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تقویم را که ورق بزنیم، جدای از تعطیالت رســمی، با مناســبت های مختلفی 
روبه رو می شویم که گاهی روزانه، زمانی هفتگی و برخی اوقات یک دهه به درازا 
می کشــد. این جدای از ضمائم تقویم بوده که مناسبت های کم اهمیت تر را نشان 

می دهد. 
از ســوی دیگر ایامی هســتند که به عنوان «روز» گرامی داشــته می شــوند و 
ممکن اســت در سررسید رسمی هم جایی نداشته باشــند، مانند روز «فرزند اول 
خانواده» و یا «ولنتاین» که از دیگر فرهنگ ها به کشــور ما وارد شده است. از منظر 
جامعه شناســی شاید «مناســبت ها» و «روزها» صحنه کشمکش فرهنگ غالب و 
دیگر خرده فرهنگ ها باشد، بگذریم. چندسالی است یکم تا هفتم تیر ماه به عنوان 
«هفته قوه قضائیه» نام گذاری شــده است. به شکل معمول پالکاردهایی بر سردر 

قوه قضائیه نصب و نشســت هایی برگزار می شــود و مقامات قضائی ضمن بیان 
فهرست دستاوردها آمارهایی از میزان پرونده های طرح و مختومه شده می دهند.
البته سال هاســت که قوه قضائیه دارای سخنگو است و در برنامه های معموال 
هفتگی جلســاتی با خبرنگاران برگزار می شــود و در مــورد پرونده های مهم روز 
اطالعاتی به افکار عمومی داده می شود. بیشتر پرسش ها حول پرونده هایی است 
که متهمان و محکومین سرشناس دارد و مردم به دنبال دانستن نتیجه کار هستند. 
هرچند خیلی اوقات به دلیل وجود مراحل مختلف اعتراضی مانند اعاده دادرسی 
پرونده مجدد به جریان می افتد و نتیجه حاصله چیزی جز حکم اولیه اســت که 
این رأی بعدی بازتاب چندانی نمی یابد. از ســوی دیگــر وجود راهکارهایی مانند 
عفو، آزادی مشــروط، تعلیق اجرای مجازات، پابنــد الکترونیکی و... که در قانون 
مجازات اسالمی، قانون آیین دادرسی کیفری و از همه مهم  تر قانون کاهش حبس 
تعزیری پیش بینی شده، محکوم را خیلی زودتر از زمان مورد انتظار از تحمل کیفر 

خالص می کند.
سی ام خرداد ماه امسال باخبر شدیم حکم ضارب روحانیون حرم رضوی اجرا 
شد. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» در همین روز، رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی اعالم کرد: «در این پرونده تمام جهات شرعی و قانونی 

مــورد توجه بود و کلیــه فرایندهای قانونی و مراحل دادرســی به طور کامل و با 
رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت  زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان 
حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری 
جلسه علنی در دادگاه انقالب اسالمی مشهد، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور 
تا بررســی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه و آماده سازی شرایط اجرا 
و نهایتــا اجرای حکم) صورت پذیرفت. جا دارد از شــعبه ویژه بازپرســی، دادگاه 
انقالب اســالمی مشــهد، کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذی ربط 
از جمله آســتان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعاالن حاشیه شهر، شورای 
تأمین استان و شهرســتان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه 
تقدیــر نمایم». در اینکه جامعه انتظار طبیعی دارد با جنایتکارانی که مرتکب قتل 
شده اند برخورد شود تردیدی نیست؛ اما اینکه طی تمام فرایندهای پرونده ای با این 
حد از اهمیت از زمان ارتکاب جرم تا اجرای حکم اعدام تنها ۷۷ روز طول بکشــد 

گویای سرعت عمل در رسیدگی است.
حال پرسش از سخنگوی قوه قضائیه این است که چرا پس از گذشت هفت ماه 
از برگزاری آخرین جلســه پرونده ســانحه هواپیمای اوکراینی، هنوز زمان برگزاری 
جلسه سوم اعالم نشده است؟ جلســه اول در تاریخ سی ام آبان ۱۴۰۰ در سازمان 

