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قوانین ناکارآمد باید
پاالیش و اصالح شود

...

مشاوره حقوقی
خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش :قطعه زمینی در روستا داشتم که چند سالی آن
را رها کرده بودم .این زمین از پدرانم به من رسیده بود
و سند و بنچاقی نداشت .حال که برای زراعت مجدد به
روستا مراجعه کرده ام ،اداره منابع طبیعی مانع فعالیت
من شده است .چگونه می توانم بدون سند ،مالکیت
خود را بر زمین زراعی ثابت کنم؟
پاسخ :شما می توانید اع��ت��راض خ��ود را به دبیرخانه
کمیسیون م��اده واح���ده ق��ان��ون تعیین تکلیف اراض��ی
اختالفی تسلیم کنید .هرگونه دلیلی که بر مالکیت خود
داری��د (اع��م از سند ع��ادی یا استشهادیه) همراه الیحه
اعتراضیه به کمیسیون ارایه کنید .کمیسیون به اعتراض
شما رسیدگی ،دالیل اب��رازی را بررسی و رای مقتضی
را ص��ادر خواهد ک��رد .رای ص��ادر ش��ده در دادگ��اه های
ب��دوی و تجدید نظر دادگستری قابل اعتراض خواهد
بود .ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف اراض��ی اختالفی
موضوع اجرای ماده  56قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگل ها و مراتع و اصالحات بعدی آن ،اعالم می کند
که «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان
باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و
حریم روستاها ،سازمانها و مؤسسات دولتی که بهاجرای
ماده  56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
کشور مصوب  1346و اصالحیههای بعدی آن اعتراض
داشته باشند» ،میتوانند اعتراض خود را به هیئتی که
به همین منظور تشکیل می شود ،ارائ��ه کنند .سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری با ص��دور دستورالعمل
«نحوه پذیرش اسناد عادی» به شماره 86/1/29459
عمال از پذیرش اعتراض اف��رادی که دلیل مالکیت یا
زراعت خود را صرفا شهادت شهود اعالم می کردند ،در
کمیسیون ها ممانعت کرد .اما بند  2-2این دستورالعمل
که بیان می کرد« :معترضیــن هیچ گونه اســـناد مـــــثبته
مالکیت نداشته وصـــرفا دارای استشهادیه مــــحلی
می باشـــند که با توجه به م��اده  48قانون ثبت وم��اده
 1285قانون مدنی امکان پذیرش اعتراض در دبیر
خانه های کمیســـیون م��اده واحـــده نمیباشـــد ».با
رای هیئت عمومی دی��وان عدالت اداری ابطال شد.
پرسش :فردی کامیون مرا اجاره کرده بود .مدتی قبل
به جرم حمل مواد مخدر بازداشت شد .کامیون من را
هم توقیف کردند .حال هر چه تالش میکنم ،نمیتوانم
کامیونم را از توقیف بیرون بیاورم .به اج��رای احکام
دادگستری هم رفتم و اعتراض شخص ثالث کردم ،اما تا
به حال نتیجهای نگرفتم .لطفا راهنماییام کنید.
پاسخ :شما می توانید به حکم ص��ادره از دادگ��اه انقالب
مطابق م��ق��ررات قانون آیین دادرس���ی مدنی با تقدیم
دادخواست،اعتراضثالثکنید.دادگاهانقالببهاعتراض
شما رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند .در صورتی
که اعتراض ثالث شما در دادگاه انقالب رد شود می توانید
به حکم رد اعتراض ثالث با تقدیم دادخواست تجدید نظر
به دادگاه تجدید نظر استان اعتراض کنید .با توجه به حکم
ماده 12آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد
مخدر ،وسیله نقلیه حامل مواد مخدر که متعلق به شخص
ثالث باشد تنها در صورتی مصادره می شود که مالک وسیله
نقلیه از حمل مواد مخدر «علم و اطالع» داشته باشد .ماده
 30قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند:
«وسائط نقلیهای که حامل مواد مخدر شناخته میشوند به
نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در
اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد .چنانچه حمل مواد
مخدر بدون اذن و اطالع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته
باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود».
اﺻﻼﺣﻴﻪ در آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٢٦٥٠٢٣ﭼﺎپ در ﺻﻔﺤﻪ  ١٢ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ ٩٫١٦
ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز  ٣٧٤٦ﺻﺤﻴﺢ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٥٢٨٦٠٠٦م
آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻬﻞ ﺑﺎزه ﻓﻼت ﺗﻮس
ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠۵۶٧۵١٢وﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ۴٠٩٠٨
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻮﺑﺖ اول و ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ،ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﻄﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،راس ﺳﺎﻋﺖ
 ١٤:٣٠روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٦ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣٩٥در ﻣﺤﻞ:
ﻣﺸﻬﺪ -ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻣﺎﻣﻴﻪ  -اﻣﺎﻣﻴﻪ  -٧ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻏﺪ�ﺮ -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻻرﻫﺎ� ﻣﻬﺪ�ﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم �ﺎ و�ﻼ� آﻧﺎن
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ  -١:اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ�  -٢ﺑﺮرﺳ� و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ�
ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ١٣٩٤٫٠٩٫٣٠
-٣اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ�
 -٤اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -٥ﺳﺎ�ﺮﻣﻮارد� �ﻪ درﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﮔﻪ ﺣﻀﻮر
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻤﺎن روز و �� ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ �ﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ�� از ﺳﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪار �ﺎ و�ﻼ�
آﻧﺎن ﺗﻮز�ﻊ ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  /٩٥٢٨٥٩٥٥م

