ت خودروها برای سه ماهه سوم سال
ابالغ مجوز افزایش 25درصدی قیم 
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هربامداد در سراسر کشور
بازتاب برگزاری مراسم در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

بررسی یک پیشبینی در گفتگوی آفتاب یزد با دکتر بیگدلی

با سخنرانی رائفی پور در روزهایی که کرونا اوج گرفته

لجبازی
با چه کسی؟

برجامدردورهبایدن
2

چهارشنبه  7آبان1399

ماجرای پولی بودن حضور
در کنار مزار خسرو آواز ایران

ای کاش
استاد در بم
به خاک
سپردهمیشد

طرح :مهدیه فرهاد کیایی

3

درگذشت پزشک

ّ
خیروسرشناسمیبدی

براثرکرونا

بازتاب فوق العاده
تحریم وزیر نفت و برخی دیگر
از حوزههای انرژی
از سوی آمریکا

فتح اله دهقان

بشــر در طول حیات خود بر روی کره خاکی
سیاست ورزی نموده است.
سیاســت ورزی در ســطوح مختلف جامعه از
خانواده تا سطح بینالملل امری الزم وضروری
است.
در دوران اولیه زندگی انســانها ،به تأســی از
شرایط و روحیات مردم آن زمان ،سیاست فاقد
پیچیدگی دوران کنونی بود.
با پیشــرفت علــم و تکنولوژی ،علوم بشــری
پیشرفت نموده،گرایشهای گوناگونی در علوم
شکل گرفته است.
به عنوان مثال چشم انسان که عضوی کوچک
از بدن انسان و حدود  5/2سانتی متر و تقریبا
 8گــرم وزن دارد.چندین تخصص را شــامل
میشود.
حال ،علم سیاست که عمری به درازای حیات
انسان،وســعتی به پهنای کره زمین و عمقی
به مثابه اقیانوســها دارد،بزرگانی مثل افالطون
و ارســطو در  2500سال پیش آن را بازسازی
کرده هم چنین متناســب با شرایط خود را به
روز نموده است.
با پیشــرفت جوامع و پیچیدهتر شــدن روابط
انسانها علم سیاست نیز تخصصیتر شده است.
حال ســوال این است دراین دنیای مشبک ما
باید چگونه سیاست ورزی کنیم؟
واقعیت زمانه به ما میآموزد که در چار چوب
علم سیاســت ،سیاست ورزی کنیم و براساس
قواعد علم سیاست بازی کنیم.
ادامه در صفحه 2
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چرا زنگنه؟

سرمقاله

آنهایی که «گرا به تحریم» را
کلید زدند!
حمیدرضا شکوهی
کارشناس انرژی

صفحه6

حمایت برخی احمدینژادیها از ترامپ

درحالی که اصولگرایان به ظاهر میگویند ترامپ و بایدن فرقی ندارند و اصالحطلبان چشم انتظار بایدن هستند
اما جریان احمدینژادیها به طور علنی از پیروزی ترامپ

یادداشت1-

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

همزمان با موفقیت زنگنه در افزایش فروش نفت در اوج تحریمها،
آمریکا تصمیم گرفت در روزهای منتهی به انتخابات ،وزیر نفت ایران را نیز تحریم کند.
ناظران میگویند این تحریمها نمیتواند تاثیری بر فروش نفت کشورمان بگذارد

3

معیار و شاخص
سیاست ورزی

| 28 October 2020

یادداشت2 -

سرانجام مبهم
آموزش
بابك خطی

طبیب و فعال اجتماعی کودکان

بخش اصلی آموزش کودکان در مدرسهها را طبعا
باید آماده ساختن آنها برای ایجاد آیندهای بهتر
برای خود و دنیا دانســت .آیندهای که همراه با
تواناییهای مهارتحل مسئله ،مدیریت صحیح
زندگی ،آمادگی برای شــرایط غیــر معمول و...
باشد.
ماده  ۲۹پیمــان نامه حقوق کــودکان اهداف
آموزش در کودکان را در راستای رشد شخصیت
و استعداد و تواناییهای جسمی و روحی کودک،
احترام به حقوق اساسی بشری ،آمادگی برای یک
زندگی مسئوالنه ،صلح ،مدارا ،تساوی زن و مرد،
دوستی میان همه مردمان و...توصیف میکند.
امــا حقیقت آنچــه در مدارس مــا و اکنون در
پاندمی کرونــا به طور آنالیــن و روی صفحات
موبایلهــای هوشــمند و در نرمافزارهایی چون
«شاد» در جریان است چگونه است.
یکی از مهمتریــن ویژگیهای این روش ریختن
حجم زیادی از مطالب درسی بر سر دانشآموزان
است که اکثرا سنخیتی برای آمادگی آنان برای
آینده و زندگی ندارد و بیشــتر با الزام یادگیری
طوطــی وار و تــوام با فشــار مفاهیم درســی
همراه است.
مسئلهای که دانشآموزان را تحت فشار خود ،به
تدریج فرسوده میکند و فرصتی برای شکوفایی
خالقیــت و اســتعداد و حتی بــازی آنان باقی
نمیگذارد .این مسئله در سطح والدین نیز گاهی
به صورت مســابقهای پرتنش و بازی «مال من
بهتره» در جریان است که رگههای چشمگیری
از خشونت نمادین ،در آنها دیده میشود.

