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سخن روز

«الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در دست بررسی است

محسن بیناپور -روزنامه نگار

برای آنکه دولت موفق و محبوب دکتر روحانی را زیر ســوال ببرند ،در مقابل
هــر اقدام دولت دکترروحانی ایســتادگی میکنند و با آن اقدام با بدترین ادبیات
مقابلــه میکنند .در اکثر اوقات این مخالفان حتی از اصل موضوع خبر نداشــته
و حتــی یک خط از آن قرارداد و اقدام را نخوانده انــد و هیچ تخصصی از آن
عمــل و قرارداد ندارند .آخرین نوع از این اتفاق قرارداد توتال اســت .افرادی
که نمیدانند نفت چگونه تولید میشــود  ،شــده اند مخالف قرارداد توتال
ایــن مخالفان با امکاناتی کــه در اختیار دارند در مخالفــت با دولت از هیچ
اقدامــی کوتاهی نمیکنند و هر عمل دولت را بــا بدترین روش تبلیغی به برخی
حامیان انــدک خود توضیح میدهند.
در روزهای گذشــته اتفاقی در کشور افتاد که همه مردم را ناراحت و به فکر
فرو برده و احســاس خطری بــزرگ را برای خانواد ههــای ایرانی ایجاد کرده
اســت.آن اتفاق قتل دختر بچــه ای بنام آتنا اصالنی اســت .قتلی که به گفته
مامــوران انتظامی به بدترین شــکل رخ داده اســت .یعنی قبــل از قتل عملی
وحشــیانه و غیر انسانی صورت گرفته است.
حال به قبل از انجام قتل باز میگردیم .در مدرســه و حتی در خانواده مقتول
 ،آموزشــی در مورد آزار جنســی و این نوع موارد مانند سواستفاد ههای جنسی
به دختــر بچه معصوم و همه کودکان و نوجوانان داده میشــد .آیا بازهم آمار
تجاوزها و سواســتفاد ههای جنســی از کودکان به این اندازه بود و آتنا به محل
حادثــه میرفت؟ آیا اگر آموزشــی در میان بــود آتنا و آتناها به راحتی تســلیم
افرادی فاســد و سواستفاده گر میشدند؟
هنــوز فرامــوش نکرده ایم کــه فردی ظاهــرا معلم  ،چطــور از کودکان و
نوجوانان سواستفاده میکرد.
در ایران بارها و بارها از این نوع اتفاقات تلخ رخ داده اســت و گاهی نتیجه
اش به قتل و گاهی به ناراحتیهای روحی و روانی ختم گشــته اســت و برخی
اوقات هم خانواده برای حفظ آبرو  ،ســکوت اختیار کرده اند.
یکــی از دالیل اصلی ایــن رخدادهای تلخ  ،نبود آموزش درســت در مورد
مســائل جنســی و مواجه با بیماران جنسی و سواستفاده گران از کودکان است.
ایــن تابو که دیگر تبدیل به یک بحران شــده اســت  ،بایــد هر چه زودتر
شکســته شــود.تا به کجا باید شاهد سواســتفاده از کودکان و بعد کشته شدن
کــودکان معصوم باشــیم؟ آیا مخالفان آموز شهای جنســی میتوانند پاســخی
قانــع کننده برای خانواده آتنا و امثال این کودک معصوم داشــته باشــند؟ چند
کودک دیگــر باید قربانی بدفهمــی و مخالفتها پوچ این افراد شــوند تا این
مشکل حل گردد؟
آموز شهای جنســی و مراقبتهای ویژه کودکان و نوجوانان از خود  ،باید هر
چه زودتر در کشــور و در نظام آموزشی ایران آغاز شود.
اســناد ســازمان ملل دنبال آموزشی درســت به کودکان و نوجوانان است.
اما این اســناد منطقی به موضوعی تبدیل شــد کــه مخالفان دولت از آن بهره
ببرنــد و طوری وانمود نمایند که دولت در حال ترویج فســاد اســت.این نوع
تبلیغ  ،بدترین نوع مقابله با دولت اســت که کوچکترین هزینه آن قتل کودکی
معصوم به نام آتنا اصالنی اســت.
مخالفان دولت بدون آنکه اطالع درســتی از این اســناد داشته باشند و حتی
یــک خط از آن را مطالعه کرده باشــند  ،به دولت تاختــه و با رو شهای خود
در ایــام انتخابات و بعد از آن  ،این اســناد را فاجعه خوانــده و بصورتی تبلیغ
کردند که گویی دولت قرار اســت تریج فساد و  ...داشــته باشد .ولی تمام این
تبلیغها دروغ و پوچ است.
مخالفــان دولت در ایــام انتخابات با بی انصافی کامل در برخی روســتاها و
شــهرها ظاهر شدند و در بین افراد سالخورده  ،طوری ســخن گفتند که گویی
دولت روحانی ضد دین و اخالق اســت .ولی اگر بطور منصفانه و درســت این
ســند مطالعه و بر روی آن تحقیق شــود ،خواهیم دید که این اسناد برای هر
جامعهای مفید است.
اگر آموز شهای مورد نظر وجود داشــته باشــد  ،احتمــال اینکه نوجوان و
کودکی در مدرســه  ،مورد سواســتفاده معلم خود قرار گیرد کمتر خواهد شــد.
امــروزه با وجود فضای مجازی و وجود گوشــی و تبلت در دســتان کودکان و
نوجوانــان و وجود هــزاران خطر و تهدیــد  ،بهترین روش مبارزه با فســاد و
سواســتفاده گران  ،آموزش درست جنســی و مراقبتهای ویژه است .اگر غیر از
این باشــد  ،قتل آتنا و آتناها و سواســتفاده از کودکان ادامه خواهد داشــت و
این یعنی بحران در جامعه.
دولت محترم و شــخص دکتر روحانی اگر این ســند را به اجرا درآورند و در
نظام آموزشــی کشــور مصوب شــود که آموز شهای مراقبتی و جنسی انجام
گردد این تابو که دیگر به یک مشــکل بزرگ تبدیل شــده شکسته خواهد شد.
ســخن آخر آنکه آتنا و آتناهای مظلوم و معصوم در قدم اول قربانی فرهنگ
نادرســت و در قدم دوم قربانی کج اندیشــی و مخالفتهای سیاسی برخی افراد
هستند .اگر آموزشــی وجود داشت ،آتنا امروز به مدرسه میرفت و اگر موردی
پیــش میآمد  ،با بهترین روش از خود دفاع میکــرد و بعد  ،بدون هیچ دلهره
ای ،آن موضــوع را با خانواده خود در میان میگذاشــت و خانواده با کوچکترین
احســاس خطر و دیگر موارد  ،بطور قانونی با آن فرد و جرم برخورد میکردند.
اگر آموزش نباشــد ،قتــل و بیمار یهای روحی و روانی و کوچ از شــهری به
شــهر دیگر وجود خواهد داشــت ...به امید آنکه دیگر شاهد قربانی شدن آنتاها
نباشــیم /قربانی شــدنی که فقط بخاطر نافهمی و کج اندیشــی برخی مخالفان
دولت اســت.آن هم نه به دلیــل علمی و تخصصی  ،بلکه به دالیل شــخصی
و سیاسی
روح پاک آتنا همیشــه جاودان اســت تا شــاید از این رخــداد پندی گرفته
باشیم...

