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نشريه  داخلي
قوه قضائیه

خبر
معاون حقوقی قوه قضائیه: 

امنیت مهم ترين زير ساخت توسعه يافتگی يک 
جامعه است

معـاون حقوقی قوه قضائیـه با بیان اينکـه انتظاری 
توسـعه  و  رشـد  دارنـد  مسـئوالن  از  مـردم  کـه 
جامعـه اسـت تصريـح کرد: گرچه رشـد و توسـعه 
بـه عوامل مختلـف اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی 
و فرهنگـی ارتبـاط دارد؛ امـا مهمترين زيرسـاخت 

توسـعه يافتگی يـک جامعـه امنیت اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی معاونـت حقوقـی، دکتـر ذبیح الـه خدائیـان کـه 
بـه همـراه هیئـت همراه ریاسـت محترم قـوه قضائیه، متشـکل از مسـئوالن عالی 
قضایـی به اسـتان مازندران سـفر کـرده بود، پـس از ورود به شهرسـتان فریدون کنار 

بـا حضـور در شـورای اداری آن شهرسـتان به ایـراد سـخنانی پرداخت.
 وی اظهـار داشـت: امنیـت مفهومـی چند بعدی و فـرا قوه ای اسـت و نباید تصور 
کـرد کـه امنیـت صرفاً جنبـه قضایـی و انتظامـی دارد. خدائیان با اشـاره به اینکه 
امنیـت پایـدار، امنیتی اسـت کـه در ابعاد فرهنگـی، اقتصادی، سیاسـی و قضایی 
وجـود داشـته باشـد تصریـح کـرد: اگـر در جامعه به جای حسـن ظن، سـوء ظن 
رواج پیـدا کنـد بـه گونـه ای کـه با هر اقـدام و فعالیـت اقتصادی در سـطح کالن 
و خـرد از سـوی اشـخاص، بالفاصلـه انگشـت اتهام به سـوی آنها گرفته شـود که 
از کجـا آورده اسـت و یـا اینکـه غیبـت و تهمـت در جامعـه رواج پیدا کنـد، افراد 
جـرأت سـرمایه گذاری در ایـن جامعـه را نخواهنـد یافـت؛ نخبـگان آن را تـرک 

خواهنـد کـرد و ایـن جامعه بی تردید از رشـد و شـکوفایی محـروم خواهد ماند. 
معـاون حقوقـی قـوه قضائیـه راه مبـارزه بـا ایـن پدیده هـای ضـدارزش را اقدامـات 
فرهنگـی دانسـت کـه متولیان امـور فرهنگی بایـد به مقابله بـا آن بپردازنـد نه صرفاً 
پلیـس و دسـتگاه قضایـی. خدائیـان در ادامـه بـه آفات رشـد اقتصادی اشـاره کرد و 
افـزود: رباخـواری، رشـوه و کاغذبـازی از آفـات جـدی رشـد اقتصـادی اسـت که این 
آسـیب ها انگیـزه را از فعـاالن پاکدسـت بخـش اقتصـادی می گیرند. معـاون حقوقی 
قـوه قضائیه سـپس بـه تشـریح امنیت اجتماعـی پرداخـت و گفت: پیشـگیری از 
آسـیب های  اجتماعـی ماننـد طالق، اعتیـاد به موادمخـدر و امثـال آن نیز زمینه 
افزایـش ارتـکاب جـرم را از بین خواهـد بود. وی به نقش دسـتگاه قضایی و پلیس 
اشـاره و اظهـار کـرد: بی تردیـد در جایـی کـه سـایر متولیـان امـور بـه وظیفـه خود 
عمـل کـرده و بـا ایـن وجود افـرادی بـا سـرپیچی از قانـون مرتکب اعمـال مجرمانه 
شـوند، ایـن دسـتگاه انتظامـی و قضایـی اسـت کـه باید بـا اقـدام به موقـع و برخورد 
قاطعانـه در تثبیت امنیـت اقدام کند.  معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان خاطرنشـان 
کـرد: امنیـت پایـدار زمینه رشـد و توسـعه را فراهم می کنـد و در این میـان اقدامات 
پیشـگیرانه متولیـان امور جامعه در ایجـاد این امنیت مؤثر خواهد بـود؛ بی تردید اگر 
هماهنگـی و هم افزایـی بین تمام مسـئوالن بخش های مختلف جامعه وجود داشـته 

باشـد قطعـاً زمینه رشـد و شـکوفایی آن نیز فراهم خواهد شـد. 

خبر
معاون فرهنگی قوه قضائیه:

دستگاه های اجرایی فرهنگ ساز 
عملکرد خوبی ندارند

اجرایـی  دسـتگاه های  داشـت:  اظهـار  قضائیـه  قـوه  فرهنگـی  معـاون 
فرهنگ سـاز در کشـور عملکـرد خوبی ندارند و همین مسـئله باعث شـده 

تـا دسـتگاه قضـا بـا پرونده هـای زیـادی مواجه شـود.
بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـأوی، حجت االسالم والمسـلمین 
هـادی صادقـی در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان تنکابـن گفـت: مسـئوالن 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی بـا حرکت در مسـیر انبیـای الهی مـی توانند 

جامعـه ای بسـازند کـه مـردم در آن بتواننـد اقامـه قسـط و عـدل کنند.
وی اظهـار داشـت: عدالـت توزیعـی، در دسـت دولـت اسـت و اگـر دولـت 
بتوانـد در ایـن زمینـه بـه درسـتی اقـدام کنـد در خیلـی از بخش ها و بـه ویژه 

در دسـتگاه قضـا بـا مشـکل مواجـه نخواهیم شـد.
صادقـی بـه تعداد زیـاد پرونده ها در دسـتگاه قضا اشـاره و بیان کرد: شـلوغی 
مراجعـات در دادسـراها نشـانه ایـن اسـت کـه دسـتگاه های اجرایـی دیگـر 
نتوانسـته اند بـه وظایـف قانونی خود عمل کنند و همین مسـئله سـبب سـرریز 

شـدن پرونـده ها در دسـتگاه قضا شـده اسـت.
وی اظهـار کـرد: جوانـان ایـن مـرز و بـوم بـرای زندگـی در جامعـه دینـی به 
درسـتی تربیـت نشـده اند و همیـن موضوع سـبب افزایـش تعـداد پرونده ها در 

زمینه پرخاشـگری، توهین و سـرقت شـده اسـت.
معـاون فرهنگـی قـوه قضائیـه بـا بیـان اینکـه وضعیـت دسـتگاه قضـا از نظر 
بودجـه و رفـاه کارمنـدان بـا مشـکل مواجـه اسـت، تصریـح کـرد: سـهم کل 
بودجـه دسـتگاه قضـا از کل بودجـه جـاری کشـور تنهـا دو درصـد اسـت که 

بسـیار ناچیـز بـوده و نمی تـوان انتظـار زیـادی از آن داشـت.
وی یـادآور شـد: دسـتگاه قضـا نیازمند آرامش و آسـایش اسـت تا بـه دور از 

فشـارها و حساسـیت ها بتوانـد بـه مسـئولیت قانونـی خود عمـل کند.

سخنگوی قوه قضائیه: 

رسانه ها در آگاهی مردم و پیشرفت کشور 
مؤثر هستند

سـخنگوي قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه اينکـه موضـوع رسـانه در تمامـی 
کشـورها مهـم اسـت و در آگاهی مردم و پیشـرفت کشـور، رسـانه ها مؤثر 
هسـتند، خواسـتار آن شـد که رسـانه ها از هرگونه توهین، افتـرا، تحقیر و 

نشـر اکاذيـب دوری کنند.  
قضائیـه، حجت االسالم والمسـلمین غالمحسـین  قـوه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
محسـنی اژه ای در هشـتاد و هفتمین نشسـت خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشـت 
سـالروز شـهادت امـام سـجاد )ع( افزود: رسـانه ها مـی توانند نقش سـازنده و مفیدی 

در اصـالح امـور داشـته باشـند بـه شـرط آنکه رسـالت خـود را به انجام رسـانند.
وی گفـت: نقـد سـازنده مـی توانـد مفیـد باشـد ولی چنانچـه رسـانه ای نتواند به درسـتی بـه وظایف خود عمـل کند هم 

بـه اعتمـاد مـردم ضربه مـی زند و هـم باعث زحمت سـایر دسـتگاه ها می شـود.
محسـنی اژه ای اظهـار کـرد: متأسـفانه شـاهد شـکایت وزارتخانه هـا، سـازمان ها و افـراد حقوقـی و حقیقـی از برخـی 
خبرگزاری هـا، مطبوعـات و سـایت ها هسـتیم و مثـل همیشـه توصیـه می شـود کـه در چارچـوب قانـون عمـل شـود 
تـا شـاهد شـکایت ها علیـه رسـانه ها نباشـیم و دسـتگاه قضایـی ناگزیـر نباشـد وقـت خـود را صـرف شـکایات از 

رسـانه ها کنـد.
سـخنگوی قـوه قضائیـه در بخـش دیگـری از سـخنان خود به موضـوع امنیت و توقع مـردم از دولت و قـوه قضائیه در این 
خصـوص اشـاره کـرد و گفـت: تعـدی و تجـاوز به حقـوق مردم، امنیـت و آرامـش جامعه را بر هـم می زند و قـوه قضائیه 

همچنـان مثل گذشـته با اشـرار و قاچاقچیان برخـورد قاطع دارد.
وی بـا اعـالم اینکـه در بـر پایـی امنیـت اسـتمداد می طلبیـم، از مردم خواسـت تـا در این زمینـه با گزارشـات خود، 
قـوه قضائیـه و نیروهـای انتظامـی و امنیتـی را یـاری کننـد. سـخنگوی قوه قضائیـه با اعـالم اینکه در هفته های گذشـته 
بیـش از 30 قاچاقچـی موادمخـدر دسـتگیر شـده اند گفـت: ایـن قاچاقچیـان که بیـش از 5 هزار کیلـو موادمخـدر از آنها 

کشـف شـده اسـت با تـالش نیروهـای امنیتی و انتظامی و دادسـراها دسـتگیر شـده اند.
ادامه در صفحه 5

رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به مازندران:

وظایف قانوني قوه قضائیه 
فراتر از فصل خصومت است

رئیـس قـوه قضائیـه اسـتقالل دسـتگاه قضایـي را وجه ممتـاز این قـوه در مقایسـه با نظام هـاي قضایي 
دنیـا دانسـت و گفـت: اسـتقالل دسـتگاه قضایي جمهـوري اسـالمي ایران در برابر سـایر قـوا را در کمتر 
کشـور دیگـري مي تـوان یافـت.                                                                           صفحـه 4

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: 

حبس باید آخرین مجازات باشد
اقدامـات  و  زندان هـا  سـازمان  رئیـس 
کـرد:  تأکیـد  کشـور  تربیتـی  و  تأمینـی 
همـکاران قضایی باید از صـدور قرارهایی 
کـه منجـر بـه زنـدان می شـود خـودداری 
کـرده تـا حبـس آخرین مجـازات باشـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـي قـوه قضائیـه، 

اصغـر جهانگیـر در حاشـیه افتتـاح کارگاه قالیبافـی بنـد نسـوان زندان قائم شـهر 
اظهـار داشـت: قصـد داریـم در ایـن سـفر بـا بازدیـد از مجموعـه دادگسـتری و 
سـازمان های تابعـه عـالوه بر ارتقـای وضعیت  دادگسـتری برای حل مشـکالت 

مـردم مازنـدران تـالش کنیم.
 وی بـا اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری مبنی بـر کاهـش جمعیت 
کیفـری بیـان کـرد: یکـی از راهکارهـای مهم این امـر، اسـتفاده از ظرفیت های 
بـرای تعلیـق و تعویـق  آییـن دادرسـی کیفـری  قانـون مجـازات اسـالمی و 

اجـرای مجازات اسـت.
بـازرس ویـژه قـوه قضائیـه تصریـح کـرد: بـا اسـتفاده درسـت از ظرفیت هـا و 
قوانینـی کـه قانون گـذار پیش بینـی کـرده اسـت زنـدان مرکـزی بـرای نگهـداری 
ناامن کننـدگان امنیـت جامعـه و مزاحمـان نوامیـس مـردم خواهـد بـود و در این 

ظرفیت هـا بدهـکاران مالـی و دیـه از محیـط زنـدان خـارج می شـوند.
وی تعییـن تکلیـف زندانیـان تحـت قـرار را کمـک خوبـی بـرای کـم کـردن 
زندانیـان دانسـت و بیـان کـرد: مازنـدران بـا دارا بـودن ۱۸ درصد تحـت قراری، 
هفـت درصـد از میانگیـن ۲۵ درصدی کشـور پایین تر بـوده و در کاهش جمعیت 

کیفـری زندان هـا پیش قـدم اسـت.
جهانگیـر یکـی از راهکارهـای مهـم بازگشـت بـه اجتمـاع بـرای زندانیان را 
ایجـاد ظرفیـت اشـتغال بـرای آنـان دانسـت و افزود: بـا آمـوزش مهارت های 
اشـتغال زایی بـه مددجویـان، شـرایط ارتبـاط آنـان بـا جامعـه فراهـم خواهـد 
شـد و بایـد تـالش کنیـم همـه زندان هـا تبدیل بـه  مراکـز اصـالح و تربیت و 

شوند. اشـتغال 
رئیـس سـازمان زندان هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی کشـور از سـاخت چهار 
زنـدان جدیـد در اسـتان مازنـدران خبـر داد و گفـت: معضـل کمبـود جـا در 
زندان هـا یک مشـکل کشـوری اسـت کـه در مازندران هم بـا آن مواجه هسـتیم. 
بـه همیـن منظـور چهـار مرکز جدیـد با پیشـرفت فیزیکـی بین ۱۰ تـا ۶۰ درصد 

در ایـن اسـتان در حال سـاخت اسـت.



 : نسکو یو
تخريب آثار باسـتانی توسـط داعش جنايت علیه بشريت است

مديـر کل يونسـکو بـا اشـاره بـه اقـدام تروريسـت ها مبنـی بـر فـروش آثـار فرهنگی 
عـراق و سـوريه و انجـام حفاری هـای غیـر قانونـی در ايـن دو کشـور، تخريـب آثـار 

فرهنگـی بـه دسـت داعـش را »جنايـت علیـه بشـريت« خوانـد.
بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر نشـریه مـاوی، ایرینـا بوکـووا، مدیـر کل سـازمان آموزشـی، علمی 
و فرهنگـی ملـل متحـد )یونسـکو( در گفتگـو بـا شـبکه خبـری روسـیا الیـوم، بـا تاکیـد بـر لـزوم 
قطـع کانال هـای قاچـاق آثـار نفیـس تاریخـی نـه تنهـا در سـوریه و عـراق بلکـه در تمام جهـان، اعالم 

کـرد: تخریـب آثـار فرهنگـی که هـزاران سـال قدمت دارنـد، بزرگتریـن جنایت در حق بشـریت اسـت. 
بوکـووا در ادامـه بـا اشـاره بـه اقـدام سـازمان یونسـکو در رصـد و نظـارت برخی آثـار فرهنگـی از طریق 
ماهواره هـا اظهـار داشـت: برخـی تصاویـر ماهـواره ای از حفاری هـای غیـر قانونـی تروریسـت ها در 
صدهـا موقعیـت تاریخـی و سـپس فـروش آنهـا در سراسـر جهـان خبـر می دهـد. مدیر کل یونسـکو 
بـر ادامـه تـالش ایـن سـازمان بـا مشـارکت کشـورهای مختلـف بـرای نابودسـازی ایـن منبـع مالی 
تروریسـت ها تاکیـد کرد.در همین راسـتا سـرگئی الوروف، وزیر خارجه روسـیه از یونسـکو خواسـت 
بـا اعـزام کارشناسـانی بـه سـوریه پـس از آزادی اماکـن باسـتانی این کشـور از اشـغال تروریسـت ها 

میـزان خسـارات ایـن اماکـن را ارزیابـی کند.

خبر
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پاداش بحرين به انگلیس برای سکوت 
در قبال نقض حقوق بشر

درحالی کـه روزنامـه ايندپندنـت از آغـاز عملیات 
سـاخت پايـگاه جديد دريايـی انگلیـس در بحرين 
بـدون توجـه بـه مسـائل حقـوق بشـری در ايـن 
انگلیسـی  روزنامـه  ديگـر  کـرد،  انتقـاد  کشـور 
 يعنـی ديلـی تگـراف آن را نشـانه يـک تغییـر در 
خلیـج  بـه  بازگشـت  بـرای  لنـدن  سیاسـت های 

خوانـد. فـارس 
بـه گزارش گروه دریافت خبر نشـریه مـأوی، »فیلیپ هاموند« 
وزیـر امـور خارجـه انگلیـس بـرای حضـور در مراسـم شـروع 
عملیـات سـاخت پایگاه دریایـی جفیر در بندر »سـلمان«، که 
نخسـتین پایـگاه بـزرگ نیـروی دریایی این کشـور در شـرق 

سـوئز از سـال 1971 میـالدی اسـت، به بحریـن رفت. 
ایندیپندنـت در گزارشـی نوشـت: در ایـن مراسـم، بـر تقویت 
پیوندهـای نظامـی و اقتصـادی انگلیـس در منطقـه تصریح 
شـد؛ امـا در همان حـال، اعتـراض کمپین های حقوق بشـری 
را برانگیخـت کـه مـی گویند خانـدان آل خلیفـه در بحرین 
در نقض حقوق بشـر و آزادی بیان در این کشـور مشـارکت 
مراسـم،  ایـن  در  هامونـد  روزنامـه،  ایـن  دارد.بـه گـزارش 
سـاخت ایـن پایـگاه جدیـد دریایـی را ›نقطـه عطـف‹ در 
تعهـدات انگلیس در قبال منطقه و تضمین ثبات در خلیج فارس 
عنـوان کـرد. وزیـر امـور خارجه انگلیـس حضـور نیـروی دریایی 
کشـورش را در بحریـن تضمینـی بـرای حضـور پایـدار این 
کشـور در آینده در شـرق سـوئز دانسـت و افزود: تأسیسات 
جدیـد در بحریـن، همچنیـن لنـدن را قـادر مـی سـازد بـا 
شـرکایش بـرای تقویـت ثبـات در منطقـه خلیـج فـارس و 
فراتـر از آن همـکاری کنـد. به گـزارش ایندیپندنـت، ایجاد 
ایـن پایـگاه جدیـد دریایـی بـرای نخسـتین بار در دسـامبر 
سـال گذشـته میـالدی )آذر 93( مطـرح شـد؛ امـا در همـان 
زمان این مسـاله عنوان شـد که این پایگاه ›پاداشـی‹ در قبال 
سـکوت انگلیس در مقابل نقض حقوق بشـر در کشـور بحرین 
اسـت.ایندیپندنت ادامـه داد: از آن زمـان تاکنون سـازمان عفو 
بین الملـل و دیده بان حقوق بشـر بـر افزایش نگرانی هـا درباره 

دسـتگیری رهبـران سیاسـی در بحریـن، اشـاره کرده اند.

روحانی:
 توقیف باید آخرین کلمه برای یک رسانه باشد

نیازمنـد بـه نظـام رسـانه و  را  رئیس جمهـور کشـور 
مطبوعـات دانسـت و گفـت: مـا بـه نظـام مطبوعـات 
شـفاف، روشـن، مقـررات و قوانین روشـن نیـاز داريم 
و کلمـه توقیـف بايـد آخريـن کلمه بـرای يک رسـانه 

. شد با
به گزارش گروه دریافت خبر نشریه ماوی، حجت االسالم و المسلمین 
بیسـت و یکمین  رسـمی  گشـایش  آییـن  در  روحانـی  حسـن 
نمایشـگاه بین المللـی مطبوعـات کـه در مصالی تهـران برگزار 

شـده اسـت، ایـن مطلـب را بیـان کرد.
رئیس جمهـور افـزود: فرصـت مغتنمـی بـرای همه ماسـت که 
در نمایشـگاهی کـه بـه نـام رسـانه، مطبوعـات خبرگـزاری، 
پایگاه هـای خبـری و نشـریات مختلـف برگـزار شـده اسـت، 
تردیـدی نیسـت کـه بـرای ورود در عصـر جدیـد و در دنیـای 
جدیـد مـا نیـاز بـه توسـعه داریـم، تردیـدی نیسـت کـه برای 

ورود بـه توسـعه، مسـیر و راه آن رسـانه اسـت.
روحانـی ادامـه داد: بـرای یـک کشـور از داشـتن یـک رسـانه 
یـا رسـانه ها مهـم تـر نهاد رسـانه اسـت، رسـانه ای کـه دارای 
سـوابق بلنـد، باهویـت، بـا نـگاه و با دیـدگاه خاص خود باشـد.

