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طیبی ،صمیمی و سنگ سفیدی در گفتوگو با «ایران»:

حاال قهرمانی جهان را میخواهیم

23

دو عضو هیأت داوران جشنواره فیلم فجر به منتقدان پاسخ دادند

شائبهزدایی از اهدای سیمرغها

22

اژهای از بررسی پرونده مرگ دکتر سیدامامی فعال محیط زیست در «اوین» خبرداد

مطهـ ــری ،نایـ ــب رئیس مجلـ ــس  :توضیحات
کارشناسان اطالعات سپاه در جلسه با نمایندگان
کافی نبود و مجلس منتظر تکمیل اطالعات خود
در این زمینه است
بروجـ ــردی ،رئیـ ــس کمیسـ ــیون امنیـ ــت ملـ ــی
مجلـ ــس :فیلمـ ــی دیدیـ ــم کـ ــه نشـ ــان میدهـ ــد
سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خودکشی

آمادهمیشود.خانوادهوینیزایناتفاقراپذیرفتند
لذا درخواست کالبدشکافی هم نکردهاند
چهـ ــار انجمـ ــن علمـ ــی علـ ــوم سیاسـ ــی ایران
جامعه شناسـ ــی ایـ ــران ،مطالعات صلـ ــح ایران
و انجمـ ــن ایرانی مطالعات فرهنگـ ــی و ارتباطات
در نامه مشـ ــترکی بـ ــه رئیس جمهوری خواسـ ــتار
پیگیری مرگ کاووس سیدامامی شدند
3

همهپرسی؛ بحث روز محافل سیاسی

نیکوکاران وارد گود شدند

گفتوگو با گرامی مقدم ،سخنگوی حزب اعتماد ملی:

محبیان ،فعال اصولگرا در گفتوگو با «ایران»:

همهپرسی ،میتواند فصلالخطاب اختالفات قانونی باشد روحانی درباره همهپرسی توضیح بیشتری بدهد

