
 

 

  العدل هو احلاجة األساسية للحياة اإلنسانية الطيبة
  رئيس ومسؤولو السلطة القضائية: احلضور
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان

 السلطة القضائية أسبوعذكرى استشهاد آية شيت و: املناسبة
  م ٢٠١٩/٠٦/٢٦.   هـ٢٢/١٠/١٤٤٠.   ش٥/٤/١٣٩٨: الزمان

 
 

 رئيس ومسؤولو السلطة القضائية باإلمام اخلامنئي، وكان ٢٦/٦/٢٠١٩بعاء التقى صباح يوم األر
 عاماً من الثورة أربعنيمما ورد على لسان مساحته قوله بأنّ الشعب اإليراين أثبت عظمته وعزته خالل 

نّ باملعىن احلقيقي للكلمة وأنّ تركيع إيران بالضغط بات مستحيالً، كما صرح قائد الثورة اإلسالمية بأ
 مثّ شدد مساحته ،أكثر احلكومات شراً حول العامل أي أمريكا تتهم الشعب اإليراين ذائع الصيت وينه
   .على أنّ الشعب اإليراين املظلوم لكن القوي لن يتراجع نتيجة للحظر املفروض عليه

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

د وآله الطاهرين، سيما بقية اهللا يف واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حمم 
  .األرضني

مرحباً بكم أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات، األعضاء الناشطني يف جهاز مهم جداً هو 
واحلق يقال أن .  القضائية وحنيي ذكرى الشهيد شيتالسلطةنبارك لكم أسبوع . اجلهاز القضائي

كان . رة وخصوصاً للسلطة القضائية يف اجلمهورية اإلسالميةهذا الشهيد اجلليل كان نعمة سواء للثو
كان نعمة كبرية، وحنن حنيي . رجالً صاحب أفكار وصاحب إرادة قوية ومنضبطاً ودؤوباً ونشطاً

ونتقدم بالشكر لباقي رؤساء السلطة القضائية احملترمني يف . ذكراه، فأعلى اهللا من درجاته إن شاء اهللا
  .كان لكل واحد منهم نشاطه وأعماله وجهوده هلذه السلطة بالغة األمهيةخمتلف الفترات، فقد 

حسناً، قيل الكثري حول أمهية السلطة القضائية، وذكرنا حنن أيضاً بعض النقاط عن هذا املوضوع، 
وحمور هذه . وحتدث اآلخرون كلهم أيضاً عن أمهية السلطة القضائية، فهذا شيء معروف وواضح

). ٢(» وِاذا حكمتم بني الناِس اَن تحكموا ِبالعدل«: فقد جاء يف القرآن الكرمياألمهية هو العدل 
إنكم حىت عندما تدعون لتعجيل ظهور اإلمام املهدي املنتظر . العدل أساس احلياة اإلنسانية الطيبة

 عدلًا  األرض ِبه  ميلَاُ اُهللا«: تطلبون أن يظهر لينشر العدالة، هذا هو الواقع بالتايل) أرواحنا فداه(



 

 

مع أن ذلك اإلمام العظيم سينشر الدين والتقوى واألخالق ). ٣(» وِقسطاً بعد ما مِلئَت ظُلما وجورا
وهذا يدل على أن . »عدالً«: بل تقولون»  ديناًاألرضميأل اهللا به «: أيضاً يف اتمع لكنكم ال تقولون

وأنتم مؤسسة العدالة، أنتم العدلية، ومهمتكم . الطيبةالعدل هو احلاجة األساسية للحياة اإلنسانية 
طبعاً مثة يف دستور البالد نقاط أخرى . من هنا تنبع أمهية السلطة القضائية. األساسية إقامة العدل

  .سوف نتحدث عنها
كانت السلطة القضائية يف اجلمهورية اإلسالمية بناء جديداً ـ مثل غرسة ـ وختتلف اختالفاً أساسياً 

وجيب أن تشهد . طيب، ينبغي هلذه الغرسة أن تنمو يوماً بعد يوم.  السلطة القضائية قبل الثورةعن
تقدماً يف كل فترة بالقياس إىل الفترة اليت سبقتها، وقد بدأت اآلن فترة جديدة وجيب أن يكون هناك 

 املاضون ودي فضل أو زيادة أو امتياز ومثار تضاف ودي للسلطة القضائية عالوة على ما قام به
فما معىن التحول؟ . للسلطة القضائية، فما هي هذه الثمار؟ إا التحول، التحول يف السلطة القضائية

معىن التحول أن لديكم أصوالً معينة وحمددة على أساس اإلسالم والقرآن واجلمهورية اإلسالمية جيب 
ه هي املهمات واملأموريات األساسية أن تراعوها، وينبغي أن تسريوا ملتزمني ا وضمن إطارها، وهذ

