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 کارتون ماه

  ...  شما چه گفته اید، درباره
 مرگ آرام ملوانان بلوچ اسیر در سومالی و سکوت دولتمردان ایران/ مسعود رئیسی

مسئله ای که برای من سوال شده این است که چرا دولت به این ملوانان اصالً اهمیتی نمی دهد و محمدرضا شیرانی: 

برای آزادی آن ها هیچ تالش خاصی نمی کند. اما متاسفانه در این مطلب هم به این سوال جوابی نداده شده. شاید هم 

جواب این سوال بسیار ساده است و برای همین کسی عالقه ندارد آن را تکرار کند. این ملوانان بلوچ و کم بضاعت 

 هستند و ربطی به مرکز ندارند. 

این مسئولیت فوری و حتمی آقای ظریف است که مدت هاست به تعویق افتاده و هیچ تالشی برای منیژه محمدزاده: 

 بازگشت عزیزانی که چه بسا نان آور چندین خانواده ایرانی بوده اند، نکرده و نم  کند. آقا  ظریف این افراد ایرانی نیستند؟

 حسن طایی: طرح کارورزی می تواند افراد را به سمت کارآفرینی سوق دهد/ علی کالئی
جناب آقای طایی احتماالً چون خودش از طراحان چنین طرحی بوده، این طور از آن دفاع می کند. می گوید بهنام رسا: 

هدف این طرح این است که افراد از موضع حقوق بگیری منصرف شوند و به دنبال شروع یک کسب و کار بروند اما 
خوب بود که می گفت با چه سرمایه ای باید کسب و کار جدید را شروع کرد؟ همه که پدر ثروتمندی که حمایتشان کند 

 .نندکه ندارند و راه های وام گرفتن از بانک ها و موسسات را هم بلد نیستند. ایشان که اقتصاددان هستند باید این چیزها را بهتر از ما بدا
ات آقای طایی قبول دارد که کارورزی همان طرح استاد شاگردی و ادامه آموزش است اما نمی گوید پس چرا تا این حد در تبلیغات قبل از انتخابحمید کاظمیان: 

 بدانند.  قتشدولت برای مقابله با بیکاری وعده و وعید می داد و این طرح را هم با تعاریف دیگری به مردم عرضه کرد. این واقعیات را مردم باید به و

 حسین رادمهری  کاری از



دیده بان
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  اعالم کرد که با اعمال این عفو دو نفر حکم اعدامشان با یک  نفر از محکومین استان به مناسبت عید فطر خبر داد و ۵۲رئیس کل دادگستری استان کرمان از عفو
 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است.

  عیت ایران را تابسخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که بر اساس مصوبه این کمیسیون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند
 دریافت کنند.

  هزار کولبر در کل کشور خبر داد. ۸۱رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز پوشش بیمه ای 

 ”از زندان آزاد شد.“ آزادی مشروط”، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با اجرایی شدن ماده تجمیع احکام، تحت عنوان “امید علی شناس 

 فه بر اساس حکم یک قاضی در استان گلستان، نوجوانی بزهکار موظف است در مدت یک سال تحت نظارت اداره فنی و حرفه ای شهرستان کالله، یک حر
 متناسب با عالقه و استعداد خود را بیاموزد.

  را در تلگرام راه انداخته بود و از طریق آن اقدام به نفرت پراکنی می کرد، دستگیر شد. “ کمپین اخراج اتباع بیگانه”نوجوان یزدی که 
 ضربه شالق ار طبق رای صادره از دادگاه ویژه روحانیت شیراز، طلبه هایی که در واقعه ضرب و شتم دراویش کوار مباشرت داشتند به شش ماه حبس و سی و چه

 تعلیقی محکوم شدند.
  فرد به اتهام عضویت در داعش خبر داد و بدون ذکر هویت این افراد آنان را دارای تابعیت ایرانی و غیر ایرانی  ۵۸سرپرست حوزه قضایی انقالب مشهد، از دستگیری

 دانست.
  ،سال نیز ثبت شده است. ۸۲پسر زیر  ۵۲سال ازدواج کرده اند و ازدواج  ۸۱دختر در سن زیر  ۸۱به گزارش ثبت احوال، تنها در هفت شهر خراسان رضوی 

  نفر از کارگران شرکت دچار مصدومیت شدید با گازهای حاصل از سوختن گوگرد شدند. ۸۱۱بر اثر آتش سوزی در انبار گوگرد پاالیشگاه اصفهان، حدود 
  ”سال حبس  02چینی( که توسط وزارت اطالعات در ایران بازداشت شده است، به -تابعیت آمریکایی پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا )دارای“ زی یو وانگ

 تعزیری محکوم شده است.
 ”سال زندان محکوم شدند. ۵۲، دو نوکیش مسیحی زندانی در اوین جمعاً به “هادی عسگری”و “ امین افشارنادری  

  ۸۱از سوی دادگاه انقالب هر یک به “  زمان فدایی” و “  محمدعلی مسیب زاده” ، “ محمد رضا امیدی”کشیش یوسف ندرخانی و سه نوکیش مسیحی به نام های 
 سال حبس و در دو مورد به تبعید محکوم شدند.

  میلیون  ۸۲۲سال زندان و  ۰۱را مجموعاً به “ زبیر هوت” و “  عبدالحمید هوت” دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان دو زندانی سیاسی بلوچ به نام های
 تومان جریمه محکوم کرد.

  ساله ای در استان گلستان که مورد تجاوز یکی از آشنایان خود قرار گرفته بود، دست به خودکشی زد و جان باخت. ۸۰دختر 

 .مرد جوان که همسرش به علت فقر و بیکاری او را ترک کرده بود، با استفاده از قرص برنج به زندگی خود و دو فرزند خردسالش پایان داد 

 ” ساله ساکن یکی از روستاهای بهبان در پی تن ندادن به ازدواج اجباری، توسط برادر خود با شلیک گلوله به قتل رسید. ۸۲، دختر “علی شجاعینرگس 

  نفر مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت. ۳مردی مصالح فروش در ایالم، از سوی 
  روز، سرانجام روی تخت بیمارستان جان سپرد. ۵۱دختر جوانی که توسط شوهر خواهر خود هدف اسیدپاشی قرار گرفته بود، بعد از 

  بر اثر برخورد با مین از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان منتقل شد.“ مناف ثنایی”یکی از ساکنین مناطق مرزی سردشت به نام 

  .در منطقه مرزی کانی زرد از توابع سردشت، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شد 

  کولبر در مناطق مرزی ارومیه در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی مجروح شدند. ۰دست کم 
  جان خود را در اثر شلیک مستقیم از سوی هنگ مرزی ارومیه از دست داد.“ مراد عربی”یک کولبر به نام 

  زخمی شد.“ آرام ناصری”جان خود را از دست داد و کولبر دیگری به نام “ واحد قادری”بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در بانه یک کولبر به نام 

 د و یک کشته ی شاعتراض ساکنان روستای شهرستانک از توابع جغتای به دلیل حفر چاه آب شرب در زمین های این روستا، سبب درگیری با ماموران نیروی انتظام
 مصدوم برجای گذاشت. ۸۵و 

  در سطح شهر گرداند.“ اراذل و اوباش”نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت، با حکم دادستان این شهرستان، هشت تن از متهمان این شهر را تحت عنوان 
  ضربه در مالءعام در شهر قوچان اجرا  ۲۱حکم شالق هفت زندانی که حداقل یکی از آنان شرایط جسمی مناسبی نداشت، به اتهام نزاع در مالءعام، به ازای هر فرد

 شد.
 نامناسب یط یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل، به هدف تنبیه توسط مسئولین زندان به مدت چندین ساعت متوالی به میله های زندان در هوای گرم و شرا

 فیزیکی زنجیر شد.
  جوان متهم به سرقت در تهران درخواست صدور حکم قطع دست کرد. ۲با وجود مخالفت شاکیان، دادستان برای 

 .فردی که متهم است به خانه یک قاضی در تهران دستبرد زده است، به قطع دست محکوم شد 
 دام محکوم شدند.زندان بیرجند محبوس هستند، به اتهامات امنیتی از جمله درگیری با نیروهای نظامی به اع پنج زندانی تبعه افغانستان که از پنج سال پیش در 

 آمدفردی در متروی شهرری به دلیل مجروح کردن یک روحانی که گفته می شود پیش تر از قضات دادگاه شهرری بوده، به ضرب گلوله پلیس از پای در. 

 هارم به نام ر چدر پی افتادن چهار تن از اعضای یک حزب سیاسی در کمین نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران، سه تن از اعضای این حزب جان باختند و نف
 در حالی که از ناحیه کمر و پا زخمی شده بود، دستگیر شد. “ رامین حسین پناهی”



 فقه اسارتآموزش در 

75شماره   
 مرداد
1396 

 اندیشه

5 

بود که از سندی با عنوان سند ملی آموزش  59آذر ماه سال 

، با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد. 0202

سندی که با محوریت سازمان جهانی یونسکو تدوین شده بود، 

قرار بود تبیین کننده راهبردی در حوزه آموزشی کشور در بین سال 

باشد، و نتیجه نهایی آن افزایش کیفیت  0202تا  0202های 

 آموزشی و ارتقا سواد برای همگان بود.

با این همه این سند به یکی از محورهای اختالف میان جناح های 

سیاسی و باندهای قدرت در کوران کارزار انتخابات ریاست 

 جمهوری تبدیل شد، و پیش از اجرا برای همیشه بایگانی شد.

درست در روزهای منتهی به انتخابات، با اشارات رهبر جمهوری 

اسالمی در دیدار با فرهنگیان، موضوعات مربوط به این سند 

آموزشی در راس خبرهای انتخاباتی قرار گرفت. آیت اهلل خامنه ای 

ضمن اشاره به تعارضات بنیادین این سند با قوانین و ارزش های 

حاکم بر جمهوری اسالمی، خواهان کنار گذاشتن کامل این سند 

از دستور کار نظام آموزشی کشور شد. وی در این دیدار با اشاره به 

این جا، جمهوری اسالمی است. این جا، مبنا ” این سند گفت: 

اسالم است، مبنا قرآن است. این جا، جایی نیست که سبک 

زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی بتواند در این جا این جور 

 “.اعمال نفوذ کند

درست بعد از اشارات رهبر جمهوری اسالمی، هجمه سنگینی علیه 

دولت و آموزش و پرورش از سوی جریان اقتدارگر ا آغاز شد. 

مخالفان دولت، ترویج و آموزش این سند را خطری جدی در 

راستای فروپاشی نهاد خانواده و بنیان های اجتماعی تلقی کرده و 

در این راستا تاکید بر حقوق همجنسگرایان و ترویج آن را به 

عنوان مدعای ارزیابی خود از سند ارائه می کردند. ادعایی که به 

نظر می آمد، مصداقی از آن، در سند وجود ندارد. در مقابل، 

دولت روحانی و هوادارنش تالش کردند با تبیین ارزش های 

سند مورد مجادله، پاسخ مخالفان را بدهند. تا جایی که روحانی 

در کوران مبارزات انتخاباتی دفاع از سند مذکور را دفاع از آبروی 

معلمان دانست و با رد ادعای مخالفان، اقدامات آنان را تالشی 

در جهت بی اعتباری نظام آموزشی کشور و معلمان جامعه تلقی 

 کرد.

با این حال درست در فاصله اندکی بعد از انتخابات، در قامت 

رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی، لغو اجرای سند و خارج 

 شدن آن از دستور کار آموزش و پرورش را مورد تایید قرار داد.

گرچه سطح منازعه پیرامون این سند آموزشی، در عرصه سیاسی 

و از منظر رقابت های جناحی بازنمایی شد؛ اما نگاهی به 

سال گذشته، موید  03عملکرد و ساختار نظام آموزشی ایران در 

نکته دیگری است .به عبارت دیگر تغییر ساختار آموزشی به 

لحاظ ماهیتی پس از انقالب اسالمی، و تاکید رهبران جمهوری 

اسالمی بر پایه ریزی آموزش های مبتنی بر فقه اسالمی در 

مدارس و برنامه ریزی های صورت گرفته در این سال ها و به 

خصوص محتوای کتب درسی، نشان می دهد که سطح این 

 تعارض را باید در بستری عمیق تر جستجو کرد.

و حاکمیت جریانات اسالمی در ایران، نظام  95بعد از انقالب 

آموزشی که در زمان حکومت پهلوی، اهداف سکوالر را در خود 

فربه می کرد، به نظام آموزشی تمام ایدئولوژیک تغییر ماهیت 

داد. نظامی مبتنی بر فقه شیعی که تمام ارکان آن می بایست 

اسالمی می شد. بر این اساس بود که شورای تغییر بنیادی نظام 

آموزش و پرورش، با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی از 

جلسه بحث  092رسماً آغاز به کار کرد. و بعد از  0029فروردین 

و گفتگو، طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 

 به تصویب رساند. 0025را تدوین و در شهریور 

از مهم ترین اهداف این نظام آموزشی جدید، بسط و تسلط 

گفتمان دینی و ایدئولوژیک بر نظام آموزشی بود. بر این اساس 

 فعال صنفی معلمان 

 محمد حبیبی
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ضرورت های جهانشمول انسانی، هم چون رفع فقر، بی سوادی، 

تبعیض جنسیتی و به صورت کلی توسعه همه جانبه جامعه انسانی 

تدوین شده، با این حال پذیرش و اجرای آن بیش از هر چیز اذعان 

اسالمی در ارائه یک برنامه -به ناتوانی نظام آموزشی ایدئولوژیک

 سال اداره سیاسی جامعه بود. 03جامع آموزشی بعد از 

در واقع برخالف مدعیان مخالف سند، اگر چه هیچ کدام از موارد و 

اهداف کلی سند، حداقل با ارزش های عرفی جامعه امروز ایرانی 

مغایرت نداشت، با این حال روشن بود که حتی با حذف برخی موارد 

و از جمله حذف برابری جنسیتی، امکان اجرای آن در ساختار 

 آموزش عمومی کشور با چنین ماهیتی وجود نداشت.

سال از استقرار نظام اسالمی،  03در واقع تصادفی نیست که پس از 

عات  ضو مو ین  تر هی  ی بد

آموزشی در کشورهای پیشرفته 

و در حال توسعه، و از جمله 

آموزش های جنسی، راهی به 

 مدارس ایران ندارند.

فهم چنین مواردی فقط در 

بستر این تعارضات بنیادین، 

مدرن  های  موزش  یان آ م

موزش  ظام آ ن نی و  ها ج

ایدئولوژیک کنونی در ایران، 

 قابل فهم است .

از این منظر آیت اهلل خامنه ای، جانشین شایسته ای برای بنیان 

گذار جمهوری اسالمی است؛ همو که درست هشت روز پس از 

پیروزی انقالب اسالمی در مدرسه علوی دستور پاک سازی نظام 

آموزشی از آثار فرهنگ استعماری و ایجاد مکتب آموزشی مبتنی بر 

 دروس انقالبی و اسالمی را صادر کرد.

سال، آموزه های کلی آن بر ساختار  03مکتب آموزشی که بعد از 

آموزش عمومی کشور هم چنان مسلط است، و با وجود مغایرت 

کلی آن با ارزش های مورد وثوق نسل نوپای ایرانی، هم چنان بی 

 هیچ چشم اندازی از تغییر و اصالح  تداوم می یابد.

اسالمی کردن مدارس و دانشگاه ها که از سال های پس از 

پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده بود، روندی مدون و 

 چهارچوبی مشخص پیدا کرد.

از مهم ترین قوانین مصوب شده در نظام جدید آموزشی، قانون 

بود، که در واقع “  اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش” 

نوعی قانون اساسی آموزش و پرورش در ایران و چارچوب 

ایدئولوژیک آن، بر مبنای اصول و مبانی فقه شیعه -سیاسی

 جعفری بود. 

ضرورت تعلیم اصول و ”در ماده فصل اول این قانون امده آست: 

معارف احکام دین مبین اسالم و مذهب جعفری اثتی عشری بر 

اولویت آموزش دینی ” و “  اساس عقل، قرآن و سنت معصومین

است. “ بر دیگر دروس

هم چنین در ماده 

 01دوم، این قانون در 

هداف  به ا مورد 

آموزش و پرورش در 

جمهوری اسالمی می 

پردازد. این اهداف از 

رشد ”جمله عبارتند از: 

خالقی و  یل ا فضا

تزکیه دانش آموزان بر 

پایه تعالیم عالیه اسالمی، تبیین ارزش های اسالمی و پرورش 

دانش آموزان بر اساس آن ها، تقویت تحکیم روحیه اتکا به خدا، 

ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسالم و ارتقا 

 “.بینش سیاسی بر اساس اصل والیت فقیه

بر پایه چنین ماهیتی از ساختار آموزش عمومی در ایران است 

-که می توان مخالفت رهبر جمهوری اسالمی و جناح اقتدارگرا 

که داعیه تفسیر حقیقی ماهیت جمهوری اسالمی را پرچمداری 

و ارائه مغایرت آن با ارزش  0202، از مخالفت با سند -می کنند

 های حکومت اسالمی را درک کرد.

، مبتنی بر نیازها و 0202اگر چه تمام اهداف مدون سند آموزشی 
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برای توسعه پایدار مصوب مجمع عمومی  0202دستور کار 

( نقشه راه جامعه بین المللی در 0209سازمان ملل متحد )سپتامبر 

کند. این  زمینه توسعه پایدار در پانزده سال آینده را ترسیم می

دستور کار بر مبنای اصول و اهداف منشور سازمان ملل و با 

الملل تهیه شده است و در اعالمیه جهانی  احترام به حقوق بین

حقوق بشر، دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعالمیه توسعه هزاره و اعالمیه 

حق توسعه ریشه دارد. اهمیت این دستور کار در طراحی یک 

چهارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، 

که آینده ای  هماهنگ و پایدار است )توسعه پایدار فرآیندی است

مطلوب را برای جوامع بشری متصور می 

شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از 

منابع، بدون آسیب رساندن به محیط 

زیست، نیازهای انسان را برطرف می 

به طور -سازد(. شایان یادآوری است 

، حق توسعه، حق بهره مندی -خالصه

عادالنه هر انسان از امکانات مادی و 

معنوی است که جامعه جهانی در اختیار 

تعهداتی  دارد؛ از این رو، در بُعد بین المللی 

نیز برای کشورهای توسعه یافته و به نفع 

 کشورهای توسعه نیافته ایجاد می کند. 

 0202اخیراً انتقاداتی نسبت به دستور کار 

هدف چهارم این “ آموزش”مطرح شده است و از آن جایی که 

سند را تشکیل می دهد، منتقدان اصول و اهداف آموزشی سند 

یادشده را با اسناد باالدستی و قوانین و مقررات داخلی مغایر می 

همه ”گروه های آموزش را شامل  0202دانند. برای نمونه، سند 

افراد صرف نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت، زبان، 

مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، 

دارایی یا محل تولد، داشتن یا نداشتن معلولیت، افراد مهاجر و 

بومی، کودکان و نوجوانان، به ویژه آن ها که در شرایط آسیب 

، دانسته است. منتقدان “پذیر و یا شرایط دیگری قرار دارند

افراد ”و یا “ افراد دارای دیگر عقاید”عبارت «عنوان نمودند: 

در تفاسیر نهادهای حقوق بشری شامل گروه های “ پذیر آسیب

صرف نظر از ».دارای گرایش های همجنس گرایانه می شود

درست یا غلط بودن این تفسیر، در پیشگفتار سند یادشده آمده 

همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ...«است: 

ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشورهای 

خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی، منطقه ای و 

از سویی دیگر، وزیر آموزش و پرورش  .»جهانی کار کنیم...

ایران “ حق شرط”وقت دولت ایران 

را در خصوص این سند بدین شرح: 

جمهوری اسالمی ایران خود را به «

بخش هایی از چهارچوب اقدام برای 

که ممکن است به  0202آموزش 

نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و 

اولویت های ملی، باورهای دینی و 

ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی، 

تفسیر و تعبیر شوند، متعهد نمی 

، اعالم کرده که در دبیرخانه »داند

یونسکو به ثبت رسیده است. منتقدان 

در مقابل به سند تحول بنیادین 

شورای عالی انقالب فرهنگی  0052آموزش و پرورش مصوب 

منع «استناد کرده اند. در بخشی از سند یادشده مقرر گردید: 

 وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

 محمد مقیمی 

مطرح  0202اخیراً انتقاداتی نسبت به دستور کار 
هدف چهارم “ آموزش”شده است و از آن جایی که 

این سند را تشکیل می دهد، منتقدان اصول و اهداف 
آموزشی سند یادشده را با اسناد باالدستی و قوانین و 

مقررات داخلی مغایر می دانند. برای نمونه، سند 
همه افراد صرف ”گروه های آموزش را شامل  0202

نظر از جنسیت، سن، نژاد، رنگ، قومیت، زبان، 
مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا 

اجتماعی، دارایی یا محل تولد، داشتن یا نداشتن 
معلولیت، افراد مهاجر و بومی، کودکان و نوجوانان، به 

ویژه آن ها که در شرایط آسیب پذیر و یا شرایط 
 ، دانسته است. “دیگری قرار دارند
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مسلمان یا غیرمسلمان، زن و مرد فطری است، تعریف شده بود. 

اما در تعریف نوین و امروزی عدالت، انسان به دلیل انسان بودن 

صاحب حق و دارای کرامت می شود و تساوی حقوق انسان ها 

برای دستیابی 

به عدالت یک 

اصل است و 

استثنای آن 

برای ایجاد 

عدالت تبعیض 

بر پایه برتری با 

توجه به طبقات 

اجتماعی، آزاد 

بودن )برده 

نبودن(، مسلمان یا غیرمسلمان بودن، زن و مرد بودن یا قوی 

بودن نیست؛ بلکه تنها در صورت وجود نابرابری های قبلی یا 

وجود ضعف و نقصان و برای جبران آن ها به طور استثنایی و گاه 

موقتی، تبعیض اعمال می گردد. 

برای نمونه، دریافت دستمزد برای 

دوران بارداری و خطر زایمان، یا 

کمک به معلوالن، سالمندان، 

جانبازان و آزادگان جنگ که به این 

رفتار نابرابر، تبعیض مثبت گفته می 

شود. در واقع، در مفهوم امروزی 

عدالت، نابرابری برای کمک به 

ضعیفان و به طوراستثنائی و موقتی 

تا زمان توانمند شدن آنان اعمال می 

گردد، حال آن که مطابق مفهوم 

سنتی عدالت، نابرابری برای 

قدرتمندان و به طور دائمی اعمال 

 می گردد.

در نگاهی کلی تر، به نظر می رسد ریشه این انتقادات را باید در 

است و مصالح و “ عدالت”تبعیض در نظام اسالمی مبتنی بر 

منافع ملی باید لحاظ گردد. از این منظر بر مبنای مالحظات 

اخالقی، سیاسی و اجتماعی بر طبق قانون، محدودیت هایی 

برای افراد 

متعلق به برخی 

گروه ها اعمال 

این  .»می شود

مصوبه برخالف 

و  0ماده  0بند 

میثاق  0ماده 

بین المللی 

حقوق مدنی و 

سیاسی که بدون 

حق شرط به تصویب مجلس کشورمان رسیده و مغایر با اصول 

است که بر  02و  05متعدد قانون اساسی، به ویژه اصول 

تساوی حقوق افراد صرف نظر از قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان، 

جنس و مانند این ها اشاره می کند 

در اصل “ ها و مانند این”و عبارت 

قانون اساسی نشان از تمثیلی  05

بودن این موارد دارد که با توجه به 

زمان و مکان و مالحظات دینی و 

فرهنگی می تواند به نفع حقوق و 

آزادی های اساسی شهروندان 

تفسیر موسع گردد. وانگهی، تعریف 

سنتی از عدالت که مورد استناد 

منتقدان قرار گرفته است، مبتنی بر 

مفهوم عدالت مطابق فلسفه سیاسی 

ارسطو است. بنابر این دیدگاه، 

حقوق برابر برای اشخاص نابرابر، 

غیرعادالنه است. حقوق اشخاص به نسبت قابلیت ها و 

استعدادهای آنان که تصور می شد در طبقات اجتماعی، بردگان، 

در تعریف نوین و امروزی عدالت، انسان به دلیل انسان 
بودن صاحب حق و دارای کرامت می شود و تساوی حقوق 

انسان ها برای دستیابی به عدالت یک اصل است و 
استثنای آن برای ایجاد عدالت تبعیض بر پایه برتری با 

توجه به طبقات اجتماعی، آزاد بودن )برده نبودن(، مسلمان 
یا غیرمسلمان بودن، زن و مرد بودن یا قوی بودن نیست؛ 

بلکه تنها در صورت وجود نابرابری های قبلی یا وجود 
ضعف و نقصان و برای جبران آن ها به طور استثنایی و 

گاه موقتی، تبعیض اعمال می گردد.  برای نمونه، دریافت 
دستمزد برای دوران بارداری و خطر زایمان، یا کمک به 
معلوالن، سالمندان، جانبازان و آزادگان جنگ که به این 

 رفتار نابرابر، تبعیض مثبت گفته می شود. 
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نظریه ای که علوم انسانی اسالمی را با علوم انسانی غربی 

متفاوت می داند، جستجو کرد. برخی معتقدند که در علوم ریاضی 

و تجربی اصول و فرمول های ثابتی وجود دارد که در همه زمان 

ها و مکان ها یکسان است، ولی اصول علوم انسانی با توجه به 

بوم، فرهنگ، تمدن، مذهب و مولفه های دیگر یک جامعه می 

تواند متفاوت باشد؛ بنابراین علوم انسانی اسالمی با علوم انسانی 

غربی متفاوت است. نگارنده بر این باور است که اگرچه ماهیت 

علوم انسانی با علوم دیگر به کلی متفاوت است، اما علوم انسانی 

نیز اصول ثابت خاص خود را دارد. برای نمونه )در علم حقوق( 

اصولی مانند: اصل برائت، اصل 

حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی، حق 

تعیین سرنوشت و غیره در همه 

کشورهای متمدن جهان امروز ثابت 

است و بوم، فرهنگ، مذهب و غیره 

تواند در این اصول تغییری ایجاد  نمی

کند. در واقع، تجربه به عنوان یکی از 

منابع علمی در خصوص علوم انسانی 

نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد با 

این تفاوت که موضوع تجربه در علوم 

انسانی، بشر و جامعه بشری به عنوان 

پیچیده ترین پدیده هستی است. 

بنابراین، مهم ترین منبع علمی در 

علوم انسانی تجربه جامعه بشری در طول تاریخ بوده است و 

جوامع مختلف باید از دستاوردهای تجربه یکدیگر که به کشف یا 

ابداع اصول ثابت علمی منجر می گردد، فارغ از هر گونه تفاوت و 

 اختالف نظر بهره مند شوند. 

در خصوص حقوق بشر نیز اگر برخی کشورها بنابر تجربه ای که 

داشته اند به اصولی ثابت و مشترک دست یافته اند که به زندگی 

بهتر نوع بشر منجر می گردد، دیگر کشورها باید زیرکانه از این 

تجربه استفاده کرده و اگر انتقادی هم دارند، ضمن ابراز آن، اصول 

بهتری را ارائه دهند و با موضوع به صورت علمی و با رعایت اصل 

بی طرفی رفتار کنند و از برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با مسائل 

علمی بپرهیزند. در مقابل، گروهی معتقدند که حقوق بشر یک 

برنامه است که کشورهای غربی برای رسیدن به اهداف خود و 

سلطه بر جهان آن را تدوین کرده اند. نگارنده بر این باور است 

که حقوق بشر یک فرآیند است نه یک برنامه، فرآیندی بر پایه 

تجربه جامعه بشری که به کشف و وضع برخی حقوق ذاتی 

انسان منجر گردیده است، حال در این گذار برخی جوامع به 

لحاظ بعضی عناصر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اقلیمی و غیره، 

تری داشته اند. اما این بدان معنی نیست  روز تجارب بیش تر یا به

که نظریه های آنان قابل نقد و بررسی نباشد، چه این که وجود 

نظریه های مختلف و متفاوت یک 

امر معمول در علم بوده است و 

انعطاف پذیری نیز یکی از شاخصه 

 های حقوق بشر است. 

نیز به نظر  0202در خصوص سند 

می رسد، باید با دید علمی و بی 

طرفانه رفتار کرد و از برخورد 

سیاسی و ایدئولوژیک نسبت به آن 

پرهیز شود. بدیهی است، این سند 

نیز مانند دیگر آثار بشر مصون از 

ایراد و خطا نبوده و بر حقوقدانان و 

صاحب نظران دیگر علوم واجب 

است که به نقد و بررسی آن همت 

گمارند و به غنا و پیشرفت علم حقوق یاری نمایند و قطعاً اگر در 

فرآیند تولید علم دانشمندان کشورمان دستاوردی در این زمینه 

داشته باشند، در رقابت با تولیدات علمی غرب خود به خود، 

 جایگاه خودش را در جهان پیدا خواهد کرد.

اما چند نکته در این خصوص شایان یادآوری است؛ نخست 

که این سند الزام آور نیست و بیش تر جنبه ارشادی و  این

هنجارساز دارد. دوم، نماینده ایران در یونسکو نسبت به آن حق 

شرط اعالم کرده است. سوم، در خود سند یادشده نیز ذکر 

گردیده که با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و احترام به 

 و اولویت های ملی و منطقه ای این سند باید اجرا شود.   سیاست

اگرچه ماهیت علوم انسانی با علوم دیگر به کلی متفاوت 
است، اما علوم انسانی نیز اصول ثابت خاص خود را دارد. 

برای نمونه )در علم حقوق( اصولی مانند: اصل برائت، اصل 
حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی، حق تعیین سرنوشت و 
غیره در همه کشورهای متمدن جهان امروز ثابت است و 

تواند در این اصول  بوم، فرهنگ، مذهب و غیره نمی
تغییری ایجاد کند. در واقع، تجربه به عنوان یکی از منابع 
علمی در خصوص علوم انسانی نیز می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد با این تفاوت که موضوع تجربه در علوم انسانی، 
بشر و جامعه بشری به عنوان پیچیده ترین پدیده هستی 

 است.  
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دفع شود، مرد تلقی می شود و احکام مرد بر وی بار می شود، و اگر 

شود، حکم زن را دارد. البته مالک  از آلت تناسلی زنانه، ادرار دفع می

روانی ممکن است به عنوان عامل ثانوی مورد توجه قرار  -روحی

 (0گیرد. )

 تراجنسیتی ها در ایران

در  (Transgender)تراجنسیتی، دگرجنس گونه یا ترنسجندر 

معنای تحت اللفظی یعنی فرا جنسیت و به افرادی اشاره دارد که 

جنسیت هنجارین در جامعه و فرهنگ خود را نپذیرفته و نقش های 

جنسیتی متفاوت و ورای مرزهای هنجار جنسیتی عمل می کنند. به 

عبارت دیگر ترنسجندر دارای هویت جنسیتی متفاوت از هویت 

جنسیتی هنگام تولد است و اساساً قابل طبقه بندی جنسیتی نیستند. 

انواع مختلفی از تراجنسیتی ها در گفتمان های جنسیت غربی 

تعریف شده اند. این افراد می توانند تراجنسی )ترنسکشوال(، مبدل 

 پوش، دو جنسیتی و کوییر جندر باشند.

