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پزشکی قانونی
 برای دانشجویان رشته حقوق

کت�اب پزش�کی قانون�ی ب�ه قل�م آقای�ان 
دکت�ر فرام�رز گ�ودرزی و دکت�ر مه�رزاد 
کیانی اس�ت ک�ه چاپ نخس�ت آن در س�ال 
1384 توس�ط انتش�ارات س�مت منتش�ر 
ش�د و در ح�ال حاض�ر چ�اپ چهارده�م از 
آن در س�ال 1397 منتش�ر ش�ده اس�ت.

 از دکت��ر فرامرز گودرزی به عنوان پدر پزش��ک 
قانونی ایران یاد می شود و پس از پایان تحصیل 
طب عمومی از دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل 
درس پزشک قانونی در دانشگاه ها شد. از جمله 
آثار ایشان خاطرات پزشکی قانونی نشر عدالت، 

پزشک قانونی نشر آینشتین و ... است.
کتاب حاضر متش��کل از 9 بخش می باشد که از 
مباحث کلیدی اخالقیات در پزشکی آغاز مي شود 
تا معاینه و بررس��ی صحنه جرم و سم شناس��ی 
ادامه می یابد که به ترتیب بخش، ذیاًل تش��ریح 

می گردد.
بخش نخست: بخش نخس��ت اخالق و حقوق 
پزش��کی اس��ت. نویس��نده ابتدا پزش��ک را در 
کالبدهای گوناگ��ون از قبیل پزش��ک به عنوان 
طبیب قانونی، کارش��ناس، مطلع و متهم مورد 
بررسی قرار می دهد. س��پس به قصور پزشکی و 
مسئولیت ایشان پرداخته و امانتداری و رازپوشی 
آن را به عنوان یکی از خصایص پزش��ک بررسی 
می کند. در ادامه به برخی از مفاهیم حقوقی شایع 

در علم طب می پردازد.
بخش دوم: در این بخش تمرکز نویسنده بر مرگ 
و شناسایی آن در ش��رایط متفاوت است. ابتدا از 
دیدگاه پزش��کی قانونی به مرگ می نگرد سپس 
به مفاهیم کالبدگش��ایی و معاینه ظاهری جسد 
می پردازد. س��پس مباحث مرتبط با تش��خیص 
هویت اشخاص از طریق اثر انگش��ت، دندان ها، 
بازس��ازی چهره از روی جمجم��ه و روش های 
مدرن از قبیل بررس��ی لکه ها و بقایای انسانی و 
آزمایش دی ان ای را تشریح می کند. در انتها علل 

و چگونگی مرگ را مورد مداقه قرار می دهد.
بخش سوم: در این بخش به اشکال آسیب مرگ 
که شامل خفگی ها، غوطه ور شدن و غرق شدگی، 
برق گرفتگی، آسیب ناشی از سرما یا گرما، صدمات 
ناشی از تصادفات رانندگی، شکنجه و اسیر آزادی 
و مرگ در زندان می پردازد و مالحظات پزشکی 

قانونی آن را نیز بیان می کند.
بخش چهارم: ضرب و جرح، ابتدا تعریفی از آن 
را مطابق با قانون مجازات اسالمی بیان و سپس 
علل، وس��ایل و آثار آن را شرح می دهد، در ادامه 
با عنایت به اجسام و س��الح به کار گرفته شده از 
جمله چاقو، چگونگی جراحت را بررسی می کند. 
در انتها به نحوه گواهی نویسی در ضرب و جرح و 

تکمیل گزارشات مربوطه می پردازد.
بخش پنج�م: در ای��ن بخش به مس��ائلی اعم 
از حاملگی، س��قط، نوزادکش��ی و کودک آزاری 
می پ��ردازد و به ترتیب ابتدا حاملگی و س��قط از 
دیدگاه پزشکی قانونی را تشریح نموده، سپس به 
مسائل جنسی از جمله زایل شدن پرده بکارت، 
عالئم تجاوز جنسی و .... پرداخته و در ادامه به آثار 

و عالئم نوزادکشی و کودک آزاری می پردازد.
بخش شش�م: در این بخش ابتدا دندانپزشکی 
قانونی را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داده و 
وظایف دندانپزشکی قانونی و چگونگی تشخیص 
در این حیطه را شرح می دهد. سپس روانپزشکی 
قانونی و علل ارجاع افراد به آن و گروه های اصلی 
بیماری های روانی و نیز انحرافات جنسی از قبیل 
بچه بازی، همجنس بازی، سادیس��م و ... . سپس 
تعریف حالت های روانی از جمله جنون، حجر و ... 