یک عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان
اینکــه بعد از حادثهای که برای آتنــا اصالنی اتفاق افتاد،
حساســیتهایی در خصوص کــودکان و نوجوانان ایجاد
شدهاســت ،گفت :اتفاقی که برای آتنا افتاد؛ بسیار دردناک
بود و سوال این اســت با چه قانونی میتوان از این دست
رفتارهای بیمارگونه جلوگیری کرد؟
به گزارش ایلنا ،زمانی که یک کودک قربان خشــونت
خانگی و یا تجاوز میشــود ،جای خالی یک قانون در بین
قوانین کشــور احساس میشــود؛ قانونی برای حمایت از
کودکان و نوجوانان .قوه قضاییه الیحهای با عنوان «حمایت
از کودکان و نوجوانان» را در  ۲۲اردیبهشت ماه سال  ۸۸در
قالب  ۵۴ماده تقدیم دولت کرد .پس از ارسال الیحه حمایت
از کودکان و نوجوانان به دولت ،مواد این الیحه به  ۴۹ماده
کاهش یافت و در تاریخ  ۱۰مرداد  ۱۳۹۰در کمیسیون لوایح
دولت دهم به تصویب رســید و در بیستوهشتم آبان ماه
همان سال ،به مجلس ارسال شد ،اما پس از گذشت حدود
 ۶سال از ارســال الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان به
مجلس ،این الیحه همچنان در دست بررسی بوده و هنوز
نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را کسب
کند.

