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پروندههایافرادکثیرالمراجعه
فیروز نعیم محبوبی

مدیر مسئول روزنامه نوآوران

مقابله با قانوندانان قانونشکن و رباخواران و سفته
بازها ،مصداق بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی است
و بهترین شیوه شناسایی این متخلفان در تعداد
پروندههایی است که در محاکم قضایی علیه یا له
آنها تشکیل شده است.
عدهای از شرایط وخیم مالی برخی از شهروندان
سود جسته و با سوء استفاده از استیصال مالی
و ناآگاهی حقوقی آنها ،با پرداخت ربا در قبال
اخذ چک یا سفته یا دریافت وکالت تام االختیار
اموال منقول و غیــر منقول و دیگر تضمینها،
عالوه بر دریافت بهرههای سنگین ماهانه ،نهایتاً
چک یا ســفته قربانیان خود را ناجوانمردانه به
اجرا گذاشــته یا با خیانت در امانت ،اموال آنها
را با وکالتهای تام االختیاری که صرفاً به عنوان
تضمین در دســت دارند ،به نام خود یا اعضای
خانوادههای شان منتقل میکنند.
متأسفانه هستند بعضی از وکالء که به رغم اطالع
از ماهیــت و عملکرد این افراد ،با آنان همکاری
کرده و مشاورههای الزم را جهت دریافت مدارک
خانمان برانداز و بستن تمامی راهکارهای قانونی
بر روی قربانیان در اختیارشــان گذاشــته و در
صورت شکایت شــهروندان ،وکالت رباخواران،
کالهبرداران و تحصیل کنندگان اموال غیر را به
عهدهمیگیرند.
برخی از این افراد دهها پرونده چه در مقام شاکی
و چه در جایگاه متهم دارند ،جالب این جاست
که هســتند افرادی در این بیــن که به دلیل
برخورداری از تجربه بسیار در اعمال خالف عرف
و قانون و نیز در خدمت داشــتن برخی وکالء و
بهرغم تعدد قابل مالحظه پروندهها ،با افتخار بیان
میکنند تاکنون حتی یک سابقه محکومیت نیز
از محاکم دریافت نداشتهاند!
پیشنهاد میشود قوه قضائیه ماهیت ،نوع و روند
پروندههــای افرادی که بیــش از تعداد معینی
بهمحاکم قضایی مراجعه یا احضار میشــوند را
رصد کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا پروندههای این
قبیل افراد با توجه به ماهیت کیفری یا حقوقی،
حدالمقــدور در یک یا دو مجتمع قضایی و نیز
شعب واحد تجمیع و رســیدگی شود تا آنها
نتوانند با مراجعــه به مجتمعهای مختلف و یا
محاکم شهرستانها ،رد پاهای ماجراجوییهای
خود را از دستگاه قضاء پنهان سازند.
فراموش نکنیم شــهروندانی کــه قربانیان این
افراد میشــوند و نمیتوانند حقانیت فی الواقع
خود را در محاکم اثبــات نمایند ،بعضاً با انکار
ناخودآگاه مسئولیت تام خویش در اعتماد بیجا
به رباخواران و کالهبرداران؛ حقوقشان تضییع
میشود.
ادامه در صفحه 2

یادداشتها

فیروز نعیم محبوبی

کجای حذف صفرها
ایراد دارد!؟

دستوررئیسجمهور
برایانتشار
حقوق مدیران
یادداشت 1

از جمله مهمترین حقوق شــناخته شدهی
ملتها که به خصوص از آغاز قرن بیستم
به عنوان اصلی به رسمیت شناخته شده در
حقوق بینالملل نیز درآمده است ،حق تعیین
سرنوشت است که دارای دو بعد خارجی
و داخلی اســت .بعد خارجی آن به معنای
رهایی از استعمار و نفوذ بیگانگان است و
بعد داخلی آن در معنای حق مردم در تعیین
سرنوشتخودازطریقانتخابنمایندگانشان
برای اداره جامعه .ملت ایران نیز در طی بیش
از یک قرن گذشته تالشهای فراوانی برای
تحقق و توسعه حق تعیین سرنوشت خویش
انجام داده است.
اگر بخواهیــم در تاریخ معاصر ایران ،نقاط
عطفتالشبرایتحققحقتعیینسرنوشت
را جستجو کنیم ،به جرات میتوان گفت...
ادامه در صفحه 2

لزوم رصد
پروندههایافرادکثیرالمراجعه
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محمد ماکویی

