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یادداشت

 چگونگی مغایرت مصوبه مولد سازی 
با قانون اساسی

به دنبــال انتقــادات و اعتراضات جــدی صاحب نظران، کارشناســان و 
فرهیختگان نســبت به عدم مراعــات نظر تخصیصی رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در تدوین آیین نامه اجرائی مولدســازی دارایی هــای دولت، هیئت 
عالی مولد سازی دارایی های دولت در تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ نسبت به اصالح این 
آیین نامه اقدام کرد؛ اما در آیین نامه اصالحی نیز اثری از مراعات ماهوی نظرات 
معظم له مشــاهده نمی شــود و عالوه بر آن هیئت مزبور مجددا «بدون توجه 
به بند های ســوم و چهاردهم ابالغیه سیاســت های کلی نظام قانون گذاری 
(ابالغیــه مقام معظم رهبری) مبادرت بــه وضع مصوباتی کرده که با قانون 
اساسی و دیگر قوانین کشوری مغایرت دارد. معضالت آیین نامه اشاره شده از 

منظر حقوقی به اجمال مورد بحث قرار می گیرد:
۱-با وجود آنکه در ماده ۱۷ آیین نامه اصالحی کمیته ای متشکل از معاون 
اول قوه قضائیه، یکی از نواب رئیس مجلس و بازرس ویژه رئیس جمهور برای 
نظارت بر عملکرد هیئت، دبیرخانه و مجری در نظر گرفته شده، عملکرد این 
کمیته با عنایت به مــاده ۱۸ همین آیین نامه که متضمن موقوف االجرا بودن 
همه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا است و تشخیص این مغایرت برعهده هیئت عالی مولدسازی دارایی های 
دولت قرار داده شده، عمال توان مراقبت و نظارت کمیته اشاره شده را خالی از 
محتوا کرده است. مضافا وظیفه این کمیته تطبیق عملکرد ارکان با احکام و 
ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه تعیین شده؛ پس معیار و سنجه مستقلی 
برای جلوگیری و مواجهه با تخلفات احتمالی هیئت، دبیرخانه و مجری وجود 

نخواهد داشت تا مراقبت مد نظر رهبر معظم انقالب محقق شود.
۲-مصونیــت بالوجه اعضای هیئت و مجریان با وجود تأکید مقام معظم 
رهبری بر مراقبت از عملکرد هیئت مزبور (که به طریق اولی شــامل مجریان 
نیز می شــود) کماکان در آیین نامه اصالحی لحاظ شــده اســت. الزم به ذکر 
اســت مراقبت عالوه بر مرحله پیشــگیری از تخلفات شامل مرحله مواجهه 
با تخلفات نیز هســت که اعطای مصونیت به اعضای هیئت و مجریان عمال 

موجبات تحقق نیافتن مراقبت را فراهم آورده است.
۳- اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اشعار می دارد «شرح و تفسیر قوانین 
عادی در صالحیت مجلس شــورای اســالمی اســت. مفاد این اصل مانع از 
تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین می کنند نیست». در تبصره 
بنــد اول ماده ۱۴ آیین نامه اصالحی آورده شــده «در صــورت بروز اختالف یا 
برداشــت متفاوت بین دستگاه های مشمول با یکدیگر یا دستگاه های نظارتی 
و مراجع قضائی، نظریه تفســیری هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت 
مبنا و مالک هرگونه اقدام خواهد بود». نص این بند عالوه بر سلب حق تفسیر 
دادرســان که به موجب اصل هفتاد وسوم قانون اساسی جهت تمییز حق به 
آنان اعطا شده، جایگاه هیئت مولدسازی را در سطح مجلس شورای اسالمی 

