی کند واز حدود الهی تجاوز کند ،خدا
اورا وارد آتشی می کند که همیشه در آن می
ماند وبرای او عذابی خوار کننده است.
خداوند متعال درآیات فوق به مسلامنانی که به
احکام میراث پایبند هستند و به آنها عمل می
کنند ،مژده ورود به بهشت برین داده ودرمقابل
به کسانی که نسبت به احکام میراث وقوانین
الهی بی توجهی می کنند وبه آن وقعی منی
نهند (وباانکار حق یا ندادن سهم وارثان ضعیف
تر ،سعی درتصاحب اموال آنان می کنند) وعده
دخول جهنم وگرفتاری درعذاب جاویدان الهی
داده است.
خشونت مالی چیست:
خشونت مالی یکی از انواع خشونتهایی است
که میتواند علیه زنان اعامل شود اما تعریف
آن هنوز برای بسیاری از زنان تعریفی تازه
است که تا به حال به گوش آنها نخورده و با
آن بیگانهاند.
نیاز مالی زنان به مردان و فرصتی که در حاشیه
این نیاز به برخی از مردان داده میشود تا
زنان را مورد آزار روانی قرار دهند ،از مصادیق
خشونت مالی است که در تعریف خشونت
و انواع آن جای گرفته و البته خود آن نیز
میتواند بخشی از خشونت روانی بهحساب
بیاید .در بخشی از کتاب پژوهشی درباره
خشونت علیه زنان در تعریف خشونت مالی
چنین آمده است«:در بسیاری از نقاط جهان،
زنان نیروی کار بیجیره مواجه هستند و باید تا
آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند ،بیآنکه
امنیتاقتصادی داشته باشند .آنان دسرتسی به
منابع اقتصادی ندارند و به همین دلیل تا آخر
عمر کامال وابسته به مرد خانواده یا افراد ذکور
باقی میمانند».
در ادامه تعریف خشونت مالی در این کتاب
همچنین آمده است«:چنانچه مردان خانواده
نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند ،ادامه
زندگی زنان جدا بهمخاطره میافتد ،گاهی دچار
سوءتغذیه میشوند و گاه حتی به ابتداییترین
رضوریات زندگی دسرتسی ندارند ،بهویژه وقتی
که مرد اولویتهای دیگری خارج از قلمرو منزل
و خانواده برای خود قایل است .همه این موارد
را میتوان تحتعنوان خشونت مالی تعریف
کرد».
مامنعت ازحق انتخاب همرس:
باتوجه به اساس ارشادات پیامرب (ص) که
انتخاب همرس را یکی ازحقوق آنان شمرده اند.
ولی متأسفانه در افغانستان اکرثا اتفاق می افتد
که والدین و اولیای دخرت بدون حصول اذن و
رضایت دخرت ،وی را به دیگری نامزد می منایند
در حالیکه دخرت بنا به دالیلی مختلف منی
خواهد با جانب مقابل ازدواج مناید.
در این مورد تحقیقات که توسط نهاد های پژو
هشی در مورد حقوق زنان و اطفال صورت
گرفته است .بیشرتین موارد این ازدواجها را
نامزدی های اجباری تشکیل داده است از
احادیث متعدد پیامرب (ص) ثابت است که
نامزدی اجباری را مورد پذیرش قرار نداده بلکه
انرا تقبیح فرموده است طوریکه ابو هریره
(رض) از قول رسول خدا روایت می کند که:
فردی از انصار نزد پیامرب امد و خرب داد که با زن
انصاری ازدواج منوده است .پیامرب فرمود :ایا او
را نگاه کرده ای عرض کرد خیر ؟ فرمود برو او را
نگاه کن چو چشم های انصار معیوب هستند”.
همچنین مغیره بن شعبه می گوید :زنی را
خواستگاری منودم پیامرب (ص) فرمود :او را نگاه
کن دیدن او موجب دوام روابط شام می گردد.
سلب حق انتخاب زن پیرامون عقد ازدواج
راجرم مامنعت ازحق ازدواج تشکیل می دهد.

پیامن زناشویی ،پیامن مقدسی است ورضایت
زن ،رکن اساسی ازدواج ازنظر اسالم وقوانین
نافذه است؛ اوآزاداست که به اختیار خود،
همرس(همسفرزندگی) اش را برگزیند .وهیچ
کس منی تواند زن را بدون رضایتش به ازدواج
بدهد.
ماده بیست وهفتم( )27قانون منع خشونت
علیه زن درمورد مجازات شخصی که مانع
ازدواج ویا حق انتخاب همرس را از وی سلب
می کند چنین مجازاتی را پیش بینی منوده
است (:هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا
حق انتخاب زوج را از وی سلب مناید ،حسب
احوال به حبس قصیر محکوم می گردد ).حبس
قصیر (از 24ساعت الی یکسال) محکوم می
گردد.
خشونت های فامیلی:
یکی از جمله خشونت های فامیلی ازدواج
بابیش از یک زن می باشد ازجمله دربرخی
مناطق روستاهای افغانستان مروج است که
بعد ازازدواج باچهارزن یکی ازاین چهار را به
عنوان خلیفه رها می کند وباز باخانم پنجم
ازدواج می کند ویا هم بدون درنظرداشت
عدالت درمیان زنان ،بدون مشکل خاص ،وبا
وجود عدم وسعت زندگی با خانم ها ازدواج
صورت می گیرد .اما رشیعت اسالم وقانون آنها
را منی پذیرد وبرعلیه آن عرف وعنعنات ناپسند
مبارزه می کنند.
اسالم چند همرسی را اخرتاع نکرده ،چون قرن
ها پیش ازاسالم درجهان وجود داشت اما آنرا به
کلی ازبین نربد ،زیرا ازنظر اسالم برای اجتامعی
برشی دربرخی مواقع مشکالت پیش می آید که
راه چاره آن درتعدد زوجات است .اسالم رسم
تعدد زوجات را اصالح کرد واولین اصالحی که
به عمل آورد این بود که آنرا محدود کرد ،قبل
ازاسالم یک نفر می توانست صد ها زن داشته
باشد ولی اسالم برای آن حد اکرث معین کرد وبه
یک نفراجازه نداده که بیشرتازچهارزن داشته
باشد ،اصالح دیگری که اسالم ایجاد کرد این بود
عدالت را رشط گذاشت واجازه نداد که میان
زنان ویا میان فرزندان تبعیض صورت بگیرد.
چنانچه خداوند (ج) درقرآن کریم درسوره
نساء آیه  3به رصاحت فرمود (:اگربیم دارید
که نتوانید میان زنان خود درآینده به عدالت
رفتار کنید ،یک زن بیشرت نگیرید ).قانون مدنی
درماده  86باتبعیت ازرشیعت اسالم درمورد
رشایط تعدد زوجات چنین حکم می کند:
( ازدواج بابیش ازیک زن بعد ازتحقق حاالت
آتی صورت گرفته می تواند:
 درحالتی که خوف عدالت بین زوجات موجودنباشد.
 درحالتی که شخص کفایت مالی برای تأمیننفقه زوجات ازقبیل غذا ،لباس ،مسکن وتداوی
مناسب راداراباشد.
 درحالتی که مصلحت مرشوع ،مانند عقیمبودن زوجه اولی ویا مصاب بودن وی به امراض
صعب العالج موجود باشد).
ماه سی وهفتم قانون منع خشونت علیه زن
در رابطه مبنی برعدم رعایت احکام مندرج
مواد( 86و  )89قانون مدنی مجازاتی را پیش
بینی منوده چنین حکم می کند (:شخصی که
بدون رعایت احکام مندرج مواد( 86و)89
قانون مدنی بابیش ازیک زن ازدواج مناید،
حسب احوال به حبس قصیر که ازسه ماه
کمرتنباشد ،محکوم می گردد).
حکم رشعی تعدد زوجات:
قبل از بیان حکم رشعی تعدد زوجات باید تعدد
زوجات را تعریف کنیم .تعدد زوجات یعنی
چند همرسی ،تعریف زواج (زناشوئی) ازنظر
علام قرار زیر است.
نکاح درلغت عبارت ازضم وجمع (یکجا شدن)
است .یا عبارت ازوطء وعقد میباشد.ونکاح
دررشع عبارت ازعقد تزویج است .وزواج
یانکاح دررشع عبارت است ازعقدی که باثرآن
زن (غیرمحرم) به مرد ومرد غیر محرم به زن
به غرض زناشوئی مباح قرار می گیرد .ویا زواج
عبارت از عقدی است که وضع کرده آنرا رشیعت
تا که فایده بگرند مرد وزن از یکدیگر .درقانون
مدنی افغانستان آمده است،ازدواج عقدی است
که معارشت زن ومرد را به مقصد تشکیل فامیل
مرشوع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را به
وجود می آورد.
تعدد زوجات ازجملۀ احکام  ،رشع می باشد ،
که اسالم مانند رشایع قبلی آنرا مرشوع گردانیده
است  ،چنانچه خداوند کریم درکتاب خود
می فرماید « :فانکحوا ماطاب لکم من النساء
مثنی وثالث ورباع فان خفتم اال تعدلوا فواحدة
اوماملکت ایامنکم ذالک ادنی اال تعولوا »
((نكاح کنید آنچه راكه دوست داريد اززنان

