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 بهطورکلــي بعــد از گردنههــاي سیاســي دو
دهــه اخیر و بهویــژه بعــد از انتخابــات دور دهم
ریاســتجمهوري ،نیروهــا و سیاســتگذاران
اصالحطلب متناســب با موقعیت جدید دســت به
سیاســتگذاريهاي متناســب زدند .در آن مرحله،
شــرایط خاصي پیش آمد و راهگشــایي متناسب با
وضعیت سیاسي و سیاست خارجي خطیر کشور در
ائتالف با راســتمیانه و اصولگرایان معقول )جریان
موسوم به اعتدال( تمهید شد که البته تمهیدي کارا
و در راستاي منافع کالن کشور بود.
راهانــدازي نهادي موقتي با کارکــرد دوران گذار
بــا عنوان شــوراي سیاســتگذاري ،در ابتــدای امر
اقدامي درخور توجه بود ،اما انتظار اســتمرار چنین
شــیوه ســازمانیابي که فقــط ميتوانــد محصول
شــرایط بنبســت و براي گذار موقتي باشد ،خود به
زمینهســازي رفتارهاي غیرمســئوالنه ،غیرپاسخگو،
غیرشــفاف و بعضا رفتارهاي ضداصالحي برخي از
اعضا ميانجامد .وجه دیگر که ضرورت تغییر الگوي
ســازماندهي را ضروري ميکند ،نیازهــا و مطالبات
جدید و بهطورکلي برآمدن شرایط جدید سازماندهي
اســت و نکته دیگر این اســت که بعد از ديماه ،۹۶
اســتراتژي اصالحطلبــي در معرض پرســشهاي
بنیادینــي مانند »امــکان یا امتنــاع اصالحات« قرار
گرفته است .وضعیت خطیر ملي و شرایط ابهامآمیز
کشــور و آینده اصالحات ضــروري ميکند که براي
شرایط جدید ،نوسازي ســازماني تدبیر شود تا بتواند
بهعنــوان یک نیروي مؤثر در عرصه سیاســت عمل
کنــد .از آنجا کــه کارویژه اصالحطلبان »کنشــگري
مرزي« اســت و اســتراتژي دوران اخیر متناســب با
آن کارویــژه ،فعالیت همافــزا در دو عرصه مدني و
حضور در قدرت براي اصالح آن اســت ،سازماندهي
آن نیز منطقا باید انعکاســي از کارویژه و اســتراتژي
آن باشد؛ یعني اینکه نهاد سیاستگذار اصالحطلبان
باید ترکیبي از آرایش نیروهاي اجتماعي و سیاســي
باورمنــد به حرکت تدریجي در دو حوزه سیاســت و
فعاالن اجتماعــي و مدني و صنفي باشــد تا بتواند
با ســپهري متناســب با نقشــش ،اثرگذار باشد .آیا
محل پرسش نیســت که نمایندگان خواستمانها و
گفتمانهاي متکثر در شــوراي سیاســتگذاري چه
کســاني هســتند؟ نمایندگان جامعه مدنــي و زنان
و معلمان و ســایر اصناف و اقــوام کجایند؟ چرا در
این شــورا نباید افــرادي ماننــد مولويعبدالحمید
)یــا نماینده ایشــان( با پایگاه اجتماعــي میلیوني یا
چهرهاي موجه و محبوب مانند دکتر علیرضا رجایي
حضور داشته باشند؟
ناگفته پیداســت که چنین فراگیــريای ،الزامات
خاص خود را دارد و شــاید شــوراي سیاستگذاري
با ســاختار و ســازوکاري اینچنینــي نتواند حامل و
سازمان پیشران چنین الزامی دوراني باشد.
اکنــون نیازهــاي عینــي زندگي مردم و شــرایط
خطیر ملي ما را به این ســرفصل رســانده است که
متناســب با وضعیت جدیــد ،در آرایــش نهادهاي
پیشــران آن تأمل و در گفتار اصالحطلبي و همچنین
در سازوکار تصمیمســازي آن ،برای کارآمدي بیشتر
تجدیدنظر کنیــم .اکنون رهبران جریان اصالحطلبي
در معرض مواجهه با این خواســت قــرار گرفتهاند؛
اصالح اصالحات یا رخداد ناخواسته ریزش سرمایه
اجتماعي؟
نخستین گام برای سامانیابي اصالحات ،پذیرش
اصالح اصالحات چه در گفتمان و چه در سامانیابي
و تشــکیالت است .نگراني بخش عمدهاي از فعاالن
و کنشــگران اصالحطلب براي ضعف و ناکارآمدي
ســازمان سیاســي و اســتراتژي اصالحگرانه جدي
است .به نظر ميرســد راهکار اصلي حفظ سرمایه
اجتماعي حامــي ،از طریق تبییــن رویکردها ،تالش
براي تحقق مطالبات و کســب نتایــج عیني بهطور
نســبي و نیز توضیح موانع کار بهطور شــفاف است؛
وگرنــه ناامیدي و در نتیجه انفعال و ریزش تســري
خواهد یافت و دگرباره تا رســیدن به اجماع دوراني
هزینههاي گزافي باید پرداخت کرد.
