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یادداشت مهمان

قانون معیار است یا نظر علما؟
جاماسب محمدی بختیاری  -روزنامهنگار

«غالمعلی صادقی » دادســتان مشهد اعالم کرده که« :برگزاری کنسرت در شهر مشهد به دلیل
اتفاق نظرعلما و توصیههایی که در این رابطه دارند با مجاورت حرم رضوی سازگاری ندارد و هنرمندان
بهتر است دیگر شهرها را برای برگزاری کنسرت انتخاب کنند ».اگر روزانه در فضای مجازی چرخی
بزنیم و یا در مطبوعات و روزنامهها تورقی بکنیم از این قبیل اظها نظرها که به امورات روزمره خبری
ت که جامعه و افکار عمومی بعضا از سر تسلیم و ناچاری و گاه از سر یاس
تبدیل شده چنان زیاد اس 
و نومیدی از کنار آن میگذرند .آنچه مرا به واکنش و حساسیت واداشت استفاده ابزاری و هزینهکردن
از باورهای اعتقادی شــیعه است .معصومین(ع) از ستونهای اصلی عقیدتی ما پیروان هستند .ما هم
ضمن لزوم حفظ حرمت امام رضا (ع) به عنوان یک شیعه دینباور چند پرسش اساسی را که به ذهن
خطور میکند را مطرح میکنیم تا علمای راســتین شیعه که کالم و مواضع ایشان همیشه راهگشای
جامعه دیندار بوده ،پاســخی ارائه کرده و ما مقلدین را از ســر درگمی و مخمصههای ذهنی رهایی
بخشند.
اولین پرسشی که به ذهن خطور میکند این است که نقطه اتکاء فصل خصومت و دعاوی در حوزه
عمومی برای شــهروندان چیســت و نهاد مرجع آن کدام است؟ قانون و قوه ی قضائیه است یا علما
حوزههای علمیه؟ دادســتان به عنوان یک جایگاه حقوقی حافظ و پاســدار چه چیزی است؟ مدافع و
متولی قانون است یا نگاهبان شرع و نظر علما؟
مطابق باورهای فقهی شــیعه آیا این یک اصل مســلم فقهی است یا یک نظریه استنباطی؟ در
صورت اســتنباطی بودن ،اجماعی است و اختالفی؟ اگر اجماعی است ،همه علمای شیعیان جهان در
این مورد هم نظرند؟
اگر علمای شیعه در این مورد چنین نظریهای را دارند ،این اجماع کاشف از قول معصوم(ع) است که
حجیت شرعی داشته باشد؟ یعنی نص صریح معصوم در این مورد وجود دارد؟ اگرحجیت شرعی دارد
آیا حجیت قانونی و الزام اجرا در حوزه عمومی هم دارد؟
یعنی احکام شــرعی آنهم درحکومت اسالمی و نظامی که خود بنیاد و مشروعیتاش بر پایه ی
باورهای تشــیع با معماری یک مرجع بزرگ دینی بنا نهاده شــده است ،میتوانند بدون عبور از بستر
قانون در حوزه عمومی به اجرا گذاشته شوند؟
اگر منابع استنباط احکام شیعه اعم از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل چنین ظرفیت بالقوه ای را دارند
که صریح و آشکار و بدون نیاز به تفسیر راه را در پیشروی باورمندان روشن سازند ،چرا در مورد سایر
مســائل فقهی غامض و الینحل پیچیده امروز نظر صریح و آشــکاری وجود ندارد که نیاز به رای و
تفسیر نباشد ،و این حجم از نظریههای اختالفی بین علما بر سر مسائل فقهی گوناگون وجود دارد.
اگر منابع چهاگانه استنباط احکام شیعه برای همه زمانها و مسائل مستحدثه فقهی احکام صریح
و شفاف دارند که نیاز به تفسیر ندارند ،قطعا فلسفه وجودی خود علما که در فراز و فرودهای تاریخی
به رغم همه کاستیها خدمات ارزنده غیر قابل کتمان و نظرات روشنگرانهای در بسط و شرح اندیشه
دینی ارائه دادند ،زیر پرسش نمیرود؟
اگر تاکنون چنین نظریههای آشــکاری در حوزه ی شــریعت وجود داشته است  ،پس چرا پس از
سپری شدن بیش از سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسالمی ،قوه محترم قضائیه در این رابطه
الیحهای تدوین نکرده است تا تبدیل به قانون شود؟
و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام که فلسفه وجودی آن بر پایه مصالحه و آشتی بین شرع و عرف
روز بر اساس مصلحت نظام و کشور بنا نهاده شده است و میتواند چنین مناقشاتی را حل و فصل کند.
چرا تا بهحال در این مورد ورود نکرده است؟

