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ًالسنن اإللهية ال تزال مكانها وعلينا أن نجعل أنفسنا مصداقا لها ّ ّ  
  طهران: المكان

  ذكرى استشهاد آية اهللا بهشتي : المناسبة
  مسؤوليهاجمع من ّرئيس السلطة القضائية و: الحضور

  .م٢٨/٦/٢٠٢٢.   هـ٢٨/١١/١٤٤٣.   ش٧/٤/١٤٠١: الزمان
  
  
  

ّ فــي لقـــاء مــع رئـــيس الــسلطة القـــضائية ٢٨/٦/٢٠٢٢ بتـــاريخ )دام ظلــه (كلمــة اإلمــام الخـــامنئي
ّتحدث سماحته بنحو من التفصيل عن السنن اإللهية ويشير إلى أن هـذه الـسنن يومسؤوليها حيث  ّ ّ ٍ ّ

ــى أن إلــه العــام  ّوالقــوانين ال تتبــدل وينبغــي لنــا أن نجعــل أنفــسنا مــصداقا لهــا، ويلفــت ســماحته إل ً ّ
ا نــستقيم يجعلنـا غيــر محتـاجين ألحــد، ويوضـح قائــد  هـو نفــسه إلـه هــذا العـام الــذي عنـدم١٩٨١

ـــصرة مـــن كـــل الـــضغوط القاســـية  ـــة اإلســـالمية لطالمـــا خرجـــت منت ـــأن الجمهوري ّالثـــورة اإلســـالمية ب ّ ّّ ّ
ّالممارسة عليها وأن مشكلة العدو أنه ال يستطيع فهم السر في خيبته وفشل ضغوطه هذه ّ ّ ّ.  

  
  ]١[بسم اهللا الرحمن الرحيم،

  
ّ العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، وال سـيما بقيـة اهللا والحمد هللا رب

  .في األرضين
  

ُأهال وسهال بكم، أيها اإلخـوة واألخـوات األعـزاء، الشخـصيات المـؤثرة فـي قـضايا الـبالد المهمـة،  ً ً
ًإذ إن واحـدا مـن شــؤون الـسلطة القـضائية أنهــا مـؤثرة فـي أهــم قـضايا الـبالد ّ لـديكم مثـل هــذا أنــتم . ْ

ـــدور  هنـــاك بعـــض – بحمـــد اهللا –إننـــي ســـعيد ألنـــه صـــار . هـــذا توفيـــق. موفقـــون إن شـــاء اهللا. ال
  .االنحسار في معضلة المرض المعدي هذه، ونلنا توفيق لقائكم من كثب

  
وكــذلك بكافــة الــشهداء الــذين ) رض(ًأوال أحتفــي بــذكرى الــشهيد العزيــز المرحــوم آيــة اهللا بهــشتي 

. ًأسـأل اهللا أن يرفـع درجـاتهم جميعـا، إن شـاء اهللا. ً وشـهداء الـسلطة القـضائية أيـضااستشهدوا معـه
ًللحق واإلنصاف، كان إنسانا بارزا. من الشخصيات البارزة) رض(لقد كان الشهيد بهشتي  خـالل . ً



 ٢

 كــان لــدينا – مـن قبــل انتـصار الثــورة ومنـذ جــاء مـن الخــارج إلـى حــين استـشهاده –هـذه الــسنوات 
ًيـــق ومـــستمر معـــه والمـــرء يـــرى أنـــه شخــصية بـــارزة حقـــا وإنـــصافاتعــاون وث ًكـــان كـــذلك أيـــضا فـــي . ً

َفي مجلس الثورة، انتخب الجمـع المرحـوم آيـة اهللا الطالقـاني . ًالتشكيالت التي كنا نعمل وإياه معا ُ
ًرئيسا للمجلس لكن الجمع نفـسه كـان معتقـدا باإلجمـاع أنـه بحاجـة إلـى نائـب للـرئيس، وأن نائـب  ً

كانت إدارة مجلس الثورة على عـاتق المرحـوم الـسيد بهـشتي . ئيس هو السيد بهشتي، فانتخبوهالر
  .أعلى اهللا درجاته، إن شاء اهللا. كان شخصية بارزة. حتى في حياة المرحوم السيد الطالقاني

  
 ّفي هذه المناسبة، أود أن نلقي نظرة خاطفة على ظروف ذلك اليوم، وهي نظرة تعلمنا المعرفة؛ إن

ٌ عامـــا وســـيلة ٤١الـــذي حـــدث قبـــل ) ٢٨/٦/١٩٨١(األخـــذ باالعتبـــار ظـــروف الـــسابع مـــن تيـــر  ً
ًللمضي قدما كـان نظـام . ًأوال كانت الحرب المفروضة في تلك األيام في أصعب ظروفها وأسوئها. ُ

بعـض المـدن . َقـد جلـب قواتـه إلـى مقربـة مـن مـدننا الكبـرى فـي الجنـوب والغـرب] حـسين[صدام 
ًولوا عليهـا أساسـا، وبعـض المـدن مثـل األهـواز ودزفـول ومـدن أخـرى فـي غربـي الـبالد كانوا قد است

  .كانت القوات قد وصلت إلى مقربة منها
  

ُكنــت فــي ] ٢[– فــروردين وارديبهــشت وخــرداد –. ش.  هـــ١٣٦٠فــي هــذه األشــهر األولــى مــن 
ْ إنني حقا اآلن إذ أتحدث إلـيكم ال تـزال آثـا–ال أنسى . المنطقة الغربية ّر ذلـك الحـزن التـي تخـيم ً

ّ أن سحابة من الحزن غطت على المنطقـة الغربيـة بأكملهـا وأيـن –في األجواء ذلك اليوم في قلبي 
، )جــوار الــشمس(» بــر آفتــاب«مــن جنــب هــذه المرتفعــات المعروفــة باســم . مــا كــان يــذهب المــرء

ّهناك أي خطوة آمنة فـي وهي قريبة من كرمانشاه، عندما كنا نذهب بالسيارة إلى نقطة ما، لم تكن 
. مدفعيـة أو هـاون العـدو] قذيفـة[هذا الطريق الطويل، ففي كل لحظة ثمة احتمال أن تسقط هناك 

ًكان الجو كله محزنا حقا. على هذا النحو] بنا[كانوا قد أحاطوا  ً فقوات العدو مسيطرة، وقواتنـا . ّ
ان لـواء جيـشنا فـي األهـواز الـذي كـ. غير مستعدة، وإمكاناتنا في منتهـى الـضعف، وإمكاناتـه كثيـرة

ًأظـن كــان لديــه نحـو ثالثــين أو عــشرين ونيفــا ...  دبابــة١٥٠ًيجـب أن يكــون لديــه مـثال نحــو   ال –ّ
  .هكذا كان وضعنا، هذا في ما يتعلق بالحرب.  ما يقارب هذا العدد من الدبابات–أذكر بدقة 

  
نــاك حــرب أهليــة فــي شــوارع كانــت ه. داخــل الــبالد، فــي طهــران نفــسها، كانــت ثمــة حــرب أهليــة

