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واشنگتن بايد مسئوليت تصميمات خود را بپذيرد

سید حسن خمینی در همایش »فلسطین؛ پاره تن اسالم« :
انتفاضه ملت فلسطین مولود انقالب ایران است

همه با هم در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنیم

 رئيس جمهوری اوباما حتي اگر بخواهد نمي تواند از 
زير بار مسئوليت هاي مستقيم خود در قبال اقدامات 
اسرائيل در غزه شانه خالي كند. مايه تاسف است، اما در 
قبال اين همه خونريزي بي گناهان، كودكان و حمله 
به مراكز غير نظامي و درماني آش��كارا دست نتانياهو 
را ب��اال برده، ضمن ابراز هم��دردي، به قول مك كين 
»بني« را برنده اخالقي اين خونريزي و قتل عام مدرن 
معرفي مي كند! اين نه فقط براي كاخ سفيد كه براي 
جامعه مدني اياالت متحده نيز موجب شرمس��اري 
اس��ت.  به ويژه آن جا كه حتي دايان س��وير در شبكه 
abc نابودي خانه شهروندان غزه را به عنوان خسارت 
nbc وارده به شهروندان اسراييلي نشان مي دهد.  يا

وfox درصدد متوازن خواندن اس��تفاده از بمب هاي 
ب��ا كاركرد فل��ز متراك��م dime  و يا س��م منقبض 
»اكسيد اورانيوم« در بمب هاي هوشمند براي كشتار 
شهروندان عادي در غزه با پرتاب چند راكت حماس به 
اسراييل و زخمي شدن چند شهروند عادي اسراييلي 
هستند. اينگونه اس��ت كه عميقا بايد درك كرد چرا 
نخست وزير اس��رائيل بي محابا اقدام به خونريزي در 
غزه مي كند و در ميان بهت و ناب��اوري افكارعمومي 
جهانيان بي هيچ سرافكندگي از دفاع مشروع سخن 
مي گويد و شرم نمي كند و چشم در چشم خبرنگاران 
مي گويد نه به قوانين بين المللي و نه به الزامات جهاني 
و نه به سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري پاسخگو 

نخواهد بود و تا مي تواند چاقو را فرو خواهد برد. 
چرا؟

كامال روش��ن اس��ت! نتانياهو مطمئن است آقاي 
اوباما س��رخورده از ناكامي هاي روزافزون در سياست 
خارجي و شكست سياس��ت ها و برنامه هاي داخلي 
كش��ور اوال ناتوان تر از آن اس��ت كه بتواند فشاري بر 
اسراييل براي خاتمه جنگ وارد آورد. ثانيا براي جلب 
رضايت تندروها در كنگره و پوشاندن ضعف هاي خود 
يا خوشامد س��ناتور هايي مانند، مك كين، ليبرمن، 
كارنين، برتون، ش��رمن، آقاي كري را به فاكس نيوز 
مي فرس��تد تا بگويد در كن��ار اس��راييل عليه مردم 
بي پناه و كودكان بي گناه غزه، با همه تبعات سياسي 
و اخالقي اش ايستاده است! بسيارخب! اين البته براي 
يك رئيس جمهوری س��رخورده قابل درك اس��ت. 
اما تاكنون كمتر س��ابقه داشته روس��اي جمهوری از 
تركيب همزمان بي اعتنايي ب��ه قوانين بين المللي با 

ارتكاب جنايات جنگي توسط رهبران و ارتش اسراييل 
اينگونه آشكارا از آنها حمايت كنند. حداقل اولمرت در 
جنگ هاي 33 روزه 2006 لبن��ان با آن همه ارتكاب 
جرائم مشابه جنگي كه به تاييد كميته هاي مستقل 
سازمان ملل رسيد، به  رغم انجام عملي آن، نگفت به 
قوانين بين المللي بي اعتناس��ت. اما نتانياهو اكنون 
بدون نگراني مي گويد قانون براي او بي ارزش اس��ت، 
رئيس جمهوری اوباما هم بر آن صحه مي گذارد! اين 
يك س��رافكندگي تمام عيار اس��ت. به هرحال قطع 
نظر از مخاطرات اينگونه موضع گيري ها براي منافع 
ملي اياالت متحده در منطقه، بهتر از اين نمي شد به 
مردم اياالت متحده ثابت كرد حداقل 5 تا 8 ميليارد 
دالري كه از صورتحساب هاي عمومي ساالنه آنها كسر 
مي ش��ود براي انجام چه اقداماتي و در كجاها هزينه 

