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نشریه  داخلي
قوه قضائیه

خبرخبر
با حضور معاون رئیس قوه قضائیه صورت گرفت؛

گشايش دو دفتر خدمات الكترونيك قضايي 
در اصفهان

 بـا حضور معـاون رئیس قوه قضائیـه دو دفتر 
خدمـات الكترونیك قضایـي در اصفهان آغاز 

بـه کار کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومي دادگسـتري كل اسـتان 
حميـد  والمسـلمين  االسـام  حجـت  اصفهـان، 
رئيـس  و  قضائيـه  قـوه  رئيـس  معـاون  شـهرياري 

مركـز آمـار و فنـاوري اطاعـات قـوه قضائيـه بـا  حضـور در اصفهـان و يكـي از 
دفاتـر خدمـات الكترونيـك قضايـي، وجـود ايـن دفاتـر را بـراي تسـهيل امور در 
دادگسـتري از حيطـه ثبـت پرونـده هـا و پيگيـري رونـد پرونـده هـاي قضايـي 
بسـيار مفيـد برشـمرد و بـر افزايـش ايـن دفاتـر در مراكـز اسـتان هـا در آينـده 

نزديـك خبـر داد.
وی همچنيـن بـا حضور در جلسـه مشـترك شـوراي معاونـان و رؤسـاي حوزه هاي 
قضايـي اسـتان اصفهـان از اجـراي طـرح ملي توسـعه عدالـت اجتماعي خبـر داد و 
تصريـح كـرد: بـه زودي شـاهد رونـد رو بـه رشـد طـرح الكترونيكـي سيسـتم 
قضايـي در كشـور خواهيـم بـود كه ايـن خود مي توانـد كمك مؤثري بر دسـتگاه 

قضايـي و مردم باشـد.
شـهرياري افزود: تأسـيس شـوراي راهبري الكترونيك نيز در دسـتور كار قوه قضائيه 
اسـت كـه بـا بـه كارگيـري آن ايـن فرصت بـه قـوه قضائيـه داده خواهد شـد تا در 

مـواردي بـه فناوري هـاي نوين دسترسـي حاصل شـود.
معـاون قـوه قضائيـه تصريـح كـرد: بـا اسـتفاده از ظرفيت ايـن شـورا، آيين نامه هاي 
الزم بـراي فرآيندهـاي قضايـي بـه نحـو الكترونيكي انجـام خواهد شـد و در اختيار 

دسـتگاه قضايـي قـرار داده خواهد شـد.
رئيـس مركـز آمـار و فناوري اطاعـات قوه قضائيه خاطرنشـان كرد: كليه اسـناد، 
مـدارك و همين طـور كليـه فعاليت هـاي انسـاني و همين طور تمامـي فرايندهاي 
رسـيدگي ايـن قابليـت را دارنـد كـه بـه نحـو الكترونيكـي انجـام شـوند و نكتـه 

جالـب اينكـه ايـن اجـازه در قانون به ما داده شـده اسـت.
گفتنـي اسـت با بازگشـايي ايـن دو دفتر خدمـات الكترونيك قضايـي، تعداد اين 

دفاتـر به هفت دفتر در سـطح شـهر اصفهان رسـيده اسـت.

از سوی معاون وزير دادگستری تشريح شد:
آخرین وضعیت لوایح قضایی

معـاون حقوقـی و پارلمانـی وزیر دادگسـتری 
آخریـن وضعیت لوایـح قضایی از جملـه قانون 
آیین دادرسـی مدنـی، آیین دادرسـی تجاری، 

قضازدایـی و غیـره را تشـریح کرد.
بـه گـزارش پايـگاه اطاع رسـانی وزارت دادگسـتری، 
عبدالعلـی ميركوهـی در گفت وگـو بـا رسـانه هـا، در 
ارتبـاط بـا آخرين وضعيـت لوايح قضايی گفـت: با توجه 
بـه اينكـه انتخابـات مجلـس را پيـش رو داريـم، لوايح و 
طرح هايی كه در جريان رسـيدگی بوده و پيشـرفتی در 

آنهـا حاصل شـده در اولويت بررسـی هسـتند. 
وی بـه اليحـه آيين دادرسـی تجـاری اشـاره و اظهار 
قضايـی  حقوقـی  كميسـيون  بـه  اليحـه  ايـن  كـرد: 
نوبـت  ارجـاع شـده و در  مجلـس شـورای اسـامی 

اسـت.  رسـيدگی 
ميركوهـی اظهـار كـرد: اليحـه اصـاح قانـون آييـن 
دادرسـی مدنی در كميسـيون  حقوقی و قضايی مجلس 

در نوبـت رسـيدگی اسـت. 
در  دادگسـتری  وزيـر  پارلمانـی  و  حقوقـی  معـاون 
ارتبـاط بـا اليحـه پليـس قضايـی خاطرنشـان كـرد: 
ايـن اليحـه در كميسـيون حقوقـی و قضايـی مجلس 
درحال رسـيدگی اسـت. وی در ارتبـاط با اليحه حمايت 
از كـودكان و نوجوانـان تصريـح كـرد: تعدادی از مـواد اين 
اليحـه در كميسـيون حقوقـی و قضايـی مجلـس مورد 
بررسـی قرار گرفت. ميركوهی افـزود: اليحه قضازدايی در 
كميسـيون فرعی مجلس مورد رسـيدگی قـرار گرفت و 

در نوبـت رسـيدگی كميسـيون قضايی قـرار دارد.
معـاون حقوقـی و پارلمانی وزير دادگسـتری بيـان كرد: 
طـرح ثبـت اختراعات در كميسـيون حقوقـی و قضايی 
مجلـس تصويب شـد و هنـوز در دسـتور كار صحن قرار 
نگرفتـه اسـت.  ميركوهـی در پايـان خاطرنشـان كـرد: 
اخيـرا دولت اليحه ثبـت اختراعات را به مجلس ارسـال 
كـرده كه پـس از تعطيات در مجلس وصـول و مراحل 

قانونـی خـود را تـا تصويب طی خواهـد كرد.

مدیریـت  بدنـه  اراده  گفـت:  کشـور  کل  دادسـتان 
دسـتگاه قضایی این اسـت که بـه دور از هرگونه نفوذ 
و تاثیرپذیـری از کسـی به پرونده ها رسـیدگی شـود 
و بـا جرایـم از هـر طیف و جریانـی و با هـر گرایش و 

انتسـابی بـدون تبعیض برخورد شـود.
بـه گزارش گروه دريافت خبر نشـريه مأوی، حجت االسـام 
والمسـلمين سـيد ابراهيـم رئيسـی بـا حضـور در برنامـه 
گفت وگـوی ويـژه خبری دربـاره اليحه پيشـگيری از وقوع 
قانـون  براسـاس  از وقـوع جـرم  افـزود: پيشـگيری  جـرم 
اساسـی بـر عهـده قـوه قضائيـه اسـت امـا همه دسـتگاه ها 

در كشـور وظيفـه پيشـگيری از وقـوع جـرم را دارنـد.
 وی افـزود: ايـن اليحـه متضمـن اين بحث اسـت كه همه 
دسـتگاه هايی كـه بـه نحـوی در پيشـگيری سـهم دارنـد 
بايـد در يـك شـورا و يـا سـتادی بـا رياسـت رئيـس قـوه 
قضائيـه شـركت و دربـاره مسـايلی مانند رفع فقـر و ايجاد 
اشـتغال تدبيـر كنند؛ زيـرا موضوعاتی مانند فقـر و بيكاری 

در وقـوع جـرم مؤثر هسـتند.
رئيسـی درباره بررسـی پرونده های دانه درشـت ها گفت: بايد 
در جامعه احسـاس عدالت باشـد و احسـاس شـود هر كسـی 

كـه مرتكب جرم شـود براسـاس موازين، مجازات می شـود.
 دادسـتان كل كشـور با بيان اين كه در دسـتگاه قضايی اراده 
جـدی بـرای برخـورد بـا جـرم در هـر جايـگاه و از طـرف هر 
شـخص وجـود دارد افـزود: اگر مـردم در اجرا ايـن موضوع را 
احسـاس كنند اعتمادسـازی بوجود می آيد و مردم احسـاس 
عدالـت می كننـد. اين كـه فقـط اعـام شـود فـان كـس 
مرتكـب جرمـی شـده اسـت كافـی نيسـت بلكـه بايـد اقدام 
شـود و با آن شـخص برخورد شـود در اين صـورت تأثيرگذار 

اسـت و موجـب اعتمـاد افـكار عمومی می شـود.
 وی بـا اشـاره بـه اين كه بايـد زمينه های سـوء اسـتفاده از 
بيـن بـرود گفت: ابتدا بايـد تاش كرد جامعـه، خودكنترل 
شـود و كسـی مرتكـب جرمی نشـود و در مرحلـه بعد بايد 
ابـزار الزم بـرای جرم وجود نداشـته باشـد و همچنين بايد 
نظـارت الزم در همـه بخـش هـا انجـام شـود تا اگر كسـی 

مرتكب جرمی شـد به سـرعت كشـف شـود.
افـزود:  بـا اشـاره بـه پرونده هـای كان اقتصـادی  رئيسـی 

متهمـان و مبالـغ ايـن پرونده هـا متفـاوت اسـت امـا جنـس 
پرونده هـا يكـی اسـت يعنـی از منافـذ واحـد سـوء اسـتفاده 
شـده اسـت. دادسـتان كل كشـور دربـاره پرونده هـای جديد 
گفـت: در مجتمـع قضايـی اقتصـادی در تهـران پرونده هايی 
مطـرح اسـت و در اسـتان ها هـم متناسـب بـا آن اسـتان 
پرونده هـای مختلفـی در موضـوع زمين خـواری، قاچـاق كاال 
اسـت.  مطـرح  بيت المـال  بـه  دسـت اندازی ها  از  برخـی  و 
طبـق قانـون موظـف هسـتيم زمانی كـه حكم پرونده فسـاد 
اقتصـادی قطعـی شـد، بايـد اعام شـود واعام هم می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اين كه تـا زمانی كـه حكـم پرونده ها قطعی 
نشـود نمی تـوان آن را اعام كرد افزود: مردم مطمئن باشـند 
بنـای دسـتگاه قضايـی اين اسـت كـه جرايـم همه افـراد در 
هـر جايگاهـی رسـيدگی می شـود و مـردم پـس از قطعيـت 
حكـم در جريـان قـرار خواهند گرفت.رئيسـی با بيـان اين كه 
سـامت در دسـتگاه قضايی بسـيار مهم اسـت تأكيد كرد: در 
دسـتگاه قضايـی سـازوكارهای نظـارت بر اشـخاص و نظارت 
بـر آراء و تصميمـات قضايـی وجود دارد. حفاظـت و اطاعات 
قـوه قضائيه نيز دسـتگاه مراقبتی مسـتقل اسـت كـه مراقب 
اسـت تـا قضـات، حفـظ شـوند و افـراد نتواننـد در آن هـا و 
دسـتگاه قضايـی نفوذ كنند. عـاوه بر آن، دادسـرای انتظامی 
قضـات هـم بر عملكـرد قضـات نظـارت می كند و دادسـرای 
ديوان عالـی كشـور هم بـر آرا و احكام صـادره نظارت می كند 
و ايـن نظـارت، جـدی اسـت. دادسـتان كل كشـور گفـت: 
نسـبت بـه برخورد بـا تخلفـات در دسـتگاه قضايی بسـيار 
جـدی هسـتيم و مـردم اگر اطاعاتـی از تخلفـات دارند به 
حفاظـت و اطاعـات قـوه قضائيه يـا به دادسـرای انتظامی 
قضـات اعـام كننـد يـا در حـوزه دادسـراها به دادسـتانی 
كل و در حـوزه دادگاه هـا بـه ديوان عالی كشـور اعام كنند 

و مطمئـن باشـند كـه پيگيـری می شـود.

دادستان کل کشور:

دستگاه قضايی به دور از هرگونه تأثيرپذيری به پرونده ها 
رسيدگی می کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد:

مفسدان مالی فراری، نبايد هيچ پناهگاه امنی داشته باشند
رئيـس سـازمان بازرسـی كل كشـور گفـت: بـا انجـام اقدامـات 
جمعـی و همكاری های بين المللی، مفسـدان مالی فـراری، نبايد 
هيـچ پناهـگاه امنـی داشـته باشـند. كشـورهای غربـی به طـور 
خاص و سـاير كشـورها بايـد فرش قرمز را از زيـر پای مجرمان و 

افراد فاسـد فـراری جمـع نمايند.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان بازرسـی كل كشـور، 
ناصـر سـراج در شـانزدهمين كنفرانـس بين المللـی مبـارزه با 

فسـاد كه از سـوی سـازمان شـفافيت بين الملل 
در كشـور مالـزی برگـزار شـد اعـام كـرد: اگـر 
بـا كشـورهای  بـا همـكاری  كشـورهای غربـی 
درحـال توسـعه، فرش هـای قرمـزی كـه بـرای 
مفسـدان پهـن كرده انـد را جمـع نمـوده و زيـر 
پايشـان را خالـی كننـد، ديگـر بهشـت امنـی 
بـرای آنهـا متصـور نيسـت و در ايـن صـورت 
اقـدام عملـی بـرای مقابلـه جـدی بـا فسـاد و 
بازگشـت امـوال و پول هـای بـه سـرقت رفتـه 

كشـورها بـه مبـدأ، تحقـق خواهـد يافـت.

 وی همچنيـن در حاشـيه برگـزاری ايـن كنفرانـس در ديـدار با 
مسـئوالن و مقامـات شـفافيت بين الملل خاطرنشـان كـرد: عزم 
مقامـات و مسـئوالن جمهـوری اسـامی ايـران مقابله جـدی با 
فسـاد اسـت و در ايـن ارتبـاط كليه كشـورها به ويژه كشـورهای 
توسـعه يافته بايـد بـا همكاری هـای عملـی كشـورهای درحـال 
توسـعه را يـاری بخشـيده و از مرحله حرف بيـرون آمده و به طور 

واقعـی ايـن مبـارزه را مؤثر و جدی سـازند.
 در حاشـيه  نخسـتين روز كنفرانـس بين المللـی 
مبـارزه با فسـاد، مسـئوالن و مقامات كشـورهای 
مالـزی، فرانسـه، آلمـان، سـوئد، نماينـده پرتغال 
به عنـوان عضـو پارلمـان اتحاديـه اروپـا و مديران 
و  ديـدار  در  بين المللـی  شـفافيت  منطقـه ای 
گفتگـو بـا سـراج، از عـزم ايـران بـرای مقابلـه بـا 
مسـاعدت های  قـول  و  نمـوده  اسـتقبال  فسـاد 
بيشـتر در حوزه هـای مختلـف به ويـژه حوزه هـای 
همكاری هـای بين المللـی برای اسـترداد مجرمان 

و بازگردانـدن امـوال را مطـرح كردنـد.

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه؛ 
شرايط آزمون قضاوت سال 1394 اعالم شد

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه طی اطالعیه ای شرایط آزمون قضاوت سال 1394 را اعالم کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت منابـع انسـانی قـوه قضائيـه، در ايـن اطاعيه آمده اسـت: قـوه قضائيه به اسـتناد 
»آييـن نامـه نحـوه جـذب، گزينـش و كارآموزی داوطلبـان تصدی امر قضـا و اسـتخدام قضات«، مصـوب1392/02/26 
رئيـس قـوه قضائيـه و بـا عنايـت بـه اصـل انتخـاب اصلـح و لـزوم شايسـته سـاالری در تصـدی منصـب خطير قضـا، از 
اشـخاص واجـد شـرايط از طريـق برگـزاری آزمـون كتبی و مصاحبه علمی با همكاری سـازمان سـنجش آموزش كشـور 

ثبت نـام بـه عمل مـی آورد.
گفتنی است، متن اطاعيه و شرايط داوطلبان در سايت )qazahrm.ir ( آمده است.

رئیـس قـوه قضائیه در خصـوص برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی و پنجمیـن دوره انتخابات 
مجلـس خبـرگان رهبـری بخشـنامه ای صـادر کـرد.                                                                                      صفحـه 4

بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری

1۰ وظيفه و مأموريت شورای عالی 
فضای مجازی در دوره جديد 

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در حكمـی اعضـای جدید 
شـورای عالی فضـای مجـازی را بـرای یك دوره چهار سـاله 

کردند. منصـوب 
بـه گزارش پايـگاه اطاع رسـانی دفتر مقـام معظم رهبـری، حضرت 
آيـت اهلل خامنـه ای در ايـن حكـم، با اشـاره بـه اهميت شـورای عالی 
فضـای مجـازی در »مواجهـه هوشـمندانه و مقتدرانـه بـا تحـوالت 
ايـن عرصـه« و همچنيـن وظيفـه اصلـی ايـن تشـكيات يعنـی 
»سياسـتگذاری، مديريـت كان و برنامه ريـزی و تصميم گيری هـای 
الزم و به هنـگام و نظـارت و رصـد كارآمـد و روزآمـد در فضـای 
مجـازی«، 10 محـور مهـم وظايـف و مأموريت هـای شـورای عالی 
فضـای مجـازی را ابـاغ كردنـد.               ادامـه در صفحـه 2



1۰ وظيفه و مأموريت شورای عالی فضای مجازی در دوره جديد 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقالب 
اسـالمی در حكمـی اعضـای جدید شـورای عالی 
فضـای مجـازی را بـرای یـك دوره چهـار سـاله 

کردند. منصـوب 
بـه گـزارش پايـگاه اطـاع رسـانی دفتـر مقـام معظـم 
رهبـری، حضـرت آيـت اهلل خامنـه ای در ايـن حكـم، بـا 
در  مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  اهميـت  بـه  اشـاره 
ايـن  تحـوالت  بـا  مقتدرانـه  و  هوشـمندانه  »مواجهـه 
تشـكيات  ايـن  اصلـی  وظيفـه  همچنيـن  و  عرصـه«، 
يعنـی »سياسـتگذاری، مديريـت كان و برنامه ريـزی و 
رصـد  و  نظـارت  و  به هنـگام  و  الزم  تصميم گيری هـای 
كارآمـد و روزآمـد در فضـای مجـازی«، 10 محـور مهـم 
وظايـف و مأموريـت هـای شـورای عالـی فضـای مجازی 

را ابـاغ كردنـد.
متن حكم رهبر انقاب اسامی به اين شرح است:

بسم اهلّل الّرحمن الّرحيم
پيدايـش فضـای مجـازی در چنـد دهـه ی اخيـر يكـی از 
بزرگتريـن نمادهـای تحـول جهانـی اسـت. رخـدادی كه 
تأثيرات شـگرف آن هـر روز در ابعاد فرهنگـی، اجتماعی، 
اقتصـادی، سياسـی، امنيتـی و دفاعـی در عرصه ی ملی و 

بين المللـی نمـود بيشـتری پيـدا می كند.
از تشـكيل شـورای عالـی  از سـه سـال  اكنـون  بيـش 
فضـای مجـازی می گـذرد: شـورائی كـه بـا مركـز ملـی 
فضـای مجـازی وابسـته بـه آن، بـه عنـوان نقطـه كانونی 
مواجهـه ی هوشـمندانه و مقتدرانـه بـا تحوالت پرشـتاب 
ايـن عرصـه، بـرای اسـتفاده از فرصت هـا و ظرفيت هـا و 
مقابلـه بـا آسـيب ها و تهديدات آن شـناخته شـده اسـت.
وظيفـه اصلـی ايـن تشـكيات سياسـتگذاری، مديريـت 
كان و برنامه ريـزی و تصميم گيری هـای الزم و به هنـگام 
و همچنيـن نظـارت و رصـد كارآمـد و روزآمـد در ايـن 
عرصـه ميباشـد. لـذا الزم اسـت بـا توجـه بـه تحـوالت 
سـريع و پيچيـده در ايـن ميـدان از يك طـرف و نيازهای 
واقعـی و متراكـم كشـور از طـرف ديگـر، خـود را بـرای 
انجـام رسـالتی سـنگين در يـك دوره چهـار سـاله آماده 

. كند
اينجانـب ضمـن تأكيد بر مفاد حكم اوليه تشـكيل شـورا 
و پيوسـت آن، ضـروری مـی دانم كـه نكات و مـوارد زير، 
مـورد اهتمـام و توجـه جـدی رئيـس و اعضـای محتـرم 

شـورای عالـی فضای مجـازی قـرار گيرد.
1- انحـال شـوراهای عالی مصوب در گذشـته كه موازی 
ايـن شـورا هسـتند، به منظـور تحكيـم جايگاه فـرا قوه ای 
و موقعيـت  محـوری و كانونـی شـورای عالی و نيـز انتقال 

وظايـف آن شـوراها به شـورای عالی فضـای مجازی.
2- تثبيـت و تقويـت جايـگاه مركـز ملـی فضـای مجازی 
بـه عنـوان بازوی شـورای عالـی فضای مجـازی در جهت 
تحقـق تصميمـات آن شـورا بـا وظايـف: رصـد وضعيـت 
آينده نگـری  و  پيش بينـی  و  مجـازی  فضـای  جـاری 
تحـوالت درايـن فضا در سـطح ملـی و بين المللـی،  ايجاد 
سـازمان ها  وزارتخانه هـا،  ميـان  هم افزايـی  و  هماهنگـی 