قرار می دهد که این مسئله نیز نقض آشکار قانون اساسی محسوب می شود.
۴-در بند اول ماده ۱۴ آیین نامه جدید ذیل ســرفصل حل وفصل اختالفات 
عنوان شــده مرجع حل وفصل اختالفات در وهله اول کمیته ای موســوم به 
کمیته حل اختالف است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود که این کمیته 
از طــرف هیئت عالی مولدســازی انتخاب می شــود. در مرحله بعدی نیز در 
صورت عدم توافق هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی به اختالفات رسیدگی خواهد کرد و رأی هیئت 
مزبور را قطعی و الزم االجرا معرفی کرده است. با مراجعه به اصالحیه ماده 
۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص می شود 
که چهار نفر از اعضای هیئت مزبور با پیشــنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی 
و دارایــی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئــت وزیران انتخاب 
می شــوند کــه دارای رأی غالب در هیئت مذکور هســتند. توجــه به این بند 
مبین آن اســت که مرجع اولیه و تجدید نظر در ترافعات مربوط به مولد سازی 
منتخب دولت بوده و عمال قوه قضائیه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین 
کشور در امری که صالحیت ذاتی آن طبق قانون اساسی بر عهده آن قوه است، 
نقشــی ایفا نمی کند و درواقع دولت در امر مولدسازی عالوه بر وظیفه اجرا، 
دارای نقش تقنینی و قضائی نیز هســت که سازو کار در نظر گرفته شده ناقض 

اصل ۵۷ قانون اساسی است.
۵-در تبصره ذیل بند ســوم ماده ۱۴ آیین نامه اصالحی اســتثنای وارد بر 
مصونیت اعضای هیئت و مجریان منوط به احراز ســوء نیت نفع شــخصی یا 
گروهی یا ضربــه زدن به بیت المال خــارج از تصمیمات جمعی تصمیمات 
تصویب شــده در هیئت و رعایت نشــدن احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه 
معرفی شده؛ در حالی که در بسیاری از جرائم نیازی نیست که حتما «مرتکب 
جرم ســوءنیت داشته باشــد؛ بلکه همین که تقصیر مرتکب احراز شود، رکن 
معنوی یا روانی جرم محقق می شــود. در تشــریح موضوع باید گفت تقصیر 
می تواند به چند شــکل صورت گیرد و ســبب تحقق رکن معنوی جرم شود 
که مشــتمل بر بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهــارت و عدم رعایت نظامات 
دولتی اســت و برای تحقق عنصر معنوی جرم کفایت می کند و مصداق بارز 
آن در فراز انتهایی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اســالمی مشــهود اســت؛ پس 
محدودکردن شناســایی جرائم احتمالی به احراز ســوء نیت نفع شخصی یا 

گروهی نیز مخالف با اصول مسلم حقوق کیفری است.
۶-در بند دوم ماده ۱۴ آیین نامه آورده شــده «در راســتای اعتمادبخشی به 
بخش خصوصی و ثبــات قراردادهای دولتی، بازپس گیــری موضوع معامله 
درصورتی کــه طرف قرارداد دولت، قصور و تقصیری نداشــته باشــد، ممنوع 
است». با مداقه در این بند سؤالی که به ذهن همگان متبادر می شود، آن است 
که در صورت بروز هرگونه اشــکالی که منجر به تضییع اموال عمومی شــود، 
اعضای هیئت و مجریان که بر اســاس مصوبه دارای مصونیت هســتند، اعاده 
اموال نیز که ممنوع دانسته شده، چه راهکاری برای استیفای حقوق بیت المال 
و صیانت از حقوق عامه وجود خواهد داشت؟ به نظر می رسد که از نظر هیئت 
مذکــور حفظ منافع فردی بر حفظ منافع عمومی ارجحیت دارد که این امر نیز 
با عمومات و اصول مسلم حقوقی در تعارض آشکار است. برای تبیین موضوع 
کافی اســت که ماده ۱۱ قانون مســئولیت مدنی از این نظر بررســی شود. ماده 
مذکور اشــعار می دارد «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به 
آنها که به مناســبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خســاراتی به 
اشخاص وارد کنند، شخصا مســئول جبران خسارات وارده هستند...، به همین 
جهت در صورت ورود خســارت به اموال عمومی جــوازی برای قبول تعرض 
به بیت المال به هزینه حفظ منافع اشــخاص متصور نیســت. این موضوع به 
صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز عنوان شده «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه 
قاضــی در موضوع یا در حکم یــا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا 
معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسالمی ضامن 
است» پس اموال عمومی طبق موازین اسالمی نمی تواند به عنوان وجه الضمان 

تقصیر احتمالی کارگزاران در اختیار طرف قرارداد دولت قرار گیرد.
در بخش های بعدی به سایر معضالت مصوبه و آیین نامه پرداخته خواهد 

شد.