للسلطة القضائية، هذه ال تتغري، هذه هي الركائز اليت كانت منذ البداية وال تزال موجودة اآلن 
وستبقى موجودة بعد اآلن أيضاً، إمنا التحول هو أن تبدعوا وتوجدوا أساليب ومناهج مبتكرة 

ملبادئ ولتنفيذ هذه املهام واملأموريات والوصول وجديدة ومؤثرة تأثرياً كبرياً لتطبيق هذه األصول وا
إىل هذه املطامح واألهداف، وأن تستفيدوا من هذه األساليب املبتكرة مضافاً إىل معاجلة العيوب 

  .هذا هو معىن التحول. والثغرات والنواقص املوجودة يف املاضي
ن املؤاخذات والنواقص، وإذا لدينا جهاز بأساليب عملية وخبطط تنفيذية وإىل جانبه هناك مقدار م

أردمت التحول فيجب جعل تلك األساليب ناجعة وحتويلها إىل أساليب أكثر تأثرياً وكفاءة ومرونة، 
هذا هو التحول، وهذه العملية حتتاج طبعاً إىل خطة . ورفع تلك املوانع واإلشكاالت والنواقص

ك والعمل بطريقة يومية، إمنا ينبغي أن وبرجمة، فالتحول غري ممكن من دون برنامج، وال ميكن التحر
تكون هناك أجهزة عاقلة ومفكرة جتتمع وترسم صورة وخمططاً عاماً هلذا التغيري األساسي وتدونه على 

هذا اجلزء من املهمة طلب من حضرة السيد . وهذه العملية متت حبمد اهللا. الورق وتتخذ القرارات
رم قبل أن يتويل هذه املسؤولية، فقام بإعداد خطة حتول رئيسي رئيس السلطة القضائية اجلديد احملت

شاملة ومقبولة، إذن هذه عملية متت، هذا اجلزء من املهمة مت وأجنز، وهذا شيء حسن جداً لكن 
إذن، . الربنامج عبارة عن أمور ذهنية، وإذا أردنا هلذا الربنامج أن يتحقق خارجياً فال بد من العمل



 

 

طة القضائية احملترم ومسؤوليها احملترمني وخمتلف أقسامها هو أن تطبقوا توصييت األوىل لرئيس السل
هذا الربامج اجليد الذي دونتموه وأعددمتوه وقدمتموه، تطبقوه وفقاً جلدول زمين من دون أي تساهل 

، ىل األمام، توكلوا على اهللا تعاىلال ختشوا شيئاً، تقدموا إ. أو غض الطرف، ال تسمحوا له بالتعثر
أفعلوا ما من شأنه أن حيصل بعد مدة مقبولة ومعقولة . روا واعملوا، وطبقوا هذه اخلطة عمليةوباد

ذه الربامج واخلطط طبعاً هشعور أكيد بأن السلطة القضائية تشهد حتوالً ويف حال حتول ـ مع أن 
ء حيصل ليست قصرية األمد أو لعدة أشهر وما إىل ذلك وليست أموراً عملية ذا املعىن ـ وهذا شي

  .إعداد اخلطة.. وطبعاً تلك اخلطة القصرية األمد مهمة هي األخرى. بفضل حركتكم وجهدكم
يف زمن ما كنت أتصور أن إعداد اخلطة ميثل مخسني باملائة من العمل، ولكن ما مل ينضم هذا اخلمسون 

ألمر هنا من قبيل أنكم ا. باملائة إىل ذلك اخلمسني باملائة الالحق، فكأنه ال شيء وكأنه مل حيصل أبداً
تريدون مثالً سحب ماء من قعر بئر إىل األعلى وعمق البئر مائة متر مثالً، وتسحبون املاء إىل مخسني 
متراً ويبقى املاء هناك، فكأنكم مل تفعلوا شيئاً، وال فرق بني أن تسحبوه إىل مخسني متراً أو ال تسحبوه 

رة إىل أيديكم فعليكم االهتمام باخلمسني باملائة الالحقة إذا أردمت أن تصل تلك النتيجة والثم. أصالً
املتمثلة بالعمل والتحرك والنشاط واملبادرة وباقي الشروط الالزمة، جيب أن تقوموا ذه األعمال 

إنين حني أنظر للعدلية والسلطة . لكي تصلوا إىل النتيجة والثمار إن شاء اهللا وأنا متفائل بذلك
إبدأوا هذه العملية : وأقوهلا لكم. متىن أن تستطيعوا إن شاء اهللا النهوض ذه املهمةالقضائية يف البالد أ

