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  ّنواب مجلس الشورى اإلسالميمسؤوليات 
  طهران: المكان
  .م٢٠٢٢/٠٥/٢٥.   هـ٢٤/١٠/١٤٤٣.   ش٤/٣/١٤٠١: الزمان

  ّنواب مجلس الشورى اإلسالمي: الحضور
  
  
  

ّ فــي لقــاء مـــع نــواب مجلــس الـــشورى ٢٥/٥/٢٠٢٢ : بتــاريخ)دام ظلـــه (كلمــة اإلمــام الخــامنئي
ّية كلمتـه باإلشـارة إلـى ذكـرى فـتح خرمـشهر، معتبـرا أن ّوقد اسـتهل قائـد الثـورة اإلسـالم. اإلسالمي ً ّ ّ

ّالجهاد والتضحية والعزم الراسخ واالبتكار في العمل كانت العوامل األساسية لتغيير المعادلة المـرة  ّ
ّهناك إلى حلوة، هي العوامل األساسية المـؤثرة فـي مختلـف أحـداث البلـد ّولفـت سـماحته إلـى أن . ّ

ّنيــة واإلســالمية مقولــة جديــدة أدخلتهـا إيــران إلــى األدبيــات الــسياسية العالميــة ّالـسيادة الــشعبية الدي ّ ّ ّ
ٍوهي ذاك الشيء الذي يثير عداوة القوى العظمى في العالم التي تقسم العالم إلـى مهـيمن ومهـيمن  َ َ ُ ُِ ّ ُ

  .عليه
  

  ]١[بسم اهللا الرحمن الرحيم،
حمـد وآلـه الطـاهرين، وال سـيما بقيـة اهللا والحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا م

  .في األرضين
  

ًأشكر اهللا المتعالي الذي وفقنا لنجتمع حول بعضنا بعضا في هذا اللقاء الودي واألخـوي  ّ  بحمـد -َ
ً هذا العام بعد حرمان سنتين أو ثالثا لقاءكم من قرب، ولنستمع لكلمات السادة المحتـرمين -اهللا  ٍ

  .ًحترم، ونحن أيضا لنا حديثعلى لسان رئيس المجلس الم
  

فـي يـوم مثـل األمـس، وقـع هـذا الحـدث العظـيم الـذي . ّتتزامن هذه األيام مع ذكرى فـتح خرمـشهر
أيهـــا اإلخـــوة . أرى أن مـــن الـــضروري أن أتحـــدث عـــن هـــذه المـــسألة. ًنـــرى أيـــضا أنـــه فـــأل خيـــر

. و ونحـن اسـترددناهاّواألخوات األعزاء، لم يكن فتح خرمشهر مجرد فتح لمدينـة أخـذها منـا العـد
ّ كــان واحــدا مــن تجليــات فــتح خرمــشهر -] فقــط[لــم يكــن هــذا  ّ  بــل كــان فتحهــا تغييــر معادلــة -ً

ّكانــت قـد تــشكلت معادلـة مــرة. هــذه هـي حقيقــة القـضية. مـصيرية لمـصلحة مناضــلي اإلسـالم ُ ال . ّ



 

 ٢

فــة الــشهيد ُوضــعت الفتــة فــي غر. أنــسى مــرارة تلــك األيــام فــي ذاك المركــز حيــث كنــا فــي األهــواز
ُ، وقــد غرســت دبــابيس ذات رؤوس زرقـــاء ورؤوس ]٢[شــمران الــذي كــان قائــد تلـــك التــشكيالت

ّاألجـزاء الزرقـاء هـي التـي كانـت فـي تـصرفنا، والحمـراء التـي قـد احتلهـا : حمراء فوق هذه الخريطـة
ّكل يوم، وفق األخبار، نغير هذه . العدو األيـام ال أنـسى مـرارة تلـك . ونـذهب ونـشاهد] الـدبابيس[َ

لقــد أخــذوا هــذه . عنــدما كنــا نــرى كــل مــرة نــذهب فيهــا تكــون قــد ُأضــيفت بعــض األجــزاء الحمــراء
فـي األهـواز، وصـلوا إلـى عـشرة . ًأيـضا] المنطقة[ًالنقطة أيضا، وهذه المدينة، وهذه الثكنة، وهذه 

) عـداءاأل(حتـى أنهـم . كيلومترات أو أحد عشر من األهواز ومن دزفول، ووصلوا إلى جسر نـادري
َتجرؤوا على عبور جسر نادري وعبـروا إلى الجانـب اآلخـر َ ًطبعـا كـان فعلهـم هـذا مخالفـا للحكمـة . ّ ً

ّكانـت أيامـا مـرة، وكنـا فـي هـذا الوضـع . ًثم رأوا أن هذا سـيئ جـدا، فعـادوا إلـى الخلـف. العسكرية ُ ً
ّكانت هذه المعادلة مـرة للغايـة. حتى ثمانية أشهر أو تسعة بعد بدء الحرب فـي وقـت الحـق، مـع . ُ

طريـق «التي كانت لرفع حـصار آبـادان، بـدأت تلـك المعادلـة تتغيـر، ثـم ) ع(» ثامن األئمة«عملية 
ْانقلبـت المعادلـة، أي . ّوفـتح خرمـشهر» بيـت المقـدس«وفـي النهايـة » الفـتح المبـين«ثـم » القدس

ًدا، فمنذ ذلك اليـوم إذا كان علينا حتى ذلك اليوم أن نكون قلقين باستمرار بشأن ما قد نخسره غ
ًكنا نترصد باستمرار لنرى ما يمكـن أن نحـصل عليـه غـدا بـالطبع فـي العمليـات التـي أعقبـت فـتح . ّ

َبعــضها النــصر، وبعــضها لــم يكــن النــصر، لكــن الــنمط كــان نمــط التقــدم ] مــصير[ّخرمــشهر، كــان 
ّهذه قـضية فـتح خرمـشهر، أي خرمـشهر كانـت. ّواالنتصار والنمو والعزم الراسخ ً فـي الحقيقـة رمـزا ّ

ّلتغيير معادلة مرة إلى حلوة، فقد نجا الشعب اإليراني بذلك ربما لـم يكـن لـدى نـاس كثيـرين اآلن . ُ
ْمعلومات كثيرة حول وضع الحرب لكن أولئك الذين كانوا مطلعـين عاشـوا فـي قلـق ومـرارة وعـسر ُ .

  .لقد نجا شعب إيران بهذه الخطوة
  

ّة؟ فـتح خرمـشهر وتلـك األحـداث الـسابقة وليـدة أي سـبب؟ هـذا إذن، ما منشأ هذه النجـاة الوطنيـ ّ
الجهــاد، والتــضحية بــالنفس، والعــزم الراســخ، : كــان الــسبب أشــياء عــدة. مهــم وأريــد التركيــز عليــه

أيهـا اإلخـوة األعـزاء، ال أدري هـل قـرأتم هـذه الكتابـات . البحث عن طرق مبتكـرة] أي[والمبادرة 
ً عــددا -ً وهــي جيــدة جــدا لإلنــصاف؟ اآلن قــد يكــون بعــضكم ،»بيــت المقــدس«المتعلقــة بعمليــة 

 حاضرين في ذلك الوقت، ولكـن معظمكـم مـن الـشباب، وقـد ال تتـذكرون تلـك القـضايا –ًمعدودا 
ًأصال، وربما لم يكن بعضكم موجودين فـي الـدنيا أصـال : اقـرؤوا هـذه الكتـب وانظـروا مـاذا حـدث. ً

 قــد تــرد أســماؤهم فــي بعــض – فــي تلــك األحــداث األحــداث، وهــؤالء الــشهداء الــذين استــشهدوا
ّ ومـا األدوار التــي أدوهــا مـن قيــادة مقــر إلــى -األحيـان مــن الــشهداء المـشهورين وغيــر المــشهورين 



 

 ٣

ــوا، ومــا كــان  ــادة مجموعــة، ومــاذا فعل ــى قي ــة إل ــادة كتيب ــى قي ــة إل ــادة فرق ــه[؟ ]دورهــم[قي العــزم ] إن
ًف، أي تجنـــب التفكيـــر لليـــوم ويومـــا بيـــومالراســـخ، أو النظـــرة البعيـــدة المـــدى إلـــى األهـــدا كـــانوا . ْ

ــي[ُيبــصرون ألن اإلمــام  ــشأن هــذا ) قــده] (الخمين ــى بتــصريحات واضــحة عــن هــذه الحــرب وب أدل
الحادثــة العظــيم، ولــذلك لــم تــشغل األحــداث الفرعيــة واليوميــة أذهــان العناصــر الفعــالين فــي هــذه 

 األهـــداف الـــسامية، ووراء اإلشـــارة التـــي كـــانوا يـــسعون وراء تلـــك. الحركـــة العظيمـــة وهـــذا الجهـــاد
  .أعطاها اإلمام

  
كـان الـروح لهـذه . ًحسنا، قلنا الجهاد، وقلنا التضحية بالنفس، وقلنا العـزم الراسـخ، ومـا إلـى ذلـك

العمـل فــي سـبيل اهللا والتوكــل علــى اهللا ... كلهــا اإلخـالص، اإلخــالص هللا والتوكـل عليــه] العوامـل[
ُكــان يلـزم مـع اإلخـالص والتوكــل المبـادرة والعـزم والجهـاد والتــضحية وفـي ذلـك الوقـت، . المتعـالي

