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دیدگاه

یک حقوقدان در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد :

حکم ماموران خاطی عربستان چیست؟
ندارد و سهمیه تخصیصی توسط مقامات حج و زیارت عربستان به زائرین
آفتاب یزد -س�ارا عالیی :طی چند روز اخیر حادثه فرودگاه جده و
ایرانی توسط 50کشور مسلمان دیگر استفاده خواهد شد .مضافا شایعاتی
تعرض دو مامور عربستانی به دو نوجوان زائر ایرانی ولولهای در کشور برپا
ب��ه گوش می رس��د که متجاوزین تح��ت القائات ضد ش��یعی وهابی
کرد که تب تند آن با هیچ مرهمی سرد نمیشد اال آنچه خواسته مردم از
چنین جرمی را مرتکب ش��ده اند تا پای ش��یعیان را از خانه خدا ببرند
دول��ت بود؛ تعلی��ق حج عمره؛ خواس��تهای که به گفته حش��مت اهلل
حال این س��وال مطرح میش��ود ک��ه آیا با تعلیق حج آب به آس��یاب
فالحتپيشهنمایندهسابقمجلسبایدپیشترهاعملیمیشد؛تصمیمی
چنین طرز تفکر خطرناکی نریخته ایم و با دست خود منظور این آدمهای
که اگر بازخورد آنی نداش��ته باشد اما بیشک در بلندمدت نتیجه آن را
مسلمان نما را برآورده نکرده ایم و از حضور و گفتگو و تاثیرگذاری و تعامل
در تغییر نحوه برخورد ماموران عربستانی با نه تنها زائران ایرانی که همه
با سایر نحله ها و فرق اسالمی در موسم حج محروم
زائران به حرم امن الهی خواهیم دریافت چراکه تاکنون
نگش��ته ایم؟اگر این آدم نماها گمان برند با اینگونه
الاقل زائران ایرانی چندان دل خوشی از برخوردهای
اقدامات به مقصود خود می رسند برای امنیت زائرین
گاهی توهینآمیز برخی ماموران عربستانی با شیعیان
حج واجب چه باید کرد؟ از جهتی دیگر با تعلیق حج
نداشتند و حتی گاهی نیز شیرینی رفتن به خانه خدا
عم��ره برنامه ریزی و انرژی ه��زاران زائر به هرز رفته
با اهانتهایی که بعضا به حرمین شریفین یا اعمال
و به آینده ای نامعین و ش��رایطی مبهم موکول شده
و نحوه نماز خواندن ش��یعیان روا میشد کام زائران
است ،پاسخگوی زیان عمره گزارانی که چندین سال
را تلخ میکرد .حاال ش��اید به نوع��ی حادثه فرودگاه
اس��ت در نوبت و آرزوی زیارت خانه خدا هستند چه
جده حکمتی بود تا با تعلیق این سفر بازنگریای در
کس��ی خواهد بود؟ آی��ا از آنان هم برای تعلیق حج
مراودات و نحوه برخورد ماموران عربس��تانی با زائران
عینی:
ایرانی صورت گی��رد .هرچند عدهای این اقدام دولت با توجه به جمی�ع جهات مزبور تعلیق نظرخواهی شده است؟با توجه به جمیع جهات مزبور
را به ضرر منافع شخصی عدهای میدانند در حالی که عمره ،سیاستی مردم گرایانه و با هزینه تعلیق حج ،سیاستی مردم گرایانه و با هزینه بسیار
فرام��وش کردهاند در جایی که پای منافع جمعی در بس�یار اس�ت که موقتی خواهد بود و است که موقتی خواهد بود و هر جناحی تالش خواهد
میان است سخن گفتن از منافع فردی سخنی گزاف هر جناحی تالش خواه�د کرد برای کرد برای جمع کردن آرای مردمی با غرور جریحه دار
است.برای بررسی بیشتر موضوع این پرونده از دیدگاه جم�ع ک�ردن آرای مردمی ب�ا غرور شده و عصبانی در انتخابات آتی آن را نتیجه فعالیتهای
حقوقی با محمد جمشید عینی ،وکیل دادگستری و جریحه دار شده و عصبانی در انتخابات خودقلمدادنماید.