طبیعي اســت در بســتر چنین شــرایطي ،نقار و
فاصلهگیــري از اصالحــات ميتواند جــاي خود را
به همگرایي ســالهای پیش بدهد .بيشــک اراده،
مســئولیت و نگرش معطوف به منافع ملي ایرانیان
در راســتای خواست تغییر و اصالحات مبناي اصلي
رئیسجمهــور اصالحات بــراي شــکلگیري نهاد
شــوراي سیاســتگذاري در دوران بحــران و موانع
امنیتي پیشرو بوده است که اقدامي ارزشمند است؛
اما اســتمرار این نهاد با توجه به تجربه چندســاله
و عــدم اهتمــام بــه کارآمدکــردن و بيتوجهي به
فراگیري و گســتردگي و بيانگیزگــي و بيبرنامگي
درخصــوص گستردهشــدن یأس و فقــدان امید در
جامعه و غیرشــفافبودن و رفتارهاي غیرمسئوالنه
و بعضــا ضداصالحي برخــي از اعضا ،ســنگبناي
قطع امید از اســتمرار و ادامه شوراي سیاستگذاري
در قالــب و ماهیت فعلي را به وجود آورده اســت
و طبیعتــا انتظــار فعــاالن مدني و سیاســي در این
شــرایط ،بازنگري و اهتمام جديتر درباره بازســازي
نهاد متولي سیاســت اصالحطلبانه است .اولین گام
در مســیر احیا و تقویت ســرمایه مردمي اصالحات،
پذیــرش اصالح اصالحات هم در ســازمان و هم در
گفتمان اصالحات اســت؛ این راهي براي برانگیختن
امید در این تاري ناامیدي است.

شــرق :تعیین مکانهایي براي تجمع که روز یکشنبه از
ســوي دولت اعالم شد ،باعث شــد تا بار دیگر موضوع
برگزاري تجمعات اعتراضــي و حدود و آزاديهاي آن
مورد توجه قرار گیرد .بر اســاس این مصوبه ،در تهران
پنج ورزشــگاه »دســتگردي«» ،تختــي«» ،معتمدي«،
»آزادي«» ،شهید شــیرودي« و همچنین شش بوستان
در نقاط مختلف شــهر و ضلع شمالي مجلس شوراي
اســالمي محلي براي تجمعــات در نظر گرفته شــده
اســت .نکتهاي که دراینباره وجود دارد این اســت که
آیا برگزاري یک تجمع در مکاني خاص ،آزادي و امنیت
شــرکتکنندگان را هــم تضمین خواهد کــرد؟ همین
ابهامات معاون سیاســي وزیر کشور را بر آن داشت که
روز گذشــته در نشستي خبري به تشــریح این مصوبه
بپردازد .اســماعیل جبارزاده ،دربــاره اینکه این نگراني
وجــود دارد که تصاویــر افراد حاضــر در تجمعات به
راحتي تهیه شــود و افراد تحت تعقیــب قضائي قرار
بگیرنــد .آیا حق اعتراض افراد به رســمیت شــناخته
ميشود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟ گفت» :در اغلب
شهرهاي بزرگ سیستم تصویري و فیلمبرداري هست و
خیلي از متخلفان توسط دستگاههاي امنیتي و انتظامي
توســط مانیتورینگ شناسایي ميشــوند ،بنابراین اینکه
تصویر افراد تهیه شــود برداشــتی غیرمنصفانه است.
طبیعي اســت هر کسي رفتار قانوني داشته باشد بحث
پیگرد در این مورد مطرح نیست«.
بــه گزارش ایســنا ،او افزود» :یکــي از نکات مثبت
این مصوبه در مورد تجمعات این اســت که مســئوالن
ميتوانند حضور داشته باشند و بشنوند .امیدوار هستیم
مطالبــي که در این اجتماعات مطرح ميشــود هر چه
زودتــر اجرائي شــود« .جبارزاده در مورد درخواســت
تجمع ،عنــوان کــرد» :دبیــرانکل احــزاب و درواقع
متقاضیــان باید تقاضاي خود را حداقل ســه روز کاري
قبــل از زمان برگزاري به فرمانداريها و اســتانداريها
ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواســت خود
را اعالم کنند که موضوع تجمع چیســت ،زمان ،مکان
و حتي اعالم اســامي ســخنرانان را هم مشخص کنند.
