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|  1440 مح��رم   16  |  1397 مه��ر   4 9چهار ش��نبه 
تا چند دهه پيش وقتي از خشونت صحبت مي شد ذهن افراد معطوف به گونه هاي خاص خشونت از قبيل خشونت 
عليه زنان يا خشونت عليه كودكان مي شد، اما امروزه مفهوم آن گويي گسترده تر شده و اشكال و مظاهر آن تغيير پيدا 
كرده است، تا جايي كه طبق گفته علي محمد زنگانه مديركل پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضائيه از 10 
جرم اصلي ارتكابي اول كشور چهار جرم مستقيماً با خشونت مرتبط است و ساالنه ۶00 هزار پرونده در موضوع ضرب و جرح عمدي در كشور تشكيل 
مي شود. وي همچنين تأكيد كرده است: پروژه ويژه اي در سال ۹۷ براي مقابله با خشم در فضاي مجازي داريم زيرا اين مسئله به عنوان يك معضل 
قابل توجه و يك پديده نوظهور بسيار مورد توجه است و هنوز آنچنان كه بايد بدان پرداخته نشده است. افزون بر اين رئيس محاكم عمومي و انقالب 
تهران نيز با ارائه آمار پنج جرم نخست نوجوانان، بعد از صدرنشيني رانندگي بدون پروانه، ضرب و جرح عمدي را دومين مورد از جرائم تعريف شده 
براي نوجوانان معرفي كرده است. عباس پورياني مرتبط با همين موضوع گفته است: در شش ماه گذشته از سال ۹۷، رانندگي بدون پروانه با 353 
پرونده، در صدر جرائم نوجوانان قرار دارد. بعد از رانندگي بدون پروانه، ضرب و جرح عمدي با 335 مورد، سرقت مستوجب تعزير 28۹ مورد و ايراد 
صدمات بدني غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي با ۹4 مورد و توهين به اشخاص با ۷۶ مورد در رتبه دوم تا پنجم پرونده هاي نوجوانان از 
نظر فراواني قرار دارد. اما خشونت چيست؟! مصاديق آن كدام است؟! چه مفاهيمي در جزء و كل را شامل مي شود و از همه مهم تر نوع برخورد و شيوه 

مجازات با اين نوع جرائم يا همان ضرب و جرح عمدي چگونه است؟!

قيمت سكه باال رفته اس��ت. زنان مهريه ها 
را به اجرا گذاشته اند. آمار محكومان مهريه 
روزانه باالتر مي رود. عده اي هم براي فرار از 
پرداخت مهري��ه به دنبال خروج از كش��ور 
هستند. مس��ئوالن ابراز نگراني مي كنند و 
به دنبال راهكاري هستند. برخي مي گويند 
س��قف مهريه از 110 س��كه به 50 س��كه 
تنزل پيدا كند. عده اي پيش��نهاد محاسبه 
نرخ روز س��كه دارند. ام��ا در مقابل عده اي 
مي گويند اي��ن راهكارها اجح��اف در حق 
زنان اس��ت. اما آيا زنان بايد تاوان مشكالت 
اقتصادي كش��ور را با از بين رفتن حق خود 
پس دهند؟ از س��وي ديگر گفته مي ش��ود 
مهريه عندالمطالبه اس��ت، ام��ا مطالبه اي 
كه اين روزها با منافع اقتصادي بدجور گره 
خورده است. به محض باال رفتن قيمت سكه، 
به رغم عدم دادخواست طالق شنيده شده 
كه زنان از اين حق خود اس��تفاده كرده اند، 
اما به راس��تي جدال حفظ حقوق زنان، در 
مقابل افزايش تعداد م��ردان زنداني ناتوان 
از پرداخت مهريه ش��ده است، چگونه حل 
خواهد ش��د؟! آيا زنداني كردن بابت مهريه 

جايز است؟ 
گذشت آن دوراني كه مي گفتند مهريه را كي 
داده و كي گرفته اس��ت؟! افزايش ميليوني 
قيمت سكه و خأل هاي قانوني يا بهتر بگوييم 
نواقص قانوني باعث ش��ده تا روند جامعه به 
س��متي برود كه هم مهريه را بگيرند و هم 

