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حبس زدایی؛گلوگاه
پیشگیری از جرم
«مــی گفت :شوهرم به خاطر یک اشتباه دو
ماه حکم قطعی گرفته .بار اولش هست میره
زنــدان ،من ماندم با دو تا بچه .شوهرم هیچ
مصرفی هم نداره حاال که رفته زندان می ترسم
کار خالف یاد بگیره .خواهش می کنم به دادم
برسید»...
همه ما احتماال با چنین مواردی تاکنون مواجه
شده ایم؛ جوانی که به هر دلیل و از سر ندانم
کــاری یا گاهی به اقتضائات اجتماعی سر از
زندان در می آورد  ،خود می شود آغاز مصائب
خانواده ،جامعه و سیستم عدلیه .خانواده ای که
پدر و مادر یا همسر و فرزندان دچار چالش های
جدید می شوند و البته جامعه و سیستم عدلیه
ای که باید هزینه یک «زنــدانــی» را بپردازد؛
هزینه ای که چه بسا کارکردهای الزم خود
همچون اثر تربیتی را نیز ندارد.
طی سال های گذشته سیستم قضایی کشور
همواره بخشنامه های کاهش جمعیت کیفری
و سامان دهی وضعیت زندانیان را پیش روی
خود داشته است لکن با وجود چنین ضوابط و
بخش نامه هایی اما محاکم قضایی هیچ گاه آن
طور که باید آن را در صدور احکام به کار نبسته
اند از این رو چالش افزایش جمعیت کیفری و
در پی آن کم اثر شدن نقش تربیتی زندان را به
دنبال داشته است.
روزگذشتهرئیسقوهقضاییهدراجرایسیاست
هــای کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام
معظم رهبری ،دستورالعمل «سامان دهی
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها»
را ابالغ کرد که به گفته رئیس سازمان زندان
های کشور دست کم  13نــوآوری مهم نسبت
به دستورالعمل پیشین در سال  1395دارد.
برخی از این نوآوری ها شامل این موارد است:
* جلوگیری از ورود افراد کمتر از  18سال،
افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان.
* استفاده از مجازات های جایگزین حبس در
صدور آرای کیفری حداقل به میزان  15درصد
آرای صادر شده.
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* استفاده از ظرفیت سامانه هــای نظارت
الکترونیکی (حبس در منزل)
* اخــتــصــاص واحــــد کــشــیــک قــضــایــی در
دادگستری در خارج از وقت اداری با ترتیبات
جدید و فوری در رسیدگی ها.
عــاوه بر این مــوارد ،در ابالغیه جدید تالش
شده است فرایند و اهتمام بر کاهش جمعیت
کیفری ،عملیاتی و اجرایی شود.
دستورالعمل داشته ایم اما ...
آن طــور که مشخص اســت ،سیستم قضایی
تاکنون فاقد چنین دستورالعمل و ضوابطی
نبوده است .پیش از این مــورد ،دستگاه قضا
حداقل در سال های  92و  95ابالغیه هایی
حجیم با همین عنوان را در دستور کار خود
داشته که البته هر کدام نسبت به مورد پیشین
خود کامل تر شده است .به عبارت دیگر قوه
عدلیه ،در ایــن خصوص هیچ گــاه خالی از
«حجت» نبوده اســت امــا آن چه در همه این
سال ها کمتر مورد توجه قرار گرفته ،عمل به
آن بوده است.
سال  95پس از ابالغ این دستورالعمل ،یکی از
وکالی باسابقه و قاضی بازنشسته چنین گفته
است« :اثرگذاری این دستورالعمل به چگونگی
اجرای آیین نامه ها برمی گردد وگرنه تمامی
این قوانین را داریم و این دستورالعمل هم از
دل قوانین بیرون آمده است ...اما اغلب دادگاه
ها و دادسراها به این قانون توجهی ندارند».
(روزنامه جوان /شهریور)95
به طور مشخص آن چه این وکیل سال های
قبل به آن اشاره کرده چالش بسیاری از محاکم
قضایی به ویژه در بی توجهی بیشتر به صدور
احکام جایگزین است که خود باعث افزایش
جمعیت کیفری شده است.
کاهش  15درصــد زنــدانــی هــا بــا اجــرای
دستورالعمل
آن چــه کــارشــنــاســان دربــــاره تــاثــیــر اج ــرای
دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری اشاره
کرده اند از کاهش حدود  15درصدی جمعیت
زندانیان حکایت دارد و چه بسا در دستورالعمل
جدید که بر منع ورود زیر  18ساله ها ،زنان
و کیفر اولی ها به زندان و البته بر استفاده از
مــجــازات هــای جایگزین تاکید کــرده است،
احتماال کاهش جمعیت زندانیان به رقمی
حــدود  20درصــد خواهد رسید که در تعداد
حــدود  250هــزار زندانی کیفری عدد قابل
توجهی است.
اگر دستورالعمل اجرا نشود...
در شرایطی که همواره قوانین کاهنده جمعیت

