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نشریه  داخلي
قوه قضائیه

خبرخبر
با حضور معاون فرهنگ دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه

سومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان 
ستادی و خانواده های آنان برگزار شد

سـومین دوره مسـابقات قـرآن کریـم ویـژه کارکنـان 
سـتادی و خانواده هـای آنها بـا حضور معـاون فرهنگی 
دینی و سـازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـأوی، حجـت االسـام و المسـلمین 
سیدمحمدمسـعود معصومـی الری در آییـن افتتاحیـه ایـن 
دوره از مسـابقات ضمـن تبریـک میـاد ثامن الحجـج امـام 
رضـا )ع(، تقـارن ایـن مراسـم را بـا ایـن مناسـبت بـه فـال 

نیـک گرفـت و گفـت: برگزاری ایـن قبیل مسـابقات به منظـور بهره مندی از کام الهی اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا قـرآن بـودن عنایـت و توفیـق ویـژه ای را نصیـب انسـان می کنـد اظهار 
داشـت: قـرآن نـه در کلمـات و معانـی بلکـه در تمامـی عرصه هـای وجـودی بـرای مـا هدایت 

ست. ا
معصومـی الری بـا تأکیـد بـر خوانـدن، تدبـر کـردن و فهمیـدن قـرآن افـزود: منزلت بـا قرآن 
بـودن بـه قـدری زیـاد اسـت کـه از بزرگان سـفارش شـده اسـت کـه اگـر نمی توانید قـرآن را 
قرائـت کنیـد یـا در معانـی آن تدبـر کنیـد حداقـل در مجالسـی کـه قـرآن تـاوت می شـود 

حضور داشـته باشـید.
وی بـا بیـان اینکـه قـرآن بـا دیگـر مکتوبـات فـرق دارد گفـت: قـرآن تنهـا ظواهر آن نیسـت 
بلکـه دارای عمـق و ژرفایـی اسـت کـه بـرای بهره منـدی از عمـق قـرآن بایـد شـرایط ویژه ای 

را کسـب کرد.
معـاون فرهنـگ دینی و سـازمانی معاونت فرهنگـی قوه قضائیه اظهار داشـت: ورود بـه این عرصه 

نیازمنـد آشـنایی بـا ظواهـر قرآن، طهـارت و همراهی با اهـل بیت عترت و طهارت اسـت.
وی تصریـح کـرد: قـرآن دارای بطـن و هـر بطـن دارای هفتـاد بطـن اسـت و راه دسـتیابی به 

ایـن بطـون طهارت اسـت.
معصومی الری افزود: اگر قرآن را از کنار اهل بیت و طهارت جدا کنید صامت و ساکت می شود.

وی راه فراگیـری قـرآن را تمسـک بـه اهـل بیـت و ظاهـر قـرآن عنـوان کـرد و گفـت: قـرآن 
بی والیـت و اهـل بیـت قابـل احتـرام نیسـت.

معـاون فرهنـگ دینـی و سـازمانی معاونـت فرهنگـی قـوه قضائیـه با بیـان اینکه هیـچ علمی 
نیسـت کـه از قـرآن بی بهـره باشـد اظهـار داشـت: کـدام کتـاب اسـت کـه بتوانـد ایـن مقدار 

مفاهیـم را در خـود بگنجانـد.
وی بـا قدردانـی از برگزارکننـدگان ایـن دوره از مسـابقات گفـت: ایـن مسـابقات در 4 رشـته 
مفاهیـم، ترتیـل و حفـظ 2، 5، 10، 15، 20 جـزء و کل برای برادران، خواهـران و خانواده های 

کارکنـان سـتادی قـوه قضائیـه و در رشـته قرائت ویـژه برادران برگزار شـد.
معصومـی اظهـار داشـت: ثبـت نـام این دوره از مسـابقات بـه دو صـورت حضـوری و از طریق 
سـایت معاونـت فرهنگـی قوه قضائیـه انجام شـد و در زمان در نظر گرفته شـده بـرای ثبت نام 
105 نفـر رشـته ثبت نـام کردنـد کـه از ایـن تعـداد 24 خواهـر و 30 بـرادر در رشـته های 

مختلـف بـرای مسـابقه حاضر شـدند.
گفتنـی اسـت، در ایـن دوره از مسـابقات از بیـن 54 نفـر شـرکت کننده 12 بـرادر و 8 خواهـر 

جمعـا20ً نفـر حائـز رتبه شـدند که بـه مرحلـه کشـوری راه یافتند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور:

توجه به قرآن باعث نجات 
انسان از جرم و فساد می شود

رئیس سـازمان زندان هـا و اقدامـات تأمینی 
توسـعه  بـر  تأکیـد  بـا  کشـور  تربیتـی  و 
گفـت:  زندان هـا  در  فرهنگـی  فعالیت هـای 
قـرآن معجـزه جاویـد خداوند اسـت که در 
از  انسـان ها  نجـات  باعـث  دوران هـا  همـه 

می شـود. اجتماعـی  مشـکالت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان زندان هـا و 
اقدامـات تأمینـی و تربیتـی کشـور، دکتـر اصغـر 
جهانگیـر در بازدیـد از زنـدان مرکـزی کرمانشـاه 
اجـرای طـرح حبل المتین را در زندان های کرمانشـاه 
اقدام ارزشـمندی توصیـف و تصریح کرد: متأسـفانه 
زندان هـا می شـوند  وارد  کـه  درصـد کسـاني   80
افـرادی هسـتند کـه در اجـرای فریضـه مهـم نماز 
مهـم  برنامه هـای  از  یکـی  و  می نمودنـد  اهمـال 
فرهنگـی در زندان هـا ایـن اسـت کـه این افـراد را 
بـه تدریـج با فلسـفه نمـاز، احـکام و تأثیـر نماز در 
برنامـه زندگـی آشـنا کنیم که خوشـبختانه در این 

هـدف مهـم تـا کنـون موفـق بوده ایـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان زندان هـا طـی 8 
سـال گذشـته بـه طـور متوالـی دسـتگاه برتـر در 
اقامـه نمـاز شـناخته شـده اسـت گفـت: در حـوزه 
فرهنگـی مـا تمـام تـاش خـود را انجـام می دهیم 
تـا فرهنـگ نمـاز را به عنـوان یـک فلسـفه مهم در 
زندگـی افـراد نهادینـه کنیـم چراکـه یقینـاً نمـاز، 
انسـان را از فسـاد و انحراف اخاقـی دور می نماید.

از  آزادی  ادامـه  رئیـس دسـتگاه قضـا در  مشـاور 
هـوای نفـس را مهم تریـن آزادی انسـان ها عنـوان 
کـرد و افزود: انسـان زمانی آزاد اسـت کـه بر هوای 

نفـس خـود غلبـه کند.
وی در پایـان بـا تأکیـد بـر سیاسـت های کاهـش 
جمعیـت کیفـری گفـت: کمیسـیون عالـی عفـو و 
بخشـودگی تخفیـف مجـازات و عفـو و بخشـودگی 
زندانیـان فعـال در حـوزه قـرآن را در دسـتور کار 

قـرار دارد.

معـاون منابـع انسـانی قـوه قضاییه گفـت: در حال 
حاضـر بخشـی از نگرانی قضـات مربوط به سـرریز 
شـدن آسـیب های اجتماعـی بـه سـمت دسـتگاه 
قضا اسـت کـه از جملـه این آسـیب ها می تـوان به 
طـالق توافقی اشـاره کـرد که بر اسـاس گزارشـی 
که مرکـز آمـار و فناوری ارائـه کرده خواسـته دوم 

و یا سـوم در دادگاه هاسـت.
قضائیـه،  قـوه  انسـانی  منابـع  معاونـت  گـزارش  بـه 
همایـش  در  امینـی  علیرضـا  والمسـلمین  حجت االسـام 
تخصصـی »بررسـی تعدد جرم در قانون مجازات اسـامی« 
بـا تبریک روز میاد امام رضا )ع( با اشـاره به اینکه بخشـی 
از نخبـگان اجتماعـی را قضـات تشـکیل می دهنـد، افزود: 
اگـر بخواهیم نخبگان را فهرسـت بندی کنیـم قضات طبقه 
قابـل توجهـی را به خودشـان اختصـاص می دهنـد. معاون 
منابـع انسـانی دسـتگاه قضا آسـیب های اجتماعـی را یکی 
از دغدغه هـای قضات دانسـت و افزود: قضـات در دهه چهارم 
انقـاب دغدغه ایـی دارند که در سـه حوزه تقسـیم می شـود 
کـه یکـی از دغدغه های این نخبـگان، آسـیب های اجتماعی 

است. 
افزایـش  اینکـه در حـال حاضـر شـاهد  بـا بیـان  امینـی 
تصریـح  هسـتیم،  جرائـم  و  زندان هـا  کیفـری  جمعیـت 
کـرد: قضـات بـا فشـار کاری روبـه رو هسـتند و در دعاوی 
حقوقـی با آسـیب های اجتماعی بسـیاری مواجه می شـوند 
اجتماعـی  نخبـگان  می کنـد.  درگیـر  را  ذهنشـان  کـه 

نسـبت بـه ایـن آسـیب های اجتماعـی نگرانـی دارنـد و به 
طـور کلـی وجـود و افزایـش جرایـم در ذات خـود بـرای 
جامعـه حقوقـی نگران کننـده اسـت. معـاون منابع انسـانی 
آسـیب های  را  اصلی تریـن مسـئله جامعـه  قضائیـه،  قـوه 
اجتماعـی توصیـف کـرد و افـزود: در حـال حاضـر نگرانـی 
دوم قضـات مربوط به سـرریز شـدن آسـیب های اجتماعی 
بـه سـمت دسـتگاه قضا اسـت که قـوه قضائیه را بـا بحران 
مواجـه می کنـد. کـه از جملـه ایـن آسـیب ها می تـوان بـه 
طـاق توافقی اشـاره کـرد که براسـاس گزارشـی که مرکز 
آمـار و فنـاوری ارائـه کـرده خواسـته دوم و یـا سـوم در 

دادگاه هاسـت.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر می بینیـم بـرای حـل ایـن 
میـزان آسـیب های اجتماعـی قانونگـذار، قانـون مربوطه را 
می نویسـد؛ امـا نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه ایـن قوانین با 
توجه به آسـیب های اجتماعی نوشـته شـود. معـاون منابع 
افـزود: عـدم آسیب شناسـی، عـدم  قـوه قضائیـه  انسـانی 
تفکـر اجتماعی منسـجم، روشـن نبودن بیان برای نوشـتن 
قانـون از جملـه خاءهای مهم اسـت که باید بررسـی شـود.

امینـی تصریح کـرد: قانون باید خاسـتگاه مصالـح، مفاهیم و 
راهبردهـای درسـت باشـد و باید بـه درک درسـت اجتماعی 
بازگـردد. در حـال حاضـر مـا در ایـن زمینه فقر داریـم و باید 

خاءهای این مسـئله بررسـی شـود.
وی به نقش اساسـی سیسـتم های علمی و پژوهشـی در رفع 
خاءهـای قانونـی اشـاره کـرد و افـزود: بـرای رفـع خاءهای 
قانونـی و رسـیدن بـه اهـداف درسـت بایـد از سیسـتم های 
پژوهشـی کمـک گرفت؛ چـرا که صرف نوشـتن قانـون لزوماً 

مـا را بـه اهـداف خود نمی رسـاند.
ادامه در صفحه 5

معاون منابع انسانی قوه قضائیه اظهار داشت:

طالق توافقی باالترین تقاضا در دادگاه ها

رئیس دیوان عدالت اداري:

دولت  بیش از پیش در مسیر قانون حرکت کند
رئیـس دیـوان عدالـت اداری گفـت: انتظـار مـا از دولت 
ایـن اسـت کـه بیـش از پیـش در مسـیر قانـون حرکت 
کـرده و بـا پرهیـز از حاشـیه هایي کـه موجـب تشـدید 
و  آسـیب ها  رفـع  بـه  نسـبت  مي شـود،  جناح بندي هـا 

نماید. اهتمـام  مشـکالت 
بـه گـزارش روابـط عمومي دیـوان عدالـت اداري، حجت االسـام 
والمسـلمین منتظـري در جلسـه اخیـر هیئـت عمومي دیـوان با 

تبریـک والدت حضـرت امـام رضـا)ع( و همچنین 
هفتـه دولـت، اظهـار داشـت: از تـاش دولـت کـه 
بـه  بسـیار  بـا وجـود مشـکات  ایـن شـرایط  در 
اداره امـور مشـغول اسـت، قدردانـي مي کنیـم و از 
خداونـد بـراي ایشـان آرزوي توفیق بیشـتر داریم.
وي افـزود: امیدواریـم دولتمردان وارثـان خوبي براي 
شـهدا و امام گرانقدر ایشـان باشـند، زیرا مسـیر این 
انقـاب را حضـرت امـام خمینـي)ره( ترسـیم کـرد 
و شـهدای ایـن مملکـت از جملـه شـهدای هشـتم 

شـهریور بـا خـون خود درخـت تنـاور انقـاب را آبیـاری کردند.
رئیـس دیـوان عدالـت اداري اضافـه کـرد: انتظـار مـا از دولـت 
محتـرم ایـن اسـت کـه بیـش از پیـش در مسـیر قانـون حرکـت 
ایـن مسـاله  بـه  توانمنـدی هـر دولتـي  از  زیـرا بخشـي  کنـد، 
برمی گـردد کـه بتوانـد بدنـه خـود و دسـتگاه هاي اجرایـي را از 

بـدارد. مصـون  مشـکات  و  آسـیب ها 
منتظـري بـا بیـان این مطلب کـه ما قبـول داریم دولـت داري در 
کشـور گسـترده  ایران بـا وجـود وزارتخانه هاي متعـدد و ادارات و 
سـازمان هاي مختلـف امري صعب و دشـوار اسـت، ادامـه داد: اما 
وقتـي دولتـي سـکان مدیریـت کشـور را عهده دار شـد پـدر همه 

ملـت حسـاب مي شـود و بایـد در خدمـت همه ملت باشـد.
وي گفت: در کشـور آنقدر مسـایل مهم وجود دارد که دولتمردان 

بـدان توجـه کـرده و از حاشـیه رفتن هایـي کـه موجـب ایجـاد 
شـکاف و اختـاف در میـان جناح هـا مي شـود، پرهیـز کننـد. به 
عبـارت دیگـر، بیان برخـي مسـایل و مطالبي که موجب تشـدید 

جناح بندي هـا مي شـود، بـه هیـچ وجـه جایز نیسـت.
رئیـس دیـوان عدالت اداري با اشـاره به مأموریت هـا و وظایف دیوان 
عدالـت اداري و ارتبـاط آن بـا دسـتگاه هاي دولتي اظهار داشـت: ما 
بـه عنوان یـک مرجع قضایي که مسـئولیت رسـیدگي به شـکایات 
علیـه تصمیمـات دولتـي و دسـتگاه هاي اجرایـي را 
دارد، از آنجایـي کـه در ارتبـاط با بخش هاي مختلف 
دولـت در ارتبـاط هسـتیم، انتظارمـان این اسـت که 
بتوانیـم با تعامل و همـکاري دسـتگا هاي اجرایي در 
اداي وظایـف و تکالیـف قانونـي خـود بیـش از پیش 

موفق باشـیم.
منتظـری تأکیـد کـرد: انتظـار مـا از دسـتگاه هاي 
اجرایـي و مدیـران عالـي کشـور ایـن اسـت کـه 
تـاش کننـد و مـا هـم در خدمت ایشـان خواهیم 
بـود، کـه تا جـاي ممکن، میـزان پرونده هـاي وارده کاهـش یابد، 

تـا مـا بتوانیـم بـه کیفیـت رسـیدگي ها توجـه بیشـتري کنیم.
وي تصریـح کـرد: مـا نمي خواهیـم کـه حقـوق مـردم و دولـت 
هیچ یـک ضایـع شـود، هـم حقـوق مـردم بـه عنـوان شـهروندان 
و  اسـت  مهـم  مـا  بـراي  مي کننـد،  تظلم خواهـي  کـه  عزیـزي 
هـم حقـوق بیت المـال، زیـرا مـا وظیفـه داریـم حافـظ حقـوق 

باشـیم. هـم  بیت المـال 
منتظـري در پایـان خاطرنشـان کـرد: رویکـرد دسـتگاه قضایي 
بـه طـور کلـي و دیـوان عدالت اداري بـه طور خـاص در جهت 
خدمـت بـه مـردم و همـکاري و مسـاعدت دولتیـان اسـت و 
انتظـار داریـم کـه در ایـن راه بتوانیـم با تعامل بیشـتر مسـایل 

کنیم. را حـل 

رئیـس قـوه قضائیـه از جـذب 4 هـزار قاضـی بـه 
دسـتگاه قضایـی مطابـق برنامـه پنجـم توسـعه تا 
پایان سـال خبـر داد و گفت: بـا این رونـد در آینده 

شـاهد تحـول در دسـتگاه قضایـی خواهیـم بود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی قـوه قضائیـه، آیـت اهلل آملی 
الریجانـی در دیـدار بـا رئیـس کل و مسـئوالن قضایـی 
و  اسـتان هـای خراسـان رضـوی، شـمالی  دادگسـتری 
قضائیـه  قـوه  تابعـه  هـای  سـازمان  رؤسـای  و  جنوبـی 
در مشـهد بـا تأکیـد بـر اینکـه جـذب نیـرو در دسـتگاه 
قضایـی بایـد مسـتمر باشـد، بر رعایـت اخـاق حرفه ای 
از سـوی قضات، کارکنان و مسـئوالن قضایـی تأکید کرد 
و افـزود: قضـات، کارکنـان و مسـئوالن بایـد در تمامـی 

مراحـل انجـام وظایف قانونـی، متخلق بـه آداب حرفه ای 
باشـند تـا جایی کـه حتی اگـر نتوانیم خواسـته مراجعان 
موجـب  کرامـت  بـا  تـوأم  برخـورد  کنیـم  بـرآورده  را 

رضایتمنـدی مراجعـان شـود.
رئیـس دسـتگاه قضا بـا تأکید بـر اینکه خدمت بـه مردم 
عبـادت اسـت و در ایـن زمینـه روایات متعـددی از طرف 
ائمـه اطهـار)ع( ذکـر شـده اسـت گفـت: هـر حرکتی که 
بـه قصـد قربت و تـاش برای رفـع حاجت مؤمنان باشـد 
عبـادت اسـت و البته خصوصیاتی دارد که از روشـن ترین 
مصادیـق آن تاشـی اسـت کـه خدمتگزاران بـه مردم در 

دسـتگاه قضایـی انجـام می دهند.
ادامه در صفحه 4

رئیس دستگاه قضا بر رعایت 
اخالق حرفه ای تأکید کرد

اناهلل و انا الیه راجعون

بـا کمـال تأثـر و تأسـف در حادثـه ای ناگوار 
سـرکار خانم صوفـی از همکاران امـور اجرایی 
حوزه ریاسـت قـوه قضائیـه دارفانـی را وداع 

. گفت
ضمـن عـرض تسـلیت بـه بازمانـدگان آن 
مرحومـه، بـرای آن فقیـده سـعیده از خداوند 
متعـال علـو درجـات و طلـب مغفـرت و برای 
خانـواده محترمشـان صبـر جمیـل خواهانیم.



ابراز نگرانی صلیب سرخ جهانی از حمالت هوایی رژیم سعودی علیه یمن
کمیتـه صلیـب سـرخ جهانی به شـدت نسـبت به 
کشـتار و بمبـاران بی هـدف مناطـق مسـکونی و 
تأسیسـات زیربنایی شـهر »تعـز« در یمن توسـط 

رژیـم سـعودی ابـراز نگرانـی کرد.
اینترنتـی خبرگـزاری یمـن ›سـبأ‹،  پایـگاه  بـه گـزارش 
»اولوویـه شاسـو« سرپرسـت دفتر صلیب سـرخ جهانی در 
یمـن بـا صدور بیانیـه ای گفت: مـا از طرف هـای درگیر در 
تعـز می خواهیـم تا امنیت رفـت و آمـد آمبوالنس ها، کادر 
پزشـکی و نیروهـای امدادرسـان را فراهم کنند تـا بتوانیم 
جـان آسـیب دیدگان را نجـات دهیـم و کمک هـای فوری 

بشردوسـتانه تقدیم  آنهـا کنیم.
شاسـو توضیـح داد: کادر پزشـکی طـی دو هفتـه گذشـته 
بـرای رسـاندن خـود بـه افـراد مجـروح بـا عبـور از میـان 
میدان هـای نبـرد و بمبـاران و حضور تـک تیراندازها خطر 
را بـه جـان خریده انـد کـه ایـن موضـوع غیرقابـل قبـول 

ست. ا
وی وضعیـت بهداشـت در اسـتان تعـز را بسـیار وخیـم 
توصیف کرد و گفت: بیمارسـتان های بسـیار اندک اسـتان 
تعـز همچنـان مشـغول فعالیت هسـتند و علیرغـم کمبود 
شـدید دارو و تجهیـزات پزشـکی مجبورند، پذیـرای تعداد 

بسـیاری از مجروحان باشـند. 
شاسـو در همیـن راسـتا بـه مشـکات فـراوان فـراروی 
کمیتـه صلیـب سـرخ جهانـی بـرای توزیـع کمک هـای 
دارویـی و پزشـکی نجـات بخـش جـان انسـان ها در میان 

کـرد. اشـاره  بیمارسـتان ها 
بشردوسـتانه  قوانیـن  اسـاس  بـر  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
بین الملـل طرف هـای درگیـر بایـد با اتخـاذ تمامـی تدابیر 

الزم امنیـت جانـی شـهروندان و تأسیسـات زیربنایـی و 
مراکـز درمانـی و کادر پزشـکی را تأمیـن کننـد. 

