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رضوانه رضایی پور

خبرنگار حوزه حقوقی

حضور آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی در رأس نهاد قضایی کشــور ،فرصت خوبی به
صاحبنظــران و فعاالن حوزه قضا هم داد .کســانی که البته به تمجیــد از این انتصاب
برخاســتندچوناورافردیازجنسفقهوحقوقمیدانند،اینانتظارراهمازاودارند
کهبهمشــکالتومسائلقوهقضاییهپایاندهد«.جلباعتمادعمومی»،مهمترین
خواســتهای اســت که این روزها در صــدر اولویتهای مطرح شــده در خصوص قوه
قضائیهعنوانمیشود.موضوعیکهالبتهدرسخنانرئیسقوهقضائیههمبرجسته
است.اعتمادیکهبهگمانبرخیفعاالنگرچهتنهانسبتبهنهادقضاییکشورلطمه
دیده بلکه در نهادهای دیگر حاکمیتی نیز کمرنگ شــده ،چگونــه میتواند به جامعه
بازگردد؟آیارئیسیراهدشواریتارسیدنبهاینهدفپیشرودارد؟
در میزگردی که با حضور حســین میرمحمد صادقی ســخنگوی اســبق قوه قضائیه و
اســتاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،باقر شاملو استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
و هوشــنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگســتری برگزار شــد ،به اولویتهای دستگاه
قضاییدردورهجدیدونقشرئیسجدیدقوهدربرطرفساختنکاستیهاپرداختیم.
آقــای دکتــر میرمحمدصادقی؛ قاعدتاًشــما
مالحظاتــی را نســبت بــه دســتگاه قضایــی
در دوره قبــل داریــد .ابتــدا از انتصــاب جدید
شــروع کنیم .انتخاب آقای رئیسی را با توجه
به مســائلی که در دســتگاه قضا وجود داشته
و دارد و انتظاراتــی که معطوف بــه آینده این
نهاد است ،چگونه ارزیابی می کنید؟ مزیت
آقایرئیسینسبتبهرؤسایقبلیچیست؟
آیــا ایــن اســتقبال به دلیــل ســابقه قضایی و
همچنینتحصیالتحقوقیایشاناست؟
میرمحمدصادقــی :در مجمــوع از انتخــاب
جناب آقای رئیســی اســتقبال شــده و بیشتر
افــراد همیــن مطلبــی را کــه شــما هــم بــه
آن اشــاره کردهایــد بــه عنــوان نکتــه مثبــت
مطــرح کردهانــد .ایشــان از دل دســتگاه
قضایــی بیــرون آمــده و ضمــن تحصیالت
حــوزوی از تحصیالت حقوقی هم برخوردار
اســت .فردی که در دســتگاه قضایــی بوده و
ســمتهای مختلف قضایی را تجربه کرده
طبعاً بهتر و زودتر میتواند نسبت به مسائل
قوهقضائیــه ورود پیــدا کنــد و اقدامــات الزم
را انجــام دهد .در مــورد تحصیالت حقوقی
هــم به همین ترتیب اســت .گاهــی وقتها
مشــاهده میشود کســانی که در حوزه فقه و
علــوم مرتبط با آن ســر و کار دارند خیلی به
حقــوق بهعنوان یــک علم مســتقل و قابل
توجــه نگاه نکــرده و در تصمیمــات خود به
آن توجــه نمیکنند .همیــن موضوع باعث
شــده که متأســفانه یــک دیوار بلنــد فاصله
بیــن محافــل حقوقــی و دانشــگاهی بــا قوه
قضائیه کشــیده شــود .به همین دلیل است
که گاهی اوقات رؤســای قــوه قضائیه خیلی
به علم حقوق و دانشمندان حقوق توجهی
نداشتند .اگرچه این دو ویژگی از نقاط مثبت
آقای رئیسی اســت اما نمیتوانیم به عنوان
شرایط کافی برای رئیس قوه از آن نام ببریم.
تنها شرایط الزم به شمار میآید و نقطه آغاز
خوبی اســت اما در کنار آن خیلی از مســائل
دیگــر نیــز بایــد رعایــت شــود تــا معضالت
متعدد دســتگاه قضایی حل شود .از جمله
ایــن اولویتهــا جلــب اعتمــاد عمومــی به
دستگاه قضایی است.
