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مدیرکل زندانهای استان تهران تشریح کرد

از ماجرای قتل وحید مرادی تا وضعیت بقایی ،مرتضوی و زنجانی در زندان

مصطفی محبی مدیرکل زندانهای استان تهران گفت :وحید مرادی در سوابقش حدود  ۲۰تیر خورده است و  ۱۳مورد سابقه ضرب و جرح دارد .طبیعتا این شخص زمانی که وارد زندان میشود،
میخواهد رفتارهای قانونگریزش را در زندان عملی کند .وی افزود :ماجرا از این قرار بود که وحید مرادی در سلولش با بقیه زندانیان درگیر میشود و بقیه را مجروح میکند و آنها هم از طریق تیزی
به قلبش ،او را به قتل میرسانند .همه زندانیان برای ما یکسانند .مهدی هاشمی در بند عمومی است ولی بابک زنجانی به لحاظ مراودات و رفت و آمد زیاد قضایی و به جهت تحقیقات در زندان در
جای خاصی نگهداری میشود .او در پایان اظهارکرد :آقای بقایی در شرایط مناسب و کامال انسانی در بازداشتگاه اوین نگهداری میشود .در مورد آقای مرتضوی نیز باید بگویم به دلیل اینکه نمیتوان
وی را در کنار دیگر زندانیان نگه داشت ،در بند  ۲۴۱اوین در حال گذراندن حبس است .باز هم میگویم که اینطور نیست امتیاز خاصی به این زندانیان داده شود.

«ابتکار» از دالیل وهن قانون به واسطه ابالغ و اجرای آیین نامه هایخلق الساعه گزارش میدهد

خبر

قوانینی برای شکستن!

تغییرات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از سوی دبیر کل آن تایید شد

پایان غائله اعتماد ملی
گروه سیاسی :چندی پیش و در جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی،
الیاس حضرتی به قائممقامی این حزب انتخاب شد .همین مسئله باعث
شد تا طیف نزدیک به منتجبنیا دست به کارشده و در قبال این تصمیم با
مصاحبههای متعدد دست به تخریب طیف نزدیک به الیاس حضرتی بزنند.
آن سوی میدان نیز حجت نظری عضو دفتر سیاسی حزب اعتمادملی خبر
از تائید حکم قائممقامی حضرتی و روسای دفاتر این حزب داد .با این وجود
طیف منتجبنیا به رسانهها گفتهاند که این شورا وجاهت قانونی ندارد.
رسول منتجبنیا در نامهای به اعضای حزب نوشته است« :آقای حضرتی! شما محور
توطئ ه هستید؛ با کودتا به دنبال پست قائممقامی و دبیرکلی بودید که به بخش اول آن
دست یافتهاید ،کاش به معامالت پشتصحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به
پیروزی در شهرداری ،ستاد تقسیم غنائم و مافیای اّ
دللی پُستها اشاره میفرمودید،
در صورت لزوم نام افراد را همراه با پرونده فساد مالی و اخالقی آنها بهاطالع عموم
خواهیم رساند».
وی در این نامه با اشاره به جلسه انتخاب حضرتی ،افزوده است« :در جلسه مزبور از
تعداد  61نفر اعضاء اصلی و علیالبدل شورای مرکزی زمان رأیگیری فقط تعداد 25
نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مص ّوب آن فاقد اعتبار است».
این در حالی است که روز گذشته خبر رسید ،مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتمادملی
موافقت خود را با تصمیم شورای مرکزی این حزب اعالم کرده است .حجت نظری در
این باره گفت :مهدی کروبی در احکام جداگانهای و براساس رای اعضای شورای مرکزی،
روسای دفتر و قائممقام حزب اعتماد ملی را منصوب کرد.
وی افزود :دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامهای با اشاره به امضای  ۳۰عضو شورای
مرکزی اعتماد ملی ،الیاس حضرتی را به مدت دو سال به عنوان قائممقام این حزب تایید
و از زحمات حجتاالسالم منتجبنیا تقدیر کرد.
وی ادامه داد :همچنین براساس رای اعضای شورای مرکزی ،انتصاب روسای دفاتر
حزب اعتماد ملی به مدت دو سال مورد تایید دبیرکل این حزب قرار گرفت و رضا
نوروززاده به عنوان رئیس دفتر اقتصادی ،محمد جلیلیان به عنوان رئیس دفتر حقوقی،
سعداهلل نصیری قیداری به عنوان رئیس دفتر فرهنگی ،رحیم ابوالحسنی به عنوان رئیس
دفتر سیاسی ،محمد رئوف قادری به عنوان رئیس دفتر اجتماعی و اسماعیل گرامیمقدم
به عنوان سخنگوی حزب اعتماد منصوب شدند.
به نظر میرسد جدال میان حضرتی و منتجبنیا به مراحل پایانی نزدیک شده باشد.
چرا که با تأیید تصمیم شورای مرکزی حزب اعتمادملی توسط مهدی کروبی دبیرکل
این حزب ،شرایط برای طرفین به طور کلی دگرگون شده و انتظار میرود این نبرد
درونحزبی به سود الیاس حضرتی به پایان رسد .هرچند با توجه به سابقه طوالنی
منتجبنیا و ارتباطات نزدیک بدنه حزب اعتماد ملی با نخستین قائممقام این حزب
امکان بروز هر نوع مخالفت جدی با قائممقام مجلسنشین اعتمادملی وجود دارد.

