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مواد مخدر و موانع شرعی آن
سرطان15عبدالرحمن عظیمی 

احکاممتعدد خداوندي و احادیث نبوي درمورد حرامقرار دادن شـراب وجـود دارد کـه بـه طـور قطعـی تولیـد، اسـتعمال                        
ل اما در عصر حاضر اشیاي دیگرنیز موارد استعمال دارد که همانند شـراب عقـل را زایـ    . وتجارت آن را منع قرار داده است      

سازد مانند حشیش، بنگ و تریاك و ملحقات آن از قبیل هیرویین، کوکائین و مورفین که عقـل را مـستور و شـعور را                         می
باوجود ایـن همـه اضـرار و مفاسـد،          . شوددهد، در آنها عین مفاسد و اضرارکه در شراب است، دیده می           تحت تاثیر قرار می   

. ح بوده حرمتی که در قـسمت شـراب موجـود اسـت در آن وجـود نـدارد               بعضی ها عقیده دارند که استعمال این مواد مبا        
که شریعت اسالم چیزیاز این نوع مواد مخدر را مباح تلقی ننموده است و هدایت فرموده، آنهایی را کـه بـه حـالل                  درحالی

ب نموده، از احکام   و رسولش افتراي کذ   ) ج(داند که بر خداوند     دانستن چیزي ازاین مخدرات قایل اند، از جمله کسانی می         
: فرمودنـد ) ص(و مسلم روایت شده که حضرت رسـول خـدا          ) رح(شرع اطالعی چندان ندارند، درحالی که از امام بخار ي           

ارشـاد  ) ص(و همچنان روایت زیادي از ابو داؤد آمـده اسـت، کـه رسـول خـدا      .) هر مسکر حرام است("کل مسکر حرام "
فرق بین این وآن نوع نکرده و نیـز تفـاوتی میـان             ). اردهد ونشه آورد، حرام است    هرآن چه عقل را تحت تاثیر قر      (فرمودند  

شوند، چون بنگ، چرس و تریاك و مشتقات آن که          بناء اشیاي که نشه و عادت را سبب می        . مأکول و مشروبقایل نشده اند    
انند شراب انگور بوده، زیـرا همـه        گاهی به شکل مایع و جامد که خورده یا نوشیده و دود و تزریق موارد استعمال دارد هم                 

علمـا و اطبـا   . شـود عقل را مستور و شعور را می پوشاند، در آنها عین مفاسد و اضراري که در شراب وجود دارد، دیده مـی    
اند بیشتر از یکصد و بیست ضـرر دینـی و دنیـایی آن را تثبیـت نمـوده انـد، کـه شـامل                     اخیراً تحقیقاتی را که انجام داده     

یابیم که مبناي شریعت اسـالم بـر جلـب مـصالح و دفـع مفاسـد       بناء درمی. باشدعنوي، صحی و اقتصادي می   ضررمادي، م 
که بعضی از علماي مذهب حنفی گفته اند، هر کسی چرس و تریاك را حالل دانـد                 . بر همین اساس است   . باشداستوار می 

مـواد مخـدر مختـصراً تـذکر بعمـل آمـد، اکنـون در                حاال که از مفاسد و اضـرار      . شوداز جمله زندیق و مبتدع دانسته می      
موردعدم مشروعیت کشت، خرید و فروش و استخراجمواد مخدره به مقصد تبادله و تجـارت آن نکـات چنـدي را متـذکر                      

: شویممی
کشت و زراعت بته هاي چرس و تریاك به مقصد استخراج ماده مخدره، تبادله و تجارت آن بدون شـک                     :کشت وزراعت 

.وجوب حرام بودن آن از لحاظ شرعبر اساس احادیث نبوي ثابت گردیده است. باشدگاه شریعت اسالم حرام میاز دید 
کـسی  : (ترجمـه : شـود روایت کرده، ایـن حکـم دیـده مـی    ) ص(از رسول اکرم ) رض(در حدیثی که ابو داؤد از ابن عباس       

خواهند از آن شراب بسازند بفـروش برسـاند در       ی که می  کند تا آن را باالیاشخاص    کهانگور را هنگام انگور چینی ذخیره می      
شـریعت  . کنـد این حدیثداللت صریح به حرام بودن کشت و زراعـت چـرس و تریـاك مـی    .) آتش جهنم داخل خواهد شد 

اسالم کشت و زراعت آن را به مسلمانان حرام دانسته تبادله و تجارت آن از جمله گناه کبیره شـمرده، کمـک نمـودن بـه      
به دلیل حکم شرع که انکـار منکـرات بـا           . چرا کهیاري کردن بر گناه عیناً گناه است       . ن راستا، شرعاً جایز نیست    کسی دری 

.روایت شده است) ص(قلب، عبارت است از کراهت قلب؛ در حدیث صحیح مسلماز رسول اکرم 
بناء کسانی که به کـشت و  ) وي نیستکسی که در دل خود منکر را انکار نکند به اندازه دانه اسفند ایمان در دل        : (ترجمه

نمایند خالف حکـم خـدا و رسـولش عمـل نمـوده در دنیـا وآخـرت واجـب                    زراعت این نبات تباه کنندهبشریت اقدام می      
.المجازات می باشند

:خرید و فروش و مفاد حاصله از آن
که خرید و فروش آن و نیـز اخـذ          . ددگرکه قبالً درمورد حرام بودن زراعت مواد مخدره تذکر به عمل آمد،معلوم می            طوري

شما مال یکـدیگر را بـه طریقـه هـاي ناجـایز             : (ترجمه) ج(به دلیل فرموده خداوند     . باشدمنفعتازین مدرکمطلقاً حرام می   
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درین جا اخذ مال به صورت ناجایز دو        . یعنی هیچ یکی از شما نباید مال دیگرتان را به صورت نا جایز اخذ کنید              .) مخورید
:دوجه دار

