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قامر بازی فعلی ا ست که در
آن رشط برد وباخت غیر مرشوع وغیر
قانونی باشد.
قامرمصدر باب مفاعله است ودر لغت
به معنی هرنوع بازی با سکه یا ورق یا
تخته برد است که در آن رشط کنند که
شخص برنده از کسی که بازی را باخته
پول یا چیزی دیگری بگیرد.
ودر اصطالح قامر عبارت است از:
هرنوع برد وباخت به وسیله بازی با
سکه پول،قاب  ،ورق یا تخته نرد وامثال
اینها ست .قامر در قاموس اصطالحات
حقوقی ذیال بیان گردیده است" :هر نوع
رشط بندی در مقابل عوض برد وباخت
(مالی)".
بطور کل میتوان گفت که پدیده قامر
یکی از آفت های اجتامعی است
وارتکاب آن باعث به یغام بردن دستمزد
دیگران می گردد که از نظر اخالقی عمل
ناپسندی تلقی می گردد زیرا مرتکب
قامر کسی است که با استفاده از آالت
مختلف با خدعه وزیرکی خاصی پول یا
چیزی ارزشمند متعلق به دیگری را می
برد
حرمت وممنوعیت قامر در حقوق
اسالم ،بنابر فرموده خداوند (ج) ذیالً
بیان گردیده است " :اى كساىن كه اميان
آورده ايد رشاب و قامر و بتها و تريهاى
قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند پس از
آنها دورى گزينيد باشد كه رستگار شويد.
آیه( )۹۰سوره املایده .همچنان در آیه
دیگری خداوند (ج)می فرماید :
ى خواهد با رشاب و قامر
هامنا شيطان م 
ميان شام دشمنى و كينه ايجاد كند و
شام را از ياد خدا و از مناز باز دارد پس
آيا شام دست برمى داريد .آیه ()۹۱
سوره املایده
نظر به موازین فقهی قامر ودعاوی راجع
به آن را غیر مسموع اعالن کرده اند اما
در گذشته ها در قانون مجازات اسالمی
نفس عمل قامربازی مستقالًجرم نبوده
وتنها دایر کردن قامر خانه ودعوت مردم
به آنجا برای قامر وقامر بازی علنی جرم
وقابل مجازات بود .
قامربازی با هر وسیله ای ممنوع است
ومرتکبین آن مجازات می گردد.قبل
از انفاذکود جزاء طبق حکم ماده 353
قانون جزاءدر مورد اشخاصی که به این
عمل مبادرت می ورزیدند مجازات می
گردید .با انفاذ کود جزا افغانستان که
به تاریخ  25ثور سال 1396نرشو نه
ماه بعد از تاریخ نرش در جریده رسمی
نافذ وبا انفاذ این قانون،احکام جزایی
سایر قوانین که با حکمی از احکام این
قانون در مغایرت قراردارد ملغا گردیده
است.این قانون نیز در مورد قامر بازی
ومجارات ان طبق حکم ماده 692، 691
و 693احکام ذیل را دارد " :شخصی
که در محل عمومی ویا محلی که به
روی عامه مردم باز باشد به قامر بازی
بپردازد ،به جزای نقدی از ده هزار تاسی
هزار افغانی ،محکوم می گردد( ".ماده
)691
جزای آن عده از اشخاصی که در قسمت
تنظیم محل قامربازی مبادرت می ورزند
طبق حکم ماده  692کود جزاء قرار ذیالً
است:
"شخصی که محل یا منزلی را به منظور
قامر بازی آماده منوده باشد یا جزگیری
مناید ،به حبس قصیر ،محکوم می گردد".
ماده  693در مورد مصادره بیان می دارد
 " :درحاالت مندرج این فصل پول  ،آالت
وادوات قامر مصادره می گردد".
ادامه در صفحه2

مرد زناکار جز زنی زناکار یا مرشک را
به همرسی نگیرد و زن زناکار جز مرد
زناکار یا مرشک را به زنی نگیرد و بر
مومنان این {امر} جرام گردیده است
سوره نور آیه 3

 - 31جوزا _ 1297

شامره 							 180

برگزاری برنامۀ آگاهیدهی حقوقی درلیسه عالی رابیا
گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

 2جوزا1397
ریاســت عمومــی مســاعدتهای
حقوقــی وزارت عدلیــه ج.ا.ا،برنامــۀ
آگاهیدهــی حقوقــی را بــرای 170
تــن از شــاگردان صنــوف دوازدهــم
لیســه عالــی نســوان رابیــا ،واقــع
ناحیــه چهــارم شــهرکابل ،برگــزار
منــود.
در ایــن برنامــه موضوعــات چــون:
منــع خشــونت علیــه زن ،حقــوق
اساســی و وجایــب اتبــاع ،حــق
دسرتســی به مســاعدتهــای حقوقی
و مــوارد مهــم دیگــر مــورد بحــث و
آمــوزش قرارگرفــت .همچنــان یــک
مقــدار مــواد تبلیغاتــی از قبیــل
قانــون اساســی ،کتابچــۀ یــاد داشــت
کــه حــاوی مــواد قانونــی میباشــد،
بــه ایــن لیســه تســلیم داده شــد.
هــدف از تطبیــق همچــو برنامههــا
بلنــد بــردن ســطح آگاهــی حقوقــی
شــاگردان و آشــنایی آنهــا بــه قوانیــن
نافــذۀ کشورمیباشــد.

قانــون منــع خشــونت علیــه زن و مســؤلیت ارگانهــای دولتــی
تتبع ونگارش :بشیر احمد عزیزی

وازجملــه اســباب تعــدد زوجــات حاجــت اجتامعــی
آن اســت بخاطــر ایجــاد قرابــت هــا جهــت نــر
دعــوة اســامی ،مثلیکــه رســول اکــرم(ص) درســن
 54ســالگی خــود نــه ( ) 9زن گرفتنــد ،البتــه نــه 9
زن خــاص بــه پامــر اکــرم (ص) جوازبــود ،بخاطــر
نرشدعــوة اســامی وبخاطــر کســب کــردن انصــار
دیــن جدیــد راکــه آن اســام بــود ،درحالیکــه تــا
ســن  54ســالگی بــه یــک زن اکتفــاء کردنــد کــه آن
حــرت خدیجــه رضــی اللــه تعالــی عنهــا بــود.
اســباب خاص:اســباب خــاص تعددزوجــات زیــاد
اســت منجملــه:
• عقیــم بــودن زن ویابیامربــودن وی ویاعــدم
توافــق طبیعــت آن باطبیعــت شــوهرش.
احیانــاً زن عقیــم اســت کــه اوالد بدنیــا منــی آورد
ویــا بــه بیــاری مبتــا اســت کــه شــوهر از آن
نفــرت مــی کنــد ورغبــت شــوهر نســبت بــه آن
کاســته میشــود ویــا طبیعــت زن بــا طبیعــت شــوهر
ســازگار منــی باشــد پــس درچنیــن حالــت بهــر
وافضــل آن اســت کــه زن درخانــه شــوهر خــود
باقــی مبانــد وبــه آن اجــازه وفرصــت ازدواج بــه زن
دوم را بدهــد تــا خواســته هــای کــه مــرد نســبت بــه
داشــن فرزنــد دارد متحقــق شــود.
امــا گاه گاه تعــدد زوجــات منجــر بــه فســاد میشــود
بخاطــر حســد ونفــرت کــه دربیــن انباغهــا ویــا
باعــث جاروجنجــال درمیــان فرزنــدان  ،کــه ایــن
ناشــی از ضعــف شــخصیت مــرد وعــدم الت ـزام آن
بــه قواعــد رشعــی وعــدم اجـرای عدالــت ومســاوات
درشــبخابگی وغیــره مــی باشــد.
هــرگاه مــرد عدالــت را مراعــات کنــد میــان همرسان
خــود و مســاوات را بیــن فرزنــدان خــود در تعلیــم
وتربیــة ونفقــه برقــرار ســازد وتعیــن کنــد حــدی

را ب ـرای هــر همــر خــود وازآن حــد تجاوزنکنــد،
پــس جــای بـرای فتنــه  ،بــدی وبغــض دربیــن افـراد
خانــواده باقــی منــی مانــد وایــن خیــر بزرگــی اســت
ب ـرای مــرد.
• بد دیدن مرد زن خود را
گاهــی نــزاع فامیلــی پیــدا میشــود میــان مــرد
واقــارب زن ویــا میــان مــرد وخــود همــر وایجــاد
تفرقــه مــی شــود ،زن وشــوهردرمقابل یکدیگــر
موقــف گیــری مــی کننــد  ،درچنیــن حالــت دوراه
وجــود دارد.
اول  :جدائــی نهایــی کــه زن تــا ابــد جگرخــون ونــا
راحــت باشــد .
دوم  :صرب،ازطــرف مــرد  ،کــه تقاضــای اخــاق  ،وفــاء
،حکمــت وعقــل را مــی کند.
وبــدون شــک اختیــار راه دوم کــه باقــی مانــدن
همــر درســایه زندگــی زناشــوئی بــا وجــود همــر
دیگــر خوبــر وبهــر اســت از طــاق ( :ابغــض
الحــال الــی اللــه ).
ب )) حــدود ورشوط تعــدد زوجــات قــرار ذیــل
اســت
 .1زیــاد کــرده نشــود درتعــدد زوجــات بــر چهــار تــا
دریــک وقــت واحــد.
زیـرا چهارهمــر کفایــت مــی کنــد ودرزیــادت بــر
چهــار همــر ازبیــن رفــن احســان وصالحــی اســت
کــه مــروع گردانیــده اللــه تبــارک وتعالــی ب ـرای
زندگــی زناشــوئی .
 .2درحالتــی تعددهمــر مــروع اســت کــه شــخص
کفایــت مالــی بـرای تامیــن نفقــه زوجــات از قبیــل
غــذا ،لبــاس  ،مســکن وتــداوی مناســب را دارا باشــد.
 .3مــرد بایــد میــان همــران خــود عدالــت را
مراعــات کنــد ،وبرابــری کنــد درمتــام حقــوق ایشــان

