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القضائية يف اجلمهورية م رئيس ومسؤويل السلطة ٢٧/٦/٢٠١٨التقى اإلمام اخلامنئي صباح األربعاء 
 وخالل هذا اللقاء الذي جاء مبناسبة أسبوع السلطة القضائية يف إيران شدد اإلمام .اإلسالمية

 ومالذاً للناس، كما تناول وملجأًاخلامنئي على ضرورة أن يكون اجلهاز القضائي مظهراً للعدالة 
تعريف الناس باألعمال املميزة اليت مساحته أمهية العمل اإلعالمي يف توضيح عمل السلطة القضائية و

تقوم ا وكذلك التشهري بالفاسدين واملخطئني حيث دعا مساحته إىل كشف هؤالء الفاسدين وتعريف 
 .الرأي العام م

 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، سيما بقية اهللا يف 

  .األرضني
أرحب بكل اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات، ونبارك لكم مجيعاً أيها األعزة العاملون يف هذا 
اال املهم يوم وأسبوع السلطة القضائية، ونسأل اهللا تعاىل لكم مجيعاً التوفيق والعون واهلداية إن شاء 

  . الدنيا واآلخرة إن شاء اهللاهللا، كذلك األجر والثواب الذي سيمن اهللا تعاىل به عليكم يف
نتقدم بالشكر اجلزيل هلذا التقرير املفصل الوايف الذي قدمه مساحة الشيخ آملي رئيس السلطة 

جامعاً وشامالً متاماً، وحبذا لو يتم إعالن هذه األمور بأساليب ] تقريراً[احملترم وقد كان ] القضائية[
 على التقارير وما شاها، وقد قرأت قبل هذا اللقاء تقريراً  إننا مطلعون.وطرق مناسبة لعموم الناس

جمهولة ] الشيخ آملي[مفصالً شامالً يف هذا املضمار، ومع ذلك كانت بعض النقاط اليت ذكرها 
بالنسبة يل؛ أي إنين مل أكن على علم ا، واحلال أننا مطلعون على األمور بدرجة عالية، بينما الناس 
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 على كل حال كان تقريره .، وسوف أحتدث إن شاء اهللا عن قضية التبليغ واإلعالمغري مطلعني أبداً
  .جامعاً ومفصالً وجيداً ونشكره ألنه أوضح هذه األمور واملسائل

أسبوع السلطة القضائية ويوم السلطة القضائية كغريه من األيام البارزة األخرى يف مفكرتنا اإلسالمية 
د طُرح هذا اليوم على أساس التضحية والقتل يف سبيل اهللا مثله مثل يوم ، وق»القائمة على الشهادة«

، وباقي األيام اليت أقيمت على خلفية وأساس الشهادة يف سبيل )٢(املعلم واخلامس عشر من خرداد 
 ليس . هذا األمر يعرف السلطة القضائية بأسلوب خاص، ومينح اجلهاز القضائي معىن خاصاً.اهللا

ائي جمرد جمموعة إدارية هلا واجباا اليت ينبغي أن تنجزها وتقدم ا تقارير، بل هي اجلهاز القض
 جيب أن يكون يف السلطة .جمموعة إنسانية جيب أن يكون فيها جهاد؛ جيب أن يكون فيها جهاد شامل

خصية  جيب أن يكون هناك جتاوز عن املطالب الش.القضائية إيثار، كما أن الشهادة هي أوج اإليثار
 هذا هو معىن السلطة القضائية وهو على .واملصاحل الذاتية وذلك خدمة لألهداف السامية العليا

جانب كبري من األمهية ويرسم واجبات وتكاليف للسلطة القضائية تتجاوز أبعادها هذه األعمال 
  .الدارجة واإلدارية والواجبات املكتوبة على الورق

رئيس السلطة ] اجلهود اليت بذهلا[اً على اجلهود املبذولة، سواء من الالزم أن أتقدم بالشكر حق
احملترم الذي دخل إىل الساحة واحلمد هللا مبؤهالت عالية وقدرة جيدة وروح عمٍل وتقدم، ] القضائية[

