خبر
با گزارش میزان از پشت پرده بی بی سی

پای مدیر خبر بیبیسی جهانی
به استودیو باز شد

انتشار گزارش خبرگزاری میزان از ماهیت اصلی فعالیت خبرنگاران
بیبیسی فارسی ،پای مدیر خبر بیبیس��ی جهانی را به استودیو
باز کرد .فرن انزورث در گفتوگوی زنده تلویزیونی پنجش��نبه ۱۸
مرداد به خبرگزاری رس��می قوه قضاییه حمله کرد .وی در بخشی
از مصاحبه خود ،گفت :تهدیدها را بس��یار جدی میگیریم .اتحادیه
روزنامه نگاران انگلیس ضمن چش��م پوش��ی از ماهیت براندازانه
فعالیت خبرنگاران بیبیسی فارسی ،روشنگری میزان در مورد این
افراد را غیر قابل قبول دانست .گفتنی است؛ پیش از این خبرگزاری
میزان در گزارش��ی با عنوان«بی بی س��ی مرکز فرماندهی س��تاد
مش��ترک عملیات روانی علیه ایران» توطئه های رس��انه ای این
شبکه وابسته به ملکه انگلیس را بر مال کرده بود.

تشکیل پروندههای قضایی نباید
مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود

رییس کل دادگستری اس��تان قزوین ،گفت :مشکالت موجود در
صنایع جهت رفع ورجوع نیازمند بررس��ی دستگاه قضا و همچنین
مشارکت دستگاههای مرتبط با امور اقتصادی است و نباید تشکیل
پروندههای قضایی مانع فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی شود.
حجتاالسالم نوراهلل قدرتی در دومین جلسه ستاد اقتصادمقاومتی
اس��تان قزوین ،اظهارکرد :این جلسات در راستای اهمیت دادن به
موضوعات اقتصادی با بندهایی در بخش��نامه ابالغی دادگستری
تحت عنوان «تش��کیل پروندهه��ای قضایی نبای��د مانع فعالیت
اقتصادی واحدهای تولیدی شود ».تشکیل و به مشکالت صنایع و
کارخانجاتی که در زمینه اقتصادی با مشکل روبرو هستند ،پرداخته
تا بررسیهای الزم صورت گیرد.
به گزارش روابطعمومی دادگستری استان قزوین ،وی عنوان کرد:
با توجه به ش��رایط کنونی جامعه بهتر است این جلسات هر  2هفته
یکبار برگزار ش��ده تا به طور دقیق از اخبار پروندههای ارس��الی و
مورد بررسی آگاه شویم.
رییس کل دادگستری اس��تان قزوین عنوان کرد :مدیریت اجرایی
استانداری نیز در راستای رسیدگی به همین امر باید توسط دستگاه
قضایی دستگیری شود تا به وضعیت مطلوب اقتصادی در صنعت و
معیشت مردم دست یابیم چرا که نوسانات بازار و مشکل در اقتصاد
جامعه منجر به افزایش پروندههای ارسالی به دادگستری میشود.
وی ادامه داد :تالشها بر این اس��ت که مدیران شایسته روی کار
آیند تا با پیروی از همین قوانین ناقص ،به مدیریت وکنترل شرایط
پرداخته و بدون اینه دس��ت و پای خود را در بسیاری از امور دخالت
دهند ،افس��ار بهبود شرایط را بر دس��ت گیرند که در این میان باید
مدیران کالن م��ورد حمایت قرار گرفت��ه و همچنین نظارتها در
بخش اقتصادی افزایش یابد.
قدرتی عنوانکرد :موارد متعددی پرون��ده مرتبط با اقتصاد دارایی
و اداره کار در دادگس��تری وجود دارد که براساس قانون ،باید مورد
برخ��ورد قرار گیرند اما راهکار درس��ت این نب��وده چراکه منجر به
بیکاری کارگران ش��ده و باید مدیریت دس��تگاههای دیگر همراه
همدلی دستگاه قضا در این امر دخیل باشد.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریحکرد :یکی از راهکارهای
مناسب جهت اشتغال و بیکار نشدن کارگران و همچنین رفع مفاسد
اقتصادی در کارخانجات  ،طلب کار در بازه زمانی طوالنی مدت است
تا به حقش��ان رسیده و کسی هم از کار بی کار نشود چرا که بیکاری
که منشا آسیبهای اجتماعی را فراهم میآورد.