خبر

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران:

سه نفر از متهمان ماجرای روز قدس
معرفی شدند

جعفری دولت آبادی گفت :سه نفر از متهمان ماجرای روز قدس معرفی شدند.
بــه گزارش انتخاب ،به نقل از میزان ،عباس جعفری دولت آبادی در حاشــیه همایش
سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ماجرای روز
قدس با بیان اینکه گزارش وزارت اطالعات به دادســتانی ارســال شد ،گفت :سه نفر از
متهمان این پرونده معرفی شدند و بقیه هم قرار است معرفی شوند.
دادســتان تهران اظهار کرد :باید به این نکته قانونی توجه داشــته باشید اگر فردی در
ساعاتی به مرکزی هدایت شد بدون مجوز نبوده است.
وی از رسانهها خواست تا اجازه دهند پروندهها مسیر خود را طی کنند و تاکید کرد که
دادستانی بادقت به این پرونده رسیدگی میکند.
جعفــری دولتآبادی هرگونه فضاســازی در این قضیه را مخدوش دانســت و گفت:
دادستانی به تحقیق جامع و بدون تضییع حقوق متهم پروندهها را رسیدگی میکند و الزاما
به گزارش دستگاهها استناد نمیکند بلکه بدون هیجان تحقیقات کامل انجام میشود.
وی گفت :با رســیدگی به این پرونده اینگونه وانمود نشود که حق انتقاد برای کسی
وجود ندارد.
نماینده عربستان در سازمان ملل:

قطر ایران را به عنوان همپیمان خود
انتخاب کرده است

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل در بیانیهای مدعی شد که کشور قطر ،ایران را
به عنوان همپیمان خود انتخاب کرده است.
به گزارش انتخاب ،عبداهلل المعلمی ،نماینده دائم عربستان در سازمان ملل در بیانیهای
که وزارت امور خارجه عربســتان آن را منتشــر کرد ،مدعی شد :کشور قطر ایران را به
عنوان همپیمان خود انتخاب کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که قطر با وجود اینکه میداند گروهکهای تروریستی
علیه کشــورهای منطقه فعالیت میکنند به مدت  20ســال از آنها حمایت کرده است.
قطر تالش میکند تا در عربســتان و کشورهای منطقه ناامنی ایجاد کند و با حمایت از
تروریسم تمام منطقه را تهدید میکند.
حدود یک ماه پیش در پی انتشــار اخباری منسوب به تمیم بن حمد ،امیر قطر برخی
از کشــورهای عربی از جمله عربستان ،امارات ،بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود را
با قطر قطع کردند و این کشــور را تحریم کردند و برای عادیسازی روابط و برداشتن
تحریمها  13شرط گذاشــتند که مهمترین آنها قطع روابط دیپلماتیک با ایران ،بستن
پایگاه نظامی ترکیه در قطر و بستن شبکه الجزیره بود.
روز دوشــنبه  12تیرماه ضرباالجل کشورهای عربی به دوحه برای پاسخگویی به
خواستههایشان پایان مییابد .اما کشور قطر همچنان اصرار دارد که از اصول حاکمیتی
خود دفاع کند و همچنان بر غیرمنطقی بودن و واقعیت نداشتن این خواستهها تأکید دارد.
محمد علی نجفی استاندار گیالن :

