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واکنش آیت اهلل ایازی به تهدید مسدود کردن حساب بانکی افراد بی حجاب: فلسطین و اسرائیل، برنده و بازنده جام جهانی قطر!
قانونی که اجرا پذیر نباشد، تمسخر کردن قانون است

قانون جزا و خبر دروغ زلزله

سیدحسن خمینی: 

پژوهش باید راجع به درد امروز جامعه باشد

جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر که از ۲۹ آبان ســال 
۱۴۰۱ شروع شــد اکنون به نیمه راه رسیده و در 
مرحله اول و دوم تعدادی از کشــورها کنار رفتند 
و حذف شــدند و مثــل دوره های قبــل در پایان 
یک کشــور به قهرمانــی و کشــوری دیگر نایب 
قهرمان می شــود.   در این دوره، غیر از کشورهای 
شرکت کننده که تیم فوتبال به قطر اعزام کردند و 
فوتبالیست هایشــان برای مسابقه وارد زمین شدند 
تا برنده مســابقه باشند دو کشور بدون این که تیم 
فوتبال اعزام کنند بطور غیابی برنده و بازنده واقعی 
این دوره هســتند؛ موردی که در جام  جهانی های 

قبلی سابقه نداشت: فلسطین و اسرائیل!
در طول برگزاری مســابقات و برخالف انتظار، 
حمایت از فلســطین به اوج خود رســید بطوریکه 
خانم »کلیندا کیتارویچ« نخست وزیر کشور اروپایی 
کرواسی که در مسابقه تیم کشورش با بلژیک برای 
تشویق تیم این کشــور در ورزشگاه دوحه حضور 

پیــدا کرد با پرچم فلســطین در ورزشــگاه ظاهر 
شــد و با لبخند به حمایت از فلســطین برخاست 
و مــورد تشــویق و تقدیر قرار گرفــت.  همچنین 
فوتبالیســت های مراکشــی که با شکست اسپانیا 
بــه میان ۸ کشــور صعود کردند بعــد از پیروزی 
افتخارآفرین در مقابل اســپانیا با پرچم فلســطین 

عکس دسته جمعی گرفتند. 
از طرف دیگر، اســرائیلی هایی که برای تماشای 
بازی ها به دوحه آمدند با عکس العمل شدید مردم 
کشورهای مختلف، از کشورهای عربی تا غیر عرب 
مخصوصا آمریکای التین از جمله برزیل و آرژانتین 
روبرو شدند تا جائیکه خودشــان را شهروندانی از 
ســایر کشــورها از جمله قبرس معرفی می کنند. 
خبرنگاران اســرائیلی که برای تهیه خبر و گزارش 
از سوی رسانه های این کشور به دوحه اعزام شدند 
با تندترین برخوردها مواجه هستند بطوریکه جرأت 
این که بگویند از اســرائیل آمدند را ندارند و اغلب 
مردم وقتی متوجه می شــوند اسرائیلی هستند از 
مصاحبه بــا آن ها خودداری می کننــد و به جای 
مصاحبه شعار به نفع فلسطینی ها می دهند و پرچم 
فلسطین را در مقابل چشمان شان تکان می دهند؛ 

کاری که هرگز اسرائیلی ها انتظار آن را خصوصا بعد 
از پیمان موسوم به »ابراهیم« بین تل آویو با بحرین 
و امارات متحده عربی نداشــتند. روزنامه انگلیسی 
گاردین نوشــت: »اگرچه اســرائیل و فلسطین در 
مســابقات جام جهانــی قطر شــرکت نکردند اما 

فلسطین در قطر حضور چشمگیر داشته است.« 
البتــه دولت قطر در ایجــاد فضای طرفداری از 
فلسطین سنگ تمام گذاشت بطوریکه قبل از شروع 
بــازی افتتاحیه جام جهانی در منطقه »لوســیل« 

سرودهایی در حمایت از فلسطین پخش کرد. 
در حالیکه هر کشــور ســعی می کند به دروازه 
تیم مقابلش گل بزند هر روز و هر ســاعت از سوی 
قطری هــا و مردم ســایر کشــورها  در خیابان ها 
و ورزشــگاه های دوحــه گل های زیــادی به نفع 
فلســطینی ها وارد دروازه اســرائیل می شود و این 
موضــوع حکایت از آن دارد تا زمانی که اســرائیل 
موضوع فلسطین را حل نکند با همه حمایت هایی 
که برخی از  کشورهای  غربی به نفع اسرائیل بکنند 
و پیمان هایی که تل آویو با تعدادی از کشــورهای 
عربی منعقد کند مظلومیت فلســطینی ها از فکر و 

ذهن مردم دنیا پاک نخواهد شد.