شناسایی انبارهای احتکارکنندگان
در کرمان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با بیان اینکه مبارزه با
دانهدرشتها و احتکارکنندگان عمده در اولویت کار دادستانی است،
افزود :این عملیات ها ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که انشاهلل یک
امنیت مطلق و قابل قبول در سطح جامعه حاکم شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان ،دادخدا ساالری
در حاش��یه مرحله دوم طرح وی��ژه مبارزه با احتکار و گرانفروش��ی
اظهارکرد :مبارزه با احتکار و اخالل در نظام اقتصادی کشور(بازار)
مقطعی نبوده و عملیات تا رسیدن به امنیت مطلوب با قوت در استان
کرمان ادامه خواهد داشت ومجازات های سنگین در انتظار مفسدین
اقتصادی خواهد بود.
دادس��تان کرم��ان هش��دار داد :قان��ون گ��ذار در ش��رایط خاص
مجازات های بسیار سنگینی از جمله اعدام ،حبس های بلند مدت،
شالق در مالء عام و مصادره اموال را تعیین کرده است.
وی اظهارک��رد :در ادامه عملیات هایی که طی چند روز گذش��ته با
محوریت دس��تگاه قضایی اس��تان کرمان آغاز شده است بنا داریم
همچنان عملیات های منسجم علیه انبارهایی که کاالهای ضروری
مورد نیاز مردم را پنهان نموده اند ادامه یابد.
دادستان کرمان تاکید کرد :مبارزه با دانه درشت ها و احتکار کنندگان
عمده در اولویت کار دادستانی است و در مقطع کنونی اطالعات بسیار
خوبی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج)در ادره کل اطالعات
استان کرمان نسبت به شناسایی انبارهای احتکارکنندگان بدست
آمده است .س��االری تصریح کرد :در واقع مخالن نظام اقتصادی
و احتکارکنن��دگان به عن��وان پیاده نظام دش��من در عرصه جنگ
اقتصادی محسوب می شوند و به حول و قوه الهی دستگاه قضایی
با کمک س��ایر نهادهای متولی محیط و عرص��ه را بر آنان تنگ و
سخت خواهد کرد.

ساماندهی زمینهای موات
در شهرستان قرچک

دادستان عمومی و انقالب شهرستان قرچک با اشاره به ساماندهی
زمینهای موات گفت :این موضوع در شورای تامین بررسی و مقرر
ش��د در مورد زمینهایی که هنوز در آن خانه یا بنایی احداث نشده
است،مس��ئولین ادارات مربوطه چنانچه آن اراضی مشمول اراضی
موات باشد؛ وفق مقررات عمل کرده و به نام دولت سند صادر شود.
حجت االسالم و المس��لمین سینکایی با اش��اره به باز پسگیری
زمینهای شهرداری این شهرس��تان از شرکت حیان افزود :حدود
 ۱۰سال قبل شورای وقت زمینهایی را به شرکت حیان برای احداث
بیمارستان سپرده بود و آن ش��رکت با آورده  ۲میلیون تومان قصد
افتتاح بیمارستان را داش��ت ،در این پروژه فندانسیون زده شده بود،
اما در عمل هیچ کاری انجام نگرفته بود .به گزارش میزان ،وی ادامه
داد :پرونده برای عودت زمین به ش��هرداری در حال بررسی است و
ش��کات متعددی دارد ،در این رابطه دو متهم نیز دس��تگیر شدهاند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان قرچک با اشاره به ساماندهی
اراضی موات در این شهرستان گفت :طی جلسات متعدد با مسئولین
این موضوع بررسی شد؛ یک هزار قطعه زمین فروخته شده که برخی
از س��ندها  ۳بار هم چرخیده اس��ت و حدود  ۱۵هزار جمعیت در این
یک هزار قطعه زمین س��اکن هستند .سینکایی گفت :این موضوع
در ش��ورای تأمین بررسی و مقرر ش��د در مورد زمینهایی که هنوز
در آن خانه یا بنایی احداث نشده است ،مسئوالن ادارات مربوطه بر
اساس حکم حاکم ش��رع چنانچه آن اراضی مشمول اراضی موات
شده باشند وفق مقررات عمل کرده و به نام دولت سند صادر شود.
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معاون حقوقی قوهقضاییه :

نیازمند پلیس اطفال هستیم

مع�اون حقوقی قوهقضاییه از تدوی�ن الیحه مبارزه با
راهزنی دریایی خبر داد و گفت 6 :الیحه در سال  97در
دستور کار قرار دارد.