بخصــوص حقــوق مــادی ،امــا درآنچــه مراعــات
عدالــت ممکــن منــی باشــد عدالــت واجــب منــی
باشــد ماننــد ؛ دوســت داشــن،میل ورغبــت.
دراینجــا یــک ســوال مطــرح مــی شــود وآن اینکــه
قــرآن کریــم رشط تعــدد زوجــات را رعایــت عدالــت
میــان هم ـران دانســته اســت ،ســوال وجــواب وی
قرارذیــل میباشــد .
ســوال  :قــرآن کریــم رشط تعــدد زوجــات را رعایــت
عدالــت میــان همــران دانســته اســت خداونــد
کریــم مــی فرمایــد { :وان خفتــم اال تعدلــوا فواحــدة
} نســاء  ،آیــة  3 ،یعنــی اگــر مــی ترســید کــه
عدالــت کــرده منــی توانیــد میــان همرسانتــان پــس
یــک همــر اختیــار کنیــد .
درحالیکــه درآیــه  129ســوره نســاء آمــده اســت:
{ولــن تســتطیعوا ان تعدلــوا بیــن النســاء ولوحرصتــم
} .هرگــز منــی توانیــد میــان همرسانتــان عدالــت را
رعایــت کنیــد هرچنــد تــاش کنیــد .
واز ایــن دو آیــة مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تعــدد
زوجــات از دیــد قــرآن ممکــن نیســت یعنــی تعــدد
زوجــات از دیــدگاه قــرآن کریــم جــواز نــدارد .
جــواب  :عدلــی کــه درآیــه  129بیــان شــده ،عــدل
حقیقــی یــا حقیقــت عــدل اســت  .یعنــی عــدل
درمتامــی شــئون ظاهــری وباطنــی مثــل محبــت
ودوســت داشــن وآنچــه درتــوان انســان نیســت.
ازآنجــا کــه محبــت امــر اختیــاری وارادی منــی باشــد
انســان منــی توانــد درآن عدالــت را رعایــت کنــد
چ ـرا کــه بــه دســت او نیســت .
از ایــن رو خداونــد کریــم مــی فرمایــد :هرچــه تالش
کنیــد بــاز منــی توانیــد درمحبــت عدالــت بورزید .
امــا آنچــه رشط تعــدد زوجــات اســت ومــورد
نظــر آیــه ســوم ســورة نســاء میباشــد  ،رعایــت

عدالــت دررفتــار ظاهــری ورســیدگی امــور دنیایــی
وتوجهــات وامکانــات اســت .
وایــن نــوع عدالــت ورزیــدن ممکــن اســت زیـرا کــه
مبــادی آن دراختیــار انســان اســت .
اگــر بیــم داشــته باشــد مــرد کــه ظلــم مــی کنــد وبه
حقــوق آنهــا وفــاء منــی کنــد ،تعــدد زوجــات بــر او
ح ـرام اســت .اگــر تــوان اداء حقــوق ســه همــر
را داشــته باشــد وازهمــر چهــارم را نداشــته باشــد
ح ـرام اســت ب ـراو نــکاح همــر چهــارم  ،اگرتــوان
اداء حقــوق دو همــر را کســی داشــته باشــد
وتــوان اداء حــق همرسســوم را نداشــته باشــد نــکاح
همــر ســوم بــر وی ح ـرام اســت واگــر تــوان اداء
حقــوق یــک همــر راداشــته باشــد گرفــن همــر
دوم ب ـراو ح ـرام اســت.
زی ـرا خداونــد کریــم ورحیــم درکتــاب خــود چنیــن
ارشــاد مــی فرمایــد  « :فانکحــوا ماطــاب لکــم مــن
النســاء مثنــی وثــاث وربــاع فــان خفتــم اال تعدلــوا
فواحــدة اوماملکــت ایامنکــم ذالــک ادنــی اال
تعولــوا »
(نــکاح کنیــد آنچــه را کــه دوســت داریــد از زنــان
( وقتــی کــه بخــود اطمینــان داشــتید کــه متوانیــد
میــان زنــان دادگــری کنیــد ورشایــط وظــروف خــاص
تعــدد ازدواج مهیــا بــود بــا زنــان دیگــری کــه بـرای
شــا حاللنــد ودوســت داریــد) ،بــا دو ســه ویــا
چهــار تــا ازدواج کنیــد .اگــر هــم مــی تــر ســید کــه
نتوانیــد میــان زنــان داد گــری را مراعــات کنیــد بــه
یــک زن اکتفــا کنیــد یــا بــا کنیــزان خــود ازدواج
منائیــد  ،ایــن ســبب مــی شــود کــه کــم تــر دچــار
کــج روی وســتم شــوید )).
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آگاهیحقوقی

جرم قامر...

