معرفی

نگاهی به دو اثر
از احمد قربان زاده

فرهیختگان گیالن  :چاپ دوم پنجمین
مجموعه شــعر احمد قربــانزاده با عنوان
«مارینا» از سوي انتشــارات فرهنگ ایلیا
منتشر شده است .شاعر عنوان این مجموعه
را زاییــده ناخودآگاه ذهن خــود میداند و
شعرهایش خطاب به
زنی به نــام «مارینا»
اســت که به نوشــته
شــاعر «اهــل هیچ
کجای جهان است»
زنی شوقانگیر که بی
هیچ فخر مرســومی
و صادقانهترین پاسخ و زیباترین سکوت را
به او هدیه میدهد.زنی که تمام شــعرهای
ســپید این مجموعه با نام او آغاز میشود.
مانند :مارینا! من نه خاقانام ،نه قیصر! من با
سرودههایم،امپراتوربیسرزمینام.
قربانزاده آنطور کــه در دیباچه این کتاب
میگوید ،در مجموع ه شــعرهای آنسوی
فاصله ،سپیدهدمان فروردین و شناسنامه
و خاصه مجموعه چشمانت به آفریقا توجه
ویژهای به شــعر عاشــقانه و به موازات آن
ارادتی شاعران به زن داشته است.
همچنیــن
یکی دیگــر از
کتا بهــا ی
جدیــد ایــن
نویســنده ،
مجمو عــه
داســتان سرو
ا ست  .شــا مل
هشت داستان
کوتاه با نام «سرو»« ،گازفشان»« ،چکمه»،
«بره» و همچنین دو فیلمنامه
«سوسک» و ّ
با عنــوان «یا مرا بنویس یــا تصویر کن» و
«گاو» در ایــن مجموعه گنجانده شــده.
داستان کوتاه گازفشان این کتاب براساس
یکی از رسوم ســنتی مردم گیالن نوشته
شده اســت که زمانیکه نخستین دندان
یک بچ ه درمیآمده ،اقوام و همسایگان دور
او جمع میشــدند و اشیای مختلفی مانند
شــانه ،خودکار و ابزار باغبانی را در کنارش
قرار میدادند .آنها اعتقاد داشــتند که هر
شیءای که بچه بردارد و دندان بزند ،شغل
آیندهاشهمانمیشود.
احمدقربانزادهمتولد 1326است وبهگفته
خودش هر چند داســتانهایش به گیلکی
نیســت ،اما خواننده پــس از مطالعه آنها
متوجه میشود که نویسنده این داستانها
اهل خطه شمال اســت .البته دلیل آنهم
مشخص است ،چون در داستاناز نماد دریا،
سبزه و باران زیاد استفاده می شود.
نخستین دفتر شــعر او یا عنوان «آن سوی
فاصله»(نشررز)درسال 1357منتشرشده
است« .سپیدهدمان فروردین» (نشر معلم)
و «شناسنامه» (نشر همپا) عنوان دومین و
سومین دفتر شعر اوســت که به ترتیب در
ســال  1378و  1381به چاپ رسیدهاند.
همچنینچهارمینمجموعهشعراینشاعر
در سال  1387با عنوان «چشمانت آفریقا»
از سوي نشر فرهنگ ایلیا منتشر شد.

