
 

 

  بعث األمل يف قلوب الناستمكافحة الفساد 
  طهران: املكان
  .م٢٧/٨/٢٠٢٠.   هـ٥/١١/١٤٤١.   ش٧/٤/١٣٩٩: الزمان
  السلطة القضائية وأسبوع  اإلمام من أصحاب٧٢ذكرى استشهاد آية اهللا شيت و : املناسبة

  
  
 

 ٢٧/٨/٢٠٢٠ السبت  مؤمتر السلطة القضائية العام يوميف اتصال متلفز مع كلمة اإلمام اخلامنئي
والذي أشار فيها مساحته إىل أن مكافحة الفساد بعيداً عن التساهل واالعتبارات تبعث األمل يف قلوب 

 على أن فريوس اإلسالميةالناس وأن فريوس الفساد أخطر من فريوس كورونا، كما أكد قائد الثورة 
عندما نقوم  كما أشار مساحته أنه ،كورونا مل ينتِه وينبغي على اجلميع االستمرار يف توخي احلذر

  .مبسؤولياتنا ستكون نتيجة الضغوط القصوى ضربة قوية لصدر أمريكا
  

 مي الرح  الرمحن  اللّه بسم
 للّه رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطّاهرين، السيما بقية اللّه يف واحلمد

 .األرضني
 اللّه عليه وصلوات اللّه عليه  سالم(رى املقبلة لوالدة حضرة أيب احلسن الرضا  البداية، أبارك الذكيف

 وكذلك أبارك أسبوع السلطة القضائية جلميع العاملني )وعلى آبائه وأبنائه املعصومني املطهرين
 على - احملترم ة رئيس السلطة القضائي- وأشكر جناب السيد رئيسي . والكادحني يف جهاز القضاء

الشاملة واملفيدة، اليت ضمنها الكثري من املطالب الضرورية اليت كان جيب أن نسمعها حنن، كلمته 
 .ويسمعها الناس وكل العاملني يف السلطة القضائية، وسأشري إىل بعضها أيضا

 اليت هي حادثة مهمة -  )م١٩٨١ حزيران ٢٨"  (تري"  اهللا ورمحته على شهداء السابع من شهرسالم
 وشهداء السلطة القضائية، وخاصة الشهيد املظلوم آية اهللا شيت - د وتاريخ الثورة يف تاريخ البال

 القضائية يف ةوالشهيد قدوسي والشهيد الجوردي والعديد من الشهداء العظماء الذين قدمتهم السلط
 .زمن الثورة وطوال أربعني عاما من خدمتها



 

 

وموقعيتها، وشرحنا طوال السنوات املتمادية تكاليف  حتدثنا كثريا حول أمهية السلطة القضائية حنن
وواجبات هذه السلطة، وكذلك قد حتدث األصدقاء، مسؤولو السلطة القضائية، وال نريد أن نكرر 

 جهاز القضاء، يفاليوم سأطرح عدة أفكار، عدة نقاط عن التحول القضائي، والتحول . تلك املطالب
 بشكل حموري عن التحول، وهو أمر أساسي وبالغ )١(يحيث كانت كلمة جناب السيد رئيس

 السلطة )عمل(وكذلك عدة نقاط حول مكافحة الفساد، اليت تظهر اليوم بصورة جلية يف . األمهية
  .القضائية

 
 : حول التحول القضائينقاط
  أمهية وثيقة التحول اليت مت إعدادها مث تطويرها يف السلطة القضائية -١ 

 أن وثيقة -  والظاهر أنه ورد أيضا يف تقرير السلطة القضائية - حول، أولًا لقد مسعت  للتبالنسبة
التحول، اليت كان رئيس السلطة القضائية احملترم قد أعدها وأبلغها العام املاضي، قد جرى تنقيحها 

وثيقة، ذات  عبارة عن ،وتعديلها وترقيتها، وما هو اليوم مبتناول السلطة القضائية ومورد اهتمامها
ما وصلين يف التقارير . مستوى أفضل وأكثر تطورا من الوثيقة األوىل؛ وهذا خرب جيد جدّا بالنسبة لنا

بأن السلطة القضائية احملترمة قد أعدت هذه الوثيقة وأصدرا بالتعاون مع خنب متعددة من احلوزة 
طقي؛ وكذلك متت ترقية وتطوير  ومتني ومنلواجلامعة، أسلوب العمل هذا هو أسلوب صحيح بالكام

إن مل يتم إبالغ هذه . هذه الوثيقة باالستفادة من جتارب الرواد داخل السلطة القضائية وذوي اخلربة
الوثيقة، فقوموا بإبالغها، تابعوها، مث انشروا أيضا، ويف الوقت املناسب، نتائج تنفيذ الربامج واخلطط 

 الناس مقدار تقدم هذه الوثيقة وهذه الربامج؛ كما ذكرمت اليوم  ليعلمثيقة،الصادرة بناًء على هذه الو
بأنه مثلًا  قد جرى تقدم حوايل الثمانني باملئة باموع، بشكل متوسط، إن علم الناس هذه النتائج 

 .بالتفصيل، فال شك بأن هذا مؤثّر يف تقوية األمل والثقة بالسلطة القضائية، فهذا أمر مهم جدّا
 

٢- ل وفق األصول واملباين الفكرية اإلسالمية والدينيةالتحو  
 فإن التحول ليس باألمر الذي يتوقّف؛ بالتأكيد يتم طرح التحول يف كل برهة من الزمن، من بالطبع

خالل أفكار جديدة ونتائج جديدة وابتكارات مستحدثة، وإن شاء اهللا ستستمر حركة التحول ذا 
 مرتكزا على ون سابقًا، واآلن نعيد التأكيد، بأن التحول جيب أن يكبالطبع لقد ذكرنا هذا. الشكل

األصول واملباين الفكرية اإلسالمية والدينية؛ وإلّا فإن التحول إن مل يكن قائما على مبنى، فهو ليس 



 

 

ومرج وهرج ل، بل هو تذبذبل سيوجد يف إطار وقالب مباٍن متقنة ومتينة منبثقة من . بتحوالتحو
 ضروري يف التحول، وإدارته هي بعهدة مركذلك فإن اإلدارة أ. سالم والقرآن واملباين الدينيةاإل

