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یادداشت

محمود مصدق قوه قضائیه 
مبتنی بــر آخــریــن یافته های 
عــلــمــی دنـــیـــا و بـــه پــشــتــوانــه 
ــقــهــی، مــنــشــور  مــحــکــمــات ف
کــرامــت را ابـــاغ کـــرده اســت. 
مــنــشــوری کــه نــاظــر بــه حقوق 
ــوارد  زنـــدانـــیـــان اســــت و بـــر مــ
مهمی همچون ممنوعیت الزام استفاده از چادر 
بــرای زنــان متهم و تفکیک زندانیان، ممنوعیت 
انگشت نگاری و... تأکید دارد. بدون تردید پیگیری 
و اجرای مندرجات این دستورالعمل، فصل نوینی 
برای دستگاه قضایی است.  جعفر کوشا؛ رئیس 
اتحادیه سراسری کانون های وکای دادگستری ایران 
)اسکودا( در گفت وگو با ما از ضرورت این منشور و 

ضمانت های اجرایی آن می گوید.

منشور جدید قوه قضائیه درباره حقوق زندانیان  ◾
با چه ضرورتی صادر شده است؟

ــاغ شــده تازه  مـــوارد بخشنامه ای که به تازگی اب
نیست و ماهیت آن به اجرای قوانین موجود تأكید 
دارد. با این حال هر منشور یا شیوه نامه  اینچنینی، 
اهدافی را دنبال می کند که مهم ترین آن بیان این 
نکته است که ما حق نداریم به کرامت انسانی افراد 
ولو متهم یا محکوم خدشه ای وارد کنیم. زندانی 
شــدن فــرد خاطی به معنای عكس العملی برای 
جبران خطای او است و هیچ كس حق نــدارد پا را 
از این عكس العمل كه حدود و ثغور آن به موجب 
قانون و رأی محكمه قضایی تعیین می شود، فراتر 
بگذارد. هدف دیگر این است که باید به بازداشتگاه، 

ندامتگاه یا زنــدان به عنوان محلی نگاه کنیم که 
محیط تذکر و تنبه باشد و شخص در این مکان ها 
مورد تحقیر قرار نگیرد، بنابراین هدف این است 
از هــر گونه اقــدامــی کــه سبب خــدشــه دار شدن 
شخصیت و كرامت انسانی می شود جلوگیری کرد. 
اگرچه محیط زندان باید تا حدودی محدودکننده 
ــرای تنبه محکومان مؤثر  آزادی هـــا و به گونه ای ب
باشد اما باید بین انواع جرایم و نحوه زندانی شدن 
افـــراد تفکیک قائل شــویــم . مجرمان خطرناک، 
سازمان یافته و مجرمانی که با تصمیمات قبلی و 
از روی عمد مرتکب جرم می شوند نباید با سایر 
مجرمان به یک گونه مــورد مطالعه قــرار گیرند و 
هر یک رفتارهای خاص خود را می طلبند. فردی 
که مرتکب جــرم کوچک و به حبس کوتاه مدت 
محکوم شده، اساساً جایی در زندان نــدارد، از آن 
رو که زندان نمی تواند برایش محیط مناسبی برای 
بازپروری باشد. حبس های کوتاه مدت با فلسفه 
وجودی اصاح در تعارض است چون زمان کوتاه 
بــرای اصــاح کافی نیست و از ســوی دیگر شاید 
محدودکردن آزادی هـــا در زنــدان مجازات زیــادی 
برای آن جرم خرد باشد. در جرایم کوچک می توان 
زمینه های ایجاد مجازات های جایگزین حبس را 
با ترمیم خسارت بزه دیدگان فراهم کرد و خاطیان 
خرد را با محیط زنــدان آشنا نکرد. چرا که زندان 
باید دارای برنامه های خوب و زمان بندی شده و 
همچنین آینده نگری بلندمدت و میان مدت برای 
کسانی باشد که مرتکب جــرم شدید شده اند و 
از سوی دیگر باید ابهت کافی را نیز بــرای چنین 
مجرمانی داشته باشد. درباره مجرمان خطرناک نیز 

با رعایت علم اداره زندان ها و ایجاد امکانات فرهنگی 
و آموزشی باید موقعیت و فرصتی را ایجاد کرد که 
حقوق و كرامت انسانی زندانیان رعایت شود. از 
سوی دیگر زندانبان ها باید در حد نیاز به اقتضائات 
علوم روان شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی و 

حقوق آگاهی داشته باشند. 