قطار تا پایان شهریور
به ایستگاه رشت میرسد

محمد علی نجفی اســتاندار گیالن با بیان اینکه مردم گیالن تا پایان شــهریور ماه
صدای ســوت قطار را میشنوند و راه آهن تا دو ماه دیگر به مرکز این استان میرسد،
گفت :با رفع گلوگاههای آزادراه قزوین -رشــت و تکمیل این پروژه 80 ،درصد ترافیک
این محور روان شد.
به گزارش ایلنا ،کریدور شــمال  ،جنوب از مهمترین کریدورهای ترانزیتی کشورمان
محســوب میشــود که نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه و کشورهای
اروپایی تکمیل و ساخت آن در ایران بسیار حائز اهمیت است .محورهای استان گیالن
تکههایی از پازل کریدور شمال به جنوب است که اتصال دهنده کشورهای حوزه خلیج
فارس به کشورهای حوزه  CISو از آنجا به اروپا خواهد بود.
بی شــک یکی از مهمترین حلقههای این کریدور ترانزیتی ،راه آهن قزوین -رشت
و رشــت -آستارا است .پروژه ای که هر چند شروع آن به سالهای قبل بر میگردد اما
قرار اســت که تا دو ماه دیگر قطار به ایستگاه رشت برسد و پس از آن هم ریلگذاری
به سمت انزلی و آستارا ادامه پیدا کند .گذر راه اهن از استان گیالن نه تنها ادامه مسیر
معروف و اقتصادی «نستراک» است ،بلکه مسیری است که ما را به شکوفایی اقتصادی،
رونق و اشتغالزایی در سطح ملی و منطقهای میرساند.

ارسال گزارش جدید
آلودگی هوا
به سران قوا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش جدیدی در خصوص آلودگی هوا به سران سه قوه قضائیه ،مجریه و مقننه خبر داد.
به گزارش تسنیم ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه که با حضور رئیس دستگاه قضا ،رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای
اسالمی و مسئوالن عالی قضایی در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد ،در جمع خبرنگاران این خبر را اعالم کرد.
همچنین ســراج در پاســخ به سوالی در ارتباط با پرونده حقوقهای نجومی و امالک شــهرداری نیز گفت :این دو پرونده برای رسیدگی به
دادسرا ارسال شده است.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

خبر اجاره کودکان و قاچاق اعضای بدنشان صحت دارد

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس در واکنش به اظهارات عضو شورای شهر تهران
مبنی بر اجاره کودکان و قاچاق اعضای بدنشــان ،گفت:
متأســفانه اجاره و قاچاق اعضای کودکان بهویژه در بین
خانوادههای معتاد وجود دارد ،از اینرو در الیحه حمایت
از کودکان و نوجوانان تکلیــف این افراد از حیث قانونی
مشخص میشود.
به گزارش رکنا نماینده مــردم بهار و کبودرآهنگ در
مجلس شــورای اســامی ،تصریح کرد :بر اساس مفاد
الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانــان اجاره کودکان
ممنوع و غیرقانونی تلقی شــده ،مجازات بازدارندهای نیز
برای این افراد اعم از حبس ،محرومیتهای اجتماعی و
جزای نقدی تعیین میشود.
وی یادآور شــد :در شــرایط فعلی قانون مشــخص و

بازدارندهای در رابطه با فــروش ،اجاره یا قاچاق اعضای
کودکان وجود نــدارد ،یکی از دالیــل افزایش این نوع
جرم نیز بر همین مبناســت اما با تصویب الیحه حمایت
از کودکان و نوجوانــان تمامی خالها و ابهامات برطرف
میشود زیرا تمامی مصادیق مذکور در این الیحه تعریف
شده است.
پورمختــار ادامــه داد :در قوانین فعلی بــرای والدین
کودکفروش تکالیف مبهم اســت و گاها مجرم شناخته
نمیشوند اما با تصویب الیحه حمایت از کودکان مجازات
فروش ،اجاره و قاچاق اعضای بدن کودکان به روشــنی
پیشبینی شــده ،حتی والدین کودک فروش هم مجرم
شناخته شده و مشمول مجازات خاص میشوند.
عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای
اســامی ،تاکید کرد :یکــی از ابعاد الیحــه حمایت از

