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دانشجویانبه رئیسی چهمیگویند
مدعیالعموم ،مدعیالعموم بماند

نظارت غیرمتمرکز مردمی توسط سازمان بازرسی به رسمیت شناخته شود

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه

عضوشورایمرکزیاتحادیهانجمنهایاسالمیدانشجویانمستقل

اسالمی اهمیت فوقالعادهای دارد ،قوه

پنـج نکتـه قابلبررسـی اسـت کـه هرکـدام از آنهـا را بـه صـورت خالصـه ذکـر میکنـم.

سیدمحمدبیژنیفر

یکی از ســـه رکنی که درنظام جمهوری
قضائیه است .قوه قضائیه به دلیل اینکه

قوت و ضعف عملکردش در حیطه انجام

مســـئولیت ،مستقیما روی زندگی مردم
تاثیـــر میگذارد ،از حساســـیت باالیی

محمدرضامحمدی

نخســـتین دیدار رئیس جدید قوه قضائیه با فعاالن دانشـــجویی اواخر هفته جاری برگزار خواهد شـــد و نمایندگان
هـــر یـــک از اتحادیهها و مجموعههای بزرگ دانشـــجویی کشـــور فرصت خواهند داشـــت تا نظـــرات ،انتقادات و
پیشـــنهادهای خود را به حجتاالســـام رئیســـی ارائه دهند .رئیســـی در دوران تصدی تولیت آســـتان قدس رضوی
هم نســـبت به دانشـــجویان بیتفاوت نبود و به مناســـبتهای مختلفی با دانشجویان نشســـت و برخاست داشت.
 6فعال دانشـــجویی از تشـــکلهای مختلف در گفتوگو با «فرهیختگان» از دغدغهها و انتظاراتشـــان نســـبت به
قوه قضائیه ســـخن گفتند .ضرورت برخورد فوری با مفســـدان دانهدرشـــت و اخاللگران اقتصـــادی ،افزایش میزان
شـــفافیت ،تقویت نظارت بر دســـتگاههای اجرایی ،اســـتفاده ازجوانان در این قوه ،برگزاری علنی دادگاهها و تقویت
نقش پیشـــگیرانه دســـتگاه قضا ازجمله مطالبات دانشـــجویان از قوه قضائیه است.

ضرورت افزایش ارتباط قوهقضائیه با مردم و دانشجویان

محمدرضا آقایی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

اصلیتریـن موضوعاتـی کـه االن الزم اسـت قـوه قضائیـه بـه آن توجه داشـته باشـد ،در

حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه امیدی در مردم بهخصوص در قشر

نکتـه اول بحـث اسـتفاده از نوآوریهـا و دسـتاوردهای قابلاسـتفاده حـوزه فنـاوری

ایشان این امید ،کمتر نشود.

اطالعـات اسـت .اتفاقاتـی کـه بـا ایـن مسـاله میافتـد ایـن اسـت کـه وقتـی عامـل

انسـانی نقـش کمتـری پیـدا میکنـد و مخصوصـا بدنـه کارشناسـی و نظـام ارجاعـات
کارشناسـی در قـوه قضائیـه بـه صـورت الکترونیکـی و به صورت تصادفـی و بدون نقش

ضعیف جامعه ایجاد کرده است که امیدواریم با تالشها و ایدههای
مسائل مختلفی پیرامون دستگاه قضا وجود دارد که اهتمام جدی
قوه قضائیه را برای ساماندهی آن میطلبد؛ این ساماندهی میتواند

نسبت به افزایش اعتماد اجتماعی مردم به قوه تاثیر فراوانی داشته

برخوردار است ،لذا به دلیل همین حساسیت ،آبروی نظام جمهوری اسالمی

عامـل انسـانی صـورت میگیـرد ،تـا حـدود زیـادی بسـتر فسـاد و تبانـی از بیـن مـیرود .بـا توجـه بـه اینکـه در جایگاهـی

باشد .یکی از موارد ،حرکت قوه قضائیه به سمت قطع ید آقازادههایی است که در حال حاضر از منابع به