شاسـو تأکیـد کـرد: بایـد گذرگاه های امنـی برای آمد و شـد 
کادر پزشـکی فراهـم کرد تا بتواننـد خود را به افـراد مجروح 

و بیمار برسـانند.

از ششـم فروردیـن آغـاز تجاوز عربسـتان به یمـن تاکنون 
بیـش از 4 هـزار یمنی که شـمار زیادی از آنهـا را کودکان 

و زنان تشـکیل می دهند کشـته شـدند. 

علـت تأخیـر در برگزاری نشسـت ژنـو، کارشـکنی عبدربه 
منصـور هـادی رئیـس جمهوری مسـتعفی یمن اسـت که 
گفتـه بـود تـا زمانـی که جنبـش انصـار اهلل عقب نشـینی 

نکنـد در مذاکـرات ژنو شـرکت نخواهنـد کرد . 
عربسـتان و 9 کشـور عربـی دیگـر به جـز عمان از ششـم 
فروردیـن حمـات هوایـی و دریایـی علیـه گـروه مقاومت 
مردمـی یمـن را آغـاز کردنـد و تاکنون بیشـتر تأسیسـات 
زیربنایی، خدماتی، بیمارسـتان ها و مـدارس و حتی منازل 
مـردم ایـن کشـور را بمباران کـرده اند کـه در اثر آن بیش 
از چهـار هـزار یمنـی از جملـه صدهـا زن و کودک کشـته 

شـده اند. 
بـه عقیـده بسـیاری از کارشناسـان، جنایات عربسـتان در 
یمن نسـخه دیگـری از رویکرد و رفتار رژیم صهیونیسـتی 

در غزه اسـت.
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با حضور امیر اسـماعیلی:

پدافند هوایی  دستاوردهای جدید 
رونمایی شد 

بـا حضـور امیـر سـرتیپ فـرزاد اسـماعیلی فرمانـده قـرارگاه پدافنـد 
نیـرو  ایـن  دسـتاوردهای  جدیدتریـن  ارتـش،  االنبیـاء  خاتـم  هوایـی 

رونمایـی شـد. 

بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـأوی، در این مراسـم از سـامانه حافظ،  سـامانه 
تـاش، سـامانه همیـار رهگیـر، سـامانه SRR بومـی و IFF بومـی و سـامانه بهینـه 

شـده کیهـان و سـامانه های جنـگ الکترونیـک رونمایـی شـد. 
سـامانه حافـظ یـک سـامانه آرایـه فازی، سـه بعـدی، بـرد کوتـاه و تاکتیکـی کـه توانایی 

کشـف همزمـان 150 هـدف را دارد. 
سـامانه بهینـه شـده کیهـان نیز متحـرک بـوده و در آنتـن آن تغییرات عمـده ای به وجود 
آمـده اسـت. سـامانه شناسـایی دوسـت از دشـمن )IFF بومـی( توانایـی شـناخت 100 

هـدف را همزمان دارد. 
سـامانه SRR بومـی یـک سـامانه شـنود و تحلیلگـر بوده و سـامانه تاش یک سـامانه 
و  داشـته  را  اهـداف  بـا  درگیـری  و  رهگیـری  قابلیـت  کـه  باالسـت  و  متوسـط  ارتفـاع 

می توانـد بـه رادارهـای محلـی متصـل شـود. 
سـامانه های جنگ الکترونیک نیز یک اخال گر زمین پایه اسـت. 

سـامانه همیـار رهگیـر نیـز یک سیسـتم شـنود الکترونیکی اسـت کـه قادر اسـت کمترین 
جابجایـی ناوهـای هواپیمابـر و بالگـرد بر را شناسـایی کند.

شورای نگهبان 6 الیحه موافقتنامه 
همکاری را تأیید کرد

شـورای نگهبـان 6 الیحـه موافقت نامـه همـکاری بیـن ایـران و کشـورهای 
مختلـف را مغایـر بـا شـرع و قانـون اساسـی ندانسـت و آنهـا را تأییـد کرد.
 بـه گـزارش گـروه دریافت خبر نشـریه مـأوی، شـورای نگهبان چنـد الیحـه موافقتنامه 
همـکاری را مـورد بحـث و بررسـی قـرار داد و نظـرش را دربـاره آنهـا اعـام کـرد که به 

شـرح ذیل اسـت:
* تأییـد الیحـه تصویـب تشـریفات حفاظـت از دریـای خـزر در برابـر آلودگـی ناشـی از 

منابـع و فعالیت هـای مسـتقر در خشـکی
شـورای نگهبـان الیحـه تصویـب تشـریفات )پروتـکل( حفاظـت از دریـای خـزر در برابر 
آلودگـی ناشـی از منابـع و فعالیت هـای مسـتقر در خشـکی الحاقـی بـه کنوانسـیون 
چهارچـوب حفاظـت از محیـط زیسـت دریایـی دریـای خـزر را مغایـر با موازین شـرع و 

ندانسـت. اساسـی  قانون 
*تأیید الیحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

الیحـه تصویـب کنوانسـیون میناماتـا در مـورد جیوه مصوب مجلس شـورای اسـامی در 
شـورای نگهبـان مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت که مغایـر بـا موازین شـرع و قانون 

اساسـی شـناخته نشد.
تذکر:

- بـا توجـه بـه اینکه تبصره 2 ماده واحده، شـامل اصاح پیوسـت نیز اسـت ذکر شـماره 
مـاده 27 بعـد از مـاده 26 در این تبصره ضروری اسـت.

غیرقانونـی  تجـارت  ریشـه کنی  تشـریفات  بـه  ایـران  دولـت  الحـاق  الیحـه  تأییـد   *
دخانـی محصـوالت 

شـورای نگهبـان الیحـه الحـاق دولـت جمهوری اسـامی ایـران بـه تشـریفات )پروتکل( 
ریشـه کنی تجـارت غیرقانونـی محصـوالت دخانـی را مغایـر بـا موازیـن شـرع و قانـون 

ندانست. اساسـی 
* تأیید الیحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

شـورای نگهبان الیحه منشـور سـازمان همکاری اقتصادی هشـت کشـور در حال توسعه 
را مغایر با موازین شـرع و قانون اساسـی ندانسـت.

* تأییـد الیحـه تصویـب اصاحیه کنوانسـیون بـازل دربـاره کنترل انتقـاالت برون مرزی 
مـواد زایـد زیان بخش

شـورای نگهبان الیحه تصویب اصاحیه کنوانسـیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزی 
مـواد زایـد زیان بخش و دفع آنها را مغایر با موازین شـرع و قانون اساسـی ندانسـت.

-تذکر
در الحاقیـه شـماره 7، موضـوع بنـد )پ( ماده واحـده مصوبه، عبارت )ا.ای.سـی.دی( باید 

بـه )اُ.ای.سـی.دی( تغییر یابد.
* تأیید الیحه موافقتنامه همکاری در خصوص آب و هواشناسی دریای خزر

شـورای نگهبـان الیحـه موافقتنامـه همـکاری در خصـوص آب و هواشناسـی دریای خزر 
را مغایـر بـا موازین شـرع و قانون اساسـی ندانسـت.

با امر به معروف و نهی از منکر می توان در برابر 
سودجویان ایستاد 

نماینـده مـردم بیرجنـد، درمیـان و خوسـف در مجلـس شـورای اسـالمی، 
گفـت: امـر به معـروف و نهـی از منکر تنهـا عفاف و حجـاب نیسـت، بلکه در 
کلیـه زمینه هـای فرهنگی، اجتماعـی، آموزشـی، اقتصادی ، سیاسـی و حتی 

زندگـی اجتماعـی و فـردی باید انجام شـود. 
حجت  االسـام والمسـلمین سـید محمدباقر عبادی در گفت وگو با ایسـنا منطقه خراسـان 
جنوبـی، اظهـار کـرد: امـر به معروف و نهـی ازمنکر در اسـام جایگاه باالیی دارد و بسـیار در 
قـرآن سـفارش شـده اسـت. امر به معروف ونهـی از منکر جایـگاه اصاح امور را دارد تا سـود 
جویـان نتواننـد از قانـون فـرار کنند. در کشـورهای پیشـرفته امـر به معروف و نهـی از منکر 
یـک قانـون شـده که بـزرگ و کوچک موظـف به اجرای آن هسـتند. کشـورهای پیشـرفته 
از ایـن امـر بـه عنـوان هنجارهـا و ناهنجاری هـای اجتماعـی یاد می کننـد. باید مـردم خود 
بـا نظـارت دسـتگاه های اجرایـی به انجـام معروفـات دعوت و نهـی از منکر را انجـام دهند. 

وی تصریـح کـرد: آمریـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکر مدافـع حقوق مردم هسـتند و 
نبایـد رفتارخشـن و غیرقابـل قبولـی از خـود نشـان دهند و بایـد طبق قانـون جمهوری 
اسـامی ایـران و شـرع اسـام رفتـار و عمـل کننـد. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
تنهـا عفـاف و حجـاب نیسـت، بلکـه در کلیه زمینه هـای فرهنگـی، اجتماعی، آموزشـی، 
اقتصـادی ، سیاسـی و حتـی زندگـی اجتماعـی و فـردی باید انجـام شـود. وی ادامه داد: 
اگـر بی قانونـی توسـط مسـئول اداره یا سـازمانی انجام شـود، می توان طبق قانـون به آن 
فـرد یـا افـراد تذکـر لسـانی داد و در مرحلـه بعد اگـر تخلف تکرارشـد به مسـئول باالتر 
ارجـاع و در آخـر بـه مقـام قضایـی تحویـل و حتی موضوع رسـانه ای شـود. ایـن نماینده 
مجلـس خاطرنشـان کـرد: در هرکشـوری بـه امربـه معـروف ونهـی ازمنکـر نیاز اسـت تا 

بتـوان در مقابـل سـودجویان ایسـتاد و از حقوق شـهروند دفـاع کرد. 

خبر

جنایات عربستان در یمن نسخه 
دیگری از رویکرد و رفتار رژیم 

صهیونیستی در غزه است

آژانس بین المللی انرژی اتمـی در گزارش جدید خود از 
 فعالیت های هسته ای کشورمان مدعی شـد: ایران از ماه 
می )اردیبهشـت( یـک بخش جدید به تأسیسـات 

اسـت. افزوده  پارچین  نظامی 
بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـأوی، در گزارش 
آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی در خصـوص فعالیت هـای 
هسـته ای ایـران، دیده بـان هسـته ای سـازمان ملـل عـاوه 
بـر اعتـراف بـه اینکـه ایران بـه تعهـدات خـود در توافق ژنو 
پایبنـد بـوده، در اظهاراتـی دو پهلـو مدعی شـده که »بنظر 
می رسـد ایـران از مـاه می )اردیبهشـت( یک بخـش جدید 

بـه تأسیسـات نظامی پارچیـن افزوده باشـد.«
در ادامـه ایـن گـزارش محرمانـه آمـده اسـت:»از هنـگام 
گـزارش قبلـی کـه در مـاه مـی منتشـر شـده، در بخشـی 
خـاص از سـایت پارچیـن کـه تحـت نظـارت ماهـواره ای 
آژانـس اسـت، تـردد ماشـین، تجهیـزات و مصالحـی کـه 
احتمـاالً بـرای ساخت وسـاز به کار می روند، مشـاهده شـده 
اسـت«.آژانس پـس از ذکـر این احتمـاالت، به دیگـر موارد 
موجـود در عکس هـای هوایـی خـود پرداختـه و گفتـه: »... 
عـاوه بر ایـن، به نظر می رسـد یک بخش جدید بـه یکی از 
سـاختمان های موجـود در پارچین افزوده شـده اسـت«. در 
بخـش دیگـری از این گزارش که به دسـت آسوشـیتدپرس 
رسـیده، آمـده اسـت کـه هرگونـه فعالیـت سـاختمانی در 
پارچیـن پـس از فوریـه 2012 )بهمـن 1390(، »توانایـی 

آژانـس بـرای راسـتی آزمایی موثـر« را کاهـش می دهـد.
بـا  مرتبـط  فعالیت هـای  مدعـی  سال هاسـت  غربی هـا 
هسـته ای در تأسیسـات نظامـی پارچیـن  هسـتندکه پس 
از انتشـار اخبـار فـراوان در رسـانه های بین الملل و فشـار 
بین المللـی بـر دولت وقـت ایران، بازرسـان آژانـس اجازه 
یافتنـد کـه در دو نوبـت در ژانویـه و نوامبـر 2005، از 

تأسیسـات نظامـی پارچیـن بازدیـد کنند.
نتوانسـته  هنـوز  آژانـس  معتقدنـد  کارشناسـان  برخـی 
اسـتقال خـود را دربـاره گزارش دهـی حفـظ کنـد کـه 

نمونه آن پارچین اسـت کـه در آن چند عکس ماهواره ای 
صریـح  موضـع  علیرغـم  غـرب،  رسـانه ای  فضاسـازی  و 
مدیـر کل آژانـس کـه گفـت بـه همـه فعـل و انفعـاالت 
گزارش نویسـی  نوعـی  بـه  داریـم،  آگاهـی  پارچیـن  در 
شـد کـه ایـران یـک اقـدام غیرقانونـی را در آنجـا انجـام 
داده اسـت!در همیـن زمینـه؛ سـیامک باقری کارشـناس 
مسـائل هسـته ای در گفت وگـو بـا فـارس اظهـار داشـت: 
برخـی  و  آژانـس  کـه  می دهـد  نشـان  جدیـد  گـزارش 
کشـورهای غربـی قصـد دارنـد همچنـان فضـای حاکـم 
بـر فعالیت هـای هسـته ای ایـران را در ذهـن کشـورهای 

جهانـی نگران کننـده نشـان دهنـد.
  برای ساخت وساز به اجازه آژانس نیازی نیست

 در همیـن حـال »رضـا نجفـي« نماینده ایـران در آژانس 
بین المللـي انـرژي اتمـي به گـزارش تـازه »یوکیـا آمانو« 
مدیـر کل آژانـس در مـورد ایـران واکنش نشـان داد. وی 
در واکنـش بـه ادعـای سـاخت و سـاز جدیـد در سـایت 
پارچیـن گفـت: »ایـران بـرای سـاخت و سـاز در اماکـن 
خـود به اجـازه آژانـس نیـاز ندارد.«نجفـی با بیـان اینکه 
گـزارش جدیـد »آمانـو« اولیـن گـزارش فصلـی آژانـس 

بعـد از تصویب قطعنامه 2231 شـورای امنیت محسـوب 
می شـود گفـت مدیـر کل در جـای جـای گـزارش مـورد 
نظـر بـه لغـو تمامـی قطعنامه های قبلـی شـورای امنیت 
بـر اسـاس قطعنامـه جدیـد اشـاره کـرده اسـت.نماینده 
گـزارش  محتویـات  دربـاره  ادامـه  در  آژانـس  در  ایـران 
جدیـد گفـت: ایـن گـزارش همچنـان  نشـان می دهد که 
تمـام فعالیـت هـای هسـته ای صلح آمیـز در تاسیسـات 
هسـته ای ایـران تحـت نظـارت آژانـس ادامـه دارد و هیچ 

انحرافـی از مقاصـد صلـح آمیز نداشـته اسـت.
 تکرار ادعاهای مضحک

 نجفـی بـه برخی از مفـاد گـزارش جدید دربـاره موضوع 
ادعایـی »جنبه هـای نظامـی برنامـه هسـته ای« ایـران یا 
PMD نیـز توضیحاتـی ارائـه کرد. وی گفـت: در خصوص 

اتهامات بی اسـاس موسـوم بـه PMD آژانس بـار دیگر در 
بخـش کوچکـی از گـزارش به تکـرار آن پرداخته  اسـت. 
ایـن مقـام ایرانـی تأکید کـرد: تکـرار این بخش  نـه تنها 
بـر اعتبـار ادعاهـای بی اسـاس قبلـی نمـی افزایـد بلکـه 
نشـان از بی خاصیـت شـدن ایـن بخش از گـزارش آژانس 
دارد. مضحک تـر اینکـه ادعـا شـده یـک بخـش کوچکـی 
بـه یـک سـاختمان در حوالـی محل مـورد ادعـای آژانس 
در پارچیـن اضافـه شـده اسـت کـه معلـوم نیسـت اصـًا 
چـه ربطـی به آژانـس دارد. ایران برای سـاخت و سـاز در 
اماکـن خـود نیاز به اجـازه آژانس نـدارد که حـاال آژانس 

بخواهـد بـا عکس هـای ماهـواره ای آن را رصـد کند.
همچنیـن »جـان کربی« سـخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در کنفرانـس خبـری روز پنجشـنبه بـه گـزارش آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی دربـاره برنامـه هسـته ای ایـران 

واکنش نشـان داد.
وی در واکنـش بـه ایـن گـزارش کـه مدعـی فعالیت های 
سـاخت و سـاز جدیـد در سـایت پارچیـن شـده بـود، بـا 
بیـان اینکـه ایـن سـایت یـک پایـگاه متعـارف نظامـی 

اسـت، انجـام ایـن فعالیـت را »حـق« ایـران خوانـد.

 PMD تکرار ادعاهای ضد ایرانی آمانو درباره پارچین و
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رئیـس مرکز امـور بین الملل آموزش و پرورش اعام کرد:

فراهم شدن امکان تحصیل دانش آموزان افغان 
غیرمجاز در کشور 

رئیـس مرکـز امـور بین الملل و مـدارس خـارج از کشـور وزارت آموزش  
تحصیـل  زمینـه  مـا  اسـت  قـرار  امسـال  اینکـه  بیـان  بـا  پـرورش  و 
دانش آمـوزان افغـان غیـر مجـاز را هـم تقبـل کنیـم گفـت: بـرای هـر 

دانش آمـوز بـه طـور میانگین یـک میلیـون و 180 هزار تومـان در ایران 
هزینـه می شـود کـه ایـن میـزان چنـد برابـر بودجـه ای اسـت کـه در 

اختیـار مـا قـرار می گیـرد. 
بـه گـزارش گـروه دریافت خبر نشـریه مأوی، خلیـل اهلل بابالو، با اشـاره به اینکه امسـال 
بودجـه امـور بین الملـل سـه میلیـارد تومـان کاهش یافته اسـت، اظهـار کرد: سـال 93،  
هزینـه تحصیـل کـودکان افغـان 500 میلیـارد تومان بـود که بـه طور حتم ایـن هزینه 

امسـال افزایـش می یابـد زیـرا هزینه هـا هر سـال به طـور طبیعی رشـد دارد. 

وی افـزود: امسـال قـرار اسـت زمینـه تحصیـل دانش آمـوزان افغـان غیـر مجاز را 
هـم تقبـل کنیم. 

رئیـس مرکـز امـور بین الملـل و مـدارس خـارج از کشـور وزارت آموزش  و پـرورش با 
بیـان اینکـه360 هـزار دانش آمـوز اتبـاع داریـم کـه 330 هـزار نفـر افغانـی و 30 
هـزار نفـر تبعه سـایر کشـورها هسـتند گفت: برای هـر دانش آمـوز به طـور میانگین 
یـک میلیـون و 180 هـزار تومـان در ایران هزینه می شـود کـه این میـزان چند برابر 

بودجـه ای اسـت کـه در اختیـار ما قـرار می گیرد. 

3
پرتگاه های مجازی در کمین نوجوانان آسیب پذیر

ایـن روزهـا عنـوان می شـود در مواجهـه بـا مسـئله 
مهم سـهم زندگـی مجـازی نوجوانان و جوانـان، دچار 

هسـتیم. انفعال 
امـروز مـا در مقابـل سـرویس ها و خدماتـی هسـتیم کـه بـا 
غفلـت مـان در طراحـی و ارائـه محتوا بـرای فراغـت جوانان و 
نوجوانـان بـه سـادگی و با جذابیـت باال، فراغت آنهـا را نه تنها 

پـر کرده انـد بلکـه سـر ریـز نیـز کرده اند.
و  مجـازی  فضـای  کارشـناس  صدیق میرزایـی  حمیـد 
فناوری هـای نویـن در گفت وگـو با فارس اظهار داشـت: شـاید 
یکـی از بزنگاه هـای اصلی در حوزه تابسـتان و مسـئله فراغت، 
پرداختـن بیـش از انـدازه و خـارج از برنامه ریـزی بـه بحـث 
بـازی رایانـه ای و فضای مجازی باشـد؛ البته موضـوع درگیری 
بـا فضـای مجـازی فقـط در تابسـتان مطـرح نیسـت لیکـن 
توجـه بیشـتر به ایـن موضـوع در تابسـتان، به دلیـل تعطیلی 
سیسـتم آموزشـی کشـور و فرصت هـای خالـی و فراغت هـای 
بـدون برنامه ریـزی اسـت کـه منجـر به انحـراف در پـر کردن 

است. آن شـده 
فضـای  حـوزه  در  کـرد  بررسـی  بایـد  ابتـدا  داد:  ادامـه  وی 
عنـوان بـه  کشـور  در  اکنـون  هـم  کـه  دیجیتـال   سـرگرمی های 

پر طرفدارترین سرگرمی هاست و پُر شتاب حرکت می کند، چه کرده ایم؟
صدیق میرزایی با بیان اینکه عمده کارشناسـان و روانشناسـان 
در خصـوص اسـتفاده بیـش از انـدازه و بـدون نظـارت و بدون 
بـر  از فضـای مجـازی هشـدار داده انـد، گفـت:  برنامه ریـزی 
اسـاس نتایـج یـک پیمایـش، اصلی تریـن نگـرش بـه فضـای 
مجـازی در داخل کشـور، نگـرش تفریحی، فراغتـی، گفت وگو 
و چـت بـوده اسـت، یعنـی همـان کـه بیشـترین ضـرر را از 
اتـاف وقـت گرانبهـای نوجوان باهـوش ایرانی به بـار می آورد.

