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اجتماعی

تصویب یک فوریت طرح اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان

مجلس شورای اسالمی با یک فوریت طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
موافقت کرد .به گزارش ایسنا ،در مقدمه این طرح آمده است که براساس تبصره  ۱ماده واحده
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جهت به کارگیری افراد با سابقه و متخصصین در
پستهایحساسمدیریتی،سیاسی،امنیتیونظامیاستثناهاییرالحاظکردهکهمتاسفانهبا
تفسیر ناصحیح موجب نقض غرض قانونگذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان شده است.

داستان آتنا از زبان سخنگوی
دستگاهقضا

میزان :حجتاالســام والمسلمین محسنی
اژهای ،سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد :دختر
بچهای توسط یک فرد مجرم به قتل رسید و در
همان لحظه که اعالم شد این دختربچه مفقود
شده ،همه مسئوالن استانی با جدیت تمام از
جمله نیروی انتظامی ،نیروهای امدادی و هالل
احمر و دادستانی و سایر دستگاهها بالفاصله
همه بررســیها و بازرســیهای الزم را انجام
میدهند .وی ادامه داد :در بررسیهای اولیه
نتیجهای حاصل نمیشود؛ در نتیجه به افرادی
مظنون میشوند؛ از جمله به فردی که اکنون
در بازداشت است و براساس قرائن و شواهدی
این فرد را تحت تعقیب قرار میدهند .بر اساس
گزارش دادستانی این فرد در ابتدای بازداشت
که هنوز به قتل اعتراف نکرده بود ،به همسر
خود پیغام میدهد که مقداری مواد مخدر را
در یک قسمت از محل مسکونی مخفی کردهام
که آنها را جابهجا کنید .همسر وی نسبت به
این موضوع نگران میشود و موضوع را اطالع
میدهد که بالفاصله پس از آنکه برای بررسی
میروند ،به جنازه میرســند و به این ترتیب
مسئله دنبال میشود .دستگاه قضایی استان با
تمام جدیت از لحظه اول پیگیر موضوع بوده و
ریاست محترم قوه قضائیه نیز تأکید کردند که
هرچه سریعتر به این پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد :در اثنای
رسیدگی به این قتل فجیع و دلخراش ،متهم به
یک مورد دیگر اعتراف میکند که من مدتها
قبل هم خانم دیگری را به قتل رســاندهام و
مث ً
ال در فالن قســمت در چاهی جنازه وی را
رها کردهام که با همه تحقیقاتی که انجام شده،
هنوز آثاری از آن جسد (تا زمانیکه حداقل این
گزارش را دادســتان به من داده) کشف نشده
است .البته ،چون این مسئله هم مهم است و
هم حقاهلل و هم حقالناس محسوب میشود،
موضوع در حال پیگیری اســت؛ اما به غیر از
اعتراف خود این فرد هنوز اســناد و مدارک و
آثاری از آن جســد در آن محوطهای که وی
گفته ،پیدا نشده است؛ که اگر چنانچه تکلیف
این موضوع روشن شود هرچه سریعتر به این
پرونده نیز رسیدگی میشود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی
از خبرنــگاران مبنی بر اینکــه این فرد چند
اعتراف دیگر هم کرده اســت ،گفت :آنچه که
این فرد اعتراف کرده و محل آن را نشان داده،
همین مورد دوم است که البته هنوز آثاری از
جسد در آن نقطه یافت نشده است.