ëëآقــای دکتر شــاملو؛ آقــای دکتــر میرمحمد
صادقی در مورد فقه و حقوق نکاتی را مطرح
کردنــد .ارتباط بین فقه و قانــون در جمهوری
اســامی همواره محــل بحث بــوده .آیا این
بحث همچنان در دوره جدید نیز قابل طرح
است؟
شــاملو :همیشــه اعتقــادم ایــن بــوده کــه
انتخابهــای بــرون سیســتمی یکــی از
مهلکتریــن ضربهها را به آن سیســتم وارد
میکند .حال برای اولین بار ،انتخاب رئیس
قوهقضائیه در ایران از درون سیستم قضایی
انجــام شــده کــه این حســن انتخــاب امتیاز
بســیار بــاال و آثــار مثبتی هم بــرای نیروهای
داخل آن سیستم دارد .یکی از خصوصیات
آقــای رئیســی ایــن اســت کــه هــم بــه فقــه
آشــنایی دارد و هــم حقــوق را میداند و این
الزمه تصدی و مدیریت بر دســتگاه قضایی
اســت کــه مهمتریــن ابــزار کارش قانــون و
تکنیکهای حقوقی اســت .فقه یک دانش
اســت اما حقوق بــه همان انــداز ه که دانش
اســت ،فــن و هنــر و تکنیکهــای حرفــهای
هــم هســت .تجربــه انتصابهــای گذشــته
نشــان میدهــد مدتهــا طــول کشــیده تــا
نفرات جدید با سیستم آشنا شوند و بتوانند
مدیریت بهینهای را انجام دهند.
ëëآقای دکتر پوربابایی نظر شــما را هم در این
زمینهمیشنویم.
پوربابایــی :در خصــوص شــخصیت آقــای
رئیســی و انتخــاب ایشــان به عنــوان رئیس
قوه قضائیه ،من هم با دوســتان همعقیده
هســتم .ایشــان دارای دو وجهــه فقهــی و
حقوقی هســتند .مخصوصاً در علم حقوق
به نظر میرســد که از ســربازی به ســرداری
رســیدهاند .حضــور او به عنــوان دادیار کرج
در  20ســالگی و سپس دادســتانی این شهر
و در ادامــه ورودش بــه تمامــی مناصــب
قــوه قضائیــه ،نشــان از تواناییهای ایشــان
دارد .ایشــان حتــی زمانــی رئیــس ســازمان
بازرســی کل کشــور بودند و از مشــکالتی که
در بدنــه دســتگاه قضــا و قوه اجرایی کشــور
وجود دارد ،مطلع و آشناســت .این آشنایی
بسیار میتواند به سیستم قضایی ما کمک
کنــد .ضمن اینکه -براســاس مســموعات
عــرض میکنــم -فــردی مردمــی اســت و

بــدون تبختــر و تکبــر در اجتمــاع حاضــر
میشــود .امــا مردمــی بــودن صــرف آقای
رئیســی بــه تنهایــی کفایت نمیکنــد ،بلکه
بایــد نهادهای مردمی را هــم با خودهمراه
کند .نهادهــای مردمــی مانند دانشــگاهها،
کانــون وکال ،کانــون ســردفتران ،اتاقهــای
بازرگانــی و اســاتید و بــزرگان علــم حقــوق
اســت .جامعــه ما نیــاز دارد اعتمــاد الزم را
نسبت به دستگاه قضایی بازسازی کند زیرا
یکــی از نقیصههایش این بوده که نهادهای
مردمــی به طور کامــل و قابل قبــول همراه
قــوه نبودهاند .بنابراین انتظار این اســت که
آقای رئیسی با این شناسنامه و سابقهای که
در کارنامــه خود دارد بتوانــد حداقل بهتر از
رؤسای پیشین دستگاه قضایی عمل کند.
ëëآقایدکترمیرمحمدصادقی،شمابهبحث
اعتمــاد عمومــی اشــاره کردید .فکــر میکنم
که اولویتهای شــما بــرای آغاز بــه کار آقای
رئیســی همین جلب اعتماد عمومی باشــد.
