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گام نهایی برای اجرای اصل مغفول  38ساله قانون اساسی برداشته شد

رونمایی از نخستین
هیأت منصفه جرایم سیاسی

اعضای هیأت منصفه مطبوعات ،به عنوان هیأت منصفه جرایم سیاسی استان تهران
نیز ادای سوگند کردند
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ایرنا

ایران

نبایداحیانــاً ایــن شــائبه ایجــاد شــود کــه نظــام
جمهوری اسالمی با اقلیت های دینی مشکل دارد
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دیگر
صفحهها

کابینه تکمیل شد

رئیسجمهوری:برایمعرفیوزرا تعاملکردیم،نهمعامله

نشست رسانهای وزیر ارشاد در نمایشگاه مطبوعات

فضای فرهنگ و هنر
نباید به حاشیه آلوده شود

سرگردانی مالباختگان  11میلیارد تومانی /ورود کالهبرداران به بازار خودرو
زندگی برزخی خانواده زن گمشده درسیالب
همگرایی دولت و مجلس

اول
رأی اعتمــاد بــه وزرای نیــرو و علوم یــک گام مهم دیگر
دفتر
در همگرایــی میــان قــوای مقننــه و مجریه اســت .گامی
کــه باید در آینده نــه چندان دور نتایــج آن برای جامعه
مشخص شود .دولت دوازدهم در شرایطی شکل گرفت
کــه روند انتخابات ریاســت جمهوری اخیــر ،روندی پر از
تنش و برخورد بود .جناحهای سیاســی مختلف ،پشــت
سر نامزدهای انتخاباتی تقابلی تمام عیار و کمتر تجربه
محمدرضا تابش
شده را شــکل دادند .ســطح برخوردها در این انتخابات
نایب رئیس
فراکسیون امید
بــه دالیــل مختلف آنقــدر باال گرفــت که افق پــس از آن
بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیت چنــدان روشــن به
نظــر نمیرســید .اما عمــاً در جریــان معرفی کابینــه دوازدهم به مجلــس در دو
مقطــع اخیر ،خیلی زودتر و ســریعتر از آنچه که پیشبینی میشــد فضای تقابلی
شــکل گرفته در انتخابات به فراموشــی ســپرده شــد .این موضوع از آن رو اهمیت
دو چندانــی پیــدا میکند که به یــاد بیاوریــم در برخی مقاطع ،دامنــه اختالفات و
رقابتهــای انتخاباتــی در ســطوح مختلــف تا مدت زمــان زیادی ادامــه پیدا کرد.
اینکه این وضعیت در شــرایط فعلی رخ نــداد خود میتواند یک موقعیت مثبت
ارزیابی شــود .هر چند شــاید انتقاداتی هم به زمینهای کــه باعث این وضعیت در
فضای سیاسی شده ،وارد باشد .اما تقریباً کمتر کسی است که معترف نباشد دولت
توانست با خیالی راحت برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد .مهم اینکه
وزرایی که حتی مورد انتقاد هواداران و نمایندگان حامی دولت هم بودند توانستند
از ســد رأی اعتماد به ســامت عبور کنند .چنین موقعیتی باید مــورد بهرهبرداری
مثبت دولت قرار بگیرد .به عبارت دقیقتر جامعه بعد از چندی خواهد پرسید که
حاصل آرامش فضا و مسیر راحتی که دولت برای معرفی کابینه خود و آغاز کارش
پیمود ،چیست؟ این سؤال را باید به سؤال اساسی دیگری که عموم رأیدهندگان
به این دولت بابت مطالبات و خواستههای خود دارند ،ضمیمه کنیم .از همین رو
اگر خروجی این وضعیت برای کشــور ما بهبود شــرایط عمومی جامعه نباشد ،نه
تنهــا دولت متضرر خواهد بود بلکه حتی اعتماد عمومی به حفظ آرامش فضای
جامعه نیز از بین خواهد رفت .به عبارتی جامعه اگر نتیجه ملموسی از این شرایط
نبیند از خود خواهد پرســید که حاصل حل مســالمتآمیز اختالفات و کنار آمدن
در موضوعــات مختلــف چه بوده اســت که همچنان در حفظ آن کوشــا باشــد؟ از
همین منظر اســت که دولت باید سریعاً در ارتباط با موضوعات و مطالبات فوری
جامعه دست به اقدام بزند .در مقابل هم مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر
همچنــان که در کنار دولت حرکت خواهد کــرد اما هیچ گاه از نقش نظارتی جدی
خود غافل نخواهد شــد .دولت نباید آرای کســب شده برای وزرای خود را به مثابه
چک ســفید امضای مجلســیها تلقی کند .چرا که مجلس معتقد اســت نظارت
مســتمر یکی از اساسیترین عواملی اســت که میتواند خروجی مثبت اقدامات و
برنامهریزیها را تضمین کند .کوتاه اینکه دولت دوازدهم کار خود را با بار سنگین
رأی  24میلیونــی ملــت آغــاز کرد و اکنــون نیــز آرای مثبت نماینــدگان مجلس از
طیفهای مختلف به وزرای این دولت ،بار دیگری است که نباید زمین بماند .چه
مــردم و چــه وکالی مردم همدلی خود را با دولت به اثبات رســاندهاند و حاال باید
زمان را زمان همدلی متقابل دولت با مردم و مجلس دانست.
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هیأت منصفه سیاسی ،تحولی مثبت

