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گذشت  است و تعداد قابل توجهی از جرائم را قابل 
جرائم  از  توجهی  قابل  تــعــداد  مــجــازات  و  نــمــوده 
کرده است. یعنی همین 4،  گذشت را نصف  قابل 
5 مورد، همه پرونده های دادگاه و دادسراها را به 
قانون در فضایی  این   هم  ریخته است. متأسفانه 
گسترده ای صورت  که قبل آن بحث  تصویب شده 
از تصویب  نگرفته است و به  تبع این موضوع بعد 
حقوقی  اداره  بــه  کــه  ســؤاالتــی  حجم  قــانــون  ایــن 
یعنی  است.  بوده  زیاد  بسیار  رسیده،  قضائیه  قوه 
نظریه   50 تا   40 حــدود  قضائیه  قــوه  حقوقی   اداره 
کـــرده اســت.  ــن قــانــون ارائـــه  مــشــورتــی مختص ای
بوده  خوب  و  مفید  مشورتی  نظرات  این  از  خیلی 
و بعضی از موارد هم قابل نقد است؛ اما اصل این 
که  کم نشان می دهد  تعداد نظر مشورتی در مدت 
بیاورد  چقدر می تواند یک قانون چالش به وجود 
توجهی  قابل  تعداد  شده،  ایجاد  که  تغییراتی  با  و 
اداره  هــم  هنوز  اســت.  بــه  هــم  ریخته  را  قــواعــد  از 
چند  یک بار  روز  سه  دو،  هر  قضائیه  قــوه  حقوقی 
نظریه مشورتی راجع به این قانون منتشر می کند. 
از تصویب  ماه  که هنوز دو  قانونی  در  جالب است 
که رأی  آن نگذشته، به قدری اختافات زیاد است 
این ها  رویــه روی آن صــادر شــده اســت.  وحــدت 
جامعه  متأسفانه  که  اســت  کمبودهایی  و  خألها 
ما  مثال  به  طور  است.  مواجه  آن ها  با  ما  حقوقی 
و   139۲ اســامــی  مــجــازات  قــانــون  تصویب  از  بعد 
مشکل  همین  نیز  کیفری  ــی  دادرسـ آیین  قــانــون 
به   قوانین  ایــن  تصویب  از  بعد  یعنی  داشتیم؛  را 
خأل  دچــار  کشور  حقوقی  جامعه  گهانی  نا صــورت 
نوشته ها،  کــتــاب هــا،  تــمــام  مــی شــود.  قــوانــیــن  در 
کنار  به  بودند،  قدیم  قانون  به  ناظر  که  مقاالتی 
می روند. بعد در دادگاه نیز می بینیم قاضی دادگاه 
آن  از  روز   15 که  جدید  قانون  ایــن  اســاس  بر  باید 
کند و  گذشته و الزم االجرا شده است، حکم صادر 
اختاف نظرها در فهم اولیه مواد بسیار مشکل ساز 
دوره  و  کارگاه  گاهی  اینکه  خصوص  به   می شود. 
در  جدید  قوانین  تا  و  نمی شود  برگزار  نیز  آموزشی 

بین قضات جا بیفتد، زمان می برد.
قضات  خود  به  خألها  و  نقدها  این  از  بخشی 
این  قاضی  عنوان  به  برمی گردد؛ چون وظیفه من 
اما  کنم،  و مطالعه  باشم  گاه  آ قوانین  به  که  است 
و  قضایی  سیستم  به  هم  معضات  این  از  بخشی 
قانون گذاری ما برمی گردد. مثًا مجلس برای برخی 
قوانین مهم روز الزم االجرا شدن قوانین را بیشتر از 

داشته  فرصت  قضائیه  قوه  که  کند  تعیین  روز   15
کامًا مشخص است  باشد قضات را آموزش دهد. 
 15 مــدت  ظــرف  قضائیه  قــوه  آموزشی  معاونت  که 
نــدارد.  را  تا 15 هــزار قاضی  آمــوزش 14  توانایی  روز 
البته در رابطه با این قانون قوه قضائیه در جاهای 
کرده  کاس های آموزش برگزار  که  مختلف دیده ام 
است، اما موضوع خیلی پیچیده تر است و در مدت 
کم حل نخواهد شد. به  طور مثال همین 15  زمان 
به  تبدیل  که  داشته  پیچیده ای  بحث های  ماده 
کتاب ۲00 صفحه ای شده است. ممکن است  یک 
باشد؛  داشته  نیز  پیچیده تری  بحث های  خیلی 
ناقص  کتاب  ایــن  همکارانم  و  ــودم  خ نظر  از  ــرا  زی
گر پخته تر و عمیق تر شود، قاعدتًا اشکاالت  است و ا

