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بچه هايي كه به جرم مادر، زنداني شده اند!  
زندان، تمام باور بچه هاي زنداني از جهان 

كوچك تر از آنند كه معن�اي جرم و مجرم بودن 
را بدانند اما با وجود اين در زندان به سر مي برند. 
جرمشان جرم نكرده است. آنها به جرم داشتن 
خانواده هاي مجرم زنداني اند و سال هاي آغازين 
زندگي شان را در پشت ميله هاي سرد زندان به 
سر مي برند. حكايت زنداني بودن فرزندان زنان 
زنداني حكايت تلخي اس�ت كه هن�وز راه حل 
مناسبي براي آن پيدا نشده است. بچه هايي كه 
به همراه مادرانش�ان در پشت ميله هاي سخت 
و سرد زندان به س�ر مي برند و در محيطي رشد 
مي كنند كه ب�راي بزرگ ترها ه�م قابل تحمل 
نيست. اين بچه ها در ميان زناني زندگي مي كنند 
كه جرائم مختلفي را مرتكب شده اند و به جاي 
در پيش رو داش�تن الگوهاي مناسب و تربيت 
در محيط�ي دور از ج�رم در محيط�ي پرورش 
مي يابند كه هر روز بيش�تر از روز گذش�ته آنها 
را در گ�رداب آس�يب ها بين�دازد و زمينه هاي 
جرم خيزي را در اين كودكان بيگناه تقويت كند.
 حضور ك�ودكان چه در دوره ن�وزادي و چه بعد 
از دو س�الگي در زن�دان، با خود آس�يب هايي 
را ب�ه هم�راه دارد. از طرف�ي ج�دا ك�ردن اين 
ك�ودكان از مادران ش�ان ني�ز به اين س�ادگي 
نيس�ت و آس�يب هايي ب�راي م�ادر و فرزند به 
همراه دارد. همين وضعيت، ش�رايطي را ايجاد 
كرده است كه مسئوالن بهزيس�تي و زندان ها 
از س�ال 79 در بالتكليف�ي بمانن�د و نتوانن�د 
تصميمي نهايي بگيرند. آنطور كه محمد نفريه، 
مدي�ركل ام�ور ك�ودكان و نوجوانان س�ازمان 
بهزيس�تي، مي گويد طبق آخرين تصميم ها با 
موافقت س�ازمان زندان ها هر زن�دان كه بيش 
از 10 ك�ودك را نگه�داري كن�د مي تواند براي 
دريافت مجوز تأسيس شيرخوارگاه اقدام كند. 

  آسيب ها در كمين كودكان زنداني
هيچ كس ش��كي ندارد كه زندان محيط مناسبي 
براي حضور و زندگي كودكان نيست. با اين وجود به 
گفته مسئوالن قوه قضائيه حدد 400 تا 430 كودك 
زير هفت سال در زندان ها حضور دارند، اما آمار ارائه 
 شده از سوي رئيس سازمان زندان ها در اسفند 94 

حاكي از آن است ۲00 تا ۲۵0 كودك با مادران خود 
در زندان ها زندگي مي كنند. مطالعه اي كه س��ال 
138۲ در رابطه با كودكان زنان زنداني انجام شده 
بود نش��ان داد كه 33 درصد كودكان زندان داراي 
مشكالت رواني بودند و آثاري از مشكالت گفتاري 
نيز در ميان آنها مش��اهده مي ش��د. يك سوم اين 
كودكان نيز از اختالالت رواني از خفيف تا شديد رنج 
مي بردند. بيماري هاي عفوني مانند عفونت ادراري 
نيز در ميان كودكان زندان شايع بود و در 13 درصد 

از آنها عالئمي از كودك آزاري مشاهده مي شد. 
از سوي ديگر، مطالعات نش��ان مي دهند كودكان 
زندان بيشتر از ساير هم سن و س��ال هاي خود در 
معرض بزهكاري قرار دارند و زودتر از ساير بزهكاران 
در اين مسير قرار مي گيرند و بسياري از آنها به جرم 

ارتكاب جرائم مختلف به زندان بازمي گردند. 
  دنياي اين كودكان هم ديوار است!