وهو ال يزال مستمراً يف بذل هذه اجلهود، أو مسؤويل اللجان، أو هيكلية السلطة يف كل أحناء البالد 
ضاة أو العاملون أو جلان العمليات يف احملاكم، أتقدم بالشكر هلم مجيعاً حبق فهم يسعون سعياً سواء الق

 وهذه النشاطات اليت أوضح مساحة الشيخ آملي أا تتم يف السلطة ما كانت لتتم إال بسعٍي .حقيقياً
فراد على رأس  مل تكن هذه األمور لتتم جبلوس عدد من األ.مجاعٍي وشامل لكادر وهيكلية السلطة

السلطة من دون أن تكون هناك مشاركة ومساعدة اهليكلية العامة للسلطة، ويف هذا داللة على أن 
  .هيكلية وكادر هذه السلطة واحلمد هللا من أهل العمل والسعي

 املهمة .نقطة مهمة أخرى هي أنَّ وظيفة اجلهاز القضائي وظيفة سيادية، وهذا ليس موضع شك أبداً
 واجب اجلهاز احلاكم يف البالد النهوض ا، وهذا هو احلال يف العامل كلِّه، واجب سيادي هو اليت من

 . هذه مهمة جيب على الدولة القيام ا.عبارة عن القضاء وفصل اخلصومات ومعاقبة املخالف للقانون
 .احلاكموإذا أجنزت هذه املهمة على حنو جيد فستكون النتيجة ارتياح الشعب ورضاه عن اجلهاز 

وإذا أجنزت بشكل ناقص وسيئ ومعيب فسيكون الشعب مرتعجاً وقلقاً من اجلهاز احلاكم وغري 
، ال، هذا الواجب "ال بأس، اجلهاز القضائي مثالً فيه مشكلة: " ليس األمر حبيث يقولون.راٍض عنه
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ا فهذا الشيء  لذ.واجب سيادي وجمموعة اجلهاز احلاكم السائد على البالد مسؤول يف هذا اخلصوص
فلن يكون الشعب راٍض ] على أمتِّ وجه[ إذا متَّ إجناز هذا الواجب .يضاعف من حساسية عملكم

وحسب بل سيترك هذا األمر آثاره وخرياته على حياة الناس على أرض الواقع؛ أي إذا متَّ التعامل مع 
 كم سيترك هذا خمالفة القانون بشكٍل جدي وصحيح ومنطقي ومستمر وحاسم فلكم أن تالحظوا

 مراعاة القانون أساس احلياة اجلماعية ومن واجبات اجلهاز القضائي .الشيء من تأثريات يف البالد
 أو الفصل يف اخلصومات؛ إذا كان .مكافحة انتهاك القانون وإيقاف منتهكي القانون عند حدودهم

ذا الشيء من آثار يف اجلهاز القضائي ناجحاً يف فصل اخلصومات املوجودة فالحظوا كم سيكون هل
 عدم جر املعارك والشكاوى وحاالت القلق إىل داخل حياة الناس وإىل صلب حياة الناس .حياة الناس

  .وإيقافها عند حدودها، هذا شيء له بركات كثرية
ومثة نقطة مهمة هنا هي أنَّ السلطة القضائية ذه املسؤولية الثقيلة اليت تتحملها جيب أن تكون 

 قلت ذات مرة يف أحد اللقاءات .للعدالة؛ أي إنَّ اجلميع جيب أن يشعروا أنه توجد عدالة هناجتسيداً 
إنَّ السلطة القضائية جيب أن تصل إىل حيث لو تعرض أي شخٍص يف أي ) ٣(السابقة مع األصدقاء 

 مكان من البالد إىل مظلمة وكانت له شكوى ضد شخص أو مؤسسة، جيب أن يبشر نفسه بأنين
 مبعىن أن يكون باله مطمئناً بأنه مبجرد مراجعته السلطة القضائية .سأذهب إىل السلطة القضائية

