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رهبر انقالب ضمن تاکید بر اجرای برنامه خوب تهیه شده توسط رئیس جدید دستگاه قضا تصریح کردند:

مطالبهتحولمحسوس
حضرت آیـــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمیصبحروزگذشتهدردیداررئیس،مسئوالن
و جمعی از قضات و کارکنان قو ه قضاییه« ،عدالت»
را محور اساسی دستگاه قضا خواندند و با ابراز
خرسندی از اقــدام رئیس قوه در تهیه برنامهای
خوب برای ایجاد تحول در این دستگاه« ،اجرای
زمانبندیشده ،شجاعانه و متکی بر روش های
مبتکرانه این برنامه» را کام ً
ال ضروری برشمردند
و با تجلیل از ایستادگی تحسینبرانگیز  40ساله
مردم در مقابل زورگویان جهانی افزودند :ملت
مظلوم و مقتدر ایران ،در مقابل فشارها ،تهمت ها و
اهانت های شریرترین حکومت جهان یعنی آمریکا
ازاهدافخودکوتاهنمیآیدومسیرانقالبوامامرا
برایدستیابیبهعزت،رفاهوپیشرفتوسرافرازی
ادامهخواهدداد.

▪قــوه قضاییه در دوره جدید باید نسبت به
دورههایقبلپیشرفتوآوردهجدیدداشتهباشد

به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثــار آیت ا ...خامنه ای ،رهبر انقالب اسالمی با
تبریکهفت هقوهقضاییهوتجلیلازشخصیتشهید
مظلومآیتا...بهشتیبهعنوانبنیانگذاردستگاه
قضایی در نظام اسالمی ،گفتند :شهید بهشتی،
انسانی صاحب فکر و اراده ،قوی ،منضبط ،اهل
کــار ،با نشاط و به معنی واقعی یک نعمت بزرگ
بود .حضرت آیتا ...خامنهای اهمیت قو ه قضاییه
را مبتنی بر وظیفه اصلی آن یعنی «اقامه عدل»
دانستند و افزودند :قو ه قضاییه در نظام جمهوری
اسالمی همچون نهالی جدید روز بهروز رشد کرده
و در دورههای مختلف پیشرفت هایی داشته است
که در دور ه جدید نیز باید نسبت به دورههای قبل،
پیشرفتوآورد هجدیدیداشتهباشد.

▪مهمترینمأموریتقوهقضاییهدردورهجدید
ایجادتحولاست

ایشان با تأکید بر این که مهمترین مأموریت قو ه
قضاییه در دوره جدید« ،ایجاد تحول در چارچوب
اص ــول اس ــام و ق ــرآن و قــانــون اســاســی» اســت،

خاطرنشان کردند :تحول به معنای استفاده از
شیوههایکارآمدترومؤثرتروبهینهشدنشیوههای
قبلی و همچنین رفع نقص ها ،خألها و اشکاالت
گذشته است .رهبر انقالب اسالمی ،ایجاد تحول
در قو ه قضاییه را نیازمند «طراحی کالن» و «برنامه
مدون و زمانبندیشده» دانستند و گفتند :برای
ایجاد تحول ،برنامهریزی و زمانبندی 50 ،درصد
کار است و  50درصد بقیه مربوط به تحرک و اقدام
وعملاست.
ایشان با تاکید بر این که تحول بدون برنامه امکان
ندارد،افزودند:قبلازمسئولیترئیسمحترمجدید
قوهقضاییهازایشانخواستهشدویکبرنامهجامعی
تهیه کردند .بنده توصیه اولم این است که همین
برنامه خوبی که تهیه شد طبق زمانبندی و بدون
اغماضپیشببریدوعملیاتیکنید.کاریکنیدکه
بعدازگذشتیکمدتقابلقبولیکامالاحساس
شودکهقوهقضاییهدچارتحولشدهاست.
حضرتآیتا...خامنهایباابرازامیدواریبهتحقق
تحول در قو ه قضاییه در دور ه جدید ،تأکید کردند:
بایداجرایسندآمادهشد هتحول،بدونتأخیرشروع
شود.ایشان در ادامه با اشاره به وظایف گسترده
قوه قضاییه در قانون اساسی و جایگاه بسیار مهم
این قوه افزودند« :احیای حقوق عامه که گستره
وسیعیازاقتصادوامنیتتاعرص هبینالمللیرادر
برمیگیرد»«،گسترشعدلوآزادیهایمشروع»،
«پیشگیریازوقوعجرم»و«نظارتبر ُحسناجرای
قانون» از جمله این وظایف مهم است که اجرای
آن ها نیازمند شیوههای نو و ابتکاری و انسان های
تواناست.

