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 بسمھ تعالی

 صادق الریجانی دامت برکاتھحضرت آیت هللا 

 ریاست محترم قوه قضائیھ جمھوری اسالمی ایران 

 رونوشت: حضور با سعادت رھبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت هللا خامنھ ای دامت برکاتھ

 رونوشت: حضرت آیت هللا احمد جنتی ریاست محترم مجلس خبرگان رھبری دامت برکاتھ

 جمھوری اسالمی ایران الگوی قوه قضائیھ ساخت ی چند پیراموناتموضوع : ارائھ پیشنھاد  

 مقدمھ:

    ً از پیدایش تا با شکوه اسالمی  عنایت کامل بھ جزئیات انقالب حضرتعالی ھمانطور کھ احتراما
ی نظام الگوکھ  ایران دارید وآگاه میباشید آن در ساختار بی بدیل نظام جمھوری اسالمی وتشکیل ظھور

بی   وسالم هللا علیھ وابتکارات حضرت امام خمینی  خالقیتاز  کھحاضر جھاندر ایران جمھوری اسالمی
وصیت  بھ عنوانکبیر در شمھ ای بھ اختصار ،  وقائد عالیقدر زعیم آن کھبدیل ونسخھ منحصر بھ فردی بوده  

گیری ودارای دغدغھ اصیل در پیبوده کھ  از اھل دانش وبینش  خویش پیروان و یارانبھ   سیاسی -نامھ عبادی
زعامت  دورانردنیز ونمودند تعیین وتکالیفی  فرموده توصیھ ھای موکدیداشتھ ودارند  ، تحق وحقیقاستیفای 
نموده در بیانات صریح   ابزار وھدایت این جریان الھی رارھبری مواضع  دقیق  ،  خویشافتخارآمیز ورھبری
توسط  ،کھ این نسخھ بی بدیل را کھ مشحون وملھم از اسالم ناب محمدی (ص) بوده  فرمودندوتکلیف 

نسخھ نجات مردم جھان از ظلم وجور  اینبرای صیانت از و شود دنبالداخلی وخارجی اندیشمندان حق طلب 
افتخاراتی کھ بنیان  واز نموده تالشونثار مال وجان با قلم وقدم  یمجاھدانافتخارآمیز،این راه درستم کاران 

ودر عمل بکار  نموده نموده اقبال شایانآن وملت سرافزاز ایران نصیب اسالمی عظیم الشان جمھوریگذار
 وچنانچھ  با ھمان ادبیات کھ در وصیت نامھ زعیم عالیقدر ، قانون اساسی ، توصیھ ھای موکد  گرفتھ شود

انطباق ،  –حقوق قالب بندی شده وبر اساس ارزیابی  –بھ تکلیف  رھبر معظم انقالب وسیاست کلی آمده است 
(یعنی دادگاه ھای در آخرین پناھگاه مظلومین  در عمل و وعدهانجاز با وبخصوص شده دایر مدار حکمرانی

مخصوص جمھوری اسالمی ( فوق الذکر)و تدابیرخاصھ ومندرج در چھار نسخھ بر اساس حق وحقیت عدل )
"فََمْن َوَعْدناهُ َوْعداً َحَسناً فَُھَو القِیِھ َکَمْن َمتَّْعناهُ َمتاَع اْلَحیاةِ الدُّْنیا  61سوره الروم آیھ  ،ایران بھ نصرت توفیق یابد

الگوی بشریت میشود وقلم ھای شیطانی سازمانھای ضد اسالم مثل سازمان  ثُمَّ ُھَو یَْوَم اْلِقیاَمِة ِمَن اْلُمْحَضِریَن"
جھانی حقوق بشر، یونسکو وغیر اینھا کھ سرسپرھای شیطان بزرگ وھم پیمانان آنان ھستند ،  ملل،  اعالمیھٴ 

" کھ حاصل آن" 3الی  1"سوره نصرآیات وآنگاه نصرتی از راه میرسد  بیافتدبھ امر آفریدگان عالم از کار
ِ أَْفَواًجا" است واگر در بسیاری ازجریانات جمھوری اسالمی ایران، این چنین پیروزی  یَْدُخلُوَن فِي ِدیِن �َّ