مي شود. 
كاخ سفيد و شخص آقاي رئيس جمهوری نه صرفا 
از جنب��ه اخالقي )ك��ه اكنون چنين چي��زي وجود 
ندارد( بلكه بيشتر به دليل تعهدات بين المللي متوجه 
واش��نگتن بايد علت وجود اين معيار هاي دوگانه در 
سياس��ت خارجي كه منطقه را در آستانه انفجار قرار 
داده توضيح داده و روشن كنند دليل تكيه به اين متد 
شكننده و مخاطره آميز چيست؟ صرف بيان »اسراييل 
يك متحد استراتژيك است« قانع كننده نخواهد بود 
و تنها نتيجه آن گسيختگي بيشتر تل آويو عليه ثبات 
و امنيت منطق��ه يا مردم بي گناه غ��زه و باريكه اردن 
بوده اس��ت.  اياالت متحده تا زماني ك��ه فكري براي 
سياس��ت ها و معيار هاي دوگانه خ��ود در خاورميانه 
نكند، قادر به تدوين يك استراتژي كاربردي و تحقق 
رهيافتي بلندم��دت براي ح��ل بحران هاي منطقه 
نخواهد بود.  تا آن زمان و در ارتباط با آنچه كه به امروز 
مربوط مي شود كمتر كسي در اياالت متحده سخنان 
ديروز پرزيدنت اوباما را مبني بر درك اقدامات اسراييل 
در غزه باور مي كند. آنچنان كه سفر كري به قاهره براي 
تحقق صلح را صادقانه مي دانند! يا كمك 45 ميليون 
دالري به مردم غزه را دليل بي طرفي واش��نگتن! اين 
بهاي اوليه بي اعتمادي در نزد افكارعمومي ا ست.  به 
نظرمن جاي ش��كي ندارد، علت اصل��ي گرفتاري و 
خصومتي كه حداقل در منطق��ه خاورميانه متوجه 
اياالت متحده اس��ت ريش��ه در همي��ن تناقض ها و 

معيار هاي دوگانه در سياست خارجي  است. 

يادگار امام با ابراز تأسف از حوادث اخير در غزه گفت: فساد 
اسرائيل آميخته با تجميع انديشه ای است كه خود را قوم 
برگزيده می بيند و به خود حق می ده��د كه ديگران را زير 
دست و شهروند درجه دوم ببيند و همين نوع نگاه مايه آن 

انديشه فسادانگيز است.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رسانی و خبری جماران، 
حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينی در همايش 
»فلسطين؛ پاره تن اسالم« كه به همت اتحاديه بين المللی 
س��ازمان های غير دولتی حامی ملت فلسطين و معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در محل باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار شد، با اشاره به به حوادث اخير جهان اسالم 
اظهار داشت: روزهای بسيار تلخ و سختی را می گذرانيم و 
مصيبت های بزرگی در جهان اسالم جريان دارد كه با يك 

نمونه آن به طور فاجعه آميز در فلسطين مواجه هستيم.
وی با تأكيد بر اهميت چنين نشست و بيان اينكه كه اگر 
هزار كار ديگر هم داشتم از هر نقطه ای كه بودم خود را باز 
هم به اين جلسه می رس��اندم، با اشاره به تاريخچه انديشه 
صهيونيس��تی كه در تمام دوره ها آميخته ب��ه خون بوده 
است، افزود: دولت های عربی در دوره های مختلف تاريخی 
نتوانسته اند مواجهه با اين پديده را مديريت كنند و مجموعه 
سرزمين های اس��المی نيز به خاطر ضعف های مختلف 
نتوانستند با يكديگر وحدت كنند و در نتيجه به تعبير امام 

غده سرطانی اسرائيل شكل گرفت.
ي��ادگار گرامی امام خمينی دوره جدي��د مبارزات ملت 
فلسطين را بازگشت انديشه دينی برای آزادی اين سرزمين 
دانس��ت و اظهار داش��ت: پس از آغاز اين دوره، فلسطين 
ديگر يك خاك و يك نقطه جغرافيايی مربوط به يك قوم 

رانده شده يا يك يك ش��هروندان آواره شده نيست، بلكه 
مسجداالقصی، قبله گاه اول و نقطه كانونی تمام مسلمانان 
است كه علت ايجاد اين دوره جديد مبارزه در تاريخ مبارزات 

فلسطين وقوع انقالب اسالمی ايران و امام خمينی است.
وی در همين خصوص به دس��ته بندی انقالب ها اشاره 
كرد و يادآور ش��د: معموال انقالب ها در دنيا چند دس��ته 
هستند؛ يك دسته سياسی هستند و در نتيجه نهايتا فقط 
يك نظام سياسی تغيير می كند. دس��ته ديگر  اجتماعی 
بوده و موجب زير و رو ش��دن جامعه و تغيير بافت های آن 
می ش��وند. برخی ديگر هم به تعبير جامعه شناسان تاريخ 
ساز هستند و موجب شكل گيری گفتمان و پارادايم های 
جديد می ش��وند و عينك های پيش چشم مردم را تغيير 
می دهند. انقالب سرزمين ما جزو اين دسته بود و  يك تغيير 