نماینده مجلس
احمد  علیرضا بیگی

 عبدالرحمن فتح الهــی: از توافق ســه جانبه چین با هدف 
ازسرگیری مناســبات جمهوری اســالمی ایران و عربستان 
سعودی که توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام شد، 
این شــورا تمرکز جدی و تقریبا بی ســابقه ای را در سیاست 
خارجی منطقه ای گذاشــته اســت. پس از پکن، شمخانی 
راهی ابوظبی هم شد و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که 

بغداد مقصد سوم اوست.
آن گونه کــه صفحه توییتــر نورنیوز، رســانه نزدیک به 
شورای عالی امنیت ملی، در پیامی اعالم کرده است، «عراق 
به عنوان دومین شــریک تجاری ایران، مقصد بعدی ســفر 
دریابان شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی پس از 
چین و امارات خواهد بود». در ادامه توییت، نورنیوز یادآور 
شده که «حفظ و ارتقای مبادالت تجاری بیش از ۱۰ میلیارد 
دالری بــا عــراق نیازمند رفــع برخی چالش هــای امنیتی 
تحمیل شده به روابط دو کشــور، تسریع در اجرای توافقات 

اقتصادی و روان ترشدن همکاری های بانکی است».
در همیــن رابطه علــی زارع در گفت وگو با «شــرق» بر 
موضوع گشایش های ارزی، بانکی و پولی با محوریت تأثیر 
بر بازار دالر ایران به عنوان کانون تحرکات شمخانی، هم در 
ســفر به امارات متحده عربی و هم در ســفر به عراق تأکید 
دارد. این تحلیلگر حــوزه اقتصاد بین الملل پیرو گفته خود 
بر این باور اســت که «دبیر شورای عالی امنیت ملی سعی 
دارد روی ســه نقطه اصلی تزریق ارز به ایران، یعنی دوبی، 
ســلیمانیه و هرات، ذیــل تحرکات و توافقــات دیپلماتیک 
اثرگذار باشــد»؛ چراکه از نگاه این تحلیلگر، عراق، امارات و 
افغانستان با دور جدید فشارهای دولت بایدن عمال از تزریق 

دالر خودداری کرده اند.
زارع در پاســخ به این پرسش که آیا ابوظبی و بغداد بین 
رایزنی ها با تهران و فشــارهای آمریکا توان ایجاد باالنس و 
در نهایت عملیاتی کــردن اقداماتی مثبت برای تزریق ارز به 
بازار ایران را خواهند داشــت، از تحوالت پیش رو می گوید. 
در این راســتا تحلیلگر حوزه اقتصــاد بین الملل تمایزی را 
بین ابوظبی و بغداد قائل اســت و در تبیین این تمایز یادآور 
می شــود که عراق مانند امارات متحــده عربی، وزن و توان 
چانه زنــی باالیــی در برابر ایاالت متحده آمریــکا ندارد، اما 
ابوظبی می تواند متفاوت از بغداد، یک فضای نســبی حتی 

موقت را برای مبادالت ارزی با ایران ایجاد کند.
پیرو این تأکید زارع به نظر می رســد که رفتار اماراتی ها 
در قبال ایران توأم با هوشــمندی بوده است؛ چون با وجود 
آنکه عربستان سعودی تمام روابط خود را در همه ابعاد و 
سطوح بعد از حمله به سفارت در تهران و کنسولگری اش 
در مشهد قطع کرد اما امارات با وجود کاهش سطح روابط، 
هم زمان در تالش بود که مناسبات اقتصادی و تجاری خود 
را بــا تهران حفظ کند. البته با بازگشــت ســفیر ابوظبی به 
تهران روابط سیاســی و دیپلماتیک ایــران و امارات متحده 
عربــی قدری بهبــود یافته ولی به وضعیت روابط حســنه 
نرســیده است؛ این شــرایط مشــابه برای کویت نیز صدق 

