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تحّول به معنای درست کلمه، در یک سال و دو سال و مانند اینها انجام نمیگیرد اّما شروع 
این حرکت در قّوه ی قضائّیه و اّتخاذ این جهت گیری و این رویکرد چیز بسیار مهّمی بود؛ این 
ف نشود بلکه باید شّدت پیدا کند. بایست در اثنای راه، نه فقط 

ّ
باید ادامه پیدا کند، متوق

ُنکس پیدا نکند بلکه مدام نیرو به آن اضافه بشود و تقویت بشود تا بتواند به آن آخر راه و 
سرمنزل نهاییی برسد.

حضرت آیت هللا خامنه ای امر به معروف و نهی از 
منکر را یکی از مصادیق »حقوق عامه« دانستند:

رهبر انقالب با اشاره به حضور حماسی مردم 
در انتخابات خرداد ۱۴۰۰:

رهبر انقالب در سال ۱۳۹۷ »تحّولی متناسب با نیازها« را در قوه ی قضائیه مطالبه 
کردند: »آغاز دهه ی پنجم انقالب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگسترِی مبتنی 
بر فقه و حقوق اســـالمی، ایجـــاب میکند که با تکیه بر تجربه ها و دســـتاوردها و 
رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحّولی متناسب با نیازها و پیشرفتها 
و تنگناها در قـــوه ی قضائیه صورت گیـــرد.«  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶در ادامه برخی ابعاد و 

الزامات تحول در این قوه  را براساس بیانات ایشان بررسی می کنیم.

عملبهسندتحولتااعتقادبدنهقوهقضائیه از
حضرت آیت هللا خامنه ای چهارچـــوب تحول در قوه ی قضائیه را »ســـند تحول« 
دانسته و عمل به این ســـند را الزمه ی تحول می دانند: »ســـند تحول تهّیه شد در 
قّوه ی قضائّیه... ســـند خوب و متقنی است... این ســـند به معنای واقعی کلمه 

عملّیاتی است و شعاری و ظاهری نیست.« ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
الزمه ی حرکت تحولی اما اعتقاد بدنه ی این قوه به موضوع اســـت: »کاری بشود 
که مجموعه ی قّوه و عناصر گوناگون در قّوه، و بدنه ی قّوه معتقد بشوند به اینکه 
باید به معنای ]واقعی[ کلمه تحّول پیشرفت گونه به سمت تحّقق اهداف عالی 

قّوه ی قضائّیه انجام بگیرد.« ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
یکی از دیگر نکات مورد تأکیـــد رهبر انقالب در زمینه ی تحول، تـــوازن در اجرای 
قوانین می باشـــد: »یکی از موضوعات مهم در زمینه ی تحّول این است که شما 
همه ی وظایف قّوه ی قضائّیه را باید به صورت متـــوازن مورد توّجه قرار بدهید و 
پیش بروید... یعنی ما وقتی که به یکی از این وظایف ســـرگرم شـــدیم، مشغول 

شدیم، از بقّیه ِی وظایف غافل نمانیم و آنها روی زمین نماند.« ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

حرکتتحولیبایدشّدتپیداکند
نکته ی مهم دیگر اینکه تحول آفرینی در قوه ی قضائیه به عنوان دستگاه عدالت 
با موانع و مقاومت هاییی از جمله از سوی مفسدین و... روبروست: »مقاومتهاییی 
در مقابل تحّول هست... بعضی ها حال و حوصله ی تغییرات بنیانی و یا توانش 
را ندارند، بعضی  هم ممکن اســـت از وضع موجود منتفع باشـــند و نخواهند این 
وضع، تغییر پیدا بکند؛ البّته در بیرون دستگاه قضائی هم شبکه ی در هم تنیده ی 
 مخالفند؛ پشـــت سر 

ً
مجرم و مفســـد و مانند اینها هم هســـت که اینها هم قهرا

همه ی اینها هم نگاه دســـتگاه های دشـــمن و معاند با نظام جمهوری اســـالمی 
اســـت.«  ۱۳۹۹/۰۴/۰۷باتوجه به این موانع و چالش هاست که حضرت آیت هللا 
خامنه ای استقامت در مسیر تحول را توصیه کرده: »راه ]مقابله ی با مقاومتها در 
ل به خدا است... با اســـتقامت جلو بروید؛ راهش این است.« 

ّ
مقابل تحول[ توک

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷و بر شـــّدت یافتن حرکت تحولی تأکید می کنند: »تحّول به معنای 
درست کلمه، در یک ســـال و دو ســـال و مانند اینها انجام نمیگیرد اّما شروع این 
حرکت در قّوه ی قضائّیه و اّتخاذ این جهت گیری و این رویکرد چیز بســـیار مهّمی 
ف نشود بلکه باید شّدت پیدا کند... ]بایست[ 

ّ
بود؛ این باید ادامه پیدا کند، متوق

مدام نیرو به آن اضافه بشـــود و تقویت بشـــود تا بتواند به آن آخر راه و سرمنزل 
نهاییی برسد.« ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

