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بیتوجهیها را از باالترین مقام استان یعنی استاندار
فرهیخته شروع میکنیم بزرگمردی که نقدها را
مطالعه نموده و با سعهصدر به آنها نظرکردهاند و
در مواردی که نیاز بوده تذکرات الزم را به مسئوالن
پاییندستی داده و در آینده خواهند داد .میدانیم
که ایشان همهروزه دو ساعت از وقت گرانبهای
خود را در اتاق دربسته صرف مطالعه روزنامهها
نمود ه و نقطهنظرها را بررسی و پیرامون آنها از
طریق مدیران کل ،دستورات پی گیری صادرشده
است .میدانیم که از ریز انتقادات درجشده
در جراید پیرامون دامنه مدیریتشان اطالع
کامل داشته و دارند اما هیچگونه عکسالعمل
نسنجیدهای پیرامون آنها نشان نداده و
نمیدهند .تنها از مسئوالن میخواهند بندبند
آنها را بررسی و پی گیری نمایند .میدانیم همه
اظهارنظرهای مسئوالن را چه کتبی و چه شفاهی
رسد کرده و در موقع لزوم تذکرات الزم را دادهاند
که آخرین مورد آن بازخواست از اظهارنظر
بیمحتوای یکی از مسئوالن حفاظت محیطزیست
بوده است؛ اما دریغ از اینهمه سعهصدر که با
بیتوجهی ما در تمام دوران مواجه بوده است.
اینک در کمال شهامت بهعنوان کوچکترین جزء
رسانه مکتوب ،از آن فرهیخته صبور عذرخواهی
نموده و آمادهایم تا تقاص این بیتوجهیها
را پس داده و هرگونه مجازاتی را به جان
بخریم .رسالت ما طلب میکرد در طول خدمت این
اسطوره مدیریت و مقاومت و حلم و صبر انجاموظیفه
کرده و خدمات چراغ خاموش استاندار استان
خود را رسد میکردیم و در ریز جریانات آن قرار

اندیشه

میگرفتیم تا مطلع باشیم چگونه چالشهای کالن
استان همچون محیطزیست و نقصان آب را گامبهگام
هدایت و به نتیجه قابلقبول رساندهاند.
شاهدیم در سهماهه سال جاری و برخالف چند
سال گذشته نزدیک به هفتاد روز سالم و پاک در
شهر اصفهان داشتهایم و رودخانه زایندهرود روزهای
بیشتری پر آب بوده و روحبخش مردم این دیار و
گردشگران شده است .باید بهموقع اقرار و اگر
اندیسمان میکردیم در مدت مدیریت وفاق ملی
توانستهاند برای اولین بار انتخابات بدون حاشیه
سیاسی در استان برگزار کنند که البته موضوع
نماینده سوم ارتباطی با سیاست استان نداشته
است.
باید میدانستیم و منعکس مینمودیم در پشت
چهره آرام این مرد پخته و همیشه خندان که سکان
استانداری استان بزرگ و پهناور اصفهان را به دست
دارد قلبی پرتالطم نشسته است که زندگی فرد
فرد جمعیت چهارمیلیونی استان را رسد میکند
و در فکر آسایش و آرامش همه آنها شب و روز
ندارد .امروز زمان اقرار به همه این بیتوجهیها
فرارسیده است .استغفار خطاهایی که از ما سرزده
و تنها به امید اجابت دعا در این ماه میسر به عفو
است.
تنها میتوانیم از ایشان پوزش خواسته و تمنا
کنیم به وسعت روح خودشان به ماجرا بنگرند و ما
را ببخشند .همانگونه که حضرت ایوب به حضرت
یوسف و دیگر فرزندانش یگانه نظر کرد و آنگاه همه
را بخشید درحالیکه دوران زندگی و چشمان خود را
نذر این عفو نموده بود.

شناختن و ساختن

.

محمدعلینویدی

 -۱نسبت شناختن و ساختن چیست ؟
شناختن با آگاهی و داشتن تصورات و تصدیقات و فهم و شعور و دانستن و آشنا
بودن مرتبط است  ،شناختن با آموختن و مطالعه کردن و تحقیق نمودن و تجربه
اندوختن قرین است.