کیفری روی میز قضات بــوده و آن ها خود را
چندان به اجرای آن ملزم نکرده اند ،جمعیت
زندان های کشور به بیش از  2.5برابر رسیده
است؛ جمعیتی که زندان های کشور را با حدود
 300میلیارد تومان کسری بودجه مواجه کرده
است( .ارائــه آمــار ،رئیس سازمان زنــدان ها-
اردیبهشت  /98خبرگزاری تسنیم)
آیا در چنین وضعیتی که زندان ها  2.5برابر
ظرفیت  ،زندانی در خود جای داده اند ،می
توان از «حبس» انتظار تربیت داشت؟
آیا زندان در مرز انفجار و احتماال بدون رعایت
موارد تفکیکی و کم بودجه می تواند بزهکار را
اصالح و تربیت کند؟
بنابر آن چه از عقل و فلسفه احکام برمی آید
مهم ترین اثر مجازات حبس ،بازگشت به درون
و اصــاح فرد بزهکار است که در محیطی با
قابلیت های تربیتی فراهم می شود.
اما آیا در زندان های ما چنین فضایی حاکم است
که چه بسا گاهی شنیده و دیده ایم فرد پس از
بازگشت از زندان بزهکارتر از قبل شده است .در
حالی که قرار بود زندان ،عامل مهم پیشگیری
از جرم باشد .حاال به این غصه ،آسیب های
اجتماعی خانواده فرد بزهکار در ایام زندانی
شدن را هم اضافه کنید که خود حدیث مفصل و
غم انگیز دیگری است.
چند الزام در آغاز یک اراده جدی
در عین حال ،ابالغ دستورالعمل جدید رئیس
دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری و
اجــرای عفو گسترده حدود صد هزار زندانی
که ابتدای امسال صورت گرفت ،خود حاکی
از اراده جدی این قوه برای سامان دهی زندان
هاست که نتیجه آن قطعا دستیابی به کارکرد
اصلی حبس و پیشگیری از تکرار جرم خواهد
بود .از این رو به چند نکته که برخی از آن در
ابالغیه جدید نیز ذکر آن رفته است ،بیش از
گذشته باید اهتمام کرد:
 – 1الـــزام قــضــات بــه دستورالعمل کاهش
جمعیت کیفری
 – 2ایجاد سازوکارهای اجرایی و تامین بودجه
مجازات های جایگزین که در دستورالعمل
جدید ،بهره گیری دست کم  15درصد از آرای
صادر شده را خواستار شده است.
 – 3تقویت خیریه ها و انجمن های حامی از
زندانیان با جرایم غیرعمد.
 – 4ایجاد سازوکار ویژه در احکام برای وارد
نشدن افراد با جرایم غیرعمد به زندان.
- 5بازنگری در قوانین حبس محور و کاستن از
شمار باالی این قوانین .

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد:

همایشتکریمازخادماناربعینامامحسین(ع)برگزارمیشود

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از برگزاری
همایش تکریم از خادمان اربعین اباعبدا...
الحسین (ع)در مشهد مقدس خبر داد .به
گزارش آستان نیوز ،مصطفی خاکسار قهرودی
با بیان این که این همایش به میزبانی آستان
قدس رضوی از  ۲۴تا  ۲۷شهریورماه در مشهد
برگزار میشود ،در خصوص اهداف برگزاری
آن گفت :این همایش با هدف تقویت اخوت و
برادری بین خادمان سیدالشهدا (ع) همفکری
و همدلی بین موکب داران ،انتقال و تبادل
تجربهسالهاخدمتبهزائراناربعینحسینیو
نمایش وحدت و همدلی بین شیعه و اهل تسنن
یشود.
برگزار م 
وی ادامه داد :آستان قدس رضوی به عنوان
یک نهاد ملی و بین المللی در مراسم «اربعین

حسینی» حضور داشته و به دنبال تصدیگری
نیست ،بلکه تسهیلگر و پشتیبان جریانهای
مردمی هستیم .وی اف ــزود :در ایــام اربعین
حسینی بــار اصلی خدمترسانی به زائــران
اباعبدا ...بر عهده موکبداران عراقی بود و در
سا لهای اخیر نیز حضور موکبداران دیگر
کشورها در مرزها و داخل عراق نسبت به قبل