در قوانین ایران تنها ترنسکشوال ها به صورت مشروط پذیرفته شده 

هستند. فرد تراجنسی فردی است که دارای جنسیتی متفاوت از 

جنس خویش است. به عبارت دیگر یک فرد تراجنسی دارای هویت 

جنستی است که با جنس وی در حال حاضر همخوان نیست. یکی 

از وجوه تمایز افراد تراجنسی و تراجنسیتی، مسئله آن ها برای تغییر 

جنسیت است. مسئله فرد تراجنسی تغییر جنسیت به جنس مخالف 

و تطبیق هویت جنسی مورد درخواست با هویت جنسی موافق آن 

است. افراد تراجنسی در قالب دوگانه جنسی در حال دگردیسی 

هستند و این تغییر را در حد نهایی تغییر جنس و به تبع آن همسان 

سازی جنسیت با جنس در خویش دنبال می کنند. بر همین اساس 

الجرم نخست باید  (Gender)برای درک معنای جنسیت 

را تعریف نمود. جنس را به مثابه تعریف  (Sex)مفهوم جنس 

و طبقه بندی افراد بر اساس ویژگی های بدنی، بیولوژیکی و 

نوع اندام تناسلی مشخص می کنند. از منظر این تعریف 

کالسیک، افراد دارای جنس نر، ماده و دوجنسه هستند. جنس 

عموماً به عنوان یک امر ذاتی و پیشینی تلقی می شود. اگرچه 

امروزه بسیاری از نظریات قائل به برساخته بودن مفهوم سکس 

نیز هستند و طبقه بندی افراد را بر اساس وضعیت بیولوژیکی و 

اندام، ناشی ساخته از فرهنگ و تاریخ اجتماعی و فکری بشر 

می دانند. جنسیت بر اساس جنس تعریف می شود. جنسیت 

قالب نرماتیو و هنجارینی است که هر فرد با جنس مشخص در 

آن قرار گرفته و انتظار می رود مطابق جنسیت، هم راستا با 

جنس خویش ایفای نقش نماید. جنسیت فضامند و مکان مند 

است. در هر فرهنگ و جامعه ای جنسیت و نقش های جنسیت 

تعریف شده است و در فضاهای مختلف از این تعاریف حمایت 

“ مردانگی” می شود. در ایران جنسیت به طور رسمی به دوگانه 

“ مرد” یا “  زن” شود. در نتیجه افراد  تقسیم می“  زنانگی” و 

هستند. در ایران بر اساس احکام فقهی که مهم ترین منبع تاثیر 

گذار اجتماعی بر قوانین جاری ایران است، تعیین جنس کامالً 

براساس نوع آلت جنسی فرد تعریف می شود. حتی در رابطه با 

افرادی که در فقه و حقوق اسالمی خنثی بدنی می نامند نیز، 

مالک هم چنان همان است. آن چه در فقه اسالمی مطرح شده 

و مورد اتفاق و اجماع فقیهان شیعه است، مالک اخیر است، و 

است. از این رو، “  اندام تناسلی” اساساً جنسیت بر اساس 

عالیمی که برای تعیین جنسیت دوجنسی ها )خنثی( بیان شده 

است، بیش تر به آلت تناسلی مربوط می شود؛ برای مثال، اگر 

فرد واجد هر دو آلت تناسلی است و تنها از یکی از آن ها ادرار 

می کند، همان مالک است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه ادرار 

 های قانونی ترنسجندرها جنسیت در ایران و خالء

 مستند ساز

 سینا کیانی
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طبق فقه شیعی افراد به لحاظ جنس و جنسیت باید هماهنگ و 

مرد و یا زن باشند. همان طور که در قوانین مربوط به تغییر 

جنسیت در ایران مشاهده می شود صدور جواز تغییر جنسیت منوط 

 به شروطی است که گزاره باال را در بر دارد.

در واقع فقط کسانی که اختالل ابهام جنسی دارند یا دو جنسی ” 

ها را، مجاز به جراحی تغییر جنسیت می دانند. در حالی که مراجع 

تشیع و آیت اهلل خمینی به کسانی که به لحاظ پزشکی و روان 

شناختی نیاز به تغییر جنسیتشان محرز شده باشد، این اجازه را با 

دو شرط داده اند: نخست، این که بیماری ترنسکشوال، واقعی و 

قطعی باشد؛ بنابراین افرادی که بیماری آنان مشکوک است، مجاز 

به تغییر جنسیت نیستند. دوم، تغییر جنسیت باید به صورت کامل 

صورت گیرد؛ یعنی به طور مثال زن پس از تغییر جنسیت کامالً به 

یک مرد تبدیل شود و برعکس، تا احکام و قوانینی که در شرع ما 

“. برای زنان یا مردان ذکر شده است، در مورد آنان قابل اجرا باشد

(0) 

گانه و متناقض ایران در باب هویت  سیاست های جنسیتی چند 

های جنسی، جنسیتی و گرایش های جنسی غیر نرماتیو ناشی از 

عدم توجه به مبانی حقوق بشری است. فضای عمومی ایران 

عموماً مردانه و دگرجنس گرایانه است. قوانین اسالمی جاری نیز 

مبنایی مرد ساالرانه و پدر ساالرانه داشته و هم چنین کامالً هترو 

نورماتیو است. در این بین کنش و هویت جنسی و جنسیتی، ورای 

گونه های تعریف 

شده و مجاز در 

ها  ن ت نه  نون  قا

پذیرفته نیست، بلکه 

سیاست های تنبیهی 

و اصالحی را نیز در 

 پی خواهد داشت.

طبق قوانین ایران 

برای هر جنسیت 

مورد قبول احکام 

بسیار مشخصی در تمامی حوزه های اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی 

و سیاسی تعریف شده است. برای مثال زنان از حق رئیس 

جمهور یا قاضی بودن برخوردار نیستند و یا مردان دو برابر زنان 

ارث خواهند برد. زنان حق ورود به ورزشگاه ها برای تماشای 

مسابقات ورزشی مردان را ندارند. این احکام در رابطه با افراد 

تراجنسی نیز وضع شده است. از همه مهم تر قوانین مربوط به 

حفظ شئونات اسالمی نیز بسیار مهم است. نوع پوشش موجه و 

رعایت حجاب اسالمی، قوانین کیفری در رابطه با مبدل پوشی 

در ایران، معافیت پزشکی سربازی به افراد تراجنسی، سیاست 

های تغییر جنسیت که در فضایی مبهم از سوی حکومت به 

تمامی کوییرهای ایرانی این امکان را می دهد که تغییر جنسیت 

دهند و عده ای نیز در این فضای متخلخل زیست کنند. به هر 

جهت این را نیز باید در نظر گرفت که اگر چه گفتمان جنسی و 

جنسیتی ایران در حال بسط یافتن است و لیکن کوییرهای ایران 

در حال مرئی شدن هستند و گونه های زیستی متفاوت به 

آهستگی در گفتمان رسمی جنسیت ایران رسوخ می کند. 

نمایشگری غیر متعارف در ایران از سوی کوییرهای ایرانی اگر 

چه همواره با تبعات کیفری مواجه است ولیکن هم چنان به 

عنوان یک آلترناتیو ادامه دارد. تالش های حقوقی بسیاری در 

گرفته است تا وضعیت حقوقی و کیفری ناشی از تغییر جنسیت 

را مشخص نمایند. برای مثال تغییر جنسیت، رافع مسئولیت 

کیفری افراد نیست. یا چگونگی پرداخت مهریه بعد از تغییر 

جنسیت که در 

لف  موارد مخت

تغییر جنسیت 

ین  ها، ا زوج 

موارد نشان می 

دهد که جنسیت 

یار  س عات ب ب ت

برای  می  ه م

افراد در جامعه 

به همراه دارد. 

حال ترنسجندرها نه تنها به واسطه قانون در ایران تعریف نمی 
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مثابه تالش های براندازنده، غربی، امپریالیستی و با هدف نابود 

سازی فرهنگ اسالمی دانسته و با آنان مقابله به مثل می کند. 

مجازات و وضع قوانین تبعیض آمیز چندگانه   موج بازداشت ها،

نشانی از حمایت همه جانبه حکومت از فضای عمومی کشور 

 اسالمی است.

این تالش های حقوقی در چند دهه اخیر تا به حال به 

دستاوردهایی نیز دست یافته است. این دستاوردها البته به معنای 

پذیرش افراد کوییر ایرانی نبوده است. بیش تر به چالش کشیده 

شدن جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی و حقوق 

بشری و فشار به ایران در به رسمیت شناختن حقوق کوییرهای 

ایرانی بوده است. امری که بارها و بارها توسط مقامات بلند مرتبه 

و رسمی ایران انکار شده است. حکومت 

ایران کوییرهای ایرانی را نادیده انگاشته و 

 وجود آن ها را انکار می کند.

قوانین در ایران در حال حاضر ظرفیت 

پذیرش تراجنسیتی ها را ندارد. زیرا به نظر 

می رسد مبناهای حقوقی و فقهی در ایران 

امکان این تغییرات را نخواهد داد. ساخت 

جنسیتی در ایران که در برگیرنده آرای 

فقه شیعی و فرهنگ سنتی مرد ساالر ایرانی است بستر مناسبی 

برای بالندگی و رشد افراد تراجنسیتی را فراهم نمی کند. شاید به 

مانند سایر حوزه های مفهومی و هویتی مدرن که در غالب الگوی 

جامعه مدرن تعریف می شود، توفیق تراجنسیتی ها نیز در گرو 

گذار ایران به یک جامعه مدرن است که قوانین در آن حدالمقدور 

موازین حقوق بشری را به رسمیت شناخته و جامعه مدنی و 

 رواداری در آن نهادینه شده باشد. 

 

 پانوشت ها: 

هادوی تهرانی، مهدی، مجموعه مقاالت و گفتارهای دومین سمینار  .1

 30-32، صص 0دیدگاه های اسالم در پزشکی، ج 

 موسوی خمینی، سید روح اهلل، تحریر الوسیله  .2

شوند، بلکه به نوعی هنجارهای بسیار اساسی نظام حقوقی 

ایران را به چالش می کشند. قوانین اسالمی قادر به بسط 

جنسیت خارج از دو گانه زن/مرد نیست. حتی تکلیف افراد خنثی 

بدنی)هرمافرودیت( و خنثی روانی )تراجنسی( نیز ذیل این دو 

گانه روشن شده است. قوانین مدنی و کیفری ایران بر اساس 

این جنسیت دوگانه تعریف شده است. حال اگر ترنسجندرها 

های  بخواهند تا مفهوم جنسیت را به چالش بکشند و نقش

متعدد و غیر قابل طبقه بندی را ارائه دهند، در فضای فرهنگی 

 و اجتماعی ایران چه چیز قابل تصور خواهد بود؟

در ایران در تمامی مدارک شناسایی و اوراق قانونی جنسیت دو 

گانه تعریف شده است. چنان چه شما بخواهید رفتار و کنش 

جنسیتی متفاوتی را عرضه نمایید، 

به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد. 

این فشارهای حقوقی و فضای 

کامالً تعریف شده سبب گردیده تا 

تالش های کنشگران غیر نورماتیو 

به الیه های زیرین جامعه فرو 

روند. در سطح جامعه شما قادر 

نخواهید بود تا در فضای شهری به 

شدت سکسیستی ایران به صورت یک ترنسجندر عمل نمایید. 

های عرفی جامعه ایران نیز در حال حاضر  فارغ از قانون، هنجار

پذیرنده ترنسجندرها نیست. حتی جنبش مدنی ایران نیز آن 

چنان آمادگی الزم برای همراه نمودن افراد تراجنسیتی را ندارد. 

در اکثر جریانات و جنبش های مدنی ایران فضایی برای 

ترنسجندرها و حتی افراد غیر دگرجنس گرا در نظر گرفته نشده 

 است.

مهم ترین مسئله ای که جنبش های حقوقی کوییر در ایران پی 

می گیرند، تطبیق قوانین ملی ایران با قوانین حقوق بشری 

است. تالش های صورت گرفته بیش تر معطوف به این تطبیق 

و گزارش موارد نقض کننده قوانین حقوق بشری در ایران است. 

حکومت ایران تالش های حقوق بشری این کنشگران را به 
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پیشینه ای و زمینه ای مثل درآمد، تحصیالت، طبقه اجتماعی و 

استرس باشد، ناشی از عوامل روابط در خانواده است. در سطح 

خانواده تضاد بروز خشونت علیه کودکان است و در مقابل نظم مانع 

 اصلی بروز خشونت علیه کودکان است. 

کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود؛ زیرا به دلیل 

ضعف جسمی و شخصیتی بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزار 

دیدگی وی، بعضاً اعالم جرم نمی شود. با توجه به آمارهای منتشر 

شده، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام 

دنیا در حال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی 

بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده 

 است.

 مفهوم و تعریف کودک آزاری

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از: 

آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی 

( 0کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.)

اما در اصطالح متخصصین امر، هرگونه آسیب جسمی یا روانی و 

سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی 

سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می شود.  03افراد زیر 

اگرچه در این تعریف تالش شده تا همه وجوه و ابعاد آزار کودکان 

توضیح داده شود، اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن 

 ممکن است در بین صاحب نظران اختالف برانگیز باشد.

در واقع، تعاریف متعددی از آزار و خشونت با توجه به اهداف و 

کاربردهای متنوع آن، ارائه شده است. چنان چه انجمن روانپزشکی 

آمریکا در چهارمین دفترچه راهنمای تشخیص و آماری اختالالت 

کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه ای است که محبت، 

مالیمت، مراقبت، رشد و تعالی او وظیفه خانواده است. اما این 

که برخالف این تلقی فرهنگی، کودک در خانواده و جامعه از 

سوی والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، نشان 

 از یک مسئله و مشکل اساسی دارد. 

امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان که دل هر انسانی را 

می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در دهه های اخیر، 

مشکالت و چالش های بهداشتی کودکان دستخوش تغییراتی 

شده است؛ در حال حاضر بسیاری از بیماری ها با استفاده از 

واکسیناسیون و رعایت توصیه های بهداشتی کنترل می شود، 

اما هنوز مشکالت حل نشده زیادی در زمینه بهداشت روان 

کودکان وجود دارد که نیازمند پیگیری و اقدامات پیشگیرانه 

جدی است. کودک آزاری از جمله مشکالتی است که آسیب 

های جبران ناپذیری را بر سالمت جسمی و روانی کودکان 

 تحمیل می کند.

تنبیه بدنی در دوره کودکی، احتمال آسیب های روانی دراز 

مدت در بزرگسالی هم چون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد 

به مواد مخدر و الکل افزایش می دهد. شکل گیری شخصیت 

نا به هنجار در کودکان آزار دیده از مهم ترین علل روان 

شناختی شکل گیری چرخه کودک آزاری است. سوءاستفاده 

شدید در اوایل زندگی می تواند منجر به اختالل دلبستگی 

واکنشی شود. کودکان مبتال به این اختالل، دشواری های 

زیادی در برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن به رشد و نمو 

طبیعی ناموفق هستند. آن ها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص 

 دارند.

سهم خشونت عاطفی و بی توجهی، بیش تر از سهم خشونت 

جسمانی است. نتایج نشان می دهد که خشونت علیه کودکان 

در خانواده های تهرانی بیش از آن که ناشی از متغیرهای 

 بررسی حقوقی پدیده کودک آزاری و خالءهای قانونی در ایران

 دانشجوی حقوق و پژوهشگر 

 نازیال رستم زاده
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سایر شرایطی که ممکن ” (، در فصلی تحت عنوان 0551روانی)

، کودک آزاری را مشتمل بر آزار “ است مورد توجه بالینی قرار گیرد

( 0جسمی و جنسی، بی توجهی به کودک و آزار عاطفی می داند. )

در هر حال کودک آزاری طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان از 

قبیل عدم برآوردن نیازهای اولیه کودک، غفلت از مراقبت های 

بهداشتی، فقدان رشد کافی، تنبیه و بد رفتاری فیزیکی، سوءاستفاده 

 جنسی و سوء رفتار هیجانی و آزار روانی را شامل می شود.

 انواع کودک آزاری

کودک آزاری ” انواع کودک آزاری را نیز می توان در چهار دسته 

و “  کودک آزاری جنسی” ، “ کودک آزاری عاطفی” ، “ جسمی

 طبقه بندی کرد. “ کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مباالتی”

کودک آزاری جسمی: به طور کلی  .1

آزار جسمی آسیبی است که مواردی 

چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب 

رساندن به سر، شکستگی، آسیب 

های درونی، زخمی کردن یا هر 

شیوه دیگر از آسیب جسمانی را 

 شامل شود.

کودک آزاری عاطفی: در حالی که آزار جسمانی قابل رویت  .2

است، نوع دیگری از سوءاستفاده از کودکان وجود دارد که 

زخمی عمیق و پایدار بر کودک می گذارد و آن کودک آزاری 

 عاطفی است.

کودک آزاری جنسی: کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در  .3

بر می گیرد؛ اعم از اغوا نمودن و یا اجبار کردن کودک به وارد 

شدن در هرگونه رفتار جنسی غیر قانونی، استفاده و بهره کشی 

 از کودک در فحشاء و دیگر رفتار های جنسی.

کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مباالتی: بی توجهی و  .4

کوتاهی در فراهم نمودن لوازم رشد کودک در کلیه حوزه های 

سالمتی )بهداشت(، آموزش رشد عاطفی، تغذیه، مسکن و 

 غیره نوعی دیگر از کودک آزاری است.

 حقوق کودکان در جهان

مسئله حقوق کودکان مسئله جدیدی نیست. شروع آن بعد جنگ 

جهانی اول توسط یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک اگالنتین 

 0505جب، بنیانگذار موسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 

بود. پس از جنگ جهانی اول به سبب پیامدهای جنگ و آسیب به 

در ژنو تنظیم “  اعالمیه حقوق کودک”   0501کودکان، در سال 

شد. این اعالمیه بیش تر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن 

کودکان جنگ زده و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و 

روانی ناشی از جنگ بود. اما تاسیس صندوق بین المللی کودکان، 

، گام مهم دیگری برای پرداختن به 0512در سال “  یونیسف” 

مسائل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه 

مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی 

کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و  01

آوارگی پایه گذاری گردید. اعالمیه جهانی 

( منبع دیگری برای 0513حقوق بشر )

حقوق کودکان بود؛ زیرا این اعالمیه تمام 

انسان ها را بدون توجه به ویژگی ها شامل 

می شود که طبعاً کودکان را نیز دربر می 

 گیرد.

نیز اعالمیه حقوق کودک به  0595در سال 

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع 

اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد. در 

(، میثاق بین 0529قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی )

( و کنوانسیون حداقل سن 0522المللی حقوق مدنی و سیاسی )

( هم مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان 0550اشتغال کودکان )

 بیان شد.

طرح کنوانسیون حقوق کودک به ابتکار کشور لهستان و تالش 

به اتفاق آرا  0535پروفسور ادام لوباتکا از این کشور در سال 

ماده تشکیل شده  91تصویب شد. این کنوانسیون از یک مقدمه و 

است و تا کنون تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جز 

نیز دو  0222ایاالت متحده آمریکا به آن پیوسته اند. در سال 

پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک تصویب شد: یکی 

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت 

کودکان در جنگ و دیگری پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق 
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ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را که سابقاً موجب 

تفاوت در مجازات می شد نادیده گرفت و از این حیث همه را 

یکسان قلمداد کرد. همین طور، در قوانین کیفری ایران، اعمالی 

نظیر هرزه نگاری کودکان)پورنوگرافی( و بهره گیری از آن ها مورد 

 غفلت قرار گرفته است. 

در کشور ما علی رغم وجود مقرارتی پراکنده در موضوع حمایت از 

کودکان، تا پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در 

، در قوانین کیفری قانون خاصی درباره کودک آزاری 0030آذر ماه 

وجود نداشت و در این مورد جرم انگاری خاصی صورت نگرفته بود. 

حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت 

کیفری کم تری از وی مطرح شده است. هم چنین علی رغم آن 

که کودک آزاری اعم از جسمی و روحی و جنسی معموالً در داخل 

خانواده ها و توسط نزدیک ترین افراد به کودک انجام می شود، اما 

با کمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در 

مقابل خشونت های خانگی تصویب نشده و حتی قانون حمایت از 

کودکان و نوجوانان نیز والدین را در این گونه جرایم از تعقیب و 

مجازات معاف دانسته و نیز هیچ نهاد یا سازمانی که مسئولیت 

حمایت از کودکان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده 

 گیرد، وجود ندارد. 

الزم به ذکر است که حتی برخی قوانین کیفری در ایران مثل ماده 

قانون مجازات اسالمی)قدیم(، خود نوعی خشونت علیه  002

کودکان به شمار می رود و اصالح چنین قوانینی جهت منتفی شدن 

 احتمال سوءاستفاده برخی والدین متعرض به کودک، ضروری است.

ایجاد معاضدت های قضایی و حقوقی برای کودکان، تعیین وکیل 

تسخیری برایشان در موارد لزوم، تسریع در رسیدگی و رسیدگی 

فوری و خارج از نوبت به جرایم علیه اطفال، انجام مراحل دادرسی 

و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال طوری که 

قابل درک و فهم باشد از دیگر مواردی است که توجه به آن 

 ضروری می نماید.

توجه به منافع عالیه کودکان در هنگام صدور حکم توسط قضات و 

در نظر گرفتن مصلحت کودک در حکم صادره به عنوان معیار و 

 کودک در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.

هدف اصلی این کنوانسیون ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و 

تالش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی 

رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی است و برای 

محور اساسی رشد، بقا، حمایت و  1دستیابی به این هدف 

 مشارکت بایستی مورد توجه باشد.

کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی، به لحاظ 

آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، 

بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق و بزه دیدگی قرار 

دارد؛ از این رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه برای کودک با هدف 

حمایت از جنبه های مختلف زندگی او، از حیات و تغذیه گرفته تا 

آموزش و تربیت ضروری می نماید. بر این مبنا اولین وظیفه زن 

و مرد برای تولد یک فرزند، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر 

 و مادر شایسته است. 

اصول حمایت از کودک را می توان ”برخی از حقوقدانان معتقدند 

از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور وارد معیار 

های قانونی کشور کرد. قانون اساسی یک کشور در برگیرنده 

تمام اصول و قواعدی است که بر جامعه حکمفرماست و دستور 

بنیادینی است که شکل دولت را تعیین کرده و اصول کلی 

قرارداد اجتماعی یک کشور را بیان می کند. قانون اساسی 

معیاری برای وضع قوانین عادی است، از این رو انتقال اصول 

حمایت از کودک در قانون اساسی یک کشور بستر الزم برای 

حمایت از کودکان را فراهم و تکالیف دولت را در این زمینه 

 “.مشخص می کند

 خالء قانونی و کیفری کودک آزاری در ایران

پس از انقالب در ایران، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب 

کلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق که راجع به  2062260020

جرایم هتک ناموس و منافی عفت بود، فسخ گردید و مقررات 

کیفری مطابق شرع اسالم، به مرحله اجرا گذاشته شد و عالوه بر 

آن، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت، غیر از زناء، مانند 

تقبیل و مضاجعه، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حکم قرار گرفت. 



 عکس ماه

75شماره   
 مرداد
1396 

ی
 حقوق

17 

مالک اصلی صدور حکم و جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه 

دیده باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و 

موسسات خاص در این زمینه اجباری کردن گزارش دهی درباره 

کودک آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراکزی که از این 

موضوع اطالع می یابند نه فقط برای افراد و موسساتی که 

 نگهداری از کودکان برعهده دارند.

آموزش دادن به کودکان و آشنا کردن آن ها با این گونه آزارهای 

جنسی و تاکید به آن ها نسبت به این که این آزارها را تحمل 

 نکنند و در مقابل آن اعتراض و شکایت کنند.

انجام تحقیقات و بررسی های الزم برای ریشه یابی کودک آزاری 

و شناخت زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار 

دقیق و صحیح در این موارد برای کمک به کاهش و پیشگیری از 

این جرایم همگی از راهکارهایی است که می توانند در جهت از 

میان بردن و یا حداقل کاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی، 

 نقش موثری ایفا کنند.
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آقا بیگلویی، عباس و دیگران، کودک آزاری، کتاب آوند دانش، تهران،  .1

0032 
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دادستان کل، یعنی حجت االسالم  ۸۳۳۲چهارشنبه پانزده دی ماه 

منتظری، با اشاره به این که دو چیز یکی پول و دیگری مسائل 

جنسی قضات را در مقام قضاوت تهدید می کند، اضافه کرد که 

اقتضا می کند در ارزیابی سالمت قضات این محدودیت ها را در 

نظر بگیریم... البته دادستان کل در مجموع عنوان کرد که دستگاه 

 قضایی یکی از سالم ترین دستگاه های کشور است.

هم یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی  ۳۲چهارده شهریور 

مجلس شورای اسالمی، در گفتگو با خبرنگاری در مورد این که 

باید قوه قضاییه ای سالمی داشته باشیم تا بتوان مانع از گسترش 

فساد در جامعه شد، اظهار داشت: 

دستگاه قضایی، دستگاهی است که ” 

ین که مرجع رسیدگی به  ضمن ا

تخلفات عمومی است، ناظر بر اجرای 

قوانین و مصوبات است. قوه قضاییه 

ضامن سالمت جامعه از هر حیث بوده و 

اهمیت ویژه ای دارد و لذا رهبر معظم 

انقالب همواره توصیه های الزم را به 

کنند که  مقامات این قوه گوشزد می

مسئولین باید آن را در دستور کار خود 

قرار دهند؛ چراکه دستگاه قضایی، 

دستگاه مبارزه با فساد و تخلف است و 

باید خود عاری از هرگونه تخلف و فساد 

 “.باشد

ولی آیا واقعا دستگاه قضایی از فساد اداری و قضایی رنج می برد و 

یا آن طور که برخی مقامات نظام می گویند، فساد در دستگاه 

 قضایی معدود و محدود است!

به عنوان وکیل دادگستری، آماری متقن و دقیقی از میزان و 

سطح فساد اداری و قضایی دستگاه قضایی کشور در دست 

ندارم؛ ولیکن آن چه مبرهن است، جز این نیست که فساد 

قضایی و اداری)فارغ از کم و کیفیت آن( یک واقعیت بی گفتگو 

 در قوه قضاییه است.

دفتری -در معنای دقیق تر، برخی مقامات قضایی و اداری

محاکم دادگستری، رسماً از یکی از طرفین دعاوی مطروحه در 

شعب محاکم وجه نقد دریافت و این گونه مسئولیت خود را در 

راستای منافع آن ها ایفا می نمایند. دریافت پول برای غش 

کردن به سمت یکی از طرفین دعوی، اصوالً شایع ترین فساد 

دستگاه قضایی است؛ ولیکن موارد بسیاری هم قابل رصد است 

که به موجب آن ها نفوذ مقامات عالیه در انحراف رسیدگی به 

 پرونده های قضایی نقش عمده ای را بر عهده دارند. 

از طرفی انحرافات جنسی هم حجم 

قابل توجهی از خارج شدن قضات از 

بی طرفی و استقالل قضایی را شامل 

 می گردند.

این در حالیست که قوه قضاییه از 

حفاظت اطالعات درون سازمانی 

برخوردار است و با این وصف با وجود 

چنین نهادی در قوه قضاییه و گزینش 

های سخت گیرانه و چند الیه و 

چندین مرحله ای برای استخدام افراد 

واجد شرایط جهت مشاغل قضایی و 

دفتری و حتی تاسیس دانشگاه 

اختصاصی برای تامین نیروی قضایی 

و اداری قوه قضاییه که شرایط ویژه ای برای تحصیل در این 

دانشگاه وجود دارد، به نظر حجم فساد در قوه قضاییه بالنسبه 

 قابل توجه است.

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر 
 کانون وکالی دادگستری مرکز

 امیرساالر داودی

دفتری محاکم -برخی مقامات قضایی و اداری

دادگستری، رسماً از یکی از طرفین دعاوی مطروحه در 

شعب محاکم وجه نقد دریافت و این گونه مسئولیت 

خود را در راستای منافع آن ها ایفا می نمایند. دریافت 

پول برای غش کردن به سمت یکی از طرفین دعوی، 

اصوالً شایع ترین فساد دستگاه قضایی است؛ ولیکن 

موارد بسیاری هم قابل رصد است که به موجب آن ها 

نفوذ مقامات عالیه در انحراف رسیدگی به پرونده های 

 قضایی نقش عمده ای را بر عهده دارند. 

از طرفی انحرافات جنسی هم حجم قابل توجهی از 

خارج شدن قضات از بی طرفی و استقالل قضایی را 

 شامل می گردند.

ی ویژه
پرونده 

 
ی

 حقوق



75شماره   
 مرداد
1396 

20 

منجر به این معضل گردد که افراد جامعه متعاقب ناامید شدن از 

دستگاه قضایی، علی الر س آستین باال زده و تالش کنند تا خارج 

از فرایند اصولی قضایی، نسبت به احقاق حقوق خود قیام کنند که 

در چنین وجهی شاهد افزایش تنش و درگیری مابین افراد جامعه 

بر سر حق و حقوق تضییع و تضییق شده 

 شان خواهیم بود.

تالی فاسد دیگر فساد قضات، این خواهد بود 

که نهاد وکالت دادگستری در کشور به مرور 

کارکرد و اقبال خود را از دست داده و نظام 

کارچاق کنی مورد اقبال گرفتاران قرار گرفته 

و این گونه کارچاق کنان به سرعت جای 

 وکالی دادگستری را خواهند گرفت.

النهایه این که، اخیراً رئیس دستگاه قضایی 

در هفته قوه قضاییه مملو بودن محاکم از 

پرونده ها را نشانه ای بر اعتماد عمومی به 

دستگاه قضایی عنوان کردند. در پاسخ به 

رئیس قوه قضاییه باید چنین گفت که از قضا وقتی برای مردم 

راهی جز مراجعه به دستگاه قضایی جهت احقاق حق وجود ندارد، 

طبعاً صحبت از 

اعتماد عمومی 

گونه  فاقد هر 

محمل منطقی 

است. چه این که 

اگر مراجع عدیده 

ای برای احقاق 

حق  وجود داشته 

گاه  ن شد و آ با

یان  م مردم از 

به  چند مرجع 

سراغ یک مرجع بروند، می توان چنین حکم کرد که این ترجیح 

 ناشی از اعتماد مردم به مرجع منتخب است.

البته شایان ذکر است که قوه قضاییه هم چنان واجد قضاتی 

شریف و پاکدست و عالم و سرسپرده عدالت بوده و هست و 

قابل توجه بودن بالنسبه فساد در قوه قضاییه یک دریافت 

 شخصی و حسب تجربیات شخصی نگارنده است.

هر چند که چندی قبل در جریان 

تصویب بودجه عمران قوه قضاییه، 

احدی از نمایندگان مجلس عنوان 

کرد که کارکرد دستگاه قضایی 

وضع و حال خوبی ندارد و نارضایتی 

یدی از سوی مراجعین به  متزا

کم دادگستری وجود دارد محا

کسی را نمی یابید که به محاکم )” 

 “(.رفته باشد و راضی برگشته باشد

هی  یی را سالمت دستگاه قضا

مطمئن جهت دستیابی به سالمت 

نظام اداری و اقتصادی کشور است. 

از قدیم گفته اند که هر چه بگندد، نمکش می زنند، وای به 

 روزی که بگندد نمک.

تثبیت و تقویت 

فساد در دستگاه 

لی  توا یی  ضا ق

فساد عدیده ای 

به همراه دارد 

که یکی از این 

توالی نیست جز 

بی اعتمادی روز 

به  فزون  ا

مات  ی م ص ت

قضایی محاکم  

 به عنوان یگانه مأمن و ملجاء دادخواهی شهروندان.

بی اعتمادی متزاید به گره گشایی دستگاه قضایی می تواند 

تثبیت و تقویت فساد در دستگاه قضایی 
توالی فساد عدیده ای به همراه دارد که یکی از 
این توالی نیست جز بی اعتمادی روز افزون به 

تصمیمات قضایی محاکم  به عنوان یگانه مأمن و 
 ملجاء دادخواهی شهروندان.

