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دارد كه اجاره آن  يمتر 25 يك واحد كوچك تجاريپدرم . بهش زنگ بزن. دهديپدرم بهم زنگ زد و گفت كه مستاجر چند ماه هست اجاره نم

گفتم اگر پرداخت . آورد تا اجاره ندهديم يخوديب يهادم بهانهيبا مستاجر صحبت كردم و د. شوديش محسوب ميانه برايك كمك خرج ماهي

    ييييوكلوكلوكلوكل    ييييكنكنكنكن    ييييد دوندگد دوندگد دوندگد دوندگييييك سال باك سال باك سال باك سال بايييي. ت كنيتمام گفت خب برو شكا ييبا پررو. ن حرف من بوديقا منتظر ايانگار دق. كنميت ميازت شكا ينكن

. ينيبيحاال م. گفتم مملكت قانون دارد! يك اقتدار مطمئنيبا . كنميه نمين مدت، ملك را هم تخليدر او و و و     ييييه بدهه بدهه بدهه بدهييييييييبه قوه قضابه قوه قضابه قوه قضابه قوه قضا    ييييپول دادرسپول دادرسپول دادرسپول دادرس

ه يپرداخت اجور معوقه و فسخ قرارداد و تخل يه نوشتم برايو شكوائ ييرفتم دفتر خدمات قضا. كند يريگيتوانست پيل مسن بودن نميپدرم بدل

گر چقدر هست گفتم كل طلب ما م!!. د پرداخت كنميبا يدادرسيم دادخواست و تنظنه يون تومان هزيليم 1دم حدود يد يدر كمال ناباور. ملك

سه هفته  بعد دو. دادخواست رفت دادگاه. يريبگ يتوانينه را بعدا ازمستاجر مين هزيبدهم؟ گفتند ا ينه دادرسيون تومان هزيليك ميد يكه با

ادم كه به مستاجر اطالع د. هفته بعدش جلسه گذاشتند دو يآنها هم برا. حل اختالف، فالن شعبه يشوراام دادند كه پرونده ارجاع شده به يپ

حل اختالف تلف  يماه زمان در شورا 2حدود . نطور هم شديهم. شوند سه مرتبه جلسه را تكرار كننديم و آنها مجبور ميآيگفت من نم. ديايب

در  د پرونده سه ماهيشود چون طبق قانون بايگفتند نم. بدهد يرا يد دادگاه تا قاضيبفرست. گفتم خب حاال كار معلوم است. امديشد و طرف ن

منجر شود خودش  يحل اختالف كه قرار بود به كوتاهتر شدن دادرس ين شورايدم ايد. و بعد ارجاع شود به دادگاه!!!!! حل اختالف بماند يشورا

 !!!تهگر جلسه گذاشيسه هفته د يام داد كه برايدادگاه هم بعد از دو هفته پ. بعد سه ماه ارسال شد دادگاه. يل شده به معضل اصليبدبختانه تبد

البته بعدش باز يك پيام عجيبي در مورد صالحيت مرجع  .تشكيل شود) و نه شوراي حل اختالف(چون يك جلسه ديگر هم بايد در دادگاه 

حاصل  ياجهيچ نتيماه گذشته و عمال ه 5نكه تا االن حدود يخالصه ا .رسيدگي دادند كه متحير مانده بودم از اين وضعيت نابسامان و عجيب

را  ين فرد هرجا ملكيدم كه ايش شنيجالب است كه چند هفته پ. شوديقا آنچه مستاجر از ابتدا گفته بود دارد محقق ميدم كه دقينشده و د

د ملك را بخشش اجور معوقه يل دادن كليرود و شرط تحويدهد و ميرا نم هااز اجاره يميآورد و نين بامبول را در ميقا هميكند دقياجاره م

ن وسط يكالهبرداران شده است و ا يخواهعلنا باعث باج عمال و ييستم قضايس يالك پشت ف ويواقعا باعث تاسف است كه عملكرد ضع. دانديم

اگر . ريگفت خ يريت كم نظيبا قاطع. كامل شود يم تا دادرسينه كيم ملك را تخليتوانيا ميدم كه آيپرس يقاض از .ستيهم جوابگو ن يچ كسيه

ام يش پيبعد برا. تا دادگاه حكم بدهد يد صبر كنيبا. يشويد كه شمش طال آنجا بوده و تازه بدهكار هم ميگويد فردا ميلش دست بزنيبه وسا

ل داخل ملك را يد و وسايايد تا مامور همراه شما بيدهنه مجزا بيك هزيد يبعد اگر نكرد با. يه كنيتخل يك هفته فرصت داريم كه يدهيم

گفت . ميل نداريوسا ينگهدار يبرا ييگفتم ما جا. رديل بگيد و تحويايكه مستاجر بيتا روزكند  يد تا نگهداريبده! ك امانتدار مطمئنيل يتحو