ژرژیــک آبرامیان ،عضو کمیســیون قضایی و حقوقی
مجلــس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با بررســی
الیحه حمایت از کودکان و نوجوان که در این کمیسیون در
دستور کار است ،میگوید« :این الیحه در حال بررسی است
و کارگروه روی آن کار میکند و مشــکالتی دارد از جمله
اینکه مجازات والدین کودکآزار در آن تعیینتکلیف نشده
است .برخی مسائل را میتوان احساسی حل کرد ،اما وقتی
تبدیل به قانون میشود در صورتی که درست نوشته نشود،
میتواند برای والدین مشکل ایجاد کند»
او تاکیــد میکنــد« :بــر روی کلمــات در این الیحه
اختالفنظر وجود دارد؛ به طور مثال برای والدین بیتوجه
تعریف دقیقی وجود ندارد ،برای همین زمانی که به قانون
تبدیل میشود؛ مشکالتی را برای والدین به وجود میآورد
به همین خاطر وقفهای در بررسی الیحه ایجاد شده است تا
این الیحه با دقت کامل تبدیل به قانون شود».
آبرامیان در ادامه با اشاره به حادثهای که برای آتنا اصالنی
اتفاق افتاد ،میگوید« :بعد از این حادثه ،حساسیتهایی نیز
در خصوص کودکان و نوجوانان به وجود آمدهاست .زمانی
که عاطفه جامعه جریحهدار میشــود ،صحبتهایی دور از
منطق نیز مطرح میشود .اتفاقی که برای آتنا افتاد؛ بسیار
دردناک بوده است ،و سوال این است با چه قانونی میتوان
از این دست رفتارهای بیمارگونه جلوگیری کرد؟
او به این نکته اشاره میکند که بازدارندگی فقط با قانون
امکانپذیر نیســت؛ بلکه نیاز به آسیبشناســی و کنترل
پزشــکی افراد دارد .برای اتفاقی که رخ داده است؛ دالیل
بیشــماری وجود دارد این فرد قبال نیز دچار جرمی از این
دست شده است و در تاریخ کشور نیز اولین نفری نیست که

محمودی شاهنشین نماینده مجلس شورای اسالمی:

روحانی بهدنبال تشکیل «کابینه کار» است
نماینده مردم شــهریار در مجلس شــورای اسالمی با
اشــاره به احتمال تشکیل کابینه اعتدالی همچون دولت
یازدهم ازسوی روحانی ،گفت :حضور نمایندگان مجلس
در کابینه دوازدهم منتفی شده است.
به گزارش ایلنا محمد محمودی شاهنشین  ،با اشاره به
آخرین وضعیت چینش کابینه و همچنین انتشار شایعاتی
درباره عدم تحقق خواست و انتظار پایگاه اجتماعی حامی
روحانــی و اصالحطلبان در انتخابــات مبنی بر تغییرات
معنــادار در دولت دوازدهم گفت :واقعیت این اســت که
اطالعات چندانی در این رابطه ندارم اما با شــناختی که
از روحانی دارم ،بعید اســت به یک جریان خاص نزدیک
شود و همچنین بعید به نظر میرسد که کابینه را یکدست
اطالحطلب بچیند.
او گفــت :روحانی اهــل تعامل و همــکاری با همه
جناحهای مختلف سیاسی اســت .البته بعید میدانم به
ســراغ تندروها برود و به نظر میرسد از افراد معتدل هر
دو جناح استفاده کند.
نماینــده اصالحطلب مردم شــهریار در مجلس دهم
اضافه کرد :آنچه مســلم است ،روحانی بهدنبال تشکیل
یک دولت و کابینه کار است تا بتواند مشکالت اقتصادی
و معیشتی مردم را با تعامل حل کند.
عضو شــورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :پیشبینی میشود روحانی بار دیگر
کابینهای اعتدالی تشکیل دهد اما قطع ًا با افراد و اعضایی