فنـی،  علمـی،  ابعـاد  در  ذی ربـط  مختلـف  نهادهـای  و 
 اقتصـادی،  بازرگانی،  حقوقـی، انتظامـی،  امنيتی و دفاعی 
مرتبـط بـا فضـای مجـازی و نظارت مسـتمر بـر عملكرد 
دسـتگاه ها و بخش هـای ذی ربـط در چارچـوب مصوبـات 

عالی. شـورای 

3- ارتقـای جمهـوری اسـامی ايـران به قدرت سـايبری 
در طـراز قدرت هـای تأثيرگـذار جهانـی و برخـورداری از 
ابتـكار عمـل و قـدرت تعامـل بـا ديگر كشـورها در جهت 
شـكل دهی بـه قواعـد و قوانين مرتبـط با فضـای مجازی 

در عرصـه جهانـی بـا رويكـرد اخاق مـدار و عادالنه.
۴- اهتمـام ملـی و همه جانبـه و سـرمايه گذاری جـدی 
صنايـع  و  فناوری هـا  انـواع  توسـعه  و  ايجـاد  امـر  در 
كامـًا پيشـرفته و رقابتـی خصوصـاً بـا اسـتفاده و ايجـاد 
سـرمايه های  تربيـت  و  دانشـگاهی  نويـن  رشـته های 
در  نيـاز  مـورد  كارآمـد  و  متخصـص  متعهـد،   انسـانی 
و  محتوايـی  نرم افـزاری،  و  سـخت افزاری  بخش هـای 
در  به ويـژه  مجـازی  فضـای  ابعـاد  تمامـی  در  خدماتـی 

كشـور. سـاالنه  برنامه ريـزی  و  توسـعه  ششـم  برنامـه 
۵- تسـريع در راه انـدازی شـبكه ملـی اطاعـات پـس از 
تصويـب طـرح آن در شـورای عالـی و نظـارت مسـتمر و 
مؤثـر مركـز ملی بـر مراحـل راه انـدازی و بهره بـرداری از 

آن.
6- اهتمـام ويژه به سالم سـازی و حفـظ امنيت همه جانبه 
فضـای مجازی كشـور و نيـز حفظ حريـم خصوصی آحاد 
جامعـه و مقابلـه مؤثـر بـا نفـوذ و دسـت اندازی بيگانگان 

درايـن عرصه.
۷- ترويـج هنجارهـا،  ارزش هـا و سـبك زندگـی اسـامی 
فرهنگـی  آسـيب های  و  رخنه هـا  از  ممانعـت  و  ايرانـی 
و اجتماعـی در ايـن عرصـه و مقابلـه مؤثـر بـا تهاجـم 
همه جانبـه فرهنگـی و نيـز ارتقـای فرهنـگ كاربـری و 

سـواد فضـای مجـازی جامعـه.
اقتصـاد  بـرای  مناسـب  سـهم  و  جايـگاه  احـراز   -۸
دانش بنيـان در فضـای مجازی در چارچوب سياسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی كشـور و برنامه ريـزی همه جانبـه برای 
فناوری هـای  بـا  مرتبـط  وكار  كسـب  شـرايط  بهبـود 
مجـازی و بهره گيـری از فرصت هـای اشـتغال زايی ونيـز 

رونـق محتـوا، خدمـات و تجـارت در ايـن عرصـه.
9- توسـعه محتـوا و خدمـات كارآمد و رقابتـی منطبق بر 
ارزش هـا و فرهنگ اسـامی- ايرانـی در تمامی قلمروهای 
و  مردمـی  مشـاركت های  جلـب  و  جامعـه  نيـاز  مـورد 
بكارگيـری ظرفيت هـای بخـش خصوصی در ايـن زمينه.

حقوقـی،  امنيتـی،  نظام هـای  تصويـب  و  تدويـن   -10
فضـای مجـازی. در  نيـاز  مـورد  انتظامـی  و  قضايـی 

تركيـب اعضـای حقوقـی و حقيقی شـورای عالـی فضای 
مجـازی بـرای دوره جديـد بـه شـرح زير اعام می شـود:
اعضای حقوقی اين شـورا عبارتند از: رئيس جمهور )رئيس 
 شـورای عالـی(، رئيـس مجلـس شـورای اسـامی، رئيس 
قـوه قضائيـه، رئيـس سـازمان صداوسـيمای جمهـوری 
مركـز،  رئيـس  و  عالـی  شـورای  دبيـر  ايـران،  اسـامی 
دادسـتان كل كشـور، وزير ارتباطات و فنـاوری اطاعات، 
وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، وزيـر علوم،تحقيقـات و 
فنـاوری، وزيـر اطاعـات، وزيـر آمـوزش و پـرورش، وزير 
دفـاع و پشـتيبانی نيروهای مسـلح كشـور، معـاون علمی 
و فـن آوری رئيس جمهـور، رئيـس كميسـيون فرهنگـی 
تبليغـات  سـازمان  رئيـس  اسـامی،  شـورای  مجلـس  
اسـامی، فرمانـده كل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی، 
و  ايـران  اسـامی  انتظامـی جمهـوری  نيـروی  فرمانـده 
همچنيـن اعضـای حقيقـی:  حجج اسـام و آقايـان دكتر 
سيدسـعيدرضا عاملـی، دكتـر حميـد شـهرياری، دكتـر 
مهنـدس  بهابـادی،  اخـوان  مهـدی  دكتـر  رضاتقی پـور، 
مسـعود ابوطالبـی، دكتـر كاميـار ثقفـی، دكتـر رسـول 

جليلـی و مهنـدس سـيدعزت اهلل ضرغامـی.
از خداونـد متعـال توفيـق خدمتگـزاری روزافـزون بـرای 

همـه ی حضـرات مسـألت می كنـم.

سید علی خامنه ای
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زندگی اسـفناک 100 هزار فلسطینی که از سوریه به اروپا 
کرده اند مهاجرت 

›زیـاد العالـول‹ رئیس انجمن فلسـطینیان سـاکن اروپـا اعالم کرد: حـدود یكصد 
هـزار فلسـطینی از سـوریه به اروپـا مهاجرت کردند و در شـرایط سـختی زندگی 

می کننـد.
بـه نوشـته روزنامـه ›جروزالـم پسـت‹، العالـول روزنامـه آنايـن الرسـاله گفـت: حـدود ۵00 

تـرك كردنـد  پناهنـدگان سـوريه  اردوگاه هـای  را در  فلسـطينی خانـه هـای خـود  هـزار 
وتنها200هـزار نفـر ازآنهـا همچنـان درسـوريه هسـتند وبقيـه راهـی شـماری از كشـورهای 
عربـی شـدند. بـه گفتـه وی، يـك هزار فلسـطينی بـه هنـگام عزيمت بـه اروپـا در دريا غرق 

شـدند و يكصـد نفـر از آنهـا همچنـان مفقـود هسـتند.
درهميـن حـال، وزارت خارجـه حكومـت خودگـردان فلسـطين اعـام كـرد: بـا توجـه بـه 
شـرايط دشـوار فلسـطينی هـای سـاكن سـوريه، اكثـر آنهـا مجبـور شـدند ايـن كشـور را به 

مقاصـد نامعلـوم تـرك كننـد.

سـتاد اقتصاد مقاومتی زیرنظر معاون اول 
می شود  تشكیل  رئیس جمهور 

جلسـه پیگیـری تحقـق سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی به ریاسـت 
معـاون اول رئیس جمهـور و بـا حضـور معـاون اول قـوه قضائیـه و نایـب 

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی برگزار شـد. 
بـه گـزارش گـروه دريافـت خبـر نشـريه مـاوی، اسـحاق جهانگيـری در ايـن جلسـه 
از اهتمـام ويـژه  دولـت نسـبت بـه اجـرای سياسـت های كلـی اباغـی از سـوی مقـام 
معظـم رهبـری خبـر داد و گفـت: موضـوع تشـكيل سـتاد اجرای سياسـت هـای كلی 
اقتصـاد مقاومتـی كـه رهبـر معظـم انقـاب در ديـدار اعضـای هيئـت وزيـران بـر آن 
تاكيـد كردنـد، هم اكنـون توسـط دولـت در دسـت پيگيـری جدی اسـت كه تـا هفته 

آينـده سـاختار و نحـوه  تشـكيل ايـن سـتاد بـه تصويـب دولـت خواهد رسـيد. 
معـاون اول رئيـس جمهـور ضمن تشـريح اقدامات دولـت پس از اباغ سياسـت های كلی 
اقتصـاد مقاومتـی خاطرنشـان كرد: با اباغ سياسـت های كلـی اقتصاد مقاومتی از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری، از اواخـر سـال 92 مسـئوليت از سـوی رئيس جمهور بـه اينجانب 
محـول شـد و پس از تقسـيم كار ميـان دسـتگاه های اجرايـی ذيربط، دبيرخانـه ای برای 

پيگيـری موضـوع در سـازمان مديريت و برنامه ريزی كشـور فعال شـد. 
جهانگيـری افـزود: شـورای اقتصـاد بـه صـورت مسـتمر و با جديـت جلسـاتی را برای 
پيگيـری اقتصـاد مقاومتـی تشـكيل داد و وظايـف و تكاليف هر دسـتگاه ابـاغ گرديد 
و پـس از آن نيـز دبيرخانـه شـورای اقتصـاد ضمـن دريافـت گـزارش هفتگـی از روند 
پيشـرفت كار و اجـرای برنامه هـا از دسـتگاه های ذيربـط، ايـن گزارش هـا را بـه طـور 

مرتـب بـرای اسـتحضار مقـام معظـم رهبـری و رئيس جمهور ارسـال كرده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه فرمايـش مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر ضرورت تشـكيل سـتادی 
بـرای پايـه ريـزی اقتصـاد مقاومتی تصريح كـرد: رهبر معظـم انقاب در ديـدار با هيئت 
وزيـران در هفتـه دولـت فرمودنـد كـه مسـئولين دو قـوه ديگر نيـز در اين سـتاد حضور 
داشـته باشـند و كمـك كننـد تـا مسـئله ای حـل نشـده باقـی نمانـد و فرمودند كـه بايد 
غيـر از دسـتگاه های دولتی، سـاير نهادهـا و سـازمان های غيردولتـی مثل بسـيج و قرارگاه 
و نهادهـای توانمنـد ديگـر بايد دعوت شـوند و در اجـرای برنامه هـای اقتصـاد مقاومتی 

بـا همـه  امكانـات كمـك كنند. 
معـاون اول رئيس جمهـور در ادامـه افـزود: پـس از مذاكـره بـا آقـای رئيس جمهـور مقرر 
شـد كه سـتاد موردنظر زيرنظر معاون اول در قالب يك كارگروه طراحی و تشـكيل شـود و 

تيـم اقتصـادی دولـت و وزرای ذيربـط نيز در اين سـتاد عضو باشـند.

مرکل:  معاون 
بحـران پناهندگان بزرگترین چالش از زمان 

اتحاد آلمان است  
معـاون صدراعظـم آلمـان بحـران پناهنـدگان را بزرگترین چالـش از زمان 
اتحـاد دوبـاره آلمان ارزیابـی کرده و خواسـتار واکنـش همراه بـا اطمینان 

و واقع نگرانـه بـه این مسـئله شـد. 
بـه گـزارش روزنامـه »ويرتشـافتز ووخـه«، »زيگمـار گابريل«، معـاون صدراعظـم آلمان 
و رئيـس حـزب سوسـيال دموكـرات ايـن كشـور غلبـه بـر شـمار بـاالی پناهنـدگان را 
بزرگتريـن چالـش از زمـان اتحاد دوبـاره آلمان ارزيابـی و تصريح كرد: بايد بـا واقع نگری 
و اطمينـان بـه اين مسـئله واكنش نشـان دهيم.كنـار آمادگی كمك باال بين شـهروندان 
همچنيـن نگرانی هـا و ترسـها و همچنيـن اختـاف نظرهايـی در ايـن بـاره وجـود دارد. 
گابريـل در دفتـر صدراعظـم آلمـان صحبـت می كـرد همچنيـن تصريـح كـرد: هرچقدر 
مـا بازتـر در ايـن بـاره صحبـت كنيم به همـان انـدازه جلوگيری از دلسـردی ها آسـان تر 
می شـود. خوش بينـی و واقع نگـری دو حفـاظ بـرای مسـيری هسـتند كـه مـا بايـد در 
آن حركـت كنيـم. “آنـگا مـركل«، صدراعظـم آلمـان نيـز بعـد از توافـق دولـت ائتافی 
بـرای يـك بسـته كمكـی بـرای پناهنـدگان حـاال خواسـتار تـاش قدرتمندانـه اتحاديه 
اروپـا بـرای غلبـه بـر ايـن بحـران شـده و ابـراز اطمينـان كـرد كه يـك توافق در سـطح 
اروپايـی در ايـن راسـتا امـكان پذير اسـت. مركل همچنين بـر ضرورت تقسـيم عادالنه و 
هماهنـگ پناهنـدگان تأكيـد كـرد. دولـت آلمان بر اسـاس توافـق انجام شـده در ائتاف 
بـزرگ می خواهـد در سـال 2016 سـه ميليارد يورو بـرای اقامت پناهنـدگان و همچنين 
سـه ميليـارد يـوروی ديگـر بـرای كمـك بـه ايالت هـا و شـهرداری ها بـرای حل مسـئله 
پناهنـدگان هزينـه كنـد. جزئيـات اين موضوع در نشسـت دولـت و ايالت هـای آلمان در 

ايـن بـاره در 2۴ سـپتامبر تصميم گيـری خواهد شـد.

خبر

وظیفه اصلی این تشكیالت سیاستگذاری، 

مدیریت کالن و برنامه ریزی و تصمیم گیری های 

الزم و به هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و 

روزآمد در این عرصه می باشد

ماکـت بمـب هشـت متـری و 25 تنـی موسـوم بـه »بمـب سـزار« کـه 
قدرتمندتریـن بمب هسـته ای اسـت که تاکنون منفجر شـده، بـرای اولین 
بـار در روسـیه بـه نمایش درآمده اسـت؛  آن هم در شـرایطی که بن بسـت 

با غـرب بر سـر اوکرایـن ادامـه دارد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسـه، اين بمب هيدروژنی سـال 1961 به دسـت اتحاد جماهير 

شـوروی آزمايش شـد كه با نام بمب ای ان aN602( 602( نيز شـناخته می شـود. 
ايـن بمـب بـه عنـوان نمـاد رقابـت تسـليحات هسـته ای جنـگ سـرد، بـه مناسـبت 
هفتادميـن سـالروز تاريـخ اتمـی روسـيه در نمايشـگاهی در نزديكـی كرمليـن بـه 
نمايـش درآمـده اسـت. ايـن در حالـی اسـت كـه مناسـبات روسـيه با غرب بـه دليل 
الحـاق شـبه جزيره كريمـه در سـال 201۴ همچنـان تيـره و تـار اسـت و روسـيه 

همچنـان بـه حمايـت از جدايی طلبـان روس گـرا متهـم می شـود. 
سـازمان پيمـان آتانتيـك شـمالی )ناتـو( مـاه مـه »قدرت نمايـی اتمـی« روسـيه را 
پـس از آنكـه مسـكو طرح هايـی را بـرای اسـتقرار موشـك های مجهـز بـه كاهـك 

هسـته ای در كالينينگـراد اعـام كـرد، بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار داد. والديميـر 
پوتيـن، رئيس جمهـور روسـيه گفتـه بـود كـه بـرای اسـتقرار نيروهـای هسـته ای در 

حالـت آماده بـاش آمـاده اسـت. 
نمايـش ايـن بمـب هيدروژنـی پرقـدرت بـا آغـاز سـال تحصيلـی مـدارس روسـيه 
همزمـان شـد و از ايـن رو، روزانـه جمعيـت زيـادی از دانش آمـوزان يونيفرم پوش در 

نمايشـگاه حاضـر می شـوند. 
اين بمب اتمی سـاخت دانشـمندان روسـيه در سـی ام اكتبر 1961 در مجمع الجزاير 
نووايـا زمليـای اتحاد جماهير شـوروی )Novaya zemlya( در بـاالی مدار قطب 
شـمال منفجـر شـد. ايـن آزمايـش با نيـروی انفجـاری ۵0 مگاتـن، انفجـار مهيبی را 
ايجـاد كـرد كـه از صدهـا كيلومتر دورتر قابـل رويت بـود و زمين  لـرزه ای در مناطق 

ايجـاد كرد. اطراف 

نمايش پرقدرت ترين بمب  اتم جهان در مسكو 
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مديركل عتبات سـازمان حج و زيارت:

نام نویسی پیاده روی اربعین در کربال آغاز شد
مدیـرکل عتبـات سـازمان حـج و زیـارت اعالم کـرد:  نام نویسـی از 
متقاضیـان اعـزام به کربـال در ایـام اربعین از طریق سـامانه سـماح 

شـد. آغاز 
 بـه گـزارش گـروه دريافـت خبـر نشـريه مـاوی، محسـن نظافتـی مديـركل 

عتبـات سـازمان حـج و زيـارت اعـام كـرده بـود كـه ثبت نـام اعزام بـه كربا 
در ايـام اربعيـن از 1۵ شـهريور مـاه آغـاز شـد.

بـر اسـاس اين گـزارش متقاضيانی كـه عاقمند به شـركت در مراسـم پياده روی 
اربعيـن در كربـا هسـتند بايد به سـامانه سـماح مراجعه كنند.

متقاضيان بايد با ورود به سـامانه سـماح به نشـانی الكترونيكی  samah.haj.ir با وارد 
كـردن كـد ملـی، شـماره گذرنامـه و شـماره تمـاس خـود ثبت نـام كننـد. بنابرايـن 
داشـتن گذرنامـه معتبـر تـا پايـان سـال 9۴ بـرای ثبت نـام در ايـن سـامانه 

اسـت. ضروری 
بـر اسـاس اظهـارات مسـئولين سـازمان حـج و زيـارت امسـال بـرای تمـام 
شـاهد  گذشـته  سـال  ماننـد  و  شـد  خواهـد  صـادر  ويـزا  اربعيـن  زائريـن 
بـدون  حتـی  و  ويـزا  بـدون  مـرز  از  زائـران  مـرور  و  عبـور  و  بی نظمـی 

بـود. نخواهيـم  گذرنامـه 
مسـئولين سـازمان حـج و زيـارت تنها راه اعـزام به زيـارت حضـرت اباعبداله )ع( 

در ايـام اربعيـن را ثبت نـام در اين سـامانه دانسـتند.

3

1۰ماده غذايی خطرناک و مرگ آور! 
غـذا جزو برنامـه های مهـم و اصلی هر فرد در شـبانه 
روز به شـمار مـی رود و برای بسـیاری از مـردم صرف 
وعـده هـای غذایـی کاری لـذت بخـش اسـت.با ایـن 
حـال برخـی مـواد غذایـی بایـد بـا احتیـاط مصـرف 
شـود زیـرا مصـرف بیـش از انـدازه آنهـا می تواند به 

منجر شـود.  مسـمومیت های کشـنده 
بـه گـزارش پايگاه خبری شـبكه العالـم، در اين نوشـتار با 10 
مـاده غذايـی آشـنا می شـويد كه مـی تواند در صورت سـهل 
انـگاری و درسـت مصـرف نكردن عامل مرگ انسـان ها شـود:

لوبيـای سـبز از جمله مـواد غذايی محبوب به شـمار می رود، 
امـا پنـج تـا شـش عـدد آنهـا اگـر نپختـه باشـند، مـی توانند 

جـان كـودكان خردسـال را به خطـر بيندازند.
لوبيـا سـبزهای خـام دارای لكتينـی به نـام »Pha« هسـتند 

كـه مـی تواننـد منجـر بـه خونريزی شـديد معده شـوند.
لكتيـن هـا پروتئيـن هايـی هسـتند كـه نقش شـان تسـهيل 
اتصـاالت سـلول بـه سـلول اسـت. Pha در مقـدار بـاال يـك 
مـاده سـمی محسـوب مـی شـود. حـرارت دادن لوبيای سـبز 

Pha را از ميـان مـی بـرد.

جـوز هنـدی در مقـدار بسـيار انـدك به عنـوان يكـی از طعم 
دهنـده هـا و ادويـه هـای مخصوص آشـپزی و شـيرينی پزی 
بـه حسـاب مـی آيد امـا مصـرف يكجای ايـن ادويه بـه ميزان 
بيـش از چهـار گـرم مـی توانـد موجـب بـروز حالـت تهـوع، 
توهـم و در موارد شـديدتر بيهوشـی شـود. مصرف ايـن مقدار 
از جـوز هنـدی در كودكان مسـموميت شـديد و مـرگ آور به 

دارد. همراه 
مغـز بـادام تلـخ به مقـدار كم حاوی سـيانور دو پتاس و اسـيد 
سـياندريك اسـت كه اگـر فردی به مقـدار زيـاد آن را مصرف 

كند، مسـموم می شـود.
مصـرف پنـج تا 10 عـدد مغز بـادام تلخ در كـودكان می تواند 
مسـموميت شـديد به همراه داشـته باشـد، در بزرگساالن اين 

تعـداد به ۵0 عدد می رسـد.
مانيـوك يـا كاسـاوا گياه بومـی مناطق آمريكای جنوبی اسـت 

كـه برای تهيه دسـر از آن اسـتفاده می شـود.
ريشـه، بـرگ هـا و پوسـت ايـن گيـاه نبايـد بـه طـور خـام 
اسـتفاده شـوند، و چنانچـه بـه هنـگام تهيـه مراقبـت نشـود، 

مـی تواننـد بـه دليـل ايجـاد مسـموميت پيامدهای مـرگ بار 
بـه همـراه داشـته باشـند.