ح خواهد شد. بیشتری نیز مطر

برنامهای راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
کــتــابدرچــاپهــایبــعــدیآن ــرایــش ــرایوی بـ

دارید؟
کتاب  بله برنامه ویرایش داریم. بیش از نصف 
فروخته  مــی گــذرد،  آن  چــاپ  از  کــه  ماهی  یــک  در 
 شــده اســـت؛ مــا بـــرای چــاپ بــعــدی نــزدیــک بــه 10 
نیز  را  آن  نکات  برخی  و  اضافه  آن  به  جدید  نکته 
ــاره خودمان در  اصــاح کــرده ایــم. در واقــع االن دوب
کار به نکات جدیدی برخورده ایم یا دوستان به ما 
که برای چاپ دوم اضافه خواهیم  متذکر شده اند 

کرد.
مسیر در راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
وجود چالشهایی و کمبودها آیا کتاب چاپ

داشت؟

کتاب وجود  نه؛ چالش خاصی در مسیر چاپ 
می گفتند  هم  دیگری  انتشارات  را  کتاب  نداشت. 
بود  این  ما  هدف  اما  کنیم،  چاپ  سریعتر  بیایید 
کند.  چــاپ  را  آن  قضائیه  قــوه  خــود  انتشارات  که 
هم مرجعیت علمی دارد و هم اینکه بین دستگاه 
بهتر  قضائیه  قوه  انتشارات  وکا  و  قضات  قضایی 
هم  قضائیه  قــوه  انــتــشــارات  البته  مــی شــد.  دیـــده 
کارها اطاع  کرد. من از ریز برخی از  خیلی حمایت 
دارم. در حالت عادی شاید شش ماه طول بکشد 
ج از نوبت خیلی  کتابی چاپ شود. اما انصافًا خار تا 
کتاب را انجام دادند  کارهای این  فوق العاده سریع 

کمتر از دو ماه چاپ شد. و در 

ــتــابنخستین ک ایـــن ایــنــکــه بـــه ــوجــه ت بـــا
تجربههای مهمترین دربــاره است، شما تألیف
کنید. پژوهشیخوددرحینتألیفآنصحبت

تألیف  حین  کسب شده  تجربه های  از  یکی 
همکاران  سایر  نظرات  دریافت  که  بود  این  کتاب 
کــمــک کــنــنــده اســــت. از  و صــاحــب نــظــران بــســیــار 
مختلف  حــقــوقــی  ــراد  ــ اف و  دوســـتـــان  و  هــمــکــاران 
که  کــردیــم  ــافــت  ــای بسیار خــوبــی دری ــورده ــازخ ب
من  کــرد.  کمک   بسیار  کتاب  تکمیل  و  تألیف  در 
را به دوســتــان در  کــردم موضع  اســتــوری  بــار  چند 
در  که  می دادم  پیام  پیام رسان ها  سایر  و  واتساپ 
دارید  نکاتی  گر  ا هستم،  کاری  چنین  انجام  حال 
قابل  و  خوب  نکته  سی  بیست  از  بیش  بفرمایید. 
توجه از سمت این دوستان و آشنایان، دانشجوها 
از  قبل  بعد  مرحله  در  ــد.  ش ــال  ارسـ کـــارآمـــوزان  و 
دوستانمان  از  تن  چند  برای  را  آن  ما  کتاب  چاپ 
نظر  آن  روی  و  شد  ــی دی اف  پ نسخه  فرستادیم، 
کردیم، واقعًا نکات  دادند و از نظرات آن ها استفاده 
ما  مهم  تجربه های  از  یکی  گرفتیم.  یاد  ــده ای  ارزن
فرد  خــود  هرچند  که  بــود  همین  پژوهش  ایــن  در 
کار را انجام می دهد اما تعامل در حین انجام  این 
کار  پژوهش می تواند در پخته شدن و دقیق شدن 

کمک  کند.

لحاظ از راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کتاب ایــن در نــوآوریهــایــی چه محتوا و روش

وجودداشتهاست؟
کتاب  ــوآوری هــای  ن از  مــورد  چند  مقدمه  در 
کرده ایم هم  کتاب سعی  خود را آورده ایم. ما در این 
چالش های  به  هم  و  بپردازیم  نظری  اشکاالت  به 


