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امير خلبان حسن شاه صفي، فرمانده نيروي هوايي ارتش 
در ديدار با وابس��تگان نظامي كش��ورهاي خارجي كه به 
مناسبت روز نيروي هوايي برگزار شد، اظهار كرد: انقالب 
اسالمي ايران گفتمان رايج در مناسبات جهاني كه مبتني 
بر ارباب رعيت��ي، نوكرمآبانه و گفت وگوي��ي كه حاصل 
آن كاپيتوالسيون بود را تغيير داد. ش��اه صفي گفت: در 
چنين شرايطي مس��ووالن امريكاي جنايتكار و برخي از 
هم پيمانانش و البته حاكمان نوكيسه اي كه حيات سياسي 
خود را در برخ��ورداري از حمايت البي صهيونيس��تي– 
امريكايي مي بينند، با هدف ايج��اد محدوديت و نظارت 
بر فعاليت ها و برد موشكي ايران، س��خن از مذاكرات در 
خصوص توانمندي موش��كي ايران كه ي��ك خط قرمز 
حاكميتي براي كش��ورمان و مربوط به بقا و امنيت ملي 

كشور است به ميان مي آورند كه جاي تامل دارد. ايسنا

بيژن مقدم، مديرمسوول سابق روزنامه جام جم با اشاره 
به سخنراني روز گذش��ته )22 بهمن( رييس جمهور 
در رابطه با توج��ه به اص��ل 59 قانون اساس��ي كه به 
برگزاري همه پرس��ي مي پردازد، اظهار كرد: اصل 59 
قانون اساس��ي يكي از روش هاي قانونگذاري را برپايي 
همه پرس��ي از مردم مي داند. اين مس��اله مي تواند در 
مورد موضوعات مختلفي همچون سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگ��ي مورد توج��ه قرار گي��رد. وي با 
بيان اينكه »قان��ون به رييس جمهور اجازه پيش��نهاد 
دادن رفران��دوم را مي ده��د«، خاطرنش��ان ك��رد: راه 
رييس جمهور براي پيشنهاد دادن برگزاري همه پرسي 
بسته نيست. ايشان مي تواند درخواست كتبي خود را 
به مجلس ارايه دهند با توجه به اينكه مجلس فعلي نيز 
با دولت همراه است، اين اتفاق مورد پذيرش قرار خواهد 
گرفت، اما نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين اس��ت 
كه قانون اساسي مجموعه اي از اصول است و بايد تمام 

اصل ها را بپذيريم.  ايسنا

»طيبه سياوشي«، نماينده مردم تهران، از افزايش فشارها 
به نمايندگان براي جلوگيري از بررسي طرحي خبر داد كه 
بر اساس آن زنان ورزشكار و نخبه علمي مي توانند بدون 
اذن همسر از كش��ور خارج ش��وند.  او در اين باره نوشت: 
مقاومت ها و مانع تراش��ي هاي زيادي در مسير تصويب 
طرح امكان خروج زنان نخبه ورزش��ي و علمي از كش��ور 
بدون اذن همس��ر وجود دارد. متاس��فانه طرح هنوز در 

دستور كار كميسيون امنيت قرار نگرفته است. برنا

صادق آملي الريجاني، رييس دستگاه قضا روز گذشته 
در بخش��ي از س��خنان خود در جمع مس��ووالن عالي 
قضايي گفت اين دس��تگاه ادعاي وضع اي��ده آل ندارد 
اما نه ادع��اي وضع اي��ده آل و نه ادعاي نف��ي خدمات 
هيچ كدام صحي��ح و قضاوتي منصفانه نيس��ت چرا كه 
مشكالت و خدمات بايد در كنار يكديگر ديده  شوند. او 
همچنين تاكيد كرد كه مبارزه با فساد وظيفه همه قوه و 
دستگاه ها است و گرچه رسيدگي به پرونده هاي مفاسد 
وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است اما گاهي ورود اين قوه 

به پرونده هاي فساد با انگ  سياسي هم مواجه مي شود. 
آملي الريجان��ي بر بلندمرتبه ترين كرس��ي دس��تگاه 
قض��ا تكيه زده اس��ت و به رس��م گذش��تگان خويش 
هرازچندگاهي ل��ب به انتقاد مي گش��ايد. انتقادي كه 
چاشني كم و كاستي هاي قوه قضاييه است اما علت را 
غالبا متوجه ديگر دستگاه ها مي داند. روزهاي آغازين 
دي بود كه آملي الريجان��ي از بودجه تخصيصي دولت 
به قوه قضاييه انتقاد كرد و گفت »دولت در بحث بودجه 
محدودي��ت دارد اما نمي دانم اي��ن محدوديت به طور 
عادالنه بين دستگاه ها و قوه قضاييه تقسيم مي شود يا 
خير؟ ما تالش خودمان را مي كني��م اما مجموعه اي از 
مضايق مانع است. دولت اگر بخواهد مي تواند پرداخت 