وی افـزود: در تحقیقاتـی کـه در آمریـکا انجـام شـده در بیـن 
68 قومـی کـه در آمریـکا زندگـی می کننـد، نشـان می دهـد 
ایرانی هـا باالترین متوسـط سـطح سـواد را دارند و این نشـان 
دهنـده همـان حـس عاقـه بـه دانـش اسـت و شـاید بـا نگاه 
خـوش بینانـه می تـوان گفت این هیجان کسـب علـم و دانش 
و فرصت هـای اجتماعـی بـودن، تعقـل الزم و فکـر، بـا حضور 
بیـش از انـدازه و بـدون برنامـه در فضای مجـازی، از نوجوانان 
و جوانـان مـا گرفتـه شـده اسـت و ایـن بسـیار بـرای آینـده 

اسـت. خطرناک 
وی افـزود: ریشـه ایـن نگـرش به فضـای مجازی که بـا اوقات 
یافـت؛  کافی نت هـا  در  می تـوان  را  می خـورد  گـره  فراغـت 
کافی نت هـا اصـوالً  بـرای تفریـح طراحی شـده اند البتـه تفریح 
و سـرگرمی از جمله 5 رکن اسـتفاده از فضای مجازی اسـت.

12 میلیون کاربر زیر 18 سال در کشور وجود دارد
مشـاور فضای مجازی و فناوری هـای نوین اتحادیه انجمن های 
اسـامی دانش آمـوزان بـا بیـان اینکـه در حوزه هـای اقتصـاد، 
تجـارت، پژوهش، علـم، صنعـت و ... فرصت های فوق العـاده ای در 
فضـای مجـازی وجـود دارد و منکـر ایـن موضوع نیسـتیم که 

در ایـران اسـتفاده نمی شـود البتـه حداقلـی، افزود: بر اسـاس 
آمـار ارائه شـده توسـط سـامانه مدیریـت، ضریب نفوذ کشـور 
حـدود 73 درصد اسـت یعنی 55 میلیون کاربـر و نزدیک 40 
مشـترک دائمـی و ایـن در حالـی اسـت که حـدود 60 درصد 
از مخاطبیـن فضـای مجـازی و اینترنـت، جوانـان 15 تـا 24 

سـال هستند.
وی ادامـه داد: ایـن موضـوع بـه آن معناسـت کـه بایـد توجـه 
بیشـتر بـه میـل جوانـان و نوجوانـان داشـت و ضرورت سـواد 
رسـانه ای بـرای مواجهه با مسـائل امنیتی و مخاطـرات متنوع 
ایـن فضـا را بـرای نوجوانـان بـا برنامه ریزی درسـت بـاال برد.

در بحث فضای مجازی دچار سونامی سرگرمی های 
دیجیتال هستیم

اتحادیـه  نویـن  فناوری هـای  و  مجـازی  فضـای  مشـاور 
انجمن هـای اسـامی دانش آمـوزان بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
کـه در بحـث فضـای مجـازی دچـار سـونامی سـرگرمی های 
دیجیتـال هسـتیم، گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه در زمـان ورود 
فضـای مجـازی هیـچ آمادگی بـرای پذیـرش آن نداشـتیم، با 
یـک بسـتر خیـر و شـر مواجـه شـدیم و ایـن در حالی اسـت 
کـه نتوانسـتیم از فرصت هـای نیـک بهره بـرداری مناسـب و 
آسـیب ها  از  نتوانسـتیم  اینکـه  ضمـن  و  کنیـم  حداکثـری 
صیانـت کنیـم، االن کمتـر فایـده می بریـم و بیشـتر هزینـه 

می دهیـم.
انزوا و گمنامی هویت ازجمله تهدیدهای فضای مجازی 

است
ایـن کارشـناس فضای مجـازی بـه تهدیدهای فضـای مجازی 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: انـزوا و گمنامـی هویـت از جملـه 
تهدیدهـای فضـای مجـازی اسـت یعنی بـا وجـود ارتباط های 
گسـترده در این فضـا، فرد به یک آدم منزوی تبدیل می شـود 
یعنـی نـه تنهـا بـا شـبکه اجتماعـی روبـه رو نیسـتیم بلکـه با 
شـبکه هایی کـه ضد اجتماعی هسـتند، روبه رو هسـتیم ضمن 
اینکـه فـرد زمـان زیـادی را بـه بطالـت می گذرانـد و محتوای 
باالیـی در اختیـار مخاطـب قـرار می دهد که ایـن حکم غذای 
زیـاد بـرای جسـم را دارد و موجب سـوء تغدیه می شـود برای 

روح نیـز تبعـات ضعـف در خاقیـت بـرای مخاطبین بـه ویژه 
دانش آمـوزان را منجـر می شـود.

ایـن کارشـناس فضـای مجـازی اظهـار داشـت: بایـد مدیـران 
و مسـئوالن انقابـی بـا رصـد لحظـه ای دانـش پایـه، مواجهه 
فعال داشـته و قبـل از ورود فناورها، راهکارها، فرهنگ سـازی، 
را  ایمـن  و  سـالم  زیرسـاخت های  و  مدیریتـی  برنامه هـای 
طراحـی کـرده و زمینـه فرصت هـای آن را از تهدیدهـای آن 

دهند. افزایـش 
وی خطـاب بـه والدیـن، مربیـان و معلمـان گفـت: بـا افزایش 
سـواد دیجیتـال، فاصلـه و شـکاف بین نسـلی را کاهـش داده 
و بـا همراهـی بـا فرزنـدان و دانش آمـوزان، آسـیب های فضای 
مجـازی را کنتـرل کنیـد و بـا آگاه سـازی و روشـنگری، مانع 

تهدیدهـای ایـن فضا شـوید.
صدیـق میرزایـی افـزود: از همـه مهمتر خـود دانش آموزان که 
اصلی تریـن و موثرتریـن رکـن تغییر بازی هسـتند با شـناخت 
از دشـمن و دشـمنی هایش کـه پیرو آیـه 120 سـوره مبارکه 
بقـره کتـاب آسـمانی قران کریـم کـه می فرماید »َولَـن تَْرَضی 
َعنـَک الَْیُهـوُد َوالَ النََّصـاَری َحتَّی تَتَِّبَع ِملََّتُهـْم« »و هرگز یهود 
و نصـاری از تـو خشـنود نخواهنـد شـد تا آنکـه از آییـن آنان 
پیـروی کنـی« بـا هشـیاری تمام خـود را برای رزم تمـام عیار 

آمـاده کنند.
وی افـزود: در کام آخـر مسـئوالن دلسـوز، مومـن و انقابـی 
کشـور بـه طـور قطـع می دانند کـه تربیـت صحیـح نوجوانان 
»امـروز« یعنـی سـرمایه اجتماعـی »فـردا« تـا با تکیـه بر آن 
بتواننـد زمینه سـازی بـرای تحقـق تمـدن بـزرگ اسـامی را 
فراهـم کننـد؛ بنابرایـن از متولیـان نظـام آمـوزش و همچنین 
متولیـان فضای مجـازی کشـور همچنین متولیان غیررسـمی 
ماننـد رسـانه ها ایـن انتظـار مـی رود کـه بـا توجه بـه اهمیت 
ایـن موضـوع، شـرایط آسـیب پذیری نوجوانـان در مقابـل این 
تهاجـم نـرم فرهنگـی را به حداقل برسـانند تا نسـلی شـاداب 

و پرانـرژی بـرای سـاختن آینـده ایـران معرفـی کنند.

با انتخاب زندان قزلحصار به عنوان پایلوت؛

 وزارت بهداشت آماده اجرای 
تحول بهداشت در زندان هاست 

معاون بهداشت وزارت بهداشـت از آمادگی این وزارتخانه 
بـرای اجـرای طرح تحـول بهداشـت در زندان هـا و لزوم 
همـکاری قـوه قضائیـه و سـازمان های بیمه گـر در ایـن 

زمینه خبـر داد. 
دکتـر علـی اکبـر سـیاری در گفت و گو با ایسـنا، دربـاره جزییات 
ایـن برنامـه گفت: طـرح تحول بهداشـت در زندان ها بـرای زندان 
قـزل حصـار کـرج بـه عنوان اجـرای آزمایشـی آمـاده شـده  و در 
حـال حاضـر آمـاده اجـرا اسـت. مـا از نظر تأمیـن اعتبار و نقشـه 
اجـرای طـرح آماده هسـتیم. قوه قضائیـه و سـازمان های بیمه گر 

نیـز بایـد برای ایـن طرح اعـام آمادگـی کنند. 
وی افـزود: طرح تحول بهداشـت در زندان ها مانند برنامه پزشـک 
خانـواده بـا تمرکـز بـر روی بیماری هـای غیرواگیـر و واگیـر اجرا 
می شـود بـا ایـن تفـاوت که تعـداد افـراد تحت پوشـش پزشـک 
به نسـبت حاشـیه شهر ها کمتر اسـت. یک کارشـناس سامت و 
پزشـک عمومی و پزشـکان متخصص داخلی، عفونی و روانپزشک 
نیـز در ایـن مراکـز فعالیـت می کنند و سلسـله مراتـب ارجاع نیز 

در آن لحـاظ می شـود. 
درحاشـیه  بهداشـت  وزارت  برنامـه  دربـاره  همچنیـن  سـیاری 
شـهرها درقالـب مراکـز سـامت جامعـه و پایگاه هـای سـامت 
گفـت: برنامه تحول بهداشـت در حاشـیه شـهرها بـرای جمعیت 
10میلیـون نفری و شـهرهای با جمعیـت 50هزارنفر، تقریبا برای 
اکثریـت مناطـق در حال اجرا اسـت. امسـال نیز برای شـهرهایی 
بـا جمعیـت بین 50 تـا 500 هزار نفر کـه در مجموع 18 میلیون 

نفـر از جمعیـت کشـور را شـامل می شـوند، اجرا می شـود. 

محققان اعالم کرده اند؛

ژن ها در عالقمندی افراد به ادامه 
تحصیل نقش دارند

دانشـمندان دریافته انـد که عالقـه به ادامـه تحصیل در 
افراد، بـا ژن آنها ارتبـاط دارد. 

بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـأوی، دانشـمندانی 
دوک،  اسـتنفورد،  دانشـگاه  ماننـد  مختلـف  دانشـگاه های  از 
کلـورادو، نیویـورک و کارولینای شـمالی در تحقیقـات ویژه ای 
بـه بررسـی اطاعـات ژنتیکـی تهیـه شـده از تعـداد یک هـزار 
و 594 بـرادر و خواهـر پرداختـه انـد. هـدف از ایـن کار ایـن 
بـوده اسـت که بتـوان دالیل تفـاوت در نـوع رویکرد بـه مقوله 
تحصیـات را در افـرادی کـه از خانواده هـای مشـابه هسـتند 

کرد. پیـدا 
علیرغـم ایـن کـه بـه صـورت عمومـی تفاوت هـای اندکـی میان 
وضعیـت تحصیـات برادر و خواهرهـا در یک خانـواده وجود دارد 
ولـی بـاز هم تحقیقات این دانشـمندان توانسـت نشـان بدهد که 
چگونـه برخی از سـاختارهای ژنتیکی می تواننـد در نوع تحصیل 

افـراد تفـاوت هایی را رقـم بزنند.
دکتـر »بنجامیـن دومینگو«، سرپرسـت تیـم تحقیق از دانشـگاه 
اسـتنفورد، در ایـن بـاره می گویـد: »با تحقیـق بر روی بـرادران و 
خواهـران توانسـتیم نشـانه های اجتماعی مانند مدرسـه، محله و 
محیـط زندگی و سـطح تحصیات والدیـن را از میان برداشـته و 
کنتـرل کنیـم. بـه این ترتیب توانسـتیم تنها بـر روی نقش ژن ها 
در این تغییرات تمرکز داشـته باشـیم. تحقیقات ما اسـناد بسـیار 
محکمـی را در برداشـت کـه نشـان دهنده ایـن هسـتند کـه نوع 
ژن هـا مـی توانـد میـزان دسـتاوردهای تحصیلـی را در خانواده ها 

رقـم بزنند.«
ایـن تیـم تحقیقاتـی دریافتنـد کـه در خانواده هـا،  همچنیـن 
مـواردی مانند فرهنگ زندگـی خانواده می توانـد در کنار ژن های 
یـک کـودک بـه او در تغییـر در دسـتاوردهای تحصیلـی کمـک 
کنـد. بـرای نمونـه در یـک خانـواده ممکـن اسـت کـودکان بـه 
خاطـر ایجـاد تفاوت بیـن خود و خواهـر و برادران خود دسـت به 

تحصیـات بهتـر و یـا بدتـر بزنند.

* خبر *

و  اطالعـات  فنـاوری  شـاخص های  پایـش  نظـام 
ارتباطـات ایـران 5 دسـتگاه اجرایـی برتر به نسـبت 
شـاخص های مربـوط بـه توسـعه و اسـتقرار دولـت 

اعـالم کـرد.  را  الکترونیـک 
بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـأوی، درگاه پایش 
جامعـه اطاعاتـی ایـران بر اسـاس شـاخص های نظـام پایش 
ICT، توسـعه دولـت الکترونیکـی در ایـران را مـورد ارزیابـی 

داد. قرار 
بـر اسـاس ایـن ارزیابی، ارائه خدمـات به صـورت الکترونیکی، 
واگـذاری خدمـات بـه دفاتـر پیشـخوان، الکترونیکـی کـردن 
فرآیندهای مشـترک، شناسـه ملی اشـخاص حقوقـی و ایجاد 
پایـگاه اطاعـات داده هـای اختصاصـی و دورکاری بـه روش 
و  توسـعه  بـه  مربـوط  شـاخص های  جملـه  از  الکترونیکـی 

اسـتقرار دولـت الکترونیک اسـت.
در ایـن رده بنـدی کـه مبنـای آن ارزیابـی معاونـت توسـعه 
 91 سـال  در  جمهـور  رئیـس  انسـانی  سـرمایه  و  مدیریـت 
کشـاورزی،  جهـاد  شهرسـازی،  و  راه  وزارتخانه هـای  اسـت، 
نفـت و نیـرو، 4 وزارتخانـه برتـر در ایـن شـاخص هسـتند و 
پـس از ایـن وزارتخانه هـا، وزارتخانه هـای آمـوزش و پرورش، 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات و صنعـت و معدن بـا امتیازات 
یکسـان در مکان هـای بعـدی ایـن رتبه بنـدی قـرار گرفته اند. 
در همیـن حـال وزارت امـور اقتصادی و دارایی، دادگسـتری، 
سـازمان ملـی اسـتاندارد و وزارت تعـاون در جایـگاه پایین تر 

ایـن دسـتگاه های اجرایـی قـرار دارنـد.
تـا 21  رتبـه 19  بـه  مربـوط  ایـن جـدول کـه  انتهـای  در 
اسـامی،  تبلیغـات  سـازمان  کشـور،  وزارتخانـه  می شـود 

سـازمان میراث فرهنگی صنایع دسـتی و گردشـگری، سازمان 
تعزیـرات حکومتـی و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت قرار 
دارنـد و وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری در ایـن رده بنـدی 
آخریـن مـکان جـدول را در رتبـه 22 به خـود اختصاص داده 

. ست ا
توسـعه دولـت الکترونیـک یکـی از شـاخص های اصلـی در 
شـدن  الکترونیکـی  زمینـه  در  جهـان  کشـورهای  ارزیابـی 
محسـوب می شـود کـه در این شـاخص رتبـه ایـران در میان 
کشـورهای جهـان تـا پایـان سـال 2014 رتبـه 105 اعـام 
کره جنوبـی،  کشـورهای  رده بنـدی  ایـن  در  و  اسـت  شـده 
اسـترالیا، سـنگاپور، فرانسـه، هلنـد، ژاپـن، آمریکا، انگلسـتان 
و فنانـد 9 کشـور اول دنیـا را در رده بنـدی توسـعه دولـت 

الکترونیـک بـه خـود اختصـاص داده انـد.

یک نظام رتبه بندی اعالم کرد؛

۵ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیک



با حکم رئیس قوه قضائیه اعضاي کمیسیون 
ملي جبران خسارت تعیین شدند

اعضـاء کمیسـیون ملي جبران خسـارت قـوه قضائیه با 
حکـم آیـت اهلل آملي الریجاني انتخاب شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دیوان عالـی کشـور، بـر اسـاس این 
احـکام غامرضـا انصاري معـاون نظـارت و بازرسـي دیوان عالي 

قائـم مقامـي مستشـار و رئیـس دفتـر  کشـور، سـیدمصطفي 
مستشـار  موحـدي  حمیدرضـا  و  کشـور  دیوان عالـي  ریاسـت 
دیوان عالـي کشـور به عنـوان اعضـاي کمیسـیون ملـي جبـران 
خسـارت موضـوع مـاده 258 قانـون آییـن دادرسـي کیفـري 

مصـوب 1392 انتخـاب و معرفـي شـدند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه کمیسـیون ملـي جبـران خسـارت بـه 
اعتراض اشـخاص بازداشت شـده نسبت به تصمیم کمیسیون هاي 

اسـتاني، رسـیدگي و رأي قطعـي صـادر مي نماید.
بـه اسـتناد مـاده 255 قانـون آیین دادرسـي کیفري اشـخاصي 
کـه در جریـان تحقیقـات مقدماتـي و دادرسـي بـه هـر علـت 
بازداشـت مي شـوند و از سـوي مراجـع قضایـي حکـم بـر برائت 
یـا قـرار منـع تعقیب در مـورد آنان صـادر مي شـود مي توانند با 
رعایـت مـاده 14 این قانون خسـارت ایـام بازداشـت را از دولت 

مطالبـه کنند.

خبر
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رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی: 
با روحیه جهادی به دنبال تحول در 

مجموعه قضایی استان هستیم

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان خراسـان رضـوی بر تالش 
جهـادی با هـدف تحقق تحول در دسـتگاه قضایی اسـتان 

تأکیـد کرد.
خراسـان  اسـتان  کل  دادگسـتری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رضـوی، حجت االسام والمسـلمین علـی مظفـری دیدار بـا آیت اهلل 
آملی الریجانـی در مشـهد گفـت: با تاش جهادی بـه دنبال اجرای 
منویـات مقـام معظم رهبری و تحقـق تحوالت مورد اشـاره رئیس 
قـوه قضائیـه بـوده ایـم کـه البتـه در ایـن زمینـه اقدامـات مؤثری 
هـم انجـام شـده اسـت. وی با ارائـه گزارشـی از مجموعـه عملکرد 
دادگسـتری اسـتان خراسـان رضوی در یکسـال اخیر افزود: استان 
خراسـان رضوی بـه برکـت وجـود نازنین امـام رضا )ع( شـاهد حضور 
مسـئوالن عالـی رتبـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران از 

جملـه قـوه قضائیـه اسـت که بـرکات فراوانـی به همـراه دارد.
مظفـری بـاال بـودن سـن همـکاران قضایـی و اداری را از دیگـر 
دانسـت  اسـتان طـی سـال های گذشـته  دادگسـتری  مشـکات 
نیروهـای جـوان،  انجـام شـده  بـا تحـوالت  و خاطرنشـان کـرد: 
جایگزیـن قضـات و کارکنان باسـابقه شـدند کـه این اقـدام نیز در 
رونـد رسـیدگی ها تسـریع ایجـاد کـرد. وی گفـت: برخـورد قاطـع 
بـا جرایـم خاص نیـز از دیگـر برنامه های دادگسـتری اسـتان بوده 
و بـا همدلـی موجـود بیـن ارکان مختلـف مجموعه قضایی اسـتان 
شـاهد برخـورد قاطـع بـا جرایـم خـاص، خشـن و سـازمان یافتـه 
بـوده ایـم و نتیجـه آن کاهـش آمـار وقـوع اینگونـه جرایـم بـوده 
اسـت. مظفری حفظ شـأن و اسـتقال دسـتگاه قضایی را از جمله 
مـواردی دانسـت کـه مورد توجه دادگسـتری اسـتان بوده اسـت و 
بر همین اسـاس ارتباط بسـیار خوبی با سـایر سـازمان ها و نهادها 
بـه ویـژه حوزه هـای علمیه و امامـان جمعـه شهرسـتان ها، مراجع 
ماننـد  بنیادیـن  برنامه هـای  اجـرای  وی  داشـته ایم.   بـزرگان  و 
پیشـگیری از وقـوع جـرم و اجـرای قاطعانـه و سـریع احـکام را از 
دیگـر مـواردی دانسـت کـه در طول مـدت اخیر مورد توجه سـتاد 
دادگسـتری اسـتان بـوده و بحمـداهلل شـاهد نتایـج بسـیار خوبـی 
نیـز در ایـن زمینه هـا بوده ایـم کـه موجـب افزایـش رضایتمنـدی 

عمومی شـده اسـت. 
مظفری انجام سـفرهای اسـتانی را از برنامه های ثابت دادگسـتری 
اسـتان خراسـان رضـوی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: بـر همیـن 
اسـاس بیـش از 98 درصـد حوزه هـای قضایی توسـط رئیس کل، 
معاونـان و مسـئوالن به صـورت تخصصی مـورد بازرسـی و بازدید 
قـرار گرفته و همین مسـأله موجب ایجاد روحیه نشـاط و شـادابی 

در بیـن همکاران اداری، قضایی و مسـئوالن شـده اسـت.
 رئیـس کل دادگسـتری اسـتان خراسـان رضـوی بـا اشـاره بـه 
برخـی مشـکات موجود، کمبـود نیروی انسـانی در بخـش اداری 
و قضایـی را ازجملـه ایـن مشـکات دانسـت و ابراز امیـدواری کرد 
تـا بـا مسـاعدت های رئیـس قـوه قضائیه بخشـی از ایـن معضات 

حل شـود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی خبر داد:

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به 
تخلفات انتخاباتی

رئیس کل دادگسـتری اسـتان خراسان شـمالی از تشکیل 
شـعب ویژه رسـیدگی به تخلفات انتخاباتـی در حوزه های 

قضایی اسـتان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان خراسـان شمالی، 
حجت االسام والمسـلمین قدرتـی در جمـع اعضـای هیئت نظارت 
بـر تخلفـات انتخاباتـی گفـت: دسـتگاه قضایـی نقـش اساسـی در 
انتخابـات ایفـا می کنـد و همه افراد باید براسـاس موازیـن قانونی و 
شـرعی بـه وظایـف خود عمـل کنند. وی خاطرنشـان کـرد: جرائم 
انتخاباتـی دسـته بندی های مختلفـی دارد کـه یک نـوع آن جرائم 
مدیـران و کارکنـان دولتـی، جرائـم کاندیداهـا و جرائـم طرفداران 
آنهاسـت کـه قبـل، حیـن و بعـد از انتخابـات رصد شـده و مطابق 
قانـون بـا آنهـا برخـورد خواهـد شـد. ایـن مقـام قضایـی تصریـح 
کـرد: همـه مسـئوالن بایـد براسـاس معیارها و اصول مشـخص در 
دسـتورالعمل ها و قوانیـن عمـل کرده کـه الزمه آن آشـنایی کامل 
بـا قوانیـن اسـت.  قدرتـی اظهـار داشـت: صحنـه انتخابات بسـیار 
مهـم اسـت و دشـمنان داخلی و خارجـی نیز در این عرصه دسـت 
بـه اقداماتـی خواهنـد زد و بـه همیـن دالیـل بایـد تصمیمـات ما 
براسـاس معرفـت، آگاهـی و قابـل دفاع باشـد. وی از صدا و سـیما 
خواسـت تا در صحنه حضور داشـته باشـد و آگاهی های الزم را به 
مـردم ارائـه دهد تا بتوانیم امسـال نیز همچون سـال های گذشـته 

بـار دیگـر اتحاد مـردم را بـه رخ جهانیان بکشـانیم.

