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اولویت دستگاه قضایی
غیرعلنیهموارهموضوعبحثانگیزیبوده
اســت .آقای اژهای چندباری گفتند که راغب
هســتیم جلســات دادگاه بهصــورت علنــی
برگزار شود و اســامی متهمان هم اعالم شود
اما قانــون به ما ایــن اجازه را نمیدهد .شــما
به عنوان وکیل دادگســتری ،فکــر میکنید که
باید در راســتای اصل شــفافیت در این زمینه
چارهاندیشی شود تا شــایعات حول و حوش
آن از بین برود؟
پوربابایی :اگر به قانون آیین دادرسی کیفری
سابق برگردیم ماده  188آن ،تکلیف علنی
یا غیرعلنی بودن محاکم را به درستی اعالم
کرده بود .علنی کردن به این معنی نیســت
کــه بخواهیــم در رســانههای عمومــی ریــز
جریان دادگاه را منتشر کنیم و اسامی متهم
یــا متهمان را اعالم کنیــم .چون تا زمانی که
حکم قطعی برای متهم صادر نشــده باشد

اینکه جلســه دادســرا در مرحله تحقیقات
مقدماتی-در خصوصــی که عرض میکنم
بحث دعاوی کیفری است ،محرمانه است و
اصوالً نباید این انتظار را داشــت که اصحاب
رســانه و مــردم حضور یابنــد .امــا زمانی که
پرونــده متهمی وارد دادگاه میشــود قاضی
عنصر عادلی بین دادســتان و متهم اســت.
اگــر بخواهیم ایــن عدالــت را تضمین کنیم
باید اجــازه دهیم افرادی که آگاه هســتند به
عنــوان هیأت منصفــه -البته نه بــه معنای
اخــص کلمــه کــه در قانــون آمــده -حضور
داشــته باشــند .چــه اشــکالی وجــود دارد؟
اگــر مــن بهعنــوان قاضــی و مقــام قضایــی
اصــول قانونــی را رعایــت میکنــم تفاوتــی
بین متهمان نمیبینم و اگر به دادســتان به
عنوان یک مدعی نگاه میکنم ،به متهم هم
همان نگاه را دارم یا به اصطالح حقوقدانان

هوشنگ پوربابایی؛ آن چیزی که از خارج دستگاه قضا و البته با
کمک این نهاد باید اتفاق بیفتد ،اصالح قوانین است .از جمله این
قوانین ،قانون مدنی و کاهش تعداد زندانیان و بررسی مجازات
جایگزین ،قانون خانواده و قوانین بانکی است .اینها از اولویتهایی
است که میتواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند و باعث
کاهش پروندههایی که در دستگاه قضایی است شود .اولویت بعدی
و یا در واقع درخواست از دستگاه قضا احترام به وکالی دادگستری
است .اگر قرار است ساختار و قانون همان باشد و چیزی را اصالح
نکنیم و قوه مجریه هم به کمک نیاید ،من دادستان کل کشور
عادلترین و مصممترین فرد هم که باشم کاری نمیتوانم انجام
دهم .بنابراین صرف تغییر افراد اتفاقی در قوه بوجود نخواهد آورد
مگر اینکه نگاه خود را عوض کنیم
طبــق اصــل برائت ممکن اســت کــه در هر
لحظه از اتهامی که متوجه اوست مبرا شود.
امــا اینکه اجازه بدهیــم هر کس میخواهد
در دادگاهها حضور داشــته باشــد و از جریان
دادرسی مطلع شود تا قضات پشت درهای
بسته شخصی را متهم نکرده و برایش حکم
صادر نکنند ،قطعاًدر راستای اصل شفافیت
بوده و اعتماد عمومی به دســتگاه قضایی را
بیشتر خواهد کرد.