سرمقاله
«حرکات ناموزون» رسانه ملی
ادامه از صفحه یک
تصاویری که در اینمستندواره از گفتوگویی اعترافگونه پخش میشد ،ضربهای
جدی و خطرخیز بر پیکره اعتماد عمومی و نسبت حاکمیت و مردم وارد کرد.
برنامهسازان و اصحاب و اهالی اتاق فکر صدا و سیما این بار نیز با کجسلیقگی
و نادیده گرفتن واقعیتهای اجتماعی ،عالوه بر هدر دادن چندین باره هزینههای
عمومی کشور ،با بحرانآفرینی ضربهای تازه بر منافع ملی کشور وارد کردند .بیگمان
نفس سلیم ،منطق استوار و وجدان بیداری تصاویر و گفتوگوهای پخششده در
هیچ ِ
مستندواره شبکه یک سیما را تأیید نکرده و از آن خشنود نمیشود.
مگر میشود تصاویر مبهم و شطرنجیشده و صدای گریههای نوجوانی  16ساله را
دید و بر آن افسوس نخورد؟ فارغ از چیستی و چگونگی اتهام یا جرم این دختر ،مانور
تبلیغاتی صدا و سیما در این برنامه چه دستاوردی برای کشور ،حاکمیت و مردم دارد؟
مسئوالن برج عاجنشین دستگاه عریض و طویل رادیو ـ تلویزیون ایران با چه منطقی
تصمیم گرفتهاند چنین برنامهای را در گستردهترین شبکه این سازمان پخش کنند؟
حال آنکه این روزها در شرایطی به سر میبریم که بحران بیاعتمادی ،خبرهای
ناامیدکننده اقتصادی ،شنیدههای هولناک از اختالسها و دزدیها و تعدی به اموال
عمومی ،روح و روان ایرانیان را به بازی گرفته و شرایط را از همیشه برای آنها
سختتر کرده است ،چطور است که مسئوالن امر در مجموعهای که با هزینه عمومی
کشور اداره میشود ،هرگز به فکر انتشار اخبار صحیح ،دقیق و موشکافانه اختالسها
و دزدیها و ویژهخواران نمیروند؟ و همیشه موضوعی کوچک را به بحرانی بزرگ
تبدیلمیکنند؟
به راستی ویدئوهای اینستاگرامی دختری نوجوان که در آنها حرکاتی موزون انجام
داده است ،تا چه حد اعتبار ،امنیت روانی ،اعتماد عمومی ،باورهای اجتماعی و نسبت
روشن حاکمیت و مردم را نشانه رفته بود؟ مخاطبان این ویدئوها چه تعداد و از چه
گروههای اجتماعی بودند؟ موضوع به چه میزان عمومیت داشت و میتوانست امنیت
اخالقی جامعه را به مخاطره بیندازد؟ چطور میشود که اجازه تهیه ،ساخت و پخش
چنین برنامهای صادر میشود؟ سازندگان ،حامیان ،آمران و عوامل ساخت این مستند
چه هدف یا اهدافی را دنبال میکنند؟ آنها به چه میزان برای جامعه ایران و مسائل
پیرامون آن اهمیت قائل هستند؟ آیا موضوع مهمتری برای آنها وجود نداشت؟
به نظر میرسد در خوشبینانهترین حالت مدیران ارشد سازمان صدا و سیما در پی
رقابتی جدی با شبکههای اجتماعی و کاربران آن هستند .نبردی نابرابر که سعی دارد
با تکیه بر گستره نفوذ این سازمان ـ که تمام هزینه آن از بودجه عمومی کشور تأمین
شده است ـ تمام رقبای کوچک و بزرگ خود را از میدان به در کرده و یکهتاز هر نوع
اطالعرسانی صوتی و تصویری باشد .حتی بر فرض صحت این تئوری خوشبینانه،
باز هم به نظر میرسد تصمیمگیران و تصمیمسازان صدا و سیما ،منافع ملی و اعتماد
عمومی را قربانی منافع بخشی و سازمانی خود کرده و در اقدامی عجیب و غیرقابل باور
سعی در تسریع روند «اپوزیسیونسازی» برای حاکمیت داشتهاند.
این اقدام با هیچ معیار و شاخص و منطقی قابل دفاع نیست .اگر خطایی صورت
گرفته ،بزهی انجام شده و منکری رخ داده ،مبادی ذیربط اقدامات پیشگیرانه و
قضایی را انجام دادهاند و جایی برای بازنمایی آن باقی نمانده است .در این موقعیت
صدا و سیما که همواره از رانت اطالعاتی برخوردار بوده به میدان آمده و با تهیه این
مستندواره مبتذل ،فضایی بسیار اسفبار را بر جامعه بار کرده است .شاید وقت آن
رسیده باشد که یک بار برای همیشه تکلیف حاکمیت ،دولت و مردم با سازمان صدا
و سیما روشن شود .چه اینکه کم نبوده برنامههایی از این دست که به قلب واقعیت
پرداخته و منافع ملی را قربانی مطامع و منافع گروهی ،جناحی و بخشی ساکنان
صدا و سیما کرده است .به نظر میرسد تاریخ اطالعرسانیهای یکسویه ،بیمنطق،
غرضورزانه و متکی بر خواست و اراده یک جریان سیاسی به سر رسیده باشد.