حـــاال برای بهبود عملکرد این نهاد مهم ،مطالباتی را که نســـبت به این رکن

زیـاد اسـت و بایـد سـعی شـود هیـچ تخلـف و فسـادی در آن وجـود نداشـته باشـد و بـه همیـن خاطـر یکی از مسـائل مهمی

باید ابتدا از قوه قضائیه آغاز شود و سپس به سمت تکمیل شدنش در نهادهای دیگر برویم .قوه قضائیه

 .1مدعیالعموم ،مدعیالعموم باشـــد ،بهگونهای که در مصادیق و ورودهای

ارجاعـات کارشناسـی بـه جـای عامل انسـانی اسـت.

رســـالت اصلی مدعیالعموم صیانت از حقوق مردم و مظلومان است که باید

سـازمان بازرسـی کل کشـور بـا وجـود خدمـات مختلـف و البته تمام گسـتردگی و ظرفیتها نتوانسـته انتظاراتـی را که از آن

ایران است.

وجود دارد ،به شرح ذیل بیان میکنم.

مدعیالعموم ردپایی از حضور یک نهاد و یک شخص مسئول دیده نشود ،بلکه
ریاست جدید قوه قضائیه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و نسبت به

ظرفیتهای جمهوریتی ،زمینه الزم و بستر مربوط به نظارت عمومی را ایجاد کند.

 .2در برخورد با فساد با هر فرد و جناح و نهادی تنها اتکا به قانون باشد.

ماننـد قـوه قضائیـه کـه مسـئول آن هـم بـه صـورت مسـتقیم از سـمت ولیفقیـه منصـوب میشـود ،کوچکتریـن فسـاد هم
کـه میتوانـد در فرآینـد دادرسـی عدالـت را برقـرار کنـد ،همیـن جایگزینـی نظـام الکترونیکـی و فناوری اطالعـات در حوزه

میرفـت ،برقـرار کـرده و اهدافـی کـه از آن انتظـار میرفـت ،عملـی کنـد .پیشـنهادی کـه در ایـن حوزه میتـوان مطرح کرد

شفاف بدون هیچگونه پردهپوشی و سانسور برای مردم شرح داده شود .به قول گفتنی ،باید چند اخاللگر

این اسـت که نظارت غیرمتمرکز مردمی توسـط سـازمان بازرسـی به رسـمیت شـناخته شـود .یک سـاحتش این اسـت که

تشـکلهای دانشـجویی بتواننـد بهعنـوان مشـاوران معتمـد بـرای مدعیالعمـوم ایفـای نقـش کننـد .حضـور تشـکلهای

اساســـی ،باید به اموال مسئوالن رســـیدگی شود که متاسفانه از چالشهای

و نهادهـای مختلـف و کمـک گرفتـن از بازرسـان داوطلـب بـرای ارائـه گـزارش در مـورد عملکرد سـاختارها ،تا حـدود زیادی

وقت این اصل از قانون محقق شود.

اگر آگاهسازی عمومی در برخوردها و چالشها و پرسشهای عمومی بهطور

صحیح و مسالهمحور صورت نگیرد ،سبب نگاه نادرست به اقدامات درست یا
نادرست صورتگرفته میشود.

کمـک شـایانی در حـوزه نظـارت باشـد .از طرفـی تیـم سـازمان بازرسـی میتواند با افزایش گسـتره نفوذ خود در سـازمانها
احاطـه بازرسـی خـودش را بـاال ببرد .این مسـاله میتواند راهگشـا باشـد.