حس خسران و حسرت

ادامه از صفحه اول:
همه اینها خوب و نیک است اما همچنان آن
حس غریب مثل خوره به جان من و شاید
بسیاری افتاده است .حس خسارتی جبران
ناپذیر و حس حسرتی که همیشه خواهد
ماند و مجالی برای جبران آن نیست.
این درست که مریم میرزاخانی فقط40سال
عمر کرد اما چرا نباید او همین مدت پربار
را در کشور خود می گذراند؟به چه دلیل او
مجاب شده که جالی وطن کند و دعوت
دانشگاه مشهور آمریکایی را بپذیرد و بدتر
از آن؛ پــس از فارغ التحصیلی همان جا
سکنی گزیند؟ آیا نمی شد مسئوالن وقت
با تدبیری چنین اعجوبه ای را حفظ کنند؟
آقایان نمی توانند مدعی شوند که ناشناخته
بوده چرا که انواع و اقســام عکسهای
یادگاری مرحومه پس از فتح عناوین علمی
با مسئوالن  -حتی رئیس جمهور وقت-
وجود دارد .لذا به جرات می توان گفت
کوتاهی صورت گرفته است.
البته مریــم میرزاخانی فقط یک مصداق
است  .صد ها یا شاید هزاران نفر مثل او
داریم که به دلیل برخی تنگ نظری های
بالوجه و بی دلیل یا عدم بســتر سازی
مناسب جهت ظهور و بروز استعدادها و
تواناییها و بی سلیقگی مسئوالن مربوطه،
مجبور شده اند بار خود را بسته و رهسپار
فرودگاه شوند.اینها درد و مصیبت است.
می گویند ماهی هــر وقت از آب گرفته
شود تازه است .اکنون هم دیر نشده است.
خیلیها هســتند که بین رفتن و ماندن
درگیرند و نمی توانند تصمیم بگیرند.شاید
منتظر یک اشاره و گوشه چشم مسئوالن
هستند تا منصرف شوند.آنان می دانند علم
و توانایی شان می تواند گرهای از گرههای
متعدد مملکت را باز کند اما میدانی برای
تحرک نمیبینند .گویی مدیریت در ایران
منحصر شده به حلقه ای بسته که با رفتن
آن دولــت و آمدن این دولت نیز این گره
باز نمیشــود .به نظر میرســد معیارها
برای انتصابها و دیدنها باید تغییر کند.
با رویکردهای بسته فقط در فراری دادن
مغزها موفق می شویم نه جذب آنان .البته
بگذریم از اینکه برخی مسئوالن هنوز فرار
مغزها را قبول ندارند و معتقدند آنقدر در
داخل نخبه داریم کــه از رفتن چند نفر
اتفاقی رخ ندهد!

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران از
ارائه پیشنهادات اجرایی درخصوص نامگذاری یکی از
اماکن و یا خیابانهای شــهر تهران به نام دانشمند
ایرانی ،دکتر مریم میرزاخانی ،به شورای شهر تهران
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،بابک نگاهداری با بیان اینکه خبر درگذشت
خانم دکتر مریم میرزاخانی جامعه علمی و پژوهشــی کشور را
تحت تاثیر خود قرار داده است ،گفت :افتخار کسب مدال فیلدز،

به عنوان تنها ایرانی کسب کننده این مقام؛ زمینه
این مهم را فراهم مینماید که با حفظ یاد و خاطره
ایشان،پیشرفتهای اخیر کشــور در حوزه علوم و
فناوری که حاصل تالشهای دلسوزانه جامعه علمی
و پژوهشی کشــور بوده و مورد تاکید مقام معظم
رهبری میباشــد ،در حافظه شهروندان ثبت و ماندگار شود .در
همین راستا و در جهت ماندگاری نام و یاد پرچمداران ایرانی علم
و دانش ،پیشنهادهای مشخصی را جهت بررسی شورای محترم

شهر تهران ارائه نمودهایم.
نگاهــداری با بیان اهمیت موضوع وجود نگاه علمی به نامگذاری
خیابانها و اماکن شــهری افزود :نام اماکن شــهری و خیابانها
بخشــی از تاریــخ ،هویت و خاطــره جمعی اســت و این نامها
همانگونه که بخشی از تاریخ شهر را در بستر رویدادها میسازند به
خاطرهای جمعی تبدیل میشوند که در نهایت هویت شهری ما را
شکل میدهند .از این رو ،سیاست نامگذاری و در عین حال ثبات
در اعمال این سیاستها در زندگی شهری بسیار اهمیت دارد.

فناوری

عکس تزئینی است و اسامی جهت حفظ حرمتها تغییر یافته و واقعی نمیباشند.

