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دوشنبه  3اردیبهشت 1397

سیاست

سال چهارم شماره 856

بازداشت مرتضوی در سواحل مازندران

خبر
ظریف :دستگاه قضایی ما یک نهاد
مستقل است

فارس| محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه
ایران در مصاحبه با شبکه «سی .بی .اس» آمریکا
گفت تا زمانی که واشــنگتن رویکرد خود در قبال
تهران را تغییر ندهد ،احتمال مذاکره برای تبادل
زندانی بین دو کشور وجود ندارد.
ظریــف درباره مبحــث وجود اتبــاع ایرانی در
زندانهای آمریکا گفت« :همانطور که شــما اشاره
کردیــد ،تعداد زیــادی ایرانی در ایــاالت متحده
حضور دارنــد ،همچنین یک خانم ایرانی به خاطر
درخواســت اســترداد آمریکا ،مجبور شد در یک
زندان استرالیایی ،وضع حمل کند
وی گفت« :ایاالت متحده باید با این مســئله از
موضع تعامل با یک حکومت مستقل دیگر برخورد
کند .مهم اســت که دولت (آمریکا) نشان دهد که
توانایی حضور در یک مسیر محترمانه را دارد».
وزیر خارجه ایران در پاســخ به ســوالی درباره
اینکه واشــنگتن قبال پیشــنهادی درباره مذاکره
برای تبــادل زندانیان داده ،تاکیــد کرد :این یک
پیشــنهاد نبود ،بلکه یک مطالبه (دستوری) بود.
قبل از آنکه شــما مطالبهای داشته باشید ،آمریکا
بایــد یاد بگیرد چطور با دیگر ملتهای مســتقل
رفتار کند .مخصوصا کشــورهایی که برای تداوم
حیات خود به آمریکا وابســته نیستند و میتوانند
بدون حمایت آمریکا زندگی کنند نه فقط  2هفته
بلکه  40سال
با بیان اینکه ســامت اتباع آمریکایی زندانی در
ایران به جرائم امنیتی ،مورد مراقبت است ،توضیح
داد« :دســتگاه قضایی ما یک نهاد مستقل است.
مانند همان چیزی که شــما دربــاره دادگاههای
خود میگویید و ما نمیتوانیم روی تصمیمات قوه
قضائیه اثر بگذاریم.
ظریــف افزود :مــا اما از نفوذ خود در مســائل
بشردوستانه اســتفاده میکنیم .پیش از هرچیز،
بــرای آنکه مطمئن شــویم نیازهای ســامت و
بهداشــت آنها برآورده شــده و هم اینکه ببینیم
میتوان به یک توافق انساندوستانه برسیم».
وی درباره احتمال گفتوگو برای آزادی زندانیان،
تاکید کرد« :شــما نمیتوانید با بیاحترامی کردن
به یک کشــور ،مردم و دولت آن و همچنین بیان
ادعاهایی درباره تغییر حکومت این کشور ،مذاکره
با آن را شــروع کنید .زیرا شما فضای زیادی برای
یک گفتوگوی واقعی باقی نگذاشتهاید
وزیر خارجه کشــورمان بعد از آنکه با سماجت
«ماگارت برنان» مجری سی.بی.اس درباره موضوع
مذاکره برای تبادل زندانیان مواجه شد ،گفت« :این
یک احتمال است ،البته قطعا از نظر بشردوستانه،
اما این امر نیاز به تغییر رویکرد (آمریکا) دارد.
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همدلی| گروه سیاسی -سعید مرتضوی دیروز در شمال
ایران دستگیر شد ،خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ،به
نقل از رئیس کل دادگستری استان مازندران این خبر را تأیید
کرده و گزارش داده که آقای مرتضوی «در یکی از شــهرهای
شمالی شناســایی و بازداشت شده است» .گزارشها حاکی از
این است که محکوم خانهای به اتفاق یکی از بستگان درمنطقه
سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای
احکام تهران وی دســتگیر و تحت الحفــظ [همراه مأموران]
دیروز به مرجع قضایی در تهران اعزام شــد .خبر دستگیری
قاضی مرتضوی برای همگان جالب و شنیدنی است .کسی که
به نقل از خبرنگاران در آخرین روزهای دادگاه خود گفته بود:
«من در این نظام زندان نخواهم رفت» .او به عنوان یک قاضی
که چنــدی در مقام قضاوت بوده اکنــون از قانون میگریزد.
قاضی مرتضوی که زمانی مدعی العموم بود و قانونگریزها را
محکوم میکرد ،پس از چندی قانونگریزی و فرار از دســت
قانون دستگیر و به بند  241بازداشتگاه اوین منتقل شد .بندی
که چهرههای شناخته شدهای همچون مهدی هاشمی ،بابک
زنجانی و محمدرضا رحیمی در آنجا حضور دارند .آنچه اینجا
مهم جلوه میکند این است که چرا قانون گریزی در ایران به
یک رفتار تبدیل شده است؟ چرا مسئولین از قانون میگریزند؟
گویند «بنیاد ظلم در جهان ا ّول اندکی بوده است هر که آمد
برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده» است ،از زمان مشروطه
که اولین قانون اساســی در ایران تدوین شد و دارای صفت و
قانونی مور ِد اجما ِع
حقوقی معتبر و
موقعیت مهمترین ســن ِد
ِ
ِ
جامعه ایرانی بوده تا کنون در بین ایرانیان شاهد قانونگریزی
مفرطی هســتیم که مصادیق آن در جامعه بیشمار هستند.
قانونگریزی به یک رفتار تبدیل شده است .این رفتار نه تنها در
بین مردم ،بلکه در بین مسئولین نیز نمود پیدا کرده است .در
اینصورت هم به لحاظ قانونگذار و مجری قانون و هم به دلیل
قانون گریزی و فرهنگ ضدقانون در ایران ،امکان شکلگیری
نظام قانونی وجود ندارد .همین جاست که باید کمی تامل کرد
و در ابعاد مختلف تحلیل و بررسی شود و در این راه دستکم
باید ،هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی ،در روانشناسی
اجتماعی مردم تامل کرد و علت بیگانگی مردم ایران با قانون
را توضیح داد .نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگســتری
در گفتوگو با «همدلی» با بیان اینکه قانون گریزی در ایران
را احمدینژاد نهادینه کرد ،گفت« :بخشــی از رفتاری که در
بین مردم مرســوم میشود از مسئولین سرچشمه دارد .وقتی
آنها از قانون تبعیت نمیکنند ،بدون شک مردم نیز قانونگریز
میشــوند» .در بخش دیگری از ابعاد قانونگریزی با اماناهلل
قرائیمقدم جامعهشناس و آسیبشناس علت این رفتار را جویا
شدیم .او به «همدلی» گفت« :قانون گریزی در جامعه ما وجود
دارد و بیشتر از ناحیه مسئوالن به مردم رسیده است .مردمی
قانون گریز میشوند که مسئوالن قانون گریز باشند؛ اگر زباغ
رعیت ملک خورد ســیبی /درآورند غالمان درخت ســیب از
جای».