اخذ مال به وجه ظلم )1
اخذ مال به طریقه حرام)2
.گیردمانند دزدي، خیانت، غصب و غیره طرق نامشروع صورت میاخذ مال بوجه ظلم-
) سـود (به طور ربا    . مانند اخذ مال از راه قمار یا به طریقعقودي که حرام صورت گیرد             اخذ مال به طریق حرام و ناروا       -

اخذ مفاد از آن را حرام دانسته مانند مواد مخدره چـون شـراب، چـرس، تریـاك و                 ) ج(داوند  که خ و خرید و فروش چیزي    
.غیره

. که قبالً از آن نام بردیم حرام است ولو که به رضا و رغبت مالک آن معامله صورت گرفته باشدو مواد مخدره اي
:کنیمدر خاتمه مطالبی را که اکنون گفته آمدیم به چهار نکته خالصه می

تحریم مبادله شراب، چرس، تریاك، هیروین، کوکایین، مورفین و غیره مواد مخدره شرعاً وضع گردیده هـیچ شخـصی                   -1
.گیرددرصورت خالف، مورد مواخذه خداوندي قرار می. توانداز آن عدول کرده نمی

د از ایـن مـواد شـرعاً مجـاز          تحریم تجارت مواد مخدره شرعاً وضع گردیده و اتخاذ براي شغل و پیشه براي کسب سـو                 -2
.نیست

حرمت کشت چرس و تریاك به منظور استخراج ماده مخدره شرعاً حکم گردیـده بنـاء کـشت ، اسـتخراج ، مبادلـه و                          -3
.تجارت آن شرعاً حرام است

رفـتن  سود حاصل از مواد مخدره شرعاً حرام بوده و به مصرف رسانیدن مفاد حاصله از آن در راه صـدقات و خیـرات و     -4
باشد، بناء برمسلمانان است تا سعی نموده از اوامـر خداونـد و رسـولش    غیر مقبو ل و حرام می) ج(حج و غیره نزد خداوند   

.اطاعت نموده به همچو اعمال ناشایسته متوصل نشوند
)88اول سرطان(محکمه جزایی بین المللی

بین المللی است که جزء نهادهاي سازمان ملـل          محکمه جزایی بین المللی یک سازمان مستقل و داراي شخصیت حکمی          
.همکاري متقابل محکمه جزایی با سازمان ملل از طریق موافقت نامه همکاري تعیین می شود. متحد به شمار نمی آید

جنگ ودر گیریهاي مسلحانه دولت ها در گذشته به موارد دهشتناکی از نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی                   
وقوع این گونه جنایات وحـشتناك و       . ارضی انجامیده و افراد زیادي از مردم عادي و ملکی را متضرر ساخته اند              و تجاوزات 

غیر انسانی سبب شد که سازمان ملل متحد براي جلوگیري ازتکرار و پیشگیري از ادامه جنایات ضد بـشري در منـاطق و                       
.مایدکشورهاي مختلف دنیا، محکمه جزایی بین المللی را تأسیس ن

آشنایی با کارکردها و صالحیت هاي این محکمه ازین نظر براي ما مهم می با شد که کـشور مـا در دوران پـس از جنـگ                   
بسر می برد و در جریان سه دهه جنگ و بی قانونی، رخدادهاي جنایی و تخطی هاي حقوق بشري بسیاري صورت گرفته                      

.کشور بازتاب می یابنداست که هر از چند گاهی به شکل گسترده در رسانه هاي
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه اي را به امضاء رساند که به موجب آن کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را                  

.مؤظف به تهیه پیش نویس اساسنامه اي نمود که وظایف وتشکیالت یک محکمه جزایی بین المللی را مشخص سازد
کشور جهان در کنفـرانس دیپلماتیـک روم،        160کشور از مجموع     120) 1998والي  ج 17( پنجاه سال بعد ازاین تاریخ      

.اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را امضا کردند
اساسنامه محکمه جزایی بین المللی به آن دسته از جرایمی رسیدگی می کند که در قلمرو دولت عضو و یا ازسـوي تبعـه             

.نددولت عضو اساسنامه، ارتکاب یافته باش
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به عضویت این محکمه بین المللی درآمد و از اینرو اشنایی گرچند اجمـالی               2003فیبروري   10دولت افغانستان به تاریخ     
.با این محکمه، براي مردم افغانستان دور از فایده نخواهد بود

:داردبر مبناي مواد مندرج در اساسنامه، محکمه جزایی بین المللی صالحیت رسیدگی به جرایم ذیل را 
نسل کشی1-
جنایات علیه بشریت2-
جنایات جنگی3-
تجاوز ارضی4-

فیض اهللا خواجه امانی
فسخ و تفریق از دیدگاه قانون مدنی

عقد ازدواج با فسخ، طالق، خلع و تفریق مطابق به احکام مندرج این قـانون منحـل       ": قانون مدنی مشعر است   ) 131(ماده  
:شودباشد که اینک به طور فشرده به بررسی گرفته میدر رابط به فسخ وتفریق میموضوع بحث این نوشته ما ".گرددمی

فسخ عبارت از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقـد              ( قانون مدنی فسخ را چنین تعریف نموده        ) 132(ماده  
.) و یا بعد از آن به نحوي که مانع دوام ازدواج گردد

بینیم که خلل در حین عقد ناشی از اسباب ذیـل           فسخ خلل در حین عقد آمده حاال می        شود در تعریف  که دیده می  طوري
. باشدمی

فقدان یکی از شروط صحت عقد–الف 
:شروط صحت عقد از دواج عبارت اند از

. ایجاب و قبول توسط عاقدین یا اولیا یا وکالي شان1)
. حضور دو نفر شاهد با اهلیت2)
.ی یا موقت بین ناکح و منکوحهعدم موجودیت حرمت دایم3)
ایجاب وقبول1)

تواند، مطابق  ابراز رضایت طرفین توسط ایجاب وقبول بیان شده می        . باید در حین عقد ازدواج رضایت طرفین موجود باشد        
نظر علماي حقوق ایجاب عبارت از پیشنهادي است که توسط یک شخص به شخص دیگر جهت انعقاد عقد ازدواج صورت                   

