
تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 10/ فروردین و اردیبهشت 1390

صفحات 5 تا 10
WÄke

Ïj

سال جدید و برنامه های آتی

دکتر عباس جعفری1

یک سال، دوره ی زمانی است که گذران آن به نحو مطلوب و برای رسیدن به 
اهداف از پیش تعیین ش��ده، نیازمند برنامه ریزی است. مهم ترین و کلیدی ترین سند 
برای رش��د است که نقش مهمی در پیشگیری از اشتباه ها و تشخیص فرصت ها بازی 
می کند. دادسرای عمومی و انقالب تهران نیز به عنوان بخشی از قوه قضاییه با عنایت 
به وظایف از پیش تعیین ش��ده، در س��ال جاری رئوس برنامه های خود را بر امور زیر 

متمرکز نموده است.

الف( تشدید مبارزه با فساد اقتصادی
مقام معظم رهبری س��ال جدید را »سال جهاد اقتصادی« نام گذاری کرده اند. 
این نام گذاری را می توان با نام گذاری دو س��الی که گذش��ت، به س��ال اصالح الگوی 
مصرف )1388( و همت و تالش مضاعف )1389( مرتبط دانس��ت؛ مسائل اقتصادی، 
بخش��ی از واقعیات زندگی اجتماعی ملت ها اس��ت. اجرای ط��رح هدفمندی یارانه ها، 

1. دادستان عمومی و انقالب تهران
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اعمال تحریم های اقتصادی، حوادث خاورمیانه و بیداری اسالمی و مشکالت اقتصادی 
کشور، اقتضا می نماید تا در سال جدید به نحوی برنامه ریزی شود که فشارهای آمریکا 
و غرب در جنبه های مختلف خنثی گردد. یکی از وجوه بارز جهاد اقتصادی، مبارزه با 
فساد اقتصادی است. در اردیبهشت ماه سال جاری، سالگرد فرمان مقام معظم رهبری 
در این زمینه، فرصت مناس��ب و مغتنمی برای دستگاه ها و نهادها به ویژه قوه قضاییه 
اس��ت که مبارزه با فس��اد کالن اقتصادی را در ابعاد اقدامات پیش��گیرانه و مقابله ای 
تش��دید کنن��د. تحقق عدالت اجتماع��ی در گرو مبارزه ی بی ام��ان و بدون تبعیض با 
وجوه و چهره های فساد کالن است. در این مبارزه باید با مفسدین اقتصادی به عنوان 
مجرمان حرفه ای برخورد ش��ود. تس��ریع در رس��یدگی به این جرایم و اجرای احکام 
دادگاه ها در این رابطه، در کنار اطالع رس��انی به هنگام و همگانی می تواند بس��ترهای 
مبارزه را برای آینده هموار کند. نکته ی قابل توجه در این خصوص، نقش  دستگاه های 
دولتی و مسؤوالن اجرایی است که می توانند با اتخاذ تصمیمات مناسب، به کارگیری 
اقدامات پیش��گیرانه و اعم��ال نظارت کافی، از وقوع این گونه جرایم در دس��تگاه های 
دولت��ی و نظای��ر آن جلوگیری نمایند. نقش دس��تگاه قضایی نیز در ای��ن رابطه باید 
پررنگ تر از گذش��ته جلوه گر ش��ود. مبارزه ی بی امان، قاطع، عادالنه و بدون تبعیض، 

تنها راهی است که ما را به سر منزل مقصود می رساند.