با تاسف از این که درکود جزاء
تعریفی از قامر وقامر باز ی نشده است
ومرتکبین این جرم را که در محل عمومی
ویا محل که به روی عامه مردم باز
باشد مرتکب این جرم گردند به جزاء
ده هزار الی سی هزار افغانی محکوم
میداند .بناً قانون گذارعملی که در
انظارودید دیگران به انجام می رسد و
فاعل آن علامً وعامدا ًمبادرت به این کار
مناید یعنی تجاهر به قامر (قامر علنی
) ،ناظر به مواردی است که دو یا چند
نفر در معابر عمومی مثل میدان ها یا
خیابان ها ویا در اماکن عمومی ومحل
های که برای استفاده عموم آماده ومهیا
می باشد،مثل قهوه خانه ها در منظر
مشرتیان با استفاده از ورق پاسور به قصد
برد وباخت به قامر بازی مشغول گردند.
بنابر این تجاهر به قامر هامن علنی بودن
عمل قامر در پیش روی چشم دیگران
در اماکن عمومی است  .اگر محل وقوع
قضیه در اماکن خصوصی وبدون حضور
شخص ثالثی باشد عالوه بر تجاهر به
قامربازی چنانچه درپیرشو ومنظر دیگران
وبه قصد برد وباخت باشد هر چند در
اماکن خصوصی یا غیر عمومی صورت
گیرد مشمول حکم ماده 691و692خواهد
بود .
بنابر این آنچه در ممنوعیت قامر مهم
می باشد احراز رشط برد وباخت بین بازی
کنندگان است ولی نوع وسیلۀ ارتکاب
جرم رشط نیست  .پس قامر عبارت است
از انجام هر نوع بازی بین دو یا چند
نفر به هر وسیله ای ممکن است که به
هدف برد وباخت صورت می گیرد ،مانند
قاپ بازی ،ورق بازی،ونظایر اینها .در این
تعریف نوع وسیله در تحقق جرم مهم
نیست بلکه آنچه در ممنوعیت وقابل
مجازات بودن قامر اهمیت دارد رشط برد
وباخت وجه یا مال متعلق به غیر است.
این رفتار مرتکبین به دو طریق زیر قابل
تحقق می باشد:
 – 1مواردی که دو نفر یابیشرت به قصد
برد وباخت ،با استفاده از هر نوع وسایلی
که عرفاً برای این کار ساخته شده رس گرم
بازی می شوند وپولی بین آنها رد وبدل
می شود عمل آنهاتشکیل دهنده عنرص
مادی این جرم شناخته می شود.
 -2رفتار دیگر مرتکب جرم در چوکات
تجاهر (قامر علنی )به قامربازی قابل
تحقق می باشد .در این مورد با توجه
به آنچه قبالًگفته شد در این طریقه الزم
نیست که قامر بازی در اماکن عمومی
صورت گیرد .بلکه همین اندازه دو نفر
یا بیشرت در پیرشوری چشم دیگران با
استفاده از ورقه پاسور،یا تخته نرد به
منظور برد وباخت وجهی را ردوبدل
منایند اقدام آنها برای تحقق عنرص مادی
جرم کفایت می کند.
جرم قامر با زی که از جمله جرایم عمدی
است .بنابراین مجرم شناخنت مرتکبین
قامر گرچه به قصد این جرم یعنی بردن
پول یا مال بین بازی کنندگان به عمل
نیامده است اما نظر به برد وباخت که
جز اخیر عنرص روانی جرم قامر بازی را
تشکیل می دهد ودر صورت فقدان آن
عمل ،مرتکبین شامل حکم قامر بازی
نخواهد بود.
بدین ترتیب برای تحقق عنرص روانی جرم
قامر بازی عالوه بر احراز عمد عام مرتکب
ناظر به عمل او به ممنعوعیت قامر،
حصول نتیجه وهدف مجرمانه مرتکبین
دایر بر قصد تحصیل وجه یا مال دیگران
نیز رشط تحقق جرم قامر بازی است.
بناً شناخت علل وریشه های پدیده قامر
به عنوان یکی از آسیب های اجتامعی
برای شناخت شخصیت مجرم ودر جه
خطر ارتکاب آن برای جامعه وطرز در
مان مجرم از نظر جرم شناسی وتعیین
جزاء از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
منابع وماخذ:
قرانکریم.
قاموس اصطالحات حقوقی.
کود جزاء.
قانون جزاء.
حقوق جزای اختصاصی -دکرت محمد
صالح وحیدی.
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قا نــو ن منــع خشــو نت علیــه ز ن و مســؤ و لیت ا ر گا نهــا ی . . .
هرگاه شوهر سفر کند برایش جواز دارد هر کدام
از همرسانشان را با خود بربد واگر قرعه کشی کند
میان همرسان خود خوب است ،وزن می تواند
نوبت خود را به انباغش بخشش کند .
نظر امام غزالی درمورد تعدد زوجات:
دراینجا یادآوری دیدگاه امام محمد غزالی رحمه
الله درارتباط با تعدد زوجات ومرشوع بودن آن
دررابطه با نیازهای جنسی و ...نباید فراموش کنیم
امام غزالی می فرماید  (( :طبیعت برخی از مردان
به گونه است که دارای نیروی جنسی بسیاری
هستند  ،ویک همرس نیاز آنها را برآورده منی
سازد .برای چنین اشخاصی اختیار همرسانی دیگر
مستحب است  ،وچنانچه زمینه عشق ومحبت
وبرآورده شدن نیاز جنسی آنان فراهم شد به هامن
تعداد کفایت منایند  ،درغیر این صورت مستحب
است که تا چهارهمرس را به نکاح خود درآورند)) .
امام محمد غزالی درادامه می فرماید(( :به هراندازه
که انگیزه وعامل معلوم باشد  ،الزم است راه حل
به هامن اندازۀ ،علت وسبب باشد  ،زیرا هدف ازآن
رفع نیاز طبیعی است وبراین اساس به کرثت وقلت
همرسان نگاه می شود  )).امام غزالی می خواهد
بگوید که  :تعدد همرس به خاطر محافظت انسان
ازگناه ومصئونیت در مقابل کششهای جنسی رشعاً
کارمطلوبی است.
سوء استفاده از رخصت تعدد زوجات:
جای انکار نیست که بسیاری از مسلامنان از مباح
بودن تعدد همرس براساس رشیعت وهدایت
خداوند،کریم عمل ننموده ومرتکب سوء استفاده
شده اند  .همچنان که ازرخصت طالق غالباً بصورت
صحیحی استفاده نشده است .
کم نیستند کسانی که بدون یقین واطمینان به
رعایت عدالت وانصاف ،که یکی ازرشوط ازدواج
مجدد است ،اقدام به این کار می منایند وبرخی
هم در حالتی اقدام به ازدواج مجدد منوده اند که
توانایی مادی الزم برای تأمین مصارف زندگی چند
همرسی را به هیچوجه نداشته اند .
آراءونظریات فقها ودانشمندان جدید(معارص):
علام ودانشمندان معارص درمورد تعدد زوجات به
سه گروه تقسیم می شوند  ،اینک آراء ونظریات
هرکدام آنها را با دالیلشان درسه مبحث جداگانه
ذکر ومورد بحث وبر رسی قرار می دهیم .
تعدد زوجات تنها درحالت رضورت :
برخی از علامء ونویسندگان معارص می گویند
اصوالً تعدد زوجات به خاطر رضورت ونیاز وعوامل
مختلف این نیاز جائزاست  .اما درحالت عادی بنا
به مصلحت خانواده با آن مخالفت کرده اند ومی
گویند :
«این کار عادتی است بد  ،امیر مسلمین می تواند
آن را منع کند ومردم را به عدم انجام آن تشویق
مناید وبجز به وقت رضورت مانند .عقیم بودن
همرس اولی یا مبتال بودن به بیامری ال عالج  ،جائز
نیست  ،شیخ محمد عبده  ،از متفکران جدید براین
رأی است »
ترجیح رای برتر :
ازخالل عرضه آراء مخلتف وبررسی وباز بینی
دالئل آنها چنین پیداست که رای سوم که تعدد
زوجات را مقرون به رشط مراعات عدالت وقدرت
بر انفاق وتحقق مصلحت ،باقی وجایز می دانند
 ،هامن گونه که علامی امت اسالمی فهمیده اند
ونسل اندر نسل آن را به ارث برده اند ،برای بسیاری
از مشکالت اجتامعی خانواده مسلامن که قبالً به
برخی از آنها اشاره شد تنها راه حل سامل است .
موقف قانون در مورد تعدد زوجات یا چند همرسی:
درفقه اسالمی تعدد زوجات یا چند همرسی فقط
برای زن از موانع نکاح به شامر می رود  .مرد علی
االصول می تواند به رغم بقای نکاح سابق  ،مجددا ً
ازدواج کند .
با وجود این ،اقدام علیه تعدد زوجات الزم می
منود وقانونگذاران کشورهای اسالمی در تالش یافنت
مفری (جای فرار) بر آمدند.
قانون  1917عثامنی که هنوز براهل تسنن در
لبنان حاکم است به نظریه پذیرفته شده ای در
فقه حنبلی توسل جسته است که طبق آن می توان
در عقد نکاح رشطی در ج کرد که وفق آن زوج تا
زمانی که پیوند زناشویی قبلی وی باقی است از
نکاح مجدد ممنوع باشد.
درفقه حنفی رشط تک همرسی باطل وبالاثر
محسوب می شود .قانون  1917این رشط را صحیح
میداند وزن درصورت ازدواج مجدد می تواند خود
را مطلقه سازد  .اما به چه ترتیب؟ طبق رشط ،
زوجه از طرف همرس خود برای اجرای صیغه طالق
وکالت می یابد  ،درصورتی که شوهر طالق زوجه
دوم را ترجیح ندهد.
قانون مدنی افغانستان مصوب  1355ماده 86
چنین ذکرکرده است .ازدواج به بیش از یک زن بعد
از تحقق حاالت آتی صورت گرفته می تواند :
 .1درحالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات
موجود نباشد .
 .2درحالتی که شخص کفایت مالی برای تامین نفقه
زوجات از قبیل غذا ،لباس  ،مسکن وتداوی مناسب
را دارا باشد .

 .3درحالتی که مصلحت مرشوع  ،مانند عقیم بودن
زوجه اولی ویا مصاب بودن وی به امراض صعب
العالج  ،موجود باشد .
زنی که شوهر وی برخالف حکم ماده ( )86این
قانون ازدواج منوده باشد  ،می تواند مطابق به
احکام مندرج ماده ( )183این قانون  ،بر اساس
تفریق به سبب رضر از محکمه مطالبه طالق مناید .
زن می تواند هنگام عقد ازدواج رشط گذارد که اگر
زوج وی مخالف احکام مندرج ماده ( )86این قانون
به زن دیگر ازدواج کند  ،صالحیت طالق به او
انتقال داده می شود  .این رشط وقتی اعتبار دارد
که در وثیقه نکاح درج شده باشد .
شخصی که در ازدواج به بیش از یک زن مطابق
حکم مندرج ماده ( )86این قانون متاهل بودن خود
را کتامن مناید ورضائیت وموافقه رصیح زنی را که
جدیدا به نکاح گرفته است در مورد بدست نیاورده
باشد  ،درینصورت زوجه جدید می تواند در صورت
عدم رضائیت به دوام معارشت به زوج  ،مطابق به
احکام مندرج ماده ( )183قانون مدنی افغانستان
بر اساس تفریق به سبب رضر از محکمه مطالبه
طالق مناید .
مهمرتین رشطی که قانون مدنی افغانستان به آن
اهمیت بیش از حد قایل شده است وآنرا در ردیف
اول قرار داده است  ،هامن رشط تامین عدالت
دربین زوجات است  .این رشط درواقع ناشی از
هامن رشطی است که خداوند متعال در قرآن کریم
مسلمین را به رعایت آن مکلف ساخته وفرموده
است :
« فان خفتم اال تعدلوا فواحدة  »...یعنی اگر بیم
دارید که عدالت رابه بهرتین وجه بین زنان تامین
کرده منی توانید پس به یک زن اکتفا کنید .
رشط دیگری که جحت اباحت تعدد زوجات
درقانون مدنی افغانستان بدان اشاره شده است.
عبارت از کفایت مالی زوج برای تامین نفقه زوجات
است  .هامنطوریکه کفایت مالی در تک همرسی
مطرح بود ،به همین ترتیب درتعدد زوجات نیز یک
امر حتمی والزمی به شامر میرود  .این رشط نیز از
آیه قرآنی منشاء گرفته است  .خداوند متعال چنین
می فرماید :
« اسکنوا هن من حیث سکنتم من وجد کم
والتضاروهن لتضیقوا علیهن وان کن اوالت حمل
فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن ».
یعنی  ( :محل سکونت آماده سازید درآنجایکه شام
مطابق توان خود سکونت دارید ورضر نرسانید به
ایشان تا زندگی ایشان را سخت ومشکل سازید واگر
حامله بودند پس نفقه بدهید به ایشان تا وقتی که
وضع حمل کنند) .
قانونگذاران مرص با وجود مالیم بودن این اقدام از
آن تأسی نکرده وبه رغم ارائه طرحهای متعدد برای
پیشگری ازتعدد زوجات،از دخالت در این قلمرو
امتناع ورزیده اند.
قانون احوال شخصیه اردن مصوب  1951نیز در
ماده  21خود از راه حل قانون عثامنی پیروی کرده
ورصاحتاً اعالم می دارد که ضامنت عدم اجرای رشط
 ،فسخ عقد نکاح به تقاضای زن است .
قانون  1953سوریه راه دیگری کشف کرده ،این
قانون عالوه بر آنکه صحت رشط عدم ازدواج
مجدد را حفظ کرده است  ،مقررمی دارد که ازدواج
مجدد فقط با اجازه قاضی قابل انعقاد است .ماده
 17اعالم می دارد که قاضی در صورتی که زوج
را قادربه تامین همزمان مخارج دو زن نداند می
تواند از صدور حکم اجازه ازدواج مجدد خود داری
کند.
بدین ترتیب  ،حتی اگر عدم ازدواج مجدد نیز رشط
شده باشد  ،بازهم حق زوج به ازدواج مجدد منوط
به تشخیص قاضی است واین دومین محدودیتی
است که بر تعدد زوجات وارد شده است  .با این
همه دامنه آن بسیار محدوداست  ،چه ثرومتندان
همچنان از این حق برخوردارند ومادامی که قادربه
پرداخت مخارج رضوری باشند  ،ازدواجهای بعدی
برای آنان ممکن است .
قانون مصوب  1957مراکش این نقص را بر طرف
کرده است .به موجب ماده  1-30این قانون ((
درصورتی که بیم بی عدالتی در برابر زوجات
وجود داشته باشد ،چند همرسی ممنوع است)).
بنا براین دیگر متکن مالی مورد نظر قرار نگرفته
است .قانونگذار در اینجا به رشطی که در منت قرآن
به تعدد زوجات مرشوعیت می بخشد  ،متمسک
شده است  .فقهای اسالمی این رشط را به عنوان
رشط موجد حق منظور منی دارند  ،اما قانونگذار
مراکش آن را تبدیل به یک رشط حقوقی منوده
وبدین ترتیب تعدد زوجات قانونی را به رای قاضی
منوط کرده است  .البته اجازه ازدواج مجدد در
اختیار قاضی نیست  ،اما (( اگر زوجه عدم ازدواج
مجددرا رشط نکرده باشد وهمرس وی نکاح جدیدی
منعقد سازد  ،زن می تواند برای تعیین این امر که
ازدواج جدید به وی زیان وارد کرده است به دادگاه
مراجعه مناید ))( .ماده  .) 2-30درهرحال(سند عقد
ازدواج مربوط به زوجه دوم تنظیم نخواهد شد ،
مگر آنکه قبالً مشارالیها از ازدواج اول خواستگار
خود اطالع داشته باشد ).
قانون مصوب  1959عراق شکل قاطع تری بخود