را تشریح می کند.
بخش هفتم: در این بخش، به مباحثی از قبیل 
بررس��ی صحنه ج��رم، اهمی��ت آن و حفظ آن، 
صدمات ناشی از سالح گرم به تفکیک اسلحه اعم 
از تفنگ بدون خان، تفنگ خاندار، تخمین فاصله 
شلیک، همچنین صدمات ناش��ی از انفجار و نیز 
نقش پزشکان قانونی در بررسی فجایع جمعی و 

در اجرای احکام می پردازد.
بخش هش�تم: به بررسی سم شناس��ی قانونی 
پرداخته و ابتدا کلیاتی را ذکر، سپس به تفکیک 
مس��مومیت با الکل، داروهای اعتیادآور، سموم 
سوزاننده و فلزی، ترکیبات دارویی و سموم طبی 

و گازهای سمی را تشریح می کند.
بخش نهم: در این بخش ضمائمی آورده ش��ده 
است. در نتیجه نویس��ندگان به نگاهی پزشکی 
و حقوقی به مبحث پزش��کی قانونی داشته است 
که می تواند دید خواننده را نسبت به این مبحث 
در مقطع کارشناس��ی و درس پزش��کی قانونی 

عمیق نماید.

کتاب

از ابتدای امس�ال ت�ا کنون ح�دود 30 ه�زار زندانی عفو خ�ورده  و 
15 ه�زار زندانی هم آزاد ش�ده اند. بیش�ترین مقدار عف�و و آزادی 
زندانیان مربوط به طرح پایش و غربالگری اس�ت. ای�ن طرح از آبان 
ماه امس�ال ش�روع  ش�د و همچنان ادامه دارد. به طوری که هر ماه 
هزاران زندان�ی از زندان های اس�تان های مختلف آزاد می ش�وند. 

بر اساس طرح غربالگری زندانیان، قرار است کسانی که از زندان بودنشان 
نتیجه ای حاصل نمی شود شناسایی ش��وند و برای آنها تصمیم فوری و 
فوق العاده اتخاذ شود. آنگونه که رئیس سازمان زندان ها هم تأکید کرده اند، 
نباید کسی بی جهت در زندان بماند و در زندان ر ها باشد. در مواردی حبس 
نه ضرورت دارد نه فایده، اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبه است برای 

بعضی حبس نه نقش تنبیهی دارد نه تنبهی. 
بر اساس بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، بخش��ی از زندانیان بیش از 
گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می شوند. بیمارانی که توانایی تحمل 
حبس ندارند، افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ مالقات کننده ای 
نداش��تند، افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشت ش��ان 
تصمیم گیری نشده است یا کسانی که مس��تحق برخورداری از ارفاقات 
قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و... هستند، جزو این 

دسته از زندانیان محسوب می شوند. 
جالب اینکه در این بخش��نامه مالقات چهره به چهره قضات با زندانیان 
توصیه شده است. حتی اگر قرار باشد به موجب تصمیم قضایی تغییری در 
وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه ایجاد نشود، مالقات قاضی با زندانی در 

زندان یا دادگاه الزامی است. 
قوه قضائیه با این بخشنامه تالش کرده تا الگوی زندانبانی اسالمی را پیاده 
کند و البته باید زندانی به طور مرتب تحت رصد و کنترل در چرخه اصالح و 
تربیت باشد. پایش و غربالگری زندانیان اگر با همین روال ادامه داشته باشد، 
اقدامی جهادی در خصوص رسیدگی به وضعیت زندانیان در کشور است. 
دستگاه قضایی امسال به موضوع تفکیک جرائم هم حساسیت نشان داده 
است. تفکیک جرائم در کاهش وقوع مجدد جرم تأثیرگذار است و می تواند 