فرمانداريها و استانداريها هم موظف هستند پس از
دریافت تقاضا بالفاصله موضوع را مورد بررســي قرار
داده و مــوارد را به کمیســیون ماده  ۱۰احزاب ارســال
کنند و دبیرخانه کمیســیون هم مکلف اســت جلســه

فوقالعادهاي را تشــکیل دهد و در این جلســه که ۱۲
ســاعت بعد از وصول تقاضاســت نســبت بــه تقاضا
رسیدگي صورت ميگیرد«.
معاون سیاســي وزارت کشــور ،با اشــاره به اینکه
طبیعي است که چند حزب یا تشکل نميتوانند در یک
زمان تجمع داشته باشــند ،تأکید کرد» :مسئول امنیت
تجمعــات و راهپیمایيهاي قانوني ،نیــروي انتظامي
اســت و گروههاي دیگر مسئولیتي برعهده ندارند ،البته
بر اســاس تبصره ماده مذکور ،شــوراي تأمین استانها
هم موظف هســتند محلهاي مناسبي را براي برگزاري
تجمعات فراهم کنند«.
الیحه باید کامل شود
قاســم میرزایينکو ،عضو کمیسیون ماده  ۱۰احزاب
مجلــس ،هم درباره شــرایط صدور مجــوز تجمعات
بیان کرد» :درخواســت برگزاري تجمعات و راهپیمایي
و اتخــاذ تصمیــم در این زمینه بر اســاس قانون نحوه
فعالیت احزاب و گروههاي سیاســي با کمیسیون ماده
 ۱۰احزاب اســت ،امــا اینکه در کجا و به چه شــکلي
برگزار شود قوانین جستهوگریخته است .الیحه برگزاري
تظاهرات و تجمعات قانوني باید در وزارت کشور کامل
شــود ،البته رایزنــي مقدماتي با احــزاب در این زمینه
صورت گرفته و در دســتور جلسه آینده کمیسیون ماده
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ایسنا :عبــاس جعفریدولتآبادی ،دادستان تهران،
دربــاره آخرین وضعیت پرونده مدرســهای در غرب
تهــران گفت :تمام نوجوانانی کــه در این پرونده در
موردشان ادعایی شده بود و اولیای آنها نیز داوطلب
بودند ،به پزشــکی قانونی معرفی شــدند ،پزشکی
قانونی آنها را معاینه کرد و در تمام گزارش پزشکی
به آن معنا تجاوز جنســی که در اخبــار اولیه آمده
بود ،به معنای جرائم خاص جنســی دیده نشد ،ولی
تعرضات جنســی گزارش شــد و متهم هم پذیرفته
است.
او افــزود :امروز کیفرخواســت پرونــده با چهار
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عنوان اتهامی صادر شــد و پرونده به دادگاه تحویل
داده خواهــد شــد و امیدواریم دادگاه در ســرعت
قابلقبولی حکم را صادر کند.
او دربــاره تعــداد شــکات نیز گفــت :در طومار
اولیــه که امضا شــده ۶۰ ،نفــر و در مرحله دوم ۱۵
نفر بودند که از  ۱۵نفر که شــکایت کردند ،تعدادی
در دادســرا حاضر نشــدند ،ولی ما مبنا را بر همین
 ۱۵نفــر گذاشــتیم .جعفریدولتآبــادی همچنین
گفت :احکام مربوط به محکوم آشــوبهای خیابان
پاسداران که به ســه بار قصاص محکوم شده بود و
قاتل بنیتا بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهند شد.

 ۱۰احزاب قــرار دارد« .او عنوان کرد» :هیئت دولت نیز
مکانهایي را براي برگزاري تجمعات تعیین کرده است،
امــا چارچوبها و نحوه آنها به آییننامهاي بازميگردد
کــه باید در هیئت دولت تصویب شــود« .میرزایينیکو
گفــت» :زمانــي که افــراد نــزد مقام معظــم رهبري
ميتوانند نظرات و مشــکالت خود را مطرح کنند پس
باید در مکانهاي معیني این امر میسر شود ،البته همه
افــراد باید از قانون تمکین کنند .نیــروي انتظامي نباید
برخورد تندي داشته باشد و افراد تجمعکننده نیز نباید
هنجارشکني کرده و شعارهاي ساختارشکن سر دهند«.