چرا دختران
سیگارمیکشند؟

گزارش
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :عــادت کردهایم
به «تهدیــد اتمی»! عــادت کردهایــم چون طی
ســالهای اخیر ،با هر مناقشــه و اختالفی ،هند و
پاکســتان طرفین را به استفاده از سالحهای اتمی
تهدید میکند و اما جهان با خیالی آســوده به این
بگو ـ مگوها مینگــرد و اما این بار ،لحنها ،جدی
تر ،جمالت تلخ تر و شــاخ و شانه کشدنها جدی
تر است!
باز هم مســئله ی هند و پاکستان همان است که
استعمارگران تاریخی جهان از جمله بریتانیا ،برای
ایــن روزها ـ چون فکرهای پلیدی داشــتهاند ـ از
ســال  1947تا به امروز برجای نهاده اند؛ کشمیر و
اختالفاتی که حل ناشدنی ،تاریخی و عمیق است.
 72سال است که مردمان کشمیر و به تبع کشمیر،
ساکنان دو ســرزمین هند و پاکستان ،هرگز روی
صلــح و آرامــش را ندیدهاند و حــال که به تعبیر
پیرمحمدمالزهی؛«تعادل مناسبات سیاسی هند و
پاکستان» بر هم خورده است ،پای جنگ و استفاده
از سالحهای اتمی به میان آمده است!
کشــمیر ،منطقهای در شــمال غربی شبهجزیره
هنــد کــه از ایالت جامو و کشــمیر تحت کنترل
هند ،ایالت گلگت ـ بلتســتان و کشمیر آزاد تحت
کنترل پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل
جمهوری خلق چین تشکیل میشود.
از همــان لحظهای که ـ  14مــرداد ـ مقامات هند
اعالم کردند که اصل امتیازات ویژه دولت کشــمیر
تحت کنترل هند که در قانون اساســی هند برای
این مناطق در نظر گرفته شده است را لغو کردهاند،
بحران جدیدی در این منطقه آغاز شد؛ بحرانی که
کم کم نگران کننده شده است.
براســاس اصل  ۳۷۰قانون اساســی هند ،به جامو
و کشــمیر اختیارات ویژهای در مقایســه با سایر
ایالتهای هند برای اداره امور داخلیشان داده شده
است .حساسیت این مســئله در این جا است که

شادان کریمی
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گفتوگو با آفتاب یزد و در واکنش به سکوت مجامع بینالمللی:
پیرمحمدمالزهی در 

ایران میتواند تأثیرگذارترین میانجی در بحران کشمیر باشد

کشمیر بر اساس همین اختیارات و امتیازات ویژه
بود که به خاک هند ضمیمه شد.
آمیت شاه ،وزیر کشور هند ،اگرچه تصمیم دولت را
در میان اعتراضات گسترده در پارلمان اعالم کرد اما
قابل پیش بینی بود که اعالم این خبر ،ناآرامیهای
گستردهای را به دنبال داشته باشد.
براساس ماده  ۳۷۰قانون اساسی هند ،کشمیر تحت
کنترل هند میتواند قانون اساسی و پرچم مخصوص
به خود و همچنین اختیارات مستقل داخلی به جز
موارد بینالمللی و دفاعی و ارتباطات را داشته باشد
و اما در تصمیم جدید این مســئله نادیده انگاشته
شده است.

منطقــه دنبال میکنند .آنها به شــدت به دنبال
انتقال داعش از عراق و سوریه به افغانستان هستند
پس میتوان گفت انتقال داعش از غرب خاورمیانه
به شــرق خاورمیانه میتواند بر مسائل کشمیر نیز
تاثیرگذارباشد.
مالزهی ادامه میدهد :اگرچه مسئله کشمیر یک
مســئله تاریخی اســت که برخی اوقات میتواند
به عنوان بهانه مطرح شــود امــا باید پذیرفت که
بحث کشمیر و اختالفات هند و پاکستان تاریخی
و ریشــهدارتر از این حرفها اســت زیرا هندیها
فارغ از مســائل ریز و درشــت خاورمیانه در تالش
هستند تا ترکیب جمعیتی کشمیر را به هم بریزند
و این مســئله هم برای جامعه کشمیر و هم برای
پاکستانیها مسئلهای غیرقابل قبول است!

باال گرفتن اختالفات هند و پاکستان بر سر مسئله
کشــمیر این حس را بهوجود میآورد که شــاید
ارادهای در میان بوده تا مناقشــات غرب خاورمیانه
به شــرق خاورمیانه منتقل شود .به تعبیر سادهتر
این احســاس میتواند در تحلیلها رخنه کند که
آمریکاییها تالش میکنند برای رها کردن عربستان
از منجالب یمن ،برای مدتی کوتاه؛ همه نگاهها ،به
جای دیگری معطوف شــود اما پیرمحمد مالزهی
موافق نیست! او میگوید :اختالف هند و پاکستان
بر سر مسئله کشمیر یک اختالف تاریخی است که
از سال  1947آغاز شده است پس باید گفت مسئله
هند و پاکســتان بر سر کشمیر خیلی به مناقشات
خاورمیانه ارتباطی ندارد.
این تحلیلگر مسائل شبه قاره ادامه میدهد البته به
نوعی و از زاویــهای دیگر میتوان گفت بی ارتباط
هم نیســت زیرا ،آمریکاییها سیاست خاصی را در

>سایه مذاکرات صلح افغانستان بر سر کشمیر!