مصـرف گوشـت خـام هـر چنـد مرگبـار نيسـت اما مـی تواند 
موجـب ايجـاد كـرم هـای نـواری در دسـتگاه گـوارش شـود. 
عفونـت روده و كاهـش وزن مـی توانـد از عـوارض ايـن نوع از 

باشـد. عفونت 
مـواد غذايـی داخـل قوطـی هـای كنسـرو يـا شيشـه هـای 
كنسـرو شـده مـی تواننـد مـرگ آور باشـند. ذخيـره سـازی 
نادرسـت يـا آلودگـی در ورقه هـای فلزی قوطی های كنسـرو 
مـی تواننـد مـواد سـمی توليـد كـرده كه بـه سـرعت در مواد 

غذايـی حـل می شـوند.
قوطـی های كنسـرو و شيشـه های حاوی مواد كنسـرو شـده 
بايـد همـواره در جـای خنك و بـه دور از نور نگهداری شـوند.

درسـت كـردن كبـاب يكـی از تفريح هـای مورد عاقـه مردم 
بـه شـمار می آيـد. اما كبـاب كردن هم مـی توانـد پيامدهای 

سـرطان زا به همراه داشـته باشـد.
حـرارت بـاال می توانـد موجب سـاخت هيدروكربـن های پلی 
آروماتيـك شـود. بـه ويـژه اگـر چربی گوشـت بـه درون آتش 
ذغـال چكه كند. هر چه گوشـت كبابی سـياه تر شـده باشـد، 
شـمار مـواد مضر كه درون گوشـت جمع شـده اند نيـز زيادتر 

است.
سـوالنين از تركيبـات گيلكـو آلكالوئيدهاسـت كـه در سـيب 
زمينی با ظاهر شـدن رنگ سـبز به ويژه در قشـر زير پوسـت 

آن مشـخص می شـود.
مقـدار زيـاد ايـن سـم موجـب مسـموميت مـی شـود كـه بـا 
نشـانه هايـی نظيـر سـوزش گلو، حالـت تهوع و تعريق شـديد 

و نفـس تنگـی همراه اسـت.
سـيب زمينـی را بايـد همـواره در جـای خنـك و تاريـك نگاه 
داشـت و بـه هنـگام مصـرف نيـز قسـمت هـای سـبز رنگ را 

دور انداخـت.
بادكنـك ماهـی در ژاپـن به عنـوان غذايـی لوكـس مصـرف 
می شـود. روده، تخمـدان و كبـد ايـن گونـه از ماهی هـا حاوی 
سـم تترو دوتوكسـين اسـت كه 1200 برابر كشـنده تر از سـم 

است. سـيانور 
يـك بادكنـك ماهـی مـی توانـد جـان 30 نفـر را بگيـرد. در 
ژاپـن بـرای طبخ ايـن ماهی بايـد دوره های آموزشـی طوالنی 
مدتـی را گذرانـد. ايـن ماهـی هـا همـواره توسـط ماهرتريـن 
آشـپزها سـم زدايـی می شـوند و بـه قيمت باال هـم به فروش 

می رسـند.
محـل اتصـال سـاقه گوجـه فرنگـی و قسـمت های سـبزرنگ 
گوجـه فرنگـی مـی تواننـد تـا 1.2 درصـد حـاوی سـوالنين 
باشـد. ۵0 گـرم سـوالنين مـی توانـد موجـب سـردرد، حالت 

تهـوع و اسـتفراغ شـود.
بـرای هميـن نيـز بايـد از مصـرف گوجـه فرنگـی هـای كال 
دوری كـرد و محـل اتصـال سـاقه را همـواره بـا احتيـاط جدا 

. د كر

برنامه آموزش  و پرورش در برخورد باآسيب های فضای مجازی 
اعام شد:

 راه اندازی »شبكه اجتماعی شاد« برای 
دانش آموزان 

معـاون فرهنگی و پرورشـی وزارت آمـوزش و پرورش 
سـه برنامه ویـژه آموزش و پـرورش را بـرای برخورد با 

آسـیب های فضـای مجازی تشـریح کرد. 
بـه گزارش گروه دريافت خبر نشـريه مـاوی، حميدرضا كفاش 
در حاشيه سـومين اجاس كنگره يازدهم اتحاديه انجمن های 
اسـامی دانـش آمـوزان كـه در اردوگاه باهنـر برگزار شـد،  در 
پاسـخ به پرسشـی دربـاره برنامه هـای آموزش و پـرورش برای 
برخـورد بـا آسـيب های فضـای مجـازی گفـت: سـه برنامه در 

حـوزه فضای مجـازی داريم. 
وی افـزود: برنامـه نخسـت »هـر دانش آمـوز يك وبـاگ،  هر 
انجمن اسـامی يك سـايت و هر مدرسـه يك سـايت« اسـت 
و بـه مـدارس و انجمن هـا برای حضور فعـال در عرصه مجازی 

كمك خواهيـم كرد. 
معـاون فرهنگـی و پرورشـی وزارت آمـوزش و پـرورش با بيان 
اينكـه برنامـه دوم ارائه آمـوزش به مربيان در سـطوح مختلف 
برای آشـنايی بـا فضای مجازی اسـت، گفت: در همين راسـتا 

شـبكه ملی مدارس )رشـد( در حال توسـعه اسـت. 
كفـاش ادامـه داد: برنامـه سـوم، راه انـدازی »شـبكه اجتماعی 
شـاد« اسـت كه در سال گذشـته مطالعات مربوط به آن انجام 
شـد و قرار اسـت امسـال با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات اجرايی شـود كه در فاز نخسـت، دانـش آموزان نخبه 

در تمام عرصه ها وارد شـبكه شـاد می شـوند. 
بـه گفتـه كفـاش، بناسـت ايـن شـبكه به قـوی ترين شـبكه 

بومـی و ملـی تبديل شـود. 
وی در پايـان گفت: سياسـت آمـوزش و پـرورش در برخورد با 
فضـای مجـازی مقابله و فـرار نيسـت بلكه حضـور همه جانبه 

همـراه با دقـت و آموزش اسـت. 

جریمه  تخلفات رانندگی از 20 شهریور 
پیامك می شود 

رئیس پلیـس راهنمایـی و رانندگی تهران بـزرگ گفت: 
از 20 شـهریور در صورت ارتكاب تخلـف از جانب راننده، 

پیامكـی برای مالك خودرو ارسـال می شـود. 
سـردار سـيد تيمـور حسـينی در گفـت و گـو بـا باشـگاه 
اثـر  بايـد  قانـون  اعمـال  اظهاركـرد:  جـوان  خبرنـگاران 
راننـده  كـه  اسـت  حالـی  در  ايـن  باشـد  داشـته  بخشـی 
بـرای  كـه  زمانـی  تـا  شـود،  تخلفـی  مرتكـب  وقتـی 
اقـدام نكنـد، از جريمـه و تخلـف خـود  دريافـت خافـی 
بـرای  كـه  مـاه   6 از  پـس  معمـوال  و  نـدارد  اطاعـی 
بـا تخلفاتـی روبـرو  دريافـت خافـی مراجعـه مـی كنـد، 
مـی شـود كـه بـه اذعـان راننـدگان اصـا مرتكـب چنيـن 
تخلفی نشـده انـد و اين اتفاق در وقوع تخلفـات بازدارندگی 

ندارد.
وی افـزود: در يـك اقدامـی كـه طی سـا ل های اخيـر صورت 
گرفتـه، زمانی كه راننده ای مرتكب تخلفی می شـود، توسـط 
دوربين هـا تصويـر خـودرو ثبت و طـی مـدت 10 روز در قالب 
يـك نامـه كتبـی بـه آدرس سـكونت مالـك خـودرو ارسـال 

می شـود كـه اين اقـدام نيز اثر بخشـی مناسـبی نـدارد.
رئيـس پليـس راهنمايـی و رانندگـی تهـران بـزرگ افـزود: از 
20 شـهريور مـاه در فـاز نخسـت تمامـی تخلفاتی كه توسـط 
دوربيـن ثبت شـود، در مـدت حداكثر 2 سـاعت پيامكی برای 
مالـك خـودرو مبنی بر ارتكاب تخلف و ميـزان جريمه و محل 
تخلـف ارسـال می شـود و راننـده بافاصلـه از ارتـكاب تخلـف 

خـود مطلع می شـود.
سـردار حسـينی در پايـان تصريـح كـرد: از مالـكان خودروهـا 
تقاضـا داريـم هرچـه زودتـر نسـبت بـه بـروز رسـانی و ثبـت 
اطاعـات خـود با حضـور در مركز شـماره گذاری اقـدام كنند 
و در صـورت تعويض سـيم كارت تلفن همراه، شـماره جديد را 

در سـامانه اطاعاتـی ثبـت كنند.

* خبر *

چند نكته مهم پیش از فروش تلفن همراه 
بسـیاری از کابـران پیش از این فروش گوشـی خـود فقـط آن را reset Factory می کنند، اما نكات 

دیگـری هم وجـود دارد که اگر قصـد فـروش آن را دارید باید به آن هـا توجه کنید. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی پليس، زمان فروش گوشی تلفن همراه خود به اين موارد توجه كنيد:

سیم کارت خود را خارج کنید
اوليـن اقدامـی كـه بايـد انجـام دهيد، خارج كردن سـيم كارت از گوشـی قديمی خود اسـت، حتـی اگر يك 
سـيم كارت جديـد مـی خواهيـد بخريـد، به هيـچ وجه سـيم كارت قبلـی خود را داخـل گوشـی نگذاريد تا 
بمانـد، اطاعـات زيـادی از قبيـل پيامـك هـا و بعضی از شـماره هـای تماس در آن ذخيره شـده اسـت، كه 

بايـد فكری اساسـی بـه حال آنهـا كرد.
کارت حافظه را فراموش نكنید

اگـر بـرای گوشـی خـود كارت حافظـه خريـداری كـرده ايـد و از آن اسـتفاده مـی كنيـد، قبـل از فـروش و 
واگـذاری گوشـی خـود بـه ديگـران، حتمـا آن را خـارج كنيـد، بهتـر اسـت هـر آن چه كـه در گوشـی خود 
ذخيـره كـرده ايـد را بـه كارت حافظـه خـود منتقـل كنيـد و سـپس آن را از گوشـی خـارج كنيـد؛ محـل 

قرارگيـری كارت حافظـه معمـوال در اطـراف گوشـی، كنـار و يـا در زيـر باتـری گوشـی اسـت.
اطالعات خود را پاک کنید

قـدم بعـدی كـه بايـد پيـش از فـروش تلفـن همـراه و بعد از انتقـال اطاعـات بـه كارت حافظه انجام شـود، 
نابـودی اطاعـات ذخيـره شـده بر روی گوشـی اسـت، بـرای اين كار دو راه سـاده وجـود دارد:

اول: اينكـه وارد تنظيمـات گوشـی شـويد و به منـوی BackuP/restore مراجعـه كنيد و گزينه 
حـذف تمـام اطاعـات يـا erase everythiNg را انتخاب كنيد.

 reset Factory گوشـی خـود شـويد و گوشـی خـود را recovery دوم: مـی توانيـد وارد
كنيـد، ورود بـه recovery گوشـی هـای مختلـف، راه هـای مخصوص به خـود را دارد.

پيشـنهاد مـی كنيـم قبـل از انجـام ايـن كار، اطاعـات زيـر را بـه صـورت دسـتی از بيـن ببريـد:- اطاعات 
حسـاب كاربـری گـوگل- تنظيمات اطاعات شـخصی و برنامـه ها- برنامه هـای نصب شـده،آهنگ ها،عكس ها، 
ديگـر اطاعـات كاربری- حسـاب هـای كاربری شـبكه های مجـازی )فيسـبوك، توييتر، اينسـتاگرام و…(- 

برنامـه هـای همـراه بانـك- تنظيمـات و تاريخچه نقشـه هـای موجود بر روی گوشـی.



رئيس كل دادگستری استان گلستان خبر داد:
در دستور کار قرار گرفتن مجازات های 

جایگزین حبس 
دسـتور  در  از  گلسـتان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
کارقرارگرفتـن مجازات هـای جایگزیـن حبس در دادگسـتری 

اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری كل اسـتان گلسـتان، دكتر هادی 

هاشـميان بـا اشـاره بـه دغدغـه مقـام معظـم رهبـری در اين بـاره گفت: 
كاهـش جمعيـت كيفـری زندان هـای اسـتان بايـد بـه طـور جـدی در 
دسـتور كار قـرار گيـرد. وی با بيـان اين كه زنـدان تنها راه چـاره برخورد 
بـا مجرمـان نيسـت، افـزود: خوشـبختانه قانون مجـازات اسـامی و آيين 
دادرسـی كيفـری جديـد راهكارهای خوبی بـرای مجازات هـای جايگزين 
حبـس ارائـه كـرده اسـت كه قضـات مـا می تواننـد از آن اسـتفاده كنند.  
هاشـميان گفـت: قضاتی كه از مجـازات جايگزين حبس، تعليـق و آزادی 
مشـروط بـرای مجرمـان بـار اولـی و جرايـم سـبك و جرايمی كه شـاكی 

خصوصی نداشـته باشـد اسـتفاده كننـد، تشـويق خواهند شـد. اين مقام 
ارشـد قضايی اسـتان افـزود: در گام نخسـت چند تن از قضات را تشـويق 
كرديـم و بـه زودی نيـز ، يكـی ديگر از قضات گنبدی را كـه خريد كتاب و 
مطالعـه آن را به عنـوان مجـازات جايگزين حبس اعمال می كرد، تشـويق 

خواهيـم كرد.
رئيس كل دادگسـتری اسـتان گلستان خاطرنشـان كرد: جرايم عليه امنيت 
عمومـی قابـل بخشـش و گذشـت نيسـت و بـرای اين گونـه مجرمـان از 

مجـازات جايگزيـن حبـس، نمی تـوان اسـتفاده كرد.

خبر
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رئيس كل دادگستری استان خوزستان: 

توسعه ثروت در 
استان باید متوازن 

باشد

رئیس کل دادگسـتری اسـتان خوزسـتان گفت: 
توسـعه ثروت و امكانات در اسـتان باید متوازن 
و متعـادل باشـد و به مناطق حاشیه نشـین توجه 

بیشـتری شود. 
به گزارش روابط عمومی دادگسـتری كل اسـتان خوزسـتان، 
دكتر فرهاد افشـارنيا در نشسـت مشـترك با نمايندگان 
اظهـار  اسـامی،  شـورای  مجلـس  در  اسـتان  مـردم 
داشـت: مناطـق حاشيه نشـين به ويـژه در شهرسـتان 
اهـواز كـه جمعيـت ۵00 هـزار نفری را در خـود دارند 
نيازمنـد توجـه بيشـتری اسـت و از نماينـدگان مـردم 
انتظـار مـی رود تـا بـا ارائـه لوايـح و تصويـب قوانيـن 
مـورد نيـاز، ايـن پديـده ناهنجـار اجتماعـی را مهـار 

. كنند
وی تصريـح كـرد: يكـی از راهكارهـای مؤثـر در ايـن 
زمينه پيشـگيری از گسـترش بی رويه شـهرها و توجه 

بيشـتر به عمـران روستاهاسـت.
افشـارنيا گفـت: اگرچه بر اسـاس قانون قـوای مجريه، 
مقننـه و قضائيـه از هـم تفكيـك شـده اند امـا ايـن به 
فاصله هـای  نيسـت.  معنـای جزيـره ای عمـل كـردن 
موجـود ميـان ايـن قـوا بايـد كمتـر و آمـار تعامـل و 
همفكـری بيشـتر شـود تا بهـره آن نصيب همـه مردم 

گردد. جامعـه 
وی ادامـه داد: ارتبـاط مجلـس شـورای اسـامی بـا 
دسـتگاه قضايـی يكـی از ظرفيـت هـای مهمی اسـت 
كـه مـی تـوان از آن بـه نفـع نظـام و خدمت بـه مردم 

اسـتفاده كـرد و همـگان را از آن بهره منـد سـاخت.
 افشـارنيا بـا تقديـر از حضـور نمايندگان مردم اسـتان 
در ايـن نشسـت، بيان داشـت: اين جلسـات و تعامل ها 
از ايـن جهـت كه بـرای ارائـه طرح ها، لوايـح و تصويب 
قوانيـن مـورد نياز دسـتگاه قضايـی، نياز بـه همفكری 
ميـان نماينـدگان و مديـران قضايـی اسـت می توانـد 
مؤثـر باشـد. بـه ويـژه اينكـه هـم اكنـون تعـدادی از 
لوايـح و طرح ها در كميسـيون قضايـی مجلس مطرح 
شـده امـا معطـل مانـده انـد و از نماينـدگان محتـرم 
مـی خواهيم تـا در تصويب ايـن قوانين تسـريع كنند.
 وی افـزود: انتظـار مـا از نماينـدگان ايـن اسـت كـه 
مشـكات كمبـود قوانيـن در خصـوص برخی مسـائل 
موجـود در كشـور را بيشـتر مـورد توجه قـرار دهند و 
نگذارنـد بخـش هايی از كشـور از نبود قوانيـن و احياناً 

وجـود قوانيـن قديمـی رنـج ببرند.
 رئيـس شـورای عالـی قضايی اسـتان خوزسـتان ادامه 
داد: قـوه قضائيـه از نظـر بودجـه در تنگنا قـرار دارد و 
باتوجـه بـه گسـتره فعاليت دسـتگاه قضايی در كشـور 
و به خصوص در خوزسـتان كه اسـتانی وسـيع و دارای 
حـوزه هـای قضايـی متعدد اسـت، نماينـدگان بايد در 
لوايـح بودجـه سـنواتی توجـه ويـژه بـه افزايـش ايـن 

بودجه داشـته باشـند. 
افشـارنيا تصريـح كـرد: انتظـار ديگـر مـا از نمايندگان 
ايـن اسـت كـه قانونگـذاری قوانين بـه روز و براسـاس 
نيازهـای روز جامعه باشـد. بسـياری از قوانين متروك 
و فرسـوده اسـت و نيـاز بـه تغييـر دارنـد. همچنين از 

برخـی قوانيـن بايد جـرم زدايی شـود.

بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری

رئیس قـوه قضائیه در خصـوص برگـزاری دهمین دوره 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی و پنجمیـن دوره 
انتخابـات مجلس خبـرگان رهبری بخشـنامه ای صادر 

. د کر
بـه گـزارش روابـط عمومی قـوه قضائيـه، متن كامل بخشـنامه 

آيـت اهلل آملـی الريجانـی به شـرح زير اسـت:
و  پيشـگيري  سـتاد  عملكـرد  مؤثـر  نتايـج  بـه  توجـه  بـا 
و  گذشـته  دوره هـاي  در  انتخاباتـي  جرايـم  بـه  رسـيدگي 
نظـر بـه برگـزاري دهميـن دوره انتخابـات مجلـس شـوراي 
اسـامي و پنجميـن دوره انتخابـات مجلس خبـرگان رهبري 
قانـون   6۷ مـاده  اجـراي  در  و   139۴ سـال  اسـفندماه  در 
انتخابـات مجلـس شـوراي اسـامي مصـوب 13۷۸/9/۷ بـا 
اصاحـات بعدي، كـه »تشـكيات قضايي در حـوزه انتخابيه 
بـه منظـور پيشـگيري از وقـوع جـرم، ضمـن هماهنگـي بـا 
ناظريـن شـوراي نگهبـان و هيئـت اجرايـي اقدامـات الزم را 
در محـدوده مقـررات معمـول مـي دارد« و سـاير مـوادي كه 
مشـتمل بـر جرايـم انتخابات مجلس شـوراي اسـامي اسـت 
از قبيـل مـواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵9، 61، 6۵ و 66 قانون مذكور 
اسـامي، در سـه مرحلـه  قانـون مجـازات  و فصـل هشـتم 
قبـل، حيـن و پـس از برگـزاري انتخابـات، ضـروري اسـت 
بـا هماهنگـي و برنامه ريـزي مناسـب، منسـجم و اثربخـش 

اقدامـات ذيـل صـورت پذيـرد:
 در مراكز اسـتان، سـتاد ويژه اي جهت پيشـگيري و رسـيدگي 
بـه جرايـم انتخاباتـي بـه مسـئوليت رئيـس كل دادگسـتري با 
حضـور دادسـتان، مسـئوالن و نماينـدگان نهادهـا، سـازمان ها 

قضايـي  ذي ربـط  هـاي  دسـتگاه  و 
رصـد  ضمـن  و  مي شـود  تشـكيل 
و پايـش مسـتمر امـور و فعاليـت و 
اسـتفاده از ظرفيـت سـاير نهادهاي 
الزم  تمهيـدات  و  تدابيـر  مسـئول، 
را نسـبت بـه اجـرا و اعمـال دقيـق 
قانـون و نيز پيش بيني و پيشـگيري 
از وقـوع جرايـم انتخاباتـي معمـول 

دارند.
در كليـه شهرسـتان هـاي اسـتان، 
سـتاد مشـابهي با مسـئوليت رئيس 
دادگسـتري شهرسـتان و بـا تركيب 
رده متناظـر اسـتاني، زير نظر سـتاد 

ويـژه اسـتان وظايـف محولـه را انجـام دهند.
سـتاد ويـژه در مركـز و بـا تركيـب نماينـدگان دسـتگاه هـا، 
نهادهـا و ارگان هـاي قضايي مرتبـط با انتخابات به مسـئوليت 
دادسـتان كل كشـور و دبيـري معـاون اجتماعـي و پيشـگيري 
از وقـوع جـرم تشـكيل، ضمـن هدايـت و هماهنگي سـتادهاي 
اسـتاني و اسـتفاده از ظرفيـت سـاير نهادهاي مرتبـط تدابير و 
تمهيـدات پيشـگيرانه و اقدامـات الزم و ضـروري را در حـدود 
قوانيـن و مقـررات اتخـاذ و اقدامات مقتضي معمـول نموده و از 

نتايـج حاصله مسـتمراً حـوزه رياسـت را مطلـع نمايند.
رؤسـاي كل دادگستري هاي سراسر كشور موظفند شعبي از دادگاه 
هـا و دادسـراهاي حـوزه قضايـي تحـت تصـدي خـود را بـه منظور 

رسـيدگي خـارج از نوبت بـه جرايم انتخاباتي اختصـاص دهند.

