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آسودگی روحی آحاد مردمهدف

راه حل

) 11-ضحی(و اما بنعمت ربک فحدث

شدیدترین امروز قوه قضاییه زیر - چالش
.فشارهاي تبلیغی و رسانه اي است 

موید  یغی و درمقابل این فشار تبل
تبلیغی الزم کار رسانه اي 

تبلیغ بایستی به معناي .است
رساندن آن حقیقت به دل 

نه به گوش باشد، مخاطب 
باید دل مخاطب . مخاطب

تحت تاثیر قرار بگیرد خب 
این کار فنی است یک کار 

هنري است
تحول در قوه قضاییه - 

وظیفه طالب 
با بسیجی

به نگاه
فرمایشات 
حضرت آقا

اقتصادي و مبارزه با مفاسد -
مفسدین اقتصادي

همکاري با دولت در حل -
مشکالت اقتصادي

محاکمه مفسد طوري براي -
مردم تبیین شود که مردم همه 

احساس کنند که این کار 
جلب اعتماد افکار درستی است 

عمومی و خوشبینی مردم

و از نعمت پروردگار خویش با مردم سخن گويمعنی

تن از یاران شهیدش 72شهید بهشتی و 

جهاد همه جانبه بایستی صورت بگیرد باید در این قوه ایثار . که در آن بایستی جهاد انجام بگیرد دستگاه قضایی صرفا یک مجموعه ي اداري داراي وظایفی که باید آن وظایف را انجام بدهد و گزارش بدهد نیست ، یک مجموعه ي انسانی اي است
این معناي قوه ي قضاییه است که خیلی مهم است و تکالیفی را متوجه قوه می کند که فراتر از . ز منافع خود از خواسته هاي شخصی باید وجود داشته باشد و در خدمت اهداف واال و عالی گذشت ا.ا اینکه شهادت اوج ایثار است مک. باشد وجود داشته

.کاغذ نوشته می شوداست که رويیظایفاین کارهاي مرسوم و اداري و و

لزوم قاطعیت مقابل بدخواهان و تواضع، -
دلسوزي و محبت و تفاهم با مردم 

لزوم برخورد با مختل کنندگان امنیت - 
اقتصادي کشور

لزوم جلب اعتماد و خوشبینی مردم - 

وقتی یک مفسد اقتصادي را محاکمه می 
کنید و به یک جزایی محکوم می کنید 
این جوري براي مردم تبیین شود که همه 
احساس کنند که این کار درستی است 

این تهدید را به فرصت تبدیل می کند 

نتیجه گیري 

عبارت است از قضاوت و فصل اگر قوه قضائیه به وظیفه ي حاکمیتی خود که -
خصومت و مجازات متخلف از قانون اگر چنانچه خوب انجام گرفت نتیجه اش این 
است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنو می شوند ؛ اگر چنانچه ناقص انجام 

.گرفت مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند می شوند 
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