(وقتی که بخود اطمینان داشتید که متوانید
میان زنان دادگری کنید ورشایط وظروف خاص
تعدد ازدواج مهیا بود با زنان دیگری که برای
شام حاللند ودوست دارید) با دو سه ویا چهار
تا ازدواج کنید .اگر هم می تر سید که نتوانید
میان زنان داد گری را مراعات كنيد به یک زن
اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج منائید  ،این
سبب می شود که کم تر دچار کج روی وستم
شوید )).
درمورد اين آيه مباركه دانشمندان وفقها آراء
ونظريات متفاوت دارند كه در بخش دوم
آرای ايشان درج است ،درمورداین آیه محمد
علی السایس می گوید  :امر در«فانکحوا» برای
اباحت است مانند ؛ «کلوا وارشبوا» {بقره آیة
} 60 ،
وهمچنان از رسول اکرم (ص) روایت است که
به غیالن بن امیة ثقفی درحالیکه وی دارای
ده همرس بود گفتند «:اخرتمنهن اربعاً وفارق
سائرهن» (حرضت رسول اکرم (ص) به غیالن بن
امیه ثقفی که ده زن داشت هنگامیکه مسلامن
شد گفتند:ازمیان همرسانت چهارتا را انتخاب
کن ودیگران رارهاکن .وهمچنین از قیس ابن
حارث روایت شده است که او گفت  :هنگامی
که من مسلامن شدم دارای هشت همرسبودم
ونزد رسول اکرم (ص) رفتم وموضوع را با ایشان
درمیان گذاشتم آن حرضت فرمودند« :اخرتمنهن
اربعاً»یعنی چهارتای ایشان را اختیارکناجامع
امت هم دال بر مرشوع بودن تعدد زوجات
است زیرا تعدادی زیادی از صحابه های کرام
وبزرگها وپیشوایان دین از یک همرس بیشرت
داشتند.
فلسفه وحکمت تعدد زوجات:
اسالم آخرین دستور الهی است که رسالت
پیامربان علیهم السالم به وسیله آن ختم گردیده
است  ،رشیعتی است عام  ،کلی وهمیشگی که
شامل متام زمانها ومکانها ومربوط به همه افراد
است.
اسالم تنها قانون را برای شهروشهرنشین وضع
منی کند ودهاتی وبادیه نشین را فراموش کند
یا مناطق رسد سیر را درنظر بگیرد ومناطق
گرمسیر را نادیده بگیرد ویا نسلی را مورد توجه
قرار دهد وسایر نسلهای آینده را بالتکلیف
بگذارد.
اسالم نیازهای افراد را دقیقاً درنظر می گیرد
وحالتهای رضوری آنان را مورد توجه قرار
میدهد ،ومنافع همه را رعایت می مناید .مثالً
بعضی از افراد عالقه شدید به اوالد دارند ولی
همرسانشان نظر به مشکالت ودالیلی زیادی
که دارند باردار منی شوند  ،آیا برای آن زنان
محرتمانه تر وبرای آن مردان بهرت نیست که آن
مردان  ،زنان دیگری را نکاح منایند وبه آرزوی
قلبی خود برسند وضمناً کلیه حقوق همرساولی
را رعایت وبا احرتام آن را نگه داری کنند.
یا بعضی افراد هستند که غریزه جنسی درآنان
شدید ومیل نزدیکی برایشان مسلط است،اما
زنانی دارندکه عالقۀجنسی درآنها کم ویابی میل
ومریض اند ،یا زمان حیض آنان طوالنی است
 ،ویا ، ...ومرد درچنین حالتی توان صربوتحمل
را ندارد ،آیا بهرت نیست که این مرد همرسی
دیگری بگیرد وحقوق اولی را حفظ مناید؟ یا
اینکه خدای نخواسته ناچار شود رابطۀ نامرشوع
وپنهانی با زن دیگری برقرار مناید ؟!
علی احمد جرجاوی دراین باره می گوید (( :
اگردرخالل که زن آماده همخوابگی را نداشته
باشد وبرای مرد آمادگی وتحریکی نسبت به
جامع بوجود آید دراین حال اگر او جامع کند
ایجاد اذیت ومرض می گردد.
اگر خود را بافشار باز دارد باز هم دچار مرض
وخسارت می گردد.
لهذا تعدد زوجات مرشوع گردید ومیدان را برای
مرد توسعه داد تا بتواند مدتی را با همرس دیگر
همبسرت شده حاجت خود را برآورده سازد وبه
این سبب از احتامل ارتکاب از زنا برکنارشود،
درحالیکه زنا از گناهان کبیره وجرایمی است
که اندازه او از این قول خداوند کریم معلوم
میشود:
« وال تقربواالزنا انه کان فاحشة ومقتا وساء
سبیالء» (به عمل زنا نزدیک نشوید زیرا زنا بی
حیائی ودشمنی با خدا وروش بدی است(.)) .
شیخ محمود شلتوت می گوید ( :تعدد زوجات
به عامل جنسی موجود درطبیعت مرد وزن
برمی گردد .این عامل جنسی استمرار نیروی
فعال ودامنه دار دروجود انسان است ،ودرعین
حال به حالتهای خاصی که برزنان عارض می
شود؛ مانند  :عادت ماهیانه  ،بارداری  ،وضع
حمل ونفاس و ...بر می گردد  ،که درآن حالتها
زن قابلیت واستعداد عمل زناشویی را از دست
می دهد.

