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ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 الو ســالم ســوفیا ...عشــقم ...گوش کن ...من را
گرفتنــد و االن بازداشــتم ...خواســتم از زبان خودم
بشــنوی ...چی؟ نه بابــا! قتل؟ بابای تو را کشــتم؟
نــه ...گوش کن ...اصال جرمم قتل نیســت که بابای
تو را کشــته باشــم ...هان؟ چی؟ به اتهام تجاوز به
نوجوانان؟ در مدرسه؟ در سفر؟ استغفراﷲ ...این چه
حرفی اســت میزنی ...چی گفتی؟ به دلیل خوردن
مال مــردم؟ نه عزیزم ...هان؟ به دلیل تبدیل پول به
کــود؟ نه گلم ...چی؟ به اتهــام ایجاد یأس عمومی
و ناامیــدی؟ نه جانــم ...به دلیل پخــش برنامهای
که منجر به آبروریزی دیگران شــده؟ نه قشــنگم...
چی؟ هــان؟ به دلیل اســتفاده از رانت و ضربهزدن
به اقتصاد؟ نه عزیــزم ...چی؟ به دلیل اختالس؟ به
دلیل امــالک نجومی؟ به دلیل ازبینبردن بیتالمال
و خرج آن در تبلیغات انتخابات؟ نه عشــقم ...چی؟
به دلیل اینکه اقتصاد را چیز کردم؟ نه عزیزم ...هان؟
بــه دلیل اینکه حقوق آدمها را رعایت نمیکنم و به
آزادیهای دوســتانم وقعی نمینهــم؟ نه عزیزم...
هان؟ چی؟ به این دلیل که اجازه نمیدهم تو لباس
دلخواهت را بپوشــی یا  ...؟ نه عشقم ...نه سوفیا...
بــه دلیل ایجادکــردن فاصله طبقاتــی در جامعه؟
 ...چــی؟ به دلیل بیارزشکردن پول؟ نه عشــقم...
هان؟ گوش کن ...آخر اجازه نمیدهی بگویم! ببین؛
روم به دیــوار من را به این دلیل کــه مدیر یک گروه
آشــپزی در تلگرام هستم قرار اســت دستگیر کنند.
واقعا شرمندهام ...چی؟ نه غیراخالقی نبوده ...نهایتا
توی گروه یاد دادم خامه را بریزند روی توتفرنگی و
عشق کنند ...واقعا شرمنده ...من را ببخش سوفیا...
یکبار هــم فیلم تهیــه کیک هلو را گذاشــتم توی
کانال ...واقعا پشیمانم ...چی؟ جای اینکه بروم توی
تلگــرام ،کاش اختالس میکردم کــه راحت ردم را
نزنند؟ حق داری ...الو ...قطع نکن. ...
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى

جشن امضای کتاب لیلی گلستان

ﭘﯿﺎم آﯾﻨﺪه
 شــماره اول نشــریه
آیندهپژوهــی »پیام آینده« به
مدیرمسئولی »پیام برازجانی«
و سردبیری »مهشید ستوده«
منتشر شده است .این نشریه
محور اصلی مطالب خود را
بر واکاوی مذاکرات در تاریخ
معاصر ایران قرار داده اســت و مطالبی از هرمیداس
باوند ،امیرحســین زمانــی ،بهروز هادیزنــوز ،جواد
حقشناس و ...در آن به چشم میخورد .این نشریه که
با گرافیکی شــبیه کتاب منتشر شده ،درصدد است که
با بازگشت به ســوی نهادهای آکادمیک و بهرهمندی
از یافتههــای ذهنــی ایدهپردازان خــالق پیش برود.
این هفتهنامه درصدد اســت کــه حلقه تولید محتوا
در رســانهها را با مدد همراهی دانشــجویان توسعه
بدهــد .البته قصد دارد بیشــتر به صــورت دیجیتال
همراه خوانندگان خود باشد هرچند نسخههای چاپی
نیز منتشر کرده اســت .در این شماره حمید متقی در
مقالهای با عنوان شوالیههای دوران صلح به بررسی
رویکرد مــردان مذاکرهکننده ایران در طــول تاریخ از
زمــان قاجاریه تا دوران هاشمیرفســنجانی پرداخته
اســت .گاهشــمار مذاکرات هســتهای تالش ۱۲ساله
هفت کشور که با خروج آمریکا مورد تهدید قرار گرفته
توسط آرین افخمی تدوین شده و هادی زنوز با بررسی
چالشهای اقتصــادی آینده ایران پیشبینی کرده که
تورم به باالی  ۴۰درصد میرســد .این نشریه با قیمت
 ۱۷هزار تومان در  ۲۲۲صفحه منتشر شده است.

