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صبر مردم از قحطی و خاموشیهای گسترده
به سر آمد

کفاشیانفوتبالرارهانمیکند!

فوتبال
بدون کفاشیان؟

تنازعقدرت
درخیابانهایونزوئال
جهان 5

آدرنالین 7

آسیبشناسی پرحاشیهترین سیاست
اقتصادی سال 97؛

روحانی امروز پس از
پنج سال راهی عراق شد

ارزترجیحی اثر
ضدتورمی نداشت

ایران به دنبال
متحدی سرسخت در بغداد

چرتکه 3

عواقب اجتماعی اختالسهای نجومی؛

تزریق مقایسهگری
و فردگرایی در
رگهای جامعه

نگاه به غرب و غفلت از شــرق ،انتقاد همیشگی
منتقدان دولت حسن روحانی به او بوده است .دولت
اول او دولت برجام بود؛ روحانی طی 46ماه عمر دولت
یازدهمبهبیشاز 35کشورجهانسفرکرد؛ازآمریکا،
سوئیس ،فرانسه و ایتالیا گرفته تا کشورهای آسیای
جنوب شرقی ،ارمنســتان ،قزاقستان ،قرقیزستان،
ترکیه ،روسیه و هند .پرسروصداترین سفرهایش اما
همانسفرهایفرنگوعقدقراردادهایبزرگدرآنها
بود .دولت دوم او دولت ســقوط برجام بود؛ این بار هم
روحانیسفرهایزیادیداشتبازهمپرسروصداترین
آنها سفرهایی به غرب بود؛ منتهی این بار برای نجات
برجام .امادرمیانتماماینسفرهادرطیپنجسالیکه
از ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران میگذرد،
هیچگاه هواپیمای او در خاک عراق ،همســایه غربی
ایرانفرودنیامدهاست.نزدیکاناومیگویندبهسفری
که دستاوردی نداشته باشــد ،نمیرود و معتقد بوده
که سفر به عراق دســتاوردی ندارد .برخی دیگر هم
گالیههایروحانیازعراقراعاملبیمیلیاوبرایسفر
بهعراقمطرحمیکردند.ایرانوعراق...

شهرنوشت 6

روایتی از  30سال کژفهمی در اجرای قانون کار

افول ریال و سقوط
آزاد مزدبگیران
دسترنج 4

نگاهی به فیلم «جن زیبا»

هر آنچه الزم است
دربارهجنونآنیبدانید

سیاست 2

سینما 8

خبر

یک حقوقدان:

رئیس جدید قوه قضائیه عملکرد جناحی نداشته باشد
یک حقوقدان با بیان اینکه همواره این شبهه
مطرح بوده که دادگاههای قوه قضائیه با اشخاص
مختلف در موارد مشابه برخورد یکسان ندارند،
گفت:اقدامرئیسجدیدقوهقضائیهدراینزمینه
میتواند موثر باشد تا شبهه عملکرد جناحی در
اینقوهراازبینببرد.
بهمنکشاورزدرگفتوگوباایسنا،درخصوص
انتظارات از رئیس جدید قوه قضائیه افزود :باید
توجه کرد انتقادی که دایمــاًبر این قوه وارد بوده
این بوده است که همواره ریاســت آن را افرادی
برعهدهداشتهاندکههرچنددرعلومشرعیهوفقه
و گاه فلسفه چیرهدست بودهاند و درجه اجتهاد
داشتهاند،اماباعلمحقوقآشنایینداشتند.
ویافزود:بههرحالایننقصواشکالو شاید
مسائل و مشکالت دیگر باعث شد در قوه قضائیه
با حرکات گاه تند و گاه کند و در مجموع با موارد
فراوان آزمون و خطا که هر یــک از آنها ضایعات
بسیار به بار آورد مواجه شویم .البته هرگز کسی
قبول نکرد حقوقدان نبودن رئیس قوه میتواند
الچنینبود.
ضایعاتیبهبارآورد،اماعم ً
این حقوقدان خاطرنشــان کرد :اینک برای
اولینبارفردیاینسمتراداردکهعالوهبرسوابق
مطالعات فقهی ،گویا در رشته حقوق خصوصی
نیز تحصیل کرده ،مضافاً اینکه سابقه کار در قوه
قضائی را نیز از سطح دادیاری تا دادستانی کل و
معاونتوریاستدیوانعدالتاداریداشتهاست.
کشاورز با بیان اینکه این مجموعه ناچار باعث
میشــود توقع از رئیس جدید به شدت باال رود،
گفت :همچنین تکلیف یــا تکالیفی که برعهده
اوستبهمراتبسنگینترازرؤسایقبلیاست.
وی یادآور شــد :به نظر میرســد مهمترین
اقدامیکهدرپیشرویرئیسجدیداستمبارزه
بافساداستکهاگرایناقدامانجامنشودیابهنتیجه
مطلوبنرسد،هیچموفقیتدیگریدرقوهقضائیه
به دســت نخواهد آمد .همچنین از آنجا که قوه
قضائیه در صف اول مبارزه با فساد در سازمانها،
نهادها،ارگانهاومؤسساتدیگراستدرصورتی
الپاکومنزهنشودبهمبارزهجدی
کهخودآنکام ً
بافساددرسایرسازمانهانمیتوانامیدداشت.
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این حقوقدان تاکید کرد :آغاز مبارزه با فساد
در قوه قضائیه باید ایجاد موجبات آسایش و رفاه
ســطوح میانی و ردههای اول قضات و همچنین
کارمندان قوه قضائیه باشد (سطوح عالی قضات
این قوه ظاهــرا ًمرفه هســتند) .فقط در چنین
حالتیاستکهمیتوانوبایدبامواردفساددرقوه
بهشدتبرخوردکرد.
کشــاورز با بیان اینکه دومین مسئلهای که
همواره مطرح بوده این شــبهه و بحث است که
گویا دادگاههای قوه قضائیه با اشخاص مختلف
در موارد مشابه یکسان برخورد نمیکنند ،گفت:
همچنیندادسراهادرتعقیبمواردیکهمربوط
به آنهاست رفتار مســاوی ندارند و خالصه این
شبههدرموردقوهقضائیهمطرحشدهاستکهقوه
قضائیهجناحیعملمیکند.ویافزود:مادراین
مورداطالعاتوآماردقیقیدردستنداریم،امادر
اینکهچنینذهنیتیوجودداردتردیدینیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد :بنابراین اقدام
رئیسجدیدقوهدراینزمینهمیتواندمؤثرباشد.
علنی شدن همه دادگاهها و اطالعرسانی دقیق با
رعایتضوابطقانونیدرخصوصپروندههاوسعی
دربرخوردیکسانبامواردمشابهوتبیینوتوجیه
علتتفاوتهااگروجودداردمیتواندمفیدباشد.
کشاورز سومین مسئله را موضوع حق دفاع
مردم دانست و بیان کرد :این حق که در اصل ۳۵
قانوناساسیبرایهمهآحادملتپیشبینیشده
بایدبهگونهایرعایتشودکههمگانجدیبودن
آنرااحساسکنند.
ویافزود:تبصرهماده ۴۸قانونآئیندادرسی
الحقدفاع
کیفرینقصبسیاربزرگیاستکهعم ً
مردم را محدود و مخدوش کرده است .با توجه به
اینکه کانونهای وکالی دادگستری شاید تنها
سازمانهاییباشندکهپسازپیروزیانقالبسه
بارتصفیهشدهاندوباعنایتبهاینکهدرحالحاضر
نسلهای بعد از انقالب وکیل شدهاند و بسیاری
از وکال وابستگان و کارمندان قبلی ارتش ،سپاه،
سازمانهایامنیتیواداراتدولتیهستندآنچه
در تبصره ماده  ۴۸آمده به هیچ وجه قابل قبول و
توجیهنیست.