وی اضافـه کـرد: گرچـه در کشـور مـا از اولین مطبوعـه، کاغذ 
اخبـار یـا وقایـع اتفاقیه حـدود 180 سـال می گذرد، امـا از آن 
نشـریات روزهـای اولیـه دیگری خبری نیسـت، جز در آرشـیو، 
آن هـم اگـر مانـده باشـد، امـا مـا در دنیـا روزنامه هایـی داریم 

کـه بیـش از 200 سـال سـابقه دارنـد، تایمز لنـدن دارای عمر 
230 سـال اسـت و نیویـورک تایمـز دارای 119 سـال عمـر 
اسـت، رسـانه ای کـه دهه هـا از عمـرش بگـذرد، بـر حرفـه ای 
بـودن و پختگـی اش افـزوده شـود، افـکار عمومـی را بـه خود 
جذب کند و دارای سـابقه صد سـاله و دویسـت سـاله و بیشتر 

باشد.
رئیس جمهـوری بـا تأکیـد بـر ایـن کـه بدتریـن جوانمرگـی، 
جوانمرگی مطبوعات و رسـانه اسـت، افزود: رسـانه ای هنوز 
متولـد نشـده بـال و پـر نگشـوده، خـود را به خوبـی معرفـی 
نکـرده بـه دالیـل واهـی دچـار تاخـت و تـاز دیگـران قـرار 

می گیـرد.
روحانـی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه کلمـه تعطیـل و توقیـف بایـد 
آخرین کلمات در یک رسـانه باشـد، اظهار داشـت: مـا همان طور 
نظـام  بـه  نیازمنـد  هسـتیم،  رسـانه  نهـاد  بـه  نیازمنـد  کـه 
مطبوعـات هـم هسـتیم. نظـام مطبوعـات شـفاف، روشـن بـا 

قوانیـن و مقـررات روشـن.
وی اضافـه کـرد: اگـر قانـون روشـن باشـد، هـر روز جمعـی با 
بدسـت آوردن یـک کلمـه و یـک جملـه نمی تواننـد بـا آزادی 

مطبوعـات بـازی کنند.
رئیـس شـورای عالی انقـالب فرهنگـی اظهـار داشـت: قانـون و 
مقررات شـفاف، تنبیه روشـن و تشـویق روشن اسـت، در همه 
جـای دنیـا، آخریـن قانون جزا و شـدیدترین آن اعدام اسـت و 
آن هـم کشـورهایی کـه دارای مجـازات اعـدام هسـتند؛ اولین 

مجـازات اعدام نیسـت.
روحانـی گفـت: اولیـن مجـازات جریمه اسـت، اولیـن مجازات 
توقیـف کوتـاه مـدت طـرف در هـر جرمـی اسـت یـا زنـدان 

کوتاه مـدت اسـت، اولیـن مجـازات کـه اعـدام نیسـت.

اولیـن مجازات جريمه اسـت، اولین مجازات 
توقیـف کوتاه مدت طرف در هر جرمی اسـت 
اولین مجازات  زندان کوتاه مدت اسـت،  يا 

نیست اعدام  که 

جنگ افروزی غرب در خاورمیانه و فاجعه انسانی پناهجویان
فاجعـــه  باعـــث  کشـــورها  دیگـــر  در  غـــرب  جنگ افـــروزی 
 انســـانی پناهجویان شـــده و دریـــای مدیترانـــه را به قبرســـتان 

است. کرده  مبدل  بی گناه  انسان های 
بـه گـزارش ایرنـا، جنـگ افـروزی غـرب در کشـورهای جهـان و به خصـوص 
در کشـورهای اسـالمی سـوریه، عـراق، افغانسـتان، یمـن، لیبی ودیگر کشـورهای 
آفریقایـی باعـث فاجعه انسـانی پناهجویان شـده ودریـای مدیترانه را به قبرسـتان 

انسـان های بی گنـاه مبـدل کـرده اسـت.
براسـاس گـزارش رسـانه های خبـری یونـان، اداره آمـار و گارد سـاحلی ایـن 
کشـور بطـور روزانـه تعـداد زیـادی از پناهجویانـی کـه بـه علـت تخریـب 
خانه هایشـان توسـط گروه هـای تروریسـتی تربیت شـده غرب، مجبـور به ترک 
خانـه و کاشانه هایشـان بـرای نجات جان خود، زنان و فرزندانشـان، می شـوند، 

در دریـای مدیترانـه غـرق و کشـته می شـوند.
براسـاس گـزارش گارد سـاحلی یونـان فقـط طـی یـک هفتـه گذشـته حدود 
یکصـد پناهجـوه کـه بـرای رهایـی از خشـم و تنفـر گروه هـای تروریسـتی، 
مجبـور بـه تـرک خانـه و کاشـانه های خود شـده و بـرای یافتن زندگـی بهتری 
قصـد مهاجـرت بـه کشـورهای اروپایـی و بـه خصـوص یونـان را داشـتند، در 

دریـای مدیترانـه غـرق و کشـته شـده اند.
گارد سـاحلی یونـان نیـز گـزارش داد: تعـداد هفـت نفر کـه در میان آنان سـه 
کـودک و یـک نوزاد اسـت، در نزدیکی سـواحل جزیـره »فارماکونیسـی« یونان 

غرق و کشـته شـدند.
بـه علـت تهاجـم گروه هـای تروریسـتی کـه توسـط غـرب ایجـاد شـده و از 
حمایـت کشـور ترکیـه و تعـدادی از کشـورهای عربـی برخـوردار هسـتند، به 
خانـه و کاشـانه مـردم در کشـورهایی کـه جنـگ نیابتـی غـرب در آنهـا ادامـه 
دارد، روزانـه هـزاران پناهجـو وارد دیگـر کشـورها و منجملـه ترکیـه می شـوند.
ترکیـه نیـز بـرای رهایـی از ایـن مشـکل کـه حداقـل خـود بخشـی از آن را 
بوجـود آورده اسـت، بـر روی حرکـت پناهجویـان از سـواحل ایـن کشـور بـه 
دیگـر کشـورها چشـم مـی بنـدد یا بعضـًا حرکت آنـان را تسـهیل مـی کند که 

در ایـن اواخـر بـا اعتـراض شـدید اتحادیـه اروپـا روبرو شـده اسـت.
یونـان بارهـا ترکیـه را متهـم بـه عـدم همـکاری بـرای جلوگیـری از ورود 
پناهجویـان کـرده و از اتحادیـه اروپا خواسـته کـه آنکارا را به عمـل به تعهدات 

خـود در قبـال جلوگیـری از ورود مهاجـران بـه کشـورهای اروپایـی کند.
مقامـات عالـی رتبـه کشـورهای عضو اتحادیـه اروپـا هفته پیش ضمـن دیدار 
بـا »رجـب طیـب اردوغـان« نخسـت وزیـر ترکیـه و گفت وگـو بـا وی درباره 
مسـاله پناهجویـان، از ایـن کشـور خواسـتند در قبـال دریافت کمک هـای مالی 

تـالش کنـد کـه بـا ارائه خدمـات بهتـر، پناهجویـان را در ترکیه نگـه دارد.
براسـاس گزارش شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد، تعداد چهـار میلیون نفر 
از شـهروندان جنـگ زده سـوریه و بعضـی از کشـورها کـه جنـگ نیابتی غرب 
در آنهـا در جریـان اسـت، بـه علت حمـالت گروه های تروریسـتی و افراطی به 
خانـه و کاشانه هایشـان، مجبـور بـه تـرک وطـن شـده و هـر روز بر تعـداد این 

پناهجویـان افزوده می شـود.
مهاجـرت  علـل  بـه  ای  اشـاره  هیـچ  کنـون  تـا  گرچـه رسـانه های غربـی 
شـهروندان کشـورهای جنـگ زده نمی کننـد و فقـط اخبـار و گزارش هـای 
خـود را بـه سـیل مهاجـران از دیگـر کشـورها بسـوی کشـورهای اروپایـی 
متمرکـز کـرده انـد، ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه جنـگ افـروزی غـرب به 
سـرکردگی آمریـکا بـا بـه راه انداختـن گروه هـای تروریسـتی و افراطـی که 
بـه تخریـب خانـه و کاشـانه مـردم درکشـورهای سـوریه،عراق، افغانسـتان، 
یمـن ولیبـی اشـتغال دارنـد، عامل اصلـی مهاجـرت اجباری شـهروندان این 

کشـورها بـرای نجـات جـان خـود و فرزندانشـان اسـت .
جنـگ نیابتـی غـرب بـا ارائـه تسـلیحات، کمک هـای مالـی و آموزش هـای 
نظامـی بـه گروه های تروریسـتی و بـکار گیری آنان در راسـتای تامیـن منافع و 
سـلطه گری خـود عـالوه بـر تخریـب و نابودی تاسیسـات زیـر بنایـی تعدادی 
از کشـورهای منطقـه باعـث شـده که هـر روز تعداد زیـادی از شـهروندان این 
کشـورها بـرای نجـات جان خـود و فـرار از خشـم افراط گرایـان و تکفیری ها، 

به سـوی کشـورهای همجوار و کشـورهای اروپایی، با تحمل مشـقات فراوانی 
سـفر کنند.

در خـالل سـفر اجبـاری و ناخواسـته ایـن افـراد بی گنـاه کـه قربانیـان زیـاده 
خواهـی نظـام سـرمایه داری هسـتند، تعداد زیـادی از آنـان در دریـای مدیترانه 
هـر روز غـرق یـا در راه زمینـی بـر اثر برخـورد با مین جـان خود را از دسـت 

می دهنـد.
ترکیـه نیـز در همراهـی بـا غـرب تمـام تالش خـود را بـه تسـهیل، آموزش و 
حمایـت از گروه های تروریسـتی و تکفیـری بکار گرفته و کشـورهای همجوار 
خـود را بـا مشـکالت فراوانـی روبـرو کرده اسـت؛ غافـل از اینکـه برافروختن 
آتـش در خانـه همسـایه دامـن خـودش را نیـز خواهـد گرفـت و کشـورهای 

اروپایـی همجـوار را نیـز بـا مشـکالت فراوانـی مواجه کرده اسـت.
۲۵۰ هـزار  از  بیـش  کنـون  تـا  براسـاس گزارش هـای رسـانه های غربـی، 
پناهجـو کـه از کشـورهای جنـگ زده خـود مجبـور بـه فـرار و وارد یونـان 
کشـورهای  دیگـر  مقصـد  بـه  را  کشـور  ایـن  می کننـد  تـالش  انـد،  شـده 

اروپایـی تـرک کننـد.
ازدحـام مهاجـران در بعضـی از جزایر یونـان از جمعیت این جزایـر فراتر رفته 
و سـاکنین بومـی ایـن جزایر بـا اعتراض به مسـئوالن، خواسـتار ارائـه خدمات 

بیشـتر بـه مهاجـران و انتقال سـریع آنان به شـهر های بزرگ کشـور شـده اند.
سـیل مهاجـران بـه کشـورهای اروپایـی باعـث ایجـاد مشـکالت فراوانـی 
اتحادیـه  اروپایـی بخصـوص کشـورهای جنوبـی عضـو  بـرای کشـورهای 
اروپـا همچـون یونـان، ایتالیا، اسـپانیا و تعدادی ازکشـورهای اروپای شـرقی 
شـده اسـت کـه رفتـه رفتـه عمـق اروپـای غربـی را نیـز در برگرفتـه و بـه 
همیـن دلیـل سـران اتحادیـه اروپـا در ایـن اواخـر تالش هایی را بـرای حل 
بحـران سـوریه و حتـی تـن دادن بـه مطـرح کـردن ضـرورت خاتمـه جنگ 
درایـن کشـور کـه تا چنـدی پیـش کلمـه ای درایـن بـاره نمی گفتنـد، مطرح 

و تالش هایـی نیـز صـورت داده انـد.
نیـروی هوایـی روسـیه و حمـالت زمینـی  عملیـات گسـترده جنگنده هـای 
ارتـش سـوریه بـه گروه هـای تروریسـتی در ایـن کشـور، باعـث تغییـر تـوازن 
میدانـی دراین کشـور شـده و غـرب را برای نشـان دادن چهره انسـانی خود در 
کمـال ضعـف، مجبـور بـه مطرح کردن ضـرورت حل بحـران سـوریه از طریق 
گفـت و گـو کـرده؛ زیـرا غرب بـه خوبی دریافته اسـت کـه بـزودی گروه های 
تروریسـتی تربیـت شـده آنـان قـادر بـه انجـام عملیاتـی نخواهند بـود و بدین 
ترتیـب ناچـار شـده اسـت سـخن از ضـرورت همـکاری کشـورها بـرای حل 

بحـران سـوریه از طریـق دیپلماسـی به میـان آورد.

در خالل سـفر اجباری و ناخواسته اين افراد بی گناه که قربانیان 
زياده خواهی نظام سـرمايه داری هستند، تعداد زيادی از آنان 

در دريـای مديترانه هر روز غـرق يا در راه زمینی بر اثر 
برخورد با مین جان خود را از دسـت می دهند



رئیس کل دادگستری استان لرستان: 
شورای حل اختالف بازوی توانمند دستگاه 

قضايی است
رئیس کل دادگسـتری استان لرسـتان ضمن پاسداشت سنت 
حسـنه  صلـح و سـازش در شـوراهای حـل اختـالف گفـت: 
شـورای حـل اختالف بـازوی توانمند دسـتگاه قضايی اسـت

بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان لرسـتان، جعفر 

بـدری در جمع اعضای شـورای حـل اختالف شهرسـتان الیگودرز 
گفـت: مبانـی دینـی و فقهـی مـا بـر ایجاد صلـح و سـازش تأکید 
موکـد کـرده و ضـروری اسـت اکنون که بـه مدد وجود شـوراهای 
حـل اختـالف ایـن فریضـه ممکـن شـده، هـر چـه بیشـتر سـعی 
خـود را مصـروف ایـن مهم نمـوده و در اصالح ذات البیـن گام های 
مؤثرتـری برداریـم. وی ابـراز داشـت: اگـر کار در شـوراهای حـل 
اختـالف بـه خاطـر رضـای خداونـد صـورت گیـرد، اجـر خدمـت 

در ایـن جایـگاه از اجر بسـیاری از اعمال مسـتحبی بیشـتر اسـت.
 رئیـس شـورای قضایـی اسـتان تأکید کرد: شـورای حـل اختالف 
بـازوی توانمنـد دسـتگاه قضایـی اسـت و خوشـبختانه از زمـان 
تشـکیل شـوراهای حـل اختالف شـاهد خدمات ارزنـده قضایی در 
جهت فرهنگ صلح و سـازش بوده ایم و هرگاه مجموعه دادگسـتری به 
توفیقاتی دسـت یافته اسـت قطعاً شـورای حل اختالف در آن سـهیم 

بوده اسـت.
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رسانه ها و نفی خشونت
رسـانه ها و وسـايل ارتبـاط جمعـی افـزون بـر وظیفه 
ذاتـی خـود يعنی انتشـار و انعـکاس اخبـار و واقعیات 
و  چالش هـا  تبییـن  در  متفاوتـی  کارکـرد  جامعـه، 

دارنـد. خشـونت  نظیـر  اجتماعـی  آسـیب های 
بـه گـزارش ایرنا، اکنـون کمتر جامعـه ای اعم از توسـعه یافته، 
رو بـه توسـعه و عقـب مانـده را می تـوان یافـت که از خشـونت 
بـه عنـوان یک آسـیب اجتماعی در امان باشـد، امـا این جوامع 
هـر کـدام بـه تناسـب ظرفیـت ابزارهـا و توانایی هـای خـود به 

مهـار، کنتـرل و رفـع آن اقـدام می کنند.
کارشناسـان و آسیب شناسـان اجتماعـی، همـواره از »خشـونت« 
به عنـوان یکـی از سـرفصل های تهدیدکننـده جوامـع بشـری یاد 
کـرده و معتقدنـد، گسـترش این پدیـده، اجتماعات بشـری را در 

آینـده بـا خطـر مواجه خواهد سـاخت.
از سـوی دیگـر کارشناسـان علـوم ارتباطـات با تاکیـد بر نقش 
رسـانه و وسـایل ارتبـاط جمعـی در جوامـع مختلـف، ضرورت 
بهره منـدی از ایـن ابـزار را برای غلبـه بر این چالـش اجتماعی 

الزم دانسـته و بـه آن اذعـان کرده اند.
امـا ورود رسـانه و ابـزار جمعـی بـه انتشـار و انعـکاس اخبـار 
بحث هـای  محـل  سـاز،  انسـاز  موضوعـی  به عنـوان  خشـونت 

متفاوتـی بـوده اسـت.
برخـی بـا تاکید بر نقش فراگیر رسـانه و وسـایل ارتباط جمعی، 
بـر ایـن نکتـه تصریـح دارنـد کـه بایـد بـرای رفـع خشـونت در 
جامعـه، ایـن ابزار به میدان آمـده و واقعیات شـوم آن را بی پرده 

و آشـکار و در جهـت روشـنگری افکار عمومی بیـان کنند.
امـا در مقابـل نیز عـده ای ضمن اعالم مخالفت با رویکرد نخسـت، 
ورود رسـانه و وسـایل ارتباطـات جمعـی را بـه موضـوع خشـونت، 
موجـب دامن زدن به این موضوع چالش برانگیز در جامعه دانسـته 

و بیـان صریـح آن را بـه نفع منافع مـردم نمی دانند.
امـا رویکـرد سـومی نیز قابـل اعتناسـت و بـر ایـن نکتـه اذعـان 
دارد کـه رسـانه و وسـایل ارتبـاط جمعـی بایـد با حفـظ مصالح 
و منافـع اجتماعـی و نیـز پرهیـز از هرگونـه برجسـته سـازی، 
ضمـن تبییـن خشـونت و پیامدهـای گسـترش آن در جامعـه، 
راهکارهـای معیـن و دقیـق را پیـش روی مخاطبـان قـرار دهد.

رسانه ابزار قدرتمند و دارای نفوذ باال
یک نویسـنده و پژوهشـگر اجتماعی با اشـاره به تاثیر مثبت و منفی 
رسـانه ها، آنها را ابزار قدرتمندی دانسته و می گوید: رسانه های دیداری 
و تصویـری از قـدرت نفـوذ باالیی برخـوردار هسـتند و ابرقدرت ها 

نیـز از ایـن ابـزار در جهـت منافع خـود اسـتفاده می کنند.
سـید افشـین طباطبایـی بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاری سـینمای 
آمریـکا ›هالیـوود‹، آن را ابـزاری قدرتمنـد برای پیشـبرد اهداف 

بسـیاری از کشـورها می دانـد.
وی با بیان اینکه بسـیاری از رسـانه ها، از هنرپیشه ها، فوتبالیست ها 
و چهره هـای سـینمایی بـرای تبلیـغ اسـتفاده می کننـد، ادامـه 
می دهـد: آنهـا بـا بهره گیـری از ایـن ابـزار، برخـی از تفکـرات و 

سـالیق خـود را بـه خـورد مـردم می دهند.
بـه گفتـه این اسـتاد دانشـگاه، رسـانه ها برخـی مدل هـای مو و 
لبـاس و تکیـه کالم هـا را در میـان افـراد جامعـه رواج می دهند 

بنابرایـن در ترویـج و یـا نفی خشـونت تاثیرگذار هسـتند.
طباطبایـی می افزاید: برخی روانشناسـان و پژوهشـگران معتقدند، 
عرضـه خشـونت در رسـانه می توانـد، خشـونت درونـی انسـان 
را کاهـش دهـد، مثـال دیـدن فیلم هـای خشـن می توانـد، نیـاز 
درونی انسـان به خشـونت را تخلیه روانی کند بنابراین بسـیاری 
از فیلمسـازان دنیـا هـم با اسـتفاده از ایـن اصل، خشـونت را در 

فیلم هـای خـود تـا حـد بـاال نشـان می دهند.
وی توضیـح می دهـد: همچنیـن بـه برخـی توصیـه می شـود، بـه 
رشـته های رزمـی روی آورنـد زیرا ایـن کار میزان خشـونت در آنها 
را بـه انـدازه زیـادی کاهش می دهـد در حالیکه برخی ایـن اصل را 
قبـول ندارنـد هر چنـد نمی تـوان آن را صد در صد هـم تایید کرد.

طباطبایـی بـا بیـان اینکـه شـنوندگان و بیننـدگان رسـانه ها با 
یکدیگـر تفاوت دارنـد، می افزاید: به باور پژوهشـگران، باید برای 
عرضـه و تماشـای فیلم های خشـونت آمیز، رده بندی های سـنی 
صـورت گیـرد تـا اثـر سـوء آنهـا کاهـش یابـد زیـرا تاثیرگذاری 

رسـانه ها بـرای مخاطبـان مختلف متفاوت اسـت.
رسانه ها هم مولد و هم بازدارنده هستند

ایـن نویسـنده مسـائل اجتماعـی با بیـان اینکـه ارائـه و نمایش 
تصاویـر خشـونت آمیـز داعـش می تواند تبلیـغ علیه ایـن گروه 
تروریسـتی باشـد، می گویـد: توصیـه می شـود تصاویـر و اخبـار 
ایـن چنینـی در سـاعاتی کـه کـودکان خواب هسـتند، منتشـر 
شـود هـر چنـد ذکر ایـن نکته مهم اسـت کـه نمی تـوان مدعی 

شـد، هیـچ انسـانی عصبانی و خشـن نمی شـود.