  .بالنفس، وهذه األمور التي ذكرناها
  

ًحــسنا، أريــد اآلن أن أقــول إن هــذا لــم يكــن مختــصا بتلــك المرحلــة والحادثــة، فهــذا هــو العامــل  ً
أنكـــم الرئيـــسي فـــي األحـــداث المختلفـــة فـــي الـــبالد التـــي تواجهونهـــا كلهـــا، وســـوف أتحـــدث اآلن 

ـــالنفس،  ـــه تـــضحية ب ـــم يكـــون لدي ســـتواجهونها، فاإلنـــسان يـــدخل الميـــدان بالتوكـــل وبـــاإلخالص، ث
الحـال . ويجاهد، ويكون لديه عزم راسخ، وأن يـسعى للمبـادرة، وأن يبحـث ويجـد الطـرق الجديـدة

ًإذا كانت هذه األشياء موجـودة، فقطعـا سـيليها النـصر، قطعـا. كذلك في األمور كافة ن انظـروا اآل. ً
  !كم مقدار المسائل التي تواجهنا

  
أريد أن أقول لكم بشأن هـذه القـضايا كلهـا التـي نواجههـا مـن القـضايا الداخليـة والخارجيـة وقـضايا 

يمكـن فـي األحـوال كلهـا االنتـصار باالسـتعانة بهـذه العوامـل القليلـة، : القوة الـصلبة والقـوة الناعمـة
اإلخــالص هللا، والعــزم الراســخ، والمبــادرة، ومــا إلــى ْأي الجهــاد فــي ســبيل اهللا والعمــل الجهــادي، و

ــا أَيـهــا الــذين آمنــوا هــل َأدلكــم علــى {: أود اآلن أن أقــرأ لكــم آيتــين. هــذا تــصريح القــرآن. ذلــك َي َ ُ ُْ ُ ُُّّ َّْ َ َ ََ ِ َ
ــيم  ٍتجــارة تـنجــيكم مــن عــذاب أَل ِ ِ ٍٍ َ َُ ْ َْ ِ ُِْ َتـؤمنــون باللــه ورســوله وتجاهــدون فــي ســ) ١٠(َ ُِ ِ َِ َُ ِ َِ ُ َُ َ َِ َّ ِ ُ ْبيل اللــه بــأموالكم ْ ُ ِ َ َْ ِ ِِ َّ ِ

ْوأَنـفسكم ُ ِ ُ ْ ْذلكم خيــر لكـم ...  {-ًوأتحدث عنها الحقا » أنفس«ً طبعا سوف أوضح معنى -} ...َ ُْ َُ ٌ ْ َ َِ
َإن كنتم تـعلمون  ُ َ ْ َُ ْْ ُ ْ َيـغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنَّات تجري من تحتها األنـهار ومساكن) ١١(ِ َ ُ َِ َِ َ َ ُ َ ََ ََْ ْ ِ ٍْ َْ َْ ِ ِِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ُُ َ ً طيبة ْ ََِّ

ُفي جنَّات عدن ذلك اْلفـوز اْلعظـيم  ِ َِ ُْ َ َ َ ٍ ِْ َ َ ٌوُأخـرى تحبونـهـا نـصر مـن اللـه وفــتح قريـب) ١٢(ِ ِ َ ٌُّ ْ َ َ َ ٌ َِ َِّ ِ ْ َ َ َْ ُ َ) ...١٣( {
إذا كـــان هـــذا اإليمـــان وهـــذا الجهـــاد ونحوهمـــا موجـــودان، فـــاألمر لـــيس مجـــرد أن اهللا ). الـــصف(



 

 ٤

ــهُأن اهللا ســوف ي] يعنــي[ســيرحمكم؛ ال، النــصر  فــي . [هــدي لكــم ذلــك الــشيء الــذي تــسعون إلي
ًاألمـر لـيس مختـصا بـالحرب العـسكرية، بـل هـو . فـي كـل شـيء] إنمـا[ال يقـول فـي الحـرب ] اآلية

  .كذلك في أمور الحياة جميعها
  

َربـنا وآتنا ما وعدتـنا علـى رسـلك{: آية أخرى من آخر آيات سورة آل عمران ِ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِ  الوعـد الـذي -} ...َّ
َربـنـا وآتنـا مـا  {-ًته على أنبيائك، ما ذلك الوعد؟ طبعـا لقـد كـان الوعـد باالنتـصار علـى العـدو قطع َ َِ َ ََّ

َوعدتـنا على رسلك وال تخزنا يـوم اْلقيامة إنك ال تخلف اْلميعاد  َ َ ََ َ َ ِْ ُ َِ ِْ ْ ُْ ُ ََ ََ ََِّ ِ َِ َ ُِ َ ُ المؤمنـون يـدعون بهـذا . })١٩٤(ََ
ْاســتجاب لهــم ربـهــمَف{الــدعاء، فمــاذا يفعــل اهللا المتعــالي؟  ُْ ُ َُّْ َ َ َ ؛ اهللا يــستجيب هــذا الــدعاء ويقــول }...َ

َأَنــي ال ُأضــيع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر َأو أُنـثــى {لهــم  ْ ْ ٍْ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ْ ٍ َِّ ََ َ ُ ّ؛ لــن أضــيع عملكــم وســعيكم، })١٩٥(ِ
وهــي . إذن هــذه هــي المبــادئ واألصــول لحركــة مجتمــع مــؤمن وجماعــة مؤمنــة]. ذلــك[فلتعلمــوا 

ًمجربة أيضا ًاآلن ربما قد كنا قرأناها في وقت ما، ونقتنع بها تعبدا، لكن من بعـد الثـورة إلـى اليـوم . ّ ّ
  .ّجربناها ورأيناها في الممارسة العملية، ورأينا أنها كذلك

  
إن شـاء . هـذا يعنـي أن أمـامكم فرصـة عظيمـة. إن معظمكـم مـن الـشباب: ًحسنا أريد أن أقول هذا

خـــالل هـــذه المـــدة التـــي أمـــامكم، . ًعامـــا أو ســـتين بعـــد اآلناهللا، لـــديكم فرصـــة للعـــيش خمـــسين 
ًأربعـون عامـا أو خمـسون . سـتكون هنـاك سـعادة، وسـيكون هنـاك اسـتياء. ٌستجري أحداث ومسائل

سوف تحدث لكم أحداث كثيرة وتواجهـون . أو ستون ليست مزحة في هذه الدنيا العجيبة والغريبة
جاهدوا، ولـيكن .  من هذه القاعدة في هذه األمور كلهااستفيدوا: أريد أن أقول لكم. مسائل كثيرة

ًتحرككم جهاديا،  ِّقـو علـى خـدمتك جـوارحي، واشـدد علـى العزيمـة «: عـزم راسـخ] وليكن لـديكم[ّ
ْجــوانحي، وهــب لــي الجــد فــي خــشيتك َ هــذه ستــساعدكم فــي تلــك األشــياء كلهــا أمــامكم ]. ٣[»َ

  .وستنصركم
  

ـــا ـــالنف«: ًحـــسنا، قلن ـــضحية ب ــــ: ، وقلـــت»سالجهـــاد والت التـــضحية «سأشـــرح لكـــم مـــا المقـــصود ب
ــالنفس ــيس . »ب ــاتكم] المقــصود[ل ُدائمــا أن تــذهبوا وتهــدوا حي ثمــة أمــاكن يكــون فيهــا التــضحية . ً

» الــدفاع المقــدس«ْبــالنفس أن يــذهب اإلنــسان ويحمــل روحــه علــى كفــه فــي ميــدان الحــرب، مثــل 
علـى هـذا ] لـيس[لكـن . ي تـشاهدونهاومثل ما هو موجود اليوم فـي بعـض الميـادين والـساحات التـ

معنـى التـضحية بـالنفس فـي حـاالت كثيـرة اجتنـاب . التضحية بالنفس لها معنى أوسـع. ًالنحو دائما
ًنقــع أحيانــا فــي بــراثن الرغبــات الوضــيعة . هــذه مــشكلة أمثالنــا. الوقــوع فــي بــراثن الرغبــات الوضــيعة
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ــالنفس تع. ّونتــورط وال يمكننــا إنقــاذ أنفــسنا ــاتالتــضحية ب ــسان عــن هــذه الرغب . ّنــي أن يتخلــى اإلن
ّحسنا، هذه الرغبات الوضيعة مثل أي الرغبات؟ إنها طيف واسع من الرغبات ً.  