 السلطة القضائية جيب . جيب أن نصل إىل هذا املستوى؛ أي إنَّ هذا هو اهلدف.فسوف تعاجل املشكلة
لت فيها حقي أن تكون مظهر العدالة، وأن يكون بال الناس مطمئناً أنه يف هذه القضية اليت أك

 أن تكون .وتطاولت علي واعتديت أو قمت مبخالفة، فال بأس، سأذهب وأراجع السلطة القضائية
  .الراحة النفسية لكل واحد من الناس بأم يلجأون إىل السلطة القضائية ويلوذون ا

 مبجرد أن .آمليوكذا احلال بالنسبة إلحياء احلقوق العامة وهو واجب آخر أشار له مساحة الشيخ 
تقع حادثة من قبيل هذه األمثلة اليت ساقها وهي أمثلة أعرفها ـ قضية اللحم وقضية اجلادة وقضية 

 جيب أن .ال بأس، سوف نرفع هذه القضية للسلطة القضائية: الطائرة وباقي األمور ـ أن يقول الناس
ا فسوف جيري إحقاق حقهم العام يعلموا أي مكان يراجعون ويكون باهلم مرتاحاً بأم إذا راجعو

  . جيب أن تصل السلطة القضائية إىل هذه املرحلة، ولنجعل هذا هو املعيار.هذا
مبسؤويل [أشاروا إىل التحول والتطور، وهذه من األمور اليت طرحناها مراراً وتكراراً يف لقاءاتنا 

ء السابقني الذين كانوا على السلطة القضائية سواء يف هذه الدورة أو يف دورات األصدقا] وأعضاء
 فما الذي . حسن، كيف حيصل التحول؟ ينبغي أوالً أن نرسم معياراً للتحول.رأس السلطة القضائية



 

 ٤ 

ما هو ] ندرك[لو حدث سيكون مبعىن أنَّ السلطة القضائية قد شهدت حتوالً؟ إنه ملن املهم جداً أن 
ه، مث لنعين اجلدول الزمين للوصول إىل هذه  لنحدد أوالً مؤشرات التحول ومعايري.معىن التحول

 وإال إذا مل يكن هذا، وكما أشاروا ـ وقرأت أنا أيضاً يف التقرير ـ وكنا نسري حنو التحول .املعايري
بالتدريج فلن يكون هذا حتوالً، ألن املشكالت تتحرك دائماً قبل حركتنا إذا أردنا أن نسري ببطء 

وال » تقريباً« أقول .صل بصورة مباشرة وعلى دفعة واحدة تقريباً التحول عملية جيب أن حت.هكذا
؛ أي جيب أن حيصل حدثٌ ما بسرعة وتسارع مناسبني، ليتضح حينها أنَّ حتوالً قد »حتمياً«أقول 

 األوقات اليت يتوىل فيها رؤساء السلطة احملترمون .حصل وأنَّ تلك املعايري واملؤشرات قد حتققت
 وال إشكال أبداً يف أن .يدةٌ جداً ومناسبة ألن حيدث فيها حتولٌ باملعىن الواقعياملسؤولية أوقات ج

حيدث طوال عدة عقود يف السلطة القضائية يف البالد عدة حاالت حتول، فهذه العملية عادية وطبيعية 
] وجهوده[ أي افترضوا أنَّ مساحة الشيخ آملي يوجد حتوالً يف السلطة القضائية بتحركه .جداً
 ويف دورة أخرى يأيت شخص آخر فريقّي .دث جتديداً وحيوية وشباباً وكأنه بدأ احلركة من جديدوحي

 جيب أن ننظر لقضية التحول .ويطور هذا الشيء أيضاً وبشكل أفضل ويتقدم به إىل األمام ويرتقي به
  .يف السلطة القضائية على هذا النحو