. گیـرد و قبول عبارت از موافقتی است که در برابر ایجاب شخص مقابل مبنی بر انعقـاد عقـد ازدواج صـورت مـی            . گیردمی
. گرددهرگاه در حین عقد ازدواج ایجاب و قبول صورت نگرفته باشد عقد ازدواج فسخ می

موجودیت دو نفر شاهد با اهلیت2)
وقی ببار آورد مو جودیت دو نفر شاهد مرد و یا یک نفر شاهد مرد  براي اینکه عقد ازدواج مطرح بحث قرارگیرد و نتایج حق         

االهلیـت یـا    باشد و شاهد باید داراي اهلیت باشد یعنی عاقل و بالغ باشـد کـسی کـه عـدیم                  یا دو نفر شاهد زن حتمی می      
.تواند مانند صغیر، مجنون و معتوهاالهلیت باشد شاهد عقد ازدواج شده نمیناقص
مت دایمی یا موقت بین ناکح و منکوحه عدم موجودیت حر1)

را شرایط منفی عقد از دواج یـاد        ) اناث(و منکوحه   ) ذکور(در بسیاري از کتب موجودیت حرمت دایمی یا موقت بین ناکح            
شرایط منفی عقد ازدواج عبارت از آنگونه وضعیت هاي طبیعی بین مرد و زن است که با موجودیـت ایـن گونـه                      .نموده اند 

) دایمـی   (یکی محرمـات موبـد      . باشداین محرمات به دو شکل می     . توانند با همدیگر ازدواج کنند    شخاص نمی وضعیت ها ا  
.تواند با اشخاص مورد نظر ازدواج کندکه با تحقق شرایط آن شخص چه در حال، چه در آینده به هیچ صورت نمی
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که وضعیت قابلیت زوال را داشته و تا زمانی        محرمات موقت عبارت از آن وضعیت هاي طبیعی بین مرد و زن است که این              
این گونه ممانعت بین مرد و زن وجود داشته باشد امکان ازدواج وجود ندارد اما بنابر بعـضی عوامـل امکـان دارد کـه ایـن            

ع عقد  توانند با هم ازدواج نمایند اگر در حالت موجودیت موان         ممانعت از بین برود در آن صورت مرد و زن با رفع موانع می             
.ازدواج صورت گرفته باشد باید عقد ازدواج فسخ گردد

وعته) زوال جنون(خیار افاقه –ب 
به این مفهوم که مجنون بعد از صحت یاب شدن به عقد ازدواج که قبالً در زمـان مجنونیـت اش صـورت گرفتـه موافقـه                           

یـا شـخص   . واج موافقه نکرده عقـد را فـسخ نمایـد       تواند به عقد ازد   می) زوال جنون (نشان ندهد و با استفاده از خیار افاقه         
. تواند به عقد ازدواج موافقه نکرده عقد را فسخ نمایدمعتوه یا ضعیف العقل با رفع شدن معتوهیت می

نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه–ج 
از سلسله پدري و یـا اهـالی       اش درك نماید که مهر از اندازه مهر مثل که در بین خویشاوندان خصوصاً             هرگاه زوجه یا ولی   

. تواند به فسخ عقد ازدواج اقدام نمایدقریه کمتر است می
قـانون مـدنی در تعریـف عقـد         ) 131(گردد که این موضوع هـم در مـاده          خلل بعد از عقد ازدواج که مانع دوام ازدواج می         

.ازدواج آمده ناشی از اسباب ذیل است
آید مثالً در حین عقد ازدواج فهمیده نـشود کـه حرمـت             نگی به وجود می   حرمت که از سلسله خسرا     :حرمت مصاهره 1)

در میان است باید همچو عقد ازدواج فـسخ       ) خسرانگی(مصاهره در میان بوده بعداً فهمیده شود که مسأله حرمت مصاهره            
.گردد
.شخصی که زوجه خود را به زنا متهم نماید:لعان2)
:ن در صورتی که زوج او مسلمان شده باشدامتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شد3)

مثالً زوج و زوجه هر دو مسلمان نیستند اما زوج اهل کتاب است و زوجه اهل کتاب نیـست بعـد از ازدواج، زوج مـسلمان                       
ماند و اهـل  می شود اما زوجه با وجود تاکید زوج اهل کتاب نمی شود به حالت قبلی اگر بت پرست بود یا آتش پرست می  

.شود بناء عقد ازدواج بین شان باید فسخ گرددیکتاب نم
....ادامه دارد

.
حقوق غیر مالی زوجه

سرطان اصالح شده15دردانه فضائلی 
در نوشتاري تحت عنوان حقوق مالی زوجه یادآور شدیم که عقد ازدواج مانند سایر عقود یک سلسله آثار و نتایج حقـوقی                       

توان به حقوق مالی و غیر مالی زوجه اشاره نمـود کـه زوجـین بعـد از عقـد                 ه می مشخصی را به دنبال دارد که از آن جمل        
. ازدواج ملزم به رعایت آن می باشند

انـد؛ بنـابراین زوج عـالوه بـر     نمایند در حقیقت کلیه تکالیف ناشی از عقد نکـاح را پذیرفتـه  زمانی که مرد و زن ازدواج می      
حقـوق  . ک سلسله حقوق غیر مالی معین را نیز نسبت به زوجه رعایت نمایدباشد که یرعایت حقوقی مالی زوجه، ملزم می    

غیر مالی که بیشتر جنبه اخالقی دارد و هدف از آن رفع نیازهاي عاطفی و اخالقی است که با مال و منافع اقتصادي تعلق                  
ثیـت و کرامـت یکـدیگر،       باشند مانند حسن معاشرت زوجین نسبت بهم، حفظ حی        گیرد و با پول قابل داد و ستد نمی        نمی