بی اعتمادی متزاید به گره گشایی دستگاه قضایی 
می تواند منجر به این معضل گردد که افراد جامعه 
متعاقب ناامید شدن از دستگاه قضایی، علی الر س 

آستین باال زده و تالش کنند تا خارج از فرایند 
اصولی قضایی، نسبت به احقاق حقوق خود قیام 
کنند که در چنین وجهی شاهد افزایش تنش و 
درگیری مابین افراد جامعه بر سر حق و حقوق 

 تضییع و تضییق شده شان خواهیم بود.

ژه
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از آن جا که گسترده و نامحدود بودن اختیارات همیشه ایجاد 

مفسده می کند و هر شخص دارای مقام و اختیار باید به همان 

اندازه اختیارات پاسخگو باشد و تمرکز اختیارات در وجود پادشاه و 

پاسخگو نبودن وی، موجب نارضایتی مردم می گردید، 

برآمده تا قدرت پادشاه “  تفکیک قوا” اندیشمندان حقوق درصدد 

بین چندین قوه تقسیم گردد و قوای کشور را غالباً به سه قوه 

 تقسیم نمودند.

صرف نظر از اختالفات موجود بین نوع تقسیم بندی ها و این که 

از نظر برخی از اندیشمندان حقوق، قوه قضاییه نباید به عنوان قوه 

ای مستقل باشد و آن را جزو قوه اجراییه تلقی می کردند، اما 

اکنون در بیش تر جوامع، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه وجود 

دارد که در کشور ما نیز سه قوه در قانون اساسی پیش بینی شده 

 است.

قوه مقننه که نماد بیان و اعمال اراده عموم مردم است، از طریق 

تدوین و تصویب قوانین در مجلس شورای اسالمی، قوانین 

مناسب را تصویب و قوه مجریه هم که متشکل از رئیس جمهور و 

کابینه وی است،  قوانین مصوبه را اجرا می کند. اما جایگاه قوه 

قضاییه در میان قوای سه گانه، صرفاً قضاوت و برقراری عدالت در 

جامعه است؛ به این صورت که در صورت ارتکاب جرم توسط 

افراد، طبق همان قوانین مصوب قوه مقننه، مجرمان را مجازات و 

در صورت اختالف بین مردم نیز همان قوانین را جهت رفع 

اختالفات آن ها به کار می برد و در مورد اختالفات آنان قضاوت و 

 داوری می کند.

بر این اساس قوه قضاییه خود صالحیت قانونگذاری نداشته و 

ندارد و صرفاً در برخی موارد، آن هم در چهارچوب صدور آرا 

وحدت رویه حق تدوین قانون بصورت محدود را دارد. اما قضات 

در نحوه کاربست و اعمال قانون دارای اختیارات قضایی هستند 

 و آن قوه می تواند تفسیرهای خود را از قوانین اعمال کند.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مقام بیان  092اصل 

قوه قضاییه قوه ای ” وضعیت و وظایف این قوه اشعار می دارد: 

است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول 

 تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

،   ، شکایات  ، تعدیات  در مورد تظلمات   و صدور حکم   . رسیدگی0

  الزم   و اقدام   و اخذ تصمیم   و رفع خصومات  دعاوی  و فصل   حل

 کند.  می  معین  قانون  ، که از امور حسبیه  قسمت  در آن

 . مشروع  و آزادی های  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  . احیای0

 . قوانین  اجرای  بر حسن  . نظارت0

حدود    و اجرای  و تعزیر مجرمین  مجازات  و تعقیب  جرم  . کشف1

 . اسالم  جزایی  مدون  و مقررات

 . مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  . اقدام9

قانون اساسی ضمن تاکید بر این که ریاست قوه قضاییه 

باالترین مقام این قوه است، اختیارات ریاست این قوه را در اصل 

 به شرح زیر بیان می کند: 093

  های   مسئولیت  تناسب  به  در دادگستری  الزم  . ایجاد تشکیالت0

 . و ششم  یکصد و پنجاه  اصل

 . اسالمی  با جمهوری  متناسب  قضایی  لوایح  تهیه      .0

آن ها و    و نصب   و عزل   و شایسته   عادل   قضات   استخدام      .  0

و مانند این    و ترفیع آنان   مشاغل   و تعیین   ماموریت   تغییر محل

 . قانون  ، طبق ها از امور اداری

اختیارات و وظایف این قوه دارای اهمیت ویژه ای است که باید 

پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد و عدالت را در 

جامعه تحقق بخشد. تحقق عدالت در جامعه به راحتی امکان 

استقالل قوه ” پذیر نیست و مهم ترین شرط و مقدمه آن 

و جلوگیری از وابستگی به قوای دیگر یا جناح های “  قضاییه

کشور است. استقالل قوه قضاییه را نباید فقط در عدم وابستگی 

 وکیل پایه یک دادگستری

 عثمان مزین
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در صورت انتقاد از آن ها همواره باید پشتیبانی از حقوق فردی و 

 اجتماعی سرلوحه تصمیمات قوه قضاییه باشد.

حمایت قوه قضاییه از دستگاه ها و مقامات حقوقی هیچ گونه 

وجاهت قانونی ندارد؛ چون آن ها خود با امکانات در اختیار می 

توانند از خود حمایت کنند و اساساً اختیار حمایت از آن دستگاه ها 

 هم به قوه قضاییه تفویض نگردیده است.

با مداقه در نام این قوه هم تردیدی نیست که این قوه صرفاً باید 

کند و سیاست ورزی یا دخالت در امور “  دادگری” و “  قضاوت” 

سیاسی جامعه جزو حدود اختیارات و صالحیت های آن قوه 

نیست. این بدان معنا نیست که ساحت و عرضه سیاست، عرصه 

آلوده یا نامطلوبی است؛ بلکه برعکس. سیاست چون مربوط به 

اداره جامعه است، واجد 

اهمیت است. اما نباید 

فراموش کرد که در 

عرصه سیاست، همواره 

منافع گروه سیاسی 

متبوع در درجه اول 

اهمیت قرار دارد و وارد 

شدن قوه قضاییه به 

موجب  عرصه  ین  ا

ترجیح دادن منافع یک 

گروه بر گروه دیگر خواهد بود. در حالی که اصوالً قوه قضاییه باید 

تمام گروه های سیاسی را به صورت یکسان در نظر گیرد. سیاست 

ورزی و دخالت در امور سیاسی کشور در تضاد آشکار با حقوق 

فردی و اجتماعی قرار داشته و موجب بی توجهی به تحقق عدالت 

 که مهم ترین وظیفه آن قوه است، خواهد شد.

وجود احکام عدیده و سنگین علیه منتقدین دستگاه های اداری و 

مسئوالن کشور، مبین عدم توجه قوه قضاییه نسبت به پشتیبانی از 

حقوق فردی و اجتماعی است که قطعاً برگشت آن قوه به 

اختیارات و شرح وظایف خود مندرج در قانون اساسی باید مطلوب 

 مردم و مسئوالن آن قوه باشد.

به جناح های سیاسی کشور جستجو کرد؛ بلکه باید آن را در 

میان شکایت و مطالبه حقوق از حکومت هم مورد بررسی قرار 

داد. زیرا مستقل بودن این قوه بیش تر به آن معنا است که از 

حاکمیت و قوای حکومتی مستقل باشد تا بتواند پشتیبان حقوق 

 فردی و اجتماعی مردم باشد.

عدالت در جامعه زمانی معنا پیدا می کند که این قوه اصل 

آزادی بیان و انتقاد برای مردم را به رسمیت شناخته و در 

صورت انتقاد از حکومت یا قوای کشور یا مسئوالن، نباید در 

مقام جانبداری از حکومت یا قوای کشور یا مسئولی که از وی 

انتقاد شده، برآید. چون طبق قانون اساسی، آن قوه باید پشتیبان 

 092حقوق فردی و اجتماعی باشد و در هیچ کدام از اصول 

غایت  نون  051ل قا

اساسی نیامده که آن 

بان  ی شت ید پ با قوه 

حکومت باشد. چرا که 

اساساً قوای حکومتی 

به نمایندگی از مردم 

جام  ن به ا بادرت  م

وظایف قانونی نموده و 

به  یازی  ن قوا  آن 

پشتیبانی از سوی قوه 

قضاییه ندارند. ظاهر شدن قوه قضاییه یک کشور در مقام 

حمایت از حکومت و مسئوالن، خود ناقض استقالل آن قوه 

 است.

وارد شدن قوه قضاییه در منازعات و اختالفات دستگاه ها و 

مسئوالن و جناح های سیاسی، آفت بزرگی برای آن قوه خواهد 

بود و موجب دور شدن از وظایف قانونی خود در حمایت از 

حقوق فردی و اجتماعی است. در جامعه ای که برای دستگاه ها 

و مقامات کشور حق انجام وظایف قانونی تعریف شده، مردم به 

عنوان واگذارکنندگان آن حقوق، دارای اختیار نظارت بر حس 

انجام آن وظایف یا شکایت از آن دستگاه ها و مقامات بوده و 
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قدما نقل کرده اند که شاه در لباس مبدل به شهر وارد شد و در 

صف نانوایی ایستاد تا نانی بخرد؛ نانوا نانی سیاه جلوی شاه 

انداخت. شاه گفت این چه نانی است که می فروشی؟ نانوا گفت از 

سرت هم زیاد  است، مگر شاه هستی؟ شاه همان جا نانوا را زنده به 

تنور سوزان انداخت و از آن به بعد در سراسر ایران کسی جرات 

 نکرد نان بی کیفیت به مشتری بفروشد. 

این روایتی است که ما چندین بار شبیه آن را با نوعی حسرت و 

نوستالژی شنیده ایم و گویندگانش واقعه را به شاهان قدرتمندی 

مانند شاه عباس صفوی و رضا شاه پهلوی نسبت می دهند. شبیه 

این روایت افسانه ای که شاه، قصاب و کباب پز را به جرم گران 

فروشی و کم فروشی به سیخ کشید و گویندگانش به نوعی از سر 

ناچاری، حسرت آن روزهای طالیی را می کشند تا یک ناجی آن 

که خود را مانند اسیری بی دفاع در تار عنکبوتی تجسم م ی -ها را 

، از فساد اقتصادی درمان ناپذیر نجات بخشد. این روایت -کنند

افسانه گونه به روشنی نشانگر عمق و سابقه فساد نهادینه شده 

حاکمیت های مختلف در ایران به درازای تاریخ است. افسانه ها و 

روایت ها به این خاطر ساخته می شوند که انسان ها در واقعیت 

عاجز از به وجود آوردن شرایط ایده آل هستند و برای تسلی درد و 

رنج بیکران خود، به دنبال پناهگاهی در عالم خیال هستند تا با 

پدید آوردن شرایط مطلوب در افسانه و روایت، آرزوهای خود را 

 شاخه عمل بپوشانند و روح و روان زخمی شان را آرامش بخشند. 

اصوالً الزم نیست آمار و رده بندی جهانی فساد اقتصادی را 

کنکاش کرد تا روشن شود که کشور ما جزو سی کشور ته جدول 

رده بندی کشورهای سالم از نظر فساد اقتصادی در کنار کره 

( واقعیت این است ۸شمالی و افغانستان و سودان قرار گرفته است.)

که همه ما به نوعی به صرف زندگی در ایران، این فساد را با 

گوشت و پوست لمس کرده ایم و در این سیستم یا قربانی بوده 

ایم و یا مجبور بودیم که برای بقا متوسل به سازگاری خود با 

این شرایط شویم. این فساد مسری به نوعی کل دستگاه های 

دولتی و غیردولتی را آلوده و فلج کرده و حتی به نوعی اجتماع 

غیر حاکمیتی و عرصه اخالق عمومی را تحت تاثیر خود قرار 

داده است که ابعاد و اضالع مختلفی دارد و یکی از آن ها نهاد 

نهاد ” قوه قضاییه است. این نهاد به عنوان داور و مجری 

دارد و “  بخشیدن” و “  مجازات” است که مشروعیت “  حکومتی

نقشی اساسی در به وجود آمدن و یا مبارزه با فساد اقتصادی ایفا 

می کند. البته نگارنده تمایل دارد این نکته را یادآور شود که 

فساد اقتصادی تبعات تسلسلی فسادهای دیگر را به دنبال دارد؛ 

یعنی نهادهای مختلف دولتی اعم از مجری و یا قانونگذار ، 

نظامی و آموزشی تا نهادهای شبه دولتی همانند نهاد دین یا 

رسانه های جمعی، همه به نوعی بسته به قدرت و نفوذ خود در 

جامعه درگیر و مسئول به وجود آمدن این فساد هستند. اما این 

نوشته سعی می کند به خاطر این که خلط مبحث نشود، بیش تر 

که می توان گفت یکی از مهم ترین “ قوه قضاییه”بر روی نهاد 

 نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی است، متمرکز شود. 

برای آشنایی بیش تر خواننده، اجماالً مثال هایی را یادآور می 

شوم تا بیش تر به رساندن قصد و مقصود اصلی نگارنده که نقد 

عملکرد و یا واکاوی برخورد قوه قضاییه با فساد اقتصادی است، 

نزدیک شویم. یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، 

دست به افشای فساد اقتصادی شهرداری تهران و زیرمجموعه 

مدیریتی محمد باقر قالیباف زد که ایشان بعداً در تبلیغات 

انتخاباتی ریاست جمهوری هم سعی در ارائه چهره ای ضد فساد 

( نتیجه این افشای اقتصادی البته ۵و منزه از خودش داشت.)

بررسی و محاکمه و یا در بدترین حالت الاقل جوابگویی 

مجموعه شهرداری تهران و شخص آقای قالیباف نشد؛ بلکه 

 فعال مدنی

 قهرمان قنبری
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روزمره شده است و به نوعی دچار نوعی بی حسی واکنشی شده 

ایم؛ حتی بعضاً در حوزه اخالق هم با امری مواجه هستیم که 

اختالس و فساد اقتصادی به نوعی زرنگ بازی و استفاده از 

فرصت تأویل می شود که انجام فعل فساد اقتصادی برخالف نهی 

اخالقی و دینی و قانونی، باعث سرافکندگی و شرم اخالقی فاعل 

عمل نمی شود، و به از موقعیت استفاده کردن آدم عاقل و 

 دوراندیش تعبیر می شود.

منظور از این همه مقدمه چینی و یادآوری مثال هایی که همه 

چندین بار آن ها را شنیده ایم، چیست؟ آیا نگارنده هم در شوق 

ناجی است که با ظهورش نانوایی گران فروش را به تنور بیندازد و 

قصابی کم فروش را به سیخ بکشد تا ریشه فساد برافتد و مملکت 

گل و بلبل شود؟ این ها 

سواالت و آرزوهایی است که 

ما روزانه ممکن است از سر 

عجز و ناتوانی در عطش آن 

باشیم؛ به مانند تشنه ای که 

در بیابان به سراب دلخوش 

می کند. اما شاید درمان و 

مقابله با مسئله فساد اقتصادی 

نه محتاج به تنور انداختن نانوا، که محتاج به شناخت شرایط به 

وجود آورده فساد و تقبیح آن داشته باشد تا بلکه سرچشمه فسادی 

را بتوان شناخت که مرتکبان اصلی اش با توسل به قدرت دولتی، 

“ معلول” به “  علت” نانوا را به تنور می اندازند تا توجه مردم را از 

 منحرف کنند.

مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران، نحوه مبارزه 

و یا به تصویب رساندن قوانین ضد فساد نیست تا فساد اقتصادی 

را زیر و رو کند. مسئله اصلی در این جاست که هر قانون و هر 

مصوبه ای برای مبارزه با فساد اقتصادی محکوم به شکست است. 

مسئله در ناسازگاری ادعای مبارزه با فساد، با فلسفه وجود  پیدایش 

جمهوری اسالمی ایران است. مثالً آقای خامنه ای در دیداری که 

تیرماه سال جاری با رئیس و مسئوالن قوه قضاییه داشت، به آن 

یاشار سلطانی خود با شکایت شهرداری و زیرمجموعه سردار 

قالیباف و با حکم قوه قضاییه بازداشت شد، و تا حدی که 

، در -که از حامیان قالیباف بود-سخنگوی شورای شهر تهران 

جلسه مشاجره خطاب به منتقدان بازداشت آقا  سلطانی گفت که 

( ۳اگر قرار باشد آبرو ببرند، برای هیچ کس آبرو نخواهند ماند.)

حتی پس از آن که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، 

در نطق خود خواستار آزادی یاشار سلطانی شد و از شبهه فساد 

و جوابگویی حساب مشکوک رئیس قوه قضاییه سوال کرد و 

خواستار پاسخگویی ایشان شد، از بررسی حساب های قاضی 

القضات خبری که نشد هیچ، حتی برخالف انتظار عموم حکم 

جلب و بازداشت این نماینده که مصونیت پارلمانی هم داشت، 

توسط قوه قضاییه صادر 

( یا حشمت اهلل طبرزد  ۰شد.)

ساد  طر افشای ف خا به 

مسئولین حکومت در دهه 

هفتاد، ده سالی به زندان 

محکوم شد. و یا قضیه 

پالیزدار هنوز در  معروف 

خاطرمان است که از قضا 

شاکی خصوصی اش رئیس اسبق قوه قضاییه، قاضی القضات 

سابق، آقای یزدی بود. از این دست مثال ها بسیار است و 

اصوالً اگر انسان خیلی بخواهد به عمق قضیه تمرکز کند، می 

تواند به جای واقعه کربال یا همسنگ با آن، بر سرنوشت 

قربانیان فساد بِگِرید. مثالً در موردی کوچک آقای الیاس نادران 

ادعا می کند که به خاطر وارد کردن دارویی از ترکیه توسط 

دالالن شاغل و مسئول امور دارویی که شرایط حمل و نقل و 

نگهداری آن رعایت نشده بود، بیش از پنجاه نفر بینایی شان را 

( ۲از دست داده اند و تا به حال کسی کَکَش هم نگزیده است.)

شاید نقل این روایات تکرار مکررات است و بعضاً به خاطر این 

که آن قدر از این حکایت ها می شنویم و آن قدر کسی ککش 

نمی گزد، شنیدنش برای ما به عنوان مردم عادی دیگر امری 
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در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ ” ها گفت: 

( معنی این جمله در ٦“.)آبروی نظام اسالمی مقدم و مهم تر است

قضیه فساد اقتصادی چنین می شود که در رسیدگی به پرونده 

، -که فساد اقتصادی هم جزیی از آن هاست-های قضایی 

مصلحت نظام باالتر از عدالت، حقیقت و در این جا فعل فساد 

اقتصادی انجام شده است. یعنی دست دستگاه قضایی و تحقیقی 

باز است و آن ها هر لحظه می توانند و موظف هستند که به خاطر 

آبروی نظام و اسالم، از اجرای عدالت و قضاوت عادالنه امتناع 

نمایند. یکی از اصول مترقی نظام های قضایی و منشور جهانی 

حقوق بشر در اجرای عدالت مکرراً بدین گونه تکرار شده است که 

تمام انسان ها قبل از ورود به محاکم قانونی سوای از اندیشه، 

( ۲نژاد، مذهب و جنسیت در مقابل دادگاه مساوی و برابر هستند.)

اما آیا این اصل جهانشمول و اولیه که پایه اصلی و الزم ساخت 

اجتماعی انسان مدار است، در ایران و علی الخصوص در قوه 

 قضاییه جمهوری اسالمی ایران رعایت می شود؟

واقعیت این است آبروی نظام و حفظ نظام به قول آیت اهلل خمینی 

از اوجب واجبات است و در این راستا حتی قوانین و احکام اسالمی 

را هم )سوای از خوب و بد و این که موافق و یا مخالفش باشیم( 

که مهم ترین بخش و چکیده تشکیل دهنده این نظام است، می 

( این امر، به خودی خود قوه قضاییه را در ۱توان تعطیل کرد.)

مقامی قرار می دهد که اگر فساد و مبارزه با فساد اقتصادی به 

آبروی نظام و موجودیت نظام ضربه زد، در مقابل فساد انجام شده 

چشم پوشی کند و یا اگر متهم پرونده در مقامی بود که محاکمه 

اش باعث لطمه خوردن به آبروی نظام جمهوری اسالمی ایران 

شد، باید بنا به این اصل از محاکمه او سر باز زد و از اجرای 

عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی دست کشید. مسئله اساسی هم 

در این است که حتی قانون مشخصی با ماده و تبصره خاصی 

برای حفظ نظام و آبرویش در دسترس قضات قضاوت کننده 

نیست که حتی قاضی و قوه قضاییه، با توسل به آن موجودیت و یا 

آبروی نظام را نجات بخشند. دست قوه قضاییه و قاضی تا بی 

نهایت باز است که با توجه به موقعیت و طرف مقابل و جو محیط، 

مصلحت را تشخیص دهد و بسته به مصلحت نظام در مورد 

پرونده فساد قضاوت کنند. یعنی حتی قوانین ناقص و غیرکافی 

موجود هم قابلیت اجرا ندارد و مملکت به نوعی در شرایط  به سر 

می برد که قوانین به صورت نامحدود تعلیق شده است و کشور 

در حالت فوق العاده با قوانین نانوشته اداره می شود که در آن هر 

قاضی خود حاکمی است که باید قبل از هر چیز در مورد هر 

پرونده ای آبرو و موجودیت نظام را در بررسی جرم و جنایت در 

 نظر گیرد و با تقدم آن قضاوت کند. 

نکته بسیار مهم و اساسی در بحث فساد اقتصادی این است که 

اکثر کسانی که متهم به فساد اقتصادی اند، خود از مسئولین و یا 

کارکنان نظام جمهوری اسالمی ایران هستند و اوالً محاکمه این 

ها می تواند به راحتی به محاکمه نظام تفسیر شود. نظامی که 

حفظ آبرویش واجب است و حتی بنا بر توصیه بنیانگذار 

جمهوری اسالمی، اگر حفظ نظام ایجاب کند، به طور مصلحتی 

بعضاً می توان فعل حرام را حالل کرد. در چنین شرایطی انتظار 

عمل به قانون در جمهوری اسالمی، اندکی نشان از نشناختن 

ماهیت ایدئولوژیک نظام قضایی کشور دارد. به عبارتی دیگر، 

قوه قضاییه که رکن اصلی اجرای عدالت و مقابله با فساد 

اقتصادی است، در مرحله اول مجبور است که اصل اولیه 

محاکمه را که همه در برابر قانون مساوی هستند، زیر پا بگذارد 

و حتی اجرای قوانین ناقض فعلی را منوط به این کند که 

محاکمه متهم چه سود و زیانی می تواند به حفظ نظام جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشد و بدون این که جرم و فعل مجرمانه 

انجام شده فرقی داشته باشد، بین متهمی که دلبسته و وفادار به 

ایدئولوژی رسمی نظام است و متهمی که این دلبستگی در او 

احراز نمی شود، تمایز و تبعیض قائل شود. یعنی قاضی اصل بی 

طرفی را نقض می کند و محکوم کردن و یا مجازات کسی را نه 

بر اساس فعل مجرمانه فساد اقتصادی، که بر اساس سود و 

زیانی که این مجازات ممکن است برای آبرو یا بقای جمهوری 

 اسالمی داشته باشد، منوط می کند. 

مسئله دوم در این است که اصوالً نهاد قدرت فساد زا است و اگر 

نظارت های مختلف توسط مردم، نهادهای غیر دولتی و 

نهادهای حکومتی رویش نباشد، حتی با سپردن کار و مسئولیت 
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یک شهروند عادی باشد(، در هر حال دولت و قوه قضاییه هم 

نسبت به تامین امنیت جانی افشا کننده موظف است، و هم این 

که درصدی از فساد مالی کشف شده به عنوان جایزه به او 

پرداخت می شود تا مزد زحمات او باشد که وقت و زمان و انرژی 

صرف کرده است تا یک فساد اقتصادی را کشف کند. اما در 

مملکت ما هر کس فسادی را کشف کند، اولین کارش باید این 

باشد که قبل از هر چیز ثابت نماید ضد انقالب نیست و قصدش از 

کشف فساد، بردن آبروی نظام و بهانه دادن به دست مخالفان آن 

نبوده است. واقعیت این است که اثبات این قضیه برای فداییان و 

طرفداران سرسخت نظام هم سخت است، چون ما با فساد 

سیستماتیکی روبه رو هستیم که حتی صفت مافیا هم، چندان قادر 

به توصیف چنین فسادی همه گیر نیست. مرتکبین انجام فعل هر 

کدام وابسته به 

ارگانی هستند که 

یر  ج ن ند ز ن ما

گر را  ی مد ه

حمایت می کنند. 

ین  ن چ در 

شرایطی، ممکن 

است هم اتومبیل 

افشا کننده ترمز 

ببرد و به قعر دره 

سقوط کند، و هم 

و یا جرایم دیگر مثالً به حبس “  همجنس بازی” این که به جرم 

طویل المدت و حتی سلب حیات محکوم شود. این موارد شاید 

برای ناظر خارجی خنده دار باشد اما برای کسی که در ایران زندگ  

می کند، امری آشنا است. به همین خاطر افشا کننده الزم است 

که در ابتدا کلمه شهادت را بگوید و بعداً شرایط  شخصی ایجاد کند 

که وقتی توسط قوه قضاییه به چند سال زندان محکوم شد، هم 

جسم اش تحمل دوران زندان را داشته باشد و هم خانواده اش 

 چندسالی قادر به گذراندن زندگی بدون او باشند. 

به دست فرشتگان معصوم هم، بعد از مدت کوتاهی، ممکن 

است آنان در این فساد مشارکت کنند. ایدئولوژیک شدن فساد و 

و غیرخودی “  انقالبی و طرفدار نظام” تقسیم جامعه به خودی 

باعث می شود که مسئولیت داشتن و بر مصدر “ مخالف نظام” 

امور بودن خودی ها، امری تضمین شده باشد در حالی که 

غیرخودی ها حتی اجازه اندیشیدن به مصدر امور شدن را 

ندارند. خودی ها، هم خود قاضی هستند، هم قانونگذار و هم 

اجرا کننده، و هم خود در نیروهای امنیتی در مقام تحقیق کننده 

و تامین کننده امنیت سرمایه و مردم هستند. همان ها هستند 

که خود سرچشمه فساد اند و اصوالً فساد مالی امتیازی است که 

از جانب حکومت به فراخور مقام و وفاداری خودی ها به نظام 

جمهوری اسالمی ایران به آن ها اعطا می شود تا اجر خدمت 

حوی  ن به  شان 

پاداش داده شود. 

قوه قضاییه هم در 

این میان مهم ترین 

هادی است که  ن

وظیفه اصلی و اولیه 

اش حفظ نظام و 

آبرویش است. در 

این سیستم، امنیت 

با  بارزه  م مردم، 

فساد اقتصادی و یا 

اجرای عدالت اموری فرعی هستند که همه ذیل وظیفه اصلی 

، ارزش -که همانا حفظ نظام و آبرویش است-تر قوه قضاییه 

پیدا می کنند. غیرخودی در این سیستم اگر فساد را افشا کند، 

ممکن است افشایش به دشمنی با نظام اسالمی تعبیر شود و 

 خود به خاطر این اتهام در معرض محاکمه و مجازات قرار گیرد. 

توجه خواننده را به این نکته جلب می کنم که در برخی 

کشورهای غربی، اگر کسی فساد اقتصادی را کشف کند )فرقی 

هم نمی کند روزنامه نگار، کارآگاه خصوصی، مامور دولت یا 
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قوه قضاییه در ایران به خاطر این که شدیداً نگاهی ایدئولوژیک به 

پدیده قدرت و نظام حاکمیتی در ایران دارد هیچ وقت قادر نخواهد 

بود برای مبارزه با فساد قدمی بردارد. البته در این نوع سیستم ها، 

گاه به وقت ضرورت می توان نانوا را به تنور انداخت و یا قصاب را 

به سیخ کشید تا به مردم اسیر در بند عنکبوتی وانمود کرد که 

حاکمیت مصمم به نابودی فساد است. اما فساد اقتصادی با 

انداختن نانوا به تنور نابود نمی شود؛ چنان چه با قطع دست آفتابه 

دزدان، دزد  از جامعه رخت نمی بندد. اِشکال کار، سیستم فسادزا و 

دزدپرور است که مبارزه با آن الاقل در حوزه دستگاه قضایی، 

دادگاه و قاضی را می طلبد که دغدغه ای جز کشف حقیقت مبتنی 

بر قانون و شواهد ارائه شده به دادگاه نداشته باشد و اصوالً شاکی 

و متهم در مقابل او به خود  یا غیرخود  تقسیم نشود تا با سنجش 

میزان وفاداری او به نظام و حاکمیت به پرونده اش رسیدگی شود. 

اما آیا قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران این پتانسیل را دارد که 

در آن قضاوت، علی الخصوص قضاوت در مورد پرونده های 

اقتصادی نه بر اساس مصلحت حاکمیت و نظام، که بر اساس 

شواهد ارائه شده به دادگاه باشد؛ سوالی است که جوابش ناامید 

کننده است. تا زمانی که تحولی زیر و رو کننده و بنیادی در نظام 

حاکمیتی و قضایی کشور رو  نداده است که در آن به طور کلی قید 

پیشینی مصلحت از قضاوت و دستگاه قضا برنداشته شود، ما 

اخباری از اعدام آفتابه دزدان و عاملین درجه چند فساد خواهیم 

شنید که پوپولیست هایی مانند احمدی نژاد و یا قالیباف با توسل 

به افشاگری قطره ای در مورد آن ها به سریر قدرت دست خواهند 

مانند انداختن -یافت و با تقلید و امروزینه کردن روش های بدوی 

، ادعای مبارزه با فساد را خواهند کرد تا -نانوای کم فروش به تنور

با توسل به این نوع مخدرها وجدان خراش برداشته جامعه را چند 

روز  التیام بخشند؛ اما علت هم چنان پا برجا خواهد بود و فساد با 

شدت بیش تر ادامه پیدا خواهد کرد. تا زمانی که قضاوت و 

مسئولیت حکومتی، ارث پدر  عده ای محدود  انگاشته می شود، این 

سخن در ظاهر بی اهمیت سخنگو  شورای شهر تهران در قضیه 

اگر قرار بود آبرو ببرند، برای ”افشاگری یاشار سلطانی که گفته بود 

، به وضوح عمق و گستردگی فساد را در “هیچ کس آبرو نمی ماند

جمهوری اسالمی نشان می دهد. فسادی که به این راحتی نمی 

توان به بهبود  آن امید پیدا کرد، که اصوالً ممکن نیست با 

میکروسکوپ هم در هر نظامی که بدین طریق)ایدئولوژیک( 

اداره می شود، انسان سالم پیدا کرد. حال قوه قضاییه هم به 

عنوان نهادی از این نهادها که به نوبه خود با وجود این فساد، از 

خوان نعمت بهره مند است، چگونه و با چه رویی و با توسل به 

کدامین منطق و استدالل همدستان و هم جرم های خارج از قوه 

قضاییه را کشف و محاکمه کند؛ نه یک سوال بلکه نشانه رفتن 

ریشه فساد اقتصادی است. قوه قضاییه نه راه حل که بلکه خود 

یکی از مشکالت و بانیان فساد اقتصادی است. این مشکل هم 

با تعویض چند قاضی و یا تصویب بودجه و تعویض رئیس 

دستگاه قضا و تصویب قوانین تازه و تشدید مجازات تامین نمی 

شود. مسئله اصلی ریشه دارتر است و بیش تر اِشکال آن را باید 

در سیستمی جستجو کرد که نهاد قضاوت که باید مستقل ترین 

و غیر تاثیرپذیر ترین نهاد دولتی باشد، به خواسته حاکمان آبروی 

نظام را که به راحتی می توان به منافع حاکمان تقلیل داد، به 

 اجرای عدالت و کشف حقیقت ترجیح می دهد.

