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املقّدمة
اهلل  إىل  الدعوة  هي   | األكرم  النيب  رسالة  إن 
النظام  يف  األساس  املائز  هو  وهذا  سبحانه، 
وبالغيب  باهلل  اإليمان  ومسألة  اإلسالمي، 
الدنيا  يف  اإلنسان  لسعادة  الوحيد  الطريق  هو 
اجلمهورية  نظام  يتحدى  املسألة  واآلخرة. وهبذه 
العامل، فاإليمان  املاّدية يف  اإلسالمية كل األنظمة 

باهلل هو طريق األنبياء وعىل هنجهم األولياء.
الناس من احلصول  يمّكن  تعاىل  باهلل  اإليمان  إن 

﴿ٺ  املاّدية  إليه يف حياتهم  عىل كّل ما حيتاجون 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾)1( .
املعنوي  االستقرار  يف  بارز  دور  باهلل  ولإليمان 

للبرشية أيضًا قال تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڦ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾)2(.

1 سورة املائدة، اآلية 66.
2 سورة املائدة، اآليتان 15 ـ 16.
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رسل  وبعد  األنبياء  بعد  ومرشد  هاٍد  أفضل  وإن 
السماء هم األئمة ^، وعىل هنجهم وخطاهم سار 
األولياء والعلماء، من هنا كانت خطابات وكلمات 
مدار  عىل  ال  اخلامنيئ  عيل  السّيد  الويل  اإلمام 
عام كامل )2011م( مليئة باإلرشاد واهلداية. مليئة 
بالفكر والعرب، مليئة باحلكمة واملوعظة احلسنة، يف 
شّت املناسبات، وعىل جميع األصعدة، ويف أحلك 
ال  وقائد  بطّبه،  دّوار  طبيب  إّنه  وأهوهنا.  الظروف 

مثيل له يف هذا العرص.
من هنا عمل مركز نون للتأليف والرتجمة يف جمعية 

الويل  اإلسالمية، عىل جمع كل خطابات  املعارف 
الزمانية،  مناسباتها  بحسب  ترتيبها  وإعادة  القائد، 
العناوين  ووضع  وتبويبها  ترجمتها  عىل  وأرشف 
لبعض الفقرات. سائاًل املوىل أن يكون هذا الكتاب 
ومنهاًل  مستنري  لكل  ومشعاًل  مستهٍد  لكّل  َعَلمًا 
لكل ظامئ وأن يتقبل مّنا هذا اجلهد وحيفظ لنا هذا 
حّت  اإلسالمية  ألمتنا  ذخرًا  ويديمه  املعطاء  العلم 

يظهر اهلل ولّيه # إنه نعم املوىل ونعم املجيب.



سماحة آية اهلل العظمى

اإلمام السـّيد علّي الخامنئّي ال





التاسع عرش  املناسبة: الذكرى السنوية النتفاضة 
من شهر »دي«.

الحضور: جمع من أهايل مدينة قم املقدسة .

املكان: طهران. 	

		الزمان: 19 /1389/10 ه.ش.

1432/2/24ه.ق.

 2011/01/09م.

التشخيص	الصحيح	والشعور	

باملسؤولية	هام	الحياة	الطيبة	

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
يف	ذكرى	انتفاضة	19	دي	
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أهاًل وسهاًل بكم أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء. أشكركم فردًا فردًا 
ألنكم قطعتم هذه املسافة الطويلة ومألتم هذه احلسينية بحضوركم 
يف  شاهدتها  قد  طاملا  اليت  واملحبة  اإلخالص  وبعالمات  احلميم 

اإلخوة واألخوات من أهل قم. 
وجزية  فرتة  بعد  التقيتكم  ألّنين  بالسعادة  وأشعر  اهلل  أشكر  إنين 
قم، رجاهلا  األعّزاء، شباب  قم  أهل  أظهر  قم؛ حيث  إىل  السفر  من 
للدين  لإلسالم،  والوفاء  الثبات  آيات  السفر،  ذلك  يف  ونساؤها، 
وللنظام اإلسالمي وأظهروا عالمات البصرية بشكل مل يستطع معه 

حت أعداء الشعب اإليراين السكوت أمامه وقد أذعنوا له. 

كيفية حتديد املسؤوليات
يمكننا دائمًا حتديد أمهية األعمال وفقًا لردود أفعال األعداء؛ فهذه 
لو  واملواضيع.  واإلجراءات  املسائل  أمهية  حتديد  طرق  إحدى 
افرتضتم أّنكم تسريون يف الشارع، واصطدم بكم أحد املاّرة بشكل 
وهاجمكم  لكم  تعّرض  لو  لكن  فعل؛  رّدة  ُتظهروا  فلن  خفيف، 
هذا  يدّل  ملواجهته.  وتتحّركون  تنفعلون  فإّنكم  بالسالح  أو  بقبضته 
عىل أّن احلركة األوىل مل تعِن لكم شيئًا وال قيمة هلا ولكّن النوع الثاين 
مهم. ردود األفعال تستطيع أن حتّدد عظمة األعمال أو عدم أمهيتها. 
يف جميع مسائل الثورة، سواء الكربى منها أم الصغرى، األحداث 
اليومية أو القضايا العامة والدائمة، يالحظ اإلنسان أن هذه القاعدة 
جارية وسارية. رّدة الفعل اليت حدثت يف عامل الكفر واالستكبار ضّد 
الثورة وإقامة نظام اجلمهورية اإلسالمية كانت عالمة داّلة عىل عظمة 

القضية. 
املال  متتلك  العامل،  يف  القّوة  متتلك  اليت  األجهزة  تلك  تقوم  أن 
لتأسيس  األول  اليوم  ومنذ  والرتويج،  اإلعالم  ووسائل  والسالح 
املنسجمة والشاملة  اجلمهورية اإلسالمية، بمجموعة من اخلطوات 
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ضّد هذا النظام، فهذا يدّل عىل أن هذا احلدث يمّثل حادثة عظيمة جدًا بالنسبة ألولياء الظلم 
العدل،  الواقع واحلقيقة؛ ألّن اإلسالم دين  يتحّملوه. وهذا هو  أن  واالستكبار وال يمكنهم 

ودين اإلنسانية ودين مواجهة الظلم واجلور. 

قوة إيران سبُب املواجهة معها
وجودهم  فلسفة  وتنبع  وجودهم،  كل  واجلور  الظلم  يمّثل  الذين  ألولئك  بالنسبة  حسنًا، 
الناس وعواطفهم ووجودهم، فإهّنم بال شك سوف خيافون ويرتعبون من حضور  من قمع 
اإلسالم وسيقومون بمواجهته. هذا هو سبب املواجهة مع اجلمهورية اإلسالمية. بالطبع فهم 
خيتلقون ذرائع خمتلفة؛ كل مّرة خيرتعون مربرًا ما؛ ولكّن حقيقة القضية هي هذه. لقد أرشد 
اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية البرشية إىل طريق جديد؛ أرشدا الشعوب إىل حركة جديدة. 
لقد أثبتت هذه التجربة أّن أّي شعب، حت لو مل يكن لديه أسلحة وال إمكانات مادية عالية، 
يستطيع أن يقاوم ويقف يف مقابل أعت دول العامل وال يرىض الذّل واإلهانة، بل يسري يف طريقه 
رافعًا راية العدل واإلنصاف واإلنسانية. وهذا يشٌء جديد يف العامل املعارص. لقد فتحتم أنتم 

هذا الطريق. وكان األمر كذلك يف جميع القضايا املختلفة للثورة.
يعادون  الثورة حّساسون جدًا جتاهكم،  البالد وأعداء  أعداء  فإّن  قم،  أهايل  يا  إليكم  بالنسبة 
بشّدة قم، وكل ما هوقّمي، وحوزوي، وشباب قم، وترّصفات أهل قم، ملاذا؟ ألهّنم قد تلّقوا 
صفعة من قم. نعم، االستكبار واجلبهة املعادية لإلسالم وللشعب اإليراين تلّقوا صفعة من قم. 
إحدى الصفعات اليت تلّقوها من قم، هي يف التاسع عرش من شهر »دي«)1(. لقد أحّس أهل 
قم بالتكليف قبل اآلخرين، عرفوا األوضاع وشعروا باملسؤولية ونزلوا إىل الساحة؛ هذا أمر 

مهم جدًا. 
اإلحساس بالتكليف أساس اإليمان

إّن معرفة األوضاع أمٌر مهم حيتاج إىل البصرية وكذلك اإلحساس بالتكليف فهو مهم أيضًا؛ 
فروح االلزتام واإليمان حيتاج إىل شعور اإلنسان بالتكليف. هناك بعٌض ممّن يرى األحداث 
الناس  بعض  ساكنًا.  حيّرك  وال  بالتكليف  حيس  ال  ولكّنه  األعداء؛  خطط  ويشاهد  العاصفة 
يشاهد العدّو قد تهّيأ ونّظم جبهته. عندما ينّظم العدّو صفوفه عىل اجلبهة، ينبغي لنا يف املقابل 
اإلحساس.  هذا  يمتلك  ال  الناس  بعض  واإليمان.  االلزتام  الزمة  فهذه  بالتكليف؛  نشعر  أن 

يوم 1356/10/17 هـ.ش.  إطالعات  السلطات يف صحيفة  الذي نرشته  املوهن  باملقال  تنديدًا  قم  مدينة  أهايل  انتفاضة  يوم   1 
) 1978/1/7م (. وأهانت فيه اإلمام اخلميين ة. 

راجع مشكاة النور العدد 44، وقفة مع خطاب القائد يف أهايل قم أثناء زيارته للمدينة. ص 63 وص 156.



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 12

بالطبع هذه الروح كانت موجودة يف الشعب اإليراين العزيز، ولقد قويت واشتّدت من خالل 
احلركة اإلسالمية والنهضة اإلسالمية، وجتّذرت وبرزت يف الثورة؛ لكنها تفاوتت من مكان 

إىل آخر. القمّيون كانوا يف املقّدمة. 
يف التاسع عرش من شهر »دي« شعروا بالتكليف ونزلوا إىل امليدان. حسنًا، مل يكن ميدانًا سهاًل 
لقد كان ميدانًا صعبًا حيث مواجهة الرصاص والقمع العنيف من قبل رشطة النظام الطاغويت 

ونظامه األمين الذي مل يكن يرحم أبدًا؛ لكن القّميني قاموا ونزلوا إىل وسط امليدان. 

قم تصفع األعداء
هذه البصرية، هذا اإلحساس بالتكليف، هذا احلضور يف امليدان، كانت كّلها صفعات حمكمة 
للعدّو؛ هذا احلضور- يف قم- ترّدد صداه فجأة قيامًا يف تربيز، ثم قيامًا آخر يف يزد، ومن ثم 
تواىل من مدينة إىل أخرى؛ لذلك، فإّن هذه احلركة العظيمة واليت أعّد اإلمام الكبري أسباهبا عىل 
مدى سنوات متمادية، هي صفعة. عندما يتلّقى العدّو صفعة، فإّنه يشحن قلبه حقدًا ويقوم 

باملواجهة. 
واآلن، عندما نريد أن نقّيم أنفسنا، ينبغي لنا أن نحسب؛ عندما يكرّش العدّو عن أنيابه بشّدة، 

ينبغي أن نشعر أّن قدراتنا عالية؛ ونستطيع أن نوّجه له رضبة. 
هذه احلركة اليت قام هبا أهل قم األعزاء يف السفر الذي استمر لبضعة أيام هلذا العبد)1(، احلركة 
وكانت  العدّو؛  وجه  عىل  صفعة  كانت  والشباب؛  والعلماء  العلمية  احلوزة  هبا  قامت  اليت 
موجعة له. لقد ظهر كم أّن هذا العدّو ضعيف وهش أمام عرض القوة هذا، وهذه البصرية 

وهذا احلضور احلاشد والشامل للشعب. هذا درس لنا نحن الشعب اإليراين.
أينما كّنا، كلما استطعنا أن نفهم جيدًا، وأن نحّدد املوقف جيدًا وأدركنا التكليف تبعًا لذلك، 

﴿ ېئ ىئ ىئ  وشعرنا بااللزتام واملسؤولية وحرضنا يف امليدان، كان النرص حليفنا 
ىئ﴾)2(. عندما تتحّلون باإليمان والبصرية يف ميدان املواجهة فإّن النرص سيكون حليفكم.  
أنتم الغالبون! ملاذا؟ ألن الطرف املقابل لكم ال إيمان له، ال دين له، ال دافع معنويًا عميقًا له. 
فهؤالء العنارص التابعون له يف امليدان، هم من العمالء، وهم خمدوعون؛ وكذلك املخّططون 
فإّنكم  بإيمانكم،  الساحة  يف  حترضون  عندما  هلم.  إيمان  ال  الذين  من  أيضًا  هم  واملنّفذون 

الغالبون؛ هذه جتربة الشعب اإليراين. 

1  إشارة إىل زيارة سماحته األخرية إىل قم املقدسة، وقد عرّب يف خطابه عن نفسه: »هلذا العبد احلقري« وذلك لشدة تواضعه..، وآثرنا 
عدم ذكر هذه الكلمة يف نص اخلطاب. 

2  سورة املائدة، اآلية 23. 
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التطور يف البعدين املادي واملعنوي
إستطاع الشعب اإليراين. طوال هذه السنوات اإلحدى أو االثنتني والثالثني، أن ينجز أعمااًل 
كربى بواسطة هذه التجربة. استطاع أن يطّور نفسه باملعايري املاّدية. هذه اإلنجازات العلمية 
املادي  للتطّور  عالمات  كّلها  البالد،  أنحاء  جميع  يف  الدؤوب  العمل  هذا  التقين،  والتقّدم 
وكذلك استطاع أن يسمو بنفسه يف البعد املعنوي إىل مستوى عاٍل وراق. نحن شاهدنا اآليات 
اإلهلية، ورأينا آثار عون اهلل. يف السابق كّنا نقرأ يف الكتب فقط عن العون اإلهلي وعن دعم يد 
القدرة اإلهلية. أما اليوم، فإّننا نشعر هبا يف الساحة، نلمسها، كما ملس ذلك إمامنا العظيم ورواه 

يل. كان قلبه صلبًا قويًا ألّنه كان يرى يد القدرة اإلهلية. 

الرعاية اإلهلية للشعب
لقد ملس الشعب اإليراين العون اإلهلي يف امليادين املختلفة. شعر بالرعاية اإلهلية، عندما كان 
يف امليدان، عندما كان مستعدًا للجهاد؛ شعر هبا يف احلرب املفروضة بشكل ما، ويف القضايا 

املختلفة بشكل ثاٍن، يف التحركات السياسية ويف الفنت بأشكال أخرى. 
ىف فتنة العام »1388« هـ.ش. هذه ]أحداث ما بعد االنتخابات عام2009[، ظهرت يد القدرة 
اإلهلية. لقد هنض الشعب ونزل إىل الساحة وأفشل خمططًا كبريًا. ال يزال املجال واسعًا لتحليل 
وتبيني الكثري من أبعاد هذه الفتنة وتسليط الضوء عىل زوايا هذه الفتنة اليت خّطط هلا العدّو. 
لقد قام العدّو بحسابات دقيقة جدًا؛ حسنًا، لكن الذي حصل أّن كّل خططه قد ذهبت أدراج 

الرياح؛ فهو مل يكن يعرف الشعب اإليراين. لقد شاهد العدّو كل يشء من خلف الكواليس. 

خمطط العدو: هدم الدين
هؤالء الذين تسّموهنم »رؤوس الفتنة« كانوا أشخاصًا دفعهم العدّو  إىل وسط الساحة. بالطبع، 
إهّنم مذنبون. فال ينبغي لإلنسان أن يصبح ألعوبة يف يد العدّو؛ عليه أن يفهم ما جيري برسعة. 
إن كان قد غفل يف البداية، وفهم يف منتصف الطريق، ينبغي أن يغرّي طريقه عىل الفور. حسنًا، 
لكّنهم مل يفعلوا هذا. املخّططون األساسيون كانوا غري هؤالء، فقد ظنوا أهنم حسبوا جيدًا، 
وتومّهوا أهّنم سيطوون بساط اجلمهورية اإلسالمية وينهوهنا. كان برناجمهم ليس فقط أن ال 
استطاعوا  إذا  أنه  املخّطط  الدينية. كان  الشعارات  بل زوال حت  للدين واقع وحقيقة،  يبقى 
حركتهم  جهة  تتضح  بعدها  يناسبهم،  الذي  بالشكل  وتنظيمها  احلكومة  بقاعدة  اإلمساك 
وكيف سيترصفون، وإن مل يتمّكنوا من السيطرة عىل احلكومة والدولة كما يشاؤون، ومل يكن 

ذلك ممكنًا هلم، يقومون بجّر البلد إىل آتون الشغب.
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 كانوا يتخّيلون كما قلت سابقًا أن يصنعوا »كاريكاتور« ثورة إسالمية؛ مثل الظالل اليت تقّلد 
وتتبع حركة البطل، حيث يقومون هم بتقليد دور األبطال ودور الثورة؛ كان هذا خمّططهم. 

لكن الشعب اإليراين صفعهم عىل أفواههم وسحب البساط من حتت أرجلهم. 

النجاح يف االمتحان، ورفعة األمة 
هذا  للّدين يف  الصحيح  والنهج  اإليراين  والشعب  اإلسالمية  الثورة واجلمهورية  إّن  واليوم، 
البلد، كّلها أقوى وأوضح بأضعاف مما كانت عليه السنة املاضية ]فتنة ما بعد االنتخابات[. 
والسبب هو هذا: أّن اهلل تعاىل يمنح عالمة مقابل كل امتحان. عندما ينجح شخص أو جمموعة 
به ويرفعه إىل األعىل.  امتحان، يمنحه اهلل تعاىل عالمة؛ والعالمة هي أن يرتقي  أو شعب يف 
هكذا هي االمتحانات اإلهلية. وهكذا أيضًا، فيما إذا أسأنا العمل يف االمتحان ورسبنا فيه، فإّن 
اهلل تعاىل يعطي عالمة رسوب وهي عبارة عن التزّنل واالنحطاط فيصبح اإلنسان أسوأ مما كان 

عليه، ويف النجاح كذلك األمر؛ يرفع اهلل الشعوب لألعىل. 
يف إحدى احلقب، فشل الناس ىف االمتحان، فوصل هبم األمر إىل أن ُيرضّج أمري املؤمنني خ 
بالدماء يف حمراب عبادته. حسنّا، لقد كان امتحانًا سيئ النتيجة. ملاذا يصل وضع جمتمع إىل أن 
ُيقتل فيه شخص، مّثل العدالة واملعنوية والتوحيد بأرقى مراتبها، عىل يد أشقى الناس؟ هذا 
مؤرّش عىل نتيجة االمتحان السّيء الذي قّدمه الناس. عندما امُتِحنوا هبذا االمتحان، فشلوا 
ُيقتل  أن  إىل  بعد  فيما  بأعماهلم  األمر  األسفل؛ فوصل  نحو  اهلل  أركسهم  لذلك  فيه؛  ورسبوا 

احلسني بن عيل خ أمام أعينهم. 
عندما تقّدمون امتحانًا جيدًا، يرفعكم اهلل لألعىل.

 اليوم، إن هنج اإلسالم، هنج اإليمان باهلل، هنج الثورة يف أوساط الشعب، هو أشّد قّوة وأكرث 
حضورًا وأرفع مقامًا مّما كان قبل هذه الفتنة. ملاذا؟ ألّن الناس قدموا امتحانًا جيدًا. هذه هي 
العالمة اإلهلية. هذا األمر صار قاعدة وقانونًا لنا. ينبغي لنا العمل وفق هذا املعيار يف جميع 

القضايا.
أن ال نخطئ  إىل  فلننتبه  احلسابات.  أن نحسن  التقدير،  أن نحسن  الرؤية،  أن نحسن  ينبغي   
يف التشخيص والتميزي؛ أن ال نستبدل القضايا الفرعية بالقضايا األصلية؛ أن ال نرى األمور 
احلوادث  نضّخم  ال  أن  املقابل،  ويف  وهامشية،  صغرية  مسائل  املهّمة  واحلوادث  الكربى 
الصغرى. ينبغي تشخيص األمور بشكل جّيد. هذه هي اخلطوة األوىل. يأيت بعدها اإلحساس 

باملسؤولية.



15

15الت�سخي�ص ال�سحيح وال�سعور بامل�سوؤولية هما احلياة الطيبة 

 احلياة الطيبة لشعب حّي هي هذه. احلياة الطيبة اليت وعد اهلل تعاىل املؤمنني هبا ﴿گ گ 
گ﴾)1( تعين هذا؛ تعين احلركة والتقّدم يومًا بعد يوم، يف االمتحانات املختلفة. من يقِض 
العليا؛ وكذلك  السعادة  يَنل درجات  اللقاء اإلهلي،  الدنيا، يصل إىل  الطريق يف  نحبه يف هذا 

الذي يبقى وينتظر، فإّنه يتقّدم يف الدنيا معنويًا وماديًا. فالتقّدم املادّي أيضًا موجود. 
لقد شّق الشعب اإليراين طريقًا، وانترص ونجح يف امتحانات كثرية. فاحلرب املفروضة كانت 
امتحانًا كبريًا؛ انترص الشعب يف هذا االمتحان. وليس فقط االنتصار يف احلرب الذي قد حتّقق 
فعاًل، لكّن األهم من ذلك، كان االنتصار يف املعايري املعنوية واإلهلية؛ ألّن الشعب أظهر صربه 
وأبرز إيثاره وبصريته وتضحيته واستعداده للحركة والسري قدمًا يف سبيل اهلل. فرفع اهلل هذا 
الشعب وارتقى به إىل األعىل. حت اليوم كان األمر هكذا، وسيكون هكذا دائمًا. إّن األعداء 

الذين يواجهون الشعب اإليراين، ال يفهمون هذه احلقائق وال يدركوهنا. 
إّن الشعب اإليراين اليوم، مقتدر يف سياسته الداخلية؛ مقتدر يف سياسته اخلارجية؛ مقتدر يف 
تأثريه يف املنطقة؛ وكذلك يف تأثريه يف قضايا العامل املهّمة. هذه حقائق وواقعيات. يريد العدّو 
من خالل كل هذه الّطرق أن يتسّلل ويشتبك مع الشعب اإليراين، أن يربكه ويشغله. وهذا 
ما لن يستطيع حتقيقه. يريد العدّو أن يسّبب املشاكل للناس يف املجال االقتصادي، أن ُيتعب 
مل  حسنًا،  تسمعونه.  الذي  الكالم  وهذا  املقاطعة  وهذه  احلظر  هذا  وُينهكهم؛  البلد  مسؤويل 

يتمّكنوا من ذلك.
دور اإلعالم يف مواجهة األمة

 يف القضايا اخلارجية سعوا جاهدين إلخافة البلدان والدول واحلكومات والشعوب من إيران.
 كل هذه الدعايات واإلعالم الضخم يف جمال حقوق اإلنسان، ويف جمال الطاقة النووية والقنبلة 
احلكومات  وبعض  األوروبيون  ويتبعهم  والصهاينة  األمريكيون  به  يقوم  مّما  اخليالية،  الذّرية 
احلقرية واملغلوبة عىل أمرها، تهدف إىل تشويه صورة إيران يف أذهان العامل، ويف أذهان املنطقة؛ 
ُهزمت، يف قضايا  قد  اليوم يف منطقتنا نحن  أمريكا  أّن  مل يستطيعوا؛ وسبب ذلك هو  لكنهم 

فلسطني، وكذلك ُهزمت يف قضايا لبنان ويف قضايا أفغانستان والعراق. 

اقتدار إيران ويقظة الشعوب
الطرف  إيران هي  إّن  يقولون  للشعوب. هؤالء  الصحيحة  السياسة  أمريكا؟ من  ُهزمت  مّمن 
تأثري اجلمهورية اإلسالمية هو  إّن  إيران.  لنا يف املسائل اإلقليمية املختلفة. ال، ليست  املقابل 

1 سورة النحل، اآلية 97. 
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تأثري معنوي. نعم، إّن اقتدار اجلمهورية اإلسالمية أيقظ الشعوب؛ هذا مّما ال شّك فيه. ونتيجة 
هذا، أن يبذل األمريكيون كّل جهدهم ملنع تشكيل حكومة يف العراق، لكّنها تشّكلت بسبب 
وعي الشعب ويقظته. هذا هو تأثري اجلمهورية اإلسالمية. واألمر كذلك، يف األماكن األخرى.
نحن سنمىض يف هذا الطريق. لقد عرفنا القمم؛ ونعرف إىل أين نتحّرك؛ ﴿ ڦ ڦ ڦ 
ڦ﴾)1(. هذا الطريق هو الطريق الذي ينبغي أن يوصل شعبنا إىل اإلسالم الكامل األصيل؛ 

حيث خري الدنيا واآلخرة. 
التنبه واليقظة يف املواجهة املتنوعة

احلياة الطيبة للدنيا واآلخرة هي يف اإلسالم الكامل. نحن يف بدايات الطريق. ال يزال ينقصنا 
الكثري، وتفصلنا مسافة طويلة عن ذلك اإلسالم الكامل. هذا هو طريقنا.

 لقد عرفنا هذه القمم؛ فاهلل تعاىل –واحلمد له- فقد دّلنا عىل الطريق؛ وإّن إرادة وعزم مسؤويل 
البالد للحركة والسري يف هذا الطريق راسخ وقوى. طبعًا، ينبغي لنا أن ننتبه وعىل اجلميع أن 
يتنّبهوا. ال نريد وال ينبغي أن ننام عىل وسادة حريرية ونسيّل أنفسنا باحلداء؛ ونرّدد بأّن العدّو 
قد ُهزم، العدّو ضعيف ونحن أقوياء؛ ال ينبغي هلذا أن جيّرنا للنوم. ينبغي أن ننتبه؛ كما قال أمري 
خ: »وإّن أخا احلرب األِرق ومن نام مل ُينم عنه«)2(. عندما تكونون يف قلب الرصاع  املؤمنني 
ينبغي أن تتيّقظوا. فالرصاع ليس يف اختياري أو اختياركم. العدّو يريد أن يوِجد رصاعًا؛ قد 
يكون رصاعًا سياسيًا أو أمنيًا أو اقتصاديًا. وليس دائمًا الرصاع عسكريًا. فعند املواجهة، ينبغي 
التنّبه. عىل الشباب أن يتنّبهوا، عىل علماء الدين أن يتنّبهوا، عىل اجلامعة أن تتنّبه، عىل مسؤويل 

البلد أن يتنّبهوا. 
بكّل  حيافظوا  وأن  قّوة،  من  أوتوا  ما  بكل  الناس  خيدموا  بأن  هي  ويقظتهم  املسؤولني  انتباه 

إمكاناتهم عىل هذا االنسجام الذي هو كالشوكة يف عني العدّو. 
ينبوع  من  العزيز  الشعب  هذا  ارِو  حمّمد  وآل  بمحّمد  الّلهم  اهلل.  شاء  إن  ومؤّيدون  موّفقون 

لطفك وفيضك.
 الّلهم... ثّبت أقدامنا عىل هذا الطريق.

 الّلهم... احرش األرواح الطيبة للشهداء والروح املطّهرة إلمامنا العظيم مع أوليائك.
والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته.

1 سورة البقرة، اآلية 143.
2  هنج البالغة، الرسالة 62. 
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اخلطبة األوىل

عليه،  ونتوّكل  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
رّسه  حافظ  خلقه،  يف  وخريته  ونجيبه  حبيبه  عىل  ونسّلم  ونصيّل 
القاسم  أيب  ونبّينا  سّيدنا  نقمته  ونذير  رحمته  بشري  رساالته،  وُمبلِّغ 
املصطفى حمّمد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املهدّيني 
املعصومني املكّرمني ال سيما بقّية اهلل يف األرضني، ونصيّل ونسّلم عىل 

أئّمة املسلمني وحماة امُلستضعفني وهداة املؤمنني.
ُأوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل.

ُأوصيكم جميعًا أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء واملصلِّني األحباب 
ونفيس بمراعاة تقوى اهلل. اليوم يوم استشهاد عيّل بن موىس الرضا 
أحيا شعبنا  أيام  عّدة  قبل  والسالم(.  التحية  )عليه آالف  أيب احلسن 
ذكرى رحيل نيّب اإلسالم املكّرم املعّظم سّيدنا حمّمد بن عبد اهلل | 
وذكرى االستشهاد امُلفِجع لسبطه األكرب سّيدنا املجتىبخ. ُأعّزيكم 
وجميع  الشيعة  وكاّفة  اإليراين  الشعب  وكّل  املصّلون  املؤمنون  أّيا 
التارخيية  املفجعة  واألحداث  الكربى  املصائب  هبذه  العامل  مسلمي 
األليمة. يقول اهلل تعاىل حت لنبّيه:﴿  ٱ ٻ ٻ ٻَ﴾)1(. فالتقوى، 
ورضورة التقوى، ومراعاة التقوى، ُيخاطب هبا حت الكيان املقدس 
أعمالنا  ولرناقب  ننساه،  وال  اهلل  لنتذّكر   .| األكرم  للرسول 
وسلوكنا وأقوالنا وحت أفكارنا وتصّوراتنا. هذا هو معىن التقوى. 
تعاىل  اهلل  وسُيعني  املغلقة،  الطرق  كّل  تنفتح  فسوف  هذا  حتّقق  إذا 

الشعب امللزتم بالتقوى يف كّل املراحل واألطوار.
انتفاضة الشعوب صدى الثورة اإلسالمية

إّن لعرشة الفجر والثاين والعرشين من هبمن هلذا العام أجواء خاّصة 
وممزّية. فالشعب يشاهد بعد سنوات من اجلهاد أّن صوته وهتافه املظلوم 

وامُلقتدر ُيسمع اليوم بقّوة أكرب يف مناطق أخرى من العامل اإلسالمي.

1  سورة األحزاب، اآلية 1.
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هلا  األخرى،  البلدان  وبعض  وتونس  مرص  يف  حاليًا،  أفريقيا  شمال  يف  اجلارية  األحداث  إّن 
معىًن آخر بالنسبة لنا نحن الشعب اإليراين... هلا معىن خاّص. هذا هو اليشء الذي كان ُيطرح 
دومًا باعتباره صحوة إسالمية بمناسبة انتصار الثورة اإلسالمية الكربى للشعب اإليراين، وهو 

ُيفصح عن نفسه اليوم، لذا فإّن عرشة الفجر هذه حدث مهّم.
اليشء  بعض  سأتطّرق  الثانية  اخلطبة  ويف  ثورتنا،  حول  أمورًا  اليوم  األوىل  اخلطبة  يف  سأذكر 
العربية  باللغة  خطبة  ه  أُلوجِّ املحرتمون  املصّلون  أّيا  أستأذنكم  ثّم  وتونس،  مرص  لقضايا 

للمسلمني العرب يف كّل املنطقة إن شاء اهلل.
ما أريد أن أقوله حول ثورتنا... هذا احلدث العظيم للشعب اإليراين - وهو مصدر دروس 
واملستعمرون  املستكربون  يريد  كان  ماذا  نرى  العامل، حت  لواقع  أواًل صورة  هو   - لنا  وِعرَب 
تابعوه وما الذي وقع عىل الصعيد  الذي  العامل، وماذا حصل. ما  املهيمنة  يف  والعتاة والقوى 

العميل. ثم أذكر خصوصيتني من خصوصيات الثورة تتعّلق بوقتنا احلايل.

خّطة الغرب املرسومة للمنطقة
يف الشّق األول املتعّلق بصورة  الواقع الراهن، ومقارنته باليشء الذي أراده عتاة وطغاة العامل، 
أقول: إّن املنترصين يف احلربني العامليتني األوىل والثانية، وهم بعض البلدان األوروبية وأمريكا، 

كانت هلم سياسة ثابتة ملنطقة الرشق األوسط املهّمة. 
فهذه املنطقة مهّمة إْن من حيث املوقع العسكري فهي نقطة اتصال آسيا وأوروبا وأفريقيا، وإْن 
من حيث كوهنا أحد أكرب خمازن النفط يف العامل، والنفط هو رشيان حياة كّل القوى الصناعية 
املتسّلطة عىل العامل، وإن من حيث شعوب املنطقة ففيها شعوب عريقة ومتجّذرة وذات سوابق 
تارخيية. لذلك رسموا هلذه املنطقة سياسة معّينة، وكانت هذه السياسة عبارة عن أّنه جيب أن 

تكون يف هذه املنطقة بلدان ووحدات سياسية  هلا هذه اخلصوصيات: 
أواًل، جيب أن تكون ضعيفة.

وثانيًا، جيب أن تعادي إحداها األخرى وتعارضها وال تّتفق معها، وال تستطيع االحتاد، هلذا 
الحظتم سياسة  تقوية القومية  العربية  والقومية الرتكية والقومية اإليرانية تتابع طوال األعوام 

املتمادية بجهود حثيثة.
وثالثًا، جيب أن يكون حّكام هذه البلدان عمالء ومطيعني وخاضعني للقوى الغربية من الناحية 

 السياسية.
 ورابعًا، جيب أن تكون هذه البلدان من الناحية  االقتصادية ُمستهِلكة، بمعىن أن تنفق أموال 
النفط الذي ينزتع باملجان تقريبًا من أيديم لالسترياد واالستهالك حت تزدهر املصانع الغربية.
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وهذه  علميًا.  بالتقدم  هلا  يسمح  متخلفة  وال  تكون  أن  جيب  الناحية  العلمية،  من  وخامسًا، 
النقاط اليت أذكرها إّنما هي عناوين بارزة، ويمكن حقاًّ تأليف كتب وذكر تفاصيل كثرية لكّل 
دون  األخرى  البلدان  بعض  ويف  إيران  بلدنا  يف  حالوا  كيف  املثال،  سبيل  فعىل  منها.  واحدة 
دة  تنمية العلوم وتعميقها، وكيف أرادوا أن تكون شعوب هذه املنطقة من الناحية الثقافية مقلِّ
الناحية  ة، وتكون من  ذليلة وضعيفة وهشَّ العسكرية  الناحية  حمضة لألوروبيني، وتكون من 
ة بمختلف األشكال، وأن يكون تعاملها مع الدين قرشيًا بشكل تاّم   األخالقية فاسدة ومنحطَّ
وقانعة بنوع من التدّين الفردي والترشيفايت ]التدّين السطحي[ أحيانًا. هذه هي الصورة اليت 
رسمها هؤالء هلذه املنطقة، ووضعوا سياساتهم عىل هذا األساس. لعّل اخلرباء االسرتاتيجيني 
الربامج  ووضعوا  وفّكروا  القضايا  هذه  ودرسوا  الساعات،  آلالف  جلسوا  قد  الغرب  يف 
وحّددوا الشخصيات اليت عليها العمل يف بلدان هذه املنطقة وتنفيذ سياساتهم وأعماهلم. ِوفَق 
هذا التحليل يمكن إدراك سلوك رضا خان بصورة  صحيحة، ويمكن أيضًا إدراك ما قام به 

مصطفى كمال يف تركيا، وآخرون وآخرون. هذه كانت براجمهم وخططهم.
وقد نجحوا... نجحوا يف ذلك إىل ما قبل انتصار الثورة  اإلسالمية  باستثناء بعض الفواصل 
الزمنية القصرية ويف بعض املسائل. ويف مرص مثاًل وعىل امتداد سنوات، جاءت حكومة وطنية 
قومية إىل مرص، وملّدة قصرية فقط، ويف إيران أيضًا بنحو آخر، ويف أماكن أخرى بأشكال خمتلفة، 

ولكن عىل العموم، وحني ننظر لألمور بشكل كيل، فقد تقدم هؤالء عىل كافة املستويات. 

ثورة اإلمام اخلميين ة واختالل معادالت املنطقة 
إال أّنه قبل الثورة وقعت فجأة حادثة كربى وانفجار عظيم غرّي كّل أوضاعهم. ظهر يف الشعب 
اإليراين رجل عاِلم متمزّي حكيم فقيه جماهد شجاع خماِطر نافذ الكلمة باسم اإلمام اخلميين +، 
وقد كان ظهور هذا الرجل ووجوده وتربية هذا اإلنسان الكبري من فعل اهلل تعاىل حقًا. كان 
تقديرًا إهليًا أن يقع مثل هذا احلدث. وقد كان الشعب اإليراين مستعدًا فتقّبل األمر ورّحب به 
وألقى بنفسه يف األهوال واملخاطر ونزل إىل الساحة وضّحى بنفسه وماله ونجح يف االمتحان، 

هكذا انترصت الثورة  اإلسالمية، وتغرّيت كل املعادالت واختّلت. 

والثانية  األوىل  السنوات  تكن  فلم  بقّوة.  واستمرت  بقّوة  إيران  اإلسالمية  يف  الثورة  ظهرت 
األمر وسأشري  تواصل  بل  بعد ذلك؛ كال،  لينتهي  الفوران واحلماس   والثالثة جمرد حالة من 
الحقًا إىل هذا االستمرار باخلصوص. وقف اإلمام كاجلبل، ومن خلفه وقف الشعب كاجلبل 

الشامخ. 
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جهود األعداء وأهدافهم إزاء الثورة
وبذلت جبهة األعداء - ومل يكن العدو واحدًا، بل كانوا يف جبهة واحدة - كّل ما استطاعت من 
اجلهود واملساعي، وفعلوا كّل ما بوسعهم، ابتداًء من حروب الشوارع، إىل احلروب القومية، 
االقتصادي،  احلظر  إىل  الثمانية وصواًل  السنوات  إىل فرض حرب  العسكري،  االنقالب  إىل 
عامًا  وثالثني  اثنني  منذ  عامًا،  وثالثني  اثنني  طوال  النفسية  احلرب  من  حملة  هائلة  وإطالق 
واحلرب النفسية ضد الشعب اإليراين وضد الثورة  وضد اإلمام قائمة... لقد مارسوا الكذب 

وتوجيه التهم وبّث اإلشاعات، وسعوا لزرع الشقاق وحتريف السبل يف الداخل.
األهداف اليت كانوا يسعون هلا هي بالدرجة األوىل إسقاط الثورة ونظام اجلمهورية اإلسالمية. 
اجلمهورية  نظام  إسقاط  يتحّقق  ال  عندما  الثاين  وهدفهم  اإلطاحة.  هو  األول  هدفهم  كان 
باطنها  وإزالة  النقي  جوهرها  من  تفريغها  أي  وتبديلها،  الثورة  ملسخ  السعي  اإلسالمية  هو 
وسريتها وروحها. حماوالتهم كثرية يف هذا املجال، وآخر مرسحياتهم اليت ُعرضت عىل اخلشبة 
كانت فتنة  عام 88 ]2009 م[. كانت يف احلقيقة واحدة من هذه املساعي. ووقع بعض الناس 
يف الداخل أرسى هذه املؤامرة بسبب حب الذات وحب املناصب وما إىل ذلك من األمراض 
إّن امُلخّطط وامُلصّمم واملدير كان وال يزال خارج احلدود.  النفسية اخلطرية. وقد قلت مرارًا 
وقد تعاونوا معهم يف الداخل، بعضهم عن علم وبعضهم اآلخر عن غري علم. هذا هو اهلدف 

الثاين.
الثالث، فكان وال يزال - إذا بقي النظام اإلسالمي- العمل عىل دّس عنارص من  أّما اهلدف 
يتعامل  الذين  األساسيني  األطراف  منهم، وجعلهم  فيه، واالستفادة  الضعيفة  النفوس  ذوي 
معهم يف خصوص قضايا البالد. وبالتايل تكون النتيجة وجود نظام ال يمتلك القدرة الكافية، 
ويكون ضعيفًا ومطيعًا - املهم هو أن يكون عمياًل ومطيعًا - وال يقف يف وجه أمريكا، هذه 

هي أهدافهم.
وقد ُأحِبطت هذه األهداف وهذه املراحل حت هذا اليوم، ومل يفلحوا يف حتقيقها. طبعًا بذلوا 
ومل   - حدييث  خالل  بعضها  إىل  أشري  سوف   - متنوعة  ممارسات  وتابعوا  اجلهود  من  الكثري 
يقظًا. لدينا يف املجتمع نخب جيدة،  الشعب كان  يّدخروا أي جهد، لكنهم مل ينجحوا، ألن 
وشعبنا شعب صالح جيد، ولدينا كذلك مسؤولون جيدون. ولذلك واحلمد هلل فشل العدو 

حت اآلن يف حتقيق أهدافه. لقد واصلت الثورة  طريقها وتقدمت.
الثورة أوجدت تغيريات جذرية

و اآلن نسأل  ما الذي حدث يف الثورة؟ هذه أمور مهّمة. الثورة  اليت حدثت يف إيران أوجدت 
تغيريات تعترب من حيث العمق تغيريات مهمة  وجذرية وأساسية. عىل أساس هذه التغيريات 
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يمكن التقدم باملجتمع وإجياد تغيريات واسعة. لقد ُأرسيت هذه الدعائم األصلية بشكل متني 
وحمكم.

التغيريات اليت حصل، وهي طبعًا مما يعلمه اجلميع ونعلمه  أريد هنا اإلشارة إىل بعض هذه 
كلنا، فهي أمور مقابل أنظارنا، ولكن، كما يلفت اهلل تعاىل أنظارنا يف القرآن الكريم إىل الشمس 
وهذه  الظاهرة  هذه  أّن  إىل  لننتبه  هبا  ُيقسم  لكّنه  أمامنا،  هي  والشمس  ٻ﴾)1(،  ٱ   ﴿
احلادثة وهذا املوجود له كّل هذه العظمة... نحن كذلك جيب علينا التنّبه هلذه الظواهر العظيمة 

املحيطة بنا، لذلك فإّن ذكر هذه األمور رضوري من حيث إّننا جيب أن نتوّجه وننتبه هلا.
أواًل، كان النظام احلاكم يف البالد قبل الثورة نظامًا حماربًا لإلسالم بشّدة. مل يكن هلم اهتمام كبري 
بالظواهر اإلسالمية، ولكّنهم يف العمق كانوا يسعون بجّد الستئصال جذور اإليمان اإلسالمي 
الستعراضها.  ههنا  جمال  وال  اخلصوص،  هبذا  كثرية  وخواطر  أمثلة  ولدّي  الشعب.  لدى 
وجاءت الثورة لتكون يف مقابل ذلك متامًا بفارق 180 درجة، فجعلت اإلسالم حمورًا إلدارة 
البالد، فكانت األحكام والقوانني إسالمية، وكذلك معايري ومالكات قبول القوانني أو رفضها 

أصبحت إسالمية، وكذلك معايري عمل اجلهات التنفيذية يف البالد.
قبل انتصار الثورة، كان البلد يعيش التبعية من الناحية السياسية، أي إّن احلكومة وحممد رضا 
الشواهد  نفسه واألجهزة املختلفة كانت مطيعة ألمريكا وتنتظر إشارات أمريكا. وهنا أيضًا 
كثرية، كأن يذهب شخص من هنا إىل أمريكا - كالدكتور أميين - من أجل أن ُيقِنع األمريكيني 
بأن يكون رئيس وزراء إيران. وعاد وأصبح رئيسًا للوزراء. وبعد سنة  أو سنتني ذهب الشاه 
إىل أمريكا - وكان غري راغب فيه - وأقنع األمريكيني بعزله عن رئاسة الوزراء، وعاد فعزله 
عن رئاسة  الوزراء! كان هذا واقع بلدنا آنذاك. كان الشاه ورئيس البالد من أجل تعيني رئيس 
الوزراء بحاجة ملوافقة األمريكيني ورضاهم!، كان الشاه يف كثري من األمور يدعو سفري أمريكا 
ُيصدر  فال  عارضا  وإذا  اختاذه!  يريد  الذي  القرار  عليهما  ليطرح  قرصه  إىل  بريطانيا  وسفري 
القرار! هذه هي التبعية  السياسية. كانوا مطيعني ألمريكا، وقبل الفرتة األمريكية كانوا مطيعني 
لربيطانيا. الربيطانيون أنفسهم جاؤوا برضا خان إىل السلطة، وحينماوجدوا أّنه مل يعد ينفعهم 
الثورة. وعندما  قبل  كان هذا  السلطة.  إىل  بابنه  البالد وجاءوا  من  ونفوه  السلطة  عزلوه عن 

جاءت الثورة حّققت للبلد استقالله السيايس الكامل. 

1 سورة الشمس، اآلية 1. 
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اليوم، ال توجد أّية قّوة يف هذا العامل الكبري، وبني هذه القوى الكربى  يمكنها أن تزعم أهنا تؤثر 
عىل إرادة مسؤويل البالد أو الشعب اإليراين. وهذه النقطة بالذات - أي الصمود واالستقالل 
والعزة السياسية - هلا أكرب اجلاذبية يف نفوس الشعوب. حني ترون أّن الشعوب حترتم الشعب 

اإليراين الكبري فإّن اجلانب األكرب من هذا االحرتام يعود هلذا السبب... االستقالل السيايس.

الدكتاتورية االستخبارية والسيادة الشعبية
قبل الثورة  كان نظام احلكم ملكيًا، والطرف املقابل لذلك هو السيادة الشعبية ]الديمقراطية[. 
والشعب ال شأن له وال دور يف نظام احلكم امللكي. أما يف نظام احلكم الديمقراطي فالشعب 
هو الكل يف الكل. كان احلكم وراثيًا قبل الثورة. يموت واحد ويعنّي آخر مكانه. أي إن الناس 
مل يكن هلم أي دور، كانوا مضطرين للقبول شاؤوا أم أبوا. أما يف اجلمهورية اإلسالمية وبربكة 
الثورة، فإن الدولة منتخبة، والناس هم الذين ينتخبون، وذوق الناس وإرادتهم هي احلاسمة. 
الدولة دكتاتورية استخبارية... دكتاتورية سوداء حالكة... ال زلت أتذكر  الثورة كانت  قبل 
أن أحد أصدقائنا جاء لزياريت من باكستان - وقد جاء إىل مشهد بطريقة غري قانونية - وكان 
يتحدث ويقول ) كنا نقرأ املنشور الفالين يف احلديقة مع األصدقاء(. فتعجبت، يف احلديقة؟! 
ببالنا إطالقًا أن يكون هناك منشور يف جيب أحد،  منشور؟! وهل هذا ممكن!؟ مل يكن خيطر 
ويكون يف ذلك املنشور يشء من النقد للجهاز احلاكم آنذاك، ويمكن لذلك الشخص أن يميش 
يف األزقة. هكذا كان وضع الدكتاتورية االستخبارية  يف ذلك احلني. وجاءت الثورة فجعلت 
األجواء حرة... أجواء النقد واإلصالح والتذكري والتنبيه، وحت أجواء املخالفة واالعرتاض 
فتحتها الثورة أمام الناس. هكذا كان الوضع طوال هذه األعوام االثنني والثالثني بما يف ذلك 

سنوات بداية الثورة.
قبل الثورة كان اعتماد البلد يف العلوم والتقنيات عىل الغرب متامًا. وقد قلُت مرارًا إّن بعض 
يكونوا  مل  إصالحها  يراد  وكان  تستهلك،  أو  تتعّطل  كانت  حينما  العسكرية  طائراتنا  قطع 
يسمحون للمهندسني يف القّوة اجلوية بفتح هذه القطعة لريوا ما هي، ناهيك عن أن يفّكروا يف 
تصليحها. كانوا يضعون القطعة يف طائرة ويأخذوهنا إىل أمريكا ويأتون بغريها مكاهنا، أو إذا 
كان املقّرر إصالحها كانوا ُيصلحوهنا. مل تكن هناك صناعة، كانت الصناعة جتميعية  حمضة من 
دون أي ابتكار. وبعد الثورة توّفرت الثقة بالذات العلمية، واالعتماد عىل الذات الوطنية. وها 
هم كّل هؤالء العلماء البارزين والكبار يف خمتلف حقول العلم. لدينا اليوم علماء يف داخل 
البالد أمثاهلم يف العامل معدودون وقليلون جدًا. لقد تقّدم علماؤنا، وإّن معظمهم من الشباب.
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تأثري إيران يف قضايا املنطقة والعامل
قبل الثورة مل يكن إليران أي تأثري يف القضايا العاملية، وحت يف قضايا املنطقة. كان البلد ُمهانًا، 
وليس بمقدوره ترك أي تأثري يف القضايا املختلفة. وبعد الثورة حتققت للشعب عّزة وعظمة 
يف أنظار شعوب العامل، وأصبح له تأثري يف قضايا املنطقة إىل درجة صدمت األعداء وفرضت 
األجنبية،  األخبار  تورد  اليت  االلكرتونية  املواقع  اليوم  تالحظون  بذلك.  االعرتاف  عليهم 
جتدوهنا دومًا تتحدث عن نفوذ إيران ومتكنها وحضورها يف قضايا املنطقة. يذكرون ذلك حت 

بدوافع مغرضة أحيانًا، لكنهم يعرتفون عىل كل حال.
اآلفة  الثقايف  الغزو  الثورة أصبح  الثورة حمض مقلدين، وبعد  قبل  كنا  الثقايف،  الصعيد  وعىل 

واخلطر األساس والكبري. والشواهد من هذا القبيل كثرية. هذه هي األمور األساس.
بقدرته  أن يكون متفائاًل  الشعب عندئذ  بلٍد، يستطيع  الدعائم يف  يتم إرساء مثل هذه  حينما 
عىل بناء رصح حضارة جديدة وعظيمة عىل هذه األسس. كّل واحدة من هذه اخلصوصيات 
تستقطب أنظار الشعوب بنحو من األنحاء. فالشعوب األخرى تنظر فرتى وتنجذب وتثين 
ومتدح. بالطبع األهم من كّل يشء، هو حالة االستقالل السيايس والصمود يف مقابل عنجهية 

وغطرسة األعداء وتعسفهم.
مقالة عامل غريب، واقتدار املسلمني

الغربيني  الساسة  هؤالء  أقوال  من  شيئًا  أنقل  أن  دأيب  من  وليس  غريب،  لعاِلم  رأيًا  هنا  أنقل 
َفت  وثنائهم، لكّن هذه العبارة ُملفتة، فهو يقول: شيئان إذا تداوهلما املسلمون من يد ليد وتعرَّ
الغربية  األصول  أي   - الغربية  املحظورات  جميع  تتحّطم  فسوف  املسلمة  الشعوب  إليهما 
دستور  أحدمها  الغريب:  املفّكر  هذا  يقول  الشيئان؟  هذان  مها  فما  باطاًل.  وتصبح   - القطعية 
حكم  نظام  العامل  يف  املسلمني  أنظار  أمام  َيطرح  الذي  الدستور  وهو  اإلسالمية،  اجلمهورية 
باإلمكان  أّن  يدّل عىل  إّنه دستور  ديين.  نفسه  الوقت  تقّدمي عرصي، ويف  جماهريي شعيب 
الصورة  دينيًا متامًا. هذه هي  باحلداثة والعرصية والتقّدم ويكون  يّتصف  نظام حكم  تأسيس 
اليت يرسمها الدستور. يقول إّن مثل هذا اليشء ممكن. هذا أحد الشيئني. واألمر الثاين: حصيلة 
لو  ما  وهو  اإلسالمية،  للجمهورية  والسياسية  والعسكرية  واالقتصادية  العلمية  النجاحات 
اّطلعت  املسلمة  الشعوب  أّن  لو  يقول:  حصل.  وقد  ممكن،  أمر  أّنه  لوجدوا  للمسلمني  توّفر 
عىل هذه اإلمكانية واحلصول النسيب، أي إّن هذا اليشء ممكن وقد حتّقق بنحو نسيب يف إيران 
اإلسالمية اليوم، ولو وضع هذا النظام أمام أنظارهم، فسيكون من الصعب التصدي ملوجة 

الثورات املقبلة.
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لقد حدث هذا اليشء اليوم. وهو طبعًا مل حيصل اليوم، بل منذ ثالثني عامًا. إهّنا فكرة تتموضع 
تدرجييًا وبصورة هادئة يف أذهان الشعوب، وتنمو وتنضج ثم تربز هبذا الشكل الذي تشاهدونه 

حاليًا يف شمال أفريقيا واملناطق األخرى.

امللف النووي والثبات اإليراين
طبعًا ارتكب الغربيون أنفسهم أخطاًء سياسية، وقد ساعدت هذه األخطاء السياسية اجلمهورية 
ضّخموا  فقد  اإليراين.  النووي  امللف  خصوص  يف  أخطأوا  الغربيني  أّن  الِحظوا  اإلسالمية. 
القضية النووية اإليرانية من أجل مواجهتها، وأثاروا الضجيج حوهلا ومارسوا الضغوط وقالوا 
إّن عىل اجلمهورية اإلسالمية الرتاجع عن قضيتها النووية. ولكن اتضح للناس يف العامل طوال 
هذه األعوام السبعة - منذ سبعة  أعوام وهم يبذلون مساعيهم - شيئان أحدمها هو أّن إيران 
استطاعت إحراز تقّدم مل يكن متوّقعًا يف امللف النووي، والثاين هو إّن إيران عىل الرغم من كّل 
واليوم،  اإليراين.  الشعب  احلقيقتان مها لصالح  ترتاجع. وهاتان  الضغوط صمدت ومل  هذه 
العامل بأرسه يعلم أّن أمريكا وأوروبا وأعواهنم وأتباعهم رغم كل الضغوط اليت مارسوها مل 
يستطيعوا التغّلب عىل اجلمهورية اإلسالمية وفرض الرتاجع عليها. هذا ما مّتت معرفته وشاع 
عىل يد أعداء  الشعب اإليراين أنفسهم، أي إهّنم ساعدوا عىل تعريف الشعب اإليراين. و كذا 

احلال يف القضايا األخرى. 
ر البزنين إىل إيران. حسنًا، لقد كّنا وال نزال  أثاروا الضجيج بحظر البزنين عىل إيران فال ُيصدَّ
من مستوردي البزنين. قالوا نريد منع دخول البزنين إىل إيران. وأثاروا الضجيج حول هذا 
املوضوع. وذهب حمّللوهم بالتخمني إىل أّن البالد ستضطرب والناس ستفعل كذا وكذا. لكّن 
ر املسؤولون هنا بإنتاج مزيد من البزنين. واليوم حسب التقرير املوجود  هذا أدى إىل أن ُيفكِّ
استرياد  عن  بالدنا  تستغين  سوف   - اهلل  من  بتوفيق  هبمن]11شباط[   22 حت  طبعًا   - لدّي 
البزنين متامًا... وبناًء عىل التقرير الذي تلقيته سيكون بإمكاننا بعد اآلن حت تصدير البزنين، 
وقد أصدروا األوامر بذلك. هنا انتهى ضجيجهم لصالح شعب إيران. وقد شاهد املراقبون 
فرتة  يف  األسلحة  حلظر  بالنسبة  القضايا،  جميع  يف  كذلك  واألمر  احلقيقة.  هذه  الدوليون 
احلرب، ويف قضية خلق تيار إسالمي متطّرف ومواٍز. خلقوا يف جوارنا تيارًا إسالميًا متطّرفًا 
وليس  عليهم،  آفة  اآلن  فأصبح  هبا،  اإلسالمية واإلرضار  اجلمهورية  التضييق عىل  أجل  من 
بإمكاهنم السيطرة عليه واحلؤول دونه، وال يدرون كيف يعاجلون األمر. وكذا احلال بالنسبة 
الختالقهم اخلالفات املذهبية. وكذا احلال يف فتنة سنة 88 ]انتخابات 2009م[ حيث أشاعوا 
وحدث  انترشت  واخلالفات  انتهت  اإلسالمية  اجلمهورية  إّن  وقالوا  والصخب  الضجيج 
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دي  من  التاسع  كان  وقد  وانترص،  وقف  اإليراين  الشعب  أّن  فوجدوا  نظروا  ثم  وكذا.  كذا 
]2009/12/30م[ و22 من هبمن العام املايض من أيام اهلل باملعىن احلقيقي للكلمة. القلوب 
بيد اهلل، واهلل تعاىل قد جاء هبذه القلوب إىل وسط الساحة، وأظهر الشعب اإليراين قدرته. مهما 
فعلوا شيئًا انتهى بالرضر عليهم، وبعد اآلن أيضًا سيكون األمر كذلك. هذا واقع مشهود يف 

العامل حاليًا. أرادوا شيئًا وحصل يشء آخر.
الثورة ظاهرة نموذجية

وأّما النقطة الثانية اليت ذكرت أّنه ينبغي أن أقوهلا، فهي إّننا لو أردنا تشخيص أمهية أّية ظاهرة 
ومثااًل  نموذجية  تكون  أن  الظاهرة  هذه  استطاعت  كم  ننظر  أن  فيجب  نجاحها  وتشخيص 
حيتذى، وكم استطاعت الصمود واالستقامة والبقاء عىل مبادئها وكالمها. وهكذا هو احلال 
بالنسبة  للثورات. إذا أرادت الثورة التأثري عىل أذهان اآلخرين وممارساتهم والتحّول إىل نموذج 
هلم فيجب أن تتحىّل بخصوصيات أمّهها الثبات واالستقامة والصمود. فإذا حتّقق ذلك، كانت 
الثورة نموذجًا لآلخرين، وإال فالربق الذي يقدح يف مكان ثم ينطفئ ال يمكنه أن ُيعّد نموذجًا 
ومثااًل، وال يمكنه ترغيب اآلخرين بأن يتبعوه. وقد استطاعت ثورتنا أن تكون ُملِهمة، وأن 
ر نموذجًا ومثااًل، وقد كان هذا نتيجة الثبات واالستقامة والصمود عىل األصول واألركان  ُتوفِّ

الرئيسة اليت أعلنها اإلمام اخلميين ة هلذه الثورة.

إسالمية الثورة، سبيل إنقاذ البرشية 
الصفة  األول  املثال  الباب.  هذا  يف  أمثلة  عّدة  أذكر  أن  ويمكن  الثورة.  هذه  صمدت  لقد 
وُأثريت  اإلسالم،  أساس  عىل  وتقوم  إسالمية،  ثورتنا  إّن  اإلمام  قال  البداية  منذ  اإلسالمية. 
رجعية  واإلسالمية  الديمقراطية،  مع  جتتمع  ال  اإلسالمية  إّن  فقالوا  العامل  يف  كبرية  ضجة 
الداخل  يرّدد يف  تطبيقها وكذا وكذا. وراح بعضهم  وختّلف، واألحكام اإلسالمية ال يمكن 
فرض  أجل  من  اإلشاعات  وبّثوا  واملقاالت،  الكتب  فكتبوا  األوساط،  تلك  قالته  ما  صدى 
الرتاجع عن االلزتام باإلسالم عىل اجلمهورية اإلسالمية. لكن اجلمهورية اإلسالمية صمدت 
وثبتت ومل تستسلم للضجيج والصخب. نعم، نحن إسالميون ونفخر هبذا، ونثبت أّن هذا هو 

سبيل إنقاذ البرشية. هذا ما أعلنته اجلمهورية اإلسالمية بصوت عال للعامل بأرسه. 
واليوم الِحُظوا جمتمعنا بعد 32 سنة. فالسلوكيات إذا مل تكن أكرث إسالمية من اليوم األول، 
فهي عىل أقّل تقدير بنفس إسالمية اليوم األول النتصار الثورة. الشباب الذين مل يروا اإلمام 
اإلسالم  بمبادئ  الزتامهم  أّن  نرى  الثورة  عن  شيئًا  يتذّكرون  وال  فرتة  احلرب  يعارصوا  ومل 
أفضل وأقوى من الزتام بعضنا نحن الشيوخ. مسؤولو البالد يفخرون باإلسالمية. طبعًا طوال 
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داخل  حت  األشخاص  بعض  هناك  كان  وقد  عديدة،  حماوالت  جرت   32 الـ  األعوام  هذه 
املنظومة  احلكومية حياولون أن يسلكوا ُسُباًل ملتوية ليبتعدوا تدرجييًا، لكّنهم مل يستطيعوا. ثبتت 

اجلمهورية اإلسالمية عىل مبادئها وإسالميتها... هذا نموذج.
جتيل السيادة الشعبية ضمن إسالمية الثورة

والنموذج أو املثال اآلخر، قضية السيادة الشعبية ]الديمقراطية[. فقد أعلن اإلمام اخلميين ة 
منذ اليوم األول أّن الشعب جيب أن ُيديل برأيه سواء  يف أصل انتخاب اجلمهورية اإلسالمية، 
أم يف تدوين الدستور، أم يف قبول الدستور الذي مّتت املصادقة عليه يف جملس اخلرباء، أم يف 
 32 الثورة  عىل  مضت  اإلمام...  صمد  املجلس..  انتخاب  يف  أم  اجلمهورية،  رئيس  انتخاب 
 سنة، وإذا أحصينا عدد االنتخابات واالستفتاءات امُلقامة، فتكون النتيجة أّنه لدينا 32 مشاركة 
انتخابية جماهريية – أي بمعدل انتخابات واحدة كّل عام - حيث توّجهت اجلماهري لصناديق 
االقرتاع وأدلت بأصواتها وانتخبت. انتخاب الشعب مهّم جدًا. كانت طهران يف فرتة احلرب 
القصف  حتت  كانت  اليت  املدن  ويف  تتعطل.  مل  االنتخابات  لكّن  القصف،  حتت  املفروضة 
الصاروخي لنظام صّدام خالل فرتة احلرب مل تتعّطل االنتخابات. ويف إحدى دورات جملس 

الشورى ضغطوا لتأخري االنتخابات ألسباب سياسية تتعّلق هبم، لكّنهم مل ينجحوا. 
مل حيصل تأخري حت يوم واحد يف انتخابات اجلمهورية اإلسالمية ومشاركة اجلماهري حلّد اآلن. 
هذه هي الديمقراطية. قاهلا اإلمام اخلميين ة منذ اليوم األول، وبقيت اجلمهورية اإلسالمية 
 ثابتة عىل هذه الديمقراطية. مل يوافق عىل جتاوز الديمقراطية. واليوم فإّن مسؤويل البالد ابتداء 
من خرباء القيادة الذين ينصبون القائد ويعزلونه، إىل رئاسة اجلمهورية، إىل جملس الشورى، إىل 
املجالس البلدية هم من امُلنَتَخبني من قبل الشعب. وقد توّلت األمور تيارات متنّوعة ومل يتوّل 
األمور تياٌر واحد. فمنذ اليوم األول وإىل اآلن توىّل األمور عّدة رؤساء جمهورية، وكان لكل 
واحد منهم توّجه وميول سياسية معينة، لكّنهم توّلوا األمور كلهم من خالل انتخاب الشعب.

العدالة االجتماعية
املثال اآلخر هو العدالة االجتماعية. أعلن اإلمام اخلميينة مبدأ العدالة  منذ اليوم األول. 
العدالة  تكريس  إّن  لكم  أقول  واملهّمات.  األمور  هذه  كل  من  أصعب  االجتماعية  والعدالة 
املهّمات يف اجلمهورية اإلسالمية.  الديمقراطية، وسائر  االجتماعية أصعب من احلفاظ عىل 
االجتماعية  العدالة  تكريس وحتقيق  اليوم  إىل  استطعنا  إّننا  نقول  إهّنا عملية صعبة جدًا. وال 
بشكل كامل، ال، ال تزال املسافة بعيدة جدًا. ال تزال املسافة كبرية بني العدالة اليت أرادها مّنا 
تتوّقف  مل  العدالة االجتماعية  املسرية نحو  أّن  بيد  اليوم يف جمتمعنا،  اإلسالم وما هو موجود 
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وهي مستمرة وتتصاعد يومًا بعد يوم. التحّرك باجتاه العدالة االجتماعية أشد حاليًا من األعوام 
والدورات املاضية. من املصاديق املهّمة للعدالة االجتماعية التقسيم والتوزيع املناسب للفرص 
يف البالد. يتّم الرتكزي يف األنظمة الغافلة عن حقيقة العدالة االجتماعية عىل طبقة خاّصة وعىل 
وقد   - وتقدمنا  الزمن  مىض  اإلسالمية  كّلما  اجلمهورية  يف  ولكن  البالد،  من  خاّصة  مناطق 
التقسيم والتوزيع  أكرث ]أي  يتكّرس ويقوى  املعىن  أّن هذا  مىض حت اآلن 32 عامًا - نجد 
كّل  واالهتمام.  املراقبة  مناطق  ضمن  اليوم  تندرج  النائية  واملدن  فالقرى  للفرص[.  املناسب 
عمليات البناء للمساكن يف القرى واألرياف، وكّل هذا املّد للطرق نحو املدن البعيدة والقرى 
يف البالد... طرق التواصل، واالتصاالت عىل اختالف أشكاهلا، وتوصيل الطاقة الكهربائية 
خمتلف  يف  توزيعها  تم  األمور  هذه  كّل  احلياة...  وإمكانات  واهلاتف  الصاحلة  للرشب  واملياه 

أنحاء البالد.
املدن  هذه  وبعض  واملدن،  للمحافظات  املسؤولون  هبا  يقوم  اليت  والزيارات  األسفار  هذه 
البعيدة مل يكن أهاليها يتصّورون يومًا أن يشاهدوا مسؤواًل من الدرجة الثانية، ولكّنهم اليوم 
يرون أّن مسؤويل البالد من ذوي الرتب العليا يزورون مناطقهم. هذا يشء عىل جانب كبري 
من األمهية والقيمة. حينما يذهب املرء إىل هناك ويشاهد املشكالت ينبعث فيه احلافز ملعاجلتها، 

وهذا هو حتقيق العدالة االجتماعية. نحن نسري باجتاه العدالة االجتماعية.
ما يشاهده املرء من حياة املسؤولني يف العامل إّنما هو حياة باذخة ارستقراطية. الذين يصلون إىل 
احلكم ويتولون رئاسة اجلمهورية أو مناصب رفيعة تنقلب حياتهم رأسًا عىل عقب. لكن األمر 
ليس كذلك يف بالدنا. طبعًا أمثايل جيب أن ُيطابقوا حياتهم مع أضعف وأفقر رشائح املجتمع، 
لكننا مل نستطع ومل ُنوفَّق لذلك. هذا يشء مل حيصل، لكن حياة مسؤويل البالد واحلمد هلل هي 

بمستوى الطبقة املتوسطة، وبعضهم دون املتوسط. وهذا يشء غاية يف األمهية.

أسهم العدالة، وترشيد الدعم احلكومي
كبرية.  أعمال  هذه  احلكومي...  الدعم  وترشيد  الريفية،  واملساكن  العدالة،  أسهم  مشاريع 
كالدعم  كبري جدًا،  إنجاز  فهذا  بنحو جيد،  تطبيقها  اهلل  إن شاء  البالد  استطاع مسؤولو  وإذا 
الذي كانت تقّدمه احلكومة للجميع بما يتعلق بالكهرباء، فذلك الذي يوجد يف بيته مصابيح 
سوى  بيته  يف  يوجد  ال  الذي  ذلك  من  هو  أي  الكهرباء  من  الكثري  يستهلك  عديدة  وثريات 
مصباٍح أو مصباحني؟ فاألثرياء كانوا يستفيدون من هذا الدعم أكرث من غريهم، وهذا ظلٌم، 
ويريدون ]احلكومة احلالية[ احلؤول دون هذا الظلم. وكذا احلال بالنسبة للخزب والبزنين وغري 

ذلك. نحن صامدون والنظام صامد عىل شعار العدالة االجتماعية.
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مقارعة االستكبار والثبات أمام الضغوط
أيضًا صامدون يف  الرضوخ للضغوط. ونحن  النقطة األخرى هي مقارعة االستكبار وعدم 
هبذا  القيام  يف  نجحت  اإلسالمية  اجلمهورية  أّن  إاّل  شاّقًا،  العمل  هذا  كان  وقد  املجال.  هذا 
انترصت  قد  الثورة  دامت  ما  يقولون  كانوا  الثورة،  بداية  ومنذ  فالكثريون  الصعب.  العمل 
فلنكتف ولنذهب وننِه األمور مع األمريكيني! ومعىن هذا هو ختطئة شعار مقارعة الظلم الذي 
تتبّناه الثورة. كانوا ُيشّجعون عىل هذا. وقد كان هناك -عىل مّر الزمن - من يسعى وراء هذا 
األمر، أن نذهب ونتماىش مع أمريكا، وننضوي حتت مظّلة ورعاية من هم أعداؤنا األصليون. 
ومعىن هذا الكالم بيع القضية الفلسطينية والتغايض عن جرائم أمريكا يف العراق وأفغانستان 
وأمثال ذلك. معىن هذا الكالم غّض الطرف عن كّل هذا الظلم الذي متارسه أمريكا يف العامل. 

معىن هذا الكالم عدم االعرتاض عىل هذه األمور والقضايا.

صمود الشعب نموذج حيتذى
 تطبيع العالقات معناه أن ال يعود الشعب اإليراين واملسؤولون اإليرانيون قادرين عىل الترصيح 
باعرتاضهم والتعبري عن مواقفهم، ويف مرحلة الحقة سيضطرون تدرجييًا لقبول كالم أولئك. 
وقد كانت هذه االستقامة صعبة جدًا، لكّنها كانت مباركة واستجلبت الرحمة اإلهلية، ولفتت 
الشعارات  الـ32 عىل  األعوام  اإليراين يف هذه  الشعب  أيا  الشعوب. كان لصمودكم  أنظار 
األصلية للثورة بركة كبرية، هي أن ينظر لكم العامل اإلسالمي اليوم بعني اإلعظام واإلجالل. 
فعندما يسافر مسؤولو بلدنا إىل البلدان املختلفة ُيستقبلون بكّل حفاوة وترحيب. عندما يرصد 
املراقبون شعبية الشخصيات السياسية يأيت مسؤولو بلدنا يف املرتبة األوىل. لقد أصبح ما قام 
به الشعب اإليراين نموذجًا ُيحتذى. وأنتم تشاهدون اليوم تباشري ذلك. هذه الربكة الكربى 

وهذه املزيات مل يكن لتتضح إال بعد مرور الزمن.
ففي مرص اليوم ُيسمع صدى أصواتكم. قبل أيام حتّدث ذاك الرئيس األمريكي الذي عارص 
ثورتنا، وقال إّن األصوات اليت ُتسمع يف مرص اليوم هي معروفة عندي! أي إّن ما ُيسمع يف 
القاهرة اليوم كان ُيسمع يف طهران أيام رئاسته. هذا ما حيكم به العامل ويقوله، لذلك فإّن عرشة 

الفجر يف بالدنا هلذا العام مهّمة وحّساسة وحماسية. 
سُتضاف مظاهرات 22 هبمن اليت خترجون هبا - يا شعبنا العزيز - إىل كّل أجمادكم إن شاء اهلل.

﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾)1(.

1 سورة الكوثر، اآليات 1- 3.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم 
ال   ،| املنتجبني  األطهرين  األطيبني  آله  وعىل  حمّمد،  املصطفى 
يقة الطاهرة سّيدة نساء العاملني،  سّيما عيّل أمري املؤمنني ×، والصدِّ
واحلسن واحلسني ِسبطي الرحمة وإمامي اهلدى، وعيّل بن احلسني، 
وحمّمد بن عيل، وجعفر بن حمّمد، وموىس بن جعفر، وعيل بن موىس، 
القائم  واخللف  عيل،  بن  واحلسن  حمّمد،  بن  وعيل  عيل،  بن  وحمّمد 
احُلّجة، ُحَجِجك عىل عبادك وُأمنائك يف بالدك، وصّل ]الّلهم[عىل 
يل  اهلل  وأستغفر  املؤمنني،  وهداة  املستضعفني  وحماة  املسلمني  أئمة 

ولكم.
ُأوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل.

أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء ونفيس مّرة أخرى  ُأوصيكم جميعًا 
بمراعاة التقوى.

أحداث مرص وتونس زلزال حقيقي
مرص  يف  اجلارية  األحداث  حول  النقاط  بعض  قصرية  لدقائق  َأذُكر 
استطاع  إذا  حقيقي.  زلزال  وهي  جّدًا،  مهّمة  أحداث  إهّنا  وتونس. 
فستكون  اليشء  هذا  ُيحّقق  أن  وتوفيقه  اهلل  بعون  املرصي  الشعب 
كان  ربما  املنطقة.  يف  األمريكية  للسياسات  تعّوض  ال  هزيمة 
تونس  من  اهلاربني  املسؤولني  من  قلقًا  أشّد  اليوم  اإلرسائيليون 
اجلميع.  من  أكرث  قلقون  الصهاينة  واألعداء  اإلرسائيليون  ومرص. 
إهّنم يعلمون أّي حدث عظيم سيقع يف هذه املنطقة لو ختّلت مرص عن 
التحالف معهم ومتوضعت يف مكاهنا احلقيقي. سوف تتحّقق تنبؤات 
التحليالت  تسعى  جّدًا.  مهّمة  فاألحداث  لذا   .+ اجلليل  إمامنا 
إىل  فيشريون  االنتفاضات؛  هلذه  األصيل  السبب  لتجاهل  العاملية 
بالطبع  الشؤون االقتصادية وغري االقتصادية - وهي شؤون مؤثرة 
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- لكّن العامل والسبب الرئيس هلذه احلركة اجلماهريية العظيمة يف تونس أواًل، ثّم حني بلغت 
ذروتها يف مرص، هو شعور اجلماهري باملهانة نتيجة الوضع الذي أوجده رؤساؤهم. اجلماهري 

ُأهينت وَشَعرت بأهّنا أهينت. هذا الاّلمبارك مرص، أذّل الشعب املرصي.

CIA تونس، بن عيل الفار تابع مبارشة لـ
تابعًا  كان  هذا  عيل  بن  اهلارب  تونس  جمهورية  رئيس  تونس.  حول  نقطة  ذكرت  أن  سبق 
للواليات املتحدة بشكل كامل، بل لدينا وثائق ُتثبت أّنه كان تابعًا للـ )CIA ( األمريكية أي 
املتبخرت  رئيسه  يكون  أن  الشعب  عىل  صعٌب  هو  كم  الحظوا  األمريكية.  التجّسس  ألجهزة 
ئًا جّدًا - خادمًا رسميًا لألجهزة األمريكية. ولسنوات  ًا وسيِّ واملغرور- حيث كان شخصًا ُمتكربِّ

طويلة حكم الناس بكّل قسوة وِحّدة، َعِمل ضّد مصالح الشعب، وضّد الدين. 

يف تونس، البلد املسلم والذي له سابقة إسالمية طويلة وأجماد يف الثقافة اإلسالمية، كان عىل 
الناس يف زمن بن عيل إذا أرادوا الذهاب للمسجد احلصول عىل بطاقة خاّصة... بطاقة الدخول 
للمسجد اليت متنحها احلكومة، ومل تكن متنحها للجميع! مل يكونوا يسمحون للناس بالذهاب 
إىل املسجد. وقد كانت الصالة ُفرادى يف املساجد ممنوعة، ناهيك عن صالة اجلماعة... كانت 
ممنوعة أمام األنظار. واحلجاب كان حمظورًا بشكل رسمي. وقد كان الدافع املهّم للناس أهّنم 
أن هرب هذا اخلائن من بالده وتغرّيت األوضاع  أّنه بمجرد  رأيتم  يريدون اإلسالم. لذلك 
ذهبت الفتيات اجلامعيات إىل اجلامعات باحلجاب. هذه إشارة عىل الدوافع اإلسالمية  العميقة. 
ألمريكا،  التبعية  رفض  هو  اآلخر  واحلافز  وإخفاءه.  كتمانه  الغربيون  املحّللون  يريد  ما  هذا 
ُيقال إّن التبعية هي سبب  وهذا يشء عىل قدر كبري من األمهية. ال يرغب األمريكيون يف أن 
هنضة الشعب يف تونس أّواًل ثم يف مرص حيث بلغت النهضة ذروتها. هذه هي حقيقة القضية. 
طبعًا حدث يف تونس تغيري سطحي. هرب بن عيل لكّن أجهزته بقيت تتوىل األمور. عىس أن 

يتفّطن الشعب يف تونس إىل موقعه جّيدًا لئال يستطيع العدو - ال سمح اهلل - أن خيدعه.
مرص، رائدة العامل العريب

البلد  مرص  كانت  اإلجياز.  وجه  عىل  النقاط  بعض  أذكر  جدًا.  مهّم  بلد  مرص  مرص،  وأّما 
اإلسالمي األول الذي تعّرف إىل الثقافة الغربية. كانت بدايات تعّرف مرص إىل الثقافة الغربية 
يف أواخر القرن الثامن عرش. حدث ذلك ملرص قبل كل البلدان. كانت مرص أّول بلد من بني 
البلدان اإلسالمية تتعّرف إىل الثقافة األوروبية، كما كانت أول بلد إسالمي وقف بوجه تلك 
الرجل  الكبري، ذلك  الدين  فالسيد جمال  آفاتها وقاومها.  والغربية وأدرك  األوروبية  الثقافة 
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اإلسالمي الشجاع املناضل العظيم، وجد أّن أفضل مكان لنضاله هو مرص... ومن بعده جاء 
تالمذته حممد عبده وغريه. واحلركات اإلسالمية يف مرص هلا مثل هذه السابقة. لدى املرصيني 
شخصيات كبرية يف املجال السيايس واملجال الثقايف وكّلهم من أنصار احلرية. فأضحت مرص 
قائدة  العامل العريب من الناحية  الفكرية والسياسية. بقيت البلدان العربية لفرتة طويلة تنظر ملرص 
حيث صارت مرص قائدة العامل العريب. وكان االستقالل وطلب احلرية يموجان يف تلك الديار. 
طبعًا مل تتوّفر فرص جيدة للشعب املرصي، باستثناء  فرتات قصرية. كانت مرص أول بلد أو 
أكرب بلد دخل احلرب إىل جانب سوريا  من أجل القضية الفلسطينية. مل يدخل أي من البلدان 
اإلسالمية  األخرى احلرب يف هذه احلروب اليت كانت مع إرسائيل. لكن مرص وّظفت جنودها 
سنة  يف  ومّرة   1967 سنة  يف  مّرة  طبعًا...  ينجحوا  ومل  للحرب،  وإسنادها  وشعبها  وجيشها 

1973. هكذا هي مرص.

الاّلمبارك خادم الصهاينة
البلدان  من  الثوريني  من  للكثري  ملجًأ  بل  للفلسطينيني،  ومالذًا  ملجأ  مرص  تعترب  لذلك   
احلرية  طاليب  غري  من  ليس  شخص  قبضة  يف  عامًا  ثالثني  ملّدة  وقع  البلد  هذا  مثل  األخرى. 
مواكٌب  بل  وحسب،  للصهيونية  معاٍد  غرَي  وليس  للحرية.  عدّو  بل  وحسب،  وأنصارها 
للصهاينة ومتعاوٌن معهم واألمني لديم، وبمعىن من املعاين خادمهم. البلد الذي كانت فيه 
راية الكفاح ضّد الصهيونية ذات يوم ملهمة للعامل العريب كّله، وصل فيه األمر إىل درجة أّن 
األعداء اإلرسائيليني الصهاينة أصبحوا يعتمدون عىل مساعدة هذا الالمبارك يف كّل أنشطتهم 

املعادية للفلسطينيني، فقد كان يساعدهم. 

دوره يف حمارصة غزة
كان  حمارصة  غّزة.  استطاعوا  ملا  اإلرسائيليني  مبارك  حسين  يساعد  مل  لو  غّزة،  قضية  يف 
الفلسطينيون يف غّزة حمارصين - وهم حمارصون منذ 4 أعوام - ويف حرب الـ 22 يومًا احرتق 
]نظام  لكّنهم  بيوتهم،  وتهّدمت  وماتوا  اإلرسائيليني،  بنريان  وأطفاهلم  ونساؤهم  رجاهلم 
مبارك[ مل يسمحوا لقوافل املساعدات بمّد يد العون هلؤالء الناس. وليست القوافل من مرص 
فقط بل حت القوافل من البلدان األخرى اليت أرادت العبور من مرص إليصال املساعدات هلم 
- ومنها قوافل شعبنا - مل يسمح هلا حسين مبارك بذلك. مثل هذا الوضع كان سائدًا يف مرص. 
لة. الشعب املرصي يشعر بالذّلة واملهانة نتيجة منارصة  فهؤالء الناس طفح هبم الكيل باملحصِّ
األصيل  السبب  هو  هذا  ألمريكا.  املحضة  وطاعته  تبعيته  وبسبب  إلرسائيل،  احلايل  نظامه 
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للنهضة والتحّرك. هؤالء شعب مسلم وقد انطلق التحّرك من صالة اجلمعة ومن املساجد. 
املناضل األقوى هناك هو  وكانت الشعارات »اهلل أكرب«. اجلماهري ترفع شعارًا دينيًا، والتيار 

التيار اإلسالمي. 

خدمات مبارك لألمريكيني بال مقابل
يريد الشعب املرصي مسح هذا الذّل عن نفسه. هذا هو السبب، لكن الغربيني ال يسمحون 
املسائل  عىل  فقط  زون  ُيركِّ فهم  العاملي،  العام  والرأي  الشعوب  بني  باالنتشار  التحليل  هلذا 
االقتصادية. نعم، هذه أيضًا حقيقة. طبعًا مل تستطع عمالة شخص ألمريكا - كحسين مبارك - 
التقّدم بمرص حت خطوة واحدة نحو االزدهار. هناك40% من سكان مرص البالغني أكرث من 
70 مليون نسمة يعيشون حتت خّط الفقر! يف مدينة القاهرة نفسها هناك مئات اآلالف - كما 
العدد يصل إىل مليونني وثالثة ماليني، لكن  أّن  ورد يف تقارير مؤّكدة وصلتين وقد سمعُت 
م به هو مئات اآلالف - من فقراء القاهرة يعيشون يف املقابر! هم مرشدون وجّوابو  القدر املسلَّ
صحاري يلوذون باملقابر. الناس هناك تعيش معيشة صعبة. أي إّن األمريكيني مل يمنحوا حت 
أجور هذه اخلدمة ]مقابل خدمات مبارك هلم[. وسوف لن يمنحوه أجره اليوم أيضًا. واليوم 
أيضًا، مت ما هرب من مرص وخرج - بعون اهلل - ليكن عىل ثقة أّن أول بوابة سُتغلق يف وجهه 
هي البوابات األمريكية. لن يسمحوا له بالدخول، كما مل يسمحوا لنب عيل، وكما مل يسمحوا 
ملحمد رضا هبلوي... هكذا هم... لينظر الذين ختفق قلوهبم لصداقة  أمريكا وإطاعتها إىل هذه 
النماذج. هؤالء كالشيطان. يقول يف دعاء الصحيفة السجادية: إّن الشيطان حينما يغويين ينظر 
بعدها من هناك - عىل حد تعبريي - ويضحك عيّل وُيدير يل ظهر املجن وال يأبه يل. هكذا هم 

هؤالء... األمريكيون يسعون وراء مصاحلهم بواسطة هؤالء األفراد الضعفاء األذاّلء.

األعداء يف ختبط وضياع
منهم،  أكرث  متخبطون  واإلرسائيليون  بشّدة؛  ومتخّبطون  مضطربون  حاليًا  األمريكيون  طبعًا 
يبحثون عن عالج لقضية مرص. ولن جيدوا عالجًا، إّنما يعملون اآلن عىل اخلداع فيتحّدثون 
عن منارصة الشعب. واآلن قيل إّن األمريكيني أيضًا قالوا له جيب أن يعزتل برسعة ويغادر. 

وهذا يعود إىل طريقة عمل الشعب املرصي وكيف يّتخذون قرارهم.
واآلن أقرأ بعض النقاط اليت كتبتها، وأخاطب هبا اإلخوة العرب.
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هنضة الشعوب، حادثة إعجازية
ساحة  عىل  اليوم  مكان.  كّل  يف  اإلسالمية  أبناء  األّمة  عىل  السالم 
حادثة  كربى،  مصريية  عظيمة  حادثة  إرهاصات  اإلسالمي  العامل 
تستطيع أن تغرّي معادالت االستكبار يف هذه املنطقة لصالح اإلسالم 
ولصالح الشعوب، حادثة تستطيع أن ُتعيد العّزة والكرامة للشعوب 
مما  السنني  عرشات  غبار  وجهها  عن  وتنفض  واإلسالمية،  العربية 
جناه الغرب وأمريكا بحّق هذه الشعوب العريقة األصيلة من ظلم 
واستهانة وإذالل. إّن هذه احلادثة اإلعجازية بدأت عىل يد الشعب 
العظيم.  الرشيد  املرصي  الشعب  بسواعد  ذروتها  وبلغت  التونيس 
 - اإلسالمي  والعامل  الغريب  العامل  صدور  يف  األنفاس  انحبست  لقد 
الكربى،  ما سيحدث يف مرص  يرتّقبون  - وهم  أسبابه  واحد  ولكّل 
مرص  جمال،  والسيد  عبده  حممد  مرص  األخري،  القرن  نوابغ  مرص 
سعد زغلول وأحمد شوقي، مرص عبد النارص والشيخ حسن البنا، 
مرص عام 1967 و1973، يرتقبون مدى ارتفاع راية مّهة املرصيني. 
عرص  ذلك  فسيعقب   - اهلل  سمح  ال   - انتكست  الراية  هذه  أن  فلو 

حالك الظالم، وإن رفرفت عىل القمم فإهنا ستطاول عنان السماء.

خروج املكشوفني وبطائنهم
ألمريكا  املنقاد  اخلائن  احلاكم  يطرد  أن  استطاع  التونيس  الشعب 
واملجاهر بعدائه للدين، ولكن من اخلطأ الظّن بأّن هذه هي النتيجة 
املطلوبة. النظام العميل ال يسقط بخروج املكشوفني من رموزه. لو 
حّل حمّل هذه الرموز بطائنها مل يتغرّي يشء، بل إّنه الرشك الذي ينصب 
أمام الشعب. يف الثورة اإلسالمية الكربى يف إيران حاولوا مرارًا إيقاع 
شعبنا يف مثل هذا الفخ لكّن وعي الشعب وقائده اإلهلي العظيم أدرك 
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دسيسة األعداء وأحبطها وواصل الطريق حت هنايته. وأّما مرص، فإّن مرص نموذج فريد، ألّن 
مرص يف العامل العريب بلد فريد. مرص أول بلد يف العامل اإلسالمي تعّرف إىل الثقافة األوروبية، 
وأول بلد أدرك أخطار هجوم هذه الثقافة وتصدى هلا. إّنه أول بلد عريب أقام دولة مستقلة بعد 
احلرب العاملية  الثانية، ودافع عن مصاحله الوطنية  يف تأميم قناة السويس، وأول بلد وقف بكل 
طاقاته إىل جانب فلسطني وعرف يف العامل اإلسالمي بأّنه ملجأ للفلسطينيني. السيد جمال مل 

يكن مرصيًا لكّنه مل يَر يف غري شعب مرص املسلم من يفهم مّهه الكبري. 

شجاعة الشعب املرصي وجدارته
إّن الشعب املرصي أثبت جدارته يف ساحات النضال السيايس والديين، وسّجل مواقفه املرشفة 
عىل جبهة التاريخ. مل يكن حممد عبده وتالميذه وسعد زغلول وأتباعه أشخاصًا عاديني. كانوا 
من النوابغ الشجعان والواعني الذين حيّق ملرص أن تفخر هبم وبأمثاهلم. إّن مرص هبذا العمق 
الثقايف والديين والسيايس قد احتلت بحّق مكان الريادة يف العامل العريب. إّن أكرب جريمة ارتكبها 
النظام احلاكم يف مرص هي أّنه هبط هبذا البلد من مكانته الرفيعة إىل مرتبة آلة طّيعة بيد أمريكا 
يف لعبتها السياسية عىل صعيد املنطقة. إّن هذا االنفجار الذي نشهده اليوم يف الشعب املرصي 
هو اجلواب املناسب هلذه اخليانة الكربى اليت ارتكبها الدكتاتور العميل بحّق شعبه. إّن الساحة 
متوج اليوم بألوان التحليل بشأن هنضة الشعب املرصي، وكّل يديل بدلوه يف هذا املجال، غري 
أّن كل من يعرف مرص يفهم بوضوح أّن مرص تدافع اليوم عن عّزتها وكرامتها. مرص ابُتليت 
بخيانات صادرت كرامتها. إّن شعبًا يف ذروة العّزة قد أذّلوه إرضاًء لغرور أعدائه وتكربهم. 
إّن موقف مرص من القضية الفلسطينية ُيشّكل نموذجًا بارزًا ملكانة مرص. فلسطني منذ عرشات 
متداخلة مرتابطة بحيث ال  املنطقة  املنطقة، ومسائل هذه  أبرز حمور يف مسائل  ل  ُتشكِّ السنني 
يستطيع أّي بلد أو أي شعب أن يتصّور مصريه بمعزل عن القضية الفلسطينية. وليس ثمة  أكرث 
من جهتني:  إّما دعم فلسطني ونضاهلا العادل أو الوقوف يف اجلبهة املقابلة. لكّن شعوب املنطقة 
القضية  إىل دعم  نظام حاكم  أي  يتجه  البداية جتاه هذا االصطفاف، فحني  منذ  بّينت موقفها 
يف  ذلك  مرص  جّربت  ولقد  واملسلمة،  العربية  والشعوب  شعبه  التفاف  ينال  الفلسطينية  فإّنه 
الستينات و أوائل السبعينات، لكّنه حني يقف يف الصف اآلخر فإن الشعب يعرض عنه، ويف 

مرص ظهرت اهلّوة  العميقة بني الدولة والشعب بعد اتفاقية  العار يف كامب ديفيد.
غزة ودعم الشعب املرصي

 إّن الشعب املرصي اسرتخص النفس والنفيس ملساعدة فلسطني يف 1967 و1973 لكّنه رأى 
بعد ذلك بأّم عينيه أّن ُحّكامه هرولوا عىل طريق العمالة  والطاعة ألمريكا إىل درجة جعلت 
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مرص حليفة وفّية  للعدو الصهيوين الغاصب. إّن سيطرة أمريكا عىل حّكام مرص قد بّددت كّل 
النظام املرصي إىل عدّو لدود لفلسطني  السابقة يف دعم فلسطني وبّدلت  جهود هذا الشعب 
بينما حافظت سورية، رشيكة مرص يف حرب 67 و73، عىل  امُلعتدين،  وأكرب حام للصهاينة 
مواقفها املستقّلة رغم ما واجهت من ضغوط أمريكية هائلة. وبلغ بالنظام املرصي العميل أن 
الشعب املرصي شاهد ألول مّرة يف التاريخ أّن حكومته تقف يف حرب إرسائيل عىل غّزة  إىل 
صّف اجلبهة اإلرسائيلية، ومل متتنع عن املساعدة فحسب بل كانت نشطة يف دعم جبهة العدو. 
إىل جانب إرسائيل  بقّوة  الذي وقف  نفسه  مبارك هو  أّن حسين  أبدًا  التاريخ  ينىس  سوف ال 
خالل  واألطفال  والرجال  النساء  قتل  حيث  غزة،  عىل  وأمريكا  إرسائيل  حرب  يف  وأمريكا 
أّية  ظامل.  حصار  من  غّزة  عىل  وبعده  ذلك  قبل  فرض  فيما  املتواصل،  القصف  من  يومًا   22
معاناة وحمنة  عاشها الشعب املرصى تلك األيام. شاشات التلفزيون نقلت لنا جانبًا من مشاعر 
لقد  الفلسطينيني.  إخوتهم  ملساعدة  أمامهم  املجال  فسح  عدم  بسبب  يبكون  وهم  املرصيني 
بلغ السيل الزىب هبذا الشعب، ومل َيُعد حيتمل أكرث هذا الوضع، وما نشاهده يف القاهرة وبقية 
 املدن املرصية هو انفجار هذا الغضب املقدس وهذه العقد املرتاكمة  يف قلوب الرجال والنساء 
املعادي  العميل  اخلائن  النظام  هذا  مواقف  جّراء  الطويلة  السنوات  خالل  املرصيني  األحرار 
لإلسالم. إّن هنضة  الشعب املرصي املسلم حركة إسالمية  حتررية، وأنا باسم الشعب اإليراين 
وباسم احلكومة الثورية اإليرانية أحّي الشعب املرصي والشعب التونيس سائاًل اهلل سبحانه أن 

يمّن عليكم بالنرص املؤّزر الكامل. إّنين أشعر بالفخر واالعزتاز لنهضتكم. 
أّيا اإلخوة واألخوات املرصيون والتونسيون، ال شّك أّن هنضات الشعوب ترتبط بظروفها 
أن حيدث يف  نتوّقع  أن  يمكن  ببلداهنا، وال  اخلاصة  والثقافية  اجلغرافية  والتارخيية  والسياسية 
مرص أو تونس أو أي بلد آخر ما حدث يف الثورة اإلسالمية الكربى بإيران قبل أكرث من ثالثني 
للشعوب  نافعة  تكون  أن  تستطيع  شعب  كّل  وجتارب  أيضًا،  مشرتكات  هناك  ولكن  عامًا، 

األخرى، وما نراه مفيدًا أن نقّدمه من جتارب يف الظروف الراهنة هو:

هنضة الشعوب بني ارادتني
أعدائه.  وإرادة  إرادة  الشعب  إرادتني:  بني  حرب  الواقع  يف  هي  هنضة  الشعوب  إّن  أّواًل: 
سبحانه: يقول  حتمًا.  منترص  فهو  للصعاب  حتماًل  عّزة  وأكرث  وأقوى  أكرث  كان  جانب   وكّل 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٺ ٺ ٿ ٿ﴾)1(. 

لت، اآلية 30. 1  سورة ُفصِّ
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وخياطب رب العاملني رسوله بالقول:﴿ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾)1(.
العدّو يسعى بممارسة  القّوة واخلداع إىل أن يوهن من إرادتكم فاحذروا من ضعف إرادتكم. 
ثانيًا: العدو حياول بث اليأس من حتقيق أهدافكم بينما الوعد اإلهلى يقول: ﴿ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾)2(.
فثقوا ثقة تاّمة  ال يعرتيا تردد بوعد اهلل املؤكد حيث يقول عّز من قائل: ﴿چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾)3(. 
ال  الناس.  بني  والفوىض  الرعب  يبعث  كي  املجّهزة  األمنية  قواه  إليكم  يسوق  العدّو  ثالثًا: 
خاطب  اليت  املرحلة  مرحلة  تشبه  يف  اآلن  أنتم  املأجورين.  هؤالء  من  أقوى  أنتم  تهابوهم.. 
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾)4(. أنتم  فيها اهلل سبحانه رسوله حيث قال: 
تستطيعون باالّتكال عىل اهلل واالعتماد عىل الشباب الغيور أن تتفّوقوا عىل كّل عبث وفوىض 

وإرهاب.

االحتاد واالنسجام سالح الشعوب االقوى
االحتاد  هو  العمالء  واحلكام  الطغيان  قوى  مواجهة  يف  املهّم  الشعوب  سالح  إّن  رابعًا: 
واالنسجام. العدّو يسعى بأنواع أساليب املكر إىل أن ُيفّتت تالحمكم، ومن ذلك إثارة مواضع 
االفرتاق، ورفع الشعارات املنحرفة، وطرح وجوه غري موثوقة لتكون بديلة للرئيس اخلائن. 

ڄ  حافظوا عىل احتادكم حول حمور الدين وإنقاذ البلد من رش عمالء العدو... ﴿ڦ 
ڃ﴾)5(. ڄ  ڄ  ڄ 

مناورات سياسية يف   به من  يقومون  الغرب وأمريكا من دور وما  يلعبه  بما  تثقوا  خامسًا: ال 
هنضتكم. هؤالء كانوا قبل أيام يدعمون النظام الفاسد وهم اليوم بعد أن يئسوا من االحتفاظ 
به راحوا يعزفون عىل نغمة  حّق الشعوب. هؤالء يسعون بذلك إىل أن ُيبّدلوا عمياًل بعميل، وأن 
طوا األضواء عىل بعض الوجوه ليفرضوا عمالءهم عليكم. هذه إهانة ملشاعر الشعوب.  ُيسلِّ

ارفضوا ذلك وال تقبلوا بأقّل من استقرار نظام كامل مستقّل وشعيب ومؤمن باإلسالم.

1  سورة الشورى، اآلية 15. 
2  سورة القصص، اآلية 5. 

3  سورة احلّج، اآلية 40.
4  سورة األنفال، اآلية 65. 

5  سورة آل عمران،اآلية 103.
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وسام اجليش املرصي ودور علماء األزهر
سادسًا: الظرف يتطّلب من علماء  الدين واألزهر الرشيف بتارخيه النضايل املعروف أن ينهضوا 
بدورهم بشكل بارز، فحني يبدأ الشعب ثورته من املساجد ومن صلوات اجلمعة  ويرفع شعار 

»اهلل أكرب« فإّن املتوّقع من علماء الدين أن يّتخذوا موقفًا أبرز، وهو توّقع يف حمله.
سابعًا: اجليش املرصي الذي حيمل عىل صدره وسام املشاركة  يف حربني عىل األقّل مع العدّو 
الصهيوين يتعّرض اليوم الختبار تارخيي كبري. فالعدو يطمع يف أن ُيدَفع به لقمع اجلماهري، 
ولو حدث هذا - ال سمح اهلل - فإّنه يشكل ثغرة هلذا اجليش الفخور ال يمكن سّدها. إّن الذي 
يرتعد أمام اجليش املرصى جيب أن يكون العدو الصهيوين ال الشعب املرصي. مما ال شّك فيه 
أّن عنارص من اجليش املرصي الذي هو من الشعب ومن أبناء الشعب ستلتحق باجلماهري إن 

شاء اهلل. عندئذ ستتكّرر هذه التجربة اجلميلة  يف مرص مرة أخرى.
ثامنًا وأخريًا: إّن أمريكا اليت دعمت احلكام العمالء ثالثني عامًا خالفًا إلرادة الشعب املرصي 
انظروا بعني  ليست اآلن يف موقف يؤّهلها ألن تدخل يف قضية مرص يف وساطة أو نصيحة. 

الشّك والتشاؤم يف هذا الشأن إىل كّل توصية وخطوة أمريكية وال تثقوا هبا. 
يوّجهها جمع  أّن هنضة  الشعب املرصي  نفهم بوضوح  أن  أّيا اإلخوة واألخوات، نستطيع 
من نخب السياسة  واحلكماء بالتشاور والتنسيق بينهم، ونترضع إىل اهلل أن يأخذ بأيديم، غري 
أن الذي ذكرناه إنما هو جتاربنا، وأنا باعتباري أخًا لكم يف الدين وانطالقًا من الزتامي الديين 

قدمت لكم تلك التجارب.
يا أبناء الكنانة، إن األبواق اإلعالمية  للعدو سوف ترفع عقريتها كما فعلت من قبل بالقول 
إىل  والية  الفقيه  تصّدر  أن  تريد  مرص،  يف  التشيع  تنرش  أن  تريد  تتدخل،  أن  تريد  إيران  إن 
يفّرقوا  أن  منها  آذاننا خالل ثالثني عامًا واهلدف  أكاذيب مألت  مرص، وتريد وتريد... هذه 

بني الشعوب بعضها عن بعض، ورّددها أيضًا املأجورون﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾)1(. إّن هذه األحابيل لن تثنينا إطالقًا عن أداء 
ما حّملنا اإلسالم من مسؤولية، واهلل من وراء القصد، أقول قويل هذا واستغفر اهلل يل ولكم...

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)2(. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة األنعام، اآلية 112. 
2 سورة العرص، اآليات 3-1.
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ُأرّحب بكم كثريًا أّيا اإلخوة األعّزاء والقادة اخلدومون الدؤوبون 
يف القّوة اجلّوّية جليش اجلمهورية اإلسالمية والدفاع اجلّوّي. نتمىن 
أن يوّفقكم اهلل تعاىل جميعًا وأن ُيعينكم لالرتقاء درجاٍت يومًا بعد 
بفضل  هلل  واحلمد  حتّققت  اليت  اجلّوّية  للقّوة  الرفيع  باملستوى  يوم، 
الكثري من املساعي واجلهود وكذلك ملقّر الدفاع اجلّوّي. واليوم أيضًا 
اليت  اجلّيدة  والكلمة  احلسينية،  هذه  يف  العزيز  اجتماعكم  سيبقى 
شبابنا  قّدمه  الذي  واجلميل  العميق  والنشيد  املحرتم،  القائد  ألقاها 

األعّزاء إن شاء اهلل خاطرة وذكرى طّيبة لنا جميعًا.

آثار يوم 91 هبمن 
د نتيجة التحّرك الشجاع للقّوة اجلّوّية  ابتدأ يوم 19 هبمن الذي ُخلِّ
يف سنة 1357)1(، يوٌم له مضمونه ومعانيه العميقة. يومذاك، دخل 
اإلخوة بشجاعة ساحة النضال وأّدوا دورهم إىل جانب اجلماهري، 

وقاموا يف الواقع بعملني مهّمني: 
األثر األول: بناء هوية اجليش 

هوّية  وعرض  اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  جليش  هوّية  بناء 
جديدة وحديثة مل يكن الشعب عىل معرفة هبا حت ذلك اليوم. غالبًا 
ما ينظر الشعب إىل املنّظمات واملؤّسسات املختلفة عىل أهّنا واجهات 
يف  جّيدة.  واجهات  تكن  مل  يومذاك  الواجهات  للعرض.  وحماّلت 
من  الكثري  هناك  كان  وعمقه  اإلسالمية  اجلمهورية  جيش  داخل 
وأهداف  مبادئ  بنفس  يعيشون  األحرار  املستقّلني  املؤمنني  األفراد 
إال  املبادئ واألهداف والقضايا،  لنفس  اإليراين، ويسعون  الشعب 
أنه كان ال بّد من ُفرص حت يستطيعوا اإلفصاح عن أنفسهم. كانت 

1  8 شباط  1979, يوم إعالن القّوة اجلوية الوالء لإلمام اخلميين+، قبل ثالثة أيام من 
إنتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية يف 11 شباط 1979 م.
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هناك مثل هذه اإلمكانية اهلائلة يف اجليش. والناس مل تكن تعرف هذه اإلمكانية، فخطوة شباب 
َمت هوّية جديدة للجيش. وهذه قضّية  القّوة اجلّوّية يف ذلك اليوم واليت َشِهدُتها عن قرب َقدَّ
عىل جانب كبري من األمهية. ثّم تعّززت هذه اهلوّية يف األعوام الالحقة أكرث فأكرث، سواء يف 
س، أم بعد ذلك، أم قبله. وأريد  أن أقول لكم إّنه يف  فرتة حرب األعوام الثمانية والدفاع املقدَّ

السنوات الالحقة تأّلقت هذه اهلوية وبرزت أكرث.

األثر الثاين: إحداث حركة ومعنويات جديدة 
األمر الثاين الذي تّم إثباته وحتقيقه عن طريق هذه اخلطوة هو إحداث تيار. 

من خصوصيات اإلنسان احلّي أن يؤّثر يف بيئته وحميطه وُيوِجد التيارات فيه. حتّركه إىل األمام 
خيلق حتّركات أخرى إىل األمام. وهذا ما حدث يومذاك. ال شّك أّن هذه اخلطوة اليت كانت يف 
يوم 19 هبمن يف املدرسة العلوّية بشارع إيران بحضور اإلمام اخلميين كان هلا تأثريها يف واقعة 
22 هبمن)1(. يف ليليت 21 و22 من هبمن كنُت أسمُع وأرى الذين يأتون يف الشوارع امُلفِضية إىل 
مقّر اإلمام، ويتفون بأعىل أصواتهم من أجل إيقاظ الّناس وهم يف بيوتهم، كانوا يقولون إّن 
شباب القّوة اجلّوّية يف خطر، ألهّنم تعّرضوا للهجوم. وهلذا األمر معناه العميق. هذه اخلطوة 

أوجدت هذا التيار العظيم، الذي أوجد حتّركًا جديدًا ومعنويات جديدة.

الشعب حّطم اهليمنة األجنبية
حسنًا، هذا نموذج واحد، وهو غيض من فيض، وجانب من جوانب جمتمعنا يدّل عىل الوضع 
الثقافّية  سوابقها  كّل  مع  العظيمة  إيران  كانت  احلركة.  هبذه  البلد  إنقاذ  جرى  لقد  فيه.  العام 
وإمكاناتها املاّدّية واملعنوية أسرية. هذه حقيقة ُمّرة جّدًا يف تارخينا مل ُتبحث حت اآلن بصورة 
صحيحة بسبب وجود اخلالفات واالختالفات والقضايا املتعّددة وتدّخل األيادي املختلفة من 
هنا وهناك. كان البلد أسريًا وذلياًل وُمهانًا من قبل القوى العاتية املتسّلطة يف العامل. وأضحى 
مرمّيًا يف ملّف النسيان. إيران الكبرية، إيران العظيمة، إيران الفخورة بإيماهنا اإلسالمي العميق 
املشؤوم كان جاثمًا  الثقيل  اهليمنة األجنبية  املحيطة هبا ألّن كابوس  بيئتها  تأثري يف  مل يكن هلا 
ك الشعب يف 22 هبمن،  م هذا الكابوس. َتَحرُّ عليها. وقد خرق الشعب هذا احلجاب وَحطَّ

واألمور اليت أّدت إىل 22 هبمن، كانت عىل هذا املنوال.

1  22 هبمن 1357 هجري شميس املوافق لتاريخ 11 شباط 1979 ميالدي، يوم انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية.
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اجلمهورية اإلسالمية
لقد قلُت مرارًا وكّررت ذلك يف يوم اجلمعة، إّن أهّم قضّية تتعّلق بثورتنا اليوم- ونحن ننظر 
إىل هذه األعوام الـ32 اليت مّرت - هي الثبات واالستقامة. أي إّننا َثَبتنا عىل كالمنا. الثبات 
عىل املبادئ يعّد فخرًا ألّي شعب أو جماعة. املبادئ أمور جيب الصمود والثبات عليها. ينبغي 
هي  األبد  إىل  وستبقى  تزال  وال  لشعبنا  كانت  اليت  األهّم  والقيمة  وحمايتها.  الِقيم  حراسة 
املاّدي يف اإلسالم،  اإلسالم. فاالستقالل موجود يف اإلسالم، واحلّرية يف اإلسالم، والتقّدم 
نة وموجودة  والوحدة الوطنية يف اإلسالم، وَتَفتُّح االستعدادات يف اإلسالم... كّل هذه ُمتضمَّ
يف اإلسالم. وهذا هو السبب الذي جعل اإلمام اخلميين ُيؤّكد عىل كلمة اجلمهورية اإلسالمية. 
التأكيد عىل اجلمهورية؛ ألّن االعتماد يكون عىل الشعب واجلماهري. وإذا كان ينبغي لإلسالم 
أن يسود املجتمع، فليس هذا ممكنًا من دون اإليمان العام. إذن وجود الشعب وأصواته وإرادته 
وتدّخله صار نقطة أساسية. فتحّققت اجلمهورية اإلسالمية. ينبغي أن نحافظ عىل هذا األمر 
يومًا بعد يوم إىل  أنفسنا  ُنقّرب  أن  إذا استطعنا  الراية مرفوعة.  تبقى هذه  ونحييه، وينبغي أن 
أعماق هذه الكلمة النفيسة »اجلمهورية اإلسالمية« فسوف تتضاعف النجاحات أكرث فأكرث. 
وهذا ما حيتاج إىل مّهة عالية ومضاعفة، وعمل مضاعف. وحلسن احلّظ، فإّن آثار هذه اهلّمة 
املضاعفة والعمل املضاعف مّما ُيمكن أن يشاهده املرء يف أجهزة البلد ومؤّسساته املختلفة. إذا 
ُيحتذى  اإلسالمية  نموذجًا  اجلمهورية  وستكون  قدوة،  اإليراين  الشعب  فسيكون  هذا  حتّقق 
قالوا  فالقول ليس مهّمًا سواء  إيران قدوتنا -  إّن  الشعوب  أن تقول  به. ليس من الرضوري 
ذلك أم ال - إّنما املهّم هو أن َتُهّب هذه النسائم امُلنعشة عىل البقاع األخرى، وُتنّبه الناس هناك 

َكهم. وهذا ما حصل فعاًل.  وُتَحرِّ

فإّن هذا مل حيصل بصورة  البلدان،  العظيمة جتري يف بعض  النهضات  ترون حاليًا هذه  حني 
املرحلة  يف  وبرزت  الزمن  امتداد  عىل  واملعارف  واإلرادات  زات  امُلحفِّ تراكمت  إّنما  دفعية، 
املعارف  وَتَتاُبع هذه  زات  املحفِّ َتَراُكم هذه  بروزها.  الراهنة وقت  األيام  كانت  وقد  املناسبة. 
واإلرادات يرجع إىل األعوام املاضية، وقد كان لكم أّيا الشعب اإليراين وأّيا املسؤولون يف 

املؤّسسات املسلَّحة دور كبري يف ذلك. ينبغي أخذ هذا األمر بنظر االعتبار حتمًا.

االستمرار واملداومة
نحن اليوم يف وسط امليدان، كما أّننا يف وسط الطريق. ال نقول إّننا يف بداية الطريق، وإن كّنا 
الطريق يف كّل األحوال  الطريق. نحن عىل  بداية  ُبعد األمد يف  إىل  وبالنظر  املعاين  بمعىن من 
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أو  أدراجه،  ويعود  اهلدف  إىل  يصل  ال  لكّنه  الطريق  يف  يسري  الذي  املسري.  نكمل  أن  وعلينا 
يتوّقف وسط الطريق أو ينحرف يف مسريه، هذا الشخص ال خيتلف كثريًا عّمن ال يغادر بيته 
وال يسري يف الطريق أساسًا. َفُهما متشاهبان من حيث النتيجة ألهّنما ال يصالن إىل املقصد وال 
يبلغان املطلوب؛ وعليه، فمتابعة احلركة واستمرارها أمر رضوري. وهذا ما يعتمد عىل اهِلَمم 
وعىل اإليمان وعىل املساعي وعىل وجود الشباب ومشاركتهم. أنتم الشباب اليوم عىل رأس 
األمور يف القّوات املسّلحة حلسن احلّظ. األعمال واألمور يف أيديكم والعيون تتطّلع إليكم. إذا 
كان الشاب معتمدًا عىل اهلل ومّتكاًل عليه وكان واثقًا من نفسه الستطاع خلق املعجزات. كّل 
أمور حياتنا وكّل األعمال الكرب ى اليت حتصل هي معجزات إهلّية، لكّننا تعّودنا عليها فال نفهم 
جانب اإلعجاز فيها. هذه املعجزات تعتمد عىل القّوة واهلّمة والشجاعة وإنتاجية األفراد. لذا 

ينبغي متابعة العمل. 
أمور تعيق التقّدم

1- عدم االلزتام بالقيم:
لننظر ونر ما هي األمور اليت ُتعيق التقّدم. يقينًا أّن من األمور اليت ُتزاحم التقّدم وُتعيقه عدم 

االلزتام والالمباالة حيال الِقيم. ينبغي عدم استبعاد الِقيم.

2- االختالف والتفرقة:
بني  الشعب،  أبناء  بني  التفرقة  والتفرقة.  االختالف  يقينًا  التقدم  ُتعيق  اليت  األمور  ومن 
املسؤولني، بني القطاعات املختلفة يف النظام، بني النظام والشعب. هذا االنسجام والتالحم 
الذي منحته الثورة لنا جيب أن ُيحَفظ وُيحَمى كناموس ُمقّدس. من أهّم األعمال يف احلرب 
أن  هو   – أيضًا  اليوم  موجود  وهو  دومًا  موجودًا  اليشء  هذا  كان  وقد   - لألعداء  الناعمة 
ُيَضعِضعوا هذا االّتحاد وُيَزلِزلوه، وهم يعملون يف سبيل ذلك، فَيُبثُّون اخلالفات الطائفية بني 
الشيعة والّسنة، وينرشون اخلالفات القومية بني الُفرس والعرب والرُتك والُكرد وغريهم، كما 

يزرعون اخلالفات اإلقليمية والنـزاعات املؤّسساتية واخلالفات احلزبية.

البصرية 
يتعنّي جماهبة كّل هذا بيقظة تاّمة. وهو ما نسّميه البصرية. جيب أن نعلم أين نحن؛ لَنْعرف هذا 
اخلندق الذي توجدون فيه اليوم. ثّمة فرق بني جندي ُيرابط يف خندق َخِطر، ويعلم كم هو 
جيهل  لكّنه  نفسه،  اخلندق  يف  هو  من  وبني  ومكانته،  به  يقوم  ما  أمّهية  ويدري  خندقه،  َخِطر 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 44

أمّهية األمر، فيأخذه النوم ويغفل ويرتك اخلندق، ويتشاجر يف اخلندق مع رفاقه. فلنعلم مدى 
حساسية موقع الشعب اإليراين.

يقظة العامل اإلسالمي
املقتدرين  هيمنة  سنوات  اإلسالمي.  العامل  استيقظ  لقد  اليوم.  األوسط  الرشق  استيقظ  لقد 
البعيدين عن هذه املنطقة آخذة يف االنتهاء. هجموا بسبب وجود مصادر هائلة يف هذه املنطقة، 
وجّربوا فرتات االستعمار واالستعمار احلديث واالستعمار ما بعد احلديث. هذا واقع. ذات 
يوم كانت القّوتان الُكربيان اللتان كانتا آنذاك أي أمريكا واالّتحاد السوفيايت السابق ُتهيمنان 
عىل كّل الشؤون السياسية يف هذه املنطقة. جزء يرتبط باليسار وجزء باليمني. وكانوا يتنازعون 
حينًا ويتصاحلون حينًا آخر. يف الرأس كانت القوى اليت تقف خلفهم أمريكا واالحتاد السوفيايت 
يتفاوضون ويتصاحلون وفجأة شاهدنا كيف أهّنما باعا مرص كما باعاها يف فرتة ما، والواقع 
أهّنا كانت حربًا بني معسكرين. ثّم جلسا يف املستويات العليا وتفاوضا، وُسحقت الشعوب 

ورؤساؤها ومصاحلها بالكامل. 
وليس األمر كذلك اليوم. الشعوب اليوم ترى حالة األفول التدرجيي للقوى الكربى. والرائدة 
املوجودة يف هذا  اهلائل واإلمكانات  الثقايف  برصيدها  إيران اإلسالمية  الصعيد هي  عىل هذا 
الشعب  هذا  بروح  املمزتج  اإلسالم  اإلسالم...  عىل  امُلعتِمدة  إيران  عن  هنا  والكالم  البلد. 
ونفسه وفكره. ينبغي املحافظة عىل هذا اليشء، فهو قّيم جدًا. ولكّل قطاع دوره. للجيش دوره 

اخلاّص به. ويف أوساط اجليش للقّوة اجلّوّية دورها اخلاّص.

معاجلة نقاط الضعف
كنُت قد ذكرُت مرارًا هذا احلديث املروّي عن الرسول األكرم |: »رحم اهلل امرًأ عمل عماًل 
فأتقنه«)1( . التقرير الذي ُرفع يل عن القّوة اجلّوّية، والتقارير َتِصل، وقد َعَرض قائد القّوة اجلّوّية 
املحرتم اليوم جوانب منها. هذه التقارير جّيدة، لكيّن أريد القول لكم بأن ال تكتفوا هبذا. قضّية 
أمور جّيدة وقّيمة،  املتنّوعة هذه  والتدريبات  دة، واإلنتاج،  املقلَّ الغيار، والقطع  صناعة قطع 
هبذا،  تكتفوا  ال  ولكن  اجلّوي،  الدفاع  يف  أم  اجلّوّية  القّوة  يف  سواء  جّدًا  قّيمة  حالة  والتنظيم 
وانظروا أين هي النواقص. إذا نظر الريايض فقط إىل عضالته املفتولة اليت رّباها بالرياضة ومل 

1  االنتصار، العاميل، ج 5، 469.
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ينظر إىل اجلوانب الضعيفة واملنسّية فسوف ُيزم يف الظرف احلّساس. الحظوا أين هي نقاط 
الضعف واإلشكاالت وارفعوها. كلٌّ يف قطاعه والقسم اخلاّص به. استكملوا هذه النواقص 
يومًا بعد يوم. واالستكمال ال هناية له. كّلما تقّدمنا إىل األمام بقي أمامنا جمال ملزيد من التقّدم 

والكمال.
وقد قلُت مرارًا لألصدقاء األعّزاء - قادة القوى وسائر قادة القّوات املسّلحة - إّن هناك نواقص 
فتجاوزوا  متنّوعة،  وأمور  وعقبات  مالّية  وقيود  حظر  ثّمة  املختلفة.  القطاعات  يف  وعقبات 
هذه العقبات. أفضل الناس وأذكاهم هم الذين يقّيمون الظروف القائمة ثّم ينظرون ما هي 
عىل  وإمكاناتهم  قدراتهم  فيستخدمون  الظروف،  هذه  مثل  يف  للعمل  وإمكاناتهم  قدراتهم 
ضوئها. وإاّل إذا نظر اإلنسان وقال هذا غري ممكن وهذا اليشء ال نملكه و... عندئذ سينتهي 
كّل يشء! هذا غري صحيح. النواقص جيب أن ال ُتعيقنا، إّنما جيب أن جتعلنا ُنراجع أنفسنا أكرث 
أهّنا  القّوة اجلّوّية  الزمن من كان ُيخّمن يف  ونكتشف إمكاناتنا اجلديدة. مثاًل قبل عقدين من 
ستستطيع توفري وإنتاج كّل هذه اإلمكانيات واألشياء؟ وكذا احلال يف القطاعات األخرى. يف 
قطاع الفضاء، ويف قطاع الطّب، ويف قطاع األدوية، ويف شّت القطاعات العلمّية والتقنّية من 
َمهم  كان يتصّور قبل عقدين أو ثالثة أّن باإلمكان القيام هبذه األعمال؟ لكّن شبابنا أبدوا مِهَ
وحتّققت هذه األشياء. تّم إنجاز أعمال َيعرَتِف هبا حت أعداؤنا. وهم طبعًا ُيواصلون عداءهم. 
جيعلون هذا وسيلة لسياسات حماربة إيران والتخويف منها، والتخويف من اإلسالم ومعاداة 

اإلسالم، لكّنهم يعرتفون بوجود هذه األشياء.
أريد أن أقول لكم ال ترتاجعوا أبدًا لوجود نواقص يف القطاعات واملجاالت املختلفة. توّجهوا 
نحو االستفادة  من اإلمكانات املتاحة اجلديدة لديكم، ويف مواهبكم ويف أذهانكم وأدمغتكم 

ويف أيديكم املاهرة، وتالفوا هذه النواقص بطرق أخرى. فهذا يشء ممكن عمليًا.
لقد عانينا يف بعض القطاعات الصناعية من احلظر. وتصّور الذين فرضوا احلظر علينا أّن هذه 
القطاعات سوف متوت، ولكّن ما حصل هو العكس. أّدى احلظر إىل أن ُيفّكر شبابنا بإنتاج ما 
ال يريد العدّو إيصاله إلينا، فأنتجوه، ويف بعض احلاالت أنتجوا ما هو أفضل من املستورد وأقّل 
كلفة وأخّف وأكرث كفاءة وفاعلّية. حتّركوا - أنتم- يف القّوة اجلّوّية هبذه الطريقة. وهذا يشمل 
القادة املحرتمني، واملسؤولني املحرتمني يف القطاعات املختلفة، ومنظومة الكادر، وخصوصًا 

أنتم، وباألخّص الشباب.
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نسأل اهلل تعاىل أن ُيوّفقكم. نتمىّن أن تكون الروح الطاهرة إلمامنا اجلليل الذي بدأ هذه املسرية 46
وأخذ بأيدينا إليها ودّلنا عىل هذا الطريق واألرواح الطاهرة للشهداء األعّزاء الذين بذلوها يف 
تكون  أن  نتمىّن  الكبار،  الشهداء  مثل هؤالء  فيها  بأّن  اجلّوّية  القّوة  تفخر  السبيل، حيث  هذا 

أرواحهم مرسورة وراضية عّنا جميعًا، وأن تشملنا أدعية  إمامنا حرضة بقّية اهلل #.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ب بكم وأشكركم أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء الذين تفّضلتم  ُأرحِّ
باملجيء من مكان بعيد، ونّورتم اليوم حسينّيتنا بَصَفائكم وكالمكم 

وشعاراتكم وإيمانكم وِصدِقكم.

عىل عتبة يوم 92 هبمن التارخيي
الذي ال  التارخيي  يوم 29 من هبمن  أعتاب  نقوله عىل  أن  يمكن  ما 
ُينىس ألهايل آذربيجان وتربيز، هو أّننا نشعر دومًا بالفخر والشموخ 
حينما ننظر هلذه البقعة البطولية... بقعة اإليمان واإلخالص. يف أّي 
آذربيجان  إىل  اإلنسان  ينظر  حينما  التاريخ  من  مقطع  أّي  ويف  حني 

وأهايل آذربيجان يشعر بالفخر والعّزة.
كان اآلذربيجانيون سّباقني ورّوادًا يف األحداث اليت مّرت عىل إيران 
وكانوا  السّباقني،  أحيانًا  كانوا  األخرية.  عامًا  وخمسني  املائة  خالل 
املريزا  أمرها  أصدر  اليت  التنباك  حتريم  قضّية  يف  متفّردين.  أحيانًا 
استجاب  اليت  املناطق  أّول  من  تربيز  كانت  سامّراء،  من  الشريازي 
علماؤها الكبار - املرحوم احلاج مريزا جواد جمتهد وآخرون - للفتوى 
لفرتة  االستعمار  ظهر  قصم  ما  وهو  الساحة،  إىل  اجلماهري  ونزلت 
الدستورية،  الثورة  لقضّية  بالنسبة  احلال  وكذا  معينة،  زمنّية  وُبرهة 
وكذا احلال فيما يتعّلق بما بعد فرتة االستبداد الصغري، وكذلك كان 
األمر يف األحداث اليت أعقبت ذلك حت فرتة الثورة اإلسالمية. وقد 
املهم هو  املهّم.  راية ونموذجًا. هذا هو  أضحت أحداث 29 هبمن 
ويصنع  نموذجًا  يقّدم  أن  الفرد  أو  اجلماعة  أو  الشعب  يستطيع  أن 
مثياًل له. وهذا ما صنعه أهايل تربيز يف 29 هبمن، ولوال ذلك لرّبما 
أصبحت قضية 19 دي يف قم منسّية. فأهايل تربيز مل يسمحوا لإلعالم 
َعات امُلغِرضة بأن جتعل تلك احلادثة املهّمة والدامية  أو الغفلة أو الزَنَ
- اليت حصلت ألهايل قم - يف طّي النسيان. أي إهّنم قاموا بما قامت 
به السّيدة زينب الكربى. لوال زينب ملا كانت كربالء، لوال زينب ملا 
كان من املعلوم واألكيد أن تنترش حادثة عاشوراء كّل هذا االنتشار 
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د يف التاريخ كّل هذا اخللود. هكذا كانت حركة اجلماهري، ولذلك حتّولت إىل نموذج.  وُتَخلَّ
واألربعينيات  تربيز،  أهايل  هبا  قام  يف19دي[  قم  مذبحة  ]لشهداء  األوىل  األربعني  ذكرى 

الالحقة توالت وأفضت إىل هذه احلركة العظيمة.
سبب حماربة الثورة

للشعب  العاّمة  اهلّمة  بفضل  نموذجًا  الثورة  هذه  قّدمت  املنوال.  هذا  عىل  كان  الثورة  أساس 
اإلسالمية  إيران  ضّد  الـ32  األعوام  هذه  طوال  مورست  اليت  الضغوط  أعّزايئ،  اإليراين. 
واجلمهورّية اإلسالمية ربما َأمَكن القول إّن سببها الرئيس هو أن ال يسمحوا بظهور نموذج 
التحّركات صعبة، ومع  النموذج ستكون  إذ من دون وجود  املنطقة،  املسلمني يف  أنظار  أمام 
وجود النموذج ستكون التحّركات سهلة. حينما يتحّول الشعب إىل نموذج، وحينما تصبح 

ع املواهب عىل التحّرك. وهذا ما أرادوا احلؤول دونه. احلركة ُأسوة سُتشجَّ
أن  يظّنون. وذلك من أجل  االقتصادية كما  الناحية  البلد من  لُيضِعفوا  َيفِرضون احلظر  إهّنم 
ينظر اآلخرون ويقولوا إّن اإلسالم تسّبب يف تراجع الشعب من الناحية االقتصادية. يغتالون 
العلمي  حتّركه  مواصلة  اإليراين  الشعب  يستطيع  وال  العلمية،  احلركة  ُيوقفوا  حّت  العلماء 
هون  والتقّدمي العظيم بربكة اإلسالم والثورة وعرضه عىل العامل وعىل األّمة اإلسالمية. ُيوجِّ
ُتهم القمع ومناهضة حقوق اإلنسان وما إىل ذلك لَيرِصفوا الرأي العام يف العامل. ولكن رغم 

كّل هذه املساعي واإلعالم واخُلبث تأّلقت الثورة وال تزال تتأّلق.

َواهلُل ُمتِمُّ ُنوِرِه
كّلما زادوا من هجماتهم عىل اجلمهورية اإلسالمية ازدادت قّوة. حرب األعوام الثمانية زادتنا 
القادة الشجعان والرجال املمزّيون بني  الثمانية ملا ظهر هؤالء  قّوة. لو مل تقع حرب األعوام 
يكن  مل  لو  والربوز.  للظهور  جمااًل  العظيم  امُلخِلص  الشعيب  التحّرك  هذا  َوَجد  وملا  الشعب، 
الضغط االقتصادي واحلظر االقتصادي واحلظر العلمي ملا توّفرت الفرص لظهور مواهب شبابنا، 
علينا  احلظر  فرضوا  إليه.  وصلوا  وملا  وراءه  شبابنا  سعى  وملا  جاهزًا  حارضًا  يشء  كّل  لكان  أي 
أكرث  رايته  وَعَلت  والنمو  الرشد  له  وحتّقق  الشعب  مستوى  وارتفع  الداخلية  املواهب  فتفّجرت 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  أيضًا.  اآلن  بعد  احلال  سيكون  وكذا  فأكرث. 
ڑ ک﴾)1( . 