گفتمان در سراسر دنيا را ايجاد كرد.
سيد حسن خمينی يادآور شد: تا قبل از انقالب ما دين 
از نگاه چپ ها افيون توده ها و از ديد راس��ت ها يك شیء 
عبادی و س��ازگار با اينديويدواليسم)فردگرايی( و سرمايه 
داری غربی بود. اما اين بار دين به جامعه آمد و لذا بازگشت 
دين به حوزه های فردی، سياسی و اجتماعی حركت بزرگ 

انقالب اسالمی ايران است.
يادگار امام با تأكيد بر اينكه بذر بيداری اسالمی در سال 
1357 گذاش��ته ش��د، به گس��ترش رنگ و بوی دينی در 
مبارزات ملت فلسطين اش��اره كرد و افزود: اينكه در ميانه 
جامعه فلسطين شهادت و استشهاد معنا پيدا می كند ريشه 
در نگاه تاريخ س��از انقالب ما دارد و انتفاضه ملت فلسطين 
مولود انقالب ايران است؛ لذا امروز می بينيم كه در فلسطين 
انقالب پديد می آيد و ما مانند كسی هستيم كه مولود خود 

را در آنجا می بيند.
سيد حسن خمينی با ابراز نارضايتی از اختالفات پديد 
آمده در جوامع اس��المی هش��دار داد: بزرگترين لطف به 
اس��رائيل، اختالفات در جهان اسالم اس��ت و انديشه های 
افراطی ای كه در عراق، س��وريه و ش��مال آفريقا می بينيم 
نمونه های اين اختالفات هستند، همچنان كه در رسانه ها 
به جای درگيری همواره خبر درگيری گروههای مختلف 
اسالمی با يگديگر را می ش��نويم؛ اما آنچه در غزه مشاهده 
می شود بازگرداندن مبارزات اس��المی به جايگاه خودش 
است، زيرا اين مبارزات در سايه اختالفات گم شده بود و بايد 

دانست كه آنچه بايد بدان توجه كرد جنايات اسرائيل است.
وی با اشاره به در پيش بودن روز جهانی قدس تأكيد كرد: 
ان شاء اهلل همه با هم در راهپيمايی اين روز جهانی شركت 

كنيم.
در اين مراس��م دكتر زهرا مصطفوی دختر گرامی امام 
خمينی و دبيركل اتحاديه بين المللی س��ازمان های غير 
دولتی حامی ملت فلسطين، احمد مسجد جامعی رئيس 
شورای اسالمی شهر تهران، دكتر فاطمه طباطبايی همسر 
مرحوم حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينی و 
همسران جمعی از شخصيت های سياسی كشور از جمله 
خانم صاحبه عربی همس��ر رئيس جمهور، عفت مرعشی 
همسر آيت اهلل هاش��می رفس��نجانی، معصومه خدنگ 
همسر محسن رضايی، خانم فدايی همسر معاون اول رئيس 
جمهور و نيز حجت االسالم و المس��لمين ميثم امرودی 
معاون اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران، فاطمه هاشمی 
رفسنجانی، حجت االسالم و المسلمين محمد شريعتی 

دهاقان و... حضور داشتند .

خبر

سخنگوی دولت مطرح کرد 

در مورد توافقنامه واردات 650 
ميليون يورويی  هيچ جرمی واقع نشد

س��خنگوی دول��ت روز گذش��ته در جم��ع 
خبرن��گاران، درب��اره موضوع توافقنام��ه واردات 
650 ميليون يورو از نهاده های كش��اورزی كه از 
سوی برخی رس��انه ها به گفته نوبخت نسبت به 
آن بزرگنماي��ی صورت گرفت��ه توضيحاتی ارايه 
داد و گفت:  بعد از اين كه اين موضوع مطرح ش��د 
عده ای آن را به حس��اب يك ران��ت تلقی كردند؛ 
بنابراين موضوع در ديوان محاسبات مورد توجه 
قرار گرفت.  گرچ��ه از آن زمان دولت توضيحات 
مدنظر خ��ود را ارايه داد و گفت كه اي��ن روند در 

