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 دولت 450 هزار میلیارد تومان به بخش هاى مختلف بدهکار است
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ورزش
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رکابزنى
در جاده مرگ

دوچرخه سوار پارالمپیکى هنگام 
مسابقه جانش را از دست داد

   احساس خطر بهمن گلبارنژاد  در آخرین پیامش : 
خدا کند کشته ندهیم

یک بخشنامه از دو زاویه

ریاســت محترم قوه قضائیه که ازسوي برخی از 
رسانه ها به اشتباه قاضى القضات هم معرفی می شود 
(قاضى القضــات، رئیــس دادگاه انتظامی قضات 
است و ربطی به ریاست قوه قضائیه ندارد) با صدور 
بخشنامه اي کوشیده اند که به وضعیت صدور احکام 
زندان سروسامان بیشــتري دهند تا حتی المقدور 
افرادي که ضرورتی ندارد، سروکارشــان به زندان 
کشیده نشود. درباره این بخشــنامه می توان نگاه 
مثبتی داشــت، به ویژه آنکه آنچــه در کوتاه مدت 
محصول چنین بخشــنامه اي خواهــد بود، همان 
دستاوردهاي مثبت آن اســت، ولی ممکن است از 
یک زاویه انتقادي نیز به آن نگاه شــود. زاویه اي که 
براي فهم ما از مسأله مجازات و فلسفه آن و اختیارات 

قضات اهمیت فراوان دارد.
از زاویه مثبت، بخشنامه به مســأله بازداشت ها 
حساسیت الزم را نشــان داده و تأکید کرده است 
که دادســتان ها و بازپرس ها جز در مــوارد کامال 
ضرورى و مطابق قانون نمی توانند از اختیار بازداشت 
اســتفاده کنند. در بحث تودیع وثیقــه و معرفی 
کفیل، راهنمایى هــاى خوبی هم بــراي قضات و 
هم براي ادارات دادگســتري ها ارایه شده است. در 
جالب ترین مواد بخشــنامه به الزام استفاده برخط 
(آنالین) از امکانات اینترنتی براي اســتعالم هاي 
قضائی و ثبتی و... اشاره شــده که یک گام مهم رو 
به جلوســت. همچنین منع زندان کردن معتادان، 
حتی با توجیهات قانونی و نیز توجه دقیق قضات به 
بیمه شخص ثالث درتخلفات رانندگی نیز از موارد 
دیگري اســت که رعایت آنها مانع از تضییع حقوق 
افراد می شود. استفاده از امکانات و اختیارات جدید 
در آزادي مشــروط زندانیان و نیز برخورد حقوقی 
به ادعاي اعســار محکومین و رســیدگی به وضع 
زندانیان سالمند و بیمار، مجموعه دستورالعمل هاي 
مثبت این بخشنامه را تکمیل می کند. یکی دیگر 
از نوآوري هاي قانون اخیر مجازات اســالمى که در 
بخشنامه انعکاس یافته اســت، توجه دادن قضات 
به استفاده از دستبند الکترونیک است. این ضوابط 
درصورت اجــراي دقیق وضعیت نظــام قضائی و 
عدالت کیفري درکشور را یک گام مناسب به پیش 
می برد. ولی می توان یک نگاه انتقادي هم داشــت. 
در یک بخش از این دســتورالعمل آمده است که: 
«قضات محاکم با بررســى ضوابط مندرج در قانون 
و با هدف کاهش جمعیت کیفرى زندان ها و مصون 
ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفى زندان، 
از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شــرایط 
مجازات هاى جایگزین حبــس، اجتناب نمایند». 
یا در قســمت هاي دیگر به موضوعاتی اشاره شده 
که به نوعی اختیار قانونی قاضی را تحدید می کند. 
مســأله این اســت که به کارگیري موارد ذکرشده 
در بخشــنامه نباید با هدف جلوگیرى از شــلوغی 
زندان باشد. اگر نظام کیفري درصدد کاهش تعداد 

زندانیان است، در درجه اول این کار را باید از طریق 
قانون انجام دهد. به عالوه کاهش جمعیت زندانی ها 
به خودي خود نمی تواند تعیین کننده رفتار قاضی با 
مجرم باشــد. مجرم باید مجازات شود و با حذف یا 
تخفیف شدید مجازات، ممکن است از هدف اصلى 
دور شویم و جرم بیشتر شود و متأسفانه در بسیاري 
از موارد مجازات هاي جایگزین کارایی زندان را براي 
پیشــگیري از جرم ندارند. اگر زندان اثرات مخرب 
دارد، باید فکري به حال آن کــرد، نه اینکه برخی 
افراد از مجازات معاف شوند. هر نوع اقدامی در این 
موارد باید از خالل اصالح قانون انجام شود. کارایی 
بخشنامه درحد قانون نیست و نمی توان با اتکاي به 