1  سورة الصف، اآلية 8 . 
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أهايل تربيز وآذربيجان
اليشء الذي أشعر به بما خيّص تقييم تربيز وآذربيجان وهؤالء األهايل املؤمنني يف هذه العملية 
الراسخ إىل جانب  أهّنم كانوا دومًا يتحّلون باحلماس والشعور والوعي والعزم  العظيمة هو 
البصرية، فحاِفُظوا عىل هذا. فالنشاط واحلماس الذي شاهدُته يف أهايل تربيز وآذربيجان جيب 
أن أقول إّنه منقطع النظري. وكذا كانت احلال عىل امتداد األعوام. هذا ما الحظُته يف زيارايت 
دًا، بل كان إىل جانب البصرية  لتربيز، ويف لقاءايت بأهايل تربيز وآذربيجان. ومل يكن احلماس جمرَّ
جميع  يف  وحرضوا  الطريق،  الناس  ُيخطئ  مل  وهلذا  الدقيق.  والفهم  التحليل  عىل  والقدرة 
عليه  حتافظوا  أن  جيب  ما  هذا  حيرضوا.  أن  جيب  حيثما  حارضون  فهم  والساحات،  امليادين 

وتصونوه جياًل بعد جيل ويدًا عن يد.
تيار البصرية

مل  إّنكم  احلرب.  َيشَهُدوا  مل   - الشباب  من  الكثري  يوجد  االجتماع  هذا  ويف   - اليوم  شبابنا 
َتشَهُدوا الشهيد باكري وأمثال الشهيد باكري، ومل َتلِمُسوا فرتة املِحنة العظيمة، ومل تروا اإلمام 
اخلميين +، لكّن معنوّياتكم نفس تلك املعنوّيات وأفكاركم نفس تلك األفكار، وطريقكم 
نفس ذلك الطريق، وتشخيصكم نفس ذلك التشخيص. وهذا عىل جانب كبري من األمهّية. 
ينبغي هلذا التّيار أن يستمّر. إّنه تّيار أشبه بنهٍر يروي منطقة معينة. هكذا هي البصرية. يقول 
املياه جيري  يعود لرشيان حيوّي من  (: وجود مدينة عامرة  الرتكّية  )بالّلغة  التربيزي  الشاعر 
فيها. وهكذا هو اإليمان والبصرية اإليمانية... إهّنا ذلك الرشيان احليوي الذي حيي األفكار 

والقلوب. وهو ما ترك تأثرياته يف العامل.
الصحوة اإلسالمية

ثّمة شعور بوجود صحوة يف العامل اإلسالمي اليوم. وليس هذا قولنا نحن وحسب. يف هذه 
بدأت.  قد  اإلسالمية  والنهضة  انطلقت  قد  اإلسالمية  الصحوة  حركة  إّن  نقول  كّنا  األعوام 
وكان الكثريون ينظرون لظاهر القضّية فيقولون ال، ال يوجد خرٌب عن ذلك، ماذا يقول هؤالء؟ 
فيه واضح  كّل يشء  واملشهد مشهٌد  اهلتافات،  تسمع  عيانًا، واآلذان  تنظر  فالعيون  اليوم  أّما 

وجيّل. 
إن قضية مرص عىل جانب كبري من األمهّية؛ فحفنة من املرتزقة اخلونة جعلوا بلد مرص وشعبها 
بالعدّو  وربطومها  ألمريكا  تابعني  الصالح  والشباب  العميق  الفهم  ذي  املتحرّض  العريق 
الصهيوين. وكان الناس يتجّرعون الغصص وال يستطيعون فعل يشء ألّن الضغوط شديدة. 
الكربى  التحّركات االجتماعية  دفعيًا.  يكن حتّركًا  مل  الذي حصل هناك  العظيم  التحّرك  هذا 
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ليست أحداثًا وليدة ساعتها، بل تتكّون عىل مّر الزمن مع تتابع العوامِل املختلفة - املعارف 
والبصائر والغصص والعقد – وَتَراُكِمها، وتظهر فجأة بمناسبة معّينة ويف الوقت املناسب، وقد 

ظهرت يف مرص.
املثّقفون والواعون املرصّيون كانوا يأتون ويذهبون، وكّنا عىل اّطالع ونعلم ما هي مشاعرهم 
وكيف ينظرون لألمور والقضايا. واليوم أيضًا أنظُر لكالم هؤالء الشباب املرصيني والناس 
ِلع عليه - وأستطيع أن أفهم ما هي خصوصّياتهم. العامل  يف مرص - يف حدود ما ُينرش ونطَّ
الرئيس لتحّركهم هو عدم حتّملهم للذّل الذي فرضه ساستهم العمالء عىل هذا الشعب. حينما 
تستسلمون ألمريكا وترضخون لقدرات القوى الكربى فسوف يستتبع ذلك مثل هذه األمور. 
عىل الشعب أن يصمد مقابل غطرسة وتعّسف القوى املهيمنة حت ال يضطر لالبتالء بَتِبعات 
الرضوخ. حينما تكون احلكومات ضعيفة وجبانة أو ضعيفة النفس أو خائنة - وضعف النفس 
ُيفِض إىل اخليانة - وتستسلم أمام القوى الكربى، فسوف يستتبع ذلك مثل هذه األمور. يريدون 
فرض كيان مزّيف باسم إرسائيل يف هذا املكان، وستكونون مضطّرين للمسري وراءهم. من 
فيتحّرك  الصواب  الطريق  هو  وما  الصحيح  هو  ما  ويرى  ينظر  أن  املستقّل  الشعب  سمات 
بحسب تشخيصه وإيمانه ويسري يف ذلك الطريق ويقوم بذلك الفعل. وحينما ال يكون ثّمة 
بالشباب املرصي  يطفح  الكيل  ما جعل  للبلد؛ وهذا  ذّلة  فالتبعية  يتحّقق هذا،  فلن  استقالل 

ويؤّدي إىل ظهور حركتهم بشكل فجايئ.
أّيا الشباب األعّزاء: اعرفوا قدر أنفسكم

مرص.  يف  للشباب  املؤثِّرة  املشاَرَكة  املرء  يرى  وإيماهنم.  الراسخة  عزيمتهم  فأرى  اليوم  َأنُظُر 
أنتم أّيا الشباب األعّزاء اعرفوا قدر أنفسكم. لقد أصبحتم قدوة الشباب يف العامل. الشباب 
، وهم بمثابة الدينامو للتقّدم ومفتاح الطرق املسدودة؛ هكذا  هلم دور حاسم وخاّلق وُمغريِّ
باإلضافة إىل  بالكثري من األمور واألعمال  الشباب  يقوم  أيضًا  الشباب. ويف مرص  هي طاقة 
أولئك الذين ملسوا وأحّسوا بأجسامهم وأرواحهم وبكّل وجودهم آالم وحمن سيادة أولئك 
الطواغيت وذلك الطاغوت. انطَلَق التحّرك من املساجد ومن صلوات اجلمعة. إّنه حتّرك باسم 

اهلل وهذا له قيمة كبرية، واحلركة هي حركة عاّمة وشاملة.
الدور املصريي للشعوب

ما أستطيع أن أقوله بشكل قاطع ويقييّن هو أّن الشعب إذا نزل إىل الساحة تعّطلت كّل األدوات 
العدوانية اليت تستخدمها القوى العظمى. أمريكا تستطيع أن تفرض منطق القّوة عىل بلد ما 
طاملا أّن شعب ذلك البلد مل يقف بوجهها. يمكن فرض منطق القّوة عىل احلكومات بسهولة... 
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احلكومات غري املعتمدة عىل شعوهبا مضطّرة للرضوخ ألمر أمريكا والتحّرك وفق تعليماتها. 52
للمغادرة. وحينما  فيضطر  ترفع دعمها عنه  آخر  يوم  فردًا وتدعمه، ويف  أمريكا  ب  ُتنصِّ مّرة 
ُيغادر ال يعطونه مكانًا لكلب، وهذا ما ترونه اآلن. وقبل ذلك كان حممد رضا ]شاه إيران[، 
وقبله بقليل كان بن عيل يف تونس. عندما ال تكون احلكومات معتمدة عىل الشعب ستكون هذه 
هي النتيجة. حينما يزنل الشعب إىل الساحة ويتحىّل بالوعي والشعور ويّتخذ قراره، عندئذ ال 
الشعب يف  ما حدث حاليًا يف مرص. طاملا كان  أّي يشء. وهذا  فعل  الكربى  القوى  تستطيع 

امليدان مل يستطع أولئك فعل يشء.

وُيقِنُعوهم  وَيرِصُفوهم  مرص،  يف  الناس  عىل  حيتالوا  أن  صدد  يف  اليوم  األمريكيون  طبعًا 
املستبعد  الساحة. ومن  يوجدوا يف  بيوتهم حت ال  إىل  وُيِعيُدوهم  وبدائية  بمكتسبات جزئية 
أن ُتؤيَت مثل هذه احِلَيل نتائجها. حينما يستيقظ الشعب ويشعر بقدرته عىل التأثري، لن تعود 
هناك فائدة من هذه احِلَيل، بل سيزنل الشعب إىل الساحة، وُيتابع أهدافه العليا إذا ُرِسَمت له، 

وسيصل ألهدافه إن شاء اهلل.

العّزة والتقّدم
النتائج والثمار الطيبة ملقاومة شعبنا العظيم، وهي صالبة وجه إيران اإلسالمية،  إّننا نشاهد 
املنطقة وحت خارج  إيران اإلسالمية يف خمتلف األحداث يف  وتأثري  إيران اإلسالمية،  وعّزة 
املنطقة. نشعر أّن اإليمان واإلسالم قد منحانا العّزة والتقّدم واالقرتاب من أهدافنا ومبادئنا. 
كّلما عّززنا إيماننا وِزدَنا من تطبيق اإلسالم والقيم اإلسالمية يف جمتمعنا وأوساطنا، ازدادت 
هذه العّزة وهذا التقّدم، وصُلَحت احلياة املاّدية واملعنوية. وهذا ما يرتبط هبّمة الشباب ومّهة 
الشعب وإيمانه. وحلسن احلّظ، فإّن املرء ليشاهد ذلك ويرى هذه العزيمة واإلرادة لدى نسائنا 
ورجالنا وشيوخنا وشبابنا ويف خمتلف قطاعات البالد وقومّياتها، وستستمر هذه احلالة إن شاء 
اهلل، وسرتون أّيا الشباب إن شاء اهلل العهد الذي تكون فيه إيران بربكة اإلسالم والقرآن قادرة 

عىل التأّلق يف ذروة العظمة وِقممها.
نسأل اهلل تعاىل أن ُيزنِل رحمته وفضله ولطفه عليكم أّيا األهايل األعّزاء يف آذربيجان وأهايل 
تربيز، ونرجو من اهلل تعاىل أن ُيعني الشعب اإليراين ليستطيع قطع طريق الرشف والعّزة برسعة 

واستقامة، وأن يشمل شهداءنا األبرار برحمته ومغفرته.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أطول،  كان  الوقت  ليت  األعّزاء.  اإلخوة  بكلمات  كثريًا  سعدنا 
نسمع  حينما  اإلخوة.  سائر  كلمات  من  االنتفاع  باستطاعتنا  وكان 
لنا مرة أخرى عظمة اإلسالم وشمولّيته  الكالم منكم تتجّسد  هذا 

وانتصاره.
اجتماع اليوم واجتماعاتكم األخرى انعقدت حتت عنوان الوحدة... 
هي  فالوحدة  وبالطبع  املسلمني.  بني  والوحدة  اإلسالم  عامل  احتاد 
القضية الرئيسة. إذا حتّقق االحتاد بني املسلمني بشكل واقعي وباملعىن 
احلقيقي فسوف ُتعاَلج معظم مشكالت املسلمني. وعلينا جميعًا أن 
القلوب من  تتقرب  أيضًا أن نسعى حت  نسعى، وجيب علينا نحن 
بعضًا إن شاء اهلل، وليس األلسن فقط. إذا تقربت القلوب من بعضًا 

تقاربت األيدي واألعمال تبعًا هلا.

القراءة الصحيحة للواقع اإلسالمي
هذا  نعرف  أن  وعلينا  تارخييًا،  مقطعًا  اليوم  اإلسالمي  العامل  يعيش 
املقطع وال نغفل عنه. طوال األعوام الثالثني املاضية - بعد انتصار 
العامل  يف  الوضع  هذا  مثل  حيدث  مل   - إيران  يف  اإلسالمية  الثورة 
معىن  فليس  املقطع  هذا  نقول  وحينما  اإلطالق.  عىل  اإلسالمي 
ذلك أّن العامل اإلسالمي كان هادئًا وساكتًا وغري ُمكرتث طوال هذه 
األعوام الثالثني، ال. إيّن أعتقد والواقع هو هذا بالتأكيد بأّن نشاطات 
ني،  امُلضحِّ ودماء  امُلصلحني،  وحتّركات  األعوام،  مّر  العظماء  عىل 
إيران،  يف  اإلسالمية  الثورة  وبالتايل  الفكر،  أصحاب  وتعليمات 
تركت جميعها تأثرياتها يف العامل اإلسالمي، وقّلبت القلوب، ودّلت 
زات  زات تدرجييًا وراحت هذه املحفِّ عىل االجتاهات، وتراكمت املحفِّ
تتجىّل اآلن يف فرصة معّينة. هذا املقطع مقطع مهّم، ويمكنه أن ُيفض 
حلّل مشكالت العامل اإلسالمي، وإذا مل نعرفه بصورة صحيحة، ومل 

نستفد منه جيدًا، فقد خيلق لنا مشكالت أخرى.
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التحّرك يف  النظري. هذا  الساحة. وهذا يشء  منقطع  للجماهري يف  ما حدث هو حتّرك مليوين 
اجلمهورية اإلسالمية  هو الذي أنقذ إيران. لو نزلت األحزاب واجلماعات والشخصيات وما 
إىل ذلك إىل الساحة بدل اجلماهري ملا حدث هذا التأثري. يف حضور اجلماهري املليونية ثّمة تأثري 
ال يوجد يف أّي يشء آخر. وبالطبع فإّن احلضور املليوين للجماهري غري متاح من دون اإليمان 
القليب. جيب أن حيرضوا أّواًل، وأن يبقوا إىل حصول النتيجة ثانيًا، وأن ُيحافظوا عىل النتيجة 

ثالثًا. وهذا ما حيتاج إىل اإليمان الديين واإلسالمي. 
جتربة الثورة الفرنسية

ذلك  لكّن  النرص،  إىل  انتهت  شعبية  حركة  الثورة  هذه  الكربى.  الثورة  الفرنسية  هنا  أذُكُر 
الكربى يف سنة 1789؛ ويف سنة  الثورة  الفرنسية  َيتّم احلفاظ عليه وصيانته. كانت  مل  النرص 
 – أي بعد أحد عرش عامًا – ظهرت يف فرنسا حكومة ملكية أخرى، حيث توىّل نابليون زمام 
السلطة... وكأّن شيئًا مذكورًا مل يكن! ثّم مات نابليون، وعادت العائلة اليت ُأقصيت بالثورة 
إىل السلطة، أي األرسة البوربونية. واستغرق األمر سنوات طويلة إىل عام 1860 حيث كانت 
ُسالالت امللوك والسالطني تتعاقب يف فرنسا. إذن، انترصت الثورة عىل أيدي الناس، لكّن 
الناس مل يستطيعوا احلفاظ عىل الثورة. وهذه نقطة عىل جانب كبري من األمهّية. وقد استطعنا 
نحن احلفاظ عىل ثورتنا بربكة اإليمان وبفضل اإلسالم وبفضل البّث املتعاقب لروح القرآن 
الكريم يف جسد هذا الشعب ويف قلوب هؤالء اجلماهري. هذا ما بوسعه ضمان بقاء احلركات 

واستمرارها وانتصارها. وهذا ما جيب أن حيصل.
إسالمية ثورة الشعب املرصي

ه. يسعى  اجلماهري اليوم يف الساحة، يف مرص ويف تونس ويف مناطق أخرى. وهذا ما جيب أن ُيوجَّ
األعداء إلظهار أّن هذه احلركة غري إسالمية، وهذا خطأ. إّنه حتّرك إسالمي بالتأكيد. مايض 
مرص يدّل عىل هذا. والتحّرك املرصي اليوم يدّل عىل هذا. شعارات اجلماهري وحضورها يف 
صالة اجلمعة تدّل كّلها عىل هذا. إذن هو حتّرك إسالمي بال شّك، ورغم أّن األعداء حياولون 
عدم السماح بتثبيت هذه النظرة اإلسالمية يف مرص أو يف األماكن األخرى، فينبغي علينا تعزيز 

هذه احلركة. 

أمريكا: املشكلة الكربى
أمريكا هي أساس املشكلة يف العامل اإلسالمي. وإّن وجود املستكربين واملستعمرين يف العامل 
بدءًا  لأُلمم،  والشعبية  اإلسالمية  للهوّية  الرضبات  وأعنف  أكرث  باستمرار  ه  ُيوجِّ اإلسالمي 
من رشق العامل اإلسالمي حيث اندونيسيا ومالزييا واهلند وصواًل إىل أفريقيا. كان هناك دومًا 
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تواجد للمستعمرين أضعف الشعوب وامتّص دماءهم وحّط من عزائمهم. وذلك امُلستكرب 
قيل:  األكرب.  املشكلة  هو  أمريكا  وجود  اهلامش.  عىل  والباقون  أمريكا،  هو  اليوم  وامُلستعمر 
»وجودك ذنب ال ُيقاس به ذنب«)1(. وجود أمريكا هو يف الوقت الراهن أكرب املآيس يف العامل 
اإلسالمي، وهذا ما ينبغي معاجلته. وجيب إبعاد أمريكا عن الّساحة وتضعيفها، وحلسن احلّظ 
فقد أصبحت ضعيفة. أمريكا اليوم ليست أمريكا قبل عرشين سنة وثالثني سنة. أمريكا اليوم 

َغَدت ضعيفة جّدًا. وهذا ما ينبغي احلفاظ عليه وعدم الركون لليأس.

وقفة مع صدر اإلسالم
الِحُظوا مشاهد صدر اإلسالم، فهي نماذج لنا. ال أريد االّدعاء أّن جميع أحداثنا ُتشبه بصورة 
لكّن  تغرّيت،  قد  واألشكال  واملحّفزات  تغرّي،  قد  فالعامل  ال،  اإلسالم،  صدر  أحداث  عينية 
صدر اإلسالم لوحة ّجد معّقدة وفّنية ومندجمة ُيمكن أن ُنشاهد يف أجزائها اجلوانب املختلفة 
لتاريخ األّمة اإلسالمية إىل يومنا هذا وإىل األبد. فأّي جزء من هذه األجزاء إذا الحظه املرء 

وطابقه مع زمانه أمكنه أن َيفهم.

الِحظوا أّن هناك نوعني من األفراد يف مواجهة األعداء ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
 .)2(﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ىئ  مئ  ﴿حئ  تقول:  أخرى  نظرة  وهناك  األحداث.  هذه  مواجهة  يف  ورؤية  نظرة  هذه 
يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴾)3(. وهذه 
بدورها نظرة. وِكال النظرتني يف حادثة واحدة. كالمها تعودان حلادثة األحزاب. بعض الناس 
يرى  حينما  اآلخر  وبعضهم  ہ﴾،  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ﴿ يقول:  األحزاب  يرى  حينما 
األحزاب يقول: }حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث{)4(. 

نوعان من األفراد
هذا يشء مهّم. وهو يشء  ُيظِهر وضعنا احلايل، فنحن لدينا نوعان من األفراد، نوع من األفراد 
الوافرة،  وأمواهلا  واإلعالمية  والدبلوماسية  العسكرية  وقدراتها  أمريكا  هيمنة  يرون  حينما 

ف والعرفان. 1  قول مشهور لدى أهل التصوُّ
2  سورة األحزاب، اآلية 13-12. 

3  سورة األحزاب، اآلية 22. 
4  سورة األحزاب، اآلية 22. 
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خيافون ويقولون ال نستطيع فعل يشء، فلماذا هندر طاقاتنا دون فائدة؟ ومثل هؤالء األفراد 
كانوا  القبيل  هذا  من  أفرادًا  واجهنا  لقد  ثورتنا.  زمن  يف  موجودين  وكانوا  اآلن،  موجودون 
يقولون: ملاذا ُتجِهد نفسك دون فائدة يا سّيدي؟ اقنعوا باحلّد األدىن، وَأهنوا القضّية. هكذا هم 

بعض الناس.

وبعضهم اآلخر ليسوا كذلك، فهم ُيقارنون قدرة العدّو بقدرة اهلل تعاىل، وَيَضعون عظمة العدّو 
وسيعّدون  بيشء،  وليس  مطلق  بشكل  تافه  العدّو  أّن  ون  سرَيَ وعندها  اخلالق،  عظمة  مقابل 
الوعد اإلهلي حّقًا وصدقًا، وحيسنون الظّن بالوعد اإلهلي... هذا مهّم، لقد َوَعَدنا اهلل تعاىل: 
أحسّنا  إذا  وأكيد.  قاطٌع  وعٌد  هذا  ڍ﴾)1( .  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

الظّن بالوعد اإلهلي سوف نعمل بطريقة معّينة، وإذا أسأنا الظّن بالوعد اإلهلي فسوف نعمل 
بطريقة أخرى. ولقد شّخص الباري تعاىل الذين ُيسيئون الظّن باهلل فقال:﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
موجودون  ں﴾  ں  ڱ  ﴿ڱ  هؤالء  ے﴾)2(.  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  آيات:  عّدة  بعد  تعاىل  أيضًا. ويقول  اليوم 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾)3(. سوء الظّن باهلل جيعل اإلنسان 

يقعد ويعجز عن التحّرك والسعي والعمل. وإذا أحسّنا الظّن باهلل عندها يمكننا أن نتقّدم. 

إيران: مثال ُحسن الظّن باهلل
السنوات  به. طوال هذه  ِطبقًا حُلسن ظنِّنا  تعامل اهلل تعاىل معنا  باهلل، وقد  الظّن  ُنحِسن  نحن 
نا به. واجهتنا مشكالت عديدة وقد خرجنا  الثالثني ونّيف تعامل اهلل تعاىل معنا ِطبقًا حلُسن ظنِّ
القليل ومل يكن كذلك. لكّننا سحقنا  منها جميعًا منترصين. احلظر االقتصادي ليس باليشء 
لكّننا  النفط  ينتج  بلد  البزنين. ونحن  نبيعكم  لن  إّننا  قالوا  الفرتة األخرية  بأقدامنا. يف  احلظر 
من  املئات  وهناك  جّدًا.  صغري  نموذج  هذا  البزنين.  نبيعكم  لن  لنا  وقالوا  البزنين،  نستورد 
لة باهلل، واستطعنا يف ظرف أقّل من  النماذج األخرى من هذا القبيل. لكّن طاقاتنا َسَعت ُمؤمِّ
سنة أن نستغين عن استرياد البزنين. َفَرضوا علينا احلرب ثمانية أعوام. وضعونا مقابل عدّو 

1  سورة احلج، اآلية 40. 
2  سورة الفتح، اآلية 6.  
3  سورة الفتح،اآلية 12. 
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واستطعنا  طاقاتهم.  بكّل  ودعموه  عنه  ودافعوا  حسني،  صّدام  مثل  جّدًا  خبيث  سّيئ  عنيد 
واحلمد هلل التغّلب عىل تلك احلادثة.

إىل قضّيتنا  أشاروا  العلمي. وقد  امليدان  اليوم يف  ونتقّدم  باهلل.  لني  مؤمِّ امليادين  كّل  منا يف  َتَقدَّ
النووية ونتقّدم هبا إىل األمام.  بتوفيق من اهلل وبقدرته أن نحّل قضيتنا  النووية. لقد استطعنا 
الُتَهم، ويتكّلمون،  ُيثري الغربيون الضجيج، لكّنهم متخّلفون عن القضية، ويوّجهون  واليوم 
وُيثريون اإلعالم، ويضغطون، لكّنهم ال يستطيعون فعل يشء. وإّن ُمّض الوقت لصاحلنا. إّننا 
نتقّدم باستمرار وهم يقرعون رؤوسهم باستمرار ويثريون الضجيج. هكذا هو احلال حينما 

ندخل متوّكلني عىل اهلل. 
الشباب الذين يعملون يف املجال النووي أرّصوا قبل سنتني أو ثالث وطلبوا أن يأتوا للقايئ. 
وأقاموا هنا يف هذه احلسينية معرضًا أُلشاهد أعماهلم عن قرب. وذهبُت ووجدُت أهّنم جميعًا 
من الشباب، هذا أّواًل، وثانيًا كّلهم مؤمنون متدّينون. ذات يوم كان التصّور أّن كّل من يدخل 
يف نطاق العلوم احلديثة ويتخّصص فيها ينبغي أن يكون عديم الدين أو غري مكرتث للدين. 
لكّنين وجدُت أّن األمر غري ذلك، فكّلهم شباب متدّينون مؤمنون مندفعون وُمخِلصون. هكذا 
البالد. هذه هي جتربتنا. وهي جتربة نضعها حتت ترّصف  هو احلال اآلن يف خمتلف قطاعات 

العامل اإلسالمي.

التجربة املرصّية
طبعًا الشعب املرصي والشعوب األخرى غنّية – واحلمد هلل – باملفاهيم واملعارف اإلسالمية. 
لعون عىل املعارف اإلسالمية اليت كانت شائعة يف مرص عىل مّر األزمنة. ويف صالة  نحن ُمطَّ
اجلمعة اليت َأرَشُتم إليها، قلُت إّن الشعب املرصي كان أّول شعب تعّرف إىل الثقافة الغربية - 
نابليون نقل الثقافة الغربية  إىل مرص - وكان أّول شعب أدرك مساوئ هذه الثقافة وواجهها. 
وقد كانت مرص مقّر الشيخ حممد عبده والسيد جمال وآخرين. وقد كان هؤالء أّول من واجه 
العربية -  البلدان  أيضًا كانت مرص والكثري من  الغربية مبارشة وكافحها. وبعد ذلك  الثقافة 

واحلمد هلل - مركزًا لتفّجر األفكار اإلسالمية، ومفيدة لكّل اإلسالم.
واليوم فإّن هذا الشعب قد نزل إىل الساحة، وينبغي السعي حت ال يتمّكن العدّو من مصادرة 
ثّم  مرص،  يف  والفرعوين  الطاغويت  النظام  وإبقاء بقايا  بَحرفها  ويقوم  املرصي  الشعب  حركة 
ينرشها بعد ذلك تدرجييًا يف كّل مكان. ينبغي احلذر من هذه احلاالت. هذا من واجب املرصيني 

أنفسهم، ومن واجب كل العامل اإلسالمي كذلك.
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الوحدة اإلسالمية سبب التعاطف والتضامن
جيب أن ال تكون هناك فوارق بني الشعوب. جيب أن يكون الشعور بالتعاطف والتضامن بني 
الشعوب األثر األول للوحدة اإلسالمية. حينما يفرح شعب تفرح له باقي الشعوب، وحينما 
أّن هلم  أنفسهم  يرى اآلخرون  مأزق  يكون يف  الشعوب. وحينما  باقي  له  يكون حزينًا حتزن 
نصيبًا يف ذلك املأزق، وحينما يستنرصهم شعب يّب اآلخرون لُنرصته ويأتون إليه؛ هذا هو 
واجبنا. وهو ما سوف حيصل ويتقّدم. إّننا مؤمنون هبذا الوعد اإلهلّي، وعىل يقني منه، ونعتقد  

أّن ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾)1( . وأّن اهلل تعاىل سُيعني املؤمنني بال شّك.
كّلنا جيب أن نعرف قدر هذه اجللسات واالجتماعات. تقاُرب القلوب هذا مهّم جدًا. مسائل 
إّن  عليها.  الرتكزي  اليوم  أعداء اإلسالم  يريد  أمور  والشيعة  السّنة  والشيعة ورصاعات  السّنة 
الذين يتحّدثون حول التشّيع والذين يتحّدثون حول التسنُّ ال يؤمنون بالسّنة  وال بالشيعة وال 
بعظماء اإلسالم وال بعلماء اإلسالم املعارصين، إّنما هلم أهداف أخرى. جيب التغّلب عىل كّل 
هؤالء، وتأمني الوحدة، وستكون الوحدة إن شاء اهلل رصيدًا ودعامة النتصار العامل اإلسالمّي.

ب باإلخوة األعّزاء مّرة ُأخرى. ُأرحِّ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة العنكبوت، اآلية 69. 
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مبارك لكم امليالد السعيد للرسول األعظم ّسيدنا حممد بن عبد اهلل، 
 | سّيدنا  الكريم  اإلنسان  ذلك  حلفيد  السعيدة  الوالدة  وكذلك 
أّيا  لكم  مبارك  والسالم(،  الصالة  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر 
احلضور األعّزاء، والضيوف الكرام يف هذا االجتماع، وكذلك لكّل 
أبناء  الشعب اإليراين الكبري، ولكّل األّمة اإلسالمية، وجلميع طالب 

احلّق واحلرّية يف العامل.
﴿ک ک گ گ گ ﴾)1(

هبذه  البرشية.  حياة  يف  زاهر  فجر  بداية  كانت  املكّرم  النيّب  والدة 
الناس،  أنظار  أمام  العرص  ذلك  يف  اإلهلية  البشائر  ظهرت  الوالدة 
يف  النريان  وانطفأت  الَظَلمة،  امللوك  قصور  ِقمم  تساقطت  حيث 
يف  اإلهلية  بالقدرة  التافهة  اخلرافية  املقّدسات  وزالت  الّنار،  معابد 
وكانت  للبعثة،  مقّدمة  الوالدة  هذه  كانت  العامل.  من  خمتلفة  مناطق 

گ  گ  ک  ﴿ک  تعاىل:  قال  وقد  العاملني.  لكّل  رحمة  البعثة 
املقّدس  الوجود  هذا  بركات  من  بكامله  العامل  انتفع  گ﴾)2(. 
املتنّوعة  واملعارف  العلمي  والتقّدم  البرش  رقّي  إّن  ينتفع.  وسيبقى 
يف  اإلسالم  نور  ظهور  بربكة  هي  العامل  يف  العظيمة  واالكتشافات 
التاريخ. وهذه نعمة وضعت حتت ترّصف  تلك الربهة العجيبة من 
ولو  أعمق،  ومعرفة  وأكرث  أكرب  وعي  للبرشية  كان  ولو  البرشية. 
لكانت صفحة  الرسول األكرم واإلسالم، وأدركت رسالته  َعَرَفت 
التاريخ البرشي اليوم صفحة أخرى. ما جعلنا نتأّخر هو َجهُلنا نحن 
البرش وقرُص نظرنا. ال شّك أّنه كّلما تقّدم التاريخ إىل األمام، وكلما 
هذه  جتّلت  كّلما  الفهم  من  ملزيد  واستيعاهبا  البرشية  معرفة  ازدادت 
الشمس املتأللئة أكرث، وازداد االنتفاع من هذا النور احليايت. ونحن 

اليوم نرى عالمات ذلك.

1 سورة األنبياء، اآلية 107. 
2 سورة األنبياء، اآلية 107. 
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اإلسالم سبيل النجاة 
العامل اليوم، طفح به الكيل نتيجة األعباء الثقيلة اليت تفرضها عليه احلضارة املاّدية، وهو يبحث 
عن سبيل نجاة. ما تالحظونه اليوم من صحوة إسالمية يف بعض البلدان اإلسالمية مثل مرص 
 - الناس  حياة  عىل  الشيطان  يتغلب  حينما  البرشية.  صرب  نفاد  عىل  ونموذج  مؤرشِّ  وتونس 
وشياطني اإلنس أخطر من شياطني اجلّن – وهم مستكربو العامل الذين يتدّخلون يف حياة الّناس 
االجتماعية، وحياتهم اخلصوصّية، ويف اقتصادهم، ويف فهمهم ورؤاهم، وجيّروهنم إىل ُطُرق 
البرش،  فطرة  مع  تنسجم  ال  املظلمة  الثقيلة  األجواء  وهذه  احلياة.  أجواء  تْضَطرب  الضالل، 
وبالتايل تصحو الفطرة البرشية. هذا ما حيدث اليوم يف العامل. والعامل الغريب األسري لعجالت 
اإلسالم  تعريف  بوسعنا  كان  لو  املسلمني  نحن  حاليًا.  الكيل  به  طفح  املاّدية  القوى  وهيمنة 
العامل كان سيميل مياًل عاّمًا شاماًل  أّن  ِثُقوا  بصورة صحيحة، ومطاَبَقة سلوكنا مع اإلسالم، 
الرسول، فيجب علينا  القرآن ورسالة  أّول من خاطبهم  فينا، ونحن  نحو اإلسالم. الضعف 

إصالح أنفسنا.

رفض االستكبار: مفتاح حّل املشكالت
عىل  الصحوة  هذه  ُيشاهد  أن  للمرء  يمكن  اإلسالم.  بربكة  اليوم  الشعوب  استيقظت  لقد 
مستوى العامل اإلسالمي. األثر األول هلذه الصحوة هو إبداء االنزعاج من حضور املستكربين 
يف هذه املنطقة. األمريكّيون والسياسات األمريكية حتاول بإعالمها الكثيف إبعاد نفسها عن 
مرمى سهام احلركة الشعبية العظيمة املشهودة اليوم يف بعض البلدان اإلسالمية، لكّن هذا غري 
ممكن. هذه التحّركات هي بالدرجة األوىل ضّد اهليمنة االستكبارية عىل هذه املنطقة. اليشء 
الذي أهان الشعوب هو هيمنة االستكبار، واليشء الذي أّدى إىل أن ال متّد الشعوب املسلمة يد 
ل األّمة  األخّوة لبعضها بعضًا، وال تتفّهم بعضها بعضًا، وال تتكامل يف طاقاتها وقواها فُتشكِّ
اإلسالمية باملعىن احلقيقي إّنما هو دسائس االستكبار وتدّخالته يف هذه املنطقة. وهذا ما ينبغي 
حّل  مفتاح  هو  هذا  وهيمنته.  االستكبار  تدّخل  من  وتنجو  الشعوب  تتحّرر  أن  جيب  إزالته. 
املشكالت يف هذه املنطقة. مشكالت الناس والشعوب واحلكومات - احلكومات البعيدة عن 
شعوهبا - سببها وجود تواجد القوى املستكربة وعىل رأسها أمريكا. وعالج مشكالت هذه 
املنطقة يكمن يف أن تصحو الشعوب وتصحو احلكومات وُتبعد الشيطان األكرب عن التدّخل 

والترّصف يف مصريها.
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سياسات أمريكا يف منطقة الرشق األوسط أّدت إىل أن ُتعارض الشعوب حكوماتها، وتبتعد 
الشعوب عن احلكومات. إذا كانت الشعوب متفقة مع احلكومات فلن تستطيع أّية قّوة اهليمنة 
البلدان  بعض  ما حيدث حاليًا يف  الشعوب.  أمام  املقاومة  قّوة  أّية  تستطيع  ولن  البلدان،  عىل 
اإلسالمية هو وجود شعوب املنطقة يف ساحة النضال والكفاح. حينماتوجد الشعوب يف سوح 
النضال والكفاح سوف تكّل سيوف األعداء، ولن يستطيعوا فرض منطق القّوة عىل الشعوب 
وتسليط أفراد من املقّربني إليهم ومرتزقتهم عىل الشعوب فيتعّسفوا مع الناس. حينما توجد 
اجلماهري يف الّساحة سوف تقوى ركائز احلكومات ودعائمها إذا كانت هذه احلكومات متفقة 

مع شعوهبا. هذا هو عالج مشكالت املنطقة.

الدولة الصهيونية: غّدة رسطانية 
الدولة الصهيونية املزّيفة يف هذه املنطقة اليوم كالغّدة الرسطانية تصيبها باألمراض واآلفات. 
الغّدة  املنطقة. وجود هذه  الرسطانية يف  الغّدة  ُمنصّبة عىل حفظ هذه  االستكبار  كّل مساعي 
الرسطانية يف هذه املنطقة مبعث حروب واختالفات وشقاقات وسياسات خاطئة. يستخدمون 
كّل قدراتهم من أجل أن ُيحافظوا عليها وُيكّرسوا موقعهم يف املنطقة. وهذا ما نشاهد اليوم 
آثاره ونتائجه، أال وهو ردود أفعال الشعوب. حينما تصحو الشعوب فسوف لن تتحّمل هذا 

الوضع.

الواجب األساس للُنخب: توجيه الشعوب
نعتقد أّن التحّركات املشهودة يف الوقت الراهن يف بعض البلدان اإلسالمية هي ردود أفعال 
اليوم  َوَجَدت  وقد  عليها.  االستكبارية  القوى  فرضتها  اليت  الطويلة  املهانة  حيال  الشعوب 

فرصة فزنلت إىل الساحة.
ثقيل جّدًا. اجلماهري يف تلك  السياسية والعلمية واجلامعية  الدين والُنخب  إّن واجب علماء 
أم  العلمية  الُنخبة  أم  السياسية  الُنخبة  سواء  وهدايتهم،  الُنخبة  لتوجيه  اليوم  بحاجة  البلدان 
أن ال يسمحوا ألجهزة  تقع عىل عواتقهم. جيب  الّدينية. هناك واجبات جسيمة  أم  اجلامعية 
االستكبار بما هلا من وسائل متنّوعة أن ُتصادر حركة اجلماهري العظيمة هذه وترسقها منهم، 
جيب أن حيذروا. جيب أن ُيوّجهوا اجلماهري نحو األهداف السامية اليت ُتعّد األهداف العليا لكّل 
شعب من الشعوب. إذا حصل هذا فسيكون مستقبل هذه املنطقة مستقباًل زاهرًا، وسيكون 

مستقبل األّمة اإلسالمية  ُمرشقًا.
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تغرّي األوضاع
عددنا يف العامل مليار ونصف املليار نسمة، ونعيش يف أكرث مناطق العامل حساسية من الناحية 
اللوجيستية ومن حيث املصادر الطبيعية  والرثوات اجلوفية، لكّن اآلخرين حيكموننا ويقّررون 
مصرينا، ويّتخذون القرارات بشأن نفطنا. اآلخرون يّتخذون القرار بما خيّص أنظمة احلكم يف 
بلداننا. هذا وضع جيب أن يتغرّي، وسيتغرّي بال شّك. وُتالَحظ عالمات ومؤرّشات ذلك حاليًا. 

هذه هي الصحوة اإلسالمية بربكة اإلسالم.

عالمات األّمة اإلسالمية 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ﴿ٻ  أتباعه:  اإلسالم  ُيريّب  هكذا 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)1 (. هذه هي عالمات اأُلّمة 
والتذّكر واخلضوع  اهلل  إىل  والتوّجه  والتوّكل  أنفسهم،  اليت يف  املعنوّية  اإلسالمية. وهذه هي 
اإلنسان،  هذا  مثل  يريّب  اإلسالم  املؤمن.  املسلم  اإلنسان  تربية  مزية  هي  هذه  اخلالق.  مقابل 
خاضع مقابل اهلل تعاىل، رحيم عطوف مع إخوانه يف اإليمان، واألخّوة اإلسالمية قائمة؛ لكّنه 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  كاجلبل،  شامخ  صامد  والظاملني  املستكربين  مقابل  يف 
ڃ ڃ چ چ چ﴾)2(. هذه هي مراحل ُرشد األّمة اإلسالمية، َتنُبُت وَترُشُد 
وَترَتعَرُع وَتسَتحِكم. ﴿ چ ڇ﴾)3( . يندهش له حت اّلذين يعملون يف هذا املجال. إهّنا 
يد القدرة اإلهلّية  اليت ُترِشد البرش هكذا.﴿ڇ ڇ ڇ﴾)4( . العدّو املستكرب حينما ينظر 
أن  اإلسالم سيغضب طبعًا ويزنعج. جيب  وامُلرَتَعِرع يف أحضان  املرتيّب  املسلم  اإلنسان  هلذا 
نعمل هبذه الطريقة. جيب أن نبين أنفسنا ونطابقها مع القرآن. أخالقنا وسلوكنا مع أصدقائنا 
لقد وعد  القرآن.  تعاليم  ننّظمها مع  أن  املستكربين جيب  معاندينا ومع  ومع معارضينا ومع 
اهلل تعاىل األفراد الذين يتحّركون هبذه الطريقة أن ُيثيبهم وُيؤجرهم. وهذا أجر يف الدنيا ويف 
اآلخرة. يف الدنيا هلم العّزة  والتمّتع باجلماليات واخلريات اإلهلية - املعّدة لإلنسان يف هذا العامل 

- وهلم يف اآلخرة رضوان اهلل وِجنانِه.

1  سورة الفتح،اآلية 29. 
2  م.ن.
3 م.ن. 
4  م.ن. 
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َواْلَعاِقَبة لِْلُمتَِّقنَي
تواصلون  فيه، وسوف  العزيز وتتابعونه وتسريون  اإليراين  الشعب  أّيا  هذا سبيل سلكتموه 
هذا السبيل بتوفيق من اهلل، وهو سبيل نشاهد – حلسن احلّظ – حاليًا أّن الشعوب اإلسالمية 
تعاىل:﴿ۆ ۆ﴾)1(.  اهلل  قال  تّتجه نحوه تدرجييًا.  العامل اإلسالمي   هنا وهناك من 
اإلسالمية، وهذا  لألّمة  والنهاية ستكون  العاقبة  أّن  فال شّك  منهج عملنا  التقوى  إذا جعلنا 

املستقبل ليس ببعيد بإذن اهلل.

ق اهلل تعاىل جميع الشعوب امُلسلمة واألّمة اإلسالمية  وخصوصًا النخبة واملؤّثرين  أمتىّن أن ُيوفِّ
يف هذه األّمة ليستطيعوا االنتفاع من بركات وجود الرسول | وتعاليم القرآن إىل أقىص حّد. 
نسأل اهلل تعاىل أن ُيزنل رحمته الواسعة عىل إمامنا اجلليل الذي فتح هذا السبيل أمامنا، وعىل 

شهدائنا األعّزاء الذين ضّحوا بأنفسهم يف هذا السبيل. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة األعراف، اآلية 128.  



املناسبة: رحيل صهر اإلمام الخميني +  
املرحوم السيد محمود بروجردي.  

الزمان:  8 /1389/12 ه.ش. 	

1432/3/23ه.ق.

2011/02/27م.

اإلمام	الخامنئي	ال	يعّزي	بوفاة	

صهر	اإلمام	الراحل	+

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	رحيل	صهر	اإلمام	الخميني	+
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تلقينا ببالغ احلزن واألىس نبأ رحيل صهر اإلمام الراحل + السيد حممود بروجردي عن هذه 
الدار الفانية وانتقاله إىل جوار ربه وذلك اثر مرض عضال.

إننا إذ نقدم التعازي ملناسبة رحيل هذه الشخصية العلمائية املعززة إىل عقيلته الفاضلة والكريمة 
وأبنائه األعزاء وبيت اإلمام الراحل + نسأل املوىل العيل القدير أن يمنَّ عىل الفقيد الراحل 

بالرحمة والغفران.
السيد عيل اخلامنيئ
1389/12/8 ه.ش
1432/3/23 ه.ق. 
2011/2/27 م

عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  سماحة  اإلسالمية  الثورة  قائد  أصدر 
اخلامنيئ يوم السبت بيانًا أعرب فيه عن تعازيه بمناسبة رحيل صهر 

اإلمام اخلميين ة املرحوم السيد حممود بروجردي.
وفيما ييل نص بيان القائد:



املناسبة:  رحيل والد السيد محمد سعيد الحكيم 

آية الله السيد محمد عيل الحكيم.

		الزمان:  1389/12/10 ه.ش.

1432/3/25 ه.ق

2011/3/1 م.

اإلمام	الخامنئي	ال يعزي	آية	

الله	السيد	محمد	سعيد	الحكيم	

بوفاة	والده

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
يف	رحيل	والد	السيد	محمد	سعيد	الحكيم
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عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  سماحة  أن  اإلسالمية  الثورة  قائد  ملكتب  اإلعالمي  املوقع  وأفاد 
اخلامنيئ قدم تعازيه إىل آية اهلل السيد حممد سعيد احلكيم أحد مراجع الدين يف النجف األرشف 

بمناسبة وفاة والده آية اهلل السيد حممد عيل احلكيم طاب ثراه. 
وجاء يف الربقية اليت بعثها قائد الثورة اإلسالمية ما ييل:

سماحة آية  اهلل السيد حممد سعيد احلكيم دامت بركاته
إين أعزيكم بمناسبة وفاة والدكم املكّرم املرحوم آية  اهلل السيد حممد عيل احلكيم طاب ثراه 
وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتفضل عليه بعلو الدرجات وجلنابكم املزيد من التوفيق. 

السيد عيل اخلامنيئ
2011/3/1م
 1432/3/25ق

عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  سماحة  اإلسالمية  الثورة  قائد  بعث 
اخلامنيئ برقية مواساة إىل آية اهلل السيد حممد سعيد احلكيم بمناسبة 

وفاة والده. 



املناسبة: يوم الشجرة.

الحضور:  أعضاء يف مجلس الوزراء ونواب مجلس 
الشورى اإلسالمي ورئيس املجلس البلدي اإلسالمي 

يف طهران و عمدة العاصمة وقادة عسكريون.

املكان: طهران. 	

الزمان:  17 /1389/12 ه.ش.

1432/4/2ه.ق.

 2011/03/08م.

املصادر	الطبيعية	ثروات	وطنية	

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	منّتزه	الوالية	مبناسبة	يوم	الشجرة	
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املراسم ذات الصلة باألشجار والنباتات والورود تتمزّي طبعًا بطراوة 
بالورود  االهتمام  نحو  امليول  أّن  املرء  يشعر  احلّظ  وحُلسن  معّينة. 
والنباتات ووضع املتزّنهات واستخدامها ألجل املحافظة عىل سالمة 
البيئة تتعّزز باستمرار، وهذا ما ُيسعدنا. واليشء الذي شّجعين اليوم 
خصوصًا عىل املشاركة يف هذا االجتماع، بحضوركم أّيا األصدقاء، 
مدينة  يف  والفقرية  اإلمكانيات  قليلة  املناطق  من  املنطقة  هذه  أّن  هو 
طهران، ووجود مثل هذا املتزّنه ومثل هذه اإلمكانية  يف هذه املنطقة 
من مدينة طهران يبدو فرصة جّيدة جدًا. نحن سعداء ألّن املسؤولني 
كانوا  الذين  األشخاص  أي   - املطاف  هناية  يف  اّتفقوا  هلل  واحلمد 
مسؤولني عن هذا املكان والذين يتوّلون مسؤولّيته اليوم، أي البلدية 

والقّوات املسلحة - وستكون عاقبة هذا املرشوع خريًا إن شاء اهلل.
أمهية قضية البيئة

القضايا  من  ذلك  إىل  وما  واألشجار  واملتزّنهات  النباتات  قضايا 
األصلية، وجيب عدم اعتبارها من القضايا الفرعية. صحيح أّنه حينما 
ُترَصد القضايا الرئيسة يف البالد تتّجه األنظار نحو االقتصاد والثقافة 
لو نظرنا  املالية والسياسية - هكذا هو احلال عادة - لكن  والقضايا 
بدّقة لوجدنا أّن قضايا احلياة البرشية والبيئة أهّم من تلك القضايا. 
يف  املتنّوعة  املدنية  اخلدمات  وملاذا  االقتصاد؟  وملاذا  السياسة؟  ملاذا 
البالد؟ وملاذا أصاًل تقّدم البالد؟ التقّدم هو من أجل أن يعيش الناس 
حياة سليمة صاحلة. إذا خّربت البيئة فسوف ُتبطل كل تلك األمور. 
هنا تكمن أمهية البيئة. إذا مل هنتّم بقضايا املياه والرتبة واهلواء  واألشياء 
اليت تؤّدي إليها - كاملراتع واملصادر الطبيعية والغابات ووضع بناء 
والتقّدم  الصناعة  طّيبة  جميلة.  تكون  لن  الناس  حياة  فإّن   - املدن 
ال  العلمية  املختلفة  واملفاخر  للبالد  املزتايدة  والعائدات  الصناعي 
جتعل احلياة جميلة، وكّل هذه األمور جيب أن تكون مقّدمات لكي 
تتوّفر للناس حياة سليمة جميلة. ومن جملة األمور املّتصلة مبارشة 
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هبذا اهلدف هو البيئة والفضاء الذي يعيش فيه الناس وقضايا املناخ. وعندها تكتسب جذور 
هذا األمر وُأسسه – وهي الرتبة والغابات واألشجار وسائر هذه األمور – أمهية قصوى.

املناخ  لقضية  النظرة  أّن  وهي  النقطة،  هلذه  التنّبه  املختلفة  القطاعات  يف  املسؤولني  من  أرجو 
والبيئة  النقي  واملاء  اهلواء  النقي  لقضية  والنظرة  والتلّوث،  الدخان  ولقضية  الغبار  ولقضية 
السليمة والنظرة لقضية الغابات جيب أن تكون نظرة أصلية رئيسة ُتدَرج يف أصل وتشّعبات 

جميع اخلطط والربامج احلياتية.

وبني  احلكومة  مسؤويل  بني  املسؤولني،  بني  ُتوّزع  أن  جيب  ُرفعت  اليت  التقارير  هذه  بعض 
أعضاء جملس الشورى،  وتؤخذ يف احلسبان.

لذلك أشّدد عىل قضية البيئة، واملتزّنه أحد النماذج ذات الصلة بالبيئة. قضية البيئة عىل جانب 
كبري من األمهية. واملصادر الطبيعية عىل جانب كبري من األمهية. املصادر الطبيعية ثروات وطنية 
وليست ملكًا هلذه احلكومة أو تلك، أو هذا الوزير وذاك الوزير. إهّنا ملك الشعوب،  بل هي 
ثروات تعود للشعوب عىل طول تارخيها. جيب االستفادة منها. كونوا حّساسني حيال قضية 
ختريب البيئة، فالضغوط عىل الغابات شديدة. جيب احلفاظ عىل الغابات، كما ينبغي احلفاظ 

عىل املصادر الطبيعية واملراتع.
احلذر من االنتهازيني

وقد طرح  املدنية.  احلدائق  قلق جدًا من مرشوع  وأنا  هنا.  احلكوميون حارضون  املسؤولون 
السيد رئيس اجلمهورية املوضوع معي عّدة مّرات، وقلُت له: ال أدري ما الذي سيحدث وماذا 
املجال لالنتهازيني. حيثما كان  إفساح  لتكن نظرتكم مرتّكزة  عىل عدم  سيفعل االنتهازيون. 
أنا واثق  العمدة  املحرتم)1( –  السيد   املنفعة - هذه اإلحصاءات اليت ذكرها  هناك مرشوع عام 
وعىل علم بأّن هناك بعض األشخاص يرتّصدون لريوا كيف يستطيعون اختطاف هذه الغنيمة. 
أجلها  من  ُبِذلت  مناطق  وهي  احلرشية،  واملناطق  واألرايض  باملدينة  املحيطة  الغابات  هناك 

الكثري من اجلهود وعىل امتداد سنوات طويلة، وهؤالء عيوهنم عليها.
مرارًا  هذا  ذكرُت  وقد  حيدث.  الذي  ما  وأرى  هناك  من  وأنظر  أحيانًا  للمرتفعات  أذهُب 
للبلديات. واألمر ال يتعّلق بالبلديات فقط، إّنما عىل املؤسسات ذات الصلة ببناء  املدن وباملراتع 
أن تتعاون جميعًا. ال تدعوا طهران تكرب أكرث من هذا، وال تسمحوا بكّل هذا التعّرض واملساس 

1  املقصود: ُعمدة طهران السيد قاليباف.
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باألرايض جنوب الرُبْز)1(. ُحوُلوا دون هذا التخريب. بعض الناس يلهثون وراء املال فقط، وكّل 
مّههم وغّمهم املال، وال ينظرون  إىل نتيجة ختريب هذا املكان الذي خيّربونه وحيتّلونه من أجل 
املال، وما هي عواقبه عىل البالد وعىل الشعب وعىل مدينة  طهران. األمر غري مهّم بالنسبة هلم 
عىل اإلطالق. وأنتم حّراس ومراقبو وحماة هذه املصالح الوطنية، جيب أن ال تسمحوا بذلك.

َلعُت عىل تقاريرها من  مشاريع املساحات اخلرضاء هنا - ذكرها السيد الُعمدة  املحرتم وقد اطَّ
قبل - قرابة 300 هكتار، وهذا اليشء عىل جانب كبري من األمهية. يقول: نريد أن نجعل 220 
هكتارًا منها مساحات خرضاء. وعليكم مراقبة  الباقي. 80 هكتارًا من األرايض وسط املدينة 
ليس باليشء القليل. كّل مرت من األرايض هنا حمسوب، ولديكم هنا 80 هكتارًا من األرايض، 
من  ولستم  مزّنهون  هلل  واحلمد  أنتم  األرايض.  هذه  يف  حيدث  أن  املقّرر  ما  ُتدّققوا  أن  وجيب 
استغالليني.  أشخاص  خالية  من  ليست  احلياة  لكن  األشكال،  من  شكل  بأّي  االستغالليني 
تنفيذ مشاريعكم وُخططكم احذروا من أن يكونوا قد خّططوا هلا من خارج  حينما تريدون 
حميطكم ببعض التربيرات من قبيل التربيرات االقتصادية وتأسيس مراكز جتارية وما إىل ذلك. 
إنشاء  يمكن  أخرى  ومناطق  مراكز  طهران  يف  توجد  ولكن  واألهّم،  األكرب  هو  هنا  املكان 
مساحات خرضاء فيها وتوفري فضاءات لتنّفس املدينة وتقوية رئة طهران من خالهلا. احلّق أن 

رئة طهران ضعيفة.

املساحات اخلرضاء يف طهران
طهران مدينة  كبرية وفيها الكثري من السكان. رغم كّل اجلهود واملشاّق اليت بذلتموها ال تزال 
املساحات اخلرضاء يف هذه املدينة أقّل بكثري مّما جيب. طبعًا ال يمكن مقارنة الوضع اليوم بما 
وسخة  املدينة  أّن  وأرى  طهران  إىل  العهد  ذلك  يف  آيت  كنُت   - الثورة  قبل  الوضع  عليه  كان 
ومزدحمة ودائمة التلّوث واملتزّنهات قليلة جدًا واإلمكانات قليلة جّدًا، وليس الوضع كذلك 
املساحات اخلرضاء  تزال  اليوم مدينة أخرى - ولكن مع ذلك ال  اليوم واحلمد هلل، فطهران 
وجيب  مزدحمة،  مدينة  طهران  أّن  ترون  األعىل  من  هنا  إىل  تنظرون  حينما  قليلة.  طهران  يف 
فتح هذه املناطق أكرث مّما هو احلال اآلن وتوفري فضاءات لتنفس املدينة.جاهدوا ألن ُتستخدم 

األماكن املختلفة من املدينة املوجودة حتت ترّصفكم لصالح املساحات اخلرضاء.

ز«. 1  املقصود: جبال » الرُبْ
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اإلرشاف والتعاون
اإلرشاف القوّي رضوري جّدًا. سواء إرشاف احلراسة واحلماية، أم اإلرشاف القضايئ. وحلسن 
احلّظ فقد سمعُت أّن امللّفات القضائية قد تشّكلت، ولكن جيب أن يكون األمر أكرث من هذا. 
السادة املسؤولون عن القضايا املدنية - سواء  يف احلكومة  أم البلدية - عليكم أن تتعاونوا مع 

اجلهاز القضايئ وأن تطلبوا منه وتتابعوا هذه املسائل.
ذكروا رقمًا، وقالوا إّن هذا املقدار من اهلكتارات عاد إىل بيت املال. وخطر ببايل أّن هذا املقدار 
من أّي مقدار كيّل؟ النسبة هي املهّمة. األرقام وحدها هنا ليست هلا أمهية. جيب النظر إىل نسبة 
نفهم هل  النسبة؟ هذا ما سوف جيعلنا  العائد، ما هي هذه  املقدار غري  إىل  العائد  املقدار  هذا 

تقّدمنا أم ال؟ جيب أن تكون يف األمور داللة عىل أّننا تقّدمنا.

أمهية املرشوع
كّل  املشاريع مشاريع جيدة جّدًا. يف  املدينة. هذه  رئات  املتزّنهات كما ذكرنا  كّل حال،  عىل 
سنة كنت أغرُس شجرتني أو ثالثًا، لكّنين مل أكن أشارك يف مثل هذه املراسم. ولكن يف هذه 
السنة، وألّن املرشوع مرشوع كبري يف طريقه للتنفيذ، وخصوصًا ألّنه يف جنوب مدينة طهران 
كما ذكرت، فقد شاركُت يف هذه املراسم. احلاجة هنا كبرية واالزدحام هنا كبري جّدًا - ازدحام 
اجلزء من  املشاريع، خصوصًا هلذا  إذن، هذه  قليلة.  األبنية - واإلمكانات  وازدحام  السّكان 

مدينة  طهران، رضورية وقد شاركُت فيها. وّفقكم اهلل لتستطيعوا التقّدم يف هذا املرشوع.
قال يل السيد الُعمدة املحرتم إّننا سوف ُنسلِّم حت شهر خرداد من العام املقبل]أّيار2011[ 60 
هكتارًا. انتظروا كّلكم إن شاء اهلل الثالث من شهر خرداد وتعالوا هنا لتتسلموا الستني هكتارًا!

الثقافة هي الروح
الثقايف.  باجلانب  أكيدًا  اهتمامًا  اهتّموا  جّدًا.  مهّم  قسم  ذكرمتوه  الذي  الثقايف  القسم  هذا  و 
له  احلياة هذا  احلياة. وجسم  عنها هي جسم  اليت حتّدثنا  األمور  الروح. كل هذه  الثقافة هي 
روح وروحه هي الثقافة. إذا كانت الثقافة ذات اّتجاه ديين وإهلي، فهذا طبعًا ما يريده اإلسالم 

والناس الطاهرون واملعصومون.
َمهم ولّلذين  إّنين أدعو لكم جميعًا... للمسؤولني وللعاملني وللمساعدين ولّلذين َيعِقدون مِهَ

يّتخذون القرارات ولّلذين يصنعون القرارات. ساعدكم اهلل ووّفقكم وأّيدكم جميعًا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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األجاّلء،  األّمة  وخرباء  املحرتمون  السادة  أّيا  كثريًا  بكم  ُأرّحب 
وأشكر جهود اإلخوة األعّزاء والسادة املحرتمني، سواء خالل هذا 
االجتماع اجلاري، أم عىل امتداد العام يف اللجان اخلاّصة اليت ُيشارك 
منكم  اهلل  تقّبل  لكم،  ندعو  ونحن  جهودهم.  ويبذلون  السادة  فيها 

أعمالكم ووّفقكم وسّددكم إن شاء اهلل.

شكٌر وتأييد
رفسنجاين  هاشمي  الشيخ  حرضة  وخصوصًا  السادة،  جميع  نشكر 
ألّنه أحبط توّقعات األعداء بوجود عداوات. كانوا يتوّقعون وقوع 
املنافسات  غرار  عىل  املنافسات  تبدو  وأن  األّمة،  خرباء  بني  خالف 
سليب  تنافس  إىل  اخلدمة  سباق  ويتحّول  املادي،  العامل  يف  الدارجة 
لَشغل املواقع واملراكز، وهذا ما مل حيصل واحلمد هلل. وقد كان هذا 
عقالنيته  سوابق  ضوء  يف  هاشمي  الشيخ  جناب  من  املتوّقع  هو 
وشعوره باملسؤولية اليت شهدناها فيه دائمًا. واالنتخاب الذي ُقمتم 
به أّيا السادة كان انتخابًا صحيحًا ويف حمّله. فسماحة الشيخ مهدوي 
شخصية بارزة وممزّية سواء يف عامل العلماء أم يف عامل السياسة أم يف 
الثورة  بداية  منذ  واجلامعة  احلوزة  قضايا  يف  أم  احلالية  البالد  قضايا 
وإىل اليوم. ما حصل سيكون خلري اإلسالم واملسلمني بربكة إخالص 
السادة وإخالصكم والعقل والتدبري الذي يشاهده املرء يف السلوك 

واألقوال، وهذا هو املتوّقع.
املشاركة الشعبية والشعارات اإلسالمية

قضايا  ضوء  يف  جّدًا  وحّساسة  مهّمة  ظروف  احلالية  البالد  ظروف 
املألوفة  احلدود  أبعادها  تتجاوز  أحداٌث  املنطقة  أحداُث  املنطقة. 
للقضايا اجلارية متامًا. ما حيدث له أبعاد عظيمة  جّدًا. أّما اليشء الذي 
الدوليون وامُلستكربون  يريده األعداء واالنتهازيون واالستغالليون 
مزّيتان مهّمتان  له  ما حدث  فهو بحث آخر.  به  يقومون  وما سوف 
جّدًا. وهاتان املزّيتان يتمّنامها كّل املسلمني الصادقني ذوي األفكار 
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السامية يف الثورة اإلسالمية ويف اجلمهورية اإلسالمية ويف سائر مناطق العامل. هذان األمران 
مها املشاركة الشعبية والشعارات اإلسالمية. هذان الشيئان مهّمان للغاية.

احلضور الشعيب معناه أن حترض الشعوب بأجسادها وحضورها الشخيص يف ساحات الكفاح 
من  قدرة  أّية  تتمّكن  ال  هذا  حيصل  حينما  إيران.  يف  حدث  ما  غرار  عىل  األخطار  وتتحّمل 
الوقوف بوجهه. وأمريكا ومن شاكلها أمرها سهل، بل حّت لو اجتمعت واّتحدت كّل قوى 
العامل فلن تستطيع املقاومة أمام الشعب الذي نزل إىل الساحة بكّل وجوده. طبعًا قد ُيمارسون 
القتل وسفك الدماء لكّنهم سُيهزمون وسينترص الدم عىل السيف كما قال اإلمام اخلميين يف 
يبعثوا  ومل  الساحة  إىل  ووجوده  بجسمه  الشعب  نزل  اليشء.  هذا  حصل  لقد  األعوام.  تلك 
ُممّثاًل ومل يكتفوا بالكالم، وليس يف بلد واحد بل يف عّدة بلدان، واألرضية متوّفرة يف بلدان 
أخرى. هذه نقطة مهّمة جدًا. ليس بوسع يشء إجياد مثل هذا الوضع سوى يد القدرة اإلهلية. 
القدرة  اإلهلية  يد  لكّنها   - أبدًا  هذا  يف  شّك  ال   - دورهم  األفراد  وُيمارس  األرضيات  تتوّفر 
العزيمة  يبث  الذي  هو  تعاىل  اهلل  الرحمن«)1(.  إصبعي  بني  املرء  و»قلب  القلوب،  متتلك  اليت 
يف القلوب ويعّبئ اإلرادات. ويد القدرة اإلهلية حمسوسة يف هذه األحداث. وألن يد القدرة 

اإلهلية موجودة فالنرص أكيد.
النقطة الثانية يف هذه األحداث هي الشعارات اإلسالمية. اجلماهري يف هذه البلدان ويف سائر 
البلدان اإلسالمية جماهري مسلمة وجزء من األّمة اإلسالمية. وحت يف املواطن اليت كانت فيها 
املظاهر اإلسالمية حمدودة بفعل الضغوط، فاجلماهري مؤمنة متدّينة ومسلمة واإلسالم متجّذر، 
وهذه من خصوصيات اإلسالم. يف البلدان اليت حاول فيها املاركسيون ملّدة سبعني سنة وبكّل 
السوفيايت خرج  الشيوعي  النظام  أن سقط  إزالة اإلسالم وَمحِوه، وبمجرد  قّوة  أوتوا من  ما 
الناس ورفع الشباب الذين مل ُيدركوا عهد اإلسالم أصاًل شعارات إسالمية. هذه خصوصية 

تتعّلق بعمق اإلسالم وجتّذره يف القلوب.

الشعب املرصي مسلم، حمبٌّ ألهل البيت ^ 
وكذا احلال هناك، طبعًا توجد حوافز وال تزال - حوافز ليربالية وربما بدرجة أقّل اشرتاكية 
وقومية وما إىل ذلك - لكّن عموم الشعب مسلم والشعارات إسالمية. خصوصًا يف بلد مثل 

مرص حيث اإلسالم هناك عريق وعميق جّدًا والقرآن سائد وحمّبة أهل البيت سائدة.

1  علل الرشائع، ج 2، ص 604 )بلفظ خمتلف هو: »...فإّن القلوب بني إصبعني من أصابع اهلل«(.
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إذن، احلدث الواقع حاليًا حدث عجيب، وال يزال هذا احلدث يف بداية  الطريق. حسنًا، نحن 
بصفتنا جمهورية إسالمية، ونحن احلارضين هنا بوصفنا مسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمية، 
مرور  نمّر  ال  أن  وينبغي  هلا  التنّبه  جيب  واجبات  عواتقنا  عىل  تقع  املسؤولني،  باقي  وكذلك 

الكرام عىل هذا املقطع الزمين.
الثورة، النموذج اإلسالمي للعامل

من األمور اليت كانت مؤّثرة يف هذه األحداث بال شّك النموذج واخلطاب الذي وّفرته الثورة 
بتأسيسها  ثّم  بظهورها،  أواًل  للمسلمني،  نموذجًا  الثورة اإلسالمية  َأضَحت  لقد  اإلسالمية. 
وتكريسه  كامل  بدستور  نظام  عرض  استطاعت  حيث  اإلسالمية  اجلمهورية  لنظام  الناجح 
وحتقيقه، ومن ثّم بقاء هذا النظام عىل مدى 32 عامًا حيث مل يستطيعوا توجيه رضبة له، ومن 
ثّم متتني وتقوية هذا النظام باستمرار - حيث ال يمكن مقارنة نظام اجلمهورية  اإلسالمية اليوم 
ثّم هناك  بما كان عليه قبل 10 أعوام أو 20 عامًا أو 30 عامًا -  العمق والتجّذر  من حيث 
حاالت التقّدم املختلفة يف هذا النظام حيث التقّدم العلمي والتقّدم التقين والصناعي والتقّدم 
االجتماعي ونضج األفكار وظهور أفكار جديدة واحلركة العلمية اهلائلة يف البالد واألنشطة 
املختلفة والعمران احلاصل يف البلد، حيث بلغ البلد يف بعض املجاالت مستوى البلدان األوىل 
يروهنا  فهم  املسلمة،  الشعوب  لدى  أمور حمسوسة  كّلها أحداث وقعت وهي  العامل. هذه  يف 

ويشاهدوهنا. 
جاءت هذه الثورة وأّسست نظامًا، وقد بقي هذا النظام وتعّزز يومًا بعد يوم وتقّدم باستمرار. 
النموذج هذه َأوَجَدت خطابًا هو خطاب اهلوّية اإلسالمية  والعّزة  النموذج. صناعة  هذا هو 
عليه  كان  بما  املقارنة  يقبل  العامل حاليًا ال  بني شعوب  باهلوّية اإلسالمية  الشعور  اإلسالمية. 
قبل 30 سنة. والشعور بالعّزة اإلسالمية  واملطالبة هبا حاليًا مّما ال يمكن مقارنته بالسابق. وهذا 

يشء حصل.
األعداء يف مواجهة النموذج اإلسالمي

حسنًا، من الطبيعي أن تكون نتائج ذلك هزيمة  اجلبهة املخالفة املقابلة. املستبّدون الفاسدون 
العمالء كانوا ُيمسكون زمام األمور يف بعض األماكن. وقد وعد اهلل تعاىل:﴿ ېئ ېئ 
إّنما  شيئًا،  ينفعهم  لن  َمكُرُهم   . حئ﴾)1(  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

بسبب نفس هذا املكر سُيصيبهم اهلل تعاىل بالذّلة واهلوان. هذا ما حدث أمام أنظارنا. 

1 سورة األنعام، اآلية 124.
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هذه من األحداث األخرى اليت شاهدنا فيها آيات القرآن اإلهلية أمام أنظارنا وجّربناها، وهي 
حالة تنتمي لزماننا و ُتعّد َقيِّمة جّدًا. ما وعد به اهلل يف القرآن نراه نصب أعيننا ويف جتاربنا.

ز عىل هذه املسألة، أي عىل أن ال  جانب كبري من اإلعالم امُلعادي للجمهورية اإلسالمية ُيركِّ
الشعوب  أنظار  يف  ناجحًا  نموذجًا  اإلسالمية  اجلمهورية  تغدو  وال  واملثال،  النموذج  يتوّفر 
امُلسلمة. أعتقد أّن هذه نقطة عىل جانب كبري من األمهية وجيب أن نتنّبه إليها كّلنا. حماوالت 
األعداء  ُمنَصبَّة عىل أن ال تتحّول اجلمهورية اإلسالمية إىل نموذج ناجح يف أعني الشعوب، إذ 
حينما يتوّفر النموذج تتحّرك اجلماهري نحوه، وحينما يعلم الناس بنجاح هذا النموذج فسوف 

يتشّجعون.
كتب أحد الكّتاب املرصيني قبل خمسني أو ستني سنة يف أحد كتبه: إننا إذا استطعنا أن ُندير 
اإلسالم من آالف  تقّدم  تأثريًا يف  أكرب  ذلك  لكان  بحكومة  إسالمية  العامل  مناطق  من  منطقة 
الكتب واحلمالت اإلعالمية. وقد كان عىل حّق. مع أّن نموذجنا ليس كما نتمىّن من حيث 
تطبيق  من  املنشود  الشكل  وبني  بيننا  لألسف  كبرية  املسافة  تزال  وال   - اإلسالم  مع  تطابقه 
املجتمع  إىل  ُندخل اإلسالم  فيه، وأن  ننجح  أن  استطعنا  الذي  املقدار  اإلسالم - ولكن هبذا 
أحوال  هذه  واستقالل.  وتقّدم  وقدرة  عّزة  من  إليه  أّدى  وما  ذلك  آثار  نشاهد  فإّننا  واحلياة، 
يشاهدها الناس. واألعداء ال يريدون انطالق هذا النموذج، لذلك حياولون ختريبه أمام أنظار 
املتلّقني. هذه من املمارسات اليت دأبوا عليها منذ بداية انتصار الثورة حت اآلن. إذا كان لدينا 
نقطة ضعف ضّخموها أمام األنظار، وإذا مل يكن لدينا ضعف اختلقوه لنا َكِذبًا. هذه مسألة 
ينبغي أن نتفّطن هلا. إهّنا من األمور األساس اليت ُيرّكز عليها العدّو يف إعالمه ضّد اجلمهورية 

اإلسالمية، وجهوده كّلها منَصبَّة عىل هذا املعىن. 

العوامل امُلساعدة لألعداء وُسُبل مواجهتها
الداخيل،  العامل  أحدمها  النموذج،  هذا  إضعاف  يف  بعضًا  بعضهما  يساعدان  عامالن  ثّمة 
واملتمثل يف النواقص املوجودة وتقصرينا وتقاُعسنا وَكَسلنا واالبتالء بأمور مرّضة باحلركة - 
وعدم  للسلطة  والتعّطش  إليها،  واالنجرار  للّدنيا  وامليل  املتنّوعة  وامُلخالفات  كاالختالفات 
النواقص  هذه  ُنوجد  الذين  ونحن  عّنا  ناجمة  أمور  هذه   - ذلك  إىل  وما  السيايس  التدبري 

والعيوب. هذا العامل الداخيل يرّض هبذا النموذج.
العامل اآلخر يرتبط بالعدّو، وهو أن يعمل العدّو عىل تضخيم نواقصنا مئات املّرات ويعرضها 
أمام أنظار اآلخرين، مضافًا إىل اّتهامه لنا بالعيوب اليت ليست فينا. فماذا جيب علينا أن نفعل 
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هذا  أصلحنا  فإذا  ونواقصنا.  تقصرينا  ونتدارك  الداخيل  لوضعنا  هنتم  أن  أواًل  علينا  اآلن؟ 
اجلانب سوف يكفينا اهلل تعاىل العامل الثاين، أي إّنه تعاىل سوف ُيحبط إعالم العدّو.

يف مناجاة الشاكني املنسوبة لإلمام السجاد ×  نجد أن أّول شكوى يبّثها اإلمام هي شكواه 
وِء َأّماَرة، َوإىَل اْلَخطيَئة ُمباِدَرة «. ثّم بعد أن يشكو نفسه  من نفسه: »إلـهي إَلْيَك أْشُكو َنْفسًا بِالسُّ
بعض اليشء يقول: »اِلـهي أْشُكو إَلْيَك َعُدّوًا ُيِضلُّين«. الشكوى  من أنفسنا أواًل، ثم الشكوى 

من العدّو. ينبغي أن ُنراقب ونحذر هذا اجلانب.
حسنًا، من الذي ُيراقب وكيف ُنراقب؟ اجلواب هو: إّن عىل املسؤولني والشخصيات البارزة 
أن  غريهم  قبل  عليهم  جيب  حميطهم؛  يف  التأثري  وأصحاب  الدين  ورجال  والعلماء   واملثّقفني 
يراقبوا ترّصفاتهم يف جمال طلب السلطة والسعي للدنيا والزنوع للخالفات، وإثارة القالقل 
مع  يتناىف  بما  التحّرك  التشديد عىل  هنا  وأريد  األخالق.  مع  يتناىف  بما  والتحّرك  والضجيج 

األخالق.
أن  جيب  اإلسالم.  يمنعها  اليت  األمور  من  املجتمع  يف  احُلُرمات  وهتك  اإلهانات  إشاعة  إّن 
السيايس. ال  احُلُرمات هو خمالف للرّشع ولألخالق وللعقل  إّن إشاعة هتك  ال حيدث هذا. 
إشكال إطالقًا يف النقد واملخالفة  والتعبري عن اآلراء بجرأة، ولكن بعيدًا عن هتك احُلُرمات 
واإلهانات والشتم والُسَباب وما إىل ذلك. واجلميع مسؤولون يف هذا الباب. هذه املمارسات 
أهّنا توّتر األجواء وتسّبب اضطراب األعصاب اهلادئة للمجتمع - واهلدوء  اليوم  فضاًل عن 
الذين يتحّدثون  ُأريد أن تكون هذه رسالة لكّل  مّنا.  فإهّنا ُتغضب اهلل تعاىل  إليه -  مما نحتاج 
أو يكتبون سواء  يف الصحافة أم يف مواقعهم اإللكرتونية  الشخصية... ليعلموا جميعًا أن ما 
الدينية  اخلاطئة  السياسية أو  املعارضة  واالستدالل وإدانة  األفكار  به ليس صحيحًا.  يقومون 
يشء، واالبتالء  هبذه املمارسة  املنافية لألخالق واملخالفة للرشع واملتناقضة  مع العقل السيايس 
أن ال حيصل.  نرفض هذا األمر األخري رفضًا كاماًل وقاطعًا، فهو يشء جيب  إّننا  يشء آخر. 
ولألسف فإّن بعض الناس يفعل ذلك. إّنين أويص الشباب خصوصًا وبعض هؤالء الشباب 
بل  أّن هذا واجب، ال،  يتصّورون  لكّنهم  مؤمنون وصاحلون،  ُمخلصون  أفراد  بال شّك  هم 

أقول إّن هذا بخالف الواجب وعىل طرف نقيض من الواجب.

احلذر من املندّسني
وكما  وتدّخالتهم.  الشيطانية  األعداء  وإغراءات  املندّسني  عن  الغفلة  عدم  أيضًا  جيب  طبعًا 
اإليمانية  احلماسية  التجّمعات  األفراد  هؤالء  يدخل  أحيانًا  مرارًا:  اخلميين  اإلمام  يقول  كان 
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الناجمة  الغفلة  النقطة أيضًا،  الغفلة عن هذه  اّتجاه معني. جيب عدم  وهنا نحو   امُلخِلصة وجيرُّ
 عن االنفعال العاطفي وعن عدم مشاهدة أيدي األعداء. لذلك أطلب من الشباب خصوصًا 
أن ال يسمحوا باستمرار مناخ الِغيبة والتهم والشتائم والُسَباب وهتك احُلُرمات. وإذا استمر 
هذا املناخ فسوف يرسي وينترش - كاملرض امُلعِدي - وجتدون فجأة  مثل هذه األمور أحيانًا يف 
صلوات اجلمعة،  وهي أماكن للخشوع والذكر والتوّجه إىل اهلل، وهذا خطأ يف خطأ. إذا كان 
الشخص يرفض خطيب صالة اجلمعة  فال حيرض خطبته أساسًا وال يقتدي به وليخرج؛ وحت 
يف الدروس أحيانًا ويف املناخات العلمية والدراسية ُتالَحظ أمور من هذا القبيل، وهذا خطأ 
ه، وتوجد شقاقًا وفواصل وتصّدعات يف  ومرّض وبخالف مصلحة الثورة. إهّنا رضبات ُتوجَّ

رصح النظام اإلسالمي العظيم الشفاف اجلليل الذي يسري ويتقّدم بكل اقتدار.

ولدّي نصيحيت للكبار أيضًا. كانت تلك نصيحيت للشباب، والكبار أيضًا بحاجة إىل نصيحة، 
التأّثر  وعدم  الصائبة  والترصحيات  الصحيحة  املواقف  اّتخاذ  يتنّبهوا.  أن  جيب  أيضًا  وهم 
اجلهود  يبذلون  اإلسالمي  النظام  يف  اآلالف  هناك  واجب.  أيضًا  هذا  الكاذبة...  باألخبار 
ويتحّملون املشاّق من أجل رضا اهلل، وَيشُقون عىل أنفسهم ليل هنار من أجل إنجاز األعمال 
املرء  َيسَمع  ثم  اإلسالمية،  للمسرية  طبقًا  جّدًا  اجلسيمة  بالواجبات  والنهوض  وإدارة  النظام 
ك يف كّل هذه اجلهود ويف املسؤولني احلكوميني وغريهم وغريهم. هذا أيضًا  خربًا كاذبًا فُيشكِّ
ليس من املصلحة يف يشء وهو خالفها. أولئك الشباب جيب أن ُيراِقبوا وهؤالء الشيوخ أيضًا 

جيب أن ُيراِقبوا. إننا بحاجة  للنصيحة يف فرتة شبابنا واآلن أيضًا حيث بلغنا سّن الشيخوخة.

الناجح  النموذج  ُيعيننا اهلل تعاىل جميعًا لنستطيع – بعونه تعاىل - احلفاظ عىل هذا  أن  نتمىّن 
والعظيم جّدًا، وهو نظام اجلمهورية اإلسالمية، وتسليمه إن شاء اهلل لألجيال القادمة، فنكون 

بذلك مرفوعي الرأس عند اهلل تعاىل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يا حمّول احلول  الليل والنهار،  يا مدّبر  القلوب واألبصار،  "يا مقّلب 
واألحوال، حّول حالنا إىل أحسن احلال".

أبناء  لكم  اجلديد  والعام  الربيع  وحلول  السعيد  النريوز  عيد  مبارك 
وطننا األعزاء يف كل أنحاء البالد، وكذلك لكل اإليرانيني يف البلدان 
األخرى  للشعوب  وكذلك  العامل،  أرجاء  من  كانوا  حيثما  األخرى 
اليت تكّرم النريوز وحتييه. ومبارك خصوصًا لألفراد والعوائل العاملة 
الشهداء  عوائل  النظام،  وخدمة  الثورة  وخدمة  البالد  خدمة  عىل 
يف  املوجودين  املأمورين  وعوائل  وعوائلهم،  واملعاقني  األعزاء، 
أعماهلم احلساسة واملهمة وُيحرمون من احلضور عند أرسهم يف هذه 
األيام اليت جيتمع فيها الكّل يف بيوتهم. أمتىن بفضل من اهلل ورحمته 
والنعم،  بالربكات  زاخر  سعيد  عام  اإليراين  الشعب  أمام  يكون  أن 

وأن يكون هذا الشعب موفقًا وشاخمًا ومنترصًا يف جميع امليادين.

البلدان - ما  الناس يف بعض  اليت جتري عىل  املريرة  طبعًا األحداث 
ليبيا - جتعل  اليمن، ويف  الشعب هناك، ويف  البحرين عىل  جيري يف 
العيد  برسور  اإلنسان  يشعر  أن  دون  وحتول  علينا  عذب  غري  العيد 
كاماًل. نتمىن أن يفّرج اهلل تعاىل عن هذه الشعوب - شعب البحرين، 
أعداء  وجيازي  عاجاًل،  فرجًا   - اللييب  والشعب  اليمن،  وشعب 

الشعوب بعقوبته.

واأليام  واألشهر  السنة  طوال  الطبيعية  اإلنسان  حركة  مؤرش  العيد 
والليايل، وألن هذه احلركة جيب أن تكون نحو الكمال والتعايل لذا 
كان كل عيد مقطعًا يمّكن اإلنسان من أن يبدأ مرحلة جديدة. نحن 
بتوفيق وفضل من اهلل إنجاز أعمال كبرية  الشعب اإليراين استطعنا 
»اهلّمة املضاعفة والعمل  باسم عام  يف عام 89. لقد سّمينا عام 89 
املضاعف«. وحلسن احلظ حتقق هذا الشعار عمليًا عىل امتداد السنة. 
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يمكننا االّدعاء أّن شعار »اهلّمة املضاعفة والعمل املضاعف« كان من الشعارات اليت حظيت 
طوال هذه السنوات بأكرب قدر من اهتمام الناس واملسؤولني والعمل هبا وانطباق واقع البالد 
عليها. فاحلق أن الشعب واحلكومة حلسن احلظ أبدوا يف هذا املضمار ويف هذه احلركة السنوية 
مّهة مضاعفًا وعماًل مضاعفًا. لقد شهدنا حلسن احلظ أعمااًل كبرية يف املجاالت االقتصادية 
ويف  والثورية،  السياسية  الساحات  خمتلف  يف  العظيمة  الشعب  مشاركة  جمال  ويف  والسياسية 
حقل العلوم والتقنيات، وعىل صعيد السياسة اخلارجية، ويف شت الصعد. وهي إنجازات قام 
القضائية، وخصوصًا  الترشيعية، والسلطة  التنفيذية، والسلطة  السلطة  البالد يف  هبا مسؤولو 
السلطة التنفيذية حيث أنجزوا خالل فرتة هذا العام أعمااًل كبرية، ومنها مرشوع ترشيد الدعم 
احلساس والكبري، إذ قد بدأوا هذا املرشوع الضخم، ونتمىن أن يتّموه إن شاء اهلل بنجاح كامل.

واحلمد  والتعايل  التقدم  جادة  عىل  جيدة  مسرية  بدأ  بلدنا  أن  هو  اإلجمال  عىل  به  أشعر  ما 
هلل. وبالطبع فإن هذه املسرية اكتسبت يومًا بعد يوم رسعة أكرب وهي نتيجة جهود ومساعي 
الوقت  مىض  كلما  احلظ  حلسن  ولكن  املتمادية.  األعوام  هذه  طوال  والشعب  املسؤولني 
اكتسبت هذه املسرية رسعة أكرب. مثاًل عىل صعيد إنتاج العلم طبقًا لإلحصائيات اليت تعلنها 
املراكز العاملية املتخصصة واملراكز الدولية فإن مشاركة بلدنا يف التقدم العلمي ويف إنتاج العلم 
يف العامل أكرث من أحد عرش باملائة، واحلال أننا واحد باملائة من سكان العامل، والبلد الذي كان 
فإن  وبالتايل  التقدم.  من  باملائة  ستة  من  أقل  سّجل  املنطقة  هذه  يف  بعدنا  من  نصيب  أعىل  له 
تقدم البالد يف امليادين املختلفة جيد جدًا واحلمد هلل. وينبغي إن شاء اهلل استمرار هذه احلركة 

املتسارعة واملتسمة باجلّد واهلّمة.

ما يالحظه اإلنسان يف جممل قضايا البالد، وهو ما ينبغي أن نجعله موضوعًا هلممنا يف عام 90، هو 
أن الرتكزي األساس ألعداء شعبنا وبالدنا ملواجهة بلادنا منصّب عىل القضايا االقتصادية. وهم 
السيايس، وعىل مستوى االحتكار  املجال  أيضًا، وكذلك يف  الثقايف  املجال  ينشطون يف  طبعًا 
العلمي أيضًا، لكنهم ينشطون عىل الصعيد االقتصادي بنحو فعال جدًا. أنواع احلظر هذه اليت 
يمّهد هلا أعداء الشعب اإليراين أو اليت فرضوها عىل الشعب اإليراين، كان اهلدف منها توجيه 

رضبة لتقدم البلد وصّده عن هذه املسرية املتسارعة.

طبعًا مل تتحقق إرادتهم ومل يستطيعوا احلصول عىل النتائج اليت كانوا يرجوهنا من احلظر، وتغلبت 
تدابري املسؤولني ومواكبة الشعب عىل أحابيل األعداء، لكنهم يتابعون نشاطهم. لذلك علينا 
يف هذه السنة اليت تبدأ من هذه اللحظة أن نتنّبه ألهم قضايا البالد وأعمقها، وحمورها جميعًا 
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برأيي هو القضايا االقتصادية. لذلك أسّمي هذه السنة سنة »اجلهاد االقتصادي«، وأتوقع من 
مسؤويل البالد سواء يف احلكومة أم يف جملس الشورى أم يف القطاعات األخر ى ذات الصلة 
بتحرك  االقتصادي  امليدان  يف  يعملوا  أن  العزيز،  شعبنا  من  وكذلك  االقتصادية،  بالقضايا 
جهادي وجياهدوا يف هذا املضمار، فاحلركة الطبيعية ليست كافية، إنما ينبغي أن تكون لنا يف 

هذا امليدان حركتنا القفزية واجلهادية.

تعلمون أننا يف هذه الساعة ندخل العام الثالث من عقد التقدم والعدالة. طبعًا تم إنجاز أعمال 
جيدة عىل صعيد التقدم، وأيضًا عىل صعيد العدالة إىل حد كبري، لكن حركتنا جيب أن تكون 
بحيث نستطيع أن نجعل هذا العقد مظهرًا للتقدم ولتكريس العدالة يف بالدنا باملعىن احلقيقي 
للكملة. وحلسن احلظ يشعر املرء هبذه احلركة اليت انطلقت يف العامل اإلسالمي أن هذا العقد 

سيكون بتوفيق من اهلل عقد التقدم والعدالة للمنطقة أيضًا.

نتمىن أن يشملكم اهلل تعاىل أيا الشعب العزيز وأيا املسؤولون األعزاء وأيا الشباب املؤمن 
املنتظر  املهدي  اإلمام  لسيدنا  الزاكية  وباألدعية  بلطفه  العالية  املعنويات  ذو  املوهوب  النشيط 
الطيبة  األرواح  بربكة  اجلليل، ونتمىن  وإمامنا  األعزاء  نحّي ذكرى شهدائنا  فداه(.  )أرواحنا 

هلؤالء العظماء أن يشمل اهلل الشعب اإليراين برحمته وفضله وبركته ورضوانه وغفرانه.

و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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األعظم  النيّب  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  اهلل  واحلمد 
والرّصاط األقوم وأرشف ُولد آدم، سّيدنا ونبّينا أيب القاسم املصطفى 
حمّمد، وعىل آله األطيبني املنتجبني اهلداة املهدّيني املعصومني، ال سّيما 

بقّية اهلل يف األرضني.

التهنئة بالعيد
أشكر اهلل تعاىل أّنه أعطانا عمرًا مّرة أخرى ووّفقنا إلدراك هذه اللحظة 
اليوم األول للسنة يف جوار عتبات  املباركة جدًا والثمينة؛ أن يكون 
اإلمام عيل بن موىس الرضا أرواحنا فداه وصلوات اهلل عليه. مبارك 
عيد النوروز السعيد وبداية العام اجلديد، أتقدم بذلك إليكم جميعًا 
إخواين وأخوايت واحلارضين األعّزاء الذين شاركونا يف هذا املجلس 
أم يف الصحون  الكبري  املهيب واملعّظم؛ سواٌء كانوا يف هذا الصحن 
حضورهم  أثناء  وأخواتنا  وإخواننا  أهالينا  يستمع  حيث  األخرى 
يف  اإليراين.  الشعب  من  نموذٌج  الواقع  يف  هو  التجّمع  فهذا  هناك. 
هذا اليوم يشارك أهالينا األعّزاء وقد قدموا من خمتلف مناطق البالد 
احلرم  هذا  يف  ليحرضوا  والقريبة  البعيدة  املسافات  وعربوا  ومدهنا 
وحتت الظّل الوارف حلرضة أيب احلسن الرضا × ويترّبكون بذلك. 
اإلخوة واألخوات املشهديون أيضًا حارضون بني هذا اجلمع العظيم 

وأسّلم عىل اجلميع وأهنئهم.
استثمار األعياد

شعب  أبناء  جميعًا  لنا  ثمينة  فرصة  هو  اإليراين  النوروز  عيد  إّن   
عيدًا  النوروز  يعتربون  الذين  املختلفة  البالد  يف  وللمسلمني  إيران 
ويعّظمونه، وذلك لكي نستفيد من هذه املناسبة يف التحّرك والتوّجه 
أن  إّن دأب اإلسالم وديدنه هو  احلركة اإلسالمية.  عىل طريق هذه 
تتّم االستفادة من جميع الفرص وجميع حلظات احلياة ومن جميع 
مراحلها يف أشكاٍل خمتلفة من أجل تكامل اإلنسان وتقّدمه املعنوي 
واملاّدي. نحن اإليرانيني يمكننا أن نتحّرك باالستفادة من هذه املناسبة 
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يف األعمال اليت دعانا اإلسالم إليها وعىل طريق األحكام واملعارف اإلسالمية؛ فنعّرف أنفسنا 
إىل أهداف اإلسالم السامية. يف هذه األيام ُتعّد صلة الّرحم والتوّجه إىل اهلل تعاىل واالستماع 
إىل بعضنا بعضًا يف املحادثات اجلّيدة والتجّمع يف املراكز الدينية واملعنوية من الفرص الثمينة 

اليت ينبغي االستفادة منها. 
النظام  البلد ولسنوات متمادية، وخصوصًا يف عرص حاكمية  العزيز يف هذا  أّن شعبنا  الواقع 
اإلسالمي عىل البالد، قد استفاد من عيد النوروز عىل الصعيد املعنوي واملعريف وألجل التقّرب 
أكرث  أّن  اجلديدة لالحظتم  السنة  النظر يف ساعة دخول  دققتم  لو  أّنكم  والشاهد هو  اهلل.  إىل 
الناس مشغولون بالتوّجه والدعاء والذكر يف املراكز الدينية ويف العتبات واملزارات واملشاهد 
املرّشفة ويف املساجد. ومعىن هذه احلركة العظيمة أّن شعب إيران يستفيد أيضًا من هذا التقليد 
والسّنة ألجل الدين. إن هذا ينبغي أن يكون خطًا شاخصًا لنا يف جميع األمور. إننا إذا أردنا 
واملعارف  إقامة األحكام اإلسالمية  نستفيد من  أن  التقّدم يف معرفتنا ومعنوياتنا وديننا علينا 

واألخالق اإلسالمية. آمل أّن اهلل تعاىل يوّفقنا جميعًا ويوّفق شعب إيران يف هذا العمل.

انجازات عام اهلمة املضاعفة
عليكم  أعرض  سوف  املبارك،  اللقاء  هبذا  إياها  تعاىل  اهلل  حبانا  اليت  الفرصة  هذه  يف  واليوم 

إخواين وأخوايت األعّزاء املشهديني والزّوار املحرتمني ثالثة مطالب.
بنظرة  نشاهد  إّننا  حيث  الفائت،  العام  حول  اجلامع  التقرير  يشبه  عّما  عبارة  األول،  املطلب 
عاّمة كيف أّن شعب إيران واملسؤولني املحرتمني كانوا يتحّركون ويف أّي اّتجاه. املطلب الثاين، 
يتعّلق بالعام اجلاري والذي يبدأ اليوم، بااللتفات إىل الشعار الذي طرحته هذه السنة عىل شعبنا 
العزيز، وهو اجلهاد االقتصادي وما هو مناسٌب للتحّقق يف هذا املجال. املطلب الثالث، نظرة 
عىل قضايا املنطقة؛ قضايا الرشق األوسط وشمال أفريقيا وما حيدث يف هذه املنطقة اإلسالمية 

بااللتفات إىل الزتوير واألباطيل اليت يستعملها أعداء األّمة اإلسالمية يف هذا املجال.

املطلب األول:حول اهلّمة املضاعفة والعمل املضاعف
والعمل  املضاعفة  اهلّمة  أي  الفائت  العام  شعار  إّن  القول  األّول  باملطلب  يتعّلق  بما  يمكنين 
عالية  مّهة  يظهر  أن  احلقيقة  يف  شعبنا  استطاع  حيث  السنة،  طوال  ملحوظًا  كان  املضاعف 
ويضاعف من عمله يف خمتلف القطاعات. وبالتأكيد، فإّن نتائج هذه اهلّمة والعمل املضاعفني 
ستظهر عىل املدى البعيد. ولكن بنظرة أّولية إذا نظر املرء إىل أوضاع العام املايض وما أنجزه 
مسؤولو البالد وما أظهره شعبنا العزيز من تناغم مع املسؤولني، يرى عالمات اهلّمة املضاعفة 

والعمل املضاعف. وهذا املعىن مشهوٌد يف الكثري من امليادين.
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ميدان العلم والتكنولوجيا
نبدأ من العلم والتكنولوجيا. ففي بداية العام الفائت أي يف أّيام العيد ُوّفق هذا العبد ألن يّطلع 
عىل قطاٍع صناعيٍّ حّساسٍّ يف البالد. ويف األيام األخرية لشهر إسفند ُوّفقت جمّددا للتجّول في 
بأّم العني نتائج هذه احلركة  أحد معارض األعمال العلمية والتكنولوجية الرفيعة وشاهدت 
املمتدة عىل سنة كاملة ونتاجات األعمال الطويلة األمد. إّن ما هو موجوٌد يف بلدنا وحيصل عىل 
صعيد العلوم املتطورة والتكنولوجيا العالية هو أكرث بكثري مّما تّم إعالنه للناس، هذا ما أستطيع 
أن أقوله. فقبل عّدة سنوات انطلقت حركة علمية بارزة يف القطاعات املختلفة وحلسن احلظ 

تزداد هذه احلركة تسارعًا يومًا بعد يوم.
عندما ذكرت هذه الرواية املنقولة عن املعصوم × حيث يقول: »العلم سلطاٌن«، أي إّن العلم 
واملعرفة مها األساس القتدار أّي شعٍب أو فرٍد، »من وجده صال ومن مل جيده صيل عليه«، 
فالذي يمتلك هذه القدرة ستكون له اليد العليا، والذي ال يتمّكن من حتصيل القدرة العلمّية 
ستبقى يده هي السفىل ويكون لآلخرين عليه اليد العليا. فالعلم والتقنية هلما هذه اخلاّصية. 
ويف يومنا هذا إّن حركة البلد عىل طريق احلصول عىل العلم والتقنية يف الكثري من املجاالت 
وخصوصًا املجاالت احلديثة جدًا والعالية هو أمٌر مشهوٌد يف البالد. ففي القطاعات املختلفة، 
يف قطاع تكنولوجيا األحياء، ويف قطاع الفضاء، ويف قطاع النانو تكنولوجي، ويف قطاع اخلاليا 
اجلذعية، ويف إنتاج األدوية اإلشعاعية املهمة جدًا، ويف إنتاج األدوية املضادة للرسطان، ويف 
إنتاج حمّركات التوربينات اهلوائية اليت ختّلص البالد من التبعية يف الطاقة للنفط إىل حدٍّ كبري، 
ويف إنتاج احلواسيب العمالقة وهي مهمة جدًا للبالد ويف تكنولوجيا الطاقة اجلديدة اليت ُتعّد 
أّن علماءنا  العامل فلحسن احلظ يشاهد اإلنسان  املتقّدمة جدًا عىل مستوى  العلوم  جميعًا من 
الذي  النوروز  نداء  إنين يف  بحيث  نحو مزتايد ومتسارع؛  التطوير عىل  وشبابنا مشغولون يف 
ألقيته البارحة فإّن العناوين والتقارير الصادرة عن املراكز الدولية املعتربة تدّل عىل أن بلدكم 
يف هذا املجال أكرث حتّركًا من العديد من دول العامل وتسارعها يفوق بدرجات معّدل التسارع 

العاملي العام. 
أن  املناسب  من  أجد  والتكنولوجيا  العلم  تطور  مهّمة يف قضية  نقاط  أو ثالث  نقطتان  هناك 
أتعّرض هلا. النقطة األوىل، إّن أكرث العلماء الذين يعملون يف هذا املجال هم من الشباب. إّن 
متوّسط سّن العلماء الناشطني يف هذه األعمال هو 35 أي إن أغلبهم من الشباب حيث ينبغي 
حتمًا االعتماد عىل هؤالء الشباب. وبالطبع هناك أساتذة جمّدون ومؤمنون مشغولون يف هذا 

املجال وهم ذخرية عظيمة. 
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النقطة الثانية أّن هذه الفئة اليت تقوم هبذه األعمال العظيمة والواسعة لديا روحية قوّية وثقة 
عالية بالنفس اليت ُتعّد الرأسمال األساس يف هذا املجال. إّن الرأسمال األساس هو الطاقات 
البرشية. وهذا ما يمتلكه بلدنا. فشبابنا يتقّدمون يف هذا امليدان بروحية قوية ولديم إيمان أّن 

جميع األعمال اليت ُتعّد بناها التحتية يف البلد هي من صنع أيديم.
النقطة الثالثة يف قضية تطّور العلم هي أّن دورة العلم والتكنولوجيا واإلنتاج والتسويق وهي 
دورة مهّمة جدًا هي يف طور التشّكل؛ حيث يتّم إنتاج العلم وتبديله إىل تكنولوجيا ومن ثّم إىل 
منتجات ليتم بعد ذلك عرض هذه املنتجات يف األسواق العاملية وبالتايل حتصيل الرثوة للبالد. 
هذا  إّن  كال،  املجال،  هذا  تطّورنا يف  إّننا  نقول  بحيث  فقط،  الرسور  مبعث  ليس  العلم  فهذا 
العلم جيعل البلد غنيًا، ويعود نفعه عىل اجلميع. وهذا األمر بمثابة حتويل مسرية إنتاج العلم إىل 
ثروة قومية، وتأمني حلاجات الشعب. إّن هذا يف جمال العلم وهو – حقًا وإنصافًا – ُيظهر اهلّمة 

املضاعفة والعمل املضاعف.

امليدان االقتصادي
1- توجيه املساعدات احلكومية

املجال اآلخر، الذي يشاهد فيه املرء اهلّمة املضاعفة، وبتبعه بحرًا من العمل، هو قضية امليادين 
حسنًا،   .» احلكومية  املساعدات  لتوجيه   « املتقّدمة  اخلطوة  نماذجها  من  كان  اليت  االقتصادية 
احلالية يف  يؤّيدون احلكومة  الذين  أولئك  أّن جميع اخلرباء االقتصاديني سواء  فليعلم شعبنا 
جمال األطروحات االقتصادية أم أولئك املعارضون هلا مّتفقون عىل أّن » توجيه الدعم « هو 
كانت  اليت  األمنيات  من  كان  فهذا  للغاية.  ومفيٌد  جدًا  أساس  أمٌر  وهو  جدًا،  رضوريٌّ  أمٌر 
احلكومات السابقة مطاَلبة هبا. فالدخول يف هذا امليدان أمٌر عصيٌب وشديد ومل تكن األرضية 
التعاون بني الشعب واحلكومة يف  مهّيأة. وبحمد اهلل بدأ حاليًا هذا العمل. ولإلنصاف، فإّن 
هذا املجال كبرٌي جدًا، فحركة الشعب عىل طريق » توجيه الدعم « كانت حركة عظيمة وسوف 
تتجىّل آثار هذا العمل يف املستقبل أو تدرجييًا؛ وإن كانت بعض اآلثار اإلجيابية قد جتّلت اليوم. 
اهلدف املهّم هلذا العمل بالدرجة األوىل هو التوزيع العادل ألنواع الدعم، فاألجهزة اإلدارية 
للحكومة توّزع الدعم بني الناس. وكانت النسبة األكرب من هذا الدعم بأشكاله السابقة تصل 
إىل من لديم مداخيل أكرث، ويستهلكون أكرث. ولكن قلياًل ما كان يصل هذا الدعم إىل أولئك 
التوزيع  يتم  احلكومي  الدعم  فبتوجيه  أقل.  ويستهلكون  أقل  مداخيل  عىل  حيصلون  الذين 
العادل؛ أي إّنه يصل إىل اجلميع بنسبة واحدة. وهذا ُيعّد خطوة كبرية عىل طريق إجياد العدالة 

االجتماعية.
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2- ترشيد االستهالك
فقبل  والطاقة.  املياه  ومنها  البالد؛  يف  العاّمة  الرثوات  استهالك  إدارة  هو  آخر  هدٌف  وهناك   
سنتني، جعلنا شعار السنة ترشيد االستهالك؛ بمعىن االقتصاد واالبتعاد عن اإلرساف. وهذا 
أّنه  ُيعّد أحد الطرق اليت يمكن أن تصلح نموذج االستهالك باملعىن احلقيقي للكلمة؛ مثلما 
اآلن نشاهد آثار هذا األمر. خالل هذه األشهر اليت تّم فيها تطبيق توجيه الدعم، تّم خفض 
استهالك الطاقة، وهذا يعود ملصلحة البلد. فاإلرساف يف اخلزب وإتالفه وإهدار القمح الذي هو 
نعمة إهلية كربى، ونناله بمشّقات تمَّ تقليله. وأصبحت عمليات االستهالك متوازنة. وهذا من 
ضمن الفوائد اليت حتّققت حت اآلن، وإن شاء اهلل سيكون يف املستقبل فوائد كثرية. فإصالح 

اهليكل االقتصادي هو من هذا القبيل.

3- زيادة الصادرات غري النفطية
ومن ضمن األعمال اليت تظهر اهلّمة املضاعفة يف املجال االقتصادي أيضًا، ازدياد الصادرات 
غري النفطية. إّن مزيانية بلدنا ولألسف كانت مرتهنة للنفط من عرشات السنني وإىل يومنا هذا. 
أصبح  املنهج  فهذا  احلريصني؛  االقتصاديني  اخلرباء  جميع  قبل  من  مردوٌد  املنهج  هذا  ومثل 
عادة يف بلدنا. ُيستخرج النفط وُيباع، وبأمواله ُتدار البالد؛ هذا أسلوٌب خاطئ. لقد قلت قبل 
سنوات إّن من أمنيايت أن يأيت ذلك اليوم الذي نتمّكن فيه من إدارة البلد بطريقة، حت لو لزم 
األمر ال نصّدر قطرة نفٍط واحدة ومع ذلك ندير البالد. وهذا اليشء مل يتحّقق إىل يومنا هذا. 
وبالطبع، ليس العمل سهاًل بل هو صعٌب جدًا. فإّن ازدياد الصادرات غري النفطية يؤّدي إىل 
اقرتابنا من هذا اهلدف؛ وهذا العمل يف طور التنفيذ. لقد خطونا خطوة كبرية يف العام الفائت 

عىل هذا الطريق. 
4- مواجهة احلظر الدويل

ومن جملة األشياء اليت تظهر اهلّمة املضاعفة يف املجال االقتصادي املواجهة الذكية والواعية 
واملقتدرة للحظر الذي يمارسه الغرب، بزعامة أمريكا، ولألسف بتبعية عمياء من بعض الدول 
األوروبية ألمريكا ضّد إيران. فمنذ بداية العام الفائت قاموا بتشديد عملية احلظر ضّد إيران 
بزعمهم. فهم يف حساباتهم وحيث تصلنا أخبارهم يتحّدثون وقد قالوا إّن هذا احلظر سوف 
تصّورهم.  كان  هذا  أشهر؛  ستة  أو  خمسة  خالل  إيران  وشعب  اإلسالمية  اجلمهورية  يركع 
لقد كانوا يظّنون أهّنم بواسطة احلظر جيعلون األمر عصيبًا عىل شعب إيران، ويضّيقون عليه 
حّت يعرتض عىل نظامه وعىل اجلمهورية اإلسالمية؛ كان هذا هدفهم. وقد تّم التعامل بذكاٍء 
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من  أهدافه  إىل  الوصول  من  العدّو  يتمّكن  مل  فّل شفرتهم.  وتّم  احلظر  أنواع  واقتداٍر مع كل 
العمل  خالل  من  املختلفة  القطاعات  يف  املسؤولون  متّكن  احلظ،  وحلسن  احلظر.  هذا  خالل 
املتواصل ليل هنار أن يتجاوزوا هذه العقبة. واليوم فإّن الغربيني أنفسهم يعرتفون ويقولون إّن 

احلظر ضّد إيران مل تعد له فائدة. 
قالوا فلنحظر البزنين. لقد كانت هذه املسألة من مشاكلنا طوال الوقت، هذه املسألة، كّنا دولة 
أنفسهم  يف  فقالوا  كالبزنين.  النفط  منتجات  طائلة  بمبالغ  نستورد  ذلك  ومع  للنفط،  منتجة 
انشغل  البزنين. وقد  نقاط ضعف اجلمهورية اإلسالمية، فال ندعهم يستوردون  إّن هذه من 
أن أصبح  إىل  األمر  تنفيذ احلظر. فوصل  يبدأ  أن  قبل  لذلك  العّدة  بإعداد  مسؤولو حكومتنا 
بلدنا العزيز مكتفيًا ذاتيًا يف إنتاج البزنين؛ وقد كان هذا بربكة حظرهم. إّن اهلل يؤّيد هذا الدين 
بالتفكري والسعي وأصبحنا يف غىًن عن  بقوٍم ال خالق هلم. فبسبب حظرهم، بدأ مسؤولونا 
استرياد البزنين. وقد سمعت هذا األمر يف نفس املعرض الذي زرته يف آخر شهر » إسفند « 
عن لسان جمموعة من هؤالء العلماء الشباب. قالوا يل إّننا أردنا أن ننتج هذا اجلهاز فذهبنا إىل 
اخلارج لتأمني أدواته، فقالوا لنا أّنه حمظوٌر عليكم وال نعطيكم إّياه، ففهما أّنه علينا أن نصنعه 
بأنفسنا. فجئنا وبدأنا بالتفكري وسعينا وتعبنا وصنعناه بدون احلاجة إىل األجنيب. فهذا ترّصٌف 
ذكي. فشعبنا ومسؤولونا تعاملوا هكذا مع احلظر الذي مارسه العدّو؛ فحرموا العدّو من أحد 
أسلحته اليت كان يستعملها. مثلما إذا قمتم يف حرٍب ما بانزتاع السالح من يد العدّو وأمسكتم 

به. فهذا أيضًا من اهلمم املضاعفة.
5- جمال العمال

يف جمال العمالة، تّم إنجاز أعمال جّيدة. فتقرير الدولة يقول إّنه تّم إجياد أكرث من مليون وستمائة 
ألف وظيفة يف العام الفائت؛ بحيث إذا كان هذا التقرير دقيقًا فمعناه أّنه تّم تأمني خمسمائة 
ألف وظيفة مل ُيحسب حساهبا. ويف بناء املساكن القروية ويف املدينة، ويف إجياد الطرق وخطوط 
املواصالت، ويف إجياد االتصاالت اإللكرتونية و... واليت ُتعّد جميعًا بالنسبة للبلد أعمااًل يف 

الُبىن التحتية، تّم القيام بأعمال جّيدة. هذا هو ميدان االقتصاد.
تّم إنجاز الكثري من األعمال، وألّن وقتنا حمدود نعرب عنها. عىل كّل  ويف املجاالت األخرى 
حال، ما حّددته لنا السنة الفائتة، هو أّنه بحمد اهلل كانت هذه الّسنة سنة للهّمة املضاعفة والعمل 
املضاعف بكل ما للكلمة من معىن. وبالطبع، فإّن العام الفائت ليس له خصوصية؛ ففي هذه 
السنة والسنة الالحقة وبعد عقٍد من الزمن ستكون السنوات، سنوات اهلّمة املضاعفة والعمل 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 96

واملضاعفة،  العالية  باهلمم  يتحّلوا  أن  عهٍد  كّل  يف  واملسؤولني  إيران  شعب  وعىل  املضاعف. 
ويبذلوا املزيد من العمل من أجل أن نتمّكن من الوصول إىل ما يليق بشعب إيران، إن شاء اهلل.

املطلب الثاين: اجلهاد االقتصادي
تتمّتع  بالطبع عناوين مهّمة  فيها. هناك  ُينجز  أن  ينبغي  الذي  السنة والعمل  وبالنسبة لشعار 
وكذلك  ُينجز؛  أن  جيب  رضوري  عمٌل  هو  مثاًل،  اإلداري  النظام  فتحّول  باألولوية.  جميعًا 
التحّول يف الرتبية والتعليم، والذي ُيعّد عماًل بنيويًا. وموقعية العلوم اإلنسانية يف اجلامعات 
ويف مراكز التعليم والتحقيق هي عمٌل أساس. القضايا املتعّلقة بالثقافة العاّمة والقضايا املتعلقة 
بأخالق املجتمع، فإهّنا جميعًا أعماٌل مهمة؛ ولكن بنظر اخلرباء فإّنه يف هذه الربهة من الزمن 
بلدنا  أّن  لو  والفورية.  باألولوية  البالد  يف  القضايا  جميع  بلحاظ  االقتصادية  القضية  تتمّتع 
العزيز متّكن من القيام بحركة جهادية يف جمال القضايا االقتصادية فإّن هذه اخلطوة الكبرية اليت 
ستتحّقق باإلضافة للخطوات الكبرية الالحقة ستكون بال شك ذات تأثرٍي هائل للبلد وتطّور 
البلد وعّزة شعب إيران. جيب أن نتمّكن من إظهار قدرة النظام اإلسالمي يف جمال حّل املشاكل 
االقتصادية لكّل العامل. نعلن هذا النموذج عىل املأل لتتمّكن الشعوب من رؤية كيف أّن شعبًا 

يتمّكن يف ظّل اإلسالم وتعاليمه من التطور والتقّدم. 

ما هو موجوٌد يف هذا املجال وله أمهية كشاخٍص هو النمّو املتسارع للبالد بحسب املزيان املحّدد 
يتعّلق  األكرب  النصيب  فإّن  النمو  هذا  األدىن هو 8%. يف  احلّد  أن  أي  اخلمسية.  اخلّطة  ضمن 
باألرباح، أي أن نتمكن من االستفادة من إمكانات البالد بأفضل شكٍل ممكن. لقد ذكرت قبل 
سنتني عّدة مطالب يف حدييث أّول العام يف جمال قضية االستهالك واملشاكل املوجودة بخصوص 
مع  يتحّدثوا  أن  البلد  إّنين أويص مسؤويل  األمور.  مثل هذه  يعرف شعبنا  أن  األرباح، جيب 
الشعب حول أمهية ارتفاع مستوى األرباح يف التنمية االقتصادية للبالد. ليبينوا أمهية ارتفاع 
مستوى األرباح يف النمو االقتصادي للبلد وكذلك التقليل من املسافة الفاصلة عىل مستوى 
مدخول الطبقات املختلفة للمجتمع، هذا الصدع املوجود يف املداخيل، والتصّدع االقتصادي 
بني القطاعات املختلفة للمجتمع. فهذه الفواصل واهلّوة والتصّدعات ليست مقبولة عندنا، 

واإلسالم ال حيّبذها. وجيب السعي للقيام هبذه األعمال إىل حّد ما يف برنامج اخلّطة اخلمسية.

إّن ختفيض معّدل البطالة وزيادة العمالة يف البالد من القضايا األساس واملهّمة جدًا، وكذلك 
املجاالت  يف  باالستثمارات  للقيام  ومساعدته  اخلاص  القطاع  استثمارات  زيادة  قضية 
االقتصادية للبلد. هذه أيضًا من القضايا املهمة واألساس. ومن األعمال املهّمة يف هذا الباب 
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القضايا  يف  واستثمارها  كربى  رساميل  تشكيل  بواسطتها  يمكن  حيث  التعاونيات  تشكيل 
االقتصادية املهّمة للبلد وحّل عقد مهمة، لتتمكن احلكومة من القيام هبذا العمل. جيب تأمني 

املستلزمات احلقوقية والقانونية هلذا األمر. وهذا يعين دعم تفّتح العمل وانطالقته. 
االقتصاد يف استهالك املواد األسايس ومنها ما يتعّلق باملياه. فاليوم 90% من املياه اليت نستهلكها 
أساليب  إصالح  من  اهلل  بتوفيق  احلكومة  متّكنت  لو  الزراعي.  القطاع  يف  ُتستهلك  البلد،  يف 
الري، ومتكّنا من التقليل بنسبة 10% من هذه الـ 90% سوف تالحظون أّية نتيجة سنحصل 
عليها. ففي غري القطاع الزراعي يف جميع القطاعات األخرى االستخدام املزنيل والصناعي 
والقطاعات اليت حتتاج إىل املاء كّلها تستهلك 10% من مياه البلد. لو استطعنا أن نقتصد بنسبة 
إمكانيات  إّن  الواقع  إليها. يف  نتيجة سنصل  الزراعي، سوف تالحظون أي  القطاع  10% يف 
االستفادة من املاء يف القطاع غري الزراعي تصبح مضاعفة، حيث إّن هذا أمٌر مهمٌّ جدًا وقّيم. 

إىل  حيتاج  كما  التقوية  إىل  حيتاج  وهذا  رضوري.  أمٌر  االقتصاد  يف  املبارشة  الشعبية  املشاركة 
املعلومات الرضورية حيث ينبغي للمسؤولني أن يضعوها يف متناول الناس ونأمل إن شاء اهلل 
أن يتكامل هذا السعي يومًا بعد يوم. وبالطبع للوسائل اإلعالمية دور، كالتلفزيون والراديو، 
حيث يمكنهم إطالع الناس؛ وجيب عىل احلكومة أن تترّصف بفعالية وتتمّكن إن شاء اهلل من 

التقّدم بالقضية االقتصادية.

مقتضيات اجلهاد االقتصادي
 1- حتصيل الروحية اجلهادية

حسنًا، لو أردنا حتقيق هذه احلركة االقتصادية العظيمة يف البلد يف عامنا هذا ]1390 هـ ش[، 
هناك جمموعة من املقتضيات. وجيب أن نصّنف هذه املقتضيات ونرّتبها. فأواًل، من الرضوري 
حصول هذه الروحية اجلهادية. إّن شعبنا منذ بداية الثورة وإىل يومنا هذا قد تقّدم يف أّي موضٍع 
البناء، ونشاهده يف  الدفاع املقّدس، ويف جهاد إعادة  دخله بروحية جهادية؛ شاهدنا ذلك يف 
أّننا نعمل يف  القطاعات األخرى أي  الروحية اجلهادية يف  كّنا نمتلك  أّننا  لو  العلمية.  احلركة 
سبيل اهلل وبجّدية وبصورة ال تعرف التعب ال ملجّرد إسقاط التكليف فال شّك أن هذه احلركة 

ستتكامل.
2- املعنويات و روح االيمان التدّين

هذا،  اجلميع  فليعلم  أعّزايئ!  املجتمع.  يف  والتدّين  اإليمان  وروح  املعنويات  استحكام  ثانيًا، 
تدّين املجتمع والشباب يساعد الشعب واملجتمع يف األمور الدنيوية أيضًا، ال ُيتصّور أّن تدّين 
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أّن  لو  ليايل اجلمعة يف دعاء كميل.  أو يف  املساجد  أّيام االعتكاف يف  أثره يف  الشباب ينحرص 
شعبًا صار شبابه متدّينني، فإهّنم سيبتعدون عن العبث والفوىض وجيتنبون اإلدمان ويبتعدون 
عن األشياء اليت تؤدي بالشباب إىل اخلمول والقعود، فرتفع من استعداداتهم وجتعلهم فاعلني 
فتتطور البالد وتتكامل يف املجاالت العلمية والفعاليات االجتماعية والسياسية. وهذا األمر 

جيري يف االقتصاد أيضًا. فروحية املعنويات والتدّين هلا دوٌر مهمٌّ جدًا. 

 3- الرتكزي عىل القضايا األساس
هناك  األوقات  من  كثري  يف  الحظوا،  الثانوية.  بالقضايا  البلد  ُتبتىل  ال  أن  هو  اآلخر  الرشط 
قضية أساس يف البالد جيب عىل اجلميع أن يبذلوا مهمهم ويتّموا هبا، وجيب أن تكون القضية 
املركزية؛ ولكن فجأة نرى أن هناك صوتًا يرتفع من زاوية وخيتلق قضية ثانوية فتتوّجه األذهان 
معينة  نقطة  إىل  الوصول  وهدفه  تتحّرك  والقافلة  مهم  سفٍر  يف  يكون  كمن  هذا  ومثال  إليها. 
وفجأة يشغل األذهان بأمٍر ثانوي يف الصحراء فيتوّقفون عن املض ويف بعض األحيان ُيسلبون 
الثانوية إىل امليدان. وشعبنا حلسن  إمكانية االستمرار يف التحّرك. فال ينبغي اإلتيان بالقضايا 
والثانوية  الفرعية  القضايا  بني  يفّرق  أن  ويمكنه  وواٍع  ذكي  وهو  حتليلية،  قدرة  يمتلك  احلظ 
والقضايا األساس. فليتم احلذر من أن ال تصبح القضايا الثانوية واهلامشية نقطة توّجه الرأي 

العام.
4- حفظ االحتاد واالنسجام الوطين

الرشط اآلخر، يتعلق بحفظ االحتاد واالنسجام الوطين. هذا االّتحاد املوجود بني الشعب وبني 
ووجود  وتأييدهم  وإعانتهم  هبم،  وثقتهم  بمسؤوليهم  الشعب  وتعلق  واملسؤولني،  الشعب 
الكربى  اخلطط  وإحدى  يوم.  بعد  يومًا  ويقوى  يبقى  أن  جيب  الناس،  بني  والوحدة  االحتاد 
ألعداء الشعب اإليراين هي إجياد الفرقة والتصّدع يف الداخل؛ حتت حّجة القومية واملذهب 
الوحدة.  السياسية واألجنحة والتّيارات وغريها من احلجج. جيب احلفاظ عىل  والتوّجهات 
حلسن احلظ إّن شعبنا واٍع. وكّل الذين حيّبون بلدهم وحيّبون النظام الشعيب الديين الذي ُيعّد 
مفخرة الشعب اإليراين اليوم جيب عليهم أن حيصلوا عىل االنسجام بينهم. وينطبق هذا األمر 
عىل مسؤويل احلكومة؛ فعليهم أيضًا أن يسعوا معًا لو كان بينهم شكاية ما وأحيانًا قد تكون هذه 
الشكاية حمقة أن ال يظهروا هذه الشكاية عىل مستوى الرأي العام؛ فهذه تشّكل رضبة توّجه إىل 
ر وأنّبه مسؤويل الدولة بصورة جاّدة هلذا.  الوحدة الوطنية؛ فليلتفت اجلميع إىل هذا. إّنين ُأذكِّ
من املمكن أن يكون لبعض الناس شكاية عىل بعضهم اآلخر، حيث شاهدنا هذا األمر دائمًا 
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ومنذ بداية الثورة عندما كّنا يف العمل، أحيانًا، يكون هناك اعرتاض من السلطة التنفيذية جتاه 
السلطة الترشيعية أو بالعكس أو يكون هناك اعرتاض من قبل السلطة القضائية جتاه السلطة 
التنفيذية؛ وطبيعة العمل هي هذه ومن املمكن أن تكون هذه الشكايات حمقة؛ ولكن ال ينبغي 
اإلتيان هبذه األمور إىل ميدان الرأي العام، وإزعاج أذهان الناس وقلوهبم وبالتايل إحباطهم؛ 
التفاوض؛  العامل قابلة للحل من خالل  إّن أهم قضايا  بينهم.  فليحّل املسؤولون هذه األمور 

وهذه القضايا اجلزئية ليست ذات أمهية. هلذا فإّن انسجام السلطات وتعاوهنا أمٌر مهم.
َنة، نشاهد  وبالطبع، جيب أن أذّكر حتمًا هبذه النقطة؛ يف بعض األوقات عندما نعلن شعارًا للسَّ
وبصورة مفاجئة أّن جميع اجلدران واألماكن يف طهران واملدن األخرى امتألت باإلعالنات 
القيام بأعماٍل ذات نفقات عالية جدًا؛ فما  يتّم  حول هذا الشعار. هذا ال فائدة منه. وأحيانًا 
هذا  يسمعوا  أن  هو  العزيز  شعبنا  ومن  املسؤولني  من  أتوّقعه  ما  إّن  األمر؟  هذا  رضورة  هي 
الشعار ويصّدقوه ويتابعوه، فال فائدة من وضع هذه اإلعالنات وملء اجلدران ووضع الصور 
وأمثاهلا. لو مل تكن مكلفة فال رضورة فيها، وإذا كانت مكلفة فيوجد فيها إشكال. فال حاجة 

للقيام بأعماٍل مكلفة جدًا.
وبالطبع، ال ينبغي أن تلقي قضية حمورية االقتصاد اليت حتّدثت عنها بمعىن الغفلة عن امليادين 
األخرى. ففي امليادين اأُلخرى وخصوصًا يف ميدان العلم والتكنولوجيا، جيب تقديم الدعم 

هلؤالء العلماء الشباب، واالعتماد عليهم ليتمّكنوا من القيام باألعمال الكربى.

املطلب الثالث: نظرة عىل قضايا املنطقة 
أما قضايا املنطقة، فاألحداث األخرية اليت جرت فيها، أحداث مرص وتونس وليبيا والبحرين، 
والعربية؛  اإلسالمية  املنطقة  هذه  يف  جيري  جوهري  حتّوٌل  فهناك  جدًا.  مهّمة  أحداٌث  هي 
وهذا ُيظهر صحوة األّمة اإلسالمية. إّن اليشء نفسه الذي كان قبل عرشات السنني شعارًا يف 

اجلمهورية اإلسالمية أضحى ظاهرة اليوم يف صلب حياة هذه الدول. 

عن  عبارة  واألخرى  الشعيب،  احلضور  عن  عبارة  أحدامها  التحّوالت،  هلذه  خاصيتان  هناك 
بأنفسهم  الناس  حضور  أساسان.  عنرصان  وهذان  احلركات.  هلذه  الدينية  والصبغة  الوجهة 
األبراج  ويف  الطاوالت  وراء  واجلالسون  األحزاب  اإلسالمية،  الثورة  يف  حدث  ما  وهو 
العاجية، واملحّللون املنّظرون مل يتمّكنوا من القيام بأّي يشء. إّن الفّن األكرب إلمامنا العظيم أّنه 
متّكن من إنزال الشعب إىل الساحة. فعندما نزل الناس إىل الساحة بأبداهنم وقلوهبم ونواياهم 
انحّلت العقد العمياء وُفتحت الطرق املسدودة. واليوم جيري هذا األمر نفسه يف ُدوٍل أخرى. 
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يف مرص أو يف تونس نزل الناس إىل الساحة. وقد كان املثقفون واجلالسون يف األبراج العاجية 
يكن  مل  األوقات ولكن  كثرٍي من  الناس يف  يدعون  دائمًا ويتحّدثون دومًا، وكانوا  موجودين 
أحد يلتفت إىل كلماتهم. وهنا جاء الناس بأنفسهم إىل الساحة وكانت تّوجهاتهم واندفاعاتهم 
ذات طابع ديين؛ أي صالة اجلمعة واجلماعة واسم اهلل وعلماء الدين واملبّلغون الدينيون وبناة 
الفكر الديين اجلديد يف بعض الّدول. هؤالء نزلوا إىل الساحة وهلذا جاء الناس أيضًا. فهذه هي 
خصوصية هذه القضية. ملاذا جاؤوا؟ إّن اليشء الذي جّرهم هو بشكل واضح قضية عّزتهم 
وكرامتهم اإلنسانية يف مرص ويف تونس وكذلك يف الدول األخرى. ُجرحت كرامة الشعوب 
عىل أيدي احلّكام الظاملني. ظّنوا أّن شعب مرص كان يشاهد شخصًا عىل رأس دولتهم يرتكب 
بالنيابة عن إرسائيل أقذر األعمال واجلرائم. يف قضية حصار غّزة، لو مل يتعاون حسين مبارك 
مع إرسائيل، ملا متّكنت إرسائيل من الضغط هبذا الشكل عىل غّزة وارتكاب كل تلك اجلرائم. 
لقد جاء حسين مبارك إىل الساحة وقّدم العون وأغلق أبواب الدخول واخلروج من غّزة إىل 
مرص. ثّم اكُتشف أّن أهايل غّزة قاموا بحفر األنفاق وبدأوا يتحّركون من خالهلا. ومن أجل 
أن ال يتمّكن هذا الشعب املظلوم يف غّزة من القيام هبذه األمور، بنوا جدرانًا فوالذية بارتفاع 
ثالثني مرتًا من أجل سّد كل طرق األنفاق، هذا ما قام به حسين مبارك. حسنًا، إّن شعب مرص 

كان يشاهد، هلذا أضحت كرامته جمروحة. ونظري هذا موجوٌد يف غريها من الدول.

ففي ليبيا مثاًل، وبالرغم من أّن القذايف كان ُيظهر يف السنوات األوىل من حكمه توّجهًا مضادًا 
للغرب، لكنه يف السنوات األخرية قّدم خدمات جليلة للغربيني. فقد شاهد هؤالء بأنفسهم 
أهّنم من خالل تهديٍد واٍه قام هذا السّيد بجمع كل قدراته النووية ووضعها عىل سفينة وقّدمها 
للغربيني وقال خذوها! فانظروا إىل شعبنا يف أّي وضٍع هو، وانظروا إليهم يف أّي وضٍع هم. إّن 
شعبنا يشاهد كيف أّن العامل كّله بزعامة أمريكا قد قام ضّد التحّرك أو املسار النووي اإليراين 
وفرض احلظر وأثار الشجار وهّدد عسكريًا وقال إننا سنهجم ونفعل كذا وكذا. أّما مسؤولونا 
فليس أهنم مل يرتاجعوا، بل عىل رغم أنف األعداء زادوا من قدراتهم النووية أضعافًا كّل سنة. 
لديه،  املوجودة  اإلمكانات  كل  بتجميع  أمر  قد  بلدهم  مسؤول  أّن  كيف  الناس  شاهد  هناك 
وذلك مقابل التهديدات الغربية أو بتعبريهم مقابل املحّفزات الغربية. كمن ُيقّدم حلوى مّرة 
وذهبوا!  يشء  كّل  خرسوا  وهؤالء  لرتغيبه،  ولٍد  حلق  يف  ويضعوهنا  الشوكوال  من  قطعة  أو 
حسنًا، إّن الشعب يرى هذا ويتأّلم يف باطنه وُتجرح كرامته. يف جميع هذه الدول اليت قام فيها 

الناس وهنضوا ُتشاهد هذه القضية.
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املوقف األمريكي من أحداث املنطقة
حسنًا، ماذا كانت مواقف األمريكيني؟ إّن هذا مهمٌّ بالنسبة لنا. ففي البداية وقف األمريكيون 
التحليل ومل يكونوا يفهمون ماذا جيري، مل  القدرة عىل  حائرين أمام هذه األحداث وافتقدوا 
يعرفوا  ومل  عنها  صحيحًا  حتلياًل  يمتلكوا  مل  وألهنم  األمور،  تلك  حدثت  أن  وبعد  يصّدقوا. 
الدول وغريها من  يتعّلق هبذه  بما  اآلن  إىل  ما شوهد  متناقضة، وكّل  اّتخذوا مواقف  الناس 
مبارك  حسين  عن  دافعوا  فقد  الدكتاتوريني،  هؤالء  دعم  هو  األمريكيني  وترّصفات  مواقف 
فرموه  ممكنًا  األمر  يعد  مل  أّنه  ذلك  بعد  وجدوا  ثم  عنه،  الدفاع  فيها  أمكنهم  حلظة  آخر  حت 
جانبًا!! وهذا يمّثل عربة لكّل الزعماء التابعني ألمريكا ليعلموا أهّنم عندما يصلون إىل تاريخ 
لكّنهم  هبم!  ُيعتىن  أن  دون  بالية  كخرقة  يُرمون  فإهّنم  ُمنتجني  يعودون  وال  الصالحية  انتهاء 

دافعوا وقّدموا احلماية للدكتاتور حت آخر حلظة. 