طبق تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي س��ازمان 
زندان ها، محكومان و متهمان زن مي توانند اطفال 
خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و 
مديران زندان ها مي توانند نسبت به تفكيك اطفال 
دو تا شش سال در محل مجزا )مهدكودك( اقدام يا 

نسبت به انتقال اين كودكان به بهزيستي مبادرت 
كنند. با وجود آيين نامه سازمان زندان ها مبني بر 
مجاز بودن ماندن كودكان در زندان تا دو سالگي، 
بسياري از كودكان زندان تا شش سالگي به همراه 
مادران خود در زندان مي مانند. بديهي اس��ت اين 
كودكان طي اين س��ال ها از حداق��ل حقوق خود 
نيز محروم مي ش��وند. دنياي بچه هايي كه تا شش 
سالگي به همراه مادرشان در زندان به سر برده اند، 
ديوار اس��ت؛ ديوار و ميله هاي فلزي كه ديوارهاي 
اين سلول ها را از هم جدا مي كند. اين بچه ها هيچ 

تصوري از محيط خارج از زندان ندارند. 
  ايده مهد كودك در زندان 

ماجراي ك��ودكان بيگناهي كه باب��ت جرم نكرده 
پشت ميله هاي زندان به س��ر مي برند چند سالي 
مي شود ذهن مسئوالن را به خود جلب كرده است.  
سال 1379 براس��اس تفاهمنامه اي بين سازمان 
بهزيستي و سازمان  زندان ها، تصميم گرفته شد كه 
كودكان زندان پس از دو سالگي به شبانه روزي هاي 

بهزيستي يا اقوام سپرده شوند. 
در سال 81 توافقي بين سازمان بهزيستي و سازمان 
زندان ها صورت گرف��ت كه براس��اس آن قرار بود 

بچه هاي زير هفت س��ال كه در بند زن��ان در كنار 
مادرانشان نگهداري مي شدند، به بهزيستي سپرده 
ش��وند و پس از آزادي مادر، بچه مجدداً در اختيار 
خانواده قرار بگيرد. براساس اين توافق، ديگر كودكان 
دو سال به باال حق ماندن در زندان را نداشتند، اما 
اين توافقنامه نيز در بسياري از زندان ها عمالً اجرايي 
نشد. با وجود اين آنطور كه مديركل امور كودكان و 
نوجوانان سازمان بهزيستي مي گويد در حال حاضر 
از حدود 10 هزار كودك حاضر در مراكز بهزيستي 
)شبه خانواده و شيرخوارگاه ها( ۲ هزار و 600 كودك 
به دليل زنداني بودن والدين خود در اين مراكز حاضر 
هستند. اين در حالي است كه آمار و ارقامي از تعداد 
كودكان حاضر در زندان ها به عل��ت زنداني بودن 
والدين شان در دسترس سازمان بهزيستي نيست. 
راه اندازي مهد كودك در زندان ها يكي از راهكارهايي 
اس��ت كه براي آس��يب كمتر به بچه هاي مادران 
زنداني پيشنهاد شده بود. سال 88 معاونت امور زنان 
رياست جمهوري وقت به جاي نگهداري اين كودكان 
در بهزيستي، پيش��نهاد راه اندازي مهدكودك در 

مجاورت زندان زنان را مطرح كرد. 
  راهكارهاي منطقي تر

تأس��يس مهدكودك زندان با چالش ها و انتقاداتي 
از سوي روانشناسان و جامعه شناسان روبه روست. 
هرچند كودك نيازهاي جدي در اين س��نين دارد 
كه بايد توسط مادر برطرف شود، اما قرار گرفتن در 
محيط نامساعد زندان و زندگي كنار افرادي كه سابقه 
محكوميت و جرائم مختلف داشته و همچنين زندگي 
در كنار مادري كه در ش��رايط بس��يار بدي زندگي 
مي كند، روي روان او اثرات مخرب بيش��تري دارد. 
نه محيط زندان در كنار مادر و نه س��پردن كودك 
به بهزيستي، هيچ  يك گزينه هاي مناسبي براي اين 
كودكان نيستند و بايد تا جاي ممكن امكاني ايجاد 
شود تا اين مادران بتوانند از زندان خارج شوند و در 
كنار فرزندان خود باشند. در برابر اين راهكارهايي 
نظير تس��هيل خروج مادران زنداني، مجازات هاي 
جايگزين و مرخصي هاي بيشتر مي تواند راهكاري 
مناس��ب براي تأمين نيازهاي كودكاني باش��د كه 

