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این که  برای  جباران  مقاومت ها:  شکسنت  هم  در  برای  1-زندان 
بشکنند  را درهم  راه حق  مبارزان  یا جسمی  و  مقام های روحی 
و  تحقیرها  انواع  با  را  زندان  گاه  و  می افکنند  زندان  به  را  آن ها 
شکنجه های روحی و جسمی توأم می کنند بدیهی است، افرادی 
بلکه  بیرون می آیند،  این بوته آزمایش سامل  از  که مقاوم هستند 
گاهی آبدیده تر و مقاوم تر می شوند، هامنند فوالدی که برای آب 
دیدن به کوره می رود، ولی در افراد ضعیف و گاه متوسط این گونه 
زندان ها اثر منفی دارد، به همین دلیل پس از آزادی مسیر خود را 
تغییر می دهند، حتی گاهی به صورت آلتی در دست جنایتکاران 

در می آیند چرا که در زندان روی آن ها کار شده است.
زندان ها  این  رهربی:  رابطه  بردن  بین  از  منظور  به  الف-زندان 
از  جباران  وقتی  که  است  سیاسی  و  مذهبی   رهربان  مخصوص 
مبارزات آن ها به ستوه می آیند برای گسسنت رابطه پیروان آن ها 
با این رهربان بزرگ آنان را به زندان می افکنند، اما جالب این که 
را  پیروان  و  می دهد  معکوس  نتیجه  موارد  دراکرث  زندان ها  این 

منسجم تر، رهربان را عزیزتر، بزرگرت و معروف تر می کند.
عامل،  مرد  یک  وجود  می شود  مزاحمت:گاه  رفع  برای  ب-زندان 
مخرتع، فرمانده و خالصه یک مرد الیق مزاحم خود کامه گی ارباب 
زور و زر است، این ها را به زندان  می افکنند تا آسوده خاطر و 
ادامه دهند. حتی  کامگی های خود  به خود  بدون وجود مزاحم 
بسیاری از جباران  آلوده به فساد و کثیف که گرفتار هوای نفس 
بوده اند در طول تاریخ که، شوهران زنان زیبا را زندان می افکنند 

تا همرسان آنها را تصاحب کنند. 
تاریخ  طول  در  زندان  نوع  ترین  عجیب  پاکی:  بخاطر  ج-زندان 
زندان هایی است که افراد به خاطر بی گناهی گرفتار آن می شوند، 
و باید قبول کرد، که در یک محیط ننگین و آلوده بی گناهی، کم 
گناهی نیست ! و پاکدامن بودن عیب بزرگ محسوب می شود، زیرا 
نقشه ها و طرح های گناهکاران را به هم می ریزد، در طول تاریخ 
یوسف و یوسف ها به زندان جباران رفته اند چراکه می خواستند 
پاک باشند. روشن است این گونه زندان ها فلسفه عقلی و رشعی 
ندارد، ادامه این بحث از موضوع سخن مابیرون است، فقط به 

عنوان توضیح  الزم بود اشاره ای به آن شود.
د-زندان ازدیدگاه قرآن مجید: به یقین فلسفه های بسیاری 
باشد،  برای مجازات مجرمان   است، چه  زندان  برای وجود 
اصالح و تأدیب آن ها، قطع خطراحتاملی، قطع ماده فساد، 
به  متعدد   اشارات  نیز  مجید  قرآن  در  این ها،  از  غیر  یا  و 
را  »زندان«  مفهوم  که  الفاظی  البته  است،  شده  معنی  این 
در لغت عرب در کتاب و سنت) قران و حدیث( می رساند 
و  می رساند  را  معنی  این  وضوح  به  بعضی  که  است،  زیاد 
که  است  واژه »سجن«  از جمله  است.  گفتگو  قابل  بعضی 
در نه مورد  از آیات قرآن مجید در سوره یوسف به مناسبت 
است  رفته  بکار  پاکدامن،  و  بزرگ  پیامرب  این  شدن  زندانی 
)گاه خود این واژه و گاه مشتقات آن( و در یک مورد  نیز 
درداستان فرعون درسوره شعرا دیده می شود، که خطاب به 
به سجن می کند و  تهدید  راه  او  و  موسی بن عمران کرده 
می گوید » لَِئ اتخذَت الها غیری الجعلنک من املسجونیَن« 
قرار  زندانیان  از  تورا  برگزینی  من  جز  را  معبودی  )اگر 
می دهم،( از این تعبیرات به خوبی فهمیده می شود که در 
عرص موسی و فرعون، وحتی در زمان قبل از موسی زندان 
و  گناهکار  که  است،  داشته  وجود  خود  واقعی  مفهوم  به 
بیگناه را در آن می افکندند، به گونه ای که گاه سالیان دراز 
در زندان می ماندند  و فراموش می شدند. دیگر واژه حبس 
است حبس در دو مورد در قرآن به کار رفته است، اما نه در 
مورد زندان، اما در احادیث اسالمی به طور وسیع و گسرتده 

به این مفهموم به کار رفته است. 
 واژه امساک نیز قابل توجه است، تنها در یک آیه در قرآن 
و  است  توجه  قابل  که  رفته  کار  به  زندان  معنای  به  مجید 
آن در مورد زنان زنا کار است، که قبل از نزول حکم حد زنا 
آیه 15 سوره نساء  تعبیر در  این  و  داشته،  )تازیانه( وجود 
آمده است.  هم چنین واژه » ارجاء« از »ارض« که در سوره 
اعراف آیه 111 در داستان موسی و فرعون آمده به عقیده 
بعضی به معنی زندانی کردن است، که اطرافیان فرعون به 
او توصیه کردند موسی و هارون  را زندانی کند، تا زمانی که 
ساحران برای مبارزه با آن دو جمع شوند. )قالو اَرِجه َو اَخاُه 
َو ارسل ِفی املَدائِن حارِشیَن(. همین معنی با مخترص تفاوتی 
در آیه 36 سوره شعراء نیز دیده می شود. ) قالو اَرِجه َو اخاُه 

َو ابَعث ِفی املَدائِن حارِشین( 
ولی بعضی از مفرسین قرآن کریم، »ارجه« را به این  معنی 
اندخنت  تأخیر  به  معنی  به  را  آن  بلکه  اند،  نکرده  تفسیر 
مجید  قرآن  در  است،  مسلم  آن چه  هرحال  به  می دانند، 
می شود،  دیده  زندان  حکم  موارد  از  مورد  یک  در  حداقل 
از  )کسانی  ترجمه:  است.  شده  ذکر  امساک  تعبیر  به  که 
زنان شام که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلامنان  را به 
عنوان شاهد بر آن ها بطلبید، اگر گواهی دادند آن زنان را 
این که  یا  تا مرگشان فرارسد،  نگاه دارید  در خانه های خود 
میان   در  معروف  اما  دهد(.  قرار  آن ها  برای  راهی  خداوند 
مفرسان این است که این آیه ناظر به مجازات  زنانی  است 
که مرتکب زنا می شدند، پیش از آن که آیه در باره حد زنا 
نازل شود،  در این جا حکم شان به صورت »زندان ابد« ذکر 
شده، هرچند این حکم بعدا تبدیل به جلد. )تازیانه( یا رجم) 

سنگسار کردن( گردید.(

ــه  ــد ب ــش نیازمن ــی خوی ــی اجتامع ــرای زندگ ــانها ب انس
قواعــد و مقرراتــی اســت تــا  بوســیله آن بتواننــد از بــی 
ــه هــدف  ــری منــوده و ب نظمــی  و حــق تلفــی  جلوگی
ــه  ــق ب ــیدن ح ــت و رس ــن عدال ــه تامی ــود ک ــی خ نهای

ــد. حقــدار مــی باشــد،  دســت یابن
ــف  ــی از وظای ــدل یک ــه ع ــق و اقام ــق از ناح ــز ح متی
ــه  ــد ک ــردد قواع ــی گ ــوب م ــت محس ــر دول ــی ه اصل
طــرز اجــرای ایــن وظیفــه را بیــان مــی کنــد در شــامر 

ــت. ــده اس ــر ش ــی ذک ــوق عموم حق
حقوقدانــان در تعریــف حقــوق عمومــی بــر ایــن 
کــه  اســت  قواعــدی  عمومــی  حقــوق  نظرانــد:« 
برتشــکیالت دولتــی و خدمــات عمومــی  و روابــط 
دولــت و مامــوران او بــا مــردم حکومــت مــی کنــد 
و ســازمانهای دولتــی را منظــم مــی ســازد، حقــوق 
خصوصــی مجمــوع قواعــد حاکــم بــر روابــط اشــخاص 

اســت.«
منتســکو در کتــاب روح القوانیــن خــود بــه همیــن 
ــدا  ــم ج ــی را از ه ــی و خصوص ــوق عموم ــب حق ترتی
ــن  ــی قوانی ــوق عموم ــر وی حق ــه نظ ــت ب ــاخته اس س
ناظــر بــر روابــط حاکــم بــا مــردم اســت و حقــوق 
ــر رابطــه  ــم ب ــن حاک ــی( قوانی خصوصــی )حقــوق مدن
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــن خــود دارن ــردم بی ــه م ای اســت ک
مطالــب فــوق حقــوق عمومــی شــامل حقــوق جزایــی 

ــود. ــی ش نیزم
و رضورتهــای  نیازهــا  بــر حســب  انســانی  جامعــه 
گوناگــون بــر  مبنــای حــس همنــوع گرایــی و رفــع 
احتیاجــات همدیگــر شــکل گرفتــه اســت. افــراد جامعــه 
ــک  ــش دارای  ی ــامع خوی ــت در اجت ــاس عضوی ــه اس ب
ــتم  ــه سیس ــد ک ــی باش ــازات م ــوق  و امتی ــله حق سلس
حقوقــی آن جامعــه بــرای افــرادش در نظــر گرفتــه 
اســت در نتیجــه افــراد نیــز مکلفیتهــا و وجایبــی دارنــد 
کــه بایــد در حــدود احــکام قانــون آنــرا رعایــت منایــد.

افغانســتان نیــز از جملــه کشورهایســت کــه مردمانــش  
ــان  ــای خامن ــه جنگه ــن ده ــوار چندی ــای ناگ ــد ه پیام

ــی،  ــی جاشــدن هــای داخل ــا، ب ــل مهاجرته ســوز،از قبی
حــق تلفــی و نادیــده گرفــنت حقــوق ســایرین را  تجربــه 
منــوده اســت  و شــهروندان آن نیــز از منازعــات و 
ــی  ــداد ب ــت و تع ــوده اس ــرون نب ــی بی ــاوی حقوق دع
شــامری از دوســیه هــای حقوقــی در نهادهــای عدلــی و 

ــد. ــی باش ــی در دوران م قضای
اصــول محاکــامت مدنــی از جملــه رشــته هــای حقــوق 
ــل  ــی و ح ــاوی مدن ــیدگی دع ــه در رس ــوده ک ــی ب مدن
و فصــل ان نقــش مهــم و ارزنــده دارد. حقــوق مدنــی 
یکــی از شــاخه هــای حقــوق خصوصــی اســت کــه بــه 
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــراد جامع ــط اف ــم رواب ــی و تنظی بررس
ــط  ــر رواب ــردازد. در حقیقــت متــام قواعــد کــه ب مــی پ
تجارتــی، خانوادگــی و تعهــدات اشــخاص در برابــر هــم 
حکومــت مــی کنــد در زمــره قواعــد حقــوق خصوصــی 

اســت.
ــته  ــام رش ــامل مت ــام، ش ــای ع ــه معن ــی ب ــوق مدن حق
هــای حقــوق خصوصــی )داخلــی و بیــن املللــی ( اســت 
ــای خــاص شــامل مباحــث اشــخاص ) اســم،  ــه معن و ب
ــت(،  ــت، حجــر، قیمومی ــگاه، احوالشــخصیه، اهلی اقامت
خانــواده )نــکاح، طــالق، قرابــت، نفقــه، حضانــت، 
والیــت(و امــوال و دارایــی )امــوال، طــرق متلــک، عقــود 

ــت. ــت( اس ــه، وصی ــدات، ارث، هب و تعه
اصــول محاکــامت مدنــی یــک رونــد ترشیفاتــی اســت، 
مشــخص مــی کنــد افــرادی  را کــه مدعــی حقــی بــرای 
خــود هســتند یــا اختالفــی در امــور مدنــی بــا یکدیگــر 
دارنــد چگونــه مــی تواننــد ایــن حقــوق را بــه مــر حلــه 
ــامت  ــول محاک ــر اص ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــراء در آورن اج
مدنــی قواعــدی اســت کــه اصحــاب دعــوا اعــم از 
مدعــی و مدعــی علیــه، قضــات محاکــم و اشــخاص 
ــان محاکــامت  ــه آنهــا در امــر قضــاء در جری وابســته ب
ــا فرجــام رســیدگی محکمــه و صــدور حکــم  ــاز ت از آغ
را بایــد رعایــت کننــد. منظــو ر از اشــخاص وابســته بــه 
ــالغ و  ــن اب ــر، ماموری ــران دفات ــی، مدی ــتگاه قضای دس
اجــرای احــکام ، و کالی مدافــع، اهــل خــربه ومرتجمیــن 