بدهند! اين روزها موض��وع افزايش قيمت 
سكه دس��ت به گريبان مرداني شده است 
كه پيش از اين بنا به تشخيص دادگاه مهريه 
زنان را به شكل قسطي پرداخت مي كردند 
اما حاال بس��ياري از آنان با تغييرات شديد 
قيمت سكه ديگر توان پرداخت آن را ندارند. 
كم نيستند آن دسته از افرادي كه مي گويند 
سكه يك ميليوني و 2 ميليوني كجا و سكه 
5 ميليوني كجا، حاال حتي اگر تمام درآمد 
ماهانه خ��ود را هم بابت يك س��كه بدهند، 

تواني براي اداره زندگي خود ندارند. 
  قانون مهريه 110 عدد سكه 

برخي حقوقدان ها معتقدند چالش »مهريه« 
در كش��ور از زماني مطرح ش��د كه وصول 
مهريه تا 110 س��كه مورد حمايت كيفري 
قرار گرفت و مش��مول قان��ون نحوه اجراي 

محكوميت هاي مالي شد. 
قانون حمايت خانواده در سال 8۶ به صورت 
اليح��ه وارد مجل��س و در اول اس��فند ۹1 
تصويب ش��د. در فصل س��وم اين قانون كه 
به مبحث مربوط به ازدواج اختصاص دارد، 
مطابق با ماده 22 آمده است: هرگاه مهريه 
در زمان وقوع عقد تا 110 س��كه تمام بهار 
آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول 
مقررات ماده 2 قانون اجراي محكوميت هاي 
مالي اس��ت. چنانچه مهريه، بيش��تر از اين 
ميزان باشد، در خصوص مازاد، فقط مالئت 
زوج مالك پرداخت اس��ت. رعايت مقررات 

مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان 
الزامي است. 

در اينجا سه حالت مي توان متصور شد:
حال�ت اول- مهريه كمتر از 110 س��كه 
اس��ت:  در اين صورت باي��د تمامي مهريه 
پرداخ��ت ش��ود، در غير اين ص��ورت برابر 
قانون رفتار خواهد شد )مطابق ماده 2 قانون 

محكوميت هاي مالي(.
حال�ت دوم- مهري��ه دقيقاً 110 س��كه 
اس��ت: مانند حالت اول بايد تمامي مهريه 
پرداخ��ت ش��ود، در غير اين ص��ورت برابر 
قانون رفتار خواهد شد )طبق ماده 2 قانون 

محكوميت ه��اي مالي كس��اني ك��ه براي 
پرداخت 110 س��كه اقدام نكنن��د، راهي 

زندان مي شوند(
حالت س�وم- مهريه بيش از 110 س��كه 
تعيين شده است: در اين وضعيت، در ابتدا 
بايد 110 سكه مطابق قانون پرداخت شود 
)و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده2 
محكوميت هاي مالي زن��دان در انتظار فرد 

خاطي است(
براي باقي آن نيز، طبق ماده 2 قانون نحوه 
اج��راي محكوميت ه��اي مال��ي هر كس 
محكوم به پرداخت مالي به ديگري ش��ود، 
چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل 
آن يا ضرر و زيان ناش��ي از جرم يا ديه و آن 
را تأديه ننماي��د، دادگاه او را الزام به تأديه 
كرده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد 
آن را ضبط و به مي��زان محكوميت از مال 
ضبط ش��ده اس��تيفا مي كند و در غير اين 
صورت، بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را 
در صورتي كه معس��ر نباشد، تا زمان تأديه 
حبس خواهد ك��رد )ماده 2 قان��ون نحوه 
اج��راي محكوميت ه��اي مال��ي، تقاضاي 
طلبكار در بازداشت كردن بدهكار تا زمان 
پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسميت 

شناخته است(
  زنداني كردن بابت مهريه 

برخي مراج��ع و علما اخيراً نظ��ر داده اند از 
نظر ش��رعي و عرفي، زنداني كردن كساني 