  
قيـسوا األمـر . ًيرأس صديقه فـي محفـل ودي مـثال. ًافترضوا أن شخصا في مجلس ما يرأس صديقه

ه كلهــا رغبــات، هــذ. مــن هنــا حتــى الجلــوس علــى كرســي الرئاســة والــصدارة علــى المــستوى الــوطني
ّكــال، ال . لــيس األمـر أن إحـداهما رغبـة وضــيعة واألخـرى شـيء عظـيم. ًوكلهـا رغبـات وضـيعة أيـضا

إنهمـا رغبـة . يوجد فرق بين الجلوس على هذا المقعد وبين الجلـوس فـي ذلـك المحفـل والمجلـس
 يمكـن ذلـك ًمن أجل أداء الواجب تارة يجلس اإلنسان هنـاك، وتـارة ال. اإلنسان، وكلتاهما وضيعة

  .ًويكون متعارضا مع الواجب فيتخلى اإلنسان عنه
  

ــى امــتالك مــاء الوجــه والوجاهــة العامــة وذلــك مــن أجــل أن نحــصل علــى  مــن امــتالك مــال الــدنيا إل
هــذا هــو الوقــوع فــي بــراثن الرغبــات . وجاهــة بــين النــاس وعلــى اســم جيــد قــد نفعــل بعــض األفعــال

 يقـول إن مــال الــدنيا ســيئ، أو المنــصب الحكــومي أو بــالطبع، ال أحــد]. تجنبهــا[يجــب . الوضـيعة
ال مـال الـدنيا ]. بـذاتها[ّكـال، ليـست هنـاك واحـدة مـن بينهـا سـيئة . الخدمة أو أي شيء أمـر سـيئ

كلهـــا جيـــدة، وال إشـــكال فـــي الـــسعي . ســـيئ، وال المنـــصب ســـيئ، وال الوجاهـــة االجتماعيـــة ســـيئة
ٌالنقاش هو أنه عندما يقع واجب مـا علـى . ه األشياءأدعيتنا مليئة بطلب هذ. وراءها وطلبها من اهللا

هنـاك هـو المكـان الـذي يجـب . عاتق اإلنسان، وتقف إحدى تلك الرغبات في طريق ذاك الواجب
  .»التضحية بالنفس«هذا ما تعنيه . الدوس فيه على رغبة النفس هذه

  
بالطبع، أنا نفسي مخاطـب . ًحسنا، كانت هذه هي النقاط التي حدثناكم عنها، أيها اإلخوة األعزاء

أنا محتاج هذه النـصيحة أكثـر مـنكم، ونتمنـى أن يجعـل اهللا : يعني. بهذا الكالم أكثر من جميعكم
  .المتعالي هذه النصيحة التي نقدمها إلى إخوتنا تنفذ إلى قلوبنا

  
ى إحـد. ًفحسنا، مجلس الشورى اإلسالمي من الركائز األساسـية إلدارة الـبالد... أما عن المجلس

من بين العناصر األساسـية والرئيـسية . الركائز األساسية إلدارة البالد هي مجلس الشورى اإلسالمي
ًحتى إذا صرتم نوابا وانتخبـتم مـن . في إدارة البالد وهذه الركائز المهمة مجلس الشورى اإلسالمي

ــه بهــذه العــين ــى المجلــس، يجــب أن تنظــروا إلي ــتم إل ــة الــسكان وأتي ــدة وقليل ــة بعي إنكــم فــي . مدين
  .موقع إدارة البالد، وإحدى الركائز المهمة والمراتب لهذه اإلدارة: موقعية كهذه
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لـديها أضـالع . إن إدارة البالد ظاهرة متعددة األضالع، وأحد أضالعها مجلس الشورى اإلسالمي

ًا ّ لكــن ضــلع-ًرضــوا مــثال الــسلطات الــثالث أو القــوات المــسلحة وأمثالهــا ت اآلن اف-ًأخــرى أيــضا 
ــى المجلــس بهــذه . ًمهمــا هــو مجلــس الــشورى اإلســالمي ــه بهــذا القــدر، أي يجــب النظــر إل أهميت

  .سواء من خارج المجلس أو من داخله، يجب النظر إلى المجلس بهذه النظرة. النظرة
  

ُ مهمــة شــاقة ومعقــدة وصــعبة ومهمــة للغايــة - أنــتم جــزء مــن أجزائــه اإلداريــة -ًحــسنا، إدارة الــبالد  َ
ــزةبلــد] فــي[ ــزة؟ أي وســع البلــد وعــدد ســكانه .  بموقعيــة إيــران العزي ُمــاذا تعنــي موقعيــة إيــران العزي

هــذه خــصائص بلــدنا وهــي التــي تجعــل مــن إيــران . وجغرافيتــه وتاريخــه ومناخــه المختلــف والمتنــوع
وأنـتم سـوف تــديرون . هـذه حقيقـة األمــر. العزيـزة واحـدة مـن الــدول المهمـة واالسـتثنائية فــي العـالم

  . مثل هذاًبلدا
  

تـزداد هــذه الــصعوبة خاصــة فـي خــضم بعــض األوضــاع واألحــوال . َبـالطبع إدارة الــبالد مهمــة صــعبة
ــوم ــي تحــدث فــي العــالم كهــذه األوضــاع واألحــوال الي ــوم وأوضــاع . الت ــاك ظــروف فــي العــالم الي هن

ـــع البلـــدان ـــيس لـــدينا فقـــط إنمـــا لجمي مـــا هـــذه األوضـــاع . وأحـــوال تجعـــل إدارة الـــبالد صـــعبة، ل
التنـافس العـدائي بـين القـوى بعـضها : واألحوال؟ اآلن سأقول أجزاءها المهمـة، فعلـى سـبيل المثـال

ًمثال القوى النوويـة تحـدق فـي عيـون بعـضها بعـضا وتهـدد بعـضها بعـضا. مع بعض ً هـذا أمـر مهـم، . ًّ
  .فهو يجعل العالم في وضعية حساسة للغاية

  
ّتعلمـون أن أوروبـا واحـدة مـن أكثـر .  العـالموجود تحركات عسكرية فـي نقطـة حـساسة مـن] ًأيضا[

ّطبعا وفق أبحاثي التي قد ال تكون كاملة أنا ال أعرف أي نقطـة . المناطق خصبة بالحرب في العالم ً
ــا ـــفــي العــالم بحجــم أوروب ـــ أي بعــرض أوروبــا وطولهــا ــ  حــدثت فيهــا حــروب بقــدر مــا حــدثت فــي  ــ

ًحـسنا، فـآخر اثنتـين منهـا كانتـا . ًة خصبة بالحرب أصـالأوروبا نقط. ّأوروبا، في أي مكان في العالم
ُنـشأتا مـن هنـاك، وشـغل العـالم بهمـا، وقـضي علـى ] ْأي[الحربين العالميتين التي وقعتـا فـي أوروبـا،  ُ

ــين مــن البــشر ــا . عــشرات المالي ــسا وبريطاني ــا وفرن ــين ألماني ــل ذلــك كانــت الحــروب المختلفــة ب قب
لقــد انــدلعت . ذن، هـي نقطــة مهمــة خــصبة بـالحرب فــي العــالمإ. ًدومــا] تحــدث[وإيطاليـا وآخــرين 

ًحسنا، وهذا يجعـل هـذا العـالم حـساسا، فهـذه نقطـة . حرب اآلن في هذه النقطة الخصبة بالحرب ً
  .التهديدات العسكرية المتزايدة: ًمهمة جدا
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ــة] كــذلك[ ــر المــسبوقة أصــال. ُاألمــراض المعدي ــر المــسبوقة جــدا أو غي ًهــذه مــن األشــياء غي  فــي ً

ّالعالم، إذ ينتشر اآلن مرض في العـالم كلـه علـى هـذا النحـو، فـال توجـد أي نقطـة مـن العـالم خاليـة  ْ
  .ًهذه أيضا نقطة مهمة. من هذا المرض

  
تـارة يحـدث قحـط فـي أفريقيـا أو نقطـة مـا مـن . التهديدات الغذائيـة علـى مـستوى العـالم] ًمثال[أو 

لكـن المـسألة اليـوم ليـست علـى هـذا النحـو؛ . غـذائيالعالم فيكون هناك نقص فـي الغـذاء وتهديـد 
الحظـــوا، إن ظـــروف العـــالم اليـــوم ظـــروف اســـتثنائية . هنـــاك تهديـــد غـــذائي فـــي أنحـــاء العـــالم كافـــة

بــالطبع، فــي مثــل هــذه الظــروف، تــصير . ّوخاصـة، فقلمــا يحــدث وضــع فــي العــالم مثــل وضـع اليــوم
  .ًيدا أكثر صعوبة وتعق-ً البلدان جميعا -إدارة البلدان 

  
ًطبعا لدينا قضية أخرى أيضا باإلضافة إلى الدول األخرى إيران اإلسـالمية لـديها قـضية أخـرى هـي : ً

ـــة ـــي النقاشـــات العالمي ـــدة ف ـــة جدي ـــا مقول ـــا أدخلن ـــشعبية . أنن ـــسيادة ال ـــة، ال ـــشعبية الديني ـــسيادة ال ال
هــي .  العالميـةنحـن أدرجناهـا فـي المناقـشات واألدبيـات الـسياسية. اإلسـالمية؛ هـذه مقولـة جديـدة

فــي الظــاهر مقولــة وكلمــة لكــن مــا باطنهــا؟ إن باطنهــا هــو ذاك الــشيء يثيــر العــداء والخــصومة مــن 
هـذا . القوى العظمى في العالم ضـد هـذه األدبيـات وهـذا المـصطلح وهـذه الحقيقـة وهـذه الظـاهرة
 نظـــام ّيعنــي أن هــذه الحركــة فــي الجمهوريــة اإلســـالمية اســتطاعت أن تربــك الجــدول المعــد لــدى

