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گزارش

حمایت از اقدامات تحولآفرین
آیتاهلل رئیسی
سردار حسین دهقان

در چهلمین سالگرد شهادت شهید مظلوم حضرت
آیت اهلل بهش��تی قرار داریم ۴٠ .س��الگی را س��ن
پختگی میدانند و به همین دلیل نگاه ما به شهید
بهش��تی پس از گذشت  ٣٩سال از شهادتش ،باید
نگاهی مبتنی بر بازخوانی عمیق ،وس��یع و جامعی
از شخصیت او باشد.
بلن��د نظری در ترس��یم و انتخاب ه��دف ،عمق و
بصیرت در ش��ناخت مبدا و مقص��د ،ثبات قدم در
مس��یر رس��یدن به مقصود و پایبن��دی به اصول و
آرمانها در پیمودن مس��یر ،ویژگی مشترک همه
قهرمانانی است که در ذهن و قلب ما جای دارند.
از این منظر ش��هید بهشتی قهرمان انقالب اسالمی
ایران اس��ت و مرور دوباره اف��کار و آثار او نیاز مبرم
زمانه ماست.ش��هید بزرگواری که هم زمان دغدغه
عدالت ،آزادی ،کرامت انسانی ،آرمان گرایی و تفکر و
روحیه و کار انقالبی و جهادی داشت .ماههای آغازین
سال  ١٣۶٠مصادف با اوج گیری فتنه بنی صدر در
جلس��های برای بررسی مس��ائل روز خدمت شهید
بهشتی رسیده بودم .جمع بندی شهید مظلوم  -که
آن روز مسئولیت شورای عالی قضایی و دیوان عالی
کش��ور را برعهده داشت  -در آن جلسه این بود که
حتی در مواجهه با بنی صدر نیز جمهوری اس�لامی
ایران نباید از مسیر پایبندی به قانون منحرف شود و
حرکت در مدار قانون و اصول را کنار بگذارد.
نگاه شهید بهش��تی به قوه قضاییه نگاهی قانونگرا،
اص��ول مدار و مبتنی بر تح��ول گرایی در مدیریت
بود ،نگاهی که اگر با همان وسعت نظر و جدیت در
قوه قضاییه امکان استمرار مییافت ،تحولی شگرف
را در مسیر عدالت اجتماعی موجب میشد.
از آن روز تاکنون قوه قضاییه مسیر پرفراز و نشیبی
را پش��ت سر گذاشته است .فارغ از فراز و فرودهایی
که در دوران مدیریت رؤس��ای ق��وه قضاییه پس از
شهید بهشتی روی داد ،باید به جرأت گفت هرچند
تا رس��یدن ب��ه وضع آرمان��ی و مدنظر آن ش��هید
بزرگوار در این ق��وه ،فاصله داریم ،اما حرکت امروز
قوه قضاییه در مس��یر امنیت سازی ،ثبات آفرینی،
اعتمادبخش��ی ،تولید س��رمایههای اجتماعی و در
یک کالم ،خلق قدرت برای ایران اس�لامی میتواند
نویدبخش آیندهای روشن باشد .امروز رییس محترم
قوه قضاییه قدمهای آغازین این حرکت را برداشته و
در ابتدای این مسیر سرنوشت ساز برای ملت ایران
قرار دارد .قوه قضاییه در ابتدای این دوران مدیریتی
به خوبی توانسته است پا در مسیری بگذارد که امید
را در دل مردم ش��کوفا کند و در گام نخست فاصله
میان پروندههای ذهنی مردم با پروندههای روی میز
دستگاه قضایی را کاهش دهد.
این اقدامات تحولی و امید آفرین را باید حراس��ت
ک��رد و حمای��ت از آیت اهلل رئیس��ی در این دوران
خطیر مس��ئولیت تا زمان به ثمر نشاندن این هدف
بزرگ وظیفهای دینی و ملی اس��ت .در این مس��یر
باید با ارائه پیش��نهاد و نقد مش��فقانه ،همکاری و
مشارکت فعال؛ رئیس ،مس��ئوالن و قضات شریف
ای��ن مجموع��ه را همراه��ی کنی��م و ب��ا پرهیز از
شتابزدگی ،با حمایت از دستاوردهای مهم فعلی به
انتظار دستاوردهایی مهم بنشینیم که امید میرود
در دوران تصدی برادر عزیزم آیت اهلل رئیسی بر قوه
قضاییه به ثمر بنشیند.

