سیاست

4

سه شنبه  4تیر 1398
 21شوال .1440شماره 20130

اولین گامهای رئیس قوه قضاییه برای نیل دستگاه قضا به «قوه تراز» در گام دوم انقالب

110روزاصالحات رئیسی
ادیب 110-روزبرایانجاماصالحاتبنیادیندریکسازمانعریضوطویل
یا دستکم تغییر ریل آن دستگاه ،قطع ًا زمان کمی است هرچند برای کسی
که سابقه فعالیت تقریب ًا  40ساله در سیستم قضایی را دارد بدون شک
پیمودن این مسیر سریع تر خواهد بود .از زمانی که رئیس جدید دستگاه
قضادر 16اسفند 97حکمانتصابشرادریافتکرداستقبالگستردهجناح
های سیاسی و بخش های زیادی از جامعه حقوقی به دلیل سوابق قضایی
وی جالب ترین نکته ای بود که ناظران سیاسی به آن اشاره کردند .اما نکته

جالب تر در طول چهار ماه گذشته اقدامات فوری آیت ا ...رئیسی و همچنین
اشاره به برخی تغییر سیاست های قوه قضاییه بوده است .رئیس دستگاه
قضا البته وعده های زیادی هم درباره آینده داده و همچنان معضالت بزرگی
را در ساختار قضایی کشور مشاهده می کند .در داده نمای زیر به برخی
از اقــدامــات و مواضع رئیس جدید
دستگاه قضا در  110روز ابتدای
کارش اشاره شده است.

مواضع دربارهتغییرریلهایدستگاه قضا
حرکت در جهت حبس زدایی

مثال :آزادسازی دو سوم زندانیان مهریه که
فاقد استطاعت هستند

تشدید نظارت

مثال :برکناری  ۶۰قاضی متخلف در  ۴۵روز

توجه به پیشگیری از جرم

مثال :برگزاری اولین جلسه شورای عالی
پیشگیری از جرم

اصالحات ساختاری

مثال :اعالم به روزرسانی ساختار قوه

 4اقدام رئیسی درباره حساب های
قوه قضاییه

گزارشهزینههاودرآمدهارامنتشرمیکنم

اقدامات انجام شده
رسیدگی اولیه به ۴۰۰۰پرونده فرسایشی اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه
قضاییه
هم اندیشی با اقشار مختلف:

حداقل ۱۱جلسه با فعاالن حقوق بانوان | طالب | وکال و حقوق دانان | فعاالن سیاسی
فعاالن اقتصادی | مدیران رسانه ها | مسئوالن ادوار قوه قضاییه | دانشجویان
استادان دانشگاه ها | مدیران بانک ها | مراجع تقلید

تنظیم و ابالغ حداقل ٨آیین نامه ضروری برای قوانین مهم مانند:

قانون اموال مسئوالن و اجرای این قانون بعد از ۴سال
آیین نامه های قانون آیین دادرسی کیفری | آیین نامه نحوه اجرای حد و قصاص

افزایش رویکرد مردمی
فراخوان برای نظارت مردمی از طریق فضای مجازی
سفرهای استانی و ارتباط با بدنه قوه

وعده ها
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به
شکایات کمیسیون اصل٩۰

بازدیدهای سرزده از بخش های مختلف دستگاه قضا
حضور در چند جلسه دادگاه های صالحیت قضات
حضور در جمع سیل زدگان

حمایت بیشتر از افشاکنندگان فساد
انتشار آرای قضات
احیای نهاد داوری
تهیه الیحه جامع حقوق شهروندی
پیگیری حقوق بین المللی ایران
توجه بیشتر به احیای حقوق عامه
برخورد با مسئوالن متخلف
در سیل اخیر
چهره ها و گفته ها

توصیه به نیروهای نظامی
علی مطهری نماینده تهران در مجلس تأکید
کرد :نیروهای نظامی باید به تذکرات درباره
دخالت نکردن در سیاست
و اقتصاد توجه کنند
چــرا کــه اســاســا ورود
ایــن نیروها به ایــن دو
حوزه خطرناک است.
/خبرآنالین