لدينا مزيد من الوقت، ولدينا بعض اال، لدينا «: منذ البداية، وال يكون األمر حبيث نقول مثالً
: ، مث نقول يف أواسط العمل أو أواخره»متسع من الوقت، وسوف نقوم ذه األمور إن شاء اهللا

جيب أن تبدأوا منذ . هذه حالة ال فائدة منها. »جيب أن نقوم ذا العمل وجيب أن نقوم بذاك العمل«
 .هذه قضية. اليوم األول، وال تسمحوا ألنفسكم بأي تأخري

والنقاط اليت أشار هلا السيد رئيسي كانت جيدة جداً، . سجلت عدة نقاط حول السلطة القضائية
  .نشري إىل مجلة من النقاط. اً وقد ذكره هووهذا هو ما نقوله حنن أيض

ليس واجب . إحدى النقاط أن تراجعوا دستور البالد وتالحظوا واجبات السلطة القضائية يف القانون
حسب دستور . السلطة القضائية القضاء واحملاكم فقط، إمنا واجب السلطة القضائية أكثر من هذا

وإحياء احلقوق العامة عملية هلا مديات . سلطة القضائيةالبالد إحياء احلقوق العامة من واجبات ال
واسعة جداً متتد من قضايا االقتصاد إىل قضايا األمن إىل اال الدويل، هذه كلها ضمن احلقوق 

. الدفاع عن حقوق الشعب على الصعيد الدويل شيء بالغ األمهية، وهو من ضمن واجباتكم. العامة



 

 

واملراد من احلرية . واحلرية، ونشر العدل هذا إىل جانب نشر احلريةأو على سبيل املثال نشر العدل 
نشر احلرية أيضاً من ضمن . يف دستور البالد هو بالطبع احلريات املشروعة، وهذا شيء معروف

كيف تقومون ذا الشيء؟ بأي أسلوب؟ قلت إن األساليب اليت جيب أن ختتاروها ينبغي . واجباتكم
  .ومبتكرةأن تكون أساليب جديدة 

من اجليد والالزم . أو احليلولة دون وقوع اجلرائم، قضية احلؤول والوقاية على جانب كبري من األمهية
أن نعني قسماً يف السلطة القضائية للوقاية واحليلولة دون وقوع اجلرائم، بيد أن الوقاية عملية واسعة 

 تؤدي إىل اجلرائم، وينبغي أن تعرفوا جيب أن تعرفوا اجلرائم وتعرفوا أسباا والعوامل اليت. جداً
وكل واحد . مثة تفاصيل واسعة مطولة يف هذا الباب. األعمال اليت ميكنها احلؤول دون وقوع اجلرمية
ال ميكن أن نقول مثالً إننا وضعنا جلنة أو هيئة هلذه . من هذه األعمال حباجة إىل من يقوم به ويفعله

  .بع واحداً واحداًاملهمة، ال، هذه أمور ينبغي أن تتا
أو حسن تطبيق القانون، من الذي ينقض القانون؟ من الذي ينتهك القانون؟ ليس القانون جمرد 
مقررات املرور أو على سبيل املثال القانون الذي ينتهكه الشخص الفالين الالأبايل، ففي بعض 

ائية بكل قوة وبشكل األحيان ينتهك القانون بشكل عام وواسع، وهنا جيب أن تتصدي السلطة القض
القصد هو أنه كلما نظر املرء للسلطة القضائية يالحظ عظمة هذه السلطة وسعتها ومدياا . مباشر

إذا . أكثر، وهذا األمر بأيديكم ومن اختصاصكم، وأنتم من حتمل على عاتقه هذا األعباء الثقيلة
مر عظيماً وكبرياً جداً وستكون استطعتم إن شاء اهللا أن تقوموا بعمل ما وتنجحوا فسيكون هذا األ

أي إنكم إذا ضتم بأعمالكم على حنو حسن إن شاء اهللا فسيكون ذلك . فيه مرضاة عظيمة من اهللا
  .من قبيل الصدقات واإلنفاقات منقطعة النظري

مكافحة الفساد قضية تطرح يف . نقطة أخرى أشار هلا مساحة السيد رئيسي هي قضية مكافحة الفساد
هناك آالف القضاة الشرفاء . طة القضائية أو خارجها، بيد أن األولوية لداخل السلطةداخل السل

الطاهرين واملوظفني األمناء يف كل السلطة القضائية يعملون وجيدون ويدأبون، ويظهر عنصر غري 
. صاحل يف عدلية ما يف مدينة من املدن ويقوم بشيء معني ويشوه مسعة هذه النفوس الطاهرة الشريفة