اعتماد کردن بھ عناصر موظف فقط   و ھای الزم  پیش گیریبجای   لت نشده است تقصیر ما بوده کھنصیب  م
انجام در ون ، بر ضد شارع مقدس عمل شده مداخالت فضولی ، زیاده خواھی ھای خالف قانوغفلت از ، یا 

با مبانی اسالم ناب کھ   رگذارترین انقالب عصر حاض اثرپر مراتب بندگی در پیشگاه الھی در راستای 
وانجام بازرسی ھا  نکردن پیش گیری،بجای خیر ،شّر نصیب شده است  شده استپایھ ریزی  محمدی (ص)

بیان شده وچنین مدیریت بھ صراحت ھا ، مسامحھ وتساھل کھ در بعضی از دولت  ھا واھمال کاریناقص 

https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2/
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گرفتند واثرات مھلک آن کھ بادستان  نظر وعمل بکار کرده اند ومدعی این گونھ تدابیر وخواستگاه را در 
کھ وبعضی قضات خدا نترس را آلوده ساخت ، درحالی هخودمان انجام شده ، حتی بھ دستگاه قضاء سرایت کرد

تدوین می نمود ، نوشت " کھ ھر خائف کھ نام قاضی را می شنود ، از را آن ھنگام کھ منتسکیو روح القونین 
) زنده بود واین چھار  میالدی ۱۶۸۹در سال  منتسکیو(  بارون دو واگرمیکشد "  تیرترس ، مھره پشت او 

بوده ودرک میکرد ، بھ آن روح فراگیر عدل  نسخھ کھ مبتنی بر قرآن مجید ، عقل ونقل واجماع اھل ِخَرد
بی درنگ  فرایندھا واثرات آن و ازروح القوانین در می یافت  از وانصاف حصول می یافت ومقصودش را 

دیگر  اسالم را بجای مسیحیت جایگزین می کرد وبین این دو دین الھی ، عمل بھ اسالم را توصیھ میکرد و
وبر حسب زمان بھینھ نبود  ودیگرانمیالدی )۱۹۰۹ مارس(ری وات توصیھ ھای ویلیام مونتگمنیازی بھ 

وفرصت تاریخی کھ بنیان گذار عظیم الشان امام خمینی(ره) قیام تاریخی خود را بھ ظھور رساند ودر عصر 
، برپائی عدل وعدالت وپایان ، الگوسازی در علم وفناروی ، نظام ھای مدیریتی جھان بیداری اسالمی مجدد 

ارکرد ھای حق وحقیت با ھمان صالبت ابتدای انقالب دادن بھ فساد منتقل شده از رژیم منحوس گذشتھ  ، ک
علوم وفنون بر اساس قواعد دانش مفید ناب سازی نتایج این بانگ وصحیھ جھانی دراز  و  اسالمی انجام میشد

دفاع از حق وحقیت ورسیدگی بھ  (ع) برایائمھ معصومین  افزاین مجید وروایات ناب وجان آملھم از قرو 
 مجاھدت ھای حق طلبانھ  بی امان با استکبار جھانی باای ، ومبارزه بھره برده  ان عالم ومستضعف مانمظلو داد

تنویر افکار انسان ھای اندیشمند موجبات  کھ  وبراساس این تمھیدات عالمانھ وتداییر حکیمانھ میگردیدآغاز
چشم امید بھ  ودراین راستا ، میآمدرا در جھان بوجود اقدامات موثری  ،شده است وحق طلب در سراسر جھان

از مطیع  شاگردیکھ  حفظھ هللاحضرت آیت هللا خامنھ ای  معظم یاسالم وجمھوری اسالمی ایران ورھبر
برای نجات بشر از جھل وبربریت مدرن   داشتھ است ، دوختھ کھ نتایج آن(ره) امام خمینی  ی چوناستاد اعظم

در گفتار خط بھ خط فرامین، احکام و منویات استاد خویش را  ومعظم لھ نیز، امری قطعی بوده وفقر جانکاه 
بزرگ مرد  این، (ره) وعمل بکار گرفتھ واینک فصل الخطاب اصول وفروع مواضع حکیمانھ  امام خمینی 

ناب محمدی  برداشتی ویژه از اسالمنافذ وبصیرتی عمیق در ،صریح  یبا کالمکھ  ما شدهتاریخی عصر حاضر
ستون فقرات اصحاب استکبار جھانی از سخنان ، بطوریکھ  است  ایراد نمودهبارھا  بدیل(ص) وبا شجاعی بی 