كند اما نمي كند.«
او در بيان داليلش براي افزاي��ش بودجه اعالم كرد كه 
بس��ياري از پس��ت هاي مصوب اداري در دادگستري 
و همچنين در بخش هاي س��تادي كمبود نيرو دارد و 
گفت »جذب و اس��تخدام نيرو برحسب ظاهر قانون، با 
مصوبات مجلس و دولت است و اگر اين تعبير را به كار 
ببرم كه ما در بحث بودجه و استخدام مي جنگيم، تعبير 
تندي است اما واقعيت همين است و دستگاه هاي ديگر 

به اين قضيه كمك نمي كنند.«
او البت��ه تنه��ا و اولي��ن رييس ق��وه قضاييه نيس��ت 
كه نس��بت ب��ه دس��تگاه تحت ام��ر خ��ود معترض 
اس��ت؛  اعتراضي كه هم به س��اختار داخل��ي و هم به 
تصميم گيري ه��اي خارجي ب��از مي گ��ردد. آيت اهلل 
محمود هاشمي شاهرودي، رييس پيشين دستگاه قضا 
هم در مرداد 1378 هنگامي كه س��كانداري اين قوه را 
برعهده گرفت، مدعي شد كه قوه قضاييه اي كه تحويل 

گرفته است ويرانه اي بيش نيست. 
اين ماجرا ش��ايد در مورد ش��يخ محمد ي��زدي، رييس 
ديگر قوه قضاييه صادق نبود و شهيد محمد بهشتي هم 
دوره رياستش ناكام ماند اما عبدالكريم موسوي اردبيلي، 
 دومين رييس دس��تگاه قضا در اواخر عم��رش نه تنها از 
عرصه سياس��ي و اجرايي كش��ور كناره گيري كرد بلكه 
در يكي از كالس هاي خ��ارج از فقه بابت عملكردش در 
س��ال هاي پس از انقالب حالليت طلبي��د و از ضرورت 
عذرخواهي همه مس��ووالن خصوصا آنان كه در لباس 

روحانيت هستند، سخن گفت. 

اصالحات قاضي القضات 
همه كم و كاس��تي ها در ق��وه قضاييه و البته ش��دت 

گرفتن انتقادات به اين دس��تگاه در س��ال هاي اخير 
باعث ش��ده تا رييس قوه قضايي��ه از اصالحات در اين 
قوه س��خن بگويد. هفتم بهمن صادق آملي الريجاني 
از روش هاي اصالحي گفت كه راه ب��ه قوه قضاييه باز 
كرده اس��ت. كاهش مدت بازداش��ت موقت و افشاي 
اس��امي قضات متخلف ازجمل��ه مهم ترين اصالحات 

مدنظ��ر آملي الريجاني ب��ود و البته مش��ورت قضات 
با كارشناس��ان ش��وراي عالي فضاي مجازي در مورد 
پرونده هاي مربوط به فضاي سايبري و نظارت بر قرار 
بازداش��ت موقت،  مدت و زمان ص��دور آن هم از ديگر 
اصالحاتي بود كه آملي الريجاني از آن س��خن گفت.  
پيش از اين رهب��ري معظم انقالب در دي��داري كه با 
رييس و مس��ووالن قضايي در تير ماه گذشته داشتند 
ضمن تاكيد بر نگاه تحولي و جهادي در اين دس��تگاه 
برخورد جدي با تخلفات را الزمه پيشرفت كار دستگاه 
قضايي دانستند و به افزايش بازرسي هاي نامحسوس 
ب��راي اص��الح از درون تاكيد كردن��د.  با وج��ود اين 
توصيه و اصالحاتي كه رييس ق��وه قضاييه نويد داده 
است اما هنوز سواالتي در مورد س��اختار اين دستگاه 
مطرح است؛ س��واالتي كه ش��ايد در جريان حوادث 
و اعتراضات دي 96 بيش از گذش��ته به چشم مي آيد. 
حوادث رخ داده در برخي بازداشتگاه ها از جمله مرگ 
چند بازداش��تي در ش��هرهاي مختلف كه مسووالن 
آن را خودكش��ي عنوان كردند منجر به درخواس��ت 
مجمع نماين��دگان تهران ب��راي بازديد به اوين ش��د 
كه البته خروجي ويژه و قابل توجهي نداش��ت و البته 
با فاصله زماني زيادي نس��بت به ب��روز اين حوادث در 
بازداش��تگاه ها صورت گرفت. همچنين مرگ كاووس 
سيدامامي، استاد دانش��گاه و از فعاالن محيط زيستي 
كه به جرم جاسوسي دستگير ش��ده و چند روز پيش 
خودكشي كرد باعث ش��د كه روند انتقادي نسبت به 

عملكرد اين دستگاه شدت بگيرد. 