رســمی هســتند.
وجــود ایــن مقــررات بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــرای احقــاق حــق خــود و اجــرای  ــد ب ــراد منــی توانن اف
ــدام  ــود اق ــل خ ــه می ــخصی و ب ــور ش ــه ط ــت ب عدال
ــده  ــکلی خوان ــوق ش ــامت گاه حق ــول محاک ــد اص کنن
مــی شــود و در برابــر حقــوق  ماهــوی قــرار مــی 
گیــرد منظــور از ایــن اصطــالح ایــن اســت کــه قوانیــن 
ماهــوی وجــود حــق را مشــخص مــی کننــد امــا اصــول 
ــرای  ــات و اج ــکل و روش اثب ــه ش ــی ب ــامت مدن محاک

ــردازد. ــی پ ــن حــق م ای
تعریف اصول محاکامت مدنی:

اصــول محاکــامت مدنــی در میــان رشــته هــای حقوقــی 
ــرار  ــورد اعــامل ق ــک کشــور م ــرو ی اوال در داخــل قلم
ــا از  ــد. ثانی ــی باش ــی م ــوق داخل ــزء حق ــرد ج ــی گی م
ــوق  ــاوی ناشــی از حق ــه حــل و فصــل دع ــه ب ان رو ک
مدنــی و حقــوق تجــارت مــی پــردازد جــزء رشــته 
حقــوق خصوصــی اســت. ثالثــا بــه موضــوع تشــکیالت 
نهادهــای عدلــی و قضایــی مــی پــردازد از جملــه رشــته 

ــردد. ــی گ ــوق عمومــی محســوب م حق
در تعریــف اصــول محاکــامت مدنــی بــه طــور خالصــه 
مــی تــوان گفــت اینکــه اصــول محاکــامت مدنــی 
حقوقــی  و  مدنــی  محاکمــه  یــک  کننــده  تنظیــم 
ــن اســت:«  ــن رشــته ای ــی ای ــا تعریــف تفصیل اســت ام
ــد  ــه قواع ــارت از مجموع ــی عب ــامت مدن ــول محاک اص
و مقرراتــی اســت کــه در مــورد تشــکیالت نهــاد هــای 
ــوی و  ــه دع ــرح و اقام ــی ط ــی، چگونگ ــی و قضای عدل
ــادره  ــم ص ــه و تصامی ــی محاکم ــوی، چگونگ ــع دع دف
ــوق  ــاق حق ــات و احق ــل اختالف ــل و فص ــم و ح محاک

ــد.« ــی کن ــث م بح
اهداف اصول محاکامت مدنی:

اصــول محاکــامت مدنــی کــه ناظــر بــر چگونگــی 
رســیدگی دعــاوی حقــوق در نهادهــای عدلــی و قضایــی 

ــد: ــی کن ــال م ــی را دنب ــی باشــد اهــداف آت م

تتبع ونگارش: مختار:»صفری«

تتبع ونگارش: بشیراحمد"عزیزی"

شــنبه مــورخ 1399/3/24مراســم خداحافظــی بــا مســووالن و 
ــور  ــا حض ــال ب ــت اطف ــالح و تربی ــز اص ــت مراک ــدان ریاس کارمن
ســیدمحمد هاشــمی، معیــن اداری وزارت عدلیــه، محمــد صدیــق 
صدیقــی، رییــس مراکــز اصــالح و تربیــت اطفــال، عبداملجیــد 
ــزه  ــذاری، عزی ــتتیوت امورقانونگ ــی انس ــس عموم ــی زاده، ریی غن
حقوقــی،  مســاعدت های  عمومــی  رئیــس  عدالت خــواه، 
محمدرحیــم دقیــق، رئیــس نــرشات و ارتبــاط عامــه، عبدالغیــاث 
الیاســی، رییــس تفتیــش داخلــی و کارمنــدان ریاســت مراکــز 
اصــالح برگــزار شــد. مســوولیت مراکــز اصــالح و تربیــت اطفــال 
بــه تازگــی از وزارت عدلیــه بــه اداره تنظیــم امــور زندان هــا 

شده اســت. ســپرده 
معیــن اداری وزارت عدلیــه در ایــن مراســم از کارکردهــای ریاســت 

مراکــز اصــالح و تربیــت اطفــال در امــر معیاری ســازی ایــن مراکــز 
در کابــل و والیــات قدردانــی کــرد.

او گفــت وزارت عدلیــه در مدتــی کــه مســوولیت ایــن مراکــز را بــه 
عهــده داشــته، توانســته در 13 والیــت، تعمیرهــای معیــاری را بــرای 
ــت  ــا بودجــه دول ــون ب ــف از قان ــال متخل اصــالح و نگهــداری اطف
ــن  ــد. همچنی ــامر کن ــی اع ــای بین امللل ــی نهاده ــتان و برخ افغانس
ایــن وزارت توانســته در متامــی والیــات کشــور زمیــن مربــوط بــه 

مراکــز اصــالح را فراهــم منایــد.
کار  محصــول  را  دســتاوردها  ایــن  عدلیــه  وزارت  اداری  معیــن 
مســووالن ریاســت مراکــز اصــالح و تربیــت اطفــال خوانــد و ابــراز 
ــد در  ــز بتوان ــا نی ــور زندان ه ــم ام ــه اداره تنظی ــرد ک ــدواری ک امی

ــد. ــام بده ــرت انج ــای بیش ــه کاره ــن زمین ای

محمــد صدیــق صدیقــی، رئیــس مراکــز اصــالح و تربیــت اطفــال نیز 
گفــت کــه تصمیــم انتقــال مســوولیت ایــن مراکــز و کارمنــدان آن از 
وزارت عدلیــه بــه اداره تنظیــم امــور زندان هــا بــرای انســجام بهــرت 
امــور مربــوط بــه مراکــز ســلب آزادی گرفتــه شــده و آنــان متعهــد 

بــه انجــام کار بــرای بهبــود ایــن مراکــز انــد.
در مراکــز اصــالح و تربیــت اطفــال در رسارس کشــور، کــودکان 
ــه حجــز نگهــداری شــده و تحــت  ــون و محکــوم ب متخلــف از قان
ــی  ــز ط ــن مراک ــوولیت ای ــد. مس ــرار می گیرن ــت ق ــالح و تربی اص
ــخ 25  ــه تاری ــود و ب ــه ب ــه دوش وزارت عدلی ــته ب ــال های گذش س
جــدی 1398، ایــن مســوولیت بــر بنیــاد یــک فرمــان رییــس جمهــور 

ــد. ــپرده ش ــا س ــور زندان ه ــم ام ــه اداره تنظی ب

تتبع ونگارش: بشیراحمدعزیزی    

ــه  ــد ك ــى مى ده ــام دارد گواه ــدل قي ــه ع ــواره ب ــه هم ــدا ك »خ
جــز او هيــچ معبــودى نيســت و فرشــتگان ]او[ و دانشــوران ]نيــز 
ــچ  ــت هي ــم اس ــا و حكي ــه توان ــز او ك ــه[ ج ــد ك ــى مى دهن گواه

ــت.«  ــودى نيس معب
                                                    )سوره آل عمران، آیه  18( 

تاریخچه زندان 

ادامه در صفحه2

رونــد محاکمــه عادالنه

ادامه درصحفه2

مراسم خداحافظی با مسووالن و کارمندان ریاست مراکز اصالح و تربیت اطفال برگزار شد
قسمت دوم 
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خصوصيــات فــردي رهــرب: اغلــب اشــخاص و افــراد بديــن 
ــردي را  ــه ف ــاي ک ــات و ويژگي ه ــه خصوصي ــد ک ــاور ان ب
ــت  ــی اس ــا، صفات ــد هامن ــرار مي ده ــربي ق ــام ره در مق
ــده  ــته ش ــه گذاش ــاد او بوديع ــه در نه ــي ک ــري و اله فط
ــي انســان دارد و  ــا طن ــه توانايي هــاي ب ــاط ب اســت و ارتب
هرکــس اينگونــه اســتعداد هــا را داشــته باشــد و بتوانــد بــا 
فراگــري و متريــن فــن مديريــت آن را تبــارز داده و شــگوفا 
بســازد، مقــام رهــربي را احــراز کــرده و در موقعيــت رهــرب 
قــرار خواهــد گرفــت. روي همرفتــه در مــورد اســتعداد ها 
ــران و  ــب نظ ــن صاح ــربي ب ــر در ره ــات مؤث و خصوصي
اهــل خــربه اختــالف نظــر وجــود  دارد و مطالــب فــراوان 
ــادات و  ــا، اعتق ــان بيني ه ــا ً جه ــد. عمدت ــرده ان ــان ک بي
ــار  ــات و معي ــه خصوصي ــون هســتند ک مکتب هــاي گوناگ
هــاي شايســتگي يــک رهــرب را تعــن و تعريــف مي کننــد. 
کــه مهم تــر از همــه روي نظــرات دو مکتــب انگشــت 
گذاشــته مي شــود کــه مکتــب اســالم و مکتــب مدرنســيم 
غــريب مي باشــند. مســلامً نظــرات و مالک هــاي تعيــن 
ــا هــم متفــاوت هســتند،  ــن دو مکتــب ب شــده توســط اي
امــا شــايد هــم در مــوارد اســتثنايي شــباهت هاي نيــز 
داشــته باشــند، کــه در اينجــا آرا وانديشــه هاي هــر دو 
مکتــب را بــه طــوري جداگانــه بــرريس و بعــداً مشــرتکات 

ــم: ــخص مي کني ــر را مش ــردو نظ ه
الــف: ازديــدگاه اســالم: آن چــه کــه در منابــع اســالمي بــه 
عنــوان خصوصيــات و ويژگي هــاي فــردي رهــرب و بــر پايــه 
ــا ارزشــيايب  ــه هامن ــده اســت، ک ــش ارزشــمند آم ــک بين ي
اســالم در شايســتگي هاي يــک رهــرب ميباشــد عبــارت  انــد 

از:
1-اميــان: از نظــر اســالمي، رهــربي و هدايــت  بــه اشــخايص 
بايــد ســپرد ه شــود کــه داري اميــان راســخ و عقيــده کامــل 
بــه ارزش هــاي واالي دينــي واميــاين بــوده و در گفتــار 
وکــردار ديانــت را رعايــت کــرده و اســالم را قبــول داشــته 
باشــند، زيــرا در عبــارات کــه در معــارف اســالمي در مــورد 
ــه  ــان ب ــن ويژگي هــا آمــده اســت، از آن رهــربان داراي چن
ــر شــده اســت.  صالحــن، متقــن، قاســطن، مخلصــن تعب
چنانچــه در ســوره مبارکــه انبيــاء آمــده اســت: ترجمــه :« 
ــا بنــده گان شايســته و صالــح مــن »رهــربي » زمــن  هامن
را وارث خواهنــد شــد .«  بنــاً اميــان داري  وتديــن بــه 
رشع  مقــدس در چارچــوب رهــربي از جايــگاه خــاص 

ــت.  برخورداراس
2- علــم و آگاهــي:  در قامــوس اســالم، بعــد از اميــان 
ويژگــي ر اکــه بــراي يــک رهــرب الزم مي داننــد علــم 
ودانــش اســت. ســپردن کار بــه اهــل کار يــک اصــل پذيــر 
ــه  ــدوي ظهــور ب ــه شــده در اســالم اســت  واســالم از ب فت
ــظ  ــن لف ــت و اول ــته اس ــاص داش ــه خ ــم توج ــئله عل مس
ــنت  ــدن وآموخ ــم وخوان ــه تعلي ــم  از کلم ــالم ه ــاب اس کت
حکايــت مي کنــد، و در آيــات و روايــايت فــراوان بــر ارزش 
آن تاکيــد مؤکــد شــده اســت. چانچــه در ســوره نحــل 
ــم  ــل عل ــيد از اه ــه :«بپرس ــت: » ترجم ــده اس ــاد ش ارش

آنچــه راکــه مني دانيــد .«
ــت،  ــربي اس ــط ره ــر رشاي ــي از ديگ ــص وآگاه ــس تخص پ
ــروان  ــي، پ ــه وآگاه ــم، انديش ــا عل ــد، ب ــد بتوان ــرب باي ره
خــودرا بــه طريــق نيکــو رهــربي منايــد، اگــر ايــن ويژگــي 
در رهــربي  موجــود نباشــد يقينــاً کــه از جــاده ســعادت و 
طريــق مســتقيم منحــرف گرديــده و ديگــران را نيــز بــه و 
ــذا ايــن خصوصيــت دربينــش  رطــه هالکــت مي کشــاند، ل