حد مهوم املسؤولني احملترمني يف السلطة القضائية نقطة مهمة حول السلطة القضائية ـ وأرى أا أ
وأحد مهوم شخص مساحة الشيخ آملي، واليت ال تصل إىل نتيجة يف الغالب؛ أي إا ال تتقدم إىل 
األمام بشكل صحيح ـ هي قضية بناء الثقة لدى الناس، واليت سبق أن أشرت هلا، وسأتناوهلا اآلن 

 جيب أن نعمل بصالبة وحسم يف مواجهة . العام مهم جداً الرأي.بشكل أوسع ومبزيد من التفصيل
العدو واملتآمر واحلاقد والكاذب والذي يوجه التهم، واحلمد هللا على أنَّ مواقف مساحة الشيخ آملي 

كان كالماً ) ٤( هذا الكالم الذي قاله قبل أمس .واحلق يقال مواقف جيدة جداً يف مواجهة هؤالء
ى الشعب؛ أي مقابل اإلنسان الذي يوجه التهم، ومقابل اإلنسان الفاسد، جد قوي وجيد وحمبذ لد

 ال ميكن الظهور ذا الشكل مقابل الرأي .ومقابل اإلنسان املخالف للقانون جيب اختاذ موقف قوي
 هذا شيء مهم جداً من أجل . مقابل الرأي العام ينبغي التعامل بتواضع وإخالص وحمبة وتفاهم.العام

  .استقطاب ثقة الرأي العامأن نستطيع 
 وهي بالطبع مهمةٌ بالنسبة .استقطاب ثقة الرأي العام من أكثر األعمال أمهية بالنسبة للسلطة القضائية

، ولكن ألن للسلطة القضائية معنيةٌ باخلالفات واملعارك وتدخل يف ]البالد[لكل أجهزة ومؤسسات 
، فهي حتتاج لبناء الثقة أكثر من غالبية األجهزة ميدان املعارك ومواجهة املعتدي واملنتهك للقانون
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األخرى، سواء السلطة القضائية نفسها، أو األجهزة التابعة ألوامر السلطة القضائية واليت تعد أذرعاً 
 افترضوا مثالً قوات الشرطة اليت تعد ذراعاً للسلطة القضائية حتتاج أن يثق .هلا، تلك األجهزة أيضاً

إذا لزم أن متارس سلطتها يف موضٍع ما أو تستخدم القوة يكون الناس واثقني ا إىل الناس ا، حىت 
  .نعم، كان هذا احملل املناسب والالزم وكان جيب القيام ذا الفعل: درجة أم سيقولون

 األول عمل عملي .حسن، ماذا نفعل اآلن لنحرز هذه الثقة؟ يبدو أنه جيب القيام بعملني أساسيني
 الحظوا، السلطة القضائية اليوم تتعرض . ولنتحدث أوالً عن العمل اإلعالمي. عمل إعالميوالثاين

 . سواء من ِقبل األعداء الذين هم يف اخلارج أو من ِقبل الغافلني يف الداخل.ألشد الضغوط اإلعالمية
ة يقتل عدة شباب من  لنفترض أنَّ قاتالً عدمي الرمح.ولنعبر بتعبري الغافل ليكون يف األمر حسن ظن

حراس األمن، مث تأيت السلطة القضائية وضمن عملية قانونية طوال عدة أشهر تتابع جرميته وحتكم 
 اإلعالم الذي يبثه العدو على الضد متاماً . أي إنه عمل عادل منصف صحيح متاماً.عليه وتنفذ احلكم

ة كمظلوم ويتحدثون عن السلطة من الذي جيب أن حيدث؛ أي إم يصورون هذا القاتل عدمي الرمح
 اإلعالم اآلن على هذا .القضائية املخلصة الراغبة يف إحقاق حقوق املظلومني باعتبارها ظاملة أو معتدية

 واإلعالم السليب املضاد يؤثر أكثر، هكذا هو احلال عادة، أي إن االامات واإلشاعات .النحو
 الرخيص حيقق نتائج أكثر مما لو أراد اإلنسان تعويضه وتالفيه وتصحيحه وإصالحه وإحالل والكالم