از دستگاه قضایی
شهیدبهشتیتارئیسی
به دنبال ریاس��ت س��ید ابراهیم رئیس��ی بر ق��وه قضاییه
تغییرات گستردهای در این قوه به چشم می خورد .
قوه قضاییه یکی از قوای س��هگانه جمهوری اسالمی ایران
است که در قانون اساسی از آن به عنوان نهادی "مستقل"
نام برده شده که باید "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و
ق بخشیدن به عدالت" باشد.
مسئول تحق 
هر تغییری در این قوه جهت تحقق عدالت رویکردی است
که در راس��تای قانون اساس��ی صورت می گیرد و در دوره
جدید نیز قوه قضاییه چنین رویکردی را دنبال می کند.
این تغییرات از حوزه ریاست ،معاونتها و تشکیالت قضایی
آغاز ش��د و به دنبال آن تشکیالت وابسته به قوه قضاییه و
روسای دادگستری استانها و  ...انجام شد.
ای��ن تغییرات نش��ان می دهد ک��ه عالوه ب��ر انتصابات و
جابجایی مس��ئوالن عالی و میان رتبه قوه قضاییه رویکرد
ال متفاوت بر این قوه جاری شده است.
کام ً
اگر نگاهی به تاریخ انقالب اس�لامی داش��ته باشیم شهید
بهش��تی اولین ریاس��ت قوه قضاییه بعد از انقالب اسالمی
پایههای اساس��ی قوه قضاییه جمهوری اسالمی را بنا نهاد
و س��ید ابراهیم رئیس��ی ،رئیس جدید قوه قضاییه نیز در
می��ان هفتاد طلبه جوانی بوده که محمد بهش��تی با هدف
کادرس��ازی نیازهای مدیریتی این نظ��ام نوپا تربیت کرده
بود.
نگاهی به چند س��ال قبل نشان می دهد از زمانی که آیت
اهلل آمل��ی الریجانی دس��تگاه قضا را تحوی��ل گرفت تغییر
محسوس��ی در قوه قضاییه دیده نشد و همان روند پیشین
ادام��ه یافت و وی مانند آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی به
ترکیب مدیران ارشد قوه قضاییه دست نزد.
در عین حال در زمان گذش��ته همکاری چندانی نیز میان
ق��وه قضاییه و قوه مجریه به چش��م نمی خ��ورد و این امر
موجب ش��ده بود تا ظرفیت مثبت این قوه رش��د چندانی
نداشته باشد.
نیمه دوم ریاست آیت اهلل الریجانی که با ریاست جمهوری
حسن روحانی همزمان شد نیز کمتنش نبود.
تاکید بر شفافیت دستگاه قضا

یکی از انتقاداتی که پیش��تر از س��وی کارشناسان در این
بخش مطرح بود ،نبود ارتباط مستقیم میان مسئوالن این
قوه با مردم ،رسانه ها و صاحب نظران بود .
در حقیقت در گذش��ته قوه قضاییه به گونهای معرفی شده
ب��ود که هیچ کس حق اظهار نظ��ر در مورد عملکرد آن را
نداشت.
اما در دوره جدید ش��فافیت دس��تگاه قضا یکی از مسائلی
است که مورد تاکید مسئولین جدید دستتگاه قضا به ویژه
آیت اله رئیسی قرار دارد .
تأکید رئیس��ی بر ضرورت حضور مسئوالن دستگاه قضا در
بی��ن مردم و اس��تفاده از برنامههایی مانند مالقات هفتگی
برای آشنایی بیشتر با مشکالت مردم است.
وی همچنی��ن خواس��تار اس��تفاده از ظرفی��ت چهرههای
دانش��گاهی ،نخب��گان و همچنی��ن اف��راد با اس��تعداد در

اس��تانهای مختلف کش��ور برای بهرهمن��دی از نگاهها و
دیدگاههای مبتنی بر اندیش��ههای فعال و پویا برای تحول
در قوه قضائیه شده است.
اطالعرسانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکردها
و توج��ه به دغدغهها و س��واالت جامع��ه نخبگانی و افکار
عمومی ،نکته دیگری است که بیش از پیش مد نظر بخش
های رسانهای دستگاه قضا است .
استفاده از فضای مجازی