معرفیپژوهش
عنوان :بررســی تحــوالت ژئوپلتیکی
مرزهایجمهوریاسالمیایران
تهیهوتدوین:رمضاننوروزپور
در چکیده این پژوهش آمده است :مجموع
مرزهای جمهوری اســامی ایــران8755
کیلومترمربعاستکهشامل2700کیلومتر
مرز دریای 1893 ،کیلومتر مرز رودخانهای
و  4162کیلومتر مرز خشــکی میباشد .از
مجموع رودخانههای مرزی سه رودخانه در
شمال کشور قرار دارند .مرزهای ایران همراه
با تحوالت بینالمللی در دو ســده نوزدهم و
بیستم میالدی و با کاهش قدرت سلسلهها
بویژه در دوره قاجار روندی انقباضی داشــته
و باعث جدا شــدن بخشهایی از کشور شد.
همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
ایرانباشماریازجمهوریهایتازهاستقالل
یافته همسایه شد و ادعاهای ارضی و مرزی
تازهای شــکل گرفت .ایران از سوی شمال
با کشــورهای ترکمنســتان ،ارمنستان ،و
جمهوری آذربایجــان هممرز گردید و خط
مرزیایرانوجمهوریهایشورویسابقکه
قسمتیازآنرامرزآبیدریایخزر(کاسپین)
ومرزهایرودخانهایتشکیلمیدهد.جمعا
درحدود 2643کیلومتراست.
در قسمتی از این پژوهش آمده است:
آخرینحدقلمروزمینی،هواییوزیرزمینی
هر کشور را مرز آن کشور میگویند .کشور
ایران بیش از  600کیلومتر با کشــورهای
پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان،
جمهوری آذربایجان ،ارمنســتان ،ترکیه
و عراق مرز خشــکی مشــترک دارد .اگر
کنارههای خلیج فارس ،دریای عمان و خزر
را بــه آن بیفزاییم ،طــول مرزهای ایران به
حدود  8577کیلومتر میرسد .کوتاهترین
مرزهای ایران ،مرز با ارمنستان است .ایران
از سوی شــمال با کشورهای ترکمنستان،
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان هممرز
اســت .از جمله برخی منابع استفاده شده
در این پژوهش عبارت است از -1 :مرزهای
ایران و شــوروی ،نوشته امان اهلل جهانبانی
 -2جغرافیای سیاســی ایران ،محمدرضا
حافظنیــا  -3ژئوپلتیک نوشــته عزت اهلل
عزتــی  -4مفاهیم بنیــادی در جغرافیای
سیاسینوشته ُدرهمیرحیدری

جامعه

سهشنبه  21بهمن  1393شماره  1595ویژه گیالن

سهمگیالنیهاازجشنوارهفیلمفجرچیست؟
فرهیختگان گیالن :سیمرغ جشنواره فیلم فجر در
ســال  1393اگرچه قرار نیست به شهرستانها پرواز
کند و برخالف ســال گذشته اکران فیلمها در استان
گیالن نیز به تبع دیگر اســتانها انجام نمیشود ،اما
برای گیالنیان حال و هوای متفاوتی دارد.
شاید نام گیالن بیش از هر استان دیگری در جشنواره
امسال شنیده میشــود و عالوه بر بازیگران و عوامل
تهیه فیلمهای مختلف که گیالنی هستند .چهار فیلم
از اهمیت خاصی برای گیالنیان برخوردار باشد.
 -1در دنیای تو ساعت چند است؟

ســال گذشــته حضور لیال حاتمی و علــی مصفا در
خیابانهای رشــت تا مدتها نقل محافل فرهنگی و
هنری گیــان بود .این زوج موفق ســینما به گیالن
آمده بودند تا لوکیشــین فیلمبرداری دومین فیلمی
را انتخــاب کنند که علی مصفا تهیــه کننده آن بود.
تصویربرداری اولین تجربه کارگردانی و نویســندگی
ســینمایی صفــی یزدانیان کــه در بخش نــگاه نو
جشــنواره پذیرفته شده است ،در ســال  1392در
رشت آغاز شد .داستان درباره گلی با بازی لیال حاتمی
است که بعد از بیست سال زندگی در فرانسه یکباره
تصمیم میگیرد به ایران و به زادگاهش ،رشت سفری
کند .فرهاد با بازی علی مصفا در رشــت به استقبالش
میرود و میگوید که آشــنایی قدیمی است ،اما گلی
اصــا او را به یاد نمیآورد .در ایــن فیلم که عالوه بر
رشــت در الهیجان و بندرانزلی نیز فیلمبرداری شده
اســت تعــدادی از بازیگران گیالنــی از جمله زینب
شــعبانی ،لیلی سمیعی ،اردشــیر کاظمی ،محمد
فتحی ،حبیب پورســیفی ،عفــت جمالیپور ،نیلوفر