در عرصھ بین المللی تیر کشیده وھراس در دل  آن  واثرات بعدی در ھنگام ایراد  رھبر معظم انقالبومواضع 
شیطانی اصحاب حیلھ ومکر کھ دایر مدار ھرگونھ ظلم وتعدی درجھان ھستند ،انداختھ وبر حسب انتظارات 

وحیل  تزویر , تلبیس , روباه صفتي , خیانت , دورویي مانعی رفیع درمقابل استاد خویش ، سدی سدید و
 درابواب را باین اردوگاه ابلیسی  ناشیانھ بعضی افراد ھرگونھ سرسپردگی و است شدهداخلی وخارجی دشمنان 

راھنمائی بصیر علمی ، فنی ، مدیریتی ، قضائی ، سیاستی ، اقتصادی ، شبکھ ھای فساد انگیز ونظایر اینھا 
کلیھ در  (ص)ودستورات معظم لھ  در مورد الگو سازی وایجاد پارادایم ھای ملھم از اسالم ناب محمدی بوده 

ریاضت مستمر سال واین بنده کمینھ در عرض سی  وصادر شده است بطور مستمر بیان   بخش ھای کشور،
در دانش ھای مرتبط باین موضوع مھم وجھانی تالشی بی وقفھ داشتھ ام کھ اندکی از آن بصورت مقاالت 

 گشتھ  ضبط)  www.elmemofid.comرد در سایت علم مفید ( وتوصیھ ھا وسوال وپاسخ با اھل خِ 
در سایر  دیگرودر جاتدرمندر وعمده این تالش علمیبخصوص تحقیقی عمیق در چھار نسخھ فوق الذکر 

کھ بر حسب اقتضاء واقبال از سوی  ( شرح مختصر در رزومھ تقدیمی پیوست است )حافظھ ھا گرد آمده 
تدوین وبرای اجراء تنظیم شده وبا ارزیابی انطباق بھ معیار وشاخص تبدیل شده وبھ تصمیم گیران موثر نظام ، 

وروش  یتویسم احکام مکتب پوز ازوبھ دور  گرددمزین  لباس استاندارد معنوی ومنبعث از اسالم وعلوم حقیقی
 تنلود ویا شکر درعسل ناب علم وفناوری ریخآکھ با تراریختگی ھای زھر  بوده ابطالی -ھای حسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://www.elmemofid.com/
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ً و دارودستکاری ھای ھدف ھمھ ابعاد ودر ددانش ناب وارد کردن رگاه استکبار داردوبھ نفع   تخریب کننده ونھایتا
بطوری کھ دوغاب غرب بر دوشاب اسالم  ، نمودندعلوم انسانی در مراکز اکادامیک کشورھای اسالمی رخنھ 

واز جنس بوده  بیھوده  سوداگرانھ و بیشتر برای کسب وکار یکھ   ،  یافت ارجحیت ومعارف ناب بشری
وفقر  از یک سوی  مضر ، اسراف وولنگاری بوده وبشر را بدومسیر خوش گداری مطلق ھای  سرگرمی
 گردیده وفاصلھ فقر وغنی از ثری تا ثریا  کشاندهاز سوئی دیگر )  یجھان فقرو بیچارگی در صد70جانکاه ( 

ودشمنان خونخوار تمام ظرفیت ھا واستعداد شده شتار بیشتر وکُ شت وکُ  گشتھ وفساد وتباھی ھر روز افزون تر
برای از بین بردن  آنان  در اردوگاه مثلث شوم انگستان+اسرائیل+ امریکا وھم پیمانان واندیشھ مذبوحانھ خود

اسالم وبویژه مذھب پرفروغ شیعھ بکار گرفتھ اند وھر روز با اعمال ناشیانھ وعجوالنھ کھ ناشی از مستی 
بھ تنویر افکار  انھ بر اشتباھات خود افزوده ودست بھ کارھائی میزنند کھ خوشبخت،  آنھاستشیطان پرستانھ 

وسرعت  گردیده موجب قیام مردم مظلوم جھانی را و شده دیگرانُسخره  خنده و مایھ جھانی کمک کرده و
 حضرت ظھورحضرت امام عصر وناجی بر حق برای وفضای جھانی را نمودهبیشتر را مظلومان وانسجام 

