
رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در 
پی انتشــار فیلمی از عقد دختربچه حدود 11 سال برای مرد 
حدود 22 ساله در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به 
محض اطالع از این خبر  دستورات الزم جهت بررسی موضوع به 
رئیس دادگستری شهرستان بهمئی داده شد که متعاقبا رئیس 

دادگستری شهرستان نیز این اقدامات را انجام داد.
»حسن نگین تاجی« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: پس 
از شنیدن این موضوع طرفین شناسایی و از خانواده های دو طرف 
و عاقد دعوت کرده ایم، سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر 

و عاقد را شنیدیم.
وی افزود: سن دختر براساس کپی شناسنامه ارائه شده وارد 

11 سال می شود و پسر نیز 22 سال دارد.
به گفته رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، 
انگیزه این اقدام صرفا به خاطــر ایجاد محرمیت با عقد موقت، 

شناخت بیشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگیری 
از برخی مسائل و مشکالت شــرعی بوده است تا اینکه پس از 

گذشت 6 سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند.
نگین تاجی تصریح کرد: احساس کرده ایم دختر در این سن 
آگاهی پایینی دارد و مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی 
زوجه مهریه مشخص شده را بذل کرده)بخشیده است( و زوج 
مدت باقی مانده عقد را )عقد دو ساله بود( باید بذل کرده؛ بنابراین 
عقد منتفی و منحل شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه 

اقدام به ازدواج رسمی کنند.
وی گفت: طرفین این مساله را پذیرفتند و با رضایت طرفین 
عقد موقت از بین رفت. با توجه به اینکه مطابق ماده 50 قانون 
حمایت از خانواده - مربوط به سال 1391- اقدام زوج، ولی زوجه 
و عاقد جرم بوده، جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت 

اعالم جرم شده است. واکنش رئیس اورژانس اجتماعی کشور 
ازدواج موقت دختر 9 ســاله بهمئی رئیس اورژانس اجتماعی 
کشــور گفت: گزارش های الزم در باره ازدواج کودک 9 ساله 
بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد در اختیار دادگستری 
استان قرار خواهد گرفت. رضا جعفری در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی که مربوط به ازدواج 
موقت یک دختر 9ساله در شهرستان بهمئی دراستان کهگیلویه 
وبویر احمد  بود،  گفت: ما از مسئوالن بهزیستی استان خواستیم 
تا گزارشی در خصوص این اتفاق تهیه کرده و به دادگستری و 
دادستانی استان ارسال کنند و حتما نتیجه را پیگیری می کنیم 
.مشــاوران بهزیســتی نیز مشــاوره هایی در این خصوص به 

خانواده های پسر و دختر ارائه خواهند کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به کودک بودن دختر یک تخلف بارز 
در این مساله صورت گرفته است، ادامه داد: در موارد مشابه نیز 
گزارشاتی را برای دادستان ارسال کردیم و دادستان نیز در این 

قضیه ورود کرده و صیغه عقد را فسخ کرده  است.
جعفری تصریح کرد: الیحه تعیین حداقل سن ازدواج برای 
دختران در مجلس توسط معاون رئیس جمهور در امور زنان و 

خانواده درحال پیگیری است و این یک مطالبه به حق است و 
چنانچه از منظر قانونی و حقوقی حل شود بخشی از مشکالت 
در این زمینه برطرف خواهد شد موضوع دیگر نیز همانطور که 

گفتم فرهنگ سازی در این خصوص است.
وی ادامه داد: کودک همسری در برخی از مناطق کشور به 
صورت یک خرده فرهنگ درآمده اســت و به یک باور همگانی 
تبدیل شده که کودک همسری آسیب رسان نیست در حالی که 
چنین موضوعی درست نیست و ازدواج در این سن آسیب رسان 

است.