 من شفرة قص الموكيت إلى كل شيء آخـر –َانهال المنافقون بكل ما يقع بأيديهم . طهران نفسها



 ٣

. ًبـالطبع كانـت حربـا... »حرس الثورة«وعناصر » لجنة الثورة« على الناس وعناصر –في متناولهم 
  .» تير٧«هذا هو الوضع في أيام . كانت هناك حرب في طهران

  
] الـسياسية[ُنزعـت األهليـة »  تيـر٧«حتى قبل نحو أسـبوع مـن ] أنه[وضع السياسي للبالد كان ال

. آنذاك في مجلس النواب وأُقيل، أي كانت البالد بـال رئـيس للجمهوريـة] ٣[من رئيس الجمهورية
ًلقد كان بهـشتي محـورا، . ًفي مثل هذه الظروف، فقدت البالد محورا مثل بهشتي. هذا هو الوضع

ّال يمكن حساب قيمة محاور الثورة التي تثبـت الثـورة. ًن محوراًحقا كا كـان الـشهيد بهـشتي أحـد ! ُ
  .رحل بهشتي في مثل تلك الظروف. هذه المحاور

  
ً معـا – الـشهيد رجـائي والـشهيد بـاهنر –بعد قرابة شهرين، استشهد الرئيس الجديد ورئيس الوزراء 

اء اآلن لكن الشباب األعزاء لم يروها، وهم غير قد يتذكر كثيرون منكم هذه األشي. خالل اجتماع
ــا . ّمطلعــون علــى التــاريخ وتفاصــيله بدقــة ــا أبناءن ّفكــروا فــي هــذه األمــور، أيهــا الــشباب األعــزاء، وي

 رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الـوزراء –بعد نحو شهرين، اغتيل الشهيد رجائي والشهيد باهنر ! األعزاء
َ فــي اجتمــاع ورحــال–آنــذاك  َ ُد ذلــك بقليــل أو بمــدة قــصيرة استــشهد عــدد مــن كبــار قــادة ثــم بعــ. َ

الـشهيد فالحـي والـشهيد : في حادث سقوط طـائرة» حرس الثورة اإلسالمية«الحرب من الجيش و
هــذه األحــداث ] جــرت[ْأي فــي أقــل مــن ثالثــة أشــهر ] ٤.[فكــوري والــشهيد كالهــدوز، وأمثــالهم

ّحـــسنا، أي دولــة وأي حكومـــة ! مـــدمرة شــتىالمريــرة كلهــا واألحـــداث المروعــة كافـــة والــضربات ال ّ ً
ًتعرفون أنها تستطيع أن تصمد وأال تسقط أمام هذه األحـداث جميعـا؟ أنـتم، الـسلطة القـضائية فـي 

َمرفوع الهامة مثـل جبـل دماونـد، وثبـت ] الخميني[َلقد ثبت الناس، ووقف اإلمام . مثل هذا النظام
ـــر ـــون، وغي ـــشباب الثوري ـــصون وال ـــوا ّالمـــسؤولون الحري ـــة وثمـــانين درجـــة، وحول ـــبالد مئ ّوا ظـــروف ال

حـرس «اإلخفاقات المتتالية إلى انتصارات متتالية، وأزالوا المنافقين من الشوارع، وجعلوا الجيش و
ًأكثر تنظيما وترتيبا يوما بعد يوم، ووضعوا البالد على النمط الطبيعي والمعتاد» الثورة ً ً.  

  
 ســواء استــشهاد الــشهيد –دما كانــت هــذه األحــداث هــي أنــه عنــ] القــضايا[هنــاك نقطــة فــي هــذه 

 كـان العـدو ينبهـر واألعـداء يبتهجـون ويحـذوهم األمـل فـي أن هـذا –بهشتي أو األحداث الالحقـة 
لقد أصيبوا بخيبة أمل في ذلك اليوم، . النظام الثوري صار قيد الرحيل، لكنهم ُأصيبوا بخيبة األمل

في مرحلة ما، كـان العـدو يعقـد األمـل علـى . لعقود األربعةًوتكررت خيبة األمل هذه مرارا في هذه ا
ًلقـد حـدث هـذا مـرارا لكـن . ضعف أو نقص في نظـام الجمهوريـة اإلسـالمية، ثـم خـاب أملـه: شيء



 ٤

ال يستطيع أن يفهم لماذا . مشكلة العدو أنه ال يستطيع أن يفهم السر في هذه الخيبة وال تحديده
ية تستطيع كل مرة أن تنهض من تحت ثقل هذا الـضغط كلـه وما السبب في أن الجمهورية اإلسالم

هم ال يستطيعون أن يفهموا أنـه فـي عـالم البـشر هنـاك . إنه ال يفهم ذلك. ّوتتأهب وتواصل طريقها
حسابات وعالقات أخرى غير الحسابات والعالقات السياسية، هي السنن اإللهيـة، وسـوف أشـرح 

  .ًذلك اآلن قليال
  

: اهللا المتعــالي لديـــه قــوانين فــي عــالم الطبيعــة وعــالم اإلنـــسان.  أي القاعــدةالــسنن تعنــي القــانون،
ِوالــشمس تجـــري لمـــستـقر لهـــا ذلـــك تـقـــدير اْلعزيـــز اْلعلـــيم { ِ ِ َِ َ ِْ ِ ُِ ِ ْ َ ََ َ َ َ ٍّ َ َ ْْ ُ َُ َواْلقمـــر قـــدرناه منـــازل ) ٣٨(َّ ِ َ َُ َْ َّ َ َ َ ََ)٣٩( {
ْال الشمس يـنبغي لها َأن {. ّهذه كلها قوانين). يس( َ َ ِ َ َْْ ُ َّ َتـدرك اْلقمـرَ َ َ َ ِ ْ إنهـا . هـذه قـوانين). ٤٠يـس، (} ُ

ّقوانين جارية إال أنها أمام أعيننا ًلديـه أيـضا ] لكـن. [قانون الجاذبية أمام األعين والجميع يفهمونـه. ّ
ََأن اللـه مـع {] ًمـثال: [ًالقرآن كله حقا مليء بتبيان هذه القـوانين. قوانين ال يستطيع الجميع فهمها َ َ َّ َّ

َِّاْلمتق ِومـن جاهـد فإنمـا يجاهـد لنـفـسه{، )١٩٤البقرة، (} َينُ ِ ْ َِ ُِ ََ ُْ َ ََ ََّ َِ ، وأمثالهـا، وسـوف )٦العنكبـوت، (} َ
ًومن َأصدق من الله قيال{. ًهذه أيضا قوانين. ّأقدم بعضها اآلن ِ ِ َّ َ َِ ُ َ ْ ْ َمـن أصـدق مـن ) ١٢٢النساء، (} َ