گرفته است  .دادگاه مراعات عدالت درقبال زوجات
را فقط در هنگام ازدواج بعدی زوج یا درهنگام
رسیدگی به درخواست زنیکه مدعی عرس وحرج
است بررسی منی کند  ،بلکه قاضی قبالً باید اجازه
ازدواج مجدد را صادر کرده باشد  .ماده  3این قانون
اجازه مجددرا بدون تحصیل اجازه دادگاه ممنوع
کرده است  .اعطای اجازه هامنند قانون سوریه
منوط به متکن مالی وهامنند قانون مراکش مرشوط
به امکان اجرای عدالت است  .ضامنت اجرای عدم
رعایت این مقررات اصوالً جنبه جزایی دارد  .آیا
می توان نتیجه گرفت که ازدواج مجدد بدون کسب
اجازه دادگاه از لحاظ حقوقی صحیحاً واقع منی
شود ؟
درقانون مراکش وهمین طور در قانون عراق ازدواج
قبلی از موانع نکاح به شامر منی رود  .البته ازدواج
دوم ممکن است از طرق قضایی وبه استناد دالیل
پیش بینی شده برای این نوع به طالق منجر شود
 ،اما قانون عراق رصاحتاً بطالن ازدواج دوم را اعالم
نداشته وتنها مجازاتهای را برای تعدد زوجات درنظر
گرفته است .
درکشور الجزایر نیز قانونی که طرح آن هنوز در
دست مطالعه است  ،اجازه قبلی قاضی را برای
ازدواج مجدد زوج الزم می شامرد  .منت ماره 32
این الیحه رهنمودهایی به قاضی می دهد که باید
مبنای ارزیابی وی قرار گیرد  .منت این ماده به این
رشح است:
(( ازدواج با زوجه دوم جز با اجازه مخصوص قاضی
انعقاد پذیر نیست .این مجوز صادرمنیشود مگر با
بررسی دقیق انگیزه هایی ک ازدواج مجدد را توجیه
کند  ،مانند بیامری مزمن وعالج ناپذیر زوجه یا
نازایی زن که به وسیله پزشک منصوب دادگاه تایید
شده باشد .قاضی برای دادن مجوز  ،وضعیت مادی
وروحی زوج وزوجه اول را درنظر می گیرد )) .
ازدواج با زن دیگر بدون اجازه قبلی قاضی
مستوجب مجازاتهای چندی است ( ماده 33طرح).
درقانون آمده است ((بدون توجه به انحالل ازدواج
دوم))،آیا این جمله به منزله آن است که ازدواج
دوم باید باطل تلقی شود؟ هیچ چیز این فرض را
تایید منی کند  ،انحالل مستلزم وجود فعلی عقد
است .
بدین سان  ،تحول حقوق اسالمی درمسئله تعدد
زوجات به هدفی که نهضت حقوق زنان خواستار
آن بود نایل گشته است  .اما باید اعرتاف کرد که
تنها در تونس این تحول به نقطه اوج خود رسیده
است.
نفی قرابت:
درصورتیکه یک شخص کوشش کند قرابت زن را
بعنوان عضو فامیل ویا اقارب خود که وی را اجازه
می دهد تا دراموال ،میراث ویاسایر حقوق دست
یابد ،انکارکند ،زن متذکره می تواند به محکمه برود
وقرابت خود را توسط فیصله محکمه ثابت بسازد.
تعریف قرابت:
قرابت درلغت به معنای نزدیکی وخویشاوندی
است .ودراصطالح عبارت است ازخویشاوندی که
به یکی ازسباب معین دررشع وقانون گفته می
شود .اسباب قرابت سه نوع اند:
قرابت نسبی:
قرابت نسبی عبارت ازآن نوع خویشاوندی است
که دراثرمتولد شدن یک شخص از شخص دیگر ویا
دوشخص ازیک منشاء بوجود می آید.
قرابت سببی:
این نوع قرابت نزد فقها بنام قرابت باملصاهره
(دامادی) یاد می شود .قرابت سببی عبارت ازآن
نوع خویشاوندی است که دراثر ازدواج بین هریک
اززوجین با خویشاوندان دیگر ایجاد می شود.
قرابت رضاعی:
رضاع بافتح ویاکرس (را) که رضاعت هم گفته شده
است ازنگاه لغوی به معنی مکیدن شیر ازپستان
می باشد.
ازنگاه اصطالحی عبارت ازمکیدن شیر توسط رضیع
(طفل که شیرخوار) ازپستان زن درمدت معینه (بنا
برنظراکرثیت فقهای اسالمی دوسال اول ازحیات
طفل وبنابرنظرامام اعظم سی ماه اول ازحیات طفل
می باشد.
به عبارت دیگر معنی اصطالحی رضاع عبارت
ازرسیدن شیر انسان به جوف دهن طفل که سن آن
اضافه تر ازدوسال ( 24ماه) نباشد ،می باشد .بدین
ترتیب قرابت رضاعی عبارت از آن نوع خویشاوندی
است که بین دونفردراثر شیر خوردن حاصل می
شود.
ماده سی وهشتم( )38قانون منع خشونت علیه
زن درمورد مجازات شخصی که نفی قرابت می
کند چنین حکم می کند (:شخصی که از قرابت
زن به مقصد محروم ساخنت ازحق میراث یا اتالف
سایر حقوق رشعی وقانونی وی انکار ،ولی قرابت
وی به حکم محکمه ثابت گردد ،حسب احوال به
حبس قصیر که ازشش ماه بیشرت نباشد ،محکوم می
گردد).
مامنعت ازحق تعلیم ،تحصیل کارودسرتسی به
خدمات صحی:
یکی ازجمله خشونت علیه زن درافغانستان ،محروم