دیگر
صفحهها

تأثیر منفی گرد و غبار بر روح و روان دانشآموزان خوزستان

«همه پرسی»؛ راهکار معتبر در جهان

اول دفتر
در هــر کشــور و در هــر قانونــی ،مرجــع اصلــی و نهایــی
تصمیــم گیری مردم هســتند .زیرا همــه مراجع قدرت
در نهایــت قــدرت خــود را از مــردم اخــذ مــی کننــد.
در ایــن نگاه ،همه پرســی به این معنی اســت که درباره
مســائل اصلــی کشــور ،مســتقیماً از مــردم نظرخواهی
شــده و نظر آنان هرچه که باشــد ،مالک تصمیم گیری
عباس کریمی
قــرار بگیــرد .بــه همیــن دلیــل یکــی از راه هــای تقنیــن
استاد حقوق دانشگاه تهران و قانونگذاری که قانون اساســی اغلب کشــورها از جمله
کشــور ما پیش بینی شــده اســت ،همه پرسی و مراجعه
به آرای عمومی است.
همه پرســی در کشــورها تفاوت هایی با هم دارد .از جمله اینکه در برخی موارد،
اساساًخود مردم آغازگر برگزاری همه پرسی هستند .اما چنین امری در قانون اساسی
ما پیش بینی نشــده اســت و مردم پیشــنهاد دهنده برگزاری همه پرســی نیســتند،
بلکه پیشنهاد برگزاری همه پرسی از مسیری که قانون اساسی پیش بینی کرده است
باید طی شــود .اما مســیر پیشنهادی هرچه باشــد ،در این اصل توافق وجود دارد که
همه پرسی راه حل مورد تأکید قانون اساسی و همه نظام های حقوقی است.
نکتــه دیگــر ،این واقعیت اســت کــه همه پرســی با مبانــی فقهی ما نیز ســازگار
اســت .براســاس مبانی فقهی ،مــردم آزاد آفریده شــده اند .حتی آنجــا که به مردم
امــری تکلیف می شــود ،تکلیف پس از آن اســت که مــردم دین را پذیرفته باشــند.
هرچند نپذیرفتن دین ،مجازات اخروی دارد ،اما راه اصلی اسالم هیچ وقت تهدید
مردم نبوده است.
باوجود خواســت سران کشــور در دوره های مختلف ،مخالفت ها با این موضوع
میتواندبهشرایطبرگزاریآنبرگردد.درقانوناساسیماپیشنهاددهندههمهپرسی
مردم نیســتند .از ســوی دیگر ،برگزاری همه پرســی هزینه های اقتصادی بسیاری را
برخزانهتحمیلمیکند.اینامرنیزباعثمیشودکهحکومتهاکمتربههمهپرسی
متوسل شوند .مسأله دیگر این واقعیت است که نمی توان قوانین مفصل را به آرای
عمومــی گذاشــت ،بلکه تنها می تــوان مجموعه قوانین را به همهپرســی گذاشــت
و از مردم پرسید که آیا این مجموعه را قبول دارید که در این باره ،پاسخ مردم نیز تنها
شامل دو گزینه آری یا خیر خواهد بود.
امــا برخی کشــورها کــه ایالت های کوچــک دارند نیز بــرای این مســأله راه حلی
یافتهانــد .بــه عنــوان مثــال در ســوئیس روش هایــی بــرای همه پرســی پیش بینی
شــده تــا هــم خود مــردم پیشــنهاد دهند و هــم در بحــث عمومی مشــارکت کنند.
اما سازوکار دشواری که برای برگزاری همه پرسی در کشور ما پیش بینی شده است،
باعث میشود این امر چندان قابل اجرا نباشد.
مســأله دیگــری کــه اختصاصاً برای کشــور ما وجــود دارد ،این اســت کــه قانون
اساســی بحث همه پرســی را ضعیف دیده اســت .ایــن امر نیز به نوبه خود ناشــی
از این امر اســت که در تدوین قانون اساســی تالش شــده رئیس جمهوری به عنوان
رئیس قوه مجریه از استبداد دور باشد .اما در توجه به این رویکرد ،به این مسأله توجه
نشده اســت که هرچند رئیس جمهوری مستبد خوب نیست ،اما رئیسجمهوری
میبایســت اختیــارات کافــی بــرای اجرای سیاســت هــای دولت خــود را کــه برای
آن از مــردم رأی گرفتــه اســت در اختیار داشــته باشــد .به دلیل پیش بینی نشــدن
ایــن ســازوکارها در قانــون اساســی ،مــی بینیم کــه رئیس جمهــوری در بســیاری از
موارد به بن بســت می خورد .به عنوان مثال ،رئیس جمهوری هیچ گاه نمی تواند
مجلس را منحل کند ،درحالی که در مواردی رئیس جمهوری مســتقر با مجلســی
روبهرو میشــود که عمالً اپوزیســیون دولت او محســوب شــده و این مجلس دست
دولت را برای انجام اقدامات وعده داده شده به مردم می بندد .در چنین مواردی،
نــه تنهــا چــاره ای جز اســتفاده از همه پرســی به عنــوان راهکار مکملی نیســت که
در قانون اساسی از آن نام برده شده است.
مســائل مختلفی در ســال های گذشــته وجود داشــته که می توانســت مشــمول
رفراندوم شــود .برجام از جمله این موارد است .در زمان بررسی برجام در مجلس،
پیشــنهاد کردم که با برجام همچون ســایر کنوانسیون ها برخورد نشده و در مجلس
تصویــب نشــود ،بلکه با توجه بــه نظرات جدی و متفاوتی که در کشــور وجــود دارد،
میتوان برجام را به رأی عمومی گذاشت و از مردم درباره آن نظرخواهی کرد.
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نگاهی به کارنامه سیاسی حسن ارسنجانی /وزیری برای اصالحات ارضی 10
یادداشت

