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رئیس جدید قوه قضائیه، گفت: کار سخنگویی 
کار الزمی است؛ اما کافی نیست و در تبیین مسائل 
قضایی نباید به این نشست ها اکتفا شود. البته این 
به معنای آن نیست که مســئوالن قضایی مدام 
سخنرانی کنند، بلکه باید با اقدامات هنرمندانه، 
مبانی تصمیم ها و اقدام های قضایی را برای مردم 

تشریح کرد.
به گزارش قوه قضائیه، ســید ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضائیه، اولین جلسه کاری را با فراخواندن 
رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های کل کشور 
تشکیل داد و در این جلســه که به مدت دو ساعت 
و نیم ادامه یافت، رئیس دســتگاه قضا با تشریح 
اولویت های این قوه، از آغــاز یک دوره جدید کار و 
تالش شبانه روزی برای حل مسائل مردم در بخش 

قضایی خبر داد.
رئیس قوه قضائیه در این نشســت با تشکر از 
اعتماد رهبر انقالب و همچنین با تقدیر از زحمات و 
تالش های آیت اهلل آملی الریجانی و همه مسئوالن 
قضایی، گفت: تحول قضایی به معنای نادیده گرفتن 
تالش ها و خدمات انجام شده نیست؛ لیکن باید نگاه 
به آینده یک نگاه تحولی و رو به جلو باشد و راه زیادی 

تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد.
رئیســی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید به 
وضع موجود قانع شد، الزمه اصلی تحول را نیروی 
انســانی کارآمد و تحول خواه برشمرد و گفت: 
بیانیه گام دوم رهبر انقالب اســالمی یک سند 
متقن برای طرح ریزی تحول در همه بخش های 

کشور است.
رئیس قــوه قضائیه با بیان اینکــه برنامه های 
قضایی باید از »جزمیت علمی، عزم عملی و حزم و 
دور اندیشی« برخوردار باشد، گفت: تحول مطلقاً به 
معنای اقدامات زودگذر، دل خوش ُکَنک و اکتفا به 
آمار و ارقام نیست. همچنین تحول به این معنا نیست 
که متنی ابالغ و بخشنامه شود و آقایان هم بنویسند: 
»بسمه تعالی- مالحظه گردید؛ به نظر همکاران 
برسد.« بلکه همه بویژه مدیران باید با تمام وجود 

به میدان بیایند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید مجدد بر ارتباطات 
مردمی به ویژه در بخش دادسراها، مسئوالن قضایی 

را موظف کرد که طرح ها و برنامه های خود را برای 
تقویت ســازوکارهای ارتباطــات مردمی در قوه 

قضائیه ارائه دهند.
»حمایت از قضات شجاع و نفوذآفرین« بخش 
دیگری از سخنان رئیس قوه قضائیه بود. وی در این 
زمینه گفت: حتماً باید از قاضِی عزت آفرین و مقتدر 
که در برابر نفوذ می ایستد و هیچگونه جناح سیاسی، 
خط و خط بازی و روابط ناســالم بر او تأثیر ندارد، و 
تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی گذارد، 
حمایت کرد، چرا که حمایت از اینگونه قضات که 
تعداد آنها نیز کم نیســت، حمایت از کل دستگاه 

قضایی است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش 
به مسئله فساد اشــاره کرد و گفت: امروز مسئله 
مبارزه با فســاد، خواســت جدی و عمومی مردم 
اســت و بخش های نظارتی قوه قضائیه موظفند 
ساز و کارهایی را در نظر بگیرند که سالمت دستگاه 

قضایی تضمین شود.
وی با بیان اینکه در برخورد با فساد خط قرمزی 
وجود ندارد، گفت: تنها خط قرمز در این خصوص، 
بی استناد ســخن گفتن و بی استناد عمل کردن، 
است. من در دوره ریاست ســازمان بازرسی کل 
کشور نیز تأکید داشتم که در پیگیری و نظارت بر 
عملکرد سازمان ها هیچ جا تابلو ورود ممنوع وجود 
ندارد؛ فقط نباید حرف یا عمل ما غیرمستند باشد، 
چرا که ما در جایگاه قضاوت قرار داریم و باید کاماًل 

مستند سخن بگوییم و عمل کنیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: مبارزه با فساد یک کار 
بخشنامه ای نیست و مردم باید عزم راسخ مدیران و 
دستگاه های کشور را در عمل ببینند و همه متوجه 
شوند که در این کشور بویژه در دســتگاه اداری، 
ارتکاب فساد هزینه دارد، بنابراین باید هزینه فساد 

را باال برد.
رئیســی همچنین با اشــاره به در پیش بودن 
ایام نوروز گفت: اقدامات پیشــگیرانه و همکاری 
با سایر دستگاههای مســئول در این زمینه مورد 

تأکید است.
پس از سخنان رئیس قوه قضائیه تعدادی از 
مسئوالن قضایی به بیان نظرات و دیدگاههای 

خود در خصوص آغاز دوره جدید تحول در این 
دستگاه پرداختند.