جمعیت در روند طبیعی خــود مراحلی را طی
کرده اســت .در ابتدا خانوادههــا پرجمعیت بودند
و بهتدریــج کمجمعیــت شــدند و درحالحاضــر
میتوان گفت این روند در ســطح جهانی به سمت
»تکواحدی« شدن در حرکت است.
ایــن روند نشــان میدهد کــه مــا در رابطه با
جمعیت بهاصطالح کملطفی کردهایم و دقتهای
الزم را چنــدان به عمل نیاورده و بــه روایاتی که از
پیامبر اکــرم )ص( وجــود دارد ،چنانکه باید توجه
نکردهایم.
زمانی بــود که جمعیت زیاد بــرای امرارمعاش
خانــواده بســیار مفیــد بــود .حتیاالمکان ســعی
میکردند که هم در ازدواج و هم در بچهدارشــدن
تعــداد زیاد را رعایــت کنند .شــلوغی خانوادهها از
قدیماالیام زبانزد بود و جمعیــت خانواده از تعداد
 ۷۰و  ۸۰نفر به باال بود ،ولی با گذشــت زمان ،چهار
مرحلــه را طی کرد و از قبیلــه و طایفه به خانواده

مشــکلی کــه اکنون در ســطح جهانــی داریم،
مســئله مهاجرت جمعیتهــای زیاد کشــورهای
فقیــر به ســرزمینهای کمجمعیت اســت و اینکه
ســرزمینهایی مانند کانــادا ،آمریکا ،ســوئد ،نروژ یا
دانمارک اقدام به گزینشگری میکنند و اگر مهاجران
را میپذیرند ،گزینــش میکنند و نخبهها را میبرند.
در مورد ایران نیز چنین اتفاقی افتاده است.
اکثر جمعیتی که بعد از انقالب از ایران رفتهاند،
نخبهها و مغزها بودهاند و به این علت به این پدیده
اصطالحا »فرار مغزها« میگویند.
در جمعبنــدی ،باید گفــت جمعیت در حداقلی
الزم است.
بیــن دو تا چهــار فرزند آماری اســت که من از
منظر رفتارشناســی برای جمعیــت خانواده در نظر
میگیــرم ،حداقل دو نفر و حداکثــر چهار نفر ،کمتر
از این ایجاد تنهایــی و انزوا در آخر عمر خواهد کرد
و بیشــتر از آن ایجاد نابسامانی معیشتی میکند .در
هر دو صورت به نظر من پســندیده نیست .ایران ما
احتیاج به جمعیت بیشازحد ندارد .اگر چهار فرزند
بهدردبخور داشته باشیم ،بهتر از  ۱۴بچه است.
* فوقدکترای رفتارشناسی ،عضو فرهنگستان علوم
پزشکی ،شاخه سالمت اجتماعی

ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه

زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهام

ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان آزاردﯾﺪه

دﺧﺘﺮى از آﺳﯿﺎى دور

ﻓﺎﺋﺰه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ  .وﮐﯿﻞ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

 به مناسبت انتشار کتاب
تازه لیلی گلســتان با عنوان
»آنچنانکه بودیم« ،مراسم
رونمایــی و جشــن امضای
این کتــاب ،با حضــور لیلی
گلســتان ،روز پنجشــنبه۲۱ ،
تیر ،ساعت  ۱۸در شهر کتاب
دانشــگاه ،واقــع در خیابان انقــالب ،خیابان قدس،
نبش بزرگمهر ،ساختمان شــماره  ۹برگزار میشود.
در این مراســم که برگزارکنندگان آن انتشارات حرفه
هنرمند و شــهر کتاب دانشگاه هستند ،فؤاد نظیری و
علی شروقی درباره کتاب »آنچنانکه بودیم« سخن
خواهنــد گفــت» .آنچنانکه بودیم« کتابی اســت
شامل گزیدهای از یادداشتها و گفتوگوهایی که از
لیلی گلستان در مطبوعات منتشر شده است .بسیاری
از یادداشــتهای ایــن کتاب درباره شــخصیتهای
ایــران معاصــر اســت .همراهشــدن با
فرهنگــی
ِ
روایتهای این کتاب گوشــههایی از تاریخ فرهنگ و
هنــر معاصر ایران را از منظر کســی که خود یکی از
شــخصیتهای فعال و حاضر در این تاریخ بوده ،بر
ما آشــکار میکند» .آنچنانکه بودیم« را انتشــارات
حرفه هنرمند منتشر کرده است .البته این مراسم در
شــهر کتاب جدید برگزار ميشود که افتتاح یك شهر
کتاب و مکان فرهنگي خود نکته امیدبخشي است.