>بحرانکشمیربرایرهاییعربستان
از باتالق یمن؟!

خبر آخر

جشن صدمین سالگرد استقالل افغانستان به تعویق افتاد

بهدنبال حادثه خونین دوروزپیش در کابل ،جشن
صدمین سالگرد اســتقالل افغانستان به دستور
اشرف غنی به تعویق افتاد.
به گــزارش مهــر ،صدیق صدیقی ســخنگوی
رئیس جمهوری افغانســتان دیروز یکشــنبه در
بیانیهای عالم کرد که به دستور اشرف غنی «به
منظور ارجگذاری به جایگاه شــهدای  ۲۶مرداد
کابــل و حرمت به بازماندگان داغدار» ،مراســم
رسمی جشن اســتقالل در داراالمان ،به تعویق
انداخته شد.
گفتنی اســت ،وزارت کشــور افغانستان شامگاه
شــنبه اعالم کرد در اثر وقوع انفجاری مهیب در
یک مراسم عروســی در بخش غربی شهر کابل،
پایتخت افغانســتان ۶۳ ،تن کشــته و  ۱۸۲نفر
زخمی شدند.

شاهدان عینی میگویند در هنگام وقوع انفجار،
تاالر عروسی مملو از صدها میهمان بوده است.
این در حالیســت که قــرار بود مــردم و دولت
افغانستان یکصدمین سالگرد استقالل این کشور
از چنگال اســتعمار بریتانیا راامروز دوشــنبه با
برگزاری برنامههای ویژهای جشن بگیرند.
نصــرت رحیمــی ،ســخنگوی وزارت کشــور
افغانستان،گفت که در این حمله زنان و کودکان
در میان قربانیان این رویداد هستند.
این انفجار حوالی ساعت  ۱۰:۴۰شنبهشب گذشته
در سالن عروسی «شهر دبی» در نزدیکی ایستگاه
بهادرخــان و در کنار جاده فیضمحمد کاتب در
حوزه ششم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست.
یک عامل انتحاری مواد منفجره همراه خود را در
نزدیکی جایگاه داماد منفجر کرده است.

ما هم تاریخــی بودن منازعات هند و پاکســتان
را میپذیریم! اساســاً هیچ کــس نمیتواند منکر
تاریخیبودن ریشههای اختالفات هند و پاکستان با
موضوع کشمیر باشد اما اگر چند موضوع را در کنار
هم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که مسئله کشمیر
مانند همیشه به یک موضوع حاد تبدیل نشده است؛
از یک سو محتمل بودن به نتیجه رسیدن مذاکرات
صلح افغانستان ،از طرف دیگر بحث ناکامی عربستان
و امــارات در مواجهه با یمن و از طرف دیگر ســفر
اخیر عمران خان به آمریکا .این سه موضوع ناگهان
به شــعله ور شدن اختالفات بر سر کشمیر منتهی
میشــود که با بازیهای منطقهای آمریکاییها با
موضوع مذاکرات صلح افغانستان در تناقض است؛
گو این که به نتیجه رسیدن صلح افغانستان میتواند
روی مسائل کشمیر نیز تأثیرگذار باشد؟!
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یادداشت 2

آقای مالزهی میگوید قطعاً مذاکرات صلح افغانستان
و نتیجه این مذاکرات روی مســائل کشمیر تاثیر
خواهد گذاشت اما شما به موضوع کشمیر که این
روزها در جریان است از زاویه ی دیگری نگاه کنید
و آن هم اینکه هندیها شرایط را برای مداخلههای
بیشتر در مسئله کشمیر مناسب تر دیده اند!
>قدرت گرفتن طالبان در افغانستان

یعنی تضعیف موقعیت هندوستان در منطقه؟!