نظارت؛ حلقه  مفقوده 
نظارت و بازرس��ي گرچه در معناي يكسان به كار برده 
مي شود اما آنچه مسلم اس��ت بازرسي نوع و شيوه اي از 
نظارت محسوب مي ش��ود. براي مثال حضور بازرسان 
نامحسوس براي بررسي عملكرد كاركنان قوه قضاييه 
نوعي بازرس��ي اس��ت ب��ا اين ح��ال در ش��رايطي كه 
تظلم  خواهي از قوه قضاييه مطرح باشد بايد شكواييه به 

چه نهاد،  ارگان يا سازمان قضايي برد؟ 
ب��ر اس��اس اص��ل 172 و 174 قانون اساس��ي ديوان 
عدالت اداري و سازمان بازرس��ي كل كشور دو نهادي 
هس��تند كه خود به نوعي زير مجموعه ق��وه قضاييه 
محسوب مي ش��وند و روس��اي آنها هم از سوي رييس 
دس��تگاه قضا منصوب مي ش��وند. البته كميس��يون 
اص��ل 90 قانون اساس��ي مجلس ش��كواييه هايي كه 
از ق��واي س��ه گانه مطرح باش��د را بررس��ي مي كند با 
اين ح��ال نظارت ب��ه معن��اي آنچه مجل��س در برابر 
 دولت انجام مي دهد در مورد دس��تگاه قضايي صورت 

نمي گيرد. 
بحث تحقي��ق و تفحص مجلس از ق��وه قضاييه كه 
س��ال 83 نيز به تصويب رس��يد كم حاش��يه نبود. 
زماني ك��ه بحث اي��ن تحقي��ق و تفح��ص جدي 
ش��د برخي معتقد بودند كه تحقي��ق و تفحص از 
نهادهاي زيرنظ��ر رهبري امكان پذير نيس��ت كه 
البته اغلب حقوقدانان تاكيد داش��تند هيچ نهادي 
نمي تواند خود را از اين قاعده مس��تثني كند اما در 
نهايت سال 87 و پس از 4 سال باالخره نتيجه اين 

تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد. 
مناصب   قضا 

دستگاه قضايي كشور بر اس��اس قانون تنها قوه اي 
اس��ت كه در هيچ يك از س��طوح، انتخابي نيست. 
در واقع هيچ يك از مناصب درون اين دس��تگاه به 
انتخاب از طريق صندوق راي و با نظر مس��تقيم يا 

حتي غير مستقيم مردم وابسته نيست. 
از س��ويي ق��وه مجري��ه نه��ادي كام��ال انتخابي 
ك��ه ريي��س آن از راي مس��تقيم م��ردم و اعضاي 
هيات دول��ت ب��ا انتخاب غيرمس��تقيم از س��وي 
ب��ه  نهاي��ت  در  و  انتخ��اب  رييس جمه��وري 
تايي��د نماين��دگان م��ردم در مجلس مي رس��د. 
دس��تگاهي كه ريي��س آن در روز تحليف بر طبق 
اص��ل 121 قانون اساس��ي س��وگند ي��اد مي كند 
ك��ه پاس��دار قان��ون اساس��ي كش��ور باش��د.  در 
چني��ن ش��رايطي كنش ه��ا و واكنش ه��اي اين 
 دو دس��تگاه گاه��ي هم پوش��اني يافت��ه و تداخل

 پيدا مي كند. 
يكي بر اساس قانون پاس��دار قانون اساسي است و 
ديگري بر طبق همان قانون قوه  اي اس��ت  مستقل  
كه  پش��تيبان  حقوق  فردي  و اجتماعي  و مس��وول  
تحق��ق  بخش��يدن  ب��ه  عدال��ت  اس��ت. در چنين 
شرايطي هم استقالل قوا مطرح است و هم تداخل 
ايجاد مي شود و بايد براي آن تدبيري كرد چه آنكه 
در گذشته نيز روس��اي جمهور بارها به چالش در 

سخن با روساي قوه قضاييه  رسيده اند. 

اليحه بودجه سال آينده، همچنان در پيچ و خم خانه ملت 
گرفتار است. اليحه اي كه پس از بررسي كميسيون تلفيق 
به صحن علني آمد اما براي نخستين بار در تاريخ مجلس 
شوراي اسالمي، كليات اين اليحه راي نياورد و بودجه 97 
مجددا به كميسيون تلفيق بازگشت. مهم ترين موضوعاتي 
كه نمايندگان مجلس به آن ايراد گرفته و خواهان اصالح 
آن توسط كميسيون تلفيق شده بودند تصميم گرفته شد 
ارزش ريال��ي اوراق مالي كه دولت باي��د بازپرداخت آن را 
تقبل كند به 38 هزار ميليارد كاهش پيدا كند. همچنين 
نقدينگي دولت در پرداخت يارانه از 23 هزار ميليارد به 30 
هزار ميليارد تومان افزايش يافت و مقرر ش��د بدهي هاي 
دولت به س��ازمان تامي��ن اجتماعي به ص��ورت تهاتري 
پرداخت ش��ود.   اما اين پايان ماجرا نبود؛ در جلسه علني 
هفته گذش��ته مجلس كه با نطق طوالني علي الريجاني 
همراه بود، رييس مجلس با انتقاد فراوان نسبت به اليحه 
بودجه اعالم كرد كه اين موض��وع بايد به صورت دقيق تر 
بررسي شود و در اتفاقي نادر تصميم به تعطيلي جلسات 
مجلس تا روز دوشنبه به بهانه بررسي دقيق اليحه بودجه 
گرفت. اين در حالي اس��ت كه شنيده مي شد نمايندگان 
مجلس قصد دارند تا ب��راي افتتاح پروژه ه��اي جديد به 
مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اس��المي در حوزه هاي 
انتخابيه حضور داش��ته باش��ند. س��رانجام روز گذشته 
خانه ملت با دستور بررسي اليحه بودجه تشكيل جلسه 
داد و موضوعاتي نظير ش��رايط فروش س��اختمان هاي 
ملكي دس��تگاه هاي اجرايي در شهرس��تان ها و اجازه به 
دستگاه هاي اجرايي براي فروش اموال غير منقول مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت و موضوع واردات تراريخته ها و 
تصميم گيري درباره واريز سود حساب هاي قواي سه گانه 

