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معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان با بيان اينكه جنب و جوش 
و تحوالت اساســى و عميقى در سطح دستگاه قضا شكل گرفته است، گفت: 
از زمانى كه رياســت قوه قضاييه بر عهده آيت ا... رئيسى قرار گرفت يك سند 
جامع با راهبرد مشــخص تدوين شد. اين ســند كه با عنوان سند تحول قوه 
قضاييه است به فرمان مقام معظم رهبرى پيگيرى و اجرا مى شود و در ترسيم 

آن از هر سه قوا استفاده شده است.
عباس نجفى با بيان اينكه اين ســند يك ماه ونيم پيش دوباره ارتقا پيدا كرده 
است، بيان كرد: در اين سند مأموريت هاى دستگاه قضا بر 7 محور تعريف شده 
است و بر اساس اين ســند تحول بايد عوامل و چالش هاى مختلف شناسايى 

شود.

20 چالش اولويت دار در قوه قضاييه شناسايى شده است
وى با بيان اينكه 20 چالش اولويت دار با 47 عامل شناســايى شده است، افزود: 
در همين راستا تمامى برنامه هاى كوتاه مدت و برخى برنامه هاى ميان مدت انجام 

شده و برنامه هاى بلندمدت نيز درحال اجرا است.
نجفى با اشاره به اينكه براى پيشگيرى از وقوع جرم از همان ابتدا در حوزه هايى 
كه با آســيب هاى اجتماعــى مواجه بود ورود جدى داشــتيم، افزود: در قانون 
پيشگيرى از وقوع جرم كه در سال 94 تصويب شده اعضاى اين معاونت از 3 قوا 

تشكيل شده زيرا پيشگيرى از وقوع جرم يك امر فراقوه اى است. 
وى از رويكردهاى اين معاونت، شناسايى بسترهاى جرم زا را نام برد و گفت: براى 
مثال در حوزه كاهش تصادفات رانندگى با شناسايى نقاط حادثه خيز و ابالغ آن 

به ادارات مربوطه توانستيم نقش تأثيرگذارى داشته باشيم.
معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى همدان با بيان اينكه با آگاه سازى 
مردم در حوزه فك پالك توانستيم در بازه زمانى ده ماهه، 2 هزار و 500 پرونده 
را كاهش دهيم، افزود: با ورود معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم در 
حوزه دريافت حكم رشد نيز حدود 2 هزار پرونده و در زمينه مفقودى ها حدود 

3 هزار پرونده كاهش ورودى به دادگسترى 
داشتيم.

 كمربند سبز با هدف 
كاهش حاشيه نشينى در دستور كار است
وى پيگيرى موضوع كمربند سبز به منظور 
آســيب هاى  و  حاشيه نشــينى  كاهــش 
اجتماعى ناشى از آن و كاهش زمين خوارى 
به منظور حفظ ريه هاى تنفســى و اراضى 
ملى را از مهم ترين اقدامــات اين معاونت 

برشمرد و بيان كرد:
ــتگاه هاى  ــى دس ــا مفاســد تمام ــارزه ب مب
دولتــى و خصوصــى نيــز از ديگــر اقدامــات 

ــروه  ــوان كارگ ــروه تحــت عن ــك كارگ ــتاى ي ــه در راس ــوده اســت ك ــا ب م
شناســايى عوامــل فســازا در دســتگاه هاى عمومــى و دولتــى تشــكيل 
ــا  ــيب هاى آنه ــده و آس ــى ش ــتگاه ها بررس ــى ادارات و دس ــا تمام ــد ت ش

شناســايى شــود.
معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى همدان ادامــه داد: پيگيرى 
آسيب  هاى ناشــى از فضاى مجازى نيز در دستور كار است و همين سبب 
شد براى آموزش استفاده درســت از فضاى مجازى 2 هزار بسته اموزشى 
در حوزه آگاهى بخشــى قوانين، تشريح آســيب هاى اجتماعى، هشدارهاى 

كنيم. توليد  حقوقى  هشدارهاى  و  انتظامى 
ــتگاه  ــه دس ــد ب ــى مى توانن ــاى نظارت ــه نهاده ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
قضــا در حــوزه پيشــگيرى از وقــوع جــرم كمــك كننــد، گفــت: 
ــه  ــت ن ــه اس ــوارد اصالح گرايان ــى م ــى در خيل ــتگاه قضاي ــرد دس رويك
ــه  ــراد ك ــردن اف ــى ك ــاى زندان ــه ج ــرد ب ــن رويك ــه. در اي حبس گرايان

ــاى  ــه دارد در حوزه ه ــراى جامع ــادى ب ــات زي تبع
مختلــف آمــوزش داده مى شــوند.

 توهين در صدر جدول جرايم استان
 قرار گرفت

نجفى با اشــاره بــه اينكه يكــى ديگــر از اقدامات ما 
راه اندازى سامانه سجام براى استفاده از ظرفيت مردمى 
است، گفت: اين سامانه بسترى را طراحى كرده است تا 
با رعايت محرمانگى و بدون اينكه هويت فرد مشــخص 
شود، بتوانيم بســترهاى جرم زا را معرفى كنيم، در اين 
زمينه از ابتداى سال تاكنون 255 مورد گزارش داشتيم 

كه بالغ بر 85 درصد اثربخش بوده است.
علمــى  بنيــه  از  اســتفاده  دربــاره  همچنيــن  وى 
ــى  ــت علم ــتفاده از ظرفي ــت: اس ــا گف ــش جرم ه ــراى كاه ــگاه ها ب دانش
دانشــگاه ها در پيشــگيرى از وقــوع جــرم نيــز بســيار مؤثــر بــوده و از 
دانشــگاه ها خواســتيم كــه نســل جديــد را آمــوزش داده و از ســمت ديگــر 
ــته  ــى داش ــائل اجتماع ــه مس ــى نســبت ب ــه و علم ــگاه نقادان ــگاه ها ن دانش

ــند. باش
نجفــى با بيان اينكه، توهين (خشــونت لفظى) در صدر جدول جرايم اســتان 
است، گفت: در جامعه اسالمى اين آمار مطلوب نيست و نبايد جامعه به سمت  

بداخالقى برود چون نشان از ضعف در تربيت و اعتقادات است.
وى به طرح معتذرين نيز اشاره و بيان كرد: اين طرح براى جرم هايى از جمله 
ضرب و جرح ســاده و توهين طراحى شــده است كه در مدت 3 ماهه بالغ بر 
4 هزار درخواســت در اين سامانه ثبت شده است، در اين طرح فضايى ايجاد 
شده تا فرد متخلف فرصت عذرخواهى داشته باشد و حدود هزار و 500 مورد 

با استفاده از اين طرح به مصالحه رسيده است.

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان:

ر  ولويت دا ا چالش   20
است شده  شناسايى  قوه قضاييه  در 

■ توهين در صدر جرايم استان 

 زهرا زنگنه
قوه قضاييه يكى از 3 قواى اصلى در كشور ما است و براساس اصل 156 قانون اساسى براى دستگاه قضايى 
چندين تكليف براى آن پيش بينى شده است كه مى توان به احياى حقوق عام، حل و فصل دعاوى و اختالفات 
بين مردم، گسترش عدل و آزادى هاى مشروع مردم، نظارت بر حسن اجراى قوانين و پيشگيرى از وقوع جرم 

براى كاهش و حذف عوامل جرم زا در سطح جامعه، اشاره كرد.
تقريبا 12 سال پيش بود كه در راستاى اجراى بند 5 اصل 156 قانون اساسى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 

وقوع جرم براى انجام رسالت خود كه پيشگيرى از وقوع جرم است، تشكيل شد.
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ارتقاى كرامت مردم 
يكى از اولويت هاى 

دستگاه قضا
با توجه به افزايش جمعيت در دهه  هاى اخير، پيچيده  تر شدن روابط 
بين اشخاص و وجود مسائل مختلف اجتماعى و اقتصادى ميزان نياز جامعه 
به قوه  قضاييه براى دادرســى و حل مشــكالت قضايى اشخاص حقيقى و 
حقوقى عمومى و حقوق خصوصــى، نه تنها كاهش نمى يابد، بلكه آنچنان 
روبه افزايش است كه به رغم تالش همه جانبه  همه  كاركنان ادارى و قضايى 

قوه  قضاييه نتوانسته است پاسخگوى همه  انتظارات مردم باشد.
بررســى اهداف و وظايف قوه  قضاييه در قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران مى تواند گامى در راســتاى ارتقاى سواد حقوقى جامعه و آگاه سازى 
اجتماعى باشد. اگرچه اهداف و وظايف گسترده  قوه قضاييه در قانون اساسى 
بيان شــده و اين وظايف منحصر به بررسى و رسيدگى به دعاوى حقوقى 

و كيفرى نيست.
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران شناسنامه و هويت هرگونه فعاليت 
اجتماعى، فرهنگى، سياســى، اجتماعى اســت كه به عنــوان ميثاق ملى 
فصل الخطاب اســت و قوه قضاييه به عنوان يكى از قواى حكومت جمهورى 
اســالمى زيرنظر واليت فقيه و براساس اصول قانون و شرع اسالم فعاليت 

مى كند.
به اســتناد اصول 156 تا 174 قانون اساســى مهم ترين وظايف اين قوه 
مستقل   پشتيبانى از  حقوق  فردى  و اجتماعى  و مسئول  تحقق  بخشيدن  به  
عدالت  است. امور قضايى تنها بخشى از وظايف خطير قوه قضاييه است كه 

در قانون اساسى مورد توجه واقع شده است.
اما گســتردگى خدمات اين ركن مهم و حياتى حكومت در سازمان هاى 
وابســته تجلى يافته و به نوعى با زندگى روزمره اجتماعى آميخته اســت، 
ســازمان هايى چون ثبت امالك و اسناد، پزشكى قانونى، سازمان زندان ها 
و امور تأمينى تربيتى، ســازمان قضايى نيروهاى مســلح، سازمان بازرسى 
كشور و نهاد كانون مشاوران و وكال، شوراهاى حل اختالف نقش مؤثرى در 

انسجام اجتماعى و نظم جامعه ايفا مى كند.

طبق اصل 61 «اعمال قوه  قضاييه به وسيله  دادگاه  هاى دادگسترى است 
كه بايد طبق موازين اســالمى تشكيل شود و به حل وفصل دعاوى و حفظ 
حقوق عمومى و گســترش و اجراى عدالت و اقامــه  حدود الهى بپردازد» 
همچنين طبق اصل 156 قوه  قضاييه قوه  اى مســتقل اســت كه پشتيبان 

حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است.
بنابر همين اصل، وظايفى همچون احياى حقوق عامه و گســترش عدل 
و آزادى  هاى مشروع، نظارت بر حسن اجراى قوانين، كشف جرم و تعقيب 
و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اســالم 
و اقدام مناســب براى پيشــگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمين از جمله 

وظايف قوه قضاييه به شمار مى رود.
آيت ا... سيدابراهيم رئيســى چندى پيش در جلسه شوراى رؤساى كل 
دادگسترى و دادستان هاى مراكز استان هاى سراسر كشور با تأكيد بر اينكه 
گسترش عدل راهبرد فعاالنه دســتگاه قضاست، مى گويد: ارتقاى كرامت 
مردم در دســتگاه قضايى، مبارزه با فساد و تالش براى رفع موانع توليد 3

اولويت دستگاه قضا است. گسترش عدل راهبرد فعاالنه دستگاه قضاست، 
براى احياى حقوق مردم منتظر رسيدن دادخواست و شكايت نمانيد.

به مناسبت سفر رئيس عالى قوه قضاييه به استانبه مناسبت سفر رئيس عالى قوه قضاييه به استان

قاضى القضات قاضى القضات 
در مادستاندر مادستان

■ ديدار با قضات، كاركنان
 و مسئوالن قضايى 
■ حضور در شوراى ادارى
■ حضور در شوراى قضايى 
همدان  و  بررسى مشكالت 
حقوقى- قضايى استان از 
برنامه هاى سفر يك روزه است

26 مين سفر استانى آيت ا... رئيسى
 امروز به همدان انجام مى شود



211 ن ماه ۱۴۰۰ ن ماه ۱۴۰۰ورد ورد

1- عدالت مفهومى ارزشى و آرمانى براى تمام انقالبيونى 
بود كه از بى عدالتى در نظام سلطنتى به تنگ آمده بودند و 
به دنبــال پايه ريزى نظامى بودند كه با تكيه بر آن عدالت به 
بهترين شكل اجرا شود و در حق هيچ كس بى عدالتى نشود.

به همين دليل بيشــترين توجه در قانون اساسى به مفهوم 
عدالــت و حقوق اساســى و حقــوق فردى افــراد در نظام 
جمهورى اسالمى اســت و بزرگانى كه دغدغه عدالت، رفع 
ظلــم، دفاع از مظلوم و مبارزه با فســاد را داشــتند در قوه 
قضاييه به كار مشــغول شــدند و ترور افرادى مانند شهيد 
بهشــتى را نيز مى  توان تالش دشــمن براى پيشــگيرى از 

عدالت گسترى ارزيابى كرد.
2- هنــوز عدالت مهم ترين دغدغه بزرگان نظام در گام دوم 
انقالب اســت و عدالت توصيه مهم رهبــر معظم انقالب به 
جوانان براى گام برداشتن در گام دوم انقالب اسالمى است.

البته مفهوم عدالت اجتماعى فراتر از عدالتى اســت كه قوه 
قضاييه مسئول اجراى آن است، اما بايد توجه داشت كه هيچ 
عدالتى در جامعه فسادزده محقق نخواهد شد و شرط بروز و 

ظهور عدالت، مبارزه با فساد و مفسدين است.
از اين منظر قوه قضاييه جايگاه مهمى 

در تحقــق عدالت در انواع 
گوناگون در كنــار دفاع از 

حقــوق ديگر افــراد جامعه 
به ويژه آزادى دارد و عدالت و 

آزادى مكمل هم هستند.
3- رؤساى قوه قضاييه در تعيين 

رئيس كل دادگســترى استان ها 
گرفتن  درنظر  با  داشــته اند  تالش 

شرايط هر استان و توانمندى افراد، 
بهتريــن گزينه را براى رياســت كل 

دادگسترى انتخاب كنند.
فــرد منتخب نيــز با علم بــه انتظارات 

از وى در پاســدارى از عدالــت، امنيــت 
و حقــوق افــراد جامعــه و پاســدارى از 

ا حقوق نظام و بيت المــال، تمام تالش خود  ر
در اجــراى برنامه هاى رئيس قوه قضاييه وقت گذاشــته تا 

استان نمره خوبى در اين زمينه كسب كند. 
4- 29 شهريور سال 83 ســيدنصرت ا... اعتماد كه اصالتى 
تويســركانى دارد، با حكم رئيس قوه قضاييه وقت به عنوان 

رئيس كل دادگسترى همدان منصوب شد.

 درباره جايگاه و رسالت شوراى حل اختالف توضيح بفرماييد.
شوراى حل اختالف در راستاى فلسفه صلح و سازش تقريباً نزديك به 17 سال 
است كه در كشور فعاليت خود را آغاز كرده فلسفه تشكيل شوراى حل اختالف 
ايجاد صلح و سازش مدير پرونده هاى كيفرى و حقوقى است به مرور زمان وارد 
صدور رأى در شعبات شدند كه درنهايت با حضور آيت ا... رئيسى به عنوان رياست 
قوه قضاييه يكى اهدافى كه قرار بود پيگيرى شــود، حذف رأى از شوراى حل 
اختالف بوده است  جنبه اى رأى هم برداشته شود و صرفاً شوراى حل اختالف 

به مصالحه، ايجاد صلح و سازش اختصاص داده شود.

 اولويت  شوراى حل اختالف 
درحال حاضر و در برنامه هاى آينده چيست؟

يكى از اصلى ترين اولويت هاى شوراى حل اختالف پيگيرى ايجاد صلح و سازش 
پرونده هاى ارجاعى به شــوراى حل اختالف اســت كه خوشبختانه امسال هم 
مانند ســال گذشــته با برنامه ها و آموزش هاى الزم توانستيم ميزان مصالح و 
ســازش را افزايش دهيم و همچنان رتبه نخست كشــورى را كسب كنيم، بر 
پايه گزارش  حل اختالف نيز در 6 ماه سالجارى توانستيم موفق به كسب رتبه 

نخست مصالحه شويم.
از اهداف و برنامه هاى اصلى ما اين اســت كه ســعى كرديــم از ظرفيت هاى 
اجتماعى در حل وفصل پرونده هاى مهم به ويژه در پرونده هاى قصاص استفاده 
كنيم، در همين راســتا نيز به پيشــنهاد رئيس كل دادگسترى استان كميته 
ســتاد تأليف قلوب با هدف رسيدگى به پرونده هاى مهم از جمله قتل عمد، در 

شهريورماه سال گذشته راه اندازى شد.
اين كميته با محوريت رئيس كل دادگســترى اســتان، دادستان، امام جمعه، 
فرمانده سپاه كه از اعضاى اصلى اين كميته محسوب مى شوند، مديريت مى شود 
اما مى توانند همزمان از افراد شاخص ديگر هم در پرونده هاى قتل عمد استفاده 

كنند.
برنامه بعدى با توجه به ســند تحول قضايــى كه رئيس قوه قضاييه ابالغ كرد و 
مبنى بر اســتفاده از ظرفيت حداكثرى اجتماعى مردم و حل وفصل دعوى، در 
زيرمجموعه همين ستاد كميته مركزى تأليف قلوب، كميته مصلحين به عنوان 
كميتــه معين 2 را راه اندازى كرديم كه اين كميته مصلحين براى رفع اختالف 
و ايجــاد صلح در هر گروه و قشــرى از معتمدين آن گروه اســت و در كميته 
معتذرين نيز شرايطى فراهم مى شود كه متهمان از شاكيان معذرت خواهى كنند 

تا كدورتى بر جاى نماند.
هدف از تشــكيل اين طرح اين اســت كه درصورت بروز مشكل و يا اختالفات 
در بيــن اهالى يك منطقه مى توانند بــدون نياز به مراجعه به مراجع قضايى از 
ظرفيت هاى محلى و اعضاى اين كميته استفاده كنند و رسيدگى هاى الزم در 

اين زمينه هم صورت گيرد.

 تاكنون اين شورا چقدر مؤثر بوده و چه نوع پرونده هايى 
به شوراى حل اختالف ارجاع داده مى شود؟

 صالحيت ارجاع پرونده ها به شــوراى حل اختالف تعريف شده كه معموالً مهر 
و موم تركه، دعاوى تا ســقف 20 ميليون تومان به شوراى حل اختالف ارجاع 
مى شــده و دركنار آن نيز پرونده هاى كيفرى، پرونده هايى كه با گذشت شاكى 
خصوصى در قالب اين نوع پرونده ها به شــوراى حل اختالف ارجاع داده شــده 

است.
حتى ممكن است در پرونده هاى دعاوى طرفين هم توافق كنند اما تمايل دارند 

بين طرفين توافق نامه اى نوشــته شــود و طبق همين توافق نامه است كه يك 
گزارشى جهت صدور حكم بر مبناى اقدامات بعدى قرار مى دهند.

در پرونده هاى قتل عمد نيز زمانى كه حكم صادر شــده باشــد جهت صلح و 
ســازش، از طرف ســتاد تأليف قلوب ما نيز وارد مى شويم و شعبات ما با ستاد 

تأليف قلوب براى گرفتن رضايت همكارى مى كند.

 درباره پرونده هاى مصالحه در استان توضيح بفرماييد.
شوراى حل اختالف امروز نيز بر همين پايه و اساس در جامعه نقش ايفا مى كند 
و فلسفه اوليه رســيدگى به شكايت در شوراى حل اختالف نيز، همان صلح و 

سازش و حل وفصل مسالمت آميز است. 
شوراى حل اختالف؛ نهاد قضايى است كه تحت نظارت دادگسترى به اختالفات 
و پرونده هاى با ســقف مالى به طور مثال 20 ميليون تومان يا دعاوى غيرمالى 
معين شده در قانون، رسيدگى مى كنند و تنها صالحيت صدور رأى در اين دسته 

از دعاوى مشخص را دارد.
هدف از تشــكيل اين نهاد اين بوده كه در روستا ها و شهر هاى كوچك مكانى 
براى حل اختالفات وجود داشــته باشد و بر همين اساس شوراى حل اختالف 
تشــكيل شد تا به مســائل كوچك و اختالفات موجود در بين افراد روستا هم 

رسيدگى كند.

 چه ميزان از پرونده  نزاع جمعى به مصالحه ختم شده
 و چند درصد بوده است؟

شــوراى حل اختالف مركز توسعه يكسرى برنامه هايى را دررابطه با پرونده هاى 
مالى كه ســقفى بيش از 200 ميليون تومان هستند را مهم اعالم كرده است. 
طبق آمار سال 98 تعداد پرونده هاى مختومه 80 هزار و 702 پرونده بود كه از 
اين تعداد 38 هزار و 624 پرونده به مصالحه ختم شده است، با توجه به اينكه 
ميانگين كل كشورى از لحاظ صلح و سازش 31/2 درصد بوده اما خوشبختانه 
استان همدان 48 درصد را به خود اختصاص داده، از همين رو در سال گذشته 

موفق به كسب رتبه برتر كشورى در برقرارى صلح و سازش شديم.
همچنين نســبت مصالحه در پرونده هاى قابل صلح و ســازش شوراهاى حل 
اختالف استان در 9 ماهه سالجارى 44 درصد بوده كه تعداد پرونده هاى منجر 

به صلح و سازش 24 هزار و 381 فقره است.
از ابتداى ســالجارى تا پايان آذرماه ميزان پرونده وارده به شوراى حل اختالف 
77 هزار و 921 پرونده بوده كه از اين تعداد 78 هزار و 548 فقره مختومه اعالم 
شده است؛ يعنى ميزان پرونده مختومه از پرونده وارده بيشتر بوده كه حاكى از 

عملكرد مثبت شوراى حل اختالف در سالجارى است. 
همچنين طى بخشــنامه اى صادرشده از ســوى رئيس قوه قضاييه مى توان از 
ظرفيت شوراى حل اختالف براى پرونده هايى كه ارزش مالى آنها بيش از 50 يا 

صد ميليون تومان است، استفاده كرد.
تقريبا در 9 ماه ســال گذشته اين نوع پرونده هايى كه به شورا ارجاع داده شده 
28 هــزار و 498 پرونده بوده، از اين تعداد هزار و 153 پرونده به مصالحه ختم 
شده و از ابتداى سالجارى تاكنون نيز 53 درصد را به خود اختصاص داده است.

همچنين در اين 9 ماه 86 فقره پرونده نزاع جمعى در ســطح استان داشتيم، 
پرونده مالى با ارزش بيش از 200 ميليون تومان بوده كه با مصالحه، پرونده را 

توانستند پايان دهند.
همچنين در اجراى احــكام مدنى پرونده هايى كه از طريق گزارش اصالحى 
و يا منتهى به صدور رأى شــده موجودى ابتداى سال 19 هزار و 42 پرونده 

در اجراى احكام مدنى داشــته ايم كه در ايــن مدت 18 هزار و 724 پرونده 
مختومه اعالم شــده و 15 هزار و 351 پرونده مانده در طى اين 9 ماه بوده 
كه از اين تعداد در عملكرد اجراى اســتان در مجموع 4 هزار و 630 پرونده 
بوده و نيز در اجراى احكام نزديك به 3 هزار و 507 پرونده از طريق مصالحه 

مختومه شده است.
3 هزار و 13 پرونده در شعبات ويژه زندان مختومه اعالم شده از اين تعداد هزار 
و 745 پرونده از طريق سازش جزو پرونده هاى مصالحه به  شمار مى آيد. شايان 
ذكر اســت كه در ســال 98 از لحاظ برنامه هاى آموزشى، شوراى حل اختالف 
در ســطح كشور موفق به كسب رتبه دوم شديم و در 6 ماه اول سالجارى رتبه 

چهارم را نيز كسب كرديم.

 مجموع اعضايى كه در شوراى حل اختالف مشغول فعاليت هستند
چقدر است؟

درمجموع 665 نفر در شوراى حل اختالف به صورت افتخارى در استان همدان 
مشــغول فعاليت هســتند كه از اين تعداد 364 به عنوان اعضاى شورا هستند 
(256 نفر مرد، 108 زن ) و 158 نفر نيز به عنوان مسئول دفتر مشغول فعاليت 
هستند (32 نفر مرد، 126نفر زن)، 143 نفر هم درستاد اجراى احكام مشغول 

كار هستند (37 نفر مرد، 106 نفر زن).
از نظــر نوع مدرك نيز از ميان ايــن 665 نفر، 8 نفر داراى مدرك حوزوى، 48

نفر فوق ليســانس، 30 نفر ليسانس، 39 نفر فوق ديپلم و 84 نفر هم زير ديپلم 
هستند. اين نكته قابل ذكر است كه 462 نفر در شوراى حل اختالف به صورت 
افتخارى فعاليت مى كنند و بدون شــغل هســتند كه تنها منبع درآمدشان از 

همين شوراى حل اختالف است.
در سطح استان 98 شعبه شــهرى داريم كه از اين تعداد 64 شعبه رأى و 34

شــعبه صلحى است، 22 شعبه روســتايى و همچنين 6 شعبه زندانى مشغول 
فعاليت هستند. 

 نقش شوراى حل اختالف در جلب رضايت پرونده هاى شاكى
 چقدر مؤثر بوده است؟

آمار ارائه شده در پرسش هاى پيشــين نشان مى دهد كه شوراى حل اختالف 
صرف نظر از فضاى حاكم، به فضاى مصالحه تبديل شده است كه طرفين درنظر 
بگيرند مطالبى را مطرح كنند كه منتهى به مصالحه شود، اعضاى شوراى حل 
اختالف هم به آزادى عمل بيشــترى نسبت به بقيه اعضا نياز دارند و مى توانند 
وقت بيشترى را با طرفين بگذارند و همين امر سبب شده است كه ميزان صلح 
و ســازش بيشتر باشــد؛ يعنى صحبت هاى طرفين و جلساتى كه در بين آنها 
انجام مى شود سبب توافق بين آنها شده كه به تبع آن مجموع تعداد پرونده هاى 

مصالحه افزايش چشمگيرى داشته است.

 لطفا درباره تبديل وضعيت استخدامى كاركنان شوراى حل اختالف
 از شركتى، قراردادى توضيح بفرماييد. 

يكى از دغدغه هاى اصلى اين افراد موضوع جذب و اســتخدام آنها است؛ رئيس 
قوه قضاييه از همان بدو ورود قول جذب و مساعدت را داد كه درنهايت با تصويب 
مجلس پيش بينى شد كه اعضاى افتخارى شوراى حل اختالف كه بدون شغل 
هســتند در مدت 3 سال از طريق برگزارى آزمون داخلى با هماهنگى سازمان 
برنامه و بودجه از منابع داخلى مركز شــوراى حل اختالف جذب شــوراى حل 

اختالف شوند.

روند عدالت گسترى توأم با رضايتمندى را بررسى كرديم

ه لتخـوا عدا تا  عتمـــاد  ا ز  ا
وى جانشــين «ذكر ا... احمدي» رئيس كل پيشين دادگستري استان همدان شد تا دوران 

جديدى در استان براى خدمت قضايى به مردم آغاز شود.
آيت ا... رئيســى در مراســم توديع وى در مرداد ســال 90 با قدردانى از وى گفته اســت؛ 
«اعتماد» مدير و قاضى مورد اطمينان اســت كه موفقيت هاى دوران مديريت وى مرهون 

تالش تك تك قضات و كاركنان دادگسترى استان است كه شايسته قدردانى است.
مهم ترين چالش اعتماد در زمان رياست دادگسترى همدان با استاندار وقت بر سر زمين هاى 
موســوم به زمين دادگســترى بود، زمين هايى كه اســتاندار وقت معتقد بود نبايد در آنها 
ساخت وســاز شــود اما اعتماد نظر ديگرى داشــت و درنهايت اين چالــش با ميانجيگرى 

مركزنشينان حل شد، هرچند استاندار وقت و اعتماد هزينه هاى آن را دادند.
5- اعتمــاد در 9 مرداد 90 جاى خود را به محمدرضا مترقب كه معاون او در زمان رئيس 
كلى دادگســترى در همدان بود داد و با حكم رئيس وقت قوه به عنوان معاون ديوان عالى 
كشور منصوب شد؛ البته وى در انتخابات مجلس نهم نيز بخت خود را براى ورود به مجلس 

از حوزه انتخابيه تويسركان آزمود اما بخت با وى يار نبود.
 آيت ا... رئيســى در معارفه مترقب، روحيه ايســتادگى وى در مقابل كژى ها و فســاد را از 
خصوصيــات بارز اين مدير عنــوان و حضور قضات و مديران خوش نام در اســتان همدان 

چشم انداز و آينده اى روشن دانسته بود.را موجــب ترســيم 
مترقب نيز در اين مراســم ســرفصل برنامه هاى خــود درباره 
مجموعه قضايى استان را با توجه به رهنمودهاى رياست معظم 
قــوه قضاييه بيان كــرده و از ارتقاى كيفى و كمى در فرايند 
دادرســى به ويژه جرايم خاص و اعمال نظارت مســئوالن 
قضايى اســتان در اين پرونده ها، ارائه مشــورت و خدمات 
قضايى به شوراهاى تأمين سطح استان به عنوان متوليان 
اصلــى و قانونى امنيــت اجتماعى، ارتقــاى آموزش و 
نظارت بر عملكرد ضابطين قضايى، تدوين برنامه هاى 
آموزش عمومى و همگانى، كاهش جمعيت كيفرى، 
بازرســى هاى دوره اى قضايــى، ترويج و توســعه 
اتوماســيون قضايى و توجه ويژه به اموال عمومى 
و اراضى ملى و انفال و برخورد قاطع با متجاوزين 

به حقوق بيت المال اعالم كرده بود. 
ايــن برنامه ها تا 14 مهر 97 توســط مترقب 
پيگيرى شد تا در اين تاريخ وى به استان كردستان 
بــرود و ادامه خدمت خود را در اين ديار دنبال كند البته براســاس 

آخرين اخبار، وى از دادگسترى كردستان نيز خداحافظى كرده است.
مترقب در دوران رياست بر دادگسترى همدان بر ساخت ساختمان جديد دادگسترى اصرار 
داشت و هيچ نقد و اعتراضى در اين زمينه را نمى پذيرفت. وى همچنين با استانداران وقت 

چالش هايى داشت و اغماضى حتى به كوچك ترين شبه خطاى مديران نداشت.
6- در 14 مهــر 97 بار ديگر در آئين توديع و معارفه رئيس كل دادگســترى همدان، طى 
حكمى «توكل حيدرى» به رياست اين مجموعه درآمد و از تالش هاى «محمدرضا مترقب» 

قدردانى شد.
حضور حيدرى در همدان چندان دوامى نداشت و وى پس از حضورى 11 
ماهه و در شــرايطى كه اصالحات خوبى را بر مبناى تعامل آغاز كرده بود، 
به گونه اى توديع شــد كه در مراسم توديع خود حضور نداشت و كسى هم 
درباره اين نبود و توديع اين چنينى توضيحى مستند به افكار عمومى نداد.