  .رئيس السلطة القضائية احملترم
 

  التوكل على اهللا وعدم االنفعال مقابل مقاومة التحول وصعوباته -٣
 بأن أوجدوا من السهل القول باللسان.  نقطة أخرى وهي أن التحول هو عملٌ صعب جدّاهناك

حتولًا؛ لكن التحول عمليّا هو أمر شاقّ جدّا؛ والسبب هو يف وجود أنواع من املقاومة يف مواجهة 
 والشوق ابرةبعض هذه املقاومة ليس صادرا عن سوء نية؛ البعض ليس لديه الدافع واملث. التحول

كن أنه مستفيد من الوضع لتغيريات بنيوية، البعض ليس لديه القدرة، وكذلك فالبعض من املم
املوجود وال يريد له أن يتغري؛ وبالطبع هناك خارج اجلهاز القضائي شبكة  مترابطة ما بني جمرم 

 القوى املعادية جهزةومفسد وأمثاهلما، وهؤالء خمالفون للتغيري بشكل طبيعي؛ ووراء كل هؤالء تقف أ
ألصل أي حركة إصالحية يف أي مكان يف واملعاندة لنظام اجلمهورية اإلسالمية، واليت يسوؤها با

 .هؤالء خمالفون؛ واملخالفون ال يهدأ هلم بال. اتمع اإلسالمي، فتغضب وتواجهها وختلق األجواء
.  باملواجهةيبدؤون، يهدؤون ترتلون إىل ساحة التحول، بقوة ومعنويات عالية وشجاعة، وهم ال أنتم

اًء إعالمية، أجواًء متتابعة ومستمرة، يوجدون الوساوس يقومون خبلق األجواء؛ يثريون أحيانا أجو
من األعمال اليت  . )٢"(اِسِمن شر الْوسواِس الْخن"لدى الرأي العام حيث هذا يف احلقيقة من موارد 

بوسعهم القيام ا إجياد تزلزل يف العزم الراسخ لقادة التحول؛ حيث تنهال االستشارات والنصائح 
بناًء على هذا، فإن املقاومة . ، فال يسمحون بإجناز هذا العمل"ال مصلحة من هذا العمل"نه املتعددة بأ

 .يف مواجهة التحول، ستكون كبرية ومتعددة من قبل هذه التيارات اليت أشرنا هلا
 ؛ )٣"(و حسبهومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَه" املواجهة هلؤالء هو التوكل على اهللا؛ توكلوا على اهللا طريق

اختاروا الطريق بشكل صحيح، حددوا اهلدف بشكل صحيح، وبعدها . اهللا تعاىل سيكفي ويعني
»تا أُِمركَم ِقمتاسو عفَاد موا )٤(»فَِلذَِلكيف مواجهة .  األمام باستقامة؛ هذا هو الطريقإىل ؛ تقد

 األجواء وأمثاهلا، الطريق الوحيد واملؤثّر هو العراقيل، مقابل الوسوسة، مقابل األذى والتشويه وخلق
   .هذه نقطة أيضا. عدم االنفعال ومتابعة املسري واالستقامة؛ هذه توصييت أنا العبد

 
 املتابعة املتوازنة جلميع الواجبات يف السلطة القضائية -٤



 

 

اجبات ومهام السلطة من املواضيع املهمة يف جمال التحول هو أن عليكم أن تتابعوا وتموا جبميع و 
 حسنا، إا مهام كثرية؛ يف الدستور مت بيان مخسة - القضائية بشكل متوازن وتتقدموا ا كلّها 

 عدة يوجدواجبات للسلطة القضائية، وهي بالطبع أكثر من مخسة أصول، ألن بعض هذه البنود 
 مسألة )مثلًا(ار هلذا؛  وحلسن احلظ أرى أن تقرير جناب السيد رئيسي قد أش-أعمال يف كل منها 

 ملنع حدوث اجلرائم، وهي جزء من ةیإحياء احلق العام اليت هي جزء من هذه الواجبات، أو الوقا
 إن املتابعة املتوازنة لأريد أن أقو. هذه الواجبات املهمة، لقد اهتم مساحته ذه األمور وهي موجودة

؛ أي إننا حني ننشغل بأحد هذه الواجبات، جلميع الواجبات هي من القضايا اليت جيب االهتمام ا
  . على األرضیينبغي أال نغفل عن سائر الواجبات األخرى فتبق

 سبيل املثال خذوا مسألة إحياء احلق العام، اليت هي من مجلة هذه الواجبات، وهي بالغة األمهية على
انني، اليت وردت يف إحياء احلق العام أمر مهم جدّا؛ أو اإلشراف على حسن تطبيق القو. كذلك

الدستور كجزء من واجبات السلطة القضائية؛ أو الوقاية ملنع وقوع اجلرائم أو إصالح ارمني؛ هذه 
 .من الواجبات املذكورة يف الدستور، ولكل منها فصل مهم ومشبع بالتبيني الالزم

أنا نالحظ هذا بالطبع يف  احلق العام هو بعهدة املدعني العامني بشكل أساسي؛ وحلسن احلظ، بدإحياء
اآلن وقد صرح جناب السيد رئيسي بأننا ال ننتظر شكاوى ودعاوى، بل نبادر . اآلونة األخرية

 إنْ يشعروا بأن ابالتدخل؛ أجل، هذا هو املطلوب، أي إنّ املدعني العامني، ويف املواقف املتعددة، م
قوموا باالدعاء واملتابعة، حيث شهدنا حاالت هناك موردا هو حق عام يتم تضييعه، جيب أن يبادروا وي

 ) م٢٠١٩فصل ربيع ( هجريا مشسيا ٩٨يف حوادث السيول اليت حدثت بدايات العام . كهذه
 متت متابعة قضايا ؤخراتدخل االدعاء العام وبادر يف بعض املوارد وكذلك يف حاالت أخرى؛ وم