2
همچنین پدیده تعدد زوجات به کوتاهی –
زمان – قابلیت ورغبت زنان به آمیزش جنسی
وطوالنی بودن آن درمردان ارتباط دارد.زیرا
رغبت جنسی درزنان همزمان بارسیدن به سن
یائسگی که غالباً درحدود شصت سالگی پیش
می آید ،به شدت کاهش می یابد .اما رغبت
جنسی درمردان به این صورت منی باشد،وگاهی
درعمر شصت وهفتاد سالگی وگاهی درسنین
باالتراین رغبت کم وبیش وجود دارد ،وبرآورده
نشدن آن پیامدهای ناگواری را برسالمت
وصحت جسمی واخالقی وذهنی او بر جای می
گذارد).
از طرف دیگر بعضی اوقات تعداد زنان بیشرت از
تعداد مردان می باشند مخصوصاً بعد از جنگها
که اکرثمردان وجوانان فعال از بین می روند
 ،درچنین رشایطی هم مصلحت جامعه وهم
مصلحت خود زنان ایجاب می مناید که تعدد
همرس امری مرشوع باشد وبرای زنان بهرت است
که هووی یکدیگر باشند به اینکه برای همیشه
از زندگی زناشویی  ،آرامش  ،محبت  ،حفظ
ناموس ونعمت مادرشدن که درآنان وجود دارد
وفطرت زن آنها را می خواهد به کلی محروم
مبانند.
داکرت قرضاوی می گوید :اگر تعداد زنان از
مردان بیشرت باشد زنان باید یکی از سه طریق
زیر را انتخاب منایند :
 .1متام عمر خود را درتلخی ومحرومیت ازمزایای
زندگی زناشویی به رس بربند .
 .2آزاد باشند وبه صورت آلت دست افراد هوس
باز از طریق نا مرشوع درآیند .وآلت دست
مردان پست وپوچ وناپاک قرار گیرند  ،وذلت
دنیا وعذاب آخرت را به جان بخرند  ،وفرزندانی
نامرشوع وبچه های رس راهی زیادی را تحویل
اجتامع بدهند وبدین صورت فساد وتباهی را
در میان جامعه گسرتش ببخشند .
 .3به ایشان اجازه داده شود که با مردانی که
دارای زن بوده وتوانایی تامین مصارف زندگی را
داشته ونسبت به زنان خود نیکی ومهربانی می
کنند  ،ازدواج منایند.
مسلامً راه سوم  ،راه حلی است عادالنه وعالجی
است قطعی ودستوری است آسامنی  ،خدا وند
بزرگ چه خوب می فرماید  « :ومن احسن من
الله حکامً لقوم یوقنون »
(چه کسی برای افراد با ایامن بهرت از خدا حکم
می کند ).
این است تعدد زوجات که غرب مسیحی آن
را براسالم ایراد می گیرد وبه عنوان یک عمل
شنیع به حساب می آورد .درحالی که این غرب
است که به مردانش اجازه می دهد هراندازه
که دلشان می خواهد معشوقه ودوست
داشته باشند وهیچ حق قانونی واخالقی برای
آنها درنظر ندارند ومسئولیتی دربرابربچه
های نامرشوعی که دراثرآن هوس بازیهای که
دورازدین واخالق پدید می آید احساس منی
کنند .کدام یک از این دوراه (تعدد زوجات
ودوست بازی ) صحیح تر ودارای دلیل محکم
تری است؟
آیت الله مکارم شیرازی چنین می گوید :
قوانین اسالم براساس نیازهای واقعی برشاست،
نه احساسات ،زیرا ممکن است هر زنی از
آمدن رقیب در زندگی ناراحت بشود ،ولی
وقتی مصلحت متام جامعه درنظر گرفته شود
و احساسات را به کنار بگذاریم ،فلسفه تعدد
زوجات روشن میشود .هیچ کس منیتواند انکار
کند که مردان در حوادث گوناگون زندگی ،بیش
از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگها
و حوادث دیگر ،قربانیان اصلی را آنها تشکیل
میدهند.
نیز منیتوان انکار کرد که بقای غریزه جنسی
مردان از زنان طوالنیرت است ،زیرا زنان در سن
معینی ،آمادگی جنسی خود را از دست میدهند،
در حالی که در مردان چنین نیست.هم چنین
زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از
دوران حاملگی ،عمالً ممنوعیت آمیزش دارند،
در حالی که در مردان این ممنوعیت وجود
ندارد.از همه گذشته زنانی هستند که به علل
گوناگونی همرسان خود را از دست میدهند و
اگر تعدد زوجات نباشد ،آنها باید برای همیشه
بدون همرس باقی مبانند.با درنظر گرفنت این
واقعیتها در این گونه موارد (که تعادل میان
مرد و زن به هم میخورد) ناچاریم یکی از سه
راه ذیل را انتخاب کنیم.
الف ) مردان تنها به یک همرس در همه موارد
قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون
همرس باقی مبانند و متام نیازهای فطری و
خواستههای درونی و احساسی خود را رسکوب
کنند.

آگاهیحقوقی
قسمت آخر

اصل آزادی ومساوات در

تتبع ونگارش :عبدالرحمن عظیمی

شهادت

در گذشته در باره سند واقرار که هردو
یکی از وسایل اثبات در مقام قضآ شناخته
میشوند بحث داشتیم  .حاال در رابطه به
شهادت که شهادت نیز یکی از وسایل اثبات
در مقام قضآ بوده وقضآ همه کشور های جهان
از آن منحیث یکی از وسایل اثبات استفاده
می منایند بحث خویش را ادامه میدهیم .
اما آنچه باید گفته شود اینکه بحث شهادت
هامنند سند واقرار بحث طویل است که نظر
به روحیه وروال برنامه جریده ماهنامه آگاهی
حقوقی که از طوالت بحث پیرا مون موضوعات
قابل نرش جلوگیری بعمل آید منیتوان همه
موضوعات مربوط به شهادت را درین مقاله
چند صفحه یی ( ای فور ) شامل وروی آن بحث
را ادمه داد.اما سعی میشود تا بعضی (نه کل )
موضوعات مهم که در باره شهادت خصوصآ در
قانون اجراآت جزایی ،قانون جزا و قانون مدنی
درج گردیده انشاالله شامل مقاله هذا خواهد
شد تا خوانندگان محرتم از آن مستفید شوند.
خداوند (ج) در قرآن کریم در سوره بقره آیه (
 ) 283می فرماید  ”:ترجمه – هنگامیکه شهود
خواسته میشوند از ادای شهادت انکار نورزند
وکسیکه شهادت را پنهان کند قلب وی گنهگار
است”.
همچنان در رابطه به شهادت در مواد (– 25
 ) 43قانون اجراآت جزایی  ،فصل  26و 27قانون
جزا وفصل پنجم کتاب اول – جلد دوم قانون
مدنی اختصاص یافته است  .از تذکرات فوق
دانسته میشود که شهادت در مقام قضآ یکی
از وسایل مهم اثبات بشامر می رود .اکنون می
پردازیم به تعریف لغوی واصطالحی شهادت .
شهادت در لغت :
شهادت در لغت  ،گواهی دادن  ،کشته شدن
در راه خدا  ،وکلمه اشهدان الااله االالله گفته
شده وهمچنان مبعنی های مختلفی مانند
(شهید املجلس ) یعنی در مجلس حارض شد یا
(شهیدالشی ) یعنی بر چیزی اطالع یافته وآن
را معاینه منود ویا (شهدت علی کذالک ) یعنی
از چیزی اطالع داد وآن را اخبار منود .خوانده
شده است.
شهادت در اصطالح :
عبارت از اخبار یک شخص است در محرض
قضآ به حضور داشت خصمین راجع به یک
قضیه که ناشی از اعامل حقوقی باشد یا حادثه
حقوقی.
یا بعباره دیگر عبارت است از اینکه شخصی