می کند.
بــه همن دلیل پیش از انجام ســفر علی شــمخانی به 
امارات و دیدارش با شــیخ محمد بن زاید، رئیس دولت این 
کشور و طحنون بن زاید، ســیف محمد عبید الزعابی، سفیر 

امارات متحده عربی در تهران روز چهارشــنبه، ۲۴ اسفند با 
محمدباقر قالیباف دیدار و گفت وگو کرد و از رئیس مجلس 
شــورای اســالمی برای ســفر به امارات دعوت رسمی به 
عمل آورد. این اتفاق نشــان از آن دارد کــه امارات از وزن 
الزم دیپلماتیک برای ایجاد باالنس بین تهران و واشــنگتن 

برخوردار است.
هرچند اسماعیل کیانی هم به عنوان دیگر کارشناس در 
گپ و گفت با «شرق» نکات پیشین علی زارع را تأیید می کند 
و اعتقاد دارد ابوظبی از هوشمندی و توان الزم برای ایجاد 
این باالنس برخوردار اســت  اما به باور او، عملیاتی شــدن 
تمــام آنچه ابوظبی عنوان کرده اســت، بــه بعد از اجرای 
مفاد توافق ســه جانبه پکن و احیای روابط ایران و عربستان 
موکول خواهد شــد. البته کیانــی در البه الی ارزیابی هایش 
پرونده جدیــدی را باز می کند و نقبی هم به عملکرد تل آیو 

در تغییر رفتار امارات می زند.
از دید ایــن تحلیلگــر مســائل خاورمیانــه، اتفاق ها و 
رویدادها در اسرائیل و نوع عملکرد کابینه افراطی نتانیاهو 
در چهــار ماه اخیر پس از بازگشــت بی بی به قدرت هم در 
نزدیکی امــارات متحده عربی با جمهوری اســالمی ایران 
بی تأثیر نبوده اســت. در تشــریح این گــزاره، کیانی اذعان 
دارد که اوج گیری حمالت، جنایات و کشــتار کابینه افراطی 
نتانیاهو و نوع موضع گیری های برخی چهره های کابینه اش 
مانند بن  گویر و اسموتریج عمال باعث شده است کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس، حتی امــارات و بحرین که به 
سمت امضای توافق ابراهیم رفته بودند، اکنون سعی دارند 
مناســبات خود را با اسرائیل تا زمان روی کار بودن نتانیاهو 
مدیریت کنند و این فضای مناسب الزم را برای تهران ایجاد 
کرده است تا به باور این کارشناس، سیاست خارجی تهران 
با محوریت شــورای عالی امنیت ملی بعــد از توافق پکن، 

بستر الزم را در جهت تقویت مناسبات عربی فراهم کند.
البته علی زارع در تکمیل گفته های اســماعیل کیانی و 
از منظری متفاوت به «شــرق» یادآور می شود که هیچ کدام 
از ایــن اقدامات و تحــرکات، چه توافق ســه جانبه با چین، 
چه ســفر به امارات، عراق یا تحــرکات احتمالی پیش روی 
شــورای عالی امنیت ملی، به هیچ وجه نــه ارتباطی به این 
شــورا دارد و نــه ابتکارات شــخصی دبیر آن اســت بلکه 
بــه زعم این کارشــناس، تمــام این اتفاق هــا خروجی یک 
پوست اندازی فراقوه ای است که از دید او سبب شده است 
تا دســتور کارهای مشخصی را برای همه از دولت و شورای 
عالی امنیت ملی گرفته تا ســازمان انرژی اتمی، مجلس و 
دیگر نهادها و ارگان هــای دفاعی، نظامی و امنیتی تعریف 
کنــد. با هر عینکی که به دســتور کارهای این ســفرها نگاه 
شود، به نظر می رسد که سال آتی شمسی می تواند صفحه 
جدیدی را در مناســبات تهران با همســایگان به خصوص 
همســایگان عربــی اش بگشــاید. البته در این بین هســتند 
تحلیلگران و ناظرانی که هنوز با دیده ترید به توافق تهران 
- ریاض می نگرند و معتقدند هنــوز برای ابزار خوش بینی 

