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   : صمیم   ازسخی  ونگارشی   پژوهش

  عدالت آفرینش قضاء وچگونگی

  فصل جدید
***  

   قسمت )بیست و دوم(
***  

ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست  
پولیس،  ارگانهای کشف و تحقیق،حقوق و قانون)

ثارنوالی وقضاء( درایجاد قوت وضعف عدالت  
    قضائی:

تاهنوزدرنوشتن بخشهای گذشته برمحوریت مسئولیت ومکلیفیت های قضاء در تمرکزمن  
جهت چگونگی آفرینش وایجاِد عدالت قضائی طور مجرد درصفحٔه محاکمه که صفحهٔ  
تصامیم واصداراحکام محاکم را در بر می گرفت قرار داشت و درین راستا از تأثیر  

ق و قانون طور شاید وباید  گذاری رویکرد های سایر صفحات ارگانهای حراست حقو
   تذکراتی داده نشده بود،

چون أساس استناد ومرَجع بررسی برای اتهام های وارده وتثبیت حق وحقوق، تفکیک   
ظالم ازمظلوم در جهت استرداد حِق مظلوم ویاتثبیت جرایم و شناخت مجرم برای محاکم  

براظهارات متهمین، شواهد  رو نوشت أوراق از زمان کشف، تحقیق وتدقیق که مبتنی 
واسناد جمع آوری شده در پرونده های مرتبه وسیلهٔ ارگانهای یاد شده رقم میخورد وبنیاد 

ایجاد    شناخته میشود ـ الزم است این مراحل با تأثیرات آن در  کار بعدی هم همین مطالب

       عدالت قضائی نیز بامو شگافی دقیق درین پژوهش زیرکارگرفته شود:
انیکه امنیت جامعه، تأمین حقوق افراد، احقاق حق مظلوم از ظالم و تنزیه جامعه از وقوع جرم و  زم

جنایت وایجاد امنیت سرتاسری با زیر بنای حاکمیت قانون و دیگر امکانات که درتأمین رفاه اجتماعی  
سهای در ذهن ما خطور کند علی الحساب عملکرد های مرتبط به همان آدر   بتواند سهیم گردد 

ارگانهای حراست و حفاظت حقوق ونظم عامه به نظر ما صف می بندند که خواهی نخواهی هرکدام در 
   حفاظت، ایجاد و بررسی آن ذیدخل و سهیم پنداشته میشوند:

جرم وجنایت بر مبنای قانونیت جرم وجزاء واحقاق حق مظلوم از ظالم در چندین مرحله تحت نظر  
تصمیم قضائی دایر بر مسئولیت متهم و یا تبرئٔه آن ویا هم تثبیت    نکه آمادهٔ وبررسی قرار می گیرد تا ای

نهایی هم به حکم قانون    حق وسپردن آن به صاحب حق از مسند ومیز قضاء صادر می گردد و تصمیم
   به ید و صالحیت محاکم منحصر می باشد.



أوراق دعوا وادعا را احتوا   این مراحل که صفحات کشف وگرفتاری تاصفحات تحقیق، تدقیق وتعاطی
می نماید تا در نهایت به صفحٔه محاکمه قرار می گیرد و گذشت این دوران مراحل گوناگونی را طی و  

   شامل اند:   درین کارکرد ها ــ عملکرد پولیس، ثارنوالی و محاکم
یت قانونی  ارگانهای حراست قانون بر مبنای اوامر قانونی وایجاب وظایف مشخص ادارات خویش مکلف 

  داشته و در مقابل اجرای وظایف مشخصٔه خود ها پاسگو هستند:

خواست و اوامر قانون، تطبیق احکام آن و مسئولیت از عمل است و باز خواست عمل در حقیقت برای  
ریشه یابی واقعیت ها بمنظور تقرب و راهیابی تأمین عدالت اجتماعی که هر شخص بگونٔه عام به سهم  

و اداره ها به سهم و صالحیت خود مسئول آن می باشند تا مؤثریت کار وعمل قابل   و صالحیت خود 
  محاسبه باشد.