این فرایند دانستن موجب تمایل و میل کردن می شود  ،بنابراین  ،شناختن با
میل کردن به سمت و سویی و یا جهت و جهاتی  ،ارتباط دارد  ،یعنی  ،آدمی تا
چیزی را نشناسد و از موضوعی یا مساله ای اطالع و آگاهی نداشته باشد به آن
سمت و سوی تمایل پیدا نمی کند  ،این یک امر طبیعی و انسانی است  ،تا دانستن
نباشد میلی نمی جنبد  ،اگر یک فردی دنبال تحقیق علمی می رود  ،پیش فرض
او این است که از امر تحقیق و پژوهش شناخت اجمالی دارد و آن را نافع و مفید
می داند  ،پس با تحقیق به شناخت خود و مطالعات مربوطه افزون می کند  ،فلذا،
شناختن ریشه و اصل تمایل کردن و رغبت نمودن است ؛ میل به یک جانب از
میزان شناخت حاصل می شود و پیدا می گردد  ،این در حالت سالمت عقل و
فطرت است  ،و بحث عقالنی و برهانی با حقایق و واقعیات سر و کار دارد ؛ آدمی تا
شناختی پیدا نکند میل عملی و قطعی به طرف خاصی نشان نمی دهد  ،مثال ،اگر
از اهمیت و سودمندی و اثربخشی علم و علوم و معرفت و دانایی آشنایی نداشته
باشد  ،شاید هر گز به سراغ علم آموزی نرود  ،تا از رشد و توسعه و خیرات و منافع
آن آگاهی نداشته باشد  ،دنبال مباحث توسعه و پیشرفت نمی رود و توان و خرد
خود را در طریق دیگر مصروف می دارد.
میل جان اندر ترقی و شرف
میل تن در کسب و اسباب و علف
میل جان در حکمت است و در علوم
میل تن در باغ و راغست و کروم (مثنوی موالنا)
بنابراین  ،شناختن با تحرک و تقویت جان و عقل آدمی قرین است  ،جان انسان
با شناختن فربه و چاالک و آباد می گردد ؛ میل و رغبت داشتن  ،همانا  ،حرص
و طمع و کشش و جذبه داشتن است ؛ اما  ،حرص و طمع  ،دو معنا و دو تعبیر
متفاوت و مختلف دارند  ،حرص علم آموختن و ترقی نمودن و رشد کردن یک
تعبیر و تفسیر است ؛ و حرص مال اندوزی و تجمع ثروت ظاهری و دنیوی صرف و
محض  ،یک تلقی و معنی دیگر است ؛ یعنی  ،حرص و طمع معطوف به معقوالت،
و یا امور سامان بخش زندگی  ،همان میل مثبت و رغبت اثر بخش است  ،و حرص
معطوف به محسوسات مطلق و مادیات محض یک تلقی مقابل ،میل و رغبت به
علوم و ترقی و تعالی است  ،اما  ،داشتن میل و شوق و اشتیاق برای امور بنیادی
و اساسی زندگی از شروط عقل است  ،مثال  ،در طول تاریخ  ،هر گاه ملتی و یا
جامعه ای شوق و ذوق اندیشه و دانش و شناختن داشتند  ،قطعا  ،صاحب فرهنگ
و تمدن بزرگ شده اند  ،به دوران تمدن و فرهنگ ایرانی و اسالمی قرون دوم تا
پنجم هجری قمری بنگریم  ،که یکی در بلخ رساله علمی می نوشت و دیگری
در ری یا بغداد و سایر بالد اسالمی به آن مطلب نقد و حاشیه می نگاشت ،راز
شکوفایی آن دوران را در واقعیات تاریخ علم مربوطه و در حکمت و بنیان های آن
باید جست و جو کرد ؛ شناختن خالص و میل و شوق وافر برای ساختن.