قاضی در کوزه افتاد

قانونی که لمس نشد
از صدر تا ذیل ،از مشــروطیت تا اآلن ،ایرانیها دارای گرایشی
مفرط به قانونگریزی بوده اند؛ چه هنگامی که قانون اساســی
مشــروطیت و متمم آن بهعنوان قرارداد اجتماعی و معیار برای
مردم و حکومت منعقد شــد و چه قانون اساسی  1358و قانون
قوانین گذشته
اساسی  1368که به تعبیر اهل فن ،شکل مترقیتر
ِ
است .پرسش اصلی اینجاست که چرا با اینکه بیش از یک سده از
تنظیم قانون اساسی میگذرد ،هنوز آن را لمس نکردهایم و کسی
آن را بایسته و شایسته در عرصه عملی معیار نمیداند؟ پاسخهای
بســیاری به این سوال داده شده اســت که هرکدام از زاویه دید
خود به آن پرداختهاند .برخی از کارشناسان و حقوقدانها مشکل
قانونگریزی را در وضع قوانین بد توسط قانونگذار میدانند و بر
این باور هستند که قوانین به گونهای وضع شده که راه دور زدن
آن بسیار ساده است یا قوانین به گونهای وضع است که به صورت
خاص منافع حاکمان در آن لحاظ شده است .در حالی که اولین
اصل ،یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان میکند«:مردم
ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند ،از حقوق مساوی برخوردارند
و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
غیبت تاریخی مسئولیت پذیری در بین ایرانیان
برخی از کارشناســان بر این باور هســتند که «متاسفانه در
هــم تنیدن مناســبات بوروکراتیک ما با ســازوکارهای قدرت
در سیاســت که مبتنی بر منکوبکردن رقیب سیاســی است،
فرهنگ مسئولیتپذیری را در بخش رسمی ما با آفات فراوانی
روبهرو کرده اســت ».برخی دیگر علتهای قانونگریزی را نبود