  .أخرى كذلك؛ هذا عمل صحيح جدّا
ما حيوز أمهيةً بالغةً يف الوقاية هو أن ندرك بشكل صحيح . ع اجلرائم على سبيل املثال الوقاية ملنأو

 -إذا متت معرفة هذه األجواء واألرضيات وإدراكها بدقة . األرضية املهيئة ومقدمات حصول اجلرائم
واجهوا  البصرية أن تك ميكنكم حينها بسهولة وبامتال- وسأشري الحقًا إىل نقطة تتعلق ذا األمر

إن متكّنا من إجياد وقاية باملعىن احلقيقي للكلمة . ومتنعوا وقوع اجلرمية حبيث ال حتصل من األساس
حني نستطيع إقامة وقاية فإن تكاليف وأمثان مواجهة . ستخف تكلفة مواجهة اجلرائم بشكل كبري

 القضائية باألصل؛  السلطةومصاريفاجلرمية وارمني، ستخف وتوفر كثريا على ميزانية البالد 



 

 

وبالطبع هذا حيتاج إىل مواكبة من مجيع السلطات، وخاصة السلطة التنفيذية اليت ينبغي عليها أن 
 .تواكب السلطة القضائية يف هذا اال

 على هذا، فهذه مسألة أيضا وهي االهتمام جبميع هذه املهام والواجبات بشكل متوازن، وإن شاء بناًء
 .هتمام حتويلاهللا حتظى مجيعها با

 
  حاجة السلطة القضائية لالستفادة من علوم خنب احلوزة واجلامعة -٥
 وهي أن السلطة القضائية - نقطة مهمة كذلك - النقطة اليت طرحتها، مرتبطة ذه باملسألة تلك

 مثلًا يف. حباجة إىل االستفادة من العلوم والعلماء الذين ال ينحصر عملهم يف العلوم القضائية فقط
 بعضها فسية،قضية الوقاية من اجلرائم هذه، حسنا، إن بعض مقدمات وأجواء وقوع اجلرائم تكون ن

اقتصادية، يصعب على هذا الشخص املتمكن فقط من علم القضاء أن يعرفها، فال يتمكن من حلها؛ 
 وعلم النفس يف هذا اال، أنتم حتتاجون بالطبع إىل املتمكنني من العلم يف جمال علم نفس اجلماعة

 جيدا ما هي األرضية نالفردي، من لديهم الوعي واملعرفة يف جمال القضايا االقتصادية، ويعلمو
والعوامل اليت تساهم يف وقوع أي حادثة أو مشكلة وما هو طريق احلل؛ إن مل تتم االستفادة من 

الطبع من متابعة هذا النخب احلوزوية واجلامعية يف العلوم األخرى، لن تتمكن السلطة القضائية ب
  .العمل كما جيب وبالشكل املناسب

 مسألة إحياء احلق العام اليت أشري هلا؛ حسنا، إن تعريف احلق العام ليس باألمر السهل، بل هو حمل أو
اختالف حبد ذاته، والسؤال املطروح ما هي احلقوق العامة أصلًا؛ وهنا ميكن للمتخصصني يف هذا 

 مسعت بأن بأينمع العلم . بينوا لكم هذه املسألة ويشرحوها لكم بوضوحاال من احلقوق أن ي
 قام، ودف إزالة اإلام والغموض عن مفهوم احلق العام، بأعمال متعددة، )٥(املدعي العام احملترم 

مشلت تدوين جمموعة من املصاديق الواضحة حتت عنوان احلقوق العامة؛ ومن مجلتها مثلًا قضية البيئة 
 الذي يتابعه حاليّا رئيس السلطة مرلزمي املؤسسات اإلنتاجية من دون تدقيق وتفحص، هذا األأو ت

القضائية احملترم، وهو عمل صحيح جدّا ويستحق االهتمام، حيث يظهر هذا التلزمي أحيانا بأنه عمل 
إلنتاجية من دون فردي، ولكنه يف الواقع عمل مجعي ويتعلق باحلق العام؛ كتلزمي الوكاالت واملراكز ا

 اللياقة والكفاءة، أو غري قادرين على العمل، حسنا، تلكونتدقيق إىل أشخاص غري صاحلني، أو ال مي
سيؤدي هذا فجأة إىل ضربة مؤذية إىل كل اإلنتاج احمللي يف البالد، فهذا ال يتعلق حينها بشخص أو 



 

 

 هي مسألة ضرورية وبالغة األمهية، بناًء على هذا، فإن مالحقة هذه القضية. اثنني، هذا حقّ عام
 . القضائية أن تستفيد من العلوم والعلماء يف قضية التحول أيضالطةوبرأيي، فإن على الس

 
 ضرورة اإلميان بالتحول من قبل كل العاملني يف اجلسم القضائي -٦
ميكنها أن تستند  نقطة أخرى حيسن أن أطرحها، وهي أن احلركة التحولية يف القوة القضائية ال هناك

 معلوم بوضوح أن رئيس السلطة احملترم يسعى للتحول -فقط اىل جمموعة يف رأس السلطة القضائية 
 إميان هناك أو األفراد البارزين وأصحاب املناصب العليا؛ بل جيب أن يكون -بكل معىن الكلمة 

جناب السيد يف التقرير حسنا، اآلن وحلسن احلظ، أشار . بالتحول يف كل جسم السلطة القضائية
الذي قدمه بأن هذا املعىن موجود يف السلطة القضائية، هذا مبعث للرضا، وأنا أؤكد على هذا األمر؛ 

 يف السلطة، ويؤمنوا بوجوب وعةأي أن يتم حتقيق ما من شأنه أن يعتقد جمموع العاملني والعناصر املتن
ل تقدميل باملعىن احلقيقي للكلمة، حتوحنو حتقق األهداف العليا للسلطة القضائيةإحداث حتو . 