قضائی

پیشنهاد نامگذاری یکی از معبرهای تهران با نام مریم میرزاخانی

وزیر ارتباطات:

هفتهای 3هزار کانال تلگرامی
مسدودمیشود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مســدود
شدن سه هزار کانال مغایر با فرهنگ ایرانی و
اسالمی و ضدامنیتی در هفته خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمود واعظی اظهار کرد:
بخشــی از کانالهای تلگرامی در داخل ایران
اســت که همه مسدود شده اســت .به طور
متوسط هفتهای سه هزار کانال مسدود شده
و گزارش آن به مقامات قضایی داده میشود.
این هم خواست مردم ما و هم خواست دولت
و نظام اســت که همه بتوانند کامال از فضای
مجازی اســتفاده کنند اما تهدیــدات آن و
کانالهای فاسد و غیراخالقی و حتی کانالهایی
که برای نوجوانان خشن است ،بسته شود.

مکث

علت طالق همسر قاتل آتنا

گفته میشود  ١٥سال قبل اسماعیل با مردی
درگیری داشــته است که هرچند پروندهاش
تحتعنوان درگیری در کالنتری ثبت شد ،اما
علت اصلی این دعوا کودکآزاری بوده است.
به گزارش میزان ،یکی از نزدیکان اســماعیل
دراینباره گفت ١٥ :ســال قبل از خانه پدری
اســماعیل صدای دعوا و درگیری بلند شد.
مأموران آمدند و دعوا تمام شد.
شخصی که به اســماعیل حمله کرده و او را
کتک زده بــود اصال در کالنتری مطرح نکرد
که چرا اینکار را کرده است ،اما بعدها گفتند
دختربچــهای در حال عبــور از خیابان بوده
که اســماعیل او را به خانه بــرده و قصد آزار
او را داشــته است که دختربچه جیغ کشیده
و ســروصدا و فرار کرده است .پدر دختر هم
ســر این موضوع با اسماعیل درگیر شده ،اما
به خاطر حفظ آبــروی فرزندش درباره علت
درگیری چیزی به مأموران نگفته و شکایتی
هم نکرده است .چند روز بعد از این مسئله بود
که متوجه شدیم همسر اسماعیل درخواست
طالق کرده و بعد هم از شوهرش جدا شد .پسر
متهم نیز با مادربزرگش زندگی میکرده است.

خبرتلگرامی
محمد امامی امین ،معاون هماهنگی
امــور اقتصــادی و توســعه منابع
استانداری تهران :نگاه ما این است که
گوشت گرم وارداتی به قیمت مناسب
ســر ســفره مردم برود .مردم هیچ
نگرانیای برای مصرف گوشــتهای
وارداتی نداشته نباشند.
ناصر مهردادی ،مدیرکل حفاظت محیط
زیست اســتان تهران :مردم نگران
آلوده بودن آب شرب تهران نباشند.
سازمان حفاظت محیط زیست موظف
به پایش واحدهای آالینده و بررســی
منابع اثرگذار بر کیفیت منابع پذیرنده
آبهای سطحی و زیرزمینی است.
علیمحمد آدابی ،رئیس کل سازمان
نظام پرستاری :پزشکان در ایران  ۲۰تا
 ۸۰برابر مردم عادی درآمد دارند .در
سال گذشته  ۱۶پرستار  ۲۵تا  ۴۵ساله
براثر فشار کار زیاد جان باختند.
محمد نفریه ،مدیــرکل امور کودکان
و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور:
آمار کودکان موجود در زندان متفاوت
اســت چرا که تعداد زنان زندانی و
کودکانشــان زیاد اســت اما طبق
آخرین بررسی  2300کودک به دلیل
زندانی بودن والدین خود در زندان به
سر میبرند.