جهت تسريع در واردات بوده است. 
به گ��زارش ايس��نا، محمدباقر نوبخ��ت افزود:  
التف��ات داريد كه دي��وان محاس��بات در مرحله 
نخس��ت در دادستانی جلسه تش��كيل می دهد 
و اگ��ر از نظر او تخلفی انجام ش��ده باش��د آنگاه 
كيفرخواس��ت به دادگاه ارايه می ش��ود.  در اين 
موضوع نيز ديوان محاسبات در جايگاه يك نهاد 
نظارتی وارد عمل ش��د و ديروز دادستان محترم 
نظر خود را اراي��ه داد و اين نظر به اين ش��رح بود 
كه هرچند اي��ن روال واردات زودهنگام مخالف با 
روش های جاری بود، اما اوال هيچ سوءنيتی در اين 
رابطه وجود نداشت و ديگر اين كه اين موضوع به 
واردات كمك كرده و تأثير مثبت هم داشته است.  
همچنين اين واردات ضرری را متوجه بيت المال 

نكرده است.  
نوبخت با بيان اين ك��ه با اين وج��ود قرار تعليق 
تعقيب صادر شد، گفت:  اگر جرمی اتفاق افتاده بود 
بايد به دادگاه ارجاع داده می ش��د، اما دادستانی ديد 
كه اصال فايده و ارزشی ندارد كه اين موضوع به دادگاه 
ارايه ش��ود.  فقط يك س��ال فرصت داده شد كه اگر 
شركتی اعتراض دارد آن را به شورای رقابت منعكس 
كند. سخنگوی دولت در همين راستا خطاب به آن 
دسته از رسانه هايی كه به بزرگنمايی و برداشت های 
شخصی نسبت به اين موضوع پرداخته بودند، تأكيد 
كرد: آن رس��انه هايی ك��ه گفته بودند اي��ن واردات 
زودهنگام نوعی خالف رويه جاری بوده است و آن را 
به عنوان محكوميت قطعی ديوان محاسبات دانسته و 
درباره آن اطالع رس��انی كرده بودند به نظر من اينها 

جرم بزرگی انجام داده بودند كه قابل تعقيب است.  
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رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان:

    عالقمندان به فلسطین کرانه باختری را مانند غزه  مسلح کنند

راهکار از بين رفتن رژيم صهيونيستی رفراندوم است

ش�هروند| آتش، خود را به زيستگاه قديمی گوزن زرد 
هم رساند و حداقل 80 هكتار از جنگل كرخه را خاكستر 
كرد.  عصر سه شنبه، بخش��ی از سايت قديمی جنگل 
كرخه آتش گرفت.  آتش به دليل خشك بودن جنگل و 
پوشيده شدن كف آن از گياهان خشك و بادهای محلی 
به سرعت گسترش پيدا كرد و چندين هكتار را سوزاند. 
به گفته الهيجان زاده مديركل محيط زيست خوزستان، 
هر ساله در فصول گرم به علت خشكی شاخه درختان 
و علف های كف جنگل ش��اهد آتش سوزی های زيادی 
هستيم و از ابتدای امس��ال تاكنون هشت مورد حريق 
اتفاق افتاده است.  اين بار آتش سوزی در سايت قديمی 
رخ داد كه  سال گذشته گوزن های زرد را از آن جا به سايت 
جديد منتقل كرده  بوديم و خوشبختانه آ سيبی به آنها 
نرسيد، اما حيوانات كوچكتر ازجمله خرگوش، در اين 

آتش سوزی ها تلف خواهند شد. 

آتش س��وزی حدود هفت س��اعت ادامه داشت و دامنه 
خود را به ش��دت افزايش داد.  مديركل محيط زيس��ت 
خوزستان از سوختن 70 هكتار از اراضی جنگلی كرخه 
می گويد، حال آن كه رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان ش��وش، با اش��اره به اين كه اين آتش سوزی 
گس��ترده كه حوالی س��اعت 12:30 ظهر سه شنبه در 
منطقه حفاظت شده كرخه شروع شده بود، پس از هفت 
ساعت مهار شد، مس��احت جنگلی كه آتش از بين برد 
را 100 هكت��ار اعالم می كند.  همچنين با وجود اين كه 
مديركل محيط زيست خوزستان معتقد است، سايت 
قديمی جنگل كرخه به دليل نامعلوم��ی دچار حريق 
شده اما در گزارش��ی كه فيروز حاجی كلی رئيس اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان شوش می دهد، در اين 

آتش سوزی هم ردپای انسان به چشم می خورد.  
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سید حسن خمینی در همایش »فلسطین؛ پاره تن اسالم« :