کودکان و نوجوانان در مورد قاچاق اعضای کودک است،
هرچند قاچاق اعضای بدن انسان جرم تلقی شده و ممنوع
و غیر قانونی است ،اما در این الیحه باز به طور خاص به
کودکان اشاره شده است.
پیش از این فاطمه دانشور عضو شورای اسالمی شهر
تهران به خرید و فروش باند بزرگ کودکان اشــاره کرده
و گفته بود :در بســیاری از موارد کودکان ناپدید میشوند
و اعضای بدن آنها قاچاق میشود و بعد از مدتها جسد
برخی از آنها در بیابانها بدون کلیه و چشــم رها شــده
است .دانشــور با بیان اینکه اصوال والدین این کودکان
دچار اعتیاد هســتند ،یادآور شــده اســت که خانوادهها
کودکان خود را برای کار اجاره میدهند و شــاید هفتهها
بچههایشان را نبینند آنها نگران هم نمیشوند و معتقدند
که باالخره باز میگردند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:

تقارن انتخاب روحانی و مکرون سرآغاز رایزنیهای
تهران و پاریس است

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در هر سه
سفر وزیر امور خارجه به اروپا نتایج بسیار خوبی به دست
آمد و رایزنیهای مثبت در سطح عالی انجام شد ،تأکید
کرد :این ســفرها میتواند تحول مهم دیگری در روند
روابط ایران با اروپا و به ویژه سه کشور مزبور باشد .ایران
محدودیتی برای توســعه روابط خود در چارچوب اصول
اولیه احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر با اروپا
ندارد.
به گزارش ایلنا ،بهرام قاســمی با اشــاره به سفر اخیر
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان به سه
کشــور اروپایی گفت :روابط ما با کشــورهای قاره سبز
روابطی دیرینه و کهن است .از گذشتههای دور ایران با
کشورهای اروپایی بهخصوص با سه کشور آلمان ،ایتالیا و
فرانسه از روابط خوبی برخوردار بوده است.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی با یادآوری جایگاه اروپا
در سیاست خارجی ایران و روابط فیمابین اظهار داشت:
قاره اروپا به عنوان قارهای که از ظرفیتها و زمینههای
ی مشترک بسیاری با ایران برخوردار است ،همواره
همکار 
به عنوان یک قطب مهم در سیاســت خارجی ایران در
کنار سایر کشــورهای جهان از اهمیت خاصی برخوردار
بوده است.
قاســمی افزود :از سوی دیگر ،ایران نیز به عنوان یک
کشور مستقل ،مردمســاالر و دارای ظرفیتهای فراوان
انســانی ،اقتصادی و منابع خــدادادی مورد توجه و نگاه
ســایر کشــورها از جمله اروپا اســت .عالو ه بر تمامی
شاخصهای گفته شده ،ایران به عنوان کشوری با ثبات
در منطقهای پرآشــوب و به عنوان کشــوری که با تمام
توان علیه تروریســم و بیثباتی و تقویت امنیت منطقه
تالش میکنــد ،کانون قابل اطمینانی بــرای رایزنی و
گفتوگوست.
این دیپلمات عالیرتبه با بیان اینکه آلمان نخســتین
سفر از تور اروپایی اخیر آقای ظریف بود ،خاطرنشان کرد:
یکی از اهداف مهم در ســفر به آلمان رایزنی و مذاکره
در خصوص آخرین تحوالت روابط دوجانبه و مســائل و
موضوعات مورد عالقه در مناسبات فیمابین بود .در این
ســفر در دیدارهایی که با وزیر امور خارجه ،وزیر اقتصاد