نگاه مخاطب

ساختمانسازی
وسدمعبر
علی اکبر فرقانی

بســاز بفروشها یا افرادی که برای ساخت و
ساز واحدهای مسکونی یا تجاری از شهرداری
مجوز ساخت میگیرند ،قبل از شروع کار ابتدا
تمام جوانب به ویــژه بودجهای که برای این
کار کنار گذاشتهاند ،در نظر بگیرند و سپس
اقدام کنند مبادا در ادامه کار با کسری بودجه
مواجه شوند .چون بارها مشاهده شده مکانی
تخریب و پیریزی میشــود ،اما سازنده پس
از مدتی به دلیل کمبود یا نداشتن موجودی
کافی ،کار را تعطیل میکند و ســاکنان را با
مشــکالت فراوانی از جمله ســدمعبر مواجه
میکنند .شــهرداری هم بایــد هنگام صدور
مجوز ساختمانسازی تاریخ پایان کار تعیین
کند و قبل از واگــذاری مجوز ،آنها را توجیه
کنند در صــورت تأخیر در تحویل ،صاحبان
ملک را جریمــه میکنند .با ایــن کار جلو
ساخت وسازهای بیرویه هم گرفته میشود.

گزارش آفتاب یزد از یک کودکآزاری

چرا ترس از
شکایت؟

آفتاب یزد  -پریســا هاشمی :وقتی میخواهد از
خانه خارج شــود ،پدرش میگوید« :در پارکینگ
نه ...در حیاط جایی که من هر وقت خواستم بتوانم
ببینمت .فقط هم نیم ســاعت اجازه داری پایین
بمانی نه بیشــتر ».دخترک هیجانزاده همانطور
که از در بیرون مــیرود ،میگوید« :قول میدم».
و در را به هم میکوبد .آسانســور که باز میشود،
مرجان خانم همسایه ،برادرش و دختر سه سالهاش
آوین را میبیند .با خجالت سالم میکند و گوشهای
میایستد .انگار نگاه مرد روی او سنگینی میکند.
با دیدن آوین لحظهای ســنگینی را از یاد میبرد
و لبخند میزند .طبقه همکف که میرسند ،خانم
همسایه به دنبال جوجه اردکی که در حیاط است،
میدود .دو دختر همبــازی مرجان هم در حیاط
هســتند .آنها هم با معصومیت میخندند و دنبال
جوجه اردک میکنند و نهایتا سه دختر کوچک و
خانم همسایه میتوانند این اردک را بگیرند.
خانم همسایه به سمت آسانســور میرود ،دست
دختر کوچکش را از دســت برادر در میآورد و با
خود باال میبرد تا جوجه اردک را به آپارتمانشــان
ببرند .خانم همسایه به برادرش میگوید« :منتظر
باش تا لباسهای آوین را هم عوض کنم و بیایم».
این ســو دخترها (مرجان و دوستانش) زیراندازی
پهن میکنند و شــروع میکنند با موبایلهایشان
بــازی کنند و بــه هم عکس نشــان بدهند .پدر
مرجان که از باال میبیند دخترش به حیاط رسیده،
خیالش راحت میشــود .دخترها مشــغول بازی
هستند ،برادر خانم همسایه به آنها نزدیک میشود.
اول کمی از آوین میگوید و دخترها با هیجان به
حرفهای او گوش میکنند و ســراپا گوشند که
او از شــیرینزبانیهای آوین بگوید .برادر همسایه
میگویــد« :عه ...چــرا اینقدر خودتــان را خاکی
کردید؟» دخترها نگاهی به خودشــان میکنند.
خاکی روی لباسشان نیست .مرجان میگوید« :ما
که خاکی نشدیم ».مرد میگوید« :خاکی شدید اما
خودتان نمیبینید .دستش را دراز میکند تا خاکی
س دخترها نیست را پاک کند و...
که روی لبا 
مرجان به سرعت فرار میکند .آسانسور طبقه پنجم
مانده اســت .از پلهها میدود و خــود را به طبقه
چهارم میرساند .دستش را از روی زنگ برنمیدارد.
پدر به ســرعت در را باز میکند .دخترک که انگار
به مامن و امنیت پا گذاشته ،سراسیمه و نگران به
ســرعت وارد خانه میشود و در را میبندد .پدر به