رفع خالهای قانونی برای مبارزه با دزدان دریایی با
تهیه یک الیحه
وی به الیحه مب��ارزه با راهزنی دریایی نیز اش��اره کرد و گفت :در
معاونت حقوقی قوهقضاییه الیحه مبارزه ب��ا راهزنی دریایی را در
دست اجرا داشته ایم که این الیحه اکنون تهیه شده است.
خداییان به هدف و لزوم تهیه این الیحه پرداخت و گفت :همانگونه
که استحضار دارید در س��الیان اخیر کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران مورد هجمه و هجوم دزدان دریایی در دریاهای آزاد قرار گرفته
است .در این رابطه کش��ور ما با خالء قانونی برای مبارزه با راهزان
دریایی چه از نظر آیین دادرسی و چه از نظر ماهوی مواجه بود.
معاون حقوقی قوهقضایی��ه تصریحکرد :در جهت رفع این خالء ما
با کمک کارشناس��ان ذیربط یک الیحه تهیه کردیم که مشتمل
بر قسمت شکلی و ماهوی به صورت همزمان است .یعنی موضوع
را هم جرم انگاری کردهایم و هم طریقه رسیدگی به این دعاوی و
مراجع صالحیت دار برای رسیدگی را مشخص کردهایم.
وی اظهارکرد :فرض کنید دزدان دریایی در هزاران کیلومتر دورتر
از کشور ما به کشتیهای تجاری ما حمله کنند ،چون این کشتیها
توسط ارتش جمهوری اس�لامی ایران یا دیگر نیروهای حفاظتی
اسکورت میشوند ممکن است در درگیری با متجاوزان افرادی را
دستگیر کنند .حال سوال این است که نحوه انتقال آنها به کشور
ما چگونه باید باشد؟ یا اگر کشتی آنها توقیف شد ،نحوه توقیف و
انتقالش چگونه باید باشد؟ اینها مسائلی هستند که در این الیحه
به آن پرداخته شده است.
همکاری با کارشناسان کشتیرانی و ارتش
این حقوقدان عالی دستگاه قضا به انجام مطالعات تطبیقی در این
زمینه اشاره کرده و توضیح داد :در این زمینه ما معاهدات بینالمللی
و قوانین دیگر کشورها را مطالعه و بررسی کردیم .نهایت ًا یک الیحه
جامع ب��ا کمک همکاران خود و کارشناس��ان مراجع ذیربط مثل
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،ارتش و دولت تهیه کردهایم.
معاون رییس قوهقضاییه به یکی دیگر از لوایح تهیه ش��ده در این
معاونت اش��اره کرد و گفت :در س��ال گذش��ته در اداره کل تدوین
لوایح ،الیحه قانون مجازات اس�لامی بخش تعزیرات را در دستور
کار داشتیم.
تهیه یک الیحه جامع با بیش از  ۵۰۰ماده
وی افزود :همانگونه که استحضار دارید قانون تعزیرات مصوب سال
 ۱۳۷۵است و نزدیک به  ۳۰۰ماده دارد .منتهی در برخی موارد ما با
پراکندگی قوانین در خصوص یک موضوع مواجه هستیم .مثال در
خصوص یک موضوع چند قانون داریم که ناس��خ و منسوخ شدن
آنها مشخص نیست .یا مثال در برخی موارد با خالء قانونی مواجه
هستیم و در برخی موارد هم قانون ابهام دارد.
خداییان تصریحک��رد :لذا یک الیحه جامع و نه اصالحی که بیش
از  ۵۰۰ماده دارد تهیه کردیم .در این رابطه س��عی شد قوانینی که

سید اس��داهلل جوالیی با اش��اره به اینکه سه هزار
و  600نفر به دلیل ناتوان��ی در پرداخت مهریه در
کشور در حبس به سر میبرند ،اظهارکرد :این افراد
که عمدت ًا جوان هستند در تعریف منابعانسانی به
دلیل سن و شرایط فیزیکی از نیروهای فعال کشور
به شمار میآیند.
وی با بیان اینکه کمترین آمار این زندانیان مربوط
به استان سیستان و بلوچستان است ،افزود :با توجه
به فرهنگ مردم این استان ،معمو ًال میزان مهریه
پایین تعیین میش��ود و در صورت طالق نیز یک
ریش سفید و بزرگ قوم مبلغی را به عنوان مهریه
تعیین میکند تا پرداخت شود و بانوان به دلیل بافت
بومی کمتر پیگیر این مساله میشوند.
توگو با ایرنا تعداد محبوس��ان به
جوالی��ی در گف 
دلیل تعهد مهریه در استان سیستان و بلوچستان
را  26نفر اعالم کرد و گفت :بیش��ترین آمار نیز به
استان فارس با  360زندانی مهریه و سپس استان
تهران با  330زندانی مربوط میش��ود .وی اضافه
کرد :ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به
زندانیان نیازمند عالوه ب��ر تالش در حوزه آزادی