اینحقوقداناضافهکرد:ازسویدیگرباوجود
بیش از  ۵۰هزار وکیــل در ایران که ویژگیهای
آنها و کانونهای متبوعشــان علیرغم اشکاالت
موجود ،هنوز در استانداردهای جهانی وکالت و
مفاد مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا تقریباً
منطبق است ،تقویت یک سازمان موازی دولتی
کهناچارفاقدایناستانداردهااستودائمیکردن
تشکیالتیکهوجودآنصرفاًدرطولبرنامهسوم
توسعهوجاهتقانونیداشتهیچتوجیهومنطق
قابلقبولینمیتواندداشتهباشدوازرئیسجدید
انتظارمیرودتکلیفقطعیاینزایدهقوهقضائیه
راتعیینکندوترتیبیبدهدکهدفاعدرتشکیالت
قضائی ایران بر معیارهــای بینالمللی این امر
منطبقشودکهاینیکیازاسبابوعواملتوسعه
وپیشرفتاست.
کشاورزخاطرنشانکرد:چهارمینتوصیهای
که میتوان کرد این اســت کــه رئیس جدید
وظیفهای را که برنامه چهارم توســعه بر عهده
قوه قضائیه گذاشته و مقرر کرده است که این قوه
آموزش عمومی حقوق به مردم را بر عهده گیرد،
بهطورجدیپیگیریکندوترتیبیبدهدکهاین
آموزش از ابتدای دبستان تا انتهای دبیرستان به
طوررسمیدربرنامههامنظورشودودرعینحال
صداوسیما نیز به آموزش عمومی حقوق کمک
کند به جای آنکه در سریالها به تخریب وجهه
وکالیدادگستریدرجامعهبپردازد.
ویپنجمینانتظارازرئیسجدیدقوهقضائیه
را اینگونه بیان کرد و گفت :هر چند رئیس جدید
همفقیهاستوهمحقوقدانوهرچندسابقهکار
در قوه قضائیه دارد اما از آنجا کــه «همه چیز را
همگان دانند» خوب است رئیس جدید دایماً با
اهلفنونظرپیشازتصمیمگیریمشورتکند.
این حقوقدان در پایان گفت :همه باید تجربه
تلخ و دردناک تشــکیل دادگاههای عــام را به
یاد داشــته باشــیم که به گفته مرحوم آیتاهلل
شاهرودی قوه قضائیه را به مخروبه تبدیل کرد.
حال آنکه پیش از اجرای این قانون بســیاری در
مورد آن هشــدار داده بودند که سوابق موجود و
شهودزندهاند.

