
راه تحول در عدالت گستری
 محمدرضا ناری ابیانه

با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در روزهای 
پایان��ی س��ال 1397 و همزمان با س��الروز چهل 
س��الگی انقاب اس��امی، موضوع تحول در نظام 
عدالت گستری جمهوری اس��امی ایران، بیش از 

پیش ضرورت یافته است. 
ای��ن قوه با چالش ه��ای متعددی چون وجود 
تعداد فراوان پرونده های قضایی در کش��ور، انبوه 
تع��داد زندانیان، طوالنی بودن زمان رس��یدگی به 
پرون��ده های قضایی، به روز نبودن قوانین قضایی، 
ناکارآمدی اقدامات پیشگیرانه وقوع انواع آسیب ها 
و بزه های اجتماعی، وجود احساس بی عدالتی در 
میان مردم، نامش��خص بودن تعریف برخی جرائم 
و گاهی برخوردهای س��لیقه ای در اعمال مجازات 
مجرم��ان و عدم نظ��ارت کافی بر حس��ن اجرای 

قوانین در کشور و ... روبروست. 
بروز مش��کات اقتص��ادی و اجتماع��ی مانند 
اختاس، فساد بانکی، احتکار، گرانفروشی، داللی بازار 
ارز و ... نش��ان از ضرورت بازخوانی روش های قضایی 

در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی است. 
چالش ه��ای ف��را روی قوه قضائی��ه و خرده 
فرهنگ های مخرب و مزاحم در تاشند که توهم 
ناکارآمدی نظام اس��امی در برقراری عدالت را در 

جامعه همه گیر نشان دهند.
ضم��ن قدردان��ی از چهار دهه کوش��ش های 
مس��ئوالن نظام قضایی کش��ور، با بررسی وضعیت 
عدالت در جامعه کنونی باید اذعان داشت که هنوز 
تا عدالت گس��تری مورد نظر اسام و در خور شأن 
نظام جمهوری اس��امی ایران فاصله فراوانی وجود 
دارد. اگر »عدل« را بر اساس تعریف سنتی و جزءنگر 
آن، »قراردادن شیء در موضع خود« بدانیم، دو امر 
اساسی در مسیر تحول در این قوه مطرح است. اول، 

شناخت شیء و دوم، شناخت موضع شیء. 
مطالعات گذش��ته نگر عملک��رد قوه قضاییه و 
نظام حقوقی ایران و روش برداشت از متون دینی 
و حقوق��ی مؤی��د این واقعیت اس��ت ک��ه موضوع 
شناخت اشیاء و مواضع آنها بی شباهت به حکایت 
»فی��ل در تاریکی« موالنا در کتاب مثنوی معنوی 
نیس��ت که هر کس با لمس قس��متی از بدن فیل، 
به ادراکی جزئی از او دس��ت یافت و در تشخیص 

حقیقت به بیراهه جهل گرفتار شد. 
ب��دون تردی��د محدودیت های ش��ناخت ما از 
پدیده ه��ا بویژه پدیده های اجتماعی بس��یار اندک 
است و بالتبع در شناخت جایگاه های پدیده ها نیز 
با مش��کل جدی مواجه هستیم. این محدودیت ها 
در ام��ر عدال��ت گس��تری از اهمی��ت دو چندان 
برخ��وردار اس��ت و می توان��د به احس��اس یا عدم 

احساس بی عدالتی در جامعه منجر شود.
شناخت شیء و موضع آن به عنوان پدیده  هایی 
اجتماع��ی در محیط پیرامون س��یال یعنی جامعه 
انس��انی، کاری بس دشوار اس��ت. شناخت قشری، 
سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده، ناپیوسته، 
مقطع��ی، غیر مرتب��ط باهم، تجزیه گ��را، تفکیکی، 
قطعیت گرا، بخش��ی، تک الیه، غیر فعال، نقطه ای، 
خطی، محدودنگر و سلیقه ای از عدالت همواره ناقص 
و ابتر اس��ت و نمی تواند عدالت را به معنای متغیر 
اصلی و اساسی برقراری نظام جمهوری اسامی ایران 

محقق نماید که تاکنون نتوانسته است. 
تحول واقعی در قوه قضاییه وابس��ته به تحول 
در مبنای اندیشه در باره عدالت است و با در اختیار 
داش��تن الگو یا مدلی که متضمن ش��ناخت نوین 
پدی��ده عدالت و عدالت گس��تری بصورت عمیق، 
کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، به هم مرتبط، 
ترکیب��ی، جریانی، غیر خطی، چند متغیره، جامع، 
مجموعه گرا، چند بعدی، شبکه ای، تکاملی، چند 
الیه ای، سیس��تماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، 
فرابخش��ی، پیچیده، آش��وبناک، فراگی��ر، کامل، 
انسانی و اجتماعی باش��د ممکن است تا از طریق 
آن ش��یء پیچیده را در موض��ع پیچیده اجتماعی 

