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 سخن روز 

خبر

احمد منتظری فرزند فقیه عالیقدر عالم تشیع پیامی به مناسبت درگذشت مریم میرزا خانی نابغه ریاضی ایرانی صادر کرده است. متن این 
پیام به شرح ذیل است: بسم اهلل الرحمن الرحیم ، انا هلل و انا الیه راجعون. با کمال تأثر و تأسف، نابغه ریاضی جهان سرکار خانم دکتر مریم 
میرزاخانی درگذشــت. بانویی دانشمند که همچون درختی پرثمر بسیار فروتن و افتاده بود و با رحلت زودهنگام خویش مردم شریف ایران و 
جوامع علمی جهان را عزادار نمود.  از خداوند کریم و رحیم برای آن عزیز، غفران و رضوان الهی و برای بازماندگانش سالمتی و صبر خواهانیم.

والسالم علیكم و رحمة اهلل و برکاته. بیت آیت اهلل العظمی منتظری ، احمد منتظری - ١۳۹۶/۲۴/۴

پیام تسلیت احمد 
 منتظری در پی 
 در گذشت مریم 

میرزا خانی نابغه ریاضی 
ایرانی

نقد روز 

انتشار اسناد محرمانه از قاچاق سالح به مناطق درگیر با پوشش دیپلماتیک
شبکه المیادین از اسنادی خبر داده که قراردادهای 
میلیاردها دالری سالح و اسامی کشورهای ابرقدرتی 

که در این معامالت دست دارند را فاش می کند.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری المیادین در برنامه 
میزگــرد هفته میزبان محمــد ابوعاصی، مدیر مرکز 
پژوهش های خاورمیانه در بلغارســتان بود. او درباره 
اسناد مهمی سخن گفت که اطالعات آن به شیوه ای 
نامعلوم از ســفارت آذربایجان در بلغارستان به بیرون 

درز کرده است.
این اسناد قراردادهای چند میلیارد دالری و اسامی 
کشــورهایی مثل آمریکا، عربســتان، امارات، ترکیه، 
بلغارســتان و کشــورهای اروپایی دیگر را که در این 
قراردادها دســت دارند، فاش می کند. کشورهایی که 
مقصد این ســالح ها بوده اند نیز سوریه، عراق، یمن، 
افغانستان، پاکستان و کنگو هستند و مسئله خطرناک 
این اســت که ســالح از طریق سفرهای دیپلماتیک 

منتقل می شود.
 SilK(بنابراین اطالعــات، ســیلک وی ایرالینز
Way Airlines( اسم شرکتی است که آذربایجان 
آن را اداره می کند اما یک شــرکت هواپیمایی عادی 
نیست و سالح سنگین و مهمات را برای کشورها، افراد 
و تروریست ها با پشتیبانی دیپلماتیک قاچاق می کند.

اســناد فاش شده نشــان می دهد که این شرکت 
در ســه سال اخیر دست کم ۳۰۰ پرواز دیپلماتیک را 
ترتیب داده که در آن سالح برای حمایت از جنگ ها 
و درگیری ها انتقال یافته است. این شرکت پروازهای 
دیپلماتیک را برای شرکت های خصوصی و سازندگان 
ســالح در آمریکا، کشــورهای بالتیک و اسرائیل و 
ارتش های عربســتان، امــارات، فرماندهی عملیات 
ویژه آمریکا و نیروهای نظامــی آلمان و دانمارک در 
افغانستان و نیروهای ســوئدی در عراق ترتیب داده 
اســت. پروازهای دیپلماتیک از بازرســی و مالیات و 
مســائل دیگر معاف می شوند بدین معنی که شرکت 
مذکور به راحتی صدها تن سالح را به مناطق مختلف 

جهان منتقل می کرده است.
این اسناد نشــان می دهد، طی سه سال گذشته 
شرکت های آمریکایی در راســتای برنامه دولت این 
کشــور درباره تجهیز ســالح، قراردادهای میلیاردی 
انعقاد کرده اند و تمامی این ها از ســیلک وی ایرالینز 
برای انتقال سالح استفاده کرده اند. زمانی که سیلک 
وی ایرالینز هواپیماهای کافی نداشــته، هواپیماهای 
نیروی هوایی آذربایجان محمولــه نظامی را منتقل 
می کردند اما این ســالح به آذربایجان نرسیده است. 
شرکت اوربیتال ای تی کی )Orbital ATK( نیز در 
برنامه های تجهیزات نظامی که با استانداردهای آمریکا 
همخوانی ندارد شــرکت می کند. این شرکت طی دو 
سال اخیر ۲۵۰ میلیون دالر با این کار درآمد داشته 
است. تمامی اطالعات درباره نوع سالح و طرفی که آن 

را تحویل گرفته محرمانه است.
این شــرکت ژوئیه و اوت ۲۰۱۵، از طریق شــش 
پرواز دیپلماتیک از ســوی سیلک وی ایرالینز سالح 
را انتقال داد. این سالح ها برای پلیس ملی افغانستان 