  .الكالم الصحيح حمله
 جيب أن يكون اإلعالم .حسن، كيف تريدون معاجلة هذه املسألة؟ ال بد من عمل إعالمي مقابل هذا

 إنه عملية فنية . يف قلب املتلقي جيب التأثري.مبعىن إيصال تلك احلقيقة إىل قلب املتلقي ال إىل مسعه
 دققوا . هذا ما حيدث اليوم يف العامل على مستوى واسع جداً وهو أن يظهروا األسود أبيض.تقنية

 إم يظهرون شيئاً خاطئاً على .وسترون أنَّ ممارسات هذا اإلعالم املوجه يف العامل اآلن على هذا النحو
 والناس يصدقون، كيف حيدث هذا؟ هل مبجرد .لى أنه حقأنه صحيح وشيئاً باطالً مطلقاً حمضاً ع

أم يقولون ذلك ويطلقون كالماً معيناً مثالً ويتحدثون بطريقة علمية واجتهادية؟ ال، إمنا هلذا األمر 
 هذا من أهم أعمالكم، أي جيب أن تستخدموا فريقاً إعالمياً فنياً قوياً .أسلوبه وطريقته، فهو عمل فين

 ملدة يوم ويومني وشهر بل بشكل مستمر ـ ليستطيعوا مبجرد أن تقولوا إننا أقلنا يعمل وخيطط ـ ال
هذا العدد من القضاة ذا الشكل أو قمنا باحلركة اإلصالحية الفالنية أو التنقيح القانوين الفالين أو 

شاهده قمنا بالتخمني الفالين الطويل األمد، ليستطيعوا توضيح هذا الشيء للناس على حنو صحيح لي
 الكثري من أجهزتنا مبتالة ذه . وحنن نستهني به كثرياً. حسن، هذا العمل عمل مهم.الناس ويروه



 

 ٦ 

 ليس اجلهاز القضائي فقط، لكن اجلهاز القضائي حيتاج كثرياً لكسب ثقة الناس .القضية وتعاين منها
الفين التقين الصحيح،  أحد العملني الالزمني لكسب ثقة الناس هو اإلعالم .واعتمادهم وحسن ظنهم

 ينبغي القيام ذا .وهذه مهمة جمموعة كفوءة من اإلعالميني واخلرباء يف فنون التواصل اإلعالمي
  . هذا أوالً.العمل
حلركة داخلية يف السلطة القضائية بصورة جادة وهي حركة قد بدأت طبعاً، وأنا ] إننا حباجة[وثانياً 

ذا األمر، وجرى احلديث عدة مرات ومتَّ طرح املوضوع، ] يالشيخ آمل[لدي اطالع، وقد أخربين 
وقلت يف املواضع الالزمة مثالً أن يذهب مأمورون جمهولون إىل احملاكم ويرصدوا أوضاعها 
ومراجعات الناس مث يراجعوا ذلك القاضي أو ذلك احملقق لريوا كيف هي احملكمة، وكيف هو القضاء 

حسنة جداً لكنها ينبغي أن تتم عشر أضعاف ما هي عليه  هذه أعمال .وكيف يصدرون األحكام
 ورمبا كان الالزم أن .وال أقول هذا عن حساب وكتاب، بل هكذا يبدو يل! اآلن، عشرة أضعاف

نقول مائة ضعف بدل العشرة أضعاف، لكنين أحتاط فأقول إنه جيب أن يتم بعشرة أضعاف على 
  . يراجعونكم ويراجعوننا أيضاً ومن املفترض أم.األقل، ألن الشكاوى كثرية

قلت يف إحدى اجللسات ـ أخال أا كانت يف العام املاضي أو قبله ـ إنَّ عدد القضاة اجليدين 
 قضاة ال يعرفون الليل من النهار وينتقصون من .عندكم ليس بقليل، لديكم قضاة جيدون جداً

 أجل الوصول إىل أعماق قضية من أوقات نومهم واستراحتهم وتواجدهم بني عوائلهم وكلُّ هذا من
 . قضاة جمتهدون ومثابرون وجادون وصادقون وقانعون.القضايا ويحق احلق يف هذه القضية وحيييه