اما زمانی که شما همه ابزارهای شفافیت را
از یک متهم یا از یک دادگاه سلب میکنید و
رسانهها هم اجازه انتشار مطالب مربوط به
آن پرونده را نخواهند داشت ،قطعاً هر رأیی
ولو اینکه دادگاه با رعایت تشریفات و اصول
دادرســی برگزار شــود و مســتدل و مســتند و
بــا توجیــه عقلــی صادر شــود مردم نســبت
بــه آن انُقلــت میآورنــد .بنابراین فــارغ از

جــزا تســاوی ســاح بیــن طرفیــن را برقــرار
میکنم .پس دلیل اینکه پشت درهای بسته
جلسات را برگزار میکنیم یا دامنه غیرعلنی
کردن محاکم را تا این حد توسعه میدهیم
چیست؟ ممکن است در جرایمی که منافی
عفــت اســت بخاطــر اینکــه آبــروی مــردم
حفظ شــود اجــازه ندهیــم دادگاه بهصورت
علنی برگزار شود اما در محاکم حقوقی چرا
قاضــی دادگاه نباید اجازه دهد که هر کســی
که دلش میخواهد در جلسات شرکت کند،
در دعــاوی کیفری هم همینطــور .آنقدر ما
دامنه جرایم ســازمان یافته و امنیت ملی را
افزایش دادهایم که تصور میکنیم خودمان
باید یک فردی را دســتگیر کنیم ،او را پشــت
درهای بســته محاکمه کنیــم و خودمان هم
حکــم را اجــرا کنیــم بعــد توقع هم داشــته
باشیم که مردم به این دستگاه اعتماد کنند.

طبیعی است که اعتماد نمیکنند.
ëëآقــای میرمحمد صادقــی؛ شــما به بحث
سیاســت ورود کردید ولی در مواردی حداقل
درپروندههایمشخصیاینموردرامیبینیم
که انگار گریــزی از آن وجود نــدارد .البته نه به
معنیسیاسیکاریبلکهدرارتباطباسیاست.
مثــاً در پرونده فعاالن محیط زیســت و یا در
پروندههای دیگری که بحث جاسوسی در آن
مطرح میشــود نهادهای اطالعاتــی دولت
یک نظــری دارنــد و نهادهــای دیگــر امنیتی
نظــر دیگری .اگر فالن فرد جاســوس هســت
چه کسی باید آن را تشــخیص دهد و دستگاه
قضاییبراساستشخیصکدامیکازنهادها
بایدنظربدهد؟
میرمحمــد صادقــی :ایــن بحثهایــی کــه
میفرمایید تنها در مورد بحثهای سیاسی
مطرح نیســت .یعنی در هر امری که نیاز به
کارشناســی اســت میتــوان همین ســؤال را
مطــرح کــرد .در بحثهای سیاســی ممکن
اســت نهادهایــی کــه مرجع تشــخیص این
مــوارد هســتند نظــرات متفاوتــی داشــته
باشــند .تکلیف آن در قانون مشخص است.
ایــن قاضــی اســت کــه تعیینکننــده نهایی
اســت تــا از مجموعه ادلهای که کارشناســان
مختلف -ممکن است از نهادهای امنیتی و
اطالعاتی باشند -ارائه میدهند و همچنین
ادلــهای کــه از آنان میخواهــد به این نتیجه
میرسند که این متهم باید محکوم بشود یا
نه .اساســاً اینکه بگوییم نظر یک کارشناس
برای قاضی تعیین تکلیف کند کار نادرستی
است .قاضی است که باید به اقناع وجدانی
برســد که این ادلهای که وجود دارد درســت
و صحیــح اســت .البته ممکن اســت برخی
از جرایــم جنبــه سیاســی هــم پیدا کنــد ،آن
اشــکالی نــدارد .مثالً یکــی از ایراداتــی که به
مســئوالن سابق قوه قضائیه که بنده شخصاً
خیلی برای ایشــان احترام قائل هستم وارد
میکردنــد ،ایــن بــود کــه ایشــان در مســائل
سیاســی خیلــی اظهارنظــر میکننــد .حــاال
ممکــن اســت کــه بــه عنــوان یک شــهروند
و یــا رئیــس یک قــوه و یا بخشــی از ســه قوه
اظهارنظــر کنــد .اما ایــن اظهــارات در میان
مردم تأثیر معکوس میگذارد .یعنی مردم
همین را خودبهخود به عملکرد کل دستگاه
تســری میدهند و میگویند که عملکرد آن
دســتگاه مبتنی بر مالحظات سیاسی است.