طباطبایـی بـا تاکیـد بر مدیریـت خشـم و عصبانیـت می گوید: 
حضـرت علـی )ع( هـم عصبانی می شـدند اما ایشـان به واسـطه 

ذهـن قـوی و پویـای خـود، آن را مدیریـت می کردند.
آموزش مديريت خشونت از طريق رسانه

پژوهشـگر مسـائل اجتماعی با تاکید بر آموزش مدیریت خشـم 
و خشـونت در رسـانه ها می گویـد: رسـانه ها بایـد همانطـور کـه 
بسـیاری از چیزهـا نظیـر نحـوه لبـاس پوشـیدن و خریـداری 
اجنـاس را آمـوزش می دهنـد، بـه مردم یـاد بدهنـد چگونه آنها 

دسـت از خشـونت برداشـته و آن را مهـار کنند.
بـه گفتـه طباطبایـی، در بسـیاری از نقـاط دنیـا اربـاب رسـانه 
اصحـاب رسـانه را هدایـت می کننـد درسـت ماننـد آنچـه در 

جنـگ عـراق و آمریـکا اتفـاق افتـاد.
وی ادامـه می دهـد: رسـانه های آمریکایـی در جنـگ یـاد شـده 
مـردم را تهییـج کـرده و بـا دروغ وانمـود کردنـد که این کشـور 
بـرای ایجـاد صلـح و امنیت وارد عراق شـده اما برخی رسـانه ها، 
افشـاگری کـرده و از دروغ هـای رسـانه های آمریکایـی و کشـتار 

عراقی هـا بدسـت سـربازان آمریکایی پرده برداشـتند.
طباطبایـی تصریـح می کنـد: بایـد دقت کـرد و دیـد، رسـانه ها به 
تعهدات انسـانی پایبند هسـتند و باور و عقیده ای پشت آنها وجود 
دارد یا نه، آنها فقط ابزار و دسـت نشـانده اربابان سـرمایه هسـتند؟

زنان قربانیان اصلی خشونت
نویسـنده مسـائل اجتماعی می گوید: هر انسـانی ممکن اسـت مورد 
خشـونت و آسیب واقع شـود اما زنان و کودکان به دلیل آسیب پذیرتر 

بودن در همه جای دنیا بیشـتر در معرض خشـونت هستند.
وی بـا اشـاره به اینکه مردها در سیاسـت، اقتصـاد و ... حرف اول 
را می زننـد، می افزایـد: ممکـن اسـت زنـان هم در ایـن عرصه ها 
فعـال باشـند اما تعداد آنها بسـیار اندک اسـت و مـردان معموال 
از قـدرت خـود بـرای تخریـب آنهـا اسـتفاده کـرده و علیـه آنها 

دسـت به خشـونت می زنند.
وظیفه رسانه ها انعکاس واقعیت های جامعه

یـک جامعـه شـناس نیـز کارکـرد اصلـی رسـانه ها را، انعـکاس 
واقعیت هـای جامعه دانسـته و می گوید: رسـانه ها وظیفـه دارند، 
آنچـه رخ می دهـد را به بحث گذاشـته و تحلیـل کنند در همین 
حـال بایـد برای پاسـخ به این سـوال که میزان تاثیرگـذاری آنها 
در کاهـش یـا افزایش خشـونت در جامعه چه اندازه اسـت، ابتدا 

به آماری دقیق دسترسـی داشـت.
طهمـورث شـیری بـا بیـان اینکـه طبـق آمارهـاری رسـمی و 
غیررسـمی، خشـونت در جامعـه وضعیت خوبـی نـدارد، می افزاید: 
بـه  اقتصـادی  بـه ویـژه مشـکالت  بـه دالیـل مختلـف  افـراد 
خشـونت متوسـل می شـوند، کـه این مسـاله را در امـوری نظیر 
نـوع رانندگـی افـراد می تـوان مشـاهده کـرد بنابرایـن شـاهد 
اعمـال انـواع خشـونت عمومی اعـم از کالمـی و جـرم و جنایـت 

نظیـر قتـل در جامعـه هسـتیم.
وی ادامـه می دهـد: انعـکاس اخبار و آمار باالی خشـونت در جامعه 
توسـط رسـانه ها بسـیار مهم و تعیین کننده اسـت، زیـرا می تواند 
عـالوه بـر بازدارندگـی، مـروج خشـونت نیـز باشـد، نمونـه آن نیز 
انتشـار نشـریه حـوادث در چنـد سـال پیش بـود که بعدهـا با این 

توجیـه کـه خشـونت را در جامعـه رواج می دهد، تعطیل شـد.
رسانه تیغ دو لبه

ایـن جامعه شـناس رسـانه ها را تیـغ دو لبه دانسـته و می افزاید: 
رسـانه ها می تواننـد عـالوه بـر ترویج خشـونت، عامـل بازدارنده 
بـرای آن باشـند هرچنـد کارکرد رسـانه ها یکسـان نیسـت زیرا 
آنهـا بـر چند دسـته )مکتوب، تصویری و شـنیداری( هسـتند و 

کارکردهای یکسـان هـم ندارند.
وی تاثیـر شـبکه های اجتماعـی در انعـکاس اخبـار را بیـش از 
رسـانه های مکتـوب ماننـد روزنامـه عنـوان و اضافـه می کنـد: 
رسـانه ها بـا نقـش بازدارندگی خود عبرت آموز هسـتند بدین معنا 
کـه وقتـی قتـل و یا خشـونت ناشـی از جنـون آنـی را منعکس 
می کننـد، می تواننـد در کنـار آن بـه واکاوی مسـاله پرداختـه و 
بـا تحلیل هـای کارشناسـانه، مخاطبان را نسـبت به آن هوشـیار 

. کنند

این عضو هیات علمی دانشـگاه با اشـاره به اختالف در ضریب نفوذ 
رسـانه ها می گویـد: شـبکه های اجتماعـی در ایـران از ایـن حیـث 
حـرف اول را می زننـد و انعـکاس خشـونت در آنهـا ممکـن اسـت، 
سـبب تهییـج جامعـه شـود و از آنجا کـه مخاطبان این شـبکه ها 

سـن و سـال خاصـی ندارند، آثـاری سـوء در پی خواهد داشـت.
شـیری بـا تاکیـد بـر پایبنـدی رسـانه ها بـر اخـالق رسـانه ای 
تصریـح می کنـد: رسـانه ها هـر میـزان بـه ایـن اصـول پایبندتر 
باشـند، بـه همـان انـدازه در زمینه خشـونت بازدارنده هسـتند، 
یعنـی آنهـا بـه منزله آینه ای هسـتند که مـردم اعمـال خود را 
در آن می بیننـد و در ایـن صـورت اسـت که مردم رفتـار و کالم 

خـود را بـه طـور دائم اصـالح خواهنـد کرد.
موافق قوانین سخت گیرانه نیستم

این اسـتاد دانشـگاه با بیـان اینکه فیلم های غیراخالقـی در دنیا به 
یـک صنعت تبدیل شـده که طرفدارهای خاص خـود را دارد، ادامه 
می دهـد: نمایـش ایـن فیلم هـا در ایـران بطـور کلی ممنوع اسـت 
ایـن در حالیسـت کـه فیلم های خشـن در کشـور زیاد بـه نمایش 

گذاشـته می شـود و انتقادهایی را هم در پـی دارد.
وی اضافـه می کنـد: اعمـال قوانیـن سـخت و شـدید دربـاره 
فعالیـت رسـانه ها از گذشـته تاکنـون موفقیت آمیز نبـوده یعنی 
وقتـی دولـت بخواهـد خـود متولـی همـه چیـز بـوده، نقـش 
فرهنـگ غیررسـمی را نادیـده بگیـرد و اقدام به فیلتر و سانسـور 

کنـد، نتیجـه عکـس می دهـد.
شـیری بـا بیـان اینکه تجربه نشـان داده ، مردم بـا وجود قوانین 
سـخت و دسـت و پاگیـر، بـاز هـم از طـرق مختلف کار خـود را 
می کننـد، می گویـد: وقتـی در ایـن عرصه فضـا باز باشـد، مردم 

خود دسـت بـه انتخـاب خواهند زد.
جوانان و زنان بیشترين قربانیان خشونت

شـیری می گوید: بیشـترین قربانیان خشـونت در جامعـه از نظر 
سـنی جوانـان هسـتند، وقتـی خشـونت بـه درون خانواده هـا 
کشـیده می شـود، ایـن یـک خطـر اسـت هر چنـد قتـل در این 
اجتمـاع کوچـک را افزایش یافته اسـت. وی با اشـاره به افزایش 
آمـار طـالق در جامعـه می افزایـد: ایـن مسـاله نشـان می دهـد، 
خانـواده از انسـجام الزم برخـوردار نیسـت و فرزنـدان بـه لحاظ 
جسـمی، عاطفی و روابط اجتماعی دچار مشـکل هسـتند دلیل 

آن هـم رشـد و پـرورش در محیطـی نا متعادل اسـت.
ایـن جامعـه شـناس بـا اشـاره بـه فرهنـگ مـرد سـاالرانه ایران 
می گویـد: ایـن مسـاله سـبب شـده از نظـر جنسـیت ، بیشـتر 
قربانیـان خشـونت را زنـان تشـکیل دهنـد زیـرا محدودیت های 

ایـن قشـر بیـش از مردان اسـت.

خبر

 کودکانتان را از کتاب 
گريزان نکنید! 

و  واکنـش  اينکـه  بیـان  بـا  کـودک  روانشـناس  يـک 
عصبانیـت احتمالـی والديـن در پـی خراب کـردن کتاب 
بوسـیله کـودک می توانـد در گريـزان کـردن او از کتاب 
نقـش داشـته باشـد، بـه خانواده ها توصیـه کرد: بـا اين 

کار کودکانشـان را از کتـاب گريـزان نکننـد. 
عظیـم عظیمـی در گفت و گو با ایسـنا، به بیـان ویژگی های یک 
کتـاب خـوب برای کـودکان پرداخـت و گفت: کتاب خـوب برای 
کـودکان کتابـی اسـت کـه متناسـب بـا رده سـنی آنـان انتخاب 

شـده باشد. 
عظیمـی درک کـودک را در انتخـاب کتـاب مناسـب بـرای او 
حائـز اهمیـت دانسـت و افـزود: بـرای انتخـاب کتـاب مناسـب 
بـرای کـودکان بایـد میـزان درک آنهـا را هـم در نظـر گرفت. به 
عنـوان مثـال اگـر یـک کودک پنج سـاله بیش از سـن و سـالش 
تـوان درک مسـائل را دارد و تیزهوش اسـت می تـوان کتاب های 
رده هـای سـنی باال تـر را هـم بـرای او تهیه کـرد. این روانشـناس 
کـودک افـزود: کتـاب خوب بـرای کودک کتابی اسـت کـه با در 

نظـر گرفتـن رشـد عقلـی و درک کـودک انتخاب شـده باشـد. 
دانسـت  کتاب هایـی  را  کـودکان  بـرای  خـوب  کتاب هـای  وی 
کـه باعـث یادگیـری کـودک شـده و در افزایـش درک زبانـی او 
نقـش داشـته باشـند. عظیمی بـا تاکید بـر نقش کتاب در رشـد 
شـناختی کـودک، گفـت: کتـاب می توانـد در پرورش کـودک از 
جهـات مختلـف نقش مهمی داشـته باشـد. وی توجـه به مفاهیم 
تربیتـی را در انتخـاب کتـاب خـوب بـرای کودکان مهم دانسـت 
و افـزود: کتاب هـا بایـد بـر اسـاس میزان رشـد یافتگی و یا رشـد 
نیافتگـی کـودک انتخـاب شـوند. ایـن روانشـناس با بیـان اینکه 
کتاب هـای خـوب کتاب هایی هسـتند کـه اصول روانشناسـی در 
نـگارش آنهـا در نظر گرفته شـده باشـد، افزود: برخـی از کتاب ها 
ممکن اسـت احساسـات و عواطـف بدی مثل تـرس را در کودک 

ایجـاد کننـد کـه تهیـه آنها بـرای کـودکان توصیه نمی شـود. 
بـرای  کتـاب  خریـد  بـرای  خانواده هـا  آگاهـی  ادامـه  در  وی 
کودکانشـان را مهـم دانسـت و گفـت: توصیـه می شـود والدیـن 
بـرای انتخـاب کتاب خـوب برای کودکانشـان بـه راهنمای کتاب 
کـودک مراجعـه کرده و یا با روانشناسـان کودک مشـورت کنند. 

حضور بی وقفه انسان در ايستگاه 
بین المللی فضايی 15 ساله شد

حضـور بی وقفـه انسـان در ايسـتگاه بین المللـی فضايـی 
15 سـاله شـد و بـه همیـن دلیل شـب گذشـته سـازمان 
فضايی آمريکا  »ناسـا« و شـرکای بین المللی آن پانزدهمین 

سـال حضـور انسـان در اين ايسـتگاه را جشـن گرفتند.
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس، شـش خدمـه ایسـتگاه 
بین المللـی فضایـی کـه شـامل فضانوردانـی از کشـورهای آمریـکا، 
روسـیه و ژاپـن می شـوند، شـب گذشـته شـام ویـژه ای را بـه ایـن 
مناسـبت در 250 مایلی ) 402.336 کیلومتری( باالی سـطح زمین 

کردند. صـرف 
»اسـکات کلـی« کـه هفـت مـاه از مأموریـت یکسـاله آن مانـده 
حـال  در  آزمایشـگاه  ایـن  منفعـت  بزرگتریـن  گفـت:  اسـت، 
چرخـش، پیشـبرد اهـداف اکتشـافات طوالنـی مـدت، در فضـا 
اسـت.»کجل لیندگریـن« فضانـورد آمریکایـی در جریـان یـک 
کنفرانـس مطبوعاتـی متذکر شـد کـه ایسـتگاه فضایـی در واقع 
یـک پل اسـت؛ ایـن ایسـتگاه بسـتری بـرای فناوری هایی اسـت 
کـه مـا بـرای توسـعه و درک یـک سـفر موفقیت آمیـز بـه مریخ 
نیـاز داریـم. از روز دوم نوامبـر سـال 2000 که اولیـن خدمه دائم 
ایسـتگاه بین المللـی فضایـی وارد ایـن ایسـتگاه شـد تـا کنـون 
220 فضانـورد از 17 کشـور جهـان بـه این ایسـتگاه رفـت و آمد 
داشـته اند. در ایـن زمینـه آمریـکا پیشـرو بـوده اسـت، روسـیه 
جایـگاه دوم و کانـادا و ژاپـن جایـگاه سـوم را دارنـد و دسـت کم 
یـک آمریکایـی و یـک روس تمـام وقـت در ایسـتگاه بین المللی 
فضایـی حضـور داشـته اند. طبـق اعـالم سـازمان فضایـی آمریکا 
)ناسـا(، از سـال 2000 بیش از 26 هزار و 500 بشـقاب غذا سـرو 
شـده اسـت و مجموعه آزمایشـگاهی ایسـتگاه بین المللی فضایی 

از سـه اتـاق بـه 13 اتـاق گسـترش یافته اسـت.

 رسـانه ها وظیفه دارند، آنچه رخ می دهد را به بحث 
گذاشـته و تحلیل کنند در همین حال بايد برای 

پاسـخ به اين سوال که میزان تاثیرگذاری آنها در 
کاهش يا افزايش خشـونت در جامعه چه اندازه است، 

ابتدا به آماری دقیق دسترسی داشت
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همزمان بـا حضور رئیس قوه قضائیه
نخستین دفتر خدمات الکترونیکی قضايی 

مازندران افتتاح شد
نخسـتین دفتر خدمـات الکترونیکی قضايی همزمان با سـفر 
رئیـس قوه قضائیـه به مازنـدران و با حضور رئیـس مرکز آمار 

و فنـاوری اطالعات قوه قضائیه در سـاری افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي قـوه قضائیه، حجت االسـالم والمسـلمین 
شـهریاری معـاون رئیـس قـوه قضائیـه و رئیس مرکـز آمـار و فناوري 

افتتـاح دومیـن دفتـر خدمـات  اطالعـات قـوه قضائیـه در مراسـم 
الکترونیکـی قضایـی کشـور در سـاری بیـان داشـت: بـا افتتـاح ایـن 
دفتـر، مردم برای ارائه دادخواسـت به صورت مسـتقیم به دادگسـتری 
مراجعـه نمی کننـد و بـا مراجعـه بـه ایـن دفاتـر، ثبـت و پیگیـری 
دادخواسـت ها را از طریـق الکترونیـک انجـام خواهنـد داد. وی با بیان 
اینکـه دفتر سـاری در واقع دومین دفتر اسـتانی خدمـات الکترونیکی 
قضایی در کشـور اسـت یادآور شـد: بـا راه اندازی این دفاتـر از مراجعه 
حضـوری بـه دادگسـتری جلوگیـری می شـود و تـالش شـده تعـداد 

دادخواسـت ها افزایـش یابـد. شـهریاری بـا تأکیـد بـر رضایتمنـدی 
ارباب رجـوع و رضایـت مـردم از قوه قضائیـه یادآور شـد: مـردم در بدو 
ورود به دادگسـتری برای مراجعه با شـعب با مشـکل روبرو می شـدند 
و در حـال حاضـر بـا مراجعـه به دفتـر خدمـات الکترونیکـی قضایی، 
هـم کرامـت مراجعه کننـدگان حفـظ می شـود و هـم ارائـه خدمات با 
سـرعت زیـادی انجـام می شـود. رئیس مرکز آمـار و فنـاوری اطالعات 
قـوه قضائیه ادامـه داد: افتتاح دفاتر خدمـات الکترونیکی قضایی، نوید 

خوبـی بـرای کاهـش مراجعات مـردم و تسـریع در امور اسـت.

رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به مازندران:

وظایف قانوني قوه قضائیه فراتر از فصل خصومت است

رئیـس قـوه قضائیه اسـتقالل دسـتگاه قضایـي را وجه 
ممتـاز ایـن قوه در مقایسـه بـا نظام هـاي قضایـي دنیا 
دانسـت و گفـت: اسـتقالل دسـتگاه قضایـي جمهوري 
اسـالمي ایران در برابـر سـایر قـوا را در کمتـر کشـور 

دیگـري مي تـوان یافـت.
بـه گزارش روابـط عمومي قوه قضائیه، آیـت اهلل آملي الریجاني 
اسـتان  در جمـع قضـات و مسـئوالن قضایـي دادگسـتري 
مازنـدران بـا اشـاره بـه شـأن و جایـگاه دسـتگاه قضـا و 
تصریـح قانـون اساسـي بـر اسـتقالل قـوه قضائیـه اظهـار 
داشـت: وظایف قانوني قـوه قضائیه فراتـر از قضاوت هاي 
شـرعي و فصـل خصومـت اسـت کـه از جملـه بایـد بـه 
نظـارت بـر اجـراي قانـون اساسـي، احیاي حقـوق عامه و 

پیشـگیري از وقـوع جـرم اشـاره کـرد. 
رئیـس قـوه قضائیـه انجـام وظایـف مربـوط بـه دیـوان 
عدالـت اداري و سـازمان بازرسـي کل کشـور را از جملـه 
دیگـر وظایف فراتـر از فصل خصومت دانسـت و تصریح 
کـرد: اختیـارات بسـیار وسـیعي در دسـتگاه قضایـي تعبیه 
شـده اسـت و مـا هـم تـالش مي کنیم کـه بتوانیـم وظایف 
خـود را بـه خوبـي انجـام دهیـم و انجـام ایـن وظایـف و 
تحقـق آن نیـاز بـه صبـوري و مجاهـدت دارد و البته با کم 

کاري هـم میسـر نمي شـود.
 رئیـس دسـتگاه قضـا بـا تأکید بـر جایگاه دینـي و واالي 
قضـاوت در اسـالم کـه منصـب اولیـا و انبیـا اسـت گفت: 
توجـه بـه تحقـق عدالـت و قضـاوت اسـالمي با وجـود 
کمبـود نیـروي انسـاني، بودجـه و امکانات مدنظر ماسـت 
و البتـه برخـالف برخـي نظرها کثـرت مراجعه به دسـتگاه 
قضایـي نتیجـه اعتمـاد عمومي مـردم اسـت و مـا بایـد بـه 

ایـن اعتمـاد عمومي جـواب صحیـح و معتدلـي بدهیـم.
آیـت اهلل آملی الریجانـي اقتدار و صالبت قضایـي را رویکرد 
دسـتگاه قضایي توصیـف و تصریح کرد: دسـتگاه قضایي در 
رسـیدگي هاي خـود توجهـي بـه اشـخاص و گروه هـا ندارد 
و در ایـن راه متکـي بـه قضـات شـجاع خود اسـت کـه البته 
هزینه هـاي ایـن کار را نیـز داده و فشـارها و تخریب هـا علیه 

دسـتگاه قضایي در چنین شـرایطي طبیعي اسـت.
رئیـس دسـتگاه قضـا تأکیـد کرد: اشـرار و سـارقان مسـلح 
بایـد احسـاس ناامنـي کننـد و نبایـد زندگـي امنـي داشـته 
باشـند. رئیـس قـوه قضائیه افـزود: در برخـورد با تجـاوز به 
منابـع طبیعـي و اراضـي ملـي بایـد بـا اولویـت اقدام شـود. 
رئیـس دسـتگاه قضـا از تالش بـراي بهبـود و افزایش نیروي 
انسـاني و جـذب 4 هـزار قاضـي تـا آخر امسـال و همچنین 
برنامه ریـزي بـراي تشـکیل بنیـاد تعاون قـوه قضائیه خبـر داد.