كه توان پرداخ��ت مهري��ه را ندارند، جايز 
نيس��ت. آيت اهلل صافي گلپايگاني از مراجع 
عظام تقليد به اس��تفتايي پيرامون »حبس 
بدهكاران مالي« اينگونه پاسخ دادند: به طور 
كلي كساني كه توانايي پرداخت ديون خود 
را ندارند )چه مهريه باشد و چه ديون ديگر( 
زنداني نمودن آنها شرعاً جايز نيست. قرآن 
كريم مي فرمايد: »َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة 

إِلَى َمْيَسَرةٍ«. 
  حقوق برابر زن و مرد 

به گفته ش��هناز سجادي، دس��تيار حقوق 
ش��هروندي رئيس جمهور در ام��ور زنان و 
خان��واده، اگ��ر بخواهند مهريه زن��ان را به 
دليل ش��رايط اقتصادي بردارند يا كاهش 
دهند، تع��ادل حقوقي بين زن��ان و مردان 
به هم مي خ��ورد و زن��ان از نظ��ر حقوقي 
تضعيف مي ش��وند. بنابراي��ن زماني خوب 
است مهريه حذف شود يا كاهش يابد كه از 
طرف ديگر حقوق مرد محدود به شرايطي 
شود؛ يعني حق طالقش مشروط شود، حق 
سكونت با جلب نظر زن باشد يا حتي حق 
ممنوع الخروج كردن از اختيار مردان خارج 
شود. به عبارت ديگر يعني اين موارد را بايد 
همزمان انج��ام دهيم، نه اينك��ه تنها حق 

مهريه را از زنان سلب كنيم. 
سؤال اينجاست آيا اساساً مي توان رابطه اي 
كه قرار است، اَمن ترين رابطه انساني باشد را 

توسط »ابزارهاي قهري« كنترل كرد؟!

 Black خش��ونت در فرهنگ حقوق��ي
به معناي اس��تفاده ناروا، تعرض آميز و 
بر خالف قان��ون از ق��درت آم��ده و به 
سوءاس��تفاده از قدرت علي��ه آزادي ها 
و حقوق عمومي تعبير ش��ده است. در 
خصوص جرائم خشونت آميز به جرائمي 
اش��اره ش��ده كه جنبه هاي جس��مي 
شديدي داشته و اين خصيصه به عنوان 
ساختار مجرمانه بودن آن اعمال ضروري 
دانسته شده باشد. خشونت حالتي از رفتار است كه در آن فردي با 
استفاده از نيروي فيزيكي يا غيرفيزيكي خواسته خود را به ديگران 
تحميل مي كند. اين شايد س��اده ترين تعريفي باشد كه مي توان از 

خشونت ارائه كرد. 

از آنجاي��ي ك��ه خش��ونت مفهوم��ي 
گسترده دارد و شرح معناي اصطالحي 
آن متعدد بوده، در تعريف آن مناقشه 
و مجادله وج��ود دارد. به ط��ور مثال 
گاه خش��ونت به تندخوي��ي و منش و 
كنش س��ختگيرانه اطالق مي ش��ود. 
در مجاورات اجتماع��ي، گاه به معناي 
برخ��ورد فيزيكي به كار م��ي رود و در 
حوزه حق��وق و قانونگ��ذاري و اعمال 
قانون نيز ب��ه معناي قاطعي��ت و عدم چشمپوش��ي از خالف و 
خط��اي متهمان و مجرمان ب��ه كار مي رود. حت��ي طبق برخي 
تعاريف كاربرد ديگر واژه خش��ونت در رفت��ار و روابط اجتماعي 
و سياس��ي بوده كه معادل نابردباري مذهبي و عدم مماشات با 

رقباي سياسي است. 

از سوي ديگر روان شناسان اجتماعي و 
پژوهشگران مسائل سياسي و اجتماعي، 
تعاريف ديگ��ري از واژه خش��ونت ارائه 
داده اند. پرخاشگري، تحميل اراده خود 
به ديگران، پيشبرد هدف و قصد با توسل 
به زور، گفتار و رفتار آزاردهنده، حركت 
قهرآميز ناش��ي از اراده خاص )خارج از 
محدوده و قواني��ن و قواعد( و نيز اعمال 
نيروي جس��ماني يا بدني براي اينكه به 
ش��خص ديگري آزار و آسيب برس��انيم يا مجروحش كنيم يا او را 
بكشيم يا در جهت هدفي كه مي خواهيم به كار گيريم، از جمله اين 

تعاريف محسوب مي شود. 