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻫﺮ*

و خانــوار رســید و االن تقریبا میتــوان گفت که به
خانههای مجردی رسیده است .من قانونی را کشف
کــردهام که بر اســاس آن ،حاصلضــرب کمیت در
کیفیت ،یک مقدار ثابت است.
معنیاش این است که بهطورکلی و مانند آنچه
در کل طبیعت وجود دارد ،هرچقدر تعداد افراد یک
خانواده زیادتر باشــد ،کیفیت فرزنــدان آن خانواده
پایینتر خواهد بود.
در کل طبیعــت چنین وضعی وجــود دارد که
موجــودات در ردههــای پایینتر بچههای بیشــتری
دارنــد؛ مثال موشها تعداد زادوولدشــان بیشــتر از
گربههاست و به شــیر که میرسیم ،میبینیم یکبار
در سال بچهدار میشود.
این نشــان میدهد کــه رابطهای بیــن کمیت و
کیفیت زادوولد وجود دارد.
از منظــر مکتب کنششناســی عرفان کاربردی،
این قاعده در کل هستی وجود دارد که حاصلضرب
کمیــت در کیفیت یــک مقــدار ثابت اســت؛ مثال
میتوانید این قاعده را در مورد میوهها بررسی کنید.
اگر یک بوته خربزه مثال  ۱۰خربزه باشــد ،کیفیت آن
پایینتر از بوتهای است که دو خربزه به آن باشد و به
همین علت است که آن را هرس میکنند.

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻣﮑﺮون روى ﺗﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
روزنامــه بریتانیایــی
گاردین در آستانه مسابقه
فرانســه و بلژیــک در
مرحلــه نیمهنهایی جام
جهانــی  ،۲۰۱۸مقالهای
در مورد امیدهای امانوئل
مکــرون ،رئیسجمهــور
جــوان فرانســه ،بــرای
بهرهبرداری سیاســی از پیروزی احتمالی تیم ملی
این کشــور در جام جهانی منتشر کرده بود .در این
مقالــه با عنوان »فوتبال سیاســی :ســرمایهگذاری
مکــرون روی موفقیت فرانســه در جــام جهانی«
آمــده اســت» :هنگامی کــه امانوئل مکــرون به
ســنتپترزبورگ سفر میکند تا بازی تیم فرانسه در
نیمهنهایی جام جهانی فوتبال فرانسه را تماشا کند،
خوب میداند که شیفتگی مردم فرانسه به فوتبال
میتواند ســرمایه سیاسی مهمی باشــد .آخرین و
تنها زمانی که فرانســه توانست پیروز جام جهانی
باشد ۲۰ ،سال پیش در سال  ۱۹۹۸بود که سبب شد
محبوبیت ژاک شیراک ،رئیسجمهور دستراستی
و آنموقع مســئلهدار ،با آنکه نام نیمی از اعضای
تیم ملی فرانسه را نمیدانست ،افزایش یابد.
مکــرون ،رئیسجمهــور تمرکزگرای  ۴۰ســاله
که تــالش میکند برچســب »رئیسجمهور اغنیا«
را از خود بزداید ،حتی قبل از بازی سهشنبهشــب،
خود را بهعنــوان یک طرفدار پروپاقرص فوتبال جا
انداخته اســت .او در یک نمایش فوتبال تلویزیونی
در حمایت از باشــگاه المپیک مارســی ظاهر شد،
از اعتمــاد و کار تیمــی در دیــدارش از تیم قبل از
مســابقات اشاره کرد و از دوران کودکی خود سخن
به میــان آورد» :من مدافع چپ بازی میکردم .من
تندوتیز بودم ،ولی خیلی بلد نبودم .داخل زمین ،از
آن نوع بودم که نمیتوانســتم بیخیال باشم و به
دیگران انگیزه میدادم« .اگر فرانسه پیروز مسابقه
فینال باشــد ،شــعار مکــرون طرفدار تجــارت که
»فرانســه بازمیگردد« ،دست باال را خواهد داشت،
اما گذشته از سیاست ،تیم جوان و از لحاظ قومی و
نژادی متکثر فرانسه تا اینجا هم حسوحال خوبی
به آن ملت داده اســت .مفسران ورزشی این تیم را
که یکی از جوانترین تیمهای جام و »در دسترس،
نجیب ،خوب و فروتن« توصیف کردهاند.
درحالیکه دولت فرانسه همچنان درصدد یافتن
راهحل برای تبعیض نژادی و نابرابری در حومههای
بلندمرتبه شهرهاست ،تیم فوتبال فرانسه همچنان
یک روحیه »حومه شهری« واقعی را نشان میدهد:
نمایشــی از جاهطلبی و دســتاوردهای قابلتوجه
نسل جوان در حومه شهرها که از سوی خانوادهها

