
تیر و مرداد 1399      شماره اول          51 حکمرانی قضائی

نظام  و  مالکیتی  ثبتی  نظامات  خصوصی سازی، 
پولی.

امر  نهایت پیشنهاد هایی در جهت تحقق  در 
پیشگیری ارائه می شود:

توجه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم   -1

به عنوان مرجعی سیاست گذار و تصمیم گیر
سازمان یافته بودن اقدامات جهت پیشگیری   -2

از وقوع جرم
و  حــدود  ساماندهی  و  ملی  کــار  تقسیم  ــزوم  ل  -3

برنامه  قالب  در  نهادها  اختیارات  و  وظایف 
دقیق و جامع

جرم  ده  وقــوع  ریشه های  و  عوامل  شناسایی   -4

کیفی( و رفع آن ها در برنامه  اولویت دار )کمی و 
نهادهای  وظایف  نمودن  مشخص  با  دقیق 

مختلف
نــظــارت بــر اجـــرای وظــایــف هــر نهاد و ارزیــابــی   -5

از  پیشگیری  عالی  شـــورای  توسط  اقــدامــات 
وقوع جرم

اصالح رویه های فسادزا در حوزه های مختلف   -6

به منظور پیشگیری از فساد مانند نظام پولی 
پول شویی(،  با  مبارزه  سیستم  )اصالح  بانکی 
خصوصی سازی و نظامات ثبتی مالکیتی )حل 
مسأله اعتبار اسناد عادی و تسریع در تکمیل 

کاداستر( طرح 
ضرورت تمرکز بر برنامه های بلندمدت آموزشی   -7

جرم  وقــوع  از  پیشگیری  حــوزه  در  فرهنگی  و 
برنامه های  کنار  در  اجتماعی  آسیب های  و 

کوتاه مدت و میان مدت.

دستیاران از استفاده لــزوم چــهــارم: بخش
جواندرقوهقضاییه؛

ویژگی هایی  در  باید  را  جــوانــان  تــأثــیــرگــذاری 
مطالبه گری  خطرپذیری،  صراحت،  ابتکار،  چون 
از مشکالت  زیادی  و عدالت طلبی دانست. بخش 
در  ایــن صفات  عــدم وجــود  دلیل  بــه  امـــروز جامعه 
به همین جهت  و مسئوالن است.  برخی مدیران 
جــوانــان  از  اســتــفــاده  جهت  دقیقی  بــرنــامــه ریــزی 
انتصاب  حکم  اساس  بر  شود.  عملی  و  انجام  باید 
که  مسائلی  از  مــورد  دو  قضاییه،  قــوه  وقــت  رئیس 
قرار بگیرد  ارشد قوه  ریاست و مدیران  باید مدنظر 
عبارت اند از اینکه اواًل عنصر نیروی انسانی صالح را 
در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه دانسته شود 
که از جوانان صالح و انقالبی و فاضل در  و دوم آن 

پیشنهاد  لــذا  شــود.  استفاده  قــوه  مسئولیت های 
بــا یــک فرآیند دقــیــق، جــوان مؤمن،  کــه  مــی شــود 
بــا روحــیــه عــدالــت خــواهــی و  انــقــالبــی  متخصص و 
تحول نگری به عنوان دستیاران رؤسای دادگستری 
شبکه ای  و  شوند  منصوب  کشور  دادستان های  و 
شخص  نظر  زیــر  شبکه  ایــن  رأس  که  بگیرد  شکل 
دستیاران  این  رسالت  و  باشد  قضاییه  قوه  رئیس 
در  تحول  سیر  نگه داشتن  پویا  طالیه داری  جــوان، 
قوه قضاییه، پیگیری تحقق مطالبات رهبری از قوه 
قضاییه و همچنین ارتباط با مردم و جوانان باشد.

وظایف دستیاران جوان قوه قضاییه می تواند 
حول محورهای ذیل باشد:

رصد سیر تحول در همه زیرمجموعه های قوه  	●
قضاییه

ــردم،  پــیــگــیــری مــطــالــبــات و دغــدغــه هــای مـ 	●
تــشــکــل هــای دانــشــجــویــی و مــجــمــوعــه هــای 

عدالت خواه در خصوص فساد
مجموعه های  و  نخبگان  بــا  مستمر  ارتــبــاط  	●
ــرات و  ــظــ ــ انـــدیـــشـــگـــاهـــی جـــهـــت دریــــافــــت ن
کارآمد سازی  آنان در خصوص  پیشنهادهای 

قوه قضاییه
در  قضایی  عدالت  تحقق  میزان  عمق سنجی  	●
ارائه  و  مأموریت  محل  قضایی  مجموعه های 

گزارش به مدیران مجموعه ها.