ــد. ــامر مي آي ــا بش ــربي از اولويت ه ــراي ره ــا ب ــي م دين
ــاده  ــف را ايف ــن اصطــالح معــاين مختل 3- ســعه صــدر: اي
مي کنــد، ماننــد: » فراخي،گســرتدگي، توانگــري، آســايش و 
قــدرت تــاب وتــوان.«  و مطلــق »صــدر« بــه معنــي ســينه 
ــينه  ــاده ســينه، داراي س ــي کش ــعه صــدر يعن ــت، س اس
فــراخ وتحمــل پذيــر. ســعه صــدر، يکــي از مهم تريــن 
ويژگي هــاي رهــربي مي باشــد، اگــر کــي ســعه صــدر 
ــا  ــد، ي ــوب باش ــرب خ ــد ره ــا ً مني توان ــد طبع ــته باش نداش
ــرد.  ــده بگ ــه عه ــان هار ا ب ــربي انس ــد ره ــاً مني توان اساس
4- لیاقــت وشایســتگي: مديريــت و رهبــري 
را نمي تــوان بــه هــر آدمــي کــه تنهــا بــا 
ــرا  ــرد، زي ــذار ک ــت، واک ــص اس ــان و متخص ايم
الزم  شــرط  تخصــص  و  ايمــان  مديريــت  در 
اســت ولــي شــرط کافــي نيســت  و مديريــت بــه 
ــا  ــي از آن ه ــه يک ــاز دارد ک ــري ني ــروط ديگ ش
لياقــت وتوانايــي در اداره امــور اســت. منظــور از 
لياقــت، آن تــوان و برجســتگي ويــژه اســت که در 
ــي  ــم آهنگ ــف؛ ه ــؤليت ها و وظاي ــدوده مس مح
الزم را بوجــود مــي آورد و مشــکالت پيــش آمــده 
ــل و  ــارا تقلي ــي دارد، ضعف ه ــر م ــر راه ب را ا ز س
ــه  ــک جمل ــد، و در ي ــش مي ده ــا را افزاي قوت ه
ــارج از  ــص را در خ ــان و تخص ــت: ايم ــد گف باي
ذهــن، بايکديگــر آميختــه و بــه آن نمــود عينــي 
ــه  ــه ک ــان گون ــالم، هم ــن اس ــد. آئيي مي بخش
ــت  ــار کفاي ــرار دارد، برمعي ــان اص ــار ايم ــر معي ب
را  پافشــاري مي کنــد ومســند رهبــري  نيــز 
ــتفاده از  ــدرت اس ــه ق ــپارد ک ــي مي س ــه کس ب
ايمــان و تخصــص را درمقــام اجــرا داشــته باشــد 
و مالک هــاي چــون حســب و نســب وثــروت 
راکــه در نظام هــاي جاهلــي شــايع  اســت معيــار 

ومــالک نمي دانــد. 
از  ديگــر  يکــي  وکوشــش:  5-ســعي 
ويژگي هــاي رهبــري کــه موجــب موفقيــت 

اســت.  وکوشــش  ســعي  مي شــود،  رهبــران 
کســانيکه در کارهــا جــدي هســتند وتــالش 
ــا را  ــرو ه ــاد ني ــه و اعتم ــع عالق ــد باالطب مي کنن
ــد  ــن را باي ــد. اي ــذب مي کنن ــود ج ــه خ ــم ب ه
دانســت کــه  حاصــل تــالش وکوشــش بــراي هــر 
انســاني پوشــيده نيســت و رهبــران در ايــن مــورد 
ــي در کار  ــن ويژگ ــد و اي ــتر دارن ــؤليت بيش مس
ــريت  ــران بش ــن و رهب ــه مصلحي ــاي هم نامه ه
بوضــوح ديــده مي شــود و در قرآنکريــم نيــز 
تاکيــدات فــراوان بــه ســعي و تــالش شــده اســت. 
ــري  ــر رهب ــر در ام ــئله ديگ ــجاعت: مس 6- ش
نــزد مکتــب اســالم شــجاعت رهبــر اســت 
ــر مطــرح  ــدرت شــخصي رهب ــوان ق ــه عن ــه ب ک
ــن  ــه داراي اي ــخاصي ک ــده اش ــردد. آن ع مي گ
ــال  ــل نام ــتند د ر مقاب ــده هس ــت عم خصوصي
ــرد  ــد خــم نک ــات، مشــکالت و دشــمني ها ق يم
ــه  ــرس و اضطــراب راب ه و تســليم نمي شــوند،  ت
ــران را  ــن ديگ ــين وآفري ــداده تحس ــود راه ن خ
ــبت بــه خــود جلــب مي کننــد و همــه را  نس
ــه  ــد ک ــرف مي نماين ــود معت ــواري خ ــه بزرگ ب
ــدي  ــر بلن ــزت وس ــاز ع ــه س ــر زمين ــن ام همي
ــکان  ــردم م ــده م ــب ودي ــده و در قل ــا گردي آن ه
ــراي رهبــري الزم  ــد کــه ايــن ويژگــي ب مي گيرن

ــت.  اس
ــه  ــي ک ــر از عوامل ــک:  ديگ ــهرت نی 7- ش
موجــب قــدرت شــخصي رهبــران مي گــردد نيــک 
نامــي وســابقه خــوب آنــان اســت وآنانــي کــه بــر 
ــد، نــزد ديگــران از  ايــن صفــت نيــک متصــف ان
محبوبيــت و جايــگاه خــاص برخــوردارد هســتند، 
و يــک رهبــر کــه هدايــت گــري يــک مجموعــه 
ــت را  ــن خصوصي ــد اي ــت باي ــروه اس ــگ گ ــا ي ي
داشــته باشــد  و هيــچ گونــه حرکــت و يــا عملــي 
ــه  ــن وي را لک ــه دام ــد ک ــزده باش ــر ن از وي س
دار ســاخته باشــد، هرچنــد کــه انســان خالــي از 
ــا  ــد، ب ــد باش ــوده و نمي توان ــتباه نب ــا و اش خط
آن هــم بــراي رهبــري الزم اســت کــه نســبت بــه 

ديگــران ا زايــن نقيصــه مبــرا بــا شــد. 
ارزشــمندي  وصفــت  ويژگــي  پشــتکار:   -8
ــروان  ــران در پي ــوذ رهب ــه موجــب نف ديگــري ک
ــد  ــراوان ان ــت، ف ــتکار« اس ــود »پش ــان مي ش ش
ــا  ــم را  ب ــيار مه ــاي بس ــه  کار ه ــان هاي ک انس
ــي،  ــس از مدت ــا پ ــد ام ــروع مي کنن ــتياق ش اش
ــد  ــت مي دهن ــود را از دس ــادابي خ ــي و ش گرم
وکار را ناقــص و در نيمــه راه رهــا مي کننــد؛ 
اينــان غالبــاً کاري را بــه ثمــر نمي رســانند و همــه 
کار هــا ر ا  ناتمــام و ناقــص ميگذارند،کــه تــداوم 
ــاد  ــزرگ ايج ــد ب ــران س ــد در را ه مدي ــن رون اي
کــرده وآنــان را بــه ســر در گمــي و عــدم مؤفقيت 
دچــار مي ســازد.  بطــور کلــي بايــد دانســت کــه 
ــل  ــک نواختي،کس ــرار و ي ــان ها از تک ــون انس چ
شــده و دچــار پژمردگــي مي شــوند، حرکت هــاي 
ــان نشــاط مي بخشــد و رح  ــه آن ــازه ب ــد و ت جدي
ــن مســئله  ــد، اي ــان را شــاداب مي کن افســرده آن
ــط  ــا درمحي ــي آن ه ــدواري ودلگرم ــب امي موج
کار مي گــردد وصميمــت ودوســتي را بيــن اعضــا 
ــتورات  ــخنان و دس ــه س ــد و ب ــترش مي ده گس

ــد. ــتر مي ده ــوذ بيش ــر نف ــر مبتک رهب
ب: ازنظــر مکاتــب غربــي:  دانشــمندان و متفکران 
غيــر اســالمي هــم بــراي رهبــري خصوصيــات را  
بــر شــمرده انــد کــه بــه زعــم آن هــا، رهبــر زمــان 
قــدرت شــخصي برتــر و اثــر بخشــي بهتــر را پيــدا 
ــخصيت او  ــا در ش ــن ويژگي ه ــه، اي ــد ک مي کن
ــق  ــر مؤف ــک رهب ــري، ي ــد واال رهب ــود باش موج
ــود. در ذيــل نکتــه نظــر هــاي  ومؤثــر نخواهــد ب
آنــان را بطــوري بســيار مختصــر مالحظــه نمــوده 
ــردو  ــاي ه ــه در ديدگاه ــواردي را ک ــپس م و س
بينــش وجــه اشــتراک دارنــد بــر مــي شــماريم. 
ــن طــرز  ــگاه اي ــري: از ن ــا ت ظاه 1-خصوصی
تفکــر، ظواهــر فزيکــي ماننــد قــد، ســيما، حرکات 
دســت و ديگــر ســجاياي کــه مربــوط بــه قيافــه و 
هيــکل انســان مي شــود، دراثــر بخشــي رهبــري 
تاثيــر بــه ســزا  داشــته و نمي تــوان آن را ناديــده 

گرفــت.
2-تحصیــالت و تجربیــات: يکــي ديگــر 
از ويژگي هــاي مديريــت اثــر بخــش، درجــه 
تحصيــل و تجربــه مي باشــد کــه رهبــر از آن 
برخــور داربــوده و بــا اســتفاده از آن وظيفــه 
ــر آن  ــه در غي ــرد ک ــش مي ب ــه پي ــش را ب خوي
ــراي رهبــر ناممکــن بــوده و هميشــه  موفقيــت ب
دچــار مشــکالت و ســردرگمي مي باشــد و رهبــر 
بايــد از ايــن خصوصيــا ت ويــژه بهرمنــد بــوده و 
زيــر دســتان را در روشــنايي آن خوبتــر هدايــت 

ــد. نماي
ــر از  ــا هــوش ت ــوش: معمــوال ً رهبــران ب 3- ه
مرئوســان مي باشــند، چــون کار وفعاليــت آن هــا 
ــه  ــوده ک ــي ب ــل و بررس ــه وتحلي ــه تجزي هميش
ــد، و  ــر را مي کن ايجــاب هوشــمندي و در ک بهت
در نتيجــه اثــر بخشــي رهبــر را برازنــده ســاخته 

و مــورد توجــه و احتــرا م گــروه يــا زيــر دســتان 
ــا  ــري هم ــن خصيصــه رهب ــرد. از اي ــرار مي گي ق
ننــد ويژگــي شــماره دوم در منابــع اســالمي هــم 

تذکــر رفتــه اســت.
ــمندان،  ــن انديش ــاور اي ــه ب ــخصیت:  ب  4- ش
ــرا  ــذار و برونگ ــر گ ــخصيت تاثي ــد ش ــر باي رهب
ــرو  ــه مجــرد رو ب ــروان ب ــا پي و جــذاب باشــد، ت
ــرار  ــه آن مجــذوب وتحــت الشــعاع او ق شــدن ب
گرفتــه وظاهــر اً اثــر گــذاري و قــدرت شــخصي 

ــد. اور ا بپذيرن
از  ديگــر  يــک  شــغلي:  5-خصوصیــات 
ــت  ــام موفقي ــه او را در مق ــري ک ــزات رهب ممي
تــالش   و  ســعي  پشــتکار،  مي دهــد،  قــرار 
وابــداع و ابتــکار اســت کــه هــر رهبــر بايــد ايــن 

باشــد. دارا  را  ويژگي هــا 
ــه  ــت ب ــي: در نهاي ــات اجتماع 6- خصوصی
ــه  ــر را ب ــه رهب ــه ک ــب، آنچ ــن مکت ــده اي عقي
قله هــاي پيــرزي مي نشــاند، مراتــب ومواقــف 
اجتماعــي و سياســي وي اســت  کــه بــا اســتفاده 
از ايــن جايــگاه بــه زيــر دســتان نفــوذ کــرده و در 
جهــت نيــل بــه اهــداف، هرچــه قــوي تــر و مؤثــر 
ــر دو  ــه در ه ــا آن چــه ک ــي دارد. ام ــر م ــرگام ب ت
منبــع يــا طــرز ديــد مختلــف بــاآن اشــاره شــده 

ــد: ــل مي باش ــرار ذي ــت ق اس
ــر  ــه زي ــبت ب ــر نس ــي  رهب ــره هوش ــري به برت

ــتان. دس
برتري ظرفيت پذيرش موفقيت و شکســت.

داشــتن يــک نــوع نيــروي درونــي بــراي انگيــزه 
کار.