باز به درســتی اشــاره کردید که این وضعیت
تنهامربوط بهقو ه قضائیه نیستووضعیت
نهادهایدیگرهماینگونهاست.مشخصاًدر
حوزه قضایی ،از نظر شما چه عواملی باعث
این وضعیت شــده و مأموریت آقای رئیسی
چیســت؟ آیا ایــن بیاعتمــادی ســاختاری
اســت و یا برحســب عملکرد مســئوالن رخ
داده و میتوان گفت که آقای رئیســی از پس
اینکاربربیاید؟
میرمحمــد صادقــی :اگــر در ســالهای  56و
بویــژه  ،57کــه نهضــت مردمی آغاز شــد و
ایرانیــان شــعار برقراری جمهوری اســامی
ســرمیدادند ،از مــردم میپرســیدند که در
حکومتی که قرار است ایجاد شود وضعیت
نظام بانکی و اقتصــادیاش چگونه خواهد
بــود ،آنــان اطالعی نداشــتند که قرار اســت
چــه چیــزی را ایجــاد کند .اما یــک چیزی در
ذهنشــان نهادینــه شــده بــود و آن بحــث
«قضــا» بود .آنچه همیشــه مطرح میشــد
ایــن بــود کــه حضــرت علــی(ع) بهعنــوان
شــخص اول مملکت ،نــزد قاضی منصوب
خــود میرفــت و قاضــی هــم علیــه او رأی
میداد .مردم این را شنیده بودند و بنابراین
همیشه انتظارشــان این بود که یک سیستم
ی ســالم و قاطــع حاکم باشــد .بحث
قضایــ 
نهادهــای مردمی متعدد که دکتر پوربابایی
اشــاره کردهاند بســیار مهم است .واقعاً باید
اعتمــاد آنان به عنــوان گروههــای مرجع به
دستگاههای قضایی جلب شود تا بتوانند با
دستگاه قضایی همکاری کنند .عالوه بر این
سالمت دستگاه قضا ،قاطعیت در رسیدگی
و دقــت در صــدور احــکام ســبب میشــود
که کــم کــم اعتمــاد را بــه مــردم بازگرداند.
اآلن چــرا اینگونــه اســت کــه هرکســی یک
پرونــده ســادهای هــم در دســتگاه قضایــی
داشته باشــد ،اعم از کیفری و حقوقی سعی
میکنــد یــک آشــنایی پیــدا کند و سفارشــی
کند که مثــاً قاضی حرفهای مــن را گوش
دهــد و احقــاق حــق شــود؟ اگــر بــه تدریــج
مــردم در برخوردهایی که قضــات دارند ،در
تصمیماتــی کــه میگیرند و در دقتــی که در
تصمیماتشــان اســت ،یک اتقــان و دقتی
ببینند طبیعی اســت که اعتمادشان نسبت
به دســتگاه قضایی بازســازی خواهد شد و از
این مشکل میتوان بتدریج رد شد.
در خیلــی از کشــورهای دنیــا واقعــاً اینگونه
اســت که مردم بــه دولتها خیلــی اعتماد
ندارنــد اما وقتی نوبت به دســتگاه قضایی و
دادگاه میرســد آن را پناهگاه خود میدانند
و بــه آن اعتمــاد میکنند .خــب ببینیم آنها
چه کردند که این اعتماد ایجاد شده و ما چه
کردهایم که مردم به ما بیاعتماد شــدهاند.
بــه نظر من از یک مصاحبهای که یک مقام
قضایی میکند و بوی موضعگیری سیاســی
در آن است گرفته تا آرایی که صادر میشود
و متقــن نیســت میتوانــد در از بیــن رفتــن
اعتمــاد عمومــی به دســتگاه قضایــی مؤثر
باشد.
