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یکی از جنبه های توافق با عربستان 
اقتصادی است

 سخنگوی دولت در پاسخ به سوال آفتاب یزد:

2

طبق رسم و رسوم دیرینه،چهارشنبه آخر سال را 
به انواع مختلف در کشور ایران، جشن می گیرند 
و این رســم و رسوم در نقاط مختلف کشور 
متفاوت بوده و به طور کلی به چهارشنبه سوری، 

معروف و معرفی گردیده است.
در نقاطی از کشــور به پختــن آش ترش 
می پردازند و در قسمتی از این کشور پهناور 
به دید و بازدید بستگان رفته و خالصه آتشی 
روشــن می کنند و جوانان به پریدن از روی 
آتش اقدام می نمایند، حال اگر چنانچه حادثه یا 

اتفاقی رخ دهد،مسئولیت آن با کیست؟
در خســارت و صدمه بدنی ایجاد شده،بدوا 
نمی توان مقصــر آن را تعییــن نمود،بلکه 
می بایست،به بررسی علل آن پرداخت که در 
این بررسی،چگونگي وقوع حادثه، امری مهم 
و اجتناب ناپذیر، قلمــداد می گردد،به عنوان 
مثال عده ای آتشی روشن می کنند و شخصی 
براثر همین آتش،دچار سوختگی می گردد و 
در این خصــوص صور مختلفی قابل توجه 
خواهد بود که سواالتی چون،آیا خودش با میل 
باطنی از روی آتش پریده و در هنگام پریدن 
کسی دیگری با مانع شدن یا شعله ور کردن 
آتش،سبب وقوع این حادثه شده است یا خیر 
و با سواالتی اینچنینی،مقصر و به عبارتی علت 
وقوع حادثه معین می گردد که بعد از آگاهی 
از چگونگي وقوع آن،مقررات آن تعیین و اجرا 
می گردد به عنوان مثال اگر شخصی در حال 
پریدن از روی آتش بوده و شــخص دیگری 
با وی برخورد نموده و منجر به ســوختگی 
 آن فرد گــردد و یا بالعکس وضعیت چگونه 

خواهد بود؟
در مورد اخیر براســاس اصل تسبیب،مسبب 
بروز خسارت و صدمه وارده،مسئول شناخته 
می گــردد و در جهت میزان صدمه وارده،فرد 
آسیب دیده به پزشکی قانونی معرفی می گردد 
و در جهــت تعیین میزان تقصیر نیز موضوع 
به کارشناســی ارجاع می گردد و اگر ثابت 
شود،اتفاق ایجاد شده،به عمد و با قصد ارتکاب 
و نتیجه،بوقوع پیوسته،در این خصوص مرتکب 
مسئول جبران کلیه خسارات و صدمات وارده 
خواهد بود و تشــخیص ایــن امر با قاضی 
رسیدگی کننده خواهد بود و اگر چنانچه قصد 
ارتکاب وجود داشته ولی قصد نتیجه را نداشته 
باشد، بهرحال مسئول جبران صدمات وارده و 
به عبارتی می بایست دیه براساس قانون دیات 
پرداخت نماید و اما وجه تمایز موارد بیان شده 
زمانی بکار برده می شود که ارتکاب عمل فوق، 
منجر به قتل گردد که در این مورد،شــخص 
مرتکب با داشتن قصد ارتکاب و نتیجه،قاتل 
محســوب می گردد و مجازات آن طبق ماده 
۲۹۰ قانون مجازات اسالمی، مرتکب قتل عمد 

گردیده است. 
ولی در عصــر حاضر، در ایــن روز یعنی 
چهارشنبه آخر سال،به ایجاد آلودگی صوتی 
و همچنین از مواد منفجره و محترقه استفاده 
می نمایند،که در صورت بروز حادثه با توجه 
به اینکه این نوع مواد نوعا خطرناک بوده،اگر 
چنانچه با اعمال و اقدام آنان، شخصی مصدوم 
گردد،می بایست دیه صدمات وارده را جبران 
کنند و اگر منجر به قتل شخصی نیز گردند،به 
عنوان قتل عمد به استناد بند ۲ از ماده ۲۹۰ قانون 
مجازات اسالمی، تحت تعقیب قرار خواهند 
گرفت و از دیگر موارد قابل ذکر و توجه اینکه، 
ساخت،بکارگیری و حمل و نگهداری این مواد 
محترقه و منفجره،جرم تلقی می گردد،مطابق با 
بند ث ماده ۱۱ قانون قاچاق اسلحه و مهمات، 
هر کس مــواد محترقه و شــوک دهنده ها ) 
شوکرها( را بسازد یا مونتاژ کند، به حبس از 

