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جامعه > سایر حوزه ها

در گفتگوی ویژه با مهر:

دادستان 54 ساله �ا�تخت که مدرک دکترای خود را در سال 89 اخذ

کرده، تخصصی در آشپزی ندارد ولی در گفتگویی ویژه با خبرنگار مهر

در مورد روزهای تلخ و شیرین سال 89 و آرزوها�ش لب به سخن گشود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی درتاریخ هشت شهریور ماه 1388 از سوی آ�ت الله صادق آملی الر�جانی به سمت

دادستان �ا�تخت منصوب شد. وی درآن زمان دارای مدرک کارشناسی ارشد دررشته حقوق بود و خود را برای دکتری آماده می کرد.

جعفری دولت آبادی پیش از این در سمتهایی همچون ر�است دادگستری کل استان خوزستان و همچنین سرپرست مجتمع قضایی خانواده

ا�فای نقش کرده بود تا ا�نکه در جنجالی ترین صندلی مدیر�تی کشور جای گرفت.

دادستان 54 ساله تهران از �ادگاران دوران دفاع مقدس است که درسال۱۳۶۱ درعملیات بیت المقدس از ناحیه دست چپ مجروح و به درجه

رفیع جانبازی نایل شد. اما نکته عجیبی که بیشتر از همه برای خبرنگاران و اصحاب رسانه که از نزد�ک قاطعیت و قانونمداری جعفری را

مشاهده کرده اند این است که دادستان �ا�تخت درکارنامه پربار خود سابقه فعالیت در رسانه های کشور و خبرگزاری جمهوری اسالمی را

نیز داشته است.

همین امر موجب شده تا در رسیدگی به جرا�م و پرونده های مطبوعاتی نکات و ظرا�فی از دادستان و مجموعه تحت مدیر�تش بروز کند که

تا به امروز کم سابقه بوده است.

دادستان تهران معتقد است �بین مفاهیم عادالنه و قاطعانه مغایرتی وجود ندارد زیرا رسیدگی عادالنه می تواند قاطعانه نیز باشد� و از همین رو در کنار عملکرد

روشن تر از روز خود نشان داده که � تاکیدات بسیار کرده ا�م که وقا�عی چون کهریزک تکرار نشود� چرا که در عین حال که معتقد است که �این دوران سخت

ترین دوران دادستانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی است� اما با عنا�ت به ا�نکه �ما آبروی ۲۵ ساله خود در قوه قضائیه را به میدان آورد�م� و نیز با توجه به

شاخصه قانون گرایی قاطعانه در رفتار مدیر�تی رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه عملکرد چندماه گذشته دادستان جانباز و جان بر کف �ا�تخت به خوبی نشان

داده است که این روزها متهمین و خانواده های آنها بهتر و راحت از هر زمان می توانند دردها و سختیهای خود را با مدیران قضائی حکومت اسالمی در میان

گذاشته و �اسخ و نتیجه در خور از آن در�افت کنند.

  

عباس جعفری دولت آبادی دادستان خبرساز و رسانه ای تهران به مناسبت آغازسال نو گفتگوی کوتاه اماصمیمانه ای باخبرنگار مهر داشت که این بار این گفتگو

متفاوت از پرسشهای سیاسی و قضائی است که در ذیل می خوانید.

هر چند که سعی کرد�م با سواالت متفاوت داخل زندگی شخصی دادستان �ا�تخت شو�م ولی ا�شان مانند همیشه با �اسخهای کوتاه لب

مطلب را بیان کرد.

دادستان تهران استاد نیمرو و عاشق فسنجان/ سال 89 دکتر شدم
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*متولد چه ماهی هستید؟

- من متولد مهر ماه 1336 در شهر اصفهان هستم.

* �در شما چه شغلی داشتند؟

- �درم نانوا بود.

* آ�ا در کودکی هم عالقه ای به کار قضا داشتید؟

- خیر

* مدرک تحصیلی شما چیه؟

- من دکترای حقوق جزا و جرم شناس هستم.

* چند فرزند دار�د؟

- 3 فرزند

* فرزندانتان چه کار می کنند؟

- دخترم بزرگم زهرا لیسانس دارد و ز�نب و محمد حسین هم محصل هستند.

* به فرزندانتان هم عیدی می دهید؟

- بله عیدی می دهم البته به صورت متعارف

* در خانه سفره 7 سین هم دار�د؟
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- بله

* لحظه تحویل سال نو معموال چکار می کنید؟

- قرآن می خوانیم

* آشپزی هم بلد هستید؟

- در حد تخم مرغ و نیمرو

* چه غذاهایی را خیلی دوست دار�د؟

- اسفناج، سوپ، عدسی، برنج ساده و فسنجان

*خانه شما چند متر است؟

- خانه ما 160 متر است.

* اتومبیل شما چیست؟

- من �ک پژوی 405 مدل 75 دارم.

* اگر قرار باشد دوباره جوان شو�د چه شغلی را انتخاب می کنید؟

- دوست دارم برای تحقق عدالت خدمت کنم حتی اگر با قلم و نوشتن مقاالت باشد.

* در خانه به همسرتان هم کمک می کنید؟

- در صورت داشتن وقت بله کمک می کنم البته خر�د خانه به عهده بنده است.

* �ک بار در �ک نشست صمیمانه خبری به سر�ال قهوه تلخ اشاره کرد�د شما این سر�ال طنز را می بینید؟

- خیر ولی سر�ال مختارنامه را دنبال می کنم.

* در مورد سر�الها و فیلمهای پلیسی و قضائی ایرانی انتقادی دار�د؟

- متاسفانه دراین سر�الها نقش قضات به خوبی نما�ش داده نمی شود واختیارات مقامات قضائی در سر�الها و فیلمها با اقتضائات شغلی آنها

هماهنگ نیست.

* تا به حال از شما خواسته شده در فیلمی بازی کنید �ا دوست دار�د باز�گر شو�د؟

- در هر دو مورد خیر

* تا به حال کسی هم شما را تهد�د کرده است؟

- خیر

* به دلیل حساسیت شغلتان تعامل فامیلی و خانوادگی با اقوام دار�د؟

- به لحاظ شغلی با محدود�تهایی مواجه هستم امام در حد ضرورت و توان صله رحم می کنم. البته اقوام می دانند در پرونده های

اختالفات خانوادگی و قتل توصیه نمی �ذیرم.
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* تلخترین و شادترین روزهای سال 89 برای داستان �ا�تخت چه روزی بود؟

- تلخترین روزهای سال 89 لحظه عهد شکنی ناکثان با آرمانهای انقالب اسالمی بود و شادترین روزهم دفاع از مدرک دکتری بود که با درجه

عالی قبول شدم.

* حساسترین و بزرگترین پرونده های نفس گیر در سال 89 برای دادستان �ا�تخت کدام بود؟

- بزرگترین پرونده نگین غرب و حساسترین پرونده هم مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی بود.

* در مدت کار�تان تا به حال توبیخ هم شده ا�د؟

- خیر

* مهمترین برنامه شما در دادستانی برای سال 90؟

- اعمال نظارت بیشتر و برنامه ریزی بیشتر در کارها و پرونده ها

* چه آرزویی برای دستگاه قضائی کشور دار�د؟

- در ارتباط با پرونده ها و افراد تحقق عدالت و در ارتباط با قضات و کارکنان توجه بیشتر به امور رفاهی آنان

* پیام نوروزی دادستان تهران به شهروندان تهرانی؟

- احترام به همگان و قانون و آرزوی تعجیل امام زمان (عج)

-------------------- 

گفتگو از سید هادی کسایی زاده

امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.


