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و  ــزب اهلل در شــمــاره دویــســت  نشریه خــط حــ
بیست و چهارم خود، دالیل حمایت رهبر انقالب از 
که در ادامه  کرد  رئیس سابق قوه قضاییه را بررسی 

بخشی از این مطلب خواهد آمد:
ارتباط تصویری  انقالب در  سخنان مهم رهبر 
کشور در هفتم تیرماه امسال،  با مسئوالن قضایی 
بخش  جمله،  از  بــود.  همراه  زیــادی  بازتاب های  با 
و  »اهــانــت«  تقبیح  در  ایــشــان  مطالب  از  کــوتــاهــی 
البته  قضاییه.  قوه  کدست«  پا »بزرگان  به  »ظلم« 
خطاب رهبر انقالب در مرتبه اول به مؤمنان بود نه 
گویا برخی به درستی  معاندان، اما به نظر می رسد 
کردند  منطق موضع ایشان را درنیافتند و احساس 
تعیین  مصلحتی  حد  فساد،  با  مبارزه  برای  ایشان 

کرده اند.
همین  به  و  اســت  مؤمن  ویژگی  »حق طلبی« 
بــــرای تصدیق  تــعــریــف و  بـــه  بــنــا  ــل مــؤمــنــان  ــی دل
مورد  در  »تعدی«  و  »جفا«  نمی توانند  ایمان شان، 
حقوق دیگران را مجاز بدانند یا به آن دامن بزنند. 
آن،  مــورد  باید در  که  تا حدی است  امر  این  ارزش 
»برقراری  ایــن رو،  از  داشــت.  نگه  را  احتیاط  جانب 
»تعدی  و  گناه«  از  نکردن  »اغماض  میان  تـــوازن« 
نــکــردن بــه بــی گــنــاه«، خــود مــوضــوع مهمی اســت. 
ادلــه و  یا  گر شک و شبهه ای در میان باشد  ا یعنی 
کافی فراهم نباشد، نمی توان بر اساس ظن  اسناد 
و احتمال متهمی را مجرم و مفسد دانست. چون 
ک است  گرچه »وجود فساد و مفسد، خیلی خطرنا ا
این  از  کلمه  به معنای واقعی  به بی گناه  اما تعدی 
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قیام  بــرای خــدا  آوردیــد! هــمــواره  ایمان  که  کسانی 
دشمنی ها،  دهید!  گواهی  عدالت،  روی  از  و  کنید 
عدالت  نکشاند!  عــدالــت  تــرک  و  گــنــاه  بــه  را  شما 
که به پرهیزگاری نزدیکتر است!« )مائده، 8(  کنید، 
بــرای سنجش  را می توان محکی  قرآنی  آمــوزه  ایــن 

گرفت. دینداری واقعی و عمیق مؤمنان در نظر 
بــررســی  نــبــایــد در  کـــه  اســـت  آن  نــکــتــه دیــگــر 
این  قضائیه،  قــوه  در  فــســاد  مــوضــوع  همه جانبه 
ارزشمند  حرکت  کــه  شــود  گرفته  نــادیــده  واقعیت 
قوه  این  قبلی  ریاست  اقدامات  در  ریشه  امـــروزی، 
کاستی ها، با جدیت آغاز شده  دارد و با وجود برخی 
در  امیدوارکننده تر  نشانه های  به  تا  یافته  ادامــه  و 
مبارزه  حرکت  »همین  است:  رسیده  کنونی  دوران 
با فساد االن بحمداهلل به این خوبی در قوه قضاییه 
خودش را دارد نشان می دهد خب در زمان جناب 
شروع کننده  ایــشــان  یعنی  شــد؛  شــروع  آملی  ــای  آق
این حرکت بودند؛ هم در داخل قوه قضاییه و هم 
دور  نظر  از  نبایستی  قضاییه؛ این ها  قوه  بیرون  در 

باشد.« )1399/4/7(
از سوی دیگر، یک ویژگی بایسته رهبر انقالب 
که برخالف برخی افراد و حتی سیاسیون،  این است 
با جو دهی به افکار و احساسات عمومی، از قاعده 
تحت تأثیر  و  نشده  ج  خــار انصاف  و  اخــالق  و  عقل 
و هیجانی« تصمیم  رســانــه ای  »فــضــاســازی هــای 

نگرفته و اقدامی نمی کنند.
انقالب،  رهبر  سخنرانی  همین  در  همچنین 
بارها روی »عدم اغماض« از هرگونه جرم و فساد به 
»عدم تعدی«  این  اما  شده  کید  تأ »قاعده«  عنوان 
قاعده  همان  مکمل  و  سکه  همین  دیگر  روی  نیز 
ناشی  اشــراف  واسطه  به  انقالب  رهبر  اســت. بــرای 
رئیس  کدستی  پا دقیق،  گزارش های  و  اطالعات  از 

بــوده و احــراز شــده است.  قبلی قــوه قضاییه ثابت 
بنابراین ورود ایشان به موضوع و شهادت بر این امر 
و دعوت دیگران برای توجه به آن، بر پایه مطلوبیت 
نه  امــر  ایــن  اســت.  »رفع تعدی«  اخالقی  و  حقوقی 
فقط نشانه پایبندی ایشان به معارف و آموزه های 
مسأله  اینکه  به  توجه  با  اســاســًا  بلکه  اســت  دینی 
برای ایشان واضح است، »تکلیف شرعی و رسالت 

که به انجام رسیده است. اخالقی« ایشان بوده 
ــن مــوضــوع،  کــه اواًل ایـ ــت  الــبــتــه بــدیــهــی اسـ
ــیــنــه شــرعــی خــالف  کـــه امـــــاره و ب مـــادامـــی اســــت 
کنون روشن است، اقامه نشده باشد. ثانیًا  آنچه تا
کارگزار برجسته نظام،  از یک  کدستی  پا رفع شبهه 
نیز  خود  مسئول  فرد  که  نیست  مطالبه  این  نافی 
در  خـــود  احتمالی  سهم  یــا  کند  »شــفــاف ســازی« 
کاستی های مدیریتی« را بپذیرد. این  »اشتباه ها و 
سیره رهبران انقالب بر مبنای ادله شرعی بوده و در 
کشور انجام  همه دوره ها نسبت به مسئوالن عالی 
شده است؛ ضمن آنکه متناسب با مورد، از »نقد و 

تذکر خصوصی یا علنی« نیز دریغ نکرده اند.
به نظر می رسد موضع اخیر رهبر انقالب، گویای 
هست.  قضا« نیز  حــرف هــای  »حــریــم  از  ــاســداری  پ
جریان مؤمن انقالبی که بر پایه مبانی دینی - انقالبی 
نسبت به عملکرد مسئوالن عالی جمهوری اسالمی 
حساسیت مضاعفی دارد و یاری کننده جریان مبارزه 
با »اژده های هفت سر فساد« به شمار می رود، نباید 
کاری تخصصی و  که قضاوت،  این نکته را از یاد ببرد 
دقیق است. هیاهوی نابه جا یا برچسب زدن به این 
و آن بر اساس »گمان های انباشته«، نه فقط جای 
این امر خطیر را نمی گیرد بلکه ممکن است برخالف 
کنشگران، خود موجب تعدی از جاده  هدف و نیت 

تقوا شده و خدای نکرده اثر عکس بر جای بگذارد.

کردند؟ چرا رهبر انقالب از آیت اهلل آملی الریجانی حمایت 