انتفاضه ملت فلسطین مولود انقالب ایران است
  همین صفحه

زیستگاه قدیمی گوزن زرد هم در آتش سوخت

80 هکتار از جنگل های 
کرخه خاکستر شد

 صفحه  17

   صفحه های9-12

یادداشت 1

گریز از نابرابری ها 

از حداقل ه��ای توزیع عادالنه قدرت اس��ت. داشته باش��د و مس��ائلی از این دست همگی باش��د، تفکیک ق��وای س��ه گانه بای��د وجود الزم برای نظارت بر قدرت باید وجود داش��ته نظام سیاس��ی باید دموکرات باشد، نهادهای که می تواند وجود داش��ته باشد این است که باش��د. مثال در حوزه ق��درت، حداقل عدالتی حداقل��ی قدرت و ث��روت باید وجود داش��ته برمی گ��ردد ک��ه در هم��ه جوام��ع توزی��ع آنچ��ه ک��ه عیان اس��ت ب��ه ای��ن موضوع موضوع را پیچیده می کند. می ش��ود پرس��ش هایی به وجود می آید که بنابراین موضوع عدال��ت اجتماعی که مطرح داد این اس��ت که نابرابری ه��ا را عادالنه کرد. کامل از بین برود. تنها کاری که می توان انجام طبیعی و غیرطبیع��ی دارد و نمی تواند به طور گریزی ن��دارد. ای��ن نابرابری ها ریش��ه های چراکه جامعه ام��روزی از برخ��ی نابرابری ها می کند اما ای��ن نظریه امروز طرف��دار ندارد بی عدالت��ی، برابری و عدالت، یکسان س��ازی هم داشته باشیم؟مارکسیس��م بین نابرابری، می توان انتظار داش��ت که نابراب��ری عادالنه است که آیا تمام نابرابری ها ناعادالنه است؟یا و س��والی که در این بین مطرح می ش��ود این موضوع مدتهاست همواره محل اختالف بوده انباش��ت کدام یک از اینها آغاز می شود؟ این از همین جا نش��أت می گیرد که بی عدالتی از می دانند. اختالف بر سر این مفهوم هم دقیقا سوسیالیس��ت ها، آن را توزی��ع عادالنه ثروت عدالت اجتماع��ی را توزیع عادالن��ه قدرت و دارد بر س��ر همین موضوع باشد که لیبرال ها 2 مکتب لیبرالی و سوسیالیس��تی نیز وجود ثروت قلمداد می کنند.  ش��اید تفاوتی که در و برخ��ی آن را توزیع عادالنه در حوزه قدرت و برخی آن را با برابری اجتماعی یکی می دانند است که از آن برداشت های متفاوتی می شود. عدالت اجتماع��ی از آن دس��ت مفاهیمی 

است، به راحتی اجرا شود و همه چیز از حالت کش��ورها که منوط به س��عی و کوشش افراد هم باعث می ش��ود تا عدالت اجتماعی در این و کوشش انسان ها تش��کیل می دهد. همین در جامعه مدرن نیست و همه چیز را شرافت که در جامعه س��نتی وجود دارد به هیچ وجه دارد بهره مند می شوند. درواقع سلسله مراتبی هستند و همه از امکاناتی که در جامعه وجود اما در جوامع مدرن همه انس��ان ها با هم برابر نامناسب از س��مت حکومت روبه رو می شوند. موقعیت خود را تغییر دهن��د با واکنش های تغییر موقعیت خود نباشد. افراد اگر بخواهند طبقه ای که تعلق دارد راضی باش��د و به فکر بروند. درواق��ع هرکس باید به همان قش��ر و نمی دهد ک��ه از یک طبقه ب��ه طبقه دیگری وجود دارد که حکومت به اف��راد این اجازه را س��نتی یا گذار هس��تند، یک سلسله مراتبی می دهد. در جوامع غیرمدرن که همان جوامع دارد که باز هم پیچیدگی این مفهوم را نشان کشورهای مدرن و غیرمدرن نیز تفاوت هایی توسعه یافته و توسعه نیافته متفاوت است در درواقع این مفهوم همان طور که در کشورهای و غیرم��درن هم نموده��ای متفاوت��ی دارد. پیش ببرد. عدالت اجتماعی در جوامع مدرن آنها را ی��ک گام به اجرای عدال��ت اجتماعی وظیفه خود می دانند و همین مسأله می تواند برمی گ��ردد که دولت ه��ا جذب س��رمایه را جنوب ش��رقی می بینی��م به همی��ن موضوع آنچه که م��ا در ژاپن و کش��ورهای آس��یای باید ب��ه الزامات جذب س��رمایه اهمیت دهد. اجتماع��ی را اجرایی کنند. دولت توس��عه گرا جوامع توس��عه گرا بیش��تر می توانند عدالت است که به انباش��ت ثروت گذاشته می شود. دیگر همین توس��عه یافتگی در گرو احترامی انباشت ثروت ارزش قایل می شوند یا به بیان جوامعی که توسعه یافته هستند برای ثروت و در مضیقه نباش��ند. اما در س��طوح باالتر و در محرومیت زدایی انجام شود و افراد یک جامعه خود دسترسی داشته باشند. درواقع باید یک در جوامع باید همه افراد به کاالهای اساس��ی درمورد توزی��ع عادالنه ثروت نی��ز باید گفت 
شعار خارج شود.