 جدوا قاٍض تابع هذا العدد من القضايا على .حسناً، سلطوا األضواء على عدد منهم وعرفوهم
قضائي ووصل ا إىل نتائجها أحسن وجه وبشكل يرضي املتخاصمني أو يرضي جمموع اجلهاز ال

 األمر على غرار املعلمني املميزين أو األساتذة املميزين أو الباحثني البارزين أو .وعرفوا الناس به
 سلطوا األضواء على القاضي املميز ليتشجع اآلخرون على هذا  النوع .صناع فرص العمل املميزين

 هذا .هذه العملية متنح هؤالء األفراد السمعة احلسنة الكل يطمحون إىل السمعة احلسنة، و.من العمل
 وكذا احلال بالنسبة للحالة املضادة، وأنا ال أقول شهروا بكل من ارتكب خمالفة فوراً .أحد األعمال

ـ فقد ال تكون هناك ضرورة هلذا األمر وقد يكون أمراً غري جائز يف بعض احلاالت ـ لكن التشهري 
 القاضي الذي خيون موقع .روري، فشخصوا هذه احلاالت وعرفوها للناسيف بعض احلاالت الزم وض

القضاء ـ إما القاضي أو أعضاء احملكمة ال فرق يف ذلك ـ عرفوا الناس م، فما اإلشكال يف ذلك؟ 
 ومسرية السلطة القضائية حنو اإلصالح الذايت . جيب أن تكون هناك بعض هذه احلاالت.شهروا م
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 أقول لكم إن كل قضية مهمة تتابعوا وكل .ضاء جيب أن تكون برأيي مسرية بال توقفجلهاز الق
وأما ِبِنعمِة ربك «خالف تنتهون به إىل حكٍم عادٍل هو صدقة وعمل خري ونعمة من اهللا عليكم 

ضاً  هذه أي.، فأظهروا هذه النعمة وحتدثوا ا ليعلم اجلميع أن هذا الشيء قد حدث)٥(» فَحدث
  .نقطة ذكرناها

 قضية االقتصاد اليوم قضية .قضية أخرى هي قضية مكافحة املفاسد واليت أعتقد أا قضية مهمة
 واملعين األصلي بإدارة اقتصاد البالد هو السلطة التنفيذية طبعاً، .أساسية يف البالد على كل حال

بيد أنَّ السلطة القضائية أيضاً تستطيع  هذا مما ال شك فيه، .والسلطة التشريعية يف جانب من اجلوانب
 من املواطن اليت ميكن للسلطة القضائية ممارسة .ممارسة دور يف مواطن خمتلفة من القضية االقتصادية

 هذا هو عمل السلطة .دور فيها إلصالح اقتصاد البالد هو توفري األمن يف املناخ االقتصادي
يع التعامل والتصدي للمخلني باألمن واملُخلني بأجواء  جيب على السلطة القضائية أن تستط.القضائية

 هذه من جماالت عمل .العمل والكسب وأجواء حياة الناس ومعيشتهم حبيث توفر هلم مناخاً آمناً
 وجمال آخر من جماالت عمل السلطة القضائية يف حيز الشؤون .السلطة القضائية لصاحل اقتصاد البالد

 لتخوض السلطة القضائية يف .املفاسد االقتصادية واملفسدين االقتصادينياالقتصادية يتمثل يف مكافحة 
  .هذا اال بشكل واضح بل وحىت بشكل مثري للضجيج بعض األحيان

على العموم يرتكب خطأ من ركنني اثنني يف جمال التعاطي مع الشؤون ] القضائي[برأيي أنَّ اجلهاز 
تكلم والتحدث والنهج فيكون التصور العام أنَّ الفساد االقتصادية، الركن األول عبارة عن نوع ال