گروه اندیشه
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موضوع عفو گرچه از منظر روای��ی و حدیثی قابل بررسی
است ،با این حال ،بخش دیگری از این موضوع ،به سیره اهل
بیتعلیهمالسالم،بهویژهپیامبراکرمصلیا...علی هوآل هوسلم
وحضرتامیرالمومنینعلیهالسالمدراینبارهبازمیگردد.
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبرانقالب ،برای بررسی این
موضوع به سراغ دکتر محمدحسین رجبی دوانی ،استاد
دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسالم رفته است .دکتر رجبی
دوانی معتقدند که پیامبر صلیا...علی هوآل هوسلم ،مجرمان
جنگ سخت را معموال مورد عفو قرار میداد اما مجرمان
جنگ نرم را نه.
عفو بهلحاظ لغوی و اصطالحی به چه معناست و
در آموزههای دینی چه جایگاهی دارد؟

عفو و بخشش یکی از صفات برجسته ایجابی اس��ت که
بهعنوان یکی از ویژگیهای خداوند متعال نیز شناخته
میشود .چنانکه میفرماید« :ان اهلل غفور رحیم» .این
به آن معناست که خداوند بخشنده است و انسانی هم که
میخواهدمتخلقبهاخالقا...بشود،بایددرعرصههاییکه
خداوند دارای چنین صفاتی است ،خود را به آن بیاراید .در
دینمبیناسالم،عفودربرابرکسیکهبهشماظلمرواداشته
است ،اگر در موقعیت پشیمانی قرار گرفت و شما بر او غلبه
پیداکردید،توصیهشدهاست.براینمونه،اگردردادگاهی،
ظلم طرف مقابل اثبات شود و شخص متهم نیز ابراز ندامت
کند،چنینوضعیمحلعفواست.امااگرکسیقلدریکند
و ما بهدلیل ترس ،عقبنشینی کنیم ،چنین عفوی دارای
ارزش نیست .عفو در مقام قدرت داشتن و از موضع قدرت،
معناپیدامیکند.درآموزههایدینینیزعفووبخششدارای
اهمیت فراوانی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین علیهالسالم
میفرمایند« :در عفو لذتی وجود دارد که در انتقام نیست».
این آموزه روح بزرگ اخالقی و انسانی مدنظر اسالم را نشان
میدهد.
آیادرآموزههایدیناسالمعفوتحتهرشرایطی
توصیه شده یا تابع شرایط خاص خود است؟