حمایت میشوند.
تعــدادی از بازیکنان
برتر تیم ملی فرانســه از
حومه پاریــس آمدهاند و
زندگــی ورزشــی خود را
در تیمهای عالی جوانان
محلی آغــاز کردهاند که
این نکته نشــان میدهد
چقدر زمینه برای بروز اســتعدادها نامناسب است.
گلزن ۱۹ســاله و قهرمــان ملی ،کیلیــان امباپه ،از
ســن -دنی در شــمال پاریس اســت؛ جایی که او
ستاره باشگاه محلی بود .پدرش کامرونیتبار است
و در همان تیم محلی بازی میکرد .مادرش اصالتا
الجزایــری و بازیکن هندبال حرفهای بوده اســت.
خانوادهاش مشــاوران اصلی او بوده و درآمدهای
مســابقات بینالمللی او را به مؤسسه خیریهای که
برای کودکان امکانات ورزشی فراهم میکند ،اهدا
کردهاند .پل پوگبا نیز از حومه پاریس آمده و نگولو
کانته در پاریس متولد شــده ،ولی بــازی را در یک
باشــگاه حومه شــروع کرد .مکرون برای مسابقه
یکچهــارم نهایــی مقابــل اروگوئــه ،از بازیکنان
نوجوان باشگاهها و مدارس حومه دعوت کرد تا با
او در باغ کاخ الیزه مسابقه را تماشا کنند.
مســئله تنوع قومی و یک تیم فوتبــال که آینه
جامعه فرانسه باشــد ،در فرانسه به لحاظ تاریخی
مهم است .اما  ۲۰سال پیش در سال  ،۱۹۹۸زمانی
که تیم متکثر فرانسه با کاپیتانش ،زینالدین زیدان،
عنوان »ســیاه و ســفید ،بور« را گرفــت و بهعنوان
پاسخ به تمام مشکالت جامعه فرانسه مطرح شد،
هیچ راهحل معجزهآســایی برای مشــکالت عمیق
نژادی در آن کشــور ،تبعیض و مســائل هویتی در
آستین نداشت .چهار ســال پس از پیروزی آن تیم،
ژان ماری لوپن راســتگرای افراطــی که از وجود
تعداد زیادی از سیاهپوســتان در آن تیم شاکی بود،
به دور نهایی انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۲
راه یافت و در سال  ۲۰۰۵بدترین شورشهای نژادی
 ۴۰سال گذشته در فرانسه فوران کرد .در سال ،۲۰۱۱
فوتبال بحرانزده فرانســه درصــدد محدودکردن
شــمار بازیکنــان ســیاه و عرب بود و تــالش برای
سفیدکردن تیم فرانسه.
فرانســوا اوالنــد ،رئیسجمهور سوسیالیســت
سابق فرانسه ،ماه گذشته به سیاستمداران هشدار
داد که کــه از ورزش بهرهبرداری سیاســی نکنند.
او در مــورد پیــروزی  ۱۹۹۸گفت» :میخواســتیم
نتیجهگیــری کنیم که این پیروزی ،جامعه فرانســه
را تغییــر خواهد داد ،امــا جامعــه را تغییر نداد.
سیاستمداران باید آن را تغییر دهند«.