حيــدرى كه مدت مديريتش در اســتان كوتاه بود اصالتــا زنجانى و زاده 
روستاى سريش بار از توابع بخش بزينه رود شهرستان خدابنده استان زنجان 

بود.
7- در 28 شهريورماه 98 آيت ا... رئيسى تصميم گرفت تا در راستاى اجراى 
بهتر برنامه هاى خود در استان، محمدرضا عدالتخواه را به عنوان رئيس كل 

جديد دادگسترى استان همدان منصوب كند. 
عدالتخواه در زمان انتصاب در كارنامه خود ســابقه 6 ســال رياســت كل 
دادگسترى اســتان كرمانشاه و رئيس شــعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان 

مركزى را دارا بود.
 وى در مراسم معارفه بر اجراى تكريم ارباب رجوع، توجيه اشخاص در زمينه 
پرونده، مقابله جدى با مظهر تخلف هاى ادارى و ...، استفاده از مجازات هاى 
جايگزين حبس، ارائه خدمات عمومى رايگان، اتقان و استحكام آرا، استفاده 
از قضات انقالبى و جوان براى كادرسازى، برقرارى امنيت و ارائه راهكارهايى 

براى سرمايه گذارى و رفع موانع توليد تأكيد كرد.
اكنون و با بررســى كارنامه عدالتخواه در نزديك 17 ماه سپرى شده آنچه 
مشــخص است، موفقيت عدالتخواه دراجراى اين برنامه در تعامل با ساير 
قوا، رســانه ها و افــكار عمومى و ارتقاى اعتماد مردم بــه قوه قضاييه در 

استان است.
راه اندازى ستاد تأليف قلوب در استان همدان و رسيدن به سازش و گذشت 

نيلوفر بهرمند نژاد
شوراهاى حل اختالف را مى توان يكى از دستاوردهاى تحول در نظام قضايى ايران و حاصل تفكر قضازدايى به شمار آورد. 
در واقع نتيجه توجه و اعتماد دولت به مفهوم عام كلمه به توانايى مردم از يكسو و كاستن از بار مراجع قضايى در رسيدگى 

به اختالفات و مرافعات حقوقى و قضايى شهروندان، ايجاد شوراهاى حل اختالف بود.
ثبت شــكايت و آغاز رسيدگى در شورا هاى حل اختالف پيچيدگى و سختى اقامه دعوى در دادگاه ها را ندارد و از سهولت و 

سادگى بيشترى برخوردار است. دليل اين امر هم جلوگيرى از طوالنى شدن روند رسيدگى به اختالفات است. 
هدف از تشكيل شورا هاى حل اختالف عالوه بر رســيدگى به شكايات، برقرارى صلح و سازش بين افراد است، اما اين نهاد 

قضايى هنگامى اقدام به برقرارى صلح و سازش مى كند كه دو طرف دعوى خواستار آشتى از طريق شورا باشند.
يكى از اصلى ترين اولويت هاى شوراى حل اختالف پيگيرى ايجاد صلح و سازش پرونده هاى ارجاعى به شوراى حل اختالف 

است، درهمين راستا با مرتضى بهمنى  فتاح رئيس شوراى حل اختالف استان به گفت وگو كرديم. 
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محمدرضا مترقب

توكل حيدرى

محمدرضا عدالتخواه

در بيــش از ده پرونده قتل عمد، تعيين تكليف پرونده هاى معوق و مختومه 
كردن نزديك به 60 درصــد پرونده ها، توجه به جوانگرايى، كارايى و روحيه 
انقالبى در انتصاب ها و سكونت مسئوالن قضايى در شهرستان محل خدمت 
به منظور پيشگيرى از تردد و اشراف كامل آنها به حوزه محل خدمت، ارتقاى 
دادگاه تجديدنظر از 11 به 17 شــعبه، افزايش دادگاه كيفرى يك نيز از يك 
به 2 شــعبه اختصاصى و افزايش دادگاه هاى مركز استان از ده شعبه به 14

شــعبه و كاهش پرونده ها، اجراى برنامه كيفى قاضى محور و اجراى سياست 
حبس زدايى با اختالف بســيار نسبت به گذشــته، بخشى از كارنامه اى است 
كه اثبات مى  كند عدالتخواه در اســتان همدان مديرى موفق است و توانسته 

رضايتمندى از دستگاه قضا را در همدان افزايش دهد.
 در ثبــت اين كارنامه حوزه قضايى با 230 قاضــى، به ازاى هر صد هزار نفر 
12/7 قاضــى، كه 73 درصد آنها بومى هســتند و در مجموع فعاليت 992

كارمند در دادگسترى استان همدان نقش ايفا كرده اند كه تالش تمام آنها در 
خدمت به مردم، تأمين عدالت و امنيت، قابل قدردانى است.

رئيس شوراى حل اختالف استان: 

سالجارى  ماه   6 در 
شديم مصالحه  در  نخست  رتبه 
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 عطا شعبانى راد
بررســى دقيق و همه جانبه عملكرد دســتگاه قضايى در استان همدان، 
مجلداتى مفصل نياز دارد كه از مجال يك مقاله روزنامه اى خارج است. در اين 
سطور به بهانه سفر  آيت ا... رئيسى رياست قوه قضاييه جمهورى اسالمى ايران 
به اســتان همدان برخى از موارد شاخص مرتبط با امور قضايى استان را مورد 

بازخوانى و مرور قرار داديم.
با گذشــت چند ماه از انقــالب درحالى كه دادگاه هاى انقــالب با بى نظمى و 
مشكالت زيادى مواجه بودند به منظور برون رفت از اين وضعيت به مديرى توانا 
نياز بود كه توانمندى علمى الزم را داشــته باشد، «على قدوسى» اهل نهاوند 

و از فرزندان اســتان همدان بود و در دوران مبارزات با رژيم شاه، 
مدرسه حقانى را به همراه شــهيد بهشتى و جمعى 
از علمــا پايه گذارى كرده بــود و از اين منظر گزينه 

مناسبى براى اين انتصاب به نظر مى رسيد.
مدرســه حقانى براى جذب طــالب آزمون هوش هم 

داشــت و ســخت گيرى هاى آن زبانزد بــود به نحوى كه 
شــاگردان آن عالوه بر دروس رســمى، بايد تاريخ اديان، 

اقتصاد، جامعه شناســى، فلسفه غرب، ادبيات فارسى و زبان 
انگليســى هم مى خواندند و اثرات همين آموزش عميق بود 

كه بســيارى از شاگردان اين مدرســه را به عنوان نظريه پرداز، 
عناصــر اطالعاتى و امنيتى و مهره هــاى كليدى حوزه قانون و 

قضا در پيشــبرد اهداف انقالب به ميدان آورد، شهيد قدوسى با 
ب چنين سابقه اى طى حكمى از سوى امام به عنوان دادستان انقالب  منصو

شد.
دانشــگاه مفيد كه با همان اســلوب و بر مبناى تلفيق حوزه و دانشگاه توسط 
ســيد عبدالكريم موســوى اردبيلى ديگر رئيس قوه قضاييه جمهورى اسالمى 
ايران بنيان گذارده شــد، به رغم موفقيت هايى كه داشــت نتوانست به جايگاه 

مدرسه حقانى دست پيدا كند.
آيت ا... محمد يزدى پس از آيت ا... اردبيلى و شــهيد آيت ا... بهشتى به رياست 

قوه قضاييه برگزيده شد.
با قوت يافتن انقالب و تضعيف گروهك هــاى ماجراجو، دوران مرحوم آيت ا... 
يزدى را مى توان دوران تثبيت اركان مختلف قضايى دانســت، در اين مقطع 
برخوردهاى قاطع به منظور ايجاد ثبات مدنظر دســتگاه قضايى قرار گرفت و 

كادرسازى نيروهاى خبره قضايى شكل جدى ترى پيدا كرد.

 آيت ا... شاهرودى و احياى نگاه علمى به حوزه قضا
برخى حضور آيت ا... شــاهرودى در مســند رياســت قوه قضاييه را بازگشت 
به ســنت شهيد بهشتى در عمق بخشــى به امر قضا بنابر كنكاش هاى علمى 
مى دانند، در همين زمينه گفتنى ست كه عده اى از دوستان و نزديكان ايشان 
با توجه به جايگاه فقهى و علمى آيت ا... شــاهرودى، وى را از حضور در رأس 
قوه قضاييه برحذر مى داشــتند و برخى از علماى بزرگ قم نيز فقدان ايشان 
را از منظر علمى به ضرر حوزه علميه ارزيابى مى كردند كه ايشــان در پاســخ 
حجت را بر همگان تمام كرده، مسأله دستور واليت و لزوم واليت پذيرى را به 

اطرافيان گوشزد مى كنند.
ديدار چندســاعته اى بين آيت ا... يزدى و آيت ا... شــاهرودى در منزل يكى از 
خانواده شــهدا برگزار مى شود و آقاى شاهرودى تمام مواردى كه آقاى يزدى 
بيان مى كند را به دقت يادداشــت كرده و نكاتى را از تجارب رياســت پيشين 
مدنظر قرار مى دهد، پس از آن يعنى در ســال 78 به عنوان رئيس قوه قضاييه 

جمهورى اسالمى ايران مشغول شده، تا سال 88 بر اين مسند باقى مى ماند.
شايد اتاق هايى برپا شده با نئوپان و كانكس هاى محل رجوع مردم و وضعيت 

درهم ريخته امور قضايى باقيمانــده از روزهاى پرتنش ابتداى انقالب بود كه 
ســبب شد مرحوم آيت ا... شــاهرودى تعبير «خرابه» را در مورد تصدى خود 
به كار ببرد، اوضاع نابســامان بودجه ها و تخصيص ها، روند نامشخص ادارى و 
بســيارى نواقص ديگر در زمان ايشان اصالح شد به نحوى كه با حضور آيت ا... 
شاهرودى، شاهد تحوالتى در قوه قضاييه بوديم؛ احياى دادسراها و مالقات هاى 
مردمى، پاگيرى شــوراهاى حل اختالف و تمركز بر حقوق شــهروندى از آن 
جمله بود تا بدانجا كه خبرنگاران آن ســال ها بارها وبارها از زبان مســئوالن 

مانند  حجت االسالم بيگلرى دادستان وقت و نصرت ا... اعتماد رئيس اســتانى 
كل وقت دادگسترى استان اين عناوين را مى شنيدند.

 حفظ حقوق شهروندى و حبس زدايى در استان
در همان زمان بخشــنامه رئيس قــوه قضاييه درباره 
موضوعات مربوط به حفظ حقوق شهروندى براى اجرا 

به دادگسترى هاى سراسر كشور ابالغ شد.
زندان زدايــى و ممانعت از تعدد احــكام منجر به 
حبــس از ديگر مواردى بود كــه در زمان آيت ا... 
شــاهرودى در قوه قضاييه به صــورت عام و در 

استان همدان به صورت خاص دنبال شد.
در همان زمان البته حاشيه هايى هم رخ داد، از 
جمله اينكه يكى از نمايندگان استان همدان به طور موقت 
بازداشت شد و برخى از جريانات سياسى اين كار را به مثابه الغاى مصونيت 

پارلمانى تلقى كرده و جنجال زيادى پيرامون آن شكل گرفت.
كاهش آمار ورودى به زندان هاى استان همدان از 20 هزار نفر به 13 هزار نفر 
از سال 81 تا 84 در دوران محمدعلى محمدى مديركل وقت زندان هاى استان 

و ذيل سياست حبس زدايى آيت ا... شاهرودى رخ داد.

 آيت ا... الريجانى و افزايش تعداد قضات
آيت ا... آملى الريجانى رئيس بعدى قوه قضاييه در جريان سفر به استان همدان 
ديدارهايى با مسئوالن قضايى، قضات، روحانيون، نخبگان و دانشگاهيان استان 
داشــت و در جريان اين ســفر هيأت هاي عالى رتبه قضايي به شهرهاي بهار، 
كبودراهنگ، اســدآباد، مالير، رزن، تويسركان و نهاوند اعزام شدند و در همان 
سفر بود كه آيت ا... آملى الريجانى حجم سرسام آور پرونده هاى ورودى را ناشى 
از معضالت اقتصادى و اجتماعى دانست و در عين حال بيان كرد كه اگر مردم 
به احقاق حق اميدى نداشــته باشــند دليلى براى مراجعه به دستگاه قضايى 

وجود ندارد.
تــالش براى افزايش تعــداد قضات و كاهش اطاله دادرســى در زمان آيت ا... 

الريجانى با جديت دنبال شد.
همچنين شايد براى نخستين بار در دوران آيت ا... آملى بود كه سخن از انتشار 
رســانه اى نام و تصاوير قضات متخلف به ميان آمد و با اين وصف بعدها و در 
جريان پرونده هاى مفاسد اقتصادى كه شكل گرفت نام برخى از منسوبان اين 

مقطع زمانى هم مطرح شد.

 تعامل پررنگ دستگاه قضا
 با رسانه ها

در هميــن دوران، انتخــاب حجت االســالم 
غالمحسين محسنى اژه اى به عنوان دادستان كل 

كشور و سخنگوى دستگاه قضايى در نشست هاى 
خبرى باعث شد تا اطالع رسانى درباره پرونده هاى 

مختلف، با وجــود محدوديت هاى قانونى، به اذهان 

عمومى نشــان دهد كه دستگاه قضايى متحول شده و به شفافيت در عملكرد 
و پاســخگويى عالقه دارد، متناظر اســتانى چنين كارى ارتباط خوب قاضى 
«مهدى الماسى» با رسانه ها بود كه ديپلماسى عمومى دستگاه قضايى استان 

همدان را تقويت كرد.
نظارت هاى محسوس و نامحســوس حفاظت اطالعات قوه قضاييه بر افرادى 
كه به عنوان كارچاق كن در مجتمع هــا و محاكم قضايى رفت وآمد مى كردند، 
ســاماندهى آنالين اســناد مالكيت، راه اندازى ســامانه ثنا و حذف ابالغ هاى 
كاغذى، به كارگيرى فناورى آنالين و آغاز برخورد قاطع با مفســدان اقتصادى 
و رسيدگى به پرونده هاى اقتصادى مانند پرونده مه آفريد اميرخسروى، پرونده 
بيمه ايران، پرونده بابك زنجانى، پرونده تخلفات تأمين اجتماعى از جمله نقاط 
شــاخص دوران تصدى آيت ا... آملى الريجانى محسوب مى شود و شايان ذكر 
است كه در بيشتر موارد اقدامات متناظر و مشابه استانى انجام پذيرفته است.

 عدالت طلبى و مبارزه با فساد شاخصه دوران آيت ا... رئيسى
آيت ا... رئيســى كه از سال 1361 تا 1363 دادســتان استان همدان بوده از 
نيروهاى درونى قوه محسوب شده و به خوبى با سازوكار اين دستگاه آشناست.

«قضازدايى از قوانين» اصل مترقى است كه آيت ا... رئيسى با اشراف بر مسائل 
اين حوزه مدنظر قرار داده و كاســتن از حجــم متراكم پرونده هاى ورودى به 
مراجــع قضايى از طريق حل وفصل آن در كميســيون ها و كميته هاى فنى و 

ادارى در اين دوران مدنظر قرار گرفته است.
شــكل گيرى كميته معتذرين به عنوان يكى از كميته هاى معين ستاد تأليف 
قلوب، در راستاى ختم به صلح و ايجاد سازش در دعاوى و كاهش پرونده هاى 
ورودى به حوزه هاى قضايى در اســتان همدان ذيل همين رويكرد مدنظر قرار 
گرفت و به ارتقاى رتبه اســتان در زمينه ايجاد صلح و ســازش در پرونده ها 

منجر شد.
چابك ســازى ســتادى قوه قضاييه و ادغام برخى معاونت ها و سپردن آن به 
كارمندان و مديران ادارى شايسته و توانا از جمله ديگر اقدامات مؤثر در تحول 
قضايى مدنظر آيت ا... رئيسى است، همچنين سلسله اقدامات تخصصى ديگرى 
در راستاى ارتقاى عملكرد، توسط طيفى از نيروهاى عموما جوان قوه درحال 
انجام است كه بيان آن در نشريات تخصصى و ذيل مباحث كارشناسى ميسر 
است. شكل گيرى پرونده هاى بزرگ مفاسد اقتصادى و برخورد با دانه درشت ها 
در اين دوران جايگاه قوه قضاييه را ســر و گردنى در اذهان عمومى باال برده و 
ذيل تأكيدات آيت ا... رئيسى، رويكردهاى متناسب استانى نيز صورت اجرايى 
يافته اســت. در طى اين سال ها حجت االسالم اكبر بيگلرى، حسن خانجانى و 
كامران حمزه از جمله دادستان هاى عمومى و انقالب همدان بوده اند و آقايان 
سيد نصرت ا... اعتماد، محمدرضا مترقب، توكل حيدرى و محمدرضا عدالتخواه 
در كسوت رئيس كل دادگسترى اين استان خدمات شايان توجهى را به منصه 

ظهور رسانده اند.
آيت ا... رئيسى چند ســال پيش در كسوت معاون اول قوه قضاييه در به هر روى 

مراسم توديع نصرت ا... اعتماد رئيس كل وقت دادگسترى استان در 
همدان حضور يافت و در ايام تبليغات انتخابات رياســت جمهورى 
نيز مورد استقبال جمعيت كثيرى از همدانيان قرار گرفت، چنانكه 
در آمار رســمى از رقيب خود در اين استان پيشى گرفت. اكنون 
انتظار به حق مردم شــهيدپرور استان از آيت ا... رئيسى، ايجاد و 
ارتقاى زمينه هاى توســعه و اشتغال استان از طريق مبارزه با 
ويژه خوارى ها و پيگيرى همه جانبه مقوله شفافيت، در راستاى 
دستيابى عادالنه عموم مردم به امكانات است، دو سرفصلى 
كــه درصورت تحقق مى تواند اقتصاد همدان را به جايگاه 

درخور آن در كشور رهنمون شود.

آيت اهللا سيد ابراهيم رئيسى
97 - تاكنون

مبارزه با تبعيض و ايجاد فرصت هاى برابر

رد دا اقتصاد  پويايى  در  قضاييه  قوه  كه  نقشــى 
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 شكوفه رنجبر
 كانون هاى وكالى دادگسترى از جمله قديمى ترين 
انجمن هاى غيردولتى و مستقل قرن حاضراند كه در كنار 
نظام هاى قضايى مدرن در كشــورهاى توســعه  يافته يا 

درحال توسعه شكل گرفته اند.
در ايران نيز مقارن سال هاى اوليه تأسيس عدليه كه از 
دســتاوردهاى مبارزات آزادى خواهانه و ضداستبدادى 
مشروطه بود، انديشه وجود يك تشكيالت منسجم كه 
متولى حق دفاع ملت باشد نخستين بار در قانون اصول 

تشكيالت عدليه مصوب 1290 ظهور و بروز كرد.
از تاريــخ تصويب ايــن قانون كه تقســيم بندى وكال، 
شــرايط وكالت و وظايــف وكال را تعييــن كرده بود، 
نهاد وكالت سير تحول به سمت ايجاد يك نهاد مدنى 
مستقل را طى نمود تا سال 1331 كه قانون استقالل 
كانون وكال تصويب شــد و كانــون وكال به عنوان يك 
مؤسســه  مستقل و داراى شــخصيت حقوقى شناخته 

شد.
كانون از بدو تأســيس خود عهده دار 2 امر مهم شــد، 
امر نخســت تالش براى تســهيل دادخواهى ملت كه 
از طريــق تربيت وكالى مدافع و ارائه خدمات حقوقى 
معاضدتى نظير معرفى وكالى تسخيرى و معاضدتى و 
ارائه مشــاوره حقوقى انجام گرفته و امر ديگر تمشيت 
امور وكال از قبيل آموزش آنها، صدور و تمديد پروانه، 
حمايــت حقوقــى، ترفيع يا تنزل و نيز رســيدگى به 

تخلفات ايشان بوده است. 
همــت كانــون وكال در طول ســاليان دراز بر اين امر 
اســتوار بوده كــه بنا بر ركن ركين تشــكيل و حيات 
خود يعنى اصل اســتقالل از دســتگاه قضايى و دولت 
به معناى اعم، ضمن تعامــل و همكارى با حاكميت و 
خاصه دستگاه قضايى، وظايف خود را به دور از مداخله 
آنها انجام دهد تا تضمينى براى استقالل اعضاى خود 
در مقام دفاع و درنهايت تضمينى براى دسترسى مردم 
به يك فرايند دادرســى عادالنه باشد. انجام اين مهم 
مســتلزم اداره اين نهاد توسط خود وكال و به اصطالح 
«خود انتظامى» مى باشد كه در قانون استقالل كانون 
وكال، هيأت مديره اى مركب از منتخبان وكال عهده دار 

آن است.
پس از تشكيل كانون وكالى دادگسترى مركز در سال 

1315 در تهــران و به  تدريج و با افزايش تعداد وكالى 
مقيم در ديگر اســتان ها و ضرورت تشكيل كانون در 
اســتان هاى ديگر، در استان همدان نيز كانون وكالى 
دادگســترى در سال 1383 تأســيس شد كه تاكنون 
8 هيأت مديــره با انتخاب وكالى عضو خود، عهده دار 
اداره آن شــده اند و اكنون هيأت مديره دوره هشــتم 
كه در شهريورماه سال 1398 انتخاب شده در دومين 
ســال از دوره فعاليت خود قرار گرفته اســت. تمامى 
اركان و كميســيون هاى كانون وكال كــه در ادامه به 
شــرح فعاليت آنها مى پردازيم، توســط هيأت مديره 
منتخب وكال اداره مى شود كه مركب از 3 عضو اصلى 

و 2 عضو على البدل است.
در رأس هرم تشــكيالت كانون، رئيــس كانون وكال 
قرار دارد كه مطابق قانون در پايتخت از حيث شــأن 

در رديف دادســتان كل كشور و در 
اســتان ها هم شأن دادستان خواهند 

بود.
كانون وكالى دادگســترى اســتان 
همدان درحال  حاضر در حدود 700 
عضــو دارد كه پــس از پذيرش در 
آزمون كارآموزى وكالت و گذراندن 
دوره كارآمــوزى 18ماهــه تحــت 
آموزش و نظارت كانون وكال، پروانه 

پايه يك وكالت دريافت كرده اند.
ارائه  كانون  فعاليت هاى  از  بخشــى 
خدمات حقوقى رايگان به شهروندان 
مى باشد، اين خدمات شامل مشاوره 

حقوقى است كه همه روزه و توسط وكالى اين كانون 
از طريق اداره معاضدت و مشــاوره حقوقى كانون ارائه 
مى شــود؛ در اين واحد، عموم شــهروندان با مراجعه 
بــه كانون و طرح مشــكالت حقوقى يا تشــريح روند 
پرونده هاى قضايى خود، از مشــاوره وكالى متخصص 
در زمينه هــاى مختلــف از دانش حقوق، مســير حل 

مشكالت خود را دريافت مى كنند. 
بخش مهم ديگرى از ايــن خدمات، وكالت معاضدتى 
و تســخيرى در كانون وكالســت؛ وكالــت معاضدتى 
شامل مواردى مى شــود كه شهروندان به  دليل ناتوانى 
در اســتخدام وكيل و پرداخت حق الوكاله، با مراجعه 

بــه اداره معاضدت كانون و پس از طى تشــريفات و احــراز ناتوانى مالى، از حضور و 
دفــاع وكيل در پرونده هاى حقوقى خود به  صورت رايگان بهره مند مى شــوند، وكالت 
تســخيرى نيز شامل پرونده هاى كيفرى مى شــود كه به موجب قانون حضور وكيل 
براى متهم ضرورى اســت (مانند مواردى كه متهم به سن قانونى نرسيده يا مجازات 
جرم ارتكابى از مجازات هاى ســلب كننده حيات باشــد)، در اين موارد با درخواست 
دادگاهى كه پرونده در آن مطرح اســت، كانون وكال بــه معرفى وكيل و اعزام او به 

دادگاه براى دفاع از متهم اقدام مى كند.
از ديگر اركان مهم كانون، كميســيون ها اســت، وظيفه آموزش كارآموزان وكالت و 
سنجش مســتمر آنها براى احراز عنوان وكيل دادگســترى بر عهده اين كميسيون  
اســت و در اين بخش از كانون، كالس هاى آموزشى در موضوعات مختلف حقوقى با 
بهره گيرى از وكالى مجرب و باسابقه برگزار مى گردد، كارآموزان با معرفى به محاكم 
دادگســترى به  طور مستقيم در جريان رسيدگى به پرونده ها قرار مى گيرند و از روند 
آن گــزارش تهيه و به كانون ارائه مى كنند و درنهايت در پايان دوران كارآموزى خود 
در مجموعه آزمون هاى شــفاهى و كتبى موســوم به اختبار، پس از كسب نمره هاى 

الزم، با اداى سوگند وكالتى، به شغل شريف وكالت نائل مى شوند.
دادسرا و دادگاه انتظامى وكال از ديگر بخش هاى كانون وكالست 
كه عهده دار دريافت و رســيدگى به شــكايات از وكالست، در 
اين بخش پس از ثبت شــكايات و ارجاع آن به شعب داديارى 
انتظامى، برابر قانون در زمينه شــكايات تحقيق به عمل آمده و 
درصورت احراز تخلف وكيل، پرونده به شــعب دادگاه انتظامى 
كانون وكال ارســال و مورد رســيدگى و صدور رأى قرار گرفته 
و درصــورت محكوميــت وكيل، مجازات  انتظامى متناســب با 
نوع تخلف نظير محروميت موقت از اشــتغال به وكالت و حتى 
محروميت دائم اعمال مى شــود. شايان ذكر است احكام صادره 
از دادگاه انتظامــى كانون وكال، قابل اعتــراض در دادگاه عالى 

انتظامى قضات است.
كانون وكال اركان ديگرى نيز دارد كه شــامل كميســيون هاى 
مختلفــى نظير كميســيون هاى روابط عمومــى، پژوهش هاى 
حقوقى، حقوق بشــر، كميسيون ورزشى، فرهنگى و رفاهى و نقل و انتقاالت مى شود 

كه هر كدام عهده دار بخشــى از فعاليت هاى صنفى و عمومى كانون هستند.
بــا اين حال آنچه درباره كانون وكال به  عنوان قديمى ترين و تنها نهاد مدنى مســتقل 
ارائه كننده خدمات حقوقى در كشور در طول ساليان متمادى استقرار و فعاليت خود 
به ويژه در دوران اســتقرار جمهورى اســالمى و به ويژه در گام دوم انقالب اســالمى 
مطــرح اســت و مى تواند اين نهاد را به عنــوان الگويى براى ســاير نهادها قرار دهد 
اين اســت كه كانون وكال تنها مؤسسه  در كشور اســت كه بدون وابستگى و اتكا به 
نهادهــاى دولتى و بدون دريافت هرگونه بودجه و منابع مالى دولتى و تنها با اتكا به 
منابــع درآمد هاى قانونى خود و به صورت خودگــردان، ضمن به عهده گرفتن بخش 
عمده اى از فرايند دادرســى عادالنه كه همان امر دفاع است، زمينه اشتغال و فعاليت 
اجتماعى طيف وســيعى از دانش  آموختگان دانشگاه هاى كشــور در رشته حقوق را 

فراهم آورده است.
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 فيض ا... مظفرپور
2 ســال پيش در چنين روزهايى حضرت آيــت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب طى حكمى آيت ا... ســيدابراهيم رئيسى را به رياست قوه 
قضاييــه منصوب كردند. در بخشــى از اين حكم بــه تاريخ 97/12/16

چنيــن آمده اســت: «آغاز دهه پنجم انقالب و گذشــت 40 ســال از 
تشكيل دادگســترى مبتنى بر فقه و حقوق اسالمى ايجاب مى كند كه با 
تكيه بــر تجربه ها،  دســتاوردها و رهنمودهاى انباشــته در اين نصاب 
زمانى تحول متناســب با نيازها، پيشــرفت ها و تنگناهــا در قوه قضاييه 
صورت گيرد و دســتگاه عدالت با نفســى تــازه و انگيزه هاى مضاعف و 
منظــم و تدبيــرى حكمت آميز دوران جديدى را كــه زيبنده گام دوم 

انقالب است با قدرت و جديت آغاز كند.» 
معظم له همچنين پس از مطالعه ســند تحولى رئيس جديد قوه قضاييه به 

موارد 8 گانه اى تأكيد كردند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
اگرچــه بنابر گفته افالطون فيلســوف بزرگ يونانــى: «دادگاهى باالتر از 
دادگاه هاى عدليه وجود دارد و آن وجدان اســت» ولى براى اجراى عدالت 
دســتگاه عدليه الزم اســت كه تقريباً در همه حكومت ها و در بين تمامى 
كشورها وجود دارد و براســاس قانون اساسى و قوانين موضوعه هر كشور 
به فعاليت خود ادامه مى دهد. در قانون اساســى جمهورى اســالمى ايران 
در اصل 156 به وظايف قوه قضاييه پرداخته شــده اســت كه از جمله آنها 
رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات تعديات شكايات است. همچنين 
حــل و فصل دعــاوى و رفع خصومات و اخذ تصميــم و اقدام الزم در آن 
قســمت از امور حسبيه كه قانون معين كرده از ديگر وظايف آن است. در 
بندى ديگر احياى حقوق عامه كه در دوره رياست جديد قوه قضاييه آيت ا... 
رئيسى بيش از گذشــته به آن توجه كرده، از ديگر وظايف است. البته در 
كنار احياى امور عام گســترش عدل و آزادى هاى مشــروع نيز از وظايف 
قوه قضاييه است. به تازگى شبكه خبر سيماى جمهورى اسالمى به مناسبت 
چهل و دومين سالگرد پيروزى انقالب، نظرسنجى از مخاطبان درباره ميزان 
تحقق شــعارهاى اصلى انقالب يعنى اســتقالل،  آزادى جمهورى اسالمى 
انجام داده بود كه نتايج آن قابل تأمل بود براساس اين نظرخواهى فقط 15

درصد مخاطبان به تحقق شــعار آزادى رأى مثبت داده بودند و 50 درصد 
به شــعار استقالل و 35 درصد نيز معتقد بودند كه شعار جمهورى اسالمى 

محقق شده است.
به نظر مى رسد رياســت تحول گراى دستگاه عدليه در دوره جديد در سند 
تحول قضايى و برنامه هاى موردنظر خود به گســترش عدالت و آزادى  هاى 
مشــروع بيش از گذشته عنايت كند كه از جمله آنها آزادى بيان و گردش 
آزادى اطالعات اســت. رياست دســتگاه قضا در چند مورد بيان كرده كه 

خبرنگاران يا افرادى كه به افشاى فســاد در دستگاه ها مى پردازند نه تنها 
نبايد تحت تعقيب و بازخواست قرار گيرند بلكه بايد اين افراد مورد تشويق 

نيز قرار گيرند.
بسيارى از فســادهاى صورت گرفته به دليل نبود شفافيت و محافظه كارى 
رســانه ها در پيگيرى و افشاى فســاد از ترس اينكه مبادا مورد بازخواست 
قرار گيرند، اتفاق مى افتد؛ قانون دسترســى آزاد بــه اطالعات نيز به طور 
كامل اجرا نمى شــود و افشا كنندگان فساد با تهديدهاى مختلفى از طرف 
باندهاى ثروت و قدرت روبه رو هســتند كه دســتگاه قضايى قطعاً بايد با 

جديت تمام از آنها حمايت كند.
همچنين كشــف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود 
و مقــررات حدود جزايى اســالم از ديگر وظايف اين قوه اســت كه به نظر 
مى رســد در اين بخش قوه قضاييه چه در دوره هاى گذشته و به ويژه دوره 

جديد بسيار موفق عمل كرده است.
وظيفه مهمتر قوه قضاييه اقدام مناســب براى پيشــگيرى از وقوع جرم و 
اصالح مجرمين است كه بايد بيش از پيش مورد توجه دستگاه عداليه قرار 
گيرد. با كمال تأســف بايد اذعان كرد در زمينه پيشــگيرى از جرم تا حد 

مطلوب بسيار فاصله داريم.
 اگر قوه قضاييه در پيشــگيرى از جرم موفق عمل كند بسيارى از جرم ها و 

فسادها اتفاق نخواهد افتاد و در اين صورت هم هزينه تحميلى 
بــه جامعه كاهــش خواهد يافــت و هــم هزينه هاى خود 
قوه قضاييه؛ اصوالً مى گويند پيشگيرى مقدم بر درمان است. 

حال بايد در زمينه پيشــگيرى از جرم در جامعه و سند تحول 
قضايى بيش از گذشته تالش شود. اگرچه اصالح مجرمين نيز از 

موارد مهم است و به نظر مى رسد در دوره جديد بيش از گذشته 
مورد توجه دســتگاه قضا قرار گرفته است كه نمونه آن را مى توان 

از زندان زدايى و اعطاى مرخصى به زندانيان همراه با ايجاد اشتغال 
براى آنان، اشاره كرد.