فرستاده شد.
 Chemring( پروداکتــس  کمرینگ میلیتری 
Military Products( ســرمایه گذاری اصلی در 
برنامه تجهیزات سالح است. این شرکت چهار قرارداد 
۳۰۲.۸ میلیون دالری دارد. سالح را از تولید کنندگان 
در صربستان، افغانستان و رومانی گرفته و به عراق و 

افغانستان انتقال داده است.
بزرگترین واردکننده ســالح مغایر با استاندارهای 
آمریکا دسامبر سال گذشــته چندین تن بمب را از 

صربستان به وزارت دفاع افغانستان منتقل کرد.
عالوه بر آمریکا کشور دیگری که مقادیر عظیمی 
سالح ساخت اروپای شرقی را خریده و آن را از طریق 
پروازهای دیپلماتیک صادر می کند، عربستان است. 
در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ۲۳ پروازها دیپلماتیک 
سالح را از بلغارستان، صربستان و آذربایجان به جده و 

ریاض منتقل کرده اند.

براساس اسناد فاش شده تمامی سالح هایی که از 
طریق پروازهای دیپلماتیک منتقل می شود به دست 

تروریست ها در سوریه و یمن می رسد.
عربســتان همچنین محموله هــای نظامی را به 
آفریقای جنوبی برای کســب درآمد و گرفتن طال و 

الماس در کشورهای افریقایی منتقل می کند.
امارات کشور عربی دیگری است که سالح ساخت 
اروپای شــرقی را که موافق با اســتاندارهای نظامی 
نیســت خریده و برای طرف ســومی فرستاده است. 
این اسناد نشان می دهد که طرف ناظر عربستان بوده 
است. فسفر سفید ماده ای است که به دلیل آسیب های 
زیانباری که به جا می گذارد، به کارگیری آن در جنگ 
جنجال برانگیز اســت. ۳۱ مارس ۲۰۱۵، سیلک وی 
ایرالینز ۲۶ تن محموله نظامی فرســتاده که فسفور 

سفید نیز در میان این محموله بوده است.
برخی از پروازهای دیپلماتیک سالح را به مناطق 
درگیر که از اروپا، آسیا و آفریقا می گذرند، می فرستد. 
تیربارهایی نیز در میان این تجهیزات وجود دارد که 
در تصاویر و ویدیوهایی که گروه های مسلح در ادلب 

و حماه سوریه منتشر کرده بودند، دیده شده است.
مارس ۲۰۱۷ به نظر می رسد که بیش از ۳۰۰ تن 
سالح برای یگان های مدافع خلق کرد در شمال سوریه 
فرستاده شده است.  همچنین شش پرواز دیپلماتیک 
۴۳ تن بمب را برای وزارت دفاع عراق منتقل کردند. 
همچنین، ۲۸ مارس ۸۲ تن سالح از رومانی به اربیل 

فرستاده شده است.

ورود مجلس به پدیده »کودک 
همسری« و بررسی علل آن

هیس دخترها فریاد نمی زنند عنوان فیلمی سینمایی ست که سال ۹۲ به همت پوران 
درخشنده کارگردان متعهد و متهور ایرانی، بی اعتنا به منتقدان سطحی نگر، ساخته شد 
و با اقبال و اســتقبال کم نظیر مردم مواجه گردید فیلمی که نه تنها، به گیشــه بلكه به 
اندیشــه، رونق بخشید و به مردم و مسئوالن هشداری تكان دهنده داد. این فیلم درباره 
آزار جنســی کودکان و تعرض به اطفال خردسال بود. سوژه اجتماعی فیلم چنان متعالی 
و هنری بود که با اقبال  و تمجید نشریه معتبر ورایتی ایاالت متحده آمریكا مواجه شد. 
نگاه ژرف و مسئوالنه به یكی از آسیب های اجتماعی و آگاه سازی خانواده ها وهشدار به 
والدین فرزندان خردسال خصوصا دختربچه ها در برابر آزارهای پنهان بیماران جنسی رها 
شده در جامعه، مرکز ثقل فیلمنامه فیلم مذکور بود. دراین فیلم زندگی شیرین هشت ساله، 
وقتی تلخ و دردناک می شــود که مورد آزار جنسی مردی از نزدیكان قرار می گیرد. آنچه 
این زخم را عمیق تر می کند و واقعه را به فاجعه ختم می ســازد، این اســت که دخترک 
هیچ کس را نمی یابد تا دردش را با او در میان بگذارد و حرفش را باور کند. شــیرین که 
در کودکی مورد اذیت و آزار قرار گرفته به حدی از این اتفاق دچار وحشت و ترس شده 
که حتی در بزرگســالی نیز این ترس و خاطره بد در ذهنش باقی می ماند. حاال که او 
دختر بزرگی شــده و دوبار هم تا آستانه ازدواج رفته، فاجعه ای به بار می آورد که ریشه 
در ترس او در اتفاقات دوران کودکی اش دارد.کابوس وحشــتناک این واقعه سیاه مدام 
شیرین 8ساله را رنج می دهد تاجایی که در دادگاه ودربرابر قتلی که مرتكب شده انگیزه 

