ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
اﺟﺒﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻮزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺟﺒﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮﺧﻼف آزادی ﺑﺪن زن ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺟﺒﺎر ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی و ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
«ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺟﺮم اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ« ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ »ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺎل  1975ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﯾﺎﻟﺖ داﮐﻮﺗﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وادار ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎل  ۳۹۹۱ﻣﯿﻼدی ﻫﺮ  ۰۵اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎل  ۶۰۰۲دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در  ۴۰۱ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد)».(1
ﻣﺎﻫﯿﺖ ازدواج در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﯾﺸﻪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ دارد .اﺳﻼم ﻣﺎﻫﯿﺖ ازدواج را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در آن ،زن در ﻗﺒﺎل در
اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ازدواج ،ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻇﯿﻔﻪ زن در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ زن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺎده راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮد
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ زن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺎح ﺑﺪون وﺟﻮد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺪون ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،زن
ﺟﻤﻼت اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﻣﺮد آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .زن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻮ در ﻣﯽآورم و ﻣﺮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ .از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺿﺮورت ذات ﻋﻘﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻋﻘﺪ ازدواج راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﻃﺮف ﺷﺮط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮط ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺿﺮوری
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در
ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﺗﻨﺒﯿﻪ زن در ﺻﻮرت ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮدن و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ(2).
ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ زن اﺳﺖ و زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد از آن ﺧﻮدداری
ﮐﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ زن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان زﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد ،ﻧﺎﺷﺰه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻔﻘﻪ او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺰام زن ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﮔﺮ اﻟﺰام ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ازدواج دوم را از دادﮔﺎه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺒﺎر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی از زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺒﺐ ﺿﺮر
ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺷﻮد ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﺮده و در ﻣﺴﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ
وﻇﺎﯾﻒ زن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد را در ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از وﻇﺎﯾﻒ زن اﺳﺖ و
زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮار از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  1115اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زن ﺷﻮد .ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و آﻣﺎر ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ در

اﯾﺮان ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮ درﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﻮد .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدی در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻦ دﻫﺪ و اﯾﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در
ﮐﻨﺎر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ زن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﺎص از ﺷﻮﻫﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻘﻪ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زوج دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ زن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﺎص از ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺬف ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را
وارد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ داد.
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