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سایه روشن قانون
شورای سردبیری

رفتار قوا با یکدیگر در ایران خوب نیســت .تفکیک
کالســیک آنها از یکدیگر بیش از یکصد سال است
محقق شــده ،اما ائتالف انضمامــی و حقوقی آنها
تقریبا هرگز محقق نشده است .بهویژه در سالهای
اخیر و بهرغم شــعار وحدت و یکپارچگی در مقابل
جهان ،تقابل و نخواندن حــرف یکدیگر ویژگی قوا
و ناهمخوانی اجزای آنها در صحنه عمل بوده است.
قوهمجریه و مقننه در مواقعی که متعلق به یک جناح
نبودهاند غالبا رویارو و چوب الی چرخ یکدیگر بودهاند.
قوه مجریه و قوه قضائیه مرافعات کالمی علنی در باال
و ناهماهنگی در برخورد با موارد حقوقی در پایین و
صحنه عمل داشتهاند و قوه قضائیه و مقننه هم...
اقدام اخیر مجلس در ارتقای مأموریت کمیســیون
اصل نود و گذاشــتن عنوان پرطمطراق «دیوان» بر
آن تازهترین عرصه این ناهمراهیهاست .ظاهرا قصد
مجلســیان این است که بر ساز و کار نظارتی خود بر
قوهمجریهتحرکبیشتریببخشندوامکانبرکناری
ســریع خطاکاران مشخص شــده در کمیسیون
یادشده را فراهم کنند و منتظر اقدامات معموال کند
قوهقضائیه نشوند .از باب منطق ،این حق را نیز دارند:
مجلسی که میتواند وزیر را برکنار کند آیا نباید حق
برکناری کارمند او را داشته باشد؟
از سوی دیگر ،دیوان یادشده نمیتواند کاری فراتر از
وظایف و اختیارات کمیسیون اصل  90انجام دهد؛
زیرا گامی فراتر از ارجاع پرونده به قوه قضائیه ،دخالت
در کار قضا محســوب میشود و اگر کسی به استناد
قانون اساســی به آن ورود کند اقــدام مجلس قابل
خدشه است و احتماال این گمانه نیز رخ خواهد نمود
که دادن اختیاری در این حد به مجلس برای برکناری
کارکنان دولت ،مداخله در کار دولت هم هســت و
ممکن اســت حیطه اختیار مجلــس را نه به کلیت
دولت ،بلکه به کارگــزاران آن انتقال دهد و احتمال
سوءرفتارهایی نزد نمایندگان را نیز افزایش میدهد.
در چنین ماجراها و چالشهایی ،همواره پرسشــی
اندیشهسوز در مقابل قرار میگیرد :با معضل واقعی
حقوقی در قوانین موجود روبهروییم و قصد داریم از
طریقی اجماعی و با عقل سلیم پیکره حقوقی کشور
راتکاملببخشیم،یادرکشاکشحیطهنفوذوتقسیم
قدرت و افزایش سلطه بر یکدیگر قوانین و ساختارها را
به زیر پتک تغییر شکل میبریم؟

قطعناگهانیبرنامهایکه
ملکمطیعی مهمانشبود
خبرآنالین :برنامه «من و شــما» با اجرای آرش
ظلیپور که قرار بود با حضــور ناصر ملک مطیعی
و علی پروین ســاعت  19دیشــب از شــبکه شما
پخش شــود لحظاتی پس از سالم و علیک مجری
با بینندگان قطع شد .در زیرنویس این برنامه اعالم
شد که به دلیل مشکل فنی امشب این برنامه پخش
نمیشود.
ناصر ملک مطیعی قرار بود بــرای اولین بار پس از
انقــاب در تلویزیون حضور پیدا کند که باز هم این
اتفاق نیفتاد .قرار است پنج شنبه شب نیز ویدئوی
گفتو گوی تصویری مهــران مدیری با این بازیگر
سینمای پیش از انقالب در برنامه «دورهمی» پخش
شود که با توجه به اتفاق چهارشنبه این امر نیز بعید
به نظر می رسد.

روزنامه «جامعهفردا»
در رسارس استانهای کشور
منایندگی فعالمیپذیرد.
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یلدای زندگان
چله رفتگان
چهل روز بعد از زلزله کرمانشاه ،حقوقدانان از چالشهای
امدادرسانی و بازسازی میگویند