قضـایی

انتقال  494محکوم ایرانی به کشور

تکراری هستند را نس��خ کرده و در قانون جدید آنها را به صورت
یکج��ا پیشبینی کنیم تا زمانی که قضات ی��ا وکال میخواهند در
خصوص یک موضوع اطالعاتی را کس��ب کنند فقط به این قانون
مراجعه کرده و نیازشان برطرف شود.
معاون حقوقی قوهقضاییه ادامه داد :به عبارت دیگر س��عی کردیم
قوانین پراکنده را یکجا در ای��ن الیحه پیشبینی و قوانین قبلی را
نس��خ کنیم ،به طوری که بیش از  ۱۰۰قان��ون را ما در این الیحه
پیشنهاد نس��خ دادهایم؛ لذا این الیحه هم جنبه تنقیحی دارد و هم
یک قانون کامل اس��ت .این حقوقدان عالی دستگاه قضا در ادامه
تش��ریح لوایح تهیه ش��ده ،به الیحه اصالح قانون آیین دادرسی
کیفری اشاره کرد و گفت :همانگونه که استحضار دارید قانون آیین
دادرسی کیفری فعلی مصوب سال  ۱۳۹۲بوده که صورت آزمایشی
دارد ،هر چند مجلس طی یک ماده واحده دائمی شدن آن را تصویب
کرده ،اما هنوز این موضوع در شورای نگهبان مطرح است و منتظر
نظر شورای نگهبان است.
تشریح لوایح در دستور کار
خداییان به لوایح در دست تهیه این معاونت در سال جاری نیز اشاره
کرد و گفت :ب��ه جز این موارد باز لوایحی در دس��تور کار داریم که
امیدوارم تا پایان سال به حوزه ریاست ارجاع شود .از جمله این لوایح،
الیحه اصالح قانون مجازات اسالمی در سال  ۹۲است.
معاون حقوق��ی قوهقضاییه توضیح داد :این قانون حدود  ۷۰۰ماده
دارد که مبحث حدود ،قصاص و دیات آن آزمایش��ی  ۵ساله بوده و
تقریبا مدت آزمایش آن به اتمام رسیده است .اکنون مجلس شورای
اسالمی دائمی شدن این قانون را تصویب کرده و به شورای نگهبان
ارجاع داده که منتظر نظر شورای محترم نگهبان هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد :منتهی این قانون چه دائمی ش��ود چه مدت
آزمایشیاش تمدید شود نیاز به اصالح دارد که ما الیحه اصالحی
آن را در دست تهیه داریم که حدود  ۷۰۰ماده میشود و پس از نهایی
شدن خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
معاون رییس قوهقضاییه در رابطه ب��ا وجود برخی ابهامات در این
قانون هم گف��ت :در بخش عموم��ات این قانون ه��م ابهامات و
خالهایی وجود دارد که در حال اصالح آن هس��تیم .اگر ما بتوانیم
هم الیحه اصالحی قانون مجازات اسالمی ،هم اصالحیه بخش
تعزیرات آن و هم الیحه اصالحی آیین دادرسی کیفری که در واقع
قوانین مادر در امور جزایی هستند را کامل کرده و به مجلس ارسال
کنیم یک تحول عظیم در بخش کیفری ما صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد :الیحه اصالح قانون ارتقا س�لامت اداری و مبارزه
با فساد الیحه دیگری اس��ت که در دستور کار بوده و اکنون که در
حال نهایی شدن است .چون براساس قانون ما وظیفه داشتهایم که
الیحه اصالحی این قانون را بنویسیم.
خدایی��ان ادامه داد :در این رابطه س��عی میکنیم یک قانون جامع
پیشبینی کنیم که خالهایی که در قانون فعلی وجود دارد برطرف
شود.
الیحه اصالح قانون امور حس��بی الیحه دیگری است که مراحل
تهیه و تدوین آن به اتمام رسیده است .این قانون یک قانون قدیمی
و البته مهم اس��ت که با کارهای تحقیقاتی و پژوهشی که صورت
گرفت متوجه شدیم این قانونن یاز به اصالح و تکمیل دارد؛ لذا این

تالش ستاد دیه برای پیشگیری
از ورود ناخواسته افراد به زندان
مدیرعامل س�تاد دیه کشور ،گفت :ستاد
مردمی رس�یدگی ب�ه امور دی�ه و کمک
به زندانی�ان نیازمند عالوه ب�ر تالش در
حوزه آزادی محبوسان در مسائلی مانند
آموزش و پیش�گیری از ورود ناخواس�ته
افراد به زندانها نیز فعالیتهایی داشته
و برنامهه�ای مدون�ی را در دس�تور کار
خود دارد.
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ذبیح اهلل خداییان در گفتوگو با میزان به اقدامات این معاونت در
س��ال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره کرد
و اف��زود :تاکنون بیش از  ۳۰الیحه در ای��ن معاونت تهیه و تدوین
ش��ده که برخی تبدیل به قانون و برخی نیز فرآیند قانونی و اداری
خود را طی میکند .وی در این رابطه به تهیه یک الیحه بسیار مهم
در این معاونت اش��اره کرد و گفت :در این معاونت الیحه تشکیل
پلیس اطفال و نوجوانان را در دستور کار داشتهایم .چون طبق ماده
 ۳۱قانون آیین دادرسی کیفری قوهقضاییه مکلف است که الیحه
تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را تهیه کند.
دادرسی افتراقی برای اطفال
معاون حقوقی قوهقضاییه در خصوص الزام دستگاه قضا به تهیه این
قانون اظهارکرد :در این رابطه باید دانست که در قانون آیین دادرسی
کیفری و قانون مجازات اس�لامی یک نوع دادرسی افتراقی برای
اطفال و نوجوانان دیده شده است .یعنی همانگونه که در دستگاه
قضایی قاضی ویژه اطفال و نوجوانان ،دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان
داریم ،لذا باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را نیز داشته باشیم بر این
اساس ما الیحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان را تهیه کردهایم
و اکنون در حوزه ریاست در حال بررسی است.

