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 40درصد آثار ابن سینا
چاپ نشده است

...

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :هزینه های مربوط به طالق در دفاتر ازدواج،
برعهده مرد است یا زن؟ آیا مرد می تواند به صرف
ایــن کــه مــایــل بــه طــاق نیست ،از پــرداخــت هزینه
خودداری کند یا در محضر حاضر نشود؟
پاسخ :ثبت طالق توافقی در دفاتر ازدواج و طالق ،صرف ًا
با اجازه دادگاه (ارائه گواهی عدم امکان سازش) ممکن
است .اگر شما و همسرتان درباره اصل طالق و شرایط آن به
توافق رسیده باشید ،میتوانید برای طالق توافقی ،همراه
یکدیگر به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه
کنید .شرایطی که باید دربــاره آن ها توافق کنید ،شامل
حضانت فرزند مشترک و شرایط مالی همچون مهریه ،نفقه
و اجرت المثل ایام زوجیت است .پس از طی مراحل الزم،
نهایت ًا دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ،سه ماه است .در
صورتی که در مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ،به
هر علتی (از جمله عدم توافق در مورد هزینه ثبت طالق)،
صیغه طالق توسط سردفتر جاری و طالق در دفتر ثبت
نشود،گواهیعدمامکانسازشوکلیهتوافقاتضمنآن،از
درجهاعتبارساقطمیشود.ماده 34قانونحمایتخانواده
بیان می کند« :مــدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق ،سه ماه پس از
تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است .چنان چه
گواهی مذکور ،ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که
آن را به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ،ظرف
سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک
الزم را ارائه نکند ،گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط
است .تبصره -هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده
براساس توافق زوجها ،به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط
شود ،کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر
شده است ،ملغی میگردد ».در صورتی که زوج گواهی عدم
امکان سازش را به دفتر طالق ارائه کند ،حتی در صورت
حضورنیافتنزوجه،صیغهطالقجاریخواهدشد«:هرگاه
زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه
و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،درصورتی که
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود ،سردفتر به
زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در
دفترخانه حاضر شوند .درصورت عدم حضور زوجه ،صیغه
طالقجاریمیشودوپسازثبتبهوسیلهدفترخانهمراتب
بهاطالعزوجهمیرسد(».ماده 35قانونحمایتخانواده).

دکتر اعوانی گفت :بسیاری از آثار ابن سینا به دلیلکم توجهی از بین رفته و 40درصد از آثار این فیلسوف هنوز خطی است و به چاپ درنیامده
است .به گزارش ایرنا ،این استاد فلسفه افزود :مسائل فلسفه مربوط به گذشته نیست بلکه امروز نیز کارایی دارد و در فلسفه ابن سینا به بحث
جاودانگی بسیار پرداخته شده است.

واقعه16آذر؛ اعتراضجنبش دانشجوییعلیه سرسپردگی شاه بهبیگانگان
واقعه  16آذر در پی سفر
نیکسون ،معاون رئیس
جمهور وقت آمریکا
به تهران روی داد

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

شهادت دانشجویان قندچی ،بزرگ نیا و
شــریــعــت رضــــوی در  16آذر 1332در
دانشکده فنی دانشگاه تهران ،به نمادی از
استکبارستیزی دانشجویان ایــران در طول
تاریخ تبدیل شد .با این حال ،برای دریافت
صحیح و درست ازاین واقعه بسیار مهم ،باید
شرایط ایــران را در ماه های قبل از  16آذر
بررسی کــرد .به گــزارش پایگاه مرکز اسناد
انقالباسالمی،قیامدانشجویاندردانشگاه
تهران،ازطرفی،مبارزهباآمریکابهدلیلنقش
فعال دولت این کشور در کودتای  28مرداد
 1332بود و از طرف دیگر ،مبارزه با رژیم
پهلوی و انگلیس در آستانه بازگشایی سفارت
استعمارپیردرایرانمحسوبمیشد.
▪اعتراض به دستگاه کودتا

مهدی بـازرگان ،یکی از دالیل دانشـجویان

بـرای مقابلـه و اعتـراض بـه رژیـم را ،ورود
نیکسـون ،بـه عنـوان معـاون رئیـس جمهـور
آمریـکا بیـان می کنـد و می گوید«:نهضـت
قصد داشـت فریـاد اعتـراض مـردم ایـران را
بـه گـوش جهانیـان برسـاند و کوشـش های
رژیـم و حامیـان انگلیسـی-آمریکایی آن را

