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  حراسة مكتسبات الثورة وركائز النظام اإلسالمي
 لقاء سنوي: املناسبة
  )ره( ـ حسينية اإلمام اخلميين طهران: املكان

  رئيس وأعضاء جملس الشورى اإلسالمي: احلضور
  .م٢٠/٦/٢٠١٨.   هـ٦/١٠/١٤٣٩.   ش٣٠/٣/١٣٩٧: الزمان

  
 

الشورى اإلسالمي والعاملني م رئيس وأعضاء جملس ٢٠/٦/٢٠١٨خالل لقائه صباح يوم األربعاء 
فيه شدد اإلمام اخلامنئي على أمهية عمل جملس الشورى اإلسالمي يف سن القوانني والتشريعات اليت 

 كما أشار مساحته يف ختام هذا اللقاء إىل قضية أطفال .تصب يف مصلحة البالد وحل مشكالا
ت العدوانية اليت تشنها بعض احلكومات من املهاجرين يف أمريكا وجرمية فصلهم عن أمهام واحلمال

   .أجل سلب الشعب اليمين ميناًء يعترب متنفساً هلذا الشعب املظلوم
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله 

 .بقية اهللا يف األرضنيالطيبني الطاهرين املعصومني، سيما 
 إنَّ ميزة لقائنا هذا العام هي أنَّ جمموعة العاملني .أرحب باإلخوة واألخوات األعزاء النواب احملترمني

يف األقسام املختلفة من جملس الشورى اإلسالمي قد شرفوا بايء اليوم وهم حاضرون يف هذه 
لس الشورى واملدراء واملسؤولون والعاملون فيها،  إا األقسام املهمة اليت تتبع .اجللسة واحلمد هللا

أرحب بكم مجيعاً وأتقدم بالشكر لكم على ما تتحملونه من جهود وأتعاب، وأسأل اهللا تعاىل لنا ولكم 
 .درب اهلداية واإلصالح] لسلوك[املزيد من التوفيق 

ر رمضان وال تزالون يف أوالً أشري ببعض اجلمالت إىل مناسبة هذه األيام فقد خرجنا لتونا من شه
نوع من [هي ] خدمة الناس[ روح اخلدمة .األجواء الرمضانية إىل حٍد ما وال نزال فيها إن شاء اهللا

 كلُّ األعمال اليت تقومون ا، سواء حتت قبة الس، أو يف اللجان واألجهزة .التقرب إىل اهللا] أنواع
 وأجنزت هللا ويف سبيل اهللا فستكون خدمة حقيقية املرتبطة بالس ـ كل هذه اخلدمات ـ إذا متت

 واحلق أنه قلما توجد عبادة تضاهي مثل هذه اخلدمات إذا ما أجنزت يف سبيل .وسبب تقرٍب إىل اهللا



 

 ٢ 

 إذا سادت هذه الروح املعنوية واإلهلية على نشاطاتنا وخطواتنا وكالمنا وسكوتنا فسيكون ذلك .اهللا
 إننا . من شأنه وتقرب األفراد من جوهرهم احلقيقي الذي دعا إليه األنبياءسبباً لرفع اتمع واإلعالء

أسرى املادة؛ فنظراتنا وأعيننا ال ترى إال مظاهر املادة وعالماا، وهلذا نعشق هذه املظاهر ويم فيها 
 .اخات املاديةوجتتذبنا اجلماليات املادية، وأعيننا ال ترى أكثر من هذا عندما تكون أسرية األجواء واملن

إذا زدنا من املعنويات ورفعنا من مستوى النقاء القليب وأخذنا التقرب إىل اهللا مأخذ اجلد، وتدربنا 
على العمل هللا وتقدمنا إىل األمام، فإن تلك الروح الزالل اليت ستحصلون عليها سوف تعمل على 

اجلماليات واجلاذبيات الدنيوية يف تفتح العيون على مناظر أمجل وأمسى وأرقى مما نشاهده من هذه 
 .الدنيا

 
 إذا حلَّقت إىل األعايل عن هذا التراب املنحط يوماً فسترى

 )٢(أنَّ ملك ذلك العامل أفالك وأكوان 
 

اجلنة فقط والقيامة فقط، ففي هذه الدنيا أيضاً كان وال يزال » ملك ذلك العامل«وليس املراد من 
 حقائق يف هذه الدنيا وعاشوا حياة هنيئة طيبة بالنظر لتلك املناظر هناك أفراد رأوا بأعني معنوية

 وغالباً ما كانوا غري آني وغري مكترثني هلذه األشياء اليت .املعنوية واإلهلية والنعم اإلهلية األفضل
 ميكن السري يف هذا الدرب، كلنا نستطيع احلركة فيه، فهو ليس بالطريق الوعر .نتشبث حنن ا