فعلـی فرآینـد دادرسـی کشـور جایـگاه اصـل و فـرع تغییـر کـرده و اصـل بر این اسـت که دادگاههـا به صورت عمومـی برگزار
از دادگاههـا بـه ایـن حالـت میرسـند .در صورتـی کـه تجدیدنظـر کلـی صـورت پذیـرد ،میتوانـد اعتمـاد عمومی را نسـبت

بگیرد .قوه قضائیه نباید به حیاط خلوت مفســـدان تبدیل شـــود و این افراد به هیچ وجه نباید در تدابیر
و تصمیمات قوه قضائیه امکان اعمال قدرت داشـــته باشند .از قوه قضائیه انتظار میرود جرمهایی که

صورت میگیرد ،با مجازاتهای بازدارنده روبهرو شود .در فضای فعلی متاسفانه هریک از مسئوالن فعلی
جامعه نمیشود .برای مثال در کشورهای اروپایی وقتی یک مسئول نسبت به مال و حقوق عمومی مردم

از این رو جنبه بازدارندگی برخوردهای قضایی باید افزایش پیدا کند .جامعه دانشـــگاهی و تشکلهای
دانشجویی از قوه قضائیه در دوره جدید یک انتظار بسیار روشن دارند و آن هم ارتباط مستمر و موثر این

قوه با دانشگاه است ،به صورتی که این ارتباط به صورت نمایشی و فرمالیته نباشد و دانشجویان امکان

اثرگذاری داشـــته باشند .باید به هرنحو ممکن یک سازوکار در قوه قضائیه ایجاد کرد که وقتی یک نهاد

نکتـه چهـارم موضـوع اتقـان آرای صـادره اسـت؛ چیـزی کـه مـا در قـوه قضائیـه در فضای فعلـی نداریم و عـدم تحقق آن در

دانشگاهی یا یک تشکل دانشگاهی بخواهد صحبت کارشناسی را بعد از مطالعه پیگیریهای مختلف

دارد و مسـائلی ماننـد رواج معاملات عـادی و حضـور موثـر و پرقـدرت واسـطهها باعـث شـده تـا آرایـی کـه در قـوه قضایـی

قضائیه منتقل میشود .مشکلی که در ارتباط با بسیاری از مسئوالن داریم اینکه اطرافیان مسئوالن اجازه

عدم آگاهســـازی عمومی ،سبب سوءاســـتفاده و ایجاد فساد و نشاندهنده

قـوه قضائیـه مسـالهای اسـت کـه تـا حدود زیادی مشکلسـاز شـده اسـت .حجم باالی ایـن پروندهها در قـوه قضائیه وجود

ب انگیزه در بدنه مجموعه
شـــجاع و عادل در کنار اسامی قضات فاسد ســـب 

صـادر میشـود ،اتقـان کافـی نداشـته باشـند .طبـق آمـاری که کارشناسـان اعلام کردند ،حکـم نهایی بیـش از  ۶۰درصد

پروندههایـی کـه بـرای رسـیدگی مجـدد بـه دیـوان عالـی کشـور مـیرود نقـض میشـود و ایـن نشـاندهنده ایـن اسـت که

نقش پیشگیرانه در قوه قضائیه ،مسالهای اساسی و حائز اهمیت است؛ به این

تنهـا  ۴۰درصـد از آرایـی کـه در قـوه قضائیـه صـادر میشـود ،قطعـی اسـت کـه ایـن آمار ،آمار مناسـبی نیسـت.

ملی و چالشهای آینده اش را کاهش میدهد.

هسـتند کـه ویژگیهایشـان بارهـا توسـط مقـام معظـم رهبـری بیـان شـده اسـت .مـا افـرادی داریـم کـه فسـادهای بسـیار

صورت که هزینه برخوردهای آینده را کاهش داده و امکان از بین رفتن منافع

را از کســـانی که ســـعی در اخالل در نظام اقتصادی و اختالل در معیشت و نظام اقتصادی جامعه دارند

تشـخیص دهـد برگـزاری دادگاه بـه صـورت عمومـی بهصالح فضای عمومی جامعه نیسـت و شـاید تنشزا باشـد .در فضای

عمومی شـــود .موضوع مشـــخص شـــدن برخط آرای قضات نیـــز به همین

قوه قضائیه میشود.

در جمهوری اســـامی هســـت و قوه قضائیهای در کشور وجود دارد تا از آنها احقاق حق شود و حق آنها

تعدی میکند و مجرم شناخته میشود ،برخوردی با آن صورت میگیرد که تحقیر و سرخورده میشود.