شش ماه الی دو سال محکوم می شود.
 که طبق مــاده ۱۱ از قانون مزبور؛ هر کس 
مرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل شود یا 
به ساخت و مونتاژ هر یک از آن ها اقدام کند به 
ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود: 
ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از  الف 

بیست و پنج تا سی سال 
ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس  ب 

از پنج تا ده سال 
ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس  پ 
از دو تا پنج ســال و جزای نقدی یک تا دو 
برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی 
که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی 
از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن باشد، به 

حبس از شش ماه تا دو سال 
ـ گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و  ت 

اشک آور به حبس از دو تا پنج سال 

چهارشنبه سوری 
و مقررات مربوط به آن

محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری

سرمقاله

صفحه 7

ادامه در صفحه 2

مسئوالن نسبت به 
صدور قرار بازداشت برای افراد
حساسیت داشته باشند

مذاکرات ایران و بحرین برای ازسرگیری روابط اسپوتنیک 
2اعالم کرد

انسان به جهت اقتضائات زندگی اجتماعی دارای 
مســئولیت های مختلفی در جامعه می باشد ولی 
اهم مباحث حقوقی پیرامون دو مسئولیت مدنی 
و کیفری متمرکز می باشــد کــه از دیرباز محل 
مناقشــه و بحث فقها و حقوقدانان بوده است. در 
ایــن بین هریک از نظریات به شــرطیت و رکن 
بودن ارکان و شرایط متفاوتی اشاره داشته اند که 
به مرور وارد قوانین کشورهای مختلف شده است 
اما با این وجود بین مواد موجود در قوانین ایران و 
در بخش های مختلف گویا تعارضی ظاهری وجود 
دارد و لــزوم این امر را می طلبد که به جمع بندی 
راجع به این ارکان، به خصوص تقصیر در دو حوزه 
مسئولیت مدنی و کیفری بپردازیم )محقق داماد، 
۱۳۷۴، ص۸۹(. در حقوق اســامی گفته شــده 
است که تقصیر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت 
مدنی جایگاهی اساســی دارد و در اضرار باواسطه 
جهت احراز رابطه سببیت تقصیر نقش مستقلی 
داشت و رکن مســتقلی محسوب می شد چنان 
که اگر کســی چاهی در معبر عموم حفر می کرد 
و رهگــذری در آن می افتــاد، حفر کننده ی چاه 
مسئول بود و اگر چاه را در ملک خود حفر می کرد 
 ضامــن ضرر وارده نبود که فرض اول را در فقه به 
عدوان یاد می کنند کــه چهره ای دیگر از تقصیر 
اســت. حال جای این پرسش است که در قوانین 
کنونی تقصیر و رابطه سببیت در هر یک از انواع 
مسئولیت مدنی و کیفری چه نقشی دارند و قانون 
اثبات آن ها را بر عهده کدام یک از طرفین زیان و یا 
جرم قرارداده است و در چه مواردی فرض سببیت 
یا فرض تقصیر را به کار برده است. به نظر می رسد 

تقصیر صرفا برای احراز رابطه سببیت در تسبیب 
یا همان ضرر با واســطه کاربرد دارد و اصوال رکن 
مسئولیت نیست و قانونگذار در مواردی همچون 
مسئولیت کارفرما و یا پزشک از فرض تقصیر برای 
احراز سببیت بهره برده است و اصوال تقصیر در این 
موارد شرط مسئولیت است و نه رکن مسئولیت، 
چنان که در مسئولیت قراردادی اثبات عدم تقصیر 
متعهد هیچ تاثیری در رفع مســئولیت او ندارد. 
همچنین در مسئولیت کیفری از دیرباز تقصیر به 
عنوان رکن ایجاد عنصر معنوی جرایم غیر عمدی 
شناخته شده است و لذا احراز مسئولیت فرد مقصر 
در جرایم غیرعمد به آزادی اراده یا اختیار منوط 
اســت که عاوه بر ضرورت وجود خطا در جرایم 
غیرعمدی باید بین این خطا و نتیجه حاصله رابطه 
برقرار باشد و بدون احراز رابطه سببیت نمی توان 
حکم به مســئولیت مرتکب صادر کرد )بادینی، 