آگاه  سـازي عمومـي و توجيـه، ارشـاد و اقناع اشـخاص حقيقي 
و حقوقـي، مديران دسـتگاه هـاي اجرايي، تشـكل ها، كانديداها 
و رؤسـاي سـتادهاي انتخاباتـي آنـان بـا هـدف همسوسـازي، 
بازدارندگـي و ترويـج قانون مـداري از طريق تشـريح و توضيح 
مفـاد قانـون جرايـم انتخاباتي و مجـازات هاي تعيين شـده كه 
از جملـه وظايـف اساسـي و مهـم سـتادها محسـوب مي گردد، 
رهبـري  معظـم  مقـام  منويـات  اجـراي  در  مؤثـري  نقـش 
)مدظله العالـي( و كاهش و پيشـگيري از بـروز جرايم انتخاباتي 
داشـته و ان شـاءاهلل موجـب افزايـش مشـاركت حداكثـري و 

ارتقـاء امنيـت و سـالم سـازي فضـاي انتخابـات خواهد شـد.

صادق آملي الریجاني
رئیس قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

صدور احكام متناسب با جرائم ارتكابی در توسعه عدالت مؤثر است

با حضور ر ئیس کل دادگسـتری استان زنجان برگزار شد

مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستری شهرستان ماهنشان 

رئیس کل دادگسـتری اسـتان اردبیل گفت: صـدور احكام 
متناسـب با جرائـم ارتكابی در توسـعه عدالت مؤثر اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری كل اسـتان اردبيـل، 
حجت االسـام والمسـلمين قاصدی در دومين نشسـت فصلی 
قضـات اسـتان بـا تأكيد بـر اهميت و جايـگاه دسـتگاه قضايی 
در ايجـاد امنيـت در جامعه اظهارداشـت: قضات متعهد اسـتان 
بـا حساسـيت و دقـت ويـژه نسـبت بـه صـدور آرای قضايـی 

بازدارنـده اقـدام مـی كنند.
وی بـا انتقـاد از كـم كاری بعضـی نهادهـای فرهنگـی گفـت: 
بسـياری از معضات و مشـكات كنونی نشـأت گرفته از خأل های 
فرهنگـی اسـت و نهادهـای فرهنگی بايد نسـبت به جبـران اين 
خاءهـا بيـش از پيـش فعاليـت نماينـد و در اين بين دسـتگاه 
قضايـی متأسـفانه جور بسـياری از كـم كاری و بی توجهی ديگر 

دسـتگاه ها را بـه دوش می كشـد.

جمعيـت  كاهـش  ضـرورت  موضـوع  بـه  اشـاره  بـا  قاصـدی 
كيفـری اظهـار داشـت: بـا توجه بـه وضعيـت موجـود و تراكم 
جمعيـت در زندان هـا كـه از دغدغه هـای مقـام معظـم رهبری 
و تأكيـدات مكـرر رياسـت محتـرم قـوه قضائيه اسـت ضرورت 
دارد قضـات بـا اسـتفاده از تأسيسـات حقوقی بوجـود آمده در 
قانـون مجـازات اسـامی و آييـن دادرسـی كيفـری جديـد از 
مجازات هـای جايگزيـن بـرای مجرمـان و بزهـكاران كه حبس 
آنهـا ضـرورت نداشـته و آثار سـوئی بـر زندگی آنهـا می گذارد 

كنند. اسـتفاده 

وی تأكيـد كرد: بايـد از مجازات زندان برای مجرمان سـابقه داری 
كـه مخل نظم، امنيت و آسـايش مردم و جامعه بـوده و به جرائم 
خشـنی مثـل قـداره كشـی و تجـاوز بـه عنـف، كاهبـرداری، 
ارتشـاء، اختاس، جرائم شـوم مفاسـد اقتصادی، اداری، قاچاق 
موادمخدر، مشـروبات الكلـی، آدم ربايی، اسيدپاشـی و امثالهم 

می پردازنـد اسـتفاده كرد.
قاصـدی با اشـاره به مسـئله انتخابات مجلس شـورای اسـامی و 
خبـرگان رهبـری گفت: كليـه همـكاران قضايـی و اداری مراقب 
باشـند در ايـن امـر نهايـت بـی طرفـی در مجموعـه قضايـی چه 
در جريـان تبليغـات و چـه در جريان رسـيدگی به تخلفات حفظ 
گردد و اقدامات پيشـگيرانه در جهت جلوگيری از تخلفات ناشـی 
از ناآگاهـی و بی توجهـی افـراد دخيـل بـا دقت الزم انجـام پذيرد 
و در عيـن حـال بـا تخلفـات و جرائـم هـم در كمـال بـی طرفی 

برخـورد قانونـی الزم و بی ماحظـه صـورت پذيرد.

مراسـم تودیع ومعارفه رئیس دادگسـتری شهرسـتان 
ماهنشـان با حضـور رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 

زنجـان، برگزار شـد.
اسـتان  كل  دادگسـتری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
زنجـان،  جعفـر گل محمـدی در ايـن مراسـم با اشـاره به 
بارزتريـن وجـه حاكميـت دينـی گفـت: بارزتريـن وجـه 
حاكميـت دينـی قـوه قضائيـه اسـت و دسـتگاه قضايـی 
بـر  مـردم  و  حاكميتـی  حـوزه  در  را  رسـالت خطيـری 
عهـده دارد چـرا كه خطـرات زيـادی فـراروی مجموعه 
اسـت كـه قطـع يقيـن كار در ايـن سيسـتم و دسـتگاه 
نيازمنـد كارآمـدی، اقتـدار، سـامت و مديريـت فـردی 

و جمعـی اسـت.

 وی اظهـار داشـت: اسـتان زنجـان رتبـه اول كشـور را در 
زمينـه صلـح و سـازش در پرونده های شـورای حل اختاف 
دارد و شهرسـتان ماهنشـان هـم بـه خاطـر داشـتن مـردم 
متديـن و فرهنگـی رتبـه برتـر اسـتان را به خـود اختصاص 

داده اسـت.
 رئيس كل دادگسـتری اسـتان زنجان در ادامه قوه قضائيه، 

مجريه و مقننه را اركان و پايه های اساسـی كشـور دانسـت 
و تصريـح كـرد: كـم كاری هـر يـك از قـوا صدمـات جبران 
ناپذيـری به كشـور وارد خواهـد كرد و در ايـن ميان وظيفه 
اصلـی قـوه قضائيه تحقق و گسـترش عدالـت، ايجاد امنيت، 
اجـرای  بـر حسـن  نظـارت  تعقيـب و مجـازات مجرمـان، 

احكام اسـت.
 گل محمـدی افـزود : ايجـاد ثبـات و امنيـت بـر عهـده قوه 
قضائيـه اسـت و بـه هميـن دليـل هميشـه بايـد بهتريـن و 

برجسـته تريـن افـراد بـه اين قـوه وارد شـوند.
در اين مراسـم، از يوسـف مجتهدی، رئيس سـابق دادگستری 
شهرسـتان ماهنشـان تقدير و حميد يعقوبی بـه عنوان رئيس 

جديد دادگسـتری ماهنشـان معرفی شد.



خبر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد:

کاهش زمان دادرسي در عین توجه به 
کیفیت رسیدگي ها

رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان کاهش زمـان دادرسـي را در عین توجه 
بـه کیفیت رسـیدگي ها مـورد تأکید قـرار داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری كل اسـتان اصفهان، احمد خسـروی وفا در جلسـه 
مشـترك شـوراي معاونـان و رؤسـاي حـوزه هـاي قضايي اسـتان كه بـا حضور رئيـس مركز 
آمـار و فنـاوري اطاعـات قـوه قضائيـه برگـزار شـد بـا ذكـر آمـاري از عملكرد دادگسـتري 
اصفهـان در ايـن حـوزه گفـت: در سـال 93 با تـاش حوزه هاي قضايي اسـتان تعـداد ۵6۸ 
هـزار پرونـده وارد دادگسـتري شـده كـه در مقابـل آن ۵9۷ هـزار پرونـده از موجودي هـا 
يعنـي حـدود 2۸ هـزار پرونده عاوه بر كسـر پرونده هاي ورودي از آمار سـال هاي گذشـته 

كاسـته شـده است.
وی رتبـه بهره وري دادگسـتري اسـتان را در سـال گذشـته به جـز در دو ماه رتبه اول كشـوري 

برشـمرد و آن را حاصـل زحمـات كليه كاركنان و قضات دادگسـتري اسـتان دانسـت. 
خسـروي وفا تأكيـد كـرد: در عيـن توجـه به كيفيت رسـيدگی ها بـه كاهش زمان دادرسـي 

نيز توجه شـود.
 وي بـا اشـاره به فرمايشـات مقام معظم رهبـري در حوزه برخورد با زمين خـواري و دغدغه هاي 
رياسـت محتـرم قـوه قضائيـه در اين راسـتا خاطرنشـان كرد: در سـال گذشـته بيـش از ۷ هزار 

هكتـار از زميـن هاي تصرف شـده خلـع يد و به بيت المال برگشـت داده شـد.
رئيس كل دادگسـتري اسـتان اصفهان توجه به بحث صلح و سـازش در مجموعه شـوراهاي 
حـل اختـاف را مـورد تأكيـد قـرار داد و گفـت: بـا پيگيري هـاي انجـام شـده  از ۴3 مورد 

قصـاص، 20 مـورد آن بـه صـورت مصالحه اي حل و فصل شـد.
 وي با اشـاره به مشـكات دسـتگاه قضايي اسـتان، اولين و مهم ترين مشـكل آن را كمبود 
فضـاي فيزيكـي عنـوان و بيـان كـرد: در بعضي قسـمت ها از اطاق هايي اسـتفاده مي شـود 

كه در شـأن كار قضايي نيسـت.
خسـروی وفـا كمبـود نيـروي انسـاني را نيـز از مشـكات اساسـي و پيش روي دادگسـتري 
برشـمرد و افـزود: 63 درصـد از پسـت هـاي اداري دادگسـتري خالـي از كارمند اسـت و به 

هميـن دليـل بعضـي شـعب كيفـري 1 و 2 با دو نفـر اداره مي شـود.
سيسـتمي  و  رايانـه اي  تجهيـزات  فرسـودگي  اصفهـان  اسـتان  دادگسـتري  كل  رئيـس 
دادگسـتري اسـتان را نيـز از مشـكات ديگـر دادگسـتري اصفهـان عنـوان كرد و خواسـتار 
حـل ايـن مشـكات در راسـتاي بهينه سـازي روند رسـيدگي ها بـه پرونده هاي قضايي شـد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین:

میانگین رسیدگی به پرونده ها 126 روز است

 

رئیس کل دادگسـتری اسـتان قزوین میانگین رسـیدگی به پرونده هـای قضایی در 
مجموعـه دادسـراها و دادگاه هـا و همچنیـن شـعب اجـرای احكام را طی سـال 

گذشـته 126 روز اعـالم کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری كل اسـتان قزوين، جمـال انصاری گفـت: موجودی 
پرونـده هـای قضايـی در مجمـوع دادگسـتری قزويـن شـامل دادسـراها، دادگاه هـا، شـعب 
اجـرای احـكام در ابتـدای سـال 1393 تعـداد 32 هـزار و 9۴۸ فقـره بوده كـه 1۷۴ هزار و 

هشـت پرونـده وارده نيـز بـه حـوزه هـای قضايی داشـته ايم.
وی ادامـه داد: در طـول سـال 93 تعـداد 1۷۵ هـزار و ۵26 فقـره پرونـده مـورد رسـيدگی 
قـرار گرفتـه و از جريـان قضايـی خـارج شـده كـه در نهايـت مانـده پرونـده هـا 31 هـزار و 

۴30 فقـره بوده اسـت.
رئيـس كل دادگسـتری اسـتان قزويـن اضافـه كـرد: يكـی از سياسـت های دسـتگاه قضايی 
كاهـش زمـان رسـيدگی بـه پرونده هاسـت كـه در ايـن خصـوص عوامـل مختلفـی همچون 
ناآگاهـی طرفيـن از قوانيـن و مقـررات، اطالـه دادرسـی در نتيجـه نيـاز بـه كارشناسـی و 
مسـائلی از ايـن دسـت و ... نقـش دارد. وی افـزود: بـا ايـن وجـود تـاش دسـتگاه قضايـی 
اسـتان بـر ايـن بوده تـا در مراكز مختلـف زيرمجموعه دسـتگاه قضا به موضـوع مهم كاهش 

زمـان رسـيدگی بـه پرونده هـای قضايـی توجـه جدی شـود.
انصاری توضيح داد: در سـال 93 متوسـط زمان رسـيدگی به پرونده ها در مجموعه دادگسـتری 
اسـتان قزويـن 126 روز بـوده اسـت كـه ايـن ميانگين در سـاير بخش های دادگسـتری اسـتان 
قزوين متفاوت بوده اسـت. وی اعام كرد: متوسـط زمان رسـيدگی در مجموعه دادسـرا ۴0 روز، 
در مجمـوع دادگاه هـا ۸۷ روز، در اجـرای احـكام مدنـی و كيفری نيز به ترتيـب 2۷6 و 139 روز 
بوده اسـت. رئيس كل دادگسـتری اسـتان قزوين يادآورشـد: البته در شـورای های حل اختاف 

ميانگين رسـيدگی بـه پرونده ها ۵6 روز بوده اسـت.

رئيس كل دادگستری استان هرمزگان:
حفظ حقوق شهروندی، جزء مطالبات 

بحق مردم است 
رئیس کل دادگسـتری اسـتان هرمزگان اعالم کرد:حفظ 
حقوق شـهروندی، جز مطالبـات بحق مردم اسـت وما 

ملزم به رعایت آن هسـتیم.
بـه گزارش روابط عمومی دادگسـتری كل اسـتان هرمزگان، 

حجت االسام والمسـلمين اكبـری در مراسـم توديـع و معارفه 
مسـئوالن حـوزه قضايـی رودان از تاش هـای 13 سـاله جعفر 
كوهـزاد به عنـوان رئيس دادگسـتری و رضا مختـاری به عنوان 
دادسـتان سـابق اين شهرسـتان، تقدير كرد و حسـن نيك طبع 
را به عنـوان رئيس دادگسـتری و رضا صفايی را به عنوان دادسـتان 
جديـد رودان معرفـی كـرد. وی با بيان اين كه يكـی از مهم ترين 
وظايـف قـوه قضائيـه قضـاوت براسـاس حـق اسـت تصريح 
كـرد: برای اينكـه اين وظيفه خطير را بخوبی انجام دهيم بايد 

حق را خوب بشناسيم كه مراحل تشخيص حق در زمانی كه حق 
و  باطل مشترك باشند بسيار سخت و سنگين است. اكبری خطاب 
بـه قضـات گفت: وقتـی كه ميان مـردم قضـاوت می كنيد بايد 
احكامتان عادالنه باشـد و قضاوت بايد براساس قوانين موضوعه 
در زمـان واليـت فقيـه باشـد. رئيس شـورای قضايـی هرمزگان 
يادآور شـد: انتظاری كه جامعه از دسـتگاه قضايی دارد اين اسـت 
كـه قضـاوت براسـاس حق و عادالنه باشـد و  هر كسـی براسـاس 

جرمی كه مرتكب شـده محاكمه شـود.
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رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی: 

اقدامات پيشگيرانه با قوت ادامه خواهد يافت

در دادگسـتری استان آذربایجان غربی صورت گرفت؛

برگزاری جلسه پذيرش محكومان جرايم کم اهميت جهت خدمات عمومی رايگان 

خراسـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
رضوی بـر اسـتمرار اقدامـات پیشـگیرانه با 
محوریـت ارتقاء آگاهـی های عمومـی تأکید 

 . د کر
بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری كل اسـتان 
خراسـان رضـوی، حجت االسـام والمسـلمين علی 
مظفـری با اشـاره بـه برگـزاری موفق اوليـن كارگاه 
ملـی تربيـت مدرس پيشـگيری های رشـد مدار در 
مشـهد افزود: دسـتگاه قضايی عزم راسـخ خود را در 
زمينـه اجـرای وظايف قانونی از جمله پيشـگيری از 
وقـوع جـرم نشـان داده و در سـايه تعامـل با سـاير 
نهادهـا و دسـتگاه هـا در ايـن عرصه خطيـر و مهم 
كـه  اسـت  برداشـته  مؤثـری  و  جـدی  هـای  گام 
برگـزاری چنيـن كارگاه هايی نشـان دهنده اين عزم 

ست. ا
از  را  رضـوی  خراسـان  اسـتان  دادگسـتری  وی 
اسـتان های پيشـگام و پيشـرو در اين عرصه دانسـت 
از طرح هـای موفـق  و خاطرنشـان كـرد: بسـياری 

ملی از اسـتان خراسـان رضوی آغاز شـده و ان شاء اهلل 
ايـن رونـد بـا قـدرت و قوت هرچه بيشـتر اسـتمرار 

خواهـد داشـت.
 مظفـری بهتريـن پيشـگيری را اجـرای دقيـق و به 
هنـگام قانـون و احـكام الهی دانسـت و خاطرنشـان 
كـرد: اجـرای دقيـق قانـون و شـرع مقـدس اسـام 
قطعـاً بهتريـن و مؤثرتريـن راه پيشـگيری از وقـوع 
جرايـم اسـت و در هميـن زمينـه در مـدت اخيـر 
تـاش كـرده ايـم تـا بـا اجـرای قاطعانـه احـكام و 

اسـتفاده از تمامـی ظرفيـت هـای قانونی در مسـير 
ترويـج و تعميـق فرهنـگ پيشـگيری از جـرم در 
زمينـه  ايـن  در  بحمـداهلل  و  برداريـم  گام  جامعـه 
موفقيـت هـای خوبـی نيـز بدسـت آمـده كـه يكی 
از آثـار آن كاهـش وقـوع جرايـم خاص و خشـن در 

سـطح اسـتان بوده اسـت.
 وی خاطرنشـان كرد: بنابراين پيشـگيری از وقوع 
جـرم بـه عنوان يـك راهبرد اساسـی مـورد توجه 
دادگسـتری اسـتان بوده و چنانچـه اقدامات مؤثر 
در ايـن زمينـه نبـود، شـاهد گسـترش و تعميـق 
از  حوزه هـا  برخـی  در  تخلفـات  و  مشـكات 
جملـه مسـائل مربـوط بـه مؤسسـات و شـركت ها 
قاطـع  اقدامـات  بـا  حمـداهلل  بـه  كـه  می بوديـم 
قانونـی شـاهد پيشـگيری از وقوع بسـياری از اين 
تخلفـات و جرايـم، بـا محوريت دادسـرای عمومی 
و انقـاب مشـهد بوديـم كـه ايـن حركـت مثبـت 
مـورد حمايـت و تقديـر مسـئوالن عالـی قضايـی 

نيـز قـرار گرفـت كـه باعـث افتخار ماسـت.

جلسـه ای بـه منظـور بررسـی و تبادل نظر 
و  محكومـان  پذیـرش  اعـالم  درخصـوص 
نـوع خدمـت  و  نهادهـا  ظرفیـت پذیـرش 
در  رایـگان  عمومـی  خدمـات  در  آنهـا 
غربـی  آذربایجـان  اسـتان  دادگسـتری 

برگـزار شـد.
بـه گزارش روابط عمومی دادگسـتری كل اسـتان 
آذربايجـان غربـی، معـاون اجتماعـی و پيشـگيری 
از وقـوع جـرم دادگسـتری آذربايجان غربـي در اين 
جلسـه اظهـار داشـت: مجـازات جايگزيـن حبـس 

بـرای مجرمـان حرفه ای و خشـن نيسـت بلكه برای 
گرفتـه  نظـر  در  كم اهميـت  و  غيرعمـد  جرايـم 

است. شـده 
عليـزاده افزود: محكومـان جرايم غيرعمـد و كم اهميت 

بـا رضايـت خـود خدمـات عام المنفعـه ای بـرای مدت 
بـه  دادگاه  بـه حكـم  رايـگان  بـه طـور  و  معيـن 
جـای مجـازات اصلـی در دسـتگاه های اجرايـی و 
آيين نامـه تحمـل  مؤسسـات عمومـی مذكـور در 

حبـس ارائـه خواهنـد كـرد.
وی در پايـان سـخنان خود گفـت: محكومان در 
مراكـز خدمـات عمومـی شـامل امـور آموزشـی، 
بهداشـتی و درمانـی، فنی و حرفـه ای، خدماتی، 
كارگـری، كشـاورزی ، دامـداری، جنگلـداری و 

مراتـع داری مشـغول بـه كار خواهند شـد.