اگر بزرگان کشور در پی در انداختن طرحی تازه در قالب وحدت و همدلی ،با
همراهی مردم هستند ،به یقین باید چارهای برای خودسریها و کجسلیقگیهای صدا
و سیما بیندیشند .نمیتوان از وحدت و همدلی و همراهی مردم و حاکمیت سخن
گفت و انتظار مراعات حال حاکمان را داشت ،ولی به امنیت و آبرو و اعتبار آنها
و فرزندانشان بیتوجه بود .بیتردید گام نخست ایجاد اتحاد و وحدت تغییر رویه
اساسی در سازمان صدا و سیمای ایران است.
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قانون و قانونگرایی از جمله ملزومات حکومتها است تا
بتوانند جامعه را به سمت نظم و امنیت سوق دهند .قانون
چهبسا حافظ آزادی است و نمیگذارد بیعدالتی در جامعه
رسوخ کند .یکی از بایدهای این قانون این است که از
آن مردم و برای مردم باشد تا جایی که همه بر ضرورت
آن تاکید کرده و آن را الزمه برقراری دولت و جامعه
جدید میدانند .در ایران و در دوران انقالب مشروطه
نیز درخواست تاسیس عدالتخوانه و مجلس شورای ملی
با صدور بیانیهها ،مقاالت و نشر کتابها و رساالتی نظیر
«یک کلمه» مستشارالدوله فقط و فقط خواستار تصویب
قوانین برگرفته از اراده مردم و اجرای آن برای شکلگیری
دولت مدرن و سامانبخشی به اوضاع بههم ریخته اواخر
دوره قاجار بودند .بدیهی است که قانون چنانچه به مانند
یک قرارداد مورد تائید اتباع یا همان جامعه قرار نگیرد
نهتنها به عدالت قضایی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
منجر نمیشود بلکه با خودزنی به قانونگریزی در جامعه
و همچنین فرار از آن به عنوان عنصری تماما آمرانه بدل
میشود .آنچه که به عنوان وهن قانون از سوی حقوقدانان
تاکید قرار گرفته در واقع نحوه حراست از قانون ،حذف
قوانین بالاثر یا متروک و جلوگیری از تصویب قوانین
نامتناسب با نیازهای جامعه است که بیتوجهی به آن
باعث کمرنگ شدن جایگاه قانون و قانونگرایی در کشور
میشود .به عنوان مثال خبری منتشر میشود که سلطان
سکه دستگیر شده است؛ خبری با آب و تاب فراوان که
انگار سرمنشا فساد اقتصادی توسط نهادهای امنیتی و
نظامی مهار شده است .در حالیکه نفس کار جمعآوری
و خرید سکه جرم تلقی نمیشود و این نحوه به دست
آوردن سرمایه است که حد و میزان شرعی و قانونی
دارد .یا محدودیت ارائه ارز دولتی به مسافران باعث می
شود آنها برای تامین ارز خود به دالل ها رجوع کنند که
این کار از سوی دولت مصداق قاچاق بوده و جرم محسوب
میشود در حالی که مسافران از انجام آن ناگزیرند  .همین
مسئله که بیشتر وجود نقص در تیم اقتصادی دولت را
نشان میدهد جامعه را به واکنش واداشته که چرا در شرایط
کنونی به جای حل مشکالت قوانین جدید و تصویبنشده
ابداع میشود که نتیجهای جز تشدید بیاعتمادی نسبت
به ساخت قانون ندارد.
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره
جایگاه قانون در جامعه به «ابتکار» میگوید« :قانون ابزار کار یک
فرد است و این ابزار دست هر فردی بیفتد نتیجهای متفاوت در
بردارد؛ دقیقا مثل چاقو که به دست جراح متخصص میافتد و
او جراحی میکند به صورت مثبت و دست یک شرور میافتد و
اخالل و آشوب ایجاد میشود و آدم میکشد .ما در تفسیر قانون
و نحوه اعمال و اجرای قانون با افراد سروکار داریم بنابراین ممکن
است خود کسانی که از این ابزار استفاده میکنند خالف قانون
عمل کنند .در قانون آنچه که محدودیت و ممنوعیت دارد واضح و
مشخص است و آنچه که امروز به عنوان نمونه تحت نام ممنوعیت
خرید و فروش سکه مطرح میشود جرم نیست ،اصال سکه یک
سرمایه است .درباره نگهداری سکه نمیتوانید بگویید این یک
جرم است .اگر من پول در حسابم باشد کسی میتواند بگوید چرا
پول نگه داشتهای؟ میتوانند بگویند چرا از راه خالف به دست
آوردهای اما منعی وجود ندارد که من چرا ثروتمندم .اینکه شما
سکه را بگیری به تعداد باال در منزل نگهداری کنی هیچ منع
قانونی ندارد».
احمدی کلید شکلگیری وضع کنونی را در دستان دولت