آلمان و رئیس جمهور این کشور صورت پذیرفت ،طرفین
ضمن بررســی و مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه در
زمینههای سیاســی ،اقتصادی ،بازرگانــی و فنی ،درباره
چگونگی گسترش بیشــتر این همکاریها رایزنیهای
الزم به عمل آوردند.
قاســمی اضافه کرد :عالوهبر موضوعــات دوجانبه،
آخریــن تحوالت منطقه بهخصوص موضوع ســوریه و
دیگر بحرانهای منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت .همچنین با توجه به ویژگیهای مسائل بینالمللی
در برهه کنونی ،تحوالت جهانــی و بینالمللی از دیگر
موضوعات ضروری برای تبادل نظر میان دو کشور بود.
او ادامــه داد :در دیدارهایی کــه بین وزیر امور خارجه
ایــران با همتــای ایتالیایی خود و رئیــس پارلمان این
کشــور و آقای جنتیلونی نخستوزیر ایتالیا به عمل آمد،
موضوعات بسیاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عالوهبر مسائل دوجانبه و توافقی که میان دوطرف برای
ارتقای هرچه بیشتر همکاریهای دو کشور وجود داشت،
درخصوص تحوالت منطقهای ،ثبات و امنیت در منطقه،
آخرین تحوالت اروپا ،موضوع ســوریه و ضرورت مبارزه
جدیتر همه کشــورها با تروریسم و عوامل بیثباتی و
خشونت ،گفتوگوهای ثمربخشی داشتند.
این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان با اشاره به جایگاه
ایتالیا در ایران بیان کرد :ایتالیا همواره یکی از شــرکای
مهم سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی ایــران در حوزه
اروپــا بوده و با توجــه به جایگاه فرهنگی آن کشــور،
همکاریهای گستردهای در زمینههای مختلف فرهنگی
از جمله همکاریهای سودمندی در حوزه باستانشناسی
و مرمت آثار تاریخی بین دو کشور وجود داشته است.
قاســمی ســفر محمدجواد ظریف به پاریس را مهم
ارزیابی کرد و یادآور شد :مالقاتها در پاریس نیز سازنده
و ثمربخشــی تلقی میشــود .عالوه بر دیدار با همتای
فرانســوی ،آقای ظریف دیداری نیــز با رئیس مجلس
سنای فرانسه داشــتند .یکی از برجستگیهای این سفر
دیــدار با آقای امانوئل مکــرون رئیس جمهور جدید آن
کشور بود که در محیطی گرم و صمیمانه برگزار شد.
او افزود :در دیدار با رئیسجمهور فرانسه مجموعهای

از موضوعات مختلف و مورد عالقه دو کشور به تفصیل
مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت و قرار شد تماسهای
مقامات دو کشــور در سطوح مختلف ادامه یابد .عالوهبر
مسائل دوجانبه و موضوعات منطقهای ،چگونگی تالش
دو کشور برای کمک به صلح ،ثبات و امنیت و مبارزه با
تروریسم مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی در رابطه با پیام حسن
روحانی رئیس جمهور ایــران به امانوئل مکرون ،رئیس
جمهور فرانســه عنوان کرد :وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران در این دیدار پیام ریاست جمهوری اسالمی
ایران را به رئیسجمهوری فرانســه ارائه کرد .با توجه به
آنکه آقای روحانی در آســتانه تشــکیل دولت دوازدهم
هســتند و همتای فرانسوی ایشان نیز به تازگی فعالیت
خود را آغــاز کردهاند ،این تقــارن ،یعنی تقارن انتخاب
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری اســامی ایران
و همچنین انتخاب آقای مکرون به عنوان رئیس جمهور
فرانسه میتواند سرآغاز تماسها و رایزنیهای بیشتر دو
کشور شود.
قاســمی در پایان ،با بیان اینکه در هر سه سفر نتایج
بســیار خوبی به دست آمد و رایزنیهای مثبت در سطح
عالی انجام شــد ،گفت :این سفرها میتواند تحول مهم
دیگری در روند روابط ایران با اروپا و به ویژه ســه کشور
مزبور باشد .ایران محدودیتی برای توسعه روابط خود در
چارچوب اصول اولیه احترام متقابل و عدم مداخله در امور
یکدیگر با اروپا ندارد.

ابوالفضل پسندیده سفیر
ایران در اروگوئه شد
ابوالفضل پســندیده سفیر جمهوری اســامی ایران در اروگوئه روز چهارشنبه مورخ
 ،96/4/7اســتوارنامه خود را به آقاي دكتر تاباره واسکز رئیس جمهور این کشور تقديم
كرد.
در این دیدار رئیس جمهور اروگوئه ضمن اشــاره به روابط خوب و سنتی دو کشور و