إذا راعينا هذه األمور يف أعمالنا؛ حبيث نرى يف هذه اخلطوة اليت نريد اختاذها وهذا الكالم  .الصعب
الذي نروم قوله وهذا القانون الذي نعتزم املصادقة عليه، وهذا الرأي االستشاري الذي نريد تقدميه 

إذا شعرنا أا وطرحه، وهذه األعمال اخلدمية اليت نقوم ا، إذا كانت هللا ومرضية له قمنا ا، و
 بإمكان اجلميع ممارسة هذه الدقة وهذا االلتفات، ميكننا مجيعاً .ليست مما يرضى اهللا عنه فال نقوم ا

 إذا عملنا ذه الطريقة فسوف تتقدم بنا تدرجيياً إىل األمام وستجعلنا أنقياء وستزيد .القيام ذا األمر
 .من صفائنا وطهارتنا

 سجلت عدة نقاط ومالحظات ألطرحها على النواب . الشورىحسن، لنتطرق لقضايا جملس
 وبالطبع فقد ذكرنا يف جلسات األعوام املاضية النقاط اليت بدت ضرورية ومفيدة، لذلك .احملترمني

 . على كل حال نذكر ما نراه الزماً.ستكون بعض النقاط مكررة وقد يكون بعضها غري مكرر
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من دورات [ واملسؤولني الكبار فيه أن حياولوا يف كل دورة يبدو أنه جيب على نواب جملس الشورى
اكتساب امتيازات ودرجات أكثر يف هذه الدورة، وأن يتفوقوا ويسعوا إىل رفع ] جملس الشورى

 حسن، إذا أردنا كسب درجات وامتيازات أكثر فالسبيل إىل ذلك أن .مستوى جودة الس وأدائه
 جيب أن نعمل ونسعى، وال بد من عمٍل .حة العمل واخلدمة هكذا هي سا.نعمل أكثر وبشكل أفضل

 .أفضل وال بد من مبادرة وإقدام وأعمال أساسية
احملترم ـ الئحة جيدة ـ ] جملس الشورى[ـ رئيس ) حفظه اهللا(طبعاً قدم حضرة السيد الرجياين 

لكثري من األعمال، ولكن مثة وسبق أن قدم تقريراً مكتوباً طالعته ودققت فيه ـ احلمد هللا أجنزت ا
 ال يكفي أن نقول هذا هو عدد القرارات اليت .نقطة مهمة هي أن املؤشرات الكمية غري كافية للتقييم

هذه القرارات يف إدارة البالد، فأنتم ] دور وأثر[ بل جيب أن يشخص كم هو وزن .صادقنا عليها
قطار [ئون سكك احلديد حلركة قطار التنفيذ البالد وأنتم من تنش] قوانني[مدراء البالد ومشرعو 

، وهذا اجلزء املهم من اإلدارة حتت تصرفكم، فكم يؤثر هذا الشيء الذي صادقتم ]السلطة التنفيذية
عليه يف إزالة مشكالت البالد وتقدمها ومراعاة أحوال عموم الناس؟ إذن، الكمية وحدها ال تكفي، 

 هناك أشياء أخرى . وبالطبع مثة شروط أخرى سأذكرها.وال بد من مالحظة الكيفية واجلودة
 .ضرورية غري هذا املعىن
جملس الشورى جيب أن يكون مظهراً للعزة الوطنية ومظهراً القتدار النظام : أقول هذا على حنو عام

 هذا هو جملس الشورى، ملاذا؟ ألنَّ جملس الشورى منتخب من قبل عموم الشعب يف .واستحكامه
 جاء الناس وانتخبوا هذا الشخص بدوافع واحدة، انتخبوا هذا األخ أو .ء البالد املختلفةأحناء وأرجا
 وهذه النقطة .)٣( وقد قال اإلمام اخلميين إنَّ جملس الشورى عصارة فضائل الشعب .هذه األخت
 .فبعض اخلصال ليست من الفضائل! عصارة الفضائل، ال عصارة كل اخلصال:  الحظوا.نقطة مهمة

 جيب أن ال . وفضائل هذا الشعب كثرية جداً.ن يكون جملس الشورى عصارة فضائل الشعبجيب أ
 جيب أن ال يكون رمزاً لليأس والقنوط أو رمزاً .يكون جملس الشورى رمزاً للتردد واستصغار الذات

ت  جيب أن ال يظهر جملس الشورى أن نظرته لإلمكانيا.لعدم االكتراث وعدم املباالة لقضايا البالد
 . هذه هي فضائل الشعب اليت ينبغي أن تتجمع عصارا هنا.والقدرات الوطنية نظرة يائسة

جيب أن أعرب هنا عن أسفي ألن مطالعة التاريخ ضعيفة وباهتة بني شبابنا وعند شعبنا إىل حد ما، 
 .ر أيضاًوإال إذا قرأ اإلنسان التاريخ لوجد أن هذا الشعب شعب بارز يف التاريخ ويف الزمن احلاض