۱۳۸۴، ص۵۶(.
تعریف مسئولیت: مسئولیت به جمیع اقدامات و 
حرکاتی می گویند که یک فرد در قبال شــخص 
دیگر، بر مبنــای توافق یا خارج از توافق اقداماتی 
کند که باعث ورود خســارت به شــخص شود. 
مســئولیت را در این قالب می توانیم به دو دسته 
مســئولیت های قراردادی و غیرقراردادی در امر 
حقوقی و مســئولیت های کیفری در بحث جزا و 
جرم شناسی از یکدیگر تفکیک کنیم. )شام بیاتی، 

۱۳۷۵، ص ۱۵۰(.
تعریــف مســئولیت مدنی: مســئولیت در مقام 
خسارتی که شخصی )یا کسی که تحت مراقبت 
یا اداره شخص است( یا اشیاء تحت حراست وی 
بدیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص 
بر اثــر تخلف از انجام تعهدات ناشــی از قرارداد. 
مســئولیت مدنی در مقابل مســئولیت کیفری 

استعمال می شود.

بررسی تطبیقی 
نظریه تقصیر در قانون

سهیال قاسمی
پژوهشگر حوزه حقوق کیفری

یادداشت-3

دقیقاً در روزهای پایان سال، آموزش و پرورش 
با ســوء تدبیــر در اجرای رتبه بنــدی، باعث 
تلخکامی و ناخرسندی برخی فرهنگیان شده 
اســت. الیحه ای که در صــورت اجرای صحیح 
می توانست کارنامه ای افتخارآفرین برای دولت و 
مجلس باشد؛ حال با سوءمدیریت کار به دستان 
آموزش وپــرورش، این الیحه به ســند ناتوانی 
برخی مدیران و به ســوهان روح برخی معلمان 
این سرزمین تبدیل شده است و تقابل معلمان 
با بانیان رتبه بندی، آموزش وپرورش را با چالش 
جدی روبه رو کرده است. به فرهنگیان سرزمینم 
حق می دهم از این رتبه بندی ابتر به ستوه آمده 
باشــند؛ وقتی رتبه همکاری با ۳۴ سال سابقه 
معلمی، با فرزند ۲۹ساله اش برابر شود و هر دو 
حائز رتبه ۳ شوند. پدری که دانشجوی دکتری 
و معلم نمونه کشوری بوده است. چندین مقاله 
علمی - پژوهشــی دارد. مؤلف کتاب و مدرس 
دانشگاه و...اســت. این پدر قطعاً به رتبه فرزند 
حســادت نمی کند؛ ولی حــق دارد از مدیران 
بپرســد این چه طنز تلخی است که فرزندی با 
سنی کمتر از سابقه کار پدر هر دو حائز یک رتبه 
شوند. این سند مدیریت تیمی است که آموزش 

و پرورش را دچار چالش کرده است.«
به فرهنگیان ســرزمینم حــق می دهم از این 
رتبه بندی بی ربط، به فریاد آمده باشــند وقتی 
برخی کار به دستان برای خوشایند فرادستان، 
با مهندسی رتبه بندی باعث تضییع حق بسیاری 

از فرهنگیان می شوند. 

درباره 
رتبه  بندی معلمان

اسماعیل حسین پور
فعال فرهنگی

یادداشت-4

»درنتیجه توافِق دو کشــور، آمریکا و اسرائیل 
ســیلی خورده و مدعیان اصاحات سرگیجه 
گرفته اند«. این تحلیل روزنامه کیهان در نسخه 
روز ۲۱ اســفند ۱۴۰۱ خود، بعد از انتشار خبر 
توافق بین ایران و عربســتان است. به گزارش 
تابنــاک، همین روزنامه ۷ ســال پیش، بعد از 
تعطیلی سفارت عربستان در تهران می نویسد: 
»ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسامی 