هل هذا بالشيء القليل؟ هل هذا بالشيء الصغري؟ رمبا كان عدد أولئك األشخاص غري الصاحلني ف
املوجودين يف كل السلطة القضائية ال يشكلون سوى نسبة مئوية صغرية جداً من األشخاص الذين 
هم يف ذروة الشرف ـ لدينا قضاة يعيشون حياة صعبة ويتابعون ملفات كبرية مهمة لكنهم ال 

ون حىت مبقدار ذرة، ولو كانوا من أهل االحنراف ألصبحت حيام أفضل بكثري، لكنهم ال ينحرف



 

 

نسبة أولئك الفاسدين غري . ينحرفون أبداً ـ أو هم قضاة عاديون يقومون بأعماهلم بأمانة وصدق
ة هلا مع الصاحلني إىل هؤالء األفراد نسبة ضئيلة جداً، بيد أن النسبة القليلة حىت لو كانت واحد باملائ

تشددوا . ذلك تأثرياا املخربة، وسوف أعود للتطرق هلذا املوضوع يف رسم مالمح السلطة القضائية
والسبب هو أن هذه السلطة هي املسؤولة عن رفع . يف خصوص الفساد داخل السلطة القضائية

كانة احلقوقية كلما ارتفعت مرتبة وشأن وامل. الفساد، فإذا فسدت هي نفسها كان ذنبها مما ال يغتفر
الحظوا أن اهللا تعاىل . لإلنسان أكثر كلما ازدادت أمهية عمله سواء باالجتاه اإلجيايب أو باالجتاه السليب

ِمنكن ِبفاِحشٍة مبينٍة يٰضعف لَها   يأِت   من ٰيِنساَء النِبي«: خياطب نساء الرسول يف القرآن فيقول هلن
العمل نفسه الذي لو . احدة منكن تقوم مبخالفة تعذب عذاباً مضاعفاًأية و). ٤(» العذاب ِضعفَِني

قامت به امرأة أخرى تضرب عند اهللا تعاىل مائة سوط إذا قامت به واحدة منكن تضرب مائيت سوط، 
مث إن جزاءهن وأجرهن مضاعف ) ٥(» ومن يقنت ِمنكن ِلله و رسوِله«ملاذا؟ ألنكن زوجات النيب 

 .هذا بسبب أمهية مكانة اإلنسان. علون عمالً صاحلاً يكون أجركم أيضاً مضاعفاًحني تف. أيضاً
: وما الذي كان قد فعله حىت يقول). سالم اهللا عليه(إنين يف كثري من األحيان يرق قليب للنيب يونس 

»الٰظِلمني ِمن ي كنتك ِانبٰحن٦(»  س ( كلما دعا . اوبتلك العقوبة الشديدة اليت عاقبه اهللا تعاىل
إذا كان هناك . قومه ومهما فعل وحاول مل يستجب له قومه، فامتعض منهم وترك املدينة، هذا ما فعله

عامل يف مدينة معينة مثالً ينصح الناس والناس ال يصغون له وال يعملون بنصائحه فيعلن مغادرته ويقول 
، ولكن هل عقابه أن يذهب يف البحر لن أبق إذن يف هذه املدينة ويقوم وخيرج منها، ففعله هذا سيئ
) ٧(» لَلَِبثَ يف بطِنه إىل يوِم يبعثونَ«: ويف بطن احلوت ويقول اهللا تعاىل عنه لو مل يكن من املسبحني

هل جزاؤه هذا؟ ولكن مع ذلك جند أن اهللا تعاىل ! كان املقرر أن يبقى يف بطن احلوت إىل يوم القيامة
تصور أننا لن »  فَظَن اَن لَن نقِدر علَيِه«: يقول له أنت نيب. ألنه نيبملاذا؟ . عاقب يونس ذا الشكل

فَنادٰى ِفي الظُّلٰمِت اَن ال ِاله ِالّا اَنت سبٰحنك ِاني كنت ِمن «مبعىن التشدد » نقِدر«. نتشدد معه
٨(» الٰظِلمني ( ِم«اعترب نفسه ظاملاً واعترف يناهجنو بنا لَهجفَاستمالغ ن «)هكذا هو احلال، إنك ). ٩

إذا فعل إنسان عادي شيئاً له توبيخه وعقابه وقمت أنت بذلك العمل . ختتلف عن اإلنسان العادي
انظروا ذه العني للمفاسد . فسيكون عقابك ضعفاً أو عدة أضعاف الشخص العادي، فاألمر خمتلف

  .داخل السلطة القضائية
أي إم . إلساءات اليت توجه للسلطة القضائية كثرية، هذا ما نعلمه أيضاًطبعاً التطاول والتهم وا

واآلن هناك الفضاء االفتراضي . يتكلمون ويكتبون ضد السلطة القضائية أكثر بكثري حقاً من الواقع