دفاع ازخود را ندارد چرا که خودش را یک مرده می پندارد؛
» از کی دفاع کنم؟ از یه جســد! ، من مردم، من تو 8 ســالگی مردم چون کسی نبود 

حرفامو بشنوه...«
با جستاری در آسیب های اجتماعی، فیلم هایی ازاین دست نشان می دهد که سینمای 
اجتماعی یكی از موثرترین ابزارهای پیشــگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای هوش 

جامعه دربرابر این نوع آسیب هاست.
اخیراً در شبكه های موبایلی عكس دختری هفت ساله به نام آتنا منتشر شد. این دختر 
گم شــده بود و عالوه بر شهرپارس آباد مغان، مردم سراســر کشور سوگوارش شدند. 
باالخره قطعات جســدش پیدا شد آن هم نزدیک خانه ای که پدر آتنا درآنجا دستفروشی 
می کرد و آوای شوم جنایت از مغازه ای که زمان تشنگی از آن جا آب می خورد به گوش 

می رسید.
 واکنش های هیجانی به ماجرا متفاوت بود، از به آتش کشــیدن مغازه قاتل تا سرودن 
شــعر و کلیپ برای آتنایی که معصومانه از دســت رفته بود. نظر به این نوع جنایات و 
آزارهای جنسی که گسترش خشونت را در جامعه نشان می دهد نظیر تجاوز به یک دختر 
افغانی، مثله کردن ختری 7 ساله  و صدها پسربچه و دختر خردسال، وقت آن است که 
مسوالن ذیربط با اقدامات پیشگیرانه و قانونی از تكرار چنین فجایعی ممانعت کنند و با 
ارائه الیحه تأمین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت،  آگاهی بخشی به خانواده ها، 
مدد گرفتن از تمام ظرفیت های فرهنگی، رســانه ای و روانشناسی ، تمهید راهبردهای 
علمی و مشاوره ای و .... جامعه را از تكرار چنین خشونت هایی نجات دهند، و در راستای 
ارتقای سالمت اخالقی و بهداشت روانی مردم ، کارآمد و مطلوب عمل نمایند. وقت آن 
است که والدین بپذیرند که نباید آسیب های اجتماعی را کتمان کرد بلكه باید با اظهار و 
مشاوره های خانوادگی و تخصصی به نحو مطلوب به آرامش و امنیت کودکان و قربانیان 
آزارهای جنســی نائل آمد. دراین راستا از سوی نهادهای مربوطه و کارشناسان تربیتی 
توصیه ها و هشدارهای اثرگذاری ارائه شده است که عمل به آن ها می تواند از بسیاری از 

آسیب های اجتماعی نظیر کودک آزاری پیشگیری نماید:
به اعتقاد اغلب کارشناسان و روانشناسان بسیاری از افرادی که دست به سوء استفاده 

جنسی می زنند معمواًل از آشنایان کودک هستند. 
به بچه ها آموزش ندهید که اقوام و یا بســتگان را ببوســند و آن ها در آغوش بگیرند. 
اجــازه دهید محبت و عالقه خود را آن طور که می خواهند به دیگران نشــان دهند. به 
کودکان آموزش های ابتدایی جنسی را یاد بدهید. اگر والدین در مورد بازگو کردن مسائل 
خاص با کودک خود راحت نیســتند می توانند از یک متخصص و یا یک مشاور کمک 
بگیرند. با فرزندان خود ارتباط دوســتانه تنگاتنگی برقرار کنید. آن ها را تشــویق کنید 
که در مورد ندانســته های خود از شما ســؤال بپرسند و تجربیات خود را با شما در میان 
بگذارند. باال بردن مهارت های اجتماعی کودکان درعدم قبول دعوت بیگانگان و آموختن 

روش های سوء استفاده ازآن ها و...
پدر، مادر ! ما مقصریم. ما مقصریم و فرهنگ غلطی که درتربیت و پرورش روح وجان 
فرزندانمان انتخاب کرده بودیم، روشی که راه نبود بلكه بیراهه بود. پذیرش آن فرهنگ 
غلطی بود که سبک زندگی مارا تغییر داد فرهنگی که از کودکی در گوش تمام زنان و 