 

 منابع: 

 ۸۱گزارش رده بندی جایگاه فساد اقتصادی ایران در جهان، ایسنا،  .1

 ۸۳۳٦اردیبهشت ماه 

بیانیه وکالی یاشار سلطانی درباره اتهامات منجر به بازداشتش، ایلنا،  .2

 ۸۳۳۲شهریور ماه  ۵۲

جنجال در شورای شهر تهران سر بازداشت یاشار سلطانی، خبرآنالین،  .3

 ۸۳۳۲مهر ماه  ٦

اظهارات دادستان کل تهران درباره محمود صادقی، خبرگزاری   .4

 ۸۳۳۲آذر ماه  ۱تسنیم، 

ویدئوی اظهارات الیاس نادران نماینده پیشین مجلس درباره مافیای  .5

 ۸۳۳٦تیرماه  ۵٦داروی کشور، خبرگزاری فارس، 

دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضاییه با رهبر انقالب، وبسایت آیت اهلل  .6

 ۸۳۳٦تیرماه  ۸۵خامنه ای، 

 ماده هفتم منشور جهانی حقوق بشر، وبسایت سازمان ملل متحد  .7

دیدگاه آیت اهلل خمینی برای حفظ نظام اسالمی، وبسایت پرسمان  .8

 دانشجویان)وابسته به نهاد رهبری(
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تفسیر قانون اساسی نمی شناسد. اصل نود و هشت قانون اساسی 

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که ”می گوید: 

شورای نگهبان هم “.  شود با تصویب سه چهارم آنان انجام می

چنین تنها مرجعی است که تطابق قوانین موضوعه با قانون 

اساسی را تایید می کند. در واقع قبل از این که یک قانون به 

مرحله اجرا برسد ابتدا باید از سوی شورای نگهبان تایید شود. این 

کامالً برعکس روال کار در آمریکاست؛ چه که در آمریکا دادگاه 

پس از اجرایی شدن یک قانون و طرح 

شکایت از سوی شخص یا نهادی که از 

آن آسیب دیده، می تواند در مورد تطابق 

 آن قانون با قانون اساسی نظر بدهد. 

اگر فرض را بر این بگیریم که شورای 

نگهبان مسئولیت خود را به درستی انجام 

می دهد، مزیت سیستم ایران این است 

که قانونی که مغایر با قانون اساسی است 

از ابتدا به اجرا در نمی آید و حقوق کسی 

پایمال نمی شود. هم چنین در هزینه 

های مستقیم و غیرمستقیمی که طرح 

دعوی حقوقی در بر دارد نیز صرفه جویی 

شده و تکلیف سوال حقوقی بسیار زود 

روشن می گردد. از سوی دیگر ایراد سیستم ایران این است که 

پس از تایید تطابق یک قانون با قانون اساسی، شهروندانی که از 

آن قانون ضرر می بینند امکان مطرح کردن شکایت خود را 

نداشته و برای نجات خود از تبعات آن قانون، راهی غیر از تغییر 

تفاوت های نظام های قضایی ایاالت متحده آمریکا و جمهوری 

اسالمی ایران پرشمار هستند. در این مطلب به چند تفاوت 

عمده اشاره شده و در مورد اهمیت آن توضیحاتی ارائه خواهد 

 شد. 

 اختیار تفسیر قانون اساسی –الف 

شاید مهم ترین اختیار دادگاه های فدرال در آمریکا این باشد 

که تفسیر قانون اساسی بر عهده آن هاست. بر این اساس 

دادگاه های بدوی، دادگاه های تجدید نظر و دادگاه عالی آمریکا 

توانند بر اساس تفسیری که از قانون اساسی دارند،  همگی می

قانونی را که توسط کنگره آمریکا تصویب شده، مغایر با قانون 

اساسی شناخته و آن را ملغی اعالم کنند. البته تصمیم نهایی در 

لی  عا بر عهده دادگاه  مورد  ین  ا

آمریکاست. در صورتی که دادگاه عالی با 

درخواست تجدید نظر موافقت نکند رای 

دادگاه تجدید نظر تایید شده و اعمال 

 خواهد شد. 

بسیاری از مهم ترین تصمیم های 

حقوقی تاریخ آمریکا از سوی دادگاه عالی 

آمریکا گرفته شده اند. برای نمونه رای 

دادگاه عالی آمریکا در مورد غیرقانونی 

بودن مدارس جداگانه برای سفیدپوستان 

و هم چنین  0591پوستان در سال  و سیاه

رای این دادگاه در مورد حق زنان برای 

نقطه عطف  0550سقط جنین در سال 

هایی در تاریخ معاصر آمریکا محسوب می شوند. این آرا بر 

اساس این که حق تفسیر قانون اساسی با قوه قضاییه است، 

 صادر شده اند. 

بر خالف آمریکا، قانون اساسی ایران قوه قضاییه را دارای حق 

 نگاه تطبیقی در سالمت و اختیارات قوه قضاییه در آمریکا و ایران

 حقوقدان

 شاهین صادق زاده میالنی

بسیاری از مهم ترین تصمیم های حقوقی 

تاریخ آمریکا از سوی دادگاه عالی آمریکا گرفته 

شده اند. برای نمونه رای دادگاه عالی آمریکا در 

مورد غیرقانونی بودن مدارس جداگانه برای 

و هم  0591پوستان در سال  سفیدپوستان و سیاه

چنین رای این دادگاه در مورد حق زنان برای 

نقطه عطف هایی در  0550سقط جنین در سال 

تاریخ معاصر آمریکا محسوب می شوند. این آرا 

بر اساس این که حق تفسیر قانون اساسی با قوه 

 قضاییه است، صادر شده اند. 
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مجدد آن از سوی قانونگذار ندارند. در عوض در آمریکا پس از 

اجرایی شدن یک قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند 

تبعات آن قانون بر زندگی یا فعالیت خود را به دادگاه  نشان داده و 

خواستار آن شوند که دادگاه با در نظر 

گرفتن اثرات یک قانون در دنیای واقعی 

در مورد آن تصمیم گیری کند. هر چند 

این شیوه، هزینه بیش تری داشته و 

تکلیف سوال حقوقی را برای سال ها 

روشن نکند، اما به شهروندان این امکان 

را می دهد که با اتکا بر حقوق مصرحه 

خود در قانون اساسی برای دفاع از 

منافع خود در دادگاه های کشور اقامه 

 دعوی کنند. 

 مرجع نهایی تصمیم گیری  –ب 

بر اساس قانون اساسی آمریکا، قوه 

قضاییه و در واقع دادگاه عالی آمریکا 

نهایی ترین مرجع برای حل مهم ترین مسائل و چالش های 

حقوقی و قانونی است. به عبارت دیگر وقتی که دادگاه عالی 

آمریکا در مورد یک مسئله نظر می دهد، مسئله حل شده قلمداد 

می شود. در این صورت تنها دو راه برای تغییر قانون وجود دارد؛ 

( تغییر اعضای دادگاه عالی و طرح 0( تغییر قانون اساسی و یا 0

 مجدد دعوی و اعالم نتیجه متفاوت از سوی دادگاه عالی. 

یران  ما در نظام حقوقی ا ا

وضعیت مرجع نهایی حقوقی 

خیلی روشن نیست. در مورد 

تفسیر قانون اساسی شورای 

نگهبان حرف نهایی را می زند، 

در مورد قوانین موضوعه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تصمیم 

نهایی را می گیرد، و در مورد 

پرونده های قضایی دیوان عالی کشور و یا رئیس قوه قضاییه. در 

عین حال در هر یک از موارد فوق امکان دخالت رهبر جمهوری 

اسالمی نیز وجود دارد. هر چند قانون اساسی به طور مشخص به 

رهبر قدرت دخالت در بسیاری از موارد را نداده است، اما مفهوم 

والیت مطلقه فقیه این گونه تفسیر شده است که رهبر جمهوری 

اسالمی حق دارد که در هر موردی که الزم 

 می داند، نظر خود را اعمال کند. 

 نحوه انتخاب قضات –ج 

قضات فدرال در ایاالت متحده، ابتدا از سوی 

رئیس جمهور به مجلس سنا معرفی شده و 

با کسب رای اعتماد از سوی اکثریت سنا به 

مسند قضا منصوب می شوند. به عبارت 

که از “  سیاسی”دیگر هر دو قوه به اصطالح 

سوی شهروندان انتخاب شده اند، در انتخاب 

اعضای قوه قضاییه نقش دارند. هم چنین 

برکناری قضات نیز با رای اکثریت مجلس 

نمایندگان و دو سوم مجلس سنا امکان پذیر 

 است، هر چند در عمل اتفاقی نادر است. 

بر اساس اصل صد و پنجاه و هشت قانون اساسی ایران نصب و 

عزل قضات بر عهده رئیس قوه قضاییه است که خود از سوی 

رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می گردد. به عبارت دیگر قوه 

، قرار -رهبر جمهوری اسالمی-قضاییه کامالً در اختیار یک نفر 

دارد و هیچ نهاد مستقلی بر عملکرد قضات نظارت ندارد. در این 

شرایط استقالل قوه قضاییه در عمل بی معنی است؛ زیرا این 

قوه در عمل بازوی رهبر 

جمهوری اسالمی برای اعمال 

نفوذ در امور کشور است. 

تجربه سی و هشت ساله 

جمهوری اسالمی هم در 

عمل نشان داده که قوه 

قضاییه ایران مستقل نبوده و 

در واقع اجرا کننده سیاست 

های رهبر جمهوری اسالمی و نهادهای امنیتی تحت نظر 

 اوست. 

بر اساس اصل صد و پنجاه و هشت قانون 

اساسی ایران نصب و عزل قضات بر عهده 

رئیس قوه قضاییه است که خود از سوی رهبر 

جمهوری اسالمی انتخاب می گردد. به عبارت 

رهبر -دیگر قوه قضاییه کامالً در اختیار یک نفر 

، قرار دارد و هیچ نهاد -جمهوری اسالمی

مستقلی بر عملکرد قضات نظارت ندارد. در این 

شرایط استقالل قوه قضاییه در عمل بی معنی 

است؛ زیرا این قوه در عمل بازوی رهبر 

جمهوری اسالمی برای اعمال نفوذ در امور 

 کشور است. 
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جمهوری اسالمی ایران است؛ ناپایداری ای که با تمرکز قوا در 

دست یک نهاد و یک شخص، قوه قضاییه را به بازوی سرکوب 

آن دگردیسیده است. به نظر می رسد بنیان گذاران قانون اساسی 

تلقی معصومانه و بسیار خامی از انگاره بدخیم ولی فقیه داشتند و 

قوه قضاییه در توهم آن ها نماد عدالت خانه بود و نه نمود 

 سرکوب و سرب!

بدون ملی کردن قدرت و قانون، قوه قضاییه ای مستقل و کارآمد 

نخواهیم داشت و بدون عدالت خانه دفاع از آزادی و برابری ممکن 

نخواهد بود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی شوربختانه راهی 

موثر به سوی ملی کردن قدرت و قانون تعبیه نشده است؛ همه 

امکانات بازخوردی نظام در دور معیوب رهبر و نهادهای زیر فرمان 

 او بی اثر و فلج شده اند.

تا آن جا که به بغرنج تنازع و توزیع قدرت  -مشکالت قوه قضاییه 

، دست کم در چهار سطح -در جمهوری اسالمی ایران بازمی گردد

 صورت بندی می شود.

یکم: در سطح ساختاری، رهبری مهم ترین کانون قدرت در 

جمهوری اسالمی است؛ و رئیس قوه قضاییه توسط رهبر نصب و 

عزل می شود. در نتیجه عجیب نیست اگر نهاد قضا که باید فصل 

الخطاب همه تنازع ها در پهنه قدرت باشد، خود به کانون همه 

دعواها و ادعاها تبدیل شده است. کسر مهمی از فساد در این 

دستگاه گسترده، حق سکوتی است که در سطوح مختلف این هرم 

قدرت برای رفع و رجوع این بحران پرداخته می شود. اگر این 

مسئله را بگذاریم در کنار فعالیت های گسترده و رنگارنگی که 

زیرمجموعه های نهاد رهبری در کشور به صورت قانونی، 

ماهنامه خط صلح از من خواسته است نگاهی داشته باشم به 

؛ برای کسی که “ امپراتوری برادران الریجانی در حقوق و قضا” 

در جنبش سبز هشت ماه تمام را در دهشت تاریک خانه صادق 

الریجانی سر کرده است و با گوشت و استخوان خود توحش 

( را نوشته 0“) آداب شکار شهربندان” حاکم بر این دهشکده و 

است، فرصتی است تا فساد حاکم بر این دستگاه بی گاه و ناآگاه 

( بگوید؛ اما من 0“)تصویری که دیده نمی شود”را آواز کند و از 

ترجیح می دهم به جای دوباره کردن آن چه پیش تر گفته شده 

است و فرو کردن یک جوالدوز به جنازه های کمردوتا کرده در 

برابر قدرت، یک سوزن به دوستان اصالح طلبم بزنم! شاید 

راهی که اصالح طلبی در ایران به سمت توسعه، ترقی و آزادی 

گشوده است به سوی عادی کردن ساختار و مناسبات حاکم بر 

جمهوری اسالمی ایران کشانده نشود و کژکاری و بیماری 

ساختاری قوه قضاییه به تب قدرتی که برادران الریجانی را از پا 

 درآورده است، فروکاهیده نشود.

زمانی یکی از سرکردگان قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران، 

(؛ این 0این دستگاه غول آسا را به ویرانه ای همانند کرد)

توصیف کامالً به جا بود، اما شوربختانه محدود به قوه قضاییه 

یک دوره ویژه، یا حتی محدود به این نهاد نمی شود؛ آن ویرانه 

نماد ویرانه بزرگ تری است که جنازه استقالل، آزادی و 

روی دست های ملت ایران  95جمهوری اسالمی در بهمن 

گذاشت و اگر فرایند اصالح طلبی از راهی که به سمت ترقی و 

توسعه می نماید، بی راه شود، دیری نخواهد پایید که فاجعه ای 

که در سوریه شروع شده است در فالت ایران ادامه پیدا کند. 

باید نگذاشت دفاع از تاکتیک های اصالح طلبانه برای عبور از 

دشواری های موجود، به دفاع از جمهوری اسالمی و رفتارهای 

 ناگوارش در ایران و منطقه بینجامد. 

آن چه در و بر قوه قضاییه می گذرد ادامه ناپایداری حاکم بر 

 در دام قدرت و سلطه

 نویسنده و کنشگر سیاسی

 اکبر کرمی
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غیرقانونی و فراقانونی بر عهده دارند، آن گاه آشکار می شود که 

عمق و گستره این بحران تا کجاست و چه هزینه هنگفتی از این 

 هم سفرگی نامبارک بر دوش ملت بار می شود.

دوم: در سطح حقوقی هم، بحران های بسیاری هم چنان 

پابرجاست؛ و پس از چهار دهه هنوز تکلیف اسالم و شرع با قوانین 

جاری روشن نشده است و هیچ کس نمی داند کجا فقه تمام می 

شود و قانون شروع می شود. کجا حوزه علمیه شیعه امامیه قم 

تمام می شود و دادگستری ملی ایران شروع می شود؟ کجا دین 

می  مام  ت

شود و 

نش  خوا

می از  س ر

دین شروع 

شود؟  می 

کجا شرع 

می  مام  ت

شود و 

عه  س تو

گی  ت ف یا نا

شروع می 

شود؟ و باید 

توجه داشت که در البه الی این دشواری های نظری و نادانی 

 های تاریخی حجم انبوهی از بدکاری و بدهکاری نهفته است! 

سوم: در سطح اجرایی بحران های فراوانی وجود دارد که از جریان 

جاری توسعه نایافتگی و نبود سازکارهای مناسب نظارتی و تعادل 

 (  1بخش در ایران امروز حکایت می کند.)

چهارم: در سطح شخصی می توان به صادق الریجانی ها اشاره 

کرد که در میدانی خالی، سرپرست قوه قضاییه می شوند. برجسته 

کردن این سطح از تحلیل در صورت بندی تحوالت جاری در 

ایران و در غیبت نقدهای ساختاری و حقوقی و سیاسی، دست کم 

از نوعی بدسلیقگی و بی تجربگی آب می خورد که در بهترین 

حالت تنها راه کوبیدن یکی از سرهای کوچک فساد در ایران را 

 هموار می کند.

می توان در گزارشات دقیق و نقدهای موشکافانه نشان داد که 

حتی اگر ادامه منطقی انگاره بدخیم والیت فقیه “ فقه ساالری” 

می انجامید. “  شیخ ساالری” یا “  فقیه ساالری” بود، نباید به 

آسیب شناسی این بدکاری ها و کژکاری ها به انگاره ای در فقه 

نامیده می شود؛ شوربختانه “  علم قاضی” شیعه باز می گردد که 

در بسیاری از دریافت های فقهی شیعی علم قاضی مبنا و مالک 

( چنین 9داوری و حتی برتر از شواهد عینی گذاشته شده است.)

انگاره ای در 

با  همراهی 

آشفتگی ها 

و گوناگونی 

های نظری 

بسیاری که 

قه را در  ف

ته  ف گر بر

ست در  ا

عمل فرایند 

داوری را در 

مروز  یران ا ا

پای  از 

( فرایندی که به طور سنتی و ریشه دار بیش از 2درآورده است.)

 ( 5می اندیشد.)“ حق بودن”به “ حق داشتن”

برای آرام و رام کردن لویاتان قدرت باید به ملی کردن قدرت و 

قانون و قوه قضاییه اهتمام نشان دهیم و راه آمیزش اجتماعی 

و حقوق اش را “  دیگری”مسالمت آمیز را در ایران بگشایم؛ باید 

به رسمیت بشناسیم. اگر بتوانیم کار بزرگی را که علی اکبر داور 

پایه گذاشت به سرانجام برسانیم، شاید بتوانیم تنازع قدرت در 

ایران را سامان دهیم و از کلنگی شدن ایران و منطقه جلوگیری 

 کنیم.

ایرانیان در سده گذشته دست کم دو بار بخت آن را داشته اند که 

مناسبات حقوقی و اساسی خود را بازنویسی کنند؛ اگر هم چنان 

 عکس از ایسنا 
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 بازداشت غیرقانونی من است.
 ۸۳۳۱مهر ماه  ۵۳اشاره به نوشته ای است با همین سرنام، اخبار روز،  -0
این جمله منصوب به محمود هاشمی شاهرودی است که در توصیف قوه  -0

 قضاییه دوران محمد یزدی آمده است.
چگونه کسی همانند صادق الریجانی )حتی اگر صالحیت فقهی داشته  -1

باشد(، می تواند چنین دستگاه گسترده ای را اداره کند؟ کسی که پیش از 
 ریاست خود بر قوه قضاییه هیچ گونه سابقه مدیرینی کالن نداشته است.

ر.ک به: یثربی، علی محمد، علم قاضی در فقه و حقوق، مجله حقوق  -9
 ، دانشگاه تهران39، زمستان 00، شماره 1خصوصی، دوره 

اصل تناظر به عنوان یکی از اصول راهبردی در مکاتب حقوقی با آن چه  -2
در فقه شیعه علم قاضی نامیده شده است، ناهم 
سو است؛ چه، علم قاضی در محدوه ای که به علم 
حصولی مربوط می شود و برآمد شواهد و دالیل 

و هم با اصل “  بی طرفی قاضی” نیست، هم با 
بیگانه است و به دشواری های “  بی گناهی” 

بسیاری کشیده خواهد شد. گفتگوهای حقوقی و 
فلسفی در این بغرنج را به عهده حقوق دان ها، 
فالسفه حقوق و فقها می گذاریم؛ اما این ناهم 
سویی تنها محدود به کارکرد قاضی در دادگستری 
جمهوری اسالمی ایران نمی شود. ولی فقیه به 
عنوان قاضی القضات در پهنه این پندار به 
جایگاهی پرسش ناپذیر و به عنوان یکی از کانون 
های اصلی قدرت به فردی غیرقابل نقد، رقابت و 
مخالفت تبدیل می شود. این مسئله حتی اگر 
مطلوب برخی از جریان ها باشد، نه ممکن است و 
نه منصفانه. دست کم هیچ فرد عاقل و بالغی در 
عالم بی خبری نمی خواهد در چنین ناپایداری و 

 نابرابری نهادینه ای زندگی کند.
است؛ در نتیجه از آن جا که بخش “  است بنیاد” نظام دانایی ما غالباً  -5

بزرگی از مردم/حکومت هنوز سنتی اند، فرایند مدنی شدن و آمیزش 
اجتماعی ناتمام مانده است و امکان گذار اجتماع به جامعه فراهم نشده است. 
آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز برآمد عبور از سنت یا دست کم عبور از نظام 

“ حق بودن” های دانایی است بنیاد است. نظام های دانایی است بنیاد گرفتار 
بیش تر به حقوق می “  باید بنیاد” هستند درحالی که نظام های دانایی 

اندیشند. به عنوان نمونه نظام های است بنیاد گرفتار این مسئله اند که با 
دیگری چه باید کرد؟ در حالی که در نظام های باید بنیاد به این مسئله می 
اندیشند که چگونه می توان حقوق دیگری را تضمین و بیمه کرد؟ نظام های 
است بنیاد برآمد گفتگوهای پیشینی اند در حالی که نظام های باید بنیاد 

 برآمد توافق های پسینی اند.        
“ سندرم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی”در نوشته ای با سرنام  -3

 0050خرداد ماه  0به بخشی از این ادعا پرداخته ام، گویانیوز، 

گرفتار سلطانی مستبد و مناسباتی استبدادی، ناپایدار و 

شکننده ایم، یعنی در برساختن یک قوه قضاییه مستقل و 

کارآمد ناکام بوده ایم. این که در پی دو بهار آزادی، هم چنان 

از یک عدالت خانه سالم و به سامان بسیار فاصله داریم، یعنی 

در ملی کردن قدرت و قانون درمانده ایم و از آمیزش 

اجتماعی مسالمت آمیز بی بهره ایم. یعنی هنوز نتوانسته ایم 

تنازع قدرت را به گونه ای پایدار حل و فصل کنیم. یعنی 

درک مناسبی از بغرنج قدرت و سلطه 

نداریم و به آسانی در بهترین حالت ها، 

آزادی های خود را با اضطراب هایمان 

تاخت زده ایم و عطای آزادی را به 

( ایرانیان و 3لقای آن بخشیده ایم.)

اصالح طلبان اگر بر آنند که جنازه 

دیگری به نام اصالح طلبی روی دست 

مردم نگذارند، بیش از دل مشغولی با 

برادران الریجانی باید به ایستادن بر 

روی پاهای خود و در چشم اندازی 

اشتیاق نشان دهند که اضطراب ها و 

نادانی های آنان را برمال می کند، 

مسئولیت های تاریخی آنان را یادآوری 

می کند و زمین رشد این قارچ های سمی را می خشکاند. رو 

به رو شدن با اضطراب های جنسی، وسواس های دینی و 

والیت پذیری عمیقی که به نام درست و نادرست، دین، 

اخالق، ایران و پارسایی جنسی در جان و جهان ما النه کرده 

است، شاید بتواند هوشیاری الزم را فراهم آورد که عبور از 

سلطه/والیت و سلطه پذیری/والیت پذیری به عبور از 

برادران الریجانی، خامنه ای و حتی والیت فقیه فروکاهیده 

 نشود. 

 

 پانوشت ها:
آداب شکار شهروندان سرنام مجموعه ای است که خاطرات زندان و  -0

این که در پی دو بهار آزادی، هم چنان از یک 

عدالت خانه سالم و به سامان بسیار فاصله داریم، 

یعنی در ملی کردن قدرت و قانون درمانده ایم و 

از آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز بی بهره ایم. 

یعنی هنوز نتوانسته ایم تنازع قدرت را به گونه 

ای پایدار حل و فصل کنیم. یعنی درک مناسبی 

از بغرنج قدرت و سلطه نداریم و به آسانی در 

بهترین حالت ها، آزادی های خود را با اضطراب 

هایمان تاخت زده ایم و عطای آزادی را به لقای 

 آن بخشیده ایم.
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تالش برای دستیابی به قوه قضاییه ای دادستان و کارآمد در 

ایران، ریشه ای به درازنای تاریخ دارد. دادخواهی در تاریخ ایران 

انگاره ای سنتی بوده که هر زمانی به هر شکلی دنبال شده است. 

در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی “  دات” اصالً کلمه 

گردیده و “  داد” است و همین کلمه در فارسی تبدیل به “  قانون” 

است. در آن “  عدل و داد”منسوب به دات به معنی “ داتیک”کلمه 

زمان )عصر هخامنشی( قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می 

شد و مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول رسیدگی به 

دعاوی بودند. شاید بتوان گفت که از آن زمان همراهی دو نهاد 

دادخواهی یا همان عدالتخانه و نهاد مذهب به عنوان نهاد و منبع 

وضع قانون )در آن زمان( ظهور و بروز داشته و این روند تا امروز 

نیز ادامه دارد. بنا به مکتوبات مانده از آن روزگار، واضعان قوانین 

نیز در آن عصر کاهنان بودند و باز این مسئله این گونه همراهی را 

 در ایران آن روزگار به نمایش می گذارد.

این روند در عصر اشکانی نیز کمابیش ادامه یافت. هم چنان شاه 

باالترین مقام در دستگاه قضا بود و شاکیان از روند دستگاه 

دادخواهی در آن دوران دوبار در ایام نوروز و مهرگان فرصت 

داشتند که داد خود از پادشاه بستانند و مردم شکایات خود را از 

تمامیت حاکمیت یا هرکه از او شاکی هستند، مطرح کنند. هم 

چنین در عصر ساسانی نیز این روند ادامه یافت. در آن عصر 

سازمان قضا، آداب آن و امر دادرسی در ید قدرت موبدان زرتشتی 

بود و مبانی حقوق و قضاوت از اوستا و کتب مرجع دینی زرتشتی 

 و فتاوای علمای این دین در آن عصر گرفته و مطرح می شد. 

پس از هجمه اعراب به ایران و تسلط ایشان، حاکمان تازه با دین 

تازه خود دستگاه قضای جدیدی را بر مبنای شرعیت و فقه حاکم 

بر کرسی نشاندند. به طور مشخص در دوران سلطه امویان و 

عباسیان این فقه اهل سنت و جماعت بود که به عنوان منبع 

قضاوت در ایران مطرح بود. با ظهور صفویان اما ورق به سود 

شیعیان امامیه تازه به قدرت رسیده در ایران برگشت. در این 

زمان امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند و دادگاه 

های شرعی زیر نظر فقها و شیخ االسالم ها و دادگاه های 

عرفی زیر نظر ظل اللهی شاه و عامالنش رسیدگی می شد. این 

 (0امر در دوران زندیان و افشاریان نیز ادامه یافت. )

عصر قجرها اما عصری بود که دیوان ساالری بیش تری در 

دستگاه قضا ورود کرد. این روند در سیر تکاملی خود از بازنگری 

 در عهد امیرکبیر و مشیرالدوله گذشت تا به عصر مشروطه رسید.

یکی از خواست های ابتدایی مبارزان عصر مشروطه، حتی پیش 

از فرمان مشروطه همایونی، فرمان تاسیس عدالتخانه توسط 

مظفرالدین شاه قاجار بود. این فرمان نیز خود بدل به مقدمه ای 

برای آغاز روند مشروطه شدن قدرت به حاکمیت مردم و قانون 

 (0در ایران شد. )

پس از صدور فرمان عدالتخانه، ایران به عصر مشروطیت وارد 

شد. داستان تلخ روند انقالب مشروطیت مردم ایران، استبداد 

صغیر و بعد حاکم شدن سلسله پهلوی، قصه ای آموختنی و 

طوالنی است. اما در باب مسئله قضا باید گفت که پس از صدور 

فرمان کار به عدلیه واگذار شد و نهاد جدید گام به گام مسلط 

گشت. علی اکبر خان داور از رجال نام دار عصر پهلوی اول، به 

بنیادگذار دادگستری نوین ایران نامور شد. دستگاه عدلیه ایران را 

دگرگون کرد و قوانین جدید مدنی در ایران با تایید علمای 

 مذهبی چون سید حسن مدرس تدوین گشت. 

دستگاه قضایی در عصر پهلوی اول، نه به فرمان قانون که به 

فرمان سرپاس مختاری و شخص رضا خان بود. در عصر پهلوی 

مرداد  03دوم اما نقطه آغاز روند سرکوب را می توان از کودتای 

رد یابی کرد. محاکمه دکتر محمد مصدق و الباقی ملیون  0000

 فعال حقوق بشر

 مرتضی هامونیان
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بر می گیرد و از فرشتگاه دیوانی می سازد که روی دیوان دیروز 

 را، صدبار سفید می کنند.

الیحه قانونی اصالح سازمان دادگستری  0095در هفدهم اسفند 

و قانون استخدام قضات توسط شورای انقالب تصویب شد که 

اختیارات گسترده ای از جمله حق انحالل محاکم و مراجع 

قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آن ها پس از 

، طبق 0095اسفند  09تصفیه را دارا بود. در ادامه این روند در 

الیحه ذکر شده دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های 

 0093فروردین  09انتظامی و تجدید نظر منحل شد و بعد در 

 این دیوان عالی با ترکیب جدیدی ایجاد شد.

از ایجاد ترکیب جدید دیوان عالی کشور تا نصب سید محمد 

نی  ی س ح

تی،  ش ه ب

ین  مندتر ت قدر

حزب  فرد 

هوری  م ج

اسالمی، حزب 

مام  ت می  حا

عیار آیت اهلل 

روح اهلل 

به  نی،  ی م خ

ین  ست ا یا ر

یک  یوان،  د

روحانی به نام سید مهدی سجادیان، در عصرهای وزارت 

دادگستری اسداهلل مبشری و احمد صدر حاج سید جوادی رئیس 

این دیوان بود. نامی که نگارنده بیش از روحانی بودن او در آن 

زمان نتوانست در خصوص او اطالعاتی بیابد. به گفته شاهدان 

آن روزگار، نام پرآوازه حوزه قانون در آن عصر، دکتر ناصر 

کاتوزیان، حقوقدان برجسته و از تدوین کنندگان پیش نویس 

اولیه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بود. اما در وبگاه 

آرای ” حقوقی و امور مجلس شورای اسالمی، ذیل عنوان کلی 

و بازداشت شدگان در آن ایام در دادگاه نظامی را می توان نقطه 

آغازی برای دور زدن قانون و ایجاد دادگاه های موازی با 

دستگاه قضایی مطابق قانون دانست. این امری است که بارها، 

چه در دادگاه دکتر مصدق و چه بعدها در دادگاه های سران 

نهضت آزادی ایران بدان پرداخته شده است. گرچه در دستگاه 

دادگستری پاکدستانی چون زنده یاد احمد صدر حاج سید 

جوادی بودند که خدمت می کردند. اما به دلیل قوت دستگاه 

قضایی که در عهد داور و تایید مدرس بنیان گذاشته شده بود، 

امکان استفاده از آن برای ماشین سرکوب چکمه پوشان عصر 

پهلوی فراهم نبود. پس نه دادگستری که دادگاه های نظامی، 

بدل به محلی برای سرکوب و زندان و اعدام مخالفین در عصر 

لوی دوم  ه پ

شد. سرهنگ 

میر  عزیزاهلل ا

رحیمی، یکی 

وکالی مدافع 

سران نهضت 

آزادی ایران در 

دادگاه نظامی 

عشرت آباد در 

0سال  01 0 

به  طاب  خ

گاه و  داد

شرکت کنندگان و حاضران آن، ضمن زیر سوال بردن اعتبار 

دادگاه و توجه دادن حاضران به قانون اساسی گفته بود که 

وی هم “.  هرکس به قانون اساسی احترام نکند خائن است” 

چنین صراحتاً اعضای دادگاه و هیات محاکمه کننده را نیز 

 (9(و)1(،)0غیرقانونی اعالم کرد. )

اما قرار بود که هوا دلپذیر شود  95با انقالب ضد سلطنتی بهمن 

و گل از باغ بردمد. قرار بود دیوها بروند و فرشته ها جایگزین 

شوند. اما انگار قدرت ذات خود را رها نمی کند. قدرتمندان را در 

 محاکمه دکتر مصدق در دادگاه نظامی 
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رای وحدت ” و عنوان جزئی تر “  وحدت رویه دیوان عالی کشور

رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول عفو عمومی 

“ به متهمانی که جرم آنان در اثر موانع خارجی کامل نشده است

به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار ”آمده است که 

و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور 

به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان با حضور جناب آقای 

)فتح اهلل( بنی صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و 

مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل 

( و این در شرایطی بود که صادق خلخالی با حکم حاکم 2“.)است

شرعی دادگاه های انقالب به اعدام انقالبی سران رژیم پیشین، 

خارج از روال قانونی دستگاه قضایی و به صورتی کامالً خودسرانه 

 مشغول بود. 