t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

تداوم رایزنی ها برای پیگیری 
وضعیت دانشجویان بازداشتی

وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری به نامه  
اعتراضــی جمعی از دانشــجویان دانشــگاه 
تهران بــه احکام قضایی فعاالن دانشــجویی 
واکنش نشان داد. منصور غالمی در گفت وگو 
با ایلنا، در واکنش بــه نامه  اعتراضی جمعی از 
دانشجویان دانشــگاه تهران به احکام قضایی 
فعاالن دانشــجویی گفت: من پیش از این  هم 
سعی داشــتم، دانشــجویان را در مواجهه با 
موارد اینچنینی کمک کنم و حتی توصیه های 
زیادی هم به آنها داشــتم. غالمی با اشــاره به 
مراقبت هــای رفتاری در مواجهه با حواشــی 
سیاســی از ســوی دانشــجویان اضافه کرد: 
توصیه من به دانشــجویان همــواره این بوده 
که اگــر احیانــا موضوعی در زمینــه قضایی 
مطرح می شــود، باید بســیار دقت کنند که 
حواشی پیش آمده برای آنها مسئله ای ایجاد 
نکند. به عنوان مثال دانشجویان نباید در باب 
رفتارهایشان به شــکل عمدا و سهوا اقداماتی 
کنند تا شــائبه ای که براساس آن حکم صادر 
شده تقویت شــود و بعضا این ایراد به آنها وارد 
شود که در نهایت دانشجویان بودند که قوانین 

را رعایت نکردند.
    

زبان اشاره تلویزیون برای همه 
ناشنوایان قابل فهم نیست

رئیس کارگروه ناشنوایان سازمان بهزیستی 
کشور گفت: زبان اشاره مورد استفاده در سیما 
به دلیل اختالف ســطح ســواد، گویش های 
مختلف و مسائل آموزشی برای همه ناشنوایان 
قابل فهم نیست که طبیعی است. رضا غالمی 
ســلطان مرادی افزود: با وجود آنکه قابل فهم 
نبودن زبان اشاره برای همه ناشنوایان، طبیعی 
است اما مسئولیت از دوش ما ساقط نمی شود 
و باید میزان اختالف در فهم زبان اشــاره بین 
ناشنوایان را به حداقل برســانیم که با کمک 
انجمن ملــی زبان اشــاره، انجمــن خانواده 
ناشنوایان، کانون ناشنوایان و شبکه سراسری 
تشکل های ناشــنوایان و دیگر سازمان های 

مردم نهاد در حال انجام است. 
    

لپ تاپ و گوشی مخصوص 
نابینایان هست، اما گران است

مدیرعامل انجمن باور و شــبکه تشکل های 
نابینایان و کم بینایان کشور گفت: اکثر نابینایان 
نمی توانند از ابزارهای فناوری اســتفاده کنند 
چراکه این سخت افزارها به شدت گران هستند 
حال آنکه متاســفانه بودجه بسیار کمی تقریبا 
نزدیک به هیچ برای تهیه این ابزارها به نابینایان 
اختصاص داده می شــود. ســهیل معینی در 
گفت و گو با برنا گفت: به عنــوان مثال لپ تاپ 
ویژه دسترسی افراد نابینا که نمایشگر بریل هم 
دارد و اتفاقا تولید داخل است؛ با افزایش قیمت 
ارز چیزی حدود 20 میلیون تومان برای هر عدد 
تمام می شــود. معینی عنوان کرد: مشکلی که 
داریم این است که هیچ تخصیص مالی از سوی 
سازمان بهزیستی برای ابتیاع این وسایل برای 
افراد نابینا در نظر گرفته نمی شود. او در خصوص 
وجود گوشی های همراه که نابینایان به وسیله آن 
می توانند به دنیای مجازی وصل شــوند، گفت: 
در این خصوص نیز مشــکل مالی داریم چراکه 
هرکدام از این گوشی های همراه، مبلغی حدود 8 

میلیون تومان را برای خریداری نیاز دارند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