مش��اور حقوقی همصحبت ش��دیم که در ادامه این آت�ی آن را نتیج�ه فعالیته�ای خ�ود در اینگون�ه جرایم ام�کان تحویل متهمان به
کشور قربانیان وجود دارد تا در دادگاه های آن
گفتگورامیخوانید.
قلمدادنماید
کشور برای آنان تصمیم گیری شود؟
شما به عنوان یک حقوقدان با اقدام دولت در
به موجب اصل صالحيت س��رزميني يا درون مرزي
تعلیق حج عمره به دنبال حادثه فرودگاه جده
که مهمترين و قديمي ترين اصل در تعيين صالحيت كيفري اس��ت ،
موافقهستید؟
صالحيت دولتها براي رس��يدگي به جرم با توجه به محل ارتكاب تمام
یکی از سیاس��تهای دولت کنونی تقلیل میزان و گستره ایران هراسی
يا بخشي از آن جرم تعيين ميگردد.بنابراین متهمین باید توسط قوانین
و کاه��ش تنش در روابط بی��ن المللی با کش��ورهای قدرتمند جهان
کش��ور عربستان محاکمه و مجازات ش��وند چون هم تابعیت آن کشور
و همس��ایگان خود اس��ت چرا که این واهمه ها و توهمهای بی پایه و
را دارن��د و هم محل وقع جرم آنجا بوده اس��ت.همان طور که می دانیم
اساس آسیبهای فراوانی را به منافع ملی و اقتصاد کشور و معیشت مردم
قوانین عربستان برگرفته از آموزه های بنیانگذار فرقه وهابیت محمد بن
وارد کرده است.حادثه اخیر فرودگاه جده جنایتی شنیع و بی شرمانه بر
عبدالوهاب می باش��د که خود پیرو امام چهارم اهل سنت عبدالرحمان
نوجوانان ایرانی بود که با کمال تاس��ف در هنگام بازگش��ت از یک سفر
احمد بن حنبل است بنابراین مجازات متهمین با رویکرد به قوانین فقه
کامال معنوی و روحانی توسط دو شرطه سعودی( که علی االصول مزد
حنبلی صورت خواهد پذیرفت.در فقه اسالمی مجازات این عمل عبارت از
و مواجب می گیرند تا از امنیت همین زائران خانه خدا حفاظت کنند) در
انداختن از بلندی ،سوزاندن ،سنگسار  ،زدن گردن با شمشیر و یا خراب
یک مکان عمومی و دولتی به وقوع پیوست و به درستی حس همدردی
کردن دیوار روی مرتکب می باشد و معموال در عربستان مجرم با شمشیر
توام با ابراز انزجار ملی ایرانیان را علیه متجاوزین برانگیخت ،موج احساسات
مردم در گروههای مجازی و محفلهای دوستانه و فامیلی سیل آسا و غیر
تیز گردن زده می شود.اگر بزه در شمول عمل شنیع قرار نگیرد و شبه
قابل چشم پوشی بود.عملکرد افراد حاضر در صحنه جرم از جمله نوجوان
تجاوز یا تفخیذ قلمداد گردد مجرمین به صد ضربه تازیانه مجازات می
قربانی به دلیل طرح بزه ارتکابی پلیس و بستگان قربانیان ،روحانی و رئیس
شوند که البته این مجازات در فقه حنبلی می تواند کمتر باشد.
کاروان حج و زیارت و مقامات کنسولی ایران در عربستان به دلیل حمایت
آیا دولت میتواند به عنوان مدعی العموم در این موضوع تعرض
از قربانیان و عدم الپوش��انی و پاک کردن صورت مس��ئله کامال درست
به دو نوجوان ایرانی ورود کند؟
و طبق پروتکلهای مربوطه بود.حضور اعضای کنس��ولگری در فرودگاه
طبق ماده  5کنوانسیون وین در حقوق کنسولی ،کمک و مساعدت به
،خودداری زائران از س��وار ش��دن به هواپیما ،در میان گذاشتن قضیه با
اتباع خود از وظایف اصلی هر دولت مشروع تلقی می شود البته با رعایت
مقامات سعودی ،طرح شکایت ،عکسبرداری و فیلمبرداری از صحنه جرم
عرف و رویه جاری دولت پذیرنده و دولت ایران هم باید بر طبق قوانین
