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می دهد.  خ  ر آسیب شناسی  یک  تازه  دادیم  انجام 
با نگاه  را  گر بخواهد خودش  ا هر چند قوه قضائیه 
کارش را انجام داده و دیگر مرتبط با آن  سنتی ببیند 
نیست ولی وقتی تحول قوه قضائیه را در چارچوب 
نهایت  که  داریــم  نظام  بــرای بحث  که  آن مسیری 
تمدن سازی اسالمی است، در نظر بگیریم نباید قوه 
قضاییه نقش خودش را تا همین جا متوقف ببیند، 
کرد، باید آن را  که این اشکال در اجرا پیدا  بلکه حاال 
گر این نوع نگاه درست نشود آن تحول  کند. ا اصالح 
حسن  بر  نظارت  در  بنابراین  داد؛  نخواهد  خ  ر هم 

خ دهد.« اجرای قوانین باید این تغییر نوع نگاه ر

ضرورتوجوددادستاناداری
حاجی علی خمسه پیرامون اهمیت دادستان 
گــر  »ا گفت:  عامه  حقوق  احــیــای  درجــهــت  اداری 

این را در راستای احیای حقوق عامه ببینیم، من 
در  فعلی  مسئولین  بین  که  می گویم  را  نظری  دو 
گر  که ا قوه قضائیه وجود دارد. یک نگاه این است 
از  حجم  همین  در  بیندازیم  راه  را  اداری  دادستان 
ماندیم، می خواهیم یک  داریم  که  پرونده  ورودی 
که حجم پرونده هایمان را  کنیم  جایی هم درست 
نوع  اصالح  اما  می شود  نگاه  یک  این  کند؟  بیشتر 
نگاه و تغییر نوع نگاه به نگاه تحولی ثمره اش این 
گر بخواهیم حقوق عامه احیا شود چنین  که ا است 
دادستانی باید وجود داشته باشد تا بتواند پیگیری 
اینجا  برسد.  شکایت  مرحله  به  اینکه  از  قبل  کند 
نتیجه اش  اینکه  ولــو  داشــت؛  فعاالنه  رویکرد  باید 
افــزایــش ورودی هــــای قــوه قضائیه شــود. ایــن نوع 
گر نباشد مخالفت با دادستانی اداری می شود  نگاه ا
یکی  اســت.  گرفته  این مخالفت صــورت  اینکه  کما 
اداری  عدالت  دیوان  قانون  اصالح  توقف  دالیل  از 
که به نظر من با آن نوع نگاه  همین نگاه اولی بود 

تحولی در مغایرت است.«
طاهری نژاد در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات 
نظر  »به  گفت:  قضایی  دستگاه  جدید  دوره  فعلی 
کید بر تقدیر از اقدامات فعلی دوره  می رسد ضمن تأ
باید  که  آسیب ها  از  یکی  قضایی،  دستگاه  جدید 
کالن تحول و  به آن توجه شود در الیه رویکردهای 
اصالح در قوه قضائیه، مسئله اولویت بندی است. 
شــروع  را  بسیاری  کــارهــای  اآلن  قضایی  دستگاه 
پیگیری ها،  دستورالعمل ها،  حجم  اســت،  کــرده 
قضایی  دستگاه  در  آیین نامه هایی  بخش نامه ها، 
به موضوعات بسیار  که  ایجاد شــده، طــوری است 
می شود.  پرداخته  دارد  قضائیه  قــوه  در  متکثری 
تحول طبیعتًا مانند جراحی دارای خونریزی و درد 
کلمه  است. می گوییم تحول باید ایجاد شود حتی 
کار  به  را  تحول  کلمه  نمی بریم  کــار  به  هم  اصــالح 

کارآمدی  که  می بریم یعنی در پیش فرض پذیرفتیم 
مأموریتی  حــوزه  در  قضایی  دستگاه  اثربخشی  و 