برای جلوگیری از این امر باید حتیالمقدور
ســخنگوی قوه قضائیه ،رئیــس قوه قضائیه
و مســئوالن قضایی ســعی کنند در اینگونه
مســائل حتــی اظهارنظــر هــم نکننــد چون
فایــدهای نــدارد جــز اینکــه در میــان مردم
ایجاد بدبینی میکند .مطلبی که دکتر شاملو
اشــاره کردند و من هم میخواستم تأکیدی

بر آن داشــته باشــم ،بحث مصلحت است.
خیلــی از وقتهــا مــا فکر میکنیــم که همه
موظف هستند که مصلحت نظام را رعایت
کنند .از آن قاضی گرفته که وقتی میخواهد
به پرونده رســیدگی کنــد میگوید مصلحت
نظام آن هم به تشــخیص خودش ،تا گاهی
وقتهــا شــورای نگهبان هم کــه میخواهد
مصوبــهای را تأییــد و یــا رد کنــد میگویــد
مصلحت نظــام .اما باید این را دانســت که
هیــچ مصلحتــی بــرای نظــام و حاکمیت و
مردم مهمتر از رعایــت قانون و قانونگرایی
نیست .مصلحتگراییهای دروغین و حتی
گاهی مســتضعفگراییهای دروغین راه به
جایی نمیبــرد .بعضی وقتها افــرادی در
اظهــارات خــود میگویند که قاضــی باید به
نفع مســتضعفین رأی بدهد .نه؛ چه معنی
دارد .بایــد بــه کســی رأی بدهــد کــه حقــش
اســت .اتفاقــاً ایــن چیزی اســت کــه در خود
قرآن هم تقبیح شده .دو نفر پیش حضرت
داوود میرونــد .یکــی از آنها میگوید که این
فرد  99گوسفند دارد و من یک گوسفند ،حاال
میگوید که همان یک گوسفند را هم به من
بده .حضرت داوود بدون بررسی میگوید که
عجب ظلمی به تو میکنــد .بعد بالفاصله
حضــرت داوود ســرزنش میشــود کــه چــرا
بدون شــنیدن حرف طرف مقابــل رأی داده
است.
موضوعی را که دکتر پوربابایی در مورد بحث
شفافیت مطرح کردند هم باز خیلی مسأله
مهمی اســت .یــک ضربالمثــل در حقوق
انگلیس اســت که میگوید :اجــرای عدالت
فقــط مهم نیســت .اینکــه اجــرای عدالت
دیده شــود مهــم اســت و این مبنــای علنی
بودن دادگاهها اســت .قانون مشخص کرده
کــه نمیشــود دادگاه غیرعلنــی باشــد مگــر
اینکه دو دلیل خالف عفت و خالف امنیت
در پرونــده وجــود داشــته باشــد .براســاس
همین اصل اســت که میگوییــم مردم باید
عدالــت را ببیننــد کــه اجــرا میشــود و خود
ایــن موضــوع در ایجــاد اعتمــاد مردمــی به
قوهقضائیه خیلی مؤثر است.
ëëاواخر مجلــس نهم طرح جرم سیاســی در
مجلس به تصویب رســید و شــورای نگهبان
هم آن را تأییــد کرد اما در این چند ســال یک
پرونــده هم نبــوده که در قالب جرم سیاســی
رســیدگی شــود .چرا بحث جرم سیاســی به
جایینمیرسد؟
شاملو:سیاسی کردن قوه قضائیه یک آسیب
بــزرگ و ضربه مهلک برای نظام اجتماعی
و حقوقــی مــا و خــود قــو ه قضائیــه اســت.
بنابراین در وهله اول رئیس قوه قضائیه باید
ســعی کند از عملکرد سیاســی قــوه قضائیه
و انتخاب شــعب خــاص برای رســیدگی به
جرایم خاص و هدایت شــده جلوگیری کند
تــا موجب جلــب اعتماد عمومی شــود .اگر
استقالل قاضی و دستگاه قضایی حفظ شود
و از گروههای خاص سیاســی حمایت نکنند
باعث میشود که این امر تحقق یابد.