تصویب کلیات طرح اجرائيکردن
اصل  ۲۷قانون اساسي
بهمن ســال گذشــته ،از مجلس خبر رسیده بود که
طرح »نحوه برگزاري تجمعات« قرار اســت در دستور
کار مجلس قرار بگیرد که بر اســاس آن نحوه برگزاري
تجمعها ،نحــوه تأمین امنیت و همچنین پاســخگویي
مســئوالن به تجمعکنندگان پیشبیني شده و همچنین
خیابــان حاشــیه مجلــس بهعنــوان مــکان برگزاري
تجمعها پیشــنهاد شــده بود .قرار بود این طرح بعد از
تصویب بودجه ســال  ۹۷مورد بررســي قرار بگیرد که
خبري از آن نشد .برهمیناساس ،روز گذشته سخنگوي
کمیســیون شــوراهاي مجلس از تصویب کلیات طرح

اجرائيکردن اصل بیســتوهفتم قانون اساسي مربوط
بــه تجمعات مردمي خبر داد .به گــزارش خانه ملت،
اصغر سلیمي در تشریح نشســت کمیسیون شوراها و
امور داخلي کشــور در مجلس شوراي اسالمي ،گفت:
»طرح اجرائيکردن اصل بیســتوهفتم قانون اساسي
جمهوري اســالمي ایران بررسي شــد تا در مورد مکان
تجمعــات مردمي تصمیمگیري شــود .بر اســاس این
طرح ،تجمعکنندگان نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعي
ندارند .نماینده مجلس بایــد در تجمعات زیر  ۳۰۰نفر
در جمع معترضــان حضور یابــد و در تجمعات کمتر
از  ۷۰۰نفر نیز باید رئیس مجمع نمایندگان آن اســتان
حضــور یابد« .او ادامــه داد» :اگر اجتمــاع معترضان
کمتر از دوهزار نفر باشــد ،نواب رئیس مجلس باید در
جمع معترضان صحبت کنــد و در تجمعات باالي دو
هزار نفر نیــز باید رئیس مجلــس در جمع معترضان
صحبت کند ،البته این مسائل فقط در طرح مطرح شده
و به دلیل عــدم اتفاقنظر ،این موضوع در کمیســیون
بررســي ميشــود« .پروانه مافي ،نماینده مردم تهران
در مجلس ،هم درخصوص تصویب تعیین مکانهایي
براي برگــزاري تجمعات ،بــه ایلنا گفت» :افــراد باید
براي برگــزاري تجمع در این مکانهــا مجوز الزم را از
کمیســیون ماده  ۱۰احزاب اخــذ کنند و برگزاري تجمع
در محلهایــي غیر از اماکني که از ســوي دولت اعالم
شــده ،غیرقانوني اســت« .او درباره اینکه نگرانيهایي
وجود دارد تا گروههایي امنیت این تجمعات را حتي در
مکانهاي تعیینشــده برهم بزنند ،عنوان کرد» :حضور
نیروهــاي امنیتي و انتظامي در این مکانها براي همین
امر است«.
آزادي پس از اعتراض تضمین شود
قبل از مصوبه هیئت دولت ،شوراي شهر تهران نیز
مصوبه »تعیین مکاني بــراي اجتماعات اعتراضي« را
تصویــب کرده بود ،اما هیئت تطبیق ،تعیین مکان براي
تجمعات را کامال خارج از حیطه وظایف شورا دانسته و
مصوبه را مردود اعالم کرده بود .احمد مسجدجامعي،
عضو شوراي شــهر تهران ،از کساني است که اشکالتي
را بــه این مصوبه دولت وارد ميدانــد .او با بیان اینکه
آزادي اعتراض مهم اســت ،اما آزادي پس از اعتراض
نیز مهمتر اســت ،گفتــه باید ضمانتهایي باشــد که
آزادي پس از اعتراض را هم تضمین کنند.

ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻬﺎدت رزﻣﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
ایســنا :در پي برخي ادعاهاي واهي مطرحشــده از
ســوي یکي از گروهکهاي تروریستي ضدانقالب که
در روزهاي اخیر متحمل ضربه ســختي از رزمندگان
نیروي زمیني ســپاه در شــمال غرب کشور و مناطق
عمومي مرزي ســروآباد و اشنویه شــده است ،مبني
بــر بهشهادترســاندن تعدادي از رزمندگان اســالم
در ایــن درگیريهــا ،روابطعمومــي قــرارگاه حمزه
سیدالشــهدا)ع( نیروي زمیني ســپاه در اطالعیهاي
بــا رد این ادعــا و موهومخوانــدن آن ،اعــالم کرد:
بحمــدﷲ تمامي رزمندگان شــجاع قــرارگاه حمزه
کــه در عملیاتهاي اخیر علیه ضدانقالب شــرکت

داشتهاند ،در صحت و سالمت در یگانهاي مأموریتي
خود حضور دارنــد .غیورمردان مدافع امنیت نظام و
ملــت ایران ،بدون توجه به فضاســازي رســانهاي و
رواني دشــمنان ،با رصد و اشراف دقیق و همهجانبه
ضدانقالب همچنان آماده پاسخگویي قاطع به هرگونه
تحرک و تالش آنان هســتند .در پي درگیريهاي اخیر
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( با ســه تیم
تروریستي در مناطق عمومي مرزي سروآباد و اشنویه
در شمال غرب کشور که منجر به انهدام این تیمهاي
تروریستي شد ۱۳ ،نفر از تروریستها به هالکت رسیده
و تعدادي نیز زخمي شدند.