صدوشـصتوپنجم قانون اساسـی کشـور ،برگزاری دادگاهها باید به صورت شـفاف و علنی باشـد ،مگر اینکه قاضی دادگاه

بـه قـوه قضائیـه افزایـش دهـد و ایـن تصـور را کـه قـوه قضائیـه مومـن بـه دنبال احقاق حـق و عدالت نیسـت ،از بیـن ببرد.

عدم اعتقاد به ظرفیتهای جمهوریتی اســـت .بهطور مثال انتشـــار اسامی

و فاســـد را پای چوبه دار ببینند که این اعتماد اجتماعی مجدد برگردد و عموم جامعه ببینند که کســـی

نکتـه سـوم ایـن اسـت کـه قـوه قضائیـه بایـد تـا حـدود زیـادی در مـورد فرآینـد دادرسـی تجدیدنظـر کنـد .طبـق اصـل

در بحث  63حساب بانکی قوه قضائیه که یقینا عامل ایجاد تعارض منافع در

صورت است.

کند؛ به اینصورت که در قوه قضائیه فضاهایی که حین برخورد با مفاسد به وجود میآید ،بهطور صریح و

یا ســـابق جرمی مرتکب شدهاند ،مجازاتهایی برای آنها تعیین شده است که باعث سرخوردگی آنها در

نشـود ،مگـر اینکـه اتفـاق خاصـی بیفتـد یا فشـار رسـانهای موجب علنی شـدن دادگاهی شـود .طبیعتا تعداد بسـیار کمی

ســـاختار قوه قضائیه است ،باید در اسرع وقت سروسامان گرفته و آگاهسازی

شـــده اســـت .عدم شفافیت ،عدم رســـیدگی جدی به مطالبات مردم و مواردی از این دست باید در قوه

نکتـه دوم ایـن اسـت کـه در راسـتای افزایـش نظـارت بـر نظامات اجرایی کشـور سـازمان بازرسـی نقش بسـیار مهمی دارد.

 .3یکی از مســـائل مهم ،ظرفیت و رســـالت قوه قضائیه در شفافیت است که

کنونی کشـــور و ضعف ریاست قبلی قوه قضائیه است که یقینا باید در اسرع

بهعنوان تابلویی از نظام دیده میشـــود که متاسفانه در فضای فعلی کشور به دالیل متعددی مخدوش
قضائیه اصالح شـــود .بهطور مثال ارتباط قوه قضائیه با عموم مردم باید بهطور چشمگیری افزایش پیدا

مردمنهـاد و مجموعههـای دانشـجویی و افـرادی کـه منفعـت خاصـی در این حوزهها ندارند ،نظارت و گزارششـان میتواند

سبب پیشگیری از جرایم متعدد و گوناگون میشود .مطابق اصل  142قانون

صورت غیرقانونی ارتزاق میکنند .عدالت اجتماعی و اسالمی که ما از جمهوری اسالمی انتظار داریم،

به ریاســـت قوه قضائیه منتقل کند ،مطمئن باشـــد که نامه یا نتیجه تحقیقاتشان به شخص رئیس قوه
نمیدهند قشر دانشجو و دانشگاهی و حتی در برخی موارد کارشناسان خارج از آن مجموعه دسترسی
به مقام مسئول موردنظر داشته باشند .قوه قضائیه هم از این قاعده مستثنا نیست .چه بهتر که در دوره

جدید چنین فضاهایی به وجود بیاید و در چارچوب قانون و امکانات موجود ارتباطات نهاد دانشـــگاه با

نکتـه پنجـم کـه میخواهـم بـه آن اشـاره کنـم ،برخـورد بـا دانهدرشـتها اسـت .منظـور از دانهدرشـتها همـان افـرادی

قوه قضائیه آســـان شـــود .به نظرم یکی از شاخصهای اصلی یک مجموعه منظم و مقتدر این است که

یعنی قوه قضائیه نباید اجازه دهد اموال عمومی به مثابه ارثیه پدری به اشخاص

سـنگینی انجـام میدهنـد ،امـا برخـورد مناسـب و درخـور جرمشـان بـا آنهـا صـورت نمیگیـرد .برخـورد بـا اینهـا چگونـه

از ریاست محترم قوه قضائیه است که این ارتباط سهل ،ساده و ممکن باشد.