ب( نظارت بر زندان ها و زندانیان
اجرای سیاس��ت کیفری س��خت گیرانه در مبارزه با جرایم، مستلزم پیش بینی 
س��اختارهای الزم در پلیس، مراجع قضایی، زندان ها، رسانه ها و اطالع رسانی هدفمند 
اس��ت. در دوره ی مدیریت آیت اهلل ش��اهرودی، با تاکید بر حبس زدایی، تالش همه ی 
مس��ؤوالن قوه ی قضاییه، بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها استوار بود و برای تحقق 
ای��ن هدف، اعطای مرخصی به زندانی��ان و محکومان دادگاه ها به ویژه در امور مالی و 
جرایم غیرعمد، عفو محکومان، استفاده از آزادی مشروط و تعلیق تعقیب در دادگاه ها، 
اج��رای حبس به صورت رأی ب��از و برخی اقدامات دیگر م��ورد توجه قرار گرفت. در 
دوره ی مدیریت آیت اهلل الریجانی با نقد این سیاست و تاکید بر لزوم کارآمدی اجرای 
مجازات ها، از سیاس��ت جنایی سخت گیرانه حمایت ش��د و به موجب آن آیین نامه ی 
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س��ازمان زندان ها اصالح گردید؛ مرخصی ها محدود ش��د؛ عفو محکومان با هدفمندی 
بیشتری مورد توجه قرار گرفت؛ مبارزه با مجرمان حرفه ای، اشرار، محاربین و سارقین 
مس��لح تشدید ش��د. نتیجه ی این اقدامات، افزایش جمعیت کیفری زندان ها تا پنجاه 
درصد بود که به لحاظ عدم افزایش فضای زندان ها، اداره ی این مراکز با توجه به عدم 
تکافوی بودجه های مصوب و فقدان فضای کافی، مش��کالتی را ایجاد کرده اس��ت. لذا 
باید همزمان با اجرای این سیاس��ت، فض��ای اداری زندان ها افزایش یابد؛ اردوگاه های 
نگه داری متهمان مواد مخدر ایجاد شود؛ طبقه بندی محکومان و متهمان اجرا گردد و 
مهم تر از آن، به لحاظ افزایش تعداد جمعیت کیفری زندان، اقتضاء دارد که دادستان ها 

در سراسر کشور نظارت خود را بر زندان ها افزایش دهند. 
دادستانی تهران در سال جدید در نظر دارد با اقدامات آتی، نظارت خود را بر 

اجرای مجازات حبس به شرح زیر افزایش دهد.
1-معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران مکلف هستند در پایان هر ماه 
آمار زندانیان خود را کنترل کرده و بازدید های نوبه ای را از زندان ها و متهمان ناحیه ی 

تحت سرپرستی خود در دستور کار قرار دهند.
2-معاونت نظارت بر زندان ها ش��امل س��ه بخش عموم��ی، مواد مخدر و زنان 
خواهد بود. در حوزه ی زنان، احدی از معاونان دادس��تان، این نظارت را بر عهده دارد. 
نظ��ارت بر حوزه ی زندانیان مواد مخدر و عموم��ی کماکان به عهده ی معاونت نظارت 
بر زندان ها خواهد بود. اما این امر نافی نظارت ریاس��ت دادسرای مواد مخدر در مورد 

متهمان و محکومین مواد مخدر نخواهد بود.
3-معاون��ت نظارت بر زندان ها وظیفه دارد مش��کالت زندانی��ان را پیگیری و 
مرات��ب را ب��ه معاونین و سرپرس��تان نواحی انع��کاس دهد و موارد خ��اص مربوط به 

شهرستان ها را نیز به دادستان تهران اعالم کند.
4-بازدید هیأت های اعزامی دادس��تانی به زندان های تهران در اسفندماه سال 
گذش��ته نش��ان داد تعدادی از متهمان بالتکلیف بوده و آزادی آن ها با معرفی کفیل 
یا تودیع وثیقه امکان پذیر اس��ت. هم چنین ع��دم به کارگیری تمهیدات الزم در اعزام 
برخی از زندانیان به مراجع قضایی، عدم اجرای حکم ش��الق توس��ط مأموران زندان، 
مشکالت ناش��ی از بیماری های زندانیان و ضرورت اعزام آن ها به خارج از زندان برای 
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معالجه و نظایر آن نش��ان داد که ضرورت دارد نقش نظارتی دادس��تان ها بر زندان ها 
افزایش یابد و مسؤولین زندان ها نیز موظف هستند کلیه مشکالت مربوط به متهمان 
و محکومین از جمله فوت زندانیان، اعزام به بیمارس��تان ها و موارد مش��ابه را در اسرع 
وقت به اطالع دادس��تان برس��انند تا امکان پی گیری فراهم شود. به سازمان زندان ها 
توصیه می ش��ود با توس��عه ی همکاری با دادستان ها، زمینه و بس��تر نظارت بیشتر بر 

زندان ها را فراهم سازد.