ــر دســتان و  ــا زي ــاط ب ــراري ارتب ــر ق ــاي ب  توان
ــاال دســتان. ب

 از بيــان مقالــه چنيــن نتيجــه گرفتــه می شــود، 
رهبــري بــه عنــوان يــک اصــل ضــروري در 
ــه  ــوده  ک ــي انســان ها مطــرح ب ــات  اجتماع حي
ــکل  ــه ش ــي ب ــات اجتماع ــاد تأسيس ــدو ايج از ب
ابتدايــي خــود عــرض انــدام نمــوده وگام بــه گام 
ــده  نقــش خويــش را در اجتماعــات بشــري برازن
ــاي  ــا آن جاکــه ســعادت و بق ترســاخته اســت، ت
ــه  ــالم نهفت ــري س ــرو رهب ــرادي انســاني در گ اف
اســت و هميشــه در رونــد پرفــراز و نيشــب 
ــينان  ــدر نش ــران ص ــر، رهب ــاي بش ــي ابن زندگان
جــدول کاميابي هــا و ناکامي هــا بــه حســاب 

مي آينــد. 
هميــن فراينــد رهبــري بــوده اســت، که هميشــه  
افــکار و انديشــه هاي بکــر متفکريــن را  بــه خــود 
معطــوف داشــته تــا  از آن بگوينــد وپيرامــون آن 
ــم واژه  ــوص تفهي ــد، و در خص ــر نماين ــراز نظ اب
پــر معنــي رهبــري بــه ديگــران از تمــام جهــات 
و بــا جزئيــات و ملزومــات آن ســعي بليــغ ورزنــد، 
کــه حقيقتــا ً دانشــمندان و اهــل علــم، خدمــت 
ــيوه  ــري، ش ــي رهب ــت معرف ــي را  در جه بزرگ
هــاي آن، نقــش و وظايــف رهبــري و ضــرورت آن 
ــد  ــام داده ان ــان ها انج ــي انس ــات اجتماع در حي

کــه هنــوز هــم ادامــه دارد.
 آن چــه کــه در همــه حــاالت و موقعيت هــا، 
ــرا  ــد و ف ــش مي کش ــه چال ــري را ب ــد رهب فراين
راه ای رهبــري موانــع ايجــاد مي کنــد، افــراد 
ــخص  ــه ش ــت ک ــان اس ــار ش ــا و رفت ــروه ه وگ
رهبــري آن هــا را بــه عهــده دار.  رفتــار مــردم در 
ــل  ــوده، بلکــه عل ــي نب ــت کار و فعاليــت اتفاق وق
و انگيــزه وجــود دارد کــه يــک گــروه و يــا يــک 
فــرد را بــه حرکــت وا مــي دارد. نگــرش،  رفتــار، 
کــردار، توانايــي و اســتعداد، ســليقه وخواســت و 
نيــاز آن هــا متفــاوت اســت. و ضمنــا ً اختالفــات 
فــردي وگروهــي در ميــان پيــروان، اکثــر اوقــات 
ــوي و  ــي وظيف ــاي اصل ــالف فرصت ه ــث ات باع

ــردد. ــران مي گ ــران و رهب ــؤليت مدي مس
 منابع:

1- قرآن کريم.
مبانــی  و  اصــول  مهــدی،  شــريعتمدار،   -2
ــال  ــران، س ــران – اي ــاپ، اول، )ته ــت، چ مديري

کوهســار. نشــر،   )1385
3- رضائيــان، علــی، اصــول مديــرت، چــاپ 
ــران، ســال 1384( نشــر،  هفدهــم، ) تهــران – اي

ــمت. س
ــالمی،  ــت اس ــن، مديري ــد حس ــوی، محم 4- نب
ــالمی،  ــات اس ــر تبليغ ــر، دفت ــم، نش ــاپ هفت چ

ســال، 1382.
5- نايــه، مهــدی، نگاهــی بــه مديريــت اســالمی، 
چــاپ، اول، تهــران- ايــران، نشــر، انســتيوت ابــز 

ايــران، ســال 1382.
ــزاد  ــه: به ــت، ترجم ــن، مديري ــوود، چايم 6- ال
رمضانــی، چــاپ اول، تهــران- ايــران، نشــر، 

دايــره، ســال 1381

طالق در قوانین موضوعه:
ــون اساســی در افغانســتان هيــچ  ــاده ســوم قان ــه م ــا توجــه ب ب
ــن مقــدس  ــف معتقــدات و احــکام دي ــد مخال ــون نمــی توان قان
ــالق  ــت ط ــدس صالحي ــرع مق ــه ش ــد . همانطوريک ــالم باش اس
را بــه مــرد داده اســت قوانيــن موضوعــه نيــز طــالق را ناشــی از 
اراده مــرد مــی دانــد . در واقــع مــرد بــا در نظــر داشــت صالحيت 
شــرعی و قانونــی خويــش هــر وقــت کــه اراده کنــد مــی توانــد 

زنــی را کــه در قيــد نــکاح دايــم  دارد مطلقــه نمايــد. 
ــتم  ــا  سيس ــان ب ــرايط همس ــران  ش ــی اي ــام حقوق ــه نظ گرچ
ــی  ــت ول ــوده اس ــورد  دارا ب ــن م ــتان را در اي ــی افغانس حقوق
کشــور ايــران بــا نظــر داشــت شــرايط زمانــی و مکانــی بــا وضــع 
قانــون حمايــت از خانــواده توانســت در ايــن زمينــه  صالحيــت 
هــای مطلــق مــرد را محــدود نمايــد . متاســفانه کــه در کشــور 
مــا افغانســتان  مــردان  در عرصــه طــالق همچنــان بــدون قيــد 
و شــرط مــی تــازد بــدون اينکــه انــدک نگرانــی از ســر نوشــت 
فرزنــدان طــالق و خانــم مطلقــه داشــته باشــند. اميــد واريــم در 
ــی از  ــد برخ ــور بتوانن ــمندان  کش ــذاران و انديش ــده قانونگ آين
خــالء هــای موجــود در قانــون مدنــی را رفــع و همــگام بــا ســاير 
کشــورهای مترقــی در عصــر کنونــی بــا حفــظ حقــوق خانــواده 
ســعی  در جلوگيــری از فروپاشــی  ايــن کانــون مقــدس  نماينــد.

ویژگیهای طالق:
1-طــالق ایقــاع اســت: يعنــی بــه اراده مــرد يــا نماينــده او 
واقــع مــی شــود و ضــرورت بــه موافقــت زن نــدارد  هــر چنــد 
کــه زن و شــوهر مــی تواننــد در بــاره طــالق موافقــه نماينــد و 
محکمــه مــی توانــد پــس از عــدم ســازش ميــان زوجيــن حکــم 
بــه طــالق صــادر نمايــد ولــی بــا آن هــم طــالق نــه بــا توافــق 
ــه انجــام نمــی شــود .  ــم محکم ــه اصــدار حک ــه ب ــن و ن زوجي
ــع  ــوز واق ــوان مج ــه عن ــن ب ــی زوجي ــه و تراض ــت محکم دخال
ــورت  ــه ص ــوان ب ــر و دي ــت آن  در دفت ــالق و ثب ــاختن ط س

ــدارد. ــر ن ــی اث رســمی اســت و در عمــل حقوق
2- طــالق عمــل تشــریفاتی اســت: گذشــته از اينکــه وقــوع 
طــالق در صــورت بــروز اختــالف ميــان زوجيــن بايــد بــه اجــازه 
ــژه خــود را  ــن اذن تشــريفات وي ــل اي ــه  باشــد و تحصي محکم
دارد در واقــع اصــل ايقــاع تنهــا بــه رضــای مــرد هــم نمی باشــد 
بلکــه نيازمنــد بــه شــرايطی ويــژه نيازمنــد اســت طــالق بــای به 
صيغــه طــالق و در حضــور حــد اقــل دو نفــر شــاهد عــادل کــه 

صيغــه طــالق را بشــنود واقــع گــردد.
3- طــالق بــه اذن یــا حکــم محکمــه واقــع مــی شــود: 
در موارديکــه زن خواســتار جدايــی و تفريــق باشــد  زوجــه  بايــد 
شــرايط متذکــره در قانــون مدنــی را  در محکمــه اثبــات نمــوده  
و بــه داليــل آن از محکمــه مطالبــه جدايــی و تفريــق نمايــد کــه 
ــدم  ــاب، ع ــب، غي ــه ســبب عي ــق ب ــارت از تفري ــرايط عب آن ش
انفــاق و ضــرر مــی باشــد زوجــه در صــورت اثبــات ايــن چهــار 

مــورد مــی توانــد از محکمــه حکــم طــالق را بگيــرد. 
4- طــالق وســیله انحــالل نــکاح دایــم اســت: بــا انجــام 
شــدن طــالق عقــد ازدواج دايــم منحــل مــی شــود. طــالق يکــی 

از ويژگيهــای انعقــاد عقــد دايــم محســوب مــی گــردد.
ــه  ــه ب ــا توج ــود: ب ــع میش ــرد واق ــه اراده م ــالق ب 5-ط
شــريعت اســالمی و قوانيــن موضوعــه طــالق از صالحيــت مــرد 
بشــمار مــی رود و مــرد هــر زمانــی کــه اراده نمايــد مــی توانــد 
زنــی را کــه در قيــد نــکاح او اســت مطلقــه نمايــد. البتــه مقصــود 
ايــن نيســت کــه زوجــه نمــی توانــد درخواســت جدايــی نمايــد و 
يــا محکمــه تحــت هيــچ شــرايطی نتوانــد حکــم بــه جدايــی زن 
نمايــد. بلکــه زوجــه مــی توانــد بــا توجــه بــه قوانيــن موضوعــه 
مــرد را مجبــور بــه طــالق نمــوده و يــا محکمــه نيــز مــی توانــد 

در شــرايط خــاص حکــم بــه طــالق زوجــه نمايــد. 
نکتــه قابــل توجــه ايــن اســت کــه بايــد ميــان موجبــات طــالق 
و شــرايط و ارکان وقــوع آن تفــاوت قايــل شــد در همــه مــوارد 
ــا زن باشــد و  خــواه درخواســت کننــده طــالق شــوهر باشــد ي
يــا هــر دو متقاضــی جدايــی باشــند مــرد بايــد صيغــه طــالق را 

بگويــد و آنــرا واقــع ســازد .
ــد  محکمــه  در موارديکــه زوجــه درخواســت جدايــی مــی نماي
ــه  ــر شــوهر ب ــا اگ ــد منته ــی کن ــه طــالق م ــار ب شــوهر را اجب
ــی  ــول کل ــق اص ــه مطاب ــد محکم ــراء نکن ــم را اج ــار حک اختي
ــی  ــالق م ــرف او زن را ط ــت از ط ــع اس ــی ممتن ــده قانون نماين

ــد.  ده
خلع:

خلع درماده 156  قانون مدنی چنين تعريف شده است:
» )1( خلــع عبــارت اســت از انحــالل عقــد ازدواج در بــدل 

ــردازد. ــی پ ــرای زوج م ــرا ب ــه آن ــه زوج ماليک
ــه  ــر يک ــظ ديگ ــر لف ــه ه ــا ب ــح آن ي ــظ صري ــه لف ــع ب )2( خل

ــرد.«  ــی گي ــورت م ــد ص ــاده نماي ــع را اف ــوم خل مفه
در ايــن نــوع جدايــی زن مــی توانــد بــه واســطه کراهتــی کــه از 
شــوهر خويــش دارد در مقابــل مالــی کــه بــه شــوهر مــی دهــد 
اعــم از اينکــه ميــزان آن از مهــر کمتــر يــا بيشــتر باشــد، طــالق 
گرفتــه و از شــوهر خــود جــدا مــی شــود. تــا زمانــی کــه زن بــه 
ــم  ــا تصمي ــت و ب ــن اس ــالق باي ــد ط ــه ننماي ــوض آن مراجع ع

مــرد قابــل اعــاده بــه عقــد قبلــی نمــی باشــد.
در طــالق خلــع شــوهر خالــع و زن مختلعــه ناميــده شــده و در 
ــه طــالق کــه زن از زندگــی مشــترک ناراضــی اســت  ــن گون اي
بــرای رهايــی خــو از قيــد زوجيــت بــا پرداخــت مالــی بــه شــوهر 
موافقــت نمــوده و رضايــت وی را بــرای طــالق جلــب مــی نمايد.

برخــی از فقهــان مبنــی بــر اينکــه خلــع را طــالق خلــع بنامنــد 
يــا فســخ اختــالف نظــر دارنــد. بعضــی از انديشــمندان حقــوق 
آنــرا بــه اســتناد روايــات طــالق ناميــده انــد و پــاره ديگــر خلــع 

را فســخ دانســته اســت .
در کل مــی تــوان گفــت کــه طــالق دونــوع رجعــی و بايــن اســت 
. طــالق رجعــی آنســت کــه شــوهر بعــد از اجــرای صيغــه طــالق 
بيــن زوجيــن مفارقــت و جدايــی حاصــل شــده و رابطــه زوجيت 
قطــع مــی گــردد امــا در ايــام عــدت شــوهر در طــالق رجعــی 
ــرعی  ــت ش ــه زوجي ــوده و رابط ــوع نم ــه زن رج ــد ب ــی توان م

اعــاده مــی گــردد.

طالق و پیامدهای...