دخترکان این سرزمین زمزمه شد: »هیس! دختران فریاد نمی زنند.«

کامبیــز نوروزی در مواجهه با موضوع قتــل و جنایت آتنا اصالنی گفته که نباید 
دالیل وقوع این جرم را به موضوعات اجتماعی و ایضًا سیاسی مرتبط دانست. البته 
نوروزی توضیح داده که با توجه به اطالعات فعلی امكان تحلیل های کارشناســی 
وجود ندارد. وی در ادامه مدعی اســت جرائمی مانند آنچه در مورد آتنا دیده ایم در 
همه جای دنیا قابل مشــاهده بوده و چندان به وضعیت اجتماعی و سیاسی جوامع 
مختلف ارتباط نداشــته و بیشتر ناشــی از وضعیت روانی مجرمان است. او توضیح 
داده اســت که برخی با اســتفاده از این رویداد به دنبال مقاصد سیاســی هستند. 
ارتباط این موضوع با حجاب از ســویی و ربط آن به ســند ۲0۳0 نمونه ای از این 
بهره برداری های سیاســی است. به نظر می رسد نوروزی از منظر یک حقوق دان به 
موضوع نگریســته و امكان رویكردهای دیگر را نادیده گرفته اســت بنابراین الزم 

است به چند نكته اشاره شود:
١- زیگموند فروید تمام عمر تالش کرد تا نشــان دهد که روان آدمی ســاحت 
جداگانه ای از کلیت اجتماعی و تجربه زیســت انســان ها در جوامع مختلف نیست. 
ســاختار های ذهنی که حاصل تجربه های پیشــین بوده و منطق روابط ما را میسر 
می کند کاماًل متأثر از داشــته ها ی ارزشی، باورها و فرهنگ اجتماعی انسان است. 
بنابراین با فرض آنكه مجرم بنا به دالیل روانی به جرم مبادرت کرده اســت دلیلی 

برای مبرا ســاختن این موضوع از عرصه های اجتماعی و سیاسی نیست.
۲-در عالم سیاســت همواره مواجه با دو حیطه ذهن و عین هستیم. عماًل تعامل 
این دو حیطه به یكدیگر امكان تدوام زندگی سیاســی برای انسان را فراهم کرده 
اســت. زندگی سیاســی انسان نه فضای بســته  آزمایشگاهی اســت که با کنترل 
عوامــل مختلف بتوان دلیــل و مدلول رخدادهای مختلف را تحت کنترل داشــت 
و نه صرفًا بــر آمده از ایده هــای و خیال پردازی های آرمان گرایانــه و یا انتزاعی 
اســت. عرصه سیاســت میدان تعامل این دو با هم است. اگر اتفاقی مانند قتل آتنا 
به عنوان موضوعی انســانی در زندگی ما به وقوع می پیوندد مجال مناســبی برای 
ایده پردازی های ذهنی، تشــكیل گفتمان های مختلف و تبادل نظر و غیره اســت. 
انســان با اســتناد به همین رویدادهای انضمامی امكان تعامــل ذهنی را می یابد. 
اگر رخداد تاســف باری مانند آنچه برای آتنا روی داده نتواند موجب شكل گیری و 
استحكام موازین و اصول اخالقی برای جامعه شود، مطمئنًا باید منتظر وقوع مجدد 
چنین رویدادی در آینده باشــیم. بدیهی اســت اتفاقی ایــن چنین در آینده باز هم 
قابل پیش بینی است اما شكل گیری گفتمانی که از این اتفاق برای ترسیم موازین 
اخالقی اجتماعی اســتفاده کند قطعًا تأثیر چشم گیری در کاهش آن خواهد داشت. 
با ایــن وصف علی رغم نظــر کامبیز نــوروزی مبنی بر غیر کارشناســی بودن 
دیدگاه های مختلف در مورد واقعه قتل آتنا باید اذعان داشــت که وقایع این چنین 

می توان کاربرد سیاســی، اخالقی و اجتماعی بسیار مهمی داشته باشد.

نکاتی درباره قتل آتنا و واکنش های ما

قتل دلخراش و دردنــاک آتنا اصالنی 
در شهری کوچک، موجی از واکنش های 
مختلف را برانگیخته است؛ از هجوم مردم 
اندوه زده خشمگین به مغازه متهم تا انبوهی 
از تحلیل هــا و همدردی هــای متعدد به 

بیان های مختلف.
به گزارش ایســنا، کامبیز نــوروزی - 
حقوقدان - با این مقدمه در »شــهروند« 
نوشت: با وقوع یا کشف هر جرم، متناسب 
با نوع جرم و شــدت آن و میزان کمیابی 
یا فراوانی آن، واکنش هایی شكل می گیرد. 
واکنش ها ســه دســته اند کــه عبارتند از 
واکنش قانونی دســتگاه های رسمی مثل 
پلیس، دادســراها و دادگاه ها، واکنش های 
کارشناسی تحلیلگران رشته های مرتبط و 

باالخره واکنش افكار عمومی.
در جرایم ســاده یا جرایمی که فراوانی 
و احتمــال تكرار آنها زیاد اســت، معموال 
واکنش ها در سطح واکنش دسته نخست 
یعنی واکنش ســازمان های مبارزه با جرم 
و تا حدی واکنش دسته دوم )کارشناسی( 