در این صورت قانون مقر محکمه
جانشین ان می شود و همین طور از اجرای
قانون خارجی که در نتیجه تقلب نسبت به
قانون کشوری صالحیتدار شناخته می شود
جلو گیری باید کرد و قانون کشور مذکور به
عنوان قانون مقر محکمه باید جانشین قانون
خارجی شود.
مورد دوم :
هر گاه در موضوع احوال شخصی که اصوال
تابع قانون ملی است به علت معلوم نبودن
تابعیت و منوط بودن آن به احوال شخصی
اجرای قانون ملی غیر ممکن باشد در این
صورت قانون مقر محکمه اعامل می شود .به
طور مثال اگر در مورد نسب طفلی شبه پیش
اید و د رمحکمه افغانستان دعوای اثبات نسب
اقامه شود و طفل مزبور خود را منتسب به
یک فرانسوی بداند در اینجا با اینکه نسب جز
احوال شخصی محسوب می شود و بیگانگان
از حیث احوال شخص تابع قانون دولت متبوع
خود هستند  .یعنی با اینکه اثبات نسب اصوال
طبق قانون ملی کسیکه نسب او مورد تردید
است باید به عمل آید ولی چون در این فرض
صحت نسب مورد اختالف است در نیتجه شک
در نسب شک در تابعیت پیدا می شود (زیرا
تابعیت فرانسوی طفل بستگی به صحت نسب
دارد) بنا بر ین محکمه افغانستان منی تواند
قانون فرانسه را اجرا کند و ناچار است قانون
افغانستان را به عنوان قانون مقر محکمه به
موقع اجراء بگذارد.
 7قانون محل ارتکاب جرم:در صورتیکه جرمی از طرف کدام شخص
خارجی در یک کشور ارتکاب گردد در این
صورت باید قانون هامن کشور یا محل در
مورد عمل جرمی اجرا گردد و علت این امر

اصطالحاتحقوقی

تتبع و نگارش :فیض اهلل خواجه

قسمت دوم

ای آزادی ،بشارت دهنده و مدعی آن
و قول وعملش ،مورد تقلید دیگران بود،
موظف به رعایت قیود مزبور گردید.
بادر نظرداشت احکام واالی رشیعت
اسالم آزادی بیان را در حدودی که مجاز
است معین ساخته است که بدون شک
به نفع افراد وجامعه است وسبب رشد
روحیه برادری و دوستی و احرتام متقابل
میان افراد وگروه های اجتامعی می شود.
اصل شورا :دین مقدس اسالم این اصل را
رصاحتآ بیان منوده است .قبول واعالن
اصل شورا متاثر از اقتضائات جامعه نبوده
زیرا عرب ها در آن روز گار در پست ترین
درجه ای از جهل و نادانی و در منتهی
درجه عقب ماندگی و انحطاط به رس می
بردند .رشیعت اسالم ،این اصل را از آن رو
عنوان منوده که یک آئین کامل و دایمی
است ،و آئینی که از هر تغییر و تبدیلی
مصئون خواهد ماند پیش ازهر چیز به اصل
شورا نیازمند است .دیگر اینکه نفس اعالن
این اصل باعث ارتقای سطح فکری جامعه
گردیده است ،و مردم را به تفکر در مسایل
عمومی و توجه به آنها و آینده نگری و
مشارکت در حکومت به طور غیر مستقیم و
مراقبت از مسئوالن حکومت وادار مینامید.
با نظرداشت این مالحظات ،دین مقدس
اسالم به بیان اصل شورا به عنوان یک قاعده
ای کلی اکتفا منوده است .وضع و تصویب
قواعد وآئین نامه های اجرایی آن را به عهده
ای اولیای امور گذاشته است ،زیرا مقررات
الزم برای ( اجرای اصل شورا) ،به تبع مکان
وزمان ها و مردم ،متفاوت است .مثآل وظیفه
مسئوالن دولتی است که ازدیدگاه های
شهروندان و بزرگان خانواده ها و قبایل یا
از طریق منایندگان آنان مطلع باشند و یا با
اخذ رائ ،اعم از مستقیم وغیر مستقیم،
از کسانی که اوصاف معینی را دارا هستند،
موضع ملت خود را بدانند ودست اندرکاران
دولت هر راهی را که برای کسب اطالع و
نظریات ملت را خود بهرت تشخیص دهند
باید هامن را انتخاب منایند ،به رشط آنکه در
انتخاب هر یک از شیوه های فوق قاعده ای
الرضر والرضار رعایت گردد ومصالح اشخاص
و جامعه و نظم عمومی به خطر نیفتد.
رشیعت اسالم قواعد اساسی اصل شورا و
اجرای آن که اندک است ،بیان و در اختیار
اولیای امور گذاشته است ،این قواعد نیز
مانند اصول اساسی رشیعت اسالم تغییر
وتبدل را منی پذیرد ،زیرا قواعدیکه در
نصوص معینی بیان شده است و قاعده
برین است که آنچه موضوع یک نص
می باشد ،تغییر ودگرگونی را منی پذیرد.
از جمله قواعداساسی که رشیعت اسالم
تبعیت از آن را در ارتباط با دولت مبتنی بر
شورا واجب دانسته ،این است که اقلیتی که
رائ نیاورده است جزء اولین کسانی باشند که
از نظریات اکرثیت پیروز تبعیت منایند وآنها
را تحت عنوان رائ واجب االتباع به مرحله
اجرا در می آورند و مانند اکرثیت از انها دفاع
منایند .اقلیت حق ندارد در باره رائی که در
انتخاب آراء پیشی گرفته است مناقشه کند.
حرضت پیغمرب(ص)درزمان حیات شان به
این شیوه عمل منوده واصحاب ایشان نیز
پس از رحلت وی بدان عمل کرده اند.
چنانجه حرضت رسول اکرم (ص) زمانی به
شیوه عمل کردند که قریش خود را برای
غزوه احد آماده و به سمت مدینه حرکت
کرد ودر نزدیکی کوه احد فرود آمد یاران
پیغمرب(ص) به حضور ایشان رفتند ،آن
حرضت با آنان ،در این باره که درمدینه
مبانند ودر آن سنگر بگیرند یا از شهر بیرون
رفته در خارج شهر با دشمن مقابله کنند،
مشورت کردند پیغمرب(ص) ماندن در مدینه
و پناه گرفنت درآن را ترجیح می دادند ،که اگر
دشمن به داخل مدینه وارد شود ،مسلامنان
در مدخل کوچه های تنگ با آنها بجنگند
وزنان نیز از پشت بام خانه ها حمله کنند.
عبدالله ابن ابی و برخی از صحابه کرام با
این نظر موافق بودند ،ولی گروه زیادی از
صحابه به بیرون رفنت از شهر نظر دادند و
در این امر ارصار ورزیدند وپیغمرب(ص) اولین
کسی بود که مطابق رائ اکرثیت عمل کرد
زیرا فورآ از جای خود برخاست ،به خانه
خود داخل شدو لباس جنگ پوشید و بیرون
آمد و پیشاپیش اقلیت و اکرثیت به پیشواز
دشمن رفت وبه رای اکرثیت عمل منودند.
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به لفظ اشهد از یک موضوع خرب دهد
 .البته به حضور قاضی و موجودیت طرفین
قضیه .
اما شهادت مبعنی عرفی عبارت است از اخبار از
حضور در هر واقعه وبیان آن چه دیده وشنیده
شده است.
در ماده ( ) 1684مجلة االحکام در رابطه به
شهادت چنین آمده است  “ :شهادت عبارت
است ازینکه شخص از یک موضوع به لفظ
شهادت خرب دهد به این معنی که بحضور
قاضی ودرحال وجود طرفین دعوی بگوید :
به اثبات حق فالن کس که به ذمه آن دیگری
است ،شهادت میدهم .
برای شخص مخرب (خرب دهنده ) شاهد وبه
مخرب له (کسیکه خرب به مفاد او ست ) مشهود
له و به مخرب علیه (کسیکه خرب به رضراوست
) مشهود علیه وبه حق (مشهود به ) گفته
میشود.
اینک در رابطه به توضیح وترشیح چند ماده
از مواد قانون اجراآت جزایی  ،قانون جزا و
قانون مدنی که در رابطه به شهادت است می
پردازیم .
در قانون اجراآت جزایی طوریکه قبآل گفته شد
از ماده ( ) 43 – 25قانون مذکور در رابطه
به شهادت بحث داشته که شامل موضوعات
احضار شهود ،استامع وثبت شهادت  ،منع
استجواب شاهد ،حق امتناع از ارایه جواب
به سواالت ،جلب واحضار شهود ،محتوی
احضاریه مصارف شاهد ،مکلفیت های شاهد،
ترتیب محرض شهادت ،محل سمع شهادت،
استامع جداگانه شهادت ،منع تلقین شهود،
طرز استجواب شاهد ،ترتیب محرض اظهارات
وشهادت ،ثبت محرض شهادت ،شهادت طفل،
شهادت شخصی دارای اختالل روانی ،استامع
شهادت در خارج از محکمه ،شهادت کذب،
سوگند با تعهد شاهد میگردد .که درینجا بطور
مثال به ترشیح وتوضیح ماده ( )26وتعدیل که
بعدآ در ماده مذکور آمد می پردازیم.
قانون اجراآت جزایی در ماده ( )26در رابطه
به منع استجواب شاهد ،یک عده اشخاص را
از ادای شهادت منع منوده که باید از همچو
اشخاص که در ذیل از آن ها تذکر داده میشود
باید استجواب نشود یا قانونآ منیتوان از آنها به
عنوان شاهداستجواب کرد.
ادامه دارد...