مجددا به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. 

علي الريجاني با اشاره به حضور آحاد ملت در راهپيمايي 
22 بهمن، خاطرنشان كرد: از همه صاحب نظران سياسي، 
احزاب و رسانه ها خواهش مي كنيم اين دستاورد ملي را 
دستاويز كشمكش هاي سياسي قرار ندهند؛ چراكه اين 
حركت نش��ان از وحدت بود. لذا اين سرمايه را با امكانات 
خود صرف وفاق كنيد كه براي توس��عه كشور در جهت 
حل مشكالت امروز ضروري است. رييس مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن 
دستوراتي را به مسووالن كشور صادر كرده است، گفت: 
از آنجا كه دشمنان ملت استراتژي ياس را دنبال مي كنند، 
بايد از همت عالي در جهت وفاق بهره گرفت. بگو و مگوهاي 
ماليخوليايي، روان عمومي جامعه را آزرده مي كند؛ بنابر 

اين بايد از اين واقعه ارزشمند استفاده عملياتي كرد. 

عليرضاكيانپور|درحاليكهرييسقوهقضاييهبارها
نس�بتبهوضعيتنامس�اعدبودجهاينقوهگاليه
كرده،گستردگيبيشازحددستگاهقضاوتشكيالت
عريضوطويلاداري-مالياينقوهعمالبرمشكالت
افزودهاس�ت.همزمانبرخيكارشناسانمعتقدند
قرارگرفتنسازمانهاييهمچونبازرسيكلكشور،
ثبتاس�نادوام�الك،پزش�كيقانون�ي،زندانهاو
همچنيننهاددادسراهاذيلقوهقضاييهعمالمانعاز
اعمالنظارتدستگاههاونهادهاينظارتيبرعملكرد
آنهاشدهودراينميان،محمدجوادفتحي،نماينده
اصالحطلبمردمتهرانكهعالوهبررياس�تكميته
حقوقيفراكسيوناميددركميسيونقضاييمجلس
نيزعضويتدارد،اميدواراست30سالپسازآخرين
اصالحاتقانوناساسي،عزماينكارنزدحاكميتنيز

ايجادشود.
درحاليكهرهبرانقالبدرتيرماهامس�الباتاكيد
برل�زومافزايشبازرس�يها،خواس�تاراصالحقوه
قضاييهازدرونشدهبودند،ابتدايبهمنماهامسال
رييسقوهقضاييهازانتش�ارناموتصويرقضاتدر
يكبرنامهمشخصخبرداد.اولويتهابراياصالح

دستگاهقضاچيست؟
به نظر مي رسد مهم ترين اولويت در اصالح قوه قضاييه اين 
است كه به س��مت اس��تقالل واقعي دادگاه ها برويم. آنچه 
به عنوان اصل تفكيك قوا طرح ش��ده و مونتسكيو به عنوان 
س��ردمدار اين ايده در قرن 18 ميالدي بر آن پاي مي فشرد 
كه امروز نيز مورد استقبال كش��ورهاي متمدن جهان قرار 
گرفته، بحث استقالل دادگاه ها و قضات است، نه استقالل قوه 
قضاييه. البته ممكن است اينها منافاتي نداشته باشند و عالوه 
بر آنكه قائل به اس��تقالل قاضي و دادگاه ها هستيم، بگوييم 
قوه قضاييه نيز از قواي ديگر مستقل باشد. به اين اعتبار اين 
استقالل ناظر بر مديريت دس��تگاه قضايي خواهد بود اما به 
نظر مي رسد اين اس��تقالل قوه قضاييه در اين معنا، يك بار 
تشكيالتي، اداري، مالي و تشريفاتِي غيرقابل قبولي را بر دوش 
جامعه و مردم مي گذارد. چرا كه به ه��ر حال وقتي هزينه و 
فايده اين امر را بس��نجيم، مي بينيم كه ايجاد يك دستگاه 
عظيم اداري كه نظام قضايي را با اين س��طح از گس��تردگي 
مديريت كند، مقبول نيس��ت.  عالوه بر آن، دستگاه قضايي 
براي توجيه استقالل خود و درواقع براي آنكه خود را به عنوان 
يك قوه مستقل توجيه كند، ناچار است بسياري از نهادهايي 