 
  فلتكونوا سلطة قضائية شعبية -٧
يف " الشعبية" أخرى هي قضية الشعبية اليت طرحتها أنا العبد بشكل متكرر، واآلن قد وردت نقطة

 تقرير جناب السيد رئيسي أيضا؛ حسنا، إن الشعبية هلا أبعاد ومصاديق متعددة؛ أحد أبعاد الشعبية أن
 فوقية للناس؛ رةتعترب السلطة القضائية نفسها ذات توجه وروحية خدمة للناس؛ فال تكون لديها نظ

أحيانا ميكن أن تكون نظراتنا للناس وتصورنا هلم، وكأننا ننظر من األعلى حنوهم؛ كال، حنن جزء من 
من اخلطأ أن ينظر أحد الشعب، حنن بني الناس، والكثري من هؤالء الناس هم أعلى منا أيضا، وعليه ف

جيب علينا أن نعترب أنفسنا .  مهمةاسللناس من موقع أعلى بشكل فوقي؛ وهلذا فإن روحية خدمة الن
هناك بعد آخر وهو أن . هذا أحد أبعاد الشعبية. خدما للناس؛ كلّ واحد منا ويف كل موقع حنن فيه

من األعمال املهمة . صل معها سهلًا ميسرانقوم مبا من شأنه أن جيعل الوصول للسلطة القضائية والتوا
 . املريح مع املراكز القضائية اليت حيتاجواوالتعاملأن يتمكن الناس بكل سهولة من الوصول 

 القضايا املهمة أيضا أن ميتلك الناس معلومات قضائية؛ يف بعض األوقات يكون لدى بعض الناس من
 املركز القضائي الفالين؛ ولكنهم ال يعلمون، ليس لديهم معضلة ما، وميكن حلّها مثلًا مبجرد مراجعة

إطالع كاٍف، فيما تضغط هذه املسألة عليهم، تصعب عليهم حيام، وأحيانا ختلق هلم الكثري من 
 .بناًء على هذا، جيب رفع مستوى االطالع والوعي القضائي لدى الناس كذلك. املشاكل



 

 

 جناب السيد - احلمد هللا نرى بأن مسؤويل السلطة القضائية  األبعاد أيضا، احلضور بني الناس، ومن
 يتواصلون مع الناس ببساطة وعفوية؛ هذا أمر مهم جدّا؛ - رئيسي بنفسه وبعض املسؤولني اآلخرين 

 هذا، تلك لىبناًء ع. أي إنكم تلتقون بالناس وجها لوجه، حتضرون يف أوساطهم؛ هذه نقطة أيضا
 . لشعبية  القضاءكلها أبعاد ومصاديق خمتلفة

 مصداق آخر، وقد خصصته بنقطة مستقلة ومنفصلة عما عداها، وحلسن احلظ قد ورد اليوم وهناك
أنتم اآلن تكافحون الفساد، . يف كلمة السيد رئيسي، وهو أن يقوم الناس مبساعدة السلطة القضائية

؛ عندما يرسل الناس "ر الشعبيةالتقاري"جيد جدّا، من العوامل اليت بوسعها أن تعينكم يف هذا الطريق 
تقارير لكم حول املسائل املتعلقة بالفساد، ميكنكم أن تستفيدوا منها وتستخدموها لتحقيق اهلدف، 
وسأشري الحقًا إىل توضيح حول هذا األمر؛ فهذه نقطة ترتبط بالقسم التايل لكالمنا حول قضايا 

 .الفساد
 

  ية عن القضاءضرورة األنشطة اإلعالمية واألعمال الفن -٨
 أخرى أطرحها وهي األخرية بالنسبة لقضية التحول، وهي األنشطة اإلعالمية واألعمال الفنية نقطة

الحظوا، إن أعداء التقدم حلركة نظام اجلمهورية . حول العمل القضائي والفعاليات القضائية
 قطةبام إىل أي ناإلسالمية يستخدمون كل الطرق والوسائل املمكنة العتداءام ويوجهون ضر

ميكنهم الوصول إليها، وبطرقهم املختلفة هذه، لنقاط وعناصر نظام اجلمهورية اإلسالمية، واليت من 
ال شأن يل اآلن باألجانب، ولكن لألسف حىت يف الداخل، ويف ظل غفلة بعض . مجلتها القضاء

 للجمهورية قضائيةسس واملباين الاملسؤولني املعنيني ذه ااالت، يصنعون أفالما وبرامج تشكك باأل
اإلسالمية، ولألسف فإن هذه األفالم ال يلتفت إليها يف هذه اللقاءات الفنية العامة وما شابه، بل يتم 

جيب على السلطة القضائية أن . بثها، مث تصل إىل الشاشات وتعرض للمشاهدين؛ هذا أمر سيئ جدّا
 أن تقوموا وتستعرضوا إحصاءات رداإلعالين ليس جمتنتبه إىل هذه املسائل، العمل اإلعالمي و

وأرقاما؛ حسنا، نعم، يطل الناطق الرمسي احملترم باسم السلطة القضائية فيوضح األعمال ويقدم 
ال يكفي أن نقول حنن قمنا . إحصاءات، هذا جيد جدّا، هذه املعلومات الزمة ولكنها ليست كافية

 هذه القضايا باملعىن احلقيقي للكلمة، هناك ناس تدرك أذهان الذه العمال أيها السادة؛ كال، لكي
حاجة ضرورية للعمل الفين، العمل اإلعالمي مبعناه الفين هو حاجة ملحة؛ جيب اعتبار هذا العمل 

 .الفين من األعمال األساسية



 

 

 أعماهلم الفنية  أنتم إىل الغربيني والحظوا ماذا يفعلون يف هذا اال؛ حسنا، حماكم الغرب يفانظروا
 باملقدار الذي شاهدته، سواء يف األفالم اليت ينتجها األمريكيون، األفالم -وأفالمهم السينمائية 

فال يوجد !  اجلافة الصرفةدالة تبدو كمظهر للع-اهلوليوودية، أو تلك األفالم اليت ينتجها األوروبيون 
!  عند وصوهلم لليقني والدليل القاطعأي إساءة للمتهم وال أي ضغط عليه، وال يصدرون احلكم إال

يلقون . ولكن شاهدوهم يف احلقيقة والواقع، انظروا إىل وضع أمريكا حاليّا، شاهدوا ماذا يفعلون
 فصل )٦( الرئيس األمريكي احملترماهذ. القبض على آالف األشخاص رد حضورهم يف الشارع