 

 

ا وجيب أن ال هذه ال أمهية هل. أيضاً، جهاز ال أول له وال آخر يكتب فيه كل واحد كل ما يشاء
هل تعرفون شخصاً يف العامل ويف التاريخ أعدل من اإلمام أمري املؤمنني؟ هذا . تعوقكم عن عملكم

شيء يقولونه بالتايل، ويقولونه . اإلمام أمري املؤمنني نفسه الذي هو مظهر العدالة اموه بعدم العدالة
ري املؤمنني، وضد اهللا، ويقولونه ضد اجلميع، ضد الرسول، وضد الرسل واألنبياء وضد اإلمام أم

  .ضدكم أيضاً، فليقولوا، ال مينعكم ذلك من أداء أعمالكم
قد تكونوا صاحلني وشرفاء جداً . نقطة أخرى مهمة جداً قضية بناء مالمح وصورة السلطة القضائية

ولكن تقع حادثة أو حوادث من شأا أن ال ينعكس ذلك الشرف وتلك األمانة وذلك الصدق يف 
ما جيب أن ينعكس يف أنظار . أنظار الناس، بل ينعكس يف أنظارهم ضد ذلك، هذا شيء سيئ للغاية

  :الناس هو أن للسلطة القضائية هذه السمات
جيب أن . أوالً تتميز باحلكمة، يف قرارات التنصيب والتعيني ويف أحكامها ويف سلوكها ويف أقواهلا

 رفيعي املستوى يف السلطة القضائية ميكنهم أن ميارسوا وخصوصاً املسؤولني. تثبت أا ذات حكمة
  .دوراً يف هذا اال

هذا شيء جيب أن يعرض ويثبت ويكون معلوماً . جيب أن تثبت وتدلل أا ذات علم مببادئ القضاء
مبادئ . والعلم إما قانون أو فقه. أنه جهاز عامل ويعمل عن علم ومعرفة ويقوم بأعمال خربوية علمية

  .اء يف اجلهاز القضائي عبارة عن الفقه والقانونالقض
وأا سلطة هلا آذان صاغية لالستماع وهلا سعة صدر لالستماع، سواء يف العدلية من قبل احملققني أو 

! امسعوا. ينبغي أن تكون هناك آذان صاغية. يف مقابل املدعي العام وأخرياً يف احملكمة أمام القاضي
ذي جاء يشتكي وانظروا ما الذي يقوله حقاً وأنصتوا أيضاً للمتهم الذي أنصتوا للشاكي والشخص ال

هذا شيء جيب أن يسمع، وقد ال توافقون كالمه وال . يدافع عن نفسه، امسعوا متاماً ما الذي يقوله
  .تقبلونه ولكن استمعوا له

. أيضاً باالقتدارجيب أن تتحلوا باحلكمة وبالعلم وحبسن اإلصغاء و. وهناك أيضاً االقتدار واحلسم
جيب أن يدركوا أن السلطة القضائية هلا اقتدارها، وأا تعمل حبسم فيما تشخصه وتصل إليه من 

بقاء امللفات وهو ما كررته مراراً يف هذه اجللسة من اللقاء بالسلطة القضائية إمنا هو رفس . نتائج
س سنوات أو عشر سنوات فمعىن عندما يبقى امللف سنة أو سنتني أو مخ. وركلة توجه هلذه احلالة

ذلك أن اجلهاز القضائي يعاين من التردد وعدم احلسم يف هذه القضية، وال يدري ما الذي جيب أن 
  .وهذا غري ممكن، جيب أن يعملوا بالنتيجة اليت يصلون إليها حبسم مهما كانت تلك النتيجة. يفعله



 

 

المح يف أذهان الناس عن السلطة القضائية؟ حسناً، ماذا نفعل اآلن حىت تتكون مثل هذه الصورة وامل
هذا يعود لسلوككم وألقوالكم وألعمالكم ولإلعالم الصحيح الذي تقومون به، وبالطبع فإن 

اجلهاز القضائي ملك الثورة وملك . األجهزة املتنوعة مثل اإلذاعة والتلفزيون وغريها جيب أن تساعد
ال يكون األمر حبيث . غي أن تساعد يف هذا املعىنالناس والشعب وملك البلد، ومجيع األجهزة ينب

يعمدوا إىل شيء صغري يف التلفزيون أو يف الصحيفة الفالنية ـ مثل ما يفعل الفضاء االفتراضي حيث 
يقولون فيه كل ما حيلو هلم دون مباالة ـ فيتكلم هؤالء أيضاً على هذا النحو فينشروا شيئاً صغرياً 