یــک قلــم از حقــوق عاّمــه همیــن مســئله ی 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. 
البّتــه متأّســفانه ایــن واجــب آن  چنــان 
کــه بایــد و شــاید در جامعــه ی مــا جــاری 
ــانی  ــتند کس ــار هس ــه و کن ــا گوش ــت اّم نیس
کــه آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکرنــد؛ 
ــا  ــد از اینه ــت، بای ــا گذاش ــد تنه ــا را نبای اینه
ــه بنــده هــم میدانــم کــه  حمایــت کــرد. البّت
ــام امــر بــه معــروف و  ــه ن بعضــی هســتند ب
ــد و  ــو میکنن ــودی هیاه ــر بی خ ــی از منک نه
ــی  ــد، خیل ــال میکنن ــری را دنب ــد دیگ مقاص
خــب، تشــخیص بیــن آمــر بــه معــروف و 
ــم  ــی ه ــر واقع ــی و غی ــر واقع ــی از منک ناه
بــاز بــا چــه کســی اســت؟ بــاز بــا قــّوه ی 
ــی  ــد ]کار[ آن کس ــر؛ بای ــت دیگ ــه اس قضائّی
 میفهمیــد آمــر بــه معــروف و 

ً
را کــه واقعــا

ناهــی از منکــر اســت دنبــال کنیــد. 

]مخالفیـــن[ امیدشـــان ایـــن بـــود که 
 حدود 

ً
مشارکت مردم در انتخابات مثال

۲۰ درصد یا ۲۵ درصد باشـــد. اینها را هم 
به زبان آوردند؛  اینها را گفتند. خب با یک 
چنیـــن وضعی، مردم این جـــور می آیند 
شرکت میکنند؛ با وجود کرونا که حاال با 
محاسباتی که آدمهای کارشناس کردند، 
میگویند الاقل ۱۰ درصد از عدم شـــرکتها 
مربوط به کرونا است که اگر چنانچه آن 
را محاســـبه کنیم، نزدیک بـــه ۶۰ درصد 
مشـــارکت اســـت که مشـــارکت خوبی 
اســـت... بعضی ها روی آراء باطله تکیه 
میکننـــد... آراء باطله دلیـــل جداییی آن 
! عکِس قضّیه 

ً
افراد از نظام اســـت؟ ابدا

است... پیدا اســـت که این ]شخص[ به 
صندوق رأی عالقه مند است... به نظام 

عالقه مند است.

ویکرد تحولِی   ر
قضائیــه   قــوه 

با شدت ادامه یابد 

ارتباطتصویریبارئیسومسئوالنقوهقضائیهتأکیدکردند: انقالبدر رهبر

نگاهی به الزامات حرکت تحولِی قوه قضائیه

#مبارزه_با_فساد#حقوق_عامه#تحول_قوه_قضائیه#اخالق_انتخاباتی#انتخابات#حضور_پرشور_مردم
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برای شکوفاییی اقتصاد کشور، به کاری احتیاج داریم که هم مجاهدانه باشد، هم عالمانه 
باشـــد. با تنبلی، با بی حالی، کم انگیزگی، مسئله ی اقتصاد کشـــور حل نخواهد شد. کار 
جهادی باید انجام بگیرد، مدیرّیتهای جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته 
باشند، تصمیم گیری کنند؛ کار جهادی. کار جهادی یعنی کاری که هم در آن تالش هست، 
خستگی ناپذیری هست، هم اخالص هست؛ ]یعنی[ انســـان میفهمد که برای خودش، 
برای ُپر کردن کیسه ی خودش کار نمیکند، دارد برای مردم کار میکند، برای خدا کار میکند؛ 
هم این، و هم عالمانه؛ یعنی بنشـــینند و با موازین علمی، با شـــیوه ی دقیق عالمانه 

راه های صحیح را پیدا کنند. ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

 
ً
ـر بـود، نظرّیه پـرداز بـود؛ مرحوم آقـای بهشـتی حّقا

ّ
]شـهید بهشـتی[ یک عاِلـم متفک

 انقالبـی بـود، ُپرتـالش بود؛ 
ً
شـخصّیت برجسـته و ممتـازی بـود؛ انقالبـی بـود؛ واقعـا

ایشـان از بـن دنـدان معتقـد بـه مبانـی انقـالب بـود. حـاال گاهـی بعضی هـا بـه نـام 
بعضـی از بـزرگان و چهره هـای خوشـنام یـک چیزهاییـی را نقـل میکنند لکـن حقیقت 
همین اسـت که عـرض میکنم: آقـای مرحوم شـهید بهشـتی بـه معنای واقعـی کلمه 
پایبنـد به مبانـی انقـالب و مبانی امـام )رضـوان  هللا  علیـه( بـود؛ و پرهیزکار هـم بود؛ 
آقای بهشـتی، مـرد مؤمـن و متشـّرعی بـود. خب بنـده با ایشـان زیـاد معاشـر بودم؛ 
خیلـی متشـّرع بـود، خیلـی پرهیـزکار بـود، خیلـی در حرکـت در جهـت دین و مسـائل 
دینی جـّدی بـود. عالوه بـر اینهـا ایشـان از ارکان تدویـن قانون اساسـی اسـت؛ یعنی 

حّق ایـن بزرگـوار بایسـتی شـناخته بشـود و گزارده بشـود ان شـاءهللا.