از درصد زیاد بازگشت های مجدد به زندان پیشگیری کند. 
طبقه بندی زندانیان بر اساس س��ن و جرمی که مرتکب شده اند؛ تبعات 
مثبتی برای زندانی و جامع��ه در پی دارد. قرار گرفت��ن مجرمان جرائم 
س��بک در کنار مجرمان حرفه ای تبعات ناگواری را ب��ه جامعه تحمیل 
می کند. بنابراین در طرح غربالگری زندانیان کس��انی که مرتکب جرائم 
ساده ای می ش��وند از مجرمان حرفه ای و خطرناک منفک می شوند، این 
در حالیست که این موضوع از لحاظ تربیتی و پیشگیری از جرم اهمیت 

بسزایی خواهد داشت. 
به نظر می رسد تأکید رئیس دستگاه قضا بر موضوع پایش زندانیان هم به 
منظور کاهش جمعیت کیفری است. پایش و غربالگری زندانیان، کاهش 
وقوع جرم را نیز در پی خواهد داشت. اکنون کاهش جمعیت کیفری در 
زندان  ها در قوه قضائیه شروع ش��ده و رسیدن به این هدف نیازمند اتخاذ 

تدابیری برای کاهش حجم ورودی مجرمان به زندان هاست. 
در شرایطی که به گفته رئیس سازمان زندان  ها حدود ۴۰ هزار زندانی در 
سال گذش��ته تنها برای یک روز در زندان بودند، برنامه ریزی و مدیریت 
زندانیان با مشکالت زیادی روبه رو می شود که غربالگری سنی و جرمی 

مجرمان به عنوان یک راه حل می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
سخنگوی دس��تگاه قضا نیز به تازگی در جریان نشست خبری خود 
با توجه به عفو گسترده زندانیان در سال جاری تأکید کرد: »مبنا در 
تحول عفو و عفو های پیش��نهادی و اخیر، کار کارشناس��ی، بررسی 
دقیق پرونده های قضایی، رصد اعمال و رفت��ار محکومان در دوران 
تحمل محکومیت در کمیسیون شهرس��تانی، استانی و مرکزی عفو 
قوه قضائیه، لحاظ نمودن تنبه، ندامت، توبه و اصالح مجرمان و عدالت 
در اجرای عفو در بین محکومان جرائم مختلف است که مد نظر قرار 

گرفته است.«
غالمحسین اسماعیلی خاطرنشان کرد:» از آنجایی که در این قبیل موارد، 
کار کارشناسی انجام می شود، شاهد هستیم کسانی که محکومیت آنها 

مورد عفو قرارگرفته به ندرت مجدداً مرتکب جرم می شوند یا اصالً مرتکب 
جرم نمی ش��وند.« وی یادآور ش��د: » در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، 
تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مش��مول 
عفو قرار گرفتند که نیمی از آنها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش 
مجازات حبس داشتند. از این تعداد حدود 3۰ هزار زندانی در سال جاری 

شامل عفو شده اند.«
 در همین راستا روز   شنبه دوم اسفندماه، مدیر کل زندان های کرمانشاه 
از آزادی ۱۱۱۰ زندانی در اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان استان 
خبر داد.  حمیدرضا پوریانی تصریح کرد:» اجرای طرح پایش و غربالگری 
محکومان سراسر کشور به دستور رئیس دستگاه قضا، فرصت مغتنمی 
 برای متنبه شدن افراد بزهکار و بازگش��ت سعادتمندانه آنان به جامعه و 

کانون گرم خانواده است.«
مدیر کل زندان های کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: »افراد واجد شرایطی که 
در پوشش طرح پایش مشمول آزادی شدند با توکل به خداوند سبحان و 
استفاده از توانایی خود در تغییر نگرش و انتخاب مسیر درست قدم نهاده و 