رئیس دستگاه قضا بر رعایت اخالق حرفه ای تأکید کرد
ادامه از صفحه اول

انبـوه  حجـم  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  قضائیـه  قـوه  رئیـس 
مراجعه کننـده بـه دسـتگاه قضایـی از جهتـی موجـب تأسـف 
اسـت امـا از ایـن جهـت کـه نشـان دهنده اعتماد مـردم به قوه 
قضائیـه اسـت امیدوارکننـده محسـوب می شـود افـزود: مـردم 
بـه دسـتگاه قضایـی به عنـوان ملجـاء و پناهـگاه نـگاه می کنند 
و از ایـن زاویـه کثـرث مراجعـه مـردم بـه دسـتگاه قضایـی 
امیدوارکننـده و نشـان دهنده اعتمـاد و اطمینـان بـه دسـتگاه 

قضایـی اسـت.
پناهـگاه  و  آملی الریجانـی خاطرنشـان کـرد: ملجـاء  آیـت اهلل 
بـودن دارای آثـاری اسـت کـه خدمـت بـه مـردم بـرای رضای 

خـدا ازجملـه ایـن آثار اسـت.
رئیـس قـوه قضائیه افـزود: چنانچه یـک فصل خصومـت اتفاق 
بیفتـد و یا حق مظلومی سـتانده شـود کار بزرگـی روی داده و 
موجـب رضایـت خداونـد متعـال خواهد بـود و خداونـد متعال 
نیـز بـه قلـوب و نیت هـا نـگاه می کنـد و حرکت بر این اسـاس 

موجب رشـد و تعالی انسـان می شـود.
قضایـی  دسـتگاه  کـرد:  خاطرنشـان  آملی الریجانـی  آیـت اهلل 
به ویـژه در چنـد سـال اخیـر در مسـیر رشـد و تعالـی قـرار 
گرفتـه، از جملـه در بخـش جـذب و پـرورش نیـروی انسـانی 
کارآمـد اقدامـات گسـترده ای انجام شـده و این جذب پیوسـته 
بایـد براسـاس ورودی و رشـد پرونده هـا و خروجـی نیـرو از 

دسـتگاه قضایـی صـورت پذیـرد.
رئیـس قـوه قضائیـه افزود: پس از بررسـی های انجام شـده شـاهد 
کمبـود شـدید نیـروی انسـانی بودیم و کار بسـیار سـختی برای 
کاهـش کمبودهـا و رفـع مشـکات آغاز شـد و ایـن اقدامات جز 
بـا عنایـات ویـژه مقـام معظم رهبری بـه ثمر نمی نشسـت که جا 

دارد صمیمانـه از ایـن حمایت هـا تقدیر و تشـکر کنیم.
آیـت اهلل آملی الریجانـی افزود: برای رفع کمبودهـا و تنگناها در 
زمینـه امکانـات فیزیکـی و سـاختمان های دسـتگاه قضایی نیز 
تاش بسـیار زیـادی صـورت پذیرفـت و اقدامات کم سـابقه ای 

در ایـن زمینه شـکل گرفت.
رئیـس دسـتگاه قضـا بـا اشـاره بـه کمبـود بودجـه دسـتگاه 
قضایـی و لـزوم جـذب نیـروی انسـانی بیشـتر به این دسـتگاه 
تصریـح کـرد: امیدواریـم بـا همکاری دولـت و مجلـس کمبود 

قـوه قضائیـه در بخـش بودجـه و نیـروی انسـانی رفـع شـود.

رئیـس قـوه قضائیه افـزود: در زمینه رفاهی نیز اقدامات بسـیار 
خوبـی انجـام شـده و امیدواریـم بـا تشـکیل بنیـاد تعـاون 
قـوه قضائیـه اقدامات رفاهی منسـجم تر و بیشـتری نیز صورت 
گیـرد کـه همـه ایـن اقدامـات در نهایـت بـه منظـور تسـهیل 
خدمـت بـه مـردم بزرگـوار و بهبود انجـام امور از سـوی قضات 

و کارکنـان دسـتگاه قضایـی خواهد بود.
آیـت اهلل آملی الریجانـی خاطرنشـان کـرد: تحول در رسـیدگی 
بـه پرونده هـا بایـد بـه صـورت جـدی مـورد توجـه مسـئوالن 
قـرار گیـرد و اتقـان آراء و تسـریع در رسـیدگی ها موردنظـر 
مقـام معظـم رهبـری بـوده کـه بایـد با یـک روحیه جهـادی و 

همـت بـاال محقق شـود.
رئیـس قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه اینکه مسـئله اجـرای احکام 
بایـد بـه صورت جـدی مورد توجـه قرار گیـرد افـزود: ماحصل 
اقدامـات ارکان مختلـف در دسـتگاه قضایـی، در اجـرای احکام 
قابـل مشـاهده اسـت و توقـع بـر ایـن اسـت کـه احـکام بـا 

قاطعیـت و سـرعت بـه مرحلـه اجـرا درآید.
آیـت اهلل آملی الریجانـی بـا تأکیـد بـر اینکـه مسـئله سـامت 
اداری در دسـتگاه قضایی مسـئله بسـیار مهمی اسـت که باید 
مـورد توجـه مسـئوالن قـرار گیـرد، حفـظ نظـم و انضبـاط و 

رعایـت نظامـات اداری و سـازمانی را از دیگـر نکاتـی دانسـت 
کـه در کنـار رعایـت اخـاق و آداب اسـامی باید مـورد توجه 

گیرد. قـرار 
آیـت اهلل آملی الریجانـی خاطرنشـان کـرد: تمام تـاش قضات، 
کارمنـدان و مسـئوالن در دسـتگاه قضایـی باید انجام سـریع و 
دقیـق کار مـردم باشـد و تمامـی اقدامـات بایـد در ایـن جهت 

سـاماندهی شود.
رئیـس قـوه قضائیـه برگـزاری دیدارهـای عمومـی مسـئوالن 
قضایـی اسـتان ها را از اقدامـات بسـیار خـوب دانسـت و افزود: 
ایـن حرکـت انشـاءاهلل بایـد بـا حفـظ سـامت و در چارچـوب 
قانـون اسـتمرار پیـدا کنـد و باید باب دسـتگاه قضایـی همواره 

بـه روی مـردم باز باشـد.
از  را  زندان هـا  بـه  مربـوط  مباحـث  آملی الریجانـی  آیـت اهلل 
مسـائلی دانسـت که مـورد توجه سـتاد قوه قضائیه بـوده و این 
اقدامـات در راسـتای تحقـق منویـات مقـام معظـم رهبری در 
حـال پیگیری اسـت تا در آینـده تحوالتی نیـز در زمینه بهبود 

فضـای زندان هـا صـورت گیرد.
نظـارت  بـا  بایـد  زندان هـا  افـزود:  قضائیـه  قـوه  رئیـس 
تـا  شـوند  دسـته بندی  زندانیـان  و  غربالگـری  دادگسـتری ها 

کنـد. پیـدا  بهبـود  زندان هـا  وضـع 
انجام شـده در  اقدامـات  از  بـا تقدیـر  آیـت اهلل آملی الریجانـی 
دادگسـتری اسـتان های خراسـان رضـوی، شـمالی و جنوبـی 
افـزود: دسـتگاه قضایـی وجـه توأمـان صابـت و رأفـت نظـام 
اسـامی اسـت و بـر همیـن اسـاس برخوردهـای بسـیار خوبی 
توسـط دادگسـتری اسـتان ها صـورت گرفتـه کـه بایـد تقویت 
خـوب  بسـیار  تاش هـای  اقدامـات  ایـن  جملـه  از  و  شـود 

دادگسـتری و دادسـرای عمومـی و انقـاب مشـهد اسـت.
رئیـس قـوه قضائیـه جایـگاه سـازمان های تابعه قـوه قضائیه را 
مهـم توصیـف کرد و افـزود: خدمات بسـیار زیادی توسـط این 
سـازمان ها بـه مـردم بزرگـوار ارائه می شـود و امنیـت مردم در 

سـایه همیـن اقدامات محقق می شـود.
رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تأکیـد بـر برخـورد جـدی و قانونی با 
زمین خـواری گفـت: توقـع ایـن اسـت کـه در راسـتای تحقـق 
منویـات مقـام معظـم رهبـری از تغییـر غیرقانونـی کاربـری 
اراضـی جلوگیـری و بـا زمین خـواران قاطعانـه و در چارچـوب 

قانـون و تدبیـر برخـورد شـود.

رئیس کل دادگسـتری استان خوزستان خواستار شد؛ 

حمایت بیشتر دولت از سرمایه گذاران استان

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد
مدیـرکل تدویـن لوایح و مقـررات قوه قضائیـه آخرین 

وضعیـت 10 الیحـه قضائی را تشـریح کرد.
 بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـأوی، دکتـر جـواد 
طهماسـبی در مـورد آخریـن وضعیـت 10 الیحـه در دسـت 
مطالعـه و اقـدام قـوه قضائیـه گفـت: پیش نویـس الیحه جامع 
داوری نوشـته و نهایـی شـده اسـت؛ همچنیـن تمـام مراحـل 
تدویـن الیحـه اصـاح قانـون پزشـکی قانونـی هم انجام شـده 
کـه ایـن دو الیحـه به معـاون حقوقی داده شـده اسـت تا پس 

از تأییـد بـه رؤیـت رئیـس قـوه قضائیه برسـد.
 وی در مـورد وضعیـت الیحـه اصـاح قانـون اجـرای احـکام 

مدنـی افـزود: ایـن الیحـه هـم اکنـون در حـال جمـع بنـدی 
نظـرات کارشناسـی اسـت.

 مدیـرکل تدویـن لوایـح و مقـررات معاونـت حقوقـی در مورد 
لوایـح اصـاح قانـون امور حسـبی، اصـاح قانون ثبت اسـناد و 

امـاک کشـور و الیحـه دادپزشـک هم گفـت: این لوایـح تدوین 
شـده و تمامـی مطالعـات و بررسـی هـای کارشناسـی بـا ضمایـم، 
تحویـل معاونـت حقوقی قوه قضائیه برای تأیید نهایی شـده اسـت.
طهماسـبی از بررسـی نهایی الیحه تشـدید مجازات اسیدپاشـی، 
الیحـه الحـاق یـک فصـل بـه قانـون مجـازات اسـامی و الیحـه 
تعییـن وظایف و اختیـارات پلیس اطفـال و نوجوانان و همچنین 
الیحـه اصـاح قانـون مدنی خبـر داد و افـزود: تمامی ایـن لوایح 
در سـال جـاری پـس از حضـور کارشناسـان و مـاه هـا مطالعـه 
و بررسـی در حـال اقـدام اسـت و بعـد از پایـان تدویـن، تقدیـم 

معاونـت حقوقـی قـوه قضائیه می شـود.

رئیس کل دادگسـتری استان خوزسـتان خواستار حمایت 
بیشـتر دولت از سـرمایه گذاران این اسـتان شـد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری کل اسـتان خوزسـتان، 
دکتـر فرهـاد افشـار نیـا در دیـدار بـا اسـتاندار خوزسـتان بـه 
مناسـبت هفته دولت ضمن گرامی داشـت یاد و خاطره شـهدای 
دولـت به ویژه شـهید رجایی و شـهید باهنر، اظهار داشـت: مردم 
اسـتان خوزسـتان خدمات قابـل توجهی را چه پیـش از انقاب و 
چه بعد از آن و در دوران دفاع مقدس و سـازندگی به کشـور ارائه 

کـرده انـد و هـر خدمتی کـه برای آنـان انجام دهیم، بدون شـک 
شایسـته این مردم شـریف اسـت. 

وی تصریـح کـرد: دسـتگاه قضایـی ایـن آمادگـی را دارد کـه در 
زمینـه تأمیـن امنیـت و هر موضوعی کـه می توانـد در چارچوب 
وظایـف دولـت قـرار گیرد، به دولت کمک کند تا شـاهد سـرمایه 

گـذاری و بـه تبـع آن افزایـش رفاه و امنیت در اسـتان باشـیم.
 افشـارنیا ایـن دیـدار را بیعتـی دوبـاره میـان دسـتگاه قضایـی و 
دولـت خوانـد و گفـت: اگـر دولـت می خواهـد تحولی در اسـتان 

ایجـاد کند، نیاز اسـت از سـرمایه گذاری حمایت کنـد تا با ایجاد 
زمینـه بـرای سـرمایه گـذاران و کارآفرینـان، ثـروت و درآمدهای 

مشـروع مردم و اسـتان نسـبت به گذشـته افزایـش یابد.
 وی بیـان داشـت: علـت عمـده سـرقت های خرد در اسـتان 
بـه دلیـل بـاال بـودن نـرخ بیـکاری اسـت کـه امیدواریـم بـا 
از سـرمایه گـذاران شـاهد  گسـترش چتـر حمایـت دولـت 
افزایـش اشـتغال و بـه دنبـال آن افزایـش امنیـت و ثبات در 

باشـیم. اسـتان  این 



خبر
قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

عدم تخصیص بودجه در زمان مناسب 
مشکل آفرین است

 

قائـم مقـام رئیـس سـازمان پزشـکي قانونـي کشـور بـا اشـاره بـه پرداختـي 
نامناسـب پزشـکان و کارکنان سـازمان پزشـکي قانوني کشـور گفـت: پرداختي 
سـازمان چـه در بخش کارکنـان و چـه در بخش پزشـکان قابل قبول و مناسـب 
نیسـت ضمـن آنکه عدم تخصیـص بودجـه در زمان مناسـب از سـوي دولت نیز 

مشـکالتي را بـراي سـازمان ایجاد کرده  اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان پزشـکي قانوني کشـور، دکتر عبدالـرزاق برزگر در مراسـم 
تودیـع و معارفـه مدیـرکل پزشـکي قانونـي اسـتان کرمانشـاه افـزود: عدالـت تنها بـا همکاري 
سـازمان هاي زیرمجموعـه دسـتگاهي قضایـي محقق مي شـود که پزشـکي قانوني یکـي از آنها 
اسـت بنابرایـن امید اسـت مسـئوالن با اهتمام بیشـتري تأمین نیازهـاي آن را مـورد توجه قرار 

دهند.
وي بـا اشـاره بـه مراجعـان خـاص پزشـکي قانونـي از نظر شـرایط جسـمي و روحـي اظهار 
داشـت: فضـاي فیزیکـي مناسـب در پزشـکي قانونـي موجـب آسـایش و کاهـش تنـش و 
اسـترس در اربـاب رجـوع مي شـود کـه به همین منظـور سـازمان تاش کرده در سـال هاي 

اخیـر نسـبت بـه بهبـود فضاهـاي فیزیکي سـازمان اقـدام کند.
برزگـر یـادآور شـد: موضـوع تحریم هـا بـراي پزشـکي قانونـي در بحـث تأمیـن و خریـد 
تجهیـزات بـه ویـژه تجهیزات آزمایشـگاهي مشـکاتي ایجـاد کرده بـود؛ اما این سـازمان با 
تاشـي مضاعـف و برنامه ریـزي مناسـب از ایـن مقطـع تحریمـي سـربلند بیرون آمـد بدون 

آنکـه خللـي در کار پزشـکي قانونـي و ارائـه خدمـت بـه مـردم ایجاد شـود.
وي در ادامـه بـه فعالیت هـاي آموزشـي و پژوهشـي پزشـکي قانونـي اشـاره کـرد و افـزود: 
پزشـکي قانونـي در زمینه هـاي علمـي و پژوهشـي همـکاري مسـتمري با سیسـتم قضایي، 
دانشـگاه ها و سـایر مراکـز علمـي دارد و در جهـت بهبـود تعامل بـا مراجع قضایـي و قضات 
در آبان مـاه سـال جـاري پنجمیـن همایـش سراسـري طـب و قضـا را در سـاري برگـزار 

مي کنـد.
برزگـر در بخـش دیگـري از سـخنان خـود کرمانشـاه را بـه عنـوان یکـي از نه اسـتان قطب 
کشـور عنـوان کـرد و گفـت: در سـال هاي اخیـر آزمایشـگاه سم شناسـي و ژنتیک پزشـکي 
قانونـي کرمانشـاه راه انـدازي شـده کـه با توجه بـه تجهیزات مناسـب آن اسـتان هاي اطراف 

را نیز پوشـش مـي دهد.
قائم مقام رییس سـازمان پزشـکي قانوني کشـور، خواسـتار توجه ویژه مسـئوالن اسـتاني در 
تأمیـن بودجـه و خریـد تجهیـزات و اختصـاص زمین به پزشـکي قانوني شـد و خاطرنشـان 
کـرد: بـا اختصاص بودجه ویژه به ادارات پزشـکي قانوني توسـط مسـئوالن اسـتاني مي توان 

آن را در جهـت پرداختـي بـه کارکنـان و یـا تکمیل طرح هـاي عمرانـي هزینه کرد.
وي در پایـان بـا تقدیـر از تاش هـاي دکتر سـاالري در زمان تصدي پزشـکي قانوني اسـتان 

بـراي دکتـر آرتیـن کمالي مدیرکل جدیـد اسـتان آرزوي موفقیت کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:

حذف پزشکي قانوني از دستگا قضا،  قضاوت 
را دچار مشکل مي کند

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمانشـاه گفت: حذف پزشـکی قانونی از دستگاه 
قضـا، قضـاوت را دچار مشـکل می کند.