محدود می ماند.
امــا وقتی جرمــی که اتفــاق می افتد، 
خصوصیات کمیاب تری داشــته باشد و به 
دالیلی مانند میزان خشــونت، شخصیت 
مرتكب، شخصیت قربانی، انگیزه، شرایط 
وقــوع و عواملی دیگر وجوه انســانی تر و 
عاطفی تری پیدا کند، معموال واکنش دسته 
سوم، یعنی واکنش عمومی نیز به حرکت 

درمی آید.
معموالً واکنش افكار عمومی علیه جنایت 
بیــش از هر چیز متأثر از عناصر عاطفی و 
احساســی خواهد بــود. در اینجا احتمال 
دارد تســلط عناصر احساســی و عاطفی 
واکنش های عمومی، حتی بر واکنش های 
رســمی و کارشناســی نیز اثر بگذارد. در 
این صورت این احتمال افزایش می یابد که 
دستگاه های رسمی به جای اجرای دقیق 
قانــون و رعایت اصول و قواعدی از قبیل 
بی طرفی در رسیدگی و حق دفاع و مجازات 
عادالنه، به تبعیت از فضای اجتماعی رو به 

واکنش احساسی و حتی خشونت باری مغایر 
با قوانین و اصول دادرسی عادالنه بیاورند. 
شخصیت های  و  کارشناســان  همچنین 
عمومی هم متأثر از فضای حاکم و گفتمان 
غالب در واکنش اجتماعی، در تحلیل واقعه 
جنایت بارانه ای که رخ داده است، از ضوابط 
و اصــول علمی فاصلــه بگیرند که برای 

تحلیل کارشناسی ضروری است.
جنایتــی کــه در آن آتنــا اصالنــی، 
دختربچه ای معصــوم و بی گناه به بدترین 
شكل ممكن قربانی شد، تمامی ویژگی های 
جلب و جریحه دار کردن افكار عمومی در 
کل کشــور را در خود دارد. به عنوان نمونه 
می توان از ســن قربانی، جنسیت قربانی، 
موقعیت طبقاتی قربانی و خانواده او، شیوه 
جنایت )تجاوز و قتل(، چگونگی کشف جرم 

و محل اختفای قربانی یاد کرد.
رونق و سرعت گردش اطالعات، امواج 
واکنش عمومی را گســترده تر و فزاینده تر 
کرده اســت. اما برای تحلیل کارشناسی 
جنایت، نباید واکنش عاطفی مداخله داشته 
باشــد. واکنش کارشناسی باید مستقل از 
عناصــر عاطفی بوده و پیــش از هر چیز 
نیازمند اطالعات جرم شناســانه از همان 
جنایت اســت که می بایست در چارچوب 
نظری معین مــورد ارزیابی قرار گیرد. هر 
اندازه اطالعات از جزئیات واقعه مجرمانه 
کمتر باشد، امكان تحلیل دقیق تر و قاطع تر 
آن کاهش می یابد. در حال حاضر اطالعاتی 
که از جنایت علیه آتنا اصالنی داریم فقط 
در این حد اســت کــه او دختربچه ای 7 
ســاله و فرزند یک دســتفروش است که 
در ســاعت معمولی روز، هنگام بازگشت 
به خانه توســط جوانی مغازه دار ربوده شده 
و چند روز بعد پیكرش به وضعیتی بســیار 
بد، در بشكه ای پیدا می شود. بعضی شواهد 
حكایت از آزار جنسی او دارد اما هنوز اعالم 
نشــده آزار جنسی در چه حدی بوده است. 
روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان و 
متخصصان آسیب های اجتماعی می دانند 
که این مقدار اطالعات برای ارزیابی یک 
جنایت اصال کافی نیست. ما تقریباً چیزی 
از شخصیت مرتكب )یا متهم( نمی دانیم و 
اطالعی از جزئیات شیوه ارتكاب جنایت در 

اختیار نداریم.
آنچــه تاکنــون از قتل دلخــراش این 
دختربچه معصــوم می دانیم، مواردی کلی 
است. پس در این صورت، الجرم باید فقط 
بــه تحلیل های کلی و در حد همین مقدار 

اطالعات اکتفا کرد و در تحلیل، قالب های 
عمومی را به کار ببریم که برای تحلیل این 
نوع جنایات وجود دارد. در غیر این صورت، 
حاصل بحث جز ســخنانی غیر مستند و 
بیهوده که فقط به اغتشاش ذهنی جامعه 
به عنوان مثال،  بــود.  می انجامد، نخواهد 
عده ای در ادعایی شگفت آور این جنایت را 
مرتبط با پدیده ای دانسته اند که بی حجابی 
یا بدحجابی خوانده می شود. گذشته از اینكه 
قربانی این جنایت دختربچه ای 7 ساله است 
که به هیچ عنوان مشمول مباحث حجاب 
یا بی حجابی نیســت، این سخن بی پایه و 
غیرمستند اســت و بر هیچ داده ای استوار 
نیست. سخن بی پایه گفتن، بی مسئولیتی و 
بی اخالقی است. در سوی مقابل، گروهی 
دیگــر این جنایت را بــه موضوع آموزش 
جنســی کودکان و آمــوزش دفاع کودک 
در برابر افراد با ســوءنیت، ربط و حتی آن 
را با بحث ســند ۲0۳0 پیوند داده  و سپس 
ابعاد تحلیلی آن را مطرح می کنند. این نوع 
برخــورد هم دارای همان ایراد اســت که 