میبینید که باعث و بانی این شرایط است« :مردم به قانون و دولت
اعتماد ندارند و عمال رابطه اقتصادی مردم با دولت تحتالشعاع
این بیاعتمادی قرارگرفته و این اعتماد مهمترین مسئله بین
دولت و ملت است .من معتقدم که قطار اقتصادی دولت در ریل
درستی نیست و روحانی باید جسارت تغییر ساختار اقتصادی را
داشته باشد وگرنه دولت بابت گرفتن سلطان سکه و منع ایجاد
کردن در خرید آن خودبهخود موجب وهن قوانین میشود .یک
زمانی داشتن ویدئو جرم بود ،امروز در مورد مواد مخدر ،داشتن،
مصرفکردن و خرید و فروش آن جرم است ولی مردم باز آن را
دور میزنند و قانون به استهزا گرفته میشود».
این عضو کانون وکال درباره جایگاه مقتدرانه قانون و وجود قوانین
بد میافزاید« :من معتقدم قانون بد هم قانون است ،عدم اجرا و
به دلخواه اجرا کردن قانون وهن ایجاد میکند .قانون فینفسه
نمیتواند بد باشد .ما یک قانون الهی داریم ،یک قانون ساخته
دست بشر که تا روزی که مصوب است ،الزماالجراست و اگر امروز
آمدید تصویب کردید که داشتن یا خرید سکه جرم است هرکس
داشت باید یا آن برخورد کرد .اگر قانون بد باشد و درک صحیحی
از جامعه در آن وجود نداشته باشد جامعه را به سمت قانونشکنی
سوق میدهد .فرض میکنیم ما بگوییم ویپیان داریم ،دادستان
اصفهان بگوید کسانی که ویپیان دارند جرم است اما خودش هم
داشته باشد .این قانون بد است .قانون فیلتر تلگرام باعث وهن قانون
میشود ،چرا؟ چون چهل میلیون در تلگرام میمانند در حالیکه
تلگرام فیلتر است .قانون باید متناسب با نیازهای جامعه و کاربردی
باشد و چنانچه نباشد بیقانونی شکل میگیرد وگرنه قانون نفسا
نمیتواند بد باشد ،این نحوه اجرا است که قانونگریزی میآورد».
قوانین حکومتها معموال برگرفته از حقوق فردی و اجتماعی
اعضای آن جامعه است مگر آنکه حکوت توتالیتر یا تمامیتخواه
باشد که در آن فرمان شخص پادشاه قانون تلقی شود یا در جامعه
تئوکراتیک یا دینساالر پادشاه با سلطهای فرهمندانه فرمانش را
جنبهای قدسی دهد .در هر یک از دو نمونه مذکور ایجاد یک
مقاومت در برابر قانون یا غلبه جنبه جبری ،جزمی و مطلق آن بر
جنبه مثبت و پرفایده و ایجابیاش ناگزیر مینماید.
محمدامین موسویان وکیل دادگستری بحث خود را با «ابتکار»
از رابطه حساس حقوق و قانون آغاز میکند« :رابطه حقوق و قانون
یک بحث فلسفی است اینکه هر حقی میتواند قانون باشد یا نباشد
و مثالش این است که حق تعیین سرنوشت توسط مردم میتواند
در یک نظام پادشاهی یا دیکتاتوری نقض شود .برعکسش نیز
هست؛ هر قانونی میتواند منبعث از حقوق مقبول جامعه یا مخالف