«وحــدت» در لغت بــه معنای
یگانگــی و یکــی شــدن و
همبستگی و در لغتنامه دهخدا
به معنای یگانه شــدن و یکتایی
احمد موسیزاده آمده اســت .وحــدت در طول
گیالنده*
تاریخ بشــریت ،در بســیاری از
تحــوالت و حتــی بحرانهــا و
حوادث در حوزه های سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی
و نظامی همواره به عنوان عاملی بسیار موثر و ارزنده
ایفای نقش نموده اســت؛ به طوریکه امروزه هنوز
هم بســیاری از تحوالت ناشی از وحدت جمع خاص
و یــا مردم منطقهای خاص ،در تاریخ بشــری از آنها
یاد شــده و گرامی داشته می شــوند ،مانند بسیاری
انقالب های مردمی در کشورهای مختلف جهان.
یکی از موثرترین واقع ثبت شــده در تاریخ ،خصوصا
تاریخ خاورمیانه ،مبعوث شــدن امیــن ترین جوان
شــبه جزیره عربســتان به پیامبری جهت ابالغ دین
اســام به اعراب و مردم عصر خویــش و تمام مردم
جهان پس از ایشــان بود و صرف نظر از تمامی ابعاد
روشــنگر دین مبین اســام ،از مهمترین فرامین
حضــرت حق به رســولش ،دعوت مردم به داشــتن
وحدت و حفظ آن بوده و آیه شریفه "واعتصمو بحبل
اله جمیعــا و ال تفرقــوا" نیز موید همیــن تاکید بر
وحدت از طریــق چنگ زدن به ریســمان الهی می
باشد که در تعالیم و آموزههای دینی جملگی علمای
دینی مســلمین ،فارغ از مذهب ایشــان مورد تاکید

یزدانپرست ،نرگس یزدانپرست ،کتایون صابرفخر
و آرمیــن زائر ثابت ایفای نقــش میکنند .منتقدان
سینما شانس بســیاری برای نامزدی و کسب جوایز
توسط این فیلم در بخشهای مختلف قائل هستند.
 -2فرار از قلعه رودخان

فــرار از قلعه رودخــان به نویســندگی و کارگردانی
غالمرضا رمضانی و تهیهکنندگی حســن آقاکریمی
برنده پروانه زرین بهترین کارگردانی در جشــنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان  1393شده
اســت .داســتان فیلم به دانشآموزانی از شهرستان
میبد میپــردازد که همراه معلم خــود به اردوی دو
روزه گیالن رفتهانــد و معلم که به آنها قول دریا داده
اســت به دالیلی به قول خود عمل نمیکند .تعدادی
از دانشآمــوزان تصمیم میگیرنــد از قلعهرودخان
برای رفتــن به دریا فــرار کنند که در میانــه راه به
افــراد خالفکار برخــورد میکنند و داســتان ادامه
پیدا میکند.بــرای تولید این فیلــم از بین  ۶۰۰نفر
دانشآموز در شهرســتان میبد( ،شــهری که سینما
ندارد)  ۵۰نفر انتخاب شد و از این تعداد  ۲۶نفر برای
ایفای نقش در فیلمسینمایی فرار از قلعهرودخان در
نظر گرفته شــدند که بار اصلی این قصه بر دوش ۱۰
نفر از آنها بــود.در این فیلم که عالوه بر قلعهرودخان،
قســمتهایی از آن در شهرستانهای ماسال و تالش
نیز فیلمبرداری شده اســت ،در کنار بازیگرانی نظیر
محمد بحرانی ،ســیروس همتی ،شکرخدا گودرزی
و علیرضا مهران ،تعــدادی از بازیگران جوان گیالنی
نیز به ایفای نقشهای فرعی پرداختهاند .محمدرضا
ســکوت ،مدیر فیلمبرداری این اثر گفته است که در
جریان فیلمبرداری ســکانسهای جادهای ،تصاویر

زیبایی از طبیعت بینظیر گیالن گرفته شده است.
 -3احتمال بارش اسيدي
نقش اول این فیلم ،محمد شــمس لنگرودی شــاعر