▪مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه در اولویت
است

رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از وظایف مهم قوه
قضاییهرا«مبارز هسختگیرانهبافساد»دردرونقوه
و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند :مبارزه با
فساددردورنقو هقضاییهدراولویتاستزیراحتی
یکعنصرنابابدردستگاهقضاییمیتواندزحمات
قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در

سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر
جایبگذارد.حضرتآیتا...خامنهایگفتند:گناه
فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد
میشود،چندبرابرونابخشودنیاست،بنابرایندر
اینموضوعسختگیریشود.
ایشان با اشاره به تهمت و بدگویی و تعرض به قوه
قضاییه به ویژه در فضای بی در و دروازه مجازی
خاطرنشان کردند :در طول تاریخ ،امیر مؤمنان
یعنی مظهر کامل عدالت را هم به بیعدالتی متهم
میکردند،بنابراینفضاسازیوتهمتنبایددرعزم
وارادهوفعالیتهاتأثیرمنفیبگذارد.رهبرانقالب
«تصویرسازی از قوه قضاییه در افکار عمومی» را
بسیار مهم خواندند و افزودند :باید در این زمینه
کام ً
ال مراقب و هوشیار بود چراکه برخی حوادث
ممکن اســت خصوصیات یک قــوه قضاییه خوب
یعنی شرافت ،صداقت و عدالت را در چشم مردم،
برعکسجلوهدهد.
▪برخورداری از گوش شنوا و صبر و حوصله در
همهمراحلقضاییضروریاست

ایشان در تبیین خصوصیات ضروری دستگاه قضا
درافکارعمومیتأکیدکردند:دستگاهقضادرچشم
مردمبایددر«انتصابات،احکام،گفتارورفتار»دارای

«حکمت» باشد و مردم کارهای این قوه را متکی بر
«کار علمی و کارشناسی» ببینند« .برخورداری از
گوش شنوا در هم ه مراحل قضایی و صبر و حوصله
شنیدنازهم هشاکیانومتهمان»ونیز«برخورداری
از قاطعیت و اقتدار» دو خصوصیت دیگری بود که
رهبر انقالب ،آن ها را برای تصویر دستگاه قضا در
افکارعمومی،کام ً
الضروریخواندند.
حضرتآیتا...خامنهای«طوالنیشدنرسیدگی
به پروندهها» را ضربه به اقتدار قو ه قضاییه دانستند
و خاطرنشان کردند :وقتی پروندهای  10سال در
محاکمبهنتیجهنمیرسد،ازنظرمردمنشاندهنده
ناتوانی و سردرگمی دستگاه قضایی در این پرونده
است،بنابراینبایدپروندههاباسرعتالزمبهنتیجه
برسندواحکامصادرشدهاجراشوند.
▪همه دستگاه ها ازجمله صداوسیما باید به
دستگاهقضاکمککنند

رهبر انقالب« ،رفتار ،گفتار ،عملکرد و تبلیغات
صحیح» را زمینهساز ترسیم تصویر مناسب از قوه
قضاییه در اذهان عمومی خواندند و افزودند :همه
دستگاهها از جمله صداوسیما باید به دستگاه قضا
کمککنند.رهبرانقالب،دقتدرانتصاباتقضایی
را مهم برشمردند و با استناد به فرمان امیر مؤمنان

به مالک اشتر دربــاره انتخاب برترین مردم برای
قضاوت افزودند :مسئوالن و مدیران قضایی ،این
فرمانتاریخیراحتم ًامطالعهکنندودرانتصاباتو
گزینشهاخصوصیاتیراکهامیرمؤمنانموردتأکید
قرارداده،مالکعملقراردهند.
«توجه به اخــاق و روش هایی که در رونــد ظاهر ًا
خشک کارهای دستگاه قضا باعث تلطیف می
شود» ،توصیه دیگر رهبری به مسئوالن قضا بود.
ایشان افزودند :با همه مراجعان و در همه مراحل
قضایی ،خوشرفتار ،باحوصله و صبور رفتار کنید
و با توصیه به عفو و گذشت ،به روش هایی نظیر
احیای حکمیت و استفاد ه صحیح از شوراهای حل
اختالف اهمیت دهید.حضرت آیتا ...خامنهای
همچنینبااشارهبهمسائلروز،افزودند:اینروزها
خبرگزاریهایخارجیبهنقلازکارشناسان،مکرر
اذعان می کنند که ملت ایران را نمی توان با فشار
و تهدید و تحریم به زانو درآورد .البته این واقعیت
ناشیازحوادثماههایاخیرنیست،بلکهنتیج ه40
سال ایستادگی ،عزت ،عظمت و اقتداری است که
ملت ایران از خود نشان داده است .ایشان ،پیروزی
انقالب را نقطه بیرون آمدن ملت از «الک ذلت و
توسریخوری» برشمردند و خاطرنشان کردند :در
چهار ده ه اخیر ،تلفیق هویت ایرانی با خصوصیات
اسالمی،موجبشدهفشارهایزورگویانجهانی،
تأثیریدرروندحرکتملتنداشتهباشد.
▪بــاوجــود تردیدافکنی برخی هــا ،مــردم در
انتخاباتباشوروشوقشرکتمیکنند