همچنین همکاری و اتفاق نظر ایران و اروگوئه در موضوعات مهم بین المللی ،از جناب
آقای دکتر روحانی به عنوان میهمان ویژه اجالس بین المللی بیماریهای غیرواگیردار
كه قرار است اواخر مهر ماه سال جاري در مونته ویدئو برگزار شود ،دعوت بعمل آورد.
سفیر جمهوري اسالمي ایران نیز با اشاره به روابط خوب سياسي و اقتصادی دو کشور
و تالش طرفين براي برگزاري ششمین کمیسیون مشترک اقتصادي ایران و اروگوئه به
تشریح گشایش اقتصادی ایجاد شده در دوره پسابرجام و نقش تعیینکننده کشورمان در
مقابله با تروریسم و افراطگرایی و حفظ ثبات منطقه خاورمیانه پرداخت.
اروگوئه ،یکی از عمدهترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و دامی در آمریکای
التین است که روابط تاریخی با ایران دارد.

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه:

تالشها علیه سپاه نتیجهای جز ناکامی برای بانیان آن در
پی نخواهد داشت
فرمانــده قرارگاه ثــاراهلل تهران گفت:
ما برای مــردم ایران جان میدهیم پس
برایمان خیلی ســخت نیست که زخم
زبانها را به جان بخریم.
به گزارش انتخاب ،ســردار سرلشکر
محمدعلــی جعفری فرمانده کل ســپاه
پاسداران در مراسم معارفه جانشین جدید
قرارگاه ثاراهلل تهران اظهار داشت :تحقق
امنیتی نرمافــزاری و مردمپایه ،همراه با
رویکرد پیشگیری ،مبنای اقدامات سپاه
در تهران است.
وی افزود :ســپاه خــود را غمخوار و
دلســوز مردم میداند و حل مشــکالت
اقتصــادی و اجتماعی آنهــا را به اندازه
ســاح و تجهیزات بلکه بیشــتر از آن،
امنیتزا میداند و در این مسیر همه توان

خود را به کار خواهد بست.
فرمانــده قــرارگاه ثــاراهلل تهران به
ضرورت تقویت جدی رویکرد اجتماعی
در فعالیتهای این قرارگاه اشــاره کرد
و گفت :توســعه فعالیتهــای فرهنگی و
اجتماعی با مشارکت طیفهای گسترده
مردم به همراه بهکارگیری ساز وکارهای
رسانهای مناسب ،گســترش آموزشها
و همچنیــن تمرکــز بر رفــع تهدیدات
اولویــتدار تهران جــزو برنامههای این
قرارگاه بوده و از این پس تقویت خواهد
شد.
وی با بیان اینکه سپاه و مردم متعلق
به یکدیگر هســتند و مرزی بین سپاه و
مردم نیست ،تاکید کرد :اقدامات امنیتزا
باید عمدتا بر حوزههای ایجابی و تمرکز

بر حل ریشــهای مســائل تهدید کننده
امنیت اســتوار باشد و رویکردهای سلبی
بایــد مکمل رویکردهــای ایجابی بوده
و دربــاره منطق و ســاز و کار آن باید با
شفافیت با مردم صحبت شود.
فرمانده کل ســپاه گفت :تا زمانی که
پیوند میــان مردم و ســپاه تحت امر و
فرماندهی رهبر معظم انقالب اســامی

برقرار اســت این تالشها نتیجهای جز
ناکامی برای بانیــان آن در پی نخواهد
داشت .ما برای مردم ایران جان میدهیم
پس برایمان خیلی سخت نیست که زخم
زبانها را به جان بخریم.
وی با تاکید بر دو اصل پیشــگیری و
هماهنگی ،تهیه برآوردهای اطالعاتی و
سپس اســتوار کردن طرحها و اقدامات
عملیاتی بر اســاس آنهــا را مقدمه این
دو اصل دانســت و تصریح کرد :اشراف
اطالعاتی و مهارت عملیاتی بسیار قویتر
از گذشــته و نیز وحدت و انسجام میان
نیروهای امنیتی ،انتظامی و نظامی باعث
شده امنیت قابل قبول و مورد انتظار مردم
و رهبــر معظم انقالب بــر تهران حاکم
باشد.