در مفهوم اجتماعي، خشونت را مي توان 
به وارد آوردن نوعي فشار و زور فيزيكي از 
سوي يك نهاد، فرد يا گروه، به نهاد، فرد 
يا گروهي دانست كه با هدف واداركردن 
آنها ب��ه انج��ام كاري برخ��الف ميل و 
اراده ش��ان انجام بگيرد. گفته مي ش��ود 
اتفاقاً بس��ياري از جرائ��م اجتماعي نيز 
ناش��ي از همين توانايي كنترل نكردن 
خشم است. يعني همان مفهومي كه از 
اظهارات مديركل پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضائيه 

مطرح شده است. 

ام��ا آنچ��ه در گفته ه��اي مدي��ركل 
پيش��گيري هاي فرهنگ��ي و اجتماعي 
قوه قضائيه مطرح شده است و در ابتداي 
گزارش بدان پرداختيم، به خشونت هاي 
ناشي از آسيب هاي اجتماعي برمي گردد. 
يعني مفهوم اجتماعي خشونت كه »نزاع 
و درگيري يا ضرب و جرح عمدي« يكي 
از مصاديق خشونت در جامعه است. ماه ها 
است زنگ خطر نسبت به نزاع در جامعه 
و عوامل شكل گيري آن به صدا درآمده است و كارشناسان نيز پيش 
از اين بارها نسبت به شمار زياد نزاع در جامعه هشدار داده و عقيده 
داشتند جامعه بي طاقت شده اس��ت. در اين ميان حتي گفته شد، 

سهم تهران از همه استان هاي كشور بيشتر است. 

بر اس��اس ماده ۶15 قان��ون مجازات 
اس��المي )مص��وب 13۷5(، »هرگاه 
عده اي با يكديگر منازعه كنند، هريك 
از شركت كنندگان در نزاع، حسب مورد 
به مجازات مقرر محكوم مي ش��وند.« 
منازعه، درگيري جسمي است و نزاع 
لفظي را شامل نمي ش��ود، البته براي 
تحقق اين جرم حضور بيش از سه نفر 
در دعوا ضروري اس��ت. ش��رط تحقق 
شركت در نزاع دسته جمعي، نامعلوم بودن نحوه و كيفيت فعل 
مجرمانه افراد حاضر در منازعه اس��ت؛ زيرا اگ��ر بتوان مرتكب 
اصلي را ش��ناخت با او در ح��دود مواد راجع به ض��رب و جرح 
عمدي رفتار خواهد شد. احراز رابطه عليت بين صدمه و منازعه، 
ضرورت دارد؛ به طوري كه اگ��ر منازعه نبود، صدمه اي هم وارد 
نمي شد. بنابراين در قانون ذكر شده است كه نزاع شامل صدمات 

جدال حفظ حقوق زنان و چاره انديشي براي مردان ناتوان از پرداخت مهريه
 باال رفتن قيمت سكه باعث شده زنان از حق قانوني خود در عندالمطالبه بودن مهريه استفاده كنند، حاال اين مردان هستند

 كه با مشكالت اقتصادي ناتوان از پرداخت مهريه، سردرگم شده اند 

 از 10 جرم اصلي ارتكابي اول كشور 4 جرم مستقيماً با خشونت مرتبط است
 و ضرب و جرح  جزو 5 جرم اول تعريف شده براي نوجوانان در كشور است 

 دايره تعاريف
 و مصاديق خشونت

نیره ساری 
  گزارش  یک

گندم زمانی
  گزارش  2

تعريف كلي 
خشونت 

مفهوم 
اجتماعي

 مصاديق خشونت
در اجتماع

جرم ايراد ضرب و 
جرح در قانون اساسی

تعريف 
اصطالحي

تعريف 
روانشناسي

برخ�ي حقوقدان ه�ا معتقدند 
چالش »مهري�ه« در كش�ور از 
زمان�ي مطرح ش�د ك�ه وصول 
مهري�ه ت�ا 110 س�كه م�ورد 
حماي�ت كيف�ري ق�رار گرفت 
و مش�مول قانون نح�وه اجراي 
محكوميت ه�اي مال�ي ش�د