كه ماهيت قضايي ندارند را نيز ذيل مجموعه خود قرار دهد. 
مثالكدامنهادها؟

اولين آنها بازرسي كل كشور است. جايگاه سازمان بازرسي 
كل كش��ور ذيل قوه قضاييه نيس��ت؛ چرا كه كار دس��تگاه 
قضايي، قضاوت و حكومت است و سازمان بازرسي كل كشور 
در بازرسي هايي كه انجام مي دهد، اگر به تخلفي برسد يا به 
عنوان شاهد يا به عنوان شاكي يا اعالم كننده جرم به دستگاه 
قضايي عمل مي كند. مسلما شاهد و قاضي نبايد يكي باشند 
و قاضي نمي تواند همان شاهد باشد. تحقيقا از نظر علمي و 
منطقي شاكي نبايد همزمان قاضي باشد. اعالم كننده جرم 
نمي تواند خ��ود قاضي هم باش��د. چراكه اين روي��ه با اصل 
بي طرفي قاضي در تباين و تعارض ق��رار مي گيرد.  ازجمله 
ديگر نهادهايي كه هيچ ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه 
باشد، نهاد دادسرا است. وظيفه دادسرا، تعقيب جرم، انجام 
تحقيقات مقدماتي و نهايتا اجراي احكام را برعهده دارد و اين 
وظايف با وظايف قاضي قابل جمع نيست. چراكه مقام تعقيب 
كه برعهده دادستان و دادياران زيرنظر دادستان هستند، به 
دنبال اثبات مجرميت متهم است، درحالي كه قاضي به عنوان 
يك شخص بي طرف بايد به داليل له و عليه متهم رسيدگي 
كند و نهايتا نسبت به صدور احكام عادالنه اقدام كند؛ بنابراين 
فعاليت دادستان و دستگاه دادسرا زيرنظر قوه قضاييه به هيچ 

عنوان موجه نيست. 
برخيتشكيالتاداريهمچونسازمانثبتاسناد
نيزذيلق�وهقضاييهق�راردارند،آياانف�كاكاين

دستگاههانيزضرورتدارد؟
سازمان ثبت اسناد به عنوان س��ازماني كه كار و وظيفه اش 
تحصيل دليل اس��ت و به نوعي س��ند را به عنوان يك دليل 
تنظيم مي كند و بر تنظيم اين داليل در دفاتر اسناد رسمي 
نظارت مي كند و بر اين اس��اس، دقت مي كند كه اين اسناد 
منطبق بر واقع تنظيم ش��وند، نمي تواند ذي��ل قوه قضاييه 
فعاليت كند. به هرحال اين سازمان متولي جمع آوري داليل 
است و هيچ ضرورتي ندارد كه دليلي مهم همچون سند ذيل 
قوه قضاييه قرار گيرد.  به همين دليل سازمان پزشكي قانوني 
نيز نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد. به هر حال نظريه پزشكي 
قانوني نيز در مواردي اماره است و در مواردي نيز ارزش دليل 
را پيدا مي كند و ب��ه اين اعتبار، ضرورتي ب��راي فعاليت اين 

سازمان ذيل قوه قضاييه احساس نمي شود.  فارغ از اين موارد 
سازمان زندان ها نيز وضعيتي مشابه دارد. سازمان زندان ها 
يك تشكيالت اداري و اجرايي است و اساسا ماهيت قضايي 
ندارد و بنابر اين سازمان زندان ها هم مي تواند به راحتي از ذيل 
ساختار قوه قضاييه خارج شود. ما در قانون، براي رييس قوه 
قضاييه شرط اجتهاد را درنظرگرفتيم كه ضرورت كاربردي 

ندارد. 
بهموضوعش�رطاجتهادبرايرييسق�وهقضاييه
بازميگرديماماپيشازآن،لطفادربارهراهكارهاي
اعمالاينتغييراتدرساختارقوهقضاييهتوضيح

دهيد.
تقريبا اكثر اين اصالحات همچون انتقال س��ازمان بازرسي 
كل كش��ور از ذيل قوه قضاييه به ذيل ق��وه مقننه نيازمند 
اصالح قانون اساسي اس��ت. همچنين انفكاك دادسراها از 
ذيل دس��تگاه قضايي نيازمند اصالح قانون اساس��ي است. 
با اين حال هم اكنون بدون نياز به اعم��ال اين اصالحات در 
قانون اساسي مي توانيم سازمان ثبت اسناد و امالك، سازمان 
پزشكي قانوني و س��ازمان امور زندان ها را از ذيل قوه قضاييه 
خارج كرده و ذي��ل قوه مجري��ه و وزارت دادگس��تري قرار 
دهيم.  شما تاكيد داريد كه نيازي به استقالل دستگاه قضايي 
نيست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضي و دادگاه مستقل 
بوده است. دادگاه مس��تقلي كه تحت هيچ گونه فشاري قرار 
نگرفته و بتواند به طور مستقل اجراي عدالت كند. اتفاقا گاهي 