توجه به شــوراهاى حل اختالف و مشــاوره هاى خانواده و نيز ايجاد 
مراكــزى با عنوان مصلحين قرآنى با محوريت مســاجد نيز مى تواند در 

حل و فصل بســيارى از دعاوى پيش از تشكيل پرونده در دادسراها مؤثر 
باشد كه در دوره تحولى مورد توجه رياست قوه قضاييه قرار گرفته است.

در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه با توجه به سفر آيت ا... رئيسى به 
اســتان كه پيش تر در همدان دادستان بوده اند و شناخت خوبى از استان 
نيز دارند، فرصت بســيار مغتنمى براى مديران قوه قضاييه و دادگســترى 
استان فراهم شده است تا با حضور باالترين مقام قضايى كشور به برطرف 

كردن معضالت موجود در استان بپردازند.

 در حوزه حفاظت از باغات و محيط زيست 
چه اقداماتى شده است؟

در اين حوزه پيگيرى هاى زيادى شــده اســت براى مثــال فاضالب هايى به 
سمت سد اكباتان و رودخانه گنجنامه مى آمد كه مشكلش حل شد يا مشكل 

زيست محيطى كه برخى كارخانجات درست كرده بودند بررسى و رفع شد.
درباره نيروگاه شــهيدمفتح نيز به طور جــدى ورود كرديم. در اين نيروگاه از 
مازوت به عنوان سوخت استفاده مى كنند البته اصل مصرف مازوت مهم نيست، 
رفع اين آلودگى مهم است. محيط زيست اعالم كرد كه دانشگاه خواجه نصير 
طوســى فيلترهايى دارد كه مى تواند اين آاليندگى را تا ســطح قابل توجهى 
كاهش دهد. فشار آورديم و متعهد كرديم كه پاى كار بروند اين فيلترها نصب 

شود تا آلودگى از بين برود.

 در بحث زمين خوارى چه برخوردهايى شده است؟ 
زمين خوارى شــاخصى در استان نداريم؛ گاهى مواردى بوده كه به زمين هاى 
منابع طبيعى در شهر، محدوده گنجنامه و برخى از روستاها تعرض شده مانند 

يلفان كه خلع يد شد.
 در اين زمينه شــوراى حفظ حقوق بيت المال كه به موضوعاتى چون اراضى 
مى پردازد هميشه فعال است. ماهانه جلساتى در اين باره برگزار مى شود، ادارات 
هم موضوعاتشان را ارسال مى كنند يكى از راهكارهاى مهم براى حفظ اراضى 
دولتى و جلوگيرى از دست اندازى زمين خواران حدنگارى يا كاداستر است كه 
اداره كل ثبت اســناد و امالك استان از يك سال گذشته جدى پاى كار آمده 

است، مكاتبه كرده و مواردى را اين اداره اعالم كرده  تا انجام شود.

 ويژگى دستگاه قضايى سالم را چه مى دانيد؟
يكى از مشــخصه هاى دستگاه قضايى سالم اميدوارى مردم به دستگاه قضايى 
است. امام(ره) فرمودند قوه قضاييه مرجع و پناهگاه ستمديدگان است؛ بنابراين 
رفتارها بايد به گونه اى باشد كه ســتمديدگان به ما اميدوار باشند، بدانند كه 
واقعاً پناهگاه آنان هســتيم؛ اگر از اين شاخص ها بهرمند باشيم، اين اميد در 
دل هاى مردم زنده مى شــود كه رويكرد قوه قضاييه رويكردى ســالم، بدون 
تبعيض و به دور از هرگونه شــائبه و نگاه سياسى اســت؛ قطعاً مردم هم اين 
پناهگاه را به صورت جدى حس خواهند كرد. اميدواريم اين اميدى كه مقدارى 

در دل مردم زنده شده بهتر و پوياتر شود. 

 همكارى با سوت زنان فساد در استان چگونه است؟
هر كسى گزارش بياورد بررسى مى كنيم، اما تأكيد 
مى كنيم گــزارش بايد مســتند و قابل پيگيرى 
باشد؛ مثًال موردى را اعالم كردند كه يك شركت 
دولتى زمينى را در جاده تهران با قيمت پايين به 
مزايده گذاشــته، بالفاصله وارد شديم و از ادامه 
روند مزايده جلوگيرى كرديم؛ هرچند شركت در 
محدوده استانى اعالم كرد كه دفتر مركزى در 

تهران مزايده را انجام داده ما همين را هم اعالم كرديم كه حق 
نداريد مزايده را ادامه دهيد. برنده مزايده هم مشخص شده بود، قيمتى حدود 
يك سوم يا يك چهارم قيمت واقعى ملك فروخته شده بود؛ بنابراين مزايده را 

متوقف كرديم.

سوت زنان  هويت   
باقــى  ناشــناس 

مى ماند؟
دريافتى  گزارش هاى 
ارســال  به جايــى 

نمى شــود حتى در برخى موارد كه افراد نگرانند، مى گوييم شــما گزارش را 
دقيق و مستند بنويســيد، وقتى گزارش مستند باشد ديگر اشكالى ندارد كه 
بدون نام و امضا باشد يا با امضا. ما مى خواهيم اطالعات مستندى به دستمان 
برسد تا بتوانيم اقدام كنيم در غير اين صورت بدون دليل نمى شود عليه فردى 
اقدام كرد؛ به همين دليل مى گوييم كســى كه گزارش مى دهد بايد گزارشش 

مستند باشد. 

 با توجه به اينكه شما دبير ستاد اقتصاد مقاومتى هستيد
 براى حمايت از واحد هاى توليدى چه اقداماتى شده است؟

با دستورالعمل جديد ستاد پيگيرى اجراى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى 
در قوه قضاييه دبير ستاد بنده هستم. 

براساس دســتورالعملى كه رياســت قوه ابالغ كرد حضور ما بيشتر در بحث 
جهش توليد است. 

در راســتاى اجراى سياســت هاى كلــى اقتصاد مقاومتى مســائل مربوط به 
قوه قضاييه را پيگيرى مى كنيم و قرار نيســت پروانه اشــتغال بدهيم، پروانه 
اشــتغال توسط دستگاه مربوطه انجام مى شــود، ما رفع موانع مى كنيم يعنى 

موانعى كه جنبه حقوقى و قضايى داشته باشد را بررسى مى كنيم.
 در يكى از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتى استان بحثمان اين بود كه ما چطور 
احــكام خلع يد را اجرا كنيم كه كارخانجات تعطيل نشــود، چگونگى احكام 
صادره از دادگاه ها را اجرا كنيم كه اجراى حكم موجب تعطيلى كارخانه نشود.

مثًال طلبكارى مى گويد دستگاه كارخانه اى را توقيف كنيد و براى من بفروشيد، 
اين دستگاه ممكن است قلب اين كارخانه باشد، از نظر قانونى ما چندان حكم 
صريحى نداريم، مى گوييم هر اقدامى كه مى خواهد انجام شود نبايد به تعطيلى 

كارخانه منجر شود.
 اقدامات ما در حدى است كه موانع حقوقى و قضايى را از بين ببريم، وظايفى 
كه در دستور العمل است هيچ گاه به ما نگفته كه شما بياييد كارخانه راه اندازى 
كنيد. جز وظايف ســتاد مركزى برنامه ريزى، نظارت و پيگيرى اقدامات ناظر 
به اجراى مأموريت هاى قوه قضاييه در ارتباط با سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
به ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى و حمايت هاى الزم جهت تحقق جهش توليد 
و رفع مسائل و مشكالت حقوقى و قضايى سرمايه گذارى است وگرنه در ساير 

حوزه ها هم بخواهيم ورود كنيم بايد به جاى قوه مجريه هم فعاليت كنيم. 
يــا نظارت بر تصميمات و اقدامات دســتگاه اجرايى كشــور در زمينه تحقق 
سياست كلى اقتصاد مقاومتى، مستحضريد اصل 156 قانون اساسى نظارت بر 
حسن اجراى قوانين را از وظايف قوه قضايى دانسته و مى گويد سازمان صنايع 
صنعت و معدن در زمينه تحقق سياســت هاى كلــى اقتصاد مقاومتى وظيفه 
دارد. مى گويد ســازمان بازرسى وظيفه داريد از همه دستگاه ها بازرسى كنيد 
كه آيا بــه وظايفش عمل كرده يا نه، يا در حوزه احياى حقوق عامه چقدر به 

وظايفش عمل كرده است.

 ارتباط با ساير دستگاه اجرايى مانند استاندارى و نيروى انتظامى 
چگونه است؟ 

نيــروى انتظامى و دســتگاه قضايى دو بال حركت به ســمت عدالت محورى 
هستند. مردم كه مى خواهند شكايت كنند اول به كالنترى و پاسگاه مى روند 
پس از كالنترى پرونده آنها به دادگسترى ارجاع مى شود؛ بنابراين بايد ارتباط 

خوب و عميقى با هم داشته باشيم.
 در عين حال كه وظيفه و كار قانونى خود را انجام مى دهيم اگر تخلفى صورت 
بگيــرد در جاى خودش با متخلف برخورد مى كنيم، در عين حال اين تعامل و 

ارتباط را هم داريم تا مشكلى پيش نيايد.
با شهردارى نيز ارتباط بسيار زيادى داريم، در جلسات مالقات عمومى معموال 
مشــكل  بخش عمده اى از مراجعه كنندگان با ادارات ديگر اســت. در همين 
راستا  با شهردارى، شركت گاز، سازمان صنعت، معدن تجارت و ادارات مختلف 
جلسات مختلفى برگزار مى كنيم. موضوعات با اين دستگاهها  ارجاع مى شود 
و در نهايت گزارش مى گيريم،  پس تالش كرديم مشكالت مردم را با تعامالتى 

كه با ادارات مختلف داريم حل كنيم. 

 سالمت فضاى مجازى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
وضعيت ســالمت فضاى مجازى تابع كشور است، 2 مشكل اساسى در حوزه 

فضاى مجازى داريم زمانى هم كه مطالبه مى شود با جوسازى همراه است.
 اوالً گروه ها و برخى از اپليكيشن هايى كه در فضاى مجازى كار مى كنند خارجى 

هســتند. هيچ گاه مخالف فعاليت اين 
برنامه ها نيســتيم امــا معتقديم بايد 
در  درحال حاضر  شــوند  ســاماندهى 
واتساپ، تلگرام، اينستاگرام پرونده هاى 
متعددى داريم. مردم بيچاره اى كه از 
آنها كالهبردارى شده يا به آنها اهانت 
شــده و برايشان مزاحمت ايجاد شده؛ 
اما چون دسترسى نداريم كه اطالعات 
را بگيريم پرونــده اينجا مانده و مردم 
server ســرگردان هستند. اگر يك
در ايــران داشــته باشــند مى توانيم 
اطالعــات را دريافت و حــق مردم را 

طلب كنيم.
 با لجبازى كه قوه مجريه در اين موضوع دارد، گويا قصد ندارد ساماندهى فضاى 
مجازى همكارى كند. دومين مشكل ما ضعف اطالعات مردم است، مردم همه 
دوســت دارند در اين فضا فعال باشند اما در ابتدا نمى روند اطالعات و آشنايى 
اجمالى به قوانين و موضوعات تخصصى اين حوزه داشته باشند. گاهى اوقات 
هم طمع ورزى دارند هر پيامى را باز مى كنند، هرجايى وارد مى شوند يا سرك 

مى كشند و يكدفعه مى بينند كه پولشان رفت و تازه به سراغ ما مى آيند. 
 با فيلتر شدن موافقيد؟ 

مطمئن باشــيد قوه قضاييه خصوصا در اين دوره با فليتر شدن موافق نيست، 
ديدگاه قوه قضاييه ساماندهى است. آنهايى كه مى گويند سياسى است بيايند 

پرونده هاى مردم را در دادسراها ببينند و بعد جواب ما را بدهند.
چند شــعبه ما پر از پرونده است، معتقدم فيلتر فضاى مجازى راه حل نيست، 
فيلتــر مى كنيد از آن طرف از فيلترشــكن اســتفاده مى كنند و اين وســط 
فــرد ديگرى ده تا 20 ميليون تومان از فيلتر شــكن كســب درآمد مى كند. 
نظر قوه قضاييه هم اينگونه نيســت كارى از پيش انجام  شــده قوه نظرش بر 

ساماندهى است.

 شيوع ويروس كرونا سبب يكسرى احتكارها شد
 آيا پرونده اى در اين زمينه تشكيل شده است؟

احتكار ارتباطى با كرونا ندارد، فكر نمى كنم كسى درحال حاضر در زمينه 
ماسك مشــكلى داشته باشــد. در يك ماه اول مشكالتى بود يا در 
مرحله اى كه اقالم بهداشتى كم بود وارد شديم و حمايت كرديم.

يا كمبود اقالمى چون قند، شــكر و روغن در همين ايام فجر 
هم پيش آمد، شــايد بى برنامگى يا توطئه باشد. در همين 
راستا دستور كتبى به نيروى انتظامى دادم كه همه انبارها 
و فروشگاه ها بايد بازرسى شوند ببينيم كه واقعاً در انبارها 

اقالمى احتكار شده و به مردم نمى دهند.

عدليه در گام دوم انقالب تحول را آغاز كرد 
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شيوع ويروس كرونا سبب يكسرى احتكارها شد
 آيا پرونده اى در اين زمينه تشكيل شده است؟

احتكار ارتباطى با كرونا ندارد، فكر نمى كنم كسى درحال حاضر در زمينه
ماسك مشــكلى داشته باشــد. در يك ماه اول مشكالتى بود يا در
مرحله اى كه اقالم بهداشتى كم بود وارد شديم و حمايت كرديم.
يا كمبود اقالمى چون قند، شــكر و روغن در همين ايام فجر
هم پيش آمد، شــايد بى برنامگى يا توطئه باشد. در همين
راستا دستور كتبى به نيروى انتظامى دادم كه همه انبارها
فروشگاه ها بايد بازرسى شوند ببينيم كه واقعاً در انبارها و

اقالمى احتكار شده و به مردم نمى دهند.



85 ن ماه ۱۴۰۰ ن ماه ۱۴۰۰ورد ورد

سيد افشين ابراهيمى- وكيل دادگسترى
 به عنوان يك وكيل، مشترى دائم دادگسترى هستم. روال هاى دادرسى، 
نواقص و محسنات را بهتر از بيشتر شما كه اكنون خواندن متن را آغاز كرده ايد، 
لمس مى كنم. على القاعده هم مطالبى كه مى خوانيد فقط برداشت هاى شخصى 
يك وكيل از اوضاع و احوال دســتگاه قضا در روزهاى حاضر است و به فراخور 
موضوع اين ويژه نامه رويكرد اين نوشتار بيشتر مقايسه دستگاه قضا در دوران 
رياست ابراهيم رئيسى است و البته سركى هم به جاهاى ديگر كشيده خواهد 

شد.
وقتى نگاهى به دستگاه قضايى ايران در سال هاى پس از بازنگرى قانون اساسى 
مى اندازيم به ضرس قاطع رئيسى بهترين گزينه و بهترين انتخاب براى رياست 
اين دســتگاه بوده اســت. پيش از بازنگرى قانون اساســى و در زمان استقرار 
شوراى عالى قضايى، دســتگاه قضا اين شانس را داشت كه در اداره آن 3  نفر 
قاضى  مجتهد و عادل  به  انتخاب  قضات  كشــور نقش اصلى را داشــته باشند 
اما پس از بازنگرى قانون اساســى و حذف اداره شــوراى دستگاه قضا رياست 
به شخص منصوب از ســوى رهبر موكول شد و پس از آن مرحومان يزدى و 
شاهرودى و آملى الريجانى و رئيسى بر مسند اداره دستگاه تكيه زدند. 3 نفر 
اول هر چند طبيعتا بر فقه القضا احاطه كامل داشته اند اما هيچ سابقه مشخصى 
از فعاليت ايشــان در ســطوح ابتدايى يا ميانى دستگاه قضا در دست نيست و 
صرفا به واسطه قدرت مديريت، تعهد و دانش فقهى متصدى دستگاه قضا شدند 
و هر يك در طول دوران تصدى خود برابر درك شخصى و مشاوره مشاوران در 
دستگاه قضا اعمال مديريت كردند و اين اعمال مديريت ها گاهى180 درجه با 
مديريت سابق منافات داشت چنانكه در دوران رياست محمد يزدى دادسراها 
به عنوان نهاد كشــف جرم و تحقيق حذف شد و در زمان مديريت شاهرودى 

دوباره احيا شد. 
علــى ايحال در بين تمامى رؤســاى ســابق دســتگاه قضا ابراهيم رئيســى 
مناسب ترين و بهترين گزينه رياست بر قوه قضاييه منصوب بر اين سمت است. 
ســابقه رئيسى در دستگاه قضا كه از سال هاى اول پس از انقالب آغاز مى شود 
و سال ها خدمت در رده هاى معاونت رياست قوه و رياست سازمان هاى مختلف 
زيرمجموعه دســتگاه قضا از رئيسى مديرى ساخته است كه با آگاهى كامل از 
ضعف ها و مخاطرات دســتگاه قضا در همين دوره تصدى گام هاى قابل قبولى 

در اصالح ساختارها و چابك سازى دستگاه قضا برداشته است. 
ابالغ ســند تحول قضايى از جمله اقداماتى است كه با تبليغات بسيار در دوره 
رياست رئيســى به عمل آمد. صرف نظر از اينكه از اين گونه اسناد و منشورها 

و بخشنامه ها در دستگاه ها و قواى مختلف به كرات نگاشته و 
ابالغ شــده كمترين فايده اين ابالغ ها را مى توان 
در 2 چهارچــوب مدنظر قــرار داد اوال ابالغ اين 

اسناد باعث يادآورى دوباره و تأكيد بر وظايف اصلى 
دستگاه قضايى كشور است، بندهاى هفتگانه اين سند 

بندهايى اســت كه كامال قضايى و به نفع عموم مردم 
تهيه شده و هيچ جايى براى سياسى كارى در آن وجود 

ندارد. اين ســند گوياى آن اســت كه هر چند دستگاه 
قضايى جزوى از حاكميت است و مسلما مديران آن مديران 

حاكميت هستند اما كاركرد اين دستگاه صرفا قضايى است و 
دستگاهى براى ورود به بازى ها يا نطق هاى سياسى و اجرايى 

نيست. به زبان عاميانه اين سند به دنبال بيرون كشيدن گليم 

دســتگاه قضايى از تالطم ها ســت نه به دنبال ورود به حيطه هاى سياسى يا 
اجرايى. دومين چهارچوبى كه مى توان از درون آن به اين سند تحول 

نگريست آن است كه اصوال ابالغ شرايط آرمانى نياز 
به جســارت مديريتى دارد زيرا هدف ها و برنامه 
را اعالم مى دارد و انتظارات را از ناظران براســاس 

هدف هاى تعيين شــده باال مى برد از ســوى ديگر 
فاكتورهايى بــراى مطالبه گرى در اختيار مى گذارد 

كه در پايان دوران تصدى مديران ابالغ كننده گزارش 
عملكــردش در خصــوص نيل به اهداف اعالم شــده 

مطالبه شود.
يكى ديگر از اقدامات جالب توجه رئيسى به عقيده صاحب 

اين قلم ابالغ بخشــنامه رســيدگى به جرايم سياسى بود. 
اهميت اين ابالغ از دو جهت است؛ اول آنكه باالخره پس از 

40 سال مشخص شد كه به اتهام يك مجرم سياسى چگونه 
و بايد رســيدگى شــود و اين خود وجه تمايز نهادن بين مجرم  سياسى 

مجرم عادى است. از سوى ديگر بدون هيچ گونه انكارى بايد بپذيريم كه جامعه 
ما جامعه اى سياست زده است. سياست نقش اصلى و اساسى را در زندگى ما 
بازى مى كند. چه تحركات سياسى در داخل و چه تحركات سياسى در سطح 
بين الملل در جزء جزء زندگى ما تأثير دارد، در چنين حال و هوايى بى شــك 
فعاالن و بازيگران عرصه سياســت در هر ســطحى كه باشند اثرگذار هستند، 
ابالغ بخشنامه رسيدگى به جرايم سياسى فضاى مجرمانه و نحوه رسيدگى به 
جرم را براى فعاالن سياســى روشن كرد تا ايشان با آگاهى نسبت به خطوط 
قرمــز فعاليت خود را در چهارچوب قانون به عمل آورند و بيم آن را نداشــته 

باشند كه مجرم سياسى مجرمى عادى يا مجرمى امنيتى است.
يكى ديگر از اقدامات مفيد دســتگاه قضا در دوره رياست رئيسى كه ريشه در 
دوره گذشــته دارد تداوم اســتفاده از فضاى مجازى در روال رسيدگى هاست 

كه تا حدود زيادى تأثير مثبت در خدمات دهى دستگاه قضايى داشته است.
بى شــك يكــى از آرمان هاى دســتگاه قضايى در ايران كــم كردن حجم 
پرونده هاى قضايى اســت بدون توجه بــه اختالف نظر عجيب رئيس فعلى 
دســتگاه قضا و رئيس پيشــين آن كه مدير قبلى پرونده هاى موجود را تا 
ســطح 17 ميليون اعالم مى كرد و رئيس حاضر آن را تا ســطح 9 ميليون 

آنچه مى توان پيش بينى كرد اين است كه به احتمال پايين آورد، 
زيــاد در اين دوره هم تفاوت فاحشــى در ســطح 
ورودى پرونده ها به دستگاه قضايى شاهد نخواهيم 
بود. علت آن هم نه در كم كارى دســتگاه قضايى 
كــه در قوانين و وضعيت حاكــم بر معامالت و 
احواالت ريشــه دارد. ما در اين كشــور هنوز 
اراضى ارزشمندى داريم كه سند ثبتى ندارند 
و با نگاشــتن چند ســطر بر برگه اى سفيد 
معامله مى شــود. در اين كشور سند مالى 
ســفته در هر كيوســك روزنامه فروشى 
به فــروش مى رود و اســاس تعهد قرار 
مى گيرد، هنوز بانك ها به راحتى دسته 
چك در اختيار افراد قرار مى دهند. هنوز 
انجــام معامالت بين مردم بدون حضور و اظهارنظر يك 

كارشناس حقوقى انجام مى گردد. هنوز بسيارى از رفتارها 
جرم اســت كه مى تواند جرم نباشد و همين جرم بودن 
باعث ايجاد پرونده مى شــود. در بعد دعاوى خانوادگى 
نيز پس از ســال ها تجربه تالطم نرخ ســكه هنوز به 
راهكار مشــخصى بــراى مقابله با داســتان مهريه 
نرســيده ايم و تمام تالش ها براى كاســتن دعاوى 
خانوادگــى تقريبا بى نتيجه بوده و با رشــد آمار 
طالق كه شاهد آن هستيم احتماال در آينده هم 

بى نتيجه خواهد بود.
آنچه در اين بين بيشــتر به چشــم مى آيد اين 
است كه دســتگاه قضا در دوره حاضر بيش از 
حقوقــدان و فقيه به علمــاى علوم اجتماعى، 
جامعه شناسان، رفتارشناسان و روانشناسان نياز دارد. وجود 
پرونده هاى قضايى چه در ســطح 17 ميليون رئيس پيشين چه در سطح 9

ميليون رئيس فعلى، نشــان مى دهد كه عالوه بر ايــرادات فوق الذكر، ما مردم 
از لحــاظ تــاب آورى اجتماعى، پايبندى به تعهــدات و حتى اخالقيات دچار 
ســكته هاى قابل توجهى شــده ايم، و اال معنا ندارد كــه 9 ميليون پرونده در 
دستگاه قضا جريان داشته باشد كه اگر در هر پرونده فقط 2 نفر درگير باشند 
18 ميليون نفر از ما ســرگردان راهروهاى دادگسترى ها مى شوند اگر درست 

حساب كرده باشم اين عدد يعنى از هر ده نفر 2 نفر. 
به اين مسائل بيفزاييد وضعيت عجيب نهاد وكالت را. نهادى كه از آن به عنوان 
يك بال فرشته عدالت ياد مى شود، به يمن تدبير رئيسى پس از حدود 15 سال 
باالخره صاحب تعرفه خدمات جديد و به روز شــد اما همچنان وجود دوگانه 
كانون وكال و مركز وكال كه بعيد مى دانم در جاى ديگرى از جهان وجود داشته 
باشد مشكل حل نشده اســت، به عالوه آن موضوع استقالل وكيل از دستگاه 

قضايى همچنان بحثى باز روى ميز است. 
در پايان نگارنده اميدوار است ابراهيم رئيسى بتواند يا بهتر بگويم قصد آن كند 
كه تصويرى مستقل و درخور شأن از دستگاه قضايى در جامعه ايجاد كند زيرا 
انتظار از دســتگاه قضايى ايجاد عدالت به همراه اقناع افكار عمومى است. اگر 
افكار عمومى از احكام قضايى قانع گردد بى شــك رئيس دستگاه نمره قبولى 
كســب كرده است اما اگر پس از اجراى يك حكم در ذهن افراد پرسش هايى 
از چرايى و چگونگى صدور و اجــرا ايجاد گردد هرچند به ظاهر حكم عادالنه 
باشد اما باز هم نمى توان دستگاه قضا را موفق دانست. براى اين موضوع مثال 

بسيار است. 
سرنوشت بابك زنجانى و حكم اجرانشده او در كنار اجراى حكم سلطان سكه 
و قيــر و فالن و بهمــان و از آن مهمتر اثربخش بودن يــا نبودن اجراى اين 
احكام پرسش هايى است كه هنوز در اذهان مى چرخد. از سوى ديگر هر چند 
دستگاه قضايى برآمده از قانون اساسى جمهورى اسالمى است اما آنچه از آن 
انتظار مى رود آن اســت كه اين دستگاه مجرى عدالت و قاضى عادل باشد و 
نحوه برخورد آن به گونه اى باشد كه تصوير دستگاه مخوف و منتقم در اذهان 
ايجــاد نكند، در اين ميان تصوير دســتگاه مجرى عدالــت و قاضى عادل در 
زمانى ساخته مى شــود كه دستگاه قضا بين حاكميت و منتقدان، مخالفان و 
اقدام كنندگان عليه حكومت به قضاوت مى نشيند، هرچقدر در اين قضاوت ها 
رعايت دقت و وســواس براى اجراى عدالت بيشــتر باشــد دستگاه قضايى از 

دستگاه منتقم به دستگاه عدالت محور تغيير خواهد كرد.

 درباره  اقداماتى  كه توسط دادستانى استان در حوزهاى مختلف چون احياى 
حقوق عامه، نظارت بر ضابطين و زندان ها صورت گرفته توضيح بفرماييد.

اقدامات خوبى در حوزه هاى حقوق عامه، رسيدگى به پرونده ها، فضاى مجازى، مبارزه 
با موادمخدر، نظارت بر ضابطين و زندان ها، اجراى احكام كيفرى و سرپرســتى صغار و 

مجانين صورت گرفته است.
در حوزه رسيدگى به پرونده ها كه وظيفه اصلى و ذاتى دادسرا و هر مرجع قضايى است 

ما به 2 صورت اقدام مى كنيم:
1- با شكايت شاكى 

2- براساس اطالعات و گزارش هاى دريافتى 
درباره شكايت شاكى، شاكى شكايت خود را همراه با داليل اعالم مى كند ما هم بررسى 
و تصميم گيرى مى كنيم، اما مسائل مربوط به گزارش ها، مواردى است كه جنبه عمومى 
دارد و در بسيارى از جرايم مانند امنيت، سرقت هاى به عنف، آدم ربايى نياز به شكايت 
شــاكى خصوصى نداريم. در اين گونه موارد رأسا بررسى و تصميم گيرى مى شود اما در 

ساير موارد بايد شاكى خصوصى بيايد طرح شكايت كرده و براساس آن ادعا كند. 
حقوق عامه نيز يكى از تكاليفى است كه برعهده دادستان گذاشته شده و در اين دوره 

از قوه قضاييه هم خيلى مورد توجه قرار گرفته است.
مــا به جاى اينكه منتظر باشــيم تا وقــوع جرم را به ما گزارش بدهند با بررســى هاى 
پيش دستانه آن مواردى كه موجب تضييع حقوق مردم مى شود را برطرف مى كنيم، اين 
روند سبب كاهش ورودى پرونده ها مى شود و به نوعى حقوق عامه استيفا مى گردد؛ البته 
مسائل و موضوعات مختلفى در بحث حقوق عامه داريم. يكى از روش هاى ما سركشى 
به مناطق مختلف شهر، حوزه قضايى و حتى استان و بررسى مشكالت و مسائل مختلف، 
سركشى به كارخانه ها، واحدهاى اقتصادى، توليدى و بررسى و رفع اشكاالت آنها است. 
در يك سال ونيم گذشته از كارخانه هاى مختلفى بازديد شده يا از محالت مختلف شهر 
به ويژه حواشــى شهر عمدتاً به صورت ســرزده بازديد و درباره برخى موارد نيز همانجا 

تصميم گيرى كرده ايم.
در حوزه حقوق عامه مسائل زيست محيطى را مدنظر داشتيم و مسائل مربوط به حريم، 
پوشــش و آزادسازى بستر رودخانه را به صورت جدى پيگيرى كرديم. متأسفانه برخى 
ادارات در اين مســائل چندان پاى كار نيســتند؛ براى مثال درباره رودخانه گنجنامه 
قرار بود امور آب دستور آن را براى اجرا بياورد اما هنوز نظر مطالعات طرح به دست ما 

نرسيده است.

 وضعيت استان را در شاخص سالمت ادارى و قضايى 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ما نمى توانيم بگوييم صد درصد پاك هستيم يا صد درصد مشكل داريم، مفاسد ادارى 
وجود دارد اما نسبت به استان هاى ديگر وضعيت مناسبت تر و بهترى داريم. در مجموع 
پرونده هاى شاخص يا مفاسد كالن در سطح استان نداريم. شايد يكى از داليل آن، اين 
است كه ما مثال صنعت خيلى شاخصى در استان نداريم كه موارد اينچنينى را به دنبال 

داشته باشد.
اما به هرحال درباره ادارات و مسائل ادارى كه تابعى از تشكيالت مركزى ماست مفاسد 
عمده و كالن چندانى نداريم، رشوه ها در حد خيلى ُخرد است، همچنين اختالسى كه 

سروصدا ايجاد كند نيز نداريم، موارد در حد جزئى است.

 پرونده مسئولى در استان باز است؟ 
درحال حاضر پرونده مسئول يا مديركلى در استان باز نيست اما كارمند داريم كه البته 

آن هم در حد جزئى و مختصر است. 
كارگروهى به دســتور رئيس كل دادگســترى استان براى بررســى مفاسد ادارى در 

حوزه هاى مربوط به حقوق عامه و بيت المال تشــكيل شــده، البته نقش اساســى و 
اصلى در اين  زمينه با ســازمان بازرسى است چون اصالت و مأموريتش بر همين 

مبناست؛ در اين زمينه حاج آقا دستور دادند اين كارگروه هم تشكيل و مواردى 
كه مورد گزارش هست بررســى و استعالم شود، اما چون جنبه عمومى دارد 

خودمان هم ورود مى كنيم.

*عملكرد دادســتانى را در كاهش آســيب هاى اجتماعى چگونه 
ارزيابى مى كنيد؟ 

تالش كرديم در حوزه دفاع از حقوق عامه ورود كنيم، برخوردهايى هم صورت 
گرفته اما برخى از مســائل مانند خودكشى تابع علل و عوامل مختلفى است؛ 
گاهى به كاركرد دستگاه ها بازمى گردد پس بايد دستگاه ها را پاى كار بياوريم، 
البته همين كار را هم كرديم چه بنده چه حوزه معاونت حقوق عامه مدام براى 

بررسى مشكالت با دستگاه هاى مختلف جلسه برگزار مى كنيم.
به اعتقاد من مشكل اساسى اين اســت كه مسائل و آسيب هاى اجتماعى در 

كشور ما به هم تنيده شده و منطقه اى نيست؛ پس نمى توانيم عامل آن را در يك 
منطقه خاص دنبال كنيم. براى مثال مشكالت اقتصادى يك موضوع كشورى است 

با يك حركت يا تالش در همدان نمى شــود اين مشكالت را حل كرد؛ البته تا حدى 
كه مربوط به ادارات سطح استان بوده و امكان داشت پيگيرى كرديم.

