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امید به وجود می آورد.«
بر قوه  آیــت اهلل یــزدی  در حکم تمدید ریاست 
که  نکاتی  یــاد آوری  بر  عــالوه  انقالب  رهبر  قضاییه، 
در حکم ابتدایی انتصاب وی آمده بود، بر مواردی 
و  انقالبی  کــارآمــد  و  برجسته  عناصر  جــذب  چــون 
قوه ی  حساس  مسئولیت های  در  دلسوز  و  مؤمن 
و  بی مباالت  و  فرصت طلب  عناصر  طــرد  قضاییه، 
به  دستگاه  آن  همه  از  فاسد  احیانًا  و  بی بصیرت 
ویژه از مسئولیت های مؤثر، برخورد مناسب و قاطع 
کیفیت  کم کاران یا بدکاران و تعالی بخشیدن به  با 
علمی و عملی قضاء و تربیت و جذب افــراد عالم و 
تأمین  بــرای  برتر  روش هـــای  از  جست وجو  و  بصیر 

کرده اند. کید  عدل و سرعت عمل قضایی تأ
پیروزی  از  پــس  قضا  نهاد  تــاریــخ  از  دوره  ایــن 
آغــاز دولــت سازندگی مصادف  بــا  اســالمــی  انــقــالب 
جنگ  از  ــس  پ دوره  در  ــه  ک اســـت  طبیعی  و  بـــود 
دست  سازندگی  بهانه  به  اقتصادی  تروریست های 

به چپاول بیت المال بزنند.
ــارزه ای  ــ ــب ــ ــا م ــال هـ ــن سـ ــ ــوه قــضــایــیــه در ای ــ ق
را  اقتصادی  مفسدین  بــا  نفس گیر  و  طاقت فرسا 
به  مــی تــوان  کمات  ایــن محا از جمله  که  کــرد  آغــاز 
ــای »فــاضــل خـــــداداد«، »مــرتــضــی رفیق  ــاه هـ دادگـ

کرد. کرباسچی« و... اشاره  دوست«، »غالمحسین 
ــیــن مــجــرم اقــتــصــادی  ــل خـــــداداد« اول ــاض »ف
پــای چوبه دار  کــه  ایـــران اســت  جمهوری اســالمــی 
 123 اخــتــالس  بــه  متهم   1374 ــال  س در  او  رفـــت. 
میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختالس 
این  بـــود.  بانکی  قوانین  نــکــردن  رعــایــت  خــــداداد 
اما  بــود  نظر  تحت   72 ســال  در  بانکی  اختالس گر 
از  هم  دالر  میلیون   8 و  بگریزد  کشور  از  شد  موفق 
کند. خــداداد در شهریور 73 به ایران  ج  کشور خار
بازگشت. در بهمن ماه همان سال بازداشت و پس 
اتهام اخالل در نظام  از چندین جلسه دادگــاه، به 

کشور در آذر 1374 اعدام شد. اقتصادی 
از  »بعد  گفت  باید  نیز  کرباسچی  پــرونــده  در 
که خبر دستگیری شهردار  تعطیالت نوروز 77 بود 
سروصدا  بمب  مثل  مالی  اتهامات  با  تهران  وقــت 
ــاه  ــ ــم خــیــلــی هــا جــنــجــالــی تــریــن دادگ ــرد. هــنــوز ه ــ ک
کمه  پخش شده از تلویزیون را، دادگاه مربوط به محا
کمه  کرباسچی می دانند. جلسات محا غالمحسین 
او هر روز به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد. 
کرباسچی در آن زمان یکی از حامیان اصلی دولت 
به  به حساب می آمد،  پیروز شده دوم خــرداد  تازه 

سیاسی  کنش های  وا با  او  دستگیری  دلیل  همین 
از سوی دولت همراه شد. رسانه های حامی جریان 
کرباسچی  دوم خرداد هم در آن مقطع به حمایت از 
کارگزارانی  تقبیح قوه قضاییه پرداختند. شهردار  و 
کمه  کلی در دادگاه مورد محا وقت تهران با 5 اتهام 
قرار می گرفت: 1- مشارکت در اختالس به مبلغ 14 
میلیارد و 530 میلیون ریال، 2- تصرف غیرمجاز در 
اموال عمومی، 3- تضییع اموال شهرداری تهران، 
و  شــهــرداری  معامالت  در  تبانی  در  مشارکت   -4
5- مشارکت در ارتشا. آیت اهلل یزدی، رییس وقت 
پرونده می نویسد: »فقط  این  دربــاره  قوه قضاییه، 
که بیش از همه بر دوش قوه  همین یک پرونده بود 

قضاییه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف 
و نوشتند و عمل  گفتند  کشور  کردن دستگاه قضا 