ــــی ای بــرای  ◾ ــرای بــه نــظــر شــمــا چــه ضــمــانــت اجــ
بخشنامه اخیر قوه قضائیه وجود دارد؟ 

در مــورد مسئوالن اداره زنـــدان در قسمت های 
مختلف قوانین جزایی، چنانچه این افراد حقوق 
محکومان و بازداشت شده ها را رعایت نکنند، 
ضمانت اجرایی کیفری درنظر گرفته شده است. 
ــاره اعمال شکنجه در مدت  به عنوان مثال دربـ
بــازداشــت یا در مــدت محکومیت به حبس، در 
قانون مجازات برای مقامات دستوردهنده شکنجه، 
مباشران و مجریان عنوان مجرمانه در نظر گرفته 
شده و مقامات دستوردهنده باید تحت تعقیب 

قرار گیرند. 
نکته اساسی اینکه با وجود قانون، اثبات این موارد 
بسیار مشکل است. تصور کنید در یک طرف این 
معادله ضابطانی قرار دارند كه در محیط بازداشتگاه 
از قدرت و اختیارات باالیی برخوردارند و در طرف 
دیگر آن متهمی کــه بــه خــارج از زنـــدان و خیلی 
وقت ها به وكیل دسترسی نــدارد و حتی خانواده 
او هم نمی توانند از اوضاع و احوالش باخبر شوند؛ 
همه این ها اثبات شکنجه را دشوار می کند. از سوی 
دیگر باید پرسید چگونه مــی تــوان شکنجه های 
روانی را اثبات کرد؟ اگر چه در مورد شکنجه های 

بدنی اگر به پزشک مراجعه شود، شاید بتوان رابطه 
علیت بین شکنجه و آثار آن را در بدن اثبات کرد اما 
در این گونه موارد هم چون بازداشت شده می داند 
دوباره باید به محیط زندان باز گردد، شاید از گفتن 

این شکنجه های بدنی هم امتناع کند.

به این ترتیب راه  حل  چیست؟  ◾
برای مقابله با این موارد الزم است اختیارات دادیاران 
ناظر بــر زنــدان هــا بیشتر شـــود. حتی پیشنهاد 
می شود از قضات با تجربه به عنوان مثال از قضات 
با سابقه بیش از 10 سال به عنوان قاضی در زندان 
استفاده نمود. کاری که در فرانسه انجام می شود و 

به چنین قاضیانی قاضی نشسته می گویند.
همچنین مــی تــوان در تشکیات دادگــســتــری 
مستقر در زندان ها، از قضاتی استفاده کرد که 
تحصیات عالیه و تجربه کافی در علم اداره زندان 
داشته باشند و پیشنهاد بعدی اینکه از بازرسان 
مجرب استفاده کنند که این بازرسان بدون ترس 
و واهمه گــزارش هــای واقعی را به مقامات ارائــه 
دهند. پیشنهاد آخر هم این است زندانبان ها از 
تخصص الزم برای اداره زندان بهره مند باشند که 
هر روز در زمینه مسائل و وظایف از آنان گزارش 
خواسته شود و در پایان دوربین هایی که در محل 
زندان نصب می شوند توسط قضات به طور مرتب 

کنترل شوند.

چالش های بالقوه ای که می تواند پیش روی این  ◾
منشور باشد چیست؟ 

بــرای اجــرای ایــن نــوع منشورها ، آیین نامه ها و 
شیوه نامه ها باید اراده ای وجود داشته باشد که 
معموالً این اراده وجود ندارد. دوم این امکانات 
و تجهیزات الزم باید در زنـــدان در نظر گرفته 
شــود. ســوم اینکه باید بــا کسانی کــه خاطیان 
این امر هستند یعنی کسانی که رعایت حقوق 
محکوم را نمی کنند برخورد جدی و قانونی انجام 
دهــیــم. یکی از چــالــش هــای مهم در این گونه 
ــوارد ایــن اســت کــه بخش نامه، شیوه نامه و  مـ
منشور بــه صـــورت نــمــادیــن تنظیم مــی شــود و 
كــاركــرد آن از تبلیغات فــراتــر نــمــی رود. عمدتاً 
ابزارها و سازوکارهای اجرایی الزم برای ضمانت 
اجرایی این مــوارد را نه تنها در نظر نمی گیریم 
بلکه در بسیاری از موارد با ترفندهای مختلف 
از تعقیب آن هــا سر بــاز می زنیم.  راه حل این 
است با تعویض زندانبان ها در یک زمان بندی 
معین، ارائه آموزش های الزم به آنان و همچنین 
رسیدگی به وضعیت معیشتی زندانبان ها و 
ایجاد انگیزه برای آنان بر نقایص موجود فائق 
آییم و گام مثبتی در راه اجرایی شدن منشور 
جدید و بخشنامه هایی از این دست برداریم. 
در كنار آن البته این مسئله هم الزم است كه 
با کسانی که حقوق انسانی و اسامی و بشری 
زندانی را رعایت نمی کنند، برخورد قاطع داشته 
باشیم و با تشکیل دادگاه علنی و اطاع رسانی 

به موقع از افزایش این موارد جلوگیری کنیم.