ج( مدیریت پرونده های مهم
در سال گذشته چند پرونده ی مهم، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. البته 
از نق��ش رس��انه ها در انعکاس و هیجانی کردن این پرونده ه��ا نباید غافل بود. جنایت 
س��عادت آباد و محاکمه ی عقرب س��یاه، دو رخدادی بودند ک��ه از جنبه های مختلف 
جرم شناسی و جامعه شناسی قابل بررسی است. در حادثه ی اول، در منظر مردم و چند 
مأمور انتظامی، فردی مرتکب جنایت می ش��ود. انعکاس این واقعه در اینترنت و دامن 
زدن به هیجان رسانه ای آن موجب شد نقش نیروی انتظامی در حادثه زیر سوال برود. 
مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای نظارتی وارد میدان شدند. اخبار و گزارش های 
متعددی در این رابطه از صدا و سیما و رسانه ها پخش گردید. اقدام قوه ی قضاییه در 
رس��یدگی سریع به پرونده و اجرای حکم در حداقل زمان ممکن، موجب تسکین آالم 
مردمی ش��د که با تأثر از واقعه ی فوق، در انتظار اقدامات به موقع و جدی قوه قضاییه 
بودند. در پرونده ی موس��وم به عقرب س��یاه، تبرئه فردی که ده ها زن را فریب داده و 
ب��ا کش��اندن آن ها به مناطق خلوت به برخی از آن ها تج��اوز کرده بود، موجب بُهت و 
حیرت همگان گردید. دخالت رییس محترم قوه و پی گیری پرونده از مجاری قانونی، 

موجب شد مردم امیدوار شوند که در قوه ی قضاییه دغدغه ی عدالت وجود دارد. 
این دو حادثه نش��ان داد که پی گیری و مدیریت بر پرونده ها، می تواند مس��یر 
آن ه��ا را تغییر ده��د. پرونده ی اول، ب��ا مدیریت کامل به نتیجه ی مطلوب رس��ید و 
پرونده ی دوم در بی مدیریتی کامل، سرنوش��تی ابهام آمیز پیدا کرد. حمالت به قوه ی 
قضاییه و جریحه دار شدن افکار عمومی، زمینه ی ورود رییس قوه ی قضاییه به منظور 
پی گیری  قضایی را فراهم س��اخت؛ کاری که باید توس��ط مدیران میانی قوه ی قضاییه 
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ص��ورت می گرفت. در این رابطه هم چنین می توان به س��رقت مجس��مه های تهران از 
جمله س��رقت »نماد نهم دی« اش��اره ک��رد که به رغم پی گیری رس��انه ها، نتیجه ای 
حاصل نش��ده است. البته در پرونده ی اخیر دادستانی به نتایجی دست یافته است که 

در صورت قطعیت، نتیجه اعالم خواهد شد.

د( حوزه ی فرهنگی
از تحوالت اخیر، کاهش نظارت بر انتشار برخی نشریات زرد، حریم شکنی آنان 
در اس��تفاده از عکس افراد بدون مالحظات ش��رعی یا عکس هایی که ترویج نهادهای 
غربی را به دنبال دارد، از جمله خطرها و تهدیدهای جدید در حوزه ی فرهنگی کشور 
اس��ت. بزرگ نمایی جشن  های نوروز، برگزاری کنسرت های موسیقی با حواشی خاص، 
اجرای تئاترهای با مضامین خالف ش��رع و عفت عمومی، حمایت از برخی چهره های 
هنری در جشنواره های فیلم، نشان از جریانی دارد که به خود اجازه می دهد به آرمان ها 
و ارزش های دینی مردم اهانت یا بی توجهی کند. رش��د قارچ گونه ی برخی سایت های 
خب��ری در درج مطالب موهن و اختالف برانگیز و توهین به مس��ؤولین حکایت از آن 
دارد که افرادی با تمسک به این روش ها، درصدد احیای جریان ضد فرهنگی هستند. 
به نظر می رس��د با فرا رس��یدن دوره ی انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی و ریاست 
جمهوری، این جریانات فعال تر شوند. ضرورت دارد دستگاه های نظارتی و فرهنگی به 
وظایف ذاتی خود عمل کنند. اعتراض مراجع و علما به وضعیت حجاب، گالیه ی مردم 
از هنجارشکنی برخی افراد در جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی، همگی حکایت از 
آن دارد که در صورت تساهل و غفلت، وضعیت فرهنگی کشور نامطلوب تر می شود. در 
حوزه ی دینی، »انتش��ار سی دی ظهور نزدیک است« که اعتراض برخی مراجع و علما 
را به دنبال داش��ت و انتش��ار کتب متضمن هتک ارزش های اسالمی، حاکی از کاهش 