     اعتمـاد مـردم بـه دسـتگاه های فّعـال در جمهـوری اسـالمی 
یـک سـرمایه ی بـزرگ اجتماعـی اسـت و هیـچ چیـزی بـا ایـن 

نیسـت. معـادل 
     مبـارزه ی با فسـاد در درون قـّوه قضائیـه جـزو واجب ترین و 

اولٰی تریـن و اّولی تریـن کارهـای قـّوه ی قضایّیه اسـت.

ـت ایـران اسـت، بازنـده ی 
ّ
     برنـده ی اصلـی انتخابـات مل

اصلـی هـم آن کسـانی هسـتند کـه ایـن مـّدت تـالش کردنـد کـه 
مـردم در ایـن انتخابـات شـرکت نکننـد

      همــه ی نامزدهــای محتــرم انتخابــات در مناظــرات بــر 
ایــن معنــا مّتفــق بودنــد کــه مشــکالت اقتصــادی کشــور راه 

حــل دارد؛ درســت نقطــه ی مقابــل آن چیــزی کــه دشــمن 
میخواهــد اعــالم کنــد.

     مـا نباید شـیوه های کاری خودمان را در مسـائل سیاسـی، در 
انتخابـات و غیـره از آمریکا یـاد بگیریم، نبایـد از ترامـپ و بایدن 

یاد بگیریـم. اینهـا سرمشـق های خوبی نیسـتند.

امیدواریـم ان شـاءهللا خـدای متعـال نتیجـه ی انتخابـات را مبـارک کنـد؛ مسـئولّیت پیـدا کـردِن جنـاب آقـای رئیسـی را، هـم بـر خـود ایشـان، هم 
ـت ایـران و کشـور ان شـاءهللا حادثـه ی مبارکـی قـرار بدهد و خـدای متعـال نتایـج ایـن حرکت مـردم را بـا برکـت در اختیـار مـردم قـرار بدهد و 

ّ
بر مل

کمـک کنـد ان شـاءهللا تـا ایشـان و دیگـر مسـئولین بتواننـد کارهـای مهّمـی را کـه برعهده شـان هسـت، بـا کمـک مـردم بخوبـی انجـام بدهند.

برایشکوفایییاقتصاد،مدیریتبایدبرایشکوفایییاقتصاد،مدیریتباید
جهادیوعالمانهباشدجهادیوعالمانهباشد

مومن،انقالبیومتفکرمومن،انقالبیومتفکر

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود به تبیین 
ابعاد شخصیتی شهید بهشتی پرداختند:

حضرت آیت هللا خامنه ای بارها بر ضرورت مدیریت 
جهادی برای حل مشکالت کشور تأکید کرده اند:

قوهقضائیه انقالباز قوهقضائیهمطالباترهبر انقالباز مطالباترهبر

 در مســـئله ی پیگیری تولید و مسئله ی تولید و کارخانه های ازخط خارج شـــده و مانند اینها ُبروز پیدا کرد؛ البّته در 
ً
بحث ورود قّوه ی قضائّیه به احیای حقوق عاّمه ]نکته مهمی[ اســـت که عمدتا

 
ً
زمینه های دیگر هم مثل رفع تصّرف از منابع طبیعی و اراضی دولتی و امثال اینها تحّقق پیدا کرد؛ این بسیار کار الزم و خوبی است. اینکه بعضی بگویند این جزو وظایف قّوه ی قضائّیه نیست، کامال

خالف حق و خالف قانون است؛ ورود به مسئله ی احیای حقوق عاّمه جزو وظایف مهّم قّوه ی قضائّیه است.

وظیفهمهمقّوهقضائّیهوظیفهمهمقّوهقضائّیه

رهبر انقالب بار دیگر بر پیگیری مســئله احیای حقوق عامه تأکید کردند:

ض��ی�ت �
�ش

به مسئله احیای حقوق عامه بپردازید.رویکرد تحولی قوه قضائیه را ادامه دهید.

خالهای قانونی را در مسئله حقوق عامه برطرف کنید.سند تحول قوه قضائیه را مالک عمل قرار بدهید.

با فساد درون قوه قضائیه مبارزه کنید.موانع عمل به سند تحول قوه قضائیه را برطرف کنید.

بدنه قوه قضائیه را برای اجراِی سند تحول تشویق کنید.

خال های مقرراتی سند تحول قوه قضائیه را برطرف کنید.

بازرسی فعال برای رسیدگی به گزارش های مردمی داشته باشید.

ارتباط با مردم و گروه های فعال جامعه را قطع نکنید.


