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تمرکز؛الزمهتحول
نــژاد دربـــاره دیگر الزمــه هــای تحول  طــاهــری 
گر اصالحی می خواهیم  کشور ا قضایی افزود: »ما در 
درمــان  را  دردی  دهــیــم،  خ  ر تحولی  دهــیــم،  خ  ر
که تصمیم ساز هستیم  کنیم، از تصمیم گیران تا ما 
را جا  این  باید  یا مشاور هستیم  پژوهشگر هستیم 
تحولی  اقدام  هر  و  تحولی  تصمیم  هر  که  بیندازیم 
که یک تمرکز جدی، یک متولی جدی در  نیاز دارد 
که جزئیات مسیر تحولی را  دستگاه مسئول باشد 
کند  اول خوب طراحی  یعنی  کند؛  تهیه  و  طراحی 
اینکه  با  کرامت؛  آئین نامه  مثاًل  کند.  همراهی  بعد 
کید داشته است،  کرامت تأ آقای رئیسی بر مسئله 
به  مراجعین  کرامت  مسئله  که  است  این  واقعش 
خ نمی دهد  دستگاه قضایی محقق نشده است و ر
گر  ا می خواهد.  تمرکز  می خواهد،  جزئیات  چــون 
کرامت مراجعین برای مسئولین و متولیان دستگاه 
و  مکانیزم  نظام واره،  یک  باید  است  مهم  قضایی 
کسی  بعد  و  شــود  طراحی  برایش  خوبی  ســازوکــار 
اول  اجــرا شــود.  ایــن ســازوکــارهــا  کــه  کند  مراقبت 
اینکه در آن اولویت بندی نبود. در مورد همه چیز 
می توانست  که  حالی  در  بود  شده  زده  حرف  کلی 
کرامت  بــر  ناظر  اصلی  اقــدامــات  کــه  کند  انتخاب 

چیست.«
تاثیرات  از  بازخوردگیری  اهمیت  دربــاره  وی 
نظر  به  »مثاًل  کرد:  اضافه  قضایی  فرآیند  در  تحول 
مکانیزم  می خواهید  را  مراجعین  کرامت  گر  ا بنده 
کنید. مثاًل سامانه  خوبی را برای این مورد طراحی 
اواًل  ــی  ول کنید  ایــجــاد  را  مــردمــی  نــظــرات  دریــافــت 
کنید. سؤاالتی را از مردم  جزئیاتش را خوب طراحی 
از  شده اید  فرایند  این  وارد  شما  آیا  مثاًل  بپرسید، 
دادگــاه،  پرسنل  از  مثاًل  فرایند  این  مختلف  عناصر 
قاضی  خــود  قاضی،  دفتر  مسئول  دادگـــاه،  منشی 
راضی هستید؟ چند سؤال خوب بپرسید، اواًل این 
نظام دریــافــت نــظــرات خــوب اســت و خــوب است 
نظام  ایــن  در  ثانیًا  کنیم.  طــراحــی  را  ســامــانــه اش 
اواًل  می کنند؟  مشارکت  مــردم  زمانی  چه  دریافت 
به  اطمینان  که  زمانی  شوند،  مطمئن  که  زمانی 
این  بدانند  ثانیًا  باشند.  حفظ هویت خود داشته 
بازخورد  یعنی  می شود؛  واقع  توجه  مورد  نظرشان 
احساس  کم کم  مــردم  که  اســت  ایــن  دارد.  خوبی 
نمره  فرایند  ایــن  در  عنصری  یک  به  گــر  ا می کنند 
منفی دادند، این عنصر متأثر می شود؛ یعنی نظام 
فرد  آن  عملکرد  ارزیابی  نظام  در  شما  نظر  دریافت 

ــار مــحــوری در حــوزه  ک ــن یــک  تــأثــیــرگــذار بــاشــد. ای
کرامت مراجعین است. ممکن است دو نفر  ارتقای 
کار مهم است، اشکال ندارد من می گویم  بگویند آن 
ابالغ  آیین نامه  بگوییم  نمی توانیم  کنید.  انتخاب 
شد  ــالغ  اب بگوییم  و  بنویسیم  اقـــدام  کلی  و  کنیم 

رفت. نمی شود!«

نقشفناوریدرحوزهتحول
بهره گیری  اهمیت  درباره  نژاد  محمد طاهری 
مسئله  بــعــدی،  »مسئله  شــد:  ــادآور  ــ ی ــنــاوری  ف از 
نقش فناوری در حوزه تحول است. به نظرم یکی 
از مسائل جدی، شاید قلب تحول و اصالح در قوه 
قضائیه، تحول در نظامات حوزه فناوری های IT و 
به  است.  قضا  دستگاه  سامانه ای  زیرساخت های 
قضایی،  دستگاه  فعلی  چالش های  از  یکی  نظرم 
جــدی  کنشگری  ــر  ب مبتنی  سنتی  ــای  ــرده ــک روی
دستگاه  مختلف  بــخــش هــای  در  انــســانــی  عــامــل 
قوه  اســت.  بسیار  کــاغــذی  فرایندهای  و  قضایی 
در  کردم  رونمایی  قضائیه می گوید من 30 سامانه 
باشد؛  داشته  اولویت بندی  امر  این  در  باید  حالی 
فردا  بداند  که  کند  رونمایی  را  سامانه  پنج  یعنی 
اثرات  بداند  یعنی  کند؛  احتجاج  آن  می تواند روی 
این سامانه در روابط افراد چه خواهد بود. در حالی 
و  اســت  کثرت گرا  نگاهمان  و  نیست  این گونه  کــه 
اقدامات حجمی می خواهیم انجام دهیم؛ مسئله 
باز  قضایی  تحول  در  اطالعات  فناوری  و   IT نقش 
دچار همین رویکردهای تکثرگرایی حجمی در قوه 