رویکرد جدیدی از زندگی را برای خود و خانواده هایشان رقم زنند.«
رئیس سازمان زندان  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هم 3۰ بهمن 
ماه در نشست سراسری با مسئوالن بهداشت و درمان زندان های سراسر 
کشور تأکید کرد تا طرح غربالگری سالمت زندانیان در همه زندان های 

کشور اجرا شود. 
محمدمهدی حاج محمدی، در این نشست که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، با اشاره به دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص مراقبت از 
زندانیان گفت:» به فرموده ایشان مأموریت اصلی ما در امر زندانبانی، طبابت 
جسم و روان زندانیان است. مبادا در زندان به خاطر کم توجهی کادر درمان، 
زندانی بیمار شود یا تأخیر در درمان صورت پذیرد یا زندانی به خاطر اختالل 

روحی و روانی به خود یا دیگران آسیب بزند.«
رئیس س��ازمان زندان  ها با بیان اینکه، نمود اصلی احساس مسئولیت و 

وجدان کاری در رفتار و عملکرد ما مش��اهده می شود، اظهار کرد:»رفتار 
خوب ما بر اس��اس وظیفه شناسی و دیدگاه انس��انی و اخالقی و برخورد 
توأم با مهر ما نسبت به زندانی او را در مسیر پذیرش آموزه های اصالحی و 

اخالقی قرار می دهد.«
حاج محمدی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به تبلیغات سوء 
دش��منان و القای اخبار کذب از زندان  ها گفت: »در روز های اخیر شاهد 
هستید که چگونه خبر دروغ مرگ زندانی در بیمارستان را اعالم می کنند 
در حالی که آن فرد هنوز در قید حیات و تحت درمان اس��ت. ضد انقالب 
به دنبال تولید اخبار دروغ، بزرگنمایی و س��یاه نمایی از عدم رعایت حال 
زندانیان در جمهوری اسالمی است و ما باید مراقب باشیم تا بهانه دست 

آنان ندهیم.«
رئیس سازمان زندان  ها در ادامه گفت:» نباید نسبت به وضعیت جسمانی و 
بیماری افراد بی اعتنا باشیم؛ تأکید کرده ام تمام مدیران زندان  ها باید توجه 
جدی به نظرات و دستورات پزشکی در خصوص زندانیان داشته باشند و 

نباید بی تفاوت از کنار تشخیص پزشکی بگذرند.«
حاج محمدی با بیان اینکه کار در زندان به ویژه برای کادر درمان سخت و 
طاقت فرساست، گفت: »یکی از موضوعاتی که در بودجه ۱۴۰۰ پیگیری 
کرده ایم این اس��ت که زندان  ها در حوزه بهداش��ت و درمان از امتیازات 

مناطق محروم برخوردار باش��ند که این می تواند مش��وق و انگیزه های 
الزم برای خدمت کادر درمان فعل��ی و دیگران برای حضور در این عرصه 

خدمتی باشد.«
دغدغه غربالگری مخصوص مقام های ارش��د قوه قضائیه نیست و در این 
میان زندانبانان نیز خواستار چنین تغییری هستند، به طوری که مدیرکل 
زندان های کرمانشاه نیز تأکید می کند: »اگرچه زندان محلی برای اعمال 
مجازات قانونی حبس مجرمان و تأمین امنیت اجتماعی است اما حضور 
برخی افراد از جمله محکومان مالی، متهمان تحت قرار و مرتکبان جرائم 
سبک باعث ش��ده انجام پاره ای از فرآیندهای حوزه زندانبانی به سختی 

صورت پذیرد.« 
این در حالیست که اژدر اسدبیگی معتقد است که استفاده از مجازات های 
جایگزین حبس در جرائم س��بک می تواند در کاهش جمعیت کیفری 
و غربالگری مؤثر باش��د. وی می گوید که کاهش تراکم زندانیان فرصت 
مطلوبی را فراهم می کند تا در س��ایه اجرای کامل فرآیندهای فرهنگی 
و اصالحی در زندان ها، ضمن پیش��گیری از تکرار جرم در جامعه، میزان 
بازدارندگی این مجازات بیش از پیش بر تغیی��ر نگرش و رفتار مجرمان 

