
با شــروع ماه مبارک رمضان موضوع خوردن و آشــامیدن در مألعام و تبعات آن نقل 
محافل می شــود. امسال و یک روز پیش از شــروع ایام روزه داری، دادستان کل کشور در 
نامه ای خطاب بــه فرمانده نیروی انتظامی بر حرمت این مــاه تأکید و مواردی را متذکر 
شــد. در بخشی از این نامه که در خبرگزاری «ایسنا» منتشــر شده، آمده است: «از طریق 
رســانه های عمومی حرمت روزه خواری در مأل عام و انظار عمومی مورد تأکید قرار گیرد 
و کســانی که به هر دلیل روزه نیســتند، باید از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند و در 
صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشــهود با آنــان برخورد قانونی الزم صورت 
گیــرد و از آنجــا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی شــود، تظاهر بــه روزه خواری در 
خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود». از دیدگاه حقوقی چند نکته قابل بررسی 
است: اول، جایگاه نامه دادستان کل کشور در نظام حقوقی ما؛ دوم، اصل مجرمانه بودن 
عمل روزه خواری؛ و ســوم اینکه خودرو حریم خصوصی اســت یا خیر؟ قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران در دو اصل مرجع تفسیر قانون اساسی و قانون عادی (مصوبات 
مجلس شورای اسالمی) را تعیین کرده اســت. بر مبنای اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی 
بر عهده شــورای نگهبان است که با تصویب ســه چهارم اعضا انجام می گیرد. همچنین 
مطابق اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است، 
مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می کنند، نیست. 
در نتیجه قضات می توانند در هنگام رسیدگی به پرونده های مربوط به عمل روزه خواری، 
تفســیر و اســتنباط خود را از قوانین مجازات اسالمی و دادرسی کیفری داشته باشند؛ اما 
رهنمودهای دادستان کل کشور برای نیروی انتظامی که ضابط قضائی محسوب می شود، 
الزام آور اســت. از ســویی دیگر، به موجب اصل ۳۶ قانون اساســی حکم به مجازات و 
اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در راستای این قاعده، 

ماده ۲ قانون مجازات اسالمی جرم را این گونه تعریف کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل 
یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شــده اســت، جرم محسوب می شود». 
پــس عملی که مجازات ندارد، دارای وصف مجرمانه نیســت. دربــاره روزه خواری تنها 
متــن قانونی که مراجع قضائی کیفری به آن اســتناد می کنند، ماده ۶۳۸ قانون مجازات 
اسالمی (بخش تعزیرات) است که بیان می دارد: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی 
و معابــر تظاهر به عمل حرامی کند، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا 
(۷۴)  ضربه شالق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل 
دارای کیفر نیست؛ ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه 
یا تا (۷۴) ضربه شــالق محکوم خواهد شــد». روزه خواری به شکل مستقل جرم انگاری 
نشــده اســت، در نتیجه مشــمول بخش دوم ماده یعنی «عمل حرامی که دارای کیفر 
نیســت؛ ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند» می شود. تا پیش از تصویب قانون آیین 
دادرســی کیفری جدید (مصوب ســال ۱۳۹۲ با اصالحاتی در سال ۱۳۹۴) اختالفی بین 
قضــات در این زمینه نبــود؛ اما با تصویب این قانون و نظر بــه تبصره ماده ۳۰۶ که بیان 
مــی دارد: «منظور از جرائم منافــی عفت در این قانون، جرائم جنســی حدی، همچنین 
جرائم رابطه نامشــروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه اســت». از این تاریخ به بعد دو 
تفســیر متفاوت بین قضات کیفری رایج شد: گروهی که روزه خواری را مانند گذشته جرم 
می دانند و دســته ای که به اسناد این تبصره روزه خواری را هرچند عملی خالف شریعت 
اسالم و حرام می دانند؛ ولی با توجه به عدم اطالق وصف جریحه دارکردن عفت عمومی 
بر آن، موضوع را خارج از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اســالمی دانســته و از تاریخ تصویب 
تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۴٫۴٫۲۴)، فاقد وصف کیفری می دانند. 
بر مبنای دیدگاه دوم، در ســال ۱۳۹۶ یکی از دادیاران دادسرای شهرستان اسالمشهر 
در پرونده ای که به او ارجاع داده شده بود، این گونه تصمیم اتخاذ کرد: «با توجه به عدم 
جرم انــگاری بزهی تحت عنوان روزه خواری و بــا توجه به اینکه معتقدان به جرم بودن 
عمل مذکور، ماده   ۶۳۸ قانون مجازات اســالمی (تعزیرات) را مســتند ادعای خود قرار 
می دهند، در حالی که عمل روزه خواری در مألعام، شــرط سوم از شرایط سه گانه قسمت 
اول مــاده ۶۳۸ (علنــا در اماکن عمومی، حرام بودن عمل، کیفــر مقرر در قانون) یعنی 

