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من مميزات نظام الجمهورية   القيادةمسألة خبراء

  اإلسالمية

  .طهران: المكان

  أعضاء مجلس خبراء القيادة: الحضور

  عضاء مجلس خبراء القيادةأل االجتماع السنوي: المناسبة

  .م٢٥/٠٢/٢٠١٠.  ق١٤٣١/ ١١/٣.  ش٦/١٢/١٣٨٨: الزمان

٤٣٢١� �

كم التي بذلتموها من أجل     أوالً أشكر السادة المحترمين أركان البالد لجهود      
تفضلكم بـالمجئ إلـى     وذكر هذه األمور،    والمشاركة في هذا االجتماع المهم،      

  .وفقنا جميعاً للعمل بواجباتناووفقكم اهللا . هنا

نقدم التعازي بمناسبة رحيل المرحوم الشيخ فاكر لكم جميعاً أيها األخوة           و
. دؤوبةوقديرة  وغيورة  و نبدي أسفنا لفقدان شخصية خدومة    ولزمالئه،  واألعزاء  
كنـا فـي الـسجن سـوية مـع          . تحمله للـسجن  و شهدتُ نشاطه    ١٣٤٢منذ عام   

  .، فأعلى اهللا من درجاته٤٢المرحوم الشيخ فاكر في مشهد سنة 

هـي مـن    واسـتثنائية،   و مسألة مهمة جداً     - كما قيل مراراً     -مسألة الخبراء   
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م جماعة العلماء األعـالم     جماعة الخبراء ه  . مميزات نظام الجمهورية اإلسالمية   
الموثوقين من قبل الجماهير فـي كـل        والمنـزلة بين الناس    وأصحاب المكانة   و

خصوصاً في قضية على جانب كبير من األهمية هـي قـضية القيـادة              والقضايا،  
الحساسة بين  وهذه المشاركة المؤثرة    و. ما يتعلق بها من أمور    وانتخاب القائد،   و

مشاركة الجمـاهير فـي     . خيراتها الجمة واضر آثارها   الحوالناس لها في السابق     
 كما حصل في التظـاهرات      -إعالنهم عن مواقفهم    والمهمة  واألحداث الكبرى   
التي كانت بحـق ظـاهرة عظيمـة فـي          والعشرين من بهمن،    والمهمة في الثاني    

قبـل ذلـك مـشاركة      واألوضـاع،   واألحـوال   وفي هذه الظروف    وتاريخ الثورة   
 مـا كانـت     -وارع في كل أنحاء البالد فـي التاسـع مـن دي             الجماهير في الش  

الموثـوقين مـن قبـل      وهداة الجمـاهير المعنـويين      ولتتحقق لوال توعية العلماء     
دور علماء الدين فـي هدايـة       . تنويرهم قلوب الناس بحقائق الثورة    والجماهير،  

لـى  مـا إ  والمسائل الشخصية   والناس ال يقتصر على الهداية في الشؤون الفرعية         
األهم من كل ذلك هداية الجماهير فيما يتصل بقضية اجتماعية كبرى هي            . ذلك

الواجبات التي تترتب على هـذه القـضية فـي      والنظام اإلسالمي،   وقضية الدولة   
المـوجهين الروحـانيين    وألغي دور علماء الدين      ول. مواجهة األحداث العالمية  

صمد ولما بقي و تأسس هذا النظام لماوالمعنويين، لما كانت هذه الثورة يقيناً،    و
على ذلك، فـإن لعلمـاء      و. أمام كل هذه المشكالت الجمة التي واجهت الثورة       

 تـأثير مـستمر فـي أحـداث المجتمـع      -جماعة الخبراء من خيرتهم     و -الدين  
  .الحمد هللاونحن نرى آثار ذلك ومصيره، و

.. لميزة الرئيـسة  هذه هي ا  .. يقوم النظام اإلسالمي في أساسه على إطاعة اهللا       
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﴿ ...   واْ اللّهولَ وأَِطيعسواْ الر١(﴾...أَِطيع(  ،﴿      كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللّه ونتُِحب ِإن كُنتُم
إطاعة اهللا تعالى وإذن، أساس النظام اإلسالمي ه. )٢(﴾...اللّه.  

فـي أحـوال    . األولـى الطاعـة المـصداقية     : لطاعة اهللا تعالى مراتب عـدة     و
كـان هـذا الفعـل فعـالً        و حتـى ل   -افعلوا هذا   : صاديق معينة يقول اهللا تعالى    مو

هـذا  . سائر األمور  وزكوا، أ  وصوموا، أ  وأقيموا الصالة، أ  :  يقول مثالً  -شخصياً  
األهم مـن  و. ينتهي بالنهي اإللهيونمط من الطاعة أن يطيع اإلنسان األمر اإللهي    

الطريـق  وأن يطيـع النـاس المـنهج        معناهـا   وهذه الطاعة هي الطاعة المنهجية      
هـذه الخطّـة ال     . لكي تتحقق هذه الخطّة   . الخطة التي يرسمها اهللا تعالى للحياة     و