پررنگتر شده که نشانگر تقویت بنیا نهای
وحــدت و همدلی در میان مسلمین منطقه
است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به
ضرورت هماهنگی بیشتر و انتقال تجارب میان
موکبداران ،گفت :این همایش بین المللی با
هدف هم افزایی بیشتر و خدمت رسانی بهتر به
زائران امام حسین (ع) با حضور  1200موکب
دار از کشورهای ایران و عراق ،برگزار خواهد
شد .خاکسار قهرودی افزود :این همایش روز
دوشنبه از ساعت  17تا  21در رواق بزرگ
امام خمینی(ره) حرم مطهر امام رضا (ع) با
سخنرانی حجت االســام والمسلمین مروی
تولیت آستان قدس رضوی و سخنرانی نماینده
موکبداران عراقی برگزار خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور:

فضایمجازیباعثدسترسیآسانوسریعبهموادمخدرشدهاست
رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که پیشتر چهار سال خود وزیر ارتباطات
بود،گفتهاست :اگرفضایمجازینبودواگراطالعاتاینگونهمنتقلنمی
شد ،امروز در کشور ما بحث مواد صنعتی و شیمیایی آن قدر در دسترس
نبود و دسترسی به مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی آسان نبود .به
گزارش مهر ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دیروز در همایش

دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور افزود :امروز شرایط
جهان تغییر کرده و مسئله مبارزه با مواد مخدر به دلیل آثار منفی خانمان
سوزیکهداشتهاستبایدبیشترازپیشموردتوجهقراربگیرد.وییادآورشد:
باتجهیزاتسنتینمیتوانیمبهمبارزهباموادمخدرآنهمموادمخدرصنعتی
برویم.بایدتجهیزاتمبارزهایراندرحوزهموادمخدرمدرنوبهروزشود.
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ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• مگه یارانه پول بیت المال نیست؟مگه بیت
المال مال مسلمانان نیست؟مگه دهک های پر
درآمدمسلماننیستند؟پسچرابایدیارانهدهک
هایپردرآمدقطعشود؟
•• کاهش تورم ،ثابت بودن نسبی قیمت گوشت و
خودرو و ارزاق عمومی ودالر و ...از تابستان 92
تازمستان  96از دستاوردهای برجام بود.این که
آمریکاییهاترامپدیوانهرارویکارآوردندوهمه
چیز خراب شد دلیل نمی شه دولتمردان مان رو
فریبکار بنامیم .البته خودم هم به آقای روحانی
وعملکردش انتقاد بسیار دارم ولی باید انصاف
داشت.
•• خداوکیلی یک نفرنیست جلوی گرونی رو
بگیره؟ واقعا تعزیرات داره چه کار می کنه؟ واقعا
خسته شدیم ازاین همه گرونی های بی حساب
وکتاب.
•• استقاللیهایعزیززمانیکهشماقهرمانآسیا
می شدید ۶تا ۶تا از پرسپولیس می خوردید پس
لطفاآنستارههایالکیرابهرخمانکشید.
•• منزوی شدن آمریکا اگر هم با برجام رخ داده
باشد که در اصل با مقاومت و تحمل سختی ملت
انقالبیایراناتفاقافتادهاماآنقدرازسویدولت
تبلیغ می شود که انگار هدف اصلی برجام و جزو
بندهایتوافقبرجامبوده!
•• مــردم از پزشکان گله مندند که کــارت خوان
ندارندوپولنقدیمیگیرند.باز حداقلپزشکان
تخصص دارنــد وخــدمــات خوبی به مریض می
دهند حاال با کارت خوان یا بی کارت خوان .ولی
یک بنده خدایی تعریف می کرد در منطقه امامت
آپارتمانخریدهمشاورامالکآنهارامجبورکرده
 10میلیون پول نقدی برای کمیسیون به امالک
ببرند! چرا؟ چون دارایی واتحادیه امالک متوجه
مبلغ کمیسیون نشود و مدرکی بــرای شکایت
دستخریدارنباشد!
•• آن هایی که مخالف هستند شربت متادون
توسط داروخانه ها توزیع نشود همانا درمانگاه
دارانیهستندکهخودفروشندهشربتمتادونبه
سوپرهاهستند.
•• مگر تولید و عرضه مانتوهای جلوباز (بدون
دکمه ،غزن یا زیپ) ،مانتوهای شیشهای ،حریر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