کتاب«همرزمانحسین(علیهالسالم)»،
معرفی کتاب
مجموعهسخنرانیهای حضرت آیتا...
خــامــنــه ای در ســال  1351در هیئت
السالم) تهران است که به تحلیل
انصارالحسین (علیه ّ
السالم)میپردازد.
رسالتومبارزاتسیاسی ّ
ائمه(علیهم ّ
برایآشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با این کتاب و مباحث
مطرحشدهدرآن،شرایطوزمینهتاریخیبیاناینسخنانو
السالم) در گزارش
تاریخچه هیئت انصارالحسین (علیه ّ
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالببررسی شده است
کهبخشهاییازآندرپیمیآید.
▪فضایمبارزاتانقالبیدردهه50شمسی

مبارزانسیاسیسالهایپیشازانقالب،سعیمیکردند
که از قــرآن و احادیث معصومین ،تحلیلی بــرای شرایط
روز جامعه ارائــه کنند .غلبه چنین احساس نیازی که
کمک می کرد مبارزه به بطن جامعه نفوذ پیدا کند ،حتی
افــرادی را هم که کمتر مشی حــوزوی و سنتی داشتند،
در بر می گرفت البته این موج در میان طالب پیرامون
امام خمینی (ره) ،فزاینده تر بود .در این میان ،آن چه به
تقویت این گفتمان کمک می کرد ،ارجــاع به سیره ائمه
السالم)بود.دراینروند،فارغازتألیفات
معصومین(علیهم ّ
ومقاالت،عمومسخنرانیهایروحانیتمبارزهمآکندهاز
برداشتهایسیاسیاززندگیائمه(ع)بود.درچنینجوو
فضایی ،آیت ا...سیدعلی خامنهای ،در زمره شاخصترین

کـه می خواسـتند بـا مشـروع جلـوه دادن
دولـت زاهـدی (دولتـی کـه پـس از کودتـای
 28مـرداد سـر کار آمـد) ،امتیـازات مـد
نظـر خـود را در محیـط آرام و بـدون سـر
و صـدا بـه دسـت آورنـد ،خنثـی کنـد.
اجـرای ایـن برنامـه ،بـه کمیتـه هماهنگـی

دانشـگاه تهـران واگـذار شـده بـود ».علاوه
بر ایـن ،شـهید مصطفـی چمـران کـه از
دانشـجویان دانشـگاه تهـران و از شـاهدان
عینی واقعـه  16آذر  32بود ،دربـاره دالیل
دانشـجویان بـرای اعتـراض بـه ورود معـاون
رئیـس جمهـور آمریـکا بـه دانشـگاه تهـران
می گوید«:دانشـجویان مبـارز دانشـگاه
تصمیـم گرفتنـد هنـگام ورود نیکسـون
نفـرت و انزجـار خـود را بـه دسـتگاه کودتـا
نشـان دهند ».یکـی دیگر از دالیـل اعتراض
دانشجویان ،بازگشایی سفارت انگلیس در
ایران بود .با بازگشایی سـفارت انگلیس در
ایـران ،بـار دیگـر شـرایط غـارت نفـت ایـران
بـرای بریتانیـا فراهـم می شـد.

«همرزمان حسین (ع) » ؛ سخنرانیهای انقالبیدراوج اختناق
طالب تحول خواه و انقالبی حوزه قرار
ِ
مجالست فقهای
دارد که در حلقه درس و
سیاسی و به روز ،به ویژه آیت ا...خمینی
(ره) پرورش یافتهاند .در این روند ،سیره
ائمه معصومین از پرمراجعه ترین منابع
ایشان برای استخراج و ارائــه این مشی
جدیدروشنفکرانهوالبتهانقالبیبود.
▪تاریخچههیئتانصارالحسین

(ع)