ُنـصرن اللـه مـن يـنـصرهَََوليـ{: أحـد هـذه القـوانين هـو. اهللا؟ اهللا يقول إن هذا قانون ُ َُ ْ ُْ َْ َ ُ َّ ؛ )٤٠الحـج، (} َّ
ُوليـنصرن الله{ َّ َّ َ ُ َْ ْإن تـنصروا الله يـنصركم{ أو – مع بعض عالمات التأكيد –} ََ ُ ْ ُُ ُْ ْ ََ َ َّ هذه ). ٧محمد، (} ِْ

 –ُّإذا كــان الطريــق الــذي تــسيرون فيــه والعمــل الــذي تفعلونــه وتــوجهكم هــو نــصرة اهللا . ّســنة إلهيــة
 وإذا تحركتم في هذا االتجـاه، فـسوف –ْي نصرة دين اهللا والقيم اإللهية، فهذا ما تعنيه نصرة اهللا أ

فلتعملـوا؛ ]. فقـط[ًطبعا بشرط أن تتحركوا وتعملـوا ال أن تـرددوا ذلـك . تنتصرون وسيساعدكم اهللا
ــة ــدنكم{. ّهــذه ســنة إلهي ْلــئن شــكرتم ألزي ْ ُْ ََّ َ ِ َ َ ُ َ ْ ِ ّلهيــة فــي محلهــا، ؛ إذا صــرفتم النعمــة اإل)٧إبــراهيم، (} َ

َّوالـذين جاهـدوا فينـا لنـهـديـنـَّهم سـبـلنا وإن {. ّهـذه سـنة إلهيـة. فسوف يزيد اهللا تلك النعمـة علـيكم َِ َ ََ َ ََ ُ ُ َ َْ ُ ِ ِ ِْ َ ُ َ َّ
َالله لمع اْلمحسنين ُ َِ ِ ْ ََ َ   .إنها كلها سنن إلهية. ّسنة إلهية] ًأيضا[هذه ). ٦٩العنكبوت، ] (َّ

  
بنـي ) ع(إنه عندما أخذ النبي موسـى ] ٥[ه الحسينية نفسهالقد قلت ذات مرة في اجتماع في هذ

 ربمـا كـان اليـوم التـالي أو اليـوم مـا –ًإسرائيل وذهب بهم ليال نحو البحر ليهربوا ويرحلوا من هنـاك 
ً عرف الفرعونيون بذلك والحقوهم، لكن أولئك كانوا سـيرا –بعد التالي، فالتاريخ غير محدد بدقة  ّ

وعندما صاروا على مقربـة مـنهم ومتـرائين لهـم؛ . ، وهؤالء على الخيل والركبعلى األقدام وبمعاناة
ِفـلما تـراءى اْلجمعان{ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َإنـا لمـدركون{: إليه وقـالوا) ع(، التفت أصحاب موسى )٦١الشعراء، (} َ َُ ْ ُ َ َِّ {



 ٥

َّكـال{: قال النبـي موسـى! ُلقد قضي أمرنا. ؛ اآلن يأتون ويقبضون علينا)٦١الشعراء، ( ! ً، أبـدا}...َ
ِإن معي ربي سيـهدين... { ِ ْ َ َ ََِّ َ ِ َّ   .إنها سنن إلهية. ّهذه سنة إلهية. ، اهللا معي)٦٢الشعراء، (} ِ
  

اجعلوا . لديه مسألة ونتيجة. كيف يعمل القانون؟ للقانون قضية وحكم. السنة اإللهية تعني القانون
ْن تـنــصروا اللــه يـنـــصركم ِإ{ًأنفــسكم منطبقــين مـــع ذلــك الموضــوع وســـوف تترتــب النتيجــة قطعـــا؛  ُ ْ ُُ ُْ ْ ََ َ َّ ْ

ْويـثبـت َأقـدامكم ُ َِّ َُ ْ ْ َ َتـنــصروا اللـه{). ٧محمـد، (} َ َّ ُ ُ ْ ْيـنــصركم{: هـي القــضية، والحكـم والنتيجـة} َ ُ ْ ُ إذا . }َْ
ًطبقتم أنفسكم مع هذه، فسوف تترتب نتيجتها حتما ّ القـرآن . القضية محسومة، فهـذا وعـد إلهـي. ّ

ــه  جــل –هــو الكــالم الــصريح للــرب  ــه .  لنــا–جالل ــاهللا –ال يوجــد في  ذرة مــن المبالغــة – العيــاذ ب
ـــك القـــضية ـــشرط هـــو أن تطـــابقوا أنفـــسكم مـــع تل ـــك، لكـــن ال ـــاقض ونحـــو ذل إذا طـــابقتم، . والتن

  .فستتحصل تلك النتيجة
  

فـي كـل مـرة انتـصرنا فيهـا، كنـا قـد . تحركت الجمهوريـة اإلسـالمية علـى هـذا النحـو فـي ذلـك اليـوم
جعلنا أنفسنا متطابقين مع مصداق من السنة اإللهيـة، وقـد رتـب اهللا المتعـالي ] أي[تحركنا هكذا؛ 
ًوَأن لو استـقاموا علـى الطريقـة ألسـقيـناهم مـاء غـدقا{ًالنتيجة أيضا؛  ََ َ َ َ َ ًَ ََ ُْ ُ ْ ََ َْ َْ ِ ِ َِّ َ ] إذا: يقـول). [١٦الجـن، (} ْ

ا فـــاهللا جعلنـــا غيـــر اســـتقمن. ًاســـتقمتم، فـــإن اهللا سيـــسقيكم مـــاء وفيـــرا ويجعلكـــم غيـــر محتـــاجين
. بطبيعة الحـال إن سـنن اهللا المتعـالي لهـا أنـواع وأصـناف. ًالعكس على هذا النحو أيضا. محتاجين

ْلــئن شــكرتم ألزيــدنكم{: هنـاك يقــول ْ ُْ ََّ َ ِ َ َ ُ َ ْ ِ ٌولـئن كفــرتم إن عــذابي لــشديد{: ، ثــم}َ َِ َ َِ َ َ َّ ِ ْ ُْ َ َ ْ ِ هــذه ). ٧إبــراهيم، (} َ
ّأيضا سـنة  ْكفـرتم {–ً ُْ َ ً فـإذا كفـرتم بالنعمـة أيـضا ولـم تـستفيدوا منهـا وأسـأتم –فـران النعمـة يعنـي ك} َ

ٌإن عذابي لشديد{إذا وقعت هذه األفعال؛ ... استعمالها واالستفادة منها َِ َ ِ َ َ َّ ّتلك أيضا سنة إلهيـة. }ِ ً .
ّإذا جعلنا أنفسنا وفقا لتلك القضية، فسوف تترتـب تلـك النتيجـة علـى األمـر، فكلتـا الحـالتين سـنة  ً

  .ًلهية، والجانب اآلخر من القضية على هذا النحو أيضاإ
  

ًحسنا هناك حالتان فـي سـورة آل عمـران، والعجيـب أن هـاتين الحـالتين فـي سـورة واحـدة وتكـادان 
ًطبعــا إنهمـا قــضيتان لكنهمـا مرتبطتــان ببعـضهما بعــضا. تكونـان مـرتبطتين بقــضية واحـدة ّيعبـر عــن . ً