شعبنا يف التاريخ رمز لإلميان والعلم والثقة بالذات والفخر باإلمكانيات والطاقات الذاتية ورمز 
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 الحظوا أن السالجقة . وأشري هنا إىل منوذج أو منوذجني. هكذا هو يف التاريخ.للصمود واملقاومة
ن من اجلنوب، وقسم توجه  قسم جاء إىل إيرا.جاؤوا إىل إيران يف القرنني اخلامس والسادس للهجرة

 القسم الذي توجه حنو آسيا الصغرى غير لغة تلك البالد وغير .من الشمال إىل آسيا الصغرى
بالد األناضول القدمية اليت كانت تابعةً للدولة ] ثقافة[ بدلوا .حضارا وثقافتها وكلَّ شيء فيها

ا الذين جاؤوا من اجلنوب ـ وهم سالجقة إيران ـ  أم.البيزنطية إىل ثقافتهم اليت كانوا ميتلكوا
لكنهم ] الذين ذهبوا إىل آسيا الصغرى[ كانوا نفس أولئك .فذابوا يف احلضارة والثقافة اإليرانيتني

ذابوا هنا، ومل يذوبوا يف احلضارة والثقافة اإليرانية وحسب بل اضطروا ألن يكونوا دعاة ومبلغني 
حظوا أنَّ فنوننا وعمارتنا وشعرنا ونثرنا يف العهد السلجوقي يف أية ذروة  ال.ومروجني للثقافة اإليرانية

 هذا .كان؟ مل يكن هؤالء إيرانيني ـ كانوا سالجقة أجانب ـ لكن إيران أذابتهم وغيرم يف داخلها
 .هو معىن اقتدار الشعب ورصانته ومتانته

ني إىل هنا وفعلوا تلك األعمال  جاء املغول كمهامج.ومثل هذه القضية حدثت مع املغول أيضاً
على ) ٤(املعروفة، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ مل يستطع املغول فرض حضارم وثقافتهم وياساهم 

هذا البلد، إمنا أذابتهم هذه احلضارة وهذه الثقافة يف داخلها وهضمتهم فصاروا مروجني لإلميان 
 هذه .اريخ فنوننا هو عهد احلكم املغويل يف إيرانوالدين والثقافة والفنون، ومن العهود املمتازة يف ت

 .[التارخيية[هي إيران، وهذه هي سوابقنا 
وألقل أكثر من هذا، األبطال املسلمون الذين منحونا الدين اإلسالمي العزيز ـ أعطانا أحدهم هذا 

دان من باب ـ عندما ذهبوا إىل بلدان مشال أفريقيا مثالً ـ وأنا أذكر تلك البل) ٥(الدين العزيز 
املثال ـ تغيرت لغة تلك البلدان وثقافتها، أما عندما جاؤوا إىل إيران فلم تتغري لغتنا، إمنا شهدت 

 ماذا متتلكون .اللغة الفارسية خالل احلقبة اإلسالمية رشداً ومنواً ورقياً أكثر من حقبة ما قبل اإلسالم
 الحظوا الرفعة اليت شهدا اللغة الفارسية من مؤشرات وعالمات اللغة الفارسية قبل اإلسالم؟ ولكن

هذه أمور ! خالل احلقبة اإلسالمية، فكم هناك من الشعر وكم هناك من النثر وكم هناك من الثقافة
 . هذا ما يتعلق باملاضي.مهمة جداً وجيب التدقيق فيها

! فهل مثة أشد من هذا؟ويف زماننا هذا منذ أربعني عاماً متارس ضد هذا الشعب أشد أنواع العداء، 
 لقد تشكَّلت ضد اجلمهورية .الواقع أنه مل يعامل شعب بكل هذا اخلصام وبكل هذه األبعاد واجلهات

بأبعاد أكرب ] لكن[اإلسالمية جبهة أحزاب عجيبة غريبة تشبه حرب األحزاب يف صدر اإلسالم 
 فرضوا احلظر وأطلقوا الدعاية .وفماليني املرات، وقد فعلوا كل ما يستطيعون فعله ومبختلف الصن
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 قارنوا .واإلعالم وفرضوا احلرب وتآمروا أمنياً، وقاموا بشىت أنواع األعمال اليت يستطيعون القيام ا
 اقتدار هذا الشعب وعظمته وتقدّمه .هذا الشعب اليوم مبا كان عليه قبل أربعني عاماً وببدايات الثورة

يوماً بعد ] هذا الشعب[ لقد تقدم .قبل املقارنة بالوضع السابقوعلمه وتواجده الدويل القوي ال ي
 وأنتم عصارة فضائل هذا الشعب، وإذن فانظروا واعلموا كيف جيب أن . هذا هو الشعب.يوم

 هذا شعب له إميانه وعلمه وثقته بنفسه وهو شعب مستقل ويدرك امتيازاته وقدراته ويصر .تتصرفوا
 .لى الثورة مضت أربعون سنة ع.عليها