ند  ف س سوم ا

0 0 9 ، در 3

که  طی  ی شرا

ندوم  فرا ر

سا  حاکمیت پ

نجام  انقالبی ا

شده و 

هوری  م ج

می در  سال ا

رفراندومی که 

قام  مار و ار آ

دقیق آن هیچ گاه به طور روشن مشخص نشد، به عنوان مدل 

ساختاری حاکمیت عصر جدید انتخاب گردیده، بنیانگذار نظام 

طی حکمی سید  0093جمهوری اسالمی در چهارم اسفند ماه 

محمدحسینی بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. 

وی هم چنین طی حکمی دیگر در همان روز سید عبدالکریم 

موسوی اردبیلی، روحانی بلندپایه دیگری از حزب جمهوری 

اسالمی را به عنوان دادستان کشور انتخاب کرد. متن هر دو حکم 

در همان زمان در روزنامه جمهوری اسالمی در روز مشخص 

منتشر شده است. متن حکم خطاب به آقای بهشتی بدین شرح 

جناب مستطاب حجت  -  بسم اهلل الرحمن الرحیم” است: 

 -  دامت افاضاته -االسالم آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی

نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تامین سعادت و سالمت 

جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسالمی و ضرورت ایجاد 

تشکیالت نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسالم، به ریاست 

دیوان عالی کشور منصوب می شوید، تا با همکاری دادستان کل 

کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و 

حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت نوین 

به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسالمی ایران بپردازید. 

امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری 

 (5) “روح اهلل الموسوی الخمینی -فرماید. 

طرفه این جاست که در 

شرایطی که هر دو فرد 

منصوب شده، بلندپایه 

یک  ضای  ین اع تر

حزب سیاسی هستند 

که از یک سال پیش از 

نتصاب ایشان  زمان ا

آغاز به کار کرده است، 

ین حزب  قاً ا فا ت و ا

مام  ت سی در  یا س

درگیری های سیاسی و 

غیرسیاسی در آن زمان 

یک طرف مهم مسئله است و با توجه به لزوم غیرسیاسی بودن 

دستگاه قضایی و این که دستگاه قضایی باید در مجادالت بی 

طرف باشد، اما باز هم بر خالف تمام اصول دستگاه قضایی، 

بلندپایگان یک حزب سیاسی توسط بنیانگذار نظام مامور می 

-شوند تا تشکیالت نوینی قضایی در شان نظام تازه مستقر شده 

، تدوین کنند. مشخص است که -یعنی نظام جمهوری اسالمی

وقتی ایجاد کنندگان تشکیالت جدید قضایی هر دو از یک حزب 

سیاسی هستند و به فرمان بنیانگذار نظام کامالً در عرصه عمل 

مبسوط الید می شوند، نتیجه چه می تواند باشد. وقتی که در 

 عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در دهه شصت 
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به ملی مذهبی ها معروف شدند در برابر آن موضع گرفتند و به 

نقد این الیحه پرداختند. اما به جای توجه به نقد ایشان آیت اهلل 

خمینی وارد میدان شد و جبهه ملی را مرتد اعالم کرد و مخالفین 

این الیحه را مخالفین با اسالم معرفی کرد. با این برخورد در واقع 

یک طرف هم خودش بود، هم قوه قضاییه را داشت و هم رهبر 

نظام و یک طرف خودش بود بی هیچ نیروی حمایت کننده ای. 

در واقع هیمنه سرکوب از همان 

 روزها بر سر جامعه ایران آوار شد. 

پس از جان باختن دکتر بهشتی 

در انفجار دفتر حزب جمهوری 

، در 0022اسالمی در تیرماه 

دوران اوج سرکوب ها و خشونت 

، سید 22های پسا سی خرداد 

لی،  ی ب موسوی ارد کریم  ل بدا ع

دادستان کل کشور توسط رهبر 

وقت حاکمیت جمهوری اسالمی 

به ریاست دیوان عالی کشور 

منصوب شد. رئیسی که در زمان 

ریاست خود نشان داد که ممکن 

است خود با امری مخالف باشد، 

اما بنا بر جو و روند سیاسی زمان 

نظر دیگری را بر نظر خود ترجیح 

بدهد و آن را تبلیغ کند. در نوار 

( قائم مقام 3آیت اهلل منتظری،) 25معروف مربوط به کشتار

رهبری وقت آیت اهلل موسوی اردبیلی فردی معرفی می شود که 

خودش با امری مخالف است و بعد در نماز جمعه شعاری دیگر 

می دهد. و یا با وجود مخالفت شخصی با روند اعدام های 

در نمازجمعه می گوید که این افراد باید اعدام شوند.  25تابستان 

وقتی رئیس دستگاه قضای مملکت مستقل نیست و به شدت 

تحت تاثیر جو و سیاست حاکمه و نظر بنیانگذار نظام رای عوض 

می کند و وقتی تا این حد مذبذب است، مشخص است که 

دعواهای پس از آن یک سوی دعوا یعنی حزب جمهوری 

اسالمی و قضاوت کننده همان دعوا یکی است، دیگر توقعی از 

 دادگستری و عدالت در این حوزه داشتن امری طنزآمیز است.

و نتیجه چنین عملکردی مشخص است. اسداهلل الجوردی، 

توسط نظام  22فردی که بعدها به دلیل کثرت خشونت در دهه 

و در جریان رسیدگی  0095حاکم برکنار می شود، در شهریور 

به پرونده گروه فرقان توسط 

دکتر بهشتی به دادستانی انقالب 

تهران منصوب می شود. آوازه و 

نام الجوردی آوازه و نامی است 

که نیاز به توضیح و تفصیل 

نیست. او و به طور کلی دستگاه 

قضایی و اطالعاتی و امنیتی در 

، با ایجاد دادگاه های 22دهه 

انقالب که در قانون اساسی وجود 

ندارد و ایضاً ایجاد دادگاه ویژه 

روحانیت در همان سال ها هم به 

تعبیر قائم مقام رهبری وقت 

روی ساواک شاه را سفید کرد و 

هم بدعت هایی در روندهای 

رسیدگی به پرونده ها برجای 

نهاد که تا امروز نیز برقرار است. 

تنها دو بدعت اصلی و بزرگ آن 

که هر دو بر خالف همین قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران بوده و هست، وجود دادگاه های انقالب و دادگاه ویژه 

 روحانیت است. 

تنها یکی از این نمونه های برخورد همه جانبه حاکمیت با 

و دیگرگونه شدن وضعیت،  0022منتقدان پیش از سی خرداد 

مسئله الیحه قصاص بود. الیحه ای که از سوی دستگاه 

قضایی به ریاست آقای بهشتی تهیه شد و تقدیم مجلس شد. 

جبهه ملی ایران و بسیاری از نهضت آزادی و کسانی که بعدها 

 رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقالب تهران در دهه شصت  اسداهلل الجوردی،
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تکلیف دستگاه قضایی مملکت به چه صورت خواهد شد. این 

دستگاه قضایی به تعبیر قائم مقام وقت رهبری روی ساواک شاه 

را سفید می کند. هزاران اعدام، هزاران مورد شکنجه و فجایع 

بسیار بزرگی را موجب می شود که در راس آن ها می توان کشتار 

را نام برد. تنها نگاهی به روند دادگاه های انقالب  0025تابستان 

)که خود را خارج از مجموعه دادگستری معرفی می کند(، می 

)و پس از آن(  22گوید که این دادگاه ها به طور مشخص در دهه 

تنها تداعی کننده دادگاه های انگیزاسیون قرون وسطی هستند. 

و برای رسیدگی به جرائم ضد  0093دادگاه انقالب در تیرماه 

انقالب تشکیل شد و قرار شد تشکیل و انحالل آن به دستور 

بنیانگذار نظام جدید باشد. این دادگاه های بی جایگاه و وجاهت در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی اما تشکیل شد و هیچ گاه منحل 

نشد. و پس از آنانی که ضد انقالب لقب داد، نوبت را به انقالبیون 

رساند. حوزه کار خود را گسترش داد و از مواد مخدر تا حوزه های 

دیگر را دربر گرفت و خود بدل به دادگستری ای در طراز 

 جمهوری اسالمی گشت.

آیت اهلل خمینی در فرمانی هشت ماده ای اصولی  0020آذر  01در 

را به سیستم قضایی دیکته کرد که خود سرآغاز بحث های 

جدیدی گشت. بند اول آن شرعی شدن امور را در دستگاه قضایی 

خواستار می شد و بند دوم خبر از پاکسازی دستگاه قضایی و 

بررسی صالحیت ماموران آن می داد. و بقیه بندهای آن نیز بحث 

 (5مصونیت و امنیت قضایی را مورد بررسی قرار می داد.)

اما  0023با مرگ بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی در خرداد ماه 

روند دستگاه قضایی به صورت دیگری در آمد. رهبر تازه به عرصه 

آمده نظام یعنی سید علی خامنه ای شروع به حذف تمامی 

نزدیکان به بیت رهبر پیشین از مناصب اصلی قدرت کرد. موسوی 

اردبیلی در تشکیالت مجمع روحانیون مبارزی عضویت داشت که 

به مقابله علنی درون ساخت قدرت جمهوری اسالمی با جامعه 

روحانیت مبارز دست زده بود. تازه بر تخت نشستگان پس از مرگ 

آیت اهلل خمینی یعنی علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی اما 

هر دو از این مجموعه بودند. مجموعه ای که راست حاکمیت 

ایران لقب گرفت )و بعدها اصول گرایان یا محافظه کاران( و در 

دوران حاکمیت آیت اهلل خمینی بیش تر در حاشیه قدرت بود. 

حال انگار کشتیبان را سیاستی دگر آمده بود. چپی های ساخت 

حاکمیت )مجمع روحانیون مبارزی ها، سازمان مجاهدین انقالبی 

ها، بخش چپش و معروف به چپ های دانشجویان پیرو خط 

امام و بسیاری دیگر که بعدها اصالح طلبان لقب گرفتند( که در 

دوران آیت اهلل خمینی حاکمان بالمنازع، ذیل رهبری آقای 

خمینی بودند حذف شدند و نیروی دیگر همگام با رهبر جدید 

جای آن ها را گرفت. با این تغییر موسوی اردبیلی نیز از دستگاه 

قضایی رفت و محمد توکلی خیرخواه معروف به شیخ محمد 

یزدی، روحانی راست گرایی که در آن زمان عضو فقهای شورای 

رئیس  0053نگهبان بود بر جای او نشست. یزدی تا سال 

 دستگاه قضایی بود. 

یزدی در سال های دولت هاشمی رفسنجانی و در سال های 

ابتدایی عصر اصالحات رئیس قوه قضاییه بود. سرکوب های 

گسترده مخالفین و معترضان از هر قشر و طبقه ای در آن 

 0025امضایی در سال  52دوران، )مثالً در پرونده معروف نامه 

خطاب به رئیس جمهور وقت از سوی منتقدان، یا سرکوب شدید 

و صدور احکام سنگین در خصوص اعتراض های شهرهای 

مختلف در دوران هاشمی رفسنجانی که عموماً ریشه اقتصادی 

داشت( و سختی های فروانی که برای اصحاب قلم و اندیشه و 

پیش آورد، خود معرف  52مطبوعات در سال های پیش و پس از 

وضعیت دستگاه قضا در عصری است که قرار بود حاکمیت 

یکدست راست سنتی )در چهارچوب ادبیات جمهوری اسالمی( بر 

 ایران تحمیل شود و همه منتقدین و مخالفین حذف شوند. 

اما ایران شاهد حکمرانی فرد دیگری بر  33تا مرداد  53مرداد 

دستگاه قضایی اش بود. سید محمود هاشمی شاهرودی، روحانی 

بلندپایه ای که متولد شهر نجف در عراق بود، پس از انقالب به 

ایران آمد و رابط روحانیان انقالبی ایرانی و عراقی شد. بعد هم 

مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق را راه اندازی کرد. او در 

زمان ریاست قوه قضاییه در ایران، در عراق مرجع تقلید صاحب 

 رساله بود.

هاشمی شاهرودی در زمانی که قوه قضاییه را از محمد یزدی 
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این ارگان بزرگ حقوقی حکومت کرد، الفبای حقوق را هم 

دانست. این پنج بحران منجر شد به فقدان امنیت قضایی در  نمی

 “.کشور

سیف زاده هم چنین در این مصاحبه از عدم اجرای دستورات و 

بخش نامه های رئیس قوه قضاییه )هاشمی شاهرودی( در 

 (02دوران ریاست او خبر می دهد. )

هاشمی شاهرودی از دستگاه قضایی رفت اما از  0033مرداد  00

دهم مرداد ماه همان سال دادگاه های فرمایشی متهمان حوادث 

معروف به - 0033پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 

، آغاز شد. پس از هاشمی شاهرودی میراث این -جنبش سبز

ویرانه ویرانه تر شده که حال باید درگیر دادگاه های فرمایشی 

باشد، به یک متولد دیگر شهر نجف یعنی  33عصر سرکوب 

صادق آملی الریجانی 

رسید. روحانی ای که از 

همه روسای دستگاه 

هوری  م ج ضا در  ق

اسالمی جوان تر است 

و اما بی جایگاه تر. 

که از  نی ای  روحا

قدرت  پر  ندان  خا

الریجانی هاست، تنها 

پیش از  یک سال 

به حوزه وارد شده و حدود دو دهه پیش او را  95انقالب بهمن 

به عنوان مدرسی کم اقبال در دانشگاه امام صادق می شناختند. 

اما بنا بر روایت ها، تالش های پژوهشی او در حوزه فقه 

حکومتی و هم چنان نزدیکی و وفاداری او به رهبر نظام او را 

چنان ارتقاء داد که از نظر رهبر نظام، الیق حضور در جمع 

فقهای شورای نگهبان باشد. صادق الریجانی همین روند را 

به رئیس قوه قضاییه جمهوری  0033ادامه داد تا در مرداد 

اسالمی بدل شد. او هم اکنون در دوره دوم ریاست خود بر این 

باید تمام شود؛ اگر اتفاق  0053قوه است. این دوره در مرداد 

تحویل گرفت، صراحتاً اعالم کرد که ویرانه ای را تحویل گرفته 

است. حضور در این دستگاه، قدری استقالل او از نیروهای 

درگیر سیاسی در کشور و جایگاه علمی اش در آن زمان 

بسیاری را امیدوار کرد که شاید قرار است باالخره دستگاه 

قضایی در ایران به سمت ریل اصلی خود میل کند. اما همین 

، سعید مرتضوی 0030هاشمی شاهرودی در اردیبهشت ماه 

معروف را به عنوان دادستان عمومی و انقالب تهران معرفی 

کرد. مرتضوی در آن زمان به قصاب مطبوعات معروف بود و در 

پست پیشینش در دادگاه ویژه مطبوعات عامل توقیف و تعطیلی 

مطبوعات بسیاری و به زندان افتادن روزنامه نگاران و اصحاب 

رسانه گشته بود. در واقع هاشمی شاهرودی به گفته خود ویرانه 

ای را تحویل گرفت. اما انگار برآن بود که این ویرانه به دست 

امثال سعید مرتضوی 

بسپارد تا دیگر از 

عنوان  به  چیزی 

حداقل داد و قضا در 

جمهوری اسالمی 

 نشانی نگذارند.

سید محمد سیف 

زاده، وکیل مبرز و 

بنام دادگستری، در 

خصوص دوران های 

روسای قوه قضاییه از ابتدای انقالب تا آن زمان در مرداد ماه 

پنج بحران دادگستری را فرا ” به رادیو فردا می گوید:  0033

گرفت: بحران سیاسی شدن دادگستری که توسط بهشتی انجام 

شد، بحران طرد نیروهای متخصص دادگستری که توسط 

اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی و وابسته به 

حکومت که توسط یزدی انجام شد و باالخره بحران تصویب 

سال مانند قانون تشکیل  ۳۱قوانین غیرکارشناسانه در طی این 

دادگاه های عام. هم چنین بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری 

و آقای صدرحاج سیدجوادی، هر کس به دادگستری آمد و بر 

 عکس از ایسنا  -محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه 
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 خاصی نیفتد.

آملی الریجانی در قیاس با دیگر روسای دستگاه قضایی نظام 

جمهوری اسالمی روحانی کوتاه قدی است. البته این مسئله به 

روند رفتار رهبر نظام باز می گردد. او از دوران پایانی عصر 

اصالحات، در صدد بر آمده است که کوتاه قدانی که او بتواند بر 

سر آن ها سایه خود را تمام و کمال بگستراند در بر مناصب 

حساس مملکتی قرار دهد تا روز مبادا یا روز موعود جانشینی 

 بتوانند در راستای سیاست هایش انجام وظیفه کنند.

عصر ریاست آملی الریجانی بر قوه قضاییه، عصر سرکوب پسا 

جنبش سبز است. احکام سنگین زندان ها برای همه و باالخص 

وکالی دادگستری، اعدام های سیاسی، باالرفتن رقم اعدام ها در 

جمهوری اسالمی و به هم ریختگی دستگاه قضایی در این نظام 

تنها بخشی از بالیی است که در عصر آملی الریجانی بر سر قوه 

 قضاییه ایران آمده است. 

در دوران رهبری آقای خامنه ای، فساد مالی نیز به کلکسیون 

فسادها و رفتارهای خالف قانون، خالف عدالت و خالف امر داد 

توسط روسای دستگاه قضایی اضافه شده است. از قصه مشهور 

الستیک دنای شیخ محمد یزدی تا درگیر بودن هاشمی شاهرودی 

در پرونده اختالس )و کنار کشیدنش از رقابت های ریاست مجلس 

خبرگان(، تا بحث حساب های شخصی آملی الریجانی و اختالس 

میلیارد تومانی او. فساد مالی در این دوران به  0522مشهور 

 بخشی جدا نشدنی از دستگاه قضایی بدل شده است.

دهه در جمهوری اسالمی، همه  1دستگاه قضایی در طول حدود 

چیز بوده است اال دستگاهی که قرار است در آن قضاوت شود و 

داد ستانده شود و عدالت برقرار شود. از ابزار سرکوب تا بنگاه رانت 

خواری و اختالس، سیری است که دستگاه قضایی در ایران در 

طی کرده است. وجود  95طول سال های پس از انقالب بهمن 

دادگاه های برخالف قانون اساسی، نیروهای امنیتی که هر 

کدامشان بازداشتگاه های مستقل دارند و سرخودی نیروهای 

امنیتی و قضایی خارج از اختیار دستگاه قضایی و دادگستری که 

تنها به رهبر نظام پاسخگو هستند، موجب شده که از دستگاه 

قضایی در ایران چیزی جز یک ظاهر و شکل بی محتوا بر جای 

نماند. راه حل اما بازگشت به قانون است. اگر حتی همین قوانین 

موجود جمهوری اسالمی، قانون اساسی آن و قوانین موضوعه 

دیگر، که با روح قانون اساسی و قانونگذاری در تضاد نیستند، 

اجرایی شود شاید بتوان در بلند مدت امید داشت که این تن بی 

روح و عظیم الجثه دستگاه قضایی حرکتی کند. بیش از صد و 

ده سال پس از مشروطه، هم چنان دغدغه ما در ایران یک 

دستگاه قضایی دادگستر و دادستان است که مستقل باشد و 

بتواند حقوق شهروندان ایرانی را استیفا کند. بیش از صد و ده 

سال پس از مشروطه، هم چنان خواست عمومی عدالتخانه است. 

عدالتخانه ای که داد مردمان بستاند و بعد بتوان قدرت مداران 

 مطلق العنان را مشروط کند؛ به قانون و مردم.  
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 0033مرداد ماه  01،  رادیو فردا، “ویرانه”
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ها شاگردی بازار و فعالیت سیاسی علیه حکومت پهلوی بود، به قوه 

 قضاییه آورد. 

سید محمد بهشتی از اعضای حزب جمهوری اسالمی یک سال 

پس از پیروزی انقالب ریاست دیوان عالی کشور، یعنی بلندپایه 

ترین مقام قضایی در آن زمان را، بر عهده گرفت. سپس او افرادی 

چون محمد کچویی که از اعضای  حزب موتلفه اسالمی بود را 

جذب کرد. کچویی پس از انقالب به عنوان نخستین رئیس زندان 

اوین مشغول به کار شد. عالوه بر کچویی سایر اعضای  هیات 

موتلفه اسالمی که پادوهای بازار بودند، در قوه قضاییه و کمیته ها 

مشغول به کار شدند. اسداهلل الجوردی پیش از 

 ۲۳انقالب به هیات موتلفه پیوسته بود. او در سال 

با نظر بهشتی به عنوان دادستان تهران مشغول به 

 کار شد. 

عزت شاهی از کارگران بازار و اعضای  حزب 

موتلفه اسالمی وظیفه دار فعالیت در کمیته انقالب 

شد. هم چنین محسن رفیق دوست با نظر مثبت 

 آیت اهلل خمینی به سپاه پیوست.

مهدی عراقی از مسئوالن انتظامات کمیته استقبال 

از آیت اهلل خمینی در زمان بازگشت به کشور بود که به ریاست 

زندان قصر رسید. مهدی عراقی در پیش از انقالب در ترور حسن 

 علی منصور دست داشت و هم چنین از اعضای هیات موتلفه بود. 

قوه قضاییه، زندان ها و کمیته ها توسط افرادی با پیشینه شاگردی 

حجره در بازار به همراه روحانیونی چون صادق خلخالی اداره می 

 شد. 

مقامات جمهوری اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب، قوه قضاییه 

ای، قضات  را به بازوی سرکوب مخالفان تبدیل کردند. کادر حرفه

و وکال را به حاشیه راندند تا این قوه توسط گروهی از وفادارن به 

 نظام اداره شود. 

 پیشینه: 

با اعدام سران نظام پادشاهی در دادگاه های  ۲۲انقالب سال 

بدون وکیل، دادستان و هیات منصفه آغاز شد. دو روز پس از 

پیروزی انقالب، صادق خلخالی از آیت اهلل خمینی حکم گرفت تا 

به عنوان حاکم شرع وابستگان به رژیم شاه را محاکمه کند و او 

صدها تن از امرای ارتش و وابستگان به رژیم پهلوی را اعدام 

کرد. او سپس ماموریت یافت تا سایر ناراضیان و مخالفان انقالب 

 اسالمی را محاکمه کند.

آن طور که ابراهیم یزدی نقل کرده، در جریان محاکمه مهدی 

اهلل نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی،  رحیمی، نعمت

خلخاللی ابتدا این چهار نفر را اعدام کرده بود، 

سپس ادعانامه ای علیه کشته شدگان تنظیم کرد 

تا جرایمشان را افشا کند. محاکمات خلخالی 

بدون حضور وکیل و حق دفاع بود و در بسیاری 

از مواقع متهم در همان روز اعدام می شد. این 

اتفاقات در بستر جامعه ای روی می داد که 

چند خواستار آزادی و برابری بود، ولی چندان  هر

بر روی شیوه محاکمه متهمان حساسیت نداشت. 

در آن سال ها، وظیفه محاکمه مخالفان به 

روحانیان تندرویی داده شد تا در دادگاه های انقالبی و خارج از 

ضوابط دست و پا گیر، آن ها را به سرعت محاکمه کنند. دادگاه 

انقالب که قرار بود برای مدت محدودی فعال باشد، هم چنان به 

 کار خود ادامه می دهد. 

پس از خلخالی، محمد بهشتی از سران نظام تازه تاسیس بود که 

قوه قضاییه را تغییر داد. او اعضای هیات موتلفه را که پیشینه آن 

 قوه قضاییه در دست بچه های بازار

 روزنامه نگار

 بهداد بردبار

پس از خلخالی، محمد بهشتی 

از سران نظام تازه تاسیس بود که 

قوه قضاییه را تغییر داد. او 

اعضای هیات موتلفه را که 

پیشینه آن ها شاگردی بازار و 

فعالیت سیاسی علیه حکومت 

 پهلوی بود، به قوه قضاییه آورد. 
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، سید ۸۳۳٦عالوه بر این، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سال 

ابراهیم رئیسی یکی از دادستان های قوه قضاییه است. او در سن 

 سالگی کارش را به عنوان دادستان کرج آغاز کرد.  ۵۱

میزان تحصیالت اعضای هیات موتلفه که در قوه قضاییه، کمیته و 

 سپاه مشغول به کار شدند: 

 پیشینه شاگردی در بازار -محمد کچویی: کالس ششم 

 پیشینه شاگردی در بازار -اسداهلل الجوردی: کالس دوم دبیرستان 

 شاگردی حجره در بازار  -عزت شاهی: کالس ششم 

 محسن رفیق دوست: تحصیالت دوم دبیرستان

 طلبه های جوانی که در قوه قضاییه مشغول به کار شدند:

 سالگی  ۵۱ابراهیم رییسی: تحصیالت حوزوی آغاز به کار 

 سالگی  ۵٦حسینعلی نیری: تحصیالت حوزوی آغاز به کار 

قوه قضاییه باید از وجود قضات تحصیلکرده، کادرهای حرفه ای و 

وکال خالی می شد تا ابزار سرکوب مخالفان شود. این روند هرگز 

تغییر نکرد. از دیگر قضات بدنام قوه قضاییه سعید 

مرتضوی است. او از طریق اسداهلل بادامچیان )از 

سالگی  ۵۲اعضای ارشد هیات موتلفه( و در سن 

دادگاه عمومی تهران منصوب  ۳به ریاست شعبه 

شد. از جمله اقدامات او انحالل دادگاه و هیات 

منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله ای شمار 

زیادی از مطبوعات در دوران سید محمد خاتمی 

بود. از او در جریان شکنجه متهمان در زندان کهریزک هم نامبرده 

 شده. 

 قوه قضاییه در جمهوری اسالمی چه کارکردهایی دارد؟

قوه قضاییه پس از انقالب عالوه بر محاکمه مخالفان، کارکرد 

 جدیدی نیز یافت. 

تواب سازی مخالفان: یعنی گرفتن اعتراف و نمایش تلویزیونی تایید 

نظام مستقر. البته که تواب سازی بدون شالق، شکنجه و سلول 

 انفرادی امکان نداشت.

مصادره اموال: به طور نمونه اعدام حبیب القانیان سرمایه دار 

 یهودی و مصادره اموال او توسط بنیاد مستضعفان. 

سرپوش گذاری بر جرایم: به طور نمونه پس از ماجرای حمله به 

کوی دانشگاه، دادگاهی علنی تشکیل شد و تنها یک سرباز وظیفه 

به نام  اُروجعلی ببرزاده به اتهام دزدی یک ریش تراش محکوم 

 شد.  

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می شود، 

های  سپس او دست قضات و دادستان ها را باز می گذارد تا پروژه

 امنیتی مورد نظر حکومت را اجرا کنند. 

قوه قضاییه به کسی پاسخگو نیست. گزارش تحقیق و تفحص از 

قوه قضاییه که توسط مجلس تهیه شده، نشان می دهد که این 

قوه اراده کافی برای مبارزه با فساد مالی و اداری را ندارد. هم 

 چنین این قوه حاضر به همکاری با مجلس نیست. 

قوه قضاییه در جمهوری اسالمی از یک طرف مخالفان را سرکوب 

 می کند و از طرفی دست یاران وفادار را باز می گذارد. 

در سال های گذشته هرگاه یکی از شخصیت های سیاسی مورد 

غضب قرار گرفته، اطرافیان او بازداشت شده اند. عبداهلل نوری و 

غالمحسین کرباسچی از نزدیکان محمد 

خاتمی. فائزه هاشمی و مهدی هاشمی فرزندان 

رضا رحیمی و حمیدرضا  اکبر هاشمی. محمد

بقایی معاونان محمود احمدی نژاد و حسین 

فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور، از 

جمله بازداشت هایی است که همزمان با 

باالگرفتن تنش های سیاسی اتفاق افتاده است. 

از سویی دیگر گروهی از متهمان هرگز پایشان به دادگاه باز نشده. 

مصطفی تاجزاده قریب به هجده سال پیش از احمد جنتی شکایت 

کرده، ولی این شکایت هرگز به جریان نیافتاده. هم چنین 

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران متهم به فساد مالی است. حتی 

ای  میرسلیم در مورد خالف های او صحبت کرده ولی هرگز پرونده

 علیه او در دادگاه مطرح نشده.

یکی از اصول اولیه دادگستری برابری همه شهروندان در برابر  

قانون است؛ اما قوه قضاییه در سال های گذشته مدام این اصل 

بدیهی را نقض کرده است. اگر روزی قرار باشد که در این قوه 

اصالحاتی صورت بگیرد باید این نهاد را قابل نظارت کنند تا از 

 این راه بتواند احترام شهروندان را جلب کند. 
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فرد دوم طرح شکایت می کند که پسر مرا اغفال کرده اند و پدر 

راننده اصلی را تهدید می کند که اگر پسرش به زندان برود دست 

بردار ماجرا نخواهد بود. یکی از آشنایان وقتی می فهمد قاضی 

پرونده کیست، وکیل مخصوص آن قاضی را معرفی می کند و با 

میلیون تومان به وکیل، حکم زندان تبدیل به جزای  92پرداخت 

 نقدی و شکایت بیمه نیز رد می شود .

رئیس سیستم قضا اخیراً گفته است:  البته برخی تخلفات هم در قوه 

قضاییه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده ایم، 

منتها عده ای با ترسیم یک تصویر ایده آل در فضایی تخیلی از 

  دستگاه قضایی می گویند که قوه قضاییه با نقطه مطلوب فاصله

 (0“. )بسیاری دارد

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز سال پیش در مراسم 

دو چیز شما را در مقام ” تحلیف کارآموزان قضایی گفته بود: 

قضاوت مورد تهدید قرار می دهد؛ یکی پول و دیگری مسائل 

جنسی. ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم. ما قضاتی را 

 (0“. )داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده اند

وقتی جامعه را به شکل کلی از اجزای تشکیل دهنده آن در نظر 

می گیریم، افراد مسئول در هر حوزه یا شخصیت های برجسته، 

چیزی جدا از جامعه نیستند. از آن باال تا این پایین، همه افرادی 

برخاسته از بطن جامعه هستند. به طور کلی، اگر افراد جامعه سالم و 

اخالقی باشند، ارکان و نهادهای جامعه نیز از سالمت برخوردار 

 خواهند شد. 

در بررسی های تاریخی جامعه ایرانی تا دوره های اخیر در ایران، 

قانون وجود نداشته است. مشروطه، حرکتی برای ایجاد قانونمندی 

ترین کارهاست. جایی که   ترین و با مسئولیت  قضاوت از سخت

قضاوتی صورت گیرد، وجدان، شرف و “  حق” قرار است در مورد 

انسانیت سهم مهمی دارند. چرا که با بد قضاوت کردن و حق را 

ناحق کردن، سرنوشت یک انسان تباه می شود. سال هاست در 

مورد پرونده های قضایی، چیزی در جامعه رایج شده است که 

نسبت به ” سالمت سیستم قضایی را زیر سوال می برد. این که 

می گویند بعضی از قاضی “.  قاضی پرونده باید دنبال وکیل گشت

ها با بعضی وکیل ها هم کاسه اند و هر پرونده ای که بر می 

 دارند، به صورت تضمینی به نفع موکل رای می گیرند.