و پژوهشــگر ادبی گیالنی است که حضورش در این
عرصه مورد توجه بســیار منتقدان ،روزنامهنگاران و
رسانهها قرار گرفته است.
شــمس لنگرودی که متولد  1330در لنگرود است
و از شــاعران پــرآوازه و محبوب معاصر محســوب
میشــود ،پیش از این خوانندگی را نیز تجربه کرده
و بعد از تجربه حضور در دو فیلم کوتاه ،اینبار جلوی
دوربین بهتاش صناعیها کارگردان جوان ســینمای
ایران رفته اســت .شمس لنگرودی علت حضور خود
در این فیلم را شــخصیت جــذاب منوچهر میداند
و البتــه میگوید هیچ شــباهتی میــان زندگی او و
منوچهر وجود ندارد .منوچهر شصت سال سن دارد،
او بازنشســته اداره دخانیات است .ولی از سر بیکاری
همچنان هر روز بــه اداره میرود .مادرش تا زنده بود
آرزو داشــت ازدواجش را ببیند .در حالیکه منوچهر
حتی دوستی هم در زندگی نداشته .به جز خسرو که
برای پیدا کردن او راهی تهران میشــود و اتفاقهای
جالبی برایش رخ میدهد.
صناعیها در خصوص ایــن فیلم که در بخش نگاه نو
و هنر و تجربه سیوســومین جشــنواره فیلم فجر به
نمایش در می آید میگوید :فیلمنامه این اثر سینمایی
قصهای بود که چند مرحله را پشــت سر گذاشت .این
فیلم روایتگر تنهایی و سرگشــتگی انسانهاست و با
حضور شــمس لنگرودی مخاطبــان میتوانند فیلم
متفاوتی را ببینند .در این گروه ترکیبی از افراد جوان
حضور دارند و مطمئنم این تجربه و حس جوانی آنها
در دیده شدن فیلم ثمربخش خواهد بود.

وحدت ،رمز پیشرفت و ترقی

قرار گرفته اســت و برگرفته از دستورات الهی ،تالش
جهــت واقعیتبخشــی به خواســتههای ملی مردم
ایران و مقابله با سیاســتهای غلــط حکومت پهلوی
که مــورد اعتراض و نارضایتــی اکثریت مردم بوده،
با رهبری حضرت امام خمینی (ره) شــکل گرفت و
راه موفقیت را با پیروزی انقالب و تشــکیل حکومت
جمهوری اســامی ایران ادامه دادنــد و با توجه به
درایت و شناخت از اوضاع سیاســی کشور و منطقه
و جهــان و اعتقاد آگاهانه به ایجــاد وحدت و حفظ
آن به بهانــه میالد پیامبر اکــرم (ص) هفته وحدت
را نامگذاری نمود که هنوز هم بســیار گرامی داشته
میشود و دســتاوردهای فراوانی را برای ملت ایران
به ارمغان آورده است.
ســرزمین کهن تالش همواره میــراثدار فرهنگ و
تمدنی عظیم اســت که وحدت امت آن ویژگیهای
خاص این فرهنگ غنی بوده که مردمان این دیار در
دوره معاصــر آن را با یکپارچگی ملــی آمیخته و در
وحدت ملی کشــورمان حضور پررنگ و موثری ایفا
نموده اند و با تقدیم شــهدای معزز چه از اهل سنت
و چه از اهل تشــییع و با وجود ایثارگران بیشــمار
و خانوادههای دلســوخته ایشــان حمایت خود را از
حکومت اســامی به هدایت مقــام معظم رهبری و
استقالل کامل کشــور عزیزمان را به اثبات رسانیده
اند.
مردمان تالش قرنهاســت کــه با وجــود معتقدین
سنت و نیز سیره علوی در این ســرزمین پر افتخار،