جنگلخواریها و کوه خواریها نقش منعطف از خود نشان دهد؛ به این صورت

تـا  ۶سـال حبـس بـرای برخـی از متخلفـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت .در مقابـل ممکـن اسـت فـردی کـه تخلفـی جزئـی

فاقد صالحیت واگذار شـــده یا در حوزه ساختوســـازها و زمینخواریها و
که باید برخوردی قاطع با مسببان این امر در هر لباس و مسئولیتی داشته باشد.

مساله بعدی استفاده از نظرات و نکات کارشناسان در حوزه قضایی و حقوقی

کشور است؛ به صورتی که گردونه نظرات افراد و نخبگان و کارشناسان در بدنه
تصمیمگیری قوه قضائیه دیده شود.

اسـت؟ چیـزی کـه مـا دیدیـم ایـن اسـت کـه اخیـرا دادگاههـای ایشـان برگـزار شـد و شـنیدهها حاکـی از آن اسـت کـه پنـج

انجام داده باشـد ،به مراتب سـالها بیشـتر از کسـی مانند حسـین فریدون حبس بکشـد و مجازات شـدیدتری نسـبت به
ایشـان تحمـل کنـد .ایـن موضـوع نزدیـک بـه عدالـت نیسـت و معتقـدم قـوه قضائیه اگـر بخواهـد در راسـتای تحقق دولت
اسلامی قـدم بـردارد و بخواهـد مسـیر خـود را کـه بـه لحـاظ تمدنـی بایـد پشـت سـر بگـذارد ،باید این مسـائل را حـل کند و

نبایـد ایـن مسـائل ادامهدار باشـد.

ارتباط از کف تا سقف مجموعه ارتباط سریع و آسانی باشد .این موضوع یکی از مطالبات ما دانشجویان

یکی از مطالبات عموم جامعه این اســـت که فعالیتهای قوه قضائیه شـــفاف شود ،منظور از فعالیتها
هم به حالت عام آن اســـت هم دادرســـی احکام را شامل میشود و هم نوع برخوردها .باید همان تعبیر

اتاق شیشـــهای را از رئیس دســـتگاه قضا مطالبه کنیم ،به نوعی که قوه قضائیه اتاق شیشهای باشد که

هرکـــس از هر جایی بخواهد به این اطالعات دسترســـی پیدا کنـــد ،با در نظر گرفتن مصلحتها و خط

قرمزها امکان آن را داشـــته باشـــد .البته هرقدر این محدودیتها کمتر باشد و عمومیت بیشتری داشته
باشد ،مفیدتر خواهد بود.

نکته مهم دیگر بحث رســـیدگی به پروندهها است .گاهی پیش آمده که یک

در پایـان خاطرنشـان میکنـم یکـی از مسـائل اصلـی مـا در دوران تصـدی آقـای آملیالریجانـی در قـوه قضائیـه بحـث

مبارزه کامل با مفاســـد اقتصادی بهعنوان مهمترین اولویت قوه قضائیه در فضای فعلی اســـت .باید با

آن هم بهخاطر کسب درآمد از طریق این پروندهها .پس یکی دیگر از مطالبات

در مـورد اقدامـات عدالتخواهانـه قـوه قضائیـه موجـب شـده بـود تـا حـدود زیـادی ظرفیـت اجتماعـی قوه قضائیـه از بین

اســـتفاده از رانت توانستند فضاهایی برای خودشـــان ایجاد کنند ،هستند؛ مانند افرادی که ارز دولتی

پرونده تا دو سه سال بدون کار خاصی در یک شعبه بارها باال و پایین میشود،

مهم ما ،رسیدگی هرچه سریعتر به پروندههای درحال بررسی ،در کوتاهترین
زمان ممکن است.

