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در حاشیه ابراز ندامت یک دختر اینستاگرامی از تلویزیون

هر جرمی ،جرم است،
اما بعضی از جرمها ،دو جرم است
رضا صابری خورزوقی
پشیمانی یک دختر اینستاگرامی از تلویزیون،
در مورد پخش ابراز ندامت و
ِ
بازتاب بسیاری داشته ،چون عالوه بر افرادی كه از سر دلسوزی انتقاد

ی از كسانیكه آرزویشان تحقیر
كرده و میكنند ،مورد سوءاستفاده بسیار 
ملت ایران است نیز واقع شده ،بدون اینكه بخواهم از این موضوع خاص
دفاع نمایم یا آن را تقبیح كنم ،چند سطری مینویسم.
منآنفیلمجنجالیراندیدهامولیازكسانیكهدیدهاندشنیدمكهمصاحبهای

 ۲۰۳۳داوطلب،

آغازهجدهمین دوره مسابقات

حفظ شبانهروزی قرآن را

قرآن خانواده نیروی زمینی ارتش
در شمال و شمال شرق کشور
3

در مراکز بیتاالحزان آغاز کردند
2

آیتالله العظمی مظاهری در دیدار جهانگیری:

اختالف ،حربه دشمنان

و مانع خدمت به مردم است

با خانم جوانی ((درحالیكه چهرهاش نشان داده نشده)) از تلویزیون پخش
شده و  ...لذا ،نكتهای را در این زمینه یادآوری مینمایم.

* اوال؛ جرم ،جرم است و هیچ فرقی بین انواع جرم وجود ندارد و برای
هر جرمی نیز در قانون ،مجازاتی تعیین شده است.

* اما؛ هدف بعضی از متخلفین ،صرفا انجام یك كار خالف نیست .بلكه

گاهی هدفشان قبحزدائی و تشویق دیگران به انجام تخلف است.

مرتكب خالف ،تشویق دیگران و
لذا؛ اگر در هر جرمی اثبات شود كه هدف
ِ

ی است ،مسئله به دو جرم تبدیل میشود.
قبح زدائی از خطا و ناهنجار 

* جرم دوم؛ قبح زدائی از ناهنجاری و قصد تشویق دیگران به جرم.
دیگران را به ارتكاب آن تشویق كند ،مجرم محسوب میشود.

* دوما؛ بعضی از جرمها خیلی سریع اشاعه مییابد .زیرا؛

قيمت آلوده كردن زمزم ،خود را مطرح كنند.

ازسوی دیگر؛ این نوع جرمها ،نه نیاز به رانت دارد و نه سرمایه
میخواهد و نه هیچ  .مثل (تشویق دیگران به سیگار كشیدن و)...

ولی برخی دیگر از جرمها ،نه به راحتی قابل تشویق است و نه متخلف
حاضر است خودش را مرتكب آن جرم معرفی نماید .مثل دزدی و ...
(صرفارتكابخالف)قانونتكلیفراتعیینكرده.
طبیعتا؛برایجرماولِ ،

در مورد جرم دوم( ،انجام خالف ،با انگیزه قبحزدائی و تشویق دیگران)
نیز ماده  638قانون مجازات اسالمی« ،تظاهر به عمل حرام» را جرم
جداگانهای دانسته و مشمول مجازات قرار گرفته است.
اگرچه برای صدور حكم براساس ماده  ،638الزم است قانون اساسی و
موازین اسالمی نیز رعایت شود.

همچنین باید در نظر داشت كه باتوجه به تأثیر سریع تشویق به گناهانی
كه نیاز به رانت و  ...ندارد ،بسیار هم باید سریع عمل كرد.
اما اینكه آیا جایز است ،فردی را كه مشمول ماده  638قانون مجازات
اسالمی شده ،یعنی (با انگیزه قبحزدائی و تشویق دیگران مرتكب خالف
شده) را رسوا كنند یا نه  -كه مسئله این روزهای فضای مجازی شده -
موضوعیاست كه باید كارشناسان متعهد در مورد آن نظر بدهند ،نه فالن
كس كه برای تحریم بیشتر ملت ایران خود را خار آمریكا میكند.
برای تكمیل بحث ،در اینجا دو نكته دیگر را هم اشاره میكنم.