ــوعين مــن الــسنن ّســنة النــصر وســنة: ن :  مــن ســورة آل عمــران١٧٣إحــداهما فــي اآليــة .  الهزيمــةّ
َالذين قال لهم النَّاس إن النَّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فـزادهم إيمانـا وقـالوا حـسبـنا اللـه ونعـم { ُْ ُ ُ ُِ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َُ ْ ُْ ْ ْ َْ َُ َ ََ َ ًَ َ َْ َ َ ُ ْ َ َُّ ُ َ ِ َّ

ُاْلوكيل  ِ َفانـقلبوا بنعمة من الله وفضل ل) ١٧٣(َ ٍ ْ َ ََ َ َِ ٍَّ ِ ْ ِِ َُ َ ٌم يمسسهم سوءْ ُ َْ ْ ُْ َ ال بد أنكـم سـمعتم . })١٧٤... (ْ
، )ع(انتهــت معركــة أحــد واستــشهد فــي هــذه المعركــة شــخص مثــل حمــزة ســيد الــشهداء . قــصتها



 ٦

َوجــــرح الرســــول  ــــر المــــؤمنين ) ص(ُ ــــرهقين )ع(وأمي ــــين وم ــــر، وعــــادوا متعب ــــشهد عــــدد كبي َ، واست ُ
َ كان قـد أوقـع ضـربة –م يستطع فعل شيء اآلن، قريش هذا العدو الذي ل. ومجروحين إلى المدينة

ّ تجمع خارج المدينة علـى بعـد كيلـومترات قليلـة منهـا، –لكنه لم يستطع االنتصار على المسلمين 
ِالليلة سنهجم، فهـؤالء متعبـون وال يمكـنهم فعـل شـيء، فلننـه المـسألة: وقالوا َ جـاء عناصـرهم إلـى . ُ

ــــون الخــــوف ــــدؤوا يبث ــــة وب ــــذين{: داخــــل المدين َال ِ ــــاس إن النَّــــاس قــــد جمعــــوا لكــــم َّ ْ قــــال لهــــم النَّ ُ َ َُ َ َ ْ َ ََ َُّ ِ ُ ُ َ
ْفاخشوهم ُ ْ َ ْ ًهل عندكم خبر؟ هـل لـديكم اطـالع؟ لقـد اجتمـع هـؤالء وأعـدوا جيـشا : جاؤوا وقالوا. }َ

قـــال الـــذين كـــانوا . ُّبـــث الخـــوف! الليلـــة ســـينهالون ويفعلـــون كـــذا وكـــذا! ويريـــدون أن يفتكـــوا بكـــم
. كال، نحن ال نخاف؛ اهللا معنا:] قالوا. [»حسبنا اهللا ونعم الوكيل«: المخاطبين لبث الخوف هذا

. اذهبـوا لمواجهـة هـؤالء: ُفليجتمع الـذين جرحـوا فـي أحـد اليـوم، فـاجتمعوا، وقـال) ص(قال النبي 
ٍفـانـقلبوا بنعمـة مـن اللـه وفـضل{: ذهبوا وهزموهم وعادوا ْ َ ََ َ َِ ٍَّ ِ ْ ِِ َُ َ دث ً؛ أخـذوا مقـدارا مـن الغنـائم ولـم تحـ}ْ

  .ّهذه سنة إلهية. ّلهم أي مشكلة، بل هزموا العدو وعادوا
  

حــسبنا اهللا ونعـــم «ّلــذلك، إذا صــرتم أمــام بــث العــدو للخـــوف معتقــدين بــالمعنى الحقيقــي لعبــارة 
مـن ســورة آل عمــران يبــين لنــا ] الجــزء[هــذا . ، وقمــتم علــى واجبــاتكم، فهـذه هــي النتيجــة»الوكيـل

  .ًمثال ربما بعد ساعات قليلة من نهاية ُأحد... ما بعد ُأحدكان هذا بشأن قضية . ّهذه السنة
  
ــداخل ُأحــد نفــسها] الجــزء اآلخــر[ فــي حــرب ُأحــد، انتــصر المــسلمون فــي . مــن القــضية يتعلــق ب

ًالبدايــة، أي هـــاجموا العــدو وهزمـــوه أوال، وبعــد ذلـــك عنـــدما فقــدوا ذلـــك المــضيق بـــسبب طلـــب 
ُولقد صـدقكم {: ة آل عمران يبين القرآن هذا ويقولمرة أخرى في سور. الدنيا، انعكست المسألة ُ َ َ َ ْ َََ

ُاللــه وعــده َ ْ َ ُ  لقــد وعــد أنكــم إذا جاهــدتم فــي ســبيل اهللا، فــسوف –؛ لقــد أوفــى اهللا وعــده )١٥٢(} َّ
ــــه {–ننــــصركم؛ لقــــد أوفينــــا وعــــدنا  ِإذ تحــــسونـهم بإذن ِ ْ ِْ ِِ ْ ُ َ ُّ ُ ــــضغط }َ ــــضعوهم تحــــت ال ؛ اســــتطعتم أن ت

أوفــى اهللا . ًحــسنا، هنــا أدى اهللا عملــه. قــد اســتطعتم ذلــك فــي بــادئ األمــرل. ُوتنهكــوهم، بــإذن اهللا
ًوعده الذي أعطاه لكم ولكن ماذا فعلتم بعد ذلك؟ بدال من تقديم الشكر على هذا الوعـد اإللهـي 

ـــدال مـــن[ ْحتـــى إذا فـــشلتم{... ّأن تقـــدموا الـــشكر علـــى هـــذا اللطـــف اإللهـــي] ًوب ُْ َِّ َ َ ِ ، أي ضـــعفت }َ
عيـــنكم علــى الغنيمـــة ورأيـــتم أن بعـــضكم يجمعــون الغنـــائم، فـــضعفت أقـــدامكم أقــدامكم ووقعـــت أ

ْفـــشلتم{ًأيـــضا؛  ُْ ِ ْوتـنـــازعتم{فـــشل شـــديد، : }َ ُ ْ ََ َ ًبـــدأتم تتنـــازعون مـــع بعـــضكم بعـــضا، ووقـــع بيـــنكم : }َ
مــاذا يحــدث . يجــب إجــراء رؤى علميــة سوســيولوجية علــى هــذه التعــابير القرآنيــة! انظــروا. خــالف

ولة أو حكومة ما، وماذا يحدث حتى يتوقف، وماذا يحدث حتى يسقط؟ هذه حتى يتقدم بلد أو د



 ٧

ْحتـى إذا فـشلتم وتـنـازعتم فـي األمـر وعـصيتم{. يمكن العثور عليها في هذه اآليات القرآنيـة ْ ُْْ ُ َُ َ ََ َِ َْ ْ ِ ِْ ََ ْ ََّ َ ِ ، أي }َ
عنـدما صـار ثـم . قد قال لكـم أن تفعلـوا هـذا ولـم تفعلـوا) ص(كان النبي . عصيتم وخالفتم األوامر