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

زﻫﺮا ﻋﻤﺮاﻧﻰ
تصورم از کشــور ژاپن ،مســاوی با نظم بود و پشتکار .زنان و مردانی مرتب
که پابهپای هم در حال تالشند .خستگیناپذیرانی که از صبح زود کار میکنند
تا دیروقت شب.
در این تصویر همه برابر بودند و همهچیز ســر جای خودش بود .دوســتان
ژاپنــیام اما خیلی مطابــق تصور من از ژاپنیها نبودهاند؛ انســانهایی بودند
شــبیه ما! مثل ما لباس میپوشــیدند و در درس و کار هم گاهی پرکار بودند و
گاه از زیر درس و کار در میرفتند! اما همگی بسیار مؤدب و البته وقتشناس
بودند .شــاید بیشترین باری که از تأخیرم خجالتزده شدم ،در قراری بود که با
»نانا« داشتم.
بعدا شــنیدم دوســتانم او را دیده بودند که متین و مؤدب در موعد قرار ما
ایســتاده و مدام ســاعتش را نگاه میکرده .نانا و خواهر دوقلویش ،مایا ،زاده
جنوب ژاپن بودند .برای آموختن زبان به اروپا رفته بودند و برخالف تصور من
از ملیتگرایی ژاپنی ،پدر و مادرشــان اصرار داشتند که آنها به ژاپن بازنگردند،
چراکه میگفتند جای مناسبی برای رشد زنان نیست!
متوجه شدم که شــرایط زنان در ژاپن همچنان بسیار سنتی است .اولین و
مهمترین وظیفه یک زن ،خانهداری ،مادری و رســیدگی به سالمندان خانواده
است .مانند شکل سنتی زندگی در ایران ،در ژاپن عموما زوجهای جوان با پدر
و مــادر زندگی میکنند و معموال عروس وظیفه نگهداری از پدر و مادر داماد
را برعهده دارد.
به نانا گفتم من فکر میکردم ،در ژاپن زن و مرد دوشــادوش و کنار هم کار
میکنند .اینطور که تو میگویی ،کارکردن برای زن اولویت نیســت .تأیید کرد
و گفت ،در کشــور ما روحیه کارمندی بســیار غالب است ،دوشادوش هم کار
میکنیم ،اما برای زن اولویت خانه است.
خانواده شوهر میگویند مادامی که در وظایف زناشویی کموکاستی نیست،
عروس میتواند کار کند .از طرفی هم اگر به فرایند کاری زنان نگاه کنی ،همه
آنها اغلب بهخاطر مراقبت از فرزند یا سالخوردگان چندسالی از کار جدا شده
و بعد دوباره بازگشتهاند.
با این روش امکان رشــد زن در کار و حرفهاش چندان زیاد نیست .گفت ما
هم دو دختر هســتیم و پدر و مادرم آرزوهای بلندپروازانــهای برای ما دارند؛
دوســت ندارند بازگردیم و اسیر سنتهای کشورمان شویم .نانا و مایا ،آن زمان
هر دو دبیرســتانی بودند و آمده بودند تا زبان بخوانند .هنوز نمیدانســتند در
آینده چه خواهند کرد.
سعی میکردم چهره پدر و مادر این دو دختر پرشور را در ذهن تصور کنم و
با مسیر ذهنی آنها و رؤیایشان برای آینده دخترکانشان هممسیر شوم .پدرشان
پزشــک بود و مادر کارمند .هر دو در همان ســاختار سنتی زندگی و رشد کرده
بودند ،اما دوســت داشتند دخترانشان جنس جدیدی از زندگی را تجربه کنند،
زندگیشــان مانند دیگران نوشــته نشــود ،بلکه طراح و نویسنده زندگی خود
باشند .آن سال دخترها به کشورشان برگشتند ،اما بعدتر برای دانشگاه ،مایا به
کانادا و نانا به اتریش رفت .مایا فیلمنامهنویســی خواند .چندســالی است که
با پســری کانادایی ازدواج کرده و در یک شرکت تبلیغاتی بهعنوان نویسنده و
مترجم کار میکند .آنها انتظار تولد فرزند اولشان را میکشند.
نانــا هم به دنبال هنر رفت ،طراحی خواند و حاال با خواهرش همشــهری
شده و بهعنوان یکی از طراحان رقص ژاپنی در حرفهاش شناخته شده است.
دختری از آســیای دور که مصمم اســت تا آن تمــدن و فرهنگ غنی را با
طراحیهــای بینظیرش در حــرکات بدن به جهانیان معرفــی کند .به پدر و
مادرشــان فکر میکنم و شوقی که دارند از اینکه فرزندانشان هر دو نویسنده و
طراح زندگی خود شدهاند .به گذشته فکر میکنم؛ آن زمان که من به قرار دیر
رســیدم ،نانای  ۱۶ساله ،میدانســت که قرار است در آیندهای نهچندان دور با
تکیه بر فرهنگ غنی کشورش ،جهان را اینگونه به رقص درآورد؟