إنها قضية أعلـى  .. قضية أخرى وتحصل باألعمال الفردية، إنما هي حالة أخرى        
الهندسة اإللهيـة   وتحتاج إلى عمل جماعي حتى تتحقق الخطة اإللهية         وأسمى  و

من باب الفرض، كان المسلمون في مكـة        . ع اإلسالمي بخصوص وضع المجتم  
يؤدون أعمالهم، لكن المجتمع اإلسالمي في مكة يختلف عنه في المدينة حيث            

حركة أعلـى   ولقد ظهرت هناك أعمال جديدة      . تأسست هناك حكومة إسالمية   
ألكَلُواْ ِمـن فَـوِقِهم     ... ﴿تحققت   وهي حركة ضرورية ل   ومن الحركات الفردية    

لترتبت اآلثـار   و أي لكانت الحياة حياة طيبة سعيدة،        .)٣(﴾... تَحِت أَرجِلِهم  ِمنو
النتائج اإليجابية النابعة مـن إطاعـة األوامـر اإللهيـة، علـى الحيـاة               والبركات  و

  .اإلنسانية
                                                 

  .٥٩ سورة النساء، اآلية )١(
  .٣١ سورة آل عمران، اآلية )٢(
  .٦٦ سورة المائدة، اآلية )٣(
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النظـام المبتنـي     والنظام اإلسالمي ه  و. النظام اإلسالمي يمنح البشر السعادة    
إذا . على الخطة التي رسمها الخـالق للمجتمـع       ومع  على الهندسة اإللهية للمجت   

حاالت الزيغ  وتحققت هذه الخطة ألمكن غض الطرف عن كثير من المخالفات           
: ثمة روايـة تـروي حـديثاً قدسـياً يقـول          . الجزئيةوالشخصية  والزلل الفردية   و
كانت الرعية في أعمالها     ولوألعذّبن كل رعية أطاعت إماماً جائراً ليس من اهللا          «

إن وألعفون عن كلّ رعية أطاعت إماماً عادالً مـن اهللا           «: في المقابل و. »برة تقية 
 واإلسـاءة أ وبمعنى أن العمـل الفـردي    . »كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة     

المخالفة الفردية في النظام االجتماعي الكبير السائر عموماً باالتجـاه الـصحيح،            
هـي بتعبيـر أدق ممكنـة اإلصـالح     و، أغض النظـر عنهـا    ويمكن التجاوز عنها    

التصحيح، أي إن المجتمع سيستطيع على كل حال األخذ بأيدي هؤالء األفراد            و
كانت األعمال الفردية صـحيحة لكـن        وذلك خالفاً لما ل   و. إلى الغاية المطلوبة  

النظم االجتماعية نظماً خاطئة جائرة غير مرخصة من قبل اهللا تعـالى،        والعالقات  
أهوائها، عندئذ لن تستطيع األعمال الفردية      والنفس  ون قبل الشيطان    بل ممالة م  

ما تريـده الـشرائع اإللهيـة مـن         واألخذ بيد ذلك المجتمع إلى الغاية المنشودة        
أن ينـشد اإلنـسان المـنهج اإللهـي     وإذن، قضية الطاعة العامـة    . سعادة للبشرية 

  .يسير عليه، قضية على جانب كبير من األهميةوفيجده 

. القاعـدة األصـلية    والتوحيد ه . م النظام اإلسالمي على أساس التوحيد     يقو
ـ    و. الركيزة المهمة األخرى هي العدل    و تكـريم اإلنـسان     والركن المهم اآلخر ه
نظرنا لمجتمعنا اإلسالمي من هذه الزاوية لوجـدنا أن النظـام            ول. رأيهوكرامته  و

مي حيال هـذه المنظومـة   اإلسالمي استطاع إطالق حركة هائلة في العالم اإلسال   
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أي إننا حينما ننظر اليوم إلـى العـالم         . الخاصة، لم تكن متاحة بأية حركة فردية      
نظـام   والهندسة اإللهية ه  واإلسالمي نجد أن المجتمع الذي تأسس وفقاً للشكل         

  .الجمهورية اإلسالمية

ينبغي تالفي نقـاط    ونقاط ضعف   وطبعاً ثمة نواقص    . األساس أساس إلهي  
ـ   . العمل على إصالحها  وتصحيحها  وذه  الضعف ه  أن قطـاراً كـان      واألمر كما ل

من الطبيعي أن يكون في هذا      . هدف معين  ويسير نح  وهوعلى السكة الحديدية    
الـبعض  . آخـرون ال يـؤدون واجبـاتهم   والقطار أشخاص يعملـون بواجبـاتهم       

م البعض ينظفونها، البعض دقيقـون فـي أداء واجبـاته   ويوسخون أرضية القطار   
سيـصل هدفـه بـال      وهدفـه    والبعض اآلخر ليس كذلك، لكن القطار سائر نح       و

  .شك

حـين أقـول جزئيـة ال       و. القضايا الجزئية داخل المجتمع يمكن إصـالحها      
جزئيـة تتعلـق    وشخـصية   وأعني أنها غير مهمة، فهي مهمة، لكنها قضايا فردية          