شنبه
 20مرداد1397

محبوسان در مس��ائلی مانند آموزش و پیشگیری
از ورود ناخواسته افراد به زندانها نیز فعالیتهایی
داش��ته و برنامههای مدونی را در دستور کار خود
دارد که رفع جنبه کیفری از مهریههای باالی 110
سکه نمونه کوچکی از این تالش است .مدیرعامل
س��تاد دیه کشور اضافه کرد :امروز  28نهاد رسمی
در کشور متولی انجام اقدامات فرهنگی هستند که
برخی به طور مس��تقیم و برخی به صورت ضمنی
ی خود در هر رشته و موقعیتی
عالوه بر رسالت اصل 
که فعالیت دارند ،به معرفی سبک زندگی و آموزش
همگانی در همه زمینهها مسئول و مکلف هستند.
وی گفت :تالش در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم
اگر چه به ط��ور تخصصی در قالب اقدامات برخی
از معاونتها و سازمانهای خاص حوزه قضایی و
انتظامی تعریف شده اما نقش رسانه و مستندهای
جذاب ،فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی
در کاهش جرایم بر کسی پوشیده نیست.
جوالیی اظهار کرد :امروز کار فرهنگی در کش��ور
به دلیل فقر فراگیر آن در برخی از زمینهها نیازمند
یک کار فراسازمانی است .یعنی عالوه بر معاونت
پیش��گیری قوهقضاییه و برنامههای این س��تاد،
بسیاری دیگر از متولیان امر مانند بیمهها نیز باید
در این مقوله ورود جدی داش��ته باشند که چه بسا
عواید این اقدام بیشتر به نفع آنها خواهد بود .وی
افزود :امروز با صرف هزینه اندکی در حوزه فرهنگ
میتوان از صرف هزینههای زی��اد در حوزههای
س�لامت ،مراقب��ت ،پزش��کی و رس��یدگیهای
قضایی و حتی بخش امنیتی و س��ایر امور هزینه
بر پیشگیری کرد.