قاعدتــاً قاضی باالتریــن و مهمترین مرجع
برای تشخیص جرم و مجرم بودن فرد است
اما فرهنگ عمومی ما هم اگر اتهامی متوجه
کســی بود باید آنقدر اعتماد داشــته باشــد و
بگوید که دســتگاه قضایی با کمال اســتقالل
و بــا رعایــت اصــول رســیدگی کــرده و حکم

در نظام اجتماعی ما هم این واقعیت دارد.
امــا بــاز هــم تشــخیص مصلحــت در اینجا
صورت میگیرد و ضربه خود را وارد میکند.
خبرگان قانون اساســی تشــخیص دادند که
جرم سیاســی وجود دارد .برای رســیدگی به
آن نیــز فرآیندهایی را پیشبینی کردهاند که
با حضور هیأت منصفه برگزار میشود .اما با
کدام هیأت منصفه؟ در سالهای گذشته در
مــورد هیأتهای منصفه جرایم مطبوعاتی
همواره شــاهد بودیم که یک هیأت منصفه
سیاسی وضع کردند .یعنی باز هم تشخیص
غلط مصلحــت کردند و گفتند که اگر هیأت
منصفه را از یک جناح سیاسی و از یک افراد
خاصی قــرار بدهیم بــه مصلحت مملکت
اســت .اخیراً یک طرحی برای اصالح قانون
جرم سیاسی داده شد .به این دلیل که نقاط
ضعف آن را از بین ببرند که البته به نظر من
طرح بدی نیست و تا حدی قابل دفاع است.
ëëیک ســؤال مشــترک را از شما اســاتید دارم
و آن در مورد بحث فســاد اســت که مبارزه با
آن هم از ســوی آقای رئیســی مورد تأکید قرار
گرفته و هم در حکمی که از سوی مقام رهبری
برای ایشان صادر شده مورد توجه قرار گرفته.
در چند ماه اخیر برگــزاری دادگاههای متعدد
مفاســد اقتصــادی را در حجم باالیی شــاهد
بودیم.قاعدتاًیکوجهآنبایدباعثمسرت
باشدکهبافسادبرخوردمیشودامایکطرف
دیگر هم آشکار شدن یک نگرانی جدی از رخ
دادن این حجم از فساد در کشور است که آن
هم عمدتاً در دســتگاههایی اتفاق میافتد که
به حاکمیت وصل هســتند .آقای پوربابایی،
چطور رویکرد پیشــگیرانه را میتــوان در این
مواردداشت؟
پوربابایــی :در مــورد فســاد واقعــاً بایــد بــه
ایــن نکتــه اعتراف کنیــم که قــوه قضائیه در
اینجا مظلوم واقع شــده اســت .چرا که همه
نگاههــا را به ســمت قوه قضائیــه میبریم و
میگوییــم کــه چــرا این قــوه با فســاد مبارزه
نمیکند .درحالیکه ریشــه اینگونه مسائل
اقتصــادی و یا همان فســاد در قــوه قضائیه
نیســت .میتوان گفــت که بیشــتر نهادهای
اجرایــی ما و از طریق ثانی قوه مقننه با عدم
تصویب قوانین ،مجرای وقوع فساد را ایجاد
میکننــد و زمانی که به هر دلیلی یا از طریق
قوه قضائیه و یا از طریق دستگاههای نظارتی
این فساد کشف میشود کسی توجه نمیکند
که عامل بوجود آورنده این فســاد چه کســی
بــوده اما توقــع دارند که دســتگاه قضایی به
بدتریــن وجه و با بهترین شــیوه با او برخورد
کــرده و حقــوق عامــه را برگردانــد .این نگاه
درستینیست.
همانطور که در ابالغــی که مقام رهبری به
رئیــس قوه دادند و گفتند که ســران ســه قوه
بایــد همــکاری الزم را با هم داشــته باشــند.
یکــی از شــرایط همــکاری این اســت که قوه
مقننه باید قوانینی را تصویب کند که امکان
وقوع فســاد را بــه جامعه ندهد .شــیوههای
نظارتــی کارگــزاران دولــت بایــد بــه نحــوی
برگردد و آنقدر نظارتها بر آنان زیاد باشــد
که نتوانند زمینه اختالس را برای خود فراهم
کنند.