ـ األسـاس   . إصـالحها ويمكن بالتالي تـصحيحها     والشخوص،  وباألفراد   أن  وه
التحدي األصلي الكبير الذي واجه      وهذا ه . يستطيع اإلنسان الحفاظ على النظام    

أعني به الحفاظ على النظام اإلسـالمي       .. إلى اليوم والنظام اإلسالمي منذ بداياته     
العالمات التي تميز هذا    والمؤشرات  وحفظ تلك الحدود    وصيانة هذا األساس    و

  .النظام عن سائر األنظمة في العالم

نقاط اشتراك، بيد أن األمـور التـي     وتجمعنا مع اآلخرين مساحات مشتركة      
السير على الـصراط    وهي إطاعة اهللا تعالى     و -تشكل الهوية األصلية لهذا النظام      
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الرئيس لنظامنا والتحدي الحقيقي    وكان هذا ه  . تصانو يجب أن تحفظ     -اإللهي  
هـذه المـسيرة    وهذا النظام   بمعنى أن المعارضين لم يكونوا يطيقون       . منذ مطلعه 

لماذا ال يطيقونه؟ البعض يـدركون      . الدين اإللهي وعلى أساس األحكام اإللهية     
بنظراتهم العميقة النافذة أن هذا تحد لألنظمة المادية، لذلك يجابهونـه إنطالقـاً             

البعض ينظرون لآلثار المترتبة على هذا النظام فـي العـالم،           و. من هذا المنطلق  
. منا الراحل يجب تشكيل خاليا حزب اهللا في كل العالم اإلسالمي          كما قال إما  و
يـشاهدون  و. يرون أن القلوب مالت إلى اإلسالم     و. هم يرون أنها تشكلت فعالً    و

أن الشعور بالهوية اإلسالمية استفاق لدى كل واحد من المسلمين في الكثير من           
هم بالتـالي يـدركون     إن. هذا ما يهدد مصالحهم المادية    و. أنحاء العالم اإلسالمي  

الحق أننا . يعارضونهولذلك يواجهون هذا المصدر . أن مصدر هذه التغيرات هنا    
اتحـدت  وبهذه الدرجة من الـشدة      وال نعرف نظاماً واجه كل هذه المعارضات        

ـ     . ضده جبهة االستكبار     . لحـد اآلن والحـال منـذ بدايـة الثـورة       وكـان هـذا ه
معلومـة،  وأسـس النظـام معروفـة    . حفظـه و حسناً، علينا االهتمام بتعزيز النظام    

االجتهاد والجد  وتقويتها،  والعمل على تكريسها    وينبغي للجميع السير وفقاً لها      و
  .اإلبداع من أجل ذلكو

مـن أبـرز مظـاهر ذلـك        ومـشاركته،   ومن القضايا المهمـة دور الـشعب        
 حقيقياً  من هنا كانت االنتخابات في نظام الجمهورية اإلسالمية أمراً        . االنتخابات

ألن لـدى  وإننا ال نقصد من االنتخابات تقليد اآلخرين،        . صورياً وليس شكلياً أ  و
اآلخرين انتخابات باسم الديمقراطية لذلك يجب أن تكون لنا أيـضاً انتخابـات،       

إحـراز رضـاهم،    وآرائهم  وال، االنتخابات حالة حقيقية إلشراك أصوات الناس        
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عليـه الـصالة    (ي كتبـه اإلمـام علـي        ما نالحظه في العهد المعروف الـذ       وهو
لمالك األشتر حيث أوصاه بترجيح رضا العامة علـى رضـا الخاصـة،             ) السالمو
  .بعدم خشية سخط الخاصة في ظل رضا العامةو

لمـشاركة الجمـاهير   . ماذا يريـدون ونرى ماذا يقول الناس     ويجب أن ننظر    
ن الجمـاهير تقـف     يروومن بركاتها أن األعداء حين ينظرون       . بركاتهاوخيراتها  

سنداً للنظام سيشعرون أن من المتعذر معارضة هذا النظام، إذ ال يمكن معارضة             
يمكن الضغط على نظام حكم معـين بـشتى أنـواع التـضييقات             . شعب بأكمله 

لكن حـين   وإسقاطه حتى،    والحرب النفسية أ  واإلعالمية  والضغوط االقتصادية   و
المسؤولون فيه علـى صـلة وثيقـة        و ويكون ه وتكون لهذا النظام جذور شعبية      
  .هـي اآلن كمـا تالحظـون صـعبة        وصـعبة،    وبالجماهير سـتعود مهمـة العـد      

فـي   ولكن آمـال العـد    . ازداد تعقيداً منذ بداية الثورة    وتعمق  ولقد اتسع العداء    
بمعنـى أن األمـل الـذي راود     . هزيمتها انحسرت في الوقت ذاتـه     ودحر الثورة   