ëëآقای دکتر شاملو ،در بخشی از مشکالتی که
در دستگاه قضایی وجود دارد میتوان گفت
که جامعــه حقوقی ما همــکاری الزم را با قوه
قضائیه نداشتهاند و یا ارتباطاتی در دورههای
قبل وجود داشته که اینها بخواهند باهمدیگر
مشــکالت را بررســی کنند و پیشــنهاداتی را از
جامعهدانشگاهیداشتهباشند؟حاالدردوره
جدیدامیدوارهستیدکهجامعهدانشگاهیما
مفیدعملکنند؟

شــاملو :اگــر بخواهیــم مشــکالت دســتگا ه
قضایــی و نــگاه نه چنــدان مثبت مــردم به
این نهــاد را آسیبشناســی کنیم بخشــی از
آن را باید ناشــی از عوامل درون قوهقضائیه
و بخشــی دیگر را عوامــل بیرونی و فرهنگی
بدانیــم کــه در الگوهای سیاســی ،اجتماعی
و فرهنگــی ما ریشــه دارد .بطور مثال یکی از
آســیبهای جدی که در مورد آن اتفاق نظر
وجود دارد -چه درســت باشــد چه نباشد،-
بحــث حاکمیــت رانــت در بخشهــای
مختلــف نظام اجتماعی ما اســت .بخشــی
از ایــن حاکمیــت رانــت ،ناشــی از الگوهایی
است که در سیستمهای فرهنگی و آموزشی
و سیاســی و اقتصادی ما وجــود دارد .ببینید
همه مفســدین اقتصادی از کســانی هستند
که از رانتهای خاص استفاده کردهاند نه از
ضابطه و قانون.
بدون تردید دانشگاهها در سالهای گذشته
همیشــه با دســتگاه قضایــی و بخصوص در
فرآیندهــای قانونگذاری کمــک کردهاند اما
در خیلــی از مواقــع ضمانــت اجرایــی برای
این همکاریها وجود نداشــته اســت .یعنی
تعامل وجود داشــته اما آنچه لزوماً خبرگان
اجتماعــی در مجمــوع تشــخیص دادند در
قالبهای قانونی و یا اجرایی متبلور نشــد و
یا مکانیســمی برای اینکــه همین فرآیندها
و دســتاوردها و دادههای علمی عینیت پیدا
کنــد وجود نداشــت .یک دلیــل آن میتواند
این باشد که نظام برنامهریزی و نگاه مدیران
ما یک نگاه سیستمی نیست .خیلی از مواقع
نگاههــا کوتــاه مدت و برای حل مســألههای
ابتدایــی و کوچــک اســت .تشــخیص
مصلحتهایناآگاهانهوکوتاهمدتموجب
ســلب اعتماد عموم از بســیاری از نهادهای
اجتماعــی شــده اســت .بنابرایــن تعامــل
قــوه قضائیــه حتی بــا کانون وکال هــم وجود
داشــته اما فاقد ضمانت اجــرا بود .خیلی از
مواقع میشنیدند اما عمل نمیکردند و در
اصالحــات نهایی مجلس و یا بخشــنامهها
نتیجه دیگری بیرون میآمد .بر همین مبنا
همیشه گفتهام که یکی از آسیبهای جدی
در نظــام حقوقی و اجتماعی ما فرآیندهای
قانونگذاری اســت .ایــن فرآیندها صحیح و
دقیقنیست.
ëëآقای پوربابایی؛ شــما هم ناظــر به کیفیت
ارتباطــی کــه کانــون وکال با دســتگاه قضایی
داشته و در اکثر موارد هم بحثبرانگیز بوده،
گالیــه داشــتید .فکــر میکنیــد در دوره جدید
اتفاقیدرکیفیتاینارتباطبیفتد؟
پوربابایی :اینکه رابطه بهتر میشود ،تجربه
نشان داده که نه .البته نمیدانم چرا و بعضاً
اســباب تأســف هم هســت .چــرا کــه اغلب
وکالی دادگســتری از حقوقدانــان و اســاتید
معتبــر و حتــی از قضــات مبرز دادگســتری
هســتند که بعضاً بعد از کسب تجربه کافی
بازنشسته شدند و در کانون وکال و یا مشاوران
حضور دارند .بنابراین اســتفاده از تجربیات
این اندیشمندان به عنوان یک نهاد حقوقی
معتبــر با ســابقه نزدیــک به یک قــرن برای
هر دستگاهی مفید اســت .از ابتدای انقالب
اسالمی قوه قضائیه و یا همان شورای عالی
قضایــی ،به کانــون وکال نــه به عنــوان رفیق
بلکــه به عنــوان رقیب نــگاه میکردنــد و نه
تنها به عنوان طرف شور از این اندیشمندان
استفاده نمیکردند بلکه حتی در مواقعی که
کانون وکال آمادگی خــود را اعالم میکرد که
در هر موردی در خصوص لوایح یا قوانین به
دستگاه قضایی کمک کند ،قوه قضائیه این
اســتفاده را نکرده است .بگذارید مقداری به
اوایل انقالب برگردیم .در آن زمان واقعاً فکر
میکردند که وکال و کانون وکالی دادگستری
ملجأ و پناهشــان اســت .کانون وکال بود که از
مقامات سیاسی که در دوران انقالب مبارزه
میکردند حمایــت کرد .اما بــا وجود اینکه
هــم دارای دانش حقوقی و هم تجربه کافی
هســتند تــا اآلن چنیــن اســتفادهای از آنــان
نشده .امیدواریم که در این دوره ریاست قوه
قضائیه این اتفاق رخ دهد.