* اول؛ تشویق به گناه در قرآن

قرآن كریم در آیه  13-12سورهی عنکبوت تشویق به گناه؛ را عامل تشدید
عذاب در قیامت معرفی میفرماید:
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* ترجمه:

ّ
و کسانی که کفر ورزیدند (از مشرکان مکه) به کسانی که ایمان آورده

بودند ،گفتند :شما از راه پیروی کنید .ما هم (اگر آخرتی و عقابی بود)
گناهان شما را بر عهده میگیریم .و هرگز آنها بر عهده گیرندهی چیزی از
گناهان اینها نیستند! آنها قطعا دروغگویند )12( .و البته (در روز قیامت)
هم بارهای سنگین (گناهان) خود را برمیدارند (گناه آنها تشویق دیگران
به گناه است) و نیز بارهای سنگینی عالوه بر بارهای گران خود (بارهای
کسانی که گمراهشان کردهاند بدون آنکه از آنها کسر شود) و حتما آنها
در روز قیامت از آنچه افتراء میبستند (مانند شرک و بدعتهای دیگر)
بازخواست خواهند شد.

* دوم؛ بحث َ
«تجری» در اصول فقه

َ
در بحثهای اصول فقه مبحثی وجود دارد به نام «تج ّری».

يعنی ،اگر کسی با نیت گناه ،مرتکب عملی شود که در واقع گناه نیست .مثال
مایعیرابهخیالاینکهشراباستباقصدشرابخواریبنوشدوبعدمعلوم
شود ،آن مایع مشروب الکلی نبوده و يك نوشيدنی حالل است .حال بحث
این است که آیا این کار گناه محسوب میشود؟
ً
بسیاری از فقها معتقد هستند که این عمل حرام است و میگویند :اساسا
گناه ،به خاطر جرأت بر نافرمانی خداست .و مهم نیست که طرف چه
کاری انجام میدهد .و به همین دلیل اگر مشروب الکلی را به گمان این
که مثال آب یا شربت است بنوشد ،مرتکب گناه نشده است .درعین حال،
اب حرام است ،و با قصد شرابخواری
اگر مایع حاللی را به گمان اینكه شر ِ

و نافرمانی خدا بنوشد ،مرتکب گناه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه سفر والیتی به مسکو را سفری بسیار مهم خواند و
گفت :آقای والیتی حامل پیام رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور برای رئیس
جمهور روسیه است.
به گزارش صداوسیما ،بهرام قاسمی
با اشاره به تشریح دیدگاهها و مواضع
جمهوری اسالمی ایران برای سایر
کشورها پس از خروج آمریکا از
برجام تصریح کرد :پس از خطای
راهبردی آقای ترامپ و خروج از
معاهده چندجانبه بین المللی برجام،
جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفت با اعزام تعدادی از فرستادگان ویژه که
حامل پیام مقامات عالیرتبه جمهوری اسالمی ایران هستند دیدگاهها و مواضع
کشورمان را در قبال این رفتار خودخواهانه و خالف موازین بین المللی آمریکا
برای سایر کشورها تشریح کند.
ویبااشارهبهسفرعلیاکبروالیتی،فرستادهویژهرئیسجمهوربهمسکوگفت:سفر
آقای والیتی نیز در همین راستا و با توجه به ویژگیهای خاص خود مطرح است.
قاسمی افزود :قرار است آقای والیتی سفرهائی به مسکو و پکن داشته باشند که
سفر وی به مسکو فردا (امروز) در رأس هیأتی متشکل از مقامات وزارت خارجه
ادامه پائين

در سومين جلسه کميته ساماندهي کاغذ مطبوعات

در این مورد دوم ،حتی اگر كسی خودش مرتكب خالفی نشود ولی

افرادی كه نه هنری دارند و نه تخصصی و نه  ...حاضر هستند حتی به

پیام امام خامنهای و رئیس جمهور
برای پوتین

انجام میگیرد.

* جرم اول؛ ارتكاب خالف.

شدن مفت و مجانی میشود .لذا،
ازطرفی ،موجب شهرت و مطرح ِ

امروز توسط دكتر واليتی به روسيه میرود:

حضرت آیت الله مظاهری
در دیدار اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهور
تأ كيد كرد :یکی از حربههای
همیشگی دشمنان و بدخواهان
ّ
نظام مقد س جمهوری اسالمی،
ایجاد اختالف بین مسئوالن
است که مهمترین مانع خدمت
به مردم و سبب افزایش مشکالت
و معضالت میگردد.
حضرت آیت الله مظاهری با اشاره
به وجود مشکالت و نارساییهای
ً
کنونیدرکشور،خصوصامعضالت
اقتصادی و معیشتی مردم ،بر
ضرورت حفظ وحدت و همدلی
همه مسئوالن تأکید کردند.
حضرت آیتالله مظاهری ،صبح
ديروز در دیدار اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهور ،با اشاره
به وجود مشکالت و نارسائیهای
ً
کنونی در کشور ،خصوصا
معضالت اقتصادی و معیشتی
مردم ،بر ضرورت حفظ وحدت،
همدلی و همسوئی همه ارکان
جمهوری اسالمی ،تأکید کردند.
معظم له افزودند :یکی از حربههای
همیشگی دشمنان و بدخواهان نظام
ّ
مقدس جمهوری اسالمی ،ایجاد
اختالفبینمسئوالناستکهمهمترین
مانع خدمت به مردم و سبب افزایش
مشکالتومعضالتمیگردد.
ایشان با بیان اینکه مشکالت کنونی
کشور ،سختتر از مشکالت