یادداشت
انتخــاب هیأت منصفه مطبوعات و معرفــی توأمان آن
به عنــوان هیأت منصفه رســیدگی به جرایم سیاســی را
بایــد طلیعه تحولــی مثبت و ســازنده در نظــام قضایی
دانســت .زیــرا از زمان تصویب قانون اساســی مشــروطه
تاکنــون مقوله جرم سیاســی و بحث رســیدگی بــه آن با
حضور هیأت منصفه مطرح بوده و این اولین باری است
کــه امــکان و احتمــال از قوه بــه فعل درآمدن رســیدگی
بهمن کشاورز
به جرم سیاســی بــا حضور هیأت منصفه بــه طور جدی
حقوقدان
مطرح میشود .هرچند تعریف جرم سیاسی بسیاری از
مصادیق محتمل این جرم را دربر نمیگیرد که این درخور بحثی جداگانه است و
هرچنــد به نحوه گزینــش و ترکیب هیأت منصفه در نظام قضایی ما ایراداتی وارد
اســت که خواهد آمد ،اما صرف اعالم اینکه از این پس ما هیأت منصفه رســیدگی
به جرمهای سیاســی را خواهیم داشــت ،باید مثبت ارزیابی شود .زیرا به طور کلی
حضــور مــردم برای اظهار نظر در هر امری رویدادی فرخنده و ســازنده اســت .اما
درمــورد هیأت منصفه به طــور کلی باید گفت هــدف از دخالت هیأت منصفه در
دعاوی آن اســت که نظر و خواســت اجتمــاع در مورد دعوایی که مطرح اســت ،از
طریق نمایندگان جامعه که همانا اعضای هیأت منصفه هســتند ،روشــن شود .از
این رو تدابیری که در انتخاب هیأت منصفه اتخاذ میشود ،باید چنان باشد که ما را
به هدف پیش گفته هرچه نزدیکتر کند .در بسیاری از کشورهایی که در دادگاههای
کیفــری آنهــا هیأت منصفه حضــور دارد ،روش گزینش این اســت که فهرســتی از
شــهروندان باســواد و فاقد پیشــینه کیفری و دارای ســن قانونی که ســاکن آن شهر
باشند ،تهیه میشود و سپس برای هر محاکمه تعدادی از آنها به طور اتفاقی و گاه
با قید قرعه انتخاب و دعوت میشوند و چون از کار باز میمانند ،بابت روزهایی که
در دادگاه حضور دارند وجهی به آنان پرداخت میگردد.
ادامه در صفحه 2