همواره با صلح و دوســتی و آرامش در کنار همدیگر
زیســته و صرف نظر از گویش و زبــان و نژاد و طایفه
و منطقــه سکونتشــان با بهره جســتن از نخبگان و
صاحبان اندیشههای روشن زمانه خود با اتحادی که
در بینشــان حاکم بوده به بسیاری از مشکالت فایق
آمده و مسیر رشد و تعالی را طی نمودهاند.
امــروزه وجود روابط حســنه تجــاری و اقتصادی و
روحیه تعاون و همکاریهــای اجتماعی در محالت
کوچک و بــزرگ تالش و برقــراری روابط در حوزه
کشــاورزی و باغبانی و عرضــه محصوالت تولیدی و
تحقق ازدواجهای بســیار فی مابین صاحبان مذاهب
سنی و شیعه و مشــارکتهای فرهنگی در برگزاری
مراسمات بومی و محلی منطقه که ریشه در فرهنگ
کهن ســاکنان سرزمین تالش بزرگ دارد و برگزاری
مراســم آیینی و مراســمهای مذهبــی و دینی که
همواره بــا حضور تمامــی مردم فــارغ از مذهب و
قومیت ایشان به صورت مشــترک صورت میگیرد
و همکاریهای صمیمانه مردم در شادیها و غمهای
عزیزان همدیگر و بســیاری از مولفههــای دیگر از
جمله مواردی است که میتوان ریشههای آنها را در
قرنها پیش از انقالب اســامی و حتی زمان تشکیل
هفتــه وحــدت در تاریخ مردم تالــش قهرمان پرور
جســتجو نمود و وجود وحدت و گرامی داشته شدن
آن در فرهنگ و تمدن تالش بزرگ از جمله افتخارات
اهالی این منطقه از سرزمین ایران است و قدر تعیین
بایستی از فرمایشــات بنیانگذار جمهوری اسالمی
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فیلمبرداری این فیلم در گیالن و تهران انجام شــده
است .در کنار شــمس لنگرودی ،مریم مقدم و پوریا
رحیمیســام بازیگــران اصلی این فیلم محســوب
میشــوند .این فیلم کــه در زمینه کنتــرل رنگ و
موســیقی و تدوین نیز نوآوریهایی داشــته اســت
از شــانسهای قوی برای نامزدی و کســب جوایز در
بخشهای مختلف محسوب میشود و انتظار میرود
با استقبال مخاطبان نیز روبرو شود.
-4اعترافات ذهن خطرناک من

شــاید تنها ارتباط این فیلم با گیالن ،نویســندگی و
کارگردانی هومن سیدی باشــد .او متولد  1359در
رشت است که اخیرا از آزاده صمدی همسر هنرمند و
گیالنی خود جدا شده است.
هومن سیدی که منتقدان سینمایی او را ادامهدهنده
سبک اصغر فرهادی میدانند ،پس از ایفای نقشهای
موفــق به عنوان بازیگــر در تئاتر و ســینما و تجربه
کارگردانی چند فیلم کوتاه موفق و تحسین شده نظیر
دندان آبی ،آفریقا و ســیزده (با سرمایهگذاری بابک
زنجانی) را نیز کارگردانی کرده بود .داســتان آخرین
اثر هومن سیدی به تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی در
یک  ۲۴ساعت روایت میشــود و درباره مردی است
که در یک روز کامل هیچ چیزی را به یاد نمیآورد .از
جمله بازیگران این فیلم نگار جواهریان ،میترا حجار،
رویا نونهالی ،بابک حمیدیان ،سیامک صفری ،عباس
غزالی و چکامه چمنماه هستند.
بایــد دید حاال کــه گیالنیان از تماشــای فیلمهای
جشنواره فجر محروم هســتند ،نمایندگان آنها چه
سهمی از سی و سومین پرواز سیمرغ خواهند داشت؟

ایــران در راســتای حفظ وحدت موجــود و تقویت
هرچه بیشــتر آن بهره جســت و هوشیاری مردمان
اندیشــمند تالــش در همین زمینــه موجب اجرای
شایســته فرامین حضرت امــام خمینی (ره) و رهبر
فرزانهمان گردیــده و بر مباهات مردم شــریف این
دیار کهن افزوده اســت و همواره در یــاد داریم که
پیر جماران فرمودند« :ما با مســلمین اهل تســنن
یکی هســتیم ،اگر کســی کالمی بگوید باعث تفرقه
بین ما مسلمانها بشــود بدانید که یا جاهل است یا
از کسانی است که می خواهد بین مسلمانان اختالف
بیندازد .قضیه شــیعه و ســنی اصال در کار نیست ما
همه با هم برادریم» به نظر میرسد اختالفات ،ریشه
عقب ماندگیهــا و عقب افتادگیهاســت و وحدت
زمینهساز پیشــرفت و ترقی در مسیر پیشرفت امور
اســت .اگر قانونمداری کامل حاکم گردد و مردم از
محور اتحاد خارج نشــوند هیچگاه متضرر نخواهند
شــد و قطعا ســاکنین اصیل و اقوام مهاجر در تالش
اعم از کرد و ترک و گیلک و فارس و  ...با دارا بودن هر
بینش و اعتقادی با هم متحد بوده و همچون ســیاق
گذشــتگان سد محکمی هستند در برابر بدخواهان و
دشــمنان و آنهایی که چشم دیدن اتحاد اقوام ایرانی
و مســلمانان را ندارند و با حفظ وحدت دیرینه خود
مایه یاس و ناامیدی دشــمنان قسم خورده این آب و
خاک خواهند گردید.
* وکیل پایه یک دادگســتری و کارشــناس
ارشد حقوق بین الملل