 
جلسه شورای اداری استان مازندران

آیـت اهلل آملي الریجانـي حکومت اسـالمي  در قالب جمهوري 
اسـالمي را اتفاق نویي در جهان دانسـت که بـا معماري خاص 

حضـرت امام )ره( شـکل گرفت.
رئیـس دسـتگاه قضـا جمهـوري اسـالمي ایران را رقیـب 
جـدي نظـام لیبـرال غـرب و داراي ایـده اي نـو در مقابـل 
آن دانسـت و گفـت: وجـود چنیـن کشـوري بـا نظریـه اي 
بـراي  دارد  گفتـن  بـراي  جدیـدي  حـرف  کـه  سیاسـي 
دشـمنان اسـالم ناگـوار اسـت و آنهـا همچنـان فشـارها و 

مي دهنـد. ادامـه  را  خـود  دشـمني هاي 
رئیـس قـوه قضائیـه بـا تأکیـد بـر اینکـه اکنـون غربي هـا 
معـادالت  در  اسـالمي را  جمهـوري  قـدرت  نمي تواننـد 
جمهـوري  اقتـدار  گفـت:  بگیرنـد  نادیـده  منطقـه اي 
اسـالمي ایران بـراي دشـمنان به کابوسـي بدل شـده اسـت 
و البته این اقتدار از موشـک، تسـلیحات و وسـعت کشـور 
نیسـت بلکـه منشـأ آن مـردم سـاالري دینـي و اعتقـادات 
دینـي اسـت. آیت اهلل الریجانـي تأکید کرد: اکنـون با توجه 
بـه تأثیـرات جمهـوري اسـالمي ایران در جهـان رجـوع به 

دیـن بـه چالـش و مسـئله تبدیل شـده اسـت. 
رئیـس قـوه قضائیـه اتکاي به مـردم را رمـز موفقیت نظام 
و اقتـدار آن دانسـت و افـزود: تـا مـردم نباشـند ایده هـا و 

نظریه هـا بـه منصـه ظهور نمي رسـند.
آیـت اهلل الریجانـي گفت: ما مسـئوالن بایـد خادمان مردم 
باشـیم؛ چراکـه حضور مـا به عزت مـردم و به شـهادت ها 

و مجاهدت هـاي آنان اسـت.
 در جمع علما و روحانیون مازندران

رئیـس قـوه قضائیـه گفـت: بـر خـالف برخـي نظریه هـا 
کـه اعـالم مي کردنـد دنیا بـه سـمت سکوالریسـم مي رود 

امـروز دیانـت در دنیـا بازگشـت عجیبـي یافته اسـت.

آیـت اهلل آملی الریجاني بـا تأکید بر اینکه روحانیـون باید در 
اصـالح کار و امـور خویش همواره بکوشـند افزود: شـبهاتي 
که امروز مطرح مي شـود فراتر از شـبهات نسـل هاي گذشـته 
اسـت و روحانیـون اگـر حتي یک نفـر را از غلطیـدن در دام 

ایـن شـبهات رها کننـد او را احیـا کرده اند.
رئیـس قـوه قضائیـه افـزود: منابـر بهتریـن راه هـاي تبلیغ 
دیـن اسـت و بایـد آن را حفـظ کنیم اما بایـد از روش هاي 

جدیـد نیـز در تبلیغ دیـن اسـتفاده کنیم.
رئیـس دسـتگاه قضـا حضـور روحانیـون در عرصه هـاي 
اجرایـي دین را وظیفه اي مهم در حکومت اسالمي دانسـت 
و تصریـح کـرد: نظامي که با خون شـهدا و مجاهدت مردم 
و روحانیـون شـکل گرفته بـه حضور روحانیـون نیاز دارد.
آیـت اهلل الریجاني افزود: بسـیاري از کشـورها قدرت هایي 
کـه مـا داریـم را دارنـد امـا اعتقـاد بـه ارزش هـاي دیني و 

مـردم سـاالري قـدرت نظام مـا را خاص کرده اسـت.
رئیـس قـوه قضائیـه تأکید کـرد: اسـتکبار جهانـي از ابتدا 
سـعي در از بیـن بـردن نظـام مـا را داشـت و در ایـن راه 
انـواع توطئه هـا، تحریم هـا، جنـگ تحمیلـي و فتنـه ۸۸ را 

راه انداخـت.

 در جمع نخبگان و دانشگاهیان مازندران
رئیـس قـوه قضائیـه با بیـان اینکـه که بـا مظاهـر مدرنیته 
عقالنیـت  لیبرالـي،  فردگرایـي  گفـت:  نداریـم  مشـکلي 
ابـزاري، نسـبیت در اخـالق و اهـداف از مؤلفه هـاي مهـم 
مدرنیتـه اسـت کـه باید آن را شـناخت و نسـبت به تحلیل 

آن و تفاوتـش بـا نحـوه زندگـي اسـالمي اقدام کـرد.
براسـاس  غربي هـا  افـزود:  الریجانـي  آملـي  آیـت اهلل   
مؤلفه هـاي نظـري حیـات غربـي تنهـا بـه تولیـد بیشـتر 
بـدون توجـه بـه آثـار آن در زندگـي فـردي و اجتماعـي 

مي کننـد.  اقـدام 
رئیـس قـوه قضائیـه افـزود: آنها فکـر نمي کنند کـه تولید 
میلیون هـا موبایـل، تبلـت و امثـال آن چه اثري بـر زندگي 
بشـر دارد. آیـت اهلل الریجانـي تأکیـد کـرد: امـروز مي بینیم 
کـه کـودکان، نوجوانـان و فرزنـدان ما حتي بر سـر سـفره 
هـم تبلـت دستشـان اسـت و این از اثـرات سـلطه زندگي 
غربـي اسـت. رئیـس دسـتگاه قضا گفـت: باید تفکـر را با 
تفکـر پاسـخ بدهیـم و آگاهانـه اقـدام کنیـم و بدانیـم کـه 
آنچـه بـه مـا عرضه مي شـود نحـوه حیـات دیگري اسـت.

رئیـس قـوه قضائیـه تصریـح کـرد: ریشـه اصلـي حیـات 
کـه  ببینیـم  بایـد  و  اسـت  توحیـدي  نـگاه  قرآنـي  طیبـه 

خداونـد متعـال چـه نقشـي در زندگي مـا دارد و چقدر بر 
ایـن اسـاس زندگـي مي کنیـم.

آیـت اهلل الریجانـي بیـان کـرد: خداوند متعـال در بطن هر 
شـيء، حرکـت و فعلـي حضـور دارد و این ما هسـتیم که 

بایـد ایـن حضور و نقـش را درک و لمـس کنیم.
رئیـس دسـتگاه قضـا تأکیـد کـرد: توجـه بـه نحوه هـاي 
حیـات بسـیار حیاتـي و مهم اسـت و ما باید نحـوه حیات 

قرآنـي را اصـل و اسـاس زندگـي بدانیم.
آیـت اهلل الریجانـي بـر لـزوم توجـه دانشـگاه ها و مدارس 
بـه نحـوه حیـات ایمانـي و قرآنـي تأکیـد کـرد و گفـت: 
بایـد تـالش کنیـم کـه مـالک تعلیـم و تربیـت در مدارس 
و دانشـگاه ها حیـات ایمانـي بشـود. رئیـس دسـتگاه قضـا 
افـزود: آنچـه در زندگـي ایـن دنیـا بـه درد مـا مي خـورد 
عبودیـت حـق اسـت امـا مـا در زندگـي ایـن موضـوع را 

فرامـوش مي کنیـم و اسـیر مادیـات مي شـویم.
 

جلسه استاني مسئوالن قضایي در مازندران 
پایـان سـفر  در  کـه  قضایـي  عالـي  در جلسـه مسـئوالن 

آیـت اهلل آملـي الریجانـي بـه اسـتان مازنـدران و بـا حضـور 
رفـع  بـراي  مصوباتـي  شـد،  برگـزار  اسـتاني  مسـئوالن 
مشـکالت سـخت افزاري و نرم افـزاري دادگسـتري اسـتان 
و سـازمان هاي تابعـه از جملـه تکمیـل،  تجهیز و نوسـازي 
سـاختمان ها، امکانـات و تأمیـن نیـروي انسـاني صـورت 
پذیرفـت و مقـرر شـد جمع بنـدي نهایي گـزارش مربوط 

بـه مصوبـات ایـن سـفر در تهـران پیگیـري شـود.
رئیـس قـوه قضائیـه در ابتـداي این جلسـه که بـا حضور 
مسـئوالن قضایـي اسـتان نیـز برگزار شـد خواسـتار تالش 
بـراي بهبـود خدمـت رسـاني قضایـي به مردم اسـتان شـد 
و گفت: بررسـي نقاط ضعف و قدرت دادگسـتري اسـتان 
در خدمت رسـاني بـه مـردم و تـالش بـراي بهبـود امـور 
رفـع  و   CMS بـه خدمـات  مربـوط  بخـش  در  ازجملـه 
اطالـه دادرسـي ضروري اسـت.  رئیـس قوه قضائیـه تأکید 
کـرد: نخسـتین جلسـه مسـئوالن عالـي قضایـي در تهـران 
را بـه جمـع بنـدي نهایـي گزارش هـاي مربـوط بـه سـفر 
اسـتان مازنـدران اختصـاص مي دهیـم. آیـت اهلل الریجانـي 
از همـکاري و تـالش مسـئوالن قضایي اسـتان مازندران و 
سـازمان هاي تابعـه قضایـي، اسـتاندار و مسـئوالن اجرایي 
اسـتان و بـه ویـژه نماینـده ولـي فقیه در اسـتان تشـکر کرد.
در ادامـه ایـن جلسـه مقرر شـد بـه منظور تکمیـل نیروي 
انسـاني حوزه هـاي قضایـي اسـتان مازنـدران، 3۵ قاضـي، 
مجموعـه  بـه  خدماتـي  نیـروي  نفـر   3۰ و  کارمنـد   3۰
نیروهـاي انسـاني دسـتگاه قضایـي اسـتان اضافـه شـوند.

 
 تشریح دستاوردهای سفر در جمع خبرنگاران

رئیـس قوه قضائیه در تشـریح دسـتاوردهای سـفر خود 
بـه اسـتان مازنـدران گفـت: در این سـفر مسـئوالن عالی 
قضایـی بـه ۱۸ شـهر از اسـتان مازنـدران سـفر کردنـد 
و بـا مشـکالت دسـتگاه قضایـی و سـازمان های تابعـه 
در ایـن اسـتان آشـنا شـدند کـه در جلسـه ای بـا حضور 
مسـئوالن، ایـن مشـکالت بررسـی و تـالش داریـم تـا 

آنهـا را برطـرف کنیـم.
آیـت اهلل آملی الریجانـی پیـش از بازگشـت بـه تهـران در 
فـرودگاه سـاری و در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد: ما در 
ایـن سـفر دیـدار خوبی بـا نخبـگان، دانشـجویان، طالب، 
آنهـا  داشـتیم کـه  کارمنـدان دسـتگاه قضایـی  قضـات و 

توانسـتند مشـکالت خـود را بـا مـا در میـان بگذارنـد.
رئیـس قـوه قضائیـه بـا تشـکر از تالش هـای اسـتاندار، 
نماینـده  و  جمعـه  امـام  اسـتان،  دادگسـتری  کل  رئیـس 
ولی فقیـه و همچنیـن نماینـدگان مجلـس در ایـن اسـتان 
تصریـح کـرد: از مـردم صمیمـی، خونگـرم، شـهید پرور و 
سـختکوش مازنـدران تشـکر می کنـم و البتـه در جلسـات 
متعـدد خدمت اسـتاندار و نماینـده ولی فقیه بیـان کردم که 
ایـن اسـتان از حیـث اعتبـارات محـروم اسـت و آنطور که 
بایـد از امکانـات اسـتان بـه خوبی اسـتفاده نشـده اسـت.

آیت اهلل الریجانـی در پایان، از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان 
بودجـه بـرای تکمیـل، احـداث و تجهیـز سـاختمان های 
واحدهـای قضایـی اسـتان مازنـدران خبـر داد و گفـت: 
امیـدوارم ایـن تصمیمـات موجـب تحول بسـیار خوبی در 

این اسـتان شـود.



سخنگوی قوه قضائیه: 
رسانه ها در آگاهی مردم و پیشرفت کشور موثر هستند

ادامه از صفحه اول
سـخنگوي قوه قضائیه افزود: طبیعی اسـت که این افراد باید مجازات 
شـوند. آن وقـت مدعیـان بـه ظاهر حقـوق بشـر اظهـار می کنند که 
چـرا آنهـا را محکـوم کـرده اند و بـه این موضـوع نمی خواهنـد توجه 
کننـد کـه 5 هـزار کیلـو موادمخدر چه بر سـر جامعه مـی آورد و چه 

افـراد و خانواده هایـی را کـه از بیـن می برد.
معـاون اول قـوه قضائیـه تأکیـد کـرد: دسـتگاه قضایـی همچنـان به 
مبـارزه خـود بـا قاچاقچیـان موادمخـدر و اشـرار ادامـه می دهـد و از 

مـردم اسـتمداد می کند که عوامل اصلی را شناسـایی و معرفی کنند.
سـخنگوی قـوه قضائیه همچنیـن به دسـتگیری 7 نفر از افراد شـرور 
طـی هفته هـای اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: 7 نفـر از افـراد شـرور که 
بـرای نوامیـس مـردم مزاحمـت ایجـاد کـرده و اخـاذی و زورگیـری 

می کردنـد دسـتگیر شـده اند کـه برخـی از آنهـا فـراری بوده انـد.
وی افـزود: عوامـل متهـم در سـرقت مسـلحانه مشـهد و تیرانـدازی 
خوزسـتان با کمترین زمان ممکن دسـتگیر شـده اند و توصیه شـده 
اسـت پرونـده ایـن متهمـان پـس از طـی مراحـل قانونی به سـرعت 
رسـیدگی شـود. محسـنی اژه ای همچنیـن از دسـتگیری تعـدادی از 
افـراد خبـر داد که براسـاس گزارشـات سیسـتم امنیتی کشـور علیه 

امنیت کشـور اقـدام کرده انـد. وی به رضایـت خانواده هـا در صرفنظر 
کـردن از حـق قصـاص نیـز اشـاره کـرد و گفـت: در 6 ماهـه ابتـدای 
سـال جـاری 251 نفـر از کسـانی کـه حق قصـاص داشـته اند و حکم 
بـه قصـاص قاتـل داده انـد از حق شـخصی خود صـرف نظـر کرده اند. 
قصـاص حقی شـخصی اسـت و اولیـاء دم می توانند حکـم به قصاص 
کننـد و یـا بـا دریافـت دیه رضایـت دهند. سـخنگوی قـوه قضائیه 
همچنیـن بـه اخبـار برخـی رسـانه ها مبنـی بـر دسـتگیری چنـد 
نفـر در رابطـه بـا سرشـبکه های غیراخالقـی هـم گفـت: از دفتـر 
دادسـتان قزویـن پرسـیده شـده اسـت کـه مطلقـاً چنیـن موردی 

وجود نداشـته اسـت.
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رئیس کل دادگستری استان البرز: 
مشکل کمبود قضات تا پايان سال برطرف 

می شود

فاضلیـان با اشـاره بـه اينکه دادگسـتری کل اسـتان البرز 
از کمبـود کادر اداری رنج می برد از برطرف شـدن مشـکل 

کمبـود قضات تـا پايان سـال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان البرز، احمد فاضلیان در 
نشسـت شـورای معاونان دادگسـتری که به موضوع بررسـی راهکارهای 
ارتقـای زمان رسـیدگی به پرونده ها اختصاص داشـت اظهار داشـت: 
بـا پیگیری هـای انجـام شـده و مسـاعدت مسـئوالن عالـی قضایی 
کشـور، مشـکل کمبـود قضات تـا پایان سـال برطرف خواهد شـد.

وی با اشـاره به اینکه پاشـنه آشـیل دسـتگاه قضایی، گسسـت بین 
مدیریـت و بدنـه اسـت، گفت: بـه غلط برخـی فکر می کننـد مدیر 
کسـی اسـت که باالنشـین اسـت و همه امکانات در اختیارش قرار 
دارد لـذا نـگاه صحیحـی بـه مدیریـت وجـود نـدارد کـه بایـد این 
نـگاه اصـالح شـود.  فاضلیـان مدیریـت را هنـری دانسـت کـه باید 
در شـرایط بحرانـی نمـود پیدا  کنـد و در فضای دوسـتانه و رقابتی 
ادامـه یابـد. وی افـزود: بایـد ایـن رویـه ایجاد شـود کـه موفقیت و 
عـدم موفقیـت هـر یـک از بخش هـای دسـتگاه قضایـی بـه معنای 
موفقیـت یـا عـدم موفقیـت همـه اسـت.  رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان البـرز بـا تاکیـد بـر اینکـه در مدیریت های اسـتان تـا پایان 
سـال تغییـری ایجاد نخواهد شـد، توضیح داد: مبنـای داوری برای 
تصمیم گیـری دربـاره ابقـا یـا تغییـر مدیـران، عملکـرد و گـزارش 
پایـان سـال خواهد بود؛ طبیعی اسـت کـه این تغییر ممکن اسـت 
تاکتیکـی باشـد و بـه معنای نداشـتن کفایـت در فـرد نخواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی:
11 هزار و 346 فقره پرونده در محاکم 

قضايی خراسان شمالی مختومه شد

رئیس کل دادگسـتری اسـتان خراسان شـمالی از مختومه 
شـدن 11 هـزار و 346 پرونـده در دادگاه ها و دادسـراهای 
خراسـان شـمالی در مهرماه سـال جاری خبـر داد و گفت: 
تعـداد پرونـده هـای وارده در ايـن مـدت 11 هـزار و 729 

فقـره بوده اسـت .
بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان خراسـان شـمالی، 
حجـت االسـالم والمسـلمین قدرتـی افـزود: داشـتن غنـای فرهنگی 
موجـب حـل مشـکالت سیاسـی، اقتصـادی و ... مـی شـود و اگـر 
بخواهیـم نسـل جـوان را طوری تربیـت کنیم که خـود بهترین راه 

را انتخـاب کنـد بایـد اقدامـات فرهنگـی را توسـعه دهیم.
 وی بـا تأکیـد بـر اطـالع رسـانی و آگاهـی بخشـی بـه نوجوانـان و 
جوانـان تصریـح کـرد: ما نمـی توانیم آن هـا را از دسترسـی به برخی 
فضاهـا و امکانـات محـروم کنیـم بلکه باید شـیوه صحیح اسـتفاده را 
بـه آنـان آمـوزش داده و اطالعات کافی را در اختیارشـان قـرار دهیم. 
قدرتـی خاطرنشـان کرد: هیـچ کاری بدون معرفت، خلوص، اسـتمرار 
و حفـظ حریـم هـا و حرمـت هـا بـه پیـروزی نمـی رسـد و یکـی از 
دالیـل مانـدگاری نهاد مردمی توسـعه اسـتان کار برای رضـای خدا و 
مـردم بـدون انگیزه های سیاسـی، اقتصـادی، حزبی و گروهی اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کار اصلی در جامعـه را مردم انجـام می دهند 
اظهـار داشـت: بایـد از ظرفیـت رسـانه ها بیشـتر اسـتفاده شـود و از 

کارکردهـای ایـن ابـزار مهـم ارتباطی بهره مند شـویم.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان خواستار شد: 
ايجاد ضابط قضايی خاص برای مبارزه با 

قاچاق 

رئیس کل دادگسـتری اسـتان خوزسـتان خواسـتار ايجاد 
ضابـط قضايـی خاص بـرای امر مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز 

در کشـور شد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری کل اسـتان خوزسـتان، 
فرهـاد افشـارنیا در سـومین جلسـه شـورای قضایـی اسـتان کـه با 
حضـور معـاون حقوقـی و امور مجلس سـازمان تعزیـرات حکومتی 
کشـور برگـزار شـد، اظهـار داشـت: بـرای بهتـر اجـرا شـدن قانون 
تعزیـرات در کشـور، چنانچـه دسـتگاه تقنینـی درخصـوص ایجـاد 
ضابـط خـاص بـرای امور مربـوط به قاچـاق کاال و ارز اقـدام نماید، 
می تـوان گفـت که نسـبت به اجـرای صحیـح این قوانیـن گام هاي 

اساسـی برداشـته شـده است.