مبتنی بر داده های دقیق از حادثه نیست.
اما هر دو دیدگاه در دو چیز مشــترکند. 
نخست اینكه هر دو دیدگاه تالش می کنند 
جنایتی را که رخ داده، با نوعی مصادره به 
مطلوب به شاهدی برای اثبات دیدگاه های 
خود بدل کنند. اســتفاده از امور اجتماعی 
در رقابت سیاســی، متداول و جایز است؛ 
مشروط بر آنكه این بهره برداری مبتنی بر 
قلب واقعیت یا نادیده گرفتن آن نباشد زیرا 
در مرحله بعد تالش برای شناخت واقعیت 

و اصالح آن با ناکامی مواجه خواهد شد.
دیگری مربوط به ســاختار این جنایت 
است. هر دو دیدگاه یا دیدگاه های میان این 
دو، در عین بی اطالعی از اطالعات دقیق و 
جزئی جنایت، به خصوصیات و ویژگی های 

این نوع جنایات هم بی توجهند.
حال پرســش این اســت که براساس 
اطالعاتی که تاکنون منتشــر شده است، 
چگونه می توان این جنایت را تحلیل کرد؟ 
اطالعاتی که تاکنون از این جنایت منتشر 
شده اســت، اگرچه برای تحلیل کامل آن 
ناکافی اســت اما در حدی هست که اجازه 
بدهد ما جایگاه این جرم در دســته بندی 
جرم شناختی جرایم را الاقل در حد فرضیه، 

بشناسیم.
هر جرم یک رفتار انســانی است که در 
شــرایط اجتماعی خــاص رخ می دهد اما 
میزان ارتباط جرایم با امور اجتماعی و وضع 

روانی مرتكبان متفاوت اســت. در بعضی 
جرایــم عوامل عینی موثرترند و در برخی، 
عوامل ذهنی. به عنوان مثال معموال جرایم 
مالی بسیار از شرایط اقتصادی و اجتماعی 
تبعیت می کننــد. در بحران های اقتصادی 
جرایم مالی افزایــش می یابد. در این نوع 
جرایم مانند کالهبرداری، ارتشاء، اختالس 
و حتی ســرقت معموال مجرمان افرادی 
باهوش و دقیق و باشخصیتی قدرتمندند و 
می توانند از بحران های سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی بهره برداری مجرمانه کنند.
اما در جرایمی مانند آزار جنســی همراه 
با قتل، به ویژه وقتی قربانی کودک است، 
سهم شرایط روانی و شخصیتی مرتكب در 
وقوع جرم، معموال مؤثرتر از سهم عوامل 
اجتماعی اســت. به همین دلیل است که 
این نوع جرایم، در انواع کشورهای مختلف 
که شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی متفاوت با یكدیگــر دارند مانند 
فرانسه، هندوستان، نروژ و ایاالت متحده 
با الگوهای نســبتا مشــابهی کم و بیش 
تكرار می شــود. در حالی که آمار جرایمی 
مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه اموال 
و جرایم سیاســی با شاخص های توسعه و 
دموکراسی و میزان حاکمیت قانون ارتباط 
معكوس دارد اما جرایمی مانند سوءاستفاده 
جنسی، تجاوز به عنف، تجاوز همراه با قتل 
علیه کودکان یا بزرگســاالن، الزاما چنین 

ارتباطی را نشان نمی دهد.
از نتایج این دیدگاه این است که چندان 
نمی توان در تحلیل ایــن جنایت و موارد 
مشابه آن، عوامل اجتماعی را عامل اصلی 
دانست و آن را مبنایی برای تعمیم نتایج به 

کل جامعه قرار داد.
مواجهه عاطفی و احساسی افكار عمومی 
با جنایت دردناکی مانند قتل آتنا، طبیعی و 

ناگزیر است. 
واکنش عمومــی از این جهت نیز مفید 
است که مســأله ای را در کانون توجه قرار 
می دهد و سطوحی از انسانیت را تحریک 
می کند. اما واکنش های قانونی و کارشناسی 
باید از قواعد و هنجارهای خود تبعیت کنند. 
دنباله روی از احســاس و عاطفه در اجرای 
قانون یا تحلیل های کارشناســی هم مانع 
مبارزه مناسب با جنایت است و هم شناخت 
نادرســت از واقعیت جرم و جنایت ایجاد 
می کنــد و این دو نقیصه خــود می توانند 