تسلیم ماجور :تسلیمی شی اجاره داده
شده از طرف اجاره دهنده به اجاره گیرنده
جهت انتفاع
تسلیم مبیعه :
دور ساخنت موانع بین مشرتی و مبیعه  ،طوریکه
مشرتی بدون مانع به فبض و ترصف مبیعه قادر
باشد.
تسلیمی رهن :
حالت سپردن شی گرو شده به شخص گرو
گیرنده .
تسوید:
سیاه کردن ،کنایه است از نوشنت .
تسویف :
تشبث به راه های قانونی و غیر قانونی  ،برای
به نعویق انداخنت محاکمه .
تسویق:
عرضه مال به منظور فروش به بازار.
تشجیح جرمی:
حالتی که شخص  ،اشخاص را به منظور انجام
اعامل غیر قانونی  ،تشویق و ترغیب منوده و در
او حرکت جرمی را ایجاد مناید.
تشخیص هویت مجرم:
شناخت و تشخیص مجموعه عالیم و آثاری که
موجب منیز شخص مجرم از سایر اشخاص می
گردد.
تشدد:
هر عمل مادی (حمله) با اسلحه اعم از ضاربه ،
جارحه یا ناریه و یا توسل به نیروی جسمی  ،که
شخص به ارتکاب آن اقدام مناید.
تشدیدمجازات :
اقزودن بر مجازات  ،نسبت به جرمم معین در
مورد مجرم معین بنابر علت اوضاع و احوال
موجود.
ترشیح مرتوکه:
رشح منودن اشیاء اموال و امالک مرتوکه متوفی.
تشوه:
تغییر ظاهری ،که از اثرر اصابت در یک ناحیه
از جسم ظاهر می گردد.
تشهم:
تحول انسجه شخصی به ماده شحمی سفید
رنگ مایل به زردی است و با ملس  ،روغنی
احساس شده و چسپناک می باشد  ،از اثر بقای

قواعد و اصطالحات در حقوق بین الملل خصوصی
این طوریکه قبال بیان شد این است که
قوانین متام کشورها از هم متفاوت اند و هر
کشور نظر به مقتضیات و مصالح اجتامعی
خویش قوانین جزایی خود را عیار می سازد .
در افغانستان فصل دوم قانون جزای کشور ما
از مواد  14الی  20تحت عنوان تطبیق قانون
از حیث مکان و اشخاص قانون افغانستان را بر
اعامل جرمی که در افغانستان ارتکاب یافته و
یا اینکه در خارج کشور علیه منافع افغانستان
صورت ګرفته باشد.قابل تطبیق می داند
چنانکه ماده چهاردهم قانون جزای افغانستان
در زمینه چنین مشعر است:
“ احکام این قانون بر اشخاصی که در ساحه
دولت جمهوری افغانستان مرتکب جرم شوند
تطبیق می گردد.
ساحه دولت جمهوری افغانستان شامل هر
مکانی است که تحت سلطه ان واقع باشد.
 -2طیارات و کشتی های افغانی اعم از اینکه
در داخل افغانستان باشد یا در خارج ان از
جمله ساحه افغانستان محسوب می شود مگر
اینکه طبق قواعد حقوق بین الدول عمومی
تابع دولت اجنبی باشد”.
8قانون محل انجام کار:این قانون وقتی مطرح می شود که منازعه
جهت حقوق کار در یک قضیه حقوقی دارای
عنرص خارجی مطرح گردد :بدین منعی که اگر
اشخاصی از یک دولت دیگر غرض دریافت
کار مهاجرت می کنند و بین کارگر و کارفرما
منازعه ای بوجود می اید این اختالف و منازعه
باید بر طبق قانون دولتی که مهاجرت به ان
صورت گرفته حل و فصل گردد .به عباره ساده
تر در همچو منازعات قانون کشوری تطبیق
می گردد که کار گر در ان کشور کاری انجام
داده است  .چنانکه در این مورد ماده

ششم قانون کار افغانستاچنین نگاشته
است:
1اتباع خارجی که طبق قرار داد های قبلیجداگانه و یا بدون ان جواز کار را در جمهوری
اسالمی افغانستان حاصل منوده یا بعدا می
منایند و در ادارات دولتی یا غیر دولتی مختلط
و یا خصوصی استخدام می شوند تابع احکام
این قانون بوده رشایط
آنها توسط مقرره جداگانه تنظیم می گردد.
به همین ترتیب ماده سیزده موافقتنامه بین
حکومت افغانستان و قطر در مورد استخدام
کارگران افغانی و حل اختالفات ناشی از
کار میان کارگر و کار فرما محل انجام کار را
پذیرفته است چنانچه در این زمینه چنین امده
است:در حالت بروز اختالف بین کار فرما و کار
گر که از قرار داد نشات کرده باشد شکایت به
ادارات ذیربط د روزارت کار و امور اجتامعی
قطر تقدیم می گردد تا به طور دوستانه حل
گردد .هر گاه بطور دوستانه حل نگردد قضیه
به مراجع ذیربط قضایی در دولت قطر راجع
می گردد.
 9قواعد حل تعارض:قواعد حل تعارض عبارت از قواعد است که
تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی
حکومت مناید اکتفا می کنند و مسله مطروحه
را مستقیام حل منی کنند مثال قاعده مندرجه
در ماده  19قانون مدنی افغانستان مقرر می
دارد ”:در مورد رشایط موضوعی صحت ازدواج
قوانین متبوعه هر یک از زوجین تطبیق می
گردد”.
این ماده یک قاعده حل تعارض قوانین است.
زیرا فقط به تعیین قانون صالحیتداری که در
دعاوی مربوط به ازدواج بیگانگان حکومت
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جسد در آب یا زمین مرطوب به میان
میآید.
تشهیر:
شهرت دادن شخص به بدی یا سوء عمل در بین
مردم .
تصاحب زمین :
حق مالکیت زمین و حقوق مرتبط به آن.
تصنب:
صابونی شدن جسد مرده ،که از اثر موجودیت
جسد در آب به میان میآید.
تصحیح:
خوردترین عددی که سهم هر وارث از آن
بصورت عدد صحیح بدست میآید.
تصحیح حکم :
تصحیح اشتباه شکلی ناشی از سهو و خطا
مادی در حکم که عاری از بطالن و نقض باشه
و تصحیح خطایی که در تطبیق یا تاویل قانون
صورت گرفته ولی در نتیجه حکم موثر نباشد.
تصحیح حطایی مادی:
صالحیت محکمه در تصحیح حطای مادی  ،که
در عبارات  ،اتهام و یا بیانات که تضمین کننده
قرار اتهام اند  ،موجود باشد.
تصدیق دولتی :
شخصیت حقوقی که به منطور پیشربد امور
اجتامعی  ،قرهنگی و انکشاف امور اقتصادی بر
طبق احکام قانون و اساسنامه جداگانه از طرف
دولت تاسیس می شود.
تصدیر :
صادر کردن اموال به خارج از کشور.
تصدیق:
تایید یک منت مبنی بر صحت آن توسط مراجع
و یا اشخاص ذیصالح.
تصدیق خصم :
حالتی که خصم قول خصم دیگر را در حضور
محکمه تصدیق مناید.
تصدیق صحت مال :
سندی که مبنی بر صحیح بودن مال با در
نظر داشت مندرجات قانون  ،توسط مقامات
مربوطه کشور صادر کننده تصدیق می گردد.
ترصف:
هرگاه مالی در اختیار کسی باشد و بتواند اصالتا
یا نیابتا حقوق خویش را بر آن تعمیل مناید.