با اين پارادوكس مواجه مي ش��ويم كه خود دستگاه قضا اين 
اصل بي طرفي قاضي را با فشاري كه قادر به اعمال آن است، 

زيرسوال مي برد. 
آيااينيكايرادساختارياستياايراديدرمرحله

اجرايقانوناست؟
ايراد س��اختاري و قانوني نيس��ت اما وقتي ارتق��اي بنده به 
عنوان يك قاضي در دس��ت رييس قوه قضاييه است، وقتي 
تصميم گيري درمورد انتقال و جابه جايي شغلي بنده قاضي 
در اختيار رييس قوه اس��ت، طبيعتا اگر بنده ف��ردي آزاده 
نباشم، تحت تاثير قرار مي گيرم و اين فشارها عمال درنحوه 

اجراي عدالت ازسوي بنده اختالل ايجاد مي كند. 
ببينيد، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معناي تشكيالتي 
كه قرار است عهده دار تجهيز تداركات و تمشيت امور اداري 
و مالي دادگاه ها و محاكم باش��د، در حد يك قوه مس��تقل و 

عريض و طويل به نام قوه قضاييه گسترش يابد. 
آيادرديگرنقاطجهاناينالگواجراميشود؟

دربس��ياري از كشورهاي پيش��رفته دنيا وظيفه تكفل امور 
اداري و مالي دادگاه ها برعهده وزارت دادگس��تري به عنوان 
جزيي از دولت است. اساسا ش��أن اداري و مالي اين كار ذيل 
مجموعه دول��ت معنا پي��دا مي كند. در عمده كش��ورهاي 
پيش��رفته جهان، دادگاه هاي انتظامي قضات و تشكيالتي 
مشخص نس��بت به ارتقاي قضات اقدام مي كنند و از ميان 
قضاتي ك��ه داراي ش��رايط و چارچوب ه��اي دقيق علمي 
هستند، قضات شايس��ته ارتقا را برمي گزينند. به اين اعتبار 
نبايد مقاماتي را باالسر دادگاه ها قرار دهيم كه بعضا  منجر به 

نقض استقالل قاضي يا دادگاه ها شوند. 
بحثمهمديگرنظارتبردس�تگاهقضايياس�ت.
باتوجهبهآنك�هبنابرگفت�هجنابعاليدرس�اختار
حاكم،استقاللقوهقضاييهبهجاياستقاللقاضي
ودادگاهمرادميش�ود،مس�ووليتنظ�ارتبراين
دستگاهبرعهدهكدامنهاداست؟ايندرحالياست
كهمسووالنقوهقضاييهتاكيددارندكهخودشانبر

عملكردخودنظارتكنند.
بله! عمال آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد همين است كه 
نه مجلس و نه هيچ دستگاه ديگري نمي تواند بر عملكرد قوه 
قضاييه نظارت كند. در حالي كه اگر تشكيالت اداري و مالي 
ذيل مجموعه قوه مجريه دربيايد، طبيعتا مجلس به استناد 

قانون اساسي قادر به سوال از وزير دادگستري خواهد بود. 
ايننظارت،ناقضاستقاللقوهقضاييهنيست؟

خير! آنچه از قوه قضاييه قابل س��وال نيس��ت، نوع عملكرد 
دادگاه و قض��ات در قضيه الواقع��ه ي��ا هم��ان پرونده تحت 
رس��يدگي اس��ت. البته در اين م��وارد نيز س��ازوكاري در 
سيستم هاي پيشرفته پيش بيني شده كه اگر قاضي متخلف 
است، بي سواد است، مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي نسبت 
به صدور حكم اقدام نكرد، طبيعتا مراج��ع عالي تر از حيث 
قضايي در پرونده وارد ش��ده و راي قاضي را نقض مي كنند و 
در اين صورت اگر تقصير و قصور قاضي به اثبات برسد، امكان 
شكايت از قاضي در دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات است. 
اين دادگاه انتظامي قضات مي تواند حكم به انفصال موقت يا 
دايم قاضي متخلف داده و او را به مجازات انتظامي برسانند. 
اين شيوه هايي است كه در دنيا لحاظ شده و اتفاقا بسيار هم 
موثر بوده است. با اين حال هم اكنون قوه مقننه حتي درمورد 
مس��ائل مالي و اداري نيز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه 
قضاييه نيس��ت. چرا كه هرگاه نمايندگان بخواهند درمورد 
آنچه بايد موردسوال قرار گيرد، قوه قضاييه با اين استدالل كه 
اين قوه، قوه اي مستقل از ساير قواست، مانع از نظارت مي شود. 
آياامكانتحقيقوتفحصازعملكردقوهقضاييهنيز

برايمجلسوجودندارد؟
 در اين مورد هم دسترس��ي به مواردي كه براي  تفحص نياز 
است، بسيار دشوار مي شود. معتقدم قانون اساسي ما از اين 