ًلقد أعد نظـام الهيمنـة جـدوال محـددا مـن أجـل إدارة العـالم. الهيمنة ً وشـرحت معنـى نظـام الهيمنـة . ّ
  .ال يوجد فيه حد وسط. ِمرات عدة، أي تقسيم العالم إلى مهيمن وقابل للهيمنة

  
ّدوا كانوا قد أع. ًأن يكون هناك جماعة مهيمنة حتما، وجماعة قابلة للهيمنة، هذا هو نظام الهيمنة

ًجدوال للعالم، في يوم من األيام على شكل االستعمار، ويوم على شكل االستعمار الحـديث، ويـوم 
ًلقــد أعــدوا سياســة . بعــد االســتعمار الحــديث] ْأي[آخــر علــى شــكل االســتعمار مــا بعــد الحــديث  ّ

ًوجدول منظما للعالم، وهذه المقولة الجديدة للجمهورية اإلسالمية جاءت وأربكـت هـذا الجـ دول، ّ
  .لذا هم يواجهونها ويجابهونها. وعرقلت تنظيمه

  
ـــرة ـــة . ًحـــسنا إنكـــم نـــواب المجلـــس ومعلومـــاتكم كثي تعرفـــون مقـــدار القواعـــد المعلوماتيـــة واإلنترنتي

ًوالتلفزيونيــة والفــضائية ومــا إلــى ذلــك، ومقــدار األمــوال التــي تنفــق ضــد الجمهوريــة اإلســالمية لــيال  ُ
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ـــذين يجلـــسون فـــي ًونهـــارا، ومقـــدار األشـــخاص والعقـــ ـــرهم -» غـــرف األفكـــار«ول ال  – وفـــق تعبي
ًطبعــا الجمهوريــة اإلســالمية . إنهــا علــى هــذا النحــو. ويحيكــون األفكــار ضــد الجمهوريــة اإلســالمية

ًحـسنا، إذن، . وهـم لـم ينجحـوا. صدرها فارع وهامتها مرفوعة، وهي تخطو خطوات طويلة وتتقـدم
وهذا يوجب على . هذا ما أريد قوله. ي مثل هذه اإلدارةأنتم مشتركون ف. إدارة البالد ليست سهلة

الحكومــة كــذلك، . أنــتم مــديرون وال بــد أن تعرفــوا مــا تفعلــون. أجــزاء اإلدارة أن يــضاعفوا انتبــاههم
علــى أي شـخص لــه دور فــي هــذه . والـسلطة القــضائية كــذلك، واألجهــزة المختلفـة األخــرى كــذلك

  .م الذي يؤديهاإلدارة أن يعرف ما العمل العظيم والمه
  

ًحسنا، أوال يجب أن نكون على دراية بقدراتنا، وثانيا أن نعرف نقـاط ضـعفنا بدقـة، وأن نعـرف كـال  ً ًّ ً
ــــن قــــدراتنا ونقــــاط ضــــعفنا أيــــضا ــــي أنفــــسنا : بــــالتعبير الفارســــي الــــرائج. ًم عــــين «أن نكتــــشف ف

ّلنرى أي موضع فينا ضـعيف فنكـون متنبهـين] ٤[»إسفنديار  ينبغـي أن نـسعى باإلضـافة إلـى ذلـك. ّ
ًأال نرتكب خطأ واشتباها نرتكـب خطـأ، ] حـين. [العدو يعقد األمل على أخطائنا أكثر مـن قدراتـه. ّ

َّإذا غفلــتم، التــف . فــأنتم تقفــون أمــام العــدو. وفــق تعبيــر العــسكريين» نــدير خاصــرتنا للعــدو«نحــن 
ل التــي يحــرص مــن األعمــا. ّالعــدو علــيكم وهــاجمكم مــن الخاصــرة، فــال يمكــنكم فعــل أي شــيء

احــذروا مــن إدارة . القــادة العــسكريون علــى تجنبهــا فــي ســاحة المعركــة أال يــديروا الخاصــرة للعــدو
  .في ما يتعلق بالقضايا العامة للمجلس] حديثي[ًحسنا، كان هذا . الخاصرة له

  
اآلن بعـض األشـخاص . بعـض األشـخاص لـم يعجـبهم لكننـا قلنـا الحقيقـة! »المجلـس ثـوري«: قلنـا

ّالحقيقة كانت أن هذا المجلـس تـشكل بـشعارات . ، وبعضهم اآلخر ال يعجبهم، فال حرجيعجبهم
َنظر الناس واختاروا خيارات كانت حركتها وتوجهها وشعارها وكالمها كالم الثورة. الثورة لذا الناس . َ

ريـة فـي يؤيدون هذا التوجه نفسه والحركة عينها التي رفعتم شعارها وتحـدثتم بهـا، أنـتم العناصـر الثو
إن شـعارات الثـورة فـي مــصلحة . فـي النتيجـة، هــذا مـا يعنيـه المجلـس الثــوري. مـدينتكم ومنطقـتكم

ــالعكس  ــذين يريــدون أن يــصوروا أن الثــورة هــي مــأزق للــبالد، إنمــا ب ّالــوطن، علــى عكــس أولئــك ال
ــة  ــل الثوري ــشعارات والمث ــل بعــد لكــن االهتمــام بهــذه -ُالثــورة وال ــم نــصل إلــى المث ــالطبع ل ــل ُ ب ُالمث ُ

ًحـسنا، . هكذا هي الثـورة. إنها رفع للمأزق. ً ليست مأزقا–والتقدم نحوها هو العالج آلالم البالد 
بالطبع اآلن ثمة شخص ما يقول رأيـه فـي الفـضاء المجـازي وبعـض الـصحف وبعـض الكتابـات، وال 

  .ًضاإشكال في أن يقول، لكن حقيقة القضية هي أن الحركة كانت ثورية، والمجلس ثوري أي
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ًأيها اإلخوة واألخوات األعزاء، طبعا النقطة األساسية هي البقاء ثوريا ّانظـروا، هـذا االجتمـاع ودي . ً
 عنـدما كنـت -ً مـثال ١٩٧٩ًال يـزال أمـام عينـي تمامـا أنـه كـان ثمـة أشـخاص عـام . وخاص وأخـوي

ــسا بعــد فــي ذلــك الوقــت  ــم أكــن رئي ــورة ول ًعــضوا فــي مجلــس الث ــا نحــن أ–ً ــأتون إلين ــاء الثــورة  ي َبن
ّبالسوابق النضالية الفالنية ويجلـسون ويقولـون كالمـا حـادا وحـارا وناريـا، فكانـت عيوننـا تتـسمر ً ً ً مـا : ً

ثــم تراجعــوا ولــم يبقــوا . ثــوري] ٥[»ســوبر«: ْأي علــى حــد تعبيــر أتبــاع األجانــب! هــؤالء األشــخاص
ـــنهج بهـــذه الطر. ثـــوريين ـــتمكن أولئـــك األشـــخاص أنفـــسهم مـــن مواصـــلة ال ـــم ي يقـــة فـــي التعامـــل، ل

ًإن شخـصا . ّحقيقة القضية أنهم لم يـستطيعوا التحمـل! انظروا. ّوبأسلوب النظرة هذا، ولم يتحملوا
إن . كال، ليس األمـر بهـذا الكـالم. ما يريد تصوير أننا نظرنا ورأينا أن هذا االختيار أفضل من ذلك

إذا لـم تخطـئ ذاكرتـي، قـال . واّهـم لـم يتحملـ. السير في هـذا الـنهج والبقـاء عليـه يتطلـب التحمـل
َفاســتقم كمــا ُأمــرت ومــن تــاب {: بــشأن ســورة هــود وهــذه اآليــة الــشريفة) رض] (الخمينــي[اإلمــام  َْ َ َ ََ ْ ِْ َ َِ ْ َ

َمعك َ فلتستقم ولتثبـت فـي هـذا الطريـق، أنـت والـذين سـاروا معـك نحـو اهللا، وليثبـوا ). ١١٢(} ...َ
اإلمــام [ إذ قــال -َّ لــم يتــسن لــي أن أراجعــه –كــان علــى هــذا النحــو ] كالمــه[أظــن أن . ًهــم أيــضا
ّهذه اآليـة هـي التـي شـيبت ذاك الجليـل ]. ٦[»ّشيبتني سورة هود«): ص(قال الرسول ]: الخميني

َفاستقم كما ُأمرت{! إنها صعبة إلى هذا الحد). ص( ْ ِْ َ َ َِ ْ َ؛ اثبت، ابق، واصل الطريق}َ ًحسنا، الحظوا . ْ
ــا وأن ي ــوري هــو البقــاء ثوريــا، ســواء أكــان فــردا أم ًاألصــعب مــن كــون المــرء ثوري ــه توجــه ث ًكــون لدي ً ّ

  .مجموعة أم المجلس كله
  

والحمــد هللا، أنــتم موفقــون، . ُ؟ عرضــت مؤشــرات عــدة للنائــب الثــوري»ثــوري«إذن اآلن، مــا معنــى 
ــدة ــؤدون اآلن أعمــاال جي ــأنتم فــي المجلــس وت ــضا . ًوقــد وفقكــم اهللا المتعــالي، ف ًولقــد اســتمعت أي ُ