آن باشد .قانون در اینجا به معنای یک فرمان الزماالجرای عام
شمول است .قانون الزاما وابسته به مقبولیت و مشروعیت توسط
جامعه و هماره در حال تغییر است .قوانین برگرفته از حقوق هر
جامعه با توجه به شرایط و مرور زمان تغییر میکند اما سرعت این
تغییر در کشور ما بسیار آهسته است .برای مثال ممکن است یک
جامعهای به یک حقی معتقد نباشد اما بعدها به آن توجه کند و
قوانین هم به تبع آن تغییر کند یا جامعهای به یک حقی معتقد
است و یک اقلیتی هم با آن مخالف باشد و همان اقلیت بابت
داشتن قدرت و ثروت مانع تبدیل آن به قانون شود».
این حقوقدان میافزاید« :مصداقش استفاده از ماهواره است.
یک جامعه شاید بر مبنای ایدئولوژی معتقد بوده که نباید ماهواره
داشته باشیم .اما بعدها این تغییر کرده و قوانین قبلی متناسب
با آن دیدگاه ایدئولوژیک بوده و با تغییر ذائقه مردم مقبولیت و
مشروعیتش را از دست داده است».
او درباره علل وهن قانون تاکید دارد« :ما یک بحثی درباره
عدالت داریم که به «عدالت زمانه» معروف است و آن به این معنا
است که هر زمان ممکن است معنای عدالت تغییر یابد و عدالت
یک رابطه تنگاتنگی با انسانشناسی دارد که در جوامع مختلف
متفاوت است .به عنوان نمونه عدالت اسالمی با عدالت لیبرالی و
سوسیالیستی متفاوت است و ممکن است چیزی مطابق با عدالت
اسالمی درست باشد اما مطابق عدالت لیبرالی ظلم تلقی شود؛
این تعارضات به ذائقه هویتی جوامع برمیگردد اینکه قانونی در
یکجا اجرا شود ولی در جای دیگر این اتفاق نیفتد به همین
مقال برمیگردد .موضوع دیگر این است که یک جامعه در طول
تاریخ هویتهای مختلفی را میپذیرد و قوانین مختلفی را طلب
میکند اما هویتهای بازمانده از گذشته مانع تغییر این قوانین
میشود .ما یک بحثی در حقوق داریم تحت عنوان قوانین متروک.
قوانین متروک قوانینی هستند که رابطهشان را با حقوق مقبول
اجتماعی قطع میکنند .آنقدر این قوانین مورد ترک واقع میشود
که میمیرد .قانون لزوما برای تنظیم روابط اجتماعی افراد بر پایه
مقبوالت آنها است و قانون متروک قانونی است که مقبولیتش را از
دست داده است و منسوخ شده یا باید تغییر کند».
موسویان قانون بد را باعث تبدیل شدنش به ضدخود میداند
و تصریح میکند« :قانون بد هیچوقت نمیتواند جای خود را در
جامعه پیدا کند و در نهایت قانون بد با اقتدار و فرمان حکومتی
و حاکمیتی قابلیت اجرایی پیدا میکند .در اینجا دیگر نمیتوانیم
بگوییم این قانون مدافع حق من است بلکه بدل به یک فرمان
اقتداری میشود .فاصله بین قانون برآمده از حق با قانون معادل