ِ
فرهنگ مسئولیتپذیری در بین ایرانیان دانستهاند .در فرهنگ
عمومی ما متاسفانه قبول مســئولیت جایگاه ارزشی خود را به
مسئولیتگریزی داده است .گریز از مسئولیت و بیرون کشیدن
خود از وضعیت دشواری که در به وجود آمدنش ما مقصریم ،در
جامعه ما به زرنگی تعبیر میشود که ریشه این مسئولیتناپذیری
در عوارض کارکرد غلط و یا دستوپاشکسته فرآیند جامعهپذیری
نهفته است .در این راستا ،گروههای مرجع جامعه اعم از خانواده و
مدرسه و رسانههای جمعی ،همگی از بنیانهای ارزشآفرینی در
جوامع هستند که باید مسئولیتپذیری را در یک جامعه نظاممند
به اعضا آموزش دهند.
نعمت احمدی :ما تا قانونمداری فاصله داریم
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگســتری در گفتوگو با
«همدلی» با بیان اینکه قانونگریزی را در تمام ســطوح جامعه
میتوان دید ،اظهار کرد« :من
فکر میکنم هنوز زود است از
قانونمداری صحبت کنیم .چون
دالیل تاریخی زیادی از جمله
فرهنگی  ،سیاسی و اجتماعی
و  ...دارد .این عدم قانونمداری
نیز عمومیت دارد و تنها مختص
به مردم نیست بلکه دولتها نیز
در قانون گریزی دست داشته و
حتی در ترویج آن نیز دخیل بودند» .کما اینکه بند نهم از اصل
سوم قانون اساسی بیان شده است که دولت جمهوری اسالمی

ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم ،مکلف به رفع تبعیضات
ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینههای مادی
و معنوی میباشد.
این فعال سیاسی ضمن تاکید بر درس گرفتن از تاریخ گذشته
گفت« :یکی از علت های انقالب مشروطه وجود تبعیض و ترویج
ظلم بود .بنابراین طبق سیر تاریخی ،مسئولین و حاکمان ما باید
نسبت به گذشته در قانونمدار کردن مردم به شکل جدیتری
ورود کنند .که اولین و مهمترین اقدام تبعیت خود مســئولین
از قوانین اساســی کشــور اســت» .آیا متولیان امور و حاکمان
وقــت جامعه در تقویت نظم اجتماعی به اصول قانون اساســی
که مورد وثوق همه اســت ،پایبند هستند یا خیر؟ آیا مسئوالن
باالدســتی تابعیت کاملی از قانون اساسی دارند؟ اگر دارند ،چرا
در هر مجلســی(پارلمان) لیست بلندباالیی از قانونگریزیهای
دولتهای وقت تهیه میشــود و در صحن علنی گزارش آن را
به رئیسجمهور ارائه میکنند؟ در چند روز گذشــته فشارهای
عمومی از جانب شهروندان برای اجرای حکم دو سال زندان آقای
مرتضوی افزایش یافته بود .رسانهها گزارشهایی از ناپدید شدن
آقای مرتضوی منتشــر کرده بودند .در حالی که یکی از اصول
قانون اساسی مساوات است .ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده
و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در
برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچکس حق ندارد مانع حمایت
قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را برتر از دیگران بداند.
قانونگریزی ریشه فرهنگی دارد
هلل قرائی مقدم اســتاد جامعهشناســی در دانشــگاه و
امان ا 
کارشناس مسائل اجتماعی نیز در گفتوگو با «همدلی» ضمن
تاکید بر تبعیت مردم از رفتار مســئوالن گفت « :قانون گریزی
بیشتر از ناحیه مسئوالن به مردم رسیده است .مردمی قانون گریز
میشــوند که مسئوالن قانون
گریز باشند».
این استاد دانشگاه در ادامه در
پاسخ به این پرسش که ریشه
قانونگریــزی از کجا میآید
گفت :« :این مســأله ریشــه
فرهنگی از بدو تاریخ دارد .چون
مسئوالن و حکمرانان قانون را
به نفع خود تفســیر و تعبیر و
برداشت کردهاند».
او در ادامه افزود« :در آن زمان دهقانان و اشراف و بزرگان قانون
مخصوص خود را داشــتند ،فقرا و مستضعفان هم قانونی برای
خودشان» .بنابراین با این نگاه قضاوت کار مشکلی نیست ،فقط
باید ببینید که حاکم چه می گوید تا همان قضاوت را انجام دهید!
بنابراین چون در طول تاریخ حکمرانان ما قانونمند نبودند مردم
هم بی قانون شدند.
ســعید مرتضوی در نهایت به جرم معاونت در قتل محســن
روحاالمینی که در کهریزک کشته شد ،به دو سال حبس قطعی
محکوم شد.