إذا : "يقول. أي إن أسلوب تعامله املعتاد هو هكذا! آالف األطفال عن أمهام، وضعهم يف أقفاص
؛ حسنا، أال حيتاج هذا إىل قانون؟ أال ينبغي أن "قمتم بالعمل الفالين، جيب أن تسجنوا لعشر سنوات

ي إن حكمهم هو ؛ أ!"أنا أقول جيب أن يسجن هلذه املدة: "يتم التصرف وفق قانون حمدد؟ يقول
هكذا، حماكمهم ذا الشكل، لكنهم يف اإلعالم والترويج تشاهدون الوضع، يقدمون صورة نظيفة 

حسنا، بالتأكيد أنا ال أوافق أبدا أن نظهر ما هو . ومرتبة ومشهدا مزينا بوسائل التربج والتجميل
العمل الذي تقومون به، قوموا  هذا الواقع احلقيقي، هذا لكنخالف الواقع، ونزين األمور؛ كال، 

بتحديده وبينوه كما هو، لألسف ما جيري هو بالعكس من هذا؛ أي إنه يف بعض األحيان يف بالدنا، 
يتم إنتاج أفالم تتعرض للمسائل القضائية، ما يتعلق بالقضاء، هي خالف الواقع بشكل كامل، بعكس 

 .فيما يتعلق مبسائل التحولهذا .  اآلن أن أذكر أمساًءيداحلقيقة وضدها، وال أر
 

 : نقاط حول مكافحة الفسادعدة
  ضرورة تعامل السلطة القضائية حبزم    -١
 ملسألة الفساد أطرح بعض النقاط أيضا؛ حسنا، احلمد هللا فإن االهتمام مبوضوع الفساد قد بالنسبة

ه حاليا وحبمد اهللا يف أعلى بالطبع كان قد بدأ قبل هذه الدورة، ولكن. بلغ ذروته يف السلطة القضائية
 املفسدين، ال عمستوياته ومورد اهتمام عال؛ وكذلك فإن الناس تنظر وترى كيف تتعاملون م

تسايرون وترتلون إىل الساحة بكل حزم وجدية، يفرح الناس ذا حقًّا، يقوى األمل يف نفوسهم؛ ألن 
احلق . وحيتهم وإميام واعتقادامالفساد واملفسدين ميثلون ضربة كربى مهلكة حلياة الناس ور

 أن ما تكافحه السلطة حلال إضافة إىل أنواع الفساد األخرى، وا- واإلنصاف، إن الفساد املايل 
 هو بالء كبري، يشبه فريوسا خطريا، مثل فريوس - القضائية اآلن هو الفساد املايل واالقتصادي 

دواه شديدة وسرايته قوية جدا؛ أي إن الفساد يف كورونا هذا؛ ومثل فريوس كورونا هو معٍد أيضا؛ ع



 

 

 ال يبقى مفسدا لوحده، بل يسوق فسدامل. موقع ما يعدي املواقع األخرى وينتشر بسرعة وشدة
اآلخرين حنو الفساد بأسباب متنوعة؛ وللمفارقة فإن فريوس كورونا ينتقل بواسطة األيادي الوسخة 

طة األيادي الوسخة وامللوثة؛ غاية األمر أن خطر كورونا وامللوثة، وكذلك هو الفساد ينتقل بواس
 مسألة الفساد ال ميكن حلها باملاء والصابون، ال نيزول عند غسل  اليدين وتنظيفهما بالصابون، لك

  .بناًء عليه، فهذه القضية هي قضية مهمة جدّا. حل هلا إلّا بقطع األيدي املفسدة
الفساد يف كل اتمع؛ أي إن اهلدف املسلّم به أنكم تريدون  مهمة السلطة القضائية هي مكافحة إن

بالدرجة األوىل داخل السلطة القضائية ]تكون[مكافحة الفساد يف كل اتمع، لكن مكافحة الفساد 
نفسها، هذا األمر الذي أكدت عليه مرارا، يف أغلب اللقاءات السنوية مع األعزاء يف السلطة 

إذا وجد فساد يف داخل السلطة القضائية، فإن ضرره . واإلصرار عليهالقضائية وأعيد التأكيد 
 القائلة )املنسوبة إىل السيد املسيح عليه السالم(سيكون أكرب بكثري من الفساد خارجها؛ كاحلكمة 

 نتعامل معه مثل بقية ن؛ أي إنه ليس بالشكل الذي ميكننا أ)٧"(فإذا فسد امللح فأي شيء ميلّحه؟"
بناًء . ومحله ثقيل جدا وحيتاج حقًّا إىل تعامل حازم وجدي ومتخصص] وقْعه[؛ كال، إن أنواع الفساد

بالدرجة "بالطبع حني نقول . عليه، جيب أن تكون املراقبة بالدرجة األوىل إىل الفساد يف داخل القضاء
وأنواع الفساد؛  ائي، مث نتصدى لباقي األقسام شكل، فهذا ال يعين أن نتابعه حىت استئصاله ب"األوىل

 .كال، بل ينبغي املتابعة بشكل متوازن كما أشري سابقًا، جيب التقدم يف كل هذه ااالت معا
 

 النظرة التخصصية إىل األجواء الباعثة على الفساد ورعاية العدالة مع املتهم -٢
جواء املؤدية إىل  التالية هي أنه يف جمال أرضية الفساد أيضا، جيب االلتفات واالهتمام باألالنقطة

الفساد؛ وهذا األمر حيتاج إىل نظرة ختصصية؛ أي إنه جيب، وبنظرة ختصصية، معرفة األرضية الباعثة 
 والعمل فسها،على الفساد والنتيجة للفساد، ومن مث حماربة الفساد بتلك النظرة التخصصية ن

ئية ملكافحة الفساد هو ومعيار السلطة القضا. الدؤوب وبذل اجلهد الستئصال الفساد من جذوره
فال ينبغي إدخال أي مالحظة ومسايرة ومراعاة العتبارات أخرى؛ جيب . احلق والعدل والقانون

 والعدل احلقوإذا كان هناك حالة مكافحة فساد ما، منطبقة مع . مراعاة احلق، مراعاة العدالة
 .والقانون، فيجب التحرك من دون أي مسايرة واعتبارات