ادامه دارد

اسالم و رهبری...
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31جوزا 1399 شامره 204 سال چهارده هم 

نیز  قبالً  که  گونه  هامن  بازندانیان:  انسانی  3-رفتار 
استفاده های فراوانی که در  اشاره شد، علی رغم سوء 
ازدیدگاه  این مسأله  از موضوع زندان شده  تاریخ  طول 
و  جنایات  و  جرایم  با  مبارزه  برای  انسانی  و  اجتامعی 
و  حدود  با  ولی  است،  رضوری  امر  یک  نفوس  تربیت 

رشایط معین و حساب شده. 
در  انسانی  مسائل  که  است  این  آن،  رشایط  از  یکی   
عنوان  به  آن ها  با  و  شود،  گرفته  کار  به  زندانیان  مورد 
یک انسان معامله گردد،  تضییقات ظاملانه در باره آن ها 
هیچ  نگردد،  زندانی  دیگری  گناه  به  کسی  نشود  عمل 
کس بیش از استحقاقش حتی یک ساعت در زندان مناند، 
و متام برنامه ها در مسیر تعلیم و تربیت زندانی صورت 
یا  پرور،  مجرم  مرکز  یک  زندان،  دیگر  تعبیر  به  و  گیرد 
کانون انتقام جویی نیست، بلکه یک کالس تربیتی است، 
و ویژهگی های خاص خود را باید داشته باشد. از داستان 
حرضت یوسف )ع( و دوران زندانی شدن او در مرص، به 
خوبی استفاده می شود که این زندان ها به قدری ظاملانه 
فراموش  زندان  در  همیشه  برای  زندانی  گاه  که  بوده 
می شد و تنها یک تصادف، یا حادثه غیر منتظره ممکن 
بود ظاملان را به فکر زندانیان مظلوم بیندازد و اگر این 
زندان  در  عمر  آخر  تا  بسا  چه  منی افتاد،  اتفاق  حادثه 
می ماند، هامن گونه که اگر یوسف)ع( علم تعبیر خواب 
را نداشت و فرعون مرص خواب معروف خود را منی دید 
و برای تعبیر  آن دست به دامن یوسف از طریق یک 
زندان  در  آخر عمرش  تا  آزاد شده منی زد، شاید  زندانی 
نشده  گناهی  مرتکب هیچ  که  در حالی  مرص می ماند، 
بود، تنها گناهش پاکی و تقوا و تسلیم نشدن در برابر 
بود-=.  زلیخا(  مرص)  عزیز  همرس  آلود  هوس  تقاضای 
درست است که یوسف خودش یک زندانی بود، ولی کار 
او نشان می دهد که اگر در رأس حکومت هم باشد به 
طریق اولی تالش می کند، زندان مبدل به کانون تعلیم و 
تربیت الهی شود و از فرصتی که زندانیان در آن محیط 
و  پیشین  زندگانی  بر  مرور  و  خویش  سازی  باز  برای 
به دست  نادرست  برنامه های  و  افکار  در  نظر  تجدید 

آورده اند، حداکرث استفاده بشود.
 بسیار دیده شده که افراد رشور و آلوده اگر هم نشین 
می شوند،  اصالح  رسعت  به  کنند  پیدا  زندان  در  خوبی 
نظر  تجدید  و  اندیشیدن  مجال  زندان  بیرون  در  زیرا 
در گذشته برای خود باقی نگذارده اند، لذا زندان برای 
آن ها یک توفیق اجباری است. در روایات اسالمی درباره 
برای رشکت  آنان  به  مرخصی  دادن  و  زندانیان   حقوق 
در مناز جمعه و مالقات بستگان و دوستان مطالب قابل 
استفاده  دیگری  حدیث  از  می شود.  دیده  مالحظه ای 
زندان  به  هرجمعه رسی  )ع(  علی  که حرضت  می شود 
اجرای حد  بود  اقامه حد  انتظار  می زد، آن هایی که در 
برآن ها می کرد. ) و آزاد می کرد( و کسی را که حد بر او 

نبود آزاد می ساخت.
را  قاتل علی)ع(  ملجم  بن  عبدالرحامن  که  1- هنگامی 
کردن   مدارا  باره  در  امام  افکندند،  زندان  به  و  گرفتند 
فرمود  فرزندان خویش  به  از جمله  فرمود  توصیه  او  با 
سیرابش کنید، و به طرز شایسته ای او را در اسارت خود 
نگهدارید. معروف این است که در هنگامی که امام فرق 
مبارکش شکافته و در بسرت افتاده بود، گاه بیهوش می شد 
به  شیر  از  کاسه ای  امام حسن  می آمد  بهوش  به  گاه  و 
و  نوشید  اندکی  گرفت  حرضت  داد،  حرضت  آن  دست 

فرمود بقیه را به ابن ملجم ) زندانی خود( بدهید.
در  جعفری  مذهب  علامی  از  طوسی  شیخ  مرحوم   -2
کتاب خالف می گوید: )هرگاه کسی بچه صغیر را بگیرد و 
ظاملانه حبس کند و دیوار بر او بیافتد، یا حیوان درنده ای 
و  بگزد  را  او  عقربی  یا  و  مار  یا  رساند،  قتل  به  را  او 
مبیرد، زندانی کننده ضامن خون اوست(، بعد می فرماید: 
)دلیلنا اجامع الفرقه و اخبارهم(. دلیل ما براین مطلب 

اتفاق متام علامی امامیه و روایات آن ها است.
بعضی  از  مبسوط،  کتاب  در  طوسی  شیخ  3-مرحوم 
زندنی  اطاقی  در  را  کسی  اگر  که  می کند  نقل  فقها  از 
منایند و در آن اطاق را ببندند و بر اثر کمبود هوا مبیرد، 

شخصی زندانی کننده ضامن دیه او خواهد بود.
4- بسیاری از فقها در بحث آداب قاضی نوشته اند، که 
قاضی وارد شهری می شود، باید در همه شهر اعالن کنند 
که قاضی در فالن روز به کار زندانیان رسیدگی می کند 
هرکس زندانی دارد در آن روز حارض شود، و هنگامی 
که طرف دعوای زندانی حارض شد، نام زندانیان را یکی 
او  شدن   زندانی  علت  از  و  می خواند  دیگری  از  بعد 
سوال می کند،  سپس از طرف دعوای او پرسش می مناید، 
اگر دلیل قانع کننده ای بر حبس او بود، او را به زندان 
اعالم  آشکار  را  نام  نداشت  مدعی  اگر  و  می گرداند  باز 
می کند، تا اگر کسی مدعی اوست به محرض قاضی بیاید 

و طرح دعواکند، در غیر این صورت او را آزاد می سازد.
 در عرص عباسیان که از خفقان بارترین و ظاملانه ترین 
دوران های تاریخ اسالم بود، و یکی از سندهای زنده آن 
گسرتش فوق العاده زندان ها، فشار بر زندانیان و گرفنت 
قرون  و شکنجه های  واهی  های  بهانه  به  بی گناه  افراد 
رغم  علی  زندان ها  این  وحشتناک  اخبار  بود،  وسطایی 
به  تدریجاً  بود،  سانسور شدیدی که در آن عرص حاکم 
خارج نفوذ کرد و باعث آن شد که صدای مردم از هر 
سو بلند شود، مخصوصاً به علامی وقت فشار آوردند، که 
برای این وضع نا بسامان فکری بکنند، از جمله کارهای 
یوسف  ابو  انجام گرفت، طرح  رابطه  این  در  که  مثبتی 

فقیه معروف اهل سنت که شاگرد  معروف ابوحنیفه)ره( 
بود، هارون الرشید خلیفه عباسی برای بسنت دهان مردم 
چگونگی  باره ی  در  طرحی  کرد،  پیشنهاد  ابویوسف  به 
و  بنویسد  اسالمی  فقه  و  اسالم  نظر  از  بازندانیان  رفتار 
مخصوصا در سئوال هارون این موضوع قید شده بودکه 
افراد خالفکار و رشور و سارقین، هنگامی که  در مورد 
دستگیری و زندانی می شود، آیا الزم است برای آن ها غذا 
تهیه شود، و اگر الزم است، آیا باید از محل زکات باشد، 
یا محل دیگر؟ و به طور کلی چگونه باید با آن ها رفتار 
شود؟ بدیهی  است هارون دلش برای زندانیان نسوخته 
بود، فشار افکار عمومی او را مجبور ساخت، ابو یوسف 
تنظیم کرد و  باره  این  را در  طرح مرشوح و گسرتده ای 
شجاعت،  با  آمیخته  رصاحت  با  و  فرستاد  خلیفه  برای 
با  توأم  که  را  اسالم  های  دستور  از  زیادی  قسمت های 
انتقاد هایی از وضع موجود بود، برای او نوشت، بی آن که 
دایرۀ سؤال و جواب را محدود به زندانیان دزد و رشور 
کند، چه این که او به خوبی می دانست بیشرت زندانیان 

عباسیان زندانیان سیاسی هستند.
زندان،  اداره  در  امر  اولین  زندان:  نظم  و  امنیت   -4
این  تأمین  برای  است،  زندانیان  فرار  از  جلو گیری 
و  احتیاطی  اقدامات  کلیه  باید  زندان  مسؤالن  منظور، 
پیش بینی های الزم را خصوصا در مورد کنرتول مکان ها، 
بسنت درها، مراقب راه روها، تعیین مسیر برای نوکریوالی  
دارند.  مبذول  آنها،  لزوم  مورد  روشنایی  تأمین  شبانه 
اختیار آن ها گذاشته  اشیایی هم که در  براین ها،  عالوه 
لحاظ  به  گاهی  پوشاک،  از  قسمتی  مخصوصا  می شود، 
امنیتی باید موقع شب از آن ها گرفته شود، ضمنا ورود 
و خروج پول، نامه، یا هر شیء دیگر در زندان  باید زیر 
نظر و تحت کنرتول کامل مامورین انجام شود، زندانیان 
باید غالباً مورد بازرسی قرار گیرند، و در غیاب آنان اطاق 
و یا هر محل دیگری که از آن استفاده می کنند، دقیقاً 

تفتیش  و بازرسی گردد. 
- انضباط در زندان: حفظ انضباط در زندان، به موازات 
نظر  از  چه  لحاظ هدف  از  چه  مجازات،  فلسفه  تحول 
روش های آن دچار دگرگونی هایی گردیده است، سابق 
کننده  تقویت  عامل  واقع  در  زندان  انضباط  براین، 
بیشرت جنبه شکنجه  و  بوده،  آزادی  مجازات های سالب 
یا تحمیالت روانی داشته است، در حالی  بدنی،  آزار  و 
از هرگونه  عاری  زندان  در  انضباط  برقراری  امروزه،  که 
شخصیت  پرورش  و  تربیت  عامل  باید  آزار،  و  شنکجه 
زندانی باشد، به همین جهت باید به گونه ای اعامل شود، 
که زندانی آن را با طیب خاطر و رضا رغبت بپذیرد و به 

مقررات آن گردن نهد.
 این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، به این 
کامل  و  دقیق  انضباط  و  )نظم  است:  شده  بیان  نحوه 
باید در زندان برقرار شود، و لیکن از انجام هرگونه اجبار 
حفظ  زندان  امنیت  حفظ  از جهت  که  فشار،  اعامل  و 
امینت زندان و تأمین حسن سازمان و تشکیالت  زندگی 
اجتامعی زندانیان غیر رضوری باشد، باید اجتناب شود(.

پرفته  نتیجه  چنین  شد،  داده  تذکر  آن چه  به  توجه  با   
تاریخ آن در  می شود، هرگاه به تصویر کلی زندان ها و 
در  را  سیرطوالنی  حقیقتاً  شود،  اتدازی  نظر  افغانستان 
عدم  در  است  گواه  تاریخ  اما  است.  منوده  افغانستان 
و  مسلکی  شفاف،  جنایی  عدالت  سیستم  موجودیت 
مبتنی بر اصول محاکمه عادالنه، اهدافی چون اصالح و 
تربیه مجدد مجرمین و بهبود وضعیت کلی زندان ها به 

صورت اولی منفی می باشد.
سال  در  متواتر  جنگ های  دهه  چند  طی  از  بعد   
1380 هـ.ش، فصل نوینی بر روی هم وطنان ما باز 
شد وحکومت جدید بوجود آمد که در این دوره به 
زندان، زندانیان و امور زندان توجه صورت گرفته و 
در مرکز و والیات زندان ها اعامر و باز سازی گردید 
وجهت رسیده گی به زندانیان قوانین از جمله قانون 
هـ.ش،   1383 درسال  اطفال  تخلفات  به  رسیده گی 
قانون  محابس و توقیف خانه ها و هم چنان مقرره 
تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها در سال1386 
هـ.ش، و قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال را در 
جمهور  رئیس  فرمان  اساس  به  هـ.ش،    1387 سال 

وقت توشیح و نافذ گردید.
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جمه  تر  اجتامعی،  دفاع   )1391( مارک،  آنسل،   -7
ی علی حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، 

چاپ چهارم، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.