در اینستاگرام

گوشه

رئیس جمهور به شایعات در خصوص فیلترینگ خاتمه داد

اردوغان :با ایران با لیر معامله کنیم
ایلنا| رئیسجمهــوری ترکیــه در تالش برای
تقویت واحد پول این کشور خواستار تعامالت مالی
با ایران بر اســاس پولهای ملی شد .رجب طیب
اردوغــان گفت که درباره ارتباط میان قیمت ارز و
تورم همانند غرب فکر نمیکند و به دنبال اجرای
ایــده اســتفاده از واحد پول ترکیــه در معامالت
تجاری در توافقنامههای دوجانبه با هدف کاهش
فشــارها بر قیمت ارز این کشــور است .وی افزود
«گردشــگران ایرانی که به ترکیــه میآیند ،باید
بتواند از واحد پول ایران استفاده کنند .همچنین
برنامههایی با روسیه برای استفاده از روبل و لیره در
مبادالت تجاری دوجانبه داریم .اردوغان همچنین
معتقد است که استفاده از طال در مبادالت تجاری
بهترین گزینه است .رئیسجمهوری ترکیه تاکید
کرد که وامهای صنــدوق بینالمللی پول باید به
طال پرداخت شود.

تریبون

نمایندگان میخواهند حرف مردم را
بزنند
فارس| حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم
شاهینشهر در مجلس شورای اسالمی صبح دیروز
یکشــنبه پارلمان طی تذکری با اشــاره به جلسه
امروز ســران ســه قوه به میزبانــی مجلس اظهار
داشــت :اگر بنا باشــد حرف ما نمایندگان در این
جلسه مطرح نشود و ا ین جلسه فقط صرف حرف
برگزار شود یک نمایش بیشتر نخواهد بود.
وی افزود :باید نمایندگان هم صحبتهای خود
را در این جلســه ارائه کرده و بــه بیان ابهامات و
موارد موجود بپردازند.
براســاس این گــزارش علــی الریجانی رئیس
مجلس در پاســخ به تذکر حاجی دلیگانی اظهار
داشت :مقررشــده است نمایندگان سه فراکسیون
در این جلسه به ایراد سخن بپردازند که پسازآن
حاجی دلیگانی عنوان کرد ا ین قبول نیست و باید
برای سخنرانی نمایندگان قرعهکشی شود .چراکه
نمایندگان میخواهند حــرف مردم را بزنند و در
این جلسه هم باید حرف دل مردم زده شود.

فارس| محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره
به برداشتهای نادرست برخی سیاسیون و رسانهها
از ســخنان رئیسجمهــور در روز ارتش که در ادامه
منجر به سوءاســتفاده بدخواهان کشور و نظام شد،
با رد این برداشــتها ،گفت :آقای روحانی ،سالها در
حوزههای نظامی و امنیتی مســئولیت داشــته و در
تمام این ســالها ،ارتباطی وثیــق ،عمیق و راهبردی
با نیروهای پاسدار امنیت کشــور ،اعم از ارتش ،ناجا
و خصوصا ســپاه پاســداران انقالب اسالمی داشته
و دارند.
سخنگوی دولت با اشــاره به اینکه «توان راهبردی
نظامی و دفاعی در دولــت تدبیر و امید جهش چند
برابری یافته اســت» ،از رسانهها ،چهرههای سیاسی
خواســت با درک شــرایط خطیر کشــور از هر گونه
برداشــت یکســویه و یا گمانهزنیهای وحدتشکن
بپرهیزند و با القای اختالفات ارکان کشــور ،ســبب

جماران | در صفحه اینســتاگرامی رئیــس جمهور آمده
اســت :رفــع انحصــار و کمک بــه تقویت پیامرســانهای
داخلی به معنای محدودســازی ســایر شبکههای اجتماعی
نیســت .مردم  حــق انتخاب دارنــد و میتواننــد توأمان
در شــبکههای مختلف اجتماعی فعالیت داشــته باشــند.
دولت دوازدهم از فضای مجازی و امکان دسترسی و برقراری

سفر شمخانی به روسیه

ارتباط مردم ،حراست خواهد کرد.
  در پایــان ایــن پســت اینســتاگرامی از هشــتگ
های #فضای_مجازی #شبکه_اجتماعی#پیام_رســان_
داخلی #تلگرام #اینســتاگرام قید شده است که بیانگر پایان
دادن به شــایعات در خصوص فیلترینگ شبکه های مجازی
خارجی است.