و نمونه برداری دی ان ای از بدن قربانیان توسط پزشک قانونی و النهایه
و مقررات دولت عربستان برای حفظ حقوق و منافع اتباع خود ،هنگامی
شناسایی دو شرطه بزهکار که همه و همه در راستای تامین دلیل برای
که به علت بیماری یا غیبت یا علل دیگر قادر نباشند در موقع مقتضی
تسهیل روند دادرسی کیفری متجاوزین و مجازات آنها و احقاق حقوق
از منافع و حقوق خود دفاع کنند به منظور تامین نمایندگی الزم برای
قربانیان و جلوگیری از تکرار جرم علیه سایر ایرانیان صورت پذیرفت موثر
آنها نزد محاکم قضایی و یا نزد س��ایر مقامات دولت عربستان ترتیبات
و قابل تحسین است.منتها امواج تنفر تاریخی ایرانیان از متجاوزین جرایم
مناس��بی ازجمله اس��تخدام وکالی محلی را اتخاذ نمایند که این مهم
جنس��ی به بانی��ان حادثه جده خت��م نگردید و ش��وربختانه به ورطه
همکاری و هماهنگی قوه مجریه با قوه قضاییه و کانون وکالی دادگستری
افراطگراییونژادپرستیکشیدهشد؛امواجیکهمتمرکزبرتفاوتهاینژادی
را می طلبد.
گفتمان ملیگرایانه
حاصل از تفاوتهای ظاهریِ جسمی و فیزیکی بود.
ِ
آیا امکان شکایت از کشور عربستان به مجامع حقوقی در پی این
افراطی در ایران که به شدت باستانگرا و به دور از تعقل است و توامان
رفتار و اینکه تاکنون دولت عربستان حتی اقدام به عذرخواهی
با خصیصه های احزاب فاشیس��تی نظیر نفرت نژادی ،بیگانه هراسی و
هم نکرده وجود دارد؟
ضدقومی بودن می باش��د ،می تواند خطرناک باشد ،بدون آنکه متوجه
اگرفعالیتهایفوقالذکرنتیجهبخشنباشدوفقاصلحمایتدیپلماتیک
ب داری��م ،ک��ه هموطنان
باش��د در ای��ران م��ا چن��د میلی��ون ع��ر 
در حق��وق بین الملل  ،یک کش��ور می تواند هن��گام ورود ضرر و زیان
ما هستند.با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها دلیلی در دست نیست
مالی  ،جانی ،مادی و معنوی به اتباع متبوع خود کلیه اقدامات و اعمال
که نشان دهد ،شرطه های سعودی به دستور مقامات دولتی و به صورت
الزم را برای احقاق حق آنها انجام دهد  ،در این راس��تا هر اقدامی که در
برنامه ریزی شده و نظام مند مبادرت به ارتکاب جرم کرده اند،همراهی
حقوق بین الملل منع نشده باشد حق ذاتی آن کشور است مثل ایراد فشار
مقامات سعودی با مقامات کنسولی ایران و شناسایی مجرم و پیگیری
سیاسی ،اقتصادی،اقدامات قضایی و داوری بین المللی و دیگر شکلهای
قضایی مسئله و قول اعمال مجازات شدید شرطه ها در حضور خانواده
حل مسالمت آمیز اختالف که مراجعه به رکن قضایی اصلی سازمان ملل
بزه دیدگان ،بیانگر ناراحتی و خشم آنان از وقوع بزه مزبور است.بنابراین
متحد دیوان بین المللی دادگستری در الهه از آن جمله است.البته طبق
تعلیق حج عمره تصمیمی سیاسی است که بیشتر مصرف داخلی دارد.به
بند 1ماده  34اساسنامه دیوان فقط کشورها حق مراجعه به آن را دارند
یاد داشته باشیم که با توجه به میزان تولید نفت عربستان درآمدی که این
ولی افراد هم می توانند با توس��ل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور
کشور از زائرین ایرانی به دست می آورد معادل قیمت فروش بشکه های
متبوع خود تقاضای رسیدگی در دیوان را بنمایند.
نفت خود در عرض دو سه روز است و تاثیری آنچنانی در اقتصاد آن کشور

