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برگزار شــده بود ،صبح امــروز )دیــروز( در محل این
همایش در زاهدان منتشر شد.

گروه سیاســت :ســیداحمد علمالهــدی امامجمعه
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سبزوار بوده است...
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»فقر دستمزدی« در ایران

ﭘﺎس ﮔﻞ ﮐﻰروش ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻤﻰ

اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد

رﺿﺎ اﻣﯿﺪى
ﻋﻀﻮﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻰ
از منظر سیاستگذاری اجتماعی،
گــذردادن افراد از حــوزه امدادی
و حمایتــی به حــوزه بیمهای یک
اســتراتژی اساسی اســت؛ به این
معنا که جهتگیری سیاســتها
باید به ســویی باشد که افراد با اشــتغال در بازار کار
به خودکفایی شایســته برســند و از طریق قرارگرفتن
ذیــل نظام بیمــهای ،مناســبات متفاوتــی را با نظام
اجتماعی برقرار کنند .ازاینمنظر ،تأکید سیاستگذاری
اجتماعی بر این اســت که حقوق و مزایای فرد شاغل
از بدو اشتغال نهتنها باید باالتر از خط فقر باشد ،بلکه
فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشــته باشــد،
ازاینرو تعیین حداقل دستمزد ،موضوعی اساسی در
سیاستگذاریهای اجتماعی به شمار میآید.در ایران
شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد است
و بهطور اســمی بر این ادعاست که از طریق سازوکار
ســهجانبهگرایی )حضور نمایندگان دولت ،کارفرما و
کارگر( و در قالب مذاکــرات و چانهزنیهای جمعی
بر سر حداقل دســتمزد ،توافقی ســهجانبه را ایجاد
میکند .دوگانه روشــنی که میــان جامعه کارگری از
یکســو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر وجود دارد
این است که سمت کارگری بهدرستی بر این موضوع
تأکید میکند که حداقل دستمزد باید بر مبنای شرایط
معیشــتی و واقعی جامعه تعیین شود و سمت دیگر
نرخ تورم را مبنای تعیین حداقل دستمزد میداند.
ادامه در صفحه ۶

گــروه ورزش :مناظــره علی کریمی بــا محمدرضا
ســاکت ،دبیرکل فدراســیون فوتبال ،همانطور که
انتظار میرفت یک شــب مهم را برای فوتبال ایران
رقم زد و پسلرزههای آن همچنان ادامه دارد .ستاره
ســابق تیم ملی ایران که در ســه ماه اخیر بهعنوان
منتقــد درجهیک فدراســیون فوتبــال ایفای نقش
میکند ،در تقابل با نماینده فدراسیون فوتبال ،درباره
قرارداد بحثبرانگیز تبلیغات محیطی استادیومها،
سیستم غیرشفاف مالی فدراسیون ،قرارداد البسه تیم
ملی ،اخراج مربیــان ایرانی تیم ملی ،اخراج معاون
دبیرکل فدراســیون ،نقش یکــی از اعضای خارجی
کادر فنی تیم ملی ،اساسنامه فدراسیون ،واریزشدن
پول به حســابهای شخصی و ...سؤالهایی مطرح
و اتهاماتی را متوجه مقامات فدراســیون کرد؛ البته
توضیحات مفصل محمدرضا ساکت هرگز نتوانست
کریمی را قانع کنــد .برنامه پرحرارت نود ،در نهایت
بدون آنکه به نتیجهگیری خاصی بینجامد ،به پایان
رسید .پایان نود شــروعی برای تحلیل صحبتهای
طرفین بود .نظرات متفاوتی در فضاهای رســمی و
مجازی منتشر شد و میتوان با سبکسنگینکردن این
نظرات ،برنده و بازنده دوشنبهشب را انتخاب کرد.
علیکریمی
نظراتی که امروز صبح در فضای مجازی درباره
علی کریمی منتشر شده ،نشان میدهد علی کریمی
از نگاه مردم و بخشی از صاحبنظران و رسانهها،
برنده مناظــره دوشنبهشــب اســت .خیلیها در
صفحات شخصی خود به حمایت از شماره هشت
معــروف فوتبال ایران پرداختنــد .نتیجه مناظره را
میشد در فرودگاه امام خمینی)ره( دید .محمدرضا

ساکت روز گذشته برای استقبال از کاروان تیم ملی
فوتســال ایران بعد از قهرمانی در آسیا به فرودگاه
امــام رفته بود ،هنگامی که دبیرکل فدراســیون در
حال مصاحبه با خبرنگاران بود ،تعدادی از مردمی
که در فرودگاه حضور داشــتند ،علیه او شعار دادند
و علی کریمی را تشویق کردند .چرا مردم کریمی را
برنده میدانند؟ ظاهر برنامه اینگونه بود که کریمی
با فن بیان ضعیفتر نســبت به ساکت ،در مناظره
از دبیرکل عقب ماند .اگر کمک عادل فردوســیپور
نبود ،برخــی جمالت کریمی تکمیــل و منظورش
بــه مخاطب منتقل نمیشــد .از طرفــی هنگامی
که کریمی مناظره با نماینده فدراســیون فوتبال را
به مناقشــه با کارلوس کیروش تبدیل کرد ،دست
به یک اشــتباه استراتژیک زد .اشــتباه بزرگتر را اما
کــیروش انجــام داد .او در پیامــی ،صحبتهای
کریمــی را »بزدالنه« خواند .از اینجا بود که کریمی
به برنده تبدیل شــد .موج حمایتها از کریمی به
این دلیل اســت که کــیروش او را »بزدل« خواند.
کریمی با اطالعات درخور توجهی وارد برنامه شد،
امــا در ارائه مطالبش چندان مســلط نبود ،اکنون
دیگر کســی به این کار ندارد که کریمی از ســاکت
چه پرســید و چه جوابی گرفت؛ حاال این صحبت
مطرح اســت که ســرمربی تیم ملی بــه یکی از
محبوبتریــن چهرههــای فوتبال ایــران که قصد
داشته با نابســامانیهای فوتبال مبارزه کند ،بزدل
گفته اســت .از طرفی همین که کریمی رودرروی
مدیــران قرار میگیــرد و آنها را بــه ناپاکی متهم
میکند ،برای بخش زیادی از مردم و اهالی فوتبال
حرکتی تحسینبرانگیز و خوشایند است.

ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ
وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي
دومین قانون آیین دادرســي کیفــري ایران که به
گفته معــاون قضائي وقت قوه قضائیه ،رســالت آن
تأمیــن امنیــت قضائي و دادرســي عادالنه بــود ،در
اسفندماه ســال  ۱۳۹۲به تصویب رسید .در این قانون
نوآوريهایي مانند تضمین حــق دفاع متهم و امکان
حضــور وکیل در تمــام مراحل دادرســي مدنظر قرار
گرفت .اولین قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور کیفري مصوب سال  ،۱۳۷۸در جرائم
علیه امنیت کشــور ،حضور وکیــل در مرحله تحقیق
را موکول بــه اجازه دادگاه کرده بــود .البته این اجازه
دادگاهها بهندرت صادر ميشــد .وکالیــي که دفاع از
متهمان جرائم سیاسي و مطبوعاتي را قبول ميکردند
و شاهد دادگاهها و دادسراهاي دادرسي ارتش پیش از
انقالب و نیز محدودیتهاي ورود وکال به دادسراها و
دادگاههاي انقالب بودند ،امیدوار شدند با حضور وکیل
در همه مراحل دادرســي ،الاقل امنیت جاني متهمان

در ایــن مرحلــه تأمین ميشــود .قطعا با دسترســي
متهمان به وکیل منتخب خویش ،حوادثي مانند فوت
»زهــرا کاظمي« در تهــران» ،ابراهیم لطفاللهي« در
سنندج و »خانم دکتر زهرا بنيیعقوب« در همدان و ...
به وجود نخواهد آمد .به نظر حقوقدانان ،اگر محاکمه
و مجازات بزهکار ،مطلوب جامعه و منطبق با عدالت
اســت ،این عدالت اقتضا ميکند متهــم نیز از حقوق
دفاعي ،از جمله ســازوکارهاي الزم براي اثبات برائت
خود و دفاع از امنیت جاني خویش برخوردار باشــد.
این کار امکانپذیر نیســت مگر اینکــه متهم در همه
مراحل دادرسي ،از جمله در مرحله تحقیق ،بتواند به
وکیل منتخب خود دسترسي داشته باشد ،زیرا حضور
وکیل در کنار متهم آرامشــي بــراي او ایجاد ميکند و
خود را تنها نميبینــد .از طرف دیگر جان و حیثیت او
در مرحلهاي که هنوز بزهکاري او ثابت نشــده اســت
مصون خواهد بــود .یک اصل حقوقي و فقهي بر این
امر تأکیــد دارد :زندانبان ضامن جان و حیثیت زنداني
است .افزونبراین قانون فوق در مواد مختلف ضابطان
را مکلف کرده اســت که حقوق متهم ،از جمله حق
داشتن وکیل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهیم کنند
و در صورت ممانعت ،متخلف شناخته ميشوند.
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ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

دکتــر حســن روحانــی بــه
علــت حضــور در ســطوح باالی
تصمیمگیــری و تصمیمســازی و
اشراف حقوقی بر مسائل و مهمتر
از همه ســخنداني و تــوان باالی
ســخنوري هرازگاهی مطالبی را به اشــاره یا تصریح
در مصاحبهها و سخنرانیهای خود بیان میکند .اگر
فعاالن عرصههای مختلف ،گفتهها و خواســتههای
بیانشــده از زبان رئیسجمهور را به مطالبه عمومی
تبدیل کنند ،بسیاری از بنبســتهای بهوجودآمده را
میتوان به خوبــی حلوفصل کرد .این حقوقدان در
آخرین ســخنرانی خود در مراســم  ۲۲بهمن امسال
به موضوع رفراندوم پرداخــت .رفراندوم یا مراجعه
بــه آراي عمومــی در اصل  ۵۹قانون اساســی آمده
اســت» :در مســائل بســیار مهم اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه
از راه همهپرســی و مراجعه مســتقیم به آراي مردم
صورت گیرد .درخواســت مراجعه بــه آرای عمومی
باید به تصویب دوســوم نمایندگان مجلس برســد«.
در ایــن اصــل و اصول بعــدی به تأیید درخواســت
رفراندوم و نتیجه آن به وسیله شورای نگهبان اشاره
نشــده اســت .یعنی آیا الزم اســت مراجعه به آرای
عمومی موضوع اصل  ۵۹قانون اساســی برای تأیید
به شــورای نگهبان ارسال شــود؟ در اصل  ۹۴قانون
اساســی مقرر میدارد» :کلیه مصوبات مجلس باید
به شــورای نگهبان فرستاده شود« اما از همهپرسی و
مراجعه به آرای عمومی ذکری به میان نیامده است.
اما شــورای نگهبان نظر تفســیری خــود را در تاریخ
 ۸۱/۱۲/۱۹دراینباره بیان کرده است؛ با این توضیح که
دبیر شورای نگهبان اســتعالمی به شماره  /۱۱۰د۸۱/
از شــورای نگهبان میکند بدون اینکه رئیسجمهور
یا رئیس مجلس یا دیگر نهاد و ســازمانهای ذیربط
ابهامی دراینباره داشــته باشند .استعالم به شرح زیر
اســت :شورای محترم نگهبان ،نظر به برخی شبهات
و تشکیکات ایرادشــده درباره شمول اصل  ۹۴قانون
اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراي
عمومــی – موضوع اصل  ۵۹قانون اساســی – لطفا
نظر تفســیری آن شورای محترم را در این زمینه اعالم
فرمایند که اصل  ۹۴قانون اساســی شامل همهپرسی
مصوبه مجلس شورای اسالمی میشود یا خیر؟
با تشکر /دبیر شورای نگهبان
شورای نگهبان برابر نظریه شــماره ۴۱۰۴/۳۰/۸۱
خطاب به دبیر شورای نگهبان اعالم میکند:
دبیر محترم شورای نگهبان نامه شماره  ۱۱۰د۸۱/
مورخ  ۸۱/۱۲/۱۹مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری
درباره شمول اصل  ۹۴قانون اساسی نسبت به مصوبه
درخواست مراجعه به آراي عمومی –موضوع اصل
 ۵۹قانون اساسی– در جلسات شورای نگهبان مطرح
شد و نظر تفسیری شــورا به شرح زیر اعالم میشود:
»درخواســت مراجعه به آراي عمومی موضوع اصل
 ۵۹قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای
اسالمی اســت و باید طبق اصل  ۹۴قانون اساسی به
شورای نگهبان ارسال شود« .شورای نگهبان در نظریه
شــماره  ۹۷۵۱مورخ  – ۶۲/۷/۲۷طرح قانونی راجع
به تفســیر اصل یا اصولی از قانون اساســی را که در
مجلس در تاریخ  ۱۳۶۲/۷/۱۷تصویب شده بود ،مورد
بحث و بررســی قرار داد و نظر اکثریت شورا به شرح
زیر اعالم شد.
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ویژه استان کرمنشاه
از روزنامهفروشیها بخواهید
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ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE
@ SHARGHDAILY.IR
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