مادران آنها به هر دليلي در زندان به سر مي برند. 
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در هزاره سوم و قرن بيس�ت و يكم، دنيا شاهد 
يك�ي از رذيالنه تري�ن و پس�ت ترين اتفاقات 
در نسل كش�ي مس�لمانان توس�ط طرفداران 
بودا اس�ت. هزاران مرد، زن و كودك مسلمان 
ميانماري روزهاست كه از ش�هر، كشور و ديار 
خود توس�ط بودائيان تندرو با حمله و كش�تار 
بي�رون ران�ده مي ش�وند و دردناك اس�ت كه 
جهان را سكوت و خاموش�ي در برابر اين ظلم 
عظيم فرا گرفته است. چنانكه گويي انسانيت 
وج�ود ن�دارد. فاجعه بارتر، س�كوت مدعيان 
حقوق بش�ر و برخ�ي دولت ها و س�ازمان هاي 
بين المللي بوده كه ب�ا بي  تفاوتي نظاره گر نقض 
حقوق بش�ر ب�ه ش�يوه بربريت و نسل  كش�ي 
وحشيانه مس�لمانان در ميانمار هس�تند، اما 
همين عكس، فيلم ها و س�كوت هاي جوامع در 
برابر تلخ تري�ن و تكان دهنده تري�ن واقعيات 
جهاني، كافي است تا لكه ننگي ديگر بر دامان 
مدعيان حقوق بش�ر كذايي غربي ثبت ش�ود. 
اقليت مس��لمان روهينگي��ا در ميانمار، جمعيتي 
هس��تند كه از س��وي رژيم حاكم ب��ر ميانمار )به 
س��ركردگي آنگ س��ان س��وچي رهبر مخالفان( 
»شهروند« محسوب نمي ش��وند و ارتش ميانمار 
به كمك بودايي هاي تندرو اقدام به كشتار و كوچ 
اجباري آنان مي كند و تفس��ير از اي��ن موضوع به 
نسل كشي اقليت مسلمان در گوشه اي از جهان همه 
ماجرا است.  عكس ها و فيلم هاي تلخ و وحشتناك 

منتش��ر ش��ده از آنچه اين روزها در ميانمار بر سر 
مردان و زنان و كودكان بي دفاع و بي گناه مسلمان 
مي آيد، نشان مي دهد كه عمق فاجعه تا كجاست. 
جامعه بش��ري اين روزها شاهد س��وزانده شدن 
كودكان، مردان و زنان بيگناه مسلمان، تجاوزهاي 
دسته جمعي به زنان و توسل به شيوه هاي ابتكاري 
شكنجه و كش��تار مس��لمانان و در نهايت آوارگي 
هزاران نفر از آنان است. آمار رسمي از تخريب 17 
روستاي مسلمان نش��ين در ميانمار خبر مي دهد. 
عالوه بر اين تاكنون بيش از ۲0 هزار مس��لمان در 
ميانمار كشته شده اند و به بيش از ۵ هزار زن در اين 
كشور تجاوز شده است. قسمت تلخ ماجرا سكوت 
جامعه حقوق بشري و مدعياني است كه حتي هيچ 
تكان كوچك��ي هم به وجدان ه��اي خوابيده خود 
نمي دهد. فجايع ميانمار در سايه سكوت رسانه هاي 
بين المللي و نظاره و بي تفاوتي سازمان هاي جهاني، 
قدرت هاي بزرگ، س��ازمان ملل متحد، س��ازمان 
كنفرانس اس��المي، ملت ها و دولت هاي مسلمان 
و غيرمس��لمان جهان، هر روز ابعاد وحشتبارتري 
پيدا مي كند. س��ازمان ملل در گزارشي اعالم كرد 
كه شمار افرادي كه بر اثر خشونت ها در روهينگيا 

كشته شده اند از مرز هزار نفر گذشته است. 
اما سؤال اين اس��ت كه سازمان هاي حقوق بشري 
و طرفدار حقوق انس��ان، تمام توان و توجه خود را 
معطوف به كدام سو كرده اند كه از درد و رنج فجايع 

جاري در ميانمار بي خبر ند؟!

  رد پ�اي رژيم صهيونيس�تي در كش�تار 
مسلمانان ميانمار

پايگاه ميدل ايست اي نوشت اسرائيل در حالي كه 
هزاران نفر از مسلمانان روهينگيا پس از حمالت 
شديد ارتش ميانمار به استان راخين از اين منطقه 
فرار كردند همچنان در حال فروش س��الح به اين 
كشور است. بنابر گزارش گروه هاي حقوق بشري 
و مقام هاي ميانمار تسليحاتي كه اسرائيل به اين 
كشور فروخته است شامل بيش از 10 فروند تانك، 
مقادير زيادي اسلحه و قايق است كه براي مرزباني 
به كار مي رود. اين پايگاه در بخش ديگري نوشت: 
شركت هاي اس��رائيلي در آموزش نيروهاي ويژه 
ميانمار كه اكنون در استان راخين مستقر شده اند و 
بيشتر اقدامات خشونت آميز در اين منطقه به وقوع 

