حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

شماره اول

خصوصیسازی ،نظامات ثبتی مالکیتی و نظام

مسئولیتهای قــوه استفاده شــود .لــذا پیشنهاد

بهعنوان دستیار جوان ریاست قوه تعیین میکند

پولی.

مـیشــود کــه بــا یــک فرآیند دقــیــق ،جــوان مؤمن،

و ایــن فــرد یا افــراد موظف به تشکیل یک هسته

متخصص و انــقــابــی بــا روحــیــه عــدالـتخــواهــی و

مرکزی از نخبگان فعال در تشکلهای دانشجویی،

پیشگیری ارائه میشود:

تحولنگری بهعنوان دستیاران رؤسای دادگستری

بسیج حقوقدانان ،بسیج اساتید ،بسیج طالب

 -1توجه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

و دادستانهای کشور منصوب شوند و شبکهای

و انــدیــشــکــدههــا اســت و از ایــن طــریــق اق ــدام به

بهعنوان مرجعی سیاستگذار و تصمیمگیر

شکل بگیرد که رأس ایــن شبکه زیــر نظر شخص

شناسایی افراد شایسته در هر استانی میکند .این

 -2سازمانیافته بودن اقدامات جهت پیشگیری

رئیس قوه قضاییه باشد و رسالت این دستیاران

افــراد با تأیید مراجع تأیید صالحیت ،به رؤسای

جــوان ،طالیهداری پویا نگهداشتن سیر تحول در

کــل دادگــســتــری اســتــانهــا و دادســتــانهــای کل

 -3لــزوم تقسیم کــار ملی و ساماندهی حــدود و

قوه قضاییه ،پیگیری تحقق مطالبات رهبری از قوه

استانها پیشنهاد میشوند تا در امور الزمه از آن

وظایف و اختیارات نهادها در قالب برنامه

قضاییه و همچنین ارتباط با مردم و جوانان باشد.

بهره ببرند؛ بنابراین این سیر باعث تسریع تحول

وظایف دستیاران جوان قوه قضاییه میتواند

و پویایی در دستگاه قضا میشود و با تربیت افراد

در نهایت پیشنهادهایی در جهت تحقق امر

از وقوع جرم

دقیق و جامع
 -4شناسایی عوامل و ریشههای وقــوع ده جرم

حول محورهای ذیل باشد:

جــوان ،مأموریت جانشینپروری در قوه قضاییه

اولویتدار (کمی و کیفی) و رفع آنها در برنامه

● رصد سیر تحول در همه زیرمجموعههای قوه
قضاییه

نیز محقق خواهد شد.

مختلف

● پــیــگــیــری مــطــالــبــات و دغــدغ ـههــای م ــردم،
تــشــک ـلهــای دانــشــجــویــی و مــجــمــوعـههــای

دقیق با مشخص نمودن وظایف نهادهای
 -5نــظــارت بــر اج ــرای وظــایــف هــر نهاد و ارزیــابــی
اقــدامــات توسط ش ــورای عالی پیشگیری از

عدالتخواه در خصوص فساد

بخش پنجم :زندانزدایی و اصالح مجرمین
در سیاستهای کلی نظام توجه ویژهای به
سیاست حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری

 -6اصالح رویههای فسادزا در حوزههای مختلف

● ارتــبــاط مستمر بــا نخبگان و مجموعههای
ان ــدی ــش ــگ ــاه ــی ج ــه ــت دریـ ــافـ ــت نـ ــظـ ــرات و

بخش حقوقی قضایی سیاستهای کلی برنامه

به منظور پیشگیری از فساد مانند نظام پولی

پیشنهادهای آنان در خصوص کارآمد سازی

ششم توسعه معطوف به مسأله زندانهاست و

بانکی (اصالح سیستم مبارزه با پولشویی)،

قوه قضاییه

این امر نشانگر ضرورت ایجاد تحول در این زمینه

وقوع جرم

خصوصیسازی و نظامات ثبتی مالکیتی (حل
مسأله اعتبار اسناد عادی و تسریع در تکمیل
طرح کاداستر)

● عمقسنجی میزان تحقق عدالت قضایی در
مجموعههای قضایی محل مأموریت و ارائه
گزارش به مدیران مجموعهها.

