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کند و صرف بیان موضع نباشد؛ بنابراین در  ایجاد 
حوزه حقوق بشر نیز قوه قضائیه باید متحول شود 
به  ج  در خار در داخل چه  را چه  منفعل  رویکرد  و 

کند. رویکرد فعال تبدیل 

لزوم حمایت و رفع موانع تولید و تحقق شعار . 5
تحقق  بــه  کمک  و  قضائیه  قــوه  توسط  ســال 

اقتصاد مقاومتی-تولیدی
جنگ  حــال  در  که  کشور  شرایط  به  توجه  با 
با تحریم های  کشور  با دشمنان است و  اقتصادی 
از  برون رفت  راه  تنها  است،  شده  روبــه رو  گون  گونا
این مشکات، حرکت به سمت تولید ملی و اقتصاد 
که به دفعات مکرر در بیانات رهبر  مقاومتی است 
انقاب به آن اشاره شده است. یکی از این بیانات 
نام گذاری  می شود،  دیده  سال ها  نام گذاری  در  که 
سال ها با رویکرد اقتصادی است. این نام گذاری ها 
که بر همه  کشور را تعیین می کند  کلی  جهت دهی 
نقش  تا  است  واجب  متولی  دستگاه های  و  مردم 
آن  و در  پیدا  نــام گــذاری هــا  ایــن  به  را نسبت  خــود 

کنند. جهت اقدام 
در  عدالت  متوالی  نهاد  به عنوان  قضائیه  قوه 
عرصه  در  باید  قوانین  اجــرای  حسن  ناظر  و  کشور 
تولید به صورت فعال ورود کند و مشکات موجودی 
که مربوط به حیطه خود است را رفع بکند و جریان 

کند. تولید را سرعت ببخشد و موانع را رفع 
نهادهای  تعطیلی  موجود،  مشکات  از  یکی 
ــه دلــیــل عـــدم پــرداخــت  کــارخــانــه هــا ب تــولــیــدی و 
کارآفرین  وام گــیــرنــدگــان  توسط  بانکی  تسهیات 
سایر  و  مالی  تأمین  مشکات  دلیل  بــه  کــه  اســت 
الزم  و  اســت  اقــتــصــادی  نــظــام  از  نــاشــی  مشکات 
است قوه قضائیه از این نهادهای تولیدی در برابر 
کند و از تعطیلی  زیاده خواهی برخی بانک ها مقابله 

کند. کارخانه ای جلوگیری  نهادهای تولیدی و 
فرایند  تولید،  جریان  مشکات  از  دیگر  یکی   
و  است  متولی  نهادهای  از  الزم  مجوزهای  کسب 
از باب احیای حقوق عامه  الزم است قوه قضائیه 
و در راستای تحقق عدالت به عنوان متولی عدالت 
کشور، بوروکراسی اداری موجود در زمینه تولید  در 

کاهش دهد و با نهادها و افرادی  از بین ببرد یا  را 
وظیفه  باب  از  می کنند،  کم کاری  حوزه  این  در  که 

کند. نظارتی خود ورود 
بــایــد نقش  قــضــائــیــه  قـــوه  ــه  ک ــگــری  نقطه دی
مقوله  بــدهــد،  انــجــام  زمینه  آن  در  را  فــعــال تــری 

قاچاق باألخص قاچاق سازمان یافته است.
به  جبران ناپذیر  ضربات  ورود  باعث  قاچاق 
است  الزم  بنابراین  می شود؛  تولید  جریان  و   نظام 
و  بازرسی  ظرفیت های  از  استفاده  با  قضائیه  قوه 
کند  برخورد  تخلفات  و  این جرائم  با  قضایی خود 
و نه تنها برخورد پسینی داشته باشد بلکه برخورد 
پیشینی با این تخلفات داشته باشد. در این راستا 
این  در  دیگر  نهادهای  با  قضائیه  قــوه  اســت  الزم 
گمرک و مناطق آزاد تجاری و سازمان  زمینه چون 
کاال و ... همکاری دقیق تر و مشخص تری  قاچاق 
هرجایی  در  و  باشد  داشته  وظیفه  انجام   حیث  از 
که نهادهای متولی وظایف خود را انجام ندادند، از 