ویژگی مهم ایــن تــاش فکری آیــت ا...
خامنهای،تحلیلینومبتنیبرنگاهیکالنبهسیرهسراسر
مجاهدانه امامان معصوم (ع)اســت .با نگاهی به تاریخ
مبارزات سال های پیش از انقالب ،به برخی هیئت ها،
مساجد و تکایا بر می خوریم که بستر الزم را بــرای طرح
این دیدگاه ها فراهم می کردند .مساجدی مانند الجواد،
ِ
همت تجریش و مکانهایی مانند حسینیه ارشاد
هدایت و
و کانون علوی ،مهم ترین تبلورگاه های اندیشه اسالمی
زنده و انقالبی بودند که عمدت ًا با هدایت روحانیت مبارز
گردانده می شدند .اما در این میان ،برخی هیئت های
مذهبیهمبودندکهدرکنارعزاداریهایمذهبی،مجالی
انقالبی ناظر به زندگی مردم و فضای
برای طرح مباحث
ِ

اجتماعی کشور فراهم می کردند .یکی
ازمهمتریناینهیئتهادرتهران،هیئت
انصارالحسین (ع) بــود .هیئت انصار
را جمعی از بــازاریــان عالقه مند به امام
(ره) تأسیس کــرده بودند .این هیئت،
عموم ًا از سخنرانان سیاسی و انقالبی
دعوتمیکردکهدرحلقهیارانامامجای
میگرفتند و در نبود او ،شعله مبارزه را در
ایرانروشننگهمیداشتند.
▪ سخنرانیآیتا...خامنهایدرهیئتانصارالحسین

(ع)

در این میان ،آیــت ا ...خامنه ای هم که یکی از وعاظ و
عالمان مبارز مشهد بود ،برای سخنرانی در ایام محرم
به ایــن هیئت دعــوت می شد .وی مجموع ًا در محرم
سال های  49 ،48و  ،51در این هیئت به سخنرانی
پرداخت .سخنرانی آیت ا...خامنه ای در سال های 48
و  49مفصل تر بود که تا ایام صفر هم به درازا می کشید
اما سخنرانی در محرم سال  ،51تنها به  10-12منبر
محدود شــد .به باور آیــت ا...خــامــنــه ای ،هیئت انصار
جایگاه مهمی در مبارزات تهران داشت و شاید در دوران
اختناق ،یکی از تنها جلسات و امیدگاه های نیروهای

...

درسهاییازحماسهحسینی
کارهای خوبی که باعث رشد نمی شوند

▪اعالمیه دانشجویان پساز  16آذر

دانشجویان دانشگاه تهران پس از واقعه
 16آذر اعالمیه ای را توزیع کردند که یکی
از دالیل قیام آن ها را ،مبارزه با بازگشایی
دوب ــاره سفارت انگلیس در ایــران بیان
می کند .در ایــن اعالمیه آمــده بــود« :از
همان فردای اعالم تجدید رابطه ننگین با
استعمارگران انگلیسی ،فریاد اعتراض
دانــشــجــویــان علیه ایــن اقـــدام ضدملی
بلند شد و همه دانشگاهیان شرافتمند
دانشگاه ،یک صدا اعالم کردند که این
اقــدام خیانتکارانه را هرگز به رسمیت
نخواهند شناخت .حکومت خائن شاه
می خواست فریادهای استقالل طلبانه
را بــا گلوله خــامــوش کند ،ولــی حساب
نوکران این بار غلط از آب درآمد و شلیک
مسلسل ها که بی دریغ دانشجویان دلیر
را بر خاک می انداخت ،صــدای خشم و
اعتراض جوانان بیدار را خاموش نکرد».

مبارز متفکر در پایتخت به شمار می آمد .ایشان در بیان
فضای عمومی حاکم بر هیئت ،شرکت کنندگان آن را
هم به یاد می آورند که اغلب ،عالیق مبارزاتی داشتند
و از طیف های مختلفی مثل بــازاری ،جوان ،دانشجو و
حتی هواداران جبهه ملی به این کانون مبارزه در لوای
پرچم اهــل بیت (علیهم السالم) می آمدند .جلسات
هیئت که به صــورت دوره ای و هر بــار در خانه یکی از
افراد عالقه مند برگزار می شد ،به دلیل حساسیت های
سیاسی ،اعالم عمومی نمی شد و افراد مطلع ،به صورت
حضوری ،دیگران را باخبر می کردند .البته گزارش های
متعدد ســاواک از جلسات هیئت هم نشان می دهد
که خبرچین های آن ،بر برخی جلسات هیئت اشراف
داشته اند .آیت ا...خامنه ای در تبیین الگوی کاری
هیئت انصار الحسین (ع)و مقاصدی که در آن ،هم از
سوی بانیان و هم سخنرانان دنبال می شد ،دو هدف
فکری و عملی را بیان می کنند :نخست ،تأمین خوراک
فکری مستمعان تا درک نظری و اندیشه سیاسی آن ها
از معارف اسالمی ،سیره معصومین ،انتظارات اسالم از
مردمان و حتی شرایط جامعه باال برود و دوم ،خطر کردن
و عمل کــردن براساس این فراگیری و دانــش نظری.
به این ترتیب ،آمیخته ای از دانــش و احساس ،در این
جلسات به مخاطبان تزریق می شد و مبنای فکر و عمل
انقالبی آن ها قرار می گرفت که تا سرحد جهاد سیاسی و
شهادت طلبی ،آن ها را به اقدام وا می داشت.