آن تفسیر دیگري از قانون عرضه کرد.
یکی از مواردي که در بخشنامه وجود دارد و کل 
فلسفه بخشــنامه را با ابهام مواجه می کند، در نظر 
گرفتن تشــویق براي قضاتی است که از صدور قرار 
منجر به بازداشت و صدور حکم حبس حتى االمکان 
کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات هاى جایگزین 
حبس بهره مى گیرند؛ همچنین دادستان ها و قضات 
اجــراى احکام کیفرى که وفق قوانیــن و مفاد این 
دســتورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفرى 
تالش مى کنند، به نحو مناسبى تشویق می شوند و 
پاداشى براى آنان در نظر گرفته مى شود. شاید براي 
نخستین بار باشــد که چنین چیزي را می شنویم، 
قانون به دالیل خاص خود قاضــی را مختار کرده 
که از میان مجازات حبس و مجازات هاي جایگزین 
آن یکی را انتخاب کند. این امر به تشخیص قاضی 
واگذار شده است؛ زیرا موضوع هر پرونده با یکدیگر 
متفاوت اســت و به همین دلیل دست قاضی براي 
برخورد با متهم باز گذاشــته می شود. حال چگونه 
ممکن است که براي استفاده  یکی از این دو حالت 
جایزه تعیین کنیم تا قاضی برحســب این مشوق 
اقدام به صــدور رأي کند، درحالــی که قاضی باید 
براســاس وضعیت خاص جرم و مجرم و مصلحت 
جامعه و آنــان اقدام به صدور حکــم کند؛ دریافت 
جایزه براي ایجاد انگیزه در جهت دادن به یک سوي 

این انتخاب کار درستی نیست.
اگر در کار قضات ایرادي هست، باید بازرسی ها و 
به ویژه دادسراي انتظامی قضات را وارد عرصه کرد. 
وقتی یک قاضی حکم بازداشت صادر کرده که نباید 
چنین می کرد یا با عــدم پذیرش وثیقه، متهمی را 
راهی زندان کرده اســت، در همه این موارد باید از 
سوي دادسراي انتظامی قضات بازخواست و مجازات 
شود. وقتی که چند تن از این قضات متخلف مجازات 
شــدند به قول معروف گوشی دســت همه قضات 
می آید که چگونه باید رأي داد. ولی مرجع تشخیص 
این تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است 
و از طریق بخشــنامه راه حلی جامــع وجود ندارد. 
بنابراین نخســتین گام تقویت و حفظ اســتقالل 

دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
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یادداشت

مدخلى درباره اخالق با عنایت به وضعیت اخالقى حال حاضر جامعه ما

على کریمى
استاد دانشگاه

اخالق کلمه  عربى؛ جمع ُخلق یعنى عادت، طبیعت و 
سرشت است که معادل فارسى آن خوى است. علم اخالق 
علمى است که مى خواهد صفات خوب را در بشر تقویت 
کرده و صفات بد را کاهش دهد؛ البته نه با پند و اندرز، بلکه 
با آموزش و ارایه راهکار. از آنجایى که ُخلق و خوى انسان 
بخشى از ویژگى هاى شخصیتى افراد است که به مرور طى 
یک روند طوالنى تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته 
است، بنابراین تقویت صفت خوب (فضیلت) و تغییر صفت 
بد(رذیلت) طوالنى خواهد بــود. اول باید بپذیریم دچار 
فالن گرفتارى اخالقى هستیم، سپس از طریق مطالعه و 
مشاوره خود را درمان کنیم و در مرحله بعد اگر توانستیم 
دیگرانى را که چون ما هستند، درمان کنیم. نکته مهم آنکه 
چون بیشتر رفتارهاى شخصیتى ما به اعتقاد روانشناسان 
اخالق در فاصله 2 تا 6 سالگى شکل مى گیرد و متاسفانه 
در ایران؛ نسل هاى قبل با این مسأله چندان آشنا نبودند یا 
آموزشى در این باره ندیدند؛ بیشتر نسل حاضر جامعه ما دچار 
نابسامانى هاى شخصیتى هستند. تغییر اخالق غیر از سخن، 

عمل هم مى خواهد.
در جامعه ما ظرف ســال هاى اخیر خصوصا در مسائل 
اجتماعى و سیاسى، حرمت هاى اخالقى آسیب هاى جدى 
دیده است.مهم ترین مســأله در اخالق کشف حقیقت و 
کاهش درد و رنج بشر اســت. البته با اینکه بیشتر مردم با 
صفات خوب اخالقى آشنا هستند ولى دو مسأله در اخالق 