َمـن بـعـد مـا َأراكـم مـا تحبـون{األمر هكـذا،  ُّ ِ ُِ َ َ َْ ُ َ ْ ْ  هـو ذلـك –، أي بعـدما أعطـاكم اهللا مـا كنـتم تريدونـه }ِ
 وأظهـره لكـم وكـدتم أن تـصلوا إلـى النـصر التـام لكـنكم تـصرفتم علـى هـذا النحـو، –النصر اإللهي 

ُمـنكم مـن يريـد الـدنـيا ومـنكم مـن ي{: حينئذ َ ُ َْ َ ْْ ُْ ُْ ِْ َِ ْ ُّ ُ ْريـد اَآلخـرة ثـم صـرفكم عـنـهمِ ُْ ْ َ ُ َ َ ََ َّ ُ َ ِ ْ ُ ). ١٥٢آل عمـران، (} ِ
ــسنته ــا مــرة أخــرى عمــل اهللا المتعــالي ب ّهن ْصــرفكم عــنـهم{: َ ُْ ْ َ ُ َ َ ــدكم قــصيرة عــنهم، أي }َ ْ، أي جعــل ي

ًهناك كانت السنة اإللهية أن اثبتوا أمـام الخـوف مـن العـدو وامـضوا قـدما. ّفهذه سنة إلهية. ُِغلبتم ُ ّ .
ِّهنا السنة اإللهيـة هـي أال تـدمروا أنفـسكم واآلخـرين مقابـل الرغبـة فـي الـدنيا وطلبهـا وطلـب الراحـة  ّ

ًتبـين آيتـان قريبتـان مـن بعـضهما بعـضا. ّوترك العمل وتكبد العناء، والسعي وراء المطامع، وما شابه ّ ُ 
  .ّفي سورة آل عمران هاتين السنتين

  
لـو ألقيـتم نظـرة مـن أول القـرآن إلـى آخـره، فـإن الـسنن : لقد قلـت]. بالسنن اإللهية[القرآن مليء 

ْسنَّة الله التي قد خلت مـن قـبـل ولـن {: جاء في مواضع عدة. ًاإللهية دائما يجري تبيينها وتكرارها ََْ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َِّ ِ َّ َ ُ
َّتجــد لــسنَّة اللــ ِ ُ ِ َ ِ ًه تـبــديالَ ِ ِْ  –ً يوجــد مــن هــذا القبيــل أربعــة مواضــع أو خمــسة أيــضا –) ٢٣الفــتح، (} َ

اهللا لــيس لــه . اهللا إن الــسنن اإللهيــة غيــر قابلــة للتغييــر وإن القــوانين اإللهيــة قــوانين متقنــة] ويقــول[
 نحن !كال... ّأن نقول إننا مسلمون وشيعة وجمهورية إسالمية فنفعل أي فعل نهواه. قرابة مع أحد

إذا طابقنا أنفسنا مع قـضية تلـك الـسنن مـن الفئـة األولـى، فـإن نتيجـة . ًال نختلف عن اآلخرين أبدا
. إذا طابقنــا أنفــسنا مــع قــضية الــسنن مــن الفئــة الثانيــة، فــإن نتيجــة ذلــك هــي تلــك. ذلـك هــي تلــك

  .المسألة محسومة
  

ّ فــي مواجهــة هــذه األحــداث كلهــا والــشدة تمكنــا مــن ا١٩٨١َنحــن عــام  لوقــوف علــى قــدمينا وأن ّ
إن إلـه فتـرات .  هـو نفـسه إلـه هـذه الـسنة١٩٨١إلـه سـنة . ًنحبط العدو، واليوم يمكننا ذلك أيضا

َفلنــسع أن نجعــل . ًالــصعوبة والفتــرات المختلفــة واحــد، والــسنن اإللهيــة كلهــا ال تــزال مكانهــا أيــضا
  .ًأنفسنا مصداقا للسنن اإللهية في طريق التقدم، وليكن هذا سعينا

  
ًحسنا، لقد قدم الـشيخ محـسني تقريـرا جيـدا. إلى قضايا السلطة القضائية] اآلن[فلنتطرق  ً بعـض . ً

ّهذه النقاط التي كنـت قـد دونتهـا حتـى أنبـه إليهـا ذكرهـا سـماحته فـي تقريـره وقـال إنـه تـم إنجازهـا ّ .
  .واآلن سأقولها مرة أخرى
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لـيس فـي بلـدنا فقـط بـل . ان الرئيسية للبالدالسلطة القضائية مثل سائر السلطات، ألنها أحد األرك

إن نجاحــاتكم وإخفاقــاتكم كلتيهمــا محكــوم عليهمــا بأحكــام الــسنن اإللهيــة، وهــي . فــي كــل مكــان
ْالـذين إن مكنَّـاهم {: ًتوضح هـذه اآليـة الـشريفة مـن سـورة الحـج مـصيرنا جميعـا. تؤثر في البلد كله ُ َّ َ ْ ِ َ ِ َّ

َفـــي األرض َأقـــاموا الـــصالة َ َّ َ ُْ ِ ْ َ ـــاْلمعروف ونـهـــوا عـــن اْلمنكـــر ِ ـــروا ب ـــوا الزكـــاة وَأم ِ وآتـ َ ْ َُ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ َ ِ ُ ُْ ِ َ َ ـــاموا {. })٤١(ََّ َُأق َ
َالصالة َ ّهذه إشارة إلى أن الحكومـة اإللهيـة واإلسـالمية يجـب أن تعـزز التعبـد . تعني إقامة الصالة} َّ

ّ تتعــزز روح التعبــد فــي يجــب أن. إقامــة الــصالة لهــذا الهــدف. والتوجــه إلــى اهللا واالهتمــام بالمعنويــة
ــة اإلســالمية َوآتـــوا الزكــاة{. الجمهوري ََّ ُ ٌوالزكــاة معــروف مــا هــي لكــن اإلشــارة . ، أي إعطــاء الزكــاة}ََ

َآتـوا الزكاة«والنقطة في  ََّ ُ َآتـوا الزكاة«هذه أو عبارات » َ ََّ ُ المتنوعة في القرآن هـي أنـه فـي المجتمـع » َ
  .زيع مأخوذة بالحسبان، هكذا هياإلسالمي ينبغي أن تكون العدالة في التو

  
ِوَأمروا باْلمعروف{ ُ ُْ َ َِ اآلن، بشأن الصالة والزكاة وما شابه حدثت بعض األعمـال . ؛ األمر بالمعروف}َ

ِوَأمـروا بـاْلمعروف ونـهـوا عـن اْلمنكـر{] لكن بشأن[بطبيعة الحال  َ ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ َ ِ ُ ُْ ِ مـا المعـروف؟ . نحـن متـأخرون} َ
توجد فـي . علينا األمر بالمعروف. هذه هي المعروف.  والقيم اإلسالميةالعدالة واإلنصاف واألخوة

ْنـهوا {. دستورنا في المادة الثامنة مسألة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه ضمن الواجبات َ َ
ِعــن اْلمنكــر َ ْ ُ ِ مــا المنكــر؟ إنــه الظلــم والفــساد والتمييــز وتــرك اإلنــصاف . ً؛ انهــوا عــن المنكــر أيــضا}َ