ك يم يمجبود بود آزاد كردن ملك خود يبرا. آوردمر ميداشتم از تعجب شاخ د. شدياصال باورم نم!!!!. ديرا اجاره كن ييك جايد يد برويخب با

ند يك فرآيك هست تا ك جيه يشتر شبيب. ميلش دهيلش را تحويد وساورف آيجناب مستاجر تشر يروزگار يم تا اگر روزيگر اجاره كنيملك د

ده كه يچيپ يهابه حال پرونده يكشد واين ماه طول ميچند ين سادگيبه ا يه صرفا ماليك قضيبه  يدگيك رسي يوقت .ييقضا يدادرس

دم كه يرا د يزيد و البته تاسف آور و رقت انگينكات جد يليها خطيمح نين چند ماه آمد و شد در ايادر  .كشدين سال طول مينا چندمطمئ

افتد ياتفاق م يبه ندرت و به سخت يليآن احقاق حق خ ييستم قضايدر س ياست ول يكه اسالم يقا تاسف خوردم به حال مردمم و حكومتيعم

ح قانون است كه ين نص صريكه ايدر حال. چيچ در هيشود و آخرش هم هياخذ م ينه دادرسيچاره به بهانه هزيمردم باز  يهنگفت يو پولها

يادم . كننديم يب مردم را خاليبازهم ج يرند وليگيات مردم بودجه ميت المال و ماليگان است چون از محل بيران رايدر ا ييقضا يدادرس

هست آن روزهايي كه صحبت از پولي شدن خدمات قضايي بود، بيشترين دفاعي كه از اين طرح ميشد، تسريع در خدمات قضايي و بهبود 



استخدام  ...توانند صدها قاضي و داديار و گيرند ميبه عنوان هزينه دادرسي ميهر ماه با اين پولهاي ميلياردي كه . كيفيت و كميت مراحل بود

افتد كه چون خودشان حرف اول و آخر را آدم ياد قضيه معضل پزشكي در كشور مي. كنندكنند تا از اين وضعيت اسفبار خارج شوند ولي نمي

با پزشكي اينست قضايي  البته تفاوت سيستم .بردراه به جايي نمي ،زنند هيچوقت هم شلوغي بيمارستانها و كمبود پزشك و شكايت بيمارانمي

هستند  "ك قافلهيق دزد و شريرف"ه يه قضيم شبيرمستقينها بطور غيه ايقضالن ا .شودمي تكه مستقيما باعث رواج كالهبرداري و جرم و جناي

كر است خب مسلما يدر و پ ينطور فشل و بيا ييستم قضايند سيبب يوقت. فتديكبار گذرش به دادگاه بيست يك كالهبردار فقط كافيچون 

شوند اصال كار را رها يه مو خسته كننده مواج يند طوالنين فرآيبا ا يوقت ياز افراد عاد يليخ. دهديقرار م ييو زورگو يخواهه باجين را مايهم

ها به خواهد تا آخرش آمار دهد كه فالن درصد از پروندهين را ميقا هميهم دق ييستم قضايظاهرا س. گذرنديحقوق خود م كرده و از حق و

- يا شما ميآ گفتم يقاض به. كشاننديجامعه را به بن بست مشان علنا ين كارهايفهمند كه با ايدانند و نمينها نميا!!!. صلح و سازش ختم شد

د ينيبيم: جواب داد. ما را هدر داديد؟ ؟ چقدر از وقت و زماندير من را حرص و جوش داديچقدر پدر پ يدادرس ين مدت طوالنيد كه در ايدان

 يبودن دادرس يها، طوالنبفهماند كه علت انباشته شدن پرونده ييستم قضاين قضات و سيست به اين يكيواقعا !!. ختهيكه چقدر پرونده سر ما ر

و  شودشودشودشودييييمممم    ييييدگدگدگدگييييظرف دو هفته رسظرف دو هفته رسظرف دو هفته رسظرف دو هفته رس    ييييييييك پرونده قضاك پرونده قضاك پرونده قضاك پرونده قضاييييس س س س ييييمانند سوئمانند سوئمانند سوئمانند سوئ    يييييييياروپااروپااروپااروپا    ييييكشورهاكشورهاكشورهاكشورها    ييييدر برخدر برخدر برخدر برخ. گريز دياست نه چ مدت يو توقف طوالن

ك پرونده ساده را ماهها و يس هم ياگر در همان سوئ. مانديانباشته هم نم يهاشود و پروندهيت هم كمتر مينست كه خودبخود جرم و جنايا

يعني !!. شودگويند سرعت در دادرسي باعث تضييع حق افراد ميمي. شوندياز پرونده مواجه م يم با تلسالها طول بدهند معلومست كه آنها ه

واقعا عجب از اين جماعت .  !!!!؟؟؟كنندكنند حق و ناحق ميها را رسيدگي مياي پروندهاين كشورهاي اروپايي كه چند روزه و چند هفته