آیا«جنگارک»میتواندالگوییدرمحرومیتزداییشود؟
نامعادلهعرضهوتقاضا
در بازار دالر
دالر به 4850تومان رسید
هر گرم طال 150هزار تومان را رد کرد

همسویی دولت با شهرداری ،کلید قفلهای تهران

قبــل از شــهردار شــدن آقــای نجفــی بنــا بــ ه دالیــل متعــددی
کــه مهمترینــش را اســتفاده شــهرداری از مزیتهــای همراهی
غالمحسین محمدی
دولت با تهران میدانستم؛ در توئیتی تأکید کردم تنها چهرههایی
فعال فرهنگی -اجتماعی ملــی بــه قامت نجفــی و جهانگیــری از پــس تهــران برمیآیند.
پساز گذشــت  4ماه از سکانداری نجفی با کمی تأمل در رفتارها
و مدیریت او میتوانم بگویم با وجود تمام انتقادات صورت گرفته که بخش عمدهای از آن
بنا به اطالعات دقیق ،ریشههای سیاسی دارد و از جنس توقعات جریانی است؛ عملکرد او
و استراتژی بلندمدتی که اتخاذ نموده است بشدت قابل دفاع است .استراتژی استفاده از
ظرفیتهای جدی و بالقوه دولت در کمک به تهران که متأسفانه تاکنون ب ه دالیل سیاسی
مغفول مانده بود؛ در دهه مبارک فجر عمالً وارد فاز عملیاتی شد .نجفی که خود بهنوعی
از بدنه دولت است با حضور در شهرداری تهران آغازگر رابطه سازنده دولت با شهرداری
تهران و به تبع آن شهرداری کالنشهرها شده است.
زوایای این استراتژی را میتوان اینگونه نمایش داد:
 - 1نجفــی در بــدو امــر با صدور بخشــنامهای تصمیم گرفــت از زمین و هــوای تهران
در برابــر تــاراج بیوقفــه صورت گرفتــه توســط ســرمایهداران و زمینخواران دفــاع کند.
این چیزی بود که خواســت عموم مردم تهران بوده و هست .تصمیم ممنوعیت صدور
هولوگرام که عمالً فروش تراکم را بشدت کاهش میدهد تصمیم بشدت سختی است.
چراکه بازی کردن با درآمدهای یک شهرداری بزرگ و لخت که از پس هزینههای حقوق
و دســتمزد هم برنمیآید بازی خطرناکیســت که ممکن اســت شــهردار را به اصطالح
زمین بزند .مخصوصاً که درآمدهای پایدار شهرداری چیزی کمتر از چهل درصد بودجه
مصوب اســت .البته اجرایی شــدن این تصمیم در بورکراسی بشدت ناکارآمد شهرداری
که متأسفانه به فساد سیستماتیک نیز مبتالست اما و اگرهای فراوانی دارد .اما چیزی که
واضح اســت و بنا به اعداد و ارقام قابل ردگیری اســت کاهش شــدید درآمد شهرداری از
این قاعده بوده که خود نشاندهنده افول فروش شهر است.
 - 2درآمــد پایــدار شــهر بایــد افزایش یابــد؛ هزینههای مــازاد باید کاهــش یابد؛
