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گاهی دیده می شود در  گردند.  و تکالیف خود مطلع 
که مردم  کار برده می شود  تدوین قوانین، ادبیاتی به 
کنند و  نیز دقیقًا نمی دانند باید به چه چیزی عمل 
وکالی  توسط  سوءاستفاده  بــرای  را  راه  مسئله  این 

فاسد را باز می کند.
به  مــربــوط  قوانین  ویــژه  بــه  قوانین،  برخی  در 
خانواده، باید دقت و اصالحات الزم صورت بگیرد تا 
حقوق هردو طرف و به ویژه حقوق زنان رعایت شود. 
مثاًل در مسئله حقوق خانواده و مسئله مهریه، برای 
مهریه،  زندانیان  از  ناشی  کیفری  تــورم  مشکل  حل 
اصالحاتی )مانند قسطی کردن مهریه، پذیرش اعسار 
زوج، نبود ضمانت اجــرای علمی و درســت( صورت 
ایجاد  بزرگ تری  باعث شده است مشکل  که  گرفته 
که  گرفته شدن حقوق زنانی باشد  که نادیده  شود 
باید بعد از مسئله طالق، سرپرست خانواده باشند 
آنها نیز به همین بهانه ها پایمال  و حقوق حداقلی 
بخاطر  که  می شود  افــراد  تجری  باعث  یا  و  می گردد 
چنین تسهیالتی، دقت الزم را نکرده و مشکل آفرینی 

می کنند.

توجهبهکارعلمیواستفادهازپشتیبانعلمی
برایتحوالتدرقوه

برنامه های  همه  و  تصمیمات  تحوالت،  بــرای 
خود، باید پشتوانه علمی داشت، نتیجه پژوهش های 
سیاست گذاری ها،  تصمیمات،  مبنای  باید  علمی 
به  باید  وضعیت  بگیرد.  ــرار  ق تحوالت  و  انتصابات 
که برای هر تصمیمی، صدها ساعت  گونه ای باشد 
گرفته باشد و البته مشخص  کار علمی درست صورت 
که پشتوانه چنین تصمیمی چه بوده تا بعدها  شود 
شرایطی  باید  گیرد.  ــرار  ق مداقه  و  بررسی  ــورد  م نیز 
که ایده ای  که آن جوان شهرستانی هم  فراهم شود 
فعالیت  و  کند  منتقل  را  آن  بتواند  دارد،  نظرش  به 
علمی و پژوهشی منحصر در تهران و یا فالن دانشگاه 
در تهران یا فالن استاد، نباشد زیرا که در شهرستان ها 
نیز استعداد، کم نیست و باید برای آنها نیز فرصت برابر 
برای ارائه پیشنهادات و شرکت در تحول قوه قضائیه 

رقم بخورد.
قوه  پژوهشگاه  از  بخش،  این  در  اصلی  انتظار 
که بر مسئله سامانه  که عالوه بر تالشی  قضائیه است 
آرای قضایی وجود داشته، سایر حوزه ها را نیز ورود 
و  نیازها  بتواند پاسخگوی علمی و پژوهشی  و  کرده 
مسائل قوه قضائیه در همه عرصه ها و نه فقط بخش 

قضایی باشد.

توجهبهامراساسیجرمشناسیوپیشگیری
ازجرم

کرد این است  که باید بدان توجه  مسئله ای 
از  جــرم،  مانند  حوزه هایی  در  اصلی  مشکالت  که 
گیرد؛  قرار  ریشه یابی  و  بررسی  مورد  علمی،  منظر 
مسائل  با  برخورد  تا  می کند  کمک  ریشه یابی  این 
گیرد. به این مسئله  نیز هدفمند و درست صورت 
منظر  از  کشور  مسائل  و  داشت  ویژه  اهتمام  باید 
بــررســی  ــورد  مـ مختلف  تــخــصــص هــای  و  رشــتــه هــا 
یافته های  و  حقوق  رشته  صــرف  به  و  بگیرد  قــرار 
دیگر  دانــش هــای  یافته های  از  و  نشده  کتفا  ا آن 
مــانــنــد جــرم شــنــاســی، روان شــنــاســی، مــدیــریــت، 
بهره  مــســائــل،  حــل  در  نیز  و...  ســیــاســت گــذاری 
اساسی  ریــشــه هــای  از  یکی  مــثــال،  طــور  بــه  بـــرد. 
کشور و به خصوص مسئله جرم، مسئله  مشکالت 
به  میل  بــاعــث  کــه  اســت  آن  رواج  و  دنیاپرستی 
مسئله  البته  می شود.  جرم  نیز  و  قانون  زدن  دور 
گیرد  اقتصادی و بهبود رفاه و معیشت باید صورت 