همانطوریکه در متن و مقدمات این بخش متذکر شدم محکمه یا صفحٔه محاکمه ُمقید بر رونوشت أوراق  
   پرونده های مرتبه وارزیابی اظهارات ودفاع متهمین درمحضر ومجلس قضاء می باشند.

ن صفحٔه محاکمه أساس تصمیم قضائی، اصدارحکم وتعیین سرنوشت متهم دایربرتبرئه ویا  چو
محکومیت آن است از اینرو این مرحله )صفحٔه محاکمه( مهمترین مرحله بمنظورانفصال پرونده  
دادگاه    واصدارحکم درمحاکم ثالثه برای انفصال پرونده شمرده میشود؛ پس با توجه بمطالب فوق

ومحاکم زمانی تابع رونوشت أوراق، اسناد ودالیل مندرج درپرونده است که دالیلی دیگری در تضاد به  
اسناد    آن ظهور نکند که اظهارات متهم و ارائٔه اسناد و دالیل جدید در جلسٔه هیأت قضائی ، دایر بر رد  

که در دفاع متهم طور   إقرار بجرم، انکار از اظهارات درصفحٔه تحقیق وامثالهم  رؤیت داده شده،
قانونی انعکاس یابد ویا خود بالمواجهه با قضات بیان نماید می تواند سبب چگونگی تصمیم قضائی قبل  

    از اصدارحکم گردد و در صورت بروز چنین عوامل
آیامحکمه صالحیت ابطال کل ویا بعضی أجزاء واوراق پرونده ویا امراصالح، تکمیل و تحقیق دوباره  

   دارد؟: اوراق را
  آیامحکمه خود صالحیت دارد تا هیأت تحقیق مجدد قضائی تعیین و خود تحقیق تازه نماید؟

   محکمه صالحیت دارد تا إقرار متهم مندرج در اسناد شرعی را باطل وفاقد اعتبار بداند؟
  لطفن در آینده بخوانید: با حرمت سخی صمیم.

***  
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  مرتبط بر قسمت »بیست و دوم«

  

اکنون جا دارد که این بخش را با توضیحات الزِم مضاعف بر پاسخ پرسشهای مطرح شدهٔ قبلی دنبال  
   نماییم:

   بحث توضیحی درارتباط به صفحٔه محاکمه:
قانونی تدویرمی یابد درآن مرتبط به قضاییای کیفری و دعاوی حقوقی زمانیکه جلسٔه قضائی طور 

تازمان اصدار حکم چی می گذرد و قضات بر باور من به چی نوع اجرائاتی ضرورت دارند تا عدالت  
  نسبی قضائی تأمین شود؟.

***  



فت که  ازحافظه  تاریخ و تجارب کارعملی در عرصه های قضایای مدنی و کیفری می توان نتیجه گر
انگیزه های ارتکاب جرایم که در نهایت سبب وقوع آن می گردد بطوراکثردرمواردیکه دراین مبحث  

ظهور وتبارز جنایات می گردند همین علل و انگیزه هامی    تذکار می دهیم ویاسایرمواردیکه باعث 
نشأ چنین  تواند باشد: در ردیف اول هسته و مرکز دولت مداری های ناسالم بگونٔه رسمی در سر م

اعمال قرار داشته و درامتداد آن عدم وجود قانون و حاکمیت آن، نظامهای سیاسی خود خوانده وبی  
مسئولیت، حکومات غیرمشروع، عدم پایبندی بر حقوق افراد جامعه بگونٔه همسان وبرابر، وجودامتیاز  