وکالی دادگســتری نــه ضــد نظام هســتند و
نه مطلبــی را میگویند که علیه قوه قضائیه
باشد .بد نیست که مقامات قضایی بنشینند
و بــه ایــن نتیجه برســند کــه از وکال اســتفاده
کننــد .چــرا ایــن کار را نمیکننــد نمیدانم.
امیــدوارم کــه ایــن کار انجــام شــود .کانــون
وکال نه به مقامات سیاســی وابســته اســت و
نــه به مقامــات قضایــی و هر آن چیــزی که
تاکنــون گفته و یــا خواهد گفت قطعــاً برای
اجــرای عدالــت و به نفع مــردم خواهد بود.
پس خوب است که دســتگاه قضا در تدوین
لوایح از نظر مشــورتی وکال اســتفاده کند .در
خصوص آن بخشی هم که دکتر میرمحمد
صادقی در مورد اعتماد مردم گفتند ،به نظر
من عبارت فقهی «تسویه بین خصمین» در
دستگاه قضایی وجود ندارد .یعنی این حس
در مــردم وجود ندارد ،به درســت و غلط که
قاضــی دادگســتری همانگونه که به شــاکی
یــا خواهان نــگاه میکند عیناً بــه خوانده و یا
متهم هم نگاه میکند .یعنی متهم ،خود را
سرباز بیدفاع و بیاسلحه میبیند که نظام
قضایــی هر روز تالش کرده کــه این متهم را

خلع سالحتر کند.
ëëآقای رئیســی در صحبتهایی که در ســفر
بــه قم داشــتهاند ،به مســألهای تحت عنوان
کرامــت اشــاره کردنــد و اینکه گفتــه بودند
آییننامه مربوط به آن را هم تدوین میکنیم.
اتفاقــاًیک نکته این بود کــه نگاه به متهم هم
بایدتغییرکند...
شــاملو :ببینیــد نــگاه بــه متهــم بــه لحــاظ
اخالقی یک روش و به لحاظ حقوق دفاعی
روش متفــاوت دیگری اســت .یعنی اگر من
بهعنوان یک مقام قضایی همانطور که باید
از منظــر رفتاری بین متهم و شــاکی تفاوتی
قائل نشوم به لحاظ دفاعی هم نباید فرقی
بین آنها بگذارم .حاال متأسفانه در تدوین یا
تصویب قانون آیین دادرســی کیفری ،حتی
همین قانون جدیــد که خیلی از بخشهای
آن بــا اســتقبال حقوقدانــان روبهرو شــد اما
نکاتــی در آن وجــود دارد کــه ایــن اعتماد را
زائل م 
یکنــد؛ مثل تبصره مــاده  .48اینکه
شــما بــه متهــم تکلیف کنیــد کــه وکیلی که
مورد تأیید من است را انتخاب کند بارزترین
مشخصهای است که اعتماد مردم را از بین
میبرد .ولو اینکه وکیل قدرت دفاعی کامل
داشته باشد و با شــرافت از موکل خود دفاع
کنــد و هر نتیجــهای هم کــه بگیــرد از لحاظ
وجدانی آســوده باشــد .یعنی قاطبــه مردم
این نگاه را دارند که مأمور ضابط دادگستری
برای حکومت اســت ،قاضی برای حکومت
اســت ،اجرای احکام برای حکومت اســت و
وکیلی هم که ما میخواستیم به او پناه ببریم
برای حکومت اســت و من چگونه به چنین
دســتگاهی اعتماد کنم .کدام نهاد مســتقل
تعریف کــرده که بــه آن بهعنــوان پناهگاه و
ملجأ نــگاه کنم .پس ببینید خود مســئوالن
بیشــتر به ایــن بیاعتمادی دامــن میزنند.
این نگاه باید برداشــته شــود کــه البته ظاهراً
اصالحاتی در کمیسیون حقوقی مجلس در
این باره در حال انجام است.