سياسي

یادداشت روز
تمکین به حق و قانون

زهرا ربانی املشی-پژوهشگر دینی

صرفا من باب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به دو نکته اشاره
میکنم:
 -1قســاوت قلب یکی از بیماریهای معنوی و گناهان قلبی است
که اگر درمان نشود میتواند منشأ بسیاری از جنایات و کارهای خالف
اخالق و انســانیت گردد .جنایاتی که امروز در همه جای جهان شاهد
هستیم و نتیجه آن قتل و غارت ،کشته شدن و زندانی شدن انسانهای
بیگناه است.
قــرآن از این صفت به عنوان یک بیمــاری نام برده و آن را مذمت
میکندَ « :ف َو ْي ٌل لِلْقَاسِ َي ِة ُق ُلوبُ ُه ْم م ِْن ِذ ْك ِر َّ
اللِ ُأولَئ َ
ين»:
ِك فِي ضَ َل ٍل ُمبِ ٍ
«پس واى بر آنان كه از روی قســاوت یاد خدا نمىكنند؛ اینانند كه در
گمراهى آشكارند»( .سوره زمر آیه)22
و باز فرمودهَ َ« :ف َم ْن شَ َر َح َّ ُ
ِل ْس َل ِم َف ُه َو َعلَى نُو ٍر م ِْن َربِّهِ»:
الل َص ْد َر ُه ل ْ ِ
«کسى كه خدا سين ه اش را براى پذيرش اسالم گشاده کرده ،برخوردار
از نورى از جانب پروردگارش مى باشد».
یعنی در یک قلب ،یا قســاوت است و یا ســعه صدر .وقتی قساوت
قلب بر دل انســان عارض میشود نرمی و رحمت از دل رفته و چنین
دلی دیگر حق را نمیپذیرد و در برابر آن خاشــع نمیشود و تسلیم آن
نمیگردد.
قسی القلب در برابر نور حق و هدایت انعطافی ندارد و نور هدایت در
آن نفوذ نمیکند لذا به تعبیر قرآن «قاســیه» است «ثم َق َست قلوبکم
مِن بَع ِد ذلک كالحجارة او اشــد قسوة»« :دلهای شما مانند سنگها
سخت و یا ســختتر از آن گردید»( .سوره بقره آیه )74اینان در برابر
حق تمکین نمیکنند و کســانی هســتند که از دستورات اسالم روی
برمیگردانند و راه گمراهی را انتخاب کردهاند .در چنین دلی دیگر اندرز
و انــذار اثر ندارد و بر آه مظلــوم و نال ه یتیمان و بیدرمانی دردمندان و
پریشانی تهیدستان رحمی نمیکند .در مقابل این افراد ،کسانی که شرح
صدر و ظرفیت دارند که در مقابل سخن حق و دعوت الهی نرم شده و
وب
فى ُق ُل ِ
آنرا میپذیرد ولو اینکه در ظاهر به ضررشــان باشدَ « :و َج َعلْ َنا ِ
ِین ات ََّب ُعو ُه َرأْ َف ًة َو َر ْح َم ًة»« :و در قلوب کسانی از او تبعیت کردند ،رأفت
الَّذ َ
و رحمت را قرار دادیم»( .سوره حدید آیه)27
 -2در جمهوری اســامی ،قانون اساســی با تکیه بر آیات قرآن و
روایات معتبر نوشــته شده و میثاق ملی و فصل الخطاب همه ملت در
همه شــرایط اســت .تمکین در برابر قانون وظیفه همگانی و عدم آن
از ســوی هر فردی نابخشودنی اســت .اصل یکصد و هفدهم قانون
اساسی میگوید« :رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان
انتخاب میشود».
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در  ۲۹اردیبهشت  ،96با
حضور چهار نامزد انجام شد و برنده این نظرخواهی دکتر حسن روحانی
با اختالف فاحشی از نفر دوم بود.
سخنگوی وزارت کشور عصر سه شنبه  ۹خرداد گفت که نامه شورای
نگهبان مبنی بر صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری
را دریافت کرده اســت و این به این معنا اســت که صحت انتخابات را
شورای نگهبان تأیید نموده است.
 -3وقتــی همه این امور در روند قانونی خود انجام پذیرفته اســت
وظیفــه آحاد مردم تمکیــن در مقابل قانون اســت و عصیان در برابر
قانون پذیرفته نیســت .ولی متأســفانه در حالیکه بیش از یکماه از این
انتخابــات میگذرد ،افراد و گروههای خاصی کماکان در حال ســنگ
اندازی و تفرقهپراکنیاند .اگر بر فرض مشکلی هم در کار باشد قانون،
نحوه رسیدگی به آن را مشخص کرده است پس چرا به قانون تمکین
نمیشود؟
چــرا بزرگان و مســئوالن ما با عمل خود ،ســعه صــدر را به مردم
نمیآموزند؟ اگر سعه صدر را از سینهها بگیریم جای خود را به قساوت
قلب خواهد داد.
اســام دین رحمت است .خشم و خشونت ،رحمت اسالمی را تحت
الشــعاع قرار میدهد و قلب را قاسیه میکند؛ قلبی که قاسیه شد دیگر
مناصب دنیایی را وسیله خدمتگزاری نمیداند و برای به دست آوردنش
به هر کاری دســت میزند؛ حتی نماز جمعــهای را که باید نماد تقوی
باشد آلوده میسازد.
در چنین شــرایطی بزرگان قوم باید وحدت را جایگزین تفرقه کنند و
قانونشکنان را به جای خود بنشانند .کار قوه قضائیه رعایت بیطرفی و
اجرای عدالت در جامعه است ،توهین به رئیس جمهور مساوی توهین
به ملت است .والسالم.
خبر