سیدعلی  میرموسوی
 پژوهشگر دینی
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 تئوری عدالت، مانع سرکوب و تحدید آزادی

عدالت اجتماعی، خیال یا واقعیت

دنیا درد دارد؛ دنیا داعش دارد |  سیدعلی صالحی

چند نکته درباره سواد |  کاوه گوهرین 

نهادهای صنفی؛ حامیان عدالت اجتماعی |  پیمان حاج محمودعطار 

از 2500 سال پیش، بحث عدالت ...معطوف کرده است؛ اگرچه در یونان باستان، در بیش ذهن و فکر متفکران را در سراس��ر جه��ان به خود عدالت مفهوم پیچیده ای که حداقل از 4 سده پیش، 

درقالب نقد و نظر جست وجو کرد...تغذیه کنند، به مثابه خیالی باشد که تنها می توان آن را قطعی باشد و ساختمان جامعه و تمامی اجزایش از آن شاید خواستن جامعه ای که در آن عدالت حکم اصلی و 
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عدالت اجتماعی؛ آزادی و سعادت

عدالت اجتماعی زمانی محقق می شود که تمام عدالت اجتماعی به وضوح در آن دیده می ش��ود. داش��ته باش��د، آن جامعه، جامعه ای اس��ت که کند و آنها به صورت مس��اوی بی��ن مردم وجود که اگ��ر در جامع��ه ای این 3رک��ن خوب عمل در حوزه ثروت یا در حوزه منزلت و قدرت باشد برایشان رقم بخورد. این عدالت می تواند، عدالت جامعه با آن مواجه هس��تند در مساوات، عدالت حوزه های مختلفی ک��ه افراد در ط��ول روز در عدالت اجتماعی به این معنی اس��ت که در تمام یکدیگر هس��تند. عدالت به مثابه مساوات است. بهت��ر بگوییم عدال��ت و براب��ری تکمیل کننده عدال��ت مترادف ب��ا کلم��ه برابری اس��ت یا 

رواب��ط به قول خودش��ان منحصر به ف��ردی که میانه راه قطع می ش��ود و افرادی ک��ه از رانت و برس��ند، عمال وجود ن��دارد و ای��ن انتقال ها در در قب��ال آن ب��ه ی��ک موقعیت های مس��اوی قرار اس��ت به یک جامع��ه تزریق ش��ود و افراد موض��وع پی��ش می آید ک��ه س��رمایه هایي که در یک جامعه اس��ت، یعنی در بحث ثروت این این یکی از نقض های اساسی عدالت اجتماعی افراد در یک حوزه های خاص داشته باشند.لیاقت افراد باش��د نه روابط خاصی که می توانند حاصل و نتیجه ای که کسب می کنند، براساس هس��تند و در ارتباطات��ی که با یکدیگ��ر دارند، تمام ارکان یک جامعه که افراد در آن مش��غول آن جامعه اس��ت. این به آن معنی اس��ت که در مهم ترین فاکتور آن احقاق عدالت اجتماعی در دارند که برای به وجود آمدن یک جامعه ایده آل، حرکت کند. بیشتر اندیشمندان دنیا این نظر را ساختارهای یک جامعه منظم و براساس قانون 

عدالت اجتماعی اس��ت که در ش��هرمان به وفور داش��ته باش��ند، این یک نابرابری و عدم وجود باش��ند و عده دیگر کاخ ها و فرصت های فراوان باشند که به فکر س��رپناهی کوچک برای خود را نظ��اره نکنیم. ع��ده ای نبایند به ق��دری فقیر رانت و فاصله طبقاتی و نابرابری ها، دیگر موردی به فرصت های موجود در یک جامعه باشیم و از نظاره گر دسترسی آسان و یکسان مردم نسبت از عدالت اجتماع��ی صحب��ت می کنی��م، باید دارند از ای��ن موضوع اس��تفاده می کنند. وقتی 
می تواند متولی عدالت در جامعه باشد، مشارکت در یک جامعه باش��ند. یکی دیگر از مسائلی که جامعه سلب کنند و متولی عدم عدالت اجتماعی رشوه و رانت و ویژه خواری فرصت را از بقیه افراد دسترسی به منابع و معادن دارند و با بکارگیری می بینی��م، اغل��ب توس��ط اف��رادی اس��ت که نابرابری ه��ای اجتماعی که م��ا در این زمان دیده می شود. 