برش

رئیس سازمان محیط زیست در شورای شهر خبر داد

کمک  ۲میلیون دالری دولت
برای حل معضل دفع زباله 4
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گــروه جهــان /معاون رئیــس پارلمان اقلیم کردســتان عــراق روز گذشــته باوجود
درگیریهایــی کــه در نشســت این پارلمــان رخ داد ،متــن نامه مســعود بارزانی را
کــه در آن کناره گیــری خود را از ریاســت اقلیم اعالم کرده ،قرائــت کرد .بارزانی در
این نامه خواســتار ابقای پست ریاســت اقلیم شدهاست .پیشتر برخی احزاب کرد
عراقی خواهان حذف این پست شدهبودند.
بــه گزارش ایرنا ،مســعود بارزانی در این نامه نوشتهاســت« :با توجه به تمدید
فعالیت پارلمان منطقه کردستان عراق برای دو دوره قانونگذاری اعالم میکنم،
بعد از  2017/11/1ادامه فعالیت خود را در این ســمت رد میکنم .قانون ریاســت
منطقــه کردســتان نباید اصالح شــود ،لذا ضروری اســت ،برای عــدم ورود به خأل
قانونــی در حوزههــای انجــام وظایف و اختیــارات رئیس منطقه کردســتان عراق،
پارلمــان تشــکیل جلســه داده و ایــن موضــوع را حل و فصــل کنــد ».وی در پایان
نوشتهاســت« :بنــده نیز از ایــن پس بهعنوان پیشــمرگ در میان مردم ســرزمینم
و نیروهای پیشــمرگ عزیز بــه مبارزه و فعالیت خویش در راســتای تحقق حقوق
ملتمان و حفاظت از دستاوردهای ملت ادامه خواهم داد».
بر اساس این نامه مسعود بارزانی برای همیشه از پست ریاست منطقه کردستان
عراق کنارهگیری میکند و از اول نوامبر دیگر رئیس این منطقه نخواهد بود.
دیــروز در حالــی که پارلمان اقلیم کردســتان عراق شــاهد درگیــری نمایندگان
در نشســتی حســاس بــود ،در خــارج از ســاختمان پارلمــان نیــز حامیان مســعود
بارزانی تجمع کرده و به این ســاختمان حمله کردند .به گزارش شــبکه تلویزیونی
المیادیــن ،پــس از آنکــه پارلمان کردســتان عــراق از ســوی تظاهرکننــدگان مورد
حملــه قــرار گرفــت از داخــل پارلمان نیز صــدای تیرانــدازی به گوش رســید .این
شــبکه در خبری دیگر اعالم کرد تظاهرکنندگان به ســاختمان پارلمان کردســتان
عراق هجوم بردند و نیروهای ویژه وارد محوطه پارلمان شدند .پارلمان کردستان
عراق دیروز موادی از قانون واگذاری اختیارات رئیس اقلیم کردستان را تصویب و
نیچروان بارزانی را بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح اقلیم تعیین کرد.

استقبال مردم از عکس یادگاری با تصویر استاد شجریان در نمایشگاه مطبوعات

نبرد تروریست ها با یکدیگر در سوریه

نعیم احمدی  /ایران

منابع ســوری از درگیریهای شــدید میان تروریســت ها
خبر
در حومــه شــمال شــرقی حماه و کشــته و زخمی شــدن
شــماری زیادی از آنها بر اثر ایــن درگیریها خبر دادند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از المنــار ،منابــع
ســوری اعــام کردنــد :در درگیریهــای میان تروریســت های داعــش و هیأت
التحریر الشــام در حومــه شــمال شــرقی حماه شــمار زیــادی از طرفین کشــته
شــدهاند .بر اســاس این گزارش در درگیریهای  ۲۰روز گذشــته میان داعش و
هیأت تحریر الشــام ۲۱۴ ،نفر از تروریست های داعش و  ۸۹نفر از افراد وابسته
به گروه تروریستی هیأت تحریر الشام کشته شدهاند.

ابوالفضل نسایی/ایران

دفاع مجدد الریجانی از<سپنتا>

وزرای پیشنهادی نیرو و علوم رأی اعتماد گرفتند
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ناصر فکوهی و حسن نمکدوست در میزگرد «ایران» بررسی کردند

معادل هپیچیده
رابطه روشنفکران با روزنامهها
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