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻼح ﻣﻮﺿﻮع »وﮐﻼي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ«
شــرق :نمایندگان براي اصالح محدودیت انتخاب وکیل در مرحله مقدماتي
جرائم خاص دستبهکار شــدند .آنها تبصره فعلي را »مغایر اصول و قواعد
فقهي و حقوقي و همچنین در تباین با اســناد بینالمللي« دانستند و بهجاي
آن این تبصره را پیشــنهاد دادند؛ »متهم حداکثر تا پنج روز پس از شروع تحت
نظر قرارگرفتن ،امکان مالقات با وکیل را ندارد«؛ پیشــنهادي که شاید خودش
در ادامه مسئلهساز شود.
»فهرســت ۲۰نفره« یا »وکالی مورد تأیید« ،بــار دیگر تبصره ماده  ۴۸آیین
دادرســي کیفري را به مرکز توجهات آورده اســت .طبق ایــن تبصره ،رئیس
دســتگاه قضا بایــد وکالیي را بــراي برعهدهگرفتن وکالت متهمــان برخي از
جرائــم در »مرحله تحقیقات مقدماتي« معرفي کنــد .هرچند این تبصره به
صورت اصالحیه در ســال  ۹۴وارد قانون شد و در همان زمان هم نقدهایي را
برانگیخت ،اما منتشرشدن »فهرست  ۲۰نفره« بمب خبري اصلي بود .دو روز
پیش آیتاﷲ آمليالریجانــي ،اولین اظهارنظر خود را درباره این قانون انجام
داد .مشــخصا او هم از منتقدان این تبصره اســت و حتــي از »طفرهرفتن« از
اجراي آن صحبت کرد .هرچند اکثر حقوقدانها و وکال در دسته منتقدان این
تبصره جاي ميگیرند ،اما به احتمال زیاد در بحث نحوه اصالح این تبصره نباید
منتظر چنین اجماعي بود.
بهگزارش »تســنیم« ،در مقدمه توجیهي طرح نماینــدگان مجلس براي
اصالح تبصره ماده  ،۴۸اینطور نوشــته شده» :با توجه به اینکه تبصره فعلي
ماده  ۴۸قانون آیین دادرســي کیفري مغایر اصول و قواعد فقهي و حقوقي و
همچنین در تباین با اســناد بینالمللي است و حق متهم را در تعیین وکیل به
نحو غیرقابلقبولي محدود کرده اســت ،بهطوريکه متهم در جرائم موضوع
تبصــره مذکور از بین  ۲۰هزار وکیل داراي پروانه وکالت ،صرفا ميتواند از بین
 ۲۰وکیل اعالمي ریاســت قوه قضائیه انتخاب کند که این امر عالوهبر توسعه
اختیارات رئیس قوه قضائیه از حدود قانون اساســي موجب تبعیض ناروا در
رجح برخي بر دیگران و ایجاد تهمت نسبت
بین جامعه وکالت و ترجیح بال ُم َّ
به عدهاي از وکال که در لیســت اعالمي ریاســت قوه قرار گرفته یا نگرفتهاند،
شــده و از طرفــي با توجه بــه اینکه محرومیــت متهم از مالقــات وکیل در
ابتداي تحت نظر قرارگرفتن به مدت محدود ،در دادرســي کیفري کشورهاي
پیشرفته]لحاظ[ شــده ،اصالح تبصره فعلي ماده  ۴۸قانون آیین دادرسي به
شرح ذیل پیشنهاد ميشود :جرائم علیه امنیت داخلي یا خارجي و همچنین
جرائم ســازمانیافتهاي که مجازات آنها مشــمول ماده  ۳۰۲این قانون است.
متهم حداکثر تا پنج روز پس از شــروع تحت نظــر قرارگرفتن ،امکان مالقات
با وکیل را ندارد«.