ایران اسالمی ورھبر  ودراین میان ،است ومھیاتر نموده  ترمساعد امام مھدي عجل هللا تعالی فرجھ الشریف
 ومصمم تر، خواھند بودالھی  مقدر این اراده ر فرخنده وظھو طالیھ دار این   کھ معظم ویاران وفادار ایشان 

 و این جریان ومقاصدی کھ درسیر وسلوک حقیقی وروشن  ایناست کھ در  دقیق تر ساختھ وجای بسی تاسف
د وج را در اقصای نقاط جھان بھ ھوش و شمندانی یترنم بھاری آن اند مطمح نظر است و آزمون ھای الھی

رقص وطرب آشنا بھ  رکّ  ھایکم سوء وگوش دیدگاناھل نفاق وستم مبتال بھ  درک نمیکنند ،بلکھ ، آورده است
با خداوند کھ بر حسب میثاقی  ملذا تکلیف خود دید ، آمادگی ندارنداصحاب اسحار مناجاتبرای استماع ، غرب 

 عالم روحانی وفقیھآن برای  و رعایت ایجاز کالم  الزموبا مداخیلی را درکمال اختصارنامھ متعال دارم این 
عالیقدر کھ سکان کشتی  قوه قضائیھ جموری اسالمی ایران را در دست توانمند واستعدادی در خور تحسین ای 

در الگوسازی مبانی وبنیان ھای قضائی در ایران ونیز عرصھ بین المللی دارند ، تقدیم تا بھ نحومقتضی 
فرمودید از کمبود نیروی انسانی مجرب دراین زمینھ در  ابرازدر مصاحبھ صداوسیما وھمانطور کھ بکاررود 

 حوزهوارائھ پیشنھادھای مرتبط با حوزه مدیریتی  مرقومھ مضیقھ بوده ، بر خود تکلیف دیدم کھ با تقدیم این
وطلب خیر  توکل بھ ذات باری تعالیبا  باشم و تھشگما قضاء بھ ادای وظیفھ خویش ھمت گسترده و بزرگ 

وصالح برای مسئولین صالح کشور ودرراس آن برای مقام معظم انقالب اسالمی ایران وامید وآرزو برای نیل 
بھ یاران خود  داشتھ و خیدر مورد این حادثھ بی نظر تاری  ی(ره)بھ اھداف بلندی کھ امام بزرگوار خمین

 ، بھ منصھ ظھور برسد:داشتھ است  امام (ره)پیروان این  از  انتظاراتی کھ و ارجاع نموده

 خبره میان رشتھ ویاد گیرنده مادام العمر  –محمود صانعی پور  -قدیم احترامتبا   

 دکترین نظام قضائی جمھوری اسالمی ایران پیشنھاد تدوین  : الف 

 درمقابل دکترین قضائی کشورھائی نظیرتدوین دکترین قضائی اسالم واصول آن و تعمیم آن در جھان  .1
 آمریکا ، انگستان وغیره 

دکترین قوه قضائیھ جمھوری اسالمی ایران مبتنی بر قانون اساسی جمھوری اسالمی بدیھی  است  .2
حق مبانی ونص صریح قرآن و صادق علیھ السالم جعفر مذھب حضرت امام  بوده ومنطبق بر ایران

، وصیت نامھ امام خمینی(ره) توصیھ رھبر معظم انقالب وحقیقت منبعث از معصومین علیھم السالم 
 خواھد بود 
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تحقق بخشیدن بھ عدالت درایران وکشورھای ھم پیمان ونیز   ،ایران بھ عنوان یک الگوی جھانی  .3
این وظیفھ خطیر را بھ قوه دادگاه ھای اسالمی وبین المللی  وورود بھ تدوین حقوق بین المللی اسالم 

 ماید یض می نوقضائیھ تف
در چارچوب ھای قانونی ( نیاز مند قانونی  تحکیم بخشیدن بھ استقالل قوه قضائی در نظریھ وعمل  .4

 شدن دکترین وراھبردھای قوه قضائی از طریق سیستم قانون گذاری کشور )
 ومعنوی  الزم فنی از طریق میکانیزم ھای  ھای مشروع احیای حقوق عامھ و گسترش عدل و آزادی .5
 شاھدانصلح جھانی اسالم در کشورھای کاملھ الودادی بھ عنوان نیروی مرزبان صلح وایجاد پلیس  .6