مثًال كارخانه اى در فامنين با 70 كارگر درحال تعطيلى بود، تعطيلى كارخانه و بيكارى 
كارگران نتيجه اش گاهى همين خودكشى و... است. اتفاقا دادستان فامنين اين موضوع 
را به ما گزارش كرد مبنى بر اينكه اين كارخانه مطالباتى از دســتگاه هاى مختلف دارد 
كه پرداخت نشــده است، بر همين اســاس كارخانه روبه تعطيلى است. بررسى كرديم 
طبق صحبتى كه با مديركل 2 دستگاه اجرايى صورت گرفت، هماهنگ شد همان روز 

بخشى از مطالبات آن كارخانه پرداخت شد و كارخانه به پروسه كارى خود برگشت. 
درحال حاضر آســيب اصلى ما در سطح اســتان بيكارى است، بيكارى و نبود 
شغل سبب افزايش سرقت شده است يا افرادى كه آبرومندند و نمى توانند كار 
كنند دست به خودكشى مى زنند، پس بايد بتوانيم اشتغال مناسبى را در سطح 
اســتان فراهم كنيم. تحقق اين موضوع هم بر عهده دستگاه هاى اجرايى است 

نه قوه قضاييه.
بنابراين بايد ســازمان صنعــت، معدن و تجار و اداره كل تعــاون و كار و رفاه 
اجتماعى اشــتغال ايجاد كنند. متأسفانه اين دستگاه ها چندان ورود نمى كنند 

درحال حاضر كار ما اين شده است كه دستگاه هاى اجرايى را پاى كار بياوريم.
جلســات مختلفى با بانك ها و ادارات مختلف بــراى جلوگيرى از تعطيلى كارخانجات 
برگزار و برخى از مســائل و مشكالت را حل كرديم. مانند شركت بسته بندى كشمش 
مالير، شركت ســامان نوش، شركت كيوان( كه نه تنها براى همدان بلكه براى ايرانيان 
خاطر ه ســاز است) يا يك واحد مرغدارى كه ســازمان جهاد كشاورزى به اشتباه آن را 
تعطيل كرده بود و مواردى كه با شهردارى مشكل داشتند مانند آزادسازى كوچه باغ هاى 

عباس آباد و چندين موارد ديگر را نيز حل كرديم.
در حــوزه توليد و اشــتغال يكى ديگر از اقدامات تســهيلى حذف سوءپيشــينه براى 
واحدهاى توليدى است كه در اين باره ابالغ كرديم؛ به اين صورت كه براى اشتغال به كار 
و دريافت پروانه كســب ارائه سوءپيشينه الزم نيست؛ يعنى درحال حاضر اگر كسى به 
صنعت و معدن مراجعه كند بدون اينكه نيازى به سوءپيشينه از طرف ما باشد پروانه 

كســب را دريافت مى كند، مگر در برخى مشاغل خاص مانند هتل كه قانون بايد 
تصميم بگيرد.

در گذشته حتى اگر كسى مى خواست بقالى هم بزند بايد سوءپيشينه مى گرفت 
يا از اماكن نامه دريافت مى كرد درحال حاضر همه اين موارد را حذف كرديم.
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ى بود، تعطيلى كارخانه و بيكارى 
فاقا دادستان فامنين اين موضوع 
تى از دســتگاه هاى مختلف دارد 
روبه تعطيلى است. بررسى كرديم 
ت گرفت، هماهنگ شد همان روز 

ه به پروسه كارى خود برگشت. 
ارى است، بيكارى و نبود 
رومندند و نمى توانند كار 
تغال مناسبى را در سطح 
دستگاه هاى اجرايى است 

كل تعــاون و كار و رفاه 
ها چندان ورود نمى كنند 

جرايى را پاى كار بياوريم.
جلوگيرى از تعطيلى كارخانجات 
مانند شركت بسته بندى كشمش 
ها براى همدان بلكه براى ايرانيان 
ن جهاد كشاورزى به اشتباه آن را 
تند مانند آزادسازى كوچه باغ هاى 

ــهيلى حذف سوءپيشــينه براى 
 اين صورت كه براى اشتغال به كار 
؛ يعنى درحال حاضر اگر كسى به 
ءپيشينه از طرف ما باشد پروانه 

مانند هتل كه قانون بايد  ص

 بايد سوءپيشينه مى گرفت 
ن موارد را حذف كرديم.

دادستان همدان:

است سياسى  نگـاه  و  تبعيض  ز  ا پرهيـــز  قوه   رويكرد 
 در انقالب اســالمى براى برقرارى عدالت و مســاوات در جامعه تالش 
بسيارى شده و قوه قضاييه به عنوان مهم ترين ركن نظام در برقرارى عدالت و 

عدالت گسترى مطرح بوده است.
در همدان از دادســتان به عنوان مدعى العموم، انتظارات زيادى در مقابله با 

تخلفات و مبارزه با فساد هست.
در مواقعــى مانند كوه خــوارى، تغيير كاربرى ها، تصــرف اراضى عمومى و 

تخلفات نهادهاى عمومى، به درســتى يا نادرست همه منتظر هستند تا تنها 
دادستان ورود كند و موضوع را به نفع مردم خاتمه دهد.

دادســتان همدان وضعيت استان را به لحاظ شــاخص هاى سالمت ادارى و 
قضايى مناسب ارزيابى مى كند و مى گويد: پرونده هاى شاخص يا مفاسد كالن 

در سطح استان نداريم.
خانجانى معتقد اســت: مسائل و آسيب هاى اجتماعى در كشور به هم تنيده 

شــده و منطقه اى نيســت؛ پس نمى توان عامل آن را در يك منطقه خاص 
دنبال كنيم. 

وى يكى از مشخصه هاى دستگاه قضايى سالم را اميدوارى مردم به دستگاه 
قضا مى داند و اينكه مردم بدانند رويكرد اين مجموعه رويكردى سالم، بدون 

تبعيض و به دور از هرگونه شائبه و نگاه سياسى است.
ماحصل اين گفت وگو را در ادامه مى خوانيد.

احياى حقوق عامه يكى از وظايف اصلى 
درحال حاضر پرونده مسئول يا دادستانى كل كشور است

مديركلى در استان باز نيست 

زمين خوارى 
شاخصى در استان 

نداريم
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 سند تحول قوه قضاييه به عنوان سندى بنيادين با برنامه هاى جامع 
براى ارتقاى سطح كيفى زيرساخت هاى 3 قوه مدنظر قرار گرفته است، 
درباره مأموريت هاى 7گانه اى كه در اين ســند ترسيم شده توضيح 

بدهيد.
ســند تحول قوه قضاييه از موضوعات روز دستگاه قضا است، سند ارتقايافته اى 
به اســتان ها ابالغ شده است كه در اين سند 7 مأموريت اصلى چون رسيدگى 
به تظلمات و تعديات، حل وفصل دعاوى، احياى حقوق عامه، نظارت بر اجراى 
صحيح قوانين و حسن جريان امور، كشف جرم، تعديل مجازات، اجراى حدود و 
مقررات، پيشگيرى از وقوع جرم، اصالح مجرمين و حمايت از حقوق و مالكيت 

اشخاص ديده شده است.
به طبع هر كدام از اين مأموريت ها چالش هايى به همراه دارد، البته چالش ها شناسايى 
و احصا شده است، برخى چالش ها با ده عامل روبه رو هستند كه بايد برطرف شود.در 
مجموع عملكرد استان را مطلوب ارزيابى مى كنم، معتقدم استان در همه موارد روبه 
جلو است، به طورى كه براى انجام مسئوليت هاى 7گانه اى كه اشاره كردم به عنوان 
يك اقدام ابتكارى «شوراى نظارت بر اجراى سند تحول قضايى» را تشكيل داديم.

 مبارزه با فساد ادارى چه ميزان در دستگاه قضايى استان مدنظر 
قرار گرفته است؟

الزم مى دانــم از تك تك همــكاران قضايى و ادارى مجموعه قضايى اســتان 
قدردانى كنم، دست همكارانم را مى بوسم زيرا خالصانه خدمت مى كنند. تأكيد 
مى كنم اگر انحرافى هم در اين مجموعه وجود داشته باشد دستگاه قضا دست 

منحرفان را پيش از اينكه ديگران مطلع شوند، قطع مى كند. 
برخورد با فساد درون دستگاه كه مورد تأكيد مقام معظم رهبرى و در دستور 
كار رياســت قوه قضاييه قرار دارد به شــدت مدنظر است، خوشبختانه همدان، 
استان ســالمى است، ضريب سالمت اين استان در ســطح بسيار بااليى قرار 

دارد، اگر رگه هايى از نبود ســالمت هم وجود داشــته باشد با برخورد جدى و 
عبرت آموز دستگاه قضايى، مرتفع خواهد شد. 

پس با اين تفاصيل زمانى كه دستگاه قضايى ضريب سالمت را از مجموعه خود 
آغاز مى كند، بايد مســئوالن ادارات و كارمندان هم آگاه باشند كه اگر فسادى 

صورت بگيرد هيچ گونه حصار امن و خط قرمزى وجود نخواهد داشت. 
چون دستگاه قضا با تمام قوت با اين موضوعات برخورد مى كند، درحال حاضر 
نيز با مسئوليت معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كارگروهى به نام 
«كارگروه شناســايى عوامل فســادزا در ادارات» تشكيل داده ايم؛ يعنى در هر 
دستگاهى عواملى كه سبب فســاد مالى، كارى و... باشد، شناسايى مى شود و 

مسئوالن مربوطه را اداره به اداره بازخواست مى كنيم. 
همچنين مطالعه و بررســى مى شود كه چه مجارى فسادزايى در ادارات وجود 
دارد، مدير دســتگاه مربوطه سؤال مى شــود كه آيا آگاهى دارد يا ندارد، اگر 
نداشت آگاهش مى كنيم چون ايشان مسئول و پاسخگو است. البته اگر مسئول 

اداره اطالع هم نداشته باشد از نظر ما ترك فعل محسوب مى شود.
همه به اخالق دســتگاه قضا آگاهى دارند، نه احساســى برخورد مى كنيم نه 
خداى نكــرده گروهى يا جناحى. براى ما ســالمت بايد در رأس امور باشــد، 

معتقديم با عمل صالح بايد به مردم خدمت كنيم.
بنابراين اعالم مى كنيم اگر فســادى مشاهده شود ابتدا برنامه ما پيش بينى و 
پيشگيرى اســت اما اگر به اين موارد توجه نشود به طور قاطع و عبرت آموز با 

اداراتى كه در زمينه فساد دخالت دارند يا بى تفاوت هستند، برخورد مى شود.

 آيا جرايم صورت گرفته اطالع رسانى مى شود؟
طبق قانون موظف هســتيم زمانى كه حكم قطعى شد جرايم مالى را كه بيش 
ازصد ميليون تومان است، اطالع رسانى كنيم و اين موارد در جلسات خصوصى 

مديران، شوراى ادارى و... اعالم مى شود.

 آيا در بدنه مديران دادگسترى استان تغييرات داشته ايم؟ در اين 
زمينه چه معيارهايى مدنظر بوده است؟

با توجه به اينكه اســتان همدان داراى 9 شهرستان و 9 بخش است، مى توان 
گفت اين اســتان 18 دستگاه قضايى دارد و تاكنون 8 رئيس دادگسترى و 7 

دادستان تغيير كرده و رئيس 5 دادگاه بخش نيز تغيير يافته است.
از مجمــوع قضــات اســتان تاكنــون 180 نفــر در كميســيون نقــل و انتقــاالت 
ــا جابه جــا شــده اند،  ــد ي ــا يافته ان ــا ارتق ــه، ي ــر يافت قضــات ابالغشــان تغيي
ــراى پســت هاى حســاس و مديريتــى ماننــد رئيــس دادگســترى،  ــار ب معي
دادســتان و دادگاه بخــش مؤلفه هايــى چون متديــن، كاردان و كاربلــد، داراى 
روحيــه انقالبــى، صالــح و ســالم، جوان گرايــى و مهمتــر از همــه اســتقرار در 

محــل مأموريــت اســت. 
بســيارى از كســانى كه تغيير داديم افراد شايســته اى بودند، شايد همه اين 
معيارها را دارند اما معيار اســتقرار در محــل مأموريت را ندارند، يعنى حاضر 

نبودند مثال در كبودراهنگ و اسدآباد زندگى كنند.
با توجه به اينكه جوان گرايى مدنظر دستگاه قضايى استان بوده، بيشتر از نيروها 
جوان اســتفاده كرده ايم؛ حتى با خانواده اين افراد نيــز ارتباط داريم كه اين 

ارتباط و ديدگاه عالقه مندى همكاران را افزايش داده است.

 تاكنون چه تعداد زندانى مشمول عفو شده اند؟
در يك سال گذشته هزار و 107 زندانى معادل 2برابر ده سال گذشته مشمول 
عفو شدند. طبق بررسى هاى صورت گرفته بيش از 90 درصد از اين افراد ديگر 

به زندان برنگشتند.
در اين باره به مراسم آزادسازى زندانيان مشمول عفو رهبرى در گلزار شهداى 
همدان به عنوان يك كار ابتكارى اشــاره مى كنم، در اين مراســم 541 نفر از 

زندانيان جرايم ُخرد اســتان با عنايت به الطاف مقام معظم رهبرى 
به آغوش خانواده خود بازگشتند. اين مكان به جهت ميثاق با شهدا 
انتخاب شد تا مددجويان گرامى از دعاى خير شهدا استفاده كنند.

اشــاعه فرهنگ عفو و بخشش در جامعه از اهداف كميته معتذرين 
اســت. با توجه به تأكيد رهبر انقــالب و رئيس قوه قضاييه رويكرد 
حبس زدايى را مدنظر قرار داديم كه در همين راستا در 17 ماه اخير 
بيش از 70 مرتبه از حوزه هاى قضايى در ســطح استان بازديد به 
عمل آمده و اين بازديدها براى تبيين بيشتر و جامع تر سياست هاى 
كلى دستگاه و طرح مبتكرانه ستاد تأليف قلوب و كميته هاى معين 

آن انجام گرفته است.
كميته معتذرين مقدم بر كميته مصلحين اســت و اشاعه فرهنگ 
عذرخواهى و پشيمانى از جرم مرتكب شده براى بازگشت به اجتماع 
و نيز ترويج فرهنگ عفو و بخشــش و درنهايت كاهش پرونده هاى 

قضايى از اهداف ايجاد اين كميته ها است.
همچنين در يك سال اخير بيش از 75 درصد از پرونده هاى معوقه 
سال هاى گذشته مربوط به سال هاى پيش از 97 با جديت و پشتكار 

همكاران ما بررسى و مختومه شد.
با راه اندازى ستاد تأليف قلوب و 2 كميته معين آن يعنى مصلحين و 
معتذرين به عنوان طرح هاى ابتكارى دستگاه قضاى همدان اقدامات 
خوبى صورت گرفته اســت، اين 2 كميته در اصناف مختلف و نيز 
50 مسجد به منظور اســتفاده از ظرفيت هاى اقشار مختلف مردم 
براى ايجاد صلح و ســازش در دعوى پيش از ورود به كالنترى ها و 

دادگسترى ها راه اندازى شده است.
همچنين در 17 ماه گذشــته به همت اين ســتاد تأليف قلوب 
20 فقــره پرونده قتل عمد ختم به مصالحه شــد و با بهره گيرى 
از ظرفيــت كميتــه معتذرين كه در راســتاى اشــاعه فرهنگ 
معذرت خواهى و گذشــت در جامعه تشكيل شده، در 110 روز 
گذشــته هزار و 360 نفر از متهمان براى اظهار پشيمانى در اين 

كميته ثبت نام كردند.
از اين تعداد 678 پرونده به مصالحه ختم شد تا درنهايت معادل 6

ميليارد تومان جزاى نقدى از نظر جنبه خصوصى و 3 ميليارد تومان 
جزاى نقدى از نظر جنبه عمومى جرم بخشيده شود.

با راه اندازى و تشكيل كميته معتذرين در 3 فاز دادگسترى، زندان و 
نيروى انتظامى، پاسگاه ها و كالنترى هاى سطح استان مى توان گفت 
تنها در دى ماه در كالنترى ها پيش از تشكيل پرونده قضايى، شاهد 

سازش بيش از نيمى از مراجعات مربوطه بوديم.

 درباره سامانه هاى الكترونيك كه در دادگسترى همدان 
راه اندازى شده، توضيح بفرماييد. 

ســه برنامه قاضى محور، راه اندازى سامانه ساآب (سامانه ارزشيابى 
آراى بدوى) و دادرســى الكترونيك به منظور رشد كيفى رسيدگى 

به پرونده هاى قضايى و حوزه محور در استان عملياتى شده است.
دادرسى الكترونيك نيز به منظور تسريع در رسيدگى به پرونده هاى 

قضايى و كاهش تردد زندانيان به دادگاه ها تشكيل شده است.

 ويژگى دستگاه قضايى سالم را چه مى دانيد؟ 
دســتگاه قضايى سالم بايد به گونه اى عمل كند كه مردم بدانند اگر 
ظلمى به آنها شــد مكانى وجود دارد كه بدون پارتى و سفارش به 
دادخواهى آنها رســيدگى مى كند و به عنوان پشتيبان حقوق مردم 

به داد آنها مى رسد.
 معتقدم اگر مردم چنين قضاوتى از ما داشته باشند موفق هستيم؛ 
اما اگر ما ده ها آمار بدهيم يا ده ها كار انجام بدهيم اما در ديد مردم 
اين گونه نباشــد، اقدامى صورت نگرفته است؛ يعنى اگر مردم از دِر 

اهميت تحول گـرايى 
در دستگاه قضا 

تحول گرايــى و حركت هــاى خالقانه از 
جمله رويكردهاى دســتگاه قضايى كشور در 
راســتاى تحقق اهداف مهم خود و جامه عمل 
پوشــاندن به برنامه ها در بخش هاى مختلف از 
جمله پيشــگيرى از وقوع جرم و رســيدگى 
عادالنه و قانونمند به پرونده هاى قضايى است.

در همين راســتا و در نگاه كالن، بحث ســند 
تحول قضايى مطرح شده است؛ موضوعى كه 
مجموعه مديريت دستگاه قضا با جديت آن را 

دنبال مى كند.
حركت ها و اقدامات صورت گرفته در قوه قضاييه 
نشــان مى دهد كه تحول محورى نه به عنوان 
يك تاكتيك بلكه در قالب يك استراتژى مورد 
توجه قرار گرفته اســت؛ كمااينكه سند تحول 

همين معنا را در ذهن متبادر مى كند.
اين نگاه در ســطح كالن و راهبــردى دنبال 
مى شــود و به تبــع آن طرح هــا و برنامه هاى 
مختلفى نيز به اجرا گذاشــته شده كه هريك 
از اين طرح ها و برنامه ها متناسب با همان نگاه 
استراتژيك طراحى و تدوين شده و گاه به اجرا 

درآمده اند.
بر اين اساس نوعى پويايى و نشاط در دستگاه 
قضا قابل مشاهده است و برنامه هايى در سطوح 
مختلــف بلندمدت، ميان مــدت و كوتاه مدت 
پيــش روى اين مجموعه اســت كــه ارتباط، 
همنوايــى و پيوند خاصى بين ايــن برنامه ها 

وجود دارد.
خالقيــت  و  تحول گرايــى  ميــان  ايــن  در 
كليدواژه هاى اصلى برنامه هايى اســت كه اين 
روزها در دســتگاه قضايى با هدف دستيابى به 

شرايط مطلوب تر به اجرا درآمده است.
به عنوان نمونه تشــكيل كميته هاى مصلحين 
و معتذريــن به عنوان يك اقــدام ابتكارى در 
راستاى همان نگاه تحول گرا و ايده اى راهبردى 

است.
در ايــن طرح ها و برنامه ها معانــى و مفاهيم 
بلندى نهفته است كه ريشه در عقايد، فرهنگ، 

تاريخ و عرف جامعه ما دارد.
عفو، گذشــت، مصالحه، سازش، عذرخواهى و 
مانند آنها با تاروپود فرهنگ ما ايرانيان آميخته 
شده و كامال منطبق با بافت اعتقادى، فرهنگى 

و اجتماعى جامعه است.
با فعال شدن چنين كميته اى كه زيرمجموعه 
ستاد تأليف قلوب است، يك حركت خالقانه و 
ابتكارى شكل گرفته كه قطعا نتايج خاص خود 
را دارد و عالوه بــر كاهش پرونده هاى قضايى، 
همدلى ها و همدردى هــا را در جامعه تقويت 

خواهد كرد.
اين گونه طرح ها و برنامه ها همگى در راستاى 
نــگاه تحول گــرا و توســعه محور اســت كه 
درحال حاضر بر دســتگاه قضايى كشور حاكم 
است و به تبع آن در استان ها نيز دنبال مى شود.

با اين نگاه دستگاه قضايى بر مبناى يك سند 
راهبردى حركت مى كند؛ سندى كه مى تواند 
نقشــه راه اين مجموعه عظيم گردد و مســير 
تحقق آرمان ها و اهداف واالى انقالب اسالمى 

در حوزه قضا را بيش از پيش هموار نمايد.
آنچه در مجموعه دادگسترى استان نيز سارى 
و جارى است منبعث از چنين رويكردى است 
و به تبع از نگاه تحول محور شاهد بهره گيرى از 
ايده هاى نو و ابتكارى و شكل گيرى حركت هاى 
ارزشــمندى هستيم كه هم به حفظ و تعميق 
حقوق شــهروندى كمك مى كنــد و هم روند 

رسيدگى به امور قضايى را تسهيل مى كند.

رئيس كل دادگسترى استان: 

را  منحـرفـان  دست 
مى كنيم قطع 

 اكرم چهاردولى
 دستگاه قضايى كشور مأمن و مأواى مردم است و نخستين واژه اى را 
كه به ذهن متبادر مى كند، واژه زيباى عدالت اســت كه ريشه در عقايد 
دينى و مذهبى ما دارد و از جمله آرمان هاى انقالب اســالمى به شــمار 

مى رود.
بر اين اساس عدالت محورى و عدالت گســترى محور و مدار برنامه ها، 

فعاليت ها و حركت هاى روبه جلو در دستگاه قضايى است.
امروز قوه قضاييه با اين استراتژى مسيرى را دنبال مى كند كه جهت گيرى 
اصلى در آن دســتيابى به شرايطى مطمئن به جهت پيشگيرى از وقوع 

جرايم و تقويت فضاى امن در بخش هاى مختلف است.
در همين راستا شاهد حركت ها و اقداماتى هستيم كه رنگ و بوى تحول و 
پويايى در قوه قضاييه دارد و نقاط اميدواركننده زيادى در آن ديده مى شود. 
به تبع سياست ها و برنامه هاى كالن ملى، در سطح استان نيز شاهد اجراى 
برنامه هاى مفيد و اثربخشى هستيم كه حاصل و نتيجه آنها تحول مثبت در 

مجموعه قضايى و خدمت رسانى بيشتر و بهتر به مردم است.
آنچه رئيس كل دادگسترى استان در گفت وگوهاى رسانه اى خود بر آنها 

تأكيد كرده است از جمله تكريم ارباب رجوع، توجيه اشخاص در زمينه 
پرونده، مقابله جدى با مظاهر تخلف هاى ادارى و ...، ارائه خدمات عمومى 
رايگان، اتقان و استحكام آرا، اســتفاده از قضات انقالبى و جوان براى 
كادرسازى و مانند آنها هريك مى تواند آغازگر حركتى ارزشمند همراه 

با خالقيت و ابتكار در دستگاه قضايى باشد.
 به عنوان نمونه در بحث اقتصاد مقاومتى آنچه قوه قضاييه دنبال مى كند، 
رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه گذار در راستاى تحقق سرمايه گذارى 

مطمئن براى توسعه است.
اتفاقا چنين موضوعاتى در استان همدان كه رفع موانع توليد در آن بسيار 

حائز اهميت است، بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
نكته ديگر اينكه با توجه به نقش رســانه ها در مقوله توسعه و اهميت 
پيوست رسانه اى در طرح ها و برنامه ها، بهره گيرى از چنين ظرفيتى در 

برنامه هاى دستگاه قضايى ضرورتى اجتناب ناپذير است.
اين مهم البته در مجموعه قضايى استان جايگاه خود را دارد و مى تواند در 

آينده متحول شود و شرايط بهترى را به خود ببيند.
به هرحال نگاه تحول گرا و حركت برنامه محور به عالوه پويايى و خالقيت 

در دستگاه قضايى 3 مقوله بسيار مهمى است كه مسئوالن قضايى كشور 
و به تبع آن استان در راستاى استراتژى خود دنبال مى كنند.

روند بهينــه امور در تكريم ارباب رجوع، توجيه اشــخاص در زمينه 
پرونــده، مقابله جدى با مظاهر تخلف هــاى ادارى و...، ارائه خدمات 
عمومى رايگان، اتقان و اســتحكام آرا، اســتفاده از قضات انقالبى 
و جوان بــراى كادرســازى، همگى از مواردى اســت كه رئيس كل 
دادگسترى اســتان بر اجراى آن همواره تأكيد دارد و مى توان گفت 
اين ديدگاه به  نوعى قوه قضاييه را با پويايى و نشــاط همراه مى كند و 
نتيجه اين پويايى، رضايت و افزايش اعتماد مردم به اين دستگاه مهم 

نظام خواهد بود. 
محمدرضا عدالتخواه كه نزديك به 2 ســال از تصدى اش بر اين حوزه 
در استان مى گذرد، 30 سال پيشينه خدمت در استان هايى چون ايالم، 

استان مركزى و كرمانشاه را در كارنامه كارى خود دارد.
ســفر رئيس قوه قضاييه به استان بهانه اى شــد تا با رئيس دادگسترى 
همدان درباره اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايى استان گفت وگو 

كنيم كه مشروح اين گفت وگو را در ادامه مى خوانيد.

دادگســترى رد شوند و مأيوس باشــند ما موفق نشده ايم؛ پس اميدواريم در ديد مردم مرجع و پناهگاه 
شناخته شده باشيم.

 وضعيت اجتماعى استان را به لحاظ شاخص هاى مدنظر دادگسترى
 چگونه ارزيابى مى كنيد؟

وضعيــت اســتان را از همــه جهــات مطلــوب ارزيابــى مى كنــم، به ويــژه در زمينه هــاى تديــن، ايمــان 
و فرهنــگ در ســطح بااليــى قــرار داريــم. از نظــر اشــتغالزايى نيــز اقدامــات خوبــى صــورت گرفتــه 
اســت؛ البتــه از آنجــا كــه همــدان در مســير قــرار دارد امــكان دارد بســيارى از مجرميــن اســتان هاى 
ديگــر از ايــن شــهر عبــور كننــد و بــه دام مــا بيفتنــد. متأســفانه ايــن موضــوع بــه نــام اســتان ثبــت 

مى شــود درصورتى كــه ايــن مجرمــان اهــل اينجــا نيســتند. 
 در مجموع از نظر فاكتورهاى مختلف همدان را اســتان قابلى مى دانم، حتى براى اقدامات فرهنگى و 

تربيتى كه براى مجرمين درنظر گرفته شده است.

 درباره عملكرد دادگسترى در حمايت از سرمايه گذار و جهش توليد توضيح بفرماييد.
اتفاقا در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتى يكى از مصوبات جلســه مبنى بر اين بود كه ما به بانك ها 
هشــدار داديم كه اگر بانكى يك بنگاه اقتصادى را به دليل طلب هايى كه دارد تملك مى كند بانك 
مربوطه بايد گزارش بدهد كه سرنوشــت اين كارگاه به كجا رسيده، اگر سرنوشتش در مسير توليد 
پيش رفته كه مشــكلى نيســت اما اگر اين گونه نباشد، دستگاه قضا مى تواند اينها را به عنوان اخالل 
در نظام اقتصادى شناســايى كند. اگر كارگاه توليــدى را ببندند مى توانيم به عنوان اخالل در نظام 

اقتصادى برخورد كنيم.
همچنين كســانى كه روى كارخانه اى مالكيت مشــاعى دارند و دچار اختالف مى شوند، قانون مى گويد 
بايد از دســت هر دو طرف خارج شود و ما به اين افراد اخطار مى دهيم. يك هيأت امنا در شهرستان ها 
با حضور فرماندار و امام جمعه و... تشكيل داديم، اين افراد بر آن كارگاه نظارت مى كنند تا خط توليد و 

خط بهره بردارى ادامه داشته باشد.
شــايان ذكــر اســت در ســتاد اقتصــاد مقاومتــى اســتان وظيفــه قوه قضاييــه رفــع موانــع اســت زيــرا 
برخــى افــراد ســودجو بــه نــام ســرمايه گذارى وارد ايــن عرصــه مى شــوند، بنابرايــن ايــن افــراد نبايــد 
مــورد حمايــت دســتگاه قضايــى قــرار بگيرنــد. معتقــدم ايــن موضــوع ماننــد شمشــير دولبــه بــوده 
ــون  ــا مشــخص نيســت چ ــى انگيزه ه ــودجو؛ يعن ــا س ــرمايه گذار اســت ي ــن س ــم اي ــا نمى داني و م
كانــال گزينشــى نداريــم كــه ايــن افــراد را بررســى كننــد. بنابرايــن بايــد بــا احتيــاط و دقــت عمــل 
كنيــم كــه مبــادا حمايــت و تأييــد بــدون شــناخت، زمينــه را بــراى سوءاســتفاده عــده اى فراهــم كند. 
زمانى كــه موانعــى بــر ســر راه ســرمايه گذار باشــد دســتگاه قضــا تــالش مى كنــد براســاس قوانيــن 

و مقــررات اصولــى و حقوقــى آن مشــكل را حــل كنــد.

 اقدامات دادگسترى براى ايجاد شور و نشاط قانونى
 اجرا و نظارت و پيشگيرى از تخلف در انتخابات 1400 چيست؟

به محض اينكه روند قانونى انتخابات كليد بخورد براساس اعالم وزارت كشور فعاليت خود را آغاز مى كنيم؛ 
البته حوزه نظارت ما بيشتر در حوزه شوراها است. دادگسترى يكى از مراجعى است كه براساس سوابق 

اشخاص اعالم نظر مى كند كه اين فرد براى اين كار صالحيت دارد يا خير.

 چقدر شفاف سازى و افزايش اعتماد عمومى را در دستور كار داريد؟
نقد آرا يكى از اقداماتى كه در اين زمينه صورت مى گيرد ما آراى محاكم را غير از ســامانه  ســاآب در 
ديد و منظر اهل فن قرار مى دهيم حتى بسيارى از نخبه ها و حقوقدانان در جلسات ما شركت مى كنند.

فكر نمى كنم در زمينه شــفافيت مرجعى به اندازه دادگســترى اقداماتش شفاف باشد به دليل اينكه ما 
هيچ كار پوشيده اى از ديد مردم نداريم، دستگاه قضايى به عقيده من در اتاق شيشه اى خدمت مى كند.

 افزايش قضات همدانى را مدنظر داريد؟
به منظــور اجراى بهتر برنامه هاى پيش روى حوزه هايى قضايى همدان براى تســريع در رســيدگى به 

پرونده ها و كيفيت بخشى به اين رسيدگى ها، در صدد افزايش تعداد قضات و دادياران هستيم.

 تعامل دادگسترى همدان با دستگاه هايى چون استاندارى و نيروى انتظامى چگونه است؟
دستگاه قضا خوشبختانه با هيچ نهاد و ارگانى در استان اختالف ندارد، اين مجموعه قضا در كنار حفظ 
استقالل، طرح برادرى، دوستى و مودت را با همه مردم و مسئوالن دارد و وظيفه را وفق مقرارت انجام 

مى دهد.