پيوسته دست دارند. 
  رواب�ط پش�ت پ�رده ب�ا اتاق ه�اي فكر 

امريكايي
اين در حالي است كه آنگ سان سوچي، در قامت 
رهبر مخالفان بارها با مقامات امريكايي و اتاق هاي 
فكر اين كش��ور مالقات داش��ته اس��ت. وي بارها 
به امريكا س��فر كرده و البته مورد اس��تقبال گرم 
مقام��ات امريكاي��ي و همچنين مؤسس��اتي قرار 
گرفته كه هم��واره از وي حمايت مي كنند، مانند 
پروپاگانداهاي محلي ، مانند مجله اتي، مانند بنياد 
جامعه باز جورج سوروس، مؤسس��ه ملي اعطاي 
دموكراسي و ش��وراي آتالنتيك كه همگي سابقه 

درخش��اني در مداخله در امور كشورهاي مستقل 
و گرفتن ماه��ي از آب هاي گل آل��ود دارند. جالب 
اينجاست اين مؤسسات جايزه هاي فراواني هم به 

وي اعطا كردند. 
  ادامه عمليات ارتش ميانمار 

طبق اخبار منتش��ر ش��ده عمليات ارتش ميانمار 
همچنان ادامه داش��ته و تاكنون صدها كش��ته بر 
جاي گذاشته است. تصاوير ماهواره اي كه از سوي 
ديده بان حقوق بش��ر منتش��ر شده اس��ت، نشان 
مي دهد اين افراد از سر ناچاري مجبور به آوارگي 
شده اند، زيرا تمامي روستاهاي آنها طي درگيري 
و حمالت ارتش ميانمار ب��ه صورت كامل در آتش 
س��وخته و از بين رفته ان��د. ده ها هزار مس��لمان 
روهينگيايي كه در پي عملي��ات ارتش ميانمار از 
خانه و كاش��انه خود آواره ش��ده اند، پس از فرار به 
س��وي مرزهاي بنگالدش، در مرزهاي دو كش��ور 
به دام افتاده اند. اين در ش��رايطي اس��ت آوارگان 
روهينگيايي قادر به تأمين نيازهاي اوليه خود نبوده 
و به آب، غذا و خدمات بهداشتي دسترسي ندارند. 
جالب اينجاست كه مقام هاي دولت ميانمار هرگونه 
تبعيض در قبال مسلمانان اين كشور را رد كرده اند 
و ادعا مي كنند كه نيروهاي امنيتي در استان راخين 

در حال مقابله با شبه نظاميان هستند. 
  نق�ش س�ازمان مل�ل و نهاده�اي حقوق 

بشري
نس��ل كش��ي در كش��وري اتفاق افتاده است كه 
رئيس جمهوري غرب گرا و ياري نزديك همچون 
»آنگ سان س��وچي« دارنده مدال صلح كه رهبر 
دموكراس��ي خواهان اس��ت، دارد و راه برون رفت 
مش��كل مس��لمانان و افراطيون بودايي را اخراج 
مسلمانان يا معرفي آنها به سازمان ملل، به عنوان 
پناهنده مي داند. پر واضح اس��ت دولتي كه تعمداً 
اراده اي در حف��ظ ج��ان انس��ان هاي در قلم��رو 
سرزميني خود را ندارد و به اس��تناد تغيير قانون 
اساس��ي ميانمار در س��ال 198۲ كه مسلمانان را 
شهروند برمه اي محس��وب نمي كند، عماًل نقش 
مس��تقيم در اين قتل عليه بش��ريت و نسل كشي 
دارد. به نظر مي رسد تنها راهكار سريع و متناسب، 
محكوميت هاي ج��دي بين الملل��ي عليه دولت 
ميانمار باشد. سكينه س��ادات پاد، وكيل پايه يك 
دادگستري مي گويد: كشتار مسلمانان ميانمار، به 
صورت دسته جمعي در نظام حقوقي جرم محسوب 
مي شود و از منظر حقوق بين الملل، از سوي ديوان 

بين المللي كيفري قابل پيگرد است. 
وي معتقد اس��ت: تحرك و ديپلماس��ي حقوقي 
در س��طح نخبگان حقوقي دنياي اسالم مي تواند 
اين ش��رايط را تغيير دهد و حت��ي در احقاق حق 
مسلمانان بوسنيايي يا ساير مسلماناني كه اينگونه 
به قتل رسيده اند، مؤثر باشد. در واقع مي تواند شروع 
حق طلبان��ه اي براي اظهار و اع��الم نظام حقوقي 

اسالم هم باشد.   