درباره گشایش در سیاست خارجی ایران قدری زود است.
آن چنان کــه امیر مفیــدی در مقام کارشــناس دیگر در 
گفت وگو با «شــرق» همه چیز را نه چندان پایدار می داند. با 
این دید نسبی گرایانه کارشناس حوزه حاشیه خلیج فارس، 

او تأکید دارد که همه چیز منوط به تحوالت دو ماه پیش رو 
اســت. به همین دلیل مفیدی پرســش کلیدی را در ادامه 
گفت وگو با «شــرق» مطــرح می کند مبنی بــر اینکه «باید 
منتظر مانــد و دید آیا در بازه زمانــی دو ماه پیش رو که دو 
طرف ایرانی و عربســتانی، بسترهای اولیه بازگشایی مجدد 
ســفارتخانه ها را فراهم می کنند، اتفاق یا کارشکنی خاصی 
روی خواهد داد یا خیر؟»؛ چون به زعم این تحلیلگر، پاسخ 
پرسش فوق می تواند مســیر پیش رو را در مناسبات تهران 

با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کامال روشن کند.
با چنین نگرشی، مفیدی فضای کنونی چند هفته اخیر را 
اگر چه مثبت تلقی می کند و بر اهمیت توافق احیای روابط 
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی هم اذعان دارد  
اما هم زمان بر شــکننده بودن آن نیــز تأکید می کند و در این 
رابطه بر این باور است که کوچک ترین اتفاق یا موضع گیری 
نســنجیده ای از هــر طرفــی می تواند فضــای کنونی را به 
«نقطه قبل از توافق پکن» باز گرداند. در این میان، اوج گیری 
تحرکات شــورای عالی امنیت ملی هم سؤاالت و ابهاماتی 
درباره غیبت دولت و به خصوص وزارت امور خارجه را هم 
در محافل سیاسی و رســانه ای ایجاد کرد. پررنگ شدن این 
سؤاالت تا جایی پیش رفته که به واکنش توییتری سکاندار 
سیاســت خارجی ایران منجر شد. حســین امیرعبداللهیان 
در صفحــه توییتر خود برای روشــنگری درباره ســفرهای 
شــمخانی به کشــورهای منطقه نوشــت: «ســفر دریابان 
شــمخانی به امارات و عراق در چارچوب مناسبات موجود 
امنیتی انجام می شود. پدیده جدیدی نیست. نماینده وزارت 
خارجه در ســفرها همراه ایشان است. در سیاست خارجی 
هماهنگــی وجود دارد. همه چیــز در چارچوب نظام و زیر 
نظر رئیس جمهور اســت. هماهنگی وجود دارد. دشمنان 

بدانند، اختالفی نیست».
البته «شــرق» پیش تر در گزارشــی از «فراقوه ای» بودن 
تحــرکات اخیــر در سیاســت خارجی جمهوری اســالمی 
ایران گفت و در این راســتا تأکید داشــت که موضوع وجود 
«اختالف» نیســت  بلکه مسئله کانونی به «تقسیم وظایف» 
بازمی گــردد؛ چنانــی کــه دولــت و وزارت امــور خارجه، 
شــورای عالی امنیت ملی، ســازمان انرژی اتمی، مجلس 
شــورای اســالمی و ... به ســهم و اندازه خود برای اجرای 
این «دیپلماســی و سیاســت خارجی فرادولتی»، وظایفی 
را بــر عهده دارند. به همین واســطه، علــی زارع در تأکید 
مجددش بر نکته پیشین خود به «شرق» یادآور می شود که 