حرفه اى حائز توجه است:
1- بسیارى راه انجام وظایف اخالقى یا طریقه رهایى از آن 
را نمى دانند. مثال کسى که غیبت مى کند، کینه مى ورزد و 
حسادت مى کند به بدى آن مطلع است، ولى راه رهایى از 

آن را نمى داند.
2- در شرایط حساس یا بزنگاه ها نمى تواند تصمیم اخالقى 
درست بگیرد. مثال مى بیند که پدر و مادر او مشغول بدگویى 
از دیگران هستند؛ اما نمى تواند به ایشان تذکر دهد. یا مثال 
مى دانیم رشوه دادن و رشــوه گرفتن بد است، ولى جایى 
حضور پیدا مى کنیم که کارمان با اندکى رشوه دادن پیش 
مى رود یا مبلغ هنگفتى به ما پیشنهاد مى شود که در اینجا 
نمى توانیم تصمیم بگیریم. ما باید از طریق افزایش آگاهى 
و کاهش جهل مردم و توسعه امکانات اقتصادى، به تحقق 
اخالق در جامعه کمک کنیم و این راهى جز تقویت اخالق 
کاربردى یا اخالق حرفه اى در حوزه هاى مختلف چون حوزه 
اخالق دانشجویى، استادى، نقد، معاشرت و سیاسى و تقویت 

نگاه مردم ساالر ندارد.
شاید بهترین تعاریف درباره عدالت را بتوان در البه الى 
سخنان پیامبر اسالم(ص) و حضرت على(ع) یافت. عدالت 

از نظر این بزرگواران چند معنى دارد:
1- قراردادن هر چیزى سر جاى خودش2- دادن حق 
هر کسى به خودش3- هرچه براى خود مى پسندید براى 
دیگران نیز بپسندید4- رعایت انصاف در قضاوت و حکم 
صادر کــردن5- رعایت قانون به صورت برابر نســبت به 
همگان6- برابرى و مساوات به شرط آنکه منجر به ایجاد 
تبعیض نشود. این مفاهیم بسیار زیباست، ولى تحقق آن 

خیلى سخت است.
براى اخالق و حفظ آن است که نباید آزادى جز با عدالت و 
قواعد و ضوابط اجتماعى محدود شود. البته آزادى خود در دو 
مرحله قابل بحث است: آزادى قبل از وضع قوانین و مقررات 
اجتماعى و آزادى بعد از آن که بالطبع در دومین مورد قطعا 
محدودیت بیشترى اعمال خواهد شد. آزادى انسان در دو 
مدل قابل بررسى اســت؛ 1) آزادى درونى که یک بحث 
فلسفى است، یعنى آیا اراده انسان آزاد است یا مجبور و اینکه 
حداقل در ذهن خود بتوانیم آزادى هاى فراوان داشته باشیم. 
2) آزادى بیرونى که در صحنه عمل باید امکان بروز یابد. 
مثل آزادى اندیشه، آزادى بیان، آزادى قلم، آزادى داشتن 
سازمان هاى مردم نهاد، احزاب و گروه هاى دیگر. البته آزادى 
هم امروزه معناى کامال روشــنى دارد: آزادى یعنى حق 
انتخاب نظرى و عملى انسان در تمامى زمینه ها مادامى 
که عمل او منجر به سلب حقوق دیگران و اخالل در نظم 
و اخالق عمومى نشود. شرط اول، جامعه اخالقى و معنوى 
آن است که این جامعه آزاد باشد. شرط دوم آن است که از 
لحاظ معیشتى بتواند زندگى آبرومندى داشته باشد. یعنى 
با 8 ساعت کار شرافتمندانه بتواند زندگى خود را به راحتى 
اداره کند و به دنبال اضافه کار، شغل دوم یا سوم، یا کاستن از 
کیفیت نرود و بتواند به معنویات (هنر، ادبیات، عرفان، عبادت 
و ...) بپردازد. مناسبات اجتماعى یک انسان معنوى براساس 
سه اصل عدالت، احسان و محبت استوار است. وقتى کسى 
معنوى است که براى زندگى خود معنا داشته باشد و تنها 

خود را مسئول سرنوشت 
خود بداند. چنان که آیات 
فراوانى از قرآن مجید به 
این امر اشاره دارد. (آیه 
105 سوره مائده/ آیه 11 
سوره رعد). به حدى که 
شخص معنوى مى گوید: 
من بــراى جهان هیچ 
هســتم، اما براى خود 

همه چیزم. گیرندگى انسان معنوى حداقل و دهندگى او 
حداکثر است. کمترین مصرف و هزینه و بیشترین تولید و 