نظارتمردمیبهکاهشجرائمکمکمیکند
علیدهقان

دبیراتحادیهدفترتحکیموحدت

اطالعرسـانی بـود کـه معتقـد بودیـم بـا عـدم اطالعرسـانی مناسـب و عـدم شـفافیت در قـوه قضائیـه و کمصحبـت کـردن

بـرود .فرآینـد روبهجلـو و صعـودی بـا حضـور آقـای رئیسـی در قـوه قضائیـه آغـاز شـده کـه در نـوع خـود بسـیار قابلتقدیـر

اسـت و امیدواریـم ادامـه داشـته باشـد.

دو طرف درگیر در مفاســـد اقتصادی برخورد الزم صورت گیرد .منظور هم گیرندهها یعنی کســـانی که با
گرفتند و هم دهندهها یا همان صاحبان امضاهای طالیی .اولویت اول برای باال بردن اعتماد اجتماعی

قطع دست این افراد از بیتالمال است.

روند تصمیمگیری در قوه قضائیه برای مردم تشریح شود

برخورد با مفسدان اقتصادی ،مهمترین وظیفه دستگاه قضا

دبیرانجمناسالمیدانشجویاندانشگاهصنعتیشریف

دبیرکلمجمعتشکلهایاسالمیدانشگاهآزاداسالمی

سیدیوسف سلطانیان

کیوانعاصم

اولویتهـای مختلفـی برای قـوه قضائیه

نکتـــه اولـــی که در مـــورد مطالبات دانشـــجویان از قوه قضائیه به ذهن من رســـید،

بیـش از  ۸۰درصـد از وضعیـت فعلـی کشـور بـه سـوءمدیریتهای

دارد ،امـا مهمتریـن موضـوع در شـرایط

روند تصمیمگیری در دســـتگاه قضا برای مردم و افراد مختلف و اینکه مشـــخص شود

برمیگـردد کـه بهرغـم مشـخص بودنشـان ،برخوردهـای درخوری

از منظـر مـا در دفتر تحکیم وحدت وجود

فعلـی ایـن اسـت کـه بایـد مبنـای عمـل
قـوه قضائیـه امر به معـروف و نهیاز منکر

کـه یـک حکـم اجتماعـی اسـت ،باشـد.

ســـازوکار تصمیمگیری قوه قضائیه اســـت که به اندازه کافی شـــفاف نیست .تشریح
اگر تصمیمی گرفته میشود یا اتفاقی که میافتد بر چه مبنایی بوده و چه سازوکاری

را طی کرده اســـت ،میتواند برخی از سوءظنها را نسبت به قوه قضائیه برطرف کند.

یک مساله که شاید توســـط برخی از دانشجویان مورد مطالعه باشد ،همین شفافیت

مسـئوالن و وجود خائنان به بیتالمال در کنار بعضی از مسـئوالن
بـا آنهـا صـورت نمیگیـرد .ایـن مهمتریـن اولویتـی اسـت کـه بـه

نظـر بنـده بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی کشـور بـرای قـوه قضائیـه
مطـرح بـوده و نیازمنـد ارادهای قـوی در رئیـس قـوه قضائیـه و افـراد

منظـور از مبنـای عمـل یعنـی اینکـه مسـئول مربـوط در قـوه قضائیـه از صـدر

در قوه قضائیه اســـت که اگر پیاده شـــود ،باعث اصالح دیدها نسبت به دستگاه قضا در کشور خواهد شد .باید تالش شود

تحـت امـر ایشـان اسـت .در واقـع مهمتریـن کار قـوه قضائیـه در ایـن برهـه از زمـان که مورد انتظـار آحاد

مشـکالت و بیقانونیهـا حسـاس باشـند و نسـبت بـه آن موضع بگیرنـد و آن را

داشته باشند و پوشش رسانهای دهند.

گوناگونـی آفریدهانـد .بـرای مثـال در موضـوع خـودرو نیـاز بـه ورود جدی سـازمان بازرسـی کل کشـور و

تـا ذیـل بایـد ایـن نگـرش را داشـته باشـد کـه مـردم بایـد نسـبت بـه مسـائل و

بـه قوهقضائیـه ارجـاع دهنـد.