جهت ايرادهاي بسياري دارد كه حتما بايد اصالح شود. 
بهايناعتبار،ازطرفيمجل�سرادرراسامورقادر
بهنظارتبرتماميمس�ائلميدانيماماعمالامكان
نظارتبريكيازسهقوهوجودندارد؛آيااينمساله

ناشيازنوعياشكالدرقوانيناساسيمااست؟
بله! در شرايطي كه مجلس را ناظر بر تمام امور مي دانيم، قوه 
قضاييه را قوه اي مستقل تعريف مي كنيم كه مجلس حتي 

امكان ورود به مسائل اداري و مالي آن را نيز ندارد. 
دربخش�يازصحبتهاباانتقادنس�بتب�هدرنظر
گرفتنش�رطاجته�ادب�رايرييسق�وهقضاييه،
اينمس�الهرافاق�دض�رورتكاربرديدانس�تيد؛

استداللتانچيست؟
قضات ما يا مجتهد هستند يا ماذون. البته قوه مشهور فقهاي 
ما در فقه ش��يعه اين اس��ت كه قاضي بايد مجتهد باشد، نه 
ماذون. اما اين اول الكالم است كه در روزگار امروز كه يك قوه 
مقننه و نظام قانونگذاري مستقل داريم، آيا شرط اجتهاد به 
معناي مرسوم در حوزه كفايت مي كند يا الزم است قضات 

محمدجواد فتحي در گفت وگو با »اعتماد« پيشنهاد كرد 

ضرورت اصالح قانون اساسي براي چابك سازي قوه قضاييه
مذاكرات موشكي، خط قرمز 

حاكميتي است

اجازه قانون به رييس جمهور براي 
پيشنهاد برگزاري  همه پرسي 

 مانع تراشي در برابر طرح
 زنان مجلس 
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بگو و مگوهاي ماليخوليايي، روان 
عمومي جامعه را آزرده مي كند

علي الريجاني:

حس�ننوروزي: اص��وال اولويت ه��اي اصالح 
ساختار قوه قضاييه اين است كه اوال قضازدايي 
كنيم. چراكه بس��ياري از جرايم��ي كه مطرح 
اس��ت، جرم نبوده، بلكه تخلف هس��تند و بايد 
دادگاه تخلفات اداري را حاكم كنيم.همچنين 
بايد عناوي��ن جرايم را مح��دود كنيم و به جاي 
حدود 2700 عن��وان اتهام��ي، كل اين جرايم 
را نهايتا به 500 عنوان مح��دود كنيم. عالوه بر 
آن، بايد دادسراي انتظامي قضات را فعال كرده 
و نظارت بر عملكرد قاضيان در دادگستري ها را 
جدي تر دنبال كنيم. الزم اس��ت دادگاه مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي را به صورت تخصصي فعال 
كنيم. الزم اس��ت زندان ها را بزرگ تر بسازيم و 
داخل اين زندان ها، كارگاه و كارخانه و دانشگاه 
ايجاد كنيم. معتقدم اش��كالي ندارد كه رييس 
قوه مجتهد باشد اما ش��ايد مهم تر اين باشد كه 
اين مقام، به امر قضاوت آش��نا باش��د و حداقل 
10 سال سابقه كار قضايي داش��ته باشد. حال 
آنكه اگر بگوييم رييس ق��وه قضاييه بايد صرفا 
مجتهد باشد، منجر به بروز بسياري از مشكالت 
مي شود. پيشنهادم اين است از افرادي استفاده 
شود كه عالوه بر دارا بودن شرط اجتهاد، سابقه 
كار قضايي هم داشته باشد.  در نهايت مي توانيم 
سازمان پزش��كي قانوني، س��ازمان زندان ها يا 
سازمان ثبت اسناد را از قوه قضاييه منفك كنيم 
و اين سازمان ها را ذيل وزارت دادگستري فعال 
كنيم. راه نجات اين اس��ت، بماند كه متاسفانه 
در حال حاضر چنين عزم��ي در مجلس و ديگر 