ثالثين سنة بأن يـستطيعوا      وية قبل عشرين سنة أ    أعداء نظام الجمهورية اإلسالم   
تضعيفه على األقل حتى ال يستطيع مواصلة        وإزالته أ ومحوه  وإسقاط هذا النظام    

يفهم اإلنسان هذا من كالمهم     . تحركه، أقول إن هذا األمل لم يعد اليوم موجوداً        
مـشاركتهم فـي    وإذن، ظاهرة تواجـد الجمـاهير       . من أعمالهم ومن مبادراتهم   و

ــة،   ــساحة مهم ــشعبية   وال ــشاركة ال ــرات الم ــرز مؤش ــن أب ــات م   .االنتخاب
أن البعض رفـض أصـوات       وأساس القضية في الفتن التي أعقبت االنتخابات ه       

الذنب الكبير  وهذا ه. وجه له التهم  وكذّب النظام   ونال منها   ومشاركتهم  والناس  
 االنتخابـات   بالتـالي، حينمـا تقـام     . كان عليهم التسليم للـشعب    . الذي ارتكبوه 
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المؤشرات التـي   وسوف أذكر بعض المعايير     و -بالمعايير التي يرسمها اإلسالم     
 يجب عليهم   -المحترمة من وجهة نظرنا     والمعتبرة  ويرسمها اإلسالم لالنتخابات    

أمام ما يحكم بـه القـانون، كمـا يجـب علـيهم التـسليم               والتسليم أمام القانون    
إذا حدد القانون في قضية مهمة مثـل        . انونالقبول أمام الحكم الذي يحدده الق     و

رسم أسلوباً معينـاً للتحكـيم فعلـيهم التـسليم لهـذه            وقضية االنتخابات حكماً أ   
  .هذه هي االنتخابات السليمة.. كانت خالفاً لميولنا واألدوات القانونية حتى ل

المعتبـر فـي النظـام      والمقـرر    وبـالنح وإذا كانت االنتخابات بهذا الشكل      
أوالً هنـاك فـي االنتخابـات احتـرام         : ي، ستكون لها هـذه الخـصائص      اإلسالم

ما ال يوجد اليوم في العـالم       : أقولها لكم . رضاهموتشخيصهم  وألصوات الناس   
ـ     والديمقراطي الذي يقيم االنتخابات      . «رضـا العامـة   »ويرفع راية االنتخابـات ه

أمريكـا  هكذا هي في بلد     . هي كذلك في أغلب األحيان    والقضية هناك صورية    
ثمة وراء هؤالء األشخاص الـذين  . في البلدان الديمقراطية المعروفة في العالم  و

يخوضون التنافس االنتخـابي، جماعـات مـن        ويتقدمون إلى ساحة االنتخابات     
العصابات وأصحاب النفوذ المالي، والشركات  وجبهات خاصة، أي الرأسماليين     

األعمال بـإعالمهم المـضلل     وور  هؤالء هم الذين يمررون األم    .. المالية الكبرى 
الواقـع  وذات الشمال، ويجرون أصوات الشعب ذات اليمين وبأساليب مختلفة  و

إنـه شـيء    . ليس صراعاً بين أصوات الشعب    وأن المسألة صراع بين الشركات،      
الواقع أن الحكومة الديمقراطية هناك هـي حكومـة األقليـة           . خيالي غير حقيقي  

ص هذه إنما تتحقـق لهـم بـسبب إمكانـاتهم           صفة الخوا وحكومة الخواص،   و
  .هؤالء هم الذين يرسمون السياسات.. المالية الواسعة
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الـشعب  . الحال ليس كذلك في االنتخابات في نظام الجمهورية اإلسالمية        و
قد يكون هذا التشخيص    والذي يشخص األمور،     وهوالذي يتخذ القرار هنا،      وه

ـ  -موطن آخر   خاطئاً في   وصحيحاً في موطن من المواطن       مـدار   و ليس هـذا ه
مـا إلـى    وثروة  وليس هنالك عصابات قوة     .  بيد أن القرار بيد الشعب     -النقاش  

في هذه االنتخابـات ثمـة حقـاً احتـرام ألصـوات            . ذلك وراء أصوات الشعب   
  .هـذه مـسألة   .. ينبغـي التـسليم لهـذا التـشخيص       و. تشخيصهولرأيه  والشعب،  

السباق السليم  وية االنتخابات هي التنافس     أهموالمسألة األخرى في االنتخابات     
االنتخابات شـيء  . الحيوية واالغتباط الشعبي المتوفر في االنتخابات والموجود،  

. التـشخيص وعليهم النـزول إلى الساحة     ومن شأنه أن يشعر الناس بالمسؤولية       
ثمـة  . يمنحه روحاً جديدة  وحيوية الجماهير دم جديد يحقن في شرايين النظام         

من أهـم حـسنات هـذه االنتخابـات حؤولهـا دون الركـود              . في اإلدارة تحول  
يتغيـر رغـم   وأن يتحول    وأفضل أشكال استمرار النظام االجتماعي ه     . الخمولو