ëëدکتر میرمحمد صادقی ،مسئوالن دستگاه
قضایــی در دوره قبل بر مبارزه با فســاد تأکید
میکردند ولــی عمالً هرچه به ســالهای آخر

باقر شاملو :یکی از آسیبهای مهم حقوقی این است که اصل
حاکمیت قانون به این شکل درآمده که بخشنامههای دستگاه
قضایی قابل اعتراض نیستند .در حالیکه قوانین فرآیندهای بسیار
سختی را طی میکنند تا اجرایی شوند .اما بخشنامه بیان اراده
یک فرد است؛ یا رئیس قوه یا معاونش .بدون تردید دانشگاهها
در سالهای گذشته همیشه با دستگاه قضایی و بخصوص در
فرآیندهای قانونگذاری کمک کردهاند اما در خیلی از مواقع
ضمانت اجرایی برای این همکاریها وجود نداشته است .یعنی
تعامل وجود داشته اما آنچه لزوماً خبرگان اجتماعی در مجموع
تشخیص دادند در قالبهای قانونی و یا اجرایی متبلور نشد و یا
مکانیسمی برای اینکه همین فرآیندها و دستاوردها و دادههای
علمی عینیت پیدا کند وجود نداشت
صادر میکند .از سوی دیگر مکرر گفتهام که
مردم ما هم متأســفانه سیاسی هستند .یک
قتلی که واقع میشود یا یک اختالسی که رخ
میدهد و پروندهای تشــکیل میشــود همه
مردم قبل از رسیدگی حکم را صادرمیکنند.
در حالیکه باید این فرهنگ بازســازی شــود
که تنهــا مرجع اظهارنظر نهایــی را قاضی و
محکمه بدانند .الزمه این هم این اســت که
محکمه بطور مستقل عمل کند .مثال دیگر
آن ،جرم سیاســی اســت .این قانون در سال
 95و بعد از قانون اساسی سال  58تصویب
شد .این اختالف از ابتدا هم وجود داشت که
آیا جرم سیاسی در اسالم وجود دارد یا ندارد.
خبرگان قانون اساســی ما در ســال  68که نه
تردیدی در خبرویت آنان بود و نه در فقاهت
و دلســوزی آنــان شــکی هســت ،تشــخیص
دادند که جرم سیاســی یک واقعیت اســت.

رســیدیم دیدیم کــه حجم پروندههای فســاد
بیشــتر میشــود .آیا برخورد قاطع شرط کافی
برای ریشــهکن کردن فســاد اســت و دستگاه
قضاییچهمأموریتیدراینزمینهدارد؟
میرمحمد صادقــی :دکتر پوربابایی به خوبی
اشــاره کردند که همه این مســائل مربوط به
دســتگاه قضایی نیســت .باید این نکته کلی
را عــرض کنم کــه اساســاً مردم مــا مقداری
کیفرگــرا هســتند .این یک مشــکل فرهنگی
اســت که مــا داریــم .اآلن بــه خیابــان بروید
بــا یکــی مصاحبــه کنیــد و بگویید که فســاد
اقتصــادی رخ داده چــه کنیــم؟ میگوید که
فــان پادشــاه رفــت دید نــان گران اســت و
نانوا را به تنور انداخت .اینها افســانه اســت.
حتــی در نمازجمعه بعضــاً امامان جمعه
میگویند چهار اختالســگر را به نمازجمعه
بیاورید و شــاق بزنید .در حالیکه مهم این

اســت که منشــأ فســاد چیســت؟ بنــده چند
عامــل را مؤثــر میدانم که اولیــن آن دولتی
بودن اقتصاد ایران است 80 .درصد اقتصاد
ایران دولتی است و اقتصاد دولتی در هر جا
بوده ،منشأ فساد بوده و هست .با وجود همه
شــعارهایی هم که دادند تا خصوصیسازی
انجــام شــود امــا عمــاً ایــن اتفاق نیفتــاده.