هیچ کــدام از این اقدامات و تحرکات، چه توافق ســه جانبه 
با چین، چه ســفر به امــارات، عراق یا تحــرکات احتمالی 
پیش روی شورای عالی امنیت ملی، به هیچ وجه نه ارتباطی 
به این شــورا دارد و نه ابتکارات شــخصی دبیر آن اســت، 
بلکه به زعم این کارشــناس تمام این اتفاقات خروجی یک 
پوست اندازی فرادولتی است که از دید او سبب شده است 
تا دســتور کارهای مشخصی را برای همه از دولت و شورای 
عالی امنیت ملی گرفته تا ســازمان انرژی اتمی، مجلس و 
دیگر نهادها و ارگان هــای دفاعی، نظامی و امنیتی تعریف 
کند. هر چند  امیر مفیدی عنصر محوری تحلیل علی زارع را 
تأیید می کند  اما به باور او «وزن بخشــی» یک پارامتر کلیدی 
است که نباید در اجرای دیپلماسی فراقوه ای فراموش شود.
از این منظر، کارشناس حوزه سیاست خارجی به «شرق» 
می گوید: «با وجود آنکه ســفر شمخانی به چین و امضای 
توافق ســه جانبه برای احیای روابط با عربستان سعودی یا 
ســفر به امارات و عراق و دیگر تحرکات پیشــرو، ابتکار این 
شورا و دبیر آن نیست  اما به نظر می رسد اکنون وزنی بیش 
از ادوار گذشته به خصوص در قیاس با دوره حسن روحانی 
برای پیشبرد سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت 
ملی گذاشــته شــده اســت». البته مفیدی هم اعتقاد دارد  
شخص شمخانی راهگشا نیســت  بلکه موقعیت و جایگاه 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی اســت که این وظایف را بر 
عهده دارد و باید وظایف محوله را در جهت پیشــبرد فصل 

جدید سیاست خارجی ایران به خوبی اجرائی کند.
با این حــال، کارشــناس مســائل خاورمیانــه روی نکته 
جدیــدی مانور می دهد مبنی بر اینکه اکنون شــورای عالی 
امنیــت ملی و دبیر آن، وزن بخشــی و وزن دهی مانند دوره 
سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد با محوریت حسن 
روحانی و ســعید جلیلی به عنوان دبیــران وقت پیدا کرده 
اســت. با این حال، اسماعیل کیانی نظری متفاوت از مفیدی 
دارد و در گفت وگو با «شــرق» بر این باور اســت که بعد از 
شکل گیری برخی حواشــی برای علی شمخانی، وی سعی 
دارد به عنوان دبیر شــورای عالــی امنیت ملی، در تحرکات 
جدید سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران به شکل 
فعال تری ظاهر شــود. به همین دلیل ایــن تحلیلگر یادآور 
می شود که اکنون دبیر شــورای عالی امنیت ملی به دنبال 
آن اســت که توافق با عربستان، امارات، عراق و ... به شکل 
جدی تری به مرحله اجرا درآید که خروجی و دســتاورد آن 

به پای شورا نوشته شود.

«شرق» تداوم تحرکات دیپلماتیک شورای عالی امنیت ملی را بررسی می کند

دومینوی دریابان

رئیس کل دادگستری اســتان تهران با اشاره به افزایش ورودی پرونده ها در سال 
جــاری و در مجموعه قضائی اســتان تهــران گفت: افزایش کیفیت رســیدگی های 
قضائی، اتقان آرا و پیشــگیری از آسیب های احتمالی جز با به روز کردن رسیدگی های 
قضائی ممکن نخواهد بود. علی القاصی، رئیس کل دادگســتری اســتان تهران، در 
جمع قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (مجتمع قضائی غدیر) به موضوع 
«جنگ ترکیبی» شکســت خورده دشمن علیه ایران اسالمی اشاره کرد و گفت: ابتکار 
ریاســت معزز قوه قضائیــه درخصوص مقوله عفو گســترده و فراگیر که با موافقت 
رهبر معظم انقالب (مدظله  العالی) همراه شــد، ســبب شــد تــا برنامه ریزی های 
دشــمن با شکســت مفتضحانه ای مواجه شــود که ضمن خلع سالح کردن دشمن، 
همه توطئه های آن را عقیم کرد. او با اشــاره به افزایش ورودی پرونده ها در ســال 
جاری و در مجموعه قضائی اســتان تهران اظهــار کرد: افزایش ورودی پرونده ها در 