نوروزي :اصالحیه قوه قضائیه هنوز نرسیده است
حســن نوروزي ،سخنگوي کمیسیون قضائي و حقوقي مجلس ،نیز درباره
اصــالح ماده  ۵۸گفت» :بیش از  ۵۰نماینــده طرحي را براي رفع محدودیت

انتخــاب وکیل در پروندههاي سیاســي امضا کردند تــا انتخاب وکیل محدود
به یکســري افراد خاص نباشــد« .به گزارش ایســنا ،او افزود» :وقتي وکیلي
گزینش ميشــود محترم و معتبر اســت و نباید از بین این افراد مجددا دست
بــه گزینش زد« .نوروزي با بیان اینکه طرح اصالح ماده  ۴۸آیین دادرســي از
سوي محمدجواد فتحي ،نماینده تهران ،پیگیري ميشود ،گفت» :آقاي فتحي
همچنین با رئیس مجلس دراینباره صحبت کرده و در صورتي که قرار باشد
این طرح به صورت فوریتي مطرح شــود هفته آینده در دســتور کار مجلس
قرار ميگیرد« .ســخنگوي کمیسیون قضائي و حقوقي مجلس در پایان گفت
اصالحیه قوه قضائیه در مورد ماده  ۴۸آیین دادرسي هنوز به دست نمایندگان
نرسیده است.
اژهاي :بحث کمیسیون قضائي را دنبال ميکنیم
با این وجود ،روز گذشــته سخنگوي قوه قضائیه ،محسنياژهاي ،با حضور
در خبرگزاري تســنیم درباره تبصره مناقشهبرانگیز و حواشي آن صحبت کرد.
اصل  ۳۵قانون اساســي ميگوید» :در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند
براي خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایي انتخاب وکیل را نداشــته باشــند
باید براي آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد« .محسنياژهاي با اشاره به آن
اصل گفت» :در مقطعي در اوایل انقالب این بحث کمتر در دادســراها مطرح
ميشــد چراکه گفته شــده بود در دادگاه ميتوانند وکیــل انتخاب کنند اما با
گذشت زمان گفتند که طرفین دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نیاز به
وکیل است« .او در ادامه به بحث »امکان یا عدمامکان« حضور وکیل در تمام
مراحل تحقیقات اولیه پرداخت» :برخي از مسائل وجود دارد که رسیدگي به
آن با حضور وکیل ممکن نیست .همچنان که در ماده  ۱۲۸آیین دادرسي گفته
شده است که همه ميتوانند وکیل داشته باشند اما با سه قید :حضور غیرمتهم
در مرحله تحقیقات مقدماتي مفسده نداشته باشد و اخالل وارد نکند یا اینکه
جرم امنیتي باشــد؛ در این موارد وکیل نميتواند دخالت کند و فقط ميتواند
مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آینده استفاده کند که تشخیص آن هم
به عهده قاضي گذاشته شده است«.
محســنياژهاي با اشــاره به اینکه بعدتر براي رعایت حقوق هرچه بیشتر
متهم ،در اصالح قانون آیین دادرسي کیفري پیشبیني کردهاند که در تحقیقات
مقدماتي هم وکیل ميتواند حضور یابد ،افزود» :لکن در مسائل امنیتي وکیلي
که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ،امکان حضور دارد« .او نیز مانند رئیس
دســتگاه قضائي از منتقدان این تبصره اســت و در این زمینه توضیح داد» :از
لحاظ اجرائي این کار مشکل است که معرفي وکال به عهده رئیس قوه قضائیه
گذاشته شــده ،چراکه الزم است رئیس قوه قبل از معرفي نسبت به این افراد
علم پیدا کند .از لحاظ ماهیتي هم فرض کنیم که رئیس قوه قضائیه عدهاي را
تأیید کرد اما قانون ضابطه آن را تعیین نکرده و رئیس قوه خودش باید مالک
تعیین کند که در این صورت هم ممکن است بعدها مورد سؤال قرار گیرد« .او

افزود» :حاال قوه با یک قانون مواجه است و معتقدیم که باید به قانون ملتزم
باشیم .نقطه نظرات خود را ميگوییم اما هر چیز که جنبه قانوني پیدا کرد خود
را ملزم به اجراي آن ميدانیم ...ما از یک طرف با تکلیف قانون مواجهیم و از
سوي دیگر با متهماني که وکیل معرفي ميکردند و دادسرا قبول نميکرد«.
محسنياژهاي ادامه داد» :کاري که ما کردیم این بود که تعداد پروندههاي
امنیتي را با کل پروندهها سنجیدیم و دیدیم که تعدادش بسیار کم است .تعداد
کل زندانیان هم ســنجیده شــدند و دیدیم که متهماني که به زندان ميروند
کمتر از یک درصد کل هستند .تعداد وکالي مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون
وکال را هم مشخص و بررسي کردیم که از سال  ۹۴تا سال  ۹۶چه تعداد از آنها
در پروندههاي امنیتي وکالت داشــتهاند و تصمیم گرفتیم که چند برابر آنها را
براي ورود به پروندههاي امنیتي معرفي کنیم« .او افزود» :از اواخر سال گذشته
تا یک ماه پیش  ۸۶۳نفر وکیل را معرفي کردیم که فعال از آنها در پروندههاي
امنیتي استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشیم و این تعداد بسیار باالتر از آن
چیزي است که بررسي شده بود«.