قضائی نیروهای مســلح برگزار شد. جلسه دوم به فاصله یک هفته در هفتم آذر 
با پایان رســید، اما از هفتم آذرماه تا هفتم تیرماه (روز نوشــتن یادداشت) ۲۱۰ روز 
می گذرد و حتی زمان برگزاری جلســه بعدی اعالم نشــده اســت! حاال اگر تاریخ 
وقــوع حادثه (۱۸ دی ماه ۱۳۹۸) را در نظر بگیریم، از زمان وقوع جرم تا به امروز 
نزدیک دو ســال و نیم می گذرد و هنوز سرنوشت پرونده مبهم است. اصل بیستم 
قانون اساســی بیان می کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت 
قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
با رعایت موازین اســالم برخوردارند». اینکه در حادثه مشهد پرونده از بدو تا ختم 
۷۷ روز طول بکشد اما در پرونده ای دیگر با چنین ابعاد داخلی و بین المللی و ۱۷۶ 
کشته پس از گذشت ۲۱۰ روز حتی تاریخ برگزاری جلسه سوم اعالم نشود، به هیچ 
وجه قابل پذیرش نیســت. بیان مطالبی کلیشه ای و بدیهی مانند اینکه گفته شود 
«تعیین اوقات رســیدگی با قاضی است و به محض مشخص شدن نتیجه با اطالع 

مردم خواهد رسید» قانع کننده نخواهد بود.
در پایان شایسته است یادی کنیم از استاد برجسته حقوق کیفری شادروان دکتر 
رضا نوربها که در انتهای پیش گفتار کتاب ارزشمند «زمینه حقوق جزای عمومی» 

حق مطلب را ادا کرده اند: «دادگستری با عدالت آن استوار می ماند».

دادگاه هواپیمای اوکراین کي برگزار مي شود؟

بیژن چون این سخن بشنید، سوارانی را که در 
میسره سپاه بودند، فراخواند، آن گاه گرازه، گستهم 
و هجیر به قلب ســپاه توران زدنــد. رویین، فرزند 
پیران چون ایرانیان را در شتاب تاختن دید از پشت 
سپاه خود همراه با چند تن از نامداران تورانی به 
کردار گرگ به پیش تاخت و چون پلنگ شــرزه با 
بیژن درآویخت، امــا او را توان جنگ با بیژن نبود 
و سرانجام شمشیر هندى بیفکند و به بیژن پشت 
کرد. پیــران براى نجات فرزند خود به پیشــاروى 
تازندگان شتافت و همان گاه گیو چون روى پیران 
بدید، عنان را به ســوى او گرداند و چهار سوارى 
را که پیرامون او به پاسبانی بودند، با نیزه از اسب 
فروکشــید. پیران چون نگهبانان خویش را کشته 
یافت، کمان به زه کرد و گیو را زیر باران تیر گرفت، 
گیو به ناگزیر ســپر بر سر کشــید و نیزه در دست 
به ســوى پیران تاختن گرفت و چون آهنگ پیران 
کرد تا او را از اســب فروکشد، به ناگاه اسب گیو از 
پیش ترتاختن بازماند و از آنجاىی که نقطه حرکت 
بود، پاى پیش تر ننهاد. گیو خشــمگین تازیانه اى 

بر اســب خویش بزد و لب به دشــنام گشود. به 
ناگزیــر نیزه بیفکند و کمان برگرفت چراکه نیزه را 
توان رســیدن تا قلب پیران نبــود، اما تیر را چنین 
توانی بود، تیرى بیفکند با این اندیشــه که سپر را 
به دست پیران بدوزد اما تیر را بر کوه سنگی کارگر 
نبود، آن گاه اسب جوشن پوشــیده پیران را آماج 
گرداند، اما اسب نیز زخمی برنداشت. پیران چون 
جان را در آستانه گسستن دید، به گیو پشت کرد و 
گیو چون رود در پی او بتاخت. بیژن با گیو همگام 
شده، او را گفت از شهریار ایران شنیده است پیران 
کارزارهاى بســیار خواهد کرد و در این کارزارها از 
چنگال هر اژدهایی خواهد گریخت و ســرانجام 
به دست گودرز کشــته خواهد شد پس بی سبب 

این گونه در پی او متاز.
پیــران بیــم زده و هراســان خود را بــه لهاك 
دل  دردا  و  زردرخســار  رســاند،  فرشــیدورد  و 
فریــاد بــرآورد: «شــما را براى یك چنیــن روزى 
پــرورده بودم، مرا به خــود وانهاده اید تا آن گرگ 
خونین پنجــه این گونه مرا به بیم مــرگ افکند». 
لهاك و فرشیدورد چون فریاد برادر بشنیدند، عنان 
بگرداندند و به ســوى گیو تاختند و گفتند از جان 
پاك خویش در نگهبانی از جان برادر دریغ ندارند.
لهاك نیزه اى به کمرگاه گیو بزد و خواســت او 
را از زین برگیرد و نگون سار از اسب بر زمین افکند. 
نیــزه، زره گیو را بدرید، اما پــاى گیو از رکاب جدا 

نشد و در مقابل، گیو نیزه اى بر اسب او بزد و اسب 
از درد بر زمین فروغلتید. 

