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از  ظالم  تشخیص  عــهــده دار  قضاییه«  »قــوه 
مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد. 
ــای قــضــایــی، جـــزو بــافــت  ــاه ه ــگ ــت لـــذا وجــــود دس
که تحقق  جدایی ناپذیر جوامع انسانی است. چرا 
انسانی،  جوامع  در  آن  تحکیم  و  اجتماعی  عدالت 
عدالت گر  و  نیرومند  دستگاه  »یک  حمایت  گرو  در 
آبروی  قضاییه  قوه  میان،  این  در  است.  قضایی « 
مطلوب،  عدالت  و  می آید  شمار  به  اسالمی  نظام 
در  لیکن  می دهد.  نشان  دستگاه  این  در  را  خود 
که  مشکالتی  دلیل  به  مــردم  هستیم  شاهد  عمل 
از دستگاه قضایی  دارد  در دستگاه قضایی وجود 

راضی نیستند.
فقدان فرهنگ مصالحه بین مردم، زیاد شدن 
پرونده های قضایی، طوالنی بودن زمان رسیدگی 
گیر، زندانی شدن  به پرونده ها، تشریفات دست و پا
فرهنگ  از  و غفلت  بدهی مهریه  به خاطر  جوانان 
که  است  مشکالتی  جمله  از  جــرم زدایــی  در  دینی 
مسأله  این  شود.  اقــدام  آن ها  حل  به  نسبت  باید 
لذا  کنیم.  را پنهان  که بخواهیم آن  چیزی نیست 
که مسئوالن قوه قضاییه باید  کید ما این است  تأ

کنند. تحولی در نظام قضایی ایجاد 

اصالحدستگاهقضاییه؛اصالحجامعه
تابلویی  مانند  جامعه،  یک  قضایی  دستگاه 
کـــه مــــردم هــمــه خــوبــی هــاو بـــدی هـــارا در  اســـت 

سایر  با  دستگاه  ایــن  طبعًا  و  می بینند  تابلو  ایــن 
که با همه  کشور متفاوت است، چرا  دستگاه های 
مردم در ارتباط است. لذا اصالح دستگاه قضاییه؛ 
کار  چقدر  هر  رابطه  این  در  و  است  جامعه  اصالح 

شود خوب است.

ــرواهــتــمــامبه گـ تــحــولدســتــگــاهقــضــادر
فرهنگصلحوسازش

و  صفا  و  صلح  نخستین،  اصــل  جــا  همه  در 
کشمکش و جدایی  دوستی و سازش است و نزاع و 
آرام او است.  بر خالف طبع سلیم انسان و زندگی 
گر اختالفی بین دو نفر به وجود می آمد  گذشته ا در 
حل  سفیدی  ریــش  و  حکمیت  کدخدامنشی  بــا 
به  فورًا  می شود  پیدا  اختالفی  تا  امروز  اما  می شد. 
بیشتر  که  حالی  در  می کنند  مراجعه  دادگستری 
کنند.  حــل  می توانند  قــوم  بــزرگــتــرهــای  را  ایــن هــا 
طول  سال  بیست  تا  یک  از  رسیدگی،  زمــان  گاهی 
بـــودن پــرونــده هــای  ــاد  کــه دلــیــل آن زیـ کشد  مــی 
به  مردم  افتد  می  اتفاقی  تا  زیرا  می باشد،  قضایی 
دادگستری شکایت می کنند. بی شک این مشکل 
فرهنگی است و باید به مردم آموزش داده شود تا 
با وساطت ریش سفیدان میان خود صلح نمایند.
می شود  مشاهده  متأسفانه  دیــگــر  ســوی  از 
امــر  کــافــی در  قــضــات، صــبــر و حــوصــلــه  کــه بعضی 
که  آن  حال  می شوند؛  عصبانی  زود  و  ندارند  قضا 

دعــوا  طرفین  و  ــردم  م می توانند  قضات  از  خیلی 
و  صلح  نحوه  آن هــا  به  و  دهند  آشتی  یکدیگر  با  را 
تعداد  می تواند  کار  این  و  دهند  آمــوزش  را  سازش 
کاهش دهند. هم چنین  پرونده ها را تا حد زیادی 
تشکیل شوراهای حل اختالف نیز، اقدامی ارزنده 
کم قضایی و دادگاه ها  است زیرا این شوراها با محا
کم قضایی و دادگاه ها  تفاوت ماهوی دارد؛ در محا
باالخره یک نفر ناراضی برمی گردد اما در شوراهای 
دعوا  طــرف  دو  مواقع  از  بسیاری  در  اختالف  حل 

راضی بر می گردند و این بسیار مهم است.

قضایی دستگاه از پاگیر و دست تشریفات
حذفشود

که  در دستگاه قضایی غرب،  بازی هایی است 
ممکن است یک پرونده سال ها طول بکشد؛ لیکن 
بسیار  اسالمی  ــاه هــای  دادگ در  آسیب  ایــن  وجــود 
جمهوری  قضایی  دستگاه  زیبنده  و  ــده  ــن آزارده
تشریفات  و  ــا  ــده ه ــرون پ کــثــرت  نــیــســت.  ــی  ــالم اس
گیر به عنوان عامل اصلی اطاله دادرسی،  دست و پا
از پیگیری حق خــود و  ــراد  اف تا  سبب شــده اســت 

کنند. مراجعه به دادگستری صرف نظر 
قضایی  دستگاه  می دهد  نشان  نقیصه  ایــن 
به  رســیــدگــی  فــرآیــنــد  کــه  اســـت  تشریفاتی  دارای 
یا  و  کم  را  آن  باید  که  می کند  طوالنی  را  پرونده ها 
گر این موضوع نیاز به قانون گذاری  حذف نمود و یا ا
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گیر از دستگاه قضایی  اصالح دستگاه قضاییه؛ اصالح جامعه/تشریفات دست و پا
حذف شود/ نظام سازی صدور احکام قضایی مبتنی بر آموزه های دینی