مؤثر واقع شود. 
عضو ش��ورای قضایی استان کرمانشاه خواس��تار تالش همه جانبه برای 
کاهش آمار جمعیت کیفری به دلیل ایفای نقش مؤثر این رویکرد بر ارتقای 
فعالیت های قضایی می شود و تصریح می کند: تحقق اولویت ساماندهی 
وضعیت زندانیان و کاهش آمار جمعیت کیفری یکی از انتظارات مسئوالن 

ارشد نظام است. 
اکنون با این ش��رایط به نظر می رس��د، غربالگری زندانیان به عنوان یک 
ضرورت باید هرچه سریع تر در نظام سازمان زندان  ها اجرایی شود تا هم 
زمینه برای کاهش مجرمان فراهم شود و هم با تفکیک مجرمان سبک از 
مجرمان حرفه ای، کمک به اصالح مجرمان حرفه ای و تالش برای آزادی 

زندانیان محکوم در جرائم سبک، سرعت بیشتری به خود بگیرد. 

آزادی و امدادگری با پایش و غربالگری 
هر هفته زندانیان قابل توجهی از زندان های مختلف کشور در طرح پایش و غربالگری آزاد می شوند

در راستای تداوم طرح پایش و غربالگری 
قضایی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری 
در ماه های اخیر دادس��تان استان تهران 
و ۱۵۰ قاض��ی اس��تان ته��ران از جمل��ه 
دادستان شهرستان ها، معاونان دادستان 
و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات اجرای 
احکام و ناظ��ر زندان در ندامت��گاه تهران 
بزرگ حضور یافتند و به پرونده های قضایی 

زندانیان رسیدگی کردند. 
دادستان تهران با اشاره به لزوم پایش دقیق 

زندانیان و اس��تفاده از همه امکانات و راهکارهای قانونی 
تخفیفات قضایی به میزان گفت: امس��ال در طرح پایش 
و غربالگری زندانیان ۱۵ هزار زندانی در کل کش��ور آزاد 
شدند که از این تعداد ۴هزار زندانی مربوط به استان تهران 
است.  علی القاصی مهر با بیان اینکه نگاه تحولی رئیس قوه 
قضائیه در بازاجتماعی شدن زندانیان موجب آرامش در 
زندان  ها و اعتماد مردم به دستگاه قضا شده که در تاریخ 
انقالب اسالمی بی سابقه است، گفت:        » خدمتی برتر از 
دستگیری یک گرفتار و پیگیری مشکل وی وجود ندارد. 
هر کدام از ما می توانیم در روز حس��اب به این روز استناد 
کنیم که توانسته ایم بر اساس مسئولیتی که داشتیم گره 

از کار یک نیازمند باز کنیم.«
دادستان استان تهران همچنین تصریح کرد: »رویکرد قوه 
قضائیه تأمین امنیت و مراقبت از امنیت جامعه است و در 
این مسیر افرادی که سابقه دار، مخل آسایش شهروندان و 
امنیت مردم باشند، آزاد نخواهند شد. بیش از ۷۰۰ نفر از 
زندانیان استان تهران، مرتکب جرائم غیرعمد و مالی بوده 
یا سابقه دار نیس��تند و حضور ما در زندان باید تأثیرگذار 
بوده، حقوق قانونی زندانی و خانواده وی باید مورد سنجش 
دقیق قرار گیرد که آیا به تمام امکانات قضایی، مددکاری، 