اصالحیهها انجام شده است.
تکمیل قانون مربوط به آپارتمان نشینی
خداییان به یکی از اهداف این معاونت در تهیه لوایح اش��اره کرد و
گفت :شناس��ایی و رفع نیازهای جامعه از قوانین کارآمد موضوعی
اس��ت که در این معاونت به صورت یک هدف دنبال میش��ود .بر
همین اساس لوایح گوناگونی مثل الیحه اصالح قانون بهرهبرداری
نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمانها و الیحه ساماندهی و نحوه
واگذاری و اشتراک شناسایی مخابراتی و پیشگیری از سوء استفاده
از آنها در راس��تای برطرف کردن نیاره��ای جامعه کنونی تهیه و
تدوین شده اس��ت .معاون حقوقی قوهقضاییه توضیح داد :در حال
حاضر الیحه اصالح قانون بهرهبرداری نحوه اداره و بهرهبرداری
از آپارتمانها را در دس��تور کار داریم .اکنون این الیحه در معاونت
حقوقی کامل شده است.
وی در رابط��ه ب��ا اهمیت تهیه ای��ن قانون در جه��ت رفع دعاوی
آپارتماننشینی بیان کرد :در رابطه با تملک آپارتمانها اکنون یک
قانون داریم که مصوب س��ال  ۱۳۴۳اس��ت .این قانون یک قانون
قدیمی اس��ت و با وضعیت شهرنش��ینی و آپارتمان نش��ینی فعلی
همخوانی زیادی ندارد ،بنابرای��ن یک الیحه تحت عنوان الیحه
قانون نحوه اداره و بهرهبرداری از آپارتمانها این را تهیه کردیم تا
نیازهای امروزی آپارتماننشینها را پاسخ میدهد.
وی افزود :الیحه ساماندهی و نحوه واگذاری و اشتراک شناسایی
مخابراتی و پیشگیری از سوءاس��تفاده از آنها یکی دیگر از لوایح
مورد نیاز جامعه کنونی است.
خداییان اظهارکرد :این الیحه نیز یک الیحه مهم است که ،چون
در قسمتهایی از آن موضوع جرم انگاری مطرح میشود از طریق
دادستانی کل کشور به ما ارجاع شده است.
تهیه الیحه اصالح قانون ثبت احوال در دستور کار
معاون حقوقی قوهقضایی��ه به الیحه اصالح قانون ثبت احوال نیز
پرداخته و تصری��ح کرد :در معاونت حقوق��ی قوهقضاییه با کمک
کارشناس��ان ذیربط تهیه الیحه اصالح قان��ون ثبت احوال را در
دستور کار داریم .خوشبختانه این الیحه هم تقریبا نهایی شده است.
وی عنوان کرد :در راس��تای اهمیت این الیحه باید دانست که ما
هم براساس سیاستهای کلی نظام در امور قضایی و هم براساس
برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف هستیم نسبت به برخی از جرایم
قضازدایی کنیم .یعنی شرایط به گونهای نباشد که مردم ناچار شوند
برای هر مسالهای به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
این حقوقدان عالی دستگاه قضا توضیح داد :مثال اکنون پروندههای
زیادی با موضوع شناسنامههای مردم در دستگاه قضایی وجود دارد،
در حالی که در همان اداره ثبت احوال یا شوراهایی که در آنجا وجود
دارد و حتی یک قاضی هم عضوشان است میتوان نسبت به بررسی
و رفع این مشکالت اقدام کرد.
مع��اون ریی��س قوهقضاییه تصریحکرد :در این راس��تا م��ا با نگاه
قضازدایی الیح��ه اصالح قانون ثبت اح��وال را تهیه کردیم .این
الیحه اکنون تهیه ش��ده و به زودی خدمت ریاس��ت قوهقضاییه
ارس��ال خواهد ش��د .البته در حال حاضر نظر رییس سازمان ثبت
احوال درخصوص این الیحه را جویا شدهایم.

حقوق بشر آمریکایی
دروغ است
اس�تاد حقوقبش�ر بینالمل�ل دانش�گاه
پیترزب�رگ آمریکا ،گف�ت :وضعیت حقوق
ت آور است.
بشر در آمریکا وحش 

دکت��ر دانی��ل کوالی��ک ،در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران ،به بررس��ی رویکرد آمری��کا در قبال
ق بشر پرداخت و گفت :وضعیت حقوقبشر در
حقو 
آمریکا وحشتآور اس��ت ،آمریکا دارای بیشترین
جمعیت زندانیان جهان بوده و  25درصد از جمعیت
کل زندانیان جهان به این کش��ور تعلق دارد و این
در حالی اس��ت که تنها  5درصد از جمعیت جهان
در آمریکا زندگ��ی میکنند .همچنین در حالی که
آمریکا غنیترین کشور جهان محسوب میشود،
میلیونها آمریکایی در فقر و بعض ًا در فقر ش��دید
ی خانمانها در شهرهای
زندگی میکنند و معضل ب 
بزرگ در حال افزایش است ،آمریکا هنوز توضیحی
برای تاریخ برده داری و قت��ل عام بومیان ندارد و
تبعیض علیه رنگین پوستان همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد :آمریکا خالف لفاظیهایش ،کام ً
ال
نس��بت به حقوقبشر جهانی بیاعتناست .آمریکا
در فجیع ترین کشتار جمعی پس از جنگ جهانی
دوم با عربستان در یمن همدست است و به اسرائیل
در سرکوب فلسطینیان کمک می کند .همچنین
آمریکا از رژیمهای ظالم دیگر مثل بحرین  ،کلمبیا
و هندوراس حمایت می کند ،آمریکا در وهله اول
انگیزهه��ای اقتص��ادی و ژئوپلیتیک��ی دارد و در
بهترین حالت ممکن ،حقوقبش��ر از اولویتهای
ثانویه آن است.
ق بشر بینالملل دانشگاه پیترزبرگ
این استاد حقو 