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان پزشـکی قانونی محمدرضـا عدالتخواه در مراسـم تودیع 
و معارفـه مدیـرکل پزشـکی قانونی اسـتان کرمانشـاه با تأکیـد بر اهمیت پزشـکي قانوني در 
صـدور احـکام قضایـي گفـت: اگر پزشـکي قانونـي از دسـتگاه قضا حذف شـود شـاید نتوان 
بـه درسـتي در پرونـده هـا قضـاوت کـرد، بـه ویـژه پرونـده هایـي کـه موضـوع آن صدمات 

جسـمي و یا تعیین نسـب اسـت.
 وي بـا بیـان اینکـه حسـن خلـق و مدیریت قـوي ویژگي اصلي دکتر سـاالري اسـت،  اظهار 
داشـت: در اسـتان کرمانشـاه بیـن مجموعـه دسـتگاه قضـا و پزشـکي قانونـي رابطه بسـیار 

خوبـي وجـود دارد کـه امیدواریـم در دوره مدیریـت جدیـد ایـن تعامل ادامـه یابد.
 رئیس کل دادگسـتري اسـتان کرمانشـاه با انتقاد از دیده نشـدن دشـواري هاي کار پزشکي 
قانونـي در کشـور، یـادآور شـد: پزشـکان قانونـي کار بسـیار سـختي را بـر عهده دارنـد و در 
سـالن هاي تشـریح بـا اجسـادي مواجـه مـي شـوند کـه بایـد علـت مـرگ آنان را مشـخص 

کننـد در حالـي کـه دریافتـي آنـان در مقابـل این خدمات بسـیار ناچیز اسـت.
 وي همچنیـن بـه نقـش مهـم پزشـکي قانونـي در تدویـن قانون جدیـد مجازات اسـامي و 
حضـور مسـتمر و تأثیرگـذار آن در سیسـتم قضایـي و سـایر بخش هـاي علمـي و پزشـکي 

کشـور اشـاره کرد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه اظهار داشت:
طالق توافقی باالترین تقاضا در دادگاه ها

ادامه از صفحه اول
امینـی اظهـار داشـت: بایـد یـک رشـته مطالعاتـی از جنس 
مطالعـات درجـه دوم بـا موضـوع قوانیـن داشـته باشـیم و 
کسـانیکه با قانون و ریزکاری های آن مواجه هسـتند، بخش 
عمـده ای از مشـکات را می داننـد. این افراد قضات هسـتند 

کـه به ابهامات و اشـکاالت قوانین آگاهـی دارند. معاون منابع 
انسـانی قـوه قضائیـه با تأکید بـر اینکه باید یـک رصد جدی 
نسـبت بـه قوانیـن صورت گیـرد، گفت: باید بررسـی شـود که 
آیـا سیاسـت های مرتبط بـا زندان در قوانین دیده شـده اسـت 
یا خیر. نظام حل مسـئله از طریق سیسـتم قانونگذاری صورت 
می گیـرد کـه قضـات نقش مهمـی در اجـرای آن ایفا می کنند 
به همین منظور باید سیسـتم به روزی داشته باشیم تا ابهامات 
قانـون رصد شـود. وی از نقش تأثیرگـذار مطالعات درجه یک 

در رونـد نوشـتن قانـون خبـر داد و افـزود: فهـم نـص قانـون و 
ترکیب هـای مرتبط با آن از جملـه وظایف مطالعات درجه یک 
اسـت کـه هنـگام نوشـتن قانون بایـد صـورت گیرد. عـاوه بر 
آن مطالعـات درجـه دو و مسـائل مربوط به فلسـفه حقوق نیز 
باید بررسـی شـوند. معـاون رئیس قوه قضائیـه در پایان تصریح 
کرد: باید بخشـی از خسـتگی قضات را با نشـاط علمی از بین 
ببریـم. درحال حاضر کارگزاران اصلی، خود قضات هسـتند که 

از جملـه نخبگان جامعه نیز محسـوب می شـوند.
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البرز: رئیس کل دادگستری استان 

احترام به رأی قاضی از زمینه های ترویج فرهنگ قانون در کشور است

رئیس کل دادگسـتری اسـتان البـرز با تأکید 
از  یکـی  را  آن  قاضـی  رأی  بـه  احتـرام  بـر 
زمینـه های ترویـج فرهنگ قانون در کشـور 

. نست ا د
بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری کل اسـتان 
البـرز، احمـد فاضلیـان در مراسـم تودیـع و معارفه 
رئیس دادگسـتری و دادسـتان شهرسـتان اشـتهارد 
در  پرونده هـا  تشـکیل  بـاالی  آمـار  بـه  اشـاره  بـا 
دسـتگاه قضایـی کشـور گفـت: مشـکل و چالـش 
اساسـی کـه در جامعـه داریم این اسـت که بخشـی 

از جامعـه حاضـر نیسـت بـه هنجارهـا تـن دهد.
 وی بـا اشـاره بـه آمـار تشـکیل پرونـده قضایـی در 
کشـور افـزود: سـاالنه بیـش از 10 میلیـون پرونـده 
قضایـی تشـکیل می شـود کـه ایـن رقـم در سـال 
93 بـه بیـش از 12 میلیـون پرونـده رسـید. ایـن 
درحالی اسـت که مثا در مدت مشـابه و در کشـور 
هندوسـتان بـا بیـش از یـک میلیـارد نفـر جمعیت 
حـدود 5 میلیون پرونده تشـکیل شـد یـا در ژاپن با 
جمعیتـی تقریبـاً دو برابـر، ارقـام بسـیار پایین تر از 
تعداد پرونده های تشـکیل شـده در کشـور ماسـت.

 رئیـس کل دادگسـتری اسـتان البـرز بـا تأکیـد بر 
اینکـه شـرایط کنونـی یـک هشـدار جـدی اسـت، 
گفـت: در نظـام دینـی، اخاق محـور اسـت و جـای 
ایـن سـئوال جـدی وجـود دارد کـه چـرا مـا بایـد 
باشـیم. شـاهد بی اخاقی هـا در جامعـه خودمـان 

بی اخاقـی  راهکارهـای کاهـش  بـه  ادامـه  در  وی 
و بی قانونـی در جامعـه اشـاره کـرد و توضیـح داد: 

بایـد ضـرورت قانـون را بـرای مـردم تبییـن کنیـم 
و در کنـار آن آسـیب شناسـی کنیـم کـه چـرا این 
تعـداد پرونـده در دسـتگاه قضایـی ما وجـود دارد و 

راهکارهـای مناسـب را ارائـه دهیـم.
ایـن مقـام قضایـی بـا تأکیـد بر اینکـه آنچـه باید 
بـه آن پرداختـه شـود ضـرورت احتـرام بـه قانون 
اسـت کـه متأسـفانه آنطـور که شایسـته بـوده به 
نـوع  آن پرداختـه نشـده، اظهـار داشـت: مـا دو 
عـادی؛  قوانیـن  و  الهـی  قوانیـن  داریـم  قانـون 
سـنگینی  مجـازات  بـا  الهـی  قوانیـن  از  تخطـی 
روبـه رو می شـود. مزیـت قوانیـن الهی بـر قوانین 
عـادی ایـن اسـت کـه مـردم خـود را مکلـف بـه 
مـورد  در  اینکـه  بـدون  می داننـد  آن  اجـرای 
ایـن ظرفیـت  فلسـفه وضـع آن سـئوال کننـد و 

بسـیار بزرگـی اسـت.
 وی بـا بیـان اینکه اگـر می خواهیم قوانیـن اجرایی 
شـود بایـد نیرویـی از درون از آن حمایـت کنـد، 
گفـت: نیازمنـد آن هسـتیم که باور واقعـی در مردم 
نسـبت بـه قوانیـن ایجـاد کنیـم و تا زمانـی که این 
بـاور را ایجـاد نکنیـم نمی توانیـم امیدوار باشـیم که 

مـردم قوانیـن را رعایـت کنند.

 فاضلیـان بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم بایـد آموزش 
ببیننـد بـه نظـر و رأی قاضی احتـرام بگذارند اظهار 
داشـت: ممکـن اسـت قاضـی در صدور رأی اشـتباه 
کنـد ولـی اصل احتـرام بـه رأی و نظـر قاضی یکی 
کشـور  در  قانـون  فرهنـگ  ترویـج  زمینه هـای  از 
اسـت. الزمـه آن هـم این اسـت که قاضی مسـتقل 
باشـد کـه ایـن اسـتقال  الحمداهلل در حـد مطلوب 

در قـوه قضائیـه مشـاهده می شـود. 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه تضعیـف دسـتگاه قضایـی 
ریاسـت  سیاسـت  گفـت:  اسـت،  همـه  ضـرر  بـه 
دادگسـتری اسـتان ایـن اسـت کـه سـازنده تریـن 
و  نهادهـا  بـا  مختلـف  بخش هـای  در  را  ارتبـاط 
سـازمان های مختلف داشـته باشـیم و عمـًا در این 
مسـیر گام برمی داریـم چـون معتقدیـم خدمـت به 
مردم و پیشـرفت و توسـعه اسـتان در گرو همکاری 

مـا مسـئوالن اسـت.
 رئیـس کل دادگسـتری اسـتان البـرز در پایـان از 
زحمـات محمد قیومی، دادسـتان عمومـی و انقاب 
نظرآباد که همزمان سرپرسـتی دادسـرای اشـتهارد 
را نیـز برعهـده داشـت تقدیـر کـرد. وی همچنیـن 
بسـتامی سرپرسـت سـابق دادگسـتری اشـتهارد را 

جوانـی پرانـرژی و موفـق توصیـف کرد.
 در پایـان مراسـم حکـم یوسـف رزقـی بـه عنـوان 
محمدرضـا  و حکـم  اشـتهارد  دادگسـتری  رئیـس 
حق شـناس بـه عنـوان دادسـتان عمومـی و انقاب 
شهرسـتان اشـتهارد کـه بـه امضـای رئیـس قـوه 

قضائیـه رسـیده بـود، قرائـت شـد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: 

افرادی هنوز اهمیت منصب قضا را درک نکرده اند
رئیس سـازمان قضایـی نیروهای مسـلح 
گفـت: قضـاوت شـغل انبیـاء الهی اسـت 
کـه  دارنـد  وجـود  افـرادی  هنـوز  ولـی 
اهمیـت ایـن منصـب مهـم را هنـوز آن 
طور که شایسـته اسـت درک نکـرده اند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان قضایـی 
نیروهـای مسـلح، حجـت االسـام والمسـلمین 
محمدکاظـم بهرامـی در جمع مدیران سـازمان 
قضایی نیروهای مسـلح راه پیـدا کردن هواهای 
نفسـانی در قضـاوت را یـک آفـت برشـمرد و 
تصریـح کرد: اگـر در حکمی نفسـانیت راه پیدا 
کـرد، قاضـی غفلت کـرده و باید جوابگو باشـد.

وی بـا بیـان ایـن کـه قاضـی بایـد عالم باشـد، 
افـزود: قائل شـدن شـرط اجتهـاد بـرای قاضی 
بـه همیـن دلیـل اسـت لـذا بایـد بـرای ارتقـاء 
سـطح علمـی خـود تـاش کنیـم و بـا تسـلط 
بـر قوانیـن مختلف بـه خصوص قانـون مجازات 
اسـامی و آئیـن دادرسـی کیفری، مـواد قانونی 
را درسـت تجزیه و تحلیل کـرده و قوانین مبهم 

را بـا اسـتنباط صحیـح تفسـیر نمائیم.
انشـاء  و  کـرد: حتـی خـط  تصریـح  بهرامـی   
قاضـی هـم مهم اسـت؛ قاضی بایـد خطش زیبا 
باشـد و  بـه گونـه ای رأی را انشـاء نماید که در 
همـه جـا قابل عرضه باشـد و بـا افتخـار در هر 

جمعـی قرائـت کنند.
  بهرامـی بـا بیـان ایـن کـه رشـد معنـوی و 
سـازمان  امـور  رأس  در  کارکنـان  فرهنگـی 
قضایـی نیروهای مسـلح قـرار دارد، افزود: اولین 
مسـئله، اهمیـت دادن بـه نمـاز جماعت اسـت 
و رؤسـای سـازمان ها، دادسـتان هـای نظامی، 

مدیـران کل و مدیـران اداری و پشـتیبانی بایـد 
جزء اولین کسـانی باشـند که در نمـاز جماعت 
حضـور مـی یابنـد و سـایر کارکنـان را نیـز بـه 
حضـور در ایـن فریضـه الهـی تشـویق و ترغیب 

. یند نما
وی بـر افزایـش آموزش های دینـی و مهارت های 
فنـی و تخصصی به کارکنان تأکیـد کرد و گفت: 
در جهـت پـرورش اخاقی و روحـی کارکنان باید 
تـاش کـرد چـون بـی توجهـی بـه این مسـائل، 
مصیبت های بزرگی را گریبانگیرمـان خواهد کرد. 
مسـلح،  نیروهـای  قضایـی  سـازمان  رئیـس 
کادرسـازی را یکی از خواسـته های مقام معظم 
رهبـری از دسـتگاه قضایـی برشـمرد و افـزود: 
یکـی از وظایـف مدیـران، کشـف اسـتعدادهای 
بایـد  را  نهفتـه  اسـتعدادهای  اسـت.  شایسـته 
کشـف و تربیـت کـرد و مقـام معظـم رهبـری 
در دیـدار اخیـر مسـئوالن قوه قضائیـه فرمودند 
نیروهای مسـتعد و سـالمی در قـوه وجود دارند 

آنهـا را بـرای کارهـای بـزرگ پـرورش دهیـد.

بهرامـی حفـظ وضـع موجـود و عـدم ترقـی و 
پیشـرفت در کار قضایـی را موجـب ضرر و زیان 
دانسـت و گفـت: در سـازمان قضایـی نیروهـای 
مسـلح بایـد دائمـاً در حـال تـاش و کوشـش 
باشـیم و از جهـات مختلف خـود را تعالی دهیم 

تـا سـازمانی پویـا و بالنده داشـته باشـیم.
وی افـزود: بایـد همگام با رشـد زندگی فردی و 
معنـوی عملکـرد مجموعه را از جهـات مختلف 

ارتقـاء دهیم.
 رئیـس سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح بـا 
اشـاره بـه اجرایی شـدن قانـون آیین دادرسـی 
کیفـری گفـت: در سـازمان قضایـی نیروهـای 
مسـلح بایـد وحـدت رویـه حاکـم باشـد و بـا 
بحـث و بررسـی دربـاره ابهامـات و تعارضـات 

قانـون بـه نظـر واحـدی برسـیم.
سـازمان  حقوقـی  و  قضایـی  معاونـت  از  وی 
قضایـی نیروهـای مسـلح خواسـت کـه مسـائل 
بـه صـورت موضوعی بررسـی و نظریات حقوقی 
مسـتدل اعام شـود تا از تشـتت و اختاف آراء 

و تصمیمـات جلوگیـری بـه عمـل آید.
 بهرامـی بـا اشـاره بـه کار منسـجمی کـه بـه 
لحـاظ تشـکیاتی بـرای اجـرای قانـون آییـن 
دادرسـی کیفـری در سـازمان قضایـی صورت 
گرفـت، گفـت: بـا این نیـروی کم، کار سـخت 
بـود امـا بـا تاشـی کـه در مجموعـه صـورت 
رؤسـای  بـرای  کـه  اباغ هایـی  و  گرفـت 
تجدیدنظـر  دادگاه هـای  رؤسـای  سـازمان ها، 
شـد،  صـادر  مستشـاران  و  یـک  نظامـی  و 
شـکل  قانـون  مطابـق  دادگاه هـا  تشـکیات 

. فت گر

 اگر در حکمی نفسانیت راه پیدا 
کرد، قاضی غفلت کرده و باید 

جوابگو باشد
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
به همه افراد به چشم متهم نگاه نکنید

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه بـه همه افراد به چشـم 
متهـم نـگاه نکنیـد تأکیـد کـرد: بـا مجرمانی کـه امنیـت مـردم را مخدوش 

می کننـد قاطعانـه برخـورد کنید.
بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان اصفهان، احمد خسـروی وفا در دومین 
نشسـت شـورای مدیـران قضایـی تأکیـد کـرد: قضات بایـد پرونده هـا را مدیریـت کنند و 

اگـر الزم باشـد مواردی را خـارج از نوبت رسـیدگی نمایند.

وی ابتـدا مدیـران قضایـی را توجیـه کـرد کـه مبـادا کار فـراوان باعـث فراموشـی حـل 
مشـکات مراجعـان شـود، سـپس اظهار داشـت: باید همیشـه بـه خاطر داشـت مراجعان 
از روی ناچـاری بـه دادگسـتری مراجعـه کرده انـد. خسـروی وفا بـا ذکـر چنـد توصیـه 
کاری بـه مدیـران قضایـی اسـتان گفـت: شـما مدیـران قضایی بایـد پرونده هـای قضایی 
مهـم را مدیریـت کنیـد و اگـر الزم باشـد خـارج از نوبت بـه آنها رسـیدگی نماییـد برای 
مثـال نسـبت بـه پرونده هـای تجـاوز بـه عنـف و آدم ربایی سـعی شـود خـارج از نوبت به 
آنهـا رسـیدگی نماییـد. وی توجـه رؤسـای حوزه هـای قضایـی و دادسـتان های اسـتان را 
بـه اجـرای حـدود الهـی به ویـژه در جـرم سـرقت معطوف نمـود و خطـاب به آنهـا گفت: 

ممکـن اسـت برخـی از پرونـده هـا حکـم محـارب و یـا مفسـد فـی  االرض داشـته باشـد 
ولیکـن اگـر نـگاه شـما مدیران به ایـن موضوع عوض شـود ناگزیـر از اجرای حـدود الهی 

خواهیـد بـود و اجـرای حـدود الهـی بـرای جامعه بهتر اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان تأکید کـرد باید قاطعانـه با مجرمانـی که امنیت 
مـردم را تهدیـد می کننـد برخـورد شـود؛ چراکـه هنـر قاضی این اسـت که اینگونـه افراد 

را شناسـایی و قاطعانـه حکـم الهـی را اجرا کند.
خسـروی وفا اجـرای احـکام دادگسـتری را حاصـل تمـام زحمـات کارکنـان دادگسـتری 

دانسـت و خواسـتار توجـه مدیـران قضایـی اسـتان بـه ایـن واحـد گردید.

نگاهی به حقوق کار کودکان و نوجوانان دراسناد بین المللی

گفتار دوم:تعریف کودکان کارگر یا کودکان کار:
-کـودکان کار یـا کارگـر به دو دسـته تقسـیم مي شـوند:  دسـته اول :کـودکان کارگر 

کـه  بـه کار تولیدي یا خدماتي مشـغول هسـتند
 -دسته دوم :کودکان خیابان.

همچنین کار کودکان به دو نوع عمده تقسیم می شود :
یـک :  اشـتغال زیـر حـد اقل سـن  که موجـب محروم شـدن کـودک از حق تحصیل 

می گردد
دوم:  اشـتغال بـه کارهـای خطرنـاک و زیانبـار کـه بـه رشـد و نمـو جسـمی، روحی، 
اخاقـی و اجتماعـی کـودک صدمه مـی زنـد و متاسـفانه هـر دو نـوع  یـاد شـده در 

سراسـر جهـان رواج دارد.
لیکن کار کودکان اگر سـبک باشـد و به سـامت و بهداشـت روحی و جسـمی  و نیز 
بـه حضـور بـه موقع آنها در مدرسـه و یا دیگـر فعالیتهای کودکانه لطمه نزنـد، لزوما و 

بـه خودی خود بد و ممنوع بشـمار نمـی رود.0صفـار زاده، 1392،59(
کـودکان کار و  خیابـان عمدتـاً مشـکات بیشـتري دارنـد و مـورد سوء اسـتفاده هاي 
بسـیاري قـرار مي گیرند و خطـرات فراواني آنهـا را تهدید  مي کنـد. گرایش به مصرف 
سـیگار و مـواد  مخـدر، بهره کشـي از آنهـا بـه صـورت فـروش یـا اجـاره بـه خصوص 
بهره کشـی جنسـی، مشـارکت در ارتـکاب جرائـم از قبیل قتـل، سـرقت و توزیع مواد 
مخـدر، فـروش اعضاي بدن، قرار گرفتن در باندهاي  فسـاد و قاچاق به دیگر کشـورها 

از پیامدهـاي حضـور و کار کـودکان  در خیابان اسـت.
از نظـر کارشناسـان امـور اجتماعـي و اقتصـادي، پدیـده کار کـودکان و نیـز افزایـش 
کـودکان خیابـان ، علت هـاي عمـده  و  زیربنایـي دارد که از آن جملـه مي توان به فقر 
اقتصـادي  به عنـوان مهم تریـن عامل در جهان اشـاره نمـود. کودکان کارگرانـی ارزان، 
مطیـع و بـه دور از حاشـیه اند کـه در تشـکات کارگری هـم عضویت ندارنـد. از این رو 
بسـیاری از کارفرمایـان آنهـا را به نیروهای کار بزرگسـال ترجیح می دهند. بسـیاری از 
والدیـن فقیـر، عاقه مند هسـتند که کودکان خود را به مدرسـه بفرسـتند تا سـر کار؛ 
مگـر ایـن  که فشـار خارجـی آنها رامجبـور نمایـد و البته بسـیاری از خانواده هـا چاره 

دیگـری ندارند.!
ناکافـي  رشـد  طبقاتـی،  اختـاف  و  اقتصـادي  تعـادل  عـدم  فرهنگـي،  فقـر 
اقتصـاد، توزیـع ناعادالنـه در آمـد در جامعـه، عـدم دسـت یابي افـراد به کار 
و شـغل مطلـوب ، مهاجـرت  وسـیع روسـتائیان بـه شـهرها، گسـترش فقـر و 
افزایـش هزینـه هـاي زندگـي، رکـود اقتصـادي و  بیـکاري بـه خصـوص در 
کشـور هـاي صنعتـي یـا در حـال توسـعه، قوانیـن و مقـررات  ناکافـي  براي 
پیشـگیري سـوء اسـتفاده ازکـودکان و یـا مقابلـه بـا آن و فقـدان آمـوزش و 
آگاهـي عمومـي، محیـط نـا مناسـب خانوادگـی آنهـا، اعتیـاد، جنـگ، بـروز 
بایـای طبیعـی ماننـد زلزلـه و حوادثـی از ایـن قبیـل از دیگـر عوامـل کار 
ایـران بـه خاطـر وضعیـت جغرافیایـی  کـودکان بشـمار می رونـد. همچنیـن 
خـود همـواره بـا مسـئله آب درگیـر بـوده اسـت. هم اکنـون بخـش عمده ای 
توزیـع  می شـود.  بـزرگ  شـهرهای  در  توزیـع  صـرف  ایـران  آبـی  منابـع  از 
نامتناسـب آب موجـب آن شـده کـه بـه بخـش کشـاورزی خسـارات فـراوان 
کشـورهای  در  بلکـه  ایـران  در  تنهـا  نـه  کم آبـی  و  بیایـد. خشکسـالی  وارد 
همسـایه ایـران موجـب آن شـده که روسـتاییان موطـن خود را تـرک کنند.