بهمراتب جوانتر ،پرانرژیتر و توانمندتر از دولت یازدهم
وارد میدان میشود.
او در واکنش به سوالی درباره باالگرفتن انتقادها نسبت
به عملکرد برخی وزارتخانهها همچون وزارت کشــور و
وزارت علوم گفت :واقعیت این اســت که بخش کوچکی
از کار وزارت کشــور سیاسی است؛ بخش اعظم کار این
وزارتخانه مربوط به امنیت و تقســیمات کشوری ،توزیع
عادالنه داشتههای هر شهر و استان ،نظارت بر عملکرد
مدیریت امنیتی و سیاسی کشور است و بخشی نیز مربوط
به برگزاری انتخابات و موضوعات سیاسی است.
نماینده اصالحطلب مردم شــهریار در مجلس شورای
اسالمی در واکنش به شــایعات مربوط به حضور برخی
نمایندگان در کابینه دوازدهم اعــام کرد :این موضوع
ازســوی تیم مشــاوران آقای روحانی در مسیر تشکیل
کابینه منتفی شــده است و گفتهاند کسی را مجلس وارد
دولت نمیکنیم.
او گفت :به هر حال کســانی که دنبال بســتن کابینه
هستند ،به این نتیجه رسیدهاند که اگر نمایندگان بهدنبال
همان وظیفه نمایندگیشان باشند ،بهتر خواهد بود و احیان ًا
کسانی که صاحب فکر و ایدهای بوده و تمایل به کمک به
دولت دارند ،میتوانند از طرق دیگر کمک کنند اما باوجود
اینکه نمایندگان کالنشــهرها عمدتــ ًا دنبال مطالبات
اساسی مردم کشور هســتند ،نمایندگان شهرستانها و
شــهرهای کوچکتر طبیعت ًا باید پیگیر مطالبات بومی و

محلی مردم منطقه خود باشند.
عضو فراکســیون امید در واکنش بــه اینکه آیا این
فراکســیون خط قرمزی برای رأیاعتماد به کابینه دارد،
گفت :به هر حال امیدواریم کسانی را انتخاب کنند که ۳
مهارت ادراکی ،انسانی و فنی و تخصصی را داشته باشند؛
یعنی محیط را بهخوبی درک کنند ،از تغییرات نترســند و
همچنین به کار در آن حوزه مشخص ،مسلط باشند.
محمودی شاهنشــین در پایان تصریح کــرد :فارغ از
اینکه چقدر به مطالبات سیاســی پایبند هستند ،به این
اصول کلی که فضای کشــور بازتر شود ،متعهد باشند و
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز شرایطی ایجاد کنند که
اصحاب فرهنگ و رسانه بتوانند بهراحتی نظرات خود را
مطــرح کنند .از اینکه تکنولــوژی و فناوری جدید وارد
کشور شود ،نترســند .از اجرای طرحها و ایدههای نو در
کشور نترسند و به جوانان اعتماد کنند.