 املفسدون .حالة عامة، واحلال أنَّ الفساد ليس حالة عامة، الفساد هو من فعل عدد قليل من املفسدين
يف األجهزة احلكومية ويف األجهزة الشعبية ويف أجواء الكسب والعمل أفراد معدودون، لكننا 

هذا ! يث يكون تصور الناس أنَّ الفساد قد استشرى يف كل مكاننتحدث يف تصرحياتنا وكالمنا حب
 والركن الثاين للخطأ هو أننا ال نتصدى بشكل حاسم . هذا أحد ركين اخلطأ.خطأ، والواقع غري هذا

 حينما يكون هناك مفسد اقتصادي حقيقي جيب . جيب التصدي.وواضح حلاالت الفساد احلقيقية
  .التصدي له بشكل صريح وواضح

وجيب أن يكون التصدي مصحوباً بالتبيني والتوضيح، وهذا أحد املمارسات املهمة والذي يعود إىل 
قضية التبليغ واإلعالم؛ أي إنكم عندما حتاكمون مفسداً اقتصادياً وحتكمون عليه جبزاء وعقوبة معينة، 

ن يتم على هذا جيب تبيني هذا الشيء للناس حبيث يشعر مجيعهم أنَّ هذا العمل صحيح وكان جيب أ
  .النحو
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) عليه السالم( يف التاريخ يف حياة اإلمام احلسن .وتذكرت اآلن أنه متَّ هذا الشيء يف تارخينا املاضي
كان عبيد اهللا بن عباس قائد قسٍم مهم جداً من جيش اإلمام احلسن، وعندما ناموا مساء واستيقظوا 

 جاءوا إليه وأعطوه .هرب والتحق مبعاوية كان قد ذهب و.صباحاً رأوا أنه غري موجود يف خيمته
 مثل هذا احلدث كان حدثاً قاصماً جداً جليش اإلمام احلسن .رشوة وأشياء وأموال فذهب إىل معاوية

 هناك جاء أحد الصحابة املقربني ـ وال أتذكر من هو اآلن فقد قرأت ذلك منذ زمن، .)عليه السالم(
] ملا حدث[ كلمة على الناس وقدم بياناً وتوضيحاً هل كان حجر بن عدي أو شخصاً آخر ـ وألقى

الحظوا، هكذا يكون التبيني ! وبعد كلمته تلك فرح اجلميع وقالوا احلمد هللا أن ذهب هذا عنا
 وعلى حد التعبري الدارج . يتقدم ويتكلم ويوضح بأن ما حدث هو لصاحلنا.والتبليغ باملعىن الواقعي

 توفري األمن ألجواء . هذا ما جيب أن يتوفر يف السلطة القضائية.اليوم حيول التهديد إىل فرصة
الكسب والعمل ومكافحة املفسدين االقتصاديني بشكل حاسم، والتعاون مع احلكومة حلل 

  .املشكالت، هذه أيضاً من األعمال اليت ميكن للسلطة القضائية أن متارسها يف احليز االقتصادي
 ولإلنصاف فإن السلطة القضائية قامت يف .نسان والشؤون الدوليةمتت اإلشارة إىل شؤون حقوق اإل

 مليار دوالر اليت تفضل باإلشارة هلا ـ ١٢٠ هذه الـ .هذا املضمار بأعمال جيدة وغري مسبوقة
 أو .وهل نستطيع أخذها أم ال نستطيع فهذا حبث الحق ـ لكن هذه اخلطوة خطوة صحيحة متاماً

 يف السنوات .شؤون حقوق اإلنسان ندين العامل ونطالبه ولسنا مطَالَبنيقضية حقوق اإلنسان، وحنن يف 
األوىل من الثورة كنت أذهب إىل اجلامعة دائماً، كنت أذهب دائماً وألقي كلمات، وكان الطلبة 

 وذات مرة سألين أحد الطلبة اجلامعيني ما هو دفاعكم يف خصوص قضية .اجلامعيون يسألون فنجيبهم
 الدفاع الذي تقدمه اجلمهورية اإلسالمية عن نفسها يف قضية املرأة؟ فقلت له ليس لدينا املرأة؟ ما هو