و توری ممنوع نیست؟ چرا مسئوالن به تخلفات
رسیدگی و واحدهای صنفی متخلف را پلمب
نمیکنند؟مانتوهایبدننما،جلوبازباقدوآستین
های کوتاه ،شلوارهای پاره ،چسب و فاق کوتاه! با
طرح های عجیب و غیر اسالمی ،چطور و از کجا
مجوزتولیدوتوزیعگرفتهاند؟
•• آقای روحانی فیلم های قبل ازانتخابات را نگاه
کنکمیبهخودتبیا.
•• لطفا ماموران محترم تعزیرات یه سری هم به
نمایندگی های ایران خودرو بزنند .خودروها رو
بهناممشتری میفروشند باقیمت هایباال.خب
اون جا نمایندگیه یا سر گردنه؟ چه گناهی کردن
قشرمتوسطکهخودرورابایدباقیمتباالبخرند؟
•• تا کنون مراکز درمــان اعتیاد از منظر مالی
همکاری مناسبی با بیماران داشتند و در صورت
نداشتن پول هنگام مراجعه بیمار را بدون دارو
نمی گذاشتند.آیا داروخانه هم داروی نسیه به
مراجعهکنندهمیدهد؟اگردارویماراندادیعنی
برویممصرفکنیم؟
•• طرح شفاف ســازی آرا توسط  195نماینده
تقدیم مجلس شده ولی فقط  50نفر به آن رأی
مثبت داده اند! آیا این کار جز عوام فریبی مفهوم
دیگریدارد؟
•• آیات قرآن که در روزنامه چاپ می کنید اشکال
شرعیدارد.دراینکارتجدیدنظرکنید.
•• مدرسه کارودانش خیامی یک میلیون تومان
برای ثبت نام می گیرد .چرا؟ من کارگر ازکجا
بیاورم؟
•• حذف3دهکپردرآمدیدرمهرماهبیشترشبیه
طنزشدهاستچراکهطبقاتدرآمدیمردمامروز
بهصدکوهزارکتبدیلشدهاست.
•• بیشتر مردم کم حوصله شده اند و حتی طاقت
شنیدن حرف درســت را ندارند وسر هر چیزی
زود بحث و جدل راه می اندازند و قهر می کنند و
اینهاهمهآثاربیکاریوگرانیهمخصوصادرشهر
هایبزرگ.
•• صندوق رفاه دانشجویان چقدر دلسوزجیب
دانشجویان وکاهش آثارتورم بر وضعیت تغذیه
دانشجویاناستکهمتأسفانهبهپیشنهاددبیران
مناطق 10گــانــه قیمت غــذای دانشجویی در
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سال 98-99افزایشیافتهاست.
•• مسئولینفکریبهحالنگهبانانبانکهابکنند
کهفاقدبیمهوهرگونهمزایاوبهصورتروزانهبهکار
گرفتهمیشوند.
•• آیاعکسچاپشدهازبرخوردیکسنگبازمین
در وسط صفحه پرونده زندگیسالم واقعی بود؟
خیلیترسناکبود.
•• اگر آرای نمایندگان شفاف بود حاال این قدر
قانونمندرآوردینداشتیم.اگرآراینمایندگان
شفافبودخیلیازافرادنااهلباسفارشنماینده
سر کار نمی رفتند .اگر آرا شفاف باشد زد و بند و
پشتپردهنیستو...
•• اکــثــریــت جامعه شــریــف پزشکی خــواهــان
پرداخت مالیات واقعی هستند ولی چرا همه
تالش مسئوالن مربوطه و صدا و سیما اینه که
بگن فقط پزشکان مالیات شــون رو پرداخت
نمی کنند؟ لطفا آمار تفکیکی پرداخت مالیات
اصناف مختلف را از دارایــی تهیه بفرمایید و به
صــورت جــدول در اختیار جامعه قــرار دهید تا
مشخص شود حق با کیست.
•• دربارهتعطیلیپنجشنبههاخواستمبگمدولت
فقط داره یه عده کارمند به میز چسبیده تربیت
می کنه که حتی برای هزار تومان از اضافه کاری
شونحاضرندجونشونروبدن!اینچهوضعیه؟
اگه غیر از این بود که ملت برای شغل کارمندی
سر و دست نمی شکستند .مگه ما که شغل آزاد
داریم خانواده نداریم که باید  24ساعت درگیر
کارباشیم؟
•• ازشهرداریبراینصببنرهایسبزکمالتشکر
را دارم .و به آن همشهری که گفته بود چرا شهر رو
سیاه پوش نکردید ،بگم عــزاداری باید در رفتارو
گفتارآدمهاباشه.
•• طــبــق اعــــام وزیــرمــحــتــرم ک ــار،ی ــاران ــه
افــرادتــوانــمــنــدمــهــرمــاه حـــذف مــی شــود.
امیدواریم این بار این طرح باموفقیت به پایان
برسدوعدالت اجتماعی درایــن بــاره محقق
بشود .شایان ذکراست هستندکسانی که
بــاارائــه اطــاعــات نــادرســت ،ازمبالغ یارانه
هابه ناحق برخوردارمی شوندکه بایدبررسی
وتحقیق دراین باره انجام بگیرد.