.باشدحفظ اسرار امور مربوط به زوجیت، استمتاع جنسی زوجین از هم، و امثالهم می
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:حسن معاشرت زوج با زوجه-
در تنظیم روابط آن قواعد اخالقـی بیـشتر از          . از آنجائیکه بناي زندگی زناشویی بر اساس مودت و رحمت نهاده شده است            

گر چه علم حقوق تکالیفی را براي هر یک از زن و شوهر وضع نموده ولی آنچه که بر قلبهـا                 قواعد حقوقی حاکمیت دارد، ا    
اجتمـاع سـالم    . حکومت می کند عشق و عالقه زن و شوهر بهمدیگر است که زندگی مـشتر ك را اسـتحکام مـی بخـشد                      

دلجویی از ستونهاي اصلی  متشکل از خانواده هاي است که در ان مهربانی، حسن نیت، گذشت، فداکاري، تفاهم، محبت و               
.ان بشمار می رود

اولین حق غیر مالی کهبعد از عقد ازدواج زوج ملزم به رعایت ان می گردد حسن معاشرت با زوجه است، که عـدم رعایـت         
ز بنا بر این زوج با ید سعی نماید تا با رفتار و کردار پـسندیده و بـا اسـتفاده ا                 . آن ممکن عواقب خوبی در پی نداشته باشد       

زیرا . بهترین کلمات اسباب رضایت خاطر زوجه را فراهم نماید و از اذیت و آزار لفظی و جسمی همسر خویش پرهیز نماید      
.با زنان به طور شایسته رفتار نمایید» عاشرو هن بالمعروف«و : می فرماید) 19سوره نساء آیه (خداوند متعال در قرآن 

".المومنین ایماناً احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهماکمل": می فرماید) ص(در حدیث شریفپیامبر
بهتـرین شـما کـسانی هـستند کـه نـسبت بـه              . کاملترین مومن از حیث ایمان کسی است که اخالق نیکوتر داشته باشد           (

.)زنانشان رفتار بهتر داشته باشند
بهترین شما آنهایی هستند که بـا زن         »خیرکم خیر کم الهله انا خیر کم الهلی       «: فرموده است ) ص(همچنین رسول خدا    

.ام از همه شما بهترمو فرزندان خود بهترین رفتار را داشته باشند، من براي خانواده
:محافظت از کرامت و حیثیت زوجه-

شوهر مکلف به محافظت از کرامت، شخصیت و حیثیت زوجه اش می باشد زیرا هر آنچه کـه شـرافت و آبـروي زوجـه را                          
و یا باعث بد نامی زوجه گردیده و شهرت نیک وي را خدشـه دار سـازد، تـاثیر مـستقیم برشخـصیت زوج                       مخدوش نماید   

باشد پاسداري نماید و با هر امري که دارد؛ فلهذا بر شوهر الزم است که از حیثیت زوجه خویش که شریک زندگی وي می            
.یدموجبات ضرر زوجه گردد به مقابله برخواسته و از حرمت زوجه دفاع نما

حق استمتاع جنسی -
عدم توجه و بی رغبتـی زوج در امـور جنـسی زوجـه     . در زندگی زنا شویی روابط جنسی از اهمیت خاصی بر خوردار است        

شاید منجر به کدورت و فاصله گرفتن زوجین از همدیگر شود و یا در بعضی مـوارد ممکنباعـث از هـم پاشـیدگی کـانون                          
روایـت اسـت   ) رض(چنانچه از عبداهللا بـن عمـر   . ل خدا مورد تایید قرار گرفته استو این امر در سنت رسو    . خانوادهگردد

شنیده ام که همه روزها را روزه و بسیاري از شبها را بیداري؟ ! اي عبداهللا : کهپیامبر خدا در این باره فرموده است
هلک علیک حقا ان لبدنکه علیک حقا و ان ال: رسول خدا فرمود! گفتم بلی درست است یا رسول اهللا

و برخی از شبها نماز بخوان ! گاهی برخی روزها را روزه بگیر و برخی از روزها از روزه گرفتن خودداري کن           ! این کار را نکن   
ات هرکدام حق و حقوق بر عهده تو دارند و حق هـر یـک را بـه    و شبهاي دیگر را استراحت کن، زیرا جسم، چشم و زوجه         

.خوبی ادا کن
!ن دختران و زنان ابا می ورزیم؟چرا ازنام برد

88سرطان 15حفیظ اهللا زکی 
یکی از موضوعات حقوق بشري که بسیار ضروري است روي آن بحث صـورت گیـرد و متأسـفانه درکـشورما بـه کلـی بـه              

هر شخص حق دارد داراي نـام  . فراموشی سپرده شده، حق داشتن اسم و تغییر و تصحیح آن توسط اشخاص طبیعی است    
پیامبر گرامی اسالم فرموده . انسان ها به وسیله داشتن نام از همدیگر تفکیک و شناخته می شوند         . و شایسته باشد  مناسب  

.هربچه اي در گرو عقیقه اش است که روز هفتم سر بریده می شود و درآن روزنام گذاري شده و سرش را می تراشند: 
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ارمی رود، بـا اصـل کرامـت و احتـرام بـه شخـصیت انـسان و        اسم، عالوه براین که یکی ازحقوق انسانی و بـشري بـه شـم        
ازاینرو اشخاص و خانواده ها سعی می کنند تا بهتـرین و  . خصوصیات و ویژگیهاي فرهنگی خانواده نیز در ارتباط می باشد       

اورهـاي  گذاشتن نـام هـاي بـد و ناسـازگار بـا فرهنـگ و ب      . مناسبترین اسم ها را براي خود و فرزندان شان انتخاب نمایند      
به این خاطر پیامبر اسـالم مـی   . اجتماعی سبب تحقیر و توهین اشخاص می گردد و کرامت انسانی شان را پامال می کند           

.نام نیک براي فرزندان خود بگذارید؛ زیرا در روز قیامت شما را با اسم خود و پدران تان فرا می خواند: فرماید
.ه رسمیت شناخته شده استنیز این حق براي اشخاص بدرحقوق بین المللی 