باالخــره نهادهــای دولتــی و شــبه دولتــی
هستند که اقتصاد را میچرخانند .ما بخش
خصوصی نحیفــی داریم و باید این مســأله
حل شــود و دولت پایــش را از دامن اقتصاد
بیرون بکشــد .طبعاً این باعــث پدید آمدن
امضاهای طالیی شــده که باالخــره امضای
یک فــرد میتواند به دیگری مجوز ســاخت
و واردات و صادراتــی کــه میلیاردهــا تومــان
ارزش دارد بدهد.
مورد دیگر بحث عدم شفافیت است .خیلی
وقتها تصمیمات داخل اتاقهای دربسته
گرفته میشود و مردم در جریان روند پرونده
نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که در اینجا
فســادی اتفاق افتاده اســت یا خیر .بخشــی
هم ممکن اســت خألهای قانونی باشــد .ما
قانون اعمال نفوذ برخالف حق داریم که در
سال  1315به تصویب رسید 83 .سال قبل.
در حالیکه همین امروز اعمال نفوذ ممکن
اســت که خیلی بیشتر از رشوه دادن بر کارها
تأثیــر بگــذارد .بحث برخوردها هم هســت.
همــه اینها را باید در کنار هم دید تا با فســاد
مقابلهکنیم.
ëëآقای دکتر شــاملو نظر شــما را هــم در مورد
مبــارزه بــا فســاد از ســوی دســتگاه قضایــی
میشنویم...
شــاملو :اگــر نــگاه دقیقــی داشــته باشــیم
بســیاری از فســادهایی که در بانکها شکل
میگیــرد ایــن اســت کــه قوانیــن و مقررات
مالــی و معامالتــی و حتــی ضوابــط قبلــی
رعایــت نشــده .یعنی همــان فقــدان اصل
حاکمیــت قانــون .در پرونــده محاکمــه
شــهردار تهــران در ســال  ،77در مقالــهای
نوشــتم کــه قانــون ممنوعیــت اســتفاده از
رانــت و دخالــت مســئوالن و وزرا و وکال در
معامالت و سوءاســتفاده از موقعیت اگر به
درســتی اجرا میشــد خیلی از مسائل پیش
نمیآمــد .بنابرایــن ضعف اصلــی در عدم
تعریــف فرآیندهــای قانونی و شــفاف برای
عملکردهای مسئوالن اجرایی و بخصوص
حوزه مالــی و معامالتی اســت .دولت باید
دخالــت خــود را در امور اقتصادی کم کند و
نظــارت خود را افزایــش دهد .در عین حال
ما باید بگوییم که یکی از دالیل شــکلگیری
این فســادها نقص عملکرد نظارتی است.
مثل ســازمان بازرســی و دیوان محاســبات.
اینهــا اعمالــی را کــه انجام میدهند بســیار
با تأخیر و غیرکارشناســانه اســت .به عنوان
مثال اخیراً سازمان بازرسی آمده و عملکرد
ســال  92تا  97را بررســی کرده اســت .خب
ایــن نوشــدارو پس از مرگ ســهراب اســت.
ایــن عملکــرد خــودش مفســدهزا اســت و
باید آنهــا را مؤاخذه کرد کــه چقدر با تأخیر
اقدام کردید .نظارت برای پیشگیری است.
دســتگاههای نظارتــی باید بموقــع کار خود
را انجــام دهنــد .بســیاری از ایــن فســادها
را کســانی کشــف کردنــد کــه جــز وظایــف
سازمانیشان نبوده است.
ëëآقایپورباباییضمنجمعبندی،بفرمایید
کهآیااولویتهاوبحثهاییکهمطرحشده،
نیازمنــد تغییرات ســاختاری در قــوه قضائیه
و یــا صرفــاً جابهجایی افــراد و چابــک کردن
عملکردهاست؟
پوربابایــی :بــدون تدوین بســترهای الزم که
همان قوانین و مصوبات کارشناســی شده و
مطالعات تطبیقی است ،لزوماً هرآن کسی
کــه فکر میکنیــم عادلتر و اصلح اســت در
قــوه قضائیــه منصــوب کنیم نتیجــه خوبی
نخواهــد داشــت .فکر میکنــم آن چیزی که
از خــارج دســتگاه قضــا و البته بــا کمک این
نهاد باید اتفاق بیفتد ،اصالح قوانین است.