گردد. ولی باید با رواج دنیاپرستی نیز مقابله 
امـــا آنــچــه در عــمــل مــشــاهــده مــی شــود ایــن 
جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  که  اســت 
اتفاق خاصی  از زمان شکل گیری آن،  قوه قضائیه 
ــن مــســئــلــه به  ایـ از  بــخــشــی  ــت.  ــ اس ــزده  ــ ن ــم  رقـ را 
نیز  برخی  و  برمی گردد  مسئله  نادرست  مدیریت 
وجود  جرم شناسی  رشته  وقتی  تخصص.  عدم  به 
و  قضایی  سابقه  با  مدیران  وقتی  باشد،  نداشته 
از  و پیشگیری  از جرم شناسی  غیر  با دغدغه هایی 
نتیجه اش  قرار می گیرند،  جرم، در چنین منصبی 

تعطیلی مهمترین قسمت قوه قضائیه است.

شاخصگذاریوارزیابیمتناوب
که  اســـت  ایـــن  ــگــر،  دی انــتــظــار  مـــورد  مسئله 
امــور  در  -ایــرانــی  اســالمــی  مطلوب  شــاخــص هــای 
باید  و  شده  مشخص  قضایی،  سیستم  به  مربوط 

حتی  می تواند  امر،  این  کرد.  حرکت  آن  سمت  به 
گیرد و  در زمان روسای بعدی نیز سرلوحه امور قرار 
سیستم قضایی، جهتی مشخص و واحد داشته و 
کند. همچنین، باید وضعیت  به سمت آن حرکت 
شــده،  تبیین  شــاخــص هــای  در  قضایی  سیستم 

ارزیابی شده و به مردم نیز اطالع رسانی شود.
ابتدا  که  می کند  کمک  شاخص گذاری،  ایــن 
پیشرفت  و  تحول  منظور  به  درســت  حرکت  مسیر 
اسیر  دیگر،  سوی  از  و  بشناسیم  را  قضائیه  قوه  در 
گرفته در سطح بین المللی نشویم  حکمرانی صورت 
کشیدن و  که با شاخص گذاری به دنبال به انحراف 
کشور در امور مختلف، به ویژه  تابع قرار دادن  نیز 
امور قضایی است. امروزه به ویژه با طراحی قوانین 
ارزشیابی  ساختاری،  تحول  ابزارهای  ارائه  نمونه، 
طریق  از  که  برنامه هایی  چنین  از  حمایت  نیز  و 
سازمان های بین المللی نیز صورت می گیرد، هدف 
بر  خــود  کمیت  حا و  برتری  بتوانند  که  اســت  ایــن 

کشورهای دیگر را در همه عرصه ها حفظ نمایند.

واما...
ــت.  ــروی انــســانــی اس ــی ــا نــکــتــه اســـاســـی، ن امـ
انــســانــی درســـت مــی تــوانــد راهبر  نــیــروی  در واقـــع 
مسئله  به  نسبت  باید  باشد.  تحوالت  ایــن  همه 
ویـــژه ای  اهــتــمــام  و  ــت  انــســانــی دق نــیــروی  تربیت 
صرف  نیز  انسانی  نیروی  از  منظور  البته  داشــت. 
باید  نیست،  قــضــاوت  کسوت  در  انــســان  نــیــروی 
بسترهای الزم برای ورود سیاست گذاران، مدیران 
نیز  افراد  تربیت این  از آن،  و پژوهشگران و مهمتر 

گیرد. مورد توجه قرار 
ــنــار مــدیــریــت  ک گــفــتــه شـــده در  هــمــه مــــوارد 
یاری  می تواند  فعلی  مدیریت  همچون  جهادی 
کشور در عرصه قضایی باشد. این مهم نیز  رسان 
همه  نیست،  قضائیه  قــوه  رئیس  دســت  به  صرفًا 
همراهی  و  همدلی  با  باید  دانشگاهیان  و  فعالین 
کشور شتافته و در عرصه  کمک سیستم قضایی  به 
جنایی  و  قضایی  ــوزه  ح در  ــردم  م مشکالت  حــل 

یاری رسان مجموعه مدیریتی باشند.
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   با توجه به اهمیت مسئله تصویر 
مهم  مسئله  و  نگاه  اصاح  و  سازمانی 
از  نباید  قضائیه  قــوه  عــمــومــی،  افــکــار 
ــل شـــود.  ــاف ظــرفــیــت عــظــیــم رســـانـــه غ
بـــه درســـتـــی فهم  اگـــر  مــســئــلــه رســـانـــه 
ــداف واال  اهـ بــتــوانــد در خــدمــت  و  شــود 
نمایش بــه  را  تــحــول  مــی تــوانــد   بــاشــد، 

بگذارد. 