بازدهى را براى جهان هستى دارد.
با وجود این، اگر از نگاه دینى(آیــات قرآن و احادیث) و 
دیدگاه عقالنى و معنوى (یعنى اداره جامعه با روش هاى 
عقالنى) به جامعه کنونى ایــران بنگریم، درمى یابیم که 
جامعه ما اخالقى نیست که به نظر برخى از مهم ترین دالیل 

آن عبارت است از:
1- برآورده نشدن نیازهاى اولیه معیشتى ما چون خوراك، 
پوشاك، مسکن، استراحت، شغل و ازدواج که بالطبع اگر 
برآورده نشود، نمى توانیم سراغ نیازهاى باالتر و رشد اخالقى 
و معنوى جامعه و مسائلى چون ایمنى و محبت و احترام و 

حیثیت اجتماعى و ... برویم.
2- عدم رعایت اولویت اســتفاده از نیــروى باوراننده  
(استدالل) و انگیزاننده (تشویق) و وادارنده (تنبیه) به حدى 

که در جامعه ما این سه مرحله از آخر شروع مى شود.
3- خالى نبودن از کینه، نفرت و خشم به لحاظ درونى زیرا 
براى اخالقى زیستن به یک نوع خونسردى درونى احتیاج 

داریم و ما معموال چنین نیستیم.
4- ضعیف شدن معناى زندگى در ایران و رواج آدم هاى 

خوش باش و مأیوس.
5- ضعیف شدن عزت نفس و محترم ندانستن خودمان.

6- توهم خودبزرگ بینى و اینکه ما خودمان را قوم برگزیده 
و محبوب خدا و مورد توجه عالم ملکوت مى دانیم، بنابراین 
چون خود را فوق ارزش هاى اخالقى مى بینیم، نیازى به 

اخالقى زیستن احساس نمى کنیم.
7- ضعیف شــدن معیارهاى اخالقــى چون صداقت، 
احسان، تواضع، حقیقت طلبى و انسان دوستى و رواج نسبى 

ریا و تزویر و اخیرا خودزرنگ پندارى.
8- نداشتن تصور صحیح درباره اهمیت اخالق. با اینکه 
در نگاه اسالمى، اســاس دین بر اخالق استوار شده است 
و پیامبر اسالم(ص) نیز براى اتمام مکارم اخالقى مبعوث 
شد و حتى فلسفه احکام و عبادات تقویت اخالق مدارى 

در جامعه است.
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   صفحه 9

گزارشى درباره برگه هاى سفیدى که 
به تازگى ها در سطح شهر مى بینیم

ادبیات
خیابانى

شهروند حقوقى

   صفحه 8

نقد «فروشنده» از منظر آموزه هاى 
حقوق کیفرى و جرم شناختى

دادگسترى 
خصوصى!

ورزش

   صفحه 13

پایان کار ورزشکاران پارالمپیکى 
ایران در ریو با کسب 24 مدال

رتبه تک رقمى
رویا ماند

جامعه

   صفحه 17

واگذارى مسئولیت توزیع منابع 
آب به شهردارى هابا وجود مخالفت 

وزارت نیرو 

جدال تازه «آب»

جامعهگزارش

   صفحه 16   صفحه 7

   صفحه 4

   صفحه 5

   صفحه 2

نخستین جلسه هیأت بدوى 
بررسى پرونده «عباس 
کیارستمى» برگزار شد

مقصران 
مرگ«کیارستمى»

در دادگاه

نبض جامعه در 
دست انسان شناسان 

است

با سهیال شهشهانى، دبیر 
کمیسیون انسان شناسى 

خاورمیانه

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران:

نگران آینده نیستم
 بى اعتمادى مطلق به آمریکا، نتیجه عقالنیت ناشى از فکر و تجربه است                       هیچ عاقلى نیروى دفاعى را کنار نمى گذارد؛ تنها عامل رفع تهدید اقتدار نظامى است

  بازکردن راه مذاکره با آمریکا نه تنها زمینه ساز نفوذ، بلکه مانع پیشرفت کشور است

غول هاى هوانوردى اروپا
مقابل آمریکا 

150 شرکت هوانوردى از 20 کشور جهان به تهران آمدند

 وزیر راه در گفت وگو با «شهروند»:
ایران نگران کارشکنى آمریکایى ها نیست

جامعه

    صفحه17

توران میرهادى در 
بیمارستان بسترى شد

سیاست

    صفحه2

مرتضوى در همه موارد 
تبرئه نشده است

سخنگوى قوه قضائیه: 

  اگر در شهردارى تهران خالفى شده باشد 
مطمئن باشید اغماضى نمى شود