* خبر *

دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه: 

امیدواریم تبادل تجربیات دموکراتیک مبنای همکاری ها قرار گیرد
دبیـر سـتاد حقـوق بشـر قـوه قضائیـه بر گسـترش 
زمینه هـا  همـه  در  دوجانبـه  همکاری هـای  و  تعامـل 
خصوصـًا مسـائل حقـوق بشـری بـا رويکـرد احترام 

کرد. تاکیـد  متقابـل 
بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی سـتاد حقوق بشـر، محمدجواد 
الریجانـی در دیـدار بـا مارتین شـولتز و هیئت همـراه از پارلمان 
اتحادیـه اروپـا گفـت: ملـت ایران بـه طـور تاریخی اهـل تعامل 
وسـیع بـا دنیا بـوده و در فرهنـگ، علم و ادبیات دنیـا تأثیرات 
زیـادی گذاشـته و البتـه تأثیر نیـز پذیرفته اند که ایـن بیانگر 

نقطـه قـوت فرهنگ ما اسـت.
 وی بـا اشـاره بـه قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی و بیـان 
اینکـه ملـت ایـران تجربـه ای نـو در دموکراسـی را بـه جهان 
عرضـه کـرده اسـت گفـت: مـا سیسـتم دموکراسـی خـود را 
بـر پایـه عقالنیـت اسـالمی بنـا کـرده ایـم. اگرچه با سیسـتم 
و سکوالریسـم  لیبرالیسـم  پایـه  بـر  کـه  غربـی  دموکراسـی 
اسـت تفـاوت دارد امـا تجربـه ای قابـل اعتنا اسـت کـه غرب 

نتوانسـته یـا نخواسـته اسـت آن را بـه خوبـی درک کنـد.
 دبیـر سـتاد حقوق بشـر قـوه قضائیه افـزود: این دموکراسـی 
تجربـه مـا اسـت و ایـن تجربـه را البتـه بـه راحتـی به دسـت 
نیـاورده ایـم و بابـت آن بهـای سـنگینی پرداخـت کرده ایـم 

کـه تنهـا یـک نمونـه آن هشـت سـال جنـگ تحمیلـی بوده 
اسـت کـه ملت مـا سـربلند از آن بیـرون آمده اسـت و اکنون 
ثمـره آن این اسـت کـه ما یکی از پیشـرفته ترین کشـورهای 
منطقـه از هـر لحاظ هسـتیم و حتی در دموکراسـی نیز گوی 
سـبقت را از دیگـران ربوده ایـم. الریجانی با اشـاره به شـرایط 
اسـالمی  جمهـوری  حالیکـه  در  گفـت:  خاورمیانـه  منطقـه 
ایـران کشـوری دموکراتیـک و برخاسـته از آرای مردم اسـت، 
کشـورهای منطقـه یا گرفتـار خودکامگی حکام خود هسـتند 
و یـا در آتـش تروریسـم و افراطی گـری می سـوزند. از ایـن رو 
بـه نظـرم یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم بـرای حقوق بشـر 
این اسـت کـه جوامع مختلف تبـادل تجربیـات دموکراتیک را 
مبنـای همکاری هـا قـرار دهند و ایـن موضـوع می تواند محور 

همـکاری هـا و تعامـالت مـا و اتحادیه اروپا باشـد.
در ادامـه ایـن دیـدار رئیـس پارلمـان اتحادیـه اروپـا بـا اظهار 
خشـنودی از مالقـات هایـی که در ایران داشـته اسـت آنها را 
بسـیار مؤثر و سـازنده توصیف کرد و گفت: خوشـحالم بگویم 
کـه از همـه دیدارهـا راضـی هسـتم و نسـبت به آینـده روابط 

ایـران و اتحادیـه اروپـا در همـه زمینه ها خوش ـبین هسـتم.
 مارتیـن شـولتز کـه اصالتـا آلمانـی اسـت بـا اشـاره بـه 
دوران فاشیسـم اظهـار داشـت: مـا تجربیـات گرانقدری در 
اروپـا بـه دسـت آورده ایـم کـه اصلی تریـن آن مربـوط بـه 
شکسـت تفکـر فاشیسـم اسـت بـه این معنـی کـه نمی توان 
تمامیت خـواه بـود و نمی تـوان خـود را ارباب همـگان فرض 
کـرد و بایـد بـرای همـه تجربیـات،  فرهنـگ ها و نوع بشـر 

احتـرام قائل شـد.
وی گفـت: بـر همیـن اسـاس ما بـه تجربـه ملت شـما احترام 
می گذاریـم و در عیـن پذیـرش اختالفـات زیادی کـه میان ما 
و شـما هسـت بـه تعامـل و همـکاری در همـه زمینه هـا و از 
جملـه حقـوق بشـر ایمـان داریـم و معتقدیـم که ایـن تعامل 
اگـر بـا نـگاه تحمیلی کـه معمـوالً و متأسـفانه در کشـورهای 
زیـادی  ثمـرات  نباشـد می توانـد  دارد همـراه  غربـی وجـود 

باشد. داشـته 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد:
تحقق عدالت آسان اولويت دستگاه قضايی استان هرمزگان

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان هرمـزگان با اشـاره بـه اهمیـت اجرای دقیـق عدالت 
آسـان گفـت: تحقـق عدالـت آسـان از اولويت های دسـتگاه قضايی اسـتان اسـت.

به گزارش روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان هرمزگان، حجت االسالم والمسـلمین محمد صادق اکبری در 
چهارمین جلسـه شورای معاونان دادگستری کل اسـتان، با اشـاره به تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در حکـم انتصـاب ریاسـت قـوه قضائیـه، درخصوص لزوم بهره منـدی از نظام عدالت آسـان در سـاختار 
دسـتگاه قضایـی، کاهـش هزینـه دادرسـی و کاهـش مراجعات مـردم به دسـتگاه قضایـی از طریق 
اتخـاذ تمهیـدات قانونـی، اولویت اصلی دادگسـتری اسـتان را تحقـق تأکیدات مقـام معظم رهبری 
)مدظلـه العالـی( برشـمرد. وی افزود: طوالنی شـدن دادرسـی ها موجب ناامیـدی و بی اعتمادی مردم 
بـه دسـتگاه قضایـی می شـود کـه بایـد از آن بـه شـدت پرهیز کـرد و بـه مـوازات آن باید با رسـیدگی 
بـه موقـع، دقیـق و قاطـع به پرونده هـا در جهت جلـب رضایت مردم نجیب اسـتان هرمزگان بکوشـیم.  
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان هرمـزگان، در ادامـه بیانـات خـود، به موضوع پیشـگیری از وقـوع جرم 
اشـاره کـرد و گفـت: کاهـش حجـم پرونده هـای قضایـی نه تنها موجـب صرفه جویـی در وقـت و هزینه 
مـردم می گـردد و در کاهـش جمعیـت کیفری اسـتان تأثیرگذار اسـت؛ بلکه بـا کاهـش ورودی پرونده 
در دسـتگاه قضایـی، از صـرف هزینه هایـی کـه متعاقب تشـکیل پرونده تا امحـاء آن  بـر دولت تحمیل 

می گـردد نیـز جلوگیـری به عمـل می آید.

با حضور رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران

مجتمع قضايی ويژه امور حسبی در تهران 
افتتاح شد

بـا حضور رئیـس کل دادگاه های عمومـی و انقالب تهـران، مجتمع قضايی 
ويژه امور حسـبی در تهران افتتاح شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگاه هـای عمومـی و انقـالب تهـران، عبـاس پوریانی 
در ایـن مراسـم بـا اشـاره به ضـرورت ایجـاد ایـن مجتمـع و وظایـف و مأموریت های 
ویـژه ای کـه برعهـده آن اسـت گفت: حمایـت ویـژه از مهجورین، صغار و پیشـگیری 
از تضییـع حقـوق ایـن افـراد خـاص، وظیفـه حکومـت اسـت که بایـد با دقـت نظر و 
حمایـت همـه جانبه نسـبت بـه این وظیفه که در قانـون برعهده قـوه قضائیه گنجانده 
شـده اسـت اهتمـام ویـژه داشـت.  وی ضمـن تبییـن وظایـف یـک مدیر اسـالمی از 
دیـدگاه امیرالمؤمنیـن )ع( همـت بلنـد در رفع مشـکالت و امانت داری در مسـئولیت 
بـه همـراه مهربانـی با زیردسـتان و خدمـت به مردم را از شـاخصه های یـک مدیر در 

نظام اسـالمی بر شـمرد. 
در ادامـه ایـن مراسـم عباس قـادری به عنـوان معـاون قضایی و سرپرسـت مجتمع 

قضایـی ویژه امورحسـبی معرفی شـد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در مازندران: 

امضای الکترونیک هویت دقیق اشخاص در تنظیم اسناد را محقق می کند
رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد و امالک کشـور: يکی 
از مسـائل مهـم در تنظیـم اسـناد، هويـت دقیـق 
اشـخاص اسـت که اين امـر بـا امضـای الکترونیک 

محقـق می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان ثبـت اسـناد و امالک 
شهرسـتان  اداری  شـورای  در  تویسـرکانی  دکتـر  کشـور، 
محمودآبـاد در اسـتان مازنـدران با اعالم ایـن مطلب گفت: 
امضـای الکترونیـک نقش مؤثـری در کاهش تخلفـات دارد 
و همـه مسـئوالن ثبـت دارای امضـاء الکترونیـک هسـتند.

امضـای  دیگـر  نتیجـه  را  فیزیکـی  مکاتبـات   وی حـذف 
الکترونیـک اعـالم کرد و افـزود: در حـوزه فرآیندهای ثبتی 
حـذف مکاتبـات فیزیکی و تبـادل اطالعات بجای اسـتفاده 
از کاغـذ از طریـق فضـای مجـازی، نیـاز به مجهز شـدن به 
امضـای الکترونیـک مقامات و مسـئوالن دارد کـه این مهم 
در سـازمان ثبـت  اسـناد و امـالک اتفـاق افتـاده و تقریبـاً 
تمـام سـردفتران و مدیـران ثبـت بـه امضـای الکترونیـک 

هسـتند. مجهز 
 رئیـس سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور همچنین اظهار 
داشـت: طرح کاداسـتر درتمام کشـور در حال انجام است و تا 

پنج سـال آینده در روسـتاها نیز انجام می شـود.

وی شـمال کشـور را قطب منابع طبیعی دانسـت و با اهمیت 
بـه حفـظ عرصـه هـای طبیعـی اظهـار داشـت: مازنـدران به 
عنـوان قطـب مهم سـرمایه های طبیعی کشـور مطرح اسـت 

و بایـد از چنـد جهـت مـورد توجه قـرار گیرد.
تویسـرکانی تأکیـد کـرد: عـدم شـناخت و برخـورد صحیح 

بـا تعـدی بـه منابـع طبیعی باعـث آسـیب های زیـادی به 
دسـتگاه قضـا می شـود.

 رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور بـا اعـالم 
خبـر تشـکیل کمیتـه ای دراسـتان مازنـدران برای بررسـی 
مشـکالت بنیـاد علـوی اظهـار داشـت: مشـکالت و موانـع 
بنیـاد علوی در حـوزه تملک و تعرضات مطـرح و کمیته ای 
در اسـتان تشـکیل خواهـد شـد کـه بـا تعامل بـا مجموعه 
حقـوق  حفـظ  شـورای  حـوزه  در  متولـی  دسـتگاه های 

بیت المـال اسـتان ایـن مشـکالت مرتفـع خواهـد شـد.
 وی بـا تأکیـد براینکـه هیـچ محدودیتی برای رسـیدگی به 
تخلفـات نداریـم اظهـار داشـت: قطعـاً توصیه ما این اسـت 

از تخلفـات دانه درشـت ها شـروع کنیم.
وظیفـه  را  تخلـف  اعـالن  قضائیـه  قـوه  رئیـس  معـاون 
دسـتگاه های دیگـر دانسـت و بیـان داشـت: مطابـق قانـون 
اعـالم شـکایت و متولـی حفـظ کاربـری طبیعـی، اراضی و 
باغـات، جهاد کشـاورزی،اداره امـور اراضـی و منابع طبیعی 
هسـتند و در قـوه قضائیـه هیـچ خط قرمزی وجـود ندارد و 
آنچه بر اسـاس آن اقدام و پیگیری می شـود، شـکایت هایی 
اسـت که گاهـی از طرف اشـخاص و یامتولیـان امور مطرح 

می شـود.

 مطابق قانون اعالم شکايت و متولی حفظ کاربری 
طبیعی، اراضی و باغات، جهاد کشاورزی،اداره امور 

اراضی و منابع طبیعی هستند و در قوه قضائیه 
هیچ خط قرمزی وجود ندارد
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با حضور رئیس کل دادگسـتری اسـتان زنجان برگزار شد

مراسم تحلیف اعضای جديد هیئت منصفه 
مطبوعات استان 

مراسـم تحلیـف اعضـای جديد هیئـت منصفـه مطبوعات اسـتان زنجان 
بـا حضور رئیس کل دادگسـتری اسـتان برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری کل اسـتان زنجـان، جعفـر گل محمـدی 
اعضـای سـابق هیئـت  و تالش هـای  از زحمـات  تقدیـر  مراسـم ضمـن  ایـن  در 

منصفـه مطبوعـات اسـتان  گفـت: هیئت منصفـه مطبوعـات بـه عنـوان نماینـده 
مطبوعاتـی،  و  سیاسـی  جرایـم  در  تـا  می شـوند  انتخـاب  جامعـه  افکارعمومـی 
دادگاه و مقـام قضایـی رسـیدگی کننـده بتواند درخصـوص موضـوع مربوطه، نظر 

جامعـه را دریافـت نمایـد.
وی اظهـار داشـت: اعضـای هیئت منصفـه مطبوعـات متشـکل از گرایش هـا، افکار 
و جناح هـای مختلـف اعـم از نماینـده علمـا، دانشـجویان، کارگـران و کارمنـدان  
هسـتند. سـعی شـده اسـت نماینـده ای از کلیـه جناح هـا در ایـن هیئـت حضـور 

داشـته باشـند تـا از افـکار طیـف زیـادی برخودار باشـیم.

جرایـم  بـه  مربـوط  پرونده هـای  گذشـته  سـال  چنـد  در  افـزود:  گل محمـدی 
ایـن  کـه  بـوده  نـادر  بسـیار  اسـتان  کیفـری  دادگاه  در  سیاسـی  و  مطبوعاتـی 
امـر نشـان از رعایـت اصـول، قوانیـن و حریـم مـردم  توسـط فعـاالن سیاسـی و 
مطبوعاتـی دارد کـه سـعی می کننـد فضـای پرالتهـاب و پرتنشـی را بـرای خـود 
و مـردم بـه وجـود نیاورنـد کـه ایـن امـر جـای تقدیـر از کلیـه فعاالن سیاسـی و 

دارد. مطبوعاتـی 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان زنجـان خاطرنشـان کـرد: دادگاه مکلف بـه قبول نظر 

اعضـای هیئت منصفـه مطبوعـات مبنـی بـر بی گناهی یـا گناهکاری متهم اسـت.

تنـاد سـامانه ای اسـت جهـت تحلیـل و نقـد آرای دادگسـتری ها و ديوان عالـی 
کشـور که بـا در نظـر گرفتن حفـظ حريم خصوصـی افـراد، آراء صادره از سـوی 
محاکـم را به صـورت برخـط )آناليـن( در معـرض تحلیـل و نقـد صاحب نظـران 
و متخصصـان قـرار می دهـد. بديهـی اسـت که در صـورت اسـتفاده صحیـح از اين 
سـامانه و نظرات اشـخاص اهل فـن، نتايجی از قبیـل اعمال رويه هـای صحیح جهت 
پرونده های مشـابه، بـاال رفتن درک مفاهیـم و ادبیات قضايی در بین اشـخاص، دقت 

بیش ازپیـش کارشناسـان در ارائه نظـرات و آرا و ... اسـتخراج می شـود.
 مراحل کاربری این سامانه به شرح ذیل است:

 جهـت اسـتفاده از ایـن سـامانه کاربـران باید ابتـدا از طریق سـامانه ثنا ثبت نام کرده، سـپس 
به تناد دسترسـی پیـدا کنند.

 هـر کاربـر توسـط مدیریـت سیسـتم دسترسـی مربـوط بـه خـود را دریافـت می کنـد. ایـن 
دسترسـی می توانـد شـامل نـوع کاربـر )کاربـر عـادی، کارشـناس(، مجـوز ارزیابی ها، ارسـال 

نظـرات، مشـاهده کنتـرل پنـل، مجـوز دسترسـی بـه قسـمت مدیریت سـامانه و ... باشـد.
 کاربـران بـا توجـه بـه دسترسـی هایی که دارنـد می تواننـد اطالعات مربـوط بـه دادنامه های 
قضایـی را مشـاهده نماینـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه اطالعـات مربـوط بـه اشـخاص و حریم 
خصوصـی آن هـا حـذف گردیده اسـت. برخـی از قابلیت های این سـامانه به شـرح ذیل اسـت:
 1.کاربـران می تواننـد هـر دادنامـه را ارزیابـی کـرده، بـه شـاخص هایی کـه بـرای آن کاربـر 

تعریـف شـده امتیـاز بدهند.
 2.کاربـران می تواننـد کلیدواژه هایـی را ذیـل یک دادنامه پیشـنهاد کنند و در صـورت تأیید، 

آن کلیـدواژه نمایش داده خواهد شـد.
 3.همچنیـن کاربـران می تواننـد نظرات، نقدها و مسـتندات خـود را در مورد هـر دادنامه ارائه 

بدهنـد کـه در صـورت تأیید آن ها ذیـل دادنامه نمایش داده خواهند شـد.
 4.کاربـران می تواننـد پـس از بررسـی دادنامه هـا، گروهـی از دادنامه هـا را جهـت اعمـال 
وحـدت رویـه پیشـنهاد نماینـد که در ایـن صورت پـس از بررسـی و تأیید مدیریت سـامانه، 
دادنامه هـای مـورد نظـر در گروه هـای وحـدت رویه قرار خواهنـد گرفت. همچنیـن می توانند 
دادنامه هـای مـورد عالقـه خـود را در یـک گروه قـرار دهنـد و آن هـا را به راحتی دنبـال کنند.

 5.کاربـران می تواننـد جدیدتریـن آراء، ده رأی بـاال )ده دادنامـه  ای کـه بیشـترین بازدیـد را 
داشـته اند(، آراء مشـابه هـر دادنامـه و پروفایـل شـخصی خـود که شـامل اطالعات شـخصی 

کاربـر اسـت را مشـاهده نمایند.
 6.از دیگـر امکانـات ایـن سـامانه قسـمت جسـتجوی آن اسـت کـه عبارتـی را در تمامـی 
قسـمت های دادنامه هـا از جملـه متـن دادنامـه، عنـوان دادنامـه، موضـوع آن، کلیـد واژگان 

مربـوط بـه دادنامـه و... جسـتجو می نمایـد.