رئیســی در جمع بندی مباحث مطرح شده، 
بر برگزاری نشست با رؤسای کل دادگستری ها و 
دادستان های مراکز استان ها به صورت فصلی تأکید 
کرد. وی با تأیید سخنان برخی مسئوالن در نشست 
مبنی بر چابک سازی دستگاه قضایی، بر پیگیری 

برای احقاق حقوق عامه تأکید کرد.
رئیسی همچنین با اشاره به ایستادگی ملت ایران 
در مقابل فشارهای دشمنان، قوه قضائیه را نیز در این 
زمینه برخوردار از وظایفی مهم دانست و گفت: قوه 
قضائیه باید با دســتگاه هایی که در میدان مبارزه 
هستند، مساعدت و همکاری کند و جلساتی که 
در این زمینه در اســتان ها برگزار می شده است 

ادامه یابد.
رئیسی با اشاره به حضور رئیس و یا نمایندگان 
قوه قضائیه در مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام 
نیز گفت: قانونگذار با یک هدف مشخص به مسئوالن 
قضایی در شوراهای مختلف عضویت داده است و 
حضور قوه قضائیه در این مجامع، نمایشی نیست 
بلکه باید یک حضور کامالً مؤثر، جدی، برخوردار از 

عقبه و عمق کارشناسی و به نفع مردم باشد.
وی از رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های 
مراکز استان ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا آن 
دسته از مشکالتی که مردم حل آنها را به دست قوه 
قضائیه می بینند، درخود استان کارشناسی شده 
و نتیجه بررسی ها از باب مسئله شناسی به مرکز 
منتقل، و در یک کارگروه بررســی و برای آنها راه 

حل پیدا شود.
رئیســی در ادامه خاطرنشــان کرد: در قضیه 
بازداشت ها باید از ابتدا با حساسیت و دقت برخورد 
شود و اینگونه نباشد که افرادی بازداشت شوند و بعد 

مشخص شود، نباید بازداشت می شدند.
رئیس قوه قضائیه تعیین تکلیف پرونده های 
معوقه را مورد تأکید قرار داد و افزود: تعیین زمان 
دور برای رسیدگی به پرونده های مردم قابل قبول 
نیست و این مســئله باید اصالح شــود، بنابراین 
رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها باید با برنامه 

مشخص، وقت های رسیدگی را کوتاه تر کنند.

خبر

رئیسی در جلسه با روسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور

در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد

افزایش وقوع جرم و معضلی 
که باید جدی گرفته شود؛

ظهور جرم های 
نـو  پدید!

شهرنوشت 6

سياست 2

 به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی، در سال ۹۷ بیش 
از یک میلیون جرم در کشور ثبت شده که ۹۱ درصد آن مربوط 
به سرقت بوده  است. این در حالی است که در سال های گذشته 
ساالنه حدود ۲۰۰ هزار جرم رخ می داد. در این میان نکته جالب 
توجه آن است که رئیس پلیس آگاهی کل کشور ابراز امیدواری 
کرده جذب نیرو با میزان جرایم همراه باشد تا با مشکل مواجه 
نشوند! به نظر می رســد تنها راه حل نیروی انتظامی در این 
روزهای بحرانی و جرم خیز، کمبود نیرو برای جمع کردن این 
افراد از سطح جامعه است و معلوم نیست حل معضل جرم خیزی 
برعهده کدام نهاد، سازمان و مسئولی است و اصال این مشکل 
بزرگ اجتماعی مسئول و متولی دارد یا نه! وقتی از جرم و بزه 
حرف می زنیم، شاید بالفاصله بسیاری از ما همان جرم های 
کالسیک و معمولی که به شنیدن نام شان عادت کرده ایم، به 
ذهن مان می رسد؛ مثال اولین جرمی که ممکن است به ذهن ما 
برسد دزدی است؛ حاال در شکل ها و ابعاد مختلف آن. یا در نهایت 
قتل و البته در سال های اخیر تجاوز و تعرض به کودک و نوجوان 
و جوان هم به این جرایم کالسیک اضافه شده و از شدت تکرار 
می رود که این جرایم هم به رده جرم های کالسیک بپیوندند.  
اما واقعیت این است که امروز و در ابتدای هزاره سوم، تمام جهان 
درگیر جرم های نوپدید هم هستند. جرم هایی که باید برای هم 

جلوگیری از آن ها و هم تنبیه و مجازات شان...

روحانی در دومین روز سفر به عراق:

برای حل  معضالت  منطقه ای آمادگی  داریم


