حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

شماره اول

دادگستری موجود داریــم ،مشکالت دادگستری را

به محض تصویب این قانون بازسازی خواهد شد

آیتاهلل موسویاردبیلی پیش از این دادستان کل

در تهران و در چند استان دیگر فعالتر و سامانتر

و با فعال شدن این دستگاه قسمتی از مشکالت

کشور بود و بالفاصله پس از شهادت آیتاهلل بهشتی

حل کردهایم .بر حسب گزارشهایی که از کار همه

برطرف خواهد شد .دیوان عدالت اداری که الیحه

به ریاست دیوان عالی کشور منصوب میشود.

دادسراها و دادگاهها در سراسر کشور میدهند در

آن هم تهیه و آماده شده است ،همراه با بازرسی کل

ایــن دوره بــا تــرورهــای گسترده منافقین در

بسیاری از جاها دادســراهــا و دادگــاههــا به نسبت

کشور به وجود خواهد آمد .دادگاه انتظامی قضات
ً
با قوانینی که جدیدا برای آن تهیه و آماده کردهایم

تیرماه  1360آغاز میشود ،روزی نبود که در بخشی
از کشور تــروری صــورت نگیرد و یک و یا تعدادی

در چند ماه اخیر اجرا شده است کار مراجعین به

بازسازی خواهد شد ».از سوی دیگر آیتاهلل بهشتی

از مسئولین بــه شــهــادت نــرســنــد ،از ســوی دیگر

دادسرا سادهتر شده است و حتی در همان مرحله

در راس نهادی قرار گرفته بود که به شدت با کمبود

برخی گروهها و احــزاب ضد انقالب از جمله حزب

مراجعه نخستین قسمتی از مسایل حل میشود و

قاضی مواجه بود لذا مهمترین اقــدام در آن زمان

تــوده در تــاش گستردهای بــرای بــرانــدازی بودند.

دیگر به مراحل بعدی نمیکشد .همچنین شعبه

تربیت و جذب افــراد مؤمن و متعهد برای پرکردن

در این سالها کشور درگیر جنگ تحمیلی با رژیم

دیوان عالی کشور را اضافه کردیم تا بتواند بهتر به

این خأل بود و تدبیر شهید بهشتی این چالش را

بعث عــراق در جبههها و مــبــارزه بــا ضــد انــقــاب و

کارها برسد .دادگستری استان خراسان و اصفهان

با تأسیس دانشکدهای به بهترین نحو و تا سرحد

تروریستها در خیابانها بود ،از سوی دیگر برخی

و برخی جاهای دیگر فعالتر شــده اســت و به هر

امکان حل کرد و این دانشکده زیربنایی برای قوه

نیز با سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده دست

حــال در ایــن زمینه به نسبت موفقیتی به چشم

تازه مستقل شده قضاییه بود.

به گران کردن اقالم مورد نیاز مردم زده و با احتکار

فعال هستند .در دادســرای تهران با برنامهای که

میخورد .اما نیروی اصلی ما و قسمت مهم از توان

عسگری معاون سابق دادستان انتظامی در

کار ناتمام تروریستهای اسلحه به دست و دشمن

ما همانطور که قرار بود ،صرف کار مربوط به ایجاد

امور ارزشیابی قضات ،در همایش سیامین سالگرد

متجاوز بعثی را تکمیل میکردند .قوه قضاییه در

دستگاه قضایی اسالمی جدید شده است».

تأسیس دانشگاه علوم قضایی میگوید«:داشتم

این مدت با قدرت و قاطعیت در برابر این دو دسته

آیـ ـ ـتاهلل بهشتی در بــخــش دی ــگ ــری از ایــن

سابقه آم ــوزش قــوه قضاییه را م ــرور م ـیکــردم که

از تروریستها ایستادگی کــرده قاطعیت ایــن قوه

توگو اظهار میدارد« :به نظر ما دستگاه قضایی
گف 

چشمم به پوشهای خورد که روی جلد آن نوشته

تأثیرگذار را به دشمنان نشان داد.