اصالحات؛ ابژه مفقوده سیاست
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

با خود فکر میکنم اگر کسی در مورد وابستگیهای سیاسیام ،سوالی
از من بپرســد ،چه جوابی میتوانم بــه او بدهم! به احتمال زیاد با لحاظ
محافظهکاری در مورد عیان ساختن گرایشــات سیاسی خودم ،خواهم
گفت :من خودم را عضو هیچکدام از جناحهای سیاسی در ایران نمیدانم
اما موقع رأی دادن ،به اصالحطلبان رأی میدهم .باز اگر سوال اینطور
ادامــه پیدا کند که چرا به اصالحطلبان رأی میدهم ،خواهم گفت :چون
سیاســتها و نظرات این طیف را به منافع و آرمانهای خودم نزدیکتر
میبینم .اما اگر سوال سوم که ادامه منطقی دو سوال قبل است پرسیده
شود ،فکر نمیکنم که بتوانم پاسخ مناسبی برای آن پیدا کنم! اگر از من
پرسیده شود که عقاید و نظرات اصالحطلبان چیست ،و فرضا بخواهند که
عقاید آنها را مشخصا در حوزه سیاست خارجی شرح بدهم ،مطمئنا در
دادن جوابی در خور واخواهم ماند.
به راستی ،آیا مجموعهای از عقاید منسجم و نظرات مشخص وجود دارد
که بتوان آنها را گرایشهای اصالحطلبی نامید؟ یک فرد اصالحطلب
چگونه فردی باید باشد؟ آیا مرزهای مشخصی وجود دارند که سوژههای
سیاسی با قرار گرفتن درون آنها یک اصالحطلب بهشمار آیند و با خارج
شدن از آن چارچوبها دیگر نتوان آنها را اصالحطلب نامید؟
به نظر میرســد اصالحطلبی در جامعه ایران هیچ مدلول مشخصی
ندارد؛ نمیتوان مجموعهای از تئوریها و نظریههای سیاسی را به عنوان
ایدئولوژی اصالحات مشخص نمود؛ وقتی هیچ مدلول مشخصی وجود
نــدارد ،پس نمیتــوان فرد خاصی را به عنوان نمــود بارز اصالحطلبی
مشــخص نمود .اصالحطلبی در ایران همان ابژه مفقودهای اســت که
سوژههای انسانی را نسبت به ادامه حیات سیاسی امیدوار نگه میدارد .این
ابژه مفقوده دست نیافتنیست که حیات سیاسی را در این مرز و بوم پویا
نگهداشــته است؛ نظام سیاسی ایران مدیون اصالحات است چون بدون
آن میبایست سالها پیش فاتحه سیاستورزی در ایران خوانده میشد.
اصالحطلبی یک فانتزی هر روز نو شونده است؛ نه از سوی نهاد یا حزبی
خاص ،بلکه در اذهان سوژهها؛ بقای اصالحطلبی وابسته به تحولخواهی
آن نسبت به موقعیتهای جاری و معمول است؛ آن زمان که سوژهها از
زندگی روزمره و موقعیتها و شرایط حاضر سرخورده میشوند و ناکامی
را در عمق هستیشان لمس میکنند ،دوباره این اصالحات است که به
دادشان میرسد و آنچه را که ندارند در آن فرامیافکنند و سیاستورزی
به همین سان ادامه مییابد.
شکافهای اجتماعی و جریان اصالحات
شــکافهای اجتماعی ،منافع افراد را تعین میبخشند و از میان منافع
مشترک ،نیروهای اجتماعی ســربرمیآورند و نیروهای اجتماعی نیز به
جریانهای سیاسی شکل میدهند .بر این اساس ،امروز باید پرسید ،جریان
اصالحطلبی به کدام شکاف اجتماعیای معطوف است؟ اصالحطلبان در
مجلــس و یا داخل دولت ،پیگیر منافــع کدامیک از نیروهای اجتماعی
هستند؟ فراکسیون امید در مجلس برای مقابله با فقر فزاینده در جامعه ،تا
کنون چه طرحی را آماده کرده است؟ نمایندگان اصالحطلب در مجلس
کدام اعتراض را نســبت به طرحها و الیحههایــی که برخالف منافع
کارگران هستند ،انجام دادهاند؟ پاسخ به این سواالت مشخص میکند که
امروز جریان اصالحات وابسته به کدام شکاف اجتماعی و سیاسی است!
هنگامیکه یک جریان سیاســی ،نسبت به منافع یک گروه اجتماعی
بیتفاوت باشد ،نباید چندان امیدوار باشد که همگان را زیر لوای خود داشته
باشد؛ باید منتظر ریزش حمایتها و یا انشقاق از داخل باشد.
خطوط و مرزهای سیاسی همیشــه قابل جابهجاییاند؛ از آنجایی که
وابســته به زندگی اجتماعیاند و زندگی نیز جریانی همواره در حرکت و
تغییر اســت .همانگونه که اصالحطلبان در مقطعی برای کسب قدرت،
خطوطشان را با کارگزاران ،اعتدال و توسعه منطبق کردند ،امروز نیز باید
دوباره خطوطشــان را جابهجا کنند یا اینکه بــرای قدرت و ثروتی که از
ائتالف با اعتدالیون اندوختهاند ،هزینه بپردازند :انشقاق و بههمریختگی
خطوط سیاسی.