1-رعایت اصل تساوی حقوق اتباع:
یکــی از اهــداف اساســی اصــول محاکــامت مدنــی ایــن اســت تــا حقــوق 
ــی و  ــای عدل ــراات نهاده ــاویانه در اج ــور مس ــه ط ــهروندان ب ــه ش هم
قضایــی رعایــت شــده و نبایــد طرفیــن قضیــه بــا رویــه هــای متفــاوت 
ــته  ــان نگریس ــده یکس ــه دی ــهروندان ب ــام ش ــه مت ــوند. بلک ــه ش مواج
شــوند. قابــل یــاد آوری اســت کــه رعایــت اصــل تســاوی حقــوق اتبــاع، 
یکــی از اصــول بنیادیــن محاکمــه عادالنــه مــی باشــد تــا مــردم نســبت 
بــه بــی طرفــی و اســتقاللیت نهادهــای ذیربــط اعتــامد داشــته باشــند.

2- رسیدگی عادالنه:
ــه در  ــن رســیدگی عادالن ــی تامی ــامت مدن ــن هــدف اصــول محاک دومی
ــا طرفیــن  ــا قضــات و شــعبات مربوطــه محاکــم ب محاکــم مــی باشــد ت
دعــوی  اشــخاص ذیربــط آن رویــه مناســب و عادالنــه داشــته باشــند تــا 
رویــه غیــر عادالنــه موجــب تحمیــل ظلــم و مشــقت بــر دیگــری نشــود 

رســیدگی عادالنــه مــی توانــد شــامل مــوارد آتــی باشــد:
الف- حق بر خورداری از محکمه مستقل و بی طرف:

یکــی از بنیــادی تریــن حقــوق طرفیــن دعــاوی اعــم از مدنــی و جزایــی 
ایــن اســت کــه دعــاوی ایشــان از طــرف یــک محکمــه مســتقل و بــی 
طــرف مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. محکمــه بایــد از اوامــر افــراد متنفــذ 
و زورمنــد دررابطــه بــه فیصلــه قضیــه مصــون باشــد و از یکــی از طرفیــن 
دعــوی نیــز طرفــداری نکنــد مــاده دهــم اعالمیــه جهانــی حقــوق بــرش 

در یــن مــورد رصاحــت دارد:
ــام  ــه اته ــش و هــر گون ــدات خوی ــن حقــوق و تعه »هــر کــس در تعیی
جزایــی ای کــه بــه او وارد شــود بــا مســاوات کامــل حــق بــر خــورداری از 
محاکمــه منصفانــه و علنــی را در محکمــه مســتقل و بــی طــرف دارد.« 
ــاده  ــف م ــش ال ــم بخ ــی محاک ــی طرف ــل ب ــورد اص ــر ان در م ــالوه ب ع
ــن رصاحــت دارد:«  ــی حقــوق بــرش اســالمی چنی ــه جهان نزدهــم اعالمی
مــردم در برابــر رشع مســاوی هســتند . در ایــن امــر حاکــم و محکــوم 
ــوری  ــت جمه ــتقل دول ــن مس ــه رک ــوه قضایی ــد.« ق ــم برابرن ــا ه ــز ب نی

ــون اساســی(. اســالمی افغانســتان مــی باشــد. )مــاده 116قان
قابــل تذکــر اســت محکمــه ای مســتقل اســت کــه از تاثیــر ســایر قــوای 
ــا بــه عبارتــی دیگــر فشــار هــای داخلــی و  حاکمــه و طرفیــن دعــوی ی
خارجــی بــه دور بــوده و در ایــن رشایــط بــه قضیــه رســیدگی منایــد. در 
رابطــه بــه بــی طرفــی بایــد گفــت کــه بــرای اصــل بــی طرفــی دو معیــار 

وجــود دارد کــه بایــد رعایــت شــود:
1-معیار شخصی:

طبــق ایــن معیــار بایــد ایــن مســله ارزیابــی شــود کــه آیــا شــخص قاضــی 
بــا یکــی از طرفیــن گرایــش و رابطــه ای دارد کــه او را بــه ســمت خــود 

بکشــاند )نســبت بــه طرفیــن دعــوی گرایــش نداشــته باشــد(.
2-معیار عینی :

ایــن معیــار کــه قاضــی در قضیــه متنــازع فیــه قبــال اظهــار نظــر نکــرده 
باشــد، مثــال بــه حیــث شــاهد، اهــل خــربه، ســارنوال و ... )قبــال در عیــن 
قضیــه بــه عنــوان کارمنــد مســلکی نهــاد هــای عدلــی و قضایــی ایفــای 

وظیفــه نکــرده باشــد(.
ب- محاکمه عادالنه: 

محاکمــه عادالنــه یکــی از حقــوق طرفیــن دعــاوی در قضایــای مدنــی، 
اســت و محاکمــه عادالنــه )جلســات قضایــی( مــی باشــد کــه مصادیــق 
ان بــر اســاس آرا محاکــم حقــوق اروپایــی حقــوق بــرش مــی باشــد کــه 

عبــارت انــداز:
ــنهاد  ــا و پیش ــتدالل ه ــات، اس ــر جه ــی موث ــه بررس ــم ب ــد محاک 1-تعه

ــن. ــه طرفی ادل
2- تعهد به اشتباه نکردن در بررسی جهات.

3- برابری سالح ها )برابری امکانات دفاعی(.
4- حــق بــر خــورداری  از محاکمــه مبتنــی بــر اصــل تقابــل کــه متضمــن 
آگاهــی طرفیــن از وجــود دعــوی و عنــارص ان و ادلــه جــاری در ان اســت 

و بــه انهــا اجــازه مــی دهــد پیرامــون موضوعــات دعــوی گفتگــو کننــد.
5- اصدار حکم در محکمه.
ج- علنی بودن محاکمه:

علنــی بــودن یکــی از ویژگیهــای رســیدگی عادالنــه محســوب مــی گــردد 
و علنــی بــودن محاکمــه بــه دو معنــی تعبیــر مــی شــود:

 اول اینکــه جریــان دعــوی و مباحثــات اصحــاب دعــوی اصــوال علنــی و 
غیــر رسی بــر گــزار شــود و هــر کــس بتوانــد در اطــاق جلســه قضایــی 

حــارض شــود و از جریــان رســیدگی مطلــع گــردد. 
دوم اینکــه احکامــی کــه از طــرف محکمــه صــادر مــی شــود بایــد بــه 
ــا  ــم ب ــد از نتیجــه کار محاک ــردم بتوانن ــا م ــرد ت ــرار گی ــار عمــوم ق اختی
خــرب شــده و بــه ارزیابــی اعتبــار و مرشوعیــت ان بپردازنــد. طبــق مــاده 
ــوه  ــت ق ــکیل و صالحی ــون تش ــازده قان ــاده ی ــی و م ــون اساس 128 قان
قضاییهــا جمهــوری اســالمی افغانســتان جلســات قضایــی محاکــم طــور 
عمــوم بــه شــکل علنــی دایــر مــی گــردد و افــراد عالقــه منــد مــی تواننــد 
بــا رعایــت احــکام قانــون در ان اشــرتاک مناینــد و فقــط در مــواردی کــه 
ــکل رسی  ــه ش ــی ب ــات قضای ــت جلس ــوده اس ــح من ــر ان ترصی ــون ب قان

دایــر مــی گــردد.
د- رسیدگی دعاوی افراد در وقت معین و قانونی آن:

صــدو ر حکــم در مهلــت زمــان معقــول نیــز یکــی از رشایــط محاکمــه 
عادالنــه اســت و امــروز یکــی از مشــکالت اساســی قــوه قضاییــه اطالــه 
ــت را  ــل (محاکمــه مــی باشــد کــه در ک و احســاس اجــرای عدال )طوی
در جامعــه بامشــکل مواجــه ســاخته اســت . وقتــی در محکمــه اقامــه 
ــف کار  ــر تکلی ــدون تاخی ــه ب ــه محکم ــد انتظــار دارد ک ــی کن دعــوی م

ــه او بدهــد. ــن کــرده و حقــش را در ارسع اوقــات ب معی
ه- مدلل و مستند بودن احکام محاکم:

یعنــی محاکــم افغانســتان حیــن رســیدگی قضایــی بایــد احــکام قانــون را 
رعایــت منــوده و بــا اســتناد بــه قانــون و دالیــل معقــول حکــم خویــش را 
صــادر مناینــد عــالوه بــر ان قاضــی موظــف اســت تــا احــکام یــک قضیــه 
را در قانــون کشــور مــورد بررســی و دقــت قــرار دهــد. در ایــن موضــوع 
مــاده 13 قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوه قضاییــه جمهــوری اســالمی 
ــای مــورد رســیدگی   افغانســتان چنیــن رصاحــت دارد:«محاکــم در قضای

احــکام قانــون اساســی وســایر قوانیــن نافــذه را تطبیــق مــی مناینــد. 
ــون اساســی و  ــورد رســیدگی در قان ــای م ــه از قضای ــرای قضی هــر گاه ب
ســایر قوانیــن حکمــی موجــود نباشــد رســیدگی و اصــدار حکــم مطابــق 
بــه احــکام منــدرج مــواد  130و 131 قانــون اساســی صــورت مــی گیــرد.«

و- حق مرافعه )استیناف(طلبی طرفین دعوی:
طرفیــن دعــوی در صورتیکــه بــه حکــم صــادره محاکــم قناعــت نداشــته 
باشــند مــی تواننــد بــرای اســتیناف خواهــی بــه محاکــم فوقانــی مراجعــه 
ــم را  ــن ارزش مه ــتان ای ــی افغانس ــام قضای ــبختانه نظ ــه خوش ــد ک کنن
پذیرفتــه و مــواد358و 359 دال بــر جایــگاه قانونــی و قضایــی مرافعــه 

طلبــی اســت.
ز- رســیدگی بــا هزینــه معقــول:در اصــول محاکــامت اعــم از مدنــی 

و جزایــی اصــل بــر کاهــش هزینــه هــای اقتصــادی اســت هزینــه 
هــای محاکامتــی اعــم از هزینــه  هــای اوراق، اســناد و مــدارک هزینــه 
ــه  محاکامتــی خــاص و هزینــه هــای رفــت و امــد وهزینــه هــای کــه ب
واســطه اســتفاده از مزایــای یــک وکیــل و یــا مشــاور حقــوق بــه بــار مــی 
ایــد. فــی الجملــه هزینــه هــای اقتصــادی نامیــده مــی شــوند و هزینــه 
هــای ناشــی از اجــراات نادرســت و اشــتباه امیــز اعــم از مــادی و معنوی، 
هزینــه هــای اشــتباهات درمحاکمــه نــام دارد . بنــا بــر ایــن نظــام عدلــی 
ــوری  ــش را ط ــی خوی ــای قانون ــل ه ــرز العم ــکیالت و ط ــی تش و قضای
ــی  ــای محاکامت ــه ه ــش هزین ــث افزای ــه باع ــد ک ــم منای ــاد و تنظی ایج
نگــردد در غیــر ان دسرتســی بــه عدالــت ویــژه ثرومتنــدان خواهــد بــود.

ــخاص و  ــوی، اش ــن دع ــای طرفی ــت ه ــوق ومکلفی ــدود حق ــن ح تعیی
نهادهــای ذیربــط:

از اهــداف دیگــر اصــول محاکــامت مدنــی تعییــن حــدود حقــوق 
ومکلفیــت هــای مدعــی، مدعــی علیــه، شــاهد، اهــل خــربه، نهادهــای 
ــور  ــه ط ــیدگی ب ــه رس ــا روی ــد ت ــی ده ــکیل م ــی، تش ــی و قضای عدل
درســت صــورت گیــرد ایــن اصــول محاکــامت مدنــی اســت کــه رشایــط 
ــوده   ــان و مشــخص من ــهود، اهــل خــربه را بی ــه، ش ــی علی ــی، مدع مدع
ــای  ــت هــای ریاســت حقــوق، ریاســت قضای ــن صالحی اســت.و همچنی
ــه  ــه، اســتیناف و ســرته محکمــه را در رابطــه ب دولــت ، محاکــم ابتدایی

ــی دارد. ــان م ــی بی ــای مدن ــیدگی قضای رس
اهمیت و فایده اصول محاکامت مدنی:

ــا  ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــامت مدن ــول محاک ــت اص ــده و اهمی فای
تنظیــم منــودن اقامــه دعــوی و تقدیــم ادلــه اثباتیــه دعــوی و چگونگــی 
ــاع از دعــوا  ــرای خواســنت حــق و دف ــه ب ــه محاکــم  ســه گان مراجعــه ب
در مــورد صالحیــت محاکــم و صالحیــت کارمنــدان ریاســت حقــوق و ... 
مــوارد را  مــی داننــد کــه بــرای احقــاق حــق خویــش و فصــل خصومــت 

چــه کارهایــی را بایــد انجــام دهــد.
موضوع اصول محاکامت مدنی:

اصول محاکامت مدنی حاوی موضوعات ذیل می باشد:
1-تشکیل، وظایف و صالحیتهای نهادهای عدلی و قضایی:.