یکــی از نمایندگان مجلــس در گفت و گویی، 
گفتــه بود که در برخورد بــا زنان بی حجاب گفته 
بــود، »امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک 
به افراد بی حجاب اعالم شود که شما حجاب رعایت 
نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از 
تذکر، وارد مرحله اخطار می شویم بعد هشدار و در 
مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی حجاب 
مسدود شود«. در این خصوص پایگاه خبری جماران 
گفت و گویی را با آیت اهلل ســید محمدعلی ایازی 
عضو مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم 

انجام داده که مشروح آن را می خوانید:
این روزها به جای آرام کردن فضا از دهان 
برخی مجلســی ها و افراد ســخنان عجیب 
و غریبی می شــنویم. روز ســه شنبه خبر 
مسدودسازی حســاب بانکی زنان بی حجاب 
موجی از تعجب در میان افراد به وجود آورده 
اســت. لطفاً درباره تبعــات منفی این طرح 

صحبت کنید.
در این زمینه باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ 
یکی بحث اصلی و مبنائی اســت که آیا ما در شرع 
افزون بر حکم حجاب مسئله الزام به حجاب را داریم 
چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم 
و آیا این کار یک امر دینی است که بخواهیم کاری 
کنیم که مــردم از طریق زور مجبــور به التزام به 
حجاب شوند، یعنی چیزی را که اعتقاد ندارند انجام 

دهند؟ آیا این کار درست است یا خیر؟
این بحث را پیش از این در مقاله مستقلی تحت 
عنوان  »نقد الزام حجاب« در مجله فقه اسالمی دفتر 
تبلیغات قم توضیــح دادم و گفتم این کار نه دلیل 
شرعی دارد و دلیل عقلی. همه چیزهایی که از امر به 
معروف و نهی از منکر و جلوگیری از مفسده مطرح 
می شوند، ادله ای نیستند که قابل استناد باشند؛ بر 
فرض اینکه عده ای قبول کنند الزام به حجاب از باب 
نهی از منکر اســت. باز به قول استاد مطهری نهی 
از منکر منطــق دارد؛ منطق معقولی دارد که از آن 
منطق در اثربخشی و مفیدیت باید استفاده شود، نه 

اینکه از هر راهی انجام گیرد.
مرحــوم مطهری مثالــی می زنــد. در یکی از 
شهرهای آمریکا، زنان قماربازی می کردند؛ گروهی 
فکــر کردند که چه عاملی باعث شــده که عده ای 
قماربازی می کنند. عده ای از طریق موعظه و عده 
ای با روش های دیگر اقدام کردند؛ اما اثر نبخشــید. 
بررســی هایی انجام شــد و ریشــه آن را بی کاری و 
اســتفاده نکردن از ظرفیت کاری زنان تشــخیص 
دادند و آنان از همین راه، قماربازی را از بین بردند. 
بعد شهید مطهری می فرمایند، این کار منطق نهی 

از منکر است.
 پس نکته اول آن اســت که به هیج وجه مسأله 
الزام حجاب، دلیل شــرعی ندارد و امروز بسیاری از 
مراجع به آن معتقد نیستند و بعضی از مراجع نجف 
رســماً و صریحاً به مسئولین پیام داده و آن را نهی 
کردند. در گذشته نیز شهید مطهری، شهید بهشتی 
و آیت اهلل طالقانی طرفــدار حجاب اختیاری بودند. 