شناختن با اراده کردن نیز مرتبط است  ،شناختن  ،خواستن چیزی را به دنبال
دارد  ،و اراده کردن با علم و عمل آگاهانه سامان دادن و سازمان پرداختن است ؛
در اراده کردن مقصود و غایت معین و خاصی مطمح نظر است  ،و در زیر هر میلی
و رغبتی  ،حرکت و فعالیتی  ،منظور نظر می باشد ؛ پس  ،شناختن با میل کردن
و خواستن و اراده کردن و حرکت نمودن و فعال بودن همراه است و این ها شرط
ساختن و پرداختن هستند.
از سوی دیگر  ،اثر همین ساختن دوباره به شناخت افزون تر و تجربه بیشتر و
اثر بخشی وافرتر  ،و فعالیت قوی تر و پر تحرک تر  ،منجر و منتهی می شود ،
این روند ساختن و بوجود آوردن و تنظیم کردن را امکان پذیر می سازد  ،پس ،
شناختن و ساختن دو بال حرکت آدمی در مسیر ترقی و تعالی است.
 -۳از دل و جان شناختن و ساختن خود  ،پرسش های بنیادین و اساسی
نشات می گیرد؛
من چه چیز هستم ؟
و چه حقیقتی دارم ؟
از کجا آمده ام ؟ زه کجا خواهم رفت ؟ آمدنم بهر چه بود ؟
شناختن  ،تشخیص آور است  ،تشخیص صفات سعادت مند و صفات شقاوت
مند ،و این تشخیص و تعین و تشخص و ساختن با خیر و نیکی از یک سو و شر
و شقاوت و بدی از سوی دیگر  ،با سرنوشت انسان مرتبط است ؛ این شناختن با
تشخیص حقیقت و واقعیت وجود آدمی و با امور عاریتی و عارضی نسبت دارد،
شرط عقل و فطرت است که حقایق را از بدلیات و عاریت ها باز شناسیم  ،راه
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بتشکن پیروز است گرچه بت خود باشد

کاش همیشه رمضان بود و فرصت میشد سری
به خودمان بزنیم و به محاکمه انفاس خود بپردازیم.
مدتی آنطرف میز قضاوت و در جایگاه متهم جلوس
کنیم و اجازه دهیم دیگران به محاکمه ما بپردازند
و اگر ذرهای انصاف در خود سراغ داریم ،محاکمه
و قضاوت را نیز خودمان به عهده گرفته و حکم
استحقاق را صادر نماییم.
اینک در رمضان سیر میکنیم و آمادهایم تا به اشد
مجازات تن دهیم! چراکه چشمها و گوشهایمان را
بسته و قلممان را بجای زبان بکار بردهایم و آنچه
را که انفاس به ما دیکته کردهاند نوشتهایم ،بدون
اندیشه به اینکه ممکن است خودمان هم به دام
بیتوجهی اسیرشده باشیم! باید اقرار کنیم که
اینچنین بوده و بارها اتفاق افتاده است که غفلت
کردهایم ،زمانهایی که میتوانستیم نقش تهاتر را
پیشه خودساخته و در مقام معاوضه برآییم.
امروز در کمال عقل و در اوج شهامت اقرار میکنیم
و به دیگران حق میدهیم پیرامون ما به نقادی
بنشینند و آنچه میتوانند ما را بنوازند! که حقدارند
اینگونه عمل کنند .ما فقط بیتوجهی را منعکس
کردیم ولی به مخاطبان رخصت ندادیم ضمن نقد
از ما ،محاکمه شویم و رأی صادر کنند تا با کمال
میل و رضایت ،همهی آراء صادره را بپذیریم .اقرار به
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نجات و نافع بودن گوهر وجود انسان  ،از این باز شناسی و بازسازی می گذرد ؛
خیر و سعادت آدمی در شناختن و ساختن آن چیزی و آن وجودی خود است فهم
اینکه این حقیقت وجودی چگونه حقیقتی است  ،آنگاه سؤال از از کجا آمده ام و
بقیه پیش می آید  ،شناخت و معرفت و ساختن و رشد آن گوهر بی بدیل  ،فالح
و رستگاری و خوشبختی و نیک فرجامی را بهمراه دارد و نشناختن و نساختن و
غفلت ورزیدن و جهالت نمودن  ،هالکت و تباهی آن گوهر و حقیقت بی نظیر را
در پی دارد  ،شاهد مطلب  ،از خیر  ،نیکان و ابرا هستند که قدر و قیمت جان و
عقل دانستند و نقد عمر به گزاف و بیهودگی نگذراندند  ،و بر عکس  ،آنان که به
ساحت شناخت و معرفت گذر نکردند و هر گز در فکر ساختن نبودند و حقیقت
انسانی را بر باد دادند  ،شناختن و تشخیص هن تالش و کوشش را به ارمغان می
آورد و هم در ازاله اوصاف ناپسند مدد می رساند ؛ پس  ،شناختن خود و ساختن
خود  ،اصل اساسی در سیر به سوی منزل مقصود است.