یک��ی از تغییرات قاب��ل توجهی که پیش��تر توجه چندانی
به آن نمی ش��د ،اس��تفاده از نظرات و ارتباطات مردمی در
رابطه با رویکردها و برنامه های قوه قضاییه است.
در ای��ن زمینه رئیس قوه قضاییه از هم��ان ابتدای کار در
صفحه اینستاگرامی خود اعالم کرد که؛ تا زمانی که سامانه
اختصاصی دس��تگاه قضایی برای ارتباط دوسویه با مردم و
نخبگان در دسترس قرار بگیرد ،صفحات متعلق به اینجانب
در رس��انههای اجتماعی ،یکی از مسیرهای دریافت نظرات
مردم و نخبگان خواهد بود.
رئیس��ی با اش��اره به اینکه فض��ای مجازی و رس��انههای
اجتماع��ی به فرصتی ب��زرگ برای کم ک��ردن فاصلههای
زمان��ی و مکانی در ارتباطات و به اش��تراکگذاری نظرات
تبدیل شده اس��ت ،افزود :از این فرصت باید برای دریافت
نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو
استفاده کرد.
ب��ه نظر می رس��د ک��ه در رویکرد جدید ،ق��وه قضاییه در
نظ��ر دارد که از مش��ارکت و نقشآفرینی مردم ،نخبگان و
دلس��وزان انقالب حداکثر استفاده را ببرد و این پتانسیل را
درجهت افزایش ظرفیتهای مثبت این قوه بکار گیرد.
بازیابی و تراز انقالب

یک��ی دیگر از اهداف رئیس ق��وه قضاییه در رویکرد جدید
خود نیل به «قوهقضاییه تراز انقالب اسالمی» در گام دوم،
انقالب است.
دس��تگاه قضا بای��د حالل مش��کالت مردم ب��وده و وجود
ناهنجاریهای��ی که موجب رنج و زحمت مردم برای ایفای
حق خود شود برچیند.
آیت اهلل رئیسی در این باره گفته؛ باید تالش کنیم دستگاه
قضایی در تراز دس��تگاه قضایی امیرالمومنین(ع) و دستگاه
قضای��ی مورد انتظار امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
باشد.
از این رو یکی از دستوراتی که ریاست قوه قضاییه از ابتدای
کار خود آن را پی گرفت ،برخورد با ارتباطات ناسالم معدود
در دستگاه قضا بود.
وی در عی��ن حال رویکرد تنبیه اف��راد کمکار یا متخلف و
تشویق افراد پرکار ،شجاع و قضات دارای روحیه انقالبی را
در پی گرفت.
در عین حال ضرورت حفظ کرامت نسبت به متهم ،شاکی
و خانواده مته��م یکی از مواردی بود که وی در این زمینه
دنبال می کند.
بر این اس��اس وی به معاونت حقوقی دس��تگاه قضا دستور
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احساس عدالت

یکی از مس��ائلی که در دوره جدید قوه قضاییه مورد تاکید
قرار دارد ترویج عدالت در جامعه است.
رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به اینکه در دوره تحول جدید
قوه قضاییه مردم باید احس��اس کنند عدالت اجرا میشود
در این باره تصریح کرده است؛در گذشته اقدامات بسیاری
ب��رای اجرای کامل عدالت صورت گرفته که الزم بوده ولی
کافی نبوده است.
وی در ای��ن باره تصریح کرد :منظ��ور از اجرای عدالت این
اس��ت که قانونگذاران در ح��وزه قانونگذاری ،قانون عادالنه
تصویب کنن��د .مجریان در حوزه اج��را عادالنه اجرا کنند
و قض��ات در ح��وزه قضاوت ،عادالن��ه داوری کنند و مردم
عدالت را احس��اس کنند .مردم باید احساس کنند اگر در
گوش��های از کش��ور به آنها ظلمی شد و به دستگاه قضایی
مراجعه کردند ،به پ��دری مهربان رجوع کردهاند که حتما
حق آنها را باز خواهد س��تاند .این نکتهای است که به کار
و تالش جدی نیاز دارد.
در ای��ن رویک��رد از جمل��ه مهمتری��ن مش��خصات قاضی
هماهنگی با خصوصیات قاضی در اسالم است.
از نظر اس�لام ،قاضی باید دارای دو ش��اخصه علم و عدالت
باشد ،اما عدالت از مقام باالتری برخوردار است.
رئیس��ی در این باره گفته؛ نسبت به علم اگر قاضی مجتهد
نبود مراجع دستور دادهاند که میتوان با استفاده از قاضی
آش��نای به موازین قضایی که مجتهد هم نیست کار قضا را
دنبال کرد اما در مورد عدالت هیچ فقیه و متخصصی عدول
نکرده و همواره معتقدند که قاضی باید عادل باشد.
وی در ای��ن ب��اره تاکید دارد که فس��ق ب��رای یک قاضی
مانن��د قطره خونی اس��ت ک��ه میتواند ظرف آب��ی را غیر
قابل آش��امیدن کند و به همین دلیل امروز به همان اندازه
که بر علم قاضی تأکید میش��ود ب��ر عدالت وی نیز تأکید
میشود.
به گفته رئیس دس��تگاه قضا ملکه عدال��ت ضرورتی برای
همه دس��ت اندرکاران و آحاد جامعه اس��ت و اصالح ذات