گفت وگو با رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران درباره ابالغیه جدید دستگاه قضا 

گامی مهم برای تحقق کرامت زندانی 

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
اظهارات جدید 
درباره تصادف 
زنجیره ای 

سرهنگ عین هللا 
جهانی، معاون پلیس 
راهور در واکنش به 
اظهارات دبیر انجمن 
خودروسازان ایران 
در خصوص تصادف 
زنجیره ای بهبهان و 
باز نشدن ایربگ ها به 
ایسنا گفت: خیلی 
منطقی است وقتی 
خودرویی از عقب 
آسیب ببیند، خودرویی 
دیگر از قسمت جلو 
با آن برخورد کرده 
است. یعنی ۶0 خودرو 
با هم تصادف کرده اند 
و ایربگ هیچ کدام باز 
نشده چون همه از 
عقب آسیب دیده اند؟
انتظار این است به 
جای پاسخ های غیرفنی 
و مخدوش کردن افکار 
عمومی با این گونه 
نگرش ها، همه به 
فکر اصاح نقایص 
ایمنی و ارتقای کیفیت 
خودروهای داخلی 
باشیم. 

جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون های 

وکالی دادگستری ایران )اسکودا(

در حوزه حقوقی دنیا، علمی به نام علم اداره 
زندان وجود دارد که باید در دانشکده های 
حقوق تدریس و در زندان ها اجرایی شود. 
عالوه بر این، در نظام  حقوقی نیز قوانین و 

آیین نامه هایی در این حوزه وجود دارد که در 

حال اجراست. با این حال هم در کشور ما و 
هم در برخی کشورهای دیگر، میان آنچه در 

قوانین و آیین نامه ها آمده و آنچه در عمل اجرا 
می شود، فاصله معناداری وجود دارد. به همین 
دلیل گاهی مسئوالن به این فکر می افتند موارد 

قانونی را دوباره متذکر شوند. این ضرورت 
به دلیل این است که مشاهده شده در زمینه 

رعایت حقوق محکومان و بازداشت شدگان در 
بسیاری از موارد، به آیین نامه ها، بخش نامه ها، 

شیوه نامه ها و... عمل نمی شود.