جان آدمی یک حقیقت و واقعیت معمولی نیست  ،عظیم ترین عطای ایزدی
است ،
یسعلونک عن الروح  ،قل الروح من امر ربی ( اسرا )۸۵ ،
از تو (ای پیامبر مکرم) از حقیقت روح سؤال می کنند  ،بگو روح از امور پروردگار
است  ،و از عالم امر است.
عالم امر عالم مجردات و مجرد  ،مجرد را شناسد  ،خالص حال مخلصین داند ،
رو مجرد شو  ،مجرد را شناس ؛ عظمت روح و جان آدمی چنین است  ،تنها در
ساحت عقل و عقالنیت می توان به نشانه ها و آثار و عالیم آن تفطن پیدا کرد ؛
شناختن و ساختن  ،آن حالت نورانی و بهجت عقلی است که یقین میوه آن است،
شایسته بایسته است خود را بشناسیم و بسازیم.
من عرفه نفسه  ،فقد عرفه ربه.
خلق االنسان ذا نفس ناطقه (بحار االنوار ج  ۲ص )۳۲مولی امام علی(ع) می
فرماید  انسان خلق کرده شد صاحب نفسی که به سبب آن ادراک معقوالت
می کند.
-۴زندگی و شناختن و ساختن
زندگی با سر و سامان و سازمان و نظم و نسق ارتباط وثیق و الینفک دارد،
زندگی بدون شناختن و ساختن امکان پذیر نیست  ،زندگی با تمام مراحل
شناختن و ساختن مرتبط است  ،چه شناخت امور روزمره و امر معاش و معیشت
و چه شناخت خود و خود سازی و معرفت و یقین به خالق هستی و انسان؛
زندگی در بستر شناختن و ساختن قابل تعریف و تبیین و ترجمان عینی و واقعی
می باشد؛ بنابراین  ،شایسته نیست از وجهی و بعدی از زندگی غفلت شود و در
شناختن و ساختن مورد اعتنا قرار نگیرد.
تکامل و تعالی آدمی و کمال هستی و حقیقت انسان  ،در گرو شناختن و
ساختن است  ،چرا که  ،جان و روح آدمی با شناخت و معرفت تکامل و تعالی می
جوید و باال و بر می کشد و بالنده می شود  ،و با عمل معقول و خردمندانه سیر
صعودی می یابد.
ترقی و توسعه در زندگی انسان با شناختن و ساختن مهیا و ممکن می
گردد  ،عقل و علم و عمل و ساختن شرط ،ترقی و توسعه زندگی است،
اثر بخشی زندگی از شناختن و ساختن حاصل آمدنی و ممکن شدنی
است .
رشد قوا و استعداد ها و بالندگی ابعاد و جوانب و وجوه زندگی  ،با ایجاد شوق
و اشتیاق که ریشه در میل و شناختن و خوب ساختن دارد  ،تحقق یافتنی و
تحصل پیدا کردنی است ؛ چون ،حرکت و تالش و کوشش و فعالیت  ،با میل و
شوق و ذوق از سر آگاهی و عقل پیدا می شود و زندگی بدون این معانی و حرکت
و فعالیت متوقف می شود.
عقب ماندگی  ،حاصل جهل و غفلت و خرافات و سستی و کاهلی و تن پروری
و تنبلی است  ،شناختن و ساختن گذر از موانع عقب ماندگی و توسعه نیافتگی
می باشد.