جيب أن ال يكون األمر على .  فيه إضعاف وزعزعة للسلطة القضائيةغري معلوم وغري موثوق ويكون
. تكوين هذه الصورة يقع على عاتق اجلميع، يقع على عاتقكم وعلى عاتق اآلخرين. هذا النحو

  .حسناً، هذه أيضاً نقطة
يف ) معليه الصالة والسال(الحظوا أن اإلمام أمري املؤمنني . ونقطة أخرى تتعلق بالتنصيبات والتعيينات

عهده املعروف ملالك األشتر ـ وهو أرقى كتاباته وفيه جزء يتعلق بالسلطة القضائية، ويسمونه خطأ 
ثُم اختر ِللحكِم «: وهو ليس معاهدة بل عهد، مبعىن أوامر ودساتري ـ يقول أوالً] عهدنامه[معاهدة 

. هذا شيء مهم جداً» أفضل«. ل الناساختر للقضاء أفض) ١٠(»  بني الناِس اَفضلَ رِعيِتك يف نفِسك
مث يذكر اإلمام اخلصوصيات والسمات اليت جيب أن يتحلى ا هذا الشخص األفضل، وهي عشر 

إنين أرجو رجاء مؤكداً من اجلميع ـ . خصوصيات أو إثنتا عشرة خصوصية، ولكم أن تراجعوها
ما إىل ذلك ـ أن يراجعوها وخصوصاً مدراء السلطة القضائية والذين هلم دور يف التعيينات و

يذكر اإلمام خصوصيات ومسات تنطبق متاماً على االحتياجات اليت يشعر ا اإلنسان، . وينظروا فيها
إذن ). ١١(وقد أحصاها اإلمام كلها وبينها وقال بأن القاضي جيب أن تتوفر فيه هذه اخلصوصيات 

التعيينات وكذلك . املختلفة عملية مهمةانتقاء األفراد للوظائف واملهمات . التعيينات مهمة جداً
تريد انتقاء قاض وتريد انتقاء أفراد ألعمال معينة، فانظروا يف هذه اخلصوصيات وراجعوها . االنتقاء
أي أوامره ) عليه السالم(الذي أرجوه أن تراجعوا هذا اجلزء من رسالة اإلمام أمري املؤمنني . بالتأكيد

 .ملالك األشتر
ألخرية هي أن واجب السلطة القضائية هو القانون واحلقوق والفصل وتعيني ونقطة أخرى وهي ا

احلدود، ولكن ال بد يف هذه العجلة واملاكنة الفوالذية املهمة للسلطة القضائية، ال بد من وجود 
مثة أشياء تعمل على التلطيف، تعمل على تلطيف السلطة القضائية وتلطيف . وسيلة تلطيف ومرونة

يف السلطة القضائية نفسها ميكن هذا الشيء عن طريق مراعاة . ت السلطة القضائيةنتاجات وخمرجا



 

 

وخصوصاً اجتناب سوء األخالق مع املراجعني، وكذلك األمر مع املرؤوسني، ولكن مع . األخالق
. حسن اخللق، حتموا على أنفسكم بالتأكيد أن تتعاملوا معهم بأخالق. املراجعني أكثر من املرؤوسني

عندما . يف مقام التحقيق، واملدعي العام يف مقام اادلة مع املتهم أو حمامي املتهم يف احملكمةاحملقق 
بعض هذه األعمال اليت يقوم ا الغربيون . يستدل ويربهن فليربهن ولكن لتكن هذه الربهنة بأخالق

يئ األدب واالحترام، وينشرون أفالمها من قبيل أن املدعي العام يستخدم النربة واللهجة الفالنية ويس
. أوالً الكثري من هذه األشياء كذب، وثانياً ال جتعلوا أعمال الغربيني مالكاً ومعياراً ألعمالكم أساساً

تعاملوا بأخالق، مث إنه يف بعض . انظروا ماذا يقول لكم اإلسالم وما هي أوامر اإلسالم ودساتريه
ئاً وجييب بشيء، فليكن كل هذا بأخالق وبلني األحيان يتجادل القاضي مع املتهم ويتكلم ويسأل شي

  .هذا عن التعامل الداخلي. وبسعة صدر وبصرب
ويف األداء يف املواطن اليت يكون فيها خصام لتكن هناك توصيات بالعفو والصفح والتسامح والتجاوز 

عملوا على ، ليصاحلوا ولي)١٢(» والصلح خري«: واإلسالم يقول يف القضايا العائلية. وما شاكل
وقضية إحياء التحكيم فيما يتعلق بشؤون العائلة أو جمالس حل اخلالفات ـ طبعاً بشكلها . املصاحلة

الصحيح ـ هذه هي حاالت إشراك األخالق يف أعمال السلطة القضائية ويف عجلة وتالفيف السلطة 
  .طيب، كان هذا ما يتعلق بقضايا السلطة القضائية. القضائية