از جملــه این قوانین ،قانــون مدنی و کاهش
تعداد زندانیان و بررسی مجازات جایگزین،
قانــون خانــواده و قوانین بانکی اســت .اینها
از اولویتهایی اســت کــه میتواند به بهبود
وضعیــت فعلی کمک کنــد و باعث کاهش
پروندههایــی کــه در دســتگاه قضایی اســت
شــود .بحث دیگر این اســت که ما واقعاً چه
چیــزی به قضــات میدهیم و چــه انتظاری
از آنــان داریــم .قاضــی دادگاهــی کــه در روز
بایــد  10تا  15پرونده رســیدگی کنــد و در ماه
 150تــا  200فقــره رأی صــادر کنــد و بــه 50
نفــر اربــاب رجوع جــواب بدهد آیا میشــود
که توقع مســتدل و مســتند بــودن رأی را از او
داشــت؟ آیا نبایــد به فکــر ارتقــای حقوق و
مزایای قضات بود؟ واقعاً وضعیت دستگاه
قضایــی در بحــث حقوق و مزایا بــا توجه به
کاری که برعهده دارند ناعادالنه اســت .باید
بــه این موضــوع بهعنــوان اولویتهــای قوه
قضائیه نگاه کرد .اولویت بعدی و یا در واقع
درخواســت از دستگاه قضا احترام به وکالی
دادگستری است .نمیفهمم که چرا قضات
و یا آن بخش از حفاظت اطالعات به روشی
غیرممدوح با وکال برخورد میکنند .تفتیش

و بازرســی میکنند و اعتمــادی به ما ندارند.
بــه رغــم اینکــه باید تــاش کنند کــه از وکال
به عنــوان بازوی عدالــت در کنار خــود از آن
استمدادبطلبند.
اگر قرار اســت ســاختار و قانون همان باشــد
و چیــزی را اصــاح نکنیم و قــوه مجریه هم
بــه کمــک نیایــد ،مــن دادســتان کل کشــور
عادلتریــن و مصممترین فرد هم که باشــم
کاری نمیتوانم انجام دهم .بنابراین صرف
تغییر افــراد اتفاقــی در قوه بوجــود نخواهد
آورد مگر اینکه نگاه خود را عوض کنیم.
ëëآقای شاملو شــما هم ضمن جمع بندی در
مــورد اولویتهــای آقای رئیســی توضیحی
داریدبفرمایید؟
شــاملو :یکی از نکات اساسی که حقوقدانان
و وکال و قضــات آن را بطــور ملمــوس درک
میکننــد این اســت کــه فرهنــگ آمارگرایی
برای عملکرد قضات برداشــته شود .مالک
عملکرد یــک قاضی باید مبتنــی بر رعایت
اصــول حقوقی و قانون و حقمــداری و آرای
متقن و محکم باشــد نه آرایی که به صورت
تشــریفاتی صــادر میشــود .این از مــواردی
اســت کــه رئیــس قــو ه قضائیــه باید بــه آن
توجــه کنــد .دوم اینکــه یکی از آســیبهای
مهم حقوقی این اســت کــه اصل حاکمیت
قانون به این شکل درآمده که بخشنامههای
دســتگاه قضایی قابل اعتراض نیســتند .در
حالیکه قوانین فرآیندهای بســیار سختی را
طی میکنند تا اجرایی شــوند .اما بخشنامه
بیــان اراده یــک فــرد اســت؛ یا رئیــس قوه یا
معاونــش .در ایــن مدت که بخشــنامههای
رؤســای قــوه غیرقابــل اعتــراض در دیــوان
عدالت اداری بــوده ضربه مهلکی به اعتبار
دســتگاه قضایــی وارد کــرده کــه امیدواریــم
اصــاح شــود .اگرچــه وارد قوانیــن دیــوان
عدالت شــده اما باید اصالح شــود و جایگاه
قانون با بخشنامه باید متفاوت باشد.