 على عدم غض النظر واملسايرة، ومن جهة أخرى أنا أصر كذلك على عدم التعدي؛  أنا أصربالطبع
فال مسح اهللا، إن كان . أي أن ال نعتمد فقط على املسايرة فقط، بل نعتمد أيضا على عدم التعدي



 

 

 هذا لىشخص ما غري جمرم وال فاسد وال مفسد، ومت تعريفه بعنوان مفسد وفاسد والتعامل معه ع
 فهذا ظلم كبري جدّا؛ أو متت جمازاته وعقابه أكثر من احلد الذي يستحقه، فهذا أيضا خطأ األساس،

وغري مقبول أبدا؛ أي إن وجود الفساد واملفسدين خطر كبري، لكن التعدي واالعتداء على الربيء 
 .هو أخطر منه بكل معىن الكلمة؛ إنين أؤكد على هذا املعىن

 العاملون منهم يف االدعاء العام، وكذلك العاملون يف - سلطة القضائية  األعزاء ومسؤولو اللرياقب
فحني يقتضي احلق والعدل يف .  ولينتبهوا بأن يكون سلوكهم وتعاملهم وفق احلق والعدل-احملاكم 

وحيثما يقتضي احلق والعدل عدم . مكان ما العمل بشدة وحزم، فليقدموا من دون مالحظة أي اعتبار
 فال يتأثروا باألجواء ويتمايلوا حبسب ما يروج هنا وهناك، بأن نفعل هذا مثلًا؛ فهذا التعامل بشدة،

كذلك فإن . يرجع إىل األعزاء يف السلطة القضائية، وكذلك لألشخاص الذين هم يف خارجها
احلاضرين يف حماكمكم يدلون بدلوهم يف هذا اال أيضا؛ وباألخص حاليّا يف الفضاء االفتراضي 

أصبح هذا أمرا رائجا، والكثري من الناس يطرحون آراءهم ونظرام، بل حياكمون ويصدرون حيث 
األحكام القضائية يف الفضاء االفتراضي؛ وجيلسون مكان القاضي من خالل كالمهم وكتابام، 

ون  أو يوجهون التهم ويقومم،ويستنتجون ويعملون وفق هذه النتيجة؛ أحيانا يكيلون السباب والشتائ
مبثل هذه األفعال؛ على اجلميع االنتباه واملراقبة، فلينتبه الذين هم خارج السلطة القضائية أيضا أن ال 

 .تؤدي مكافحة الفساد إىل التعدي على األفراد
 أقول إنه يف اآلونة األخرية، وخالل هذه احملاكمات األخرية اليت جرت يف السلطة القضائية، وهنا

ر شخصيات القضاء الرتيهة ممن تولوا مسؤوليات يف الدورة السابقة، حيث جرى التعرض لبعض كبا
 فإن بالطبع. تعرضوا لإلهانة وحلق م ظلم؛ وهذا اجلفاء مل يكن ينبغي أن حيصل وينبغي أال يتكرر

هناك . كالمي موجه لألشخاص املؤمنني، الشباب املؤمن، وإالّ فإن املعاندين ال ميكن فعل شيء هلم
ى سبيل املثال يريدون االنتقام من الشخص الفالين بعد تركه ملنصبه بسبب مواقفه الثورية البعض عل

 املتدينني والشباب الطيبني، لناسخطايب موجه للشعب املؤمن وا. املتينة يف السابق؛ ال شأن يل ؤالء
 يسيئوا ألحد وال الذين يريدون السري وفق احلق، لينتبهوا ولرياقبوا أنفسهم لئال يتعدوا على أحد وال

 تظهر حاليا ذه القوة يف السلطة - اليت حبمد اهللا - حركة املكافحة للفساد هذه . يظلموا أحدا
 ؛ أي إنه كان البادئ ذه )٨(جناب الشيخ آملي] ةرئاس[القضائية،كانت قد انطلقت يف زمان 

 .ية أو خارجهااحلركة؛ ال ينبغي الغفلة عن هذه املسائل، سواء داخل السلطة القضائ
 



 

 

 مساعدة احلركة االقتصادية ومنع تعطيل الوحدات اإلنتاجية -٣
 نقطة أخرى حول مسألة السلطة القضائية هذه ومكافحة الفساد، وهي أنه من األعمال اجليدة هناك

واآلن حني يذكر جناب السيد . للسلطة القضائية دعم اإلنتاج ومنع تعطيل الوحدات اإلنتاجية
 احلقيقة،ويف . هذا عمل مهم جدّا. ، هذه قضية يف غاية األمهية"ألف وحدة إنتاجية"ره رئيسي يف تقري

. كل قسم من نظام اجلمهورية اإلسالمية يتمكن من مساعدة احلركة االقتصادية، فليقم بواجبه
الشعب يعاين على املستوى املعيشي، أي إن معيشة الناس صعبة؛ كل من بوسعه دعم قضية االقتصاد، 

 حدات عليه أن يساعد، إحدى مساعدات السلطة القضائية هي أن تقف مبواجهة تعطيل الوجيب
لقد أبلغ جناب السيد رئيسي مؤخرا قرارا بأن املصارف اليت صادرت مثلًا بعض وكاالت . اإلنتاجية

 عمل اإلنتاج أو قامت برهنها، ال حيق هلا أن تعطّل إنتاج هذه الوحدات؛ وهذا كالم سليم جدّا، هذا
. صحيح بشكل كامل؛ وهذا أمر قابل للتعميم؛ أي إن بإمكانكم تعميم هذا على حاالت أخرى

افرضوا مثلًا بأن القطاع اخلاص يشتري مصنعا من احلكومة، مث يعطّل هذا املصنع، يؤخر تشغيله، 
ٍس وعشرين يطرد عماله، يبيع آالته يف املزاد العلين، مث يبين على أرضه مثلًا مبىن من عشرين أو مخ

 املسائل بكل جدية فهي تتعلق هذهحسنا، هذه ضربة توجه إىل اقتصاد البالد؛ ميكنكم متابعة ! طبقة
 .مبعيشة الناس