نيره ساري 
  گزارش  یک

نظام قانونگذاري جرايم مجازي
فضاي مجازي خواسته يا ناخواسته به محيطي مساعد براي ارتكاب 
و شيوع جرم تبديل شده اس��ت. وجود فرصت ها و آماج هاي بالقوه، 
گس��تردگي قلمرو، امكان پنهان كاري و دشواري تشخيص مرزها از 
داليل اصلي قانون ش��كني و بزهكاري در فضاي مجازي است. اغلب 
تحليلگران حوزه فضاي مجازي عقيده دارند كه كمتر جرمي وجود 
دارد كه امكان ارتكاب در فضاي مجازي نداش��ته و نرخ ارتكاب جرم 
و انحراف در اين فضا رفته رفته در قياس با فضاي حقيقي بيش��تر و 

بيشتر خواهد شد. 
بايد توجه داشت كه فضاي س��ايبر يا مجازي كه زير ساخت جهاني 
ارتباطات و اطالعات ديجيتال محسوب مي ش��ود، دهكده و دنياي 
وسيعي است كه تماماً در محيط اينترنت خالصه نشده و عالوه بر آن 
شامل مجمع الجزايري از سامانه ها و شبكه هاي اطالعاتي منطقه اي 
و اجتماعي نيز مي شود و هم رسماً انسان عصر مدرنيته را با مصائب و 
بحران هاي مختلفي مواجه ساخته و هم فرصت هاي ارزشمندي براي 

بهره وري از تكنولوژي هاي نوين ارتباطي درانداخته است. 
واقعيات دنياي كنوني نشان مي دهد كه ارتكاب جرم عميقاً با محيط 
و فضاي مجازي پيوند يافته اس��ت. اين جرائم شامل دسته و طيف 
وسيعي از رفتارها است كه برخي از آنها نظير سرقت، كالهبرداري و 
جعل در محيط حقيقي هم مش��ابه و مصداق دارند، اما برخي از آنها 
نظير دسترسي غيرمجاز به يك س��ايت، هك كردن و نشر ويروس 
اختصاص به فضاي مجازي دارند. هيچ حوزه و زمينه اي وجود ندارد 
كه بتوان گفت در فضاي مجازي از امكان ارتكاب جرم مصون است. 
شيوع فعاليت و حضور افراد در فضاي شبكه هاي اجتماعي و استفاده 
گس��ترده از تلفن هاي همراه هوش��مند و متصل به اينترنت هم به 
تدريج سبب تغيير سبك هاي زندگي شده و افراد ديگر زندگي بدون 
گشت زني هاي سايبري را نمي توانند تصور كنند. اين در حالي است 
كه توسعه جرائمي چون تروريس��م سايبري، پورنوگرافي سايبري و 
سوءاستفاده از كودكان آنالين، سرقت و سوءاستفاده از اطالعات افراد 
و كاربران فضاي مجازي و اينترنت از ظهور بحران در فضاي مجازي 
و افزايش كلي نرخ ارتكاب جرم در قلم��رو آن حكايت مي كند. اگر 
تعرض به حريم خصوصي اشخاص و رفتارهاي شايعي چون اخاذي 
هم ملحوظ نظر قرار گيرد، بيش از پيش بر عمق بحران هاي فضاي 
مجازي افزوده خواهد شد. اتفاقات و آسيب هاي فضاي مجازي آنقدر 
وسيع و خطرناك است كه در دهه اخير بسياري از كشورها در آسيا، 
اروپا و امريكا و... متمايل به قطع و ممنوع س��اختن استفاده از پهنه 
مجازي وسيع اينترنت شده و مضار آن را بر منافع آن غالب تشخيص 