)1380،45 )خسروی، 
آمارهـا نشـان می دهد که کودکان  کار نخسـتین بار توسـط کارفرمای خـود مورد تهاجم 
روحـی و جسـمی یا جنسـی قرار می گیرنـد و پس از آن بـا انواع نا مایمات اعـم از تجاوز 
جنسـی، آزار و اذیت های روحی و جسـمی، تنبیه بدنی، عدم پرداخت حقوق و دسـتمزد، 
نـا مناسـب بـودن محل اقامت از هر نظر، خسـتگی مفرط بـه جهت بیـگاری و کار زیاد و 

طاقـت فرسـا، ابتا بـه انواع بیماری های روحی و جسـمی و...  مواجه  می شـوند.
گفتار سوم:کودکان خیابان:

واژه کـودکان خیابان اصطاحی نیسـت کـه در تمام دنیا مورد پذیرش عام واقع شـده 
باشـدو این عدم پذیرش، به دلیل برخی مسـائل فرهنگی و اجتماعی اسـت.

کـودکان خیابـان فقـط کـودکان بـي سرپرسـت  نیسـتند بلکـه بالعکـس، آنهـا غالباً 

توسـط والدیـن خـود و بـه خاطر فقر اقتصـادي براي امـرار معاش، به فـروش کاالهاي 
جزئـي در خیابـان همچـون گل، آدامـس، فـال حافـظ، روزنامـه و یـا انجـام کارهایي 
چـون واکـس زدن کفـش، پـاک کردن شیشـه اتوموبیل هـا به خصوص هنـگام چراغ 
قرمـز، تکدی گـری و بعضـي اوقـات انجـام کارهـاي غیر قانونـي مثل قاچاق و فحشـاء 
اقـدام مي نماینـد. نـود درصـد از ایـن گونـه کـودکان داراي خانـه و خانـواده هسـتند 
و در هنـگام غـروب بـه خانـه خـود بـاز مي گردنـد. بنـا بـر این تعریـف کـودک کار و 
خیابان،کـودکان بـا سـر پرسـت، کـودکان بی سـر پرسـت، کـودکان بد سـر پرسـت و 

همچنیـن تک سرپرسـت را در بر می گیـرد.
سـن کـودکان خیابـان در ایران بین شـش  تا هجده و اکثراً دوازده سـال محاسـبه 
شـده اسـت و از نظـر جنسـیت، بیشـتر این کـودکان را پسـران تشـکیل می دهند. 
طبـق گـزارش صندوق کودکان سـازمان ملل متحد)یونیسـف( در ایران، متاسـفانه 
از شـش سـال قبـل تاکنـون، تعداد کـودکان خیابـان در ایـران، پنج برابـر افزایش 
یافتـه اسـت و در  شـهرهاي بـزرگ طبق آمار موجود بـه ترتیب در تهران، شـیراز، 
اصفهـان، تبریـز و مشـهد بیشـترین تعـداد کـودکان خیابـان وجـود دارد و علـت 
اصلـي آن نیـز، مهاجـرت ایـن کـودکان بـه تنهایي یـا همراه بـا خانواده هـای خود 
بـه شـهرهاي بـزرگ جهت کسـب در آمـد و امرار معـاش اقتصادي اسـت.)صفایی، 

)17 پیشین، 
گفتار چهارم:گزارش یونیسف از وضعیت کودکان کار و  خیابان در ایران:

براسـاس گـزارش یونیسـف، شـصت هزار کـودک خیابـان در ایران به موجـب گزارش 
ارسـال شـده از طـرف  دولت جمهوري اسـامي ایـران به کمیته حقوق کـودک وجود 
دارنـد و در تهـران نیـز چندیـن مرکز امـن و پناهگاه  بـراي این کودکان افتتاح شـده 
اسـت. خانـه سـبز، خانه  کودک شـوش و خانه ریحانه کـه براي یاري رسـاندن به این 
کـودکان ایجـاد شـده انـد) اگـر چـه در یک ظرفیـت محـدود( از جمله ایـن مکانهاي 
امـن مي باشـند کـه متاسـفانه مدتـي هم بنا بـه دالیلي مبهـم و نه چندان مشـخص، 

شدند. بسته 
در گـزارش یونیسـف بـه کـودکان افغـان در ایـران کـه به عنـوان کودک خیابـان کار  
می کننـد  نیز، اشـاره شـده اسـت . اما  غالبـاً کـودکان کار و خیابان، ایراني هسـتند و 
بیشـتر آنهـا هـم متاسـفانه  به مدرسـه نمي رونـد.  تحقیقات زیـادی از نظـر تخریب 
روحـی و روانـی و جسـمی بچه ها در زمان کار انجام شـده اسـت. از نظـر اقتصادی نیز 
کار کـودک، تاثیـر منفـی در اقتصاد ملی می گـذارد. یعنی اثر دانـش در عرصه کار، اثر 
مضاعفـی اسـت. می گویند بـه ازای یک دالری که شـما روی تحصیل سـرمایه گذاری 
می کنیـد، هفـت دالر در حـوزه کار در فرآینـد بلنـد مـدت بهـره می بریـد. این چرخه 
عـدم بهـره وری در کشـور و چرخـه فقـر بـا ایـن شـکل کـه االن می  بینیـم، جاودانـه 

می  شـود.
آمـار یونیسـف حـوزه کاری انجمـن حمایـت از حقوق کـودک در خانه کودک شـوش 
و ناصرخسـرو را هـم در بر مـی گیـرد. در ایـن نواحـی عمـده خانواده ها فقیـر و مهاجر 
هسـتند. حـدود پنجـاه درصـد خانواده هـا بـا اعتیـاد دسـت بـه گریبان هسـتند. هم 
افغان هـا و هـم خانواده هـای فقیـر ایرانـی از فـرط اسـتیصال بچه هـای خود را به سـر 

کار می فرسـتند.
سـوء اسـتفاده هـاي متعـدد اعم از جنسـي، اقتصادي و اسـتثمار کـودکان خیابان، 
بیـگاري، فقـر،  گرسـنگي ، اعتیـاد به مـواد مخدر یا به هر نوعي دسـت داشـتن در 
توزیـع مـواد مخـدر و دیگـر کارهـاي خاف، قاچـاق این کـودکان و گاهـي فروش 
اعضـاي بـدن آنهـا، پورنوگرافي و اسـتفاده از این کودکان در تصاویـر و صور قبیحه 
و بـه ویـژه اگر این کودکان، از قشـر دختران فراري باشـند، تجاوز جنسـي نسـبت 
بـه آنهـا از زمـره جرائـم و سـوء اسـتفاده هایي اسـت کـه نسـبت به این کـودکان 
اعمـال مـي گـردد. طبـق  بـرآورد یونیسـف  250 تـا 260 میلیـون  کـودک  کار در 
سراسـر جهـان  وجـود دارد. امـا در ایـران  و تهـران  به  دلیـل  وجـود کار در منزل  و 
کارگاه هـاي  مخفـي  زیرزمینـي  آمـار دقیقي  از کودکان  کار در دسـت  نیسـت . حال  
اگـر شـهرهاي  دیگـر را در نظـر بگیریـم، مشـکل  آمـاري  بیشـتر  و دسترسـي  بـه  

اطاعـات  درسـت  غیرعملي تر می شـود.
ادامه دارد...

جرم شناسی عمومی

ویژگی   های جرائم سازمان  یافته
دکتر غالمرضا محمدنسل، جرم شناس و استاد دانشگاه

)بخش سي وسوم( - قسمت پنجم

در نوشـتارهای قبل چهار ویژگی جرائم سـازمان  یافته شـامل 1( گروهی بودن؛  2( سـازمان  یافته 
بـودن؛ 3( تـداوم و پایداری فعالیت مجرمانه؛ و 4( وجود سلسـله  مراتب را مورد بحث و بررسـی 
قـرار دادیم. در نوشـتار حاضر به بررسـی ویژگی پنجم یعنی »اسـتفاده از جرائم حمایتی مانند 

خشـونت و فسـاد  اداری« در راستای تسهیل فعالیت مجرمانه خواهیم پرداخت.
5( اسـتفاده از جرائم حمایتی مانند خشـونت و فسـاد اداری: هرچند که اسـتفاده از خشـونت یا 
فسـاد اداری در ارتـکاب جرائـم عـادی نیز رایج اسـت و مرتکبان برخی از جرائم عادی )غیر سـازمان یافته( 
هـم بـرای سـهولت در ارتـکاب جـرم به اقداماتـی مانند پرداخت رشـوه و یـا تبانی با مأموران یا خشـونت 
نسـبت بـه بزه  دیـدگان روی می  آورنـد، لیکن در جرائم سـازمان یافته بهره  گیـری از جرائم حمایتی یکی از 

اجزای تعریف این دسـته از جرائم قلمداد شـده اسـت. 
گیلبـرت کانـد1 جرم  شـناس بریتانیایی جرم سـازمان یافته را به عنـوان محصول عملکـرد  گروه های 
جنایـی بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود »بـه هـر وسـیله ممکـن اعـم از درسـت یـا خطـا، قانونی یا 

غیرقانونـی2«  تعریف کرده اسـت3.
از نظـر نسـتور کوراکیس4 جرم  شـناس یونانی جرم سـازمان یافته عبارت از فعالیت جنایی سـامانمند 
اسـت کـه توسـط تیمـی از جنایتکارانـی ارتـکاب می  یابد کـه »ابایی از نقـض مقررات دولتـی )مانند 
مقـررات مرتبـط بـا فسـاد اداری( و / یا توسـل به خشـونت« به منظور دسـتیابی به اهـداف غیرقانونی 

خـود ندارند5.
در مـاده 2 قانـون کنترل جرائم سـازمان یافته ایالت ماهاراشـترای هند مصـوب 1999 در تعریف جرم 
سـازمان یافته بـه ویژگـی »اسـتفاده از خشـونت یـا تهدیـد به خشـونت یـا تهدید یـا اجبار، یـا دیگر 

ابزارهای غیرقانونی6« تصریح شـده اسـت.
خانم سـابرینا آدامولی7 جرم  شـناس ایتالیایـی و همکارانش در کتاب خود یکـی از چهار ویژگی اصلی 

جرائم سـازمان یافته را »فسـاد8« ذکر کرده  اند9. 
سـیریل فیجنـات10 جرم  شـناس هلندی و همکارانـش در کتاب خود بـا عنوان »جرائم سـازمان یافته 
در هلنـد11« کـه در سـال 1998 منتشـر شـده اسـت، در تعریـف خـود بـر جرائـم سـازمان یافته بـر 
»تمایـل گـروه بـه اسـتفاده از خشـونت فیزیکـی و یـا از سـر راه برداشـتن افـراد از طریـق فسـاد12« 

کرده  اند13. تصریـح 
در پیش نویـس پیشـنهادی 1996 لهسـتان بـرای کنوانسـیون سـازمان ملـل متحـد در مـورد جرائم 
سـازمان یافته فراملـی )معـروف به کنوانسـیون پالرمـو مصـوب 2000( در تعریف این دسـته از جرائم 

بـر »اسـتفاده از خشـونت، ارعـاب یـا فسـاد14«  در پیشـبرد فعالیت هـای جنایی تصریح شـده بود.
در لهسـتان، تعریـف رسـمی جرم سـازمان یافته شـامل فعالیت هـای گروه های جنایتکاری اسـت که 

جرائـم ارتکابی آن ها مسـتلزم اسـتفاده از زور، باج خواهی و فسـاد اداری باشـد15.
در روسـیه جرائـم سـازمان یافته به عنـوان عملکـرد گروه  هایـی تعریـف می شـود کـه پایـدار و  دارای 
سلسـله مراتب بـوده و به عنـوان شـکلی از کسـب وکار درگیـر جـرم شـده و یک سیسـتم حفاظت در 

برابـر کنترل هـای عمومـی را بـا اسـتفاده از فسـاد اداری راه انـدازی کرده باشـند16.
مطابـق قانـون آییـن دادرسـی کیفری صربسـتان برای سـازمان یافته تلقی شـدن یک جـرم وجود 3 
شـرط از 8 شـرط پیش بینی شـده در قانـون، ضـروری اسـت. پنجمیـن شـرط از شـروط مذکـور این 

اسـت کـه »فعالیت هـای گروه شـامل خشـونت یـا ارعاب یـا آمادگی اعمـال آنها باشـد17«.
در تعریـف ارائه شـده توسـط اینترپـل بـر لزوم توسـل به خشـونت یـا ارعاب و فسـاد به عنوان شـرط 
الزم بـرای سـازمان یافته تلقـی شـدن جرائم اشـاره ای نشـده اما اعام شـده کـه این دسـته از جرائم 

»غالبـاً مبتنی بر ارعاب و فسـاد18« هسـتند. 
سـازمان همکاری منطقه ای روسـای پلیس جنوب آفریقا19 نیز در تعریف خود از جرائم سـازمان یافته 
بـه لـزوم »اسـتفاده از ابزارهایی مانند ارعاب، خشـونت و فسـاد« بـرای تحقق این گونه از جرائم اشـاره 

کرده است20.
سـازمان ملـل متحـد نیـز در یکی از اظهارنظرهـای قدیمی خود در مـورد جرائم سـازمان یافته بر این 
بـاور بوده اسـت که این دسـته از جرائم » اغلب از طریق قانون  شـکنی شـدید از جملـه ارتکاب جرائم 

علیه اشـخاص و فسـاد سیاسـی21« صورت می  گیرند22.
پونـزارس و شـاپلند و ویلیامـز23 در مقالـه خـود تحـت عنوان »رابطه بیـن اقتصاد زیرزمینـی و جرائم 
سـازمان یافته« کـه در فصلنامـه بین  المللی اقتصاد سیاسـی به چاپ رسـیده اسـت24، مدعی شـده  اند 
کـه امـروزه یکـی از ویژگی هـای مجرمان سـازمان یافته ارتباط آنها بـا اقتصاد زیرزمینی اسـت که نوعاً 
از طریـق پرداختـن بـه اموری ماننـد »فروش مواد مخـدر، فروش کاالهـای تقلبی، اداره فاحشـه خانه 

و یـا پرداخت رشـوه به سیاسـتمداران« عملی می  شـود.
دفتـر تحقیقـات فـدرال پلیـس آمریـکا )FBI( در تارنمای خـود در توصیـف جرائم سـازمان یافته به 
ایـن نکته اشـاره کرده اسـت کـه گروه های جرائم سـازمان یافته موقعیت خـود را از طریق اسـتفاده از 

خشـونت یـا تهدید، افسـاد مقامـات دولتی، اختاس یـا اخاذی حفـظ می  کنند.
پی نوشت ها:

1 - GIlBeRT KellanD
2 - ...By any MeanS - FaIR oR Foul, leGal oR IlleGal -…
3 - KellanD 356-355 ,1987
4 - neSToR CouRaKIS
5 - CouRaKIS 218 ,2001
6 - By uSe oF vIolenCe oR ThReaT oF vIolenCe oR InTIMIDaTIon oR 
CoeRCIon, oR oTheR unlawFul MeanS
7 - SaBRIna aDaMolI
8 - CoRRuPTIon
9 - aDaMolI eT al. 9 ,1998
10 - CyRIlle FIjnauT 
11 - oRGanIzeD CRIMe In The neTheRlanDS
12 - wIllInG To uSe PhySICal vIolanCe oR elIMInaTe InDIvIDualS 
By way oF CoRRuPTIon
13 - FIjnauT eT al., 7-26 :1998
14 - By MeanS oF vIolenCe, InTIMIDaTIon oR CoRRuPTIon
15 - PlywaCzewSKI, 99 :2000
16 - GIlInSKIy, 278 :2006
17 - The aCTIvITIeS InCluDe aPPlyInG vIolenCe oR InTIMIDaTIon oR 
ThaT TheRe IS ReaDIneSS To aPPly TheM
18 - oFTen SuRvIvInG on FeaR anD CoRRuPTIon
19 - SouTheRn aFRICan ReGIonal PolICe ChIeFS CooPeRaTIon 
oRGanISaTIon (SaRPCCo)
20 - SouTheRn aFRICan ReGIonal PolICe ChIeFS CooPeRaTIon 
oRGanISaTIon (SaRPCCo) aT ITS 14Th annual GeneRal MeeTInG In 2009
21 - IT IS FRequenTly aCCoMPlISheD ThRouGh RuThleSS 
DISReGaRD oF any law, InCluDInG oFFenCeS aGaInST The PeRSon, 
anD FRequenTly In ConneCTIon wITh PolITICal CoRRuPTIon
22 - unITeD naTIonS 8 ,1975
23 - PonSaeRS, Paul, ShaPlanD, joanna & wIllIaMS, ColIn
24 - InTeRnaTIonal jouRnal oF SoCIal eConoMICS, vol. 35, no. 650-644 ,9.
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* سرمشق امروز *

... از همنشـین خـود حمایـت کنیـد تـا در بودن با شـما رغبـت کند و با مردم انصاف داشـته باشـید تا به شـما اعتماد شـود و به خصلت هـای واالی 
انسـانی چنـگ در زنیـد کـه ایـن صفـات مایـه رفعت انـد و از خوی های پسـت دوری کنیـد که این خوی ها انسـان شـریف را پسـت می کنـد و بزرگی 

و سـرافرازی را از بیـن می برد. 
امام علی)ع(- البحار 53/78

زن و منزلت او در قرآن
بـود،  حاکـم  قـرآن  نـزول  عصـر  عـرب  جامعـه  بـر  کـه  فرهنگـی 
فرهنگـی بـه غایـت منحـط بوده، بـه ویـژه زن چنان زبون شـمرده 
می شـد کـه در زندگـی اجتماعـی، ارزشـی بـرای وی، جـز آن کـه 
بازیچـه مـرد باشـد، نمی دیدنـد؛ هیـچ بهـره ای از میـراث و حـق 
رأی نداشـت و حسـابی بـرای او بـاز نمی کـرد. سـپس اسـام آمـد؛ 
دسـتان وی را گرفـت و او را تـا سـرحد جایـگاه انسـانی واالیـش و 
هـم پایـه مـرد در عرصـه بلند انسـانیت باال بـرد و بـرای او در همه 
عرصه هـا ی  زندگـی ارزش قائـل شـد و بـا ایـن کار، سـخت با آداب 

عـرب جاهلـی درگیر شـد.
ا  ـا اْکَتَسـُبوا َولِلنَِّسـاِء نَِصیـٌب ِممَّ َجـاِل نَِصیـٌب ِممَّ قـرآن می گویـد: )لِلرِّ
اْکَتَسـْبَن(؛ مـردان را از آنچـه به دسـت آورده اند بهره ای اسـت و زنان 

را از آنچـه بـه دسـت آورده انـد بهره ای.
 )َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذی َعلَْیِهنَّ بِالَْمْعُروِف(؛ )بقره، آیه 228(

برای زنان است برابر آنچه بر ایشان است به نیکی.
قـرآن، آن گاه از انسـان - کـه در حقیقِت آن زن و مرد در کار نیسـت 
- سـخن می گویـد، تنهـا از ذات انسـان سـخن می گوید کـه زن و مرد 
در آن یکسـان هسـتند و آن گاه کـه از مقـام انسـان و برتـری او بـر 
بسـیاری از آفریده هـا سـخن می گویـد، از امانت هایـی کـه بـه انسـان 
سـپرده شـده، از روح خـدا کـه در او دمیـده شـده اسـت و آن گاه که 
خداونـد خـود را در آفرینـش ایـن انسـان مبـارک می شـمرد، در همه 
ایـن مـوارد، از حقیقـت بلنـد انسـانی سـخن می گویـد کـه زن و مرد 
َّْیـَس  بـدون هیـچ فرقـی در آن مشـترک اند؛ آن گاه کـه می گویـد: )ل

لِْاِنَسـاِن إاِلَّ َما َسـَعی (؛ )آل عمـران، 195(
ِ أَتَْقاُکـْم( و در تعبیرهایـی از ایـن  یـا می گویـد: )إِنَّ أَْکَرَمُکـْم ِعنـَد اهللَّ

دسـت فرقـی میـان زن و مـرد قائل نیسـت.
ی اَل أُِضیـُع َعَمـَل َعاِمـٍل ِمْنُکـم ِمـن َذَکـٍر أَْو أُنَْثـی  بَْعُضُکـم ِمـن  ِـّ  )أَن

بَْعـٍض(؛ )آل عمـران، 195(
همانـا مـن عمل هیچ عمـل کننده ای از شـما را ضایع نمی سـازم، چه 

زن و چـه مرد، بعضـی از بعضی دیگرند.
مـی بینیـم کـه در ایـن آیـات هیـچ تفاوتـی در ویژگی هـا ی  ذاتـی 