پیشنهاد پرستویی در سالروز حمله ناو آمریکایی
به هواپیمای ایرانی:

باید این مدالها در تاریخ جهان به
لکه ننگ تبدیل شود
پرویز پرستویی به مناسبت سالگرد شهادت بیش از  ۲۹۰مسافر بیگناه
هواپیمای ایرباس توسط ناو وینسنس؛ یادداشتی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا ،متن این یادداشت به شرح زیر است:
هموطنان عزیزم
اکنون در آستانه سالگرد شهادت بیش از  ۲۹۰مسافر بیگناه هواپیمای
ایرباس کشورمان بر فراز خلیج فارس هستیم .در سال  ۱۳۶۷با دستور
کاپیتان ویل راجرز؛ ماشهای بر روی صفحه شلیک موشکهای ناو فوق
پیشرفته وینسنس فشــار داده شد تا تمامی این هموطنان عزیزمان به
ناگاه از صفحه رادار زندگیمان محو شــوند .در حال حاضر و پس از ۲۹
سال همچنان خانوادههای شهدای این واقعه عزادارند و برای این جنایت
محرز هرگز کســی در آمریکا و جهان از آنان عذرخواهی نکرد بلکه در
عوض ،در این سالها ،کاپیتان ویل راجرز و هفتتن از دستاندرکاران
این واقعه شوم ،دلخوش به مدالهای (ابراز شجاعت در عملیات رزمی)
گرفته شده از ژنرال ساالران ارتش و دولتشان هستند .پس بیاییم و در
حرکتی مردمی خود همدرد این خانوادهها باشیم .قبال پیشنهاد کردم که
فرودگاه بندرعباس به یاد این شهدا نامگذاری شود تا به صورت رسمی
عالمت ســوالی باشــد این نامگذاری برای تمامی مسافران پروازهای
جهانی به این فرودگاه که متأســفانه پاســخی از سوی مراجع ذیربط
دریافت نشد .بههرحال امسال پیشنهاد میکنم که در سالروز  ۱۲تیرماه
و در تمامی پروازهای داخلی و خارجی؛ خلبانان کشورمان در پیامهایی
خودجوش برای مسافرانشــان نامی از شهدای همکارشان در آن پرواز
برده و یادشــان را گرامی بدارند .و باز پیشــنهاد میکنم هرکس که به
ایران و مردمش عشــق میورزد عکس و متنی از این واقعه در صفحه
خود قرار داده و دیگران را نیز به این کار تشویق کند .دوست من ،خود ما
باید به جهان ثابت کنیم که همچون سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و
 ...خون هموطنانمان ما نیز قابل معامله با هیچ توجیهی نیست ،چه برسد
که بدان خاطر مدالها داده شود .پس همگی در  ۱۲تیرماه کاری کنیم
که این مدالها در تاریخ جهان ،به لکه ننگ تبدیل شوند.