سخنگوي قوه قضائیه درباره اصالح این قوانین هم گفت» :موادي از آیین
دادرســي را با هدف اصالح در دو دســته مواد فوري و موادي که ميتوان در
زمان بیشتري بررسي کرد تقسیم کردیم .معاونت حقوقي و معاونت اول این
دو قســم را جدا کردند و جمعبندي خود را در جلسه مسئوالن عالي قضائي
ارائــه کردند که یکي از آنها همین تبصره ماده  ۴۸بود که االن در کمیســیون
قضائي اســت و ما آن را دنبــال ميکنیم .همچنین در مواد آیین دادرســي و
اصالحاتي که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضي از جرائمي که مجازات
سنگیني همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتي اگر متهم خودش
هم نخواهد چه توانایي داشته باشد و چه نداشته باشد باید برایش وکیل گرفته
شــود« .اژهاي به مطالبي که این روزها درباره موضوع فهرســت وکال مطرح
ميشود ،اشاره کرد و دراینباره افزود» :عدهاي ميگویند این خالف اصل  ۳۵یا
اصل  ۹قانون اساسي است .اینکه یک حقوقدان و وکیل بخواهد براي اصالح
قانون تالش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازي کند که این خالف قانون
اساســي اســت نميتواند چون خود قانون اساسي مرجع این کار را مشخص
کرده است«.
سخنگوي قوه قضائیه با اشاره به اینکه فهرست  ۸۶۳نفره هنوز باز است
و حتي دو استان هنوز وکالي خود را معرفي نکردهاند ،گفت» :این نکته را هم
باید یادآور شــد که ماده  ۴۸و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتي اعم از
تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانهاي است که مستقیم به دادگاه ميرود،
اما شــامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا
اعاده دادرسي نميشــود« .او در پایان افزود» :بعضي از وکال معترض بودند
که برخي از دادگاهها آنها را راه ندادهاند که از آنها خواســتیم موارد را بگویند
تا رسیدگي کنیم«.

 ایلنــا :جمعــی از فعاالن سیاســی و رســانهای
اصالحطلــب در نامــهای خطــاب به رئیــس دولت
اصالحــات ضرورت نقد و اصــالح اصالحات را یادآور
شــدند .در این نامه آمده» :میدانیم که حضور شــما
بهعنــوان لیدر اصالحــات و چهره مــورد وثوق همه
گروههــای این طیف تاکنون موجب تکرار پیروزيهایی
در انتخابات مختلف شــده اســت ،اما نباید فراموش
کرد جریانی که توســعه سیاســی را بهعنوان شــعار
اصلی و برنامه محوری خود انتخاب کرده اســت باید
از »فردمحــوری« به ســوی »نهادمحــوری« حرکت
کنــد چراکه معلوم نیســت همواره بتوان از ســرمایه
اجتماعی گرانقدر شــما بهره برد .لــذا از جنابعالی
انتظار میرود که نسبت به شکلگیری اصولی سامان
و سازمان سیاســی اصالحطلبان ،بهنحویکه در نهاد
عالــی سیاســتگذاری آن  -۱اصــل انتخابیبودن و
شــکلگیری از پایین به باال در رأس امور باشد -۲ ،این
نهاد مشــروعیت خود را از مشــارکت تمامی فعاالن
ملی و منطقهای واقعا اصالحطلب کســب کند تا در
شــرایط خطیر از امکان ایســتادگیهای الزم برخوردار
باشــد ،اهتمام ورزید و نیز از ســهمخواهی افرادی که
محدودیتهای ایجادشــده بــرای چهرههای مقاوم و
شاخص اصالحطلب را به عاملی برای دوپینگ سیاسی
خود بدل کردهاند ،جلوگیری فرمایید .بدیهی است که
اگر نهــاد عالی جدید مبتنی بــر معیارهای پیشگفته
سامان نیابد ،تصمیمات و سیاســتهای اتخاذشده از
سوی چنین شورایی یا قابل همراهی نخواهد بود و یا به
سختی قابلیت دفاع خواهد داشت که طبعا اصالحات
را از اقبال وسیع پیشین محروم خواهد کرد .بر این اساس