ایرنا| علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی کشــورمان در هفته جاری برای شــرکت و
سخنرانیدرنهمیننشستمقاماتعالیرتبهامنیتیکشورهای
مختلف از  5قاره جهان که در روسیه برگزارمی شود به سوچی
سفر خواهد کرد .ایرنا ،علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در هفته جاری برای
شرکت و سخنرانی در نهمین نشست مقامات عالی رتبه امنیتی
کشــورهای مختلف از  5قاره جهان که در روســیه برگزارمی
شود به سوچی ســفر خواهد کرد .وی به عنوان سخنران روز
اول اجالس مقامات امنیتی جهان ضمن تبیین شرایط امنیتی
و روند تحوالت سیاسی و اقتصادی منطقه ،راهبردها و تجربیات
ایران در خصوص مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی رادر
جمع مقامات امنیتی شرکت کننده در نشست ارایه خواهد کرد.
در اولیــن روز این نشســت بررســی دو محــور ‹بحرانهای
بیــن المللی از برخورد تــا گفتگو› و› تکامــل تاکتیک ها و
راهبردهای ســازمان های بین المللی تروریستی› در دستور
کار قــرار دارد و در روز دوم نیــز دو موضوع شــامل› امنیت
اطالعــات بین المللی ،پاســخ های جهانی بــه چالش های
جهانی› و تولید و گســترش مواد مخدر ،تهدید صلح و ثبات

محمد باقر نوبخت؛

روحانی سالها ارتباط عمیقی با سپاه پاسداران داشته است
تضعیف نظام در پیش چشــم دشــمنان و شادمانی
بدخواهان کشور نشوند.
نوبخت افزود :رئیسجمهور در موقعیتهای مختلف،
همواره به اهمیت ،جایگاه ،نقش حیاتی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در حفاظت از امنیت و منافع راهبردی
کشــور در داخل و کشورهای همسایه تاکید کردهاند
و در مقــام عمل هم حمایتهای مــادی و معنوی از
نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی
در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم در بیشترین حد
پس از تاریخ انقالب بوده است.
سخنگوی دولت به ادامه حمایت و پشتیبانی کامل
دولت و رئیسجمهور از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و سایر نیروهای مسلح کشور تاکید کرد و اذعان داشت:
سپاه در نگاه رئیسجمهور از چنان جایگاهی برخوردار
است که ایشان برای حل مشکالت کشور و اعتالی ایران
بارها خواستار نقشآفرینی این نهاد انقالبی و ارزشمند

شده است و برای آینده هم حتما روی پشتیبانی این
نهاد در امور مختلف حساب باز کرده است.
نوبخت ادامــه داد :هم آقــای رئیسجمهور و هم
مجموعه دولت بر این اعتقاد است که عمران و آبادانی
و پیشــرفت همهجانبه کشــور جز در سایه وحدت و
انســجام همه نیروها و نهادها قابل دستیابی نیست،
از این رو ایشــان در بیان و عمل ،همیشه بر حمایت
حداکثری از نیروهای مســلح کشور هم برای مقابله
با دسیســههای دشمنان و هم برای سازندگی کشور،
تاکید دارند.
ســخنگوی دولت در پایان گفــت :رییس محترم
جمهوری در ســخنرانی روز ارتش تاکید داشتند که
نیروهای مسلح در دفاع از نظام ،کشور و مردم یکپارچه
هســتند و تمجید از یک نیرو در روزی که مختص به
آن عزیزان اســت ،منطقا به معنــای نفی ارزش ها و
خدمات سایر نیروها نیست.

بین المللی› از ســوی شــرکت کنندگان بررسی خواهد شد.
ظریفیان خاطر نشان ساخت :طی این سفر ،گفتگو و رایزنیهای
دوجانبه و چند جانبه به منظور پیشــبرد ابتکارات مشترک
سیاسی ،نظامی و امنیتی با کشورهای حاضر درنشست بویژه
هم پیمانان جمهوری اســامی ایــران در مقابله و مدیریت
تهدیدات امنیتی در برنامه های کاری دبیر شورای عالی امنیت
ملی کشورمان پیش بینی شده است.