ساله ای با  05دهد. پسر  چند سال پیش در تبریز تصادفی رخ می” 

ماشین پدرش با سرعت باال در یکی از خیابان های اصلی شهر 

تصادف می کند. سرعت ماشین و شدت تصادف به قدری بود که 

ماشین پس از برخورد با چند ماشین، چپ شده و به الین دیگر 

هوای ماشین   پرتاب و با چند ماشین دیگر برخورد می کند. کیسه

باز می شود و اتفاقی برای راننده نمی افتد ولی کل ماشین دچار 

خسارت می شود. عالوه بر تخریب ماشین های دیگر، یکی از 

نخاع آسیب دیده و چند نفر دیگر دچار شکستگی در نواحی   ناحیه

 مختلف بدن می شوند.

از آن جایی که پسر جوان گواهینامه نداشت، دوستش را که در 

ماشین پشتی بود، به عنوان راننده معرفی می کنند. بیمه تمام دیه 

و خسارات را می دهد و پرونده بسته می شود. مدتی بعد یکی از 

شاهدانی که در دادگاه شهادت داده بود که راننده همان فرد دومی 

اصلی می رود و می   که معرفی شده بود، است، پیش پدر راننده

گوید با شهادت من چند صد میلیون از بیمه خسارت گرفته اید، 

پس درصد من را هم حساب کنید. پدر می خندد و تقاضای وی را 

رد می کند. شاهد تهدید می کند که اگر پول ندهی، شهادتم را 

پس می گیرم. و این کار را می کند. پرونده مجدداً باز و شکایت 

ماه برای فردی که خودش را راننده  03بیمه نیز اضافه می شود. 

جا زده بود و یک سال برای راننده اصلی حکم صادر می شود. پدر 

 پیامدهای فساد قضایی در جامعه

 جامعه شناسی و دانشجوی حقوق  دانش آموخته

 امیر چمنی
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و ایجاد عدالتخانه بود. اما با گذشت بیش از یک قرن، ضعف قوانین، 

خالءهای قانونی و عدم ضمانت اجرایی برخی قوانین، موجب 

 کارکرد و فساد در سیستم قضایی شده است. کج

حقوقدانان سرشناس، ریشه اصلی بوروکراسی کشنده دستگاه قضایی 

ایران را در ضعف قوانین، ابهام برخی قوانین و نبود ضمانت های 

اجرایی الزم برای به بار نشستن قانون عنوان می کنند. حتی متولیان 

کنونی قوه قضاییه نیز به این ضعف معترف هستند و معتقدند که 

پیشگیری از وقوع جرم راه حل کلیدی 

برای ترمیم ساختار فرسوده قوه قضاییه 

است. با این حال اراده الزم برای تدوین 

شیوه های پیشگیری از وقوع جرم در 

 (0سطوح عالی قضایی دیده نمی شود. )

این جا موضوع فساد در سیستم قضایی 

در دو سطح؛ نخست زمینه های پیدایش 

یی و دوم  فساد در سیستم قضا

 پیامدهای فساد قضایی در جامعه به اختصار بیان می شود.

 زمینه های پیدایش فساد

فساد است. فساد به   یک( نقض بی طرفی در قوه قضاییه دروازه

رفتارهایی گفته می شود که کارگزاران از موقعیت ها و صالحیت 

های شغلی خود در راستای برآوردن نیازهای شخصی شان استفاده 

می نماید. تعریف این چنینی از فساد به این معنی است که رویه ها، 

قوانین و مقررات در یک اداره به منظور منافع شخصی زیر پا گذاشته 

می شود. آن چه در این عمل متضرر می شود، مراجعین و در حقیقت 

شهروندان خارج از این اداره است. ناگفته نباید گذاشت که تنها 

مراجعین به ادارات متضرر نمی شوند بلکه کل جامعه به عنوان یک 

 (1سیستم مختل می گردد و دچار بدکارکردی می شود. )

مشخص سیستم قضایی، برقراری عدالت در روابط افراد از   وظیفه

یک سو و افراد و دولت از سویی دیگر و هم چنین تحقق کلمه حق 

و برقراری عدالت و مجازات مجرمان جامعه است. اگر معیار تفکیک 

قوا را بر اساس تقسیم قدرت بدانیم، بخشی از قدرت در سیستم 

قضایی نهفته است؛ بنابراین افرادی که در درون سیستم قضایی قرار 

می گیرند دارای قدرت و صالحیت های خاص هستند. فساد در 

بررسی کرد. سیستم “  اقتدار” سیستم قضایی را باید از نقطه نظر 

قضایی به عنوان نهادی قدرتمند که تعیین و اعمال مجازات می 

کند، چنان هراس آور است، که همگان در مقابل آن احساس 

 ناتوانی و عجز می کنند.

اما در مقابل نفوذ افراد قدرتمند و متنفذ، حاکمیت قانون معنایی 

حمایت های حکومتی از مصونیتی آهنین   ندارد. این ها به پشتوانه

برخوردارند. با از بین رفتن استقالل رای و نقض حقوق و قوانین در 

سایه وابستگی به نهاد قدرت و تجمیع قدرت 

در یک جریان خاص و بهره مندی از 

مصونیت و رانت قضایی در برخورد با پرونده 

هایی مثل اسکله های نفتی، قاچاق سیگار، 

قاچاق شکر و تامین اجتماعی، آن چه نمود 

 پیدا می کند، فساد در این سیستم است.

در سیستم قضایی “  کانالیزه کردن”از طرفی 

از این “  ویژه” اتفاق می افتد. وجود شعبات 

قرار است. یعنی اگر قرار است برای پرونده ای حکم صادر شود، به 

قضایی قاضی آن شعبه، مبنی بر   شعبه ای ارجاع می شود که رویه

حکم دادن است. و اگر قرار است برای پرونده ای برائت گرفته شود، 

قضایی قاضی در چنین پرونده   به شعبه ای ارجاع می شود که رویه

 هایی، سهل گیرانه و مبنی بر برائت دادن است.

عالوه بر افراد و شخصیت های متنفذ، برخی ارگان ها و نهادهای 

فراقانونی نیز وجود دارند که جایگاه سیاسی یا حقوقی آن ها، اجازه 

ورود سیستم قضایی به بررسی چنین پرونده هایی را نمی دهد. از 

طرفی برخی قضات به صورت سفارشی منصوب می شوند، همین 

 نصب ها گاهی عامل ایجاد فساد می شوند. 

دو( وجود فساد و نابسامانی و ناهنجاری در جامعه و مردمانش، 

موجب ازدیاد پرونده های قضایی می شود. براساس آمارهای اخیر 

میلیون پرونده قضایی به  09حدود  59رئیس قوه قضاییه، در سال 

 9خانوار یا هر  0( یعنی به ازای هر 9دادسراها ارجاع شده است. )

نفر، یک پرونده در سیستم قضایی ثبت شده است. این آمار 

وحشتناک، نشان از یک رویه غیرمعمول، ناهنجار، فاسد و وجود 

بحران و بی اخالقی و فساد در الیه های مختلف جامعه دارد. هم 
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شخصی باید بررسی کرد. امنیت و بقاء جامعه وابسته به وجود 

نظم )قوانین و مقررات( است. آن چه باعث به وجود آمدن نظم در 

جامعه می شود، وجود قوانین، مقررات و هنجارهای تعریف شده 

باعث از بین رفتن “  فساد سیستم قضایی” از سوی مردم است. 

می شود. از این رو اصل عدالت، “  مرگ قانون” و “  نظم موجود” 

 قانون مداری، حق طلبی و حقوق شهروندی تباه می شود.

بنابراین با ایجاد بدبینی و بی اعتمادی در مردم نسبت به قوانین و 

سیستم قضایی، بی نظمی، بی ثباتی، ناهنجاری، افزایش ناامنی، 

قانون گریزی و قانون شکنی در جامعه شکل می گیرد. مردم به 

جان هم می افتند. نه حقی رعایت می شود و نه حرمتی در میان 

ماند. نهایتاً بحران ها و آسیب های اجتماعی بروز پیدا می  م 

 کنند.

باوری به نظام سیاسی کشور موجب از بین رفتن  از طرفی بی 

اقتدار و مشروعیت آن شده و در اثر فساد و عملی نکردن 

کارکردهای مبارزه با فساد، زمینه های ایجاد جرم در جامعه به 

 وجود می آید. این جا شکل عریان قدرت ظهور پیدا می کند.

 منابع:

فساد قضایی و آمار پرونده های قضایی از زبان رئیس قوه قضاییه،  .1

 0052تیرماه  02روزنامه دنیای اقتصاد، 

فساد قضایی از زبان دادستان کل کشور، وبسایت بی بی سی فارسی،  .2

 0059دی ماه  09

 ۸۲زارع؛ نیلوفر، ریشه های فساد در دستگاه قضایی ایران، جرس،   .3

  ۸۳۱۳آبان ماه 

 ۵۰قادری؛ علی، پیامد های فساد در قوه قضاییه، روزنامه افغانستان ما،  .4

  ۸۳۳۵تیرماه 

آمار پرونده های قضایی و گارگزاران و قضات از زبان وزیر دادگستری،  .5

 ۸۳۳۲تیرماه  ۱

چنین دورنمای آشفته ای از وضعیت دادگاه ها در جامعه ترسیم می 

دادرسی، صرف هزینه و وقت مردم و دادگاه ها، بی   کند و اطاله

اعتمادی مردم نسبت به قانون و اجرای آن از کم ترین ضررهای 

آن به شمار می رود. حاال اگر فساد سیستمی موجود در نظامات 

اداری و اقتصادی و سیاسی را هم به آن اضافه کنیم، عالوه بر 

سطح عمومی جامعه، نهاد قدرت در جامعه نیز زیر سوال می رود. 

از طرفی با اذعان رئیس سیستم قضا به وجود افراد فاسد در این 

سیستم، حجم عظیم پرونده های قضایی و نبود زمان کافی برای 

 بررسی دقیق پرونده ها، فساد در سیستم قضا را تشدید می کند.

با توجه به تعداد قضات و کارآموزان دادگستری که وزیر دادگستری 

نفر از آنان در  0222هزار نفر اعالم کرده است، و حدود  00آن را 

هزار قاضی دیگر،  02رده های مدیریتی کار می کنند، هر یک از 

پرونده رسیدگی  2الی  9بدون احتساب ایام تعطیل، باید روزانه به 

صفحه است، هر  92کنند. از آن جا که میانگین حجم هر پرونده 

صفحه را بخواند و در کنار آن با  022قاضی باید روزی نزدیک به 

شاکیان و متهمان و وکالی آن ها هم صحبت کند. واضح است 

طی رویه ای مکانیکی، روند رسیدگی به پرونده ها با بی دقتی و 

بدون در نظر گرفتن احواالت متهم و بررسی دقیق زمینه های 

وقوع جرم، انجام خواهد گرفت. همین مناسبات مکانیکی خود 

عامل حق کُشی و اجحاف در حق یکی از طرفین دعوا خواهد شد. 

مضاف بر این ها، بوروکراسی اداری سیستم قضایی، خود فسادزا 

است. از شروع هر پرونده از طرف کالنتری و آگاهی تا ارجاع به 

دادسرا و دادیاری و دادگاه امکان سفارش، هماهنگی و رشوه برای 

 تغییر و وارونه کردن نتیجه پرونده وجود دارد.

 پیامدهای فساد 

تاثیر فساد در زندگی مردم جامعه را از طریق بیان تجربه های 

 عکس از مهر 
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 اهمیت مقوله حقوق بشر

حقوق بشر نتیجه دوره های گذار انقالبی به مدرنیته بود و   مقوله

تاریخچه شکل گیری آن نشان می دهد که این مقوله از دل جنگ 

ها و انقالب ها پدید آمده و اعتراضی بوده به استبداد و تالش 

برای برقراری روابط شهروندی. منشور حقوق شهروندان در اواخر 

محصول جنگ های استقالل و جمهوری خواهی بود.  ۸۱قرن 

آمریکا در آن زمان مستعمره انگلستان بود. انتشار کتاب عقل سلیم 

در آمریکا که از حقوق انسان ها در برابر قدرت مستبد شاه 

انگلستان دفاع می کرد، نقش مهمی در پروراندن ایده جمهوری 

خواهی و حقوق شهروندی در جنگ های استقالل آمریکا ایفا کرد. 

مولف این کتاب تام پین بود؛ کارگری انگیسی که به آمریکا 

مهاجرت کرد و در جنگ های استقالل با شهامت جنگید. او کتاب 

دیگری نوشت به نام حقوق بشر، که اولین کتاب در این زمینه بود. 

سال پس از منشور آمریکا در  ۸۳بیانیه حقوق بشر و شهروندان که 

مجلس موسسان فرانسه تصویب شد، محصول انقالب فرانسه بود 

که با شعار: آزادی، برابری و برادری سلطنت خودکامه بوربون ها را 

سرنگون کرد. و باالخره بیانیه جهانی حقوق بشر، از دل خاکستر 

جنگ جهانی دوم زاده شد. اعالمیه اعتراضی بود به جنگ و 

نژادپرستی و تالشی بود، برای صلح و عدالت و انسانی کردن 

 (0چهره جهان بود. )

هم اکنون اعالمیه جهانی حقوق بشر تبدیل یک قاعده آمره در 

 حقوق بین الملل شده است و یک سند الزام آور است. 

 نهادهای حقوق بشری در ایران

نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهایی هستند که بر اساس اصول 

پاریس در کشورهای مختلف ایجاد شدند تا از نظام حقوق بشر 

ملی حمایت نمایند و رابط اداره کمیساریای عالی حقوق بشر 

سازمان ملل متحد هستند. این نهادها می توانند نقش مهمی در 

ترویج و نظارت بر اجرای موثر حقوق بین الملل بشر در سطح 

ملی داشته باشند. نقشی که به طور فزاینده توسط جامعه بین 

المللی به رسمیت شناخته شده است. دفتر کمیساریای عالی این 

نهادها را تشویق می کند تا از شکنجه و رفتار توهین آمیز، 

محاکمه صحرایی، بازداشت خودسرانه و ناپدید شدگی اجباری 

جلوگیری به عمل آورند. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به 

شورای حقوق بشر به اهمیت این نهادها اشاره کرده است. 

به نقش این نهادها  001613مجمع عمومی نیز در قطعنامه 

اشاره داشته است. نهادهای ملی حقوق بشر از طریق کمیته بین 

 The)المللی همکاری میان نهادهای ملی حقوق بشر 

International Coordinating Committee of 

NHRIs)   با یکدیگر در ارتباط هستند. این کمیته در

 02ایجاد شد، که شامل  0550کنفرانس بین المللی تونس مورخ 

عضو است که از هر چهار قاره چهار عضو بر می گزیند. این 

کمیته طبق قانون کشور سوئیس به ثبت رسیده است؛ فلذا 

ماهیتی منحصر به فرد دارد. این کمیته از یک سو نهادی بین 

 (0المللی و از سوی دیگر تحت لوای قانون سوئیس است. )

در اکثر کشورها و در داخل حکومت ها، نهادهایی برای صیانت 

از حقوق بشر وجود دارد، در برخی کشورها یک وزارتخانه به این 

نام هست. در ایران کنونی، دو نهاد متولی حقوق بشر در داخل 

و “  کمیسیون حقوق بشر اسالمی” حکومت وجود دارد؛ یکی 

اولی نیمه دولتی است و “. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه”دیگری 

 دومی کامالً دولتی. 

 کمیسیون حقوق بشر اسالمی

بر می  0050تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسالمی به اسفندماه 

گردد. این کمیسیون با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی، نماینده 

وقت مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و نماینده سابق 

 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 محمد محبی
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شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در 

شورای عالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب رهبری به سرانجام 

 رسید و ستاد حقوق بشر آغاز به کار نمود.

بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که این ستاد با توجه به 

آن مصوبه آغاز به کار کرد، از مهم ترین وظایف ستاد حقوق بشر 

تمرکز فعالیت های نظام جمهوری اسالمی در زمینه مسائل ” 

حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر 

تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن این که ستاد 

به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر 

معرفی می شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان های 

البته این جا یک “.  ذیربط با این ستاد تعریف و تاکید شده است

نکته حقوقی را باید ذکر کرد. قانونگذاری طبق قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران، فقط در 

حیطه اختیارات مجلس است. و این 

که شورای عالی امنیت ملی دست به 

قانونگذاری بزند و براساس آن یک 

نهاد شکل بگیرد، به نظر می رسد 

 ایراد اساسی حقوقی دارد. 

مسئولیت اجرایی ستاد حقوق بشر 

قوه قضاییه و تشکیل دبیرخانه آن از 

زمان تشکیل، بر اساس مصوبه فوق برعهده محمدجواد الریجانی 

قرار گرفت. در همان سال تاسیس، آئین نامه ستاد حقوق بشر 

شورای عالی امنیت ملی تنظیم شد. در  109برگرفته از مصوبه 

قوه قضاییه پشتیبان حقوق ” ماده یک این آیین نامه آمده است: 

فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و هم چنین 

موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های 

 “.مشروع است

در مقدمه این آیین نامه که رنگ و بوی ایدئولوژیک و شعاری 

بر این اساس فعالیت های حقوق بشری ” دارد، نیز آمده است: 

نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع 

اصیل حقوق بشری اسالمی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی 

ایران در سازمان ملل متحد، تشکیل شد. او ابتدا بحث تشکیل 

به عنوان کمیته “  کمیته حقوق بشر” کمیته ای تحت عنوان 

فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با 

هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین 

دادگستری زندان ها و نیز کم کردن فشارهای بین المللی 

موجود در زمینه حقوق بشر را مطرح کرد که در ابتدا شرح 

وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید. موجودیت کمیته 

مذکور بایستی به تصویب هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 

می رسید که متعاقباً این طرح از سوی هیات رئیسه وقت 

مجلس، رد شد و این طرح عمالً ناکام ماند. بعد از اتمام اجالس 

 0050کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 

)اجالس پنجاهم(، علی اکبر والیتی وزیر وقت امور خارجه، با 

ارسال نامه ای به محمد یزدی، 

رئیس وقت قوه قضاییه، با مورد 

اشاره قرار دادن تداوم بحث 

نظارت و عدم وجود نهاد داخلی 

مستقل برای ارتقاء و حمایت از 

حقوق بشر و با توجه به مطرح 

شدن بحث نهادهای ملی حقوق 

عی و  فا ت ن سطح ا شر در  ب

غیرانتفاعی، درخواستی ارائه کرد تا زمینه های حقوقی شکل 

گیری نهاد حقوق بشری در ایران فراهم گردد.  و بدین گونه 

بود که یک کمیسیون نیمه دولتی تحت عنوان کمیسیون حقوق 

بشر اسالمی با حضور چند نماینده و چند حقوقدان و چند نفر از 

قوه قضاییه، شکل گرفت. اما از آغاز فعالیت این کمیسیون 

تاکنون، جز چند بیانیه بی اثر و بی فایده، هیچ فعالیت دیگری از 

 این کمیسیون دیده نشده است. 

 ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

به وجود آمد؛ یک   0031ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سال 

تشکیالت که مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضاییه، 

مجریه و مقننه است. این ستاد با پیشنهاد آیت اهلل هاشمی 
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نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه 

مکاتبات این ستاد با مجامع بین المللی و حضور اعضای ستاد در 

این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع به حق جمهوری اسالمی 

 “.ایران در این زمینه ها می باشد

وقتی به وبسایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مراجعه می کنیم، جز 

از ” شعار و تعریف و تمجید از این ستاد چیزی دیده نمی شود: 

فعالیت های منسجم حقوق بشری در جمهوری اسالمی ایران یک 

دهه می گذرد. فعالیت ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب 

حرفه ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق 

بشر در ژنو و به کار گیری مکانیزم های جدید در این شورا از جمله 

نظارت دوره ای جهانی، 

این ستاد با این تغییرات 

به مرجعی ملی و در عین 

حال هماهنگ کننده و 

سیاستگذار در مسائل 

بدیل  ت شری  حقوق ب

گشت. در همین رابطه 

 10الی  05در اصول 

قانون اساسی پیگیری 

اصول مربوط به حقوق ملت که مبین کلیات اساسی چارچوب های 

 “.حقوق بشری است، تشریح شده است

اما وقتی از بیرون به فعالیت های این ستاد نظری افکنده شود، در 

خوشبینانه ترین حالت هم نمی توان نمره قبولی به این ستاد داد. از 

انکار وجود زندانی سیاسی در ایران تا توجیه و دفاع سرسختانه از 

اعدام در قوانین کیفری و اجرای حدود شرعی و غیره نشان از این 

مسئله مهم دارد که اساساً این ستاد به الزامات اعالمیه جهانی 

حقوق بشر هیچ اعتقاد و در نتیجه پایبندی ندارد. البته نقد 

محمدجواد الریجانی بر موارد اعدام در جرایم مواد مخدر را می 

توان مسامحتاً تنها پیشنهاد مثبت این ستاد به قوای نظام در نظر 

گرفت. هرچند این پیشنهاد را نه در راستای موازین حقوق بشر که 

در راستای عدم سودمندی و عدم بازدارندگی اعدام در جرایم مواد 

مخدر مطرح کرده اند. و در چند روز اخیر هم قانون مبارزه با مواد 

مخدر اصالح شد و در صورت تصویب نهایی، موارد مجازات اعدام 

کیلوگرم مواد مخدر  022کم تر شده و تجارت و تولید بیش از 

کیلوگرم مواد مخدر صنعتی، در صورت داشتن  0سنتی و بیش از 

سابقه محکومیت کیفری موثر، مجازات اعدام در نظر گرفته 

خواهد شد. هرچند این مقرره در صورت الزم االجرا شدن، 

بسیاری از زندانیان محکومین به اعدام را نجات خواهد داد، اما در 

دراز مدت، نه مشکل مواد مخدر در ایران را حل خواهد کرد و نه 

آمار باالی اعدام در ایران را. اما به هر حال، گفته می شود که 

هزار مجرم مواد مخدر حکم اعدام گرفته اند و با  1نزدیک به 

درصد آن ها از اعدام رهایی یافته و به  52قانون جدید بیش از 

حبس محکوم خواهند 

 شد.

سی  سا نون ا قا در 

جمهوری اسالمی ایران و 

در فصل حقوق ملت، در 

 05اصل، در واقع  05

ماده از اعالمیه جهانی 

حقوق بشر ذکر شده 

است.  اما این یک روی 

سکه است؛ روی دیگر سکه این است که در همه این اصول 

 آمده است.“ اسالم”قیدهایی اعم از 

نکته آخر این که تضاد بین موازین بین المللی و جهانشمول حقوق 

بشر با موازین حقوقی جمهوری اسالمی، بنیادین و تئوریک و 

راهبردی است. و انتظار این که نهادهایی که در حکومت 

جمهوری اسالمی، نام حقوق بشر را یدک می کشند، برای ارتقای 

 حقوق بشر کاری انجام دهند،  انتظاری غیرواقعی و بیهوده است.

 

 منابع:

دی  09برادران، منیره، در اهمیت منشور جهانی حقوق بشر، بیداران،  .1

 0035ماه 

ضیایی، یاسر، معرفی کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران، وبالگ  .2

 ۸۳۱۳خرداد ماه  ۳حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 وبسایت کمیسیون حقوق بشر اسالمی .3
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دادرسی تنظیم کردند. زمانی که در کشوری انقالب می شود، 

مدت زمانی برای وجود دادگاه های انقالب پذیرفته شده است، 

ولی بعد از آن در تمام کشورها اوضاع به نظام خودش بر می 

سال از انقالب گذشته است. تمام  12گردد. در حال حاضر حدود 

آن جرایم و مواردی را که ذکر می کنند، نهایتاً در چارچوب قوانین 

جا می گیرد. پس وجود دادگاه های انقالب به چه معنی است؟ 

یعنی هنوز اوضاع انقالبی است؟ یعنی هنوز نیاز به اخذ تصمیمات 

فوری است؟ هنوز نظام استقرار کامل نیافته است و شورای انقالب 

 مشغول فعالیت است!؟ 

از یاد نبریم، هنگامی که شورای عالی انقالب وجود دادگاه انقالب 

، -یعنی دولت مهندس بازرگان-را اعالم کرد، گفت دولت موقت 

می تواند این دادگاه را با یک الیحه از بین ببرد. یعنی تصور این 

بود که همان موقع از بین می رود. فارغ از این مسئله، ما با تعدد 

مراجع مواجه هستیم. وجود دادگاه روحانیت به چه معنی است؟ 

یعنی باید به اتهامات یک گروهی که از همین سرزمین و ملیت و 

تابعیت هستند، در یک دادگاه ویژه رسیدگی شود. به چه علت؟ 

ممکن است بگویید که دادگاه نظامی هم، چنین شرایطی را دارد. 

اما باید گفت که دادگاه نظامی مبادرت به اموری می کند که 

نسبت به سرزمین است و نیاز رسیدگی به آن فوری است. یعنی 

روحانیت هم همین شرایط است و اصوالً روحانیت یک دستگاه 

خاصی است و در حیطه خاصی اقدام می کند؟ مسلماً چنین چیزی 

نیست و در نهایت دادگاه روحانیت و دادگاه انقالب باید در سایر 

دادگاه ها ادغام شوند و این ویژگی های خاص قابل پذیرش 

نیست. به ویژه این که در بسیاری از موارد زمانی که دادگاه های 

زمینه های فساد در دستگاه قضایی ایران را چگونه 

تعریف می کنید؟ تا چه حد خالءهای حقوقی و نبود 

یک نظام شفاف نظارتی به فساد در قوه قضاییه دامن زده 

 است؟

برای این که بخواهیم قوه قضاییه ایران را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهیم، باید به چند موضوع توجه داشته باشیم. نخستین امر 

قانونمندی دستگاه قضایی است. از هنگامی که دادگاه انقالب 

آغاز شد، بحث این بود که اصوالً چنین دادگاهی صالحیت 

وجودی ندارد. اما می بینید که چقدر بر سر آن گفتگو شد و 

باالخره )قانون( دادگاه انقالب را در طی یک قانون آیین 

 محمدعلی دادخواه: دادگستری، کارایی عمل به قانون اساسی را نداشته

 گفتگو از علی کالئی

دکتر محمدعلی دادخواه، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و 

عضو کانون مدافعان حقوق بشر است. وی در سال های پس از 

و باالخص در دو دهه اخیر، پرونده  95پیروزی انقالب بهمن 

های سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری بسیاری را وکالت کرده 

است. این وکیل مبرز و استاد حقوق هم چنین در این ایام بارها 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، به زندان افتاده و توسط 

 دادگاه انقالب محکوم شده است.

با این استاد حقوق و فعال حقوق بشر در خصوص مسئله فساد 

در دستگاه قضایی ایران به گفتگو نشسته ایم. وی نیز با سعه 

صدر، ضمن پاسخگویی به سواالت خط صلح از دالیل وجود 

فساد در دستگاه قضایی ایران سخن گفت و مسئله عزم این 

دستگاه برای مبارزه با فساد را بررسی کرد. دکتر دادخواه هم 

چنین با ذکر این که نسبت به تغییر افراد در این دستگاه و در 

نتیجه اصالح مسئله فساد در قوه قضاییه خوشبین است، در 

خصوص امر وکالت و چالش های وکال و فارغ التحصیالن 

حقوق در ایران و عدم رعایت شدن شان وکیل و وکالت در 

 ایران نکاتی را بیان کرد.
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عمومی مشغول رسیدگی به پرونده ها هستند، به یک باره می 

گویند که این پرونده در صالحیت دادگاه روحانیت است و این 

 مسئله ایجاد وقفه در عدالت، دادرسی و حفظ حقوق مردم است. 

میلیون پرونده قضایی داریم. از  02فارغ از این مورد، ما نزدیک به 

میلیون پرونده  02آن جا که هیچ کس با خودش درگیر نمی شود، 

میلیون نفر درگیر هستند. در  00به معنای این است که دست کم 

واقع هر پرونده حداقل دو نفر درگیر دارد؛ هرچند که مسلماً بسیاری 

از پرونده ها، بیش تر از دو نفر درگیر دارد. هم چنین هر پرونده 

قاضی، بازپرس، دادیار، کارشناس، دادورز، وکیل و نیروی انتظامی 

سه -دارد. از همه این ها گذشته، دعوا یعنی چه؟ یعنی بعد از دو

سال وقتی دادرسی 

می  ند،  گذار می 

ند چه کسی  گوی

گفت!   درست می

این مسئله نه به 

تولید اضافه می کند 

و نه به توسعه می 

قع  ید. در وا فزا ا

وقت، نیرو و نهایتاً 

همت و همیت یک 

گروهی از کشور را 

در حالی باطل می 

یچ  ه که  سازد 

دستاوردی به همراه ندارد. اگر ما در همان خوشبینانه ترین حالت 

میلیون نفر درگیر این پرونده ها هستند، اما نباید از یاد  00بگوییم 

سال را به دادگستری راه نمی دهند، در بین  03ببریم که افراد زیر 

 02ساله هم که عموماً دعوا وجود ندارد؛ پس باید این  32افراد 

 میلیون پرونده را بین میان سنین خاصی از افراد تقسیم کرد. 

در نتیجه باید بگوییم که دادگستری ما کارایی آن را نداشته که به 

که قبل از هر چیز باید -آن چه که در قانون اساسی اعالم شده 

روندی را پیش گیرد که دعاوی کم شود و مردم به راحتی بتوانند 

، عمل نماید. ضمن این که متاسفانه با -مشکالتشان را حل کنند

این مسئله مواجه هستیم که بسیاری از دادرسان تحت تعقیب 

قرار می گیرند و رقم های بسیار گزافی را به عنوان رشوه، هدیه 

 یا هر عنوان دیگری، قبول می کنند. 

شما به بحث رشوه خواری اشاره کردید. به نظر شما 

دستگاه قضایی ایران تا چه حد علیه این نوع از فساد 

–در میان قضات ایستادگی کرده است؟ در دی ماه سال گذشته 

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، درباره  -0059سال 

فساد میان قضات ایرانی هشدار داد اما از سوی دیگر وی و سایر 

مسئوالن بلندپایه دستگاه قضایی در ایران به کرات از منتقدان 

قوه قضایی گالیه کرده اند. آیا اساساً عزمی جدی برای مقابله با 

این گونه فساد 

در ایران دیده 

 می شود؟

من فکر می 

کنم حتی اگر 

عزم جدی هم 

در این زمینه 

ته  ش جود دا و

شد،  با

سازوکاری که 

نتخاب شده،  ا

ندارد.  یی  کارا

ما می بینیم 

که هر روز رشوه بیش تر می شود و این مسئله مردم را روز به 

روز نسبت به این که دادگاه ها حقوق آن ها را بیابند و از آن 

حمایت کنند، ناامیدتر می کند. امروز دیگر بسیاری از افراد در پی 

آن نیستند که به قانون، وکیل و مقررات حاکم متوسل شود و 

دنبال آن هستند که کسی را پیدا کنند تا به نحو دیگری 

مشکلشان را حل کند. این یک فاجعه است که مردم بگویند مهم 

 نیست چه می دانی، مهم این است که چه کسی را می شناسی. 

