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دارد، باید در مجلس قانون اصالح شود.

لزومنظارتدستگاهقضابرفعالیتوکال
عدم  پرونده ها،  شدن  طوالنی  عوامل  از  یکی 
که از پیچ و  کــاری برخی وکــال اســت. چــرا  وجــدان 
دادرسی  روند  در  و  کرده  استفاده  قانون  خم های 
رسیدگی  زمــان  نتیجه  در  می کنند.  سنگ اندازی 
شود  می  طوالنی  عمدی  صــورت  به  پرونده ها  به 
تا طرف مقابل خسته و حاضر به مصالحه شود. از 
کند  این رو دستگاه قضا باید بر فعالیت وکال نظارت 
وکالی  شــود.  گرفته  سوءاستفاده ها این  جلوی  تا 
گر پرونده حق است باید  که ا دادگستری نیز بدانند 
کرد و »شرعًا دفاع از باطل جایز  وکالت آن را قبول 

نیست«.

بر مبتنی قضایی احکام صدور نظامسازی
آموزههایدینی

قضایی  دســتــگــاه  ــه  ک اســـت  ایـــن  مــا  مشکل 
غرب  قضایی  دســتــگــاه  بــا  هماهنگ  مــی خــواهــد 
مطابق  باید  قضایی  دستگاه  که  آن  حــال  باشد. 
احکام اسالم باشد. به عنوان نمونه در حال حاضر 
از جوانان بی گناه به واسطه مسأله مهریه  عده ای 
اولیه،  اصل  که  آن  حال  می برند.  سر  به  زندان  در 
توانایی  کنید  ثابت  شما  اســت،  نداشتن  و  اعسار 
پرداخت دارد و نمی دهد، آن وقت زندان بیندازید، 
متأسفانه در این خصوص بر عکس عمل می شود و 

ع است و باید اصالح شود. این خالف شر
گر ثابت  که ا ع این است  قانون دوم خالف شر
گفتند باید ماهی یک  کسی فرد معسر است و  شد 
کرد زن  که پرداخت  سکه به زوجه بدهد، ماه اول 
گونه نیست و  اما در قانون این  کند،  باید تمکین 
می گویند هرگاه تمام اقساط پرداخته شد هر چند 
گاه صد سال طول بکشد، بعد از آن زن  50 سال و 

به خانه بخت برود و این مضحک است.
اصــالح  باید  کــه  ع  قــانــون خــالف شــر سومین 
قصد  عقد  در  می گویید  شما  کــه  اســت  ایــن  شــود 
کــه مــی گــویــد این  ــا جــوانــی  ــرط اســـت، آی ــدی ش ج
را  دختر  تولد  ســال  به  مثال  طــور  به  مهریه  میزان 
پرداخت  را  مهریه  میزان  این  دارد  قصد  می دهم، 
جدی  قصد  جــوان  این  که  است  مشخص  کند؟! 
کند و همین  که این میزان مهریه را پرداخت  ندارد 
گرفته  کسی  چــه  و  داده  کسی  چــه  می گویند  کــه 

شاهدی بر همین مدعا است.

هیچ  بــه  کــه  کـــرده ایـــم  پیشنهاد  را  ــی  راهـ مــا 
که  ــت  ــن اس قــانــونــی هــم صــدمــه نــمــی زنــد و آن ای
گر مهریه ها از یک میزان  که ا طرحی تصویب شود 
در  مــســألــه  ایـــن  و  نکنند  ثــبــت  ــر  ــات دف شــد  بیشتر 
را  آن  میزان  البته  شــود،  ابــالغ  دفاتر  به  بخشنامه 
می توانند بنشینند و بنویسند. هم چنین از رییس 
برای  کارگروهی  می رود  انتظار  قضاییه  قوه  محترم 
که بخش زیادی از جوانان  رسیدگی به این مشکل 
کرده است، تشکیل دهد و با دقت  را دچار مشکل 

و سرعت این مشکل را حل نماید.
و  است  عمد  قاتل  شخصی  اینکه  دیگر  مثال 
محکوم به قصاص شده؛ ولی اولیای دم نه رضایت 
قاتل  گاه  و  نه عفو می کنند  و  به قصاص می دهند 
5 سال و ده سال در زندان های ما در انتظار مرگ 
که  است  این  صحیح  حکم  که  حالی  در  می ماند. 
گر اولیای دم نمی خواهند در حال حاضر قصاص  ا
کفالت  گــرفــتــن »وثــیــقــه و  ــا  ب را  قــاتــل  بــایــد  کــنــنــد، 
این  ع،  شر حکم  اساس  بر  زیرا  کرد؛  آزاد  مطمئن« 
اینها  نیست.  قصاص  از  بیش  مستحقق  شخص 
صدور  در  قضات  که  می کند  ایجاب  اینها  امثال  و 
این  و  ببینند  بیشتری  آموزش های  احکام قضایی 
کنند، تا  مسائل شرعی را با حوزویان بنشینند و حل 

مردم به دستگاه قضایی اسالم خوشبین تر شوند.