أن يبقـى هـذا     والثبات يعنـي االسـتقرار      . الركود سيئ لكن الثبات حسن    . ثباته
يوجد في الوقت ذاته تحوالت   وهذه الهندسة محفوظة مستقرة متجذرة،      واإلطار  

أفضل األشكال التي تـستطيع بهـا        وهذا ه . تنافس داخل هذا اإلطار   وسباقات  و
هـي تجـري    و{. أخطاروسفينة النظام السير وسط البحار الصاخبة دون أضرار         

سـفينة تجـري وسـط      .. هذا بخصوص سفينة نوح   . )١(}بهم في الموج كالجبال   
 تـستطيع زعزعـة اسـتقرار هـذه الـسفينة           األمواج العاتية لكن هذه األمـواج ال      

في وطبعاً يوجد في داخل هذا االستقرار       . ال بد من توفر هذا االستقرار     . متانتهاو
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  .تغييروداخل هذا اإلطار تحول 

إذا دخل شخص ساحة    . إذن، يتعين أن تكون كافة التحوالت داخل اإلطار       
قواعد وقواعد النظام   أراد تحطيم اإلطار يكون قد خرج عن        والتنافس االنتخابي   
ينبغي أن يكون كـل شـيء داخـل         . غير صحيح وهذا خطأ   والعملية االنتخابية،   

  .هذا اإلطار ال يقبل التغيير. إطار النظام

أعدائـه فـي    ومعارضـيه   ومن الضروري التشديد على الحدود بين النظـام         
قد يكون هناك رأيان متباينان الثنين من المرشـحين حـول قـضية             . االنتخابات
لكن ليشخـصوا   وفليطرحوا آراءهم   . اقتصادية، ال مانع من هذا أبداً      واجتماعية أ 

ليشخـصوا حـدودهم، فهـذا      . حدودهم الفاصلة عن اآلراء المعارضـة للنظـام       
ـ  ولقد أكدنا مراراً على هذا التمييز للحدود،        . التشخيص أمر ضروري    والسبب ه

إنهـا كالحـدود بـين      . أن الحدود إذا بهتت ستؤدي إلى وقوع الناس في الخطأ         
بهتت سيستطيع البعض دخول الحدود لغرض الخيانـة مـن   والبلدان إذا ضعفت    
هـم ال   وسيستطيع البعض الخروج من هذه الحدود عن غفلـة          ودون أن يعرفوا،    

الخطأ . لذلك، يتوجب التأكيد على الحدود    . يشعرون أنهم يخرجون من الحدود    
ـ     الفاحش الذي يقع فيه الذين ال يراعون هذه          أنهـم   والحدود في االنتخابـات ه

أعدائـه  وينبغي تشخيص الحدود بـين النظـام      . الحيرة للناس ويسببون المتاعب   
إعالم البـراءة مـن أعـداء      واالعتماد على هذا التشخيص     وتام،   ومعارضيه بنح و

  .معارضيهوالنظام 

الـبالد علـى المـصالح      وطبعاً، ينبغي في االنتخابات ترجيح مصالح النظام        
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أن تكـون اآلراء آراء شـفافة       ومـا إلـى ذلـك،       والشخـصية   و والفئوية   الحزبية
إذا أقيمت مثل هذه االنتخابات لكان      . يكون واضحاً ما الذي يريدونه    وواضحة  و

سيحافظ ولصالح جماهير الشعب، ولصالح تقدم البالد وذلك يقيناً لصالح النظام     
  .يتقدم به إلى األماموعلى النظام حياً متوثباً 

لحسن الحظ ليس أسوء ممـا كـان        و أقول إن الواقع العام لنظامنا       أريد أن و
. أفضل بكثير على كثير من المـستويات       وفي الماضي بحال من األحوال، بل ه      

تعبير عن طموحات،    وال ه وهذا ليس خياالً مجنحاً     .. يتوجب التنبه لهذه الحقيقة   
  .الواقعوكالم في ضوء الحقيقة  وإنما ه

ال تعيش  وحرومون من األنفاس الدافئة إلمامنا الجليل،       تالحظون اليوم أننا م   
التوثـب  و حيث كـان النـاس يعيـشون حالـة الهيـاج             -البالد ظروف الحرب    

ثالثـين  وابتعدنا زمنياً عن الثورة مدة واحـد        و -الفوران بسبب وجود الحرب     و
 -لكن تالحظون في الوقت ذاته أن عدداً كبيراً من شباب هـذا الـشعب              وعاماً،  

 الشباب في محلهم، إنما حتى الـشباب الـذين هـم عرضـة للتهديـدات                غيرو
 يشاركون في الميادين المختلفة بمنتهى      -شتى االنحرافات   والفكرية  واألخالقية  

فـي  وخـارج الجامعـات،     وكذا الحال بالنـسبة للجامعـات،       و. التهذيبوالطهر  
  .مختلف المجاالت االجتماعية

قـد شـاهدتم    و العظيمة التـي تقـام،       الشباب يشاركون غالباً في التجمعات    
في باقي  والعشرين من بهمن، سواء في طهران أ      ونموذجاً نادراً لذلك في الثاني      