این بحث اولیه است.
اینکه فکر کنیم حجــاب، عفت عمومی  جامعه 
است درســت نیســت. اگر حجاب، عفت عمومی 

 جامعه بود، در صدر اسالم در زمان پیامبر اکرم)ص( 
یا امیرالمؤمنیــن یا در جاهای دیگــر باید جلوی 
کنیزهایی را که لخت می آمدند می گرفتند یا جلوی 
اهــل کتاب یا زنانی را که عشــایر بودند و مباالتی 
در امر حجاب نداشــتند، گرفته می شــد. این کار 
انجام نشــد؛ به این دلیل که حجاب مســئله عفت 
عمومی نبوده و فلسفه حجاب به تصریح قرآن کرامت 
زن و پیشگیری از آزار جنسی بوده و چنین مسئله ای 
به عنوان عفت عمومی وجود نداشته تا حکومت خود 
را ملــزم به حفظ آن کند. این بحث، بحث بســیار 
مفصلی اســت و در یک مصاحبه نمی گنجد. لذا به 
همین اندازه اکتفا می کنم و وارد بحث دوم می شوم.
نکته دوم آن اســت که در این سالها تالش شده 
تا از طریق ابزارهای قهری  مســأله حجاب را حل 
کنند. در این خصوص مــن به لحاظ کارکردی آن 
می گویم؛ آیــا حکومت در این زمینــه موفق بوده 
اســت؟! آیــا روش هایی که حکومت بــه کار برده، 
منتهی به وضعیت بهتری نســبت به حجاب شده 
است یا روش هایی که به کار رفته تبدیل به یک نوع 

ضدیت بر علیه حجاب شده است؟!
 امروزه بســیاری از کسانی که معتقد به حجاب 
هستند یا معتقد به این نیستند که باید کسی را زور 
کرد، اعتقاد دارند این روش ها و شیوه ها نادرست و 
ناموفق بوده است و همین شیوه های نادرست است 
که مــردم را به عکس العمل و عصیــان وادار کرده 

است.
آیا واقعاً در این چهل سال مسأله الزام به حجاب 
مشکل جامعه را حل کرده اســت؟! این شیوه ها و 
تهدید کردن ها واقعاً نه تنها عملی نیست، بلکه اینکه 
عده ای می خواهند با زور و تهدید آن را عملی کنند، 
خودشان را مسخره کرده اند. درست مثل کاری که 
در بــاب ماهواره انجام دادند و بعد از کلی تهدیدات 
به شکل مسخره ای عقب نشینی کردند. اآلن نمونه 
آن در مســأله اینترنت و شــبکه های مجازی هم 
مطرح است، وقتی که جلوی مردم از یک راه گرفته 
می شــود مردم از راه های دیگر وارد می شوند. فقط 
کار خود را لوث می کنند و فرصت های شــغلی را از 

مردم می  گیرند و به نارضایتی ها دامن می  زنند.
به نظرم کسانی که این حرف ها را مطرح می کنند 
افرادی هســتند که شــناخت درســتی از جامعه 
خودشــان ندارند، این افراد شــناختی از حقیقت 
دســتورات دینی هم ندارند. آن ها از روش هایی که 
باید در زمینه های تبلیغ مســائل دینی بر اســاس 
حکمــت و موعظــه )نحــل: ۱۲5( آن عمل کرد 
شناخت ندارند. به این دلیل است که فکر می کنند 
با این شــیوه ها و تهدید کردن و ترســاندن مردم 

می توانند جلوی بی حجابی را بگیرند. 
شــک نکنید که این کار آن ها با شکست مواجه 
خواهد شــد و باعث تمسخر و آبروریزی خود آن ها 

خواهد شد و مردم را بیشتر عصبانی خواهند کرد.
فکر نمی کنم کســانی که ایــن حرف ها را بیان 
می کند، دغدغه دینی کردن جامعه را داشته باشند؛ 
زیــرا این کارها نه تنها جامعــه را دینی نمی کند و 
اعتقاد به حجاب را ایجاد می کند بلکه سبب خواهد 
شد که مردم نســبت به آن ها عصبانی تر و جری تر 
شوند و در مقابل آنها عکس العمل نشان دهند. شاید 