عملکرد شعبه گیالن آبشار عاطفهها (کالنشهر رشت)
 -1تهیه جهیزیه نوعروسان ایتام و اقشار کمدرآمد(تولد
امام رضا(ع) و امام زمان(عج) )
 -2معرفی ایتام به افراد نیکوکار و تهیه هزینه ماهیانه
آنها از سوی سازمان به صورت نقدی و غیرنقدی
 -3همکاری با پزشــکان مجرب و متخصص نیکوکار و
معرفی مددجویان بی بضاعت به آنها به صورت رایگان
 -4تهیه یخچال،پنکه ،بخاری و دیگر وســایل ضروری
زندگی برای مددجویان بیبضاعت و کودکان یتیم
 -5تهیه لباس گرم برای ایتام و مددجویان بی بضاعت
 -6برگزاری کالسهای آموزشی برای بچههای ایتام به
کمک مربیان نیکوکار
 -7برگزاری اردوهای گردشــی و تفریحی و بازدید از
مکانهای دیدنی و سینما برای کودکان بی بضاعت و یتیم
 -8تالش برای برطرف نمودن فقر فرهنگی مددجویان
و حفظ کرامت انسانی آنها

 -9ارائه سبد غذایی رایگان در سه مرحله به مددجویان
تحت پوشش سازمان
 -10توزیع گوشــت قربانــی در عید قربــان در بین
مددجویان سازمان
 -11خرید مانتو ،کیف و کفش نو برای کودکان یتیم در
آغاز سال تحصیلی جدید
 -12خرید لباس نو و هدیه عید برای کودکان یتیم
 -13تهیــه هزینه جراحی و بیمارســتانی تعدادی از
مددجویان
 -14شــرکت در نمایشــگاههای مختلف و همکاری
با ســازمان میراث فرهنگی و سایر ســازمانها برای
فروش محصوالت دســتی تهیه شده توسط مددجویان
و اشــتغال زایی آنها و کمک به رفع معضل گداپروری
در جامعه
 -15ارتباط با مشــاوران و روانشناســان متخصص از

با مجوز رسمی از وزارت کشور و بیش از  185شعبه در سراسر کشور
دریافت جایزه از دکتر حسن روحانی ،ریاست محترم جمهور به عنوان سمن
منتخب خیریه در سراسر کشور
سمن منتخب کشور در مدیریت بحران

جمله دکتر عینی پور برای حل مشکالت روحی خانوادگی
مددجویان
 -16دیدار با خانواده جانبازان و شــهدا و ایثارگران در
مناسبتهای ویژه
 -17تقدیر و تشکر از خیرین در مناسبتهای مختلف
 -18برگــزاری دعاهای صبحگاهی و شــکرگذاری از
خداوند و توسل به ائمه اطهار
 -19بازدید مسوولین دلســوز و مدیران ارشد استان
برای بازدید از مرکز از جمله حضور مهندس کوچکی نژاد
نماینده شریف مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی،
شــورای شهر رشت آقای موســوی روزان نایب رییس و
کمیســیون آموزش عالی ،مدیریت جهاد کشاورزی آقای
مهدوی ،فرماندار ماسال آقای دکتر قاسم نژاد
 -20معرفــی مددجویان به شــرکتهای خدماتی و
آموزش آنها برای ایجاد کار
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صلحی صومعهسرایی
مسوول نمایندگی آبشار عاطفهها در گیالن

