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دادستان  و  شود  صادر  قطعی  حکم  بی سرپرست 
ع بین و یا قانون  کشور حکم مذکور را خالف شر کل 
جهت  را  مــراتــب  مستدل  بــه طــور  دهــد  تشخیص 
اعالم  قضاییه  قــوه  رئیس  به   )477( مــاده  اعمال 
پیگیری  و  نظارت  دستورالعمل  طبق  و  می کند« 
ــردن  ک ــا فــعــال  حــقــوق عــامــه مــصــوب ســـال 97، ب
ظرفیت دفترهای خود در دادگستری استان ها، به 
عامه  حقوق  حوزه  در  محتمل النقض  موارد  پایش 
کند  برخورد  شده  واقــع  مــوارد  با  تنها  نه  و  بپردازد 

کند. بلکه از وقوع موارد این چنینی جلوگیری 
بنابراین رویکرد پسینی و منفعل دادستانی در 
رویکرد  به  باید  با موارد نقض حقوق عامه  برخورد 
حقوق  تضییع  از  تا  شــود  تبدیل  فعال  و  پیشینی 

عامه جلوگیری شود.

4.لزوممدیریتتصویردرقوهقضاییهبراساس
واقعیات

ــر از آن بــه صــورت  گ کــه ا رســانــه ابـــزاری اســت 
تصویری  می تواند  شود  استفاده  دقیق  و  مناسب 
که منشأ  ارائه دهد  یا نهاد یا شخص  از یک واقعه 
اثر در اذهان مردم شود. بدین جهت قوه قضاییه 
مردم  ــان  اذه در  خــود  از  شــده  منتشر  تصویر  باید 
مسیر  این  در  و  کند  مدیریت  صحیح  صورت  به  را 
گر در این  ا که  به افراط و تفریط نرسد. بدین نحو 
به  صحیح  صورت  به  قضاییه  قوه  اقدامات  حوزه، 
ذهن ها  در  منفعل  تصویری  نرسد  مــردم  اذهـــان 
ایــجــاد مــی شــود و ایــن تــصــور، اقــتــدار قــوه قضاییه 
قاهره  قــوه  عنوان  به  زیــرا  می کند  خدشه  دچــار  را 
ایستادگی  متخلفین  و  مجرمین  برابر  در  نمی تواند 
کند و از همراهی مردم برخوردار باشد. برای مثال در 
دوران ریاست سابق قوه قضاییه با توجه به اینکه 
اما  بود،  قابل توجه  زمان  این  در  قوه  این  عملکرد 
که در اذهان ایجاد شده و عده ای ایجاد  تصویری 
کرده بودند، تصویری تقریبًا منفعل و سیاسی بود 
کم کاری  به جای تصویری قضایی. به دلیل همین 
در این حوزه اطالع رسانی و مدیریت تصویر، رهبری 
کارکنان  و  قوه  رئیس  با  خود  دیدارهای  از  یکی  در 
که: ای کاش  آن، مطلبی به این مضمون فرمودند 
اطالع عموم  به  با شیوه های مناسب  این مطالب 
که شما بیان  مردم برسد و برخی از این چیزهایی 

کردید من هم مطلع نبودم.
به  تصویر  ارائــه  نباید  حــوزه  این  در  همچنین 
کاذب  کاریکاتوری و به صورت غیرواقعی و  صورت 

کنند دستگاه  فـــرض  ــردم  مـ کــه  ــوری  بــه طـ بــاشــد 
مطلوبیت  حد  باالترین  به  حاضر  زمان  در  قضایی 
زیــرا  نــبــاشــد؛  اینگونه  کــه  ــت در حــالــی  اس رســیــده 
و  می کند  مراجعه  قضایی  مراجع  به  فرد  که  زمانی 
که باید طی زمان و به صورت  مشکالتی را می بیند 
ارائه شده در  بر اساس تصویر  تدریجی رفع شود و 
رسانه رفع شده ولی در واقع رفع نشده باشد، این 
دستگاه  اعتبار  بــه  خـــوردن  ضربه  باعث  مــوضــوع 
قضایی خواهد شد و اطمینان مردم از بین خواهد 

رفت.
قضایی  دســتــگــاه  تصویر  مــدیــریــت  بــنــابــرایــن 
بــایــد ارائـــه تــصــویــری بــر اســـاس واقــعــیــات بــاشــد و 
فعالیت های انجام شده به سمع و نظر مردم برسد 
حال  در  قضایی  دستگاه  که  شوند  اقناع  مــردم  و 
برخورد با مفسدین و مجرمین است و در این مسیر 
مماشات  حقوق  کنندگان  تضییع  و  متخلفین  با 

نمی کند.