ëëآقــای دکتــر میرمحمــد صادقــی شــما
میخواســتید نکاتی را در مورد جلب اعتماد
مردم به دســتگاه قضایی مطرح کنید .ضمن
اینکه در برنامههای آقای رئیســی چند نکته
برجســته بــود مانند احقــاق حقــوق عامه یا
بحث مبارزه با فساد با تأکید بر اینکه رویکرد
پیشــگیرانه همزمــان بــا بحث برخــورد هم
وجود داشــته باشــد .بحــث کرامــت ارباب
رجــوع و ...هــم مدنظر ایشــان اســت .آیا به
نتیجه رســاندن این تصمیمات کار ســادهای
است؟
میرمحمدصادقــی :اگر مــن بخواهم در یک
جمله پاســخ شــما را بدهــم ،این اســت که
جلــب اعتماد مــردم بــه عملکرد دســتگاه
قضایــی برمیگــردد .اگــر قــوه قضائیــه و
مشــخصاً مراجــع قضایــی مختلــف چــه
کیفــری و چــه حقوقی به گونــهای عمل کند
که عملکردشــان مورد اعتماد باشد کم کم
میتوانــد اعتمــاد مــردم را جلب کنــد .اآلن
دلیل اینکه این عملکرد گاهی وقتها مورد
اقبــال و قبول مردم نیســت یکی به طوالنی
بــودن دادرســیها برمیگــردد .به هــر حال
یک پرونده هســت که خیلی طول میکشــد
و مراحل مختلف تجدیدنظر و بازنگری هم
باید طی شــود تا طرف بخواهد به حق خود
برســد .ما باید ببینیم که به چه دلیل بعضاً
پروندهها طوالنی میشود و چه کارهایی باید
انجام شــود تا مردم زودتر به نتیجه برسند.
یک ضربالمثل انگلیسی میگوید :عدالتی
که با تأخیر به دست بیاید مثل عدم عدالت
اســت .گاهی وقتها فرقی نمیکند که حق
یــک طلبــکاری را ندهید یــا بعد از  20ســال
بدهید .با وجود اینکه کارهایی در ظرف این
مدت انجام شــده و البته که مقــداری از این
معضل کاســته شــده ولی باید این موضوع
را بررســی کــرد و دیــد کــه دلیلش چیســت.
آیا اشــکال آن در قوانین موجود اســت یا در
مراحل مختلف رســیدگی وجود دارد .مانند
مــاده  477قانــون آییــن دادرســی کیفری یا
همان ماده  18ســابق که اعتبار امر مختومه
را زیر ســؤال برده .یــک دلیل دیگر هم عدم
اتقان آرا است.
بخشــی از ایــن معضل بــه نحــوه گزینش و
آمــوزش قضــات برمیگــردد .آموزشهای
حین خدمت قضــات باید به گونهای انجام
شــود کــه قاضــی آن توانمندی علمــی الزم
را بــرای اینکــه رأی متقــن و درســتی صادر
کنــد داشــته باشــد .یــک عامل دیگــر بحث
برخوردهــای درســت با مــردم اســت .البته
فکــر میکنم کــه این مورد یک مشــکل کلی
در سیســتم اداری کشور است .نباید اینجاها
یــک طرفه هم به قاضی برویم و تنها بحث
قــوهقضائیــه را مطرح کنیم .مــردم واقعاً از
برخــورد کارگــزاران حکومتی با خــود راضی
نیســتند .در اکثــر دســتگاههای مختلفی که
مــردم مراجعــه میکننــد هیــچ دسترســی
حتــی به مقــام دون پایــه هم ندارنــد و باید
مدتهــا پشــت در اتاقش باشــند تــا جواب
بگیرنــد .بعد هم جوابهایــی از روی تبختر
و تکبر میدهند .طبیعی اســت کــه مردم از
ایــن برخوردهــا کــه از کرامت به دور اســت،
ناراضی هســتند .گاهی وقتهــا بحث عدم
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سالمت مطرح میشود .برخی هم مقداری
شــایعه میشــود .آنچــه کــه در شــبکههای
مجازی مطرح میشــود این برداشــت را در
مردم ایجاد کرده که همه مســئوالن ناسالم
و دزد هســتند و متأسفانه گروههای مختلف
هم برای اینکه گروه رقیب را بکوبند ســعی
کردند این مــوارد را بزرگ نشــان دهند .این
اتفــاق از جمله در دســتگاه قضایــی هم رخ
داده است .گاهی وقتها ممکن است کسی
کارچاق کن باشــد و بــرای اینکه یک پولی از
طرف بگیرد میگوید که میخواهم آن را به
قاضــی بدهــم در حالی کــه روح قاضی هم
از ایــن موضــوع خبردار نیســت .طبعــاً باید
ت نبودنها و
بهطور قاطع با اینگونه ســام 
نادرستیها در دستگاه قضایی مقابله شود.