7. فیلتـر دادنامـه یکـی دیگـر از بخش هـای ایـن سـامانه اسـت. قسـمت فیلتـر دادنامـه بـه 
کاربـران کمـک می کند تـا راحت تر به دادنامه های مورد نظر دسترسـی داشـته باشـند. فیلتر 

براسـاس موضـوع خواسـته، اتهـام، مرجع قضایـی، موضـوع رأی، قاضی وجـود دارد.
8. بخـش دیگـر این سـامانه، پنـل مدیریتی آن اسـت که به مدیران این سـامانه مجوزهـای الزم 
جهـت فعالیت هـای مختلـف را خواهـد داد. برخـی از موارد موجود در این پنل به شـرح زیر اسـت:

 مشـاهده و فیلتـر دادنامه هـا: کاربـر در ایـن قسـمت می توانـد دادنامه هـای جدیـد را تأیید و 
رد کنـد و بـه گروه هـای کاربـری ارتبـاط دهـد. در این قسـمت کاربـر می تواند بـا فیلترهایی 
کـه وجـود دارد دادنامه هـای مـورد نظـر را ببینـد. فیلتـر براسـاس موضـوع خواسـته، اتهـام، 
مرجـع قضایـی، موضـوع رأی، قاضـی، شـماره دادنامـه و تاریـخ وجـود دارد. الزم بـه توضیـح 
اسـت دادنامه هایـی کـه صفحـه اصلـی وجـود دارد، همـان دادنامه هایـی اسـت کـه در اینجا 

شـده اند. تأیید 
 بررسـی و تأییـد اطالعـات ارسال شـده: کاربـر در ایـن قسـمت می توانـد ارزیابـی کاربـران و 
کارشناسـان، مسـتندات قانونـی، مسـتندات فقهـی، نقـد رأی، نظـرات، کلیـدواژه و وحـدت 

رویه هـای ارسـالی از سـوی سـایر کاربـران را تأییـد و رد کنـد.
معرفـی گروه هـای کاربـری: کاربر در این قسـمت می تواند گـروه کاربری را به صـورت درخت

واره ای معرفـی نماید.
 ارتبـاط کاربـران بـا گروه هـای کاربـری: کاربـر در ایـن قسـمت می توانـد کاربرهـای ثبت نام 

شـده در سـامانه را بـه گروه هـای کاربـری موجـود اختصـاص دهد.
تعییـن سـطوح دسترسـی: کاربـر در ایـن قسـمت می توانـد تمامـی دسترسـی ها را بـرای 
گروه هـای کاربـری تنظیـم کنـد. دسترسـی ها شـامل مـوارد زیـر هسـتند: مجـوز ارزیابـی 
کاربـران، مجـوز ارزیابـی کارشناسـان، معرفـی گروه هـای کاربری، تعیین سـطوح دسترسـی، 
ارتبـاط کاربـران بـا گروه هـا، مشـاهده و فیلتر دادنامه، بررسـی و تأییـد اطالعات ارسـالی و ... .

مدیریـت شـاخص های ارزیابـی: کاربـر در این قسـمت می تواند شـاخص های ارزیابـی را برای 
دادنامه هـا تعریـف کند.

معرفـی گروه هـای شـاخص های ارزیابـی: کاربـر در ایـن قسـمت می توانـد گروه هـای ارزیابی 
در زیـر مجموعـه سـایر گروه هـا را تعریـف  کنـد و ایـن گـروه را بـه گروه هـای کاربـری مورد 

نظـر ارتبـاط دهد.
ارتبـاط گروه هـای ارزیابـی با شـاخص ها: کاربـر در این قسـمت می تواند شـاخص های تعریف 

شـده را بـه گروه های ارزیابـی مورد نظر ارتبـاط دهد.
معرفـی گروه هـای وحـدت رویـه: کاربـر در ایـن قسـمت می توانـد گروه هـای وحـدت رویه را 

به صـورت درختـواره ای معرفـی نماید.
مرکز آمار و فن آوری اطالعات قوه قضائیه 

محاسن قانون حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
بـه طـور طبیعی، هر فردی خواهان داشـتن جامعه ای سـالم و دور از هـر گونه ناهنجاری، پلیدی 
و پلشـتی مـی باشـد و بدیهـی اسـت کـه نیل به ایـن مهـم: اوالً بخـودی خود حاصل نمی شـود 
ثانیـاً نمی تـوان جامعـه را رهـا نمـود تـا هر فـردی به  هـر نحو و سـلیقه ای که تشـخیص دهد؛ 
مبـادرت بـه اجـرای اصـل »امر به معـروف و نهـی از منکر« نماید و از سـوی دیگر نیـز نمی توان 
ایـن دو فریضـه مهـم و اساسـی کـه بـه عنوان یـک اصل در قانون اساسـی لحاظ شـده اسـت را 
بـه منصـه ظهـور و بروز نرسـانید؛ هرچند متأسـفانه تا کنون بـه دلیل غفلت های مسـؤولین ذی 
ربـط بـه ویـژه نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ادوار قبـل، فریضه امر بـه معـروف و نهی از 
منکر، مظلوم و مغفول واقع شـد و ناخواسـته در راسـتای تالش دشـمنان مبنی بر این که مردم 
نسـبت بـه ارزش های اسـالمی بی تفاوت شـده، گام برداشـته شـد چرا که اسـتکبار بـا ابزارهای 
مختلـف و متنـوع مخصوصـاً از طریـق فضای مجازی و جنگ نـرم، قصد انهـدام ارزش های دینی 
را داشـته و دارد و در ایـن راسـتا ضابطـه منـد شـدن تکلیف و قانونمنـد نمودن وظایـف افراد در 
مقابـل بـا یکدیگـر و در مقابل دولـت و بالعکس آن هم در بعد زبانی و گفتاری، امری بسـیار نیکو 
و پسـندیده مـی باشـد )از لحاظ بعـد عملی بر عهده ضابطیـن قضایی و مأمـوران ذی صالح می 
باشـد( و بدیهـی اسـت کـه در این راسـتا، مـردم نقش بسـزایی در نهادینه کردن فرهنـگ امر به 
معـروف و نهـی از منکـر دارنـد و در صورت عمومی شـدن فرهنگ امر به معـروف و نهی از منکر، 
کـه مسـتلزم مشـارکت همه آحـاد مردم می باشـد؛ بسـیاری از آسـیب های اجتمـاع و گناه های 
افـراد، یـا پیشـگیری مـی شـود یـا کاهش مـی یابـد و در نتیجه محیـط اجتماعی سـالم و امنی 
ایجـاد خواهـد شـد؛ لذا بایسـتی بـه این مقوله بـا نگاه ارزشـی، اجتماعـی و دینـی بنگریم؛ لکن 
مـع األسـف شـاکله فرهنگـی فعلی کشـور بـه گونه ای اسـت که آمـران به معـروف و ناهیـان از 
منکـر مظلـوم واقـع شـده و تمهیدات کافی در راسـتای ایجاد انگیـزه و حمایـت از آن ها تا کنون 
پیـش بینی نشـده بـود؛ اینک با تصویب چنین قوانینی، بسـتر مناسـبی برای حمایـت از آمرین 

بـه معـروف و ناهیـان از منکر مهیا مـی گردد.
بـا عطـف توجـه بـه نـکات تقدیمـی، بدیهـی اسـت بـه لحاظ ایـن کـه قوانین توسـط انسـان ها 
تدویـن و تصویـب مـی شـوند لـذا همچـون قوانیـن الهی نبـوده تا فاقد هـر گونه عیـب و نقصی 
باشـند بلکـه قوانیـن بشـری واجد هم محاسـن و هم معایب هسـتند)هر چند کـه مقنن موظف 
اسـت؛ مسـاعی خویـش را بـه نحوی بکار گیـرد و کارشناسـی های الزم را به گونـه ای عمل آورد 
تـا اشـکاالت قوانیـن به حداقل برسـد(  لکن به صرف داشـتن چنـد ایراد احتمالی کـه نمی توان 
مانـع اجـرای قانـون شـد؛ در آن صورت، قوه مقننه بایسـتی منحل شـود؛ زیرا وضـع قانون بدون 

ایـراد، امـری محـال اسـت. مع الوصف بـه برخی از محاسـن قانون مـورد بحث مـی پردازیم:
1  در مادتیـن 1 و 2، واژه هـای »معـروف« و »منکـر« و عبارت«امـر به معـروف و نهی از منکر« 
تعریـف شـده انـد لـذا بـا توجـه بـه اصـل »قانونـی بـودن جـرم و مجـازات« از اعمال سـلیقه و 

تفسـیرها و برداشـت های متفـاوت جلوگیـری بـه عمل آمده اسـت.  
2  در مـواد 3 ، 4 و 5 ضمـن نفـی تجسـس در خصـوص اعمال«امر به معـروف و نهی از منکر« 
و بیـان مراتـب آن )قلبـی، زبانی، نوشـتاری و عملی( مراتب زبانی و نوشـتاری وظیفـه آحاد مردم 
و دولـت اسـت و مرتبـه عملـی آن صرفاً از وظایف دولت دانسـته شـده اسـت. همچنیـن در این 
راسـتا تعرض به حیثیت، جان، مال، مسـکن، شـغل و حریم خصوصی و حقوق اشـخاص ممنوع 
گردیـده مگـر ایـن کـه قانون تجویـز کرده باشـد؛ بر این اسـاس حقـوق شـهروندی نیز تضمین 

و تأمین شـده است.
3  در مادتیـن 6 و 7، بـرای آمـر بـه معروف و ناهـی از منکر همچنین برای فـردی که مورد امر 
یـا نهـی زبانـی و نوشـتاری قـرار مـی گیرد؛ حقـوق متقابـل قائل شـده و در صورتی کـه طرفین 

مرتکـب نقض قانـون گردند؛ مجازات می شـوند. 
4  در مـاده 8، دعـوت بـه خیـر، نصیحـت، ارشـاد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نسـبت 
بـه مقامـات، مسـؤوالن، مدیـران وکارکنـان تمامـی اجـزای حاکمیـت و قـوای سـه گانه اعـم از 
وزارتخانه هـا و ... را حـق مردم دانسـته و حسـب ماده 9 نیز سـوء اسـتفاده از قدرت یـا اختیارات 
قانونـی و اداری اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی بـه منظـور ایجـاد مانع جهت عـدم اجـرای امر به 

معـروف و نهـی از منکـر از طریـق تهدیـد، اخطـار، توبیـخ و ... جرم محسـوب شـده اسـت.
5  مطابـق مـاده 10، در راسـتای ارتقـاء سـطح آگاهی هـای عمومـی مـردم در ایـن خصـوص، 
سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی ماننـد: وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری، سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی و ... توسـط مقنـن، موظـف به آمـوزش و 

اند. اطالع رسـانی شـده 
6  در مـاده 11، بـه منظـور تسـریع در رسـیدگی بـه جرائـم مربوط، قـوه قضائیه مکلف شـده، 

شـعب ویـژه ای را بـه ایـن امر اختصـاص دهد.
7  وفـق مـاده 16، سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر، وظایفـی را عهده دار شـده که اهـم آن ها 

از: عبارتند 
الـف( تعییـن سیاسـت ها و خط مشـی های اساسـی در زمینـه ترویـج و اجـرای امر به معـروف و 

نهـی از منکـر و پیشـنهاد آن به مبـادی ذی ربط.
ب( تبادل اطالعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر.

پ( آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر.
ج( تعیین الگوهای رفتاری جامعه. 

ذ( آمـوزش و پژوهـش و تحقیـق در زمینـه امـر بـه معـروف و  نهـی از منکـر و ترویج گسـترش 
فرهنـگ آن.

ر( شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال.
الزم به ذکر است که وظیفه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر بحث اجرایی نیست.  

8  طبـق مـاده 19، شـش وزیـر، دو نفر نماینده مجلس شـورای اسـالمی، نماینـده تام االختیار 
رئیـس قـوه قضائیـه، رئیس سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایران جزء اعضای سـتاد 

امـر بـه معروف و نهـی از منکر می باشـند.
بـا عنایـت بـه مراتـب، مـی تـوان ایـن نتیجـه را گرفـت کـه صـرف نظـر از وجود اشـکاالت 
محتمـل در قانـون مبحـوث عنـه همچون سـایر قوانیـن؛ لکن واجـد نکات مثبت و محاسـن 
عدیـده ای مـی باشـد کـه نسـبت بـه وضعیت بـی قانونـی و سـلیقه ای سـابق، خاتمـه داده 
و از سـوی دیگـر بـا سـامان بخشـیدن و ضابطـه منـد نمـودن نحـوه اجـرای مراتـب زبانی و 
نوشـتاری«امر بـه معـروف و نهـی از منکـر« تمهیـدات قانونـی الزم بـه منظـور حمایـت از 
حقـوق شـهروندان )اعـم از آمـر بـه معـروف و ناهـی از منکـر یـا فردی کـه مورد امـر یا نهی 
زبانـی و نوشـتاری قـرار می گیـرد( پیش بینـی شـده اسـت. بدیهی اسـت؛ هر قانونـی در اجرا 
نیـز در صـورت مواجـه شـدن با اشـکاالتی، هنـگام بازنگـری، قابل اصـالح خواهد بـود؛ اما به 

دلیـل وجـود ایـراد، نمی تـوان مانـع از اجـراء و اعمـال قانون شـد.
 قانـون »حمایـت از آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر« نیز همچون سـایر قوانیـن از این 
امـر مسـتثنی نمی باشـد؛ هر چند نسـبت بـه آن مانند قوانیـن دیگر نقدهایی وجـود دارد که 
پـس از اجـرا، در صـورت وجـود ایـرادات احتمالی، هنـگام بازنگـری اصالحـات الزم به عمل 
می آیـد. اصـوالً نمی تـوان ادعـا نمـود؛ قانونگـزار، قانونـی تصویب نمایـد که فاقـد هیچ نقصی 
باشـد؛ )بجـز قوانیـن و احـکام الهـی کـه مسـتقیماً از طریـق وحـی الهی نازل شـده انـد( لذا 

عـدم  اجـرای قانـون، به دلیل داشـتن ایراد، هیـچ توجیهی حقوقی و منطقـی ندارد.

جرم شناسی عمومی

اقتصاد و جرم )قسمت هشتم(  
دکتر غالمرضا محمدنسل، جرم شناس و استاد دانشگاه

)بخش سي و پنجم(

پلیـس فـدرال آمریـکا در مـاه مـه 2011  اعالم کرد که در سـال 2010 شـمارجرایم خشـونت آمیز 
5/5 درصـد و جرائـم علیـه امـوال 2/8 درصـد کاهش یافته اسـت. این ادامه کاهش چشـمگیر جرم بود 
کـه از دهـه 1990 آغـاز شـده بود. ظاهـراً همه انتظـار دارند که جرم به دلیل کسـاد اقتصـادی افزایش 
پیـدا کنـد )کـه بـه نظـر عجیـب و غریب می  رسـد بـه دلیل اینکـه هیـچ مدرکـی در مـورد رابطه بین 
جرائـم خشـونت آمیز و اقتصـاد وجود نـدارد و رابطه بین جرائم مالی و اقتصاد هم نسـبتاً ضعیف اسـت. 

بـه عالوه، نسـبت به سـال 2009، اقتصاد در سـال 2010 بهبـود قابل مالحظـه  ای یافته بود(.
مؤسسـه فریکونومیکـس1 در شـیکاگو یک فصل کامـل را صرف کاوش در مورد عواملی کرده اسـت 
کـه موجـب کاهـش یـا عـدم کاهـش جرائـم خشـونت آمیز در ایـاالت متحـده می  شـوند. بـه طور 
خالصـه و براسـاس یافته  هـای تحقـق عوامـل مؤثـر بـر کاهـش جـرم عبارتنـد از: شـمار نیروهای 
پلیـس؛ تعـداد زندانیـان؛ تغییـرات بـازار موادمخـدر و دسترسـی بـه سـقط جنیـن. و عواملـی کـه 
چنـدان مؤثـر به نظـر نمی  رسـند عبارتنـد از: اقتصـاد؛ راهبردهای خالقانـه پلیس؛ قوانین اسـلحه؛ 

مجـازات اعـدام؛ و خصوصیـات جمعیت شـناختی.
مسـئوالن مرکـز معتقدنـد کـه هیـچ دلیلی بـرای اعتماد کامل بـه اسـتدالل  های آنها وجـود ندارد، 
حتـی اگـر تجربی  تـر از بسـیاری از اسـتدالل  های مرتبط با جرم باشـند. بـا این حـال، افزوده  اند که 
جـای تعجـب اسـت که بسـیاری از مردم بر این دیدگاه هسـتند کـه اقتصاد بر جرائم خشـونت آمیز 
تأثیـر دارد حتـی زمانـی کـه شـواهدی برخـالف این ادعا وجـود دارد. بـا توجه به میزان تشـتت در 
مـورد ایـن مسـئله، مرکـز آن را به عنـوان موضوع اتاق فکر قـرار داده و به عنوان سـئوال از گروهی از 
کارشناسـان ازجمله برخی از دانشـگاهیان مطرح کرده و پاسخ  هایشـان را دریافت و در سـایت خود 
قـرار داده اسـت. متـن سـؤال طرح شـده از کارشناسـان چنیـن بـوده اسـت: )جرایم خشـونت آمیز 
همچنـان در حـال سـقوط هسـتند، حتـی در دوران رکـود اقتصادی شـدید. به ما بگویید شـما در 
مـورد عواملـی مؤثـر یـا عـدم مؤثـر بر جـرم چه فکـر می  کنیـد و یا بهتـر بگوییـم چـه می  دانید؟(. 
اینـک مهم  تریـن پاسـخ  های ارائه شـده همـراه با ذکـر رزومـه کوتاهی از پاسـخ دهندگان را بررسـی 

می  کنیم:
ديدگاه اول- تأثیر انتخاب اوباما بر کاهش نرخ بزهکاری

معرفـی پاسـخ دهنده: آلفـرد بلومسـتین2 اسـتاد تحقیـق سیسـتم  ها و عملیـات شـهری و رئیـس 
سـابق کالـج سیاسـت عمومـی و مدیریـت جـان هاینز سـوم3 در دانشـگاه کارنگی ملون4 )در شـهر 
پیتزبـورگ ایالـت پنسـیلوانیا( اسـت. او یکـی از اعضـای انجمـن جرم  شناسـی آمریکاسـت و در 
کمیسـیون رئیس جمهـور بـرای اجـرای قانـون و عدالـت خدمـت کـرده و در سـال 2007، برنـده 

جایـزه جرم  شناسـی اسـتکهلم شـده اسـت.
پاسـخ: هنگامی که برای اولین بار درمورد کاهش جرم در سـال 2009 شـنیدم شـگفت زده شـدم. 
ایـن کاهـش پـس از یـک دوره تثبیت نسـبی نرخ جرائم خشـونت  آمیز از سـال 2000، بـا تغییرات 
سـاالنه حـدود 1 یـا 2درصـد بـود. این رونـد ثابت منتهی بـه کاهش چشـمگیر بیـش از 40درصد 
در قتل و سـرقت بین سـال  های1993 و 2000 شـد. در طول دوره ثبات، شـهرها دارای نوسـاناتی 
بودنـد؛ امـا نـرخ ملـی ثابت بـود. این امر افـت بزرگ در سـال 2009 را هـم از حیث انـدازه تغییر و 

هـم از حیـث جهت تغییر بسـیار قابـل توجه کرد. 
بدیهـی اسـت کـه ایـن اتفـاق همه ما را بـه فکر کـردن در مورد آنچه در سـال 2009 جـدا از رکود 
اقتصـادی رخ داده بـود، وادار کـرد. یـک رویـداد قابـل توجـه کـه بـه ذهـن می  آیـد انتخـاب اولین 
رئیس جمهـور آفریقایـی آمریکایـی ایـاالت متحـده اسـت. یـک رویـداد  برجسـته به دلیـل اینکه 
قبـال سیاه پوسـتان بیشـتر در معـرض بازداشـت بـرای سـرقت و قتـل بودنـد. آیـا ممکن اسـت که 
یـک »تأثیـر اوبامایـی« بر بخشـی از سیاه پوسـتان )که در معرض خطـر بیکاری، فقـدان آموزش، و 

درگیـری در باندهای جرائم شـهری هسـتند(، واقع شـده باشـد؟
مـن بـر این دیدگاه تشـویق شـدم زمانی کـه بعداً به اطالعات دسـتگیری  های سـال 2009 دسترسـی 
پیـدا کـردم کـه یافته  هـای جالبـی را منعکس می  کـرد:  در مـورد قتل، دسـتگیری سیاه پوسـتان 2/7 
درصـد کاهـش و دسـتگیری سفیدپوسـتان 0/4 درصـد افزایـش داشـته اسـت؛ در مـورد سـرقت، 
دسـتگیری سیاه پوسـتان 2/1 درصـد کاهـش و دسـتگیری سفید پوسـتان 2/1 درصـد افزایش داشـته 
اسـت؛ در مـورد جرایـم مرتبـط بـا مـواد مخـدر، کـه اغلـب بـا خشـونت همراه اسـت، دسـتگیری 
سـیاهان 3/3 درصـد کاهـش و دسـتگیری سفیدپوسـتان 2 درصـد افزایـش داشـته اسـت؛ مـن 
همچنیـن 23 شـهر جرم خیـز را کـه محل وقـوع 28درصد از قتل هـا و 32 درصد از سـرقت  های کل 
کشـور بودند را بررسـی کردم. از 23 شـهر، قتل در 19 شـهر کاهش و تنها در چهار شـهر افزایش 
داشـته اسـت، در حالی کـه 13 شـهر بـا کاهش بیـش از 10درصد روبـرو بودند که در چهـار عدد از 
آنهـا کاهـش  بیش از 20درصد بوده اسـت. به طور مشـابه، سـرقت در 21 شـهرکاهش و تنها در 2 
شـهر افزایـش یافتـه اسـت، که در 9 شـهر کاهش بیش از 10درصـد بوده و از میان آنها در 3 شـهر 

کاهـش بیـش از 20درصد بوده اسـت.
ایـن نتایـج قطعـاً نمی  توانـد بـرای اثبـات اثـر اوبامایـی اسـتفاده شـود؛ امـا قطعـاً مغایـر بـا آن هم 
نیسـت. از سـوی دیگـر، مـن در رونـد انفـرادی برخـی از شـهرها دقـت کـردم و آنهـا را  سـازگار با 
انتظـارات حاصـل از اثـر اوبامایـی نیافتـم. بدیهی اسـت که مشـکالت زیـادی در آمار دسـتگیری  ها 
وجـود دارد. حوزه  هـای قضایـی کـه گـزارش مبتنـی بـر نـژاد بازداشـت های خـود را بـه مرکـز آمـار 
دادگسـتری آمریـکا ارائـه کرده  انـد، تنهـا حـدود 75درصـد از جمعیـت ایـاالت متحـده را  شـامل 
می  شـود. آمـار دسـتگیری  ها اغلـب اختالفاتـی دارد امـا ایـن اختـالف آمـاری بـرای قتل و سـرقت 

کمتـر از جرایـم کوچکـی ماننـد اوباشـگری خواهـد بود. 
آمار دسـتگیری از کل کشـور گردآوری شـده اسـت اما جالب توجه اسـت که قتل در سـه شـهر از 
چهار شـهر بررسـی شـده )آتالنتا، بیرمنگام و واشـنگتن دی سـی(، که در آن سیاه پوسـتان بیش از 
60 درصـد از جمعیـت را تشـکیل می  دهند بیـش از 20درصد کاهش یافته بود. بر عکس، در شـهر 
چهـارم یعنـی فونیکـس کـه دارای جمعیت بسـیار کوچـک آفریقاییآمریکایی اسـت، این واقعیت 
برجسـته می  شـود کـه نـرخ جـرم همـواره بـا بسـیاری از عوامل پیچیـده تغییـر می  کنـد، و تقریباً 

همیشـه تـالش بـرای پیوند تغییـرات به یک عامل وجود داشـته اسـت.
نتایـج حاصـل از بررسـی  های اولیـه به حدی جالب اسـت که  باید بیشـتر دنبال شـود. اگـر یک اثر 
اوبامایـی وجـود داشـته باشـد، بایـد خود را نه تنهـا در آمار جـرم بلکـه در حوزه های دیگـری مانند 
نـرخ تـرک تحصیـل هـم نشـان دهـد. اگر مـا این اثـر را پیـدا کنیـم، نشـانه خبرهای خوبـی برای 

جنبـش علیـه نابرابری  های نژادی اسـت. 