بخش ها ديده نمي شود. 
سخنگويكميسيونقضاييمجلس

آشنايي رييس قوه قضاييه به امر 
قضا بر شرط اجتهاد اولويت دارد

مجتهد باشند. با اين حال، آنچه امروز در كشور با آن مواجه 
هستيم، اين اس��ت كه اگر يك قاضي مجتهد نباشد، بايد از 
جانب يك فرد مجتهد، ماذون باش��د. بايد عرض كنم همه 
قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون بايد بر اساس همين 
قوانين و مقررات حكم صادر كنند. در ش��رايطي كه قريب 
به 100درصد قضات ما ماذون و غيرمجتهد بوده و براساس 
قوانين جاري نسبت به صدور احكام قضايي اقدام مي كنند، 
چه دليلي دارد ك��ه بگوييم رييس اين قض��ات بايد فردي 
مجتهد باشد. اگر قرار اس��ت قضات ماذون ما بايد از رييس 
مجتهد قوه اذن بگيرند، بايد بگوييم كه آنها به طور مقدم از 
ولي  فقيه اذن مي گيرند. بنابراين مي توانيم به اين شيوه عمل 
كنيم كه ولي فقيه به رييس قوه قضاييه كه منصوب خودش 
اس��ت، اين اجازه را بدهد كه به قضات زيردس��ت خود اذن 
قضات بدهد. به اين اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمي كنيم 
و ش��ايد در 10 هزار يا 100 هزار پرون��ده، در يك مورد نياز 
به اجتهاد داشته باش��يم. در اين موارد نادر هم كه قانونگذار 
اجازه داده يك قاضي از يك نظر فقهي و اس��تفتا به عنوان 
مستند قضايي استفاده كند، قاعدتا هر قاضي به سراغ مرجع 
تقليد خود مي رود، نه رييس قوه قضاييه. اين مساله درحالي 
اتفاق مي افتد كه شاهديم تا به امروز هيچ كدام از روساي قوه 
قضاييه مجتهد ما رساله عمليه نداشتند و نظريه فقهي شان 
توسط قضات به عنوان مس��تند حكم هيچ دادگاهي مورد 
قبول قرار نگرفته است. بنابراين چه ضرورتي دارد كه بياييم 
شرط اجتهاد را لحاظ كنيم كه هميشه ناچار باشيم، فردي از 
بيرون دستگاه قضايي با ذهنيتي فارغ از امر قضا و مشكالت 

دستگاه قضا در راس قوه قضاييه به كار بگيريم. 
آيادرونقضات،هيچفردمجتهديوجودندارد؟

به هر حال فردي كه مجتهد جامع الش��رايط است، به اين 
سادگي حاضر نمي شود كه متكفل امر قضايي بشود. بنابر 
اين حتي اگر قرار است اين ش��رط باقي بماند، بهتر است 
رييس دس��تگاه قضايي را از ميان قض��ات مجتهد داخل 

دستگاه قضا انتخاب كنيم. 
حالدرصورتيكهقراربهاعمالاص�الحدرقوانين

باشد،الزماستچهمسيريراطيكنيم؟
در اص��ل 177 قانون اساس��ي، فرآيند اص��الح اين قانون 
مش��خص ش��ده اس��ت. بنابر اين فرآيند الزم است ابتدا 
رهبري موارد مدنظر براي اصالح را به مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام ارج��اع بدهند، مجمع تش��خيص نيز نظر 
مش��ورتي خود را ارايه مي كند و درمجموع اين اصالحات 

درحيطه اختيارات مجلس نيست. 
آيااينعزمبراياصالحدرحاكميتوجوددارد؟

اميدوارم به وجود بيايد. چرا كه اصالح اين قوانين اساسي 
بعد از حدود 3 دهه ك��ه از آخرين اصالح قانون اساس��ي 
مي گذرد، ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت و در بسياري از 
كشورهاي جهان اين رويه طي شده است. به عنوان مثال 
قانون اساسي دويست و سي و چندس��اله اياالت متحده 
حدود 25 تا 26 بار اصالح شده اس��ت. قانون اساسي يك 
وحي منزل و متن مقدس نيس��ت. البته تا زماني كه اين 
قانون حاكم اس��ت، ما ملزم به رعايت آن هس��تيم اما اين 
به معناي آن نيس��ت كه نقدي نكنيم و آنج��ا كه نيازمند 

اصالح است، با سكوت و مجامله از آن بگذريم. 
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نوبتاول

»اعتماد«  بررسي  مي كند

چالش هاي  دستگاه  قضا  و  راه  اصالح

اميد به اصالح
به طور قطع هيچ ك��دام از قواي 
سه گانه كشور بي نياز از نظارت 
كامل و اصالح امور نيس��تند و 
قوه قضايي��ه ني��ز نمي تواند در 
اين موضوع مس��تثني باش��د. 
صحبت ه��اي اخي��ر ريي��س 
دستگاه قضايي كش��ور درباره 
لزوم اصالحات در اين دستگاه، نشان داد اين دستگاه 
بي نياز از اي��ن موض��وع نيس��ت و اميدواريم هرچه 
زودتر اي��ن موضوع در ق��وه قضاييه ص��ورت پذيرد. 
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ايراني، دستگاهي 
نظارت پذير است و براي اين مهم مي توان از نهاد هاي 
نظارتي موجود در اين دستگاه استفاده كرد. الزمه اين 
موضوع تقويت دس��تگاه هاي نظارتي است كه در دل 

دستگاه قضايي كشور وجود دارد. 
دبيركلحزبموتلفهاسالمي

نگاه

محمدنبيحبيبي
اصلتفكيكقوابهمعناياستقاللدادگاه

وقضاتاست،نهاستقاللقوهقضاييه.
انف�كاكس�ازمانبازرس�يودادس�راها
ازدس�تگاهقضايينيازمنداص�الحقانون
اساسياس�تاماميتوانيمس�ازمانثبت
اسناد،پزشكيقانونيوزندانهاراذيلقوه

مجريهووزارتدادگستريقراردهيم.
درقان�ون،برايرييسقوهقضاييهش�رط
اجتهادرادرنظرگرفتيمكهضرورتكاربردي

ندارد.