خود قرار دهد. 
در ای��ن تح��ول ضروری اس��ت ک��ه مقیاس 
برقراری عدالت از فرد، به س��وی سازمان و جامعه 
گسترش یابد. تأکید می نماید که تنظیم مناسبات 
ف��ردی در نظام حقوقی جزء نگر به هیچ عنوان به 
برقراری عدالت در سطح سازمان ها و جامعه نمی 
انجامد )به دلیل تفاوت در منطق فردگرا با منطق 

جمع گرا( که تاکنون هم نینجامیده است. 
باید بپذیریم که جامعه شامل جمع جبری تک 
تک افراد آن نیس��ت بلکه دارای مناسبات خاص و 
ویژگی ه��ای انحصاری و اجتماعی اس��ت. از این 
رو برقراری عدالت اجتماعی از گس��ترش برقراری 

عدالت در سطح فردی بدست نمی آید. 
رشد روز افزون مشکات قضایی در جامعه، نشان 
از ع��دم درک صحیح فرآیندهای اجتماعی توس��ط 
مس��ئوالن دارد که با قانون گ��ذاری ناقص موجبات 

افزایش اصطکاک در امور جامعه گردیده است. 
تجربه چهار دهه گذش��ته نش��ان می دهد که 
ممکن اس��ت که تفک��ر جزء نگ��ر در مقاطعی در 
متغیره��ای جزئ��ی مرتبط با عدال��ت توفیقاتی به 
دست آورد اما برای تحقق اهداف قوه قضاییه برابر 
آنچه که در قانون اساس��ی و مطالبات مقام معظم 
رهبری و نیازهای روز افزون مردم مطرح است، راه 

فراوانی در پیش است. 
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اف.ای.تی.اف را بپذیریم 
شرایط بدتر می شود

1

حجت االسالم صدیقی:

سوء مدیریت باعث شده 
زندگی مردم نابسامان شود

2

سیاست روز تعلل کارفرمایان و دولت در تعیین دستمزد 98 را بررسی می کند؛

جنگ زرگری »حقوق «
با امضای بیانیه ای در شورای حقوق بشر صورت گرفت

محکومیت جهانی 
وضعیت حقوق بشر

در عربستان

علی بیگدلی، کارشناس مسائل سیاست بین الملل:

باید بتوان اروپا را 
در شرایط پاسخ گویی 

قرار داد

فصل جدید قوه قضاییه؛

امتداد حمایت از مظلومان 
مبارزه با فساد و رانت

صفحه 5

در حکم رهبر معظم انقالب اسالمی برای حجت االسالم والمسلمین رئیسی تبیین شد

8 تاکید کارگشا برای قاضی القضات جدید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اف.ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بدتر می شود

عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: س��وال اصلی این اس��ت که اگر اف. ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بهتر می شود یا بدتر؟ من می گویم اگر نپذیریم شرایط دیـــــدگاه
بهتر می شود، چراکه اگر بپذیریم باید اطاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید افشا کنیم، 

چراکه در »پالرمو« کتمان اطاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می شود.
احمد توکلی افزود: وابس��تگی و مظالم رژیم پهلوی عامل س��قوط آن ش��د؛ طبق روایتی، هیچ 
حکومت��ی با ظلم باقی نمی ماند. وی با بیان اینک��ه امروز جوان های ما نمی توانند معنی این روایت را 
احس��اس کنند، افزود: امثال م��ا که آن دوران را دیده ایم، می توانیم معن��ی این را خوب بفهمیم که 

ظلم یعنی چه؟
توکلی درباره حضورش در نخستین دوره مجلس شورای اسامی، موثرترین کار خود در مجلس 
را صحبت علیه بنی صدر خواند و گفت: ش��هید رجایی من را به عنوان وزیر کار به بنی صدرپیش��نهاد 
داد اما او قبول نکرد؛ بعدا هم در جلس��ه ای با حضور من و چند نفر دیگر و ش��هید رجایی، بنی صدر 

خطاب به من گفت تو اولین نماینده ای بودی که در مجلس علیه من نطق کردی.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره مساله تقس��یم  بندی های سیاسی و اصاحاتی از قبیل 
»اصولگرای میانه رو« که درباره وی به کار می رود، گفت: من معنی »میانه رو« را نمی فهمم، اما خودم سعی 

