مقاله

سردبیر
سخن
مسؤول
مدیر
سخن

شهرترمیمی

وظیفه ی حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان
عدالت ترمیمی نگاهی نو به مقوله عدالت در رفع و رجوع اختالف انسان ها است.
آفرینغیر رسمی نظیر
نهادهای
رسمی نیست بلکه
دولتی و
عدالتناماوالً:
مردمدرو زبان
خودسخن
حکیم
جانآفرین
خداوند
این نوع به
کریمهستند.
سفیدان متکفل آن
نهاد و
سازمان های مردم
خطابخش پوزشپذیر
ریشدستگیر
بخشنده
خداوند
(سعدی)قصد حل اختالف
ثانیاً :عدالت کیفری نیت و قصد تنبیه و مجازات انسان ها را نـدارد بلکه
بین مردم از طریق صلح و سازش با ابزار ریش سفیدی ،کدخدامنشی و میانجیگری را دارد.
در ادبیات روایی و فقهی ،بر بدهکا ِر توانگر ،سخت گرفتهشده است تا جایی که در گفتاری از
میانجیگر،
ثالثاً :اساس این عدالت یک طرفه نیست و کنشگران آن بزهکار ،بزه دیده،
3
پیامبر  ،ریختن آبرو و مجازات چنین بدهکاری روا شمرده شده 1و بر همین پایه در فقه 2و قانون
وکال و سازمان های مردم نهاد است و در تعامل با یکدیگر قصد بهبود روابط انسانی را دارند.
رابعاً :هدف ،ترمیم و بهبود و جبران خس��ارت مادی و معنوی زیان های وارده و پیدا
است.فيما يكره اهلل عز وجل :حر عاملی ،محمدبن حسن،
متضررینيكن دينه
وضعیت وعقوبته ما لم
َّين يحل عرضه
الواجد بالد
لي
اهلل :
 - 1قال
بهبود
برای
رسولراه
کردن
حلیُّ 
قصدص.90 .
زیراج،13 .
العربی،
احیاءالتراث
بیروت لبنان،
حلشعرانی،
شوراهایحسن
تحقیق :شیخ ابی
جلدی)،
الشیعه20( .
(بیتا) ،وسائل
صدور
نیست،
مقولهدارداوری
اختالف یا
ترمیمی،
عدالت
خامساً:
انتشاراتواسالمی
قم :مؤسسهی
جلدی)،
الطاهره،و(25
بلکه أحکام
الناضره فی
الحدائق
محکومیت(بیتا)،
بحرانی،و شیخ یوسف،
ریشه
اصحاب دعوی
میان
سازش
عتره صلح
هدف آن
ندارد،
کسی را
 - 2رای
وابسته به جامعه مدرسین ،ج ،20 .ص...« :199 .أنه مع القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فإنه يحبس ،فيدل عليه ما رواه في
تنبیهی
کن کردن نزاع با جبران خسارت است و مسلماً اگر موفق نشود راه عدالت رسمی و
الكافي والتهذيب عن عماربن موسى في الموثق عن أبي عبد اهلل  قال :كان أمير المؤمنين  يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر
باز است.
فيقسم ماله بينهم بالحصص ،فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله .وعن غياث ،عن جعفر عن أبيه عن علي  ،أنه كان يحبس بالدين فإذا
خودشان
نگاه ترمیمی به اختالفات مردم ریشه تاریخی دارد .قبل از تولد دولت ،مردم
تبين له افالس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد ماال و في معناهما أخبار أخر .و ما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه  أن
شئتم،و
دعاویبه مامردم
قضای��ی با
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أعطىوالغرماء،
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في الدين
عليا  ،كان
بنابراین
ق)،کند.
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امروزه قم:
( 15جلدی)،
موضوع
أردبیليحتی
مطرح و
طریق
مش��ارکتقم،مردم
مؤسسةبحث
مجددا ً
است .یزدي اصفهاني،
آقا حسین
ترمیمی»حاج
پناه اشتهاردي،
شیخ علي
تحتعراقي،
جدیدیمجتبی
تحیقیق :حاج آقا
جلدی)،
والبرهان،به(14