دادگاه های تجدیدنظر استان تهران بیش ازپیش نمود پیدا کرد؛ چراکه این امر، حاکی 
از تالش و اهتمام ویژه همکاران در دادسراها و محاکم بدوی است. او گفت: قضات 
دادگاه های تجدیدنظر اســتان تهران به عنوان کارشــناس صاحب نظــر، پرونده های 
ارجاعی را از حیث نحوه رســیدگی در دادگاه ها مورد بررســی قــرار می دهند و رأی 
محاکــم بــدوی را از نظر اینکه چه میزان دارای اعتبار و اتقان هســتند، مورد تحلیل 
قــرار می دهند؛ پس اگر در مرحلــه تجدیدنظر، دقت الزم اعمال نشــود و وضعیت 
رسیدگی به  نحو مطلوب مدیریت و کنترل نشود، به  طور قطع حقوق اشخاص تضییع 
خواهد شد و همین امر، حاکی از حساسیت و اهمیت مرحله تجدیدنظر است. رئیس 
کل دادگســتری اســتان تهران خطاب به قضات مجتمع قضائی غدیر گفت: چشــم 
امید مردم در دادگاه های تجدید نظر، به رأیی اســت که از ســوی شما انشا می شود؛ 
بنابراین در مرحله تجدید نظر، بروز هر گونه اشــتباه منجر به تضییع حقوق مراجعان 

خواهد شد و براســاس این ضرورت دارد تا در بررسی مسائل و ادعاها در این مرحله 
تدقیــق الزم صورت گیرد تا حقی ضایع نگردد. او بــا تأکید بر این گزاره که «مرکزیت 
اعتباربخشی به تصمیمات و آرای قضائی در همه مراحل دادرسی، دادگاه تجدیدنظر 
است»، گفت: دادگاه تجدید نظر به  لحاظ قضائی و جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن 
اســت سبب تضییع حقوق اصحاب پرونده شود، نســبت به محاکم بدوی دارای دو 
شأن نظارتی و صیانتی اســت که تأکید می شود مورد توجه قرار گیرد. او همچنین با 
تأکید بر اینکه «سنجش میزان صحت عمل در محاکم بدوی و صیانت از تصمیمات 
و آرای دادگاه هــا از ســوی محاکم تجدید نظر با احاطه قضات این دادگاه ها نســبت 
به موضوع پرونده و دقت در مســائل ارتباط مســتقیم دارد»، عنوان کرد: تصمیمات 
و آرای قضات تجدید نظر، می تواند برای محاکم بدوی رویه ســاز باشــد و در عین حال 

جهت رسیدگی ها در دادگاه های بدوی را هدایت و اصالح کند.

القاصی به قضات دادگاه های تجدیدنظر توصیه کرد
حقی ضایع نشود

نمی دانــم چقدر با این حــرف موافق هســتید اما به نظر 
مــن روزنامه نگاری در حــال و روزهای کنونی ایران شــغلی 
کم و بیش با اقبال کم در میان افکار عمومی اســت. این به آن 
معنا نیســت که روزنامه نگاران در ایران کارشان را بلد نیستند 
یا دوســت دارنــد در چنین فضای منفعــل و بی اثری فعالیت 
کنند بلکه مجموع شــرایط در فضا سیاســی-اجتماعی کار را 
به جایی کشــانده که روزنامه نگاری در ایــران با کمترین اقبال 
در میان افکار عمومی مواجه اســت. همین است که بسیاری 
در بزنگاه های مهم از دســت رفتن مرجعیت رسانه ها در ایران 
سخن می گویند و می نالند. علت رخ دادن این ماجرا هم خیلی 