امضاکنندگان این نامه پیشــنهاد میکنند که در جریان
شــکلگیری دور جدید شــورایعالی سیاســتگذاری
اصالحطلبــان ،با بهعضویت درآوردن چهرههای ملی
و امتحانپسداده که نماد اصالحطلبیاند و ســپردن
مدیریت این شــورا به یکی از شــخصیتهای مقاوم و
ملی ،نخست از گسترش احساس تقلیل اصالحطلبی
به محافظهکاری پیشگیری شــود و در مرحله بعد به
این شورا بهمثابه شورایی موقت مأموریت داده شود تا
زمینه را برای شکلگیری نهاد ملی اصالحات بهعنوان
یک سامانه سیاسی وحدتبخش میان اصالحطلبان به
نحوی که بیشازپیش دموکراتیک و برآمده از روندهای
انتخابی ،شــفاف و منطقی باشــد اقدام نماید .چنین
اقدامی نخستین گام در مسیر مبارک اصالح اصالحات
خواهد بود«.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

یک دیدار ۲ ،سؤال و چند چالش
درحاليکه تجربه توافق هســتهاي با ایران نشان
داد هر لحظــه امکان نقــض قولوقرارها از ســوي
آمریکایيهــا وجود دارد و کرهايها نیز قادر هســتند
با وجود برچیدن بخشــي از تأسیســات رآکتور اتمي
خــود ،آنگونه که در اوایل قرن حاضــر انجام دادند،
به مسیر گذشته برگردند .بازیگري بازیگران منطقهاي
و بینالمللي در مســیر پیشروي آمریکا و کرهشمالي
ســومین مشکل بهشــمار ميآید .دوســتي آمریکا و
کرهشــمالي گرچه آرامش را به منطقه حساس شرق
آسیا بازميگرداند ،بااینحال ،با رفع تهدیدات امنیتي،
زمینه تشــدید رقابتهــاي منطقهاي را نیــز فراهم
خواهد کرد .ژاپنيها از اتحاد احتمالي دو کره احساس
خطر خواهند کرد و چینيها از قدرتمندشــدن بلوک
غربي به رهبري ژاپن و دو کره .این در حالي اســت که
هنوز خاطرات تلخ جنگ جهاني دوم و سلطه ژاپنيها
بــر منطقه از یادها نرفته اســت .از ایــن رو ،رقابت بر
ســر ســهمخواهي بازیگران منطقهاي و بینالمللي،
از آشــتي میــان آمریــکا و کرهشــمالي و تالشهاي
پنهانــي آنان براي برهــمزدن توافق بهدســتآمده،
دور از انتظار نخواهد بود .ســرانجام اینکه در فضاي
بهشــدت دوقطبي در آمریکا و عزم دشــمنان داخلي
رئیسجمهوري براي بهزیرکشاندن ترامپ ،راه تحقق
وعدههاي واشــنگتن به پیونگیانگ را دشوار ميکند.
مانند تحریمهاي ایران ،اغلب تحریمهاي وضعشــده
آمریکا علیه کرهشــمالي از ســوی کنگره به تصویب
رســیده و لغو این تحریمها نیز به مصوبات کنگره نیاز
دارد .بــه عبارت دیگر ،همانگونه کــه کنگره در برابر
تصمیــم دولت وقت به ریاســت بــاراک اوباما براي
تعدیل تحریمهاي هســتهاي ایران ایســتاد ،چهبســا
قانونگذاران آمریکایي نیز به سرعت مقامات اجرائي
نتواننــد از مرحله تقابــل با پیونگیانــگ به مرحله
آشتي با آن برســند و تحریمهاي کرهشمالي به قوت
خود باقي بمانــد؛ بهویژه اینکه اگر در انتخابات ۲۰۱۸
و  ۲۰۲۰حــزب رقیب ،حزب دموکرات ،کنترل کنگره و
کاخ سفید را در دست بگیرد و همان کاري را با میراث
ترامپ انجام دهــد که جمهوريخواهــان با میراث
اوباما در توافق هستهاي با ایران انجام دادند.

روز صفر آب اصفهان؟
یکی از ســناریوها کــه آن را اجرائی کــرد ،تعبیه
 ۲۰۰ایســتگاه توزیع آب در چهارراههای ســطح شهر
بــود .بنابراین به جای اینکه آب به خانه اهالی شــهر
برود ،اهالی شــهر بــه محل توزیــع آب میرفتند )و
احتماال همچنان میروند( .شــهر قم سالهاســت از
این مکانیســم برای تحویل آب شــیرین در بسیاری از
مناطق خود بهره میگیرد .آقای استاندار! اجرای این
ایستگاههای کارتی توزیع آب را هرچه زودتر آغاز کنید.
*پژوهشگر حکمرانی آب دانشگاه دلفت هلند و
مدرس مدعو دانشگاه تهران