خودش خیلی با حد مطلوب فاصله دارد.«

اولویتبندی؛یکضرورت
اضافه  مسائل  بندی  اولویت  اهمیت  در  وی 
دهیم  بهبود  را  بیمار  ایــن  بخواهیم  »وقــتــی  کــرد: 
نــمــی تــوانــیــم یـــک بــــاره هــمــه بــخــش هــا را اصـــالح 
به  اســت.  جــدی  مسئله  یک  اولویت بندی  کنیم. 
نقشه  اینکه  بــه  دارد  نیاز  قضایی  دستگاه  نظرم 
خــودش  بـــرای  تحولی  ــویــت هــای  اول از  منسجمی 
پیش  هم  با  را  همه چیز  نمی تواند  و  کند  انتخاب 
می گویند 20/80  قاعده  یک  مدیریتی ها  حاال  برد. 
که  ــگــذار  ب دســـت  مسائلی  ــد  درصـ  20 روی  یعنی 
که  مسائلی  آن  از  یکی  باشد.  درصــدی  اثراتش 80 
است.  اولویت بندی  مسئله  است،  بایدها  به  ناظر 
اندیشکده ای  و  اندیشگاهی  فکری  مجموعه های 

و  پژوهشی  مجموعه های  قــضــا،  دستگاه  بــیــرون 
ظرفیت های پژوهشی درون دستگاه قضا، به کمک 
و  بیایند  قضایی  دستگاه  متولیان  و  تصمیم گیران 
که  این استدالل می گوییم 20 درصــدی  با  بگویند 
کند  قوه قضاییه باید در دو سال اول روی آن تمرکز 

این ها است.«

نظارتهایمردمیدرجهتپیشبرداهداف
قوه

ــاب اهــمــیــت  ــ ــده مــحــنــا در ب ــک ــش ــدی مـــدیـــر ان
ــول قــضــایــی افــــزود:  ــح نـــظـــارت هـــای مـــردمـــی بـــر ت
شده  طراحی  آن  بــرای  هوشمندانه ای  »جزئیات 
کشف تخلف فساد  یا  با فساد  برای مبارزه  در دنیا 
هم  مردمی  نظارت  همچنین  اســت.  تعیین شده 
حمایتی  قــواعــد  هــم  مــی خــواهــد  انگیزشی  قــواعــد 

که حضرت آقا هم مطالبه شان  سنگینی می خواهد 
حمایت  حقوقی  زیــرســاخــت هــای  کــه  ــود  ب همین 
نیست؟  فراهم  کشور  در  چــرا  فساد  گزارشگران  از 
از  حمایتی  حـــوزه  قانونی  زیــرســاخــت هــای  ایــن  بــا 
کشور  در  فساد  گزارشگری  اصــاًل  فساد،  گزارشگران 
شکل نمی گیرد. زیرساخت های فنی بسیار حرفه ای 
می خواهد. ما سامانه های سوت زنی و سامانه های 
کردیم،  بررسی  را  کشورها  از  خیلی  مردمی  نظارت 
می خواهد.  هوشمندانه ای  فنی  جزئیات  به شدت 
شود؟  طی  فرایندی  چه  ــزارش  گ اخــذ  بــرای  اینکه 
کنید اسم فرد  که اول می خواهید ثبت  گزارشی  آیا 
گزارش دهنده را بگیریم، هویتش را بگیریم نگیریم، 
را  مستندات  بعدًا  می افتد؟  اتفاقی  چه  نگیریم  گر  ا
گزارش چطور می شود،  چطور بگیریم؟ فرآوری اولیه 
جزئیات  کلی  ایــن هــا  شــود.  انــجــام  صحت سنجی 
مسئله  همان  هم  فنی  جزئیات  می خواهد.  فنی 

می شود.«

ــدی یک  ــن ــت ب ــوی    طـــاهـــری نـــژاد: اول
دستگاه  نظرم  به  اســت.  جــدی  مسئله 
نقشه  ــه  ــک ــن ای بـــه  دارد  نـــیـــاز  ــی  ــای ــض ق
تــحــولــی  ــــت هــــای  ــوی ــ اول از  مــنــســجــمــی 
نمی تواند  و  کند  انتخاب  خــودش  بــرای 
همه چیز را با هم پیش برد. مدیریتی ها 
روی  یعنی   20/80 می گویند  قاعده  یک 
20 درصد مسائلی دست بگذار که اثراتش 

80 درصدی باشد. 


