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وعده ما در صفحه مردم
با ما حرف بزنید؛ نظرهای شما در فضای مجازی هر سه شنبه منتشر می شود

یادداشت

تحلیلی از ماده 18

پس از محكوميت ه��اي اخير، بحث درباره اس��تفاده 
از ماده 18 قانون اص�الح ق�انون ت�ش��كيل دادگاه ه�اي 
عم�ومی و انق�الب به عنوان اختيارات رئيس قوه قضائيه، 
دوباره مطرح شده است. به نظر مي رسد كه بحث درباره 
اين ماده و شرايطي كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد 
ضروري اس��ت. بخش��ی از ماده 18 قان��ون مذكور مقرر 
مي دارد كه: »آراء قطعی دادگاه ه��اي عمومی و انقالب، 
نظامی و ديوانعالی كش��ور جز ازطريق اعاده دادرس��ی و 
اعتراض ثال�ث به نحوي كه درقوانين مربوط مقرر گرديده 
قابل رسيدگی مجدد نيست مگر در م�واردي ك�ه رأي ب�ه 
تشخيص رئيس قوه قضائيه خالف بَِيّن شرع باشد كه در 
اين صورت اين تش��خيص به عنوان يكی از جهات اعاده 
دادرسی محس��وب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح 
براي رسيدگی ارجاع می ش��ود. تبصره - 1 مراد از خالف 
بَِيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلَّمات فقه است و در 
موارد اختالف نظر بين فقها مالك عمل نظر ولی فقيه و يا 

مشهور فقها خواهد بود«.
روشن است كه مطابق اين ماده هرگاه حكمي »خالف 
بَيِّن ش��رع« باش��د و رئيس قوه از ه��ر طريقي به چنين 
نتيجه ای برسد آن را براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع 
مي دهد. اولين نكته اين كه آيا دادگاه رس��يدگي كننده 
بعدي ضروري اس��ت كه از نظر رئيس قوه تبعيت كند؟ 
پاسخ منفي اس��ت زيرا اين خالف منطق و اصل قضايي 
است. دادگاه بعدي همچنان برحس��ب درك و برداشت 
خودش از قانون حكم خواهد داد و نظر رئيس قوه، فقط 
امكانی است براي بررسي و رسيدگي مجدد و نه بيشتر. 
ولي نكته بس��يار مهم ماجرا در اين اس��ت كه آيا خالف 
بَيِّن شرع لزوماً می تواند خالف قانون هم باشد يا خير؟ به 
عبارت ديگر اگر قانون چيزي را بگويد و حكم براساس آن 
صادر شده باشد، و رئيس قوه آن را خالف بَيِّن شرع بداند، 
آيا دادگاه مي تواند به چنين ايرادی رسيدگي كند؟ پاسخ 
منفي اس��ت. زيرا در قاعده حقوقي ايران، قوانين مصوب 
مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان اجرايی می شوند و از 
حيث انطباق يا عدم انطباق با ش��رع )چه رسد به خالف 
بَيِّن شرع بودن( قبالً تطبيق يافته اند و اگر قانوني از اين 
مرحله گذشته به منزله شرعي بودن آن نيز هست، و چه 

بسا مواردي خالف شرع باشند ولي در مجمع تشخيص و 
برحسب مصلحت آن را تأييد كرده باشند، بنابراين وقتي 
گفته مي شود حكمي خالف بَيِّن شرع باشد، ناظر به چه 
چيزي خواهد بود؟ فراموش نكنيم كه اين بررسي وقتي 
صورت مي گيرد كه احكام صادره سلسله مراتب رسمي 
خود را در دادگاه هاي عادي و تجديدنظر و شعب ديوانعالي 
كشور گذرانده اند و مجرب ترين قضات درباره آن اظهارنظر 
نموده اند. بنابراين اگر مسأله به خالف قانون بودن حكم 
مربوط باشد، برای تجديدنظر در آن حكم مسير ديگري 
را بايد طي كند و قضات صادركننده حكم يا قضات ديگر 
مي توانند مغايرت هر حكمی با قانون را متذكر شوند. ولي 
آنچه كه ناظر به ماده 18 اس��ت، فقط مربوط به احكامي 
مي شود كه به علت س��كوت يا نبود قانون صادر شده اند، 
زيرا طبق اصل  يكصد و ش��صت و هفتم:     »قاضی  موظف  
است  كوشش  كند حكم  هر دعوا را در قوانين  مدونه  بيابد و 
اگر نيابد با استناد به  منابع معتبر اسالمی  يا فتاوای  معتبر، 
حكم  قضيه  را صادر نمايد و نمی تواند به  بهانه  س��كوت  يا 
نقص  يا اجم��ال  يا تعارض  قوانين  مدونه  از رس��يدگی  به  
دعوا و صدور حكم  امتناع  ورزد.« بنابراين قاضي ملزم به 
صدور حكم و فصل خصومت اس��ت. اين قاعده فقط در 
امور مدني جاري است و نمي تواند در امور كيفري مبنای 
صدور حكم باشد مگر در فهم و تفسير قانون كه به ندرت 
رخ می د هد. زي��را در مورد احكام كيف��ري امكان صدور 
حكم خارج از قان��ون وجود ندارد. پ��س اگر هر حكمي 
مطابق قانون مدّون و موضوعه صادر ش��ده باشد، خالف 
شرع بودن آن بالموضوع است چه رسد به اين كه »خالف 
بَيِّن شرع« باشد. همان طور كه گفته شد، اصل مذكور در 
قانون اساسي ش��امل امور كيفري نمي شود، زيرا مطابق 
قاعده ام��ور كيفري و ماده 2 قانون مج��ازات هر رفتاری 
اعم از فعل يا ت��رك فعل كه در قانون ب��رای آن مجازات 
تعيين شده است جرم محسوب می شود. بنابراين خارج 
از اين چارچوب هرگونه تجديد رس��يدگي فاقد وجاهت 
قانوني اس��ت. در نتيجه احكام كيفري ك��ه اخيراً صادر 
شده نيز مشمول اين قاعده است و نمي توان از اين طريق 
درخواس��ت رس��يدگي مجدد كرد. و اگر در گذشته نيز 

مواردی وجود داشته خالف قانون بوده است.
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گزارشی از وضعیت زندگی قربانیان اسیدپاشی در ایران

  هیچ نهاد یا تشکلی قربانیان اسیدپاشی را حمایت نمی کند

ند
رو

شه
 /

نی
س

ی ح
هد

: م
س

عک
  

زخم های بی مرهم

    صفحه 2

رئیس جمهوری:

   نمی گذاریم کسی سرمان کاله بگذارد  
   باید کشور را با اکثریت قاطع قابل قبول اداره کرد

مسئوالن باید به رأی 
مردم معتقد باشند

گروه طرح نو| مرگ نيس��ت، اگرچه زندگی را می كشد. 
فقط به جراحت يک عضو ختم نمی شود و حتی كم توانی 
يک عضو خانواده. آن كه يک ظرف از اس��يد را دس��تش 
می گيرد و ديگری را هدف ق��رار می دهد، چند خانواده و 
يک جامعه را زخمی می كند. خش��می كه معلوم نيست 
از چه كس��ی ب��ه دل گرفته كه اين چني��ن ويران كننده 
می تواند بيشتر از شليک س��ربازی در جنگی، رنج به بار 
آورد. زخم ه��ای ماندنی و رنج های ناديدنی كه س��ال ها 
پس از آن كه ما فراموش شان می كنيم، همچنان هستند 
و می سوزانند. اما جايی بايد باشد كه دست آنها را بگيرد تا 
قدم هايی را برای دوباره بازگشتن به زندگی بردارند. جايی 
كه انگيزه شان باشد برای پيگيری و كم كردن مشكالت. 
صحبت از يک س��ازمان، موسس��ه يا ه��ر ارگان ديگری 
اس��ت كه آنها را دور هم جمع و توانمندشان كند و كمی 
از سختی زندگی شان بكاهد. شايد فكر كنيم كه می توانيم 
قربانيان را بشماريم يا با يک جست وجوی ساده در اينترنت 
اسامی شان را پيدا كنيم اما آمار كاملی از آنها در دسترس 

نيس��ت.   همان طور كه ترانه بنی يعق��وب، روزنامه نگار و 
پژوهشگری كه درباره اسيدپاشی و قربانيان آن به همراه 
فريده غائب، روزنامه نگار كارهای تحقيقی انجام داده است 
از پيدا كردن زنی كه 18 سال قبل قربانی اين خشونت شده 
است به »شهروند« می گويد: »هفته قبل يكی از دوستانم 
گفت در محله شان زنی زندگی می كند كه 18 سال پيش 
اين اتفاق برايش افتاده است. خيلی عجيب بود كه طی اين 
همه سال هيچ كس سراغش نرفته و از حمايت برخوردار 
نبوده اس��ت. زنی كه حاال مجبور اس��ت با   همان شوهر 
اسيدپاش اش زندگی كند. اين نش��ان دهنده نبود بانک 
اطالعاتی در مورد اين قربانيان اس��ت. كاری كه اگر يک 
NGO تأسيس شود قابل انجام است.« اين اولين كاری 
است كه يک س��ازمان می تواند انجام دهد اما بنی يعقوب 
می گويد مهم ترين چيز س��ازماندهی كمک هاس��ت كه 
با وجود يک س��ازمان و كمک های بهزيس��تی و تأمين 
اجتماعی امكان پذير است: »هيچ كس از پس هزينه های 
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خط و نشان کشیدن 
ظریف و کری در ژنو

همزمان با ورود مذاکرات به مرحله ای حساس صورت گرفت: 

گ�روه جامعه| آينه اصلی تلس��كوپ رصدخانه ملی 
به عنوان بزرگترين ابرسازه علمی ايران رونمايی شد.

مراس��م رونمايی از آينه تلس��كوپ رصدخانه ملی، 
عصر شنبه با حضور دكتر س��ورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئيس جمهوری، دكت��ر محمد فرهادی وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری، دكتر احمدی معاون پژوهش 
و فناوری وزير علوم، رئيس و جمعی از مديران و محققان 
پژوهشگاه دانش های بنيادی در محل پژوهشگاه برگزار 

شد.
محمد الريجانی، رئيس پژوهشگاه دانش های بنيادی 
در اين مراسم گفت: اين طرح ش��ايد، بزرگترين پروژه 
علمی ايران باش��د كه با صرف ساعت های بسيار زيادی 
كار علمی، در حال توليد اس��ت. اطمينان دارم در آينده 
از رصدخانه ملی ايران به عن��وان يک ميراث علمی ياد 
خواهد شد. او با بيان اين كه آزمايش آينه اصلی تلسكوپ 

رصدخانه ملی بيش از يک سال و نيم به طول انجاميده 
تا مشخصات مدنظر تأييد شود، اظهار كرد: ساخت اين 
آينه طی حدود 5 س��ال و در فرآيندی پيچيده صورت 
گرفته است. الريجانی با تقدير از حمايت های معاونت 
علم��ی و فن��اوری رياس��ت جمهوری و وزارت علوم در 
اجرای اين طرح اظهار داش��ت: فناوری ها و دانش های 
پيش��رفته ای در ساخت تلس��كوپ و احداث رصدخانه 
ملی ايران به كار برده شده كه تا پيش از اين در كشورمان 
وجود نداشتند و قابل خريداری هم نبودند. نياز ما به اين 
فناوری ها در راستای طرح رصدخانه ملی سبب شد اين 
فناوری ها در داخل توليد شود و اين از ويژگی های پروژه 

رصدخانه ملی ايران است.
طرح رصدخان��ه ملی ايران در  س��ال 1377 به عنوان 
نخستين طرح كالن پژوهشی كشور به تصويب شورای 
پژوهش های علمی كشور رسيد و مكان يابی رصدخانه 

در  سال 1379 با اعتباری اندك آغاز شد. طرح رصدخانه 
مل��ی در اواخر  س��ال 1382 به عنوان نخس��تين طرح 
كالن علمی كش��ور به تصويب هيأت وزيران رسيد و از 
 سال 1385 اجرای آن به پژوهشگاه دانش های بنيادی 
-وابس��ته به وزارت علوم - محول ش��د. با توصيه مقام 
معظم رهبری در بهار 1388، حماي��ت از اين طرح در 
دولت به طور جدی دنبال شد و از آن زمان تاكنون، ضمن 
اتمام مكان يابی رصدخانه، طراحی مقدماتی و مفهومی 
تلسكوپ انجام ش��ده، بيش از 50 درصد طراحی جزئی 
انجام ش��ده و 80 درصد جاده رصدخانه تا ارتفاع 3600 
مت��ری قله گرگش - مح��ل احداث رصدخان��ه - قابل 
بهره برداری شده است. پيشرفت 30 درصدی رصدخانه 
ملی با حف��ظ دقت های نجوم حرف��ه ای بين المللی در 
حالی حاصل شده كه تنها 19 درصد از اعتبارات اين طرح 

پرداخت شده است.

بزرگترین ابرسازه علمی ایران رونمایی شد

خبرگزاری رويترز به نقل از يک مقام امنيتی ليبی 
از انفجار در مقابل منزل سفير ايران در شهر طرابلس 
پايتخت ليبی خبر داد. بنابر نوش��ته اين خبرگزاری 
اين انفجار خسارت جانی به همراه نداشته است. منابع 
خبری اعالم كرده اند كه هن��گام حادثه در اين منزل 
كه در منطقه بن عاشور ليبی واقع شده، كسی حضور 

نداشته و انفجار ناشی از يک بمب دستی بوده است. 
يک مقام آگاه نيز در گفت وگو با ايسنا، با تأييد حمله 
و انفجار در محل اقامت س��فير اي��ران در ليبی گفت: 
سفارت ما در ليبی تعطيل است و سفير به اين كشور 

تردد می كرده است. 
وی گفت: در اين حادثه تروريس��تی كسی آسيب 
نديده اس��ت.  منابع خبری اعالم كرده اند كه هنگام 
حادثه در اين منزل كه در منطقه بن عاشور ليبی واقع 
شده، كسی حضور نداشته و انفجار ناشی از انفجار يک 
بمب دستی بوده است. مبروك ابظهير، مدير امنيت 

ديپلماتيک وزارت كشور ليبی در گفت وگوی تلفنی با 
خبرگزاری رسمی اين كشور اظهار كرد: ظهر يكشنبه 
افرادی ناشناس س��اختمان محل اقامت سفير ايران 
در طرابلس را با انداختن يک بسته انفجاری در داخل 
سطل زباله كه در مقابل س��اختمان قرار داشت مورد 

حمله قرار داده و اقدام به فرار كردند.
 او افزود: با توجه به خالی بودن ساختمان اين انفجار 
تلفات جانی به همراه نداشته است. اين حادثه موجب 

تخريب در پاركينگ محل اقامت سفير شد.
سخنگوی وزارت خارجه نيز در واكنش به اين اقدام 
تروريس��تی، گفت: اطالعات دقيق حاك��ی از انفجار 
بمبی دست ساز مقابل ساختمان اقامتگاه سابق سفير 
جمهوری اسالمی ايران در طرابلس است كه موجب 
خسارتی جزيی شده و خوشبختانه هيچ گونه تلفات 
جانی و مالی در برنداش��ته اس��ت. به گزارش فارس، 
مرضيه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص 

خبر منتش��ره مبن��ی بر انفج��ار بم��ب در نزديكی 
اقامتگاه س��فير كش��ورمان در ليبی، ضمن محكوم 
كردن اين اقدام تروريس��تی اظهار داشت: اطالعات 
دقي��ق حاكی از انفج��ار بمبی دست س��از در مقابل 
ساختمان اقامتگاه سابق س��فير جمهوری اسالمی 
ايران در طرابلس اس��ت كه موجب خسارتی جزيی 
 ش��ده و خوش��بختانه هيچ گونه تلفات جانی و مالی 

در برنداشته است.
 افخم خاطرنش��ان كرد: جمهوری اس��المی ايران 
ش��رايط و اوضاع در ليبی را دنب��ال می كند و ضمن 
مخالفت جدی با دخالت بيگان��گان در اوضاع ليبی، 
معتقديم تحوالت در اين كش��ور بايد از طريق توافق 
سياس��ی و انجام گفت وگوهای ملی بين طرف های 
درگير به نتيجه برس��د و زمينه ها برای شكل گيری 
يک دولت متحد ملی فراهم شود تا از اين طريق راه بر 

تروريست ها و افراط گرايان بسته شود.

انفجار در مقابل منزل سفیر ایران در لیبی 

سیاست

  صفحه 2

 تسلیت 
 رهبر معظم انقالب
 به خانواده های 
 آیت اهلل خاتمی

 و طباطبایی

جامعه

اقتصاد

    صفحه 17

    صفحه 6

سربازی مشموالن 
 غایب بیش 

از 8 سال به فروش 
می رسد

 عوارض 
 ساخت مسکن

  در جنوب تهران
  5 برابر شانزه لیزه

 مجلس، خرید خدمت سربازی
 برای غایبان  را تصویب کرد

گزارش»شهروند« از چرایی گران 
تمام شدن ساختمان در ایران