بخشی از مشــکالت هم به حجم کار قاضی
بازمیگــردد .در کجــای دنیا ســراغ دارید که

و ...بایــد بــرای ایــن موضــوع فکــری کــرد تا
از ورودیهــا کــم شــود .آن وقــت اســت کــه
میشــود انتظار داشت که قضات با برخورد
بهتری به پروندهها رســیدگی کنند .مشــکل
قاضی این اســت که همیشــه  50درصد از او
ناراضی هستند؛ باالخره یکی برنده و دیگری
بازنــده اســت .امــا من خیلــی با ایــن حرف
موافق نیســتم .اتفاقاً گاهی وقتها میشود
که طرف کســی را محکوم میکنــد و آن فرد
خیلی ناراضی نیست .چون میبیند که هم
برخورد توأم با کرامت با او شــده و هم واقعاً
قاضی به حق رأی داده و ناراضی نمیشود.
اما گاهی وقتی طرف به حقش هم رأی داده
میشــود امــا آنقدر اذیت شــده و آنقــدر او را
دواند ه و برخورد نادرســتبــا او کردهایم که
اگرچه به نفع او هم حکم صادر میشود باز
هم ناراضی است.

میرمحمدصادقی؛ تسلط بر فقه و حقوق از نقاط مثبت آقای رئیسی
است اما نمیتوانیم به عنوان شرایط کافی برای رئیس قوه از آن نام
ببریم .تنها شرایط الزم به شمار میآید و نقطه آغاز خوبی است اما در
کنار آن باید اقدامات دیگری انجام شود تا مشکالت این دستگاه و از
جمله تضعیف اعتماد عمومی برطرف شود .خیلی از وقتها ما فکر
میکنیم که همه موظف هستند که مصلحت نظام را رعایت کنند .از
آن قاضی گرفته که وقتی میخواهد به پرونده رسیدگی کند میگوید
مصلحت نظام آن هم به تشخیص خودش ،تا گاهی وقتها شورای
نگهبان هم که میخواهد مصوبهای را تأیید و یا رد کند میگوید مصلحت
نظام .اما باید این را دانست که هیچ مصلحتی برای نظام و حاکمیت و
مردم مهمتر از رعایت قانون و قانونگرایی نیست .مصلحتگراییهای
دروغین و حتی گاهی مستضعفگراییهای دروغین راه به جایی نمیبرد
قاضی در یک روز به 15پرونده رسیدگی کند؟
چگونــه از آن قاضی که از یکســو 15پرونده را
در یک روز رســیدگی میکند و از ســوی دیگر
امکانات کمی از لحاظ شخصی و اداری به او
میدهیم انتظــار داریم که با لبخند با ارباب
رجــوع هــم برخورد کنــد .طبیعی اســت که
این کار شدنی نیســت .باید بار قضات را کم
کرد .اگر این همه پرونده موجود است ،همه
که در دســت دســتگاه قضایی نیست ،منشأ
اختالف جــای دیگــری ایجاد میشــود .چرا
منشــأ اختالف وجود دارد؟ یکی از مسئوالن
قضایی به من میگفت کــه دعاوی حقوقی
کــه حــدود یــک ســوم آن را بررســی کــردم
مبتنی بر اسناد غیررسمی شکل گرفته است
چون اطالع دارید که اســناد غیررســمی هم
در دادگاه پذیرفتــه میشــود و منشــأ دعاوی
اســت .اعــم از قولنامههــا و مبایعهنامههــا

شــاملو :اگر بخواهیم آســیبهای موجود در
دســتگاه قضایــی را مــورد توجه قــرار دهیم
بایــد بگوییــم که یک مشــکل اساســی که در
نظــام اجتماعــی مــا وجــود دارد این اســت
که همیشــه آسیبشناســی درون سیستمی
انجام میشود که هیچوقت ما را به حقیقت
رهنمــون نمیکنــد .مثــاً اداره بازرســی یــا
حفاظــت اطالعــات قــوه قضائیــه یــا فالن
مرجــع قضایــی میآیــد و آسیبشناســی
میکنــد .در صورتــی کــه این دســتگاهها زیر
نظر رئیس سیســتم قرار دارد و در این روش
نمیتوانیم هیچوقت حقایــق را بیان کنیم.
