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کالن  معماری  در  بازخورد  حلقه  قضاییه  قوه 
می تواند  کــه  اســت  اســالمــی  جمهوری  حکمرانی 
فراهم  را  سیستم  کــل  ارتــقــای  و  تعالی  موجبات 
رئیس  مستقیم  انتصاب  دلیل  به  همچنین  آورد. 
قوه توسط مقام معظم رهبری و به دلیل معماری 
کارآمدی  اســالمــی،  فقه  مبنای  بر  قــوه  محتوایی 
و  اسالمی  انقالب  ــروژه  پ کل  بر  آن،  کارآمدی  نا یا 
دین  نهاد  بر  مبتنی  جامعه  طراحی  امکان سنجی 
فوق العاده ای  اهمیت  از  بنابراین  است،  تأثیرگذار 

برخوردار است.
کنونی قوه قضاییه از سطح  فاصله میان وضع 
دلــســوزان  نگرانی  مایه  اســالمــی  انــقــالب  مــوردنــیــاز 
جریانات  برخی  ســوءاســتــفــاده  و  اســالمــی  انــقــالب 
اتقان  پایین و عدم  سیاسی شده است. بهره وری 
کافی در فرایند رسیدگی به پرونده ها و عدم اهتمام 
دو  پرونده ها  ورودی  خ  نر کاهش  در  توانمندی  و 

عنصر محوری در توسعه این نگرانی هاست.
همچنین نقش ایجابی قوه قضاییه در عرصه 
به  کمتر  که  است  دیگری  اهمیت  وجه  اقتصادی 
آن توجه شده است. در مدل های ارزیابی و پایش 
وضعیت اقتصادی کشورها، نظام حقوقی -قضایی 
عنوان  بــه  دارد.  انــکــاری  غیرقابل  و  مهم  جایگاه 
مثال از 10 مؤلفه شاخص بین المللی سهولت انجام 
حقوقی  نظام  ذیــل  مستقیم  مؤلفه   5 کسب وکار، 
اما دستگاه قضا هیچ گاه  تعریف می شود  -قضایی 
نبوده  قائل  برای خود  را  چنین نقش و وظیفه ای 
است. بنابراین با اتخاذ رویکرد پسینی و انفعالی در 
کشور، باعث فروکاست جایگاه  کالن  برابر مشکالت 
کشور شده است. و نقش قوه قضاییه در معادالت 

قوه  محوری  استراتژی  اخیر  سالیان  طی  در 

خویش،  عملکردی  سطح  ارتــقــای  ــرای  ب قضاییه 
ویژه  به  منابع  دیگر  و  بودجه  افزایش  درخــواســت 
محسوس  تغییر  عــدم  اســت.  بــوده  انسانی  نیروی 
در آمار پرونده های ورودی به قوه )که بیانگر میزان 
سالیان  طی  است(  جامعه  در  دعوا  و  تخلف  جرم، 
همراه  انسانی  و  مالی  منابع  جذب  با  که  متمادی 
کارآمدی تفکر مذکور است. بوده است، حکایت گر نا
و  بودجه  افزایش  به  نیاز  بــدون  قضاییه  قــوه 
سایر منابع، با تغییر برخی رویکردها و سازوکارهای 
تــوان خــود، عالوه  و  به ظرفیت ها  اتکا  با  و  درونــی 
ارتقای  از طریق  افزایش ضمانت اجرای عدالت  بر 
توان پیشگیری و رسیدگی، می تواند به عنصری با 
کالن  مسایل  با  نسبت  در  باال  تأثیرگذاری  ضریب 
کلی  گــام هــای  ادامــه  لــذا در  تبدیل شــود.  جامعه 
به  قوه قضاییه  ارتقای  و  اصــالح  ضــروری در مسیر 
کلی به همراه برخی از مصادیق آن ها  طور خالصه و 

برشمرده می شود.

کاهشنرخورودی 1.ضرورتتمرکزقوهبر
پروندهها

یکتای  پــرونــده  تــعــداد  در حــال حاضر ســرانــه 
به  پرونده   11250 معادل  قضاییه  قــوه  به  ورودی 
احتساب  با  که  آمار  این  نفر است.   100000 ازای هر 
برابر  چندین  به  مانده  و  تجدیدنظر  پرونده های 
تشکیل  باالی  سرانه  بیانگر  می کند،  پیدا  افزایش 
که در طول چند دهه اخیر  کشور بوده  پرونده در 
طور  به  نیز  قوه  مدیریتی  مختلف  دوره هــای  در  و 
رشد  صعودی  رونــد  اســت.  داشته  افزایش  مرتب 
به  ــوه،  ق ــد  ارش مــدیــران  تغییر  علی رغم  پــرونــده هــا 
توان  افزایش  غلط  پیش فرض  بــودن  کم  حا دلیل 

ویژه  )بــه  انسانی  منابع  جــذب  طریق  از  رسیدگی 
بر  تمرکز  جــای  بــه  مالی  منابع  افــزایــش  و  قــضــات( 
وقوع  از  پیشگیری  و  ورودی  پرونده های  کاهش 
جرم، تخلف و دعوا در جامعه بوده است. هرچند 
ارتقا  با  الریجانی  آملی  آیــت اهلل  مسئولیت  دوره  در 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  تشکیل  و 
جهت  در  ابــتــدایــی  گــام هــای  قضاییه،  ــوه  ق ــرم  ج
اما  شــد،  برداشته  راهــبــردی  وظیفه  ایــن  احــیــای 
کان  کما هیچ گاه تبدیل به راهبردمحوری نگردید و 
است  رسیدگی  پارادایم  قضاییه  قوه  بر  کم  حا روح 
خ باالی جرم و تخلف در جامعه بیانگر  که تداوم نر

صحت این مدعی است.
امــر،  ایــن  مهم  علل  از  یکی  مــی رســد  نظر  بــه 
عدم اعتقاد قوه به توانمندی درونی خویش برای 
بر  به  منجر  که  اســت  ورودی  پرونده های  کاهش 
ح  مصر وظیفه  و  مهم  مأموریت  این  ماندن  زمین 
قوه در قانون اساسی شده است.  با توجه به ثبت و 
انباشت اطالعات و پیشرفت ابزارهای تحلیل داده 
دقیق  تحلیل  با  قضاییه  قــوه  اخیر،  سالیان  طی 
هوشمند  ابــزارهــای  طریق  از  پرونده ها  اطــالعــات 
پرونده های  مبادی  مهم ترین  می تواند  داده کاوی 
را  آن هــا  و دالیــل شکل گیری  به دادگــاه هــا  ورودی 
اصــلــی و  راهــبــرد  ایــن صـــورت  کــنــد. در  شناسایی 
کانون ها  اولویت اول قوه قضاییه باید از بین بردن 
گلوگاه های ایجاد اختالف، جرم و دعوا در جامعه  و 

باشد
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یک  قضایی،  عالی  مسئولین  اظــهــارات  بنابر 
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