هنوز جامعه درگیر اتفاقی اســت که در مدرســه معین رخ داده است .همین
چند روز پیش بود که دادگاه ناظم برگزار شــد و همهجا حرف از چگونگی برخورد
با چنین وقایعی است .پاســخ حقوقی که میدهیم ،شنونده برآشفته میشود که
اگر فرزند خودت بود ،هم همین را میگفتی؟ پاســخ ربطی به مادربودن با نبودن
ندارد ،ربط به آدمبودن دارد و حقوقخواندن . ...کمی تأمل از جنس حقوق کیفری
توجه را به موارد زیر جلب میکند.
 (۱جلب توجه افکار عمومی و جریحهدارشدن احساسات در سطح وسیع گرچه
میتواند بهعنوان یک مؤلفه مثبت ،موجب افزایش آگاهی و حساسیت عمومی و در
نتیجه تسریع در فرایند اجرائی و مداخله سیستم عدالت کیفری و الزام قانونگذاران
به چارهاندیشی بشــود؛ اما با توجه به کارکرد طبیعی رســانهها ،همزمان زمینهساز
افزایش ناامنــی در میان گروههــای مختلف اجتماعی بهویژه به تناســب عوامل و
زمینههای خطرپذیری ۱هم میشــود؛ امری که میتوانــد ارزیابی واقعگرایانه از موج
جــرم ۲و در نتیجه برنامهریزی برای کنترل و مدیریت جرم را مختل کند .مهمتر اینکه
میتواند با ایجاد یک فضای مجازاتگرایانه و مطالبهگر درباره متهم ،سالمت و دقت
در روند رســیدگی قضائی را به شــدت تحت تأثیر قرار دهد .بهآسانی میتوان تصور
کرد زمانی که اراده سیاسی برای نمایش عملگرایی و اعمال قاطعانه عدالت با قصد
آرامسازی و مهار افکار عمومی جریحهدار شده ،چگونه میتواند منجر به محرومیت
متهم از تضمینها و حمایتهای یک دادرسی منصفانه و مغفولماندن وظیفه کشف
حقیقت در پرونده کیفری شود .بهویژه اگر متهم فاقد پشتیبانیهای خاص باشد.
 (۲از نظر مستندات قانونی ،صرفنظر از عناوین مجرمانهای که در زمره حدود
قرار میگیرد و طبعا الزم اســت با ادله شــرعی به اثبات برسند )مواد ۲۳۶-۲۳۳
قانون مجازات اســالمی که حسب مورد اعدام یا شالق را مقرر میدارند( موضوع
مورد بحث -به تناســب ماهیت عمل مادی انجامگرفته -میتواند مشمول مواد
) ۲۳۷اعمال همجنسگرایانه غیرحدی( یا ) ۲۴۴زمینهســازی برای ارتباط دو فرد
نابالغ( همان قانون شــود .همچنــان که میتواند به اعتبار وســیله ارتکاب جرم
مشــمول موادی از قانون جرائم رایانهای شــود؛ اما در نظــام قانونی فعلی و در
غیاب یک قانون نسبتا جامع مانند الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از سال
 ۸۷تاکنون در دولت وقت و مجالــس قانونگذاری معطل مانده ،مالک برای آزار
افراد زیر  ۱۸سال ماده  ۴قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  ۱۳۸۱است.
در اجرای این قانون یا اســتناد به هریک از مــواد پیشگفته در حوزه جرائم علیه
کودکان ،نبودن آیین دادرســی ویژه و متناسب با این دســت از جرائم ،سبب شده
آزار جنســی کــودکان و نوجوانان مانند همه جرائمی کــه در فضای خصوصی یا
شبهخصوصی انجام میشود ،با دشواری اثبات از سوی قربانی جرم روبهرو باشد.
 (۳در تعیین مجازات معموال اهدافی مانند بازدارندگی ،اصالح مجرم ،تشــفی
خاطر بزهدیده و ترمیم و جبران آســیبهای ایجادشــده مدنظر قرار میگیرد .نبود
تناســب میان نوع و شــدت مجازات با عمل ارتکابی و آســیب وارده به بزهدیده و
حتی شــدت نقض هنجارهای اخالقی و اجتماعی جامعــه ،نارضایتی از برونداد
فرایند کیفری را افزایش داده و ناکارآمدی مجازات را به افکار عمومی القا میکند.
نگاهی گذرا به مواد اشارهشــده و مجازاتهای آنها گویای این مســئله اســت که
قانونگذار از مقوله اثربخشــی و هدفمندی مجازاتهــا در جرائم علیه کودکان و
نوجوانان غفلت دارد.
در نهایــت پدیده مجرمانــه با همه تلخیها و زشــتیهایش میتواند بهمثابه
نشــانگان بیماری ،نقایص ســاختاری و فرایندی را بــه تصمیمگیرندگان و مدیران
نشــان دهد .به خاطر داشته باشــیم نادیدهگرفتن لزوم شــناخت و تحلیل علمی
عوامــل جرمزا ،بیتوجهی به نظریههای کیفرشــناختی و جرمشــناختی به منزله
دســتاوردهای علمی و میراث مشــترک بشــریت ،وضــع قانون بــدون توجه به
کارکردهــای مجــازات و بیاعتنایی به موازین دادرســی منصفانه بــا واقعگرایی
حقوقی فاصله دارد و حاصل این فاصله چیزی نخواهد بود جز یک شهر ناامن!
Crime wave-۲ Risk factors-۱