داستان تکراری افزایش قیمتها
با فرا رسیدن شب یلدا
هفت قرن تفأل حافظ در زندگی ایرانیان
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رفتار اقتصادی دولت
بایدقابلپیشبینیباشد
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ارائه گزارش معاونت حقوقی دولت
درباره سپنتا به رئیسجمهور
معاون حقوقی رئیسجمهور از تهیه گزارشی در
خصوص حضور اقلیتها در قــوه مقننه و حضور
آنها در مناصب شهری و ارایه آن به رئیسجمهور
ن گزارش یکی از مستندات
خبر داد و گفت :در ای 
ما حضور اقلیت در قوه مقننه بود و ایراد به حضور
آنها در مناصب شــهری را به عنوان نقض حقوق
مردم مطرح کردیم.
لعیا جنیدی ،درباره مسئله سپنتا نیکنام به عنوان
موارد نقض حقوق شــهروندی ،به شــفقنا گفت:
موضوع آقای نیکنام جنبه نقض قانون اساســی
داشت به همین جهت خود ما گزارش مفصلی را
با همه ابعاد حقوقی و فقهی خدمت رئیسجمهور
دادیم که اوایل آبان آن را ارسال کردیم.
او ادامه داد :هدف هم بر این بود که مســئله بدون
هیاهوی زیاد ،در داخل دولت و در ارتباط با قوای
دیگر پیگیری شود و میدانم به طور جدی به دنبال
این قضیه بودند؛ در یکی از صحبتهای ایشان در
هیات وزیران مطرح شــد پیگیری جدی راجع به
این قضیه دارند.
معاون حقوقــی رئیسجمهور با اشــاره به طرح
مجلس عنــوان کرد :به دلیل اینکه نظر شــورای
نگهبان بر اســاس تبصره ماده  ۲۶اعالم شده بود،
مجلس شــورای اســامی هم به دنبال تصویب
طرحیست که دوباره بتواند این حق را تامین کند؛
اگر بخواهد منشأ چنین اختالفی شود.
جنیدی با اشاره به بحثهای پیرامون لغو عضویت
ســپنتا نیکنام ،اظهار کرد :در اینجا آن چیزی که
مشکل اصلی را ایجاد کرد ،این بود که دیوان عدالت
آمد و یک دستور موقت صادر کرد؛ وگرنه نفس این
نظر موجب لغو نمیشــد .البته این دستور موقت
االن هم موجب لغو نیست بلکه موجب معلق شدن
است که آن هم دستور موقت است.
این حقوقدان بیان کرد :چنین اقدامی در شرایط

آقای نیکنام تأثیر نمیکند و ایشــان هنوز عضو
اســت ،فقط این دســتور موقت میتواند یک اثر
محدودی داشته باشد .من دقیقا از پرونده ایشان
خبر ندارم اما به نظر من میتوانند دستور موقت را
هم از نظر قضائی پیگیری کنند چون به احتمال
قوی مبانی جدی وجود دارد که صالحیت قضائی
در این مورد به سادگی قابل احراز نیست.
او تصریح کرد :وقتی شــما صالحیت قضائی برای
دعوای اصلی نداشته باشــید ،نمیتوانید دستور
موقت هم بدهید ،منتها این دیگر امر قضائی است
که باید نماینده و وکیل خودشان پیگیری کنند؛
چون من از جزییات پرونده اطالعی ندارم.
جنیدی ادامه داد :ما گزارشمــان را دادیم تا قوه
مجریه پیگیری کند .حتی رد این طرح هیچ ربطی
به لغو عضویت ایشــان ندارد و تنهــا اتفاقی که از
لحاظ قضائی افتاده آن دستور موقت است ،دستور
موقــت را هم با یک دفاع جدی انجام دهند ،که به
نظر میآید یکی از جهات آن میتواند مسئله اصل
صالحیت نسبت به اصل دعوا باشد که اگر نسبت
به اصل دعوا صالحیت نباشد به طور طبیعی نسبت
به دستور موقت نیست ،منتها من چون در جزییات
پرونده نیســتم نمیتوانم به شکل قاطع راجع به
آن ارزیابی داشــته باشم .طرحی که مجلس داده
میخواهد یک قانون جدیدی در این زمینه بگذارد.
معاون حقوقــی رئیسجمهور تأکیــد کرد :اگر
مجلس بر اراده و عقیده خودش جدی باشــد در
این صورت مجددا این تصویب خواهد شد .یعنی
ایراد را مطرح میکنند ممکن است ایراد را مجلس
اصــاح کند یا بگوید نه من بــر این عقیدهای که
داشتم ،هستم و باید ببینیم مجلس و نمایندگان
محترم چــه تصمیمی دارند .اگر آنهــا بر عقیده
خودشان باشــند دوباره این پیشنویس قانون را
تکرار میکنند.

حضور مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منطقه زلزلهزده ثالث باباجانی

عکس :بهمن زارعی /ایرنا

آیا مجلس نقش قضائی خود را افزایش میدهد

گفت و گو با دیوید لیچ
درباره فیلم بلوند اتمی

کمیسیونبهدیوانتبدیلمیشود

این سالها در رويايم
زندگي ميكردم

روند طوالنی رسیدگی به برخی پروندهها و انباشتگی آنها در قوه قضائیه درنهایت پس از نزدیک به چهل سال ،پارلمان را
به سمت دیگری سوق داد .اکنون دیگر کمیسیون اصل  90مجلس که یکی از مهمترین وظایفش رسیدگی به شکایتهای
مربوط به ســه قوه بود با تصویب اهالی پارلمان تبدیل به دیوان اصل  90خواهد شد .البته این اتفاق در صورت
2
تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان رخ خواهد داد.
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با ابالغ جهانگیری؛