رئیس کل دادگستری استان البرز: 

احترام به مردم سرلوحه فعاليت های نيروی انتظامی باشد
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان البـرز احترام 
بـه مـردم را سـرلوحه فعالیـت هـای نیـروی 

کرد. عنـوان  انتظامـی 
بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری كل اسـتان 
البـرز، احمد فاضليان در همايش مشـترك دسـتگاه 
قضايـی و نيـروی انتظامـی اسـتان البرز بـه ميزبانی 
فرماندهـی انتظامی اسـتان با اشـاره بـه اينكه تجربه 
بشـری ثابـت كـرده مهم تريـن نيـاز انسـان، تأميـن 
امنيـت اسـت، گفـت: انسـان بـرای تأميـن امنيـت 
حاضـر شـد از بخشـی از آزادی هـای طبيعـی خـود 

صرفنظـر كنـد و تـن بـه اقتـدار حاكميـت دهد.
تأميـن  در  كـه  سياسـی  نظـام  هـر  افـزود:  وی   
را  امنيـت دچـار مشـكل شـود مشـروعيت خـود 
كننـد  احسـاس  مـردم  اگـر  می دهـد.  دسـت  از 
حاكميـت نمی توانـد امنيـت آن هـا را تأميـن كنـد 
ممكـن اسـت خودشـان دسـت بـه تأميـن امنيـت 
بزننـد و اقدامـات الزم را انجـام دهنـد كـه ايـن 
آنارشيسـم  و  مـرج  و  هـرج  بـه  می توانـد  اتفـاق 

منجـر شـود.
 رئيـس كل دادگسـتری اسـتان البـرز بـا تأكيـد بـر 
اينكـه مأموريت مشـترك دسـتگاه قضايـی و نيروی 
انتظامـی تأميـن امنيـت بـرای جامعـه اسـت، اظهار 
داشـت: البتـه بخشـی از ايـن مأموريت برعهـده اين 
دو دسـتگاه اسـت و دسـتگاه های ديگر نيز مسـئول 
دو  ايـن  از  زيـادی  توقعـات  گاهـی  ولـی  هسـتند 
دسـتگاه شـكل می گيـرد و مـردم حتـی در مباحثی 
كـه مربوط به حيطه وظايف سـاير دسـتگاه ها اسـت 

از دسـتگاه قضـا انتظـار ورود دارند. 
توقـع  ايـن  شـكل گيری  اينكـه  يـادآوری  بـا  وی 
غـرور  موجـب  و  قضـا  دسـتگاه  كارآمـدی  بيانگـر 
ايـن مجموعـه اسـت، تأكيد كـرد: در قانون اساسـی 
اسـتفاده از محيـط مناسـب بـرای رشـد مـكارم و 
برخـورداری از محيطـی كـه حيثيـت، جـان، مال و 
نامـوس مردم از تعرض مصون باشـد حقی شـناخته 
شـده اسـت كـه دسـتگاه قضايـی و نيـروی انتظامی 
در معيـت ديگـر دسـتگاه ها بـرای حفـظ ايـن حـق 

ايفـای نقـش می كننـد.
ايـن مقـام قضايی افـزود: زيبنـده مردم ما اسـت كه 
در شـرايطی سرشـار از ثبات و امنيـت زندگی كنند 
و وظيفـه اصلـی دسـتگاه قضايـی و نيـروی انتظامی 
بـه عنـوان دو لبـه تأميـن نظـم و امنيـت جامعـه، 
تـاش بـرای برقراری عـدل و برخـورداری مـردم از 

آزادی هـای مشـروع در حيـن برخورد بـا بزهكاران و 
حفـظ حقوق شـهروندان اسـت. 

وی گفـت: اصـل جامعه محوری می توانـد در ارتقای 
امنيـت مؤثـر باشـد و اصلـی مهـم در حـوزه نگرش 
جامعـه و تغييـر رويكـرد از نـگاه تهديد محور اسـت 
كـه در ايـن رويكـرد، همـگام بـا مـردم بـرای تامين 

امنيـت اقدام می شـود.
 رئيـس كل دادگسـتری اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه 
اينكـه بايـد سـرلوحه فعاليت هـای نيـروی انتظامـی 
احتـرام بـه مـردم باشـد، گفـت: پايـگاه پليـس بايد 
در قلـوب مردم باشـد و رابطـه ای بر مبنـای احترام، 
تكريـم و خدمت شـكل بگيـرد و در برابـر متجاوزان 
بـه حقـوق مردم بـا قدرت برخـورد شـود. متجاوزان 
بـه حقـوق مـردم نبايـد حاشـيه امن داشـته باشـند 
و در برقـراری امنيـت مماشـات، مداهنـه و تسـامح 

نـدارد.  جايی 
وی بـا تأكيـد بـر اينكـه امنيـت متكی بـر روش های 
غيرقانونـی، سسـت و شـكننده اسـت و از پايداری و 
ثبـات برخـوردار نيسـت، تصريـح كرد: هـدف قانون 
بـه وجـود آوردن نظـم و امنيـت و تضميـن حـدود 
اختيـارات در وظايـف اجتماعـی اسـت كـه در كنـار 
آن بايـد بـه ارزش هـای اخاقـی، انسـانی و معنـوی 

شـود. توجه 
وی بـا اعـام رضايت خـود از تعامل دسـتگاه قضايی 
و نيـروی انتظامـی، گفـت: تاش می كنيـم تعامات 
موجـود را توسـعه دهيـم و موانـع و مشـكات را بـا 

تشـريك مسـاعی برطـرف كنيم.

مأموریت مشترک دستگاه قضایی 
و نیروی انتظامی تأمین امنیت 

برای جامعه است

 بهترین پیشگیری اجرای دقیق و 

به هنگام قانون و احكام الهی است
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افتتاح شورای حل اختالف صنایع و معادن در شهر یزد
شـورای حـل اختـالف صنایـع و معادن بـا حضور رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان یزد، اسـتاندار و جمعـی از فعاالن عرصـه اقتصـادی و کار آفرینان 

اسـتان در شـهر یزد افتتاح شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری كل اسـتان يـزد، رئيس كل دادگسـتری 
اسـتان يـزد در مراسـم افتتـاح ايـن شـورا بـا بيـان اينكـه ترويـج و توسـعه صلـح 
و سـازش از سـنت هـای پسـنديده ديـن مبيـن اسـام اسـت اظهار داشـت: يكی 

از توصيه هـای كتـاب آسـمانی مـا بـه بـرادران مؤمـن، ايجـاد صلح و سـازش بين 
خـود اسـت. محمـد رضـا حبيبی با اشـاره بـه روايتـی از پيامبر اكـرم)ص( در اين 
زمينـه گفـت: طبـق ايـن روايـت ثـواب صلـح و سـازش بين مـردم از ثـواب همه 
نمازهـا و روزه هـای مسـتحبی بيشـتر اسـت و حتـی خداونـد در قـرآن كريـم به 
اوليـای دم كـه اجـازه قصـاص را دارنـد عفـو و بخشـش را توصيـه كـرده اسـت. 
وی در ادامـه آرامـش روانـی جامعـه را مهمتريـن نتيجـه صلـح و سـازش بيـن 
افـراد عنـوان كـرد و افـزود: در رسـيدگی دعـاوی در دادگاه هـا  و ختـم دعوی با 
صـدور حكـم در اكثـر مواقع بـا نارضايتـی يكـی از طرفين دعوی آرامـش را برای 

طرفيـن بـه ارمغـان نمـی آورد امـا در شـوراهای حـل اختـاف بـا ختـم بـه صلح 
و سـازش دعـوی بـه خيـر و خوبـی فيصلـه پيـدا مـی كنـد. حبيبـی خاطرنشـان 
كـرد: ختـم دعـاوی با صلح و سـازش دشـمنی را از بيـن بـرده و در نهايت موجب 

آرامـش روانـی افراد می شـود.
 وی در خاتمـه بـا اشـاره به مشـكاتی كـه رئيس اتـاق بازرگانی اسـتان در خصوص 
سـرمايه گـذاری خارجـی بيـان كـرد، اظهار داشـت: موضـوع بايد در كميتـه حمايت 
قضائـی از سـرمايه گـذاری اسـتان و نيز شـورای گفتگـوی بخش خصوصـی با دولت 
مطـرح، تـا ضمن بررسـی دقيـق حقوقی همـراه با پيشـنهاد به مركز منعكـس گردد.

نگاهی به حقوق کار کودکان و نوجوانان دراسناد بين المللی

فصل دوم: موقعیت کودکان کار در حقوق داخلی و نظام بین المللی
مبحث اول: وضعیت کودکان کار و خیابانی در ایران

در ايـران ، سـاماندهي ايـن كـودكان بـر عهـده سـازمان بهزيسـتي كشـور مـی باشـد. البته 
كانـون اصـاح و تربيـت ، شـهرداری هـا ، كميتـه امـداد امـام خمينـی و جمعيـت هـال 
احمـر نيـز از جملـه سـازمانهای دولتی هسـتند كـه وظيفه حمايـت از كـودكان و نوجوانان 
بـی سـر پرسـت را بـه نوعـی ايفـا مـی كننـد . تفـاوت  فاحش ميـان آمـار كـودكان كار كه 
تحـت پوشـش بهزيسـتي قـرار  مـي گيرنـد با آمـار تخمين زده شـده توسـط كارشناسـان، 
نشـانگر مخفـي بـودن تعداد قابل توجهي از اين كودكان اسـت. بر اسـاس يك سـر شـماري 
انجـام شـده در كشـور ايـران، حـدود دوازده درصـد از جمعيـت ده  تـا نـوزده سـال كشـور 
مـا ، فعاليـت اقتصـادي دارنـد. بر اسـاس آمار رسـمي ، 1/۵ درصد از كل شـاغان كشـور را 
كـودكان  كار تشـكيل مي دهنـد، امـا آمـار واقعـي  كـودكان كار خيلـي بيشـتر از ايـن آمار 
رسـمي مـی باشـد. آمـار هـای غيـر دقيـق و متناقضـی كـه توسـط مسـئوالن و نهـاد های 
رسـمی در ايـن مـورد اعـام مـی گردد ، تفـاوت های فاحشـی با واقعيـات اجتماعی دارنـد. !  با 
وجـود حـدود بيسـت و چهار ميليون جمعيت زير هجده سـال در كشـور، هجده ميليـون از اين 

افـراد مشـغول بـه تحصيـل مي باشـند و احتماالً شـش ميليون به سـر كار مـي روند.
وضعيـت عدالـت اجتماعـي اين كـودكان بسـيار نامطلوب اسـت و بچه هـاي خيابان بيشـتر از 
كودكان ديگر در معرض تجاوز هاي جنسـي و  بيماريهايي همچون ايدز، خشـونتهاي جنسـی 
و در صـورت دختـر بودن حاملگي هاي اجبـاري قرار خواهند گرفت.)پور جعفـری، 13۷0، ۷1(

در ايـران، انجمـن ها و سـازمان هـای غير دولتي فعـال در زمينه حمايت از كـودكان زيادی 
وجـود دارد كـه از جملـه آنهـا مـي تـوان بـه انجمـن حمايـت از حقـوق كـودك ، انجمـن 
هميـاران غـدا ) غيـر دولتـي ايـران( مربوط بـه كـودكان كار و خيابان ، موسسـه غير دولتي 
كـودكان و زنـان رهيـاب، انجمـن شـوراي نويسـندگان بـراي كـودكان و نوجوانـان، انجمن 
شـوراي كتـاب كـودك، انجمـن آموزش و ارتقا ء  بهداشـت خانواده ، موسسـه كـودكان كار 
و خيابـان كيانـا در كـرج ،  انجمـن  تـوان يـاب بـراي حمايـت از كـودك، موسسـه آموزش 
كـودك، موسسـه رشـد براي امـور فرهنگـي، تحقيقي و آموزشـي كـودك ،انجمـن حمايت 
از زنـان و كـودكان پناهنـده و مهاجـر ، شـبكه يـاری كـودكان كار و خيابـان  اشـاره نمود .

مبحث دوم: قوانین داخلی ایران در خصوص کودکان کار و خیابانی:
طبـق مـاده  ۷9 قانـون كار مصـوب آبـان مـاه 1369، بـكار گماردن  افـراد كمتر از پانزده سـال 
تمـام ممنـوع اسـت و در ماده هشـتاد همان قانون به تعريف كارگر نوجوان اشـاره شـده اسـت. 
بموجـب مـاده هشـتاد، »كارگـري كه سـن وي بيـن  پانـزده تا هجده سـال تمام باشـد، كارگر 
نوجـوان ناميـده مـي شـود و در بد و اسـتخدام بايد توسـط تاميـن اجتماعي مورد آزمايشـهاي 
پزشـكي قـرار گيـرد«. الزم به ذكر اسـت كه  بـه موجب مـاده ۷9 قانون ياد شـده، بكارگماردن 
افـراد كمتـر از پانـزده سـال، ممنـوع اعـام شـده اسـت و متخلفان مسـتوجب جـزاي نقدي و 

حبـس می باشـند. سـاعات كار كـودكان كارگر و نوجوان نيـز بموجب ماده۵1 همـان قانون، 
نيـم سـاعت كمتـر از كارگـران بزرگسـال اسـت و طبـق  مـاده ۵3 ،  ارجـاع كار در شـب و 
اضافـه كاري بـراي كـودكان كارگر ممنوع شـده اسـت. همچنين بر اسـاس  مـاده ۸3 همان 
قانـون، ارجـاع كارهـاي سـخت، زيـان آور و خطرنـاك و حمل بار با دسـت توسـط كارگران 

نوجـوان ممنـوع و قابـل مجازات  اعام شـده اسـت.
همينطـور بـه موجـب مـاده ۷13 قانـون مجـازات اسـامي : »هـر كـس  طفـل صغيـر يـا غير 
رشـيدي را وسـيله تكدي قرار دهد...به سـه ماه تا دو سـال حبس و اسـترداد كليه اموالي كه از 
طريـق مذكـور به دسـت آورده محكوم خواهد شـد«. در اين مورد تفاوتـي نمي كند كه مرتكب 
جـرم ، پـدر يـا مـادر طفـل يا فـردي بيگانه باشـد كه  كودك را مورد سـوء اسـتفاده قـرار دهد. 
پـدر يـا مادري كـه فرزند خود را به منظـور اعمال تكـدي در اختيار متكديـان قراردهد، مطابق 

مـواد۴3 و ۷26 همـان قانـون به عنـوان معاون جـرم، قابل تعقيـب خواهد بود.
كار كـودكان بـه علـت دسـتمزد پائيـن آنها براي كارفرمايان سـود زيـادي دارد. ضمـن اينكه به 
جهـت غيـر قانونـي بـودن  از مزايايـي نظيـر بيمه و بهداشـت حيـن كار هم محروم مي باشـند. 
اسـت. مـاده واحـدة قانـون تشـديد مجـازات بـه كارگمـاردن اطفـال كمتـر از دوازده سـال در 
كارگاههـاي فرشـبافي مصـوب 13۷۴/11/1۴ در جهـت حمايـت از كودكاني اسـت كـه به بازار 
كار وارد مي شـوند و بـراي متخلّفـان در ايـن مـاده واحده، حبس تأديبي از شـش ماه تا يكسـال 
و تأديـه غرامـت از پنـج هـزار ريـال تا پنجاه هـزار ريال بعنـوان محكوميت در نظر گرفته شـده 

اسـت و در صـورت تكـرار عمـل، اين مجازاتها تشـديد خواهد شـد.
ادامه دارد...

جرم شناسی عمومی

ويژگی   های جرائم سازمان  يافته
دکتر غالمرضا محمدنسل، جرم شناس و استاد دانشگاه

)بخش سي وسوم( - قسمت ششم

در نوشـتارهای قبـل پنـج ويژگـی منتسـب بـه جرائم سـازمان  يافته شـامل 1( گروهـی بودن؛ 
2( سـازمان يافته بـودن؛ 3( تـداوم و پايـداری فعاليت مجرمانه؛ ۴(  وجود سلسـله مراتب؛ ۵( اسـتفاده 
از جرائـم حمايتـی ماننـد خشـونت و فسـاد اداری را مـورد بحـث قـرار داديـم. در نوشـتار حاضر 

ويژگـی ششـم يعنـی »وجـود انگيزه خـاص« را مورد بررسـی قـرار خواهيم داد.
6( انگیـزه در جرائم سـازمان یافته: هرچند كـه در خصوص جرائـم اصل بر اين اسـت كه انگيزه 
در تحقـق عنـوان مجرمانـه تأثيـر نداشـته باشـند و غالبـاً جرم با هـر انگيـزه  ای محقق می  شـود، اما 
در دسـته  ای از جرائـم قانونگـذار وجـود انگيـزه يـا انگيزه  هـای خاص را شـرط تحقق جـرم اعام 
كـرده اسـت. ايـن مـوارد در خـود قانون تصريح می  شـود و مقنن بـا عباراتی نظيـر »به منظـور ...« يا 
»بـا هـدف...« انگيـزه موردنظر خود را مشـخص می  كند و در صورت فقـدان يا عدم احـراز آن انگيزه، 

عمـل مرتكـب مشـمول عنـوان مجرمانه مصـرح در قانـون نخواهد بود.
در حقـوق كيفـری كشـورمان تعريـف قانونـی از جرائم سـازمان يافته ارائه نشـده و حتی مـاده يا مواد 
قانونـی عليحـده و مسـتقلی در مـورد جرائم سـازمان يافته وجـود ندارد كـه بتوان برمبنـای آنها نظر 
قانونگـذار داخلـی را درمـورد انگيـزه مـورد نياز برای سـازمان يافته بـودن يك جرم تشـخيص داد. اما 
در متـون قانونـی يـا ادبيـات حقوقـی خـارج از كشـور درخصوص انگيـزه جرائـم سـازمان يافته چند 

رويكرد قابل مشـاهده اسـت:
الـف( رویكـرد عـدم نیاز به انگیـزه خـاص: در برخـی از قوانيـن خارجـی و تعاريف ارائه شـده 
توسـط جرم  شناسـان يـا حقوقدانـان وجـود هيـچ انگيـزه  ای بـرای تحقـق جرم سـازمان يافته شـرط 
نشـده اسـت. بـه نظـر می  رسـد كه بـا توجه بـه تطـور و گسـترده  تر شـدن و همچنين شـيوع جرائم 

سـازمان يافته ايـن رويكـرد رو به رشـد اسـت.
ب( رویكـرد وجـود انگیزه مالی: رويكرد اوليـه و ابتدايی درخصـوص جرائم سـازمان يافته اين بود كه 
ارتـكاب ايـن دسـته از جرائـم بايـد با  انگيزه  های مالی اعم از كسـب ثـروت يا حقوق مالی صـورت گيرد. 