محمدتقی توکلی مشاور وزیر نیرو:

نیازمند اقدامات حاکمیتی برای جلوگیری از وخیمترشدن وضعیت آب هستیم
مشــاور وزیر نیرو با بیان اینکه  83درصد مصارف شرب
روستاها به آب زیرزمینی وابســته است ،افزود :تنش آبی
و تهدید آب شــرب مناطــق پرجمعیت کشــور از جمله
تهران ،خراســان ،همدان ،کرمان ،فارس ،یزد ،سیستان و
بلوچستان ،گلستان و زنجان از چالشهای حوزه آب است.
به گزارش ایســنا ،محمد تقی توکلی اظهار کرد :بحران
و کمبود آب در کشــور و کاهش منابع آب تجدید شــونده
و ذخایر زیرزمینی ،تخلیه روســتاها ،گســترش بیابانها و
فرونشســت زمین ،پایین رفتن ســطح آبهای زیرزمینی،
خشــک شــدن دریاچهها ،تاالبها ،برخی از رودخانهها و
تشدید ریزگردها از اهم چالشهای حوزه آب است.
مشــاور وزیر نیرو ،افزایش دما و تبخیر و تغییرات آب و
هوایی کشور ،ناپایداری مصارف آب به دلیل مصرف بیش

از ظرفیت منابع آب کشور را از دیگر چالشها عنوان کرد.
توکلی تصریح کرد :کاهش حجم آب زیرزمینی کشــور
و بحرانی شــدن حــدود  78درصد دشــتها معادل 88
درصد مســاحت کشــور در اثر اضافه برداشت سالیانه اهم
چالشهای حوزه آب است در حالیکه  83درصد مصارف
شرب روستاها 57 ،درصد شرب شهرها 59 ،درصد مصارف
کشــاورزی و  63درصــد مصارف خدمــات و صنایع آب
زیرزمینی وابسته است.
این کارشناس آب اضافه کرد :در حالیکه ظرفیت تولید
منابع آب با کاهش قابل توجهی مواجه است دستگاههای
متولی در حال ساخت ســد هستند و ضمن اینکه بسیاری
از طرحهای سدسازی سالهای زیادی است که نیمهتمام
هستند.

مشــاور وزیر نیرو بیان کرد :رونــد رو به تزاید ناآرامیها
و تنازعات اجتماعی بر ســر آب در مناطق کشــور و بروز
خسارات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و امنیتی از
دیگر چالشهای این حوزه است.
توکلی خاطرنشــان کرد :کشــور در حال حاضر نیازمند
اقدامات حاکمیتی برای جلوگیری از وخیمتر شدن وضعیت
آب اســت و باید در جهت احیا و بهبــود منابع و مصارف
تالش شود.
وی افــزود :در دولــت یازدهــم علیرغــم تصمیمات
خوب شــورای عالی آب ،به دلیل عدم همســویی مدیران
ســتاد ،عدم نظارت ،پیگیری و عدم همراهی دستگاههای
فرابخشــی آب ،نتایج مطلوبی بهدست نیامد که این مهم
باید مورد توجه قرار گیرد.

عمار حکیم رئیس ائتالف ملی عراق:

تقاضای  ۱۰۰نماینده مجلس برای اعطای

نماینده مشــهد در مجلس از جمع آوری امضاء از نمایندگان
جهت درخواست برای تسریع در رسیدگی به طرح یکفوریتی
اصالح قانون تابعیت در کمیسیونهای مجلس با هدف اعطای
تابعیت به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی که دیروز
درگذشت ،خبرداد.
به گزارش دیدهبان ایران؛ رضا شــیران نماینده مردم مشهد
در مجلــس از جمع آوری امضاء در صحن علنی امروز مجلس
جهت درخواست برای تسریع در رسیدگی به طرح یک فوریتی
اصالح قانون تابعیت در کمیسیونهای مجلس با هدف اعطای
تابعیت به دختر مریم میرزاخانی نخبه ریاضی ایرانی که دیروز
درگذشت ،خبرداد.
به گفته شــیران ،برای این تقاضا تاکنون حدود  100امضاء
جمع شــده اســت و به کمیســیون حقوقی و قضایی و دیگر
کمیسیونهای فرعی که مسئول رسیدگی و بررسی آن هستند
تقدیم خواهد شد.
هدف نمایندگان از تقاضای تسریع به رسیدگی به این طرح،
اجرایی شــدن وصیت مرحومه مریم میرزاخانی جهت اعطای
تابعیت ایرانی به تنها دخترش است.