منودن دخرتان وزنان ازحق تعلیم وتربیه است که
براقتضای عرف وعادات می پذیرد .بدیهی است که
این عمل براساس تصمیم اعضای خانواده مخصوصاً
پدروبرادر صورت می گیرد .رسانجام این عمل منتهی
به بدبختی ،خرافه واوهام پرستی وسنت گرایی زنان
ودخرتان درآینده می گردد .رفنت دخرتان به مدرسه
ومکتب نه تنها درنقاط روستایی بلکه دراکرث نقاط
شهری نیز خالف دستور واصول قوم وتوهین به
خانواده دخرتتلقی می گردد .باضافه ،عده ای قلیل
دخرتان که فرصت رفنت به مکتب ومدرسه را پیدا
می منایند دراثرازدواج های قبل ازوقت ودرنتیجه
رفنت به خانه شوهر از این حق محروم می گردند.
حرمان دخرتان وزنان ازحق تعلیم وتعلم موجب
انتزاع وتجرید آنها وعدم فراگرفنت حرفه ومهارت
های متداول گردیده وآنها را به موجود وابسته ،فاقد
اندیشه ،اوهام وخرافه پرست ،سنت گراء محروم
می مناید .درحالیکه خداوند(ج) اولین آیه مبارکه
ای را که پیامرب ص نازل فرمود سوره علق درآن
آیه مبارکه حکم خواندن را داد .وهمچنان خداوند
درقرآن عظیم الشان می فرماید (:آیا برابراند کسانی
می دانند وکسانی که منی دانند ).همچنان پیامرب
(ص) درمورد خواندن وآموخنت چنین ارشاد فرموده
است :طلب علم برمرد وزن مسلامن فرض است).
الله (ج) درسوره االحزاب آیه  34زنان را به فراگیری
علم ودانش امر می مناید «:وایات خدا وسخنان
حکمت انگیز (پیغمرب) را که درمنازل شام خوانده
می شود (بیاموزید وبرای دیگران) یادکنید .بی
گامن خداوند دقیق وآگاه است.
ماده  44قانون اساسی افغانستان درمورد حق تعلیم
وتربیه وآموزش زنان به صورت مشخص حامیت به
عمل آورده وترصیح می مناید(:دولت مکلف است
به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان،
بهبود تعلیم کوچیان وامحای بی سوادی درکشور،
پروگرامهای مؤثری را طرح وتطبیق مناید).
حسب ماده  43قانون اساسی ،فراگیری علم ودانش
حق متام اتباع افغانستان اعم از زن ومرد است.
ودولت مکلف است الی درجه لیسانس زمینه تعلیم
مجانی را برای مردم خود فراهم سازد.
قانون معارف
به اساس ماده  3قانون معارف  ،متام اتباع افغانستان
بدون هیچ نوع تبعیض دارای حق مساوی تعلیم
وتربیه می باشند.
مجازات جرم مامنعت ازحق تعیلم  ،تحصیل
 ،کار ودسرتسی به خدمات صحی ماده سی
وپنجم( )35قانون منع خشونت علیه زن درمورد
مجازات شخصی که زنی را مانع شود چنین حکم
می کند(:شخصی که زن را ازحق تعلیم ،تحصیل،
دسرتسی به خدمات صحی یا استفاده ازسایر حقوق
مندرج قوانین مانع می گردد ،حسب احوال به
حبس قصیرکه ازشش ماه بیشرت نباشد ،محکوم می
گردد).
کاری اجباری:
کارباالی زن بدون درنظرداشت رضایت وی ممنوع
است بناً مجبورمنودن دخرتان وزنان به کاراجباری
درداخل ویاخارج ازخانه مخالف قانون می باشد
وزن را نباید واداربه کار اجباری منود.
ماده  49قانون اساسی کاراجباری را باالی اتباع
افغانستان اعم ازمرد وزن ممنوع قرارداده است و
درزمینه ذیال رصاحت دارد:
«تحمیل کار اجباری ممنوع است».
ضمنا ماده  4قانون کارباپیروی از قانون اساسی
درمورد کاراجباری درزمینه چنین حکم می کند:
 -«1کاراجباری ممنوع است .کاروقتی اجباری
پنداشته می شود ،که کارکن به وسیله تهدید یا
به نحودیگر خالف اراده وی ،به اجرای آن مکلف
گردد».
ماده سی وششم( )36قانون منع خشونت علیه زن
دررابطه به مجازات شخصی که زنی به کاراجباری
وادارد چنین حکم می کند(:شخصی که زن را به
کاراجباری وادارمناید ،عالوه برجربان خساره حسب
احوال به حبس قصیرکه ازشش ماه بیشرتنباشد ،
محکوم می گردد).
منابع و مآخذ:
-1قرآن کریم
-2احادیث
-3قانون اساسی
-4کود جزا
-5قانون قانون کار
-6قانون منع خشونت علیه زن
 -7قانون جزاء
 -8قانون مدنی
 -9لغت نامه معین
 -91مقاله پوژهشی اروپا درمورد منع خشونت علیه
زنان
 -10مجموعه مقاالت آگاهی حقوقی.
 -11ممنوعیت خشونت علیه زن ازدیدگاه رشیعت
وقانون (سازمان انکشاف بین املللی بین حقوق )

آگاهیحقوقی

تجاوز جنسی و ...
حاالت مشدده در جرم تجاوز جنسی
مطابق رصاحت فقره  1ماده () 639
کود جزاء  ،ارتکاب جرم تجاوز جنسی در
حاالت ذیل مشدده شناخته شده  ،مرتکب
به مجازات حبس دوام درجه  ،2محکوم
می گردد[ .مدت حبس دوام درجه 2
بیش از شانزده سال تا بیست سال است].
(ماده  147کود جزاء)
 – 1مجنی علیه طفل باشد.
[ طفل به چند نوع است ،صبی غیر ممیز
 ،صبی ممیز  ،طفل نوجوان  ،خالصه طفل
به کسی گفته میشود که  18سال را تکمیل
نکرده باشد].
 – 2مرتکب ،با ارتکاب عمل جنسی باعث
اسقاط جنین شده باشد.
[به این معنی که اگر زن حامله باشد
وباالیش تجاوز جنسی صورت گیرد که از
اثر این تجاوزجنین سقط شود یعنی طفل
ضایع شود ].
 – 3مرتکب به نحوی باالی مجنی علیه
نفوذ واختیار داشته باشد [ .به این مفهوم
که مرتکب تجاوز جنسی معلم  ،مربی،
استاد ،یا آمر یا رئیس یک ریاست باشد
وبا استفاده ارین موقف باالی کسانیکه به
نحوی از انحا نفوذ داشته تجاوز جنسی
مناید].
 – 4مجنی علیه به اثر عمل تجاوز جنسی
حامله شده باشد.
[ اگر مجنی علیه (مترضر ) از طبقه اناث
باشد و باالثر همین تجاوز حامله شود].
 – 5عمل تجاوز جنسی سبب ایجاد
مجروحیت یا صدمه شدید روحی به
مجنی علیه گردیده باشد.
 – 6عمل تجاوز جنسی منجر به امراض
مقاربت جنسی گردیده باشد.
[ به این مفهوم که کسی به مرض ساری
مبتال باشد وبا کسی دیگری تجاوز جنسی
مناید که مترضر هم مبتال به مرض مقاربتی
مانند سفلیس  ،ایدز وغیره گردد].
 –7مجنی علیه از جمله محارم دایمی یا
مؤقتی متجاوز باشد.
[هدف ازین فقره اینست که تجاوز
جنسی با محارم دایمی  ،یعنی کسانیکه
برای همیشه ازدواج با ایشان ممنوع است
وبا محارم موقت یعنی آن کسانیکه ازدواج
همرای شان برای موقت ممنوع است اما
بعد از رفع این ممنوعیت ازدواج با ایشان
جواز دارد].
( – )2هرگاه در نتیجه تجاوز جنسی
مجنی علیه فوت مناید ،مرتکب به اعدام
 ،محکوم میگردد.
تجاوز جنسی به شکل گروهی
ماده ( ) 641کود جزاء  ،در مورد تجاوز
گروهی چنین رصاحت دارد:
هرگاه تجاوز جنسی باالی مجنی علیه
توسط بیش از یک نفر ارتکاب یابد،
هریک از مرتکبین با رعایت احکام مندرج
اجزای  4و 5ماده  170این قانون حسب
احوال به اعدام یا حبس دوام درجه 1
محکوم میگردد.
فقره  4و 5ماده  170کود جزاء  ،تجاوز
جنسی گروهی برزن وتجاوز جنسی
گروهی بر مرد را تذکرورصاحت داده
که اگر این تجاوز جنسی گروهی باعث
مرگ مجنی علیه گردد  ،مجرمین به اعدام
محکوم میشوند.
گرچند ماده ( ) 641از دو مورد یعنی
اعدام وحبس دوام درجه  1در چنین
حاالت را تذکر داده در حالیکه ماده (170
) رصف موارد اعدام را گرفته که از نظر
نویسنده این مضمون یک تناقض جدی
در بین دو ماده مذکور دیده میشود.
امید در آینده برای رفع این نواقص اگر
نویسنده به خطا مواجه نشده باشد توجه
دست اندر کاران بخش قانون گذاران
محرتم را خواهانم .
در اخیر گفته میتوانیم که تجاوز جنسی
چه باالی مرد یاشد یازن یک عمل شنیع
وزشت است که هم از نظر رشیعت وهم
از دیدگاه قانون قابل مجازات شدید
میباشد  .با در نظر گرفنت این روحیه کود
جزاء هم مجازات شدید را به مرتکبین این
عمل زشت تا رسحد اعدام در نظر گرفته
است .
منابع ومآخذ :
احکام رشیعت اسالمی .
کود جزاء .
قانون منع خشونت علیه زن .
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تحصیــل حــق . . .

