حکمرانی قضائی
خوب و مفید ایشان دانست.

نکنند».

تیر و مرداد 1399

شماره اول

 -2در هــم ـهی فــصــول تــحــول ،مــردمــی ب ــودن و

از سوی دیگر یکی از برنامههای قوه قضاییه

در ادامه این حکم تصریح شده بود« :اینجانب

انقالبی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

در دوره ریاست آی ـتاهلل هاشمیشاهرودی تحت
عنوان توسعه قضایی ،تدوین  25الیحه قضایی

به ِجد امیدوار است که دوران مدیریت جنابعالی

 -3عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل

با توجه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساختهای

بود .مانند الیحه قانون مجازات اسالمی (کلیات،

الزم و با تکیه بر صالحیتهای علمی و عملی آن

ح ــدود ،قصاص و دی ــات) کــه تحت عــنــوان قانون

جناب ،دوران شکوفایی قــوهی قضاییه به شمار

مجازات اسالمی در سال  1392به تصویب نهایی

آید».

تحول و پیشرفت قوه بدانید .سالمت قضات
و پــا کـ ِـی دام ــن آن ــان از هــر گــونــه فــســاد ،شرط
الزم و اول برای همه توفیقات شما است .در
ریشهکنی فساد از درون قوه که مایهی مباهات
شما و ســرافــرازی ا کثریت قضات دادگــاههــا و

مجلس رســیــد ،الیحه آیین دادرس ــی کیفری که

رسیدگی به بزرگترین فسادهای اقتصادی،

تحت عــنــوان قــانــون اصــاح قــانــون آیین دادرســی

جــذب قــضــات جــدیــد ،بــه کــارگــیــری فــنــاوریهــای

کیفری در ســال  1394به تصویب مجلس رسید،

نوین در عرصه قضا و ارائه خدمات قضایی ،افزایش

 -4گــســتــرش عـ ــدل و اح ــی ــای ح ــق ــوق ع ــام ــه و

الیحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان؛ که

استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس ،مبارزه

آزادیهای مشروع و نظارت بر ِاعمال قانون را

سپس در قالب مــوادی از قانون مجازات اسالمی

با کارچاقکنها و برخورد با قضات متخلف ،توجه

که در شمار هدفهای قوه قضاییه در قانون

و قانون آیین دادرســی کیفری به تصویب مجلس

به پیشگیری از وقوع جرم ،برخورد قاطع با جرایم

اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید .این

شــورای اسالمی رسید ،الیحه پیشگیری از وقوع

خــشــن ،تــوجــه بــه حــقــوق عــامــه بــه عــنــوان یکی از

موجب اعتماد مــردم و دلگرمی آنــان به قوه

جــرم کــه تحت عــنــوان قــانــون پیشگیری از وقــوع

اولــوی ـتهــای قــوه قضاییه ،ایستادگی در مقابل

قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد.

جــرم در ســال  1394بــه تصویب مجلس رسید،

فشارهای بیرونی و ورود برای حل و فصل مشکالت

 -5در بــرخــورد قضایی مــاحــظـهی ایــن و آن را

الیحه جرایم رایانهای که تحت عنوان قانون جرایم

سپردهگذاران مؤسسات مالی را میتوان ده عملکرد

رایانهای در سال  1388به تصویب مجلس رسید،

شــاخــص آیـ ـتاهلل آمــلــی الریــجــانــی در ریــاســت قوه

قــانــون شــوراهــای حــل اخــتــاف کــه ابــتــدا در سال

قضاییه دانست.

دادسراها است ،هیچ تردید و درنگ نکنید.

نکنید.
 -6از جـ ــوانـ ــان ص ــال ــح و ان ــق ــاب ــی و ف ــاض ــل در
مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.