ضريب سالمت ادارى استان در سطح بسيار بااليى قرار دارد

اميدواريم در ديد مردم به عنوان مرجع و پناهگاه 
شناخته شده باشيم 

وظيفه قوه قضاييه در ستاد اقتصاد مقاومتى استان رفع موانع است

خدمات رسانى 
دستگاه قضايى 

استان در 
اتاق شيشه اى 
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 سند تحول قوه قضاييه به عنوان سندى بنيادين با برنامه هاى جامع 
براى ارتقاى سطح كيفى زيرساخت هاى 3 قوه مدنظر قرار گرفته است، 
درباره مأموريت هاى 7گانه اى كه در اين ســند ترسيم شده توضيح 

بدهيد.
ســند تحول قوه قضاييه از موضوعات روز دستگاه قضا است، سند ارتقايافته اى 
به اســتان ها ابالغ شده است كه در اين سند 7 مأموريت اصلى چون رسيدگى 
به تظلمات و تعديات، حل وفصل دعاوى، احياى حقوق عامه، نظارت بر اجراى 
صحيح قوانين و حسن جريان امور، كشف جرم، تعديل مجازات، اجراى حدود و 
مقررات، پيشگيرى از وقوع جرم، اصالح مجرمين و حمايت از حقوق و مالكيت 

اشخاص ديده شده است.
به طبع هر كدام از اين مأموريت ها چالش هايى به همراه دارد، البته چالش ها شناسايى 
و احصا شده است، برخى چالش ها با ده عامل روبه رو هستند كه بايد برطرف شود.در 
مجموع عملكرد استان را مطلوب ارزيابى مى كنم، معتقدم استان در همه موارد روبه 
جلو است، به طورى كه براى انجام مسئوليت هاى 7گانه اى كه اشاره كردم به عنوان 
يك اقدام ابتكارى «شوراى نظارت بر اجراى سند تحول قضايى» را تشكيل داديم.

 مبارزه با فساد ادارى چه ميزان در دستگاه قضايى استان مدنظر 
قرار گرفته است؟

الزم مى دانــم از تك تك همــكاران قضايى و ادارى مجموعه قضايى اســتان 
قدردانى كنم، دست همكارانم را مى بوسم زيرا خالصانه خدمت مى كنند. تأكيد 
مى كنم اگر انحرافى هم در اين مجموعه وجود داشته باشد دستگاه قضا دست 

منحرفان را پيش از اينكه ديگران مطلع شوند، قطع مى كند. 
برخورد با فساد درون دستگاه كه مورد تأكيد مقام معظم رهبرى و در دستور 
كار رياســت قوه قضاييه قرار دارد به شــدت مدنظر است، خوشبختانه همدان، 
استان ســالمى است، ضريب سالمت اين استان در ســطح بسيار بااليى قرار 

دارد، اگر رگه هايى از نبود ســالمت هم وجود داشــته باشد با برخورد جدى و 
عبرت آموز دستگاه قضايى، مرتفع خواهد شد. 

پس با اين تفاصيل زمانى كه دستگاه قضايى ضريب سالمت را از مجموعه خود 
آغاز مى كند، بايد مســئوالن ادارات و كارمندان هم آگاه باشند كه اگر فسادى 

صورت بگيرد هيچ گونه حصار امن و خط قرمزى وجود نخواهد داشت. 
چون دستگاه قضا با تمام قوت با اين موضوعات برخورد مى كند، درحال حاضر 
نيز با مسئوليت معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كارگروهى به نام 
«كارگروه شناســايى عوامل فســادزا در ادارات» تشكيل داده ايم؛ يعنى در هر 
دستگاهى عواملى كه سبب فســاد مالى، كارى و... باشد، شناسايى مى شود و 

مسئوالن مربوطه را اداره به اداره بازخواست مى كنيم. 
همچنين مطالعه و بررســى مى شود كه چه مجارى فسادزايى در ادارات وجود 
دارد، مدير دســتگاه مربوطه سؤال مى شــود كه آيا آگاهى دارد يا ندارد، اگر 
نداشت آگاهش مى كنيم چون ايشان مسئول و پاسخگو است. البته اگر مسئول 

اداره اطالع هم نداشته باشد از نظر ما ترك فعل محسوب مى شود.
همه به اخالق دســتگاه قضا آگاهى دارند، نه احساســى برخورد مى كنيم نه 
خداى نكــرده گروهى يا جناحى. براى ما ســالمت بايد در رأس امور باشــد، 

معتقديم با عمل صالح بايد به مردم خدمت كنيم.
بنابراين اعالم مى كنيم اگر فســادى مشاهده شود ابتدا برنامه ما پيش بينى و 
پيشگيرى اســت اما اگر به اين موارد توجه نشود به طور قاطع و عبرت آموز با 

اداراتى كه در زمينه فساد دخالت دارند يا بى تفاوت هستند، برخورد مى شود.

 آيا جرايم صورت گرفته اطالع رسانى مى شود؟
طبق قانون موظف هســتيم زمانى كه حكم قطعى شد جرايم مالى را كه بيش 
ازصد ميليون تومان است، اطالع رسانى كنيم و اين موارد در جلسات خصوصى 

مديران، شوراى ادارى و... اعالم مى شود.

 آيا در بدنه مديران دادگسترى استان تغييرات داشته ايم؟ در اين 
زمينه چه معيارهايى مدنظر بوده است؟

با توجه به اينكه اســتان همدان داراى 9 شهرستان و 9 بخش است، مى توان 
گفت اين اســتان 18 دستگاه قضايى دارد و تاكنون 8 رئيس دادگسترى و 7 

دادستان تغيير كرده و رئيس 5 دادگاه بخش نيز تغيير يافته است.
از مجمــوع قضــات اســتان تاكنــون 180 نفــر در كميســيون نقــل و انتقــاالت 
ــا جابه جــا شــده اند،  ــد ي ــا يافته ان ــا ارتق ــه، ي ــر يافت قضــات ابالغشــان تغيي
ــراى پســت هاى حســاس و مديريتــى ماننــد رئيــس دادگســترى،  ــار ب معي
دادســتان و دادگاه بخــش مؤلفه هايــى چون متديــن، كاردان و كاربلــد، داراى 
روحيــه انقالبــى، صالــح و ســالم، جوان گرايــى و مهمتــر از همــه اســتقرار در 

محــل مأموريــت اســت. 
بســيارى از كســانى كه تغيير داديم افراد شايســته اى بودند، شايد همه اين 
معيارها را دارند اما معيار اســتقرار در محــل مأموريت را ندارند، يعنى حاضر 

نبودند مثال در كبودراهنگ و اسدآباد زندگى كنند.
با توجه به اينكه جوان گرايى مدنظر دستگاه قضايى استان بوده، بيشتر از نيروها 
جوان اســتفاده كرده ايم؛ حتى با خانواده اين افراد نيــز ارتباط داريم كه اين 

ارتباط و ديدگاه عالقه مندى همكاران را افزايش داده است.

 تاكنون چه تعداد زندانى مشمول عفو شده اند؟
در يك سال گذشته هزار و 107 زندانى معادل 2برابر ده سال گذشته مشمول 
عفو شدند. طبق بررسى هاى صورت گرفته بيش از 90 درصد از اين افراد ديگر 

به زندان برنگشتند.
در اين باره به مراسم آزادسازى زندانيان مشمول عفو رهبرى در گلزار شهداى 
همدان به عنوان يك كار ابتكارى اشــاره مى كنم، در اين مراســم 541 نفر از 

زندانيان جرايم ُخرد اســتان با عنايت به الطاف مقام معظم رهبرى 
به آغوش خانواده خود بازگشتند. اين مكان به جهت ميثاق با شهدا 
انتخاب شد تا مددجويان گرامى از دعاى خير شهدا استفاده كنند.

اشــاعه فرهنگ عفو و بخشش در جامعه از اهداف كميته معتذرين 
اســت. با توجه به تأكيد رهبر انقــالب و رئيس قوه قضاييه رويكرد 
حبس زدايى را مدنظر قرار داديم كه در همين راستا در 17 ماه اخير 
بيش از 70 مرتبه از حوزه هاى قضايى در ســطح استان بازديد به 
عمل آمده و اين بازديدها براى تبيين بيشتر و جامع تر سياست هاى 
كلى دستگاه و طرح مبتكرانه ستاد تأليف قلوب و كميته هاى معين 

آن انجام گرفته است.
كميته معتذرين مقدم بر كميته مصلحين اســت و اشاعه فرهنگ 
عذرخواهى و پشيمانى از جرم مرتكب شده براى بازگشت به اجتماع 
و نيز ترويج فرهنگ عفو و بخشــش و درنهايت كاهش پرونده هاى 

قضايى از اهداف ايجاد اين كميته ها است.
همچنين در يك سال اخير بيش از 75 درصد از پرونده هاى معوقه 
سال هاى گذشته مربوط به سال هاى پيش از 97 با جديت و پشتكار 

همكاران ما بررسى و مختومه شد.
با راه اندازى ستاد تأليف قلوب و 2 كميته معين آن يعنى مصلحين و 
معتذرين به عنوان طرح هاى ابتكارى دستگاه قضاى همدان اقدامات 
خوبى صورت گرفته اســت، اين 2 كميته در اصناف مختلف و نيز 
50 مسجد به منظور اســتفاده از ظرفيت هاى اقشار مختلف مردم 
براى ايجاد صلح و ســازش در دعوى پيش از ورود به كالنترى ها و 

دادگسترى ها راه اندازى شده است.
همچنين در 17 ماه گذشــته به همت اين ســتاد تأليف قلوب 
20 فقــره پرونده قتل عمد ختم به مصالحه شــد و با بهره گيرى 
از ظرفيــت كميتــه معتذرين كه در راســتاى اشــاعه فرهنگ 
معذرت خواهى و گذشــت در جامعه تشكيل شده، در 110 روز 
گذشــته هزار و 360 نفر از متهمان براى اظهار پشيمانى در اين 

كميته ثبت نام كردند.
از اين تعداد 678 پرونده به مصالحه ختم شد تا درنهايت معادل 6

ميليارد تومان جزاى نقدى از نظر جنبه خصوصى و 3 ميليارد تومان 
جزاى نقدى از نظر جنبه عمومى جرم بخشيده شود.

با راه اندازى و تشكيل كميته معتذرين در 3 فاز دادگسترى، زندان و 
نيروى انتظامى، پاسگاه ها و كالنترى هاى سطح استان مى توان گفت 
تنها در دى ماه در كالنترى ها پيش از تشكيل پرونده قضايى، شاهد 

سازش بيش از نيمى از مراجعات مربوطه بوديم.

 درباره سامانه هاى الكترونيك كه در دادگسترى همدان 
راه اندازى شده، توضيح بفرماييد. 

ســه برنامه قاضى محور، راه اندازى سامانه ساآب (سامانه ارزشيابى 
آراى بدوى) و دادرســى الكترونيك به منظور رشد كيفى رسيدگى 

به پرونده هاى قضايى و حوزه محور در استان عملياتى شده است.
دادرسى الكترونيك نيز به منظور تسريع در رسيدگى به پرونده هاى 

قضايى و كاهش تردد زندانيان به دادگاه ها تشكيل شده است.

 ويژگى دستگاه قضايى سالم را چه مى دانيد؟ 
دســتگاه قضايى سالم بايد به گونه اى عمل كند كه مردم بدانند اگر 
ظلمى به آنها شــد مكانى وجود دارد كه بدون پارتى و سفارش به 
دادخواهى آنها رســيدگى مى كند و به عنوان پشتيبان حقوق مردم 

به داد آنها مى رسد.
 معتقدم اگر مردم چنين قضاوتى از ما داشته باشند موفق هستيم؛ 
اما اگر ما ده ها آمار بدهيم يا ده ها كار انجام بدهيم اما در ديد مردم 
اين گونه نباشــد، اقدامى صورت نگرفته است؛ يعنى اگر مردم از دِر 

اهميت تحول گـرايى 
در دستگاه قضا 

تحول گرايــى و حركت هــاى خالقانه از 
جمله رويكردهاى دســتگاه قضايى كشور در 
راســتاى تحقق اهداف مهم خود و جامه عمل 
پوشــاندن به برنامه ها در بخش هاى مختلف از 
جمله پيشــگيرى از وقوع جرم و رســيدگى 
عادالنه و قانونمند به پرونده هاى قضايى است.

در همين راســتا و در نگاه كالن، بحث ســند 
تحول قضايى مطرح شده است؛ موضوعى كه 
مجموعه مديريت دستگاه قضا با جديت آن را 

دنبال مى كند.
حركت ها و اقدامات صورت گرفته در قوه قضاييه 
نشــان مى دهد كه تحول محورى نه به عنوان 
يك تاكتيك بلكه در قالب يك استراتژى مورد 
توجه قرار گرفته اســت؛ كمااينكه سند تحول 

همين معنا را در ذهن متبادر مى كند.
اين نگاه در ســطح كالن و راهبــردى دنبال 
مى شــود و به تبــع آن طرح هــا و برنامه هاى 
مختلفى نيز به اجرا گذاشــته شده كه هريك 
از اين طرح ها و برنامه ها متناسب با همان نگاه 
استراتژيك طراحى و تدوين شده و گاه به اجرا 

درآمده اند.
بر اين اساس نوعى پويايى و نشاط در دستگاه 
قضا قابل مشاهده است و برنامه هايى در سطوح 
مختلــف بلندمدت، ميان مــدت و كوتاه مدت 
پيــش روى اين مجموعه اســت كــه ارتباط، 
همنوايــى و پيوند خاصى بين ايــن برنامه ها 

وجود دارد.
خالقيــت  و  تحول گرايــى  ميــان  ايــن  در 
كليدواژه هاى اصلى برنامه هايى اســت كه اين 
روزها در دســتگاه قضايى با هدف دستيابى به 

شرايط مطلوب تر به اجرا درآمده است.
به عنوان نمونه تشــكيل كميته هاى مصلحين 
و معتذريــن به عنوان يك اقــدام ابتكارى در 
راستاى همان نگاه تحول گرا و ايده اى راهبردى 

است.
در ايــن طرح ها و برنامه ها معانــى و مفاهيم 
بلندى نهفته است كه ريشه در عقايد، فرهنگ، 

تاريخ و عرف جامعه ما دارد.
عفو، گذشــت، مصالحه، سازش، عذرخواهى و 
مانند آنها با تاروپود فرهنگ ما ايرانيان آميخته 
شده و كامال منطبق با بافت اعتقادى، فرهنگى 

و اجتماعى جامعه است.
با فعال شدن چنين كميته اى كه زيرمجموعه 
ستاد تأليف قلوب است، يك حركت خالقانه و 
ابتكارى شكل گرفته كه قطعا نتايج خاص خود 
را دارد و عالوه بــر كاهش پرونده هاى قضايى، 
همدلى ها و همدردى هــا را در جامعه تقويت 

خواهد كرد.
اين گونه طرح ها و برنامه ها همگى در راستاى 
نــگاه تحول گــرا و توســعه محور اســت كه 
درحال حاضر بر دســتگاه قضايى كشور حاكم 
است و به تبع آن در استان ها نيز دنبال مى شود.

با اين نگاه دستگاه قضايى بر مبناى يك سند 
راهبردى حركت مى كند؛ سندى كه مى تواند 
نقشــه راه اين مجموعه عظيم گردد و مســير 
تحقق آرمان ها و اهداف واالى انقالب اسالمى 

در حوزه قضا را بيش از پيش هموار نمايد.
آنچه در مجموعه دادگسترى استان نيز سارى 
و جارى است منبعث از چنين رويكردى است 
و به تبع از نگاه تحول محور شاهد بهره گيرى از 
ايده هاى نو و ابتكارى و شكل گيرى حركت هاى 
ارزشــمندى هستيم كه هم به حفظ و تعميق 
حقوق شــهروندى كمك مى كنــد و هم روند 

رسيدگى به امور قضايى را تسهيل مى كند.

رئيس كل دادگسترى استان: 

را  منحـرفـان  دست 
مى كنيم قطع 

 اكرم چهاردولى
 دستگاه قضايى كشور مأمن و مأواى مردم است و نخستين واژه اى را 
كه به ذهن متبادر مى كند، واژه زيباى عدالت اســت كه ريشه در عقايد 
دينى و مذهبى ما دارد و از جمله آرمان هاى انقالب اســالمى به شــمار 

مى رود.
بر اين اساس عدالت محورى و عدالت گســترى محور و مدار برنامه ها، 

فعاليت ها و حركت هاى روبه جلو در دستگاه قضايى است.
امروز قوه قضاييه با اين استراتژى مسيرى را دنبال مى كند كه جهت گيرى 
اصلى در آن دســتيابى به شرايطى مطمئن به جهت پيشگيرى از وقوع 

جرايم و تقويت فضاى امن در بخش هاى مختلف است.
در همين راستا شاهد حركت ها و اقداماتى هستيم كه رنگ و بوى تحول و 
پويايى در قوه قضاييه دارد و نقاط اميدواركننده زيادى در آن ديده مى شود. 
به تبع سياست ها و برنامه هاى كالن ملى، در سطح استان نيز شاهد اجراى 
برنامه هاى مفيد و اثربخشى هستيم كه حاصل و نتيجه آنها تحول مثبت در 

مجموعه قضايى و خدمت رسانى بيشتر و بهتر به مردم است.
آنچه رئيس كل دادگسترى استان در گفت وگوهاى رسانه اى خود بر آنها 

تأكيد كرده است از جمله تكريم ارباب رجوع، توجيه اشخاص در زمينه 
پرونده، مقابله جدى با مظاهر تخلف هاى ادارى و ...، ارائه خدمات عمومى 
رايگان، اتقان و استحكام آرا، اســتفاده از قضات انقالبى و جوان براى 
كادرسازى و مانند آنها هريك مى تواند آغازگر حركتى ارزشمند همراه 

با خالقيت و ابتكار در دستگاه قضايى باشد.
 به عنوان نمونه در بحث اقتصاد مقاومتى آنچه قوه قضاييه دنبال مى كند، 
رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه گذار در راستاى تحقق سرمايه گذارى 

مطمئن براى توسعه است.
اتفاقا چنين موضوعاتى در استان همدان كه رفع موانع توليد در آن بسيار 

حائز اهميت است، بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
نكته ديگر اينكه با توجه به نقش رســانه ها در مقوله توسعه و اهميت 
پيوست رسانه اى در طرح ها و برنامه ها، بهره گيرى از چنين ظرفيتى در 

برنامه هاى دستگاه قضايى ضرورتى اجتناب ناپذير است.
اين مهم البته در مجموعه قضايى استان جايگاه خود را دارد و مى تواند در 

آينده متحول شود و شرايط بهترى را به خود ببيند.
به هرحال نگاه تحول گرا و حركت برنامه محور به عالوه پويايى و خالقيت 

در دستگاه قضايى 3 مقوله بسيار مهمى است كه مسئوالن قضايى كشور 
و به تبع آن استان در راستاى استراتژى خود دنبال مى كنند.

روند بهينــه امور در تكريم ارباب رجوع، توجيه اشــخاص در زمينه 
پرونــده، مقابله جدى با مظاهر تخلف هــاى ادارى و...، ارائه خدمات 
عمومى رايگان، اتقان و اســتحكام آرا، اســتفاده از قضات انقالبى 
و جوان بــراى كادرســازى، همگى از مواردى اســت كه رئيس كل 
دادگسترى اســتان بر اجراى آن همواره تأكيد دارد و مى توان گفت 
اين ديدگاه به  نوعى قوه قضاييه را با پويايى و نشــاط همراه مى كند و 
نتيجه اين پويايى، رضايت و افزايش اعتماد مردم به اين دستگاه مهم 

نظام خواهد بود. 
محمدرضا عدالتخواه كه نزديك به 2 ســال از تصدى اش بر اين حوزه 
در استان مى گذرد، 30 سال پيشينه خدمت در استان هايى چون ايالم، 

استان مركزى و كرمانشاه را در كارنامه كارى خود دارد.
ســفر رئيس قوه قضاييه به استان بهانه اى شــد تا با رئيس دادگسترى 
همدان درباره اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضايى استان گفت وگو 

كنيم كه مشروح اين گفت وگو را در ادامه مى خوانيد.

دادگســترى رد شوند و مأيوس باشــند ما موفق نشده ايم؛ پس اميدواريم در ديد مردم مرجع و پناهگاه 
شناخته شده باشيم.

 وضعيت اجتماعى استان را به لحاظ شاخص هاى مدنظر دادگسترى
 چگونه ارزيابى مى كنيد؟

وضعيــت اســتان را از همــه جهــات مطلــوب ارزيابــى مى كنــم، به ويــژه در زمينه هــاى تديــن، ايمــان 
و فرهنــگ در ســطح بااليــى قــرار داريــم. از نظــر اشــتغالزايى نيــز اقدامــات خوبــى صــورت گرفتــه 
اســت؛ البتــه از آنجــا كــه همــدان در مســير قــرار دارد امــكان دارد بســيارى از مجرميــن اســتان هاى 
ديگــر از ايــن شــهر عبــور كننــد و بــه دام مــا بيفتنــد. متأســفانه ايــن موضــوع بــه نــام اســتان ثبــت 

مى شــود درصورتى كــه ايــن مجرمــان اهــل اينجــا نيســتند. 
 در مجموع از نظر فاكتورهاى مختلف همدان را اســتان قابلى مى دانم، حتى براى اقدامات فرهنگى و 

تربيتى كه براى مجرمين درنظر گرفته شده است.

 درباره عملكرد دادگسترى در حمايت از سرمايه گذار و جهش توليد توضيح بفرماييد.
اتفاقا در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتى يكى از مصوبات جلســه مبنى بر اين بود كه ما به بانك ها 
هشــدار داديم كه اگر بانكى يك بنگاه اقتصادى را به دليل طلب هايى كه دارد تملك مى كند بانك 
مربوطه بايد گزارش بدهد كه سرنوشــت اين كارگاه به كجا رسيده، اگر سرنوشتش در مسير توليد 
پيش رفته كه مشــكلى نيســت اما اگر اين گونه نباشد، دستگاه قضا مى تواند اينها را به عنوان اخالل 
در نظام اقتصادى شناســايى كند. اگر كارگاه توليــدى را ببندند مى توانيم به عنوان اخالل در نظام 

اقتصادى برخورد كنيم.
همچنين كســانى كه روى كارخانه اى مالكيت مشــاعى دارند و دچار اختالف مى شوند، قانون مى گويد 
بايد از دســت هر دو طرف خارج شود و ما به اين افراد اخطار مى دهيم. يك هيأت امنا در شهرستان ها 
با حضور فرماندار و امام جمعه و... تشكيل داديم، اين افراد بر آن كارگاه نظارت مى كنند تا خط توليد و 

خط بهره بردارى ادامه داشته باشد.
شــايان ذكــر اســت در ســتاد اقتصــاد مقاومتــى اســتان وظيفــه قوه قضاييــه رفــع موانــع اســت زيــرا 
برخــى افــراد ســودجو بــه نــام ســرمايه گذارى وارد ايــن عرصــه مى شــوند، بنابرايــن ايــن افــراد نبايــد 
مــورد حمايــت دســتگاه قضايــى قــرار بگيرنــد. معتقــدم ايــن موضــوع ماننــد شمشــير دولبــه بــوده 
ــون  ــا مشــخص نيســت چ ــى انگيزه ه ــودجو؛ يعن ــا س ــرمايه گذار اســت ي ــن س ــم اي ــا نمى داني و م
كانــال گزينشــى نداريــم كــه ايــن افــراد را بررســى كننــد. بنابرايــن بايــد بــا احتيــاط و دقــت عمــل 
كنيــم كــه مبــادا حمايــت و تأييــد بــدون شــناخت، زمينــه را بــراى سوءاســتفاده عــده اى فراهــم كند. 
زمانى كــه موانعــى بــر ســر راه ســرمايه گذار باشــد دســتگاه قضــا تــالش مى كنــد براســاس قوانيــن 

و مقــررات اصولــى و حقوقــى آن مشــكل را حــل كنــد.

 اقدامات دادگسترى براى ايجاد شور و نشاط قانونى
 اجرا و نظارت و پيشگيرى از تخلف در انتخابات 1400 چيست؟

به محض اينكه روند قانونى انتخابات كليد بخورد براساس اعالم وزارت كشور فعاليت خود را آغاز مى كنيم؛ 
البته حوزه نظارت ما بيشتر در حوزه شوراها است. دادگسترى يكى از مراجعى است كه براساس سوابق 

اشخاص اعالم نظر مى كند كه اين فرد براى اين كار صالحيت دارد يا خير.

 چقدر شفاف سازى و افزايش اعتماد عمومى را در دستور كار داريد؟
نقد آرا يكى از اقداماتى كه در اين زمينه صورت مى گيرد ما آراى محاكم را غير از ســامانه  ســاآب در 
ديد و منظر اهل فن قرار مى دهيم حتى بسيارى از نخبه ها و حقوقدانان در جلسات ما شركت مى كنند.

فكر نمى كنم در زمينه شــفافيت مرجعى به اندازه دادگســترى اقداماتش شفاف باشد به دليل اينكه ما 
هيچ كار پوشيده اى از ديد مردم نداريم، دستگاه قضايى به عقيده من در اتاق شيشه اى خدمت مى كند.

 افزايش قضات همدانى را مدنظر داريد؟
به منظــور اجراى بهتر برنامه هاى پيش روى حوزه هايى قضايى همدان براى تســريع در رســيدگى به 

پرونده ها و كيفيت بخشى به اين رسيدگى ها، در صدد افزايش تعداد قضات و دادياران هستيم.

 تعامل دادگسترى همدان با دستگاه هايى چون استاندارى و نيروى انتظامى چگونه است؟
دستگاه قضا خوشبختانه با هيچ نهاد و ارگانى در استان اختالف ندارد، اين مجموعه قضا در كنار حفظ 
استقالل، طرح برادرى، دوستى و مودت را با همه مردم و مسئوالن دارد و وظيفه را وفق مقرارت انجام 

مى دهد.

ضريب سالمت ادارى استان در سطح بسيار بااليى قرار دارد

اميدواريم در ديد مردم به عنوان مرجع و پناهگاه 
شناخته شده باشيم 

وظيفه قوه قضاييه در ستاد اقتصاد مقاومتى استان رفع موانع است

خدمات رسانى 
دستگاه قضايى 

استان در 
اتاق شيشه اى 
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سيد افشين ابراهيمى- وكيل دادگسترى
 به عنوان يك وكيل، مشترى دائم دادگسترى هستم. روال هاى دادرسى، 
نواقص و محسنات را بهتر از بيشتر شما كه اكنون خواندن متن را آغاز كرده ايد، 
لمس مى كنم. على القاعده هم مطالبى كه مى خوانيد فقط برداشت هاى شخصى 
يك وكيل از اوضاع و احوال دســتگاه قضا در روزهاى حاضر است و به فراخور 
موضوع اين ويژه نامه رويكرد اين نوشتار بيشتر مقايسه دستگاه قضا در دوران 
رياست ابراهيم رئيسى است و البته سركى هم به جاهاى ديگر كشيده خواهد 

شد.
وقتى نگاهى به دستگاه قضايى ايران در سال هاى پس از بازنگرى قانون اساسى 
مى اندازيم به ضرس قاطع رئيسى بهترين گزينه و بهترين انتخاب براى رياست 
اين دســتگاه بوده اســت. پيش از بازنگرى قانون اساســى و در زمان استقرار 
شوراى عالى قضايى، دســتگاه قضا اين شانس را داشت كه در اداره آن 3  نفر 
قاضى  مجتهد و عادل  به  انتخاب  قضات  كشــور نقش اصلى را داشــته باشند 
اما پس از بازنگرى قانون اساســى و حذف اداره شــوراى دستگاه قضا رياست 
به شخص منصوب از ســوى رهبر موكول شد و پس از آن مرحومان يزدى و 
شاهرودى و آملى الريجانى و رئيسى بر مسند اداره دستگاه تكيه زدند. 3 نفر 
اول هر چند طبيعتا بر فقه القضا احاطه كامل داشته اند اما هيچ سابقه مشخصى 
از فعاليت ايشــان در ســطوح ابتدايى يا ميانى دستگاه قضا در دست نيست و 
صرفا به واسطه قدرت مديريت، تعهد و دانش فقهى متصدى دستگاه قضا شدند 
و هر يك در طول دوران تصدى خود برابر درك شخصى و مشاوره مشاوران در 
دستگاه قضا اعمال مديريت كردند و اين اعمال مديريت ها گاهى180 درجه با 
مديريت سابق منافات داشت چنانكه در دوران رياست محمد يزدى دادسراها 
به عنوان نهاد كشــف جرم و تحقيق حذف شد و در زمان مديريت شاهرودى 

دوباره احيا شد. 
علــى ايحال در بين تمامى رؤســاى ســابق دســتگاه قضا ابراهيم رئيســى 
مناسب ترين و بهترين گزينه رياست بر قوه قضاييه منصوب بر اين سمت است. 
ســابقه رئيسى در دستگاه قضا كه از سال هاى اول پس از انقالب آغاز مى شود 
و سال ها خدمت در رده هاى معاونت رياست قوه و رياست سازمان هاى مختلف 
زيرمجموعه دســتگاه قضا از رئيسى مديرى ساخته است كه با آگاهى كامل از 
ضعف ها و مخاطرات دســتگاه قضا در همين دوره تصدى گام هاى قابل قبولى 

در اصالح ساختارها و چابك سازى دستگاه قضا برداشته است. 
ابالغ ســند تحول قضايى از جمله اقداماتى است كه با تبليغات بسيار در دوره 
رياست رئيســى به عمل آمد. صرف نظر از اينكه از اين گونه اسناد و منشورها 

و بخشنامه ها در دستگاه ها و قواى مختلف به كرات نگاشته و 
ابالغ شــده كمترين فايده اين ابالغ ها را مى توان 
در 2 چهارچــوب مدنظر قــرار داد اوال ابالغ اين 

اسناد باعث يادآورى دوباره و تأكيد بر وظايف اصلى 
دستگاه قضايى كشور است، بندهاى هفتگانه اين سند 

بندهايى اســت كه كامال قضايى و به نفع عموم مردم 
تهيه شده و هيچ جايى براى سياسى كارى در آن وجود 

ندارد. اين ســند گوياى آن اســت كه هر چند دستگاه 
قضايى جزوى از حاكميت است و مسلما مديران آن مديران 

حاكميت هستند اما كاركرد اين دستگاه صرفا قضايى است و 
دستگاهى براى ورود به بازى ها يا نطق هاى سياسى و اجرايى 

نيست. به زبان عاميانه اين سند به دنبال بيرون كشيدن گليم 

دســتگاه قضايى از تالطم ها ســت نه به دنبال ورود به حيطه هاى سياسى يا 
اجرايى. دومين چهارچوبى كه مى توان از درون آن به اين سند تحول 

نگريست آن است كه اصوال ابالغ شرايط آرمانى نياز 
به جســارت مديريتى دارد زيرا هدف ها و برنامه 
را اعالم مى دارد و انتظارات را از ناظران براســاس 

هدف هاى تعيين شــده باال مى برد از ســوى ديگر 
فاكتورهايى بــراى مطالبه گرى در اختيار مى گذارد 

كه در پايان دوران تصدى مديران ابالغ كننده گزارش 
عملكــردش در خصــوص نيل به اهداف اعالم شــده 

مطالبه شود.
يكى ديگر از اقدامات جالب توجه رئيسى به عقيده صاحب 

اين قلم ابالغ بخشــنامه رســيدگى به جرايم سياسى بود. 
اهميت اين ابالغ از دو جهت است؛ اول آنكه باالخره پس از 

40 سال مشخص شد كه به اتهام يك مجرم سياسى چگونه 
و بايد رســيدگى شــود و اين خود وجه تمايز نهادن بين مجرم  سياسى 