مرتکب چنین جنایتی میشود؛ مثال اصغر قاتل نیز از این
دست جنایتکاران است که به شدیدترین شکل ممکن نیز
مجازات شده است ،اما آیا این بازدارندگی ایجاد کرده است؟
خیر ،پس باید در نظر بگیریم؛ یک فرد بیمار با خصلتهای
مختلف میتواند؛ این رفتارها را از خود بروز دهد ،این مسائل
در جامعه وجود دارد و تنها از راه قانون قابل کنترل نیست.
آبرامیان با اشــاره به وضعیت اقتصادی ناپایدار خانوادهها
میگوید« :در خانوادهای که شــغل پایدار و مناسب وجود
نداشــته باشد و افراد مشــغول به کاری باشند که طبیعی
نیست؛ مشکالتی نیز به وجود میآید؛ به طور مثال کودک
باید در زمان ســال تحصیلی به مدرسه برود و در تابستان
نیز در یک محیط امن تربیت و تعلیم شــود ،اما آتنا مجبور
میشــود؛ در کنار پدر دستفروشــی کند .در نزدیکی او اگر
فرد بیماری وجود داشته باشد؛ تبدیل به طعمه میشود .این
ممکن است؛ برای هر کودکی اتفاق بیفتد ،خالء قانونی در
خصوص فرد متجاوز وجود ندارد ،بهطوریکه تجاوز به حریم
دیگران قابل مجازات اســت ،در مورد آتنا تجاوز به حریم
معصومیت اتفاق افتاده است ،چرا که کودک معصوم است
و قانون برای آن اشد مجازات را تعیین کرده است ،اما باید
یک سری از مسائل ریشهای حل شود تا جنایت در جامعه
به حداقل برسد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تاکید
میکند که سامانهای برای ثبت افراد خالفکار وجود دارد که
سابقه آنها را در آنجا ثبت میشود ،اما قابل دسترس برای
خانوادهها نیست ،اما آیا وجود این سامانه نیز به کودکی که
در کنار خانواده تبدیل به کودک کار میشود ،کمک میکند؟

سياسي

یادداشت روز

ژرژیک آبرامیان نماینده مجلس شورای اسالمی:

آتنا  ،قربانی مخالفان بی اخالق دولت

تابعیت ایرانی به دختر
مریم میرزاخانی

معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :منتظر هستیم در صحن علنی مجلس الیحه تفکیک سه وزارتخانه تعیین تکلیف شود.
س شورای اسالمی داده است و از آن دفاع
به گزارش ایلنا حسینعلی امیری ،درباره مخالفت کمیسیونهای تخصصی با تفکیک وزارتخانهها گفت :دولت الیحه خودش را به مجل 
خواهد کرد .وی افزود :کمیسیون اجتماعی که اصلیترین کمیسیون است ،به همراه کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را اعالم کردهاند اما برخی هم مخالف این طرح هستند.
امیری درباره اینکه این الیحه تا قبل از معرفی کابینه به سرانجام میرسد یا خیر ،عنوان کرد :منتظر هستیم این الیحه در صحن علنی مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود .معاون
پارلمانی رئیسجمهور خاطرنشان کرد :تالش داریم مجلس نسبت به این الیحه نظر نهایی خودش را اعالم کند تا سرانجام دولت دوازدهم با ساختاری جدید شکل بگیرد.

اصرار کردها بر همهپرسی ،منطقه را با سونامی تقسیم روبهرو میکند
رئیــس ائتالف ملی عراق بــا اعالم اینکه اصــرار کردها برای
برگزاری همه پرســی اســتقالل باعث میشــود که منطقه آماج
سونامی تقســیم قرار بگیرد ،تاکید کرد :جدا شدن کردها بر اساس
اصول قانون اساسی نیست.
به گزارش ایسنا ،عمار حکیم ،رئیس ائتالف ملی عراق اعالم کرد:
بررســی چالشهای مطرح درخصوص آیند ه عراق و هشدار نسبت
به برخی از این چالشها بههیچ وجه تهدیدی علیه هیچکس نبوده
بلکه من باب برادری و جهت تحقق منفعت همگان است .ائتالف
ملی بر این امر اصرار دارد که این چالشها را تشریح کند.
عمار حکیم از ایاالت متحده ،کشورهای همسایه و جهان خواست
تا حرف خود را در مورد وحدت عراق از طریق مکانیزمهای آشکار
مطرح کنند نه اینکه تنها به اظهار نظر بسنده کنند.
عمار حکیم نسبت به این امر هشدار داد ،چه بسا بلندپروازیها در
زمینه جدایی از عراق در مناطق بسیاری و در وهله نخست در بصره
و شــهرهای جنوب به جریان بیفتد و این بلندپروازیها به تمامی
کشورهای همســایه نیز انتقال یابد که باعث میشود منطقه آماج
سونامی تقسیم قرار بگیرد.
وی تاکید کرد :جدا شــدن کردها بر مبنای اصول قانون اساسی