خیال این که کسی دنبالش کرده ،سوال میکند.
اشک در چشمان مرجان جمع میشود ،به سمت
اتاقش میدود و پدر میماند و هزار و یک سوال .به
سرعت خود را به پایین میرساند .دخترها برای پدر
میگویند که چه اتفاقی افتاده .دخترها میگویند
که برادر خانم همسایه رفته پایین .پدر به پارکینگ
میرود اثری از مرد نیست .ماشینش را به سرعت
جلوی ماشین برادر خانم همسایه پارک میکند تا
نتواند فرار کند .اما خانم همسایه و برادرش میروند.
پدر آنقدر آشفته اســت که تصمیمگیری برایش
سخت است .خودش را طبقه پنجم میرساند .آقای
همســایه در را باز میکند .او گشادهرو و بیخبر از
همه اتفاقات است اما آشــفتگی پدر مرجان او را
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نگران میکند .پدر ماجرا را برایش تعریف میکند.
همین موقع خانــواده دو دختر دیگر هم میآیند.
آنها هم از آزاری که به مرجان رســیده ناراحتند و
میگویند« :اگــر وقت میکرد حتما دختران ما را
هم اذیت میکرد».
پیگیریهای آقای همسایه هم به جایی نمیرسد
و برادر خانم همســایه میگوید که دیگر به آنجا
نمیآیــد .حاال همــه همســایههای مجتمع در
پارکینگ جمع شــدهاند .آقای همسایه شرمسار
گوشهای ایستاده .مدیر ساختمان میگوید« :فقط
همین را کم داشتیم .ما همه دختر کوچک داریم».
پــدر هم بین پارکینــگ و طبقه چهــارم و اتاق
دختــرش در رفت و آمد اســت .مرجان میگوید:
«بابا من کــه کاری نکردم پس چــرا دایی آوین
اینطور من را اذیت کــرد؟» پدر هیچ جوابی برای
این ســوال ندارد .میگوید« :فکر میکرده که تو از
پدرت میترســی و به او نمیگویی .او هم میتواند
تــو را اذیت کند ».مرجان در میان اشــکهایش
لبخندی میزند و میگوید« :یعنی کار درســتی
کردم که به شــما گفتم؟» پدر بغض میکند و او
را در آغوش میکشد .اشکهایش را پنهان میکند
و میگوید« :بله عزیزم .بعضی مردها ،دخترهایی را
اذیت میکنند که همه چیز را به پدر و مادرشــان
نمیگویند و به حرف پدرشان گوش نمیکنند».
پدر باز هم خودش را به پارکینگ میرساند .یکی از
خانمهای مسن ساختمان به پدر میگوید« :خجالت
نمیکشید؟ غیرتتان کجا رفته؟ میخواهید آبروی
دخترتان را ببرید؟» پدر میگوید« :مگر دختر من
چــه کار کرده؟ اصال میدانی دخترم در چه حالی
است؟ شرایط روحی دخترم را درک میکنی؟»
خانم مســن پشــت چشــمی نازک میکند اما
میایســتد تا ببیند باالخره این داســتان به کجا
ختم میشود .اما بقیه مردها که دختر دارند ،از پدر
مرجان حمایت و دفاع میکنند و میگویند« :چه
فرقی دارد؟ اگر مرجان نبود حتما یکی از دخترهای
ما را اذیت میکرد».
پدر بــه  110زنگ میزند .اپراتور میگوید« :آقای
عزیز متاسفانه ما نمیتوانیم کمکی به شما بکنیم،
چــون جرم اتفاق افتــاده .باید لطــف کنید و به
کالنتری محل مراجعه کنید».
پدر تلفن را قطع میکند و از عصبانیت راه میرود.
همســایهها ســعی میکنند که او را آرام کنند و
دلــداری دهند .تلفن همراهش زنــگ میخورد.
گوشــی را جواب میدهد ،برادر خانم همســایه
است .پدر در حال خودش نیست و بر سرش فریاد
میکشــد اما برادر خانم همسایه میگوید« :هیچ
کاری از دســت شــما برنمیآید .چون هیچ کس
حرف دو تا بچه را قبول نمیکند».
مردم نمیدانند به کجا مراجعه کنند