داده اند.
 امروزه كش��ورهايي چون كره جنوبي و مالزي ب��راي ورود به فضاي 
مجازي لزوم داش��تن كد و گذرواژه هاي ملي را تعبيه كرده اند كه به 
موجب آن هركسي فقط مي تواند با يك رمز عبور و كد ملي مشخص 
وارد فضاي مجازي شود. چنين سياستي موجب رفع نواقصي چون 
امكان فعاليت پنهاني و به اصطالح »گمنامي س��ايبري« مي ش��ود 
و مي تواند در كش��ف و تعقيب بس��ياري از وقايع و جرائم س��ايبري 
مفيد فايده واقع ش��ود.  نهادهايي چون كميسيون راديو و تلويزيون 
و مخابرات كانادا )CRTC( از دهه 1990 ميالدي تاكنون با جلب 
همكاري اغلب نهادهاي فعال در امور مدني و اجتماعي اين كش��ور 
نظير »موزه س��ايبري كانادا« و »كان��ون جوانان« ب��راي مديريت 
رفتارهاي سايبري و سبك زندگي كاربران آنالين در فضاي مجازي 
دس��تورالعمل هاي مختلف��ي تهي��ه و طراحي كرده و ب��ر ضرورت 
پاسخ دهي پيشگيرانه به جرايم و انحرافات فضاي مجازي تأكيد كرده 
است. همينطور در »قانون امنيت سايبري و آزادي اينترنت مصوب 
سال ۲011 امريكا«، رسماً اجازه داده شده است كه در هر زماني كه 
رئيس جمهور امريكا احساس كرد شرايطي اضطراري و مخل امنيت 
نظام حادث شده اس��ت، حتي به يكباره و به طور سراسري دست به 
قطع كردن اينترنت جاري در كش��ور بزند. چنين قوانيني از تبعات 
خطرناك رهاسازي فضاي مجازي و كنترل نكردن هدفمند و جامع 
روي آن حكايت مي كند كه در رويكرد قانونگذاري كشورهاي مختلف 

با حساسيت و پاسخ صريح مواجه شده است. 
*جرم شناس و استاديار دانشگاه

آنچه از نظرتان مي گذرد، برخي از پرسش هاي قضايي و پاسخ هاي 
حقوقي به اين پرسش هاست. 

1- آيا تحويل مبي�ع )يك واح�د آپارتمان ( با س�ند عادي 
در صورتي ك�ه سندرس�مي كل آپارتم�ان به ن�ام خوانده 
)فروشنده ( باشد، امكان پذير است؟ ضمنًا كل ثمن پرداخت 

شده است. 
پاسخ: بله اين  امكان وجود دارد، حتي شما مي توانيد طي دادخواستي 

الزام مالك به تفكيك و انتقال پالك تفكيكي را مطرح كنيد. 
2-  زن بنده فوت شده اس�ت. با توجه به اينكه آن مرحومه 
فرزند ندارد، ولي تعدادي خواهر و ب�رادر تني و ناتني دارد، 
سهم ارث بنده كه شوهر رس�مي و دائمي ايشان هستم چه 

مقدار است؟  
پاس��خ: مطابق ماده 946 قانون مدني زوج از تمام اموال زوجه ارث 

مي برد. 
همچنين مطابق م��اده 913 همان قانون نص��ف از تركه متعلق به 

زوج است. 
3-  من مبلغ 2 ميليون تومان به حساب شخصي در مشهد به 
اشتباه واريز كردم و بعد در تماسي كه با شخص مذكور داشتم 

از پس دادن پول امتناع مي كند. 
پاسخ: مطابق ماده ۲6۵ قانون مدني هركس مالي به ديگري بدهد، 
ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهد، 

بدون اينكه مقروض آن چيز باشد، مي تواند استرداد كند. 
4- بن�ده زمين�ي را 20 س�ال پيش ب�ه ص�ورت قولنامه اي 
خريده ام و اين زمين داراي س�ند مادر است حاال براي تهيه 
سند نزد مالك )صاحب سند مادر( رفته ام. مالك براي دادن 
امضا جهت تهيه س�ند دوباره پول مي خواهد آيا اين كار او 

قانوني است؟ 
پاس��خ: پرداخت اين هزينه ها علي االصول بر عه��ده مالك يا همان 

فروشنده است. 
5-  م�ن چن�د روز پيش به علت نامناس�ب ب�ودن وضعيت 
پله هاي پل عابر پي�اده از پله ها افتادم و دچار شكس�تگي 
بيني شدم، آيا مي توانم از شهرداري شكايت كنم؟ اگر جواب 

مثبت است، بايد به كجا شكايت كنم؟ 
پاسخ: شما مي توانيد با مراجعه به دادسرا اقدام به شكايت به طرفيت 
شهرداري كنيد. آسيب وارد شده توس��ط پزشك قانوني اعالم و در 
صورت احراز تقصير شهرداري و تعيين ميزان مسئوليت شهرداري، 

امكان مطالبه حقوق قانوني خود را خواهيد داشت. 
6-  منزلم را به ش�خصي اجاره داده ام كه 9 ماه اجاره اش را 
نپرداخته و وديعه اش هم به مراتب كمتر از اجاره معوقه است، 
چگونه مي توانم حقم را احقاق كنم و آيا تضميني براي وصول 

طلبم وجود دارد؟ 
پاسخ: ارائه پاسخ دقيق منوط به رويت و آگاهي از مفاد قرارداد است، 
چه اينكه وجود يا عدم وجود حق فسخ مشخص نيست، اما به طور 
كلي بايد بيان داشت مي توانيد با طرح دعوا در مرجع قانوني اقدام به 

مطالبه اجور پرداخت نشده خود كنيد. 