 .إننا املُدعني وأصحاب احلق يف قضية املرأة! ؟]تتحدث[عن أي دفاع ! بل لدينا هجوم وادعاء! دفاع
ألمور واآلراء إننا ندعي ضد العامل يف قضية املرأة وندعي ضد النظام الطاغويت ـ حيث كانت هذه ا

  .مطروحة حينها ـ وليس لدينا دفاع
هؤالء الذين ارتكبوا كلَّ ! وكذا احلال يف قضية حقوق اإلنسان، جيب أن ال ندافع بل جيب أن اجم

هذه اجلرائم وأوجدوا كلَّ هذا الفساد ـ ليس يف التاريخ فحسب بل اآلن أيضاً ـ وأصبح 
 الفجائع اليت ارتكبها الفرنسيون يف إفريقيا ويف اجلزائر ويف .!الفرنسيون مثالً مظهراً حلقوق اإلنسان

ختيلوا مثالً أم خلطوا حبرية أو مستنقعاً كبرياً ! غري اجلزائر فعلوا أفعاالً عندما يقرؤها املرء يرتعد حقاً
بالنفط وما شاكل، مث هجروا مجاعة كبرية من الناس ـ نساء ورجاالً وأطفاالً ـ من إحدى القرى 
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اه هذا املستنقع مث يطلقون عليهم النار، ويهرب هؤالء من خوفهم حنو تلك البحرية، فيشعلون باجت
مثل هذا الشيء قد حدث على يد ! تصوروا أنَّ مثل هذا الشيء قد حدث! تلك البحرية بالنار

 يف اهلند جتمع وتظاهر ستة آالف شخص يف إحدى احلدائق، فجاء اإلنكليز ووضعوا .الفرنسيني
 عند باب احلديقة وقتلوا كل أولئك الستة آالف شخص خالل يوم أو نصف يوم أو عدة رشاشاً

هذا ما يعود إىل مخسني سنة أو مائة سنة ماضية، ولكن يف زماننا هذا ويف إطار قضايا داعش ! ساعات
 .وإذا م يتشدقون حبقوق اإلنسان! وأحداث سوريا وأحداث بورما، الحظوا ما الذي فعلوه حقاً

 .نا كالمنا يف خصوص حقوق اإلنسان، ولنا ادعاؤنا ضد أدعياء حقوق اإلنسان الكاذبني الوقحنيلدي
  .هذه األعمال أعمال حسنة جداً آخذة بالتنفيذ يف السلطة القضائية واحلمد هللا

ب وفقكم اهللا مجيعاً وأعانكم لتستطيعوا كما قيل إجياد سلطة قضائية يرتضيها اهللا تعاىل ويرتضيها الشع
 .املُصلح واملنصف يف البالد ويرتضيها النظام اإلسالمي إن شاء اهللا، و أن توفروا مقدماا على األقل

  . وفقكم اهللا مجيعاً.كلُّ من يقطع خطوة واحدة يف هذا السبيل فهي خطوة مغتنمة ومثينة
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ــــــــــــــــــ
كلمة ) رئيس السلطة القضائية( ألقى آية اهللا الشيخ صادق آملي الرجياين يف بداية هذا اللقاء. ١

  .باملناسبة
م ١٩٦٣ حزيران ٥ هجري مشسي املوافق ١٣٤٢انتفاضة اخلامس عشر من شهر خرداد سنة . ٢

 .واليت تعترب حمطة مهمة يف تاريخ الثورة اإلسالمية ضد النظام امللكي البائد يف إيران
  . م٢٥/٠٦/٢٠٠٨امنئي يف لقائه املسؤولني القضائيني يف البالد بتاريخ كلمة اإلمام اخل .٣
  . م٢٥/٠٦/٢٠١٨كلمة آية اهللا صادق آملي الرجياين يف ملتقى السلطة القضائية بتاريخ . ٤
  .١١: سورة الضحى، اآلية. ٥
   