ان های حراست و حفاطت  وامتیاز دهی در بین اقوام، بی اعتنایي به نظام حقوقی کشور، کجرفتاری ارگ
از قانون ویا نادیده گرفتِن سیادت قانون، پرونده سازی های غیرحق وبه محاکمه کشانیدن اشخاص 
بیگناه، شریک شدن و سهم گیری اعضای قدرت حاکم درچنین معصیت وگناه ها، محو عدالت حقوقی  

عدالت اجتماعی که در واتالف حق مظلوم، نبود عدالت قضائی وأمثال آن ویابطور عام عدم وجود 
جغرافیا ومحدودهٔ هرجامعه و مملکتی راه یابد سبب شیوع جنایات و ناامنی هادرنفس جامعه وکشور  

  میگردد.

ولی عالوه بر آنچه تذکار رفت زیاده ترین انگیزه ها نیز شامل نفس جامعه، اعمال افراد جامعه که   
ا از یاد نمی بریم که بگونهٔ فیصدی در این  مسئولیت های شخصی وفردی دارند تبارز می نماید، ام  

عرصه هم بطور کل و یا بخشی از قدرتهاو اشخاص ذیدخل در حاکمیت نیز ذیدخل چنین وقایع، قضایا، 
  حوادث و انگزه ها می باشند، که میشود مهمترین آنها را به اینگونه بر شمرد:

ائی از راهای غیر مشروع، انحرافات بیسوادی، بیکاری، غربت و تنگدستی، جمع آوری مکنت ودار   
اخالقی، مبادرت ورزیدن بااعمال خالف روحیٔه اجتماع، موجودیت عناد وخصومتهای ذات البینی، وبی  
اعتنا بودن به أوامر قانونی، عدم رعایت حق خود وتجاوز به حقوق دیگران هم نشینی با رهروان همین  

  اق میگردد.اعمال وامثالهم که در پیکر آنچه عرض گردم الح

   ومن با درک وفهم فیصدی خود چنین انگیزه ها را در دوران کار عملی خویش یافته ام. 
زمانیکه موجودیت جرم ومشروعیت جزاء بر مبنای قانونیت جرم و جزاء بمیان می آید: ناگزیر پای  

رهٔ کشف، دو  بررسی و حقیقت یابی وچراهای وقوع وعلل وانگیزه های آن مطرح میگردد که درآن ـ
گرفتاری، تحقیق و تدقیق شامل بوده وبا إتمام این مراحل مرحلٔه تعیین اصدار حکم و نتایج نهایی اعمال 

در صفحٔه محاکمه فرا رسیده مرتکبین جرایم نتایج اعمال خود ها را می بینند، ونتایج مجموعی  
عدالت که علل و چرا های  موضوعات ارائه شده درچگونگی تأمین عدالت در ظاهر امر و یاعدم تأمین 

آن در بر رسی مراحل یاد شده و به تعقیب در پیروی ازآن پروسه در صفحٔه محاکمه بسا واقعیت می  
   تواند مکتوم و پوشیده بماند. 

ثارنوال یا مدعی   بگونٔه مثال اگردر یک پرونده ی قتل از ابتدای تحقیق و تدقیق وبعد اقامٔه دعوای
واز   مه شخصی را متهم به قتل و قاتل معرفی و مستوجب جزاء می شمارند به پیشگاه محک العموم که

محکمه استغاثٔه جزاء می کنند محکمه هم بر روال معمول و برؤیت مندرجات أوراق اصدار حکم و 
متهم را محکوم می سازد و پس از إتمام این پروسه ناگهان مقتول زنده پیدا وحیات آن بطور مشهود 

در پژوهش زیر کار من که بطور مستقیم و   ایان میگردد. که این موضوعات مهموهویدا درانظار نم
غیر مستقیم در تأمین عدالت اجتماعی بطور کل و درعدالت قضائی بطور خاص منوط است مهمترین  

  اهداف در ایجاد عدالت شمرده میشود. با حرمت سخی صمیم.

  ادامه دارد:

***  

  
 