ُتعّد  مرص  فإّن  كذلك.  زال  وما  للتحّمل  قاباًل  الواقع  يف  يكن  مل  وألمريكا  للغرب  حدث  ما 
هذه  عىل  يعتمدون  وكانوا  األوسط،  الرشق  يف  األمريكية  للسياسة  األساس  الركائز  إحدى 
السياسة. مل يتمّكنوا من احلفاظ عىل هذه الركزية والدعامة ملصلحتهم، فالشعوب انترصت. 
واخلدع  الزتويرية  األعمال  هذه  كل  إّن  النظام.  ذاك  شاكلة  عىل  للحفاظ  األمريكيون  سعى 
األمريكية الغربية هي مؤذية وخبيثة ولكنها يف الوقت ذاته سطحية؛ لو كانت الشعوب واعية 
لفضحت كل هذه األساليب وأبطلت هذه اخلدع. لقد سعى األمريكيون إىل أن يتخّلصوا من 
حسين مبارك يف مرص ومن بن عيل يف تونس لعّلهم يتمكنون من احلفاظ عىل شكل النظام، وأن 
يتبّدل األشخاص ويبقى النظام، هلذا أرّصوا عىل أن يبقى رئيس الوزراء يف هاتني  الّدولتني، 
احلكومات.  هذه  وأسقطت  اخلدعة  هذه  عىل  وانترصت  هنضتها  يف  استمّرت  الشعوب  لكّن 

وبتوفيق اهلل وحوله وقّوته فإن مسلسل اهلزائم األمريكية يف هذه املنطقة سيستمر.

بعد أن فقد هؤالء عمالءهم يف هذه الدول، اختذوا منحيني من اخلداع: األول هو االنتهازية، 
يقوموا  أن  أي  الثورات؛  انتهازيتهم يف سعيهم ملصادرة هذه  االستنساخ. وجتّلت  والثاين هو 
بخداع الشعوب من خالل التظاهر بتأييدها لكي يأتوا بأتباعهم عىل رأس األمور. وقد فشلوا 
يف هذه األعمال. الثاين، هو االستنساخ، وهو يعين أن يصنعوا نسخة شبيهة ملا جرى يف تونس 
وليبيا ومرص ويف بعض الدول األخرى، يصنعونه يف إيران مثاًل، إيران الشعبية الدينية، إيران 
النفسانية عّلهم  أتباع األهواء  الساقطني  الضعفاء  البلد من  الشعب! فسعى عمالؤهم داخل 
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يتمّكنون من القيام هبذا األمر. أرادوا أن يوجدوا يف هذا املكان حتّركًا مهزومًا وكاريكاتوريًا 
والنفاق  أمريكا،  هو  الواقعي  املنافق  وجههم...)1(  عىل  صفعهم  إيران  شعب  لكّن  مضحكًا؛ 
الواقعي هو ما يقومون به من اّدعائهم الدفاع عن الشعوب. ينفقون نفاقهم يف مرص فيقولون 
إّننا مع الشعب فيكذبون. لقد كانوا يتعاونون مع عدّو الشعب حت آخر حلظة. وقد رّصحوا 
شعبنا  يعرف  أن  بأس  ال  وهنا  الشعب،  نؤّيد  إّننا  يقولون  تونس،  شأن  يف  الكالم  هذا  بنفس 
العزيز أن الرئيس األمريكي، قد أرسل إىل شعب إيران، قائاًل إننا نؤّيدكم! يّدعي أّنه خيالف 
بأّية  أهّنم ال يشعرون  إىل  باإلضافة  إهّنم يكذبون. فهؤالء  الشعوب.  الدكتاتور ويؤّيد حقوق 
رحمة جتاه الشعوب األخرى، فإهّنم ال يشعرون بالرحمة جتاه شعبهم. فالرئيس احلايل ألمريكا 
نفسه، ينفق من أموال الشعب آالف مليارات الدوالرات يف هذا الوضع االقتصادي الوخيم، 
لعّله يتمّكن من إنعاش البنوك، واملحافظة عىل مصانع األسلحة ورشكات النفط، فهو يأخذ 
من أموال الناس ليمأل جيوب الرشكات والبنوك؛ هلذا فإهّنم ال يرحمون حت شعوهبم. اليوم، 
فإّن  وهنا  للعالج.  طريق  يوجد  وال  وعميقة  شاملة  اقتصادية  أزمة  يف  أمريكا  شعب  يعيش 
احلديث عن أشكال التعذيب يف غوانتنامو وأبو غريب يف العراق وغريمها هي قّصة أخرى وهلا 
تفصيلها. هؤالء ال يفهمون وال يدركون معىن الشعوب. هل أّن الرئيس احلايل ألمريكا يعرف 
ماذا يقول؟ وهل يعرف يف الواقع من يقف خلف سياساته، أم أّنه ال يفهم وغافٌل ومتحرّي؟ 
الناس املوجودين يف ميدان احلرية هم نفس أولئك املوجودين يف  إّن  هذا ما ال نعلمه. يقول 
ميدان التحرير يف مرص. حقًا يقول. ففي الثاين والعرشين من شهر هبمن من كل عام، جيتمع 

الناس يف ميدان احلرية ويطلقون شعار املوت ألمريكا. 

موقف إيران من قضايا املنطقة
بما يتعّلق بقضايا املنطقة إن موقف نظام اجلمهورية اإلسالمية واضٌح. إّن موقفنا هو الدفاع 
أّي  املظلومة يف  والشعوب  اإلسالمية  الشعوب  نؤّيد  نحن  الشعوب.  الشعوب وحقوق  عن 
منطقة من العامل؛ ونخالف املستبّدين واملستكربين والدكتاتوريني وكل خبيث ومتسّلط وناهب 
يف أّي منطقة من العامل. هذا هو موقف شعب إيران وموقف النظام اإلسالمي. هذا هو املوقف 
العاطفية  والتوّجهات  السياسات  هي  هذه  اإلسالمية.  اجلمهورية  لنظام  والرصيح  العلين 

واملنطق والترصحيات؛ سواٌء صدرت من قبل الشعب أم املسؤولني.

1  وهنا قاطعت احلشود القائد بشعار: »املوت للمنافقني، املوت للمنافقني«.



103العلم واملعرفة �سبب اقتدار لل�سعب وللفرد

قضية ليبيا
قضية  يف  البحرين.  قضية  والثانية  ليبيا،  قضية  هي  األوىل،  بالتأّمل:  جديرتان  مسألتان  توجد 
ليبيا، نحن ندين متامًا الترّصف اليت تقوم به احلكومة الليبية، ضّد الشعب من ذبحه والضغط 
عليه وقصف املدن وقتل املدنيني؛ ولكننا أيضًا ندين تدّخل األمريكيني والغربيني. هم يّدعون 
أمٌر غري  بعمليات عسكرية وهذا  القيام  أو  اللييب،  الشعب  للدفاع عن  التدخل  يريدون  أهنم 
مقبول بتاتًا. لو كانوا مؤّيدين يف الواقع لشعب ليبيا، ولو أّن قلوهبم كانت تتحّرق هلذا الشعب، 
األسلحة  هلم  فقّدموا  إعانتهم  تريدون  كنتم  لو  القصف.  حتت  شهر  منذ  يعاين  الشعب  فهذا 
واإلمكانات واملضادات اجلّوية. وبداًل من هذه األعمال، جلسوا لشهٍر كامل يتفّرجون عىل 
بل كل  الشعب،  للدفاع عن  تأتوا  مل  أنتم  إذن،  التدّخل!  يريدون  الشعب، وها هم اآلن  ذبح 
مّهكم هو النفط اللييب، وما تريدونه هو احلصول عىل موطئ قدم يف هذه الدولة. أنتم تريدون 
أن حتصلوا عىل موطئ قدم من أجل أن تكون احلكومات الثورية املستقبلية يف مرص وتونس 
به  يقوم  الذي  التحّرك  هذا  نقبل  ال  ونحن  فاسدة.  فنواياكم  نظركم.  حتت  لليبيا  املجاورتني 
الغربيون بزعامة أمريكا. ومنّظمة األمم املّتحدة اليت من املفرتض أن تكون يف خدمة الشعوب، 
أضحت ولألسف أداة بأيديم، وكّل ما حيتاجون إليه، تؤّمنه هلم! وهذا عاٌر يلحق هبذه املنّظمة. 
الغربيني فيها. لو أرادوا  ليبيا، وحضور  بتاتًا بوجود القوى األجنبية يف  القبول  هلذا ال يمكن 
مساعدة الشعب اللييب، فإّن الطريق مفتوٌح؛ يمكنهم تقديم العون للشعب وجتهزيه، والناس 

حيّلون قضاياهم بأنفسهم، فلماذا تتدّخلون؟ 

قضية البحرين
وأما قضية البحرين فإهّنا بلحاظ املاهية مشاهبة متامًا للقضايا األخرى يف بلدان املنطقة. أي إّن 
قضية البحرين ال ختتلف أبدًا عن قضية مرص وتونس وليبيا؛ فهناك شعٌب، وحكومة تتجاهل 
حقوقه األساسية. فماذا أراد شعب البحرين هبذه النهضة؟ إّن مطالبهم األساسية هي أن جتري 
االنتخابات وأن يكون لكّل شخٍص صوته، فهل هذا كثري؟ وهل هذا توّقٌع كبري؟ ففي البحرين 
كّل  يقوم  أن  بمعىن  التصويت  بحّق  يتمّتعون  ال  هناك  الناس  لكّن  صورية،  انتخابات  يوجد 
واحٍد باإلدالء بصوته؛ فهم يتعّرضون للظلم. وهنا استغّل الغربّيون الفرصة من أجل التدّخل 
البحرين  أهل  فألّن  والسنة.  الشيعة  بطرح قضية جديدة هي قضية  املنطقة، وذلك  يف قضايا 
املساكني شيعة فال ينبغي أن يقوم أحٌد بدعمهم! فاملحطات التلفزيونية اليت كانت تبّث تفاصيل 
قضايا املنطقة سكتت بما يتعّلق بقضايا البحرين ومل تنقل جمريات ذبح الشعب هناك؛ ثّم يأيت 
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بعض الناس من دول خليج فارس سياسيون وحمّللون لينطقوا بتلك الرتهات ويقولوا إن قضية 
البحرين هي حرب بني الشيعة والسّنة. أّي حرٍب بني الشيعة والسّنة؟ إّنه اعرتاض شعٍب عىل 
الظلم الذي يتعّرض له؛ متامًا مثلما جرى يف تونس ويف مرص ويف ليبيا، وكذلك يف اليمن، فال 
يف  هلم  التابعة  اإلعالمية  األبواق  بواسطة  استطاعوا  ألهّنم  فرحون  واألمريكيون  بينها.  فرق 
املنطقة من جعل قضية البحرين قضية خالف بني الشيعة والسّنة؛ فهم حيولون دون وصول 
املساعدات اليت يمكن أن تصل إىل هذا الشعب املظلوم ويبّدلون بنفس الوقت ماهية القضايا 
ويشيعون ذلك. يقولون ملاذا تدعم إيران شعب البحرين. حسنًا، لقد دعمنا اجلميع. إّننا منذ 
والشعوب  واحلكومات  الدول  هي  فمن  فلسطني،  شعب  لدعم  نقف  سنة  ثالثني  من  أكرث 
اليت قامت هبذا الدعم طيلة 32 سنة؟ فهل أّن شعب فلسطني من الشيعة؟ فكم ناضل شعبنا 
من أجل قضية غّزة؟ لقد تقاطر شبابنا نحو املطارات لكي يذهبوا إىل غّزة فكانوا مستعّدين 
للذهاب إىل غّزة لقتال إرسائيل. كانوا يتصّورون أّن الطريق كان مفتوحًا. كان الطريق مغلقًا. 
وال يمكن الذهاب إىل هناك، ونحن قلنا ال تذهبوا فهم ال يسمحون بذلك. وقفنا أمامهم حت 
بالنسبة لغّزة وفلسطني وتونس  إّن شعبنا يظهر مشاعره  الطريق حائرين.  ال يعلقوا يف وسط 
ومرص وكل األماكن وهم مل يكونوا من الشيعة. هلذا فإّن البحث ال يدور حول الشيعة والسنة. 
ولألسف،  والسّنة.  الشيعة  بني  كقضية  البحرين  قضية  إلظهار  يسعون  واخلبيثون  املغرضون 
وقع بعض الذين كان اإلنسان يتصّور أهّنم ال حيملون أّية نوايا سّيئة. ولو كان من بينهم من 
حيمل النوايا احلسنة، فإّنين أقول هلم ال حتّولوا القضية إىل قضية شيعة وسّنة، فهذه أكرب خدمة 
تقّدموهنا ألمريكا وألعداء األّمة اإلسالمية اليت تفرّس هذه احلركة العاّمة املناهضة لالستبداد 

كرصاع بني السنة والشيعة؛ ال يوجد نزاع بني الشيعة والسنة.
ضّد  الظلم  ندين  إّننا  واليمن.  والبحرين  ومرص  وتونس  وفلسطني  غّزة  بني  نفّرق  ال  إّننا 
الشعوب يف أّي مكاٍن حدث. ونؤّيد حركة الشعوب حتت شعار اإلسالم وباّتجاه احلرية. إّن 
ذروة الوقاحة األمريكية يف أهّنا مل تعترب تدّخل الّدبابات السعودية اليت جاءت إىل وسط شوارع 
املنامة يف البحرين تدّخاًل؛ لكن عندما يقول مراجع تقليدنا وعلماؤنا واخلرّيون فينا ال تقتلوا 
الشعب، يعتربون ذلك تدّخاًل! هل هذا تدّخل؟! عندما نخاطب حكومة ونظامًا ظاملًا ونقول 
الدّبابات األجنبية وسط شوارع البحرين فهذا  أّما أن تأيت  ال تقتل شعبك، هل هذا تدّخل؟ 
ليس تدّخاًل ! هذا أوج وقاحة األمريكيني وأذناهبم يف املنطقة الذين يقومون بمثل هذا التحّرك 
السعودية  أّن  برأينا  وبالطبع،  الدعايات.  هذه  ويمارسون  الترصحيات  هذه  بمثل  وينطقون 
قد ارتكبت خطًأ وما كان ينبغي أن تفعل هذا، فهي جتعل نفسها مبغوضة يف املنطقة. حسنًا، 
األمريكيون بعيدون آالف الكيلومرتات عّنا، فلو أصبحوا مكروهني فمن املمكن أن ال يشّكل 
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األمر بالنسبة هلم مشكلة، لكّن السعوديني يعيشون يف هذه املنطقة، ولو كرهتهم الشعوب فإّن 
هذه ستكون خسارة كبرية هلم. فقد ارتكبوا خطًأ بقيامهم هبذا العمل. وكّل من يرتكب هذا 

األمر فإّنه خمطئ.
إّن ما أذكره بشكل قاطع، هو أّن هناك حركة جديدة يف املنطقة قد بدأت بتوفيق الرّب. وهذه 
ونحو  اإلسالم  شعار  حتت  احلركة  اإلسالمية،  األّمة  حركة  الشعوب،  حركة  هي  احلركة 
ستنتهي  اإلهلي،  الوعد  وطبق  للشعوب.   العاّمة  الصحوة  مظهر  وهي  اإلسالمية،  األهداف 
هذه احلركة بالنرص حتمًا. إّن شعب إيران شامٌخ مفتخٌر ومرسور ألّنه كان فاتح هذا الطريق 
وقد ثبت واستقام. إّن جيل شباب اليوم الذي نزل إىل الساحة مل يشاهد الثورة؛ لكّن ثّوار ذلك 

اليوم، إذا مل يكونوا أكرث عزمًا فليسوا بأقل.
اللهم  بمحّمد وآل حمّمد احفظ شبابنا األعّزاء.

اللهم  أنزل رحمتك وفضلك عىل شعبنا العزيز.
اللهم  اعزز خّدام هذا الشعب وهذه احلركة وخّدام اإلسالم واملسلمني يومًا بعد يوم وارفع 

شأهنم.
اللهم   أرِض عّنا القلب املقّدس لويّل العرص.

واشملنا  املطّهر.  اجلليل  إمامنا  وروح  الطيبة  األرواح  عّنا  أرِض  حمّمد  وآل  بمحّمٍد  اللهم  
بفيضك ورحمتك اليت شملتهم هبا.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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املنطقة  هذه  عىل   – اهلل  بحمد   – اليوم  جولتنا  أّن  جدًا  مرسوٌر  إنين 
البلد انتهت إىل هذا االجتماع بكم إخواين  احلّساسة والرّثية يف هذا 
الصناعي  ع  امُلجمَّ هذا  يف  العاملني  العزيزات  وأخوايت  األعّزاء 
والتكنولوجي املهّم، باإلضافة إىل جمع من األهايل القاطنني يف هذه 

املنطقة. إّنين مرسوٌر جدًا بلقائكم أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء.
البلد ويف كّل قطاٍع إشارات  حلسن احلّظ، نشاهد يف أطراف وزوايا 
التنمية والرشد الفكري والعميل يف شعبنا العزيز بوضوح. إّن حمافظة 
بوشهر من أكرث املحافظات أصالة وِقدمًا يف هذا البلد وقد أبلوا بالًء 
حسنًا. إّن كّل من له اّطالع عىل تاريخ هذه املنطقة يعلم أّن أهايل هذا 
الشاطئ املمتد عىل اخلليج الفاريس قد قّدموا خدمات جليلة لبلدهم 

واستقالله ولعّزة شعب إيران. 

الصمود يف وجه أطماع املستكربين
أدركوا  الذين  املتسّلطون  املعتدون  املستكربون  قّرر  العصور  يف أحد 
هذه  عىل  كامل  بشكل  يسيطروا  أن  العامل  من  املنطقة  هذه  أمهية 
أنفسهم  هؤالء  عليها.  واالستحواذ  فارس  خليج  من  الرثية  الدائرة 
هم املستعمرون الذين كانوا يف ذاك اليوم مسيطرين عىل شبه القارة 
اهلندية، وبوجودهم هناك أنزلوا بأهايل تلك املنطقة رضبات فادحة، 
آخر. بنحو  آسيا  رشق  ويف  بنحو،  أفريقيا  شمال  يف  ذلك  وفعلوا 
هؤالء مل يكونوا مستعّدين للحّد من طمعهم يف هذه املنطقة. يف ذلك 
بوشهر  حمافظة  يف  وخصوصًا  املمتد،  الساحل  هذا  أهايل  قّدم  اليوم 
ويف حمافظة هرمزغان، خدمات جليلة، فوقفوا وأظهروا شجاعتهم 
وأّكدوا ثبات وصمود شعب إيران؛ ومثل هذه السابقة التارخيية هلذه 

املنطقة ومثل هذه األشياء ال يمكن حموها من ذاكرة التاريخ.
وعرصنا هذا هو بمثابة عرٍص جديٍد. فاملتسّلطون واملعتدون الدوليون 
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أمكنهم  العامل  مناطق  من  منطقة  أّي  يف  املرشوعة  غري  مصاحلهم  بتأمني  آخر  بنحٍو  يفّكرون 
ما  تشاهدون  مثلما  وعّزتها؛  الشعوب  هوية  إبادة  حساب  عىل  ذلك  كان  ولو  إليها  الوصول 

يقومون به منذ سنوات يف أطراف وزوايا العامل وخاّصة يف هذه املنطقة.

ما حدث يف إيران كان أمرًا خمالفًا متامًا ألهداف االستكبار العاملي وأطماعه. لقد تشّكل هنا 
نظاٌم مستند إىل الشعب، ومستند إىل القلوب واإليمان واألحاسيس واملشاعر؛ انطلق بأهداٍف 
إسالمية وقرآنية وهدف﴿گ گ ڳ ڳ﴾)1(وهبذا االعتقاد والتصديق مل 
والقيام  الصمود  نظاٌم إسالمي. ونفس هذا  النظام هو  مثل هذا  يزلزله.  أن  يكن ألي ضغط 
وهذه املقاومة ملطامع األجانب جتعل مراكز القدرة العاملية غاضبة. عىل مدى ثالثني سنة وهم 
ُيظهرون هذا احلقد والغضب بأي نحٍو، ولكن مع إرادة وعزيمة الشعب اإليراين املستند إلرادة 
الّرب املتعال واملطمِئّ بوعد اهلل َفِشل األعداء وتقّدم شعب إيران يف شّت امليادين وطوى طريق 

التكامل والسمّو.
حقيقة اجلهاد االقتصادي

الزمين  املقطع  إيران يف هذا  أّن شعب  االقتصادي، ومعناه  العام عام اجلهاد  أعلنُت هذا  لقد 
ينبغي أن يكون جهاده بشكل أساس يف املجال االقتصادي. جئنا اليوم إىل هذه املنطقة لالطالع 
عن قرب. هذه املنطقة هي منطقة اقتصادية تعتمد عىل اإلنتاج، وإّن أهم قطاع يمكن أن يؤّدي 
يعتمد  الذي  القطاع االقتصادي اإلنتاجي  الثابت هو اإلنتاج، وخصوصًا ذلك  إىل االزدهار 
عىل العلم، وهذا ما هو متحّقق هنا؛ فهو اقتصاٌد وأيضًا إنتاج وأيضًا علم ويستند إىل املعرفة، 
وهذا ما يليق بشعب إيران. إذا كان شعب هذه املنطقة وأهايل املناطق املختلفة للبلد وقفوا ذات 
يوم مقابل العنجهية والغرور والنهب الذي قامت به الدول الناهبة وامُلعتدية فإهّنم اليوم يقفون 

بة وعميقة. مقابلها بشكل أكرث تعقيدًا وحساسية وأكرث تنّوعًا وهو ما حيتاج إىل جهود متشعِّ
حلسن احلظ إّن شعبنا يعلم معىن ثقافة اجلهاد، فنحن لسنا غرباء عن اجلهاد. لقد أبىل شعبنا بالًء 
حسنًا يف ميادين اجلهاد سواٌء العسكري يف مرحلة سنوات الدفاع املقّدس الثمانية، أم يف اجلهاد 
السيايس طوال هذه املّدة، وأيضًا اجلهاد االقتصادي والعلمي. شعبنا يعرف معىن اجلهاد. إّن 
هذا اجلهاد الذي ينبغي أن تقوموا به اليوم اجلهاد االقتصادي من أنواع اجلهاد الذي ال يزيد 

صعوبة عّما قام به شعب إيران إىل يومنا هذا؛ لكن جيب علينا أن نعرف ماذا ينبغي أن نعمل.

1  سورة املنافقون، اآلية 8.
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كّل  فليس  خاّص؛  معىن  أحيانًا  للجهاد  اقتصادي.  سعٍي  جمّرد  ليس  االقتصادي  اجلهاد  إّن 
سعٍي يمكن أن ُيقال عنه أّنه جهاد؛ ففي اجلهاد ُيفرتض أن يكون هناك حضور ومواجهة مع 
السعي جهادًا.  يسّمى هذا  العدو ال  مقابل  يكون يف  بسعي وال  اإلنسان  يقوم  العدّو. عندما 
لكن إذا أردتم ذات يوم أن تقوموا بسعي ما وكان هناك عدّو يواجهكم وجهًا لوجه فهذا ما 
يسّمى جهادًا. ومن املمكن أحيانًا أن يصبح هذا اجلهاد عىل شاكلة القتال وأحيانًا جهادًا ماليًا 
وأحيانًا جهادًا علميًا وقد يكون جهادًا تقنيًا. جميع هذه األمور ُتسّمى جهادًا؛ فهي من أنواع 
وأقسام اجلهاد واملواجهة. لو أردنا اليوم أن نجد يف أدبياتنا مرادفًا للجهاد فيمكننا أن نعرّب عنه 

باملواجهة، فاجلهاد االقتصادي يعين املواجهة االقتصادية ]أو النضال االقتصادي[.

اجلهاد والسعي يف سبيل اهلل
اجلميع مسؤول. أولئك الرجال املؤمنون – الذين رأينا بعضهم اليوم – والكثري منكم يعملون 
يف هذه املجموعة وهم منهم، أعمالكم هذه هي جهاد. هذا العمل الذي يتّم يف هذه املنطقة 

الصناعية واالقتصادية اهلائلة هو جهاد. فلو كانت النية هلل يصبح جهادًا يف سبيل اهلل.
األّمة  عىل  العّزة  وإضفاء  اإلسالم  وكلمة  احلّق  كلمة  إعالء  أجل  من  اإلنسان  يسعى  عندما 
وحينئٍذ  اهلل،  سبيل  يف  جهادًا  ]سعيه[  يصبح  إيران  يف  واملسلم  املؤمن  والشعب  اإلسالمية 
تكون يف هذا السعي بركات اجلهاد يف سبيل اهلل وعظمته وشأنه. أريد أثناء شكري للعاملني 
سبيل  يف  جهادًا  عملكم  تعتربوا  أن  منكم  أطلب  أن  امليدان  هذا  يف  والفاعلني  واملتخّصصني 
اهلل؛ فال تشعروا بالتعب. واعلموا أّن اجلهاد يف سبيل اهلل وعد إهلي بالنرص؛ فعندما تتحّركون 
هلل ويف سبيل اهلل ستصلون إىل النرص. ويف عامنا هذا، إّن جميع قطاعات الشعب واملسؤولني 
يف الدولة ومسؤويل القطاعات املختلفة يف املحافظات ويف األماكن املختلفة وأفراد الشعب، 
عليهم أن يتقّدموا جميعًا يف هذا السعي يف سبيل اهلل، واهلل تعاىل سُيبارك. إّن اهلل تعاىل سُيبارك 
وُيعني يف هذا السعي والعمل الذي تكون فيه تلك النية والعزم كما أعاننا طوال هذه السنوات 
االثنني والثالثني إىل يومنا هذا؛ فبدون العون اإلهلي ما كان باإلمكان لشعٍب أن يقف مقابل 

االستكبار العاملي.
االعتماد عىل النفس

يف هذه املنطقة املليئة بمصادر الغاز هناك رشيٌك لنا وأنا ال أريد اآلن أن ُأعربِّ عنه باملنافس. 
عندما تنظرون ترون أّن كّل من ليسوا راضني عن تقّدم شعب إيران قد اجتمعوا هناك ملواجهة 
شعب إيران، وتضافروا من أجل مساعدة ذلك اآلخر، ومن أجل ختريب كّل ما يقوم به هذا 
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اجلانب. وهذا ما ُيظِهر معىن اجلهاد واملواجهة؛ وهذا ما ُيشِعر اإلنسان بأّن هناك عدّوًاوعداوة 
وخصمًا يقف يف مقابله. إّن كّل خطوة ختطوهنا يف هذا العمل وأمثاله ُيغضب العدّو وُيسخطه؛ 
وسوف يقوم بأّي أمٍر خترييب. إّن كّل ما حتتاجونه لتطوير هذا العمل سيسعون للوقوف معًا 

بوجهه ملنع وصوله إليكم ليجعلوا األمر صعبًا عليكم.

فما هو احلّل؟ إّنه بالرجوع واالعتماد عىل النفس، واالستمداد من القدرات الذاتية، هذا النبع 
إيران  املوجودة بحمد اهلل يف شعب  الذي ال ينضب لإلرادة اإلنسانّية واالستعدادات  الفّوار 

العزيز ويف أهلنا ويف شبابنا. 
املسامهة يف اجلهاد االقتصادي

اجلولة  هذه  خالل  القطاع  هذا  يف  املسؤولون  اليوم  بعضه  ذكر  كثري.  املجال  هذا  يف  الكالم 
الطويلة، ونحن قد أوصينا به. وهناك جملة ُأخاطب هبا كّل شعب إيران وهي أّنكم جميعًا 
رشكاء يف هذا اجلهاد االقتصادي. فاالستهالك يف إدارة اقتصاد أي شعب ُيعّد ركنًا أساسًا، أي 
االستهالك الصحيح واجلّيد والبعيد عن اإلرساف والتبذير وإتالف األموال، أويص اجلميع 

هبذا األمر.
الدراسية  إذا كنتم تعّلمون يف صفٍّ من الصفوف  أنتم،  العمل والسعي هلل. حت  ثقافة  إجياد 
يمكنكم أن تكونوا مسامهني يف هذا اجلهاد االقتصادي. عّلموا هذه الثقافة للشباب والقوى 

البرشية الواعدة. وهذا ُيعّد جهادًا اقتصاديًا، أينما كنتم يمكنكم أن ُتسامهوا يف هذا اجلهاد. 
املساعدة يف ترويج العدالة. إّن هذا العقد من الزمان هو عقد التطّور والعدالة. فبدون العدالة 

ال ُيعّد التطّور بنظر اإلسالم تطّورًا يف احلقيقة.

تأمني احتياجات الناس وحّل مشاكلهم
البرشي واإلنساين  املستوى  املهّمني عىل  املركزين  املسّماة »عسلويه« يف هذين  املنطقة  يف هذه 
لعسلوية ونخل تقي هناك احتياجات للناس. واملساعدة يف تأمني هذه االحتياجات ُيعّد من 
اجلهاد االقتصادي وهو من األعمال الكربى. واليوم بحثنا مع املدراء واملسؤولني يف خمتلف 
املنطقة. وإن شاء اهلل  املختلفة بشأن أهايل هذه  البيئة والتلّوث واملشاكل  القطاعات، يف جمال 
جيب متابعة هذه القضايا. جيب حّل مشاكل الناس. هذه كّلها متّثل أجزاء هذه املجموعة من 
هلل  العمل  بأّن  والشعور  واألخّوة  والتعاضد  فبالتعاون  لالقتصاد.  والشامل  العظيم  اجلهاد 

يمكن هلذا الشعب أن يصل إىل مكانته الالئقة. 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 112

وحدة الكلمة مقابل األعداء
الشعب؛ كّل هذا  باألذى هلذا  يتسّببوا  أن  بأّي نحو كان  يريدون  املعاندين  إّن هؤالء األعداء 
بجريرة اّتباع احلق واالستقالل وعدم االستسالم الستقواء األعداء. إهّنم يريدون الضغط عىل 
شعب إيران وتهديده وإنزال الرضبات به. ويمكن الوقوف يف وجه هذا العدو بوحدة الكلمة 
والقلوب والتعاون وهذا اجلهاد العام والتغّلب عليهم؛ مثلما أّن شعب إيران قد استطاع إىل 

اليوم أن يتغّلب عىل أعدائه وحيافظ عىل عّزته وسيكون األمر كذلك الحقًا.

وصّية للمسؤولني
اليوم  به هذه اجلولة  املختلفة وبما تسمح  القطاعات  املسؤولني املحرتمني يف  به  إّن ما ُنويص 
الطاقات  إىل  املستند  املستقيم  الطريق  هذا  تاّمة  بجّدية  ُيتابعوا  أن  القطاع  هذا  يف  وخصوصًا 
الذاتية وحتقيق االستغناء عن اآلخرين؛ وليعلموا أّن هذا اجلهد سيكون مورد نظر اهلل وجهادًا 
يف سبيل اهلل؛ فلو كانت النّية إهلية - نّية خدمة الناس وخدمة البلد من النوايا اإلهلية - فاهلل تعاىل 

يوصل هذا اجلهاد إىل ثمرته. فال َيَدعوا هذا اخلّط وهذا التوّجه، ولَيسعوا فيه.

اقتدار الشعوب
إّن ما شاهدُته اليوم يبعث عىل الرضا. بالطبع توجد نقائص؛ وجيب التفكري، واألمر كذلك. 
يشعر املرء أّن هناك من يفّكر يف إزالة هذه النقائص. ويف نفس الوقت إّن ما تّم إنجازه هو أمر 
عظيم جدًا؛ وهو ما يدّل عىل أّن شعب إيران يستطيع القيام بكّل ما يريده. هذا الشعور باالقتدار 
يف أّي شعب ُيعّد أعظم الذخائر املعنوية والروحية بالنسبة له؛ وهذا ما يشعر به شعبنا؛ ويمكن 

مشاهدة إشاراته يف جميع القطاعات.

أمهية الرثوة البرشية
النفط  العلمية. وخاّصة يف جمال  ُتنجز األمور  أن  العمل، توجد قطاعات جيب عليها  يف هذا 
احلقوقية  املجاالت  صعيد  عىل  نعمل  أن  جيب  التقنية  األعمال  إىل  باإلضافة  فإّنه  والغاز، 
واالقتصادية ،حقوق النفط والغاز، اقتصاد النفط والغاز وأن نبحث يف هذه املجاالت ونقوم 
بالدراسات العلمية. وسيتمّكن شبابنا من العمل يف هذا املجال، وسيتقّدمون بمشيئة اهلل. إّن 
هذه الرثوة ملك للشعب اإليراين، فالغاز ثروة والنفط ثروة ولكن ما هو أهّم من هذه الرثوات 
هو الطاقات البرشية املستعّدة واملقتدرة والعاشقة للعمل. لدينا هذه الرثوة وهذا هو األصل. 
يف  وجعلها  الطبيعية  ثرواته  استخراج  فبإمكانه  البرشية  املوارد  هذه  لديه  كانت  شعبًا  أّن  لو 
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خدمة الشعب. أّما إذا مل يكن لديه مثل هذه املوارد فستكون ثرواته الطبيعية ملصلحة اآلخرين؛ 
وستكون منافعها لآلخرين أكرث مما هي ملصلحته، ونحن بحمد اهلل لدينا هذه الرثوة.

بركة الشهداء
حلسن احلّظ، إّن اجلّو العام يف البالد هو جّو العمل؛ مناخ السعي والتعاضد؛ وهذا إّنما كان 
املنطقة  هذه  من  الشهداء  عوائل  من  جمٌع  هناك  اليوم  سابقًا.  حتّققت  اليت  املجاهدات  بربكة 
قنا إليه اليوم إّنما كان بربكة  يشاركوننا هذا االجتماع. وعلينا أن نعرف بشكل حتمي أّن ما ُوفِّ
إىل  ذهب  فبعضهم  املؤثرين،  املعّوقني،  الشهداء،  بربكة  وإيثارهم،  ودمائهم  الشهداء  جهاد 
ميادين احلرب وقّدموا أرواحهم وحصلوا عىل ثواب اإليثار يف سبيل اهلل؛ مع أّن اهلل تعاىل قد 

حفظ أرواحهم وجعلهم يف خدمة الثورة والبالد.
واالقتدار  العّزة  هذه  إىل  اليوم  إيران  شعب  أوصلت  اليت  هي  املجاهدات  وهذه  اإليثار  هذا 

ومنحته فرصة ليتمّكن من القيام هبذه األعمال الكربى.
نسأل اهلل تعاىل أن يزيد يومًا بعد يوم عّزة وقدرة وتطّور شعب إيران، ويوّفقنا جميعًا لُنساهم يف 

هذا العمل العام والعظيم وأن يرىض – سبحانه وتعاىل – عّنا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الثورة  قائد  اخلامنيئ  السيد  العظمى  اهلل  آية  لسماحة  حديث  من 
اإلسالمية يف بداية العام الشميس 1390 لدى لقائه رئيس اجلمهورية، 
الشورى  جملس  رئاسة  هيئة  وأعضاء  الوزراء،  جملس  وأعضاء 

اإلسالمي.
و قد تم هذا اللقاء بتاريخ 2011/4/4 م حيث حتّدث فيه سماحته 

حديثًا تضّمن جمموعة توصيات حول )اغتنام الفرص(.
فيما ييل هذه املقتطفات من كلمته:

التوّسل والتوّجه  لدينا هو من  ما  إّن كل  اهلل.  ننىس ذكر  أن ال  جيب 
إىل احلرضة الربوبية. فهو الذي يأخذ بقلوبنا ويسمو هبا إىل األهداف 
العليا، وهو الذي يأخذ بمجامع القلوب ويشّدها إليها، وهو الذي 
أن  عىل  قادر  غري  بلغ  مهما  فاإلنسان  بينها.  ويؤّلف  القلوب  جيمع 
جيمع القلوب ويشّدها نحو جهة ما، وحدها القدرة اإلهلية هي من 

يقدر عىل ذلك.
ال بّد لنا من اغتنام الفرص. وبصفتنا مسؤولني فإّن اهلل سبحانه وتعاىل 
قد منحنا فرصة، وهي فرصة احلياة وفرصة املسؤولية. فقد أوكلت 
أن  فعلينا  عندها.  تنتهي  الزمن  من  حمّددة  ملّدة  ما  مسؤولية  مّنا  لكل 
ألّن  يمكن،  ما  بأقىص  ونستثمرها  لنا  أتيحت  اليت  الفرصة  نغتنم 
اإلنسان عندما يغادر هذه احلياة، توصد خلفه جميع أبواب العمل 
قد  أو  ذلك،  وينفعنا  لنا  يستغفر  من  هناك  يكون  قد  نعم،  واحلركة. 
نرتك خلفنا أعمااًل حتسب كصدقة جارية، لكّن املهم يف األمر هو أّننا 
سنغدو غري قادرين عىل فعل يشء وقد غّلت أيدينا وانقطع عملنا. 
وما دمنا يف احلياة الدنيا، فأيدينا مبسوطة، وبمقدورنا القيام بالكثري 
والكثري من األعمال. فبنظرة، أو بابتسامة، أو بكلمة، أو بحركة يد، 
أو بحركة قلم، بإمكانكم أن جتمعوا حسنات يتجاوز حجمها حجم 
فاليد  الدنيا؛  احلياة  األمر يف  ما عليه  فهذا هو  السماوات واألرض. 
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مبسوطة واإلنسان قادر عىل فعل ما يريد لكن ما إن يغادر اإلنسان هذه احلياة، حت تغل يده 
ويغدو غري قادر عىل فعل أي يشء، سوى فتات حسنات قد تصله من استغفار اآلخرين له 
أو تصّدقهم عنه بعد رحيله، وهذا ال يوازي بأي حال من األحوال ما كان اإلنسان قادرًا عىل 
فعله ومل يفعله يف حياته وقبل مماته، من هنا ال بّد للمرء من أن يعي ثمن الفرصة وحيرص عىل 

اغتنامها.

و إذا أردنا أن نعي ثمن الفرصة ونحرص عىل اغتنامها بكل ما هلذه الكلمة من معىن، فعلينا 
أن نزج ونحشد كل قوانا يف ميدان العمل. علينا أن نشّد أحزمتنا ونلج ساحة العمل الدؤوب. 
وهنا ال بّد لنا أيضًا من العودة إىل أنفسنا ومراجعتها ومالحظة مواطن اخللل والنقص فيها. 
فلكلٍّ مّنا ثغرات ونواقص، وهي ليست بالقليلة. وغالبًا ما تكون عيوبنا نحن البرش أكرث بكثري من 
حماسننا من غري أن نكون مدركني لذلك. ولو مل يكن األمر كذلك ملا جلأ الرسول الكريم | وبما 
له من مقام عظيم و نور خالص جمّرد من كّل ظلمة إىل االستغفار. فالنيب كان يستغفر أيضًا وهو 
القائل: »ألستغفر اهلَلّ يف كّل يوم سبعني مّرة «، وقال: »إّنه ليغان عىل قليب«. فهذه طبيعة البرش. 
فنحن جمموعة من الضعف، لكن اهلل سبحانه وتعاىل أودع فينا القدرة عىل التطّور والتحّسن 
الالمتناهي بما يمّكننا من التغّلب عىل مواطن الضعف فينا، فنبدأ بتبديل األصفار إىل أعداد 
والسوالب إىل موجبات. فاهلل تبارك وتعاىل ال يظلمنا بتاتًا. فنحن قادرون عىل حتويل جميع 
بّد من االلتفات والرتكزي  فيه، فال  تقّدمنا، وما نخفق  األصفار إىل أعداد، وكلما قمنا بذلك 
مواطن  وأخفق يف حتديد  ذاته،  الضعف يف  مواطن  إدراك  املرء غفل عن  أّن  لو  بمعىن  عليه. 
اخللل والنقص يف فعله ويف ذاته، فسيغدو متخّلفًا. وهذه إحدى فوائد السباق؛ ففي السباق 
فيه  واخللل  النقص  مواضع  الدوام  عىل  يدرك  فإّنه  ينافسه،  من  املرء  جانب  إىل  يقف  حيث 
ويسعى لتالفيها، ولكن عندما يكون وحيدًا يف امليدان ويعدو وحده، فإّنه قد جيد نفسه مضطرًا 
للتوّقف أحيانًا، فيقف برهة من أجل السعال مثاًل، لكّنه بما أّنه وحده لن يدرك كم جعله هذا 
التوّقف متأخرًا، أما إذا كان هناك من يعدو إىل جانبه ومل يتوقف حت لثانيتني وليس خلمس 
ثوان فسيجعله ذلك مذهواًل من طول املسافة اليت تقّدم فيها خصمه عليه. إذن فحياتنا العملية 
مهّددة بثوان ودقائق وساعات من التخّلف، علينا االنتباه هلا جّيدًا ليتسىّن لنا تعويضها. وإْن مل 
يسعنا تعويضها فعىل األقل نقّر بذلك أمام اهلل سبحانه وتعاىل: »و إن كان قد دنا أجيل ومل يدنين 
منك عميل فقد جعلت اإلقرار بالّذنب إليك وسيليت«)1(.فهذا من جملة الطرق اليت يتقّرب هبا 

1  مفاتيح اجلنان، املناجاة الشعبانية.
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بالتقصري واإلخفاق والنقص والظلمات  بالذنب، اإلقرار  إىل اهلل سبحانه، أي اإلقرار  العبد 
اليت تعاين منها نفوسنا. علينا االلتفات هلذا األمر، فجميع ذلك من املمكن التغّلب عليه بتوفيق 

اهلل وعنايته سبحانه وتعاىل.

إّننا نعيش يف زمن جّيد وعلينا أن نشكر اهلل سبحانه عىل ما حبانا، ونثين عليه عىل هذه النعمة 
الكبرية، عىل هذه الفرصة العظيمة اليت أتاحها لنا إذ جعلنا مفيدين ملجتمعنا ولبلدنا وإلسالمنا 
اهلمم  ذوي  من  سوانا  وال  يشء،  فعل  عىل  قادرين  نكن  مل  زمن  بنا  مّر  فقد  ولتارخينا.  العزيز 
والعزائم. لكن اليوم أصبح بمقدورهم ذلك. فعلينا أن نقّدر هذه الفرصة ونشكر اهلل سبحانه 
عليها، ونسأله أن يتغمد روح إمامنا ]اخلميين[ الكبري برحمته وكذلك أرواح سائر شهدائنا 

األبرار املجاهدين يف سبيل احلق، واملمهدين ذلك السبيل أمامنا.
و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



املناسبة: لقاء جمع من الشخصيات الثقافية       
والسياسية.

الثقافية  الشخصيات  من  الحضور: مجموعة 
والسياسية.

املكان: طهران. 	

		الزمان: 23 /1390/01 ه.ش.

1432/05/8ه.ق.

2011/04/12م.

رضورة	التجديد	والتطّور	يف	

مراحل	الحياة	

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
	يف	جمع	من	املثقفني	و	السياسيني



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 120

اإلخوة  األصدقاء  أّيا  عليكم  اجلديد  العام   – اهلل  شاء  إن   – مبارٌك 
السنة  تكون  أن  نأمل  وأقاربكم.  عوائلكم  وكذلك  واألخوات 
جميعًا  لكم  والرسور  بالربكة  مليئة  سنة   – اهلل  شاء  إن   – اجلديدة 

ولشعب إيران.

َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن
وبالطبع إّن قسمًا من هذا يقع عىل عاتقنا نحن؛ فنحن الذين بسلوكنا 
وتوّجهاتنا نجعل حياتنا مباركة أو غري مباركة. أي إّن ما حيّدد مصري 
عىل  القدرة  هذه  أعطانا  قد  تعاىل  واهلل  اختياره.  هو  النهايئ  اإلنسان 
بينهما.  لنختار  الطريقني  لنا  وأبان   ،)1(﴾ ڻ  االختيار﴿ڻ 
بالطبع، تكون الظروف أحيانًا بحيث يصبح االختيار سهاًل وأحيانًا 
أخرى ال يكون كذلك. ولكن عىل كّل حال، جيب االختيار يف جميع 

األمور.

َاَط امُلسَتِقيَم اهِدَنا الرصرِّ
مّرات  عّدة  الفاحتة  سورة  يف  ٹ{)2(  ٹ  تكرار}ٹ  إّن 
أّننا  فرض  عىل  طويناه  الذي  املستقيم  الرصاط  أّن  عىل  يدّل  يوميًا، 
حّددناه وسلكناه يف كل حلظة يصل إىل مفرتق طريقني. فليس األمر 
كسّكة  آخره  إىل  نعربه  أن  بّد  ال  دخلناه  إذا  بحيث  نفٍق  يف  نسري  أّننا 
احلديد. كال، بل هناك دائمًا مفارق ومنعطفات متعّددة عىل الطريق 
جيب معرفتها وحتديدها وفهمها ووضع القدم عىل الطريق الصحيح. 
»اهِدَنا«،  وغدًا  »اهِدَنا«،  اليوم  يعين:  يوم  كّل  »اهِدَنا«  لـ  تكرارنا  إّن 
وبعد غد »اهِدَنا«، ويف هذه القضية »اهِدَنا«، ويف تلك القضية أيضًا 

»اهِدَنا«.

1  سورة البلد، اآلية 10. 
2  سورة الفاحتة، اآلية 6. 
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أمام  البّينات  تعاىل  اهلل  جعل  فقد  كال،  صعب؛  أو  مستحيٌل  وكأّنه  األمر  ُنظهر  أن  نريد  ال 
مل  إذا  أنه  األمر  ليس   . جئ﴾)1(  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  اجلميع.﴿ېئ 
يكن أمامنا وسيلة للهداية – وأحيانًا قد تكون حركتنا غري صحيحة – فيؤاخذنا اهلل أو يعّذبنا أو 
أمثال ذلك، كال، فاهلل تعاىل جعل يف أيدينا وسيلة اهلداية. وبالطبع هناك موارد مستثناة من هذه 

القاعدة العاّمة، لكن يف العادة األمر هكذا؛ اهلداية اإلهلية موجودة.

جتّدد العام: جتّدد العمل والفكر
النوروز جّيد  اسم  أّن  إاّل  نعتمده من مصطلح،  ما  مهّمًا  وليس   ، العام  يعين جتّدد  والنوروز 
أّن احلياة سارت عىل  جدًا . يف حركة احلياة يكون جعل املقاطع الزمنية أمرًا جيدًا جدًا. فلو 
بالتجديد واالبتكار. من  منواٍل واحد ومل يصل املرء إىل مقاطع جديدة فإّنه لن يفّكر عمومًا 
فوائد جعل املقاطع يف حركة العمر ومسرية احلياة أن يقول اإلنسان: حسنًا، ها قد انتهى العام 
وانقىض، وجاء عام جديد، وهذا يعين عماًل جديدًا وفكرًا جديدًا ومهة جديدة ودوافع جديدة 
تالزمه؛ مثلما أّنه جرت العادة بيننا وبني باقي شعوب العامل أّنه إذا جاء العام اجلديد، يلبسون 
الثياب اجلديدة وجيّددون بيوتهم؛ ونحن نعرّب عن ذلك بـ » تعزيل البيوت« وأمثال ذلك؛ فيبدو 

أن اآلخرين بحسب الظاهر لديم مثل هذه األشياء؛ فالنوروز يمّثل مقطعًا جديدًا.

اليت  بأعماله  ليفّكر  اإلنسان جيد فرصة  أّن  الفائدة، وهي  له هذه  املقطع جديدًا  إّن كون هذا 
انقضت وأعماله اآلتية، فيقول مثاًل: ها قد مضت هذه الّسنة وكان لدينا مثل هذه اإلشكاالت، 

فلنبدأ يف السنة اجلديدة باإلصالح. وهذا املعىن يظهر يف جميع أمور احلياة.

العالقة مع اهلل
وبنظري فإّن أوىل املسائل اليت ينبغي أن يفّكر هبا اإلنسان تتعّلق بعالقته مع اهلل. فعندما يأيت 
واآلن  انقضت،  قد  كانت-  مهما  قبلها-  وما  املاضية  السنة  أّن  اإلنسان  يفّكر  اجلديد  العام 
يوجد مقطٌع جديد، فلنحّدد رابطة جديدة مع اهلل املتعال؛ سواٌء ما يتعّلق باجلوانب اإلجيابية 
أم السلبية. واجلانب السليب هو املعصية، فاملرء يكون قد اعتاد عىل املعايص، لذلك ال يدرك 
خطرها، ولو تأّمل قلياًل لوجدها مزروعة يف سلوكه ويف عمله. وبالطبع هذا اإلنسان حيسن 
آدم، إهنم يقومون  بنفسه، وهذا هو بالء بين  الظن  قّلما ييسء اإلنسان  بنفسه. عمومًا،  الظن 

1  سورة األنعام،اآلية 131. 
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بتربير أعماهلم؛ لكّن األمر لن يمّر هكذا، فإّن اهلل تعاىل حيتج علينا، هلذا فإّن احلّجة علينا تاّمة، 
ولو دّققنا لعرفنا.

باطن القلب
يوجد يف قلب اإلنسان وروحه ووجدانه باطن، وهو يف العادة صادق معنا. ولو كانت ظواهر 
القلب ختدعنا، إاّل أّن باطنه صادٌق معنا. وقد قال اإلمام رضوان اهلل عليه ذات يوم: »إّنين يف 
فللقلب  األمر هكذا؛  الواقع  باطن قليب«. ويف  انزعاج يف  بأي  الفالنية ال أشعر  القضية  هذه 

باطن قلياًل ما نتوّجه إليه. ولو التفتنا إليه لشاهدناه جليًا أمامنا.

تقليل الذنوب بكتابتها
حسنًا، ها هو اإلنسان قد اعتاد عىل بعض املعايص، وهو يُعدُّ بعضها صغريًا وخيضع هلا. وأحد 
األعمال اليت يمكن لإلنسان القيام هبا يف السنة اجلديدة هي النظر يف كيفية التقليل من معاصيه 

وذلك بكتابتها.
يف العام املايض أو ما قبله كنت أذكر أحوال الشهيد أفرشدي )باقري( – وعىل ما يبدو كان األمر 
إّما دائرًا حوله أو حول بعض الشهداء اآلخرين - وهناك ُذكر أّنه كان يكتب كل يوٍم أخطاءه؛ 
وهو ما كان يويص به علماء األخالق، وُذكر كوصية يف بعض األحاديث اليت َأَمَرتنا بأن نكتب 
أن  نقدر  ال  نحن   – ورقة  عىل  األشياء  هذه  يدّون  فكان  ليلة.  كل  أنفسنا  ونحاسب  خطايانا 
نرّصح ألنفسنا مبارشة فلنكتب عىل ورقة ونعلنها ولو بيننا وبني الورق – فقد كتب يف مذّكراته 

أّنه مثاًل يف الليلة الفالنية، أو هذا اليوم قد ارتكبت هذه الذنوب.
بالتقليل  أمٌر مهّم جدًا. فعىل اإلنسان أن حياسب نفسه، وبعدها يقوم  النفس هذه  إّن حماسبة 
من ارتكاب املعايص واحدة تلو االخرى. فنحن قد اعتدنا عىل بعض املعايص، أحيانًا يعتاد 
واحدة  منها  التخّلص  أجل  من  اهلّمة  فلنبذل  معاٍص  عرش  أو  ست  أو  خمس  عىل  اإلنسان 

واحدة، فلنقم بالتقليل من نقاط الضعف هذه واحدة واحدة.

االهتمام بالصالة
ألن  نفسها  بالصالة  باالهتمام  بدأنا  لو  برأيي  اإلجيابية.  األمور  مستوى  عىل  األمر  وكذلك 
اإلنسان بشكل جيٍد وبتوّجه  فليصّل  فاحتة مهمة.  فإّن هذا األمر سيكون  الصالة مهمة جدًا 
وحضور قلب. فحضور القلب يعين أن ال يغفل اإلنسان عّما يقوله وما يفّكر به وجيري عىل 
املخاَطبون،  وأنتم  معكم  أحتّدث  اآلن  أنا  فمثاًل،  يقول،  ما  فهم  عن  يبتعد  ال  أن  أي  لسانه، 
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وهنا يفهم اإلنسان أّن لديه خماَطبًا يسمعه ويتكّلم معه. ويف الصالة األمر كذلك، فنحن لدينا 
خماَطب ونتحّدث معه. وإّنين أقول هنا إّنه حت لو مل يعرف اإلنسان معىن الصالة ومل يدرك 
أبدًا معاين هذه العبارات لكّنه يعلم هذا القدر وهو أّنه يتحّدث مع أحد، أي مع اهلل تعاىل، فإّن 
هذه املسألة تقّرب اإلنسان »قربان كل تقّي«)1( فهذا بذاته مقّرب. وحت نحن اآلن الذين ندرك 
معناها ونعلم تفسريها وقد قرأنا عّدة كتب بشأهنا ولكن عندما يأيت وقت الصالة كأهنا خترج 
من ذاكرتنا بالكامل وال نعلم ماذا نفعل. وعىل قول الشاعر صائب، ليس حارضًا لدي بحرفيته 

وإّنما أذكر مضمونه:
أنت الذي ال تذكر هذا وذاك خارج الصالة ملاذا تتذكر كل ما سوى اهلل فيها. 

فالصالة أمٌر جّيد؛ وحضور القلب يف الصالة بداية جيدة أي أن نتوجه إىل أننا نتحدث ولدينا 
ينبغي لإلنسان  الوقت وصالة اجلماعة والنوافل؛ فهذه الئحة  خماَطب- وهكذا الصالة أول 
أن ُيدخلها يف حياته ذرة ذرة. فلو بذلنا جهدًا فإّن العام اجلديد يمكن أن جيلب معه كل هذه 

الربكات إن شاء اهلل.
وظيفة  ولدينا  عمل  فلدينا  وأنتم،  أنا  لنا  بالنسبة  ذكرناه  ما  غري  أخرى  أشياء  هناك  بالطبع، 
وسعينا  وأدق  أفضل  بشكل  أّديناها  فلو  حياتنا؛  يف  جتري  خاصة  حوادث  وهناك  وتكليف 

بمشيئة اهلل أن نجعلها أكرث إهلية فإهّنا ستكون ذات آثار أكرب. 
إن شاء اهلل يعطيكم جميعًا اخلري وُيعينكم، وإن شاء اهلل تكون هذه السنة مباركة عليكم جميعًا 

وعىل شعب إيران هبذا املعىن الذي ذكرناه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  عن اإلمام الرضا خأّنه قال: » الصالة قربان كل تقي «. )الكايف، ج 3، ص 265(.
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املناسبة:  لقاء جمع من أهايل محافظة فارس.

الحضور: اآلالف من أهايل محافظة فارس - شرياز. 

املكان: طهران. 	

		الزمان: 03 /1390/02 ه.ش.

1432/05/19ه.ق.

 2011/04/23م.

ميزة	الصمود	الوصول	إىل	الهدف

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

عند	لقاء	اآلالف	من	أهايل	محافظة	فارس
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أرّحب بكم كثريًا أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء من حمافظة فارس. 
البيت بجمعكم اإليماين واحلميم وهبذه  يف احلقيقة لقد أحييتم هذا 
يف  واملقّرب،  الواضح  واحلضور  واملغزى  باملعىن  املليئة  الشعارات 
ذكرى البطوالت العظيمة ألهايل حمافظة فارس وأهايل شرياز واليت 
التارخيية  األزمنة  ويف  املعارص  التاريخ  مّر  عىل  وذلك  قليلة  تكن  مل 

القديمة.

شرياز: املدينة الشاخمة 
القمم  من  ُتعّد  شرياز  ومدينة  فارس  حمافظة  إّن  واإلنصاف  باحلّق 
الشاخمة لبلدنا وشعبنا؛ القّمة املمزّية للقوى اإلنسانية املمتازة يف العلم 
القضايا االجتماعية  املختلفة عىل صعيد  التطّورات  ويف األدب ويف 
واجلهاد واملواجهة والتدّين. وعندما أنظر إىل التاريخ األخري ملا قبل 
انتصار الثورة فإّن اسم شرياز يبقى شاخمًا يف أكرث قضايانا االجتماعية 
التارخيية  التبغ  املثال يف قضية حتريم  حساسية ومصريية. فعىل سبيل 
اليت كانت بداية مواجهة شعبية وواعية ضّد تسّلط الغرب، فإّن اسم 
املريزا الشريازي يظهر؛ ولو أّن نفس هذه احلركة اليت قام هبا املريزا 
والُنخب  السياسيون  وتابع  استمّرت  عليه  اهلل  رضوان  الشريازي 
املوجودون يف البالد نفس هذا اخلط، فإنّ مصري إيران كان ليصبح غري 
ما هو عليه اآلن، ولكن استغّل املستعمرون الغفلة واملطامع وتدّخلوا 
االستعمار  ضّد  العراق  أهل  معارك  قضية  يف  أو  اجلبهة؛  وشّتتوا 

اإلنكلزيي والتدخل اإلنكلزيي نجد اسم شرياز يربز أيضًا.

قائد هذه احلركة العظيمة املريزا حممد تقي الشريازي املعروف باملريزا 
الثاين الشريازي، هذا الرجل العظيم كان عاملًا ومرجع تقليد. يف نفس 
بارزة وأشخاص عظماء  فارس كان هناك علماء كبار وشخصيات 
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سواء يف مواجهات مرحلة الثورة الدستورية، أم ما بعد مرحلة مواجهات الثورة اإلسالمية أم 
يف مرحلة انتصار الثورة وما بعدها إىل يومنا هذا. هذا بما يتعّلق باجلهاد. وبالطبع »اجِلَهاُد َباٌب 
بابًا قليل األمهية أبدًا بل هو  )1(. فباب اجلهاد ليس  َأولَِيائِه«  ة  اهلُل لَِخاصَّ َفَتَحه  اجَلنَّة  َأبَواِب  ِمن 
باب اجلنة وهو ليس مفتوحًا للجميع وإنما لألولياء. وهذا يدل عىل أّن أهلنا املجاهدين هم 

من أولياء اهلل الذين ُفتح هلم هذا الباب.

واألمر كذلك إذا ما دخلنا إىل املجال العلمي. ففي احلركة العلمية املمزية ملرحلة ما بعد الثورة 
السياسية  القضايا  ويف  املتقّدمة.  املدن  من  ُتعّد  شرياز  فإّن  األخرية  السنوات  يف  وخصوصًا 
واالجتماعية يف هذه األحداث الصعبة واملليئة بالضبابية فإّن أهايل شرياز كانوا من أكرث الناس 
وعيًا وبصرية. أحيانًا تكون األحداث السياسية معّقدة إىل درجة تشبه األلغاز وال يمكن أن 
حيّلها أي أحد؛ لكّننا نرى أّن شعبنا كان واعيًا ويقظًا ومنهم أهايل حمافظة فارس األعّزاء الذين 

كانوا من املتقّدمني يف هذا املجال.

البارزة يف قضية شرياز وحمافظة فارس وخصوصًا شرياز هي أهّنم اختاروا يف  النقاط  إحدى 
مراكز لالنحراف عن األخالقيات  أن جيعلوها  الطاغوت عّدة خطوات من أجل  نظام  عهد 
اليت  األدبية  الروحية  يستغّلوا  أن  املناطق. رضوا  الدينية، وكانت شرياز من هذه  واملعنويات 
الفن  حمافظة  وهي  أدبيًا  مركزًا  ُتعد  وشرياز  فارس  فمحافظة  املحافظة.  هذه  يف  رائجة  كانت 
للفن  ُمحّبون  فالناس  هناك؛  الناس  روحية  إىل  تشري  اليت  الفنون،  وأقسام  وأنواع  والشعر 
يستغل هذه اخلصوصية يف  أن  الطاغوت  نظام  أراد  والقلب.  املعىن  أهل  له ومن  ومتذّوقون 
النظام  ذاك  بتلقني  الناس  قام  الوقت  نفس ذلك  الفساد. ويف  لنرش  مركزًا  فأنشأ هناك  الناس 
درسًا. قارنوا بعد ذلك بني توّجه الناس اليوم إىل حرم أحمد بن موىس وإخوانه ^ مع ما 
كان عليه يف املايض، فستجدون كيف ازدادت درجة التوّجه واملحّبة املوجودة فيهم جتاه هؤالء 
الطاغويت  النظام  الذي رسمه  انتهجوا طريقًا مضادًا متامًا لذاك اخلط  الناس  إّن  العظماء. أي 
الذي  األمر هو  إّن هذا  املستقبل.  األمر اآلن وسيكون ذلك يف  يتابعون هذا  وسياساته وهم 

يدفعنا إىل إظهار الوفاء ألهايل حمافظة فارس وأهايل شرياز.
شرياز  مدينة  من  فقط،  منهم،  آالف  خمسة  شهيد،  وستمائة  ألفًا  عرش  أربعة  هناك  حسنًا، 
وهذا رقٌم كبري. عندما نقول شهيد فمعىن ذلك أّن هناك عرشات األشخاص كانوا جياهدون 

1  هنج البالغة:اخلطبة 27. 
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وحيملون أرواحهم عىل أكّفهم، وأحدهم قد نال فيض الشهادة ورجع الباقون. وهبذه الطريقة 
أجروا العملية احلسابية لتجدوا ما معىن 14600 شهيد، أي أن املحافظة كانت كّلها عبارة عن 

هيجان وحتّرك وعشق للتضحية والفداء.
حسنًا، نحن ال نريد أن نكون مّداحني ألهايل شرياز أو أن نتحّول إىل مّداحني ألهالينا؛ فال أنتم 
حتتاجون هلذا األمر وال أنتم تتوقعونه، فلماذا نذكر هذه األمور؟ هذا ألجل أن يّتضح ويظهر 
تارخينا وحقيقة وواقعية شعب إيران للصديق وللعدّو لليوم وللغد، رغمًا عن أنف العدّو، ألّن 
ُيبنّي خالف هذه القضية متامًا. أن يقف شعٌب ما ويصمد عىل كلمته ويثبت،  إعالم األعداء 
وهي كلمة حق وهلا أمهية بالنسبة لدنياه وآخرته، إّن هذا اليشء هو الذي ُيعترباملفتاح األساس 
لتقّدم الشعوب، وهو النقطة املقابلة متامًا ألهداف الطواغيت واملستبّدين وأصحاب القدرات 
الدنيوية الذين يريدون السيطرة عىل الشعوب غصبًا وأرس البرشية واستعبادها.ما يبطل سحر 
هذه احلركة للعدّو هو أن يقف هذا الشعب ويثبت عىل كلمته املحّقة اليت اختارها. فالثبات عىل 
هذه الكلمة يوصله إىل اهلدف ويكون أيضًا قدوة وأسوة للذين يشاهدون من حوله؛ كما أنكم 
يا شعب إيران أصبحتم قدوة. إّن حتليل أبناء العامل بالنسبة لقضايا منطقتنا هو ما نقوله، يقولون 
إّن إيران أضحت قدوة وهكذا هو شعب إيران. وخيافون من أن حيدث ما حدث هناك؛ أي 

أن ترتفع راية اإلسالم وينشأ نظاٌم مبينٌّ عىل اإلسالم. هذه هي خصوصية الثبات والصمود.

املواجهة التارخيية بني املستكربين والشعوب
فليس من املبالغة واملزايدة أن يقوم املرء بمدح شعب إيران العظيم، مع هذه الدالالت اليت 
من  عّدة  بني  حرب  الزمان،  امتداد  عىل  وحرب  مواجهة  فهناك  بفارس.  يتعلق  بما  ذكرناها 
احلرب  كانت هذه  الشعوب، وقد  العامل وبني جماهري  واملستكربين يف  واملستبدين  الطامعني 
أهنم  كما  واملنرب،  واملال  األسلحة  يمتلكون  املستكربون  أولئك  التاريخ،  مّر  عىل  موجودة 
يفتقدون ألشياء: فليس لديم أّية رحمة وهم مستعدون الرتكاب كل الفجائع واجلرائم من 
واإليمان، وعندما  والعزيمة  النفس  فقط  فلديا  الشعوب  أما  مقاصدهم.  إىل  الوصول  أجل 
تزنل الشعوب – هذه األدوات العظيمة – إىل امليدان وتثبت، فإّن اخلصم املقابل سينهزم. ولكن 
مل يكن هذا األمر هكذا عىل الدوام. ومل تكن األمم متيش دائمًا عىل طريق االستقامة والثبات 

وتبذل النفس والعزم واهلّمة واإليمان بذاًل كاماًل، ومت ما فعلت تقّدمت.
هذه احلرب هي اليوم هكذا. فالقوى املستكربة يف العامل أي القوى الغربية وأمريكا والصهيونية 
ال تقف عند حّد، بل يريدون اهليمنة عىل كل العامل وعىل املصادر املالية فيه وعىل كل الطاقات 
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ولكن  تتحّمل؟  أن  األمم  عىل  جيب  وملاذا  الشعوب؟  ذنب  هو  ما  حسنًا  اإلنسانية.  والقوى 
ولألسف هذا ما أضحت األمور عليه. يأتون بأشخاص من صنفهم ويسّلطوهنم عىل الشعوب 
من أجل تأمني مصاحلهم ويمارسون كل ما أمكنهم من الضغوط عىل الناس وضّد مصالح 
األمور  هذه  كانت  االستعمار  قضية  ُوجدت  حيثما  املاضيني،  القرنني  مدى  فعىل  الشعوب. 
حتدث بأشكال خمتلفة يف مناطق العامل. ومل تكن مشكلة الشعوب منحرصة يف مثل هذا العرص 
كان  الدكتاتور  هذا  أن  مشكلتهم  كانت  بل  أمامهم،  مستبٍد  أو  دكتاتوٍر  بوجود  االستعماري 
يتمّتع بدعم من القوى الدولية، فهذه القوى هي اليت كانت تدوس عىل مصالح هذه الدولة 
وهذا الشعب وتبيدها. هذه هي مشكلة عرص االستعمار. ولو نظرنا هبذه الرؤية الستطعنا أن 

نحّلل جميع هذه القضايا بشكل صحيح. وإن قضايا اليوم هي من هذا القبيل. 
واليوم وبربكة اإلسالم وبركة الثورة اإلسالمية وبركة الصحوة اإلسالمية العامة هناك أحداث 
ّأّنه إىل يومنا  النتيجة؛ مثلما  جتري يف املنطقة. وال شك بأّن هذه الصحوة الشعبية ستصل إىل 
هذا وإىل هذه الساعة وصلت إىل الثمرة يف بعض املناطق. كّلما استمّر عزم الشعوب وإيماهنا 
انتصارها. وهذا ما ال يريده االستكبار وال أمريكا وال  واستعدادها للتضحية يزداد احتمال 
الصهيونية أن يقع. ال يريدون أن تقف الشعوب وتصمد. إّن أمريكا قد تفاجأت بمثل هذه 
والدول  الصهاينة  مع  حدث  ما  وهذا  صادمة،  إليها  ُوجهت  اليت  الرضبة  وكانت  القضايا 
األوروبية االستعمارية املّدعية، فجميعهم فوجئوا ولكّنهم يريدون بأي شكل أن يتسّلطوا عىل 
األوضاع. وبالطبع – وحلسن احلظ – مل يتمّكنوا حت اآلن. ففي بعض الدول مل يتمّكنوا من 
األساس، ويف بعضها اآلخر يسعون دائمًا. وال شك بأّن هذه الصحوة ليست شيئًا يمكن أن 
احلركة  فلهذه  شاؤوا،  ما  فليفعلوا  يرتاجع؛  أن  له  ليس  األمام  نحو  الشعوب  فتحرك  ينتهي؛ 
خامتة جميلة ستكون ملصلحة الشعوب ورضر القوى. وبالطبع عىل الشعوب أن تكون واعية 

وأن تعلم أّن العدّو يكمن هلا.

اليمن، البحرين، ليبيا
البحرين، يف قضية  املناطق. اآلن يف قضية  حقًا وإنصافًا، هم يظلمون بشكل سافر يف بعض 
ليبيا، ويف اليمن يمكن جلميع الناس أن حيكموا بشأن هذه القضايا لو دّققوا، وسوف يعلمون 
أن هذه القوى الغربية هي جمرمة ومقرّصة وال يمكن التغايض عن هذا األمر. هؤالء يظلمون 
الناس. وحتليل ذلك هو عمل املحللني السياسيني، حيللون بشكل جيد ويتحّدثون، وما جيتمع 
لديم يف املحّصلة هو أّن أمريكا والغرب اليوم يمارسون الضغوط عىل الشعوب ويظلموهنا 
الشعوب  وأكرث  املختلق.  اإلرسائييل  الكيان  منفعة  أجل  ومن  الصهاينة  مصلحة  أجل  من 
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موقف  اختارت  اإلسالمية  اجلمهورية  ألن  البحرين؛  شعب  هو  الشديد  ولألسف  مظلومية 
يوّدون  فهم  عليها.  انصّبت  اإلعالمية  اهلجمات  جميع  فإّن  برصاحة،  كلمتها  وأعلنت  احلق 
أن يكون، فليست  أن اجلمهورية اإلسالمية تكون شاهدًا غري مكرتث وهذا ما ال يمكن  لو 
هذه طبيعة اجلمهورية اإلسالمية، ال عىل صعيد الشعب وال املسؤولني وال النخب السياسية. 
املواجهة  باملشاهدة يف هذه  املعلوم أهنم ال يمكنهم أن يكونوا غري مكرتثني وأن يكتفوا  فمن 
الظاملة اليت يمارسها املستكربون ضّد الشعوب. وحينها يقولون إّن إيران تتدخل، فأي تدخل 
هو؟! أين تدخلت إيران يف البحرين أو يف ليبيا أو يف اليمن؟ أجل، التدخل هو أننا أعلّنا رأينا 
برصاحة، فنحن مل نخف أبدًا، ومل ولن نكرتث لتلك القوى العاملية املزيفة. إننا نعلن موقفنا احلق 
برصاحة. املوقف احلق هو أّن شعب البحرين حمق، واعرتاضه يف حمّله. فلو اردتم بحث هذا 
األمر مع أي إنساٍن صاحب رؤية يف الدنيا، وذكرتم أوضاعهم ونوع احلكومة اليت حتكم هذا 
الشعب املظلوم ونوع املمارسات وبينتم نوع األعمال اليت يستعملها احلكام هناك يف هذا البلد 
الصغري فهل تروا بعدها سيدين اجلهاز احلاكم أم ال؟ إهّنم خيطئون عندما يواجهون الشعوب 
فال فائدة من ذلك. حسنًا، من املمكن أن تقوموا بالضغط ومتارسوا األعمال الوحشية فتطفئوا 
نارًا لعدة أيام لكنها لن ختمد، فإّن غضب الناس سزيداد وغيظهم سيشتد أكرث يومًا بعد يوم. 
فعل يشء...  تتمكنون من  بحيث ال  أيديكم  من  األمر  زمام  الذي خيرج  اليوم  ذلك  وسيأيت 
إهنم خيطئون هم وأولئك الذين أدخلوا تلك القّوة إىل البحرين، إهنم خيطئون كثريًا، يتصورون 
أهنم هبذا الكالم يمكن القضاء عىل حركة شعب ما. حسنًا، إّن موقف اجلمهورية اإلسالمية 
هو هذا. وكذلك األمر بالنسبة لليمن ولليبيا. ففي ليبيا يقوم الغربيون بالتالعب بشعب ليبيا. 
ال يريدون هلذه الدولة اليت ال تفصلها عن قلب أوروبا سوى ساعة واليت هي غنية بالنفط، 
يقومون  فهم  األمور،  املسلم عىل رأس  الشعب  يأيت ذلك  وأن  فيها حكومة شعبية  يكون  أن 
والليبيون  سيفهم  الشعب  إّن  حسنًا،  وإهلائهم.  الناس  خداع  أجل  من  والتحايل  بالتالعب 

يفهمون، وهكذا سيكون األمر يف األماكن األخرى. 

التنّبه ملمارسات الصهاينة 
الدولية  واألجهزة  العامل  مستكربو  شك  دون  هو  األحداث  هذه  يف  األساس  املجرم  إّن 
الصخب  هذا  من  اآلن  الصهاينة  يستفيد  حيث  الدولية  الصهيونية  والشبكة  االستكبارية 
املناسب  من  منهم.  عددًا  يوم  كل  ويقتلون  غزة  أهايل  عىل  الضغوط  ويمارسون  والضجيج 
جدًا لشعوب املنطقة وحكوماتها وكل من ينبض قلبه هلذه احلقائق أن ال يغفل عن ممارسات 
الكيان الصهيوين. هذا هو موقف نظام اجلمهورية اإلسالمية؛ هلذا تالحظون أن إعالم أمريكا 
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وجهدها السيايس واالقتصادي واألمين وغريها موجه إىل اجلمهورية اإلسالمية. وبالطبع فإّن 
اجلمهورية اإلسالمية وبتوفيق اهلل تقف ثابتة، أّما هم فيمارسون الرذالة وما آلوا جهدًا يف ذلك. 
عىل  يرضبون  وجعلهم  سيوفهم  حّد  فّل  قد  اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  وثبات  استحكام  إن 
الصخر، وأنا أريد أن أقول لكم أن حتفظوا هذه احلالة الصلبة لشعب إيران العزيز ودولته. وال 
تسمحوا بربوز اخلالفات. وال تسمحوا بحدوث تصدع. ال تسمحوا ملا يريده العدو من خالل 

إعالمه وخبثه السيايس وفتنه السياسية أن حيدث يف بلدنا. 

قضية وزارة األمن
أنتم ترون كيف أهّنم يف األيام اخلمسة أو الستة املاضية قاموا بإحداث كل هذا الضجيج ويف 
العامل كّله حول قضية ليست بذات أمهية قضية ]وزارة[ األمن وأمثاهلا. ساقوا التحليالت نحو 
ثنائية يف احلكم، وأن رئيس  نظام اجلمهورية اإلسالمية، ووجود  القول بوجود صدع داخل 
اجلمهورية مل يطع كالم القيادة! مألوا أجهزتهم اإلعالمية هبذا الكالم اهلّش املفتقر ألية أسس. 
انظروا كيف ينتظرون أّية حّجة. انظروا كيف أهّنم يكمنون كالذئب حت إذا ما وجدوا أّية حجة 
هجموا بكل ما أوتوا من قّوة. يعلمون أّن احلكومة مشغولة بالسعي والنشاط واخلدمة. حسنًا، 
نحن ال  القيادة.  الناس وكذلك  أّيدها  هناك خدمة  كان  وأينما  باخلدمة،  تقوم  الواقع  إهّنا يف 
نحكم وال نقض بشأن شخص ما، إّنما نجعل العمل والنهج والتوّجه مالكًا ومعيارًا. وحيثما 
كان هناك عمل وخدمة وسعي فإّنه يكون مورد دعمنا ودعم الناس. وبحمد اهلل فإّن العمل 
األمر  احلكومة وكذلك  فأعضاء  وإنصاف.  بحّق  يسعون  احلكومة  املسؤولون يف  اليوم جاٍر، 
أنا أرى ذلك وأشاهده عن قرب فهم  ليٌل أو هنار.  بخصوص رئيس اجلمهورية ليس لديم 
مشغولون دومًا باخلدمة والسعي. فهؤالء بالنسبة لدولتنا هلم قيمة عظيمة. وأنا العبد احلقري، 
وطبقًا لألصول مل أكن بانيًا عىل التدخل يف أعمال الدولة وقراراتها، فإّن املسؤوليات حمّددة يف 
الدستور ولكّل مسؤوليته، إال يف تلك املوارد اليت أشعر بأن هناك مصلحة يتم إمهاهلا، مثلما 
حدث يف مثل هذه القضية األخرية. فاملرء يشعر بأّن هناك إغفااًل ملصلحة كربى وتضييعًا هلا، 
ما  املهمة، وعادة  بالقضية  ليست  املصلحة وهذه  للحؤول دون تضييع هذه  املرء  يتدخل  هنا 
حيدث أمثاهلا؛ ولكن املخالفني واألعداء اخلارجيني واملنابر الدولية واألبواق اإلعالمية تستغل 
هذه القضية من أجل إجياد الضوضاء يف األجواء اإلعالمية. أقول للعنارص الداخلية ولشعبنا 
احلريص وإلخواننا وأخواتنا الذين يعملون يف الداخل يف املجال اإلعالمي أن ال يساعدوا عىل 
إشاعة مثل هذا الضوضاء. فما هي فائدة القيام هبذه التحليالت واإلتيان باألطراف من هنا 
إّن اجلهاز بحمد اهلل جهاٌز قدير، واملسؤولون عاكفون  وهناك وحتريض هذا عىل ذاك؟ كال، 
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عىل أعماهلم، والقيادة املتمّثلة يف هذا العبد احلقري بكل ما فيه من حقارة وذّلة، وبعون اهلل تعاىل 
لن  وقّوته  اهلل  بحول  فإنين  املسؤولية  وأحتمل  حيًا  دمت  فما  الصحيحة،  مواقفنا  عىل  سنثبت 
أسمح بانحراف هذه احلركة العظيمة لشعبنا عن أهدافها ومبادئها. فما دام شعبنا العزيز هكذا 
ما  هذا.  واعلموا  يشمله  اهلل  لطف  فإن  امليدان  يف  حارضًا  الراسخ  وعزمه  وشعوره  بحماسه 
دمنا يف امليدان فإن لطف اهلل سيظللنا. وإذا جرينا - أنا بشكل وأنتم بشكل وذاك اآلخر بشكل 

. والرابع بشكل - وراء قضايانا الشخصية ونسينا األهداف فسوف يقّل العون اإلهلي طبعًاً
املسؤولون  امليادين؛ وكذلك  الشعب حلسن احلظ حارض يف جميع  أّن  اليوم تالحظون  لكن 
يف  جميعهم  القضائية  أم  التنفيذية  أم  الترشيعية  السلطة  سواء  بمجملها،  الثالث  والسلطات 
وعرقهم،  وجهادهم  وعملهم  سعيهم  أشاهد  قرب،  عن  األمر  هذا  أشاهد  وإنين  امليدان، 

فاألعمال ثقيلة وليست قليلة.

حركة اجلهاد االقتصادي
ها نحن قلنا اجلهاد االقتصادي، فأضحى أمام جميع املسؤولني يف البلد حركة عظيمة. عىل 
أبناء الشعب وعىل املسؤولني أن يضعوا يدًا بيد، ويبدأوا هذا العام حركة  اجلهاد االقتصادي. 
وكما قلنا فإن شعارات األعوام تعين بدء  التحرك ال أن خيتص ذلك التحّرك أو الشعار بذلك 

العام. جيد، فهؤالء واحلمد اهلل يقومون بذلك. 

معرفة النواقص لتقليلها
هناك طبعًا نواقص يف أعمالنا جميعًا، أنا أيضًا توجد نواقص يف عميل، ورؤساء السلطات ال 
خيلون من نواقص، واملسؤولون ال خيلون من نواقص. جيب أن نلجأ إىل اهلل تعاىل، ونتعّرف إىل 
نواقصنا ونقّللها، وال نخلق العقد والعقبات يف األمور العظيمة هلذا الشعب الكبري وحركته 

العظيمة.
نسأل اهلل تعاىل أن ال يسلبنا نظر رحمته ونظرته الرحيمية الرحمانية اليت جيزهلا عىل هذا الشعب. 
إن شاء اهلل يكون القلب املقدس لويل العرص عطوفًا علينا ويشملنا بدعائه. نسأل اهلل تعاىل أن 
حيرش شهداءنا األعزاء وإمامنا اجلليل الذي كان أساس هذه احلركة الكربى يف أعىل عليني ويف 

مقامات قربه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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أرحب بكم أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء الفاعلني يف ميادين العمل 
اجللوس  توفيق  ينال  كي  احلقري  العبد  هلذا  فرصة  هذه  إّن  وأجوائه. 

معكم كّل سنة لعّدة دقائق وذكر بعض األمور.

قيمة العمل والعامل 
فائقة األمهية سواء يف  العامل وموقعه قضّية  العمل وشأن  إّن قضية 
اإلسالم أم يف املنطق العقاليئ. ففي منطق العقالء، لو التفت اإلنسان 
بالعمل هي  املتعّلقة  أّن احللقة  املصريية لوجد  احتياجاته  إىل سلسلة 
إّننا لو جمعنا كّل أموال الدنيا ومل يكن  حلقة أساس ومصريية. أي 
عىل  اإلنسان  حاجات  كّل  لبقيت  جانبها  إىل  والعامل  العمل  عنرص 
اليشء  إّن  منه.  االستفادة  أو  لبسه  أو  أكله  يمكن  فاملال ال  األرض. 
الذي يؤّمن حاجات اإلنسان من الرثوة البرشية والّنعم املوجودة عىل 
األرض هو عنرص العمل. والعمل يعتمد عىل العامل. هلذا فإّن دور 
الساعد املقتدر واألنامل املاهرة والذهن والذوق والسليقة املوجودة 
عند العامل يف حياة اإلنسان سواٌء يف حياته الفردية أم االجتماعية هو 
أمٌر عقاليٌئّ واضح. أّما أولئك الذين ال يعتنون وال يلتفتون إىل دور 
العامل وجمموع العمل فإهّنم يف الواقع ال يرون هذا الدور األساس 
واملهم أو ال يأخذونه مأخذ اجلّد. وأولئك الذين يعتربون العامل من 
أدوات العمل كوسيلة هم من هذا القبيل. هذا هو املنطق العقاليئ وهو 
منطق صحيٌح متامًا؛ ولكن ما هو أعىل من هذا، هو منطق اإلسالم. 
فاإلسالم يعّد هذا العمل الذي نقوم به عبادة وعماًل صاحلًا. أي إّن 
قضية العامل والعمل الذي يقوم به ليست حمدودة ومنحرصة باحلياة 
الدنيا، بل إّن اهلل تعاىل قد أعّد هلذه احلقيقة وهلذه الظاهرة أي ظاهرة 
العمل مقامًا ساميًا يف اخلّطة اجلامعة للحياة البرشية املمتّدة يف الدنيا 
واآلخرة. قال النيب األكرم |: »هذه يٌد ال متّسها النار«. عندما أخذ 
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النيب يد العامل وقّبلها تعّجب اجلميع. عندها قال النيب: هذه يٌد ال متّسها النار؛ أي إّن صالة 
الليل اليت نؤّديا وقراءتنا للقرآن الكريم وتوّسلنا إىل اهلل تعاىل توجد يف الواقع حجبًا بيننا وبني 
النار، وكذلك العمل الذي نقوم به هو بنفسه سبب إلجياد مانع وحجاب بيننا وبني النار. وهذا 

أمٌر ساٍم جدًا، ومهم للغاية، هذه هي رؤية اإلسالم.

احلضور امليداين للعّمال
الثورة  بعهد  يتعلق  ما  وخصوصًا  ببلدنا  يتعّلق  ما  أذكر  إّنين  العاملة.  الفئة  إىل  اآلن  فلنأِت 
واجلهاد. أواًل، كان للعّمال دوٌر مهمٌّ يف إيصال نضال شعب إيران إىل ثماره. لو أّن الفئة العاملة 
لبقيت  امليدان  إىل  املهمة األخرى مل تزنل  النفط وبعض األماكن احلساسة  وبشكل أساس يف 
وقبل  املقّدس.  الدفاع  قضية  جاءت  ثّم  الثورة.  انتصار  طريق  عىل  عديدة  ومشاكل  عقبات 
الدفاع املقّدس ويف قضايا أوائل الثورة نفسها حيث إّن أغلبيتكم أّيا الشباب إّما أّنكم مل تكونوا 
موجودين وإّما أنكم ال تذكرون، نحن كنا نشاهد عن قرب والعّمال وجمتمع العّمال يف البالد 
أّدوا ما عليهم. أنا شخصيًا يف يومي 21 و22 من شهر هبمن كنت يف أحد املصانع القريبة من 
طهران بني العّمال وشاهدت عن كثب كيف أّن العنارص اليت تّم حتريكها من قبل يسار ذلك 
الزمن أي الشيوعّيني وأذناهبم أرادوا االنطالق بحركة من نقطة ما، هي بحسب االصطالح 
حركة عّمالية ويبّدلوا الثورة اإلسالمية إىل ثورة شيوعية وماركسية. وكان هذا األمر جيري يف 
طهران. ومن وقف يف قبال هؤالء هم العّمال أنفسهم. بالطبع، كان ذلك املصنع ال يستخدم 
أكرث من بضع مئات من العّمال ولكّنهم أرادوه أن يكون نقطة االنطالق خلّطتهم. نحن ذهبنا 
إىل هناك ووقفنا بني العّمال الذين كانوا يعرفون جّيدًا صوت الدين. مل يكونوا يعرفونين، كنت 
طالبًا عاديًا، لكن أدركوا أّن صوت الدين هو صوٌت معروٌف عندهم؛ وأّن الصوت املعادي 
للدين هو صوت غريب وأجنيب عليهم؛ وكان بالنسبة هلم منكرًا. لو أّن من بني العّمال الذين 
كانوا آنذاك يف املصنع من يسمع هذا الكالم وجيلس ليرشح ما حصل يف تلك األيام الثالثة 
يف  ومهّمة  عجيبة  جتربة  لكانت  لساعات  هناك  أجلس  وكنت  هناك  إىل  فيها  نذهب  كّنا  اليت 
البلد. هكذا قام العّمال بما عليهم. أي إن أولئك الذين أرادوا تهيئة جمتمع العّمال ملواجهة 
العّمال عىل وجوههم. وطيلة  تلّقوا صفعة من نفس هؤالء  اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية 
هذه السنوات كان األمر عىل هذا املنوال واستمر إىل يومنا هذا، ثم جاءت قضية الدفاع املقّدس 
وتلك السنوات الثمانية وذلك احلضور العظيم والواسع للعمال يف هذه الساحة، ثم جاء وقت 

احلضور يف ميدان العمل.
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اجلهاد االقتصادي
وهذه  جهادنا«،  ميدان  العمل  »ميدان  األعّزاء  اإلخوة  هؤالء  أنشودة  يف  وردت  عبارة  هناك 
اجلملة صحيحة. فالعامل اإليراين الغيور والرشيف يعّد العمل ساحة نضاله وجهاده. فأنتم 
السقوط  إىل ورطة  البالد  يريدون جّر  الذين  أولئك  اجلهاد ضّد  متارسون  من خالل عملكم 
الذي  العمل  أّن  البالد،  أنحاء  فليعلم عّمالنا األعزاء يف سائر  والركود والفشل االقتصادي. 
تقومون به اليوم – الذي هو عمل جمّد، وعمل ابتكاري، وعمل مبين عىل ذائقة الذهنية اإليرانية 
أن  وجيب  املستكربين  عامل  بمواجهة  تقومون  بعملكم  فأنتم  ونضال.  جهاٌد  هو   - وسليقتها 

يلتفتوا إىل هذا األمر.

حسنًا، إّن ما حدث يف بلدنا ويف نظام اجلمهورية اإلسالمية وهو يف طور االستمرار بحمد اهلل، 
عبارة عن بيئة من الصفاء واملحبة واألخّوة بني أطراف العمل. ال يعين ذلك أّنه ال يوجد من 
ال يريد ظلم العامل، وال يعين أّنه ال يوجد أماكن ُتهدر فيها حقوقهم أو ال ُيعتىن بحاجاتهم؛ 
حسنًا، يوجد أمور من هذا القبيل؛ لكن سياسة النظام واملسؤولني واملسار العام احلاكم عىل 
النظام اإلسالمي هي إجياد التآلف واالنسجام والتعاون والتقارب بني أطراف العمل؛ سواء 
بني رّب العمل أم العامل أم مسؤويل احلكومة. إّن هذه األشياء اليت ذكرها اآلن الوزير املحرتم 
جيب  وبعضها  ُأنجز  قد  بعضها  مهمة؛  أشياء  هي  االجتماعية،  والشؤون  للعمل  والعزيز، 
إنجازه والتقّدم فيه بالصرب والتحّمل واملثابرة وبرسعة مت أمكن. جيب إن شاء اهلل أن يكون 
جمتمعنا العّمايل من املجتمعات الفّعالة واملفيدة. عامنا هذا هو عام اجلهاد االقتصادي واجلهاد 
االقتصادي يتوّجه إىل نقطة أساس يف قضية إدارة البالد؛ وهي أّن العدّو يف يومنا هذا قد رّكز 
يف حربه ضّد اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية، عىل القضية االقتصادية، ال أّنه نيس املجاالت 
كل  ويف  والسياسية  واألمنية  الثقافية  املجاالت  يف  أمكنهم  ما  كل  يفعلون  فإهّنم  األخرى. 
املجاالت ضد نظام اجلمهورية اإلسالمية وقضية أهّنم سُيهزمون هي مسألة أخرى؛ ولكّنهم 
يسعون سعيهم ويتمركز سعيهم هذا حول القضايا االقتصادية. فمن أجل فصل الشعب عن 
هلذا  االقتصادية؛  القضايا  يف  مشاكل  إلجياد  يسعون  هم  بينهم،  صدٍع  وإجياد  والنظام  الدولة 
بكّل عزٍم  اجلهادية،  والنضال بصورتها  املواجهة  نفس  أي  االقتصادي رضوري؛  اجلهاد  فإّن 
وقّوة وإخالٍص وفهٍم وبصرية ملا نقوم به. هذا هو معىن عام اجلهاد االقتصادي. القطاعات 
اهلل  بتوفيق  أهّنا  لو  احلكومية  احلكومية وغري  فروعها  البالد يف جميع  املختلفة يف  االقتصادية 

متّسكت هبذه املجاهدة فستحدث طفرة ويكون اجلميع مشاركني يف هذا النجاح.



137العمل والعامل

رضورة إتقان العمل
ما أويص به الفئة العاملة هو اإلتقان والدّقة. هذا احلديث قرأته عّدة مّرات:»رحم اهلل امرًأ عمل 

عماًل فأتقنه«.
جيب أن نعمل من أجل أن تثبت يف ذهن املستهلك اإليراين وغري اإليراين أن البضاعة اإليرانية 
هي بضاعة متقنة مطلوبة جميلة توافق األذواق ومتينة. وهذا يعتمد عىل مّهة جمموعة املبتكرين 
والعاملني واملتصدين لألمر. بالطبع، إّن هلذا األمر متطّلبات. من املمكن أن تكون هناك حاجة 
للتدريب ولدوراٍت تتعّلق بتقوية املهارات حيث إّن هذه هي مهّمة األجهزة احلكومية وأشباهها 
لكن يبقى اهلدف هو ذاك. فحيثما يقوم العامل اإليراين بإعمال ذائقته وسليقته وأنامله املاهرة 

خيرج بعمٍل جّذاٍب وملفت.
هذه األعمال الفّنية اليت هي مزيج من الفن والعمل واليت كانت لدى اإليرانيني يف السابق، 
موجودة اآلن؛ فهذا األمر ملحوٌظ ومشهود. حيثما نزل الذوق والفن اإليراين إىل امليدان نفس 
هذا العامل الذي يعمل ويبتكر وله ذوٌق وفنٌّ وإتقاٌن فإّن العمل يكون جّذابًا ومستديمًا. واآلن 
وبعضها  اخلارجية،  نظائرها  من  أفضل  هي  املحّلية  املنتوجات  من  الكثري  فإن  احلظ  وحلسن 
أفضل بدرجات وكذلك أجمل وأكرث إتقانًا وجاذبية. علينا أن نجعل هذا األمر شاماًل جلميع 
املواد اليت ننتجها، سواٌء عىل مستوى املواد الغذائية أم األلبسة أم وسائل العيش أم الزينة. جيب 
أخذ هذا األمر بعني االعتبار يف جميع األشياء اليت يتم إنتاجها، ويمكننا ذلك. إن فئة العّمال 
واملهندسني واملصّممني وأصحاب رؤوس املال والعاملني يف جمال األعمال اليدوية واآلالت 
يمكنهم أن يقوموا هبذا العمل. جيب أن نصّب مّهنا يف هذا االجتاه إلجياد منتٍج مستديٍم جميٍل 

وفاخر، وهذا عمٌل جماعي. 

االجتاه نحو البضائع املحلية
النقطة األخرى اليت أتوّجه هبا إىل أبناء شعبنا تتعّلق باستهالك املنتجات املحّلية. فمن اآلفات 
املوجودة يف جمتمعنا واليت تعود بجذورها إىل إرث عهد الطاغوت والعرص الظالمي البائد هي 
إنتاٌج حميّل، ويف أحياٍن  لدينا  املنتجات األجنبية. يف بعض األحيان ال يكون  الناس حيّبون  أّن 
كذلك،  لسنا  الزمن  هذا  يف  ولكّننا  لالستهالك؛  قابل  غري  لكّنه  موجودًا  املنَتج  يكون  أخرى 
فاآلن أضحت املنتجات املحّلية مرغوبة ومطلوبة. ويف نفس الوقت هناك من يعجبه أن فالنًا 
لباسه أو عىل وسيلة طعامه وهذا مرٌض وجيب معاجلته. هذا األمر  توجد ماركة أجنبية عىل 
هو عدم اكرتاث بأّننا نعيش يف هذا البلد وننعم فيه بالنعم اإلهلية. فعندما نحصل عىل األموال 
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املحيّل. وهذا يعين عدم  بالعامل  فإننا نرض  البلد ونقوم بصّبها يف جيب عامٍل أجنيب  يف هذا 
العامل األجنيب  إىل  ثّم نذهب  لينتج،  يتعب  الذي  املحيل  املحلية والعامل  للحاجة  االكرتاث 

وهذه عادة سيئة جدًا.
برأيي، إّن من أنواع اجلهاد االقتصادي للشعب، يف عام اجلهاد االقتصادي، هو أن يّتجهوا نحو 
البضائع املحلية ويطلبوها. وبالطبع اجلانب اآلخر للقضية هو أن تكون السلع املصّنعة حمليًا 
مقنعة، أي جيب أن يكون إتقاهنا ومرغوبيتها وصالحيتها بحيث تقنع املشرتين. فكالمها معًا 

الزمان وواجبان.

متابعة القضايا اهلاّمة
بالطبع هناك قضايا جيب عىل مسؤويل البالد أن يتابعوها هبّمة. هي قضايا متعّددة يف عام اجلهاد 
االقتصادي. فقضية العمالة مهمة جدًا، وكذلك اإلبداع وأيضًا قضية االهتمام بالبنية التحتية 
والرأي جلسوا  الفكر  أفرادًا من ذوي  أّن  اجليد  املناطق، ومن  االقتصادية عىل مستوى سائر 
والزراعة  الصناعة  قضية  وكذلك  جّدًا.  مهّمة  األمر  هذا  ومتابعة  وحّددوها.  حوهلا  وبحثوا 
ُيعّد بحّد ذاته جهادًا يف  وغريها من القضايا يف هذه املجاالت. كّلها أعماٌل أساسية وأداؤها 

سبيل اهلل.
ما يشاهده املرء هو أّن التوفيق والتفّضل اإلهليني عىل هذا البلد والشعب، سزييل املوانع اليت 
تقف عىل الطريق تباعًا. فهذا التطّور هو مصري شعبنا. واملساعي اليت يبذهلا أعداء شعب إيران 
الدنيا واآلخرة ولن يصلوا إىل  بالرضر، وسيناهلم غضٌب من اهلل وخرساٌن يف  ستعود عليهم 

نتيجة.

املردود العكيس جلهود املستكربين
اليت  األجهزة  اإلنسانية،  وأعداء  الظلم  أجهزة  االستكبار،  أجهزة  تصطف  هذا،  يومنا  يف 
أضحت أمام شعوب العامل مفضوحة، تصطف كلها مقابل اجلمهورية اإلسالمية عّلها تتمّكن 
من توجيه رضبة إىل نموذج العظمة، والرشف اإلسالمي اإلنساين هذا، لكي ال يكون ملهمًا 
لون أي فائدة من هذه اجلهود.  لآلخرين؛ إهّنم يبذلون كّل مساعيهم، والنتيجة أهّنم ال ُيحصِّ
أرادوا أن يعزلوا شعب إيران وحصل العكس. فكم قاموا بجوالٍت مكوكية يف هذه املنطقة 
وأقاموا االجتماعات والتقوا بالشخصيات الفاسدة يف هذه املنطقة من أجل أن يعزلوا إيران. 
أكرث  املنطقة  اليوم ونظام اجلمهورية اإلسالمية يف هذه  إيران  تعاىل فعل ما جعل شعب  واهلل 
مقبولية من قبل هذه الثورات الشعبية وهذه السلسلة من النهضات العظيمة يف هذه الدول. 
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وأضحى ذلك مورد توّجه هذه الشعوب وأضحت إيران ُتذكر عىل األلسن أكرث من أي وقت 
مىض، وأصبحت أكرث احرتامًا، وهذا كّله خالف ما أرادوه.

إّن الواليات املّتحدة األمريكية، اليت هي من أكرث الدول واألجهزة املدانة، واليت تعمل ضّد 
البرشية وضّد حقوق اإلنسان، أرادت أن تقدم عىل عزل اجلمهورية اإلسالمية. ألقى الرئيس 
األمريكي خطابًا يف السنة املاضية يف مرص وّجهه إىل العامل اإلسالمي مستخدمًا كلماته املزعومة 
املنّمقة واملعسولة، عّله يتمكن من جذب القلوب واسرتجاع ماء وجه أمريكا يف هذه املنطقة، 
بني  مبغوضية  الدول  أكرث  من  اليوم  األمريكية  املّتحدة  الواليات  إن  النتيجة؟  كانت  فماذا 

الشعوب يف هذه املنطقة.
أّن شعبًا حتّرك بسم اهلل وبذكر اهلل وألجل اهلل ويف سبيل اهلل نحو  طبيعة العمل هي هذه. لو 
اهلل هو هكذا. مسؤولونا  بحمد  اليوم  ويعينه. وشعبنا  تعاىل سيمّده  اهلل  فإّن  اإلهلية  األهداف 
وشعبنا وحكومتنا يتعبون ويسعون. والعمل جاٍر يف هذه الدولة باجتاه األهداف اإلهلية؛ هلذا 

فإّن اهلل تعاىل يعني.
والنقطة املقابلة هي أولئك الذين يعملون ضّد عباد اهلل وضّد طريق اهلل وضّد األهداف اإلهلية. 
إّن مصري هؤالء هو مصرٌي سّيئ. قد يكون هلم جوالت لعّدة أّيام، »للباطل جولة« لكّن هذه 
اجلوالت ال ُتثمر، فنتيجتها هي هذا اليشء الذي يراه اآلن املخالفون واألعداء واملستكربون. 
وبحول اهلل وقّوته فإّن مستقبل هذه املنطقة سيكون أفضل بدرجات من حارضها، وإن شاء اهلل 

بربكة مّهة الشعوب وحركتها عىل طريق اإلسالم سزتداد األفضال اإلهلية عليها.
جيب أن نترّضع إىل اهلل تعاىل أن يوفقنا لطي هذا الطريق وأن يثّبتنا عىل هذه النية وهذا الطريق 
اهلل  بقية  حرضة  ألطاف  تشملنا  اهلل  وبمشيئة  اهلل.  شاء  إن  ذلك  عىل  ويعيننا  اإلخالص  وهذا 
أرواحنا فداه وتوّجهاته ودعاؤه. كّلنا أمل أن يشمل اهلل تعاىل بلطفه ورحمته شهداءنا األعزاء 
وشهداءنا العاملني يف خمتلف أرجاء البالد وحيرشهم جميعًا وروح إمامنا اجلليل الطاهر مع 

أوليائه. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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هذه  يف  واملسؤولني  املعّلمني  األعّزاء  وأخوايت  إخواين  بكم  أرحب 
الوظيفة املمزّية واحلساسة مهنة الرتبية والتعليم يف سائر أنحاء البالد. 
نستغّل هذه الفرصة لنسّلم عىل جميع املعلمني يف أقىص مناطق البالد 
العظيم  املسار  يبارك لكم هذا  أن  بترّضع  تعاىل  ونحّييهم ونسأل اهلل 
للتعليم والرتبية امللقى عىل عواتقكم وجيعله لشعبنا العزيز إن شاء اهلل 

منشأ اخلريات والربكات.

فضل الشهيد مطّهري وبركاته
املرحوم  دائمًا  واحلي  املمزّي  املعّلم  العزيز  ذكرى شهيدنا  ونجّل  كما 
الشهيد املطهري. أقول إّن جعل يوم املعّلم يف ذكرى شهادة الشهيد 
الشهيد  املرحوم  املغزى واملضمون؛ ألّن  مطهري جيّسد معىن عميق 
وسعيه  حياته  إّن  وممزيًا.  عظيمًا  إنسانًا  كان  وإنصافًا  حقًا  مطهري 
وبصريته  حرفته  مع  متالزمًا  كان  والعلمي،  اإليماين  املخلص، 
الكاملة يف ميدان العلم واملعرفة والثقافة. واهلل تعاىل أثاب هذا الرجل 

ں  العظيم وآجره ومّن عليه بالشهادة؛ ويف الواقع أبقاه حّيًا}ڱ 
العلمية يف قم  يأيت خّريٌج حمّصٌل من احلوزة  ڻ{)1(، فعندما  ں 
حمّماًل باملعرفة والعلم املتمزّي بالعمق إىل وسط اجلّو الثقايف والتعليمي 
منشًأ   – احلّد  هذا  إىل   – يصبح  فسوف  والشبايب  العام  والرتبوي 

للربكات.
العلمية  احلوزة  يف  سابقًا  الكالم  هذا  قلت  وقد  أقول  أن  أريد  وهنا 
الذين  هم  واملقتدرة  الالئقة  العنارص  أي  العلمية  احلوزة  فضالء  إّن 
والتعليم،  للرتبية  الكبرية  املجموعة  داخل  الدور  يؤّدوا  أن  يمكنهم 

1 سورة آل عمران، اآلية 169.
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فال يوجد جهاٌز أكرث أمهية من الرتبية والتعليم، بمعىن أّن كّل ما ننفقه عىل الرتبية والتعليم ماديًا 
للمجتمع،  بالنسبة  حياة  مصدر  والتعليم  فالرتبية  باإلنفاق.  جديرًا  سيكون  وبرشيًا  ومعنويًا 

سواء كان ما يتعلق بحارضه أم مستقبله. 

دور املعّلم وتأثريه
حسنًا، هنا نصل إىل دور املعّلم – أي أنتم – املعّلم هو الذي يعمل عىل إعداد الطاقات البرشية من 
أجل إدارة حياة البالد واملجتمع يف املستقبل غري البعيد. فما هي إال غمضة عني وتكون أعمال 
هذا املجتمع عىل عاتق هؤالء الشباب والطالب الذين تعملون عليهم، ويف أية رتبة أو مستوى 
كانوا. فمن بينهم سيكون املبدعون واملمزيون والعظماء؛ ومن بينهم سيخرج املجاهدون يف 
السائرون عىل طريق األهداف اإلهلية؛ ومن  سبيل احلق واألصفياء واملخلصون املجهولون، 
بني هؤالء ستولد األيدي املقتدرة اليت ستدير عجلة اقتصاد البالد وتوّجه ثقافتها. إهّنم هؤالء 
الطالب الذين يدرسون يف صفوفكم. أنتم تريدون تنشئتهم وخترجيهم، أنتم تريدون تربيتهم 
ليكونوا يف املستقبل قادرين عىل العمل بنحٍو جيد وصحيح وأن يكونوا أساس تطّور ال موانع 

أوأسباب فساد، فانظروا كم أّن األمر مهم.

أقول؛ إّن تأثريكم كمعّلمني يف العديد من املوارد هو أكرث من تأثري الوراثة. فاخلصائص الوراثية 
هي اليت تالزم اإلنسان، ولكن بالتمرين واالعتياد الثانوي يمكن التغّلب عليها. يمكن للمعّلم 
أن يمنح تالمذته وطاّلبه هذا التمرين عىل االعتياد الثانوي. إّنكم تقدرون عىل إجياد إنسان عىل 
الطراز اإلسالمي باملعىن احلقيقي للكلمة؛ يمكنكم أن توجدوا إنسانًا وفق طراز اجلمهورية 

اإلسالمية؛ هذا هو دور املعلم. هذه ليس جماملة؛ هذه وقائع.

 مسؤولياتنا جتاه املعّلم 
كبارًا وصغارًا، من  الشعب  أفراد  املعّلم عىل مستوى  نقّدر  أن  الواجبة علينا  إّن من األعمال 
املهمة جدًا.  ندرك حرمته وأمهيته. وهذا من األعمال  الناس، وأن  آحاد  إىل  العالية  املقامات 
وعىل الوسائل اإلعالمية املختلفة أن تؤدي دورها يف هذا املجال كما املسؤولني. وأن ال يكون 
األمر جمّرد جماملة وإعالن. ليفهم من هم أمثايل مدى أمهية الدور الذي يؤّديه هذا الرجل أو 
بالطبع  فتيتنا هؤالء وأطفالنا وأبنائنا.  تربية  تبذل عمرها يف الصف من أجل  اليت  املرأة  تلك 
نفس هذا املعّلم، عليه أن يدرك أيضًا هذا الدور وهذه األمهية. فهذا من األعمال األساسية 
واملهمة امللقاة عىل عاتقنا. هلذا إن قيمة املعّلم يف أسبوعه ويومه هي أمور فائقة األمهية والعظمة.
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عىل اجلميع أن يلتفتوا؛ الناس بطريقة، واملسؤولني بطريقة أخرى، ومؤسسة الرتبية والتعليم 
املقام للمعّلم. وعىل  ثالثة، وكذا احلكومات، عىل كّل واحٍد مّنا مسؤوليات جتاه هذا  بطريقة 
اجلميع إن شاء اهلل أن يلزتموا ويضعوا يف أعناقهم هذا األمر وينجزوه بجوانبه املادية واملعنوية 

وخاّصة بما يتعّلق بجانب التقدير واالحرتام.

احلاجة إىل نظام تربية وتعليم جديد
كلمة تتعّلق بالتحّول يف الرتبية والتعليم. كّنا قد ذكرنا هذا مرارًا يف نفس هذه االجتماعات اليت 
أقمناها معكم أّيا املعّلمون األعّزاء واملسؤولون يف الرتبية والتعليم، أو يف اللقاءات اليت جرت 
مع املسؤولني بشكل خاص. حسنًا، ما هو املربر ملثل هذا التحّول؟ غاية األمر أن اإلنسان يقوم 
بعملية حتويل وتطوير بدون هدٍف أم مرّبر. فلماذا نريد إجياد حتّول؟ إن السبب البسيط هو أّن 
املختلفة.  لرتبية وإعداد األجيال  يظهر عن قدرات الزمة  مل  التعليم والرتبية  احلايل يف  نظامنا 
من  نابعة  وليست  مستوردة  التشكيالت  وهذه  النظام  هذا  أّن  هو  األوىل  بالدرجة  والسبب 
حاجاتنا الداخلية. وهذا من أكرب مشاكلنا. فأحيانًا، جتارب شعٍب ما وسريه التارخيي يوصله 
إىل هذه النتيجة أّن عليه أن يعّلم هبذه الطريقة ويريّب هبذه الطريقة ويبين بتلك الطريقة ويتحّرك 
عىل هذا النحو ويدير بذاك األسلوب. هذا جّيد. عىل اإلنسان أن يستفيد من جتارب اآلخرين 
أيضًا. نحن ال يسوؤنا أن نتعلم من اآلخرين وال نعتربه عارًا. لكن السيئ هو أن نأخذ هذه 
النماذج املختلفة للشعوب األخرى والثقافات املختلفة كقطعة واحدة ونطبقها دفعة واحدة 
ومنذ  واألرضيات.  والظروف  املقتضيات  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  دون  بلدنا  ويف  شعبنا  بني 
التقّدم  نواياهم حسنة وأرادوا  الذين كانت  أولئك  املنوال.  بلدنا عىل هذا  مئة سنة واألمر يف 
الذين كانوا عمالء  البلد ولكن مل يعرفوا كيف حيصل هذا األمر - ولنرتك جانبًا أولئك  هلذا 
وجواسيس للدول األجنبية - ظّنوا أهّنم جيب أن يتحّولوا من الرأس ألخمص القدمني وأن 
يصبحوا كاألجانب، وقد ذكروا ذلك وكتبوه أيضًا وارتكبوا هبذا األمر ذلك اخلطأ الكبري ومن 
جملته التعليم والرتبية لدينا. والكثري من أمورنا األخرى هي عىل هذا املنوال، اقتصادنا، فّن 
عمارتنا، حياتنا العرفية، ثقافتنا، وأشياء كثرية أخرى عندنا أصيبت هبذا الداء بسبب خيانة أو 
اعوجاج فهم النخبة السياسية يف العهود الطاغوتية. حسنًا، احلمد اهلل جاءت الثورة اإلسالمية 
وبّدلت املسار. نحن أقبلنا عىل النهضة الذاتية والعودة إىل الذات وإدراك القدرات ولكن ما 
يزال الكثري من البىن عىل حاهلا كما كانت يف السابق ومن ضمنها قضية التعليم والرتبية. جيب 
علينا أن نستفيد من جتارب العامل سواء يف الغرب أم يف الرشق ومن الشعوب املختلفة من أجل 

أن نضفي الكيفية عىل نموذجنا. وحاجتنا إىل التحّول تنبع من هنا.
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النموذج األصيل
املعنويات  من  ونابع  مستقل  إيرايٍن  نموذٍج  إجياد  أساس  عىل  يكون  أن  جيب  التحّول  هذا 
واالحتياجات املحلية؛ أي إّنه يف الواقع ناشئ من اإلسالم األصيل، اإلسالم الذي نعتقد به. 
جيب علينا إجياد مثل هذا النموذج، وجيب أن يكون التحّول ناظرًا إىل هذا األمر. ما هو هدف 
هذا النموذج اجلديد وهذه اهليكلية والرتكيبة احلديثة للتعليم والرتبية؟ اهلدف هو تربية القوى 

اإلنسانية عىل طراز اجلمهورية اإلسالمية.

اهلدف من الرتبية والتعليم
إذا أرادت اجلمهورية اإلسالمية رفع راية اإلسالم وإيصال نفسها إىل السعادة وإعمار دنياها 
وآخرتها - حيث إن القرآن يعّلمنا أّنه يمكننا القيام بعمارة الدنيا واآلخرة وجيب علينا ذلك  - 
إذا أرادت أن تكون عونًا للشعوب األخرى }كنتم خري أمة أخرجت للناس{ شاهدة ومبرّشة 
ترّبوا أشخاصًا رشفاء وعلماء  أن  فبالطبع هناك مقتضيات ولوازم: جيب  للشعوب األخرى 
بالشجاعة  ويتمتعون  احلسنة،  اإلنسانية  باألخالق  ويتحّلون  ومبتكرين  فّوارة  وباستعدادات 
أو  النقص  عقد  من  عقدة  أية  بدون  اجلديدة  امليادين  يف  والدخول  املخاطرة  عىل  والقدرة 
توّكل  ولديم  اإلهلية  القدرة  ويعتمدون عىل  تعاىل،  باهلل  متعّلقني  متحّرقني  أشخاصًا  التعايل، 
كامل وصرب وحتّمل وحلم وأمل وتفاؤل. وقد قّدم اإلسالم كل هذه اخلصائص كمجموعة 
واحدة لكّل املعتقدين واملؤمنني به. فلنفتح هذه املجموعة ولنستفد من هذه املواد قطعة قطعة، 
ولنتذوقها ولنّدخرها يف أعماق وجودنا. هذا ما ينبغي أن يكون عليه ناتج التعليم والرتبية. 
فَضيِّقو األفق واملتشائمون واليائسون واملحبطون وعديمو التقوى والفاسدون ال يمكنهم أن 
يتقّدموا باملجتمعات ويمنحوا الشعوب سعادتها، وبالطبع لن يقدروا عىل أن يكونوا أنموذجًا 

وأسوة. فالتحول يف التعليم والرتبية ناظٌر إىل هذه القضايا.
إّن جميع ما ذكره الوزير املحرتم هو أعماٌل حسنة وبالطبع ليست كّلها بنفس املستوى؛ فبعضها 
أعمال مهمة وتقع يف الدرجة األوىل واألساسية، وبعضها أعمال فرعية جيب إنجازها. غاية 
للتحّول  اجلامعة  اخلطة  إّن  نفعل.  أن  نريد  ماذا  وتعلموا  الوجهة  حتّددوا  أن  عليكم  أّن  األمر 
جيب أن تكون يف أيدينا وعىل أساسها نحّقق أجزاءها املختلفة، بعضها يكون أرسع من بعض، 
وبعضها يكون الحقًا. أنتم تضعون يف أذهانكم تصميمًا لبناٍء كامٍل وجامٍع وجميٍل وحمكم 
ثّم ترشعون من  تفعلوا. ومن  أن  ينبغي  ماذا  فتعلمون  املناسب،  املكان  أرٍض وسيعة ويف  يف 
ما  يفهم  لن  رّبما  ينظر  الذي  آخر.  جانبًا  وأحيانًا  البناء  هذا  من  جانبًا  تبنون  فأحيانًا،  زاوية. 
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الذي سيتحقق، لكّنكم تعلمون ماذا تفعلون ألّنكم حتملون التصميم يف ذهنكم. وكّل جزٍء 
يؤّمن شطرًا من تلك اخلّطة اجلامعة. هذا يف حال كان لديكم هذه اخلطة اجلامعة، فإذا مل تكن 
هذه اخلطة موجودة ومل يكن هناك نظرة شمولية يف هذا التحّول فمن املمكن أن خترج األمور 
بصورة متناقضة وتكون مكررة وزائدة ومليئة بالنقائص الكبرية. هلذا فإّن النظرة الكلية واخلطة 

اجلامعة هي الرشط األول.
املعّلم هو األساس

أحد األشياء اليت ينبغي مراعاتها يف هذه اخلطة اجلامعة بصورة حتمية هي قضية املعّلم. بالطبع، 
هناك إنجازات مهمة عىل صعيد الكتب الدراسية، فنحن نقوم بإنجاز بعض األعمال اجليدة 
لكّن  سُتنجز  اهلل  شاء  وإن  إنجازها  ينبغي  أمور  هناك  وبالطبع  الدراسية.  الكتب  صعيد  عىل 
الفكر  أهل  املعّلم عاملًا متحّرقًا من  فإذا كان  يدّرسه.  الذي  املعّلم  الكتاب سيكون عىل عاتق 
واالبتكار فإّنه سريّمم النقص يف الكتاب لو ُوجد. أما إذا كان املعّلم عاجزًا يائسًا فاقدًا للدافعية 
واملثابرة ويدّرس من أجل املصالح الضيقة حت ولو كان الكتاب جيدًا فال نعلم ماذا سيكون 

نصيب التلميذ منه. فاملعّلم مهمٌّ واملحور هو املعّلم.
لقد أشري إىل قضية إعداد املعّلم وقضية التأهيل واستمرار التعّلم والدورات التعليمية املختلفة 
اليت ُتجرى للمعّلمني. هذه أعماٌل جيدة جدًا، وجيب إنجازها. وبالطبع أنتم املعّلمون األعزاء 
لديكم دور يف عرض ذلك النموذج الكايف والالزم للمعّلم يف املدارس. وعىل كل حال هذه 
الكبرية واملهمة  الدولة أن تنظر إىل هذه املجموعة  تأمينها. عىل أجهزة  هي احتياجاتنا وجيب 
له  هنا، سيكون  بذله  يتّم  ما  كّل  والرتبية.  التعليم  متوقف عىل حارض  العني، فمستقبلنا  هبذه 
قيمته ونتائجه يف زمانه ويف وقته، وبدرجات أعىل مما أنفق عليه ماديًا ومعنويًا. إن بلدنا بحاجة 

إىل تعليم وتربية جيدين، ملاذا؟ ألن العمل الذي هنض به هذا الشعب وبدأه هو عمل كبري.
والشجاع  القوي  الشعب  هذا  وأنجزها  حققها  اليت  احلركة  هذه  أّن  متيّقنني  لنكن  أعزايئ! 

واملؤمن بقيادة إمامنا اجلليل والعظيم قّل نظريها عىل امتداد التاريخ، ال يف زماننا فقط. 

إيران وحركة الصحوة العاملية 
وسعه  بقدر  منا  واحد  وكّل  العمل،  هذا  قلب  يف  ُوجدنا  وأنتم  أنا  وكبري.  عظيم  عمل  ق  حتقَّ
وطاقته، نقوم هبذا التحّرك. ال يمكننا أن نجري تقييمًا شاماًل هلذه احلركة إال إذا أخرج اإلنسان 
نفسه من هذه األبعاد وفّكر وقارن ونظر إىل أوضاع العامل وتأّمل يف احلركات العاملية واإلنسانية 
واالجتماعية  السياسية  احلركات  هذه  وراء  تقف  اليت  املختلفة  الدوافع  وشاهد  العظيمة، 

املختلفة، ونظر إىل دور القوى املستكربة، أولئك الذين ذكرهم القرآن حتت } ۇ ۇ 
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واإلمساك  العامل  للقبض عىل  الساعية  التخريبية  السياسات  دور  ۆ ۆ{)1( وشاهد 
بالبرش بمخالبها الدموية واحلديدية من أجل حتقيق مصاحلها اخلاصة، ثّم شاهد بعد ذلك كيف 
كانت هذه احلركة حركة عظيمة. إّن حركة شعٍب من أجل إحياء القيم اإلسالمية - وأكرث القيم 
اإلنسانية أصالة هي هذه القيم اإلسالمية يف عاملٍ تهيمن عليه كل هذه العنارص الظاملة واملقتدرة 

وتعمل ضد هذه القيم - ستكون حركة كبرية جّدًا وعظيمة.
صحيٌح أن شعبًا نزل إىل امليدان بكل قوته وقام بعمل عظيم وانترص وأسس نظامًا لكّنه كان 
الطريق  العمل يف غربة وطوى هذا  قام هبذا  الشعب  ما زال غريبًا. هذا  الشعب  غريبًا. فهذا 
الصعب بغربته دون أن يتعب أو يزتلزل أو يندم أو ييأس أو خياف وتقّدم. واليوم أضحت آثار 

أعماله وحركته العظيمة ودوافعه الكربى ُتستشعر بالتدريج عىل مستوى العامل وُتشاهد.
إّنين أقول لكم إّنه لن تكون حركات الصحوة منحرصة يف دول شمال أفريقية ومنطقة غرب 
اليوم  اليوم، بل إّن حركة الصحوة هذه ستمتد إىل قلب أوروبا. سيأيت ذاك  آسيا اليت حتدث 
الذين سّلموها  واملقتدرين  واملسؤولني  السياسيني  األوروبية ضّد  الشعوب  فيه  الذي ستقوم 
بالكامل للسياسات الثقافية واالقتصادية األمريكية والصهيونية. إن هذه الصحوة حتمية. إن 

امتداد وعمق حركة شعب إيران هي هذه األمور؛ إهّنا حركة عظيمة.
حسنًا، إذا أردتم أن تستمر هذه احلركة بنفس الرسعة والسلوك وتكون مثمرة جيب علينا أن 
نبين أنفسنا، أن نكون كزبر احلديد، أن نقوي إيماننا ونرفع من بصريتنا ونزيد من وعينا ونتقّدم 
ووحدتنا  اّتحادنا  عىل  بقّوة  ونحافظ  فينا،  اهلل  جعلها  اليت  الكامنة  طاقاتنا  ونفّعل  علومنا  يف 

وُنحِكم ذلك، فكل هذه أمور رضورية.
احلمد هلل إن شعبنا يعمل عىل هذا األساس، ويتقّدم بشكل جيد؛ لكن إذا استطعتم أن ترّبوا 
هذا اجليل الفيت تربية صحيحة فإن هذه احلركة ستتقدم بشكل أرسع. ثقوا بأّن جمهورية إيران 
اإلسالمية بربكة اهلمم الرفيعة وبربكة اإليمان القوي وبربكة الصلحاء واملؤمنني واملخلصني، 

الذين لدينا منهم بحمد اهلل الكثري، ستفتح القمم الرفيعة واحدة بعد أخرى.
رحمة اهلل عىل رّواد هذا الطريق. رحمة اهلل عىل شهدائنا األعزاء واملجاهدين العظماء

رحمة اهلل عىل روح إمامنا العظيم الطاهرة الذي فتح أمامنا هذا الطريق، ورحم اهلل كل الشعب 
اإليراين

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1 سورة األنعام، اآلية 123 . 
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األعّزاء  واألخوات  اإلخوة  املحرتم،  للحضور  كبريًا  شكرًا  أوّجه 
وباألخص  باملضمون،  والغين  املفيد  اللقاء  هذا  ملقيمي  وكذلك 
للدكتور واعظ زاده)1( الذي أدار اللقاء إدارة جّيدة. أشكركم إلجياد 
هذه الفرصة لطرح هذه األبحاث وإن شاء اهلل سيكون هلا استمرار. 
بالوقت واألمن  الذي مّن  العزيز احلكيم  املتعال والّرب  وأحمد اهلل 
واإلمكانات والنشاط عىل اجلمع احلارض والذين دعموا تشكيل هذا 
اهلل، ولو  مل يكن لطف  لو  العمل.  إنجاز هذا  متّكنوا من  اللقاء حّت 
متّكن  ملا  والعلماء،  املفّكرين واألساتذة  عند  باٍل  راحة  هناك  يكن  مل 
النظام من احلصول عىل هذه الفرصة. هذه فرصة مهّمة، حلسن احلظ، 

جعلها اهلل بأيدينا.
نأمل بمتابعتها  اللقاء يمّثل بداية، ونحن  اليوم يف هذا  تّم إنجازه  ما 
بوجود  أشعر  مباركة.  عاقبة  تتبعها  الئقة  استمرارية  هلا  تكون  أن 
البلد من أجل متابعة هذا البحث  استعداداٍت برشية واسعة يف هذا 

املهّم بحث العدالة وإيصاله إىل غايته.
بنظرنا  اللقاء هم  الذين مل حيرضوا  الرأي واخلرباء  أّن أصحاب  كما 
البالد  مستوى  عىل  احلظ  حلسن  هناك  وحتمًا،  البحث.  هذا  رشكاء 
مدى  عىل  املمتّدة  التحقيقية  واملؤّسسات  واحلوزات  اجلامعات  ويف 
البالد، من أصحاب الرأي من لديم حتقيقات يف هذه املقولة وهذا 
البحث، أو أهّنم مستعّدون للقيام باألبحاث. نحن نعّدهم رشكاء يف 

هذا البحث.
بحث العدالة مقولة نخبوية

جيب أن يتحّول بحث العدالة إىل مقولة نخبوية. جيب علينا املّض هبذه 
القضية وأن ال ندع متابعة هذا البحث؛ حيث إّن األرضية مهّيأة جدًا، 
جانبًا  األصدقاء  كلمات  من  استشعرنا  وقد  للغاية.  ملّحة  واحلاجة 
من هذا االحتياج. إّن هذه األبحاث اليت قمتم هبا واليت ستكون يف 
املستقبل إن شاء اهلل، سيكون نتاجها للجيل احلارض واألجيال املقبلة 

1  رئيس املجلس األعىل ملركز النموذج اإلسالمي اإليراين للتقّدم.
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نتاجًا قّيمًا ومورد حاجة شديدة. ولعّله من الرضوري أن نستفيد الحقًا من أصحاب الرأي 
يف العامل اإلسالمي أيضًا. ولعّله يوجد يف الدول األخرى أصحاب رأٍي يمكنهم أن يعينونا يف 

االستنباط النهايئ ويف إيصال بحث العدالة إىل غايته.
إّنين راٍض ومرسور ألنين شعرت بأّن األصدقاء قد اهتموا بأبحاث بعضهم بعضًا. فهذه املحاور 
املتعلقة بالنقد واإلشكال اليت أدغمها الدكتور واعظ زاده يف هذا اللقاء كانت بنظري من أكرث 
إىل  ُيؤّدي  باألبحاث. وهذا األمر  اعتنوا  أّن احلارضين قد  إىل  األبحاث جاذبية؛ وكانت تشري 
إجياد التضافر. جميعكم لديه آراء، وقد فّكرتم هبذه املقولة وسوف تفّكرون أكرث؛ لكن عندما 
يأيت اجلميع ويتباحثون يف مثل هذا التجّمع ويتبادلون اآلراء فإّن ما كّنا نفّكر به يصبح أكرث عمقًا 

وأوسع وأكرث جامعية ويف النهاية بمشيئة اهلل يوصلنا إىل نقطة هنائية سوف أشري إليها.
لن أدخل يف املضمون، فالبحث املضموين قد بدأ اليوم من خاللكم وجيب أن يستمّر بإذن اهلل 
يف هذا املركز الذي أشار إليه السّيد واعظ زاده؛ حيث إّن ذاك البحث وتلك النتيجة النهائية 
ستكون مليئة باملحتوى املثمر من أفكار وآراء ونتاجات علمائنا ومفكرينا. هلذا لن أدخل يف 

تلك املسألة، إّنما أذكر عّدة نقاط فقط.
نقاط حول العدالة

1ـ الدور اإلستثنايئ لألديان يف جمال العدالة
باحلاجة  الشعور  ونتيجة  التاريخ.  عرب  للبرش  دائمًا  مّهًا  كانت  العدالة  أّن  النقاط  هذه  إحدى 
البرشية  مفّكرو  دخل  هذا،  يومنا  وإىل  التاريخ  مّر  عىل  الناس  جميع  عمت  اليت  العدالة  إىل 
والفالسفة واحلكماء يف هذه املقولة وأضحت مورد اهتمامهم. هلذا تّم البحث بشأن العدالة 
والعدالة االجتماعية من األزمنة القديمة وإىل يومنا هذا هبذا املعىن العام، وُقّدمت النظريات، 
لكّن دور األديان كان دورًا استثنائيًا. أي أّن ما ذكرته األديان عرب األزمنة حول العدالة وأرادته 
واهتّمت به كان منقطع النظري واستثنائيًا. ومثل هذا االهتمام الذي أولته األديان ال نشاهده يف 

آراء احلكماء والعلماء.