آسیب شناسی باید همیشه برون سیستمی
و بــا توجه به اصل شــفافیت و دسترســی به
همــه دادهها و با ضمانت اجرایی برای بیان
آنها باشــد .یک مشکل اساســی و فرهنگی
کــه در نظــام اجتماعــی مــا وجــود دارد این

اســت که بسیاری از مشــکالت و آسیبهای
اجتماعــی را کتمــان میکنیم تا وقتــی که از
یــک حدی بیــرون بــرود و تبدیل بــه بحران
شــود .آنجاســت که همه توجه میکنند باید
یک راه حلی برای آن پیدا کنند .اگر بخواهیم
بــه آســیبهای جــدی در دســتگاه قضایــی
توجه کنیم یکی اعمال سلیقههای شخصی
است یا به عبارتی دیگر ،اجتهادهای بسیاری
از مســئوالن و قضــات در برابــر نصهــای
قانونی اســت .صرفنظر از اینکه در برخی
مواقــع قوانیــن ما ابهــام دارد و کلــی و قابل
تفســیر اســت اما اعمال ســلیقه در سیستم
قضایــی مــا نهادینــه شــده اســت .برخــی از
ایــن مشــکل به نظــام آموزشــی قضــات ما
برمیگــردد که اگر اصولگرایــی حقوقی را به
معنــای واقعی بــرای قضــات فرهنگ کنند
شاید این آســیب چنین عیان و برهنه نشان
داده نشــود .مــا فرهنــگ حاکمیــت قانون را
نداریم و هرچه هســت بیشتر اعمال سلیقه
و تشــخیص مصلحتهــای موردی اســت.
مــا فقــط یــک مرجــع عالی بــا نــام مجمع
تشــخیص مصلحت نظام داریم که وظیفه
آن هــم حل مشــکل بیــن شــورای نگهبان و
مجلس شــورای اســامی بــر ســر مصوبات
است .این در حالی است که در نظام اجرایی
و قضایــی خــود در خیلــی از مواقــع شــاهد
هســتیم که یــک مدیر تشــخیص مصلحت
میکنــد و قانــون را نادیــده میانــگارد .ایــن
موضــوع در درازمــدت آســیبهای جــدی
برجای میگذارد .نقض فرآیندهای دادرسی
عادالنــه و رســمی و قانونی و شــفاف یکی از
عوامل مهم آســیبها در نظام حقوقی ما و
بیاعتمادی مردم به دستگاه قضایی است.
اگر بخواهیم از مهمترین راه حلها برای
این مشــکالت نــام ببریم ،شــفافیت ،جلب
اعتماد مردم برای حاکمیت قانون و اجرای
برابــر قانون نســبت به همه طبقــات و افراد
و ذی نفوذانی اســت کــه در نظام اجتماعی
و حقوقــی مــا فعالیــت دارنــد .در بعضی از
مواقــع میبینیم کــه وقتی دســتگاه قضایی
بــا افــراد شــاخصی برخــورد میکنــد مردم
واکنشهای خوبی نشان میدهند .مهمتر از
همه اصل اســتقالل دستگاه قضایی از سایر
قوا و اســتقالل قاضی در درون خود دســتگاه
قضــا اســت .اکســیر نجــات نظــام قضایی و
اجتماعی مــا اول از همــه حاکمیت قانون و
دیگــری اســتقالل قاضی به معنــای واقعی
اســت .یعنی قضات شــهامت این را داشته
باشــند که علیه هر فردی حکــم صادر کنند
البتــه مبتنی بر اصــول حقوقــی و قانونی نه
طبقسلیقههایشخصی.
ëëآقــای پوربابایــی ،بحث شــفافیت مطرح
شــد .برگــزاری دادگاهها بــه صــورت علنی یا