ــاد  ــت هــای نه ــف و صالحی ــی تشــکیالت، وظای ــامت مدن اصــول محاک
هــای عدلــی و قضایــی ذیربــط چــون ریاســت حقــوق و ریاســت 
ــتیناف و  ــم اس ــه، محاک ــم ابتدایی ــه، محاک ــت وزارت عدلی ــای دول قضای
ــش  ــن بخ ــه ای ــت ک ــر اس ــل تذک ــد قاب ــی منای ــان م ــه رابی ــرته محکم س

ــود: ــی ش ــم م ــئله مه ــامل دو مس ش
الف-وظایف و صالحیتهای ادارات عدلی و قضایی ذیربط.

ــا  ب-تشــکیل و مقــررات ذاتــی کارمنــدان نهادهــای عدلــی و قضایــی ب
در نظــر داشــت درجــه و ترفیــع آنهــا.

2- طرز رسیدگی به دعوی:
موضــوع دیگــر اصــول محاکــامت مدنــی، چگونگــی رســیدگی بــه دعــوای 
اســت کــه شــامل مســایلی چــون تقدیــم در خواســت، اقامــه دعــوا، ابالغ، 
اصــدار حکــم، قــرار، ارجــاع عریضــه از حقــوق بــه محکمــه، اطــالع دهــی 
ــی و  ــام خواه ــی، فرج ــتیناف خواه ــت، اس ــای دول ــت قضای ــه ریاس ب

تجدیــد نظــر مــی شــود.
3- ادله اثبات دعوی:

ایــن اصــول محاکــامت مدنــی اســت کــه دالیــل اثبــات کننــده حقــوق و 
تعهــدات اشــخاص را تعییــن مــی منایــد و مــی گویــد کــه تحــت کــدام 

رشایطــی کــدام یــک دارای اعتبــار و کــدام یــک فاقــد اعتبــار اســت.
در قســمت معرفــی ارگانهــای عدلــی و قضایــی کــه در راســتای قضایــای 
ــت  ــه )ریاس ــه وزارت عدلی ــت ک ــد گف ــد بای ــی منای ــت م ــی فعالی مدن
ــه  ــال ب ــد ذی ــی باش ــم م ــت ( و محاک ــای دول ــت قضای ــوق و ریاس حق

ــم: ــی منایی ــاره م ــم اش ــه و محاک ــف وزارت عدلی وظای
وزارت عدلیه:

اســالمی  از وزارتهــای مهــم دولــت جمهــوری  وزارت عدلیــه یکــی 
افغانســتان اســت کــه نقــش ســازنده در قضایــای حقوقــی دارد. از 
مجمــوع ریاســت هــای ایــن وزارت فقــط ریاســت هــای عمومــی 
حقــوق و قضایــای دولــت اســت کــه قضایــای حقوقــی را قبــل از رفــنت 
ــل  ــرای ح ــه را ب ــد و زمین ــی ده ــرار م ــیدگی ق ــورد رس ــه م ــه محکم ب
وفصــل اختالفــات حقوقــی قبــل از ورود بــه محکمــه میــرس مــی ســازد.

در صورتیکــه منازعــات حقوقــی میــان شــهروندان وجــود داشــته باشــد 
مثــل دعــوی زمیــن، قــرض، نفقــه، اجــاره، مهریــه، و ســایر مــوارد 
ــد  ــه اول بای ــرای گرفــنت حــق خویــش در مرحل دیگــر، شــخص عــارض ب
بــه ریاســت عمومــی حقــوق وزارت عدلیــه مراجعــه مناینــد. قابــل یــاد 
ــرای  ــور ب ــهروندان کش ــادی از ش ــداد زی ــفانه تع ــه متاس ــت ک آوری اس
ــه  ــش ب ــی خوی ــوق مدن ــن و ســایر حق ــه، زمی ــر، نفق ــرض، مه ــنت ق گرف
حــوزه پولیــس و یــا هــم ســارنوالی مراجعــه مــی مناینــد. در ایــن صــورت 
اجــراات پولیــس و ســارنوالی در مســایل حقــوق مدنــی غیــر قانونــی مــی 
باشــد. بخاطریکــه قانــون طــرز تحصیــل حقــوق، تطبیــق ایــن قانــون را 
بــه عهــده ریاســت عمومــی حقــوق وزارت عدلیــه در مرکــز و آمریــت 
هــای حقــوق در ریاســت هــای عدلیــه والیــات گذاشــته اســت. قانــون 
ــه  ــد ک ــی باش ــور م ــذه کش ــن ناف ــی از قوانی ــوق یک ــل حق ــرز تحصی ط
ــان مــی منایــد  ــای مدنــی را بی روش گرفــنت حقــوق شــهروندان در قضای

کــه از چــه طریــق میتواننــد بــه حــق خویــش برســند.
عــالوه بــر آن اگــر منازعــات حقوقــی میــان اشــخاص حکمــی یــا میــان 
ــه اول  ــرای مرحل ــن صــورت ب اشــخاص حقیقــی و حکمــی باشــد، در ای
ایــن نــوع منازعــات در ریاســت عمومــی حقــوق مــورد رســیدگی قــرار 

مــی گیــرد.
فقــره یــک مــاده هفتــم  قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در مــورد 
چنیــن رصاحــت دارد:« )1( رســیدگی عرایــض حقوقــی از صالحیــت 
ــق  ــت تطبی ــد.« در حقیق ــی باش ــه م ــوق وزارت عدلی ادارات حق
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در مرکــز و والیــات از طریــق 
ــرد. از  ــی گی ــورت م ــه ص ــوق وزارت عدلی ــه حق ــعبات مربوط ش
جانــب دیگــر مــاده هشــتم ایــن قانــون چنیــن رصاحــت دارد )1( 
شــخص حقیقــی یــا حکمــی مــی توانــد عرایــض حقوقــی خــود را 
ــه  ــه محکمــه ارای ــا مســتقام ب ــه ی ــه ادارات حقــوق وزارت عدلی ب

ــد.  منای
)2( ادارات دولتــی بــه اســتثنای محاکــم مکلــف انــد عرایــض 

ــی  ــه م ــا ارای ــه آنه ــیدگی ب ــرض رس ــه غ ــی را ک حقوق
می گردد به اداره حقوق وزارت عدلیه احاله منایند.  

مــواد قانونــی فــوق نشــان دهنــده ایــن اســت کــه متــام عرایــض 
ــوق وزارت عدلیــه در  ــه حق ــعبات مربوط حقوقــی بایــد بــه ش
ــک  ــه ی ــردد. در صورتیک ــم گ ــم تقدی ــا محاک ــات و ی ــز و والی مرک
شــخص عریضــه حقوقــی خــود را بــه یــک اداره دیگــر تقدیــم  کنــد 
ان اداره مکلــف اســت کــه آن عریضــه را بــه ادارات حقــوق ارســال 

مناینــد. امــا محاکــم ایــن مکلفیــت را ندارنــد.

رونــد محاکمه...تاریخچه...



اسالم و رهبری
ــد  ــه ش ــه گفت ــر: چنانچ ــس و رهب ــن رئي ــاوت بي تف
روشــنگري  مي آموزانــد،  مي کنــد،  تربيــت  رهبــر 
مي کنــد،  ترغيــب  مي ســازد،  متقاعــد  مي کنــد، 
خالصــه هــر عمــل و هــر چيزيکــه بــه ديگــران کمــک 
ــي بعضــي  ــوان و حت ــا کار شــان را در حــد ت ــد ت کن
ــانند.  ــه انجــام برس ــت شــان ب ــش از ظرفي ــات بي اوق
ــه  ــراي دســتيابي ب رهبــر ان اهــداف و مراحــل الزم ب
ــط  ــر فق ــران مؤث ــد. رهب ــح مي دهن ــداف را توضي اه
نشــان  را  روش  و  راه  آن هــا  نمي گوينــد،  ســخن 
ــازي  ــه ب ــا ب مي دهنــد و در کنــار خــط ايســتاده، گوي

ــد.  ــازي مي دهن ــازه ب ــان اج کن
ــد،  ــرول مي کن ــد، کنت ــت مي کن ــس، صحب ــا رئي  ام
ــداً   ــرد ، بع ــراد مي گي ــت، اي ــاکار اس ــال خط ــه دنب ب
ــف  ــاط ضع ــرد، نق ــار مي گي ــد، اعتب ــاوت مي کن قض
ــد،  ــت مي کن ــتگي را تقوي ــد، وابس ــه رخ مي کش را ب
جمــع  در  مي کوشــد،  شکســت ها  و  تنبيــه  بــه 
ــور  ــه ط ــود ب ــور ش ــر مجب ــد، اگ ــش مي کن ــر زن س
ــد. رؤســا خواهــان تبعيــت  ــد مي کن خصوصــي تمجي
و فرمــان بــرداري هســتند، رهبــران تعهــد و مســؤليت 
ــه احســاس  ــد دانســت ک ــد . باي را گســترش مي دهن
تعهــد درکار منــدان موجــود اســت کــه نقطــه نظــرات 
ــد و  ــاور دارن ــت ب ــب موفقي ــت کس ــر را در جه رهب
ايــن در انگيــزش افــراد بــراي عملکــرد درســطح بــاال  

ــي دارد.  ــهم بزرگ س
 رهبــر بــودن وال اســت، امــا رهبــر مؤثــر، چــون زمــان 
و انــرژي کمتــر نســبت بــه رياســت مصــرف مي کنــد 
ــن  ــد. اي ــي افزاي ــه بهــره وري و اصــول درســت م و ب
تفــاوت را درمقايســه اي کارکنــان يــک رئيــس و 
ــه  ــا زمانيک ــس ت ــان رئي ــد. کارکن ــور کني ــر تص رهب
تحــت نظــارت هســتند فعاليــت مي کننــد، آنــان 
ــد  ــه ضــرور اســت از آن دور باشــند مانن آن چــه را ک
ــل،  ــش، کســر حقــوق) معــاش( تعليــق، تنزي ســر زن
ــد  ــره بگيرن ــد از آن به ــه باي ــه را ک ــراج و... وآن چ اخ
ماننــد تمجيــد، افزايــش حقوق،ترفيــع وغيــره انجــام 

مي دهنــد. 
ــن  ــدک تري ــا ان ــت، ب ــر اطاع ــت تاثي ــان تح کارکن
رنجــش منتظــر فرصــت هســتند تــا  اســتفاده 
ــاد  ــف  بني ــت تضعي ــراب کاري و در نهاي ــوي، خ ج
ــي  ــون وقت ــد. چ ــم کنن ــس  را فراه ــازمان و رئي س
ــب اطاعــت محــض باشــيم چيــزي ديگــري  کــه طال
ــي  ــت تعال ــد. اطاع ــا نمي آي ــر م ــت گي ــر از اطاع غي
را بــه ارمغــان نمــي آورد، در بهتريــن موقعيــت، 
ــد  ــن شــرايط نتيجــه ب ــد تري نتيجــه متوســط و در ب
ــر دســتان  ــران زي ــا برعکــس رهب خواهــد داشــت. ام
مطيــع  نمي خواهنــد، بلکــه همــکاران متعهــد و ســر 
ــازمان را  ــع س ــه مناف ــد ک ــرورت دارن ــپرده را ض س
ــت  ــور وغياب ــازند و در حض ــردي نس ــع ف ــداي مناف ف
مقــام مافــوق بــه خوبــي و باجديــت کار کننــد چــون 
ايــن انگيــزه بــه آنــان داده شــده اســت کــه بــا رهبــر 
کار مي کننــد نــه بــراي رهبــر، چــون موضــوع تعهــد 
مطــرح اســت نــه اطاعــت بي چــون و چــراي از 
ــه نظــر  ــان تفاوت هــا يکــه وجــود دارد ب ــر. درمي رهب
ــان شــيوه دموکراتيــک رهبــري را   مــي ر ســد کــه زن
ترجيــح  مي دهنــد، د رحاليکــه مرد هــا عالقمنــد 
ــا مشــارکت را تشــويق  ــه مي باشــند. زن ه روش آمران
ــان  ــران  درمي ــدرت را باديگ ــات و ق ــد، اطالع مي کنن
ــش  ــروان خوي ــا ارزش پي ــند ت ــد و مي کوش مي گذارن
را تقويــت نماينــد، آن هــا ازموقــف خويــش، تخصــص 
ــان  ــاي مي ــات و مهارت ه ــا، ارتباط ــورد ه ــو، برخ خ
ــد.  ــتفاده مي کنن ــران اس ــوذ برديگ ــراي نف ــردم  ب م
از طــرف ديگــر مــرد هــا، بــه احتمالــي قــوي از 
ــر ه  ــرول به ــي وکنت ــي، فرمانده ــت بخش روش هداي
ــود  ــمت خ ــمي س ــدار رس ــه اقت ــا ب ــد. آن ه مي گيرن
ــه  ــراي نفــوذ متکــي هســتند.  ب ــگاه ب ــه عنــوان پاي ب
هــر حــال بهتريــن مديــران و رهبــران کســاني اندکــه 
ــراد خــود  گــوش مي کننــد، تشــويق مي کننــد و از اف
حمايــت مي نماينــد، بــه نظــر مي رســد کــه بســياري 
از زن هــا ايــن گونــه کار هــا را بهتــر از مــرد هــا انجــام 
مي دهنــد. بــه عنــوان يــک مثــال مخصــوص اســتفاده 
ــي  ــن معن ــازمان ها بدي ــد کاره د رس ــاي چن از تيم ه
ــره  ــد مذاک ــش باي ــر بخ ــران اث ــه مدي ــت ک اس
و ماهــر شــوند. روش هــاي  قــوي  کننــدگان 
رهبــري مــورد اســتفاده زن هــا، معمــوالً آن هــا را 
ــان  ــي آورد، هم ــار م ــر ب ــد گان بهت ــره کنن مذاک
ــت و  ــردو باخ ــر، ب ــا ب ــرد ه ــر از م ــه کمت طورک
رقابــت تکيــه مي کننــد. آن هــا مذاکــرات را  
ــعي  ــد، س ــي مي کنن ــتمر تلق ــه مس ــي رابط نوع
بليــغ دارنــد کــه طــرف ديگــر را د رنظــر خــود و 