آمریکا بیان کرد :حقوقبشر به ابزاری برای مداخله
نظامی تبدیل شده است ،که خالف ظاهرش حقوق
بش��ر را نابود می کند و مثال آشکار آن مداخله ناتو
در لیبی است که در این اقدام با شعار ترویج حقوق
بشر ،کشور پایدار و مرفه لیبی را ویران شد و ناتو با
ایجاد هرج و مرج کنترل این کشور را به سه گروه
ش��به نظامی واگذار کرد که همواره قوانین حقوق
بشر را پایمال میکنند .پس از مداخله نظامی ،قابل
توج��ه ترین مس��الهای که رخ داد این اس��ت که،
آفریقاییان در بازار به عنوان برده فروخته شدند .وی
افزود :در حالی که آمریکا ایران را به نقض حقوق
بش��ر محکوم میکند ،اخیراً مقامات آمریکایی در
مراس��م مجاهدین خلق در پاریس شرکت کردند.
با توجه به این مسئله آمریکا چطور ادعا میکند که
حامی حقوقبشر اس��ت؟ کوالیک اظهار کرد :در
حقیقت آمریکا نمیتواند ادعای دفاع از حقوقبشر
در ایران را داشته باشد .آمریکا در کودتای  28مرداد
 ،1332دکتر محمد مصدق ،نخست وزیر ایران ،را
برکنار کرد و شاه را روی کار آورد؛ سپس برای بقاء
حکومت شاه ،سازمان امنیتی ساواک را ایجاد کرد
که با شکنجه و زور حقوق مردم را نقض می کرد.
طبق نظر س��ازمان عفو بینالملل وضعیت حقوق
بش��ر در ایران تا س��ال  ۱۳۵۷که تحت حکومت
شاهنش��اهی و حمایت آمریکا قرار داشت  ،در رده
بدترین کش��ورها در جهان بوده اس��ت .وی ادامه
داد :حمایت آمریکا از گروه تروریستی مجاهدین
خلق که مسئول ترور  17هزار ایرانی است گواه بر
این است که تمام ادعاهای آن مبنی بر حمایت از
حقوقبشر دروغ است.

