
حممد رضا سایک؛

قانون مجازات اسالمی 
در حال اصالح و 
بازنگری کلی است 
 

؛ حممد عیل اسفنا�ین

احتم�ال ضعی�ف تصویب 
الیح�ه جام�ع وکال�ت در 

مجلس نهم

ره 45 شت سال دوم�امش 25 اردی�هب
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ج�ق

ا

اقتصادی

یس 14 یم  2016 میالدی سال 1395 �امش
صفحه 2 1000 تومانصفحه 2

یه مستقل حقو�- اقتصادی کشور ا ن�امش ت�ین
2000 تومان

    محسن عبداللهیان،
 زبان صورت جدید ترین ابزار

 کشف افکار دیگران 

 روزانه یک شهروند در تهران خودکشی می کند!
386 فقره خودکشی در تهران در سال 94

صفحه
12

بیست و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران در گیالن برگزار شد؛

 مجلس دهم تمام قد از کانون های وکال دفاع خواهد کرد

ین امللل  دک�ق حممود عبایس، معاون حقوق ب�امش و امور ب�ی
ی  وز�ی دادگس�ق

صفحه  11

حقوق شهروندی و شهروند مسئول

سرمقاله

روند کیس است که به دلیل  �امش

عضویــت در یک واحد ســیایس 

یع�ین دولت ـ کشور، دارای حقوق 

یع، اقتصادی  ، سیایس، اج�ق مد�ین

تیب  ین �ق  است. به ا�ی
یگ

و فرهن�

روندی ارتبایط وثیق �هب مقوهل  �امش

روندی   که �امش
ق

ین وجود، عنرص فــار� بعیــت دارد. �هب ا�ی �ق

اید، حقوق ب�امش است. به 
ین
ین یم � �ی

ق
بعیت قابل � را از �ق

بعیت اســت.  روندی و �ق واقع حقوق ب�امش مرز میان �امش

خالف حقوق ب�امش که مهه انسان ها را  روندی �هب حقوق �امش

د،  ن در �هب یم گ�ی ین و ز�هب اد، ملیــت، د�ی امش رصف  نظــر از �ین

 در رابطه فرد �هب 
ً
روندی رصفا ا حقوق �امش حمدود است. ز�ی

دولت و جامعه سیایس معنا پیدا یم کند. نگرش سن�ق 

 �هب اعضــای جامعه به عنوان 
ً
روندی رصفا به حقــوق �امش

کید داشــت. نگریسامش که 
أ صاحبان حقوق و آزادی ها �ق

�ین قرن بیســرق مورد انتقاد قرار  �ی ج در دهه های �اپ به تدر�ی

روند  وم �امش روند ذی حق به م�ین وم �امش گرفت و از م�ین

ویم  ید م�ین ور را البته �هب وم نو�ین ین م�ین مسئول تغی�ی کرد. ا�ی

. در تعب�ی اخ�ی دیگر  ین ویم جایگز�ی ود نه م�ین
ین
ممکل تل�ق �

ا عامل حمدودکننده نیست، بلکه نوع  ر ت�ین اصل الرصین

دوســ�ق مه �هب پشتوانه قانون به عداد مسئولیت ها اضافه 

یم شود. مفاهییم چون مشارکت معویم و اخالق 

ال  ین نگریسامش اســت که حمهب روندی در راستای چن�ی �امش

نه 
یگ

روندی ماهی�ق دو� بــد. در نتیجه حقوق �امش وز یم �ی �هب

داشته و حق ـ تلکیف مدار هستند.افزون �هب مدنظر قرار 

ین به  ه نو�ی
یگ

وری در ن� ین حق حموری و مســئولیت  �هب گرف�ق

ین نسبت  روندی، دو تفســ�ی مضّیق و موّســع ن�ی حقوق �امش

روندی در  ین حقوق صورت گرفته اســت: حقوق �امش به ا�ی

یع و فردی  معنای عام و موسع، حقوق معویم، اج�ق

افراد را به صورت مطلق شامل شده و حقوق عامه افراد 

ین تعریف  د. �هب ا�ی وع را در �هب یم گ�ی و آزادی هــای م�امش

روندی متضمن مهه ابعاد حقوق انسا�ین است.  حقوق �امش

 اســت که در 
ق

روندی در معنای مضّیق حقو� حقوق �امش

روندان وجود دارد. اینجا است که  رابطه حکومت و �امش

مکیت �هب تنظری حقوق آحاد جامعه مرز حقوق فردی و  حا

ین واژه در  ین اطالق ا�ی �ی یع را مشخص یم کند. بیش�ق اج�ق

ین  ظر به تعریف دوم اســت. در ا�ی ن های روز دنیا �ین گف�ق

روندی آن اســت که حقوق افراد  معنا مراد از حقوق �امش

ی�ق جامعه اســت،  ش مد�ی ین ش الکن جامعه که �هب ین در �هب

یفات و ادارات تضییع نشود. حفظ شود و در ت�امش

دکتر غالمرضا کیامهر؛

پیش نیازهای تحقق اهـداف 
اقتصاد مقاومتی

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکال ؛

 با خالء قانونی 
مواجه نیستیم

 خالقیت و نوآوری در 
برنامه ریزی های آموزشی یکی 

از ویژگی های دانشگاه لندن

صفحات 6 و7

صفحه 10

صفحه12

صفحه 8

صفحه9 

بر اساس آخرین آمارها روزانه یک شهروند در شهر تهران خودکشی می کند.خودکشی؛ یا همان قتل نفس یعنی آدمی تصمیم می گیرد خود را از بین ببرد. کارشناسان می گویند علت آن یاس 
و نا امیدی و گاهی هم اختالل روانی است اما دالیل دیگری هم به جمع دالیل خودکشی افزوده شده است...