نوشتاری که در پی میآید ،گزیدهای

از مــبــاحــث مــطــرح شـــده توسط
حجت االسالم و المسلمین نظافت،

از اســتــادان حــوزه علمیه مشهد ،با
موضوعدرسهاییازحماسهحسینی

اســت .ایــن مباحث در جلسات ماه

مــحــرمامــســالایــــرادشـــدهاســت.

برگزاری جلسات عزاداری ،برای تقویت دین است .قرار
است در این جلسات نگرشها را عوض کنیم و تصمیمهای
تازه بگیریم .قرار نیست تنها اشک بریزیم و به این وسیله،
وجدانمان را آسوده کنیم .این گریهها باید عذاب وجدانمان
را دوچندان کند .باید به خاطر همه کوتاهی هایی که در
زمینه احیا و ترویج دین و خودسازی مرتکب شده ایم،
وجدان درد بگیریم .امام زمان (عج) نیازمند یاری ماست؛
آن حضرت هم مانند جد بزرگوارش ،ندای «هل من ناصر
ینصرنی» سر داده است؛ صدای ایشان نیز ،آوایی غریبانه
است؛ امام زمان (عج) برای قیام خود نیازمند یار است و
همچنان در انتظار یاریگر .بنابراین ،یکی از بهترین راههای
یاری ولی عصر (عــج) ،یارگیری برای اوســت .مهم ترین
نکتهای که نباید از یاد ببریم ،این است که در یارگیری برای
مکتب اباعبدا( ...ع) از هیچ کس نباید ناامید بود .سپاه امام
حسین (ع) را در روز عاشورا ببینید؛ در لشکر آن حضرت
«وهب» تازه مسلمان حضور دارد؛ «زهیر بن قین» که خط
فکریاش اساس ًا به خط فکری امام (ع) شبیه نیست ،حاضر
است .امام حسین (ع) برای دعوت به همراهی ،دامنه طلب
یاریرابهافرادخاصمحدودنمیکند؛همهدعوتهستند.
آن حضرت می داند که ممکن است برخی مانند «عبیدا...
بن حر جعفی» ،اص ً
ال دعوت را قبول نکنند؛ با وجود این،
اباعبدا( ...ع) پس از فرستادن پیغام ،خودشان شخص ًا
به دیدار او می روند ،هرچند «عبیدا ...بن حر» ،باز هم از
یاری آن حضرت خودداری می کند و بهانه می آورد .خب!
دعوت کردن بگیر و نگیر دارد؛ اما این امر باعث نمی شود
که ما به بهانه احتمال نپذیرفتن ،از دعوت خودداری کنیم.
این درسی است که امام حسین (ع) به ما داده است .البته
این کار ،کار ساده ای نیست .متأسفانه ما به دنبال انجام
کارهای ساده هستیم؛ حتی وقتی میخواهیم از لذتهای
معنوی برخوردار شویم هم ،سادهترین راهرا برمیگزینیم؛
جلسهمذهبیمیرویم،تدریسمیکنیم،مقالهمینویسیم
و به این ترتیب ،خودمان را راضی می کنیم که در حال
انجام کاریم! همان طور که گفتم ،ما در برگزیدن کارهای
خوب ،به دنبال امور راحت و آسان می گردیم و اصو ًال پا به
ورطه امور معروفی که به دردسرمان بیندازد ،نمیگذاریم.
همین مسئله باعث می شود که چنین کارهایی ،باعث
رشد ما نشود.
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