پشتیبانی میکنند صفحه5

همین اول بگویم که اگــر انتظار دارید این
مطلب ،جنبههای اقتصادی تحریم بیژن زنگنه
و وزارت نفت ایران را بررســی کند ،آن را
نخوانید .چون هدف ایــن مطلب ،یادآوری
مخالفتهای سیاســی با زنگنه و یادآوری گرا
دادن به تحریم توسط برخی دلواپسان است
و برای پاسخ به تحرکات سیاسی ،نمیتوان از
جنبه اقتصادی وارد شد!
دوشنبه شب که خبر تحریم وزیر نفت ایران
منتشر شــد ،یادم افتاد چندی پیش ،منتقدان
زنگنه او را متهم میکردند که با مخالفت با
پاالیشگاه ســازی ،در واقع «گرا به تحریم»
داده و نه تنها عامل تحریمهای پس از ســال
 1388است ،بلکه برای مقابله با تحریمهای
اخیر آمریکا هم ناتوان است .البته آلزایمر این
افراد ،نه فقط سیاسی ،بلکه اقتصادی هم هست
و یادشــان رفته که اتفاقا ساخت پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس در سال  1383یعنی در
آخرین ماههای وزارت بیژن زنگنه در دولت
سیدمحمد خاتمی کلید خورد و کسانی که باید
پاسخگو باشند که چرا پاالیشگاهی نساختند تا
آمریکا تحریم بنزین ایران را پس از سال 88
کلید نزند ،اتفاقا همان کسانی هستند که هشت
سال دولت را در اختیار داشتند اما تا سال ،92
نه تنها پاالیشگاهی نساختند ،بلکه پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس را اگرچه با پیشرفت کلی
 65درصدی ،اما با 35درصد پیشرفت عملیاتی
در اختیار دولت بعد قرار دادند.
ادامه در صفحه 8

یادداشت3 -
مســئلهی ســوال برانگیز دیگر ،نبود بعضی از
مطالب درسی تعریف شده در کتابهای درسی
و پیشــنهاد ارجــاع این مباحث بــه کتابهای
کمکآموزشــی اســت که هم قیمــت آن برای
طبقات متوسط و آســیب پذیر اقتصادی گران
اســت و هم باعث افزونتر شدن بار سنگین روی
دوش دانشآموزان میگردد و هم پیشــنهاد این
ارجاع با اصــل  ۳۰قانون اساســی که تحصیل
تــا پایــان دوره متوســطه را رایــگان میداند،
در تضاد است.
مســئله دیگر این است که گزارشهایی از اینجا
و آنجا به گوش میرســد کــه در برخی از این
کتابهای کمکدرســی به بهانــه تجدید چاپ
با کمتریــن تغییر در محتــوی و صرفا با تغییر
جای مطالب! کتاب چاپ جدید عرضه میشــود
تا اســتفاده از کتابهای قبلی -مثل استفاده از
کتاب کودک بزرگتر خانواده برای کودک کوچک
در یک خانــواده یا- ...غیرممکــن گردیده و به
خرید اجباری کتابهــای چاپهای جدیدتر با
قیمتهای جدید و طبعا گرانتر منجر میشــود
که در صــورت درســتی این گزارشهــا واقعا
ناراحتکننده است.
شــاید هم موضوع خاصــی در تالیف کتابهای
کمکدرســی وجــود دارد ،کــه شــاهد ایجاد
انتشاراتیهای بزرگ مختلف در مورد آن هستیم،
کــه روز به روز بر تعداد شــعبههای آنها نیز در
سراسر کشور افزوده میگردد و البته قضاوت آن
برعهدهی مخاطبان گرانقدر است.
در کنــار همه این موارد قــرار دادن آزمونهای
مکرر و اســترس زا مانع پیشروی دانشآموزان
و نتیجــه آن تنهــا تحمیل اســترس فــراوان
بر همــه دانشآموزان اســت که به دو دســته
تقسیم میشود.
ادامه در صفحه 6
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درباره تأمین امنیت حقوقی
سرمایهگذاری
فاطمه السادات هاشمی

پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی

یکــی از شــاخصهای مهــم در تأمیــن امنیت
سرمایهگذاری،تضمینامنیتقضائیدربازارسرمایه
است که بر اساس ثبات در نظام قوانین و مقررات و
سریع احقاق حقوق
وجود ساز وکارهای کمهزینه و
ِ
از طریق مراجع قضائی ارزیابی میشود .در همین
راســتا قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل 44
قانون اساســی مصوب( 1387اصالحی )1397و
نیز قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به
منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44
مصوب ،1388تکالیفــی را برای قوه قضائیه مقرر
کردهاند .نظر به تحوالت اخیر در بازار سرمایه که به
آزادسازی سهام عدالت و ورود بیش از 48میلیون نفر
به بازار بورس و صدور کد بورسی منجر شده است،
اهتمام به عملیاتی کردن تکالیف مقرر در قوانین
فوقالذکر در جهت حمایت از حقوق عامه مردم و
تضمین ســامت و امنیت قضائی در بازار سرمایه،
به صدور دســتورالعمل ســاماندهی به رسیدگی
به پروندههای بازار ســرمایه ایران از سوی ریاست
قوه قضائیه انجامیده اســت .مهمترین محورهای
این دستورالعمل ،لزوم توسعه عدالت ترمیمی در
رسیدگی به تخلفات ،ایجاد شعب تخصصی برای
رســیدگی به جرایم و بررســی و در صورت لزوم،
پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات مربوط به بورس
و اوراق بهادار و حمایت از سرمایهگذاران با رویکرد
تقویت ابزارهای نظارتی است.
ماده  1این دستورالعمل به اختصاص شعبه یا شعبی
از شورای حل اختالف به رسیدگی به تخلفات بازار
سرمایه به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی
در جهت صلح و سازش و میانجیگری اشاره دارد.
اتخاذ این رویکرد ،پیش از این با ایجاد «مرکز عدالت
ترمیمی» در سازمان بورس و اوراق بهادار بهرسمیت
شناخته شده است .اهداف این مرکز ،بهکارگیری
اصول و شیوههای عدالت ترمیمی و عدالت موازی
متناسب با بازارهای مالی اسالمی در جهت صیانت
از حقوق ســرمایهگذاران ،فعاالن و اشخاص تحت
نظارت و همچنین حمایــت از فعالیتهای مولد
اقتصادی و بنگاههای کســب و کار و ایجاد زمینه
و فرصت برای اشــخاص در جهت پذیرش فعاالنه
مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار
و تالش بــرای اصالح اشــخاص تخطیکننده از
مقررات و ایجاد بســتر بازگشت به اعتبار سابق و
کسب اعتبار و حسن شهرت ،عنوان شده است.

یادداشت4-
در خصوص ایجاد شعب تخصصی ،بر اساس ماده
 32قانون اجرای کلی سیاستهای اصل « ،44قوه
قضائیه مکلف اســت برای رسیدگی به تخلفات
و جرائم ناشــی از اجرای اینقانــون و قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمیایران مصوب،1384
شــعب خاصی را تعیین کند .این شعب منحصرا ً
بــه دعاوی و شــکایات مربوط به ایــن دو قانون
رســیدگی مینماید» .این تکلیف قانونی موجب
شده است که در ماده  4دستورالعمل ،رئیس کل
دادگستری استان تهران ،به اختصاص تعدادی از
شــعب بازپرسی و دادگاههای حقوقی ،کیفری دو
و تجدیدنظر به عنوان شــعبه خاص رسیدگی به
پروندههای بازار سرمایه الزام گردد .مشابه همین
تکلیف برای رئیس دیوان عالی کشور در تخصیص
شــعبهای از دیوان برای رسیدگی به این جرایم،
در نظر گرفته شده است.
همچنین به موجب تبصره ماده  32قانون اجرای
کلی سیاســتهای اصل « ،44قوه قضائیه مکلف
است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع
ایــن قانــون را حداکثر ظرف مدت شــشماه از
تصویــب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس
شورای اســامی نماید» .بر همین اساس ،ماده 6
دستورالعمل نیز مقرر میدارد که «معاونت حقوقی
و امور مجلس بــا همکاری معاونــت راهبردی،
معاونت آمار و فناوری اطالعات و سازمان بورس و
اوراق بهادار ،به بررسی و در صورت لزوم ،پیشنهاد
اصالح قوانیــن و مقررات مربوط به بورس و اوراق
بهادار و حمایت از سرمایهگذاران با رویکرد تقویت
ابزارهای نظارتی اقدام نمایند» .لذا با توجه به اینکه
از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ،1384
مدت زمان زیادی سپری شده است و مجازاتهای
مقرر در فصل ششم این قانون ،تحت تأثیر تحوالت
قانونــی اخیر مجازات حبس تعزیــری در قانون
مجازات اسالمی ،دســتخوش تغییر شده است،
لزوم آسیبشناسی نظام جرایم و ضمانت اجراهای
کیفری در بازار ســرمایه ،شناسایی تخلفاتی که
محمل قانونی برای برخــورد با آنها وجود ندارد و
بازنگری در نظام ضمانتاجراها با عنایت به اصل
تناسب مجازاتها ضروری به نظر میرسد.
امید میرود اجرای این دســتورالعمل به تقویت
رویکرد عدالت ترمیمی در راستای حل تخلفات و
جبران خسارت شایسته از خسارتدیدگان ،اصالح
نظام تقنینی و بازنگــری در جرمانگاری و تعیین
ضمانتاجرای متناسب برای جرایم مهم در بازار
سرمایه و تخصصی کردن رسیدگی به این جرایم
منجر شــود و ارتقای امنیت حقوقی و قضائی در
سرمایهگذاری ،امنیت اقتصادی را بهبود بخشد.