داشــتن کیفر مقرر در قانون را نداشــته و شرط دوم از شــرایط دوگانه قسمت دوم ماده 
۶۳۸ (کیفر نداشــتن نفس عمل، حریحه دارکردن عفت عمومی) یعنی جریحه دارکردن 
عفت عمومی را نیز دارا نیســت؛ زیرا با توجه و اســتناد به تبصره   ماده ۳۰۶ قانون آیین 
دادرســی کیفری که اشعار می دارد «منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی، 
همچنیــن جرائم رابطه نامشــروع و تعزیــری مانند تقبیل و مضاجعه اســت»، نتیجتا 
روزه خــواری از جمله جرائم منافی عفت نبــوده و عفت عمومی را جریحه دار نمی کند؛ 
بنابرایــن با توجه به جرم نبــودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب مســتندا به ماده ۲۶۵ 
از قانون آیین دادرســی کیفری صادر و اعالم می شــود». جالب اینکه قرار صادرشــده 
مــورد موافقت دادیار اظهار نظر نیز قرار گرفت. نکته آخر حریم خصوصی تلقی نکردن 
خودروی شــخصی اســت. این موضوع اولین بار در تبصره ۵ قانون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ (قانونی که حســن روحانی حاضر نشد مطابق 
اصل ۱۲۳ قانون اساســی آن را ابالغ کند و از سوی رئیس وقت مجلس، علی الریجانی 
ابالغ شد) مطرح شــد: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، 
مانند قســمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول 
حریم خصوصی نیســت». جدای از این حکم در قانونی خاص آمده و با توجه به اصل 
تفســیر مضیق (محدود) قوانین کیفری را نباید به دیگر موارد تسری داد؛ حکم ماده نیز 
قابل انتقاد است: فرض کنیم فردی در کنار پنجره خانه اش مشغول نوشیدن چای باشد 
و از خیابــان مجاور بتوان او را مشــاهده کرد. آیا آن بخــش از خانه او حریم خصوصی 
نیســت؟ درمورد خودرو هم نمی توان با یک قاعده کلی خودروی شخصی را از شمول 
حریم خصوصی خارج کرد و با توجه به شــرایط و اوضاع و احوال بهتر است تشخیص 
را به قضات ســپرد. در آخرین لحظات نگارش این یادداشت شنیده شد که به گفته یکی 
از اعضای شــورای شــهر ماکو، بنا بر ابالغیه ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
آذربایجــان غربی به این بهانه که نــان بربری نماد صبحانه اســت، نانوایان این صنف 
مکلف انــد در نوبت صبح تعطیل باشــند. جدای از اینکه چنیــن تصمیمی قانونی و در 
حوزه ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســت یا خیر، باید گفت این گونه رفتارها تنها 

موضوع رعایت حرمت ماه رمضان را لوث می کند.
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ایام نوروز و تعطیالت ســال نو فرصت مغتنم و مناســبی است 
بــرای اســتراحت و تجدیــد روحیه، دیدار با دوســتان و آشــنایان، 
مســافرت و کال اتفاق های خوب، تعطیالت امسال به خصوص پس  
از دو ســال محدودیت های کرونایی و روزهــا و ماه های تلخی که 
ایرانیان پشت ســر گذاشته بودند، به شــرایط خاصی بدل شد. این 
فرصت به زمانی مغتنم برای تجدید دیدارها، تالفی کردن سفرهای 
نرفته و اســتراحت و تمدد اعصاب و تخلیه فشارهای عصبی روزها 

