سال 1397

ملتهای اســامی ،کشــورهای
اســامی ،دولتهای مســلمان
باید در مقابل حــوادث منطقه و
توطئههای مستکبران بیدار باشند،
باید حواس خودشان را جمع کنند
و تجربه بیندوزنــد ،باید بفهمند
اینها میخواهند به ا ّمت اسالمی
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ضربه بزنند.

دشــمنان دريافتهانــد آن چيزى
كه خطر براى آنها دارد ،اســام
و وحدت ملتهاى اسالمى است.
امروز روزى اســت كــه {باید}
مســلمين تمام بــاد عالَم با هم
مجتمعبشوند.
حضرت امام خمینی(ره)
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یادداشت اول

معناشناسی اقتصاد تولیدی در پیام نوروزی
مقام معظم رهبری

تحقق عقالنیت تولیدی در گروه حمایت از کاالی ایرانی
حجتاالسالموالمسلمین دکتر محمد حسین
مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

بیتردید مطاللبۀ این مهم از ســوی ولی فقیه جامعۀ اسالمی؛
راهکار بنیادین در حمایت از کار و ســرمایۀ ایرانی ،رفع بیکاری و
مقابله با فاصلۀ طبقاتی و تحقق پیشرفت اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی؛ حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد
حســین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و استاد سطوح
عالی حوزه و دانشگاه در یادداشتی به تبیین معنا شناسی اقتصاد
تولیــدی در پیام نوروزی مقام معظم رهبــری و تحقق عقالنیت
تولیدی در گرو حمایت از کاالی ایرانی ،موانع و راهکارهای تحقق
آن پرداخته است.
وقتی سخن از تولید ملی و حمایت از آن به میان می آید بحث
عقالنیت به شدت خود نمایی می کند زیرا معنازایی و استمرار تولید
در گرو «تبیین عقالنیت تولید در عرصههای اقتصادی» است .لذا
ضرورت تبیین ســیر عقالنی نامگذاری سال جدید از سوی رهبر
معظم انقالب ،مبنی بر سال حمایت از کاالی ایرانی ،در حالی که
سایۀ سنگین اقتصاد نفتی ،شریانهای حیاتی کشور را به تسخیر
خــود درآورده و از این رهگذر ،اقتصاد تولیدی در بدترین وضعیت
ممکن گرفته است بسیار حائز اهمیت و راهبردی است.
ضرورت این نامگذاری وقتی آشکار می شود که بدانیم قدرتهای
غربی در قالب جهانی شدن و اقتصاد تجاری ،کمر به نابودی عنصر
حیاتی تولید و ایجاد سونامی مصرف در کشورهای در حال توسعه
بسته اندکه نظام اسالمی نیز از پیامدهای آن بی نصیب نمانده است.
تولید ملی و حمایــت از کاالی ایرانی در گرو تحول در
علوم انسانی
بی شک تحقق اقتصاد تولید محور و حمایت از تولیدات داخلی و
پویایی صنعت و حوزۀ مهندسی بر مبنای رفع نیازها و دغدغههای
جامعۀ اســامی؛ در گرو بهره گیری از تولید فکر و دانش و تحول
اساسی در علوم انسانی اســت .از این رو نقش حوزه و دانشگاه در
ترسیم نقشۀ راه اقتصاد تولیدی کشور و ارائۀ الگوی ایرانی-اسالمی
پیشرفت از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با این تفاســیر برای رقابت با بازارهــای جهانی باید بر مبنای
معرفتی «و اما الحــوادث الواقعه» ،حمایت فراگیر مادی و معنوی
از نهادهای مرتبط با علوم انسانی ،به عنوان بستر واقعی تولید ملی
مورد توجه قرار گیرد.
از ســوی دیگر بر نهادهای علمی کشــور نیز الزم اســت تا در
راستای موضوع شناسی دقیق جامعه و ترسیم مشکالت و نیازهای
واقعی مردم ،عقالنیت تولیدی کشــور و فرهنگ سازی در اصالح
الگوی مصرف بیش از پیش مورد اهتمام واقع شــود .لذا در فرازی
از بیانــات نوروزی مقام معظم رهبری می خوانیم« :حمایت ،یکی
انطباق با نیازها و ســلیقهها و مزیّتهای روز است؛ این هم حمایت
است؛ اینجور نباشد که نگاه نکنید که مردم چه میخواهند .تولید
کاالی ایرانی به این معنا است که باید چیزی تولید بشود که مطابق
با سلیقهی مردم و میل مردم [باشد] ،همراه با ظرافتهای الزم» .
اقتصاد مردم گرا؛ اصل کلیدی در تولید و مصرف کاالی ایرانی
گفتنی است اقتصاد لیبرالی با محوریت آزادی (بخوانید اقتصاد
آزاد و تعدیل اقتصادی) و اصالت منفعت وســود ،در بســتر تقلیل
مفهوم عدالت به آزادی ،اقتصاد سرمایه داری را ادامه در صفحه 4

امام جمعه پاوه:

محقق شدن شعار
سال موجب ایجاد
اشتغال می شود
صفحه 2

برگزاری کرسی
ترویجی «نقد قانون
عملیات بانکی بدون
ربا » در دانشگاه
مذاهب اسالمی
صفحه 3

در سمینار «تقویت
جایگاه خانواده»
مطرح شد:

امروز خانواده
دارای بنیه اسالمی،
مورد هجمههای
سنگین دشمن قرار
گرفته است صفحه 5

نشست علمی رشد
کیفری «تحلیل و
بررسی ماده  91قانون
مجازات اسالمی»
برگزار شد

صفحه 6

سخنگوي كميسيون
فرهنگي مجلس:

هر قدر بودجه صرف
«تقريب مذاهب»
شود جهان اسالم از
آسیبهای اعتقادي
مصون ميماند

صفحه 4

گزارشی از سفر هیئت
تقریبی دانشگاه مذاهب
اسالمی به روسیه؛
رایزنیها و
تفاهمنامههای مهم
همکاری با دانشگاههای
مسکو و تاتارستان

صفحه 7

رهبر معظم انقالب اسالمی با نامگذاری سال  ۱۳۹۷به عنوان «حمایت از کاالی ایرانی»:

مخاطب شعار امسال آحاد ملت و مسئوالنند
همه باید سخت ،کار کنند

رهبــر معظم انقالب اســامی
در پیامی بهمناســبت آغاز ســال
 ۱۳۹۷هجری شمسی ،با تبریک
بــه همــه هممیهنــان و ایرانیان
بویژه خانوادههای معزز شــهیدان
جوانان
و جانبــازان ،و نوجوانان و
ِ
امیدآفرین و پیشران حرکت علمی
کشــور ،و با آرزوی نوروزی شاد و
شیرین و سالی پر از خیر و برکت،
ســال جدید را ســال «حمایت از
کاالی ایرانی» نامگذاری کردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني
دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت
آیت اهلل خامنهای در یک ارزیابی
از فــراز و نشــیبها ،و تلــخ و
شیرینهای سال  ،96این سال را
«سال بروز عظمت و اقتدار و حضور ملت» خواندند و افزودند:
در اوائل ســال بیش از  40میلیون نفــر از مردم در انتخابات
ریاســت جمهوری و شوراها ،حضوری بســیار خوب ،عظیم،
خیرهکننــده و پرمعنا داشــتند و این حضــور در راهپیمایی
روز قــدس ،راهپیماییهای 9دی و برتر از همه در راهپیمایی
تماشایی  22بهمن ادامه یافت.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،دستاورد دیگر جمهوری اسالمی در
سال گذشته را «تبدیل تهدیدهای منطقهای به فرصت» دانستند
و گفتند :یکی از اهداف تهدیدهای منطقهای ،ضربه زدن به ایران
بود اما جمهوری اســامی نه تنها اجازه نداد تهدیدها به کشور
آسیبی وارد کند بلکه آنها را به فرصت تبدیل کرد.
ایشــان ،تالشهای انجامشده در جهت تحقق شعار سال 96
یعنی «اقتصــاد مقاومتی :تولید -اشــتغال» را از دیگر نقاط
مثبــت و امیدوارکننده برشــمردند و افزودند :کارهای خوبی
برای تولید و اشتغال انجام و شعار سال تا حدودی عملی شد،

البته کارهای زیادی نیز باقی مانده که باید تا تحقق کامل این
شعار دنبال و انجام شود.
ایشان در بیان چشمانداز حرکت مردم و مسئوالن در سال
جدید ،گفتند :بنده در شــعارهای ســال ،معموالً مسئوالن را
مخاطب قرار میدهم اما امســال ،مخاطب ،همه آحاد ملت از
جمله مسئوالن هستند و همه باید سخت ،کار و تالش کنند.
اصلی امســال را نیز
حضرت آیــت اهلل خامنهای مســئله
ِ
همچون سالهای قبل ،مسئله اقتصاد و معیشت مردم خواندند
و بــا تأکید بــر «تولید ملی» بهعنوان محور اساســی در حل
مشکالت اقتصادی ،افزودند :اگر تولید ملی با همت و پیگیری
همگانی شتاب بگیرد ،بســیاری از مشکالت معیشتی مردم و
مســائل اشتغال و سرمایهگذاری حل خواهد شد و آسیبهای
اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت ،بر همین اســاس ،نام و
شعار امسال را «حمایت از کاالی ایرانی» قرار دادهام.
رهبر انقالب اســامی ،آحاد مردم و مسئوالن را در حمایت
از کاالی ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

رئیس هیات افتا اهل سنت استان بوشهر:

امام جمعه پیرانشهر:

تحقق شعار «حمایت از کاالی ایرانی» نیازمند کار جهادی است

امام جمعه پیرانشــهر گفت :تحقق شعار”حمایت از
کاالی ایرانی” نیازمند کار جهادی و عزم همگانی است.
ماموســتا مصطفی محمودی در گفتگــو با خبرنگار
تقریب در ارومیه اظهار داشت :همانطور که رهبر معظم
انقالب در پیام نوروزی خود فرمودند ،همه و نه عده ای
خــاص باید تالش کنند تا بــا حمایت از تولید داخل و
کاالی ایرانی اقتصاد پررونقی داشته باشیم.
عضو شــورای برنامه ریزی مــدارس علوم دینی اهل

ســنت افزود :بدون تردید اگر همــه آحاد مختلف مردم
دست به دست هم دهند ،مشکلی در جامعه پیش نیامده
و کشور به سمت پیشرفت و توسعه حرکت میکند.
ماموستا محمودی تصریح کرد :امروز دشمن با ایجاد
جنــگ اقتصادی به دنبال فشــار و ضربه زدن به نظام
اسالمی و ملت ایران است.
امام جمعه پیرانشــهر اضافه کرد :دشمنان به دنبال
ایجاد موانع هســتند تا ایران از نظــر اقتصادی نتواند
مملکت خود را به خوبی اداره کند.
ماموســتا محمودی اذعان کرد :مصرف کاالی ایرانی
به عنوان گام مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز
اشــتغال پایدار ،رونق چرخه تولید ،تداوم اقتصاد پویا و
ماندگار است.
عضو شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل
ســنت با تاکید به اینکه استقالل اقتصادی باید داشته
باشیم خاطرنشــان کرد :اســتقالل اقتصادی وقتی به
وجــود می آید که همه مــردم از کاالی ایرانی حمایت
کنند و در تولید کاال خودکفا باشند.