پاک شد«
دی مــاه ســال ۱۳۹۴ پس از شــدت گرفتن 
اختافات بین دو کشــور ایران و عربستان، به 
سفارت این کشور در تهران حمله شد. درنتیجه 
آن اتفاق، بحرین اولین کشوری بود که به این 
اقدام واکنش نشان داد و از هیئت دیپلماتیک 
ایرانی خواست ظرف ۴۸ ساعت خاک آن کشور 
را ترک کند. ســودان، ســفیر و دیپلمات های 
ایرانی را از کشورش اخراج نمود و امارات سطح 
روابطش با ایران را به کاردار تقلیل داد. در کشور 
ما، رسانه های منتقد دولِت وقت، آن روزها از این 

اقدام به شدت حمایت کردند.
چند روز پــس از حمله به ســفارت، روزنامه 
کیهان، ظاهراً، مثل اینکه عرصه سیاســت را 
با مســابقه فوتبال اشتباه گرفته باشد، نوشت: 
»عربستان کوچک تر از آن است که حریف ایران 
باشد«. درســت همان روزها نیز زمان اجرای 
»برنامه جامع اقدام مشترک« یا »برجام« بود 
و این روزنامه مرتب به دولت نهیب می زد که از 

این توافق خارج شود. 

رنج های التیام ناپذیر 
فراز تا فرود یک خشم

حمیدرضا بوستانی
دکترای مدیریت دولتی

یادداشت-1

در طول تاریخ بشــر امکان نداشــته دولتی با 
سیاســت تــورم زا عدالت و شــکوفایی رفاه و 

اقتصادی برقرار کند.
با چندین شعار رنگ و با رنگ با مردم صحبت 
کردید و دولت ســیزدهم را با شعار شکوفایی 

اقتصادی و رفاه برای همه آغاز نمودید.
 حال دستاوردتان پس از گذشت یکسال و نیم 

از همه ی شعارهایتان شده:
نرخ تورم ٪۵۱

تورم مواد غذایی ٪۷۱
تورم مسکن، اجاره مسکن٪۴۸

تورم حمل و نقل٪۴۹
خط فقر ۲۱ میلیون

نزول حداقل درآمد کارگر به۱۲۲دالر در ماه
تورم خودرو ٪۱۱۰

پرسش اینجاست: این فقر را تا کجا می خواهید 
ادامه دهید؟!

تورم در دی ماه ۱۴۰۱ به ۵۱.۳ درصد رسید.
پس از نوســانات نرخ ارز و ورود مستقیم دولت 
برای کنتــرل بازار و درنهایت تغییر رئیس کل 
بانک مرکزی، شاهد سرعت گرفتن دوباره افزایش 
نرخ خوراکی ها و آشامیدنی ها هستیم. روندی که 
نشان می دهد تیغ جراحان دولت پیش از آنکه 
بعد درمانی داشته باشد، در حال کوچک کردن 

سفره و جیب مردم است.
آخرین داده های مرکز آمار نشــان می دهد که 
در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین نرخ 

تورم مواد غذایی... 

وضعیت این روزهای 
اقتصادی مردم

مجتبی پیرزاد
مدرس

یادداشت-2

ادامه در صفحه 8ادامه در صفحه 2 ادامه در صفحه 8ادامه در صفحه 2

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در همایش ملی مدیریت جهادی:

آمریکای بایدن و سومین عقب نشینی 
در مقابل عربستاِن بن سلمان!

تیتر
عضو کمیته حقیقت یاب: 

هنوز عوامل اصلی 
مسمومیت 

دانش آموزان 
دستگیر نشده اند

مدیران شهری اصولگرا 
قیمت بلیت 

اتوبوس را هم 
40 درصد افزایش دادند!

 سفر هیئتی از طالبان 
به ایران

عذرخواهی 
دختران رقصنده 

شهرک اکباتان

8

2

3

8

قیمت در سراسر کشور  8000 تومان

توهین به ظریف 
این بار به بهانه توافق 
با عربستان! 

صفحه 8

محمد بن سلمان پیروزمندانه بایدن را به ریاض کشانید تا به همه ی دنیا اعالم کند: ادعای دموکرات ها در »دفاع از حقوق بشر«، شعاری بیش نیست!