نبایدازعفوبرداشتغلطیصورتگیرد.همانطورکهگفتم،
او ًال پشیمانی از عمل و ثانی ًا غلبه داشتن ،از جمله مهمترین
شرایط عفو است .اسالم هم عفو و هم انتقام را در آموزههای
اخالقیخودمدنظردارد.مثالقصاصیکحقطبیعیاست
که خداوند متعال آن را قرار داده است تا هر زمان که فرد در
«و َل ُک ْم
معرض ظلم قرار میگیرد ،بتواند از آن استفاده کندَ :
اص َح َیا ٌة َی ْا ُأو ِل ْی ا َأل ْل َباب َل َع َّل ُک ْم َت َتّقُ ون ».عالوه بر
ِفی ا ْل ِق َص ِ
این،درحالتیکهجرمجنبهاجتماعیداشتهباشد،حتیدر
صورتعفوازسویمظلومنیزحکومتاسالمینبایدازجنبه
عمومی جرم بگذرد تا جرم کردن و پس از آن بخشیده شدن،
به یک عادت بد اجتماعی تبدیل نشود .در اینجا برای اینکه
بدعت صورت نگیرد ،حاکم شرع نمیتواند از جنبه عمومی
جرمبگذرد.برایمثال،اگرکسیازطریقزورگیریمرتکب
قتل شود ،حتی اگر اولیای دم نیز از خون مقتول بگذرند،
حاکمشرعمجازاتدیگریرابرایویدرنظرمیگیردتااین
موضوع درس عبرتی برای سایرین شود .بنابراین براساس
آم��وزهه��ای دین اس�لام ،عفو تحت هر شرایطی و در همه
مواقع مورد قبول نیست .در عهد امیرالمؤمنین علیهالسالم
نیز در زمانی که یک فرد زیر گوش فرد دیگری زده بود ،پس
از محاکمه ،امر بر آن شد که مضروب نیز عین آن کار را تکرار
کندکهمضروب(یاازسرترسیاعفو)ضاربرابخشید.امادر
مقابلحضرتفرمودندکهاگرتوازحقخودتبگذری،مناز
حق جامعه نمیگذرم و ضارب را تعزیر کرد.
ا گ��ر بخواهیم وارد سیره پیامبر اس�لام(ص)
شویم ،نحوه برخورد ایشان با کسانی که مرتکب جرم و
اشتباهی میشدند ،چگونه بود؟

در اب��ت��دا ب��ای��د در نظر داش��ت��ه باشیم ک��ه پیامبر اک��رم
صلیا...علی هوآل هوسلم «رحمة للعالمین» هستند و از آنچه
به حق شخصی ایشان بازمیگشت ،گذشت میکردند .اما
اگر شخصی به اصل دین ،باورها و جایگاه رسالت خدشهای
وارد میکرد ،پیامبر اسالم گذشت نمیکردند .برای این
موارد میتوان مثالهایی ذکر کرد .بهطور کلی نبی مکرم
اسالم صلیا...علی هوآل هوسلم ،عامالن بهاصطالح امروزی
«جنگ سخت» (کسانی که پیکار و ضربههای جانی وارد
میکردند) را میبخشیدند .برای نمونه ،ابوسفیان ،وحشی

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.
ﻫﻤﻮاره ﻣﺎ�ﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪى ﻓﺮ
ﻧﺎﺻﺮ و ﻧﺮﮔﺲ  /٩٥٢٨٤٤٨٢ق

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮﺑﺎرﭘﻴﺸﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٧١٩۶و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٣٠٠٧۴
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه ﻣﻮرخ
 ١٣٩٤٫١٢٫١٦ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١ﻣﺤﻞ ﺷﺮ�ﺖ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ-
ﻣﻴﺪان ﻣﻌﻠﻢ -ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎ�ﻨﻪ ﻓﻨ� ﺧﻮدرو ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دو
راﻫ� اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﺑﺎد ﺑﺎغ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﻬﺎ� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ �ﺎﻓﺖ و
ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﺻﻼح ﮔﺮد�ﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ا�ﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧ�
در �� واﺣﺪ ﺛﺒﺘ�( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿ� در
ﺳﻮاﺑﻖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺮﻗﻮم ﺛﺒﺖ و در
ﭘﺎ�ﮕﺎه آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٨٥٨٩٧آ

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت بازبینی قوانین و نیاز به اصالح قانون های ناکارآمد ،گفت :هم اکنون
 11هزار قانون نیازمند تنقیح و پاالیش در مجموعه قوانین وجود دارد و این انباشت قوانین نیازمند بازبینی  ،خود از مشکالت کشور است .به
گزارش ایرنا ،کاظم جاللی ادامه داد :ظرفیت حوزه های علمیه بسیار باالست و باید خیلی از مبانی را از حوزه ها کسب کنیم.