در ابتــدا بایــد گفــت برخــى از اهــداف
زندگــى تنهــا بــا پيونــد زناشــويى بــه
نتيجــه صحيــح مىرســد و انگيــزه ازدواج
بيشــر براســاس آن شــكل مىگــرد ماننــد
پيونــد عاطفــى زن و مــرد ،ارضــاى نيــاز
جنــى ،تــداوم نســل بــرى ،لــذت فرزند
دارى اســت  .لــذا آنچــه دســتياىب بــه
ايــن اهــداف اســاىس را مختــل مىكنــد
و بــا ماهيــت ازدواج ناســازگار شــمرده
شــده اســت اشــتغال بيــش از حــد نيــاز
يــا رضورت زن مــی باشــد کــه موجــب
عــدم حضــور زن در خانــه شــود از نظــر
اســام مطلــوب نيســت .امــا برخــى كارها
و نيازهــا وابســتگى بــه ازدواج ندارنــد و
بـراى افـراد ازدواج كــرده و ازدواج نكــرده
قابــل دســرىس اســت ماننــد تحصيــل و يــا
كارهــاى آشــپزى و ...كــه جــزء اهــداف
اســاىس ازدواج نيســت و توســط ديگ ـران
نيــز قابــل انجــام اســت.
اگرچــه همــكارى و هامهنگــی زوجین در
اينگونــه مــوارد بــه گرمــى بيشــر كانــون
خانــواده كمــك مىكنــد امــا هــدف اصــى
ازدواج نيســت .در اســام نيز به همكارى
در اينگونــه امــور توصيــه شــده اســت
امــا بــه عنــوان واجــب بـراى زن به شــار
نياوردهجهــت توضيــح بيشــر بــه بيــان
ديــدگاه شــهيد آيهاللّ ـه مطهــرى دربــاره
حضــور زنــان در فعاليتهــاى اجتامعــى،
ســياىس و فرهنگــى و حــق اشــتغال آنــان
بــه طــور مختــر اشــاره مــی کنیــم:
الف .حق اشتغال:
اســام بــه زن حــق اشــتغال و حــق
مالكيــت و تحصيــل ثــروت داده اســت و
بــه مــرد حــق نــداده در ثــروت متعلّــق
بــه زن تــرف كنــد( .نســاء ،آيــات  7و
)32
زن ماننــد مــرد داراى ذوق ،فكــر ،فهــم،
هــوش و اســتعداد كار اســت ،ايــن
اســتعدادها را خــدا بــه او داده اســت و
حكيامنــه اســت كــه بايــد بــه مثــر برســد.
از آنجــا كــه هــر اســتعداد طبيعــى ،دليــل
يــك حــق طبيعــى اســت ،پــس اشــتغالزن
حقــى اســت كــه خــداى متعــال بهآنــان
ارزاىن داشــته اســت و محــروم ســاخنت او
از ايــن حــق خــاف عدالــت كــه آفرينــش
بــه او داده اســت ،نــه تنهــا ســتم بــه
زن اســت ،بلكــه خيانــت بــه اجتــاع نيــز
مىباشــد ،زيــرا هــر چيــزى كــه ســبب
شــود قــواى طبيعــى و خــدادادى انســان
معطــل و ىباثــر مبانــد بــه زيــان اجتــاع
اســت.
اســام هرگــز منىخواهــد زن ،ىبكار
و ىبعــار بنشــيند و موجــودى ىبمثــر
بارآيــدكار زن متعلــق بــه خــود اوســت
زن اگــر مايــل باشــد ،كارى كــه در
خانهبــه وى واگــذار شــود مجانـاً و تربعـاً
انجــام مىدهــد و اگــر نخواهــد ،مــرد
حــق نــدارد او را مجبــور بــه انجــام کار
كنــد .حتــى در شــر دادن بــه طفــل بــا
اينكــه زن یعنــی مــادر اولويــت دارد،
اولويــت او موجــب ســقوط حــق اجــرت
او نيســت ،فقــط در صــورىت كــه زن مــادر
طفــل مبلــغ بيشــرى مطالبــه كنــد مــرد
حــق دارد طفــل را بــه دايـهاى كــه اجــرت
كمــرى مىگــرد بســپارد.
كار زنــان اختصــاص بــه حــوزه درون
خانــه نــدارد ،بلكــه زن مىتوانــد هــر
نــوع كارى كــه فاســد كننــده خانــواده
و مزاحــم حقــوق نــاىش از ازدواج و
شــوهرداری نباشــد ب ـراى خــود انتخــاب
كنــد و درآمــدش هــم منح ـرا ً بــه خــود
او تعلّــق دارد.
ناگفتــه منانــد كــه اکــر دانشــمندان بــر
ایــن نظــر نیســتند کــه وظيفــه زن،
فقــط مــادرى و خان ـهدارى اســت؛ بلكــه
مقصــود آنــان ايــن اســت كــه لزومــى
نــدارد زن الزام ـاً بــه درون خانــه رانــده
شــود و پردهنشــن باشــد در ایــن
قســمت برخــی ازحقدانــان ســه مســأله

را مطــرح منــوده انــد:
-1اصــل حضــور زنــان در فعالیتهــای
اجتامعــی و اشــتغال آ نــان.
 -2حــوزه حضــور زنــان در فعالیتهــای
اجتامعــی و اشــتغال آنــان کــه بایــد
متناســب بــا ویژگیهــای جســمی و روحــی
وی باشــد.
 -3نحــوه حضــور زنــان در فعالیتهــای
اجتامعــی واشــتغال کــه بایــد ســامل و
بــدون آفــت باشــد.
اســام ،ســاز و كارهايــى را ب ـراى مســأله
انديشــيده اســت و از جملــه آنهــا
مىتــوان بــه پوشــش اســامى بانــوان و
كســب اجــازه از همــران اشــاره كــرد.
يــى از ايرادهايــى كــه بــه حجاب اســامى
مىگرينــد ايــن اســت كــه حجــاب مانــع
اشــتغال زنــان و باعــث ركــود و تعطيــل
فعاليتهــاى زنــان مىگــردد .پاســخ آن
اســت كــه مبنــاى حجــاب در اســام ايــن
اســت كــه التــذاذات جنــى بايــد بــه
محيــط خانوادگــى و بــه همــر مــروع
اختصــاص يابــد و محيــط اجتــاع ،خالــص
ب ـراى كار و فعاليــت باشــد و بــه همــن
دليــل بــه زن اجــازه منىدهــد كــه هنــگام
خــروج از منــزل ،موجبــات گنــاه را فراهــم
كنــد و بــه مــرد هــم اجــازه چشـم چـراىن
منىدهــد .چنــن حجــاىب نــه تنهــا نــروى
كار زن را فلــج منىكنــد بلكــه موجــب
تقويــت نــروى كار اجتــاع نيــز مىگــرد.
ايــن ايــراد بــر حجــاب نــوع هنــدى يــا
يهــودى يــا ايــران باســتان وارد اســت؛
در حــاىل كــه حجــاب اســامى هيچــگاه
حكــم بــه حبــس زن در خانــه منىدهــد
تــا جامعــه را از وجــود و اســتعدادهاى او
محــروم ســازد ،بلكــه حــدودى را تعيــن
مىكنــد كــه زن بــا عمــل بــه آن حــدود،
از چش ـم چ ـراىن و فســاد اخــاق مــردان
در امــان باشــد و خــود نيــز بــا وقــار در
عرصــه اجتــاع ظاهــر شــود.
نكتــه عجيــب آن اســت كــه مخالفــان
حجــاب بــه بهانــه اينكــه حجــاب نيمــى از
اف ـراد جامعــه را فلــج مىكنــد بــا ترويــج
ىبحجــاىب و فســاد و ىببنــد و بــارى نــروى
متــام اف ـراد جامعــه را فلــج مىكنــد.
نتيجــه ايــن مىشــود كــه در جوامــع
مســلامن  ،فقــط در قریــه هــا و
خانوادههــاى بســيار متديّــن ،زنــان
بــا لبــاس ســاده در اجتــاع ظاهــر
مىشــوند و بــه فعاليــت اقتصــادى مفيــد
مىپردازنــد ،وگرنــه بعضــی از زنــان بـراى
خودآرايــى و آرايــش ،جــز اســتهالك ثروت
و وقــت و فاســد كــردن اخــاق اجتامعــى
و خانــواده ،كار ديگــرى منىكننــد و
عــدهاى جاهــل ،نــام ايــن را فعاليــت
اجتامعــى و آزادى زن مىگذارنــد.
ب -كســب اجــازه زن بــراى خــروج از
منــزل:
يــى از ايرادهايــى كــه بــر نظــام
حقوقــى زن در اســام مىگرينــد وجــود
محدوديتهايــى بــراى زن در اصــل
حضــور در جامعــه و يــا نحــوه حضــور
اســت .اينكــه زن ب ـراى خــروج از منــزل
نيــاز بــه اجــازه شــوهر داشــته باشــد ،بــا
آزادى طبيعــى و حيثيــت انســاىن و حقوق
خــدادادى زن منافــات دارد .مىگوينــد
چگونــه ممكــن اســت بــراى زن حــق
اشــتغال و اســتقالل اقتصــادى قايــل شــد،
بــا وجــود آن ايــن محدوديتهــا را قابــل
توجيــه دانســت؟
پاســخ آن اســت كــه ِصف بــرون رفنت زن
از خانــه يــا خريــد و فــروش توســط زن
در فروشــگاه اگرچــه فروشــنده يــا خريدار
مــرد باشــد و يــا رشكــت كــردن زن در
مجالــس و اجتامعــات ،حــرام و ممنــوع
نيســت ،چنانكــه در مســاجد و مجالــس
مذهبــى و پــاى منربهــا رشكــت مىكننــد.
چــه كــى گفتــه كــه تحصيــل زن ،فــن و
هرنآمــوزى زن و شــكوفايى اســتعدادهايى
كــه خداونــد در وجــود او نهــاده ،ح ـرام