أ ـ العدالة هدف األديان النهايئ:
ٻ  ٻ  ٻ  القرآن﴿ٱ  بشهادة  هدفها  العدالة  جعلت  األديان  أّن  األوىل  املزية 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾)1(. من املؤّكد أّن هذه اآلية حتكم بأّن 
هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب وجميء البّينات - أي احلجج املتقنة اليت ال تقبل الشّك مّما 

1  سورة احلديد،اآلية 25.
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عرضه األنبياء؛  والكتاب يعين منشور األديان بما يتعّلق باملعارف واألحكام واألخالقيات؛ 
؛واملزيان يعين ما حيّدد وضع املعايري- هو القيام بالقسط؛﴿  پ ڀ ڀ﴾. وبالطبع، 
الدنيوية واالجتماعية والفردية للّناس، هو  يتعّلق باحلياة  بالقسط وكّل ما  القيام  بأّن  ال شّك 
العبودية.  أي  باخللق﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾)1(،  املتعّلق  اهلدف  لذاك  مقّدمة 
ُتعّد أعىل  العبودية نفسها  إّن هذه  يف األساس هدف اخللقة صريورة اإلنسان عبدًا هلل، حيث 
النبّوات وإرسال الّرسل، ومن  أّنه للوصول إىل ذاك اهلدف، الذي هو هدف  الكماالت. إاّل 
جملتها ذاك اليشء الذي ترّصح به هذه اآلية. بالطبع، هناك بيانات أخرى أيضًا يف آيات القرآن 
تشري إىل بقية أهداف إرسال الرسل، حيث يمكن جمعها معًا. فإذًا، أضحى اهلدف هو العدالة؛ 
العدالة.  هو  االجتماعي  املحيط  يف  البرش  حراك  وغاية  احلضارات  هدف  النظام؛  بناء  هدف 

ومثل هذا ال يوجد يف أي مذهٍب آخر؛ فهو من خمتّصات األديان.

ب - األنبياء إىل جانب املظلوم يف وجه الظامل
اخلاّصية الثانية لألديان هي أّن األنبياء كانوا عىل مّر التاريخ إىل جانب املظلومني؛ فقد جاهدوا 
الطواغيت  أّن األنبياء يواجهون  الكريم  القرآن  العدالة. الِحظوا؛ لقد رّصح  عمليًا من أجل 
واملرتفني واملأل؛ حيث إّن هؤالء جميعًا من الطبقات الظاملة؛ املرَتف واملرِتف من جهتني ينطبقان 
عىل طبقة خاصة، وكالمها صحيح. بالطبع، ما ورد القرآن هو »املرتفني«؛ لكّن املرِتف صحيح 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  األنبياء،  مقابل  يقفون  فاملرتفون  أيضًا. 
ُيحارهبم،  النيّب  وكان  ُمرتَفون  مقابله  يف  وكان  إال  نيبٍّ  من  نجد  فما  گ﴾)2(.  گ  گ 
جميع  يشمل  معىن  له  والطاغوت  السلطة.  وأصحاب  بالقدرة  املمسكني  حال  كان  وهكذا 
هؤالء. هلذا فإّن األنبياء كانوا دائمًا إىل جانب املظلوم يف الرصاع بني الظامل واملظلوم؛ فكانوا 
العدالة وُيحاربون؛ وهذا ما ال نظري له. لقد حتّدث احلكماء عن  امليدان من أجل  يزنلون إىل 
العدالة، ولكّنهم يف أوقات كثرية كانوا مثل كثري من املفّكرين املختلفني الذين يكتفون بالكالم 
ولكّنهم ال يزنلون إىل امليدان عندما حيني دور العمل. وقد شاهدنا مثل هذا يف مرحلة املواجهة 
]ضد الشاه[ وأيضا شاهدناه بعد ذلك يف مرحلة الدفاع املقّدس. وهذا ما نشاهده تقريبًا اليوم 
أيضًا. مل يكن األنبياء هكذا، بل كانوا يزنلون إىل امليدان وُيعّرضون أنفسهم للخطر، حت أّنه يف 

1  سورة الذاريات، اآلية 56. 
2  سورة سبأ،اآلية  34. 
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الوقت الذي كانوا يقولون هلم ملاذا تقفون إىل جانب الطبقات املظلومة، انَفِصُلوا عنهم؛ كان 
﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾)1(  الرشيفة،  فاآلية  يواجهوهنم.  األنبياء 
كانوا  الذين  فأولئك  لذا،  أيضًا.  املجال  ملعارضيه هي يف هذا  نوح  النيب  تتحّدث عن جواب 

حمرومني من العدالة كانوا أّول من ُيؤمن باألنبياء أيضًا. 

ج - اخلامتة خامتة العادلة
اخلاّصية الثالثة هي أّن جميع األديان تّتفق عىل أّن هناية هذه احلركة التارخيية العظيمة هي هناية 
العدل وهو عرص  إّنه سيأيت عرٌص يكون عرص  تقول بشكل قاطع  إهّنا  بالعدل.  باألمل  مليئة 
استقرار الدين الكامل. وقد جاء يف الدعاء الذي ُيقرأ بعد زيارة آل ياسني، »َيمأل اهلُل بِِه اأَلرَض 
»َكَما ُمِلَئت ُظلَمًا َوَجوَرًا«،  »َعداًل َوِقسَطًا« حيث ختتلف يف مواضع عديدة  ِقسَطًا َوَعداًل« أو 
ويف مواضع أخرى »َبعَدَما ُمِلَئت ُظلَمًا َوَجوَرًا«. فجميع األنبياء وكّل األديان وجميع النبّوات 
أشارت إىل هذه النهاية وأّكدت عليها وأرّصت وقالت إهّنا يف طور السري إىل تلك النهاية. هلذا 

فإّنه يف املبدأ ويف املسري ويف املنتهى، كان استناد النبّوات إىل العدل، وهذا ما ال نظري له.

2- املوقع امُلمزّي للعدالة يف الثورة اإلسالمية اإليرانية:
النقطة الثانية هي أّن العدالة يف ثورتنا اإلسالمية اليت كانت حركة دينية كانت بشكل طبيعي 
يف موقع ممتاز، واآلن هي كذلك. وهذه املوقعية املمزّية مشهودة يف الشعارات الشعبية، ويف 
الدستور، ويف كلمات اإلمام الراحل ة، ويف اخلطابات املقطعية، ويف األزمنة املختلفة، ويف 
املواقف املختلفة اليت أعلنتها اجلمهورية اإلسالمية. لنفرتض يف زمن الدفاع املقّدس]احلرب 
املفروضة[، فقد كانوا يضغطون ويطرحون شعار الصلح من أجل إخراج اجلمهورية اإلسالمية 
من امليدان. هناك طرحت اجلمهورية اإلسالمية شعار الصلح العادل. حسنًا، إّن الصلح ليس 
قيمة مطلقة، هو قيمة نسبية، ففي بعض األماكن يكون الصلح جيدًا، ويف أماكن أخرى يكون 
سيئًا واحلرب جّيدة. لكن العدالة ليست كذلك، فالعدالة قيمة مطلقة، أي إّنه ال مكان لدينا 
تكون العدالة فيه سّيئة. هكذا كانت الوضعية يف اجلمهورية اإلسالمية، فقد كانت ]العدالة[ 
عىل رأس اهتمامات النظام منذ بدايات الثورة؛ ففي اجلانب اإلجرايئ للعدالة، فإّنه - إنصافًا- 
ُأنجز الكثري من األعمال، لكنها غري ُمرِضية. بعض األصدقاء قّدموا معطيات وأرقامًا مهّمة 
يف توصيف اإلنجازات؛ ولعّل معلومايت أكرث يف جمال األعمال اليت ُأنجزت. أنا أعلم أّنه قد 

1  سورة هود، اآلية 31. 
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ُأنجز الكثري من األعمال منذ بداية الثورة، لكنها ليست مرضية مطلقًا. ما نحتاج إليه ونسعى 
نحوه هو العدالة بحّدها األكرثي ال جمّرد حد مقبول؛ كال، نحن نسعى نحو العدالة يف حّدها 
األكرثي، نريد أن ال يكون هناك أي ظلم يف املجتمع. وللوصول إىل هذه املرحلة توجد مسافة 

طويلة، هلذا جيب السعي من أجل ذلك.

اهلدف من طرح موضوع العدالة
واليشء الذي ينبغي أن أذكره ويتبع هذا األمر هو أّننا عندما نقوم اليوم باملباحثة حول العدالة 
وطرح موضوع العدالة فإّنه تتّمة لذلك اهلّم األساس؛ وال يعين أّننا طول السنوات املتمادية مل 
نكن نعرف العدالة أو أّن نظام اجلمهورية اإلسالمية مل يكن يمتلك أي تعريف عن العدالة وأّنه 
مل يتحّرك هبذا االجتاه. كال، هناك تعريفات إجمالية وكّلية، وحدٌّ بالقدر املتيّقن كان موجودًا 

دائمًا؛ وكان اجلميع عىل إطالع عليه، وهناك أعماٌل كثرية كما ذكرت قد ُأنجزت.
أ - إحياء مقولة العدالة

أّننا نريد أن تكون مقولة العدالة حّية دائمًا وحارضة يف  اليوم نطرح هذا، أواًل بسبب   لكّننا 
يكون  أن  اجلديدة حيث جيب  األجيال  والناس وخصوصًا  واملسؤولني  النخب  بني  الساحة، 
عنوان العدالة وقضية العدالة مطروحة بعنوان قضية أساسية بشكل دائم، وهذا أحد أهداف 

هذا امللتقى واهلدف من طرح العدالة فيه.
ب - جتاوز مرحلة التجربة واخلطأ

العدالة وبني  ما هو رضوري وواجب من  بني  املسافة  نقّلل  أن  أردنا  إذا  أنه  اآلخر هو  األمر 
أساليب وطرق عمل  إىل  نتوّصل  أن  اآلن - جيب  عليه  نحن  الذي  الوضع   - احلايل  الوضع 
جديدة ومؤّثرة. جيب أن نعلم ما هي األساليب اليت نطبق فيها العدالة؛ أي أن نتجاوز مرحلة 
التجربة واخلطأ. فعىل مدى هذه السنوات الثالثني كان عملنا يف الكثري من املوارد عبارة عن 
التجربة واخلطأ، سواء يف العقد األول مع ما كان فيه من توّجه حيث أشار األصدقاء إىل ذلك 
وما بعده. يف النقطة املقابلة، يف العقد الثاين وأثناءه حيث شاهدنا أساليب ومناهج خمتلفة. مل 
يعد من الصالح أن نعمل هبذه الطريقة. جيب أن نجلس ونكتشف األساليب املتقنة واملبنية عىل 

احلدود املتقنة ونشّخصها ونستقر عليها ونتحّرك.
ج - تشخيص العالقة بني التقّدم والعدالة

اجلهة الثالثة هي أّن البلد يتطور اليوم بقفزات متسارعة ]النمو الطفري[؛ فهذه واقعية. حلسن 
احلظ، حركة البلد نحو التطّور باملعىن العام هي حركة رسيعة. فال يمكن أبدًا مقارنة اليوم مع 
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ما كان قبل عرشين سنة. إّننا اليوم نتحّرك نحو التطّور بشكل قفزي. ويف هذا الوضع الذي 
اّتخاذ  تكون فيه التحّركات نوعية )طفرة ( تكون هناك حاجة إىل اختاذ قرارات كربى. جيب 
القرارات الكربى. حسنًا، لو أّن عنرص العدالة بقي مغفواًل عنه يف هذه القرارات الكربى، فإّن 
األرضار واخلسائر اليت ستحدث لن حتىص. هلذا، اليوم خصوصًا، جيب أن يكون هناك مزيد 
من التوّجه إىل العدالة، وباألخص تشخيص العالقة بني التقّدم والعدالة. ُأشري إىل استحداث 
اهلل جيري  مقّدماته؛ وإن شاء  ُأنجزت  املرتقب وقد  التقّدم  أنموذج  متابعة قضية  مركٍز ألجل 

العمل بجّدية. إّن بحث العدالة جيب أن ُيتابع هناك إن شاء اهلل.

3- استخراج النظرية اإلسالمية يف باب العدالة
باب  النظرية اإلسالمية يف  النظرية هو  املرحلة  إليه يف  أن نصل  نريد  ما  أّن  الثالثة هي  النقطة 
العدالة. بالطبع، ينبغي أن يكون ذلك برؤية جتديدية ابتكارية ُتراَجع فيها املصادر اإلسالمية 
بعض  إليها  أشار  اليت  والفنية  العلمية  ُأُطرها  يف  اإلسالمية،  املصادر  منت  من  وُتستخرج 
األصدقاء. إّننا نمتلك املناهج واألساليب العلمية واملجّربة واملحسوبة بدّقة لالستنباط، جيب 
أن نستفيد منها. هلذا يف املرحلة النظرية والتنظري جيب أن نتوّجه إىل املصادر اإلسالمية ونحصل 
عىل النظرية األصيلة يف باب العدالة من املتون اإلسالمية. ومستندي يف هذه النكتة هو أّنه ال 
املختلفة  النظريات  من  والرتكيب  التجميع  ُننتجها من خالل  أن  أو  نظرية  نستخرج  أن  نريد 
للمفّكرين واحلكماء الذين حتدثوا يف هذا املجال. إننا يف هذه القضية جيب أن نحرتز متامًا من 
أقدامنا يف مستنقع  نريد ذلك، زّلت  أن  االلتقاط. ففي موارد متعّددة وقعنا يف اخلطأ. ودون 
املصادر  يف  نبحث  أن  احلقيقة  يف  علينا  جيب  كال،  جدًا.  صعبًا  سيكون  وإخراجها  االلتقاط. 
اإلسالمية، وهذه املصادر كثرية جدًا وقد أشار إليها األصدقاء أيضًا. يف القرآن واحلديث وهنج 
البالغة واملدّونات الفقهية والكالمية واحلكمية توجد أبحاث كثرية، يمكنها جميعًا أن ُتمّثل 

مصدرًا مفيدًا الكتشاف النظرية اإلسالمية األصيلة.

بالطبع، فإّن التعّرف إىل آراء اآلخرين - مثل كل املوارد األخرى- يمكنه أن يساعدنا يف فهم 
املتون اإلسالمية. وهذا األمر وارٌد يف جميع املجاالت ويف األبحاث احلقوقية والفقهية أيضًا. 
أفضل  بشكل  سنستفيد  فإّننا  صحيحة،  بطريقة  ذهننا  ويّتسع  أجنيب  رأٍي  إىل  نتعّرف  عندما 
وأكمل من مصادرنا اإلسالمية؛ واألمر هنا كذلك. لكن ينبغي أن نكون جاّدين للوصول إىل 
النظرية اإلسالمية األصيلة وأن نحرتز من االلتقاط. وبالطبع من البديي أن سبب قولنا إن 
النظرية اإلسالمية ينبغي أن تكون خالصة وأصيلة هو أّن قضية العدالة مبنية عىل أسس ومباين 
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الغربية  النظريات  نعتمد عىل  أن  أردنا  املعرفة واألركان األساس؛ وإذا  الوجود وعلم  معرفة 
نقبلها وهي  اليت ال  الفلسفية  املباين  اعتمدنا عىل  قد  الواقع  نكون يف  فإننا  واليت هم عمدتها 

اآلراء املتعلقة بمعرفة الوجود.

اختالف الرؤية اإلسالمية عن الرؤية الغربية حول مفهوم العدالة
املكّمل هلذه النقطة هو أّن توّجه الرؤية اإلسالمية إىل العدالة خيتلف مع توّجه الُنُظم والنظريات 
الغربية. ففي اإلسالم تنشأ العدالة من احلق. كما أشار األصدقاء حلسن احلظ قد ُطرحت يف 
هذا امللتقى كلمات جيدة جتعل هذا العبد مستغنيًا عن املزيد من اإليضاح والتوّسع يف الكالم. 
وباإلضافة إىل هذا يوجد يف العدالة »الوجوب«، أي أّن التوّجه نحو العدالة يف اإلسالم ُيعّد 
وظيفة إهلية، يف حني أّن األمر يف املذاهب الغربية ليس كذلك. يف املذاهب الغربية ُتطرح العدالة 
التطّورات واألشكال  كّل  بنحو آخر مع  الليربالية  بنحو ويف  بأشكاٍل خمتلفة ففي االشرتاكية 
املختلفة هلذه املذاهب. ويف جميع هذه املذاهب مل يكن النظر إىل العدالة نظرًا بنيويًا وأساسيًا 

ومبنيًا عىل القيم األصولية كما هو احلال يف الدين واإلسالم.

4 - دور تعّدد اآلراء وتضارهبا يف تأصيل النظريات:
الفكر والتنظري إىل تعّدد اآلراء وتضارهبا. أي عندما  أّننا نحتاج يف ميدان  الرابعة هي  النقطة 
مبينٌّ عىل  فإّن هذا  األصيلة،  اإلسالمية  النظرية  نظرية ونكشف عن  إىل  أن نصل  نقول جيب 
مقّدمات طويلة نسبيًا وواسعة؛ حيث إّن من أهّم هذه املقّدمات هو أن تتضارب آراء املفّكرين 
وُتطرح اآلراء املختلفة، فهذا أمٌر رضوري وهذا هو النشاط العلمي. ال ينبغي تصّور أّن لدينا 
حكمًا مسبقًا، وأّن هناك شيئًا قد اختذناه من قبل ونريد أن نصل إليه حتمًا؛ كال، نحن نريد من 
خالل تضارب اآلراء أن نصل إىل ما هو حقٌّ وصواب. هلذا فإّن تضارب اآلراء الزم، وال يقف 
عند حّد. أي بعد وصولنا إىل الرأي النهايئ واملختار هلذا املقطع من الزمان؛ كذلك فإّن احتمال 
طرح آراٍء جديدة ونقاط ُمسَتحدثة يف املستقبل موجوٌد أيضًا. فال مانع من ذلك. لكن، هناك 
حاجة يف كّل األحوال ألن نصل إىل استجماٍع قوّي تتشّكل عىل أساسه الربامج البعيدة املدى 
يف البالد. هلذا فإّن تضارب اآلراء رضوري. لكن يف النهاية حتتاج إدارة البالد إىل الوصول إىل 
حصيلة قوية وُمتقنة وُمستدّلة يف باب العدالة االجتماعية ُيمكن عىل أساسها التخطيط للربامج 

البعيدة املدى. 
أمهية االستفادة من جتارب اآلخرين يف اجلانب التطبيقي

اكتشاف  أجل  من  اجلديدة  باألبحاث  ونرشع  نعود  احلصيلة  هذه  إىل  وصولنا  بعد  بالطبع 
يرتبط  األبحاث  مقاطع  بعض  أّن  اليوم  الحظت  لقد  التطبيقية.  األبحاث  أي  األساليب؛ 
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ُمتقنة  نظرية  إىل  وصولنا  وبعد  جدًا.  واسٌع  وجماله  جدًا  حسٌن  أمٌر  وهو  التطبيقية  باألبحاث 
العدالة، تظهر احلاجة من جديد الكتشاف أساليب إجرائية وتنفيذية يف  ومستجمعة يف باب 
املجتمع، من خالل األبحاث التطبيقية، وهو ما يستتبع بذاته أبحاثًا كثرية. وهناك يمكننا أن 

نستفيد من جتارب البرش.
إّنين أقبل ما ذكره أحد السادة من أّن املناهج تتأّثر باألهداف. ال شّك يف ذلك. لكّن هذا ال يعين 
أّنه ال يمكننا أبدًا االستفادة من مناهج وجتارب اآلخرين. كاّل، ال شّك أّنه يمكننا ذلك؛ فهنا 
يف قسم األبحاث التطبيقية يأيت دور االستفادة من التجارب اليت قام هبا اآلخرون. لنفرض يف 
جمال القطاع املرصيف أو أي جمال آخر يف القضايا االقتصادية، أو يف األبحاث االجتماعية بشكل 
آخر، أو يف األبحاث القضائية بنحو خمتلف، جتربة خاضها شعٌب ما وبقي عليها مّدة من الزمن 
وآثارها أيضًا أصبحت واضحة، فهنا يمكننا أن نستفيد منها، ال إشكال يف ذلك. هلذا، ينبغي 

االستفادة من جتارب اآلخرين.
5 - إدراج بحث العدالة كفرع علمّي يف احلوزة واجلامعة

النقطة اخلامسة: إّن أحد أهم األعمال يف امليدان النظري هو أن نعّرف بحث العدالة يف احلوزة 
فال  اجلامعة.  يف  وال  احلوزة  يف  ال  اليوم،  موجود  غري  وهذا  حمّدد.  علميٍّ  كفرٍع  اجلامعة  ويف 
إشكال يف أن نفرض يف احلوزة أّن أحد املواضيع اليت يتّم بحثها من ِقبل فقيٍه أو أسلوب فقهي 
جيب  السادة  إليها  أشار  اليت  نفسها  واإلنصاف  العدل  قاعدة  فإّن  وهنا،  العدالة.  قضية  هو 
تنقيحها، فهي غري منقحة، وسبب عدم تنقيحها هو أّن املرء يرى يف الفروع الفقهية املختلفة 
االستنادات إىل هذه القاعدة حيث ال يتّم ذلك أي إهّنا ليست قابلة لالستدالل مثلما ُيقال يف 
املجاالت املختلفة. فما هو اإلشكال يف أن يكون يف احلوزة العلمية - وهنا بحمد اهلل يشاركنا 
الفقه االستداليل  الفقيه يف درس  ُيتابعها  اليت  املجاالت  أحد  امللتقى-  فضالء ممزّيون يف هذا 
أّن  أشاروا  الذي  العدالة  بحث  غري  وهذا  العدالة«؟  »كتاب  العدالة«؛  ُيعطيه،»قضية  الذي 
& قد ذكره؛ هو بحٌث آخر، أي أن يكون البحث يف باب العدالة االجتماعية بحثًا  الشيخ 
فقهيًا قوّيًا. فلُيستحدث يف اجلامعة فرٌع علمٌي متوسٌط ويتم تعريفه؛ ُيبحث فيه وُيعمل عليه 
وُتوضع له مزيانيات مستقّلة. برأيي إّن هذا عمٌل رضوري يف امليدان النظري؛ فهذا ما يوّسع من 

نطاق التنظري وُيِعّد الطاقات املقتدرة يف هذا امليدان.

6 - حتديد شواخص العدالة
هناك عمٌل آخر مهمٌّ هو وضع الشواخص، حتديد شواخص العدالة. إّن أحد األعمال النظرية 
املهّمة اليت ينبغي أن نقوم هبا هي أن نكتشف شواخص العدالة. حسنًا، الشواخص اليت يطرحها 
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الغرب اليوم يمكن قبوهلا برشوط، فبعضها ليس شاخصًا باملطلق، وبعضها شواخص ناقصة، 
وبعضها يمكن أن يكون شاخصًا يف بعض الظروف. علينا أن نجلس ونكتشف بشكٍل مستقل 
للعمل هو هذا.  املهّمة  املجتمع. وأحد اجلوانب  استقرارها يف  العدالة و]عوامل[  شواخص 
للعدالة معيارًا  أن نضع  الكثري من األعمال، وأحدها  إنجاز  ينبغي  العمل  ميدان  بالطبع، يف 
أساسيًا يف الترشيع. فهذه النقطة ينبغي أن تكون مورد عناية النّواب املحرتمني ملجلس الشورى 
وجملس صيانة الدستور، بحيث يتم االلتفات إىل قضية العدالة يف الترشيع باخلصوص، وكذلك 

رصدها دومًا.
نقطتان من وحي البحث

األوىل: حمورية االعتقاد باملبدأ واملعاد يف قضّية العدالة
يف النهاية، أطرح نقطتني خمترصتني ومها بالطبع خارجتان عن منت البحث، لكّن التنّبه إليهما 

وتذّكرمها ال بأس به. 
النقطة األوىل أّن االعتقاد باملبدأ واملعاد يف قضية العدالة له دوٌر أساس ال ينبغي أن نغفل عنه. 
فال ينبغي أن نتوّقع استتباب العدالة يف املجتمع بمعناها احلقيقي دون أن يكون هناك اعتقاد 
أكرث.  ال  وإجباري  مفروض  كيشٍء  العدالة  تصبح  االعتقاد  هذا  انعدم  فأينما  واملعاد.  باملبدأ 
وهذا هو السبب أّن بعض األطروحات الغربية اجلميلة يف باب العدالة مل تتحّقق مطلقًا ألّنه 
مل يكن لديا ركائز اعتقادية. الكالم جميل عىل األقّل بظاهره وإن مل يكن برهانيًا كثريًا لكن 
يف العمل، يف املجتمعات الغربية، يف احلياة الغربية، ال خرب عنه وال أثر؛ أساسًا ال ُيشاهد املرء 
حتّققه، بل املوجود هناك هو الالعدالة املطلقة. وسبب ذلك أّنه ال وجود لركزية االعتقاد باملبدأ 
واملعاد فيه. فاالعتقاد باملعاد، واالعتقاد بتجّسم األعمال، واالعتقاد بتجّسم امللكات يف القيامة 

له تأثري كبري. 
العدل ونسعى ألجله؛ كّل هذه ستتجّسم يوم  بالعدالة، ونمدح  أن نكون عادلني، وُمطاَلبني 
القيامة. هذه هي النقطة امُلقاِبلة )للغرب(. هذا االعتقاد يمنح اإلنسان النشاط والطاقة. فليعلم 
جتّسم  صعيد  عىل  الظامل  فكره  حت  بل  الظامل  سلوكه  جّراء  نفسه  عىل  جلبه  بالٍء  أّي  اإلنسان 

األعمال يف القيامة، فمثل هذا يقّربه إىل العدالة طبعًا.
يا من مّزقتم قميص يوسف                        اهنضوا من نومكم ذئابًا

هذا  املوت،  ُسبات  من  هنض  بذئٍب  هناك  سيتجّسم  هنا  َسُبعيًا  كان  من  أّن  هبذا،  اعتقد  فمن 
سيكون له تأثري كبري. هلذا ال ينبغي الغفلة عن هذه النكتة يف األبحاث املتعّلقة بالعدالة.
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الثانية: عدالة اإلنسان مع نفسه
النقطة الثانية والنهائية اليت ال بأس أن أذكرها هنا هي العدالة بني اإلنسان ونفسه واليت ال ربط 
هلا بالعدالة االجتماعية. يف القرآن تكّرر ظلم النفس يف آيات عديدة. حسنًا، الظلم هو النقطة 
املقابلة للعدل. يف دعاء كميل نقرأ: »َظَلمُت َنفيِس«، ويف املناجاة الشعبانية الرشيفة نقول: »َقد 
وراء  والسعي  والزاّلت  الذنوب  َلَها«.  َتغِفر  َلم  إِن  الَويُل  َفَلَها  َلَها،  بِالَنَظر  َنفيِس  َعىَل  ُجرُت 
الشهوات واّتباع األهواء واالبتعاد عن الذكر واخلشوع لرّب العاملني هو ظلٌم للنفس. وهذا 
ُيعّد ميدانًا مهّمًا. عندما نقوم بالبحث يف باب العدالة - يف العالقات االجتماعية ويف تشكيل 
النظام االجتماعي- ال ُيمكننا أن ُنغِفل العدالة مع النفس. فال ينبغي أن َنظِلم أنفسنا. بل أن 
نكون عادلني مع أنفسنا. والنقطة املقابلة لـ »َقد ُجرُت َعىَل َنفيِس« هي هذا العدل. فال نجور 
بل َنعِدل. إذا وّفقنا اهلل تعاىل الجتناب هذا الظلم ]ظلم النفس[ فإّن هذا العبد لديه أمٌل كبري 

ق إن شاء اهلل بإقامة العدل يف املجتمع.  أن ُنوفَّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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حركة النساء نحو الكمال
بداية مباركة لكم هذه األّيام املتعّلقة بوالدة سّيدة العامَلني، سّيدة نساء 
أهل اجلّنة، الصّديقة الطاهرة سالم اهلل عليها. بحمد اهلل هذا االجتماع 
أواًل،  املحرتمون  فاحلضور  وقّيمة.  طّيبة  ثمار  عن  وأسفر  جدًا  مهّم 
والعلمية  االجتماعية  احلياة  قطاعات  خمتلف  يف  بارزات  نساٌء  هّن 
عندنا وهّن ُنخب حقيقية؛ سواٌء األستاذات املحرتمات والرائدات يف 
امليادين العلمية والتقنية وغريها، أم عوائل الشهداء املحرتمات، هذه 
جميعًا  إهّنن  حيث  شهداء؛  ألربعة  واألّم  للشهيد  املحرتمة  الزوجة 
يمّثلن ذروة حركة النساء نحو الكمال والسمّو. بحمد اهلل هذا امللتقى 
ُيعّد ممزيًا من جميع اجلهات. واألمهية األخرى له هي جهته الرمزية. 
البالد قد  فباليقني هناك نساء حمرتمات أخريات يف أطراف وأكناف 
امتيازات وأظهرن ذلك وأضحني ثروات مهّمة لتطّور  حصلن عىل 
البلد ومستقبله. وهذا امللتقى أنموذٌج ملجموع احلركة العظيمة لنساء 

بلدنا. 
َنتها السّيدات هنا، تشتمل تقريبًا عىل جميع اجلوانب  فاملطالب اليت َبيَّ
واجلمهورية  اإلسالمي  النظام  عىل  أنه  جهة  من  بالنساء،  املتعّلقة 
إىل  بدقة  أصغيت  لقد  ومتابعتها.  القضية  هبذه  االهتمام  اإلسالمية 
اليت  املرأة  بقضية  يتعّلق  بما  تقريبًا-   - املسائل  فجميع  الكلمات، 
التخطيط  يتّم  أساسها  عىل  واليت  ومتابعتها  بشأهنا  البحث  يمكن 
جدًا  ملفٌت  أمٌر  وهذا  السّيدات.  كلمات  يف  ُأدرجت  قد  البالد،  يف 

ومرٍض بالنسبة إيل.

أزمة املرأة
حسنًا، لو أردنا أن نصدر حكمًا عند هذا احلّد، لكان حكمنا أّن نظام 
اجلمهورية اإلسالمية متّكن من الوصول إىل قّمة هي عبارة عن تربية 
نساٍء صاحلاٍت صاحبات فكر ورأي ونظٍر يف أكرث قضايا املجتمع دّقة 
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وحساسية حيث سأبنّي هذا اآلن. إّن قضية املرأة واليت ينبغي تسميتها اليوم يف العامل »أزمة املرأة 
« ـ ُتعّد من أكرث القضايا أمهية يف أي مدينة وجمتمع وبلد. يف هذا املورد أننّت استطعنّت الوصول 
أّن  القضية. هلذا صار ذاك احلكم  إىل أعمال متقنة دقيقة وعناوين مهّمة والتفكري بشأن هذه 

اجلمهورية اإلسالمية قد وصلت إىل قّمة مل تبلغها أكرث ُدول العامل. 

املرأة واألرسة
أذكر هنا مسألة. إّن قضية املرأة واألرسة ومع كّل ما تّم القيام به من قبلكّن ومن قبل اآلخرين ما 
زالت قضية مهّمة وقابلة للبحث والتوسعة عىل مستوى حركة الفكر. وهذا املوضوع سيكون 
حمورًا يف اللقاءات الفكرية اإلسرتاتيجية اليت سنجريا يف املستقبل إن شاء اهلل. إّن تلك امللتقيات 
بالتخطيط  إن شاء اهلل متبوعة  الفكرية – ستكون  الناحية  الفكرية اإلسرتاتيجية وأعماهلا من 
أمهّية  الفكرية األكرث  القضايا  بدراسة  تتكّفل   – اثنني حت اآلن  منها  أجرينا  والتطبيق، حيث 
واسرتاتيجية للمجتمع. وإحدى تلك القضايا قضية املرأة واألرسة، واليت ُأدرجت ضمن هذه 
القضايا اليت سيتم تناوهلا يف املستقبل. إّنين هنا أطلب من السّيدات املحرتمات واملفّكرات من 
النساء الاليت التقينا بنماذج منهن اليوم وهلل احلمد أن تكون هلّن مشاركة جّدية يف هذا العمل، 
فابحثوا وفّكروا وطالعوا وقوموا بالبحث حول العناوين املتعّلقة بقضية املرأة بصورة منفصلة 
املتحّقق فيكّن  الثوري األصيل  وختصصية وعلمية باالعتماد عىل املصادر اإلسالمية والفكر 
حلسن احلظ يف امللتقى املتعّلق هبذا املوضوع؛ حيث سُيطرح وُيبحث وإن شاء اهلل وسُيتابع عىل 

مستوى التحقيق والتطبيق.

أصل املشكلة يف قضية املرأة
فلو  نقطتني أساسني،  إىل  أمرين؛  إىل  املشكلة  يرجع أصل  املجتمع  املرأة يف  بقضية  يتعّلق  بما 
مرور  مع  نأمل  أن  يمكن  واستمرار،  بمثابرة  العمل  وتّم  جديد  طرٌح  وُقّدم  هبما  التفكري  تّم 
الزمن سواٌء باملدى املتوسط أم البعيد أن ُتحّل تلك املسألة اليت ُتعّد اليوم أزمة للمرأة يف العامل. 
النقطتان مها عبارة عن النظرة اخلاطئة وإساءة فهم موقعية املرأة وشأهنا يف املجتمع حيث إّن 
الذين  أولئك  قديمًا ومتجّذرًا.  أمرًا  ليست  الغرب وهي  بدأت من  الفهم  النظرة وسوء  هذه 
اّدعوا أّن هذه املسألة موجودة يف بروتوكوالت حكماء صهيون، يمكن أن نحدس بأن ذلك 
ليس خالف الواقع. أي إّننا لو نظرنا لرأينا أّن هذه الرؤية اخلاطئة وهذا االعوجاج الفكري 
وسوء الفهم بما يتعّلق بفهم املرأة يف املجتمع لعّله ال يرجع إىل أكرث من قرٍن أو قرٍن ونصف يف 
الغرب حيث تسّلل من الغرب إىل املجتمعات األخرى ومنها املجتمعات اإلسالمية. هذه نقطة.
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والنقطة الثانية، أّن أساس املشكلة هي إساءة فهم قضية األرسة وإساءة الترّصف يف السلوكيات 
داخل األرسة. هاتان املشكلتان، بنظرنا، مها ما أوجد أزمة قضية املرأة اليت ُتعّد اليوم مشكلة 
أساسًا يف العامل. إّن تعبري»أزمة املرأة« يثري العجب. ويف يومنا هذا ُتطرح قضية أزمة املاء واهلواء، 
وأزمة املياه، وأزمة الطاقة، وأزمة الدفيئة )االحتباس احلراري(، كقضايا أساس عند البرشية؛ 
ولكن ال ُيعّد أّي منها كذلك. إّن أكرث األشياء اليت ُتعد مشاكل أساسًا للبرشية ترجع إىل تلك 
قضية  ومنها  بينهم،  للبرش  االجتماعي  والسلوك  واألخالق  باملعنويات  ترتبط  اليت  القضايا 
الرجل واملرأة وموقعية املرأة وشأنيتها يف املجتمع حيث ُيعّد هذا يف احلقيقة أزمة؛ غاية األمر 
أهّنم ال يتوّجهون إليها وال يطرحوهنا وتلك السياسات املتسّلطة عىل العامل ال تعتربها من شأهنا 

ولعّلهم يعتربون أّن طرح هذه القضية خمالٌف لتطّلعاتهم األساس.

نظرة الغرب إىل املرأة
بشأن القضية األوىل، اليت هي موقعية املرأة يف احلياة واملجتمع وحتت أّي عنوان أردتّن طرحها 
املشكلة هنا أهّنم أوجدوا بالتدريج عدم توازن وال تعادل؛ فهناك طرٌف ُمنَتِفع وطرٌف ُيستغّل؛ 
والبرشية ُقّسمت عىل هذا األساس، فامُلنَتِفع هو الرجل وامُلستَغّل هو املرأة. وقد حدث هذا 
إىل  لعّلها تصل  العقود  مّر  بصورة هادئة وتدرجيية وبأساليب خمتلفة مع دعايات عديدة عىل 
املجتمعات  للتحقيق يف  قابلة  هنا وهي قضية  أجزم  أن  أستطيع  أو 150 سنة، ال  100 سنة 
الغربية بالدرجة األوىل، والحقًا حصل يف باقي املجتمعات. لقد عّرفوا شأن املرأة االجتماعي 
إّن املرأة هي كائٌن جيب أن يكون موردًا النتفاع الرجل. هلذا لو أرادت املرأة بحسب  هكذا: 
الثقافة الغربية أن تربز يف املجتمع وتثبت شخصيتها، عليها حتمًا أن تظهر شيئًا من جاذبيتها 
اجلنسية. وحت يف املجالس الرسمية جيب أن يكون نوع لباس املرأة مورد استمتاع الرجل الذي 

هو اجلانب امُلنتِفع. 
وبرأيي إّن أكرب رضبة وإهانة ودوٍس عىل احلّق جرى يف جمال قضية املرأة هو هذا. ففي املحيط 
الطرف  منه من جانب  به وُيستفاد  ُينتفع  املرأة كطرف  فيها  ثقافة كانت  االجتماعي تشّكلت 
املنتِفع. ولألسف إّن هذا موجوٌد اليوم يف الثقافة الغربية، واآلخرون قّلدوه وساروا عىل هذا 
الطريق وصار األمر هكذا يف العامل، ولو حتّدث أحد بخالف ذلك لقاموا عليه. فافرضوا جمتمعًا 
ولو  تقعد.  عليه وال  تقوم  الدنيا  فإّن  العاّمة  األماكن  وترّبجهّن يف  النساء  يدين قضية عرض 
حصل أمٌر مقابل هذا أي أن ُتطرح يف جمتمٍع ما تعرية املرأة فال حيصل أّي اعرتاض يف الدنيا. 
أّما عندما ُيطرح لباس املرأة وعدم ترّبجها وتزّينها يف املجتمع فإّن األجهزة اإلعالمية والدعائية 
يتّم  ثقافة وسياسة وخمّططًا  أّن هناك  تقوم وتثري الضجيج؛ وهذا مؤرّشٌ عىل  العامل  املهيمنة يف 
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العمل عليه منذ سنوات متمادية وأساسه تثبيت هذه املوقعية وهذا الشأن وهذا األمر اخلاطئ 
واملهني للمرأة؛ ولألسف لقد فعلوا ذلك.

هلذا ترون يف الغرب كيف أهّنم بالتدريج بدأوا خيالفون احلجاب بصورة علنية، والعنوان الذي 
يذكرونه هلذا االعرتاض هو أن يقولوا إّن احلجاب هو شعار حركة دينية؛ ونحن ال نريد أن 
ُتطرح املظاهر الدينية يف جمتمعاتنا اليت هي جمتمعات علمانية. وبرأيي هذا كذب. فالبحث ال 
يتعّلق بالدين وغري الدين؛ البحث هو أّن السياسة االسرتاتيجية األساس للغرب قامت عىل 
أساس استعراض املرأة واستغالهلا واحلجاب ُيعارض ذلك. حت لو مل يكن احلجاب ناشئًا من 

دافٍع وإيماٍن ديين، فإهّنم خيالفون ذلك، ويعرتضون؛ فاملشكلة األساس هي هذه.

امُلتاجرة بالنساء
عند ذلك نتج عن هذه القضية تبعات مؤملة جدًا عىل صعيد املجتمعات البرشية: كقضية تهاوي 
بنيان األرسة وتقاريرها املرّوعة واليت أشارت إحدى السيدات املحرتمات هنا إىل نموذج منها، 
قضية اإلحصاءات املبكية املؤسفة املتعلقة بامُلتاجرة بالنساء. يف عاملنا اليوم وطبق التقرير الذي 
قّدم حيث إن هذا التقرير برأيي صادٌر عن األمم املتحدة وهو تقرير ملركٍز رسمي إّن من أكرث 
التجارات نموًا يف العامل، هي املتاجرة بالنساء وتهريب النساء. وهناك جمموعة من الدول هي 
من أكرث الدول سوًء يف هذا املجال ومن جملتها الكيان الصهيوين، حيث جيتمع النساء والبنات 
حتت عنوان إجياد العمل والزواج وأمثاهلا من الدول الفقرية، من أمريكا الالتينية ومن بعض 
دول آسيا ومن بعض الدول الفقرية يف أوروبا ويأتون هبّن حتت ظروٍف قاسية جدًا إىل مراكز، 
وهذا  اخلاطئة  النظرة  هذه  عىل  مبينٌّ  ذلك  وكل  اسمها.  وذكر  تصّورها  بمجرد  اإلنسان  تهّز 
الالتوازن الظامل الذي يتعّلق بمكانة املرأة يف املجتمع، وظاهرة األطفال الالرشعيني حيث إّن 
الرقم يبلغ أعىل معّدالته يف أمريكا هي ظاهرة احلياة املشرتكة اليت حتصل بدون زواج؛ أي هي 
يف احلقيقة عبارة عن إبادة ملؤسسة العائلة والبيئة احلميمة والدافئة لألرسة وبركاتها وحرمان 
اإلنسان من هذه الربكات واليت هي جميعًا ناشئة من املشكلة األوىل. جيب التفكري بشأن هذا. 

جيب تعريف موقعية املرأة، والوقوف بجّد مقابل املنطق املفضوح للغرب. 
لقد قلت ذات مّرة؛ عندما سئلت ما هو دفاعك جتاه ما يقوله الغربيون بشأن املرأة يف البلد؟ 
قلت: نحن ال ندافع، نحن هنجم! نحن من يطالب الغرب بما يتعلق بقضية املرأة؛ نحن نّتهم 
الغرب، هم الذين يظلمون املرأة وُيحّقروهنا وُيسقطون من موقعيتها حتت اسم احلرية والعمالة 
شخصيتها  ويينون  وعاطفية  ونفسية  روحية  ضغوطات  حتت  جيعلوهنا  املسؤولية،  وإعطاء 
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وشأنيتها، فهم من عليه أن جييب. عىل اجلمهورية اإلسالمية يف هذا املجال مسؤولية. جيب عىل 
أّية جماملة،  اجلمهورية اإلسالمية بما خيتّص بقضية املرأة أن تعلن رأيا بشكل رصيح ودون 
عندها  الغرب.  يف  الظامل  الالتوازن  وهذا  الغربية  الرؤية  عىل  اعرتاض  األساس  يف  هو  الذي 

وهبذه الرؤية تأخذ قضية احلجاب ونوعية العالقة بني املرأة والرجل معناها. هذه قضية.

نظرة اإلسالم للمرأة
املسألة الالحقة اليت ُتعّد يف قضية املرأة مشكلة ثانية قضية األرسة. إّن نظرة اإلسالم ملا خيتّص 
باألرسة وموقعية املرأة فيها هي رؤية واضحة جدًا. »املرأة سّيدة بيتها«، وهذا مروي عن النيب 
األكرم. إّن موقعية املرأة يف األرسة هي ما ورد يف العديد من الروايات عن األئمة ^: »املرأة 
رحيانة وليست بقهرمانة «، ويف تعبري اللغة العربية القهرمان هو العامل، اخلادم املحرتم، يقولون: 
إّن املرأة داخل البيت ليست قهرمانة بل هي رحيانة، هي وردة البيت. واخلطاب للرجال: خريكم 
من يكون صاحب أفضل سلوك مع زوجته. هذه هي رؤى اإلسالم، ويوجد من هذا القبيل إىل 
ما شاء اهلل. لكن يف نفس الوقت إن حتّقق ما يريده اإلسالم عىل صعيد األرسة هو أمٌر ال يتحقق 
بمثل هذه الكلمات وال ُيحل؛ فهو حيتاج إىل دعامة قانونية، وتنفيذية وضمانات إجرائية؛ وهذا 
العمل جيب أن يتحّقق. وهذا العمل مل ُينجز طيلة السنوات املاضية املديدة. فاأُلرس اليت كانت 
الذين متّتعوا بأخالٍق جيدة، والزتامات رشعية، قّدموا اعرتاضات، لكن يف  متدّينة والرجال 
املوارد اليت مل تكن فيها هذه اخلصوصيات، مل ُتسّجل هذه االعرتاضات وتعّرضت املرأة داخل 

األرسة للظلم.

بالطبع، هذا ال يعين أن نظّن بأّن الغربيني متقّدمون علينا يف هذا املجال؛ أبدًا. لدى هذا العبد 
الوضع  إّن  وباليقني  إحصاءات)1(؛  ذكرت  أيضًا  املحرتمة  السيدة  وهذه  كثرية،  إحصاءات 
وضع  من  أسوأ  هو  حقوقها  رعاية  وعدم  املرأة  مظلومية  ناحية  من  الغربية  لألرسة  الداخيل 
األرس اإلسالمية واإليرانية والرشقية، وما مل تكن أسوأ، فهي ليست أفضل؛ ويف بعض املوارد 
هي أسوأ. نحن إذًا ال ننظر إليهم وهم ليسوا قدوتنا. نحن لدينا نقائص عديدة عىل مستوى 
األرسة وهذا ما حيتاج إىل دعامات وضمانات قانونية وإجرائية جيب أن تتحّقق. فهذه القضية 

من جملة امليادين اليت قلياًل ما تم العمل عليها داخل البلد حيث جيب ذلك.

1  إحدى السيدات اليت عرضت يف مستهل اللقاء تقريرًا عن واقع املرأة.
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أما من ناحية الرؤية اإلسالمية واملتون اإلسالمية فال يوجد أّي نقٍص يف هذا البعد من القضية. 
ينتقدون األفكار اإلسالمية، حيث يشكلون عىل اإلرث  الذين  نحن نرى بعض األشخاص 
والدّية وأمثاهلما، يف حني أن هذه اإلشكاالت غري واردة؛ وتوجد عليها أجوبة منطقية وقوية. 
أما يف جمال السلوكيات داخل األرسة فلألسف قد بقي مغفواًل عنها يف األغلب. يف حني أنه 
بنظر اإلسالم توجد رؤية شديدة الوضوح. جيب أن تكون بيئة األرسة بالنسبة للمرأة بيئة آمنة 
عزيزة هادئة لكي تتمّكن املرأة من تأدية مسؤوليتها األساس اليت هي احلفاظ عىل األرسة عىل 

أفضل وجه.

مزيان املرأة الصاحلة يف القرآن
مرات.  عدة  حتدثنا  أيضًا  ونحن  للمرأة،  اإلسالمية  الرؤية  مورد  يف  كثرية  أبحاث  جرت  لقد 
اهلل،  عند  واملريض  املؤمن  لإلنسان  كنموذٍج  القرآن  يف  ُعرضت  قد  املرأة  ّأّن  مرارًا  وذكرت 
أن  يريد  عندما  فالقرآن  ملفٌت.  أمٌر  وهذا  اهلل؛  جنب  من  املطرود  الكافر  لإلنسان  وكنموذج 

يذكر نموذجًا لإلنسان الصالح واإلنسان السيئ فإّنه خيتار هلما من النساء: ﴿ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ﴾)1(، فهاتان املرأتان مها بحسب القرآن مثل أي نموذج 

ومظهر للمرأة السيئة، زوجة نوح وزوجة لوط، وبالنقطة املقابلة، ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ﴾)2 (،كنموذج للمرأة الصاحلة والسامية واملؤمنة، فيذكر االثنني، إحدامها 
كاًل  أّن  وامللفت   ،) ائ﴾)3  ائ  ى  ى  ې  ې   ﴿ مريم  واألخرى  فرعون  زوجة 
السيئتني  املرأتني  مورد  ففي  باألرسة.  مرتبط  وسوؤهن  صالحهن  األربع  النساء  هؤالء  من 
 ،)4(﴾ ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  تعاىل:﴿ڳ  يقول  لوط  وامرأة  نوح  امرأة 
فالقضية هي قضية األرسة. وموضوع املرأتني األخريني يتعلق باألرسة، األوىل زوجة فرعون 
قيمتها وأمهيتها أهّنا قد رّبت يف حضنها نبيًا من أويل العزم، موىس كليم اهلل وآمنت به وساندته 
للعمل  العظيم  التأثري والشعاع  القضية قضية داخل األرسة مع هذا  منها.  فرعون  انتقم  هلذا 
الذي قامت به، حيث رّبت شخصًا كموىس. وبشأن مريم األمر كذلك: اليت أحصنت فرجها 
فحفظت شأنّيتها وعّفتها. وهذا يدّل عىل وجود عوامل متعّددة يف البيئة االجتماعية ملريم سالم 

1  سورة التحريم،اآلية 10. 
2  سورة التحريم،اآلية 11. 
3  سورة التحريم،اآلية 12. 
4  سورة التحريم،اآلية 10. 
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اهلل عليها كان من املمكن أن تهّدد عّفة ورشف امرأة عفيفة وقد استطاعت أن تواجهها. هلذا 
البعد األرسي وقضية شأن املرأة يف  فإّن هذه كّلها ناظرة إىل هذه األبعاد املهّمة اليت ُذكرت، 

املجتمع. هلذا فإّن القضية مهّمة.
تقّدمنا. ونظريت هي نظرة متفائلة. لقد شاهدنا ما قبل  بالطبع نحن يف اجلمهورية اإلسالمية 
الذي يسلكونه كان وضعًا  الذي كانت عليه بالدنا وجمتمعنا ونساؤنا واملسري  الوضع  الثورة 
مهواًل جدًا وخطرًا. وذلك بسبب جانب التقليد يف هذه احلركة، حيث إن الوضع الظاهري 
للنساء بحسب ما كّنا نراه يف الصور واملنقوالت والتقارير أو نقرأه كان أحيانًا أسوأ من وضع 
نساء أوروبا، كانوا يشيعون مثل هذا الوضع. وبالطبع فإن املرأة اإليرانية بسبب جوهر اإليمان 
يف  أساس  مشاركة  هلا  كان  فقد  التخريبية.  األمواج  هذه  عىل  تنترص  أن  متّكنت  فيها  املوجود 
وبعد  الثورة.  النتصار  أساسًا  ركزية  لتكون  للرجال،  حّثها  يف  أم  حضورها  يف  سواء  الثورة، 

الثورة أيضًا كانت احلركة النسائية حركة استثنائية.

نموذج املرأة الكامل
من الالزم أن أذكر؛ أّن هؤالء النساء املجاهدات يف سبيل اهلل واملناضالت والرائدات واألمهات 
هّن يف احلقيقة آية من الصرب واملقاومة. عندما ينظر اإلنسان ويقرأ عن أحواهلن بنحو مفّصل، 
ويشاهد آالمهن - وبالطبع النساء الاليت كّن قبل الثورة زوجات جماهدين حتّملن الصعاب، 
نشاهد منهن نماذج هناك؛ لكن النماذج الكاملة كانت يف مرحلة الدفاع املقدس - يرى كم 
الكثري منهم  األبناء إىل اجلبهات وأضحى  النسوة وهذه األمهات. حيث أرسلن  حتّملن هذه 
شهداء ومعّوقني. وهذه النماذج واألسوة يف الصرب واملقاومة وقفن كالطود الشامخ. هذا يف 
بحمد  بلدنا  فإن  والعلمية  السياسية  القضايا  ميدان  يف  أما  واإلنسانية،  املعنوية  القضايا  جمال 
العلمية  التخّصصات  يف  األستاذات  العاملات  النساء  هذه  كل  استثنايئ.  بشكل  تطور  قد  اهلل 
أننت احلارضات  النماذج منهن حلسن احلظ  إن  العلوم احلوزوية واجلامعية حيث  املختلفة يف 
املحرتمات يف هذا املجلس كل ذلك مؤرّش عىل نجاح اجلمهورية اإلسالمية، هذه هي نظريت. 
النظرة، تدخل األمل باملستقبل إىل القلوب. لو تقّدمنا بنفس هذه احلركة والرسعة إن  وهذه 
شاء اهلل فإننا قطعًا سنتمكن من االنتصار عىل الثقافة الغربية اخلاطئة والرائجة يف العامل. جيب 
العمل والسعي واملثابرة. فالنظرة متفائلة. غاية األمر أّن هذه الرؤية املتفائلة ال ينبغي أن تصبح 
مانعًا من مالحظة نقاط الضعف. لقد تقّدمنا بدرجات، ولكن حبذا لو أمكن أن نتقّدم عرشة 
أضعاف ذلك. إّن ما أّدى إىل أن ال نتمكن من التقّدم إىل هذا احلّد هو تلك النقائص واملشكالت 

املوجودة واليت أرشتّن إىل بعضها، وتوجد مشاكل أخرى ينبغي العمل عىل إزالتها.
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فأننّت  به.  القيام  أنفسهن  النساء  عىل  العمل  أساس  أّن  هو  كلميت  هناية  يف  أذكره  أن  أريد  ما 
الفكر والرأي، وتقديم  املعضالت عىل صعيد  التفكري والتخطيط واملطالعة وحّل  يمكنه  من 
األساليب اإلجرائية يف مقام العمل. وهذا ما يسّهل العمل كثريًا ويقربه. بالطبع، قّدمت النساء 
املحرتمات يف هذا امللتقى اقرتاحات بعضها عميٌل كاماًل، ويف متناول األيدي ويمكن تطبيقه 

واإلقدام عليه ويمكن أن يكون بالنسبة للبعض أرضية بّناءة. 
بلدنا إن شاء اهلل من أكرث الرشائح نجاحًا،  النسائية يف  أّن تكون الرشحية  أملنا  عىل كّل حال 
وتتمّكن بناتنا الشابات إن شاء اهلل من القيام بخطوات عظيمة عىل هذه األرضية اليت أوجدتّنها 
تبقى  اهلل  شاء  إن  السامية،  اإلسالمية  األهداف  إىل  أقرب  اهلل  بمشيئة  يوم  بعد  يومًا  ونصبح 

بركات هذا اللقاء يف هذا املجال وتستمر.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وآله  حمّمد  سّيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رّب  اهلل  احلمد 
الطاهرين. اللهّم صّل عىل فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. 

إخواين  لكم  املعنوية  باألنوار  واملتأللئ  الرشيف  اليوم  هذا  مبارك 
بالبل   ،^ األطهار  النيب  بيت  أهل  وملّداحي  األعّزاء،  وأخوايت 
البستان النبوي والعلوي واحلسيين، ذوي األصوات الرخيمة الذين 
هم أنتم. حّقًا، من اجلدير أن يّنئكم املرء يف هذا اليوم أّيا املّداحون 
للمواعظ  املستمعني  قلوب  وملّيين  الدينية  املحافل  وقّراء  األعّزاء 
ُيقام كل عام يف مثل  الذي  املبارك  اللقاء  اإلهلية. نشكر اهلل عىل هذا 
لعّلها تعود إىل ثالثني سنة؛ لعّل األمر  اليوم ومنذ سنني طويلة  هذا 
مّر  نحن عىل  وبالطبع،  املحرتمني.  احلارضين  بعض  أطول من سن 
السنة نتوّسل هبذه العظيمة ونترّبك بذكرها. واليوم هو يوم الوالدة. 
توّجه  مزيد  ُيضفي  العظيمة  السيدة  ذكر والدة هذه  مرّسة  إّن  طبعًا، 

وتذّكر وخشوع قليب فينا جميعًا إن شاء اهلل. 
يوم  يف  الذكرى،  هذه  مع  أيضًا  اجلليل  إمامنا  والدة  اقرتان  إن 
شديدة  ظاهرة  لنا  بالنسبة  هو  اآلخرة،  جمادى  من  العرشين 
العذوبة. هذا العظيم الذي أدركنا حمرضه طيلة سنني متمادية كان 
اليت  والساطعة  العظيمة  احلقيقة  لتلك  ومستودعًا  أنموذجًا  بحّق 
سمعناها عن أئمتنا العظماء وعرفناها يف اآلثار وهي موجودة يف 
ذاكرتنا عن أّم األئمة النجباء سالم اهلل عليها. بالطبع، ال ينبغي أن 
ُنقارن وال يمكن؛ ولكن حسنًا ذاك السبيل كانت عالئمه متحّققة 
والعبادة  واإلخالص  اإليمان  ذاك  اجلليل.  ]اإلمام[  هذا  يف 
والثبات عىل طريق اهلل. تلك األشياء اليت أعّزت إمامنا يف السماء 
ويف األرض وعند عباد اهلل الصاحلني، هي هذه اخلصائص. وهذا 
العيد عيٌد مضاعف. ويف هذا العام توافق هذا العيد مع الثالث من 
قّصة  له  الذي   ،1982 عام  خرمشهر  مدينة  حترير  ]ذكرى  خرداد 
احلرب،  معّوقي  بالظاهر من  الذي هو  العزيز  األخ  خاّصة[. هذا 



173ال�سعر م�سداق بارز من الفن

قد أنشد لنا هذه األشعار اللطيفة هنا، كذكريات لتلك األيام من مرحلة الدفاع املقّدس. 
هلذا فإّننا اليوم نشاهد جتليًا منها أيضًا. حسنًا، إّن اليوم هو يوٌم عظيم.

شعار الثورة اإلسالمية يا زهراء، يا مهدي
البارزة يف ثورتنا الذكر املكّرر املضاعف السم السّيدة الزهراء املبارك  إحدى اخلصوصيات 
سالم اهلل عليها، واالسم املبارك حلرضة بقية اهلل املهدي صاحب الزمان، صلوات اهلل عليه. 
هذان االسمان املباركان تكّررا طيلة عرص الثورة وبمناسبات خمتلفة أكرث من سائر املعارف 
اإلهلية واملعارف اإلسالمية واملعارف الشيعية؛ وهو ُيعّد بذاته ظاهرة. فقبل الثورة، مل يتكّرر 
هذا االسم املبارك للزهراء سالم اهلل عليها هبذا القدر، ال يف املحافل الدينية وال يف املحافل 
متدّينون  هناك  كان  وغريهم.  والعوام  واخلواص  واخلطباء  الشعراء  لسان  عىل  وال  العاّمة، 
السعة  الكيفية وهذه  ليس هبذه  ولكن  املبارك،  اسمها  ُيذكر  وكان  وجمالس وحمافل وخطباء 
نطرح  نكن  مل  أّننا  أي  األمور،  هذه  مثل  للناس  ليذكر  أحٌد  كان  وما  العميقة.  النظرة  وهذه 
وناشٌئ  القلوب  من  نابٌع  أمٌر  وهي  إهلية  ظاهرة  هذه  كلماتنا.  ويف  شعاراتنا  يف  القضية  هذه 
من العواطف واإليمان. مل يقل أحٌد ال إمامنا اجلليل، وال قادة الثورة للمجاهدين يف مرحلة 
الدفاع املقّدس أن جيعلوا شعار »يا زهراء« للعمليات، أو أن يكتبوا عىل العصبة »يا زهراء«؛ 
ولكن أينما نظرتم طيلة مرحلة الدفاع املقدس فإّن االسم املبارك للسيدة الزهراء كان ُيذكر 
اهلل  بقية  حلرضة  املبارك  لالسم  األمر  كان  كذلك  واملباركة،  املطهرة  األسماء  سائر  من  أكرث 
أوامر  وبدون  طبيعي  وبشكل  النحو  هذا  عىل  االسمان  هذان  نبع  الثورة،  يف  فداه.  أرواحنا 
وبدون دراسة مسبقة، من القلوب واإليمان والعواطف. وهذه عالمة مباركة تشري إىل عناية 
سّيدة العاَلمني، ذاك العنرص اإلهلي امللكويت الذي ال نظري له بلحاظ النورانية يف ساحة الوجود 
بعد أبيها األكرم وأمري املؤمنني ×. بعض أهل املعىن كانوا يذكرون هذا االهتمام اخلاص. 
نحن سمعنا من بعض الذين كانوا يقولون إّن لسيدة العاَلمني عناية خاّصة. ومثل هذا األمر 
قّيٌم جدًا، وباعٌث عىل األمل؛ فهو ُيطمئننا وُيثّبتنا يف قلوبنا ومن أعماق أرواحنا بأّننا سنصل 
اهلدف  إىل  اإلنسان  يتوّجه  عندما  األقدام.  وُيثبِّت  اخلطوات  وحيكم  النهائية،  األهداف  إىل 
وُيشّخصه فإّن الوصول إليه لن يكون جمّرد أمنية أو أمل، بل جيعل األقدام راسخة، وكذلك ال 

يضّل الطريق ولن يكون هناك يمنٌي ويسار.
عدم االنحراف عن اخلط املستقيم للثورة

االثنتني والثالثني  السنوات  أّنه وطيلة هذه  إيران اإلسالمية هي  ثورة  أهّم خصائص  إحدى 
كل  ومع  والتناقضات،  املزاحمات  هذه  كّل  ومع  املسافة  وُبعد  الطريق  صعوبة  من  وبالرغم 
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هذه السياسات اجلديدة املختلفة األشكال واملتعّددة اجلوانب، فإّن هذا اخلّط املستقيم للثورة مل 
ينحرف مطلقًا، فشعاراتنا هي نفس تلك الشعارات وأهدافنا هي نفس تلك األهداف واخلط 

هو نفس اخلط والطريق هو نفس الطريق.
بربكة البيان الواضح والبليغ إلمامنا اجلليل الذي هو حلسن احلظ مضبوٌط ومسّجل ال يوجد 
تفسرٌي وتأويل. فالطريق مستقيم، هذا الطريق سارت عليه الثورة. وأنا أقول لكم، ما دمنا أنا 
وأنتم نتقّدم بإحكاٍم وال نحرف عيوننا عن اهلدف ونتحّرك بأمل، ال يمكن ألّية قدرة يف العامل 
أن تسّد علينا الطريق، ومثل هذا كان له أكرب األثر يف تفّتح براعم األمل يف قلوب املسلمني 
العامل، وعادة ما تكون جماهري  الكثريون يف  والشعوب اإلسالمية. عندما حتدث ثورة يفرح 
الشعوب يف العامل هكذا. أذكر أّنه يف أيام القمع عندما هلك دكتاتور إسبانيا وبالرغم من أّن 
لنا  بالنسبة  بنا، لكّننا هنا يف طهران أو يف مشهد فرحنا؛ كأّنه كان  أّية عالقة  له  هالكه مل يكن 
عيدًا، أن يزول ذاك الدكتاتور الذي حكم إسبانيا لسنوات، أو ذاك الدكتاتور اآلخر يف الربتغال 
حيث يوجد يف هذه الدول اآلن ضجيٌج كبري؛ احلركة، حركة عظيمة جدًا عندما مات، نحن هنا 
فرحنا. هلذا عندما تقع الثورات فإّن أي إنساٍن يوجد يف قلبه أمل، وأمنية وفكرة سامية ويتأّلم 
من الوضع املوجود يف بيئته ونظامه يصبح مرسورًا. عندما قامت ثورتنا فرح الكثريون. لكن 
يف الكثري من هذه الظواهر ال يبقى هذا الرسور. تقع أحداٌث تزيل هذه املرّسات وقد خيتلف 
األمر؛ أحيانًا يطول األمر لعرش سنني أو عرشين سنة، وأحيانًا ال يصل إىل هذه املّدة، فتصبح 

الطرق معوّجة.
يف ستينيات القرن امليالدي املايض وتقريبًا يف نفس هذه الدول اإلفريقية الشمالية حدثت ثورة 
يف مرص، ويف السودان، ويف تونس، ويف اجلزائر ولكن مل يطل األمر؛ فإّما أّن البساط قد ُسِحب 
أماكنهم  وأعطوا  فذهبوا  الثورة  زعماء  وكانوا  األمور  رأس  عىل  كانوا  الذين  أقدام  حتت  من 
للعمالء، أو أهّنم أضحوا بأنفسهم عمالء، فزخارف الدنيا ال تدع للناس جمااًل للراحة، فهذه 
الوساوس تشغل قلب اإلنسان بشكل دائم وتؤّثر فيه، فما مل يوجد درع التقوى فإهّنا تؤّثر يف 
الثورات أصبحت  أثر  اليت تفّتحت عىل  فإّن اآلمال  الطرق. هلذا  الناس بشكل رسيع وتبّدل 

حمبطة عىل أثر الرجعيات؛ ربيٌع رسيع الزوال وينتهي.
أهّنا بفضل اهلل  الثورة اإلسالمية العظيمة، اليت قمتم هبا يا شعب إيران، هي  إّن خاصية هذه 
مل خترس ربيعها إىل اليوم. فهذا الثبات واملثابرة والتمّسك بالقيم واألصول اليت َجَلَبتها الثورة 
للناس، هي تلك األشياء ذاتها اليت حتي اآلمال يف قلوب الناظرين يف أطراف وأكناف العامل 

الذين ينظرون ويشاهدون. لقد حدث هذا يف ثورتنا. 
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نحن ال نريد هنا أن نقول أنا وأنا... ونغرّت بأنفسنا وننسب إىل أنفسنا املفاخر اخلاوية، فنتبّجح 
قائلني إّن تلك الدولة تعّلمت مّنا، وتلك الدولة تلّقت مّنا الدروس، كال، مل تتعّلم أّية دولة من 
بلدنا، لكن ما نقطع بوجوده هو أّن بذرة األمل تلك اليت ُنرثت يف قلوب الشعوب وُزرعت 
وُسقيت ونمت وأثمرت كانت ناشئة من ثبات شعب إيران. لو أّن شعب إيران تراجع، ولو 
أّننا ختّلينا عن شعاراتنا، ولو أّننا انحنينا أمام تهديدات االستكبار العاملي وتهويالته وضغوطاته 
لكانت ورود األمل هذه، اليت نمت وترعرعت يف قلوب الشعوب، ذَوت وماتت. فثباتكم هو 
الذي سمح لغرسات األمل هذه أن تنمو وهلذا األمر أن يقع؛ وهذا بالربكات املعنوية اإلهلية 
اليت حصلت لنا عن طريق أهل البيت ^ واسم الزهراء املبارك األطهر، واسم حرضة بقية 
اهلل املبارك وعنايته بنا. جيب أن نحافظ عليها؛ وجيب أن نحافظ عليها بكل جوارحنا. علينا أن 
نحافظ عىل هذا التوّجه وهذا التوّسل وهذا االلتفات ألهل البيت ^ واعتبار كل هذا من اهلل 

وعدم االغرتار بالنفس. 
نصيحة يف اختيار الشعر وكيفية قراءته

املقولة األخرى، ترتبط هبذه املهنة اجلميلة املؤثرة لقّراء املدائح. حيث إّن جمعنا احلارض إذا مل 
يكن قد شمل اجلميع فإّنه ال شّك جمع الكثريين من املّداحني املحرتمني. لقد كنُت أحتّدث 
كثريًا هبذا اخلصوص وطيلة السنوات املتمادية يف هذه املناسبة ويف املناسبات األخرى لكنين 
يف  هو  اجلميلة  وأحلانكم  الرخيمة  بأصواتكم  تنشدونه  الذي  الشعر  تأثري  أّن  هنا  أؤّكد  أيضًا 
يتّم  ُيقرأ  ما  أّن  لو  فلسفي.  غري  أو  فلسفي  منطقي  علمي  حديٍث  من  أكرب  املوارد  من  الكثري 
اختياره بشكل صحيح وُتراعى فيه اجلهات الصورية واملعنوية - اجلهات الصورية هي جمالية 
الشعر، وجيب اختيار الشعر بشكل صحيح وجيد - فإّن الشعر ُيعّد أحد النماذج البارزة للفن. 
فليس كل ما ينظم شعرًا؛ فللشعر خصوصياته؛ جيب انتقاء الشعر. وحلسن احلظ لدينا شعراء 
وجيدة.  وعذبة  وجميلة  خمتلفة  بلغات   ^ البيت  بأهل  املتعّلقة  األشعار  يرّددون  جّيدون، 
]العرض  عرضًا  احلال  بطبيعة  سيستتبع  الطلب  هذا  فإّن  له  املشرتين  أنتم  تكونون  وعندما 
والطلب[. الشعر اجليد إذًا، وكذلك الصوت اجلّيد واللحن اجلميل أمور مهّمة. وبالطبع، ال 
د األحلان املوسيقية اللهوية املضّلة عن سبيل اهلل فالتفتوا إىل هذا جيدًا.  يعين اللحن اجلّيد أن ُنقلِّ
فبعض األحلان سيئ ومغلوط وهلوي، ال ينبغي أن جيد طريقه إىل عمل املّداحني واملدائح. ال 
عيب يف أن تبتكروا أنواعًا وأساليب جديدة يف قراءة األشعار ويف األحلان املتنوعة لكن اجتنبوا 
هذا التشابه والتداخل. بالطبع، إّنين أحتدث عن األحلان اللهوية املضّلة عن سبيل اهلل، ال أّننا 
نريد أن نمنع عن أّي حلٍن عندما ُيستعمل يف مضموٍن آخر؛ كال، إهّنا األحلان اليت ُتعد هلوية 

ومضّلة عن سبيل اهلل فال تستخدموها.
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خصائص املضمون الشعري
1-يتضّمن مناقب أهل البيت ^:

ملنرب  اإلنسان  يعتربها  أن  يصّح  شعرية  جمموعة  أفضل  إّن  باملضمون.  تتعّلق  الالحقة  القضية 
املدائح هي اليت تكون فيها أواًل مناقب أهل البيت ^. ذكر مناقبهم ُيضء القلوب ويرّسها 
ويبعث الشوق يف اإلنسان وُيجري الدمعة من العيون. بالطبع، ما هو مقصود هو تلك املناقب 
امُلتقنة. فال ينبغي أن يعتمد املرء عىل الكلمات الضعيفة. فكّل هذه املناقب املتعّلقة بأهل البيت 
موجودة يف الكتب املعتربة فلنستفد منها؛ من أقوال أولئك الذين ُيعّدون سندًا وثقة وُمعَترَبين. 
مثل هذا الشعر الذي تاله أحد السادة عن املرحوم الشيخ حممد حسني األصفهاين. حسنًا، هذا 
اجلليل هو أستاذ املجتهدين. إّن املجتهدين الكبار ومراجع التقليد الكبار هم تالمذته يف الفقه 
واألصول والفلسفة. لقد كان أيضًا شاعرًا. حسنًا، مثل هذا الشعر يصح أن يصبح سندًا، أو 
الروايات املختلفة املوجودة يف كتب املناقب ويف رشح أحوال األئمة ^، املناقب املعتربة. إذًا 

هنا قسٌم يرتبط بمناقب أهل البيت ^.

2-يتضّمن نصائح ُمستبطنة حياة أهل البيت ^
القسم اآلخر هو النصائح اليت يمكن أن ُتستنبط من حياة هؤالء األطهار. نحن اليوم بحاجة 
الفاضلة وتكامل روحية  املجتمع ونرشاألخالق  تنمية األخالق يف  النصيحة؛ فمن أجل  إىل 
فمن  النصيحة.  إىل  نحتاج  الديين،  املجتمع  يف  إليها  نحتاج  اليت  والصفاء  واألخّوة  املواساة 
فلنوّسع  سلوكهم.  ويف   ^ األئمة  كلمات  يف  موجودة  األخالق  قواعد  إّن  نأخذها؟  أين 
الناس إىل اخلري واألمل والتعاون واألخّوة والصرب واحللم  من األخالق يف املجتمع. ولندُع 
والشكر واإلحسان واإليثار والصفح؛ ولنحّذرهم من األخالق السيئة وضيق النظر واليأس 
األمر  هذا  ومثل  السيئة.  األخالق  وبقية  والبخل  واحلسد  وذاك  هلذا  واإلساءة  الظن  وسوء 

يمكن حتقيقه من خالل األسلوب الشعري أفضل بكثري من لغة النرث ولغة النصيحة. 
3-يتضّمن املسائل األخالقية:

خطيٌب مثلنا جيلس وينصح الناس ليس معلومًا إىل أي مدى سيكون عمق تأثريه، ولكن عندما 
ُيبنيِّ نفس هذا املضمون بقالٍب شعري جميل وحلٍن عذب فإّنه يكون كاملاء العذب الذي يرشبه 
اإلنسان فيشعر بأّن جميع خاليا بدنه استفادت من هذا املاء، فإّن ذلك يؤّثر يف أعماق وجود 
اإلنسان. بالطبع، ينبغي تكرار األخالقيات، فإّن الكالم له أثر وكذلك االستماع، لكن هذا 
األثر ليس أبديًا فهناك مؤّثرات أخرى يف املجتمع تعمل عىل عكس ذلك. هلذا ينبغي تكرار 

املسائل األخالقية وإعادة ذكرها. هذا بما يتعلق بجانب األخالقيات.
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4-يتضّمن إشاعة البصرية ونرشالوعي:
 قسٌم آخر، يتعّلق بالوعي ونرش البصرية بما يتعّلق بمسائل احلياة. وبالطبع إنين ال أوافق أن 
أمٌر  البصرية  إشاعة  ولكن  أحّبه؛  ال  ما  وهذا  لذاك،  وإساءة  هلذا  تعّرضًا  املدائح  منابر  تصبح 
جيد، وهي تعطي الوعي. شعبنا اليوم وعىل أثر البصرية متّكن من أن يصمد. شعبنا اليوم يعلم 
ما هي املؤامرات اليت ُتحاك ضّده ومن هم املتآمرون وما هي أهدافهم، وأي يشٍء يزعج شعب 
إيران. هذه األشياء يعرفها شعبنا. شعب إيران يعلم أّن روحية اإليمان، واإلسالم، واحلرية، 
واالستقالل، والثبات عىل الطريق الصحيح ُتغضب العدّو. إّن شعبنا يعرف عدّوه. وقد تعّرفنا 
جميعًا إىل أساليبه يومًا بعد يوم، وأدركنا ما هي هذه األساليب. هذه البصرية أمٌر قّيٌم جدًا. لو مل 
تكن هذه البصرية ملا متّكن شعبنا من الصمود. إّن الدعايات اليت يرّوج هلا األعداء سواء كانت 
من ِقبَلِهم بصورة مبارشة أم عرب األبواق املأجورة، هي كّلها من أجل انزتاع هذه البصرية من 
شعبنا؛ وجعل األمر ملتبسًا عليه، ومن أجل إبعاد هذا الشعب عن إيمانه وإسالمه واستقامته 
حسنًا،  احلياة.  يف  جتري  اليت  لألحداث  الصحيحة  معرفته  وعن  الطريق  هذا  عىل  وصموده 
يمكن أن ُيخّصص برنامج يف جمالس املدائح هلذا القسم. فابحثوا عن شعره واختاروا كلماته. 
ويف حلظة مناسبة أحيانًا يكون لكلمة واحدة من التأثري يف القلوب ما يكون لكتاٍب كامل. أّثروا 
تطّورت كثريًا  قد  املّداحني، ولإلنصاف،  أّن رشحية  اليوم  أرى حلسن احلظ  إّنين  القلوب.  يف 
عىل هذا الصعيد، من خالل الربامج اليت نوّفق لالستماع إليها أو تقام هنا أو نشاهد بعضها يف 

التلفزيون. 

خصائص مّداحي أهل البيت ^ 
1- املطالعة والتدوين:

املطلب اآلخر هو أّن صاحب مهنة ذكر املدائح الذي يفتخر بأّنه يعمل وخيدم يف هذا الطريق 
وبالقول  والعمل.  املطالعة  إىل  أواًل  حيتاج  فإّنه  اخلصوصيات  هذه  جميع  ينال  أن  أراد  لو 
املعروف من ال يملك شيئًا ال حيصل عىل يشء، هو بحاجة إىل املطالعة وإىل العمل. بالطبع، 
كان املّداحون القدماء عندنا حتمًا يتقّيدون بأن يقرأوا عن ظهر قلب، وكانوا يعتربون القراءة 
عن الورقة أمرًا سيئًا، فلحسن احلظ اليوم مل يعد األمر كذلك، مل يعد من الرضوري أن يقض 
ساعات عىل سبيل املثال من أجل أن حيفظ قصيدة معينة، كال، يقرأ عن الورقة. واملنربيون أيضًا 
أيام شبابنا وحداثة سّننا مل نشاهد إطالقًا خطيبًا يستخرج ورقة من  عىل هذا النحو. نحن يف 
جيبه ليقرأ حديثًا، كانوا يعتربون هذا سيئًا. وقد قام املرحوم الشيخ فلسفي رضوان اهلل عليه 
نَّة اخلاطئة، فكان يستخرج ورقة ويقرأ احلديث أو الرواية. حسنًا، لقد  بالقضاء عىل هذه السُّ
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كان واعظًا من الطراز األول يف البلد. واآلن استفاد الوّعاظ أيضًا. فمن أجل أن يقرأوا بشكل 
صحيح ويف املكان املناسب، وألجل أن يقرأوا ما ينبغي فإهّنم يستخرجون الورقة من جيبهم 
ويقرأون احلديث أو املطلب الذي دّونوه أو الشعر. وقد سّهل هذا األمر العمل كثريًا. واملّداح 
أيضًا عىل هذا املنوال. هلذا فإّن املطالعة والتدوين والكالم عىل أساٍس حمسوٍب بدّقة وضمن 

دراسة ومطالعة كل هذه هي الرشط األول.

2-اأُلنس بالقرآن واحلديث:
الرشط الثاين هو أن تّطلعوا عىل القرآن واحلديث أثناء مطالعاتكم. اأُلنس بالقرآن هو أمٌر الزم 
اليوم حلسن احلظ صار األمر  البالد.  إننا نويص اجلميع هبذا، نويص جميع شباب  للجميع. 
عىل هذا املنوال، فاملرء يشاهد بني اجلامعيني والطالب وبني الشباب غري اجلامعيني واحلوزويني 
أفرادًا يأنسون بالقرآن، وبعضهم حيفظون القرآن، ومن مل حيفظه يدرك القرآن باجلملة ولو مل 

يدرك جميع التفاصيل فإنه يفهم املضمون وهذا األمر غنيمة مهمة 

من ُيقارن اليوم بما قبل 20 أو 25 سنة يالحظ الفرق ما بني السماء واألرض. امُلعطيات غري 
متوفرة عند الكثريين. أنا العبد ألنين كنت أهتم هبذه املسألة فعندي معطياتها؛ أعلم ماذا جرى 
كثري  القرآن يف  يقرأ  عندما  قارئنا  كان  بالقرآن. سابقًا  واأُلنس  التعّرف  أجل  وماذا جيري من 
من األحيان ال يفهم معىن اآليات فكان يقطع حيث ينبغي أن يصل، ويصل حيث ينبغي أن 
يقطع. اليوم مل يعد األمر كذلك بتاتًا، فالكل مّطلعون. هلذا فإّن التعّرف إىل القرآن واحلديث 
هو وصّيتنا للجميع. لكّن مبلغي الدين ورشحية املداحني هم بالطبع خمتّصون هبذا اخلطاب. 
جيب أن يأنسوا بالقرآن. فاحرصوا عىل قراءة القرآن، واقرأوه بااللتفات إىل الرتجمة واحفظوا 
اإلنسان  ويفهمها  ما  معرفة  وتتضّمن  نصيحة  عىل  تنطوي  اليت  اآليات  دّونوا  الرتجمة.  هذه 

وسّجلوها واستفيدوا منها واذكروها واعملوا هبا وهكذا األمر بالنسبة للحديث. 

حلسن احلّظ، فإّن كتب احلديث املعتربة عندنا اليوم قد ُترجمت كّلها. لقد ُترجم الكايف ومن 
ال حيرضه الفقيه وهنج البالغة وكلمات السيدة الزهراء سالم اهلل عليها. فلم يعد األمر خمتّصًا 
بمن يعرف اللغة العربية، كال، فمن يعرف اللغة العربية ومن ال يعرف اللغة العربية، اجلميع 
يمكنهم االستفادة من هذه الكلمات وهذه فرصة جيب االستفادة منها. هلذا وصيتنا هي: تالوة 
القرآن واألنس بالقرآن واحلديث، والتعّرف إىل معارف أهل البيت من خالل احلديث، واألهم 
من كل هذا التوجه إىل اهلل تعاىل واحلفاظ عىل هذا االرتباط القليب مع الذات األحدية األقدس 

بالدعاء والتوّسل والذكر واخلشوع والنوافل. 
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فلو بقيت هذه الرابطة حمفوظة وَقوَيت فإّن جميع األعمال الصعبة ُتحّل بالتدريج وهذا هو 
هو  والتوّسل  والذكر  باخلشوع  يكون  الذي  األحدية  بمقام  االرتباط  فرع  إّن  العمل.  أساس 
أيضًا مرتبٌط ومّتصل بأهل البيت ^ وال ينفّكان »َمن َأَراَد اهلَل َبَدَأ بُِكم« لكن حسنًا، إّن أدعية 
الصحيفة السجادية واملناجاة اخلمسة عرش، واألدعية واملناجاة املختلفة املوجودة متنح القلب 
صفاًء كما الذهن، وجتعل الذهن فّعااًل أيضًا. الكثري من املعارف يناهلا اإلنسان من هذا الطريق. 
أملنا إن شاء اهلل تعاىل أن يوّفقكم اهلل. الكالم  كثري ولكن الوقت قليل. واليوم رُسرنا كثريًا من 

زيارة السادة واالستماع إىل بيانات األعاظم.
الّلهم  بحّق حمّمد وآل حمّمد اجعلنا من أتباع أهل البيت ^.

الّلهم  اجعلنا من الشيعة احلقيقيني للسيدة الزهراء سالم اهلل عليها.
الّلهم  وّفق شعب إيران يف جميع امليادين.

الّلهم  فّرج فرجًا عاجاًل عىل جميع املسلمني وشيعة البحرين وجميع مستضعفي العامل.
الّلهم  أرِض عّنا القلب املقّدس لويل العرص وأفرحه؛ واجعلنا مشمولني بأدعية هذا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أن  أملنا  اهلل.  وعافاكم  األعّزاء  وأخوايت  إخواين  كثريًا،  بكم  أرّحب 
يضفي اهلل تعاىل عىل كّل حلظات مساعيكم واهتماماتكم وتشخيصكم 
وأجره  عنايته  مزيد  األعّزاء  واألخوات  اإلخوة  أّيا  للمسؤوليات 

العميم، ويزيدكم توفيقًا ونجاحًا يومًا بعد يوم.

عىل  اإليراين،  الشورى  جملس  رئيس  الرجياين  السيد  جناب  نشكر 
املوقف  هذا  بخصوص  وكذلك  قّدمه؛  الذي  اجلّيد  التقرير  هذا 
الرصيح والواضح بالنسبة للمستكربين، وبالنسبة ألمريكا، وبالنسبة 
أّيا  لسانكم  عىل  ظهر  والذي  الدوليني،  واملتبجحني  للمزايدين 
النّواب املحرتمون. وبالطبع، إّن هذه املواقف هي لسان حال شعبنا، 
هذه  طيلة  شعبنا  ووّفق  تفّضل  الذي  اهلل  نشكر  أن  باحلقيقة  وينبغي 
بني  املمزّي  والواضح  الدقيق  الفهم  حفظ  وكذلك  الثالثة،  العقود 
اخلطوط والتّيارات العاملية ومضامينها وأهدافها؛ بل وزاد من ذلك 

كّله يومًا بعد يوم. 
املستكربون وثقافة الغفلة

امتالك  عدم  ومصائبها  الشعوب  مشاكل  جملة  من  إّن  احلقيقة  يف 
هذا الوعي، أو الغفلة عن املتغريات العاملية واألحداث املختلفة اليت 
اليت تؤدي إىل  الطرق يف وجهها، وتلك  تؤّدي إىل رضرها وانسداد 
التيارات  أّن  لو  السياسية.  املصاعب  جّراء  من  الشبهات  يف  الوقوع 
العاملية والتّيارات الكربى الشمولية يف عامل السياسة وعامل االقتصاد 
حوهلا  يدور  بما  الشعوب  هذه  وفّكرت  للشعوب،  مكشوفة  كانت 
مستكربي  سيف  حدة  فإّن  أهدافها،  عىل  واّطلعت  وبصرية  بوعٍي 
 - تالحظوهنا  اليت  الواسعة  الدعايات  هذه  من  اهلدف  سُتَفّل.  العامل 
وما أكرث تلك األجهزة اإلعالمية والدعائية املوضوعة اليوم يف خدمة 
سياسات املستكربين - هو يف الواقع من أجل إثارة الضوضاء والغبار 
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حت ال تتمّكن الشعوب من نيل هذه البصرية والوعي، أو تعجز عن حفظها. لقد حفظ شعبنا 
ذلك كّله، وهو حمّط تقديٍر كبرٍي. 

ما يوجب هزيمة العدو
وإىل  املرحلة  هذه  طيلة  املواقف  هذه  أظهر  ألّنه  املحرتم،  املجلس  أشكر  أن  جيب  العبد  أنا   
يومنا هذا وبمشيئة اهلل سيبقى إىل هناية هذه الدورة بشكل واضح. كان من املمكن للمجلس 
مل  أو  خطًأ،  ارتكب  األحيان  بعض  يف  أّنه  لو  اإلزعاج  من  بالكثري  وللثورة  للبالد  يتسّبب  أن 
يّتخذ موقفًا، أو ما هو أسوأ من ذلك: لو أّنه اخّتذ موقفًا خاطئًا بما يتعّلق بإحدى هذه القضايا 
السياسية املهّمة واألحداث املختلفة. فاملجلس الذي يقف بثباٍت وإحكام ووضوٍح وعالنية 
ويّتخذ موقفًا بشأن القضايا السياسية العاملية املختلفة، وضد هجمات األعداء عىل اجلمهورية 
اإلسالمية، هو يف الواقع حمّل افتخار وشكر. إّنين أتوّجه بالشكر من كّل أعماقي وأرّص عىل 
الثورة اإلسالمية  التحّدي بني  الثبات واإلحكام والقّوة، ألّن  املواقف مع هذا  استمرار هذه 
مرور  فمع  األبد.  إىل  يبقى  لن  وقّوته  اهلل  بحول  فإّنه  وبالطبع،  ؛  مستمرٌّ العاملي  واالستكبار 
الزمان سرتجح كّفة النظام اإلسالمي وتصبح أقوى. ويف اليوم الذي يشعر به األعداء باليأس، 
ستقّل اهلجمات، لزتول بعدها بالتدريج؛ ولكن حت ذاك اليوم، فإّن ثبات وصمود الشعب 
يف  املنظورة  الدقائق  هذه  تنايس  من  فلنحذر  يستمّر.  أن  وجيب  والزٌم؛  رضوريٌّ  أمٌر  وُنخبه 
نوعية تعامل الثورة مع العدّو. فلننظر اليوم إىل خّطة العدّو بما يتعّلق بالثورة؛ وحسب التعبري 
الرائج واملتعارف فلنتفحص سيناريوهات العدّو ولرَن ماذا يريد. فلو استطعنا أن نفهم جّيدًا، 
ونحدس بنحٍو صحيح، ونخّطط لترّصفاتنا وأعمالنا يف مقابل سيناريوهات العدّو فإن العدّو 

سُيهزم قطعًا.
عنارص اخلطة العدوانية

1-استهداف االقتصاد:
جميع الشواهد تشري إىل أّن العدّو اليوم يستند بشكل أساس إىل عّدة أمور. يبدأ اإلنسان من 
ناظٌر  االقتصادي  اجلهاد  عام  أّنه  من  العام  هذا  قلناه  ما  إّن  االقتصاد.  أوضحها، وهي قضية 
إىل هذا البعد يف القضية. فإركاع البلد من الناحية االقتصادية، وإرجاعنا إىل الوراء يف املجال 
االقتصادي الذي يؤّدي إىل شلل يف الركائز االقتصادية ويؤّدي يف النهاية إىل يأس الشعب، كّل 
ذلك ُيعّد من أعماله األساس. حسنًا، هذا يشء واضح وهم أنفسهم يعلنون ذلك ويتحّدثون 
عنه. وهذا بالنسبة للمجلس وللحكومة وجلميع املسؤولني يف القطاعات املختلفة، يرسم خطًا 

واضحًا بما يتعّلق باملسؤوليات، وماذا عليهم أن يفعلوا. 
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2-إيقاع الفتنة بني األجهزة اإلدارية:
يف  املختلفة  اإلدارية  األجهزة  بني  اخلالفات  إشعال  هو  جدًا  واضٌح  هو  الذي  اآلخر  األمر 
يريدون  ال  أهّنم  ال  أيضًا.  القضية  هذه  خيفون  ال  وهم  األساس.  أعماهلم  من  وهذا  البالد؛ 
إخفاءها، بل ألهّنا غري قابلة لإلخفاء. فطريقة عمل األعداء يف مثل هذه القضايا املهّمة والعامة 
والدولية يقتض أن يقوموا بأشياء ويتحّدثوا عن أمور ويعلنوا قضايا، هلذا فإّن هذه التدبريات 
والسياسات اليت يقوم هبا األعداء ال تبقى مسترتة. يريدون إيقاع اخلالفات، وهم يسعون مهما 
أمكنهم إىل حقن هذه اخلالفات؛ ونحن علينا أن نكون متيّقظني. فاختالف السالئق ووجهات 
عنارص  وبني  البلد  يف  التيارات  بني  حتّد  إىل  ينجّر  أن  ينبغي  ال  السياسية  القضايا  بشأن  النظر 
البلد. إّن الذنب الكبري ملشعيل الفتنة قبل سنتني، لو نظرنا بحسن الظن إليهم وقلنا إهّنم وقعوا 
يف االشتباه وكانوا يعانون من خدشة يف أذهاهنم، هو أّن هذه اخلدشة قد أّدت إىل إجياد مشكلة 
للنظام اإلسالمي. ومثل هذا الذنب الكبري ال يمكن التغايض عنه؛ وما زالت آثاره إىل يومنا 
هذا يف جمتمعنا. وبالطبع إّن شعبنا شعٌب يقٌظ. واحلّد املطلوب من الفهم والبصرية املوجود 
عند هذا الشعب أّدى إىل أن ختتفي هذه احلوادث وتزول آثارها عىل مّر الزمان؛ لكنهم بسبب 
هذا وّجهوا رضبة. فإجياد الزناع والشجار واخلالف العميق ُيعّد من األعمال املشينة والبشعة 

ومن الكبائر، وهذا ما يريده العدّو.
املطلب  هلذا  عالقة  وال  املجال.  هذا  يف  بدوركم  قوموا  اإلسالمي  الشورى  جملس  يف  وأنتم 
بنوعية انتماء أيٍّ من أعضاء املجلس إىل أّي تّياٍر أو توّجٍه سيايس؛ فال فرق؛ القضية هي قضية 
الدفاع عن البالد والثورة واإلسالم واملنجزات الكبرية للشعب اإليراين. وهذا األمر مشرتٌك 
بني جميع التيارات، ما خال أولئك األجانب، وغري ذلك فإّنه أمٌر مشرتٌك بني جميع التيارات 

امللزتمة ألّي ِنحلة أو توّجٍه سيايسٍّ انتمت. وهذه مسألة مهّمة جدًا، ومن البنود الواضحة.  

3-استهداف الشعور الديين:
ومن النقاط األساس الواضحة إضعاف العقائد واملشاعر اإلسالمية وترسيخ األفكار اإلحلادية 
اإلعالمية  فاألجهزة  سياساتهم.  من  وهذا  املختلفة.  األساليب  خالل  من  اإلحلادية  وشبه 
املختلفة ُتستخدم بمزيانيات هائلة ومتابعة حثيثة وشاملة من أجل تغيري أفكار شبابنا. وبالطبع 
هذا ال خيتص بشبابنا فقط. فاليوم، يتّم تطبيق هذه القضية نفسها وبقّوة يف هذه البلدان العربية 
اليت جرت فيها تلك النهضات والثورات؛ فينفقون املليارات من أجل أن يتمّكنوا من تغيري 
ذهنية وأفكار الشباب الذين جتّمعوا يف هذا امليدان يف القاهرة أو ذاك امليدان يف تونس وقاموا 
إهّنا  والتحليل؛  التخمني  من  فليست  جتري.  األحداث  هذه  مثل  الكبرية.  اإلنجازات  بتلك 
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يتّم  العدّو مشغول وهو يستخدم كل ما لديه من قّوة؛ ومثل هذه األعمال  معطيات. حسنًا، 
القيام هبا من قبل العدّو. ويوجد ترويٌج للفساد والفحشاء وإجياد الزتلزل يف العقائد.

املناعة اليت َصَنَعت النرص
اإلسالمية.  والصحوة  وللحركة  اإلسالمي  للنظام  وجامعًا  شاماًل  سيناريو  العدّو  هّيأ  لقد 
وحلسن احلظ، لدينا الكفاءة املناسبة للتعامل مع هذا السيناريو؛ فال شّك يف ذلك. وهنا أقول 
بكّل قاطعية: إن هذه الكفاءة والقدرة موجودة لدى نظام اجلمهورية اإلسالمية ملواجهة هذه 
أّما  بالفعل.  بيننا  املوجودة  والقوية  الغنية  والفلسفية  االعتقادية  األصول  خالل  من  اهلجمة 
والفاعلة  املتشّوقة  البرشية  املوارد  آخر ومن خالل  فلها حملٌّ  الكامنة  األمور  بتلك  يتعّلق  بما 
الـ  السنوات  هذه  طيلة  أيضًا  الكفاءة  هذه  أظهرت  اإلسالمية  اجلمهورية  أّن  كما  الكفوءة. 
املّدة مل يكن األعداء عاطلني عن العمل. وكانوا يف سعٍي مستمرٍّ وختطيط،  32. فطوال هذه 
ووضعوا  املزيانيات،  رصفوا  دائمًا.  مشغولة  عندهم  التخطيط  غرف  كانت  قوهلم  وبحسب 
يقدرون  ما  فعلوا كل  الدبلومايس  املجال  اخلطط، وعّينوا أشخاصًا ومأمورين وبعثات، ويف 
تقّدمت وهم تراجعوا. وبالطبع  أّن اجلمهورية اإلسالمية  النتيجة  عليه؛ ولكن حسنًا، كانت 
أكرث.  تقّدمنا  لكّنا  األخالقية  وغري  األخالقية  العيوب  وبعض  التقصري  بعض  مّنا  يكن  مل  لو 
غاية األمر أّنه كان لدينا بعض املشاكل، ولكن مع وجود هذه الُعقد فإّننا اليوم تقّدمنا وبشكٍل 
واضٍح، وعدّونا قد تراجع بشكل واضح. فأمريكا يف عهد ريغن ]الرئيس األربعني للواليات 
املّتحدة األمريكية من عام 1980 إىل عام 1989[ ختتلف عن أمريكا يف عهد أوباما ]الرئيس 
السماء إىل األرض.  املّتحدة األمريكية منذ 20-1-2009[ من  الرابع واألربعني للواليات 
واجلمهورية اإلسالمية قبل ثالثني سنة ختتلف عن اجلمهورية اإلسالمية اآلن من األرض إىل 
السماء. لقد تقّدمنا وتراجعوا، هلذا نحن نمتلك كفاءة التعامل، ولكّن اخلوف هو أن نصبح 
غافلني أو مغرورين. فكالمها يمثالن خطرًا ]الغفلة والغرور[. فال ينبغي الغفلة واالنشغال 
ينبغي أن نغرّت ونقّلل من شأن العدو، بل علينا احلذر؛ وكّل  والتلهي باألعمال اهلامشية وال 
واحٍد مّنا هو مشموٌل هبذا اخلطاب. فأنتم الـ 290 نائبًا يف املجلس، كّل واحٍد منكم يتوّجه 
نلتفت، وكذلك  أن  فعلينا  اإلهلية،  املسؤولية  بمفرده، ويتحّمل هذه  إليه هذا اخلطاب اإلهلي 
احلكومة واملسؤولون القضائيون ومسؤولو القطاعات املختلفة يف الدولة وكذلك العسكريون 
وغري العسكريني وكل أفراد الشعب، فالكل مسؤول ولكن غاية األمر أّن مسؤولية املسؤولني 
يف الدولة حمّددة وواضحة ويف األغلب معروفة. جميعنا مسؤولون، أي إّن علينا أن ننظر إىل 
وظائفنا انطالقًا من هذه الرؤية. أنا العبد بما يتعّلق بوظيفيت وأنتم بما يتعّلق بوظائفكم وكذا غرينا.
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األمانة احلتمية
لقد ُوضع عىل عاتقنا حمل أمانة ثقيلة. وضع اهلل هذه األمانة عىل عاتقنا وليس لدينا خيار يف 
أن نقول: حسنًا، نحن ال نريد هذه األمانة؛ كال، إّن هذه األمانة جيب أن نوصلها إىل املقصد 
بكل قّوة وأمانة. كّل ما نفعله عىل الصعيد السيايس والفكري واالقتصادي واإلداري ينبغي أن 
يكون وفقًا هلذه الرؤية. وإذا انطلقنا يف أعمالنا بدون هذه الرؤية، فاخلوف هو أن يقع عملنا يف 
االّتجاه املخالف هلذه األهداف. فعندها سنكون مورد املؤاخذة اإلهلية. واهلل تعاىل ال يتجاوز 
عن مثل هذه الذنوب الكبرية. اإلمام رضوان اهلل تعاىل عليه، كان له مثل هذا التعبري يف عدٍد 
السياسية وغريها حيث كان يقول:  املسائل االجتماعية والذنوب االجتماعية واألخطاء  من 
»إّن هذه معصية لن يتجاوز اهلل تعاىل عنها، ألّن التوبة فيها ليست سهلة«. حسنًا، إّن اهلل يتوب 
عىل اإلنسان يف أّية معصية تاب منها؛ ولكن عندما يقوم هذا اإلنسان بتحّرٍك ما ويوّجه رضبة 
معّينة إىل شعٍب ما، كيف يمكن أن يتوب منها؟ وكيف يمكن جربان هذا األمر؟ وكيف يمكن 
أن يستحّل ويطلب املساحمة من الذين أصاهبم منه أذى فردًا فردًا؟ هلذا فإّن اهلل تعاىل ال يصفح 

عن هذه املعايص؛ وحساسية مواقفنا أنا وأنتم تنبع من هذه النقطة. 

وصّيتان ليبقى صوت الثورة
حسنًا، لنلِق اآلن نظرة عىل قضايا املنطقة والعامل والقضايا العاّمة يف البلد اليت تعّرضنا هلا. حلسن 
مسوؤلو  متّكن  احلظ،  وحلسن  صمدوا.  لقد  جيدة؛  واحلكومة  املجلس  مواقف  كانت  احلظ، 
املنطقة،  إىل أسماع شعوب  للثورة  البليغ  الصوت  إيصال  املختلفة من  املناسبات  الدولة ويف 
الضجيج  هذا  من  فبالرغم  املنطقة.  عىل  هيمن  الذي  املتعّدد  اإلعالمي  الضجيج  هذا  وسط 
البالد من إيصال  إيران ومسؤولو  والضوضاء والتالعب الذي أحدثه األعداء، متّكن شعب 

الكالم الصحيح واملتني واملنطقي إىل اآلذان. إّن هذا حلسن احلظ قد حتّقق وينبغي أن يستمر.

الوصية األوىل: اليقظة واحلذر
حسنًا، هذه ساحة حرب. إن احلرب كرٌّ وفّر. اإلنسان يرضب يف احلرب ويتوقع أيضًا الرد. 
فالعدّو ليس عاطاًل عن العمل وهو أيضًا يوّجه الرضبات، وعىل املرء يف هذه الساحة الدولية 
الواسعة أن يرى نفسه يف ميدان احلرب. فليس البحث حول السالم والتوّدد وأمثاهلما. حت 
فإهنم حيملون خلف ظهورهم خنجرًا مسلواًل، وينتظرون  اللني  الكالم  يطلقون  أهّنم حينما 
أدىن غفلة لكي يغرزوه يف كبد اخلصم. هلذا، جيب اليقظة واحلذر. إّنين أويص وأؤكد أن نحفظ 

هذه اليقظة وهذا احلذر.
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الوصية الثانية: مراعاة التقوى اجلمعية
أن  ينبغي  لدينا تقوى فردية، حيث  التقوى اجلمعية.  فاملحّل هنا هو حمّل  أقول هذا؛  بالطبع، 
نفسه  اإلنسان  أن جيعل  الكاملة هي  التقوى  الدائمة.  املراقبة  نفسه حتت  مّنا  واحٍد  كّل  جيعل 
حتت املراقبة بصورة دائمة؛ كالذي يتحّرك يف فناٍء ميلء باألشواك املؤذية وهذا املثال موجوٌد 
يف الروايات أيضًا وكذلك يف كلمات العظماء حيث ينبغي أن يكون حذرًا دومًا؛ فينظر حتت 
قدميه ألنه إذا غفل فإّن األشواك ستخرتقه ومتّزق ثيابه وجترح قدميه. ُشّبهت التقوى باحلركة 
يف حقل األشواك. حسنًا، هذه هي التقوى الفردية، وهي رضورية؛ وطريق الوصول إىل الفوز 
والفالح هو فقط هذا. لو أراد اإلنسان أن يصل إىل الفالح والفوز والنجاة األبدية فعليه أن 

يصل إىل التقوى. وكّلما ازدادت هذه احلالة يزداد الفوز والفالح.
ولدينا تقوى جمعية. التقوى اجلمعية هي أن تراقب اجلماعات نفسها، أن يراقب اجلمُع من 
حيث هو اجلمَع نفسه. فعدم مراقبة اجلموع أنفسها كمجموعة يؤّدي إىل زلل األقدام، حت ملن 
لديم تقوى فردية ضمن اجلماعة، بسبب هذه احلركة العامة هلذا اجلمع، فيصلون إىل حيث 
ال يريدون. وطوال هذه السنوات الثالثني تلّقينا رضبات من هذه اجلهة. وكانت هذه إحدى 

اجلوانب اليت أظهرنا فيها الضعف.
يف العقود السابقة كان هناك تّياٌر يف بلدنا باسم اليسار. كانوا يرفعون شعارات جّيدة ولكنهم 
فردية،  تقوى  لديم  بينهم أشخاٌص  كان من  اجلمعية.  التقوى  يظهروا  أنفسهم ومل  يراقبوا  مل 
ولكّن عدم امتالك التقوى اجلمعية وصل هبؤالء إىل أن أصبح أهل الفتنة ممن هم أعداء اإلمام 
احلسنيخ واإلسالم واإلمام والثورة معتمدين عليهم؛ فهم مل يطلقوا شعارات معادية لإلمام 
وهذا  عليهم،  يعتمد  أن  والثورة  اإلمام  ضّد  الشعارات  يطلق  الذي  استطاع  ولكن  والثورة، 

خطٌر كبري جدًا، لقد زّلت أقدامهم، هلذا إّن التقوى اجلمعية مهّمة جدًا.
الشورى  جملس  داخل  ذاتية  رقابة  جتعلوا  أن  املاضية  السنة  لكم  قلت  لقد  اجلميع؛  ليعلم 
بعض  انطلقت  وهنا  نفسها.  املجموعة  تتدارك  أن  اجلمعية؛  التقوى  هي  وهذه  اإلسالمي، 
الترصحيات من الزوايا »بأّن النائب ينبغي أن يكون حّرًا وأمثال ذلك«! ال خيالف أحٌد حّرية 
النائب، لكن االعرتاض عىل السلوك املنحرف للنائب. فمن املمكن لنائب واحٍد منحرٍف أن 

ييسء إىل سمعة جملس الشورى اإلسالمي ويطعن به، أليست هذه خسارة؟
ذهبنا إىل اإلمام يف بداية الثورة، من أجل تعيني أحد األجاّلء من بيننا كرئيس للجمهورية ونعّرفه 
لإلمام من أجل احلصول عىل موافقته؛، ومن ثّم نطرحه كمرشح حزب اجلمهورية اإلسالمية 
لرئاسة اجلمهورية. فلم يقبل اإلمام لسبٍب ما. الحقًا قال لنا عليكم باملجلس، فاملجلس هو 
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املهم. فبالنسبة لقائد الثورة ومؤّسس هذا النظام وموجد هذه املجموعة كان للمجلس مثل هذه 
املوقعية. حسنًا، جيب املحافظة عىل هذا وحفظ سمعته وصورته؛ وهذا ما يتطلب رقابة ذاتية. 
فما مل تكن هذه الرقابة الذاتية موجودة، ستقع املشاكل؛ وأنتم ترون بأنفسكم. لقد أّكدت يف 
السنة املاضية عىل هذا. وبالطبع، لقد حتّقق يشٌء مؤخرًا بالنسبة هلذه القضية يف املجلس. لكّن 

أمهية القضية مل ُتدرك بالكامل. هذه الرقابة الذاتية هي التقوى اجلمعية.

احلّل يف ظّل تعّدد السالئق
هذه  تأيت  أن  عىل  إرصار  العبد  هلذا  ليس  متعّددة.  وتيارات  خمتلفة  سالئق  املجلس  يف  توجد 
التيارات لتّتحد فيما بينها؛ كال، إن اختالف السالئق واآلراء واألذواق والعقائد السياسية أمر 
موجود وأمٌر طبيعي. ومثل هذا االختالف يف السالئق مفيٌد يف العديد من املوارد؛ من املمكن 

هنا أن يكون له بعض األرضار أحيانًا. 

ال تتشاجروا:
ال يوجد إرصاٌر عىل إزالة هذه اخلطوط، بل اإلرصار أواًل عىل هذا اليشء الذي ذكرته سابقًا: 
أمريكا.  وتنايس  والعداوات  الزناعات  إىل  السالئق  يف  االختالف  بكم  يؤدِّ  ال  تتشاجروا،  ال 
وإرسائيل  أمريكا  ُتنىس  اخلصم،  يعارضون  عندما  هكذا.  هي  تياراتنا  بعض  فإّن  ولألسف 
وأعداء الثورة وأعداء اإلمام؛ تصبح خصومتهم األساس مع الطرف املقابل! حسنًا، هذا خطأ. 

فال ينبغي أن تتناحر األجنحة بما بينها وتتنازع. 

الرقابة الذاتية:
لتيارهم  يسمحوا  فال  الذاتية  واملراقبة  الداخيل  بالضبط  جماعة  كّل  تقوم  أن  الثاين،  األمر 
باالنحراف. إّن عدد األشخاص اجلّيدين بني هذه التّيارات ليس قلياًل، ولكن عندما ُيبتىل التّيار 
بمشكلة ما، فإّن الصالح سزيّل معهم، وينساق. هذه النكات من األمور الواضحة. ليس يف 

ذهين أن أتوّسع يف الكالم والبيان مع اإلخوة واألخوات. 

وصايا ألعضاء جملس الشورى
1- اإلستمرار يف العمل حىت آخر الوالية:

النقطة اليت أرى من الالزم أن أتعّرض هلا، ألّن هذا العام هو آخر سنة لدورة هذا املجلس، 
واألصدقاء واألعّزاء عليهم أن يلتفتوا بحجة أن االنتخابات هي يف آخر السنة، يف شهر إسفند، 
ال ينبغي للمجلس أن ُيبتىل بالركود وقّلة العمل، يف هذه األشهر العرشة الباقية. إّن اخلوف هو 
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ُيلقي بضالله  املقبل، ألن  إسفند)1(  املحرتمني حلدث 12  والنّواب  توّجه األصدقاء  يؤّدي  أن 
حيدث  ال  أن  رجايئ  التاريخ.  وذاك  اليوم  بني  الفاصلة  املدة  يف  املطلوبة  األعمال  جميع  عىل 
وإّن  األخرية ضعيفة.  السنة  تكون  أن ال  احلكومات هبذا وهو  ُأويص جميع  كنُت  لقد  هذا. 
أمهية هذا بالنسبة للمجلس أكرب ألّن خطره أكرث. فالسنة األخرية بالنسبة للحكوميني )أعضاء 
احلكومة( هي فقط السنة األخرية بالنسبة هلم، فال يمكنهم السعي واحلراك من أجل االستمرار 
يف املسؤولية؛ لكّن ممّثيل املجلس ال ينبغي أن يكونوا كذلك، فإذا أرادوا السعي يمكنهم ذلك 
]أي الرتشح لوالية أخرى[. فهذا السعي ال ينبغي أن ييمن عىل وظيفة اليوم اليت هي وظيفة 

النقد وهي الزمة. إّنين أطلب بجّد من اإلخوة واألخوات أن يلتفتوا إىل هذا. 

2- التقّرب من أصحاب الثورة ال أصحاب الرثوة:
املسألة األخرى هي التقّرب من أصحاب القدرة والثورة؛ إّنين أقول لكم هذا دون أّية جماملة. 
إىل  أحٌد  يتقّرب  أن  باحلق واخلري. هذا خطٌر جدًا،  نتواىص  أن  وعلينا  إخوة  النهاية  فنحن يف 
أصحاب الرثوة أو القدرة من أجل ضمان انتخابه يف دورة. إّنه أمٌر يف غاية السوء؛ ومن األمور 
اليت ال يصفح اهلل تعاىل عنها بل ينتقم. إّن هذه األمور ترتك آثارًا سلبية عىل الشخص وعىل 

عاقبته وعىل املجتمع. هذه العاقبة اليت نوليها هذا القدر من األمهية.
3- تفعيل الرقابة:

ينظموا  أن  األصدقاء  عىل  الكلية،  مسائله  تصويب  تّم  والذي  بالرقابة  املتعّلق  الطرح  هذا  يف 
األمور لكي يتّم القيام برقابة واقعية، أي أن ال يتحّول األمر إىل نوع من املجاملة وسياسة مترير 
املصالح. اعملوا بطريقة بحيث تكون يف املجلس نفسه عنٌي بصرية تراقب بشكل واقعي. فال 

يتحول األمر إىل أجواء تسيطر فيها املجاملة واملقايضة.

4- التكامل مع السلطتني التنفيذية والقضائية:
املطلب اآلخر هو هذه الوصية اليت أقّدمها دائمًا وهي ما يتعّلق بالتكامل مع السلطة التنفيذية 
عمل  أساس  ألّن  التنفيذية  السلطة  باألساس  ولكن  القضائية،  والسلطة  التنفيذية  )السلطة 
املجلس هو مع هذه السلطة ( وينبغي أن تتكامل. ال ينبغي أن جتري األمور بحيث تؤدي إىل 
الزناع واالختالف، فمثل هذا األمر له آثاٌر سيئة جدًا يف اخلارج وعىل الناس. فأحيانًا، يصدر 
طعنًا  اهلل  سمح  ال  كان  فإذا  ُينرش؛  تعلمون  وكما  رأٍي  إبداء  أو  ترصيٌح  املجلس  داخل  مثاًل 

1  12 اسفند1390ش موعد انتخابات جملس الشورى اإلسالمي) جملس النواب( ويصادف أواخر شهر2012/2م.
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بشخٍص أو جماعة ال يمكن جربانه بسهولة، وهذا ما يؤّدي إىل تيئيس الناس. يف يومنا هذا، 
املسؤولون يبذلون اجلهود ويعملون، ال تقولوا يوجد هذا الضعف وذاك الضعف. فأنا العبد 
يعلم هبا كثريون. ومع  نقاط ضعٍف ال  لعّلين مّطلع عىل  بل  الضعف هذه؛  نقاط  مّطلع عىل 
جيدة  وضعية  يف  هو  التنفيذية  السلطة  يف  اليوم  املوجود  اليشء  هذا  فإّن  النقاط،  هذه  وجود 
ومطلوبة، ففي البلد يتم انجاز األعمال. حسنًا، جيب التعاون ومد يد املساعدة، فيقوم املجلس 
اخلطاب  فصل  هو  القانون  ويكون  املجلس،  بمساعدة  احلكومة  وتقوم  احلكومة،  بمساعدة 
يف  للمقّن  بالنسبة  مؤرشًا  وتشخيصاتها  احلكومة  توّجهات  وتكون  احلكومة،  ألداء  بالنسبة 
املجلس  نائبًا يف  كنُت  لقد  املجلس.  استقاللية  تتناىف مع  القضية ال  فمثل هذه  التقنني.  كيفية 
ورئيسًا للحكومة أيضًا وقد جّربُت األمرين معًا، طوال هذه السنوات املتمادية أيضًا، شاهدُت 
املجالس واحلكومات. فال إشكال بأن يقوم أّي جملٍس بوضع قانوٍن صحيٍح وقويٍّ ومنطقيٍّ 
أّن  يعين  فلو حصل هذا ال  عليه عمليًا، ممكنًا، وسهاًل.  بناًء  للحكومة  العام  املسلك  ويكون 
املجلس فاقٌد لالستقاللية. بعض األشخاص رّبما يريدون أن ال يكون املجلس خاضعًا، حيث 
يرى املرء كيف أهّنم متحّرقون الستقالليته، فيقولون فليكن للمجلس استقاللية! هذا ال يتناىف 
أبدًا مع استقاللية املجلس. فلينظر املرء لريى كيف يمكن للحكومة أن تعمل وكيف يمكن أن 
تقوم بدورها عىل نحٍو أفضٍل وأسهل، ويضع هذا القانون عىل أساسه، فهذا ممكٌن وال إشكال 
فيه، ومن ذاك اجلانب عندما يصبح القانون جاهزًا ومنجزًا، ُتصبح احلكومة مسؤولة عن أن 
تعمل طبق هذا القانون بكّل وجودها ومع جميع السلطات بدون أّي عذر. فطرفا القضية عىل 
هذه الشاكلة. أي أّن الطرفني يمكنهما أن يتعاونا ويتكامال. هذا رضوريٌّ وينبغي أن ُينجز. فلو 
حصل أن بدأ كلٌّ منهما بطرح األعذار: هذا يقول كال، ال نريد أن نقوم هبذا، ألّن احلكومة تريد 
القانون فيه اعوجاج هنا فإننا لن نخضع؛ حسنًا،  القانون هبذا الشكل، وذاك يقول ألن ذاك 
إّن هذا ال يصح، فأوضاع البالد ال ُتدار هبذا الشكل. الرفق جّيٌد، الرفق والتعاضد والتعاون 
واملداراة، هذه. توجد لدينا يف باب الرفق روايات تفرسه بالتوافق والتصالح. فالذي ال ينبغي 
أن نصاحله هو العدّو، لكّن املرء جيب أن يتوافق ويتصالح مع الصديق. هناية األمر أّن عليه أن 

يتحّمل، فيقوم كلٌّ من الطرفني بتحّمل ذاك اليشء من اآلخر. 

االنتخابات يف ظّل النظام اإلسالمي
حسنًا، االنتخابات مهّمة، وهي شاخٌص وَعلٌم لنظام اجلمهورية اإلسالمية. هي شوكة يف عني 
األعداء. ونحن بحمد اهلل أجرينا االنتخابات بدون أي تأخرٍي ودومًا يف وقتها. هذا مهمٌّ جدًا. 
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فمنذ عام 1979م، حيث ُأجريت أول انتخابات وإىل يومنا هذا، تم إجراء 32 دورة إنتخابية 
الواقع األعداء بذلوا قصارى جهدهم)1( عّلهم يتمكنون من تأخري  يف موعدها وبالدقة. ويف 
انتخابات واحدة للمجلس ولكنهم مل يتمكنوا، فزعماء القوى]الغربيون[ كانوا يتعاونون لكي 
ال جتري انتخابات جملس الشورى اإلسالمي يف موعدها لكنهم مل يتمكنوا. سعوا كثريًا؛ جاؤوا 
وتباحثوا وحتّدثوا وكتبوا املقاالت وجمعوا التواقيع وعّبأوا مسؤويل احلكومة ولكنهم بحمد اهلل 
مل يتمّكنوا. وسوف يكون األمر بعد هذا وبتوفيق اهلل عىل هذا املنوال. االنتخابات مهّمة، فهي 
بالنسبة لنا حمّل افتخار، ودليٌل عىل النظام الشعيب الديين. فينبغي أن جتري االنتخابات بشكل 
وعرب  املختلفة  األطراف  عن  صدرت  اليت  اإلساءات  كّل  من  وبالرغم  هذا  يومنا  فإىل  جيد. 
العهود املتنوعة وبالرغم من كّل النقيق، وعىل الرغم من رشوعهم قبل االنتخابات بإشاعة:إّنه 
إثبات أي  يتمّكنوا من  مل  االنتخابات؛ ولكنهم حلسن احلظ  أية خمالفة يف  ينبغي أن حتصل  ال 
يشء. ففي الدورات املختلفة بحمد اهلل تّم إجراء انتخابات جيدة وواضحة وشفافة وستكون 
هذه الدورة بمشيئة اهلل هكذا أيضًا. بالطبع، ما زال هناك وقٌت طويل إىل موعد االنتخابات، 
يراقبوا وحيفظوا حرمة االنتخابات. سواء  أن  املسؤولني  أريد أن أويص  لكنين يف هناية األمر 
املجلس أم احلكومة أم السلطة القضائية، فال يصّح ألحٍد أن يتدّخل بأّي نحٍو كان وهذا ليس 

مقبواًل وغري جائٍز فعىل الناس أن يشّخصوا طبق املسار القانوين ويتعّرفوا وينتخبوا.
وأنا هنا أذكر جملة واحدة: إّن هذه املطالب اليت تفّضل هبا اإلخوة األعزاء بعد كلمات السيد 
الرجياين هي يف الواقع ُتخجلين، وإن كنت أعلم بأهّنا نابعة من املحّبة والوفاء والصفاء فال شّك 
بذلك لكن مثل هذه الكلمات مرّضة يل وكذلك لقائلها. فال ينبغي أن ُتذكر هذه الكلمات هبذا 
الشكل. فنحن جمموعة صادف أّننا نعمل معًا يف زمن واحد وإىل جنب بعضنا بعضًا. فمثل هذه 
العبارات ال ُتفرح املرء وال ُتساعده عىل التقّدم يف العمل. فنحن جميعًا عباد اهلل سنكون خّدامًا 

للناس. نأمل إن شاء اهلل من العيّل املتعال أن يشملنا جميعًا بفضله.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  التعبري العامي الوارد يف النص: أهنم قتلوا آو شلخوا أنفسهم كي...
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من األعماق أهنئكم أّيا الشباب األعّزاء للنجاحات اليت حّققتموها 
يف عنفوان الشباب سواٌء خلّرجيي هذه اجلامعة الغّراء أم الشباب الذين 
التابعة  التدريبات  يف  رسمية  بصورة  يشاركون  وسوف  الّرتب  نالوا 

للحرس. ونحن نسأل اهلل املتعال لكم التوفيق. 
عالية  كانت  وعظمتها،  جمالّيتها  إىل  باإلضافة  اليوم،  مراسم  إّن 
جّرب  ممن  األعّزاء،  احلرس  من  املتوّقع  هو  فهذا  واملعىن.  املضمون 
نجاحاتكم  تزداد  أن  باهلل  أميل  اهلل.  سبيل  يف  للجهاد  الشاّقة  امليادين 

يومًا بعد يوم.
خصائص وممزّيات قّوات احلرس 

لقد ُولدت قّوات احلرس يف أشّد مراحل تاريخ هذا البلد حساسّية 
املؤّسسة  بداية هذه  فمنذ  الوالدة سهلة،  تكن  مل  وتعقيدًا وغموضًا. 
مل تكن ذخرية  ثقيلة.  ُألقي عىل عاتقها مسؤوليات  املباركة ونشوئها 
احلرس يف تلك األّيام األوىل إال اإليمان والدافع واحلماس الثوري. 
بالطبع، كان الشباب يمتلكون خمتلف الكفاءات، فمنهم من جاء من 
العسكرية، ومنهم من  املراكز  اجلامعات، ومنهم من جاء من بعض 
بأيديم  تكن  مل  أّنه  إاّل  خاّصة.  وكفاءات  شخصية  سوابق  له  كانت 
أّية خربة أو أداة مناسبة لذلك امليدان الشاّق. كان رأسماهلم الثمني 
والنفيس عبارة عن إيماهنم وحماسهم الثوري واستعدادهم للجهاد 
يمّر  فلم  لذلك.  ُوّفقوا  وقد  الصعب،  امليدان  هذا  يف  األنفس  وبذل 
اجلّدية.  املعارك  بدأت  حت  احلرس  قّوات  حياة  من  قصري  وقٌت 
فالشباب املؤمنون من خمتلف أنحاء البلد أو يف طهران نفسها واجهوا 
فبداية عمليات احلرس كانت واقعية. ويف  الواقعية،  ميادين احلرب 
الواقع كان عليهم أن حيملوا أرواحهم عىل أكّفهم ويزنلوا إىل امليدان؛ 

وقد فعلوا ذلك.
الرضورية  العنارص  جميع  توّفرت  الثوري  احلماس  ذلك  وبربكة 
اإلبداع، وحصلوا  فيهم روحّية  اكتسبوا اخلربة، وتفّتحت  األخرى: 
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عىل املعرفة واإلحاطة بكّل ما هو الزم. وفيهم انبعث تّيار هادر عىل املستوى العلمي واملعريف. 
أوجدوه  ومعنويًا،  ماديًا  احلرب،  مليدان  رضوريًا  كان  ما  وكّل  تعّلموه.  يلزمهم  كان  ما  وكّل 
األعداء  ضّد  الثغور  عىل  القتال  يف  سواٌء  اجلهاد؛  ميادين  يف  سطع  ثم  وإبداعهم،  بابتكارهم 
املعتدين، أم يف املعارك اجلهادية الثورية يف امليادين اليت هاج َغيَهُبَها وانَطَمَست معاملها داخل 

املجتمع؛ وقد ُوّفقوا لذلك.
هذه  وبنيان  قواعد  وبنوا  احلرس،  قاعدة  أرسوا  الذين  النقّيون،  الصادقون  الرجال  أولئك 
املؤسسة املباركة، كانوا عىل هذه الشاكلة. فبربكتهم متّكن احلرس من إظهار وإثبات نفسه يف 
البلد كمؤّسسة ثورية فّعالة ومبتكرة ومصّدرة للطاقات اإلنسانية إىل غريه من األجهزة. طوال 
هذه السنوات املتمادية 32 سنة بربكة هذه القاعدة الراسخة اليت أوجدها الرجال املؤمنون كان 
للحرس حضوٌر يف خمتلف امليادين، فسطع وأحسن العمل وأثبت بوضوح تأثريه يف جمريات 
حركة الثورة وتقّدم هذا املجتمع. بعض هؤالء بالطبع، نالوا فيض الشهادة وفخرها، والكثري 
الطاقات  إىل  وحاجاته  البلد  قضايا  لكّن  مصريي.  دوٌر  وهلم  أحياء  زالوا  ما  اهلل  بحمد  منهم 
اجلهادية امُلبِدعة وامُلنَدِفعة وامُلنَبِعثة ببصرية تزداد يومًا بعد يوم. فالقاعدة امُلتجّددة بشكل دائم 
للحرس جيب أن تتشّكل يف هذه اجلامعات نفسها، يف هذه اجلامعة، ويف التعامل مع األحداث 
املختلفة. وهذه القاعدة يف يومنا هذا تتشكل منكم. فأنتم الذين متّثلون مستقبل احلرس. أنتم 
اآلتية  والعقود  السنوات  يف  الراسخ  البناء  منها  وسينشأ  عليها  سيتكئ  اليت  املباركة  الشتول 
ضمن االختبارات واالمتحانات املتنّوعة اليت ستواجهوهنا؛ فأعّدوا أنفسكم ملثل هذه الرسالة 

املهّمة والثقيلة. 
البناء الذي سيتشّكل لن يكون ثابتًا.  أّية مؤسسة راسخة وسليمة، فإّن  إذا مل تكن الركائز يف 
اجلهادي  والسعي  اإليمان  بربكة  كان  املتمادية  السنوات  هذه  طيلة  للحرس  الراسخ  فالبناء 
املقّدس  الدفاع  ميدان  وأضحى  أعاهنم؛  تعاىل  واهلل  للحرس،  األساس  القواعد  بنوا  لرجاٍل 
ساحة جتارهبم، وكان حضور اإلمام اجلليل وبركات كلماته مشعل درهبم دومًا؛ هلذا متّكنوا 

من الوفاء الصحيح هبذه الرسالة. وأنتم عليكم اليوم أن تعّدوا أنفسكم لبناء ذلك املستقبل.
وأنا أقول لكم: إّنه بموازاة تقّدم املجتمع، وبموازاة تطّور الفنون والعلوم يف احلياة اإلنسانية، 
وبموازاة احلركة التكاملية الطبيعية لإلنسان، فإّن عملكم مقارنة بعمل من سبقكم يف السنوات 
الثالثني املاضية هو أهّم وأعقد وأدّق وأمّس حاجة للدّقة وإلظهار االقتدار واالبتكار الذايت. 
كما أّن ثورتنا اليوم والنظام الناشئ من هذه الثورة بالنسبة للعقود املاضية بلغا درجات أعىل 
بكثري. رجال هذا النظام واملبدعون املجاهدون فيه ويف صفوفه األمامية جيب أن يكونوا بنفس 
هذا املستوى من التقّدم: أكرث علمًا وتهذيبًا وشجاعة وبصرية من السوابق اجلليلة، وهو كذلك. 
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أقول لكم: إّن شبابنا املؤمن البصري، وبسبب األوضاع والظروف املشهودة يف احلركة التارخيية 
لشعبنا واحلركة التارخيية للعامل، هم أكرث تقّدمًا من شباب العهد األول للثورة. ففي ذاك العهد، 
أولئك الذين كانوا يبذلون أنفسهم يف ميدان الثورة كانوا يسريون ُقُدمًا بالدافع اإليماين واالعتقاد 
باملستقبل املرشق. لكّن شباب اليوم يرون بأّم العني ذلك املستقبل. لقد أوىف اهلل تعاىل بوعده هلذا 
الشعب. لقد وعد الّرب املتعال أّنه لو تقّدمتم باإليمان يف ميدان السعي واجلهاد فسوف يعينكم 
ڇ﴾)1(، فعندما يعني اهلل وينرص، ال يمكن ألّية قّوة أن  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وينرصكم:﴿ 

تتغّلب عليكم. هذا وعد اهلل، وشعبنا وشبابنا اليوم يشاهدون هذا الوعد بأّم العني. 

هزيمة أمريكا وعودة اإلسالم
األكرب  الشيطان  أي  العامل  عىل  املهيمنة  والسياسية  والدعائية  واملالية  العسكرية  اإلمرباطورية 
اإلسالمية،  اجلمهورية  نظام  ميدان  إىل  جعبتها  يف  حتمله  ما  وبكّل  قّوتها،  بكّل  نزلت  أمريكا 
إىل ميدان الثورة، وهي متيّن النفس بإركاع هذه الثورة. واليوم بعد 30 سنة أنظروا لرتوا ماذا 
حصل يف العامل؛ لقد ركعوا بأنفسهم. والسياسة األمريكية الفائقة احلساسية املرسومة للرشق 
فلسطني،  يف  ُهزموا  لقد  به.  ويعرتفون  هذا  يرون  والكّل  قاصمة.  رضبة  تلّقت  قد  األوسط 
النظام  فقط  خرسوه  ما  كان  يوم  ذات  املقّربني.  وحلفاءهم  وأعواهنم  عمالءهم  وخرسوا 
الطاغويت البهلوي الفاسد؛ واليوم ضاعت من أيديم أنظمة أخرى أو أهّنم يف طور فقداهنا؛ 
هلذا فإهّنم مزتلزلون. اليوم إّن أمريكا يف حالة انزواء يف منطقة غرب آسيا أي تلك املنطقة من 
شمال أفريقيا واملنطقة اليت ُأطلق عليها اسم الرشق األوسط. واليوم فإّن اإلسالم فيها حّي؛ 
فشباب اليوم يزنلون إىل امليدان حتت شعار اإلسالم. ذات يوم، قبل 30 -40 سنة، ويف هذه 
البلدان األفريقية الشمالية نفسها لو أراد أحٌد أن يتحّدث انطالقًا من الدوافع الوطنية والثورية 
لكان عليه أن يتمّسك بالشعارات اليسارية؛ اليوم صارت هذه الكلمات ُمستبعدة وتّم رميها 
يف سّلة املهمالت. اليوم، يف هذه املنطقة، فإّن الكالم الرائج والعملة الرائجة واحلديث القاطع 
انترصت  عندما  زلزهلم،  الذي  اليشء  هو  هذا  إّن  بالقليل؟  هذا  فهل  والقرآن،  اإلسالم  هو 
الثورة وارتفعت راية اجلمهورية اإلسالمية باسم القرآن واإلسالم يف هذه املنطقة. قالوا: من 
املمكن أن حيدث مثيٌل له؛ هلذا سعوا أن ال يتحّقق؛ ولكن رغم أنوفهم حتّقق اليوم. شبابنا اليوم 

يشاهدون هذا بأّم العني. 