امام جمعه اهلسنت ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان:

سکوت هر مسلمان در مقابل جنایتهای رژیم
کودک کش صهیونیستی محکوم است

امام جمعه اهلســنت ایرانشهر در جنوب سیستان و
بلوچســتان گفت :امت اسالمی در برابر ظلم و ستم رژیم
غاصب صهیونیستی ســکوت نکنند و برای مقابله با این
رژیم جعلی با یکدیگر متحد شوند.
مولوی عبدالصمد کریم زایی در خطبه های این هفته
نماز جمعه ایرانشــهر اظهار داشت :اساس تشکیل رژیم
غاصب صهیونیســتی و حامیان این رژیم جعلی نابودی

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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اسالم بود.
وی افزود :به طور قطع مسلمانان با وحدت و همبستگی
می توانند اســاس و بنیاد رژیم غاصب صهیونیستی را از
روی زمین برکنند.
امام جمعه اهل ســنت ایرانشــهر تاکید کرد :سکوت
هر مســلمان در مقابل جنایت هــای رژیم کودک کش
صهیونیستی محکوم است.
وی همچنیــن با تاکید بر پیروی از دســتورات خدا و
پیامبر اکرم(ص) گفت :پیروی از دستورات خداوند متعال
و پیامبر(ص) ســبب رستگاری و سرافرازی امت اسالمی
می شود.
امام جمعه اهل ســنت ایرانشهر گفت :مسلمانان باید
اختالفات را کنار بگذارند و حول محور شــخصیت پیامبر
اسالم حضرت محمد(ص) گرد هم آیند.
مولوی کریم زایی اظهار داشت :اگر مسلمانان با یکدیگر
اتحاد و همبستگی داشــته باشند هیچ یک از قدرتهای
استکباری نمی توانند علیه مسلمانان اقدامی کنند.

نقش اقوام و مذاهب در تحقق شعار
حمایت از کاالی ایرانی بسیار مهم است

شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
کشــور و امام جمعه موقت کنگان در تشــریح شعار امسال نقش اقوام و
مذاهب اسالمی را بسیار مهم و کلیدی خواند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس
علوم دینی اهل سنت ،شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه ریزی مدارس
علوم دینی اهل سنت و امام جمعه موقت کنگان به مناسبت آغاز سال 97
با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و شعار سال  97اظهارداشت:
شعار امسال واقعا جملهای پربار و با مسماست؛ فرمایشات وبیانات رهبری
یــک بیان جامع وکامل وعقالنی اســت؛ که به همه ی اقشــار جامعه،
علیالخصوص جوانان کشور اسالمی مان بود.
وی ادامه داد :همه ساله در آغازین لحظات سال جدید رهبر انقالب با
درایت وتدبیر وحکمت موضوعی را به عنوان شعار سال انتخاب می کنند
که امسال سخنان گهربار ایشان در اجتماع عظیم زائران رضوی خطاب به
همه ی ملت شریف ایران حمایت همه جانبه از کاال و اجناس ایرانی بود.
شیخ خلیل افرا در ارتباط با نحوه ی تحقق این شعار به بررسی دقیق
موضوع پرداخته و عنوان کرد :این موضوع از چند جهت قابل بررسی است
بطوریکه که اگر ما از کاالی ایرانی وداخلی حمایت کنیم امتیازات بزرگی
برای کشورمان بدست می آوریم ،اما چگونه حمایت صورت میگیرد.
عضو شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل ســنت در تشریح
محورهای بررســی این شعار گفت :ابتدا باید بگویم یکی از راههای مهم
تحقق این شــعار حمایت همه مردم از تولیدات داخلی و ایجاد فرهنگ
اســتفاده و خرید کاالهای داخلی اســت که به مرور زمان کیفیت تولید
واســتاندارد آن باال می رود که این موضوع نیز در راســتای حل مشکل
اشتغال جوانان بسیار موثر است.
وی به محور بعدی این شــعار پرداخته و تاکید کرد :مســئله بعدی
عدم وابستگی به کشورهای خارجی وخنثی کردن تمام نقشههای شوم
استکبار جهانی در تحت فشار قرار دادن ملت شریف ایران است.
رئیس هیات افتا اهل ســنت استان بوشــهر همچنین به نقش اقوام
ومذاهب وهمه ی فرق اســامی و ایرانی در تحقق این شعار اشاره کرد و
اظهارداشت :امروزه مابیش از هر زمانی نیاز به وحدت و تمسک به قرآن
وفرمایشــات پیامبر اسالم (ص)ومنویات مخلصانه رهبری معظم انقالب
داریم ،چراکه این یک دلی و برادری می تواند در تحقق شــعار امســال
موثر باشد.

عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت:

محقق شدن شعار سال موجب ایجاد اشتغال می شود

امام جمعه پاوه گفت :محقق شدن شعار سال
موجب فعال شدن كارخانه ها ،افزايش توليد ،رفع
بيكاري و ايجاد اشتغال براي جوانان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري ايرنا ،ماموستا دکتر مال
قادر قادری در نشســت با فرمانــدار و کارکنان
فرمانداری پاوه با اشــاره به پیام نــوروزی مقام
معظم رهبری و شعار سال افزود :اجرای این مهم
مستلزم مراقبت و نظارت هر چه بیشتر مسئوالن
است.

عضو شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی
اهل ســنت و امام جمعه پــاوه خطاب به جوانان
دانش آموخته گفت :به جای این همه نقد سعی
کنید با ارائه طرح و راهکار به مسئوالن و همراهی
کردن با آنها در زمینههای مختلف در راســتای
توسعه شهرستان گام بر دارید.
وی با اشاره به درصد باالی بیکاری پاوه افزود:
مردم ما از طریق مبادالت مرزی امرار معاش می
کنند لذا مسئوالن با هم افزایی و عطوفت بیشتر

با مردم رفتار کنند تا بتوانند برای تأمین زندگی
خویش تالش کنند.
ماموستا قادری همچنین با بیان این که امسال
تهاجم در بعد فرهنگی علیه کشــورمان بیش از
ســالهای گذشته خواهد بود.افزود :ملت ایران با
همدلی ،وحدت و هوشیاری بیشتر با ترفندهای
دشــمنان همانند چهار دهه اخیر و در راســتای
حفظ و تقویت دســتاوردهای انقالب اســامی
مقابله خواهند کرد.
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با حضور متخصصان فقهی در کرسی ترویجی:

«قانون عملیات بانکی بدون ربا » مورد نقد قرار گرفت

موسویان :نهضت علمی برای تغییر بانکداری ربوی به
بانکداری اسالمی از سوی اندیشمندان شیعه و سنی در
 50سال گذشته آغاز شده است

کرسی ترویجی «نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا » با مجوز
رســمی دبیرخانه حمایت از کرســیهای نظریه پردازی  ،نقد و
مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی و توسط معاونت پژوهشی
و فناوری دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار گردید.
حجت االسالم دکتر سید عباس موسویان عضو هیات علمی
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و عضو شورای فقهی بانک
مرکزی به عنوان ارائه دهنده کرسی و حجت االسالم و المسلمین
دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو
هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع ) به عنوان ناقد حضور داشتند.
دکتر موســویان در ابتدای این نشست با بیان این که «بعد از
پیروزی انقالب باور عموم مردم و مسئوالن بر این اساس بود که؛
معامــات بانک ها چه در بخش ســپردهها و چه در بخش وام و
اعتبارات بر اساس قرارداد قرض است ،و در غالب موارد این قرض
همراه با بهره اســت که از دیدگاه اسالم ربا و حرام است،گفت :به
دنبال این باور ،ایده بانکداری بدون ربا شکل گرفت و زمینه برای
تغییر نظام بانکداری ایران فراهم گردید .مطالعات گستردهای در
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و
بانک مرکزی انجام گرفت و نتیجه مطالعات به صورت الیحهای به

مجلس شورای اسالمی تقدیم شد و بعد از بحثهای مفصل تحت
عنوان «قانون عملیات بانکی بــدون ربا» به تصویب نمایندگان
رســید و بعد از تایید شــورای نگهبان ،از ابتدای سال  1363به
صورت رسمی به اجرا در آمد».
وی بــه جایگاه واالی قوانیــن پول و بانکــداری در زندگی
اجتماعی و مشکل صنعت بانکداری کشورهای اسالمی اشاره کرد
که از  120تا  150سال گذشته شروع شده است و آن را وارداتی
بودن از مغزب زمین دانست.
دکتر موســویان تاکیــد کرد :در  50ســال اخیر یک نهضت
نادر طالبزاده:

علمی برای تغییر بانکداری ربوی به بانکداری اســامی از سوی
اندیشمندان شیعه و سنی آغاز شــده و آثار خوبی نوشته شده
است .
وی اشکاالت عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا را برشمرد
و بیان داشــت « :این قانون از جهت محتوا دارای نارســاییهای
مهمی است که باید اصالح و تکمیل گردد ،برخی از آن نارساییها
عبارتند از:
عدم ارائه تعریفی روشــن و کاربــردی از نظام بانکی و تبیین
قلمرو شمول قانون
متاثر شــدن قانون از شــرایط اقتصادی اول انقالب به ویژه از
نگرش دولتی بودن بانکها
عدم قابلیــت قانون برای طراحی الگوهای متناســب با انواع
مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی
عدم جامعیت و نارســائی قانون نسبت به اهداف و سلیقههای
سپردهگذاران
عدم جامعیت و نارســائی قانون نسبت به اهداف و سلیقههای
متقاضیانتسهیالت
عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده
در قانون
فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه
فقدان راهکار ارتباطی بانکها و ســایر مؤسسات اعتباری غیر
بانکی ایران با یکدیگر و با بانکهای بدون ربا و متعارف دنیا
فقدان راهکار مناســب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی
فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا
مصباحی مقدم :موارد هشــتگانه اشکاالت بر قانون
عملیات بانکی بدون ربا
سپس دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص صلحت نظام
و استاد تمام وقت دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت :اینجانب
همه اشکاالت وارده جناب آقای دکتر موسویان را نسبت به قانون
عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال  62را قبول دارم .اما اشکاالت
ایشــان را جامع نمی دانم و عمده اشکاالت ایشان ناظر به جنبه
شرعی قانون است.
ســپس عضو هیت علمی دانشــگاه امام صادق (ع) به هشت
مورد از اشکال به قانون  ،عالوه بر اشکاالت وارده استاد موسویان
پرداخت.
موارد هشــتگانه اشــکاالت بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب سال  62که ایشان بر آن تاکید دارند عبارتند از:
 -1سیاستهای پولی انبساطی کشــور که از قانون عملیات

«دانشگاه مذاهب اسالمی» با یک نگاه
عمیق و استراتژیک تأسیس شده است

بانکی بدون ربا مصوب سال  62متخذ شده ،قابل نقد است.
 -2این قانون فاقد مندرجات برای پرداخت ســود اســت  .در
مصوبه شورای پول و اعتبار سود علی الحساب در نظر گرفته شده
است  ،اما روال جاری سود قطعی است.
 -3قانون ســال  62برای هدایت نقدینگی به ســمت و سوی
تولید مطلبی ندارد .در وضع فعلی  60درصد فعالیت ها در بخش
غیر مولد اقتصاد و تولید هزینه می شود و بخش مهمی از رکود
ایران مربوط به رفتار بانک هاست.
 -4قانون سال  62اهرمی برای کنترل بانک ها ندارد  .به طوری
که هر  3400نفر ایرانی از یک شعبه بانک برخوردار است و رئیس
جمهور نیز در سخنان اخیر خود به این مطلب معترض بوده است.
بخش عظیمی از منابع مالی مردم صرف هزینه شــعب می شود
زیرا بانک ها در بهترین نقاط با بهترین ساختمان ها تاسیس می
شوند و این انحراف در منابع است.
 -5قانون سال  ، 62برای شعب خارجی بانکهای ایران قانون
مناسبی ندارد .آنها معتقدند قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل
حال ما نمی شود و در عمل به صورت ربوی عمل می کنند.
 -6قانون سال  ،62راه کاری برای پیشگیری از معوقات ندارد  .در
این باره رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان مورد توجه بوده است.
 -7در قانون ســال  62اهرمی بــرای جلوگیری از تخلفهای
مجدد مشتریان در معوقات پیش بینی نشده است  .وجه التزمی
که شورای پول و اعتبار با تایید شورای نگهبان در نظر گرفته است
 ،محل اختالف فقهی است و حتی آیه اهلل صافی گلپایگانی اظهار
داشته است  :ما نظرمان نسبت به وجه التزام یک بار بوده است نه
استمرار دریافت بانک از مشتریان .
 -8در مورد خلق پول نیز قانون سال  62ساکت است و مطلبی
ذکر نشده است و باید در این باره فکری می کردند.
در پایان این نشســت علمی ،ارائه دهنده کرســی و ناقد به
سواالت اســتادان و دانشجویان در رابطه با قانون عملیات بانکی
بدون ربا پاسخ دادند.

نادر طالب زاده کارگردان و مستندســاز سینما برای
شــرکت در نشست نقد فیلم و افتتاحیه دوره آموزشی
فیلم مستند دانشگاه مذاهب اسالمی به دعوت معاونت
فرهنگی و دانشجویی ضمن حضور در جمع دانشجویان
و اعضای کانون هنر و رسانه با حجت االسالم والمسلمین
دکتر مختاری رئیس دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی در این دیدار ضمن
قــدر دانی از حضور ایــن مستندســاز و همکاری در
برگزاری دورههای نقد فیلم ،گفت :این دانشگاه بهترین
محل برای تبیین مبانی نظری رشتههایی همچون هنر،
معماری ،رسانه ،مدیریت و اقتصاد اسالمی است زیرا در
این دانشــگاه از منظر اســام و نه یک مذهب صحبت
میشود.
طالب زاده نیز در این دیدار ضمن تشــکر از دعوت
معاونت فرهنگی دانشــجویی دانشگاه جهت حضور در
جمع دانشجویان و شرکت در نشست نقد فیلم از نگاه
ویژه رئیس دانشــگاه به مقوله هنر و دغدغهاش در این

زمینه قدردانی کرد.
وی بــا بیان ایــن که دانشــگاه مذاهب اســامی
مجموعهای مهم ،اثر گذار و بسیار جالب توجه است که
همه مذاهب اسالمی در کنار هم زندگی مسالمت آمیز
را تجربه میکنند و فقه مذاهب در این دانشگاه تدریس
میشــود ،گفت :معلوم اســت که با این اوصاف مهم و
ارزشمند ،دانشگاه مذاهب اسالمی با یک نگاه عمیق و
استراتژیک تأسیس شده است.
این تهیه کننده و فعال رسانهای همچنین به اهمیت
و تأثیر رســانه و هنر در انتقال پیــام به ویژه پیامهای
اســامی و تأثیر آن در بعد آموزش اشاره کرد و افزود:
اگر هنر پــای کار بیاید عیار آموزش نیز باال میرود .ما
در بسیاری از رشتههای هنر و معماری و شهرسازی و..
نظریات و مبانی اسالم را نداریم و روی این موضوع کار
نکردهایم و ضعف داریم لذا بدون شک دانشگاه مذاهب
اســامی میتواند نظر اسالم را در این عرصهها تبیین،
تدوین و عرضه کند.
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سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس:

هر قدر بودجه صرف «تقريب مذاهب» شود جهان
اسالم از آسیبهای اعتقادي مصون ميماند
دانشگاه مذاهب اسالمی مرجع و سنگربان اصلي ايجاد وحدت بين
مذاهب در سطح دانشگاهي و مراکز علمي

عضو هیئت رئیســه کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای
اســامی با بیان ایــن که امروز وحدت بين مذاهب اســامي
از اوجب واجبات اســت ،گفت :هر قدر بودجه صرف «تقريب
مذاهب» شــود جهان اسالم از آسیبهای اعتقادي كه يكي از
آنها داعش بود ،مصون مي ماند.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه در گفت وگو با دو
هفتهنامه انسجام دانشــگاه مذاهب اسالمی ،اظهار داشت :در
چند ســال اخير مشخص شــد كه يكي از محورهاي نا امني
در خاورميانه كه آمريكا و رژيم صهيونيســتي روي آن حسابي
ســرمايه گذاري كردنــد اختالف افكني بين مذاهب اســامي
بهویژه ايجاد و عميق کردن شــكاف بين شيعيان و اهل تسنن
بود.
به گفته نماينــده مردم مالير در مجلس ،اختالف بين فرق
و مذاهب اســامي بســتر و آبستن عميق شــدن شکاف بين
كشورهاي اســامي بهویژه از طریق مستعدترین مسیر ایجاد
اختالف یعنی «داعش» بود .داعش در خاورمیانه به یک لباس
و در آفریقا با لباس دیگری برای ایجاد و عمیقتر کردن ناامنی،
اختالف و تضعیف جهان اســامی به وجود آمد و مستکبران و
مســتبدان عالم با اتکاي به این گروهک تروریستی به ایجاد و
عمیق كردن اختالف در جهان اســام اميد داشتند در حالي
كه نص صريح قرآن تأکید بر ايجاد وحدت بين مؤمنان است.
قرآن كريم همه مسلمانان را يك امت ميداند.
سخنگوي كميســيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه امروز

نقش حوزه و دانشگاه در ترسیم نقشه راه
اقتصاد تولیدی کشور

رقم زده اســت و اینگونه با نفی نقش آفرینــی مردم از چرخۀ تولید؛
مصرف گرایی را در جوامع بشری را شدت بخشیده است.
در تبیین این مهم باید گفت از آنجا که عقالنیت ابزاری غرب ،تولید
را در اقتصاد نخبگانی و غیر مردمی و بر مبنای تعدیل عرضه و تقاضا
(تعدیل اقتصادی) دنبال می کند؛ لذا اقتصاد انسانی به اقتصاد مکانیکی
و ماشــینی تنزل می یابد و ارزشهای انســانی بــه قهقرا رفته و فقر
فرهنگی تشدید می شود؛ لذا نهیلیسم به عنوان شاکلۀ ذاتی مدرنیسم
و پسامدرنیسم با تضعیف ارزشهای اجتماعی (سنت) به مصرف گرایی
(مدرنیسم) دامن می زند و اینگونه تحقق پیشرفت بدون عدالت ،اخالق
و معنویت در اقتصاد جهانی در مصرف گرایی به منصۀ ظهور می رسد
و اینچنین تولیدات قدرتهای بزرگ اقتصادی به بهای نابودی تولیدات
بومی و ملی کشورهای دیگر تمام می شود.
در این میان تأمل در بیانات مهم نوروزی مقام معظم رهبری در
حرم مطهر رضوی و تأکید ایشــان بر ضرورت بهره گیری از نقش
مــردم در تحقق اقتصاد تولید محور و حمایت از کاالی ایرانی ،می
توان بــه عمق نگاه دقیق رهبر معظم انقــاب در مقابله با اقتصاد
اشرافی رهنمون شد؛ آنجا که فرمودند« :در حمایت از کاالی ایرانی