نزاع 
و درگيری ساده 

اگر نزاع و درگيري در حد منازعه دسته جمعي نباشد و تنها يك 
درگيري ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶14  قانون مجازات 
اسالمي به واسطه ضرب و جرح عمدي يكديگر يا بر اساس ماده 
۶18 به خاطر اخ��الل در نظم و آس��ايش و آرامش عمومي يا 
بازداشتن مردم از كسب و كار قابل تعقيب و مجازات هستند. 
بر اساس ماده ۶14 قانون مجازات اسالمي، »هركس عمداً به 
ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه  موجب نقصان يا شكستن يا 
از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به  مرض دائمي يا فقدان 
يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل  مجني عليه گردد در 

مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه  اقدام وي موجب 
اخالل در نظم و صيانت و امني��ت جامعه يا بيم تجري مرتكب 
يا ديگران گردد به دو تا پنج س��ال حبس محكوم خواهد شد و 
در صورت درخواس��ت مجني عليه مرتكب به پرداخت  ديه نيز 
محكوم مي شود.« بايد توجه داشت كه شخصيت مجني عليه در 
نزاع دسته جمعي مهم نيست يعني تفاوتي ندارد كه مجني عليه 
از جمله طرف هاي درگير بوده يا ميانجي يا شخص ثالثي باشد. 
بنابراين الزم نيست مجني عليه حتماً خود از شركت كنندگان 

در منازعه باشد. 

حادث شده در حين فرار و به واسطه تصادف كردن يا افتادن بر 
زمين نمي شود. 

جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگيري و منازعه محقق مي شود؛ 
هرچند خود مرتكب مبادرت به ايراد صدمه نكرده باشد. لذا صرف 

شركت در نزاع و تحقق نتايجي مثل قتل، نقص عضو يا ضرب و جرح، 
موجب محكوميت هر يك از مرتكبان به كيفرهاي مطروحه قانوني 
است و ضرورتي ندارد كه ش��ركت كننده در نزاع، خود نيز ضرب و 

جرحي وارد كرده باشد. 

در خصوص مجازات كس��اني كه اقدام به منازعه دس��ته جمعي 
مي كنند، ماده ۶15 قانون مجازات اس��المي مقرر است كه »هر 
يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم 
مي شوند: اول، در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از 
يك تا سه سال. دوم، در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود، به 
حبس از يك تا سه سال. س��وم، در صورتي كه منتهي به ضرب و 
جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.« البته در تبصره 2 اين 
ماده تأكيد شده است كه اين مجازات فارغ از بحث ديه و قصاص 
در موارد مشخص است و تأكيد شده است كه » مجازات هاي فوق 

مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.« به 
عبارت ديگر اگر يكي از منازعين مرتكب قتل فرد ديگري ش��ده 
باشد، حس��ب مورد مجازات قتل عمدي يا قتل غيرعمدي را نيز 

بايد تحمل كند. 
البته در دعواهاي دو نفره كه عموميت بيشتري در جامعه دارد، 
همان ماده ۶14 قانون مجازات اس��المي، مرجع تصميم گيري 
خواهد بود و بر اساس آن ماده، عالوه بر حبس كه به خاطر برهم 
زدن نظم عمومي يا جلوگيري از تجري مجرم اس��ت، مرتكب به 

قصاص عضو يا پرداخت ديه هم محكوم خواهد شد.

حبس و ديه در انتظار منازعان 

ناركوتروريسم؛ تهديد جدي عليه امنيت ملي
ناركوتروريسم به معناي تروريسم موادمخدر است اما اين اصطالح كمتر به 
گوش عوام آمده است و چه بسا برخي مواقع واژه غريبي نيز به حساب آيد؛ 
چراكه تروريسم از ديد عرف، صرفاً عملياتي انتحاري است كه موجب كشته 
شدن تعدادي از انسان ها شده، امنيت ظاهري را سلب مي كند و آميخته با 
آسيب هاي جسماني، مادي بوده و ايجاد رعب و وحشت در جامعه مي كند. 