تا بتوان ضمن تغییر ساختار فعلی و بهبود بهرهوری نیروی انسانی رفته رفته شهر را
بهاصطالح جمع و جور کرد .ساختار فعلی که مبتنی بر یک ستاد انتخاباتی دائمی
برای جریانی خاص طراحی شده بود ،باید به یک ستاد فعال و مشارکتجو از سطح
سیاســتگذاری تا اجرا تبدیل شــود .بخشی از هزینههای شــهر را میتوان با مسببین
هزینــه و بــا افزایش بهرهوری حاصــل از تکنولوژی ،تهاتر نمود و بخشــی را میتوان
با صدور مجوزهای بهرهبرداری و برون سپاری بهطور کلی حذف کرد و عمالً درآمد
باقی مانده را صرف توســعه و نگهداشــت شهر نمود .این استراتژی یعنی استفاده
از ظرفیتهــای شــهر بــرای توســعه متناســب کالبــدی و پیرایش هرگونــه آلودگی
از شــهر بهجای فروش شــهر ،اســتراتژای اســت که شــهرداری انتخاب کــرده و تنها
بــا همکاری مجدانــه دولت قادر به انجام آن اســت .میتوان نتایــج این انتخاب را
درسهاتفاقرخدادهدردههمبارکفجرکهبهوضوحردپایشخصرئیسجمهوری،
نجفی و بدنه اقتصادی دولت در آنها نمایان اســت جســتوجو کرد .این سه اتفاق
به شرح ذیل است.
نخست؛ با امضای یک تفاهمنامه همکاری میان وزارت نفت و شهرداری تهران،
وزارت نفــت بازپرداخت هزینه یک میلیارد و چهارصد میلیون دالری خرید یکهزار
واگــن متروی شــهری را برعهــده گرفت .بیژن زنگنــه وزیر نفت تأمین این پــول را از
محل صرفهجویی ســوخت بهدلیل اســتفاده هر یــک از شــهروندان از مترو معادل
 10سنت به ازای هر مسافر بیان کرده و ابراز آمادگی کرده تا به کمک شهرداری تهران
بتوان بخشی از آلودگی هوای تهران را کاست! با این تعداد واگن عمالً واگنهای مترو
تهران چیزی حدود دو برابر خواهد شد.
دوم :طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای و شهری کشور در دهه فجر توسط
رئیــس جمهوری با محوریت وزارتخانههای صنعت ،مســکن و نفــت و با کارگزاری
بانــک مرکــزی رونمایی شــد .این طرح کــه با اولویت نوســازی ناوگان درون شــهری
آغــاز بــه کار میکنــد قصد دارد خودروهای فرســوده ســنگین را که بخــش عمدهای
از آلودگــی کالنشــهرها و تهــران را تولیــد میکننــد از دور خــارج کنند .حضــور تهران
در ایــن طرح اتفاقیاســت که شــهرداری تهــران را در یک سیاســتگذاری کالن دیگر
متکی بر هزینههایی که قرار نیست توسط شهر تأمین شود شریک خواهد نمود.
ادامه در صفحه4