برای اولین بار در آبان 96 الیحه 
منع حیوان آزاری در قالب اصالحیه 
قانون مجازات اســالمی به مجلس 
رفت. حــاال پس از گذشــت تقریبا 
دو سال این طرح دیروز در مجلس 
اعالم وصول شد. علی اصغر یوسف 
نژاد، عضــو هیات رئیســه مجلس 
دیروز از اعالم وصول طرح ممنوعیت 
حیــوان آزاری خبــر داد و گفــت: 
بحث حقوق حیوانات و لزوم اعمال 
مجازات های قانونــی در برخورد با 
ناقضــان و خاطیان، یکــی از موارد 
مهمی است که این روزها به دغدغه 
و مطالبه ای مهم برای فعاالن محیط 
زیست و پاسداران حقوق حیوانات 

بدل شده است.
در ســال های گذشــته موارد 
حیوان آزاری در ایران کم نداشته ایم 
و هر سال شاهد تجمع فعاالن حقوق 
حیوانات در حمایت از حیوان آزاری 
هستیم. سگ کشی دردناک با اسید، 
کشتن توله خرس مقابل توله هایش، 
داستان مرد روستایی که با پتک به 
جان االغش می افتــد، جنون یک 
پیرمرد شکارچی و آزار سگ تا حد 
مرگ و... از نمونه های حیوان آزاری 
در ماه های اخیر هستند. تکرار این 
اتفاقات نشــان می دهد که قانونی 
برای حمایت از حیوانات وجود ندارد 
و ما در زمینه حیــوان آزاری با خالء 

قانونی مواجه هستیم.
در این ســال ها قانونگذار عالوه 
بر قانون شــکار و صید در ماده 679 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
آورده که »هر کــس به  عمد و بدون 
ضرورت حیوان حالل  گوشت متعلق 
به دیگری یا حیوانی که شــکار آنها 
توسط دولت ممنوع اعالم شده است 

را بکشد یا مســموم یا تلف یا ناقص 
کند، بــه حبس از 91 روز تا شــش 
ماه یا جزای نقــدی از یک میلیون  و 
500هزار ریال تا ســه میلیون ریال 
محکــوم خواهد شــد.« همچنین 
در ماده 680 همان قانون نیز مقرر 
شده که »هرکس برخالف مقررات 
و بدون مجوز قانونی اقدام به  شــکار 
یا صید حیوانات و جانوران وحشی 
حفاظت شده کند به  حبس از سه ماه 
تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و 
نیم میلیون  ریال تا 18 میلیون ریال 

محکوم خواهد شد.«
اما نکته اینجاست که این مقررات 
صرفاً شمول به حیوان حالل گوشت 
متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار 
آنها توسط دولت ممنوع اعالم شده 
و جانوران و حیوانات حفاظت شده 
دارد و شمولی بر حیوانات بالصاحب 
شهری و روستایی مانند سگ و گربه 
یا اســب و االغ نــدارد. در این میان 
نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب 
و وجود خالء هــای قانونی موجب 
سوءاســتفاده هر چه بیشتر جامعه 
انسانی نســبت به حیوانات شده و 
اعمال هر نوع خشــونت نسبت به 
حیــات حیوانــات را طبیعی جلوه 

داده است.
حیوان آزاری با جرم انگاری و 
وضع قانون از بین نخواهد رفت

پبش از این سیدمهدی حجتی 
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه 
با بیان اینکه در زمینــه حمایت از 
حیوانات و موضــوع حیوان آزاری با 
خأل قانونی مواجه هستیم، به ایسنا 
گفته اســت: پدیده حیــوان آزاری 
صرفاً با جرم انــگاری و وضع قانون 
کیفری و مجــازات از بین نخواهد 
رفــت. زیرا یکــی از علل شــیوع و 
افزایش حیوان آزاری در ســال های 
اخیــر فقــدان قوانیــن بازدارنده 

برای مرتکبــان این نــوع رفتارها 
با مخلوقات زبان بســته خداست. 
متأســفانه هیچ قانون جامعی برای 
برخورد با اشــخاصی که به صورت 
موردی یا ســازمان یافته نســبت 
به شــکنجه و اذیت و آزار و کشتن 
حیوانات می پردازنــد، وجود ندارد 
و مراجع قضایی در مقام رســیدگی 
به موارد ارجاعی، به واســطه فقدان 
نص صریح قانونی ابزار الزم را برای 
مجازات چنین افــرادی در اختیار 
ندارنــد؛ در واقــع فقــدان قوانین 
بازدارنــده برای مرتکبــان چنین 
رفتارهایــی،  اصلی ترین علت اقدام 
به حیوان آزاری توســط انسان های 