از نماز واجبتر براي ما وحدت بين مذاهب اســامي اســت،
تصريح كرد :امروز وحدت بين شــيعه و سني ،عرب و عجم و
ســفيد و سياه واجبترین عمل است چون قبله ،كتاب ،معبود
و دینمان يكي است .هيچ اختالفي نداريم و اختالفات حداقلي
بين مذاهب اسالمي هم به هيچ وجه نبايد دامن زده شود مگر
در عرصه هاي علمي و مباحثات دانشگاهي.
آزاديخواه در توصيهاي به تشکلهای سياسي  -دانشجويي
و مراكز دانشــگاهي ،گفت :بايد بدانيد بسياري از دانشگاههای
كشور مملو از دانشجويان شيعه و سني است پس براي عينیت
بخشــیدن و تقويت وحدت بين مذاهب اســامي برنامه ريزي
كنيد .بايد مثل برادر در كنار هم كسب دانش و معرفت كنيد
که نمونه عینی و عملی آن در دانشــگاه مذاهب اسالمی اجرا
میشود و میتواند الگویی برای دیگران باشد.
وی تأکید کرد :اين مهم موجب قوام و تقويت اسالم و دوري
از اختالفات و آسیبها مي شود .توجه به اين مهم به نوبه خود
بســتر و مقدمه بسيار خوبي براي برداشتن قدم هاي اساسي تر
در عمق بخشيدن به اتحاد و وحدت امت اسالم است.
انقالب اســامي ايران كمك بسيار بزرگي به تقريب
مذاهب اسالمي در جهان بود
این نماینده مجلس با يادآوري تأثیر عميق انقالب اسالمي
در اتحــاد مذاهب اســامي ،گفت :انقالب اســامي ايران به
تقريب مذاهب اســامي در جهان كمك بســيار بزرگي است.
اين جمهوري اسالمي بود كه به اهل سنت و اقلیتهای ديني
هم مردم نقش دارند بهعنوان تولیدکنندهی کاالی ایرانی ،هم مردم
نقش دارند بهعنوان مصرفکننــدهی کاالی ایرانی؛ هم باید تولید
کنند ،هم باید مصرف کنند؛ هم باید در تولید تالش کنند هم باید
در مصرف مراقبت بکنند که کاالی ایرانی مصرف کنند»
افزایش تولید؛ رمز تحقق پیشرفت اقتصادی
تأسف آور است که اصرار بر اقتصاد نفتی و واردات بی رویه در عمل
به ترویج فرهنگ مصرف گرایی و نابودی واحدهای تولیدی منجر شده
است؛ در این میان تعطیلی  70درصد واحدهای تولیدی در شهرکهای
صنعتی خود موید این حقیقت تلخ است.
این آسیب در حالی است که در عقالنیت اسالمی ،واردات محوری
جــز در مواقع ضروری را بر نمــی تابد بلکه افزایــش تولید و لزوم
خودکفایی و قطع وابســتگی به بیگانگان و کنترل و مدیریت مصرف
از جمله مولفههایی اســت که به شدت در سیرۀ عملی اهل بیت (ع)
مورد تأکید قرار گرفته است.
گفتنی اســت خوف در مقابل رجاء ،منشأ زهد و مولفهای عقالنی
به شمار می رود که ســعی و تالش فراگیر و ترغیب آحاد مردم برای
تولید بیشتر و مصرف کمتر و در نهایت تحقق پیشرفت اسالمی را رقم
خواهد زد.
لذا نامگذاری سال  97از سوی رهبر معظم انقالب به سال «حمایت
از کاالی ایرانی»؛ اصل راهبردی افزایش تولید را هدف قرار داده است؛
همانگونــه که فرمودند« :حمایت ا ّوالً بهصورت افزایش تولید اســت
که بهعهدهی مسئولین دولتی است تا برنامهریزی کنند و همچنین
بهعهدهی خود مردم است تا تولید داخلی افزایش پیدا کند».
بیتردیــد نقش راهبردی ولــی فقیه جامعۀ اســامی در تبیین
سیاستهای کالن اقتصادی در مسیر پیشرفت و عدالت غیر قابل انکار
است؛ لیکن تحقق کامل آن در گرو اهتمام مسئوالن به ویژه دولتمردان
و آحاد مردم به منویات صریح ،شفاف و راهگشای مقام معظم رهبری
اســت .در این میان نقش رسانۀ ها به ویژه رسانه ملی و اصحاب قلم و
فکر نیز برای فرهنگ سازی مصرف کاالی ایرانی انکار ناپذیر است.

و مذهبي ميدان داد تا در ســاختار سياسي كشور از جمله در
مجلس شوراي اسالمي نماينده و حق رأی دادن داشته باشند،
اين مسئله كم مسئله اي نيست.
اين عضو فراكسيون روحانيون مجلس متذكر شد :گامهای
بلندي كه بنیانگذار جمهوري اسالمي ايران براي اقلیتهای
ديني و اهل سنت برداشت در نوع خود بي نظير است.
ســخنگوي كميســيون فرهنگــي مجلــس در عين حال
مشــهودترين تجسم شعائر اســامي را در مراسم راهپيمايي
اربعين توصیف و اظهار كرد :در اربعين ساالر شهيدان حسين
بن علي (ع) شيعه ،ســني ،ارمني ،آشوري و مسيحي در كنار
هــم جلوهاي از يك فرآيند ديني را به نمايش ميگذارند و اين
وحدت برگرفته از انقالب اسالمي است.
سخنگوي فراكسيون قرآن و عترت و نماز مجلس ،دانشگاه
مذاهب اسالمي را بخشي از يك فرآيند بزرگ دانست و افزود:
اين دانشــگاه به دليل نگاه تخصصــي به تقريب بايد به عنوان
محور ،مرجع و سنگربان اصلي ايجاد وحدت بين همه مذاهب
در ســطح دانشگاهي و مراکز علمي عمل كند .اين دانشگاه در
كنار مجمع جهاني تقريب مذاهب كه در ســطحي به بزرگي
بالد اســامي وظيفه وحدت و تقريــب را دنبال مي كند بايد
از نظر بودجه و اعتبار تقويت شــود که ما نیز در کمیســیون
فرهنگی تمام تالش خــود را برای بهبود وضعیت بودجهای و
حمایتی از چنین مراکز علمی و دانشــگاهی که کار تخصصی
در زمینه تقریب و وحدت دارند انجام خواهیم داد.

زمینههای همکاری دانشکده روابط
بینالملل وزارت خارجه با دانشگاه
مذاهب اسالمی بررسی شد

رییس دانشــکده روابط بین الملل وزارت خارجه؛ دکتر
محمدحســن شــیخ االســامی ضمن حضور در دانشگاه
مذاهب اســامی با جنــاب آقای دکتر مختــاری رئیس
و معاونیــن دانشــگاه دیــدار و زمینه هــا و راهکارهای
همکاریهای مشترک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
برگزاری دوره های کوتاه مدت اســام شناســی با نگاه
تقریبی ،بهره مندی از اســاتید و ظرفیت دانشگاه مذاهب
اسالمی ،تدوین ســرفصل های درســی برای دانشجویان
دانشکده وزارت خارجه راجع به مذاهب اسالمی با رویکرد
تقریبی ،برگزاری دوره های کوتاه مدت برای دانشــجویان
خارجــی و دوره هــای آموزش هــای ارتقاء بــرای نیروی
انســانی و استادان این دانشکده در حوزههای تخصصی در
ســطوح مختلف و برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی
به دانشــجویان خارجی شما و ارتباط با نمایندگان وزارت
خارجه در خارج از کشــور برای معرفی دانشــگاه مذاهب
اســامی از جمله زمینه های همکاری مشــترک در این
نشست مطرح شد.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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در سمینار «تقویت جایگاه خانواده» در دانشگاه مذاهب اسالمی مطرح شد:

امروز خانواده دارای بنیه اسالمی مورد هجمههای
سنگین دشمن قرار گرفته است
راه مقابله با تهاجمات فرهنگی ،توجه به ثقلین است

در راستای برگزاری سمینارها و نشستهای علمی در دانشگاه
مذاهب اسالمی  ،سمینار تقویت و تحکیم جایگاه خانواده با
سخنرانی حجت االســام و المسلمین سید منذر حکیم و
سرکار خانم دکتر محمدزاده و حضور استادان ،دانشجویان و
کارکنان دانشگاه به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی ،در
سالن شهید ماموستا شیخ االسالم این دانشگاه برگزار شد.
در ابتــدای این ســمینار دکتر عبداهلل فرهــی؛ عضو هیئت علمی
دانشگاه مذاهب اسالمی با اشــاره به ضرورت برگزاری این نشست
ها ،گفت :از آنجائیکه امروزه به واســطه تمدن جدید  ،نهاد مقدس
خانواده مورد هجمه قرار گرفته شده است و پایههای آن با این برنامه
ها روز به روز در حال سست شدن است  ،برگزاری چنین همایشها و
سمینارها  ،آن هم در سطح دانشجویان  ،بسیار تأثیرگذار خواهد بود
چرا که هر یک از این دانشجویان خود می توانند از مروجین تقویت
و تحکیم نهاد خانواده باشند.
هیچ مسئلهای به اندازه مسئله خانواده  ،در قرآن تأکید نشده
است
حجت االسالم و المسلمین ســید منذر حکیم از اساتید و مؤلفین
برجسته کشور که مؤسس رشته فقه خانواده در حوزه علمیه قم هم
به شمار می روند ،یکی از سخنرانان سمینار بود که در صحبتهای
آغازین خود با اشــاره به اینکه قــرآن کریم باید محور اصلی نظریه
پردازیهای ما در زندگی باشــد گفت  :در همه امورات زندگی و به
خصوص در تحکیم و تقویت بنیاد خانواده  ،هم قرآن کریم و هم در
دین اسالم  ،نقشه راه جامع و کاملی پیش روی بشریت گذاشته شده
است که اگر در مسیر آن نقشه حرکت بکنیم  ،قطعا به خوشبختی و
سعادت واقعی خواهیم رسید.