در زندگی و برای رونق زندگانی  ،به دو معنا و حقیقت بیش از سایر عناصر نیاز
هست  ،الف ) کشش ها .و ب ) کوشش ها .ریشه و بنیاد کشش و کوشش  ،همانا،
شناختن و ساختن است .محل جوشش  ،کشش و کوشش در زندگی دانستن و
عمل کردن اثر بخش است.
جنبش اراده ها  ،شرط اصلی پویایی و توسعه و ترقی و تعالی در زندگی می
باشد ؛ و تحرک اراده ها شروطی دارد  ،از قبیل  ،ترتیب تمایالت  ،تمایز بین
ادراک کننده و ادراک شده  ،آگاهی به مفید بودن عمل و اثر بخش بودن آن،
اندیشیدن در وسایل و ابزار های مادی  ،که تحقق مقاصد و اهداف را فراهم
می کند.
شناختن و ساختن و میل و رغبت و تحرک اراده ها در آینده شناسی و آینده
سازی نیز بسیار حایز اهمیت است  ،الزم است با دقت بیاندیشیم  ،اداره کردن
مفید
و فایده مند و اثر بخش زندگی و خیر آفرین  ،زندگی با همت اراده ها و شناختن
و ساختن امکان پذیر است .ان شا اهلل.
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سفره های افطاری در مساجد هند

با پیامک های غیراخالقی تبلیغاتی چه کنیم؟
پیامک های تبلیغاتی با محتوای نامناسب و حتی غیراخالقی چندوقتی است که تبدیل
به مزاحم های همیشگی تلفن های همراه شده اند .اما آیا ارسال این پیامکهای نامناسب
واقعا جرم است؟
مجله مهر« :به همسر یا دوست خودت شک داری؟ خیانت؟ هک صد درصد تلگرام در
سایت زیر» پیامک های تلفن همراهتان را چک کنید .چند پیام تبلیغاتی در یکی دو روز
گذشته دریافت کرده اید؟ از بین پیامک های دریافتی چند پیام با این محتوا برای شما
فرستاده شده است .پیامک مزاحمی که شما را دعوت به هک تلگرام همسر و یا دوستتان
می کند و این ادعا را دارد که می توانید به خیانت و یا وفاداری او پی ببرید .محتوای نامناسب
و غیراخالقی برخی پیامک های تبلیغاتی به خصوص پیامک ذکر شده این سوال را به وجود
می آورد که آیا ارسال گسترده چنین پیامکی با این محتوا جرم است؟ آیا مخاطبانی که
این پیام برای آنها ارسال شده است این حق را دارند که بابت چنین محتوایی به سازمانهای
مرتبط شکایت کنند؟ این سئوال ها را از دکتر «سید احسان رئیس الساداتی» حقوقدان
پرسیدیم .او چنین گفت:
برای پیامک های تبلیغاتی نیاز به قانون های جدید داریم
برای ارسال پیامک های تبلیغاتی منع قانونی وجود ندارد.تخلفات این پیامک ها به دو
عامل محتوا و اصل ارسال آنها بستگی دارد .یک زمانی شما در سامانه ای ثبت نام می کنید
برای شما پیامک ارسال می شود که ممکن است هزینه آن از شما کسر شود و یا اینکه
رایگان است .تبلیغاتی که کسر می شود نمی تواند بدون اجازه شما باشد .اما اینکه در کل
پیامک های تبلیغاتی امنیت روانی جامعه را دچار اختالل می کند یا خیر هنوز بین حقوق
دانان محل اختالف است .به آیین نامه هایی هم که در وزارت خانه ها وجود دارد نمی توان
اعتماد کرد .چون نظارتی وجود ندارد ممکن است خالف قانون باشد .ما باید در این خصوص
در مجلس قانون داشته باشیم که هنوز نداریم .اگر این موضوع ابعاد حقوق شهروندی و حق
الناس داشته باشد باید برایش قانونی تصویب شود که موضوع را بررسی کند .مثال ارسال
تبلیغات از سوی اپراتورهای تلفن همراه فقط با اجازه صاحب خط امکان پذیر باشد.