نامتعارف است.
بی تفاوتی قانونگذار به حیات 

جانداران غیر از انسان 
او با بیان اینکــه وجود خألهای 
قانونــی در رابطــه بــا آزار و اذیت 
حیوانــات نشــان از بی تفاوتــی 
قانونگذار به حیــات جاندارانی غیر 
از انســان و عدم حمایت تقنینی از 
این موجــودات دارد، گفت:  قوانین 
موجود در کشور ما در زمینه حمایت 
از حیوانات،  صرفا ناظر بر حفاظت از 
حیات وحــش در چارچوب تعریف 
شــکار و صیــد غیرمجاز اســت و 
حیــوان آزاری صراحتاً و مســتقاًل 
جرم انگاری نشده اســت؛ در حالی 
که حیوان آزاری از جمله اقداماتی 
است که می تواند جریحه دار شدن 
وجدان عمومــی جامعه و اخالل در 
نظم عمومی را در پی داشــته باشد؛ 
بنابراین جرم انگاری چنین رفتاری 

توسط مقنن ضروری است.
در ایــن میان کریم حســینی، 
حقوقدان و کارشــناس حقوقی در 
این باره به »توسعه ایرانی« می گوید: 
»از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات 
حرام بوده و بســیاری از مراجع در 

اســتفتائاتی که در این رابطه از آنها 
به عمل آمده اســت، چنین رفتاری 
را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام 
و غیرجایز دانســته اند؛ لذا برخی از 
مقامــات قضایی در خــال وجودی 
قانونی مستقل برای حیوان آزاری، 
مفاد مــاده 638 را که مقرر می دارد 
که می گوید: هرکــس علنا در انظار 
و اماکن عمومــی و معابر، تظاهر به 
 عمل حرامــی کند عــالوه بر کیفر 
عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 
تا 74 ضربه شالق محکوم می شود 
و در صورتی که مرتکب عملی  شود 
که نفس آن عمل دارای کیفر نیست 
 ولی عفــت عمومــی را جریحه دار 
کند فقط به حبــس از 10 روز تا دو 
ماه یا تــا 74 ضربه  شــالق محکوم 

می شــود« اعمال و مرتکــب را به 
مجازات موضوع ایــن ماده محکوم 

می کنند.«
در مدارس فرهنگ سازی و 
آموزش های الزم داده شود

ایــن حقوقــدان با یــادآوری 
اینکه انجمن حمایــت از حیوانات، 
پیش نویــس قانــون حمایــت از 
حیوانات را با استفاده از منابع داخلی 
و خارجی تدوین و به مجلس ششم 
ارائه داد، یادآور شــد: به دلیل آنچه 
نمایندگان، نبود بســتر اجتماعی 
مناســب عنوان کرده بودند امضای 
الزم برای قــرار گرفتن این طرح در 
دســتور کار جمع آوری نشد، ولی 
مطلع هستم که ســازمان حفاظت 
محیط زیست درخصوص حیوانات 
بی  سرپرســت یا ولگرد پیش نویس 
ماده واحده ای را به منظور ســامان 
 دادن وضعیــت ایــن حیوانــات و 
جلوگیری از آزار و اذیت آنها در سال 
گذشته تدوین و به هیأت دولت ارائه 
کرده اســت؛ البته تا تصویب نهایی 
آن راه درازی در پیــش اســت ولی 
در صورت تصویب این ماده واحده، 
خأل قانونی در خصــوص حمایت از 
حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از 
بین خواهد رفت. اینکه روز گذشته 
هم این طرح اعالم وصول شد امیدها 