لهــاك پیش از آنکه واژگونه بر زمین افتد، پاى 
بر زمین نهاد و فرشــیدورد که بــرادر را در خطر 
دید، به ســوى گیو بتاخت و با شمشــیر، نیزه گیو 
را دوپاره کرد. گیو چون زخم شمشــیر فرشیدورد 
بدید، عمود برگرفت و چنــان زخمی بر او زد که 
شمشیر از دستش رها شد و سپس زخمی دیگر بر 
گردنش زد که خون از دهانش جوشــیدن گرفت. 
لهاك بر پشــت اســبی جهید و پیش از آنکه گیو 
کار فرشــیدورد را به پایان برد، بــر او بتاخت. گیو 
در برابر دو جنگجوى تورانی چون کوهی اســتوار 
بایســتاد و آنان از این همه دلیرى و ایستادگی در 
شــگفت ماندند. گیو آن گاه نیــزه اى از همراهان 
خــود خواســت و با هر دوی ایشــان بــه مبارزه 
پرداخت. گرازه به یارى گیو شتافت و با فرشیدورد 
درآویخت، نیزه فرشیدورد، زره گرازه را بشکافت، 
بیــژن به یارى گرازه شــتاب گرفــت و با تیغی در 
دســت، زخمی بر کالهخود فرشیدورد وارد آورد 
که کالهخود را بشــکافت، لکن تاب رســیدن به 
سر را نداشت. گســتهم به یارى بیژن آمد و از آن 
سوى اندریمان به یارى فرشیدورد، عمود خویش 
را بر گســتهم فرود آورد و هجیر به یارى گستهم 
شــتافت و بدین گونه نبرد تا فرارســیدن تاریکی 

ادامه یافت.

«کاما» یک پادکســت فارســی در حوزه کتــاب و ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی اســت که شقایق اسماعیلیان راوی 
این پادکست، پیچیدگِی واژه های کتاب های معتبر جهان 
را با لحنی کامال صمیمی و ســاده برای مخاطب روایت 

می کند.
خواندن کتاب برای کســانی که وقــت و زمان زیادی 
بــرای خوانــدن کتاب های کاغــذی ندارند اما از ســوی 
دیگر به دنبال یک همراه خوب برای بهبود کیفیت و بهره وری زندگی شــان باشند 
دغدغه ای است که پادکست کاما می تواند آن را برطرف کند. خالصه ای از بهترین 

کتاب ها از سراسر دنیا را در پادکست کاما می توان یافت.
اپیزود پیشنهادی: اَبرانسان ها با خلق عادت ها

اگــر به دنبال یافتن نســخه بهتری از خودتان هســتید، االن بهترین وقت برای 
گــوش دادن به اپیزود «ابرانســان ها بــا خلق عادت ها» اســت. تاینان نویســنده 

ماجراجوی  یــک  کتــاب  ایــن 
ریســک پذیر اســت کــه عالوه 
به  کــه  فراوانــی  بــر عالقــه 
و  (رایگان ســواری)  هیچ هایک 
نویســنده  دارد،  طبیعت گردی 
قدرتمنــدی هــم هســت. وی 
یک بالگــر معروف اســت که 
این کتاب را برای افرادی که به 
عادت ها  از  دقیق تــری  مفهوم 
و مســئولیت پذیری نیــاز دارند 
نوشــته اســت، برای ســاخت 

عادت هــای مفید در زندگی این اپیزود راهنمای خوبی اســت. برای شــنیدن این 
پادکست تصویر زیر را اسکن کنید. 

شاهنامه خوانى

پادکست

یک عاشقانه ساده – سامان مقدم - ۱۳۹۰
علی (مصطفی زمانی): 

آقاجونم می گه ترس و نگرانی نمک فلفِل زندگیه.
 گاهی وقتا سخت رسیدن مزه دیگه ای داره... 

حکایت من و تو هم همینه، به هم می رسیم، اما یه کم سخت، یه کم دیر... ولی می رسیم.

دیـالـوگ روز

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

پیران در پناه تقدیر )۲(  

معرفی پادکست: کاما

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