بتوانند ایــن کار را در حق گروهی انجام دهند و بر 
فرض جمعیت زیادی با آن ها موافق باشــند؛ اما آیا 
می توانند همه حساب های بانکی را خالی و مسدود 
کنند؟ این کار زمینه همدلــی و همراهی طبقات 
مختلف را برای مقابله با آنان تشــدید می  کند، در 
نظــام بانکی اختالل ایجاد می کنــد و آن ها با انجام 
این کار به مشکالت اقتصادی و مالی دولت مشکل 

دیگری را اضافه خواهند کرد.
توجیه ایــن افراد در طرح این مســائل، 
تمکین جامعه به سمت قانون است. می گویند 
حجاب در کشور ما یک مسئله قانونی است، 
باید پایبند به قانون باشیم و اگر کسی به قانون 
ملزم نباشد باید هزینه عدم التزام به قانون را 
بپردازد. شــما در این زمینــه چه دیدگاهی 

دارید؟
اوالً به لحاظ حقوقی گفته می شود قانونی خوب 
است که اجرا پذیر باشد. قانونی که اجرا پذیر نباشد، 
یک نوع تمسخر کردن قانون است. ماهواره را مثال 
زدم، مثال های دیگری نیز وجود دارد. اگر یک قانون 

اجرا پذیر نباشد، نتیجه عملی هم نخواهد داشت.
 نکتــه دومی که در قانون اهمیت دارد و در همه 
نظام های اجتماعی به آن توجه می کنند این هست 
کــه اوالً کاری انجام دهند کــه زمینه مقبولیت و 
پذیرش قانون فراهم شــود. زمانی که زمینه فراهم 
شــد، قانون را اجرا می کنند. این قانون همان زمان 
که توســط در یک خاص و بــا اکثریتی خاص در 
آن مجلس تصویب شــد مورد اعتراض بسیاری از 
عالمان دینی قرار گرفت و نســبت به آن، اعتراض 
داشتند. وقتی که عالمان دینی و بسیاری از محققان 
و شخصیت های فرهنگی آگاهه قانع نشدند چگونه 

خواهند توانست توده های مردم را قانع کنند؟
اشکال دیگر آن اســت که آیا در همه زمینه ها 
قانون عمل می شــود؟! این روزها حقوق بسیاری از 
مردم را ضایع می کنند. امروز این همه مشــکالت 
اقتصادی، مالی، فساد و رانت ایجاد شده است ولی 
خبری از قانون و مبارزه با آن ها نیست. همه قوانین 
را رها کرده و به مســئله حجاب چسبیده اند. ده ها 
مســأله وجود دارد که مردم فکــر می کنند قوانین 
آن معطل مانده است. قانون و اصولی که مربوط به 

حقوق مردم است تعطیل شده است.
تعداد زیادی از مردم می گویند ما هیچ نقشــی 
در حکومت نداریم، چرا که عده ای در مجلس، شورا 
و... ســرکار قرار گرفته اند که نماینده عده حاضی 
هستند و ما کاره ای در این حکومت نیستم. مردم با 
چنین شرایطی یا برگه سفید انداختند و یا شرکت 
نکردند، چون کاندیدائی نداشــتند. خب! توجه به 
حقوق جامعه مگر قانون نیست؟ قانون، زمانی قانون 
است که مسئولین آن برخاسته از مردم و به انتخاب 

اکثریت مردم باشند. 
زمانی که قانونی برخاســته از نظر اکثریت مردم 
نیســت، پس به قانون عمل نشده است. اگر این ها 
خیلی به فکر قانون هســتند، به دنبال آن باشــند 
که بتوانند مــردم را قانع کنند که حکومت به فکر 
اجرای قانون و حل مشکالت معیشتی و حل مسائل 

بین المللی است.
ادامه در صفحه 9

۱- در حدود ساعت ۱۲:۱5 دقیقۀ روز چهارشنبه 
۱6 آذرماه پیامی  روی گوشــی های موبایل دریافت 
شد که در آن خبر از وقوع زلزله آمده بود. این خبر 
به گواهی همگان از جملــه مرکز لرزه نگاری کذب 

بود.
۲- مرحــوم دکتــر ابراهیم پاد که از اســاتید 
قدیمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران بود در کتاب 
حقوق کیفری اختصاصی خود وقتی به جرم اشاعۀ 
اکاذیب، یا همان نشــر اکاذیب می رسد مثال هایی 
می آورد که یکی از آنها وقوع ســیل است که کسی 
به دروغ آن را منتشــر کند. در تعریف ایشــان، که 
البته مورد قبول همۀ حقوقدانان است اگر خبرهای 
دروغــی مانند وقوع ســیل و زلزله و جنگ و مانند 

این ها منتشــر شود، جرم نشــر اکاذیب رخ داده و 
گوینده یا نویسنده مستحق تعقیب کیفری است.