مـا يـسمعه ممـن شـاركوا        و كما يالحظ المرء عبر كاميرات التلفـزة         -المدن  
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غالبيـة تلـك    .  حيث كان معظم المشاركين مـن الـشباب        -شاهدوا عن كثب    و
ى ماذا يدل هذا؟ النـاس يـشعرون بالمـسؤولية          فعل. الحشود كانت من الشباب   

الشباب خاصة بالمسؤولية بعد مضي واحد      وشعور الناس   . فينـزلوا إلى الساحة  
  .حدث كبير جداً.. ثالثين عاماً على الثورة حدث عظيم جداًو

العشرين من بهمن لهذه السنة بحـرارة       ولماذا ساهمت الجماهير في الثاني      
رأوا أن هنـاك مـن      واضية؟ ألنهم شـعروا بـالخطر       احتشاد أكبر من السنة الم    و

ممارسـة  وما بعد االنتخابات للنيل من أساس النظام،        ويتذرع بقضية االنتخابات    
أنهم كـانوا يـذكرون      وكان سلوكهم الخطير ه   و. التهجم على النظام  والمعارضة  

تحريـضاتهم فـي    ومبادراتهم  وأفعالهم  والثورة لكن أقوالهم    وأحياناً اسم اإلمام    
. شعرت الجماهير بذلك  . أهدافهاومسارها  والنقطة المعاكسة تماماً لمنهج الثورة      

ـ ويشعر به فهذا ينم عن بصيرة عاليـة،         وأن يدرك الشعب هذا األمر       ظـاهرة   وه
أن ينـزل الناس بعد شعورهم ذاك إلى الـساحة         و. على جانب كبير من األهمية    

. لية تمثل حالـة مهمـة جـداً       عزيمة عا والحماس فهذا دليل همة     وبهذه الكثافة   
من العوامل المؤدية إلى    . نشخّص عوامله ونعرف قدره   ويجب أن نرى كل هذا      

المالك األساسي فـي النظـام اإلسـالمي، أي طاعـة خـالق             وذلك تدين الناس    
  .هذه برأيي النقطة األساسية أكثر من سواها. العالم

إنها جبهة  . م األقوياء إننا نواجه اليوم جبهة عداء كبيرة تمتد على أنحاء عال         
االقتـصادية التـي غالبـاً مـا        والقوى المالية   وتشكلت في مراكز القوى الدولية،      

تـستخدم هـذه الجبهـة فـي        . الرأسـماليين الكبـار   وتكون في أيدي الـصهاينة      
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يوجـد فـي الـداخل لألسـف مـن          ومواجهتها للنظام اإلسالمي كافة الوسائل،      
تثق بهم تلك الجبهة فيكـررون أقوالهـا        يتحولون إلى أطراف    ويتجاوبون معها،   

ثمة مثل هذه   ! يتعاونون معها لتستطيع توجيه ضربة لنظام الجمهورية اإلسالمية       و
محفـزاتهم  وصـحوتهم   ولكن ثمة مقابل ذلك وعي الجمـاهير        و. الحالة لألسف 

هذه حقـائق مـشهودة فـي       . ركائزهوحبهم لمباني النظام    وتدينهم  ومشاركتهم  و
قد تقدمنا إلى األمام طوال كل هذه األعـوام المتماديـة           وية،  الجمهورية اإلسالم 

  .نشكر اهللا تعالى على ذلكو

. يجب الحفـاظ عليهـا   .. الحفاظ على هذه الهندسة العظيمة     وواجبنا اليوم ه  
هنا يكمـن التـشخيص   . ينبغي في الحفاظ على هذه الهندسة تشخيص الحدود    و

 سـواء   -المـسائل   و األمور   إال فيما دون ذلك من    وللحدود الذي أتحدث عنه،     
 قـد تظهـر     -ما دون ذلـك     والمسائل التي تأتي في الدرجة الثانية من األهمية أ        

األفكـار ال   وهذه االختالفات في الـرؤى      . بعض االختالفات في وجهات النظر    
ليـست هـذه    . تضر بالمجتمع، بل إن اختالف وجهات النظر يؤدي إلى التقـدم          

ال إشـكال   وقد تؤثر في التنافس االنتخابي      و. مهمالتباينات في اآلراء بالشيء ال    
الخارطـة الجامعـة    والهندسة الكلية للنظـام     وأساس النظام    والمهم ه . في ذلك 
يتعين النظـر  . إبداء الحساسية تجاههوينبغي أخذ هذا األمر بنظر االعتبار       . للنظام

  .ة العامةبين الخارطواألفعال التي تؤتى وما هي العالقة بين الكالم الذي يطلق 

لهـذا الـسبب أكـرر مـسألة        وهذه هـي مـشكلتنا،      . ينبغي معرفة العداوات  
الركـائز،  وأحياناً يغفل عـن العـداوات الموجهـة لألسـس           . البصيرة للخواص 
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قد كان لنا نفس هذه المشكلة لألسف في بداية         و. تحمل على القضايا الجزئية   و
ال أريـد ذكـر     و -اء كبـار    في تلك الفترة أيضاً كان ثمة علم      . الثورة الدستورية 