یادداشت

امکان اعاده دادرسی محکومان
زیر  18سال به قصاصنفس

پیشــرفت جوامع و زندگی اجتماعی جدیدی
که افراد برای خود برگزیدهاند و همچنین در کنار
آن تغییر شــرایط اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی
ســبب شــده تا جرم یا بزه ب ه صورتهای مختلف
و جدیدی خود را بروز دهد .در این میان کودکان
بزهکار به عنوان طبقهای از گروه بزهکاران نیازمند
نگاراصغری
دانشآموختهحقوق توجه هرچه بیشــتر قانونگــذاران و متخصصین
هســتند .وجود یک کــودک بزهــکار در جامعه
نشاندهنده عدم توجه جامعه نسبت به اوست و به همین جهت جامعه
در پیشگیری از بزهکاری کودکان نقش بهسزایی دارد.
شناســایی کودک بزهکار مبین ورود او به حیطه حقوق کیفری و
نظام قضایی است ،بنابراین ایجاد دادگاه اختصاصی کودکان میتواند تا
میزان زیادی از تکرار بزهکاری توسط کودک پیشگیری نماید .اهمیت
وجود یک دادگاه ویژه کودکان بهقدری زیاد است که جوامع بینالمللی
درصدد ایجاد قواعد خاصی برای کودکان برآمدند .ناگفته نماند تاکنون
تنها سند الزامآوری که برای کودکان امضا شده ،معاهده حقوقکودک
است که حکم قانون را دارد.
دلیــل احتمالی تفاوت حقوق کودک با افراد بزرگســال را میتوان
ناشی از آســیبپذیری آنان به لحاظ وضعیت روحی و جسمی خاص
آنان دانست که واضعان قوانین را مجاب به تدوین قانونی جدا از قانون
بزرگساالن و تشریفات رسیدگی آنان مینماید.
اما چرا ایران تاکنون قانون مدونی در زمینه حقوق کودکان تدوین
نکرده اســت؟ شاید یکی از دالیل این باشد که سازمان ملل متحد نیز
هنوز قانونی را در این خصوص تدوین نکرده و تنها به وســیله اســناد
الزم االجرا و ارشــادی خود کشورها را ملزم به رعایت حقوق این گروه
از بزهکاران نموده اســت که نگارنده در پژوهشی تحت عنوان «حقوق
کیفری کودکان در اســناد ســازمان ملل متحد» به تفصیل به بررسی
آن پرداخته است.
خوشبختانه تالش نهادهای جامعه مدنی و اساتید حقوقی و در پی
آن قانونگذار و قوانین ایران در سالهای اخیر به سمت حمایت و اجرایی
نمودن این رهنمودهای بینالمللی اســت .در همین راستا و به منظور
ارائه راهحلی قضایی بــرای جلوگیری از قصاص نفس کودکان مرتکب
قتل قبل از ســن  18ســال که عمدتا صدور این احکام با تبلیغات و
سواستفادههای حقوق بشری علیه کشور همراه میشد ،پس از مقررات
حمایتی جدید در قانون مجازات اســامی مصوب  1392و قانون آیین
دادرســی کیفری مصوب همین سال ،هیات عمومی دیوانعالی کشور
رای وحدت رویهشــماره  ۱۳۹۳ /۹ /۱۱ -۷۳۷درباره نحوه درخواست
اعاده دادرســی برای محکومان به قصاصنفس که ســن آنان در زمان
ارتکابجرم کمتر از هجدهسال تمام بوده صادر شده است.
در قسمتی از گزارش پرونده موضوع جلسه آمده است که محکومعلیه
در زمان ارتکاب بزه قتل انتســابی ،کمتر از  ۱۸ســال سن داشته است.
مقنن در مقررات ماده  ۹۱قانون مجازات اســامی مصوب سال ۱۳۹۲
اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط
بهتحقق دو شــرط درک ماهیت و حرمت انجام فعــل ارتکابی و ثبوت
رشــد و کمال عقل آنها دانسته اســت ،در غیر این صورت میبایست به
مجازاتهای دیگری که در ماده  ۸۹همان قانون پیشبینی شده محکوم
و از مجــازات قصاص معاف گردند ،این نــگاه در وضع قانون در موضع
خود نســبت به افراد کمتر از  ۱۸سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات
محســوب و تلقی میگردد .به عبارت دیگر مجــازات قصاص در رابطه
با مجرمین کمتر از  ۱۸ســال تحت شــرایطی تعدیل و با منتفی شدن
قصاص ،مجازات جایگزین مقرر گردیده اســت کــه مطابق بند  ۷ماده
ن دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
 ۲۷۲قانون آیی 
از موجبات اعاده دادرســی میباشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط
مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید
ب ه آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز
اعاده دادرســی وفق مقررات فوق میباشد و از طرفی مجازات قصاص به
صراحــت صدر ماده  ۱۰قانون مجــازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای
ن عالی کشور
وحدترویه شماره  ۱۳۲۵ /۱۰ /۶۵ -۴۵هیات عمومی دیوا 
از شــمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضا بررسی مجدد صرفا ،تجویز
اعاده دادرسی میباشد؛ لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه ،مستند به
ماده  ۲۷۴همان قانون و تجویز محاکمه مجدد ،پرونده جهت رسیدگی
به شعبه همعرض محاکم کیفری استان ارجاع میگردد.
و پس از قرائت نظریه دادستان کل کشور ،سرانجام رای رای وحدت
رویه به این ترتیب صادر میشود:
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده  ۱۰قانون مجازات اسالمی مصوب
 ۱۳۹۲ /۲ /۱بــا توجه بــه عبارت صدر ماده از جرایــم حدود و قصاص
انصراف دارد و اختیارات پیشبینی شــده بــرای قاضی اجرای احکام در
مورد درخواست اصالح حکم و یا حق مراجعه محکومعلیه به دادگاه برای
تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند  ۷ماده
 ۲۷۲قانون آییندادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس
که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام
قطعی محکومیت آنان قبل از الزماالجرا شــدن قانون مجازات اسالمی
مصوب  ۱۳۹۲ /۲ /۱صادر شــده ،چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در
ماده  ۹۱این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات بهترتیب
مذکور در این ماده در نهایت تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به
حال متهم بهشمار میآید ،میتوانند بر اساس بند  ۷ماده  ۲۷۲قانون آیین
دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند .بنا به مراتب رای
شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد
به اکثریت آرا صحیح تشخیص میگردد .این رای طبق ماده  ۲۷۰قانون
ن دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه
آیی 
برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها الزماالتباع است.
به بیان ساده ،به موجب این رای ،تمامی افراد زیر  18سال که پیش
از تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در سال  ۱۳۹۲به قصاص قطعی
محکوم شــدند حق اعاده دادرسی داشته و اگر اثبات کنند که در زمان
قتل ،آگاهی یا تشخیص الزم را نداشتهاند مجازات اعدام آنها لغو خواهد
شد.

خبر
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن:

هدف ما تعامل حسنه با جایگاه داران است
فردین چراجی ،مدیر شــرکت ملــی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه
گیالن در جلسه مشترک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و انجمن
صنفی جایگاه داران ضمن ســپاس از تعامل حســنه مالکین جایگاه ها با
شرکت ،این نکته را از بنیادیترین اهداف شرکت نفت گیالن دانست .
به گزارش روابط عمومي شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه
گيالن  :در این جلســه که در راســتای بررســی موانع و مشکالت و ارائه
راهکارهای افزایش بهینه ســازی سوخترســانی در اســتان برگزار شد،
مدیر منطقــه گیالن بر همــکاری بیش از پیش شــرکت نفت گیالن و
انجمــن صنفی جایگاهــداران تاکید کرد .چراجی همچنین با اشــاره به
سرمای زمســتان در دو ماه پایان ســال آمادگی برای مواجهه با هرگونه
بحــران احتمالی را از الزامات کاری کارکنان نفت و اعضای انجمن صنفی
جایگاهداران عنوان کرد.در پایا این نشست از خدمات پورصادق  ،رییس
ســابق انجمن صنفی جایگاهداران تقدیر و پورعاشوری به عنوان رییس
جدید انجمن معرفی شد .