حقوق بين الملل و جنايت عليه مسلمانان 
ميانمار 

جمهوري سوسياليستي متحده ميانمار در منطقه جنوب شرق آسيا 
واقع شده است. جمعيت اين كشور تا ۵۵ ميليون تخمين زده شده كه 
از اين تعداد 70 تا80 درصد بودايي و تا 10 درصد جمعيت مس��لمان 

برآورد شده است. 
درخصوص حضور مس��لمانان در ميانمار اقوال مختلف نقل شده است، 
برخي حضور مس��لمانان را از قرن اول هجري مطرح كرده اند، سياحان 
چيني در نوشته هاي خود از مناطق ايراني نشين در مرزهاي بين ميانمار 
و چين در قرن س��وم ميالدي نيز ياد كرده اند، در منطق��ه »اراكان« در 
سال 1۵31 ميالدي پادش��اه وقت ايران يك هيئت براي ساخت مسجد 
و تبليغات اعزام كرده بود. مس��لمانان طبق قرائن، ش��واهد و مستندات 
تاريخي از قرن ها قبل در ميانمار س��كني داش��ته و آن سرزمين را وطن 
خود انگاش��ته و با بودائيان و پيروان ديگر مذاهب به طور مسالمت آميز 

زندگي مي كردند. 
با به قدرت رسيدن بودائيان در سال1774، تبعيض نسبت به مسلمانان 
شروع شد و در سال 1974 ژنرال تي- وين با تصويب قانون اساسي جديد 
به نوعي سلب تابعيت از مسلمانان بومي اين سرزمين كرد و آنها را بيگانه 
قلمداد كرد و اموال و دارايي هايشان را توقيف و از مشاعل دولتي اخراج 
كرد. سپس در سال 198۲ با تصويب قانون ش��هروندي، مسلمانان را از 
حقوق اوليه شهروندي كه حق اوليه هر انسان است، محروم كردند. اين 
حقوق اوليه كه مبتني بر شرافت و كرامت انساني است در اعالميه جهاني 
حقوق بشر به رسميت ش��ناخته شده اس��ت و بعدها با پشتيباني افكار 
عمومي و دولت ها اين اصول در قوانين اساس��ي كشورها، احكام قضايي 
داخلي و بين المللي و ده ها معاهده دو ياچند جانبه تأييد، پذيرفته و تكرار 
شده اس��ت و امروز اين اصول به عنوان حقوق عرفي و در زمره تعهدات 
عام الشمول محس��وب و به عنوان قواعد آمره، الزام آور و غير قابل خدشه 
است مثل حق زندگي، حق مالكيت، حق انتخاب شغل، حق تابعيت، حق 
انتخاب محل زندگي، حق تردد آزادانه در داخل و به خارج از س��رزمين، 
حق اس��تخدام، حق بهداش��ت، آموزش و پرورش كه همه اينها از مردم 
مسلمان ميانمار سلب ش��ده و اين روند معيوب و غير انساني با اظهارات 
ناقض حقوق بشري مقامات آن كش��ور )رئيس جمهور( مبني بر اخراج 
800 هزار مسلمانان ميانماري تكميل شد. نقض حقوق بشر با قانونگذاري 
شروع و با كشتار چند ده هزار نفري مسلمانان، ناپديد شدن آنها، تجاوز 
به زنان و كوچ اجباري مسلمانان به اوج خود رس��يد. اين آزار و اذيت ها 
توسط بودائيان صورت گرفت، برخي در منظر نيروهاي امنيتي و بدون 
كوچك ترين واكنش آنها انجام شد و برخي با معاونت و مشاركت مستقيم 
نيروهاي نظامي و امنيتي ميانمار تحقق يافته و ايشان روي مردم مسلمان 