ëëآقایدکترمیرمحمدصادقی،آنچهتاکنون
در مــورد قوه قضائیه گفتهایم مربوط به درون
قــوه بوده .در حکــم مقام رهبری بــر همکاری
بینسهقواتصریحشد.آقایرئیسیتادوسال
دیگر بایــد با آقای روحانــی کار کند که پیش از
اینرقیبانتخاباتیهمبودندوچالشهایی
با هم داشتند .از سوی دیگر در دوره قبل شاهد
بودیــم که وقتی رئیس قــوه مجریه انتقاداتی
را بــه بخشهای قضایــی مطــرح میکردند،
با واکنش ســریع مقامات قوهقضائیه مواجه
میشدندویکجنگلفظیشکلمیگرفت.
دراینهمکاریهافکرمیکنیدکهآقایرئیسی
میتوانندتعاملموردنیازرابرقرارسازد؟
میرمحمــد صادقــی :یــک جملــه معروفی
حضــرت امــام داشــتند .ایشــان در اوج
اختالفــات بنــی صــدر و حــزب جمهــوری
اســامی ایــن جملــه را گفتنــد کــه اگــر همه
انبیــا را جمــع کنیــد و بیاوریــد اختالفی پیدا
نمیکنند چون همه آنها یک هدف را دنبال
میکنند .این اختالفاتی که گاهی بین ســران
قــوا میبینیــم به ایــن دلیل اســت که هدف
مشــترک منافع ملــی را در نظــر نمیگیرند.
یــک زمانی رقیــب هــم بودنــد و زمانی هم
علیه همدیگر حرف زدند یا انتقادی کردند،
این موضوع آن قدر نباید طرف را برآشــفته
کرده و به گونهای عمل کند که منافع ملی را
خدشهدار ســازد .بنابراین راه حل مشکالت
برای اینکه آن مســائل در کشور ایجاد نشود
وفاق روی منافع ملی است.
به هــر حال بــه این نتیجــه در ایــن میزگرد
رســیدیم کــه مشــکالت دســتگاه قضایــی
مجموعــهای از یــک زنجیره اســت و برخی
از ایــن مشــکالت در خــود دســتگاه قضایی
ممکن است منشأ و مبنا باشد و برخی دیگر
هم ممکن است در دستگاه دیگر رشد یافته
باشد .یا حل برخی نیازمند به بودجه باشد.
بنابرایــن اگــر ایــن مجموعه با هم درســت
شــد در درجه اول میشود اعتماد مردم به
دســتگاه قضایی را مجــدداً بازگرداند و بعد
هم دســتگاه قضایی کارآمد قابل اعتمادی
داشــته باشــیم کــه بتواند مشــکالت را حل
کنــد .وجــود یــک دســتگاه قضایی خــوب و
ســالم از مــواردی اســت کــه به نفــع دو قوه
دیگر هم خواهد بــود .در این زمینه ممکن
است مشکالتی از لحاظ قوانین باشد .حتی
بحث رفاهی قضات هم بسیار مهم است.
از فرمان حضرت علی به مالک اشتر همین
اســت کــه در رابطه با قضات بایــد عالوه بر
اینکــه از بهتریــن افراد انتخاب میشــوند،
آنقــدر از لحــاظ رفاهــی تأمیــن شــوند کــه
طمــع نکننــد .ولی واقعــاً اینگونه نیســت.
قضــات هــم از جهــت امکانات شــخصی،
مانند خانه و وســیله نقلیه بویژه در مناطق
دور افتــاده بســیار محــروم هســتند و هم از
جهت امکاناتی که از جهت دفتر و دســتک
و امکانات اینچنینی است .یک مقام درجه
چندم قوه مجریه خیلی امکاناتش بیشــتر
از یــک قاضی اســت .در این زمینــه به نظر
میرســد مشــکل قانونــی مــا کمتــر از بقیه
مشــکالت اســت .خیلــی خأل قانونــی قابل
ذکــری نداریــم و بیشــتر همیــن بحثهای
عملکردی و ســاختاری و نظارتی اســت که
باید به آن عمل کنیم.