ــازند. ــق س ــده و مؤف ــران برن ديگ

تعریف طالق:
طــالق در لغــت بــه معنــای گشــودن گــره و رهــا 
کــردن اســت . طــالق جــدا شــدن زن از مــرد، رهــا 
ــق رشیعــت مقــدس  ــکاح طب ــد ن شــدن زن از قی

اســالمی مــی باشــد. 
معانــی  طــالق  وآژه  بــرای  لغــت  کتــب  در 
متعــددی ذکــر گردیــده اســت ماننــد رهایــی، 
ــه شــده  ــردن ، واگذاشــنت گفت ــرک ک ــردن، ت آزادک
ــارت اســت  اســت.در اصطــالح رشعــی طــالق عب
از ازالــه قیــد نــکاح بــه صیغــه مخصوصــه یعنــی 
طــالق زایــل منــوده قیــد و پیونــد نــکاح اســت بــا 
صیغــه مخصــوص . ذکــر کلمــه صیغــه مخصوصــه 
بــرای جــدا شــدن طــالق از فســخ مــی باشــد زیــرا  

ــد.  ــی طلب ــوص را من ــه مخص ــخ صیغ فس
تعریف طالق در قانون مدنی:

مــاده 135 قانــون مدنــی طــالق را چنیــن تعریــف 
منــوده اســت:

ــت  ــه زوجی ــالل رابط ــارت از انح ــالق عب »)1( ط
صحیحــه در حــال یــا آینــده ، بیــن زوج و زوجــه، 
بــه الفاظیکــه وقــوع طــالق رصاحتــاً از آن افــاده 

شــده بتوانــد.
)2(طــالق از جانــب زوج یــا محکمــه بــا صالحیــت 
بدرخواســت زوجــه مطابــق بــه احــکام ایــن 

ــردد.« ــی گ ــون صــادر م قان
طــالق و انحــالل زوجیــت کــه مبیــن انقطــاع و از 
میــان رفــنت رابطــه زناشــویی مــی باشــد در فقــه 
اســالمی چنیــن تعریــف شــده اســت:« طــالق 
عبــارت اســت از زایــل کــردن قیــد ازدواج بــا لفــظ 

مخصــوص و طــالق مخصــوص عقــد ازدواج دایــم 
مــی باشــد.« 

طــالق یــک عمــل حقوقــی یــک جانبــه اســت کــه 
ناشــی از اراده دو طــرف منــی باشــد . ناگفتــه 
دانــان  کــه طــالق را حقــوق  نبایــد گذاشــت 
فرانســه ذیــال تعریــف منــوده اســت:« طــالق 
قطــع  رابطــه زناشــویی بــه حکــم دادگاه در زمــان 
حیــات زوجیــن بــه درخواســت یکــی از آنــان یــا 

ــت.« ــن اس ــط معی ــا رشای ــر دو ب ه
ــوی و  ــر لغ ــالق از نظ ــف ط ــه تعاری ــه ب ــا توج ب
اصطالحــی مــی تــوان گفــت کــه طــالق بــه هــر 
ــع  ــوم قط ــه مفه ــدد ب ــوع بپیون ــه بوق ــی ک دلیل
رابطــه زناشــویی بــوده  کــه بــا الفــاظ مخصــوص 
ــردد.  ــی گ ــان م ــم بی ــد ازدواج دای ــاد عق در انعق
ــکاح  ــژه ن ــالق وی ــه ط ــت ک ــهود اس ــال مش کام
دایــم مــی باشــد قابــل یــاد آوریســت کــه در 
رشیعــت اســالمی صالحیــت طــالق از آن مــرد 
تحقــق رشایــط  و  در حــاالت خــاص  و  بــوده 
ــق  ــه  تفری ــد مطالب ــی توان ــون زن م ــدرج قان من
ــی و  ــت حقوق ــر ماهی ــا از نظ ــی مناید.ام و جدای
ــه  ــی طــالق ایقــاع و یــک  عمــل یــک جانب قانون
محســوب مــی گــردد و لــو اینکــه طــالق  در 
اثــر توافــق زوجیــن صــورت گرفتــه باشــد و ایــن 
انگیــزه  طــالق بحســات آیــد  توافــق رشط و 
بازهــم طــالق یــک ایقــاع بــوده و توافــق جانبیــن 
غیــر ازخــود طــالق مــی باشــد زیــرا طــالق ناشــی 
ــن نیســت بلکــه بیانگــر اراده یــک  از اراده طرفی

ــی باشــد.  ــرد م ف

ــه  ــرد ب ــه م ــه ک ــک جانب ــت ی ــل ایس ــالق عم ط
ــت  ــا صالحی ــه ب ــم محکم ــه حک ــا ب اراده خــود ی
زنــی را کــه بــه طــور دایــم در عقــد نــکاح خویــش 

ــد. دارد رهــا منای
بنــا بــر ایــن بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه اوال 
ــه  ــوده و ب ــه ب ــک جانب ــل  ی ــاع و عم ــالق ایق ط
ــا صالحیــت صــورت مــی  اراده مــرد و محکمــه ب

ــرد. گی
ثانیــا طــالق  بــه نظــر اکــرث حقوقدانــان یــک 
ــت   ــده اس ــوب گردی ــی محس ــل ترشیفات عم
گذشــته از وقــوع طــالق ، در صــورت اختــالف 
ــالق  ــه ط ــه اذن محکم ــد ب ــن بای ــن زوجی بی
انجــام شــود کــه تحصیــل ایــن اذن ترشیفــات 
ــاص  ــه خ ــه صیغ ــد ب ــالق بای ــاص دارد. ط خ
کــه  نفــر شــاهد  طــالق و در حضــور دو 

ــی شــود. ــع م ــه طــالق را بشــنود واق صیغ
ــرد و شــوهر تحقــق  ــه اراده م ــا طــالق ب ثالث
مــی  پذیــرد و منظــور ایــن هــم  نیســت کــه 
ــد درخواســت انحــالل  ــز منــی توان زن هــر گ
صــورت  در   ، منایــد  جدایــی   و  زوجیــت 
محقــق شــدن رشایطــی کــه زندگــی مشــرتک 
ای ای قانونــی از محکمــه درخواســت جدایــی 

ــد. ــق منای و تفری
پیشپینه طالق:

طــالق از زمانهــای گذشــته تــا حــال در رشایــع 
و قوانیــن کشــورهای مختلــف بــا حــدود 
ــان و  ــت در یون ــده اس ــه ش ــودی پذیرفت وقی
روم از ان اســتفاده مــی منودنــد . در جرمنــی 

ــد  ــان مانن ــار آن طــالق وجــود داشــت و اختی
از  اصــوال  ســاالر  مــرد  کشــورهای  ســایر 
صالحیــت مــرد بحســاب مــی امــد. در اغلــب 
ــت،  ــالم ، زرتش ــد اس ــان مانن ــب و ادی مذاه
ــرا ء  ــالق اج ــس ط ــتان و ارتدک ــود، پروتس یه
ــک طــالق  ــا در مذهــب کاتولی ــد تنه ــی ش م

ــود.  ــده ب ــوع ش ممن
ــره  ــوره بق ــالم  در س ــت اس ــالق در رشیع ط
آیــات 232 و 229 بیــان گردیــده اســت  هــر 
چنــد کــه درســنت پیامــرب )ص( طــالق بســیار 
تقبیــح شــده اســت تــا جایکــه مبغــوض تریــن 
حــالل الهــی نــام گرفتــه اســت ولــی هــر 
ــی  ــد م ــد و بخواه ــرد اراده کن ــه م ــی ک زمان
توانــد زن خــود را طــالق دهــد امــا در رشایــط 
حادیکــه دیگــر ادامــه زندگــی مشــرتک در اثــر 
اختالفــات  بــه تلخــی بگــذرد راهــی جــز جــدا 
شــدن زوجیــن از هــم وجــود نداشــته باشــد 
نــا گزیــر بایــد طرفیــن بــه طــالق رو آورنــد.

هــر چنــد کــه عــالوه بــر دســتورات اخالقــی 
بــرای محــدود  از قواعــد حقوقــی  برخــی 
ماننــد  اســت  شــده  مقــرر  طــالق  کــردن 
تعییــن منــودن داور و حکــم بیــن زوجیــن 
ــا  ــوده و آنه ــن ب ــاوندان طرفی ــه از  خویش ک
را بــه صلــح و آشــتی وادار مناینــد.  در طــالق 
ــوده و  ــی من ــرد زندگ ــه م ــی زن در خان رجع
ــکان  ــا ام ــت ت ــرد اس ــده م ــر عه ــه او ب نفق

ــد. ــته باش ــود داش ــدد وج ــت مج بازگش
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انــور، وزیــر عدلیــه کشــور و کــوان پــاد 

ســودهی-همکت، مســوول بخــش نظــارت و 

ارزیابــی صنــدوق وجهــی حامیــت از نظــم و 

حاکمیــت در افغانســتان )LOTFA( کــه یکی 

از برنامــه انکشــافی ســازمان ملــل متحــد 

همکاری هــای  دربــاره  اســت،   )UNDP(

ــد. ــو کردن ــی گفتگ ــی و قضای عدل

اول  پنج شــنبه،  امــروز  گفتگــو  ایــن 
شــد  انجــام  آنالیــن  به صــورت  جــوزا 
همــکاری  چگونگــی  دربــارۀ  آن  در  و 
وزارت عدلیــه بــا ایــن صنــدوق مبنــی بــر 
راه انــدازی رسوی و تحقیقــی مربــوط بــه 

مخاطبــان بخــش عدلــی و قضایــی وادامــه 
مختلــف،  دربخش هــای  همکاری هــا 

ــد. ــو ش گفتگ
ــی  ــدوق وجه ــه صن ــوان گفــت ک ــای ک آق
در  حاکمیــت  و  نظــم  از  حامیــت 
را  رسوی  دو  می خواهــد  افغانســتان 
دربــاره حاکمیــت قانــون در ســطح کشــور 
امــور  وزارت  ارتباطــی  فعالیت هــای  و 
داخلــه و نهادهــای عدلــی و قضایــی و 
مؤثریــت آن بــاالی مخاطبــان، راه انــدازی 

ــد. منای
وزیــر عدلیــه کشــور بــا اســتقبال از انجــام 
چنیــن تحقیــق گفــت کــه انتظــار دارد 

ایــن  در  صنــدوق  ایــن  همکاری هــای 
هــر  مؤثریــت  افزایــش  ســبب  زمینــه، 
ــی  ــرت فعالیت هــای نهادهــای عدل چــه به
ایــن  و قضایــی و نهادهــای شــامل در 

ــود. ــق، ش تحقی
دکــرت عبدالبصیــر انــور در ایــن گفتگــو 
مســوولیت های  بــاره  در  همچنیــن 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــه ب وزارت عدلی
عدلــی و قضایــی و فعالیت هــای آن 
ــت منــود.  ــج ســال گذشــته صحب در پن
وی همچنــان بــه منظــور مؤثریــت هــر 
ــکات مهمــی را  ــق، ن چــه بیشــرت تحقی

ــا مســوول بخــش نظــارت و ارزیابــی  ب
ــن  )LOTFA( رشیــک ســاخت و در ای
مطــرح  را  پرســش هایی  نیــز  رابطــه 

کــرد.
ــاره  ــه توضیحــات درب ــا ارای آقــای کــوان ب
ــات آن  ــه جزیی ــت ک ــق گف ــن تحقی ای
عدلیــه رشیــک  وزارت  بــا  بــه زودی 
همچنیــن  او  شــد.  خواهــد  ســاخته 
را مهــم  فعالیت هــای وزارت عدلیــه 
وزارت  ایــن  اقدام هــای  از  و  خوانــد 
در راســتای اجــرای مســوولیت هایش 

منــود. ســپاس گزاری 

قسمت دوم

قسمت دوم