بي دفاع كه شامل ده ها زن وكودك و پير و جوان است، آتش گشودند. 
با مرور روند حوادث در ميانمار از چند دهه قبل عليه پيروان يك مذهب 
)اسالم( كه همگي ناقض حقوق بشر است، به نظر اين يك اقدام سازمان 
يافته و يك برنامه طراحي شده است كه با وضع قوانين شروع و با اظهارات 
مقامات رس��مي ادامه و با اقدامات جنايتكاران��ه بودائيان تحت حمايت 
و پشتيباني و اقدام مس��تقيم نيروهاي امنيتي، نظامي آن كشور تحقق 
يافته و از مصاديق بارز جرم ژنوسيد و جنايت عليه بشريت است و در اين 
تراژدي دهشتناك دولت ميانمار مسئوليت اصلي را به عهده دارد و بايد 
عالوه بر توقف اين اقدامات ددمنش��انه، با عامالن اين جرائم بين المللي 
برخورد  كند و پاسخگوي جرائم متعدد اركان و مأموران خود باشد. در اين 
راستا، با عنايت به اينكه رعايت حقوق بشر در زمره تعهدات عام الشمول 
محسوب مي ش��ود، همه دولت ها، س��ازمان هاي ذي ربط حقوق بشري 
بين المللي و تك تك انس��ان ها اعم از نويس��ندگان، روشنفكران، آزادي 
خواهان، مسلمانان و همه انسان هايي كه نسبت به ظلم و جنايتي كه به 
نوع بشر در اين ابعاد گس��ترده صورت مي گيرد حساسيت و دغدعه مند 
هستند، وظيفه دارند تا نداي مظلوميت مسلمانان ميانمار را از هر طريق 
ممكن تا توقف اين اقدامات ضد بشري به گوش جهان برسانند و نسبت به 

آن از طرق قانوني واكنش نشان دهند.  

گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
 انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأيید يا رد تمام محتوای آنها نیست. 

عباس مختاری

حكم جالب قاضي كالله و واكنش محكوم 

قاضي دادگستري كالله يكي از متخلفان منابع طبيعي را به جاي حبس، 
به غرس نهال و مراقبت هاي ويژه از آن محكوم كرد. 

در همين راستا محكوم اقدام به آبياري نهال هايي كرد كه مدتي پيش 
غرس كرده بود.
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نسل كشي مسلمانان در خفقان حقوقي جامعه  بين الملل

نظام حقوقي اسالم از همه ظرفيت ها براي توقف جنايات عليه بشريت در ميانماراستفاده كند

ICC به ژنوسيد در ميانمار ورود كند

گام ديگر دستگاه قضا در حوزه ابالغ الكترونيك

 سامانه امضاي الكترونيك
 و احراز هويت قضائيه رونمايي شد

آئين رونمايي از سامانه امضاي الكترونيك و احراز هويت قضائيه 
به همت مرك�ز آم�ار و فن�اوري اطالع�ات قوه قضائيه ب�ا حضور 
دادس�تان كل كش�ور و معاون اجتماعي قوه قضائيه برگزار ش�د. 
در اين مراسم كه حجت االسالم منتظري، دادستان كل كشور، محمدباقر 
الفت، معاون��ت اجتماعي قوه قضائي��ه، فيروزآبادي، دبير ش��وراي عالي 
فضاي مجازي و برخي ديگر از مسئوالن حضور داشتند از سامانه امضاي 
الكترونيكي و احراز هويت توس��ط حجت االسالم شهرياري رئيس مركز 
آمار قوه قضائيه رونمايي شد. حجت االس��الم و المسلمين شهرياري در 
رابطه با اقدامات مركز آمار در ساليان اخير اظهار كرد: مركز آمار و فناوري 
اطالعات قوه قضائي��ه هدف اصلي اش را طرح عدال��ت الكترونيكي براي 
دستيابي آسان به عدالت از سوي قوه قضائيه براي ذي نفعان و شهروندان 
قرار داده است. معاون رئيس قوه قضائيه از اقدامات اين مركز، راه اندازي 
س��امانه خدمات الكترونيك قضايي ش��امل درگاه خدمات الكترونيك 
قضايي و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و راه اندازي س��امانه ثنا، ابالغ 
الكترونيكي و ارتباط مكانيزه با ني��روي انتظامي و احراز هويت و امضاي 
ديجيتال را عنوان كرد. وي اظهار كرد: ابالغ الكترونيك بزرگ ترين كار در 
دستگاه قضايي است. از سال 87 تا90 قانون را تغيير داديم و سپس ابالغ 
الكترونيكي را راه اندازي كرديم. وي با بيان اينكه امروز شبكه ملي عدالت 
كه در مواد آيين دادرسي كيفري نام برده شد، صد در صد در جريان است، 
گفت: يكپارچه سازي سرور اس��تان ها و سرور استان تهران از اقدامات ما 
است. از ديگر اقدامات افزايش اقالم اطالعاتي قوه قضائيه است كه از چهار 

قلم به ۵0 قلم اطالعاتي رسيديم.  