سالهای آغاز انقالب نیست،
افزودند :اگر مسئوالن با هوشیاری
و ّ
توجه کامل درصدد رفع اختالفات
و ایجاد همدلی ،هماهنگی و
برنامهریزی باشند ،بدون تردید در
تنگناهای فعلی نیز مانند گذشته
سربلند و سرافراز خواهیم شد و به
فضل الهی لطمهای به جمهوری
اسالمی وارد نخواهد شد.
حضرت آیتالله مظاهری در ادامه
با اشاره به معضالت ناشی از کمبود
آب در استان اصفهان ،برطرف شدن
ّ
این مشکل بزرگ را نیز در گرو اتحاد،
ّ
برنامهریزیوجدیتمسئوالنذیربط
دانستندوخاطرنشانکردند:درشرایط
کنونی که سراسر کشور با خشکسالی
فزایندهای روبرو شده است ،موضوع
توزیع عادالنه و برنامهریزی شده
آب ،یکی از اساسیترین برنامهها و
اقداماتی است که میتواند بخشی از
معضالت کمبود آب را مرتفع سازد.
ایشان با تأکید بر ضرورت تکمیل
پروژههای نیمهتمام قبلی در زمینه
آب و تقدیر از اقداماتی که دولت
در این خصوص ،برنامهریزی یا به
انجام رسانده ،اظهار داشتند :اگر با
شو ّ
همت مضاعف دولت ،به
تال 
ّ
همه مصو بات قبلی راجع به حوضه
آبریززایندهرودعملشودوطرحهای
ّ
اساسی با دقت همه جانبه ،اجراء و
اتمام گردد ،سایر کمبودها در زمینه
آبرسانی در استان اصفهان نیز
مرتفع خواهد شد.

پیام امام خامنهای و رئیس جمهور برای پوتین

ادامه از باال:
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :آقای والیتی حامل پیام مقام معظم
رهبری و رئیس جمهور برای رئیس جمهور روسیه هستند که این پیامها در دیدار
ایشان با والدیمیر پوتین در کرملین تسلیم رئیس جمهور روسیه خواهد شد.
قاسمی با اشاره به نوع روابط ایران و روسیه گفت :سفر علی اکبر والیتی
به مسکو بسیار مهم است چراکه روسیه به عنوان یکی از اعضای شورای
امنیت در دوران مذاکرات برجام در کنار دیگر کشورها تالش زیادی را در
این گفتگوها انجام داد.
وی ادامه داد :مسکو و تهران به عنوان دو همسایه با یکدیگر اشتراکات
و منافع مشترکی در عرصههای منطقهای و جهانی دارند لذا دیدار آقای
والیتی در کاخ کرملین با پوتین و انتقال پیامهای مقامات عالیرتبه ایرانی
میتواند بسیار حایز اهمیت باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد :البته در کنار این دیدارها آقای والیتی
دیدارهای دیگری نیز در حوزه مسائل دوجانبه سیاسی و اقتصادی و سایر زمینهها
با مقامات روسی خواهد داشت و همچنین آخرین تحوالت و مسائل منطقه ای
و جهانی نیز در این مذاکرات مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت.
قاسمی خاطرنشان کرد :موضوع برجام و خروج امریکا از این معاهده بین
المللی عمده ترین محور گفتگوهای آقای والیتی و هیأت همراه در مسکو
خواهد بود.

در این دیدار ،معاون اول رئیس
جمهور نیز گزارشی از برنامهها
و عملکرد دولت در زمینه رفع
معضالت اقتصادی و مقابله با
توطئههای دشمنان انقالب و نظام
اسالمی در این خصوص و نیز
پیشبینیها و اقدامات در دست

ّ
انجام در زمینۀ حل مشکالت آب
استان اصفهان ارائه کرد.
جهانگیری در بخش دیگری
از سخنان خود از حمایتهای
همیشگیآیتاللهالعظمیمظاهری
از تالشها و خدمات دولت ،تشکر
و قدردانی کرد.

مقدمات ورود  10هزار تن کاغذ
فراهم شد

در جلسه ديروز مقرر شد شرکت
«ارمغان گستر نوید»  6هزار تن
کاغذ خود را که در مراحل نهائی
ورود به کشور قرار دارد بالفاصله
پس از ورود ،با احتساب سود

معقول ،در اختیار رسانههای متقاضی قرار دهد...
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