األمــر . الواجبــات] ضــمن[ْيجــب النهــي عــن هــذه، أي هــي . هــذه ظلــم ومنكــر. اعــة اهللاورفــض ط
ّاآلن وفقــا لروايــة فــإن األمــر . بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــو ضــمن الواجبــات كالــصالة والزكــاة ً

اآلن ال نريد الخوض فـي هـذه ] ٦.[بالمعرف أعلى من هذه األحكام اإللهية كلها حتى من الجهاد
ًلى أي حال هذا واجـب، وهـو أيـضا ضـمن واجبـات الـسلطة القـضائية، وإذا لـم نعمـل ع. التفاصيل ّ

  .به، فسنتلقى ضربة
  

ّالــسلطة القــضائية تعنــي أن قــضاء الــبالد، وعدالــة الــبالد بــين أيــديكم، . اآلن أنــتم لــديكم التمكــين
ي هـذا فلديكم التمكين وعليكم استخدامه إلى أقصى حد، كما يجب أن تحققوا أقصى استفادة فـ

َِأقــاموا الــصالة وآتـــوا الزكــاة وَأمــروا بــاْلمعروف ونـهــوا عــن اْلمنكــر{االتجــاه؛  َ ْ َُ َ َ َ ُ َِ َ ْ َ َ ِ ُ ُْ ِ َ َُ َ َ ََّ َّ وبقيــة ) ٤١الحــج، (} َ
ــي ذكــرت فــي القــرآن بوصــفها واجبــا ًاألمــور الت ــوا، فقــد ضــيعت . ُ ــم تفعل ــيكم االســتفادة، وإن ل ّعل ُ

  .النعمة
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ــا الناحيــة األولــى إســاءة اســتخدام الــسلطة، والناحيــة : حيتينعــادة مــا تتلقــى القــوى الــضربات مــن ن
ًأحيانا يكـون لإلنـسان سـلطة مـا فيـسيء اسـتخدامها ويـستخدمها ألهوائـه . األخرى ترك استخدامها

ــه للفــساد ومــا شــابه ــزوات جماعت وإحــدى الطــرق أال يــستخدم . هــذا مــضيعة للقــوة. الشخــصية ون
ًاإلنسان هذه القدرة فيبقيها معطلة أساسا هذان كفـران بالنعمـة اإللهيـة . مضيعة للقوة] ًأيضا[هذا . ً

  .الكسل واإلهمال يؤديان إلى زوال هذا االقتدار. ًأيضا؛ ال فرق
  

ً قـدمت دومـا توصـيات –َ العبـد –أنـا . ًحسنا، السلطة القضائية عامـل اقتـدار مهـم فـي إدارة الـبالد ّ
، أو ]إجئــي[هــا مــع الــشيخ محــسني فــي االجتماعــات المؤلفــة مــن شخــصين وثالثــة، التــي أجرينا

. االجتماعــات العامــة التــي التقينــا فيهــا مــرات عــدة مــع األعــضاء المحتــرمين فــي الــسلطة القــضائية
ًإنــه حقــا مــؤمن . ، عنــصر مـؤمن وثــوري]القــضائية[ولحـسن الحــظ الــشيخ محــسني، رئـيس الــسلطة  ّ

نصر شعبي وقـد قـال هنـا إنـه هو ع. هذا مهم للغاية. »التشريفات«وثوري ومثابر وشعبي وبعيد عن 
ٌهــو عــارف بزوايــا الــسلطة القــضائية، فقــد كــان لــسنوات متماديــة فيهــا . يــأنس بالنــاس ويكــون بيــنهم

. ّإنـه يـسمع كـل مـا يقولـه المنتقـدون وأمثـالهم. ُويعـرف األجـزاء المختلفـة داخلهـا ولديـه ُأذن تـسمع
 سواء إلى شخـصه المحتـرم، –مها ّلذلك، يجب أن تصير التوصيات التي أقد. هذه سماته المميزة

ــة، إن شــاء اهللا–أو إلــيكم، أيهــا اإلخــوة واألخــوات األعــزاء  ينبغــي أن يتجــاوز األمــر مجــرد . ً عملي
  .النصح والوعظ

  
هذه واحـدة مـن أكثـر وثـائق » وثيقة التحول«. هذه التي ذكرتها» وثيقة التحول«النقطة األولى هي 

ًوجــرى الحقــا تنقيحهــا فــي زمــن الــسيد رئيــسي حــين ُأضــيفت ًتــم إعــدادها ابتــداء، . التحــول تقدميــة
ًحـسنا، الـرئيس المحتـرم للـسلطة . يجب العمـل بهـا. نقاط مهمة في هذا التنقيح وجرى استكمالها

ّملتـزم إياهــا ويتابعهــا، ولكــن ال بـد مــن متابعتهــا فــي المـستويات المختلفــة للــسلطة القــضائية، ســواء 
آلن بما يصل إلينـا مـن تقـارير ثمـة مقـدار مـا فـي هـذا الـصدد لـيس ا. القضاة أو العمال أو المديرين

ـــه يجـــب أن يكـــون عليـــه ًوفقـــا لهـــذه الوثيقـــة يجـــب إعـــداد . علـــى النحـــو الـــذي يعتقـــد اإلنـــسان أن
  .الشخصيات، أو بالتعبير األجنبي إعداد الكادر

  
مواجهـة الـشائعات ًطبقا لهذا يجب أن تصير هذه الوثيقة عملية، أي أال تكون السلطة انفعالية فـي 

ّأمامها طريق مستقيم وعليها أن تـسير وتتحـرك بقـوة فيـه، ال أن تتـأثر . والكالم والمعارضة وما شابه ّ
  .هذه التوصية األولى! بالشائعات وبأربعة أشخاص قد يفرحون وأربعة آخرين قد يستاؤون
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قـال لـي . نـاك فـساديجب التعامل مع قضية مكافحة الفساد على محمـل الجـد؛ ه: التوصية الثانية

ّالشيخ محسني في واحـد مـن هـذه االجتماعـات األخيـرة، قـال فـي هـذا المـضمون تقريبـا إننـا قررنـا  ً
لـيس األمـر أنـه ال يوجـد . نعـم، هـذا هـو الـصحيح. ًمكافحة الفساد داخـل الـسلطة القـضائية ابتـداء

ًثابرون وشرفاء حقـابالطبع، إن غالبية القضاة عفيفون ونجباء ومؤمنون وم. فساد داخل السلطة ال . ّ
ُشك في ذلك، ولكـن فـي مجموعـة مـن ألـف شـخص إذا عثـر علـى عـشرة سـيئين، يمكـنهم إلحـاق 

ًواألساس أيضا هو . يجب البحث عن هؤالء العشرة. الضرر بالبقية في السمعة والعمل ونحو ذلك
ـــدة للفـــساد ـــات المول ـــاكن . ّمواجهـــة الهيكلي ـــي بعـــض األم ـــا ف ـــسلطة ا–ًأحيان لقـــضائية أو  ســـواء ال