 ظلم وتعدی استکبار جھانی واقعی 
 از طریق  جھانی روافشای حیلھ ھا ی استکبا ومشابھ آن  حقوق بشر سازمان تشخیص موارد نقض .7

جھان واصالح موارد م مرد اسالمی  یبیدار وابستھ بھ آن وانتشار آنھا  برای سازمانھای دروغین
 جھان سراسر دالیل عقلی واجماع جھانی وانتشار دادن آنھا بھ با  اسالم احکام نقض با 

بیدار سازی جامعھ بشری جھان برای ایجاد صلح جھانی وپایان دادن بھ تسلیحات اتمی ، بیولوژیک  .8
از طریق مبانی  پایدارصلح وکشتار جمعی  با تشکیل گروه ھای داوطلب اندیشمندان برای نیل بھ 

 قضاوتی اسالم 
ایجا د سیستم دیپلماسی خبره قضائی ایران وگسیل جھانی خبرگان   اسبراس جھانی سکوالریسم رفع  .9

 آن 
 در کشورامنیت سالمت قضائی از طریق گسترش  توسعھ اقتدار کشور  .10
لم وفناوری ع اشخاص در بر حسب محصول نھائی ومساعی بھ صاحبان حق ، سھام  اعطایعدالت در .11

 عمل میادین درمجاھدان اقتصادی وغیره وتاب آوری ھا 
 تبیین نقش محوری دستگاه قضائی در حکمرانی کشور  .12

وکاھش مراجعین بھ   استراتر ی ھای قوه قضائی بھ مفھوم استراتژی ھای عدالتپیشنھاد تدوین  ب: 
 محاکم قضائی 

 بررسی مستمر نقاط ضعف وقوت قوه قضائی در مقابل تھدیدات وفرصت ھای داخلی وخارجی جھت  .1
  رھیافت ھای نوین قضائیتدوین 

اصالح ساختار قوه قضائیھ بر اساس دکترین جدید وآمایش قضائی الزم در سراسر کشور با توجھ بھ  .2
وبازخورد ھای آن  اقدامات ملینوآوری ھای متجانس ، پیوندی وھمگرا وارزیابی ضریب نفوذ آن در 

 در صحنھ ھای بین المللی 
وتالش برای اصالح آنھا   تجدید نظر در معاھدات ومیثاق ھای منعقده با سازمان متناظر بین المللی .3

 وفق احکام قضائی اسالم 
  مرتبط بھ سیستم قضائی  وکارشناسان  تدوین ھندبوک ھای قضائی برای قضات ، وکال، دستگاه ھا .4
با کمک وزارات ارشاد  متون جھانی امر بھ معروف ونھی از منکر از دیدگاه قرآن مجید تدوین .5

 نشر وبسط آن درجھان وفرھنگ اسالمی و
دخالت قانونی در طرح ھای خوشھ ای ، شرکت ھای مادر تخصصی ، بانک داری وبیمھ وبورس ،  .6

گیری ھای الزم از احتمال زنجیره ھای تولید وعرضھ ونظایر اینھا در قانون ومقررات برای پیش 
 ی داخلی وخارجی در قراردادھا وپروتکل ھا  بروز جرائم
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طرح واجرای استانداردھای معنوی نظیر ، کار شایستھ در اسالم ، کرامت ارباب رجوع ، حرمت  .7
با کمک دستگاه  زنان ، گردشگری ، آراستگی ظاھری مردان وزنان ، تکلیف وحقوق ، ونظایر اینھا

 ای ذیربطھ
ارت علمی وفناوری از منظر قضائی بھ حالل وحرام مواد غذائی ومواد ومحصوالت ، جلوگیری نظ .8

با  کمک   غیر مفید وفناوری ھای خطرناک ونظایر اینھا دانشاز ھرگونھ ضرر واضرار حاصل از 
 دستگاه ھای ذیربط

بروز کرده وبھ مرزبانی ومواظبت مستمراز زمینھ ھای خالف احکام اسالم قبل آنکھ مصادیق آن ھا   .9
    چالش ھای اجتماعی منجر گردد

با کمک مراکز آموزش عالی داخلی  تدوین رشتھ ھای آموزشی قضائی نوین در سطح آموزش عالی .10
 وخارجی 

