
رئيس قوه

 گذاری در ايران ديوانگی است فعَال سرمايه :ی قضائيه رئيس قوه

 
  
وی با اشاره با  .گذاری نامساعد توصيف کرده است اهللا شاهرودی شرايط قضايی و امنيتی ايران را برای سرمايه آيت 

  .نظير دانسته است ها را در جهان بی های اداری، کشمکش و اختالف ميان اين دستگاه خواری در دستگاه گيری و رانت باج
  

ی قضائيه جمهوری اسالمی ايران، از رويکردهای اداری، انتظامی و امنيتی  اهللا محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه آيت
ی شورای روسای کل دادگستری سراسر کشور  بهمن در جلسه ١٧وی که روز پنجشنبه،  .در کشور به شدت انتقاد کرد

  .ی کمبود بهداشت حقوقی و قضايی در جامعه دانست های قضايی را نشاندهنده گفت، بار ديگر کثرت پرونده سخن می
  

تالش مديران قضايی  « :ی ناامنی حقوقی گسترده در ايران، گفته بود شاهرودی در آذرماه گذشته نيز در سخنانی در باره
های ورودی به  قضايی هم، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه روز به روز بر شمار پرونده در تأسيس نهادهای شبه

حقوق مالی، اقتصادی و خانوادگی متزلزل و ناامن «ی وی، امروز در ايران  به گفته ».دستگاه قضايی افزوده شده است
است و ما هر چه سعی خود را در دستگاه قضايی برای بهتر شدن امور انجام بدهيم و بر اين نکته تاکيد کنيم که بهترين و 

ها و دعواها که روز  ها با کثرت اختالف ترين قوانين را داريم و دارای فضای اسالمی هستيم، اما وجود اين ناامنی عادالنه
 ».برد ای ندارد و وجهه و آبروی تمام کارهای خوب گذشته را از بين می کند، فايده به روز در جامعه افزايش پيدا می

  
 های اداری نظير در دستگاه کشمکش بی

  
اهللا شاهرودی در جمع روسای کل  های سخنرانی آيت کثرت شکايت ادارات دولتی ايران از يکديگر، يکی ديگر از موضوع 

ی ادارات حکومتی هستند ،  ی ما همه در جامعه « :به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی در اين باره گفت .دادگستری کشور بود
در کجای دنيا اين ادارات با يکديگر اختالف  .دانم چرا بايد بين ادارات اين همه اختالفات وجود داشته باشد ولی من نمی

  »دارند؟
  

های  ی يکسان، اختالف نظر بين دستگاه نظران، نبود رويه ی صاحب اهللا شاهرودی در حالی است که به گفته اين سخنان آيت
ی بارز نظام بوروکراسی و ا منيتی ايران بدل شده، معضلی که  کاری در آنها به شاخصه مختلف اداری و وجود فساد و کم

 .آيد کنند، اما به لحاظ عملی تغييری در آن به وجود نمی گاه به آن اشاره می خود مقامات جمهوری اسالمی نيز گه
  

 گذاری خوان سرمايه هفت
  

اهللا شاهرودی سپس با اشاره به مقررات و رويکردهای دست و پاگير، چندگانه و فاقد ثبات در دستگاه اداری و امنيتی  آيت
گذاری که از خارج از کشور  سرمايه« :شاهرودی گفت .گذاری در کشور توصيف نمود کشور، آنها را مانع بزرگ سرمايه

آيد ابتدا بايد از فيلتر نيروی انتظامی، سپس از سازمان بازرسی، بعد از آن رياست جمهوری، بعد وزارت اطالعات و  می
 ».گذاری کند گذاری ديوانه باشد که در ايران سرمايه مگر سرمايه .بعد از آن ستاد قاچاق کاال عبور کند

  
رغبتی بخش خصوصی به شراکت در اجرای اين  سازی و بی ی خصوصی در زمينه ۴۴شاهرودی همچنين عدم اجرای اصل 

در ايران اگر تاجری نتواند در موعد سررسيد  « :او گفت .های قضايی و امنيتی جاری توصيف کرد اصل را ناشی از رويه
گذاران  سرمايه ۴۴گوييم چرا برای اجرای اصل  شود، بعد می تعهدات خود را پرداخت کند، سريعَا به آن فرد زنجير زده می

  ».آيند نمی
  

خواری در دستگاه اجرايی کشور، خواهان  ی سخنان خود با اذعان به باجگيری و رانت ی قضائيه در ادامه رئيس قوه
 .گذار برای احقاق حق خود به آنجا مراجعه کند تشکيل مرجعی شد که سرمايه
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 زندان و پيامدهايش
  

ها ميان دستگاه قضايی از يک سو و دولت و مجلس از  ها و شواهد متفاوتی از تشديد اختالف در يکی دو سال اخير نشانه
ی قضائيه، ماجرای اظهارات پاليزدار و  ی قوه ها در رسيدگی مجلس به کارنامه اين اختالف .اند سوی ديگر، حکايت داشته

اهللا شاهرودی در سخنرانی اخير خود نيز انتقادهايی را  آيت .بروز آشکاری يافتند ی حمايت از خانواده  بحث بر سر اليحه
او  .متوجه دستگاه امنيتی و انتظامی کشور کرد، يعنی همان نهادهايی که بيشتر زير کنترل دستگاه اجرايی کشور هستند

بخشی از  .کنند سازی شاهد هستيم که حدود ده هزار نفر از يک نفر شکايت می های انبوه در برخی از پرونده« :گفت
خواهند هر چه سريعتر متهمان به زندان بروند، اما اگر ما اين کار را  دستگاه امنيتی و انتظامی که درک درستی ندارند می

اهللا شاهرودی در حالی است که  اين سخنان آيت ».های گسترده خواهيم بود انجام دهيم در جامعه شاهد آشوب و اعتراض
  ای از مقامات قضايی ايران بوده است و اليحه بيت سخنان پاره های اخير مشکلی به نام شمار باالی زندانيان، شاه در سال

ولی برخی از کارشناسان معتقدند  .نيز در همين رابطه به تصويب مجلس رسيده است »حذف برخی از عناوين مجرمانه«
که ناامنی حقوقی و شماری عوامل ديگر، مانع از آن هستند که چنين لوايحی هم نقشی کارساز در کاهش شمار زندانيان 

 .بازی کنند
شوند، گرچه  وضعيت قضايی ايران که برای چندمين بار ابراز می اهللا شاهرودی در مورد  انتقادآميز آيت سخنان  

دهند، امابه  ی نابسامانی شديد در نظام حقوقی و مدنی اين کشور به دست می های روشن و ترديدناپذيری در باره نشانه
های آنها جستجو نشوند و تا حد  نظران، مادام که اين اتتقادها در سطح حرف باقی بمانند، ريشه ی برخی از صاحب عقيده

  .آيد های يادشده به وجود نمی باشند، چندان تغييری در نابسامانی های مختلف  زيادی تنها نمود جنگ و جدل ميان دستگاه
  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4008917,00.html 
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