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تحول در قوه قضائیه؛ چیستی، 
راهکارها، راهبردها و موانع

کشورتوسطمقاممعظمرهبری؟دم؟بیان کهبهتازگیبهطوربرجستهدرفضایمدیریتی تحولواژهایاست
کهبینوضعموجودووضعمطلوبفاصلهمعناداری شدهاست.انتظارتحققتحولبهایندلیلاست
وجودداردوباحرکتهایمعمولیوروزمرهنمیتوانبهمطلوبرسید.بهاینجهتبایدانقالبوحرکتی
فعاالنهدرنوعمدیریتوفعالیتهاانجامشودتااهدافموردنظر،باسرعتوشدتبیشتریمحققشود.
تحولرانبایدباشتابزدگیوعملکردهایبیپشتوانهوهیجانیوساختارشکنانههمراهدانستبلکه،
کهبرمبنایپشتوانهفکریونظریصحیحوبهصورتتدریجی،همراهبا تحولبهمعنایاقدامیاست

عملکردجهادیوانقالبیمحققمیشود.

 )قسمت دوم(

ساالرپورنقی
دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه امام صادق؟ع؟

طرح مسئله
مقام  به تازگی  که  است  کلیدواژه ای  »تحول« 
فضای  در  برجسته  به طور  را   آن  رهبری؟دم؟  معظم 
تحقق  انتظار  کــرده انــد.  ح  مــطــر کــشــور  مدیریتی 
و  موجود  وضع  بین  که  است  دلیل  این  به  تحول 
با  و  دارد  وجــود  معناداری  فاصله   مطلوب  وضــع 
حرکت های معمولی و روزمره نمی توان به مطلوب 
رسید. به این  جهت باید انقاب و حرکتی فعاالنه 
در نوع مدیریت و فعالیت ها انجام شود تا اهداف 
محقق  بیشتری  شـــدت  و  ســرعــت  ــا  ب ــظــر،  مــوردن
با شتاب زدگی و عملکردهای  نباید  را  شود. تحول 
همراه  ساختارشکنانه  و  هیجانی  و  بی پشتوانه 
که بر  دانست بلکه، تحول به معنای اقدامی است 
مبنای پشتوانه فکری و نظری صحیح و به صورت 
انقابی  و  جــهــادی  عملکرد  بــا  هــمــراه  تــدریــجــی، 

محقق می شود.
قوه  تحول،  نیازمند  مهم  عرصه های  از  یکی   
اساسی،  قانون   156 اصل  طبق  که  است  قضائیه 
پشتیبانی  و  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  وظیفه 
قوه  دارد.  عهده  بر  را  اجتماعی  و  فــردی  حقوق  از 

قضائیه پنج وظیفه اصلی زیر را بر عهده دارد:
 1- رسیدگی  و صدور حکم  در مورد تظلمات ، 
ــاوی  و رفــع  ــ تــعــدیــات ، شــکــایــات ، حــل وفــصــل  دع
آن   در  الزم   ــدام   اقـ و  تصمیم   ــذ  اخ و  خصومت ها  

می کند.  معین   قانون   که   حسبیه   امــور  از  قسمت  
گــســتــرش  عــــدل  و  ۲-احــــیــــای  حـــقـــوق  عـــامـــه  و 
اجــرای   حسن   بر  نظارت    -3 مشروع .  آزادی هـــای  
تعزیر  و  مجازات   تعقیب   و  جرم   4-کشف   قوانین . 
جزایی   مدون   مقررات   و  حدود  اجرای   و  مجرمین  
از وقوع   برای  پیشگیری   اقدام  مناسب   اسام. 5- 

جرم  و اصاح  مجرمین .
مشاهده  ــوان  ــی ت م کنونی  وضــع  بــه  نــگــاه  ــا  ب
مطلوِب  وضعیت  و  موجود  وضعیت  بین  که  کــرد 
اغلب  و  قوه قضائیه، فاصله معناداری وجود دارد 
عملکرد قوه قضائیه حاضر، به بندهای 1 و 4 اصل 
156 قانون اساسی محدود می شود، آن هم همراه 

با مشکات و به صورت غیرمطلوب.
ــوه بــایــد از حــالــت تک بعدی  بــر ایــن اســـاس ق
تحقق  حـــوزه  در  و  شـــود  ج  خـــار قــضــایــی  فعالیت 
عدالت )به تمام معنای آن( و احیای حقوق عامه و 
گسترش عدل و آزادی های مشروع نیز، نقش آفرینی 
برجسته ای داشته باشد تا به تمام وظایف محوله 
ســزاوار  این  جهت  به  کند.  عمل  اساسی  قانون  در 
تا   کند  تغییر  عدلیه  قوه به  قضائیه  قوه  نام  است 
یکی  همچنین  باشد.  مسمی  با  متناسب  آن  اسم 
که قوه قضائیه به صورت صحیح  از وظایف مهمی 
انجام می دهد، بند 5 این اصل یعنی اقدام  مناسب  
برای  پیشگیری  از وقوع  جرم  و اصاح  مجرمین است 

قضائیه  قــوه  اســت  الزم  بند،  ایــن  تحقق  جهت  که 
همکاری صحیحی با نهادهای مسئول دیگر جهت 

تحقق این بند انجام دهد.
گزارش بررسی راهبردها و  بنابراین مقصود این 
راهکارهای تحول و موانع آن در زمان حاضر است. 
که  در زمینه تحول، پس از برخی اقدامات تحولی 
قوه  قبلی  رؤســـای  توسط  مختلف  حــوزه هــای  در 
دوره  در  تحوالت  این  بــود.  گرفته  صــورت  قضائیه 
حقوق  احیای  حــوزه  در  رئیسی،  ــت اهلل  آی ریاست 
اقتصادی  مجرمین  و  مفسدان  با  مــبــارزه  و  عامه 
مفسد  عوامل  با  مبارزه  و  کار  و  تولید  از  حمایت  و 
استرداد  و  زمین خواری  با  مبارزه  و  قوه قضائیه  در 
به  بی سابقه  مرخصی های  و  عفو  اعطای  و  آن هــا 
کرد؛ اما  زندانیان و ... به صورت پرتوان ادامه پیدا 
کنون انجام  شده  که تا با توجه به اقدامات خوبی 
و  تحولی  به صورت  حرکت  این  دارد  ضرورت  است 
به صورت جهادی و انقابی ادامه و شتاب بیشتری 

کند. پیدا 
 به این جهت ضروری است جهت برون رفت 
مطلوب  وضـــع  ــه  ب ــدن  ــی رس و  ــود  ــوج م ــط  ــرای ش از 
راهکارها و راهبردهایی بیان شود. در شماره قبل 
موضوع  بر  تأثیرگذار  و  اساسی  عوامل  از  مورد   9 به 
بررسی  مــورد  مــوارد  ادامــه سایر  و در  پرداخته شد 

گرفت. قرار خواهد 