که خیلی از محاکمهها به صورت علنی بوده و برای مردم شـــفاف شـــود .خبرنگاران و خبرگزاریها اجازه ورود به دادگاهها را

موضوع دیگری که میتوان بهعنوان یک ایراد بزرگ به آن اشـــاره کرد و باید برطرف شـــود ،ضعف قوه قضائیه در برخورد با

دیوان عدالت اداری اسـت تا وضعیت نابسـامان بازار خودرو سـامان یابد .متاسـفانه اندکی از مسـئوالن

ناشـــی از داخل کشـــور است و به خاطر تحریمها و مسائل دیگر نیست .بیشک قسمت اعظمی از این مشکالت به مساله

درسـتی ببیننـد ،در نتیجـه کارهایـی انجـام میدهنـد کـه بـه ضـرر کشـور و مـردم تمـام میشـود .ایـن

نکتـهای کـه یـادآور شـدم ،دو بعـد دارد؛ یکـی نظارت همگانی یـا نظارت مردمی

مفاسد و آلوده شدن برخی قسمتهای این قوه به فساد است .بهشخصه اعتقاد دارم بخش زیادی از مشکالت فعلی کشور،

و یـک بعـد دیگـر هـم دارد کـه باعـث کمک بـه کاهش پروندههـا و کاهش جرائم

فساد در کشور مربوط است .از طرف دیگر به نظر میرسد در میان برخی مسئوالن و قضات قوه قضائیه افراد شایسته وجود

اسـت کـه ذیـل منطـق اسلامی امـر به معـروف و نهی از منکر قابلتعریف اسـت
در ایـن قـوه اسـت و بعـد بازدارندگی را در دسـتگاه قضـا ایجاد میکند.

ندارند و نیازمند تجدیدنظر هســـتند .شـــاید نیاز باشد که بهعنوان مثال حفاظت اطالعات قوه قضائیه توان خود را بیشتر

نکتـه دیگـری کـه میتـوان آن را بهعنـوان یکـی دیگـر از اولویتهـای دسـتگاه

کند ،چراکه به نظر میرســـد برخی موارد را نمیبیند و برخی مشـــکالت قضات و مســـئوالن این قوه دیده نمیشود تا برای

اسـت .اسـتفاده از ظرفیت مردم در افشـای تخلفات و اختالسها ،دزدیها و

خواهد رســـید .در وهله اول بهتر اســـت قوه قضائیه با فساد درون خودش مبارزه کند و بعد از آن بهعنوان یک اولویت اولیه

قضا در وضعیت فعلی دانسـت ،تغییر مدل نگاه دسـتگاه قضا نسـبت به مردم

کجرویهای مسئوالن در اقصینقاط جایگاههای مدیریتی کشور و به معنای
دیگـر رصـد دقیـق مسـئوالن توسـط مردم اسـت کـه میتواند تاثیر بسـزایی در
کسـب سـرمایه اجتماعـی داشـته و تقویت حـس عدالت در جامعـه را به دنبال

داشـته باشـد .بایـد سـازوکاری تعریـف شـود که نتایـج این رصد مـردم طبق آن

سازوکار به مسئوالن اعالم شود و فرد مسئول بداند در فالن شهرستان و فالن
دسـتگاه تخلفـی رخ داده اسـت .از طـرف دیگـر هـم فـردی کـه از روی دغدغه

و نگرانـی ایـن موضـوع را گـزارش داده اسـت ،امنیـت داشـته باشـد و بتواند در
ذیـل چتـر امنیتـی قـوه قضائیـه بـه کاهش فسـاد در نظـام جمهوری اسلامی

کمـک کنـد .بـه نظـر بنـده ایـن اتفـاق نیازمنـد تغییر نـگاه قوه قضائیه نسـبت

بـه مـردم اسـت و نبایـد مـردم را حـذف کـرد ،بلکـه بایـد مـردم را در رسـیدگی به

پروندههـا دخیل دانسـت.