1  سورة آل عمران،اآلية  160.
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ولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهللِ َحقٌّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  قائاًل:﴿  تعاىل  اهلل  وعدها  اليّم،  يف  ولدها  موىس  أّم  رمت  عندما 
ڄ﴾)1( ، وبمّدة قصرية رجع إىل أّمه حيث يقول تعاىل: ﴿ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾)2(. لقد وعدناها بأمرين وهذا أّوهلما، فيا أّم موىس 
اعلمي أّن الوعد الثاين حّق: فسوف يكون نبيًا ُمرساًل يقض عىل سلطان فرعون. فَنَقد اهلل تعاىل 

أّم موىس ِقسمًا من الوعد لتستيقن بما تأّجل منه.
إّن ما َنَقَده الرّب املتعال لشعب إيران أكرث من ذلك بكثري. فمن الذي كان يتصّور أّن الشباب 
اإلسالم  شعارات  وإطالق  اإلسالم  باسم  تشكيالت  إقامة  عىل  سيجرؤون  الفلسطينيني 
واهلجوم عىل القّوات الصهيونية الغاصبة الظاملة القاسية باسم اإلسالم؟ لقد حدث هذا. قبل 
أسبوعني، »يف يوم النكبة«، قام الشباب بتحطيم حدود إرسائيل ألّول مّرة بعد مرور ستني سنة. 
هذا كان }ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ{. فهذا بدوره يشري إىل أن تعلموا أّن وعد اهلل الذي قال 
عنه: } ٹ ٹ ڤ ڤِ{)3( متحّقق فاهلل تعاىل سينرص هذا الدين وهذه الرسالة عىل 
جميع النتاجات الفكرية والدينية يف العامل واهلل يفي بوعده؛ ورشطه فقط أن ال تضعف أقدامنا 
وال تتشّتت حواسنا أنا وأنتم يف هذا الطريق، طريق املجاهدين السائرين يف هذا التحّرك، ويف 

هذا العرص احلديث. 
الذنب الكبري والذي ال ُيغفر ألولئك الذين نظروا إىل الوراء يف هذه احلركة العظيمة الثورية 
لشعب إيران، ونظروا إىل أنفسهم، لشهواتهم، ولسعيهم للسلطة، نسوا أّن هذا الشعب ألّي 
يشء ثار وما هو معىن هذه احلركة، هذا معىن أّن أقدامهم تزلزلت. بالطبع إّن شعبنا بحمد اهلل 
مل يأخذ عنهم ولن يتعّلم منهم، ولكن علينا جميعًا أن نكون مراقبني يف هذه احلركة العظمية 
أنظارنا ويومًا بعد يوم بشائر االنتصار. أمام  املتعال يضع  الرّب  املتسارعة نحو األمام حيث 

جيب عىل اجلميع أن يثبتوا وال َيُِنوا.
رضورة إعداد النفس

إىل  بحاجة  أنتم  أنفسكم.  فأعّدوا  الرائدة؛  احلركة  هلذه  املصطفني  من  أنتم  الشباب!  أعّزايئ 
املعرفة فتعّلموا؛ بحاجة لتهذيب النفس فقوموا بذلك. إذا مل هنّذب أنفسنا فإّن زخارف الدنيا 

1  سورة القصص، اآلية 7.
2  سورة القصص، اآلية 13. 

3  سورة التوبة، اآلية 33.
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عىل  املوجود  املقهى  وُيلهيهم  الطريق  أثناء  هدفهم  السائرون  ينىس  عندما  سُتلهينا.  اخلّداعة 
وتهذيب  العلم  إىل  فالتفتوا  سيتهّددهم.  عظيمًا  خطرًا  فإّن  يذهبون  أين  إىل  وينسون  الطريق 
النفس والتجربة واالنضباط يف البيئة العسكرية؛ هذا االنضباط النابع من الدوافع املعنوية - 
يقينًا - تأثريه أكرث بكثري من االنضباط الشكيل والتنظيمي. حلسن احلظ، فإّن القّوات املسّلحة 
اليوم يف التشكيالت املختلفة سواء يف اجليش أم يف احلرس أم يف القوى األمنية أم يف جمموعة 
التعبئة العظيمة تتمّتع جميعًا هبذه الذخرية املعنوية. إّن شبابنا اليوم يف القوات املسّلحة يتّمون 

باملعنويات؛ وهذا ما ُيعّد فرصة عظيمة ُتبرشِّ بمستقبل زاهر.
الّلهم! اجعل شبابنا األعّزاء جنودًا حقيقيني لإلسالم والقرآن.

الّلهم! وّفقهم برحمتك لالستمرار عىل هذا الطريق، واشملهم بدعاء حرضة بقية اهلل. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



املناسبة: الذكرى الثانية والعرشون لرحيل اإلمام 
الخميني +.

ومن  اإليراين  الشعب  أبناء  من  الحضور: حشود 
مختلف بلدان العامل.

	املكان: طهران، مرقد اإلمام 
الخميني	+.

الزمان: 1390/3/14ش.

 1432/7/1ق.

 2011/6/4م.

الرتاث	الفكري	واملعنوّي	لإلمام	

الخميني	+

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	الذكرى	22	لرحيل	اإلمام	الخميني	+
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احلمد هللَّ رّب العاملني والّصالة والّسالم عىل سّيدنا ونبّينا أيب القاسم 
بقّية  املنتجبني ال سّيما  آله األطيبني األطهرين  املصطفى حمّمد وعىل 

اهلل يف األرضني.
الثورة  وشهداء  املطهرة  اجلليل  اإلمام  روح  عىل  ورحمته  اهلل  سالم 

اإلسالمية.
طريق  عىل  اجلليل،  إمامنا  ذكرى  اليوم  جديد  من  إيران  شعب  يقيم 
كّل  الرابع عرش من شهر خرداد من  يوم  إّن  اإلمام وخّطه.  مدرسة 
ُبعٍد  سنة ]4 حزيران ذكرى وفاة اإلمام اخلميين[ هو فرصة لعرض 
العام  املبارك والساطع. وهذا  الطاهرة وخّطه  أبعاد حياة اإلمام  من 
شهر  رجب،  شهر  املبارك.  رجب  شهر  أّيام  أّول  الذكرى  صاَدف 
قال:  أنه  ث  املكّرم  ُروي عن نيب اإلسالم  اهلل وبركته. وقد  رحمة 
وشهر  الشهر  فهذا  َشعَبان«.  َوَشهِر  َرَجب  َشهِر  يِف  َلَنا  َباِرك  »الّلُهم 

شعبان مها معرب املؤمنني إىل شهر ضيافة اهلل، شهر رمضان املبارك.
هي  أخرى  مهّمة  حادثة  مع  أيضًا  العام  هذا  اإلمام  ذكرى  تزتامن 
اجلليل  إمامنا  كان  اليت  وامللحمة  احلادثة  هذه  اإلسالمية؛  الصحوة 
حركة  يسترشف  العظيم  إمامنا  كان  عنها.  وخيرب  ويتمّناها  ينتظرها 
ما  له  حقق  أن  تعاىل  اهلل  تفّضل  وقد  اإلسالمية؛  للشعوب  الصحوة 
كان يتوقعه، مثلما أّنه استرشف سقوط احلكم الرويس وقد حّققه اهلل 

تعاىل. 
يف هذا اليوم تنقسم النقاط اليت سأعرضها إىل قسمني، عىل أمل أن 
إطاللة  األّول،  هلما.  التعّرض  من  املخترص  الوقت  هذا  يف  أمتّكن 
عىل الدرس الكبري إلمامنا اجلليل؛ مرورًا عىل مدرسة إمامنا العزيز 
اليت متّكن شعب  الذخرية  إيران؛ هذه  اليت متّثل ذخر شعب  اخلالدة 
وعرة،  معابر  يطوي  أن  من  هبا،  والتمّسك  عليها  باالعتماد  إيران 
كانت من الطبيعي أن تقع عىل طريق أّي شعٍب حيمل هذه األهداف. 

والقسم اآلخر هو النظر يف قضايا املنطقة. 
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اخلّط الواضح حلركة الشعب
بشأن مدرسة اإلمام، فإّن شعب إيران العزيز يعلم هذه القضية جيدًا وهي أّن حّب الناس لإلمام 
اجلليل ليس جمّرد ِعلقة قلبية ومشاعر وعواطف. هذا، وإن كان األمر من ناحية األحاسيس 
والعواطف يدّل عىل أّن حب اإلمام يف القلوب كان هادرًا، لكّن األمر مل ينحرص هبذه القضية؛ 
بل إّن حمبة الشعب لإلمام الكبري كانت بمعىن القبول بمدرسة اإلمام كخطٍّ واضٍح ومساٍر جيّل 
للحركة العاّمة الكّلية لشعب إيران؛ عبارة عن مرشٍد نظريٍّ وعميلٍّ يوصل البلد والشعب إىل 
العّزة والتطّور والعدالة. وطوال السنوات الـ 32 املاضية كان األمر كذلك من الناحية العملية. 
أي أّننا أينما ُوّفقنا لتطبيق وصايا اإلمام واّتبعنا إشارة اإلمام ِنلنا النجاحات الوافرة. فالشعب 
ينظر هبذه العني إىل خّط اإلمام وطريقه وإرثه اخلالد. يف هذه العقود الثالثة متّكن شعبنا من 
الصمود بوجه أعت املؤامرات، سواء املؤامرات العسكرية أم األمنية أم االقتصادية، هذا احلظر 
الشامل املفروض منذ ثالثني سنة أو املؤامرات اإلعالمية من اإلمرباطورية اإلعالمية الواسعة 
والدعايات اليت كانت تبث ليل هنار ضّد شعب إيران أو املؤامرات السياسية. وقد ثبت شعب 

إيران بوجه هذه املؤامرات بربكة مدرسة اإلمام وهنجه.

أبعاد مدرسة اإلمام اخلميينة
إّن مدرسة اإلمام متّثل جمموعة متكاملة ذات أبعاد خمتلفة؛ وجيب النظر إىل هذه األبعاد جمتمعة 
البعد  ومها  اجلليل  إمامنا  مدرسة  يف  أساسان  بعدان  فهناك  النحو.  هذا  عىل  إليها  وااللتفات 

املعنوي والبعد العقالين.
1- الُبعد املعنوي:

 أّما البعد املعنوي فيعين أّن إمامنا اجلليل مل يكن يسري يف طريقه باعتماده الرصف عىل العوامل 
والظواهر املادية، فقد كان من أهل االرتباط باهلل والسلوك املعنوي ومن أهل التوّجه والتذكر 

واخلشوع والذكر؛ وكان يؤمن باملدد اإلهلي وكان رجاؤه وأمله باهلل تعاىل ال حّد له.
2- الُبعد العقالين:

 ويف البعد العقالين كان ُيشهد له اعتناؤه باستعمال العقل والتدبري والفكر واحلسابات. وسوف 
أذكر بعض اجلمل اليت تتعّلق هبذين األمرين.

3- ُبعد العدالة:
من  كانت  اإلمام  فعقالنية  والعقالنية.  كالروحانية  اإلسالم  من  نبع  والذي  الثالث،  الُبعد 
اإلسالم وكذلك روحانيته؛ كانت روحانية إسالمية وقرآنية. وهذا البعد أيضًا استقاه اإلمام 
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النظر إىل هذه جمتمعة. فاالعتماد عىل أحد  ينبغي  العدالة.  القرآن والدين، وهو بعد  من منت 
هذه األبعاد دون االلتفات إىل األبعاد األخرى يسوق املجتمع يف الطريق اخلاطئ وجيّره نحو 
االنحراف. فهذه املجموعة املتكاملة هي املرياث الفكري واملعنوي لإلمام. اإلمام اجلليل كان 

يف سلوكه مراقبًا للعقالنية ومراقبًا للروحانية وبكّل وجوده كان متوّجهًا إىل بعد العدالة.

نماذج من الُبعد العقالين يف مدرسة اإلمام اخلميين
1-اختيار النظام الشعيب:

أذكر هنا عّدة نماذج من املظهر العقالين لإلمام. األّول هو اختيار النظام الشعيب كنظاٍم سيايس 
املظاهر  ُيعّد من  النمط كنظام )سيايس(  الناس. واختيار هذا  آراء  للبالد، وهو االعتماد عىل 
الزمن  من  قرون  عدة  مدى  فعىل  واملنهجية.  اإلحيائية  مدرسته  يف  اإلمام  لعقالنية  البارزة 
الناحية  األمر من  بلدنا؛ وكان  تتواىل عىل حكم  الواحد(  الشخص  الفردية )سلطة  واألنظمة 
استبداد  من  وأشّد  أمّر  صارت  اليت  البهلوية  والدكتاتورية  االستبداد  سوى  ليس  العملية 
املاضني، حت يف عهد املرشوطة يف إيران )احلركة الدستورية ( وإعالن تطبيق القانون يف البالد 
بشكل رسمي. ففي بلٍد بمثل هذه السوابق أوجد إمامنا اجلليل هذا اإلمكان )حكم الناس(، 
الشعبية إىل حقيقة راسخة؛  الشعب واالنتخابات  التوفيق، وحّول قضية حضور  وحّقق هذا 
فشعبنا مل يذق طعم االنتخابات احلّرة سوى يف برهة قصرية جدًا، يف بداية املرشوطة. ففي مثل 
هذا البلد ويف ظّل مثل هذه األجواء رّسخ إمامنا اجلليل ومع أول خطوة مسألة االنتخابات يف 
البلد. لقد سمعتم مرارًا أّنه عىل مدى هذه السنوات الـ 32 من انتصار الثورة اإلسالمية، قد 
ُأجريت حوايل 33 عملية انتخابية يف البلد، كان ُيقبل فيها الناس بحّرية عىل صناديق االقرتاع 
ويدلون بأصواتهم اليت كان عىل أساسها يتشّكل املجلس واحلكومة وجملس اخلرباء وجمالس 

البلديات وأمثاهلا. كان هذا أبرز نموذج لعقالنية إمامنا اجلليل.

2-الصالبة وعدم التنازل يف مواجهة األعداء:
وعدم  صالبته  عن  عبارة  كان  والذكاء،  العقل  إىل  واستناده  اإلمام  لعقالنية  اآلخر  النموذج 
مهادنته يف مواجهة العدّو املعتدي. مل يثق اإلمام بالعدّو. فبعد أن خرَب عدّو شعب إيران، وعدّو 
هذه الثورة جيدًا، وقف مقابله كالطود الشامخ. صحيح أنه كان هناك من يتصّور أّن العقل 
يقتض أن يتنازل املرء أحيانًا للعدّو، إال أّن اإلمام كان يتحّرك بعكس هذا التصّور. فعقالنية 
أّن أقّل تنازٍل  النتيجة وهي  اإلمام وعقل هذا الرجل اإلهلي الناضج الكامل أوصله إىل هذه 
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وتراجٍع وليونة مقابل العدّو ستؤدي إىل تقّدم هذا العدّو. ففي ميدان املواجهة ال يشعر العدّو 
تقّدم  معناها  املجاهد،  الشعب  قبل  من  الوراء  إىل  خطوة  فأّي  اخلصم.  تراجع  إزاء  بالرحمة 

العدو خطوة إىل األمام ومزيد من تسّلطه. كان هذا أحد مظاهر عقالنية اإلمام اجلليل.

3- غرس الثقة بالنفس يف الشعب:
املظهر اآلخر لعقالنية اإلمام كان غرس الثقة بالنفس واالعتماد عىل الذات يف الشعب. فعىل 
مدى سنوات، ومنذ بداية تسّلط الغربيني ودخوهلم إىل هذا البلد أي منذ بداية القرن التاسع 
عرش امليالدي، حينما ُفتح الباب للغربيني عىل إيران كانوا دومًا حيشون رأس الشعب اإليراين، 
ال  بأّنه  التصديق  عىل  وحيملونه  وُيحّقرونه  املختلفة  بالتحليالت  وأعواهنم،  عّماهلم  بواسطة 
يقدر وليس لديه شأنية اإلقدام والتطّور العلمي، وأّنه ال يمتلك القدرة عىل العمل والوقوف 
فكانوا  الدوام.  عىل  إيران  شعب  ُيحّقرون  قبله  وما  البهلوي  النظام  زعماء  كان  قدميه.  عىل 
الغربيني، وأّن شعب  أّي تطّور متصّور وأّي عمٍل كبري جيب أن يتحّقق بواسطة  أّن  ُيظهرون 
إيران ليس لديه هذه القدرة. لكن إمامنا اجلليل عمل عىل غرس روحية الثقة بالنفس يف مثل 
هذا الشعب، وهو ما أضحى نقطة حتّول يف شعب إيران. إّن كل هذا التطور الذي يتحّقق يف 
املجال العلمي والصناعي وغريه من امليادين املختلفة للحياة كان بسبب روحية الثقة بالنفس 
يمتلكون  جميعهم  ومبّلغينا،  وسياسّيينا  وعلماءنا  وحرفّيينا  اليوم  اإليرانيني  شبابنا  إّن  هذه. 
اإلحساس بالقدرة. فقد رّسخ اإلمام اجلليل يف عمق روح هذا الشعب شعار »نحن نستطيع«. 

وكان هذا أحد املظاهر املهّمة لعقالنية اإلمام اجلليل.

4- تدوين الدستور:
مظهٌر آخر هو تدوين الدستور. لقد أمر اإلمام خرباء الشعب أن يدّونوا الدستور عن طريق 
هلم.  الشعب  انتخاب  بعد  التدوين  عملية  أنجزوا  للدستور  املدّونون  وهؤالء  االنتخابات. 
يف  ُيجعل  ثّم  الدستور  لكتابة  خاصة  جمموعة  بتعينّي  اإلمام  فيها  يقوم  بطريقة  األمر  جيِر  فلم 
عهدة الشعب. انتخب الشعب اخلرباء عن معرفة ووعي، وهؤالء قاموا بتدوين الدستور. ثّم 
دًا بعرض هذا الدستور عىل الشعب وأجرى استفتاًء عاّمًا عليه يف طول البالد  قام اإلمام جمدَّ
وعرضها. هذا كان من مظاهر عقالنية اإلمام. أنظروا كيف رّسخ اإلمام أركان النظام بصورة 
ُمحكمة. لقد أوجد اإلمام قاعدة متينة وُمحكمة من اجلهات احلقوقية والسياسية واالجتماعية 
اإلسالمية  احلضارة  بناء  أساسها  عىل  أمكن  واليت  العلمية،  التطّورات  صعيد  عىل  وكذلك 

العظيمة. 
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5- للبالد صاحب وهو الشعب:
هذا  أصحاب  أهّنم  الناس  يفّهم  كان  أّنه  هو  اجلليل  اإلمام  عقالنية  تظهر  اليت  القضايا  ومن 
الكالم كان جيري عىل األلسن يف عهود احلكومات  البلد ومالكوه »فللبالد صاحٌب«. وهذا 
االستبدادية أنه للبالد صاحب. وكان مرادهم من هذا التعبري أّن أصحاب البلد هم يف الواقع 
أولئك املستبّدون والدكتاتوريون املسّلطون عىل البالد. كان اإلمام يفّهم الناس أّن للبلد صاحبًا 

وهو الشعب.

اإلخالص هلل مظهر الروحانية يف مدرسة اإلمام
كان مظهر الروحانية يف اإلمام اجلليل وبالدرجة األوىل إخالصه. كان اإلمام يقوم بالعمل هلل. 
فمنذ البداية كان كّلما أدرك التكليف اإلهلي يؤّديه، ومل يأَب اإلمام أّية تضحية عىل هذا الطريق. 
فمنذ بداية املواجهات والنضال يف العام 1962 كان اإلمام عىل هذا املنوال، يتقّدم من خالل 
التكليف. ولطاملا رّدد هذا الدرس عىل الناس واملسؤولني أّن ما هو مهّم هو التكليف. نحن 
علينا أن نؤّدي تكليفنا ونتيجة عملنا بيد اهلل. هلذا كان مظهر الروحانية املهّم يف سلوك اإلمام 
عبارة عن إخالصه. مل ينطق بكلمة أو يفعل فعاًل أو ُيقدم خطوة من أجل احلصول عىل ثناء 
ومتجيد هذا وذاك. فما أّداه لوجه اهلل نال عليه الربكة من اهلل وصار خالدًا. فهذه هي خاصية 
اإلخالص. كان اإلمام يكّرر هذه الوصية عىل املسؤولني، فكان يأمرنا بأن نكون من املتوكلني 
التوكل والترّضع  برهّبم ويعملون هلل. وكان هو من أهل  الظن  الذين حيسنون  باهلل  والواثقني 
والتوّسل واالستمداد من اهلل ومن أهل العبادة. فبعد هناية شهر رمضان عندما كان املرء يرى 
إىل  التقّرب  احلياة من أجل  يستفيد من فرص  بنورانيته شعورًا حسيًا. كان  يشعر  اإلمام كان 
حمرض  يف  إّننا  ويقول:  اآلخرين  يأمر  وكان  الطاهرة.  وروحه  قلبه  تطهري  أجل  ومن  تعاىل  اهلل 
اهلل. العامل حمرض اهلل. العامل حمّل حضور التجّليات اإلهلية. وكان يوّجه اجلميع يف هذا االّتجاه. 
وكان من الذين يراعون األخالق ويوّجه اآلخرين نحو األخالق. فقسٌم مهّم من الروحانية 
والغيبة  الظّن  وسوء  الطعن  عن  والُبعد  املعايص،  واجتناب  األخالق  عن  عبارة  اإلسالم  يف 
وسوء الرسيرة والفرقة. كان اإلمام اجلليل نفسه ُيراعي هذه األشياء وُيويص الناس هبا وكذلك 
املسؤولني. لطاملا أوصانا اإلمام بأن ال نغرّت بأنفسنا وأن ال نعّدها أعىل من الناس، وأن ال نتعاىل 
عن االنتقاد ونغفل عن العيوب. لقد سمع جميع املسؤولني رفيعو املستوى يف بلدنا هذا األمر 
من اإلمام بأّن علينا أن نكون مستعّدين، إذا انُتقدنا ال نقول إّننا أرفع من أن يكون لدينا عيب أو 
ُيوّجه إلينا نقد. وهكذا كان اإلمام. فهو قد كّرر يف كتاباته وخصوصًا يف أواخر عمره الرشيف 
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ويف ترصحياته إّنين أخطأت يف القضية الفالنية. أقّر بأّنه قد أخطأ يف القضية الفالنية؛ ومثل هذا 
األمر يتطّلب عظمة كبرية. فروح أي إنسان ينبغي أن تكون عظيمة لكي تتمّكن من القيام بمثل 
هذا األمر حيث تنسب اخلطأ واالشتباه إىل النفس؟ هذه هي روحانية اإلمام وأخالقه وهي 

َمنا إّياه اإلمام. أحد األبعاد املهّمة للدرس الذي َعلَّ

ُبعد العدالة يف مدرسة اإلمام اخلميين ة
تنبع  معانيها  بأحد  العدالة  كانت  وإن  هذا  جدًا.  بارزًا  اإلمام  مدرسة  يف  العدالة  ُبعد  وكان 
من العقالنية والروحانية، لكّن عظمة هذا الُبعد يف شخصية اإلمام اجلليل أبرزته لنا بصورة 
املستضعفة  الرشائح  عىل  االعتماد  عىل  يرّص  اإلمام  كان  الثورة  انتصار  بداية  فمنذ  متفّردة. 
فُيكّرر هذا وُيويص به، فالتعبري بـ »احلفاة وسّكان األكواخ« من العبارات اليت تكّررت كثريًا يف 
كلمات اإلمام. وكان ُيرّص عىل املسؤولني أن ُيدركوا الطبقات املحرومة. وُيرّص عىل املسؤولني 
أن جيتنبوا حياة األرشاف. كان هذا من الوصايا املهّمة لإلمام العظيم، وعلينا أن ال ننساها. إّن 
آفة املسؤولية يف أّي نظاٍم يعتمد عىل آراء الناس وإيمان الشعب هي: أن يتحّول املسؤولون إىل 
التفكري برفاهيتهم اخلاّصة والبحث عن الرثوة وجتميع املال وهوس حياة النبالء واألرشاف 
وطرق باب هذا وباب ذاك؛ فهذه هي اآلفة العظمى. وقد جّنب اإلمام نفسه هذه اآلفة بشكل 
القصور واألرشاف، وأن ال  يّتجهوا نحو حياة  بأن ال  البالد مرارًا  تام وكان ُيويص مسؤويل 
الذين كّنا يف تلك األيام  ينشغلوا بتكديس الرثوة بل بإجياد روابط قريبة مع الشعب. ونحن 
من املسؤولني كان اإلمام حيّب لنا أن نرتبط بالناس ونأنس هبم، ويرّص عىل إيصال اخلدمات 
إىل أقىص نقاط البالد لكي يتنّعم أهايل تلك املناطق النائية باخلدمات العاّمة. وكانت هذه نابعة 
من نظرة اإلمام اجلليل لُبعد العدالة. كان اإلمام ُيرص أن ُينتخب املسؤولون من بني الناس وأن 
التبعية  املسؤوليات،  لتقّبل  ِمالكًا  ]املحسوبيات[  التبعيات  ُتصبح  منهم، وأن ال  ُمنبثقني  يكونوا 
تزّعمت هذه  اليت  رنا من مصيبة األلف عائلة  ُيحذِّ إمامنا اجلليل  للشخصيات والعائالت. كان 
البالد يف العهد القاجاري والبهلوي. وكان أحيانًا يقول يف مقام مدح أحد املسؤولني: إّن هذا جاء 
من بني الناس. كان يعّده ِمالكًا. فربأي اإلمام اجلليل كان االعتماد عىل الرثوة والسلطة للوصول 

إىل املسؤولية من املخاطر الكربى عىل البالد والثورة. حسنًا، هذه هي أبعاد خّط اإلمام.

رضورة رعاية مدرسة اإلمام يف أبعادها الثالثة
السنوات  بنا، طيلة هذه  املدرسة قد عربت  إّن هذه  العزيز!  إيران  يا شعب  إخواين وأخوايت! 
ال32، املنعطفات اخلطرة، ورفعت من مستوى عّزتنا الوطنية وكرامتنا الدولية. فهذا البلد قد 
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تقّدم بربكة السري عىل هذا اخلط، وبمقدار ما حافظ عىل هذا اخلط سار ُقُدمًا نحو ِقيمه وأهدافه. 
علينا رعاية هذا اخلّط إال أّن هذا ينبغي أن يكون من جميع اجلوانب. فلو أراد شخٌص أو تّياٌر 
أن َيعِدل عن القيم اإلسالمية والثورية حتت عنوان العقالنية فهذا انحراٌف. ولو أراد شخٌص 
وخيانة.  انحراٌف  فهذا  التبعية  وُيحِدث  العدّو  ُمقاِبل  التقوى  عن  خيرج  أن  العقالنية  بحّجة 
إّن تلك العقالنية املوجودة يف مدرسة إمامنا اجلليل ال تقتىض الغفلة عن خدع العدو وكيده 
وخططه املاكرة والثقة به والتنازل له. فكّلما تنازل اإلنسان لعدّوه سوف خيرس الدعم املعنوي 

العظيم داخل البلد ومن قلوب الشعب.
وباسم  العدالة  نحو  السري  عنوان  حتت  األخالق  عىل  ُدسنا  فلو  األخرى:  النقطة  يف  وهكذا 
الثورية، فإّننا نكون قد أرضرنا وانحرفنا عن خّط اإلمام. ولو قمنا حتت عنوان الثورية وباسم 
الفكرية،  الناحية  من  ُيخالفوننا  الذين  وأولئك  املؤمن  وشعبنا  إخواننا  بإهانة  العدالة  حتقيق 
ولكّننا نعلم أهّنم مؤمنون بأصل النظام واإلسالم، وقمنا بأذّيتهم وتعذيبهم نكون قد انحرفنا 
بعض  من  األمن  سلب  الثوري  والسلوك  الثورية  عنوان  حتت  أردنا  ولو  اإلمام.  خّط  عن 
الناس يف املجتمع والبلد نكون قد انحرفنا عن خط اإلمام. ففي هذا البلد توجد آراء وعقائد 
خمتلفة. فلو انطبق عنوان اإلجرام عىل حركة ما أو كالٍم ما، فمثل هذا العنوان اإلجرامي قابٌل 
للمعاقبة وعىل األجهزة أن تتعّقبه؛ ولكن عندما ال ينطبق عليه هذا العنوان اإلجرامي، وإنما 
خيالف أسلوبنا السيايس وهنجنا ومذاقنا، دون أن يكون بصدد اإلطاحة واخليانة وتطبيق أوامر 

العدّو يف البلد، فال يمكننا أن نحرمه األمن والعدالة،﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ﴾)1(. فالقرآن يأمرنا قائاًل: ال ينبغي أن تكون خمالفتكم لقوٍم ما سببًا للّدوس عىل العدالة 
وتناسيها؛ ﴿ۆ﴾)2(، أجروا العدالة حت بما يتعّلق بمن خيالفكم؛ ﴿ۈ ۈ ٴۇ﴾)3(، 
يتوافق  العدالة  إجراء  فإّن  كال،  ُيخالفنا.  من  نسحق  أن  تعين  التقوى  أّن  تتصّوروا  أن  إّياكم 
مع التقوى. فعلينا جميعًا أن نكون حذرين وواعني. فمثل هذا الُبعد ال ينبغي أن يطغى عىل 

األبعاد األخرى.
والذكر  والتوّجه  والتوّسل  املعنويات  أهل  فنحن  أيضًا.  هكذا  واملعنوي  الروحاين  الُبعد 
والشكر. وإّن أجواء جمتمعنا عابقة بالتوّجه إىل اهلل. فشهر رمضان يف بلدنا هو شهٌر مشهود، 

1  سورة املائدة، اآلية 8. 
2  م.ن. 
3  م.ن. 
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وهو ربيع الروحانية. وشبابنا األعّزاء هؤالء يف جلسات القرآن والذكر والدعاء والتوّسل هلم 
من احلضور النوراين ما ُيبهج اإلنسان. ويف األيام اآلتية نفس مراسم االعتكاف اليت ُيقيمها 

شبابنا ُتعّد ظاهرة ُمدهشة.
يف أّيام شبابنا، يف حوزة قّم العلمية، ويف أّيام منتصف رجب اليت هي أّياٌم معروفة لالعتكاف، 
لعّل الذي كانوا ُيشاركون يف االعتكاف يف مسجد اإلمام، يف تلك األيام، مل يكن ليتجاوز العرشة 
أو اخلمسة عرش نفرًا أو العرشين من الطلبة هناك حيث مركز احلوزة العلمية أي قم. فمثل هذا 
العمل مل يكن معروفًا. أّما يف أيامنا هذه، ويف جامعات البالد، يعتكف آالف األشخاص من 
شبابنا اجلامعيني ذكورًا وإناثًا يف مساجد اجلامعات. يتعّبدون لثالثة أيام وخيتلون برهّبم ويثّبتون 
عالقتهم باهلل؛ وكذلك املساجد الكربى واجلوامع هلا حاهلا. فهذه هي املعنويات. إّن بلدنا هو 
بلد املعنويات، ولكّن روحانياتنا ومعنوياتنا تصاحب الشعور باملسؤولية. فهذه املعنويات ال 
ينبغي بأي شكٍل من األشكال أن تفصلنا عن مسؤوليتنا الثورية العظيمة، بل ينبغي أن تكون 
معينة لنا يف حركتنا الثورية. أولئك الذين يعتمدون عىل التدّين وحتت عنوان التدّين يسعون 
ميادين  إبعادهم عن احلضور يف  ويعملون عىل  السياسة  معزولني عن  جلعل جمتمعنا وشبابنا 
ابتلوا باالنحراف؛ فهذه األبعاد تكون  الطريق اخلطأ وقد  البالد؛ هؤالء ُمخطئون ويسلكون 

جمتمعة.
ثبات الشعب عىل هنج اإلمام اخلميين ة

إّنين هنا ويف جوار مرقد اإلمام املطّهر، ويف جوار األرواح الطيبة للشهداء الذين ُدفنوا يف هذا 
املزار املعنوي هبشت زهراء، َأشهد أّن شعبنا قد سلك هذا الطريق جّيدًا وقد حفظ هنج اإلمام. 
إّنين أرى بالعني ويمكنين أن َأشهد أّن شبابنا الثوريني اليوم إذا مل يكونوا من الناحية اإليمانية 
والتقوائية وثبات العقيدة أفضل من الشباب الثوريني يف بداية الثورة، فهم ليسوا بأقّل. إّنين 
َأشهد من صميم القلب وبرضٍس قاطع وأعتقد بأّن شعبنا قد وىف بعهده عىل أفضل وجه؛ فقد 

حفظ القيم وثبت عليها؛ إّن شعبنا هو الذي أحبط خطط أعدائنا.

ال أريد أن أحتّدث هبذا الشأن بالتفصيل؛ فال يوجد وقت، ولعّله اآلن ال يوجد جمال ملثل هذا 
أّنه برحيل اإلمام قد بدأ  إّن أعداءنا يتصّورون  احلديث؛ ولكن أحتّدث باإلجمال واإلشارة. 
عرص زوال هذا النظام املقّدس. كانوا يتصّورون أّن اإلمام إذا رحل فإّن هذه الشعلة ستنطفئ 
الشعب  مشاعر  فإّن  اإلمام،  جنازة  تشييع  مراسم  ويف  سيخبو.  املصباح  هذا  وأّن  بالتدريج 
وذلك التحّرك العظيم يف دعم ما قام به اخلرباء جعلهم آيسني. فقد خّططوا ملّدة عرش سنوات 
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أّنه بعد عرش  لنا، وكانوا يأملون  القرائن  ُتثبته  إّنما حتليٌل  أّنه خرب،  فهذا حتلييل، وليس بمعىن 
سنوات )هذه املخططات( سُتؤيت ثمرتها. ويف سنة 1999 عندما جرت تلك األحداث، كان 
الثالث والعرشين من شهر تري]1999-7-14[  الشعب هو من أحبط تلك احلوادث، ففي 
من ذلك العام، نزل الناس إىل الشوارع وأحبطوا يف يوٍم واحد مؤامرة العدّو اليت كان خيّطط 
هلا لسنوات وانقىض ذلك اليوم. ثّم جاءت أمواٌج أخرى ووضعوا خططًا لعرش سنوات وحت 
جميء عام 2009. وبرأيم أّنه ستحني الفرصة. تصّوروا أهّنم قد هّيأوا األرضية. كان للناس 
مطالب - الناس املرتبطني بالنظام واألوفياء له - ففّكروا أّنه يمكنهم استغالل هذه املطالب. 
هلذا أحدثوا قضايا عام 2009. فبقيت طهران ملّدة شهرين أو ثالثة يف حالة من االضطراب 
- بالطبع طهران فقط - فتمّكنوا طيلة هذه املّدة من إشغال القلوب واألذهان هبم. وهنا نزل 
الناس إىل امليدان. وبعد أن انكشفت الرسائر، علم الناس يف يوم القدس ما هو ُمراد هؤالء، 
ويف يوم عاشوراء فهموا عمق ُمرادهم، فزنل شعبنا العزيز إىل امليدان، وحّقق ملحمة التاسع 
من شهر دي ]30-12-2009[. ليس فقط يف طهران بل يف جميع أنحاء البالد، نزل املاليني 
يف ذاك اليوم ]9دي[ ومن ثّم ومن دون أّية فاصلة يف الثاين والعرشين من شهر هبمن ]11-
الثورة اإلسالمية[، وقضوا عىل تلك املؤامرة من خالل نزوهلم إىل  انتصار  2-1979 ذكرى 
املؤمن  الشعب  السالم عىل هذا  إيران،  فالسالم عىل شعب  الشعب.  امليدان. هذه هي مهارة 
بتوفيقه تعاىل سيستمّر هذا الشعب عىل هذا الطريق واخلط  واملجاهد والبصري. وإن شاء اهلل 

وعىل هذه األهداف وبنفس هذا العزم واهلّمة حت النهاية. 

وحلسن احلّظ، فإّن هذه احلركة العظيمة للشعب آتت أكلها. فبربكة الثقة اليت أوالها الشعب 
متّكن  البالد  أنحاء  جميع  يف  الناس  بحضور  حتّقق  الذي  االستقرار  وبربكة  البالد،  ملسؤويل 
أعماٌل  البالد  يف  حتّققت  فقد  الكربى؛  األعمال  وأنجزوا  اخلدمات  توسعة  من  املسؤولون 
عظيمة يف الُبىن التحتية وهو رشٌط رضوري لتقّدم أّي بلد، ونفس هذه األعمال يف الُبىن التحتية 
هي اليت جتري اليوم بصورة متالحقة؛ والشعب يشاهد هذا، وإن شاء اهلل سوف يرى ثمارها 
عىل املدى القصري والبعيد. وبربكة هذا االستقرار الذي حتّقق بمشاركة الشعب فإّن مؤامرات 
الشعيب أضحى  فبربكة هذا احلضور  ُأحبطت وكذلك مؤامراته اإلعالمية.  قد  األمنية  العدّو 
الدولية  اإلحصاءات  وطبق  هذا  يومنا  ويف  عال.  بمستوى  البالد  يف  والتقين  العلمي  التطّور 
ال طبق إحصاءاتنا وبحسب احلسابات الدولية، اليت ُتعَلن بشكٍل رسمي، فإّن رسعة التطّور 
العلمي يف بلدنا تبلغ 11 أو 12 ضعف املعّدل العام يف العامل؛ وهذا ليس باليشء القليل. هذا 
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ما يقوله املخالفون ويعلنه أعداؤنا. فقد حّقق شبابكم العلماء يف يومنا هذا من التطّور ويف جمال 
أكرث من عرشة فروع مهّمة ما يأيت يف الدرجة األّوىل علميًا وتقنيًا يف البالد، بحيث صاروا يف 
الصّف األّول عىل املستوى العاملي أي إهّنم ضمن علماء الدول العرش األوىل يف العامل؛ كّل ذلك 
بربكة حضور الناس. وكلما استمّر هذا احلضور وهذه الّثقة املتبادلة وهذا اإلحساس العميم 

باملسؤولية، ستحوز البلد عىل املزيد من التطّور. هذا هو خّط اإلمام.

وقفة مع قضايا املنطقة
أعرض لقضايا املنطقة ببضع جمل. 

سة  أواًل، إّن ما حدث يف منطقة شمال أفريقيا ومنطقتنا ُيعّد من األحداث الفائقة األمهية واملؤسِّ
للتاريخ. فما حدث يف مرص وتونس وهذه الصحوة العظيمة اليت انبعثت يف الدول اإلسالمية، 
لعّلها من األحداث اليت حتتاج إىل قرنني أو ثالثة قرون لتقع؛ فهي من األحداث املهّمة جدًا 
واملؤثِّرة والصانعة للتاريخ. بالطبع إّن شعب مرص قد نجح وكذلك شعب تونس؛ وخصوصًا 
الدول  بعض  يف  للغاية.  عظيمًا  وعماًل  جدًا  ساطعًا  انتصارًا  كان  فقد  املرصية  الثورة  انتصار 
اخلاص.  حكمه  ولكّل  قائم،  جهاد  هناك  املظلوم  البحرين  وشعب  واليمن  كليبيا  األخرى 
وهناك ستؤدي حتّركات الشعوب إىل االنتصار عاجاًل أم آجاًل، لكنها لن ختيب. فعندما ينهض 
شعٌب ما وعندما يشعر هذا الشعب باالقتدار والقّوة ال ُيمكن ألي يشٍء أن يقف سّدًا أمامه. 
أمريكا، والصهيونية  الشيطاين األكرب  اهليمنة  الشعوب اإلسالمية أي نظام  إّن أعداء  بالطبع، 
الغدارة الوحشية مشغولون ويبذلون املساعي؛ وهم ال يريدون أن تتحّول هذه االنتصارات 
النهايئ.  النرص  إىل  أن تصل  أي  للكلمة  الواقعي  الشعوب، وباملعىن  ذائقة  إىل طعٍم عذٍب يف 
بالصرب  يأمرنا  الذي  القرآن  لنداء  وأصغينا  استيقظنا  اإلسالمية  الشعوب  نحن  أّننا  لو  ولكن 
واالستقامة والثبات ويبّث فينا األمل ومل نسئ الظّن برّبنا ورجونا َوعَده وسعينا يف سبيله، فال 
شّك أّن هذه الشعوب ستصل إىل شاطئ النرص. بالطبع، إّن السياسة الغربية بشأن ليبيا هي 
إضعاف هذا البلد وتوهينه. تقتض سياستهم استمرار احلرب الداخلية لكي تصل هذه الدولة 
إىل الرمق األخري، ثّم يأتون بأنفسهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة لإلمساك بزمام أمور هذا 
أوروبا، هلذا  قريبة من  إهّنا  ثّم  بالنفط،  غنية  أواًل حتتوي عىل مصادر  ليبيا  إّن  احلّساس.  البلد 
املستكربة  للدول  العامليني، وبالنسبة ألمريكا، وبالنسبة  للمستكربين  بالنسبة  فإهّنا مهّمة جدًا 
يف أوروبا الغربية؛ فهم ال يريدون رفع اليد عنها هبذه السهولة؛ بل يريدون إضعافها. فلو أهّنم 
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تركوا هذه الدولة وحاهلا لتمّكن الشعب من االنتصار وألقيمت حكومة شعبية وإسالمية عىل 
رأس األمور ولشّكلت بالنسبة هلم خطرًا، هلذا ال يريدون أن حيدث مثل هذا األمر.

ويف اليمن األمر شبيٌه هبذا. فإّن اليمن من الناحية اللوجستية مهّمة؛ إّن جماورتها لبعض الدول 
املرتبطة بأمريكا، وجغرافيتها السياسية، جتعلها فائقة األمهية؛ وهنا أيضًا ال يريدون لشعبها أن 

ينترص. فسياسة أمريكا والغرب بالنسبة هلاتني الدولتني منع الناس من االنتصار.
أّما شعب البحرين فإهّنم يرزحون حتت مظلومية ُمطلقة، وألهّنم شيعة، ُيراد تعريف التحّرك 
عىل أّنه طائفي ومذهيب، يف حني أّن القضية ليست كذلك. بالطبع، إّن شعب البحرين هم من 
الشيعة، وكانوا هكذا طوال التاريخ، األكرثية شيعة، لكن القضية ليست قضية شيعة وسّنة، بل 
القضية هي أّن هذا الشعب مظلوم، وأّنه حمروٌم من حقوقه األساس كمواطن يف بلده ويعيش 
إبداء رأيي، واملشاركة  إّنين قادٌر عىل  التصويت، ويقول  إّنه يطالب بحّقه، وبحّق  عىل أرضه. 
األمريكيون  يأيت  عندها  مرشوع.  حقٌّ  فهو  جرمًا  ليس  وهذا  والدولة،  احلكومة  تشكيل  يف 
الكاذبون واملراؤون واملخادعون واملّدعون حلقوق اإلنسان والديمقراطية ليتدّخلوا يف قضية 
البحرين ضّد الشعب. بالطبع، هم ُينكرون ذلك ويقولون إّن األمر ليس مّنا بل السعوديني؛ 
ولكن السعوديني ال يمكنهم أن يدخلوا إىل البحرين ويفتعلوا هذه احلوادث امُلّرة والدموية فيه 

من دون أن يأخذوا الضوء من أمريكا، لذلك فإّن األمريكيني مسؤولون أيضًا.

الشواخص األساس يف احلركة الشعبية
الشاخص  أّن  هي  األوىل  النقطة  ومّر.  الوقت  انتهى  فقد  ثالث؛  أو  نقطتني  إىل  هنا  أتعّرض 
األساس يف احلركة الشعبية يف هذه الدول ثالثة أمور: األول هو إسالميتها، والثاين هو عداؤها 
ألمريكا والصهيونية، والثالث هو شعبيتها. فهذا الشاخص مشرتٌك يف جميع هذه الدول. إّن 
النهضة  هبذه  قام  شعٌب  هو  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  بارزًا  شعبًا  ُيعّد  الذي  مرص  شعب 
وحّقق هذه الثورة يف بلده، فهي إسالمية وشعبية وُترّصح بعدائها ألمريكا والصهيونية. وهذا 

حال بقّية البلدان.
إّن موقفنا جتاه هذه التحّركات الشعبية واضٌح: فأينما كان التحّرك إسالميًا شعبيًا معاديًا ألمريكا 
فنحن نؤّيده؛ لكّننا أينما وجدناه حيصل بتحريك من األمريكيني والصهاينة فإّننا لن نؤّيده. إّننا 
مع النهضة املعادية ألمريكا والصهيونية. فأينما نزل األمريكيون والصهاينة إىل امليدان من أجل 
إسقاط نظام ما، واحتالل دولة ما، فإّننا سنكون يف مقابل هذه احلركة األمريكية. إّن أمريكا ال 
ُيمكنها أن تفّكر بمصلحة شعوب هذه املنطقة وفعل أي يشء هبذا الصدد؛ كّل ما يقومون به 

وكّل ما فعلوه إىل اليوم كان ضّد شعوب هذه املنطقة. هذا هو موقفنا.
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أمهية وعي الدول املنترصة جتاه األعداء
النقطة الثانية: إن عىل هذه الدول اليت انترصت بحمد اهلل خصوصًا مرص اليت هي دولة كبرية 
النافذة بعد أن خرج  العدّو من  تتنّبه من عودة  وذات إرث ثقايف وإسالمي ومعنوي غين أن 
من الباب. هذه املساعدات اليت ُيقال إن أمريكا يمكن أن تقّدمها ملرص أو أية دولة أخرى هي 
يف الواقع أساس البالء. فاألمريكيون ُيرّسخون من خالل هذه املساعدات وهذه الدوالرات 
الشعب  هذا  إعادة  عىل  ويعملون  آراءهم،  ويفرضون  الدول  هذه  عىل  وهيمنتهم  سيطرتهم 
الذي حصل عىل حرّيته إىل قبضتهم الظاملة. عىل اجلميع أن يكونوا واعني. بالطبع إّن شعب 
النظام  موقف  عىل  باالعرتاض  مرص  شعب  هبا  قام  اليت  العظيمة  احلركة  هذه  إّن  واٍع.  مرص 
السابق بما يتعلق بفلسطني وغّزة ومعرب رفح هي حركة عظيمة الشأن؛ وجيب أن تستمر. إّن 
الدول  ختضع  أن  يريدون  الذين  أولئك  كان  هذا  وألجل  العريب؛  العامل  يف  مؤثرة  دولة  مرص 
العربية للكيان الصهيوين الغاصب يسعون وراء مرص، ففرضوا عليها معاهدة كامب دايفيد 
دايفيد حيث  اتفاقية كامب  قبول مرص  بعد  ِتباعًا  العربية  الدول  استسالم  امُلذّلة. وقد حصل 
العربية.  الدول  يف  القرار  ساحة  من  الفلسطينية  القضية  وُأخرجت  ألمريكا،  اجلميع  خضع 
فيجب أن ُيراقبوا وأن يكونوا عىل يقظة. فالغربيون واالستكبار الذين ُأخرجوا يومًا من مرص 
يف عهد جمال عبد النارص عادوا يف اليوم التايل؛ ومثل هذه التجربة ال ينبغي أن تتكّرر يف مرص. 

فالشعب املرصي واٍع ويقظ وأملنا باهلل أن يمّدهم بالعون يف هذا املجال.

حركة الشعوب نتيجتها النرص
 النقطة األخرى هي أّن هذا القمع كّله ال ينفع، فالشعوب عندما تستيقظ يف النهاية وتتعّرف 
إىل قدراتها فإهّنا سوف تستمر عىل هذا الطريق. وبمشيئة اهلل فإّن حركة شعوب هذه املنطقة 
سواٌء تلك اليت جتري اليوم أم ما هو كامٌن يف الدول األخرى سوف تصل إىل شاطئ النرص. 
فالشعوب يف هذه البالد ستنترص، غاية األمر أّن عليها أن تكون ملتفتة إىل حتّركات األعداء 
الدول  سائر  ويف  تونس  ويف  مرص  يف  التفرقة  إجياد  بصدد  األعداء  نجد  فاليوم  الفرقة.  لبّث 
اإلسالمية. وخصوصًا ألّن إيران اإلسالمية هي مركز التحّرك ضّد االستكبار فإهّنم يريدون 
أم  القومي  املستوى  بينها، سواٌء عىل  الدول وإجياد فاصل  إيران اإلسالمية وبقية  اإليقاع بني 
املذهيب. حت داخل هذه الدول نفسها ُيريدون إجياد هذه التفرقة. ففي مرص اليوم يسعى بعض 
هذه اجلماعات التكفريية والوهابية وأمثاهلا وحتت ذرائع خمتلفة إليقاع اخلالفات بني املرصيني 

أنفسهم؛ فيجب الوعي هلذه األفعال الرامية لبّث اخلالفات.
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فلسطني ستعود
هي  فلسطني  ودولة  فلسطني  أرض  أّن  نعتقد  نحن  واضح.  موقف  فلسطني  جتاه  موقفنا  إّن 
للفلسطينيني. أولئك الذين سعوا ملحو خارطة فلسطني من صفحة اجلغرافية قد أخطأوا؛ فإّن 
مثل هذا األمر لن حيصل. ففلسطني باقية. اغُتصبت لعّدة عقود لكّنها ال شّك سرتجع إىل شعب 
فلسطني وإىل حضن اإلسالم؛ وسوف يتحّقق هذا األمر. فشعب فلسطني واٍع؛ وفلسطني ال 
تقبل التجزئة، فلسطني كّلها للفلسطينيني. لقد أعلنت اجلمهورية اإلسالمية قبل عّدة سنوات 
طريق احلّل. إّن طريق حّل قضية فلسطني ليست عىل شاكلة ما يطرحه األمريكيون وأمثاهلم؛ 
فهم لن يصلوا إىل نتيجة. إّن طريق احلّل هو أن ُيجروا استفتاء عاّمًا لشعب فلسطني، وأي نظاٍم 
خيتارونه يف هذا االستفتاء جيب أن حيكم ّكل فلسطني. والحقًا يقّررون بأنفسهم ماذا يفعلون 
بالصهانية الذين َقِدُموا إىل فلسطني من اخلارج. فهذا يرتبط بقرار ذاك النظام الذي سينبعث 

من رأي الشعب الفلسطيين.
اليمن  اللييب وشعب  الشعوب اإلسالمية، شعب مرص وشعب تونس والشعب  الّلهم انرص 

والبحرين وشعب فلسطني املظلوم يف ظّل عناياتك نرصًا كاماًل.
الّلهم  ِزد من بركاتك عىل شعب إيران العزيز.

واجعلنا  املقامات.  أعىل  يف  الطيبة  شهدائنا  وأرواح  ر  املطهَّ اجلليل  إمامنا  روح  اجعل  الّلهم 
مشمولني بأدعية بقية اهلل )أرواحنا فداه( الزاكية. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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أّواًل، لقد رُسرُت كثريًا بسماع تلك األشعار اليت أنشدها األصدقاء، 
ال سّيما بعض القصائد اليت حازت كل معايري بعث الغبطة والرسور 

من حيث إسهامها يف تطّور الشعر.
اللقاءات  اللقاء، وأحيانًا يف بعض  املرء يف هذا  ما يالحظه  إّن  ثانيًا، 
أتوّقع  األخرى، هو وجود طاقاٍت قوّية جدًا وغنّية وُمبرّشة، حيث 
آخر  ذهيبٍّ  شعريٍّ  عرٍص  تأّلق  البعيد  غري  املستقبل  يف  لنا  يكون  أن 
بفضل هذه الطاقات الشاّبة إن شاء اهلل. وبالطبع، جيب أن تتطّور هذه 
شّك  وال  وُعمقًا،  ُنضجًا  أكرث  األشعار  فتصبح  وتتكامل  الطاقات 
بأّن هذا سيحدث. إن شاء اهلل سيتحّقق يف زماننا بناٌء شامٌخ ُيذّكرنا 
للشعر عرب األزمنة  الشعر أوجه يف بالدنا، حيث كان  بلوغ  بعصور 
التارخيية مدٌّ وجزر، ويف بعض العصور بلغ ذروته. وسيكون لنا إن 

شاء اهلل يف املستقبل غري البعيد رجوٌع إىل تلك القّمة. 
اإلخوة  إىل  توصية  بعنوان  سأذكره  مّما  لقائنا  مع  يتناسب  ما  أّن  بيد 

عبارة عن عّدة نقاط. 

الشعر الديين أفضل ميادين الشعر
أّوهلا أّن هذا الشعر الذي أسميتموه شعرًا ملزتمًا - وهو ليس باالسم 
غري املناسب، ال بأس بتسمية الشعر الديين بالشعر امللزتم - هو من 
القرحية  فهذه  العظيم.  الشعر  موهبة  قرائح  استعمال  ميادين  أفضل 
اإلنسان وال جيوز كفراهنا. وشكر  اهلل عىل  يمّن هبا  نعمة كربى  هي 
هذه النعمة هو أن يقوم صاحبها بتقديم ما هو مفيٌد للناس واألفكار، 
وال يعين ذلك أن يكون جاّفًا وجامدًا بحيث ال يتم الشاعر بما يف 
الفائدة  النظر عن  نفسه وجيتنب إظهار مشاعره ومكامن قلبه بغّض 
اليت جينيها امُلستمع وأن ال يصغي الشاعر لقلبه وال يذكر أحاسيسه 
وما يقوله قلبه؛ كال، فال إشكال يف ذلك. فنحن ال ُننكر عىل الشاعر 
أن ُيعرّب عن مكنونات ذاته، لكّننا نريد أن نقول يف مقام التقييم؛ إذا 
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كان املطلوب أن يكون للشعر مضمون، فأفضل املضامني هي تلك اليت حيويا الشعر الديين 
مع ما يّتسع له من جمال عريض.

استخراج الشعر ذي املضمون الديين من دواوين الشعراء املشهورين
هناك شعٌر ديين يف بعض قصائد حافظ الغزلية. وبالطبع، لسُت مّمن يعتقد بأّن كل شعر حافظ 
الغزيل عىل هذا النحو، لكن قسمًا مهّمًا منه ُيعترب شعرًا دينيًا باملعىن الذي نرومه. وهو تبيني 
املعرفة واحلقائق اإلهلية يف قالٍب خاّص؛ كما ُيمّثل ديوان مولوي يف الشعر املثنوي خزانة من 
الشعر.  ُتمّثل أفضل موارد استخدام  فإّن هذه املضامني  هذه األفكار واملعارف اإلهلية. هلذا، 
بالطبع، عندما ينظر اإلنسان أو املرء إىل تاريخ الشعر يرى أّن شعراءنا مل يعملوا هبذا االلزتام 
واالحتياط بالنسبة هلذا األمر عرب التاريخ، أي أهّنم نرثوا هذا اجلوهر الفريد - وبتعبري نارص 
الفارغ؛  والكالم  باملدح  فتشّدقوا  اخلنازير،  أقدام  حتت   - )الفاريس(  الدرّي  الدر  خرسو 
واستخدمه بعضهم أيضًا يف معان ٍ متدنية عاطفية وشهوانية. وقد كانت هذه يف الواقع إرسافًا؛ 

استخدامًا للقرحية الشعرية يف غري حمّلها وموردها.
وبالطبع، إّن من بني شعرائنا، وهؤالء ليسوا بقّلة، من استفاد من هذه القرحية إىل احلّد األقىص 
حيث  املختلفة؛  العصور  عرب  موجودون  هؤالء  وأمثال  األشعار،  أفضل  أساسها  عىل  ونظم 
يوجد منهم يف زماننا ويف األزمنة املاضية وعرب العهود الغابرة، وكذلك من حيث تنّوع السبك، 
فمن االزمنة القديمة هناك شعراء كالسنايئ ونارص خرسو. هؤالء استفادوا من هذه القرحية 
وعملوا بموجبها. وكذلك لدينا أمثال سعدي. واألمر كان عىل هذا املنوال يف العصور الالحقة، 
باملعاين  وااللزتام  القيود  عن  خارجًا  صائب  شعر  من  كان  ما  بالطبع،  صائب.  الشاعر  مثل 
والشعر  األخالقي  الشعر  من  الكثري  لديه  يوجد  ولإلنصاف  لكن  بالقليل،  ليس  واملعارف 
املعاريف. فقد نّظم هؤالء، يف األخالق والعرفان وعىل مستويات عالية أفضل ما يمكن أن ُيقال 
بشأن القصائد الغزلية )القصائد الغنائية العرفانية (،كما يدل كذلك، فكل ديوانه تقريبًا شعٌر 
املّداحني )الذين  معاريف )عرفاين(. كنت قد أوصيُت ذات يوم وقبل عّدة سنوات األصدقاء 
يقرأون مدائح أهل البيت( أن ينظروا يف ديوان صائب وأن يستخرجوا منه األشعار األخالقية 

والعرفانية واليت ليست بالقليلة. فهذه مضامني ناضجة جّدًا ُتنري القلوب.

العامل ميلء بك ولكن مكانك خاٍل منك ليس هناك من حلن ال َترسي فيه موسيقاك 

دارك يـعرف  مـخلوق  ِمـن  مــا  لكن  الكـائــنات وإن كانــت فـقـرية ببابــك 
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هذه  جملٍس  يف  يقرأ  عندما  امُلستمعني،  قلوب  يف  مّداح  أّي  ُيحدثها  اليت  الثورة  تلك  الحظوا 
بالنسبة  وكذلك  األشعار.  هذه  من  االستفادة  جيب  اجلميل.  وحلنه  احلسن  بصوته  األشعار 

لآلخرين من الشعراء.

املضامني الشعرية العالية ترفع من مستوى أذهان الناس
ُأضيف هنا هذه النقطة اليت كنت قد دّونتها بالطبع، ولكن سأذكرها اآلن. بعض السادة املّداحني 
يقولون لنا أّيا السّيد إّننا لو قرأنا هذه األشعار العجيبة الغريبة فالناس لن يفهموها. حسنًا، 
أجل، بعضها هو هكذا فإهّنا أعىل من مستوى فكر عاّمة الناس، فاألديب والشاعر وصاحب 
الذوق جيب عليه أن ُيدّقق حت يفهم املعىن. وهذا ما ال ُنويص به. لكن اعلموا أّن مستوى فهم 
املخاطبني وتلقيهم يصبح أفضل مع إلقائكم للشعر. إّنين أقول هذا للمّداحني؛ أنتم تستطيعون 
أن ترفعوا من مستوى أذهان الناس. عندما تكون األشعار اليت ُتقرأ عىل الناس جّيدة وألفاظها 
عندما  لإلصغاء.  سيضطرون  الناس  إّن  حسنًا،  قوية،  ومعارفها  عالية  ومضامينها  جميلة، 
تقرأون أنتم بشكل جيد سوف يستمعون، وبالطبع فإّن مستواهم الذهين سريتفع. حتمًا علينا 

أن نعترب هذا من مسؤولياتنا وهو أن نرفع من مستوى رؤية الناس وأذواقهم وأنسهم.

صياغة مضامني األدعية والزيارات يف قوالب شعرية
ورثاء،  ليس جمّرد مدح  امللزتم  الشعر  امللزتم.  الشعر  من  ُتعّد  املناجاة  أّن  األخرى هي  النقطة 
فاملناجاة ُتعّد منه. ومن أفضل املصادر الكتشاف مضمون املناجاة جيدًا هي األدعية. فليأنس 
األصدقاء بالصحيفة السجادية. ُيمكنكم أن تستفيدوا من هذه القرحية اليت أراها فيكم بشكل 
ممتاز من أجل وضع مضامني الصحيفة السجادية يف القوالب الشعرية وبشكل فائق اجلمال. 
تقريبًا نظم قسمًا من دعاء أيب  أربعني سنة  القديم وقبل  البهجيت األردكاين صديقنا  املرحوم 
حمزة شعرًا وقرأه عيّل. وكان هناك مقاطع صعبة من الدعاء من حيث األلفاظ واملضمون ويف 
نفس الوقت متّكن من تبديل هذا الدعاء إىل شعر. إّنين اآلن أرى من بني هؤالء الشباب قرائح 
وأذواقًا هي أفضل من ذائقة املرحوم البهجيت. إّنين أرى يف هذا اللقاء طاقات شعرية هي أقوى 
الشهداء  أن تصوغوا مضامني دعاء عرفة لسيد  ُيمكنكم  وأحّد وأقدر من قدمائنا وأسالفنا. 
سالم اهلل عليه بصورة شعرية، فدعاء عرفة لإلمام احلسني × هو دعاء عشقي. وكذلك اإلمام 
السجاد × له دعاء يف هذا اليوم وهو الدعاء الـ 47 من الصحيفة السجادية وهو دعاء عايل 
املضامني وغين باملحتوى؛ لكّن دعاء اإلمام احلسني × هو دعاء العشق، هو يشٌء آخر. فلو 
ُتنِشدوا من فقرة واحدة من هذا  أن  املعرفة واأُلنس والدّقة يمكنكم  أّنكم حصلتم عىل هذه 
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العذوبة. هلذا ننهل من الصحيفة السجادية  الدعاء قصيدة أو جمموعة شعرية أو غزاًل شديد 
واألدعية معاين املناجاة والتوحيد.

بما يتعّلق بمناقب األئّمة ارجعوا إىل الزيارات وخصوصًا الزيارة اجلامعة الكبرية. فلن حتتاجوا 
بعدها إىل إجهاد أذهانكم باملبالغة واإلفراط. فما ينبغي أن ُيقال يف باب األئمة̂  هو موجوٌد 
يف الزيارة اجلامعة، وُيمكنكم باختيار فقرة واحدة من الزيارة اجلامعة - حيث تعد فقراتها قرابة 
الـ 100فقرة - ومن خالل القرحية الشعرية والقوة اخليالية املوجودة يف أذهانكم، أن َتنِظموا 

غزاًل جمياًل وأصياًل. فسعة هذه املعارف عالية اىل هذا احلد.

رضورة اعتماد الشعر امللزتم عىل املعارف اإلهلية
بعض  ومن  البالغة  هنج  ومن  نفسه  القرآن  من  السامية  والقرآنية  اإلسالمية  املعارف  خذوا 
هبذه  لأُلنس  واسعوا  األبواب،  بعض  يف  الكايف  أصول  روايات   ،^ البيت  أهل  روايات 
للمجتمع.  العام  الوعي  يف  تؤّثروا  أن  ويمكنكم  جدًا،  واسع  نطاق  امللزتم  فللشعر  املصادر. 
تبتدئ  جندب،  بن  اهلل  لعبد   × الصادق  اإلمام  وصية  وهي  العقول  حتف  يف  رواية  هناك 
مقاطعها بـ »يا ابن جندب يا ابن جندب...«، وهذه الرواية ُمفعمة باحلكمة..ويف الواقع إّن كل 
ما نحتاجه ألخالقنا الفردية وعالقاتنا االجتماعية وأنشطتنا العاّمة وبناء حضارتنا اإلسالمية 
يمكن أن نجده يف هذه الرواية وأمثاهلا، وما ذكرته هنا ُيعّد نموذجًا، حيث يوجد الكثري من 
ة من  نظائره وُيمكنكم الرجوع إليه. هلذا استندوا يف شعركم امللزتم إىل هذه املعارف اإلهلية احلقَّ

خالل هذه املصادر اليت ُذكرت.

ُأسس نظم الشعر الديين
1-صياغة املضمون:

عندما يشاهد اإلنسان هذه القرائح، وهذه األذواق اجلّياشة، فإنه يشعر واقعًا باحلرقة واحلماس، 
فالتفتوا جيدا إىل بعض األصول: أّوهلا صياغة املضمون. فعندما ُتريدون أن ُتبّينوا مطلبًا ما فإّنه 
يمكن بيانه بمضامني متنّوعة. إّن صياغة املضمون لبيان حقيقة ما ُيعّد فّنًا كبريًا يف الشعر؛ وإّن 
السبك اهلندي، كأشعار صائب وبيدل والعريف وكليم.  الشعر ذو  الرئيس هو  مركزه ومنبعه 
واسع  فيها  واستحداثه  املضمون  صياغة  مستوى  أّن  جتدون  األشعار  تلك  ُتراجعون  فعندما 
واستثنايئ حلسن احلّظ، فإّن املضامني اجلديدة واجلميلة يف تعبريات األصدقاء هنا ليست قليلة، 
لباٍس مضمونًا وهذا  كّل  نسّمي  أثواب ونحن  عّدة  إلباسه  يمكن  فأّي مطلٍب  أراه،  ما  وهذا 

معىن احتواء املضمون، وعىل هذا األساس، إّن إحدى املسائل هي إجياد املضمون. 
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2-الرتاكيب اجلديدة:
األمر اآلخر هو الرتاكيب اجلديدة، اآلن ويف مرحلة الثورة، فإّن اللغة الرائجة املتداولة يف احلوار 
فبعضها قوي  الثورة،  قبل  مألوفًا  يكن  مل  الذي  األمر  الشعر وبأشكاٍل خمتلفة،  إىل  قد دخلت 
ويستفيد من هذه اللغة بصورة جميلة جّدًا، وبعضها مستواه أدىن، فال إشكال يف استعمال لغة 
حماوراتنا العرفية والرائجة من أجل بيان تلك املعاين واملعارف؛ غاية األمر أن يكون برتاكيب 

جديدة وأشكاٍل حديثة واختياٍر جديد لأللفاظ. 
3-الُنطق الصحيح:

القضية األخرى، هي قضية النطق الصحيح، فعىل األصدقاء أن يلتفتوا إىل رضورة أن يكون 
وأن  حمّلها،  ويف  الصحيح  بالشكل  األفعال  فُتستخدم  اللغة،  موازين  بلحاظ  صحيحًا  الشعر 

يكون الرتابط بني أجزاء اجلملة منطقيًا وموافقًا للقواعد.
4-تأثري البيئة:

النقطة األخرى اليت هي مهّمة بنظري بالنسبة لألحبة الذين ينظمون الشعر الديين هي قضية 
أّن هذه  البديي  العامة. من  االجتماعية  البيئة  بذلك  أقصد  وبالطبع ال  واملحيط،  البيئة  تأثري 
البيئة االجتماعية تؤّثر يف اإلنسان، فاألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية ترتك أثرها 
عىل كّل إنسان وعىل الشاعر أيضًا، يف شعره بالطبع، وهذا ما ال أريد ذكره هنا، فالبيئات اخلاّصة 
واجلماعات الثقافية اخلاّصة ترتك أثرها يف األذهان. وأنا أريد أن أقول لكم أّيا الشباب املؤمن 
امللزتم واملحّب ألهل البيت، يا من تتحّدثون حول أهل البيت بعشٍق وحماس وتنظمون الشعر، 
وتنطقون بجميل احلديث والشعر امُلفعم باحلّب حول املعارف اإلهلية والتوحيد، انتبهوا أن ال 
جيّركم حميطكم إىل توّجهات مغايرة، أي عليكم أن تنتبهوا ألنفسكم بأنفسكم. عليكم أن تثّبتوا 
أقدامكم عىل هذا الطريق، وأن ُتحِكموا هذا الثبات يومًا بعد يوم؛ ألّن البيئات الشعرية والفنية 

واألدبية تؤّثر يف اإلنسان.
هناك مثال خيطر دائمًا ببايل. الشاعر الذي أقصده، والذي سأذكر اسمه، هو شاعر عظيم؛ حممد 
جان قديس مشهدي. فقد كان من الشعراء البارزين يف السبك اهلندي يف عرص الصفويني يف 
القرن احلادي عرش وأشعاره من أمنت األشعار. أنا أعتقد أّنه يأيت بعد صائب يف هذا األسلوب. 
حقًا، قد ال يكون هناك مثل حممد جان واحد أو اثنان. عندما كان يف مشهد، كان من خّدام 
األشعار.  من  النوع  هبذا  ميلء  وديوانه  دينية،  أشعاره  وكانت  ومادحيه،  الرضا  اإلمام  حرم 
اّطلعوا عىل ديوان حاج حممد جان؛ إّنه حيوي الكثري من هذه القصائد. بعدها سافر إىل اهلند. 
إّن معارشة أمراء اهلند وسالطينها - تلك األنظمة احلاكمة املتفّلتة اليت كانت موجودة حينها - 



219اأبعاد ال�سعر الديني واأهّميته 

كأهّنا كشفت وجهًا آخر هلذا الرجل. يمكن لإلنسان أن يالحظ هذا يف قصائده الغزلية. كثريًا 
ر يف هذا األمر. هذا من شعر حممد جان قديس: ما ُأفكِّ

ال يليق بالتقّي اجللوس يف جملس اللهاة    
من مل يرشب اخلمرة الليلة فليس مّنا      

يف فصل البلبل السكران وحدائق الورد اجلم   
خلّو كاس العمر اجمع ما كان خريًا      

وهذا يعين أّنه دخل البيئة الشعرية سكراَن الهيًا متحّلاًل شاربًا للخمر؛ ومن كان؟ كان ذلك 
اإلنسان التقّي الطاهر امُلتعّبد الذي كان يمدح اإلمام الرضا يف مشهد! حسنًا، هذه هي الرتبية 
الناجتة عن حميط كهذا. لذا عليكم أن حتذروا من املحيط؛ وهذا حيصل بتواصلكم الدائم مع 
بعضكم البعض. أعتقد أّنه ينبغي أن يكون هناك لقاءات مستمرة بني الشعراء من مّداحي أهل 
البيت ^، سواء الشباب أم املتمّرسون والقدامى. هذا طبعًا ال يعين بالرضورة لقاًء واحدًا؛ 

كال، جيب أن تكون هناك لقاءات لكي تنمو فيها القدرات الوّقادة اليت يمتلكها الشباب.
5- االهتمام بقضايا الثورة واحلرب والدفاع املقّدس:

النقطة األخرية هي أن هناك بعض املوضوعات يف الشعر امللزتم اليت قّلما حيصل التعّرض هلا؛ 
ومن جملتها املوضوعات املرتبطة بقضايا الثورة، وقضايا احلرب والدفاع املقّدس. طبعًا، كان 
الوضع جيدًا جدًا يف مرحلة من املراحل. فعندما كانوا ُيحرِضون جنازات الشهداء إىل مشهد 
أيام احلرب، كان السيد مؤّيد مثاًل، يلقي كل يوٍم أو عّدة أيام قصيدة غزلية، وكان املنشدون 
دوهنا. وكان هناك آخرون. نحن نفتقد هذه األشعار اليوم. لقد كانت السنوات  )الرواديد( يردِّ
املعنوية  االستمرارية  بلحاظ  أّما  سنوات،  ثماين  الزمان  حيث  من  املقّدس  للدفاع  الثماين 
والفكرية والثقافية، فقد تطول إىل عّدة قرون. إّن امللحمة اليت شهدها الدفاع املقّدس، والدافع 
الذي أّدى إىل حصوهلا، واألحداث التفصيلية اليت جرت خالل هذه الفرتة، هي أمور ال يمكن 
أن تنتهي خالل عرش أو خمس عرشة أو عرشين سنة. أنتم إحدى املجموعات املؤمتنة؛ جيب 
الثورة  بالطبع أحداث جديدة تشهدها هذه  تنقلوها. هناك  أن حتفظوا هذه األمانة وجيب أن 
يومًا بعد يوم، وجيب أن ُتعطى حّقها جميعًا، لكن جيب أن ال تنسوا تلك. إّن أحد األمور ذات 
العالقة باحلرب واليت تشغل ذهين، هي هؤالء اجلرحى الذين ُيستشهدون بعد فرتة من الزمن؛ 
هذا بحّد ذاته موضوع نوعي؛ هذا خيتلف عن الشهيد الذي استشهد يف اجلبهة وُنظم الشعر 
فيه؛ هذا إنسان عاش جتربة وحتّمل أملًا، ووصل يف النهاية إىل الشهادة. ابحثوا عن موضوعات 
كهذه. وهكذا بالنسبة للموضوعات املرتبطة باملرايث، مرايث سّيد الشهداء × وقضايا كربالء.
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شعر لسان احلال
حسنًا، املرء يرى بعض ما ُيقال يف لسان احلال، وشعر لسان احلال كثري؛ طبعًا هناك قسٌم منه قد 
ال يكون مطابقًا للواقع، أي يكون أمورًا ال يمكن للمرء أن ُيصادق عليها؛ لكن هناك بعض 
الفضل  أيب  لنا مصيبة  ُتبني  أن  اليت يمكن  املهّمة واجلّذابة  املقاطع  أّن من  مثاًل  أظّن  الظروف 
)عليه الصالة والسالم(، وهو لسان حال أم أيب الفضل؛ قصيدة »ال َتدُعَوين َويَك ُأمَّ الَبِننِي«، أو 

ذاك الشعر اآلخر املنسوب إليها.
ليست  ترجمة  جّيدة،  غري  ترجمة  شعرًا،  ترجمتهما  مّتت  طبعًا  إذًا.  قصيدتان  هاتان  حسنًا، 
جدًا قوية؛ ولكن هذا بحّد ذاته أحد املجاالت: إهّنا أّم، ختّط قبور شباهبا األربعة امُلستشهدين 
ولطم  الدموع  ذرف  عىل  األمر  يقترص  ال  ثورة.  وختلق  وتريث  البقيع،  أرض  عىل  كربالء،  يف 
جمال  هذا  الشباب.  هبؤالء  وافتخار  ثورة،  فعل  هذا  لكن  البكاء  يف  مشكلة  ال  طبعًا  الرأس. 
جّيد جّدًا، وجيب أن نستفيد من هذه الفضاءات يف عرض املصاب. أو هناك وصف لبعض 
احلاالت النفسية ألبطال كربالء، من قبيل ما قاله »عمان ساماين«، حيث يصّور حلظات نزول 
سّيد الشهداء إىل ساحة املعركة. ال أدري إىل أي مدى هذا قريب من الواقع؛ لكن قّراء العزاء 
هذين  بني  حوار  وجرى  أمامه،  الطريق  وسّدت  تقّدمت   ÷ زينب  السيدة  أّن  وهو  يقرأونه 

العظيمني. وقد استفاد عمان من هذا احلوار البسيط ليبني شخصية السيدة زينب ^.
يا من متسكني عنان الفرس، أأنت زينب؟

أم أّنك املتأّوهة وجعًا يف عتمة الليل؟
يستغّل  كيف  انظروا  التاريخ«.  عرب  الرجال  صانعة  إهّنا  امرأة،  إهّنا  تُقل  »ال  بعدها:  يقول  ثّم 
هذه املناسبة، مناسبة حوار هذا األخ مع أخته، لكي ُيحلِّل شخصية السيدة زينب )سالم اهلل 
عليها(. هذه آفاق مهّمة ينبغي أن ال يكون وصف احلالة ولسان احلال مقترصًا عىل بيان احلالة 
بيانًا خلصوصياته، شخصيته،  يكون  أن  ُيمكن  بل  اللحظة؛  تلك  القّصة يف  بطل  يعيشها  اليت 

لطائف روحه واخلصائص العظيمة اليت يتمزي هبا وجوده؛ هذه جميعًا آفاق متاحة.
عىل كّل حال، أسأل اهلل تعاىل أن ُيوّفقكم وُيؤّيدكم، وأن تتمّكنوا من التقّدم بأقىص ما يمكن 
أنشدها  اليت  باألشعار  لقد رُسرُت كثريًا  بالنسبة يل.  يومًا جيدًا  لقد كان هذا  املجال.  يف هذا 
األصدقاء؛ أنا سأدعو لكم. أسأل اهلل أن ُينّشط أذهانكم أكرث يومًا بعد يوم، وأن ُيوّقد قرائحكم 

أكرث، وأن ُيطلق ألسنتكم أكرث، وأن جيعل وجهة عملكم أقوم وأفضل. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 



املناسبة:  انعقاد املؤمتر الدويل األول ملكافحة اإلرهاب .

الزمان:  5 /4 /1390ه.ش

 1432/7/22ه.ق.

2011/06/25م.

امللتقى	الدويل	ملكافحة	اإلرهاب	عاملياً

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

إىل	امللتقى	الدويل	ملكافحة	اإلرهاب	عاملياً
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وأشكركم  بكم  أرحب  املحرتمون،  احلضور  األعزاء،  الضيوف   
الراهنة  الكارثية  الظواهر  إحدى  دراسة  أجل  من  الجتماعكم 
الدراسات  هذه  اإلرهاب.  ظاهرة  وهي  أال  البرشية،  تعيشها  اليت 
يف  صادقة  ومساع  عزيمة  إىل  وتفض  تستمر  أن  شك  بال  جيب  اليت 
يف  أساسًا  خطوة  متثل  أن  اهلل  شاء  إن  ستستطيع  العاملي،  املجتمع 
نتابع  إننا  احتواء اإلرهاب وإنقاذ اإلنسانية من هذه الظاهرة املؤملة. 
والعون،  اهلداية  منه  ومستمدين  اهلل  عىل  متوكلني  بأمل  املهمة  هذه 
وسوف نمض قدمًا يف هذا الطريق برفقة جميع املخلصني الصادقني 

وأصحاب الشعور باملسؤولية.
أن  إال  املتأخرة،  العصور  وحصيلة  جديدة  ظاهرة  اإلرهاب  ليس 
ظهور األسلحة الفتاكة وسهولة املذابح الشاملة املفجعة جعلت هذه 

الظاهرة البشعة أخطر وأفظع مئات املرات.
للقوى  الشيطانية  احلسابات  هي  األخرى  واملذهلة  املهمة  النقطة 
وخمططاتها  سياساتها  يف  اإلرهاب  استغالل  أدخلت  املهيمنة  اليت 

كأداة للوصول إىل أهدافها الالمرشوعة.
إن الذاكرة التارخيية لشعوب منطقتنا لن تنىس أبدًا كيف نظمت الدول 
الدولية  كالشبكة  الصهيونية  جرارة  إرهابية  جماعات  االستعمارية 
فلسطني  اغتصاب  أجل  من  هلا  مشاهبة  جماعات  عرش  من  وأكرث 
فاجعة  دير  وخلقوا  وديارهم،  أرضهم  من  املظلوم  شعبها  وترشيد 

ياسني وما شاكلها من الفجائع.
والكيان الصهيوين منذ بداية ظهوره وإىل اليوم يواصل علنًا سلوكه 
خجل.  أي  دون  عنه  ويعلن  وخارجها،  فلسطني  داخل  اإلرهايب 
عالنية  يفخرون  الصهيوين  للكيان  واحلاليون  السابقون  والقادة 
بتارخيهم اإلرهايب، بل حت بمشاركتهم يف العمليات اإلرهابية بعض 

األحيان.
كان  الذي  األمريكية  املتحدة  الواليات  نظام  هو  اآلخر  النموذج 
اإلرهابية،  املمارسات  من  طويلة  الئحة  األخرية  العقود  طوال  له 
بلدان  يف  املنظمني  لإلهاربيني  والتسليحي  املايل  الدعم  وكذلك 
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املنطقة. اهلجمات الدامية للطائرات من دون طيار عىل عوائل املدنيني العزل يف القرى واملناطق 
األفغانية والباكستانية الفقرية  اليت بدلت مرات عديدة حفالت أعراس الناس هناك إىل مآتم، 
وجرائم بالك ووتر يف العراق وقتل املواطنني والنخبة العراقيني، ومساعدة جماعات زراعة 
مع  بالتعاون  اإليرانيني  النوويني  العلماء  واغتيال  وباكستان،  والعراق  إيران  يف  املتفجرات 
املوساد، وإسقاط الطائرة املدنية اإليرانية يف اخلليج الفاريس وقتل ركاهبا البالغني نحو ثالثمائة 

طفل ورجل وامرأة، ما هي إال جانب من هذه الالئحة املخزية املستعصية عىل النسيان.
و قد أضافت أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية األخرى ذات امللفات السوداء الكافية 
الزائفة.  دعاواها  إىل  اإلرهاب  مكافحة  دعوى  أضافت  اإلرهايب،  السلوك  يف  إلدانتهم 
قتلهم  ذلك  ومن  رحمة،  دون  الناس  من  اآلالف  الستينات  عقد  يف  قتلوا  الذين  اإلرهابيون 
يف حادث واحد 72 شخصًا من النخبة العلمية والسياسية ومسؤويل البالد رفيعي املستوى، 
وقتلوا يف حادث آخر رئيس اجلمهورية ورئيس وزارء بلدنا، يعيشون اآلن بدعم من  الدول 

والساسة األوربيني وحتت حمايتهم.
بمثل هذه املمارسات يبدو ادعاء مكافحة اإلرهاب ادعاء  وقحًا للغاية.

و يف الوقت نفسه تسّمي أمريكا والدول األوربية التابعة هلا اجلماعات الفلسطينية املناضلة اليت 
التعريف املضلل لإلرهاب من  متارس كفاحًا مظلومًا إلنقاذ أرضها، تسّميهم إرهابيني! هذا 

أسس مشكلة  اإلرهاب يف العامل اليوم.
اإلرهاب من وجهة نظر قادة نظام اهليمنة عبارة عن كل ما يّدد مصاحلهم الالمرشوعة.

واملتدخلني  املحتلني  جماهبة  يف  املرشوع  حقهم  يستخدمون  الذين  املناضلني  يعتربون  إهنم 
األبرياء  بأرواح  الويالت  أنزلت  اليت  املرتزقة  اخلبيثة  خالياهم  يعتربون  ال  لكنهم  إرهابيني، 

وأمنهم إرهابية.
يمكن أن يكون تعريف األرهاب تعريفًا واضحًا دقيقًا من األعمال األساس مللتقاكم احلايل.

إننا باالعتماد عىل التعاليم اإلسالمية اليت تضع كرامة اإلنسان عىل رأس أولوياتها وتعترب قتل 
حت إنسان واحد بمثابة قتل كل الناس، وباعتبارنا شعبًا حتّمل خالل العقود الثالثة األخرية 
خسائر جسيمة من اإلرهاب العنيف، نعّد مكافحة هذه الظاهرة الشيطانية واجبًا ال بد منه عىل 

عواتقنا، وسوف نواصل باقتدار السعي يف سبيل هذا الكفاح... بحول اهلل وقوته.
و السالم عليكم وعىل عباد اهلل الصاحلني.
السيد عيل اخلامنيئ
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املناسبة:  لقاء السلطة القضائية.

الحضور: مسؤولو السلطة القضائية.

املكان: طهران. 	

الزمان: 7 /1390/4  ه.ش.

1432/7/24ه.ق.

 27 /2011/06م.

	السلطة	القضائية	

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

عند	لقاء	السلطة	القضائية		و	مسؤوليها
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واملسؤولني  العاملني  األعّزاء،  واألخوات  باإلخوة  أرّحب  بداية 
واقعة  شهداء  وعوائل  القضائية  السلطة  يف  املحرتمني  والقضاة 
السابع من تري امُلّرة األجاّلء واألعّزاء. ونشكر جناب الشيخ اآلميل، 
رئيس السلطة املحرتمة، الذي قّدم للرأي العام يف تقريٍر علميٍّ ميلء 
رة  املقَدّ القضائية واخلطوات  بالسلطة  تتعّلق  نقاطًا عديدة  باملضامني 
أن  تعاىل  اهلل  نسأل  السلطة.  هذه  صعيد  عىل  اّتخذت  اليت  واجلّيدة 
يمّده ويوّفقه ومعاونيه يف املراتب املختلفة للسلطة القضائية ويعينهم 
جميعًا لالستمرار يف هذا الطريق الّنوراين واخلرّي واملبارك إن شاء اهلل. 
هذا ما ُيتوّقع من أمثاله، حيث إّنه بحمد اهلل حيوز عىل مرتبة ممتازة يف 
العلم واالبتكار والنشاط والدافعية واهلّمة العالية. وإن شاء اهلل يتقّبل 

اهلل من اجلميع.

الصرب و البصرية مقابل املحن
أعرض حلادثة السابع من شهر تري بكلمة واحدة وكذلك بما يتعّلق 
تري  من  السابع  وواقعة  املحرتم.  احلضور  أمام  القضائية  بالسلطة 
كانت حمنة حقيقية وكانت يف الواقع متّثل رضبة وحادثة مّرة مزلزلة 
لشخصية  للبالد،  اإلداري  اجلهاز  لقلب  حدث  فما  وللنظام.  للبلد 
ومن  األجالء  من  وغريه  هبشيت  اهلل  آية  املرحوم  املظلوم  كالشهيد 
الناشطني والفاعلني يف السلطة القضائية وملجلس الشورى اإلسالمية 
وللحكومة وللنخب السياسية والعلمية، كل ذلك ُيعّد فاجعة وحمنة 
تلّمسها  يمكن  نقطة  املجال  هذا  يف  يوجد  أّنه  األمر  غاية  حقيقية. 
ومشاهدتها عرب التاريخ وهي أّن كل شعب أو جماعة أو فرٍد إذا صرب 
وتبرّص مقابل أّية مصيبة تزنل عليه فإّن حمنته هذه ستتبّدل إىل نعمة. إن 
رّس انتصار احلّق وكلمته وانتشاره كذلك انتشار التوحيد عرب التاريخ 
بني الناس يرجع إىل هذه املسألة. فاألنبياء اإلهليون العظام ويف بعض 
احلاالت الشعوب اليت كانت حتت حكومتهم قد حتّملوا جميع هذه 
مّر  عىل  األنبياء  لرسالة  أثٍر  أّي  يبقى  ال  أن  الالزم  من  وكان  املحن؛ 
أن  ينبغي  كان  لنهجهم.  وال  لتطّلعاتهم  وال  لفكرهم،  ال  التاريخ، 
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تزول كّل هذه أدراج رياح احلوادث املّرة وُتطوى وتنعدم. لكّنكم ترون العكس فإّن التاريخ 
الناس وأفكارهم أكرث حياة. إن رّس ذلك هذه املسألة:  النبوات بني  كّلما تقّدم تصبح رسالة 

الصرب والبصرية مقابل املحن.
وقد أظهر شعبنا يف السابع من تري هذه اللياقة: فبداًل من أن ييأس ويفقد الثقة بالنفس وبداًل من 
أن خياف من العدو ويركع أمامه وبداًل من الضعف واالنكسار واالهنزام، صرب شعبنا واستقام 
ورّد كيد العدّو يف نحره بفضل البصرية اليت امتلكها واليت كان يتلّقاها بشكل دائم من اإلمام 

اجلليل.
لقد سمعت أخبار السابع من تري الحقًا، ففي ذلك اليوم واأليام الالحقة مل أكن يف حالة عادية. 
كنت أتقّلب بني اإلغماء واليقظة ولكّنين عندما سمعت ما حدث وماذا حصل وكيف تعامل 
الناس مع ذلك، أصابتين الدهشة. ويف احلقيقة كنت كناظر يراقب من اخلارج. وعىل شعبنا أن 

حيافظ عىل هذا. جيب أن نحفظ هذا كدرٍس عملنا به وأدرجناه يف التاريخ. 

الوقوف بوجه األعداء 
بالنسبة لشعٍب كشعب إيران الذي نزل إىل امليادين بمثل هذه األهداف السامية ألجل  الوصول 
تقع  أن  احلتمي  من  العامل  يف  وانتشاره  املجتمع  يف  اإلسالم  مباين  وحتّقق  اإلسالمية  القيم  إىل 
األحداث الكثرية. حسنًا، إّنكم تطبقون إسالمًا خيالف الظلم، ويعارض اجلور، ويعرتض عىل 
ركون الشعوب لألعداء واملستبّدين، حت أّنه ال يمكن أن يقف حياديًا أمام اإلمالءات اليت 
سيقف  الذي  من  التحّرك  وهذا  األحداث  هذه  فمقابل  اآلخرين،  عىل  العامل  هذا  يف  ُتفرض 
بوجهكم؟ إهّنم مستبّدو هذا العامل الظاملون واملستعمرون واملستبّدون الدوليون وكل دكتاتور 
ظامل وعنيف، فجميع هؤالء اصطّفوا بوجهكم وهم يمتلكون املال ووسائل اإلعالم والقّوة 
السياسية واإلمكانات الدعائية؛ هلذا فإهّنم يصنعون املحن. وجيب الوقوف بوجههم. لقد نجح 

شعبنا يف هذا االمتحان.
يف يومنا هذا ُيعّد نظام اجلمهورية اإلسالمية مقارنة مع السابع من تري قبل ثالثني سنة من حيث 
االقتدار والتقّدم واإلمكانات املختلفة وباللحاظ الدويل وحيثية إجياد األمل يف الشعوب خمتلفًا 
فلنحفظ هذا األصل  العزيز.  ثبات شعبنا  السماء واألرض. كّل ذلك بفضل  ما بني  كالفرق 
الذي استقيناه من حادثة السابع من تري يف ذاكرتنا حت إذا ما نزلت بنا مصيبة أو حمنة نواجهها 
بصربنا واستقامتنا وبصريتنا فتتبّدل تلك املصيبة إىل سّلٍم للعروج واالرتقاء والتطّور وهذا ما 

حدث، وإن شاء اهلل سيحصل الحقًا.
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عوامل نجاح السلطة القضائية
أو  نظاٍم  للنجاح. ففي كّل  السلطة إىل عاملني  القضائية: فهي حتتاج هذه  للسلطة  بالنسبة  أما 
الظلم  مقابل  العدل  وإحكام  الزناعات  وفصل  حل  مكان  القضائية  السلطة  ُتعّد  اجتماع 
فإهنا  اهلدف،  لتحقيق هذا  القضائية  السلطة  توّفق  أن  وأمثاهلا. فمن أجل  والفساد  واالعتداء 
حتتاج إىل أمرين: أحدمها القّوة واالقتدار – فينبغي أن تكون قوية -والثاين الثقة حيث ينبغي أن 

يشعر الناس بالثقة جتاه هذه السلطة.

1- القّوة واالقتدار
قّدم رئيس  البرشية والفّنية حيث  التحتية  الُبىن  بواسطة  تأمينهما  القّوة واالقتدار فيمكن  أّما   
السلطة املحرتم يف هذا املجال عرضًا ملثل هذه التطّورات، وأنا العبد مّطلٌع إىل حّد كبري عىل 
جمريات األعمال اليت ُأنجزت. فالسلطة القضائية تنال قّوتها وتصل إىل اقتدارها باالستحكام 
والكفوءة.  واألمينة  والفاضلة  املناسبة  البرشية  الطاقات  وتشغيل  وتأهيل  وبإعداد  الداخيل 
من  واالستفادة  املناسب  واإلرشاف  الصحيحة  القوانني  بوضع  االقتدار  هذا  ويتحقق 
مرارًا  ذكرت  كما  نخجل  ال  إننا  العامل.  كّل  من  واالستفادة  وتنظيمًا  فّنيًا  املختلفة  التطّورات 
من االستفادة من اآلخرين. إننا سنستفيد من كّل شعٍب أو دولة أو أّي نظاٍم قضايٍئ يف العامل 
لديه نقاط جّيدة ومضيئة يف عمله وسنتعّلم منه. لكّننا ال نتطّلع إىل أّي أسلوٍب أو كالٍم من 
هنا أو هناك بأعنٍي مغمضة فهذا خطٌأ. أن نترّصف كما يترّصف اجلميع يف هذا العامل، يف هذا 

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  املجال، ُيعّد خطًأ. 
يعملون  الغربيني  فألّن  وذاك.  هذا  أسلوب  نّتبع  أو  نطيع  ال  إّننا  ائ﴾)1(،  ائ  ى  ى 
فلنفعل مثلهم؛ كال،  الفالنية تعمل كذا  الدولة  يعملون كذلك، وألّن  الرشقيني  هكذا وألّن 
إّننا عندما نرى يف نظاٍم قضايئٍّ لدولة ما، كربى كانت  نّتبع تشخصينا، أي  إّننا  إّن هذا خطأ. 
القضاء واستتبع ذلك فوائد، عندما يشّخص  أّن عملهم هبذه املسألة سّهل أمور  أم صغرى، 
عقلنا هذا فإّننا نعمل به. وهذا ال ُيعّد تبعية هلم، بل هو اّتباع للعقل، وهو حسٌن. ومثل هذه 
فال  االقتدار.  جيلب  املستمّر  واإلبداع  الكثري  فالسعي  اقتدارًا.  القضائية  السلطة  تزيد  األمور 
السلطة  مسؤويل  فعىل  االعتيادي،  مسارها  عىل  األمور  تتقّدم  أن  عىل  هكذا  نجلس  أن  جيوز 
القضائية أن ينظروا ليكتشفوا نقاط الضعف واملشاكل والعقد العمياء من أجل أن يتخّلصوا 
منها باإلبداع؛ فالذهنيات املتفّوقة واملمزّية يمكنها أن تساعد. وبحمد اهلل يوجد داخل هذه السلطة 

1   سورة األنعام، اآلية 116.
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من أمثال هؤالء، وجيب االستفادة من أمثاهلم من خارجها. فليتّم العمل عىل تأمني الُبىن التحتية 
الفّنية والبرشية فهذا ما ُيعد اقتدارًا للسلطة القضائية؛ فتصبح سلطة قوية مقتدرة متتلك القدرة عىل 

التحّرك نحو أهدافها. هذا هو الركن األول.

2- ثقة الناس
الدقيق واحلكيم  والعمل  العدالة  بسط  الناس سيتّم حتقيقه من خالل  ثقة  الثاين وهو  الركن   
إجراء  يف  بقوهلا  تلزتم  القضائية  السلطة  أن  يرون  فعندما  الناس.  ثقة  ننال  أن  جيب  بالقانون. 
العدالة حتصل الثقة. حت ذاك الذي ُيدان فإّنه عندما خيلو بنفسه وقلبه ورّبه سيصّدق أّن احلّق 
معهم. من املمكن أن ال يتنازل عىل مستوى القول والظاهر ولكّنه بقلبه سيتقّبل. هلذا ستنشأ 

حالة من الثقة بالسلطة القضائية وهي أمٌر رضوري.
العدالة مهّمة. لو أردنا أن يكون للعدالة يف السلطة القضائية مسار دائم وعام  وشامل ، فينبغي 
حتكيم التقوى والنظرة احليادية جتاه القضايا الصغرى والكربى اليت ترد إىل السلطة القضائية. 
وعىل اجلميع مراعاة هذا من أعىل الّرتب إىل أدناها فهي مسألة غاية يف األمهية وهذا ما سيجلب 

الثقة.
هناك يشٌء يضاّد هذه احلالة، وهو أن خيلق بعض الناس حالة التشكيك بالسلطة سواء القضائية 
التنفيذية أم الترشيعية. وهذه عادة سيئة قد ظهرت وهي ليست باألمر اجلديد.لقد كانت  أم 
دائمًا موجودة، ولكن كما تعلمون ألّن وسائل اإلعالم تكاثرت وطغت فإّن مثل هذا األمر 
فيخرج  تقريرًا،  تقّدم  القضائية  السلطة  التقارير.  يف  التشكيك  السيئة  العادة  هذه  أكرث.  يظهر 
أحدهم ليقول من أين نعلم صّحة هذه اإلحصاءات؟ فيشّكك، ونفس هذه القضية حتدث مع 
والشبهات  الشكوك  بإلقاء  فّعالة  املرء جهود جمموعة  ينسف  أن  الترشيعية فال يصّح  السلطة 
اجلزافية. وبالطبع، نحن ال يمكننا الوقوف أمام أولئك الذين ال يضبطون ألسنتهم، لكن عىل 
تشّكك  وال  تنتبه،  أن  باملسؤولية  تشعر  اليت  اإلعالمية  الوسائل  وعىل  يلتفتوا،  أن  املسؤولني 
السلطات  للنظام من دون مرّبر. وهذا ما جيري عىل  الرفيعني  للمسؤولني  الرسمية  بالتقارير 
بإحصاءات  الطعن  األيام  هذه  يف  املرء  يشاهد  اجلهود.  يضّيع  باألنشطة  التشكيك  الثالث. 
اإلنجازات  بشأن  الشبهات  وإلقاء  القضائية  السلطة  وبيانات وإحصاءات  التنفيذية،  السلطة 
ونحن  الناس.  ثقة  يسلب  ما  وهذا  واملجلس؛  الترشيعية  للسلطة  اجليدة  واألنشطة  اإلجيايبة 
كمستمعني وخماطبني حيال هذه التقارير جيب أن ننظر بحذر، لكن نتلّقاها بالقبول. وبالطبع، 
من املمكن يف بعض املوارد أن ُيقّدم لنا إحصاٌء كاذب أو خاطئ، ولكن ال ينبغي تعميم ذلك 
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والطعن فيه، فمثل هذا األمر يسلب ثقة الناس بأجهزة النظام وهيكلياته، ويؤدي إىل ضياعها. 
عىل املسؤولني أن يلتفتوا إىل هذه املسألة، فإّن هذه الثقة مهمة جدًا. 

عدم التشهري باملتهمني و املحكومني
ينبغي  مّما  اخلارج،  يف  ذلك  وانعكاس  وعملها  القضائية  السلطة  بشأن  آخر  مطلٌب  وهناك 
مع  تتواجه  القضائية  السلطة  إن  املحرتم،  السلطة  رئيس  اآلن  إليه  أشار  حيث  إليه  االلتفات 
القانونية  بالتحقيق وفق الطرق  تبدأ  القضائية أن  ُيّتهم أحٌد بيشٍء ما وعىل السلطة  املّتهم. قد 
يمكن  ليس جرمًا.  االّتهام  أم ال. فمجّرد  التهمة صحيحة  كانت  إذا  ما  والبحث وتشخيص 
أن ُيّتهم أي إنسان. وما مل يثبت اجلرم بالطريق القانوين فال حيّق ألحد أن يشّهر بسمعة مسلٍم، 
ال داخل السلطة وال خارجها، ال عىل املنابر الرسمية وغريها وال يف وسائل اإلعالم وأمثاهلا، 
فهذه قضّية هلا أمهية فائقة. يشاهد املرء يف بعض األحيان كيف ُتمارس الضغوط عىل السلطة 
القضائية من أجل اإلذاعة. كال، أيا السيد، ال لزوم هلذه اإلذاعة. نعم يف بعض املوارد اخلاصة 
فإّن الشارع املقّدس بالتشخيص والتعيني أراد أن يّطلع الناس عىل العقاب أو أن يتعّرفوا إىل 
يف  تعّم  عندما  وخصوصًا،  املوارد.  جميع  يف  ال  خاّصة  بموارد  متعّلٌق  هذا  ولكّن  املعاقب؛ 
املجتمع روحية اإلذاعة، حيث ُيراد ليشٍء ما أن يذيع يف غري مورده، فهنا ينبغي أن حيتاط املرء 
كثريًا. فما مل يثبت اجلرم ال جيوز حتمًا التعّرض ألّي إنسان وجعله يف معرض الّتهمة ألّنكم 
عندما تقولون إّنه مّتهم فإّن الرأي العام ال يمزّي بني املّتهم الذي مل يرتكب أي جرم وذاك الذي 
توجد دالئل عىل معصيته. وحت بعد إثبات اجلرم فما هي الرضورة لذلك؟ لقد قلت إال يف 
بعض املوارد اخلاصة  }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{)1(، فهناك عدة موارد من هذا القبيل. 
حت لو فرضنا شخصًا ارتكب جرمًا وتّم إثباته يف املحكمة الصاحلة، وُحكم عليه بعقوبة معّينة 
كالسجن عىل سبيل املثال فما هي رضورة ذكر اسمه يف اجلرائد ليؤدي ذلك إىل أن ال يتمّكن 
أبناؤه من الذهاب إىل املدرسة؟! فما هي املشكلة يف أن يقض مّدة السجن ثم خيرج ويعود إىل 
عائلته يمارس حياته الطبيعية. حسنًا، لقد ارتكب جرمًا، ومّتت جمازاته وانتهى األمر. فهل من 

الالزم إسقاط سمعته؟ هذا من املسائل املهّمة جدًا. 
وبالطبع ال يتوّجه اخلطاب إىل السلطة القضائية فحسب، فاجلميع خماطٌب من مسؤويل السلطة 
إىل خارجها، إىل وسائل اإلعالم، فال ينبغي الطعن بعمل السلطة القضائية من جهة، فُيشّكك 

1 سورة النور، اآلية 2. 
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بكل ما تقوم به هذه السلطة، كال، ال جيوز ألحٍد أن يترّصف هبذه الطريقة وأن يتحّدث هبذا 
الشكل. كما أّنه من جانٍب آخر، ال ينبغي ذكر أولئك املّتهمني حتت أي عنوان، واإلعالن عنهم 
للرأي العام. ما هي السعادة اليت حتصل للرأي العام من هذه املسألة؟ ما هي الفائدة اليت جينيها 
الرأي العام من معرفة أّن زيدًا وعمرًاو وبكرًا اتُّهموا بجناية ما؟ جيب االلتفات إىل هذه األمور.
كالمنا،  نراقب  أن  تعين  والتقوى  التقوى.  هو  األمور  هذه  جميع  يضمن  ما  إّن  قلت  لقد 

وأعمالنا، وتوّجهاتنا وسلوكياتنا. فإّن أقّل أعمالنا ُيدّون ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
بنا  ثم يؤىت  ُتسّجل  ڑ ک ک ک ک گ گ﴾)1(. كل أعمالنا وأقوالنا وألفاظنا 
للحساب واملساءلة. فهناك حمكمة العدل اليت ينبغي أن يقف اإلنسان لإلجابة عندها. فالتقوى 

تعين أن نراعي ذلك ونلتفت إليه.
بحمد اهلل، إّن السلطة القضائية ومنذ بداية الثورة وإىل يومنا هذا كانت تتقّدم خطوة مع كّل 
عهد. فحصل يف كّل عهٍد تطّوٌر مهم. واليوم بحمد اهلل فإّن كل ما جيري من تطّور يف السلطة 
املرء  ينظر  فيها، كّل ذلك مبعث األمل يف احلقيقة. عندما  اليت حتصل  القضائية واإلنجازات 
إىل هذا النشاط واهلّمة والروحية اخلاّلقة، وهذا األمل املسترشي بني مسؤوليها وهم يعملون 

وبحمد اهلل يف حراٍك عميلٍّ وابتكارّي يعّمه الرضا. فهذه بشائر املستقبل.
أملنا أّن اهلل تعاىل سيتقبل منكم جميعًا ويشملكم دعاء حرضة بقية اهلل أرواحنا فداه، ويرىض 
بمشيئة اهلل قلبه املقّدس عنكم، بمشيئة اهلل سيجعل اهلل األرواح الطيبة لشهدائنا األعّزاء وروح 

إمامنا اجلليل راضية عنا جميعًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة الزلزلة،  اآلية 8-7. 
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مبارٌك لكم هذا العيد الكبري وهذا اليوم الرشيف أّيا احلضور املحرتم 
يف هذا املجلس، ومبارك ملسؤويل البلد املحرتمني والسفراء املحرتمني 
اإلسالمية  واألّمة  العزيز  إيران  شعب  وعموم  اإلسالمية،  للدول 

الكربى وكل املجتمع البرشي.
يوم البعثة أعظم أيام السنة 

فيه لطفه  أنزل اهلل تعاىل  لو كانت عظمة األيام وأمهّيتها بكوهنا زمنًا 
السنة وأمّهها، ألّن  أّيام  البعثة هو أعظم  أّن يوم  البرش، فباليقني  عىل 
النعم  جميع  من  أعظم  هي  البرشية  عىل  األعظم  النيّب  بعثة  نعمة 
اإلهلية عىل مّر التاريخ. هلذا يمكن القول بكّل جرأة إّن يوم املبعث هو 
أسمى وأعظم أّيام السنة كّلها وأكرثها بركة. جيب علينا تقدير ذكرى 

هذا اليوم وجتسيم عظمة تلك احلادثة أمام األعني.
يقول أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم: »أرسله عىل حني فرتة من 
الرسل وطول هجعة من األمم«. فالبعثة وقعت بعدما كانت البرشية 
عىل  مّر  فقد  اإلهليني.  األنبياء  حضور  من  طويلة  ولعصوٍر  حمرومة 
ظهور النيّب عيىس حوايل ستمائة سنة، فلمئات السنني والبرش مل يروا 
سفريًا إهليًا بينهم. وماذا كانت النتيجة؟ »والدنيا كاسفة النور ظاهرة 
الغرور«، كانت الدنيا مظلمة واملعنويات فيها ضامرة والناس يسريون 
يف متاهات اجلهالة والضاللة والغرور. ففي مثل تلك الظروف أرسل 

اهلل تعاىل النيّب.

النيب األكرم ح صانع احلضارة اإلسالمية
لقد أعّد اهلل تعاىل النيب املكّرم، هذا العنرص الالئق، من أجل مثل هذه 
احلركة العظيمة عىل مّر تاريخ البرشية. هلذا متّكن وعرب 23 سنة أن 
يوجد تيارًا استطاع أن يتفّوق عىل جميع املوانع واملشكالت، ويتقّدم 
بالتاريخ إىل يومنا هذا. 23 سنة زمٌن قصري. وفيها 13 سنة من اجلهاد 
خمسني،  ثّم  عرشة  ثّم  أشخاص  خمسة  مع  بدأ  مّكة  ويف  غربة،  يف 
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ومتّكنت فئة قليلة من مقاومة الضغوط اهلائلة لألعداء املتعّصبني واجلهلة. متّكن من بناء أركان 
من  معها  النيّب  متّكن  ظروفًا  تعاىل  اهلل  هّيأ  والحقًا  إسالمية.  وحضارة  جمتمٍع  إلشادة  حمكمة 
اهلجرة إىل املدينة ليوجد هذا النظام وهذا املجتمع، وليخّطط هلذه املدنية. وكل املّدة اليت تطّلبت 
عرش  عن  عبارة  كانت  به  والتقّدم  وتهيئته  وبناءه  اجلديد  النظام  هذا  تشييد  األكرم  النيب  من 
سنوات، أي أهّنا كانت مّدة قصرية. ومثل هذه األحداث تضيع يف العادة وسط طوفان أمواج 
حوادث الدنيا وتزول وُتنىس. فعرش سنوات هي مّدة قصرية جدًا؛ لكّن النيّب األكرم استطاع 
يف هذه املّدة أن يغرس هذه الغرسة ويسقيها ويّيئ هلا أسباب النمّو. أوجد حركة أّدت إىل هذه 
احلضارة اليت بلغت قّمة التمّدن البرشي يف عرصها، أي يف القرن الثالث والرابع اهلجري. مل 
ُيشاهد يف كّل عامل ذلك اليوم مع كل السوابق احلضارية واحلكومات املقتدرة والرتاث التارخيي 

املتنوع أّية حضارة بعظمة ورونق احلضارة اإلسالمية وهذا هو فّن اإلسالم. 
وهذا يف حني أّنه بعد عرص نيّب اإلسالم األكرم، أي بعد تلك السنوات العرش، حدثت وقائع 
خمتلفة ومّرة يف األّمة اإلسالمية وظهرت موانع ونزاعات واختالفات داخلية. فمع كل هذه، 
اإلسالمي  التّيار  داخل  انبعثت  اليت  والشوائب  الزمان،  مّر  عىل  حصلت  اليت  االنحرافات 
البعثة وعىل مدى حوايل أربعة قرون متّكن من حتقيق تلك  النيّب األكرم ورسالة  ونمت، فإّن 
الثالث  القرن  احلضارة يف  لتلك  مدينة  اليوم  احلضارات  العامل وكل  كّل  اليت جعلت  العظمة 

والرابع اهلجريني عند املسلمني، فهذه جتربة.
اإلسالم سفينة نجاة البرشية

لو أّن البرش فّكروا وراعوا اإلنصاف لصّدقوا بأّن نجاة البرشية وسريها نحو الكمال سيكون 
ممكنًا بربكة اإلسالم وال غري. نحن املسلمني مل نقّدر تلك النعمة، فأكلنا من الوعاء وكرسناه ومل 
نعرف قدر اإلسالم. نحن مل نحافظ عىل تلك األسس واألركان اليت شادها النيّب األكرم من 
أجل بناء املجتمعات اإلنسانية الراقية واملتكاملة؛ مل نكن شاكرين، وقد لقينا نصيبنا من جّراء 
ذلك. كان لإلسالم مثل هذه القدرة وما زال يف إيصال البرشية إىل السعادة والكمال والتكامل 
عىل الصعيدين املادي واملعنوي. إّن تلك األسس واألركان اليت وضعها النيّب أركان اإليمان 
والعقالنية واجلهاد والعّزة هي األركان األساسية للمجتمع اإلسالمي. فلنغّزر إيماننا يف قلوبنا 
ويف عملنا؛ فلنستفد من العقل البرشي الذي هو هدية إهلية كربى للبرش، فلنستمّر يف جهادنا يف 
سبيل اهلل سواء يف ميادين اجلهاد العسكري حيث يلزم أم يف امليادين األخرى كامليدان السيايس 
واالقتصادي وغريمها، ولنغتنم شعور العّزة والكرامة اإلنسانية واإلسالمية ونحفظها ألنفسنا.
عندما يتم إحياء هذه األمور يف املجتمع فبالتأكيد جتعله يسري وفق احلركة اإلسالمية اليت هي 
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خّط نيّب اإلسالم املعّظم. فبربكة نداء اإلسالم ونداء اإلمام اجلليل، نحن شعب إيران متكّنا من 
حتقيق قسٍم منها يف حياتنا، وها نحن نشاهد آثارها وثمارها.

العامل االسالمي...بداية فصل جديد
لقد التفت العامل اإلسالمي يف هذا اليوم. فهذه التحّركات املشاهدة اليوم يف بعض دول شمال 
اإلسالم  نور  من  واالستضاءة  االستفادة  بفضل  هي  إّنما  األوسط،  الرشق  ومنطقة  أفريقيا 
الدول  وهذه  املنطقة  هذه  مستقبل  فإّن  هلذا  األكرم.  النيّب  أرساها  اليت  املباركة  والتوجيهات 

بتوفيق اهلل وبحوله وقّوته هو مستقبٌل ناصٌع.
الغربيون يعاندون بال طائل ويرّصون عىل مواقفهم اخلاطئة دون نتيجة. ما جيري اليوم وُيشاهد 
ليبدأ  ُطوي  قد  املنطقة  هذه  تاريخ  أّن  معناه  األخرى،  الدول  بعض  ويف  تونس  ويف  مرص  يف 
الغربيون  واملستكربون  املستعمرون  أوجدها  اليت  الظاملة  اخلاطئة  املعادلة  هذه  جديد،  فصٌل 
العظيمة  املنطقة  هذه  مصري  عىل  تهيمن  أن  هلا  وأرادوا  سنة   150 حوايل  قبل  املنطقة  هذه  يف 

واإلسرتاتيجية قد سقطت، وقد بدأ فصٌل جديد.
وبالطبع اليوم، فإّن القوى الغربية املستكربة تبذل قصارى جهدها، وال يريدون التسليم هبذه 
وأهّنا رجعت  استيقظت  املنطقة  أّن شعوب هذه  اإلنكار وهي  تقبل  اليت ال  الكربى  الواقعية 
إىل اإلسالم؛ لكن احلقيقة هي هذه. فالنَفس اإلسالمي قد ُنفخ يف الدول املسلمة. والتابعون 
الشعوب  بما جعل هذه  قاموا  الشعوب  والغرب عىل هذه  أمريكا  قبل  املعّينون من  واحلّكام 
تشعر بأّنه ال طريق مقابل تلك األمور إال القيام واحلركة العاّمة العظيمة والثورة؛ هلذا قامت 

بما قامت وحتّركت عىل هذا الطريق. وإّن هذه التحّركات ستصل حتمًا إىل النتيجة.

املساعي الغربية حلرف الثورات
بالطبع، إن الغربيني يسعون كثريًا. اليوم إّن جميع األجهزة اإلعالمية والسياسية واالقتصادية 
ألمريكا وبعض عمالئها يف هذه املنطقة تقوم بما يمكن حّت تنحرف هذه الثورات الشعبية 
وينكرونه؛  ويكتمونه  اإلسالمي  ُبعدها  فيخفون  األصيل،  مسريها  عن  الكربى  والنهضات 
يوجدون أشخاصًا يمسكون بزمام األمور من خالل خداع الناس من أجل أن ُترسم املعادالت 
مّرة أخرى ملصلحة الغرب. هذه هي املساعي اليت يقومون هبا لكّنها عديمة الفائدة. فالشعوب 
فال  ويمض  األكف  عىل  الروح  ويضع  الساحات  إىل  ويزنل  شعب  ينهض  وعندما  هنضت، 
إّننا نأمل أن يستمّر بمشيئة اهلل هذا املسري الصعب للشعوب  يمكن بعدها إرجاعه وخداعه. 
اإلسالمية الناهضة، وأن يقرص هذا املسري أكرث فأكرث. النتيجة قطعية، والطريق من املمكن أن 

يكون طوياًل أو قصريًا. 
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املنطقة يسعون حلرف  الصهاينة وبعض حلفائهم وعمالئهم يف  بمعونة  اليوم  األمريكيني  إّن 
هذه الثورات والسيطرة عليها وركوب أمواجها؛ لكّن ذلك لن يفيد. بالطبع، إهّنم يوجدون 
العقبات واملشاكل للشعوب وهي أموٌر طبيعية ويزرعون الشقاق؛ ونحن قد جّربنا كل هذه 
وأوجدوا  آخرين،  عىل  قومًا  وحّرضوا  فيها،  ونفذوا  اخلالفات  زرعوا  ثورتنا  ففي  األشياء. 
املعارك الداخلية وحّركوا العدّو اخلارجي ليهجم علينا وجيتاحنا؛ فكّل هذه األمور قد حدثت 
ولكّن الشعب صمد ومىض عىل الطريق وتفّوق عىل كل هذه األمور وسوف يبقى كذلك... 

هلذا هذه املشاكل موجودة.
تشاهدون اليوم يف مرص ويف مناطق أخرى، كيف أهنم يصنعون اخلالفات واملعارك. وباليقني، 
سوف يقومون بسلسلة من االغتياالت والفنت. والعالج عبارة عن هذا الوعي الشعيب ويقظة 
النخب )النخب العلمية والسياسية واملسؤولون احلريصون واملتحّرقون عىل مصري البلد( فعىل 
اليقظة واالنتباه وبمشيئة اهلل سيستمر العمل عىل أفضل وجه. هذه هي االستمرارية  اجلميع 

لبعثة النيّب واحلركة النبوية اليت تظهر نفسها اليوم هبذا الشكل. 
إّن الشعوب املظلومة تريد كرامتها. تلك العّزة والكرامة اليت ُتعّد من أسس دعوة النيّب. فعىل 
مّر سنني متمادية استغّل األعداء واملستكربون واملحتّلون واملتطّفلون شعوبنا؛ ويف نفس الوقت 
أذّلوها. إّن الشعوب عندما تستفيد من اإلسالم تكون طالبة للعّزة والكرامة. هذه هي احلركة 

اإلسالمية، وهذا هو معناها.
نحن الشعوب املسلمة ينبغي أن نكون حذرين. وعىل نخب الدول اإلسالمية أن تكون يقظة 
فال يتلّهوا باجلداالت الفارغة وبال أمهية. فال ينبغي أن يدخلوا يف اخلالفات املذهبية والقومية 
واالختالفات املتعّلقة بالسالئق واألبحاث اهلامشية؛ فإّن ما حيدث يف هذه املنطقة عظمته أكرب 

من هذه األمور.
نحن شعب إيران مرسورون وفرحون ألّننا نرى الشعوب اإلسالمية يف حركة وهي تسرتجع 
لقضايا  بالنسبة  ومواقفها  إيران  يف  الثورة  هذه  وانتصار  النهضة  بداية  منذ  وكرامتها.  حريتها 
املنطقة وحركاتها وهنضاتها واضحة. فأينما ُوجد حتّرك ضد االستكبار والصهيونية والكيان 
وأينما  فإّنه كان مقبواًل عندنا ومدعومًا ومؤّيدًا.  العزيزة  لدولة فلسطني  الغاصب  الصهيوين 
العرص  أمريكا يف هذا  إّن  الدولية، حيث  الدكتاتورية  أمريكا، ضّد هذه  كان هناك حتّرك ضّد 
قد أوجدت دكتاتورية دولية، وأينما ُوجد حتّرك ضّد الدكتاتوريات الداخلية، من أجل حتقيق 

حقوق الشعوب، نحن نؤّيده.
تكون  أن  الشعوب  وعىل  حذرين،  نكون  أن  جميعًا  علينا  حذرين.  يكونوا  أن  اجلميع  عىل 
كذلك. فليعلموا أّن دسائس األعداء وحيلهم متنوعة ومتشعبة. فلنجعل البصرية معيار عملنا. 
لتحريف هذه  يسعون  معهم  والصهاينة وعمالءهم ومن  األمريكيني  إن  الشعوب؛  فلتلتفت 
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الثورات. الدول اليت ُوجدت فيها هذه الصحوة مستهدفة ومهما استطاعوا سيسعون حلرف 
هذا احلراك الشعيب. 

إّن شعب البحرين املظلوم هو كشعب مرص وتونس واليمن، فالقضية هناك نفس القضية وال 
الشعوب،  يعتنوا بكلمة  أن  بينها. فنحن نرى ولألسف أشخاصًا عوضًا عن  للتفكيك  معىن 
فإهّنم يسلكون طريقًا ويقومون بتحّركات هي نفس حتّركات أعداء هذه الشعوب. إّن أمريكا 
أن  إىل  التفتوا  وأمثاهلا،  وليبيا  واليمن  وتونس  مرص  يف  كان  ملا  شبيٍه  اختالق  وألجل  اليوم 
يوجدوا مشكلة لسوريا اليت هي يف خط املقاومة. إّن ماهية القضية يف سوريا ختتلف عما هو 
موجوٌد  يف هذه الدول. ففي هذه الدول كان التحّرك ضّد أمريكا والصهيونية، ولكن يف سوريا 
نالحظ بوضوح يد أمريكا والصهاينة يتابعون القضية. ال ينبغي أن نخطئ. ال ينبغي أن ننىس 
املعيار. وحيثما كان التحّرك ضّد أمريكا والصهيونية فهو حتّرك أصيل وشعيب؛ وأينما كانت 
املنطق  هذا  عىل  سنحافظ  انحرافيًا.  يكون  التحّرك  فإّن  والصهيونية،  أمريكا  لنفع  الشعارات 

والبيان والتوضيح.
جهوزية اجلمهورية االسالمية

من  ويصّعدون  وحينقون  يغضبون  اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  أعداء  أّن  نعلم  نحن  بالطبع، 
شعب  إّن  خبريًا.  أصبح  فالشعب  املؤامرات.  هذه  بوجه  وقفنا  قد  ونحن  ضّدنا،  مؤامراتهم 
إيران وطيلة هذه السنوات الثالثني قد واجه أنواع املؤامرات، فاستقام ونضج. إهّنم يفرحون 

لبعض هذه األحداث الداخلية.
حلسن احلظ فإّن األجهزة املختلفة يف البالد تعمل اليوم بأمٍل وشوٍق وفق مسؤولياتها. يف هذه 
املّدة األخرية ويف هذه السنة األخرية، أنتم ترون كم قد أنجز من أعماٍل يف البلد. لقد حتّولنا 
يف  بالعمل  اهلل  بحمد  منهمٌك  والبلد  تصّدرها.  دولة  إىل  النفطية  مشتقاتها  تستورد  دولة  من 
املجاالت املختلفة. إّن مسألة تقليل حجم احلكومة وهو ما قامت به احلكومة واملجلس معًا هو 

عمٌل مهمٌّ جدًا وكبري؛ وجيب متابعة هذه األمور وإن شاء اهلل سُتتابع.
يف  واملسؤولني  اإلهلي،  باملدد  الالمتناهي  ورجائه  ووحدته  ومقاومته  بثباته  إيران  شعب  إّن 
الدولة، بوحدة كلمتهم وتعاوهنم سيتمّكنون بمشيئة اهلل من حتويل أمل أعداء شعب إيران إىل 

اليأس واإلحباط.
اليوم  الشعب، وبمشيئة اهلل وبربكة هذا  العميمة عىل هذا  بركاته  يزيد من  أن  تعاىل  نسأل اهلل 
إيران  شعب  يشمل  أن  األنبياء  خلاتم  املقّدس  الوجود  وبحرمة  املبارك  العيد  وهذا  الرشيف 
عّنا  فداه  أرواحنا  العرص  لويل  املقّدس  القلب  ويريض  ونرصه  بفضله  اإلسالمية  والشعوب 

جميعًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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هذه  أعضاء  وجميع  األعّزاء  احلرس  أيا  الذكرى  هذه  لكم  مبارك 
هذا  طيلة  أعياد  هنا  ها  هذا،  إىل  باإلضافة  املباركة.  الثورية  األرسة 
الشهر املبارك ُتذّكرنا بمفاخر كربى، وشهر شعبان املبارك نفسه الذي 
هو شهر املغفرة وشهر الرحمة وشهر التذّكر والتوّسل جدير بتقديم 

التربيك والتهنئة جلميع املؤمنني.
باملولد  يرتبط  احلرس  باسم  يوم  اختيار  يتّم  أن  ُملفٌت  البتكار  إّنه 
باملعىن  طافح  ابتكاٌر  فهو  عليه،  اهلل  سالم  الشهداء  لسّيد  السعيد 
هذه  ذهنهم  عىل  خطرت  للذين  الشكر  تقديم  ينبغي  والتوجيه. 
الفكرة منذ البداية وأرادوا توجيهنا إىل هذا املعىن. إّن إطالق عنوان 
»قّوات احلرس« هو مدعاة كبرية: إّنه حراسة الثورة اإلسالمية وهذا 

ما سنتعّرض له باختصار.

يف رحاب املدرسة احلسينية
هذا املعىن معىن احلرس بجميع أبعاده وكّل أدواته ووسائله امُلمكنة 
يعين  ال  عليه.  اهلل  سالم  الشهداء  لسّيد  املقّدس  الوجود  يف  يتجّسد 
ذلك أّن اآلخرين مل يفعلوا أو مل يريدوا، لكن األنموذج الكامل هلذا 
سالم  الشهداء  سيد  إمامة  مرحلة  يف  معانيه  بكل  حتّقق  قد  التحّرك 
لسبط  يمكن  كان  اليت  الطرق  عليه طيلة عرش سنوات. فجميع  اهلل 
هو  الذي  العظيم  اإلسالم  تراث  حفظ  ألجل  منها  يستفيد  أن  النيب 
سيد  حياة  يف  مشهودة  نجدها  امُلخِلصني  وأتباعه  وأبيه  جّده  مرياث 
التبليغية  اإلعالمية  واحلركة  واإلنذار  التبيني  حيث  من  الشهداء، 
لألمور،  ُمستشعرين  وجعلهم  اخلاّصة  العنارص  وجدان  وإيقاظ 
هؤالء الذين نعرّب عنهم باخلواّص يف تلك اخلطبة يف مىن، كل تلك 
األمور كانت عىل مّر حياة سّيد الشهداء، وبعد وقوفه بوجه انحراٍف 
كبري قاصدًا مواجهته بالنفس... مل يكن اإلمام احلسني × غافاًل عن 
معرفة  قضية  اإلمام.  عن  تعرّب  كّلها  كانت  كال،  احلركة،  هذه  مصري 
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اإلمام واّطالعه الواسع أعىل من هذه الكلمات اليت يمكن أن تأيت عىل أذهاننا، بل هي تعين 
رسم خّطة عمل وعدم االستسالم ودعوة الناس إىل النرصة. عندما تربز جماعة وهي جماعة 
أهل الكوفة وتعلن أهّنا حارضة للمض إىل جنب هذا اجلليل عىل هذا الطريق، فإّنه يستجيب 
ملطالبهم ويتحّرك نحوهم، والحقًا ال يشعر بالندامة أثناء الطريق. عندما ينظر املرء يف كلمات 
اإلمام سالم اهلل عليه، يرى أّنه كان عازمًا وجازمًا عىل إمتام هذا العمل. فوقوف اإلمام احلسني 
ُيعّد  أن  الزمان يمكن  استثنائية بخطرها يف ذاك  انحرافية  الصالة والسالم مقابل حركة  عليه 
درسًا؛ وهو ما كّرره ×؛ أي أّنه أسند عمله إىل تعاليم اإلسالم: إّن رسول اهلل قال: »َمْن َرَأى 
ُسْلَطانًا َجائِرًا ُمْسَتِحاّلً لُِحُرِم اهللِ َناِكثًا لَِعْهِد اهللِ ُمَخالِفًا لُِسنَّة َرُسوِل اهللِ َيْعَمُل يِف ِعَباِد اهللِ بِاإْلِْثِم 
َأْن ُيْدِخَلُه َمْدَخَله«)1(. فقد بنّي ×  ْ عليه بِفعل وال قول َكاَن َحقًا َعىَل اهللِ  َواْلُعْدَواِن ُثمَّ َلْم ُيَغريرِّ
هذا. أي إن تكليفي هو هذا، جيب عيّل أن ُأظهر املعارضة بما أقوم به، وجيب أن أتقّدم عىل 
طريق املعارضة والصمود وليكن املصري ما يكون، فإذا كان املصري هو االنتصار فما َأحَسَنه، 

وإذا كانت الشهادة فما أحسنها أيضًا، أي إّن اإلمام احلسني × حتّرك عىل هذا النحو.
اإلسالم  حفظ  الذي  هو  نفسه  التحّرك  هذا  لإلسالم.  وحفظًا  كاماًل  إيثارًا  أضحى  ما  وهذا 
وجعل القيم باقية ثابتة يف املجتمع. ولو مل يتقّبل مثل هذه املخاطرة ومل يتحّرك ويقّدم ويبذل دمه 
ومل حتصل تلك الفجائع العظيمة حلرم النيب وابنة أمري املؤمنني وأبناء أهل البيت ملا بقيت هذه 
الواقعة يف التاريخ. فمثل هذه احلادثة هي اليت كان من املمكن أن تقف بوجه ذلك االنحراف 
العظيم، فقد كان ينبغي وهبذا النحو من العظمة إحداث صدمة بوجه ذاك االنحراف يف ذهن 

املجتمع والتاريخ؛ وقد حصل. هذه هي تضحية اإلمام احلسني ×.
وبالطبع إّن ذكر هذا باللسان سهٌل. فما قام به اإلمام احلسني × كان عماًل استثنائيًا، وأبعاده 
تفوق بكثري ما يمكن أن ندركه بحسابات اليوم. فغالبًا ما نغّض النظر عن أبعاده ودقائقه. ذات 
×. مل يكن صربه منحرصًا يف حتّمل العطش  مّرة حتّدثُت بالتفصيل عن صرب اإلمام احلسني 
والصرب عىل مقتل األصحاب، فمثل هذا صرٌب سهٌل. الصرب األصعب هو أن يسمع أصحاب 
يبّثون  النفوذ واالطالع واالحرتام يقولون له ال تفعل هذا، وهذا عمٌل خاطئ وخطر، وهم 
الشّك والرتّدد، ومن هم هؤالء؟ إهّنم أمثال عبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل 
بن عباس، هذه الشخصيات البارزة الكربى يف ذاك الزمن املمزّي، وهم من أبناء الشخصيات 

1  بحار األنوار، ج44، ص382.
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املهّمة يف اإلسالم، فقد كانوا يقولون: ال تفعل هذا. وبالرغم من كل ذلك، لو مل يكن فيه ذلك 
العزم وتلك اإلرادة والثبات، لكان سيقول يف نفسه: »مل يعد األمر من تكليفي، فهؤالء هكذا 
يقولون، والدنيا هكذا تتحّرك، فلنقل وندع األمور«. إّن الذي يقف وال يرجتف قلبه ويمض 
والتشكيكات  الوساوس  تلك  الواقع،  الترصحيات، ويف  الطريق ويف وجه كل هذه  عىل هذا 
تشّبه  العظيم. وقد  التحّول  مثل هذا  يوجد  أن  يستطيع  الذي  الرشعية، هو  الطرق  واختالق 
إمامنا اجلليل هبذا املجال واقتفى أثر سيد الشهداء، حيث قلت ذلك ذات يوم وال أريد اآلن أن 

أدخل يف هذا البحث ألّن رشحه مفّصل... هذه هي حراسة اإلمام احلسني.