ّال بـد مـن تفتيـت تلـك . ً توجـد هيكليـات تتـسبب فـي الفـساد تلقائيـا–التنفيذية أو أي مكـان آخـر 
  .هذه المالحظة الثانية. الهيكليات، فابحثوا عنها واعثروا عليها إلزالتها

  
 أو كثير من هذه األحكام ضـعيفة. يجب تعزيز هذه المعرفة. تعزيز المعرفة القضائية: النقطة الثالثة

ً تصلنا مصادفة بعضها أحيانا طبقا لتقرير –عندما ينظر اإلنسان إلى بعض هذه األحكام . مخدوشة ً
ً يرى أنها ضعيفة جدا–ٍما أو أمر ما  ّاالسـتدالالت العـشرة التـي قـدمها القاضـي لحكـم مـا ] ًمثال. [ّ

لـيس فـي . ً وقويـاًيجب أن يكون االسـتدالل متقنـا. تكون غالبيتها استدالالت قابلة للطعن وضعيفة
يجـب أن تكـون األدلـة التـي يقـدمها . ما يخص المحكمة فقط بل حتى في مـا يخـص النيابـة العامـة
ــدفاع عنهــا ُاالدعــاء فــي الئحــة االتهــام أدلــة متقنــة يمكنــه ال ــه ] ًطبعــا. [ّ ــي أن كــل مــا قال هــذا ال يعن

ًاالدعاء سيقبل حتما، بل ينبغي أن يكون هناك أدلة قابلة لالستدالل  ّإن أهمية هـذا األمـر . والدفاعُ ّ
هـذا فـي مـا يخـص اإلحاطـة العلميـة والقـضائية سـواء . أكبر بكثير في ما يخص القاضي والمحكمة

  .للموضوع أو الحكم، ويعني وجوب تعزيز المعرفة القضائية
  

ينبغــي . العقــابأشــرنا إلــى مــسألة . النقطــة الرابعــة هــي موضــوع التحفيــز والعقــاب داخــل الــسلطة
يـرى ألننـا علـى اطـالع ] وال[ّ إنـه يعلـم –ّيـرى المـرء أن بعـض األشـخاص ! التفتوا. ًعهم أيضاتشجي

ً يبذلون الجهد حقا، ويعملون بجد، ويمـضون فـي بعـض األحيـان فتـرة اسـتراحتهم –باألمر من بعد  ّ
س لـي. ًحسنا، تجب معرفـة هـؤالء وتـشجيعهم بـأنواع التحفيـز المختلفـة. في متابعة األمور القضائية
فـي [يجب تـشجيعهم . هناك تحفيز السمعة والتعريف بهم ونحو ذلك. التحفيز مجرد تحفيز مالي

  .هذه هي النقطة التالية]. النهاية
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النقطة الخامسة أنه ال يجوز تعليق أي جزء من صـالحيات الـسلطة القـضائية ومهماتهـا علـى النحـو 
لنفتـرض اآلن أنـه فـي مجـال . أي جـزءال يجـب تعليـق . المحدد في الدستور والقوانين ذات الـصلة

أن يكون لديه اإلشراف التام على حقـوق ] وينبغي[حقوق العامة هناك واجبات على المدعي العام 
ــا إلــى بعــض مــوارده –العامــة  ــدد حقــوق العامــة–ً هــذا مــا سأشــير الحق أينمــا شــعروا .  حتــى ال تتب

أنـــا ال أوافــق علـــى .  إلـــى القــانونًبانتهــاك حقــوق العامـــة، يجــب أن يـــدخلوا الميــدان بجـــد اســتنادا
ًاســـتخدام العواطـــف والـــشعارات فـــي هـــذه الحـــاالت لكـــن علـــيهم أن يتـــدخلوا اســـتنادا إلـــى قـــانون 

أو مــسألة الوقايــة مـــن الجريمــة وهــي مـــن واجبــات الــسلطة القـــضائية ... هــذا عمــل مهـــم. محكــم
ًوذكرت في الدستور أيضا   ].فيها[يجب أخذها على محمل الجد ومنع أي إهمال . ُ

  
ـــة للـــسلطة كمـــا يـــصطلح، هـــذا القـــانون المـــرتبط  ـــة واألعمـــال االعتيادي ُبخـــصوص القـــوانين العادي ُ
ّباألراضي حيث يحدد في المدن والقرى كل متر من األرض ما حكمـه وإلـى مـن يعـود وغيـر ذلـك؛  ّ ُ

لعمـل، ّإذا تـم هـذا ا. ّهـذا يجـب أن يـصل إلـى نهايتـه وال بـد مـن متابعتـه. يجب أن يصل إلى نتيجـة
تلـك التعـديات نفـسها علـى األراضـي . فستزول تلك التعديات على األراضي والجبال وأمثال ذلـك

  .ًتؤسس أيضا لمشكالت أخرى
  

ًنوع العالقة بين السلطة القضائية والـضباط العـدليين مهـم جـدا: النقطة السادسة ّ يجـب أخـذ زوايـا . ّ
 والرقابــة علــيهم، وقــد أصــدر جنابــه بعــض مــن ناحيــة، تنبغــي مراقبــة ســلوك الــضباط. ّعــدة باالعتبــار

 بشأن بعض األشياء التي يفعلها الـضباط وال – سمعت بذلك من التلفاز –األوامر قبل مدة وجيزة 
كـي ال ] العـدلي[ًحسنا، هذا جـزء مـن القـضية، أي مراقبـة سـلوك الـضابط . ّينبغي فعلها مع المتهم

  .تحدث قسوة وتجاوز وما شابه
  

ًحـــسنا الـــضباط أجهـــزة مـــؤثرة ومهمـــة ولـــديهم . تتـــأثر الـــسلطة بـــرأي الـــضابطناحيــة أخـــرى هـــي أال 
يجــب أن تتــصرف . الــسلطة القــضائية، ال. صــالحيات، ولــديهم آراؤهــم حــول األشــخاص والقــضايا

ــآرائهم ــأثر ب ــضا. باســتقاللية وأال تت ــة أي جانــب آخــر مــن القــضية هــو أن هــؤالء الــضباط . ًهــذه ناحي
يجــب أن . خصــصية تـم البحـث فيهـا، فــال تتجـاهلوا آراء الخبـراء هـذهًأنفـسهم لـديهم أحيانـا آراء ت

تستفيد السلطة القضائية من آراء الخبـراء هـذه، سـواء فـي الـشرطة أو وزارة األمـن أو أمـاكن أخـرى 
  .ًلديهم أحيانا آراء تخصصية ومدروسة، فال بد من االنتباه إليها. حيث يكون الضباط
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ً لنــا أنــه مــثال عنــدما نعتــرض علــيهمْمــسألة أخــرى هــي أن الــضباط يــشكون ّلمــاذا لــم تتــدخلوا فــي : ّ
نـسأل الـسلطة . قد تدخلنا وأحلنا األمر إلى السلطة القـضائية لكنهـا تركتـه: المورد الفالني؟ يقولون