قتل هاي ناموسي و مسئوليت اجتماعي ما

ادامه از صفحه اول:
البته اين تنها يك توصيه اخالقي صرف نيست بلكه فوايد و كاركردهاي
اي��ن نوع نگرش در ام��ور روزمره زندگي و پيش��گيري از حوادث جاري
اس��ت .الزم به ذكر اس��ت كه اگر مردمان اطراف به جاي شايعه پراكني
ارادي و غي��رارادي ميتوانن��د كه طرف را با نصايح و رفتار و تلقين هاي
منطقي تا حدي آرام نمايند تا او بتواند از طريق قانوني و منطقي با مسئله
برخورد نمايد و اين در جلوگيري از قتل بس��يار موثر اس��ت و حتي در
"شرع انور"براي س��وء ظن به زن و تهمت زدن ،حكم شالق زدن تعيين
ش��ده است تا كسي بدون دليل و خودسرانه هر سخني را باور نكند و بر
اس��اس آن دس��ت به آزار و اذيت زن نزند .علت دوم قتل ناموسي همان
ديد توهم آميز اس��ت كه خطاي اخالقي را بس��يار خطرناك و غير قابل
جبران ميداند و همانطور كه گفته ش��د شيشه اي ميداند كه شكست
ديگر درست شدني نيست و چاره را در قتل ميبيند .در حاليكه افراد بايد
بدانند كه اگر چه خطاي اخالقي عملي شنيع است (البته اگر اثبات شده

سودوکو

باشد) و مخرب و آسيب زا است اما اين خطا مثل خطاهاي ديگر است كه
ميتوان از ضررهاي آن كاست و جبران شود و مشكل را بر طرف كرد و
قابل اصالح است .چه مردها و زنان بايد به خطاهاي اخالقي كه بين زن
و مرد رخ ميدهد چنين بنگرند نه اينكه آن را با ديدي توهمي كه شيشه
شكست ديگر ...زندگي در جوامع سنتي ما انسانها را چنين بار مي آورد
كه اش��تباه زن در مس��ائل اخالقي را غير قابل جبران و بدانيم احساس
ميكنيم كه اگر زن خطاي مرتكب ش��د كار از كار گذشته است و حتي
برايمان آنچنان مهم نيست كه زن هر خطاي ديگر اعم از بدگويي و هر
ن��وع فتنهگري و فضولي و خطاهاي انجام دهد اما به محض كوچكترين
خطاي اخالقي كه حتي حرف زدن با يك مرد بيگانه باشد آن را جنايتي
فوق س��نگين ميدانيم وقتي چنين روحيه اي داشته باشيم دست زدن
به چنين قتل هاي طبيعي اس��ت و دور از انتظار نيس��ت .مردمان يك
جامعه فقط با از بين بردن چنين طرز تفكرهايی است كه مي توان از قتل
ناموسي جلوگيري كرد و در غير اينصورت ترس از شكستن اين شيشه
ناموس همچنان و همچنان به قتل ها دامن ميزند تا درخت آبرويش را
با خون آبياري نمايد.