اگر یک اراده جدی برای این کار وجود دارد، بیاییم همان گونه 

که قانون اعالم داشته، اختیارات رئیس کانون وکالی دادگستری 

 عکس از رویترز 
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نفر از کارشناسان رسمی منتخب  02شکایت شهرداری، به 

دادگستری مراجعه شده و همه این افراد گفتند عبور این قطار 

شهری زیانبار است. با این حال، اراده جدی برای این که این حق 

سال  05مردم ادا شود، وجود نداشت و بعداً، پرونده ای که بیش از 

است در بررسی است، هنگامی که دادرس تصمیم داشت شهردار و 

شورای ] کسی که خودش را به عنوان نماینده ایکوموس 

جعل کرده بود،  ]  ICOMOS  –ها  المللی ابنیه و محوطه بین

تعقیب کند باز هم دادرسش عوض شد. این ها در حساس ترین 

موقعیت ها رخ داد. از این دست پرونده ها بسیار است که در 

هنگام یک تصمیم کارا و نهایی، نهایتاً با 

اقدامات غیر قابل پیش بینی و پذیرش 

مواجه می شویم. هم چنین در بسیاری از 

پرونده ها که باید برای فرد وثیقه بگذارند 

و یا آزاد شود )به هر علتی که فرد در 

زندان است(، قانون رعایت نمی شود. 

نخستین تکلیف دادرسان ما این است که 

بدون هیچ تبعیضی همان طور که قانون 

قانون  0می گوید، رفتار کنند. اصل 

اساسی نسبت به اجرای قانون بدون 

تبعیض، جانبداری و بدون در نظر گرفتن 

این که چه کسی به کدام گروه یا شخص 

وابستگی دارد، یادآور شده است. جدا از 

دادرسان، اصوالً پذیرش قضات نیز باید موکول بر این باشد که هر 

قاضی خودش را موظف، مکلف و تابع قانون بداند نه هیچ چیز 

دیگر. اگر حتی فرماندار، وزیر، قاضی باالتر یا مدیران دادگستری 

توصیه و سفارشی کردند، قاضی هرگز نباید آن را بپذیرد. اگر این 

مقدمات انجام شود، می توانیم امیدوار باشیم که گام اول برای 

 اصالح دادگستری را برداشته ایم.

تاکید می کنم که راه حل برطرف شدن این مشکالت، به نظر من 

شفاف سازی است. در این راستا ما باید صفحه گسترده تری از 

آرای دادگاه ها، استنادشان و به ویژه بررسی و حالجی را در یک 

را، که هم شان دادستان کل کشور است، محترم بشماریم و 

اجازه دهیم شکواییه ها را بگیرند و بررسی کنند تا ببینند 

مشکالت در کجاست. تا زمانی که یک اراده جدی برای مقابله 

با این موارد پیش نیاید، وضعیت به همین شکل باقی خواهد 

ماند. پس برای برون رفت از این موارد باید در درجه اول 

نسبت به شفاف سازی، پاسخگویی و محترم شناختن حقوق 

مردم بر مبنای آن چه که قانون اساسی می گوید، گام برداریم. 

از جمله باید اعالم کنیم که دادگاه ها مکلف هستند آن چه را 

که قبل از رسیدگی است، به طرفین اعالم کنند و بعد از آن هر 

کس خواست می تواند مراجعه کند )البته 

به استثنای پرونده های خانواده یا پرونده 

هایی که مربوط به شرافت و حیثیت 

مردم است(. این که تا چه اندازه دادرسان 

ما وفادار به قانون، رویه قضایی، عرف 

دادرسی و وفادار به یک نظام رسیدگی 

دقیق، عادالنه و منصفانه هستند، فقط در 

غربال رسیدگی ترازوی کسانی است که 

اهل خبره، اهل حقوق و اهل بررسی 

هستند؛ اما دادگستری از پذیرش و 

همکاری با این افراد تن می زند. بهترین 

نمونه آن این است که اگر وکال برای 

دستیابی به سایر پرونده ها مراجعه کنند، 

اجازه دسترسی به آن ها داده نمی شود و امکان بررسی و 

پژوهش با مسائل و مشکالت بسیاری مواجه است. بعضی از 

دعاوی دولتی به نحو بسیار شگفت انگیزی مورد بی رحمی 

قرار می گیرد. اجازه دهید یک مورد بسیار غم انگیز را در این 

جا شرح دهم: در امور خط شهری قطار شهری اصفهان، 

دادرس پرونده دستور تعطیل و توقف قطار را داد و گفت که به 

ساختمان های ارزشمندی که اکنون در خستگی تاریخی به سر 

می برند، اعم از مدرسه چهارباغ، سی و سه پل، کاخ هشت 

بهشت و بازارچه بلند خسارات جبران ناپذیری وارد می شود. با 

دادگاه ها مکلف هستند آن چه را که 

قبل از رسیدگی است، به طرفین اعالم کنند و 

بعد از آن هر کس خواست می تواند مراجعه کند 

)البته به استثنای پرونده های خانواده یا پرونده 

هایی که مربوط به شرافت و حیثیت مردم است(. 

این که تا چه اندازه دادرسان ما وفادار به قانون، 

رویه قضایی، عرف دادرسی و وفادار به یک نظام 

رسیدگی دقیق، عادالنه و منصفانه هستند، فقط 

در غربال رسیدگی ترازوی کسانی است که اهل 

خبره، اهل حقوق و اهل بررسی هستند؛ اما 

دادگستری از پذیرش و همکاری با این افراد 

 تن می زند.
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اتاق فکر متشکل از خبرگان وکالی معمر، وکالی کارکشته و 

قضات بازنشسته، تشکیل دهیم که ایشان نسبت به این آراء نظر 

دهند. این که یک انجمنی با هدف بررسی پرونده های مختومه 

پرونده را  02-02تشکیل شود، بسیار ساده است. کافی است که ما 

تحت بررسی قرار دهیم و بگوییم که چرا 

این طور رفتار شده است. این عمل ضمن 

این که هشدار جدیدی ایجاد می کند، در 

راستای تکریم دادگستری هم گام بر می 

دارد که برای اصالح خودش و بهبود قضا 

 اقدام می کند.

آیا می توان خوشبین بود که با 

تغییر افراد در دستگاه قضایی 

کشور، فساد از بین برود یا فساد در آن را 

 امری برآمده از ساختار می دانید؟

بنده آدم خوشبینی هستم و همیشه می 

گویم دقایقی از زمانه هنوز در پیش است 

که قیمت آن از سراسر گذشته بیش است. 

در این خصوص، هرچند تغییر افراد چندان موثر نیست، ولی باز می 

توان گفت که بی تاثیر هم نیست. اقدام مهم تر، روال نظارتی، 

شفاف سازی  و پرسشگری و پاسخگویی است. اگر پرسش شود 

که چرا، با چه استداللی و بر مبنای کدام قانون این رای صادر 

شده، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. در بعضی از پرونده ها 

شاهد این هستیم که یک راه حلی وجود دارد اما با ورود یک 

شخص، شکل قضیه عوض می شود. بر 

این مبادی باید ببینیم آیا همه تجدید 

نظرها درست است و آیا با همه افراد، در 

اعاده دادرسی برخورد یکسانی صورت می 

 گیرد یا خیر. 

فساد در دستگاه قضایی ایران 

از اهمیت و حساسیت ویژه ای 

برخوردار است، و این مسئله همواره با 

جناح بندی های سیاسی آمیخته می شود. 

جدا از جدال های لفظی که به تازگی از 

سوی رئیس قوه مجریه بر علیه قوه قضاییه 

شدت گرفته است، تنها به عنوان یک 

نمونه دیگر نیز، می توان به موضع محمود 

صادقی، نماینده اصالح طلب مجلس اشاره داشت که چندی پیش 

علیه صادق الریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد. به 

اقدام مهم تر، روال نظارتی، شفاف سازی  و 

پرسشگری و پاسخگویی است. اگر پرسش شود 

که چرا، با چه استداللی و بر مبنای کدام قانون 

این رای صادر شده، بسیاری از مشکالت حل 

خواهد شد. در بعضی از پرونده ها شاهد این 

هستیم که یک راه حلی وجود دارد اما با ورود 

یک شخص، شکل قضیه عوض می شود. بر این 

مبادی باید ببینیم آیا همه تجدید نظرها درست 

است و آیا با همه افراد، در اعاده دادرسی برخورد 

 یکسانی صورت می گیرد یا خیر. 
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 خودشان بگریزند، ایجاد شده است.

وضعیت وکال را در دستگاه قضایی کشور چگونه می 

دانید؟ در کنار مسئله استقالل وکال که با چالش روبه رو 

است، قوه قضاییه همواره با وکال برخورد نفی آمیزی داشته و در 

موارد متعدد آن ها را به خاطر دفاع از یک پرونده خاص به زندان 

محکوم کرده است. دلیل این برخوردها چیست و آیا همین 

سختگیری ها به زمینه ای برای فساد در این حرفه منجر نمی 

 شود؟

از یک سو وکالت را توسعه می دهند اما از سوی دیگر وکالت را 

اجباری نمی کنند. اگر واقعاً هدف این است 

که تعداد اشتغال در وکالت افزایش پیدا کند، 

حداقل باید بیایند و در شهرهایی که بیش 

از یک میلیون جمعیت دارد، وکالت را 

اجباری کنند. اما وقتی وکالت در شهرهای 

بزرگ اجباری نباشد، امکان رخ دادن هر 

بدون آن که –نوع اقدامی در پرونده ها 

، وجود دارد. چون -کسی از آن بویی ببرد

وکیل است که این مسائل را جستجو و 

گزارش می کند و به مقابله با آن می 

پردازد. از همه این ها گذشته، چرا یک نظام 

قانونمندی که عرفی، کلی و قابل پذیرش 

است برای پذیرش دانشجویان رشته حقوق 

که فارغ التحصیل می شوند، ایجاد نمی شود؟ یک سلسله مراتبی 

برای دادرس شدن و به استخدام دادگستری درآمدن وجود دارد که 

نهایتاً بسیاری از افراد که تحت حمایت های خاص قرار می گیرند، 

استخدام می شوند. اگر مسئوالن می گویند که این میزان پرونده 

وجود دارد، خوب در یک سال باید بیاید و با گسترش دادگاه ها، 

استخدام جدید دادرسان و با آموزش فارغ التحصیالن حقوق به این 

مشکالت بپردازند و این موانع را از پیش پای خودشان بردارند. اما 

 متاسفانه یک اراده جدی برای رفع این مسائل وجود ندارد. 

به نظر من این یک فاجعه است که شما در کف خیابان ها تبلیغ 

نظر شما این قبیل جدال ها را تا چه حد می تواند اقدامی مثبت 

در راستای شفاف سازی دستگاه قضایی در برابر افکار عمومی 

 دانست؟

ببینید، ما نباید فراموش کنیم که رئیس جمهور به عنوان تنظیم 

کننده سه قوا و هماهنگ کننده آن ها، حق دارد با سران دو 

قوه دیگر به گفتگو بپردازد. این که مثالً رئیس قوه قضاییه، 

رئیس جمهور را نپذیرد، منطبق با قانون اساسی نیست. به ویژه 

قانون اساسی که امر به معروف و  3با توجه به این که اصل 

نهی از منکر را تکلیف دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به 

دولت دانسته است، این فضا ایجاد می 

شود که رئیس جمهور بنا به موقعیت 

کاری و مسئولیت سنگین خودش، به 

پرس و جو در این زمینه ها بپردازد. اما 

این که یک شکایتی طرح شود، مسئله 

دیگری است. شکایت حق افراد است 

ولی مسئله این است که آیا شکایت 

مبتنی بر دلیل است و آیا بررسی بر 

طبق قانون انجام می شود؟ اگر پاسخ 

این دو مورد مثبت باشد، جای نگرانی 

نیست. اما اشکال این است که برخی از 

شکایت ها فاقد وجاهت حمایتی است و 

در بسیاری از موارد ما با رفتار به دور از 

 چهارچوب قانون در دادگاه ها مواجه می شویم. 

اگر بخواهید عملکرد قوه قضاییه را در دوران ریاست 

آقای الریجانی با دوره قبل، یعنی زمان ریاست آقای 

شاهرودی مقایسه کنید، به نظر شما عمکرد دستگاه قضا و 

 استقالل آن در کدام دوره بهتر بوده است؟

من فکر می کنم نارضایتی های فزون تر در این دوره به چشم 

می خورد. در زمان آقای شاهرودی، چهارچوب های بهتری 

افراشته شده بود اما پس از آن گریزگاه های بسیاری برای 

کسانی که می خواهند از قانون، از ادای حق مردم و از تکالیف 

ما نباید فراموش کنیم که رئیس 

جمهور به عنوان تنظیم کننده سه قوا و 

هماهنگ کننده آن ها، حق دارد با سران دو قوه 

دیگر به گفتگو بپردازد. این که مثالً رئیس قوه 

قضاییه، رئیس جمهور را نپذیرد، منطبق با قانون 

 3اساسی نیست. به ویژه با توجه به این که اصل 

قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را 

تکلیف دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به 

دولت دانسته است، این فضا ایجاد می شود که 

رئیس جمهور بنا به موقعیت کاری و مسئولیت 

سنگین خودش، به پرس و جو در این زمینه 

 ها بپردازد. 
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وکیل ببینید. این تبلیغات یعنی وکال مراجعه کنندگان کافی 

ندارند. ضمن این که باز هم پروانه وکالت می دهند. اگر قرار 

است امرار معاش وکیل از طریق کاری که بر عهده گرفته، باشد 

پس این فزون ساختن پروانه هم به معنای توزیع فقر و بیکاری 

است. همان گونه که قبالً هم گفتم، دست کم در شهرهای یک 

 میلیونی باید بیایند و مبادرت به اجباری ساختن وکالت کنند. 

اگر می گویند، فرشته عدالت دو بال دارد که یکی از آن بال ها 

قاضی و دیگری وکیل است، پس چرا یک هزارم آن چه به 

قضات پرداخت می شود، به وکال داده نمی شود؟ قانون اعالم 

می کند که وکیل هم شان قاضی است ولی این رفتاری که بعضاً 

دادرسان با وکال می کنند، پذیرفتنی نیست. حتی در بدو ورود آن 

را می کاوند؛ این رفتار باید حداقل برای آن هایی که پروانه 

 وکالت دارند، تعطیل شود. 

ببینید مثالً کالنتری ها و یا شوراهای 

حل اختالف را با استعانت از وکالی 

دادگستری می شود به نحو بهتری 

اداره کرد. اگر آمدند و سازش کیفری 

ایجاد کردند، باید حداقل برای سازش 

برخی از وکالی معمر، بازنشسته و یا 

وکالیی را که کار نمی کنند، انتخاب 

با  ند  ن می کردند که آن ها بتوا

دستیاری وکالی جوان سازوکاری 

ایجاد کنند. این مسئله هم امنیت 

کشور را باال می برد، هم آراء را 

منطبق با قانون می کرد، هم باعث 

کاسته شدن از دعاوی می شد و در 

عین حال به بخشی از اقتصاد یک گروه جوان که تازه به بازار کار 

آمده بودند، کمک می شد. باید نسبت به این جوانان احساس 

مسئولیت کرد. احساس مسئولیت نکردن نسبت به این ها می 

 تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد.

می دانیم که برابر قانون، هیچ دستگاهی جز کانون وکال نمی 

تواند پروانه وکالت وکال را باطل کند. این که برخی دادگاه ها 

اقدام به تعلیق پروانه، ممنوعیت از وکالت و یا ایجاد محرومیت 

از بسیاری از حقوق اجتماعی وکال کردند، نه پذیرفتنی است و 

نه با ذات استقالل کانون وکال همسویی دارد. به ویژه این که 

اگر تاریخ این برخوردها را ببینید، متوجه می شوید که بعد از 

آغاز شده است و  0010محاکمه اعضای نهضت آزادی در سال 

در واقع با وکالی آن ها به گونه خاصی رفتار شده است. اگر 

قانون در برخورد با وکال رعایت شود، چه انتظاری در برخورد با 

دیگر افراد، گروه ها، و سازمان ها خواهیم داشت؟ این مورد را 

برای این ذکر کردم که مجدد تاکید داشته باشم اگر دادگستری 

اعالم می دارد که در جهت اجرای قانون گام برمی دارد، خودش 

باید اولین نهادی باشد که قانون را رعایت می کند. ضرب المثل 

معروفی داریم که می گویند، هرچه بگندد نکمش می زنند، وای 

 از آن روزی که بگندد نمک...

گر در  جناب دادخواه، ا

پایان نکته ای مد نظرتان 

 است، بفرمایید. 

ما باید عشق به ایران و عشق به این 

سرزمین را در جان و خمیرمایه همه 

دانشجویان رشته حقوق بارور کنیم. 

قاضی که رشوه می گیرد، برای این 

است که به این سرزمین عالقه ندارد. 

وکیل دادگستری که با قاضی زد و بند 

می کند، به فردای این آب و خاک 

نمی اندیشد. اگر آن عشق پایدار حفظ 

وطن در جان و دل حقوقدانان شعله ور 

درصد مشکالت  32شود، بیش از 

امروز از بین خواهد رفت. یک ضرب المثل انگلیسی می گوید 

شخصی که وطن ندارد، شخص نیست. وطن عبارت از دشت و 

کوه و جنگل تنها نیست؛ وطن به معنای پیوند به فرهنگ پویا، 

به سنن و به فردای موفق این آب و خاک است. اما ما شاهد 

این هستیم که حتی مجسمه کاوه آهنگر که نماد دادگری، 

 عدالت و درستی در ایران است، در اصفهان برداشته می شود. 

می دانیم که برابر قانون، هیچ دستگاهی جز کانون 

وکال نمی تواند پروانه وکالت وکال را باطل کند. این که 

برخی دادگاه ها اقدام به تعلیق پروانه، ممنوعیت از 

وکالت و یا ایجاد محرومیت از بسیاری از حقوق 

اجتماعی وکال کردند، نه پذیرفتنی است و نه با ذات 

استقالل کانون وکال همسویی دارد. به ویژه این که اگر 

تاریخ این برخوردها را ببینید، متوجه می شوید که بعد از 

آغاز شده  0010محاکمه اعضای نهضت آزادی در سال 

است و در واقع با وکالی آن ها به گونه خاصی رفتار 

شده است. اگر قانون در برخورد با وکال رعایت شود، چه 

انتظاری در برخورد با دیگر افراد، گروه ها، و سازمان ها 

 خواهیم داشت؟ 
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هستند و هم مقامات قضایی، از این مواد برداشت به نفع خود را 

بنمایند، و متاسفانه این موضوع در قوانین کیفری مربوط به جرایم 

امنیتی، بسیار شایع تر و پررنگ تر است. ما به کرات دیده ایم که 

افرادی از سوی دادسراها و دادگاه های انقالب، تحت عنوان تبانی 

برای اخالل در امنیت داخلی یا خارجی کشور، هم چنین فعالیت 

تبلیغی علیه نظام، دستگیر و محاکمه و بسیاری از این افراد محکوم 

به مجازات های مختلف به ویژه حبس های طویل المدت می 

شوند. اما وقتی به تفاسیر اساتید حقوق جزا مراجعه می کنیم، متوجه 

می شویم که اکثریت کتب تفسیری قوانین کیفری، از مبهم بودن و 

مجمل بودن این قوانین گله مند هستند و این اجمال و ابهام را 

موجب برداشت های نادرست مقامات قضایی از برخی رفتارهای 

شهروندان و تلقی نمودن مجرمانه بودن این رفتارها می کنند. در 

حالی که اگر عبارت های این قوانین مشخص، تعریف شده و غیر 

مبهم باشند از چنین برداشت های شخصی و سلیقه ای برخی 

قضات، که موجب صدور احکام خالف حقوق بشری از سوی 

 محاکم می شود، جلوگیری خواهد شد.

عامل دومی که موجب برخی معضالت کنونی دستگاه قضایی ایران 

شده است، عدم اجرای قوانین است. در کشور ما قوانینی که برای 

چه توسط شهروندان، -جلوگیری از فساد و پیشگیری از وقوع جرم 

، -چه توسط کارگزاران و دولتمردان و چه توسط مسئولین قضایی

پیش بینی شده است، کم نیست؛ اما متاسفانه به علت عدم توجه 

مجریان به قوانینی که خودشان تصویب نموده اند، شاهد افزایش 

پرونده های قضایی، به ویژه پرونده های فساد اداری و فساد مالی 

در دستگاه های دولتی و غیر دولتی هستیم. از جمله می توان به 

زمینه های فساد در دستگاه قضایی ایران را چگونه 

تعریف می کنید؟ تا چه حد خالءهای حقوقی و نبود 

 یک نظام شفاف نظارتی به فساد در قوه قضاییه دامن زده است؟

چند عامل را می توان برای معضالت کنونی دستگاه قضایی 

کشور برشمرد. یکی از این معضالت عبارت است از، مبهم بودن 

و مجمل بودن برخی از قوانین به ویژه قوانین کیفری. به عبارت 

دیگر، واژه ها و کلمات و عباراتی که در برخی از مواد قوانین 

کیفری به کار برده شده، دارای تعریف، هویت و ماهیت مشخص 

و آشکاری نیست و همین مبهم بودن و غیر شفاف بودن عبارات 

مندرج، باعث می شود که، هم افرادی که مستعد انجام جرم 

 پیمان حاج محمود عطار: 

 مسئولین قضایی باید از رسانه های گروهی هراس داشته باشند    

 گفتگو از سیمین روزگرد

پیمان حاج محمود عطار، فارغ التحصیل رشته حقوق و از 

وکالی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و تاکنون 

وکالت افراد و نهادهای سرشناسی اعم از علی مطهری و کانون 

صنفی معلمان را بر عهده داشته و هم چنین یکی از شاکیان 

 سعید مرتضوی است. 

این وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با ماهنامه خط صلح 

پیرامون فساد در دستگاه قضایی کشور، ضمن اشاره به 

معضالت کنونی این دستگاه اعم از مبهم و مجمل بودن برخی 

از قوانین، نقش خبرنگاران را در مقابله با فساد حیاتی ذکر می 

اگر مسئولین ما هراس افشای تخلفات خود را ”کند و می گوید: 

از طریق رسانه های گروهی و آگاهی همگانی مردم داشته 

باشند، هیچ گاه از قوانین و موازین اخالقی و قانونی تخطی 

 “.نمی کنند

ما از جهت ” پیمان حاج محمود عطار هم چنین می افزاید: 

وجود قوانین نظارتی بر رفتار قضات و کارگزاران کشور کمبود 

قانون نداریم؛ مشکل اساسی، عدم توجه مجریان به قوانین 

 “.تصویب شده است
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به  0035قانون آزادی اطالعات اشاره کرد. این قانون در سال 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و پس از تایید شورای نگهبان 

از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی، از طریق روزنامه رسمی 

کشور ابالغ گردید. اگر همین قانون اجرا شود و شهروندان بتوانند 

آزادانه به اطالعات وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای دولتی و حتی 

احکام دادگاه های کشور، که قطعی و قابل انتشار در رسانه های 

گروهی است، دسترسی داشته باشند، مسلماً از فساد اداری و فساد 

برخی از کارگزاران و مسئولین پیشگیری قابل توجهی خواهد شد. 

قانون حمایت قانون آمران به معروف و  3هم چنین بحث ماده 

ناهیان از منکر. اینجانب به رغم آن که مانند بسیاری از حقوقدانان، 

به اصل قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر انتقاد داشته ام، اما 

این قانون، متن بسیار پیشرفته و دموکراتیکی  3معتقدم که ماده 

دارد. در این ماده، به همه مردم ایران به عنوان شهروند ایرانی این 

حق داده شده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، جرم و 

تخطی مسئولی از قانون، مراتب را به آن مسئول و یا مقامات باالتر 

از آن تذکر دهند و اگر این تذکر انجام و محقق نشد و آن مسئول به 

روش خالف خود ادامه داد، آن شهروند می تواند علیه وی در رسانه 

های گروهی یا مقامات نظارتی اعالم جرم کند. ولی متاسفانه به این 

 ماده هیچ گاه عمل نشده و عمالً بایکوت شده است. 

در دیدگاه حقوق عمومی و تئوری های دموکراسی، ما به جای سه 

قوه حاکمیتی که عبارت است از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه 

قضاییه، چهار قوه داریم. در واقع عالوه بر آن سه قوه ای که عرض 

شد، در کشورهای دموکرات و پیشرفته قوه چهارمی به نام قوه رسانه 

وجود دارد. به عبارت ساده تر، رسانه های گروهی و مشارکت مردم 

از طریق این رسانه ها به عنوان نماینده جمهور مردم، به قدری 

گسترده است که حقوقدانان و اساتید فلسفه حقوق، نیرو و قدرت 

رسانه را در برخی کشورهای پیشرفته معادل قوه مقننه، مجریه و 

قضاییه و حتی باالتر از آن می دانند. نقش یک خبرنگار، مجله و یا 

یک روزنامه می تواند بسیار نیرومند تر از نقش یک قاضی، یک 

چه مسئولین -قانون یا یک آیین نامه باشد. اگر مسئولین ما 

، هراس -قانونگذاری، چه مسئولین اجرایی و چه مسئولین قضایی

افشای تخلفات خود را از طریق رسانه های گروهی و آگاهی 

همگانی مردم داشته باشند، هیچ گاه از قوانین و موازین اخالقی و 

قانونی تخطی نمی کنند. در حالی که متاسفانه نقش رسانه ها در 

ایران به رغم وجود قوانین گسترده ای که وجود دارد، بسیار کم 

رنگ است و ما به جای آن که به خبرنگاران و رسانه ها به عنوان 

قوه چهارم حاکمیت بهای بیش تری دهیم، شاهد این هستیم که 

خبرنگاران را به بهانه های واهی دستگیر می کنند و مورد آزار و 

اذیت و حتی محکومیت های خشن مانند شالق قرار می دهند. 

این رفتار باعث می شود که رسانه ها به جای انجام وظیفه خود 

که نظارت بر رفتار کارگزاران و مسئوالن است، به خود سانسوری 

روی بیاورند و به همین دلیل شاهد افزایش پرونده های قضایی و 

معضالت کنونی دستگاه قضایی هستیم. بستن هر روزنامه، یا 

دستگیر، زندانی کردن و شالق زدن هر خبرنگار مساوی است با 

 تشکیل یک پرونده اختالس یا فساد مالی.

به نظر شما دستگاه قضایی ایران تا چه حد علیه انواع 

فساد در میان قضات ایستادگی کرده است؟ همان طور 

محمد جعفر  -۳۲-که مستحضر هستید، در دی ماه سال گذشته 

منتظری، دادستان کل کشور، درباره فساد میان قضات ایرانی 

هشدار داد اما از سوی دیگر وی و سایر مسئوالن بلندپایه دستگاه 

قضایی در ایران به کرات از منتقدان قوه قضایی گالیه کرده اند. 

آیا اساساً عزمی جدی برای مقابله با این گونه فساد در کشور دیده 

 می شود؟

خوشبختانه در ماه های گذشته شاهد برخورد جدی تر دستگاه 

قضایی با قضات و کارکنان متخلّف هستیم. علت این برخورد بهتر 

و شدیدتر مسئولین با قضات و کارکنان متخلّف، این است که 

خوشبختانه ایران پس از توافقنامه برجام و مطرح شدن کشور در 

دستگاه دیپلماسی بین المللی و اشتیاق شرکت های توانمند 

اقتصادی و بازرگانی برای مشارکت در پروژه های عمرانی و 

اجرایی ایران، راه را در این دید که بایستی اقتصاد و فعالیت های 

 بازرگانی و اقتصادی کشور شفاف تر شود.

یکی از راه های استانداردسازی و شفاف سازی اقتصاد و بازرگانی 

یک کشور، کاستن از تخلفات و جرایم و کاهش پرونده های 

قضایی آن کشور است. دستگاه قضایی در راستای این سیاست 
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عملکرد قضات و مسئولین است؛ مانند دادسراها و دادگاه های عالی 

انتظامی قضات که عهده دار نظارت بر عملکرد قضات هستند. هم 

چنین دیوان عالی کشور طبق یکی از اصول قانون اساسی، بر حسن 

اجرای قوانین در دادگاه ها نظارت دارد اما متاسفانه دیوان به این 

وظیفه اساسی و مهم خود که همانا نظارت بر رفتار قضات در 

رسیدگی ها و احکام دادگاه ها است، عمل نمی کند. به عالوه، 

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور، نهادهای نظارتی 

هستند که قوانین مصوب مجلس به تشکیل این سازمان ها و این 

نهادهای نظارتی پرداخته و به صورت گسترده تشکیل شده اند. 

متاسفانه نظارت بهینه و کاملی توسط این سازمان ها و نهادها بر 

عملکرد مسئولین، از جمله 

قضات دادگستری صورت نمی 

پذیرد و ما شاهد این هستیم که 

به ویژه در -برخی از قضات 

، -شهرستان های کوچک تر

آزادانه و مبسوط الید، بدون آن 

که هراسی از نظارت این نهادها 

داشته باشند، بعضاً اقدام به اخذ 

تصمیماتی بر خالف قانون می 

کنند. این در حالی است که اگر 

شخصی که این رای خالف قانون بر علیه او صادر شده، آشنا به 

قوانین باشد و به نهادهای نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات 

مراجعه کند شاید به حق خود برسد. اما به علت عدم توانایی اختیار 

نمودن وکیل دادگستری یا عدم آشنایی به قوانین، حق قانونی 

بسیاری از شهروندان پس از روبه رو شدن با تصمیمات برخی از 

قضات که بر خالف قانون صادر شده است، پایمال می شود. این 

 معضل بزرگی است که ما امروز با آن مواجه هستیم.

مشکل دیگر این است که فساد در دستگاه قضایی ایران 

همواره با جناح بندی های سیاسی آمیخته می شود. جدا 

از جدال های لفظی که به تازگی از سوی رئیس قوه مجریه بر علیه 

قوه قضاییه شدت گرفته است، تنها به عنوان یک نمونه دیگر نیز، 

کلی نظام، تصمیم گرفت که با قضات متخلّف برخورد قاطع تری 

داشته باشد. اما این برخورد باز نمی تواند درمان این معضل 

بسیار سنگین باشد؛ بلکه بایستی، همان گونه که در باال عرض 

شد، همزمان با برخورد با قضات اطالع رسانی از طریق رسانه 

های گروهی برای نظارت همگانی بر عملکرد قضات بیشتر شود. 

با دستگیر کردن، زندانی کردن و یا اخراج یک قاضی، شاید 

مشکل به صورت موقت حل شود اما این غده به صورت دائم 

برداشته نمی شود. برعکس اگر عملکرد قضات و آراء و احکامی 

که صادر می کنند، در نهادهای مردم نهاد و ان.جی.او ها مورد 

نقد و بررسی قرار گیرد و چنین مسائلی در دانشکده های حقوق، 

همایش ها و نشست های 

دانشمندان و اساتید حقوق 

به چالش گذاشته شود، 

تر از  نده  بازدار سیار  ب

یا برخورد و  دستگیری 

مجازات قاضی خواهد بود. 

هنگامی که قضات ذره بین 

اساتید حقوق و دانشکده 

های حقوق و نهادهای 

مردمی را بر تصمیمات خود 

به ویژه تصمیماتی که خالف -ببینند، مسلماً در صدور تصمیمات 

، وسواس و دقت بیش تری خواهند داشت و -حقوق بشر هستند

 از تخلفات و جرایم آن ها کاسته خواهد شد.