اســت؟! آنچــه كــه مهــم اســت رعايــت
پوشــش اســامى بــه گونــهاى كــه بــرون
رفــن بــه صــورت خودمنايــى نباشــد؛
رعايــت مصلحــت خانوادگــى كــه ايجــاب
مىكنــد خــارج شــدن از خانــه تــوأم بــا
جلــب رضايــت شــوهر و مصلحتانديــى
او باشــد .ايــن بــدان جهــت اســت كــه از
نظــر اســام مــرد رئيــس خانــواده اســت.
بنابرايــن در حــدودى كــه مــرد مصالــح
خانوادگــى را در نظــر مىگــرد حــق دارد
زن را از كار مع ّينــى منــع كنــد .البتّــه مــرد
هــم بايــد در حــدود مصالــح خانوادگــى
نظــر بدهــد نــه بيشــر .گاهــى ممكــن
اســت رفــت و آمــد زن بــه خانــه اقــوام
و فاميــل حتــى خانــه مــادرش برخــاف
مصلحــت خانوادگــى باشــد ،بــراى مثــال
خواهــر يــا بــرادر او فــرد مفســد و
فتنهانگيــزى اســت كــه زن را ضــد مصالــح
خانوادگــى تحريــك مىكنــد و زن پــس از
برگشــت بــه منــزل بهانــه گــرى مىكنــد
و بــا ايجــاد ناراحتــى در خانــه ،زندگــى
را تلــخ و غريقابــل تحمــل مىســازد .در
چنــن مــواردى شــوهر حــق دارد كــه
از ايــن معارشتهــاى زيانبخــش كــه
زيانــش متوجــه همــه اعضــاى خانــواده
اعــم از مــرد ،زن و فرزندانشــان مىشــود
جلوگــرى كنــد .وىل در مســائىل كــه
مربــوط بــه مصالــح خانــواده نيســت،
دخالــت مــرد توجيــه رشعــى نــدارد .پيــش
از ايــن گفتيــم زن مىتوانــد هــر نــوع
شــغىل ب ـراى خــود انتخــاب كنــد مــروط
بــه اينكــه مايــه فســاد بــراى خانــواده و
يامزاحــم حقــوق همــر نباشــد.
در ادامــه ،يــادآورى نــکات ذیــل کــه از
ســوی دانشــمندان حقــوق ارایــه شــده
اســت خالــی ازســودمندی نخواهــد بــود:
وظيفــه اول زن ،مــادرى و خانــهدارى
اســت و اشــتغال زن نبايــد بــا ايــن وظيفــه
مهــم مزاحمــت داشــته باشــد؛
در ايــن بحــث ،منظــور اندیشــمندان
حقــوق آن نــوع كار اجتامعــى ايســت
كــه حیثیــت و رشافــت یــک زن بــا توجــه
بــه رشیعــت اســامی حفــظ شــده کار در
شــان وی باشــد.
ج -حــق فعاليتهــاى فرهنگــى ،اجتامعــى
و سياىس:
اســام بــا فعاليــت واقعــى اجتامعــى و
ســياىس و فرهنگــى زن هرگــز مخالــف
نيســت و متــون و تاريــخ اســام گــواه آن
اســت .اســام مخالــف فلــج كــردن نــروى
زن و حبــس اســتعدادهاى او و محــروم
ســاخنت او از فعاليتهــاى فرهنگــى و
اجتامعــى اســت .اســام نــه مىگويــد كــه
زن از خانــه بــرون نــرود و نــه منكــر حــق
تحصيــل علــم و دانــش او اســت و نــه
فعاليــت اقتصــادى يــا اجتامعــى و ســياىس
خــاىص را بــراى زن
تحريــم مىكنــد .در مبــارزات ســياىس و
تبليــغ فرهنگــى ،دخــر عــى عليهالســام،
همــدوش ب ـرادرش حســن عليهالســام در
حامســه بــزرگ و تاريخــى كربــا حضــور
فعــال و بســيار مؤثــر داشــت .فلســفه
اينكــه اباعبداللــه عليهالســام اهلبيــت
اش را در آن ســفر خطرنــاك هم ـراه خــود
بــرده اســت ،يــك اقــدام حســاب شــده و
بــه جهــت مأموريــت و رســالتى بــود كــه
بايــد در آن ســفر انجــام دهنــد.
د .رشكت زن در مجامع:
اســام بــا همــه توجهــى كــه بــه پــاىك
روابــط جنــى ميــان زن و مــرد و حفــظ
عفــاف دارد ،بــه عنــوان يــك آيــن معتــدل
و متعــادل از جنبههــاى ديگــر غفلــت
منــىورزد و زنــان را تــا حــدودى كــه
منجــر بــه فســاد نشــود ،از رشكــت در
اجتــاع نهــى منىكنــد .زنــان مســلامن
مىتواننــد در حــج ،جهــاد دفاعــى ،منــاز
جمعــه و منــاز عيــد فطــر و قربــان ،بيعــت
بــا وىل امــر مســلمني ،و ...رشكــت مناينــد.
چنانكــه مىدانيــم جهــاد بــر زنــان
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واجــب نيســت مگــر وقتــى كــه شــهر
و حــوزه مســلامنان مــورد حملــه واقــع
شــود و جنبــه صددرصــد دفاعــى بــه
خــود بگــرد .در غــر ايــن صــورت واجــب
نيســت .بــا وجــود ايــن ،رســول خــدا
صىلاللهعليهوآلــه بــه برخــى از زنــان
اجــازه مــىداد كــه در جنگهــا بــراى
كمــك بــه رسبــازان و مجروحــان رشكــت
كننــد.
حــق مشــاركت ســياىس در غــرب در پايان
قــرن بيســتم و رشوع قــرن بيســتويكم
مطــرح شــد در حــاىل كــه اســام بيــش از
چهــارده قــرن پيــش ايــن حــق را بــراى
زنــان بــه رســميت شــناخت .پيامــر اكــرم
صىلاللهعليهوآلــه از زنــان بيعــت
گرفــت وىل بــا آنــان مصافحــه نكــرد،
دســتور داد ظــرف آىب آوردنــد ،دســت
خــود را در آن فــرو بــرد و دســتور داد
زنــان دســت خويــش در آب فــرو برنــد ،و
همــن را بيعــت شــمرد.
فقــه اســامى ،تاريــخ و همچنــن روايــات
بيانگــر منونههــاى مختلــف از حضــور
اجتامعــى زنــان مســلامن اســت.
بايــد بكوشــيم در فعاليتهــاى فرهنگــى
و اجتامعــى ،واحدهــاى اختصــاىص ب ـراى
زنــان بــه وجــود آوريــم  .تنهــا در ايــن
صــورت اســت كــه زنــان شــخصيت
واقعــى خــود را بازخواهنــد يافــت و بــه
نــام آزادى و مســاوات ،ابــزار و بازيچــه
و احيان ـاً وســيله اطفــاى شــهوات مــردان
قــرار نخواهنــد گرفــت.
نــا گفتــه نبایــد گذاشــتكامل اصــى
انســان «تقــرب اىلاللــه» اســت .تحصیــل
یکوســیله و ابزاراســت ب ـرای رســیدن بــه
کــال انســانی.
يعنــى يــى از راههايــى اســت كــه
مىتــوان از آن در مســر كــال ســود
جســت و چــه بســاگاهى تحصيــل در
مســر انحطــاط نيــز بــه كار گرفتــه مــی
شــود .البتــه مقــدارى از دانــش بـراى هــر
انســاىن رضورت دارد و بــدون آن پيمــودن
راه كــال نهايــى مقــدور نيســت .از
ايــن رو آنچــه در ايــن زمينــه رضورى
اســت وفقــدان آن موجــب خــران
خواهــد شــد ،در اســام واجــب شــمرده
شــده اســت و زن در ايــن مســئله نيــاز
بــه اجــازه ديگــرى ماننــد شــوهر نــدارد
و در مــواردى كــه خــروج از خانــه نيــز
واجــب باشــد ماننــد انجــام حــج واجــب
يادگــرى و احــكام واجــب نيــازى بــه
اجــازه نيســت.
چنــان كــه گفتــه شــد حــق تحصيــل علــم،
در همــه مــوارد وابســته بــه رضايــت
شــوهر نيســت ،بلكــه رضايــت شــوهر در
بخــى از امــور غــر الزامــى اســت.
شــوهر حــق منــع از تحصيــل نــدارد،
بلكــه آنچــه را مىتوانــد منــع كنــد
خــروج از منــزل در غــر مــوارد لــزوم
اســت .بنابرايــن اگــر كــى بتوانــد بــه
هــر وســيله ،در داخــل خانــه بــه مطالعــه
و تحصيــل بپــردازد ،بــه گونــهاى كــه
موجــب ضايــع شــدن حقــوق واجــب
شــوهر نشــود ،بالمانــع اســت و شــوهر
حــق بازداشــن زن را در ايــن مــورد ندارد.
زن مىتوانــد بــه صــورت رشط ضمــن
عقــد از شــوهر حــق تحصيــل در خــارج
از منــزل و يــا جــواز خــروج از منــزل
بــه صــورت مطلــق و يــا مقيــد را بكنــد،
هــان طــور كــه هــر رشط مــروع
ديگــرى را مىتوانــد بگنجانــد.
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تجاوز جنسی ومجازات آن
تتبع و نگارش:فیض الله خواجه امانی