ادامه در صفحه 12و باید به آن عمل کنند.دارند، همان گونه که فکر می کنند، درست است می کنند به منزله قدرت و وظیفه ای که برعهده که خود را تابع هیچ گونه مقرراتی نمی دانند. فکر آنها و مردم می توان به خوبی القا کرد. به گونه ای جامع��ه از خود بروز می دهند ک��ه تفاوت را بین پستی که در جامعه دارند، رفتارهایی را در متن اس��ت. عده ای به خاط��ر لباس و منزلتش��ان و دیگر در این باب موضوع منزلت و احترام متقابل عوامل نقض کننده عدالت اجتماعی است. بحث محدودیت در مش��ارکت های اجتماعی، یکی از در آن دخیل اس��ت، آزادانه نظر خود را بدهید. ش��ود. در انتخابات و مس��ائلی که انتخاب شما می کند که نظر و ایده ش��ما ه��م در نظر گرفته یا شهر شما تغییراتی صورت گیرد، عدالت حکم است. زمانی اگر قرار اس��ت در پیرامون زندگی مردم جامعه نس��بت ب��ه تغیی��رات آن جامعه 

عدالت  به مثابه مساوات

یادداشت 2

لزوم شکل گیری زیرساخت های عدالت اجتماعی 

که در تصمیم گیری ها چه در بخش خرد و چه بس��یاری از مش��کالت اجتماعی باشد. کسی ناعادالن��ه بودن در این بخش می تواند منش��أ اس��ت. همین حق بیش��تر گروهی از مردم و هم برخوردار باش��ند نمون��ه ای از بی عدالتی هس��تند از حق نظر دادن و احترام بیش��تری همان ط��ور که از ث��روت بیش��تری برخوردار امکان وجود دارد. این مس��أله که برخی افراد می رس��یم. در مناس��بات اجتماع��ی هم این در توجه ب��ه نظرات تک تک اعض��ای خانواده با مقایسه این دو خانواده با هم به مفهوم عدالت مثل رفتن به یک پیک نیک شرکت می کنند. همه اعضا حت��ی در تصمیم گیری های جزیی حاال این خانواده را بگذارید کنار خانواده ای که تمام امور با مدیریت پدر خانواده اداره می شود. هیچ کدام از اعضا ح��ق تصمیم گیری ندارند و که تمامی تصمیم ه��ا را پدر خانواده می گیرد، را داشته باشد. ش��ما خانواده ای را تصور کنید منزلت می تواند درجاتی از توازن یا غیرتوازن برخی افراد متراکم شده اس��ت. این احترام و احترام و منزلت اجتماعی وج��ود دارد که در مثال در رواب��ط اجتماعی یک ویژگ��ی به نام به ش��کل مس��اوی از امکانات بهره مند شوند. به این معناس��ت که همه گروه ها و سازمان ها صحبت کنیم باید بگویی��م عدالت اجتماعی در رابطه بین انس��ان ها و از منظر روانشناسی ش��کل می دهد. اگر بخواهیم از مفهوم عدالت سطوح نقش مهمی دارد که مناسبات افراد را ک��رد. درواقع عدالت و برق��راری آن در تمامی حوزه هایی که با مردم س��روکار دارد بررس��ی از سیاس��ت و اقتص��اد و فرهن��گ گرفت��ه تا عدال��ت را می ت��وان در تمام��ی حوزه ه��ا، 

خوبی خواهد داد. مش��ورت یعنی ایجاد توازن است و اگر با اهل فن صورت بگیرد قطعا نتیجه حل می کند. مش��ورت درواق��ع نوعی عدالت درواقع جامعه اسالمی تمام امور را با مشورت می شود که در کارهایت با مردم مشورت کن. سفارش شده اس��ت. به پیامبر)ص( سفارش کردن و احترام گذاش��تن به نظ��رات دیگران نمونه ه��ای زیادی وجود دارد که به مش��ورت شمرده می ش��ود حال بهتری دارند. در اسالم تمامی اف��رادی که رأی و نظراتش��ان محترم یک جمع تصمیم گیرنده باش��ند بدون ش��ک به مش��ورت گذاش��ته ش��ود و به ج��ای فرد، برده می ش��ود. اما اگر همی��ن تصمیم گیری بح��ث عدال��ت در روابط انس��انی زیر س��وال خان��واده از میهمانی رفتن محروم می ش��وند خانواده به دلی��ل بی حوصلگی یک��ی از افراد نهایی نقش��ی نداش��ته اند. وقتی همه اعضای و آنها اگر حرفی ه��م زده اند در تصمیم گیری همیشه حرف و نظر شوهرشان اولویت داشته در مورد زنان ایرانی زی��اد می بینیم. زنانی که و مش��کالت روحی می ش��ود. نمونه این را ما داده نمی ش��ود، کم ک��م دچار س��رخوردگی کالن رأی و نظر مستقلی دارد و به آن اهمیت 
اجتماعی را نهادینه کند. کار باید زیرساخت هایی فراهم شود که عدالت حدی از عدالت اجتماعی برس��یم و برای این خیلی مانده اس��ت تا در جامعه ایران به چنین نیازها پاسخ داده ش��ود. با این توصیفات هنوز برنام��ه عدالت باید طوری باش��د ک��ه به این توج��ه ب��ه نیازه��ای اجتماعی افراد اس��ت و همچنین یک��ی از ابع��اد انس��انی عدالت، اجتماعی آگاهی توزیع کنیم. باال رفتن آگاهی ها باش��د. ما باید در مناسبات می شود. همین مشورت ها خود می تواند باعث دارد مشکالت کمتر است و بهتر تصمیم گیری وقتی آگاهی نس��بت به ای��ن موضوع وجود در اندیشه ها. 