را دو چندان می کند.
حســینی با اشــاره به ضرورت 
فرهنگ ســازی در زمینــه تعامل 
با حیواناتــی که در گوشــه و کنار 
شــهر و روســتا زندگی می کنند و 
مصداق حیوانات موزی نیســتند، 
گفت: پدیده حیــوان آزاری صرفاً با 
جرم انگاری و وضــع قانون کیفری 
و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه 
باید فرهنگ توده مــردم در زمینه 
رفتار بــا حیوانات تغییــر کرده و از 
همان دوران کودکــی و در مدارس 
در این زمینه فرهنگ سازی شده و 
آموزش های الزم داده شــود وگرنه 
تجربه ثابت کرده است که اقدامات 
قهری و مجازات به تنهایی مشکلی 

را رفع نخواهد کرد.
حیوان آزاری ذیل قانون مجازات 

اسالمی قرار گرفته است
پیش از این نیز فرهــاد دبیری، 
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیســت در مورد این طرح 
گفته بود: قوه قضائیه پیشنهادها و 
مجازات ها را پذیرفته ولی مقرر شده 
که این موارد نه به صــورت قانونی 
مجزا بلکه در قالــب قانون مجازات 
اسالمی مطرح شود بنابراین آنچه از 
طریق کمیسیون لوایح دولت به قوه 
قضائیه ارسال شد در قالب اصالحیه 
قانون مجازات اســالمی و الحاق 5 
تبصره به ماده 679 قانون مجازات 

اسالمی ارائه می شود. 
 بــه گفتــه وی، در مــاده 679 
قانون مجازات اســالمی، مجازات 
هرکســی که حیواناتی را که شکار 
آن ها ممنوع شده یا حیوانات حالل 
گوشت یا حیوانات متعلق به دیگری 
را تلف کند، تعیین شــده است. در 
تبصره های این ماده آمده است که 
هر کس بدون عمد و بدون ضرورت 
ســایر حیوانات )منظور حیواناتی 
همچون سگ و گربه یا حیواناتی به 
جز حیوانات وحشی است که قانون 
و تکلیف مجازات آن ها مشــخص 
اســت( را بکشد یا مســموم یا تلف 
کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا 
10 میلیون ریــال و خدمات رایگان 
به حیوانات تا شــش مــاه محکوم 

می شود. 
در تبصره بعدی این ماده تاکید 
شده است که تنها مرگ با شفقت به 
منظور کنترل بیماری و پیشگیری 
از رنج حیوانات بــا رعایت قوانین و 
مقررات و با نظر سازمان دامپزشکی 
کشــور از مصادیق این تبصره جدا 

است.
مرگ با شفقت حیوان هم نیازمند 

مجوز سازمان دامپزشکی است
این استاد دانشــگاه تاکید کرده 
اســت این تبصره بدان معناســت 
که حتی اگر کســی بخواهد مرگ با 
شفقت به طور نمونه برای پیشگیری 
از شیوع بیماری برای حیوان ایجاد 
کند، باید مقررات را رعایت و مجوز 
سازمان دامپزشــکی را برای مورد 
به مورد حیوانات اخــذ کند و تنها 
در این صورت از شــمول این قانون 

مستثنی است.

طرح »ممنوعیت حیوان آزاری« دیروز در مجلس اعالم وصول شد

یک حقوقدان: وضع قانون کافی نیست، باید فرهنگ سازی هم  بشود

خبر

 اعالم جرم  علیه زوج، ولی زوجه و عاقد 

عقد دختر 11 ساله با پسر 22 ساله منتفی شد 

کریم حسینی، 
حقوقدان در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: پدیده 

حیوان آزاری صرفاً با 
جرم انگاری و وضع قانون 

کیفری و مجازات از بین 
نخواهد رفت. زیرا یکی 
از علل شیوع و افزایش 

حیوان آزاری در سال های 
اخیر فقدان قوانین 

بازدارنده برای مرتکبان 
این نوع رفتارها با مخلوقات 

زبان بسته خداست

از نظر شرعی اذیت و 
آزار حیوانات حرام بوده 

و بسیاری از مراجع در 
استفتائاتی که در این رابطه 

از آنها به عمل آمده است، 
چنین رفتاری را نسبت به 

حیوانات غیرموزی حرام و 
غیرجایز دانسته اند
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