یک طفل بعد ازتولد فوراَ باید سجل شود، حـق دارد از بـدو     ": کنوانسیون حقوق طفل چنین مقرر داشته است که        7ماده  
.تولد نامی داشته باشد، صاحب هویت ملی گردد وتا جاي ممکن، حق شناخت والدین خود و مراقبت ازجانب آنان را دارد

دول طرف کنوانسیون باید اجراي این حقوق رامطابق به قوانین ملی و درچهار چوب اسناد بین المللی مربوط دراین زمینه  
.تضمین کنند بخصوص اگر عکس قضیه منجر به بی هویتی طفل شود

:کنوانسیون، وظایف دولت ها را دراین زمینه روشن می سازد8درماده 
ند که بدون مداخله رنج آور حق طفـل را در هـویتش بـشمول تابعیـت، نـام ونـسب                    دول طرف کنوانسیون متعهد می شو     

.فامیلی آن طوري که قانون مشخص می کند، احترام بگذارند
:در اعالمیه جهانی حقوق کودك نیز آورده که

.کودك باید ازبدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد
هرشخص مـی توانـد   ": ا می گوید.م.ق38فقره اول ماده . باشدمطابق قانون مدنی افغانستان هرشخص می تواند داراي نام  

"...عالوه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید
درقانون این نکته نیز پیش بینی گردیده که اگر شخصی ازنامی که والدین براي او انتخاب کرده ناراضی باشـد؛ مـی توانـد                

:اما دراین تغییر سه شرط باید در نظر گرفته شود. دهدمطابق قانون ثبت احوال نفوس نام خودش را تغییر 
. تغییر قبل از هیجده سالگی باشد-1
. تغییر اسم باید دراسناد سجل ثبت شود-2
.اشخاص فقط یکبار درعمر از این حق برخوردار می باشد-3

ب می نماید؛ امـا ایـن سـنت نیـز           در افغانستان این رسم وجود دارد که والدین نامی براي فرزندان دختر و پسر شان انتخا               
زنان . وجود دارد که در برخی مناطق مردم از نام بردن اسامی زنان و دختران جوان شان احساس ننگ و یا شرم می کنند                     

و دختران نه با اسم خودشان که با نسبتی که با فرزند پسربزرگش دارد و یا با نسبت زوجیتی که با شوهر و یا پـدر وحتـا                            
همـانطوري  . این رسم با آموزه هاي اسالم، قوانین بین المللی و داخلـی منافـات دارد              . ند، صدا زده می شوند    برادر شان دار  

.که دختران و زنان حق دارند که نام خودشان را انتخاب نمایند، حق دارند که با اسم خودشان شناخته و صدا زده شوند
. کار هویت با حقوق انسانی شان درتضاد می باشدانکارنام اشخاص به انکارهویت آنان ارتباط می گیرد و ان

حقوق زنان کارکن
انتخـاب شـغل و حرفـه    » کار حق هر انسان است«قانون اساسی به صراحت تذکر به عمل آمده که        48طوري که در ماده     

.دردر حدود احکام قانون آزاد می باشد
هیچ گونه تبعیض مطابق احکام قانون بـه خـدمت دولـت            تمامی اتباع افغانستان اعم از زن و مرد به اساس اهلیت و بدون              

در جمهوري اسالمی افغانستان انتخاب شغل، حرفه، مهارت تخصصی و نوع شغل مطابق رشته تحصیل،               . شوندپذیرفته می 
.عالقه، استعداد و آمادگی حرفوي طبق سند تقنینی مربوطه آزاد می باشد

ازات، انتخاب شـغل، حرفـه، مهـارت و تخـصص، حـق تحـصیل و تأمینـات                  همچنان در استخدام به کار، تأدیه مزد و امتی        
.اجتماعی هر نوع تبعیض ممنوع می باشد
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همچنان کارکنـان بـه اسـاس       . کارکنان در جمهوري اسالمی افغانستان داراي حقوق مساوي کار با مزد مساوي می باشند             
.مزد یا اجوره با ضمایم آن می باشندکمیت و کیفیت کار با رعایت بست، رتبه یا درجه معین مستحق دریافت

عالوه بر حقوق و امتیازاتی که به کارکنان در قانون کار در نظر گرفته شده، زنان در حاالت خاص پیش بینـی شـده داراي        
:امتیازات ذیل نیز می باشند

ند، اما براي زنان حاملـه      ساعت بوده نمی توا    40در قانون کار، وقت عادي کار طور اوسط در طول سال در هفته متجاوز از                
.ساعت است که این تقلیل اوقات کار موجب کسر مزد و سایر حقوق وي نمی گردد35در هفته 

:قانون کار؛ حقوق ویژه زنان کارکن عبارت اند از54مطابق ماده 
والدت قابـل    روز رخصتی والدي با مزد می باشد که یک ثلث آن قبل از والدت و دوثلث آن بعد از                   90کارکن مستحق   1-

.روز رخصتی بیشتر به وي داده می شود15اجرا است، در صورت والدت غیر طبیعی یا دوگانگی یا بیشتر از آن مدت 
مزد و سایر حقوق مندرج فقره اول این ماده به اساس تصدیق شفاخانه اجرا می گردد2-
روز به اداره مراجعـه نمایـد در غیـر آن    5ل  کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقره اول این ماده در خال             3-

.این ماده مستفید شده نمی تواند2تارك وظیفه شناخته شده از امتیازات مندرج فقره 
فصل یازدهم قانون کار در مورد کار زنان و نوجوانان و موارد عدم استخدام زنان و نوجوانان به کارهاي فیزیکی ثقیل مـضر            

اداره نمی تواند زن و نوجوان را به اجراي  «: قانون کار این طور مشعر است      121ته در ماده    صحت و زیر زمینی جواز ندانس     
توظیف زنان و مادران داراي طفل شیر خوار در شـفاخانه هـا، کلنیـک هـاي صـحی و درصـورت        . کار شبانه توظیف نماید   