پ( رویكـرد وجـود انگیزه مالـی در کنار سـایر انگیزه  ها: اما رويكرد سـوم -كه امروزه بيشـتر 
تقويـت شـده اسـت- در كنـار انگيـزه مالی برخـی انگيزه  های ديگـر )مثل انگيزه سياسـی يـا نژادی 
يـا مذهبـی( را بـرای تحقـق جرائـم سـازمان يافته الزم می  دانـد. اكنون بـه نمونه  هايـی از تعاريف 

ارائـه شـده اشـاره می  كنيـم كه هـر يك بـر يكـی از رويكردهـا تمركز داشـته  اند: 
وزارت كشـور انگلسـتان در تعريفـی كـه در اوايـل دهـه 1990 ارائه داده بـود، جرايم سـازمان يافته را 
در كنـار سـاير ويژگی  هـای ضـروری آن، شـامل جرائمـی می  دانسـت كه هـدف اصلی آن »كسـب يا 
توليد سـود1« باشـد2.  گيلبرت كاند، جرم  شـناس بريتانيايی معتقد اسـت كه جرم  سـازمان يافته 
هميشـه برای رسـيدن به »سـود بسـيار گزاف3« ارتكاب می  يابد۴. دولت اسـكاتلند در راهبردهای 
خـود بـرای مبـارزه بـا جرائـم سـازمان يافته كه در سـال 2009 تدوين شـده اسـت، بر ايـن نكته 
تصريـح كـرده اسـت كه جرائـم سـازمان يافته به انگيزه »سودرسـانی بـه اعضا و بخصـوص منافع 
مالـی۵« ارتـكاب پيـدا می  كنـد6. در مـاده 2 قانون كنترل جرائم سـازمان يافته ايالت ماهاراشـترای هند 
مصـوب 1999 نيـز يكـی از شـرايط تحقق جرم سـازمان يافته اين اسـت كه اعمال موردنظر بـا هدف »به 
دسـت آوردن منافـع مالـی و يـا بـه دسـت آوردن سـود اقتصـادی و يـا ديگر مزيت بـرای خود يـا هر فرد 
يـا ترويـج شـورش۷« انجام شـود۸. براسـاس تعريف ارائه شـده توسـط وزارت دادگسـتری ايرلنـد، جرم 
سـازمان يافته جرمـی اسـت كـه توسـط سـازمان های جنايـی ارتـكاب يافتـه كـه هـدف اصلـی آنها 
ارتـكاب يـك يـا چنـد جرم مهم »به منظور كسـب مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم  مال يا ديگـر منافع 
مـادی9« اسـت10. داپيـو يونگ11، جرم  شـناس كره  ای جـرم سـازمان يافته را مجموعـه  ای از جرائم 
می  دانـد كـه توسـط يـك گـروه جنايـی بـا سـاختار سيسـتماتيك و سلسـله مراتبی و »به منظـور 
كسـب سـود بی  پايـان12« از طريـق فعاليت هـای غيرقانونـی ارتـكاب می  يابـد13. در هلند كميسـيون 
وان تـرا1۴ در تعريف جرائم سـازمان  يافته »تمركز بر منافع غيرقانونـی1۵« را از اجزای تعريف اين دسـته از 
جرائـم دانسـته اسـت16. دولـت لهسـتان در پيش  نويس پيشـنهادی خود برای كنوانسـيون سـازمان 
ملـل متحـد درمـورد جرائـم سـازمان يافته فراملـی كه در سـال 1996 ارائـه داده بـود انگيزه اين 
دسـته از جرائـم را »كسـب سـود و يا كنترل قلمـرو يا بازار داخلـی يا خارجی1۷« پيشـنهاد كرده 
بـود1۸. دولـت لهسـتان در آسـتانه آژانـس ملـی مبـارزه بـا جرايـم سـازمان يافته اقدام بـه تعريف 
ايـن دسـته از جرائـم نمـوده و در آن »تزريـق سـود غيرقانونی به اقتصـاد قانونی19« را انگيـزه ارتكاب 
ايـن دسـته از جرائـم معرفی كرده اسـت20. قانون آيين دادرسـی كيفری صربسـتان نيـز وجود انگيزه 
»كسـب درآمـد يا قـدرت21« را از شـروط تحقق اين دسـته از جرائم دانسـته اسـت22. مؤسسـه مطالعات 
امنيتـی آفريقـای جنوبی نيز »چشـم  انداز سـود مادی مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم23« را از ويژگی  های 
جـرم سـازمان يافته برشـمرده اسـت. سـازمان پليـس بين  الملـل نيـز »بـه دسـت آوردن پـول از 
طريـق فعاليت  هـای غيرقانونـی2۴« را از خصوصيـات جـرم سـازمان يافته می  دانـد2۵. و باالخـره 
شـورای اروپـا نيـز »كسـب منافـع اقتصـادی يـا سـاير منافـع مـادی« را انگيـزه ارتـكاب جرائـم 
سـازمان يافته دانسـته اسـت. و امـا در انگلسـتان كاروليـن چيبلوشـی و همـكاران وی انگيـزه 
ارتـكاب جرائـم سـازمان يافته را وسـيع  تر دانسـته و »عـاوه بـر انگيزه  هـای مالی، انگيزه سياسـی 

يـا مذهبـی يـا نـژادی« را نيـز در جرائـم سـازمان يافته قابـل صـدق می  دانند26. 
the geNeratioN oF ProFits - 1پی نوشت ها:

2 - huBer 216 ,2001
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توهين در فضاي مجازي
قدمـت جـرم، بـه قدمت خود انسـان و قدمـت جـرم رايانه اي، 

بـه قدمت رايانـه بـاز مي گردد.
بزهـكاري رايانـه اي يا بزهكاري مـدرن، به عنوان يكـي از انواع 
جديـد بزهـكاري در حقـوق ايـران و بين الملل را شـايد بتوان 
بـه اعتبـار نيـاز بـه يك هوش خـاق و پويـا، در رديـف جرايم 

فسـفري كه توسـط افراد هوشـمند رخ مي دهد، دانسـت. 
تماميـت جسـماني و معنوي اشـخاص هميشـه قابـل احترام 
بـوده اسـت و يكـي از جرايـم عليـه شـخصيت معنـوي افراد، 
جـرم توهيـن مي باشـد كـه به تازگـي نيـز از طريـق رايانـه در 
سـطح گسـترده اي ارتـكاب مي يابد؛ مـوردي كه متأسـفانه در 
هيچ يـك از مـواد قانـون جرايـم رايانـه اي بـه چنيـن مبحـث 

مهمـي توجهـي مبذول نشـده اسـت. 
از آن جايي كه محيط سـايبر، محيطي مخفـي، آزاد و نامحدود 
اسـت، احتيـاج بـه نظـم دارد و اگـر خـاف ايـن باشـد، هـر 
»صفحـه« از ايـن محيـط مي توانـد صحنـه جـرم و آشـفتگي 

بسـيار باشد. 
امـروزه مجرمـان حيطـه سـايبر، از رايانـه بـه عنـوان كانونـي 
مخفـي، امـن و مطمئن در راسـتاي رسـيدن به مقاصد شـوم 
خـود بهـره مي گيرنـد. در حقيقـت، حـس پوشـيده مانـدن 
اعمـال ارتكابـي و عدم كشـف آن ها كه ناشـي از عـدم نظارت 
دقيـق و مؤثـر بـر محيط سـايبر اسـت و نيـز اين موضـوع كه 
آثـار جرايـم ارتكابـي در  ايـن محيط معمـوالً باقـي نمي ماند، 
بـه بزهـكاران اين دنيـاي خيالي فـراغ بال مي دهد كـه به دور 
از ديـدگان شـماتت بار پليـس و مردم، خواسـته هاي شـريرانه 

خـود را به راحتـي بـه معـرض ا جـرا بگذارند. 
اهميـت جـرم توهين بـه اندازه ای اسـت كه خداوند در سـوره 
انعـام آيـه 10۸ مـی فرماينـد : »بـه مشـركان دشـنام ندهيد؛ 
زيـرا آن هـا نيـز جاهانـه بـه خـدا فحـش خواهنـد داد«. چه 
خوب اسـت انسـان گفتـاري مؤدبانه داشـته باشـد و زبانش را 

به سـخنان زشـت آلوده نسـازد. 
مـردم در اداي كلمـات، متفاوت انـد، برخـي به قـدري مؤدبانه 
سـخن مي گوينـد كه ديگـران را تحـت تأثير قـرار مي دهند و 
در مقابـل، عـده اي جانـب ادب را رعايت نكـرده و از اين رو، در 

مـوارد بسـياري باعـث توهين بـه ديگران نيز مي شـوند.
امـام علـي)ع( مي فرمايد: »برترين ارجمندي و شـرف، كمال و 
ادب اسـت.« توهيـن، به معناي خواركـردن و تحقير و تخفيف 
كـردن و از مصاديـق هتـك حرمـت اسـت و معنـاي تهمـت، 
نسـبت دادن عملـي زشـت به كسـي كـه آن را مرتكب نشـده 

مي باشد.  اسـت، 

دشـنام و فحاشي، از جريان هاي 
از  و  بـوده  جوامـع  هميشـگي 
طريـق مطبوعات و رسـانه هاي 
جمعـي، به خصـوص اينترنـت، 
نشـانگر فرهنـگ منحـط يـك 
جامعـه اسـت. اين عمـل از نظر 
اسـام پايمال كردن معيارهاي 
اخاقـي بـه شـمار مـي رود؛ به 

گونـه اي كـه در كتب فقهـي آمده اسـت: »مؤمن، بـا القاب بد 
بـا ديگـران مقابله نمي كند و به حق كسـي تجـاوز نمي كند.« 
توهيـن لفظـي را فحش مي نامنـد كه هر كام زشـت، ركيك 
و مسـتهجن را در بـر مي گيـرد. توهيـن فعلـي، كارهايي مثل 
آب دهان به روي كسـي انداختن و هل دادن تحقيرآميز را در 
بـر مي گيرد. اهميـت توهين در فضاي مجازي، از آن جا ناشـي 
مي شـود كـه زمان انتشـار يـك مطلـب اهانت آميز در سراسـر 
شـبكه در يـك لحظـه بسـيار كوتاه بيـش از چند كشـور و به 

عبارتـي چند ميليـون پايگاه درگير مي شـوند. 
از آن جايـي كـه در توهين، خشـونت در گفتار شـرط نيسـت، 
پـس لزومـاً توهين، شـفاهي نيسـت. از ايـن رو، توهين كتبي 
نيـز جـرم اسـت و لزومـي نـدارد توهين يـا الفـاظ اهانت آميز 
حتمـاً روي تكه اي كاغذ ملموس نوشـته شـوند يـا روي ديوار، 
زميـن يـا داخل محتويـات روزنامه ها و نشـريات آورده شـوند؛ 
بلكـه توهيـن به صورت مطالب منـدرج در اينترنت نيز توهين 
كتبـي اسـت؛ به عبـارت ديگر، توهيـن در فضاي مجـازي اگر 
بـه صورت نوشـته عرضه شـود، توهيـن لفظيـ  كتبي اسـت.

از سـوي ديگـر، حضـوري بـودن در توهيـن شـرط نيسـت. 
توهيـن مي توانـد در غيـاب شـخص مـورد توهيـن، ولـي در 
حضـور ديگـران صـورت پذيـرد. پـس توهيـن اينترنتـي نيـز 
مي توانـد در حضـور شـخص، در صورتـي كـه فـرد مقابـل 
نمايشـگر رايانـه قرار داشـته باشـد و مطلـب اهانت آميـز را در 
همـان لحظـه مشـاهده كند. يـا در غياب شـخص و در حضور 
ديگـران ارتـكاب يابـد؛ زيـرا اينترنت بي حـد و مرز اسـت و در 

آِن واحـد جمعيـت كثيـري بـه آن دسترسـي دارنـد.
بنابرايـن، عـاوه بـر الفـاظ، هر گونه عكـس، كاريكاتـور، فيلم، 
صـوت يـا تصوير كـه عرفـاً توهين تلقـي شـود، موجب هتك 
حيثيـت خواهـد بـود. از ديـدگاه جرم شـناختي، توهيـن در 

فضـاي مجـازي قابل قيـاس با توهين سـنتي نمي باشـد؛ زيرا 
در توهين سـنتي ممكن اسـت فـرد در مقابل عـده اي محدود 
مـورد اهانـت واقع شـود؛ اما آسـيب ناشـي از توهيـن رايانه اي 

به مراتـب بيشـتر از توهين سـنتي اسـت. 
شـايد بتـوان در توهيـن سـنتي اعـاده حيثيـت نمـود؛ اما در 
توهيـن مـدرن كـه وسـعتي بـه كل دنيـا دارد، اعـاده حيثيت 
بسـيار مشـكل و غالبـاً غيـر ممكـن اسـت و به هميـن جهت، 

نيـاز به شـدت عمـل بيشـتري دارد. 
وجـود جرايـم نيـز در جامعـه اجتناب ناپذيـر بـوده و هميشـه 
نقطـه مقابـل پيشـرفت اسـت. يكـي از جرايـم مـدرن، جرايم 
سـايبري اسـت كه توصيف فعاليت هاي تبهكارانه اي اسـت كه 
در آن هـا رايانه هـا و شـبكه هاي ارتباطـي، بخش الزمـي براي 

جـرم و جنايت اسـت.
فصـل پنجـم قانـون جرايـم رايانـه اي، اختصـاص بـه هتـك 
حيثيـت و اشـاعه اكاذيـب دارد. حمايـت از شـخصيت معنوي 
اشـخاص كـه امـري ضـروري اسـت، عـاوه بـر قانـون جرايم 
رايانـه اي، در قوانيـن ديگر مانند: اصل 22 قانون اساسـي، ماده 
60۸ و 609 ق. م. ا، مـواد ۵13 و ۵1۴ ق. م.ا، نيـز مـورد تأكيد 

قـرار گرفته اسـت. 
توهيـن رايانـه اي طبـق مـواد قانوني جـرم بـوده و از مصاديق 
بـارز هتـك حرمت مي باشـد. بنابرايـن، در نظام حقوقـي ايران 

قابـل مجازات اسـت.
بـا ايـن توضيحـات و با توجـه به اطاع رسـانی بسـيار ضعيف 
سـازمان هـای ذيربـط در اين زمينـه بـرای كاربـران ابزارهای 
رايانه ای كه طيف گسـترده ای از تمام رده های سـنی جامعه 
را تشـكيل می دهـد موجب تورم غيرقابل لمـس ارتكاب جرم 

در فضـای مجازی گرديده اسـت. 
بسـياری از افـراد بـدون اطـاع از عملكـرد خـود در فضـای 
سـايبری كـه از تعاريـف جـرم و دارای مجـازات طبـق قانـون 
مجـازات اسـامی می باشـد بـه فعاليت هـای خـود ادامه می 
دهنـد و ايـن امـر عادی شـدن جرايم سـايبری را در جوامع به 

دنبـال خواهد داشـت.
لـذا در ايـن بيـن اطـاع رسـانی و برگـزاری كارگـروه هـای 
مرتبـط جهـت  ارائـه تعاريـف جـرم در فضـای مجـازی و ... 
بـرای مراكـز آموزشـی دولتـی و خصوصـی در مقاطع مختلف 
تحصيلی و حتی بصورت دوره ای در فرهنگ سـرا و يا سـرای 
محلـه مناطـق مختلف می توانـد از ارتكاب ايـن جرم خاموش 
بـه خصـوص در ميان نوجوانان كه بيشـترين آسـيب را در اين 

زمينـه مـی پذيرند جلوگيـری نمايد. 

* مهرداد ختنبر، کارشناس امور اداري دادگستري کل استان البرز
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* سرمشق امروز *

پرهیـزکاران صاحبـان فضیلت انـد در ایـن جهـان، گفتارشـان صواب اسـت و میانه روی شـان شـعار و فروتن انـد در رفتـار و گفتار، دیده هاشـان را 
از آنچـه خـدا بـر آنـان حـرام کـرده پوشـیده اند... دنیا آنـان را خواسـت و آنهـا دنیـا را نطلبیدند، اسیرشـان کرد و بـه بهای جـان، خـود را از بند آن 

خریدند.
امام علی )ع(، نهج الباغه، خطبه 193

اهّمیت یاد مرگ 
مـرگ حقيقتـی قطعـی و غيرقابـل انكار بـرای هـر موجود زنده می باشـد 
كـه خداوند چشـيدن طعـم آن را بـه عنوان يـك قانون كلّی بيـان نموده، 
می فرمايـد: »ُكلُّ نَْفـٍس ذائَِقـُة الَْمْوِت«؛ »همه كس چشـنده مرگ اسـت«.
يـاد مـرگ، نقشـی بسـيار سـازنده در زندگـی انسـان دارد بـه گونـه ای 
كـه پيامبـر اكـرم )ص( بـه يـاد آورنـدگان آن را، هـم درجه شـهدا معرفی 
ـَهداءِ اََحٌد. قـاَل نََعْم َمْن  می كنـد: »قِيـَل يا َرُسـوَل اهلّل َهْل يُْحَشـُر َمـَع الشُّ
يَْذُكـُر الَْمـْوَت بَْيـَن الَْيْوِم َواللَّْيلَِة ِعْشـِريَن َمرًَّة؛ به رسـول خـدا )ص( عرض 
كردنـد: آيا كسـی با شـهدا محشـور خواهد شـد؟ فرمـود: بلی، كسـی كه 
در شـبانه روز بيسـت مرتبه مرگ را ياد كند«. ايشـان همچنين اين افراد 
را زيرك تريـن مـردم مـی دانـد: »ُسـِئَل رَُسـوُل اهلّل صلـی اهلل عليـه و آلـه اَیُّ 
ُهْم لَُه اْسـِتْعدادا؛ از حضرت  ـدُّ الُْمْؤِمِنيَن اَْكَيُس. َفقاَل أَْكَثُرُهْم ذِْكرا لِلَْمْوِت وَأَشَّ
رسـول خـدا )ص( سـؤال شـد: زيـرك تريـن مردم چه كسـی می باشـد؟ 
فرمـود: آن كـس كه بيشـتر ياد مرگ كند و زيادتر مهّيای آن شـده باشـد«.
اهّميـت يـاد مـرگ بـه انـدازه ای اسـت كه حضـرت مسـيح )ع( در جواب 
َِّذيـَن ال َخـوٌف َعلَْيِهـْم َوالُهْم  حوارييـن كـه سـؤال كردنـد؛ »َمـْن اَولِيـاُء ال
يَْحَزنُـوَن؛ اوليايـی كـه هيـچ تـرس و اندوهـی بر آنها نيسـت چه كسـانی 
هسـتند؟« يكی از ويژگيهای اوليای خدا را دوسـت داشـتن ياد مرگ و رها 
نمـودن ياد دنيـا معرفی می كند و می فرمايـد: »اََحبُّوا ِذْكَر الَْمـْوِت َوتََرُكوا 
ِذْكـَر الَْحيـاةِ؛ يـاد مـرگ را دوسـت دارند و يـاد زندگی را رهـا می كنند«.

يـاد مـرگ دارای آثـار بسـياری مـی باشـد كـه در منابع اسـامی بـه آنها 
اشـاره شـده اسـت. ما در اين نوشـتار بـه برخـی از آنها خواهيـم پرداخت: 
غفلت زدایـی و آگاهی بخشـی؛ از جمله آثار يـاد مرگ، رهايـی از غفلت و 
هوشـياری نسـبت به حقايق مهم پيرامونمان می باشـد.  امام صادق )ع( می 
فرمايـد: »َمـْن كاَن َمَعـُه َكَفُنُه فِی بَْيِتـِه لَْم يُْكَتْب ِمَن الْغافِلِيَن؛ كسـی كه 

كفنـش بـا او در خانـه اش باشـد، از غافـان به شـمار نمی آيد«.
َك اَنَْت الَْمحُموُل؛  َـّ و يـا اينكـه می فرمايد: »اِذا اَنَْت َحَملْـَت َجناَزًة َفُكْن َكاَن
هنگامی كه جنازه كسـی را برداشـتی، فكر كن كه گويا تو خود آن كسـی 
هسـتی كـه ]در تابـوت اسـت و[ آن را برداشـته اند«. پيامبر اكـرم )ص( در 
ضمـن سـؤالی به اين موضوع اشـاره فرمودند: »اِنَّ الُْقُلوَب تَصـَدأُ َكما يَصَدأُ 
الَْحِديـُد. قِيـَل يـا َرُسـوَل اهلّل َوما َجاَُؤهـا قاَل قِـراَءُة الُْقـْرآِن َوِذْكـُر الَْمْوِت؛ 
همچنـان كـه آهـن زنگ مـی زنـد، اين دلهـا نيز زنـگار می بنـدد. عرض 
شـد: ای رسـول خـدا! صيقـل دادن آنها به چيسـت؟ فرمود: تـاوت قرآن 

و بـه ياد مرگ بـودن«. 
زهـد و بی رغبتـی به دنیا؛ يـاد مـرگ از جمله آثـار ياد مـرگ، رهايی 
از غفلت و هوشـياری نسـبت به حقايق مهم پيرامونمان می باشـد اين ميل و 
رغبـت به دنيا را از دل انسـان بيمار می شـويد و می زدايد. پيامبـر اكرم )ص( 
نْيا؛ مرگ را بسـيار  ُه يَْزَهـُد فِـی الدُّ َـّ فرمـود: »اَكِثـُروا ِمـْن ِذْكـِر الَْمـوِت َفاِن
يـاد كنيـد؛ زيـرا يـاد مـرگ از ميـل و رغبـت بـه دنيـا می كاهد«.  مسـلّم 
اسـت كـه آدمی با داشـتن ايـن اوصـاف، دارای مقامی بـا ارزش می گردد و 
سـزاوار مدح ديگران می شـود و بدون آن از تمام ارزشـها سـقوط می كند. 
روايـت شـده اسـت كـه در نزد پيامبـر )ص( از مردی يـاد كردنـد و زياد او 
را سـتودند. پيامبـر اكـرم )ص( فرمود: »َكْيـَف كاَن ِذكُر صاِحِبُكـْم لِلَْموِت؛ 
رفيـق شـما با ياد مـرگ چگونه اسـت؟ آنها عـرض كردنـد؛ »ما ُكّنـا نَكاُد 
نَْسـَمُع يَْذُكـَر الَْمـوَت؛ نشـنيده ايـم كـه از مـرگ يـاد كند.« آنگاه رسـول 
اكرم )ص( فرمود: »َفاِنَّ صاِحَبُكْم لَيَس ُهناَك؛ رفيق شـما دارای موقعيتی 
نيسـت كه شـما می گوييد«. با ياد مرگ، به تدريج ديدگاه انسـان نسـبت 
بـه دنيـا تغييـر می كند؛ بـه طوری كه بـه مقـدار اندكـی از آن راضی می 
گـردد. اميـر المؤمنيـن )ع( در اين باره می فرمايـد: »َمْن اَْكَثَر ِذْكـَر الَْموِت 
نْيا بِالَْيِسـيرِ؛ كسـی كه بسـيار ياد مرگ كند، به مقـدار كمی از  رَِضـَی ِمـَن الدُّ
دنيـا راضـی می شـود«. همچنين، با كسـب زهد كـه در اثر ياد مـرگ پديد می 
آيد تحمل سـختيها و مشـكات دنيا بر او دشـوار نمی باشـد. پيامبر اكرم )ص( 
نيا هانَْت َعلَْيِه الُْمِصيبات؛ هر كـه دل از دنيا بركند،  فرمـود: »َمـْن زَِهَد فِـی الدُّ