شده
«عدالت
عنوان
مطالعات
رشته
الفائدهتبدیل
اول ،ج،9 .
نهادهایقم ،چاپ
جامعه مدرسین
وابسته به
.276موضوع را در ایران نش��ان
س��ابقهص.این
ترمیمی
س��ایر
اسالمیبس و
انتشاراتخون
قم :مؤسسةفصل،
 - 3ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  1393/7/15مجلس شورای اسالمی« :اگر استیفای محکو ٌمبه
اختالفات
میدهد .در زیر مجموعه مطالعات عدالت ترمیمی ،مبحث شهر ترمیمی که
را از طریق س��از وکارهای مردمی ،میانجیگری و کدخدامنش��ی بایستی حل کند و از
توس��ل به عدالت رس��می و تنبیهی بپرهیزد ،مطرح شده اس��ت .صادق خان شهردار
مسلمان لندن و وکیل دادگستری ،سخن از شهر ترمیمی لندن کرده و لندن را اولین
شهر ترمیمی که قصد دارد اختالفات مردم و شهرداری و تخلفات مردم را با این ابزار
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و ساز و کار حل کند سخن گفته است.
شورای پنجم شهر مشهد و شهردار منتخب آن نیز با مطرح کردن بحث منشور حقوق
و تکالیف شهرنشینی ،حرکتی جدی در جهت مردمداری و احیای حقوق مردم بر شهرشان
و مشارکت آنان در حل معضالت شهری شروع کرده اند .خوشبختانه تدوین منشور نظری
و اجرایی حقوق شهرنشینی شهر مشهد که در آستانه تصویب آن در شورای شهر مشهد
هستیم .نویدبخش تحقق یکی از شعارهای اصالحی لیست امید در شهر مشهد است.
زیر مجموعه این حرکت بزرگ که امیدواریم ثمره آن در سال جاری برای مردم مشهد
ملموس باشد .کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد قدم هایی در جهت اجرایی کردن
حقوق شهرنشینی با زیرمجموعه هایی نظیر شهر دوستدار کودک ،شهر دوستدار اقشار
آس��یب پذیر ،شهر حافظ محیط زیست و ش��هر ترمیمی برداشته است .در این جهت با
حمایت ریاست محترم شورای شهر و شهرداری مشهد و حمایت اساتید برجسته کشوری
در قلمرو عدالت ترمیمی همایش شهرترمیمی در معاونت خدمات شهری و دبیرخانه شهر
ترمیمی در اداره کل حقوقی ش��هرداری مش��هد در حال تأسیس است و شاید بتوانیم از
کالنشهر ترمیمی مشهد در آینده نزدیک سخن بگوییم ،تبدیل به شهر ترمیمی لوازم و
اهدافی به شرح ذیل را دنبال می کند:
 .1آم��وزش اصول عدالت ترمیمی و نحوه اج��رای آن به عالقه مندان و عدالت یاران
ترمیمیشهرمشهد.
 .2استقرار عدالت یاران ترمیمی در مجتمع های مسکونی جهت حل و فصل اختالفات
آپارتمان نشینی با صلح و سازش و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی.
 .3اس��تقرار عدالتیاران ترمیمی در فرهنگسراها و شوراهای حل اختالف جهت حل
اختالفات مردم صرفاً از طریق صلح و س��ازش در حوزه موضوعات ش��هری .مس��لماً اگر
اختالفات حل نشود رجوع به مراجع صالحه اداری و قضایی برای مردم ممکن است.
 .4نگاه ترمیمی به تخلفات و معضالت ش��هری نظیر سدمعبر ،زباله گردی ،تخلفات
س��اختمانی و  ...و حل و فصل اختالفات میان مردم و مدیریت ش��هری با میانجیگری و
تبدیل تهدیدات شهری در شرایط خاص امروزی به فرصت.
تجربه تبدیل معضل س��د معبر کامیونت های میوه فروش در س��طح شهر به ایجاد
فروشگاههای شهر ،یا سازماندهی کارگران ساختمانی و  ...میتواند الگو باشد.
در خاتمه مسلماً نظریات اندیشمندان و شهروندان شهر مشهد میتواند دبیرخانه را در
توسعه این فرهنگ کمک کند.
مدیر مسؤول