پدر شستش خبردار میشود که این مرد بیشتر از
او به قوانین آشناست و شاید این اولین بار نیست
کــه کودکی را مــورد آزار و اذیت قــرار میدهد.
سیاهی شــب جایش را به روشنایی روز میدهد.
پدر به کالنتری محل ،جایی که اپراتور  110به او
آدرس داده ،میرود .اما آنجا هم اعالم میکنند« :ما
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نمیتوانیم بدون دستور قضایی اقدامی انجام دهیم.
مگر آن که جرمی در حال اتفاق باشــد و ما به آن
ورود پیدا کنیم .کالنتری باید با دستور قضایی اقدام
کند زیرا کالنتری جای شکایت نیست».
اما ماموران کالنتــری به همین اکتفا نمیکنند و
میگویند که دادســرای اطفال میتواند این حکم
قضایی را به کالنتری بدهد تا بررســی و پیگیری
آنها شروع شود.
پدر به دادســرای اطفــال میرود .امــا آنجا هم
میگویند که فقط در صورتی که متهم خردســال
باشد ،اجازه رسیدگی به پرونده را دارند و اگر شاکی
خردسال باشد نمیتوانند کمکی به او کنند .آنها هم
پدر را به مجتمع قضایی  ...میفرستند.
در دادسرای قدس معاون دادستان به پدر مرجان
کمک میکند .او میگوید« :مردم از کوچکترین
حقوق خــود آگاهــی ندارنــد و نمیدانند برای
مشکالتشــان به کجا مراجعه کنند ».معاون دو
قاضی را به کمک میخواهد و آنها دو ماده قانونی را
پیدا میکنند تا پدر بتواند به استناد آن در دادسرا
یا دادگاه ارشاد شکایت خود را ثبت کند .دادسرای
ارشاد هم پدر را به دادگاه ارشاد راهنمایی میکند
و باالخره در دادگاه ارشــاد است که پدر میتواند
شکایت خود را ثبت کند.
اظهارات دو کودک برای کشف حقیقت

حاال شکایت ثبت شــده ،آیا پدر مرجان میتواند
دو کودک را به عنوان شــاهد بــه دادگاه معرفی
کند یا خیر؟ حســین احمدینیاز ،وکیل پایه یک
دادگستری در پاسخ به این ســوال به آفتاب یزد
میگوید« :شــهادت در نظام حقوقی ایران دارای
تعریفی است و شــاهد باید بالغ و عاقل باشد .این
جزو شرایط اساسی شــاهد است .قانونگذار این را
تعریف کرده و ما بحث جرح شــاهد را هم داریم
که اگر شاهد فاقد شرایط الزم باشد طرف میتواند
به شــاهد ،جرح (ایراد) وارد کند .اما شهادت این
دو دختــر میتواند کمک کند به علم قاضی که به
واقعیت برسد .دادســرا میتواند از این دو کودک
بپرســد که چه چیزی را دیدهاید؟ این دو کودک
آنچه را که دیدهاند ،جهت کشــف و نیل حقیقت
به قاضی بگویند .در مرحلــه تحقیقات مقدماتی
قانونگذار اجازه داده که تحقیقاتی را دادسرا شروع
کنــد .در این تحقیقات هم میتــوان از اظهارات
کودکان استفاده کرد».
این حقوقدان با اشاره به ایراد اساسیای که به نظام
حقوقی در بحث جرایم علیه کودکان خردسال به
ویژه در آزار و اذیت جنسی وارد میشود ،میافزاید:
«اول :اینکه روند رسیدگی به چنین پروندههایی به
سختی شکل میگیرد .دوم :معموال روند رسیدگی
تابع ضوابطی است که اثبات جرم به سختی شکل
میگیرد .سوم :پروسههای اداری برای طی کردن
این پروندهها سخت اســت .مشکل این است که
پرونده رســیدگی به کودک آزاری یا آزار جنسی
علیه کودکان در دادسرای ویژه اطفال تابع تشریفات
میشود و منوط به اثبات عناوینی است .اگر در روند
رسیدگی به چنین دعوایی ،توجه بیشتری بشود به
گمان من بسیاری از این موارد کودکآزاری قطع

