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بــا قــوه قضاییه و  حـــوزه و دانــشــکــده هــای حــقــوق 
آیــت اهلل  توسط  اخــتــالف  حــل  شـــورای  بــه  اهتمام 
الریجانی  آیت اهلل  ریاست  دوم  دوره  از  شاهرودی، 
احیای  ــوزه  ح در  خوبی  تــحــوالت  قضاییه  قــوه  بــر 
مبارزه  وسیله ی  به  عدالت  تحقق  و  عامه  حقوق 
استفاده  در  قوی  حرکت  و  مجرمین  و  مفسدان  با 
از فناوری اطالعات در قوه قضاییه، برنامه محوری 
راهبردی در  راه اندازی معاونت  و  راهبردمحوری  و 
قوه، عنایت به موضوع پیشگیری از وقوع جرم آغاز 
شد. این تحوالت در دوره ریاست آیت اهلل رئیسی، 
با مفسدان  و مبارزه  در حوزه احیای حقوق عامه 
و  کــار  و  تولید  از  حمایت  و  اقتصادی  مجرمین  و 
مبارزه  و  قضاییه  قــوه  در  مفسد  عوامل  با  مــبــارزه 
و  اعطای عفو  و  آن هــا  اســتــرداد  و  زمــیــن خــواری  با 
مرخصی های بی سابقه به زندانیان و... به صورت 
اقدامات  به  توجه  با  امــا  کــرد؛  پیدا  ادامــه  پــرتــوان 
دارد  ضــرورت  است  شده  انجام  کنون  تا که  خوبی 
این حرکت به صورت تحولی و به صورت جهادی و 
کند. کند و شتاب بیشتری پیدا  انقالبی ادامه پیدا 
از  بدین جهت ضروری است جهت برون رفت 
شرایط موجود و رسیدن به وضع مطلوب راه کارها 

و راهبردهایی بیان شود.

راهبردهاوراهکارها:
و اطالعات فناوری از حداکثری استفاده لزوم .1
ارتباطاتدردستگاهقضاییوظرفیتسامانههای

الکترونیک
اســتــفــاده از فــنــاوری اطــالعــات و ارتــبــاطــات، 
آن  از  گریزی  حاضر،  عصر  در  که  اســت  موضوعی 
گسترده شدن این بستر و مزایای  نیست و به دلیل 
بهره  امور  پیشبرد  برای  آن  از  می توان  آن،  فــراوان 
گستردگی امور در دستگاه  برد؛ بنابراین با توجه به 
قضایی می توان از این ظرفیت برای تحقق اهداف 

کرد. دستگاه قضایی استفاده 
که می توان آن را  یکی از مهم ترین موضوعاتی 
کرد،  در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات محقق 
تشکیل دادگاه های رسیدگی به پرونده ها به برخط 
که به توجه به مالحظات حقوقی و  )آنالین( است 
برگزار  نحو  این  به  را  دادگاه  می توان  موجود  فقهی 
و  و تصویری مناسب  نرم افزارهای صوتی  زیرا  کرد؛ 
کیفیت و امنی به جهت تحقق این هدف ایجاد  با 
برگزاری دادگاه  برای  که بستر مناسبی  شده است 
مراجع  سایر  نزد  دیگر  جلسات  برگزاری  یا  و  برخط 

قضایی است.
جامع  سامانه  ایــجــاد  ــارهــا،  راه ک از  دیگر  یکی 
که در آن می توان آرای  کشور است  کل  آرای قضات 
آنجا قرار  نام در  با ذکر  کامل و  را به صورت  قضات 
داد تا هم مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و هم نوعی 
کنند  تا قضات تالش  باشد  آرای قضات  بر  نظارت 
کند و  در صدور رأی به صورت صحیح انجام وظیفه 
این نقد و نظارت ها باعث پیشرفت در صدور حکم 
اینکه  نه  شد.  خواهد  صدور  متولی  قضات  توسط 
مانند زمان حاضر، خالصه ای از رأی برخی قضات 
که آن هم قابل بررسی دقیق  در سامانه قرار بگیرد 

نیست.
بستر  در  تحقق  امکان  که  موضوعاتی  دیگر  از 
فضای فناوری اطالعات را دارد، ایجاد یک سامانه 

نهادها،  ســایــر  از  ــر  زمــان ب اســتــعــالم هــای  بـــدون  و 
اینکه،  بــاب  ایــن  در  دیگر  مثال  می گیرد.  تصمیم 
اجـــاره ای  شهود  قضا،  دستگاه  مشکالت  از  یکی 
کنون  که فرد تا گر در این سامانه معین شود  است. ا
کسانی شهادت داده است  چند بار و نسبت به چه 
که آیا شاهد اجاره ای است یا شاهد  معلوم می شود 
از اطاله و تضییع حق افراد  حقیقی. این می تواند 

کند. دیگر جلوگیری 
ــا بــه کــارگــیــری  ــایــد قـــوه قــضــایــیــه ب بــنــابــرایــن ب
ــورت  ص ــه  ب ــوزه،  ــ ح ایـــن  در  متخصص  ــیــروهــای  ن
که حتمًا  ببرد  بهره  این بستر  از  و مناسب  صحیح 
و اختالالت احتمالی  از مشکالت  از وقوع بسیاری 
در روند پرونده ها جلوگیری خواهد شد. پس این 
گریزی از آن نیست و باید  که  راهبرد ضرورتی است 
سطح  به  و  اســت  حرکت  هوشمند  قــوه  سمت  به 

مطلوب در این موضوع رسید.