».جدول از این حکم مستثنی استموافقه او در وظایف و کارهائیکه ضرورت مبرم محسوس باشد به طور نوبتی و طبق 
در قانون مذکور به صراحت تذکر به عمل آمده که اداره نمی تواند زنان و نوجوانان را به کـار شـبانه توظیـف نمایـد، اداره                     
نمی تواند زنان حامله، مادران داراي طفل کمتر از دوسال و کارکنان نوجوان را به اضافه کاري و مسافرت به خـاطر انجـام             

.می توظیف کندکار رس
البته توظیف زن داراي طفل کمتر از دوسال به اجراي اضافه کاري و انجام مسافرت به منظور کـار رسـمی بـدون موافقـه                    

قـانون   49در حقیقت این امتیازي است که براي زنان داده شده و زنان از آن مستفیداند، زیرا ماده                  . قبلی زنان جواز ندارد   
قرار داده براي این که کار شکل اجبار را نگیرد به موافقه و رضایت قبلی زنان شرط گذاشـته         اساسی کار اجباري را ممنوع      

شده تا موانع و مشکل در مورد امور خانوادگی و طفل داري ایشان نگردد، عـالوه بـر ایـن در دوران حـاملگی بـراي زنـان                            
مطـابق تـصدیق داکتـر یـا شـفاخانه، بـه کـار        امتیازات دیگري نیز در نظر گرفته شده، آن این که زنان در دوران حاملگی   

خفیف با حفظ دستمزد و سایر حقوق وظیفه اصلی توظیف می گردد، که بعد از بـه دنیـا آمـدن طفـل و مـستفید شـدن                        
.اش می شودرخصتی هاي والدي با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفوي

ان از اوالدشـان در محوطـه اداره شـیرخوارگاه و     دولت به منظور مواظبت و مراقبت از اطفال کارکنان و آرامش خاطر مادر            
دقیقه نباشـد  30کودکستان را ایجاد و براي مادران داراي طفل شیرخوار عالوه بر وقفه صرف غذا وقت اضافی که کمتر از      

.بعد از هر سه ساعت به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودك محل کار داده شده است
در . ی باشد که از طرف اداره مربوط توسط لوایح نظم داخلی مربوط تنظیم می گردد              این وقفه ها شامل وقت کار رسمی م       

:قانون کار این طور مشعر است125مورد عدم امتناع از پذیرش زن به کار ماده 
».امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دالیل حاملگی یا شیر دادن طفل، ممنوع می باشد«

حقوقیفرق بین وقایع و اعمال
سرطان15دردانه فضائلی 

:اتفاقات و حوادثی که در اجتماع به وقوع می پیوندد و آثار حقوقی بار آن می گردد به دو دسته تقسیم می شود
وقایع حقوقی-
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اعمال حقوقی-
وقایع حقوقی

م قانون به وجـود مـی   وقایع حقوقی عبارت از وقایع می باشد که آثار حقوقی آن نتیجه اراده ي شخص نیست بلکه به حک            
...یا غیر ارادي باشد نظیر فوت، تولد،... آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادي باشد مانند غصب، اتالف مال غیر، 
اعمال حقوقی

را )ویـژه اي  (دلخـواه  عبارت از کارهاي ارادي است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص صورت می پذیرد و قانون نیز اثر 
و یا می توان گفت که عمل حقوقی کار ارادي است که اثر حقوقی آن با آنچه کننده کار می خواسـته                   . ر می نماید  بر آن با  

.منطبق است مانند عقود و ایقاعات
عقود1-

قرار داد یا عقد که در امور مالی معامله نیز گفت می شود، عمل حقوقی است که براي ایجاد آن نیـاز بهـدو یـا چنـد اراده               
عقـد بیـع، کـه بیـانگر توافـق          : یا چند شخص باید توافق کنند تا ازبر خورد اراه هاي شان عقد بوجود آید ماننـد                دو  . است

پس عملی را می توان عقـد     . خریدار و فروشنده است یا عقد نکاح که در نتیجه تراضی و توافق زن و مرد به وجود می آید                   
:نامید که داراي دو صفت ذیل باشد

زیرا عملی که با اراده یک تن واقع شود عقد نیـست، هـر چنـد کـه اراده      . ا چند نفر به وجود آمده باشد      در اثر توافق دو ی    -
دیگري بتواند آنرا از بین ببرد؛ چنانچه وصیت عهدي در نتیجه اراده موصی واقع می شود و نیازي به اراده و اطـالع وصـی             

.به همین جهت، وصیت عهدي را باید در زمره ایقاعات شمرد. ندارد، اما در زمان حیات او وصی می تواند آنرا رد نماید
پس از انعقاد قرار داد دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهد هـاي ناشـی از آنـرا                      . منظور از آن ایجاد تعهد باشد     -

.اجرا کنند
ایقاع2-

بـه توافـق دو یـا بیـشتر از دو اراده            از همان اعمال حقوقی است که با یک اراده انجام می شود در ایقاع ضـرورت                  عبارت
نیست، یک شخص تصمیم می گیرد و اثر حقوقی برا آن بار می شود مانند طالق، که اراده شوهر است، یا فـسخ قـرار داد،         

...ابراء 
معرفی قانون تنظیم امور زمینداري

اول سرطان15سید محمد رضا فخري 
هم قانون اساسـی افغانـستان بـه منظـور تنظـیم امـور زمینـداري وضـع         این قانون به تاسی از حکم مندرج بند دوم ماده ن   

.گردیده است
در فصل اول این قانون روي اهداف آن صحبت شده که عبارت ازایجاد نظم واحد و یا اعتبار زمینـداري در سـطح کـشور،                         