معاون حقوقبشر وزیردادگستری با اش��اره به اینکه انتقال  494محکوم
ایرانی به کشور ،گفت 700 :محکوم افغانستانی آماده انتقال به کشورشان
هستند که این مس��اله در کمیته انتقال محکومان به تأیید رسیده است و
منتظر پاسخ مثبت مقامات وزارت دادگستری افغانستان هستیم.
محمود عباسی در گفتوگو با فارس در خصوص ضرورت و کیفیت انعقاد
معاهدات حقوقی و قضایی بین ایران با کش��ورهای مختلف در چند سال
گذشته ،اظهارکرد :از ابتدای انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی کشور تا سه
سال قبل مجموع ًا ما  37معاهده حقوقی و قضایی در زمینههای استرداد
مجرمان ،انتقال محکومان و معاض��دت حقوقی و قضایی در امورمدنی،
کیفری و تجاری داشتیم که این رقم در سه سال گذشته به بیش از دو برابر
یعنی بیش از  80فقره افزایش یافته است.
وی افزود :هماکنون حدود  7معاهده آماده امضا با کشورها داریم که منتظر
حضور وزرای دادگستری کشورهای مزبور در کشور برای امضای آنها یا
سفر وزیردادگستری به کشورهای طرف معاهده هستیم.
عباس��ی ادامه داد :یکی از دالیل موفقیت در این زمینه به اراده سیاس��ی
رهبران کش��ورها بر میگردد و به عبارتی انعقاد معاهدات تابعی از روابط
سیاس��ی کشورهاست و از طرفی میزان آمد و شد اتباع کشورها و ارتکاب
جرایم و گس��تره آن نیز میتواند دس��تگاه قضایی و وزرای دادگس��تری
کشورها را به س��وی انعقاد معاهدات در زمینههای اس��ترداد مجرمان و
انتقال محکوم��ان و معاضدت قضایی در امور کیف��ری ترغیب کند ،هم
چنانکه گس��ترش مناس��بات تجاری و مدنی و آمد و ش��د اتباع کشورها
میتواند موجبات انعقاد معاه��دات حقوقی و قضایی در زمینههای مدنی
و تجاری را فراهم کند.
وی با بیان اینکه انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی یک امر حقوق بشری
اس��ت و زمینهای را فراهم میکند ت��ا محکومان و متهمان دسترس��ی
آس��انتری به خانوادههایشان داشته باش��ند ،گفت :این معاهدات کمک
میکند تا هزینههای هنگفتی بر خانوادههای دارای زندانی در کشور دیگر
برای مالقات با زندانی خود تحمیل نش��ود و آواره کشورها نشوند؛ ضمن
اینکه این امر برای صیانت از حیثیت و اعتبار یک کشور نیز الزم است.
عباسی در خصوص لزوم توجه به انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی عنوان
کرد :وجود زندانیان بیش��مار یک کش��ور در کش��وری دیگر به اعتبار و
حیثیت بینالمللی آن کشور لطمه وارد میکند و زیبنده یک کشور نیست
که تعداد زیادی مجرم و محکوم در زندانهای دیگر کشورها داشته باشد
از طرفی برخی معاهدات نظیر معاهده حقوقی و قضایی در امور اقتصادی
و تجاری برای حمایت از س��رمایهگذاری و توسعه مناسبات اقتصادی و
تجاری کشورها ضروری است.
معاون حقوق بش��ر و امور بینالملل وزارت دادگستری ادامه داد :از دیگر
اهداف این معاهدات هماهنگی و همکاری کشورها در مجامع بینالمللی
و انعقاد معاهدات جدید بینالمللی است .همگامی و همراهی با یک کشور
در مجامع بینالمللی نظیر شورای حقوقبشر در شورا رقم نمیخورد و به
مناسبات دوستانه و همکاریهای مستمر و همگامیهای قبلی کشورها
باز میشود ،بنابراین اعتقاد داریم گسترش معاهدات دو جانبه و چندجانبه
و همکاری بیشتر با کشورها در راستای سیاستهای کلی حاکم بر کشور
و در راستای حفظ و حراست از منافع و مصالح ملی است.
پیشبینی رس�یدن به  200معاهده قضایی با کشورها در
افق 1400
وی تصریحکرد :به دالیلی که ذکر ش��د ،ما گسترش روزافزون معاهدات
حقوقی و قضایی و همکاری بیش��تر با کش��ورها را در دس��تور کار داریم.
پیشبینی میکنیم در افق  1400بتوانیم معاهدات حقوقی و قضایی خود
با دیگر کشورها را به  200مورد افزایش دهیم.
عباس��ی در خصوص آثار و نتایج این معاهدات خصوص�� ًا معاهده انتقال
محکومان اظهارکرد :انتقال بیش از ششصد محکوم افغانستانی در دو سال
گذشته به کشور متبوعش��ان یکی از آثار این معاهدات است و هم اکنون
نیز  700محکوم افغانس��تانی آماده انتقال به کشور متبوعشان هستند که
این مسئله در کمیته انتقال محکومان که با حضور نمایندگان قوهقضاییه،
وزارت امورخارجه ،وزارت اطالعات ،وزارت کشور ،دادستانی کل ،سازمان
زندانها و وزارت دادگستری تشکیل می ش��ود ،مورد تأیید قرار گرفته و
منتظر پاسخ مثبت مقامات وزارت دادگستری افغانستان هستیم.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری ادامه داد :از ابتدای
س��ال  1396تاکنون  494محکوم ایرانی از دیگر کشورها به زندانهای
ایران تحویل ش��دهاند که  283مورد آن مربوط به س��فر نوروزی رییس
جمهور کش��ورمان به ترکمنستان بوده اس��ت که در قبال تحویل چهار
محکوم ترکمنی آنها را به کشور منتقل کردیم.
وی بیانکرد 294 :محکوم زندانی دیگر کشورها را نیز از ابتدای سال 1396
تاکنون به کشور متبوعشان تحویل دادهایم و دلیل روشن این موفقیتها
را باید در رایزنی و هماهنگی و همکاری خوب و مشترک ما با قوه قضائیه،
وزارت امور خارجه ،سازمان زندانها و دادستانی کل جستجو کرد.
عباس��ی با بیان اینکه در جهان امروز هیچ کش��وری نمیتواند مرزهای
جغرافیایی خود را به روی دیگر کشورها ببندد ،گفت :اساس ًا امروزه مرزهای
جغرافیایی بین کشورها برداشته شده و ما باید با دنیا کار کنیم ،البته با درایت
و با اعتقاد راسخ به اینکه برخی معاهدات بینالمللی اهداف خاص غربیها
را دنب��ال و تأمین میکنند ولی در زمینههای حقوق بینالملل خصوصی،
احوال شخصیه ،حقوق اطفال ،حقوق تجارت بین المللی ،حقوق سایبر و
فضای مجازی بیش از  180پروتکل و کنوانس��یون بینالمللی وجود دارد
که ما به هیچیک از آنها نپیوستهایم.

برخورد قاطع با سرباندهای
قاچاق موادمخدر

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان ضمن تأکید بر جمعآوری
قلیان از معابر و پارکها در استان همدان با ورود مدعی العموم از برخورد
قاطع با توزیع موادمخدر و شناسایی سرباندها در این استان خبر داد.
کامران حمزه در گفتوگو با میزان ،جمع آوری قلیان از معابر و پارکها را
اقدامی مناسب عنوان و بیانکرد :به دلیل برخورد قاطع با توزیع موادمخدر،
شناسایی سرباندها و اهتمام ویژه دادگاه انقالب در این باره شاهد متواری
شدن قاچاقچیها از همدان هستیم.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان از فعال بودن گردشگری
در این اس��تان در فصل تابس��تان خبر داد و اظهارکرد :این موضوع باعث
شده است بدون داشتن مشکل قضایی و انتظامی حمایت از حقوق عامه
به خوبی در این استان انجام میشود.