ّطبعـــا فـــي الخـــارج تفرجنـــا علـــى هـــذا المعـــرض والـــصور التـــي توضـــح هـــذا . الـــسيد قاليبـــافلتقريـــر  ً
ــر، ــه فــي ] ٧[التقري ــي ذكرهــا جناب ًوكــذلك التقــارير التــي وصــلتني ســابقا، وهــذه األشــياء نفــسها الت
لنعـرف مـاذا نفعـل إذا أردنـا . بحمد اهللا، إنكم تعملون لكن في الوقت نفـسه التـذكير جيـد. التقارير
ًل نوابا ثوريينأن نظ   .لقد دونت بعض النقاط هنا. ّ

  
ّتجنب الوقوع في أسر التجمالت ونمط األعيان وما إلـى ذلـك. يطأولها العيش البس كـان لـديكم . ّ

ْنوع من الحياة قبل مجيئكم إلى المجلس، واآلن بعدما أتيتم، يجب أال تظنوا إذ إننا نواب فيجـب 
اســتمروا فــي حيــاتكم العاديــة نفــسها التــي . كــال، العــيش البــسيط. ًمــثال أن نعــيش علــى هــذا النحــو

  .كانت لديكم
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َإنـا عرضـنا {: هذه اآليـة التـي قرأهـا قارئنـا العزيـز هنـا. ًحفظ األمانة مهم جدا. إحداها حفظ األمانة َْ َ َّ

ُاألمانـــة علـــى الـــسماوات واألرض واْلجبـــال فـــأبـين َأن يحملنـهـــا وَأشـــفقن منـهـــا وحملهـــا اإلنـــسان ْ ْ ََ ِْ َ ْ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ َ َ َْ َِ ْ ْْ َ ِ َ ِْ ِِ َ ََّ َ {
جــزء مــن هــذه األمانــة اإللهيــة هــو مــا فــي . َن قبــل األمانــة، األمانــة اإللهيــةاإلنــسا). ٧٢األحـزاب، (

ــديكم اآلن ــيكم أن تحفظــوا هــذه األمانــة ! ّجــزء مــن تلــك األمانــة هــو مــا فــي تــصرفكم اآلن. أي عل
  .بطريقة صحيحة

  
إذا كـان فـي نظـركم أن هـذا القـانون جيـد ... القانون الذي تقرونه. ّقضية أخرى هي تقبل المسؤولية

ال ينبغـي أن . نعم، أنا الذي أقررته، نعم، نحن الذين أقررنـاه: وكان يجب إقراره، فقفوا بحزم وقولوا
ـــا ســـنقر هـــذا القـــانون، ونعلـــم أيـــضا أن ] يـــصير[األمـــر  ـــه إنن مجلـــس صـــيانة «ًعلـــى نحـــو نقـــول في

نعلــم أن هــذا . »مجلــس صــيانة الدســتور«سيرفــضه، فلنــدع المــسؤولية تقــع علــى عــاتق » الدســتور
ًأنـا نفـسي كنـت نائبـا فـي المجلـس ! انظـروا]. على هذا النحو[قانون غير عملي، فبعض القوانين ال

ًأحيانـــا يعـــرف المـــرء أن هـــذا القـــانون ال يمكـــن للحكومـــة تطبيقـــه . وأعـــرف المجلـــس مـــن الـــداخل
ّحـسنا، أنـا أقـره، وألدعـه ال ينفـذه، والنـاس يتهمونـه هـو: بإمكاناتها هذه وفي ظروفها هذه، فيقول ً ،

  .ّال بد أن تتمتعوا بتقبل المسؤولية. كال، هذا غير صائب. ويرونه المسؤول عن عدم التنفيذ
  

ًمــاذا يعنــي أن تكــون شــعبيا؟ أن تكــون شــعبيا يعنــي . ًأمــر آخــر مــن المؤشــرات هــو أن تكــون شــعبيا ً
االخــتالط مــع النــاس العــاديين، والجلــوس مــع النــاس، وأن يكــون لــديك أذن صــاغية لكــالم النــاس 

أن نــذهب إلــى مجموعــة مــن . كــذلك أن يكــون لــديك بيــان واضــح مــن أجــل تنــوير أذهــان النــاسو
نعـم، الحـق معكـم مئـة بالمئـة، «: الناس لـديهم مـراد مـا ومطلـب مـا، فنـصغي إلـى كالمهـم ثـم نقـول

فـي أوقـات، تكــون ]. ال يكفـي[كـال، ... »وأولئـك الـذين ال يـستمعون وال يتـصرفون هـم كــذا وكـذا
الــذي » جهــاد التبيــين«و. ّأذهــان النــاس، وأنــتم ينبغــي لكــم أن تفكــوا هــذه العقــدةهنــاك عقــدة فــي 

. لنفتـرض أن فئـة معينـة لـديها مطلـب مـا. هنـاك مـشكالت. يـشمل هـذه الحـاالت] ٨[تحدثنا عنـه
ًحــــسنا، فــــأنتم نــــواب المجلــــس ومطلعــــون علــــى مــــصاريف الــــبالد ومــــداخيلها، وتعلمــــون أن هــــذا 

ًعلمون أنـه غيـر عملـي، ال تنتظـروا مـثال أن يقـول الممثـل التنفيـذي فعندما ت. غير عملي] المطلب[
ْأي أن يكون لـديكم . ًليس ممكنا: كال، قولوا. الفالني أو القضائي، أن يأتي ويقول إننا ال نستطيع

  .ًأذن لسماع ما يقوله الناس، ولسان لتنوير أذهان الناس أيضا
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هـذا ! ُاغـرب يـا هـذا: ًأو عـشرة يقولـون أيـضاقد يكون في الجمع الـذي أمـامكم شخـصان أو ثالثـة 
إننـا نقـول . ًهـذا مـا يعنيـه أن تكـون شـعبيا]. تـؤدوا واجـبكم[ينبغـي لكـم أن ]! ًلم يفعـل شـيئا[ًأيضا 

ًلــيس حــصرا أننــا نــردد باســتمرار شــعار الوقــوف إلــى جانــب النــاس مــثال» ًشــعبيا« كــال، ينبغــي لنــا . ً
ًكالمهــم، وأيــضا تحقيــق مطــالبهم إذا أمكــن، وتنــوير هــي االســتماع ل» المــساعدة«. مـساعدة النــاس

ٍأذهانهم في حال وجود مشكالت وعجز ْ ٍ.  
  
ًانظروا إلـى القـضايا األساسـية حقـا وتابعوهـا، . السعي إلى حل المشكالت األساسية للبالد] ًأيضا[

يا مــا دامــت القــضا. فــي قــضايا الــبالد، هنــاك قــضايا رئيــسية وأخــرى فرعيــة: وسـأقولها بتعبيــر أفــضل
ال يجـوز الخـوض فـي القـضايا الفرعيـة ولـدينا الرئيـسية أمـام . الرئيسية أمامنا، فلن يـأتي دور الثانويـة

ّصـنفوا الموضـوعات إلـى رئيـسية . اسـعوا وراء حـل المـشكالت األساسـية والقـضايا الرئيـسية. أعيننا
  .وفرعية

  
ّالمعارضـــة الجـــادة : ًانـــانقــول أحي! علـــيكم اجتنابهمـــا. ّالتجنـــب الجـــاد للتمييــز والفـــساد] كــذلك[

ًحسنا، نعم الكل يعارضه، ونحن أيضا نعارضه. للفساد ًلكـن أحيانـا تكـون هـذه المعارضـة للفـساد . ً
ّيجب أن نراقب أنفسنا وأن نكـون جـادين سـواء فـي التمييـز والفـساد لـدى . والتمييز تجاه اآلخرين

  .زيد وعمرو، أو التمييز والفساد في أنفسنا
  
إحــدى مــشكالت الــبالد كانــت . الــصادق مــع المعنيــين اآلخــرين فــي إدارة الــبالدالتعــاون ] ًأيــضا[

اآلن، . غيــاب التنــسيق، غيــاب التنـــسيق بــين مــسؤولي الــسلطات الـــثالث وجــسم هــذه الـــسلطات
ًأحيانــا يكــون المــسؤولون أصــدقاء مــع بعــضهم بعــضا ويجلــسون معــا ويتفقــون  ً ال يحـــدث ] لكــن[ً

. إنهـا تجربتنـا لـسنوات عــدة. لـق مـشكالت فـي إدارة الـبالدهـذا يخ. التوافـق بـين جـسم الـسلطات
يجب أن يكون هناك تعاون بـإخالص، وأال يكـون هنـاك تعطيـل، وأال يكـون هنـاك معارضـة ال معنـى 

ٍّمن التعاون بإخالص مع الحكومة والجهاز القـضائي واآلخـرين ومـع أي شـخص معنـي ] ّال بد. [لها
ــأي حــال، وذلــك مــن أجــل النهــوض باألعمــا ــبالدب بــالطبع، إذا رأى المــرء خطــأ فــي . ل الالزمــة لل