عزیزاهلل تاجیک
 روانشناس اجتماعی

سعید  خراط ها  
جامعه   شناس
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با آثار و گفتاری از:
سیاوش جمادی، سیدعلی میرموسوی، منوچهر آشتیانی، پیمان حاج محمود 
عطار، س�یدعلی صالحی، کاوه گوه�ری، عزیزاهلل تاجیک، س�عید خراطها، 

سیدحمیدرضا طباطبایی

 صفحه 17 صفحه 19

جامعهورزش

ورود با یک بیماری ساده، خروج با یک بیماری حادبه دلیل اشکال کارت های معافیت پدید آمد

 خطر محروميت
  45 بازيکن
 ليگ برتر

عفونت های 
بيمارستانی به مرز 
خطر رسيده است

حوادثدیپلماسی

 صفحه 18 صفحه 3

سارقان در عملیات 7ماهه پلیس به دام افتادندسخنگوی وزارت خارجه:

هيچ تحريم جديدی 
عليه ايران وضع 

نخواهد شد 

 گروگانگيری
  يک خانواده

 برای 5 کيلو طال

|  متين مسلم  |   کارشناس سیاست خارجی  |

اعالم شماره حساب هالل احمر   برای دريافت کمک به مردم غزه
خیرین و نیکوکاران می توانند کمک های ریالی خود به مردم غزه را به حساب شماره99999 هالل احمر نزد بانک های ملی، رفاه، ملت، مسکن، صادرات، دی، تجارت و سپه واریز نمایند.

حساب ارزی یورو به شماره 999999 بانک ملت شعبه هجرت تهران و 702070 ارزی دالری بانک ملی نیز آماده دریافت کمک های ارزی است.

خبر

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر گفت: 
»2 هزار و 200 صندوق در سراسر كشور برای جمع آوری 
كمك های مردم شريف و نوعدوست كشورمان به مردم 
مظلوم غزه اس��تقرار می يابند.« فرحناز راف��ع افزود: » 
4 هزار و 400 داوطلب در س��طح كشور در جمع آوری 
كمك های مردمی به مردم مظلوم غزه با اين س��ازمان 
همكاری دارند.« كاركنان سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احم��ر ني��ز در نخس��تين روز از فراخ��وان اين 
سازمان بخش��ی از حقوق خود را برای كمك به مردم 

غزه اختص��اص دادند.  گفتنی اس��ت ك��ه پايگاه های 
جمع آوری صندوق های جمع آوری كمك های نقدی 
جمعيت هالل احمر از روز گذش��ته تا پايان عيدسعيد 
فطر در اماكن عمومی و پرتردد شهرها مستقر خواهند 
بود.  همچنين شماره حس��اب های 99999 جمعيت 
هالل احمر ن��زد بانك های ملت، ملی، ص��ادرات، رفاه، 
مسكن، دی، تجارت و سپه برای واريز كمك های ريالی، 
ش��ماره حس��اب 999999 بانك ملت شعبه هجرت 
تهران جهت واريز كمك های ارزی/يورويی و ش��ماره 

حساب 702070 نزد بانك ملی جهت واريز كمك های 
نقدی ارزی/دالری و شماره حساب 800300 آن جهت 
واريز كمك های نقدی ارزی/ يورويی مفتوح می باشند.  
همزمان با روز جهانی قدس و روز عيد س��عيد فطر نيز 
پايگاه ه��ای جمع آوری كمك ه��ای مردمی جمعيت 
هالل احمر در مسيرهای راهپيمايی، مصلی های نماز 
جمعه و مساجد، آماده جمع آوری كمك های منحصرا 
نق��دی هموطنان نيكوكار و نوعدوس��ت ب��رای مردم 

محنت زده غزه خواهند بود. 

استقرار بيش از ۲ هزار صندوق برای جمع آوری کمک به مردم مظلوم غزه

   ادامه درصفحه  2