این تحلیلگر مســائل بینالمللی ادامه میدهد :به
طور طبیعی هندیها به این نتیجه رسیدهاند که اگر
صلح در افغانستان به نتیجه برسد به این ترتیب که
طالبان ابتدا شریک قدرت در افغانستان شود و در
نهایت صاحب قدرت؛ به طور کام ً
ال طبیعی ،موقعیت
هند در افغانســتان به شدت تضعیف خواهد شد و
از طرف دیگر دســت پاکستانیها از همیشه بازتر
خواهد شــد تا گروههای کشمیری را در افغانستان
تحت آموزش قرار دهد که در این صورت ،شرایطی
بهوجود میآید که به طور قطع ،به ضرر هندوستان
خواهد بود .به نظر میرســد حرکت اخیر هندیها
یک حرکت پیشگیرانه است و بی ارتباط با مذاکرات
صلح افغانستان نمیتواند تلقی شود .باز هم تاکید
میکنــم هندیها موقعیت را مناســب دیدهاند و
پیشدستی کردهاند تا در این موقعیت اجازه ندهند
شرایط مسلمانان در کشمیر رو به قدرتمندتر شدن
حرکــت کند پس چاره را در بــر هم زدن ترکیب
جمعیتی در کشمیر دیدهاند و بر همین اساس هم
تحرکات اخیر را دامن زدهاند.
هند و پاکســتان هر دو قدرتهــای اتمی جهان
محسوب میشوند .طبیعتاً اگر یکی از دو کشور در
شرایط منجر به شکست قرار گیرد به طور طبیعی
از ســاح اتمی استفاده خواهد کرد که این مسئله
میتواند از یک سو آسیا را به خطر بیندازد و...

ادامه در صفحه 2

چرا دختران
سیگارمیکشند؟
شادان کریمی

جامعهشناس

چند وقتی است که وقتی وارد کافهها میشوید
دخترانی را میبینید که در کافه نشســتهاند و
سیگار میشــکند؛ نگاه کلی به حجم زیاد دود
در کافه هر آدمی را به فکــر وا میدارد که چرا
جوانانمان به ویژه دخترانمان به این سمت و سو
کشیده شده اند؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که
عوامل متعددی برای ســیگار کشیدن دختران
وجود دارد؛ خانواده ،دوستان و جمعهایی که در
آن قرار میگیرند ،حتی نحوه بزرگ شدن آنها
و یاس و نا امیدی نســبت بــه آینده در این امر
دخالت دارد .عالوه بر اینها نبود شادی و نشاط،
حتی نداشــتن تفریح مناســب برای دختران،
محرومیتها و محدودیتهایی که به این قشر
از جامعه تحمیل میشــود نیز در این موضوع
بی تاثیر نیست .عامل دیگری که باعث گرایش
جوانان به ویژه دختران در سنهای نوجوانی به
سیگار میشود ،پول توجیبیهای زیادی است
کــه در اختیار آنها قرار میگیرد .اما مهم ترین
عامل را میتوان همان نبود شــادی و نشاط و
سرخوردگیهای زنان در جامعه دانست.
در جامعه کنونی ما قبح این مسئله ریخته شده
و ما دچار نوعی فرو ریختگی فرهنگی شدهایم.
در واقع هنجارهایی که باید برای زنان جامعه ما
نهادینه میشد چون با نوعی سرخوردگی و امر و
نهی همراه بوده ،باعث نوعی عصیان در جامعه
شده که سبب میشودتا زنان جوان ما به واسطه
سیگار کشیدن اعتراض خود را بیان کنند.
ادامه در صفحه 11

قدردانیوتشکر

در سالن بیمارستان بر روی تابلوئی سوگند نامه پزشکی را میخوانیم:
اکنون که باعنایت و الطاف بیکران الهی در شــرف پذیرفتن مسئولیت خطیر پزشکی قرار گرفتهام ،من در برابر قرآن کریم به
خداوند قادر متعال ...سوگند یاد میکنم که به احکام مقدس اسالم و حدود الهی با دیده احترام بنگرم .از خیانت و تضییع حقوق
بیماران به طور جدی پرهیز کنم و...
چندمین بار که پدر را به بیمارستان بردیم ،بیمارستان دکتر مرتاض در یزد ،آنچنان حال پدر وخیم بود که امید چندانی نداشتیم،
همه بار و مثل همیشه این کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان است که با دل و جان و از وجودشان مایه میگذارند ،انگار یکی از
عزیزان خودشان روی تخت آرمیده است ...چقدر دل سوز ،چه اندازه نگران و دلواپس و تا چه حد پیگیر.
واقعا در برابر این همه خوب بودن فقط میتوانیم سر تعظیم فرود آوریم و چه خوب سوگند یاد کردهاند که :خدا را در همه حال
حاضر و ناظر شئون خود بدانند...
از جنابان دکتر حاجب مرتاض بزرگ خاندان و رئیس بیمارستان ،دکترمهران مرتاض و دکتر احمد صنعتی سپاس ویژه داریم.
برای همیشه شرمنده کادر پزشکی ،پرستاری و خدماتی بیمارستان هستیم و خوب میدانیم هیچگاه قادر نخواهیم بود این همه
انسانیت را جوابگو باشیم.
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