چرایی و چگونگی اجرای 
»منشور کرامت«

علی نجفی توانا ؛ رئیس پیشین کانون 
وکالی دادگستری مرکز  به منشورهای قوه 
قضائیه که تاکنون صــادر شــده اســت باید از دو 
منظر نگریست؛ هم از نظر محتوا و اصــول که 
بسیار مترقی، انسانی و منطبق با قواعد حقوق 
بشری و قانون اساسی کشور و حقوق طبیعی 
انسان هاست و هم از منظر عاقه مندی و دغدغه 
مسئوالن دستگاه قضا به رعایت و اجرای این گونه 
حقوق در فرایند اجــرایــی و قضایی کــشــور. اما 
واقعیت این است تاکنون تنها 10درصد از هرچه 
در این زمینه گفته شده، مؤثر واقع شده که این 
مــوضــوع خــود موجب بی اعتمادی آحــاد مــردم 
به ویژه فرهیختگان کشور به این گونه منشورها 
شده اســت. البته امیدواریم این بار رئیس قوه 
قضائیه کــه تجربه عملی در کــار قضا دارد، با 
نظارت و شایسته ساالری نسبت به آن و با اعمال 
مدیریت، زمینه تحقق بخش قابل توجهی از این 
شعارها را فراهم کند.  در خصوص ضمانت های 
اجــرایــی منشور کرامت نیز باید گفت ضمانت 
اجــرایــی حقوقی کــه مــا بــه عــنــوان اصــول کرامت 
انــســانــی، حــقــوق شــهــرونــدی، حــقــوق اســاســی و 
یــا حقوق بشری می شناسیم در قوانین عــادی 
ما پیش بینی شــده اســت. در واقــع جلوگیری از 
شکنجه، فساد اداری و قضایی، برخورد با افراد 
ناسالم و جلوگیری از انحرافات و ضوابطی که 
امروز از آن با عنوان اصول منشور کرامت انسانی 
یــاد می کنیم از انفصال تا مــجــازات کیفری و از 
تنزل رتبه تا درج در پرونده در قانون نظارت بر 
کار قضات پیش بینی شــده؛ اما اشکال کار این 
اســت در فرایند اقــدامــات کــار قضایی تخلفات 
مختلفی مشاهده می شود.  واقعیت این است 
پیش از این، نقص هایی در تحقیقات مقدماتی 
وجود داشت که در زمان ریاست مرحوم آیت هللا 
هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه کاهش یافت 
اما همچنان گاه شاهد اعمال فشارها البته در 
حد نارنجی و زرد هستیم. همین موضوع موجب 
شــده مــســئــوالن قضایی درصـــدد تغییر برخی 
از مدیران زنــدان هــا برآیند. به همین دلیل الزم 
ــروز چنین مشکاتی  ــرای جلوگیری از ب اســت ب
و بــرای رعایت واقعی حقوق مندرج در منشور 
کرامت انسانی در انتصاب مدیران، نگاه جناحی 
و فرمایشی را کنار بگذاریم، در برخورد با تخلفات 
هیچ گونه مماشات نداشته باشیم و از قضات 
مستقل و سالم استفاده کنیم. عــاوه بــر ایــن، 
نیروهای نظارتی باید تحت امــر مدیریت عالی 
امــا در قالب قــانــون عمل کنند چــون ایــن مــوارد 
به عدالت قضایی کمک می کند.  از سوی دیگر 
نبود نظارت فراسازمانی که موجب رفع اشکاالت 
درون ســـازمـــانـــی  مــی شــود، از جمله چالش های 
موجود قوه قضائیه در اجرای منشور کرامت است. 
مشکل دیگر که پیش روی منشور یاد شده قرار 
دارد مربوط به نبود برنامه ریزی علمی در زمینه 
رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. 
باید بدانیم اقــدامــات مقطعی و همراه با اعمال 
سلیقه نتیجه مثبتی به همراه نخواهند داشت. 
بنابراین بــرای رفــع ایــن مشکل و رعایت قواعد و 
اصــول حقوق شهروندی و کــرامــت انسانی باید 
برنامه ها را بــه صــورت کــوتــاه مــدت، میان مدت و 
بلندمدت اجــرایــی کنیم.  البته اجـــرای مناسب 
هر برنامه بــدون بــرخــورداری از بودجه و امکانات 
کافی ممکن نخواهد بود و اجرای بندهای مختلف 
منشور کرامت انسانی قوه قضائیه نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. به عنوان مثال در منشور یاد شده 
بر تفکیک زندانیان و بازپروری و بازگشت آنان به 
خانواده و جامعه تأکید شده؛ اما اصاح محکومان 
تنها با آموزش های تئوری و ذهنی میسر نخواهد 
بود؛ بلکه همه به صورت عملی نیاز به امکانات و 
بودجه و افراد متخصص داریم. از سوی دیگر برای 
اصاح زندانیان به امکانات نیاز است؛ اما شرایط 
موجود نشان می دهد ما امکانات الزم را برای تحقق 
این هدف و اصــاح محکومان در اختیار نداریم. 
همچنین برای تفکیک بازداشتی ها و محکومان 
نیز مشکل داریم. بر اساس استانداردهای جهانی، 
ظرفیت زندان ها در دنیا به ازای 100هــزار نفر باید 
11نفر باشد؛ اما این رقم در ایران بیش از 300نفر 
اســت. یعنی زنــدان هــای کشور ظرفیت نــدارنــد و 
بــرای ظرفیت سازی نیز نیاز به بودجه اســت. ما 
ــوردی و اســتــفــاده از قــانــون کاهش  بــا عــفــوهــای مـ
مجازات، برخی از زندانیان را آزاد و روانــه جامعه 
می کنیم بدون اینکه آن ها را اصاح کرده باشیم. 
در نتیجه زندانی نه فرصت کاری پیدا می کند و نه 
از حمایت اجتماعی برخوردار می شود و این گونه 

امنیت خود و دیگران را به خطر می اندازد. 
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 حضور سر کالس از رختخواب کفایت نمی کند ◾
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها در مجلس به ایسنا 
گفت: حضور در کاس به عنوان محیط 
علمی بسیار حائز اهمیت است. اینکه دانش آموز یا 
دانشجو از رختخواب سرکاس حاضر شود، کفایت 
نمی کند؛ تا زمانی که دانشجو و دانــش آمــوز پشت 

صندلی درس ننشیند نمی تواند استاد شود.