وصايا لقّوات احلرس
أن  نريد  إّننا  تقول  أن  الدّقة  بمنتهى  أرادت  العنوان  هذه  بمثل  الواقع  يف  احلرس  قّوات  إّن 
يأيت  أن  املمكن  من  ومناسب.  وعظيم  جدًا  ومهمٌّ  مبارٌك  جدًا،  حسٌن  الطريق.  هذا  نسلك 
بعض األشخاص من متتّبعي العيوب واملدّققني ليقولوا إّن هذا اخلطأ قد حصل يف هذا املكان 
الفالين، وإّن فالنًا قد ترّصف هبذه الطريقة. ويمكن اإلشكال عىل جميع التّيارات والوحدات 
واألشخاص والشخصيات احلقيقية واحلقوقية؛ لكّننا إذا نظرنا بإنصاٍف إىل حركة قّوات احلرس 
من اليوم األّول إىل يومنا هذا، فإّننا سرنى ولإلنصاف أّن قّوات احلرس قد عملت بكالمها، 
وباحلّق واإلنصاف كانت هذه القوات ثابتة عىل هذا الطريق. يأيت األشخاص ويذهبون، لكن 

تلك اهلوية اجلمعية تبقى حمفوظة وثابتة.
لقد ذكرُت يف آخر لقاٍء يل مع أعّزايئ احلرس هذه املسألة املهّمة وهنا أكتفي باإلشارة، وهي 
أّنين قلت إّن األجيال املتعاقبة عىل احلرس، واألجيال اآلتية جيب أن تسعى وتتقّدم خطوة إىل 
األمام عىل األجيال السابقة؛ أي أّن العامل يف حالة تطّور وتكامل، واحلركة حركة تكاملية، هلذا 
من املناسب أننا لو كنا نتوّقع شيئًا وننتظره فليكن حتّرك ذلك الشاب الذي ينتسب إىل احلرس 
اليوم من حيث املعرفة والبصرية والتضحية واالستعداد للقيام بالعمل وإتقانه وحسن إنجازه 

وهي خصائص أظهرها احلرس طيلة هذه السنوات متقّدمًا خطوة عىل ما سبقه. 
عندما ينظر املرء إىل احلرس اليوم سيجد أّن الكيفية حتّسنت وهذا ممكٌن؛ ال تقولوا كيف يمكن 
أن يكون ذلك. كال، إّنه ممكٌن بشكٍل كامل. أنظروا أنتم إىل تلك الظروف اليت كانت يف تلك 
ملّدة  املفروضة  العدّو جاثمًا عىل أرضنا- سواٌء قبل احلرب  األيام: كانت هناك حرب، وكان 
ثماين سنوات، حيث كان هناك احلضور املسّلح ألعداء الثورة، أم بعد بدء احلرب، فكّل هذا 
كان ُيمّثل عاماًل وحافزًا قويًا من أجل حّض الناكلني واإلتيان هبم إىل قلب الرصاع العجيب 



243حرا�سة احلركة الثورية والتقدم الثوري

واهلائج. واليوم ال توجد حرب ]عسكرية[، بل توجد حرٌب أكرث دّقة وأشد خطورة، واالّطالع 
عىل أعماق هذه احلرب يتطّلب قدرات أعىل وذكاًء أكرب. إذا شاهدنا اليوم أشخاصًا يزنلون إىل 
هذا امليدان ويبذلون املساعي وجياهدون ويصمدون ببصرية وسط امليدان لكان من الالزم أن 
نقول إّن هذا ليس بأقل من األول بلحاظ الدافع والعمل. فمن يعمل بشكل أفضل فما أحسن! 

ويف املستقبل يمكن أن يكون كذلك، وجيب أن تكون اهلّمة هكذا.
أقول اليوم إّن هوّية احلرس املرتجمة باحلراسة، ال ينبغي أن نتلقاها بطريقة حماِفظة )1(. فاحلرس 
يعين احلفظ؛ وهذا احلفظ يمكن تفسريه بطريقة حمافظة. فنقول إّن علينا املحافظة عىل الوضع 
املوجود للثورة؛ وأنا ال أقول هذا. فإّن حفظ الثورة ال يعين حفظ الوضع القائم. ملاذا؟ ألّن 
الثورة بذاتها هي حركة تقّدمية وهذا التقّدم متسارع، فإىل أين يّتجه؟ إّنه يّتجه نحو األهداف 
وبذل  عليها  الثبات  ينبغي  اليت  والقيم  األصول  هي  هذه  تتبّدل.  ال  واألهداف  املرسومة. 
هو  النهايئ  اهلدف  األهداف.  يف  تشخيصها  تّم  اليت  والقيم  األصول  وهي  سبيلها  يف  النفس 
التسامي والتكامل والقرب اإلهلي، واهلدف األدىن صناعة اإلنسان؛ واهلدف األدىن من ذلك 
ُتعّد إقامة العدالة منه، وكذلك التوحيد  إجياد املجتمع اإلسالمي بكّل خصائصه وآثاره اليت 
واملعنويات. هذه هي األهداف. وهي ليست قابلة للتبديل؛ أي إننا ال نستطيع أن نأيت بعذٍر 
لنقرّص ونقّلل من ذاك اهلدف، فنقول حسنًا، إننا ذات يوم كنا نريد إقامة العدل، واآلن نقول إّن 
ذلك غري ممكن فلنسَع إلقامة أنصاف العدالة! كال، العدالة هي هدٌف، والتوحيد، واستقرار 
الرشيعة اإلسالمية بشكل كامل، هذه هي أهداف، وهي غري قابلة للتبديل. ولكن من حيث 
توجيه التحرك نحو هذه األهداف، فإّن الرسعة يمكن أن تزداد وتنقص وكذلك يمكن تغيري 
األساليب ويمكن كذلك تبديل التدابري. ويف هذه اجلهة إّن الثورة تقّدمية وتسري نحو األمام. 
املعىن،  الثورة تكون هبذا  التقّدمية والتكاملية. حراسة  الثورة يعين حفظ تلك احلالة،  فحفظ 
فلو إّننا نظرنا هبذه الطريقة وفهمنا احلرس عىل هذا النحو، فإّن تلك املرونة والدّقة واحلماس 

املوجود يف حركة احلرس ستتضاعف. 

حتركان رضوريان
يتوّجه  بل  اآلن،  جمتمعنا  يف  نسبيًا  منها  الكثري  يوجد  اليت  باملظاهر  يكتفي  ال  اليوم  شباب  إن 
إىل األعماق واملضامني والسرية ويسعى نحوها. فأنواع اإليمان العميق وتزايد الوعي، أشياٌء 
الثورية  احلركة  حراسة  والكامل،  الصحيح  باملعىن  احلرس  هو  فهذا  إليها...  نسعى  أن  جيب 

1  يظهر من سياق اخلطاب أن قصده: أن ال ننظر إىل هوية احلرس بطريقة رجعية متأخرة.
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والتقّدم الثوري. لو أردنا هلذا العمل أن يتحّقق جيب علينا أن ننجز حتّركني يف احلرس: التحّرك 
، وذلك عىل صعيد التكامل الذايت. والتحّرك الثاين يرتبط بتطّور وتكامل جزء يف  األّول داخيلٌّ
كل النظام والثورة؛ وهو ما يتعلق بالتأثري يف اخلارج. وهذان التحّركان جيب أن يتحّققا ويسريا 
بموازاة بعضهما بعضًا. فلو غفلنا عن التحّرك األّول ال نكون قد أنجزنا ذاك التحّرك التقّدمي 
التحّرك  وسيصاب  احلرس،  وأرسة  احلرس  قّوات  جمموع  داخل  يف  والتصاعدي  والتكاميل 
الثاين الذي يرتبط بتأثري احلرس يف تقّدم جمموع الثورة )أي الكل( بالفشل. وأّي حتّرٍك حيصل 

لن يكون صحيحًا ألّن: )شعر مرتجم معناه (: فاقد اليشء ال يعطيه.
هلذا فالتحّركان رضوريان: ذاك التحّرك الداخيل وهو ما أشار إىل أبعاده قائد احلرس املحرتم 
وهو صحيٌح وأنا أؤّيده، فيجب القيام بتلك األعمال. وللتحّرك الداخيل ُبعدان مادي ومعنوي. 
الُبعد املعنوي هو التوّجه إىل القيم باملعىن احلقيقي للكلمة أي تشخيص العالئم والشواخص 
القيمية للحرس وعرض النفس واآلخرين عىل هذه املعايري بقصد التقّدم والصريورة الصحيحة 
والكاملة نحو تلك األهداف؛ هذا هو ُبعده املعنوي. أّما ُبعده املادي فهو تلك األعمال اجليدة 
اليت يتّم إنجازها يف احلرس عىل صعيد التشكيالت والُبعد العلمي واألبحاث، والُبعد املتعّلق 
باإلنتاجية والتصنيع والُبعد املتعّلق بالتدريبات العسكرية وأمثاهلا. فكّل هذه ينبغي أن ُتنجز إىل 
جنب بعضهابعضًا. وهناك ستتحّقق يف احلرس جمموعة حّية مليئة بالنشاط، مفعمة بالشباب 
ال طريق للهرم والشيخوخة إليها واليت حلسن احلظ قد تهّيأت اليوم أرضيتها وبنيتها التحتية 
وخرباتها ودوافعها وهلل احلمد. هذا ما يمكن تسميته بالتحّرك الداخيل. ومثل هذه املجموعة 
بعض شبابنا  ينتسب  أن ال  املمكن  وأنموذجًا واضحًا. ومن  ُتمّثل شاخصًا  ستكون جمموعة 
وأهلنا إىل احلرس لكّنهم سيختارون مثل هذا األنموذج حلياتهم؛ أنموذج املعنويات الصحيحة 

وأنموذج الفكر والتدبري واخلط الصحيح واحلركة الصحيحة يف جماالت البناء. 

وبعدها يصل الدور إىل تأثري هذا التحّرك عىل جمموع الثورة. وهذا ما سيحصل من   
الشديد  والتقّدم وااللتصاق  بالنشاط واحليوية  فعندما توجد جمموعة حّية مفعمة  ذاته.  تلقاء 
باملباين واألصول والِقيم يف النظام، وتكون يف حالة من احلراك واحليوّية وحتيط بجميع األبعاد، 
تأثري مصريي  لزامًا  له  فإّن هذا سيكون  والتأثري  بالبصرية  وتتمّتع  األماكن  وحترض يف جميع 
العلمية  احلوزات  أقوله يف  ما  بذاته  هذا  باحلرس؛  بالطبع ال خيتّص  املجموع. وهذا  تقّدم  يف 
موقعيته  فلكلٍّ  كغريه؛  ليس  منها  كلٍّ  ووزن  درجة  أن  األمر  غاية  احلكومية،  وللمؤسسات 
والتقّدمي  البّناء  التحّرك  هذا  إىل  ماّسة  بحاجة  ونحن  احلرس  عن  أحتّدث  اآلن  وأنا  ووزنه. 

والتكاميّل؛ أي إّن اإلسالم اليوم بحاجة إىل هذا التحّرك.
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الثورة اإلسالمية أنموذج الفصل الثورّي اجلديد
إّن حركة نظام اجلمهورية اإلسالمية قد تركت أثرها يف العامل وهو تأثرٌي عميٌق وأضعفت القوى 
االستكبارية والشيطانية وفتحت أمام اأُلمم طرقًا جديدة. وقد بدأ فصٌل جديٌد يف العامل، وهو 

ما ال ُيرى له نظري.
والتحّوالت  التاريخ  الشباب،  عمر  يف  حيايت،  طيلة  قرأُت  أو  شاهدُت  قد  العبد،  أنا  بالطبع 
وقعت  اليت  الثورات  هذه  منطقتنا.  ومنها  العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  حصلت  اليت  املختلفة 
القرن  من  الستينات  عقد  يف  اليسارية  الثورات  تلك  الالتينية،  وأمريكا  اإلفريقية  الدول  يف 
التارخيية ملثل  السوابق  العرشين أي قبل حوايل 50 سنة كلها شاهدناها مل نكن نجهل ماهية 
هذه التحّوالت وكيفيتها، كال لقد شاهدناها. ولكن ما حيدث اليوم ال سابقة له وال نظري. يف 
تلك األحداث اليت وقعت يف الستينيات امليالدية سواٌء يف أفريقيا أم أمريكا الالتينية أم بعض 
الدول اآلسيوية ما كان جيري عبارة عن انتصار حزٍب أو منّظمة وسيطرتها عىل مصري شعٍب، 
وكانوا ُيطلقون عليها الثورات الشعبية رغم التوّجهات املادية واملاركسية اليت ال وجود فيها 
هلل أو الروحانية؛ لكّن شعبيتها كانت يف األغلب عبارة عن قيام حزٍب بانقالٍب وسيطرته عىل 
األمور. فهذه األحزاب واألنظمة اليت ُيطلق عليها األنظمة الثورية اليت سيطرت عىل األمور يف 
شمال أفريقيا جميعها وصلت إىل السلطة من خالل االنقالبات، كجمال عبد النارص والقذايف 
الناس  نزول  فهو  اليوم  ما حيدث  أّما  احلقيقي.  باملعىن  مل تكن حركة شعبية وثورية  وغريمها. 
بأبداهنم وأرواحهم إىل امليدان؛ وهذه هي الشعوب. من املمكن أن يكون لألحزاب حضوٌر 
بل  انقالبية،  أو  عبارة عن جمموعة عسكرية  ليس  امليدان  معنّي، ولكن من هو يف  تأثرٌي  أو  ما 
بنداء اهلل  الوقت ذات دوافع توحيدية وإهلية:  هي جتّمعات شعبية وجماهريية وهي يف نفس 
أكرب وصالة اجلماعة. ولنَدع كل تلك الدعايات األمريكية والصهيونية ُتنكر ما ُتنكر، فليفعلوا 
ذلك، فالواقع ال يتبّدل باإلنكار ألّنه هكذا، وهذا ما ال سابقة له. إىل احلد الذي شاهدناه يف 
العهود الثورية وسمعناه وقرأنا عنه ال يوجد سابقة ملثل هذا اليشء مع هذه الشمولية، فهذا 
أمٌر جديد، أي إّن تاريخ املنطقة ويتبعها تاريخ العامل يطوي صفحة جديدة، مفتتحًا فصاًل آخر. 
فماذا نفعل هنا؟ نحن ال نريد أن نّدعي أبدًا ونقول إّن الثورة اإلسالمية كانت صاحبة الفضل 
يف كّل يشء فبعض الناس لديم حساسية بأن ُيقال إن منشأ هذه الثورات هو الثورة اإلسالمية، 
كال، إّننا يف األصل ال نّدعي مثل هذا األمر وليس بالرضورة أن نفعل ذلك؛ لكّن القضية هي 
أّن هذه احلركة اليت بدأناها نحن شعب إيران قبل ثالثني سنة، أو اثنني وثالثني سنة، نشاهدها 
عيانًا مع اختالفات إقليمية وداخلية وجغرافية وتارخيية يف العامل اإلسالمي يف عّدة دول. وأنا 
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أّن هناك أمواجًا الحقة ستشمل مناطق بعيدة جدًا، وسيتحقق هذا األمر وهو ما  قد ذكرُت 
يبعث فينا احلماس والبرشى؛ وهو يشري إىل أّن أملنا باملستقبل جيب أن يزداد.

بالطبع، إّن العدّو يعمل بكّل طاقته عىل هذه القضية. ال يريد هلذا األنموذج أن يتجّسد أمام 
أعني الشعوب اإلسالمية، فيقول أنظروا إىل إيران أين وصلت. ولكن شاؤوا أم أبوا، رضوا 
أم مل يرضوا لقد وقع هذا األمر. ونفس هذه األعمال العلمية والتقنية والبحثية اليت تقومون 
هبا أنتم، واملنّظمات األخرى للقوات املسّلحة وما ُينَجز خارج القّوات املسّلحة يف اجلامعات 
ومراكز األبحاث املختلفة يف بالدنا، كّلها أمور ترسم آفاق املستقبل بشكٍل دقيق؛ أي أّن كّل 
واحٍد من هذه األعمال يرتك بصماته الواضحة عىل املستقبل. فهذه هي اليت ُتعني ملن سيكون 
تقويتها.  ينبغي  اليت  الروحية  هذه  الثورية،  والروحية  اإلسالم  بربكة  بالطبع  وهذا  املستقبل. 

هلذا، فإّن علينا أن نتلّقى حراسة الثورة هبذا املعىن، بمعىن التحّول والتطّور والتقّدم.

رضورة اليقظة وعدم االنشغال باخلالفات الداخلية
من األمور اليت ينبغي أن نتوّجه إليها اآلن يف امليادين والساحات هي أن نحذر من أن تتوّرط 
وأحدها  التقّدمية؛  احلركة  هبذه  أحيانًا،  وامُلرضّة  بل  املفيدة،  غري  باألعمال  الثورية  األجهزة 
القضاء  أجل  الثورة من  مقابل  تياٌر  ينبعث  قد  أحيانًا،  عليها.  أرّكز  كنُت  اليت  هذه اخلالفات 
عليها، ومن الطبيعي هنا أّن مسؤولية كّل واحٍد مّنا أن ينربي للدفاع. فالثورة تدافع عن نفسها 
؛ ألّن الثورة اليت ال تستطيع أن تدافع عن نفسها يف أوقات الفنت ويف حاالت  كموجوٍد حيٍّ
الثورة حّية،  السياسة والعسكرية وأمثاهلا ليست ثورة حّية. وهذه  املختلفة  نشوء االنقالبات 
سنتني.  قبل  شاهدناه  ما  مثل  تراجع،  أي  فيها  وليس  وتنترص،  نفسها  عن  تدافع  فإهّنا  هلذا 
فأحيانًا تكون القضية هكذا، وأحيانًا بالعكس، ال تكون عبارة عن مواجهة حركة انقالبية؛ بل 
هناك اختالف يف األخالق والسالئق والعقائد أحيانًا، فمثل هذه األمور ينبغي إخمادها قدر 

. اإلمكان، وجيب التقليل من هذه األمور مهما أمكن، ألّن إشعال خالفات الرأي أمر مرضٌّ
لو تفّوه أحٌد بكالٍم خاطئ هل جيب أن ينربي له أحد ويرّد عليه أم ال؟ حسنًا، أجل، هذا أمٌر 
واضح. فالرد عىل الكالم اخلاطئ له أسلوبه وطريقته وعمله. أحيانًا يتفّوه أحٌد بكالٍم خاطئ 
هذا  أّن  ونعلن  شعارًا  ونجعله  األماكن  مئات  يف  اخلاطئ  الكالم  هذا  لننرش  مثاًل  نحن  فنأيت 
إنين لست  واشتباه.  به؛ هذا خطٌأ  اجلميع  يعلم  الفالين حت  اخلطأ  قال  قد  الفالين  الشخص 
بمسألة  أحّب ذلك وأؤمن  إّنين  بل  أو مؤسسة،  خمالفًا ألّي حتّرك توضيحي من أي شخص 
التبيني. فباألصل، إّن من اسرتاتيجياتنا األساس يف العمل ومنذ البداية قضية التبيني. فالتبيني 



247حرا�سة احلركة الثورية والتقدم الثوري

يتوّجهوا  أن  اجلميع  فالتفتوا. وعىل  الداخلية،  ننشغل بخالفاتنا  أن  يعين  لكن ذلك ال  الزٌم، 
أبدًا عىل صعيد احلوادث السياسية  وخصوصًا احلرس. فإّن إهلاب األجواء ليس أمرًا مناسبًا 
والفكرية وغريها. وأنتم جميعًا وهلل احلمد متتلكون البصرية والوعي وال بّد أّنكم مّطلعون عىل 
األحداث، واآلن ترون هذه األوضاع املوجودة يف البلد حيث ولألسف هذا يقوم ضد ذاك، 
وهنا  قلوهبا؛  إىل  الرسور  وإدخال  اخلارجية  األجهزة  بإرضاء  ويبدأون  هذا،  يقوم ضّد  وذاك 
يرشع أولئك بإصدار التحليالت بشأننا ليقولوا بوجود اختالفات يف البني وأّن الكّل سزيول 
وينقرض! فُيكّررون أمانيهم بشكٍل دائم. حسنًا، من الواضح أّن هذه القضية نقطة ضعفنا وال 
ينبغي أن تستمّر أو تزداد. فيجب االلتفات إىل هذه األمور وجيب أن تكون احلركة متينة وصلبة 
ومستدلة وموّفقة. فلو كان هناك اختالٌف يف اآلراء بني األشخاص فليكن البيان باالستدالل. 
اليساريني واملاركسيني  أّيام النضال كان خالفنا مع  بالتبيني. يف  وقد قلُت إّنين أعتقد وأؤمن 
الذين كانوا يناضلون يف ذلك الوقت عىل هذه القضية حيث كّنا نقول إّن علينا أن ُنبنّي وهم 
مل يكونوا يؤمنون بذلك، بل كانوا يقولون شيئًا آخر ويفرّسون األمور عىل طريقتهم. لقد كان 
عمل الثورة من األساس مبنيًا عىل التبيني واإليضاح والبيان املنطقي واالستداليل والبعيد عن 
الضجيج والصخب. فلو دخل الصخب والفوىض سيخّرب عىل الكالم املنطقي. ومن املمكن 

أن نجذب أربعة أشخاص لكننا سنطرد أربعة أذكى. هذا هو كالمنا وقولنا.
إّن التحّرك ينبغي أن يكون تقّدميًا وهو حيتاج إىل أشياء كثرية. وأنا هنا قد دّونت أمورًا، منها 

التالحم يف صفٍّ واحد، وهي قضية الوحدة اليت تعّرضنا هلا: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 
ال  حصينًا  وجدارًا  ُمحكمًا  بناًء  نكون  أن  فيجب  ۆ﴾)1(.  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

يمكن النفوذ من خالله، نقف يف مقابل هجوم األعداء.
الشباب،  والطالب  واملشايخ،  احلرس،  يف  املوجودون  األعّزاء  الشباب  أّيا  أمرين  فاعلموا 
واملؤمنون، والنشطون العاملون يف مكتب املمثلية. األول، أّن لكم جميعًا أعمااًل كثرية. فشباب 
احلرس وكذلك املشايخ املحرتمون، أمامكم الكثري من العمل الذي ينبغي أن ُينجز. الثاين، أن 
اهِلّمة فإّنكم حتمًا ستتمّكنون من إنجاز هذه األعمال ولن يطول الزمن  أّنه لو بذلتم  تعلموا 
السعي  يوجد  إن  فما  حتمي.  أمٌر  التقّدم  فإّن  أعىل،  مكاٍن  يف  أصبحتم  أّنكم  فجأة  تروا  حت 
األمر  يؤخذ هذا  أن  تراجع. وجيب  فيه  ليس  فهذا  التقّدم حتمًا،  يتحّقق  واهلّمة واألمل حت 
بعني االعتبار يف جمموع احلرس ككّل. وبالطبع، فإّن اخلّطة املختلفة يف منت تشكيالت احلرس 

1  سورة الصف، اآلية 4. 
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ُتعّد أمرًا الزمًا ودائمًا جيب إنجازه وهو ما ُينجز اآلن وبشكٍل جّيد أيضًا. وأملنا أن يعينكم اهلل 
تعاىل. فلنكتِف اليوم هبذا املقدار، آملني من اهلل أن يشملكم بلطفه.

رعاية عوائل الشهداء
وأذكر هذا اآلن للمسؤولني املحرتمني يف احلرس ألّنكم تشّكلون األغلبية يف هذا اللقاء، بأّن من 
األعمال الرضورية جدًا – واليت ذّكرُت هبا اآلن القائد العام للحرس – أن تتابعوا أمور عوائل 
شهدائكم؛ وأهّم وأفضل ما يف هذه املتابعة هو التلّطف والسؤال عن األحوال واالستطالع؛ 
وليس هذا كّله عبارة عن تقديم املساعدات؛ فالكثري منهم ليسوا بحاجة إىل املساعدات، لكّنهم 
األعىل  األمر من  إىل هذا  بحاجة  واملواساة... واجلميع  واملواكبة  واملالطفة  املحّبة  إىل  بحاجة 
إىل األسفل، والكّل حيّبون أن يكونوا مورد عناية ولطٍف. بعض شهدائنا الشاخمني وبحمد اهلل 
كانوا  ليسوا كذلك، وإن  الشهداء  الكثري من  لكّن  يعرفهم.  ُشهرتهم عاّمة واجلميع  أضحت 
معروفني عند أهل السموات، واملالئكة تعرفهم جيدًا ولكّنهم ليسوا معروفني جيدًا يف وسطنا، 
فاهتّموا هبم وتابعوا أمورهم وأملنا إن شاء اهلل أن يتوّجه األصدقاء إىل القيام بعمٍل منسجٍم 

وُمدّون يف هذا املجال.
أملنا أن حيفظكم اهلل ويشملكم بأدعية ويل العرص أرواحنا فداه وُيريض عّنا وعنكم روح إمامنا 

ر وأرواح شهدائنا املطهرين. اجلليل امُلطهَّ

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.
إّنين مرسوٌر جّدًا أّن اهلل بحمده وّفقنا للحياة عامًا آخر ومّرة أخرى 
لُندرك هذا اللقاء القرآين امُلحّبب والَعذب. استأنسنا بتالوات اإلخوة 
أّيا األعّزاء وإيانا مع  األعّزاء. ونسأل اهلل تعاىل أن حيرشكم جميعًا 
القرآن ونحيا به ونتنّفس به وكذلك يف  الدنيا مع  القرآن، لنكون يف 
هي  هذه  يشكونا.  ال  شفيعنا  القرآن  فيكون  القيامة  يوم  يف  اآلخرة، 

أمنيتنا.

القرآن أساس الوحدة
ما يتمّثل أمام ناظري اإلنسان يف مثل هذه املسابقات الدولية هو أّن 
كثرية  عوامل  لدينا  املسلمني  فنحن  والوحدة.  اجلمع  أساس  القرآن 
لالحتاد، أحدها ولعّل أمّهها القرآن. فجميع املسلمني وكّل الشعوب 
املسلمة خيضعون للقرآن ويريدون أن يتعّلموا منه ويتقّربوا إليه. وهذا 
ما ُيعّد فرصة ثمينة. أعداء اإلسالم والقرآن قد سعوا إلجياد الشقاق 
األمر  ينجّر  حت  بعضًا  بعضهم  عن  وعزهلم  املسلمة  الشعوب  بني 
يف بعض األحيان إىل املواجهة واملعاداة. وهذا ناشٌئ من الغفلة عن 
القرآن. فعندما تكون الشعوب املسلمة مؤمنة هبذا الكتاب السماوي 
والنداء السماوي واهلدية اإلهلية العظيمة، فأي يشء سيكون أفضل 
يلتقي اجلميع عىل  الوسيلة لالجتماع واالحتاد، حيث  مثل هذه  من 
هذه    املعنوية لينهلوا من منبع العّزة والقدرة اإلسالمية واإلهلية هذه.

رضورة اإليمان بالوعود اإلهلية
وسيلة  هو  القرآن  أّن  عن  الغفلة  األوىل،  غفلتان:  لدينا  نحن 
باملفاهيم  االعتقاد  عن  الغفلة  الثانية،  املسلمني.  نحن  الجتماعنا 
القرآنية واالعرتاف بما وعدنا اهلل تعاىل يف القرآن الكريم. فعلينا أن 
العّزة والوحدة   نؤمن بالوعود اإلهلية. ولو آمّنا هبا فإّن الطريق نحو 
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اليت  اآليات  فهذه  التخّلف.  من  األّمة  هذه  وستنجو  اإلسالمية  األّمة  أمام  سُيفتح  واالقتدار 
ڎ  ڌ  ڌ  ڇ{)1(، }ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تالها هذا األستاذ املرصي املحرتم: }چ 
أمام  ُتسّطره وترفع رايته وجتعله  اأُلمم أن  ُتعّد هنجًا المعًا. وعىل  ژ{)2(،  ڈ  ڈ  ڎ 
﴾، فما الذي نفعله من أجل أن ينرصنا  ڇْ ڇ  ڇ  ڇ  چ  أعينها وفوق رؤوسها، ﴿چ 
اهلل؟ هذه قضية. ما هو اليشء الذي ينبغي أن نقوم به ليشلمنا نرص اهلل؟ وهذا ما ُيجيبنا عنه 
}چ چ چ چ{)4( فإذا نرصتم اهلل ودينه وقمتم  } ۇ ۆ ۆ ۈ{)3(،  القرآن 
هلل فإّن اهلل سينرصكم، فأينما قامت أّمة يف سبيل اهلل، واستخدمت قدراتها يف امليادين ستنال 
النرصة اإلهلية. وعندما ينرصها اهلل لن تتمّكن منها أية قوة. ونحن قد جّربنا أنموذجًا من هذا. 
َخرُب  قد  إيران  شعب  إّن   .)5 ڭ{)  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  تعاىل:}ھ  قوله  وجّربنا 
هذه اآلية يف ميادين العمل. فقد أوجدنا يف أنفسنا تغيريًا، فغرّي اهلل تعاىل أوضاعنا. والعجيب 
أيضًا هو أّننا عندما خطونا خطوة واحدة، فإّن اهلل تعاىل أقبل علينا عرش خطوات. نحن غرّينا 

أنفسنا قلياًل واهلل تعاىل أنزل نرصه أضعافًا وغرّي أوضاعنا.
وصالة  ذاك،  أكرب«  »اهلل  فنداء  مرص،  شعب  إىل  انظروا  الدنيا.  يف  هذا  نشاهد  نحن  واليوم 
اجلماعة تلك، وهذه الشعارات اإلسالمية، كّلها نزلت إىل امليدان ونرصت اهلل. هل أّن أمريكا 
أرادت أن تقع مثل هذه األحداث يف مرص؟ هل أرادت اجلبهة الصهيونية اخلبيثة اليت هلا نفوٌذ 
كانوا  املنطقة  السياسيني يف  أتباعهم  أّن  األمور؟ هل  أن حتدث هذه  الغربية  القوى  يف جميع 
حارضين ملجرد التفكري يف قرارة أنفسهم بمثل هذه األحداث؟ بيد أهنا وقعت. فلماذا؟! ألّن 
ڇ{)6(، فاهلل نرص وعندها تصبح كّل القوى خاوية. هكذا ينبغي  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ 

گ  أن تستعيد الشعوب عّزتها }گ گ ڳ ڳ{)7(، }ۉ ۉ ې{)8 (، } 
.) 9(} ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

1  سورة آل عمران، اآلية 160.
2  سورة آل عمران، اآلية 160. 

3  سورة حممد، اآلية  7.
4  سورة احلج، اآلية 40. 
5  سورة الرعد، اآلية 11. 

6  سورة آل عمران، اآلية 160.
7  سورة املنافقون، اآلية 8. 

8  سورة فاطر، اآلية 10. 
9  سورة آل عمران، اآلية  26.
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االعتقاد بالقرآن
حسنًا، جيب التعّرف إىل القرآن. جيب اإليمان بالقرآن بكل الوجود، ومن أعماق القلب، وال 
اإلهلي.  بالوعد  وأيضا  القلوب  أعماق  من  بالقرآن  االعتقاد  جيب  الظاهري،  اإليمان  يكفي 
واليوم، هذا االعتقاد أسهل من األمس. اليوم، أي هذا العرص الذي نعيش فيه أنا وأنتم، هناك 

من اآليات والبشائر اإلهلية ما ُيسّهل قلب اإلنسان، ألّنه يرى ما كان إبراهيم يذكره، ﴿ ٺ 
ٺ ٿ﴾)1( ، حيث حيصل هذا االطمئنان هلذا اإلنسان. فهو يرى، واألمر أمام أعيننا. ماذا 
أين كانت؟  الغاصبني،  للصهاينة  التابعة  إيران  أمريكا،  إيراُن  الطاغوت،  إيران  إيران؟  كانت 
وأين هي اآلن؟ حيث ُتمّثل ُقطبًا ُمقتِدرًا يف مواجهة االستكبار والصهيونية، وسّدًا منيعًا وسندًا 
الدعوة  معجزة  هي  هذه  أعيننا.  أمام  اليوم  ذلك  كّل  نشاهد  إّننا  امُلسلمة.  للشعوب  ُمحكمًا 

القرآنية واألخبار القرآنية واملعارف اليت ُيطلعنا القرآن عليها وجيب علينا أن نحفظها. 

حفظ القرآن
 ما أريد اآلن ويف هذا اللقاء أن أقوله بشكل خاّص لقّراء بلدنا األعّزاء هو أن تتّجهوا أكرث نحو 
حفظ القرآن، فاحلفظ وسيلة وال شّك، وليس هدفًا، إّنه وسيلة من أجل أن يقرأ املرء بسهولة 
استعداداتهم  من  ويستفيدوا  الشباب  فليذهب  التدّبر.  إمكانية  عىل  وحيصل  بيرس،  وُيكّرر 
يمكن  ال  هذا  يومنا  إّن  وبالطبع  القرآن.  حفظ  نحو  والشباب  األطفال  وّجهوا  وحافظتهم. 
بلدنا  ما هو موجوٌد اآلن يف  قليل.  تقّدٌم كبري ولكّنه  فقد حصل  السابق،  بما كان يف  مقارنته 
قليل. فلنّتجه نحو حفظ القرآن، وعندما يتحّقق احلفظ فإّن إمكانية وفرصة التدّبر تزداد؛ وهذا 

التدّبر سيكون مفتاحًا، فاملفتاح األساس هو التدّبر يف القرآن والتفّكر فيه.
عىل كّل حال، إّننا نرّحب بجميع قّراء القرآن األعّزاء يف بلدنا وكذلك بضيوف هذه اللقاءات 
ونسأل اهلل بمشيئته أن ُيزنل بركاته بفضل احرتام القرآن عليكم جميعًا وحيرشنا مع القرآن يف 

الدنيا واآلخرة.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 

1  سورة البقرة، اآلية 260. 
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بداية أشكر جميع اإلخوة واألخوات يف الفروع املختلفة األمر الذي 
املتعّلق بالصالة أم  الفرع  العاملني والساعني سواٌء يف  يلزم للجميع 
الزكاة أم التفسري أم املهدوية، أم سائر ما ذكره جناب األستاذ قراءيت. 
وجميع هذه أعماٌل مهّمة ورضورية. وباحلّق واإلنصاف إّن العمل 
إن  تعاىل  اهلل  عند  مقبولة  وصدقة  حقيقيًا  إنفاقًا  ُيعّد  الفروع  هذه  يف 
شاء اهلل. فالشكر للجميع، ولكن من الالزم أن أتشّكر جناب األستاذ 
وإن  وهلل،  اهلل  عمل  هو  العمل  ألّن  ُشكرًا  ليس  باخلصوص.  قراءيت 
شاء اهلل جيب أن يكون الشكر من اهلل له وملعاونيه؛ لكن علينا نحن 
أّيا اإلخوة  ُمقّدرين. وأنا أذكر بضع كلماٍت يف حمرضكم  أن نكون 

واألخوات.

األستاذ قراءيت... الُقدوة امُلخِلصة
إّن األستاذ قراءيت ُيعّد أنموذجًا جيدًا جدًا ُملَهمًا. أواًل، األعمال اليت 
بارشها وتابعها كانت جميعًا ُتمّثل فراغًا، وقد مأل هذه الفراغات؛ 
ولكّنها  جّيدة  تكون  األعمال  بعض  إّن  كبرية.  قيمة  األمر  وهلذا 
والفراغات  االحتياجات  يكتشف  أن  املرء  استطاع  فلو  تكرارية، 
وُيحّددها ويسعى مللئها فسيكون هلذا األمر قيمة مضاعفة. واألستاذ 
إّن  حيث  الصالة  قضية  يف  سواء  النحو؛  هذا  عىل  ترّصف  قراءيت 
مع  املجتمع  يف  املطلوب  بالشكل  هبا  االعتناء  وعدم  الصالة  إمهال 
جميع  قبول  وأصل  الدين  ركن  وكوهنا  واألمهية  العظمة  هذه  كل 
أعمال اإلنسان ُيعّد فراغًا كبريًا. فاألستاذ قراءيت توّجه إىل هذا الفراغ 
واعتىن به، وكذلك يف قضية الزكاة اليت مل تكن يف الواقع مطروحة يف 
جمتمعنا، ونفس هذا اإلمهال ُيعّد نقطة ضعٍف ونقيصة، فقد اهتّم هبذا 
األمر وأقبل عليه وقام بالتحّرك يف كل مكان، واحلديث عنه يف جميع 
املواطن وأرّص عىل اجلميع ومل يتعب حت حتّقق هذا التيار. وكذلك 
قضية التفسري هي عىل هذا املنوال وقضية املهدوية وباقي القضايا اليت 
يتابعها اآلن؛ هذه نكتة بارزة يف عمل األستاذ قراءيت العزيز واملحرتم.
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النقطة الثانية اليت هلا من األمهية ما يفوق النقطة األوىل، هي صفاؤه وُخلوصه. نفس هذا الصفاء 
أّدى إىل أن يتمّكن من القيام هبذه األعمال. إّن اهلل تعاىل ُيالزم النوايا اخلالصة، فِلُخلوص النية 

تأثرٌي مدهش يف تقّدم األعمال اليت تؤّدى هبذه النية. وهذه نقطة أيضًا وهلا أمهية كبرية.
مورد  ليست  هذه  فمثل  تعظيمه.  أو  أحٍد  إجالل  نريد  أّننا  ألجل  ال  األمور  هذه  ذكرُت  لقد 
احتياج وتوّقع األستاذ قراءيت، كذلك نحن لسنا بصدد هذه األشياء؛ نحن نريد أن تكون مثل 
هذه األعمال بالنسبة لنا جميعًا وخصوصًا نحن الطلبة قدوة؛ أي أن نتحّرك هبذه الطريقة؛ ال 
أن نقوم هبذه األعمال نفسها، بل بمعىن أن نكون بصدد البحث عن الفراغات واالحتياجات 

وكشفها. فلكلٍّ ذائقته واستعداداته وقدراته، عليه أن يستفيد منها يف العمل. هذا أمر.
واألمر الثاين االستمرارية واملتابعة، وما أريده اآلن من األستاذ قراءيت ومعاونيه الذين رشعوا 
بمثل هذه األعمال أن ال يدعوها مطلقًا، بل أن ُتتابع وُيداوم عليها. فال يكون األمر بحيث 
نبدأ عماًل وبمجّرد أن تظهر بركاته وثمراته نرىض ونفرح ونشكر اهلل ثم يعرض علينا الشعور 
تعاىل  اهلل  يفيض  أن  اهلل  شاء  إن  وأملنا  العمل.  ُيتابع  أن  جيب  كال،  االحتياج؛  وعدم  بالشبع 
عليه وعليكم جميعًا أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء امَلَدد والعون وطول العمر والصحة لكي 

تتابعوا هذه األعمال؛ فهذه أموٌر مهّمة. 

أصالة قضية املهدوّية
أّما قضية املهدوّية اليت تتناسب يف هذه األيام مع اقرتاب ذكرى النصف من شعبان وهذا العيد 
اإلسالمي الكبري بل اإلنساين، فالالزم أن أعرض هلذا املقدار وهو: إّن قضية املهدوّية هي يف 
مثاًل، حيث  النبّوة  العليا كقضية  الدينية  املعارف  اليت تدور يف سلسلة  املسائل األصلية  ِعداد 
إّن أمّهيتها ينبغي أن ُتقارن بأمهية النبّوة. ملاذا؟ ألّن ذاك اليشء الذي تبرّش به املهدوّية هو نفس 
األمر الذي جاء من أجله جميع األنبياء وانطلقت من أجله جميع الَبَعثات، وهو عبارة عن 
إجياد عاملٍ توحيدي مبين وقائم عىل أساس العدالة وباالستفادة من جميع االستعدادات اليت 
أودعها اهلل تعاىل يف اإلنسان؛ ومثل هذا العرص هو عرص ظهور اإلمام املهدي سالم اهلل عليه 
وعّجل اهلل تعاىل فرجه، هو عرص املجتمع التوحيدي، عرص حاكمية التوحيد، عرص احلاكمية 
احلقيقية للروحانية والدين عىل كّل جماالت حياة البرش، وعرص استقرار العدل بمعناه الكامل 

واجلامع. حسنًا، لقد جاء األنبياء من أجل هذا. 
لقد ذكرنا مرارًا أّن جميع التحّركات اليت قام هبا البرش يف ظّل تعاليم األنبياء وطيلة هذه القرون 
املتمادية هي حركة نحو اجلاّدة العريضة امُلعّبدة اليت ستكون يف عرص اإلمام املهدي عجل اهلل 
تعاىل فرجه الرشيف مّتجهة نحو األهداف السامية حيث يسري الناس عليها. مثله مثل جماعة 
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تبعًا  اخلطرة  وامُلنعطفات  والصعبة  الشاّقة  والطرق  واألودية  اجلبال  يف  يتحّركون  الناس  من 
إلرشاد أشخاٍص معّينني من أجل أن يصلوا إىل تلك اجلاّدة األساس. فعندما يصلون إىل اجلاّدة 
املستقيم وتصبح احلركة عليه سهلة، ويمكن  الرصاط  ويتبنّي  أمامهم  الطريق  ُيفتح  األساس 
السري عليه ِبُيرس. فإذا وصلوا إىل تلك اجلاّدة األساس لن ُتبتىل هذه احلركة بالتوّقف؛ كال، بل 
سيبدأون سعيًا جديدًا نحو األهداف اإلهلية السامية؛ وذلك ألّن استعدادات البرش ال منتهى 
هلا. وطوال هذه القرون املتمادية كان البرش يسريون عىل هذه الطرق وعىل املنعطفات والطرق 
الصعبة والشاّقة وهم يواجهون املوانع املتعّددة بأبداٍن متعبة وأقداٍم مثخنة باجلراح من أجل أن 
ُيوصلوا أنفسهم إىل هذه اجلاّدة األصلية. وهذه اجلاّدة األصلية هي جاّدة زمان الظهور؛ إّنه عامل 

الظهور الذي ستبدأ البرشية فيه حركتها.
فلو مل تكن املهدوية لكان معىن ذلك أّن جميع مساعي األنبياء وكّل هذه الدعوات والبعثات 
وهذه التضحيات واجلهود املضنية ستكون بال فائدة وتبقى بال أثر. هلذا إّن قضية املهدوية هي 
قضية أساس وُتعّد من املعارف اإلهلية األساس. هلذا فإّن جميع األديان اإلهلية تقريبًا إىل احلّد 
الذي وصلت إليه مطالعاتنا لديا ما ُيمّثل اللّب واملعىن احلقيقي للمهدوية، لكن بأشكاٍل تّم 

حتريفها وأشكاٍل ُمبهمة دون أن يّتضح املراد منها بالدّقة.
املذاهب  جميع  فإّن  بالشيعة.  ختتّص  ال  وهي  املسّلمات  من  اإلسالم  يف  املهدوية  قضية  إّن 
اإلسالمية تقبل بأّن غاية العامل عبارة عن إقامة حكومة احلّق والعدل عىل يد املهدي عليه الصالة 
والسالم وعّجل اهلل فرجه. فقد تّم نقل رواياٍت معتربة بطرٍق خمتلفة يف املذاهب املتعّددة عن 
. غاية األمر أن امتياز الشيعة يف هذا  النيب األكرم واألجاّلء. هلذا، ال يوجد يف ذلك أّي شكٍّ
الناس  أّن قضية املهدوية عندهم ال يعرتيا اإلهبام، وليست مسألة معّقدة يصعب عىل  األمر 
فهمهما، بل هي مسألة واضحة وهلا مصداٌق واضح نعرفه، ونعرف خصائصه ونعرف آباءه 
الشيعة،  بروايات  األمر  ينحرص  ال  املعرفة  هذه  مثل  ويف  أخباره.  وتفاصيل  ووالدته  وُأرسته 
أتباع  عىل  وجيب  املعرفة،  هذه  مثل  لنا  توّضح  شيعية  غري  طرٍق  عن  جاءت  رواياٌت  فهناك 
املذاهب األخرى أن يلتفتوا ويدّققوا حت تتضح هلم هذه احلقيقة. هلذا إّن أمهية املسألة هي هبذا 
املستوى ونحن أوىل من اآلخرين أن ننهض ملعاجلتها، وجيب القيام باألعمال العلمية والدقيقة 

واملتقنة عىل هذا الصعيد. 

قضية االنتظار
املفتاحية  املصطلحات  من  فاالنتظار  املهدوية.  قضية  عن  تنفّك  ال  قضية  االنتظار  وقضية 
األساس لفهم الدين واحلركة األساس والعاّمة واالجتماعية لأُلّمة اإلسالمية نحو األهداف 
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ذاك  يعين  االنتظار  قطعية؛  حقيقة  ترّصد  يعين  ب،  الرتقُّ يعين  االنتظار  السامية؛  اإلسالمية 
املستقبل احلتمي والقطعي، وخاّصة انتظار موجود حّي وحارض، فهذه مسألة يف غاية األمهية. 
ويف  الناس.  بني  حضور  له  املوجود  فهذا  كال،  وُوِجد؛  ُوِلد  من  هناك  إّن  بالقول  ُيكتفى  فال 
الروايات أّن الناس يرونه وهو يرى الناس ولكن ال يعرفونه. ويف بعض الروايات ُشّبه بالنيب 
يوسف الذي كان يراه إخوته وكان بينهم وجلس جملسهم ولكّنهم مل يعرفوه. فهو حقيقة بارزة 
البرشية  مّما حتتاجه  االنتظار  االنتظار. فهذا  ما يعني عىل فهم معىن  واضحة ومستنهضة؛ هذا 
يكون  فعندما  تكليفًا.  اإلنسان  عاتق  عىل  يضع  االنتظار  هذا  أوىل.  بطريٍق  اإلسالمية  واأُلّمة 

چ  ﴿چ  القرآنية  اآلية  يف  أيضًا  جاء  كما  املستقبل  هذا  مثل  من  يقني  عىل  اإلنسان 
ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  ڎ﴾)1(،  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ک﴾)2(، فمن كان من أهل العبودية هلل يفهم وعليه أن ُيّيئ نفسه ويكون ُمنتظرًا 
سَتحُدث  كربى  واقعة  هناك  أّن  نعلم  أن  الذايت؛  اإلعداد  االنتظار  لوازم  من  ألّن  ُومرتّصدًا. 
لوقوع  حمّددة  فرتات  أو  سنواٌت  بقي  قد  إّنه  ُيقال  أن  أبدًا  يصّح  فال  دومًا.  منتظرين  ونكون 
األمر، وال يصّح أبدًا أن ُيقال إّن هذه احلادثة قريبة وسوف تقع يف هذه األيام املقبلة. وعلينا 
أن نكون مرتّصدين دائمًا ومنتظرين دومًا. االنتظار يوجب عىل اإلنسان أن ُيعّد نفسه بطريقة 
لوازم  فهذا من  ينتظره.  الذي  الزمان  املتوّقع يف  الشاكلة واهليئة واخُلُلق  ُيقارب  وهيئة وُخُلٍق 
االنتظار. فعندما يكون ذلك العرص امُلنتَظر هو عرص احلّق والتوحيد واإلخالص والعبودية هلل 
وهو منتَظٌر فعلينا أن ُنقّرب أنفسنا من مثل هذه األمور وُنعّرف أنفسنا إىل العدل وهُنّيئها للعدل 
ولقبول احلّق. إّن االنتظار ُيوجد مثل هذه احلالة. ومن اخلصائص امُلودعة يف حقيقة االنتظار 
أن ال يقنع اإلنسان بمقدار التقّدم احلاصل يف وضعه احلايل؛ بل يسعى لإلكثار منه يومًا بعد 
يوم، وأن يزيد من حتّقق احلقائق ومن اخلصال املعنوية واإلهلية يف نفسه ويف املجتمع. إّن هذه 

من لوازم االنتظار.

البحث يف القضايا املهدوّية حمصوٌر بأهل االختصاص فقط
حسنًا، بحمد اهلل هناك اليوم من يقوم بأعماٍل علمية كما جاء يف التقارير اليت قّدمها األستاذ 
الغفلة  ينبغي  اّطلعُت عليها سابقًا. وهو قد أشار اآلن إىل هذا األمر وذكره. فال  قراءيت وقد 
عن هذه األعمال العلمية املتالزمة مع الدّقة بما يتعّلق بقضية االنتظار وقضية عرص الظهور. 

1  سورة األنبياء، اآلية 105. 
2  سورة األنبياء، اآلية 106.
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كبريًا  خطرًا  ُتشّكل  أن  يمكن  اليت  األشياء  فمن  بشّدة؛  واجلهلة  العوام  عمل  اجتناب  وجيب 
بقضية  يتعّلق  بما  ومدرٍك  سنٍد  إىل  ترجع  وال  املعرفة  عن  بعيدة  هي  اليت  األعمال  هذه  مثل 
إمام الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف،وهو ما سُيشّكل فرصة مناسبة لألدعياء الكاذبني. 
أوهاٌم  املعتربة هي  املصادر واملدارك  تعتمد عىل  املوّثقة واليت ال  العلمية وغري  فاألعمال غري 
وخياالٌت رصفة، ومثل هذه األمور ُتبعد الناس عن حالة االنتظار احلقيقية، وُتهّيئ األرضية 

لألدعياء الكاذبني والدّجالني؛ فيجب اجتناب هذه األمور بشّدة. 
أو  أنفسهم  عىل  العالمات  إحدى  بتطبيق  قاموا  امُلّدعني  بعض  أدعياٌء؛  ظهر  التاريخ  مّر  عىل 
عىل أحد األشخاص كما ُأشري إليه اآلن، وكّل هذه أخطاء. إّن بعض األشياء اليت ترجع إىل 
عالمات الظهور ليست قطعية وهي أموٌر مل ترد يف الروايات املعتربة اليت يمكن االعتماد عليها، 
وهناك روايات ضعيفة ال يصّح االستناد إليها، وتلك املوارد اليت يمكن االستناد إليها ال ُيمكن 
تطبيقها بسهولة. لقد ُوجد دومًا من كان ُيطّبق هذه األشعار الصادرة عن شاه نعمة اهلل ويل عىل 
مّر السنني ويف موارد عديدة عىل أشخاٍص خمتلفني عىل مّر القرون وهذا ما شاهدته بنفيس؛ قد 
يأيت شخص ويقول لقد رأيُت رجاًل بطريقة ما؛ وما قد رآه يف الواقع هو شخص ما. ثم يأيت 
زمان آخر -لنفرض بعد مئة سنة- فيجد شخصًا آخر ينطبق عليه نفس األمر! هذا خطٌأ وهذه 
أعماٌل ُمضّلة وُتوقع يف األخطاء. فعندما يقع االنحراف واخلطأ فسوف ُتهجر احلقيقة وُيشتبه 
األمر فيها، وتتهّيأ الوسيلة إلضالل أذهان الناس. هلذا ينبغي اجتناب عمل العوام واالستسالم 
بالطبع  وهو  واألسانيد،  باملدارك  موّثقا  قوّيًا  علميًا  العمل  وليكن  بشّدة،  العاّمية  للشائعات 
عمل أهل هذا الفّن، وليس عمل أي إنسان، بل ينبغي أن يكون من أهله ومن أهل احلديث 
احلقائق وعندها يمكن  إىل  فليعلم ويتعّرف  الفلسفي؛  الفكر  أهل  والرجال واألسانيد، ومن 
أن يدخل يف هذا امليدان ويقوم باألعمال التحقيقية. وجيب االعتناء بجّدية يف هذا القسم من 
العمل مهما أمكن لكي ُيفتح الطريق بمشيئة اهلل أمام الناس، وكّلما استأنست القلوب بمقولة 
نعيش يف عرص  الذين  لنا نحن  بالنسبة  العظيم  إليها وأضحى حضور هذا  املهدوية وتعّرفت 
الغيبة حمسوسًا أكرث ونشعر به أكرث ويتعّمق ارتباطنا به فسيكون أفضل بالنسبة لعاملنا ولتقّدمنا 

نحو تلك األهداف.
إّن هلذه التوّسالت املوجودة يف الزيارات املختلفة – واليت لبعضها أسانيد جّيدة – قيمة عالية. 
فالتوّسل والتوّجه واأُلنس هبذا اإلنسان العظيم عن ُبعد ال يعين أن يّدعي أحٌد أّنين سأصل 
إىل حمرضه أو أسمع صوته؛ أبدًا ليس األمر كذلك، فأغلب ما ُيقال يف هذا املجال اّدعاءاٌت: 
إّما أن تكون كذبًا، أو أّن من يقوهلا ال يكذب ولكن يتخّيل. لقد شاهدنا أشخاصًا مل يكونوا 
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كاذبني ولكن كانوا يتخّيلون وقد ُنقلت ختّيالتهم هلذا وذاك كوقائع! فال ينبغي اإلذعان ملثل 
هذه األمور. إّن الطريق الصحيح هو الطريق املنطقي. وذاك التوّسل توّسٌل عن ُبعد. والتوّسل 
الذي يسمعه اإلمام مّنا سيقبله إن شاء اهلل ولو كّنا نتحّدث مع خماطبنا عن ُبعد، فال إشكال يف 
ذلك. واهلل تعاىل يوصل سالم املسّلمني ونداء املنادين إىل هذا اجلليل. فهذه التوّسالت وهذا 

اأُلنس املعنوي جيٌد جدًا ورضوري.
نسأل اهلل بمشيئته تعاىل أن ُيقّرب ظهوره وجيعلنا من أتباعه يف غيبته وحضوره وجيعلنا بمشيئته 

من املجاهدين معه واملستشهدين بني يديه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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نرّحب بكم كثريًا أّيا اإلخوة واألخوات األعّزاء أهل الكتاب. لقاؤنا 
األساس من هذا  احلقري قصدُت يف  العبد  وأنا  باملئة.  مئة  ثقايف  لقاٌء 
اللقاء معكم إخواين وأخوايت األعّزاء أن أشكر جهود مسؤويل وُأمناء 
الذي  واملهّم  الكبري  العمل  عىل  البالد  وأكناف  أطراف  يف  املكتبات 
ُينجز، وقصدي اآلخر يف الواقع التعبري عن تقدير الكتاب واملطالعة 

وأمهية الكتاب يف املجتمع.

احلاجة إىل الكتاب
كّلما تقّدمنا ازداد احتياجنا للكتاب. ومن يتصّور أّنه بظهور وسائل 
االتصال احلديثة سُيعزل الكتاب فهو خمطٌئ؛ فالكتاب، يومًا بعد يوم، 
يزداد أمهية يف املجتمع اإلنساين. والوسائل احلديثة مهارتها األساس 
هي يف نقل مضامني الكتب وحمتوياته والكتب ذاتها بسهولة وُيرس. 

فال يمكن ألي يشء آخر أن حيّل حمّل الكتاب. 
نقطة أخرى، هي أّنه لو كّنا بصدد التكامل عىل صعيدنا الفردي من 
حيث الفكر واخلربة والذائقة والفن فيجب أن ُنعّمق ارتباطنا بالكتاب 
أكرث. فالكتاب عبارة عن حصيلة نتاج فكر ورؤية وذائقة وفّن، هو 
بقوة  نغتنم  أن  الناس وعلينا  أو جمموعة من  إنساٍن  نتاجات  حصيلة 
فرص االستفادة من نتاج أفكار البرش. إّن ما يقّدمه لنا الكتاب عبارة 
عن هدية؛ هذه هي هدية الكتاب إلينا. هلذا فإّن الكتاب ُيعّد ظاهرة 
ووجودًا قّيمًا، وهكذا كان دومًا وسيبقى هكذا يف املستقبل. هلذا جيب 

عليكم أن تهتّموا بالكتاب.

إرشادات حول املطالعة
فيجب  باملطالعة.  االهتمام  قوامه  الواقع  يف  بالكتاب  واالهتمام 
فاآلثار  التعّلم.  فائدة  هي  وهذه  املجتمع.  يف  املطالعة  عادة  ترويج 
اقتالع  البالد من أجل  اليت جتري يف  التحّرك والنهضة  الناجمة عن 
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جذور األمية هي عبارة عن هذا األمر: التمّكن من االستفادة من جمموع ما يعرضه فكر وذائقة 
أنواع  أّن من أسوأ  املطالعة. وأظن  بدون  يتحّقق  أن  وقدرات اآلخرين. ومثل هذا ال يمكن 
هلذا  املجال  اإلنسان  فسح  وكّلما  الكتاب.  مطالعة  يف  الكسل  هو  خسارة  وأشدها  الكسل 
يقع عىل عاتق جميع  العمل  املجتمع؛ وهذا  املطالعة يف  ترويج  فيجب  فإّنه سزيداد.  الكسل 
األجهزة املسؤولة يف هذا املجال؛ من املدارس االبتدائية حيث ينبغي أن تكون الربامج متوّجهة 
نحو أبنائنا ابتداًء من مرحلة الطفولة عىل مطالعة الكتاب؛ املطالعة بالتدّبر والتأمل والتحقيق 

مرورًا بأجهزة التواصل العمومية انتهاًء بالتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم املختلفة.
املتعّلقة  والرتويج  الدعاية  رقعة  تتسع  أن  املجتمع  صعيد  عىل  واملهمة  الكربى  األعمال  من 
باملطالعة. نحن نرى اليوم كيف أّن أصحاب البضائع القليلة األمهية اليت ال تأثري هلا يف حياة 
البرش يرّوجون لبضائعهم بطريقة مبهرجة عجيبة ومدهشة؛ فأجهزة االتصال العام واملطبوعات 
والتلفزيون واإلذاعة تبّث تلك الدعايات يف حني أّن تلك املنتجات ليست رضورية إطالقًا وال 
فأحيانًا، وجودها يكون مفيدًا وأحيانًا ال يكون  بل هي إضافة عىل حياة اإلنسان.  لزوم هلا، 
ب به  مفيدًا البّتة؛ بل لعّله يكون مرضًا. ونتاٌج بعظمة الكتاب وقيمته جديٌر بأن يرّوج له ويرغَّ

من يمكنه مطالعته؛ هذا ما ينبغي أن نحّوله إىل عادة. 
وأنا أقول نحن يف بلدنا وجمتمعنا لسنا راضني عن هذه احلالة املوجودة يف هذه املجال. صحيٌح 
أّن مقدار ما ُينتج من كتٍب يف هذه األيام يفوق بكثري ما كان يف السابق ولعّله يزيد بأضعاف، 
تتناسب مع  الُنسخ ولكن هذا ليس كافيًا، فمثل هذه األمور ال  أم  العناوين  سواء من حيث 
بلدنا. وجيب العمل بحيث يصبح الكتاب رشيكًا مقبواًل يف سّلة مشرتيات العائلة، وذلك لكي 
ُيقرأ، ال ألجل تزيني غرفة املكتبة وعرضها عىل هذا وذاك. وهذه نقطة ترتبط بقضية املطالعة 

يف املجتمع.
قضية أخرى ترتبط باملكتبات. حسنًا، أمناء املكتبات املحرتمون يبذلون جهودًا أساسًا يف هذا 
املجال ويتصّدون لألمر ويبارشونه. وأنا العبد، ومنذ حداثيت، شاهدُت عن قرب دور أمناء 
وأشاهد  املقّدسة  الرضوية  العتبة  مكتبة  إىل  أذهب  كنُت  للمكتبات.  مراجعيت  عند  املكتبات 
ما يقوم به أمناء املكتبات وما يبذلونه من جهود وما يصدر عنهم من حرص واهتمام. فأمانة 
املكتبات ُتعّد عماًل إنسانيًا ثقافيًا ممتازًا؛ غاية األمر أّن أمني املكتبة ليس جمّرد من يقّدم الكتاب 

ويسرتجعه؛ فأمني املكتبة يمكنه أن يكون مصدرًا ومنشًأ ومرجعًا ُمرشدًا للُمراِجعني.
ومن األعمال املهّمة تعويد أذهاننا عىل التنظيم يف املطالعة. فأحيانًا، لو كان الرجوع إىل كتاٍب ما 
بشكل صحيح؛ بمعىن أن يتم قبل الرشوع بقراءته مطالعة كتب أخرى متناسبة مع موضوعه، 
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ومن بعدها نرشع بمطالعته، فإّن التأثري سيكون أعىل بكثري وأعمق مما لو اكتفينا هبذا الكتاب 
دون مالحظة ما يرتبط به. حسنًا، هذا ما يتطّلب إرشادًا.

بعض الذهنيات هي من أهل الكتاب؛ أي الكتاب السهل، الكتاب الذي ال حيتاج إىل إعمال 
الفكر. ال عيب يف ذلك، فهذه مطالعة ونحن ال نرفضها؛ لكّن ما هو أفضل من هذا األسلوب 
يف املطالعة هو أن يمزج اإلنسان يف جمموع مطالعاته بني الكتاب السهل عىل سبيل املثال رواية 
أو مذّكرات أو كتب تارخيية سهلة والكتب اليت حتتاج إىل التفكري واملطالعة؛ فمثل هذا النوع 
ُمتأّماًل وُمدّققًا؛  الذهن عىل أن يصبح  فنعّود  املطالعة؛  إدراجه ضمن عملية  الكتب جيب  من 

وحينها ينشط عند تعامله مع الكتاب؛ وهذا ما حيتاج إىل إرشاد.
من األشياء اليت نحتاج إليها كثريًا يف هذه األيام: برامج املطالعة للرشائح املختلفة.

السّيد  »أّيا  ويقولون:  فرياجعوننا  باملطالعة  واألحداث  الشباب  نرّغب  أن  حيصل  ما  فغالبًا 
متعّددة.  أجوبة  له  تكون  أن  املحتمل  فمن  واحد،  له جواب  ليس  السؤال  نقرأ؟« وهذا  ماذا 
واملتصّدون ألمر الكتاب سواء يف وزارة اإلرشاد أم يف عامل املكتبات عليهم أن ينهضوا بجّدية 
للعمل عىل هذه القضية يف القطاعات املختلفة وألجل الرشائح املختلفة بأنواٍع خمتلفة وأشكاٍل 
مناسبة ليعرضوا مسارًا للمطالعة، فهذا الكتاب يف البداية وذاك الكتاب يليه وهكذا. فعندما 
ففي  ويسري،  ويتحّرك  اآلن،  حت  بالكتاب  يأنس  مل  من  أو  احلدث  ذاك  أو  الشاب  هذا  يأيت 

األغلب سيكتشف مسريه. فهذه مسألة.

عرض الكتب اجلّيدة
نتاج فكٍر ودماغ وجتربة وفن  الكتاب هو  إّن  الكتاب وانتقائه.  باختيار  تتعّلق  ومسألة أخرى 
شخٍص ما أو عّدة أشخاص قاموا بإعداده وإنتاجه. فليس من الرضوري أن يكون كل كتاب 
مفيدًا أو أن يكون كل كتاب غري مرّض. فبعض الكتب غري مفيدة. فالذين يتصّدون لشأن الكتاب 
ال يمكنهم باالعتماد عىل فكرة »ترك اآلخرين خيتارون بحريتهم« أن يزنلوا كّل كتاب ُمرّض إىل 
سوق املطالعة مثلما أّن املهتّمني باألدوية ال يسمحون بجعل األدوية امُلسّمة واخلطرة وامُلخّدرة 
يف متناول اجلميع، بل ُيبعدوهنا عنهم وأحيانًا ُيحّذرون منها وهذا غذاٌء معنوي لو فسد وأصبح 
بالكتاب  يرتبط  أّي عنواٍن  املكتبات حتت  ُمسّمًا أو ُمرضًا، فنحن كنارشين وأمناء وأصحاب 
ليس لنا احلق يّف أن نضعه يف متناول من ليس لديه اطالٌع أو التفات؛ حيث إّن هلذا األمر يف فقه 
اإلسالم فصاًل خمتّصًا به. فيجب مراقبة األمور. وجيب وضع الكتاب اجلّيد والسليم يف متناول 
األيدي. واألكرث أمهية هو االلتفات إىل كون الكتاب عاماًل يف التنمية الفكرية وسببًا إلضاءة 

الطريق الصحيح. هلذا جيب االلتفات إىل هذه املسألة إىل جانب برنامج املطالعة.
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تطّور عملية إنتاج الكتب
فمعرفتنا  وقديم.  وعميق  بنيوي  ارتباٌط  بالكتاب  ارتباطنا  ُمسلمة  وأّمة  إيراين  كشعٍب  نحن 
ُوجدت  اإلسالم،  انتشار  بعد  وخصوصًا  بلدنا،  يف  واألمس.  اليوم  وليدة  ليست  بالكتاب 
مكتبات عظيمة وجماميع علمية ومصّنفات قّيمة ذات سوابق تارخيية عريقة. نحن شعٌب لدينا 
سوابق كثرية مع الكتاب، فطيلة القرون املتمادية كان لدينا استئناٌس بالكتاب. وبالطبع مل يكن 
الوصول إىل الكتاب يف تلك األيام سهاًل. كان استنساخ الكتب اخلّطية صعبًا، ولكن يف نفس 
الوقت كم كان أهل الكتاب والالئقون لالستفادة من الكتاب يبذلون من جهوٍد وجماهدات. 
لقد قرأنا وسمعنا مّرات عن الذين كانوا حيتاجون إىل كتاب معنّي كيف كانوا يتعاملون مع من 
كان يملكه ويبخل به وال يعطيه؛ وبعدها بااللتماس والتعب يستعريون الكتاب لليلة أو ليلتني 
فال ينامون طوال الوقت وال يسرتحيون من أجل استنساخ هذا الكتاب واحلصول عىل نسخة 
خاصة هبم. فمثل هذا األمر كثريًا ما كان حيدث. واليوم ارتفعت هذه املوانع. فإّن تطّور العلم 
جعل إنتاج الكتاب ونسخه وانتشاره سهاًل، وعلينا اليوم وبااللتفات إىل هذه السابقة العريقة 

أن نرفع مستوانا يف نرش الكتاب واالستفادة منه. 

احلذر من األعمال ذات األغراض السياسية
أم  إجياده  بمعىن  سواء  الكتاب  إنتاج  ففي  املسألة.  هذه  إىل  يلتفتوا  أن  الكتاب  منتجي  وعىل 
والفراغات  االحتياجات  إىل  النظر  جيب  وذاك  هذا  عىل  وعرضه  نرشه  بمعىن  أم  ترجمته 
املوجودة يف املجتمع، تلك الفراغات واالحتياجات الفكرية ينبغي أن ُتحّدد وُيختار منها ما 
ينبغي سّده وتأمينه. نحن نرى بما يتعّلق بالكتاب وُسوقه أّنه أحيانًا يتّم اّتباع خطوات متالزمة 
مع االنحراف وخصوصًا بما يتعّلق بالقضايا املرّضة لذهنية املجتمع والبلد سواء من الناحية 
األخالقية أو الدينية واالعتقادية أم السياسية. يشاهد املرء بوضوح يف سوق الكتاب ويف عامله 
أيادَي ناشطة، جتلب أشياء وترجمات ألغراٍض سياسية وإن كانت يف ظاهرها ثقافية. لكّنها 

يف باطنها سياسية.

يرّوجها  واليت  بلدنا  يف  الثقافية  املقولة  حتت  تندرج  اليت  األعمال  من  الكثري  إّن  لكم  أقول 
يف  ولكّنها  ثقافية  بالظاهر  هي  اإلسالمي،  والنظام  لإلسالم  واملخالفون  واألعداء  األجانب 
الباطن سياسية؛ هذا ما يشاهده املرء. فالفئة العاملة عىل الكتاب سواء أنتم أمناء املكتبات أم 
مدراؤها وسواء أولئك الذين يعملون يف وزارة اإلرشاد ويتحّملون مسؤولية هذا العمل أم 
النارشون املحرتمون جيب عىل اجلميع االلتفات إىل نرش املواد املفعمة باملعنوية السليمة واملفيدة 
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واملقّوية عىل صعيد املجتمع. واليوم، وحلسن احلظ، فإّن مستوى التعليم وإمكانية االستفادة 
من الكتاب أضحت وسيعة وشاملة؛ فيجب االستفادة من هذه اإلمكانية.

حركة جديدة لقضية الكتاب
إّنين أريد أن أستفيد من هذا اللقاء يف يومنا هذا ألجّدد امليثاق بما يتعّلق بقضية الكتاب واملطالعة 
يف  املسؤولني  جميع  قبل  من  جديدة  بحركة  البدء  أجل  من  والسليم  واملفيد  اجلّيد  والكتاب 
البالد، ومن قبل واضعي اخلطط والربامج، ومن قبل املنتجني، وصواًل إىل أولئك الذين يبّلغون 
إّن  لنا نظرة جديدة.  الكتاب من الشباب وغريهم، فليكن  بالكتاب، واملعنيني بعامل  ويتّمون 
طباعة ألٍف أو ألفني أو ثالثة آالف وأمثاهلا من النسخ ال تليق بدولة يبلغ تعداد سكاهنا 75 
مليونًا مع كل ما فيها من شباب ودوافع؛ جيب أن تبلغ الطباعة أضعاف ذلك. وهنا، حلسن 
احلظ جيد املرء يف بعض احلاالت كتبًا ُتطبع بأعداٍد كبرية؛ لكن يف نفس الوقت عندما ننظر إىل 

املعدل العام لن يكون األمر ُمرِضيًا وُمقنعًا؛ جيب البدء بحركة جديدة.
عىل كّل حال إّنين أشكر كل من يتحّمل مسؤولية الكتاب وأرجو أيضًا أن يتّم النظر بصورة 
أكرث جّدية إىل قضية الكتاب. فلنعمل عىل أن تصبح املطالعة أمرًا رائجًا وال ينفصل الكتاب 
عن أيدي شبابنا. إّن ما ُيقال من أّن معّدل ساعات املطالعة اليومية هو هذا املقدار ليس رقمًا 
أبدًا. من مرحلة احلداثة،  الكتاب  املرء عن  األمر كثريًا. فال يستغين  يزيد  أن  ُمرضيًا، فيجب 
ومن بداية التعليم إىل آخر العمر حيتاج اإلنسان إىل الكتاب، حيتاج إىل إدراك القضايا، وجذب 
املواد امُلغذية املعنوية والروحية والفكرية؛ جيب أن يصبح هذا األمر مفهومًا عىل مستوى عموم 

املجتمع، وجيب متابعته واّتخاذ اإلجراءات بشأنه.
إّننا راضون عّما حتّقق وننتظر أن تزيدوا  إّننا نشكر جهودكم.  إن شاء اهلل يوّفقكم ويؤّيدكم. 
عىل ما أنجزمتوه بمشيئة اهلل أضعافًا مضاعفة. أعانكم اهلل ونأمل أن يشملكم دعاء حرضة بقية 

اهلل أرواحنا فداه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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إّنين أشكر اهلل تعاىل أن وّفقين لتجديد العهد واللقاء بكم والكالم من 
والشباب  العاملون  والقادة  األعّزاء  أّيا  اهلل  عافاكم  القلب،  أعماق 

األعّزاء وأنتم اليوم يف هذا امليدان. 
اعلموا يقينًا أّن من أكرث األعمال تأثريًا هو العمل الذي تقومون به 
اليوم يف القّوات البحرية للجيش واحلرس وتنهضون بأعبائه: مل تقم 
احلكومات الطاغوتية بجربان كّل ذلك التخّلف الذي امتّد لسنواٍت 
طوال كما مل تؤّمن أرضية التقّدم واحلضور البحري إليران العزيزة، 
وإّن سعيكم املضاعف اليوم ينبغي أن َيجرُب ذاك التخّلف الذي امتّد 

لفرتات طويلة من الزمن.

 املصالح البحرية لدول منطقة اخلليج الفاريس
 وبحر ُعمان

للتقّدم  ُيعّد فرصة عظيمة  دولة  أّية  البحر ويف  إّن  نعلم جميعًا،  كما 
شعٍب  أو  دولة  ألّية  البحر  ففوائد  القومية.  املصالح  عىل  واحلفاظ 
عىل  سيطروا  الذين  وعظيمة.  كبرية  فوائد  اسرتاتيجية،  فوائد  هي 
من  متّكنوا  تقريبًا  قرون  أربعة  ملّدة  متوالية  قروٍن  مدى  عىل  البحار 
توسعة قدراتهم الدولية لتشمل أرايٍضَ بعيدة. لقد ُظلمت الشعوب 
الدول  تلك  لكّن  األمم؛  ثروات  وُأهدرت  األرايض  واغُتصبت 
والبلدان اليت هيمنت عىل البحار متّكنت بواسطة هذا النهج الظامل أن 
تؤّمن لنفسها شأنية مادية وقدرات كربى. أّما شعوب منطقتنا، سواء 
يف خليج فارس أم يف بحر ُعمان، فقد اعتادت ولسنوات مديدة لعّلها 
عرشات السنني أن تستمع إىل صوت أولئك املقتدرين واملستبّدين، 
هذه  إىل  البعيد  من  ويأتون  احلربية  األساطيل  يركبون  كانوا  الذين 

املنطقة، وأن ختضع أمامهم وتسكت.

الفاريس وهذه  ذات يوم، جاء األسطول اإلنكلزيي إىل هذا اخلليج 
اإلنكلزيي  األسطول  قائد  وكان  جدًا،  احلّساسة  البحرية  املنطقة 
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لقد  وتطبيقه.  بإجرائه  مكّلفًا  نفسه  يعترب  من  هناك  وكان  األسطول  داخل  من  أوامره  ُيصدر 
مّرت سنوات مديدة عىل هذا املنوال يف هذه املنطقة.

أّما اليوم فقد تبّدل كّل يشء. لقد أصبح الساحل املمتد والطويل التابع إليران العزيزة اليوم 
بيد حكومة مستقّلة وشعٍب شامٍخ ويقظ؛ شعٍب يتوّكل عىل اهلل تعاىل ويعرف قدرته ويفخر 
بأّية قدرة سياسية وعسكرية، وجيرب أولئك الذين  هبا ويفرض إرادته عىل كّل إرادة متحّكمة 

يريدون السيطرة من خالل التحّكم بالشعوب عىل الرتاجع.

نفسها،  عىل  ومعتمدة  ومستقّلة  حّرة  منطقة  اليوم  ُعمان  وبحر  الفاريس  اخلليج  منطقة  ُتعّد 
بالرغم من احلضور املرّض وغري املرغوب به ألساطيل الدول املختلفة األوروبية واألمريكية يف 
هذه املنطقة، والسبب هو وجود اجلمهورية اإلسالمية وإيران الشاخمة وشعب دولتنا املقتدرة 

العزيز.

لقد وىّل ذاك العرص الذي يأيت فيه من حيّدد مصري هذه املنطقة بحضوره العسكري. من املمكن 
أن يكون من بني حّكام ومسؤويل هذه املنطقة من ال يزال راغبًا بجعل موجات استقباله عىل 
اليوم  الشعوب  أضحت  فلقد  استيقظت.  قد  اليوم  الشعوب  أّن  إال  األجانب؛  املبعوثني  بّث 
منطقتنا  يف  فقط  ليس  منطقة  أّية  يف  لألجانب  واملسّلح  العسكري  احلضور  أّن  وتعلم  حذرة، 
ُيعّد حضور األجانب أساسًا لعدم االستقرار. إّن أمن  هو أساس عدم االستقرار فيها. وهنا 
ال  فقط  وتعاوهنا  املنطقة  دول  حضور  خالل  من  حتقيقه  يمكن  ُعمان  وبحر  الفاريس  اخلليج 
غري. إّن املصالح البحرية هي للجميع؛ فإمكانات هذا البحر امليلء بالربكات هي جلميع هذه 
الشعوب. فكيف يمكن االستفادة من هذه الربكات لصالح املنافع القومية ومصلحة البالد؟ 
من خالل امتالك القدرة، هذا االقتدار الذي يمكنكم أّيتها القّوات املسّلحة تأمينه من خالل 

اجلهاد وجتاوز األنا.

املحاربة  أو قدرة عىل  أّية دولة  أبدًا  نظام اجلمهورية اإلسالمية، مل نشّجع  بداية تشكيل  فمنذ 
واملواجهة ولن نفعل ذلك ما أمكننا. إّننا سنمنع أّي نوٍع من املواجهة املتعّمدة أو غري املقصودة، 
وهو أمٌر حمفوٌظ يف حمّله. فنحن أّمة مساملة؛ أّما أولئك الذين يريدون حتقيق تقّدمهم من خالل 
هناك  أّن  يشعروا  أن  عليهم  فيجب  املعتاد  والتسّلط  العسكرية  والسيطرة  العسكري  احلضور 
شعبًا مقتدرًا يقف يف وجههم، وأّن مظهر اقتدار الشعب يف البحر هو أنتم، القّوات البحرية، 

احلارضون عىل امتداد هذا الساحل الطويل.
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جهاد الرّس للقّوات البحرية
لكم هي  تدريبية  أو  إسنادية  أو  وكّل مسؤولية عملياتية  فرتة عمٍل،  وكّل  وليلة،  يوٍم  كّل  إّن 
حسنة، وهي إقدام عىل طريق مصالح شعب إيران ورفعة جمهورية إيران اإلسالمية. اهلل تعاىل 
قد أعّد لكم األجر والثواب يف الديوان اإلهلي عىل هذه املجاهدة اليت ال يعرف عنها الكثريون 
املقّدس  السعي  أمكنكم جاهدوا واستمّروا يف هذا  الرّس. ومهما  احلقيقة جماهدة يف  وهي يف 
الصادق وامُلخلص وبكّل ما أمكنكم من قّوة واعلموا أّن هذا البلد وهذا النظام وهذا الشعب 

مديٌن لكم أيا الشباب الذين جتّسدون اقتداره وتظهرونه.
إّن هلذه املنطقة أعمااًل عظيمة بحضور القوى املسّلحة، سواء يف منطقة بحر ُعمان أم يف منطقة 
سواحل اخلليج الفاريس. إّن األجهزة احلكومية واملسؤولني املختلفني للدولة مكّلفون بالتنسيق 

املطلوب مع القّوات املسّلحة كي يتّم إنجاز هذه األعمال عىل أفضل وجه.
إّنين مرسوٌر من هذا احلضور اليوم بينكم أّيا األعّزاء الشباب املسؤولون واملدراء والقادة يف 
القّوات املسّلحة هلذه املنطقة. أشكر اهلل. ومثل هؤالء الشباب األعّزاء الذين تلوا ذاك النص 
وأقول  القّوة،  العزيز  اهلل  من  لكم  أطلب  أن  هو  وإراديت  قصدي  فإّن  مسامعنا،  عىل  اجلميل 
م أّنكم مورد لطف اهلل وتفّضله  اعلموا أن أجركم وجهودكم حمفوظة عند اهلل تعاىل ومن املسلَّ

أنتم وعوائلكم وأفرادكم، وإن شاء اهلل يشملكم حرضة بقية اهلل أرواحنا فداه بدعائه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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العذبة  بأحلاهنم  علينا  تَلوا  الذين  األعّزاء  لإلخوة  اجلزيل  الشكر 
اآليات الكريمة، فصدحت تالوتهم يف هذه األجواء، ونّوروا قلوبنا 
بنور تالوة اآليات الكريمة للكتاب اإلهلي. أملنا أن ُيعّرف اهلل تعاىل 

شعبنا وخصوصًا شبابنا إىل القرآن أكرث.

الطريق هو القرآن
القرآن.  بمعارف  إلفة  أكرث  قلوبنا  جيعل  سوف  بالقرآن  اأُلنس  إّن 
فكّل نقٍص يعاين منه العامل اإلسالمي هو بسبب االبتعاد عن املعارف 
اإلهلية واملعارف القرآنية. فالقرآن كتاب احلكمة والعلم واحلياة. إّن 
حياة األمم والشعوب إنما تكون يف ظّل التعّرف إىل  املعارف القرآنية 
والعمل بمقتىض هذه املعارف وتطبيق األحكام القرآنية. لو كان الناس 
طالبني للعدالة ورافضني للظلم فعليهم أن يتعّلموا أسلوب مواجهة 
الظلم من القرآن. لو كان الناس طاّلب علٍم وأرادوا بواسطة املعرفة 
والوعي والعلم أن ُيحّسنوا حياتهم وُيؤّمنوا راحتهم ورفاهيتهم فإّن 
الطريق سُيعرف بواسطة القرآن الكريم. إذا كان الناس بصدد معرفة 
اهلل تعاىل وحتصيل الصفاء املعنوي والروحي واأُلنس بمقام القرب 

اإلهلي فإّن الطريق هو القرآن. 

ُبعد اأُلّمة اإلسالمية عن القرآن
إّن ضعفنا نحن األّمة اإلسالمية وختّلفنا وضالالتنا واضطراباتنا يف 
القرآن.  عن  البعد  من  ناشٌئ  ذلك  كّل  واحلياتية  األخالقية  القضايا 
امُتّصت  الطواغيت  حكومات  وبسبب  اإلسالمية  فالشعوب 
هؤالء  كّل  من  خماَطبيه  حّذر  قد  الكريم  القرآن  إّن  دماؤها-حيث 
ومناجمها  احليوية  ثرواتها  أو  االقتصادية  دماؤها  الطواغيت-ال 
وثرواتها الباطنية ونفطها وأمثال ذلك فحسب، بل روحية مقاومتها 
وصمودها وطلبها للعلّو والعّزة يف الدنيا أيضًا. لقد أدارت الشعوب 
اإلسالمية ظهرها لثقافتها وتقّبلت الثقافة املاّدية. مع أّننا بالظاهر كنا 
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أّثرت  الغرب وعلومه قد  ثقافة  الزمان مسلمني، لكن  إله إال اهلل« وكّنا طيلة  نقول كلمة »ال 
يف قلوبنا وأبعدتنا عن احلقائق. حينها مل نفقد اقتصادنا وعّزتنا الدنيوية فحسب، بل أخالقنا 
إلفة  خرسنا  قد  كّنا  وإذا  واهلوان،  والضعف  بالكسل  ابتلينا  قد  كنا  إذا  األخالقية.  ومعاملنا 
املعادية لإلسالم واملخالفة  الثقافة  الظّن فكّل ذلك بسبب  بيننا سوء  بيننا وحّل  فيما  القلوب 

لإلسالم واليت تّم حشوها فينا وفرضها علينا.

القرآن يمنح العلو املادي واملعنوي
إّن دور القرآن هو أن يمنحنا العلّو من الناحية املادية واملعنوية؛ وهذا ما يفعله القرآن. أولئك 
الذين طالعوا التاريخ شاهدوا نماذج من ذلك فيه؛ ونحن أهل هذا الزمان نشاهد يف زماننا 
نماذج لذلك. وأحد نماذجه هو أنتم شعب إيران العزيز. فال تظّنوا أّن شعب إيران كان يتمّتع 
يف أزمنة وعهود األنظمة الطاغوتية سواء النظام البهلوي أم ما قبله النظام القاجاري بأي ذّرة 
من االعتبار أو احليثية يف املحيط الدويل. فهذا االستعداد الفّوار واملرتاكم املوجود يف شعبنا كان 
كرثوة منسّية أو كزٍن مدفوٍن يف اخلرابات؛ إاّل إذا صادف أن يقوم فرٌد إلظهار نفسه وهو ما مل 
يكن حيدث. فكّل هؤالء الشباب الفّعالني والنشطني وامُلبدعني والعاشقني لتطّور بلدهم الذين 
وُيحّققون  العّزة  تلو  العّزة  وُيحّققون  امليادين  خمتلف  يف  املفاخر  يصنعون  اليوم  تشاهدوهنم 
لشعبهم سمعة جيدة. حسنًا كان هناك شباٌب يف ذلك الزمان ولكن بسبب غلبة الطواغيت مل 

تكن مثل هذه األمور.

أثر التحّرك نحو القرآن
وبمقدار هذه اخلطوة الواحدة اليت ُقمنا هبا جتاه القرآن، وخطونا باّتجاه املعارف القرآنية، حيث 
إّن حركتنا وتوّجهنا نحو القرآن الكريم مل تكن يف الواقع أكرث من خطوة واحدة، أعطانا اهلل 
العّزة ومنحنا احلياة ومّن علينا بالبصرية والوعي ومنحنا القدرة والقّوة. إّن شعبنا اليوم هو من 
أكرث شعوب العامل حيوية )حياة ( وقّوة. فاالستعدادات املرتاكمة والفّوارة واجلهوزية والرؤية 
املستمّرة للتطّور يف امليادين املختلفة هي حال بلدنا اليوم. وها هي الشعوب األخرى معجبة 

بشعبنا.
وهي  اإلسالمية  األّمة  لدى  مشهودة  اإلسالمية  الشعارات  أضحت  احلظ،  وحلسن  فاليوم 
التحّركات  فهذه  أخبارها.  وتسمعون  تشاهدون  وأنتم  دول؛  عّدة  يف  الشعوب  حتّرك  أساس 
تكتسب املزيد من الرونق والنضارة؛ يف ذلك املحّل الذي تكون فاعليتها ونفوذها فيه أكرث.
الشعارات  تكون  أقل،  واملزّورين  واملعاندين  واملنافقني  باألعداء  التأّثر  يكون  حيث  وهناك 
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اإلسالمية والدعوة اإلسالمية واإلرادة اإلسالمية. هذه هي خاصية املعارف القرآنية. فيجب 
التعّرف إىل القرآن.

للقرآن  التالني  هؤالء  كل  يكن  مل  املايض،  ففي  باملايض.  قياسه  يمكن  ال  هذا  يومنا  بالطبع، 
واحلفظة وكل هذه املعرفة للنص القرآين وهذا العشق واحلب لتالوة القرآن؛ يف حني أّنه كان 

البلد هو البلد والشعب هو الشعب.
إّنين أذكر أن أحد القّراء املرصيني البارزين املرحوم أبو العينني شعيشع جاء يومًا إىل مشهد وقرأ 
القرآن يف مسجد كوهرشاد وكان يقرأ بصورة رائعة. وألّن اللقاء كان لوزارة األوقاف يف ذلك 
الزمان وكانت هذه الوزارة بخالف حاهلا اليوم اليت هي وهلل احلمد مؤسسة مرّشفة كانت آنذاك 
منّظمة ذات سمعة سّيئة، فإنين أنا العبد رغم شّدة اشتياقي لالستماع إىل تالوة ذلك القارئ مل 
أشأ الذهاب واملشاركة يف ذلك املجلس؛ فكنت أنظر من ُبعد وأستمع. وجميع الذين شاركوا 
موظفي  من  كان  بعضهم  الستني،  أو  اخلمسني  يتجاوزوا  مل  الظن  أغلب  يف  املجلس  ذلك  يف 

احلكومة، وبعضهم كان من نفس القّراء املشهديني املعروفني عندنا.
اليوم، إّن هذا االشتياق إىل القرآن املوجود يف جميع األرجاء جيب أن يزداد؛ جيب أن يزداد يومًا 
بعد يوم. فهذه التالوة اجليدة واألصوات احلسنة والتنظيم اجليد للمجلس- حيث أرى بحمد 
اهلل أّن قّراءنا أصبحوا ماهرين وبارعني يف تنظيم املجالس القرآنية- هي أشياٌء مهمة؛ فائدتها 

أّننا نزداد قربًا من القرآن واملعارف واملعاين القرآنية.

أمهية حفظ القرآن
إّن من األشياء اليت يمكن أن متنحنا التدّبر يف القرآن، هو حفظ القرآن. لدينا القليل من حفظة 
القرآن. لقد قلُت سابقًا إّنه يف بلدنا جيب أن يكون عدد حفظة القرآن باحلد األدىن مليونًا وهذا 
الرقم أصبح اآلن قلياًل بالنسبة لعدد سكاننا ولكن اآلن اإلخوة وهلل احلمد قد أعّدوا وهّيأوا 
املقّدمات الالزمة، وهم مشغولون بأعمال شت وإعداد الربامج من أجل أن تسري برامج احلفظ 
ُقُدمًا إن شاء اهلل. وَأَميل أنا أيضًا أن يصبح أكرث، وبدل أن يكون مليونًا نقول إن شاء اهلل جيب 

أن يكون عدد حفظة القرآن الكريم عرشة ماليني.
أواًل. هلذا  احلفظ  الثبات عىل  فيجب  األوىل.  اخلطوة  القرآن هو  أّن حفظ  إىل  التفتوا  بالطبع، 
فإّن حافظ القرآن جيب أن يكون تاليًا دائمًا للقرآن، فيتلوه باستمرار، وإاّل سيفقد ما حفظه. 
وبعدها جيب أن يصبح هذا احلفظ معينًا للتدّبر؛ وهو كذلك. إّن احلفظ يف احلقيقة ُمعني عىل 
التدبر. وحيثما كّررتم القرآن وأصبحتم حفظة وقرأمتوه دومًا، فإّن فرصة التدّبر والتعّمق يف 

آيات القرآن تسنح لكم. 
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يتحّقق  فعندما  جدًا.  مطلوٌب  أمٌر  هو  اآلية  من  املراد  تبنّي  اليت  بالتفاسري  األنس  إّن  بالطبع، 
يف  نتوّقعه  الذي  اليشء  هذا  فإّن  تدّبر  هناك  ويكون  موجودًا  بالتفسري  األنس  ويكون  احلفظ 
أو خمسة  بلدنا عرشة ماليني  أّن يف  تصّوروا  القرآين.  االزدهار  يتحّقق: وهو  جمتمعنا سوف 
عرش مليونًا من الرجال والنساء الذين حّققوا تلك الرابطة القريبة بمعارف القرآن فكم ستكون 
القرآنية  واإلنذارات  القرآنية  والنصائح  القرآنية  والدروس  القرآنية  التعاليم  إّن  هذا؟  عظمة 
سنصنع  عندها  القلوب،  مسامع  عىل  وُتتىل  وترسي  األذهان  يف  سُتحفر  القرآنية  والبشارات 
شعبًا فوالذيًا. وحلسن احلظ إّن أرضية هذا متوّفرة. فإّن عزم وإرادة شعبنا اليوم فوالذية. لكّن 

ذلك البناء القرآين للمجتمع سيتحّقق عندها، ونحن نأمل بإذن اهلل أن يتحّقق.
أنتم أيا الشباب الذين تأنسون بالقرآن وأنتم أهله وأهل التالوة، وتطلبون تالوة القرآن من 
سيمنحكم  تعاىل  اهلل  شاء  وإن  شأنكم.  قدر  اعلموا  منهم،  أّنكم  أو  الرائعة  التالوة  أصحاب 
األجر. فأنتم يف احلقيقة الصفوف األمامية هلذه احلركة العاّمة للمجتمع. من املمكن أن تزداد 

صعوبته ولكن أجره وثوابه عند اهلل تعاىل سيكون أكرث إن شاء اهلل.
الّلهم احرشنا طيلة عمرنا مع القرآن.

الّلهم ال تفصلنا عن القرآن يف الدنيا واآلخرة.
الّلهم اجعلنا يوم القيامة حتت ظّل القرآن.

الّلهم امنحنا احلياة القرآنية واحلياة اإلهلية واإلسالمية واليت يريدها اإلسالم.
ه بنا. ال تفصلنا عن القرآن  الّلهم بمحّمد وآل حمّمد أرِض عنا قلب ويل العرص املقّدس ورُسّ

وأهل البيت.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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احلمد اهلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل سّيدنا ونبّينا أيب القاسم 
يف  اهلل  بقّية  السّيما  املنتجبني  األطهرين  األطيبني  آله  وعىل  حمّمد 

األرضني.
الكادحني  احلكومة  مسؤويل  األعّزاء  واألخوات  باإلخوة  ُأرّحب 
عليكم  مباركًا  الرشيف  الشهر  هذا  جيعل  اهلل  شاء  إن  واحلريصني. 
الفرصة عامًا  الذي حبانا هذه  اهلل  إيران. نشكر  جميعًا وعىل شعب 
احلميم  املجلس  هذا  إقامة  من  أخرى  مّرة  لنتمّكن  وأمهلنا  آخر 
والدافئ، ولنستمع ونتحّدث بشأن مسائل االبتالء والقضايا املهّمة 

للبالد. 
األّول،  القسم  أقسام:  ثالثة  عىل  سأعرضها  اليت  املسائل  سأجعل 
أنا هذا  إليه  أحتاج  ما  األوىل  بالدرجة  التذكريات وهي  جمموعة من 
احلقري، ومما ينبغي أن ألتفت إليه، وهو إن شاء اهلل إهلاٌم من معنويات 
ويف  كّلية.  رؤية  ضمن  البالد  بقضايا  يتعّلق  واآلخر  رمضان.  شهر 
القسم األخري إذا شاء اهلل وبقي وقت سنشري إىل القضايا اليت ترتبط 

بقضايا اجلوار واملنطقة. 

مقتطفات من كالم املريزا امللكي التربيزي
املعروف  العارف  التربيزي  امللكي  احلاج مريزا جواد  املرحوم  يقول 
واملشهور والفقيه الكبري يف كتابه الرشيف املراقبات:»إّن الصوم هدية 
تعبريه:  وبحسب  هبا«.  املؤمنني  وعىل  عباده  عىل  تعاىل  اهلل  مّن  إهلية 
»الصوم ليس تكليفًا بل ترشيف، يوجب شكرًا بحسبه«. فهذا التوّجه 
ذاته  بحّد  يستوجب  للعباد  إهلي  تكريٌم  هي  اليت  الصوم  فريضة  إىل 
املؤمنون  يلزم  مّما  والعطش  للجوع  عديدة  فوائد  يذكر  ثّم  شكرًا. 
ونابعة من  الروايات  به يف شهر رمضان وهي مستفادة من  أنفسهم 
القلب النوراين هلذا الرجل اجلليل. ويقول إّن هذه اخلاصية أهّم من 
اجلميع. إّن هذا اجلوع والعطش يمنح القلب صفاًء و يكون أرضية 
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مساعدة للتفّكر حيث إّن » تفّكر ساعة خرٌي من عبادة سنة «. وهذا التفّكر هو نوع من املراجعة 
والرجوع إىل الباطن والروح والقلب فيؤّدي إىل ظهور احلقائق بوضوح، ويفتح باب احلكمة 

عىل اإلنسان. فيجب االستفادة من هذا.

التفّكر يف العمر... واملوت... واألدعية
تتحّقق  اخلريات  جميع  إّن  إنسان.  لكّل  األساس  الرأسمال  هو  فالعمر  أعمارنا.  يف  فلنفّكر 
اإلنسان  يمنح  أن  يمكنه  الذي  الرأسمال  هي  علينا  متّر  اليت  الساعات  هذه  العمر،  بواسطة 
فترّصم  انقضائه.  إىل  وننظر  العمر  هذا  بشأن  نفكر  أن  وعلينا  الباقية.  واجلنة  األبدية  السعادة 
ساعات حياتنا وأيام وليايل أعمارنا، ينبغي أن يكون حمسوسًا عندنا. فلنتوّجه إىل ترّصم الزمان 
وانقضائه؛ فالعمر ثلٌج والشمس شمس مّتوز وها هو الرأسمال يقّل حلظة بلحظة يف حني أّن 
أّي طريٍق  الرأسمال هو كل ما لدينا من أجل كسب سعادة اآلخرة، فكيف نرصفه ويف  هذا 

نقضيه؟
التفّكر بشأن املوت وعبور هذا العامل وحلظة خروج الروح من هذا البدن ومالقاة ملك املوت: 
تلك  يف  حالنا  سيكون  فكيف  املوت،  ذائقة  نفٍس  كّل  منّا.  واحٍد  لكّل  حتمّية  أمور  هذه  كل 
إّن  والتأمل.  بالتدبر  جديرة  مسائل  هذه  فكّل  عندها؟  قلوبنا  حال  سيكون  وكيف  اللحظة؟ 

التفّكر يف مثل هذه األمور ُيعّد من التفّكر املطلوب واألساس والرضورّي.
املأثورة  األدعية  هذه  حتتويا  اليت  املضامني  فإّن  األدعية.  هذه  هو  للتفّكر  آخر  جماٌل  وهناك 
»إّن احلقائق واملعارف اليت وصلتنا يف األدعية عن  املراقبات يقول:  فائقة األمهية. ويف كتاب 
املعصومني̂  ال يوجد ُعرٌش منها يف جميع الروايات واخلطب اليت وصلتنا عنهم ت، ما خال 

تلك الروايات واخلطب التوحيدية «. فهذه األدعية تتمتع بأمهية فائقة.

يف رحاب دعاء مكارم األخالق
فيكون  دقائق،  عّدة  خالل  منه  جلمل  أعرض  نظري؛  لفت  دعاٍء  من  ملقطٍع  أتعّرض  أنا  وها 
تكرارًا بالنسبة ملن سمعه سابقًا وتذكريًا للذين مل يسمعوه؛ وهو الدعاء العرشون من الصحيفة 

السّجادية واملعروف بدعاء مكارم األخالق.
الصاحلني  بحلية  وحّلين  حمّمد  وآل  حمّمد  عىل  صّل  »الّلهم   :× يقول  الدعاء  هذا  بداية  يف 
وألبسين زينة املتقني«، فيطلب من اهلل أن جيعله من عباده الصاحلني واملّتقني؛ ثّم يذكر بعدها 
املّتقني  بحلية  علينا  يفيض  أن  اهلل  من  طلبنا  إذا  قوله  ينبغي  ما  منها  نتعّلم  للمّتقني  خصائص 
العادة،  املّتقني وحلية الصاحلني ونقرتب منهم؟ يف  وزينتهم. ففي أّي يشٍء نحصل عىل زينة 
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عندما يأيت احلديث عن التقوى، فإّن ما يتبادر إىل الذهن هو اجتناب املعايص الفردية باإلضافة 
إىل القيام بالعبادات وأمثاهلا وهي باليقني كذلك وال شّك فيه ولكن اإلمام السّجاد عليه الصالة 
والسالم يف هذا املوضوع يذكر 22 مطلبًا يف ذيل هذه الفقرة ُتوّجهنا إىل أبعاٍد جديدة من معىن 

التقوى ومفهومها ومصداقها.

»وألبسين زينة املّتقني«، يف هذه األشياء 
بمعىن  العدالة  القضائية،  العدالة  املجتمع؛  يف  العدالة  بإقرار  فنقوم  العدل«،  بسط  »يف  األول 
تقسيم الرثوات احليوية للبالد بني الناس، العدالة بمعىن التوزيع الصحيح للفرص. فالتقوى 

اليت ُتتوّقع مّنا مبنية عىل هذه األبعاد.

»وكظم الغيظ«؛ أحيانًا قد يكون أحدكم إنسانًا عاديًا وُيعّد كظمه لغيظه جتاه أحد إخوته يف الدين 
أو أحد أفراد أرسته أو أحد العاملني معه من األمور اليت هلا فضيلة كبرية، ﴿ٿ 
موقعية  وله  اجتماعيًا  مسؤواًل  أحدكم  يكون  وأحيانًا  ٹ﴾)1(.  ٹ  ٿ  ٿ 
ال  الظروف  مثل هذه  املجتمع ككّل؛ يف  تؤّثر يف  وقوله وعمله  وتركه  وفعله  فحركته  معّينة، 
ببعض  ونتفّوه  معنّي  تّياٍر  أو  إنساٍن  عىل  نغضب  قد  عادّي.  إنساٍن  أّي  كغضب  غضبه  يكون 
الكلمات فيكون ملثل هذا الغضب آثار ال تتشابه أبدًا مع آثار الغضب العادي الذي يصدر عن 
إنساٍن يتعّرض عىل سبيل املثال بالرضب لشخٍص آخر. إّن كظم الغيظ يعين أن ُنخمد غضبنا 
معّينة  أو جمموعة  ما  لتّياٍر  أو  ما  تكونوا خمالفني ألحٍد  أن  املمكن  بناًء عليه. من  نترّصف  وال 
فهنا يكون االستدالل أو املنطق هو احلاكم، فإذا امزتج هذا االستدالل واملنطق بالغضب فإّنه 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  يدم عملكم؛ فيحصل التجاوز للحدود ويقع اإلرساف، ﴿ 
ۇئ﴾)2(، اإلرساف يعين جتاوز احلّد.

»وإطفاء النائرة « إّن من لوازم التقوى يف العمل إطفاء النريان. إّن هذا اإلشعال واملراد منه هذه 
النريان الناجمة من االختالفات بني اجلماعات والفرق واألجهزة هو بحكم إشعال النريان. 
فينبغي أن ينصّب سعي اجلميع عىل إطفائها. فال جيوز أن نصّب عليها البزنين ونشعل النريان. 
فما كّنا نويص به تكرارًا ومرارًا أصدقاءنا واملسؤولني ومن له منرب ومن ينعكس موقفه وكالمه 
وألسنتكم  كلماتكم  تراقبوا وتضبطوا  أن  البلد هو  داخل  قطاع  أو ضمن  العام  املستوى  عىل 

1 سورة آل عمران، اآلية 134. 
2  سورة آل عمران، اآلية 147. 
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ومواقفكم وترصحياتكم، كل ذلك من أجل هذا. فأحيانًا ال يكون ترصيٌح ما خمالفًا إلطفاء 
النائرة فحسب، بل مشعاًل هلا. إّنه ليس إطفاًء بل ضّد اإلطفاء.

»وضّم أهل الفرقة «، أولئك الذين ينفصلون عن جماعات املسلمني وينعزلون عن جماعات 
املقصد  إىل  أوصلوهم  الطريق  وسط  يف  هم  الذين  وأولئك  وضّمهم.  لتقريبهم  اسعوا  البلد 
بمتوسطي  يودي  مّمن  ومسلكنا  وترصحياتنا  وعملنا  بسلوكنا  نكون  أن  ينبغي  فال  املطلوب. 
اإليمان إىل أن ُيصبحوا فاقدين لإليمان بالكامل، أو أن نجعل أولئك الذين لديم شبه ارتباٍط 
بالنظام عىل قطيعة تاّمة معه. فلنفعل عكس ذلك ولنجذب من كان وسط الطريق. فهذه من 

مصاديق التقوى وشعبها.
»وإصالح ذات البني«، فلنصلح ما يكون بني الناس من اختالفات. 

»وإفشاء العارفة وسرت العائبة«؛ ولننرش ونفِش النقاط اإلجيابية واجلّيدة بشأن األشخاص. إذا 
كنتم تعرفون أمرًا جيدًا عن مسؤوٍل أو شخٍص ما فأظهروه وحتّدثوا عنه، ويف املقابل، إذا علمتم 
عنه شيئًا سلبيًا فال تفشوه. وعدم اإلفشاء ال يعين أن ال ننهى عن املنكر؛ كال، بل علينا أن نخرب 
من نحمل عليه إشكااًل ما، ولكّن إفشاء هذه األشياء ال مصلحة فيه. ويف هذا املجال يوجد 
الكثري من الكالم. هذا قسٌم من هذا الدعاء، وفيه 22 مسألة تعّرضت إىل سّت منها بشكٍل 
جممل. فلنوّجه قلوبنا نحوها، ولنطلب من اهلل سبحانه وتعاىل: »ألبسين زينة املتقني«. آخر األمر 
إنه ال بّد لنا من ذلك. وكذلك الصوم الذي ورد يف القرآن الكريم، }ٿ ٿ{)1( فقد 
فرض الصوم من أجل أن نصبح من امُلّتقني. وهذه املوارد من موارد التقوى. هذا هو القسم 

األول الذي تعّرضنا له. 
قضايا البلد ضمن رؤية كّلية

واملفّصل  املمتاز  التقرير  هذا  إّن  حسنًا،  البلد.  وضع  حول  عام  استنتاٌج  هو  الثاين،  القسم 
التقرير.  نقاٌط ممزّية وواضحة يف هذا  بليغًا. فهناك  الذي قّدمه رئيس اجلمهورية املحرتم كان 
وما أحسن أن تصل هذه املطالب وهذه املعلومات إىل آذان الناس ليعلم اجلميع مدى اجلهود 
اليت ُبذلت واخلدمات اليت ُقّدمت. وأنا سأعرض لقضايا البالد العاّمة من منظاٍر آخر أعتربه 
مهّمًا بالنسبة لنا. أّما ملاذا هو مهّم؟ فأواًل، ألّن اإلطالع عىل املسار العام للبالد، وموقعيتنا وما 
وصلنا إليه وإىل أي جهة ينبغي أن نّتجه هي أموٌر مهّمة جدًا وستبقى كذلك؛ ولكن أمهيتها 

1 سورة األنعام، اآلية 153.
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اليوم باخلصوص أكرث، ولعّله يمكن القول إّن ذلك بسبب األوضاع احلاكمة عىل العامل، حيث 
تتضاعف هذه األمهية. فأوضاع املنطقة أواًل هي أوضاٌع ال سابقة هلا أبدًا. اليقظة اإلسالمية 
بحياة  يتعّلق  بما  قريب  أو  شبيه  له  يكن  مل  أمٌر  هي  املنطقة  يف  حتّققت  اليت  العظيمة  واحلادثة 
أن  كربى.  وحادثة  عظيم  أمٌر  حتّقق  لقد  اليوم.  وإىل  الثورة  بداية  منذ  اإلسالمية  اجلمهورية 
ينهض شعٌب كشعب مرص ويقوم بمثل هذه احلركة العظيمة وُيسقط هذا النظام ومن ثّم يطرح 
املخَتَلق، كل ذلك ال يمكن  اليهودي والصهيوين  الكيان  الشعارات اإلسالمية وُيّدد وجود 
إدراجه ضمن احلسابات املتعارفة، فإهّنا أموٌر يف غاية العظمة. حسنًا، لقد وصلنا إىل مثل هذه 

الظروف اليت ترسم للجمهورية اإلسالمية ُأفقًا واضحًا ومدهشًا.
وأوضاع العامل وراء املنطقة أيضًا، هي أوضاٌع ال سابق هلا. فاألزمة االقتصادية املدهشة اليت 
الغربية املستكربة هبذا الشكل، وها نحن نراها تهّزها، هي أيضًا أمٌر استثنايئ.  حتارص الدول 
فمثل هذا ال يمكن املرور عليه بمثل هذه البساطة. هذه التحليالت اليت تطالعوهنا حيث يدّق 
فيها الغربيون ناقوس اخلطر بشأن األزمة االقتصادية األمريكية وبعض الدول األوروبية هي 
التخطيط  مراكز  إّن  الكواليس،  فوراء  كّل يشء،  يذكروا  أن  يمكنهم  القضايا وال  من  جانٌب 
وصناعة السياسة وكذلك األدمغة املهتّمة بقضايا العامل يف الدول الكربى يف العامل واليت متتلك 
أبعاد  فإّن  العامل؛ وإال  األزمة لشعوب  أبعاد هذه  تظهر  بأن  يقبلون  معظم وسائل اإلعالم ال 
بعّدة جمل يف آخر  املسألة  إّنين إن شاء اهلل سأتعّرض هلذه  يقال؛ حيث  األزمة أكرب بكثري مما 

الكلمة إذا بقي وقٌت. 
املسألة األخرى، هي نمّو التيارات املتطّرفة واإلرهابية يف الغرب وخصوصًا يف أوروبا. بدءًا 
كانت احلكومة  واليت  أمريكا  اجلدد يف  املحافظني  إىل  أوروبا ووصواًل  اجلديدة يف  النازية  من 
األحمق  أمريكا  فرئيس  املتطّرفة.  مواقفهم  برصاحة  يعلنون  هؤالء  منهم.  السابقة  األمريكية 
السابق أعلن جهارًا أّن أمامنا حربًا صليبية؛ كان ُيعلن بدء احلروب الصليبية! وال يوجد نوع 
من التطّرف أكرث من هذا. ثّم بعد ذلك ياجم دولتني إسالميتني. وكانت هناك أعمال أخرى 
اليت  احلادثة  هذه  مهّمة.  قضايا  هذه  إّن  حسنًا،  وُهزموا.  هبا  اهلل  هلم  يسمح  مل  براجمهم  ضمن 
وقعت يف الرنوج ال ينبغي النظر إليها كحادثة جزئية. فمثل هذه األحداث يف الغالب تكون 
نتيجة أحداث متالحقة طويلة ثّم يأيت الزمن الذي تظهر فيه وتربز. وها هنا يأيت السؤال حول 
قدرتهم عىل السيطرة عليها واحلؤول دوهنا، ومنع استمرارها؛ فكّل هذا موكوٌل إىل املستقبل؛ 
جيب التأّمل حّت نطمئ؛ وهذا ما ال يقدرون عليه. فمثلما بدأ النازيون اجلدد يف منطقة معينة 
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يف أوروبا ثم اّتسعوا وازدادوا يومًا بعد يوم، ففي هذه األيام يعلنون عن وجودهم يف العديد 
من الدول األوروبية بأساليبهم اإلرهابية والعنيفة. 

حسنًا، يف مثل هذه الظروف علينا أن ُنعيد النظر يف أنفسنا لرنى يف أّي موضع نحن مستقّرون. 
نلتفت  مل  فإذا  كربى.  فرصًا  لنا  بالنسبة  متّثل  أن  يمكن  العامل  عىل  حاكمة  مهّمة  ظروٌف  هناك 
املناسب،  الوقت  ويف  صحيح،  بشكٍل  منها  نستفد  مل  وإذا  إليها،  ونتعّرف  الفرص  هذه  إىل 
التأّخر  إىل  ويؤّدي  تهديدًا  بذاته  ُيعّد  الفرصة  تضييع  إّن  األحيان  بعض  ففي  سنترّضر.  فإننا 
والتخّلف. هلذا ال بأس يف أن ننظر من هذه اجلهة بمنظاٍر جامٍع وكيّل إىل قضايا البلد. وبالطبع، 
يف هذه النظرة الكلية جيب علينا أن نستعمل املنظار الواقعي فال ُنبتىل باخلطأ والنظرة األحادية. 
تغلب  األحيان  بعض  يف  كلها.  إليها  ننظر  أن  وعلينا  سلبية،  ونقاط  إجيابية  نقاط  لدينا  فنحن 
السياسية وغريهم  املسؤولني والنخب  املرء بني بعض  يرى  اليوم  السلبية. ولألسف،  النظرة 
كأهّنا أصبحت موضة أن ينظر اإلنسان بطريقة متشائمة وسلبية وال يرى اإلجيابيات بل يعتمد 
فقط عىل السلبيات. وال ننىس أّن وسائل اإلعالم وغريها تعمل دائمًا عىل السلبيات، وإذا قال 
أحٌد ملاذا حيدث هذا، ُيقال له أنت ال تريدنا أن نتحّدث عن الواقعيات. يقال هذه سوداوية، 
هناك وحدة  أّن  فرضتم  لو  أحادية. حسنًا،  نظرة  إّن هذه  احلقائق. كال،  نظهر  أن  نريد  فيقال 
فإىل  املسألة من منظاٍر واقعّي، جيٌد جدًا،  تبّينوا  أن  تريدون  ما وأنتم  إنتاجية تعرضت لعطل 
جانبها تم بناء وحدتني إنتاجيتني. لو أّننا قمنا بإظهار هذه النقطة اإلجيابية فسندرك قضايا البلد 
عىل نحٍو، ولو مل نظهرها فإّن فهمنا سيكون بنحو آخر. لو أّن مشاهدتنا اقترصت عىل النقاط 
السلبية حيث وال شّك بوجودها فإّن هذا ليس واقعيًا بالتأكيد؛ فمثل هذا لن يقّدم لنا استنتاجًا 

صحيحًا حول أوضاع البلد، بل سيؤّدي إىل اليأس؛ وهذا هو رضره االجتماعي.

أنا العبد، أمّر يوميًا عىل عرش أو عرشين جريدة يف الغالب. وبعض هذه اجلرائد، تضع يوميًا 
من أربعة إىل خمسة عناوين رئيسة كّل واحٍد منها كاٍف لزلزلة أّي إنساٍن ضعيف؛ سلبيات، 
أو  أغراض سياسية  البني  رّبما هلم يف  العمل.  هذا  مثل  ُيحّبون  سلبيات، سلبيات، سلبيات! 
اهلدف منها جذب املشرتين فمهما كان ال أعلم وال أريد أن أّتهم أحدًا، لكّن الواقع هو هذا، 

وهو خطأ. فإّن تغليب الرؤية السلبية خمالٌف للنظرة الواقعية ويؤّدي إىل اليأس.

والنقطة املقابلة كذلك، أي تغليب الرؤية اإلجيابية دون النظر إىل السلبيات، فهذا أيضًا ُمِضّل؛ 
وهو يؤّدي إىل إحداث نوع من الرىض يف النفس يكون يف بعض األحيان رىًض كاذبًا؛ فهذا 
العمل  السلبيات باإلضافة إىل اإلجيابيات. فنقول هذا  النظر إىل  ليس صحيحًا أيضًا. فيجب 
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متّكنت احلكومة والنظام من القيام به، وذاك العمل مل تتمّكن منه؛ فلننظر إىل األمرين معًا. هلذا 
لو أردنا أن نتعّرف بشكٍل صحيٍح إىل أوضاع البلد جيب أن ننظر إىل النقاط السلبية والنقاط 

اإلجيابية يف نفس الوقت.

حسنًا، مثل هذا يتطّلب بحثًا مفّصاًل. ورجايئ هو أن ينهض املسؤولون والُنخب واجلامعيون 
واحلوزويون للقيام هبذا العمل. وها أنا اليوم سأعرض بعض الفصول املخترصة لكّن األمر 
اإلجيابية،  بالنقاط  والئحة  السلبية  بالنقاط  الئحة  إعداد  وينبغي  مستديمًا،  ُجهدًا  يتطّلب 
فهذه النقاط اإلجيابية ستدّلنا عىل االستعدادات والطاقات اليت نمتلكها يف هذا البلد. وتلك 
الالئحة من النقاط السلبية ستدّلنا عىل األولويات واألعمال اليت جيب القيام هبا. فعندما نضع 

الالئحتني جنبًا إىل جنب، يمكننا أن نستبني السبيل ونعرف ما ينبغي القيام به.

النقاط اإلجيابية لنظام اجلمهورية اإلسالمية
اجلمهورية  لنظام  مّطردة  مستديمة  حركة  حصيلة  هي  نقاط،  سّت  حوايل  هنا  دّونت  لقد 
اإلسالمية عىل مّر 32 سنة واليت شهدت نجاحات وإخفاقات؛ ففي بعض السنوات عرب عهود 
احلكومات املختلفة كان هناك حكومات أفضل، وكان هناك حكومات تسري بالعكس؛ لكن 

باملجموع طيلة هذه املدة كان لدينا هذه النقاط اإلجيابية.

1- التغّلب عىل التهديدات:
أوىل النقاط اإلجيابية واليت هي نقطة قّوة للنظام هي أّن هذا النظام قد أثبت قدرته عىل التغّلب 
من  الكثري  واجهنا   32 الـ  السنوات  طيلة  فنحن  جدًا.  مهمٌّ  أمٌر  هذا  فمثل  التهديدات،  عىل 
ملثل  املفرتض  والعسكري واالقتصادي وكان من  السيايس واألمين  الصعيد  التهديدات عىل 
هذه التهديدات أن توّجه رضبة قاصمة للنظام. بالطبع، أرادوا إسقاط النظام، األمر البعيد عن 
متناول أيديم، فعىل األقل جيعلونه متخّلفًا وجيعلون الدولة كذلك. فقد استطاع النظام التغّلب 
التحّركات  تلك  أيضًا  ومنها  املفروضة  احلرب  نماذجها  وأحد  التهديدات؛  هذه  جميع  عىل 
األمريكية، ومنها األنواع املختلفة للحظر. كان بعضها مبارشة من جانب األجانب كاحلظر، 
هذا احلظر الذي كان طيلة السنوات املتمادية ولكنه اشتّد مؤّخرًا، وهم أنفسهم قالوا إّن احلظر 
أم بصورة مستقّلة، فقد  اليت كانت حتت سيطرتهم  املّتحدة  يشّل. وسواٌء كان بواسطة األمم 
يتدّخلون بشكل  كانوا  الذين  األنواع من احلظر. هذا كان من جانب األجانب  مارسوا هذه 
مبارش. وكانت هناك تهديدات أرضّيتها ممّهدة داخليًا، وإن كان العدّو يعمل عىل استغالهلا، 
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كقضية القوميات يف البلد. وقد تغّلب النظام عىل جميع هذه األمور. ففي يومنا هذا أضحت 
القوميات املختلفة يف بلدنا تعيش متآخية جنبًا إىل جنب، والشعور باالتصال بالنظام واالنتماء 
إليه مشهوٌد وحمسوٌس عند اجلميع. وبرأيي إّن هذا ُيعّد من أهم نقاط القّوة. عندما نقوم بحساب 
نقاط القّوة للنظام جيب أن نأخذها ونأخذ هذا بعني االعتبار. فأن يتمّكن نظاٌم بمفرده ودون 
دعٍم دويل من مواجهة عداء أكرث القوى اقتدارًا عىل الصعيد املادي العاملي، وطيلة 32 سنة مع 
هذه التهديدات املتتالية، ثم يتغّلب يف النهاية عليها جميعًا، فهذا ُيعّد نقطة مهّمة جدًا. برأيي إّن 

نقطة القّوة اليت حتتل املرتبة األوىل من بني اجلميع بما يتعّلق بالنظام هي هذا األمر.

2- الثقة املتبادلة بني الشعب والنظام:
الثانية: الثقة املتبادلة بني الشعب والنظام. قليلة هي الدول يف العامل اليت يوجد فيها مثل هذه 
نظامه احلاكم.  نظام اجلمهورية اإلسالمية، وجتاه  إيران جتاه  الثقة كما هو حاصٌل من شعب 
ودليل هذه الثقة هو نفس هذه الظواهر الواضحة اليت تتجىّل أمام أعني اجلميع. ومع ذلك هناك 
من ال يراها ومن ثم يتحّدث عن عدم ثقة الشعب؛ كال، إّن الشعب يثق بالنظام. أحد األدّلة 
هذه االنتخابات اليت جرت قبل عامني حيث شارك فيها أكرث من 80% مّمن حيّق هلم التصويت. 
فأين نجد يف العامل مثل هذا اليشء؟ نموذٌج آخر هو املظاهرتان اللتان جتر يان كّل سنة، مظاهرة 
الثاين والعرشين من شهر هبمن، ومظاهرة يوم القدس، فكلٌّ منهما للنظام، وال ترتبطان بأّي 
حكومة أو تّياٍر خاص. فأنتم ترون الناس ماذا يفعلون يف مثل هذه احلركة العظيمة. ففي صقيع 
الثاين والعرشين من هبمن ويف شهر رمضان حيث األفواه الصائمة، سواٌء كان اجلّو باردًا أم 
كان حاّرًا. وإن شاء اهلل سوف ترون الناس مّرة أخرى يف يوم القدس بأّية عظمة يظهرون. فهذا 
دليٌل عىل انتماء الناس إىل النظام وحّبهم له. ولن يكون أفضل وأوضح من مثل هذا دلياًل عىل 
ثقة الناس بالنظام. فمثل هذا احلضور له معاٍن جليلة. وباإلضافة إىل هذا، الوقائع اخلاّصة، 
كالتاسع من شهر دي قبل سنتني حيث إّن الناس بمجرد أن شعروا بتحرٍك جتاه النظام والثورة 
ال إىل شخٍص خاّص أو حكومة معّينة قاموا بتلك احلركة العظيمة من تلقاء أنفسهم، ومل يكن 
األمر مقترصًا عىل الشباب املتحّمس، بل نزل اجلميع إىل امليادين. لقد كانت حادثة التاسع من 
دي حادثة مدهشة، وكّل ذلك بسبب حب الناس للنظام. كّل هذه مؤرشات عىل هذه الثقة. 
ولألسف نسمع يف ترصحيات االنتهازيني تكرار قوهلم: أّيا السّيد أرجعوا إىل الناس ثقتهم اليت 
ُفقدت! فأّية ثقة قد ُفقدت؟! إّن الناس يثقون بالنظام وحيّبونه ويدافعون عنه، وكّل هذه كانت 

نماذج عىل ما ذكرنا.
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3- التطّور يف ظّل ظروف احلظر:
الثالثة: التطّور يف ظّل ظروف احلظر. إّن من نقاط القّوة املهّمة للدولة هو هذا األمر. لقد متّكن 
البلد من التطّور يف أصعب الظروف الناشئة من احلظر. ويف أي جماٍل حصل ذلك؟ أحدها يف 
جمال العلم والتكنولوجيا وهو ما أشار إليه السيد رئيس اجلمهورية يف تقريره. نحن قد تطّورنا 
يف املجال النووي ويف جمال البيوتكنولوجي)تقنية األحياء( ويف تكنولوجيا النانو، ويف الطاقة 
الفائقة  اجلذعية  اخلاليا  قضية  ويف  العليا،  التكنولوجيا  ويف  الفضاء،  صناعات  ويف  اجلديدة، 
األمهية، وكذلك يف قضية االستنساخ، وكذلك يف األدوية املشّعة، ويف األدوية املتعّلقة بالنانو 
تكنولوجي املضادة للرسطان، فكّل هذه ُتعّد من العلوم اليت حتتل املرتبة األوىل يف العامل. هذه 
عّدة موارد ذكرتها وبعضها اآلخر وهو من العلوم العليا اليت منها ما هو مقصور عىل خمس 
أو عرش دول يف العامل حّققنا فيه تطّورًا ملحوظًا يف الوقت الذي كانت أبواب نقل هذه العلوم 

مغلقة بوجهنا من قبل العامل كله.
إّن  املقالة  تقول  أيام.  عّدة  قبل  ُنرشت  األمريكية  اجلرائد  أحدى  عن  منقولة  مقالة  أقرأ  كنت 
إيران كانت أمرًا استثنائيًا يف القضية النووية. فالصني قد وصلت إىل هذه القدرة وعرفنا من 
أين حصلت عىل ذلك، وهكذا بالنسبة لباكستان واهلند، ولكن السؤال هو حول إيران من أين 
إّن األمر مل يكن من أحد. وهذا قد حصل يف ظروٍف  املقالة  حصلت عىل ذلك؟ تقول تلك 
مواجهة  وجود  مع  بل  إيران،  إىل  املتطّورة  النووية  اإلمكانات  وصول  ومنع  باحلظر  حماطة 
وحرٍب مستمّرة كما حدث عند إرسال ذلك الفريوس اخلاص بالربامج إىل داخل أجهزتنا. 
أيضًا  املقالة  العدّو. وتشري هذه  باملرصاد وتقّدموا وأحبطوا خّطة  لقد وقف علماؤنا وشبابنا 
املقالة قد ُنرشت يف جريدة  أعداؤنا. هذه  ُيرّصح هبا  أشياء  النوويني. هذه  اغتيال علمائنا  إىل 

واشنطن بوست؛ حسنًا، هذا هو التطّور يف العلم والتكنولوجيا. 
البالد، وقد سمعتم هذه األرقام واإلحصاءات عىل صعيد  التحتية يف  الُبىن  التطّور يف إنجاز 
واإلهراءات  واإلسمنت  والفوالذ  املهّمة  الصناعية  واملنتجات  واملصانع  والسدود  الطرق 
وأمثاهلا، فتلك الُبىن التحتية الكثرية يف البالد والقدرات الفنية واهلندسية يف الصناعات املختلفة 

كّلها ُتعّد تطّورًا.
التطّور عىل صعيد الثقة بالذات الوطنية. ويف هذه األيام باخلصوص نجد أّن ثقة شبابنا بأنفسهم 
وأنا  صحيٌح،  هنا  ُذكر  ما  سنة.  عرشين  أو  سنوات  عرش  قبل  عليه  كانت  عّما  تضاعفت  قد 
العبد مّطلع عىل ذلك؛ ففي املجاالت العلمية إّن كّل عمٍل ُوجدت بنيته التحتية يف البلد شبابنا 
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مستعّدون للقيام به. فال يوجد أّي يشٍء نطلبه من شبابنا العلماء ليعملوا عليه وال يقدرون عليه 
خالل مّدة وجزية. وهو مرشوٌط بأن تكون بنيته التحتية مؤّمنة. نحن بحمد اهلل نعيش يف مثل 
هذه الوضع. واألعمال العمرانية الواسعة جتري عىل قدٍم وساق يف البلد.. وهذا تطّور واقعي. 

ففي هذه املجاالت نجد التطّور كبريًا جدًا. 

4- العّزة والشأنية الدولية:
النقطة الرابعة من النقاط اإلجيابية: هو الشأنية الدولية. فأنا )العبد( ال أوافق عىل الرأي الذي 
يف  هذا  نسمع  فأحيانًا  بتاتًا.  أوافق  ال  الدويل،  املستوى  عىل  سليب  وضٍع  يف  اليوم  إّننا  يقول 
بعض الترصحيات واألقوال. كال، إّن وضعنا اليوم عىل الصعيد الدويل جيٌد جدًا. فاجلمهورية 
اإلسالمية اليوم ُتعّد عىل املستوى السيايس الدويل دولة حمرتمة مؤثِّرة معَترَبة ونافذة عامليًا. وهذه 
الواضحة  الشعارات  الشعيب،  والصمود  احلضور  اخلاّصة  أسباهبا  من  الناشئة  الدولية  العّزة 
للثورة بأيدي الناس واملسؤولني وعىل ألسنتهم ومثل هذا ال يمكن لتحّرٍك تقوم به دولة ما يف 
زاوية من العامل - وهي تتشّدق بكالٍم أعوج- من أن خيدش به. فمثل هذه التحّركات كانت 
موجودة دائمًا. وبعض الناس يتصّور أّنه لو ألصقت دولة مستكربة سواء يف أوروبا أم غريها 
تزّنل  باجلمهورية اإلسالمية وأعلنت موقفًا مهينًا للجمهورية اإلسالمية فهذا يعين  ما  كالمًا 

اجلمهورية اإلسالمية عن مقامها، كال، فهؤالء كانوا يفعلون ذلك كّلما استطاعوا. 