مجرم عادى است. از سوى ديگر بدون هيچ گونه انكارى بايد بپذيريم كه جامعه 
ما جامعه اى سياست زده است. سياست نقش اصلى و اساسى را در زندگى ما 
بازى مى كند. چه تحركات سياسى در داخل و چه تحركات سياسى در سطح 
بين الملل در جزء جزء زندگى ما تأثير دارد، در چنين حال و هوايى بى شــك 
فعاالن و بازيگران عرصه سياســت در هر ســطحى كه باشند اثرگذار هستند، 
ابالغ بخشنامه رسيدگى به جرايم سياسى فضاى مجرمانه و نحوه رسيدگى به 
جرم را براى فعاالن سياســى روشن كرد تا ايشان با آگاهى نسبت به خطوط 
قرمــز فعاليت خود را در چهارچوب قانون به عمل آورند و بيم آن را نداشــته 

باشند كه مجرم سياسى مجرمى عادى يا مجرمى امنيتى است.
يكى ديگر از اقدامات مفيد دســتگاه قضا در دوره رياست رئيسى كه ريشه در 
دوره گذشــته دارد تداوم اســتفاده از فضاى مجازى در روال رسيدگى هاست 

كه تا حدود زيادى تأثير مثبت در خدمات دهى دستگاه قضايى داشته است.
بى شــك يكــى از آرمان هاى دســتگاه قضايى در ايران كــم كردن حجم 
پرونده هاى قضايى اســت بدون توجه بــه اختالف نظر عجيب رئيس فعلى 
دســتگاه قضا و رئيس پيشــين آن كه مدير قبلى پرونده هاى موجود را تا 
ســطح 17 ميليون اعالم مى كرد و رئيس حاضر آن را تا ســطح 9 ميليون 

آنچه مى توان پيش بينى كرد اين است كه به احتمال پايين آورد، 
زيــاد در اين دوره هم تفاوت فاحشــى در ســطح 
ورودى پرونده ها به دستگاه قضايى شاهد نخواهيم 
بود. علت آن هم نه در كم كارى دســتگاه قضايى 
كــه در قوانين و وضعيت حاكــم بر معامالت و 
احواالت ريشــه دارد. ما در اين كشــور هنوز 
اراضى ارزشمندى داريم كه سند ثبتى ندارند 
و با نگاشــتن چند ســطر بر برگه اى سفيد 
معامله مى شــود. در اين كشور سند مالى 
ســفته در هر كيوســك روزنامه فروشى 
به فــروش مى رود و اســاس تعهد قرار 
مى گيرد، هنوز بانك ها به راحتى دسته 
چك در اختيار افراد قرار مى دهند. هنوز 
انجــام معامالت بين مردم بدون حضور و اظهارنظر يك 

كارشناس حقوقى انجام مى گردد. هنوز بسيارى از رفتارها 
جرم اســت كه مى تواند جرم نباشد و همين جرم بودن 
باعث ايجاد پرونده مى شــود. در بعد دعاوى خانوادگى 
نيز پس از ســال ها تجربه تالطم نرخ ســكه هنوز به 
راهكار مشــخصى بــراى مقابله با داســتان مهريه 
نرســيده ايم و تمام تالش ها براى كاســتن دعاوى 
خانوادگــى تقريبا بى نتيجه بوده و با رشــد آمار 
طالق كه شاهد آن هستيم احتماال در آينده هم 

بى نتيجه خواهد بود.
آنچه در اين بين بيشــتر به چشــم مى آيد اين 
است كه دســتگاه قضا در دوره حاضر بيش از 
حقوقــدان و فقيه به علمــاى علوم اجتماعى، 
جامعه شناسان، رفتارشناسان و روانشناسان نياز دارد. وجود 
پرونده هاى قضايى چه در ســطح 17 ميليون رئيس پيشين چه در سطح 9

ميليون رئيس فعلى، نشــان مى دهد كه عالوه بر ايــرادات فوق الذكر، ما مردم 
از لحــاظ تــاب آورى اجتماعى، پايبندى به تعهــدات و حتى اخالقيات دچار 
ســكته هاى قابل توجهى شــده ايم، و اال معنا ندارد كــه 9 ميليون پرونده در 
دستگاه قضا جريان داشته باشد كه اگر در هر پرونده فقط 2 نفر درگير باشند 
18 ميليون نفر از ما ســرگردان راهروهاى دادگسترى ها مى شوند اگر درست 

حساب كرده باشم اين عدد يعنى از هر ده نفر 2 نفر. 
به اين مسائل بيفزاييد وضعيت عجيب نهاد وكالت را. نهادى كه از آن به عنوان 
يك بال فرشته عدالت ياد مى شود، به يمن تدبير رئيسى پس از حدود 15 سال 
باالخره صاحب تعرفه خدمات جديد و به روز شــد اما همچنان وجود دوگانه 
كانون وكال و مركز وكال كه بعيد مى دانم در جاى ديگرى از جهان وجود داشته 
باشد مشكل حل نشده اســت، به عالوه آن موضوع استقالل وكيل از دستگاه 

قضايى همچنان بحثى باز روى ميز است. 
در پايان نگارنده اميدوار است ابراهيم رئيسى بتواند يا بهتر بگويم قصد آن كند 
كه تصويرى مستقل و درخور شأن از دستگاه قضايى در جامعه ايجاد كند زيرا 
انتظار از دســتگاه قضايى ايجاد عدالت به همراه اقناع افكار عمومى است. اگر 
افكار عمومى از احكام قضايى قانع گردد بى شــك رئيس دستگاه نمره قبولى 
كســب كرده است اما اگر پس از اجراى يك حكم در ذهن افراد پرسش هايى 
از چرايى و چگونگى صدور و اجــرا ايجاد گردد هرچند به ظاهر حكم عادالنه 
باشد اما باز هم نمى توان دستگاه قضا را موفق دانست. براى اين موضوع مثال 

بسيار است. 
سرنوشت بابك زنجانى و حكم اجرانشده او در كنار اجراى حكم سلطان سكه 
و قيــر و فالن و بهمــان و از آن مهمتر اثربخش بودن يــا نبودن اجراى اين 
احكام پرسش هايى است كه هنوز در اذهان مى چرخد. از سوى ديگر هر چند 
دستگاه قضايى برآمده از قانون اساسى جمهورى اسالمى است اما آنچه از آن 
انتظار مى رود آن اســت كه اين دستگاه مجرى عدالت و قاضى عادل باشد و 
نحوه برخورد آن به گونه اى باشد كه تصوير دستگاه مخوف و منتقم در اذهان 
ايجــاد نكند، در اين ميان تصوير دســتگاه مجرى عدالــت و قاضى عادل در 
زمانى ساخته مى شــود كه دستگاه قضا بين حاكميت و منتقدان، مخالفان و 
اقدام كنندگان عليه حكومت به قضاوت مى نشيند، هرچقدر در اين قضاوت ها 
رعايت دقت و وســواس براى اجراى عدالت بيشــتر باشــد دستگاه قضايى از 

دستگاه منتقم به دستگاه عدالت محور تغيير خواهد كرد.

 درباره  اقداماتى  كه توسط دادستانى استان در حوزهاى مختلف چون احياى 
حقوق عامه، نظارت بر ضابطين و زندان ها صورت گرفته توضيح بفرماييد.

اقدامات خوبى در حوزه هاى حقوق عامه، رسيدگى به پرونده ها، فضاى مجازى، مبارزه 
با موادمخدر، نظارت بر ضابطين و زندان ها، اجراى احكام كيفرى و سرپرســتى صغار و 

مجانين صورت گرفته است.
در حوزه رسيدگى به پرونده ها كه وظيفه اصلى و ذاتى دادسرا و هر مرجع قضايى است 

ما به 2 صورت اقدام مى كنيم:
1- با شكايت شاكى 

2- براساس اطالعات و گزارش هاى دريافتى 
درباره شكايت شاكى، شاكى شكايت خود را همراه با داليل اعالم مى كند ما هم بررسى 
و تصميم گيرى مى كنيم، اما مسائل مربوط به گزارش ها، مواردى است كه جنبه عمومى 
دارد و در بسيارى از جرايم مانند امنيت، سرقت هاى به عنف، آدم ربايى نياز به شكايت 
شــاكى خصوصى نداريم. در اين گونه موارد رأسا بررسى و تصميم گيرى مى شود اما در 

ساير موارد بايد شاكى خصوصى بيايد طرح شكايت كرده و براساس آن ادعا كند. 
حقوق عامه نيز يكى از تكاليفى است كه برعهده دادستان گذاشته شده و در اين دوره 

از قوه قضاييه هم خيلى مورد توجه قرار گرفته است.
مــا به جاى اينكه منتظر باشــيم تا وقــوع جرم را به ما گزارش بدهند با بررســى هاى 
پيش دستانه آن مواردى كه موجب تضييع حقوق مردم مى شود را برطرف مى كنيم، اين 
روند سبب كاهش ورودى پرونده ها مى شود و به نوعى حقوق عامه استيفا مى گردد؛ البته 
مسائل و موضوعات مختلفى در بحث حقوق عامه داريم. يكى از روش هاى ما سركشى 
به مناطق مختلف شهر، حوزه قضايى و حتى استان و بررسى مشكالت و مسائل مختلف، 
سركشى به كارخانه ها، واحدهاى اقتصادى، توليدى و بررسى و رفع اشكاالت آنها است. 
در يك سال ونيم گذشته از كارخانه هاى مختلفى بازديد شده يا از محالت مختلف شهر 
به ويژه حواشــى شهر عمدتاً به صورت ســرزده بازديد و درباره برخى موارد نيز همانجا 

تصميم گيرى كرده ايم.
در حوزه حقوق عامه مسائل زيست محيطى را مدنظر داشتيم و مسائل مربوط به حريم، 
پوشــش و آزادسازى بستر رودخانه را به صورت جدى پيگيرى كرديم. متأسفانه برخى 
ادارات در اين مســائل چندان پاى كار نيســتند؛ براى مثال درباره رودخانه گنجنامه 
قرار بود امور آب دستور آن را براى اجرا بياورد اما هنوز نظر مطالعات طرح به دست ما 

نرسيده است.

 وضعيت استان را در شاخص سالمت ادارى و قضايى 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ما نمى توانيم بگوييم صد درصد پاك هستيم يا صد درصد مشكل داريم، مفاسد ادارى 
وجود دارد اما نسبت به استان هاى ديگر وضعيت مناسبت تر و بهترى داريم. در مجموع 
پرونده هاى شاخص يا مفاسد كالن در سطح استان نداريم. شايد يكى از داليل آن، اين 
است كه ما مثال صنعت خيلى شاخصى در استان نداريم كه موارد اينچنينى را به دنبال 

داشته باشد.
اما به هرحال درباره ادارات و مسائل ادارى كه تابعى از تشكيالت مركزى ماست مفاسد 
عمده و كالن چندانى نداريم، رشوه ها در حد خيلى ُخرد است، همچنين اختالسى كه 

سروصدا ايجاد كند نيز نداريم، موارد در حد جزئى است.

 پرونده مسئولى در استان باز است؟ 
درحال حاضر پرونده مسئول يا مديركلى در استان باز نيست اما كارمند داريم كه البته 

آن هم در حد جزئى و مختصر است. 
كارگروهى به دســتور رئيس كل دادگســترى استان براى بررســى مفاسد ادارى در 

حوزه هاى مربوط به حقوق عامه و بيت المال تشــكيل شــده، البته نقش اساســى و 
اصلى در اين  زمينه با ســازمان بازرسى است چون اصالت و مأموريتش بر همين 

مبناست؛ در اين زمينه حاج آقا دستور دادند اين كارگروه هم تشكيل و مواردى 
كه مورد گزارش هست بررســى و استعالم شود، اما چون جنبه عمومى دارد 

خودمان هم ورود مى كنيم.

*عملكرد دادســتانى را در كاهش آســيب هاى اجتماعى چگونه 
ارزيابى مى كنيد؟ 

تالش كرديم در حوزه دفاع از حقوق عامه ورود كنيم، برخوردهايى هم صورت 
گرفته اما برخى از مســائل مانند خودكشى تابع علل و عوامل مختلفى است؛ 
گاهى به كاركرد دستگاه ها بازمى گردد پس بايد دستگاه ها را پاى كار بياوريم، 
البته همين كار را هم كرديم چه بنده چه حوزه معاونت حقوق عامه مدام براى 

بررسى مشكالت با دستگاه هاى مختلف جلسه برگزار مى كنيم.
به اعتقاد من مشكل اساسى اين اســت كه مسائل و آسيب هاى اجتماعى در 

كشور ما به هم تنيده شده و منطقه اى نيست؛ پس نمى توانيم عامل آن را در يك 
منطقه خاص دنبال كنيم. براى مثال مشكالت اقتصادى يك موضوع كشورى است 

با يك حركت يا تالش در همدان نمى شــود اين مشكالت را حل كرد؛ البته تا حدى 
كه مربوط به ادارات سطح استان بوده و امكان داشت پيگيرى كرديم.

مثًال كارخانه اى در فامنين با 70 كارگر درحال تعطيلى بود، تعطيلى كارخانه و بيكارى 
كارگران نتيجه اش گاهى همين خودكشى و... است. اتفاقا دادستان فامنين اين موضوع 
را به ما گزارش كرد مبنى بر اينكه اين كارخانه مطالباتى از دســتگاه هاى مختلف دارد 
كه پرداخت نشــده است، بر همين اســاس كارخانه روبه تعطيلى است. بررسى كرديم 
طبق صحبتى كه با مديركل 2 دستگاه اجرايى صورت گرفت، هماهنگ شد همان روز 

بخشى از مطالبات آن كارخانه پرداخت شد و كارخانه به پروسه كارى خود برگشت. 
درحال حاضر آســيب اصلى ما در سطح اســتان بيكارى است، بيكارى و نبود 
شغل سبب افزايش سرقت شده است يا افرادى كه آبرومندند و نمى توانند كار 
كنند دست به خودكشى مى زنند، پس بايد بتوانيم اشتغال مناسبى را در سطح 
اســتان فراهم كنيم. تحقق اين موضوع هم بر عهده دستگاه هاى اجرايى است 

نه قوه قضاييه.
بنابراين بايد ســازمان صنعــت، معدن و تجار و اداره كل تعــاون و كار و رفاه 
اجتماعى اشــتغال ايجاد كنند. متأسفانه اين دستگاه ها چندان ورود نمى كنند 

درحال حاضر كار ما اين شده است كه دستگاه هاى اجرايى را پاى كار بياوريم.
جلســات مختلفى با بانك ها و ادارات مختلف بــراى جلوگيرى از تعطيلى كارخانجات 
برگزار و برخى از مســائل و مشكالت را حل كرديم. مانند شركت بسته بندى كشمش 
مالير، شركت ســامان نوش، شركت كيوان( كه نه تنها براى همدان بلكه براى ايرانيان 
خاطر ه ســاز است) يا يك واحد مرغدارى كه ســازمان جهاد كشاورزى به اشتباه آن را 
تعطيل كرده بود و مواردى كه با شهردارى مشكل داشتند مانند آزادسازى كوچه باغ هاى 

عباس آباد و چندين موارد ديگر را نيز حل كرديم.
در حــوزه توليد و اشــتغال يكى ديگر از اقدامات تســهيلى حذف سوءپيشــينه براى 
واحدهاى توليدى است كه در اين باره ابالغ كرديم؛ به اين صورت كه براى اشتغال به كار 
و دريافت پروانه كســب ارائه سوءپيشينه الزم نيست؛ يعنى درحال حاضر اگر كسى به 
صنعت و معدن مراجعه كند بدون اينكه نيازى به سوءپيشينه از طرف ما باشد پروانه 

كســب را دريافت مى كند، مگر در برخى مشاغل خاص مانند هتل كه قانون بايد 
تصميم بگيرد.

در گذشته حتى اگر كسى مى خواست بقالى هم بزند بايد سوءپيشينه مى گرفت 
يا از اماكن نامه دريافت مى كرد درحال حاضر همه اين موارد را حذف كرديم.
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ن موارد را حذف كرديم.

دادستان همدان:

است سياسى  نگـاه  و  تبعيض  ز  ا پرهيـــز  قوه   رويكرد 
 در انقالب اســالمى براى برقرارى عدالت و مســاوات در جامعه تالش 
بسيارى شده و قوه قضاييه به عنوان مهم ترين ركن نظام در برقرارى عدالت و 

عدالت گسترى مطرح بوده است.
در همدان از دادســتان به عنوان مدعى العموم، انتظارات زيادى در مقابله با 

تخلفات و مبارزه با فساد هست.
در مواقعــى مانند كوه خــوارى، تغيير كاربرى ها، تصــرف اراضى عمومى و 

تخلفات نهادهاى عمومى، به درســتى يا نادرست همه منتظر هستند تا تنها 
دادستان ورود كند و موضوع را به نفع مردم خاتمه دهد.

دادســتان همدان وضعيت استان را به لحاظ شــاخص هاى سالمت ادارى و 
قضايى مناسب ارزيابى مى كند و مى گويد: پرونده هاى شاخص يا مفاسد كالن 

در سطح استان نداريم.
خانجانى معتقد اســت: مسائل و آسيب هاى اجتماعى در كشور به هم تنيده 

شــده و منطقه اى نيســت؛ پس نمى توان عامل آن را در يك منطقه خاص 
دنبال كنيم. 

وى يكى از مشخصه هاى دستگاه قضايى سالم را اميدوارى مردم به دستگاه 
قضا مى داند و اينكه مردم بدانند رويكرد اين مجموعه رويكردى سالم، بدون 

تبعيض و به دور از هرگونه شائبه و نگاه سياسى است.
ماحصل اين گفت وگو را در ادامه مى خوانيد.

احياى حقوق عامه يكى از وظايف اصلى 
درحال حاضر پرونده مسئول يا دادستانى كل كشور است

مديركلى در استان باز نيست 

زمين خوارى 
شاخصى در استان 

نداريم
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 فيض ا... مظفرپور
2 ســال پيش در چنين روزهايى حضرت آيــت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب طى حكمى آيت ا... ســيدابراهيم رئيسى را به رياست قوه 
قضاييــه منصوب كردند. در بخشــى از اين حكم بــه تاريخ 97/12/16

چنيــن آمده اســت: «آغاز دهه پنجم انقالب و گذشــت 40 ســال از 
تشكيل دادگســترى مبتنى بر فقه و حقوق اسالمى ايجاب مى كند كه با 
تكيه بــر تجربه ها،  دســتاوردها و رهنمودهاى انباشــته در اين نصاب 
زمانى تحول متناســب با نيازها، پيشــرفت ها و تنگناهــا در قوه قضاييه 
صورت گيرد و دســتگاه عدالت با نفســى تــازه و انگيزه هاى مضاعف و 
منظــم و تدبيــرى حكمت آميز دوران جديدى را كــه زيبنده گام دوم 

انقالب است با قدرت و جديت آغاز كند.» 
معظم له همچنين پس از مطالعه ســند تحولى رئيس جديد قوه قضاييه به 

موارد 8 گانه اى تأكيد كردند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
اگرچــه بنابر گفته افالطون فيلســوف بزرگ يونانــى: «دادگاهى باالتر از 
دادگاه هاى عدليه وجود دارد و آن وجدان اســت» ولى براى اجراى عدالت 
دســتگاه عدليه الزم اســت كه تقريباً در همه حكومت ها و در بين تمامى 
كشورها وجود دارد و براســاس قانون اساسى و قوانين موضوعه هر كشور 
به فعاليت خود ادامه مى دهد. در قانون اساســى جمهورى اســالمى ايران 
در اصل 156 به وظايف قوه قضاييه پرداخته شــده اســت كه از جمله آنها 
رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات تعديات شكايات است. همچنين 
حــل و فصل دعــاوى و رفع خصومات و اخذ تصميــم و اقدام الزم در آن 
قســمت از امور حسبيه كه قانون معين كرده از ديگر وظايف آن است. در 
بندى ديگر احياى حقوق عامه كه در دوره رياست جديد قوه قضاييه آيت ا... 
رئيسى بيش از گذشــته به آن توجه كرده، از ديگر وظايف است. البته در 
كنار احياى امور عام گســترش عدل و آزادى هاى مشــروع نيز از وظايف 
قوه قضاييه است. به تازگى شبكه خبر سيماى جمهورى اسالمى به مناسبت 
چهل و دومين سالگرد پيروزى انقالب، نظرسنجى از مخاطبان درباره ميزان 
تحقق شــعارهاى اصلى انقالب يعنى اســتقالل،  آزادى جمهورى اسالمى 
انجام داده بود كه نتايج آن قابل تأمل بود براساس اين نظرخواهى فقط 15

درصد مخاطبان به تحقق شــعار آزادى رأى مثبت داده بودند و 50 درصد 
به شــعار استقالل و 35 درصد نيز معتقد بودند كه شعار جمهورى اسالمى 

محقق شده است.
به نظر مى رسد رياســت تحول گراى دستگاه عدليه در دوره جديد در سند 
تحول قضايى و برنامه هاى موردنظر خود به گســترش عدالت و آزادى  هاى 
مشــروع بيش از گذشته عنايت كند كه از جمله آنها آزادى بيان و گردش 
آزادى اطالعات اســت. رياست دســتگاه قضا در چند مورد بيان كرده كه 

خبرنگاران يا افرادى كه به افشاى فســاد در دستگاه ها مى پردازند نه تنها 
نبايد تحت تعقيب و بازخواست قرار گيرند بلكه بايد اين افراد مورد تشويق 

نيز قرار گيرند.
بسيارى از فســادهاى صورت گرفته به دليل نبود شفافيت و محافظه كارى 
رســانه ها در پيگيرى و افشاى فســاد از ترس اينكه مبادا مورد بازخواست 
قرار گيرند، اتفاق مى افتد؛ قانون دسترســى آزاد بــه اطالعات نيز به طور 
كامل اجرا نمى شــود و افشا كنندگان فساد با تهديدهاى مختلفى از طرف 
باندهاى ثروت و قدرت روبه رو هســتند كه دســتگاه قضايى قطعاً بايد با 

جديت تمام از آنها حمايت كند.
همچنين كشــف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود 
و مقــررات حدود جزايى اســالم از ديگر وظايف اين قوه اســت كه به نظر 
مى رســد در اين بخش قوه قضاييه چه در دوره هاى گذشته و به ويژه دوره 

جديد بسيار موفق عمل كرده است.
وظيفه مهمتر قوه قضاييه اقدام مناســب براى پيشــگيرى از وقوع جرم و 
اصالح مجرمين است كه بايد بيش از پيش مورد توجه دستگاه عداليه قرار 
گيرد. با كمال تأســف بايد اذعان كرد در زمينه پيشــگيرى از جرم تا حد 

مطلوب بسيار فاصله داريم.
 اگر قوه قضاييه در پيشــگيرى از جرم موفق عمل كند بسيارى از جرم ها و 

فسادها اتفاق نخواهد افتاد و در اين صورت هم هزينه تحميلى 
بــه جامعه كاهــش خواهد يافــت و هــم هزينه هاى خود 
قوه قضاييه؛ اصوالً مى گويند پيشگيرى مقدم بر درمان است. 

حال بايد در زمينه پيشــگيرى از جرم در جامعه و سند تحول 
قضايى بيش از گذشته تالش شود. اگرچه اصالح مجرمين نيز از 

موارد مهم است و به نظر مى رسد در دوره جديد بيش از گذشته 
مورد توجه دســتگاه قضا قرار گرفته است كه نمونه آن را مى توان 

از زندان زدايى و اعطاى مرخصى به زندانيان همراه با ايجاد اشتغال 
براى آنان، اشاره كرد.

توجه به شــوراهاى حل اختالف و مشــاوره هاى خانواده و نيز ايجاد 
مراكــزى با عنوان مصلحين قرآنى با محوريت مســاجد نيز مى تواند در 

حل و فصل بســيارى از دعاوى پيش از تشكيل پرونده در دادسراها مؤثر 
باشد كه در دوره تحولى مورد توجه رياست قوه قضاييه قرار گرفته است.

در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه با توجه به سفر آيت ا... رئيسى به 
اســتان كه پيش تر در همدان دادستان بوده اند و شناخت خوبى از استان 
نيز دارند، فرصت بســيار مغتنمى براى مديران قوه قضاييه و دادگســترى 
استان فراهم شده است تا با حضور باالترين مقام قضايى كشور به برطرف 

كردن معضالت موجود در استان بپردازند.

 در حوزه حفاظت از باغات و محيط زيست 
چه اقداماتى شده است؟

در اين حوزه پيگيرى هاى زيادى شــده اســت براى مثــال فاضالب هايى به 
سمت سد اكباتان و رودخانه گنجنامه مى آمد كه مشكلش حل شد يا مشكل 

زيست محيطى كه برخى كارخانجات درست كرده بودند بررسى و رفع شد.
درباره نيروگاه شــهيدمفتح نيز به طور جــدى ورود كرديم. در اين نيروگاه از 
مازوت به عنوان سوخت استفاده مى كنند البته اصل مصرف مازوت مهم نيست، 
رفع اين آلودگى مهم است. محيط زيست اعالم كرد كه دانشگاه خواجه نصير 
طوســى فيلترهايى دارد كه مى تواند اين آاليندگى را تا ســطح قابل توجهى 
كاهش دهد. فشار آورديم و متعهد كرديم كه پاى كار بروند اين فيلترها نصب 

شود تا آلودگى از بين برود.

 در بحث زمين خوارى چه برخوردهايى شده است؟ 
زمين خوارى شــاخصى در استان نداريم؛ گاهى مواردى بوده كه به زمين هاى 
منابع طبيعى در شهر، محدوده گنجنامه و برخى از روستاها تعرض شده مانند 

يلفان كه خلع يد شد.
 در اين زمينه شــوراى حفظ حقوق بيت المال كه به موضوعاتى چون اراضى 
مى پردازد هميشه فعال است. ماهانه جلساتى در اين باره برگزار مى شود، ادارات 
هم موضوعاتشان را ارسال مى كنند يكى از راهكارهاى مهم براى حفظ اراضى 
دولتى و جلوگيرى از دست اندازى زمين خواران حدنگارى يا كاداستر است كه 
اداره كل ثبت اســناد و امالك استان از يك سال گذشته جدى پاى كار آمده 

است، مكاتبه كرده و مواردى را اين اداره اعالم كرده  تا انجام شود.

 ويژگى دستگاه قضايى سالم را چه مى دانيد؟
يكى از مشــخصه هاى دستگاه قضايى سالم اميدوارى مردم به دستگاه قضايى 
است. امام(ره) فرمودند قوه قضاييه مرجع و پناهگاه ستمديدگان است؛ بنابراين 
رفتارها بايد به گونه اى باشد كه ســتمديدگان به ما اميدوار باشند، بدانند كه 
واقعاً پناهگاه آنان هســتيم؛ اگر از اين شاخص ها بهرمند باشيم، اين اميد در 
دل هاى مردم زنده مى شــود كه رويكرد قوه قضاييه رويكردى ســالم، بدون 
تبعيض و به دور از هرگونه شــائبه و نگاه سياسى اســت؛ قطعاً مردم هم اين 
پناهگاه را به صورت جدى حس خواهند كرد. اميدواريم اين اميدى كه مقدارى 

در دل مردم زنده شده بهتر و پوياتر شود. 

 همكارى با سوت زنان فساد در استان چگونه است؟
هر كسى گزارش بياورد بررسى مى كنيم، اما تأكيد 
مى كنيم گــزارش بايد مســتند و قابل پيگيرى 
باشد؛ مثًال موردى را اعالم كردند كه يك شركت 
دولتى زمينى را در جاده تهران با قيمت پايين به 
مزايده گذاشــته، بالفاصله وارد شديم و از ادامه 
روند مزايده جلوگيرى كرديم؛ هرچند شركت در 
محدوده استانى اعالم كرد كه دفتر مركزى در 

تهران مزايده را انجام داده ما همين را هم اعالم كرديم كه حق 
نداريد مزايده را ادامه دهيد. برنده مزايده هم مشخص شده بود، قيمتى حدود 
يك سوم يا يك چهارم قيمت واقعى ملك فروخته شده بود؛ بنابراين مزايده را 

متوقف كرديم.

سوت زنان  هويت   
باقــى  ناشــناس 

مى ماند؟
دريافتى  گزارش هاى 
ارســال  به جايــى 

نمى شــود حتى در برخى موارد كه افراد نگرانند، مى گوييم شــما گزارش را 
دقيق و مستند بنويســيد، وقتى گزارش مستند باشد ديگر اشكالى ندارد كه 
بدون نام و امضا باشد يا با امضا. ما مى خواهيم اطالعات مستندى به دستمان 
برسد تا بتوانيم اقدام كنيم در غير اين صورت بدون دليل نمى شود عليه فردى 
اقدام كرد؛ به همين دليل مى گوييم كســى كه گزارش مى دهد بايد گزارشش 

مستند باشد. 

 با توجه به اينكه شما دبير ستاد اقتصاد مقاومتى هستيد
 براى حمايت از واحد هاى توليدى چه اقداماتى شده است؟

با دستورالعمل جديد ستاد پيگيرى اجراى سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى 
در قوه قضاييه دبير ستاد بنده هستم. 

براساس دســتورالعملى كه رياســت قوه ابالغ كرد حضور ما بيشتر در بحث 
جهش توليد است. 

در راســتاى اجراى سياســت هاى كلــى اقتصاد مقاومتى مســائل مربوط به 
قوه قضاييه را پيگيرى مى كنيم و قرار نيســت پروانه اشــتغال بدهيم، پروانه 
اشــتغال توسط دستگاه مربوطه انجام مى شــود، ما رفع موانع مى كنيم يعنى 

موانعى كه جنبه حقوقى و قضايى داشته باشد را بررسى مى كنيم.
 در يكى از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتى استان بحثمان اين بود كه ما چطور 
احــكام خلع يد را اجرا كنيم كه كارخانجات تعطيل نشــود، چگونگى احكام 
صادره از دادگاه ها را اجرا كنيم كه اجراى حكم موجب تعطيلى كارخانه نشود.

مثًال طلبكارى مى گويد دستگاه كارخانه اى را توقيف كنيد و براى من بفروشيد، 
اين دستگاه ممكن است قلب اين كارخانه باشد، از نظر قانونى ما چندان حكم 
صريحى نداريم، مى گوييم هر اقدامى كه مى خواهد انجام شود نبايد به تعطيلى 

كارخانه منجر شود.
 اقدامات ما در حدى است كه موانع حقوقى و قضايى را از بين ببريم، وظايفى 
كه در دستور العمل است هيچ گاه به ما نگفته كه شما بياييد كارخانه راه اندازى 
كنيد. جز وظايف ســتاد مركزى برنامه ريزى، نظارت و پيگيرى اقدامات ناظر 
به اجراى مأموريت هاى قوه قضاييه در ارتباط با سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
به ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى و حمايت هاى الزم جهت تحقق جهش توليد 
و رفع مسائل و مشكالت حقوقى و قضايى سرمايه گذارى است وگرنه در ساير 

حوزه ها هم بخواهيم ورود كنيم بايد به جاى قوه مجريه هم فعاليت كنيم. 
يــا نظارت بر تصميمات و اقدامات دســتگاه اجرايى كشــور در زمينه تحقق 
سياست كلى اقتصاد مقاومتى، مستحضريد اصل 156 قانون اساسى نظارت بر 
حسن اجراى قوانين را از وظايف قوه قضايى دانسته و مى گويد سازمان صنايع 
صنعت و معدن در زمينه تحقق سياســت هاى كلــى اقتصاد مقاومتى وظيفه 
دارد. مى گويد ســازمان بازرسى وظيفه داريد از همه دستگاه ها بازرسى كنيد 
كه آيا بــه وظايفش عمل كرده يا نه، يا در حوزه احياى حقوق عامه چقدر به 

وظايفش عمل كرده است.