 هناك ثورتان أو ثالث ثورات من الثورات الكربى يف .وال ميكن أن خنوض يف تفاصيل التاريخ هنا
العامل خالل القرنني األخريين، إحداها الثورة الفرنسية الكربى، والثانية الثورة السوفيتية الكربى، 

 .ل حقبة املائيت عام األخريةومنها أيضاً حركة االستقالل األمريكية، وقد حدثت كلها تقريباً خال
حركة االستقالل األمريكية وقعت مثالً قبل حنو مائتني وثالثني أو أربعني سنة ـ يف حدود سنة 

ووقعت الثورة الفرنسية الكربى بعد عدة سنوات، وبعد قرابة مائة عام ) ٦( للميالد ـ ١٧٨٣
 إذا الحظتم تاريخ هذه الثورات .ا هذه أحداث وقعت يف الفترة القريبة من.حدثت الثورة السوفيتية

فلكم أن تقارنوا األربعني سنة األوىل من تارخيها باألربعني سنة األوىل من بعد انتصار الثورة 
 مل يستطيعوا أبداً .اإلسالمية، وهنا سيحتار املرء من عظمة هذه الثورة وتقدمها وسرعة عملها وإجنازها

 وال عالقة هلذا بتطورات الزمن وما شاكل؛ أي إن .وةالتقدم ذه السرعة وذه الشدة وهذه الق
ذه الصفات [ الشعب اإليراين شعب .األمر ال خيضع لتأثريات هذه األشياء بل له عوامل أخرى

 جيب أن تنظروا ألنفسكم ذه النظرة، وجيب أن .وأنتم عصارة فضائل هذا الشعب] وهذه العظمة
بغي أن تنظموا وتديروا توقعاتكم من جملس الشورى وفقاً هلذه تنظروا لس الشورى ذه النظرة، وين

 . حسن، كانت هذه النقطة األوىل.النظرة، وأن حتققوا هذه التوقعات إن شاء اهللا
واليت هي ] ملسرية البالد[النقطة التالية هي أن عملية التشريع والتخطيط ووضع اخلطط والِسكك 

عاً مثة هناك مهمة اإلشراف لكن املهمة األساسية هي تشريع املهمة الرئيسية يف جملس الشورى ـ وطب
القوانني ـ جيب أن ترفعوا جودا ومستواها يوماً بعد يوم؛ أي إنَّ كيفية التشريع ينبغي أن ترتفع مع 

 وسوف أذكر نقاطاً حول .كل دورة بل يف كل سنة باملقارنة مع الدورة السابقة أو السنة السابقة
القواننيعملية التشريع وس ن. 

 وقد أشار حضرة السيد الرجياين أنَّ أولويات البالد روعيت يف هذه .أوالً هناك قضية األولويات
 قد تطرح بعض . الحظوا وانظروا ما هي األولويات. هذا شيء على جانب كبري من األمهية.القوانني



 

 ٦ 

احلال أا ال تتمتع باألولوية القوانني وتأخذ وقت الس وختلق قضية يف املناخ االجتماعي للبالد و
 جيب ترك هذه األمور جانباً؛ أي إا مثل املال الذي ال حيتاجه اإلنسان وينفقه هكذا من دون .إطالقاً
 إنكم ال متتلكون من الوقت . وقت الس حمدود. ينبغي عدم إنفاق وقت الس ذه الطريقة.كوابح

 إذن، لتطرح املواضيع .ن هذا الوقت ذرة ذرة وحلظة حلظةأكثر من أربعة أعوام، وينبغي االستفادة م
 .ذات األولوية فقط

 أحياناً يصادق على قانون واضح أنه غري عملي؛ أي إنَّ العمل التخصصي ال .وهناك قضية العمالنية
 فليترك هذا .يدلُّ على أن هذا القانون إذا متت املصادقة عليه فسوف ميكن تطبيقه وحتقيقه عملياً

 .يءالش
أو إنه يف بعض األحيان خبالف مصاحل البالد ومن املفترض أن ال حيصل هذا الشيء يف جملس الشورى 

 الحظوا أنَّ هذه املعاهدات الدولية . وأشري هنا إىل قضايا املعاهدات واالتفاقيات الدولية.عن عمد
مكان ال تأثري إطالقاً يف األساس يف ] تعد[، تطبخ )٧(واليت تسمى باملفردة األجنبية كنوانسيون 

 بلداً ينضمون هلا الحقاً، هؤالء ال تأثري هلم ١٥٠ بلد أو ١٠٠ألطراف القضية فيها، من باب املثال 
 مثة مكان جتتمع فيه عدة قوى كربى على شكل هيئات فكرية ـ وعلى حد .إطالقاً يف هذه الطبخة

قون عليها من قبل حكومات تعبريهم غرف عمليات ـ فيطبخون شيئاً ألجل مصاحلهم، مث يصاد
 وإذا كانت هناك .مواكبة هلم أو خائفة منهم أو تابعة هلم وليست هلا مصاحل كبرية يف هذه العملية