صالحات اراضی نظـام هـاي      تنظیم دفاتر امالکی، جمع آوري ارقام و احصائیه هاي امالکی، رفع مشکالت ناشی از تطبیق ا               
گذشته، تفکیک زمین ملکیت دولت، اشخاص و زمین هاي بکر و بایر، علفچرو وقفی، توزیع زمین هاي دولتی و بکر و بایر،                  
اعاده زمینی که به صورت غیر شرعی و غیر قانونی توزیع شده باشد، جلوگیري از غـصب امـالك دولتـی و فـراهم نمـودن           

.مردمزمینه دسترسی به زمین براي
دراین قانون بعضی اصطالحات چون مالک زمین، ورثه، خانوار، تاقل، وکیل قانونی، زمین زراعتی، زمنی خـصوصی، زمـین                   
دولتی، ساحه زمین مرعی، ساحه زمین هاي وقفی، زمین بکر، زمین بایر، قطعه، قطعه کوچک، زمین اضافه جریبی، اسناد                   

مه، شخص بی زمین، دفتر اساس ثبت اراضی خـصوصی، دفتـر اسـاس ثبـت     مدارك حکم، تغییر و تحوالت زمین، اظهار نا 
.اراضی دولتی و مستحق آورده شده که هریک را به صورت واضح تعریف نموده است
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در فصل دوم این قانون در مورد اسناد مدارحکم ملکیت زمین مطالبی آورده شده اسـت کـه شـامل مـواردي چـون سـند          
یک، هبه ، ترکه، تقسیم، تبادله زمین، ابراء خط، اصـالح خـط و سـند فیـصله قطعـی،           شرعی محکمه مبنی بر خرید ، تمل      

تعویض سند به قباله، ثبت تاسیسات غیرمنقول زراعتی، نداشتن سند مدارحکم، اضـافه جریبـی، اعطـاي سـند بـه ناقـل،                     
ص مفقود شود، مثنی آن    اعطاي سند توزیع، اعطاي سند مثنی طوریکه هرگاه سند ملکیت زمین یا سند توزیع از نزد شخ                

.برایش داده می شود، گنجانیده شده است
در فصل سوم آن روي مسایل تصفیه زمین صحبت شده که روي موضوع رهبري عملیـه تـصفیه، ترکیـب هیئـت تـصفیه                 
زمین، وظایف و صالحیت هاي هیئت تصفیه، وظایف تیم کدستر، تشخیص و تثبیت درجه زمین، همکاري مالک با وکیـل     

ي، کمیسیون مرکزي تنظیم امور زمینداري، ایجاد کمیسیون والیتی، استمالك زمین شخصی، استمالك توسـط               شرعی و 
ادارات مربوط، رجعت منازعات به محکمه، تصفیه ساحه به اساس تقسیمات عنعنـوي، تـصفیه سـاحه زمینـداري مـشاع،                     

اساس امـالك و مالیـه و اسـناد مـدار حکـم      ملکیت شخص و از بین رفتن اسناد مدارحکم که در محالتی که در آن دفاتر       
زمین که تثبیت ملکیت شخص را کرده بتواند ، از بین رفته باشد، در صورت عدم موجودیت دفاتر در مرکز ، ساحه زمـین                

.داري اشخاص بعد از تثبیت شرعی ملکیت، تصفیه می گردد
ه به زمینداران که شـامل اجـراآت در مـورد    در فصل چهارم قانون زمین داري روي موضوعات استرداد زمین هاي اخذ شد     

زمین هاي اخذ شده، تغییرات در زمین مخالف اسناد تقنینی وقت، تبادله ساحه زمینداري قبالً اخذ شده شـخص، زمـین                     
.هاي اشخاص غایب و اجراآت در مورد تصاحب خود سرانه زمین و توزیع آن مخالف شریعت مطالب آورده شده است

نون درباره مستحقین صحبت به عمل آمده که کدام اشخاص مستحق توزیع زمین شـناخته میـشود               در فصل پنجم این قا    
که شامل تابعیت افغانستان تکمیل سن هجده سالگی، تثبیت درجه قدامت، فوت مستحق و حق اولیـت در توزیـع زمـین                   

.مطالب گنجانیده شده است
توزیع می گردد معلومات ارایـه گردیـده اسـت کـه شـامل            در فصل ششم این قانون پیرامون توزیع زمین که به چه شکل             

زمین هاي قابل توزیع، درجه بندي زمین، واحد مقیاس زمین، توزیع زمین به اساس درجات، تعیین عاید متوسط سـاالنه،    
توزیع زمین به اساس قرعه، توزیع قطعات کوچک پراگنده، فروش و انتقال زمین هاي بکـر و بـایر، تعیـین معیـار فـروش                         

مین، توزیع زمین هاي بکر و بایر غرض احداث فارمها و ارایه درخواست زمین بکر و بایر بـه طـور مفـصل وضـاحت داده                          ز
.شده است

در فصل هفتم آن در مورد نحوه انتقاالت و تحوالت زمینمطالبی آمده است که شامل موضوعات حق انتقال زمین، انتقـال                   
قال زمین دولت به دوایر، تبادله زمین شخص به دولت، تبادلـه زمـین بـین      ملکیت زمین، تحوالت کمی و کیفی زمین، انت       

اشخاص و دولت، تبادله زمین برویت سند شرعی، زمین هاي زراعتی توزیع شده به کوپراتیف ها و انتقاالت فاقد اعتبار که                  
.انتقاالت است که خالف احکام این قانون صورت گیرد، فاقد اعتبار است

تنظیم زمینداري در رابطه اجاره زمین معلومات ارایه گردیده است که شـامل اجـاره زمـین دولتـی،         در فصل هشتم قانون   
اجاره خط ، مکلفیت هاي اجاره گیرنده، مکلفیت هاي اجاره دهنده، تادیه مصارف بعـد از اصـالحات، معیـاد اجـاره زمـین           