دستگا ههای دولتی از ارائه پیشنهاد برای تغییر در بودجه ۹۷منع شدند

مهر :جهانگیری با ابالغ بخشــنامهای ،دســتگاههای
دولتی را مکلف کرد از ارائه هرگونه پیشنهادی به مجلس
برای تغییر در مفاد وتبصرههای الیحه بودجه ســال۹۷
خودداری کنند.
اســحاق جهانگیری ،معــاون اول رئیسجمهور با ابالغ
بخشــنامهای به کلیه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی
اعالم کــرد :در اجرای مــاده  ۳۲آییننامه داخلی هیأت
دولت و به منظور حفظ انســجام و هماهنگی در مراحل

تصویب الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور در مجلس
شــورای اســامی ،کلیه وزارتخانهها و ســازمانهای
دولتی موظفند از الیحه یاد شــده دفــاع نموده و هیچ
یک از مقامات و نمایندگان دســتگاههای اجرایی مجاز
به طرح پیشــنهاد تغییر در تبصرهها ،بندها و جداول و
یا موافقت با پیشــنهادهای مغایر بــا مفاد الیحه مذکور
در جلسات کمیســیونهای مجلس شــورای اسالمی
نیستند.

در این راســتا مطابق مــاده  ۳۷آئیننامه مذکور ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشــور به عنوان نماینده دولت،
نســبت به انجام هماهنگیهای الزم جهت دفاع از مفاد
الیحه یاد شده در جلسات کمیسیونها و جلسات علنی
مجلس شورای اسالمی اقدام میکند.
سازمان برنامه و بودجه کشور هرگونه تخلف از مفاد این
بخشنامه را با هماهنگی معاونت امور مجلس رئیسجمهور
به معاون اول رئیسجمهور اعالم میکند.

وسعت دریاچه ارومیه باز هم کاهش یافت
مدیر دفتر اســتانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجان غربی گفت :امسال  ۳۲۳کیلومتر از وسعت
دریاچه ارومیه کاهش یافته است.
فرهاد ســرخوش با بیــان اینکه تــراز آب دریاچه در
 ۲۸آذر ســال جــاری  ۱۲۷۰.۲۸متر اســت ،افزود:
سال گذشــته در همین زمان تراز آب دریاچه ارومیه،
 ۱۲۷۰.۵۵متر بوده که ۲۷ســانتی متر در مقایســه
با ســال گذشــته کاهش تراز آب در دریاچه را شاهد
هستیم.
او به ایســنا گفت :در حــال حاضر وســعت دریاچه

 ۱۷۴۷.۹۹کیلومتر مربع است که این میزان در مدت
مشابه سال گذشته  ۲۰۵۸.۹۶کیلومتر مربعگزارش
شده بود.

سرخوش با اشــاره به اینکه حجم آب دریاچه در ۲۸
آذرماه سال گذشته یک میلیارد و ۷میلیون مترمکعب
بــود ،گفت :این رقم  ۲۹آذر امســال به  ۱.۵۸میلیون
مترمکعب رسیده است.
او با بیان اینکه دریاچه ارومیه یک حوضه آبی بســته
اســت که آب آن از محل بارش مســتقیم و روان آب
ورودی از آبراههها و رودخانهها تأمین میشود ،تأکید
کرد :با توجه به خشکســالی ،اگــر طرحهای احیای
دریاچه ارومیه به موقع اجرا نمیشد ،اکنون این دریاچه
وجود نداشت.

قطعات نوستالژیک موسیقی ایران به روایت آوای آریانا
گروه موسیقی بانوان آریانا بهخوانندگی و سرپرستی مهسا
مرعشی و آهنگسازی فرشاد رســتمی با اجرای قطعات
نوستالژیک موســیقی ایران  7دیماه در تاالر وحدت به
روی صحنه میرود .بهگزارش روابط عمومی اجرا ،مهسا
مرعشی خواننده و نوازنده کمانچه در اینباره گفت :بهدنبال
فعالیتم در گروههای مختلف موسیقی از جمله همکاری با

آقای پرواز همای بهعنوان همخوان ،گروه آریانا را امسال
با هدف ترویج موســیقی ایران و ارائه آنها به نسل جوان
با حضور نوازندگان برجسته تشــکیل دادم که  7دیماه
اولین کنسرتمان را با اختصاص به موسیقیهای شاخص
دهههای گذشته برگزار خواهیم کرد.
وی ادامه داد :در این کنســرت عــاوه بر اجرای قطعات

خاطره انگیز،آثار جدیدی را نیز اجرا خواهیم کرد .مرعشی
با اشــاره به ترکیب ســازبندی گروه آریانا بیان کرد :از
آنجایی که تمرکز من بر آواز کالسیک است ترکیبسازی
گروه را ارکســترال در نظر گرفتم که بتوانیم قطعات را با
سوحال خودم اجرا کنم که تقلیــدی از خوانندگان
ح 
دیگر نباشد.

جامعهفردا
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