و ماه های تلخ گذشته بدل شد.
شاید در چنین شرایطی سخن گفتن از موارد تلخ و ناراحت کننده 
به صالح نباشــد اما آنچه الزمه فعالیت در حــوزه روزنامه نگاری 
است و باید حتما به کار گرفته شود نگاه انتقادی، صریح و شفاف و 
خارج از مصلحت اندیشــی است؛ بنابراین اگر این یادداشت در آغاز 
ســال نو به تلخی می زند امیدوارم به تلخ کامــی نینجامد و صرفا 

به عنوان طرح دیدگاهی انتقادی برای تعمق در نظر گرفته شود.
واقعیت این اســت که در ایام نوروز و تعطیالت سال نو اتفاقات 
زیادی در جهان و ایران رقم خورد: از شکسته شدن رکوردهای سفر 
و تردد در جاده های کشــور تا کاهش مشهود آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا و پیشرفت ها و پسرفت های مذاکرات برجام و جشن صعود 
تیم ملی به جام جهانی و ســپس قرعه کشی جام جهانی که سوژه 
ابرازنظرهای فراوانی شد. اما آنچه به نظر من حضورش مشهودتر 
(یا شــاید ناراحت کننــده بود) بود عنصر و موضوع خشــونت بود. 
غیرقابل تحمل ترین و ناراحت کننده ترین رفتار انسانی که در این ایام 

هم مثل همیشه، در اخبار حاضر بود.
دامنه دارترین اخبار مرتبط با خشــونت قطعا جنگ اوکراین بود، 
اما جالب بود که تراژیک ترین رخداد ممکن، برای چند روز در حوزه 
اخبار و رســانه تحت تأثیر یک ســیلی قرار می گیرد. ویل اســمیت، 
بازیگر معروف، به دلیل شــوخی ای که مجری اســکار با همســر او 
انجام داد، ســیلی به صورت او نواخت و ســپس خشونت کالمی 
ســمت او روانه کرد. جالب بود که این خشونت آشکار جهانیان را 
به چند دســته تبدیل کــرد و برخی را به توجیه و تزکیه خشــونت 
واداشــت. حق قطعا با ویل اســمیت بود و او و همســرش قربانی 
رفتاری نابجا بودند، اما هرچه بود دلیلی برای خشــونت و توجیهی 

برای ابراز خشونت نبود.
دردناک تر اینکه در مقیاســی بســیار بزرگ تر خشونت در جنگ 
اوکراین تبلور یافته  اســت. جنگ اوکراین، جنگ یمن و کال هر جنگ 
دیگری افراطی ترین رفتار خشــونت آمیز اســت و طبیعی است که 
تقبیح شــود، اما اینکه حساسیت انســانی در برخورد با اخبار جنگ 

که حالت مزمن می یابد کاهش پیدا می کند، دردناک است.
نمود دیگر خشــونت در این روزها متأســفانه در جامعه ما و در 
روزی که قاعدتا روز جشــن ملی بود شــکل گرفت. ابراز خشــونت 
علیه بانوانی که برای تماشای مسابقه فوتبال تیم ملی به ورزشگاه  
مشــهد رفته بودند و قربانی خشــونت و رفتاری ناعادالنه شــدند. 
احســاس تلخی بســیاری در جامعه ایجاد شــد و قطعا در عرصه 