کند. باب نظارتی ورود و برخورد 
قــوه  اســــت  الزم  زمــیــنــه  ــــن  ای در  هــمــچــنــیــن 
تولید  از  تولید و حمایت  قضائیه جهت رفع موانع 
مــرکــزی  بــانــک  ــا  ب مناسبی  تــعــامــل  تــولــیــدگــران،  و 
ــــدازی  راه ان بــا  و  باشد  داشــتــه  عامل  بــانــک هــای  و 
ــیــدی ذیـــل رئــیــس قــوه  مــعــاونــت اقــتــصــادی-تــول
جهت  اســتــان هــا  دادســتــان هــای  ذیــل  و  قضائیه 
و  ــردارد  بـ قــدم  مقاومتی  اقتصاد  اهـــداف  پیشبرد 
برجسته ای  و  فعالی  نقش  به  جای نقش منفعل، 

داشته باشد.

از . 6 جلوگیری  جهت  قضایی  عوامل  بر  نظارت 
ایجاد تخلف و فساد

بــا تــوجــه بــه ایــن کــه دســتــگــاه قــضــایــی، نقش 
را دارد و دیــده بــان  امــور  بــر حسن اجـــرای  نــظــارت 
بــایــد در  کــشــور اســت  عــدالــت در  ــرای  اجـ و متولی 
تا  باشد  ک  پا داخلی  آلودگی های  از  خودش  ابتدا 
کند؛  کشور را از وقوع فساد و تخلفات عاری  بتواند 
دستگاه  درون  در  مختلف  عوامل  با  باید  بنابراین 
قضایی، چند برابر افراد مجرم دیگر از جهت شدت 
از  افــراد  این  مسئولیت  زیــرا  کــرد؛  برخورد  مجازات 

سایرین بیشتر است و جرم آن ها باعث وارد شدن 
خدشه به حیثیت نظام قضایی و تضییع حق افراد 

محق خواهد شد.
دیـــدار  در  ــقــاب  ان معظم  رهــبــر   97 ســـال  در 
رئیس و مسئولین قوه قضائیه تذکر دادند: معدود 
فساد  مرتکب  قضائیه  قــوه  داخــل  در  کــه  افـــرادی 
به  خیانت  بر  عــاوه  می شوند،  خــاف  اقــدامــات  و 
دستگاه  زحمتکش  و  ــدوم  خ کارکنان  و  مــدیــران 
همچنین  می کنند.  ظلم  نیز  مـــردم  بــه  قضایی، 
ایشان در سال 98 در دیدار رئیس و مسئولین قوه 
قوه  درون  در  فساد  با  مبارزه  کردند:  بیان  قضائیه 
قضائیه در اولویت است؛ زیرا حتی یک عنصر ناباب 
در دستگاه قضایی می تواند زحمات قضات شریف 
سراسر  در  قــوه  ایــن  امین  کارکنان  و  ک دامــن  پــا و 
جای  بر  مخربی  تأثیرات  و  کند  مخدوش  را  کشور 
مسئول  که  فــردی  گناه  افــزودنــد:  ایشان  بــگــذارد. 
چند  می شود،  فساد  دچار  و  است  فساد  با  مبارزه 
برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع 

سخت گیری شود.
که در دستگاه  کارکنانی  الزم است با قضات یا 
قضا، دچار تخلفات و افعال مجرمانه ای چون اخذ 
کارچاق کنی و ... می شوند برخورد شدیدی  رشوه و 
کیفری اسام در این باب برخورد  شود و سیاست 
نیز  رهبری  معظم  مقام  کــام  در  که  اســت  شدید 

واضح بود.
قوه  از  انتظارات  که  تحول  دوره  در  بنابراین 
قضائیه بسیار باالست، نقش حفاظت  و اطاعات 
تخلفات  بــه  رســیــدگــی  ــرای  ــ دادسـ و  قضائیه  قـــوه 
باید  مذکور  نهادهای  و  می شود  برجسته تر  قضات 
نظام  حیثیت  از  و  کنند  برخورد  متخلف  عناصر  با 
حیثیت  نه تنها  برخورد  این  و  کنند  دفــاع  قضایی 
افزایش  بلکه  نمی کند،  خدشه دار  را  قضا  دستگاه 
در  دســتــگــاه  ــن  ای بــه  نسبت  را  اجتماعی  اعــتــمــاد 
بــا قاضی متخلف  ــرا وقتی  زی پــی خــواهــد داشـــت؛ 
خواهند  مردم  و  می شود  برخورد  جدی  به صورت 
دانست با مجرمین دیگر نیز برخورد خواهد شد و 

مسامحه ای وجود نخواهد داشت.