ر، معیـاد عمـران زمـین هـاي بکـر و بـایر، بهـره        غرض جلب سرمایه گذاري، تعیین معیاد اجاره، اجاره زمین هاي بکر وبای 
برداري مستاٌجر، تفکیک موقعیت و نوعیت زمین، اجاره زمین به متشبث خصوصی، اخذ حق االجاره، تزئید در مقدار حـق          
االجاره، عدم پرداخت مصارف، عدم پرداخت خساره، حاالت فسخ اجاره، فسخ اجاره قبل از ختم میعاد، تعیین انـدازه حـق         

ره زمین دولتی، تعقیب عدلی اجاره گیرنده، اطالع از آفات زمین، اخذ تمام یـا قـسمتی زمـین تحـت اجـاره و راجـع         االجا
ساختن منازعات به محکمه که منازعات مربوط به اجـاره زمـین در صـورتی کـه در شـعبات محلـی ادارات تنظـیم امـور                           

.زمینداري حل شده نتواند، به محکمه راجع می شود
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دهم قانون متذکره روي ساحه زمین هاي مرعی و وقفی مرعی صحبت شده است موضوعات تصرف مرعی،                  در فصل نهم و   
زمین وقفی و احکام جزائی شامل عدم حضور مالک در محل تصفیه، تخریـب عمـدي تاسیـسات آبیـاري، عـدم اطـالع از                         

که زمین دولتـی را غـصب یـا        تحوالت و تغییرات جدید و غصب زمین و یا معرفی به صفت مالک بدین معنی که شخصی                  
.خالف واقیعت خود را مالک زمین معرفی نماید، زمین مسترد و مرتکب مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد

در فصل اخیراین قانون پیرامون احکام نهائی شامل اشتباه در اندازه و حدود زمین، فعالیت هاي غیر زراعتی بـاالي زمـین                      
ط یا مصادره زمین، الحاق زمین بکر و بایر به زمین پلوان شریک، پیشنهاد مقرره و             هاي زراعتی، حفظ اسناد تصفیوي، ضب     
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشرگردیده است و با انفاذ قـانون  . وضع طرزالعمل ها مطالبی آمده است 

.م مغایر ملغی می گرددهـ ق و سایر احکا1421سال ) 795(تنظیم زمینداري منتشره جریده رسمی شماره 
العالمیه و وزارت عدلیه) ص(امضاي تفاهمنامه کمک و همکاري علمی و فرهنگی بین جامعه المصطفی

تفاهمنامه کمک و همکاري علمی و فرهنگی طی محفلی در محـل وزارت عدلیـه توسـط                  1388سرطان   2روز سه شنبه    
العالمیـه بـه   ) ص(آقاي علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفیآقاي سرور دانش وزیر عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان و       

. امضا رسید
العالمیـه بـراي   ) ص(بر اساس این تفاهمنامه دوره هـاي آموزشـی حقـوقی در افغانـستان بـا همکـاري جامعـه المـصطفی         

هـاي دراز    همچنین بورسیه هاي کوتاه مدت سیر علمی و مـشاهداتی و بورسـیه            . کارمندان وزارت عدلیه برگزار می گردد     
و در . العالمیـه فـراهم مـی گـردد       ) ص(مدت به کارمندان وزارت عدلیه در رشته هاي مختلف از جانب جامعـه المـصطفی              

تجهیز کتابخانه هاي حقوقی وزارت عدلیه در مرکز و والیات به کتب و منابع حقوقی، دینی، اجتماعی، سیاسـی، تـاریخی،               
رهاي علمی و حقوقی از جانب طرفین، زمینه سازي جهت حـضور قـضات و            وسایل و لوازم مورد ضرورت، برگزاري سیمینا      

. حقوقدانان دو کشور در سیمینارهاي حقوقی و علمی با یکدیگر همکاري می کنند
تعمیر ریاست عدلیه ننگرهار افتتاح شد

اول سرطان15گزارش 
آباد مرکز این والیـت، طـی محفلـی بـا     تعمیر ریاست عدلیه والیت ننگرهار در شهر جالل    1388سرطان   9روز سه شنبه    

حضور داکتر محمد قاسم هاشمزي معین مسلکی وزارت عدلیه، رئیس اجرائیه والیت ننگرهار، شـماري از روسـا، مقامـات                    
. ارگان هاي دولتی و غیر دولتی، مسئولین و منسوبین ارگان هاي عدلی و قضاییاین والیت افتتاح شد

هار به مصرف تقریبی دوصد هزار دالر امریکایی از کمـک هـاي دولـت کانـادا، توسـط                   ساختمان ریاست عدلیه والیت ننگر    
این ساختمان در مساحت هشتصد متر مربع، دو منزله، داراي شـانزدهاتاق            . ساخته شده است  . سی. دي. او. ان. موسسه یو 

همچنین ریاست  . شده است کاري، یک اتاق جلسات، یک کتابخانه، یکگدام و یک اتاق محافظین، به شکل اساسی ساخته                
عدلیه والیت ننگرهار مجهز به وسایل دفتري، مبل و فرنیچر، کمپیوتر، پرینتر ساده و رنگه، ماشین فتوکاپی و وسایل الزم                    

. دیگر مجهز شده است
اصطالحات حقوقی

.ظرفیتی که شخص براي دارا شدن یا اجراي حق و تکلیف دارد:اهلیت
یعنی اینکه شخص بتواند داراي حقوق و وجایب معین شود و یا صالحیت اعمـال و    . براي دارا بودن حق و وجیبه     صالحیت قانونی    :اهلیت حقوقی 

.اداي وجیبه را داشته باشد
.حالتی که یک شخص حقیقی یا حکمی صالحیت قانونی براي کاربرد حقی را دارد:اهلیت قانونی

.تایید یک متن از طرف مقامات ذیصالح مربوطه:تصویب
.اوامر و نواهی قانونی را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می نامند:کالیفت

.نتیجه یا نتایج ناشی از یک تصرف حقوقی یا حادثه حقوقی: اثر حقوقی
.گرفتن پول از طرف اشخاص قدرتمند از اشخاص حقیقی و یا حکمی به طریق غیر مشروع با وارد کردن فشار: اخاذي