         . داشته باشند يده و فشليپك ييستم قضاين سيهم چن ييقايعقب افتاده آفر يدانم كشورهايد ميعب. خودمحور انتقاد ناپذير فشل و پرمدعا

ستم يچون بالفاصله س. هم جرات انتقاد ندارد ياهيچ نشريكرد و ه ييستم قضاين سيتوان به ايهم نم يگونه انتقادچينجاست كه هيا يبدبخت

ر نظر يز ينهادها يحت يبه هر نهاد ياسالم ين شده كه در جمهوريجه ايدهد و نتيت ميبر مجرم يه شما راياوت كننده خودش علقض

حتي نمايندگان مجلس هم  !!.هرگز ييستم قضايس يكنند وليمفراوان هم انتقاد ... اد مستضعفان و يد و بنياد شهيمانند سپاه و بن يرهبر

  .معلوم نيست در اين مملكت چه كسي يا كساني بايد اين وضعيت را درست كنند... . انتقاد ساده را ندارند چون جرات يك 

ما اول از همه رگ گردنشان  يو حزب اله يدوستانه با افراد بشود دوستان مذهب يگفتگوهاهم در  ينجاست كه اگر انتقاديمضاعف ا يبدبخت

ف كرده بود يم تعريبرا يكرد زمانين دوستان دو آتشه كه دفاع ميهم از يكيخود دقيقا . كننديه دفاع مييل از قوه قضايزند و بدون دليرون ميب

!!!!!!! سال  5) تخلفات يان كار و برخيل نگرفتن پايبدل(آنها را ساخته  يمسكون يكه ساختمان چند واحد يمانكاريبا پ ييك چالش قضايكه در 

ن يبهش گفتم خب شما كه صابون ا. بفروشند يتوانند خانه خودشان را حتيصادر نشده و نم ير دادگاه هستند و هنوز هم راياست كه درگ

ق يخال«واقعا كه راست گفتند . "!گهيست ديطوالن يند دادرسيب فراخ: د كه گفتيكنيدفاع م يخودينقدر بيستم به تنتان خورده چرا ايس

     . »قيهرچه ال

خود هستند كه مثال چرا فالن  ياسيكنند صرفا دنبال اغراض سيران اشاره ميدر ا ييبه موارد قضا يهم وقت يخارج يونيتلوز يشبكه ها

چند  چند ماهه و يبا دادرس ييچند روزه اروپا ييقضا يكنند كه دادرسيمن ياچ اشارهيمحاكمه شد و اصال ه... ا يا فالن جاسوس يسنده ينو

  .جاد شوديا يراتييد تغيسه شود تا شايران مقايساله ا

ون يتلوز يحت و يو راست يات چپيجاد شد تا همه نشريا ياك فرصت دو سه هفتهيه كنار رفت يياست قوه قضاياز ر يجانيت اهللا الريآ يوقت

ون در خود يتلوز يهامعروف اخبار و برنامه محبوب و ي، مجريدريح يآقا!. كند كه البته زود هم جمع شد ييستم قضايس شروع به انتقاد از

ن ماه يمن آمد و چند يه برايك احضاريم و فردا صبح يه كردييم به قوه قضايك انتقاد مختصر و ماليف كرد كه ما در فالن برنامه يون تعريتلوز

اگر اينهمه . هاحوزه يم ما در برخيجدا چقدر بدبخت هست. ميرا گرفت!! هييت قوه قضايش با خواهش و التماس رضار كردند تا آخريما را درگ



مشكالت كف كه اينهمه از در اينهمه سال ساكت بودند؟ چرا تلوزيون  و راستي انتقاد به قوه قضاييه وارد بوده پس چرا اينهمه نشريه چپي

...) هاي فالن شهرستان تا كيفيت آسفالت فالن جاده و فالن تخلف يك معلم در فالن مدرسه و از كيفيت نان در نانوايي(كند جامعه پخش مي

شايد واقعا برخي مسئولين قوه قضاييه اگر بدانند كه !!!. كند؟والني بودن فرآيند دادرسي و مشكالت قوه قضاييه پخش نميحتي يك برنامه از ط

برخي مواقع وجود . شود يك فكري به حال اين سيستم بكنندتي وجود دارد يا در فالن كشورها دادرسي چند روزه انجام ميچنين مشكال

معلوم نيست اين قوه كه هميشه و همواره درب همه انتقادها را به روي خود  .بي اطالعي ازوجود مشكل و ندانستن راه حل آنست مشكالت از

ن ين و ناكارآمدتريترفشل "ن يد جام زرينجاست كه بال درنگ بايا!! . زماني و توسط چه افرادي بايد اصالح شود؟ بسته از كجا وچگونه و چه

  .ه نمودييم قوه قضايتقد يرا دو دست "ياسالم يارگان جمهور

  :ديفرمايم) ع( يحضرت عل

 