اﺗﻔﺎق

ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻦ زﻣﺎن ﻣﺮگ
آیا به دوران تسلط انسان بر زمان مرگش نزدیك
ميشــویم؟ وقتي ميخوانیم »دانشمندان دانشگاه
ییل مدعی شــدهاند اخیرا یک آزمایش خون توسعه
دادهاند که توســط آن میتوانند دریابند که یک فرد
چند سال دیگر از عمرش باقی مانده است« .شاید به
این نظریه برســیم که ميتوانیم زمان مرگ و زندگي
خــود را تعیین کنیم ،امــا اینطور نیســت .درواقع
همانطور که ایسنا از دیلیمیل نقل کرده؛ محققان
»دانشگاه ییل« در مقاله اخیرشان مدعی شدهاند که
آنها تنهــا با انجام یک آزمایش میتوانند دریابند که
یک فرد چند سال دیگر از عمرش باقی است.

به گفته محققان ،نتایج آزمایشــات آنها بســیار
دقیقتر ،عملیتر و آســانتر از هر مطالعهای است
که تا به امروز محققان دیگر ارائه دادهاند.
در توضیــح این آگاهي» ،مورگان لوین« ،پزشــک
آسیبشــناس دانشــگاه ییل ،گفته است» :هدف او
شناسایی عوامل مؤثر بر پیری سلول است و بنابراین
پزشــکان میتواننــد به بیمــاران خــود کمک کنند
که طول عمر خــود را با رژیمهای غذایی مناســب
و عــادات ورزشــی افزایش دهند .تقریبــا اکثر افراد
جوان یا میانســال ،فکر میکنند که ســالم هستند،
اما همیشــه اینطور نیســت .این آزمایش میتواند

بیماری افراد را به طور دقیق شناسایی کند و بنابراین
پیش از آنکه مشکلی برای آنها رخ دهد ،از پیشرفت
بیماری جلوگیری کنند« .درواقع هدف این آزمایش
تشخیص سنجش ســن فیزیولوژیکی است ،نه سن
مولکولی .این ســنجش میزان تغییرات بدن افراد را
نشان میدهد ،اما اینکه چه زماني مرگ فراميرسد،
هنوز پرسشي اســت که جوابش را کسي نميداند.
حاال ميتوان دریافت که چگونه بهتر و بیشــتر زنده
مانــد .هرچند گام بعدی محققان توســعه راههای
بنیادی است که نشان دهند چگونه شیوه زندگی یک
فرد میتواند بر سن بیولوژیکی آن فرد تأثیر بگذارد.