ال أوافق على هذا الشيء، ال أوافق «مهورية اإلسالمية اآلن ـ تقول مثالً حكومة مستقلة ـ مثل اجل
يا أخي، «، فيتكالبون عليها ويصرخون »على هذه االتفاقية، ال أوافق على هذه املعاهدة الدولية

هكذا »  بلد يوافقون على هذا الشيء فكيف ال توافقون عليه؟٢٠٠ بلداً أو ١٥٠ بلداً أو ١٢٠
 .لباًهي املعاهدات غا

 ال بأس، ليس .يقال وما نفعل اآلن؟ يف بعض هذه املعاهدات الدولية والكنوانسيونات مواد مفيدة
 وقد قلت فيما يتعلق ذه األمور اليت طرحت مؤخراً يف جملس الشورى يف األشهر .هناك مشكلة

اب أو  لنفترض مثالً موضوع احلرب ضد اإلره.األخرية قلت ليضع الس قانوناً بشكل مستقل
 ال بأس، جملس الشورى اإلسالمي جملس رشيد وعاقل وناضج وله رصيده .مكافحة غسيل األموال

املهين اجليد جداً، فليجتمعوا وليسنوا قانوناً، وليكن هذا القانون قانون مكافحة غسيل األموال، ال 
ليت تريدون أنتم القيام إشكال يف األمر إطالقاً، وال شروط كثرية له، وتدرج يف هذا القانون األشياء ا
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 ال ضرورة أبداً ألن نقبل أشياء ال نعلم عواقبها بل حىت أننا نعلم ما هي مشكالا، . هذا هو املهم.ا
 .ال ضرورة ألن نقبلها بسبب جوانبها اإلجيابية

ك فيما يتعلق باملعاهدات الدولية ال ضرورة أبداً ألن نقبل أشياء ال نعلم عواقبها بل حىت أننا ندر
 .ونعلم ما هي مشكالا

حسن، القانون جيب أن يكون ألجل حلِّ مشكالت الناس، وجيب أن تكون فيه مراعاة لألولويات 
 . جيب أن يكون بالدرجة األوىل من أجل رفع مشكالت الناس احملرومني والطبقات الضعيفة.الداخلية

 والقانون ينبغي أن يركِّز أكثر على .سطمثة يف البالد طبقات ضعيفة إما أنَّ حاهلا متوسط أو حتت املتو
 وبالطبع فإن القانون للجميع ويريد خري كل طبقات البالد ـ وال فرق يف .رفع مشكالت هؤالء

ذلك ـ لكن هذه هي األولوية، ألن مشكلة الطبقات الضعيفة هي املشكالت احلالية يف البالد، 
ن ال يكون القانون وسيلة بيد أصحاب القوة  املهم جيب أ.والقانون يرمي إىل معاجلة هذه املشكالت

 أحياناً تضعون قانوناً يقول إنه لو وضع .والثراء، هذا هو املهم، جيب أن ال يكون أداة يف أيديهم
شخص سلَّماً على جدار بيت شخص آخر وصعد وسطا عليه فالقانون يقول إنَّ جزاءه سيكون كذا 

، هل كان املسروق فقرياً ]وعلى من سطي[ذا السلَّم وكذا، وال خيتلف األمر على بيت من وضع ه
 القانون للجميع .أو غنياً؟ يف مشال املدينة أم جنوا؟ ال فرق يف األمر، الكل ينتفعون من هذا القانون

 ينبغي أن ال يسمح أن يكون القانون حتت تصرف أفراد .ولكن مثة بعض األولويات يف بعض املواطن
 .ةميتلكون الثراء والقو

 وحلسن احلظ فإنَّ مركز حبوث .جيب مراعاة اجلوانب التخصصية يف إعداد القانون وتصويبه بشدة
 مثة هناك . التقارير اليت لدي من مركز البحوث هذا تشري إىل أخبار جيدة.جملس الشورى مركز جيد

 .ىل أقصى حدإمكانية أعمال ختصصية جيدة متراكمة ومتمركزة، وينبغي االنتفاع من هذه اإلمكانية إ
باإلضافة إىل ذلك ـ وهذه ذراع ختصصية قوية لس الشورى ينبغي االستفادة منها ـ ينبغي 

 تالحظون أحياناً يف قضية معينة ويف جمال .االنتفاع من اخلرباء املوجودين خارج جملس الشورى
ستشارة يف هذا ختصصي معني، أنَّ شخصاً عمل وحبث لسنني وفكَّر يف املوضوع، فإذا طلبتم منه اال

 هكذا هي . هكذا هو األمر.اال التخصصي، فسيحصل فتح كبري بكلمة واحدة أو بسطر واحد
 .مساعدات النخبة يف بعض األحيان حبيث تكون مساعدة صغرية منهم سبباً يف فتح وجناح كبري