جناب آقای ملکی

معاونت محترم اجرایی اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشــت والده محترمهتان را تسلیت عرض نموده از خداوند
منان برای آن مرحومه علو درجات و برای جنابعالی ،خانواده محترم و سایر بستگان صبر
مسئلتمینمایم.
منصور مظفری -مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد

جرم
اولی ها
مجید ابهری

رفتارشناس

۵۰تا۶۰درصــد مجرمان دســتگیر شــده
جرم اولی هســتند .از نظر آســیب شناسی
اجتماعــی فقــر ،بیــکاری ،اعتیــاد و
حاشیه نشینی از دالیل اصلی محیطی و ضعف
تربیت خانوادگی ،کمرنگ شــدن ارزشهای
دینی واخالقی ،دوستان نامناسب ،بلند پروازی
وگرایــش بــه رقابتهــای ناســالم ومنفی
از جمله دالیل رفتــاری وتربیتی در ارتکاب
بزهــکاری بویژه دزدی در ســنین نوجوانی
وجوانی میباشــد .البته اعتیاد یک یا هر دو
والدیــن ،فوت یا فقدان یکــی از پدر و مادر
به دلیل طــاق یا فوت،نیز در تحلیل دالیل
بزهکاری باید در نظر گرفت .آنچه که موجب
تاسف و تاثر عمیق درجامعه و باعث نگرانی
خانوادهها میگردد این اســت که براســاس
اعالم یکی از مقامــات پلیس (رئیس پلیس
پیشــگیری)  ۵۰الی  ۶۰درصــد بزهکاران
دستگیر شــده برای اولین بار مرتکب جرم
شــده اند .درهمین جا عــرض میکنم در
صورت محکومیت ایــن بزهکاران به زندان،
درصد قابل توجهی از آنان اوال ترسشــان از
مجازات زنــدان میریزد وثانیــا با مالحظه
مجرمین دیگــر وانتقال تجــارب بزهکارانه
آنها هنگام خــروج تبدیل به بزهکارحرفهای
وچه بسا هسته اولیه باندهای آتی را در زندان
تشــکیل داده و امنیت جامعــه را به چالش
میکشند .یکی از مسئولین نیروی انتظامی
صحبت از تشکیل پلیس کودکان ونوجوانان
کرده بود که اگر این حرکت بســیار منطقی
وعلمی تحقق پذیرد ایران اولین کشور دارای
چنین پلیس در آســیا خواهد شــد .تعدد
وظایــف پلیس و محدودیــت امکانات مالی
وانسانی ولجســتیکی آن باعث شده که آنها
تا پای جان تالش کرده و آرامش وآســایش
خود وخانواده هایشان را فدای امنیت روانی
واجتماعی جامعه نمایند .مشکالت اقتصادی
ناشــی از تحریمهای کور وظالمانه امریکای
جهانخوار و گسترش بیماری کرونا وتعطیلی
بســیاری از اماکن ومشــاغل باعث افزایش
چشــمگیر بیکاری در کشور وصعود نجومی
آمار بیکاران گردیده که عالوه بر فوج عظیم
بیکاران افــراد کم درآمــد درمعرض خطر
بزهکاری میباشــند .هزینههــای تحمیلی
بر نیروهــای انتظامی وامنیتــی وهمچنین
قوه قضائیه از رهگذر دســتگیری و محاکمه
بزهکاران جایگاه قابل توجهی در هزینههای
کشور دارد.
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