رهبرانقالب،حضورهمیشگیدرراهپیماییهای
۲۲بهمن و روز جهانی قدس و همچنین شرکت در
انتخاباتمتعددرانشان هعزمواراد هتحسینبرانگیز
ملت دانستند و افــزودنــد :در اواخــر امسال نیز
انتخابات داریم که معتقدم با وجود تردیدافکنی
برخیها ،مردم در آن انتخابات نیز با شور و شوق
شرکتمیکنندوعظمتخودرانشانمیدهند.
▪ملتمظلومودرعینحالمقتدرایرانهمچنان
مثلکوهمیایستد

حضرت آی ـتا ...خامنهای ،اتهامات ،اهانت ها و
دشنام های شریرترین حکومت جهان یعنی آمریکا
به ملت ایران را یادآور شدند و افزودند :منفورترین
و خبیثترین دولت جهان که عامل جنگ ،تفرقه،
چپاول و غارت کشورها و ملت هاست ،ملت شریف
ایران را هر روز مورد ناسزا و اتهام قرار می دهد اما
مردمایرانازایناعمالزشتآمریکاجانمیخورندو
عقبنمینشینند.ایشانتحریمهایآمریکاراظلمی

بارزبهملتایرانخواندندوتأکیدکردند:ملتمظلوم
امادرعینحالمقتدرایران،بهفضلالهی،همچنان
مثلکوهمیایستدوباقوتبهحرکتخودادامهمی
دهدوبههم همقاصدمدنظرشدستمییابد.
▪پیشنهادمذاکرهآمریکایکفریباست

رهبرانقالب،پیروزینظاماسالمیبرهم هتوطئهها
از جمله جنگ ،فتنه ،نفوذ ،تحریکات تروریستی
و دیگر اقدامات خباثتآمیز آمریکا را نشانه آشکار
حمایت پروردگار از این ملت خواندند و افزودند:
بخش اصلی اقتدار ملت ،مرهون اعتقاد عمیق به
حمایتهایالهیاست.حضرتآیتا...خامنهای
پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک «فریب» خواندند و
خاطرنشانکردند:دشمنوقتینتوانستهبافشاربه
سادگیملتایران،پیشنهاد
هدفشبرسد،باتصور
ِ
مذاکرهمیدهدومیگویدملتایرانبایدپیشرفت
کند؛ البته این ملت حتم ًا پیشرفت خواهد کرد اما
بدونشماوبهشرطیکهشمانزدیکنشوید.ایشان
بایادآوریهمهکارهبودنآمریکاوانگلیسدردوران
رژیم پهلوی گفتند :شما عامل عقبماندگی ملت
ایران در آن دور ه منحوس هستید و االن هم حضور
شما جز عقبماندگی و توقف پیشرفت ایران هیچ
نتیجهاینخواهدداشت.
▪هدف اصلی آمریکا برای مذاکره خلع سالح
ملتوحذفعواملاقتدارایراناست

رهبر انقالب ،هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای
مذاکره را «خلع سالح ملت و حذف عوامل اقتدار
ایران» خواندند و خاطرنشان کردند :آمریکاییها
اکنون با وحشت از عوامل اقــتــدار ملت ایــران،
میترسندجلوبیایندبنابراینمیخواهندبامذاکره،
ایناسلحهوعاملاقتدارراازدستایرانبگیرندتاهر
بالییمیخواهندسرملتبیاورند.ایشانافزودند:
اگر در مذاکرات حرف او را قبول کردی پدر ملت
درمیآید و اگر قبول نکردی همین فضاسازیهای
سیاسی ،تبلیغات و فشارها ادامــه خواهد یافت.
حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به سوءاستفاده
آمریکاییها از ابزار حقوق بشر گفتند :شما حدود
۳۰۰مسافربیگناهرادرآسمانمی ُکشید،باکمک
بهسعودیهادریمنجنایاتمکررمیکنید،آنوقت
از حقوق بشر دم می زنید! رهبر انقالب در پایان
سخنانشان تأکید کردند :ملت ایران با ادام ه راهی
که اسالم ،انقالب و امام ترسیم کردهاند ،اهداف با
ارزش و جذاب خود یعنی دستیابی به عزت ،رفاه
مادی،پیشتازیدرعلموآرامشوامنیتاجتماعی
رامحققخواهدکرد.