بــایــد بــتــوانــد صحیح کــار کــنــد ،امــا ســریــع هــم کار

بــود «دانــشــکــده عــلــوم قضایی وابــســتــه بــه وزارت

کند ،سریع و قاطع باشد و ما امــیــدواریــم به این

دادگــســتــری» .آن روزهـ ــا شهید بهشتی اهتمام

کیفیت مطلوب برسیم .البته تأ کید میکنم در کار

ویــژهای داشتند به اینکه از بین فار غالتحصیالن

دوره نفسگیر مــب ــارزه بــا تــروریــسـتهــای
اقتصادی

دادگاههای انقالب هم نقایص هست ،حتی تخلف

متعهد و فاضل دانشگاههای کشور تعدادی برای

رهــبــر معظم انــقــاب  24مـ ــرداد  1368طی

هست .ما هم ا کنون یک قاضی متهم به یک تخلف

منصب قضا جــذب شوند .من با خوشحالی این

حکمی آیـ ـتاهلل محمد ی ــزدی را بــه ریــاســت قوه

را که در دادگاه انقالب بوده برای محا کمه بازداشت

سابقه را با خود بــردم و صبح روز بعد که خدمت

قضاییه منصوب کردند ،در بخشی از حکم معظم

کردهایم و به زودی محا کمه او انجام خواهد گرفت.

ایشان رسیدم وارد اتــاق که شــدم دیــدم حضرت

له آمده بود« :رأی جنابعالی روشن است که قوهی

یهای قاطع میتوان به یک دستگاه
با این رسیدگ 

آیتاهلل جوادیآملی ،شهید باهنر و برخی از بزرگان

قضاییه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی

قضایی سالم و مؤثر رسید .مسأله بسیار مهم دیگر

آنجا بودند .به شهید بهشتی عرض کردم من خبر

کــشــور اسـ ــت .ســامــت و اســتــحــکــام ،قــاطــعــیــت و

تهیه قوانین است که در این زمینه پیشرفتهای

خوشی برای حضرتعالی آوردهام که بعد پوشه را

انــصــاف ،دلــســوزی و پشتکار و بــاالخــره آمــادگــی و

خوبی داشتهایم ،قوانین زیادی تهیه شده است.

تقدیم کردم .وقتی مطالعه کردند خیلی خوشحال

ه ــزاران مــاده قانونی جدید باید بــر طبق موازین

شدند و یک لبخندی بر چهره مبارکشان نشست و

انتظام این دستگاه نشاندهنده و مستلزم وجود
سالمت و امنیت و عدل و داد و ُحسن جریان امور در

اسالمی و انقالبی تهیه بشود و قسمت بسیار زیادی

خطاب به آیتاهلل جوادی آملی فرمودند که دستور

کشور و در دستگاههای اجرایی آن است و بعکس،

از اینها تهیه شده است و شورای عالی قضایی بر

بدهید کــه ایــن دانــشــکــده کــه تلفیقی از ح ــوزه و

ضعف و فساد و اختالل و کمکاری و بینظمی در

طبق وظیفه به این قوانین رسیدگی میکند و آنها

دانشگاه باشد راهاندازی شود».

این دستگاه ،خبردهنده از وجود فساد و ناامنی و

را بررسی میکند و برای تصویب در اختیار قوه مقننه

بــیش ــک درب ـ ـ ــاره عــمــلــکــرد شــهــیــد آی ـ ـتاهلل

م ـیگــذارد .قسمتی از ایــن الیحههای قانونی هم

بهشتی در دیــوان عالی کشور بسیار بیشتر از این

در ادامــه این حکم تصریح شده بــود« :و این

ا کنون در مجلس شورای اسالمی در دست رسیدگی

مـینــوشــت ولــی ب ــرای دوری از اطــالــه کــام از آن

بدان جهت است که سالمت دستگاه قضا ،همهی

است و به محض تصویب و ابالغ اجرا خواهد شد».

گذشته و نیم نگاهی به دوره ریاست مرحوم آیتاهلل

دستگاههای دولتی و مردمی را به سالمت سوق

موسویاردبیلی خواهیم داشت.

میدهد و بیماری ناتوانی آن ،راه را بر فساد عمومی

شهید بهشتی در ایــن مصاحبه همچنین
میگوید« :دستگاه بسیار مؤثر بازرسی کل کشور
که میتواند نقش مؤثری در سالمسازی اداره کشور

بیعدالتی در جامعه است».

باز مـیگــذارد .قاطعیت و انصاف و سرعت عمل و

ایستاده در برابر تروریستها و براندازان!

رعــایــت ضــوابــط اســامــی ،شــرایــط الزمــی اســت که

داشــتــه بــاشــد ،بــر اس ــاس الیــحــه قــانــونــی کــه تهیه

دوره ریاست آیتاهلل موسویاردبیلی در دیوان

هرگاه وجود داشته باشد ،دستگاه قضایی کشور را

کــردهایــم و بــرای تصویب به مجلس فرستادهایم،

عالی کشور با شهادت آیتاهلل بهشتی آغاز میشود،

مأمن و ملجأ مظلومین و ضعفا میسازد و در آنان
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