رفاهی، بهداشتی دسترسی دارد یا نه؟«
دادستان تهران افزود: » رویکرد و مأموریت 
ما اجرای فقط حبس نیست بلکه رویکرد 
ترمیمی و اصالح��ی ب��وده و باید نظارت 
داشته باش��یم که ادامه این حبس تا چه 
حد کاف��ی بوده و اج��رای آن ت��ا چه حد 
بر اصالح رفتار وی و بازگش��ت س��الم به 
جامعه تأثیرگذار بوده است. هدف از اعمال 
مجازات تنبیه و ارعاب نیس��ت، هدف ما 
اصالح و تربیت و ترمیم رفتار است و در این 
مسیر با نظارت بر نحوه اجرای حکم و حمایت از خانواده 
زندانی می توان زندانی را از ادام��ه مجازات معاف کرده یا 
پیشنهاد تبدیل یا تخفیف مجازات و حتی انتقال به زندان 

باز را ارائه دهیم.«
وی با قدردانی از نیکوکاران استان تهران افزود:»با دستان 
مبارک خیران بسیاری از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد 
آزاد ش��ده، هم بدهی آنان پرداخت ش��ده هم شاکی به 
حقوق قانونی خود رسیده اس��ت. شوراهای حل اختالف 
نیز یکی از ظرفیت  هایی است که در بحث آزادی زندانیان 
مؤثر اس��ت و باید بیش از پیش و با جدیت از این ظرفیت 

استفاده کرد.«
القاصی مهر در مورد تحول عظیم طرح پایش در زندان  ها 
تأکید کرد:» این طرح باید ادامه دار بوده، مقطعی نباشد و به 
قضات دستور داده ایم همه درخواست های زندانیان تحت 
حوزه قضایی خود را با دقت بررس��ی و از تمام تخفیفات 
قانونی استفاده کنند. همه درخواس��ت  ها باید بررسی و 
دستورات الزم صادر شود و اگر باز هم درخواست هایی به 
لحاظ وقت یا موانع دیگر فرصت بررسی فراهم نشد، از فردا 
کارگروه ویژه در دادسرای استان تشکیل خواهد شد تا هیچ 

درخواستی بدون رسیدگی کافی و مؤثر باقی نماند.«

به گفت��ه مدیرکل زندان های خوزس��تان ، ب��ا اجرای طرح 
غربالگری قضایی، 3هزار زندانی که از اصالح رفتار و ندامت 
آنان از جرم، اطمینان حاصل ش��ده و لیاقت و شایس��تگی 
حضور مجدد در جامعه را دارند، با استفاده از ارفاقات قضایی 

زمینه بازگشت شان به اجتماع و کانون خانواده میسر  شد. 
پژمان پروین با اعالم این خبر اظهار ک��رد: جامعه امروز ما 
سرشار از مظاهر مهرورزی است و در همین راستا و با هدف 
کاهش آسیب های ناش��ی از حبس بر فرد و خانواده بی پناه 
وی و همچنین در راستای توسعه عدالت قضایی و کیفری، 
با دستور رئیس معزز قوه قضائیه و تأکیدات رئیس سازمان 

زندان های کشور، طرح غربالگری قضایی در زندان های سراسر کشور 
از جمله استان خوزستان آغاز شده است تا بتوان افرادی را که شایسته 
رأفت قضایی هستند، با مراقبت های الزم به جامعه و کانون خانواده 
بازگرداند.  وی افزود: در حوزه زندان  ها نیز اخبار متعددی داشته ایم 
که خیرین و نیک اندیشان در راس��تای عمل به منویات مقام معظم 
رهبری پیرامون تسری مهرورزی در جامعه، همچون کمک به سایر 
اقشار، کمک های خوبی را در قالب کمک های مؤمنانه به خانواده های 

زندانیان ارائه کرده اند. 
پروین بیان کرد: در قالب طرح غربالگری قضایی، توسعه عدالت قضایی 
و انصاف کیفری بیش از پیش محقق خواهد شد. هستند زندانیانی که 
بر اساس قانون و به درستی متناسب با جرم منتسب، محکوم و مجازات 
شده اند، با این حال مدت حضور وی در زندان و مشاهده تأثیرات اعمال 
مجازات حبس و...  بیانگر این اس��ت که فرد تحت تأثیر آموزش های 
مهارت افزایی، شایستگی برخورداری از ارفاقات حقوقی را داراست و 
این حس اعتماد حاصل شده که فرد اگر از زندان آزاد شود و به جامعه 