 -7ضرورت تمرکز بر برنامههای بلندمدت آموزشی
و فرهنگی در حــوزه پیشگیری از وقــوع جرم
و آسیبهای اجتماعی در کنار برنامههای
کوتاهمدت و میانمدت.

زندانها شده است؛ به طوری که دو بند از  4بند

است.
مقوله زن ــدان و زنــدانــیــان از مشکالت مهم
بیشتر کشورها به خصوص کشور ایران است .در
سالهای اخیر شاهد رشد باالی تعداد زندانیان

نحوه شناسایی و انتخاب دستیاران جــوان قوه
قضاییه
رئیس قوه با صالحدید خود ،فرد یا گروهی را

بودهایم ،به گونهای که تا اوایل سال  98جمعیتی
بالغ بر  240هزار نفر در زندانها به سر میبردند که
به واسطه عفوهای گسترده این سال ،این تعداد
کمتر شــده اســت امــا وضعیت زنــدانهــا بــا وضع

بخش چ ـهــارم :لــزوم استفاده از دستیاران
جوان در قوه قضاییه؛
تــأثــیــرگــذاری جــوانــان را باید در ویژگیهایی
چون ابتکار ،صراحت ،خطرپذیری ،مطالبهگری
و عدالتطلبی دانست .بخش زیادی از مشکالت
ام ــروز جامعه بــه دلیل عــدموجــود ایــن صفات در
برخی مدیران و مسئوالن است .به همین جهت
بــرنــام ـهریــزی دقیقی جهت اســتــفــاده از جــوانــان
باید انجام و عملی شود .بر اساس حکم انتصاب
رئیس وقــت قــوه قضاییه ،دو مــورد از مسائلی که
باید مدنظر ریاست و مدیران ارشد قوه قرار بگیرد
ً
عبارتاند از اینکه اوال عنصر نیروی انسانی صالح را
در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه دانسته شود
و دوم آن که از جوانان صالح و انقالبی و فاضل در

مطلوب فاصله دارد و ضروری است قوه قضاییه

مقوله زندان و زندانیان از مشکالت
مهم بیشتر کشورها به خصوص کشور
لهــای اخـیــر شاهد
ای ــران اس ــت .در ســا 
رشد بــاالی تعداد زندانیان بــودهایــم ،به
گونهای که تا اوایــل سال  98جمعیتی
نه ــا به
بــالــغ بــر  240ه ــزار نـفــر در زن ــدا 
ســر میبردند کــه بــه واسـطــه عفوهای
گ ـس ـتــرده ای ــن سـ ــال ،ای ــن تــع ــداد کمتر
شده است اما وضعیت زندانها با وضع
مطلوب فاصله دارد و ض ــروری است
قـ ــوه ق ـضــای ـیــه درب ـ ـ ــارهی ایـ ــن معضل
چارهجویی کند.

دربارهی این معضل چارهجویی کند.
تعداد زندانیان باعث بــروز برخی مشکالت
شده است:
 -1انتقال بیماری و تهدید سالمت جسمی و
روانی زندانیان
 -2تأثیر منفی فضای زندان بر زندانیان کمخطر
و تبدیل آنان به مجرمین
 -3هــزیــنـههــای بسیار زی ــاد زنــدانهــا (متشکل
از حفظ امنیت زنــدانهــا ،تهیه غــذا ،ایجاد
فرصت برای آموزش تحصیلی و کاری افراد،
ابقای زیرساختها و)...
 -4مشکالت مربوط به خانوادههای زندانیان
از جــهــت فــرهــنــگــی و اجــتــمــاعــی و بــاالخــص
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