قضائیه شده است.«

لزومطراحیتحولبراساسضوابطومبانی
اسالمی

ــفــت: »مـــقـــام مــعــظــم رهـــبـــری در  گ ــی  ــان ــراه ف
اخیر،  هفته  در  قضائیه  قوه  خانواده  با  دیدارشان 
کردند  ح  مطر تحول  بحث  خصوص  در  نکته ای 
می کنیم  صحبت  تحول  از  وقتی  فرمودند  ایشان 
گر  ا بــاشــد.  اســتــوار  مبانی  یــک  بــر  باید  تحول  ایــن 
کنیم اساسًا تحولی  بخواهیم بدون مبانی متحول 
صورت نمی گیرد و صرفًا یک حرکت بی مبنا است. 
که  ــشــان فــرمــودنــد ایـــن بـــود  ــه ای ک نکته اســاســی 
مبنای تحول در نظام جمهوری اسالمی و از جمله 
تحول در نظام قضایی مبتنی بر »ضوابط و مبانی 
اسالمی  نظام  یک  ما  نظام  وقتی  اســت.  اسالمی« 
گر مبتنی بر سایر مبانی تحول ایجاد شود در  است ا

کرد  متعارض با سایر نظامات دیگر فعالیت خواهد 
ج در نظام حقوقی  ج ومر و این درنهایت موجب هر
اســت در  که الزم  اســت  نکته ای  ایــن  بــود.  خواهد 
که  تحولی  نظامات  در  قضائیه،  قــوه  تحول  سند 
موردش  در  داریــم  مختلف  بخش های  در  هرکدام 
به  هستیم  تحققش  دنبال  به  یا  می کنیم  صحبت 

کنیم.« آن توجه 

ضرورتعدمشتابدرمسیرتحول
پایانی  سخنان  در  خمسه  علی  حاجی  دکتر 
تحول  در  عقالنیت  به  توجه  لــزوم  بر  کید  تا با  خود 
عمل  یــک  بــه  شبیه  تحول  »بحث  گفت:  قضایی 
که بدون خونریزی و درد و عوارض  جراحی هست 
از خود تحول هم معمواًل یک  امکان پذیر نیست. 
انتظار سرعت و اقدام عاجل برداشت می شود ولی 
کــه بــه آفــت شــتــاب زدگــی دچــار  باید توجه داشــت 
گر ما درگیر این تحول شویم و خود تحول  ا نشود. 
موضوع روزمره ما شود و یک نگاه باال و بیرونی به 
اشــاره شد دچار  که  آفت هایی  به همین  آن نشود 
عقالنیت  یک  نیازمند  تحول  این  خود  می شویم. 
سو،  یــک  از  کــه  اســت  کلی  معنای  در  طمأنینه  و 
پــروژه 20 ساله ای بشود،  به اسم طمأنینه یک  نه 
و  تند  خیلی  اقدامات  به  که  باشد  معنا  این  به  نه 
است  فضا  دگرگون کننده  ظاهرش  که  شــتــاب زده 
نوع  تغییر  نظرم  به  مهمش  نکته  یک  شود.  تعبیر 
که بشود بر اساس آن محتوای تحول  نگاه ها است 

محقق شود.«

درونگراییقوه،مانعتحول
از حد دستگاه  بیش  ــاره درون گــرایــی  درب وی 
این  تکمیل  »در  گفت:  تحول  زمینه  در  قضایی 
قضائیه  قــوه  مغفوالت  از  یکی  نظرم  به  عامل  دو 
قضایی  دستگاه  حد  از  بیش  درون گرایی  نظرم  به 
است هر چند در دوره جدید به ظرفیت های بیرون 
دستگاه قضا بیشتر توجه شده است، اما به نظرم 
که از جنس دانش ها،  هنوز به طور جدی نیاز داریم 
ج از دستگاه قضا،  تخصص ها، توانمندی های خار
رشته های  و  حــقــوق  رشــتــه  حـــوزه  از  ج  خـــار حتی 
مرتبطش برای اصالح دستگاه قضا از متخصصین 
تخصص های  از  بین رشته ای  مختلف  حــوزه هــای 
که مسئله تحول و طراحی  کنیم  مختلف استفاده 
قوه  در  اصالح  و  تحول  پیگیری  و  تحولی  اقدامات 

قضائیه باقدرت تر پیگیری شود.«