این پیامک چه قوانینی را نقض کرده است؟
اما در خصوص این مصداف مشخص می توان گفت که محتوای آن کامال قابل پیگیری
است .یعنی شما می توانید برای شکایت به طور مستقیم به دادسرا مراجعه کنید و دادستان
نیز اگر با چنین محتوایی رو برو شود آن را پیگیری می کند و چندین ماده در قانون وجود
دارد که می توان به آن در این باره استناد کرد .طبق ماده  ۱۸جرایم رایانه ای « :هر کس
به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا
مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را
برخالف حقیقت ،رأساً یا به عنوان نقل قول ،به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهای رسمی
به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد ،اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر
مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود ،افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز
تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همچنین در ماده  ۶۹۸بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی آمده است « :هرکس به
قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومییا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا
مراسالت یا عرایضیا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا
اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت راسا یا به عنوان نقل
قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقاماترسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه
از طریق مزبور ب ه نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه عالوه براعاده
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حیثیت در صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شالق تا ( )۷۴ضربه محکوم
شود ».در ماده  ۶۹۹مجازات اسالمی نیز آمده است « :هرکس عالما عامدا به قصد متهم
نمودن دیگری آالت و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب
اتهام او میگردد بدون اطالع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق
به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحویمتعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص
مزبور تعقیبگردد ،پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعالم برائت قطعی آنشخص ،مرتکب
به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( )۷۴ضربهشالق محکوم میشود ».همینطور که در
این پیامک آمده است نوشته شده که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم .این حرف
اقدام به شروع جرم است که طبق قانون خودش یک جرم محسوب می شود.
در این پیامک می گوید که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم .این اقدام به
شروع جرم هم هست که طبق قانون بازهم جرم است .در این باره ماده  ۲۸۶نیز وجود
دارد که می گوید:
«هرکس بهطور گسترده ،مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرائم علیه امنیت
داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخالل در نظام اقتصادی کشور ،احراق و تخریب،
پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها
گردد به گونهای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ،نا امنی یا ورود خسارت
عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در
حد وسیع گردد مفسد فیاالرض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
تبصره -هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی ،ایجاد
ناامنی ،ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن
اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ،با
توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم
میشود».
در این ماده از کلمه اخالل استفاده شده است .زمانی بحث اخالل مطرح است که اشاعه
وسیع باشد و همه این ها باید از سوی دادستان احراز شود و چون این موضوع کیفری است
حساسیت زیادی وجود دارد و نمی توان برای همه نمونه ها حکم کلی داد و باید هرپیامک و
تعداد ارسال آن را جزء به جزء بررسی کرد .حبس درجه  ۵نیز بین ۶ماه تا دوسال و حبس
درجه  ۶نیز  ۲تا  ۶ماه است.
این پیامک مصداق تشویش اذهان عمومی است
به نظر من به عنوان یک حقوقدان این پیامک قابلیت تحت تعقیب بودن دارد .نکته خیلی
مهم این است که برای چنین مواردی سطح اعتراض اهمیت دارد .هرچه وسیع تر باشد موثر
تر است .مثال یک زمانی قتل فجیعی اتفاق می افتد اما فقط مردم محلی از آن خبردار می
شوند .اما یک زمانی قتل ساده تری رخ می دهد اما اشاعه آن در جامعه بار منفی روانی
زیادی را ایجاد می کند .اعتراض به این موارد نیز باید جدی باشد .در حال حاضر همه مردم
ناراضی هستند اما همه صرفا غر می زنند و اعتراض جدی انجام نشده است.یکی دیگر از
راهها این است که خود قضات باتوجه به حضور مردم در شعبات دادسرا ها متوجه می شوند
که این موضوع ابعاد ملی پیدا کرده است و خود قوه قضاییه تحت لوایحی موضوع را بررسی
کند .راه زیاد است ولی مهم احساس مردم است که باید در این موضوع برانگیخته شود .این
پیامک تشویش اذهان عمومی است و می توان اینطور دید که چه کسی گفته که خیانت
به قدری در جامعه زیاد است که باید این پیامک شکل بگیرد؟ یا خیانت آنقدر زیاد است که
یک درد اجتماعی شده است.

کاریکاتور

دوپینگ دانش آموزی در شب امتحان!
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