 
  تشكيل احملاكم التجارية والبنية التحتية احلقوقية -٤
ية  ألجل رفع اخلالفات االقتصاد)٩( أخرى هي تشكيل احملاكم التجارية، وقد ذكرت هذا سابقًانقطة
من األعمال املطلوبة يف مكافحة الفساد اليت أشرت إليها يف سياق كالمي وقلت إنين سأعود . أيضا 

 داخل السلطة تيةهلا، هو اإلشراف الشعيب، حسنا، إن اإلشراف الشعيب وتقارير الناس يلزمها بنية حت
 التقارير، كيف يتم القضائية؛ فعليكم أن حتددوا مكان هذا داخل جسم القضاء، إىل أين تصل هذه

التدقيق فيها والتأكد من صحة وسقم هذه التقارير، ما هي آلية متابعتها، كيف تتم احملافظة على أمن 
 والناهي عن املنكر  الذي هو عروفاآلمر بامل. وسالمة صاحب هذا التقرير؛ هذه من القضايا املهمة

ن وجود فساد يف النقطة الفالنية أو من مجلة هؤالء، هو ذلك الذي يقدم تقريره لكم  وخيربكم ع
 سواء أمنه املادي أو أمنه املعنوي - املعاملة الفالنية، يف اإلدارة الفالنية، جيب توفري األمن واألمان له 

متدين، وشعورا منه " حزب اللهي" بأن يقوم شاب مؤمن احيصل أحيان.  وضمان عدم التعرض له-
ة األمر أنه ليس عالـما متبحرا بالقانون، قد يرتكب هنا خطأً ما ؛ باملسؤولية، بتقدمي تقرير لكم، غاي



 

 

فيصرح مثلًا عن اسم ال ينبغي التصريح به يف املكان الفالين، خيطئ يف هذا اال؛ فيأيت ذاك املخالف 
 ضليع بالقوانني، فيستغل هذا اخلطأ الصغري، وخيفي فساده خلف هذا االشتباه ويدين وهوللقانون 

وهذا يلزمه إجياد بنية حتتية  . جيب االنتباه هلذه املسائل! شاب، وخيرج املفسد سالـما غامنًاهذا ال
. قاريروأسس حقوقية، توفّر األمن ألصحاب التقارير الشعبية، وتضمن التأكد من صحة أو سقم الت

قارير يتم وكذلك تغلق الباب ضمنا على االفتراء وتوجيه التهم الباطلة، فالبعض حني يرى أن الت
كال، ! االستماع هلا وقبوهلا، مبجرد أن يكون لديه مشكل بسيط مع أحدهم، يقدم تقريرا ويتهمه فورا

 باملعروف والناهي عن مرخالصة األمر، أن يشعر اآل. جيب القيام بإجراءات وقائية متنع حاالت كهذه
القضاء، أن يعترب أن السلطة وقوة قلب يف تواصله مع ] تشجيع من قبل سلطة القضاء[املنكر حبفاوة

 .هذا بالنسبة هلذه النقطة. القضائية هي داعمة وحامية له
 يف -  لزاما علي أن أتوجه بالشكر إىل مجيع القضاة واملديرين الشرفاء واملتصدين لألعمال الصعبة أرى

اآلن . ائية يف كل أرجاء ومواقع السلطة القض- جمال التحول والواجبات املتعددة األخرى للقضاء 
 وما شابه، فإن لوقد أشار جناب السيد رئيسي اىل أنه ويف زمان الكورونا ومشكالت قلة التواص

عمل السلطة القضائية مستمر كما جيب ويتم التقدم باألعمال، والبعض يبذل جهودا كبرية حقًّا يف 
 إن نصف اجلهود جمال مسائل التحول؛ إنين أشكر هؤالء مجيعا، كما أشكر أسرهم وعائالم؛

 اخلدمة ليلًا وارا، تتعلق نواألتعاب اليت يبذهلا العاملون يف أي قطاع، ممن يكدون ويتعبون ويؤدو
 .باحلقيقة بزوجام وأزواجهم وعائالم، واألجر اإلهلي يشملهم أيضا، إنين أشكرهم مجيعا

 
  رونا إىل املراقبة الشاملة من املسؤولني والناس يف وباء كواحلاجة

يتخيل البعض بأن أزمة كورونا قد انتهت .   آخر كلميت، إشارة أيضا إىل قضية كورونا هذهيف
حلسن احلظ، ويف الدرجة األوىل، األجهزة الطبية . واملسألة قد حلّت؛ كال، قضية كورونا مستمرة

وآثروا على والصحية واالستشفائية وما شابه، هم حقًّا يف اخلطوط األمامية، قدموا التضحيات 
 وقد ذكرت هذا قبل اآلن، وليس بالكثري عليهم، حىت لو كررته عشر مرات أيضا، ألن - أنفسهم 

 وبعدهم ااهدون يف سبيل اهللا، الذين -عملهم كان إجنازا بارزا حقًّا، وال يزالون يتابعونه حىت اآلن 
 وحىت املقابر ويف كل ملدنداخل انزلوا إىل امليدان بشكل تطوعي، وبادروا للخدمة يف املستشفيات و

مكان، ضوا وعملوا وساعدوا؛ لإلنصاف، لقد أحسن الناس التعامل واملواجهة ولبوا بشكل جيد، 
، شكرت الناس "سيزده به در"وأنا يف بداية العام اهلجري، حني عطّل الناس االحتفال بيوم الطبيعة 



 

 

 كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أننا اذافم. د ومن صميم القلب على تعاوم إىل هذا احل)١٠(حقا
بعض رؤساء الدول األخرى كانوا يتحدثون مع . اشتهرنا يف العامل كبلد ناجح يف مواجهة كورونا

 ويسألونه ماذا فعلتم وكيف تعاملتم مع هذه األزمة؟ -  مساحته أخربين- )١١(السيد رئيس اجلمهورية
 شاع يف العامل حبيث يسأل رؤساء بلدان رئيس قدورونا وهذا يدل على أن جناح البلد يف مكافحة ك