جناب حاج محمود عطار، در بسیاری از کشورهای 

پیشرفته برای رویارویی با فساد در دستگاه قضایی، 

سازوکارها و نهادهای جداگانه ای ایجاد شده است. به نظر شما 

 چرا در ایران چنین نهادهایی ایجاد نمی شود؟

ما از جهت وجود قوانین نظارتی بر رفتار قضات و کارگزاران 

کشور کمبود قانون نداریم؛ مشکل اساسی، عدم توجه مجریان به 

قوانین تصویب شده است. از جمله قوانینی که متاسفانه توجه 

کمی به آن ها می شود، قوانین مربوط به دستگاه های نظارت بر 
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می توان به موضع محمود صادقی، نماینده اصالح طلب مجلس اشاره 

داشت که چندی پیش علیه صادق الریجانی به دادگاه ویژه روحانیت 

شکایت کرد. به نظر شما این قبیل جدال ها را تا چه حد می تواند 

اقدامی مثبت در راستای شفاف سازی دستگاه قضایی در برابر افکار 

 عمومی دانست؟

تکلیف شرعی و قانونی نمایندگان مجلس، همانا نظارت بر رفتار 

تمامی مسئولین و همه امور داخلی و خارجی کشور است. مشکل 

اصلی به نظر من این است که به جز تعداد اندکی از نمایندگان 

مجلس از جمله آقای دکتر محمود صادقی، آقای دکتر علی مطهری و 

چند نفر دیگر، متاسفانه این وظیفه و تکلیف قانونی از سوی سایر 

نمایندگان انجام نمی شود. این در حالیست که مردم 

به امید آن که این افراد پس از راه یابی به مجلس به 

حل این معضالت قضایی و یا سایر معضالت غیر 

قضایی اعم از مسائل اقتصادی و گرانی ها بپردازند، به 

آن ها رای دادند. اما بسیاری از نمایندگان هیچ اقدامی 

در این قضیه انجام نمی دهند و این خود یکی از 

معضالت جامعه ما است. اگر افرادی مانند محمود 

صادقی تعدادشان در مجلس شورای اسالمی افزایش 

یابد و در صورت برخورد با هرگونه تخطی از قانون، از طریق اهرم 

های قانونی خود مانند سخنان قبل از دستور، مکاتبه با مقام تخطی 

کننده، یا حتی سوال، تذکر یا استیضاح وزیر و مصاحبه با رسانه های 

، اقدام -که بهترین و ارزان ترین راه مبارزه با فساد است-گروهی 

کنند، مسلماً شفاف سازی عملکرد مسئولین، از جمله مسئولین دستگاه 

 قضایی بیش تر و راه پیشرفت کشور هموار تر خواهد شد.

پس در واقع شما این قبیل جدال ها را مثبت ارزیابی می 

 کنید.

نه تنها مثبت ارزیابی می کنم، بلکه خواهان افزایش حضور نمایندگان 

مجلس به عنوان نمایندگان جمهوریت نظام در نظارت بر رفتار 

 مسئولین هستم.

به عنوان سوال آخر بفرمایید که وضعیت وکال را در 

دستگاه قضایی کشور چگونه می دانید؟ در کنار مسئله 

استقالل وکال که با چالش روبه روست، قوه قضاییه همواره با وکال 

برخورد نفی آمیزی داشته و در موارد متعدد آن ها را به خاطر دفاع 

از یک پرونده خاص به زندان محکوم کرده است. دلیل این 

 برخوردها به نظر شما چیست؟

البته من این پرسش حضرتعالی را کمی اصالح می کنم. ساختار 

کلی قوه قضاییه با وکال، مشکل اساسی ندارد. مسئله این است 

از سطوح پایین -که متاسفانه برخی از مسئولین دستگاه قضایی 

دستگاه اعم از دادیار و بازپرس و دادستان گرفته تا برخی مقامات 

، نگرششان نسبت به وکال مثبت -عالی رتبه دستگاه قضایی

-نیست. اما همین تعداد اندک از مسئولین محترم دستگاه قضایی 

، باعث -به ویژه قضات که نگرششان نسبت به وکال مثبت نیست

می شوند که حضور وکال در سیستم دفاع، محاکمه 

و روند دادرسی، کمرنگ تر شود. کمرنگ شدن 

حضور وکال در مراحل دادرسی نیز می تواند موجب 

انحراف مسیر دادرسی توسط قاضی یا وکیل مقابل، 

از نقض حقوق شهروندی گرفته تا نقض سایر 

قوانین شود. در حالی که اگر قاضی، وکیل را مانند 

خود طرفدار عدالت و کشف حقیقت بداند، شاهد 

بسیاری از مشکالت کنونی نخواهیم بود. به تعبیر 

ساده تر، اگر وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت محسوب شوند و 

قاضی به عنوان یک بال این فرشته با بال دیگر در ستیز و نزاع 

نباشد، مسلماً فرشته عدالت در راستای عدالتخواهی بهتر می تواند 

 پرواز کند. 

متاسفانه ما شاهد برخوردهایی در برخی از مراکز و مجتمع های 

قضایی با وکال نظیر تفتیش بدنی، بازرسی از کیف کاری وکال، 

گرفتن موبایل وکال و حتی دشنام دادن برخی از دادیارها و قضات 

)البته بسیار اندک( هستیم که حتی منجر به زد و خورد قاضی و 

وکیل شده است. همان طور که گفتم البته تعداد چنین 

برخوردهایی اندک است اما همین اندک ها هم موجب ضعیف و 

ناتوان شدن قدرت وکال در مسیر عدالتخواهی و دادخواهی می 

شود و بالطبع این ناتوانی، به نقض قوانین توسط برخی از افراد 

 کمک خواهد کرد.

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

اگر وکیل و قاضی دو بال 

فرشته عدالت محسوب شوند و 

قاضی به عنوان یک بال این 

فرشته با بال دیگر در ستیز و 

نزاع نباشد، مسلماً فرشته 

عدالت در راستای عدالتخواهی 

 بهتر می تواند پرواز کند. 
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و اجرای موثر عدالت به طور یکسان برای تمام شهروندان، برخوردار 

هم چنین شرکت “.  خانه از پای بست ویران خواهد بود” نباشد، 

جنسیتی آن -کنندگان تاکید نمودند که قوه قضاییه و ترکیب جنسی

در تمام سطوح باید دانش آموختگان رشته حقوق و استعدادها و 

خالقیت زنان را نمایندگی کند. در واقع مشارکت زنان در کلیه 

سطوح قوه قضاییه، نه تنها ضامنی برای تحقق اجرای عدالت و 

برای همه شهروندان از چشم قانون خواهد بود، بلکه امکانات 

دسترسی زنان را به دادگاه های مستقل و به دور از تبعیضات 

سیاسی و ایدئولوژیک مذهبی تضمین کرده و بر شرایط زنان در کل 

جامعه تاثیرات مهمی خواهد گذاشت. تجربه کشورهای گوناگون 

جنسیتی در کلیه سطوح قوه قضاییه -نشان داده که تنوع جنسی

سبب بالندگی این قوه و برقراری یکسان عدالت برای همه 

 شهروندان خواهد بود.

قوانین و استاندارهای بین المللی در واقع دولت را موظف می دارد 

که به چالش های زنان در حضور موثر و برابر در کلیه سطوح در قوه 

قضاییه پاسخگو باشند و کلیه موانع قانونی و عملی را برای مشارکت 

زنان برداشته و به طور فعاالنه و هدفمند شرایط تشویق کننده ای 

که در این جوامع –مرد ساالری -برای زدودن موانع فرهنگی پدر

 ، بردارند. -دیرپا هستند

این تعهدات برخاسته از روح جمعی کنوانسیون ها، قطعنامه ها، 

مصوبات و اسناد بین المللی است که مورد احترام و قبول اکثریت 

کشورهای جهان است. استقالل قوه قضاییه و اجرای عدالت بر پایه 

 حقوق انسانی برابر زنان و عدم تبعیض استوار است. 

کشور  051کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان )از  5در ماده 

حضور زنان در قوه قضاییه، به ویژه در مقامات باالی این قوه، 

اگرچه روندی رشد یابنده در خالل سال های اواخر قرن بیستم 

تاکنون داشته، اما زنان هم چنان با چالش های عدیده ای، به 

خصوص در احراز پست های باالی این قوه از جمله دادگاه های 

عالی کشورهای گوناگون و حتی احراز پست قضاوت روبه رو 

 هستند. 

کشورهایی که زنان بیش ترین  0209بر اساس آمارهای سال 

کرسی را در دادگاه های عالی داشته، به ترتیب بلغارستان، 

لیتوانی، لوکزامبورگ و رمانی و کشورهایی که در قعر این جدول 

قرار دارند، ارمنستان، آذربایجان، ژاپن، روسیه، تاجیکستان و 

انگلستان هستند. الزم به تذکر است که آمارهای این جدول 

دربرگیرنده تمام کشورهای عضو سازمان ملل نبوده؛ بلکه فقط 

 کشور است.  52شامل 

در چهارمین فروم کمیسیون بین المللی حقوقدانان که در سال 

زن قاضی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر از  29برگزار شد،  0200

کشور جهان، به ویژه کشورهای خاورمیانه و آفریقای  12بیش از 

شمالی شرکت کردند، تا چالش های زنان را در قوه قضاییه 

کشورهای گوناگون این مناطق مورد بررسی قرار دهند. واقعیت 

آن است که در هیچ یک از کشورهای جهان، زنان از جایگاه 

شایسته ای در قوه قضاییه برخوردار نیستند؛ اگرچه بیش ترین 

چالش را در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی می توان 

 مشاهده نمود. 

یکی از پارادوکس ها و شکاف های جدی در این کشورها آن 

است که اگرچه بیش از نیمی از دانش آموختگان رشته حقوق را 

زنان تشکیل می دهند، زنان حضور کم رنگی در مقامات باالی 

 دادگستری و به خصوص پست قاضی در این کشورها دارند. 

شرکت کنندگان از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی 

(MENA)  در درجه اول به اهمیت استقالل قوه قضاییه تاکید

نمودند. زیرا چنان چه این قوه و عملکرد آن از شفافیت، استقالل 

 مالحظاتی درباره حضور زنان در قوه قضاییه و قضاوت زنان

 کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

 الهه امانی
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کشور این  2جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، تنها 

کنوانسیون را تصویب نکرده اند؛ آمریکا، ایران، سودان، سومالی و دو 

کشور بسیار کوچک و تازه به استقالل رسیده تانگا و پائوال، مفاد این 

کنوانسیون را تصویب نکرده اند. آمریکا این کنوانسیون را امضا کرده 

اما آن را در کنگره ایاالت متحده مورد تصویب قرار نداده است.( 

دولت ها موظف هستند تا اقدامات مقتضی برای رفع ”آمده است که: 

تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی ایشان در کشور را 

اتحاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با 

 مردان حقوق زیر برای زنان تعیین گردد:

الف: حق رای دادن در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و 

صالحیت انتخاب شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی 

 برگزار می گردد.

ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و به عهده 

گرفتن پست های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح 

 دولتی. 

ج: حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی مربوط به 

 “.زندگی عمومی و سیاسی کشور

زندگی سیاسی و عمومی به مفهوم اعمال قدرت سیاسی و به طور 

مشخص قانونگذاری و حضور در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه 

 حتی در مشاغل باال که قدرت تصمیم گیری کالن دارند، است. 

هم چنین سند چهارمین کنفرانس جهانی زنان که توسط سازمان 

در پکن برگزار شد، تصریح می نماید که دولت  0559ملل در سال 

ها باید تضمین کنند که زنان از حقوق برابر برای احراز پست های 

موجود قوه قضاییه برخوردار باشند و باید متعهد گردند تا توازن 

جنسیتی را در قوه قضاییه تحقق بخشند. مشارکت برابر زنان -جنسی

در کلیه سطوح قوه قضاییه نه تنها سبب بهره مند شدن کل جامعه 

از پتانسیل زنان دانش آموخته رشته حقوق است، بلکه امری کلیدی 

برای تحقق برابری جنسیتی در کل جامعه، پیشرفت جامعه، توسعه 

پایدار و نائل گردیدن به دموکراسی و مردم ساالری فراتر رفتن به 

 پای صندوق های رای می گردد. 

در فروم کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، زنان حقوقدان، 

قاضی و مدافع حقوق بشر، چالش هایی را برشمردند که از جمله می 

توان به فائق آمدن بر مخالفت های ایدئولوژیکی و مذهبی)در 

بسیاری از این کشورها، مخالفت های جدی برای احراز پست 

قضاوت توسط زنان وجود دارد(، اشاره کرد. در برخی از این 

کشورها، اساساً زنان در قوه قضاییه حضور ندارند، در بعضی دیگر 

به ندرت چنین پست هایی را احراز می کنند و در برخی مشاغلی 

که زنان در قوه قضاییه می توانند احراز نمایند، شامل محدودیت 

های جدی است. حتی در کشورهایی که زنان حق قضاوت دارند، 

اغلب امکان قضاوت در دادگاه های شریعه )اسالمی( یا دادگاه 

 های جنایی را ندارند. 

مخالفت های با حضور زنان در پست های باالی قوه قضاییه با 

باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و به طور عمومی فرهنگ مسلط بر 

مرد -جامعه توجیه می گردد. به هر حال چه وزنه فرهنگ پدر

ساالری در جامعه سنگین تر باشد و یا باورهای ایدئولوژیک و 

مذهبی صاحبان قدرت بیش تر باشد، از مذهب در بسیاری از موارد 

برای توجیه محدودیت هایی که بر زنان در قوه قضاییه تحمیل می 

شود، استفاده می گردد. حفظ مناسبات قدرت جنسیتی در جامعه به 

طور موثر، حتی در کشورهایی که اکثریت مسلمان زنان حق 

قضاوت داشته، به صورت عدم تمایل برخی از شهروندان برای 

دادرسی در برابر قاضی زن و یا عدم اجرای حکم دادگاهی که رای 

نهایی آن را قاضی زن صادر نموده، توسط نهادهای دولتی و یا 

 تهدید، ارعاب و خشونت علیه قضات زن انعکاس می یابد. 

جنسیتی در قوه قضاییه -علی رغم آن که سایه تبعیضات جنسی

کشورهای اکثریت مسلمان منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 

بیش تر است، اما از تنوع در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه 

 برخوردار هستند. 

به این پست منتصب شد  0559در اردن، اولین قاضی زن در سال 

، تعداد زنان قاضی در این کشور به 0559-0200و بین سال های 

درصد کل قضات این کشور بود، ارتقا یافت. این  9600نفر که  095

این کشور به صورت  0229روند هم چنان ادامه یافته و از سال 

هدفمند برای حضور زنان در قوه قضاییه یا اجرای سیاست های 

تبعیض مثبت سهمیه بندی اختصاص بودجه برای دانشجویان زن 

رشته حقوق، برنامه های آموزشی و مسافرت های علمی، عمل 



75شماره   
 مرداد
1396 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
ان

 زن

60 

مدنی و اسالمی را به سوی زنان گشودند. تا آن زمان تنها کشوری 

که در دادگاه های شریعه قاضی زن داشت، سودان بود و حتی 

لبنان، سوریه و اردن که در دادگاه های مدنی قضات زن داشتند، در 

ساله و  00دادگاه های شریعه قاضی زن نداشتند. خلود فقیه 

برگ جدیدی در قوه  0225ساله، در سال  01اسماهان ووهیدی 

 قضاییه فلسطین گشودند. 

 ایران

شرایط زنان در قوه قضاییه ایران و چالش هایی که با آن مواجه 

هستند، در راستای شرایط و چالش های فراروی زنان در سایر 

کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. 

زنان در ایران با استقرار جمهوری اسالمی، از 

قضاوت محروم شده و رتبه قضایی قضات زن به 

رتبه اداری توسط دولت موقت جمهوری اسالمی 

تبدیل گردید. پس از این  0093مهرماه  01مصوب 

در زمینه حضور زنان در قوه “  دو گام به پس” 

قضاییه ایران، به تدریج فضاهایی برای حضور دانش 

آموختگان رشته حقوق در قوه قضایی به وجود آمده؛ 

منهای حق زنان به دادن رای به عنوان قاضی. در قانون مدنی 

ایران، از قاضی به عناوین متعددی نام برده شده است. به این معنی 

که به حاکم، فقیه، جامع الشرایط، 

یار،  تان، داد س سب، داد ت ح م

بازپرس، مستشار قضایی و به 

طور عام قاضی اطالع می گردد. 

به این مفهوم است که معاون 

منابع انسانی قوه قضاییه در آبان 

در ” اظهار می دارد که  0050

در “.  قاضی زن در دستگاه قضایی فعالیت دارند 522حال حاضر 

دوران قبل از انقالب در قوانین مربوط به شرایط استخدام قاضی، 

شرط مرد بودن برای شغل قضاوت دیده نمی شد. از نخستین 

، ذکری از 0013تا آخرین آن در سال  0020قوانین در سال 

جنسیت قاضی نه در جهت اثباتی و نه در جهت نفی آن نبوده است. 

نموده است. با این حال، هم چنان حضور زنان در مقامات باالی 

نفر شورای قضایی در این  09قضایی چالشی جدی بوده و از 

 نفر مرد هستند.  00کشور، 

عربستان سعودی یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق انسانی 

جنسیتی را داشته و جدایی و آپارتاید -زنان و تبعیض جنسی

جنسیتی قانونی، در سیستم حکومتی این کشور مشروع و نهادینه 

 است. 

تونس یکی از بهترین نمونه های کشورهای اکثریت مسلمان در 

اولین زن  0522زمینه حضور زنان در قوه قضاییه است. در اکتبر 

قاضی توسط رئیس جمهوری این کشور منصوب شد 

سوم قضات تونس را زنان -، یک0200و تا سال 

تشکیل دادند. موفقیت زنان در این کشور در سطح 

عمومی و در قوه قضاییه، نتیجه تالش های بسیار 

 زنان در قوه قضایی این کشور است. 

در ”، 0200به نقل از یکی از قضات زن در فروم سال 

بسیاری موارد مقامات دولتی با قضات زن و مرد به 

شکل یکسان برخورد کرده اند. آن ها زنان را یکسان 

با مردان مورد ستم و اذیت قرار داده؛ اما زمانی که می خواهند این 

فشارها را اعمال کنند، از زنان قاضی شروع می کنند. آن ها را از 

پایتخت با ماموریت های گوناگون 

دور کرده و زنان با دوری از خانه 

و خانواده برای حفظ موقعیت خود 

 “. هزینه کرده اند

زنان مشغول به کار در دستگاه 

قضایی، هم چنین نقش کلیدی در 

استقالل این قوه در تونس داشته 

 اند و برای آن مبارزات چشم گیری انجام داده اند. 

دانشکده حقوق دارد،  5نیز که  ( West Bank)در فلسطین 

زنان زیادی در این رشته تحصیل نموده و در سمت قاضی به کار 

زن جوان فلسطینی به مقام قاضی  0، 0225اشتغال دارند. در سال 

در دادگاه شریعه )اسالمی( منصوب شده و درهای دادگاه های 

زن  0، 0225در سال 

جوان فلسطینی به مقام 

قاضی در دادگاه شریعه 

)اسالمی( منصوب شده و 

درهای دادگاه های مدنی و 

اسالمی را به سوی زنان 

 گشودند. 
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، زنان به مشاغل قضایی پذیرفته نمی شدند و این امر 0013تا سال 

مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبتنی بر ممنوعیت مسلم شغل ” 

 “. قضاوت برای زنان و یا عرف سنتی مردم بود

زن ابالغ قضایی گرفتند و هر  9(، 0525) 0013در ایران در سال 

ساله به تعداد زنان قاضی در ایران افزوده شد. شیرین عبادی، 

نخستین زن قاضی در ایران، اولین ایرانی و نخستین زن مسلمانی 

 دریافت نمود.  0220بود که جایزه صلح نوبل را در سال 

، در مورد 0093قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب 

شرایط قضاوت سخنی به میان نیاورده است و قانونگذار 

صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی و مستند ” 

قانون اساسی به قانون عادی محول نموده  020به اصل 

 “. است

( 0530) 0020قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت 

از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت و به موجب 

( تعهد 0( عدالت 0( ایمان، 0آن قضات باید واجد این شرایط باشند: 

( 9( وفاداری به نظام جمهوری اسالمی 1عملی به موازین اسالمی 

( مرد بودن 5( تابعیت ایران 2طهارت مولد 

( دارا بودن اجتهاد یا وجود اجازه قضا از 3

( عدم اعتیاد 5سوی شورای عالی قضایی 

 به مواد مخدر.

( تبصره ای به ماده 0531)   0020در سال 

واحد شرایط قضات الحاق شد که کمی در 

وضعیت جنسیت زنان در دستگاه قضایی تغییر ایجاد نمود. طبق این 

تبصره الحاقی: الف( زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ 

کنند. ب( در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به 

 عنوان مشاور انجام وظیفه کنند. 

)  0050هم چنین قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 

(، مقرر می دارد که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند 0550

 از بین زنان واجد شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشند. 

، در 0020الحاقی به شرایط انتخاب قضات مصوب  9طبق تبصره 

( رئیس قوه قضاییه می تواند زنانی را که واجد 0559) 0051سال 

شرایط انتخاب قضات دادگستری بودند، با پایه قضایی جهت تصدی 

پست های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، 

قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و 

اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که 

 پست قضایی دارند، استخدام کنند. 

با توجه به تغییرات فوق، اگرچه زنانی که در مشاغل فوق به کار 

تلقی می شوند، اما از تصدی قضاوت به معنی “ قاضی”مشغول اند 

 خاص آن و صدور حکم محروم هستند. 

حجم عظیم واحدهای قضایی کل کشور که تنها در 

هزار پرونده  922میلیون و  00بالغ بر  0209سال 

هزار پرونده غیرتکراری  200میلیون و  9تکراری و 

-0051)یکتا( داشته، و در خالل یک سال 

درصدی پرونده هایی که وارد  03،افزایش 0050

شعب دیوان عالی کشور شده، فشار زیادی را به 

سیستم قضایی ایران وارد آورده است. طالق های 

توافقی، مطالبه مهریه، نفقه و موارد مربوط به دادگاه خانواده، 

 بخش قابل توجه این پرونده ها را تشکیل می دهند. 

مطبوعات ایران به کرات به امر اشاره کرده 

اند که زنان نسبت به مردان تمایل بیش 

تری به طالق توافقی دارند و به همین 

دلیل حضور زنان رشد قابل توجهی در 

دادگاه ها داشته و پیش بینی می شود این 

 روند رو به رشد ادامه یابد. 

فشار سنگین پرونده های مربوط به دادگاه خانواده و رشد تعداد 

فارغ التحصیالن زن از دانشکده های حقوق در ایران سبب شده 

که راهکارهایی در زمینه تخفیف این فشار در نظر گرفته شود و 

مباحث پیرامون دادگاه ویژه زنان که قضات زن نیز داشته باشند، 

در گزارشی به نقل  0059مطرح می شود. سایت تابناک در تیرماه 

از خانم سهیال جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس نوشته بود که 

ما اکنون دادگاه خاص خانواده داریم اما دادگاه ویژه زنان تاکنون ” 

نداشته ایم. به همین منظور طرحی را در دست بررسی داریم تا 

بتوانیم پس از تقدیم کردن به مجلس، سیری برای رسیدگی به 

 “.دعاوی آن ها)زنان( فراهم آوریم

شیرین عبادی، نخستین 

زن قاضی در ایران، اولین 

ایرانی و نخستین زن 

مسلمانی بود که جایزه 

صلح نوبل را در سال 

 دریافت نمود.  0220
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به دادگاهی با ریاست یک مرد قاضی ارجاع شود تا به این ترتیب 

 “. حکم صادر گردد

زنان در ایران از نقشی که شایسته آنان است در قوه قضاییه 

برخوردار نیستند، از استعدادهای آن به سود استقرار جامعه ای سالم 

با سیستم قضایی مستقل و شفاف که امر عدالت را برای کلیه 

جنسیتی، قومی و مذهبی به اجرا -شهروندان بدون تبعیضات جنسی

درآورد، استفاده نمی شود. هم چنین محدودیت های زنان برای 

احراز پست های باال در قوه قضاییه و اساساً به مثابه قاضی با حق 

 حکم صادر کردن به هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست. 

زنان ایرانی چنان چه در موقعیت های مناسب قرار گرفته اند، 

شایستگی خود را نه تنها در امر دفاع از حقوق انسانی کلیه 

شهروندان، بلکه در امر قضاوت 

هم در دورانی که در مقام 

قضاوت می توانستند باشند و 

هم امروز، در خارج از مرزهای 

یر  ند. سا یران نشان داده ا ا

کشورهای اکثریت مسلمان به 

درجات گوناگون صفحات نوینی 

در زمینه نقش زنان در قوه 

قضاییه باز کرده و راه را برای 

حضور برابر و گسترده در تمام سطوح در قوه قضاییه هموار ساخته 

اند. این امر نه تنها باعث توانمندی زنان گردیده، بلکه به سود کل 

 جامعه و استقرار دموکراسی فراسوی صندوق های رای است. 

 منابع:
گزارش فروم زنان و قوه قضاییه، وبسایت دیوان بین المللی دادگستری،  .1

0200 
، وبسایت مرکز اطالع رسانی  زنان  علیه  تبعیض  هر گونه  رفع  کنوانسیون .2

 ملل متحد)در تهران(
خاتم، اکرم)مترجم(، برنامه عمل زنان در سازمان ملل؛ به سوی پکن و  .3

 0221پس از آن، نشر شرکت گاه، الهور، مارچ 
کار با قضات برای بهبود نتایج زنان در دادگاه های شریعه، وبسایت زنان  .4

 0205فوریه  05سازمان ملل)در فلسطین(، 
فروردین ماه  00اخباریه، هانیه، قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز، تبیان،  .5

0050 

اگر می خواهیم دادگاه ” جلودارزاده در مورد قاضی زن می گوید: 

مربوط به زنان داشته باشیم، باید موانع فقهی مورد بررسی قرار 

گیرد. البته درباره قضاوت زنان و این که زن نمی تواند قاضی 

 “. شود، قول مشهور است و موانع صریح در این زمینه نداریم

، پست 0050بنا به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان 

قاضی زن )با تعریفی  522” مشاور قضایی برای زنان وجود دارد: 

که در این مقاله از واژه هایی که تحت عناوین مختلف قاضی به 

چون ” آن ها “.  کار برده می شود( در دستگاه قضایی فعالیت دارند

شرایط استخدامی و مالی قاضی را دارند، پس قاضی هستند؛ 

 “!اگرچه نمی توانند رای بدهند

هزار زن در آزمون تصدی منصب قضا شرکت  09، 0059در سال 

سوم -کرده که بالغ بر یک

نده  کن بان شرکت  داوطل

هستند. اما باورهایی که 

برخی از فقها نسبت به 

ته،  ش نان دا ضاوت ز ق

محرومیت زنان واجد شرایط 

قضاوت را چنین توجیه می 

کنند که زنان تحت تاثیر 

احساسات و عواطف زنانه 

قرار می گیرند و این مانع قضاوت عادالنه است، این گفتمان هم 

 چنان مسلط در دایره صاحبان قدرت و قوه قضاییه ایران است. 

محمدرضا ساکی، معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی 

شرایط قضات در دین اسالم مشخص شده ”دادگستری می گوید: 

و آیات و روایات هم در این زمینه درباره مبانی فقهی ذکر شده 

که زن به عنوان صادر کننده حکم نمی تواند قضاوت کند و تنها 

مرد می تواند به عنوان قاضی صادر کننده حکم باشد. در جایگاه 

رئیس دادگاه فقط مرد می تواند قضاوت کند و تنها ممنوعیت 

و یا مصطفی ترک “.  قضاوت خانم ها همین حکم دادن است

هر یک از احکام و ” همدانی که حقوقدان است، می گوید: 

قضاوت ها در کشور ما باید بعد از تایید دادستان که یک آقاست، 

 عکس از میزان  -مراسم تحلیف کارآموزان قضایی 
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دزموند ” نام کتابی است به قلم “  مسیر آشتی؛ از استبداد به دموکراسی” 

که به بررسی پیروزی سیاه پوستان بر نظام آپارتید و پس از آن “  توتو

می پردازد. این کتاب به تازگی توسط بهمن احمدی امویی به فارسی 

ترجمه و روانه بازار نشر شده است. کتاب مسیر آشتی برخالف اکثر 

کتب اجتماعی و سیاسی که با سردی و سختی محتوا همراه هستند، به 

، روز پیروزی بر 0551آوریل  05شکلی کامالً نرم و صمیمانه با توصیف 

آپارتاید، شروع به کار گرفتن ذهن خواننده می کند و قدم به قدم شرایط 

و وقایع آن زمان را تشریح می سازد تا هر چه بهتر بتوانید خود را در 

خطرات موجود در سرتاسر آفریقای جنوبی و تهدید از -شرایط آن روز 

، تصور کنید و با شرایط آن روزهای آفریقا آشنا -جانب راست گرایان

 شوید.

اسقف اعظم دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل و از افراد کلیدی و تاثیر 

گذار در سیر برقراری حقوق بشر در آفریقای جنوبی است. او به دستور 

را بر عهده گرفت؛ “  حقیقت و سازش” نلسون ماندال، ریاست کمیسیون 

کمیسیونی که پس از پیروزی، شرایط را برای بخشوده شدن افرادی که 

 در دوران نظام آپارتاید مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند، هموار نمود. 

در ابتدای این کتاب، مترجم با مقدمه ای قوی خواننده را با سمت و 

سوی اثر آشنا می کند و نشان می دهد که درون کتاب قرار است با چه 

مطالبی مواجه شد؛ اما او هم چنان سبک نوشتاری و درون مایه را فاش 

نمی کند تا شما را نسبت به درون کتاب کنجکاو نگه دارد. در مقدمه 

آفریقای جنوبی تجربه ای را پشت سر گذاشته که بررسی ”می خوانیم: 

آن از دو جنبه برای بسیاری از کشورها مفید و حائز اهمیت است: 

نخست، چگونگی ایجاد و شکل گیری دموکراسی و تحکیم آن

)دموکراسی سازی( و دوم، نحوه مواجهه با گذشته تاریک، خشن و 

سوال برانگیزی که باید تکلیف خود را با آن روشن می کرد. آفریقای 

جنوبی به رغم تمام پیش بینی های منفی، به طور مسالمت آمیزی از 

 “این دو مرحله با موفقیت عبور کرد...

مسیر آشتی به جز فصل اول که پیش درآمد است و یک ضمیمه کوتاه 

، “ دادگاه نورنبرگ و فراموشی عمومی؟ راه سوم”در انتها، ده فصل دارد: 

، “ بلند شدن و دویدن” ، “ عدالت چه می شود” ، “ در بهترین زمان” 

می خواهیم ببخشیم اما نمی دانیم چه ” ، “ گوش کردن به یک قربانی” 

این برادر من است کفش های او را می ” ، “ کسی را باید ببخشیم

، “ خدای من! چرا چنین کار بی اجر و مزدی را انجام می دهم”، “ شناسم

“. به راستی بدون بخشش آینده ای وجود ندارد” و “  ما نمی دانستیم” 

همان گونه که از نام های فصول پیداست، می توان به صمیمیت واقع 

 در متن کتاب پی برد.

در بخش های درونی کتاب مسیر آشتی خواننده با خاطرات زیادی از 

افراد آسیب دیده، زجر کشیده، راست گرا و غیره رو به رو می شود که 

عالوه بر آشنایی با روحیات مردم آن روزهای آفریقای جنوبی، آن 

خاطرات احساسات مختلفی اعم از ترس، انزجار، کرختی و غیره را هم 

به وجود می آورد و باعث می شود تماماً از باال به ماجرا نگاه نکرد و 

 مقداری نیز برخورد احساسی با آن اتفاقات و شرایط داشت.

حال این سوال به وجود می آید که چرا یک ایرانی باید به مطالعه کتاب 

مسیر آشتی بپردازد؟ با توجه به این که آفریقای جنوبی حرکت موفقیت 

آمیزی را به سمت دموکراسی پیش گرفت و در همان مسیر به ریاست 

جمهوری نلسون ماندال و در نتیجه پیروزی سیاه پوستان بر نظام 

آپارتاید رسید، ما هم می توانیم با مطالعه کتاب هایی مربوط به 

کشورهایی که در گذشته دچار استبداد و نقض حقوق بشر بوده اند، از 

تجربیات آنان استفاده کنیم و 

راه آزادی را در کشور خود 

هموار کرده و با سرعت بیش 

 تری بپیماییم. 

 

نام کتاب: مسیر آشتی؛ از 
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