، فنی تکثیر ودخالت قضائی در تدوین قوانین ومقررات اجرائ کشور وکوشش برای  جزئی سازی   .11
جلوگیری از ھرگونھ تفسیر بھ رای ھای متنوع ، نمودن وقابلیت اجرائی برای متصدیان امور و

  واعمال سالیق خود محورانھ وبخصوص  رعایت کلیھ ضوابطی کھ در پیش گیری جرم موثر است
دخالت ھای علمی وفناورانھ دراصالح محیط زیست وآمایش سرزمین بھ منظور گنجاندن احکامی کھ  .12

 مرتبطبا کمک دستگاه ھای  زمینھ پیشگرانھ از جرائم دارد
دخالت جدی در امور داللی  ، نمایندگی ، قیومیت ، وکالت ھای عمومی ، ونظایر اینھا وبخصوص در  .13

انواع  امور وام ھا وسرمایھ گذاری ھای خارجی ، بانکداری ، صادرات وواردات ، وامور مالی و
ظام دربھبود مدی نآمعامالت با فرمت ھای رسمی وقراردا د ھای الزم وبیمھ شده در جھت ارتقای کار

 عمل میادین اقتصادی ، فرھنگی ، اجتماعی وسیاسی  در 

 وکاھش طرح دعاوی در محاکم قضائی سیاست ھای اجرائی  قوه قضائی  پیشنھا د اتی در توسعھ ج:

 شبیھ وتنظیم مدلی جامع برای اجرای کامل دکترین وراھبردی ھای قوه قضائی کشور کھ نشان دھنده  .1
عینی آن در اجرا وپیاده سازی بوده وتنظیم برنامھ زمانبندی برای پیاده سازی تدریجی واجرای و  واقع

 گام بگام آن 
 آموزش ھای مھارتی دیپلماسی قضائی خارجی دستگاه قضائی ایران  .2
 برنامھ ریزی وارزیابی سیستم ھای قضائی کشور وایجاد روش ھای نوین آن  .3
ه وبا رویکرد آزمون وخطا واقدامی بھ کودکان ونوجوانان آموزش ھای قضائی الزم وبا زبان ساد .4

 کشورکھ جوانانی با خصوصیات عادالنھ پروش یابند  با کمک وزارت آموزش وپرورش 
 در عرصھ ھای مقتضی کشورایجاد بسیج قضائی و مرزبانی از عدالت اجتماعی   .5
ی توسعھ عدل واستیفای الزم قضائی بصورت ذره ای وگسترده برا تکثیر امورایجاد سامانھ ھا و .6

بخصوص از بروز بزھکاری واعمالی دادگاه ھا  دروکاستن از ازدحام مراجعھ کنندگان  حقوق مردم
  در مقیاس جنحھ 

صدور دست آوردھای نوین قضائی بھ سایر کشورھا از طریق سفیران قضائی وبا کمک وزرات  .7
 امورخارجھ
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ایجاد دوایر الزم برای تدوین مقررات الزم و منطبق با  دکترین وراھبردھای قضائی واز طریق  .8
وترجیحاً با بیرون سپاری ویا واگذاری بھ اشخاص ارزیابی انطباق الزم وبخش استاندارد ھای قضائی 

 ثالث برابر قانون با تعیین تعرفھ ھای معین 
ونھاد ھای قابل قبول بین المللی  درجھت گسترش صدور ایجاد پیوند ھای الزم با مراکز وگروه ھا  .9

دست آوردی قضائی نوین جمھوری اسالمی ایران در جھان وایجاد اعتبار بخشی ھای الزم در 
 کشورھای اسالمی 

 ایجاد لجستیک مناسب با دکترین ، راھبرد ھا وسیاست ھای اجرائی قوه قضائ .10
تدوین احکام مترقی قضائی اسالم بر حسب قواعد دانش مفید جلوگیری از کسب وکارھای علمی نما  .11

 ویا با فناوری بیماری زا کھ شامل ضرر واضرار فراوان شده است 

واشتغال زائی در بخش بیرون و وظائف سازمانھای وابستھ د: ارائھ پیشنھادات عملی در سطوح اجرائی 
 درراستای اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال   قی کشورھای متر نظیرسپاری 

 قانع کردن حقوق دانان جھان محو حق وتو وابطال تدریجی آن از طریق ارزیابی انطباق .1
 محاسبھ دوره ای ضریب نفوذ آگھی مردم از قوانین ومقررات احکام قضائی .2
اسالمی شبکھ ھای بررسی ضعف زمینھ ھای ادبیاتی و محتوا وتدوین متون  مطابق با ادبیات  .3