تتبع و نگارش :دردانه فضایلی

مناید مبادرت می مناید و قانون ملی
آنان را الزم االجراء می داند بدون اینکه دعاوی
مطروحه را مستقیام حل مناید  .یا مثال به
موجب ماده  968قانون مدنی ایران تعهدات
ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد
است مگر اینکه متعاقدین رصیحا یا ضمنا تابع
قانون دیگری قرار داده باشند  .و یا مطابق
ماده  27قانون مدنی افغانستان در مورد
وجایب ناشی از عقود قانون دولتی تطبیق می
گردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار
منوده اند  .در صورت اختالف اقامتگاه قانون
دولتی تطبیق می گردد که عقد در آن تکمیل
شده باشد .مرشوط بر اینکه در خصوص تطبیق
احکام قانون کدام قانون معینی را طرفین عقد
تعیین ننموده باشند و یا از قراین معلوم نگردد
که مراد طرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده
است  .در مورد عقود تکمیل شده متعلق به
عقار قانون محل عقار تطبیق می گردد.
از متون فوق به این نتیجه می رسیم که در
حقوق بین امللل خصوصی در صورتیکه قاعده
و قانون خاصی معین نشده باشد یعنی
حاکمیت اراده در قرار داد ها بین اتباع کشور
ها در مورد بروز اختالفات بین انان مشخص
نگردیده باشد د راین صورت یک سلسله
مقررات و قواعد حقوقی خاص در حقوق بین
امللل خصوصی وجود دارد که افراد ذیدخل در
معامله می تواند به مراجعه به قواعد فوق
الذکر اختالفات فی مابین را در نهاد های عدلی
و قضایی حل و فصل منایند.
منابع و ماخذ:
قانون مدنی افغانستان
قانون جزای افغانستان
حقوق بین امللل خصوصی ،پوهندی ولی
محمد ناصح

Agahi Hoquqi
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تتبع ونگارش :عبدالرحمن عظیمی

تا بتواند عقیده خود را اعالم مناید
واگر مهاجرت نکنند در حال که قادر به
مهاجرت می باشند قبل از آن که دیگران
بر او ستم روا دارند ،خود بر خویشنت ستم
رواداشته وبگناه بزرگی دست زده است
وعذاب خداوند در باره ا و حتمی است.
اما اگر از مهاجرت ناتوان باشد ،تکلیفی
دیگری ندارد .چنانچه خداوند(ج) در سوره
نسآ آیه  97الی  99می فرماید “ :آنان که
هنگام مرگ وقبض روح ستم کنند گان بر
خویشنت بودند پاسخ این سوال در چه کار
بودید گویند که ما در روی زمین مردم
ضعیف ونا توان بودیم .گویند :آیا زمین خدا
پهناور نبود؟ که در آن سفر کنید .ماوای آنان
جهنم است وباز گشت انها جایگاهی بسیار
بدی است .مگر آن گروه از مردان وزنان
وکودکان که به راستی نا توان باشند وراه
به جایی نربند پس آنها به بخشایش خداوند
امید وار باشند وخداوند بخشنده وآمرزنده
بندگان است”.
دین مقدس اسالم در بیان وقبول آزادی
عقیده بر متام مردم اعم از مسلامن وغیر
مسلامن وموظف دانسنت خود در حامیت از
عقاید غیر مسلامنان در رسزمین های اسالمی
به عالیرتین درجه ازترقی دست یافته است.
درهرشهرازشهرهای مسلامنان ،غیر مسلامنان
قادر بودند دین ومذهب وعقیده خود را
علنی سازند ورسوم دینی خود را بجا آورند.
معابد و مدارس برای اقامه اعامل دینی
وتدریس آن بدون آن که مانعی ایجاد شود،
بسازند .مثآل یهود در رس زمین های اسالمی
عقاید ومعابد خود را داشتند که آئینی کلیمی
را فرا می گرفتند وحق داشتند عقاید خود را
تبلیغ ومیان آنها ودیگر عقاید مقایسه کنند
و دین یهود را در ایجاد نظم عمومی و دارا
بودن آداب واخالق بهرت ،بردیگر ادیان برتری
دهند .مسیحان نیز با آنکه مذاهب گوناکون
ومتعدد داشتند ،پیروان هر مذهبی کنیسه
ومدرسه ای خاص خود را داشتند وعلنآ به
عبادات می پرداختند و در مدارسشان عقیده
خود را تعلیم می دادند و در باره مذهب
خود کتاب می نوشتند و در شهر های
اسالمی منترش می کردند.
آزادی بیان :رشیعت اسالم آزادی بیان را
مجاز و مباح ساخته ،آن را از حقوق مسلم
هر کسی به حساب می آورد .در امور مربوط
به اخالق ومصالح و نظم عمومی هر آنچه
را رشع منکر اعالم کرده ،بیان وگفتار( امر
به معروف ونهی از منکر) را واجب دانسته
است چنانچه خداوند (ج) می فرماید :وباید
از شام مسلامنان برخی خلق را به خیر
وصالح دعوت کنند و مردم را به نیکو کاری
امر کرده واز بد کاری نهی کنند ونیز پیغمرب
اسالم (ص) فرموده است :هر یک از شام کار
بدی را دید باید با دست خود از انجام دادن
آن جلو گیری کند ،اگر با دست جلوگیری
نتوانست با زبان در صدد جلوگیری برآید اگر
دراین هم قادر نبود قلبآ به آن عمل راضی
نباشد و البته این ضعیف ترین درجه ازایامن
است و نیز می فرماید :بهرتین جهاد این
است که سخن حق در مقابل سلطان ستمگر
گفته شود ،ودین یعنی نصیحت کردن”.
سوال شد این نصیحت به خاطر چه کسی
است ،فرمودند”:به خاطر خدا ورسولش و
کتاب او ونیز بخاطر رهربان مسلامنان و خود
آنان”ونیز مردی که علیه امام ستمگر بشورد
او را به معروف امر و از منکر باز دارد و در
این راه کشته شود”
بناً رشیعت اسالم ،آزادی بیان را پذیرفته ولی
همزمان با آن به قیودی مقید ساخته است
که مانع از دشمنی و سوی استفاده می گردد
وبه لحاظ این که مردم بدانند هیچ کس از
رعایت این قیود و موانع معاف ومستثنی
نیست ،نخستین کسی که آزادی او در گفتار،
مقید ومحدود شد خود پیغمرب (ص) بود
ادامه در صفحه 3
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آغاز کمپاین سه ماهه آگاهی عامه حقوقی در مورد محوخشونت علیه زنان در مرکز و والیات
گزارشگر:بشیر احمد عزیزی