دستگاه فقهی و علمی ارتباطات ضــرورت
قضاباحوزههایعلمیه

قانونی  و  شرعی  حل  راه  مسائل  از  بسیاری 
کم  حــوزه  با  قضاییه  قــوه  ارتباط  وقتی  ولــی  دارد، 
ادامه پیدا می کند. در زمان رییس  باشد، مشکل 
مهریه  زندانیان  خصوص  در  قضاییه،  قــوه  سابق 
دریافت  بــرای  وقت  مسئوالن  ولی  گفتم  نکته ای 
به  بنده  تذکرات  و  نیامدند  مشکل  حل  و  راه حــل 
آن ها برخورد. آری ارتباط دستگاه قضایی با حوزه 
مشکالت  از  بسیاری  زیــرا  باشد،  قوی  باید  علمیه 

ج حل می شود؛ مخصوصًا ماده  در درس های خار
گر چیزی در قوانین موجود  ا که  قانونی هم داریم 
مورد  آن  در  تقلید  مراجع  حکم  نشده،  پیش بینی 

قبول است.

نبود ــر اث در قضایی پــرونــدههــای از نیمی
فرهنگمذهبیاست

بی شک »پیشگیری از جرم« تنها از دستگاه 
پرونده های  از  بسیاری  امــروزه  برنمی آید.  قضایی 
که با مسایل فرهنگی  کشور وجود دارد  قضایی در 
فرهنگ  نبود  برای  پرونده ها  نصف  می شود؛  حل 
نشود،  فرهنگ  به  اعتنایی  وقتی  اســت.  مذهبی 
شاهد قاچاق، اختالس، دزدی، سوءاستفاده و... 
مــدارس دینی و  گــر مساجد،  ا بــود. حــال  خواهیم 
ایمان  پایه های  و  باشند  فعال  علمیه  حوزه های 
اخــالق  خــالف  مسایل  بــا  و  کنند  تقویت  را  مــردم 
در  جرم ها  و  تخلفات  از  بسیاری  از  کنند،  مبارزه 
همان  بــه  باید  ــع  واق در  مــی شــود.  کاسته  جامعه 
که فساد و تباهی در جامعه زیادتر می شود،  اندازه 
تالش و فعالیت خود را بیشتر کنیم و باید پیشگیری 
کانون های فساد را  را بر درمان مقدم داشت، باید 
اســاس الزم است  این  بر  کــرد.  مراقبت  و  شناخت 
گیرد و ضمن  کارشناسی صورت  کار  در این زمینه 
کثرت پرونده های  گزارش آماری دقیق، علت  تهیه 
قرار  آسیب شناسی  مــورد  قضا  دستگاه  در  موجود 
کار فرهنگی، جلوی ورود این همه  گیرد تا بر مبنای 

گرفته شود. پرونده به قوه قضاییه 
ــه بــایــد با  ک کــیــد مــا ایـــن اســـت  در خــاتــمــه تــأ
عین  در  شود  حل  مشکالت  مناسب  برنامه ریزی 
که  کــســانــی  زحــمــات  از  می کنیم  تشکر  کــه  حـــال 
اما  می کنند،  ــار  ک و  می کشند  زحــمــت  مخلصانه 
در  تــحــولــی  ــایــد  ب و  نــیــســت  کــافــی  ایـــن  معتقدیم 
که رضایت مردم  تشکیالت قضایی پیدا شود. چرا 
از دستگاه قضا، سبب قوت نظام اسالمی و ناامید 

شدن بیگانگان است.
دستگاه  در  رئیسی  آقای  سوابق  خوشبختانه 
و  خم ها  و  پیچ  به  نسبت  و  اســت  روشــن  قضایی 
و مشکالت  بنشینند  باید  لذا  گاه است  آ مشکالت 
ــرات  ــذک ــیـــدواریـــم ایـــن ت کــنــنــد. امـ را شــنــاســایــی 
گــیــرد و در دوره  قـــرار  تــوجــه  مـــورد  خــیــرخــواهــانــه 
دستگاه  در  همه جانبه ای  تحول  ایشان،  مدیریت 
تحول  مرد  رئیسی  آقای  که  چرا  گیرد  صورت  قضا 

است.

حــوزه  بــا  قضایی  دستگاه  ارتــبــاط     
بسیاری  زیــرا  بــاشــد،  قــوی  باید  علمیه 
ــارج حل  ــای خـ ــ از مــشــکــات در درس ه
هم  قانونی  مــاده  مخصوصًا  مــی شــود؛ 
موجود  قوانین  در  چیزی  اگــر  که  داریــم 
در  تقلید  مراجع  حکم  نشده،  پیش بینی 

آن مورد قبول است. 