ني املتعلقة باألسرة  الحظت أنَّ بعض القوان.قلنا جيب أن يصب القانون باجتاه حلِّ املشكالت احلقيقية
 هذا .يف جملس الشورى واليت تناقش هناك أو يصادق عليها، يشعر املرء أا متأثرة باألعراف الغربية
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أم ال يريدون، إمنا الظروف ] أقول[ الغربيون ال يهتمون لألسرة إطالقاً، ال .ما ينبغي اجتنابه
 وهذا ما يقولونه هم أنفسهم وهم .ي للكلمةوأسلوب احلياة الغريب يتعارض مع األسرة باملعىن احلقيق

 ويريدون اآلن عالج هذه املشكلة فال يستطيعون؛ أي إن أساس األسرة .يعانون منه منذ سنني
 فنأيت اآلن فنأخذ باألشياء املوجودة يف أعرافهم حول املرأة .ومؤسسة األسرة يف الغرب تزعزع بشدة

 .ال، هذه حالة غري حمبذة! ل ونشركها يف قضايا األسرةوالشباب واألبناء واآلباء واألمهات وما شاك
جيب أن نسن لألسرة قانوناً حيلُّ مشكالت األسر باملعىن احلقيقي للكلمة ـ إذا كانت هناك مشكالت 

 .فهو حيلُّ هذه املشكالت ـ وال يكون متأثراً بتلك املنطقة
 كما أشاروا فقد انعقدت .قتصاديةونقطة مهمة أخرى هي أنَّ القانون من أجل حلِّ املعضالت اال

جلسة شارك فيها رؤساء السلطات وعناصر من السلطات الثالث من أجل معاجلة املشكالت 
جداً أن تنعقد هذه ] والضروري[ من املهم .االقتصادية بشكل جدي واختاذ قرارات وفتح الطريق

 املعضالت االقتصادية يف . وعلى جملس الشورى أن يقوم حبركة جدية يف هذا االجتاه.اجللسة اآلن
 والعدو يريد استغالل .البالد هي اليوم يف األولوية، وينبغي حلُّ هذه املعضالت باملعىن احلقيقي للكلمة

 .نقطة الضعف هذه، فينبغي عدم السماح له القيام بذلك
ضية ، وهذه هي ق]وصالحيتها[ بعض القوانني انتهى منطقها .ونقطة أخرى هي قضية حتديث القوانني

 نعم، متت املصادقة على قانون ما قبل سنني يف اجلمهورية .تنقيح القوانني اليت سبق أن كررا
 إنه قانون لكن هذا القانون ال منطق له اآلن، فألغوا هذا .اإلسالمية أو قبل اجلمهورية اإلسالمية

كن ألي جهاز آخر القيام القانون؛ مبعىن أنَّ جملس الشورى اإلسالمي يستطيع القيام ذا العمل وال مي
 وبعض القوانني تؤدي إىل . القانون الذي ال منطق له وقد انتهت فلسفته ومربراته جيب تركه.به

 تابعوا قضية تنقيح القوانني هذه باملعىن .تعارضات وإشكاالت وعقد يف أداء األعمال وما إىل ذلك
 مسعت وقلت يف ذلك اليوم .إزالتها بعض القوانني تثري مشاكل فيجب معاجلتها و.الواقعي للكلمة

خالل كالم معني إنَّ وزارة االقتصاد راحت حتذف بعض املقررات اليت حتول دون حتسن أوضاع 
 بعض األعمال يستطيع املسؤول . هذا عملٌ حسن جداً.)٨(العمل والتجارة والكسب يف البالد 

 ا، ولكن بعض األعمال ال ميكنه النهوض ااحلكومي القيام لس الشورى القيام ا، وال ميكن إال. 
  .هذه أيضاً مالحظة

 قال رئيس جملس الشورى احملترم قبل مدة إن القانون الفالين .وقضية أخرى هي قضية تطبيق القوانني
حسن، وماذا فعلتم أنتم يف جملس الشورى طوال :  سؤايل هو.مل يطبق يف اجلهاز الفالين منذ سنتني
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 ملاذا مل يطبق؟ إنكم تنفقون كل هذا .ا مل يكن قد طبقه فيجب عليكم أنتم املتابعةهذه السنتني؟ إذ
الوقت والعمر واملال واإلمكانيات وما إىل ذلك من أجل املصادقة على هذا القانون، ويصادق على 

حسن، ينبغي معاجلة القضية بشكل من ! هذا القانون بعد كل هذه املقدمات فال يطبقه ذلك املسؤول
 وقالوا إم أحالوا بعض حاالت عدم التطبيق هذه إىل السلطة القضائية، وهم قالوا إنَّ هذه .شكالاأل

ليست من ضمن عناوين اإلجرام، حسن، إذا أردمت أن تكون من ضمن عناوين اإلجرام فمن جيب أن 
 .ية ال، ليس من مهمة السلطة القضائ.)٩(يقوم بذلك؟ جملس الشورى نفسه جيب أن يقوم بذلك 