بین المللی باعث تبعات فراوانی برای کشورمان خواهد شد.
جــدا از ایــن نمودهای آشــکار خشــونت در داخــل و خارج 
مرزهای کشــور، خشــونت پنهان اما دردناک دیگری هم در جریان 
بود که متأســفانه با مســببان آن برخورد نمی شــود. در واقع یکی 
از مشــهودترین نمودهای خشــونت در جامعه ما که به خصوص 
در ایام ســفرهای نوروزی بسیار خبرســاز می شود، موضوع سوانح 
و تصادفــات رانندگی و میزان تلفات آن اســت. اســتانداردنبودن 
خودروهــا و ناکارآمدی آنها و مشــکالت جــاده ای و نبود فرهنگ 
مناســب رانندگی همگی باعث بروز آمار تأسف بار سوانح رانندگی 
و میزان بســیار باالی مرگ و میر می شود. رفتار غیرمسئوالنه مدیران 
ارشــد صنایع خودروســازی و ناظران بر عملکرد آنها، درحالی که 
می دانند و آگاه هستند که نتیجه عملکرد فاجعه بار آنها چه سوانح 
و تصادفات وحشتناکی است، نمود آشکار خشونتی پنهان است که 
نتایج آن به اندازه تلفات جنگ – خشــونت آشــکار – یا حتی بیشتر 

از آن است.
و  خســارت بارترین  غیرموجه تریــن،  زشــت ترین،  خشــونت 
غیرعقالنی ترین رفتار انســانی اســت، اما آن قدر در بطن و حاشــیه 
زندگی ما جاری اســت که گاه متأســفانه حساســیتمان را به آن از 

دست می دهیم.

زندگــی ایرانیان به گونه ای اســت که فردی حتــی اگر مذهبی هم نباشــد، در برخی فعالیت های 
مذهبی حضور خواهد داشــت. با این حال، بر اســاس آخرین پیمایش ملی مصرف فرهنگی، بیش از 

هفت درصد ایرانیان در هیچ فعالیت مذهبی ای حضور ندارند. 
بر اســاس همین پیمایش، حضور زنان در فعالیت های مذهبی اندکی بیش از مردان است. از نظر 
ســنی، گروه سنی ۴۱ تا ۶۴ ســال بیشترین فعالیت مذهبی را دارند و گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال کمترین 
را.  از نظر شغلی، افراد بی کار کمترین حضور در فعالیت های مذهبی را دارند و خانه دارها و شاغل ها 

حضور بیشتری دارند. 
از نظر پایگاه اقتصادی هم نکته جالب اینجاســت کــه کمترین حضور در فعالیت های مذهبی به 
گروه باالی باال و ســپس پایین مربوط اســت؛ یعنی دو ســر طیف کمترین حضور را دارند و بیشــترین 

حضور را طبقات متوسط.