نیست بلکه حق تعیین سرنوشت یک حق انسانی است اما مشکل
در پس چگونگی انجام آن است.
عمار حکیم تصریح کرد :کردها دو بار این گزینه را انتخاب کردند
که در عراق بمانند؛ یک بار در سال  ۱۹۱۷و بار دیگر در سال ۲۰۰۵
زمانی که به گزینه عراق فدرال یکپارچه از طریق قانون اساسی رأی
دادند که سازوکار مخالفت با عراق فدرال یکپارچه را تعیین میکرد
که دربرگیرنده مخالفت دو ســوم سه اســتان بود اما با این وجود،
کردها و دیگران به این قانون اساسی رأی دادند.
وی در این باره به نبود قانون همه پرسی در پارلمان دولت فدرال،
نیز پارلمان اقلیم کردستان و نبود کمیساریای همهپرسی اشاره کرد.
حکیم خاطرنشــان کرد :تصمیم برای جدایی اقلیم کردســتان
تصمیمی است که باید با اراده فدرالی از طریق نهادها صورت بگیرد.
وی با توجه به تجربههای دیگر در منطقه که در اجرای سیاست
امر واقع یعنی تحمل خواســت ه خود بر دیگران و سیاستی که تغییر
نمیکند موفق بودند اعالم کرد که مخالف اجرای سیاست امر واقع
و تحمیل آن بر دیگر گروههای عراقی است.
این مقام عراقی تاکید کرد که مساحت اقلیم کردستان قبل و بعد
از سال  ۲۰۰۳تغییر کرد .گسترش اراضی کردستان به  ۱۰۰درصد

رســید در حالی که تمامی اراضی چه در موصل یا صالح الدین و
چه در دیالی یا کرکوک متعلق به عشایر عرب و ترکمان هستند و
این حقوق با گذر زمان از بین نمیرود همانطور که حقوق کردها نیز
هنگامیکه نظام سابق آنها را آواره کرد ،با گذر زمان تضییع نشد.
عمار حکیم تصریح کرد :تنها راه حل گفتوگو اســت که همان
گزینه دولت فدرال است .مرحله پیروزی شاید خطرناکتر از زمان
بحران باشد.

وی ،تــاش در جهت بهرهوری و کارآمدی مصارف آب
مانند تحویل حجمی آب ،توســعه آبیاری نوین ،جایگزینی
پساب با چاههای کشــاورزی ،تحویل آب براساس الگوی
کشــت مصــوب و خرید چاههــای کم بــازده را از دیگر
راهکارها برشمرد.
مشــاور وزیر نیــرو گفت :تحول در مدیریت و ســاختار
وزرات نیــرو ،با نگاه مدیریت تقاضا ،آموزش ،دیپلماســی
و تفکری جامعنگر باید بــه عنوان راهکارهای دیگر مورد
توجه مسئوالن قرار گیرد.
توکلی عنوان کرد :با توجه به شــرایط فعلی منابع آب و
افزایش مصرف در بخشهای مختلف ،توجه مســئولین به
موارد یاد شده و توسعه پایدار در بخش آب و محیط زیست
یک ضرورت است.

«حسین فریدون» به
زندان معرفی شد
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین محسنیاژهای در
پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از
کاندیداها مسائلی را در مورد رئیسجمهور و تخلفات برادر وی
 حسین فریدون  -مطرح کردند ،آیا پروندهای در این خصوصبوده است ،گفت :در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و
از افرادی که مرتبط با موضوع هستند ،تحقیق به عمل آمد که
برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.
وی افزود :برای وی دیروز قرار صادر شــده و چون این قرار
وثیقه است و تامین نشده ،وی به زندان معرفی شده است که
اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد میشود.
محسنی اژهای تاکید کرد که قرار صادره ،قرار بازداشت موقت
نیست.
وی در پاسخ به سئوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان
وثیقه چه اندازه اســت؟ گفت :آن را ندیدهام ،اما میدانم قرار با
وثیقه است.
ســخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاســخ به پرسشی در
خصوص پرونده حسین فریدون ،اظهار کرد :این پرونده مربوط
مسائل مالی است ،اما معوقات بانکی نیست.