پي نوشت ها:
1 - FreakonoMiCS    
2 - alFred BluMStein
3 - H. JoHn Heinz iii College oF PuBliC PoliCy and 
ManageMent
4 - Carnegie Mellon

آشنايی با تناد
سامانه »تحلیل و نقد آرای دادگستری ها و دیوان عالی کشور«

نگرشی به قانون »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«
* عبدالکريم  کارمزدی، مشاور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور و مدرس دانشگاه- بخش چهارم و پاياين

http://www.heinz.cmu.edu/faculty-and-research/faculty-profiles/faculty-details/index.aspx?faculty_id=9
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* سرمشق امروز *

امام محمد باقر)ع(:
تـو را بـه پنـج چیـز سـفارش می کنـم: اگر مورد سـتم واقع شـدی سـتم مکـن، اگر بـه تو خیانـت کردنـد خیانت مکـن، اگـر تکذيبت 

کردنـد خشـمگین مشـو، اگر مدحت کنند شـاد مشـو، و اگـر نکوهشـت کنند، بیتابـی مکن.
)بحاراالنـوار، دار احیاء التراث العربی، ج 75، ص 167(

تشکیل ستاد اقامه نماز در 
شوراهاي حل اختالف استان 

آذربايجان غربي

معـاون قضايـی رئیس کل و رئیس شـوراهای حـل اختالف 
اسـتان آذربايجـان غربـي درخصـوص تشـکیل سـتاد 
اقامـه نمـاز گفـت: نمـاز باالتريـن شـعار بندگـي حق 
اسـت که عمیق تريـن مفهوم شـعوربرانگیز را در انسـان 

مـي آورد. پديد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری کل اسـتان آذربایجـان 
غربـی، هـادی صمـدی بـا اعـالم تشـکیل سـتاد اقامـه نمـاز در 
شـوراهای حـل اختـالف اسـتان افـزود: امـور فرهنگی شـوراهای 
حـل اختالف اسـتان بـا درک اهمیـت و جایـگاه ویژه نمـاز، احیاء و 
اشـاعه معـارف اسـالمی و تبییـن و ترویج شـاخص هاي اعتقـادي و 
توسـعه فرهنـگ نمـاز را در اولویـت برنامه هاي خـود قرار داده اسـت.
رئیـس شـوراهای حل اختالف اسـتان با اشـاره به اینکه سـتاد 
اقامـه نمازشـوراهای حـل اختالف اسـتان درصـدد برنامه ریزی 
دقیـق جهـت تعامـل با سـتاد اقامه نماز اسـتان و دادگسـتری، 
بـا رویکـرد ترویـج معـارف اسـالمی و اشـاعه فرهنگ نمـاز در 
شـوراهای حـل اختـالف در سراسـر اسـتان می باشـد اضافـه 
کـرد: جمـع آوری بانـک اطالعاتـی ائمـه جماعـات و وضعیـت 
برگـزاری  اسـتان،  اختـالف  حـل  شـوراهای  خانه هـای  نمـاز 
کارگاه آموزشـي ترویـج نمـاز و تحکیـم باورهـاي دینـي بـراي 
اعضـای شـوراهای حـل اختـالف، برگـزاري مسـابقات مختلـف 
ماننـد کتابخوانـي بـا موضـوع نمـاز، تعمیـر، تجهیـز و بهسـازي 
نمازخانه هـاي موجـود در مجتمع هـای شـوراهای حـل اختـالف 
بـا اخـذ اعتبـار الزم از مراجـع ذیربـط، برگزاری جلسـات تفسـیر 
قـرآن، مشـارکت در برگـزاري جشـن هاي تکلیـف بـرای فرزندان 
اعضـای شـوراهای حـل اختـالف از اهـم برنامه هـای سـتاد اقامه 

نمـاز شـوراهای حـل اختـالف اسـتان در آتیـه خواهـد بود.

کارگروه ملی مداخله در فرآيند 
طالق در دادگستری استان يزد

آغاز به کار کرد

معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
اسـتان يزد گفت: ايـن کارگاه با هدف تربیت مدرسـین و 
نمايندگانی از سراسـر کشـور بـه مدت چهـار روز در يزد 

می شـود. برگزار 
سـید  یـزد،  اسـتان  دادگسـتری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علی اصغـر رفاهـی در آییـن افتتاحیـه ایـن کارگاه افـزود: موضوع 
این کارگاه خیانت، خشـونت خانگی و مشـکالت جنسـی و روابط 
عاطفی اسـت و کارشناسـانی از سراسـر کشـور با روند کنترل این 

معضـالت آشـنا می شـوند.
رفاهـی بـا اشـاره بـه برگـزاری دوره های قبلـی ایـن کارگاه در 
دو اسـتان دیگر، اظهار داشـت: هدف از تشـکیل این جلسـات، 
ارتقـاء سـطح دانـش اسـاتید بـرای برگـزاری کارگاه هایـی در 
سـطح اسـتان بـوده کـه پـس از برگـزاری کارگاه های اسـتانی، 
شـاهد فعالیـت مراکز مشـاوره خانـواده خواهیم بـود که مبنای 
ایـن مراکـز جلوگیـری از ثبـت طـالق توافقـی در دادگاه هـای 

خانـواده و ارجـاع بـه مراکز مشـاوره می باشـد.

* اخبار فرهنگي *

* روزنگار فرهنگي  *

18 آبان/26 محرم /9 نوامبر
 اعدام سیدحسین امامي، عضو جمعیت فدائیان اسالم به جرم ترور عبدالحسین هژیر )1328ش(

 روز ملی کیفیت
19 آبان/27 محرم /10 نوامبر

 روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
20 آبان/28 محرم /11 نوامبر

 ارتحال فقیه محقق و محدث شیعي مالاحمد خوییني قزویني )1268ش(
 رحلت فقیه مبارز آیت  اهلل سیدابوالفضل خسروشاهي)1365 ش(

21 آبان/29 محرم /12 نوامبر
 تولد )نیما یوشیج( پدر شعر نو ایران )1276 ش(

 تأسیس بنیاد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي )1363ش(
 رحلت آیت  اهلل سیدعلي حجت کوه کمره اي از علما و فقهاي بزرگ شیعه )1360 ق(

22 آبان/1 صفر /13 نوامبر
 ورود کاروان اهل  بیت امام حسین)ع( به شام )61 ق(

 رحلت فقیه مبارز و نستوه آیت  اهلل شیخ عبداهلل مازندراني از رجال دوران مشروطه)1291 ش(

23 آبان/2 صفر /14 نوامبر
 رحلـت حکیـم و دانشـمند مسـلمان میرزا مهـدي غـروي اصفهاني، صاحب مکتـب تفکیک 

)1325 ش(

24 آبان/3 صفر /15 نوامبر
 والدت حضرت امام محمدباقر)ع( )57 هـ . ق( به روایتی

 تصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از سوي مجلس خبرگان )1358ش(
 رحلـت فیلسـوف شـهیر سـیدمحمد حسـین طباطبایـي، صاحب تفسـیر شـریف »المیزان« 

)1360 ش(
 رحلت فقیه بزرگوار و حکیم الهي، آیت  اهلل میرزاحسین هبة اللهي مراغي )1376 ش(

 روز کتاب و کتابخواني
 درگذشت فقیه و فیلسوف بزرگ احمد امین )1390 ق(

ورود کاروان اهل  بیت امام حسین)ع( به شام
یکـي از مصائـب رنـج آور حادثـه عاشـورا، جریـان اسـارت 
اهـل بیـت امـام حسـین)ع( و در رأس آن هـا حضـرت امام 
سـجاد)ع( و حضـرت زینـب)س( مي باشـد. عبیـداهلل بـن 
زیـاد پـس از کسـب تکلیـف از یزید بن معاویـه در خصوص 
اسـراي کربـال، دسـتور اعـزام آن هـا را به سـوي شـام صادر 
کـرد. طبـري مي نویسـد: »عبیـداهلل بـن زیـاد دسـتور داد 
زنـان و کـودکان حسـین)ع( را آمـاده کننـد و دسـتور داد 
طـوق آهنیـن به گـردن علي بن حسـین)ع( نهادند. سـپس 
آن هـا را همـراه محفـز بـن ثعلبـه عایـذي و شـمر بـن ذي 
الجوشـن روانه کـرد که پیش یزیـد بروند«.]طبـري، محمد 
بـن جریـر؛ تاریخ الطبري، ترجمه ابوالقاسـم پاینـده، تهران، 

اسـاطیر، 1375، ج7، ص 3072[ 
در اخبـار الطـوال نیـز آمـده اسـت: »ابـن زیـاد، علـي بـن 
حسـین)ع( و زنانـي کـه همراهـش بودنـد را بـا زحـر بـن 
قیـس، محقـن بن ثعلبه و شـمر بـن ذي الجوشـن یزید بن 
معاویـه بـه شـام فرسـتاد«.]دینوري، احمـد ب داود؛ اخبـار 
الطـوال، ترجمـه محمـود مهـدوي، تهـران، نـي، 1371، 

]305 ص 
زمان ورود اهل بیت امام حسین )ع( به شام

در اینکه کاروان اسـراي کربال چه روزي به شـهر شـام وارد 
شـدند، در بیـن منابع اختالفـات زیادي وجـود دارد. در این 
خصـوص مرحـوم محمـد ابراهیم آیتـي در کتاب »بررسـي 
تاریـخ عاشـورا« مي نویسـد: »بیـان ایـن مطلـب کـه تاریـخ 
حرکـت اهـل بیـت از کوفه به شـام و تاریخ رسـیدن آنان به 
دمشـق و مدت توقف اسـیران آل عصمت در مرکز حکومت 
یزیـد و تاریـخ حرکـت آنـان از دمشـق بـه طـرف مدینـه و 
تاریـخ ورود آنـان بـه شـهر مقـدس مدینـه، هیچکـدام از 
این هـا بـه درسـتي معلـوم نیسـت. اگر کسـي اصـرار بورزد 
و بخواهـد کـه از روي شـواهد تاریخـي، احتمالـی را ترجیح 
بدهـد و تاریـخ هـر یـک از ایـن حـوادث را، هـر چنـد بـه 
حـدس و گمـان نـه از روي یقیـن تحقیـق کنـد، مي توانـد 
بگویـد کـه اهـل بیت امام حسـین)ع( پـس از آنکـه در روز 
دوازدهـم محـرم سـال 61 هجـري وارد کوفـه شـدند. در 
حـدود یکمـاه یعنـي تـا حـدود بعـد از نیمـه مـاه صفـر در 
کوفـه زندانـي بودنـد و یکـي دو روز پیـش از اربعیـن آنـان 
را بـه شـام فرسـتادند و چنانکـه بعضـي نوشـته اند نیمه ماه 
ربیـع االول وارد دمشـق شـده اند«. ]آیتـي، محمدابراهیـم؛ 
چـاپ   ،1372 صـدوق،  تهـران،  عاشـورا،  تاریـخ  بررسـي 

هشـتم، ص 140[
ورود اسرا به شهر دمشق

سـید بـن طـاوس در مـورد ایـن واقعـه مي نویسـد: »وقتـي 
اسـراي کربال نزدیک شـهر دمشـق رسـیدند، ام کلثـوم نزد 
شـمر بـن ذي الجوشـن رفـت و گفـت: مـا را از دروازه اي 
ببـر که تماشـاچیان کمتر حضور داشـته باشـند و به سـپاه 
بگـو ایـن سـرها را از محل هـا دورتـر ببرنـد تـا نـگاه مـردم 
کمتـر بـه مـا بیفتـد. امـا شـمر در اثـر خباثـت و پلیـدي 
کـه داشـت دسـتور داد سـرها را بـاالي نیزه هـا زدنـد و در 

میـان محمل  هـا قـرار دادنـد و آنـان را از میان تماشـاچیان 
عبـور دادند«.]سـید بـن طـاووس، لهـوف، ترجمـه عقیقـي 
بخشایشـي، قـم، دفتـر نشـر نویـد اسـالم، 1381، چـاپ 

دهـم، ص 207[ 
بـه نظـر حسـن بـن علـي الطبـري ]طبـري، حسـن بـن 
علـي؛ کامـل بهایـي، بي جـا، مکتـب مرتضـوي، بي تـا، ج2، 
ص 292293[ ، اهـل بیـت را سـه روز پشـت دروازه شـام 
نگـه داشـتند، شـهر را زیور بسـتند، به گونه اي که چشـمي 
ندیـده بـود. سـپس پانصـد هـزار نفر از مـردم شـام از زن و 

مـرد بـا دف و طبـل و بـوق و دهـل از خانه هایشـان بیـرون 
آمدنـد، در حالـي کـه جامـه نـو پوشـیده بودنـد و خـود را 
آراسـته بودنـد بـه دیـدن اسـرار رفتنـد. آن روز شـانزدهم 
ربیـع االول بـود و بیـرون شـهر، محشـري بـه پا شـد. مردم 
میـان هـم مـوج مي زدنـد. چـون روز برآمـد سـرها را بـه 
شـهر وارد کردنـد. و هنـگام ظهـر با رنـج فـراوان از ازدحام 
جمعیـت بـه در خانـه )قصـر( یزیـد بـن معاویـه رسـیدند. 
شـیخ عبـاس قمـي مي نویسـد: »اسـراي کربـال را پـس از 
ورود بـه دمشـق در پلـه کان مسـجد )محلي کـه توقف گاه 
اسـیران بود( نگه داشـتند، پیرمردي از اهل شـام نزد اسـرا 
آمـد و گفـت: حمـد، خـدا را که شـما را کشـت و نابود کرد 
و آشـوب را خامـوش کـرد... چـون سـخنش تمام شـد، امام 
سـجاد)ع( بـه او فرمود: قـرآن خدا را خوانـده اي. گفت: آري 
فرمـود: ایـن آیه را خوانـده اي: »قل ال اسـئلکم علیه اجراً اال 

المـودَة فـي القربي«]شـوری، ایه 23[
»بگـو مـن بـر اجـر رسـالتم چیـزي از شـما جـز مـودت و 

دوسـتي بـا اهـل بیتـم و خویشـانم نمي خواهـم«؟
گفـت: آري فرمـود: ما خویشـان پیامبریم ... سـپس حضرت 

فرمـود: ایـن آیه را خوانـده اي: »انما یریـد اهلل لیذهب عنکم 
الرجـس اهل البیـت و یطهرکم تطهیرا«]احـزاب، آیه 33[

اهـل  شـما  از  را  پلیـدي  و  رجـس  مي خواهـد  »خداونـد 
بیـت دور سـازد و شـما را پاکیـزه گردانـد«؟ گفـت: بلـه 
خوانـده ام. حضـرت فرمـود: اهـل بیـت مـا هسـتیم ... مـرد 
شـامي دسـتانش را بـه سـوي آسـمان بلنـد کـرد و گفـت: 
خدایـا من از دشـمنان آل محمد و کشـندگان آنـان بیزاري 
مي جویم«.]قمـي، شـیخ عبـاس، نفـس المهمـوم، ترجمـه 
محمدباقـر کمـره اي، قم، مسـجد مقدس جمکـران، 1370، 

 ]555556 ص 
و  روشـنگري ها  و  برخوردهـا  همیـن  شـک  بـدون 
زینـب)س(  حضـرت  و  سـجاد)ع(  امـام  سـخنراني هاي 
موجبـات رسـوایي بني امیـه را فراهـم آورد. و آن هـا را از 

سـاخت. پشـیمان  خویـش  کـرده 
ابـن اعثم مي نویسـد: »سـرهاي شـهداي کربال را بـه همراه 
امـام سـجاد)ع( و مغـدرات اهـل بیـت نـزد یزیـد بردند.آن 
لعیـن اشـاره کرد سـر امـام حسـین)ع( را در طشـتي زرین 
نهادند. سـپس از فرسـتادگان ابن زیاد سـؤاالتي کرد و آن ها 
تفصیـل واقعـه را بـراي او بیـان کردند«. ]کوفـي، احمد ابن 
اعثـم؛ الفتـوح، ترجمـه محمـد بن احمـد مسـتوفي هروي، 

تهـران، آمـوزش و انقالب اسـالمي، 1372، ص[
 وقتـي مـردم اسـراي کربـال را شـناختند و بـه عظمت مقام 
آنـان پـي بردنـد، از کـردار یزیـد بدشـان آمـد و او را لعـن 
کردنـد و دشـنام دادنـد و روي بـه اهـل بیت آوردنـد. چون 
یزیـد چنیـن دیـد خواسـت خـود را از خون حسـین برکنار 
دارد لـذا قتـل امـام را بـه گـردن ابـن زیـاد گذاشـت و او 
را بـر ایـن کـردار لعـن کرد...]قمـي، شـیخ عباس؛ پیشـین، 
ص591[ سـپس یزیـد نعمـان بـن شـبیر یکـي از اصحـاب 
رسـول خـدا)ص( را خواسـت و بـه او دسـتور داد کـه اهـل 
بیـت را آمـاده سـفر بـه سـوي مدینه کنـد. با دسـتور یزید 
اسـیران خانـدان حسـین)ع( را به وطنشـان، مدینه الرسـول 

برگرداندنـد. ]سـید بـن طـاوس، پیشـین، ص 231[
منبع: پایگاه اطالع رسانی پژوهشکده باقر العلوم)ع(

برخوردها و روشنگري ها و سخنراني هاي 
امام سجاد)ع( و حضرت زينب)س( 

موجبات رسوايي بني امیه را فراهم آورد و 
آنها را از کرده خويش پشیمان ساخت



رحلت فقیه مبارز آيت  اهلل »سیدابوالفضل 
خسروشاهي«)1365 ش(

آیت اهلل سـید ابوالفضل خسروشاهي در سـال 1281 ش )1320 ق( در 
خاندانـي عالم پـرور و از پـدري فقیـه به دنیـا آمد. وي پس از سـال ها 
تحصیـل در تبریـز و نجـف، بـه مقـام عالـي اجتهـاد و فقاهت دسـت 
یافـت و در دوران اختنـاق رضاخانـي در تبریـز و در کنار پدر به تبلیغ 
احکام و تعلیم و تربیت و ارشـاد مردم پرداخت. آیت اهلل خسروشـاهي 
در جریـان حاکمیـت دموکرات هـا در آذربایجـان در سـال 1324 ش، 
علیـه حاکمان وابسـته به شـوروي در تبریز مبارزه کرد بـه طوري که 
طـرح تـرور ایشـان و برادر مجتهدش، سـید احمد نیز ریخته شـد. اما 
قبـل از اجـراي تـرور، حکومـت دمکرات ها متالشـي گردید و ایشـان 
دوبـاره بـه وظایف دیني خـود ادامـه داد. آیت اهلل خسروشـاهي در راه 
ابـالغ احـکام الهـي و نشـر اندیشـه هاي دینـي، بارهـا از طـرف عّمال 
حکومـت پهلـوي در تبریز مـورد آزاد و اذیـت قرار گرفـت، اما همواره 
بـر سـر ایمـان و اعتقـادش اسـتوار مانـد تـا ایـن  کـه در بیسـتم آبان 
1365ش در هشـتاد و چهـار سـالگي وفات یافـت و در تبریز به خاک 
سـپرده شـد. از آیت اهلل خسروشـاهي کتابـي تحت عنوان نهـج البیان 

به یـادگار مانده اسـت.