مـردم جامعـه اسـت ،برخـورد بـا مفسـدان اقتصادی اسـت کـه در بازار ارز یـا خودروی امـروز التهابهای

رفع و بهبود آن اقدامی صورت پذیرد .اگر دســـتگاه قضا توان بیشـــتری را در این موارد خرج کند ،به نتایج مطلوبتری هم
برای حل کردن مشکالت کشور روند مقابله با فساد را جدیتر پی بگیرد.

در کشـور اعتقـاد چندانـی بـه اهـداف کشـور ندارنـد یـا کجفهمـی دارنـد و نمیتواننـد معـادالت را بـه

مـوارد نیازمنـد ورود جـدی قـوه قضائیه اسـت.

نکتـــه دیگر ضرورت توجه به جوانان اســـت .در بیانیه گام دوم نیز رهبـــر انقالب تاکید ویژه بر حضور

و مشـــارکت جوانان در سیســـتمهای مختلف کشور داشتند ،اما متاســـفانه برخی مسئوالن نگاهی
تهدیدآمیز نســـبت به جوانان دارند .اســـتفاده از جوانان در قوه قضائیه میتواند به تحرک بیشتر این
قضیـــه کمک کند و البته انتظـــار میرود قوه قضائیه حمایتهای مختلفی را در حیطه تخصصی خود

از جوانان داشته باشد.

یکســـری موارد هم در اشل کوچکتر قابلذکر اســـت؛ برای مثال قوه قضائیه در جاهایی به نظر میرسد طبق یکسری

مســـاله دیگر اهمیت مساله شفافیت است .واکنش مســـئوالن بخشهای مختلف کشور نسبت به این

جناحی و سیاســـی نشود و به گروه سیاســـی خاصی تمایلی نشان ندهد تا بتواند بهتر تصمیمگیری کند .به نظر میرسد

شـــکلی طراحی شده است که یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مردم در انتخاب مسئوالن نقش دارند

گرایشهای سیاسی و جناحی عمل میکند .طبیعتا بهتر است این قوه بهصورت فراجناحی عمل کند و درگیر سازوکارهای
قوه در رابطه با مصوبات شـــورایعالی امنیت ملی رویکرد دوگانهای در پیش گرفته اســـت و در برخی موارد رویکرد جناحی

و سیاسی از خود نشان میدهد.

موضوع بهگونهای اســـت که گویی عدهای به شـــفافیت آلرژی دارند ،در حالیکه جمهوری اسالمی به
و مسئوالن نمایندگان ملت هستند .به همین دلیل شفافیت یکی از اصلیترین مسائل کلیدی در کشور
ماســـت و یکی از عرصههای بروز شفافیت ،موضوع اعالم داراییهای مسئوالن بوده که نیازمند پیگیری

از طرف دیگر قوه قضائیه بیش از آنکه به پیشگیری از جرم توجه داشته باشد ،بیشتر تمرکزش روی محاکمه و برخورد قضایی

جدی دستگاه قضا است.

جرم قرار دهد .تصور میکنم آنگونه که باید و شاید توجه خاصی به ایدهها و مطالبات و نظرات دانشجویان بهعنوان یک

بـــه حضور در بطن جامعه و ارتباط با مـــردم و از طرفی روحیههای خاصی که دارند ،میتوانند به خوبی

با جرم است و این اتفاق مثبتی است که قوه قضائیه قسمت بیشتری از توانش را روی پیشگیری کردن از به وقوع پیوستن

جمع نخبگانی نمیشود و سایر قوا توجه بیشتری نسبت به دانشگاه دارند .ارتباط ما در فضای فعلی با دستگاه قضا صرفا
به اعتراض به یک حکم دانشجو ختم میشود!

نکته آخر ارتباط مسئوالن کشور با دانشجویان است که بهطور کلی مناسب نیست .دانشجویان با توجه

وضعیت جامعه را منعکس کنند .به همین خاطر انتظار میرود حجم ارتباط قوه با دانشگاه که در دورههای
پیشین چندان توجهی به آن صورت نمیگرفت ،توسعه یابد و بیشتر شود.