حساسیت ها در حوزه ی فرهنگ است. 
دادستانی تهران، با تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، سیاست خود مبنی بر 
مبارزه با جرایم علیه فرهنگ را دنبال خواهد کرد، اما نباید از نقش ذاتی دس��تگاه ها 
و س��ازمان های فرهنگی غافل بود؛ زیرا تجربه نشان داده است که اقدامات پیشگیرانه 

از مقابله، موثرتر است.
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هـ( مهار بزهکاری
یکی از سیاست های مهم دولت، تدوین و اجرای سیاست هایی است که با اجرای 
آن آمار جرایم کاهش یابد. در س��ال گذشته با اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه در 
قبال جرایم مهم و س��ازمان یافته، آمار برخی جرای��م کاهش یافت، اما این کاهش در 
س��طح کشور از یک شاخص متعادل برخوردار نیس��ت. اقدامات دستگاه های دولتی و 
اجرایی، پلیس و مراجع قضایی به ویژه دادس��تانی ها باید به نحوی باش��د که در کنار 
اقدامات پیش��گیرانه، مهار جرایم مهم مورد توجه مدیران و مسؤولین نهادهای کشور 
باش��د. فقدان یک مرکز آمارگیری به روز و دقیق در قوه ی قضاییه موجب ش��ده است 
هر نهاد و دس��تگاهی بر طبق برآوردهای خود اظهارنظر کند. برای کاهش یا افزایش 
نرخ جرایم باید از شاخص های علمی و معتبر استفاده شود و قوه ی قضاییه با اخذ آمار 
از نهادها و دستگاه ها، برنامه ها و سیاست های مشخص برای مبارزه با جرایم را تدوین 
و ابالغ نماید. این امر می تواند به عنوان یک دستور جلسه مسؤوالن قوه ی قضاییه قرار 
گیرد تا با بررسی وضعیت  استان ها مشخص شود کدام استان در اجرای برنامه ها موفق 
بوده و امکان استفاده از تجارب مدیران موفق برای سایرین فراهم شود. اظهارات مکرر 
ریاست محترم قوه ی قضاییه در برخورد با اشرار و مجرمین حرفه ای می تواند سرآغازی 
برای بررس��ی اقدامات و توانمندی  مراجع قضایی در این رابطه تلقی ش��ود و وضعیت 
هر اس��تان با رعایت شاخص های علمی مورد بررس��ی قرار گیرد. از جمله موضوعاتی 
ک��ه در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه علمی و نقادانه به جرایم ارتکابی در 
کشور است. استفاده از ظرفیت های قانونی کشور در مبارزه با جرایم می تواند قابلیت ها 
و توانایی های نظام سیاس��ی و حقوقی جمهوری اس��المی را به نمایش بگذارد؛ همان 
موضوعی که دش��منان انقالب از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی درصدد ناتوان جلوه 
دادن آن ها هس��تند. انتظار می رود دانشگاه ها و اساتید حقوق با نگاهی جدید و بدون 
پیش داوری و حب و بغض اقدامات و عملکرد قوه ی قضاییه را بررس��ی نمایند و بستر 

مبارزه با جرایم مهم و سازمان یافته را در کشور هموار نمایند.