کاهش کیفریحبسزداو 2.لزومتحققسیاست
جمعیتکیفری

کیفری اسالم، 4 قسم مجازات یعنی  در نظام 
در  دارد.  وجــود  تعزیرات  دیــات،  قصاص،  حــدود، 
نقدی،  جزای  مجازات  نوع   3 با  تعزیری  مجازات 
حبس  مــجــازات  هستیم.  ــــه رو  روب حبس  شـــالق، 
پیش بینی  کمینه  صـــورت  بــه  اســـالم  در  زنـــدان  و 
ــوارد خــاص اســت و  شــده اســت نه بیشینه و در م
موارد  به  باید  و  داد  تعمیم  و  گسترش  را  آن  نباید 
کرد؛ اما در دهه های اخیر و با توجه  کتفا  منصوص ا
با مجرمان  برای مقابله  تبهکاری  و  ازدیاد جرم  به 
جامعه،  از  مــجــرم  داشــتــن  نــگــاه  دور  به منظور  و 
نظام های قضایی بیشتر توجه خود را به مجازات 
توسعه  سبب  امــر  ایــن  ــد.  ــرده ان ک معطوف  زنـــدان 
نظام زندان ها و افزایش آمار زندانیان شده است؛ 
اصلی ترین  به  را  زنــدان  مقنن  می بینیم  بنابراین 
کرده است و آن را به صورت  مجازات تعزیری تبدیل 
نصوص  برخالف  یعنی  می گیرد  نظر  در  کثری  حدا

وارده در این حوزه.
منظور  هاشمی شاهرودی،  آیــت اهلل  بیان  به 
فرد  کنترل  به معنای  اســالم  در  و حبس  زنــدان  از 
به  ــدان  زنـ االن  ــی  ول ــت  اس محکوم علیه  و  مــجــرم 
که آثار مخرب آن از آثار  معضلی تبدیل شده است 

مؤثرش بیشتر است.
مجازات  وضــع  جــای  بــه  اســت  الزم  بنابراین 
ــنــتــرل مــجــرم و  ک ــا  ــر بـ زنـــــدان در مـــــوارد غــیــرمــؤث

کــه در آن  بــه نــام بانک اطــالعــات اشــخــاص اســت 
این  به  مــی شــود.  ثبت  فــرد  حقوقی  مسائل  تمام 
که برای هر فرد ایرانی یک صفحه شخصی  صورت 
تمام  که  می شود  گرفته  نظر  در  مذکور  سامانه  در 
و  نــکــاح  ثبت  و  مالکیتی  ــور  امـ و  قضایی  ســوابــق 
باید  سامانه  آن  در  وی  با  مرتبط  موضوعات  سایر 
حقوقی  اطالعات  نمی تواند  فرد  دیگر  و  شود  ثبت 
پنهانی داشته باشد و نهادهای قضایی به آسانی 
در  می تواند  موضوع  این  و  دارنــد  دسترسی  آن  به 
تأثیرگذار  فــرد  پرونده های  به  راجــع  تصمیم گیری 
دارد،  اعسار  ادعــای  که  فــردی  مثال  بــرای  باشد. 
که  بفهمد  می توان  سامانه  آن  به  رجوع  با  قاضی 
زمان  و  اخیر  ســال  چند  در  دارایــی هــایــی  چه  فــرد 
حال دارد و پس از مشاهده این صفحه و به راحتی 

   در دهــه هــای اخــیــر و بــا تــوجــه به 
با  مقابله  بــرای  تبهکاری  و  جــرم  ازدیــاد 
داشتن  نگاه  دور  به منظور  و  مجرمان 
قضایی  نــظــام هــای  جامعه،  از  مــجــرم 
زنــدان  مجازات  به  را  خــود  توجه  بیشتر 
توسعه  سبب  امر  این  کرده اند.  معطوف 
زندانیان  آمــار  افــزایــش  و  زنــدان هــا  نظام 
شده است؛ بنابراین می بینیم مقنن زندان 
را به اصلی ترین مجازات تعزیری تبدیل 
حداکثری  بــه صــورت  را  آن  و  اســت  کــرده 
نصوص  برخاف  یعنی  می گیرد  نظر  در 

وارده در این حوزه.  