وی بــا بیان اینکه مقام معظم رهبری هم با ابالغ سیاســتهای 16
گانه خانواده  ،روشها و شیوههای بروز مسائل خانواده را بیان فرموده
اند افزود  :ایشــان فرموده اند که خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای
جامعه اســامی  ،کانون رشد و تعالی انســانها و پشتوانه سالمت ،
بالندگی  ،اقتدار و اعتالی معنوی نظام است و سمت و سوی حرکت
جامعه اسالمی باید معطوف به ایجاد جامعهای خانواده محور باشد.
رئیس و پایه گذار پژوهشــکده انساب نبوی گفت  :جایگاه خانواده ،
به عنوان مرکز تربیت فرزندان به قدری مهم است که اگر به شکل و
نگاه روشی به آیات قرآن نظر کنیم  ،بدون تردید می توانیم بگوییم
تمام آیات قرآن  ،به مقوله خانواده مربوط می شــود .آیات قرآنی در
مورد خانواده به قدری زیاد اســت که بیان و تفسیر آنها به برگزاری
هزاران سمینار و نشست علمی نیازمند است اما همین جمله کافی
است که در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی و  ...هیچ مسئلهای به
اندازه مسئله خانواده  ،در قرآن تأکید نشده است.
این استاد حوزه و دانشگاه  ،با بیان اینکه در مورد خانواده چند مدل
و شــکل آیه در قرآن موجود است اظهار داشت  :در آیاتی از قرآن ،
خداوند خانوادههای خاص و معلومی را معرفی می کند  ،خانوادههای
انبیاء یا افراد خاصی که تأثیرگذار بوده اند .در این آیات می توان به
خوبی رازهای موفقیت  ،سعادت و اعتالی خانواده را کشف کرد .در
مدل دیگر  ،خداوند حقوق و شئون مختلف خانواده را بیان می کند،

این آیات هم مخصوصا در سوره مبارکه نساء  ،دارای نکات و مفاهیم
زیاد است.
وی در ادامه افزود  :اما در مدلی دیگر از آیات قرآنی  ،خداوند کریم نام
خانواده را مستقیم ذکر نکرده است بلکه فرهنگ و روشی که خانواده
ها با عمل به آن موفق خواهند شد را آورده است .برای مثال در آیه
اشربُوا َو لـا تُس ِر ُفوا ) خداوند به موضوعی اشاره دارد
شریفه ( ُك ُلوا َو َ
که اگر ما به آن عمل کنیم  ،به بهبود اقتصاد خانواده کمک کرده ایم.
و آیاتی دیگر از این قبیل که بسیار زیاد است.
ویژگیهای مهم خانوادههای اثرگذار در طول تاریخ از منظر
قرآن کریم
حجت االســام منذر حکیم بیان داشــت  :به فرموده قرآن کریم ،
خانوادههایی که در طول تاریخ  ،اثر گذار بوده اند داری چند ویژگی
مهم بودند که یکی از مهم ترین آنها این بود که از چشمه معرفت ذکر
اهلل به این مرتبه رسیده اند .خداوند اگر در زندگی هر فردی عجین
شود  ،یک تحول جوهری و ماهوی در آن زندگی به وجود می آورد ،
به تعبیر امام حسین (ع) که فرمودند :هر کس تو را یافت چه چیزی
را گم کرده است و هر کس که تو را نداشت چه چیزی دارد ؟ .لذا ،
ذکر و یاد نام خدا اســتعدادهای جامعه و خانواده را به فوران در می
آورد و این ویژگی اول ابرار است.
وی به ویژگی و عنصر دیگر خانوادههای موفق از منظر قرآن کریم هم
اشاره کرد و گفت  :نکته دیگر اینکه  ،این خانواده ها وفادار به تعهدات
خود بوده اند  ،به تعبیر قرآن  ،خالفت انســان به همین وفاداری و
عمل به وفای خود اســت .اگر انسان به عهد خود وفا داشته باشد ،
دومین قدم را هم برای حرکت به سوی تکامل مطلق برداشته است.
استاد برجســته حوزه و دانشگاه با بیان سومین ویژگی این خانواده
ها یادآور شد :سومین قدم و ویژگی خانواده ها و افراد موفق  ،انفاق
به همراه اخالص و رضایت کامل است و اگر بخواهیم نمونه و مثال
روشــن از این مورد بیاوریم  ،زندگی حضرت زهرا (س)  ،یک نمونه
بارز و آشکار است.
خانواده محکم و دارای بنیه اسالمی یکی از امتیازها و برگ
برندههای جهان اسالم است
مدیر پژوهشکده الذریة النبویة انساب نبوی(ص) در ادامه صحبتهای
خود در این سمینار افزود  :شش عنصر اسالم  ،وحدت جامعه اسالمی
 ،نظام جمهوری اسالمی ،تشییع و اهل بیت  ،مرجعیت و حوزههای
علمیه و خانواده اسالمی در حال حاضر مورد هجمههای سنگین قرار
گرفته شده است و برنامههای متنوعی برای سست کردن پایههای
آنها از سوی دشــمنان تدارک دیده شده است .در این بین خانواده
محکم و دارای بنیه اسالمی  ،که یکی از امتیازها و برگ برندههای
جهان اسالم است هم در تیررس دشمنان اسالم قرار دارد.
عضو شورای عالی پژوهشگاه مطالعات تقریبی افزود  :حال که همه ما
می دانیم دشمن برای از هم پاشیدن خانوادههای اسالمی برنامه دارد
چه کار باید کرد و راه چاره چیست ؟ راه چاره و عنصر پیشگیری از
صدمــات تهاجمات فرهنگی  ،ثقلین  ،همان توجه به قرآن و عترت
است چون باالترین الگوی زندگی در این دو موجود است.
راه اندازی رشــته تخصصی فقه مقارن خانواده در دانشگاه
مذاهب اسالمی در آینده نزدیک
حجت االسالم و المســلمین حکیم با اشاره به این که اما برای این
موضوع دو شــبهه وجود دارد ،بیان داشت :یکی اینکه ما چگونه می
توانیم از قرآن و سیره اهل بیت علیهم السالم  ،سبک زندگی امروزی
را استنباط کنیم ؟ در جواب این شبهه باید گفت که این کار بر عهده
فقها و علمای اسالم است و آنها باید با تفسیر و تبیین دقیق مفاهیم
قرآنی و احادیث  ،آنها را به شکل عملی درآورد.
شبهه دوم این است که می گویند چون انبیاء و معصومین از بندگان
خاص الهی هستند و خطایی از آنها سر نمی زند  ،پس این شیوه ها
برای زندگی مردم عادی کار ساز و قابل استفاده نیست .این مشکل
هم بر می گردد به مسئله افراط و تفریط ،یعنی اینکه ما چهرهای از

اهل بیت درســت کرده ایم که مردم فکر می کنند نمی توانند راه و
روش آنها را در زندگی خود کاربردی بکنند در حالی که خود قرآن
می فرماید پیامبر یک الگو و اسوه حسنه است.
مؤسس رشته فقه خانواده در حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه مذاهب
اسالمی در پایان گفت  :برای تخصصی و علمی شدن موضوع تحکیم
و تقویت خانواده  ،به زودی شــاهد ایجاد رشته تخصصی فقه مقارن
خانواده در دانشــگاه مذاهب اســامی خواهیم بود و امیدواریم این
رویکرد جدید بتواند به بنیان و تقویت نهاد خانواده کمک کند.
نقش حضرت زهرا(س) در مدیریت بحرانها و ایجاد امنیت در
درون خانواده
در ادامه این نشست سرکارخانم دکتر محمدزاده از اساتید دانشگاه
مذاهب اســامی و صاحب تألیفات زیاد در زمینه خانواده به عنوان
دیگر ســخنران پیرامون نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در جامعه و
خانواده به سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکــه این بانوی بزرگوار در کوران تحوالت و جریانهای
مهم تاریخ اسالم متولد شد  ،به همین سبب هم فشارها و آزارهای
زیادی از طرف جامعه به ایشــان وارد می شــد ،افزود :اما نقش این
بانوی اســوه و نمونه در مدیریت بحرانها و ایجــاد امنیت در درون
خانواده بســیار مهم و مدبرانه بود و همیشه سعی کرد که در درون
خانه  ،یک فضای آرام و امن را برای پدر و در ادامه برای همســر و
فرزندان ایجاد کند.
این اســتاد دانشگاه و محقق حوزه خانواده گفت  :حضرت زهرا(س)
در فضای سخت و نا آرام آن زمان مکه و مدینه روز به روز پخته تر
می شدند و چه تعبیر زیبایی کرده است ابن اسحاق که“ :هر آسیبی
که به پیامبر وارد می شد  ،ترکش هایش هم به فاطمه برخورد می
کرد ”.در جریان شعب ابی طالب ،بعد از از دست دادن دو عزیز یعنی
پدر بزرگ و مادر  ،هجرت از مکه به مدینه  ،وقوع  26غزوه و جنگ
که هم پدر و هم همسر در همه آنها حضور داشتند  ،از جمله اتفاقات
ســخت و ناگوار زندگی فاطمه(س) است که هیچ کدام باعث نشد
ایشان از وظایف خود غافل شود.
دکتر محمــدزاده  ،زندگی و ازدواج حضرت فاطمه(س) را هم یک
الگوی خوب دانست و اظهار داشت  :این ازدواج به لحاظ اینکه آن دو
بزرگوار از هر لحاظ اقتصادی  ،فرهنگی  ،اجتماعی و  ...همطراز و برابر
بودند ،یک نمونهای اســت برای خانوادههای کنونی که در انتخاب و
ازدواج ها  ،این مسائل را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به زندگی حضرت فاطمه(س) بعد از ازدواج گفت  :بعد
از ازدواج هم ایشان زندگی آرام و بدون دغدغهای را سپری نمی کند.
اما در این شــرایط و محیط او  4فرزند تربیت می کند که در حال
حاضر  ،تک تکشان برای ما الگو هستند .فاطمه به عنوان دختر رهبر
جامعه اســامی و همسر علی(ع)  ،هیچ وقت جدای از مردم زندگی
نمی کرد و همیشه با مردم و در بین مردم بود .هیچ وقت مستخدم
و کنیز نداشت و با همه مشکالت و سختی ها همیشه به خدا حمد
و سپاس می فرستاد.
از نقش اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) غافل مانده ایم
این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه متأسفانه ما نقش حضرت فاطمه
زهرا(س) را فقط در خانه محدود کرده ایم و از نقش اجتماعی آن بانو
زیــاد حرف نزده ایم گفت  :حضرت زهرا نقش اجتماعی بی نظیری
داشــت که زیاد به آنها پرداخته نشــده است و من فکر می کنم یک
دلیل آن هم این است که آن موقع به دلیل تفکرات و تعصبات جاهالنه
نسبت به زن  ،دوست نداشتند نقش زن در اجتماع بیان شود.
وی ادامه داد  :بعد از جنگ ا ُ ُحد  ،که مسلمین شکست خوردند  ،آیاتی
برای پیامبر خدا(ص) نازل شــد که مسلمانان را به صبر و شکیبایی
ادامه در صفحه 8
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اخبار کوتاه:

تقدیر از کتــاب «التنقیح الموجز فی
بیان احکام االعتکاف» جناب آقای دکتر
مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی
و استاد ســطوح عالی حوزه و دانشگاه به
عنوان اثر پژوهشــی برتــر و برگزیده در
جشــنواره بین المللی اعتکاف در مشهد
مقدس با حضور علما و اندیشمندان حوزه
و دانشگاه
دیــدار هیئتــی از علمای برجســته
پاکستان از دانشگاه مذاهب اسالمی
دکتر مختاری :دانشــگاه مذاهب اسالمی
بهتریــن دلیل بر صــدق و صحت ادعای
جمهوری اسالمی ایران در زمینه وحدت
و تقریب است
علمای پاکســتانی :پیاده شــدن الگوی
زندگی مسالمت آمیز مذاهب در دانشگاه
مذاهب اسالمی نمونه و بی نظیر است
دیــدار دکتــر محمدحســن شــیخ
االســامی؛ رییس دانشــکده روابط بین
الملل وزارت خارجه با جناب آقای دکتر
مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی
با موضوع بررســی زمینه ها و راهکارهای
همکاریهای مشترک
حضور جمعی از اساتید شیعه و سنی
دانشــگاه های کشمیر در دانشگاه مذاهب
اســامی و تاکیــد بر فعالیــت و حضور
این دانشــگاه در فضای آکادمیک کشمیر
به عنــوان مانع جدی بــرای جریان های
وحدت شکن
بــا حضور هیئــت تقریبی دانشــگاه
مذاهب اســامی؛ همایش علمی «مقابله
با جریان هــای افراطی» پنجشــنبه 24
اسفندماه در روسیه برگزار شد.
بررســی ظرفیت های دانشگاه مذاهب
اســامی و معرفــی آن در اتحادیه رادیو
و تلویزیون های اســامی در دیدار آقای
مرتضی شعبانی دبیر جشنواره اتحادیه با
رئیس دانشگاه
برگزاری آخرین نشســت هم اندیشی
اعضای هیئت علمی دانشگاه با ریاست و
معاونین دانشگاه در سال 96
برگزاری «نشســت علمــی فقه نظام
خانواده» با حضور اندیشمندان حوزه زن
و خانواده  16اســفند در دانشگاه مذاهب
اســامی واحد کردســتان بــا همکاری
معاونت پژوهشی
برگزاری کرســی ترویجی «نقد قانون
عملیــات بانکی بدون ربا»  14اســفند با
حضور حجج اســام والمســلمین دکتر
موسویان و دکتر مصباحی مقدم
برگزاری کارگاه آموزشــی پایان نامه
نویســی با حضور دکتر سیاحت به همت
معاونت پژوهش و فناوری
نشست علمی «تبیین حقوق شهروندی
بر پایه مکتب اهل بیت علیهم السالم» با
ارائه دکتر حجــت اهلل ابراهیمیان معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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با حضور اساتید و قضات برجسته کشور؛

نشست علمی رشد کیفری
«تحلیل و بررسی ماده  91قانون مجازات اسالمی» برگزار شد
نشســت علمی رشد کیفری و تحلیل ماده  91قانون مجازات اسالمی
مصوب ســال  ،92با حضور اســاتید و قضات برجسته کشور و به همت
معاونت پژوهشی و همکاری انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب
اسالمی برگزار شد.
در این نشست علمی که با استقبال و حضور پر شور دانشجویان دانشگاه
برگزار شــد ،پس از تحلیل ماده  91قانون مجازت اســامی و بررسی
پیشینه فقهی و حقوقی آن ،موضوع پرونده ستایش قریشی و رای صادره
در خصوص متهم پرونده یادشده نیز مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
در ابتدای جلســه خانم دکتر امیرخانی ،عضو هیأت علمی دانشــگاه
مذاهب اسالمی  ،پس از طرح موضوع به تبیین جایگاه مقوله رشد کیفری
در متون فقهی پرداخت .طبق توضیحات ایشان ماده  91قانون مجازات
اســامی که به بحث رشد کیفری و نحوه مجازات مجرمین زیر  18سال
مربوط می شود ،برای جرائم حد یا قصاص افراد زیر  18سال ،مجازاتهای
تعزیری جایگزین را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد :اهمیت این موضوع وقتی روشــن می شود که رویکرد و
رویه محاکم کیفری در خصوص تشــخیص رشد و کمال عقل مذکور در
ماده  91بســیار متفاوت است و این تفاوت در اغلب پرونده ها به صدور
آرای مختلف هم منجر شده است.
در نظــام حقوقی ما ،مقدمه ضروری مباحثات قانونی پیرامون موضوع
رشد کیفری نوجوانان ،بررسی پیشینه و آرای فقهی مطرح در این خصوص
است .بررسی متون فقهی در رابطه با زمان آغاز مسوولیت کیفری دراطفال
حکایت از آن دارد که اغلب اندیشمندان فقیه فرا رسیدن بلوغ جنسی را
زمان پاسخگویی به تبعات و آثار جرائم کیفری می دانند.
شــاید بتوان گفت در بین فقهای اسالمی ،عالمه حلی تخصصی ترین
ترین و بهترین تحلیل را نسبت به این موضوع بیان کرده است .ایشان آغاز
مســوولیت کیفری را  9سال برای دختران و  15سال برای پسران عنوان
کرده اند ،به شرط اینکه رشد فکری و عقلی درآنان احراز شود که در این
صورت نوجوان مستحق تعقیب کیفری است  .اما باید گفت این نظر میان
فقیهان تا حد زیادی مهجور است.
بنابراین تحلیل ماده  91بر اســاس نظر مشــهور فقها ،جایگاه متمایز
و مشــخصی ندارد و نمی توان برای این ماده در نظرات مشهور فقیهان
مبنای روشنی یافت.
در ادامه برنامه دکتر امیدی  ،استاد دانشگاه تهران ،با بیان اینکه
ســابقه رشد کیفری در قوانین قبل و بعد از انقالب همیشه مورد بحث و
جدل بوده اســت گفت :قبل از انقالب این جدال به نفع نظریه مسئولیت
اخالقی حل شد و طرفداران این نظریه آزادی انسان و مسئولیت اخالقی
را در رشــد کیفری مبنا قرار دادند .آنها معتقد بودند که آدمی چون آزاد
است و اراده آزاد دارد ،مسئولیت کیفری هر آنچه را که انجام می دهند بر
عهده دارند و بر اساس آن باید بازخواست شود.
وی با اشــاره به سابقه تاریخی قوانین کیفری راجع به اطفال در ایران
ادامه داد :اولین قانون جدی در این زمینه ،قانون سال  1304است که در
آن اشــاره شده است برای افراد غیر ممیز نمی توان حکم مجازات صادر
کرد .از نظر این قانون
کســی که به سن  12نرسیده باشد غیر ممیز است .افراد ممیز هم در
این قانون به دو دسته  12تا  15و  15تا  18سال تقسیم شده بود و برای
هر یک از این گروههای سنی مجازات تنبیهی و کیفری متناسب تعیین
شده بود.
دکتر امیدی افزود :بعد از آن در سال  1338قانون جدیدی در رابطه با
اطفال بزهکار وضع گردید و کودکان تا  6سال را فاقد مسئولیت کیفری
دانســت و بعد از آن کودکان  6تا  12سال را در یک گروه و کودکان 12
تا  18ســال را هم در گروه دیگری قرار دادند که این گروه از کودکان در
صورت ارتکاب جرم ،با مجازاتهای نسبتا سنگین تری مواجه می شدند.
وی افزود :اما قوانین بعد از انقالب که تا حد زیادی تحت تاثیر تحوالت
انقالب و رویکرد تطبیق قوانین با موازین فقهی دچار تغییر شده بود ،در
این مورد هم نظر متفاوتی داشت و نظام مدرج مسوولیت کیفری اطفال را
به یک خط صاف تبدیل کرد .در سال  1361اولین قانون مجازات اسالمی

تصویب و در ماده  26آن آمده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم ،مبرا
از مســئولیت کیفری هستند .مقارن با تعریف این ماده ،قانون مدنی هم
اصالح شــد و در آن سن بلوغ شرعی یعنی حدود  9سال برای دختران و
 15سال برای پسران را پایان دوره کودکی معرفی کرد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه در ســال  1370قانون جزا دوباره
بازنویسی شــد و در ماده  ، 49همان ماده  26سال  61تکرار شد ،گفت:
بعد از آن در ســال  ،1383الیحهای از سوی دولت با عنوان رسیدگی به
جرائم نوجوانان بزهکار تنظیم شــد که در آن ،رسیدگی به جرائم اطفال
زیر  18ســال را مطرح کرده بودند .این طرح در مجلس شورای اسالمی
هــم زیاد مورد بحث قرار گرفت و مجلس هم خیلی به تصویب آن راضی
نبود و نهایتا این الیحه ملحق شد به قانون مجازات اسالمی در سال . 92
دکتر امیدی گفت :در قانون سال  ،92سر در گمیهایی وجود داشت،
از جملــه آنکه این قانون بین جرائم حدود و قصاص و نیز اقســام جرایم
تعزیری تفاوت قائل شد .از یک سو اطفال غیر بالغ را از مسئولیت کیفری
معاف شناخت و از سوی دیگر در خالل مواد  88تا  ،91برای کودکان  9تا
 12سال یک سری تدابیر مالیم ،از  12تا  15سال بسته به جرم ارتکابی،
یک سری تدابیر نسبتا شدید تر و از  15تا  18سالگی هم تدابیر اصالحی،
درمانی و تأمینی شــدید تر در نظر گرفــت .در ماده  ، 91افراد بالغی که
سنشــان از  18سال کمتر است کبیر شناخته می شوند و در ادامه آمده
است که اگر در این محدوده سنی ،شبههای پیش آمد که شاید مجرم ،آثار
و تبعات جرم را درک نکرده است ،دادگاه می تواند از تدابیر و تصمیمات
مقرر در این قانون استفاده کند.
دکتر امیدی در ادامه صحبتهای خود در این نشســت علمی گفت:
اصول و قوانین قبلی ،پاسخگوی نیازها و شرایط کنونی از جمله در همین
مسئله مسئولیت کیفری نبود اما مشکل برخی از قوانین بعد از انقالب به
خصوص در مسئله جرائم اطفال و نوجوانان این است که از یک سو کشور
ما به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و اطفال پیوسته است که طبق
آن اجرای مجازات اعدام برای نوجوانان زیر  18ســال ممنوع اســت و از
سوی دیگردر برخی مواضع ،مقررات این کنوانسیون و قوانین بین المللی
با موازین فقهی و حقوقی ما سازگاری ندارد و ما میخواهیم همه را با هم
جمع کنیم که این به قانون گذاری سردرگم و گاه متناقض انجامیده است.
با این حال قانونگذار با وضع ماده  91عمال دســت قضات را برای منع از
اعدام نوجوانان زیر  18ســال باز گذاشته است و مفری برای ایشان قرار
داده است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه در کشور ما برخی از پرونده ها قربانی
التهاب افکار ،بازتابها و فشار رسانهای و افکار عمومی می شوند گفت :در
کنار این اشکاالت ،عوام گرایی در دستگاه قضائی هم مشهود است که در
برخی جاها یک پرونده را از روال و مسیر اصلی خود دور می کند .متأسفانه
در دادگاههای ما پروندهای موجود اســت که از ســال  92هنوز کارهای
مقدماتی آن انجام نشده است و هم شاکی و هم متشاکی در سردرگمی و
بالتکلیفی به سر می برند.
در ادامه این نشست علمی ،قاضی متین راسخ که در دفاع از ماده
 91قانون مجازات اســامی سخن می گفت ،با بیان اینکه قانون مجازات
اســامی مصوب سال  ،92بیش از  80نوآوری داشته است گفت :یکی از
این نوآوری ها ،ماده  91قانون مجازات اســامی اســت که یک نوآوری
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گزارشی از سفر هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی به روسیه؛