فرمان در واقع همین مقبولیت است .قانون بد هویت اجتماعیاش
را از دست داده و مورد نقد حقوقدانان و جامعه قرار میگیرد.
مثال درباره ماهواره اگر جامعهای به حق آزادی ارتباطات اعتقاد
داشته باشد و قانونی خالف آن وضع شود این قانون بارها توسط
جامعه نقض میشود و هیچ احترام و مشروعیتی برای آن نمیتوان
پیشبینیکرد».
این وکیل دادگستری درباره رابطه قوانین اخالقی و جایگاه
قانون در جامعه تصریح میکند« :ما نباید برای قانون شان
معلمی قائل باشیم .قانون در مقام تنظیم روابط اجتماعی است
و اگر یک جامعهای میخواهد قوانین اخالقی داشته باشد باید از
قبل به واسطه فرهنگ اخالقی شود که بعد براساس آن بخواهد
قانون وضع کند .اگر جامعهای هویتش تغییر یابد و بیاخالق شود
هیچ قانونی نمیتواند بر آن حکومت کند .انسان در یک جنگل
نمیتواند اخالقیترین قوانین را به اجرا بگذارد .ما نمیتوانیم با
قانون ،مردم را فینفسه هدایت کنیم بلکه مردم با مسائل فرهنگی
مورد هدایت قرار میگیرند و ارادههای جمعی مردم باعث مقبولیت
قانون میشود .پیامبر اسالم هم در ابتدا آمد برای بحث حقوق زن
کار فرهنگی کرد و بعد وارد قانون شد یا مسئله بردهداری ابتدا در
قالب روایات و احادیث تبلیغ میشود که کفاره گناهان آزاد کردن
بردهها است و بعد از اینکه جا میافتد قانون نقض بردهداری ایجاد
میشود .نتیجتا ما اول از همه باید هویت جامعه را تنظیم کنیم
و همین هویت ،قانون متناسب با خود را ایجاد میکند و نباید
نگاهمان به قانون زورمآبانه باشد».
اما قوانین بد معموال با مشکل عدم تمکین روبهرو میشوند مثال
قانون حجاب اجباری که اخیرا به واسط ه کشف حجاب عامدانه
عدهای از دختران موسوم به «دختران خیابان انقالب» در اعتراض
به اجباری بودن حجاب نشانهای است برعدم اعتماد جامعه و نسل
جوان به مقوله قانونگرایی؛ مسئلهای که حقوقدانان نیز بر آن صحه
میگذارند هرچند که قانون مصوب را الزماالجرا میخوانند و برای
تکوین آن مقدماتی برمیشمارند« :اگر قانون از مجرای درست و
صحیح وارد عرصه شده باشد به هرحال قانون است و باید از آن
تبعیت کرد؛ چه خوب و چه بد .شرایط درست شکلگیری قانون
البته مالک است اما وقتی تصویب شد برای همه الزماالجراست.
در قانون مجازات اسالمی و قوانینی که بعد از انقالب تصویب شده
باید یک جرمزدایی انجام شود ما قوانین فراوانی داریم که باید
حذف شود .در دوران مجلس ششم شروع کردیم تا به این مهم
جامه عمل بپوشیم و میخواستیم از قانون جرمزدایی شود» اینها
اظهارات ناصر قوامی قاضی شرع وقت در زمان انقالب و نماینده
مجلس ششم مجلس شورای اسالمی است که در گفتوگو با
«ابتکار» اعتقاد دارد باید بسیاری از قوانین جزائی حذف شود تا
جامعه بتواند آگاهانه و مشتاقانه قوانین را رعایت کند .وی درباره
علت قانونگریزی و وهن قانون میگوید« :خیلی از این قوانین
اضافی است .قانونی که قانونگذار درباره چیزی مجازات در نظر
نگرفته باشد جرم نیست .ما عناوین مجرمیت بسیاری داریم که
باید حذف شود .اگر حذف شود هم بار دادگستری و قوه قضائیه
کم میشود و هم قانونگرایی افزایش مییابد .اگر قوانین متناسب با
نیازهای جامعه تصویب و اجرا نشود موجب وهن قانون میشود».
قوامی درباره چگونگی انجام اصالحات در قوانین تاکید میکند:
«ما یک مجلسی میخواهیم که هماهنگ با شورای نگهبان بتواند
بر قوانین اصالحیه بزند یا با عناوین جرم که بیجهت مطرح
میشود مقابله کند .در این باره نیازمند دیدی وسیع ،بهروز و
مقتدرهستیم».
از قسمتهای پیشین اینطور برمیآید که نظام قانونگذاری
کشور نیازمند اصالح است .با این وصف در شرایط فعلی ایجاد و
ابداع مصادیق مجرمانه جدید تنها به بیاعتمادی جامعه میافزاید و
اگر همین روند ادامه یابد دیگر نامی از قانون و قانونگرایی نمیماند
دولت نیز به عقیده حقوقدانان باید هوشیار باشد تا مبادا با طرح
موضوعات حقوقی جدید یا قابل اغماض نظیر ممنوعیت خرید
سکه و  ...برگره کار بیفزاید؛ امری که شاید در کوتاهمدت مثمرثمر
باشد اما در بلندمدت خسرانآفرین است.

جهانگیری در سفر یک روزه به اصفهان:

طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا با حضور معاون اول رئیسجمهوری
به طور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش «ابتکار» ،اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جریان سفر به استان اصفهان
ضمن افتتاح پروژه توسعه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا از بخشهای مختلف خط تولید
این کارخانه بازدید کرد و با توضیحات وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیران اجرایی
پروژه در جریان جزئیات این طرح و افزایش ظرفیت آن قرار گرفت.
با افتتاح رسمی طرح توسعه فوالد سازی و نورد پیوسته سبا ،ظرفیت تولید از  750هزار
تن به  1میلیون و  600هزار تن خواهد رسید.
تولیدات این کارخانه شامل کالف نورد گرم ،ورقهای فوالدی و ورق عاجدار میشود
و میزان سرمایهگذاری انجام شده  146میلیون یورو و  2536میلیارد ریال و در مجموع
 220میلیون یورو است.
با افتتاح این طرح برای  150نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است.
معاون اول رئیسجمهوری گفت :مهمترین هدف آمریکاییها در مقطع فعلی زمینگیر
کردن اقتصاد ایران و آسیب جدی است تا زندگی را برای مردم سخت و دامنه نارضایتیها
توسعه پیدا کرده و به اهداف خود دست پیدا کنند.
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح پروژه توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا در
شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد :استان اصفهان در همه بخشهای کشور پیشتاز
بوده و در تحوالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در ایران استانی مثل اصفهان که نقش
اصلی ایفا کرده باشد را نداریم و هیچ پیشرفت مهم اقتصادی و صنعتی وجود ندارد که
اصفهان کانون و نقطه اصلی توسعه و پیشرفت نبوده باشد.
جهانگیری تاکید کرد :برداشت ما این است که اروپاییها مصمم هستند نظرات ایران
تامین شود ،ولی آنچه در عمل اتفاق میافتد باید منتظر بمانیم و ببینیم مهمترین هدف
آمریکاییها در مقطع فعلی زمینگیر کردن اقتصاد ایران و آسیب جدی است تا زندگی را
برای مردم سخت و دامنه نارضایتی ها توسعه پیدا کرده و به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی اظهار کرد :ما به عنوان مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت ایران در مقابل این
راهبرد ،راهبردی اتخاذ کرده ایم با مقاومت و برنامهریزی دقیق و دقت نظر در اجرا برنامه
های طرف مقابل را به شکست بکشانیم و زندگی مردم را از آسیب مصون نگه داریم ،ولی
هم ما میدانیم و هم مردم که شرایط جدید دشواری پیش رو است.
وی با بیان اینکه فرزندان این سرزمین میتوانند تولید و صادرات خود را افزایش دهند،
تاکید کرد :اگر بتوانیم در بحث صادرات موفق شویم ،آمریکاییها نظام بانکی دنیا را در

آنهایی که ملت را غارت کردند ادب میکنیم
فشار قرار خواهند داد و پول صادراتمان را اجازه نمیدهند که دریافت کنیم همچنین
در مرحله بعد میخواهند تالش کنند مانع واردات مورد نیاز ما شوند .کشتیرانی و بنادر
ما را تحریم کردند که به هرحال موضوع جدی است و به عزم و اراده جدی نیاز دارد.
جهانگیری اضافه کرد :با قیمت و کیفیت خوب میتوانیم بسیاری از کاالها را در کشور
تامین کنیم ،کاالهایی که نمونه آن در کشور وجود دارد یا ظرفیت تولید آن در کشور
وجود دارد وارد نمی کنیم .متاسفم که یک عده منتظرند ببینند چطور میتوانند ملت را
غارت کنند ،ولی ما حتما آنها را به موقع ادب خواهیم کرد.
وی با تاکید بر این موضوع که افتتاح فوالد سبا در زمان وزارت بنده در صنعت رقم
خورده و شما میتوانید نیازهای خود را در داخل کشور تامین کنید ،گفت :منابع آب
محدودیت جدی است و مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کاهش  75درصدی میکند که
این افتخار جدی است .اگر  10درصد در کل بخشها در مصرف آب صرفهجویی شود
هیچ کمبودی برای هیچ استانی و در هیچ بخشی نداریم.
امروز مشکالت کشور افزایش پیدا کرده است
معاون اول رئیسجمهوری با آیتاهلل حاج شیخ محمد ناصری دولتآبادی از روحانیون
و علمای استان اصفهان دیدار کرد.
اسحاق جهانگیری ظهر روز گذشته و در ادامه برنامههای سفر اصفهان ،در بیت آیتاهلل
حاج شیخ محمد ناصری دولتآبادی حضور یافت و با وی پیرامون موضوعات مختلف از
جمله مسائل کشور گفتوگو کرد.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز مشکالت کشور افزایش پیدا کرده و
دشمنان دین و ملت ایران قصد دارند که به کشور ما آسیب وارد کنند تصریح کرد :امروز
بیش از هر زمان دیگری به حمایت و دعای خیر علما و روحانیون کشور نیازمند هستیم
تا بتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
آیتاهلل حاج شیخ محمد ناصری دولتآبادی نیز در این دیدار با دعا برای توفیق دولت و
همه مسئوالن کشور در خدمترسانی به مردم گفت :امیدوارم با مدیریت رئیسجمهوری
و اعضای دولت شاهد حل مسائل و مشکالت باشیم و بتوانیم بر فشارها و تهدیدات
دشمنان از جمله آمریکا غلبه کنیم.
راهحل عبور از مشکالت انسجام قوا ،جریانهای سیاسی و مردم با یکدیگر است
آخرین برنامه جهانگیری در سفر به اصفهان دیدار با آیتاهلل مظاهری امام جمعه
و رئیس حوزه علمیه اصفهان بود .جهانگیری در این دیدار با تشریح شرایط کشور و
تحریمهای جدید آمریکا گفت :در شرایط کنونی تنها راه عبور از موانع و مشکالت موجود

انسجام قوای سهگانه ،جریانهای سیاسی و نخبگان و مردم در داخل کشور است.
معاون اول رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسئله کمآبی در
کل کشور گفت :بحران آب مشکل عمومی کشور است و امیدواریم با برنامهریزیهای
انجام شده دغدغه مردم در این خصوص برطرف شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تأمین آب استان اصفهان و نیز تأمین
معیشت آن دسته از کشاورزانی که به خاطر کمبود آب دچار مشکل شدند اظهار
امیدواری کرد با تحقق تصمیمهای اتخاذ شده و افزایش نزوالت آسمانی مشکالت استان
در این باره برطرف شود.
آیتاهلل مظاهری نیز در این دیدار با اشاره به سوابق معاون اول رئیسجمهوری در
مسئولیتهای مختلف گفت :عقالنیت و صفای دکتر جهانگیری در زمان استانداری
اصفهان و کارهای خوب و ماندگار ایشان در زمان وزارت همواره منشأ خیر بوده است و
ما از شما راضی هستیم.
رئیس حوزه علمیه اصفهان هدف دشمنان را ایجاد اختالف میان مسئوالن دانست و
گفت :ایجاد اختالف موجب میشود تا مسئوالن در پیشبرد کارها و خدمت مردم نتوانند
همه قوت خود را به کار گیرند .مردم امروز در مضیقه هستند و حل مشکالت نیازمند
اتحاد ،هماهنگی و همسویی است.
وی با اشاره به موضوع کم آبی در استان اصفهان و تالشهای انجامشده گفت:
خوشبختانه در تامین آب شرب مردم مشکلی ایجاد نشده و مسئوالن توانستند این
موضوع را به خوبی اداره کنند.