خصلت جرم زا داشته باشند.
منبع: ایسنا

ســخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید 
بر اینكــه در وزرات امور خارجه بحث های 
زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی است، 
گفت: بی شــک در هر کجا که نیاز باشد و 
نسبت به هر موضوع ضروری در این حوزه 
در محیطی آکنده از مودت گفت وگو خواهیم 

کرد.
بهرام قاســمی؛ ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید 
بر اینكه مذاکرات میــان کابل و تهران بر 

سر مســئله آب آغاز شده است، گفت: پس 
از ســفر دکتر ظریف به کابــل توافقاتی با 
آقای اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور و 
سایر مقامات افغانستان صورت گرفت و قرار 
شــد؛ پنج کمیته تخصصی بررسی مسائل 
کار شناسی در روابط فی مابین بین دو کشور 
در حوزه های مختلف را آغاز کنند که یكی 
از این کمیته های پنج گانه، کمیته آب است.

این دیپلمات  عالی رتبه کشورمان با بیان 
اینكه بی شــک یكــی از موضوعات مهم 

تهران و کابــل موضوع آب اســت که از 
اهمیت واالیی برخوردار است، اظهار داشت: 
دو کمیتــه از کمیته های پنج گانه در وزارت 
امور خارجه و زیر نظــر معاونت منطقه ای 
و معاونــت حقوقی و بین المللــی برگزار و 
کمیته هایی نیز در وزارت کشــور تشكیل 
و پیگیــری می شــود. دور اول کمیته های 
پنج گانه اخیرا در تهران برگزار شــد و قرار 
اســت؛ دور دوم این نشست در کابل انجام 

شود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه 
با رایزنی تهران و آنكارا درخصوص مسائل 
زیســت محیطی و آب، با اشــاره به اینكه 
همواره ما با توجه به اهمیت ترکیه به عنوان 
یک کشور دوســت و همسایه در تماس و 
رایزنــی با آنان در حوزه های مختلف روابط 
دوجانبه و تحوالت منطقه ای هستیم، یادآور 
شــد: بی شــک در هر کجا که نیاز باشد و 
نسبت به هر موضوع ضروری در محیطی 

آکنده از مودت گفت وگو خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
آغاز مذاکرات میان کابل و تهران بر سر مسئله آب

امير مقدور مشهود - دبير سرویس سياسی 

لزوم استفاده از وقایع عینی در ترسیم اخالق اجتماعی

خداداد ابراهيمی- روزنامه نگار
قربانیان کوچک جنایات بزرگ

جستاری در یک آسیب اجتماعی؛

رئیس فراکســیون زنان مجلس از تالش برای افزایش حداقل ســن 
ازدواج دختران از ١۳ سال به ١۵ سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، پروانه سلحشــوری رئیس فراکسیون زنان در مجلس 
شــورای اســالمی با اعالم این خبر گفت: روند طوالنی و فرسایشــی 
بروکراسی در کشور، به عنوان یكی از دالیل اصلی تأخیر در حصول نتیجه 
در این مورد است. ما در فراکسیون زنان به جد پیگیر این موضوع هستیم. 
هرچند پیچیدگی و حساسیت های موجود در مسائل فرهنگی کشور، هم 
روند رســیدن به نتیجه را کند و هم ما را ملزم به بررســی های دقیق تر 

کرده است.
وی افزود: در این مقوله، از یک طرف ازدواج کودکان برای عده ای مثل 
ما، مســئله و اشكال است و از طرفی دیگر، برای عده ای یک امر واجب 
تلقی می شــود و ممكن است نه تنها این کار را ازدواج کودک ندانند که 
حتی بر این باور و عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج دختری است که 
به ســن شرعی رسیده است و ازدواج در چنین سنی، باید در قانون لحاظ 
شود. رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینكه فقه شیعه، فقه پویایی 
اســت، ادامه داد: ما در این رابطه، هم نظر فقها و علما را جویا شده ایم تا 
رضایت آنها را جلب کنیم و برخی از علما نیز نظر مثبت داشــته اند. وی 
اضافه کرد: از ســوی دیگر نیز از مرکز پژوهش های مجلس درخواست 
کرده ایم که اطالعاتی را استخراج و در اختیار ما بگذارند تا ببینیم اصواًل 
در کدام مناطق کشور، بیشتر با پدیده »کودک همسری« مواجه هستیم 

و علل بروز آن چیست؟
سلحشــوری همچنین با اشاره به اینكه ما کودکان مطلقه ١۵ ساله در 
کشور داریم، اظهار داشت: به طور مثال ما در جایی می بینیم که خانواده ای 
متشرع و متدین هستند و اصرار دارند که دخترشان باید زود ازدواج کند. 
اما در مقابل در جای دیگر شاهد هستیم که فقر عاملی است که خانواده را 