دکتر رجبی دوانی ،استاد تاریخ اسالم تبیین کرد

جایگاه«عفو»و«مجازات»

درسیره نبوی

(قاتلحمزهسیدالشهدا)،سفانبنامیه(ازبزرگانقریش)،
ن سهل و ...در زمان فتح
دب 
ن حکم ،عبدا...بنسع 
نب 
مروا 
مکه ابراز پشیمانی کردند و پیامبر نیز در موضع قدرت قرار
داشتند و آنها را عفو کردند .اما در نقطه مقابل ،پیامبر
جنایتکاران عرصه «جنگ نرم» را ،از آنجایی که با باورهای
مردموجایگاهرسالتدرافتادهبودند،عفونمیکردند.دونفر
در این زمینه بسیار شاخصند :یکی نضر بنحارث که دست
ی معیط.
ن اب 
بر قضا پسرخاله پیامبر نیز بود و دیگری عقب ه ب 
این دو شخص از راههای تبلیغاتی و نرم سراغ اسالم آمدند.
آنها به مدینه و سراغ یهودیان رفتند تا از آنها علیه اسالم
کمک بگیرند .مسائلی از یهود آموختند تا به خیال خود ،از
پیامبربپرسندوحضرتنتواندپاسخآنهارادهدتادرنتیجه،
رسالت ایشان ضایع شود .نضر بنحارث که به ایران آمده و با
داستانهای ایرانی آشنا بود ،زمانی که پیامبر در کنار دیوار
کعبه از طریق بیان داستانهای اقوام سلف (هود ،ثمود و)...
مردم را به اسالم دعوت میکردند ،یک چهارپایه در مقابل
پیامبر میگذاشت و مردم را به گوش دادن داستانهای
ایرانی فرامیخواند تا به اینوسیله مردم را از اطراف پیامبر
پراکنده کند .بعدتر این فرد در جنگ بدر حضور داشت و
البته قطره خونی نیز از بینی مسلمانان نریخت ،اما در این
جنگ بههمراه هفتاد نفر از کفار اسیر شد .حال ،به رغم
اینکه سیاست پیامبر کشتن اسرا نبود ،در میان آن هفتاد
نفر ،با دریافت فدیه از  ۶۸نفر از اسرای جنگ بدر ،تنها نضر
ن ابیمعیط را نبخشید .در آن زمان وضع
بنحارث و عقب ه ب 
حکومتاسالمی(بهلحاظمالی)خیلیمناسبنبودوپیامبر
با دریافت فدیه از اسرا جذب سرمایه میکرد ،اما با وجود آن
که آن دو نفر سرمایهدار نیز بودند و میتوانستند پول خوبی
پرداخت کنند ،بهدلیل آنکه از طریق ابزارهای تبلیغاتی و
روانی بهسراغ اسالم آمده بودند ،مورد عفو قرار نگرفتند و به
دست امیرالمؤمنین علیهالسالم به هالکت رسیدند.
جرم عقب ه بنابیمعیط چه بود؟

عقبه بنابیمعیط ع�لاوه بر آم��وزش گرفتن از یهودیان
بههمراه نضر بنحارث ،جسارت بزرگی به جایگاه رسالت
کرده بود .او که در همسایگی پیامبر اسالم زندگی میکرد،
علیرغم آنکه مسلمان نبود ،آداب همسایگی را در قبال
پیامبر رعایت میکرد .رعایت حال پیامبر توسط وی موجب
شدهبودکهاراذلقریشبهویبگویندکهبهپیامبرعالقهمند
شده است و قصد گرویدن به اسالم را دارد .هراندازه که عقبه
انکار میکرد نیز آنها نمیپذیرفتند و به او می گفتند که باید
اثبات کنی به پیامبر ارادتی نداری .عقبه برای اثبات همین
موضوع روزی عبای خود را دور گردن پیامبر اسالم انداخت و
قصد جان ایشان را داشت که مردم جلوی او را گرفتند .حتی
این کار نیز مورد پذیرش اراذل قریش قرار نگرفت و عقبه
با انداختن آب دهان کثیف خود به صورت مبارک پیامبر
اسالم،عدمارادتخودرانشانداد.پیامبراسالم(اگرچهکه
حق طبیعی ایشانمجازات کردن عقبه بود) ،بهدلیل توهین
به جایگاه رسالت ،خطاب به عقبه فرمودند روزی را میبینم
کهدرجنگبهدستمااسیرشدیوجزایکارخودراخواهی
دید .سرانجام نیز عقبه در جنگ بدر اسیر شد.
شاهد مثال دیگری در زمینه عدم عفو از سوی
پیامبر اسالم(ص) وجود دارد؟