 لـم يـروا المـؤامرة التـي ينـسجها           -الكـل يعرفـونهم     واألسماء فهم مشاهير    
المتـأثرين  وما يسمى بالمثقفين المهـزومين أمـام األفكـار الغربيـة         والتغريبيون  

لم يلتفتوا إلى أن الكالم الذي يتحدث به هؤالء في مجلـس الـشورى              . بالغرب
محاربة لإلسـالم، لـم يتفطنـوا        وصحفهم إنما ه  يكتبونه في    والوطني يومذاك أ  

كانت النتيجة أن شُـنق الـشخص الـذي         و. انتهجوا منهج المماشاة  ولهذا الشيء   
 أمـام أعيـنهم   - كالمرحوم الشيخ فضل اهللا نـوري  -أدركه وعلم بذلك الوضع  

ثم إن نفس أولئك الذين لـم يبـدوا         . ردود فعل تجاه ذلك   ولم يبدوا حساسية    و
هتمام الالزم لمـا أصـاب الـشيخ فـضل اهللا تعرضـوا للعـدوان               االوالحساسية  

امتدت إليهم النيران، فأزهقت أرواح بعضهم وهتكت سـمعة       والهتك  والتطاول  و
  .علينا اليوم أن ال نقع فيهوكان ذلك خطأ وقع يومذاك . بعضهم

من أطراف  وكان جامعاً لألطراف،    ) رضوان اهللا تعالى عليه   (اإلمام الخميني   
فمثالً بمجرد أن ظهر تحرك ضد قانون القـصاص،     . هذه الحساسية  وشخصيته ه 

فهم ما معنـى معارضـة قـانون القـصاص     وأدرك اإلمام كنه القضية بحساسيته،      
يجـب أن   . الحاسم الـذي تتذكرونـه    واإلسالمي، فصدر عنه رد الفعل العجيب       

  .نكون حساسين متفطنين هكذا

هناك . خارطته األصلية وظام  يتوجب علينا أن ال نبدي أي إهمال ألساس الن        
شاهدت مثالً اهتماماً بالمشروع    . قضايا من الدرجة الثانية يمكن بالطبع معالجتها      
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من الواضـح أن هـذا      و. المطروح هذه األيام في مجمع تشخيص مصلحة النظام       
المشروع حينما يطرح في مجمع تشخيص المـصلحة فـإن رأي المجمـع رأي              

سوف نعمـل مـا نعتقـد بـه         و األمر إلينا    سوف يأتي واستشاري على كل حال،     
ينبغي وال مراء أن لمجلس صيانة الدستور وظائفه . نطرحه باعتباره سياسة عامة   و

هـي اإلشـراف علـى      وعدم النيل من هذه الوظائف المصرح بها في الدسـتور           
يمكن إصالح هذه األمور،    . أمثال ذلك والبتّ في أهلية المرشحين     واالنتخابات  

هـذه أشـياء   . النــزاع والصراع وعل هذه القضية مداراً للجدل أي ينبغي عدم ج   
الخطأ هنا . قد يقع شخص في خطأ في هذه الغمرة    و. اإلصالحوممكن المعالجة   
هذه ليست قضايا رئيسية، إنما القضايا الرئيسية هي تلك التي          و. ممكن التصحيح 

 محل خـالف  التسعة التي أعقبت االنتخابات وكانت طوال هذه األشهر الثمانية أ     
  .هنا كرر البعض كالم أولئكواالستكبار، ومنظومة الكفر وبين النظام اإلسالمي 

. رسـوله وإنهم يريدون زوال النظام اإلسالمي الديني المبتني على طاعة اهللا           
كل ما يضمن الطاعة العامة لهـذا النظـام يعـد بالنـسبة لهـم عـدواً، فيعملـون           

ينبغي لهذا الجانب من القـضية      و. هيبذلون كل مساعيهم لضرب   وينشطون ضده   و
جهـده للحفـاظ علـى هـذه األركـان األصـلية            وأن يبذل بدوره قصارى سعيه      

  .يتوجب عدم الغفلة عن المسألة الرئيسية. المبادئ الرئيسيةوالمباني و

ـ    و بمعنـى أن الملتـزمين     . صـريح وواضـح    ويجب تشخيص الخطوط بنح
ـ   -بمشاركة الشعب   وبالنظام اإلسالمي    اإليمـان الـذي يحملـه      ووافز   بهذه الح

بين الذين ال يريدون لهذه     و يجب أن تتشخص الحدود الفاصلة بينهم        -الشعب  
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. يخالفونـه والذين يعارضون القـانون     . الحركة أن تستمر بشكلها اإلسالمي هذا     
ينبغي أن تكون هذه الحدود حدوداً واضحة جلية حتـى ال يقـع النـاس فـي                 و