۳- ابتدا گفته شــد شبکه تلفن همراه اول هک 
شــده است و ارســال این پیام ناشی از هک شبکۀ 

همراه اول بوده است.
۴- کمــی  بعد مدیر روابط عمومــی  همراه اول 
و سپس روابط عمومی  ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی هک شبکۀ همراه اول را تکذیب 

کردند.
5- همچنین ادارۀ کل ارتباطات همراه اول اعالم 
کرد پیام زلزله از طریق همین شرکت و برای تست 
ســرویس هشــدار بالیای طبیعی بوده و به اشتباه 

ارسال شده است.
6- اینک دو چیز مشــخص و قطعی است. اول 
اینکه یــک خبر دروغ مبنی بر وقوع زلزله از طریق 

گوشی های همراه منتشر شده است.
 دوم اینکه این خبر توســط شرکت همراه اول 

منتشر شده اســت. تا اینجا بخشی از شرایط مادۀ 
6۹۸ قانون مجازات اسالمی  که مربوط به جرم نشر 
اکاذیب اســت محقق شده اســت. می ماند قسمت 
مربوط به ســوءنیت مجرمانه که روشــن و محرز 
نیســت. همراه اول می گوید اشتباه بوده است. اگر 
واقعاً اشتباه بوده باشــد، جرمی  رخ نداده است. آیا 

اینگونه است؟
 ۷- چنیــن خبــر مهمــی  قابلیــت آن را دارد 
که به یکباره نظم و نظام اجتماعی را به سختی در 
هم بریزد و زندگی عمومی  را الاقل برای ساعاتی به 
شدت مختل کند. آیا واقعاً انتشار گستردۀ این خبر 
ناشــی از یک اشتباه بوده است؟ این پرسشی است 
که باید دستگاه قضایی با تشکیل پروندۀ کیفری و 
تحقیق از همراه اول به آن پاسخ دهد و روشن کند 
که آیا انتشــار خبر زلزله از موارد جرم نشر اکاذیب 

بوده است و یا نه!؟
* کارشناس حوزه حقوق و رسانه

حجت االســالم والمسلمین سید حسن خمینی 
در مراســم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده امام 
خمینی)س( و انقالب اسالمی، با تأکید بر اینکه باید 
از تمام توان پژوهشــکده در راستای بحث های روز 
استفاده کرد، گفت: انتقادی به روحانیون وارد است 
و می گویند، »مردم هزار مشکل دارند و شما راجع 
به این صحبت می کنید که اگر به کره ماه رفتیم به 
سمت کدام طرف نماز بخوانیم؟!« این سخن یعنی 

راجع به مسائل فرضی صحبت می کنید. البته یک 
وقت هست که بیان اینها برای این است که قدرت 
علمی  خود را به کسی نشان بدهید که در آن صورت 
عیــب ندارد، ولی وقتی کســی می خواهد پژوهش 
کند، پژوهش باید راجع به درد امروز جامعه باشد. 

وی ادامه داد: در مجموعه مؤسسه و پژوهشکده 
امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، باید یک مقدار 
از پرداختــن به امور انتزاعــی فاصله بگیریم و وارد 

بحث های عینی تر شویم. پژوهشکده باید به سنگری 
برای دفاع در برابر مشــکالت، شــبهات و هجمه ها 
تبدیل شــود؛ کار انتزاعی را دیگران هم می توانند 
انجام بدهند. این مجموعه باید تالش کند به اینکه 
پیــش برود و از امام)س( دفاع کند؛ اصال ســاختار 
با این هدف شــکل گرفته کــه از موضوع روز یک 
مقداری بیشــتر بگویند. البتــه تالش هایی در این 

زمینه شده، ولی باید جدی تر باشد. 
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