مبارزه با فساد

یکی دیگر از مواردی که در رویکرد قوه قضاییه به ش��دت
دنبال میشود ،مبارزه جدی با فساد و زمینههای ایجاد آن
توس��ط حفاظت و بازرسی و همه مسئوالن قضائی به ویژه
قضات است.
رییس ق��وه قضاییه در این باره گفه؛ نس��بت بهس�لامت
دس��تگاه قضایی همواره تأکید داش��تهایم و باید ارتباطات
قانونمند و ضابطهمند باش��د و کوچکترین ناس�لامتی در
دادگستری قابل قبول نیست.
رئیس��ی با تاکید بر اینکه قانون گری��زی و نظارت گریزی
ضد ارزش است این اقدام را از خود شروع کرد که محاکمه
طب��ری خود حکایت از این دارد که در تالش اس��ت تا کار
را از خود شروع کند.
در بخشهای دیگر نیز قوه قضاییه برای مبارزه با فساد وارد
میدان شده است.
در این زمینه یکی از اولویتهای قوه قضاییه مبارزه با فساد
و همراهی با دولت برای اصالح س��از و کارهایی اس��ت که
سبب فساد اقتصادی میشود.
هم��ه می دانیم ک��ه مهمترین اصل در ای��ن زمینه اصالح
بس��ترهای فساد اس��ت و یکی از اهداف قوه قضاییه نیز در
دوره جدید همین امر است .
یک��ی از ای��ن زمینهه��ا مبارزه ب��ا خصوصی س��ازیهای
س��وداگرایانه و بازی با اموال عمومی اس��ت ک��ه برخی با
استفاده از رانتهای خاص این اموال را در اختیار گرفته و
ضررهای جدی به تولید و اشتغال در کشور زدند.
در نهایت

نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای جهان قاضی نفوذ
ناپذیری که حب و بغض ش��خصی خ��ود را در رأی دادگاه
دخالت نمیدهد و عزت نفس دارد ،باعث افتخار دس��تگاه
قضا است .
مردم اگر احس��اس عدال��ت کنند و ببینند ک��ه در جایی
تبعیض و فس��اد نیس��ت ،کمبودها برای آنها قابل تحمل
اس��ت؛ ولی اگر احس��اس تبعی��ض و بی توجه��ی کردند،
طبیعتاً پذیرفتن برای آنها سخت میشود.
از این رو در رویکرد جدید دستگاه قضا نه تنها این دستگاه
بلکه کارگزاران در نظام اس�لامی مسئولیت اجرای عدالت
دارند و نباید تصور ش��ود که اجرای عدالت فقط مربوط به
دس��تگاه قضا است .رئیس دس��تگاه قضا در این باره گفه؛
همه کسانی که در جای جای نظام هستند ،توجه کنند که
اجرای عدالت از محوریترین نکاتی است که علت تاسیس
این نظام بوده است.
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داد که موضوع کرامت را با تدوین دس��تورالعملی مرتبط با
کرامت در قوه قضائیه پیگیری کند.
همچنین در این زمینه راهکارهایی برای رفع اطاله دادرسی
مانند دو شیفته کردن ،استفاده از روزهای تعطیل برای به
روز رس��انی پروندههای موجود در دستگاه قضا و مختومه
ک��ردن پروندههای قدیمی در دس��تور کار قوه قضاییه قرار
گرفته است.
پیگیری بحث زندانیان مهریه از یک سو و تعیین راهکارهای
جایگزین حبس از دیگر مواردی است که در این دور جدید
از فعالیت های قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.

البین باید در دعاوی مورد توجه قرار گیرد.
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