خواهد شد و میتواند مانع باشــد برای آزار دیگر
کودکان ».و باید گفــت نمیتوان منکر زحمات و
دقت قضات در این خصوص شد.
وی در پاســخ به این سوال که اورژانس اجتماعی
در این میان چه وظیفــهای دارد؟ تاکید میکند:
«اورژانــس اجتماعــی دارای وظایفی اســت که
متاسفانه این وظایف مبهم است و شامل این موارد
نمیشود .یکی از ایرادات اساسی به اورژانس 123
همین مورد است که تا کجا قدرت ارائه گزارش و
حل مسئله دارند .آنجا شورای حل اختالف نیست
بلکه رسیدگی به کودکآزاری است».
این وکیل پایه یک دادگســتری با اشاره به اینکه
واحدی که متعلق به آزار جنســی کودکان وجود
ندارد و با بقیه پروندهها به آنها رسیدگی میشود،
میگوید« :مشکل همین است که در جریان آتنا،
ســتایش و موارد دیگر به ما اثبات میکند که ما
در روند رســیدگی به این دعوا با مشــکل روبهرو
هستیم .از یک سو قانونگذار اجازه داده که دادیاران
از روانشناسان ،کارشناسان و مددکاران اجتماعی
استفاده کنند ،از سوی دیگر قوهقضائیه با مشکالت
مالی فراوانی مواجه اســت و توان به کارگیری این
کارشناسان را ندارد که خأل و ایراد است .که دولت
محتــرم باید در این خصوص به کمک قوه قضائیه
بــرود البته با این بضاعت هم خوب کار میکنند و
تالش دارند .بنابراین در پروسه به جرایم علیه اطفال
با مشکالتی روبهرو هستیم» .
وی با اشــاره به ماده  156میگوید« :پیشگیری از
جرم یکی از وظایف قوهقضائیه و دیگر ارگانهاست
و یکی از مکانیزمهای پیشــگیری از جرم تسهیل
اقامه دعوا و رسیدگی به تمام دعاوی کودکآزاری
(پسر و دختر) در ایران است البته که در این راستا
قوهقضائیه هم قانونی عمل میکند و این خألهای
قانونیهستند».
احمدینیاز با اشــاره به ارائــه «الیحه حمایت از
کــودکان و نوجوانان» که به همت کارشناســان،
روانشناســان و مددکاران و حقوقدانان به مجلس
ارائه شده ،میافزاید« :با حادثه آتنا اصالنی رئیس
مجلس باید از اختیارات خودش جهت تسریع در
روند تصویب الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
تالش کند که ایرادات موجود برطرف شــده و این
الیحه (به ویژه ماده  12آن) به تصویب نمایندگان
برسد تا نسبت به پیشگیری از جرم و آینده کودکان
اقدام شود».
این حقوقدان در تشــریح ماده  12الیحه حمایت
از کــودکان و نوجوانان میگوید« :این ماده برخی
جرایــم را تعریف میکند که در آن آزار جنســی
کودکان لحاظ شــده اســت و روند رسیدگی آن
را تســریع میکنــد .الیحه حمایــت از کودک و
نوجوانان براساس خألها و ایرادات قوانین قبلی به
مجلس ارائه شده است .در تاریخ روند رسیدگی به
پروندههای کودکآزاری میبینیم که بعد از وقوع
هر حادث ه دردناکی در ایران به صورت قطرهچکانی و
پلهپله این قوانین تصویب شده و خألها را پر کردیم.
به نظر میرسد ،االن وقت آن است که مجلس به
این مسئله ورود کند و نسبت به تصویب این قوانین
گام بردارد».
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