اين تعريفي اس��ت كه عوام از هر نوع عمل تروريس��تي دارند و غالباً آن را 
عملي مي شناسند كه صرفاً براي دستيابي به يك خط مشي سياسي معين 
طراحي شده است و با اسلحه و توپ و تفنگ به صدا درمي آيد. در حالي كه 
امروزه دست هاي پنهان تروريسم در شاخه هاي آسيب زننده اجتماعي نيز 
ريشه دوانيده است و الزاماً با عمليات انتحاري و جنگي همراه نيست. البته 
به علت غيرقانوني و غيرشرعي بودن هر نوع فعاليت مرتبط با موادمخدر و 
مشروبات الكلي در نظام اس��المي حاكم در كشور ما، اين عنوان چندان به 
وخامت كشورهاي غيراسالمي مطرح نيست و درست به همين خاطر است 
كه ناركوتروريسم مي تواند تهديد جدي عليه امنيت ملي ما محسوب شود. 
اين ناآشنايي باعث شده كه با شنيدن اسم سيستم تجارتي موادمخدر به 
عنوان يكي از صنعت هاي پول زايي بازار سياه، ذهن شنونده به كشور هاي 

امريكايي- آفريقايي كه پررنگ تر از »كلمبيا« است، متبادر شود. 
كشورهايي كه از طريق تجارت موادمخدر و اسلحه، بازار پررونق پول و درآمد 
را گرم نگه مي دارند، به باند هاي مجرمانه اي تقسيم شده اند كه بخش اعظمي 
از نظام كشور را تحت يد خود گرفته اند و چه بسا كه اين مافيا ها تحت حمايت 

پنهاني دولت خود نيز قرار دارند. 
هرچند بايد گفت در كشور ما اوضاع به اين نحو مطرح نيست اما خالي از فايده 
نيست كه به بحث موادمخدر با چشم شكاك »تروريستي« نيز نگاه كرد و آن 
را ورانداز كرد. با وجود اينكه استعمال، نگهداري و خريد و فروش موادمخدر و 
ساير اعمال مرتبط مندرج در ماده 1 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 138۹ 
جرم شناخته شده و براي آن مجازات در نظرگرفته شده و به سازمان يافته 
بودن اعمال ناش��ي از قاچاق مواد نيز توجه شاياني شده اما ديد تروريستي 
به اين پديده در آن لحاظ نشده است؛ چراكه هر فعاليت سازمان يافته اي به 

معناي تروريستي بودن آن عمل نيست. 
همچنين در بند ب م��اده 1 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريس��م 13۹4 
به قاچاق مواد منفجره و مهمات اش��اره ش��ده اما ب��ه موادمخدر متمايل 
نگرديده است، در حالي كه امروزه تروريس��ت ها براي تأمين مالي خود به 
ناركوتروريسم نيز متوسل شده اند. پس ناركوتروريسم چه به عنوان هدف 
اصلي و چه به عنوان وسيله اي براي تأمين مالي اقدام تروريستي ديگر، در 
هر حال مسئله اي جدي و حياتي است. اين خأل قانوني موجود به اين علت 
است كه نگاه تروريستي به موادمخدر وجود ندارد، در حالي كه اين دشمن 
خاموش كه هر روزه بسياري از جوانان و نيرو هاي انساني اين مملكت را به 
خود آلوده مي سازد و جامعه را به مرگ خاكستري فرو مي برد، مي تواند ابزاري 
خطرناك در دست افرادي باشد كه با متوسل شدن به آن، اقدامات تروريستي 
ضدحكومتي خود را آهسته آهسته بدون آنكه فرد خاصي مقصر جلوه داده 

شود، به ثمر مي رسانند.
امروزه تروريسم به مس��ئله اي حياتي بين دولي تبديل ش��ده و برگزاري 
نشست هاي داخلي و بين المللي در اين راستا، گواه بر تصديق اين موضوع 
اس��ت. تروريس��م كه تعريف واحدي تاكنون براي آن ارائه نشده اما سران 
كشور ها را گرد يك ميز براي تعبيه راه حلي واحد، دور هم جمع كرده است. 
در اين بازه اي كه به طور تئوري در بخش مطالع��ات و به طور عملياتي در 
بخش اجرايي و سركوبگرانه اعمال انتحاري بدان پرداخته مي شود، به موازات 
همان، تروريسم خاموش موادمخدر در حال شيوع و پيشروي بوده و الزم 
است به عنوان پديده اي مستقل، نه صرفاً از طريق قانونگذاري بلكه توأم با 
آن از طريق ساير برنامه هاي اجرايي، سياستي و... به طور جد پرداخته شود و 
نهاد هاي امنيتي، نظامي و انتظامي را در اين راستا به كار گيرند. اميد است كه 
با هوشياري و ذكاوت و تدابير آينده نگرانه راه بر دشمنان پنهان و دوست نما 