  .التعاون حيث يوجد بالفعل مجال لذلك] ينبغي[الجانب اآلخر، يجب ذكره صراحة، لكن 
  

ًإحدى سـمات النائـب الثـوري أنـه علـى ارتبـاط مـع عمـوم الـشعب والنـاس عامـة لكنـه لـيس شـعبويا ّ .
ًأقول لكم أال تأسركم األجواء وتتحمسوا إطالقا كـان الـسبب فـي بعـض مـشكالتنا هـذه الـسنوات . ّ
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لنفتــرض أننــا نجلــس فــي اجتمــاع، أي كــان كبــار المــسؤولين فــي . أننــا قــد أســرتنا األجــواء وتحمــسنا
 يجلـسون فـي اجتمـاع، وعلـى - هذه أمـور حـدثت وقـد اعترضـت علـيهم فـي ذاك الوقـت -البالد 

ًم قـال شـيئا، ثـم أتـى شـخص آخـر ًسبيل المثال كان أسـاتذة الجامعـة حاضـرين هنـاك أيـضا، وأحـده
ًوقــدم فــورا تنــازال كبيــرا  ًً  فــي خطابــه أمــام المجموعــة الحاضــرة فــي -ً لــم يكــن فيــه مــصلحة أيــضا -ّ

ّإنهــا مـضرة. هـذه حماســة ال فائـدة منهـا. االجتمـاع هنـاك الوقـوف إلـى جانــب النـاس مختلـف عــن . ّ
ـــشعبوية والحماســـة والتـــأثر بالـــصخب والـــضجيج ـــت هـــذه ! كـــال. ال مـــن أهـــم ســـمات اإلمـــام كان

ـــرأي إلهـــي ). رض] (الخمينـــي[ ـــه رأي والجميـــع اختلفـــوا معـــه وكـــان يعتقـــد أن هـــذا ال إذا كـــان لدي
ّحتى لو وقف العالم كله ضدي، فليكن: وشرعي وصحيح، يقف ويقول ًالقـرآن يعطـي أيـضا األمـر . ّ

َوإن تطع َأكثـر من في األرض يضلوك ع{): ص(نفسه للنبي  َ ْ ُّْ ِِ ُ َِ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ُ ْ ِن سـبيل اللـهَ َّ ِ ِ َ وقـد ). ١١٦األنعـام، (} ْ
أنــتم . ّالنائـب الثـوري هــو مـن ال تأسـره األجـواء ويـتحمس. ّتكـرر هـذا األمـر مـرات عــدة فـي القـرآن

ًأقــررتم قانونــا وتعتقــدون أنــه صــحيح أيــضا، فعارضــه بعــض األشــخاص ّطبعــا إن طبيعــة العمــل أن ... ً ً
إذا كان لديهم منطق صحيح، تقبلـون . صحيح أم التنظروا وتروا هل لدى هؤالء المعارضين منطق 

ـــوا ـــديهم، فقول ـــم يكـــن ل ـــالطبع، وإذا ل ـــه: ب ـــا أقـــررت هـــذا القـــانون وســـأدافع عن ّيجـــب أال . نعـــم، أن
ّيخضعكم أنهم يثيـرون الـضجة فـي المواقـع والفـضاء المجـازي وأمثـال ذلـك ضـدنا وضـد المجلـس  ُ ّ

  .ائب الثوريهذه إحدى خصائص الن. وهذه المجموعة وهذا القانون
  

ًال بـد مـن االلتـزام حتمـا فـي . من أهم القضايا في عمـل المجلـس التـزام الدسـتور... التزام الدستور ّ
ًتلـك الحـاالت التـي يحــدد فيهـا الدسـتور واجبـا مــا ال ينبغـي انتهـاك هـذا الدســتور حتـى لـو بــصورة . ّ

لكـن يمكـنكم » دسـتورمجلـس صـيانة ال«بالطبع إن مسألة التطـابق مـع الدسـتور فـي عهـدة . طفيفة
ــاك أمثلــة علــى ذلــك أيــضا] البحــث[ًأيــضا  هــذه بعــض عالمــات النائــب . ًفــي بعــض األحيــان، وهن

  .الثوري، ونحن مخلصون للنواب الثوريين ومريدون لكم
  

ّمن األشياء التي تدل على أن النائب ليس ثوريا خطابات االحتجاج الحماسية بـين فقـرات  جـدول [ً
طابات التـي يلقيهـا الـسادة، وأن يقـف شـخص هنـاك لالحتجـاج، ذلـك هذه الخ]. أعمال المجلس

ًلـيس عالمــة علـى أنــه ثوريــا إطالقـا إن عالمــات الثوريــة هـي تلــك التـي أشــرنا إليهــا وأشـياء مــن هــذا . ً
  .االحتجاج والغضب وما إلى ذلك ليست عالمات على الثورية. القبيل
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ّطبعــا، قــام هــذا المجلــس علــى أعمــال قيمــة خــالل العــا هــذه األعمــال نفــسها التــي . مين الماضــيينً
ًطبعا، نحن على . ّ قيمة للغاية- رئيس مجلس الشورى اإلسالمي المحترم -ذكرها السيد قاليباف 

اطــالع مفــصل حــول بعــضها، وعلــى اطــالع إجمــالي حــول بعــضها اآلخــر، ولكــن لــيس بالتفــصيل، 
ًوهناك أيضا في هذا الممر قد وضعوا شـرحا لكـل واحـد منهـا علـ . ًى ورقـة، وقـد ألقيـت نظـرة عليهـاً

  .ّإنها قيمة للغاية لكن لدي بعض التوصيات بشأن القضايا التشريعية، سأشير إليها
  

ًإحدى التوصيات هي التشريع برؤية شـاملة وطويلـة األمـد، فـأن نتطـرق فـورا إلـى أي حـدث يجـري، 
ًصغير أو متوسـط، ونـضع قانونـا لـه والحكومـة ال تمتلـك مقترحـا  ًن نقـدم مقترحـا وسـوف  يجـب أ-ً ّ

ــى تجمــع القــوانين وتراكمهــا، -ًأتحــدث أيــضا عــن مــشاريع القــانون والمقترحــات  ّ هــذا ســيؤدي إل
ًوستحدث فيها مثـل هـذه المـشكالت القانونيـة، وسـنحتاج إلـى تنقـيح القـوانين، وقـد نفـذتم أعمـاال 

ًرا مناســباتـراكم القــوانين لـيس أمـ. ّجيـدة فـي هــذين العـامين فــي مجـال تنقـيح القــوانين عنـدما يريــد . ً
المجلس سن قانون، يجب أن يسنه من منظور بعيد المدى ووفق نظـرة شـاملة، فليـست كـل قـضية 

  .هذه إحداها. جزئية صغيرة تستحق التشريع
  

ًوفقــا . يجــب إعطــاء األهميــة للقــوانين يــأتي مــن قلــب الــسياسات العامــة] هــي أنــه[قــضية أخــرى 
ُتبلـغ . ت العامة لرؤساء السلطات الـثالث، أي للـسلطات الـثالثّللدستور ال بد من إبالغ السياسا

هـــذه الـــسياسات العامـــة للنظـــام اإلســـالمي للحكومـــة والمجلـــس والـــسلطة القـــضائية، ولكـــل منهـــا 
ًحـسنا، . ًمـن واجـب المجلـس التـشريع وفقـا لهـذه الـسياسات، ال أن يعارضـها. مـسؤوليات تجاههـا

ّهنــا أود القــول إنـــه قــد تــم إعــالن الــسياسات العامـــة . ذاعلــيكم االنتبـــاه إلــى هــ. هــذا مهــم للغايــة ّ
ــاف ذكرهــا أيــضا -ًلالنتخابــات مــثال  ] ٩[ منــذ خمــس ســنوات أو ســت،-ً أعتقــد أن الــسيد قاليب

التـي لهـا ] ١٠[ّأو الـسياسات العامـة للتـشريع... يجب فعل ذلك. ّلم يتم إعداد قانون لها] لكن[
ًهــذه أيــضا قــد تــم . والعمــل عليهــا والتفكيــر فيهــاًسياســات أيــضا وتمــت دراســة هــذه الــسياسات 

. إبالغهــا قبــل ســنتين أو ثــالث علــى مــا أعتقــد ولكــن لــم يــصدر أي قــانون علــى أساســها حتــى اآلن
  .ًهذه واحدة من توصياتنا أيضا

  
ًحـــسنا، عنـــدما تـــشعرون بفـــراغ مـــا، أي . توصـــية أخـــرى هـــي قـــضية المقترحـــات ومـــشاريع القـــوانين

ًرحا أو ال تملك وال تقـدم، كمـا حـدث ذات مـرة عنـدما تـم تـشكيل المجلـس ّالحكومة لم تقدم مقت
ّقبــل بــضع ســنوات، فقــد جــاؤوا إلــي واشــتكوا، وقــالوا إن الحكومــة ال تقــدم إلينــا أي مــشروع قــانون 
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ّإطالقا، ولم يـصلنا أي مقتـرح فـي خمـسة أشـهر أو سـتة ًحـسنا، هـذا مـن مـسؤوليات المجلـس، ... ً
ضــرورية وال يوجـد مقتــرح مـن الحكومــة، علـى المجلــس إعـداد مــشروع فعنـدما تكـون هنــاك مـسألة 

ــه أيــضا، طبعــا . قــانون، فهــذا مــن حقوقــه ًإن إعــداد مــشاريع القــوانين مــن حقــوق المجلــس وواجبات ً
ّبالشروط المذكورة في الدستور، ولكن غاية كالمي أال تسمحوا لهذه المقترحات أن تزداد وأن تعد 