ارقام از  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود .
سودوكو (شماره )1465

سودوكو (شماره )1466

نماینده ولی فقیه در امور حج:

خبرتجاوزبهدونوجواندروغاست
سرپرست حجاج ایرانی با ابراز تأسف از حادثه فرودگاه جده،
از شیطنت برخی افراد ،سایتها و رسانهها در تحریف این
جریان گالیه کرد و با بیان اینکه خبر تجاوز به دو نوجوان
ایرانی دروغ است ،گفت :برخی اشخاص ،سایتها و رسانهها
به راحتی حرمت مردم را میش��کنند.به گزارش ایس��نا،
حجتاالسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر ،نماینده
ولی فقیه در امور حج و زیارت در جلسه مسئوالن مناطق
بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به حادثه تأسفبار و بیسابقه
فرودگاه جده گفت :چنین حادثهای در دنیا بیسابقه است.
وی اف��زود :در این حادثه با هوش��یاری دو نوجوان عزیز و
عکسالعمل به موق��ع آنان تجاوزی انجام نگرفته و دو نفر
پلیس به خاطر اقدام زشت و شرمآور خود از سوی مقامات عربستان شناسایی
و دستگیر ش دهاند و مسئوالن عالیرتبه عربستان نیز قول دادهاند با این اقدام
غیرانسانی و ضد اسالمی قاطع برخورد کنند.سرپرست حجاج ایرانی در ادامه
با تأکید بر اینکه حادثه ف��رودگاه جده تجاوز نبوده ،بلکه اقدام برای تعرض و
آزار جنس��ی بوده است به تشریح روند پیگیری این حادثه از سوی مسئوالن
کش��ورمان پرداخت و ابراز امیدواری کرد که خاطیان به زودی مجازات شوند.
حجتاالس�لام والمسلمین قاضی عسکر خاطرنشان کرد :حیثیت مردم و به
ویژه دو نوجوان عزیز و خانوادههای محترم آنان امری مهم و شایس��ته توجه
است ،لیکن برخی افراد از روی بیاطالعی و یا خدای ناکرده تسویه حسابهای
شخصی و سیاسی مطالبی را مطرح کرده و میکنند که خانوادههای این دو
نوجوان را متأثر و پریش��ان کرده است.وی با اشاره به سخنرانی خود در جمع
روحانیون و علمای شیعه و سنی یکی از شهرستانها در سالروز والدت حضرت
زهرا (س) ،گفت :برخی س��ایتها از قول من نوشتهاند که در حادثه فرودگاه
جده هیچ تعرضی انجام نگرفته است ،در حالی که من با آن سایت مصاحبهای
انجام ندادهام ،یک فرد به صورت ناشناس از من درباره حادثه سوال کرده و من
پاس��خ دادهام که تجاوز نبوده است.سرپرست حجاج ایرانی همچنین با اشاره
به مطالب خالف دین و اخالق که برخی در فضای مجازی منتش��ر کردهاند،
اظهار داشت :شیطنتهای بسیار گس��تردهای در این زمینه رخ داد و عدهای
شعر سروده و به خانه خدا و مسجدالحرام اهانت کردند .برخی حج که به عنوان
رکن دین است را به ُسخره گرفتند و برخی دیگر عنوان مقدس حاجی را زیر
سوال برده و به حاجیان اهانت کردند.قاضی عسکر شیطنتهای خبری برخی
رس��انهها را هدایت شده و در راستای اهداف دشمن ارزیابی کرد و گفت :این