زاویه

آمارخوانى

خشونت در زندگی ما جاری 
است، پنهان و آشکار

فعالیت مذهبی ایرانیان
وقایعی که در مشــهد رخ داد و پاشــیدن اسپری فلفل بر صورت دختران 
و زنــان عالقه منــد به حضور در ورزشــگاه، نشــانگر بخشــی از تفاوت  ها و 
تبعیض هایی اســت که سال هاست زنان کشورمان درگیر آن هستند. این چند 
روز که جهان درگیر مراســم قرعه کشــی جام جهانی فوتبال بود، فعاالن زن 
و حقوق بشــر نیز در راســتای حمایت از اقلیت ها و زنــان تالش هایی انجام 
داده اند. آنان بر تبعیض هایی که در قطر و در هنگام آماده ســازی این کشــور 
بــرای جام جهانــی رخ داده متمرکز بودند و برنامه هایــی برگزار کردند مثال 
قراردادن ۶۵۰۰ توپ فوتبال سوراخ شده در جلوی دفتر فیفا در هنگام برگزاری 
مراسم قرعه کشی. این توپ ها به نشانه کشته شدن ۶۵۰۰ کارگر مهاجری است 
که در این مدت به دلیل فشارهای وارده جان خود را از دست دادند. همچنین 
در هفتادودومین کنگره ساالنه فیفا، لیز کالونس، رئیس اتحادیه فوتبال نروژ، 
یک ســخنرانی منتقدانه ایراد کرد که در آن تصمیم برگزاری جام جهانی در 
قطــر را «غیرقابل قبــول» خواند. اظهارات کالونس تنها یــک روز پس از آن 
بیان شــد که اتحادیه جهانی بازیکنان و یک فدراسیون جهانی اتحادیه های 
کارگری نامه ای سرگشاده منتشر کردند که در آن از قطر به دلیل ادامه شرایط 
بد کاری برای مهاجران در آســتانه مسابقات انتقاد کرد. هرچند در این بیانیه 
به برخی «نشانه های دلگرم کننده پیشرفت» اشاره شده بود. کالونس، بازیکن 
ســابق تیم ملی نروژ که خود اولین رئیس زن فدراسیون فوتبال این کشور نیز 
هست گفت که وقتی قطر در سال ۲۰۱۰ انتخاب شد «منافع اصلی» این ورزش 
نادیده گرفته شــده و حقوق بشر، برابری، دموکراسی، از اهداف اصلی فوتبال 
تا سال ها بعد در این کشور مورد توجه قرار نگرفت». هرچند فیفا قول داد که 
به این مســائل رسیدگی کند اما به نظر می رسد راه زیادی در پیش است، چه 
در قطر چه در ایران. ســؤاالت زیادی درباره عدم رعایت حقوق بشر و رفتار با 
کارگران مطرح اســت؛ حتی گاردین سال گذشــته گزارش داد که در ۱۰ سال 
بیش از ۶۵۰۰ کارگر مهاجر به خاطر کار زیاد و گرمای هوا جان خود را از دست 
دادند. اما ناصر الخطر، مدیر سازمان دهنده مسابقات «قاطعانه» آن را تکذیب 
کرد و معتقد بود همه ۶۵۰۰ مرگ ومیر با پروژه های زیرســاختی جام جهانی 
مربوط نیستند و سی ان ان نیز آن را مستقال تأیید نکرد. مسئوالن قطری در عین 
حال تالش دارند کشور خود را کشــوری مداراکننده و گفت وگو مدار معرفی 
کنند. البته گاهی پیشــنهادهایی نظیر تحریم مطرح می شود اما اکثر رؤسای 
فدراســیون ها معتقدند گفت وگو و فشــار بهتر از تحریم است. فیفا به شدت 
تحت فشــار است تا از خانواده کارگرانی که دچار آسیب شده اند حمایت کند 
چراکه «هیچ جایی برای کارفرمایانی که آزادی و ایمنی کارگران جام جهانی را 

تضمین نمی کنند در فوتبال وجود ندارد».