وجلوگیری از  اجتماعی ایران وارزیابی انطباق( درپیش خوان ھای مخصوص قضائی دراین مورد )
 فساد گسترده آنھا

 از طریق  بررسی دوره ای ضریب ازدحام مراجعین بھ دادگاه ھای ایران و ایجادعدم  اطالھ دادرسی .4
 امرصدیان با آموزش ھای الزم بھ متدر مقیاس کوچک در محالت محاکم 

وبخصوص در نقاط محروم ، مجموعھ ھای  ایجاد دادگاه ھای سیار واورژانس قضائی  در کشور .5
 صنایع ومعادن ونظیر اینھا

ضریب نفود اگاھی  باقوه قضایئھ و هبررسی دوره ای  ضریب نفوذ رضایت عمومی از احکام صادر .6
 ھای مردم از قوانین ومقررات دستگاه قضائی

گاه قضائی بر حسب نوآوری ھای جدید علم  وفناوری مرتبط با امور قضائی اشتغال جدید در دست .7
 وآژانس ھای تخصصی وترجیحاً بامیکانیزم بیرون سپاری 

کھ بررسی فساد اداری وحیلھ ھای آن وایجاد نظام نافذ وتشخیص سیستمی در دستگاه حمکرانی کشور .8
ھزار کارخانھ تعطیل  250تاثیربسزائی در کاھش دعاوی در محاکم قضائی دارد ( مثل موضوع 

 وکنترلوگسترش امور نظارت وکنترل  برحسب دانش ھای نوین بازرسی کشور) 
آئین رانندگی نقص اساسی در  30توجھ بھ بیش از با  رفع اشکال مقررات رانندگی وتشدید جرائم  .9

  میشود ھا کشور کھ منجر بھ تصادف 
آموزش قضات در احکام حقوق متقابل ، دانش مفید ، دانش ھای تخصصی مرتبط و....موارد تحکیم  .10

 مبانی انواع عدالت 
مکاره وسوق بھ در بازار برند  -برندوجلوگیری از حیلھ  ھای تراضی طرفین با مدل کدخدا منشی  .11

  عنوان یک الگو ایجاد بازار اسالمی بھ
محل دادگاه ھا  در سرای محلھ ، کتابخانھ ھا ونظایر  شده وتکثیر دادگاه ھای جزئی محلی مثل جنحھ .12

 آموزش ھای الزم بھ اعضای شورای اختالف محالت اینھا 
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تبدیل جزای نقدی بھ کار شاق بر حسب مھارت وتخصص محکوم در مسیر توسعھ انسانی وسرزمینی  .13
   ر پروژه ھای توسعھنظیر ابراه حل دیگر

وابزار وبخصوص از طریق ھنرھای رایج ومناسب  خصصی قضائیت کلینیک ھا اموزش وترویج  .14
 دارد وتکوینی رضی فنی ومرتبط با اموری کھ بھ حوزه قضائی مربوط بوده وپیوند ذاتی وعَ 

استفاده از محکومین متخصص در عمران وآبادانی وکارھای خیریھ با مراقبت ھای ویژه مثل سیستم  .15
در جزایر یا محدودھای محاصره در جھت کاھش افراد زندانی ھای الکترونیکی وجی پی اس وغیره 

 شده 
گھی داشتھ پیش گیری ھا الزم قبل از انعقاد قراردادھای اجتماعی قضات باید بھ برخی علوم وفنون آ  .16

 ارد، نظیر انتقال لیسانس فناوری درونی وخارجی ومواردی شبیھ باین موباشند
والزاماً بیمھ شود کھ بھ مقدار متنابھی از مراجعین بھ  بدون خبره ومتخصص منعقد نشود ھا قرارداد  .17

 وتخمین زده میشود کھ  مراجعین بھ محاکم قضائی بھ نصف کاھش یابند دادگاه ھا می کاھد 
موارد تعارض بین احکام قضائی وقوانین و گیری از بروز عدم النفع  صاحب حق در معامالت پیش .18

 ومقررات اجرائی کشور 
احقاق حق بر اساس تکلیف صاحب حق است واین موضوع در ایران بر اساس عدل ومیزان حقوق   .19