 ارتباط با ساير دستگاه اجرايى مانند استاندارى و نيروى انتظامى 
چگونه است؟ 

نيــروى انتظامى و دســتگاه قضايى دو بال حركت به ســمت عدالت محورى 
هستند. مردم كه مى خواهند شكايت كنند اول به كالنترى و پاسگاه مى روند 
پس از كالنترى پرونده آنها به دادگسترى ارجاع مى شود؛ بنابراين بايد ارتباط 

خوب و عميقى با هم داشته باشيم.
 در عين حال كه وظيفه و كار قانونى خود را انجام مى دهيم اگر تخلفى صورت 
بگيــرد در جاى خودش با متخلف برخورد مى كنيم، در عين حال اين تعامل و 

ارتباط را هم داريم تا مشكلى پيش نيايد.
با شهردارى نيز ارتباط بسيار زيادى داريم، در جلسات مالقات عمومى معموال 
مشــكل  بخش عمده اى از مراجعه كنندگان با ادارات ديگر اســت. در همين 
راستا  با شهردارى، شركت گاز، سازمان صنعت، معدن تجارت و ادارات مختلف 
جلسات مختلفى برگزار مى كنيم. موضوعات با اين دستگاهها  ارجاع مى شود 
و در نهايت گزارش مى گيريم،  پس تالش كرديم مشكالت مردم را با تعامالتى 

كه با ادارات مختلف داريم حل كنيم. 

 سالمت فضاى مجازى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
وضعيت ســالمت فضاى مجازى تابع كشور است، 2 مشكل اساسى در حوزه 

فضاى مجازى داريم زمانى هم كه مطالبه مى شود با جوسازى همراه است.
 اوالً گروه ها و برخى از اپليكيشن هايى كه در فضاى مجازى كار مى كنند خارجى 

هســتند. هيچ گاه مخالف فعاليت اين 
برنامه ها نيســتيم امــا معتقديم بايد 
در  درحال حاضر  شــوند  ســاماندهى 
واتساپ، تلگرام، اينستاگرام پرونده هاى 
متعددى داريم. مردم بيچاره اى كه از 
آنها كالهبردارى شده يا به آنها اهانت 
شــده و برايشان مزاحمت ايجاد شده؛ 
اما چون دسترسى نداريم كه اطالعات 
را بگيريم پرونــده اينجا مانده و مردم 
server ســرگردان هستند. اگر يك
در ايــران داشــته باشــند مى توانيم 
اطالعــات را دريافت و حــق مردم را 

طلب كنيم.
 با لجبازى كه قوه مجريه در اين موضوع دارد، گويا قصد ندارد ساماندهى فضاى 
مجازى همكارى كند. دومين مشكل ما ضعف اطالعات مردم است، مردم همه 
دوســت دارند در اين فضا فعال باشند اما در ابتدا نمى روند اطالعات و آشنايى 
اجمالى به قوانين و موضوعات تخصصى اين حوزه داشته باشند. گاهى اوقات 
هم طمع ورزى دارند هر پيامى را باز مى كنند، هرجايى وارد مى شوند يا سرك 

مى كشند و يكدفعه مى بينند كه پولشان رفت و تازه به سراغ ما مى آيند. 
 با فيلتر شدن موافقيد؟ 

مطمئن باشــيد قوه قضاييه خصوصا در اين دوره با فليتر شدن موافق نيست، 
ديدگاه قوه قضاييه ساماندهى است. آنهايى كه مى گويند سياسى است بيايند 

پرونده هاى مردم را در دادسراها ببينند و بعد جواب ما را بدهند.
چند شــعبه ما پر از پرونده است، معتقدم فيلتر فضاى مجازى راه حل نيست، 
فيلتــر مى كنيد از آن طرف از فيلترشــكن اســتفاده مى كنند و اين وســط 
فــرد ديگرى ده تا 20 ميليون تومان از فيلتر شــكن كســب درآمد مى كند. 
نظر قوه قضاييه هم اينگونه نيســت كارى از پيش انجام  شــده قوه نظرش بر 

ساماندهى است.

 شيوع ويروس كرونا سبب يكسرى احتكارها شد
 آيا پرونده اى در اين زمينه تشكيل شده است؟

احتكار ارتباطى با كرونا ندارد، فكر نمى كنم كسى درحال حاضر در زمينه 
ماسك مشــكلى داشته باشــد. در يك ماه اول مشكالتى بود يا در 
مرحله اى كه اقالم بهداشتى كم بود وارد شديم و حمايت كرديم.

يا كمبود اقالمى چون قند، شــكر و روغن در همين ايام فجر 
هم پيش آمد، شــايد بى برنامگى يا توطئه باشد. در همين 
راستا دستور كتبى به نيروى انتظامى دادم كه همه انبارها 
و فروشگاه ها بايد بازرسى شوند ببينيم كه واقعاً در انبارها 

اقالمى احتكار شده و به مردم نمى دهند.

عدليه در گام دوم انقالب تحول را آغاز كرد 
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شيوع ويروس كرونا سبب يكسرى احتكارها شد
 آيا پرونده اى در اين زمينه تشكيل شده است؟

احتكار ارتباطى با كرونا ندارد، فكر نمى كنم كسى درحال حاضر در زمينه
ماسك مشــكلى داشته باشــد. در يك ماه اول مشكالتى بود يا در
مرحله اى كه اقالم بهداشتى كم بود وارد شديم و حمايت كرديم.
يا كمبود اقالمى چون قند، شــكر و روغن در همين ايام فجر
هم پيش آمد، شــايد بى برنامگى يا توطئه باشد. در همين
راستا دستور كتبى به نيروى انتظامى دادم كه همه انبارها
فروشگاه ها بايد بازرسى شوند ببينيم كه واقعاً در انبارها و

اقالمى احتكار شده و به مردم نمى دهند.
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 عطا شعبانى راد
بررســى دقيق و همه جانبه عملكرد دســتگاه قضايى در استان همدان، 
مجلداتى مفصل نياز دارد كه از مجال يك مقاله روزنامه اى خارج است. در اين 
سطور به بهانه سفر  آيت ا... رئيسى رياست قوه قضاييه جمهورى اسالمى ايران 
به اســتان همدان برخى از موارد شاخص مرتبط با امور قضايى استان را مورد 

بازخوانى و مرور قرار داديم.
با گذشــت چند ماه از انقــالب درحالى كه دادگاه هاى انقــالب با بى نظمى و 
مشكالت زيادى مواجه بودند به منظور برون رفت از اين وضعيت به مديرى توانا 
نياز بود كه توانمندى علمى الزم را داشــته باشد، «على قدوسى» اهل نهاوند 

و از فرزندان اســتان همدان بود و در دوران مبارزات با رژيم شاه، 
مدرسه حقانى را به همراه شــهيد بهشتى و جمعى 
از علمــا پايه گذارى كرده بــود و از اين منظر گزينه 

مناسبى براى اين انتصاب به نظر مى رسيد.
مدرســه حقانى براى جذب طــالب آزمون هوش هم 

داشــت و ســخت گيرى هاى آن زبانزد بــود به نحوى كه 
شــاگردان آن عالوه بر دروس رســمى، بايد تاريخ اديان، 

اقتصاد، جامعه شناســى، فلسفه غرب، ادبيات فارسى و زبان 
انگليســى هم مى خواندند و اثرات همين آموزش عميق بود 

كه بســيارى از شاگردان اين مدرســه را به عنوان نظريه پرداز، 
عناصــر اطالعاتى و امنيتى و مهره هــاى كليدى حوزه قانون و 

قضا در پيشــبرد اهداف انقالب به ميدان آورد، شهيد قدوسى با 
ب چنين سابقه اى طى حكمى از سوى امام به عنوان دادستان انقالب  منصو

شد.
دانشــگاه مفيد كه با همان اســلوب و بر مبناى تلفيق حوزه و دانشگاه توسط 
ســيد عبدالكريم موســوى اردبيلى ديگر رئيس قوه قضاييه جمهورى اسالمى 
ايران بنيان گذارده شــد، به رغم موفقيت هايى كه داشــت نتوانست به جايگاه 

مدرسه حقانى دست پيدا كند.
آيت ا... محمد يزدى پس از آيت ا... اردبيلى و شــهيد آيت ا... بهشتى به رياست 

قوه قضاييه برگزيده شد.
با قوت يافتن انقالب و تضعيف گروهك هــاى ماجراجو، دوران مرحوم آيت ا... 
يزدى را مى توان دوران تثبيت اركان مختلف قضايى دانســت، در اين مقطع 
برخوردهاى قاطع به منظور ايجاد ثبات مدنظر دســتگاه قضايى قرار گرفت و 

كادرسازى نيروهاى خبره قضايى شكل جدى ترى پيدا كرد.

 آيت ا... شاهرودى و احياى نگاه علمى به حوزه قضا
برخى حضور آيت ا... شــاهرودى در مســند رياســت قوه قضاييه را بازگشت 
به ســنت شهيد بهشتى در عمق بخشــى به امر قضا بنابر كنكاش هاى علمى 
مى دانند، در همين زمينه گفتنى ست كه عده اى از دوستان و نزديكان ايشان 
با توجه به جايگاه فقهى و علمى آيت ا... شــاهرودى، وى را از حضور در رأس 
قوه قضاييه برحذر مى داشــتند و برخى از علماى بزرگ قم نيز فقدان ايشان 
را از منظر علمى به ضرر حوزه علميه ارزيابى مى كردند كه ايشــان در پاســخ 
حجت را بر همگان تمام كرده، مسأله دستور واليت و لزوم واليت پذيرى را به 

اطرافيان گوشزد مى كنند.
ديدار چندســاعته اى بين آيت ا... يزدى و آيت ا... شــاهرودى در منزل يكى از 
خانواده شــهدا برگزار مى شود و آقاى شاهرودى تمام مواردى كه آقاى يزدى 
بيان مى كند را به دقت يادداشــت كرده و نكاتى را از تجارب رياســت پيشين 
مدنظر قرار مى دهد، پس از آن يعنى در ســال 78 به عنوان رئيس قوه قضاييه 

جمهورى اسالمى ايران مشغول شده، تا سال 88 بر اين مسند باقى مى ماند.
شايد اتاق هايى برپا شده با نئوپان و كانكس هاى محل رجوع مردم و وضعيت 

درهم ريخته امور قضايى باقيمانــده از روزهاى پرتنش ابتداى انقالب بود كه 
ســبب شد مرحوم آيت ا... شــاهرودى تعبير «خرابه» را در مورد تصدى خود 
به كار ببرد، اوضاع نابســامان بودجه ها و تخصيص ها، روند نامشخص ادارى و 
بســيارى نواقص ديگر در زمان ايشان اصالح شد به نحوى كه با حضور آيت ا... 
شاهرودى، شاهد تحوالتى در قوه قضاييه بوديم؛ احياى دادسراها و مالقات هاى 
مردمى، پاگيرى شــوراهاى حل اختالف و تمركز بر حقوق شــهروندى از آن 
جمله بود تا بدانجا كه خبرنگاران آن ســال ها بارها وبارها از زبان مســئوالن 

مانند  حجت االسالم بيگلرى دادستان وقت و نصرت ا... اعتماد رئيس اســتانى 
كل وقت دادگسترى استان اين عناوين را مى شنيدند.

 حفظ حقوق شهروندى و حبس زدايى در استان
در همان زمان بخشــنامه رئيس قــوه قضاييه درباره 
موضوعات مربوط به حفظ حقوق شهروندى براى اجرا 

به دادگسترى هاى سراسر كشور ابالغ شد.
زندان زدايــى و ممانعت از تعدد احــكام منجر به 
حبــس از ديگر مواردى بود كــه در زمان آيت ا... 
شــاهرودى در قوه قضاييه به صــورت عام و در 

استان همدان به صورت خاص دنبال شد.
در همان زمان البته حاشيه هايى هم رخ داد، از 
جمله اينكه يكى از نمايندگان استان همدان به طور موقت 
بازداشت شد و برخى از جريانات سياسى اين كار را به مثابه الغاى مصونيت 

پارلمانى تلقى كرده و جنجال زيادى پيرامون آن شكل گرفت.
كاهش آمار ورودى به زندان هاى استان همدان از 20 هزار نفر به 13 هزار نفر 
از سال 81 تا 84 در دوران محمدعلى محمدى مديركل وقت زندان هاى استان 

و ذيل سياست حبس زدايى آيت ا... شاهرودى رخ داد.

 آيت ا... الريجانى و افزايش تعداد قضات
آيت ا... آملى الريجانى رئيس بعدى قوه قضاييه در جريان سفر به استان همدان 
ديدارهايى با مسئوالن قضايى، قضات، روحانيون، نخبگان و دانشگاهيان استان 
داشــت و در جريان اين ســفر هيأت هاي عالى رتبه قضايي به شهرهاي بهار، 
كبودراهنگ، اســدآباد، مالير، رزن، تويسركان و نهاوند اعزام شدند و در همان 
سفر بود كه آيت ا... آملى الريجانى حجم سرسام آور پرونده هاى ورودى را ناشى 
از معضالت اقتصادى و اجتماعى دانست و در عين حال بيان كرد كه اگر مردم 
به احقاق حق اميدى نداشــته باشــند دليلى براى مراجعه به دستگاه قضايى 

وجود ندارد.
تــالش براى افزايش تعــداد قضات و كاهش اطاله دادرســى در زمان آيت ا... 

الريجانى با جديت دنبال شد.
همچنين شايد براى نخستين بار در دوران آيت ا... آملى بود كه سخن از انتشار 
رســانه اى نام و تصاوير قضات متخلف به ميان آمد و با اين وصف بعدها و در 
جريان پرونده هاى مفاسد اقتصادى كه شكل گرفت نام برخى از منسوبان اين 

مقطع زمانى هم مطرح شد.

 تعامل پررنگ دستگاه قضا
 با رسانه ها

در هميــن دوران، انتخــاب حجت االســالم 
غالمحسين محسنى اژه اى به عنوان دادستان كل 

كشور و سخنگوى دستگاه قضايى در نشست هاى 
خبرى باعث شد تا اطالع رسانى درباره پرونده هاى 

مختلف، با وجــود محدوديت هاى قانونى، به اذهان 

عمومى نشــان دهد كه دستگاه قضايى متحول شده و به شفافيت در عملكرد 
و پاســخگويى عالقه دارد، متناظر اســتانى چنين كارى ارتباط خوب قاضى 
«مهدى الماسى» با رسانه ها بود كه ديپلماسى عمومى دستگاه قضايى استان 

همدان را تقويت كرد.
نظارت هاى محسوس و نامحســوس حفاظت اطالعات قوه قضاييه بر افرادى 
كه به عنوان كارچاق كن در مجتمع هــا و محاكم قضايى رفت وآمد مى كردند، 
ســاماندهى آنالين اســناد مالكيت، راه اندازى ســامانه ثنا و حذف ابالغ هاى 
كاغذى، به كارگيرى فناورى آنالين و آغاز برخورد قاطع با مفســدان اقتصادى 
و رسيدگى به پرونده هاى اقتصادى مانند پرونده مه آفريد اميرخسروى، پرونده 
بيمه ايران، پرونده بابك زنجانى، پرونده تخلفات تأمين اجتماعى از جمله نقاط 
شــاخص دوران تصدى آيت ا... آملى الريجانى محسوب مى شود و شايان ذكر 
است كه در بيشتر موارد اقدامات متناظر و مشابه استانى انجام پذيرفته است.

 عدالت طلبى و مبارزه با فساد شاخصه دوران آيت ا... رئيسى
آيت ا... رئيســى كه از سال 1361 تا 1363 دادســتان استان همدان بوده از 
نيروهاى درونى قوه محسوب شده و به خوبى با سازوكار اين دستگاه آشناست.

«قضازدايى از قوانين» اصل مترقى است كه آيت ا... رئيسى با اشراف بر مسائل 
اين حوزه مدنظر قرار داده و كاســتن از حجــم متراكم پرونده هاى ورودى به 
مراجــع قضايى از طريق حل وفصل آن در كميســيون ها و كميته هاى فنى و 

ادارى در اين دوران مدنظر قرار گرفته است.
شــكل گيرى كميته معتذرين به عنوان يكى از كميته هاى معين ستاد تأليف 
قلوب، در راستاى ختم به صلح و ايجاد سازش در دعاوى و كاهش پرونده هاى 
ورودى به حوزه هاى قضايى در اســتان همدان ذيل همين رويكرد مدنظر قرار 
گرفت و به ارتقاى رتبه اســتان در زمينه ايجاد صلح و ســازش در پرونده ها 

منجر شد.
چابك ســازى ســتادى قوه قضاييه و ادغام برخى معاونت ها و سپردن آن به 
كارمندان و مديران ادارى شايسته و توانا از جمله ديگر اقدامات مؤثر در تحول 
قضايى مدنظر آيت ا... رئيسى است، همچنين سلسله اقدامات تخصصى ديگرى 
در راستاى ارتقاى عملكرد، توسط طيفى از نيروهاى عموما جوان قوه درحال 
انجام است كه بيان آن در نشريات تخصصى و ذيل مباحث كارشناسى ميسر 
است. شكل گيرى پرونده هاى بزرگ مفاسد اقتصادى و برخورد با دانه درشت ها 
در اين دوران جايگاه قوه قضاييه را ســر و گردنى در اذهان عمومى باال برده و 
ذيل تأكيدات آيت ا... رئيسى، رويكردهاى متناسب استانى نيز صورت اجرايى 
يافته اســت. در طى اين سال ها حجت االسالم اكبر بيگلرى، حسن خانجانى و 
كامران حمزه از جمله دادستان هاى عمومى و انقالب همدان بوده اند و آقايان 
سيد نصرت ا... اعتماد، محمدرضا مترقب، توكل حيدرى و محمدرضا عدالتخواه 
در كسوت رئيس كل دادگسترى اين استان خدمات شايان توجهى را به منصه 

ظهور رسانده اند.
آيت ا... رئيسى چند ســال پيش در كسوت معاون اول قوه قضاييه در به هر روى 

مراسم توديع نصرت ا... اعتماد رئيس كل وقت دادگسترى استان در 
همدان حضور يافت و در ايام تبليغات انتخابات رياســت جمهورى 
نيز مورد استقبال جمعيت كثيرى از همدانيان قرار گرفت، چنانكه 
در آمار رســمى از رقيب خود در اين استان پيشى گرفت. اكنون 
انتظار به حق مردم شــهيدپرور استان از آيت ا... رئيسى، ايجاد و 
ارتقاى زمينه هاى توســعه و اشتغال استان از طريق مبارزه با 
ويژه خوارى ها و پيگيرى همه جانبه مقوله شفافيت، در راستاى 
دستيابى عادالنه عموم مردم به امكانات است، دو سرفصلى 
كــه درصورت تحقق مى تواند اقتصاد همدان را به جايگاه 

درخور آن در كشور رهنمون شود.

آيت اهللا سيد ابراهيم رئيسى
97 - تاكنون

مبارزه با تبعيض و ايجاد فرصت هاى برابر

رد دا اقتصاد  پويايى  در  قضاييه  قوه  كه  نقشــى 
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 شكوفه رنجبر
 كانون هاى وكالى دادگسترى از جمله قديمى ترين 
انجمن هاى غيردولتى و مستقل قرن حاضراند كه در كنار 
نظام هاى قضايى مدرن در كشــورهاى توســعه  يافته يا 

درحال توسعه شكل گرفته اند.
در ايران نيز مقارن سال هاى اوليه تأسيس عدليه كه از 
دســتاوردهاى مبارزات آزادى خواهانه و ضداستبدادى 
مشروطه بود، انديشه وجود يك تشكيالت منسجم كه 
متولى حق دفاع ملت باشد نخستين بار در قانون اصول 

تشكيالت عدليه مصوب 1290 ظهور و بروز كرد.
از تاريــخ تصويب ايــن قانون كه تقســيم بندى وكال، 
شــرايط وكالت و وظايــف وكال را تعييــن كرده بود، 
نهاد وكالت سير تحول به سمت ايجاد يك نهاد مدنى 
مستقل را طى نمود تا سال 1331 كه قانون استقالل 
كانون وكال تصويب شــد و كانــون وكال به عنوان يك 
مؤسســه  مستقل و داراى شــخصيت حقوقى شناخته 

شد.
كانون از بدو تأســيس خود عهده دار 2 امر مهم شــد، 
امر نخســت تالش براى تســهيل دادخواهى ملت كه 
از طريــق تربيت وكالى مدافع و ارائه خدمات حقوقى 
معاضدتى نظير معرفى وكالى تسخيرى و معاضدتى و 
ارائه مشــاوره حقوقى انجام گرفته و امر ديگر تمشيت 
امور وكال از قبيل آموزش آنها، صدور و تمديد پروانه، 
حمايــت حقوقــى، ترفيع يا تنزل و نيز رســيدگى به 

تخلفات ايشان بوده است. 
همــت كانــون وكال در طول ســاليان دراز بر اين امر 
اســتوار بوده كــه بنا بر ركن ركين تشــكيل و حيات 
خود يعنى اصل اســتقالل از دســتگاه قضايى و دولت 
به معناى اعم، ضمن تعامــل و همكارى با حاكميت و 
خاصه دستگاه قضايى، وظايف خود را به دور از مداخله 
آنها انجام دهد تا تضمينى براى استقالل اعضاى خود 
در مقام دفاع و درنهايت تضمينى براى دسترسى مردم 
به يك فرايند دادرســى عادالنه باشد. انجام اين مهم 
مســتلزم اداره اين نهاد توسط خود وكال و به اصطالح 
«خود انتظامى» مى باشد كه در قانون استقالل كانون 
وكال، هيأت مديره اى مركب از منتخبان وكال عهده دار 

آن است.
پس از تشكيل كانون وكالى دادگسترى مركز در سال 

1315 در تهــران و به  تدريج و با افزايش تعداد وكالى 
مقيم در ديگر اســتان ها و ضرورت تشكيل كانون در 
اســتان هاى ديگر، در استان همدان نيز كانون وكالى 
دادگســترى در سال 1383 تأســيس شد كه تاكنون 
8 هيأت مديــره با انتخاب وكالى عضو خود، عهده دار 
اداره آن شــده اند و اكنون هيأت مديره دوره هشــتم 
كه در شهريورماه سال 1398 انتخاب شده در دومين 
ســال از دوره فعاليت خود قرار گرفته اســت. تمامى 
اركان و كميســيون هاى كانون وكال كــه در ادامه به 
شــرح فعاليت آنها مى پردازيم، توســط هيأت مديره 
منتخب وكال اداره مى شود كه مركب از 3 عضو اصلى 

و 2 عضو على البدل است.
در رأس هرم تشــكيالت كانون، رئيــس كانون وكال 
قرار دارد كه مطابق قانون در پايتخت از حيث شــأن 

در رديف دادســتان كل كشور و در 
اســتان ها هم شأن دادستان خواهند 

بود.
كانون وكالى دادگســترى اســتان 
همدان درحال  حاضر در حدود 700 
عضــو دارد كه پــس از پذيرش در 
آزمون كارآموزى وكالت و گذراندن 
دوره كارآمــوزى 18ماهــه تحــت 
آموزش و نظارت كانون وكال، پروانه 

پايه يك وكالت دريافت كرده اند.
ارائه  كانون  فعاليت هاى  از  بخشــى 
خدمات حقوقى رايگان به شهروندان 
مى باشد، اين خدمات شامل مشاوره 

حقوقى است كه همه روزه و توسط وكالى اين كانون 
از طريق اداره معاضدت و مشــاوره حقوقى كانون ارائه 
مى شــود؛ در اين واحد، عموم شــهروندان با مراجعه 
بــه كانون و طرح مشــكالت حقوقى يا تشــريح روند 
پرونده هاى قضايى خود، از مشــاوره وكالى متخصص 
در زمينه هــاى مختلــف از دانش حقوق، مســير حل 

مشكالت خود را دريافت مى كنند. 
بخش مهم ديگرى از ايــن خدمات، وكالت معاضدتى 
و تســخيرى در كانون وكالســت؛ وكالــت معاضدتى 
شامل مواردى مى شــود كه شهروندان به  دليل ناتوانى 
در اســتخدام وكيل و پرداخت حق الوكاله، با مراجعه 

بــه اداره معاضدت كانون و پس از طى تشــريفات و احــراز ناتوانى مالى، از حضور و 
دفــاع وكيل در پرونده هاى حقوقى خود به  صورت رايگان بهره مند مى شــوند، وكالت 
تســخيرى نيز شامل پرونده هاى كيفرى مى شــود كه به موجب قانون حضور وكيل 
براى متهم ضرورى اســت (مانند مواردى كه متهم به سن قانونى نرسيده يا مجازات 
جرم ارتكابى از مجازات هاى ســلب كننده حيات باشــد)، در اين موارد با درخواست 
دادگاهى كه پرونده در آن مطرح اســت، كانون وكال بــه معرفى وكيل و اعزام او به 

دادگاه براى دفاع از متهم اقدام مى كند.
از ديگر اركان مهم كانون، كميســيون ها اســت، وظيفه آموزش كارآموزان وكالت و 
سنجش مســتمر آنها براى احراز عنوان وكيل دادگســترى بر عهده اين كميسيون  
اســت و در اين بخش از كانون، كالس هاى آموزشى در موضوعات مختلف حقوقى با 
بهره گيرى از وكالى مجرب و باسابقه برگزار مى گردد، كارآموزان با معرفى به محاكم 
دادگســترى به  طور مستقيم در جريان رسيدگى به پرونده ها قرار مى گيرند و از روند 
آن گــزارش تهيه و به كانون ارائه مى كنند و درنهايت در پايان دوران كارآموزى خود 
در مجموعه آزمون هاى شــفاهى و كتبى موســوم به اختبار، پس از كسب نمره هاى 

الزم، با اداى سوگند وكالتى، به شغل شريف وكالت نائل مى شوند.
دادسرا و دادگاه انتظامى وكال از ديگر بخش هاى كانون وكالست 
كه عهده دار دريافت و رســيدگى به شــكايات از وكالست، در 
اين بخش پس از ثبت شــكايات و ارجاع آن به شعب داديارى 
انتظامى، برابر قانون در زمينه شــكايات تحقيق به عمل آمده و 
درصورت احراز تخلف وكيل، پرونده به شــعب دادگاه انتظامى 
كانون وكال ارســال و مورد رســيدگى و صدور رأى قرار گرفته 
و درصــورت محكوميــت وكيل، مجازات  انتظامى متناســب با 
نوع تخلف نظير محروميت موقت از اشــتغال به وكالت و حتى 
محروميت دائم اعمال مى شــود. شايان ذكر است احكام صادره 
از دادگاه انتظامــى كانون وكال، قابل اعتــراض در دادگاه عالى 

انتظامى قضات است.
كانون وكال اركان ديگرى نيز دارد كه شــامل كميســيون هاى 
مختلفــى نظير كميســيون هاى روابط عمومــى، پژوهش هاى 
حقوقى، حقوق بشــر، كميسيون ورزشى، فرهنگى و رفاهى و نقل و انتقاالت مى شود 

كه هر كدام عهده دار بخشــى از فعاليت هاى صنفى و عمومى كانون هستند.
بــا اين حال آنچه درباره كانون وكال به  عنوان قديمى ترين و تنها نهاد مدنى مســتقل 
ارائه كننده خدمات حقوقى در كشور در طول ساليان متمادى استقرار و فعاليت خود 
به ويژه در دوران اســتقرار جمهورى اســالمى و به ويژه در گام دوم انقالب اســالمى 
مطــرح اســت و مى تواند اين نهاد را به عنــوان الگويى براى ســاير نهادها قرار دهد 
اين اســت كه كانون وكال تنها مؤسسه  در كشور اســت كه بدون وابستگى و اتكا به 
نهادهــاى دولتى و بدون دريافت هرگونه بودجه و منابع مالى دولتى و تنها با اتكا به 
منابــع درآمد هاى قانونى خود و به صورت خودگــردان، ضمن به عهده گرفتن بخش 
عمده اى از فرايند دادرســى عادالنه كه همان امر دفاع است، زمينه اشتغال و فعاليت 
اجتماعى طيف وســيعى از دانش  آموختگان دانشگاه هاى كشــور در رشته حقوق را 

فراهم آورده است.
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1- عدالت مفهومى ارزشى و آرمانى براى تمام انقالبيونى 
بود كه از بى عدالتى در نظام سلطنتى به تنگ آمده بودند و 
به دنبــال پايه ريزى نظامى بودند كه با تكيه بر آن عدالت به 
بهترين شكل اجرا شود و در حق هيچ كس بى عدالتى نشود.

به همين دليل بيشــترين توجه در قانون اساسى به مفهوم 
عدالــت و حقوق اساســى و حقــوق فردى افــراد در نظام 
جمهورى اسالمى اســت و بزرگانى كه دغدغه عدالت، رفع 
ظلــم، دفاع از مظلوم و مبارزه با فســاد را داشــتند در قوه 
قضاييه به كار مشــغول شــدند و ترور افرادى مانند شهيد 
بهشــتى را نيز مى  توان تالش دشــمن براى پيشــگيرى از 

عدالت گسترى ارزيابى كرد.
2- هنــوز عدالت مهم ترين دغدغه بزرگان نظام در گام دوم 
انقالب اســت و عدالت توصيه مهم رهبــر معظم انقالب به 
جوانان براى گام برداشتن در گام دوم انقالب اسالمى است.

البته مفهوم عدالت اجتماعى فراتر از عدالتى اســت كه قوه 
قضاييه مسئول اجراى آن است، اما بايد توجه داشت كه هيچ 
عدالتى در جامعه فسادزده محقق نخواهد شد و شرط بروز و 

ظهور عدالت، مبارزه با فساد و مفسدين است.
از اين منظر قوه قضاييه جايگاه مهمى 

در تحقــق عدالت در انواع 
گوناگون در كنــار دفاع از 

حقــوق ديگر افــراد جامعه 
به ويژه آزادى دارد و عدالت و 

آزادى مكمل هم هستند.
3- رؤساى قوه قضاييه در تعيين 

رئيس كل دادگســترى استان ها 
گرفتن  درنظر  با  داشــته اند  تالش 

شرايط هر استان و توانمندى افراد، 
بهتريــن گزينه را براى رياســت كل 

دادگسترى انتخاب كنند.
فــرد منتخب نيــز با علم بــه انتظارات 

از وى در پاســدارى از عدالــت، امنيــت 
و حقــوق افــراد جامعــه و پاســدارى از 

ا حقوق نظام و بيت المــال، تمام تالش خود  ر
در اجــراى برنامه هاى رئيس قوه قضاييه وقت گذاشــته تا 

استان نمره خوبى در اين زمينه كسب كند. 
4- 29 شهريور سال 83 ســيدنصرت ا... اعتماد كه اصالتى 
تويســركانى دارد، با حكم رئيس قوه قضاييه وقت به عنوان 

رئيس كل دادگسترى همدان منصوب شد.

 درباره جايگاه و رسالت شوراى حل اختالف توضيح بفرماييد.
شوراى حل اختالف در راستاى فلسفه صلح و سازش تقريباً نزديك به 17 سال 
است كه در كشور فعاليت خود را آغاز كرده فلسفه تشكيل شوراى حل اختالف 
ايجاد صلح و سازش مدير پرونده هاى كيفرى و حقوقى است به مرور زمان وارد 
صدور رأى در شعبات شدند كه درنهايت با حضور آيت ا... رئيسى به عنوان رياست 
قوه قضاييه يكى اهدافى كه قرار بود پيگيرى شــود، حذف رأى از شوراى حل 
اختالف بوده است  جنبه اى رأى هم برداشته شود و صرفاً شوراى حل اختالف 

به مصالحه، ايجاد صلح و سازش اختصاص داده شود.