السلطة القضائية جيب أن تتابع عناوين اإلجرام، ولكن من بوسعه أن يقول إنَّ هذا من ضمن عناوين 
 أنتم قولوا إنَّ هذه . على جملس الشورى أن يقوم ذه العملية.اإلجرام؟ هو جملس الشورى اإلسالمي

ليستطيعوا العمل به؛ أي املخالفة إذا حصلت ذا الشكل فهذه جرمية وهذا هو عقاا، مث ابعثوا هذا 
 وعليه فقضية متابعة القوانني أيضاً نعتقد أا قضية على جانب كبري .إنَّ هذه العمل عمل الس نفسه
 .من األمهية وجيب أن تتم وتنجز

 أرى أنَّ .ونقطة أخرى ميكن ذكرها لإلخوة واألخوات النواب األعزاء هو قضية سلوك النواب
 سلوك .»الرتعة الثورية«اجلامعة اليت ميكن طرحها يف هذا اال هي كلمة الكلمة العامة والشاملة و

 إنكم يف . التعامل جيب أن يكون تعامالً ثورياً.نواب جملس الشورى جيب أن يكون سلوكاً ثورياً
القَسم الذي أقسمتموه أقسمتم أن حتافظوا على الثورة ونتائجها وإجنازاا وإجنازات نظام اجلمهورية 

 السلوك جيب أن . فكيف ميكن ذلك؟ ال ميكن احلفاظ عليها من دون أن تكونوا ثوريني.الميةاإلس
يكون سلوكاً ثورياً، وليس السلوك الثوري مبعىن السلوك غري املُدبر، بل هو مبعىن السلوك العقالين 

، وهذه احلالة يف  هلذا نوصي املدراء دوماً باإلدارة اجلهادية.واملُدبر واجلهادي، احلركة اجلهادية
خصوص جملس الشورى تعين السلوك اجلهادي والكالم اجلهادي واخلطوات اجلهادية والرتعة 

 جيب أن تكون الروح اإلميانية والدوافع الثورية سائدة على كل أعمال النائب احملترم يف .الثورية
 قسم نيابتكم وإذا مل  حراسة مكتسبات الثورة وركائز النظام اإلسالمي من مجلة بنود.جملس الشورى

 .حيصل هذا الشيء سيكون يف تواجد النائب إشكال من الناحية القانونية وأيضاً من الناحية الشرعية
إذا مل تراع مكتسبات الثورة ومل جيِر االهتمام ملنجزات النظام اإلسالمي، فسيكون يف ذلك إشكال 

 .سواء من حيث دستور البالد ومن الناحية الشرعية
رى قلتها مراراً للنواب احملترمني يف اللقاءات وأقوهلا لكم هي قضية التواجد يف اللجان وقضية أخ

 أحياناً يقال . التقارير اليت تصل يف هذا اخلصوص ليست مرحية جداً.وحتت قبة الس يف الوقت املعني



 

 ١٠ 

رين إىل إن إمكانية التصويت يف اللجان غري متاحة أحياناً بسبب عدم وصول عدد النواب احلاض
 جيب على كل نائب أن يرى من واجبه احلضور يف كل الساعات والدقائق الالزمة .النصاب الالزم

 .يف الس ويف اللجنة
 بالء .ونقطة مهمة أخرى ال تتعلق بكم فقط بل هي قضية البالد كلها قضية الرتعة االرستقراطية

ت مبال بيت املال يف منطقة ما فتعجبت  جاؤوين بصورة بناية شيد.الرتعة األرستقراطية بالء كبري
 قضية .كيف جترؤوا حقاً وكيف طاوعت يد وقلب شخص أن ينفق بيت املال على مثل هذا الشيء

الرتعة االرستقراطية إذا شاعت وصارت جزءاً من أسلوب حياتنا فلن تكون هناك اية آلثارها 
 .ة وتعقد األمور واألعمال بشكل كبري إا مشكلة كبري.وتبعاا وحاالت التساقط اليت تؤدي هلا
 .جيب أن تأخذوا هذه القضية بعني االعتبار

 لرياع اإلخوة واألخوات األصدقاء األعزاء قضية األسفار .ومسألة أخرى هي مسألة األسفار اخلارجية
 جيب عدم التصرف .اخلارجية قدر اإلمكان، بأن تكون األسفار اخلارجية يف حدود الضرورة واحلاجة

 . هذا اخلصوص بطريقة تبذيريةيف
وأبدى نواب الس مهَّة وتكونت ) ١٠(حتدثنا قبل سنوات عن موضوع اإلشراف على النواب 

جمموعة إشراف على سلوك النواب، فيجب تعزيزها وتقويتها، أي جيب أن تفعلوا ما من شأنه أن 
رافكم على احلكومة وعلى  وأعتقد أن هذا أهم من إش.يكون هناك إشراف باملعىن احلقيقي للكلمة
 هذا إشراف على النفس وإشراف على الذات، وإشراف .سلوك اآلخرين الذين تتحملون مسؤوليته