انسـانی و در تـاش در رسـیدن بـه مراتـب کمـال نیسـت.
َوالَْقانِِتیـَن  َوالُْمْؤِمَنـاِت  َوالُْمْؤِمِنیـَن  َوالُْمْسـلَِماِت  الُْمْسـِلِمیَن  )إِنَّ   
ابِـَراِت َوالَْخاِشـِعیَن  ابِِریـَن َوالصَّ اِدَقـاِت َوالصَّ اِدقِیـَن َوالصَّ َوالَْقانَِتـاِت َوالصَّ
ائَِمـاِت  َوالصَّ ائِِمیـَن  َوالصَّ َقـاِت  َوالُْمَتَصدِّ قِیـَن  َوالُْمَتَصدِّ َوالَْخاِشـَعاِت 
اِکَراِت أََعدَّ  َ َکِثیـراً َوالذَّ اِکِریَن اهللَّ َوالَْحافِِظیـَن ُفُروَجُهـْم َوالَْحافَِظـاِت َوالذَّ

ْغِفـَرًة َوأَْجـراً َعِظیمـًا( )احـزاب، آیـه 35(. ُ لَُهـم مَّ اهللَّ
ا َخلَْقَناُکـم ِمن َذَکـٍر َوأُنَثـی ( دلیلی قاطـع بر هم  َـّ هـم چنیـن آیـه: )إِن
سـنگ بـودن زن بـا مـرد در اصل نژاد بشـری اسـت که ایـن اصل، در 

گـذر نسـل ها ی  پـی در پـی محفوظ و پایـدار خواهـد بود.
زن، به مثابه یکی از دو »جنس«

در ذهـن بسـیاری از مسـلمانان و غیـر مسـلمانان، مشـکل پیچیده ای 
خلجـان می کنـد و آن این اسـت که بـه زن، چونان موجودی جنسـی 
می نگرنـد کـه از منظـر انفعـال جنسـی، از جهـت سرشـت غریـزی و 
نتایـج تولیـد مثلـی آن پذیـرای حیـات شـده اسـت؛ بنابرایـن زندگی 
او خاصـه می شـود در زندگـی جنسـی اش، در سـطح پایبندی هـا ی  
اخاقـی روابـط اجتماعـی و گرایش هـا ی  درونـی. اینان هیـچ تصوری 
از زن از دیـدگاه ابعـاد انسـانی گسـترده اش، بـه عنـوان یک انسـان - 
کـه صاحـب نیروهـای فعالـی اسـت و می توانـد بـه زندگی اندیشـه و 
حرکـت و فراینـد خاقیت ببخشـد - ندارنـد... بلکه چه بسـا پاره ای از 
آنـان ایـن نـوع اندیشـه را بـه سـخره می گیرنـد و آن را گونـه ای مزاح 
یـا تفکـری خیـال اندیـش فـرض می کننـد کـه هیـچ گونـه امکانـات 

واقعـی بـرای زندگـی ندارد.
از جهـت  ندارنـد؛ در حالـی کـه  نگاهـی  بـه مـرد چنیـن  ایشـان 
آسـایش  و  لـذت  مثـل  جنسـی،  عامـل  موجـود  انسـانی  کارکـرد 
جسـمی و مسـئله تولیـد مثـل بـرای اسـتمرار بخشـیدن بـه حیات 
بـا  البتـه  نمی یابیـم.  زن  و  مـرد  میـان  تفاوتـی  هیـچ  بشـر،  نـوع 
ماحظـه گوناگونـی ویژگی هـا ی  موجـود میـان آن ها به تبع نقشـی 
کـه نحـوه شـکل گیـری جسـمی هـر یـک از آن دو را مشـخص 
مـی دارد، امـا ایـن هیـچ گونـه تمایـز اخاقـی در مسـائلی چـون 

عفـت و... میـان آن هـا بـه وجـود نمـی آورد.
تفکـر اسـامی بـه انسـانیت زن و مـرد در پیونـد بـا مسـئله تکوین و 
مسـئولیت، از چشـم انـدازی یکسـان می نگـرد و هـر دو را بـه ایجـاد 
حرکـت تمدن سـاز اسـامی در زندگی آدمیـان فرامی خوانـد و هر دو 
را در برابـر کـج روی و یـا راسـت روی به یک اندازه مسـئول دانسـته، 
نقش هـا و وظایـف مهـم را بـا توجه بـه تمایزات شـان براسـاس علمی 
بـودن تکامـل انسـانی میـان آن هـا توزیـع می کنـد تـا ویژگی هـا ی  
انسـانی در سـطح نتایـج، از جهـت تکامـل نقش هـا و مسـئولیت ها به 

برسـند. وحدت 
منبع: زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسـه بوسـتان کتاب )مرکز چاپ 

و نشـر دفتر تبلیغات اسـامی حوزه علمیه قم(، چاپ اول

* ایستگاه *

* روزنگار فرهنگي  *

9 شهریور/ 16 ذی القعده/ 31 آگوست
- رحلت فقیه جلیل، آیت اهلل محمدجعفر انصاري دزفولي )1330ش(

- ناپدید شدن امام موسي صدر، رهبر شیعیان لبنان )1357 ش(
- ارتحال فقیه جلیل آیت  اهلل اسماعیل صالحي مازندراني، مدرس حوزه علمیه قم )1380 ش(

- درگذشت عالم رباني شیخ زین العابدین مازندراني )1309 ق(
10 شهریور/17  ذی القعده/1 سپتامبر
- تبعید حضرت امام موسي کاظم)ع( از مدینه به عراق)179 ق( 

- شهادت حاج مامحمد تقي شهید ثالث، فقیه بزرگوار شیعه)1264 ق(
- رحلـت مرجـع عالي قـدر آیـت  اهلل حاج شـیخ عبدالکریـم حائري یزدي، مؤسـس گرانقدر 

حـوزه  ي علمیـه  ي قم)1355 ق(
11 شهریور/18  ذی القعده/2 سپتامبر

- تولد خیام نیشابوري، شاعر، فیلسوف، پزشک و ریاضي داِن شهیر ایراني)439 ق(
- درگذشت ادیب برجسته ابوالقاسم، حسین بن محمد، معروف به راغب اصفهاني )502 ق(

- درگذشت ابن خلدون، مورخ بزرگ مسلمانان)808 ق(
12 شهریور/19  ذی القعده/ 3 سپتامبر

- شهادت جهادگر ضد استعمار انگلیس رییسعلي دلواري )1294 ش(

- روز مبارزه با استعمار انگلیس
- روز بهورز

- رحلت فقیه جلیل آیت  اهلل حاج ماعلي واعظ خیاباني )1327ش(
13 شهریور/20  ذی القعده/4 سپتامبر

- روز تعاون
- روز بزرگداشـت ابوریحـان محمـد بـن احمـد خوارزمي بیروني، دانشـمند نامـدار جهان 

اسام
14 شهریور/21  ذی القعده/5 سپتامبر

- شهادت آیت اهلل علي قدوسي، دادستان کل انقاب اسامي )1360 ش(
- شهادت سرتیپ وحید دستجردي، رییس کل شهرباني کشور )1360ش

- آغاز صدارت امیرکبیر، صدراعظم با کفایت ناصرالدین شاه قاجار)1264 ق(
- درگذشت عالم بزرگوار آیت  اهلل سید یونس اردبیلي )1377 ق((
15 شهریور/22  ذی القعده/6 سپتامبر

- رحلت آیت  اهلل سیدمحمود شاهرودي، زعیم بزرگوار حوزه علمیه نجف اشرف )1353 ش(
- رحلـت آیـت  اهلل سـیدمحمود شـاهرودي، زعیـم بزرگـوار حـوزه علمیـه نجف اشـرف 

)1353 ش(

در قـرآن مجیـد بیـش از ده آیه در مـورد حجاب 
و حرمـت نگاه بـه نامحرم وجـود دارد.

یکـي از ایـن آیـات، آیـه 59 سـوره احـزاب اسـت:»یا 
نسـاءالمومنین  و  بناتـک  و  الزواجـک  قـل  ایهاالنبـي 
یدنیـن علیهـن من جابیبهـن ذلک ادنـي ان یعرفن فا 
یوذیـن و کان اهلل غفـورا رحیمـا« )اي پیامبـر، به زنان و 
دخترانـت و نیـز بـه زنان مومنیـن بگو خود را بپوشـانند 
تـا شـناخته نشـوند و مورد اذیـت قرار نگیرنـد و خداوند 

بخشـنده مهربان اسـت(.
جـاب بـه معناي یـک پوشـش سراسـري اسـت؛ یعني 
زن بایـد همـه اندامـش پوشـیده باشـد تا همچـون گلي 

لطیـف از دسـترس هوسـرانان مصـون و محفوظ باشـد.
در سـوره نـور آیـه 31 نیـز مفصـًا در مـورد حجـاب و 
حرمـت نـگاه بـه نامحرمـان سـخن به میـان آمده اسـت.

هدف و فلسفه حجاب 
هـدف اصلـي تشـریع احکام در اسـام، قرب بـه خداوند 
اسـت کـه بـه وسـیله  تزکیـه  نفـس و تقـوا بـه دسـت 
)حجـرات؛13(  أَتْقاُکـْم  اهللِ  ِعْنـَد  أَْکَرَمُکـْم  إِنَّ  مي آیـد: 
بزرگـوار و بـا افتخارتریـن شـما نـزد خـدا بـا تقواتریـن 

شماسـت.
یَْتُلـوا  ِمْنُهـْم  َرُسـوالً  اْلُمِّیِّیـَن  فِـي  بََعـَث  ِذي  الَـّ ُهـَو 
یِهـْم َو یَُعلُِّمُهـُم الِْکتـاَب َو الِْحْکَمـَة  َعلَْیِهـْم آیاتِـِه َو یَُزکِّ
َو إِْن کانُـوا ِمـْن َقْبـُل لَِفـي َضـاٍل ُمِبیٍن؛ اوسـت خدایي 
کـه میـان عـرب اّمـي )قومـي کـه خوانـدن و نوشـتن 
قـوم  از همـان  بزرگـوار  پیغمبـري  نمي دانسـتند(  هـم 
برانگیخـت، تـا بـر آنـان وحي خـدا را تاوت کنـد و آنها 
را )از لـوث جهـل و اخـاق زشـت( پـاک سـازد و کتاب 
سـماوي و حکمـت الهـي بیامـوزد؛ بـا آن کـه پیـش از 

ایـن، همـه در ورطـه  جهالـت و گمراهـي بودنـد.
از قـرآن کریـم اسـتفاده مي شـود کـه هـدف از تشـریع 
حکـم الهـي، وجـوب حجـاب اسـامي، دسـت یابي بـه 
تزکیـه  نفـس، طهـارت، عفـت و پاکدامنـي اسـت. آیاتي 
ـوا ِمْن أَبْصاِرِهـْم َو یَْحَفُظوا  هم چـون: ُقـْل لِلُْمْؤِمِنیَن یَُغضُّ
ُفُروَجُهـْم ذلِـَک أَْزکـی لَُهـْم؛ اي رسـول ما مـردان مؤمن 
نـاروا بپوشـند و فـروج و  نـگاه  از  تـا چشـم ها  را بگـو 

اندامشـان را محفـوظ دارنـد، که این بر پاکیزگي جسـم 
و جـان ایشـان اصلح اسـت.

حجاب چشم 
وا ِمـْن أَبْصاِرِهْم )نور؛30( اي رسـول  ُقـْل لِلُْمْؤِمِنیـَن یَُغضُّ
مـا بـه مـردان مؤمـن بگـو تـا چشـم ها را از نـگاه نـاروا 

. بپوشند
)نور؛31( اي رسـول  ُقـْل لِلُْمْؤِمنـاِت یَْغُضْضَن ِمـْن أَبْصارِِهنَّ

بـه زنـان مؤمن بگـو تا چشـم ها را از نـگاه ناروا بپوشـند.
حجاب در گفتار 

نـوع دیگـر حجـاب و پوشـش قرآنـي، حجـاب گفتـاري 
بِالَْقـْوِل  زنـان در مقابـل نامحـرم اسـت: َفـا تَْخَضْعـَن 
بـا  پـس  َمَرٌض)احـزاب؛32(  َقلِْبـِه  فِـي  ِذي  الَـّ َفَیْطَمـَع 

گفتـار نـازک و نـرم بـا مـردان سـخن نگویید؛ مبـادا آن 
کـه دلـش بیمـار )هـوا و هـوس( اسـت بـه طمـع افتد.

حجاب رفتاري
نـوع دیگـر حجـاب و پوشـش قرآنـي، حجـاب رفتـاري 
زنـان در مقابـل نامحـرم اسـت. بـه زنـان دسـتور داده 
شـده اسـت بـه گونـه اي راه نرونـد کـه بـا نشـان دادن 
زینت هـاي خـود باعـث جلـب توجـه نامحـرم شـوند. 

َو ال یَْضِربْـنَ بَِأْرُجلِِهـنَّ لُِیْعلَـَم مـا یُْخِفیـَن 
)نـور؛31( و آن طـور پـاي به  ِمـْن ِزیَنِتِهنَّ
زمیـن نزننـد که خلخـال و زیـور پنهان 

پاهایشـان معلوم شـود.
بـه  شـده  طـرح  مباحـث  مجمـوع  از 
روشـني اسـتفاده مي شـود که مـراد از حجاب اسـامي، 
پوشـش و حریم قایل شـدن در معاشـرت زنان با مردان 
نامحـرم در انحـاي مختلـف رفتـار، مثـل نحوه  پوشـش، 

نـگاه،  حـرف زدن و راه  رفتـن اسـت.
بنابرایـن، حجاب و پوشـش زن نیز بـه منزله  یک حاجب 
و مانـع در مقابـل افـراد نامحـرم اسـت کـه قصـد نفوذ و 
تصـرف در حریـم ناموس دیگـران را دارند. همین مفهوم 

منـع و امتنـاع در ریشـه  لغوي عفت نیز وجـود دارد.
حجاب و عفت 

دو واژه  »حجـاب« و »عفـت« در اصـل معنـاي منـع و 
امتنـاع مشـترک اند. تفاوتـي کـه بیـن منـع و بـازداري 
حجـاب و عفـت اسـت، تفاوت بیـن ظاهر و باطن اسـت؛ 
یعنـي منـع و بـازداري در حجاب مربوط به ظاهر اسـت، 
ولـي منـع و بـازداري در عفـت، مربوط به باطـن و درون 
اسـت؛ چـون عفـت یـک حالـت درونـي اسـت، ولـي بـا 
توجـه بـه ایـن کـه تأثیـر ظاهر بـر باطـن و تأثیـر باطن 
بـر ظاهـر، یکـي از ویژگي هـاي عمومـي انسـان اسـت؛ 
بنابرایـن، بیـن حجـاب و پوشـش ظاهـري و عفـت و 
بـازداري باطنـي انسـان، تأثیـر و تأثّـر متقابـل اسـت؛ 
بدیـن ترتیـب کـه هرچـه حجـاب و پوشـش ظاهـري 
بیش تـر و بهتـر باشـد، ایـن نـوع حجـاب در تقویـت و 
پـرورش روحیـه  باطني و درونـي عفت، تأثیـر بیش تري 
دارد؛ و بالعکـس هـر چـه عفـت دروني و باطنـي بیش تر 
باشـد باعـث حجـاب و پوشـش ظاهـري بیش تـر و بهتر 

در مواجهـه بـا نامحـرم مي گردد.
شـهید مطهـری می گویـد: »مـرد در عمـق وجـودش از 
ابتذال تسـلیم و رایگانی زن متنفر اسـت و عزت، اسـتغنا 
و بی اعتنایـی او را می سـتاید. مـردی وجـود نـدارد کـه 
آرزوی داشـتن همسـر عفیف و با حیا را در سـر نپروراند 
یـا از زیسـتن در کنار چنیـن زنی لذت نبـرد.« )مرتضی 

مطهـری، مجموعه آثـار، ج 19، ص 422(
منبع: پایگاه اطاع رسانی راسخون

حجاب در قرآن

از قرآن کریم اسـتفاده مي شود که هدف از 
تشریع حکم الهي، وجوب حجاب اسالمي، 
دسـت یابي به تزکیه  نفس، طهارت، عفت و 

است پاکدامني 



رحلت فقیه جلیل، آیت اهلل »محمدجعفر انصاري دزفولي« 
)1330ش(

آیـت  اهلل محمدجعفـر بن مرتضـي انصاري دزفولي معروف به شـیخ 
آقابـزرگ در سـال 1274ش )1312 ق( در خانـدان علـم و فضیلت و 
از نـوادگان شـیخ مرتضـي انصـاري در دزفـول بـه دنیا آمـد. این فقیه 
اصولـي و متکلـم رجالـي و ادیـب برجسـته، در سـال هاي پایاني عمر 
خویـش، بـه عنوان مرجـع تقلید مـردم منطقه، محـل مراجعه خاص 
و عـام بـود و بـه همـت ایشـان، پانـزده مسـجد و مدرسـه در اهـواز و 
حومـه سـاخته شـد. این عالـم رباني از لحـاظ نیروي بیان و سـخن و 
دقـت نظـر و شـهامت و عاقـه بـه درس و بحث و تالیـف و تصنیف و 
اخاق نیکو، بسـیار مشـهور بود. از آیت اهلل انصـاري، آثار متعدد علمي 
برجاي مانده که شـرح بر کفایه سـبزواري، حاشـیه بر وسـیلُة الّنجاة، 
ـریعه و شـرح مبسـوط الفیـه از آن جمله اند.  الّذریعـه فـي احـکام الشَّ
این فقیه وارسـته سـرانجام در نهم شـهریور 1330 ش برابر با بیسـت 
و هشـتم ذي قعـده 1370ق در 56 سـالگي وفـات یافـت و پـس از 
تشـییعي بـا شـکوه، در جـوار مرقـد مطهـر علي بـن مهزیـار در اهواز 

به خاک سـپرده شـد.

شهادت حاج »مالمحمد تقي شهید ثالث« فقیه بزرگوار 
شیعه)1264 ق(

مامحمـد تقي بن محمـد، معروف به شـهید ثالث، از بـزرگان علماي 
شـیعه مي باشـد. او در برغان به دنیا آمد و در قزوین به تحصیل پرداخت. 
اوقـات عمـر وي در ترویج احکام دین و ریشـه کنِي اسـاِس بدعت گذاران 
در دیـن گذشـت. عیـون االصول، مجالس المؤمنین و منهـج االجتهاد از 
آثـار اوسـت. در سـال 1264 ق کـه اوایـل ظهـور مذهب بابیه بـود، بر اثر 
افشـاگري هایش در رّد ایـن فرقه، از طرف هواداران این گروه زخمي شـد 

و بـه همان زخم ها درگذشـت.

رحلت مرجع عالي قدر آیت  اهلل حاج »شیخ عبدالکریم 
حائري یزدي« مؤسس گرانقدر حوزه  علمیه  قم)1355 ق(

آیـت اهلل حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـري یـزدي فرزند شـیخ جعفر 
مهرجـردي در سـال 1276 ق در میبـد یـزد چشـم بـه دنیـا گشـود. 
در سـال 1332 ق بنابـه دعوتـي، بـه اراک مهاجـرت و حـوزه اي در 
آن جـا تاسـیس نمـود. ایشـان در آن دوراِن سـیاهِ خفقان، بـا خون دل 
ایـن حـوزه را حفـظ کـرد. آثـار بابرکـت اقامـت آیـت اهلل حائـري در 
شـروع  و  علمیـه  حـوزه   تاسـیس  از:  عبارتنـد  قـم  مقـدس  شـهر 
درس هـاي علمـي بـا 600 نفـر از فضـا و طـاب، بنـاي داراالطعـام، 
تاسـیس مریض خانه، سـاختن قبرسـتان نو، تعمیر مدرسـه  دارالشفاء 
و فیضیـه و سـاختن بیمارسـتان فاطمـي در قـم. از ایشـان تالیفـات 
و آثـار ارزشـمندي بـه جـاي مانده اسـت کـه برخـي از آنهـا عبارتند 
از: ُدَرُرالفوائـد، الرضـا، الصلـوة، المواریـث، النـکاح. شـاگردان ارزنـده 
ایشـان از 80 تـن متجاوزنـد و حضـرات آیات عظـام: حاج آقـاروح اهلل 
کمالونـد، ماعلي همداني، سـید شـهاب الدین نجفي مرعشـي، سـید 
محمدرضا گلپایگاني، سـیدمحمدتقي خوانسـاري، سیدمحمد حجت 
کـوه کمره اي، سـیدصدرالدین صدر، محمدعلي اراکـي و حضرت امام 
خمینـي)ره( از آن جمله انـد. آیـت اهلل شـیخ عبدالکریم حائـري یزدي 
سـرانجام در شـب دهـم بهمـن 1315 ش در 80 سـالگي دار فانـي را 

وداع گفـت و در جـوار حضـرت معصومـه بـه خاک سـپرده شـد.

تولد »خیام نیشابوري« شاعر، فیلسوف، پزشک و 
ریاضي داِن شهیر ایراني)439 ق(

شـهرت حکیم ابوالفتوح عمر بن ابراهیم خیام نیشـابوري بیشـتر در 
حکمـت، طـب، نجوم و ریاضیات بـود، ولي در این دوران، بیشـتر او را 
به سـبب رباعیات لطیفش مي شناسـند. این رباعي ها بسـیار سـاده و 
بي آرایـش و بـه دور از تصنـع و تکلـف و در کمـال فصاحـت و باغت، 
در معانـي عالـي سـروده شـده اند. در این اشـعار، خیام، افکار فلسـفِي 
خـود راکـه غالبـاً در مطالبي از قبیـل تحّیر یک متفّکر در برابر اسـرار 
خلقت و تاثّر از ناپیدایي سرنوشـت آدمیان و کوتاهي حیات و مصائب 

آن اسـت، بیـان مي کند.