 اجرا نمی شود وضریب جینی در بدترین وضعیت است  معیشتی
 تدابیری اندیشھ شود کھ کشورھای دیگر احکام اسالم را مورد استقبال قراردھند مثل: احکام حجاب  .20
عموماً مستند سازی برای دعاوی احتمالی از سوی خواھان دعوی ناکافی وبعضاً با مفاد احکام مغایر  .21

د سازی بموقع است در ھر معاملھ واقدام نظیر مقررات راھنمائی ورانندگی باید مردم بھ موضوع مستن
در معامالت وتعامالت اجتماعی مبادرت کنند واینھا برابر فرم ھای رسمی از سوی مراجع قانونی 
است ودرصورت لزوم از پیشخوان ھای تخصصی  قضائی ویا کارشناسان خبره  دراین مورد استفاده 

 شود 
ھیچ شکایتی نباید بھر نحوی از انحاء بدون حکم قطعی ودادن رای وفیصلھ نمودن موضوع دعوا  .22

 بایگانی شود واین یکی از موارد پیشگیری قضائی محسوب میشود 
برای قبول احکام دادگاه ھای خارجی اتباع ایرانی ، باید برابر مقاولھ نامھ رسمی دو طرف کشورھای  .23

 ن شروع برای تعمیم احکام فقھی شیعھ بسیار مھم است کاملھ الودادی عمل شود وای
کلیھ موارد عرف مورد پسند وقابل قبول عامھ باید با استاندارد معنوی رسمیت یافتھ وبھ مردم ابالغ  .24

 شود ، سوء استفاده از عرف در کشورما بھ سالیق افراد معطوف شده است 
ق ھای ( کتاب روح میثاق وقراردادھای اجتماعی کلیھ عھد نامھ ھا ، تفاھم نامھ ھا ، قراردادھا ومیثا .25

از این نویسنده) کھ توسط دولت ھا منعقد میشود باید از نظر قانون ومقررات قضائی بررسی شود 
 واشخاص پشت یرده این معاھدات از طریق سازمان بازرسی کل کشور بررسی شود

عھ بین المللی نفوذ کند این مورد از باید تدبیری اندیشھ شود کھ احکام قضائی اسالم در حکمرانی جام  .26
 ھم اکنون دارای فرصت بین المللی بوده واستعداد نافذانھ  دارد

 الزامی شود  ، وکالی دادگستری وکارشناسان مربوطھ  دانستن زبان خارجی برای قضات   .27
شھرداری   وموضوع رشوه خواری وکمیسیون گیری ورانت خواھی ونظایر اینھا در دستگاه دولتی  .28

ا مرسوم وکاستھ نشده است وصور آن بھ صورتی است کھ موجھ بودن آنرا توجیھ میکند وحق ھ
 وباطل درھم آمیختھ ومنجر بھ درآمد حرام میگردد
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 بستن دفاتر وکالت ھای کھ با قاضی مربوطھ تبانی میشود   .29
تعطیل ویا بازرسی در مشارکت ھای بانکی کھ عمدتاً با فساد ھمراه بوده است ( موضوع کارخانجات   .30

 دولت ھا  برابر این قراردادھا)تعھدات  عدم 
تعریف جدید ی برای مقررات سکونت افراد در مجموعھ ھای مسکونی وتزاحم ھای ناشی از بی   .31

 دینی وبی اخالقی و...
قوانین ومقررات ما درمورد شبکھ ھای اجتماعی ، انتقال فناوری ، مسائل اقتصادی وبسیاری دیگر    .32

 است وموجب افزایش دادخواھی ھا شده است ناقص وکم اثر 
احکام حتی المقدور با ذکر مصادیق باشد ( مثل خارج ) ومصادیق بھ استاندارد معنوی تبدیل شود (  .33

 قضاء) عیتدوین ھندبوک اجتما
تعیین مقررات قضائی اخاذی ھای علمی وفناوری بدون تھدید یا تھدید ھای توجیھ شده ویا تطمیع  .34

 قاضی وغیره 
 الزام بھ بیمھ نمودن مجموعھ ھای مسکونی در قبال سرقت ویا تجاوز وکاھش جرائم رایج    .35
 ایجاد پلیس ھای مختلف قضائی برای سینما ھا ، فرھنگی ، کسب وکار ھا و....  .36
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