ينبغي علينا نحن أن نعلم ما هي الخطـوط         ولينا،  الناس ينظرون إ  . الشبهةوالخطأ  
. معالجتهوكل ما دونه ممكن صرف النظر عنه وأساس القضية،   وهذا ه . الفاصلة
كان ثمة تباين في وجهات النظر يتحتم أن ال يؤدي هـذا التبـاين إلـى                وحتى ل 

 وهذا ه . الذي يربح من هذه الخصومات     وه وخصومة، فالعد وجدال  ومعارضة  
  .ما نقوله

سـيادة القـانون    والذين يؤمنون بهذه الخارطة العامة المتبلورة في الدستور         
الذين يرفضون هذه األمور إنما يخسرون      و. تحكيمه هم داخل النظام اإلسالمي    و

. بأيديهم صالحية تواجدهم داخل النظام اإلسالمي، فهم ال صالحية لهم لـذلك           
مـستعدون لقبـول األكثريـة،    ال هـم  والذين ال يبدون استعداداً لتحمل القـانون    

الذين يشككون في تلك االنتخابات العظيمة التي شارك فيها أربعـون مليونـاً             و
يريدون تبديل نقطة من نقاط قوة النظام إلى نقطة ضـعف           وفكانت مبعث فخر،    

هؤالء في الواقع يخرجون أنفسهم بأنفسهم مـن سـفينة النجـاة هـذه المتمثلـة                
  .وم أحد إخراج أحٍد من سفينة النجاةإال ال يرو. بالنظام اإلسالمي

الَ ويا بنَي اركَـب معنَـا       {: قال البنه ) عليه السالم وعلى نبينا   (نبي اهللا نوح    
  الْكَاِفِرين عيقـول للجميـع   والنظام اإلسالمي يتأسى بالنبي نـوح       و. )١(}تَكُن م :

 وهذا ه . ﴾ع الْكَاِفِرين الَ تَكُن م  و﴿اركبوا سفينة النجاة هذه،     وكونوا معنا   وتعالوا  
                                                 

  .٤٢ سورة هود، اآلية )١(



 

١٧ 

لكن ثمة أشخاص يطـردون  وإننا ال نطرد أي إنسان من النظام، . المبنىوالهدف  
  .يخرجون أنفسهم من النظام. أنفسهم بأنفسهم من النظام

نتمنى أن يوفقنا اهللا تعالى لنستطيع الحفاظ على النظـام اإلسـالمي بكليتـه              
أن نـستطيع   والحمـد هللا،    و اآلن   باتجاهه الصحيح الذي سرنا عليـه إلـى       وهذه،  

  .الشعبوتقديم الخدمة لهذا النظام 

شـعورهم بالمـسؤولية    وبـصيرتهم   وحينما ينظر المرء يجد أن وعي الناس        
بمثـل هـذه    وبمثل هـذا الـشعور بالمـسؤولية        . قبال النظام اإلسالمي نادر حقاً    

ـ              والجاهزية، ال شك أنه ل     دفاع وقعت في الـبالد حاليـاً حادثـة مثـل حادثـة ال
المقدس لكان الذين يخوضون غمار الساحة أكثر من الـشباب الـذين خاضـوا              

المـرء ليـشعر بهـذا مـن هـذه          . لن يكونوا بأقل  ويومها غمار الدفاع المقدس،     
  .الحركات الشعبية الهائلة

كافـة المـسؤولين ليـستطيعوا    والـشعب  ونأمل أن يوفقنا اهللا تعـالى نحـن      
. لين علـى وجـه الخـصوص جـسيمة        واجبـات المـسؤو   و. النهوض بواجباتهم 

عليهم النهـوض بهـا     والمسؤولون في السلطات الثالث مسؤولياتهم ثقيلة جداً،        
االهتمام، لينـزل اهللا تعالى أيضاً رحمته علينـا بمـشيئته   والجد وبمزيد من الدقة    

بعـد اآلن  وبفضل مـن اهللا،    وكل ما حصل لحد اآلن إنما ه      . ال يقطع عنا فضله   و
الرحمة اإللهية فسوف لن يقطع اهللا تعـالى عنـا عونـه            وا الهداية   أيضاً إذا شملتن  

  .مددهو



 

١٨ 

إنني أتقدم بالشكر الجزيل للسادة المحترمين في مجلـس الخبـراء، أشـكر             
الـسادة المـسؤولين علـى جهـودهم التـي          ورئاسة مجلس الخبـراء المحترمـة       

. طرحونهـا الكلمات القيمة التي ي   واألعمال الجيدة التي يقومون بها      ويتحملونها  
المساعي إن شاء اهللا موقع الرضـا لـدى سـيدنا    وأن تقع كل هذه الجهود   وأرج

أعاننـا  و) عجل اهللا تعالى فرجه الـشريف     وأرواحنا فداه   (اإلمام المهدي المنتظر    
نكون من المشمولين بأدعيتـه،     واهللا تعالى على أن نستطيع إسعاد قلبه المقدس         

أرواح الشهداء الطاهرة مـسرورة راضـية       وتكون الروح الطاهرة إلمامنا الجليل      و
  .عنا

 .بركاتهورحمة اهللا والسالم عليكم و

 

 