بمثل هذه األعمال. فال  يقومون  كانوا  للعدّو ولألسف،  تنازلنا  الوقت عندما  حت يف ذلك 
ينبغي أن نقول اآلن ألّننا ثبتنا وصمدنا واستقمنا فقد استفززناهم. كال، ذات يوم كان ُيذكر 
وبحماقته  األمريكي  الرئيس  قام  األّيام  تلك  نفس  ويف  أمريكا،  مناقب  مسؤولينا  ُخطب  يف 
املوّدة وأمثاهلا  ُتظهر  أوروبا  ما كانت إحدى دول  للرّش، ويومًا  إيران كمحوٍر  بتعريف  التاّمة 
جتاه اجلمهورية اإلسالمية، ونفس هذه الدولة قامت بتشكيل حمكمة يف قضية مقهى ميكونوس 
استدعوا  وجميعهم  حوهلا  األوروبية  الدول  والتّفت  البلد!  يف  األساسيني  املسؤولني  لتّتهم 
باملقابل  تلّقوا  وقد  صفعة  إلينا  ُيوّجهوا  أن  أرادوا  ننساه.  ال  ما  وهذا  طهران،  من  سفراءهم 
صفعة أشد. فمن هذه احلسينية تلّقوا صفعة احتاجوا إىل مّدة طويلة ملعاجلتها! فأينما استطاعوا 
حياولون توجيه الصفعات. وأينما تراجعنا أو أظهرنا شيئًا من اللني والوهن فإهّنم يصبحون 
جعلت  ومبانيها  الثورة  شعارات  وإعالن  اإلسالمية  اجلمهورية  صمود  إّن  كال،  جرأة.  أكرث 

عّزتنا يف العامل أكرب.
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املجاهر  املتغطرس  أمريكا عدّونا  فإّن  املقابل  الدولية ممتازة. يف  فإّن حيثيتنا  اهلل  واليوم بحمد 
يتّم إعداد االستطالعات وهم  العامل  بعدائه هي أكرث دولة مبغوضة يف املنطقة اإلسالمية. يف 
أنفسهم يعلنون ذلك ويقولون إّن حيثية أمريكا وسمعتها يف الدول اإلسالمية، ويف هذه املنطقة، 
تتدىّن يومًا بعد يوم. وبالطبع لو أّن شعوب أوروبا فهمت أّن مشاكلها ناشئة من أمريكا وناشئة 
من تسّلط الكيان الصهيوين عىل سياساتهم، فإّن تراجع حمبوبية أمريكا يف أوروبا سيكون أكرث 
غري  املستقبل  يف  سيتحّقق  الذي  األمر  أمريكا.  ضد  التحّركات  كّل  ُتعّبأ  وسوف  بدرجات، 

البعيد.

5- ثبات واستقرار البلد:
النقطة اجللية األخرى هي قضية ثبات البلد بالرغم من كل هذه املؤامرات والدسائس. بالطبع، 
إّننا نتحّرك ونتقّدم ونعيش  البلد ركود.  الركود. فنحن ليس لدينا يف هذا  الثبات ال يعين  إّن 
وبالطبع،  اإلجيابية.  نقاطنا  فهذه هي  ثابت ومستقّر ومستحكم.  نظاٌم  النظام  لكّن  الفورات، 
هناك نقاط إجيابية كثرية غريها: إهلام اآلخرين، القدوة لآلخرين، إضعاف أعدائنا يف الساحة 
الدولية، إياس العدّو من استفزاز الثورة. ومع أّن أساليب أعدائنا أضحت أكرث تشّعبًا وتعقيدًا 
يف  املوجودة  الغريبة  الكثرية  والتشكيالت  كاالنرتنت  اإلمكانات  هذه  إمكاناتهم-  وازدادت 

العامل، وتلك الشبكة املتحّكمة به - مع ذلك فقد يئسوا من استفزاز اجلمهورية اإلسالمية.

6- التجربة املرتاكمة يف الترشيع والتقنني والتنفيذ:
إّن التجربة املرتاكمة يف الترشيع والتقنني ويف التنفيذ هي أيضًا من النقاط الساطعة للبلد. عدد 
سّكان بلدنا 75 مليونًا. وأنا العبد أقول هنا إّنين أعتقد أّن بلدنا مع اإلمكانات املتوافرة لدينا 
يمكنه أن يستوعب 150 مليون نسمة. إّنين أؤمن بكرثة السّكان. وكّل حتّرٍك أو تدبرٍي من أجل 

إيقاف زيادة السكان فليكن بعد بلوغ 150 مليون نسمة!

النقاط السلبية لنظام اجلمهورية اإلسالمية
حسنًا، هذه نقاٌط إجيابية والمعة قد حتّققت بحمد اهلل. وبالطبع، إّن ما لدينا من نقاط إجيابية 
هو أكرث. ولكن لدينا نقاط ضعف. وإذا مل نَر النقاط السلبية ومل نتعّرف إىل ضعفنا فإّننا حتمًا 
كانت  أيضًا.  الثقافية  املجاالت  ويف  االقتصادية  املجاالت  يف  ضعفنا  نقاط  رضبات.  سنتلّقى 
واقعية،  فهذه  التحّديات...  بعض  عىل  التغّلب  من  نتمّكن  ومل  ضعف،  ونقاط  أخطاء  لدينا 
حت يف تلك التهديدات اليت تلّقيناها بشكٍل مبارش من العدّو، أينما تلّقينا رضبة فذلك بسبب 
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تقصرينا نحن. يذكر القرآن الكريم حول معركة ُأحد: ﴿ی ی ی جئ حئ 
يف قضية ُأحد تلك احلادثة املّرة اليت وقعت...   )1 مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴾)
يف البداية كان املسلمون منترصين ثّم بعدها نسيت جمموعة من املقاتلني األوامر اليت صدرت 
القّوات  تفريق  من  العدّو  فتمّكن  الغنائم  جمع  نحو  واّتجهوا  املضيق  ذلك  وتركوا  إليها، 
اإلسالمية ليتمّكن منهم ويقتل عددًا ويلحق هبم اهلزيمة، حت اضطّر املسلمون بسبب خوفهم 
إىل االحتماء باجلبل. وقد صارت حياة النيّب األكرم يف خطر وُأصيب بجراحات. وبعد ذلك 
قال املسلمون ملاذا حدث هذا فإّن اهلل قد وعدنا بالنرص؟ واهلل تعاىل يقول إّننا نرصناكم وقد 
إليكم رضبة  وّجه  قد  العدّو  أّن  لو  فأواًل،  الذين خّربتم عملكم.  أنتم  لكّنكم  اهلل  حتّقق وعد 
احلرب  ميدان  ففي  تعجبوا،  فال   )2 مئ{) حئ  }جئ  املقابل،  يف  رضبة  به  أنزلتم  قد  فأنتم 
هناك كرٌّ وفّر. يف ميدان احلرب الكربى، يف امليدان السيايس واالقتصاد العاملي يرضب اإلنسان 
3( يعين تقولون  جب{) ويتلّقى الرضبات، فال ينبغي أن يتوّقع خالف ذلك. لكّنكم قلتم }يئ 
ارتكبتم  فأنتم   ،)4 جت{) يب  ىب  مب  }خب  القرآن:  ويقول  الرضبة.  هذه  تلّقينا  أين  من 
}ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{)5(، ويف بعض األماكن مل نعمل بتكليفنا، ويف بعض  اخلطأ؛ 
بالدوس عىل روابطنا الوطيدة  األماكن مل نكن مراقبني حيث جيب، ويف بعض األماكن قمنا 
وقد انجّر ذلك كّله إىل وقوع مشاكل، جيب أن نأخذ ذلك بعني االعتبار. لقد تلّهينا باألشياء 
اليت كان ينبغي أن نحذر منها وانشغلنا بالزناعات السياسية والشجار، انشغلنا بطلب الرفاهية 
وانشغلنا بحياة الطبقات املرفهة؛ هذه نقاط ضعٍف. فعندما أقوم أنا وأنتم بجعل حياتنا حياة 
الرفاهية والتفاخر فإّن الناس يقتدون بنا. هناك جمموعة تنتظر املرّبر وهم ينظرون إلينا ويقولون 
أّيا السّيد انظر كيف يعيش هؤالء ونحن نريد أن نعيش مثلهم، فهؤالء أيديم طائلة... وهناك 
ُنفّرط، هؤالء  أو  ينبغي أن ُنرسف  أن نعيش حياة االقتصاد وال  أّن علينا  يعتقدون  أشخاص 
عندما ينظرون ويرون أّنين أنا وأنتم ُنرسف يقولون حسنًا نحن لسنا أفضل من هؤالء فهؤالء 
رؤساؤنا. مثل هذه األمور خطرة. فقد كان هنج الثورة والثوريني يتبع التعاليم اإلسالمية وهو 
عبارة عن اإلعراض عن احلياة املرّفهة. فأنتم اسعوا قدر استطاعتكم أن حتّققوا للناس الرفاهية 

1  سورة آل عمران، اآلية 165. 
2  م.ن. 
3  م.ن. 
4  م.ن. 

 .77 اآلية  النحل،  5  سورة 
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وأن تزيدوا من الناتج القومي مهما أمكنكم. حّققوا للبلد الرثوات ولكن ليس عىل مستوى 
إّن الغفلة عن  أنفسكم، فاملسؤولون ما داموا مسؤولني ال ينبغي أن يتوّجهوا للحياة املرّفهة. 
الروحية اجلهادية واإليثار والغفلة عن اهلجوم الثقايف للعدّو، والغفلة عن وجود كمائن العدّو 
ونفوذه يف اجلّو اإلعالمي للبلد والالمباالة جتاه حفظ بيت املال، كّل هذه معاٍص، وهي نقاط 

ضعفنا.
نقاط ضعفنا األخرى.  السياسة واالقتصاد هو من  ميدان  الَقَبلية يف  السلوكيات  إىل  امليل  إّن 
فالسلوك الَقَبيل يعين أّن ختطئة أو تأييد أي شخص ال ينبع من عمله بل ينبع من جهة عالقته يب 
وبك. فلو أخطأ شخٌص من قبيلتنا نغّض النظر عنه بسهولة، لكّنه إذا كان من قبيلة أخرى فإّننا 
نالحقه ونتتبعه. وإذا صدر العمل اجلّيد عن شخٍص ينتمي إىل قبيلتنا فإّننا ُنثين عليه ولو كان 
من قبيلة أخرى فال نفعل ذلك. هذا هو السلوك القبيل وهو ليس سلوكًا إسالميًا وال ثوريًا، 

ونحن لألسف لدينا مثل هذا السلوك، ال أقول إّنه شامٌل وعام لكّنه موجود.
وقضية  ُتحّل.  مل  العمالة  قضية  لكّن  أيضًا.  مهمٌّ  وهو  الكثري،  حتّقق  االقتصادي  املجال  ويف 
ُتحّل.  العمل مل  ُتحّل، وقضية ساعات اإلنتاجية يف  العمل مل  ثقافة  ُتحّل، وقضية  التضّخم مل 
جيب أن تصبح ثقافة العمل يف البلد بحيث يعترب الناس العمل عبادة، وكلٌّ يريد بشوق أن يزيد 
من ساعات العمل من حيث املّدة واملقدار. جيب العمل عىل ذلك. فبالبطالة واخلمول والكسل 

ر البالد. لن ُتطَوّ
عىل مستوى الثقافة لدينا مشاكل بما يتعّلق باألخالق العاّمة وعدم رواج الفضائل األخالقية، 
بيننا يومًا بعد يوم، فَصربُنا وُشكُرنا وِذكُرنا وإحساننا  فينبغي أن تتكامل الفضائل األخالقية 
يومًا  تنمو  أن  جيب  اآلخرين  خلدمة  وامليل  لألذى  واجتنابنا  اآلخرين  جتاه  ونخوتنا  ومروءتنا 
تتطّلب عماًل وسعيًا وِجّدًا.  بنفسها وإّنما  تتحّقق  املجتمع. فمثل هذه األمور ال  يوم يف  بعد 
ونحن يف هذه املجاالت قرّصنا. فرواج ثقافة اإلرساف والكماليات يف جمتمعنا وعدم توّقف 
الذين  نفس  أفالمًا،  نبّث  نحن  ة،  ُمرضَّ البلد  يف  الشبابية  البيئات  بعض  يف  العنف  سلوكيات 
قاموا بإنتاجها ُيحّذرون منها وُيريدون أن يوقفوا خطر هذه األفالم وتأثريها يف إجياد العنف يف 
ة. أبناؤنا يف البداية يتعّرفون إىل اخلنجر  املجتمع. ولكن نحن اآلن نقوم ببّثها، فهذه أموٌر ُمرضَّ
والسّكني والسالح بالطبع البالستيكي منها ثّم بعد ذلك يألفوهنا ويتعّلمون منها؛ حسنًا هذه 
خماطر ومشكالت وهلا تبعات ونحن نرى آثارها يف املجتمع؛ كّل ذلك من نقاط ضعفنا. قبل 
قد  كانوا  عندهم  امُلصلحني  بعض  أّن  األمريكية  املجاّلت  إحدى  يف  شاهدت  سنوات  عّدة 
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فيها مشاهد  بأغلبها هوليوودي وتكرث  اليت  الرائجة  التقليل من هذه األفالم  يتّم  أن  اقرتحوا 
بذلك  يفّكرون  هؤالء  األخالقية.  واألفالم  العائلية  لألفالم  ُيرّوجوا  وأن  والعنف،  الشهوة 

ونحن هنا قد تعّلمنا منهم اآلن! 
إّن عدم املواجهة الصحيحة واملنطقية ملشكلة تضييع جيل الشباب هو من مشاكلنا األخرى. 
إحدى ُخططهم هي حتّلل جيل الشباب. فنحن يف هذا املجال وإىل اآلن مل تكن لدينا مواجهة 
اجلنسية  للغريزة  واملهيِّجة  الصناعية  رة  املخدِّ باملواد  يتعّلق  بما  كذلك  ُنوفَّق.  ومل  صحيحة 
وأمثاهلا، وكذا بالنسبة للعرض الصحيح للمباين االعتقادية، سواٌء تلك املتعّلقة باإلسالم أم 
تلك املتعّلقة بالثورة ونظام اجلمهورية اإلسالمية. قلنا إّن نقاط القّوة تزيد من آمالنا وتدّلنا عىل 

إمكاناتنا ونقاط الضعف تدّلنا عىل األولويات وما الذي ينبغي فعله.

قضايا املنطقة
أن  جيب  األذان-ولكن  وقت  اآلن  وأظّنه  الوقت.  انقىض  لقد  املنطقة-  بقضايا  يتعّلق  ما  إّن 
أقول بكلمة واحدة إّن أوضاع املنطقة جتري بشكل معاكس لسياسات القوى الغربية وأمريكا 
والصهيونية الدولية. فهم لديم برامج إليران؛ واهلل تعاىل قّدر وحّقق األمر املقابل ملا أرادوه 
التّفت حول أعناقهم، لقد قّووا  إيران، لكّن األزمة االقتصادية  متامًا. لقد فرضوا احلظر عىل 
فتنة عام 88 )أي قبل سنتني( من أجل إسقاط اجلمهورية اإلسالمية أو إهّنم دعموا أو ال أقّل 
دافعوا وقّووا، لكّن األنظمة التابعة هلم، ها هي قد بدأت تسقط الواحد تلو اآلخر أو أصبحت 
مزتلزلة. لقد هاجموا العراق وأفغانستان من أجل أن ُيحارصوا إيران ،كرباؤهم قالوا إّن ذلك 
أرجلهم يف مستنقع  أنفسهم وقد علقت  الواقع حارصوا  لكّنهم يف  إيران،  من أجل حمارصة 

الوحل وسقطوا يف الفخ. فكّل ما دّبروه لنا وفعلوه فإّن اهلل تعاىل قّدر عكسه ومل يتحّقق.
وإّن ما يتعّلق باملنطقة هناك أحداث كما قلُت استثنائية. ففي الواقع إّن أبعاد ما حدث يف مرص 
ويف تونس ويف اليمن، ويف بعض املناطق األخرى مّما ال يمكن التعامل معه ضمن حسابات 
اليوم، فأبعاد ذلك عظيمة جدًا. فجلُب الالمبارك املرصي إىل قفص االّتهام يف املحكمة هو 
يف األساس حادثة مليئة باملعىن ومدهشة. وليست القضية قضية أّن هناك نظامًا زال أو قّوة ما 
ذهبت وجاءت أخرى مكاهنا. فاألمر أعمق من ذلك بكثري. اليوم إّن الكيان الغاصب للقدس 
يف حصاٍر بني دوٍل متتلك الدافع ملواجهته. األحداث أحداٌث مدهشة. وبالطبع، إهّنم يسعون 
دومًا من أجل ركوب أمواج األزمات يف هذه املنطقة والسيطرة عىل الصحوة بنحٍو ما، لكّنهم 
اليت  الشعارات اإلسالمية  يتمّكنوا. كهذه  لن  الشعوب  بربكة وعي  اهلل  يتمّكنوا، وإن شاء  مل 

ُأطلقت يف مرص اليوم، فإهّنا مّرة أخرى ستسلب النوم من عيوهنم. 
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بالطبع، إّنين قلٌق بشأن ما جيري يف ليبيا، حيث يمارس الغرب سياسات خبيثة جدًا ومؤذية. 
فهم يستغّلون ثورة الشعب. وأكرث ما يّمهم هو البقاء يف ليبيا وإجياد موطئ قدم هلم. فأواًل 
قضية النفط اللييب مهّمة جدًا بالنسبة هلم، وثانيًا، هذه املساحة الواسعة يف هذا البلد اليت متّكنهم 
من إجياد قواعد يف أماكن خمتلفة، وثالثًا، اإلرشاف عىل دولة مرص وتونس اللتني مها دولتان 
ثورّيتان؛ ففي رشق ليبيا تقع مرص ويف غرهبا تونس؛ هذا باإلضافة إىل أّنه يمكنهم أن يتسّلطوا 
عىل السودان واجلزائر وجميع دول هذه املنطقة وهم يريدون أن يوجدوا ألنفسهم موطئ قدٍم 
قدم  موطىء  ألنفسهم  جيدوا  مل  إذا  حت  الدولة  هلذه  التحتية  الُبىن  تدمري  يريدون  هناك.  ثابتًا 
بطرق أخرى، يمكنهم ساعتئٍذ أن يرجعوا إىل ليبيا عرب هذا الطريق)تدمري البىن التحتية(، فها 
هم اآلن ُيدّمرون الُبىن التحتية حتت عنوان دعم الشعب، ُيدّمرون الطرقات واملصايف وما بقي 
اللييب قادرًا عىل  بنائها ذات يوم وال يكون الشعب  بّد من إعادة  من مصانع حت إذا كان ال 

القيام بذلك بنفسه، فيعودون حتت هذه احلّجة. إّنين قلٌق مما جيري يف ليبيا.

اللهّم نجِّ شعب ليبيا وشعب اليمن وشعب البحرين، واجعل شعوب هذه املنطقة واملسلمني 
فيها أكرث يقظة وثباتًا يومًا بعد يوم.

اللهّم اشملنا برضاك وارَض عّما قلناه وفعلناه وسمعناه وتقّبله مّنا.
اللهّم أرِض عّنا القلب املقّدس لويّل العرص. واجعل حياتنا ومماتنا من أجل اإلسالم ويف سبيله.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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إّنين أشكر من أعماق قليب الرّب املتعال ألّننا ُوّفقنا مّرة أخرى ويف 
أّيا  إليكم  لساعات  ونستمع  جمعكم  يف  نجلس  أن  رمضان  شهر 
ما  الكبري.  والنشاط  واالندفاع  الروحية  أصحاب  األعّزاء،  الشباب 
بّينه اإلخوة واألخوات وأبنايئ األعّزاء هنا هو ما كّنا نتوّقع سماعه 
منكم أّيا الشباب. من املمكن أن يكون هناك اختالٌف حول بعض 
ما ذكر بني رأيي أنا احلقري وبني القائل املحرتم فقد ال أقبل ما قيل لكّن 
روحية التفكري واالختيار مع دافعية التبيني هو ما نتوّخاه يف الشباب. 
أريدكم أن تفّكروا وأن تريدوا عىل أساس الفكر، وأن متتلكوا اجلرأة 
وشجاعة البيان انطالقًا من هذه اإلرادة. من املمكن أن ال يتحّقق ما 
بعد مّدة  املمكن  تقولونه وتريدونه وتعرضونه يف مّدة قصرية؛ ومن 
فكّل  آراءكم؛  تغرّيوا  أن  التجارب  جتّدد  ونتيجة  الزمن  من  أخرى 
واملتابعة  نفسها  الروحية  هذه  لكّن  ذلك؛  يف  إشكال  وال  ممكٌن  هذا 

والنشاط هي أمور نحتاجها اليوم يف شبابنا.

مناقشة آراء الشباب
بحث  بداية  بالطبع  وهو  أعرضه  سوف  بحثًا  أعددت  قد  هنا  وأنا 
بّينه  ما  حول  كالٌم  لدّي  ذلك  قبل  لكن  اهلل  شاء  إن  له  سأتعّرض 

األصدقاء. 

أواًل، لقد كان حديث أصدقائنا ممتازًا ال سّيما بعض هذه الكلمات 
اليت كانت من ناحية االستدالل واملنطق مضبوطة جدًا وشفافة. وأنا 

بدوري دّونت رؤوس مطالب السادة والسّيدات.

االنتخابات.  بشأن  رأيي  أحّدد  أن  بّد  ال  أّنه  األصدقاء  أحد  أبدى 
وبنظري أّن الوقت مل حين بعد. لدّي كالم بشأن االنتخابات سأقوله 

يف املستقبل إن شاء اهلل.
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يف  والبحث  التحقيق  أجل  من  اسُتحدث  قد  )1(جامعيًا  جهازًاً هناك  أّن  أطلعنا  آخر  وصديٌق 
االقتصاد املقاوم. إّنه عمٌل ملفٌت جدًا. فالبلد حيتاج إىل مثل هذه األعمال النوعية. عليكم أن 
تفّكروا وتطالعوا وحتّققوا. فإذا مل تكن هذه التحقيقات واألبحاث مفيدة لذاك اجلهاز املسؤول 
أو أهّنا مل تنسجم مع أعماله أو مل يرَض هبا فهي قطعًا ستكون مفيدة لعملكم وسوف تنفعكم. 

إّن هذا عمٌل ممزّيٌ جدًا.
هذه  يف  جاٍر  العمل  وأن  »رشيف«،  جامعة  يف  أبحاث  مركز  تأسيس  تّم  أّنه  أطلعنا  وآخر 
املجاالت أيضًا. إّن هذه أعماٌل مهمة جدًا. إّن هذا الدافع الشبايب اجلامعي املفعم بالفكر مهمٌّ 

جدًا ملستقبل البلد. 
 بالطبع، إّن بعض طرق احلل اليت ُذكرت صحيحة متامًا. وأنا أقول لكم هذا: إّن جزءًا مّما ُعرض 
واقرُتح يف نفس املجال املتعّلق باالقتصاد، نحن عىل اّطالع عىل أّنه مورد نظر املسؤولني وهم 
إّما أهّنا  يعملون عليه، ويّتخذون القرارات واإلجراءات بشأنه؛ لكّن جميع هذه اإلجراءات 
ال تصل إلينا وإّما أّنه ال ُيعلن عنها. وعىل كل حال، ال ينبغي االعتقاد بأّن القضايا االقتصادية 

ليست مورد نظر املسؤولني.
هذا  نفس  لدّي  وأنا  وارٌد،  بعضها  أّن  شك  وال  األجهزة.  لبعض  انتقادات  توجيه  تّم  لقد 
االعتقاد، لكن عىل املستوى النظري هناك الكثري من األعمال اليت ختطر عىل بال اإلنسان إال 
أنه يف مقام العمل ال يكون األمر هبذه البساطة. فعندما تزنلون إىل ميدان العمل تربز أمامكم 
إزالة  جيب  حسنًا،  املرء.  يشّخصه  ما  ومقابل  واإلرادات  األماين  وجه  يف  تقف  عديدة  موانع 
املوانع؛ لكّن جتاوز جميع املوانع ليس باألمر السهل، فأحيانًا يكون األمر مما حيتاج إىل وقت 

وجيب االلتفات إىل هذه املسألة.
بشأن قضايا املنطقة، أشار أحد األصدقاء، عىل سبيل املثال،إىل أّنه مل يتّم العمل بالشكل املطلوب 
ومل حيصل التحّرك الالزم. وأنا يف اجلملة أقول لكم إّن األمر ليس كذلك. ففي قضايا املنطقة 
لعرض  واسٌع  ميداٌن  هي  اآلن  املنطقة  إّن  زال.  وال  ممتاز  حتّرٌك  البلد  يف  املعنية  لألجهزة  كان 
القّوة، واألجهزة املعنية هبذه القضية تعمل بدّقة وسط امليدان. حسنًا، ال يمكن اإلعالن عنه إّما 
أّنه غري ممكن وإما أّنه ليس رضوريًا وإما أّن هناك إشكااًل يف ذلك ولكن عىل أّي حال، هناك 
الكثري من العمل الذي جيري؛ التفتوا إىل هذه املسألة. يف هذا املجال، كانت األجواء الداخلية 
يف البلد جّيدة. فحضور اجلامعيني يف القطاعات املختلفة والترصحيات املتعّلقة بقضايا املنطقة 

1  هيئة عليا، او جلنة لالرشاف واملتابعة .
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أبعادًا  يّتخذ يومًا بعد يوم  العمل مستمر، وإن شاء اهلل سوف  نفسها كّل ذلك يساعد. وهذا 
أشمل وأفضل. هديف أن ال ُيتصّور عدم وجود عمل، كال، إّن العمل جاٍر وهناك إنجازات 

جيدة تتحّقق.

وقفة مع العلوم اإلنسانية
هناك مسألة بّينتها هذه السّيدة املحرتمة بما يتعّلق بالعلوم اإلنسانية وهي صحيحة متامًا. أواًل، 
هذا املطلب الذي ُذكر كان مدروسًا بدّقة. ما ُيقال من أّن تطور الفكر يقف خلف تقّدم العلوم؛ 
الفكر، هو كالٌم  والتجربة هو  العلم  قبل  الشعوب  والتحول يف  التغرّي  مبدأ  أّن  ُيقال من  وما 
إّنه  نقل  مل  نحن  اإلنسانية.  العلوم  قضايا  جتاه  حساسية  أظهر  أنا  وهلذا  وُمثبت.  متامًا  صحيٌح 
من  الكثري  فيها  كان  اليت  الغربيني  معارف  من  األشكال  من  شكٍل  بأّي  نستفيد  أن  ينبغي  ال 
الطفرات وعرب قرون عدة يف جماالت العلوم اإلنسانية املختلفة أو أن ال نقرأ كتبهم، لكن ما 
نقوله هو أن ال تقّلدوا. وهذه السّيدة يف كلمتها أشارت إىل هذه املسألة وهي مسألة صحيحة. 
إّن مباين العلوم اإلنسانية يف الغرب تنبع من الفكر املاّدي. وكّل من اّطلع عىل تاريخ النهضة 
قطعًا.  النتيجة  هذه  إىل  سيصل  فإّنه  العرص،  هذا  شخصّيات  إىل  وتعّرف  بذلك  معرفة  ولديه 
حسنًا، لقد كانت النهضة مبدأ التغرّيات املختلفة يف الغرب؛ لكّن املباين الفكرية املوجودة عندنا 
ختتلف عن مبانيهم. وال يوجد أي إشكال يف أن نستفيد نحن من علم النفس، وعلم االجتماع، 
والفلسفة، وعلوم االتصاالت، وجميع الفروع العلمية اإلنسانية اليت ابُتكرت يف الغرب أو 
توّسعت هناك. لقد قلت مرارًا ّإننا ال نشعر باملذّلة من التعّلم بأي شكٍل من األشكال. علينا 
أن نتعّلم، نتعّلم من الرشق ومن الغرب، »أطلب العلم ولو يف الصني«، فهذا أمٌر واضٌح. إّننا 
نشعر باملذّلة عندما ال يكون هذا التعّلم مؤديًا إىل املعرفة والوعي والقدرة عىل التفّكر عندنا. 
فال ينبغي أن نبقى دائمًا تالمذة؛ نكون تالمذة حت نصبح أساتذة. والغربيون ال يريدون هذا 
األمر> لقد كانت السياسة االستعمارية للغرب مبنّية ومنذ البداية عىل هذا، حيث أرادوا أن 

يكون هناك يف العامل متيزي وهويتان، ومستويان يف القضايا العلمية.
فالتاريخ، أحد العلوم اإلنسانية: التاريخ الذي أويص مرة أخرى بقراءته، طالعوا التاريخ يف 
ظاهرهم  من  بالرغم  املجال،  هذا  يف  الغربيون  ارتكبها  انتهاكات  أّية  لرتوا  االستعمار  عرص 
األنيق املعّطر واملنّظم واملرّتب واّدعاءاتهم حول حقوق اإلنسان. مل يكتفوا بقتل البرش، بل سعوا 
كثريًا إلبعاد الشعوب املستعَمرة عن جمال التقّدم وسلبها إمكانية التطّور يف جميع املجاالت. 
وما نريده نحن هو أن ال حيصل هذا األمر. نحن نقول ادرسوا العلوم اإلنسانية لكي تتمّكنوا 
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من إنتاجها بشكلها املحيّل، وبعدها صّدروها إىل العامل. أجل، عندما حيدث هذا، فإّن كّل من 
يتخّرج من حميطنا سيكون مورد أملنا واعتمادنا. هلذا نحن نقول أن ال نكون مقّلدين يف هذه 

العلوم. هذا هو كالمنا يف جمال العلوم اإلنسانية.

فضح املتهمني والتشهري هبم
أشار أحد األصدقاء إىل »أّن أمري املؤمنني قال ملالك األشرت يف عهده إليه أن يفضح االنتهازيني 
وأنتم تقولون ال تفعلوا ذلك«. إّن أمري املؤمنني × مل يطلب من مالك أن يفعل ذلك يف املوارد 
اليت مل تثبت. فمثل هذا مل جيِر عىل لسان أمري املؤمنني أبدًا وهو بالتأكيد ليس من الدين. فكيف 
نفيش ما مل يثبت وملجّرد الّتهمة؟ من املمكن أن يكون حجم االّتهام كبريًا وواسعًا إىل الدرجة 
اليت ينظر بعض الناس إليه كأمٍر قطعيٍّ وواقعّي يف حني أنه يكون فاقدًا ألّية خلفّية استداللية 
ومل يتم إثباته أبدًا. فنحن هنا ال نملك احلّجة لنذيعه. حت أّنين يف تلك اجللسة اليت ُأشري إليها، 
ذكرت ما هو أبعد من ذلك. لقد قلت إّن األصل يف اجلرم الذي قد ثبت هو أن ال تزر وازرة 
يعاقب وجيازى، لكّن أرسته  ذنبًا وسوف  ارتكب  أّن هناك جمرمًا قد  وزر أخرى. غاية األمر 
وأبناءه وأباه وأمه مل يرتكبوا خطًأ، فلماذا نشّهر هبم من دون سبب؟ إاّل يف مورٍد يكون يف نفس 
اإلفشاء مصلحة كبرية. أجل، يف بعض املوارد، يكون هناك مصلحة يف نفس عملية اإلفشاء 
يف قضّية ثبتت. عندها ال إشكال يف ذلك. هذا هو منطقنا. وال يوجد أي يشء وردنا عن أمري 
املؤمنني عليه الصالة والسالم أو عن أيٍّ من أئمة اهلدى ^ خالف ذلك. فنحن ال حيّق لنا أن 
نشّهر بأّي إنساٍن ملجّرد الّظن، أو أن نّتهمه؛ ال يف مواقع اإلنرتنت وال يف اجلرائد وال عىل املنابر 

املختلفة... ففي الواقع هذا أمٌر غري جائز. جيب صيانة حيثية األفراد.
لو  أم ال، حسنًا،  تنفيذها  تّم  أّنه  البند 44، ُسئلت حول رأيي وهل  تنفيذ سياسات  ويف مورد 
أردنا احلديث مفّصاًل، فهذا غري ممكن. فلكلٍّ من فصوله وأقسامه تفصيل، ولكّننا إذا أردنا أن 
نتحّدث باإلجمال نقول إّن هناك إنجازات جّيدة قد حتّققت. وال يعين ذلك أّن األمر قد حتّقق 
الوقت.  نقائص، ولكن هناك حراٌك جيري يف نفس  التام املريض؛ كال، فهناك  الكامل  بمعناه 
الظن؛ فال  إليها بحسن  النظر  التقارير وجيب  يقّدمون  الرسميني  إّن مسؤويل احلكومة  حسنًا، 
ينبغي البناء يف هذا األمر عىل أّن ما يقوله املسؤولون هو كذٌب ومبالغة وخالٌف للواقع؛ كال، 
إهّنم يقّدمون التقارير. وينبغي االنطالق من هذا األصل وهو أّن التقارير تقارير واقعية، وإن 
ُوجد أحيانًا، مقداٌر من املبالغة وغّض نظر عن بعض اجلوانب السلبية؛ لكّن التقارير يف الغالب 

صحيحة. وال شّك بوجود نقائص وهذا ما يتّم العمل عليه. 
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وإّن  ينبغي.  بما  قمنا  فقد  الثقافية  للثورة  األعىل  املجلس  مستوى  عىل  بالتغيري  يتعّلق  وبما 
بني  شاسع  بوٌن  هناك  بداية،  خاّصة.  إجراءاٌت  هي  املجلس  هذا  من  االستفادة  إجراءات 
اتُّخذت  تدابري  بأّن هناك  العمل؛ لكن ال شك  يتمّناه اإلنسان وبني ما هو واقع يف ساحة  ما 

وستكون بمشيئة اهلل سببًا لزيادة فوائد هذا املجلس.

رشوط نزول الشباب إىل امليدان
لقد ذكر أحد الشباب األعّزاء أّن هذا اجليل اجلديد إذا أراد أن يتحّمل املسؤولية جيب أن يزنل 
إىل امليدان بنفسه. ويف الواقع إّنين أصادق عىل هذا، فيجب عىل الشباب أن يزنلوا إىل امليدان، 
ولكن هذا األمر ماذا يعين؟ يعين أن يكون لديم الكفاءة، كفاءة التحصيل، والكفاءة العلمية 
والعملية، وأهلية احلضور يف امليدان. قام بعض األشخاص بأعماٍل علمية وهم علماء، لكّنهم 
ليسوا من أهل امليادين العملياتية. أّما إذا أراد أحٌد أن يتحّمل مسؤوليات البالد يف الواقع وهو 
يعّد ذلك مهّمًا، ال جمرد اخلدمة حيث إّن اخلدمة يف النهاية أعّم من حمل املسؤولية وإن كانت 
األخرية هي نوٌع من اخلدمة؛ وهو نوٌع أكرث تأثريًا وشمولية وأفضل، حسنًا هلذا األمر كفاءات 

وهي رضورية، الكفاءة العلمية رضورية وكذلك العملية والدافع للزنول إىل امليدان.
إّن من يسري عىل الرصيف أو يف ممرٍّ مزدحم سيصطدم باآلخرين وحيتك هبم؛ هذا أمٌر طبيعي. 
حيصل،  أن  يمكن  أمٌر  وهذا  بيته.  يف  جيلس  أن  جيب  بأحد،  يصطدم  ال  أن  اإلنسان  أراد  ولو 
ويمكن أن يعزتل وقد يكون عماًل جّيدًا؛ لكن، عندما يزنل اإلنسان إىل الساحة االجتماعية 

سواٌء كانت سياسية أم أية ساحة إدارية فهذا أمٌر فيه احتكاك.
الحظوا اآلن أّنكم جمموعة من الشباب األعّزاء الطاهرين الذين يتمّتعون بمعنويات وصفاء 
فأنا  ذلك؟  تفعلون  ملاذا  لكم  يقول  أحد  وال  األسفل،  إىل  األعىل  من  وتنتقدون  هنا  وتقفون 
أستمع إليكم بل أمدحكم، ال باللسان وإّنما بالقلب. حسنًا، هؤالء الذين تنتقدوهنم، من هم 
بحسب تصّوركم؟ إهّنم عبارة عن شباب ممزّيين عملوا وتعبوا وجاهدوا ووصلوا إىل إحدى 
املسؤوليات وهم يعملون فيها. من املمكن أن يكون يف هذا العمل أخطاء وتكون انتقاداتكم يف 
حمّلها. فاإلدارة هي هكذا. وعندما يأيت دوركم لتزنلوا إىل ميدان اإلدارة ستسمعون الكلمات 

نفسها، وسيأيت شباٌب، يقفون هنا، وينتقدونكم. 
وأنتم اآلن تشكون: ملاذا يكون املدير طاعنًا يف السّن واملستشار شابًا؟ تقولون جيب أن يكون 
املدير شابًا واملستشار عجوزًا. فيأتون إيّل ويشكون ويكتبون بما يتعّلق بنفس هؤالء املستشارين 
الشباب وينتقدون: إّن هذا املستشار الشاب قد فعل كذا وكذا يف الوزارة الفالنية. يف حني أّن 
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أو  املاجستري  قد أهنى مرحلة  املثال  فهو عىل سبيل  الشاب، هو شاب جامعي؛  املستشار  ذاك 
الدكتوراه أو أّنه خّريٌج جديد وهو مل يرتكب ذنبًا، لكّنه يتعّرض لالنتقاد. حسنًا، إّن مثل هذه 
الدوافع مطلوبة. فاإلنسان عليه أن يّيئ لنفسه مثل هذا االستعداد وهذه الكفاءة ويزنل إىل 

امليدان وهناك ستأيت إليه املسؤولية حتمًا.
أحد إخواننا األعّزاء كان قد حتّدث هنا بشكٍل ممتاز ويف بداية كالمه قال: إّننا نعمل هبذه الطريقة 
لكي ُيعلم أّنه ما زال هناك أشخاص. ال تستعملوا عبارة »ما زال«. إّن هذه العبارة تعين أن ال 
يكون هناك توقع، كال، ال يوجد مثل هذا التوقع. إّن توّقعنا وأملنا بشأن قضية الثورة هو أبعد 
من هذه الكلمات. ال تقولوا ما زال هناك أشخاص. نعم، إّن هوية جمتمعنا هي هوية الثورة. 

حسنًا، إّن البحث الذي سأتعّرض له يرتبط يف قسٍم منه هبذه القضية.
إّن هذه احلركة اجلامعية البّناءة ممزّية جدًا ومطلوبة للغاية، والعمل هنا جّيٌد جدًا.

ما ذكره األصدقاء  دّونت خالصات  لقد  األمور.  لبعض  أعرض  أن  فقط  أردت  لقد  حسنًا، 
لكي أتذكرها. وال شك أّن هلا تفاصيل وسوف تتّم دراستها ومتابعتها. وال ينبغي الظن أهّنا 
سُتنىس. كال، فهذه املسائل إّما أهنا سيتّم االعتناء هبا بشكٍل خاص وُيعمل عليها، وإّما أهّنا يف 
احلّد األدىن ستساهم يف إجياد التجارب واملعارف واملعلومات املرتاكمة؛ مّما يعين أّنه لن يذهب 

أيٌّ من هذه املقوالت واآلراء سدى.

ثبات واستقرار واستمرارية الثورة
الشباب  أّيا  عليكم  جيب  بحٍث  انطالقة  بداية  الواقع  يف  هو  له  التعّرض  أريد  الذي  املطلب 
متابعته يف حمافلكم إن شاء اهلل. يف األشهر السبعة املاضية أرشت يف عّدة كلمات إىل ثبات النظام 
والثورة وقلت إّن هذا الثبات واالستمرارية واالستقرار لنظام اجلمهورية اإلسالمية كان من 
أهّم العوامل اليت جعلت شعوب املنطقة والشعوب اإلسالمية تعيش األمل، ويمكن القول 

إّنه أّدى دورًا مؤّثرًا يف إجياد هذه احلركة اإلسالمية العظيمة يف املنطقة، وتلك احلرية واليقظة.
وأريد اليوم أن أتعّرض باقتضاب لثبات الثورة واستمراريتها واستقرارها؛ باملقدار الذي يمكن 

عرضه.
السياسية واالجتماعية.  الثورات  البارزة  نماذجها  املجتمع ومن  الكربى يف  التغرّيات  حتدث 
فمن هو الذي يوجد هذه التغرّيات؟ هناك جيٌل حيّقق ذلك؛ وهو بالطبع نتاج ظروٍف عاشها 
وهنا  اإلسالمية.  الثورة  يف  حدث  كما  ستليه،  اليت  لألجيال  أو  سبقه  الذي  للجيل  تتسنَّ  مل 

ستتحّقق إحدى حالتني:
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1-إّما أّن األجيال الالحقة ستتابع مسرية ما حّققه هذا اجليل من تغيرٍي وتكّمله وتستمر عليه. 
ويف هذه احلالة، سيكون هذا التّيار باقيًا مستمّرًا وسيتحّقق: ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾)1( فيستقّر ويثبت. 
العمرية،  املسألة  بالرضورة  نعين  ال  األجيال  نقول  وعندما  الالحقة-  األجيال  أّن  2-وإّما 
بل أولئك الذين يتسلمون من املجموعة األوىل والذين يمكن أن يكونوا من نفس مرحلتها 
العمرية وحتت تأثري العوامل املتعّددة -لن تتابع األمر وُتبتىل بالركود أو االنحراف واالنزواء. 
ففي مثل هذه احلالة، سيتوقف هذا التغيري عن تقديم املنافع للناس وتقع األرضار واخلسائر فيه 

وال يمكن جربان ذلك الحقًا. فالقضية بكليتها هي هذه.

نماذج الثورات اليت انحرفت عن مسارها
كّلما  الكربى-  الثورات  مرحلة  وهي  األخريين،  القرنني  طيلة  حدثت  اليت  التحّوالت  يف 
يشبه  واحدًا  موردًا  أجد  مل  أخرى  موارد  جتدون  لعّلكم  بأنفسكم  طالعوا  النظروأنتم  أمعنُت 
الثورة اإلسالمية، حيث إن التحّول الذي حتّقق يف املرحلة األوىل، استمر يف املراحل والعهود 
اآلمال  تلك  نحو  بدأ  الذي  واملسار  نفسها  واألهداف  نفسها  وبالصورة  الالحقة  العقود  أو 
والتطّلعات والتوّجهات- فإّما أّن تلك التغرّيات مل تدم كما حصل يف الثورة البلشفية، وإّما أهّنا 
امتّدت عرب الزمن، ولكن عىل فرتات زمنية طويلة مليئة باملرارات واملِحن واملصاعب اهلائلة، 
أي  أم  بالثورة  عنها  عرّبنا  سواء  أمريكا،  استقالل  أو  الكربى  الفرنسية  الثورة  حال  كان  كما 
يشء آخر. فاألهداف األساس قد حتّققت يف النهاية، لكن بعد تضحيات هائلة ولفاصل زمين 

طويل. 
1- الثورة الفرنسية:

كما حدث يف الثورة الفرنسية الكربى؛ وُيقال »الكربى« لتميزيها عن الثورات األخرى اليت 
قامت بعد هذه الثورة عىل مدى اخلمسني أو الستني سنة يف ذاك البلد؛ نعم إّن تلك الثورة األوىل 
ألف  فهو:  ذاكرتكم  تبقى يف  أن  تأثريًا وقد وقعت عام 1789 وألجل  كانت األهم واألكرث 
بعدها سبعة، ثمانية، تسعة وهو عام الثورة الفرنسية الكربى ضّد احلكومة امللكية الفرنسية كما 
حدث يف إيران. تلك األرسة امللكية اليت كانت حتكم فرنسا يف ذلك الوقت كانت أكرث جتّذرًا 
واقتدارًا من األرسة املشؤومة البهلوية عندنا، ُأرسة البوربون، واليت حكمت فرنسا لسنوات، 

1  سورة الرعد، اآلية 17.
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وكان من بينهم ضمن هذه السلسلة أباطرة فائقو القدرة. هذه الثورة وقعت كما ذكرت عام 
1789 ميالدي. حسنًا، كانت الثورة ثورة شعبية بكل ما للكلمة من معىن؛ فالشعب يف الواقع 
هو الذي حرضيف الساحات كثورتنا وكان القادة شعبيني 100% يمتلكون أفكارًا جديدة وكانوا 
يسعون لتشكيل جمتمٍع شعيّب. وال شّك أّن ما كان يف باهلم أمر خمتلٌف عّما يسّمى األيديولوجية 
والعقيدة، ولكّنهم كانوا يريدون إقامة حكومة شعبية، أرادوا حكومة حيكمها الشعب. حسنًا، 
هذه الثورة قد وقعت يف تلك السنة. وعىل امتداد ثالث أو أربع سنوات، تّم تنحية تلك اجلماعة 
األوىل اليت قادت الثورة جانبًا عىل يد جمموعة متشّددة متطّرفة؛ وتّم إعدام بعضهم، وأمسكت 
هذه املجموعة املتشّددة بزمام األمور. ثّم توّلت هذه املجموعة املتشّددة زمام األمور ملّدة أربع 
أو خمس سنوات وبسبب تشّددها مع الناس قام الناس برّد فعٍل وعزلوها، حيث تّم إعدام 
بعضهم، لتأيت جمموعة ثالثة عىل رأس األمور. أي إهّنم بحدود 12 سنة، حت سنة 1800، كان 
هناك ثالث جماعات تتعاقب عىل السلطة وتقوم كل جماعة باقتالع وإبادة وقمع من سبقها. 
ففي تلك السنوات الـ 11 األوىل تّم إعدام شخصيات سياسية معروفة من اجلماعات الثورية. 
والحقًا عّمت الفوىض. من البديي أن تقع مثل هذه الفوىض يف بلٍد هبذه اخلصائص. وتعب 
الناس إىل أن تّم تشكيل جماعة من ثالثة أشخاص وكان نابليون أحدهم؛ فقد كان نابليون 
فنال مزّية صرّيته  الكثرية واملفّصلة  ضابطًا شابًا شارك يف غزو مرص وهنا هلذا األمر قصصه 
حاكمًا عىل هذه املجموعة ليتحّول الحقًا إىل ملٍك وإمرباطور. هذه الدولة نفسها اليت حتّملت 
كل تلك اخلسائر من أجل اقتالع امللك وأعدمت لويس السادس عرش وزوجته حتّولت مّرة 
أخرى إىل سلطنة ملكية يرأسها نابليون. بالطبع كان نابليون رجاًل عسكريًا قديرًا ونشيطًا وقد 
حّقق لفرنسا إنجازات كربى. وكان له أعمال غري عسكرية، وإن كانت ُعمدة أعماله عسكرية. 
وقد قام بإحلاق عّدة دول أوروبية بفرنسا وجعل إيطاليا وإسبانيا وسويرسا جزءًا من فرنسا، 
قام باحتالل عّدة دول أوروبية ليجعلها جزءًا من فرنسا. وبالطبع، بعد ذهابه قامت كّل واحدة 
منها باالنفصال مّرة أخرى. فتلك االحتالالت مل تكن مستديمة. لكّن ذلك البلد الذي حتّمل 
كل تلك اخلسائر من أجل الثورة ومتكن من تشكيل حكومة شعبية، عاد مّرة أخرى وبسهولة 
ليصبح سلطنة ملكية. وبعد نفي نابليون وموته حوايل عام 1815ـ وبعد ما يقارب 50 سنة-
املليئة  الشديدة  التغيريات  من  سلسلة  بعد  بالطبع  وذلك  فرنسا؛  يف  ملكية  حكومة  استقّرت 
باملرارات؛ حيث إّنكم لو قرأتم الروايات اليت تدور حول فرنسا القرن التاسع عرش، لرأيتم 
بشكل واضح مظاهر تلك الثورات وتلك املرارات واملحن والشدائد اليت جرت عىل شعب 

فرنسا، ومنها مؤلفات فيكتور هيغو وبلزاك وآخرين. 
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بالطبع بعد ذلك، أي يف سنة 1860 ونّيف، وقعت ثورة أخرى جمّددًا ومّتت تنحية ذلك امللك 
كانت  اجلمهوريات  إّن  حيث  اجلمهورية،  احلكومة  وجاءت  الثالث  نابليون  إىل  ينتمي  الذي 
تتعاقب من األوىل إىل الثانية إىل الثالثة، إىل أن وصل األمر  إىل فرنسا اليت تروهنا اليوم وهي عىل 
شاكلة احلكومة الشعبية والديمقراطية. لقد عانت الثورة الفرنسية من كل تلك املرارات فلم 
تكن من بداية نشوئها متتلك تلك القدرة واإلمكانية بحيث تستقّر بني أهلها وتستمّر. فتقريبًا، 

جرت كل هذه التحّوالت عىل مدى عهوٍد طويلة قاربت حوايل القرنني من الزمن.
2- الثورة األمريكية:

ونفس هذه القضية حدثت يف أمريكا. وقعت الثورة األمريكية وهو ما ُيصطلح عليه بتحرير 
 ،1782 سنة  حوايل  أي  تقريبًا،  سنوات  بخمس  الفرنسية  الثورة  قبل  اإلنكلزي  من  أمريكا 
احلركة  تلك  نشأت  نسمة.  ماليني  خمسة  عن  تزيد  الزمن  ذلك  يف  أمريكا  تكن  مل  وبالطبع 
وأقيمت دولة ووصل إىل زمام السلطة شخصيات كجورج واشنطن املعروف، وغريه وغريه 
الشعب  الذي جرى عاىن  األويّل  التحّرك  ذلك  وبعد  فرنسا.  ما حدث يف  معهم  لكن حدث 
األمريكي من املحن واحلروب األهلية اهلائلة واملتعاقبة. ويف أحد تلك احلروب األهلية -وهي 
أهم حرب أهلية بني الشمال واجلنوب؛ يف الواقع بني الشمال الرشقي واجلنوب الرشقي، ألن 
غرب أمريكا مل يكن حت ذلك احلني حتت سلطة هذه الدولة -ويف هذه احلرب ُقتل ما ال يقل 
عن مليون شخص خالل أربع سنوات؛ وبالتأكيد، مل يكن يف ذلك الزمان إحصاءات دقيقة، 
فأولئك الذين كتبوا وحتّدثوا يقولون هذا. حت وصل األمر بالتدريج، وبعد مرور مئة عام، إىل 
استقالل أمريكا، وحصلت تلك الدولة عىل استقرارها ومتّكنت من االستمرار عىل نفس تلك 

الوضعية السابقة.
بالطبع، إّن قصص اجلرائم اليت وقعت والفجائع اليت جرت بواسطة أولئك احلّكام وأتباعهم 
وجيوشهم هي قصٌص مؤملة وطويلة وعجيبة: غزو الدول املجاورة، واالعتداء عىل السّكان 
ال  شبابنا  أّن  آلسف  وإنين  اهلندية،  القبائل  وقمع  واقتالع  احلمرـ  اهلنود  من  وهم  األصليني 
والظلم  والقسوة  والفظائع  التخريب  مدى  اإلنسان  يعلم  فعندما  القضايا.  هذه  عن  يعلمون 
الذي كان وراء مدنية اليوم والتطور والرثوات اليت حتققت يف هذه الدول، عندها ستتسع آفاقه 

بما يتعّلق بالثورات وما ينبغي أن يقوم به وما هو تكليفه.
3- الثورة الروسية:

ويف روسيا، حدث األمر بنحٍو آخر. فاألهداف اليت ُرسمت يف ذاك البلد وهي أهداٌف عقائدية 
شعبية  حكومة  هي  روسيا  حكومة  أن  االّدعاء  تّم  األساس  ففي  تتحّقق.  مل  وأيديولوجية 
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بتلبية  الناس وتلزتم  أكتاف  تقوم عىل  أّن احلكومة شعبية جماهريية  أي  جماهريية اشرتاكية؛ 
احتياجاتهم؛ وقد ُنقض هذا األمر منذ السنوات األوىل. فلم متر عىل سنة 1917، اليت هي سنة 
الثورة، خمس أو ست سنوات حت تغرّي الطريق وتّم حذف الشعب من حسابات احلكومة 
هو  ماليني،  عّدة  يبلغون  الذين  بأعضائه،  االشرتاكي  احلزب  وصار  للكلمة  احلقيقي  باملعىن 
احلاكم؛ وكان يرتأس ذاك احلزب عّدة أشخاٍص يف كّل عهٍد. ففي عهد ستالني مل يكن احلاكم 
سواه؛ أّما يف العهود الالحقة فإّن اهليئة التأسيسية للحزب االشرتاكي كانت تدير جميع األمور. 

فأّية ضغوٍط مورست عىل هذا الشعب وأّية قيود ُوضعت وما هي املِحن اليت مّرت عليهم؟!

فحت أنه يف تلك العهود كانت تترّسب كتابات من داخل االحتاد السوفيايت إىل اخلارج، وكان 
كان  السوفيايت،  االحتاد  سقوط  قبل  ما  وإىل  نطالعها.  وكّنا  الفارسية  اللغة  إىل  ُيرتجم  بعضها 
الكثري من تلك اجلوانب الشاّقة واملّرة خمفيًا، ثّم تبنّي كل يشء بعد اهنياره، واّتضح ما كان يفعله 
ذلك احلزب واألغالل اليت كان يكبل هبا الشعب. تلك األدبيات اليت ظهرت يف تلك الفرتة 
تدّل عىل حمنة حياة ذلك الشعب حتت ذاك احُلكم. فالثورة قد انحرفت منذ البداية بشكٍل تام،  

ألهّنا مل تنّفذ وعودها األوىل.

4- انقالبات بالد شمال أفريقيا:
الثورات يف منطقة الرشق األوسط وبشكٍل أساس  حسنًا، هذه ثوراٌت. وكان هناك ما يشبه 
يف شمال أفريقيا وأمريكا الالتينية. ومل تكن ثورات، بل يف األغلب عبارة عن انقالبات. ويف 
أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات حدثت حتّركات ثورية يف بالد شمال أفريقيا أي يف مرص 
ثورية؛  بالدًا  البالد  هذه  جميع  وكانت  يسارية.  ميول  ذات  كانت  وتونس  والسودان  وليبيا 
وما خال بعض االستثناءات املحدودة فإّن الذين كانوا من املؤسسني للثورات انحرفوا عنها. 
فكانت الثورات يسارّية معادية ألمريكا وإنكلرتا أو فرنسا؛ وقد تّم جر اجلماهري إىل امليادين 
عىل هذا األساس؛ لكّن نفس أولئك الذين كانوا يرتأسون هذه الثورات انحرفوا من الناحية 
العملية وسقطوا مّرة أخرى يف أحضان القوى االستعمارية! وأحد هؤالء هو بورقيبة التونيس. 
كان بورقيبة قائد الثورة التونسية، ويف األساس هو من صنع هذه الثورة، لكّنه حتّول إىل أداة 
بيد الغرب وفرنسا، فتحّرك يف ذلك االّتجاه؛ ثّم حلقه بن عيل بعد ذلك. أو يف مرص، فقد كان 
االنقالب؛  ذلك  صنعوا  الذين  أولئك  ومن  النارص  عبد  جمال  مساعدي  من  السادات  أنور 
أو بتعبريهم ثورة الضباط األحرار؛ ويف األساس كانت حركة الضباط األحرار يف زمان عبد 
النارص حتمل شعار نجاة فلسطني؛ ولكّن عملهم وصل إىل أن يصاحلوا من اغتصب فلسطني 
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وأن يتآمروا عىل شعبها، ووصل هبم األمر أخريًا إىل التعاون مع الصهاينة ملحارصة فلسطني 
وغّزة وإبادة شعب فلسطني! أي إهّنم انحرفوا عن ذلك التحّرك االبتدايئ 180 درجة. 

أو يف السودان؛ بحسب ما يبدو ال تذكرون شيئًا عن النُّمريي. فنحن نتذّكر جميئه إىل السلطة. 
لقد كان النُّمريي ضابطًا ثوريًا خّلص السودان يف الواقع من يد الغرب، لكّنه وبالتدريج سار 
الذين  الالحقون،  الثوريون  يقوم  أن  إىل  ذلك  وأّدى  أحد عمالئه  إىل  ليتحّول  الغرب  باّتجاه 
تسلموا زمام األمور يف السودان، ضّده وخيّلصوا البلد منه. فجعفر النُّمريي الذي قام بانقالٍب 
ضّد حكومة غربية حتّول بالتدريج من معاٍد للغرب إىل عنرٍص غريّب يستخدمه الغرب ويعمل 

ملصلحته، فأصبح عمياًل للغرب! والباقون كانوا عىل هذا املنوال.
إّنين أذكر يف األربعينيات الشمسية ]الستينات امليالدية[ عندما كنت يف مشهد، كّنا نتلّقى إذاعة 
صوت العرب املرصية يف زمن عبد النارص، ونستمع إليها. فقد ذهب جمال عبد النارص إىل 
ليبيا، وبصحبة هذا القّذايف نفسه الذي كان يف ذاك الوقت شابًا مل يتجاوز الـ 29 وقام بانقالب 
فقد  املرصية.  العرب  صوت  إذاعة  عرب  يتحّدثون  كانوا  ثالثتهم  النُّمريي،  وجعفر  عسكري 
اجتمعوا وكانوا ينطقون بكلمات ثورية وعنيفة. نفس هذا القّذايف كان يطلق شعارات، كانت 
تبّث فينا احلماس يف ذلك الوقت. فنحن يف األغلب كّنا يف خضم النضال. وكان االستماع إىل 
تلك اإلذاعة خمالفًا للقانون. كنا مع بعض األصدقاء وأحدهم كان يمتلك جهاز راديو نذهب 

لياًل إىل أحد البيوت ونستمع معًا إىل إذاعة صوت العرب. 
كانت احلركات عىل هذا النحو. أي إّن الثورات وألسباٍب متعّددة، إّما إهّنا انحرفت منذ البداية 
كفرنسا  بلٍد  ويف  السنني.  عرشات  يستغرق  االنحراف  هذا  كان  وأحيانًا  بقليل.  ذلك  بعد  أو 
استغرق هذا االنحراف أكرث من سبعني سنة حت متّكن بالتدريج من حتقيق جزء من األهداف 

وليس جميع األهداف.

النموذج الفريد للثورة اإلسالمية اإليرانية
الثورة اإلسالمية كانت استثناًء. فقد كانت الثورة اإلسالمية حركة ذات أهداف حمّددة، وإن 
وتبلورت  بالتدريج  واّتضحت  كّلية  األحيان  بعض  يف  ُحّددت  اليت  األهداف  تلك  كانت 
كان اإلسالم ومواجهة  فاهلدف  أهدافًا واضحة.  كانت  أهدافها  لكن  وُشّخصت مصاديقها؛ 
االستكبار، وحفظ استقالل البالد، وإرجاع الكرامة لإلنسان، والدفاع عن املظلوم، والتطّور، 
يف  املرء  ينظر  عندما  الثورة.  أهداف  هذه  كانت  فقد  واالقتصادي؛  والتقين  العلمي  والسمّو 
بيانات اإلمام رضوان اهلل عليه ويف الوثائق األساس للثورة يرى أّن كل تلك األمور هلا جذوٌر 
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يف املصادر اإلسالمية. فالشعبوية واالعتماد عىل إيمان الناس وعقائدهم ودوافعهم وعواطفهم 
كانت من أركان الثورة األساس. وقد استمّر هذا اخلط ومل ينحرف ولو بمقدار درجة واحدة، 

قد مّر عىل الثورة أكرث من 32 سنة؛ وهذه حادثة مهّمة جدًا.

فالثبات واالستقرار يف الثورة الذي نتحدث عنه يعين ذلك. لقد قلنا كلمة واحدة﴿ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ﴾)1(، لقد قال شعب إيران »ربنا اهلل« ووقف عىل قدميه. التمّسك هبذا 
القول انتقل من جيٍل إىل جيل. وأنتم اليوم شباٌب ألقيتم هذه الكلمات بنشاٍط فائق وحماس 
وحيوية وصدق يف هذا املكان بالذات، ومن املحتمل أّنه مل يكن أحٌد منكم قد ُوجد يف هذه 
الدنيا عند بداية الثورة، ومل تعيشوا عهدها، ومل تشاهدوا جتربة احلرب ومل تدركوا زمن اإلمام؛ 
اآلن  ُيقال  وما  األهداف،  تلك  هو  واهلدف  الطريق،  ذاك  هو  والطريق  هو،  هو  اخلط  ولكن 
هو ما لو أردنا أن نقوله يف ذلك الوقت، كنا نقوله. لقد كنت آيت إىل جامعة طهران مّرة كّل 
أسبوع وكّنا نعقد اللقاءات مع اجلامعيني ونصيّل؛ وبعد الصالة كانت تتم اإلجابة عن األسئلة 
والكلمات وقد استمّر هذا األمر لفرتات. فتلك الكلمات اليت كانت تصدر يف ذلك الوقت 
عنا وعن اجلامعيني هي نفس هذه الكلمات اآلن، وبالطبع إهنا اليوم أكرث نضجًا ودّقة وخربة. 
وهذه املشاعر هي بنفس مستوى تلك املشاعر واألحاسيس، ولكن يف املطالب اليت ُتطرح اليوم 
داخل البيئة اجلامعية نجد أّن العقالنية أكرث مما كانت عليه يف ذلك الوقت ومثل هذا له قيمة 

مهمة جدًا.

تكليف جيل الشباب
حسنًا، هذا ما حتّقق حت اآلن، فماذا بعد؟ ما أريد قوله أخترصه بجملة واحدة: إّن تكليف 
جيل الشباب احلايل وخصوصًا اجلامعي من اآلن فصاعدًا هو االستمرار والتقدم هبذا اخلط 
اجلامعة.  صعيد  عىل  تكليفنا  يشّخص  ما  وهذا  التكامل.  من  املزيد  نحو  التوّجه  هذا  بنفس 
فاألمر عندئذ موكٌل إليكم. ذاك اجليل الذي كّنا نشارك فيه بفعالية ونمتلك فيه قوة الشباب 
تّتجه  اليت  العامل  هذا  يف  األشياء  جميع  مثل  االضمحالل  نحو  اّتجه  قد  شبابنا  فيه  وأنفقنا 
وجامعّيو  شباب  أنتم  هو  اليوم  احلقيقة  هذه  إليه  ُسّلمت  الذي  واجليل  والزوال.  الفناء  نحو 
أصحاب  أنتم  تكونون  وسوف  عاتقكم.  عىل  البالد  مسؤوليات  سُتلقى  املستقبل  ويف  اليوم. 
القرار وواضعي اخلطط هلذا البلد. يمكنكم أن تستمّروا عىل هذا الطريق وتوصلوه إىل كماله 

1  سورة فصلت، اآلية 30.
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وتستفيدوا من تلك الطاقات اليت مل يتم االستفادة منها ومتألوا الفراغات وجميع األشياء اليت 
كنتم تذكروهنا حتت عناوين هذا اإلشكال وذاك اإلشكال، وتلك املشكلة، وانتقاٌد هنا وانتقاٌد 
اليوم  شباب  فجيل  العمل.  هبذا  تقوموا  ال  أن  أيضًا  ويمكنكم  أيضًا  صحيٌح  أمٌر  وهو  هناك 
يمكنه أن يقّرر إذا كان لن يعمل. وبالتأكيد لن يّتخذ مثل هذا القرار، فأنا ال أشّك بذلك. فجيل 
الشباب ولتجّذر هذه احلركة الدينية واستحكام أركاهنا االعتقادية سيستمّر عىل هذا الطريق. 
للعامل  نفسها  تعرض  ثورة سوف  قد حتّققت  العامل  املختلفة يف  الثورات  تاريخ  مّرة يف  فألّول 
وسوف تستمّر عىل كلمتها األوىل وأصوهلا وقيمها األساس بكّل وجودها وبدون توّقٍف وإن 

شاء اهلل سوف تتوّصل إىل أهدافها النهائية.

حسنًا، ها أنتم يف التشكيالت اجلامعية والُزبدة والُنخب اجلامعية؛ وأنتم يف الواقع باقة من هذه 
الفئة العظيمة اليت تناهز عّدة ماليني يف البلد قد اجتمعتم هنا وبالتأكيد يمكن لسائر اجلامعيني 
أن يسمعوا هذا الكالم الحقًا حيث سُيبثُّ يف التلفزيون والنرشيات وكل من يريد يمكنه ذلك 
طبعًا. عليكم أن تّتخذوا القرار. فاعلموا أّن هذه احلركة املباركة والقائمة عىل هذه القيم مرتبطة 
بدوافعكم ومهمكم وشجاعتكم وقدرتكم وأفكاركم وعزمكم الراسخ. أنتم الذين ينبغي أن 

تكملوا هذا.

احلمد اهلل إّن الثورة اليوم قد تقّدمت بشكٍل جّيد. وكما قلت إّننا مل ننحرف عن األهداف ومل 
يتخذ مسرينا زاوية. فاملصائب اليت نزلت بتلك الثورات العظمى والكربى مل حتدث يف ثورتنا. 
وبموازينها  كّل مكان،  عليها يف  التغّلب  من  الثورة  أحداٌث خمتلفة ومتكنت هذه  فقد وقعت 
اخلاصة متكنت من احلفاظ عىل نفسها واالستمرار عىل طريق التكامل إىل يومنا هذا. إّن الثورة 
البالد  املختلفة يف  القطاعات  اليوم يف  الذي تشهدونه  التطّور  فهذا  البلد.  تقّدمت يف هذا  قد 
حيث أرشت إليه يف كلميت مع مسؤويل النظام قبل يومني أو ثالثة بشكٍل خمترص مل يكن له أّية 
سابقة يف أّي زمٍن يف القرون األخرية عىل صعيد بلدنا. بالتأكيد، كان له مثيل يف األيام اخلالية 
ويف التاريخ، وهناك موارد شبيهة به بحسب الزمان؛ ولكن يف القرون األخرية مل يكن له سابقة. 
الطريق نخطو  أّول  زلنا يف  ما  البلد. ونحن  يتقّدم  أن  هنا، وجيب  إىل  البلد  أوصلتم  قد  فأنتم 
خطواتنا األوىل. وقد قلت إّن من اخلصائص الكربى للثورة هو صناعة القدوة. أنتم يمكنكم 
عندئٍذ  فتقولون  قدوة  اإلسالمية  للمجتمعات  تصنعوا  أن  أجل  من  اهلدف  هذا  تواصلوا  أن 

لآلخرين حتّركوا هبذا الشكل تصلوا هبذه الطريقة، فهذا ممكٌن.
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وصايا إىل التشكيالت اجلامعية
التشكيالت  هذه  جمموع  إىل  األوىل  ووصّييت  بالتأكيد.  دورها  اجلامعية  للتشكيالت  حسنًا، 
اجلامعية اليت تفّكر يف املجاالت املتعلقة باجلامعة والبلد والثورة وباقي األشياء هي: إّنكم عندما 
الدوليني  الرأسماليني  وجبهة  الظلم،  وجبهة  االستكبار،  أي  املخالفة  اجلبهات  إىل  تنظرون 
والكارتيالت وغريها من الرشكات واملؤسسات،... انظروا إليها بمنظار جبهة واحدة. فهناك 
جبهة واحدة مّتصلة تواجه الثورة اإلسالمية اليت هي ثورة معنوية ودينية وثقافية واعتقادية. 
عندما تنظرون إليهم بعني اجلبهة الواحدة املّتصلة فإّن الكثري من أعماهلم ستظهر عىل حقيقتها. 

فهذه القضية تشّخص تكليف اجلامعي أو التشكيالت اجلامعية.
افرضوا أّن هناك عملية اغتيال قد وقعت يف البلد؛ حيث تّم اغتيال الشهيد عيل حمّمدي والشهيد 
هذه  مثل  إىل  ننظر  فأحيانًا،  إرهايب.  عمٌل  هذا  إّن  حسنًا،  نجاد.  رضايئ  والشهيد  شهرياري 
القضية بمنظار ّأهّنا عمٌل إرهايبٌّ يّدد األمن؛ حسنًا، هنا يتجّرع املرء الغّصة، فعّدة من علمائنا 
استهدفهم العدو بإجرامه من قبل بضعة إرهابيني. وأحيانًا، ال يكون األمر كذلك بل ننظر من 
منظار اجلبهة: إّن هذه حركة من ضمن جمموع التحّركات املعادية ضّد النظام اإلسالمي. فعىل 
سبيل املثال، يف اجلبهة عىل حدود العراق حيث كّنا يف حرٍب ملّدة ثمان سنوات إذا كان هناك 
قصٌف مدفعيٌّ للعدّو يف مكاٍن ما ال يعين ذلك أّن العدّو يتم هبذا املكان باخلصوص؛ بل يعين 
أّن هناك حركة يقوم هبا العدّو هنا، ومن املحتمل أّنه يريد إهلاءكم هبذا املكان من أجل أن يجم 
أن يضعف  أو ألجل  الواقع حيلة،  لكنها يف  إسنادية  أعماٌل  وبتعبريهم – هي  آخر  يف مكان 
مقاتلينا يف هذا املكان حت يتمّكن عىل سبيل املثال من القيام هبجوٍم شامٍل. عندما تنظرون هبذه 
العني سُيعلم أّن العدّو بصدد القضاء عىل احلركة العلمية يف البلد؛ أي أّن من حلقات مؤامرة 
العدّو هو هذا األمر. فهناك حلقاٌت مّتصلة ومتسلسلة كحلقات احلظر االقتصادي، وإشاعة 
االبتذال، وترويج املخّدرات، واألعمال األمنية، وإجياد الزتلزل يف املباين والقضايا االعتقادية، 
سواٌء كان عىل صعيد االعتقاد باإلسالم أم الثورة. فهذه كّلها حلقاٌت خمتلفة مّتصلة؛ وأحدها 
أيضًا الذي يكمل هذه السلسلة هو عبارة عن القضاء عىل احلركة العلمية يف البلد من خالل 

إرعاب علمائنا وتصفيتهم. فلننظر هبذه العني إىل القضية.
فلو نظرنا إىل األعداء جمتمعني بمنظار جبهة متواصلة قد قّسمت الوظائف عىل أفرادها، عندها 
سيّتخذ شعورنا باملسؤولية يف كّل قضّية شكاًل جديدًا. وهنا يف نفس قضية هذه االغتياالت، 
إّنين أعتقد بأّن أعضاء التشكيالت اجلامعية قد قرّصوا فيها، أي إهّنم مل يظهروا العمل املطلوب. 
وكان عليكم أن تكرّبوا القضية. وبالتأكيد، ال يعين ذلك تضخيمها ألهّنا بذاتها كبرية بل أن 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 308

هلؤالء  بوسرت  أو  يافطة  أّية  تشكيالتنا  داخل  حت  نشاهد  مل  ونحن  حقيقتها.  عىل  تظهروها 
الشهداء، مل ُيطبع أو ُينرش أو ُيوّزع ما حيفظ ذكراهم. كال، فهذا املوضوع جيب أن ال ُينىس أبدًا؛ 

فهذا العمل ليس بقليل.
إّن قضية العلم يف البلد هي حلقة من تلك السلسلة، حيث إّن هذه احللقة ترتبط مبارشة بتلك 
النقطة األساس اليت كّنا نتابعها طيلة اثنيت عرشة سنة. قلنا »العلم سلطان« وهو اقتدار، وكّل 
يتابع  أن  أي  العامل،  مؤّثرًا عىل  يكون  أن  يمكنه  الرواية »صال«، حيث  من حيوزه وطبق هذه 
هذه  يف  منطقنا  هو  هذا  حمكومًا.  يكون  سوف  أي  عليه«،  »صيل  يملكه  مل  من  وكّل  أهدافه. 
احلركة العلمية طيلة السنوات اخلمس عرشة تقريبًا. واآلن حلسن احلظ إّن هذه احلركة العلمية 
يف البلد قد أثمرت إىل حدٍّ كبري. وهم يريدون إيقافها؛ حسنًا، عليكم أن تظهروا حساسية جتاه 

األمر.
فالنظر إىل العدّو ينبغي أن يكون من هذا املنظار، النظر إىل حركة العدّو كجبهة. وعندها فإّن 
دعمهم لبعض التيارات، وهجومهم عىل بعضها اآلخر، وتدّخلهم يف بعض الشؤون الداخلية 
للبالد سوف يّتضح؛ وُيعلم اهلدف منه. إّن هذه القضية توجب علينا أن نكون حذرين جتاه ما 

يقومون به.

ومن األمور اليت أريد أن أويص هبا، ما يتعلق بالتشكيالت اجلامعية خصوصًا، هو أن تنهض 
بجدية تاّمة لألعمال الفكرية والثقافية املمنهجة واهلادفة والعميقة. يف بعض األوقات ياجم 
العدّو الساحة اجلامعية علنًا؛ فهنا جيب عليكم أن حترضوا بشكٍل عليّن، كما حدث يف قضية 
فتنة عام الـ 1388 )قبل سنتني( وأمثاهلا. ويف بعض األحيان ال يكون األمر كذلك، ال يتجاهر 
العدّو هبجومه؛ فهنا جيب أن يكون حضور الفئات اجلامعية ومشاركتها بالفكر العميق. جيب 
األخالقية  والقضايا  ]االعتقادية[  الكالمية  بالقضايا  يتعّلق  بما  املعمقة  باألعمال  تقوموا  أن 
واملسائل التارخيية وقضايا الثورة. فقوموا بما ينبغي جتاه القضايا املختلفة للبالد كاألشياء اليت 
حتّدث عنها األصدقاء فافرضوا أّنكم ستقومون باألبحاث بشأن البنك املركزي ونظام السالمة 
وما يتعّلق باجلهاد االقتصادي، فكّل هذه أمور جيدة جدًا، ولكن ال تكتفوا هبا. فبشأن القضايا 
الكالمية جيب القيام باألعمال املعّمقة. وبشأن املسائل السياسية للبالد جيب القيام باألعمال 
غري االنفعالية. ال شك بأن العواطف واألحاسيس أمور جّيدة وهي طاهرة وال أعارض بأي 
شكٍل من األشكال إظهارها وال التحّرك عىل أساسها خصوصًا للشباب؛ فليس من املمكن 
ذلك وال هو مطلوٌب أن نقمع املشاعر؛ ولكن بعيدًا عن قضية املشاعر والعواطف فإّن التأّمل 

والتفّكر والتعّمق يف القضايا املختلفة ومن جملتها املسائل السياسية أمٌر مطلوب. 
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إّن من األشياء اليت أويص هبا جّديًا اجتناب االبتذال يف األعمال الثقافية والفّنية؛ التفتوا إىل 
ذلك. لدّي نماذج حول ما أقول؛ بالطبع، ليست من احلارض بل ترجع إىل حوايل 18 سنة. فقد 
اطلعت يف ذلك الوقت عىل أّن جمموعة جامعية حصل يف بعض مراسمهم يف اجلامعة مظاهر 
من االبتذال. وهناك أبرقت إليهم فلم يكونوا منقطعني عّنا وحسنًا، مل يتّم االلتفات إىل ذلك. 
وبعد ذلك مل يكن لألمر تبعات جّيدة. فليتّم اجتناب االبتذال الثقايف واألخالقي بشدة ولتتم 
االستكبارية.  السياسة  هذه  واجهوا  االبتذال.  نرش  العدّو  سياسات  من  إّن  فاليوم  مواجهته. 
ومثلما أهّنم خيّططون للحظر االقتصادي كذلك يفعلون بشأن ترويج االبتذال ومثل هذا ليس 
جيلسون  فإهّنم  املعلومات،  هذه  مثل  لدينا  ونحن  معلومات  من  نابٌع  هو  بل  شعاراتيًا  اّدعاًء 
وخيّططون ويضعون الربامج ويقولون إّنه جيب ترويج االبتذال بني الشباب من أجل حتطيم 
مقاومة اجلمهورية اإلسالمية؛ وهم بذلك يضفون عىل القضايا الوجه السيايس. حسنًا، جيب 
هذا  ومثل  صحيحة.  بطريقة  ذلك  يكون  أن  جيب  وبالتأكيد  وحماربتها؛  األمور  هذه  مواجهة 

الصمود واملواجهة له أمهية فائقة يف مواجهة خطط االستكبار. 
بينها.  فكريًا  وانسجامًا  وتآزرًا  تعاونًا  اجلامعية  التشكيالت  تظهر  أن  هي  األخرى  ووصّيتنا 
واآلن ال أريد أن أقرتح شيئًا بشكٍل قطعي، ولكن يبدو للناظر تأسيس جممع للتنسيق بني هذه 
العاّمة  التوّجهات  إّن  وبالتأكيد  واحد.  مساٍر  التشكيالت عىل  تتحّرك هذه  التشكيالت حت 
واحدة تقريبًا، وهذا أمٌر جّيد. ال نريد أن نقول  إّن عىل هذه التشكيالت أن تتخىّل عّما تتفّرد به 
من خصائص، لتصبح متشاهبة متامًا؛ كال، إّن التنّوع واخلصائص املختلفة يف التشكيالت ليس 
فيهما مشكلة، غاية األمر أّنه من الالزم أن يكون هناك نوع من التنسيق يف التوّجهات ويف التقّدم 
نحو أهداف الثورة لكي تتمّكنوا من التأثري عىل البيئة اجلامعية. جيب أن تتمّكن التشكيالت 
من التأثري يف هذا املحيط. وحلسن احلظ إّن البيئة اجلامعية هي بيئة جّيدة. وال يعين ذلك أهّنا 
خالية من املشاكل أو االنحراف أو األخطاء أو الزاّلت؛ فأين هو املكان الذي ال توجد فيه مثل 
هذه األمور؟ فنستطيع أن نلحظ مثل هذه الزاّلت أو نشاهدها يف أكرث املجموعات والبيئات 
قداسة؛ ولكن يف اجلملة إّن البيئة اجلامعية هي بيئة مليئة بالنشاط والسعي والتوّجهات الدينية 
وجيب  اجلامعية  بيئتنا  هي  هكذا  جدًا.  ثمنٌي  األمر  هذا  ومثل  باملباين؛  والتمّسك  واالعتقادية 

االستفادة منها وحت يتّم التأثري عليها جيب أن تكون التوّجهات صحيحة.
ووصّيتنا األخرى، إّن عىل املسؤولني اجلامعيني يف البالد وكذلك يف التشكيالت السعي من 
أجل أن حيّققوا االنسجام والتعاضد بينهم. يسمع املرء أحيانًا أّن مثل هذا التنسيق إّما أّنه غري 
إىل  األصدقاء  أحد  أشار  وقد  املشاكل،  بعض  حتدث  حيث  اختالفًا؛  هناك  أّن  وإّما  موجود 
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حادثة بوشهر وغريها. فيجب التنسيق وإجياد التآزر ألن األهداف واحدة وهي أهداف الثورة. 
املسؤولون يبذلون اجلهود ويسعون. يف النهاية هذا أمٌر مشهود ويفّكرون وهم يسعون بمقدار 
ما تبلغه أذهاهنم وقدراتهم. وشباب هذه التشكيالت أيضًا جميعهم أصحاب دوافع وحماس 

وطهارة. حسنًا، هذه الفئات جيب أن تتآزر مع بعضها بعضًا.
ويف مورد العلوم اإلنسانية حيث جرى احلديث عنها أقول هذه املسألة: إّن ما قلناه بشأن العلوم 
اإلنسانية وكّررناه هو ما ُذكر: جيب علينا االجتهاد يف باب العلوم اإلنسانية وال ينبغي أن نكون 
أو  العلوم اإلنسانية من اجلامعة  الفروع من  أّنه تم حذف تلك  افرضوا اآلن  مقّلدين. ولكن 
تّم التقليل منها فإّنين لن أبدي أي رأي بشأن هذه األمور، فإّنين لن أنفي ولن أثبت، فاألمر 
أو  الفروع  إّنه عمل املسؤولني. فمن املمكن أن يروا املصلحة بحذف بعض  ليس من شأين، 
ال، ولن أعّلق؛ إّن قويل هو أن يتّم العمل بعمق يف باب العلوم اإلنسانية وأن يسعى أصحاب 
الفكر واملعرفة يف هذه املجاالت. حسنًا، يبدو أّن الوقت قد انتهى. والكالم الذي وجدنا من 

الرضوري أن نرّصح به قد انتهى؛ وإن شاء اهلل تبقون يف حفظه.
اللهّم  نقسم عليك بأوليائك أن تزنل بركاتك وفضلك عىل شبابنا هؤالء.

اللهّم  قّرب بيئة الشباب يف بلدنا يومًا بعد يوم إىل األهداف والتطّلعات اإلسالمية.
اللهّم  بحّق حممد وآل حممد حّقق آمال وأماين هؤالء الشباب. وتفّضل بعنايتك عىل مسؤويل 

البلد وعلينا جميعًا من أجل أن نخطو قدمًا نحو هذه األهداف.
اللهّم  أظهر رأي العني الشكل اإلسالمي للمجتمع وللدولة اإلسالمية بكل ما للكلمة من 

معىن لشبابنا األعّزاء هؤالء. ارِض عّنا األرواح الطيبة للشهداء وروح إمامنا اجلليل املطّهر.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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تتفّتح  وأن  بالرسور،  قلوبكم  تعمر  أن  وآمل  لكم،  تهايّن  بداية 
أنا  اهلل.  شاء  إن  ومبارك  مأجور  جهودكم.سعٌي  وتزهر  قرائحكم 
مرسور ألّن هذا احلشد استمّر عىل مدى سنوات متتالية، وسُتكتب 

له االستمرارية بعد هذا بعونه تعاىل.
عصابة األوفياء لن يتفّرق بعضهم عن بعض

هذه السلسلة لن تتناثر إىل يوم القيامة 
هذا دعاء، ويف نفس الوقت خرب عن أمر واقعي إن شاء اهلل.

عر يف اجلمهورية اإلسالمية الشرِّ
الشعر  األّول  املوضوع  ثالثة.  أو  موضوعني  اليوم  أعرض  سوف 
الرأي  إبداء  أوسع  نظرة  خالل  من  يمكننا  بالطبع،  بلدنا.  يف  اليوم 
ولكن  حوله،  واحلديث  البلدان  خمتلف  يف  اليوم  الفاريس  الشعر  يف 
شعٌر  هو  بلدنا  يف  اليوم  الشعر  أخرى.  فرصة  إىل  سنوكله  ما  هذا 
طالئعي. عندما أنظر اليوم إىل شعر الشباب عىل وجه اخلصوص وقد 
أنشد الليلة الشعر جمموعة من شبابنا األعّزاء، وغريهم من األحّبة، 
الثورة وقد قلتها السنة املاضية، إّنين أشعر  الّسبق يف شعر  أصحاب 

بتطّور ملحوظ؛ أي إّننا حّقًا تقّدمنا يف جمال الشعر.
لدينا هنا نقطة ال بأس أن نتعّرض هلا. إيّن أرى َوجَهي شبٍه بني الشعر 
وبارزة  للغاية  مهّمة  مرحلة  يف  الفاريس  الشعر  وبني  بلدنا  يف  اليوم 
وازدهاره؛  اهلندي  األسلوب  رواج  مرحلة  أي  عام،  ملئيت  امتّدت 
وقد راج األسلوب اهلندي من الشعر وانترش وبلغ القّمة من أواسط 

القرن العارش حت أواسط القرن الثاين عرش.
عرب  هلا  نظري  ال  تلك  سنة  املئيت  مرحلة  أّن  أّواًل  لكم  أذكر  دعوين 
عصور تاريخ شعرنا، إذا ما الحظنا بعض النواحي فيها. هذا ال يعين 
الرابع  القرن  يف  القصائد  شعراء  قدر  عن  النظر  نغض  أن  نريد  أّننا 
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واخلامس والسادس، أو شعراء القصائد الغزلية يف القرن السابع والثامن؛ ال، فلكلٍّ موقعه، 
املنرية جدًا يف  وقدره وقيمته، وعظمته حمفوظة؛ لكن مرحلة املئيت سنة هذه هي من املراحل 

تاريخ الشعر الفاريس. 
يف  تنظرون  عندما  إّنكم  أي  الشعراء.  عدد  هو  سنة،  املئيت  هذه  ُتمزّي  اليت  اخلصائص  من 
هذين القرنني اللذين ذكرنا، ترون أّنه يوجد عدٌد هائٌل من الشعراء يف إيران، ويف اهلند، ويف 
أفغانستان، ويف منطقة ما وراء النهر أي املنطقة اليت تّم تقسيمها اليوم ولألسف بني طاجيكستان 
بخارا  قبيل  من  الفارسية  باللغة  الناطقني  مناطق  الطاجيك  يقطن  كان  حيث  وأوزبكستان 
وسمرقند، وغريها من املناطق. كان يف هذه املرحلة اآلالف من الشعراء وهم شعراء معتدٌّ هبم؛ 
ال أهّنم مّمن ينشد الشعر فحسب، ال، بل هؤالء شعراء حقًا. قد ال يكون اجلميع من البارزين، 
ولكّنهم شعراء. طبعًا من بني هؤالء اآلالف من الشعراء وهو ما أقوله عىل وجه التقريب لعّله 
يمكننا القول: إّن املرء يستطيع العثور عىل مئة شاعر، ولعّل املرء يستطيع انتقاء عرشة شعراء 
من الدرجة األوىل، من بني هؤالء الشعراء، مثل صائب، كليم، حممد جان قديس أو نظريي 

نيشابوري. هكذا كان وضع تلك املئيت سنة بلحاظ الكّم الشعري.
هذا أحد أوجه الشبه بني اليوم وبني تلك احلقبة، وهو الكّم. إّن عدد الشعراء اليوم يف بلدنا، 
ليس له مثيل يف أي مرحلة من املراحل؛ أي املراحل اليت كان لنا حضور فيها وشهدناها وكانت 
تربطنا فيها عالقة مع الشعراء، وكذلك يف ما سمعناه عن املايض. إّن عدد الشعراء اليوم يف بلدنا 
يشبه مرحلة املئيت سنة تلك من ناحية الكّم. طبعًا هذا بربكة الثورة. لقد جاءت الثورة باملعارف 
والفّن وكّل يشء إىل كنف الشعب، إىل كنف املجتمع؛ لذا حصل هذا الغليان. لدينا اليوم يف 
بلدنا الكثري من الشعراء؛ من الناشئة يف املراحل االبتدائية إىل الثانوية، إىل الشباب الطّيبني، إىل 
متوسطي األعمار وكبار السّن. حّقًا، إذا أراد اإلنسان أن حيسب، سوف يرى أن عدد الشعراء 
اليوم كثري جدًا. طبعًا، هذا كان خالل ثالثني سنة؛ وإذا استمّر األمر عىل هذا املنوال إن شاء 
اهلل أي تقّدمنا عىل هذه الوترية وجرى تشجيع الشعر، واستطاع الشعراء اجلّيدون تربية شعراء 

يافعني فسيكون عدد شعرائنا أكرث من تلك املرحلة.
وجه الشبه الثاين بني هذه املرحلة ومرحلة املئيت سنة تلك، هو اإلبداع يف املضمون. مل يسبق 
اجلديدة  املضامني  هذه  كّل  تظهر  أن  املراحل،  من  أخرى  مرحلة  أي  يف  أمر  هكذا  حصل  أن 
والكلمات البديعة يف الشعر. فعندما يأيت املضمون اجلديد، يأيت بتبعه الرتكيب اجلديد أيضًا. 
بالرتاكيب. طبعًا،  ليأيت  الشاعر عىل استخدام ذوقه وفّنه  ُتحّفز  اللفظ  إّن حاجة املضمون إىل 
من املمكن أن نرى بعض اهلفوات لدى املبتدئني، لكّن اللغة تنضج وتزّتن وتستقيم بالتدريج 

لتصبح لغة فخمة.
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الليلة يف هذا اجلمع الذي ُقرئ الشعر فيه ،شعر الشباب، السيدات، السادة إيّن أرى كلمات 
النحو الذي ُيحّب اإلنسان أن يراه يف الشعر.  ألفاظًا قوية وُمحكمة؛ عىل  ناضجة وموزونة؛ 
أّما املضمون فإىل ما شاء اهلل. حقًا، لقد كان املرء عندما يقرأ يف ديوان صائب مثاًل، أو ديوان 
الشعراء العظام امُلبدعني للمضامني كـ »بيدل« واآلخرين، لعّله كان يقول إّن هؤالء مل يرتكوا 
شيئًا إاّل وقالوه؛ لقد عرّب هؤالء عن كّل ما خيطر يف ذهن اإلنسان وما ال خيطر، وصاغوه يف 

قالب شعرّي؛ ولكّنكم ترون بعدها أّن األمر ليس كذلك. وعىل ما يقوله صائب:
لديك احلديث عن ثنايا شعر احلبيب مدى العمر

من قال إّنه مل يبَق لديك مضمون)1(
لقد قال هو »العمر«، ولكن يمكنك التحّدث عن ثنايا شعر احلبيب دهرًا من الزمن. إّن املرء 
التدقيق فيها  اليوم كل هذه املضامني اجلديدة يف هذه الكلمات، وهي تستحّق واقعًا  ليشاهد 
والتأّمل هبا؛ فهي جّيدة للغاية. برأيي هذا هو وجه الشبه الثاين ما بني شعرنا اليوم، والشعر يف 

مرحلة املئيت عام تلك.
تنتظر جميء أمثال صائب وحممد جان قديس ونظريي.  الطريق،  بالطبع، ما زالت أعيننا عىل 
مرحلتنا  اآلن  نشّبه  أّننا  بما  نقول:  أن  يمكن  بحيث  األمر  ليس  بالغت.  قد  أكون  أن  أريد  ال 
بتلك املرحلة، فلدينا إذن اليوم أمثال صائب وكليم ونظريي وطالب آميل، أو حممد قيل سليم 
الشعرية  الرتبة  إىل  شعرائنا  وصول  قبل  كثري  عمل  أمامنا  زال  ال  فلإلنصاف،  ال،  الطهراين؛ 
العالية واملمتازة ألولئك واليت قّل نظريها، حيث ذكرُت أسماء بعضهم، والالئحة تطول إىل 

ما شاء اهلل. 
حسنًا، سوف أغتنم الفرصة هنا ألذكر لشعرائنا الشباب األعّزاء نقطة أخرى فاحلمد هلل اجلميع 
اليت  لقد كانت األشعار  التعبري.  الشجاعة يف  للمضامني ولديم  شعراء وجمّددون ومبدعون 
استمعُت إليها الليلة يف األغلب جّيدة جدًا؛ ولكن اعلموا أّن »اجلّيد جدًا« ال يعين »ممتاز«. فقد 
تكون ال»جّيد جدًا« ُعرش ال »ممتاز«، أّما األعشار التسعة تلك ما زالت أمامكم؛ فيجب أن ال 

تتوّقفوا.
لقد كانت املشكلة لدى كل الذين أبدعوا يف مسرية معّينة، أهّنم تصّوروا أهّنم قد وصلوا إىل 
هناية الطريق. فلنفرتض أّن شخصًا غناؤه جميل، فنقول له أحسنت، كان هذا ممتازًا؛ نمدحه. 
سيتدىّن  مبارشة  التوّقف  وبعد  قطعًا،  سيتوّقف  فإّنه  هذا،  فوق  يشٌء  يوجد  ال  أّنه  تصّور  فإذا 

1  يك عمر ميتوان سخن از زلف يار گفت  
در بند آن مباش كه مضمون نمانده است 



315وظيفة ال�سعراء

مستواه ويسقط. جيب أن يعلم أّنه يمكن أن يغيّن بشكل أفضل؛ وهذا األمر بذاته َيصُدق يف 
جميع املجاالت. لقد كان األمر كذلك يف كّل األعمال اليت رأيناها. إّن الشعور بالوصول إىل 
املزنل نتيجته التعب والركود؛ أنتم إىل اآلن مل تصلوا إىل املزنل. لقد تقّدمتم تقّدمًا جّيدًا جدًا، 
وأنتم جّيدون جدًا؛ ولكن كما ذكرت لكم، أحيانا الـ »جيد جدًا« تكون ُعرش الـ«ممتاز«؛ فيجب 

أن تعرثوا عىل األعشار التسعة التالية؛ ابذلوا اجلهد، اعملوا، حتّملوا املصاعب وتقّدموا.

حاجة الشعراء إىل املعرفة الدينية العميقة
النقطة التالية اليت أوّد أن أشري إليها أمام الشعراء األعّزاء احلارضين هنا، والشعراء اآلخرين 
املعتربين ضمن جمموعة شعر الثورة وتّياره، هي أّن الشاعر يف زماننا، يف هذا الزمان املتمزّي هبذه 
الشعوب تعتربكم  الكثري من  اليوم، لقد أصبحت  دينّية عميقة.  اخلصائص، حيتاج إىل معرفة 
نموذجًا وأسوة هلا، سواٌء أردتم ذلك أم مل تريدوه، وسواٌء علمتم ذلك أم مل تعلموه، وسواٌء 

قوه. صّدقتم ذلك أم مل تصدِّ
أم مل نقله، وسواٌء أظهرنا ذلك  إّن هذه الصحوة اإلسالمية اليت تشاهدوهنا، سواٌء قلنا ذلك 
قام هبا  اليت  العظيمة  باحلركة  متأثرة  يظهروه، هي  مل  أم  أظهره اآلخرون  نظهره، وسواٌء  مل  أم 
الشعب اإليراين. إّن هذه الثورة العظمى، هذه الثورة الكربى، هذا التحّول اهلادم ألبنية الُسن 

الطاغوتية والنظام الطاغويت ونظام االستبداد، قد حّول الشعب اإليراين إىل أسوة.
الدينّية  معرفتكم  ُتعّمقوا  أن  فيجب  ونموذجًا،  أسوة  كونكم  بلوازم  تعملوا  أن  أردتم  إذا 
واإلسالمّية؛ وهذا ما كان موجودًا يف ماضينا الشعري. ُأنظروا إىل شعرائنا البارزين، ال أقول 
وجامي.  حافظ  إىل  وسعدي،  مولوي  إىل  فردويس  من  أغلبهم؛  ولكن  كذلك  جميعًا  إهّنم 
ففردويس هو احلكيم أبو القاسم فردويس؛ إّنه شخص قّصاص، ولو كان جمّرد قّصاص ومنشد 
للمالحم، ملا قالوا »احلكيم«. ومل نكن نحن من قال »احلكيم«؛ بل املفّكرون هم من أطلق عليه 

هذه التسمية عىل مدى التاريخ.
إّن كتاب سرَي امللوك للفردويس)1( ميلٌء باحِلكم. لقد كان إنسانًا صاحب معارف دينية أصيلة. 
كان  حافظ  أّن  لوال  باحلكمة.  مليئة  آخرها  إىل  أّوهلا  من  دواوينهم  حكماء؛  جميعًا  كانوا  لقد 
يفتخر بكونه حافظًا للقرآن، ملا كان اختار لقب »حافظ«. لقد كان من حفظة القرآن و هو القائل:

»إيّن ألقرأ القرآن عن حفظ، برواياته األربع عرشة«)2(. 

1  شاهنامه فردويس.
2  قرآن ز بر بخوانم با چهارده روايت.
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اآلن ُقّراؤنا الذين يقرأون بقراءات خمتلفة، يمكن عادة أن يقرأوا بروايتني أو ثالث، ال أكرث؛ أّما 
هو، فقد كان يقرأ القرآن بأربعة عرش رواية، وهذا أمر عظيم للغاية.

هذه املعرفة بالقرآن هي أمٌر مشهوٌد يف قصائد حافظ الغنائية، ملن يفهمها. أّما بالنسبة لسعدي، 
صائب  ديوان  تقرأون  عندما  وصائب.  جامي  وكذلك  معروف؛  ومولوي  واضح؛  فاألمر 
املعارف  سيشاهد  »بيدل«،  إىل  اإلنسان  يصل  وعندما  عميقة؛  دينية  معرفة  فيه  فستشاهدون 
الدينّية العميقة املعّقدة يف شعره بشكل مثري للدهشة. هؤالء هم عظماؤنا، وهؤالء هم أئمة 
من  هؤالء  كان  لقد  الفاريس.  الشعر  أنبياء  هم  هؤالء  إّن  نقول  أن  جيب  الواقع  يف  الشعر، 
أصحاب املعارف. عليكم أنتم أيضًا أن تكونوا من أصحاب املعارف. طبعًا الطريق إىل ذلك 
تكون بالتعّرف إىل القرآن، واأُلنس بالقرآن، اأُلنس بنهج البالغة، اأُلنس بالصحيفة السجادية. 
الكثري من الشكوك والقلق والصدأ الذي يعرتي قلب اإلنسان يف بعض احلاالت، يتبّدل إىل 
يشّخص  العمل،  حيدد  الطريق،  إىل  يتعّرف  فهم،  صاحب  اإلنسان  يصبح  وإرشاق؛  شفافية 
شهر  أيام  مع  تتناسب  مثاًل،  مطهري  للشهيد  املعنوية«  »األحاديث  كتاب  فمطالعة  اهلدف؛ 
رمضان هذه، أو حت جمّرد االهتمام باألحكام اإلهلية. يف أحد األيام حتّدثُت ونقلُت قواًل عن 
املرحوم احلاج مريزا جواد ملكي تربيزي، أّنه كم هي ثمينة هذه الروحانية اليت حتصل بسبب 
أيضًا  الشاعر  للصدفة،  اإلنسان. حسنًا،  ُيحّققه يف روح  الذي  والعلو  التفّتح  الصوم، وذلك 
يمزّي  ما  املعنوّية؛ وهذا  والتلّقيات واإلدراكات  الروحية  االنفعاالت  يتفاعل مع  هو شخص 
الشاعر، وهذا ما تقتضيه لطافة الشاعر، فهو يستطيع أن ُيدرك هذه املعارف بمنتهى السهولة. 

االعتناء بشهر رمضان، بالصيام، عامٌل مساعٌد للغاية. 
عليكم أن ترفعوا من مستوى معرفتكم الدينية. طبعًا لقد ذكرنا أّن املعرفة الدينية املطلوبة هي 
أحيانًا  األشخاص  بعض  يتحّدث  الشخيص.  واالرجتايل  الذوقي  ال  والعلمي،  الفيّن  بنمطها 
حول الدين، ولكّنهم يف الواقع خيتِلقون! فال يكون كالمهم ُمّتكئًا إىل ُمستنٍد، أو سنٍد، أو نظرة 

عاملة، أو بحٍث علمّي؛ هذه ال ُتسمن وال ُتغين من جوع. 
وظيفة الشعراء جتاه الثورة

الواقع  الثورة صاحب هوية؛ وهو يف  أن شاعر  إليها، هي  اإلشارة  أوّد  اليت  األخرى  النقطة 
املتصّدي واملبارش وصاحب امليدان يف قول كلمة الثورة اإلسالمية؛ وهذا ما جيب حفظه. جيب 
أن ال نقع حتت تأثري بعض االضطرابات الناجتة عن تأّلم الشاعر بسبب مشكلة ما، قضية ما، 
اللطيفة  الشاعر  وروح  كان،  أينما  موجود  املوازين  عن  اخلروج  النهاية،  يف  ما.  يشٍء  بسبب 
تصاب ببعض اآلالم، وهذه اآلالم بالطبع ترتك أثرًا يف الشعر؛ ولكن جيب أن ال تتغّلب هذه 
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اآلالم عىل القضية األساس للثورة، عىل تلك اهلوية األساس للثورة. جيب أن تتحّدثوا من أجل 
الثورة، جيب أن يكون جهدكم وسعيكم يف سبيل قضية الثورة. لقد قام شعبكم بعمٍل عظيم. 
لقد قلُت هذا السنة املاضية وعىل ما يبدو يف هذا االجتماع أيضًاً إّن القضية ليست فقط قضية 
الشهادة. بالطبع إّن الشهادة يف سبيل اهلل وحمل األرواح عىل األكّف والتضحية يف سبيل اهلل، 
هي ِقمم الرشف اإلنساين. إّن املعارف الدينية واملعارف الثورّية واسعة جدًا، وهي غزيرة جدًا 

وغنّية باملواضيع اليت يمكن االستفادة منها وبّثها. 
هذه الوظيفة تقع اليوم عىل عاتق الشعراء. قد يرى املرء أحيانًا أّن هذه اآلالم تؤّثر يف بعض 
مغّردًا  هنا  اإلنسان  ُيصبح  عندها،  األساس؛  القضّية  تلك  عىل  وتؤّثر  واألناشيد،  األشعار 
ومتناغمًا مع رسب أولئك املعرتضني عىل أصل تلك القضية. إّن الشعراء الذين كانوا تابعني 
لنوادي السلطة والبالط وملحقات البالط البهلوي الفاسد، أو كانوا ضمن تيارات يسارّية، 
قد حنقوا منذ بداية الثورة، ومل ُيقِبلوا عليها بوجه جميل؛ وإعراضهم هذا عن الثورة هو ما أّدى 

إىل تفّجر هذه اإلفاضات اجلميلة الغزيرة من هذه الفئة املنارصة للثورة.
لعّل بعض َمن ترونه من شعراء جيدين وبارزين نبعوا من قلب الثورة، قد ظهروا نتيجة حنق 
أولئك. حسنًا، هناك اآلن تياٌر معاٍد ألصل الثورة، أصل قضية الثورة، أصل احلركة التحّررّية 
للشعب اإليراين، حلركة الثورة اإلسالمية الدينية املحور، فإذا مل يتنّبه املرء للحفاظ عىل هوية 

الثورة وقضيتها األساس، فسيقرتب خطابه من خطاهبم شيئًا فشيئًا.
ال مشكلة لدّي مع الشعر امُلعارض. قد يرى املرء خلاًل ما، فينعكس ذلك يف شعره. ال مشكلة 
يف هذا البتة؛ إال أّنه ال بّد لكم من االنتباه إىل أّن اعرتاضكم هو عىل اخللل، يف حني تكونون 
القضية؛  الثورة اإلسالمّية، لكن قد يكون هناك من يعرتض عىل أصل  مؤمنني بأصل قضّية 

عليكم أن حتذروا من أن يتوّحد خطابكم مع خطابه.
فيجب أن حيذر شعراؤنا الشباب األعزاء هذا األمر. هناك أشخاص بعيدون عن أصل ُأسس 
الثورة والنظام والتحّرر واالستقالل ومقارعة االستكبار؛ فال تغرّتوا بمديح أولئك وحمافلهم. 

وعليكم أن جتعلوا التواصل بينكم أشّد وأقرب ما استطعتم.
ال تقطعوا يا أحبايئ عروة اجلماعة   

تفّرقكم يوّلد االضطراب فال تتفّرقوا )1(     
والّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

1  رشته ى جمعيت اى ياران مهدم مگسليد
در پريشاىن پريشاىن است از هم مگسليد
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بداية، ُأرّحب بكم كثريًا أّيا األصدقاء األعّزاء والفعاليات املحرتمة 
من  هو-  اليوم  لقاءنا  إّن  للبلد.  املختلفة  االقتصادية  القطاعات  يف 
جهة - لقاٌء يتجىّل فيه اهتمام النظام بالقضية االقتصادية يف الظروف 
احلالية احلّساسة للعامل واملنطقة والبلد. هذا ما أردناه بالدرجة األوىل. 
أردنا أن ُنخّصص يومًا من أّيام شهر رمضان، يرّشفنا فيه جمموعة من 
الفعاليات االقتصادية يف القطاع العام والقطاع اخلاص، ويف املجاالت 
أصداؤه  لذلك  ويكون  لساعة  إليهم  ونستمع  فنجلس  املختلفة، 
اهتمامًا  الّنظام  اهتمام  رضورة  عىل  عالمة  يكون  حت  البالد،  يف 
االقتصادي،  والتطّور  االقتصادية،  واحلركة  االقتصاد،  بقضية  جّديًا 
ورضورة التعاون والسعي املتبادل يف هذا املجال بني الدولة بمعناها 

العام أي احلكومة والناس، ألسباٍب سنشري إليها. 
أن  «. جيب  املختلفة  القطاعات  »ممّثلو  قائاًل:  املحرتم  امُلقّدم  ذكر  لقد 
ُيقال »ُمختارون من القطاعات املختلفة«، وذلك ألّنه مل جتِر انتخابات 
يف هذا املجال حت ُيقال ممّثل أو نائب؛ ولكن بحمد اهلل ويف جميع 
والشخصيات  امُلفّكرة  لألدمغة  الواضح  احلضور  نجد  القطاعات 
حسنًا،  اللقاء.  هذا  يف  ليشاركوا  منهم  باقة  اختيار  تّم  حيث  املمزّية، 
اللقاء  هلذا  يكون  وسوف  حتّققت  وقد  األوىل،  القضية  هي  هذه 
احلكومة  مسؤولو  سواٌء  للجميع؛  نداٌء  فهذا  اخلارج.  يف  انعكاساته 
أم  البالد،  الفعاليات االقتصادية يف سائر  أم  القطاع االقتصادي،  يف 
االقتصادية  بالقضية  النهوض  اليوم  علينا  أّن  وهي  الشعب،  أفراد 

واالهتمام هبا. 

رضورة اّطالع الشعب عىل جمريات األمور
املسألة الثانية، اليت متّكن هذا اللقاء بما يف وسعه أن ُيحّققها، واحلمد 
الّناس،  وأنظار  أسماع  إىل  يصل  تقريٍر  تقديم  هي  حتّققت،  قد  اهلل 
صادٍر عن غري العاملني يف القطاع العام، بشأن وقائع البلد والتطّور 
التطّور  ذكر  دائمًا  علينا  بأّنه  يعتقد  مّمن  لست  فيه.  املوجود  واحلراك 
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النقاط  وضع  برضورة  أعتقد  حيث  املجال،  هذا  يف  نظري  وجهة  يعرف  فاجلميع  والتقّدم، 
اإلجيابية والنقاط السلبية جنبًا إىل جنب؛ لكن ما يبدو يل اليوم مهّمًا هو أن يعلم أبناء بلدنا أّية 
م املسؤولني والطاقات البرشية اهلائلة واملتنّوعة يف البلد. مهم ومِهَ ثماٍر ونتائج حتصل بفضل مِهَ
هذه  التطّورات.  هذه  عن  يعرفون  ال  والناس  الناس،  مع  تواصٍل  عىل  إّنين  هذا؛  لكم  أقول 
األشياء اليت ذكرمتوها اآلن هنا يف املجاالت املختلفة حيث دّونت ملّخصاٍت عنها، وسوف 
حتّقق  عىل  شاهدون  إّننا  يعرفوهنا.  ال  الناس  أغلب  اهلل  شاء  إن  حوهلا  املفّصل  التقرير  ُيدّون 
إنجازاٍت كربى للبلد، ومفاخرها ترجع إىل شعب إيران. هذه املفخرة هي لشعب إيران. إّنه 
الشعب الذي يقوم بذلك. إهّنا تلك األدمغة املتوّقدة اليت تنجز هذا العمل. إهّنا الشخصيات 
كان  لقد  للبلد.  املفاخر  هذه  مثل  تصنع  اليت  وامُلخّططة  واملِقدامة  والعملية  والتقنية  العلمية 
العملية  والصناعات  والزراعة،  واخلدمات،  اإلنتاج،  صعيد  عىل  جّيدة  متطّورة  إنجازات  لنا 
التأسيسية، وغريها من القطاعات اليت تّم التطّرق إليها. إّنه ألمٌر جميل أن يسمع الناس هذه 
األشياء عىل لسان املسؤولني يف القطاعات اخلاّصة املختلفة، وعىل لسان من ال يتبع احلكومة، 

فمثل هذا يبّث األمل والرسور يف الناس.
فلنلتفت جميعًا إىل أّن من أساليب وفنون احلرب النفسية ألعداء شعب إيران هو زرُع اليأس 
يف النفوس، فأنا ملتفٌت إىل هذه القضية ومرصٌّ عليها. يريدون إيقاف جيلنا الشاب الناشط، 
العامل عن  بتمزّيٍ وسطي مقارنة مع كل  يتمّتعون  باليقني  الذين هم  البلد  املؤّثرة يف  والعنارص 

اإلنتاجية؛ وأحد أساليبهم زرع اليأس وتثبيط وإقناع الناس بعدم اجلدوى واإلمكانية.
فلُتذكر النقاط السلبية أيضًا، والنقائص، ولكن بلهجة وأسلوٍب عالجّي. فاألمر خيتلف كثريًا 
بحسب اللهجة اليت ُتذكر فيها النواقص. فلتكن هذه اللهجة بعيدة عن بّث اليأس والقضاء 
عىل اهِلمم واملساعي. جيب أن نشعر بأّننا تقّدمنا أربعني درجة من أصل مئة درجة، وجيب تهيئة 
األرضية املناسبة للستني الباقية. ال شّك بأّن هذه الدرجات السّتني مفقودة اآلن، فتعالوا نعّدها 
ونؤّمنها. جيب أن تكون هلجة ذكر الستني الناقصة مقابل تقّدم األربعني هبذه الطريقة. حسنًا، 

إّن هذا اللقاء وحلسن احلظ، قد حّقق هذا املقصد.

مواجهة احلظر االقتصادي
االقتصادي،  اجلهاد  عام  العام،  هذا  أعلّنا  قد  أّننا  منها  خمترصة.  نقاط  عّدة  بِذكر  هنا  أكتفي 
خالل  من  اإلسالمية  اجلمهورية  ونظام  إيران  شعب  إخضاع  تريد  االستكبارية  والسياسة 
قضية  وراء  السبب  أكاذيب.  كّلها  النووية،  الطاقة  بملف  ُترّبر  اليت  احلظر  فأنواع  االقتصاد. 
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احلظر، ليس الطاقة النووية. لعّلكم تذكرون أّن ُعمدة أعمال احلظر اليت مورست يف البدايات، 
وقعت يف أجواٍء مل يكن ُيذكر فيها يشء عن امللف النووي يف هذا البلد؛ وما كان معروفًا منها 
ومل يكن بالطبع حظرًا مهّمًا اشُتهر بحظر داماتو نسبة ألحد أعضاء الكونغرس األمريكي الذي 
طرحه وتابعه حيث يعود إىل زمٍن مل يكن امللف النووي مطروحًا من األساس. فاهلدف من كّل 
أنواع أعمال احلظر هو شّل االقتصاد. وال شّك بأّن من مفاخر شعب إيران هو حتّمله طيلة 32 

سنة لكّل أعمال احلظر هذه.
وبالتأكيد، اّتسعت وتنّوعت مشاريع احلظر يف السنوات األخرية، لكّنها ليست بيشء، مقابل 
احلظر  أعمال  بدء  عىل  سنة  ثالثون  مّر  البلد.  يف  البّناءة  األنشطة  يف  امللحوظ  والتنّوع  التنمية 
ضّدنا، وكان من املمكن أن يكون هلا تأثرٌي علينا أكرب من احلظر الذي يتّم إقراره وإجراؤه يف 
أيامنا هذه، وما يتوّعدوننا بزيادته أيضًا يومًا بعد يوم. ما يعين أّننا قد امتلكنا وبالتدريج قدرة 
الرّد عىل هذا احلظر. يمكننا أن نواجه كل هذا احلظر بأشكاٍل خمتلفة: إّما بإبعاده وهو أسلوٌب 
الطاقات  عىل  اإلقبال  خالل  من  وإّما  والشعب  احلكومة  منه  تستفيد  أن  وجميٌل  وممزّيٌ  جّيٌد 
العدّو هو  إّن هدف  اآلن.  تّم ذلك حت  اعتماده وقد  بنيوي وجيب حتمًا  املحّلية وهو عمٌل 
هبذا  تقّدم  الذي  الشعب  هذا  وإخضاع  اإلسالمية  إيران  أي  اإلسالمية  اجلمهورية  إخضاع 
الّنظام من خالل حضوره ودعمه وحمايته حيث ساهم بنموه وزاده رونقًا، هلذا ينبغي اإلعداد 
واالستعداد يف املقابل. جيب تشخيص اجلبهة املعادية بما متتلكه من أدوات وأسلحة وإعداد 
األسلحة املضادة؛ فهذا ما يتطّلبه اجلهاد االقتصادي. ما معىن اجلهاد؟ ال ُيطلق عنوان اجلهاد 
عىل أّي حتّرٍك. بل ما ُيعّد جهادًا هو التحّرك املتمزّي بخصائص معّينة. ومن هذه اخلصائص هو 
أن يعلم اإلنسان أّنه يف مواجهة العدّو، وأّن ما يقوم به هو مواجهة حلركة معادية خبيثة. فمثل 

هذا التحّرك الذي يكون يف مقابل التوّجهات املعادية ُيعّد من الرشوط األساس للجهاد. 
اجلهة الثانية، اليت ينبغي حتمًا أن ُتالحظ يف مفهوم اجلهاد هي االستمرارية والشمولية والوعي 
عن  عبارة  هو  االقتصادي  اجلهاد  فإّن  هلذا  جهادًا.  ُيسّمى  التحّرك  هذا  فمثل  واإلخالص، 
للعدّو  واخلبيثة  العدائية  املساعي  إحباط  بنّية  إيران  لشعب  اهلادف  الشامل  املستمّر  التحّرك 

وجعلها عقيمة. 
املسألة األخرى، هي أّننا يف وثيقة اآلفاق وهي وثيقة أساس ُعليا ومهّمة وتشّكل مرجعية قد 
استرشفنا لبلدنا املرتبة األوىل يف القطاعات املهّمة واحليوية واألساس؛ وعلينا أن ُنحّقق تلك 
املرتبة. وبالطبع، لن يقف اآلخرون متفّرجني حت نحّقق هذه املرتبة األوىل، بل هم يف سعٍي 
نفس  يف  تقع  اليت  الّدول  لبعض  احلثيثة  االقتصادية  املساعي  عىل  شاهدون  ونحن  متواصٍل. 
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دائرة املرتبة األوىل هذه. وبالطبع، هناك بعض الوسائل اليت يستخدموهنا، نحن ال نستفيد منها 
ولن نفعل. فنحن نتحّرك بطريقة أنظف وأرشف وأكرث نزاهة، لكّننا نعتقد بإمكانية بلوغ املرتبة 
األوىل لو زدنا من رسعتنا وانضباطنا. هلذا حيتاج األمر إىل جهاد. فمثلما ينبغي اإلرساع جيب 
إّننا نريد أن نكون األوائل  التدبري من أجل بلوغ تلك املرتبة األوىل. وأن نقول  االلتفات إىل 
اليوم مرتبٌط به. فالدولة اليت ال  هو ليس جمّرد هوٍس؛ كال، وإّنما بسبب أّن مصري الشعوب 
تتمّكن من  املتطّورة وال  التحتية  الصعيد االقتصادي والعلمي والُبىن  التقّدم عىل  تتمّكن من 
حتقيق التنمية سوف تتعّرض لبطش اآلخرين. ونحن ال نريد أن يتطاول علينا أحد. فلقرنني 
وبلدنا ُياجم، وُيتطاول عليه. والذي تسّبب بذلك هو ضعف األجهزة امللكية املبتذلة الفاسدة 
املهووسة بالدنيا، والتحّركات الناشطة للطرف املقابل. منذ عام 1800، حيث نفذ اإلنكلزي 
ألّول مّرة إىل أجهزة بلدنا السياسية وبدأوا يتدّخلون وحيصلون عىل الدعم، وإىل جانبهم كانت 
بعض الدول األوروبية األخرى تقوم بذات الفعل ويف الوقت نفسه. عام 1800، قِدم أّول 
سفرٍي إلنكلرتا وقد كان قدومه من اهلند حيث كانت احلكومة اهلندية خاضعة لإلنكلزي وحيكمها 
نائب السلطان .وبمجّرد وصوله إىل بوشهر، عرب السفينة، بدأ بتقديم الرشاوي ورشاء الذمم، 
ومتّكن من القيام بذلك بسهولة. جميع هؤالء األمراء وتلك األسماء الرّباقة استسلمت مقابل 
هدايا هذا السّيد! فمسرية تطاول األعداء عىل هذا البلد بدأت منذ ذلك الوقت. فالرتبة الناعمة 
بالنفوذ. ونحن ال نريد هلذا األمر أن  الزمان سمحت للعدّو  واألرضية املحلية اهلّشة يف ذاك 
يستمّر. لقد بنت الثورة سّدًا فوالذيًا بوجههم. ونحن نريد أن نجعل هذا السّد أكرث استحكامًا.
إّننا لن نسمح هلم وبأّي ثمن أن يتدّخلوا يف اقتصادنا وثقافتنا وسياستنا ومصرينا ومقّدراتنا. 
وهذا ما يتطّلب استحكامًا داخليًا، والذي ُيعّد االقتصاد من أركانه املهّمة. هلذا عندما نقول إننا 
نريد أن نبلغ املرتبة األوىل فهو ألجل ذلك، ال ألننا مهووسون بإيران األوىل؛ كال، إّن مصري 
الشعب يرتبط هبذا. فإّن الّسعي املستمّر والواعي وامُلخلص والّراسخ والذي جيب أن تتضافر 

فيه جميع الطاقات املحّلية مؤّثٌر يف هذا املجال.

رضورة تفعيل إمكانات البلد
برشية  موارد  من  لدينا  وما  استثنائية.  إمكانات  إهّنا  ومهّمة.  جلّية  حقيقة،  البلد  إمكانات  إّن 
نشاهده  ما  وهذا  واستخدامها  اإلمكانات  هذه  تفعيل  جيب  العاملي.  املستوى  عىل  ممتازًا  ُيعّد 
اليوم. بالطبع، لقد كنُت أسمع قبل عّدة عقود أشخاصًا ذوي اّطالع إّما من الناحية العلمية 
إّن  يقولون  كانوا  العامل  يف  العملية  األجهزة  بعض  من  احلاصلة  العملية  اخلربة  بلحاظ  وإّما 
نسمع هذا،  كّنا  العاملّي. حسنًا،  العام  املعّدل  من  أعىل  الفكرية  اإليرانيني وطاقاتهم  استعداد 
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وها نحن نعاينه عىل صعيد تطّور البالد يف عهد الثورة. وقد ُأشري اآلن إىل قضية بناء السدود. 
ما حدث عىل صعيد هذه القضية يف بلدنا، ما كان ليصّدقه أحد قبل الثورة. وقد ُذكر السّد هنا 
كنموذج، واألمر هو عىل نفس املنوال يف الكثري من القطاعات. ما حدث اليوم من تطّوٍر عميّل 
يف القطاعات املختلفة، ما كان ليخطر عىل بال أحٍد يومًا ما ولو أقسمنا هلم بالعّباس. ها نحن 
اليوم، نشاهده بأعيننا، لقد أدركُت هذا بالتجربة ومن التواصل مع القطاعات املختلفة وهو 
أّنه ال يوجد يشٌء تأّمنت بنيته التحتية يف بلدنا، إاّل ويقدر شبابنا عىل حتقيقه وصناعته. فجميع 
القطاعات العلمية املختلفة من أدّقها وأصغرها إىل أكربها وأشملها ختضع هلذه املعادلة، إال إذا 
ُفقدت البنية التحتية. لدينا يف هذا البلد مثل هذه الطاقات البرشية، األمر الذي حيوز عىل أمهّية 

فائقة.
إّن إمكاناتنا االقتصادية عظيمة. لقد قلُت ذات يوم إّن نسبة مناجمنا وثرواتنا الكامنة واحلّساسة 
يف مقابل عدد سّكاننا هي أعىل نسبة عىل صعيد الكرة األرضية. فنسبة سّكاننا إىل سّكان العامل 
هي واحد يف املئة تقريبًا كما أّن بلدنا هو كذلك تقريبًا عىل مستوى الكرة األرضية وهذا يعين 
املئة، لكّنها يف بعض املجاالت  الطبيعية واألساس واحدًا يف  أّنه من الالزم أن تكون ثرواتنا 

تصل إىل ثالثة أو أربعة أو خمسة يف املئة. فمثل هذه اإلمكانات مهّمة وذات قيمة عالية.
إّن ُشّح املياه الذي يعاين منه بلدنا، كما ُذكر وهو صحيٌح ، يمكن التخّلص منه بشكٍل كامل من 
خالل املشاريع العلمية والتقنية الذكّية، حيث أشار إىل ذلك أحد أصدقائنا هنا، وكنُت أنا العبد 
قد ذكرُت ذلك سابقًا. فبيشٍء من الدّقة والتطوير يمكن جربان هذا النقص والتخّلص منه. هلذا 

فإّن بلدنا يف الواقع يمتلك إمكانات استثنائية عىل صعيد الرثوات الطبيعية.
نجاور  هاّم.  مكاٍن  يف  واقعون  فنحن  كذلك،  األمر  واإلقليمي  اجلغرايف  املوقع  صعيد  وعىل 
بحرين ونصل بسهولة إىل املياه الدولية ونقع يف منطقة هامة بني الرشق والغرب أي بني آسيا 
وأوروبا فنحن نمّثل جزءًا مهّمًا من هذه املنطقة يؤّمن لنا الوصول إىل الرشق والغرب. جميع 
هذه ُتعّد امتيازات وهي من إمكانات البلد. وجيب أن نفّعلها، األمر الذي حيتاج إىل بذل اجلهود.
حسنًا، لقد انقىض ربع مرحلة العرشين سنة عىل رؤية اآلفاق كما ُأشري إليه. وقد انتهى أحد 
الربامج الربنامج الرابع للتنمية. وهذا العام هو بداية الربنامج اخلامس. وبالطبع، لقد ُأنجز 
صحيحة  وهي  سمعتموها  واليت  املعروضة  التقارير  وفق  وذلك  الرابع  الربنامج  يف  الكثري 
املوضوعة  فالسياسات  يتحّقق.  أن  وجيب  ُينجز  مل  ما  هناك  الوقت  نفس  يف  لكن  كذلك؛ 
اإلداري،  للنظام  العاّمة  والسياسات  اإلنفاق،  إصالح  نطاق  يف  املعلنة  السياسات  صحيحة. 
والسياسات العاّمة للعمل، والسياسات املتعّلقة بالبند 44 اليت تّم اإلعالن عنها كّلها منسجمة 



325اأهمية ق�سية القت�ساد

مع بعضها. لو استطعنا أن نعّد برناجمًا عىل أساس هذه السياسات ونبدأ بتطبيقه يف الواقع فإّننا 
سنتمّكن كثريًا من االستفادة من الطاقات اليت أرشت إليها. فهذه السياسات ُتحّقق انسجامًا، 

ويؤمن االنسجام بني الطبقات املختلفة احلراك االقتصادي. 
بالطبع، هناك بعض األهداف اليت ُحّددت يف الربنامج الرابع مل تتحّقق. وهلذا أسبابه املختلفة 
سواٌء عىل الصعيد الداخيل أو اخلارجي. فقضية النمّو 8%، أو خفض معّدل البطالة، أو النسبة 
يوم  ذات  إليها  أرشُت  واليت  التضّخم  معّدل  خفض  قضية  أو  املحّددة،  للمزيانيات  املئوية 
الربنامج.  املرحلة اخلمسية هلذا  ُتلزمنا بمضاعفة جهودنا يف  القضية  تتحّقق. هذه  مل  كّل هذه 

فنضاعف من جهودنا من أجل سّد النقائص السابقة.
األمر  زال  وما   ،44 بالبند  املتعّلقة  السياسات  إعالن  عند  كبري  هدٍف  إىل  ننظر  كّنا  بالطبع، 
النظر يف جمال أمالك  ُنعيد  البند، كان علينا أن  كذلك، وجيب متابعته إن شاء اهلل. فطبق ذاك 
الدولة ونشاطاتها االقتصادية. وقد حصل هذا األمر، بأّي هدف؟ هبدف إجياد اقتصاٍد تنافيّس 
حساب  جرى  وقد  للبالد.  االقتصادي  امليدان  يف  ورساميلها  اخلاّصة  القطاعات  فيه  تشارك 
املبلغ املطلوب لالستثمار يف هذه السنوات اخلمس، فكان حوايل 160 مليار دوالر يف السنة، 
ومثل هذا ال تنهض به الدولة، فيجب تعاون وإرشاك القطاع اخلاص، وجيب أن يتحّقق هذا 

األمر. 
لقد ُأنجزت أعماٌل جيدة عىل صعيد إجراء سياسات البند 44، لكّنها غري كافية وجيب القيام 
باملزيد من التحّركات. فالقضية ال تنحرص يف جمّرد تأمني الودائع االقتصادية، فإىل جانبها ينبغي 
القيام بأعماٍل أخرى: جيب أن يصبح القطاع اخلاص مقتدرًا وحتقيق اإلمكانية اإلدارية اجلّيدة 

والرقابة من أجل احلؤول دون االستغالل السيئ.

دائمًا هناك أنشطة غري سليمة حتدث إىل جانب األنشطة السليمة. أنا العبد، ولسنوات، كنت 
أؤّكد عىل قضية الفساد االقتصادي. عندما كنت أتعّرض هلذه القضية كان بعض األشخاص 
يأتون إيّل ويقولون أّيا السّيد إّنكم ترّصون عىل قضية الفساد االقتصادي إىل الدرجة اليت يمكن 
الفاعلة.  االقتصادية  امليادين  يف  الدخول  من  ومتنعها  عندنا  االقتصادية  الفعاليات  ختيف  أن 
وكنُت أقول إّن األمر عىل عكس ذلك، فهذا ما يشّجعهم. إذا علم الناشط االقتصادي الذي 
األجهزة ستطال  أّن  والرشع  للوجدان  يريد احلصول عىل خزٍب حالل وعمٍل حالل ومطابٍق 
للفساد واملفسدين واملستغّلني  فنحن معارضون  أكرث.  فإّن هذا سيشّجعه  للقانون،  املخالفني 
االنتهازيني. فالناشط االقتصادي الذي ُيعني البالد بوجوده وفكره وماله واستثماراته وخلقه 
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لفرص العمل، جيب تشجيعه وتقديره. هلذا، فإّن مواجهة الفساد االقتصادي ُتعّد ركنًا أساسًا 
يف العمل وجيب حتقيقها. 

وحلسن احلظ يشاركنا اليوم وزير االقتصاد والفعاليات االقتصادية يف احلكومة أو معظمهم. 
حسنًا، لقد استمعوا إىل ما نطق به املشاركون من أمور، سواٌء تلك اليت ُذكرت كثوابت، أم ما 
تّم اقرتاحه، وهو حيكي عن وجود نواقص. إّنين ألرجو أن يولوا االهتمام والدّقة والتدقيق 
بما سمعوه. ال ينبغي أن نمّر مرور الكرام عىل ما ُذكر يف هذا اللقاء، وهنا مع أّن السّيد توّكيل 
كان يشكو من إغفال السلبيات ولكن األمر ليس كذلك، فعندما يتّم اقرتاح القيام بعمٍل ما، 
ملاذا ال يتّم إنجازه؟! هذا يدّل عىل وجود بعض النواقص واملشكالت. فلو تّم االعتناء هبذه 

االقرتاحات والتدقيق فيها فإهّنا برأيي اقرتاحاٌت جّيدة، وقابلة للمتابعة. 