سایر هماهنگی بــا جــرم وقـــوع از پیشگیری .5
نهادهابراساسنقشهجامعپیشگیریازجرم

پنجم  بند  طبق  قضاییه،  قوه  وظایف  از  یکی 
از وقوع  اصل 156، اقدام مناسب برای پیشگیری 
ایــن وظیفه طبق  اســت.  اصــالح مجرمین  و  جــرم 
قرار  قضاییه  قــوه  عهده ی  بر  فقط  اساسی  قانون 
داده شده است و قوه این وظیفه را نیز باید مانند 
بین  توازنی  که  به طوری  انجام دهد  وظایف دیگر 

قوه  وظیفه  بنابراین  بــاشــد؛  داشــتــه  وجــود  آن هــا 
قضاییه تنها محکمه داری نیست و باید در حیطه 
باید  نیز  پیشینی  صــورت  به  و  جــرم  از  پیشگیری 
این  انجام  محور  که  اســت  درســت  کند.  فعالیت 
جرم  از  پیشگیری  معاونت  و  قضاییه  قوه  وظیفه 
ماهیتی  جرم  از  پیشگیری  ماهیت  اما  اســت،  قوه 
که نیازمند همراهی و وظیفه مند  فرا قوه ای است 
کشور مانند قوه مجریه  شدن سایر نهادهای مؤثر 
صداوسیما،  فرهنگ(،  وزارت  )آمـــوزش وپـــرورش، 
تقسیم  یک  باید  لذا  است.  و...  سپاه  مقننه،  قوه 
پیشگیری  در  فرادستگاهی  و  فرابخشی  ملی،  کار 
از وقوع جرم وجود داشته باشد و ذیل یک نقشه 
جامع، هر نهادی وظیفه خود را انجام بدهد و در 

صورت انجام ندادن وظیفه باید بازخواست شود.
بنابراین پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک 
کشور  اصل در نظام قانون گذاری و دستگاه قضایی 
به  و  کــردن  مجازات  صرف  زیــرا  باشد؛  ح  مطر باید 
کاهش  برای  قضاییه  قوه  توسط  رساندن  عقوبت 

کافی نیست. مجازات و جرایم 
از  پیشگیری  عــالــی  شــــورای  جــهــت  ایـــن  در 
هدف  پیشبرد  بــرای  مناسبی  بستر  می تواند  جرم 
پیشگیری از جرم باشد، زیرا نهادهای مختلف در 
از  پیشگیری  قانون  طبق  و  دارند  حضور  شورا  این 
اســت می توان  که مصوب ســال 1390  وقــوع جــرم 
از آن بازخواست  کرد و  وظایف هر نهادی را معین 

کرد.
بنابراین پیشگیری از جرم و انجام فعالیت های 
کاهش  فرهنگی و اجتماعی امری ضروری در جهت 
جرم است و نیازمند عزم جدی توسط متولیان با 

محوریت قوه قضاییه است.
لذا در این حوزه باید نقاط فسادزا و جرم خیز 
دستگاه  و  پلیس  بخش  ایــن  در  شــود.  شناسایی 
قضا و نهادهای امنیتی باید با توجه به آمار جرایم 
کنند  اطلس جرم طراحی  و جنایات موجود، یک 
می کنند  معین  را  جرم خیز  جغرافیای  مناطق  و 
در  را  اجتماعی  و  وضعی  پیشگیری های  بتوان  تا 
نهاد  ساختار  بررسی  با  آن  بر  عالوه  داد.  انجام  آن 
بسترهای  خصوصی،  و  عمومی  ســازمــان هــای  و 
گر الزم به اصالح قوانین  فسادزا نیز معین می شود و ا
کمک مراجع تقنینی، قوانین و  و مقررات باشد، با 
گر الزم است ساختارها را  کنند یا ا مقررات را اصالح 
کمک نهاد متولی مربوطه، ساختار را  کند با  اصالح 

کنند تا زمینه تحقق جرم از بین برود. اصالح 

انـــجـــام  و  جـــــرم  از  پــیــشــگــیــری     
امری  و اجتماعی  فعالیت های فرهنگی 
کاهش جــرم اســت و  ضــروری در جهت 
با  متولیان  توسط  جــدی  عــزم  نیازمند 

محوریت قوه قضاییه است. 

ایــن صورت  باید به     اصــاح قوانین 
و  شوند  احصا  مشکات  ابتدا  که  باشد 
به  نقایص  و  مشکات  اســاس  بر  سپس 
بپردازیم؛  تقنین  سپس  و  راه حــل  دنبال 
که عمًا درگیر مشکات  زیرا نهادهایی 
نقایص،  دقیق تر  و  بهتر  بسیار  هستند 
می کنند  درک  را  معضات  و  مشکات 
یاری  آن هــا  حل  در  را  مقنن  می توانند  و 

نمایند. 