 1387بــرای اج ــرای آزمایشی به تصویب مجلس

مسئولیت آی ـتاهلل آملیالریجانی بر دستگاه

 -7قاضی و دادگــاه را عزیز بدارید .احساس عزت

رسید و در نهایت در سال  1394به تصویب نهایی

قضا بــا فتنه  88ش ــروع شــد و بـیشــک مـیتــوان

و شــرافــت در قــاضــی ،ســد محکمی در برابر

رسید ،الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تحت

محا کمات اصحاب فتنه را از دیگر عملکردهای

انگیزهها و عوامل نفوذ و انحراف است.

عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در

شاخص قوه قضاییه در این دوره دانست.

سال  1399به تصویب رسید ،الیحه اصالح قانون
آیین دادرسی مدنی ،الیحه اصالح قانون تعزیرات
حکومتی ،الیحه اصالح قانون صدور چک و...

 -8همکاری با قوای مجریه و مقننه و همافزایی با
آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در

رئیس دستگاه عدالت در گام دوم انقالب
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب

نظر داشته باشید .آنان نیز موظف به همراهی
و همکاری با شمایند.

اس ــام ــی  16اســفــنــد  1397در حــکــمــی آیـ ـتاهلل

انتصاب آیـتاهلل رئیسی به عنوان رئیس قوه

 10عملکرد شاخص آیتاهلل آملیالریجانی در
ریاست دستگاه قضا

سیدابراهیم رئیسی را به ریاست قــوهی قضاییه

قضاییه بازتاب گستردهای در محافل سیاسی -

منصوب کــردنــد .ریــاســت آیـ ـتاهلل رئیسی بــر قوه

رسانهای به همراه داشته است .روزنامه ایران در

 24مــرداد  1388و با اتمام دوره تمدید شده

قضاییه همزمان با انتشار بیانیه راهبردی گام دوم

ایــن ب ــاره نــوشــت« :برجستهترین موضعگیریها

مرحوم آیتاهلل هاشمیشاهرودی در قوه قضاییه،

انقالب از سوی رهبر معظم انقالب ،مسئولیتهای

درباره ریاست آیتاهلل رئیسی در دستگاه قضایی به

رهــبــر معظم انــقــاب طــی حکمی آیـ ـتاهلل صــادق

عظیمی را متوجه قــوه قضاییه در ایــن دوره مهم

موضعگیری اصالحطلبان در این خصوص مربوط

آملیالریجانی را به ریاست قــوه قضاییه منصوب

میسازد.

میشود .رقیب دیــروز حاال از نظر اصالحطلبان و

کردند.
در بخشی از حکم معظم لــه آم ــده ب ــود« :با

بخشی از این مسئولیتها در حکم رهبر معظم
انقالب مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است:

طرفداران دولت تبدیل به «گزینه مطلوب» شده
است.

گذشت سه دهه از آغاز تشکیالت نوین دادگستری

رهبر معظم انقالب در ایــن حکم با اشــاره به

نظر آنها درباره ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد

و کسب تجربیات گــرانبــهــا و آزم ــون و خطاهای

سند تحول قضایی پیشنهادی آیـتاهلل رئیسی بر

اجــتــنــابنــاپــذیــر ،ا کــنــون چــشــمــداشـ ِـت ســامـ ِـت
اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای
ارکان و ِ

موارد زیر تصریح میکنند:

ریاست جمهوری در قیاس با ابراهیم رئیسی در
ً
قامت گزینه ریاست دستگاه قضایی کامال متفاوت

 	-1برای همهی فصول این سند و بندهای ذیل

است .ا گر قبل از انتخابات سال  96از معادله اول

آنها ،زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان

هــراس داشتند ،حاال موقعیت طــوری شده که از

بــه حــق اســت کــه مسئوالن ایــن پیکرهی عظیم

را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمایید .در

دومی استقبال میکنند .حتی برخی در این اردوگاه

و دستگاههای جانبی آن باید در ب ــرآوردن آن با

زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه

میگویند رئیسی کسی اســت کــه میتواند نقاط

همهی تــوان از هیچ کوشش و ابتکاری فــروگــذار

داده شود.

ضعف و خألهای قوه قضاییه را هم اصالح کند».

عدالت ،از دادگستری جمهوری اسالمی ،انتظاری
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