بله ،در آن زمان شعر بزرگترین رسانه عرب بود و پیامبر
اسالم نیز در چند مورد دستور قتل شاعرانی را صادر کرد
ن اشرف
که علیه اسالم فعالیت داشتند .یکی از آنها کعبب 
است که یهودی نیز بود .وی علیه مسلمانان شعر میسرود و
زمانی که یک زن مسلمان پاسخ وی را داد ،اشعاری در وصف
زن��ان مسلمان س��رود و به نوامیس مسلمین توهین کرد.

پیامبر اسالم نیز در مدینه و در زمان زمامداری ،دستور قتل
وی را صادر کرد .اسماء بنت مروان (همسر یزید بنحطمی)
نیز شاعرهای بود که اشعاری در جهت بر هم زدن آرامش
روانی جامعه میسرود و پیامبر اسالم دستور قتل وی را نیز
صادر کرد .پیامبر یک تازهمسلمان از قبیله عصما را (که
کسی از مسلمان شدن وی خبر نداشت) مأمور کرد تا این
شاعره را به قتل برساند .حتی در روز فتح مکه نیز که پیامبر
فرمان عفو عمومی صادر کردند ،دستور قتل دو شاعر زن را
دادند و فرمودند اگر بر دیوار کعبه هم آویزان شوند ،آنها را
میکشند .همینطور هم شد.
امثال ابوسفیان که هم در نبرد سخت و هم در
نبرد نرم حضور داشتند ،چرا کشته نشدند؟

حکم قتل ابوسفیان نیز صادر شده بود .پیامبر پس از جنگ
احد ،دستور قتل وی را صادر کرد ،ولی فرستاده پیامبر (عم ر
بنامیهزمری)شناساییشدوامکانکارفراهمنیامد.عالوه
براین،جنبهنبردسختابوسفیانغلبهداشتواینگونهنبود
کهازطریقمثالشعربهجنگبااسالمبیایدوتبلیغاتخاصی
علیه اسالم داشته باشد .اگر اقدامی هم میکرد ،بیشتر
بهانهای بود که مسلمانان دست وی میدادند .برای مثال،
داماد وی ابتدا اسالم آورد و پس از مدتی مجدد ًا از اسالم
رویبرگرداند.بههمیندلیل،ابوسفیانبهجداییدخترش
اعتراضی نکرد .همچنین در موردی نیز مسلمانان در ماه
حرام جلوی کاروان وی را گرفتند و حتی یکی از محافظان او
را نیز کشتند و به اینوسیله بهانه به دستش دادند .عالوه بر
این ،ابوسفیان پیش از فتح مکه علیالظاهر اسالم آورد و این
موضوع را از طریق عباس (عموی پیامبر) به محضر پیامبر
اسالم اطالع داد و اگر در زمان فتح مکه اسالم میآورد،
امکان عدم عفو وی نیز وجود داشت.
در مورد یهودیان مدینه چطور؟ چه شد که آنها
مورد عفو قرار نگرفتند؟

به نکته خوبی اشاره کردید .پیامبر اسالم در بدو ورود به
مدینه ،در محلی به نام قبا توقف داشتند تا امیرالمؤمنین
علیهالسالم به همراه فواطم به ایشان ملحق شوند .در این
هنگام،گروهیازعلماییهودبهدیدارپیامبرآمدندتاببینند
آیا پیامبر اسالم همان موعود تورات است یا خیر .آنها که با

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺧﺮاﺳﺎن

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن
راﺧﺪﻣﺖﺷﻤﺎوﻫﻤ�ﺎراﻧﺘﺎنﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪﺗﺒﺮ��ﻋﺮضﻣ��ﻨﻴﻢ.ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ و ﻫﻤ�ﺎراﻧﺘﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻼش و ﺳﺎزﻧﺪﮔ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
داﯾﯽ اﮐﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده

 /٩٥٢٨٥٧٧٤م

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻬﻠﻮل،
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ و ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﺑﺸﻴﺮ
را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧ� از زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن،
آرزو� ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺑﺮا� ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺟﺪ�ﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎ�ﮕﺎه رﻓﻴﻊ واﻋﺘﻼ� ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان

 /٩٥٢٨٥٥٢٦م

دیدن نشانه مطمئن شدند نبی مکرم اسالم همان موعود
است ،میخواستند مسلمان شوند ،اما درعینحال تقاضای
باج همکردند.درواقعآگاهانهمقابل اسالمایستادند و بهجز
عده اندکی ،اسالم نیاوردند .اینجا بود که پیامبر اسالم از
ناحیه یهود احساس خطر کردند و به آنها پیشنهاد دادند که
حدود روابط را تعریف کنند .یهودیان نیز از پیشنهاد منطقی
پیامبر اسالم استقبال کردند و یک قرارداد همزیستی میان
آنها منعقد شد .براساس آن قرارداد ،مدینه حرم امن الهی
شناخته شد و کسی (اعم از مسلمین و یهودیان) حق برهم
زدن امنیت آن را نداشت .منتها در ادام��ه ،هرکدام از سه
قبیله یهودی بهنوعی مفاد قرارداد را نقض کردند و پیامبر
نیز آنها را عفو نکردند .برای نمونه ،یهودیان بنیقینقاع با
بیاحترامی نسبت به یک زن مسلمان و قتل مرد مسلمانی
که به یاری آن زن برخاسته بود ،این پیمان را زیر پا گذاشتند.
پیامبر نیز دستور تبعید همه افراد قبیله را صادر کردند ،اما
یهودیان مقاومت کردند و پیامبر با اتمام مهلت آنان ،بهطرف
آنهالشکرکشیکردند.بنیقینقاعبادیدنلشکریاناسالم
تصمیمگرفتندمفادقراردادرااجراکنند.دراینلحظهپیامبر
اسالم بهدلیل مقاومت اولیه آنها در مقابل نقض قرارداد،
دستور مصادره اموال آنها را دادند .بنینضیر نیز قصد جان
پیامبر را کرده بودند که با اطالعرسانی جبرئیل به پیامبر،
این کار عملی نشد .پیامبر اسالم اینبار هم دستور تبعید
همه افراد قبیله را دادند .زمانی هم که آنها مقاومت کردند،
پیامبر به لشکریان اسالم دستور دادند نخلهای این قبیله
را (که خارج از محل زندگی آنها بود) قطع کنند تا قاطعیت
پیامبر در مجازات افرادی که عهدشکنی میکنند ،نشان
داده شود .پس از این اقدام بود که بنینضیر حاضر شدند
مدینه را ترک کنند و پیامبر اسالم اجازه دادند هر خانواده
تنها یک بار شتر با خود ببرد .بنیقریظه نیز با به وجود آمدن
فتنه جنگ احزاب و اتحاد همگان (کافر ،مشرک ،یهود و)...
برای نابود کردن حکومت اسالمی در مدینه ،فکر کردند که
اسالمنابودخواهدشد،بههمیندلیلنیزبهاحزابپیوستند
و بنا بود که از پشت به روی پیامبر جبهه باز کنند ،ولی پیامبر
با گماردن هفتصد نفر در مدینه ،جلوی اجرای نقشه آنها را
گرفت.زمانیکهاحزابنتوانستندازخندقعبورکنند،آنها
نیز جنگ با مسلمانان را آغاز نکردند و زمانی که احزاب ناکام
بازگشتند ،گیر افتادند .در اینجا براساس یک نقل تاریخی،
پیامبر اسالم بههمراه سعد بنمعاذ (رئیس قبیله اوس) با
آنها مذاکره کرد و قرار شد مردان قبیله کشته شوند ،زنان
نیزبهاسارتبروندواموالمصادرهشود.امابرخیازمورخان
معاصر مانند مرحوم آیتا ...رجبی دوانی و مرحوم دکتر
شهیدی ،این موضوع را با ادلهای رد میکنند .آنها بر این
باورند که این کار (قتلعام) با سیره پیامبر سازگار نیست.
مواردی در تاریخ وجود دارد که حتی کفار و مشرکانی که به
جنگ با پیامبر پرداختند نیز مورد عفو ایشان قرار گرفتند و
حتی پیامبر قصد هدایت آنها را داشت .حال چطور امکان
دارد که پیامبر افراد بنیقریظه را که حتی وارد جنگ نشده
بودند ،قتلعام کنند؟ پیامبر قاطعیت داشتند ،اما به دنبال
قتلعامنبودند.ضمنآنکهنوعرفتارپیامبربایهودیانپیشاز
آن نیز چنین نبود .حتی یهودیان خیبر که آنجا را به پایگاهی
علیه مسلمین تبدیل کرده بودند و ۲۹نفر از مسلمانان را نیز
به قتل رساندند ،در نهایت کشته نشدند ،بلکه قرار شد تنها