مصيبتهای آن بر او آسـان می شـود«.
کوتاهـی آرزو؛ گاهی انسـان در اثر فراموشـی مرگ، غـرق در دنيا و امور 
دنيـوی می گـردد و برای آنچـه كه هنوز به دسـت نيـاورده، در دل، آرزوی 
وصـال می نمايـد؛ اما هـزار دريغ و افسـوس كه اجل بـه او مهلت نمی دهد 
و مـرگ او را در كام خـود فـرو می كشـد و آرزوهـای دور و دراز را بـه خانـه 
گـور می بـرد. امام علـی )ع( آرزوی طوالنی را به عنوان يكـی از مواردی كه 
از گسـترش آن در امـت اسـامی ترس داشـت معرفی نمـوده، می فرمايد: 
»إنَّ اََخـوَف َما أَخاُف َعليُكم ِخصلََتاِن، إتَّباُع الَْهـَوی َوُطوُل االََْمِل، َفأمَّا إتَّباُع 
الَْهَوی َفَيُصدُّ َعِن الَْحّق َوأمَّا ُطوُل االََْمِل َفُينِسـی االْآِخَرَة؛ وحشـتناك ترين 
چيزی كه از آن بر شـما می ترسـم دو خصلت اسـت: پيروی هوی و آرزوی 
دراز. پيروی هوی ]شـما را[ از حق باز می دارد و آرزوی دراز ]شـما را[ از ياد 

آخـرت به فراموشـی می اندازد«.
همچنـان كـه پيامبـر اكـرم )ص( می فرمايـد: »اَِذا أصَبْحـَت َفـَا تَُحـّدْث 
ِتَك  َباِح َوُخْذ ِمْن ِصحَّ نَْفَسـَك بِالَْمَساءِ َوإَذا اَمَسـيَت َفاَ تَُحّدْث نَْفَسَك بِالصَّ
َك الَ تَْدرِی َما  َـّ لُِسـقِمَك، َوِمـْن َشـَبابَِك لَِهَرِمَك َوِمْن َحَياتِـَك لَِوَفاتَِك، َفاِن
اْسـُمَك َغـدا؛ چـون بـه صبح می رسـی دربـاره عصـر فكر نكـن و چون به 
عصر رسـيدی درباره صبح فكر نكن. از سـامتی برای بيماريت و از جوانی 
بـرای پيريـت، و از زندگـی برای مرگت اسـتفاده كـن؛ زيـرا نمی دانی فردا 
زنـده ای يـا مـرده«. پيامبر اكرم )ص( فرمـود: »فِْكُر َسـاَعٍة َخْيٌر ِمـْن ِعَباَدٍة 
َسـَنٍة؛ يـك سـاعت فكـر كـردن از يك سـال عبادت كـردن بهتر اسـت.« 
ايـن فكـر كردن، علفهای هرز غفلت دل را می خشـكاند، غريزه شـهوت را 
بـه زانـو در می آورد، اراده انسـان را در مقابل سـختيها دوچنـدان می كند، آمال 
آدمـی را كوتاه می سـازد و دل را روشـنی بخشـيده، دلگرم بـه وعده های الهی 
می نمايـد؛ زيـرا كـه دارويی اسـت بر تمـام دردهای جسـمی و روحی انسـان. 
پس بسـيار نيكوسـت كه دسـت نياز به درگاه بی نياز دراز نماييم و دعايمان 
همـان سـخن امـام سـجاد)ع( باشـد در آن هنـگام كـه خبر مرگ كسـی به 
ايشـان می رسـيد و يا خود مرگ را ياد می كرد: »َسـلّمَنا ِمن ُغُرورِهِ، وَآِمنَّا ِمْن 
ُشـروُرِهِ، وَانِصـِب الَْمـوَت بَيَن اَيِديَنا نَصبا واَلَ تَجَعل ذِكَرنَا لَـُه ِغّبا؛ ]خداوندا![ ما 
را از فريب دنيا به سـامت بدار و از شـّر و فسـاد آن ايمن بخش و مرگ را در 

برابـر مـا بنمايان و روزی مبـاد كه از ياد مرگ غافل باشـيم«.
منبع: پايگاه اطاع رسانی حوزه

* ایستگاه *

* روزنگار فرهنگي  *

16 شهریور/23  ذی القعده/7 سپتامبر
- وقـوع غزوه ني  ُقَريظه به فرماندهي پيامبر اسـام)ص( )۵ ق(

- رحلـت عالم ديني، آيت  اهلل حاج ميرزا محمدباقر آشـتياني )1363ش(
- ارتحال فقيه بزرگوار، آيت اهلل سـيد حسـين بَُدال )13۸2ش(

17 شهریور/24  ذی القعده/8 سپتامبر
- وقوع جمعه سـياه و كشـتار بي رحمانه مردم در ميدان شـهداي تهران )13۵۷ ش(

- تأسـيس مؤسسـه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره( )136۸ ش(
- حركت امام  رضا)ع( از مدينه به خراسـان محل حكومت مامون عباسـی)200 ق(

- رحلت فقيه بزرگ مامحمد شـريف  مازندراني معروف به شـريف العلماء )12۴6ق(

18 شهریور/25  ذی القعده/9 سپتامبر
- روز َدحواالرض

- خـروج پيامبر اكـرم)ص( از مدينه به قصد حجت الوداع)10 ق(
- درگذشت ميرزاعيسي قائم  مقام فراهاني، وزير نامدار عهد فتحعلي شاه قاجار)123۷ ق(

- درگذشـت فقيه جليل آيت  اهلل مهدي مدرس يزدی )13۷1 ش(
- درگذشت نويسـنده متعهد جال آل احمد )13۴۸ش(

19 شهریور/26  ذی القعده/10 سپتامبر
- درگذشـت عالـم مجاهـد مبـارز آيت اهلل سـيد محمـود طالقانـي، اولين امـام جمعه تهران 

)13۵۸ ش(
- رحلـت فقيه جليل، آيت اهلل حاج شـيخ ضياءالدين آملي )1361ش(

- اعـام شـهادت خبرنـگار و ديپلمات هـاي ايرانـي در مـزار شـريف پـس از گذشـت يـك 
مـاه )13۷۷ ش(

20 شهریور/27  ذی القعده/11 سپتامبر
- شـهادت عالـم مجاهـد آيـت  اهلل سيداسـداهلل مدنـي، دوميـن شـهيد محـراب در تبريـز 

ش(  1360(
21 شهریور/28  ذی القعده/12 سپتامبر

- شـهادت روحاني مبارز و مجاهد مشـروطه  خواه شـيخ محمد خياباني )1299ش(
- روز سينما

- رحلت استاد اخاق آيت  اهلل علي احمدي ميانِجي، نماينده مجلس خبرگان رهبري )13۷9 ش(
- رحلت فقيه بزرگ شيعه آقاضياءالدين عراقي، استاد بزرگ حوزه   علميه   نجف)1361 ق(

22 شهریور/29  ذی القعده/13 سپتامبر
- شـهادت فقيه امامي آيـت  اهلل حاج ميرزا ابراهيم خويي )12۸6ش(

اسـت،  متجلّـی  »خوشـرويی«  در  نيكـو،  اخـاق  از  بخشـی 
بخشـی در »خوشـخويی« و بخشـی هـم در »خوشـگويی«. و 
چـه خوش اسـت كه به اين سـه »خـوش« مبـارك و مقدس، 
بپردازيـم و از آنهـا كليـدی برای گشـودن قلعه دلهـا و عاملی 

بـرای تحكيـم رابطه هـا بسـازيم.
خوشـرویی؛ در مواجهـه دو نفر بـا يكديگر، پيش از هر سـخن 
و عمـل، دو صـورت بـا هم روبه رو  می شـود. مواجهه دو انسـان 
بـا هـم و كيفيـت ايـن رويارويـی چهره هـا، نقـش عمـده در 

نحـوه گفتـار و رفتـار دارد و رمـز گشـايش قفل دلهاسـت.
»خوشـرويی«، هـم در نـگاه، لبخنـد، گفتـار و رفتـار آشـكار 

می شـود.
چـه بسـا رابطه هـا و دوسـتی هايی كـه بـا »ترشـرويی« و »اخم 
كـردن« و »عبـوس شـدن« بـه هم خورده اسـت. از سـوی ديگر 

مبـدأ بسـياری از آشـنايی ها هـم يك »تبّسـم« بوده اسـت.
اگـر ايـن خوشـرويی و خنده رويـی با نّيـت پاك و الهـی انجام 
گيـرد، عـاوه بـر تأثيـر محّبت آفريـن، »حسـنه« و »عبادت« 

بـه حسـاب  می آيد.
ُجِل فی  ـُم الرَّ از امـام باقـر)ع( سـخن بياوريم كـه فرمـود: تََبسُّ
َوْجـِه اخيـِه َحَسـَنٌة؛ لبخنـد انسـان به چهـره بـرادر دينی اش 

است«! »حسـنه« 
تبّسـم، مبـدأ بسـياری از آشـنايی ها و زداينده بسـياری از غم ها 

و كدورت هاسـت. 
اگـر با خوشـرويی، بتوانيد بار سـنگين غم دوسـتان را سـبك 
كنيـد، كارتـان عبـادت اسـت و اگـر بـا يـك تبّسـم، بتوانيـد 

خاطـری را شـاد سـازيد، بـه خـدا نزديك تـر شـده ايد.
به قول حافظ:

دايم گل اين بستان، شاداب نمی ماند
درياب ضعيفان را، در وقت توانايی.

خوشـگویی؛ از شـاخه های ديگر »حسـن خلق«، كـه رابطه ها را 
اسـتوارتر و پيوندهـا را صميمي  تـر می سـازد، گفتـار دلپذيـر 

و شـادی بخش اسـت. متانـت در سـخن و ادب در گفتـار و 
زيبايـی در كام، خصلـت پاكـدالِن بی كينـه اسـت و خلـق و 

خـوی اوليـاء دين.
بيـان روشـن   را زبـان و  انسـان و جوهـره وجـودی اش  ارزش 
می سـازد. يكـی تحقيـر  می كند، يكی تشـويق، يكـی عيبجويی  
می كنـد، ديگـری تحسـين و تقديـر؛ يكـی مامـت  می كنـد، 

ديگـری پـر و بـال  می دهـد و ا ميـد  می آفرينـد.
كـدام يـك خوبتر اسـت؟ آيا بـا ديگـران همان گونـه صحبت  

می كنيـد كـه دوسـت داريـد ديگـران بـا شـما آنچنـان حرف 
بزننـد و خطـاب كننـد؟ پذيرايـی از ديگران، هميشـه با غذا و 

ميوه و شـيرينی نيسـت.
گاهـی پذيرايـی، بـا يك كام خوب و سـخن شايسـته اسـت. 
ايـن اِكـرام، باالتـر از تغذيـه و اطعـام اسـت، چـرا كـه گفتـار 

شايسـته و زيبـا، غـذای روح اسـت.
كسـانی هسـتند كـه جـان  می دهنـد، ولـی حاضر نيسـتند يك 
كام تشـويق آ ميز و محّبت بار بر زبان جاری كنند. بشـنويم از 
رسـول خدا)ص( كه اسـوه اخاق حسـنه و الگوی ادب در گفتار 
و رفتـار اسـت كه فرموده اسـت: »َمْن اَْكـَرَم اَخـاُه المؤمَن بِكلمٍة 
َج َعنـه ُكْربََتـُه لَْم يَـَزْل فـی ظـّل اهلّل ِ الَممُدوِد  يُلِْطُفـُه بهـا َو َفـرَّ
َعليـِه الّرحمـُة مـا كاَن فـی ذلك؛ هر كس بـرادر با ايمانـش را با 
گفتـن كا می ماطفـت آ ميز و غـم زدا، مورد تكريم قـرار دهد، 
تـا وقتـی او شـادمان اسـت، گوينده آن سـخن همواره در سـايه 

رحمـت گسـترده الهـی به سـر  می برد«.
الُمؤِمـِن  اِلخيـِه  قـاَل  »َمـْن  می فرماينـد:  صـادق)ع(   امـام 

»َمْرَحبـا« َكَتـَب اهلّلُ  لَـُه َمْرَحبـا اِلـی يَـْوِم القياَمـِة؛ »هر كس 
بـه بـرادر مؤمن خـود »مرحبـا« بگويد، خـدای متعـال تا روز 

قيامـت بـرای او مرحبـا و آفريـن  می نويسـد«.
غيـر از پـاداش الهی، تأثيـرات اجتماعی »خوشـگويی« در نرم 
سـاختن دلهـا و جلـب عاطفه هـا و اسـتوار سـاختن رابطه هـا 
مشـهود اسـت. آنكه خوش سـخن باشـد، از ديگـران نيز كام 
نيكـو  می شـنود. »ايـن جهـان كـوه اسـت و فعـل مـا نـدا« 
و البتـه كـه حـرف و سـخن مـا هـم در كوهسـتان زندگيهـا 

انعـكاس دارد و خوبـی آن بـه خـود مـا منعكـس  می شـود.
بـا  نيـز  ديگـران  باشـد،  داشـته  مؤّدبانـه  گفتـار  كـه  كسـی 
انـداز  ... »كلـوخ  مؤّدبانـه سـخن خواهنـد گفـت. وگرنـه  او 
را پـاداش، سـنگ اسـت«. از كام مـوال علـی)ع( اسـت كـه: 
»اَْجِملـُوا فِـی الِخطـاِب تَْسـَمعُوا َج ميـَل الَجـواِب؛ زيبا خطاب 

كنيـد، تـا جـواب زيبـا بشـنويد...«!
كيفّيـت برخـورد مـا با انسـانهای ديگـر، همان نتيجـه را به ما 
بـر می گردانـد. ادب، ادب  مـی آورد و توهين و فحـش، بدزبانی 

و اهانـت متقابـل را در پی دارد.
خوشـخویی؛ از رموز موفقيت حضرت رسـول)ص( در دعوت 
و رسـالت خويـش، اخـاق نيكـو و برخـورد شايسـته و جّذاب 
بـا مـردم بـود. »حسـن خلـق« آن حضـرت، امتيـاز بـارز آن 
مظهـر رأفـت و رحمـت بـود. بـا همين »اكسـير اعظـم« دلها 
را جـذب  می كـرد، دشـمنان را دوسـت  می سـاخت، كينه ها را 
بـه مهربانـی مبـّدل  می كـرد، الفـت  می آفريد و پيونـد  می داد، 
دلهـا را بـا دلهـا، دسـتها را با دسـتها! و به همين سـبب مدال 

كَ لََعلـی ُخلْـٍق َعظيـٍم« از خـدای عظيـم دريافت كرد. »اِنَـّ
كام نـرم، رفتـار شايسـته، گفتـار مؤّدبانـه و جاذبـه دار، تحمل 
فـراوان و حلـم و بردبـاری و چهره گشـاده و بّشـاش، از مظاهر و 
جلوه هـای »حسـن خلق« اسـت. به تعبيـر ديگر، وقتـی محّبت 
خود را به ديگران ببخشـيد، در حوادث، صبور و شـكيبا باشـيد، 
خشـم خـود را فـرو خـورده، خويشـتن داری كنيـد، بـدی را بـا 
خوبی پاسـخ دهيد و از خشـونت و عصبانّيت و بدزبانی و تحقير 
و توهيـن و تكّبـر به دور باشـيد، دارای »حسـن خلق« هسـتيد.
در معاشـرت مسـلمانان بـا هـم، بايـد »همدلـی«، بيـش از 
تـا  باشـد،  »پيونـد سـطحی« حاكـم  و  فيزيكـی«  »وحـدت 
بـه انـس و الفتهـای پايـدار و رابطه هـای درونـی بيانجامـد. 
بـا سـام و مصافحـه و حسـن خلـق و چهـره بـاز و لبخنـد 
محّبـت زا و غـم زدا و برخـورد نيـك، اين مّهم تأمين  می شـود. 
ميـزان اسـامی  بـودن اخـاق هـر مسـلمان را بايـد در نحوه 
معاشـرتش بـا ديگـران جسـتجو كـرد. خـوش خلقـی، ديـن 
و مـرام مسـلمانی اسـت. بـه فرمـوده حضـرت رسـول)ص(: 
»ايمـان كسـی كاملتر اسـت كـه اخاقش بهتر باشـد، كسـی 
بـه پيامبر شـبيه تـر و به او نزديكتر اسـت كه خـوش خلق تر 
باشـد« و بـه تعبيـر امام صـادق)ع(: »پس از عمل بـه واجبات 
الهـی، محبوبتريـن كارهـا نـزد خداونـد، آن اسـت كه انسـان 

اخاقـی سـازگار بـا مـردم داشـته و اهل »مـدارا« باشـد.«
باری ... گفتار و رفتار ما »آيينه شـخصّيت« ماسـت، بكوشـيم 

هر چه روشـنتر و شـّفاف تر باشـد.

منبع: مجله پيام زن- مرداد 13۷6، شماره 6۵

حسن خلق فضيلتی الهی

 متانت در سـخن و ادب در گفتار و 
زیبایی در کالم، خصلت پاکدالِن 

بی کینه اسـت و خلق و خوی اولیاء دین



روز »َدحواالرض«
روز َدحـُواالرض بـراي اهل معني و صاحبان سـير و سـلوك، يكي از 
روزهـاي مهم سـال اسـت كه شـيخ عبـاس قمـي در مفاتيـح الجنان 
اعمـال زيـادي بـراي اين روز نقل مي كنـد. از جمله مي گويـد: يكي از 
چهار روزي اسـت كه روزه اش بسـيار سـفارش شده اسـت و اين روزي 

اسـت كـه رحمت خدا در زمين منتشـر گرديده اسـت.

وقوع جمعه سیاه و کشتار بي رحمانه مردم در میدان شهداي 
تهران )1357 ش(

در اولين سـاعات جمعه، 1۷ شهريور سـال 13۵۷، ارتشبد غامعلي 
اويسـي، فرمانـدار نظامي تهـران، از راديـوي تهـران و حومه، حكومت 
نظامـي را اعـام كـرد. مردم كـه از حكومـت نظامي اطاع نداشـتند، 
پيش از سـاعت شـش صبـح بـراي چهارميـن روز متوالـي، از خانه ها 
بيـرون آمـده و سيل آسـا، روي به خيابان ها آوردنـد. مركز تجمع آنان، 
ميـدان ژالـه )شـهداي كنونـي( بـود. هميـن كـه مـردم بـه خيابان ها 
رسـيدند، ناگهـان با ديـدن تانك هـا و زره پوش هاي نظامـي و مأموران 
مسلسـل به دسـِت حكومـت نظامي غافلگير شـدند. مأموران مسـلح، 
پـس از چنـد بـار اخطـار، از زميـن و هـوا، جمعيـت را ناجوانمردانـه 
هـدف رگبار مسلسـل قـرار دادنـد. در اطراف ميدان، جنازه شـهيداني 
بـود كـه در صحنـه نبرد نابرابر، همچنـان باقي مانـده و خون هايي كه 
هـر گوشـه اي از ميدان را گلگون كـرده بود. در آن روز مـزدوران رژيم 
شـاه حتي كسـاني را كه بـه خانه هاي ديگـران پنـاه مي بردند تعقيب 
كرده و به شـهادت مي رسـاندند. رژيم پهلوي، تعداد كل شـهداي اين 
روز را ۵۸ نفـر و ايـن تجمـع را نقشـه خارجـي اعـام كـرد. هـر چند 
شـمار دقيـق قربانيان اين حادثه، هيچ گاه مشـخص نگرديـد ولي آن 
چـه قطعـي اسـت، اين رقـم از چهار هـزار نفر افـزون بـود. از آن روز، 

هفدهـم شـهريور 13۵۷، بـه جمعه خونيـن تهران معـروف گرديد.

رحلت فقیه بزرگ »مالمحمد شریف  مازندراني« معروف به 
»شریف العلماء« )1246ق(

مـا شـرف الدين محمدشـريف بـن حسـنعلي آملـي مازندرانـي، 
فقيـه و اصولـي بـزرگ شـيعه و جامع معقـول و منقول بـود. در كربا 
مجلس درسـي داشـت كـه بيش از هـزار نفر از بـزرگان حـوزه در آن 
شـركت مي كردنـد. سـيدالعلماي مازندرانـي، شـيخ مرتضـي انصاري، 

مااسـماعيل يـزدي و ماآقـا دربنـدي از جملـه شـاگردان اويند.