مجبور می کند به ازدواج دخترشان در سن پایین، تن بدهند.
وی گفت: این ها از جمله موارد تعیین کننده ای است که باید مورد بررسی 
قرار بگیرد تا ما بدانیم علل و دالیل  کودک همسری چه چیزهایی است، 
بدانیم آسیب های ناشی از آن و حتی اگر مزیت هایی دارد، مزیت های آن 
چیست؟ ما در فراکسیون زنان، حسب وظیفه قانونی خود، همه این موارد 
را در کنار هم بررسی می کنیم. در عین حال اما تالش پیگیر و مجدانه ما 

مبتنی بر این است که حداقل سن ازدواج را افزایش بدهیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفــت: اخبار و گزارش هایی که در برخی 
رســانه ها و فضای مجازی درباره کابینه جدید و وزیران پیشنهادی مطرح 

می شود، در حال حاضر گمانه زنی است.
به گزارش ایســنا، حســینعلی امیری در شــورای معاونیــن پارلمانی 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی با اشاره به اینكه رئیس جمهور در حال 
بررسی و رایزنی برای معرفی کابینه جدید است اظهار کرد: ولی فهرست ها، 
اخبار و گزارش هایی که در این زمینه در سایت ها و رسانه ها منتشر می شود، 
در حال حاضر گمانه زنی است و بعضاً هم با اهداف خاصی منتشر می شود.

وی افزود: بر اســاس ماده ۲0۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس 
جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف اسامی وزیران پیشنهادی 
را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت به مجلس شورای 
اســالمی ارائه می نماید. شروع این دو هفته می تواند بعد از مراسم تحلیف 
باشــد. یک هفته پس از ارائه فهرســت وزیران پیشنهادی توسط رئیس 
جمهور، جلســات مجلس برای بحث و بررســی خط مشی و اصول کلی 
برنامه دولت و اخذ رأی اعتماد برای وزیران به طور متوالی تشكیل می شود. 
براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، با پیشنهاد رئیس 
مجلس و تصویب نمایندگان، جلسات رأی اعتماد در دو نوبت؛ صبح و بعد 

از ظهر برگزار خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور روابط نزدیک و سازنده با مجلس شورای 
اسالمی را یكی از سیاست های اصلی دولت و تدبیر و امید دانست و گفت: 
خوشبختانه ســطح تعامالت دولت و مجلس ارتقای خوبی یافته است. ما 
امیدواریــم این تعامــالت در دولت دوازدهم نیز ادامه یابــد زیرا این روند 

می تواند در حل مسائل و مشكالت کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در پایان بر ضرورت رســیدگی سریع 
و دقیق به درخواســت ها و نامه های نمایندگان محترم تأکید کرد و افزود: 
همه ما باید تالش کنیم بر اســاس قوانین و مقررات به مشــكالت بویژه 
مشكالتی که توسط نمایندگان مردم منعكس می شود رسیدگی کنیم ولی 
در عین حال مراقبت کنیم که برخی مناســبات غیررسمی به روند منطقی 

امور آسیب نزند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور:

اخبار منتشر شده 
در مورد کابینه دولت 
دوازدهم گمانه زنی و 
بعضاً با اهدافی خاص 

است

سفیر کشــورمان در کویت تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران از 
همان ابتدای به وجود آمدن بحران میان قطر و برخی کشورهای عربی 

اعالم کرد که ما بی طرف هستیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا عنایتی سفیر کشورمان در کویت که برای 
تبریک آزادی موصل از گروهک تروریســتی داعش به سفارت عراق 
رفتــه بود در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: پیروزی موصل را به ملت 
و دولت عراق تبریک می گوییم. عراق ســزاوار این پیروزی است،  زیرا 
تروریســم وحشی، عراق پاک،  متمدن و ریشه دار را مورد هدف قرار داد 
و امیدوارم بعد از شكســت و بیرون راندن تروریســت ها از منطقه این 

خوشحالی فراگیر شود.
ســفیر ایران در کویت در رابطه با مشــارکت نیروهــای ایرانی در 
آزادســازی موصل گفت: ما پیش تر هم گفته ایم که جمهوری اسالمی 

ایران فقط حضور مستشاری دارد و حضور میدانی ندارد.
وی در رابطه با بحران به وجود آمده میان قطر و برخی کشــورهای 
عربی گفت: این بحــران در منطقه رخ داده اســت و فرزندان منطقه 
به آنچه در خانه شــان وجود دارد، داناتر هســتند و جمهوری اسالمی 
ایــران از همان ابتدای به وجود آمدن بحران اعالم کرد که ما بی طرف 
هســتیم و کمک هایمان به کشور قطر بشــر دوستانه است و می دانیم 
که تــالش و میانجی گری امیر کویت برای حــل این بحران کافی و 
ثمربخش خواهد بود. ســفیر کشــورمان در کویت در رابطه با سخنان 
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و محكوم کردن تحریم علیه قطر 

گفت: جمهوری اسالمی ایران تنها، طرفدار ملت قطر است.

      علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت: 

در بحران میان قطر و کشورهای عربی، ایران 
بی طرف است