ًحسنا، إذا لم يكن لديكم قانون، فمن الذي يجـب أن ! ليس لدينا قانون: لماذا؟ يقولون: القضائية
ِّأعدوا مقترح قانون وقدموه إلى . من عليكم ذلكيوفر القانون؟ أنتم  » مجلس الشورى اإلسـالمي«ّ

ًمن أجل أن يقره لكم، فيجب أال يكون األمر على نحو يبذل فيه الـضابط مجهـودا وجهـدا ويـؤدي  ً ّ
ًعمـال ثــم يـأتي إلــى الـسلطة القــضائية فيـذهب األمــر سـدى بــسبب تغافـل القــضاء أو عـدم تخــصص 

النظـرة الـشاملة إلـى العالقـة ] أي[لذا، هذه هي النقطـة الـسادسة . ًتحديداالقاضي في تلك الحالة 
  ].العدليين[بين القضاء والضباط 

  
هـذه مـن الحقـوق العامـة التـي قلـت إننـي سأشـير . النقطة السابعة هي موضوع األمن النفسي للناس

ّ النفـسي؟ أي أال تبـث مـاذا يعنـي األمـن. من الحقوق العامة للناس أن يتمتعوا باألمن النفـسي. إليها ُ
حتى األمس كانـت الـصحف فقـط هـي . كل يوم إشاعة ما في األذهان، وكذبة ما، وكلمة مخيفة ما

ًبـين حـين وآخـر، أو كـل بـضعة أيـام، وأحيانـا . من تفعل ذلـك واآلن أضـيف إليهـا الفـضاء المجـازي
ًكــل بــضع ســاعات، ينــشر شــخص محــدد أو مجهــول شــائعة مــا أو كذبــة مــا أو كالمــا  فــي الفــضاء ّ

يــروي كذبــة مــا وينــشرها فيــزول األمــن النفــسي . ّالمجــازي، فيجعــل النــاس قلقــين ويــشوش أذهــانهم
ليس لدينا : ًطبعا، سمعت هنا بعضهم يقولون. من واجبات القضاء التعامل مع هذه القضية. للناس
ــانون ــم يكــن وإذا. ًأوال يمكــن اســتخدام القــوانين الموجــودة نفــسها ومعرفــة الحكــم فــي ذلــك. ق  ل

ّلــديكم قــانون، فأعــدوه بــسرعة؛ هــذه أمــور مهمــة ًبــالطبع أحيانــا تكــون الــسلطة . ًإنهــا قــضية أيــضا. ّ
هـذا يعنـي أنـه فـي بعـض األحيـان يـذكر شـخص مـا فـي . القضائية نفسها مصدر بعـض هـذه األخبـار

  .ًالسلطة أمرا عن شخص ما أو مجموعة ما، ما يؤثر بحد ذاته في الرأي العام
  

الملفـات المختلفـة التــي .  هـو متابعـة الملــف الـذي تفتحونـه حتـى النهايـة والفــراغ منـهآخـر موضـوع
ــدخلها الــسلطة القــضائية وتخــص الــشأن العــام فــي مــا يخــص بعــض المــصانع أو بعــض ] ًمــثال. [ت

بـالطبع، عـادة مـا . أوصلوها إلى نهايتها، ال أن تفتحوا الجرح ثم تتركـوه... التصرفات وأمثال ذلك
ّكـال، أي عمـل تبـدؤون بـه وقـضية تتابعونهـا . ُي البداية ثـم ينـسى مـع مـرور الوقـتيحدث ضجيج ف

ً اآلن قد قـال بمحوريـة المـشكلة، وهـذا جيـد؛ محوريـة المـشكلة أمـر جيـد جـدا –بشكل خاص  ّ– 
  .ّبسبب أولويتها، تابعوها إلى النهاية واعملوا على إتمام الملف، ثم تفرغوا منه
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 علـى –َ العبـد –أنـا . ًالسلطة القضائية أحد األعمال الشاقة حقا! إن عملكم شاق. عملكم صعب
ّاطالع على القضايا التنفيذية الجارية منـذ بدايـة الثـورة، ودومـا قلـت إننـي أخـشى التـصدي للقـضايا  ً

ًلقـد أخـذتم علـى عـاتقكم عمـال . ًالمرتبطة بالسلطة القضائية وأجتنب ذلك ألنه صـعب وثقيـل جـدا
ًاألجـر اإللهـي ثقيـل أيـضا، إن ... ّإنـه بمـا يتناسـب مـع ثقـل العمـل. ثقيل كـذلكًحسنا، أجره . ًثقيال

  .شاء اهللا
  

قـد تقـوم علـى عمـل . تابعوا العمل هللا وبالهداية اإللهية وسوف يشملكم األجر اإللهـي، إن شـاء اهللا
ّحتـــى مـــديرك األعلـــى أو رئيـــسك فـــي العمـــل أو مرؤوســـوك ال يعرفـــون أنـــك . جيـــد وال يعـــرف أحـــد

. ّقـد فعلـت ذلـك بدقـة وواجهـت بجـد هـذا الفـساد واالنحـراف. ًبضع ساعات إضافية مـثالعملت 
ٌمن الممكن أال يعرف أحد بذلك لكـن الكـرام الكـاتبين يعرفـون، واهللا المتعـالي أيـضا حاضـر ونـاظر  ً ّ

  .ًويرى من ورائهم جميعا، وأجرك عند اهللا، إن شاء اهللا
  

ّالعظــيم، وأن يحــشر الــروح الطيبــة ] الخمينــي[هرة لإلمــام ُنــسأل اهللا المتعــالي أن يفــرح الــروح الطــا
ّ وأن يمـن – إن شـاء اهللا –للشهداء مع أوليائـه، وأن يحـشر روح الـشهيد بهـشتي العزيـز مـع أوليائـه 

  .ًعلينا وعليكم جميعا بحسن العاقبة
  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

ًفي بداية هذا اللقاء، قدم تقريرا ]. ١[ رئـيس الـسلطة القـضائية، حجـة اإلسـالم والمـسلمين الـشيخ ّ
  .ِحسين محسني إجئي-غالم

  
  .١٩٨١يونيو من العام /مايو وحزيران/أبريل وأيار/نيسان]. ٢[
  
  .السيد أبو الحسن بني صدر] ٣.[
  
اللواء ولي اهللا فالحـي، والعميـد جـواد فكـوري، : سقطت الطائرة التي تقل القادة العسكريين]. ٤[

، أثنــاء ٢٩/٩/١٩٨١يــد الــسيد موســى نــامجو، ويوســف كالهــدوز، ومحمــد جهــان آرا، فــي والعم
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وقــد ســقطت فــي منطقــة كهريــزك ). قــده(سـفرهم إلــى طهــران لتقــديم تقــاريرهم إلــى اإلمــام الخمينـي 
  .بطهران واستشهد أغلب ركابها

  
  .٢٣/١١/٢٠١٦في لقائه مع التعبويين، ]. ٥[
  
 .٣٧٤نهج البالغة، الحكمة ]. ٦[