از هر جهت مسدود شود. 
* كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

مجازات كار اجباری 
كار اجب��اري با توجه به ماده ۶  قانون كار به هر ش��كل ممنوع اس��ت و 
متخلف به استناد ماده 1۷2 قانون كار عالوه بر پرداخت اجرت المثل كار 
انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب 
جرم به حبي  از ۹1 روز تا يك سال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 

برابرحداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. 

چگونگي دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك
صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك 
مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كالهبرداري يا خيانت در امانت 
يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه 
چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت 
وجه آن خودداري خواهد كرد و در ص��ورت ارائه چك بانك گواهي عدم 
پرداخت را با ذكر علت اعالم ش��ده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك 
مي تواند عليه كسي كه دس��تور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه 
خالف ادعايي كه موجب عدم پرداخت ش��ده ثابت گردد دستوردهنده 
عالوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده 

به دارنده چك محكوم خواهد شد. 

مردی هنگام ازدواج می دانسته همسرش كارمند دولت 
اس�ت و با رضايت به اين امر با  او ازدواج كرده است. آيا 
اكنون پس از گذشت مدتی از وقوع ازدواج  می تواند مانع 

اشتغال وی به آن شغل  شود يا خير؟
هر چند اشتغال زن در سازمان های دولتى را نمى توان منافى با حيثيت او 
تلقى كرد ليكن حكم ماده 111۷ قانون مدنى به طور عام و اطالق اين است 
كه شوهر مى تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى 
يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند بنابراين در صورتى كه شوهر قبل از 
ازدواج به وضع استخدامى زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين، صيغه عقد 
نكاح جاری شده باشد مى تواند از اختيار قانونى خود استفاده كند. هر چند 
شخصاً نمى تواند از اشتغال همسرش جلوگيری كند و به هر تقدير دادگاه 
بايد طى دادخواس��تى به ادعا و رد درخواست شوهر مبنى بر اينكه حرفه 
يا صنعت عيال او منافى با مصالح خانودگى و حيثيت خود و يا زن اس��ت 

رسيدگى و نفياً يا اثباتاً در موضوع اظهار نظر كند.
منظور از »جنبه عمومی جرم« چيست؟

همه جرائم به دو دسته كلى جرائم قابل گذش��ت و جرائم غير قابل گذشت 
تقسيم مى شوند. در جرائم قابل گذشت، برای آنكه مقامات قضايى شروع به 
رسيدگى كنند، نياز به شكايت شاكى يا مدعى خصوصى است يعنى تا زمانى 
كه كسى شكايتى مطرح نكند، قاضى وارد رسيدگى نمى شود مانند فحاشى، 
توهين، ضرب و جرح و تخريب. همچنين بعد از ش��كايت شاكى و شروع به 
رسيدگى، هرگاه شاكى رضايت و گذشت خودش را كتباً اعالم كند، قاضى، 
ديگر به موضوع رسيدگى نكرده و پرونده را مختومه مى كند. در جرائم غير قابل 
گذشت، ممكن است قاضى با شكايت شاكى شروع به رسيدگى كند، اما رضايت 
و گذشت شاكى موجب نمى شود كه رسيدگى را متوقف كند مانند سرقت، 
كالهبرداری و... البته گذشت شاكى در اين موارد موجب تخفيف در مجازات 
مى شود. به اين موضوع كه قاضى در صورت انصراف شاكى از شكايتش باز هم به 

رسيدگى قضايى خود ادامه مى دهد، جنبه عمومى جرم اطالق مى شود.

مبینا صدقی *