شرط برای مذاکره
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور با
تاکید بر این که ادعای آمادگی آمریکا برای
مذاکره بیقید و شرط با تداوم شرایط تهدید
و تحریم پذیرفتنی نیست ،افزود :اگر چیزی
بیش از برجام میخواهند
باید چیزهایی بیش از
برجام بدهند؛ آ نهــم با
تضمین بینالمللی.
/ایسنا

خبر مرتبط

معضالت باقیمانده در دستگاه قضا
اطاله دادرسی
بهروزنبودن وفرسایشیشدن ارساللوایحقضاییمادربهمجلس
کادر اداری و بودجه ناکافی
رسیدگی به ادعای وجود فساد و کارچاق کن در این قوه

رئیسقوهقضاییهدرگفتوگویتلویزیونیبامردمدرباره
 ۶۳حساببانکیقوهقضاییهباتأکیدبراینکههمهمبالغ
این حساب ها در قوه قضاییه هزینه شده و او آمادگی دارد
گزارشآنرامنتشرکند،افزود:بهدلیلذهنیتهاییکه
درجامعهایجادشده،اینحسابهارابهپنجحسابتقلیل
دادیموساالنهدرآمداینحسابهاوهزینههایآنرابرای
عموممردماطالعرسانیمیکنیم.بهگزارشمیزانآیت
ا ...رئیسی با اشاره به این که استفاده از این حسابها با
امضایرئیسقوهقضاییهبوده،ادامهداد:ازروزیکهمن
آمدهام،سهامضابرایاینچکهاقراردادموکاررابهاین
شکل ساماندهی کردیم که این مبالغ از طریق بخش
اداری-مالیقوهقضاییهبهبخشهایمختلفتخصیص
پیداکند.رئیسیبااشارهبهبرخوردبا ۶۰قاضیمتخلف
در ماه های گذشته گفت :این آغاز کار است .در این باره
کمیسیونتعیینصالحیترافعالکردموتاکنوندوتاسه
جلسههمتشکیلشدهاستوبندهدادگاهعالیصالحیت
را هم تشکیل میدهم و بخشهای مختلف نظارتی در
دستگاه قضایی در این زمینه فعال شدهاند .رئیس قوه
قضاییه درباره حادثه کشته شدن یک زندانی در زندان
تهران ،از کیفرخواست برای متهم این پرونده خبر داد و
گفت که هیئتی برای مالقات با خانواده محترم مقتول
اعزام شده تا از آنها دلجویی شود .رئیسی تأکید کرد:
حتما مسئولی را که در این زمینه سهل انگاری و غفلت
کرده باشد ،برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ
نیست و برکنار میکنیم .رئیس دستگاه قضا همچنین
وعده داد که به عنوان اولین مسئول عمل کننده به قانون
رسیدگیبهاموالمسئوالن،عالوهبراینکهلیستاموال
خودرابهرهبرانقالباعالممیکند،آنرابهاطالعمردم
هممیرساند.درانتهایاینگفتوگورئیسیباتأکیدبر
ضرورتاصالحبسترهایفسادزاتصریحکرد:بهدوستان
گفتهام اگر روابط ناسالم موجب صدور یک حکم ناحق
شود ،ما این حکم را ابطال خواهیم کرد؛ حتی اگر زمان
زیادی از صدور آن حکم گذشته باشد .رئیس قوه قضاییه
افزود:ماحکمصادرشدهبرمبنایروابطناسالمراابطال
میکنیموپولیراکهازاینباببهناحقگرفتهشدهاست
به هر کجا رفته باشد دنبال میکنیم .ازایــن رو به قول
معروف مسئله" ،بزن دررو" نیست؛ یعنی این گونه نیست
که فردی رشــوهای بگیرد و فسادی کند و موضوع تمام
شود؛بلکهحکمابطالوپیگیریمیشود.