کردند.« کردند و افکار عمومی را درگیر 
حجت االسالم  ســوی  از  کرباسچی  نهایت  در 
مالی  جرایم  اتهام  به  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
کمه و به 5 سال حبس قطعی، 60 ضربه شالق  محا
تعلیقی، 100 میلیون تومان جزای نقدی، استرداد 
وجه نقد به مبلغ 17 میلیارد و 600 میلیون ریال و 
شد.  محکوم  دولتی  خدمات  از  انفصال  ســال   20
را  )حــدود 2 ســال(  از دوره محکومیتش  او بخشی 
که نامه ای خدمت مقام معظم  تا این  گذراند  هم 
که با  کرد  گذشت و عفو  رهبری نوشت و درخواست 

توجه به خدمات گذشته اش، مورد موافقت رهبری 
گرفت و آزاد شد. قرار 

مقابلهباشارالتانیسممطبوعاتی
یــزدی  آیـــت اهلل  پــایــان یافتن دوره ده ســالــه  بــا 
مرحوم  انــقــالب  معظم  رهبر   ،78 ســال  ــرداد  مـ در 
از  که  را  شــاهــرودی  هاشمی  سیدمحمود  آیــت اهلل 
او با عنوان “چهره ای علمی و آراسته به صالحیت 
ــاد مــی کــردنــد، بــه عــنــوان ریــیــس جــدیــد قوه  واال” ی
انقالب  رهبر  حکم  متن  در  کردند.  معرفی  قضاییه 
به نسبت سایر احکام  که  آیت اهلل شاهرودی  برای 
مطول تر  قضاییه  قوه  رؤسای  انتصاب  برای  ایشان 
استحکام  ســالمــت،  چــون  مهمی  نکات  بــر  ــت،  اس
بدون  بــرخــورد  ــزوم  ل قضایی،  دستگاه  قاطعیت  و 
کردن  کوتاه  مــردم،  حقوق  به  متجاوزان  با  تسامح 
کم  کیفی محا کمی و  گسترش  فرآیند دادرسی ها و 
دادگستری، حفظ استقالل و قاطعیت و جلوگیری 

کردند. کید  از ورود دسته بندی های اجتماعی تأ
مدد  به  دوره  این  در  زنجیره ای  روزنامه های 
از دوم خــرداد 1376  آمــده پس  وضعیت به وجــود 
کلید  حمله و هجمه به ارزش هــای دینی و ملی را 

زده و در خفا به فکر براندازی نرم بودند.

دوابداعآیتاهللهاشمیشاهرودیدرقوه
قضاییه

مــیــرمــحــمــدصــادقــی،  حسین  دیــگــر  ســـوی  از 
که  یادداشتی  طی  قوه قضاییه  اسبق  سخنگوی 
به  خـــود   1397 دی   4 شــمــاره  در  ــران  ــ ای روزنـــامـــه 
هاشمی شاهرودی  آیـــت اهلل  درگــذشــت  مناسبت 
از ورود  از یک سال پس  کمتر  کرد، نوشت:  منتشر 
که در  آیت اهلل هاشمی شاهرودی به دستگاه قضا، 
آن زمان ریاست دانشکده علوم قضایی قوه قضاییه 
بر عهده داشتم،  یــزدی  آیــت اهلل  از دوران حضور  را 
ــدم؛ نخست حکم  روبــــه رو شـ ایــشــان  ــالغ  ابـ ــا دو  ب
در  که  بود  قوه قضاییه  و تحقیقات  آموزش  معاون 
اولین  برای  و تحقیقات  آمــوزش  آن سال، معاونت 
بار در دستگاه قضایی ایجاد می شد و پیش از این 
و  نداشت  وجود  عنوان  این  تحت  معاونتی  اساسًا 
گرچه این  دوم حکم سخنگویی دستگاه قضا بود. ا
سمت پیش از ورود ایشان هم وجود داشت، اما در 
حد ضعیفی بود و شخص سخنگو نقش اساسی و 
جدی در این نهاد بازی نمی کرد؛ بنابراین می توان 
هر دوی این ابالغیه ها را از ابداعات و نوآوری های 

ــت آیـــت اهلل  ــاس    در حــکــم تــمــدیــد ری
یزدی بر قوه قضاییه، رهبر انقاب عاوه 
ابتدایی  حکم  در  که  نکاتی  یـــاد آوری  بر 
بر مــواردی چون  آمده بود،  انتصاب وی 
کارآمد انقابی  جذب عناصر برجسته و 
مسئولیت های  در  دلــســوز  و  مــؤمــن  و 
عناصر  طــرد  قضاییه،  قــوه ی  حساس 
و  بی بصیرت  و  بی مباالت  و  فرصت طلب 
احیانًا فاسد از همه آن دستگاه به ویژه 
از مسئولیت های مؤثر، برخورد مناسب 
بــدکــاران و تعالی  یــا  کــم کــاران  بــا  و قاطع 
عملی  و  عــلــمــی  کیفیت  بــه  بــخــشــیــدن 
قضاء و تربیت و جذب افراد عالم و بصیر 
ــای بــرتــر بــرای  ــ و جــســت وجــو از روش ه
تأمین عدل و سرعت عمل قضایی تأکید 

کرده اند. 