رحلت آيت  اهلل »سیدعلي حجت کوه کمره اي« از علما و 
فقهاي بزرگ شیعه )1360 ق(

آیت اهلل سـید علـي حجت کوه کمـره اي از علما و دانشـمندان بزرگ و 
از شـاگردان مرحـوم آیت اهلل حـاج میرزا حبیب اهلل رشـتي، فاضل ایرواني 
و فاضـل شـربیاني بـود. وي پس از آن که در نجف اشـرف فارغ التحصیل 
شـد، عـازم ایـران گردیـد و مورد تجلیـل فوق العاده  اسـتاد خـود، فاضل 
شـریباني قـرار گرفت؛ بـه طوري کـه از طرف جمعي از طـالب و بزرگان 
علماء نجف تا کوفه مشـایعت شـد و جمعي بي شـمار به او اقتداء کرده، 
پشـت سـرش نماز خواندند. پس از ورود به تبریز مورد اسـتقبال و اقبال 
عمـوم مـردم آن مـکان واقع شـده و مشـغول همه گونـه وظایـف الزم و 
خدمـات دینـي گردید. او بسـیار بزرگوارانه زندگي نمـود و در عظمت 
و شـخصیت وي، گذشـته از مقامات شـامخ و فضایل عظیم، داشـتن 
فرزنـدي چـون آیـت اهلل سـیدمحمد حجـت کوه کمـره اي )یکـي از 
مراجـع سـه گانـه پـس از ارتحال آیـت اهلل شـیخ عبدالکریـم حائري 
یزدي( اسـت. سـرانجام آیت اهلل سـیدعلي حجت در 29 محرم الحرام 
1360 ق در تبریـز وفـات نمـود. جنازه اش را با تجلیل فـراوان از تبریز 
بـه قـم منتقـل کـرده و پـس از تشـییعي بـا شـکوه در راهـرو صحن 

عتیـق حـرم حضرت معصومـه)س( مدفـون گردید.

رحلت فیلسوف شهیر »سیدمحمد حسین طباطبايي« 
صاحب تفسیر شريف »المیزان« )1360 ش(

عالمـه سیدمحمدحسـین طباطبایـي در سـال 1281 ش برابـر بـا 
1321 قمـري در تبریـز متولـد گردیـد و در 5 سـالگي مـادر و در 9 
سـالگي پـدرش را از دسـت داد. در همـان زمـان عـالوه بـر فراگیـري 
قـرآن مجیـد و کتاب هـاي متـداول روز و خوش نویسـي، بـه تحصیل 
مقدمـات عربـي روي آورد و در 23 سـالگي عازم نجف اشـرف گردید. 
عالمـه، طـي یـازده سـال اقامـت در نجف از محضـر عالمـان نامداري 
همچـون میـرزاي نایینـي، سیدابوالحسـن اصفهانـي، محمدحسـین 
غروي اصفهانـي و میرزاعلـي آقـا قاضي طباطبایي اسـتفاده هاي فراوان 
بـرد و مـدارج علمـي و کمـاالت اخالقـي را پیمـود. وي پـس از آن 
بـه مـدت ده سـال در تبریـز اقامـت گزیـد و سـپس در سـال 1325 
ش راهـي شـهر قـم شـد. عالمـه از آن پـس بـا درک نیـاز حـوزه بـه 
تفسـیر و فلسـفه، بـه تدریـس ایـن دو پرداخـت و در ایـن دو رشـته 
مقـام شـامخي به دسـت آورد. عالمـه طباطبایي همزمان بـا تدریس، 
از تالیـف آثـار گرانبها و سـودمند غفلت نورزید و کتـب متعددي را به 
رشـته تحریـر درآورد کـه اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم در 5 جلد، 
بدایُة الحکمه، نهایُة الحکمه، وحي یا شـعور مرموز، علي)ع( و فلسـفه 
الهـي و حاشـیه بـر اسـفار صدرالدیـن شـیرازي و.... از آن جمله اند. اما 
مهم تریـن اثـر عالمـه، تفسـیرالمیزان نـام دارد، این کتاب شـریف که 
اصـل آن بـه زبـان عربـي و در بیسـت جلـد تالیـف گردیـده بارهـا از 
سـوي ناشـران داخلـي و خارجـي بـه زبان هـاي عربي و فارسـي چاپ 
و منتشـر شـده اسـت. اسـتاد شـهیدمرتضي مطهـري در مـورد ایـن 
تفسـیر مي گویـد: »کتاب تفسـیر المیـزان، یکي از بهترین تفاسـیري 
اسـت کـه بـراي قرآن مجید نوشـته شـده اسـت و مي تـوان ادعا کرد 
بهترین تفسـیري اسـت که در میان شـیعه و سـني از صدر اسـالم تا 
امـروز نوشـته شـده اسـت.« عالوه بـر تالیفـات متعددي کـه از عالمه 
طباطبایـي بـه یـادگار مانده اسـت، شـاگردان فاضلـي در حلقه درس 
ایشـان مراتـب کمـال علمـي را پیمـوده و منشـاء خدمـات فراوانـي 
شـده اند. حضـرات آیـات و دانشـمندان فرهیختـه اي از قبیـل شـهید 
مرتضي مطهري، شـهید سـید محمدحسـیني بهشـتي، امام موسـي 
صـدر، ناصـر مـکارم شـیرازي، شـهید دکترمحمد مفتح، شـهید علي 
قدوسـي، یحیـي انصـاري شـیرازي، شـهید سـیدمحمدعلي قاضـي 
طباطبایـي، سـیدعبدالکریم موسـوي اردبیلـي، محمدتقـي مصبـاح 
یـزدي، ابراهیـم امینـي، حسـین نـوري همدانـي، حسـن حسـن زاده 
آملـي، عبداهلل جـوادي آملي، سـیدمهدي روحاني و ده هـا عالم فرزانه 
در طـي سـال ها حضور در محضر پرفیض اسـتاد، خوشـه چین خرمن 
معرفـت عالمه بوده اند. عالمه سیدمحمدحسـین طباطبایي سـرانجام 
در صبـح یکشـنبه 24 آبـان 1360 ش برابر با هجدهـم محرم 1402 
ق پس از یک هفته بیماري، دارفاني را در هشـتاد سـالگي وداع نموده 
و بـه دیـار باقي شـتافت. مـزارش در کنار حرم حضـرت معصومه)س( 
زیارتگاه عاشـقان و شـیفتگانش مي باشـد. همزمان با یکصدمین سال 
تولـد ایشـان، همایش ملي میزان حکمت در دي مـاه 1381 در محل 
سـالن همایش هاي بین المللي صدا و سـیما برگزار شـد و شـخصیت 

علمـي این مفسـر فرزانه، گرامي داشـته شـد.
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اگـر فرهنگ جامعـه ای وابسـته و مرتزق 
از فرهنـگ مخالـف باشـد، ناچـار ديگـر 
ابعـاد آن جامعه بـه جانب مخالـف گرايش 
پیـدا می کنـد و باالخـره در آن مسـتهلک 
تمـام  در  را  موجوديـت خـود  و  می شـود 

ابعـاد از دسـت می دهـد.
صحیفه امام )ره( جلد 15

جنـگ نـرم برخـالف جنـگ سـخت، 
آشـکار، قابـل فهـم و ملموس نیسـت 
و حتـی در برخـی مـوارد طـرف مقابل 
ضربـه خـود را مـی زنـد امـا جامعـه 
هـدف، دچـار خـواب آلودگـی و عدم 

احسـاس حملـه اسـت.
و  رئیـس  دیـدار  در  انقـالب  معظـم  رهبـر 
مدیـران سـازمان صداوسـیما/ 1394/7/20

الحسـین)ع(  بـن  علـی  محمدبـن  شـیعه،  امـام  پنجمیـن 
ملقـب بـه باقـر در سـال 57 ق در شـهر مدینـه دیـده بـه 
جهـان گشـود. مـادر ایشـان، فاطمه دختـر امام حسـن)ع(، 
زنـی بـا جاللت و بزرگوار بـود به طوری که امـام صادق )ع( 
از ایشـان با تعبیر »زنی بسـیار راسـتگو که در آل حسن)ع( 
ماننـد نداشـت« یاد کـرده انـد. بدین ترتیـب، امـام باقر)ع( 
نخسـتین کسـی اسـت که پدرش از نسـل امام حسین)ع( و 
مادرش از نسـل امام حسـن)ع( اسـت. روز تولد آن حضرت 
را اول رجـب و در برخـی نقـل هـا سـوم صفر دانسـته اند. 

جايگاه علمی امام محمد باقر)ع( 
باقـر)ع(، دوران رونـق و گسـترش  امـام  دوران حضـرت 
در  بزرگـی  فقهـای  و  دانشـمندان  و  اسـالمی بود  علـوم 
عرصـه حدیـث و فقـه به منصه ظهـور رسـیده بودند. امام 
از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار  ایشـان  باقـر)ع( در میـان 
بـود. شـیخ مفیـد یکـی از بزرگتریـن دانشـمندان شـیعی 
در اواخـر قـرن چهـارم و اوایل قـرن پنجم هجـری درباره 
موقعیـت علمی امـام و جلسـات درس ایشـان می نویسـد: 
بازمانـدگان صحابـه و بـزرگان تابعیـن و رؤسـای فقهـای 
مسـلمان از آن حضـرت در مسـائل دینی روایـت کرده اند. 
امـام، اخبـار پیشـینیان و پیامبـران را روایـت می کـرد و 
مردم از او سـیره و سـنت رسـول اکرم)ص( را می گرفتند 
و  تفسـیر  و  داشـتند  اعتمـاد  او  بـر  حـج  مناسـک  در  و 
را  او  روایـات  خاصـه،  و  عامـه  و  می نوشـتند  را  قرآنـش 
حدیـث می کردنـد و دانـش کالم او را پـاس می داشـتند. 
شـدن  ملقـب  علـت  سـنی،  و  شـیعه  نویسـندگان  همـه 
آن حضـرت را بـه »باقـر« و »باقرالعلـوم«، دانـش فـراوان 
ایشـان دانسـته انـد. البتـه ایـن نامگـذاری از طـرف پیامبر 
اکـرم)ص( بـه روایت جابربـن عبداهلل انصاری صـورت گرفته 
اسـت که ایشـان در مـورد امام باقـر)ع( فرمود: »یَْبَقـُر العلَم 

بقـراً« یعنـی علـم را بـه تمـام و کمال می شـکافد. 
شـیخ طوسـی، بزرگتریـن عالـم شـیعی در قـرن پنجـم، 
تـن   466 را  حضـرت  آن  برجسـته  شـاگردان  تعـداد 
برشـمرده اسـت. ایشـان در زمینـه مسـائل فقهـی، مرجع 
عـام علمـای حجـاز بـود. بسـیاری از فقهـای بـزرگ اهل 
سـنت در نـزد ایشـان بـه مانند دانـش آموزی کسـب علم 
می کردنـد. شـهرت ایشـان در حجـاز آن گونـه پیچیـده 
بـود کـه ایشـان را سـید فقهـای حجـاز )بـزرگ فقیهـان 
بـزرگ  علمـای  از  یکـی  می خواندنـد.  حجـاز(  منطقـه 
اهـل سـنت بـه نـام ذهبـی )د. 748 ق( دربـاره ایشـان 
می نویسـد: »امـام باقـر)ع( از کسـانی بود که علـم و عمل 
و آقایـی و شـرافت و وثاقـت و متانـت را بـا هـم جمـع 

کـرده بـود و بـرای خالفـت، شایسـتگی داشـت.« 

زندگانی سیاسی امام محمد باقر)ع( 
قـدرت  دوران  بـا  مقـارن  باقـر)ع(،  امـام  حیـات  دوران 
بنـی امیـه بـود و اوضـاع و شـرایط دشـواری بـرای ایشـان 
امـام  امامـت  بـود. دوران  آمـده  پدیـد  ایشـان  و شـیعیان 
باقـر)ع( معاصـر بـا 5 نفـر از خلفای بنـی امیه بـود. ولیدبن 
عبدالملـک، سـلیمان بـن عبدالملـک، عمربـن عبدالعزیـز، 

یزیدبـن عبدالملـک و هشـام بـن عبدالملـک. 
از ایـن میـان، تنها دوران 2 سـاله خالفت عمربـن عبدالعزیز 
بـرای امـام باقر)ع( و شـیعیان آن حضرت، دوران آسـایش و 
راحتـی بود. عمربـن عبدالعزیز )حـک. 99101 ق( با همه 

خلفـای اموی تفاوت داشـت. 
بـرای  همـواره  امـوی  خلفـای  دیگـر  دوران  او،  از  غیـر 
باقـر)ع(،  امـام  بـود.  همـراه  باسـختی  یارانـش  و  امـام 
سـلیمان خلیفـه امـوی را فـردی سـتمگر و جبـار نامیـد. 
مقـارن  باقـر)ع(  امـام  حیـات  دوران  سـخت ترین  امـا 
بـن  هاشـم  یعنـی  امـوی  خلیفـه  دهمیـن  خالفـت  بـا 
پیشـه،  سـتم  خشـن،  مـردی  هاشـم  بـود.  عبدالملـک 
سـنگدل، بی رحـم، تندخـو، مـال دوسـت و بخیـل بـود. 
بـه گفتـه مسـعودی، مـورخ شـیعی قـرن چهـارم، هیـچ 
 19 مـدت  وی  نبـود.  هشـام  زمانـه  از  سـخت تر  زمانـی 
سـال و 7 مـاه حکومـت کـرد و امـام باقـر)ع( سـال های 
پایانـی عمـر شـریف خـود را در دوران ایـن خلیفـه جبـار 
سـپری کـرد. هشـام و کارگزارانش بغض و کینه شـدیدی 
نسـبت بـه علویـان بویـژه امـام باقـر)ع( بـه عنـوان بزرگ 
علویـان داشـتند و رفتـار امـام باقـر)ع( و شـیعیانش را به 
شـدت کنتـرل می کردنـد. سـپر دفاعـی امـام باقـر)ع( در 
قبـال سیاسـت های سـختگیرانه هشـام، »تقیـه« بـود. در 
واقـع بـه مـدد تقیـه بـود کـه امـام باقـر)ع( و اصحابـش 
توانسـتند خـود را از گزنـد هشـام دور نگـه دارنـد. بـا ایـن 
وجـود، هشـام همـواره در پی راه هایـی بود کـه بتواند نقاب 
تقیـه را از چهـره ایشـان بـردارد و بـا این راه امـام و یارانش 
را از بیـن ببـرد. هشـام بـرای این منظور دسـت به تشـکیل 
مناظـرات علمی بـا حضور امـام باقـر)ع( زد تا به این وسـیله از 
منزلـت علمی امـام بکاهـد. اما قـدرت علمی امام و پیـروزی در 

ایـن مناظـرات منجـر به نتیجـه عکس می شـد. 
بـه طـور کل دوران حکومـت سلسـله امـوی برای شـیعیان 
همواره با سـختی و فشـار همراه بود. سـرانجام امـام باقر)ع( 
پـس از عمـری مجاهدت و تـالش در راه ارائه اسـالم واقعی 
و حقیقـت بـه مردم در هفتم ذی حجه سـال 114ق توسـط 
هشـام به شـهادت رسـید و در قبرسـتان بقیـع در کنار قبر 

پـدر بزرگوارش مدفون شـد.
منبع: روزنامه ایران، 1385/10/07

به مناسبت والدت حضرت امام محمد باقر)ع( به مناسبت روز کتاب و کتابخواني

می تـوان فضـل و معرفـت انسـان را از اندازه گرایش و عشـق او به 
کتـاب و کتابخوانـی میـزان کـرد و می تـوان از ایـن محک گوهر 

آدمیان عیـار گرفت.
به کتاب اهمیت بدهیم

کتـاب میراثـی ماندگار، پدیده ای باشـکوه و با ارزش و عنصری 
رشـد افریـن و روشـنگر در پهنـه زندگی بشـر اسـت. افتخار ما 
نیـز در ایـن اسـت کـه فرهنـگ باورهـای دینی مـا  یعنی آیین 
مقـدس اسـالم  مبتنـی بـر ارزش بینـش و دانـش و ارجمنـدی 
کتـاب و نـگارش اسـت و خداونـد منـان معجـزه ابـدی آخرین و 
محبـوب تریـن فرسـتاده اش را یک کتاب قـرار داده اسـت. قرآن 
کریم سـرآمد همـه کتاب هـای عظیم اسـت. همچنین پیشـینه 
فرهنگـی مـا و شـمار کتاب هـا و کتابخانه ها در عصر شـکوفایی 
تمدن اسـالمی و اهتمام دانشـمندان اسـالمی و ایرانی در پدید 
آوردن آثـار ارزشـمند جهانـی، همـه و همـه ناظـر بـر اهمیـت 

کتـاب و کتابخوانی اسـت.
وظیفـه همـه افـراد فرهیخته و همـه نهادهای فرهنگی کشـور 
اسـت کـه در اشـاعه، گسـترش و تقویت هرچه بیشـتر مسـأله 
کتـاب و کتابخوانـی اهتمـام ورزنـد و در یـک کالم، همـه درد 
آشـنایان و دل آگاهـان به منظور بسـیج همگانی برای گسـترش 
فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی بپاخیزنـد تـا هنگام خجسـته ای 
پیـش آیـد کـه در آن، )کتـاب( همه جـا، برای همـه کس و در 
همـه وقـت بـه وفور یافت شـود و مطرح باشـد و هیـچ کس در 

هیـچ جـا بهانه ای بـرای کتاب نخواندن نداشـته باشـد.
جايگاه کتاب در فرهنگ و حاکمیت اسالمی

اسـالم، دین اندیشـه و معرفـت، دین دانش و کتـاب و معنویت 
آییـن آسـمانی مـا،  اسـت. چنانکـه مـی تـوان گفـت اصـوالً 
پرچمـدار کتـاب و کتابخوانـی در زمیـن اسـت اندکـی تأمـل و 
کاوش در البـالی اوراق زریـن تاریخ اسـالم، ایـن حقیقت را به 

روشـنی مـی نمایاند.
مـا وارثـان نظـام گرانبها، فرهنگ پویـا و تمدن واالی اسـالمی، تا 
چـه میـزان باید به برخـورداری از آثـار مکتـوب، فزایندگی کتاب 

و گسـتردگی کتابخوانـی، دل خـوش بداریم و بـر خود ببالیم؟
مـا امـروز می خواهیـم آن حکومـت و آن نظـام و آن تمـدن 
را در کشـورمان پیـدا و محقـق کنیـم پـس بایـد بـه کتـاب 

اهمیـت بدهیـم.
کتاب و تحول فرهنگی

بـی تردیـد پیرایش فرهنـگ از زواید زیـان آور، آرایش فرهنگ 
پاکـی و خلـوص و گسـترش فرهنـگ در همـه سـطوح و برای 
تمـام اقشـار، نیـاز به تـالش و همبسـتگی فـراوان دارد و کتاب 
مـی توانـد در عرصـه و میـدان بخوبـی بـه کار گرفتـه شـود و 

کارایـی خـود را بـه نیکـی بـه منصه ظهـور و بروز برسـاند.
در تحـول فرهنگـی جامعـه مطمئنـاً نیـاز به آن اسـت کـه ما در 
بـاب فرهنگـی و علوم و معارف بشـری، هـم ارتقـاء فرهنگی پیدا 
مـی کنیـم، هم شـمول فرهنگـی و هم خلـوص فرهنگـی، یعنی 
خالـص کـردن فرهنـگ اسـالمی و ایرانـی خـود از چیزهایـی که 
زایـد و مضر اسـت. بال شـک معـارف کنونی که در اختیار ماسـت 
بخاطـر ضعـف و انحطـاط فرهنگـی در طـول دوره هـای اخیـر 
دچـار آن بودیـم بـا برخـی زوایـد مضر همراه اسـت که بایسـتی 
فرهنـگ ملـت ما که بـر پایه های اسـالمی و بینش اسـالمی هم 
متکـی اسـت از آن اسـتخالص شـود ایـن سـه چیز بـرای تحول 
فرهنگـی جامعـه الزم اسـت: رقـاء فرهنگـی، خلـوص فرهنگـی، 
شـمول فرهنگـی، ... هوشـمندی و با فرهنگ بودن، حقاً بایسـتی 
بـه همه قشـرها و به همه مردم گسـترش پیدا کنـد، و این تالش 

و مجاهـدت الزم دارد.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی


