
هم افزایی یا تخلف آیین نامه ای؟
«شرق» از توقف استیضاح وزیر صمت  برای تفکیک 

۲ وزارتخانه بازرگانی و صمت گزارش می دهد

 پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر معظم 
انقالب اســالمی صبح روز گذشته (سه شــنبه) در دیدار رئیس 
قوه قضائیه و جمعی از مســئوالن و کارکنان دستگاه قضائی به 
تبیین «ســنت های غیرقابل تغییر الهی در جوامع» پرداختند و 
گفتند: علت ســربلندی و پیروزی حیــرت آور ملت ایران و نظام 

جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ...

سر زخم پرونده هایی که در افکار 
عمومی باز می شود نباید باز  بماند

توصیه رهبر معظم انقالب به مسئوالن قضائی کشور:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۵ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۹     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۹     ۱۴۰۱ تیــر   ۸ چهارشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: جنجال قراردادهای سوپرمیلیاردی در لیگ برتر، صدور پروانه ساخت همچنان در زمانی دور   و یادداشت هایی از  اردوان امیراصالنی، مهوش کیان ارثی، متین رمضانخواه

ظاهرا بخت وزرای ضعیف برای استیضاح در مجلس باز 
شد و هفته پیش  وصول استیضاح فاطمی امین از سوی 

هیئت رئیسه اعالم شد. هرچند چیزی نگذشت که باز هم گفتند 
تا استیضاح به کمیسیون مربوطه نرود و در آنجا بررسی نشود، 

نمی توان استیضاحی را اعالم وصول کرد و این اعالم وصول را 
غیرقانونی دانستند؛ پس قرار شد یک بار دیگر روز گذشته این 

استیضاح پرحاشیه   اعالم وصول شود...

همه افراد در دنیای مدرن کم یا بیش درگیر ســازمان های 
بوروکراتیک هستند. بوروکراســی در دنیای مدرن سویه های 
مثبتــی دارد؛ اما ســویه های منفی آن گاهــی آن چنان زیاد 
اســت که هم منجر به نابرابری بوروکراتیک محور می شــود 
و هم حقوق انســان ها را ضایع می کند. بوروکراســی نوعی 
ســازمان دهی عقالنی اســت؛ اما این عقالنیت جنبه ابزاری 
به خود می گیــرد. ماکس وبر، جامعه شــناس آلمانی، برای 
توصیــف بوروکراســی جدیــد و نظــم مبتنی بــر عقالنیت 
ابزاری از مفهوم قفس آهنین اســتفاده می کند. بوروکراسی 
ویژگــی اصلی جامعه مدرن چه از نوع ســرمایه داری و چه 
از نــوع سوسیالیســتی و چه از هر نوع دیگر آن اســت و این 
بوروکراســی با همه مزیت هــا و منافعی که بــرای جامعه 
جدید دارد، می تواند تباه کننده حقوق برخی انســان ها باشد. 
بوروکراســی را نمی توان محو کرد؛ امــا می توان آن را کنترل 
کرد و در خدمت انســان ها قــرار داد. می توان بخش نامه ها 
و دســتورالعمل هایی را کــه از ســازمان های دولتــی صادر 
می شــود و گاه ضایع کننــده حقوق انســان ها اســت، بی اثر 
کرد. در این میان بــرای حک کردن بوروکراســی در جامعه و 
جلوگیری از اینکه به عنوان ماشین بخش نامه و دستورالعمل 
ضــد حقوق افراد جامعه عمل کنــد، دو نهاد جامعه مدنی 
و دیوان عدالت اداری بســیار مهم و اساســی هستند. دیوان 
عدالت اداری در چند دهه اخیر نشان داده است که می تواند 
امید مردمی باشــد که از دســتورالعمل ها و بخش نامه های 
متعدد، متناقض و غیرقانونی بوروکراســی به ستوه آمده اند. 
دیوان عدالت اداری بارها نشــان داده است که چندان درگیر 
مسائل سیاســی و حزبی نبوده و در بسیاری موارد از حقوق 
افراد در مقابل ســازمان های بزرگ دفاع کرده اســت. گاهی 
در ســازمان های اداری تصمیم هایی گرفته می شود که فقط 
بر ساخت درونی ســازمان تکیه دارد و کمتر حقوق و منافع 
ذی نفعان در نظر گرفته می شود. در برخی مواقع بوروکراسی 
اداری اهدافــی دنبــال می کند که غیر از اهداف رســمی آن 
اســت و در جابه جایی اهداف ســازمانی برخی افراد جامعه 
متضرر می شوند. برخی مواقع بخش نامه ها و آیین نامه هایی 
برای تنظیم رابطه ســتاد و صف در ســازمان صادر می شود 
که می تواند تضییع کننده حقوق برخی افراد درون سازمان یا 
بیرون سازمان شــود. در همه این موارد دیوان عدالت اداری 
می توانــد به کمک افرادی بیاید که حقی از آنها ضایع شــده 

است.
بعضی از ســازمان های اداری ممکن است سعی کنند از 
طریق غیر قانونی به اهداف خود برســند. به عبارتی از وسایل 
و ابزار مشروع برای تحقق اهدا ف شان انحراف داشته باشند. 
همان گونــه که افــراد ممکن اســت رفتار انحرافی داشــته 
باشــند، ســازمان های اداری هم می توانند بــه فعالیت های 
انحرافــی رو بیاورنــد. گاهی این رفتارهــای انحرافی چندان 
آشکار نیســت؛ مثال ســازمان های اداری با انواع ساز و کارها، 
اهداف فرعی سازمان را گســترش می دهند که جای اهداف 
اصلــی را می گیرد به گونــه ای که اهداف ســازمان جابه جا 
می شــود و اهداف اصلی کنار گذاشــته می شــود. در چنین 
شــرایطی وضعیت پیچیده می شود و بخش هایی از سازمان 
بوروکراتیک به زیان بخش دیگر عمل می کنند که در این میان 
برخی کارکنان و برخی افراد جامعه از آن متضرر می شــوند. 
در چنیــن مواقعی دیوان عدالــت اداری برای احقاق حقوق 
افراد می تواند وارد عمل شــود؛ البتــه در صورتی که افراد از 
این حق خود مطلع باشــند و از سازمان های اداری نزد دیوان 
عدالت اداری شــکایت کننــد. خیلی از ســازمان های اداری 
در دیوان عدالت اداری محکوم شــده اند و ســابقه انحراف 
و کج روی داشــته اند؛ هرچند بســیاری از جرائم سازمان های 

اداری آشکار نمی شود.
نهــادی کــه وظیفه اش رســیدگی بــه عدالــت در برابر 
ســازمان ها و شــوراهای اداری اســت، آیا عادالنه است که 
هرازگاهــی ســازمان ها، نهادها، شــوراها و کمســیون های 
بیشتری را از شکایت و دادرسی شهروندان نزد دیوان عدالت 
اداری مستثنا کنیم؟ همه سازمان ها و کمسیون های اداری و 
شوراها باید در جامعه حک شوند و نباید اجازه داد از جامعه 
فک شوند. دو ســاز و کاری که اجازه فک شدگی سازمان های 
اداری از جامعــه را نمی دهنــد، عبارت انــد از جامعه مدنی 
و دیــوان عدالــت اداری. دیــوان عدالــت اداری نهــادی 
امیدوارکننــده برای افراد جامعــه در مقابل برخی رویه های 
غیرقانونی ســازمان های اداری است؛ اما به نظر می رسد که 
بیشــتر طبقات متوسط و باال از پتانســیل ها و فرصت دیوان 
عدالــت اداری برای احقاق حقوق شــان در مقابل رویه های 
غیرقانونی سازمان های بوروکراتیک استفاده می کنند. دیوان 
عدالــت اداری برای اینکه کماکان نهادی امیدبخش باشــد، 
باید نخست، غیرسیاسی (غیر حزبی) باقی بماند. دوم، درگیر 
رویه های بوروکراتیک و طوالنی شدن دادرسی نشود. سوم با 
سازو کارهایی سعی کند طبقات پایین تر جامعه را متوجه حق 

شکایت علیه رویه های غیرقانونی سازمان های اداری کند.

 خاورمیانه ســرزمین شگفت آوری است. یکی از شگفتی های 
این ســرزمین، دیپلماســی حاکم بر برخی کشــورهای آن است؛ 
یــک دیپلماســی چندوجهی کــه مجموعــه ای از گرایش های 
متضاد بوده و از ســوی یک کشور واحد در گستره فراملی به کار 
گرفته می شــود. در این زمینه، کشورهای قطر و ترکیه مثال زدنی 
هســتند. هرچند انتظار نمی رود هر کشــوری در عرصه فراملی 
یک دیپلماســی واحد در برابر تمامی کشــورها داشته باشد، اما 
دیپلماســی ترکیــه و قطر مجموعــه ای از کنش های سیاســی 
متضاد و ناهمگون اســت. ترکیه در ناتو عضویت دارد و فرودگاه 
اینجرلیــک آدانا، پایــگاه هوایی مهم منطقــه ای ایاالت متحده 
آمریکا به شــمار می رود؛ پایگاهی کــه برخی گزارش ها حاکی از 
وجود جنگ افزار هســته ای در آن اســت. از سوی دیگر، ترکیه با 
گروه های افراطی از جملــه اخوان المســلمین روابط تنگاتنگی 
دارد. ترکیــه با وجــود موضع گیری های سرســختانه مذهبی، با 
اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد و در کارزار جنگ سوریه برخالف 
مســیر آمریکا حرکت می کند. این در حالی اســت که دیپلماسی 
اقتصادی ترکیه بدون توجه به گرایش های سیاســی فراملی این 
کشــور در هر سویی فعال است. پایگاه هوایی العدید قطر، پایگاه 
نیروهای هوایی سنتکام بوده و بزرگ ترین پایگاه منطقه ای آمریکا 
به شــمار می رود؛ اما در جنگ ســوریه گرایش  قطــر در تضاد با 
اهداف ناتو است. قطر روابط دیرینه ای با اخوان المسلمین داشته 
و با عربســتان ســعودی، متحد منطقه ای آمریکا، روابط تیره ای 
دارد. در این میان، دیپلماسی قطر نشان دهنده تمایل این کشور به 
بهبود مناســبات سیاسی با کشورهای کرانه شمالی خلیج فارس 
اســت. قطر با وجود ســابقه حمایت از جدایی طلبان مســلمان 
روســیه، در صدد بهبود مناسبات خود با مسکو است. دیپلماسی 
رنگارنگ این دو کشــور راه برقراری روابط سیاسی با آنها را برای 
کشورهای منطقه ناهموار می کند. دیپلماسی رنگارنگ، متضاد و 
ناهمگون بوده و بی ثبات است. ویژگی بی ثباتی تمامی کشورهای 
منطقه از جمله ایران را ناگزیر به داشتن هوشیاری و آینده پژوهی 
در مناسبات سیاسی با این کشورها می کند. در این زمینه تعامالت 
سیاســی با ترکیه حساسیت بیشــتری دارد. ترکیه به دنبال منافع 
حداکثری بــه هر قیمت بوده و نمی توان بــه روابط پایدار با این 
کشور چندان امید بست. در سرزمینی که دیپلماسی های ناپایدار 
شــگفت آور جریــان دارد، تأمین منافــع ملی کاری دشــوار اما 

دست یافتنی است.

نهادی امیدوارکننده

دیپلماسی رنگارنگ خاورمیانه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

به منظور رســیدگی به شــکایات، تظلمات و اعتراضات مردم 
نســبت به مأموران یا واحدهــا و آیین نامه های دولتی و احقاق 
حقوق آنها، دیوانی به نام دیــوان عدالت اداری زیر نظر رئیس 
قوه قضائیه تأسیس می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این 
دیوان را قانون تعیین می کند (اصل یکصد و هفتاد و ســه قانون 
اساســی). قانون گذار برای اینکه هیچ قوه ای از قوای حاکمیت 
یا مأموران دولتی قادر به تعدی و ظلم به مردم، حتی از طریق 
قانون گــذاری یا تصویــب آیین نامه، نظام نامــه، بخش نامه و... 
نباشــند، تمهیداتی را در نظر گرفته و نظام سیاسی نیز موضوع 
را آن قدر بااهمیت یافته است که برای اجرای آن اصل، تشکیل 
و استقرار یک مرجع رســیدگی به نام دیوان عدالت اداری را به 
فاصله نسبتا کوتاهی از همه پرسی قانون اساسی محقق کرده 
اســت. اگرچه در اصل مذکور از کلمه دولت استفاده شده، اما 
مقصــود قانون گــذار از دولت به معنای کل حاکمیت اســت. 
به لحــاظ اصولی نیز اصــل مذکور بدون هیچ قید و شــرطی 
(مطلق) و به شکل عام همه قوای حاکمیت و مأموران دولتی 
را از تعدی نســبت به مــردم یا صدور آیین نامــه و بخش نامه 
خالف قانون برحذر داشته اســت. بنابراین مراد مقنن در اصل 
یکصد وهفتادوسه از کلمه دولت، مفهومی است که شامل تمام 
قوای حاکمیت می شــود، نه قوه مجریه به طور خاص. پس از 
همه پرســی و بازنگری مجدد قانون اساسی درمجموع تاکنون 
سه بار قانون راجع به دیوان عدالت اداری مورد تجدید نظر قرار 

گرفته و هر بار قانون جدید با قانون قبلی جایگزین شده و اکنون 
نظــام قضائی ما دارای یک تشــکیالت منظم، ســریع و چابک، 
متشــکل از قضاتی فاضل و خردمند و کادر اداری بســیار فهیم 
و باتجربه به نام دیوان عدالت اداری اســت که حامی حقوق و 
آزادی های اساســی ملت در برابر دولت هاست که کژروی ها و 
تعدیات احتمالی را به بهتریــن نحو و با کمترین هزینه اصالح 
می کند. از آن گذشــته نقش بســیار مهمی در تولید و گسترش 
دانش حقوقی دارد و اما از آنجایی که در ماده ۴۸ قانون دیوان 
عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مقرر شــده بود قوه قضائیه 
ظرف مدت شــش ماه الیحه آیین دادرســی دیوان را تهیه و از 
طریق دولت تقدیم مجلس شــورای اسالمی کند و این تکلیف 
تاکنون معطل مانده بود، بنابراین مجلس دوازدهم دست به کار 
تهیه و تصویب آیین نامه مذکور شــده، اما در الیحه منتشرشده، 
ظواهر حکایت از آن دارد که مصوبات برخی از ارکان، شــوراها 
و نهادهــای خاص را از شــمول مقررات دیــوان عدالت اداری 
خــارج کرده و آنها را قابــل ابطال در دیــوان مذکور نمی  داند. 
قبال نیز برخی تفاسیر از قانون، بخش نامه های صادره از برخی 
اشــخاص حقیقی را قابل ابطــال یا بررســی در دیوان عدالت 
ندانسته بود (نظیر بخش نامه های ریاست محترم قوه قضائیه). 
سؤال اساسی اما این است که وجه ترجیح اشخاص حقیقی یا 
حقوقی مستثناشــده در قانون و تفسیر فوق الذکر چیست؟ و آیا 
ترجیحات عنوان شــده ُمرجح است یا فاقد َترجیح؟ برای نمونه 
در آیین دادرسی در حال تصویب مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و... از شمول قانون خارج 
شده اند که از منظر نگارنده این استثنائات عالوه بر اینکه صراحتا 
در تعارض با اطالق و عموم اصل یکصد وهفتادوسوم هستند با 
اصول دیگری از قانون اساســی (اصول نوزده و بیست) و حتی 
با برخی از قوانین عادی در تعارض یا تزاحم است. به طور مثال 

ماده ۵۷۰ (۸۰۱) قانون مجازات اسالمی برای هر یک از مقامات 
و مأمــوران دولتی که برخالف قانون آزادی شــخصی ملت را 
ســلب کنند و یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم 
کنند، عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج ســاله 
از مشــاغل حکومتی، مجازات حبس از دو ماه تا سه سال را نیز 
در نظر گرفته اســت. مقصود نگارنده از نگارش این یادداشت، 
تذکری مشفقانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
است که در نظر داشته باشند آیین نامه ها معموال و عموما جهت 
اجــرای صحیح قانون وضع می شــوند. اگــر تحدید صالحیت 
دیوان با وضع آیین نامه رایج شــود و به تدریج از صالحیت های 
دیوان عدالت اداری کاســته شود، در آینده نه چندان دور شاهد 
هرج ومــرج در تقنین و تعدد مراجع قانون گذار خواهیم بود که 
درنهایت از صالحیت هــای دیوان عدالــت اداری چیزی باقی 
نخواهد ماند و این اصل مهم و سرنوشت ســاز قانون اساســی 
در کوتاه مدت ســالبه به انتفای موضوع خواهد شد در نتیجه، 
شهروندان از برخی از حقوق اساسی خود محروم خواهند شد. 
بنابراین حرکت باید در مســیری باشد که قوای حاکمیت، عدم 
ابطــال مصوبات، آیین نامه ها و بخش نامه های صادره و تطبیق 

کامل آن با قوانین مادر را افتخار، امتیاز و برتری خود بدانند.

یـادداشـت

تحدید صالحیت دیوان عدالت

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

محمود اشرفی

سردفتر اسناد رسمی
حسن  سلیمی 

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

اگر بگوییم کتاب «تئوری چهارم سیاســت» الکســاندر دوگین، مانیفســت جنگ شــرق با غرب است، اغراق 
نکرده ایم؛ چراکه دوگین هم در ســطح تئوری و هم در ســطح میدان، مخاطبان خود را به جنگ فرامی خواند. 
او به خوانندگانش که رؤیای شــرق قدرتمند را در سر دارند، نوید می دهد ایدئولوژی های لیبرالی و مارکسیستی 

مرده اند و جهان در انتظار تئوری چهارمی است که بن مایه های شرقی و به معنای دقیق تر اوراسیایی دارد. 

بعید اســت این ســخنان را اندیشمندان جهان غرب و شرق چندان جدی بگیرند، اما آنان برای دوگین اصال اهمیتی ندارند. آنان که این 
ســخنان را باید جدی بگیرند، سیاســت مدارانی هستند که سودای اقتدار و سلطه بر جهان را دارند؛ چهره هایی همچون پوتین  که گویا این 
کتاب نســخه ای راهبردی اســت که برای او پیچیده شده و جنگ با اوکراین سرآغاز این راهبرد اســت. الکساندر دوگین، استاد دانشگاهی 
جاه طلب بود که جنگ روسیه با اوکراین، او و نظریاتش را مشهور کرد. دوگین بارها به ایران دعوت شده و در مراکز مهم سیاسی و مذهبی 
ایران ســخنرانی کرده اســت و در میان اصولگرایان حامیانی جدی دارد. با دکتر سیدصادق حقیقت، استاد علوم سیاسی درباره الکساندر 

دوگین، نقش او در روسیه و سهم او در جنگ اوکراین به گفت وگو نشسته ام که می خوانید.

مانیفست خشونتمانیفست خشونت

با ورود طرفین مذاکره کننده به قطر   مذاکرات برجامی آغاز شددوئت دوحه

سیدصادق حقیقت  سیدصادق حقیقت گفت وگوي احمد غالمي با  گفت وگوي احمد غالمي با 
مشاور عالي پوتین  و تئوری چهارم سیاست مشاور عالي پوتین  و تئوری چهارم سیاست درباره الکساندر دوگین،   درباره الکساندر دوگین، 

رقابت های جــام جهانی قطر ۱۴۵ روز دیگر برگزار می شــود تا 
این دوره کــه به دلیل گرمای حاکم بر این کشــور عربی چندماهی 
به تعویق و بــه پاییز افتاده، یکــی از متفاوت ترین جام های ممکن 
شــود. به غیر از مسئله زمان، ســایر اتفاقات رخ داده حول این جام، 
مشــابه جام های دیگر است؛ همچنان ۳۲ تیم برای رسیدن به جام 
طالیی تالش می کنند و مطابق با دوره های پیشــین، داستان حضور 
اسپانسرهای مختلف و البته حق  پخش تلویزیونی هم به قوت خود 
باقی اســت. برگزاری این جام برای سایر کشــورها دغدغه خاصی 
ندارد ولی ظاهرا در ایران قرار اســت یک جای کار تا ثانیه های آخر 
بلنگــد. موضوع جدید مربوط به پخش زنده بازی های جام جهانی 
است که به قرار، صداوسیمای ایران هنوز حق پخش این بازی ها را 
به طور رسمی نخریده است. فیفا از مدت ها پیش، سه کمپانی عمده 
را به عنوان دارندگان حق  پخش اصلی معرفی کرده است: «بی این 
اســپرتس»، «نیوورلدتی وی» و «سوپراســپرت». این سه کمپانی در 
قاره های مختلف عهده دار پخش زنده این رقابت مهیج هستند و هر 
کشوری که بخواهد سیگنال زنده این جام را داشته باشد، باید با یکی 

از سه کمپانی وارد مذاکره شود. 

صنعتی های جهان 
در برابر چین

بر   مادرید سایه مسکو  
تلویزیون ایران جام جهانی 

را پخش نمی کند؟

۴

۵

کشورهای صنعتی در تالش هستند 
شاهرگ ترانزیت کاال به دست چینی ها نیفتد

آغاز مذاکرات رهبران بزرگ ترین ائتالف نظامي 
جهان در میانه جنگ اوکراین

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید

۱۱

را  کلید زدند باقری کنی و انریکه مورا نخستین میز   گفت وگو 

برشِت ما خیالی بود
گفت وگو  با محمدرضا خاکی

به مناسبت انتشار «گفت وگو  با  برشت»