این یک واقعیت مسلم است که زنان با
در نظر داشت احکام واالی رشیغت اسالم
و قوانین نافذه کشور اسناد بین املللی
دارای حقوق خاص و انکار ناپذیر می
باشد که امروز در جهان به توافق کلی
از لحاظ پرنسیب به آن ارج گذاشته
می شود اما طوریکه متاسفانه در عمل
مشاهده می گردد.روز تاروز پدیده شوم
خشونت علیه زن صعود می مناید خاصتآ
در کشور ما افغانستان که همه روز ما
شاهد این ناهنجاری ها در مقابل زنان
می باشیم که وجدان بیدار هر هموطن
با احساس ما را خدشه دار می سازد .با
وجودیکه نهاد ملی و بین امللی در این
راستا فعالیت های چشم گیری داشته
اند اما تا حال نتوانستند طوریکه شاید
و باید این پدیده کاهش قابل مالحظه
یابد ونتیجه قناعت بخشی که توقع
میرفت در زمینه رومنا گردیده است که ما
عوامل عمده آن را در پهلوی موجودیت
عرف و عادات ناپسند و نا امنی موجود
در کوشه وکنار کشور ،عامل عمده عدم
آگاهی الزم اتباع کشور از مسایل حقوقی
و قانونی می باشد .زیرا در صورتیکه
هموطنان ما از حقوق وجایب قانونی
و رشعی شان اطالع کافی داشته باشند
یقینآ درمیزان حق تلفی و قانون شکنی
در جامعه کاهش بعمل می آید  .یگانه
راه عالج محو انواع خشوشت بلخصوص
علیه زنان که نبمی از پیگر جامعه را
تشکیل میدهند این است متامی نهاد های
ملی و بین املللی که در راستای آگاهی
دهی فعالیت دارند همرا با شهروندان

با احساس و بیدار کشور بطور یک پارچه
و منسجم علیه این پدیده شوم مبارزه
منایند .قابل یاد آوریست که بخش آگاهی
عامه حقوقی وزارت عدلیه بیشرت از ده
سال در قسمت ارائیه آگاهی های حقوقی
خاصتآ حقوق زنان سهم فعال داشته همه
روزه از طریق مکاتب  ،مساجد ،محالت
و ادارات دولتی و غیر دولتی به اتباع
نیازمند؛ آگاهی حقوقی میدهند اکنون
با توجه به ماده ( )56قانون اساسی که
در بخشی آن ترصیح یافته است ( بی
خربی از قانون عذر دانسته منی شود ) و
همچنان با در نظرداشت اسرتاتیژی های
موجوده آگاهی عامه حقوقی وضمنآ
مسئولیت های که مطابق به ماده ( 12
) قانون منع خشونت علیه زن به وزارت
عدلیه دولت جهوری اسالمی افغانستان
در راستای محو خشونت علیه زن سپرده
شده وزارت عدلیه اقدام به موقع منوده
کمپاین سه ماهه آگاهی عامه حقوقی
را در رابطه محو خشونت علیه زن را
در مزکز و الیات بلخ ،هرات ،بامیان،
بدخشان و ننگرهار راه اندازی منوده
است :در این کمپاین در والیات متذکره
برای ( )280تن معلمین ذکور و اناث
مکاتب و ( )210تن متنفذین و روسای
شورا های محلی دوازده برنانامه آموزشی
در مورد محوخشونت علیه زن و برای
( )2800محصلین پوهنتون های دولتی
و خصوصی سه بار پارچه متثیلی ()25
دقیقه ای در رابطه محو خشونت علیه
زن و( )420تن شاگردان مکاتب طوریکه
از هر والیت مزبور از ( )6مکتب به تعداد

قاچاق انسان که درفرهنگ امروزی
به پناهجویی ومهاجرت معروف
است یک پدیدۀ فالکت بارومصیبت زائی
است که توسط باند های بی رحم ومنفعت
جو،به یک پروسۀ نا مرشوع تجارتی
وسازمان یافته مبدل گردیده است که قسام
در عرصحارضبه نظام برده داری مدرن
شباهت دارد کلمۀ برده داری امروز انواع
گوناگون نقض ازحقوق برش را دربر می
گیرد .عالوه بر ترویج برده داری وتجارت
برده ،این تخطئ ها شامل فروش اعضای
بدن ،قاچاق انسان ،گامشنت اطفال به کار
های شاقه  ،و استفاده از آنها دردرگیری های
مسلحانه ،ویا فروش اعضای رئیسه بدن آنها
به مراکزصحی غرض کشت در بدن مریضان
ثرومتند ،تجارت نا مرشوع جنسی ،حبس
واسارت وروا داشنت انواع اعامل وجنایات
ضد برشی درحق زنان،کودکان ونوجوانان
را نیزدر بر می گیرد ،برده داری می تواند
به شکل مخفی وپیچیده نیزباشد واین خود
مشکلی رادرزمینۀ داشنت یک تصویرواقعی
وروشن ازبرده های معارصایجادمی کند.
این واقعیت که قربانیان قاچاق انسان
عموما از طبقۀ فقیروآسیب پذیرجامعه می
باشند ،مسئله را پیچیده تر ساخته ؛زیرا
ترس ورضورت زنده ماندن ،آنها را از زبان
گشودن بازمی دارد .قاچاق انسان نیز بطور
عموم ،بصورت اختیاری واجباری انجام می
یابد ،در هردو حالت شخصی که می خواهد
کشورش را به علت ،فقر،بیکاری ،جنگ ونا
امنی ،گرسنگی ،ظلم وبی عدالتی ترک گوید
وبه کشور دیگری پناه جوید ،این شخص
عالوه بر تحمل مشقات طاقت فرسای
گرسنگی وتشنگی در مناطق صعب العبور
وپر ازخطر ،پول گزافی را به قاچاقربان می
پردازد ،قاچاقرب بی رحم ومنفعت پرست
که جز به مقاصید مادی منی اندیشد ،پناه
جویان را ازراه های پر از خطر خشکه یا
دریا قاچاق منوده وحین عبور ازمرز ها
وبنادر،آنها را به انواع مشکالت