َّ لم يتسن لي أن أسـأل الـسيد –ًطبعا، سمعت وأبلغوني . ، فهذا خطأّوتقدم مقترحات مشاريع أكثر
ّ أنــه فــي هــذا المجلــس بالــذات تــم إعــداد وتقــديم مقترحــات ومــشاريع قــوانين أكثــر مــن -قاليبــاف 

ُعنــدما تعــد مــشروع قــانون، فيــتم إقــراره ويرســل إلــى . هــذا العمــل غيــر مناســب. المجــالس الــسابقة ّ
تقول الحكومة إنني ال أستطيع تنفيذ هذا المقترح، وال يمكنها ذلك الحكومة على سبيل المثال، و

تضيع المسؤولية، وال يعرف المرء هـل يـسأل الحكومـة ] في هذه الحالة[ألي سبب من األسباب، 
عن سبب تمنعها عن تنفيـذ هـذا القـانون، أو يـسأل المجلـس عـن سـبب إصـدار هـذا القـانون الـذي 

  .ضيع المسؤوليةاألمر كذلك إذ ت. ًلم يكن عمليا
  

تتمثل إحدى مـشكالت هـذه المقترحـات فـي أن المجـالس الجديـدة . تراكم المقترحات] ًمثال[أو 
ــسابق ــي تــم تــشكيلها غالبــا تــضع جانبــا المقترحــات المتبقيــة مــن المجلــس ال ًالت ّحتــى مقترحــات . ً

ّالقــوانين المعجلـــة، مقتــرح القـــانون المعجـــل، أو حتــى مقتـــرح القـــانون المعجــل الم ّ كـــرر يـــضعونها ّ
ـــم تـــشكيله يـــضع جانبـــا مـــشاريع القـــوانين التـــي جلـــس فيهـــا ! ًجانبـــا ًأي المجلـــس الجديـــد الـــذي ت

ّالبرلمان السابق وفكر فيها وعمل عليها ووافق عليها أو كان فـي طـور الموافقـة عليهـا، فيـضيع كـل 
ًيكـون أمـرا . ًضاعندما تزداد مشاريع القوانين، تصير دراسـتها صـعبة أيـ. هذا الجهد والفكر والوقت

ّصعبا جدا عندما تريدون أن تدرسوا بدقة هذه المقترحات كافة ّ ً   .ًهذه نقطة أيضا. ًّ
  

ال، لإلنـصاف لـم يـتم إصـالح . إحدى القضايا هي مسألة الميزانية التي ذكرهـا الـسيد قاليبـاف للتـو
ًالموازنــة، أي لــم يــتم إصــالح مــشكلة التركيــب الخطــأ للموازنــة، ألن جــزءا منهــا مــ رتبط بالحكومــة ّ

ـــالمجلس ـــه . ًوجـــزءا آخـــر ب ـــد قلت ـــة وق ـــي الحكوم ـــر للمـــسؤولين ف ـــول هـــذا أكث ـــي أن أق ـــالطبع عل ّب
ٌلكن لديكم أيضا دور ألخذه. وسأكرره، إن شاء اهللا إن أحد األشياء التي يمكن للمجلـس عملهـا . ً

ساب دقيــق ُبــشأن الميزانيــة هــو منــع زيــادة العجــز فــي الموازنــة، أي المــصاريف التــي تحــدد دون حــ
في بعض األحيـان، يكـون . ًللدخل المعادل ويكون واضحا أن هذا الدخل وهذا المصدر موجودان

ًحــسنا، فــي مقابــل المــوارد الخياليــة . الحــال أن مــوارد الميزانيــة هــي مــوارد خياليــة وليــست حقيقيــة



 

 ١٥

 عــدد مــن يعــود. ّعجــز الموازنــة هــو أم الخبائــث. هنــاك تكــاليف حقيقيــة، وهــذا يزيــد عجــز الموازنــة
  .ًهذه نقطة أيضا. مشكالتنا االقتصادية الكبرى إلى عجز الميزانية

  
لقـد تحـدثت عـن مركـز األبحـاث منـذ . تتمثل إحدى القضايا في تعزيـز بنيـة الخبـرات فـي المجلـس

ًمركــز األبحــاث مهــم جــدا] ١١.[عــامين أو ثالثــة وأثنيــت عليــه اعملــوا علــى تقويــة مركــز أبحــاث . ّ
ــذ أعمــال مدروســة بدقــة، ســواء فــي مركــز المجلــس قــدر اســتطاعتك ــه يجــب تنفي ــي أن ّم، وهــذا يعن

هـذه واحـدة . ّأبحاث المجلس أو اللجان التخصصية، أي يجب تعزيز بنيـة الخبـرات فـي المجلـس
ًأنــا ال أتــذكر الكثيــر اآلن لكــن التقــارير التــي وصــلت إلــى أيــدينا أخيــرا مــن مركــز . مــن أهــم القــضايا

  .ً كثيراليست مشجعة] المجلس[أبحاث 
  

ّتحـدد الخطـة الـسابعة . التي يتعين عليكم إعـدادها] للتنمية[هناك قضية مهمة هي الخطة السابعة 
ّالخطة السابعة قد تأخرت سنة، أي كان ينبغي أن ينتهـي . مهمات البالد للسنوات الخمس المقبلة

خطـط «لـرائج وبالتعبير ا» الخطط الخمسية«في . العام الماضي، لكن لم يحدث ذلك] إعدادها[
ً أنـا العبـد لــست موافقـا كثيـرا علـى كلمــة التنميـة هـذه لكنهـا فــي النهايـة رائجـة –» التنميـة ً ً  يكــون -َ

ّفـي بعـض األحيـان، يكـون هنـاك كـالم فـي كليـات بـرامج التنميـة إذ . الكالم في الكليـات بـال فائـدة ٌ
ح البرنـامج الطريـق يجـب أن يوضـ. يمكن تضمين أي عمل وبأي ذوق داخلهـا، وهـذا ال فائـدة منـه

في رأينـا . ًبصورة ساطعة، ويوضع أمام األجهزة التنفيذية في البالد، وأمام المعنيين جميعا في البالد
ًالسبيل إلى ذلك أيضا هو إعداد الخطة التنمويـة الـسابعة بنـاء علـى  ، أي أحـد »محوريـة المـشكلة«ً
محوريــــة «ًالــــسابعة بنــــاء علــــى األمــــور المهمــــة فــــي الخطــــة الــــسابعة هــــو إعــــداد الخطــــة التنمويــــة 

  .»المشكلة
  

ّبـــالطبع هـــذا أيـــضا مـــن واجبـــات الحكومـــة، أي علـــى الحكومـــة االنتبـــاه إلـــى ذلـــك، وســـوف نـــذكر  ً
ًحـسنا، . ًلنفتـرض مـثال مـسألة المنـاجم. ًوأنـتم التفتـوا أيـضا. الحكوميين، إن شـاء اهللا] المسؤولين[

هـذه المنـاجم . تنا الرئيـسية قـضية المنـاجمًنحن متأخرون كثيرا في قضية المناجم، وإحـدى مـشكال
ٌالقيمة كلها في هذا البلد وهو محروم عائداتها ومنافعهـا، ال أقـول بنـسبة  ال %. ٩٠بـل % ١٠٠ّ

تــذهب إلـى الخــارج . ّتـزال بعـض المنــاجم متروكـة، وبعـضها تخــرج مـن أيــدينا دون أي قيمـة مـضافة
 إنهـا إحـدى القـضايا فـي –ا يخـص المنـاجم ًحسنا، اآلن في م. دون العمل على منتج التعدين هذا

ً أعدوا وثيقة، وثيقة مرتبطة بالمناجم على سـبيل المثـال، وثيقـة تخـص الـصناعات–البالد  الـسادة . ّ



 

 ١٦

مـا الوثيقـة الـصناعية فـي الـبالد؟ مـاذا : قلـت لهـم] ١٢[الصناعيون فـي الـبالد الـذين اجتمعـوا هنـا،
يلـة المقبلـة؟ أيـن هـذه الوثيقـة العامـة التـي توضـح مـا نريد أن نفعل بشأن الصناعة فـي الـسنوات القل

يجـب إعــداد هــذه . فــي الزراعـة األمــر كــذلك. إسـتراتيجيتنا للــصناعة؟ لـيس لــدينا مثــل هـذه الوثيقــة
ُالوثائق وفقا إلمكانات البالد، ووفقا لمختلـف القـضايا، كقـضايا تنظـيم األراضـي، فعنـدما ال يلتفـت  ً ً

ًسبيل المثال مـصنعا فـي مكـان ال ينبغـي أن يكـون فيـه، أو نـزرع فـي إلى تنظيم األراضي، نبني على 
يكـون وضـع مناجمنـا علـى ذاك ] حينئـذ. [هكـذا الحـال. ذاك المكان حيـث ال ينبغـي أن نـزرع فيـه

ًلذلك إن إحدى الطرق المفيدة جدا في الخطة الخمـسية هـي . النحو لتكـون » محوريـة المـشكلة«ّ
ًالوثيقة معدة علميا وتراعي قضي   .ًة تنظيم األراضي بناء على إمكانات البالدّ