سياسية اجلارية يف الوقت احلاضر أيضاً أبدى الشعب اإليراين عن نفسه عزة وعظمة حول الشؤون ال
ال يف خصوص القضايا األخرية ـ وهذه حبد ذاا منوذج . واقتداراً باملعىن الواقعي للكلمة واحلمد هللا

رجية حني ترون يف وكاالت األنباء اخلا. ـ بل على مدى هذه األعوام األربعني، لقد أبدوا ذلك حقاً
عن ألسنة الساسة والدبلوماسيني وما شاكل أم كثرياً ما يكررون هذه األيام بأن إيران ال ميكن 
تركيعها بالضغوط واحلظر والتهديد وما إىل ذلك، فهذا ليس ناجتاً عن األوضاع يف الشهر األخري أو 

.  مسرية الشعب اإليراينالشهرين األخريين أو األشهر الستة األخرية بل هو ناجم عن أربعني عاماً من
لقد حطم هذه . لقد حرر الشعب اإليراين نفسه بالثورة من قوقعة الذلة واخلضوع اليت فُرضت عليه

وبرزت فيه اهلوية اإليرانية خبصوصيات إسالمية، وصار ينشد العزة واالستقالل . القوقعة وخرج منها
لقد مارسوا كل . ثر فيه هذه الضغوطوالتقدم، لذلك كلما زاد األعداء الظّلمة من ضغوطهم مل تؤ

هذه العراقيل ضد االنتخابات يف البالد، لكن الناس يشاركون بعزم وإرادة مثرية لإلعجاب حقاً يف 
ويف آخر هذا العام توجد انتخابات، وهناك أيضاً على الرغم من وجود بعض . ساحات االنتخابات

ين أعلم أن الشعب سوف يشارك يف هذه حاالت بث الترديد والشكوك من قبل بعض األفراد، لكن



 

 

وإذا م يوجهون التهم . االنتخابات بشوق ومحاس، وهذا ما يثبت ويدل على عظمة الشعب اإليراين
هلذا الشعب الكبري هذا الشعب الشجاع هذا الشعب حسن السمعة، من الذي يوجه االامات؟ أكثر 

ثر دول العامل وحكومات العامل شروراً ومسببو أك). ١٣(حكومات العامل شراً أي احلكومة األمريكية 
احلروب وسفك الدماء والتفرقة وب وسلب الشعوب على مدى تاريخ طويل، وليس على مدى 
عشرة أعوام أو عشرين عاماً، الوجوه األكثر كراهية يف مثل هذه الدولة يتهمون شعب إيران، 

عب اإليراين ال يتوقف بسبب هذه الش. ويوجهون الشتائم واإلهانات لشعب إيران يف كل يوم
لقد تعرض الشعب اإليراين للظلم ـ هذا . اإلهانات وال يتراجع بسبب هذه اإلهانات والشتائم

احلظر الظامل نفسه ظلم بارز ضد شعب إيران ـ لقد تعرض الشعب اإليراين للظلم لكنه ليس ضعيفاً، 
سوف يصل الشعب اإليراين بقوة واقتدار وبفضل من اهللا وحبول اهللا وقوته . الشعب اإليراين مقتدر

  .إىل كل أهدافه اليت رمسها لنفسه
اجلزء األساسي واملهم من قوة . حنن تعرضنا للظلم، وحنن مظلومون، لكننا لسنا ضعفاء بل حنن أقوياء

» واَرٰىِانين معكما اَمسع «قال ال ختافا . الشعب اإليراين قائم على االعتقاد بالتسديد والدعم اإلهلي
اهللا تعاىل معنا وهو يساعدنا اآلن، والدليل على ذلك هو هذه األعوام األربعون حيث مارسوا ). ١٤(

ضدنا كل هذه املؤامرات والضغوط وأشعلوا احلرب والفنت ومارسوا النفوذ والتغلغل وأطلقوا 
 الشعب وواقف العناصر اإلرهابية ضد الناس، وقاموا بألف عمل قبيح خياين ضد هذا الشعب، وهذا

وهو اليوم أكثر قوة من قبل عشرة أعوام وعشرين عاماً . كاجلبل ويزداد رسوخاً وقوة يوماً بعد يوم
وحني مل يستطيعوا حتقيق أهدافهم عن طريق الضغوط وما شاكل، وألم . وأكثر اقتداراً ورسوخاً

وتفاوضوا معنا فأنتم ميكن أن تعالوا «: يتصورون الشعب اإليراين شعباً بسيطاً ينخدع جاءوا ليقولوا
نعم، الشعب اإليراين سوف يتقدم بالتأكيد ولكن من دونكم، وإذا جئتم أنتم ! »تتطوروا وتتقدموا