وخطر های روحی وجسمی
دچارمی سازد ،ودربسیاری ازحاالت
هزاران مهاجربی رس پناه توسط راهزنان
وقاچاقربان آدم فروش ضایع می شوند ویا
در اثرتیر اندازی مرزبانان کشورها ،کشتی
شان در دریا غرق شده وجانهای شیرین خود
راازدست میدهند.حمل نقل وقاچاق انسان
ارزش وکرامت انسانی وبرشی رادرکشور مبدأ
وهم کشور مقصد به شدت تهدید می کند .
افزایش فحشای بین املللی وتولید تصاویر
غیر اخالقی آثار اجتامعی وبهداشتی
شدیدی برجای میگذارد ،امروز به
هزارهازن،مرد وکودک در دنیا قاچاق می
شوند وسپس به ارتکاب انواع اعامل غیر
اخالقی وادارمی شوند ،این افراد معموال
مورد بهره برداری اقتصادی ،جنسی وجسمی
قرار می گیرند،آنها گاهی مبالغ قابل توجهی
پول برای فرستاده شدن به کشورهای
دیگربه منظور رسیدن به رشایط اقتصادی
واجتامعی بهرت می پردازند ونا آگاهانه خود
را در رشایطی می یابند که مجبور به کار
اجباری ویا فحشاء وسائراعامل مهین وذلت
بار هستند.اول پیامد وارضار فردی قاچاق
انسان است کهیکی ازپیامد های بد قاچاق
انسان ،نقض کرامت انسانی است ،هرچند
این اعامل با رضایت فرد صورت گیرد ،زیرا
نوعی توهین به انسان وبرشیت است که
همواره درکنوانسیونهای بین املللی این
نوع ازتجارت ها را جرمی علیه کرامت
انسانی افراد میدانند،سوء استفاده وبهره
کشی های جنسی وجسمی ،به عبارت
دیگر انواع بهره کشی های مختلف جنسی
،هامنند هم جنس بازی ،روابط غیر طبیعی
،سوء استفاده جهت تبلیغات در صنعت
سکسی وساخت فیلم های غیر اخالقی
می شوند ،درنتیجه ابتال به بیامری های
واگیر،مانند اید ز وپیامد های اجتامعی آن
،خدشه منودن آبرو وحیثیت ،خانواده ها
وکشورها می باشد به هر اندازۀ که میزان
آمارقاچان انسان در کشور افزایش

( ) 10-10والیات مزبور از ( )6مکتب به تعداد ( )6-6شاگر اناث و ذکور مسابقه دانش حقوقی
در مورد منع خشونت علیه زن از طریق رادیوهای محلی و مرکزی در هر والیت ( )12بار
مجموعآ در ( )7والیت ()84مرتبه مسابقه دانش حقوقی بین شاگردان مکاتب در مورد منع
خشونت علیه زن سازمان طرف آمریت آگاهی های عامه حقوقی ریاست عمومی مساعدتهای
حقوقی وزارت عدلیه راه اندازی گردیده است .شاگر اناث و ذکور مسابقه دانش حقوقی از
طریق رادیوهای محلی و مرکزی در مورد محو خشونت از طرف آمریت آگاهی های عامه
حقوقی ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه راه اندازی گردیده است .قابل یاد آوری
دانسته می شود که کمپاین های آگاهی عامه حقوقی تا اخیر سال  1395ادامه خواهد داشت

اضرارپدیدۀ شوم قاچاق انسان
یابد تصویر وچهرۀ ملت وکشور
ما در انظارجهانیان تیره وتارمی
گردد،همچنان برخوردظاملانۀ قاچاقچیان
ومسؤلین برخی از کشورها با حفظ
ارزشهای برشی وکرامت انسانی مطابقت
ندارد،زیرازانسان با بکار گیری لفظ قاچاق
،انسانها را درحد یک شیء وکاال تنزیل
میدهند .بهرحال امروزه بسیاری ها اخالق
وکرامت انسانی وارزشهای اسالمی وبرشی را
با مادیات عوض منوده ورصف بدنبال کسب
سود ولذت های شهوانی هستند وازطرفی
چون جرم ،هوشیارانه وهوشمندانه تر
صورت میگیرد هیچ کس ونهاد،منی تواندویا
منی خواهد بطورسیستام تیک ومنظم علیه
پدیدۀ شوم قاچاق انسان ،دست بکار شود.
دوم ارضار وپیامد های اجتامعی واقتصادی
است کهیکی از ارضار وپیامد های بدقاچاق
انسان هامنا زیانهای اجتامعی واقتصادی
آن می باشد ،که امروزه کشورومردم ما از
آن رنج می برند،مسافرتهای تفریحی وگاهی
برنامه ریزی شده ویاسازمان یافته برخی
ازمردم ما بخصوص جوانان به کشورهای
بیرون برای مقاصد غیراخالقی وغرض زندگی
بهرتوخوشگذرانی ،رسمایۀ بزرگی را بیرون
ازکشورمی برند،به نحوی که به حیثیت
کشورلطمه وارد منوده ورضبۀ سنگینی
به اقتصاد کشوروارد می کند.جالب این
که خروج این افرادظاهرا بصورت قانونی
انجام می پذیرد،وچون با رضایت انجام می
یابد،مراجع ذیربط به جز درموارد وجود
شاکی خصوصی امکان مقابله را ندارند،این
اقدامات مشکالتی را برای فامیل ها وجامعه
به وجودآورده است واسباب بی اعتامدی
رادر بین خانواده ها فراهم منوده است
،حتی دربعضی اوقات باعث تفریق در
بین زن وشوهرمی شود که درنتیجه اطفال
خانواده ها از ناحیه مترضرگردیده وآسیب
می بینندونشاط وبالندگی خودراازدست
میدهند.ازجانب دیگرفرارمغزها وبخصوص
جوانان ومتخصصین تحصیل

مرتکــب جــرم قاچــاق انســان ،حســب احــوال بــه حبــس طویــل کــه از هشــت ســال بیشــر نباشــد،

فقره ( )1ماده دهم

تتبع ونگارش :محمدحسن سلیمی

یافته ،که نیروی بالفعل ومستعد
کشورما هستند،چون جوانی حساس
ترین دورۀ عمر انسان محسوب می گردد.
درهمین مرحله است که انسان می تواند
رسنوشت خویش را تعیین کرده ،آیندۀ خود
را روشن ویاآنرا تیره وتارسازد.وجود انسان
در دورۀ جوانی شکل گرفته وآیندۀ اوهم
براین اساس رقم می خورد.درهرعرصی
جوانان بیشرتمورد توجه بوده اند ودرشکل
گیری جوامع برشی نقش مؤثری داشته اند
.ازیرنو قرآنکریم با تعریف ازجوانان شایسته
،هامنند برخی ازپیامربان الهی ویادی از
داستان ها ونکات اخالقی وتربیتی ونقش
برازندۀ شان را درساخنت جامعۀ خوشبخت
ومتمدن به تصویرمی کشد.پس جوانان
ما ،باید عوض فرارازکشورغرض هرهدفی
که صورت میگیرد،با نیرو وقوت اسالمی
وافغانی شان برای رسیدن به مقصود
که تحصیل علم وهرنویا آموخنت صنعت
وغیره است بکوشند ،اصالحات جوامع
انسانی ازقلم مؤمن رشوع می شودوتباهی
اجتامعات نیز ازقلم های مسموم وفاسد
مایه می گیرد،فراگیری دانش است هامنند
نقش برسنگ است ودر دوران پیری مانند
نقش برخاک خواهد بود که زود زایل می
شود.لذا جوانان نباید شکارقاچاقربان انسان
که عنارص ظامل وفاسدی هستندگردند،بلکه
با توجه به مبانی دینی به تحصیل علم
ودانش بپردازندوعقب ماندگی رشد نیافتگی
کشوررا که ریشه درظلم حاکامن ظامل
وفاسد ،توطئه دشمنان کشور،ومداخالت
کشور های بیرونی دارد،جربان ودر
آبادانی کشور،تأمین صلح وامنیت
،عدالت ،برادری ،رشد وانکشاف ،توسعه
وآبادانی کشور،دین ملی واسالمی خویش
را اداءمنایند،تا باشد ،کشورآباد،آزاد،یک
پارچه ومتحد داشته باشیم وروز به
روز جلوقاچاق انسان کاهیش بیابد
ادامــهدارد...