تجاوز جنسی را اکرث مردم با جرم زنا یکی
دانسته خواهان تطبیق مجازات جرم زنا باالی
مرتکب جرم مذکور میشوند ،درحالیکه جرم زنا
وتجاوز جنسی فرق زیاد داشته ،جرم زنا ،عمل
جنسی مرد وزنی است که بین شان رابطه نکاح
وشبه آن موجود نباشد ،اما جرم تجاوزجنسی
ارتکاب فعل زنا ولواط به جربوزور ،با زن ومرد
میباشد که مجازات وچگونگی رشایط تحقق آنها
از هم فرق داشته که در ذیل به طور مخترص
رصف تجاوز جنسی ومجازات آن را به بحث
خواهیم گرفت:
تعریف تجاوز جنسی از دیدگاه کود جزاء:
ماده ( ) 636کود جزاء ،تجاوز جنسی را چنین
تعریف کرده است:
شخصی که با جرب یا سایر وسایل ارعاب آمیز یا
تهدید یا با استفاده از نا توانی جسمی ویا روانی
مجنی علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی علیه
اعم از زن ومرد یا خورانیدن دوای بیهوش کننده
یا سایر وسایل زایل کننده عقل به وی  ،عمل
مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضای بدن یا
اشیایی دیگر را در قُبل یا دُبر وی داخل مناید،
مرتکب تجاوز جنسی شناخته میشود.
تعریف تجاوز جنسی از دیدگاه قانون منع
خشونت علیه زن :
تجاوز جنسی در فقره  3ماده ( )3قانون مذکور
چنین تعریف شده است :
ار تکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار
واکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ ویا تجاوز بر
عفت وناموس زن است .
تعریف دیگر تجاوز جنسی :
تجاوز جنسی در زبان عربی (اغتصاب ) گفته
شده  ،که از کلمه غصب گرفته شده است :
غصب در لغت  ،چیزی را به زور وعنف گرفنت را
گویند مثآل " :غصب فالنآ علی الشی " یعنی فالن
شخص را بکاری مجبور منود .بعدآ مبرور زمان به
شکل مجازی باالی مقاربت جنسی به عنف ونا
مرشوع اطالق گردید .بنآ تجاوز جنسی عبارت
است از مقاربت جنسی نامرشوع تحت اثر جرب
واکراه چه از راه فرج باشد یا ُدبُر.
از نظر فقه در مورد جزای تجاوز جنسی دو دید
گاه وجود دارد:
الف  -دیدگاه اول اینست که جزای تجاوز
جنسی هامنا جزای زنا است .یعنی برای محصین
سنگسار وبرای غیر محصین صد دره .
 اکرث مذاهب اسالمی منجمله احناف تجاوزجنسی را نوعی از انوع زنا یا لواط خوانده اند ،
زیرا از نظر آنها احکام خاص ومجازات ویژ ه ای
برای مرتکبین تجاوز جنسی در رشیعت اسالمی
پیش بینی نشده است  .البته در بخش مجازات
مک َره ( شخصیکه جربآ به جرم زنا کشانده شده
است) تفاوت وجود دارد .چون در جرایم زنا
ولواط طرفین مستحق جزاء می شوند  ،اما
جزای تجاوز جنسی فرق دارد ( .بعدآ رشح داده
خواهد شد).
 هرگاه مک َره زن باشد  ،به اتقاق علام تنها مردمتجاوز مجازات می شود  .اما زن معاف می
گردد .اما از نظر امام ابو یوسف اکراه وجرب به
زنا مسئولیت شخص مک َره را مرفوع میسازد چه
زن باشد یا مرد .
ب – برخی از علام تجاوز جنسی را تحت حکم
حرابه داخل منوده اند وجزای حرابه را باالیش
قابل تطبیق می دانند.
مجازات تجاوز جنسی در کود جزاء :
مطابق رصاحت ماده ( ) 637کود جزاء  ،مرتکب
تجاوز جنسی به حبس طویل  ،محکوم میگردد.
مطابق رصاحت ماده مذکور اگر کسی مرتکب
جرم تجاوز جنسی شود ،یعنی بزور وبه جرب باالی
کسی تجاوز جنسی مناید  ،خواه ازراه ُدبُر باشد یا
قُبل به حبس طویل محکوم میشود.
حبس طویل حبسی است که مرتکب آن به حبس
بیش از پنج تا شانزده سال محکوم میگردد .البته
مدت را که قانون قید کرده یعنی فاصله بین بیش
از پنج تا شانزده سال را صالحیت قاضی است که
با در نظر داشت احوال واوضاع وبا رعایت جانب
عدالت وانصاف حکم خویش را صادرمناید .
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 20جوزا 1397
ایــن نشســت بــه ریاســت نایــف
ریاضــت ،رییــس ارتبــاط خارجــه و
مســوول ســکرتریت کمیســیون عالــی
مبــارزه بــا قاچــاق انســان و قاچــاق
مهاجــران در وزارت عدلیــه ج.ا.ا،
برگــزار گردیــد .اشــراک کننــدگان
پیرامــون فعالیتهــای وســیع غــرض
جلوگیــری از پدیــده شــوم قاچــاق
انســان بحــث و گفتوگــو منودنــد.
محمدحســن ســلیمی عضــو مســلکی
حقــوق بــر و مســوول ســکرتریت
کمیتــه تخنیکــی مبــارزه بــا قاچــاق
انســان در مــورد ادامــه فعالیتهــای
شــبکه مبــارزه بــا قاچــاق انســان،
جلــب دونرهــا و همخــوان ســازی
پــان مبــارزه بــا قاچــاق انســان بــا
وضعیــت فعلــی کشــور معلومــات
ارایــه منــود.
شــبکه مبــارزه بــا قاچــاق انســان
کــه بیشــر از  25نهــاد جامعــه
مدنــی عضویــت آن را دارد ،زیــر
عنــوان  ANCTIPبــه تازگــی ایجــاد
گردیــده اســت.

تحصیل حق طبیعی زن

نشست کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار گردید
گزارشگر  :بشیر احمد عزیزی

تتبع و نگارش :دردانه فضایلی
دخـران در جوامــع ســنتی از دســتیابی بــه توانایی
هــای خــود محــروم مــی ماننــد زیـرا درآن جوامــع
آمــوزش و پــرورش دخـران یــک اولویــت بــه شــار
منــی آیــد .هزینــه هــای مــدارس و نگرانیهــای در
رابطــه بــا امنیــت دخـران در مــدارس وجــود دارد
نیــز مانــع از تحصیــل آنهــا مــی شــوند.
ولــی بــه جهــت وجــود شــواهد بــی شــار مبنــی
برایــن کــه دخ ـران تحصیــل کــرده ب ـرای جامعــه
مفیــد هســتند و همچنــان بــه خاطــر مترکــز بیــن
املللــی بــر آمــوزش و پــرورش رسارسی دخــران
انــدک انــدک بــر ایــن موانــع غالــب مــی شــوند .
کمــر رسمایــه گــذاری هــای هســتند کــه بــه
انــدازه آمــوزش و پــرورش دخــران بــاز دهــی
داشــته باشــند .نظــر ســنجی هــای خانــواده هــا
در کشــورهای در حــال توســعه بــه طــور مــداوم
نشــان مــی دهنــد کــه زنانــی کــه دارای تحصیــات
بیشــری هســتند دارای خانــواده هــای مرفــه ،
کوچکــر ،ســاملرت و تحصیلکــرده تــر هســتند.
بانــک جهانــی گــزارش مــی دهــد کــه آمــوزش
ســبب افـزاش دســت مــزد زنــان شــده و بــه رشــد
اقتصــادی رسیــع تــر مــی انجامــد زمانــی کــه زنــان
در امــد بیشــری دارنــد رفــاه خانــواده بهبــود
یافتــه و مــوارد کمــر مبتــا بــه انــواع بیامریهــای
فزیکــی و رفتارهــا زیانبــار مــی باشــند.
فقیرتریــن کشــورها پاییــن تریــن آمارتحصیــل
دخـران رادارنــد مبنــی بــر اعالم ســازمان یونســکو.
در کشــورهای بــا تعــداد بــاالی دانــش آمــوزان
دخــر ،دخــران موفــق تریــن آنــان محســوب
شــده انــد ماننــد امریــکا ،اروپــا  ...در امریــکا نــام
نویســی دخ ـران در مقاطــع آمــوزش متوســطه و
دانشــگاه از پ ـران هــم دوره آنهــا پیشــی گرفتــه
اســت کــه ایــن امــر نشــان مــی دهــد اگــر بــه
دخ ـران فرصــت داده شــود مــی تواننــد موفقــر
باشــند.
تحصيــل دانــش ،كســب كــال و رســيدن بــه
مــدارج عالــی حــق طبيعــى هــر انســاىن اســت و
منىتــوان زن را فقــط بــه خاطــر زن بــودن وی از
آن محــروم و يــا منــوط بــه اجــازه ديگ ـران كــرد.

 15جوزا 1397
ایــن نشســت بــه ریاســت نایــف ریاضــت
رسپرســت ریاســت ارتبــاط خارجــه وزارت
عدلیــه ج.ا.ا ،و رییــس کمیتــه تخنیکــی
مبــارزه بــا قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران
و بــا اشــراک مناینــدگان ادارات عضــوی ایــن
کمیســیون بــه منظــور معرفــی دیتابیــس آنالیــن
مبــارزه بــا قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران
جهــت غنــی ســازی هرچــه بیشــر آن راه انــدازی
شــده بــود.
نایــف ریاضــت رسپرســت ریاســت ارتبــاط

خارجــه ،دیتابیــس آنالیــن مبــارزه بــا قاچــاق
انســان و قاچــاق مهاج ـران را در امــر مبــارزه بــا
قاچــاق انســان و قاچــاق مهاج ـران مهــم خوانــده
و از اشــراک کننــدگان خواســت کــه نظریــات و
پیشــنهادات شــان را جهــت غنــی شــدن هرچــه
بیشــر ایــن دیتابیــس مطــرح مناینــد.
در ایــن نشســت ،دیتابیــس آنالیــن مبــارزه بــا
قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران بــه معرفــی
گرفتــه شــد و اشــراک کننــدگان نظریــات شــان
را جهــت غنــی شــدن هرچــه بیشــر آن مطــرح
منودنــد .ایــن دیتابیــس بــه همــکاری دفــر IOM

تهیــه گردیــده و قــرار اســت معلومــات مربــوط
بــه قاچاق ـران و قربانیــان قاچــاق انســان و قاچــاق
مهاج ـران و اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه،
ثبــت آن گــردد.
در اخیــر بــه حســن ســلیمی عضــو مســلکی حقــوق
بــر و مســوول ســکرتریت کمیتــه تخنیکــی
وظیفــه ســپرده شــد تــا یــک یــک نفــر مناینــده از
ده کمیســیون والیتــی مبــارزه بــا قاچــاق انســان
و قاچــاق مهاجــران و مناینــدگان عضــوی کمیتــه
تخنیکــی دعــوت منایــد تــا در برنامــه آموزشــی
دیتابیــس آنالیــن رشکــت مناینــد.
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ا تبــاع ا فغا نســتا ن ا عــم ا ز زن و مــرد د ر برا بــر قا نــون د ا را ی حقــوق و وجا یــب مســا وی مــی با شــند .
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