رایزنی ها و تفاهم نامههای مهم همکاری با دانشگاههای مسکو و تاتارستان

هیئت تقریبی دانشــگاه مذاهب اســامی متشکل از حجت
االسالم والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری؛ رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی ،مولوی نذیر احمد سالمی؛ عضو مجلس خبرگان
رهبری و هیئت علمی دانشــگاه ،دکتر صابری معاون آموزشی و
دکتر جهانگیری مدیرکل دفتــر همکاریهای علمی بین المللی
دانشــگاه روزهای  23لغایت  29اسفند ماه به روسیه سفر کرده
و ضمن شرکت در همایش علمی کاربردی «مقابله با جریانهای
افراطی» دیدارها ،رایزنی ها و گفت وگوهای مهمی با مراکز علمی،
آکادمیک این کشور داشته و تفاهم نامههای مهم همکاری را به
امضاء رساندند.
از جمله برنامههای این هیئت در سفر روسیه می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
دیدار با سفیر کشورمان در مسکو جناب آقای دکتر سنایی ،بازدید
از دانشگاه علوم اسالمی مسکو و دیدار با دکتر محی الدین ،معاون
شورای مفتیان روســیه ،دیدار و گفت وگو با دانشجویان دانشگاه
اســامی مسکو ،امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک علمی،
آموزشــی و پژوهشی میان دانشگاه علوم اسالمی روسیه با حضور
دکتر محی الدین و دکتری مختاری رؤســای دو دانشگاه ،نشست
با هیئت رئیســه دانشگاه رودن مســکو جهت بررسی زمینههای
همکاریهای مشترک ،ســخنرانی دکتر مختاری ،رئیس دانشگاه
مذاهب اســامی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه رودن مسکو
با بیش از  500دانشجوی ایرانی در این دانشگاه ،امضای تفاهم نامه
همکاری میان دانشگاه رودن مسکو(دوستی ملل) روسیه  ،تقدیر
«دکتر فلیپ اوف» رئیس دانشگاه رودن روسیه از دکتر مختاری در
جریان بازدید از این دانشگاه و حضور در جمع اعضای هیئت رئیسه
جهت تبادل نظر در خصوص همکاریهای علمی فیمابین ،سخنرانی
دکتر مختاری با موضوع هرمنوتیک به زبان انگلیســی در جمع
دانشجویان دانشگاه رودن از ملیتهای مختلف و پاسخ به سواالت
دانشجویان ،جلسه بررسی گامهای عملیاتی تفاهم نامه امضا شده
بین دانشگاه علوم اجتماعی روسیه با  ۱۴شعبه و ۱۰۰دانشجوی
ایرانی ،تقدیر رئیس عالی و معاونین دانشگاه علوم اجتماعی روسیه
از حضور هیئت دانشــگاه مذاهب اسالمی جهت اقدام عملی برای
عملیاتی کردن تفاهم نامه همکاریهای مشترک ،بررسی زمینههای
همکاری با دانشــگاه فدرال قازانکه در این دانشــگاه نزدیک به
 ۳۰۰دانشــجوی ایرانی تحصیل می کنند .تقدیر رئیس دانشگاه
کار و علوم اجتماعی و مشــاور نهاد ریاست جمهوری تاتارستان از
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،دیدار و گفت وگوی با سرکنسول

جمهوری اسالمی ایران در تاتارستان برای بررسی وعملیاتی سازی
همکاری ها ،دیدار با رئیس و معاونین دانشگاه اسالمی روسیه ،دیدار
با دکتر هادوی رئیس بنیاد مطالعات فرهنگ اسالمی مسکو از جمله
برنامههای هیئت تقریبی دانشگاه در جریان این سفر بود که این
سفر در تلویزیون ملی و رسانههای این کشور بازتاب خوبی داشت
و منعکس گردید.
در یکــی از این برنامه ها دکتر مختــاری در جریان بازدید از
دانشگاه رودن مســکو در جمع صمیمی دانشجویان ایرانی این
دانشگاه حاضر شد و ضمن سخنرانی به سواالت دانشجویان نیز
پاسخ داد.
در این دیدار که در دانشــکدهی هوا و فضای دانشــگاه رودن
مســکو انجام شد دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی،
دانشجویان ایرانی خارج از کشــور را سرمایههای ایران اسالمی

عنوان کرد که می توانند برای کشور ما موفقیت آفرین باشند.
وی تحصیل خوب برای تاثیرگذاری در آینده و موفقیت کشور
در عرصههای مختلف خواستار شــد و به بیان خاطرات خود از
دوران تحصیل در خارج از کشــور پرداخت و گفت :تحصیل در
خارج از کشور همراه با سختی ها و البته شیرینیهایی است که
تحمل آنها می تواند انسان را به موفقیت برساند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در این دیدار تاکید کرد :ما در
علوم فنی و علوم انسانی باید سرآمد و الگو باشیم و البته برخالف
تصوری که وجود دارد باید در علوم انســانی هم به پیشرفت ها و
موفقیتهای بیشتری برسیم.
لزوم روحیه پرسشــگری در میان نخبگان و مباحث
علمی
استاد فلســفه غرب که تحصیالت آکادمیک خود را در خارج
از کشور ســپری کرده اســت ،ادامه داد :در مباحث علمی و در
میان نخبگان روحیه پرسشگری بسیار ضعیف است و متأسفانه

اینجا اســت که باید تولید فکر شکل گیرد؛ واقعیت این است که
یک جامعه از فرهیختگان خود خط میگیرد و اینجا اســت که
دانشــمندان و صاحبان قلم نقش دارند ،آنها هســتند که جهت
فکری عامه مردم را تعیین میکنند.
در این دیدار صمیمی که دانشــجویان ایرانی از رشــتههای
مختلف حضور داشتند ،برخی از ســؤاالت خود را در حوزههای
مختلف مطرح کردند.
همچنین دانشجویان ایرانی از حضور ریاست دانشگاه مذاهب
اسالمی در جمع آنان تشــکر کرده و از این که دانشگاه مذاهب
اســامی زمینههای همکاری با دانشــگاه رودن را فراهم آورده
قدردانی کرده و آن را مایه توسعه همکاریها دانستند.
گفتنی است دانشــگاه رودن روســیه جزو  ۲۱دانشگاه برتر
این کشــور و اولین دانشگاهی است که تنوع رشتههای مختلف
دانشــگاهی را دارد و نزدیــک به  ۶۰۰دانشــجوی ایرانی در آن
تحصیل می کنند و جزو تنها دانشگاه هاست که می تواند مدرک
دکتری را بطور مســتقل صادر کند .در این دانشگاه دانشجویان
ایرانی رشتههای مختلف از مقطع کارشناسی تا دکتری به صورت
بورسیه تحصیل می کنند.
تاکید بر عملیاتی شدن تفاهمنامه همکاری فیمابین
همچنین با حضور رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی و رئیس
دانشگاه کار و علوم اجتماعی روسیه تفاهم نامه همکاری بین دو
دانشگاه به امضاء رســید و در نشستی با رئیس و معاونین این
دانشگاه ،راهکارها و گامهای عملیاتی این تفاهم نامه بررسی و بر
اجرای آن تاکید کردند.
رابطه اســتراتیژیک ایران روسیه باید در ساحتهای
علمی و دانشگاهی هم تقویت شود
رئیس دانشگاه کارو علوم اجتماعی روسیه نیز در این دیدار از این
که دانشگاه مذاهب اسالمی به صورت عملی وارد عملیاتی کردن
تفاهم نامههای همکاری شــده است ،قدردانی کرد و گفت :رابطه
و همکاریهای راهبردی روسیه و ایران در زمینههای مختلف برقرار
است و الزم است در عرصههای علمی و دانشگاهی نیز این ارتباط
برقرار باشد و همکاری دو دانشگاه می تواند نمونه خوبی باشد.
وی همچنین دانشجویان ایرانی دانشگاه کار و علوم اجتماعی
روسیه را دانشجویان موفق ارزیابی و ابراز امیدواری کرد دانشجویان
ایرانی در آینده بیش از پیش در این دانشگاه تحصیل کنند .این
دانشــگاه  14شعبه با بیش از  30هزار دانشجو در سراسر روسیه
دارد و با دانشگاههای برتر ایران نیز تفاهم نامههای همکاری دارد.
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تبیین جایگاه مقوله رشد کیفری
ادامه از صفحه  6در متون فقهی

صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاران این شماره :الناز بغدادی ،هادی فرهنگ زاد
زیر نظر :روابط عمومی

آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
خیابان شهید روانمهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی

بنیادین و ســتودنی است .در این ماده بیش از  50مورد ،مسئله می توان
مطرح کرد.
وی در ادامه به بیان برخی تناقضات موجود در فصل راجع به مجازات
و اقدامات تامینی و تربیتی راجع به اطفال در قانون مجازات  ،92پرداخت
و گفت :ماده  91می گوید که ،افراد بالغ زیر  18ســال ،اگر مرتکب جرم
بشوند و عدم ماهیت و حرمت جرم و یا عدم رشد عقل در آن شخص احراز
نشود ،ارجاع داده می شود به ماده  88و  .89طبق ماده  147دخترها در
سن  8سال و  10ماه قمری به بلوغ می رسند و حال آنکه در ماده  88سن
شمســی را مالک قرار داده است .حال اگر دختری مثال در سن  8سال و
 11ماهگی مرتکب قتل شود چه باید کرد؟ در اینجا مجازاتی تعیین نشده
اســت .زیرا ماده  88سن  9سال شمسی را مالک قرار داده و نتیجه آنکه
این دختر بچه هیچ مجازاتی ندارد .اینها انتقادات جدی به مقررات راجع به
اطفال در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392است.
قاضی متین راســخ با انتقاد از غیر بومی بودن ابزار ســنجهای تعیین
شــخصیت در سیستم قضائی گفت :یک ابزار ســنج بومی که بتوانیم با
سؤاالت استاندارد آن بتوان رشد عقلی افراد را سنجید ،موجود نیست و
در این رابطه خود بنده هم انتقادهایی دارم.
وی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه بیش از  15سال در مسند
قضاوت حضور دارد و به صورت تجربی به آمار و ارقام عجیب و نگران کننده
دست یافته است گفت :در حدود  97درصد از پروندههای قتلی که تا کنون
بر عهده داشته ام ،یک نزاع جزئی ،مسائل بسیار کوچک و جوگیریهای
ساده ،عامل قتل و نزاع خونین شده است که باید در این مورد کار کرد و
دید که چرا ســر یک مسائل بسیار کوچک و ساده ،فردی به قتل مرتکب
می شود؟
ایشان همچنین با انتقاد از رسانهای شدن برخی پروندههای قتل و مانع
شدن این موضوع برای دارسی منصفانه ادامه داد :گرچه در قسمتهایی
از رای ســتایش ،تاثیر پذیرفتن دادگاه از التهابات عمومی به چشــم می
خورد ،اما در کل نمی-توان آن را رأی غیر مستندی دانست زیرا دادگاه با
آزمایشات مختلف پزشکی قانونی ،نهایتا رشد عقلی قاتل نوجوان را احراز
کرده است.
دکتر فرحبخش ،یکی دیگر از اساتید و وکالی مشهور کشور که وکالت
متهم پروندههای جنجالی همچون پرونده قتل ســتایش قریشی (دختر
 6ســاله افغانستانی که توسط نوجوان  16ساله به قتل رسید) را بر عهده
داشت ،از دیگر سخنرانان این نشست بود که در مقام دفاع از ماده  91و در
انتقاد جدی از رای صادره در خصوص پرونده ستایش که متهم را مستحق
اعمال تخفیفات مقرر در آن ماده  ،نشناخته بود ،به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی گفت :من معتقد هستم که کودکان را باید جدی گرفت ،چون این
افراد زیاد محیط پیرامون خود را درک نکرده اند هنوز آن فطرت و خوی
سادگی و پاکی در وجودشان هست .باید در مجازاتهای قانونی ،استثنائاتی
برای کودکان قائل شد.
دکتــر فرحبخش با بیان این موضوع که نبایــد اجازه بدهیم به خاطر
جریان افکار عمومی پروندهای مختل شــود گفت :در همین موضوع قتل
سحر قریشی ،متأسفانه جنجال و حاشیههای زیادی مطرح شد و همین
فشار افکار عمومی هم باعث شد که به نظر بنده ،این پرونده آنگونه که ما
انتظار داشتیم پیش نرود.
وی افزود :اگر قوانین را درست و دقیق اجرا نکنیم فاجعه پیش خواهد
آمد و من معتقد هستم که صرفا قانون خوب نوشتن هنر نیست بلکه هنر
آن است که آن قانون را خوب اجرا بکنیم.
در پایان نشســت علمی رشــد کیفری ،دانشجویان حاضر در نشست،
سؤاالت خود را پیرامون رشد کیفری و ماده  91قانون مجازات اسالمی را
مطرح کردند و اساتید حاضر هم به این سؤاالت پاسخ دادند.
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تلفن+98 21 - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
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کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی@mazahebnews :

برگزاری یکصدو پنجاهمین نشست هیئت امنای دانشگاه
مذاهب اسالمی به ریاست حضرت آیت اهلل اراکی

یکصدو پنجاهمین نشســت هیئت امنای دانشــگاه
مذاهب اسالمی روز سه شنبه  22اسفندماه  96به ریاست
حضرت آیت اهلل محسن اراکی و با حضور اعضاء محترم در
سالن جلسات دانشگاه تشکیل شد.
تصویب آئین نامههای مالی ،توسعه واحدهای دانشگاه
در اســتانها و همچنین تاســیس مدارس علوم و معارف
اسالمی وابسته به دانشــگاه مذاهب اسالمی از مهمترین
مصوبات یکصدوپنجمین جلسه هیئت امنای دانشگاه بود.
گفتنی اســت حضرت آیتاهلل محســن اراکی؛ ریاست
محترم هیأت امنا ،حجتاالسالم و المسلمین جناب آقای
دکتر محمد حســین مختاری ریاست دانشگاه ،دکتر سید
محمدرضا حسینی نماینده محترم وزیرعلوم ،تحقیقات و
فناوری ،جناب آقای دکتر محسن جوادی نماینده محترم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،جناب آقای دکتر مهدی نوید
در سمینار «تقویت جایگاه خانواده» در
دانشگاه مذاهب اسالمی مطرح شد:

از نقش اجتماعی حضرت
زهرا(س) غافل ماندهایم

ادامه از صفحه 5

دعوت می کرد  ،حضرت فاطمه دوشادوش پیامبر به
خانههای شهدا می رفت و با آنها صحبت می کرد و
تسکین می داد .در حج آخر پیامبر حضور داشتند ،
در تشییع جنازه ها حضور می یافتند  ،در سه غزوه
و جنگ به صورت مستمر حضور داشتند  ،در جنگ
احد که امام حسن(ع) هنوز  20روزه بودند  ،حضور
داشــتند و به مداوای مجروحین می پرداختند  ،در
جنگ خندق کار رساندن آذوقه را بر عهده داشتند
و مثالهای دیگری که نشــان دهنده حضور و روابط
اجتماعی حضرت فاطمه(س) است.
فاطمه(س) به عنوان فرزند پیامبر اسالم عامل
وحدت مسلمین است
استاد دانشگاه مذاهب اسالمی در ادامه افزود  :آن بانوی
اســوه که موجب آرامش و احترام رسول اکرم(ص)
بودند و پیامبر صبح خود را با ســام و احوالپرسی با
فاطمه شروع می کرد  ،باید عامل وحدت بین شیعه
و ســنی باشد ،چرا که علمای اهل سنت هم احترام
خاصی به ایشــان قائل هستند اما متأسفانه در حال
حاضر به عامل تفرقه تبدیل کردهایم.
خانم دکتر محمدزاده در پایان با بیان اینکه هدف
از پرداختــن به زندگی حضرت زهرا(س) و آوردن
مثالهــای فوق این بود که از این الگو و اســوه بی
بدیل غافل نشــویم ،تاکید کرد :آن بانوی بزرگوار
با همه ســختی ها  ،فراز و نشیب ها و مشکالت ،
هم نقش دختری  ،هم نقش همسری و هم نقش
مادری را به خوبی ایفا کردند و چه بهتر که جوانان
و به خصوص بانوان مســلمان راه و روش ایشان را
در زندگی دنبال کنند.

ادهم؛ نماینده محترم وزیر آموزش و پرورش ،حجت االسالم
والمســلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه ،حجت االسالم
والمســلمین دکتر غالمرضا رئیســیان ،جناب آقای دکتر
حســن بشیر ،جناب آقای دکتر سید احمد زرهانی ،جناب
آقای دکتر محمدرضا گلرو و جناب آقای دکتر رضا صابری
اعضای هیات امنای دانشگاه مذاهب اسالمی میباشند.

اخبار کوتاه دانشجویی:

نشســت صمیمی «آقــای مرتضی شــعبانی» تهیه کننده
و فیلمبردار مســتندهای روایت فتح و همراه شــهید آوینی
با اعضای کانون هنر و رســانه دانشــگاه در آستانه افتتاح دوره
آموزشی فیلم مستند
برگزاری نشســت نقد فیلم با حضور جناب آقای نادر طالب
زاده همزمان با افتتاحیه دوره آموزشی فیلم مستند در دانشگاه
برگزاری مراسم جشن به مناسبت میالد حضرت زهرا(س) و
روز مادر در واحد زاهدان دانشگاه
نایب قهرمانی تیم فوتبال بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب
اسالمی در مسابقات لیگ بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران
بزرگ
اردوی تفریحی ورزشــی زمســتانه دانشــجویان در پارک
جنگلی ســرخه حصار به همت اداره کل دانشــجویی و توسط
انجمن تربیت بدنی دانشجویان واحد مرکزی روز پنجشنبه 17
اسفند برگزار شد.
اولین دانش آموختگان آفریقایی دانشگاه مذاهب اسالمی در
مقطع کارشناسی ارشد
روز یکشــنبه  20اســفند ماه جلســه دفاع پایان نامه آقایان
«بوکاری ویدروغو » و «غوی سلیمان بادو» دانشجویان رشته
علوم قرآن و حدیث به عنوان اولین دانش آموختگان آفریقایی
دانشگاه در مقطع ارشد با کسب نمره عالی برگزار شد.
حضور دانشــجویان بین الملل دانشگاه در حسینیه جماران
و بیــت حضرت امام خمینی (ره) و برگزاری اردوی تهرانگردی
و برنامههای متنوع تفریحی و اردویی در ایام تعطیالت نورز به
همت معاونت فرهنگی و دانشجویی
کانال رسمی اطالع رسانی دانشگاه مذاهب اسالمی در پیام
رسان های داخلی راه اندازی گردید.
اخبار ،اطالعیهها و گزارشهای مربوط به دانشگاه را در پیام
رسان های ســروش ،گپ ،آی گپ و ایتا از طریق با لینکهای
زیر پیگیری نمایید:
 سروشhttp://sapp.ir/mazahebcenter : آی گپhttps://igap.net/mazahebnews97 :ایتاhttps://eitaa.com/mazahebnews :
 -گپhttps://gap.im/mazahebnews :