کارگرى

فوتبال بر جنازه ۶۵۰۰ مهاجر
هم زمان با روز جهانی آگاه ســازی از مخاطرات مین کانون وکالی دادگستری مرکز، گزارشی 
درباره مین زدایی در کشــور منتشر کرده است. بر اساس اطالعات اشاره شــده در این گزارش، در 
دوران جنــگ، قریب به ۲۰ میلیون مین در منطقه ای به وســعت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار 
در مرزهای ایران با عراق کاشــته شد که با پاک سازی های صورت گرفته حدود سه میلیون هکتار 
از اراضــی ایران، آلوده به مین اســت و بیــن ۱۵ تا ۱۶ میلیون مین نیز در خاک کشــور قرار دارد. 
در این میان نکته های مختلفی مطرح است؛ از جمله چگونگی خنثی سازی مین که در حال حاضر 
روند پاک سازی مناطق آلوده به مین از سال ۱۳۶۶ از سوی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج آغاز شده 
و وزارت کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مسئولیت پاک سازی مین ها را بر  عهده گرفته است. از سال 
۱۳۸۳ کار پاک ســازی مناطق آلوده به مین بر  عهده  مرکز مین زدایی کشــور که وابسته به وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، گذاشــته شد. طبق اظهارات نماینده وقت شهر مریوان 
و ســروآباد در مجلس نهم شورای اســالمی این وزارت نیز کار خنثی سازی را از طریق مناقصه 
به افراد و شــرکت هایی واگذار می  کنــد که اغلب تخصص کافی  نداشــته و فاقد امکانات فنی  
هســتند. از سوی دیگر کودکان ۴۰ درصد از افرادی را تشکیل می  دهند که بر اثر انفجار مین های 
زمینی  دچار معلولیت می شــوند. طبق این گزارش دالیل گوناگونی برای کندی روند پاک ســازی 
وجود دارد که از آن جمله می  توان به موارد مختلف اشاره کرد از جمله ۱- فقدان نقشه  مین ها 
۲- اعمال تحریم ها و نبود دستگاه های پیشرفته ۳- فقدان اراده و سرعت در عملکرد ۴- فقدان 
برنامه اقدام اثربخش و گزارش دهی. نکته مهم دیگر در ســازوکار اختصاص بودجه اســت که 
بنا بر تحقیق های در دســترس، هزینــه  تولید هر مین حدود دو دالر و خنثی ســازی آن بیش از 
هزار دالر اســت. ارزیابی های به عمل آمده حاکی از آن  است که برای پاک سازی مناطق آلوده به 
مین ۳۰۰ میلیارد دالر هزینه الزم است که قطعا چنین بودجه ای نمی تواند اختصاص بگیرد. در 
زمینه اقدامات حمایتی از قربانیان مین در سال ۱۳۷۲ قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری 
بازماندگان آن  دسته از مهاجران و کسانی  که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد 
با مواد منفجره معلول یا فوت می  شوند، تصویب شد. این قانون در عمل با مشکالتی مواجه شد 
که در نتیجه چندین بار اصالح شــد؛ در عین حال کمیسیون به این موضوع اختصاص داده شده 
اســت؛ ولی به نظر می رسد حسب وظیفه، این نمایندگان تکلیف دارند که از منافع دولت دفاع 
کرده و حتی االمکان کســی را به وظیفه بگیران آن اضافه نمی کنند. در عین حال یکی از مهم ترین 
مشــکالت قربانیان ناشی از مین، طوالنی بودن روند رسیدگی به پرونده آنان است. چنان که طبق 
گفته این قربانیان، تشــکیل کمیسیون ســال ها و در مواردی ده ها سال به طول می انجامد و این 
روند کند تماما به ضرر مصدومان است. با اینکه مقررات زیادی در زمینه کاهش زمان و مسیر در 
نظر گرفته شده است. از سوی دیگر ایران تاکنون به کنوانسیون اتاوا نپیوسته است. این در حالی 
است که آمارها حکایت از آن دارد که کشورهایی که در این سال ها همکاری بیشتری با سازمان 
ملل برای پاک سازی زمین های آلوده به مین داشته اند، شمار قربانیان شان هم کاهش چشمگیری 
داشــته است. کانون وکالی دادگستری مرکز در انتهای این گزارش راهکارهایی هم به کمیسیون 

حقوق بشر ارائه داده است.

خبرخوانى

پاک سازی مین و کم تخصص ها

حقوق شهروندی در ماه رمضان
تا فروش نان بربری از تجسس خودرو 

 ابراهیم ایوبی امیر صدری
 وکیل دادگستری

15-25 سال
26-40 سال
41-64سال

باالتر از 64 سال
مرد
زن

بى سواد
ابتدایى
متوسطه

عالى
حوزوى
شاغل
بى کار

محصل و دانشجو
خانه دار

درآمد بدون کار
باال

متوسط باال
متوسط

متوسط پایین
نسبتا پایین

پایین

جشن مذهبى
65,5
70,5
81,1
73,8
68,5
77,9
74

81,3
72

69,6
87,8
70,6
63,8
64,7
80,7
76,8
65,6
76,8
70,9
67,4
72,4
76,6

روضه و عزادارى
68,3
74,9
83,9
80,7
73,9
80

76,5
84,5
76,3
73

91,7
75,3
67,9
68

83,1
82,4
67,3
77,4
74,2
73,7
78,1
77,1

دعا
44,9
53

64,3
59,3
51,8
59,2
54,4
63,1
53,9
53,6
81,6
53,5
49,5
44,2
61,6
63,1
50

62,8
56,8
50,2
52
50

سخنرانى مذهبى
44

51,8
64,9
64,8
54,2
56,8
62,7
65,2
52,2
51,7
90

54,8
49,5
42,3
60

66,3
46,4
61,8
56,8
49,7
57,5
60,4

جلسه قرآن
41,5
47,3
58,7
50,8
44,4
55,9
46,9
57,9
49,4
47,2
85,4
46,3
42,8
40,6
59

52,8
41,8
54,2
50,1
44

44,3
35,4

شرکت در انواع فعالیت هاى مذهبى و ویژگى هاى فردى و پایگاهى
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