نیمی از محصوالت کشاورزی خیبر را بهعنوان جزیه ساالنه
بهحکومتبدهند.آنچنانرأفتعظیمبودکهحتییهودیان
دیگر مناطق (مانند فدک) نیز بهسراغ پیامبر آمدند و تصمیم
گرفتندباپیامبرصلحکنند.

از شیوه حکومتداری پیامبر اسالم صلیا...
علی هوآل هوسلمکهبگذریم،بهحکومتداریامیرالمؤمنین
علیهالسالم میرسیم .در زمان ایشان شکل و ماهیت فتنه
تغییر کرد و مقابله حکومت اسالمی با مسلمانان بود ،نه با
غیرمسلمان.عفووعدمعفودرزمانحکومتداریایشان
به چه ترتیبی بود؟

موالی متقیان نیز مانند پیامبر اسالم عمل میکردند .آنچه
را به شخص ایشان بازمیگشت ،میبخشیدند ،اما از آنچه به
عموم مردم مربوط میشد نمیگذشتند .برای مثال ،زمانی
که فتنه جمل برپا شد ،جملیها به بصره ریختند و عالوه
بر کشتار مسلمین ،بیتالمال بصره را نیز غارت کردند.
اقدامات جملیها در شرایطی صورت گرفت که آنها با
نبنحنیف)توافقکردهبودندقبلازورود
حاکمبصره(عثما 
امیرالمؤمنین علیهالسالم ،وارد داراالماره و مسجد جامع
نشوند ،ولی هر دو مورد را نقض کردند .پس از آن ،مخالفان
عثمان را شناسایی کردند و آنان را نیز کشتند .بااینحال
ایشان خطاب به آنها گفتند که اگر عامالن جنایات بصره
را تحویل دهند و بقیه افراد نیز توبه و مجدد ًا بیعت کنند،
میتوانند به زندگی ع��ادی خود بازگردند و فقط امکان
بخشش افرادی که جنایت کردهاند ،وجود ندارد .اما آنها
بهدلیل اینکه تعدادشان به سی هزار نفر میرسید و تعداد
سپاهیان امیرالمؤمنین حدود دوازده هزار نفر بود ،جنگ
با موالی متقیان را آغاز کردند .جالب آنجاست که حتی در
این مواقع نیز امیرالمؤمنین آغازگر جنگ نبودهاند و سه
بار از مسلمین خواستند که کسی داوطلب شود تا با بردن
قرآن نزد آنها ،از آنها بخواهد به قرآن عمل کنند و دست
از فتنهگری بردارند ،ولی آنها هربار حامالن قرآن را به قتل
رساندند و قرآن را تکهتکه کردند .در اینجا بود که حضرت
دستور آغاز جنگ را دادن��د .اما در زمان درگرفتن جنگ
دیگر نشانی از رحم و عطوفت و انعطاف نبود ،مگر زمانی که
شروعکنندگانجنگازبینمیرفتند.درجملنیزهنگامی
که رهبران اصلی کشته شدند ،حضرت دیگر قصد نداشتند
جنگ را ادامه دهند .ایشان دستور دادند زخمیها را رها
کنند و بهدنبال فراریها نیز نروند .در این زمان ،با وجود آنکه
افراد بهجامانده توبه هم نکرده بودند ،بهدلیل از بین رفتن
رهبران اصلی و در هم شکسته شدن شاکله آنها ،حضرت
از بقیه افراد میگذرند .عالوه بر این مورد ،حضرت در مورد
فتنهگران و کسانی که با دشمنان همکاری داشتند نیز قائل
به عفو و گذشت نبودند .برای نمونه ،شخصی به نام وائلبن
حجر حضرمی که پیش از اسالم شخص مطرحی در یمن
بود ،ولی آن زمان در کوفه اقامت داشت ،در اواخر حکومت
امیرالمؤمنین ،با اج��ازه ایشان تصمیم میگیرد به یمن
سری بزند .حضور وی در یمن با حضور بسر بنارطاة(مأمور
معاویه که مسئول کشتار هواداران امیرالمؤمنین در یمن
بود) مصادف شد .وائل اقدام به همکاری با مأمور معاویه و
هوادارانامیرالمؤمنینرابهاومعرفیمیکند.بهاینترتیب،
تعداد زیادی از مردان به قتل میرسند و زنان و کودکان نیز
به اسارت به شام برده میشوند .زمانی که خبر همکاری
وائل به امیرالمؤمنین رسید ،چون به آن شخص دسترسی
نداشتند ،دستور دادند خانواده وی را بازداشت کنند تا وائل
مجبوربهبازگشتشود.البتههمینموضوعموجبشدآنها
از امیرالمؤمنین کینه به دل بگیرند و در زمان واقعه عاشورا،
ق بنوائل تصمیم گرفت به
یکی از فرزندان وی به نام مسرو 
جنگ با امام حسین علیهالسالم برود ،اما با دیدن کرامتی از
ایشان،ازکارخودمنصرفشد.عالوهبراینموارد،حضرتاز
اختالس از بیتالمال نیز بههیچعنوان گذشت نمیکردند.
حتی در مورد بدهکاران به بیتالمال نیز گذشت به خرج
نمیدادند و افراد بدهکار را زندانی میکردند .در برخی
موارد نیز بدهکاران به معاویه پناه میبردند که در این موارد
نیز حضرت از آنها نمیگذشتند.

ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ

از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﺮﺑﻨﺪ و دﮐﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
و دﮐﺘﺮ ﮐﺎرﮔﻬﯽ

و ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ  ICUﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎراﺑﯽ
�ﻪ در ﺑﻬﺒﻮد� ﺣﺎل ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻨﯽآرﯾﻦ�ﻮﺷﺎﺑﻮدﻧﺪ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ آرﯾﻦ

 /٩٥٢٨٥٤٩٣آ

ﭘﻴﺸ�ﺴﻮت ﻋﺮﺻﻪ � ا�ﺮوﺑﻴ� ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ا�ﺮوﺑﻴ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن )ﻣﺸﻬﺪ(
را ﻣﺪ�ﻮن زﺣﻤﺎت ﺑ� در�ﻎ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎد
ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺳﺎ�ﻪ ﺗﺎن ﻣﺴﺘﺪام
ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ :ﻣﻬﺴﺎ ارﺟﻤﻨﺪراد
ﺳﺎﻧﺎز وﻇﻴﻔﻪ دوﺳﺖ  -ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﯾﻮﺳﻔﯽ

 /٩٥٢٨٤٦٦٠پ

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان
اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٢٠٠٠٠
اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،ﺳﺒﺰوار ،ﺧﻮﺷﺎب ،ﺟﻮ�ﻦ،
اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘ� از ﻋﻤﻠﻴﺎت
٩٥٫٣١٫٢٤
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل
ﺟﻐﺘﺎ� ،ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ﻓﻴﺮوزه و ﺳﺮوﻻ�ﺖ
راﻫﺪار� اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ دو
١٨٠٠٠
ﻓﺮ�ﻤﺎن ،رﺷﺘﺨﻮار ،ﺧﻮاف ،ﺗﺎ�ﺒﺎد ،ﺑﺎﺧﺮز،
اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘ� از ﻋﻤﻠﻴﺎت
٩٥٫٣١٫٢٥
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل
ﺳﺮﺧﺲ ،ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد و ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم
راﻫﺪار� اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر
 رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر :ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ راه و ﺗﺮاﺑﺮ� و دارا� ﻇﺮﻓﻴﺖ آزاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎتﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻓﻨ� و اﺟﺮاﺋ� )ﺳﺎﺟﺎر( http://sagar.mporg.ir
ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان  :از اول وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫١ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫٤
 ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان  :ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس :http://iets.mporg.ir
ﻣﺸﻬﺪ  -اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم ،اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ،اداره
ﭘﻴﻤﺎن ورﺳﻴﺪﮔ�
 ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان  :ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫١٨ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان :ﻣﺸﻬﺪ ،اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم ،واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،اداره �ﻞراﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
 /٩٥٢٨٤٦٩٦آ

 /٩٥٢٨٥٧٥٦م
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