 .على سالمة جملس الشورى
الذي أشعر به هو أنَّ جملس الشورى اإلسالمي وهو ركن أساسي من أركان النظام اإلسالمي، قد 

مد هللا، فعززوا هذه املسرية حنو أهداف الثورة ما سار حلد اآلن بشكل جيد وتقدم إىل األمام واحل
 الحظوا . البلد اليوم حباجة هلذه املتانة يف البنية الداخلية للشعب وألركان النظام اإلسالمي.استطعتم

من هم أعداؤكم وبأية روح يتحركون ويعملون وبأي خبٍث يقفون بوجه الشعب اإليراين، وليس 
 إنَّ قضية فصل عدة آالف من األطفال عن .ذه هي ذام وطبيعتهمفقط بوجه الشعب اإليراين، بل ه

 ال يطيق اإلنسان أن يسمع . إا قضية كبرية جداً.أمهام يف أمريكا اليوم ليست بالقضية الصغرية
بكاء هؤالء األطفال يف التلفاز، فكيف هم مستعدون من أجل سياسة معينة وألجل تنفيذ شيء ما أن 

 هكذا .العمل اخلاطئ واإلجرامي بأن يفصلوا عدة آالف من األطفال عن أمهاميقوموا مبثل هذا 
 هؤالء هم الذين يأتون مع عدة حكومات كبرية وذات تسليح متطور عرب البحر ليقفوا بوجه .هم
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 .الشعب اليمين من أجل أن ينتزعوا منهم هذا امليناء الذي هو قناة تنفس الشعب اليمين املظلوم
 ليسوا سيئني مع اجلمهورية اإلسالمية فقط، بل هم بذام أناس ظاملون .بال أي تردديقتلون الناس 

 نعم، إم يعارضون اجلمهورية اإلسالمية بشدة ألا تنادي بالعدالة وتنادي .وهم أجهزة سلطة ظاملة
حلفاظ  جيب الوقوف بوجههم، وجيب ا.باإلسالم وتنادي بالدفاع عن املظلوم، وميارسون هذه العراقيل

على املتانة والرصانة، وينبغي االطمئنان إىل أنَّ الشعب اإليراين سينتصر على أمريكا وأعدائه بتوفيق 
 .من اهللا وحبرمة اهللا وجالله وعزته

إنهم «إم شِمر العصر باملعىن احلقيقي للكلمة، إم باملعىن احلقيقي للكلمة أناس يقول القرآن عنهم 
، ال ميكن الوثوق بأي عهد وميثاق هلم ـ وحنن نشاهد ذلك وهو أمام أعيننا )١١ (»  ال إميـانَ لَهم

ـ إم ابتزازيون ومتعسفون ويعملون مبنطق القوة باملعىن الواقعي للكلمة، ومن البديهي أن ال خيضع 
 .ةالشعب اإليراين ونظام اجلمهورية اإلسالمية ومسؤولو النظام احملترمون ألي ابتزاز وألي منطق قو

 اذهبوا وافعلوا ما من شأنه أن يبقيكم يف صدر .حفظكم اهللا ووفقكم ألداء الواجب إن شاء اهللا
 .اجلدول إن شاء اهللا

 
 والسالم عليكم و رمحة اهللا وبركاته

 ـــــــــــــــــ 
 .بدأ هذا اللقاء بكلمة ألقاها الدكتور علي الرجياين رئيس جملس الشورى اإلسالمي. ١
 .للشاعرة اإليرانية املعاصرة برفني اعتصاميبيت شعري . ٢
، كلمة لإلمام اخلميين يف نواب جملس الشورى ٣٤٣، ص ١٢صحيفة اإلمام اخلميين، ج . ٣

 .م٢٥/٠٥/١٩٨٠اإلسالمي بتاريخ 
 .كتاب قانون املغول. ٤
 .«منظومه تشهار خطابه«مصرع شعري للشاعر اإليراين املعاصر حممد تقي ار من . ٥
 .ن الرمسي الستقالل الواليات املتحدة األمريكية عن بريطانيااإلعال. ٦
 . أو كنفانسيون كلمة ذات أصل فرنسي مبعىن معاهدة واتفاقية دوليةونيکنوانس. ٧
 . م١٥/٠٦/٢٠١٨ :خطبتا صالة عيد الفطر السعيد بتاريخ. ٨
 .السلطة القضائية جيب أن تتابع: قال أحد احلضور هنا. ٩



 

 ١٢ 

 :امنئي يف لقائه رئيس ونواب جملس الشورى اإلسالمي بتاريخكلمة اإلمام اخل. ١٠
 .م١٣/٠٦/٢٠١٢
 .١٢ :سورة التوبة، شطر من اآلية. ١١