بازگردد، احتمال ارتکاب مجدد به جرمش بسیار پایین خواهد بود. 
مدیرکل زندان های خوزس��تان با تأکی��د بر اینک��ه زندانیان جرائم 
خاص و خشن، نافیان امنیت و آسایش مردم و مجرمان سازمان یافته 
از این ارفاقات برخوردار نخواهند ش��د به ایس��نا گف��ت: زندانی یک 
واقعیت اس��ت، یک معلول از علت های مختلفی که ریشه آن را باید 

در خانواده ها، ش��رایط فرهنگ��ی و اجتماعی و 
اقتصادی و...  جست وجو کرد. هستند در آشنایان 
و فامیل اقشار مختلف جامعه، افرادی که به هر 
دلیل به زندان افتاده ان��د، لذا زندانی یک پدیده 
غریب و ناآشنا نیس��ت، لذا همانطور خانواده  ها 
نسبت به وابستگان زندانی خود با نگاه عطوفت 
برخ��ورد می کنند، در بعد کالن ت��ر، جامعه هم 
شایسته اس��ت به زندانیانی که نادم شده  و توبه 
کرده اند و اراده برای بازگش��ت سعادتمندانه به 
جامعه را دارند، با لط��ف و اعطای فرصت دوباره 
برخورد کنند و بپذیرند که فرد نادم شایس��ته برخورداری از رحمت 

جامعه و نظام قضایی است. 
وی گفت: این افراد واجد شرایط اگر از زندان آزاد شوند، نان آور خانواده 

خود خواهند بود و این از تسری جرم در جامعه جلوگیری می کند. 
عضو شورای قضایی استان خوزستان بیان کرد: ماندگاری زندانی در 
زندان می تواند یک مجازات بازدارنده باشد، اما قطعاً آثار مخربی هم بر 
افراد متنبه شده به واسطه ماندگاری بیش از زمان مورد نیاز به دنبال 
دارد، بر این اساس و با نگاه فقهی و اسالمی ریاست معزز قوه قضائیه، 
طرح غربالگری قضایی در زندان  ها انجام می ش��ود، در همین راستا 
اعضای شورای طبقه بندی که متش��کل از دادیار ناظر زندان، رئیس 
زندان و کارشناسان قضایی و مددکاری، عقیدتی و... هستند، در غالب 
کاربرگ های هفت گانه کیفری -پرونده ای، وضعی��ت زندانیان را به 
دقت بررسی می کنند و افرادی را که حقیقتاً واجد شرایط برخورداری 
از رحمت نظام اسالمی هستند، به محاکم صادرکننده حکم و رئیس 

کل محترم دادگستری استان معرفی می کنند. 
وی افزود: تحقق این مهم، موجب دمیدن رایحه امید در سایر زندانیان 
هم اس��ت، زیرا خود را مان��دگار و ر ها در زن��دان نمی بینند و اعتماد 
می کنند تا در صورت تبعیت از مقررات، فراگیری آموزه های اصالحی 
و تربیتی و اصالح رفتار، نگاه منصفانه نظام قضایی و نظام زندانبانی راه 

بازگشت به جامعه را برای وی فراهم خواهند کرد. 

پایش گسترده در زندان های خوزستانهدف ما اصالح و تربیت و ترمیم رفتار است

علیرضا سزاوار

پرونده
غربالگری زندانیان

در شرایطی که به گفته رئیس سازمان زندان  ها 
حدود 40 هزار زندانی در سال گذشته تنها برای 
یک روز در زندان بودند، برنامه ریزی و مدیریت 
زندانیان با مش�کالت زیادی روبه رو می ش�ود 
که غربالگری سنی و جرمی مجرمان به عنوان 
یک راه ح�ل می تواند م�ورد توجه ق�رار گیرد

نظر اک رشنا س