  
ًحـسنا، هنـاك ]. موجـود[اإلعالم الـوطني : قد تقولون. ّمن توصياتنا األخرى قضية التبيين اإلعالمي

ًواجب على اإلعالم الوطني أحيانا يفعله، وأحيانا ال، لكـن علـيكم واجـب أيـضا ً ًٌ ًأنـتم تعـدون قانونـا . ٌ ّ
ّونه بضجة وجلبة لكنكم ال توضحون للناس ماهية هذا القانون ولمـاذا ّوتعملون عليه وتدرسونه وتقر ّّ

ُ، تتاح لبعض األشخاص فرصة إثارة األجواء ضد هذا ]للناس[ًحسنا، عندما ال تشرحون . ّتم إقراره
لذلك إن التبيـين اإلعالمـي . هكذا الحال. القانون وإثارة الضجيج، ويجعلونكم تندمون على إقراره

  .ألمور الواجب عليكم فعلها، أنتم في المجلسللقوانين من ا
  

ً نشيطا وفعاال وجيـدا فـي - بحمد اهللا -هناك قضية أخرى تهمني هي ديوان المحاسبة الذي صار  ًً ّ
ُفتقارير صرف الموازنـة هـذه تجـرى فـي الوقـت المحـدد وبـسرعة كبيـرة وأسـلوب . السنوات األخيرة

ّهــذا جيــد جــدا، ويجــري معــه تفحــص الــشر. ّجيــد اآلن بعــض . كات الحكوميــة، ويجــب أن يــستمرًّ
ّالشركات الحكومية هي محط تفحص وتدقيق لدى ديوان المحاسبة، فإذا تـم تعمـيم ذلـك ليـشمل 

 واســتطعتم فعــل –ّ بــالطبع هــذه مجــرد فكــرة أطرحهــا وتجــب دراســتها –الــشركات الحكوميــة كافــة 
  .ذلك، فستكون إحدى المزايا العظيمة لمجلسكم، في رأيي

  
ً أن أقدم توصية أكيدة أيضاّأود ّاآلن حينما كنا ندخل قال لي السيد قاليبـاف إنـه فـي إحـدى هـذه . ّ ّ

أنـا . ما أزعج بعض زمالئنـا] ١٣[ًالسنوات قلت شيئا عن تدخل النواب في التعيينات وما شابهها،
ًال أريد إزعاجكم إطالقا وال أقبل ذلك، بل أحبكم كثيرا وأريـد مـصلحتكم ًحقـا ينبغـي. ًّ ّ أال تتـدخلوا ّ ّ

لنفترض أنكم عنـدما تقترحـون ! كال. ّنعم، قال إن بعض األصدقاء لم يعجبهم ذلك. في التعيينات
مقام الفالني أو حتى المحـافظ وأمثـالهم علـى ذاك الـوزير المعنـي، -المدير العام الفالني، أو القائم



 

 ١٧

غــي محاســبته إذا كــان أو ربمــا تــضغطون، ال ســمح اهللا؛ هــذا يــؤدي إلــى الجهــل بالــشخص الــذي تنب
ًأداء المسؤول سيئا ّلمـاذا عينـت : فال يعرف الناس وال الـسلطة القـضائية هـل نحاسـب ذاك الـوزير. ّ

لمـــاذا تفعلــون ذلـــك؟ مــن القـــضايا ]. لتعيينــه[لمـــاذا مارســت الـــضغط : هــذا الـــشخص، أو النائــب
. ّنـتم أدوا عملكـموهذا يعنـي أن تتركـوه يـؤدي عملـه، وأ. »تفكيك السلطات«المهمة في الدستور 

بــالطبع، كانــت هــذه . كانــت هنــاك مــشكلة، اطــرح المــشكلة علــى النحــو الــالزم والمناســب] إذا[
ـــل، وأوصـــيهم اآلن ] للمـــسؤولين[توصـــيتي الدائمـــة  ـــن قب ـــك م الحكـــوميين، ولطالمـــا أوصـــيتهم ذل

ـــة وممثـــل أهلهـــا. باالســـتفادة مـــن آراء النـــواب ـــن هـــذه المدين ـــب اب ن أي يعـــرف هـــذا المكـــا. النائ
َإن التـشاور مـع النائـب مغتـنم، وعلـيهم فعـل ذلـك، وأنـتم علـيكم أن تفعلـوا ] ولذلك[والقضايا هنا  ّ

  .في رأيي هذا مهم. كذلك في المقابل
  

ًأحيانا يرى المرء أنـه فـي . األفراد» ماء وجه«احرصوا على . األفراد» ماء وجه«إحدى القضايا هي 
لـس عــن الموقــع اإللكترونــي الفالنــي والفــضاء  يختلــف منبــر المج–خطـاب أو كــالم فــي المجلــس 

ُ يقـال مـن علـى هـذا المنبـر شـيء لـم يثبـت عـن شـخص –ًالمجازي مثال، فهذا مركز مهم ومسؤول 
كيــف تريــدون الــتخلص مــن هــذا الــوزر . ووبالــه ال يمكــن محوهمـا] العمــل[ًحــسنا إن وزر هــذا ! مـا

ًمــثال، فكيــف يمكــن للمــرء أن يعــوض ّوالوبــال؟ إذا ثبــت بعــد ذلــك لكــم أن هــذا الكــالم كــان خطــأ 
ًطبعا قد يمكن تعويضه لكنه صعب جدا. ًذلك؟ هذا صعب جدا   .احرصوا على أال يحدث هذا. ً

  
ّأنـتم مـسؤولون، وكلمـا كـان اإلنـسان أكثـر مـسؤولية، : ّأيها اإلخوة واألخـوات األعـزاء، آخـر كالمـي

ّيجــب أن يكــون تــضرعه وتوســله إلــى اهللا أكبــر ّادة والــدعاء والتوســل إلــى اهللا وتــالوة ال تنــسوا العبــ. ّ
ّالقرآن، فهذه من األمور الواجبة والضرورية، وسـوف تـساعدكم وتبـيض وجـوهكم أمـام اهللا المتعـالي 

ّاطلبوا العون من اهللا المتعـالي، وتوسـلوا إليـه، واجعلـوا أئمـة الهـدى . وأمام عباد اهللا . شـفعاءكم) ع(ّ
هــذا . ّ، فــسيمن اهللا المتعــالي علــيكم بالبركــة)ع(طريــق األئمـة اسـألوا واطلبــوا مــن اهللا المتعــالي عــن 

ًأسأل اهللا المتعالي أن يمن عليكم جميعا بالتوفيق. العمل سيزيد بركة عملكم ّ.  
  

إلهـي، اجعـل هـذه . اجعلنـا نقـوم علـى واجباتنـا. ّإلهي، بحق محمد وآل محمد، عرفنا إلـى واجباتنـا
قول والسمع، اجعله من أجلك وفـي سـبيلك، واجعـل هـذا الكلمات التي قلناها وسمعناها، وهذا ال

العظــيم واألرواح المطهــرة ] الخمينــي[إلهــي، احــشر الــروح المطهــرة لإلمــام . وســيلة لتقــدم عملنــا



 

 ١٨

ميانــه ] مدينــة[مــن أهــل ) رض] (صــياد خــدايي[للــشهداء األعــزاء، والــروح المطهــرة لهــذا الــشهيد 
  .ًوارفع درجاتهم يوما بعد يوم) ص(احشرهم مع النبي ] ١٤[الذي استشهد قبل أمس،

  
  .ّوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئـــيس مجلـــس الـــشورى (ًفــي بدايـــة هـــذا اللقـــاء، قـــدم تقريـــرا الـــدكتور محمـــد بـــاقر قاليبـــاف ] .١[

  ).ياإلسالم
  
  ).حرب العصابات(مقر الحروب غير المنظمة ]. ٢[
  
  ).»كميل«دعاء  (٨٤٤. ، ص٢. مصباح المتهجد وسالح المتعبد، ج]. ٣[
  
إشارة إلى قصة رستم وإسفنديار فـي الـشاهنامه، إذ كانـت نقطـة الـضعف الوحيـدة إلسـفنديار ]. ٤[

  ).كناية عن نقطة الضعف(في عينيه 
  
]٥ .[Super :خارق.  
  
  .٣٣٨. ، ص٦. لميزان في تفسير القرآن، جا]. ٦[
  
أُقيم معرض ألعمال نواب الدورة الحادية عشرة لمجلـس الـشورى اإلسـالمي وأنـشطتهم فـي ]. ٧[

  ).قده(ممر مدخل حسينية اإلمام الخميني 
  
، )ع(ّمــــن جملتهــــا كلمتــــه فــــي لقــــاء المــــداحين بمناســــبة الــــذكرى لــــوالدة الــــسيدة الزهــــراء ]. ٨[

٢٣/٠١/٢٠٢٢.  
  
]١٥/١٠/٢٠١٦]. ٩.  
  
]٢٨/٠٩/٢٠١٩]. ١٠.  



 

 ١٩

  
مـــــن جملتهـــــا كلمتـــــه فـــــي اتـــــصال بالفيـــــديو مـــــع أعـــــضاء مجلـــــس الـــــشورى اإلســـــالمي، ]. ١١[

١٢/٠٧/٢٠٢٠.  
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