 2/5میلیارد دالر ایرانیها
در جیب ترکیه
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 2/5میلیون گردشگر ایرانی در سال  2017میانگین هزار دالر
هزینه را ثبت کردند

مریم طالشی  /ایران

نور امید در روستایی محروم
تعلیق بررسی هدفمندی یارانهها
در بودجه 97
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حقوق فعاالن بیادعای محیط زیست

جنــس و مقتضــای کنشــگری در عرصــه حقــوق محیــط
یادداشت
زیســت بــه مثابــه یکــی از ارکان نســل ســوم حقــوق بشــر
«حقــوق همبســتگی» مســتلزم تــاش و همــکاری تمام
کشورهای دنیاست و از همین روست که نام «همبستگی»
بحــق شایســتهترین نــام بــرای ایــن حقــوق اســت.
در ایــن شــعاع کنــش ،شــاهد یــک جنبــش فرامــرزی
صالح نقره کار
ناگزیر هســتیم که نبایــد با نگاه امنیتی یا سیاســی تعلیل
و تحلیــل شــود .بحــران های «زیســت کــره» در هم تنیده
حقوقدان
و وکیل دادگستری
ودرازدامنبوده،نهصرفاًمسائلدرون«جغرافیایسیاسی»
و بلکــه دغدغههــای جهانی اند .بــه واقع آلودگی و تخریب محیط زیســت امروزه
مسأله انحصاراًملی نیست ،بلکه ابعاد فراملی و منطقهای و جهانی دارد .تبعات
دامنه بحران برای هرکشور و حتی همسایگانش و حتی گستره جهانی خواهد بود.
لذا بازیگران فعال در عرصه صیانت از محیط زیســت ،طی یک تعامل گســترده
با یکدیگر مساعی و تبادل دانش میکنند .فعالیت با حسن نیت ،کنشگران محیط
زیســت در کشــور ،ارتباط تنگاتنگی با سالمتی و بهداشت ساکنان زیست بوم دارد.
«حق بر محیطزیســت» پاســبانان بیادعــا و غیر دولتــی دارد که بــا التزام عملی
بــه اصل  50قانون اساســی خــود را وقف کنــش و دفاع غیرتمندانــه از این میراث
ملی کردهاند .در تمام دنیا و کنوانسیونها و نشستهای بینالمللی این بیمرزی
و تعامل ،تنویر و تبلیغ میشود تا در سایه همبستگی بینالمللی بهبود وضعیت
زمین و طبیعت محقق شود .سیاست کیفری اساساً بین اقدامات با «حسن نیت»
و «ســوء نیــت» افتراق و تمایز قائل اســت .بدیهی اســت انتظار مــیرود از فعاالن
محیط زیســت دفاع شــود.کما اینکه ماده  66قانون آیین دادرســی کیفری به آنها
این اجازه را میدهد که در قالب تشکل های فعال ،اعمال حق دادخواهی نسبت
به مصادیق نقض حقوق زیست محیطی نمایند.
ادامه در صفحه2

رئیس مجلس بررسی این بخش از الیحه بودجه سال بعد را
به روزهای آینده موکول کرد

21

مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
رئیــس کل بانــک مرکــزی در نامــهای بهرئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور
ضمــن معرفــی خریداران عمــده ارز به همــراه میــزان دالر خریداری شــده از ابتدای
ســالجاری تــا  17دی مــاه ،خواســتار رســیدگی بــه مبــادالت ایــن اشــخاص و اقــدام
الزم در خصــوص وصــول مالیاتهای متعلقه شــد .بهگــزارش ایرنا ،ولی اهلل ســیف
در نامه ارســالی خود به ســید کامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی نوشت:
بــا توجه به لزوم اســتقرار ثبات در بازار ارز ،اســتمرار روند معرفــی خریداران موصوف
در راستای اجرای سیاستهای کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه
و فعالیتهــای داللــی کــه منجر بــه کتمــان درآمــد واقعی و فــرار مالیاتی میشــود،
بانک مرکزی بهمنظور ارتقای ســطح تعامالت خود با آن ســازمان تا ســر حد امکان
و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت ،ضمن ردیابی و تشخیص دالالن
ارزی ،اقــدام بــه اســتخراج و ارائه اطالعات این اشــخاص کرده اســت .بر اســاس نامه
ســیف و بنا بر نتایج حاصل از بررســیهای صــورت گرفته در ارتباط با مبــادالت ارزی
در دوره زمانی مربوط به ابتدای ســالجاری تا  17دی ماه امســال ،حجم بسیار زیادی
از مبادالت دالر بهنام اشــخاص معدودی ثبت شده که بهپیوست مشخصات هویتی
بههمراه میزان دالر خریداری شده توسط آنها به سازمان مالیاتی ارسال شد.

همکار گرامی جناب آقای علیرضا گلبن

با نهایت تأثر و تأسف درگذشــت مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده،
از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران واسعهالهی و برای شما و سایر
بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم .ضمنًا مراسم ختم آن مرحومه روز
جمعه مورخ  96/11/27از ساعت  10الی  11/30در مسجد ولیعصر(عج)
واقع در خیابان شــهید بهشتی،خیابان خالداسالمبولی (وزرا) ،جنب پارک
ساعی برگزار میگردد.
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