می کنم در مقابل رقبای سیاسی ام بی انصافی نکنم.
توکلی درباره علت راه اندازی سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت توسط وی اظهار داشت: 
وقتی اوضاع را می دیدم، متوجه شدم فساد دارد رشد می کند. در سال 69 که الیحه ای با قید سّری به 
مجلس آمد، من نامه ای به آقای هاشمی رفس��نجانی نوشتم و گفتم این بدعت را نگذارید که الیحه ای 

سری باشد. دولت هم توسط عطاءاهلل مهاجرانی از من شکایت کرد.
وی تصریح کرد: اگر پش��ت من گرم اس��ت، بخاطر سوابق و روحیه من است، نه چیز دیگر؛ ما در 
دیده بان شفافیت و عدالت متوجه شدیم که اژدهای هفت سر فساد را نمی توان مهار کرد، اما می توان 

ترس و یأس را کم کرد.
رئیس س��ازمان مردم نهاد دیده بان ش��فافیت و عدالت گفت: در تمام شکایت هایی که از ما شده، 
تبرئه ش��ده ایم. من معتقدم قانون باید درباره صاحبان قدرت اجرا ش��ود. ما با پرونده هایی که بررسی 

کرده ایم، موفق شده ایم برخی افراد را ممنوع الخروج کنیم.
توکلی با اش��اره به مس��ائل پیش آمده در بحران ارز گفت: در این ماجرا من 5 نامه به سران سه 
قوه نوش��تم و کارهایی را که باید انجام ش��ود، تذکر دادم؛ در آن نامه ها تذکر دادم که با این وضعیت 

قدرت خرید کارگر نصف می شود.
وی در پاس��خ به این س��وال که االن مهمترین معضل اقتصاد کش��ور چیس��ت، عنوان کرد: ما 
18 عامل را شناس��ایی کرد ه ایم که م��واردی مانند دولتی بودن، اجرای تبعیض آمیز آیین دادرس��ی 
و چرخش منافع و ش��یوه نامناس��ب برگزاری انتخابات که حزب نداری��م و باعث »پیش خرید نفوذ« 

می شود، را شامل می شود.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام، قانون امر به معروف و نهی از منک��ر را قانونی مهم خواند و 
گفت: مهمترین مصداق این قانون، امر و نهی به حاکمان است. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

اطاعات نیز قانون مهمی است که باید اجرا شود.
توکلی درباره اعام اموال و دارایی های مس��ئوالن نیز اظهار داشت: این پیشکش! همان ماده 29 
قانون برنامه ششم توسعه )شفافیت حقوق و مزایا( را نیز اجرا نکرده اند. وی قانون مناقصات را هم از 
دیگر قوانین مهمی خواند که باید اجرا ش��ود و تصریح کرد: خصوصی سازی افتضاح اجرا می شود، اما 
برخی اقدامات ما )دیده بان ش��فافیت و عدالت( موثر واقع ش��د. وی در همین رابطه به ممنوع الخروج 

شدن رئیس سازمان خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: البته وی هنوز در مسئولیتش حضور دارد.
رئی��س س��ازمان مردم نهاد دیده بان ش��فافیت و عدالت تصریح کرد: در ماج��رای اماک نجومی 
ش��هرداری تهران به دعوت قالیباف موضوع را بررس��ی کردیم؛ در نهایت متوجه شدیم که خودش و 
خانواده اش از این مس��ئله منزه هس��تند و عددی هم که اعام می شود گزافه گویی است، اما باالخره 

ماهیت کار خطا بود و ما هم اعام جرم کردیم.
وی درباره مسئله زمین خواری در استان مازندران اظهار داشت: در استان مازندران داریم بر روی 

یک سری از زمین ها کار می کنیم.
توکل��ی اف��زود: تا اردوگاه قوه قضاییه و نیروهای نظامی جمع نش��ود، کاری نمی توان کرد؛ یعنی 

پاژهای دولتی باید جمع شود. در این مورد هم حرفش زده شد، اما عمل نشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مسئله لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف تصریح کرد: سوال 
اصلی این است که اگر اف.ای.تی.اف را بپذیریم شرایط بهتر می شود یا بدتر؟ من می گویم اگر نپذیریم 
ش��رایط بهتر می ش��ود، چراکه اگر بپذیریم باید اطاعات بدهیم و همه مجاری دور زدن تحریم را باید 
افش��ا کنیم، چراکه در »پالرمو« کتمان اطاعات به بهانه رازداری بانکی جرم تلقی می ش��ود. عده ای 

می گویند ما نانمان را می خواهیم، اما جواب ما این است که نان شما را آجر می کنند. فارس