رحلت آیت  اهلل »شیخ محمدحسین کاشف  الغطاء« عالم 
بزرگ جهان اسالم)1373 ق(

عامـه محمدحسـین بـن علـي کاشـف الغطاء نجفـي، در سـال 
1294 قمـري از خاندانـي اهـل علـم و معروف به دانـش و فضیلت 
در نجـف اشـرف متولـد شـد. وي عـاوه بـر مقـام علمـي، در فـن 
خطابـه و سـخنراني نیـز مقامـي بـس بلنـد داشـت و سـفرهاي 
متعـددي بـه کشـورهاي مختلـف نمـوده و بـه هدایـت مسـلمین 
پرداختـه اسـت. آیـت اهلل کاشـف الغطـاء حتـي به کلیسـا مي رفت 
روشـن  را  مسـیحي  مبّشـرین  اشـتباهات  سـخنراني،  ضمـن  و 
مي سـاخت. از ایـن عالـم بزرگوار بیـش از 40 جلد تألیـف و ترجمه 
بـه جاي مانده اسـت. کـه: تحریرالمجله )5 جلد(، وجیزة المسـائل، 
از  ایـن جملـه  آن جمله انـد.  از  )2 جلـد(  الریحانیـه  المراجعـات 
ایشـان اسـت: »آمریـکا بـراي مـا، فقـر، جهـل و عقب افتادگـِي در 
ترقـي و آبـادي، زراعـت و صنعـت را مي خواهـد تـا در برابرشـان 
ذلیـل و خاشـع باشـیم و بـه غـارت منابـع ثروتمـان بـه وسـیله ي 
آن هـا راضـي شـویم«. او در دیدار با سـفیر آمریکا درباره ي اشـغال 
فلسـطین گفـت: »قلب هاي ما از دسـت شـما آمریکایي هـا مجروح 
اسـت. شـما ضربـه ي ناجوانمردانه اي بـه ما زدید که هرگـز در برابر 

آن سـکوت نخواهیـم کـرد”.
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آن چیـزی کـه دنیـا را تهدیـد می کنـد، 
و  موشـک ها  و  نیزه هـا  سـر  و  سـالح ها 
امثـال این نیسـت. آن چیزی کـه دارد این 
سـیاره مـا را در سراشـیبی انحطـاط قرار 

می دهـد، انحـراف اخالقـی اسـت.

صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 16

بایـد در هـر شـرایطی در اتخاذ 
مواضـع انقالبی صراحت داشـت 
و صریح و بـدون رودربایسـتی، 
در مقابـل دشـمن مواضع انقالب 
و مبانـی امـام بزرگـوار را بدون 

تـرس و خجالـت بیـان کرد.
رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار رئیس جمهور و 
اعضای هیئت دولت، 1394/6/4

پیـش از ورود بـه بحـث، تذکـر نکتـه اي کـه معمـوالً زمینه سـاز 
برخـي باورهـاي ناصـواب و ذهنیـات انحرافـي و به تبـع آن اتخاذ 

شـیوه هاي رفتـاري نامناسـب اسـت، ضـروري به نظـر مي رسـد.
ضـرورت اجتنـاب و توصیـه مؤکـد دین بـه دوري گزیـدن از ارتکاب 
غیبـت، بـه معنـاي دم فروبسـتن و زبـان در کام کشـیدن یـا حتـي 
محـدود سـاختن ارتباطـات اجتماعـي نیسـت و نبایـد بـه بهانـه 
خودسـازي و تطهیـر نفـس از ایفـاي وظایف و تعهداتي که مسـتلزم 
درگیـر شـدن در روابـط مختلف اجتماعي اسـت، شـانه خالـي نمود.
آثـار و نتایـج زیـر از جملـه اهـداف اصلـي نظـام اخاقـي دیـن از 
از جملـه غیبـت ـ اسـت کـه در  تـذکار آسـیب هاي رفتـاري ـ 
تعامـات بیـن افـراد تحقـق مي یابـد: بهینه سـازي روابط انسـاني، 
آفت زدایـي و رفـع عـوارض ناخوشـایند، ایجـاد انگیزه کافـي بـراي 
اسـتمرار ایـن روابط، تثبیـت و تحکیم ارزش هـاي متعالي، تقویت 
انسـان ها،  از کرامـت  ارتقـاء همبسـتگي اجتماعـي، پاسـداري  و 
حفـظ حرمـت و شـخصیت افـراد، رفـع یـا کاهـش زمینه هـاي 

کدورت زایـي واختـاف افکنـي، ایجـاد جامعـه سـالم و ... .
از ایـن رو، ضـرورت انکارناپذیـر برقـراري روابـط اجتماعيـ  بسـته به 
موقعیـت افـراد و انتظـارات متعارف از ایشـانـ  از یک سـو و اجتناب 
کامـل از ابتـا بـه انحرافات و آلودگي هـاي اخاقي از سـوي دیگر، ما 
را بـر آن مـي دارد تـا ضمن تحـرک و تکاپوي مسـتمر در عرصه هاي 
مختلـف فعالیـت جمعـي و ایفـاي تمـام وظایـف محولـه، خـود را از 
آلـوده شـدن بـه عـوارض ناخوشـایند ایـن آلودگي هـاي اخاقي که 
زندگي را ناخوشـایند و نامطبوع مي سـازد، دور کرده و براي اسـتقرار 

حیاتـي مطلوب گام بـر داریم.
حاصـل آنکـه گوشـزد کـردن برخـي عیـوب و کاسـتي ها، ایجـاد 
حساسـیت هاي الزم و طـرح انتقـادات سـازنده در ایده هـا، منش هـا 
و رفتارهـاي افـراد و گروه هـا بـا هدف اصـاح و رفع نواقـص و به طور 
کلـي، دخالـت و خرده گیـري در هرجایـي کـه تعهـدات ایمانـي و 
اخاقـي و الزامـات حقوقـي و اجتماعـي اقتضـا مي کند، از شـمول این 
قاعـده مسـتثني اسـت و عیب جویـي در این گونه موارد، بـه دلیل ترتب 
آثـار مثبـت، نه تنهـا ممنوع نیسـت کـه ممدوح نیز شـمرده مي شـود.

غیبت در آیات قرآن 
قـرآن کریـم در برخـي آیـات، تصریحـاً و تلویحـاً به مسـأله غیبت 
پرداختـه اسـت کـه در ایـن نوشـتار، از هر یـک به اجمال سـخن 
خواهـد رفـت. اولیـن و مهمتریـن ایـن آیـات، آیـه 12 از سـوره 
حجـرات اسـت کـه مي فرماید: »یـا ایهاالذیـن آمنوا اجتنبـوا کثیرا 
مـن الظـن ان بعـض الظـن اثـم وال تجسسـوا و ال یغتـب بعضکـم 
بعضـا ایحـب، احدکـم ان یاکل لحـم اخیه میتـا فکرهتمـوه واتقوا 
اهلل ان اهلل تـواب رحیـم؛ اي مؤمنـان از بسـیاري از گمان هـا پرهیز 
کنیـد، چـرا کـه بعضي از گمان ها گناه اسـت، و ]در امـور دیگران[ 
تجسـس نکنیـد؛ و بعضـي از شـما بعضـي دیگـر را غیبـت نکنـد؛ 
آیـا هیـچ کـدام از شـما خـوش دارد کـه گوشـت بـرادر مـرده اش 
را بخـورد، کـه از آن تنفـر داریـد؛ و از خداونـد پـروا کنیـد کـه 

بي گمـان خداونـد توبه پذیـر و مهربـان اسـت«.
آیـه فـوق محکم تریـن، صریح تریـن و جامع ترین آیه اي اسـت که در 
معرفـي غیبت وارد شـده اسـت. این آیـه در عین ایجـاز و اختصار به 
شـیواترین وجـه ممکـن به بیـان مقدمـات، توصیف تمثیلـي، حکم 
تکلیفـي، اثـر وضعـي، ویژگـي فـرد مـورد غیبـت، ناسـازگاري آن با 
اقتضـاء تمایـات طبیعـي، علت ابتـا به آن، ابـزار ایجـاد مصونیت و 

کیفیـت جبـران آثـار و تبعات سـوء روانـي آن، پرداخته اسـت که در 
ایـن مجـال به توضیـح برخـي از آن هـا مي پردازیم.

اجتناب از سـوءظن؛ از ظاهر آیه شـریفه چنین اسـتفاده مي شـود 
کـه بیـن این سـه فرمـان و بـه عبـارت دیگـر، نواهي سـه گانه یعني 
نهي از سـوءظن، نهي از تجسـس و نهي از غیبت، ارتباط و پیوستگي 
وجـود دارد؛ هرچنـد این وحدت سـیاق براي برخي مفسـران چندان 
مـورد توجـه واقـع نشـده اسـت. در هر حـال، این آیـه، مؤمنـان را از 
ابتـاء به سـوءظن بـه عنوان یـک رفتار قلبي بر حذر داشـته اسـت. 
از ایـن رو، فرمـان اکیـد آیـه به لـزوم اجتنـاب از بـه دلیل گنـاه آلود 
بـودن برخـي از آن هـا، در حقیقـت توجـه دادن مؤمنـان نسـبت بـه 
سـطوح زیرین و مباني رواني این آسـیب اخاقي اسـت. بدون شـک، 
رهایـي کامـل از ابتـا بـه ایـن سـنخ آلودگي هـاي ویرانگر، مسـتلزم 
هوشـیاري و مراقبـت اخاقـي و تطهیـر دل از حضـور و فعالیـت 
اندیشـه ها و ذهنیـات گنـاه آلـودي اسـت کـه در عیـن حرمـت فـي 

نفسـه، زمینه سـاز سـایر گناهـان از جملـه غیبـت نیز مي باشـند.
اجتنـاب از تجسـس؛ دومیـن فرمـان آیـه، بـر حـذر داشـتن 
از تجسـس و دخالـت کـردن در حریـم خصوصـي افـراد اسـت. 
تجسـس و تتبـع در زندگـي شـخصي واجتماعي افـراد در صورتي 
کـه الزامـات ثانوي، ضرورت آن را اقتضا نکرده باشـد، نقض آشـکار 
حقـوق اجتماعـي افـراد اسـت. تجسـس، عاوه بـر قباحـت ذاتي، 
ممنوعیـت حقوقـي و حرمـت شـرعي، از مهم تریـن زمینه هـا و 

مقدمـات ابتـا بـه غیبت اسـت.
نهـي از غیبـت؛ سـومین فرمـان کـه در حقیقـت، طـرح موضـوع 
اصلـي مـورد نظر آیه اسـت، نهـي از غیبت مي باشـد کـه در مباحث 
پیشـین بـه اجمـال بـه تعریـف و ذکـر برخـي احـکام آن پرداختیم. 
کبیـره بـودن گنـاه غیبـت و حرمـت شـرعي آن بـه دالیلي مسـتند 

اسـت کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا، آیـه شـریفه مذکور اسـت.
عامـه طباطبایـي در تفسـیر این آیه، مي نویسـد: »غیبـت، اعضاء 
جامعـه را یکـي بعـد از دیگـري فاسـد مي کنـد، و جامعـه را از 
قابلیـت تأثیرگـذاري مناسـبي کـه از آن انتظـار مـي رود، سـاقط 
مي کنـد. امـکان برقـراري ارتبـاط میـان افـراد و تعامـل و درهـم 
آمیختگـي اعضـا بـا یکدیگـر در فضایـي امـن و سـالم به گونـه اي 
کـه هـر فـرد بـه عنـوان انسـاني متعـادل و مسـاوي با دیگـران به 
شـمار آیـد، بـا او رابطـه اجتماعـي برقـرار شـود، و مـورد طـرد و 
نفـرت دیگـران واقـع نشـود، چیـزي اسـت کـه همـگان از جامعه 
خـود انتظـار دارنـد. امـا اگـر فـرد در جامعه بـا اوصافي نفـرت آور 
و تحقیرآمیـز شـناخته شـود، رابطـه او بـا دیگـران نیـز بـه میزان 
در  قطـع مي گـردد.  یـا  و  تضعیـف شـده  اوصـاف  ایـن  قباحـت 
حقیقـت َمَثـل غیبـت، َمَثـل خـوره اي اسـت کـه اعضـاي بـدن را 
یکـي بعـداز دیگـري مي خـورد و در نهایت به نابـودي بدن منتهي 
مي شـود. انسـان ها بـه انگیـزه برخـورداري از حیـات اجتماعي که 
در آن امـکان برقـراري ارتباطات سـالم و بهره دهي مناسـب وجود 
داشـته باشـد، جامعـه را تشـکیل داده انـد و غیبـت و ذکـر عیوب 
فـرد توسـط دیگـران، منزلـت او را در جامعـه تنـزل داده و در 
حقیقـت هویـت اجتماعي جامعـه را از میان مي بـرد. غیبت از فرد 
موجـب سرشکسـتگي عضـوي از اعضـاي جامعـه مي گـردد و اگـر 
ایـن عمـل شـیوع یافته و بـه دیگران سـرایت کند، صـاح جامعه 
بـه فسـاد تبدیـل مي شـود و انـس، امنیـت و اعتماد متقابـل اعضا 

بـه هـم از بین مـي رود«.

آسیب شناسي اخالقي غیبت 
ویژگی های قوانین اسالم

یکـی از راهکارهـای مهـم ایجـاد جامعه قانونمنـد، وضع قوانین مناسـب 
اسـت؛ قوانینـی کـه بـا فطـرت بشـر همخوانی داشـته و بـا نیازهـای آن 
هماهنـگ باشـد. از سـوی دیگـر، قانـون گـذار بایـد بـر اسـاس مصالح و 
مفاسـد اجتماعـی و فـردی قانـون وضـع کنـد. بر ایـن اسـاس، اگر همه 
شـرایط برای شـکل گیـری جامعه ضابطه مند وجود داشـته باشـد، ولی 
قوانیـن عادالنـه و مناسـب وضع نشـود، جامعه هدفمند شـکل نمی گیرد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه ایجـاد جامعـه ضابطه منـد تنهـا بـا بهره گیـری از 
قوانین الهی امکان پذیر اسـت. در سـاختار قانونگذاری اسـام تمام راهکارها 
و ویژگی هـای جامعـه قانونمنـد وجـود دارد. ایـن ویژگی هـا عبارت اسـت از:

الهـی بودن قوانین؛ در جامعه دینی قانونگذار خداوند اسـت؛ )ان الحکـم اال هلل( 
)سـوره یوسـف، آیـه 40( خداونـد به تمـام ابعاد مـادی، معنـوی، نیازها، 
مصالـح و مفاسـد بشـر آگاهـی دارد. )سـوره فاطـر، آیـه 35( و در وضـع 
قوانیـن منفعت شـخصی و گروهـی را در نظر نمی گیرد. در اسـام قانون 
براسـاس مصالـح و مفاسـد فـردی و اجتماعـی وضـع می شـود. چنانکه 
بسـیاری از اندیشـوران شـیعه بـر ایـن باورند )اسـام و مقتضیـات زمان، 
ج 2، ص 27( و معصومـان علیهـم السـام نیـز بدین امر اشـاره کرده اند. 
)مستدرک الوسـایل، ج 16، ص 165( امـام صـادق)ع( می فرمایـد: مـا 
می بینیـم کـه خداونـد متعـال چیزهایـی را حال کرده اسـت کـه مردم 
بـرای زندگـی و ادامـه آن بـه آن نیازمندنـد و بـرای آنـان مصلحـت و 
فایده ای دارد؛ و چیزهایی را حرام کرده اسـت که مورد نیاز بشـر نیسـت 

و موجب فسـاد و نیسـتی اسـت. )علـل الشـرایع، ج 1، ص 93(
تلفیق شـرع و عقـل؛ یکـی از ویژگی های قوانین اسـام تلفیق شـرع 
و عقـل اسـت. برخی تصـور کرده اند که دیـن با خـردورزی و عقل مداری 
تضـاد دارنـد، در حالی که این دو مکمل یکدیگرنـد. از این رو، در فرهنگ 
شـیعی عقـل یکـی از منابع اجتهاد به حسـاب آمده اسـت. )اصول کافی، 
ج 1، ص 16( امام علی)ع( یکی از اهداف بعثت انبیا را رشـد عقانی جامعه 
بشـری شـمرده اسـت: خداونـد پیامبران خـود را برانگیخت و انبیـا را پیاپی 
میـان مردم فرسـتاد تـا آنان را به انجـام دادن پیمـان فطری وادار کننـد... و 
عقل هـای خفتـه و نهفته در ضمیرشـان را بیدار و فعال سـازند. )نهج الباغه 

صبحی صالح، ص 43(
هماهنگـی با فطـرت؛ یکـی از ویژگی هـای قوانین اسـام فطـری بودن 
آن اسـت. چنانکـه در قـرآن به آن اشـاره شـده اسـت. )سـوره روم، آیه 30( 
مفسـرانی ماننـد عامـه طباطبایی، همسـویی با فطـرت را از ویژگی های 
 )193 ص   ،16 ج  )تفسـیرالمیزان،  اسـت.  دانسـته  اسـام  قوانیـن 
گوسـتاولوبون نیـز بـر ایـن باور اسـت که قوانین اسـامی طبیعـی ترین 
قوانیـن بـوده و همیـن سـبب تمدن و گسـترش اسـام شـده اسـت. اثر 
تمدن و سیاسـی اسـام واقعاً شـگفت آور است. کشـور عربستان در عصر 
جاهلیـت عبـارت بـود از چند والیت کوچـک و یک عده قبایل خود سـری 
کـه همیشـه باهـم مشـغول جنگ خانگـی و قتـل و غـارت بودنـد؛ ولی در 
جریـان یـک قرن از ظهور پیغمبر اسـام دامنه این دیانت از دریای سـند تا 
اندلـس وسـعت پیـدا کـرد و در تمام این ممالک کـه بیرق اسـام در اهتزاز 
بـود ترقیاتـی کـه از هر حیث پیدا شـد در حقیقت حیرت انگیز بوده اسـت؛ 
وعلـت عمده آن اینکه عقاید اسـامی کاما موافق بـا قواعد و اصول طبیعی 
)بـوده( و از خـواص ایـن عقاید آن اسـت کـه اخاق عمومی را تسـویه کرده 

)اسـت.(...« )تمدن اسـام و عـرب، ص 144(
معادباوری؛ دانشـمندان بر این باورند که برای اجرای قوانین و جلوگیری از 
قانـون گریزی ضمانت اجرایی الزم اسـت. از این رو، صاحب نظران، حکومت 
و نظـارت عمومـی را عوامـل حاکمیـت قانون شـمرده اند. در نظام سیاسـی 
اسـام نیـز حکومـت و امر به معـروف و نهـی از منکر ضامن اجـرای قوانین 
شـناخته شـده اند ولی معاد نیز به یاری آن دو آمده اسـت. معادباوری سبب 
می شـود که انسـانها حقـوق شـهروندان را رعایت کرده، کمتـر مرتکب گناه 
شـوند. از سـوی دیگـر، کسـانی که حرمـت قانـون را شکسـته اند، باید توبه 

کننـد. توبه نوعـی گرایش به قانون اسـت. 
شـکل گیری  مهـم  راهکارهـای  از  یکـی  قوانیـن؛  بـا  آشـنایی 
اسـام،  فرهنـگ  در  اسـت.  قوانیـن  بـا  آشـنایی  جامعـه قانونمنـد، 
قانون شناسـی اهمیتـی ویـژه دارد. از ایـن رو، تعلیـم معـارف قرآن 
در شـمار اهداف پیامبر اسـام)ص( جای داشـت. )سـوره جمعه، آیه 
2( امامـان معصـوم علیهم السـام، بـا توجـه به شـرایط زمـان و مکان 
خویـش، می کوشـیدند معـارف دین گسـترش یابد و مردم با آن آشـنا 
شـوند. از ایـن رو، حوزه هـای تعلیمـی داشـتند و صدهـا فقیه، مفسـر 

می کردنـد.  تربیـت  و... 
امـام علـی)ع(، به دلیـل اولویت بهره گیری از معارف دین، بعد از تشـکیل 
حکومـت نخسـت مـردم را بـه تقواگرایـی و یادگیـری احـکام الهـی فـرا 
خوانـد. توسـعه اقتصـادی بدون توسـعه فرهنگی موفق نخواهد بـود؛ زیرا 
توسـعه اقتصـادی منهای تعلیمـات دینی سـبب دنیاگرایی خواهد شـد. 
بـا بهره گیـری از تعالیـم دین می توان مفاسـد ربا، گرانفروشـی و... را بیان 
کـرد و سیاسـت اقتصـادی سـالم را بـه وجـود آورد. از سـوی دیگـر، بـا 
رعایـت دسـتورهای دین می توان تحریم و فشـارهای اقتصـادی را تحمل 
کـرد و بـا ترویـج فرهنـگ قناعت، ایثـار و کمـک به همنوعان سیاسـت 

فقرزدایی را گسـترش داد. 
امـام خمینـی )قـدس سـره( عقیـده دارد کـه در سـایه اجـرای قوانین الهی 
مدینـه فاضلـه بـه وجـود می آیـد. آن بزرگـوار می فرمایـد: »... تـا پـس 
از ایـن روشـن شـود کـه قانـون اسـام در تمـدن جهـان پیشـقدم همه 
قانون هاسـت و با عملی شـدن آن مدینه فاضله تشـکیل می شـود...« )در 

جسـتجوی راه از کام امـام، دفتـر دهـم، ص 11(
منبـع: فرهنـگ کوثـر - شـهریور 1378، شـماره 30 - قانون گرایـی در 

سـیره و گفتـار معصومان علیهم السـام