قوه جــوان دستیاران انتخاب و شناسایی نحوه
قضاییه

گروهی را  رئیس قوه با صالحدید خود، فرد یا 

به عنوان دستیار جوان ریاست قوه تعیین می کند 
هسته  یک  تشکیل  به  موظف  افــراد  یا  فــرد  ایــن  و 
مرکزی از نخبگان فعال در تشکل های دانشجویی، 
طالب  بسیج  اساتید،  بسیج  حقوق دانان،  بسیج 
و انــدیــشــکــده هــا اســت و از ایــن طــریــق اقـــدام به 
شناسایی افراد شایسته در هر استانی می کند. این 
رؤسای  به  صالحیت،  تأیید  مراجع  تأیید  با  افــراد 
کل  ــای  ــان ه ــت کــل دادگــســتــری اســتــان هــا و دادس
استان ها پیشنهاد می شوند تا در امور الزمه از آن 
تسریع تحول  باعث  این سیر  بنابراین  ببرند؛  بهره 
و پویایی در دستگاه قضا می شود و با تربیت افراد 
قضاییه  قوه  در  جانشین پروری  مأموریت  جــوان، 

نیز محقق خواهد شد.

بخشپنجم:زندانزداییواصالحمجرمین
به  ویژه ای  توجه  نظام  کلی  سیاست های  در 
کیفری  جمعیت  کاهش  و  حبس زدایی  سیاست 
که دو بند از 4 بند  زندان ها شده است؛ به طوری 
برنامه  کلی  سیاست های  قضایی  حقوقی  بخش 
و  زندان هاست  مسأله  به  معطوف  توسعه  ششم 
این امر نشانگر ضرورت ایجاد تحول در این زمینه 

است.
مهم  مشکالت  از  زنــدانــیــان  و  زنـــدان  مقوله 
در  است.  ایران  کشور  خصوص  به  کشورها  بیشتر 
زندانیان  تعداد  باالی  رشد  شاهد  اخیر  سال های 
که تا اوایل سال 98 جمعیتی  گونه ای  بوده ایم، به 
که  بالغ بر 240 هزار نفر در زندان ها به سر می بردند 
گسترده این سال، این تعداد  به واسطه عفوهای 
وضع  بــا  ــدان هــا  زن وضعیت  امــا  اســت  شــده  کمتر 
قضاییه  قوه  است  ضروری  و  دارد  فاصله  مطلوب 

کند. درباره ی این معضل چاره جویی 
مشکالت  برخی  ــروز  ب باعث  زندانیان  تعداد 

شده است:
و  جسمی  سالمت  تهدید  و  بیماری  انتقال   -1

روانی زندانیان
کم خطر  تأثیر منفی فضای زندان بر زندانیان   -2

و تبدیل آنان به مجرمین
)متشکل  ــا  ــدان ه زن زیـــاد  بسیار  هــزیــنــه هــای   -3

ایجاد  غــذا،  تهیه  زنــدان هــا،  امنیت  حفظ  از 
افراد،  کاری  و  تحصیلی  آموزش  برای  فرصت 

ابقای زیرساخت ها و...(
زندانیان  خانواده های  به  مربوط  مشکالت   -4

بــاالخــص  و  اجــتــمــاعــی  و  فــرهــنــگــی  از جــهــت 

   مقوله زندان و زندانیان از مشکات 
کشور  خصوص  به  کشورها  بیشتر  مهم 
ایـــران اســـت. در ســال هــای اخــیــر شاهد 
به  بــوده ایــم،  زندانیان  تعداد  بــاالی  رشد 
جمعیتی   98 سال  اوایــل  تا  که  گونه ای 
زنـــدان هـــا به  نــفــر در  ــر 240 هـــزار  ب بــالــغ 
عفوهای  واســطــه  بــه  کــه  می بردند  ســر 
کمتر  گــســتــرده ایـــن ســــال، ایـــن تـــعـــداد 
وضع  با  زندان ها  وضعیت  اما  است  شده 
است  ضـــروری  و  دارد  فاصله  مطلوب 
ــن معضل  ــ ای ــوه قــضــایــیــه دربـــــــاره ی  ــ ق

چاره جویی کند. 