 حتی دو صندلی را هم تاب نیاوردند؟ ◾
به گزارش مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه 
ــران زنـــان در خــصــوص حــذف معاونت  ایـ
ــورای عالی  زنـــان ریــاســت جمهوری از شـ
انقاب فرهنگی در یادداشتی نوشت: چگونه است 
که در مقر فرماندهی فرهنگی کشور جایی برای زنان 
تحمل نمی شود؟ چرا مردان صاحب صندلی این مقر 

فرماندهی حتی دو صندلی را برای زنان تاب نیاوردند؟

نمی دانم بودجه دانشگاه چقدر است؟ ◾
ــرکــل فــرهــنــگــی و  ــدی، مــدی ــمـ عــبــاس احـ
اجتماعی دانشگاه تهران به مهر می گوید: 
مــن بــه عــنــوان مــدیــر فرهنگی دانــشــگــاه 
نمی دانم بودجه تخصیصی به دانشگاه چقدر است و 
چند درصدش مربوط به معاونت فرهنگی می شود. اگر 
بدانیم واقعاً بودجه ناچیز است به سمت تأمین اعتبار 

از کانال های خارج از دانشگاه می رویم.

می خواهند آموزش و پرورش چیزی شبیه دانشگاه شود ◾
مسعود ســعــادتــی، کــارشــنــاس تعلیم و 
تربیت به فارس گفت: نیاز نبود واژه های 
آموزشیار معلم یا دانشیار معلم را درست 
کنیم. همین شبیه دانشگاه شدن پیامدهایی خواهد 
داشــت و سیگنال ها و عامت هایی به ما می دهد که 
طراحان رتبه بندی می خواهند آموزش و پرورش چیزی 

شبیه دانشگاه شود که خطاست.

جامعه

خدمات اجتماعیخدمات اجتماعیبهداشت و درمانبهداشت و درمان محيط زیستمحيط زیست

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا عنوان کرد

 دالیل طوالنی شدن 
گردش دلتا در کشور

پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا به 
ایسنا گفت: حدود ۶0میلیون نفر دز یک و ۵3میلیون نفر 
دز دوم را تزریق کردند. متأسفانه حدود ۷میلیون نفر هیچ 
نوع واکسنی تزریق نکرده اند که چون این گروه هیچ ایمنی 
ندارند، ممکن است به سویه دلتا هم مبتا شوند و شاید 
یکی از دالیل طوالنی شدن گردش دلتا همین افراد باشند. 

وی درباره احتمال تصمیم گیری کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا برای تزریق دز چهارم واکسن، گفت: هنوز اظهارنظر 
در این زمینه زود است چون فعاً حدود 1۲میلیون نفر دز 
سوم واکسن را تزریق کرده اند از طرفی باید اطاعات تکمیل 

شود تا در صورت نیاز اقدامات بعدی صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

کاهش انتظار بیمه شدگان برای 
ارجاع به کمیسیون های پزشکی

بــه گـــزارش ایــســنــا، سید میرهاشم مــوســوی، مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی بازنگری فرایند معرفی افــراد به 
کمیسیون های پزشکی را از اولویت های این سازمان برشمرد 
و گفت: انتقادهایی مبنی بر طوالنی بودن این فرایند وجود 
دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و انتظار بحق بیماران این 
ــرای از کــار افتادگی بــا سرعت  ــان ب اســت کــه درخــواســت آن
بیشتری رسیدگی و تعیین تکلیف شــود. در گــام نخست 
باید کاهش دست کم ۵0 درصدی مدت زمان انتظار نسبت 
به شرایط فعلی مدنظر قرار گیرد. همچنین باید با ارتقای 
سامانه های مربوط، مراجعات و تــردد بیمار تا حد امکان 

کاهش یابد. 

کارشناس آلودگی هوا اظهار کرد

بی توجهی به ظرفیت های کشور 
در نوشتن قانون »هوای پاک« 

یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا درباره مطلوب اجرا نشدن 
قانون هوای پاک به ایسنا گفت: از کسانی که این قانون را تصویب 
کردند باید پرسید چرا با توجه به وضعیت واقعی کشور قانونی 

نوشتند که برای اجرا کردن آن توانایی کافی ندارند؟
وی افزود: ما در نوشتن قانون »هوای پاک« اصاً به ظرفیت های 
کشور توجهی نکردیم و دست باال به این قضیه نگاه کردیم اما 
مسئله دیگر ایــن اســت چــرا محیط زیست جــزو اولویت های 

دستگاه های اجرایی نبوده تا این قانون اجرایی شود؟
رشیدی گفت: ما در نوشتن قوانین مشکل داریم. یک مشکل 
همیشگی قانون هایی که نوشته اما اجرا نمی شوند این است 

که سازوکار اجرایی شدن به درستی بررسی نشده است.
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