حادثه زش��ت و ناگوار به شدت محکوم است و حتما باید
خاطیان محاکمه و به اشد مجازات برسند ،اما هرگز نباید
با مسائل مهم دینی و اسالمی ،احساسی برخورد کنیم.وی
از عکسالعمل به موقع مردم و غیرت دینی ملت شرافتمند
ایران اسالمی صمیمانه تشکر کرد و گفت :متأسفانه در یک
چنین حوادثی ،عناصر ضد انقالب و احیانا غیرمعتقد به دین
و اسالم در پوشش خیرخواهی وارد معرکه شده به فتنههای
بزرگی دامن میزنند که مردم باید مراقب این فتنهها باشند.
سرپرست حجاج ایرانی افزود :برخی مسائل قومی و طایفهای
را مطرح کرده و این حادثه را به جنگ عرب و عجم تبدیل
کردند ،برخی دیگر با سوء استفاده از این موقعیت به اهانت
به مقدسات دیگر مذاهب اسالمی روی آوردند ،برخی با استفاده از جوکهای
زش��ت و رکیک به مقدسات اسالمی اهانت کردند که زشتی اینگونه کارها بر
همگان آشکار و روشن است.قاضی عسکر ادامه داد :ملت شریف ایران اسالمی
ثابت کردهاند که اهانت به عزت و شرف و اسالمیت خود را هرگز برنمیتابند
و هیچگاه اجازه نخواهند داد عظمت آنها زیر سوال برود.نماینده ولیفقیه در
امور حج و زیارت با اشاره به برخی شعارهای انحرافی مبنی بر استعفای رئیس
س��ازمان حج و زیارت افزود :جناب مهندس سعید اوحدی از آزادگان و فردی
خدوم و فعال در عرصه حج و زیارت است و مجموعه خدمتگزاران مردم در این
حوزه ،خدمت به حجاج و زائران را برای خود افتخار میدانند و سازمان حج و
زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته تالش کردهاند حج
و عمره را با قیمت تقریبا تمام شده مدیریت کنند .آن وقت چگونه است که
برخی افراد این سازمان را به سودجویی مالی متهم میکنند؟وی افزود :در طول
سالیان گذشته دهها هزار زائر ایرانی به حج و عمره مشرف شدهاند و نظم آنها،
عبادات آنها و توجه آنان به نماز و قرآن و معنویت حقیقتاً ستودنی است ،دیگر از
پرسه زنیهای گسترده در بازارها و خریدهای آنچنانی خبری نیست و بسیاری از
حاجیان پس از مراجعت متحول و در دین ثابتقدم شدهاند .وی گفت :بعثه مقام
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت به شدت و با قاطعیت در حال پیگیری
این موضوع مهم هستند و انشاء اهلل پس از حصول نتیجه آن را به اطالع همگان
خواهند رساند.نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی
خاطرنشان کرد :باید منتظر اقدام سریع مسئوالن عربستانی بمانیم که اگر اقدام
مناس��بی صورت دادند ،عمره از سر گرفته شود اما اگر اقدامی صورت ندهند،
طبیعتا عمره به صورت تعلیق شده باقی خواهد ماند.

وزارت کشور عربستان خبر داد

انتقال متهمان آزار جنسی به دادستانی

وزارت کش��ور عربس��تان س��عودی در بیانیه ای اعالم کرد این وزارتخانه
پرون��ده دو نوجوان ایرانی را که در فرودگاه جده مورد آزار جنس��ی قرار
گرفت��ه اند به همراه متهمان ،به هیئت تحقیق و دادس��تانی کل منتقل
کرده اس��ت.به گزارش عصرایران به نقل از مطبوعات سعودی ،در بیانیه
س��خنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی آمده است :با توجه به
مطالب منتشر شده در برخی رسانه ها درباره آزار جنسی دو نوجوان ایرانی
در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز (فرودگاه جده) ،مقامات امنیتی در
فرودگاه در تاریخ  28مارس گذش��ته ( 8فروردین  )94گزارش��ی درباره

آزار جنسی دو نوجوان ایرانی دریافت کردند .این پرونده و متهمان آن به
هیئت تحقیق و دادس��تانی کل برای تحقیق با آنها و تکمیل فرآیندهای
الزم منتقل شده اند.وی ادامه داد :به سفیر ایران در ریاض درباره اقدامات
جاری اطالع داده ش��د .سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی تاکید
کرد :ساختار پادش��اهی عربی سعودی براساس کتاب و سنت بنا شده و
اعمال اش��د مجازات بر کس��ی که به انجام چنین جرایمی محکوم شود
تضمین شده است .جرایمی که همه بخش های جامعه مسلمان عربستان
سعودی آن را محکوم می کند.
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