مجهوريتنا ماذا فعلتم؛ هكذا كان الوضع يف بداية األمر؛ عندما ننظر اآلن نرى وكأن تلك احلركة 
أنا أشاهد . األوىل، تلك اجلهود األوىل قد ضعفت وتراخت من قبل بعض الناس وبعض املسؤولني

يظهرون على التلفاز والناس حييطون م من كل جانب وهم ال كيف أن املسؤولني احملترمني الذين 
أنا اآلن ال أضع كمامة، ولكن ال يوجد أحد بالقرب مين، إذا اقترب مين اثنان أو ! يضعون الكمامات

ثالثة أشخاص، فانا العبد سأضع الكمامة حتما، كما إين أضعها يف حاالت متعددة، بينما يرى 
 البعض؛ حسنا، حني تكون أنت مسؤولًا رمسيا وال تضع الكمامة ل من قباإلنسان كيف أا ال تراعى

يف لقاء شعيب، فإن ذلك الشاب الذي يسري يف الشارع وال صرب لديه على حتمل الكمامة، سيتشجع 
على عدم وضعها وااللتزام ا، وماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة هي ما نشهده اآلن، فبعد أن تدنت 

يف هذه األزمة إىل عدد عشري برقمني ووصلت إىل بضع وثالثني، عادت فارتفعت حاليّا أرقام وفياتنا 
قبل حوايل . وصلت اآلن إىل مئة وبضع وثالثني؛ األمر الذي حيزن اإلنسان! إىل أكثر من مئة وثالثني

ت شهر أو شهر ونصف، حني وصلنا التقرير، ذكروا اسم بعض احملافظات اليت مل حيصل فيها أي حاال
 أنا العبد فرحت حقًّا من صميم قليب، شكرت اهللا على عدد هذه احملافظات اليت ال خسائر فيها ة،وفا

وهللا احلمد؛ حاليّا وقبل عدة أيام حني قدموا يل ذلك التقرير، رأيت كيف أن بعض تلك احملافظات 
ا من الوفيات؛ ما يوجب غصجيب نسان،ة اإلاليت كانت قد خلت من اخلسائر، عادت لتشهد أعداد 

ألّا نقوم ذا، جيب أن نراعي التدابري، جيب أن نراقب وننتبه؛ على الناس أن ينتبهوا، وعلى املسؤولني 
حلسن احلظ ال تزال اموعات الطبية صامدة تتابع جهودها، إن قلقي عليهم من أن . أن ينتبهوا

 أن نقوم مبا من شأنه أن خيفف يناجيب عليتعبوا؛ لقد حتملوا الكثري؛ حسنا، إىل مىت وكم يتحملون؟ 
ال مسح اهللا، إنْ تِعب ممرضونا وأطباؤنا وسائر العاملني يف القطاع . ثقل احلمل عن كاهلهم قليلًا

 .الصحي واملستشفيات، وضعفوا عن تأدية أعماهلم، فإن الوضع سيتدهور ويتجه لألسوأ
؛ نعم، هكذا هو الوضع؛ جيب االستعداد )بسبب كورونا(يقال إن املشكالت االقتصادية تتفاقم  

والتوقّي واستشراف الوضع حبيث إن املشكالت االقتصادية، ينبغي أال حتدث بسبب كورونا، أو أن 
 عادتتقل وتصبح أخف وأسهل، لكن، جيب االلتفات جيدا، بأنه ال مسح اهللا،إذا مل ننتبه وحنذر، و



 

 

لوضع االقتصادي سيزداد صعوبة وتعقيدا وستكثر موجة الكورونا لالنتشار الواسع جمددا، فإن ا
أنتم تشاهدون العداوات، ترون . املشكالت؛ حنن اليوم حنتاج إىل املراقبة واالنتباه من مجيع اجلهات

 القيام بكل ما بوسعها ضد أمريكا اخلبيثة، وبريطانيا اخلبيثة واحلكومات األوروبية، وكلها ال تقصر يف
واحلمد هللا فإن رؤوس هؤالء تصطدم بالصخر وال ميكنهم تنفيذ مآرم، وكل اجلمهورية  اإلسالمية، 

كي يركعوا الشعب اإليراين، سيكون نتيجته " احلد األقصى من الضغوط"ما يقومون به، مما يسمونه 
تسديد ضربة على صدورهم بقبضة الشعب اإليراين، وسيفشلون ويتراجعون؛ إن قمنا حنن مجيعا إن 

 .نا من العمل بواجباتناشاء اهللا، ومتك
 جبزيل الشكر من جناب السيد رئيسي، رئيس السلطة القضائية احملترم، ومعاونيه والعاملني يف أتقدم

هيئة الرئاسة، ويف اإلدارات، واملعاونني ورؤساء احملاكم، وباقي األفراد املسؤولني واحملترمني، ومجيع 
 .اطة القضائية؛ أشكرهم مجيعالقضاة الشرفاء، والعاملني احملترمني يف السل

 اهللا أن يوفقكم ويعينكم مجيعا، وأن يفرح الروح املطهرة إلمامنا العظيم ذه اجلهود اليت أسأل
 .تبذلوا، وأن حيشر األرواح املطهرة لشهدائنا األعزاء مع النيب األكرم إن شاء اهللا

 وبركاته  عليكم ورمحة اللّه  والسالم
 ـــــــــــــــ

 ألقى حجة اإلسالم واملسلمني -الذي انعقد مبناسبة أسبوع السلطة القضائية-يف مستهلّ اللقاء  )١
 . كلمة باملناسبة)رئيس السلطة القضائية(السيد إبراهيم رئيسي 

 .٤سورة الناس اآلية  )٢
 .٣سورة الطالق، جزء من اآلية  )٣
 .١٥سورة الشورى، جزء من اآلية  )٤
 )املدعي العام يف البالد(املسلمني حممد جعفر منتظري حجة اإلسالم و )٥
 دونالد ترمب )٦
 "الويل من ذلك اليوم الذي يتعفّن فيه امللح/ يرشون امللح عليه كلّما تعفّن") ٧
 )الرئيس األسبق للسلطة القضائية(آية اهللا صادق آملي الرجياين  )٨
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