شهادت روحاني مبارز و مجاهد مشروطه  خواه »شیخ محمد 
خیاباني« )1299ش(

روحاني مجاهد، شيخ محمد خياباني در سال 12۵9 ش )129۷ ق( در خامنه 
در نزديكـي تبريـز متولـد شـد. وي پـس از فراگيري علـوم مقدماتي، 
از محضـر حضـرات آيات سـيد ابوالحسـن انگجـي و ميـرزا عبدالعلي، 
فقـه و اصـول و هيئـت و نجوم را آموخـت و پس از مدتـي به تدريس 
پرداخـت. زندگـي شـيخ محمد خياباني پـس از پيروزي مشـروطه در 
سـال 12۸۵ ش، بـا تأسـيس انجمـن ايالتـي در تبريـز، وارد مرحلـه 
تـازه اي گرديـد و در جريـان محاصـره تبريـز، در دفـاع از شـهر نقش 
مهمـي ايفـا كـرد. در زمـان خيابانـي اوضـاع جهان اسـام و بـه ويژه 
ايـران، بـه خاطـر دخالت هـاي بيگانـگان از جملـه روسـيه، انگليس و 
آلمان، بسـيار آشـفته و تأسـف انگيز بود. پس از خلع محمدعلي شاه از 
سـلطنت، خياباني در سي سـالگي به عنوان نماينده مردم تبريز راهي 
مجلـس شـوراي ملي گرديـد. او بـا اولتيماتوم روسـيه در مجلس دوم 
مخالفـت كـرد و همچنين بـا قرارداد اسـتعماري وثوق الدولـه با دولت 
انگلسـتان )قـرارداد 1919( نيـز بـه مبـارزه برخاسـت. شـيخ محمـد 
خيابانـي، از آنجـا كـه حكومـت مركزي را ضعيـف و وابسـته مي ديد، 
ايجـاد يك تحول اساسـي در سيسـتم حكومت ايران و احيـاي آزادي 
را گام نخسـت بـراي خانـه تكانـي ايـران و بيـرون رانـدن اشـغالگران 
خارجـي مي دانسـت. ولـي برداشـتن گام اول را از طريـق مذاكـره 
سياسـي امكانپذيـر نمي شـمرد و تنها راه را در قيـام و مقاومت دليرانه 
در برابـر اسـتبداد و دخالـت خارجـي مي دانسـت. از ايـن رو، بعـد از 
قبـول قـرارداد 1919 م از سـوي دولـت ايران، در تبريز دسـت به قيام 
زد. سـرانجام بـا ورود نيروهاي دولتي، قزاقان به فرمان ُمخبرالسـلطنه 
فرسـتاده ويژه مشـيرالدوله، صدراعظم وقت، شـيخ محمـد خياباني را 
در 21 شـهريور 1299 برابر با 29 ذي حجه 133۸ق در چهل سـالگي 
به شـهادت رسـاندند و او را در گورسـتان سـيد حمزه تبريز به خاك 
سـپردند. بعدها، آن گورسـتان به مدرسـه تبديل شـد و پس از ويراني 

مدرسـه، مقبـره خيابانـي هم از بيـن رفت.

شهادت فقیه امامي آیت  اهلل حاج میرزا ابراهیم خویي
آيـت اهلل حـاج ميـرزا ابراهيـم بن حسـين خويـي معروف بـه عامه 
خويـي در حـدود سـال 1210ش )12۴۷ق( در شـهر خـوي بـه دنيا 
آمـد. وي پـس از طـي مقدمـات و سـطوح، راهـي حـوزه علميه نجف 
اشـرف شـد و در محضـر عالمانـي همچـون شـيخ مرتضـي انصـاري 
و سيدحسـين كـوه كمـره اي، بـه مـدارج وااليـي در علـم دسـت 
يافـت. عامـه خويـي همچنيـن از اسـتادان نـام آوري همچون شـيخ 
محمدحسـين كاظمـي و شـيخ مهـدي نجفي كاشـف الغطـا، روايت 
مي كـرد. او داراي جـود و بخشـش و علـّو طبع و مناعـت نفس و انفاق 
في سـبيل اهلل بـود و ثـروت قابـل توجهي كـه از پدرانش به او رسـيده 
بـود در راه خـدا انفـاق كـرد. حـاج ميـرزا ابراهيـم خويي سـرانجام در 
بيسـت و دوم شـهريور 12۸6ش برابـر بـا ششـم شـعبان 132۵ق در 
جريـان مربـوط بـه حـوادث مشـروطه در هفتـاد و شـش سـالگي در 
خـوي بـه شـهادت رسـيد و در نجـف اشـرف به خاك سـپرده شـد.
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اگـر ما خودمـان را اصـالح کنیم، 
قهـراً آن مقصـدی که مـا داریم در 

دنیـا هم صـدور پیـدا می کند.
امام خمينی )ره(، بنياد پژوهش های اسامی 

آستان قدس رضوی

اسـتقالل همـه جانبـه و آزادی فكری 
و عملـی، هـر دو در منظومـه فكـری 
اسـالمی و نظام جمهوری اسـالمی قرار 
دارنـد و چنین نظام فكری زمینه سـاز 
خودبـاوری و حرکـت بالنـده و رو بـه 

جلـو بـرای هر ملتـی خواهد شـد.
رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار رئيس و اعضای 
مجلس خبرگان، 139۴/06/12

 نمـاز مهمتریـن عبـادت در میـان عباداتـي اسـت کـه 
خداونـد تبـارک و تعالي بـراي بشـر قـرار داده، از همین 
جهـت »اسـرار نماز« مهمترین اسـرار اسـت و شـاید نماز 

جامـع اسـرار همـه عبـادات دیگر هم باشـد.
اُة َفإِن  امـام باقـر)ع( می فرمايـد: » أَوََّل َما يَُحاَسـُب الَعبُد َعلَيـِه الصَّ
ُقِبلـَت ُقِبـَل َمـا ِسـَواَها َوإِن ُردَّت ُردَّ َمـا ِسـَواَها؛ اول چيـزي كه از 
بنـده مورد محاسـبه و سـؤال قرار مي گيـرد، نماز اسـت؛ اگر مورد 
قبـول قـرار گيـرد سـاير اعمـال نيز قبول مي شـوند و اگر رد شـود 

غيـر آن نيـز پذيرفته نمي شـود«. )فاح السـائل: ص 12۷(
 ايـن روايـت معروف كه در مورد نماز وارد شـده اسـت كه روز قيامت 
اگـر نماز انسـان مـورد قبول پـروردگار عالم قـرار بگيرد بقيـة اعمال 
هـم اگـر نقص و كاسـتي اي داشـته باشـد خداوند اغمـاض مي كند و 
اگـر نماز انسـان مـورد قبول حـق تعالي قـرار نگيرد بقيـة اعمال ولو 
بـه نحـو كامـل و جامـع و صحيـح انجام شـده باشـد مـورد پذيرش 
خداونـد تبـارك و تعالـي واقـع نمي شـود. »ان قبلـت قبل ما سـواها 
وإن رّدت رّد مـا سـواها«. داللـت بـر ايـن دارد كـه نمـاز مهمتريـن 
عبـادت اسـت، انسـان عابـد بـا هيچ وسـيله اي مثـل نمـاز نمي تواند 
خداونـد تبـارك و تعالـي را عبـادت كند و شـايد اينكـه در بعضي از 
روايـات وارد شـده، خداونـد هنگامـي كـه بنـده اش به نماز ايسـتاده 
نظـر خـاص بـه او مي كند و عمـل او را به مائكه نشـان مي دهد و به 
برخـي از نمازهـاي اوليـاي خود مباهـات مي كند، همة اينها كاشـف 
از اين اسـت كه در نماز اسـراري وجود دارد كه قابل مقايسـه با سـاير 
عبـادات نيسـت و اگر انسـان بخواهد در پرسـتش حـق تعالي موفق 
باشـد و حّق عبوديّت و بندگي را تا اندازه اي كه در توانش هسـت به 
جـا آورد، هيـچ چيز مثل نماز نيسـت. اساسـاً در ميان عبـادات، نماز 
محبوب تريـن عبادت نـزد خداوند تبارك و تعالي اسـت، هيچ چيزي 
مثـل نمـاز براي خدا ارزش ندارد و از اين جهت اسـت كه اگر انسـان 
بـه نمـازش اهميـت بدهـد و در زندگـي خود نمـاز را به عنـوان يك 
ركـن اساسـي بـه حسـاب آورد، اعتبار ويـژه اي نزد خداونـد تبارك و 

تعالـي پيـدا مي كند.
چـرا ائمـة معصومين)عليهـم السـام( ايـن همـه اهل نمـاز بودند 
و در زندگـي  آنهـا وارد شـده اسـت كـه در يـك شـبانه روز هـزار 
ركعـت نمـاز مي خواندنـد. انسـان از نمازي كـه به اسـرارش توّجه 
اجمالـي داشـته باشـد لـذت مي بـرد و موقـع نمـاز بي اختيـار فكر 
خـود را از همـة امـور خالـي مي كنـد، به مثابة كسـي كـه در حال 
پيـدا كـردن گمشـده خود هسـت و بـه او نويد پيدا شـدن داده اند 
دنبـال آن مـي رود، مـا بايـد نمازهايمـان ايـن طـور باشـد، بايد از 
خوانـدِن نمـاز لـذت ببريـم، اصـًا بايـد خسـتگي هاي خـود را در 
نمـاز برطـرف كنيـم، ظلمتهـا و آلودگي هـاي دنيوي كـه نفس ما 
را احاطـه كـرده گرفتاري هـا، پريشـاني ها و ناراحتي هـا را، انسـان 
بـه بركـت يـك نماز بـا شـرايط و نمازي كه ولـو توّجـه اجمالي به 

اسـرار او داشـته باشـد مي توانـد همـه را حـل كند.
از  بعضـي  دچـار  جوانـي  سـنين  در  مـا  جوان هـاي  امـروز  چـرا   
ناراحتي هـاي روحـي و رواني مي شـوند؟ چرا ما مشـكات روانِي خود 
را بـا نمـاز حـل نمي كنيـم؟ ای بـرادران و ای خواهـران؛ آنطوري كه 
خداونـد تبـارك و تعالي نسـبت بـه نماز اهميـت مي دهد، اگـر ما به 
مقـدار يـك دهم بـه آن توّجه كنيم بدانيد بسـياري از مشـكات مان 
حـل مي شـود، بزرگان ما معضات از علوم و مسـائل غامض فلسـفي 
را بـه بركـت نمـاز حل مي كردند، روح انسـان به وسـيله نماز نه فقط 

از آلودگي هـاي گنـاه و ذنـوب بلكـه از جهالت هـا و ناداني هـا هم دور 
و مصّفـا مي شـود و روح مصّفـا روحـي اسـت كـه آرام اسـت و روح 
آرام روحـي اسـت كـه ورودش به حقايق علمي بسـيار آسـان اسـت، 
روح كـدر و داراي ظلمـت نمي تواند حتي كوچكترين مسـائل جزئِي 

خـودش را حـل كند.
بنابرايـن بايـد به نماز اهميت بسـيار زيـادي بدهيم، مبـادا طوري 
بشـود كـه پنجـاه سـال، هفتـاد سـال از عمرمـان بگـذرد و خداي 
نكـرده مشـمول آن روايتـي شـويم كـه امـام صـادق)ع( فرمـود: 
ُجـلِ َخمُسـوَن َسـَنًة َوَمـا َقِبـَل اهلُل ِمنـُه  ُه لََيأتِـي َعلَـی الرَّ َـّ »َواهللِ إِن
َصـَاًة َواِحـَدًة َفـَأيُّ َشـي ٍء أََشـدُّ ِمن َهَذا«؛ چه بسـا پنجاه سـال بر 
انسـاني بگـذرد و يك نمـاز از او مقبول درگاه خدا قـرار نگيرد، آن 
خدايـي كـه اقـّل قليـل و ناچيزترين هـا را مي پذيـرد، آن خدايـي 
كـه ايـن چنين نيسـت نسـبت به امور عبـادي بندگان سـخت گير 
باشـد، امـا مـا چقـدر شـقاوت و ظلمت در خـود ايجـاد كرديم كه 
آن كريـم مطلـق چيـزي از اعمـال و نماز هـاي پنجـاه سـاله  مـا را 

قبـول نكـرده باشـد. )كافي، چـاپ اسـاميه:  ج3، ص269(
نمـاز محك ایمـان و توحید؛ يكـي از اهـداف خواندن نماز رسـيدن 
بـه مرتبـة خداشناسـي اسـت. غايـت نمـاز ايـن اسـت كه انسـان 
منقطـع از همـة امـور دنيـا شـود و جمـال مطلـق حـق را شـهود 
كنـد، بـراي نمـاز يـك سـري امـور سـطحي و احـكام ظاهـري از 
قبيـل وضـو، اركان و شـرايط نمـاز، بـه عنـوان نازل تريـن شـرايط 

مطـرح اسـت كـه انسـان بايـد رعايـت كند.
 امـا علمـاي بـزرگ اخاق و عرفـاي ما تصريـح كرده اند بـه اينكه 
آنچـه كـه در مـوارد ديگـر بـه عنـوان جهاد اكبـر و جهـاد با نفس 
بـه حسـاب مي آيـد، در خصـوص عبـادت خداوند تبـارك و تعالي 
جهاد اوسـط اسـت. يعني بعـد از رعايـت مراتب ظاهـري در نماز، 
نوبـت مي رسـد بـه جهـاد مسـتمر انسـان بـا نفـس خـود، زدودن 
شـهوات از نفـس، از بيـن بـردن آلودگي هـا و غفلـت و تاريكي هـا، 
يعنـي آنچـه كـه غيـر خداسـت از نفـس خـود دور كنـد كـه كار 

بسـيار بسـيار مشـكل و شـايد بـراي امثـال ما محال باشـد.
در روايـات ايـن چنيـن وارد شـده كه وقتي انسـان در نمـاز با قلب خود 
اقبـال بـه حـق تبـارك و تعالـي پيدا مي كنـد، خداونـد هم بـه او نظر و 
اقبـال مي كنـد و متكفـل همة امـور او مي شـود؛ در خدا گم شـو كمال 

ايـن اسـت و بـس، گم شـدن گم كـن، وصـال اين اسـت و بس.
َك َحتَّـی يَأْتَِيـَك الَْيِقيُن؛  َـّ نمـاز راه رسـیدن به یقیـن؛ »وَاْعــُبْد رَب
پـروردگارت را عبـادت كن تا يقين تو را دريابد«. )سـوره حجـر: آيه 99(

»َواْعُبـْد  مي فرمايـد:  كريـم  قـرآن  در  تعالـي  و  تبـارك  خداونـد 
كَ َحتَّـی يَْأتَِيـَك الَْيِقيـُن« خطـاب مي كنـد بـه رسـول مكـّرم  َربَـّ
اسـام)ص( كـه پـروردگارت را عبـادت كـن تـا بـراي تـو يقيـن 
حاصـل شـود، گـر چـه بـر حسـب روايـات مفّسـران يقيـن را بـر 
معنـاي مـوت هـم تطبيـق داده انـد امـا منافاتـي نـدارد. مـا هـم 
هميـن معنـا را بپذيريـم و در عيـن حـال بگوئيـم يكـي از نكاتـي 
كـه از آيـة شـريفه اسـتفاده مي شـود اين اسـت كـه نمـاز بهترين 
وسـيله براي رسـيدن انسـان به مرحلـة يقين اسـت. مرحله اي كه 
ايمـان انسـان مـن جميع الجهـات، آن مقداري كه بـراي او مقدور 
اسـت محقـق شـود، مرحلـة يقين بر حسـب آنچـه كـه در روايات 
وارد شـده، فوق مرتبة تسـليم و تفويض و فوق اصل ايمان اسـت.
منبع: پايگاه اطاع رسـانی حضـرت آيت اهلل حاج شـيخ محمد جواد 

فاضل لنكرانی

نماز جامع اسرار همه عبادات
درگذشت عالم مجاهد مبارز نستوه 

آیت اهلل »سید محمود طالقاني« 
آيـت اهلل سـيدمحمود طالقاني در سـال 12۸9 شمسـي )1329ق( 
در طالقـان ديـده بـه جهـان گشـود. وي پـس از فراگيـري دروس 
مقدماتـي در زادگاه خـود، راهـي قـم گرديـد و پس از شـركت در 
درس خـارج حضـرات آيـات: سـيد محمد حجـت كوه كمـره اي و 
سـيد محمدتقـي خوانسـاري، از آيت اهلل شـيخ عبدالكريـم حائري 
يـزدي، اجـازه اجتهـاد گرفـت. مبـارزات ايشـان از زمـان ورود بـه 
حـوزه علميـه قـم شـروع شـد. در سـال 131۸، بـراي اوليـن بار، 
خشـم خويـش بـه رژيـم را بـا صـدور يـك اطاعيـه در رابطـه بـا 
كشـف حجـاب ابـراز كرد و در پي آن دسـتگير و زنداني شـد. پس 
از شـهريور 1320، مبارزه را به طور 
رسـمي آغـاز كرد و پـس از وقفه اي 
پنهـان  جـرم  بـه  ميـان،  ايـن  در 
كـردن شـهيد نـواب صفـوي راهي 
سـال هاي  در  وي  گرديـد.  زنـدان 
پيشـنهاد  بـه  بنـا  و 1331   1330
آيـت اهلل بروجردي براي شـركت در 
تشريك مسـاعي بين مسـلمين، به 
كشـورهاي مصـر و اردن سـفر كرد. 
آيـت اهلل طالقانـي بـا پيـروي از امـام خمينـي)ره( در سـال 13۴2 
وارد مبـارزه بـا رژيـم گرديد كـه در اين راه چندين بـار محكوم به 
زنـدان شـد. او در طـول دوران زندان،مرارت هـاي فراواني را تحمل 
كـرد ولـي در راه تحقـق آرمـان بلنـد خويـش، لحظـه اي از خـود 
خسـتگي و تزلـزل نشـان نـداد. آيـت اهلل طالقانـي در طـي بيش از 
يـازده سـال زندان، همـواره به عنـوان الگـوي مقاومـت و پايداري 
مطـرح بـود و پـس از هر بـار آزادي، راه گذشـته خود را در مسـير 
انقـاب اسـامي ادامـه مي داد. اين عالـم مجاهد، پـس از آزادي از 
زنـدان در سـال 13۵۷، نقش مهمـي در برپايـي راهپيمايي عظيم 
و پرشـور تاسـوعا و عاشـوراي آن سـال داشـت. آيـت اهلل طالقانـي، 
پس از پيروزي انقاب، به رياسـت شـوراي انقاب برگزيده شـد و 
در انتخابـات مجلـس خبـرگان قانون اساسـي، بـه نمايندگي مردم 
تهـران انتخـاب گرديـد. اين مبارز نسـتوه، در اوايل مـرداد 13۵۸، 
از سـوي امـام خميني)ره(، بـه امامت جمعه مـردم تهران منصوب 
شـد و آخريـن نمـاز جمعه ايشـان در سـالگرد كشـتار خونين 1۷ 
شـهريور، در بهشـت زهرا برگـزار گرديد. آيـت اهلل طالقاني در كنار 
سـال هاي متمـادي مبـارزه، از فعاليت هـاي علمـي غافـل نگرديـد 
و آثـار متعـددي را بـه وجـود آورد كـه تفسـير پرتوي از قـرآن در 
6 جلـد، پرتـوي از نهج الباغـه، آزادي و اسـتبداد، درسـي از قرآن 
و درس وحـدت، از آن جمله انـد. سـرانجام ايـن عالـم بـزرگ و 
مبـارز انقابـي در 19 شـهريور 13۵۸ در 69 سـالگي دار فانـي را 
وداع گفـت و پـس از تشـييعي باشـكوه در بهشـت زهـرا بـه خاك 

سـپرده شد.

با هدف ترویج فرهنگ قرآنی انجام شد:
برگزاری سومین دوره مسابقات قرآن کریم 

در دادگستری استان فارس
کریـم  قـرآن  اسـتانی مسـابقات  مرحلـه  دوره  سـومین 
کارکنان و خانواده شـاغالن در دادگسـتری اسـتان فارس 

شـد. برگزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری كل اسـتان فـارس، معـاون 
فرهنگی دادگسـتری اسـتان فـارس با بيـان اينكه هـدف از برگزاری 
ايـن مسـابقات ترويج فرهنـگ قرآنـی در بين خانواده ها اسـت گفت: 
بحمـد اهلل بـا تاش های انجام شـده و آموزش های مسـتمر هر سـاله 

شـاهد ارتقای سـطح كمی و كيفی مسـابقات هسـتيم.
قاضـی وحيد سروسـتانی بـا تأكيد بر اينكـه برگزاری رقابت هـای قرآنی 
در دادگسـتری اسـتان فـارس بـركات معنـوی بسـياری را بـه همـراه 
داشـته اسـت افـزود: مهم تريـن دسـتاورد برگـزاری اين مسـابقات 
افزايـش فضـای معنـوی و ترويـج عمـل بـه دسـتورات قـرآن در 
بـا  اخيـر  سـال های  در  كـرد:  تصريـح  وی  خانواده هاسـت.  بيـن 
فرهنگـی  معاونـت  انجـام شـده و حمايت هـای  برنامه ريزی هـای 
قـوه قضائيـه و با تشـويق فعـاالن قرآنی اسـتان، حركـت فرهنگی 
نوينـی در مجموعـه قضايـی در راسـتای آموزش هـای قرآنی اسـتان 
ايجاد شـده اسـت. گفتنی است سـومين دوره مسـابقات قرآن مجيد 
كاركنـان و خانـواده شـاغان در دسـتگاه قضايـی بـه مـدت يـك 
روز برگـزار شـد كـه برگزيـدگان بـه مرحلـه مسـابقات منطقـه ای 
قـرآن كريـم قـوه قضائيه  كـه در آبان مـاه و با حضـور برگزيدگان 
۷ اسـتان كشـور و بـه ميزبانـی  اسـتان يـزد برگـزار می شـود؛ 
اعـزام خواهنـد شـد.اين مسـابقات با حضـور بيش از 160 شـركت 
كننده در سـالن شـهيد قدوسـی دادگسـتری اسـتان برگزار شد و 
شـركت كنندگان در چهـار رشـته مفاهيـم، حفظ، ترتيـل و قرائت 

بـا يكديگـر بـه رقابـت پرداختند.