واضح و ساده است. تا زمانی که صدای خیابان ها در صفحات 
روزنامه ها بازتابی ندارد، روزنامه نگاری با اقبال عمومی مواجه 
نخواهد شــد. دلیل این عدم انعکاس هرچه می خواهد باشد، 
مصلحت یا شرایط حساس کنونی یا هر بهانه دیگری که باشد 
نتیجه اش این است که روزنامه نگاری در ایران دیگر وزن سابق 
را در میان گروه هــای مرجع ندارد و نمی تواند اعتماد عمومی 
را جلب کند. این به آن معنا نیســت که در یک ســال گذشته 
مثال گزارش های خوب و راهگشایی در رسانه های ایران منتشر 
نشــده اســت اما وزن این گزارش ها در برابر اتفاق های بزرگی 
که در یک سال گذشــته در ایران رخ داده است، قابل مقایسه 
نیســت. برای همین باید به مخاطبان و مــردم حق داد که از 
روزنامه نــگاری در ایران راضی نباشــند و در هــر رویدادی به 
روزنامه نگاران ایرانی انتقاد کنند که در صحنه نیستند یا حضور 
درستی ندارند یا نقش شان را درست اجرا نمی کنند. آنها البته 
نمی دانند کــه مثال روزنامه نگاران در ایــران آن طورکه باید به 
اطالعات درست دسترســی ندارند، برخی سازمان ها و ادارات 

علی رغم ادعای شــفافیت، اطالعات را به بهانه های مختلف 
در اختیار رســانه ها قرار نمی دهند. با اینکه همه ســازمان ها 
روابط عمومی دارند، اما پیدا کردن یک مسئول به ویژه در میانه 
بحران ها سخت است و اغلب از زیر بار پاسخ گویی به سؤال ها 
فــرار می کنند. در یک بحران چنان روال کار را پیچیده می کنند 
کــه پیگیری کار برای روزنامه نگار ســخت می شــود و صدها 
ناهمواری و ســنگالخ دیگر در مسیر کار روزنامه نگاری که آن 
را به کاری ســخت و با نتیجه ای غیرقابل قبول برای مخاطبان 
تبدیل کرده اســت. القصه، وضعیت روزنامه نــگاری در ایران 
به گونه ای اســت که همه ماهایی که در دهه ۹۰ روزنامه نگار 
شده ایم، مثل کسانی هستیم که در آغاز بهمن ۵۷ به استخدام 
مراکــز تعیین کننــده در آمده اند. درســت زمانی کــه روزهای 
طالیــی این حرفــه تمام شــده و حــاال روزگار فحش خوردن 
این حرفه شــروع شده، روزنامه نگار شــده ایم. با این توصیف، 
خیلــی از آنهایــی که مثل من بــه روزنامه نــگاری ایران نگاه 
می کنند باید کارشــان را عوض کنند؟ واقعیت کار این اســت 

کــه من هم مدتــی با این فکر درگیر بــودم و گاهی قویا به آن 
فکر می کردم، اما شــهریور امسال اتفاقی رخ داد که به عاقبت 
این کار امیدوار شــدم. همکاری و دوستی کوتاه مدت با نیلوفر 
حامدی و آنچه بر او به عنوان یک عضو جامعه روزنامه نگاری 
ایران گذشــت، موجب شد متوجه شــوم با همه ناهمواری ها 
در مســیر روزنامه نگاری اما این حرفه ای اســت که باید به آن 
چســبید، از روزنه هایش استفاده کرد و تالش کرد تا روزنامه ها 
بــه بازتاب تام و تمــام صدای خیابان ها تبدیل شــوند. حاال که 
این را می نویســم، آخرین شــماره روزنامه سالی سخت برای 
روزنامه نگاری قرار اســت منتشر شود؛ ســالی پر از روزشمار و 
خبر بازداشــت و آزادی؛ روزهای انتظار پشــت درهای اوین و 
فشــافویه و قرچک. سال دســت گل های نرگس و شادی های 
پــس از روزها و ماه ها انتظار؛ ســالی که برای مــا البته هنوز 
تمام نشده؛ ســالی که چشم و چراغ تحریریه ما هنوز در میان 
ما نیســت؛ نیلوفر حامدی گرامی که بــرای خیلی از ما درس 

روزنامه نگاری است.

سال سخت روزنامه نگار و روزنامه نگاری

سامان موحدی راد