أنتم وبريطانيا واآلخرون كنتم خلمسني عاماً من العهد البهلوي ـ وخصوصاً . فلن يكون هناك تقدم
 ـ الكل يف الكل يف هذا البلد وتراجع هذا أمريكا طوال حنو ثالثني عاماً يف العهد البهلوي الثاين

أنتم ال ميكنكم أن تكونوا عوامل تقدم، بل أنتم عوامل تأخر الشعب . البلد إىل الوراء يوماً بعد يوم
  .الشعب اإليراين يتقدم شريطة أن ال تقتربوا أنتم. اإليراين

ى ما يريده هو، أي إن هناك املفاوضات على ماذا؟ عل. يقولون تعالوا للمفاوضات، املفاوضات خدعة
يف يدكم سالحاً لذلك فهو ال يتجرأ على التقدم إىل األمام فيقول لكم أعطين هذا السالح، ألق هذا 

هذه هي . السالح ألستطيع أن أفعل معك كل ما أريد، ألستطيع أن أنزل بك أي مصيبة أريدها



 

 

 فسوف ترتل بك الويالت، وإذا مل إذا وافقت يف هذه املفاوضات اليت حتصل على كالمه. املفاوضات
تقبل كالمه فستعود األسطوانة نفسها على ما كانت واملعارك والضجيج واإلعالم والدعاية وأن 

يضربون ويقتلون قرابة . وحقوق اإلنسان األمريكية وما إىل ذلك من الترهات» هؤالء ال خيضعون«
يهبون ملساعدة السعوديني ويقصفون . نسانثالمثائة إنسان يف السماء مث يزعمون املزاعم عن حقوق اإل

الشعب يف اليمن بتلك الصور يف األسواق واملساجد وجمالس العزاء وجمالس الفرح ويف املستشفيات 
  .هكذا هم. وما إىل ذلك، مث يدعون حقوق اإلنسان

جلليل، كال، لقد وجد الشعب اإليراين طريقه، وقد رمست الثورة طريقنا، ورمسه اإلمام اخلميين ا
ولقد تكررت هذه األهداف طوال هذه العقود مراراً وتكراراً، وهي . وأهدافنا واضحة ومعروفة

حتقيق الرفاه املادي، حتقيق العزة االجتماعية، حتقيق مستوى عال من العقالنية، : أهداف قيمة وجذابة
. اعي واألمن االجتماعيوالوصول إىل مراحل مربزة وممتازة من العلم، والوصول إىل االستقرار االجتم

واإلسالم رسم هذه األهداف لنا . هذه هي أهدافنا وهي األهداف اليت رمسها اإلسالم لكل شعب
نسأل . أيضاً، وقد سرنا حنو حتقيق هذه األهداف وسوف نصل هلا كلها على الرغم من أنف العدو

  .ل وجه إن شاء اهللاهللا أن يوفقكم ويوفقنا لنستطيع أداء الواجبات اليت على عاتقنا بأفض
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ــــــــــــــ
ـ يف بداية هذا اللقاء الذي أقيم مبناسبة أسبوع السلطة القضائية، حتدث حجة اإلسالم واملسلمني  ١

  .السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية
  . ٥٨ـ سورة النساء، شطر من اآلية  ٢

  . ٣١٦ ، ص ٣٦ر، ج ـ حبار األنوا ٣ 
  . ٣٠ـ سورة األحزاب، شطر من اآلية  ٤ 
 . ٣١ـ سورة األحزاب، شطر من اآلية  ٥ 
  . ٨٧ـ سورة األنبياء، شطر من اآلية  ٦ 
  . ١٤٤ـ سورة الصافات، اآلية  ٧ 
  . ٨٧ـ سورة األنبياء، شطر من اآلية  ٨ 
  . ٨٨ـ سورة األنبياء، شطر من اآلية  ٩ 

  . ٥٣الغة، الكتاب رقم ـ ج الب ١٠ 



 

 

القدرة على أمر القضاء، عدم الفزع من أطراف الرتاع، عدم : ـ هذه اخلصوصيات هي ١١ 
اإلصرار على زالت الذات، اجتناب الطمع، عدم االكتفاء بالتصورات واآلراء السطحية، االحتياط 

لرتاع، الصرب يف يف مواجهة الشبهات، االستناد على األدلة، عدم التعب من مراجعات أطراف ا
اكتشاف احلقيقة، إصدار أحكام قاطعة حامسة عدم اتضاح احلقيقة، عدم االخنداع باملديح والثناء، 

 .عدم امليل ألحد أطراف الرتاع بسبب حتريض وتشجيع اآلخرين