 اولويت  شوراى حل اختالف 
درحال حاضر و در برنامه هاى آينده چيست؟

يكى از اصلى ترين اولويت هاى شوراى حل اختالف پيگيرى ايجاد صلح و سازش 
پرونده هاى ارجاعى به شــوراى حل اختالف اســت كه خوشبختانه امسال هم 
مانند ســال گذشــته با برنامه ها و آموزش هاى الزم توانستيم ميزان مصالح و 
ســازش را افزايش دهيم و همچنان رتبه نخست كشــورى را كسب كنيم، بر 
پايه گزارش  حل اختالف نيز در 6 ماه سالجارى توانستيم موفق به كسب رتبه 

نخست مصالحه شويم.
از اهداف و برنامه هاى اصلى ما اين اســت كه ســعى كرديــم از ظرفيت هاى 
اجتماعى در حل وفصل پرونده هاى مهم به ويژه در پرونده هاى قصاص استفاده 
كنيم، در همين راســتا نيز به پيشــنهاد رئيس كل دادگسترى استان كميته 
ســتاد تأليف قلوب با هدف رسيدگى به پرونده هاى مهم از جمله قتل عمد، در 

شهريورماه سال گذشته راه اندازى شد.
اين كميته با محوريت رئيس كل دادگســترى اســتان، دادستان، امام جمعه، 
فرمانده سپاه كه از اعضاى اصلى اين كميته محسوب مى شوند، مديريت مى شود 
اما مى توانند همزمان از افراد شاخص ديگر هم در پرونده هاى قتل عمد استفاده 

كنند.
برنامه بعدى با توجه به ســند تحول قضايــى كه رئيس قوه قضاييه ابالغ كرد و 
مبنى بر اســتفاده از ظرفيت حداكثرى اجتماعى مردم و حل وفصل دعوى، در 
زيرمجموعه همين ستاد كميته مركزى تأليف قلوب، كميته مصلحين به عنوان 
كميتــه معين 2 را راه اندازى كرديم كه اين كميته مصلحين براى رفع اختالف 
و ايجــاد صلح در هر گروه و قشــرى از معتمدين آن گروه اســت و در كميته 
معتذرين نيز شرايطى فراهم مى شود كه متهمان از شاكيان معذرت خواهى كنند 

تا كدورتى بر جاى نماند.
هدف از تشــكيل اين طرح اين اســت كه درصورت بروز مشكل و يا اختالفات 
در بيــن اهالى يك منطقه مى توانند بــدون نياز به مراجعه به مراجع قضايى از 
ظرفيت هاى محلى و اعضاى اين كميته استفاده كنند و رسيدگى هاى الزم در 

اين زمينه هم صورت گيرد.

 تاكنون اين شورا چقدر مؤثر بوده و چه نوع پرونده هايى 
به شوراى حل اختالف ارجاع داده مى شود؟

 صالحيت ارجاع پرونده ها به شــوراى حل اختالف تعريف شده كه معموالً مهر 
و موم تركه، دعاوى تا ســقف 20 ميليون تومان به شوراى حل اختالف ارجاع 
مى شــده و دركنار آن نيز پرونده هاى كيفرى، پرونده هايى كه با گذشت شاكى 
خصوصى در قالب اين نوع پرونده ها به شــوراى حل اختالف ارجاع داده شــده 

است.
حتى ممكن است در پرونده هاى دعاوى طرفين هم توافق كنند اما تمايل دارند 

بين طرفين توافق نامه اى نوشــته شــود و طبق همين توافق نامه است كه يك 
گزارشى جهت صدور حكم بر مبناى اقدامات بعدى قرار مى دهند.

در پرونده هاى قتل عمد نيز زمانى كه حكم صادر شــده باشــد جهت صلح و 
ســازش، از طرف ســتاد تأليف قلوب ما نيز وارد مى شويم و شعبات ما با ستاد 

تأليف قلوب براى گرفتن رضايت همكارى مى كند.

 درباره پرونده هاى مصالحه در استان توضيح بفرماييد.
شوراى حل اختالف امروز نيز بر همين پايه و اساس در جامعه نقش ايفا مى كند 
و فلسفه اوليه رســيدگى به شكايت در شوراى حل اختالف نيز، همان صلح و 

سازش و حل وفصل مسالمت آميز است. 
شوراى حل اختالف؛ نهاد قضايى است كه تحت نظارت دادگسترى به اختالفات 
و پرونده هاى با ســقف مالى به طور مثال 20 ميليون تومان يا دعاوى غيرمالى 
معين شده در قانون، رسيدگى مى كنند و تنها صالحيت صدور رأى در اين دسته 

از دعاوى مشخص را دارد.
هدف از تشــكيل اين نهاد اين بوده كه در روستا ها و شهر هاى كوچك مكانى 
براى حل اختالفات وجود داشــته باشد و بر همين اساس شوراى حل اختالف 
تشــكيل شد تا به مســائل كوچك و اختالفات موجود در بين افراد روستا هم 

رسيدگى كند.

 چه ميزان از پرونده  نزاع جمعى به مصالحه ختم شده
 و چند درصد بوده است؟

شــوراى حل اختالف مركز توسعه يكسرى برنامه هايى را دررابطه با پرونده هاى 
مالى كه ســقفى بيش از 200 ميليون تومان هستند را مهم اعالم كرده است. 
طبق آمار سال 98 تعداد پرونده هاى مختومه 80 هزار و 702 پرونده بود كه از 
اين تعداد 38 هزار و 624 پرونده به مصالحه ختم شده است، با توجه به اينكه 
ميانگين كل كشورى از لحاظ صلح و سازش 31/2 درصد بوده اما خوشبختانه 
استان همدان 48 درصد را به خود اختصاص داده، از همين رو در سال گذشته 

موفق به كسب رتبه برتر كشورى در برقرارى صلح و سازش شديم.
همچنين نســبت مصالحه در پرونده هاى قابل صلح و ســازش شوراهاى حل 
اختالف استان در 9 ماهه سالجارى 44 درصد بوده كه تعداد پرونده هاى منجر 

به صلح و سازش 24 هزار و 381 فقره است.
از ابتداى ســالجارى تا پايان آذرماه ميزان پرونده وارده به شوراى حل اختالف 
77 هزار و 921 پرونده بوده كه از اين تعداد 78 هزار و 548 فقره مختومه اعالم 
شده است؛ يعنى ميزان پرونده مختومه از پرونده وارده بيشتر بوده كه حاكى از 

عملكرد مثبت شوراى حل اختالف در سالجارى است. 
همچنين طى بخشــنامه اى صادرشده از ســوى رئيس قوه قضاييه مى توان از 
ظرفيت شوراى حل اختالف براى پرونده هايى كه ارزش مالى آنها بيش از 50 يا 

صد ميليون تومان است، استفاده كرد.
تقريبا در 9 ماه ســال گذشته اين نوع پرونده هايى كه به شورا ارجاع داده شده 
28 هــزار و 498 پرونده بوده، از اين تعداد هزار و 153 پرونده به مصالحه ختم 
شده و از ابتداى سالجارى تاكنون نيز 53 درصد را به خود اختصاص داده است.

همچنين در اين 9 ماه 86 فقره پرونده نزاع جمعى در ســطح استان داشتيم، 
پرونده مالى با ارزش بيش از 200 ميليون تومان بوده كه با مصالحه، پرونده را 

توانستند پايان دهند.
همچنين در اجراى احــكام مدنى پرونده هايى كه از طريق گزارش اصالحى 
و يا منتهى به صدور رأى شــده موجودى ابتداى سال 19 هزار و 42 پرونده 

در اجراى احكام مدنى داشــته ايم كه در ايــن مدت 18 هزار و 724 پرونده 
مختومه اعالم شــده و 15 هزار و 351 پرونده مانده در طى اين 9 ماه بوده 
كه از اين تعداد در عملكرد اجراى اســتان در مجموع 4 هزار و 630 پرونده 
بوده و نيز در اجراى احكام نزديك به 3 هزار و 507 پرونده از طريق مصالحه 

مختومه شده است.
3 هزار و 13 پرونده در شعبات ويژه زندان مختومه اعالم شده از اين تعداد هزار 
و 745 پرونده از طريق سازش جزو پرونده هاى مصالحه به  شمار مى آيد. شايان 
ذكر اســت كه در ســال 98 از لحاظ برنامه هاى آموزشى، شوراى حل اختالف 
در ســطح كشور موفق به كسب رتبه دوم شديم و در 6 ماه اول سالجارى رتبه 

چهارم را نيز كسب كرديم.

 مجموع اعضايى كه در شوراى حل اختالف مشغول فعاليت هستند
چقدر است؟

درمجموع 665 نفر در شوراى حل اختالف به صورت افتخارى در استان همدان 
مشــغول فعاليت هســتند كه از اين تعداد 364 به عنوان اعضاى شورا هستند 
(256 نفر مرد، 108 زن ) و 158 نفر نيز به عنوان مسئول دفتر مشغول فعاليت 
هستند (32 نفر مرد، 126نفر زن)، 143 نفر هم درستاد اجراى احكام مشغول 

كار هستند (37 نفر مرد، 106 نفر زن).
از نظــر نوع مدرك نيز از ميان ايــن 665 نفر، 8 نفر داراى مدرك حوزوى، 48

نفر فوق ليســانس، 30 نفر ليسانس، 39 نفر فوق ديپلم و 84 نفر هم زير ديپلم 
هستند. اين نكته قابل ذكر است كه 462 نفر در شوراى حل اختالف به صورت 
افتخارى فعاليت مى كنند و بدون شــغل هســتند كه تنها منبع درآمدشان از 

همين شوراى حل اختالف است.
در سطح استان 98 شعبه شــهرى داريم كه از اين تعداد 64 شعبه رأى و 34

شــعبه صلحى است، 22 شعبه روســتايى و همچنين 6 شعبه زندانى مشغول 
فعاليت هستند. 

 نقش شوراى حل اختالف در جلب رضايت پرونده هاى شاكى
 چقدر مؤثر بوده است؟

آمار ارائه شده در پرسش هاى پيشــين نشان مى دهد كه شوراى حل اختالف 
صرف نظر از فضاى حاكم، به فضاى مصالحه تبديل شده است كه طرفين درنظر 
بگيرند مطالبى را مطرح كنند كه منتهى به مصالحه شود، اعضاى شوراى حل 
اختالف هم به آزادى عمل بيشــترى نسبت به بقيه اعضا نياز دارند و مى توانند 
وقت بيشترى را با طرفين بگذارند و همين امر سبب شده است كه ميزان صلح 
و ســازش بيشتر باشــد؛ يعنى صحبت هاى طرفين و جلساتى كه در بين آنها 
انجام مى شود سبب توافق بين آنها شده كه به تبع آن مجموع تعداد پرونده هاى 

مصالحه افزايش چشمگيرى داشته است.

 لطفا درباره تبديل وضعيت استخدامى كاركنان شوراى حل اختالف
 از شركتى، قراردادى توضيح بفرماييد. 

يكى از دغدغه هاى اصلى اين افراد موضوع جذب و اســتخدام آنها است؛ رئيس 
قوه قضاييه از همان بدو ورود قول جذب و مساعدت را داد كه درنهايت با تصويب 
مجلس پيش بينى شد كه اعضاى افتخارى شوراى حل اختالف كه بدون شغل 
هســتند در مدت 3 سال از طريق برگزارى آزمون داخلى با هماهنگى سازمان 
برنامه و بودجه از منابع داخلى مركز شــوراى حل اختالف جذب شــوراى حل 

اختالف شوند.

روند عدالت گسترى توأم با رضايتمندى را بررسى كرديم

ه لتخـوا عدا تا  عتمـــاد  ا ز  ا
وى جانشــين «ذكر ا... احمدي» رئيس كل پيشين دادگستري استان همدان شد تا دوران 

جديدى در استان براى خدمت قضايى به مردم آغاز شود.
آيت ا... رئيســى در مراســم توديع وى در مرداد ســال 90 با قدردانى از وى گفته اســت؛ 
«اعتماد» مدير و قاضى مورد اطمينان اســت كه موفقيت هاى دوران مديريت وى مرهون 

تالش تك تك قضات و كاركنان دادگسترى استان است كه شايسته قدردانى است.
مهم ترين چالش اعتماد در زمان رياست دادگسترى همدان با استاندار وقت بر سر زمين هاى 
موســوم به زمين دادگســترى بود، زمين هايى كه اســتاندار وقت معتقد بود نبايد در آنها 
ساخت وســاز شــود اما اعتماد نظر ديگرى داشــت و درنهايت اين چالــش با ميانجيگرى 

مركزنشينان حل شد، هرچند استاندار وقت و اعتماد هزينه هاى آن را دادند.
5- اعتمــاد در 9 مرداد 90 جاى خود را به محمدرضا مترقب كه معاون او در زمان رئيس 
كلى دادگســترى در همدان بود داد و با حكم رئيس وقت قوه به عنوان معاون ديوان عالى 
كشور منصوب شد؛ البته وى در انتخابات مجلس نهم نيز بخت خود را براى ورود به مجلس 

از حوزه انتخابيه تويسركان آزمود اما بخت با وى يار نبود.
 آيت ا... رئيســى در معارفه مترقب، روحيه ايســتادگى وى در مقابل كژى ها و فســاد را از 
خصوصيــات بارز اين مدير عنــوان و حضور قضات و مديران خوش نام در اســتان همدان 

چشم انداز و آينده اى روشن دانسته بود.را موجــب ترســيم 
مترقب نيز در اين مراســم ســرفصل برنامه هاى خــود درباره 
مجموعه قضايى استان را با توجه به رهنمودهاى رياست معظم 
قــوه قضاييه بيان كــرده و از ارتقاى كيفى و كمى در فرايند 
دادرســى به ويژه جرايم خاص و اعمال نظارت مســئوالن 
قضايى اســتان در اين پرونده ها، ارائه مشــورت و خدمات 
قضايى به شوراهاى تأمين سطح استان به عنوان متوليان 
اصلــى و قانونى امنيــت اجتماعى، ارتقــاى آموزش و 
نظارت بر عملكرد ضابطين قضايى، تدوين برنامه هاى 
آموزش عمومى و همگانى، كاهش جمعيت كيفرى، 
بازرســى هاى دوره اى قضايــى، ترويج و توســعه 
اتوماســيون قضايى و توجه ويژه به اموال عمومى 
و اراضى ملى و انفال و برخورد قاطع با متجاوزين 

به حقوق بيت المال اعالم كرده بود. 
ايــن برنامه ها تا 14 مهر 97 توســط مترقب 
پيگيرى شد تا در اين تاريخ وى به استان كردستان 
بــرود و ادامه خدمت خود را در اين ديار دنبال كند البته براســاس 

آخرين اخبار، وى از دادگسترى كردستان نيز خداحافظى كرده است.
مترقب در دوران رياست بر دادگسترى همدان بر ساخت ساختمان جديد دادگسترى اصرار 
داشت و هيچ نقد و اعتراضى در اين زمينه را نمى پذيرفت. وى همچنين با استانداران وقت 

چالش هايى داشت و اغماضى حتى به كوچك ترين شبه خطاى مديران نداشت.
6- در 14 مهــر 97 بار ديگر در آئين توديع و معارفه رئيس كل دادگســترى همدان، طى 
حكمى «توكل حيدرى» به رياست اين مجموعه درآمد و از تالش هاى «محمدرضا مترقب» 

قدردانى شد.
حضور حيدرى در همدان چندان دوامى نداشت و وى پس از حضورى 11 
ماهه و در شــرايطى كه اصالحات خوبى را بر مبناى تعامل آغاز كرده بود، 
به گونه اى توديع شــد كه در مراسم توديع خود حضور نداشت و كسى هم 
درباره اين نبود و توديع اين چنينى توضيحى مستند به افكار عمومى نداد.

حيــدرى كه مدت مديريتش در اســتان كوتاه بود اصالتــا زنجانى و زاده 
روستاى سريش بار از توابع بخش بزينه رود شهرستان خدابنده استان زنجان 

بود.
7- در 28 شهريورماه 98 آيت ا... رئيسى تصميم گرفت تا در راستاى اجراى 
بهتر برنامه هاى خود در استان، محمدرضا عدالتخواه را به عنوان رئيس كل 

جديد دادگسترى استان همدان منصوب كند. 
عدالتخواه در زمان انتصاب در كارنامه خود ســابقه 6 ســال رياســت كل 
دادگسترى اســتان كرمانشاه و رئيس شــعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان 

مركزى را دارا بود.
 وى در مراسم معارفه بر اجراى تكريم ارباب رجوع، توجيه اشخاص در زمينه 
پرونده، مقابله جدى با مظهر تخلف هاى ادارى و ...، استفاده از مجازات هاى 
جايگزين حبس، ارائه خدمات عمومى رايگان، اتقان و استحكام آرا، استفاده 
از قضات انقالبى و جوان براى كادرسازى، برقرارى امنيت و ارائه راهكارهايى 

براى سرمايه گذارى و رفع موانع توليد تأكيد كرد.
اكنون و با بررســى كارنامه عدالتخواه در نزديك 17 ماه سپرى شده آنچه 
مشــخص است، موفقيت عدالتخواه دراجراى اين برنامه در تعامل با ساير 
قوا، رســانه ها و افــكار عمومى و ارتقاى اعتماد مردم بــه قوه قضاييه در 

استان است.
راه اندازى ستاد تأليف قلوب در استان همدان و رسيدن به سازش و گذشت 

نيلوفر بهرمند نژاد
شوراهاى حل اختالف را مى توان يكى از دستاوردهاى تحول در نظام قضايى ايران و حاصل تفكر قضازدايى به شمار آورد. 
در واقع نتيجه توجه و اعتماد دولت به مفهوم عام كلمه به توانايى مردم از يكسو و كاستن از بار مراجع قضايى در رسيدگى 

به اختالفات و مرافعات حقوقى و قضايى شهروندان، ايجاد شوراهاى حل اختالف بود.
ثبت شــكايت و آغاز رسيدگى در شورا هاى حل اختالف پيچيدگى و سختى اقامه دعوى در دادگاه ها را ندارد و از سهولت و 

سادگى بيشترى برخوردار است. دليل اين امر هم جلوگيرى از طوالنى شدن روند رسيدگى به اختالفات است. 
هدف از تشكيل شورا هاى حل اختالف عالوه بر رســيدگى به شكايات، برقرارى صلح و سازش بين افراد است، اما اين نهاد 

قضايى هنگامى اقدام به برقرارى صلح و سازش مى كند كه دو طرف دعوى خواستار آشتى از طريق شورا باشند.
يكى از اصلى ترين اولويت هاى شوراى حل اختالف پيگيرى ايجاد صلح و سازش پرونده هاى ارجاعى به شوراى حل اختالف 

است، درهمين راستا با مرتضى بهمنى  فتاح رئيس شوراى حل اختالف استان به گفت وگو كرديم. 
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سيدنصرت ا... اعتماد

محمدرضا مترقب

توكل حيدرى

محمدرضا عدالتخواه

در بيــش از ده پرونده قتل عمد، تعيين تكليف پرونده هاى معوق و مختومه 
كردن نزديك به 60 درصــد پرونده ها، توجه به جوانگرايى، كارايى و روحيه 
انقالبى در انتصاب ها و سكونت مسئوالن قضايى در شهرستان محل خدمت 
به منظور پيشگيرى از تردد و اشراف كامل آنها به حوزه محل خدمت، ارتقاى 
دادگاه تجديدنظر از 11 به 17 شــعبه، افزايش دادگاه كيفرى يك نيز از يك 
به 2 شــعبه اختصاصى و افزايش دادگاه هاى مركز استان از ده شعبه به 14

شــعبه و كاهش پرونده ها، اجراى برنامه كيفى قاضى محور و اجراى سياست 
حبس زدايى با اختالف بســيار نسبت به گذشــته، بخشى از كارنامه اى است 
كه اثبات مى  كند عدالتخواه در اســتان همدان مديرى موفق است و توانسته 

رضايتمندى از دستگاه قضا را در همدان افزايش دهد.
 در ثبــت اين كارنامه حوزه قضايى با 230 قاضــى، به ازاى هر صد هزار نفر 
12/7 قاضــى، كه 73 درصد آنها بومى هســتند و در مجموع فعاليت 992

كارمند در دادگسترى استان همدان نقش ايفا كرده اند كه تالش تمام آنها در 
خدمت به مردم، تأمين عدالت و امنيت، قابل قدردانى است.

رئيس شوراى حل اختالف استان: 

سالجارى  ماه   6 در 
شديم مصالحه  در  نخست  رتبه 



سايت)                 ) سايت)                  )  wwwwww..hamedanpayamhamedanpayam..comcom
يميل) ا ) يميل)  ا )  info@hamedanpayaminfo@hamedanpayam..comcom

09183151437
تلفن:38264433 (081)

دورنگار: 38279013 (081)

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (همدان)
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

فروردين 1400

صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ........................................... يدا... طاقتي احسن

 صفحه آرا: آيت بياتي -دبير ويژه نامه:  اكرم چهاردولي

|ISNN: 2322-4665|پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com ويـژه د ستگاه قضـا

معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان با بيان اينكه جنب و جوش 
و تحوالت اساســى و عميقى در سطح دستگاه قضا شكل گرفته است، گفت: 
از زمانى كه رياســت قوه قضاييه بر عهده آيت ا... رئيسى قرار گرفت يك سند 
جامع با راهبرد مشــخص تدوين شد. اين ســند كه با عنوان سند تحول قوه 
قضاييه است به فرمان مقام معظم رهبرى پيگيرى و اجرا مى شود و در ترسيم 

آن از هر سه قوا استفاده شده است.
عباس نجفى با بيان اينكه اين ســند يك ماه ونيم پيش دوباره ارتقا پيدا كرده 
است، بيان كرد: در اين سند مأموريت هاى دستگاه قضا بر 7 محور تعريف شده 
است و بر اساس اين ســند تحول بايد عوامل و چالش هاى مختلف شناسايى 

شود.

20 چالش اولويت دار در قوه قضاييه شناسايى شده است
وى با بيان اينكه 20 چالش اولويت دار با 47 عامل شناســايى شده است، افزود: 
در همين راستا تمامى برنامه هاى كوتاه مدت و برخى برنامه هاى ميان مدت انجام 

شده و برنامه هاى بلندمدت نيز درحال اجرا است.
نجفى با اشاره به اينكه براى پيشگيرى از وقوع جرم از همان ابتدا در حوزه هايى 
كه با آســيب هاى اجتماعــى مواجه بود ورود جدى داشــتيم، افزود: در قانون 
پيشگيرى از وقوع جرم كه در سال 94 تصويب شده اعضاى اين معاونت از 3 قوا 

تشكيل شده زيرا پيشگيرى از وقوع جرم يك امر فراقوه اى است. 
وى از رويكردهاى اين معاونت، شناسايى بسترهاى جرم زا را نام برد و گفت: براى 
مثال در حوزه كاهش تصادفات رانندگى با شناسايى نقاط حادثه خيز و ابالغ آن 

به ادارات مربوطه توانستيم نقش تأثيرگذارى داشته باشيم.
معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى همدان با بيان اينكه با آگاه سازى 
مردم در حوزه فك پالك توانستيم در بازه زمانى ده ماهه، 2 هزار و 500 پرونده 
را كاهش دهيم، افزود: با ورود معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم در 
حوزه دريافت حكم رشد نيز حدود 2 هزار پرونده و در زمينه مفقودى ها حدود 

3 هزار پرونده كاهش ورودى به دادگسترى 
داشتيم.

 كمربند سبز با هدف 
كاهش حاشيه نشينى در دستور كار است
وى پيگيرى موضوع كمربند سبز به منظور 
آســيب هاى  و  حاشيه نشــينى  كاهــش 
اجتماعى ناشى از آن و كاهش زمين خوارى 
به منظور حفظ ريه هاى تنفســى و اراضى 
ملى را از مهم ترين اقدامــات اين معاونت 

برشمرد و بيان كرد:
ــتگاه هاى  ــى دس ــا مفاســد تمام ــارزه ب مب
دولتــى و خصوصــى نيــز از ديگــر اقدامــات 

ــروه  ــوان كارگ ــروه تحــت عن ــك كارگ ــتاى ي ــه در راس ــوده اســت ك ــا ب م
شناســايى عوامــل فســازا در دســتگاه هاى عمومــى و دولتــى تشــكيل 
ــا  ــيب هاى آنه ــده و آس ــى ش ــتگاه ها بررس ــى ادارات و دس ــا تمام ــد ت ش

شناســايى شــود.
معاون پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى همدان ادامــه داد: پيگيرى 
آسيب  هاى ناشــى از فضاى مجازى نيز در دستور كار است و همين سبب 
شد براى آموزش استفاده درســت از فضاى مجازى 2 هزار بسته اموزشى 
در حوزه آگاهى بخشــى قوانين، تشريح آســيب هاى اجتماعى، هشدارهاى 

كنيم. توليد  حقوقى  هشدارهاى  و  انتظامى 
ــتگاه  ــه دس ــد ب ــى مى توانن ــاى نظارت ــه نهاده ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
قضــا در حــوزه پيشــگيرى از وقــوع جــرم كمــك كننــد، گفــت: 
ــه  ــت ن ــه اس ــوارد اصالح گرايان ــى م ــى در خيل ــتگاه قضاي ــرد دس رويك
ــه  ــراد ك ــردن اف ــى ك ــاى زندان ــه ج ــرد ب ــن رويك ــه. در اي حبس گرايان

ــاى  ــه دارد در حوزه ه ــراى جامع ــادى ب ــات زي تبع
مختلــف آمــوزش داده مى شــوند.

 توهين در صدر جدول جرايم استان
 قرار گرفت

نجفى با اشــاره بــه اينكه يكــى ديگــر از اقدامات ما 
راه اندازى سامانه سجام براى استفاده از ظرفيت مردمى 
است، گفت: اين سامانه بسترى را طراحى كرده است تا 
با رعايت محرمانگى و بدون اينكه هويت فرد مشــخص 
شود، بتوانيم بســترهاى جرم زا را معرفى كنيم، در اين 
زمينه از ابتداى سال تاكنون 255 مورد گزارش داشتيم 

كه بالغ بر 85 درصد اثربخش بوده است.
علمــى  بنيــه  از  اســتفاده  دربــاره  همچنيــن  وى 
ــى  ــت علم ــتفاده از ظرفي ــت: اس ــا گف ــش جرم ه ــراى كاه ــگاه ها ب دانش
دانشــگاه ها در پيشــگيرى از وقــوع جــرم نيــز بســيار مؤثــر بــوده و از 
دانشــگاه ها خواســتيم كــه نســل جديــد را آمــوزش داده و از ســمت ديگــر 
ــته  ــى داش ــائل اجتماع ــه مس ــى نســبت ب ــه و علم ــگاه نقادان ــگاه ها ن دانش

ــند. باش
نجفــى با بيان اينكه، توهين (خشــونت لفظى) در صدر جدول جرايم اســتان 
است، گفت: در جامعه اسالمى اين آمار مطلوب نيست و نبايد جامعه به سمت  

بداخالقى برود چون نشان از ضعف در تربيت و اعتقادات است.
وى به طرح معتذرين نيز اشاره و بيان كرد: اين طرح براى جرم هايى از جمله 
ضرب و جرح ســاده و توهين طراحى شــده است كه در مدت 3 ماهه بالغ بر 
4 هزار درخواســت در اين سامانه ثبت شده است، در اين طرح فضايى ايجاد 
شده تا فرد متخلف فرصت عذرخواهى داشته باشد و حدود هزار و 500 مورد 

با استفاده از اين طرح به مصالحه رسيده است.

معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان:

ر  ولويت دا ا چالش   20
است شده  شناسايى  قوه قضاييه  در 

■ توهين در صدر جرايم استان 

 زهرا زنگنه
قوه قضاييه يكى از 3 قواى اصلى در كشور ما است و براساس اصل 156 قانون اساسى براى دستگاه قضايى 
چندين تكليف براى آن پيش بينى شده است كه مى توان به احياى حقوق عام، حل و فصل دعاوى و اختالفات 
بين مردم، گسترش عدل و آزادى هاى مشروع مردم، نظارت بر حسن اجراى قوانين و پيشگيرى از وقوع جرم 

براى كاهش و حذف عوامل جرم زا در سطح جامعه، اشاره كرد.
تقريبا 12 سال پيش بود كه در راستاى اجراى بند 5 اصل 156 قانون اساسى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 

وقوع جرم براى انجام رسالت خود كه پيشگيرى از وقوع جرم است، تشكيل شد.
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ارتقاى كرامت مردم 
يكى از اولويت هاى 

دستگاه قضا
با توجه به افزايش جمعيت در دهه  هاى اخير، پيچيده  تر شدن روابط 
بين اشخاص و وجود مسائل مختلف اجتماعى و اقتصادى ميزان نياز جامعه 
به قوه  قضاييه براى دادرســى و حل مشــكالت قضايى اشخاص حقيقى و 
حقوقى عمومى و حقوق خصوصــى، نه تنها كاهش نمى يابد، بلكه آنچنان 
روبه افزايش است كه به رغم تالش همه جانبه  همه  كاركنان ادارى و قضايى 

قوه  قضاييه نتوانسته است پاسخگوى همه  انتظارات مردم باشد.
بررســى اهداف و وظايف قوه  قضاييه در قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران مى تواند گامى در راســتاى ارتقاى سواد حقوقى جامعه و آگاه سازى 
اجتماعى باشد. اگرچه اهداف و وظايف گسترده  قوه قضاييه در قانون اساسى 
بيان شــده و اين وظايف منحصر به بررسى و رسيدگى به دعاوى حقوقى 

و كيفرى نيست.
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران شناسنامه و هويت هرگونه فعاليت 
اجتماعى، فرهنگى، سياســى، اجتماعى اســت كه به عنــوان ميثاق ملى 
فصل الخطاب اســت و قوه قضاييه به عنوان يكى از قواى حكومت جمهورى 
اســالمى زيرنظر واليت فقيه و براساس اصول قانون و شرع اسالم فعاليت 

مى كند.
به اســتناد اصول 156 تا 174 قانون اساســى مهم ترين وظايف اين قوه 
مستقل   پشتيبانى از  حقوق  فردى  و اجتماعى  و مسئول  تحقق  بخشيدن  به  
عدالت  است. امور قضايى تنها بخشى از وظايف خطير قوه قضاييه است كه 

در قانون اساسى مورد توجه واقع شده است.
اما گســتردگى خدمات اين ركن مهم و حياتى حكومت در سازمان هاى 
وابســته تجلى يافته و به نوعى با زندگى روزمره اجتماعى آميخته اســت، 
ســازمان هايى چون ثبت امالك و اسناد، پزشكى قانونى، سازمان زندان ها 
و امور تأمينى تربيتى، ســازمان قضايى نيروهاى مســلح، سازمان بازرسى 
كشور و نهاد كانون مشاوران و وكال، شوراهاى حل اختالف نقش مؤثرى در 

انسجام اجتماعى و نظم جامعه ايفا مى كند.

طبق اصل 61 «اعمال قوه  قضاييه به وسيله  دادگاه  هاى دادگسترى است 
كه بايد طبق موازين اســالمى تشكيل شود و به حل وفصل دعاوى و حفظ 
حقوق عمومى و گســترش و اجراى عدالت و اقامــه  حدود الهى بپردازد» 
همچنين طبق اصل 156 قوه  قضاييه قوه  اى مســتقل اســت كه پشتيبان 

حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است.
بنابر همين اصل، وظايفى همچون احياى حقوق عامه و گســترش عدل 
و آزادى  هاى مشروع، نظارت بر حسن اجراى قوانين، كشف جرم و تعقيب 
و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اســالم 
و اقدام مناســب براى پيشــگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمين از جمله 

وظايف قوه قضاييه به شمار مى رود.
آيت ا... سيدابراهيم رئيســى چندى پيش در جلسه شوراى رؤساى كل 
دادگسترى و دادستان هاى مراكز استان هاى سراسر كشور با تأكيد بر اينكه 
گسترش عدل راهبرد فعاالنه دســتگاه قضاست، مى گويد: ارتقاى كرامت 
مردم در دســتگاه قضايى، مبارزه با فساد و تالش براى رفع موانع توليد 3

اولويت دستگاه قضا است. گسترش عدل راهبرد فعاالنه دستگاه قضاست، 
براى احياى حقوق مردم منتظر رسيدن دادخواست و شكايت نمانيد.

به مناسبت سفر رئيس عالى قوه قضاييه به استانبه مناسبت سفر رئيس عالى قوه قضاييه به استان

قاضى القضات قاضى القضات 
در مادستاندر مادستان

■ ديدار با قضات، كاركنان
 و مسئوالن قضايى 
■ حضور در شوراى ادارى
■ حضور در شوراى قضايى 
همدان  و  بررسى مشكالت 
حقوقى- قضايى استان از 
برنامه هاى سفر يك روزه است

26 مين سفر استانى آيت ا... رئيسى
 امروز به همدان انجام مى شود