وصايا اقتصادية
الكالم يف هذا املجال كثري. وإّنين أكتفي هنا بوصّيتني أو ثالث. قسٌم منها يتوّجه إىل األجهزة 

 . احلكومية املسؤولة، وقسٌم منها عامٌّ
اإلنتاج

األوىل تتعّلق بقضية التنفيذ الكامل للسياسات ودعم قطاع اإلنتاج. فاإلنتاج أساس االقتصاد، 
به  بدأت  الذي  العظيم  واحلراك  احلكومي  الدعم  توجيه  جمال  يف  البالد.  اقتصاد  يقوم  وعليه 
تّم  قد  القانون:  يف  وكذلك  اإلنتاج؛  قطاع  إىل  االلتفات  حتمًا  جيب  املجال،  هذا  يف  احلكومة 
ختصيص 30%. بالطبع، إّن بعض مسؤويل الدولة الذين حتّدثوا معي يعتقدون بأّنه ال حاجة 
إىل هذه النسبة املئوية. وقد ذكرت بعض الفعاليات االقتصادية هذا األمر أيضًا؛ دعونا وشأننا 
ونحن ندير أنفسنا بأنفسنا. من املمكن أن يكون األمر كذلك يف بعض القطاعات. لكن عىل كّل 
حال إّن اإلنتاج حيتاج إىل الدعم واإلعانة من األجهزة احلكومية. جيب تقديم احلّصة املتعّلقة 
بقطاع اإلنتاج، وخصوصًا لتلك املؤسسات اليت تأّذت من احلظر. فهناك مؤسسات تعّرضت 
لألذى بسبب ما جرى من حظٍر بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، جيب أن تستفيد من هذا األمر.
الطاقة، زيادة  املجال مسؤوليات: االقتصاد يف استهالك  القطاع اخلاص يف هذا  بالطبع، عىل 
بعض  إّن  وقالوا:  احلكومة  مسؤويل  بعض  إيّل  اشتكى  لقد  اآلالت.  جتديد  الربح،  معّدل 
أصحاب املصانع ال يظهرون أّي اهتماٍم بتجديد آالتهم القديمة واملتداعية اليت تستهلك الكثري 
االّتجاه.  هبذا  يتحّركون  ال  فإهنم  التسهيالت،  هلم  قّدمنا  لو  فحت  القليل؛  وتنتج  الطاقة  من 
حسنًا، جيب االلتفات إىل هذه القضية. فإّن رقابة الدولة يف هذا املجال مهّمة جدًا. فإىل جانب 
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الدعم الذي تقّدمه الدولة، عليها أن تقوم بالرقابة. فلُتقّدم التسهيالت بحسب حصة اإلنتاج، 
ولكن جيب مراقبة أولئك الذين أرشت إليهم من االنتهازيني واملستغّلني حت ال يستفيدوا من 
ووصلتنا  عليه  واطلعنا  األمر  هذا  مثل  حدث  حيث  أخرى،  بأعماٍل  للقيام  التسهيالت  هذه 
تقاريُر حول حاالت متعّددة. جيب الترّصف بحزم جتاه هذه احلاالت حت يقوم املنتج الصادق، 

واملحب للعمل، واملهتّم باإلنتاج، بعمله.
الواردات

القضية األخرى ترتبط بالواردات، واليت قد أشري إليها أيضًا. حيث إّنين حتّدثت ملّرات عديدة 
مع املسؤولني بخصوصها. وال يوجد من يعرتض عىل الواردات إّنما يلزم تنظيمها وضبطها. 
فمجّرد أّننا ال نريد خلّو السوق من البضاعة الفالنية يف أحدى املناسبات كمناسبة العيد مثاًل ال 
ُيعّد مرّبرًا كاماًل لزيادة الواردات. جيب االلتفات جيدًا إىل اإلنتاج املحيّل بما يتعّلق بالواردات. 
وبالطبع، ُيقال إّن الواردات تساهم يف رفع القدرة التنافسية لإلنتاج املحيّل، فإذا مل يكن هناك 
واردات فإّن املنتج املحيّل لن يويل أمهية للكيفية أو القيمة الصافية؛ فالواردات تفرض عليه هذا 
األمر. وبرأيي إّن هذا املنطق ليس منطقًا قويّا كفاية. لقد كان لنا مباحثات هبذا اخلصوص مع 

بعض املسؤولني.
وبما يتعّلق بالواردات أشري خصوصًا إىل القطاع الزراعي. فباعتقادي، إّن الواردات املتعّلقة 
باملحاصيل الزراعية تتطّلب مرّبرات أقوى مّما يشاهده املرء يف هذه األيام. فنحن لدينا يف هذا 
القطاع منتجات ممتازة. أحد السادة هنا قّدم تقريرًا يتعّلق بالصناعة الغذائية. فبلدنا عىل هذا 
الصعيد، وباللحاظ الكيفي، من أفضل الدول يف العامل. جيب علينا أن نتمّكن من زيادة إنتاجنا. 
علينا أن نصّدر منتجاتنا الغذائية والزراعية لكي يعلم العامل ما جيري يف إيران. ال أن نستورد 
من أمريكا الالتينية ومن هنا وهناك ما يشاكلها واليت تكون من الناحية الكيفية بمستوى متدٍن 

جدًا. إّنين أؤكد عىل هذا اهلدف يف قضية الواردات.
الصادرات

القضية األخرى هي قضية الصادرات، حيث إّن عىل الدولة أن تساعد الصادرات واملصّدرين. 
حلسن احلظ وكما أشار أحد السادة يف تقريره فإّن الصادرات غري النفطية نمت بشكٍل ملحوظ؛ 
وسوف تنمو أكرث. نحن نتوّقع أن تصل يف املستقبل إىل ما يتناسب معها، بحيث تكون نسبة 
الصادرات إىل الواردات إجيابية. جيب علينا أن نصل إىل هذا احلد ونتمّكن من االستغناء يف 
عىل  بل  االقتصاد،  يف  فقط  ال  االقتصادية،  مصائبنا  أكرب  من  إّن  النفط.  مداخيل  عن  الواقع 
النفط. لقد ذكرت هذا قبل عّدة سنوات  اعتمادنا عىل مداخيل  البالد. هو  العام يف  املستوى 
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ومل يعجب هذا الكالم مسؤويل احلكومة حينها أّنه جيب علينا الوصول إىل ذاك اليوم الذي لو 
اضّطررنا أن نوقف صادراتنا ملّدة 15 يومًا أو شهرًا واحدًا، ألسباٍب سياسية أو اقتصادية، أن 
نكون قادرين عىل ذلك. انظروا إىل هذا العمل كم سيكون له تأثري يف إجياد قدرة عظيمة لدولة 
مصّدرة للنفط بحيث لو أرادت أن تقول إّنين لن أصّدر النفط لعرشين يومًا، انظروا أّية حادثة 
متّكن  لو  املداخيل.  هذه  إىل  بحاجة  ألننا  هذا  نفعل  أن  نستطيع  ال  اليوم  إننا  العامل.  يف  ستقع 
اقتصاد البلد من االستغناء ذات يوم عن مداخيل النفط وصادراته فإّنه سيتمكن من تأمني هذا 
االقتدار لشعب إيران والنظام اإلسالمي فيه، حيث ستكون آثاره يف العامل هائلة. جيب علينا أن 

نصل إىل هذا الوضع. وهذا ما يتطّلب دعمًا، جيب دعم الصادرات.
ومن جانٍب آخر، فإّن قطاع التصدير واملسؤولني فيه يتحّملون مسؤوليات. نفس تلك الدول 
اليت أشري إىل أن عمدة صادراتنا إليها، عندما يصدر عن بعض املصّدرين سوء معاملة، فإهّنا 
ستعود علينا. إّن إرسال البضاعة الكاسدة، واملنتجات السّيئة، والتعليب القبيح، والتأّخر يف 
املنتجات  وإنتاج  صناعة  يف  نجحت  اليت  الرشكات  تلك  إّن  سيئة.  أمور  هذه  كّل  اإلرسال، 
عىل مّر مئة أو مئة وخمسني سنة دون توّقف، فذلك ألهّنا حافظت عىل رضا الزبائن. خذوا 
ما زالت تصنع منتجًا منذ أكرث من مئة  اليت  السويرسية  أو  املثال، الرشكة األملانية  عىل سبيل 
وخمسني سنة وتصّدره، وهلا زبائنها يف بلدنا وغريه من البلدان األخرى. فلماذا؟ ألن هؤالء 
راضون عن البضاعة، والبضاعة تصلهم دائمًا، وهي تتمّتع باجلودة واملتانة واجلمالية والتنّوع 
الزمان. فعىل املصّدر االلتفات إىل هذه األمور. وهذا ما يتطّلب ثقافة  املتناسب مع  والتطّور 

معّينة، ثقافة حسن العمل يف اإلنتاج الذي نريد تصديره إىل خارج البلد واحلدود.

حماربة الفساد االقتصادي
املفسد  أّن  ولألسف،  شّك،  ال  جدًا.  مهّمة  قضّية  هي  االقتصادي  الفساد  حماربة  قضية 
االقتصادي جيد دومًا من يدعمه من داخل املراكز احلكومية. فيجد من يسّهل عمله لكي يصل 
إىل مكاسبه. فلو مل يكن هناك من يساعد املعتدي من داخل احلصن، فإّن هذا املعتدي لن يتمّكن 
من اإلفساد االقتصادي. هلذا فإّن عىل املسؤولني احلكوميني أن يكونوا شديدي احلساسية جتاه 
بروز ونفوذ الفساد االقتصادي إىل داخل األجهزة احلكومية. فأنتم عندما تكتشفون يف البلد 
نموذجًا يف قطاع الدواجن يدّل عىل انتشار الوباء الفالين عىل سبيل املثال، فإّنكم لن تتساهلوا 
أبدًا ألنكم تعلمون بأّن اخلسارة لن تنحرص يف بضعة آالف من الدواجن؛ بل ستّتسع وتنترش، 
وهلذا ستقومون بعملية إتالف فوري ودون أي ترّدد. والفساد هو هكذا. فلو شعرتم ورأيتم 
يف أحد األجهزة احلكومية - وهنا اخلطاب موّجه إىل املسؤولني احلكوميني- وجود شائبة فساد 
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فال ينبغي أن تتساهلوا بشأهنا أبدًا. ولو تساهلتم فإّن هذا األمر سوف ينترش ويزداد برسعة، 
ألّنه يتفاقم برسعة. فإّن مرض الفساد االقتصادي من األمراض اليت تنترش بقّوة وبرسعة؛ هلذا 

عليكم أن تلتفتوا إىل هذه القضية حتمًا.
ومن األمور املهمة جدًا مسألة الربنامج اجلامع املتعّلق بتنمية القطاع التعاوين؛ حيث أّكدنا عليه 
القطاع  إنجازه. فنحن بحاجة إىل سياسة كاملة جامعة يف جمال  البند 44 وجيب  يف سياسات 
عىل  حتصل  أن  يمكن  الصغرية  املنتجات  بعض  أّن  من  السادة  أحد  إليه  أشار  وما  التعاوين. 
أفضل  إّن  أي  التعاونيات؛  ظّل  للتحّقق يف  قابلة  كّلها  املرصفية وغريها وغريها،  التسهيالت 
طرقها إجياد التعاونيات؛ فالتعاونيات املنطقية واملعقولة والقانونية والساملة والقوية يمكنها أن 

تستفيد يف هذه احلالة من اإلمكانات والتسهيالت، وهو أمر ممكن.

تعريف القطاع اخلاص إىل الفرص االستثمارية
النقطة األساس األخرى، هي االهتمام اجلاد بتعريف القطاع اخلاص إىل الفرص االستثمارية 
يف البلد. أي إّن عىل فعاليات القطاع اخلاص أن يعلموا أين تقع فرص االستثمار وما هي. الكّل 
جيب أن يعلموا، دون ختصيص ألحد دون أحد. فحرص املعلومات بأفراد معينني دون سواهم 
يؤدي إىل هذه املحسوبيات العجيبة، اليت ينجم عنها ذلك الرّثاء الطارئ لبعض املستغّلني، كّل 
املنتج  أو ذلك  السوق  اليت ستزنل إىل  البضاعة  ذلك ألهّنم حازوا عىل معلومات بشأن تلك 
الذي سُيصنع أو ُيمنع، أو سعره الذي سريتفع أو يبط، أو ذلك القانون الذي سُيقّر. فالذين 
املعلومات، وإدخاهلا  ينبغي تعميم هذه  املعلومات، سيستغّلون األمر. هلذا  حصلوا عىل هذه 
ضمن إطار من الشفافية. وبالطبع، مثل هذا كان مطروحًا يف احلكومات السابقة، ويف احلكومة 

التاسعة والعارشة قد تّم إنجاز بعض األمور، لكّنه غري كاٍف. فيجب القيام باملزيد.
حسنًا، لقد دّونت نقاطًا أخرى سأجتاوزها اآلن، ألّن موعد األذان قد حان تقريبًا. عىل أمل 
أن يكون هذا اللقاء قد جعل من كان يف قلبه حب هلذا البلد وهذا الشعب ونظام اجلمهورية 
شاء  إن  االقتصادية  والفعالية  النشاط  ميدان  يف  جّدية  أكرث  األّمة،  هذه  ومستقبل  اإلسالمية 
املضاعفة والعمل  »اهلّمة  الشعار  إّن هذا  أن يضاعف من نشاطه بوعي وقصد.  اهلل. وكذلك 
السنة إىل جانب قضية  به هذه  العناية  تتّم  أن  املايض جيب  العام  الذي طرحناه يف  املضاعف« 
جّيد.  مستقبٌل  البلد  مستقبل  فإّن  ويسعون.  اجلميع  جيّد  اهلل  وبمشيئة  االقتصادي«.  »اجلهاد 
واهلمم  اجلّيد،  واإليمان  الطّيبة،  القلوب  إّن  اهلل  وبحمد  هلا.  نظري  وال  استثنائية  وإمكاناته 
العالية، واأليادي القديرة الفاعلة، واألعني البارصة كثرية يف هذا البلد. إّن شأن هذا البلد هو 
الثانية يف العامل. جيب أن يكون باملستوى  أعىل بكثري من أن يكون معدودًا ضمن دول املرتبة 
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األول بني الّدول والشعوب. إّن سوابقنا التارخيية، وتراثنا الثقايف، وقدراتنا الشعبية، وثرواتنا 
الطبيعية، كّلها متيل علينا هذا األمر. جيب أن يكون حتّركنا عىل هذا النحو. وإن شاء اهلل سنصل 

إىل ذلك اهلدف وذلك بفضل اهلل تعاىل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أّيا  حضوركم  وعىل  اجللسة  هذه  عقد  توفيق  عىل  تعاىل  اهلل  أشكر 
اإلخوة واألخوات، وعىل الكلمات املفيدة جدًا والعميقة اليت ُألقيت 
من قبل اخلطباء املحرتمني. هذه كّلها ِنعم من اهلل، وعلينا جميعًا – ال 
سّيما أنا شخصيًاً – أن نكون من الشاكرين هلل تعاىل، عىل كّل واحدة 
من هذه النعم ونشاهد فيها نزول رحمة احلّق. كّل كلمة حسنة ختطر 
يف أذهانكم وتنطقون هبا هي مظهر من نزول رحمة احلّق؛ والشكر هلل 
عىل كل هذا. إّنين يف هذه األّيام، عندما أشاهد أوضاع وأحوال بلدنا 

وجمتمعنا، أشكر اهلل يف كل حلظة عىل هذه الّنعم الكربى.

والليلة  منه،  والعرشون  الثالث  هو  واليوم  رمضان  شهر  إّنه  حسنًا، 
املاضية كانت ليلة عبادة وِذكر ومناجاة، وُيفرتض أن تكون القلوب 
مفعمة بالنورانية احلاصلة من ليلة القدر. فلنسأل اهلل تعاىل أن جيعل 
هذا الشهر مباركًا علينا وعىل شعبنا وبلدنا وعىل الشعوب املسلمة، 

وخصوصًا الشعوب الناهضة يف املنطقة.

لإلنصاف، فإّن وقت األصدقاء كان قصريًا. أنا سُأعّقب بعّدة جمل 
املقّدم  حّدد  لقد  حتّدثوا.  الذين  والسادة  السيدات  كلمات  حول 
مّما  الوقت،  األصدقاء  يراِع  مل  كلمة[،  ]لكّل  دقائق،  خمس  املحرتم 
دفع املقّدم املحرتم إىل تنبيههم ومطالبتهم بشكل متكّرر.كان الوقت 
األفكار،  من  الكثري  والّسادة  السيدات  عند  كان  الواقع.  يف  قصريًا 
وأنا، بدون أي مبالغة وجماملة، كنت أمتىّن وأحّب أن يكون الوقت 
أن  حينها  اإلنسان  والستطاع  أكرث،  والنشاط  احلال  وكذلك  أطول 
يستمع لكّل واحٍد من األصدقاء ملّدة نصف ساعة عىل األقل؛ فلقد 
ُطرح الكثري من املسائل اجلّيدة. املسائل اليت طرحها األصدقاء كانت 
األصدقاء،  كالم  يف  جديدة  نقاط  توجد  وناضجة.  موزونة  مسائل 
وهي الفتة وجديدة بالنسبة يل؛ ومّما ُيدخل الرسور إىل قلب اإلنسان. 
الصناعة، والعلم، واجلامعة، والعمارة،  اقرتاحات الفتة يف جماالت 
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وختطيط املدن، والفّن، والعلوم اإلنسانية. هذه االقرتاحات هي تلك األشياء نفسها اليت كنُت 
أمتىّن دومًا أن أسمعها عىل لسان النخب العلمية واجلامعية عندنا واآلن حتّققت هذه األمنية.

احلاجة إىل الفكر
نحو  أكرب  بشكل  األصدقاء  كلمات  اجتاه  هي  واضح،  بشكٍل  السنة  هذه  ملستها  اليت  النقطة 
اجلانب الفكرّي والنظرّي وليس جمّرد تقديم االقرتاحات التنفيذية والعملية ، واليت هي يشٌء 
أشار  فكما  علمّية.  حركة  ألّية  الداعم  الّسند  هو  الفكر  وهذا   . موضعه  يف  وجّيد  رضورّي 
بعض األصدقاء، وهو أمٌر صحيٌح بشكٍل كامل، نحن نحتاج إىل الفكر، نحتاج إىل الفلسفة، 
كي نتمّكن من املّض ُقُدمًا وحّل املشكالت يف جمال العلم، والتقنية، وإدارة البالد، والقضايا 
املختلفة للمجتمع. احلاجة للفكر قبل العلم. ولقد الحظُت هذا التوّجه. بعض النقاط اليت 
تناوهلا األصدقاء، وحلسن احلظ، مّتت دراستها وبحثها يف املراكز الفكرّية ومراكز القرار، وتّم 
إنجاز بعض األعمال واليت سيتّم الكشف عنها بالتدريج إن شاء اهلل. لقد كانت مسائل إنتاج 
العلم، وإنتاج الفكر، والنهضة العلمية، وهنضة الربجمة، ُتطَرح يف املجتمع بغربة وصارت اآلن 
تّشكل اخلطاب األساس والشائع، وستتحول هذه النقاط، اليت ُتطرح هنا وهناك أو اليت ليست 

حمل اهتمام، يف يوم من األيام إن شاء اهلل، إىل اخلطاب الغالب يف املجتمع بشكٍل تدرجيي.

لقد أشار أحد األصدقاء إىل وجود فراغ سببه غياب املؤسسة اليت تنظر إىل املستقبل بشكل كيّل. 
حسنًا، لقاءات األفكار االسرتاتيجية هذه هي اليت تسّد هذا الفراغ. وإن شاء اهلل، بالتعاون بني 

كّل أهل الفكر، ينبغي أن ُتنجز، وبالتدريج، أعماٌل كربى عىل هذا األساس.

الوقت؛  ضيق  بسبب  سأجتاوزها  األصدقاء؛  كلمات  حول  أيضًا  املالحظات  بعض  يوجد 
لكّنين أويص يف هذا املجال العاملني يف مكتبنا وكذلك املسؤولني املحرتمني املوجودين هنا بأن 
جيمعوا هذه االقرتاحات. إحدى بركات هذه اجللسة هي هذه األفكار اليت يطرحها األصدقاء. 
من  بينهم  من  ويقوم  الفكر  أصحاب  من  جمع  جيلس  أن  هذا؛  هي  جمتمعنا  حاجات  إحدى 
يطرح حصيلة فكره وجتربته واليت يستند بعضها إىل خلفية إنسانية وفكرية عريقة وعميقة. هذه 
األفكار تنتقل بالتدريج من اإلطار الشخيص لتصل إىل اإلطار اجلماعّي وتتحّول إىل اخلطاب 
بعض هذه  إّن  أفكار جّيدة، كالٌم حسن.  إهّنا  االقرتاحات.  فليجمعوا هذه  للمجتمع.  العام 
التقّدم  يف  يساهم  أيضًا  وبعضها  العميّل؛  اإلجراء  قابلية  ولديا  حاليًا  تنفيذها  يمكن  األفكار 

والتطّور. ما أريد أن أقوله عبارة عن عّدة نقاط قصرية.
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صمود الشعب اإليراين
إّن أحد األركان األصلية لوقوف وثبات الشعب اإليراين حاليًا هو عبارة عن التقّدم والتطّور 
العلمّي للبالد؛ واليت أعقبها تقّدم عميل وإنجازات يف العديد من املجاالت. صمود الشعب 
اإليراين، هو حدٌث جميٌد يف العامل. نحن يف وسط احلدث. الذين ينظرون من اخلارج يشعرون 

أكرث بعظمة هذا الصمود.

الحظوا كيف أّن القوى االقتصادية األوىل يف العامل، القوى العلمّية األهم، القوى العسكرية 
واألمنّية األوىل، كّلها قد شّكلت حاليًا جبهة واسعة يف مواجهة هذا الشعب، أليس كذلك؟ 
إهّنم يقومون بأي عمل يستطيعون فعله. يّددون أمنيًا، ويّددون اجتماعيًا، وسياسيًا، ويغتالون 
علماءنا، ويفرضون احلظر علينا، وكذلك الضغوط السياسية الكثرية، ويّددون دائمًا بالعمل 
الّشعب  لكّن  استطاعوا؛  كلما  والشغب  الفنت  بإثارة  يقومون  أيضًا  الداخل  ويف  العسكري، 
اإليرايّن واجلمهورية اإلسالمية وقفا يف مقابل كّل هذا بكّل قدرة واستقامة. شعبنا مل ينطق هبذه 
الـ»نعم« اليت أرادوا أن ينزتعوها مّنا بالقوة. تلك ال» النعم« اليت تعين اخلضوع أمام القوى 
املستبدة يف العامل، ولكنه مل يفعل، نحن الذين نقول »ال« يف مواجهة نظام السلطة العاملّية، هذه 
الـ»ال« ليست »ال« للعلم واحلضارة والتطّور أو التجارب املرتاكمة للبرش بل هي »ال« للتسّلط 

والّنهب واستعباد الشعوب؛ لقد قلنا هذه الـ»ال« وصمدنا وثبتنا عليها؛ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ﴾ )1( .إّن ثبات الشعب اإليراين هو صموٌد جميٌد وعظيم.

اجلامعة مركز اقتدار الشعب
بالنفس. لو كان  الثّقة  العلم الذي أعطانا  إّنه  العلم.  إّن أحد األركان اهلاّمة هلذا الصمود هو 
نفطنا اليوم بيد الرشكات األجنبية بحيث تقوم باستخراجه وتكريره وتقوم بتمديد الغاز، لو 
كان النظام الصحي)الغذايئ( مرتبطًا بأخصائيني أجانب وغالبًا ما يكونون من األوربيني، لو 
كان غذاؤنا بأيديم، لو كانت الزراعة والصناعة بأيدي اإلرسائيلني، لو كانت صناعتنا النووية 
حتت سيطرة فرنسا وأملانيا وغريمها، ملا كّنا نملك اليوم هذه الثقة بالنفس، ومل يكن عندنا قّوة 
الصمود هذه، وال هذه العّزة وذلك الرشف. لو كانت أيدينا ممدودة لصناعّي وعلماء الرشق 
والغرب ألجل بناء سّد، وبناء مفاعٍل أو شّق جاّدة وحفر نفق أو إقامة إهراءات للقمح ملا ذاق 

َلت، اآلية 30.  1  سورة ُفصِّ



335اأهمية اجلامعة

شعبنا طعم العّزة؛ وملا كان ملسؤويل البالد ماء وجه إلظهار وجودهم أمام االستكبار العاملي، 
وكذلك ملا كان هناك الثقة بالنفس وال هكذا قّوة إرادة وال هكذا عزم. من بىن لنا الطرقات 
إهّنا  النووية؟  والطاقة  النووية  اخلاليا  وأبحاث  واجلسور  والسدود  واملفاعالت  واألنفاق 
اجلامعة. هي اجلامعة اليت ساعدت الشعب اإليرايّن كي حيفظ عّزة نفسه وماء وجهه ويتصّدى 

ألطماع األعداء. مسؤولو البالد هم مدينون أيضًا للجامعة من هذه اجلبهة. 

أهداف العدو يف اجلامعة
حسنًا، ليس هديف أن أستعرض فضائل اجلامعة أمام اجلامعيني؛ بل أريد أن أصل لنتيجة. إّن 
عدّونا ليس بغافل عن مركز اقتدارنا هذا ولن يغفل الحقًا؛ علينا أن نعلم هذا. كل ما يشّكل 

مصدرًا لعّزة البلد وعّزة الشعب وثباته واستقامته، فسيتعّرض بال شّك إىل هجوم األعداء.
1- حذف العلم:

املجال – كاجلامعة كما  الثوري، روح االستقالل وكل ما شابه يف هذا  الديين، احلّس  احلّس 
ذكرنا – هو هدف للعدو. ماذا يريدون أن يفعلوا باجلامعة؟ املفرتض أّن عدّونا قد برمج لعملني 
يف جامعتنا: األول حذف العلم والثاين حذف الدين؛ أن يّتم القضاء عىل العلم يف اجلامعة، أن 
يّتم القضاء عىل الدين يف اجلامعة. كيف يّتم حذف العلم يف اجلامعة؟ أحد األعمال الصغرية 
يف هذا املجال هو اغتيال العلماء؛ والذي كان آخره عدد من علمائنا األعّزاء يف املجال النووّي 
والذين فقدناهم يف العام املايض. املخّطط أوسع من هذا؛ االغتيال هو اجلزء األوسط، وإال 
فإّن املسألة أكرث تعقيدًا من هذا، وهي إهلاء جامعتنا وأساتذتنا وطاّلبنا باألعمال غري العلمّية؛ 

فال يسمحون هلذا االزدهار العلمي، الذي هو أمنيتنا، بأن يتحّقق.
أجل، إّن رسعة تطّورنا العلمّي – كما قال األصدقاء وبناًء عىل اإلحصاءات املوجودة عندي 
واليت طاملا قلتها وأقوهلا وأفتخر هبا – هي رسعة جّيدة جدًا؛ لكّن نقطة انطالقنا متأخرة. أجل، 
البلد الذي ُذِكَر رسعته أقل مّنا؛ لكن نقطة انطالقه متقّدمة كثريًا عن املرحلة اليت بدأنا هبا نحن.
إّن علينا أن نعّوض هذا الفارق. علينا أن نركض. إّن علينا أن نصبح رّواد هذا امليدان؛ القفزة 

النوعية رضورية. هذا أواًل، وسأذكر الحقًا بضع نقاط تتعّلق هبذا األمر.
2- حذف الدين:

 واليشء اآلخر هو حذف الدين؛ فإذا أصبحت جامعتنا جامعة علمّية بحتة، فال دين فيها وال 
أخالق، فسيزنل عىل جمتمعنا وبلدنا ومستقبلنا ذلك البالء نفسه الذي نزل عىل جمتمع الغرب 
العلمّي. الغرب جمتمع علمّي ولكنه ليس جمتمعًا سعيدًا. فال أمن أخالقي هناك وال أمن نفيس، 
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للبرش هو هذه األمور.  الفراغ األساس  انسجام أرسي وعائيل. ال أخالق وال معنويات.  ال 
هذه ليست سعادة؛ نحن ال نريد هذا. نحن نطلب السعادة، ننشد األمن احلقيقي واملعنوّي. ال 
يمكن الوصول إليه بدون علم، أو بالعلم ولكن بدون دين؛ الدين رضورّي. عىل املجتمع أن 
يكون جمتمعًا دينيًا، وعىل رأسه اجلامعة. عىل اجلامعة أن تكون جامعة متدّينة. ال يؤخذ مفهوم 
العميق  اإليمان  العميقة،  الدينية  املعرفة  بمعىن  التدّين  خاطىء.  بشكل  كالمي  من  »التدّين« 
واالعتقاد الراسخ بالدين واملعارف الدينية، والذي يتبعه العمل بالطبع؛ ينبغي أن نسعى هلذا، 
أحيانًا،  تقولوهنا  واحدة  كلمة  املحرتمون.  األساتذة  أّيا  أنتم  سّيما  وال  اجلميع،  واجب  هذا 
معّلم  بني  هنا  فرق  ال  الديين،  العامل  أنا  ميّن  خطابة  ساعتني  أو  ساعة  من  أكرب  تأثريها  يكون 
فكر  تشّكل  عىل  الصف  يف  عميقًا  تأثريًا  يرتك  أن  لألستاذ  يمكن  وآخر.  درس  وبني  ومعّلم 
الشباب وأذهاهنم وعملهم وقلوهبم وإيماهنم. تأّملوا يف هذا األمر وفّكروا فيه؛ فهو مهم جدًا.

بالطبع، عندي كالم يف جمال العلوم اإلنسانّية. لقد قّدم أحد األصدقاء هنا اقرتاحًا، ولقد كان قد 
خطر هذا االقرتاح نفسه عىل ذهين، إن شاء اهلل سنعقد جلسة خاّصة ألساتذة العلوم اإلنسانية 
فقط. نحن طرحنا فكرة مهمة يف هذا املجال السنة املاضية؛ وهي حتتاج إىل تعميق وتوضيح، 
يدرك اإلنسان مدى أمهّية البحث والكالم والرّشح يف هذا املجال عندما يتأّمل ردود األفعال 
عىل ما ُطرح. علينا أن نقوم هبذا كي نتمّكن من املّض ُقدمًا فنصل إىل تلك النقطة األصلية فال 

حيدث تلٍقّ خاطئ هلذه املسألة.

الطب النسايئ
هذا،  كّررت  لطاملا  تعرفونه،  أنتم  للبلد؛  العلمي  التطّور  جماالت  عن  فهرسًا  هنا  سّجلت  أنا 
وكذا تكّرر يف وسائل اإلعالم. لكن بما أّن إحدى السيدات ذكرت مسألة هنا وهي مهمة جدًا 
بالنسبة يل، فسأذكر جمااًل واحدًا هلذا التطّور؛ الطب النسايئ. هذا جمال مهم جدًا. إّننا وصلنا 
تقريبًا موقعية عاملية. األهّم من هذا،  لدينا  الطيّب حيث صار  التطّور  اليوم إىل مستويات من 
أّي مرض، ملراجعة طبيب رجل، توجد طبيبات  بلدنا غري مضطّرات، ويف  السيدات يف  فإّن 
يف جميع املجاالت يمكنهّن مراجعتهّن للعالج. هذه األرضّية متوّفرة يف بلدنا حاليًا. لعّلكم 
أنتم الشباب مّمن مل تدركوا مرحلة ما قبل الثورة وال معلومات لديكم حول هذا، ال تقّدرون 
التدّيٍن  بل حّت لآلخرين ذوي مستوى  املتدّينني،  فقط لألشخاص  ليس  القضية.  أمهية هذه 
األقل، فإّن هذه املسألة مهمة. لدي نماذج يف ذهين ولكن ال أرى رضورة لذكرها. لقد حتّقق 
هذا اإلنجاز يف بلدنا؛ وهو قّيم جدًا. لدينا نماذج كثرية من أنواع هذا التطّور العلمي يف البالد.
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رضورة حفظ العلم مقرتنًا باإليمان يف اجلامعة
فإذن، املسألة أّن علينا أن نحفظ العلم مقرتنًا باإليمان يف اجلامعة. لألساتذة دوٌر يف هذا املجال؛ 
من خالل كالمهم وسلوكهم. يريد العدّو أن يدفع شبابنا – وخاصة اجلامعيني الذين هم رّواد 
الفكر والعلم وإدارة مستقبلنا يف هذا البلد – نحو رفض اإليمان والالمبالة يف العقيدة. جيب 
العلمّية  النخب  املسألة. دفع شبابنا – وخاّصة  العمل عىل هذه  أاّل نسمح هبذا. حاليًا جيري 
والفكرّية عندنا – نحو الالمبالة بالدين والعقيدة ونحو العبثية الذهنية، هذا أحد أعمال العدّو. 
كل من لديه إيمان، يمتلك خطًا مستقيمًا، يتحّرك حسب إيمانه. عندما ال يكون هناك إيمان، 

يصبح كريشة يف مهّب الريح تأخذها كيفما شاءت.
بالطبع، إّن الشباب املتدّين قد تأّلق يف املجامع العلمّية؛ فليكن هذا معلومًا ونسّجله هنا ولدينا 
تفاصيله، يف جمال الصناعات الدفاعية، يف جمال مسائل عالج الُعقم واليت ُذِكَرت هنا، يف جمال 
اخلاليا البنوية ومؤسسة »رويان«، يف جمال الطاقة النووية، يف جمال الفضاء، يف جمال احلواسيب 
العمالقة اليت ُطِرحت. يف املجاالت العلمية املختلفة والتطور العلمّي، الذين اجتازوا املوانع 
األّول  الصّف  هم  املؤمنون  كان  األقل  عىل  واملؤمن؛  املتّدين  الشباب  هم  احلصار  وكرسوا 
والرّواد السابقني ممن اقتحم وتقّدم ومن ثّم التحق اآلخرون هبم. فإذن، شبابنا املتدّين، علماؤنا 

الشباب املؤمنون قد أّدوا دورًا أساسًا.
املعرفة بالزمان

هناك نقطة أخرى هي أّن عىل األساتذة األعّزاء يف اجلامعة أن يّطلعوا جيدًا عىل وقائع وحقائق 
البلد وكذلك عىل حقائق العامل؛ وهذا حيتاج إىل سعٍي حثيث. هكذا هو األمر يف جميع املجاالت 
العلمية. العاِلم املعّلم الذي تنتفع منه جمموعة ما، إن مل يكن عاملًا بزمانه فسيبتىل بمشكالت 
األوضاع  ويدرك  زمانه،  يعرف  فالذي  اللوابس«)1(،  عليه  تهجم  ال  بزمانه  »العامل  عديدة 
لبعضها  مواجهتها  وأساليب  وأهدافها  املختلفة  التيارات  فيفهم  العامل  ويف  حوله  واألحداث 
بعضًا، ال تشتبه عليه األمور وال خيطىء يف التشخيص. فال يشتبه يف احلكم يف القضايا املختلفة. 
هذه املعرفة رضورّية للجميع، رضورية لعاِلم الدين أيضًا. وكذلك للجامعّي وألستاذ احلوزة 
العلمية وألستاذ اجلامعة؛ هذه مسألة مهمة. عندما يتعّرف اإلنسان إىل التّيارات املختلفة، يمكنه 
حتليل واستنتاج الظواهر، فيفهم ما هي هذه الظاهرة، كيف حدثت وملاذا ظهرت؟ عندها ال 

خيطىء يف التحليل واحلكم عليها.

1   الكايف، ج 1، ص 27.
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بالطبع، إّن العدّو ُيغِرق الساحة بوابل التحليالت بشكٍل مستمّر. هذا العدد اهلائل من وسائل 
مواقع  عدا  هذا  وعجيب!  مدهٌش  يشٌء  فرتة،  منذ  لنا  وتقديمه  إحصاؤه  تّم  والذي  اإلعالم 
اإلنرتنت – اإلنرتنت أصبح اليوم عاملًا بال حدود – أعين هذه الفضائيات واإلذاعات وحمّطات 
التلفاز. التحليالت املتكّررة يف هذه الوسائل واليت تهدف إىل مواجهة اجلمهورية اإلسالمية 
هؤالء  وتشاهبها[.  ]لكرثتها  الضجر  عىل  وتبعث  ممّلة  اإليراين  والشعب  اإلسالمي  والنظام 
إىل  يستمعون  ال  الناس  أّن  يعلمون  التحليالت،  من  الكبرية  الكمّيات  هذه  يضّخون  الذين 
خيلطون  الناس،  من  ممكن  عدد  أّي  إىل  للوصول  جهدهم  يسعون  لكّنهم  يقولون.  ما  جميع 
» ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن  بالكذب، ليستخلصوا منه حتلياًل خاطئًا وسيئًا؛  الصدق 
ذاك ضغث فيمزجان« يقول أمري املؤمنني ×: »فلو أّن الباطل خُلص من مزاج احلّق مل خيَف 
عىل املرتادين، ولو أّن احلّق خُلص من َلْبس الباطل انقطعت عنه ألسن املعاندين، ولكن يؤخذ 
من هذا ضغث ومن ذاك ضغث فيمزجان «)1( خيلطون لقمة من احلّق ولقمة من الباطل ليقّدموا 
للناس الذين ال علم هلم، غذاًء ال يدّل ظاهره عىل كونه مسمومًا؛ هذه التحليالت ترتك أثرها 
يف األذهان. التحليالت اليت ُتْسَمع أحيانًا يف بعض املجامع اجلامعية والطالبية ومن قبل بعض 
األساتذة، يلمس اإلنسان فيها آثار عدم املعرفة واالّطالع. ال يوجد أحد مقرّص. بناًء عىل هذا، 

ينبغي لألساتذة أن يمتلكوا االّطالع واإلرشاف عىل املسائل واألحداث.

أمهية جلسات التواصل بني املسؤولني واجلامعيني
من الرضورّي أن ُتعقد جلسات نقد وأسئلة وأجوبة بني املسؤولني واجلامعيني. أنا، منذ سنوات 
طويلة، لطاملا أوصيت املسؤولني ورؤساء اجلمهورية املتعاقبني أن يذهبوا إىل اجلامعة، اذهبوا 
وحتّدثوا مع طاّلب اجلامعات. وأنا شخصيًا كنت أذهب دائمًا. أنا منذ أوائل الثورة، ومن قبل 
الثورة، كنت عىل تواصل مع الطاّلب اجلامعيني وكنت أويص اآلخرين بذلك. واآلن أيضًا 
أكّرر القول أن جيلس املسؤولون مع أساتذة اجلامعات يف لقاءات أسئلة وأجوبة. هذه األسئلة 
واألجوبة قّيمة جدًا. وهي تساعد كثريًا؛ تساعد املسؤولني وكذلك تساعد أساتذة اجلامعات 
وأيضًا فإهّنا تساعد اجلّو العلمّي للجامعات. فليتقّبل املسؤولون احلضور يف األوساط اجلامعية، 
وليتقبلوا النقد البّناء. الكثري من الكالم الذي قيل هنا أو الذي ُيقال يف جلسات مشاهبة، يمكن 
أن يدي املسؤولني ويرشدهم. وال يمكن للمسؤولني مهما علت درجاتهم العلمية ومعرفتهم 

وجتربتهم أن يستغنوا عن االستماع إىل أفكار املثقفني والّنخب واالستفادة من آرائهم.

1  هنج البالغة، اخلطبة 5.
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اإلنسان يستفيد حقًا من هذه اآلراء. ينبغي أن ال يستنكف املسؤولون عن هذا العمل؛ وأن 
أّي شخٍص  اّتهام  إىل  نسارع  أن  ينبغي  البّناء. وال  وبالنقد  والعلمّي  املوضوعّي  بالنقد  يقبلوا 
الشفقة  من  ناشئة  الناقدة  اآلراء  من  الكثري  ال،  وكذا...  كذا  وأّنه  للنظام  خمالف  بأّنه  ينتقد 
واالهتمام. ينبغي لإلنسان أن يقبل ذلك اإلنسان الذي ينتقده بشفقة ورحمة. هذا من جهة 
املسؤولني، حيث إّن هذا هو واجبهم. بالطبع، فإّن عىل األساتذة املحرتمني أيضًا أن ال يبغوا 
البيان االنتقادي خيتلف عن إكمال خمّطط  التخريب؛  البيان االنتقادي خيتلف عن  التخريب. 
ال  للبالد؛  العامة  األجواء  يف  التشاؤم  جو  ونرش  التشاؤم  عن  أيضًا  وخيتلف  وبراجمه؛  العدّو 

ينبغي لالنتقاد أن يكون كذلك؛ ينبغي أن يكون مشفقًا رحيمًا.
واالّطالع عىل مسائل املنطقة هو كذلك أيضًا، وكذا عىل املسائل العاملّية. هذه األحداث اليت 

جتري حاليًا حولنا، عىل درجة عالية من األمهية؛ تأثريها كبري.

والدة أنظمة شعبية بروح إسالمية
إّن العامل عىل مشارف حدٍث عظيم. هذا احلدث له بعدان؛ ُبعدان احتماليان: أحدمها احتماله 
قوّي واآلخر احتماله أضعف. االحتمال األضعف هو أن تتمّكن أجهزة القوى االستكبارية، 
وتهيئة  باملنطقة  للتحّكم  جمّددًا  العودة  من  اإلعالمية،  قدراتها  ومن  ما  فرصة  من  باالستفادة 
األرضية للسيطرة عليها ملّدة خمسني أو ستني سنة أخرى. وهذا احتماٌل ضعيٌف ولكّنه موجود، 
وقد بدأوا بالعمل عليه وأنتم تالحظون ما جيري. أعتقد أّن مسألة ليبيا هي األكرث رعبًا وإثارة 
للمخاوف؛ حيث إهّنم يستغّلون فراغًا موجودًا هناك، هكذا شّنوا هجومًا ويريدون أن يثّبتوا 
وجودهم هناك. بالطبع، هذا احتماٌل ضعيف. االحتمال األقوى هو أن تنترص إرادة وبصرية 
الشعوب فتتمّكن من إقامة أنظمة شعبية وستكون هذه األنظمة أنظمة شعبية وإسالمّية رغم 
أنف االستكبار والصهيونية وأمريكا وغريها؛ أشكال هذه األنظمة تكون خمتلفة، ولكّن روحها 

إسالمية؛ ألن هذه الشعوب هي شعوب مسلمة.
منذ مّدة، قّدم يل بعض األشخاص املتابعني تقريرًا حول عدد حافظي القرآن يف ليبيا، عددهم 
عجيب؛ لو رّصح اإلنسان هبذه اإلحصاءات فالكثريون، ربما، لن يصّدقوا؛ أنا أيضًا لن أذكر 
العدد، ألّنين مل أصل إىل اطمئناٍن كامل. حسنًا، هذه عالمة تدّل عىل الزّنعة الدينية هلذا الشعب. 
عندما يشارك هذا الشعب يف االنتخابات، إذا كان اختياره مبنيًا عىل البصرية، فمن املعروف 
كيف ومن سيختار، هذا األمر نفسه قد قاله األمريكيون منذ عّدة سنوات إّنه إذا ُأجريت أّية 
انتخابات يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ستكون نتيجتها حتمًا لصالح املسلمني، 
الغليان  أن  يتخّيل  كان  من  ذلك.  عىل  القضية  ظاهر  يدّل  مل  ولو  اإلسالمي؛  التيار  لصالح 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 340

اإلسالمي سيكون هبذه القّوة يف مرص؟ مل يكونوا يسمحون له بالربوز. عىل أّي حال، هذا حدٌث 
كبرٌي قد وقع يف هذه املنطقة. فإّما أن يّتجه اجلّو اإلقليمّي العام لُيشّكل تيارًا يتحّرك نحو تأسيس 
ائتالٍف إسالمّي قوّي واضح املعامل ذي حجم برشي كبري ولديه نخب كثرية – وهذا االحتمال 
أكرب – وإّما، ال سمح اهلل، أن تعود املنطقة الستعمار آخر يّؤخر حركة الشعوب خلمسني أو 
ستني أو مائة سنة أخرى، إىل أن تعود الشعوب لتفهم وُتجّرب وتعرف أهّنا تعّرضت للخيانة 
وتستفيق جمّددًا. عىل كّل حال، إّنه حدٌث مهم. ونحن ال يمكننا أن نقف بشكل ال مباٍل أمام 
ما حيصل حاليًا، ال يمكننا أن ال نحّلل، ال يمكننا أن ال نعرف بشكل صحيح. ينبغي لألساتذة 

املحرتمني أن يبذلوا جهودهم يف هذا املجال.
فشل النظريات الغربية

النظرّيات  اليت هي أهم من هوامش – هي فشل  املنطقة –  نتائج أو هوامش أحداث  إحدى 
الغربّية. كل نظرياتهم يف جمال االقتصاد – وأنتم تشاهدون أوضاعهم االقتصادية حاليًا – ويف 
كّل  بعد  املنطقة.  هذه  مستنقع  وحول  يف  فأكرث  أكرث  تغرق  السياسية  إدارتهم  السياسة،  جمال 
هذه اجلهود واألعمال اليت قاموا هبا يف هذه املنطقة والنفوذ الذي أوجدوه، يزول حضورهم 
واقتدارهم السيايس هبذا الشكل. هذا يدّل عىل أّن نظريات الغرب يف جمال السياسة واالقتصاد 
إىل  نرجع  أن  إىل  فأكرث  أكرث  يشّجعنا  منها؛ وهذا  فائدة  ناقصة وعقيمة وال  نظريات  إّنما هي 

أنفسنا لنجد نظرية اإلسالم والفكر اإلسالمي.
رضورة بّث روح جديدة يف النهضة العلمية

بّث روح جديدة يف هنضة علمية عميقة ورسيعة. احلركة جّيدة –  نقطة أخرى، هي رضورة 
أرشت هلذا سابقًا – لكن ينبغي أن ُتنفخ روح جديدة فيها. جزٌء مهم من إمكانيات جامعات 
بلدنا مل تلتحق حت اآلن بركب التطّور العلمّي. كل القابلّيات اجلماعّية ينبغي أن تنشغل ببحث 
التطّور العلمي. عىل اجلميع أن يشاركوا ويندجموا من اجلامعات املختلفة إىل األساتذة يف كل 
نوابغ  منهم  يوجد  الذين  واملستنريين  النخب  الطالب  اجلامعيني – وخاصة  والطالب  مكان 
النقطة األخرى  التطّور العلمّي. هذه نقطة،  أيضًا – عىل اجلميع أن يعملوا ويسامهوا يف هذا 
هي األمر الذي أشار إليه واحد أو اثنان من األصدقاء ولطاملا أوصيت به أيضًا: العلم النافع؛ 

العلم الذي ينفع البالد. 
ينبغي أن تكون منظومتنا العلمّية صحيحة وسليمة؛ حيث تتكّفل » اخلريطة العلمية الشاملة » 
حاليًا هبذا العمل. عىل منظومتنا العلمية أن تكون منظومة كاملة؛ ُيعرف منها ما هي حاجاتنا، 
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وما هو مدى احتياجنا، كيفية التناسب بني األقسام العلمية املختلفة. فال يظهر تطّورنا بشكل 
كاريكاتوري؛ أن تكون خريطة منسجمة، تطّورًا منسجمًا وصحيحًا، ينبغي نرش ثقافة اإلبداع 
ينبغي أن تزنل إىل ميدان  املليونية لألساتذة والطالب عندنا  القابليات  يف جامعاتنا. كل هذه 
اإلبداع العلمي؛ أن يتحّول هذا إىل ثقافة. عىل طالبنا اجلامعّي أن يفّكر من البداية أن يتعّلم كي 
ينتج العلم، فال يتعلم للتقليد وهكذا يقبل أشياء ال يمكن تغيريها الحقًا. ينبغي أيضًا أن ُتزال 

املوانع من أمامه.
إرشاك اجلامعات يف حّل مسائل البالد العلمية

أنتم  حسنًا،  العلمية.  البالد  مسائل  حّل  يف  اجلامعات  إرشاك  مهمة؛  بأهّنا  أعتقد  أخرى  نقطة 
ويسمع  حتّدثوا.  قد  خمتلفة،  علمية  اختصاصات  من  حمرتمني،  أساتذة  أّن  اليوم  تالحظون 
اإلنسان يف كّل اختصاص كالمًا جديدًا؛ هذا مثري لالهتمام. إىل أي مدى تستطيع األجهزة 
اإلدارية يف البالد أن تستفيد من اجلامعات ومن النتاجات الذهنية والفكرية للنخب الوطنية. 
التعامل الشكيل والتقدير الظاهري ال يكفيان؛ ينبغي إجياد تعامل حقيقي. ينبغي أن يتّم بنحٍو 
املقاالت  هنا إحصاءات عن  ُقدمت  لقد  البالد.  احتياجات  إىل  ناظرة  العلمية  مقاالتنا  تكون 
العلمية يف جمال الصّحة والسالمة. ينبغي أن تكون نسبة تسعني باملئة من املقاالت اليت ُتكتب، 
يف املسائل العلمية للبالد، ناظرة للمسائل الداخلية واحتياجات البالد. ينبغي أن تّتجه %90 
قلنا »جهاٌد  أّننا  البالد. حسنًا، اآلن افرتضوا  التخّرج واألطروحات حلّل مشاكل  من رسائل 
أي  االقتصادّي؛  اجلهاد  عام  فعاًل  هو  العام  بأن  صّدق  قد  واجلميع  مسألة؛  هذه  اقتصادّي«. 
أّنه ينبغي القيام بجهاٍد اقتصادّي. سؤايل اآلن هو التايل: كم كان عدد اللقاءات العلمية وعدد 
املقاالت البحثية واملشاريع العملية يف جمال اجلهاد االقتصادي يف البالد، يف هذا العام؟ اجلهاد 
والفنون  االقتصاد  وبكليات  احلقوق،  بكلية  أيضًا  يرتبط  فهو  متعّددة.  أبعاٍد  ذو  االقتصادّي 
والعلوم كذلك. إذا أردنا أن نلتفت إىل أبعاد اجلهاد االقتصادّي، فإّن جميع املؤّسسات العلمّية 
ستنشغل بشكٍل مبارش أو غري مبارش يف مسألة اجلهاد االقتصادّي. إذن، لدى كّل مؤسسة وكّل 
جهاز مسألة يمكنه من خالهلا أن يتابع ويطرح قضية اجلهاد االقتصادّي؛ ولكن هذا مل حيصل. 
عىل اجلامعات أن تنشغل يف حّل مسائل البالد. اهلدف من العلم هو إيصال النفع والفائدة. 

ينبغي أن يكون العلم نافعًا للناس؛ ينبغي االستفادة من بركات ذلك العلم.
بالطبع، إّن للحركة العلمية يف البالد نقاط قّوة ونقاط ضعف. لقد تفّضل األصدقاء يف املكتب 
وسّجلوا مالحظات، فلم يكن هناك جمال لكي أسّجلها أنا؛ ولو كنت سّجلتها أيضًا فاملجال 

اآلن ال يّتسع لذكرها.
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مسألتان مهمتان
1- اخلريطة العلمية الشاملة:

هناك عنوانان ينبغي أّن ال يّتم نسياهنما: األّول هو تلك املنظومة العلمية الكاملة – حيث إّن 
املنظومة العلمية للبالد ينبغي أن تكون منظومة كاملة – وهي اخلريطة العلمية الشاملة. بالطبع، 
إّن تنفيذ اخلريطة العلمية الشاملة هو أهم من إعدادها. إعداد اخلريطة كان عماًل مهمًا. لقد بذل 
األصدقاء يف املجلس األعىل للثورة الثقافية جهودًا كبرية وتعاونت معهم األجهزة املسؤولة، 
وخاصة أساتذة اجلامعات الذين ساعدوهم كثريًا يف هذه السنوات األخرية واستخرجوا معًا 
اخلريطة الشاملة؛ جيد جدًا، هذه اخلريطة ينبغي أن ُتنّفذ عمليًا. أسلوب التنفيذ مّتت اإلشارة 
الشاملة  اخلريطة  إعداد  جهود  من  مضاعفة  أضعاف  ُيبذل  أن  ينبغي  نفسها.  اخلريطة  يف  إليه 
لكي يتّم تنفيذها عمليًا. هذا عمٌل أساس ومهّم، فإذا تّم إنجازه، فسيتّم حينها إعداد املنظومة 
العلمية الكاملة للبالد. نضيف االختصاص الفالين، ننقص أو نحذف االختصاص الفالين، 

نوجد اختصاصًا آخر؛ كل هذا سيتّم وفق املنظومة العلمية الكاملة.
2- الدورة املتكاملة للفكرة العلمية:

جدًا.  مهم  أمٌر  أيضًا  هذا  للمستهلك؛  وصوهلا  حت  العلمية  الفكرة  دورة  هي  أخرى  مسألة 
بالطبع، هذا يتعّلق باحلكومة وتعاون احلكومة مع اجلامعات، والذي ُتعد هذه احلدائق إحدى 
نماذجه اليت أشار إليها بعض األصدقاء وتوجد أيضًا نماذج أخرى منه. فكرة العمل العلمي 
تتشّكل يف ذهن النخبة، ثم تتحّول الحقًا إىل علم، وبعدها تتبّدل إىل تقنية ومن ثّم تصبح صناعة 
لتزنل يف مرحلة الحقة إىل سوق االستهالك. رّدة الفعل واالنطباع حول هذا املنتج يعيد إنتاج 
الفكرة جمّددًا. هذه الدورة ينبغي أن تتابع حركتها هبذا الشكل. هذا يستلزم تعاونًا وتنسيقًا بني 

احلكومة واألجهزة الصناعية واإلدارية واألجهزة اجلامعية وينبغي أن حيصل عمليًا.

يوم القدس العاملي
حسنًا، نحن عىل مشارف يوم القدس. يوم القدس هو يوٌم عاملّي إسالمّي بكّل ما حتمله الكلمة 
من معىن؛ هو يوٌم، يمكن فيه للشعب اإليراين، وبمساعدة الشعوب التّواقة األخرى – واليت 
اليت  الكلمة  احلّق، هذه  بكلمة  أن يصدح  من   – فأكرث  أكرث  اليوم  أصبح عددها  احلظ  حلسن 
سعت أجهزة االستكبار ملّدة ستني سنة من أجل إطفائها وإخمادها – بالطبع فالستون سنة هي 
أقّل تقدير ومنذ تأسيس الكيان الغاصب وإاّل فإّن مقّدماته تعود ملا قبله بمئة سنة – سّتون سنة 
وهم حياولون حذف فلسطني من خريطة العامل اجلغرافية. كانوا قد نجحوا نسبيًا ولكن الثورة 
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اإلسالمية قامت وصفعتهم عىل أفواههم. إّن تأسيس نظام اجلمهورية اإلسالمية وإعالن يوم 
القدس وتبديل سفارة الكيان الغاصب بسفارة فلسطني، كانت حركات حمّذرة وفّعالة للوقوف 
يف مواجهة هذه اخلطة االستكبارية. حلسن احلّظ فإّن هذه احلركة تنمو وتنترش يف كل يوم بشكل 

أكرب.
كذلك، فإّن يوم القدس هو دعم ألمن بلدنا أيضًا. فليعلم جميع أفراد شعبنا العزيز هبذا؛ كل 
من يزنل إىل الشارع يف يوم القدس، فإّنه يساهم بدوره يف احلفاظ عىل أمن البلد وأمن الشعب 
وإنجازات ثورته. إّن يوم القدس هو يوٌم عظيم، يوٌم مهم. إن شاء اهلل فإّن يوم القدس يف هذا 

العام سُيقام بشكٍل أضخم من السابق سواء يف بلدنا أم يف البلدان اإلسالمية األخرى.
اللهّم  اجعل كّل ما قلناه وما سمعناه وما عملناه وما نويناه لك ويف سبيلك، اّللهم بارك لنا يف 

كل هذا.
اللهّم  ثّبت أقدامنا يف سبيلك.

اجعل أعمالنا مقبولة عند إمام الزمان عليه الصالة والسالم وعّجل اهلل فرجه ومورد رسور 
األرواح الطاهرة لشهدائنا والروح الطاهرة إلمامنا العظيم.

واشملنا بدعاء ذلك العظيم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كان لقاء اليوم لقاء جيدًا. أسأل اهلل تعاىل أن ُيبارك يف اجلهود والنوايا 
الصادقة والكلمات احلريصة وأن يكون هذا اللقاء عونًا لنا – لشعبنا 
بالفخر  املفعم  الطريق  هذا  بسهولة  لنعرب  ومسؤولينا-  وحكومتنا 

والعّز وامليلء يف الوقت عينه بالعقبات. 

أسبوع احلكومة
العظيمني  شهيدينا  بذكرى  املزّين  احلكومة«  »أسبوع  أواًل  أحّي 
الشهيدين  هذين  ذكرى  أحّي  املحرتمني.  احلكومة  أعضاء  وُأهىنء 
اللذين – للحّق واإلنصاف – قد رشعا بأعمال مهمة يف مرحلة صعبة 
وأبدعا وتقّدما إىل األمام، وأسأل اهلل تعاىل هلما ولبقية الشهداء علو 

الدرجات. 
كما أرى من الالزم يف هذه املناسبة، وبشكل رسيع، أن ُأقّدر وأشكر 
تألقًا وجّسد عظمة يوم  الذي أظهر  العزيز  القلب شعبنا  من صميم 
اجلمعة يف مسريات يوم القدس. احلّق واإلنصاف إّن يوم القدس هذا 
العام كان رمزًا حلضور وحيوية الشعب اإليراين؛ األمر الذي يبعث 
األمل يف أجواء املنطقة ويدفع الشعوب إىل االستقامة. كذلك أجد 
بعضها.  اليوم  ُذكر  واليت  خدماتها  للحكومة  أشكر  أن  الالزم  من 
وعىل ذكر هذه التقارير، أوّد أن أقول لألخوات واإلخوة املحرتمني 
يقوم  بأن  اجلمهورية  رئيس  السيد  من  طلبت  من  أنا  إّنين  واألعّزاء 
كل واحد من الوزراء املحرتمني بتقديم تقرير حول األعمال التابعة 
لوزارته. حسنًا كان لقاء جيدًا؛ تقاريركم أيضًا جّيدة، موّثقة ومنطقية 
إحصاءات  كانت  متعّددة  مواضع  ويف  اإلحصاءات،  إىل  ومستندة 

مقارنة؛ وكّل هذا مطلوب وكان ينبغي أن يتم وُينجز. 

رضورة لقاء املسؤولني مع الُنخب
النقطة اليت أريد إضافتها هنا، أّنه ومن خالل اللقاءات املتعّددة يل مع 
نخب البلد وصفوته – اجلامعية واحلوزوية – عىل املستويات املختلفة، 
املحرتمون  املسؤولون  أّيا  عليكم  متكّرر  بشكل  عتب  هناك  كان 
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ألّنكم ال تذهبون إليهم ]النخب[ وال تتكلمون معهم يف هذه املجاالت. هذا اإلشكال وارد 
عليكم. أنا أيضًا منذ عدة أيام ويف لقاء أساتذة اجلامعات طرحُت هذه املسألة وذكروا يل هذا 

مرارًا، يف ذلك اللقاء قالوا أيضًا؛ وأنا طرحته كذلك.
حسنا، لقد دار لقاء اليوم بشكل أساس حول املسائل االقتصادية؛ واليت هي باملناسبة املسألة 
األساس واملحورية للبلد وإحدى النقاط املهمة واليت متّثل حتديًا للمسؤولني عىل املستويات 
املختلفة وتشكل موضوعًا أساسًا عند بعض األشخاص بني معرتض و منتقد. حسنًا، خذوا 
هذه القضية ]االقتصاد[ إىل أوساط النخب، حّللوا، بّرروا، بّينوا. افرضوا أّن وزير االقتصاد 
املحرتم أو املدير العام للبنك املركزي قد حرضا بني جمهور كبري من اجلامعيني. من املمكن 
أحيانًا أن تكون بني األسئلة أو االنتقادات اليت ُتطرح، أسئلة متحزّية وانتقادات غري منطقية 
هًا - بني مئة ومائتني  وغري علمية؛ فليكن، ال بأس يف ذلك. أنتم اذهبوا؛ وال يكن رأيكم موجَّ
أو خمسمائة شخص- إىل عرشة أشخاص من الذين يمكن أن يفّكروا هبذه الطريقة املتحزّية 
ما  وقولوا  شخص  اخلمسمائة  هؤالء  بني  اآلخرين  والتسعني  األربعمائة  عىل  رّكزوا  أحيانًا. 
التحتية  البىن  جماالت  يف  أّنه  أي  لكم،  مفيدة  انتقادات  أحيانًا  ُتطرح  أن  املمكن  من  لديكم. 
واألعمال االقتصادية ويف املجاالت املتعّلقة بالعمل وما شابه، سيخلق االنتقاد نموًا ورشدًا. 

أعتقد أّن هذا العمل هو عمل رضوري؛ هذه توصييت. 
مطلبنا هو أن يتم نرش هذا اللقاء بتفاصيله؛ أي أن ُتعرض هذه التقارير اليت قّدمها األصدقاء، 
الوزراء املحرتمون لرئيس اجلمهورية، واحدة واحدة يف اإلعالم كي يسمعها الناس. لكيّن أقول 
لكم إّن هذه اإلحصاءات الرقمية والعددية ال تبقى يف أذهان الناس العاديني. اخلواص وأهل 
االختصاص ينتفعون أكرث هبذه اإلحصاءات فيبنون احلسابات واالستنتاجات عىل أساسها. 
حسنًا، اقصدوا هؤالء النخب، واطرحوا عليهم هذه التقارير. سيكون هلذا نتائج جيدة. أحيانًا، 
من املمكن أن ُيشِكلوا عليكم وأن تكون اإلشكاالت صحيحة، وهذا سيساعدكم أيضًا. أنا 
الوزراء  العمل.  هبذا  اجلمهورية  رئيس  يقوم  أن  فقط  ننتظر  ال  األكيدة.  التوصية  هذه  عندي 
أيضًا يمكنهم القيام هبذا العمل. بالطبع إذا حرض رئيس اجلمهورية املحرتم أيضًا يف املحافل 

النخبوية وطرح هذه التقارير، فهذا جيد جدًا. 

التمّسك باألصول
عليها.  أّكدت  وطاملا  لكم  الدائمة  توصيايت  بمثابة  وهي  ثالث،  أو  نقطتني  إىل  أشري  أن  أريد 
شعارات  كانت  نجاد[  أحمدي  الدكتور  ]حكوميت  والعارشة  التاسعة  احلكومة  شعارات  إّن 
ذات جاذبية لشعبنا املؤمن، مثل املطالبة بالعدالة أو مقاومة االستكبار أو البساطة يف العيش 
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ومواجهة النمط األرستقراطي، أو حماسبة استغالل املناصب واستغالل العالقات يف األمور 
تعلمون،  أيضًا  وأنتم  أقول،  وهنا  الصادقة.  اخلدمة  شعار  أو  االقتصادية  وغري  االقتصادية 
]2005م[   84 العام  يف  سواء  اجلمهورية،  رئيس  وعىل  احلكومة  عىل  الناس  إقبال  سبب  إّن 
أمفي العام 88 ]2009م[ إّنما كان هذه الشعارات. أي إّن الناس قد تعّلقت قلبيًا وشعرت 
كان  الشعارات،  هذه  أهّم  من  الشعارات.  هذه  عن  تتخّلوا  ال  إليها.  وباحلاجة  برضورتها 
التمّسك باألصول والقيم اليت أدخلها إمامنا العظيم وطرحها يف املجتمع واليت كانت باملناسبة 
سبب نمو ارتباط شعوب الدنيا بالثورة اإلسالمية. أي إّننا ومع عدم امتالكنا لوسائل اإلعالم 
العظيم  إمامنا  وحّب  اسم  أّن  إاّل  واستخدامها،  اإلعالمية  باألساليب  الكافية  معرفتنا  وعدم 
الشعارات  بسبب هذه  تم ذلك  لقد  الدنيا،  أنحاء  الشعوب ويف جميع  بني  قد رسى وجرى 
وبسبب هذه التوجهات والرؤى. بمجرد أن تقفوا مقابل القدرة املسيطرة ظاهريًا لالستكبار 
واليت مظهرها حاليًا أمريكا والصهيونية العاملية، فذلك ُيوجد قيمة؛ نفس هذا األمر ُيوجد حمبة 
لكم، يبعث األمل ويبّثه يف قلب الشعوب؛ ال ينبغي خسارة هذا. احذروا جيدًا أن يتم ختطي 

هذه الشعارات يف األساليب، يف الترصحيات، يف نوع التعامل ويف نمط العمل ونتائجه.

اعملوا هلل
الناس  قلوب  اهلدف كسب  إذا أصبح  العمل؛ كال.  الناس حتب هذا  اعملوا هلل. وليس ألّن 
يف  خيطر  كما  قديس،  حديث  هذا  غريي«.  آمل  كل  أمل  »وألقَطعن  نصيبنا  الفشل  فسيكون 
يف  أمله  يضع  شخص  كّل  أمل  يقطع  بأن  تعاىل  هلل  كالم  عن  معترب  بسند  منقول  وهو  ذهين، 
غريه. ينبغي أن يكون أملنا يف اهلل، أن نعمل هلل؛ بالطبع نحن نعلم بأّن العمل هلل له جاذبية. 
هذه الشعارات، هي شعارات إهلية. إذا ضعف هذا التمسك هبذه الشعارات، وإذا قّل اإللزتام 
والتقّيد هبا فإّن التوفيقات اإلهلية ستسلب أيضًا. إّن الكثري من النجاحات اليت عندكم يف ميدان 
العمل، وكذلك كّل ما كان ناجحًا منذ بداية الثورة وحت اليوم إّنما كان من التوفيقات اإلهلية 
الشاملة للعاملني وهذا هو العون اإلهلي. إن مل يكن العمل هلل، سُتسلب منا هذه النجاحات. 
مّن وانتظار مقابل.  بدون  الصادقة  للخدمة  الشوق والنشاط والسعي  أن يستمر ذلك  ينبغي 

هذه نقطة أساس.

نقاط القّوة ونقاط الضعف
النقطة الثانية: لقد ذكرتها أيضًا يوم لقايئ مع جمموعة من مسؤويل البالد، أن بّينوا للناس نقاط 
القّوة، وكذلك بّينوا نقاط ضعفكم؛ هذا مهم أيضًا. هذا أمر مؤثر. اليوم مثاًل، الحظت بني 
تقارير األصدقاء إشارات إىل نقاط الضعف؛ ولكن بعبارات كـ»جيب أن تتم «. هذه الـ»جيب« 
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هي داللة عىل احلاجة إىل عمل ينبغي أن ُينجز ولكنه مل ينجز. قولوا هذا بشكل رصيح. قولوا 
كان جيب أن نقوم هبذا العمل ولكن حت اآلن مل نستطع القيام به. ال أحد يؤاخذ شخصًا عىل 
عدم استطاعته. تقولون حسنًا، يف مقابل هذه األعمال العرشة اليت ُأنجزت، هذان عمالن، هذه 
األعمال الثالثة، اخلمسة مل يتم إنجازها؛ ونحن مصّممون عىل القيام هبا. بّينوا هذا، وبشكل 
رصيح. فال بأس، وال يأخذكم اخلوف من تطابق كالم املنتقد الفالين - والذي يمكن أن يكون 
مغرضًا أحيانًا- مع كالمكم أنتم. حسنا فليفعل. ما اإلشكال يف هذا؟ قولوا نعم، هذا االنتقاد 
وارد علينا. اطرحوا هذا، ولكن قولوا إننا عازمون أن نرفع هذا اإلشكال. قولوا إّننا أنجزنا 

هذه األعمال، وسنقوم بتلك األعمال. هذه توصييت. 
بالطبع يمكن التعامل بطريقتني مع االنتقادات اليت ُتوّجه للحكومة من قبل وسائل اإلعالم 

واجلرائد أو بعض املراكز احلقوقية:

األوىل: تتمّثل يف أسلوب التبيني والتوضيح، وهي طريقة جّيدة. 

الثانية: هي الزنوع نحو املخاصمة وهي ليست جّيدة. ال يكن األمر هكذا بأن تقولوا: بما أهّنم 
ياجمون احلكومة، بما أّن االنتقاد ُمغرض، ينبغي أن نتعامل معهم هكذا. كال، بّينوا املسائل، 
الناس،  مع  عاّمة  لقاءات  يف  املسائل  بّينوا  هذا،  هو  التبيني  أسلوب  رضوري.  أمر  فالتبيني 
أوضحوا ما جيري؛ فلُتطرح األسئلة وأنتم قدموا اإلجابات، هكذا يكون التبيني، وكذلك يتم 

عرض هذا يف وسائل اإلعالم. 

إذا تم التبيني بشكل جيد، فلن يصل غرض املغرضني إىل نتيجة. هناك نقطة أخرى أريد ذكرها 
نالحظ  ال  أن  الضعف  نقاط  إحدى  أّن  هي  الضعف،  نقاط  إىل  االلتفات  مسألة  هامش  عىل 
نكمل  أن  ينبغي  أّنه  إىل   - صحيحة  وإشارته   - السادة  أحد  أشار  األعمال.  يف  األولويات 
املشاريع املتوقفة يف وسط العمل. هذا جيد جدًا؛ هذا العمل رضوري، لطاملا أكدت عىل هذا. 
دوا املطلوب، شّكلوا فريق عمل، مهّمته أن يدرس وحيدد األولويات يف املشاريع غري  لكن حدِّ
املكتملة اإلنجاز- وقد ُذكر رقم معنّي لعدد هذه املشاريع- أيا رضوري، وله األولوية، أيا 
بإمتام هذه  ثّم قوموا  تنتظر إنجازه أواًل؛ حددوا هذا،  الناس  أعطيت وعود أكرث بشأنه أو أن 

املشاريع. 

اليت  الوعود  جميع  حتقيق  يتّم  أن  جميل  هو  كم  اجلديدة.  املشاريع  عىل  متقّدمًا  هذا  ليكن  و 
ليس  مشاكل،  سيخلق  هذا  فإّن  ُتنجز،  مل  بأعمال  الناس  ُوعد  إذا  للناس.  احلكومة  أعطتها 

للحكومة وحسب بل للنظام ككّل. 
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إّن رفع  الناس.  إّنكم رفعتم مستوى توّقع  لنا  أشار السيد رئيس اجلمهورية إىل أهّنم يقولون 
التوّقعات  مستوى  إّن  كال،  لنواقصكم؛  ذكركم  بسبب  ليس  الناس  لدى  التوّقعات  مستوى 
فإّن  وننجزها،  الوعود  هبذه  نفي  أن  استطعنا  إذا  للناس.  الوعود  إعطاء  خالل  من  يرتفع 
التوّقعات تتبّدل إىل إيمان واعتقاد لدى الناس؛ هذا أمر جّيد. فلنعمل بشكل ُننجز معه كّل ما 
نقوله ولرَي الناس أّنه قد ُأنجز وُأكمل. الحظُت اليوم أّن إحصاءاتكم هي إحصاءات مقارنة 
– وهو أمر جيد جدًا ومناسب- فلتكن إحدى املقارنات: املقارنة بني ما قلنا إّننا سننجزه وبني 
ما أنجزناه من أعمال حت اآلن. إذا حصلتم عىل نسبة الواحد باملئة، نرى حينها كيف يكون 

الوضع. هذا أمر مهم جدًا. 
اجلهاد االقتصادي

وطرحها  متكّرر،  بشكل  ُطرحت  واليت  االقتصادي  اجلهاد  مسألة  هي  أخرى،  نقطة  هناك 
» اجلهاد االقتصادي« معلومة لكم  إّن مباين واستدالالت إعالن عام  أيضًا.  اليوم  األصدقاء 
كونكم داخل احلكومة. أي إّننا نعترب أّن اجلهاد االقتصادي هو رضورة للبالد وليس رصف 
أولوية؛ هو حاجة مربمة؛ أواًل ألّن االقتصاد والتقّدم االقتصادي واالزدهار االقتصادي هي 

أمور مرتبطة بمعيشة الناس بشكل مبارش. 
كانت معيشة الناس وما زالت يف طليعة أهداف جميع احلكومات يف كل أنحاء الدنيا وعىل 
مّر التاريخ. بالطبع نحن نقصد احلكومات اليت حتب الناس؛ وليس تلك احلكومات املتسلطة 
واجلبارة. كل حكومة تريد أن ختدم الناس بشكل جّيد، يكون مّهها األساس معيشة الناس كي 

تتمّكن من إدارتهم. 
حسنًا، هذا األمر يرتبط باالقتصاد. يمكن القتصاد جّيد وسليم ومزدهر ومتّقدم أن ُيحّسن 
وضع حياة الناس. حسنًا، هذا واحد من األدّلة عىل رضورة أن نجاهد يف العمل االقتصادي.

اأُلفق املستقبيل
مسألة أخرى هي مسألة حتقيق خّطة »اأُلفق املستقبيل«. لقد ُرسمت أهداف هذه اخلطة وهي 
من  نتمكن  لن  االقتصادي  اجلهاد  بدون  حتمًا.  هبا  نلزتم  أن  علينا  ينبغي  ُملِزمة،  عليا  وثيقة 

الوصول ألهداف هذا األفق. 
يف »اأُلفق املستقبيل« ُتطرح إيران عىل أهّنا القدرة االقتصادية األوىل يف املنطقة. إذا بقينا يف اخللف 
يف هذا امليدان – الذي هو ميدان سباق- فسنتلقى رضبة فادحة. يومها ويف ذلك اللقاء ُطرح 
أّنه وسط هذه التحّديات  أّنه ليس معايرة وغرية بني الدول؛ املسألة هي  املوضوع أيضًا، عىل 
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فسيتم  أحد  ختّلف  إذا  الزمان،  من  الربهة  هذه  يف  للحكومات  الكيّل  التّحرك  وميدان  العاّمة 
سحقه وجتاوزه. إّن تقدمنا االقتصادي الذي يوصلنا لتحقيق أهداف »اأُلفق املستقبيل« مطلوب 
ألّنه إن مل نصل هلذا املستوى فإن شعبنا وبلدنا سيتلقيان رضبات موجعة؛ قد تصل أحيانًا إىل 

حد الرضبات املهلكة. ينبغي أن نصل إىل هناك؛ هذه حاجتنا. 
فال سبيل سوى هذا. يف  اإلسالمية،  الثورة  نطلقها وألهداف  اليت  الشعارات  إىل  بااللتفات 
احلقيقة إّن النظام اإلسالمي قد وضع نظام االستكبار والسلطة واإلحلاد اليوم أمام حتّد كبري؛ 
امليدان  اهلزيمة يف هذا  اليت ستنتج من هذه  انطلقت. يصعب وصف اخلسائر  قد  هذه حركة 
واليت لن تكون منحرصة يف شعبنا فقط. لذلك ال بد من االنتصار يف هذا امليدان. هذا االنتصار 
غري ممكن هبذه الوسائل؛ يلزمه وسائل أخرى متعّددة. من جملتها التقّدم االقتصادي. هناك 
يستخدمون  اليوم  اإليراين  الشعب  وأعداء  اإلسالمي  النظام  أعداء  أّن  هي  أخرى،  مسألة 

الوسائل االقتصادية كسالح ضّدنا، ومثاله احلظر والعقوبات اليت ُذكرت. 
هنا أرى لزامًا عيّل  أن أتقّدم بالشكر من هذه املجموعة اليت تعمل يف مواجهة احلظر والعقوبات. 
منها.  فاستفيدوا  والعاقلة  والذكّية  واملنطقية  الصحيحة  األساليب  كّل  من  االستفادة  ينبغي 
أبطلوا مفعول احلظر. وأبطلوا خطط العدو عظيمة اهليكل يف الظاهر لكّنها ضعيفة يف احلقيقة. 
العسكرية  االستكبار  لتحركات  ظاهره،  يف  العظيم  احلجم  هذا  مواجهتنا  يف  نشاهد  عندما 
كثرية  إّن حركاته  »توم وجريي« حيث  املتحركة  الصور  اهلر يف  اإلنسان  يتذّكر  واالقتصادية، 
وضجيجه عال وحجمه ضخم ولكن نتيجة أعماله ليست كما يتوقع املشاهدون. هكذا هو 
الواقع. وهذا يعتمد عىل فطنتكم. لقد قالو إهّنا عقوبات ذكية أو عقوبات ُمشّلة. لكّننا نرى أّن 
هذه العقوبات مل تكن ذكية وال ُمشّلة. حسنًا، هذه العقوبات جعلتنا نصل إىل االكتفاء الذايت يف 
الكثري من األمور اليت مل نكن نملكها سابقًا؛ وجعلتنا ننطلق بنشاط يف املجاالت العلمية؛ وأن 
بلدنا، وأن  العسكري يف  الصناعي والعسكري وغري  نشهد أعمااًل كربى يف جماالت اإلنتاج 

نصل إىل طرق متنوعة إلبطال مفعول هذا احلظر. 
سيتم إبطال كّل هذه العقوبات؛ اعلموا هذا. فهم ال يمكنهم وال يتحّملون االستمرار يف هذه 
احلركة وهذا السلوك ملدة طويلة. هذا غري ممكن؛ أي إّن العامل ال يقبل هبذا. العامل اليوم ليس 
ذلك العامل الذي يسمع كالم أمريكا ويطيع أوامرها. مع أّن مندوهبا مثاًل يذهب للبلد الفالين 
ويوّبخ ويفعل كذا وكذا. هذا الوضع سيستمر ملدة قصرية، ولكّنه غري قابل لالستمرار. وقلُت 
العام،  هذا  بداية  يف  ]العقوبات[  سيشّلنا  اعتربوه  ما  تشاهدون،  أنتم  واليوم  أشهر،  عدة  منذ 
وتوّقعوا أّن وضعنا االقتصادي سُيصاب بالشلل خالل بضعة أشهر. ولكن ها قد مضت عىل 
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إّننا شهدنا وبحمد اهلل حركة  هذه األشهر عدة أشهر أخرى، واقتصادنا مل يصب بالشلل بل 
بجهاد  نقوم  أن  اهلل  شاء  إن  ينبغي  إنه  أي  األمر.  هلذا  هو  االقتصادي  اجلهاد  لألمام.  أفضل 

وحركة هادفة وواعية بالتوّكل عىل اهلل تعاىل وباالعتماد عىل الدعم اإلهلي. 
والذي  االقتصادي  التحّول  مرشوع  هو  االقتصادي،  اجلهاد  هذا  من  مصداق  هناك  حسنا 
التحول االقتصادي كان ترشيد  نقاط  أو ثالث سنوات. إحدى  طرحته احلكومة منذ سنتني 
الدعم احلكومي؛ حسنًا، بحمد اهلل تّم تصديق قانونه وجرى تنفيذه. وباملناسبة أنا عندي سؤال 
يف جمال دعم اإلنتاج. لقد ذكر السادة يف تقاريرهم؛ لكن ذلك الدعم الذي تم تصديقه قانونيًا 
امُلنتجة سوف  فإّن هذه األجهزة  اإلنتاج. وبالطبع  أن تدعموا  يتحقق. جيب  مل  اإلنتاج  لدعم 
تتمّكن عىل املدى البعيد من الوقوف عىل قدميها. وإن شاء اهلل سيصبحون أقوى يومًا بعد يوم 
إن  بالطبع  الالزمة هلم.  املوارد  ينبغي ضّخ  القريب  املدى  لكن وعىل  الدعم.  ويستغنون عن 
كان هناك من يزّور، أو يأخذ مال املصارف لينفقها عىل غري اإلنتاج، تعاملوا معه بشّدة وحسم 
تذهبوا  أن  ينبغي  حاجة،  هناك  تكون  حني  ولكن  احلادة.  األنياب  ذات  النمور  ترحموا  وال 

وتساعدوا حتمًا. 
إذن، يف مرشوع الرتشيد، ينبغي االلتفات حتمًا إىل هذا القسم.

كذلك ينبغي االلتفات إىل األقسام األخرى للمرشوع؛ أحدها مسألة اجلمرك- واليت ذكر أحد 
السادة يف تقريره اليوم أن مرشوع قانونه قد أرسل إىل املجلس ]النيايب[ – وقسم آخر مسألة 

سياسات النظام املرصيف والنقدي للبالد. 
هذه النقاط اخلمس أو الست املوجودة يف مرشوع التحول، ينبغي أن تنّفذ. إعملوا بطريقة أن 
تتعطل يف  الباقية للحكومة، كي تستمر. أي ال ترتكوا األعمال  املدة  تنطلق هذه األعمال يف 
منتصفها. هذه األعمال ال تتم يف سنتني. مرشوع الرتشيد هذا له مراحل متنوعة أيضًا. حني 
تبدأون، تكونون قد أنجزتم العمل. التقّدم بنفسه ُيعّد يف الواقع إمتامًا للعمل. البداية نفسها، 
أصول  إىل  ومستندًا  وصحيحًا  جيدًا  بدأ  إذا  خاصة  األشكال؛  من  بشكل  العمل  إمتام  تعين 

سليمة. 
كذلك ُقّدم تقرير حول مسألة الواردات، وهي يف الواقع من املسائل اليت تقلقين. واآلن هذا 

التقرير أيضًا. 
و لكن ما يشاهده اإلنسان، يثري القلق بنسبة معينة. صحيح، من املمكن أن يكون نمو مستوى 
نسبة الواردات إىل الصادرات غري النفطية قد انخفض، وهذا املعدل قد انخفض – وهذا أمر 
إجيايب بحد ذاته- ولكن ال تكتفوا هبذا، وخاصة يف املجاالت الزراعية والبساتني وغريها من 
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املجاالت اليت ُذكرت. هذه من األشياء اليت ينبغي جتنب استريادها قدر املستطاع. اجتهوا نحو 
تصنيع الصادرات الزراعية، وهذا ما ُذكر يف التقارير. هذه أمور مهمة. إن شاء اهلل يتم االعتماد 

عليها. الناس يتحملون أيضًا ويقبلون هبذا. 

بناًء عىل هذا، أعيدوا النظر بشكل جدي يف جمال سياسات االسترياد وخاصة يف البضائع اليت 
إىل  املجزتأة  النظرة  اجتناب  فليتم  زراعية.  أم  صناعية  كانت  سواء  إنتاجها،  يف  أفضلية  لدينا 

الواردات، أي أن يتحرك كل قسم يف احلكومة لالسترياد حسب حاجته هو. 

العمل الثقايف
اليوم  يتم  مل  حيث  بالثقافة،  متعّلقة  وهي  االقتصادية  باملسائل  تتعّلق  ال  أخرى  مسألة  هناك 
تقديم تقرير عنها، وتّم تأجيله. وأرى من الواجب أن أويص به األصدقاء يف احلكومة، وهو أن 

تتعاملوا مع مسألة الثقافة بجّد وعىل قدر عال من األمهية. 
إذًا،  أنجزنا األعمال االقتصادية كما هو يف الربنامج وآمالنا متعلقة به، ولكن إذا بقينا متأخرين 
يف جمال العمل الثقايف، اعلموا بأّن البلد سُيمىن بخسارة فادحة. فالعدو يوجه إحدى عينيه إىل 
العمل االقتصادي وعينه األخرى عىل العمل الثقايف. بالطبع اآلن ال الوقت وال جو اجللسة 
يسمحان لنا بالكالم يف هذا املجال. ولكن بشكل عام فليلتفت األخوة إىل أن العمل الثقايف 
هو عمل شديد األمهية. من خالل مالحظة التوّجه الثوري واإلسالمي فال تبتلوا باملجامالت 
والتكّلف يف املجال الثقايف. يف جميع املجاالت الثقافية سواء يف موضوع الكتاب أم األعمال 
التفتوا هنا  الثوري واإلسالمي نصب أعينكم.  التوجه  الثقافية ضعوا  الفنية أم يف املؤسسات 
إىل األولويات أيضًا. فاملصادر حمدودة مهما كانت. بالطبع، إّن ما أقّرته احلكومة من مزيانية 
للثقافة، كان جيدًا. مع أّننا سمعنا أنه مل يتم رصف الكثري من املبالغ اليت تّم تصديقها. وعىل 
فرض أّنه تّم رصفها كلها، فلن يكون هذا كافيًا جلميع األنشطة الثقافية. وعليه فإّن املصادر 
حمدودة. فبااللتفات إىل حمدودية املصادر، عليكم حتديد األولويات. بالطبع أنا قّدمت جمموعة 
أفكار بشكل اقرتاحات للحكومة. إذا تّم االهتمام هبا يف العمل الثقايف، مع االلتفات إىل الرؤية 
اليت لدينا يف املجال الثقايف، فستصبح أولوية؛ أي إّن تأثريات هذه األعمال ستكون أكرب. أجل، 

ينبغي أن تتابعوا ]هذا االقرتاح[ حت يتحّقق إن شاء اهلل. 
هناك مسألة أخرى ُتطرح جمددًا وأنا سأتناوهلا بشكل كيّل. مع وجود جميع األعمال اليت تقوم 
هبا احلكومة، اسعوا ألن ال ُتبَتلوا بالقضايا اهلامشية. إّن احلكومة تعمل، تبذل اجلهد، والساحة 

مرشعة للعمل واحلمد هلل، واحلاجة للعمل موجودة أيضًا. 
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تتحّمل  أهّنا  أثبتت  بدورها  احلكومة  ماّسة.  احلاجة  وكذلك  موجودة  العمل  ساحة  حسنا، 
املخاطر وأهّنا مستعّدة لفتح الساحات وإنجاز األعمال الكربى. جيد جدًا. يف هذه الظروف 
اليت  القضايا  سواء  اهلامشية؛  القضايا  خلق  إطالقًا  واملناسب  الالئق  من  ليس  واألحوال 
توجدوهنا أنتم أحيانًا ودون التفات، أم القضايا اهلامشية اليت يوجدها اآلخرون وتستسلمون 
أجواء  منازعات وخماوف يف  بإجياد  اهلوامش. ال تسمحوا  اجتناب هذه  ينبغي  أيضًا.  هلا  أنتم 

البالد وبني احلكومة والشعب، مما يمنعكم من العمل. 

توصيات للحكومة
هناك مسائل متعددة. توصييت لكم يف جمال االرتباط بإيران، التعّلق بالبلد واالهتمام بإيران، 
هكذا  واآلداب،  اللغة  هو  بالبالد  املتعّلق  األهّم  القسم  أّن  إحداها  النقاط.  بعض  إىل  التفتوا 
يتحّقق االهتمام بإيران. عندنا لغات خمتلفة يف البلد، لكن اللغة الوطنية هي اللغة الفارسية. 
األوىل.  بالدرجة  الفارسية  للغة  املرّوجني  من  أنفسهم  هم  األخرى  اللغات  يتكلمون  الذين 
عىل  هذا  أقول  وإنين  الرتكية،  باللغة  الناطقون  كتبها  الفارسية  اللغة  جمال  يف  املقاالت  فأهم 
أساس معلومات موثقة...... )أحد املسؤولني: األكراد هم هكذا أيضًا( إن شاء اهلل األكراد 
بالرتكية  الناطقون  البارزون  املحققون  كتب  لقد  بذلك.  نرحب  نحن  بأس  يكتبون، ال  أيضا 
يف البلد، طوال العقود األخرية، أفضل وأقوى املقاالت يف جمال اللغة الفارسية. بناء عىل هذا 
ال نتصور أن اللغة الفارسية ليست رمزًا للوطنية اإليرانية؛ بل هي كذلك. ينبغي اإلتكاء عىل 
هذا املوضوع. وكذا ينبغي اإلتكاء عىل إيران بعد اإلسالم. فاالفتخارات اليت حازت عليها 
إيران بعد اإلسالم مل تكن يف أي عرص من العصور التارخيية األخرى؛ إّن ما أقوله لكم قابل 
العلمي  والتقدم  الكربى،  العسكرية  واإلنتصارات  البلد  ع  توسُّ إّن  واإلثبات.  لالستدالل 
العظيم يف املجاالت املختلفة كل هذا متعلق بمراحل ما بعد اإلسالم. وهذا ال يعين أّن إيران 
قبل اإلسالم مل تكن متلك شيئًا، ال بل كانت متلك ولكن ما كان لديا هو ناقص وقليل بالنسبة 
إىل العرص اإلسالمي. بالطبع هناك أشياء ُتطرح كإنجازات قديمة ولكنها غري موثقة وال يمكن 
لإلثبات؛  قابلة  اإلسالمي  العرص  إنجازات  ولكن  لإلثبات.  قابلة  غري  مسائل  إثباتها.  ألحد 
والسالجقة  الديلم  زمان  والثقايف إليران يف  والعلمي  العسكري  التقدم  إىل  أنظروا  واضحة. 
إىل  املغول  املغول. عندما جاء  كانت يف عهد  بينهما كيف  الصفوي وحت  العهد  ثم يف  ومن 
إيران، صاروا إيرانيني وتأثروا بالثقافة اإليرانية؛ كما أهنم عندما ذهبوا إىل اهلند صاروا هنودًا. 
ذلك  يف  أنجزت  قد  والفين  والثقايف  العلمي  املجال  يف  والعظيمة  البارزة  األعمال  من  كم 
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العهد؟ إذا أراد أحد أن يدافع عن إيران والزنعة اإليرانية، حسنًا فإيران العرص اإلسالمي ]هي 
األفضل[ إنجازاتها أكرث توثيقًا واستدالاًل وقبواًل باإلضافة إىل كوهنا أمام األعني. كتاهبا ظاهر 

للعيان، عمارتها ظاهرة، آثارها العلمية ظاهرة. تارخيها مدّون وهو واضح.
بني  التعاون  مسألة  حتّلوا  أن  هي   – الظهر  أذان  من  نقرتب  أننا  والظاهر   – أيضًا  أخرية  نقطة 
أنكم  بما  لكن  بذلك؛  القوى  أوصيت  لطاملا  وأنا  والقضائية[.  التنفيذية  ]الترشيعية،  القوى 
القوة التنفيذية وأنتم حارضون هنا ينبغي أن أوصيكم هنا، تنازلوا، كلما استطعتم ويف املواضع 
اليت يمكن التنازل فيها. ما اإلشكال يف ذلك؟ بّينوا مواقفكم حني يمكن التبيني. حني يمكن 
حل املسألة من خالل إجياد عالقات صداقة حّلوها هبذا الشكل. ملاذا أرص عىل عقد اجتماع 
رؤساء القوى إىل هذا احلد؟ عندما ُيعقد اجتماع رؤساء القوى يتّم حل الكثري من املشكالت.
من  الكثري  العمل  هذا  حيل  معًا.  ويتحدثون  جيلسون  لوجه،  وجهًا  جتري  اليت  اللقاءات  يف 
مل  متعددة ولكن  قد سلكوا سباًل  أّن األصدقاء  لنفرض  املايض.  املشكالت. هذه جتربتنا من 
يصلوا إىل نتيجة؛ ولكن ال بأس، توجد سبل أخرى. مهما حصل فإّن اختالف اآلراء واألذواق 
أو االختالف يف فهم القانون، ينبغي أن حُيّل هكذا. إعملواعىل أن يصبح هذا التواصل حميمًا. 
إذا شاهدنا من الطرف اآلخر سلوكًا ال نرتضيه، فلرناجع أنفسنا أيضًا لرنى هل كان لنا دخل 
يف نشوء تلك األجواء املتلبدة أم ال. فلرناقب، إن كان لنا دخل، فلنقم بإصالح دورنا وتأثرينا. 
العام  املجال  العاملني يف  القوى وجلميع  املحرتمون ولرؤساء  املسؤولون  أيا  أدعو لكم  إنين 

فردًا فردًا.
نسأل اهلل تعاىل أن يفيض عليكم من توفيقه كي تتمكنوا من إنجاز العمل املتوقع منكم بأفضل 

طريقة. 
اجلهد  هذا  تدعوا  وال  وصفاء  وصداقة  بصدق  العمل  ساحة  إىل  انزلوا  النوايا،  أخلصوا 

واالجتهاد الذي عرفتم به واحلمد هلل، ينقص ولو قلياًل. 

و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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احلمد اهلل رّب العاملني والّصالة والسالم عىل سّيدنا ونبّينا أيب القاسم 
املصطفى حمّمد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني السّيما بقّية اهلل 

يف األرضني.
واألخوات  اإلخوة  أّيا  جميعًا  لكم  السعيد  الفطر  عيد  مبارك 
امُلصلون األعّزاء ولكّل شعب إيران واألّمة اإلسالمّية العظيمة يف كّل 
أنحاء العامل. وأسأل اهلل تعاىل يف هذا اليوم الرشيف واملبارك أن ُيزنل 
رحمته وفضله عىل جميع اإلخوة واألخوات املسلمني واملسلمات 
يف كل أنحاء العامل، وأن يتقّبل طاعاتهم وعباداتهم يف هذا الشهر عىل 
أحسن وجه، وإن شاء اهلل أن جيعل هذا اليوم يوم عيٍد واقعّي لألّمة 

اإلسالمية.
ثمار شهر رمضان

يف شهر رمضان املبارك متّكن الكثري من الناس أن ينالوا ثمارًا ونتاجات 
كثرية؛ ثمارًا سيكون هلا بركاٌت ال لسنتهم اآلتية فحسب، بل يف بعض 
األحيان لكّل عمرهم. فبعضهم نال حالة اأُلنس مع القرآن واستفاد 
من معارفه وتدّبر فيه؛ وبعٌض جعلوا اأُلنس واملناجاة مع اهلل يف هذا 
الشهر سريتهم ومنهاج حياتهم ونّوروا قلوهبم بذلك. صام الناس، 
وبواسطة الصيام حّققوا يف أنفسهم صفاًء حيث سيكون هلذا الصفاء 
وهذه النورانّية واأُلنس بركات كثرية يف احلياة الفردّية واالجتماعّية. 
فهذا الصفاء النفسايّن ُيعطي اإلنسان ُحسن الفكر وتطهري النفس من 
جيعل  اإلنسان  نفس  يف  الصفاء  والشهوات.  والكرب  والبخل  احلسد 
بيئة املجتمع بيئة آمنة وأمينة عىل املستوى الروحي واملعنوي؛ ُيقّرب 
القلوب وجيعل املؤمنني يرتاحمون مع بعضهم بعضًاويزداد التعاطف 
والرتاحم بني أبناء املجتمع اإليماين. كّل هذه هي ثمار شهر رمضان 

املبارك للّناس الفائزين والسعداء.

اخلطبة األوىل 
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﴿ژ ڑ{)1(، »اليد اليت  التقوى، حيث قال:  الثمرة األساس األخرى هلذا الشهر هي 
لو  جّيدًا؛  اآلخرين  بعنان  نمسك  فأحيانًا،  التقوى.  معىن  هو  هذا  وعنانه«،  بزمامه  متسك 
اإلهلية  اخلطوط  جتاوز  ومن  والَسُبعية  اجلموح  من  أنفسنا  ونمنع  بعناننا  نمسك  أن  استطعنا 
احلمراء، فهذه مهارة كربى. التقوى تعين مراقبة النفس من أجل احلركة عىل الرصاط اإلهلّي 
املستقيم،و حتصيل العلم واملعرفة والبصرية؛ والتحّرك عىل أساس العلم واملعرفة والبصرية. 
متّكنوا  الذين  السعداء  األفراد  الكثري من هؤالء  احلّظ كان ملجتمعنا يف شهر رمضان  وحلسن 
من كسب هذه الربكات. يمكن القول إّن الصورة الغالبة عن بلدنا وشعبنا بحمد اهلل هي مثل 
هذه. ففي املجالس املختلفة، يف جمالس الذكر والدعاء، وجمالس تالوة القرآن يف ليايل القدر، 
شبابنا،  فإّن  واّطلعنا  وصورها  مشاهدها  ورأينا  أخبارها  نتابع  كّنا  كما  املختلفة  املراسم  يف 
نساًء ورجااًل من الرشائح املختلفة والفئات املتعّددة يف جمتمعنا، اجتمعوا كّلهم عىل اختالف 

سالئقهم وتوّجهاتهم حول سفرة هذه الضيافة اإلهلية يف شهر رمضان املبارك ونالوا فيضًا.
قال الشاعر يومًا: »اليد اليت متسك بعنانه ليست موجودة اليوم يف كّم أحد«، لكن يف زماننا فإّن 
األيدي اليت ُتمسك بعناهنا ليست قليلة. فهذا املجتمع املتشّكل من شباب البلد، وهذه الرشحية 
للجيل اليافع الفاعل والنشيط يف بالدنا تتحّرك عىل الطريق الصحيح وتتمّرن عىل التقوى؛ فإّن 

هذا بالنسبة ملستقبل بلدنا وُأّمتنا اإلسالمّية بشارة كربى.
ما هو رضورّي هو أن نحفظ هذه النتاجات وهذه الثمار، وأن ال ندع صاعقة الذنوب ُتحرق 
النفس  صفاء  ورصاط  التوّجه  وسبيل  اهلل  طريق  نحفظ  أن  عليه.  وتقض  القّيم  احلصاد  هذا 
أّنكم  لو  أنفسنا.  إليه وخماطبته يف  القليّب  باهلل والتوّجه  بالقرآن واحلفاظ عىل عالقتنا  واأُلنس 

حتّدثتم مع اهلل، فإّن اهلل يتحّدث معكم، ﴿ى ائ ﴾)2(.
اللهّم بمحّمد وآل حمّمد، اجعل جمتمعنا جمتمعًا قرآنيًا دائمًا، وجمتمعًا مليئًا بالصفاء وأهل املحّبة 

والوداد، جمتمعًا منسجمًا ومتحاّبًا.
وأهدافهم  السامية  آماهلم  إىل  األعّزاء  الشباب  وهؤالء  العظيم  الشعب  هذا  أوصل  اللّهّم 

العظيمة؛ وانرصهم عىل أعدائهم.
اللهّم أرِض عّنا القلب املقّدس لويّل العرص؛ اجعلنا مشمولني بأدعيته.

اللهّم ارِض عّنا روح إمامنا اجلليل املطّهر وأرواح شهدائنا الطّيبة.

.
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)3(

1 سورة األنعام، اآلية 153.
2 سورة البقرة، اآلية 152.

3 سورة العرص، اآليات 3-1.
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العاملني ونحمده ونستعينه ونستغفره ونتوّكل عليه  واحلمد اهلل رّب 
القاسم  أيب  سّيدنا  خلقه  سّيد  ونجيبه  حبيبه  عىل  وُنسّلم  وُنصيّل 
املنتجبني ال سّيما عيّل  آله األطيبني األطهرين  املصطفى حمّمد وعىل 
الّطاهرة، واحلسن واحلسني سيدّي شباب  والصّديقة  املؤمنني،  أمري 
أهل اجلّنة، وعيّل بن احلسني، وحمّمد بن عيّل، وجعفر بن حمّمد، وموىس 
بن جعفر، وعيّل بن موىس، وحمّمد بن عيّل، وعيّل بن حمّمد، واحلسن 
يف  وأمنائك  عبادك  عىل  ُحَجِجك  املهدّي،  القائم  واخللف  عيّل،  بن 
بالدك وصلِّ عىل أئّمة املسلمني وحماة املستضعفني وهداة املؤمنني.

من  أرى  وبداية  العامل.  ووضع  وضعنا  إىل  ُنشري  الثانية  اخلطبة  يف 
الرضورّي أن أشكر شعبنا الرشيف والعزيز حلضوره القّيم والعظيم 
يف تظاهرات يوم القدس. أريد أن أشكر هذا الشعب العظيم،ولست 
أنا مّمن يملك شيئًا؛ فاألمر متعّلٌق هبذا الشعب نفسه؛ وإّن ما قام به 
إّنما قام به لنفسه، وحتّرك حتّركًا صحيحًا. جيب أن نشكر اهلل ألجل 
اليت  الواسعة  الدوافع  وهذه  الشاملة  واهلّمة  العاّمة  البصرية  هذه 

ُوجدت يف قلوب نسائنا ورجالنا املسلمني. 
اليت  واألحداث  جدًا.  جلياًل  يومًا  السنة  هذه  القدس  يوم  كان  لقد 
اإلسالمّية  الشعوب  بعض  تشارك  أن  إىل  أّدت  املنطقة  يف  جرت 
األخرى هذه السنة أكرث من السنوات السابقة يف هذا االمتحان الكبري 
حيّد  أن  تعاىل  اهلل  ونسأل  لالستكبار.  املعادية  العظيمة  احلركة  وهذه 
من رّش وجود الصهاينة الظاملني ومّصايص الدماء جتاه الفلسطينيني 

واملنطقة.
وكذلك أيضًا، من الالزم أن نشكر اهلل سبحانه وتعاىل حلضور الناس 
املعنوّي يف مراسم شهر رمضان. وبحسب ما ذكرت التقارير فقد كان 
احلضور هذه السنة يف املراسم املختلفة لشهر رمضان حضورًا ملفتًا 

اخلطبة الثانية
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فأينما  ولطفه.  اهلل  رحمة  عىل  مؤرّشٌ  وهو  البلد؛  أنحاء  جميع  يف  وذلك  للغاية  ووسيعًا  جدًا 
حصل لكم التوفيق والنجاح الذي ُيمّكنكم من القيام بعمٍل صالح واملجيء بحسنة، فاشكروا 
اهلل، ألّن ذلك دليٌل عىل أّن اهلل تعاىل يتلّطف بكم ويعتين بكم وُيعطيكم الّنجاح. وعندما نفقد 
التوفيق جيب أن هنزّت يف أعماقنا ونخاف ونلجأ إىل اهلل ونراقب أنفسنا ماذا فعلت من معصية 
التوفيقات اإلهلية شاملة. جيب أن  بحيث سلب اهلل توفيقه مّنا. وهذه السنة بحمد اهلل كانت 

نستفيد من هذا الفضاء املعنوّي.

وصايا للشعب اإليراين
1- االحتاد:

لشعبنا العزيز، ُقلنا مرارًا إّننا اليوم نحتاج إىل عّدة أشياء: األول، االّتحاد واملواساة بني الناس، 
بلدنا الكربى. ففي يومنا  أنفسهم. هذه هي حاجة  الناس واملسؤولني، وبني املسؤولني  وبني 
املقطع أن نكون  الفصل وهذا  تارخييٍّ مهّم. وجيب علينا يف هذا  أمر  يمّر يف  العامل  هذا، نجد 
والعداوات  الكدورات  بيننا  ُوجدت  فلو  به.  نقوم  ما  لنعلم  للغاية  ومراقبني  جّدًا  واعني 
واإلساءات والزّناعات سواٌء بني األفراد أم بني املسؤولني والشعب أم بني املسؤولني أنفسهم 
فإّننا لن نتمّكن من القيام بمسؤولياتنا الكربى امللقاة عىل عاتقنا يف هذا اليوم. فهذه وصّية مهّمة 

ورضورية.

2- حّس النشاط والعمل:
الرضورة األخرى هي حس العمل والنشاط. فكّل البلد، جميع أفراد الناس، وكّل املسؤولني، 
حيث إّن »كّلكم مسؤول«، جيب أن يكون لديم حس التحّرك والنشاط للعمل. جيب أن ُنبعد 
عن أنفسنا الكسل والفتور والتواين. فنحن بحاجة اليوم للعمل، العمل العلمي واالقتصادي 
والسيايس واألعمال االجتماعية الكربى. فكّل واحٍد أينما كان، يمكنه أن يضع لنفسه برناجمًا 

عمليًا؛ فهذه ُتمّثل إحدى الرضورات اليت نسأل اهلل تعاىل أن يوّفق اجلميع إليها.

3- االنتخابات:
ويف آخر عامنا هذا، لدينا انتخابات. ودومًا كانت االنتخابات يف بلدنا إىل حدٍّ ما حدثًا ُيمّثل 
حتّديًا، وإن كانت هذه االنتخابات باملقارنة مع ما جيري يف بعض بالد العامل سواٌء كانت دواًل 
ُيصطلح عليها باملتطّورة أم بعض الدول األخرى حيث إّن فيها ما فيها من اخُلبث واخليانات 
جارات حّت ما ينجّر يف بعضها إىل القتل واملجازر، فإّن هذه احلوادث بحمد اهلل ليست  والشِّ
موجودة يف بلدنا ولكّنها يف النهاية متّثل حتّديًا؛ وجتعل الناس متحّفزين. فالتفتوا إىل أن ال يؤّدي 
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هذا التحّدي إىل توجيه رضبة ألمن البلد. فاالنتخابات اليت ُتمّثل مظهر حضور الناس ومظهر 
ينبغي أن ُيسمح هلذا اليشء الذي يمّثل  الدينية جيب أن تكون دعامتنا األمنية. فال  الشعبوية 
الوقت  ذاك  رأيتم وشعرتم وملستم عن قرب  فقد  أمننا.  أن يرضب  أمنية  أمنيًا ودعامة  ذخرًا 
يراقب اجلميع ويكونوا  أن  البلد. جيب  أمن  االنتخابات ضّد  أن يستغّلوا  أراد األعداء  الذي 
يمكنهم  الذين  السياسة وكل  منابر يف  أفرادًا ومسؤولني وأصحاب  فليلتفت اجلميع  واعني. 
ذا  كالمًا  لدينا  بأّن  شّك  وال  إهلية.  كنعمة  االنتخابات  وحيرسوا  روا،  ُيحذِّ أن  الناس  خماطبة 

شجون حول االنتخابات سوف نعرضه للشعب يف وقته.

أحداث العامل اإلسالمي
وها هو العامل اإلسالمّي يف هذه األشهر األخرية يمّر بأحداٍث كربى. فالعامل اإلسالمّي ُيظهر 
لكّل العاملني ولكّل التاريخ عظمة حضور الناس يف الساحة. وذات مّرة قبل 32 سنة، أظهر 
الكبري. فقد نزل شعبنا األعزل حاماًل األرواح عىل  العظمة وهذا االقتدار  إيران هذه  شعب 
األكّف إىل الشوارع وامليادين ومتّكن من إجياد حتّوٍل غرّي مسري تاريخ املنطقة، بل مسري تاريخ 
فيها سيحّل  فإّن حضورهم  امليادين.  الناس يف  مّرة أخرى نجد  الوجوه. واليوم،  بأحد  العامل 
الُعقد العمياء واألقفال اليت ال ُتفتح. من كان يفّكر بأّن عمالء أمريكا والصهيونية يف املنطقة 
يسقطون واحدًا بعد اآلخر؟! من كان يفّكر بأّن هناك يدًا يمكنها أن حتّطم هذه األصنام؟! لكّن 
هذه اليد كانت موجودة، وهي يد الشعوب. جيب عىل اجلميع أن ينظروا إىل اأُلّمة اإلسالمّية 
هبذه العني. فلأُلّمة اإلسالمّية مثل هذه اليد املقتدرة؛ وهذه أيضًا باالعتماد عىل ذكر اهلل والتكبري 

وذكر اسم اهلل الذي أعطى هذا النشاط واالقتدار وهذه الفاعلية؛ وهو عمٌل عظيٌم.
وال شّك بأّن القضايا مل تنتِه عند هذا احلّد ولن تنتهي، فهذه بداية، بداية طريٍق طويٍل. وجيب 
عىل الشعوب أن تكون واعية. فنحن قد مررنا هبذه التجربة، فبعد أن خرجت الساحة الثورية 
وجدناهم  العمل،  إىل  ودولة  حكومة  وجاءت  الثورية  حالتها  من  وجالهلا  عظمتها  كّل  مع 
العودة؛ عّلهم يتمّكنون بأساليبهم وِحَيلهم املختلفة من السيطرة  مبارشة يتحّركون من أجل 
عىل األمور؛ وأن يركبوا األمواج؛ وأن يستغّلوا الوضعية احلاصلة. إال أّن وعي الشعب وقيادة 
اليوم إىل  لقيادة األنبياء، حاال دون ذلك. والشعوب اإلسالمّية حتتاج  امُلشاِكَلة  إمامنا اجلليل 
مثل هذا الوعي سواء كانت يف مرص أم ليبيا أم تونس أم اليمن أم باقي الّدول. فال ينبغي أن 
تدع هذه االنتصارات اليت حتّققت بأيديم ُتصادر من قبل األعداء، فال ينسوا؛ أولئك الذين 
يتّدخلون اليوم يف الساحة الليبية ويعّدون أنفسهم أصحاب القضية هم الذين كانوا قبل عّدة 
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صباحات جيلسون مع نفس أولئك الذين كانوا يظلمون الشعب اللييّب وينادموهنم، قد جاؤوا 
اليوم ويريدون أن يستغّلوا الوضع، فيجب عىل الشعوب أن تكون يقظة وواعية. 

بالطبع، نحن قلقون جّدًا عىل وضع البحرين. فهذا الشعب يتعّرض للظلم؛ يتم تقديم الوعود 
له ولكن ال ُيعمل هبا. إّن شعب البحرين شعٌب مظلوم، وال شّك أّن كّل حتّرٍك وإقداٍم عندما 
أمٌر يصدق يف جميع  بالعزم واإلرادة، فسوف ينترص ال حمالة؛ وهذا  يكون هلل، ويكون مليئًا 

األمكنة، ويصدق هناك كذلك.

واملطلب األخري بشأن الصومال، فإّن الغّصة الكبرية اليت غشيت قلوبنا اليوم هي غّصة شعب 
الصومال. وحلسن احلّظ فإّن شعبنا قد عمل جيدًا يف هذا املجال، وقّدم مساعدات جّيدة؛ لكن، 
كل ما يمكنكم عليه مسؤولني وغري مسؤولني قوموا به عىل صعيد املساعدات حّت يرفع اهلل 

هذه املحنة.

اللهم! بمحّمد وآل حمّمد اجعل اأُلّمة اإلسالمية والشعوب اإلسالمّية أكرث عّزة ورشفًا يومًا 
بعد يوم.

 ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾)1(

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1 سورة النرص.
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مبارك عيد الفطر السعيد والعظيم لكم أيا احلضور الكريم، وملسؤويل 
احلارضين  املحرتمني  اإلسالمية  البلدان  وسفراء  احلريصني،  البالد 
العظيم واأُلّمة  الشعب اإليراين  أبناء  يف هذا املجلس، وكذلك لكّل 

اإلسالمية العظيمة يف جميع أنحاء العامل. 

م املكافأة عيد الفطر، يوم تسلُّ
يتخذ املسلمون هذا اليوم عيدًا يف كل مكان من هذا العامل. إّن عيد 
بالفعل  إنه  واملؤمنني.  السعداء  للناس  حقيقي  عيد  الواقع  يف  الفطر 
حتّمل  اختيارية،  رياضة  شهر  عن  تعاىل،  اهلل  من  املكافأة  م  تسلُّ يوم 
اختياري، حتّمل اختياري للجوع والعطش، عن شهر ضبط الشهوات 
البرشية واإلنسانية طوال النهار؛ إهّنا )أمور( قّيمة جدًا. تتحّول هذه 
التمارين إىل ذخرية لإلنسان كي يتمكن وعىل مدى حياته، أن يلجم 
ويضبط رغباته امُلضّلة بإرادة وعزم راسخني. نحن البرش، نحتاج إىل 
هذا العزم الراسخ لضبط أنفسنا. إّن طغيان األنفس وتعّديا للحدود 
هو ما جيعل احلياة شاّقة علينا وعىل اآلخرين. إّن هذا التمرين الذي 
وضعه اهلل لكل البرش – حيث يستجيب املؤمنون هلذه الدعوة اإلهلية 
وهذا التمرين طوال الشهر- هو يف احلقيقة عالج لألمل الكبري للبرش، 
والذي هو عبارة عن اّتباع أهواء النفس، اّتباع الشهوات، االستسالم 
فإّن  هلل  واحلمد  التمرين.  هذا  تقدير  ينبغي  أنفسنا.  أطماع  مقابل 
شعبنا  أّن  واإلنصاف  واحلّق  الصيام.  شهر  ُيكّرمون  العامل  مسلمي 
عيد  فيه. يف  بواجباته  وقام  الشهر وعّظمه  هذا  كّرم  قد  أيضًا  العزيز 

الفطر، نرجو من اهلل تعاىل أن يمنح » عيدّية« لكّل اأُلّمة اإلسالمية. 

حتّديات اأُلّمة اإلسالمية الراهنة
تعيش اأُلّمة اإلسالمية اليوم أحداثًا كربى. ما ندركه ونشعر به هو أّن 
هذه التجربة اليت حصلت يف بعض البلدان يف هذا العامل اإلسالمي 
– حيث جعلت النهضة اإلسالمية الناس حيرضون يف ساحة حتديد 
مصريهم – هي إحدى التجارب املهمة جدًا والقّيمة لتاريخ اإلسالم. 
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البلدان األخرى،  ما تالحظون حصوله يف مرص وتونس وليبيا واليمن والبحرين ويف بعض 
حيث نزل الناس بأنفسهم إىل امليدان، وشّمرت الشعوب عن سواعد مّهتها كي تتوىل بنفسها 
الطويل،  املدى  وعىل  واحلاسمة؛  للعادة  اخلارقة  الكربى  األحداث  من  هو  مصريها،  تقرير 

يمكن له أن يرسم مسري تاريخ اأُلّمة اإلسالمية ومسري هذه املنطقة.
إذا استطاعت الشعوب اإلسالمية، إن شاء اهلل، يف هذه احلركة اليت بدأتها، أن تتيقظ وتفرض 
لفرتات  ستشهد  البلدان  هذه  فإّن  اإلسالمية،  البلدان  يف  للتدّخل  يسعون  الذين  عىل  إرادتها 
العامل  أي   - اهلل  واملسلمني – ال سمح  اإلسالم  أعداء  استطاع  إذا  لكن  تقّدم؛  طويلة، حركة 
النظام األمرييكي املستكرب والظامل – أن  العاملية،  االستكباري، أصحاب السلطة، الصهيونية 
يركبوا هذه األمواج – وال سمح اهلل – أن يتفّوقوا عىل عزم الشعوب ويتسلموا زمام األمور 
فيوّجهوا سري األحداث باجتاه مآرهبم وأهدافهم، ومن املؤّكد أّن العامل اإلسالمي سُيبتىل جمددًا 
للنخب  ينبغي  هبذا.  تسمح  ال  أن  اإلسالمية  لأُلّمة  ينبغي  السنني.  لعرشات  كربى  بمشاكل 
السياسية والثقافية أن ال تدع أعداء البلدان اإلسالمية يتفّوقون عىل عزم الشعوب اإلسالمية.

إّنه يوم امتحان كبري للبلدان اإلسالمية وشعوهبا. فلم تكن الشعوب تدرك حت اليوم قدراتها 
إىل هذا احلّد. 

تعرف الشعوب اليوم أي قدرة لديا وكم أّن إرادتها يمكن أن تؤّثر وتصنع األحداث. معرفة 
الشعوب لنفسها هي نعمة عظيمة. بالطبع فإّن متسّلطي العامل وزعماء امرباطوريات السلطة 
والقدرة قد فهموا أيضًا ماذا جيري يف العامل اإلسالمي؛ لذا فهم ال يقفون مكتويف األيدي، إهّنم 

يرسمون اخلطط أيضًا. 
 اليوم هو يوم عودة الشعوب اإلسالمية إىل هويتها األصيلة اإلسالمية. كل ما عندنا من قّوة 
اهلل  واالتكال عىل  اإلهلية  النرصة  بقدرة  واالعتقاد  باإلسالم  اإليمان  من  نابع  وعظمة وجمد، 
تعاىل، هذه هي القدرة اليت ال يمكن ألّي قدرة أن تتفّوق عليها. إّن علينا أن نجعل هذا يتجىّل 

أكرث فأكرث يف قلوبنا وأعمالنا. 
العزيز حت اآلن من االستمرار يف هذه االستقامة وطّي الرصاط  الشعب اإليراين  لقد متّكن 

املستقيم بكّل قدرة وقّوة. وها هو يرى آثار هذا الثبات واالستقامة. 
إّن مرحلة الثالثني عامًا هذه، يف ثورتنا وبلدنا، هي واحدة من أكرث املراحل تأّلقًا يف تارخينا. 

طوال ثالثني عامًا، قامت األجيال املتعاقبة، شباب األمس، شباب اليوم، فتيان اليوم- الذين 
هم شباب الغد- بالتحّرك نحو هدف واحد، بروح واحدة ودافع واحد، وبالتقّدم إىل األمام يف 
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هذه امليادين الصعبة؛ يف مقابل مكر وضغوط االستكبار – ضغط العقوبات، ضغط التهديد، 
التهديد العسكري، التهديد السيايس، التهديد األمين- وبتوفيق من اهلل متكّنا من التفّوق عىل 
أعدائنا. مل يكونوا يريدون رؤية شعب إيران عزيزًا ومقتدرًا ومتقّدمًا ومستبرشًا؛ لكن ورغمًا 
عنهم، فإّن الشعب اإليراين العزيز يقف اليوم عزيزًا، ومتقّدمًا ومقتدرًا، معتمدًا عىل نفسه وذا 

أفق وأمل كبريين باملستقبل. 

أسأل اهلل تعاىل، أن ُيقّدر للشعب اإليراين والشعوب اإلسالمية العّزة أكرث فأكرث. الّلهم اجعل 
اإلسالم واملسلمني مرفوعي الرأس أكرث يومًا بعد يوم. 

و السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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هذا  إّن  األعّزاء.  اإلخوة  املحرتمون،  السادة  أّيا  كثريًا  بكم  ُأرّحب 
اللقاء الذي يتّم مّرة كّل سّتة أشهر، فيه - إىل جانب جهاته القانونية 
والزمانية - هذه الفائدة، حيث نلتقي عن قرٍب باألصدقاء والزمالء 

وأعّزتنا وإخواننا الطّيبني، وهو بالنسبة يل غنيمة.

حلسن احلظ، إّن مؤمتركم هذا قد أقيم مبارشة ُبعيد األجواء املعنوّية 
جاء  ما  وبحسب  اللقاء.  هذا  أجواء  عىل  تهيمن  اليت  رمضان  لشهر 
يف التقارير- وأنا العبد حماط باملجريات إىل حدٍّ ما- فإّن النقاط اليت 
اإلهلية  الرحمة  عىل  دليل  كّلها  ومهّمة،  مفيدة  نقاط  الّسادة  ذكرها 

وتوجب شكر اهلل.

أجواء شهر رمضان يف اجلمهورية اإلسالمية
1-جلسات تالوة القرآن:

إّن شهر رمضان هلذا العام وبنظرة إجمالية كان أفضل وأعذب وأكرث 
املاضية. ونحن بحمد اهلل نشعر بذلك كّل  صفاًء من أشهر رمضان 
واليت  املختلفة  املدن  يف  أقيمت  اليت  القرآن  تالوة  فجلسات  سنة. 
شخص  ألف  من  أكرث  تضم  األحيان  بعض  يف  منها  الواحدة  كانت 
يف اليوم وهم يستمعون إىل التالوة، دون أن يقترص هذا عىل مدينة أو 
مدينتني، وإنما تكّرر يف الكثري من مدن البلد. يف الواقع، إّن املرء ال 
يعرف كيف يشكر اهلل، حيث إّن هذا البلد الذي كان بعيدًا عن القرآن 
اليوم  أصبح  الطاغوت،  زمن  يف  بالقرآن  واأُلنس  القرآن  وتالوة 
املرء شبابًا وأحداثًا  الكريمة. يرى  هكذا متفاعاًل مع اآليات اإلهلية 
يف السّن جيلسون هناك ويتلون القرآن ملّدة ساعة، وليس أّية تالوة بل 
تالوة صحيحة ودقيقة ومتوّجهة إىل املعىن والناس يستمعون أيضًا. 
لو تأمل املرء عىل مستوى البلد، يمكنه القول إّن هذا اأُلنس بالقرآن 

وتالوته يف شهر رمضان املبارك قد شمل املاليني.
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2- جلسات األدعية:
وكذلك األمر بما يتعّلق بجلسات األدعية، فتصّوروا جمموعات مليونية تقرأ دعاء أيب حمزة 
الذين  أم أولئك  الذين يشاركون يف اجللسات  ليايل شهر رمضان وأسحاره؛ سواء أولئك  يف 
الدعاء ويعيشون أجواءه  بيوتهم، ويأنسون هبذا  التلفزيون واإلذاعة يف  يستمعون عن طريق 

وصفاءه ويذرفون الدموع، فليست هذه باألمور البسيطة بل هي دالئل لطف اهلل.
3- يوم القدس:

بعدها يصل الدور إىل احلضور السيايس للناس يف يوم القدس. هنا أيضًا يشاهد املرء يد القدرة 
اإلهلية وهي جتذب قلوب الناس وتأيت هبم إىل قلب الشوارع، ويف ذلك الطقس احلاّر واألفواه 
الصائمة؛ فُيظهرون وفاءهم للثورة وقيمها وأهدافها ويعلنون ذلك بنداءاتهم؛ فيزنل العجوز 

والولد الصغري والنساء والرجال.
4- عيد الفطر:

ثّم يأيت دور يوم عيد الفطر وصالته. هذا الترّضع والدعاء الذي انبعث يف يوم عيد الفطر يف 
أرجاء البالد، حيث اجتمع الناس ودعوا وترّضعوا وتوّجهوا باملسألة إىل الّرب املتعال بحالة 
التاريخ تاريخ  من التوّجه والترّضع، فمت كان لنا مثل هذه األشياء؟ مت كان بلدنا وطوال 
كذلك  للّرب،  الرّضاعة  وكلمات  اإلهلية  باآليات  مشحونًا  السنوات  تاريخ  وليس  القرون 
الدعاء والتوّجه والذكر؟ مت سلك كل هؤالء الّناس مثل هذا الوادي؟ وألجل من يأتون؟ 
وملن يريدون أن يظهروا أنفسهم؟ ال يشء يمكن تصوره كدافع لذلك غري اإلخالص واإليمان 
واملحبة واالعتقاد باملباين اإلسالمية. حسنًا، كّل هذه موجبات رحمة اهلل، »الّلهم إيّن أسألك 

موجبات رحمتك«، فهذه أشياٌء تستزنل أمطار فيض اهلل عىل رؤوسنا. 

مظاهر التأييد اإلهلي
الرّبانية اليت  التفّضل اإلهلي وال نرى يد العطف  بالطبع، نحن ُنخطئ، فال ندرك أحيانًا هذا 
نا يف خمتلف القضايا. بعض األحيان، ُنخطئ من هذه اجلهة حيث نتصّور أّننا نحن الذين  ُتظلِّ

نقوم بمثل هذه األمور، يف حني أّننا لسنا كذلك.﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
جيذب  الذي  فمن  الرحمن«،  إصبعي  بني  املؤمن  »قلب  ڦ﴾)1(،  ڤ ڦ ڦ  ڤ 

1  سورة األنفال، اآلية 63. 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 372

هؤالء املؤمنني ليزنلوا إىل امليادين وجيعلهم متوّجهني إىل اهلل هبذا الشكل؟ ليست إال اليد اإلهلية 
والقدرة الرّبانية وال غري؛ هذه هي األمور اليت جتعلنا متفائلني.

 ال أريد االقتصار عىل تفصيل الوقائع فنحن جميعًا نشاهدها تباعًا بل أريد أن أصل إىل هذه 
النتيجة: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾)1( ، فاهلل تعاىل جيعل تأييده إىل جانب الّنرصة 

بواسطة املؤمنني؛ حيث إّن األمر هنا بالظاهر هو الّنرصة املعنوّية، مثلما ورد:﴿ پ پ پ 
هم  املؤمنون  ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  (  وأمثاهلا.﴿پ  ڀ﴾)2  ڀ  پ 
الذين يوجبون الّنرصة، املؤمنون هم الذين حيفظون النظام ثابتًا، املؤمنون هم الذين ُيعّبدون 
الطريق يف امليادين املختلفة حت يتمّكن النظام اإلسالمي من إنجاز األعمال الكربى. ونحن 
ذلك،  يفعل  من  أّننا  نتصّورن  ال  پ﴾)3(؛  ٻ ٻ ٻ  نتصّورها:﴿ٱ ٻ  أن  ينبغي  ال 
بل هي فعل اهلل. هذه النقطة األوىل، حيث يبدو يل أّن شعبنا بتوفيق اهلل ولطفه شعٌب طّيب، 

وحسناته يف وفائه لإليمان ورسوخ هذا اإليمان يف القلوب. 
أنتم ترون مستوى الوسائل اليت ُتستخدم اليوم ألجل إغواء قلوب الشباب؛ هو أمٌر ال يمكن 
مقارنته مع املايض. فكل هذه الفضائيات واإلنرتنت وكل أنواع وأقسام وسائل اإلعالم تغوي 
املعنوية يف اإلنسان وحتّرك غرائزه.  الدوافع  الطريق، وُتضِعف  القلوب وجتذهبا وحترفها عن 
عامرة  شاهدمتوها،  وقد  إليها  ُأشري  اليت  املجالس  تلك  كل  نجد  جميعًا،  هذه  وجود  فمع 
بمعظمها هبؤالء الشباب. ويف بعض األحيان، حت عندما ال تدل مظاهرهم عىل أهّنم أصحاب 
فدموعهم  الدموع.  ويذرفون  اهلل  وخياطبون  يأتون  كذلك،  لكّنهم  اهلل،  بمحّبة  متعّلقة  قلوب 
مبعث غبطة اإلنسان. فاملرء ينظر ويرى هؤالء الشباب جيلسون والدموع جتري عىل خدودهم، 
النرص أساس  هو  وهذا  اهلل؛  من  وقريبة  وطاهرة  صافية  وقلوهبم  احلال.  هذا  عىل   يغبطهم 

﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾)4(.

الفقه السيايس عند الشيعة بني النظرية والتطبيق
ما أريد أن أتعّرض له اليوم حيث سأسعى إن شاء اهلل أن يكون خمترصًا هو أّن الفقه السيايس 
يف  االستداليل  الفقه  ُيدّون  أن  قبل  حت  الفقه.  تدوين  بداية  إىل  تعود  سابقة  له  الشيعة،  عند 

1   سورة األنفال، اآلية 62.
2  سورة األنفال، اآلية 7. 

3  سورة القصص، اآلية 87. 
4   سورة األنفال، اآلية 62.
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الفقه  السيايس، يف جمموع  للفقه  الرواية واحلديث فقد كان  الثالث والرابع وهو عرص  القرن 
الشيعي، حضوٌر واضٌح وبارز؛ ونموذجه ما ترونه يف الّروايات. فنفس رواية »ُتحف العقول« 
اليت ُتقّسم املعامالت إىل أربعة أقسام، فإّن قسمًا منها هو السياسات  »أّما السياسات« حيث 
ُتذكر مشخصات  الرواية ورواياٌت أخرى كثرية  يتعّلق هبذا عّدة مطالب. ففي هذه  بما  ُيبنّي 
وعالئم. وهذه الرواية املعروفة عن صفوان اجلّمال، »كّل يشٌء منك حسٌن جميل إاّل إكراؤك 
جمالك من هذا الرجل«، وغريه من الروايات الكثرية هي من هذا القبيل. وبعدها يصل الّدور 
إىل عرص تدوين الفقه االستداليل يف عرص الشيخ املفيد وما بعده حيث ُيشاهد املرء وجود الفقه 
السيايس هناك أيضًا؛ يف األبواب املختلفة، كذلك األمور املتعّلقة باألحكام السياسية وإدارة 

املجتمع موجودة أيضًا.

بناء  وهو  جديد  يشٌء  هناك  ولكن  عريقة؛  سابقة  الشيعة  عند  السيايس  الفقه  سابقة  فإّن  هلذا 
النظام عىل أساس هذا الفقه، وهو ما حّققه إمامنا اجلليل. مل يوِجد أحٌد آخر قبله نظامًا من هذه 
امللتقطات الفقهية يف األبواب املختلفة. فإن أّول من أوجد نظامًا يف مقام النظر ويف مقام العمل 
بشكل متوائم، هو إمامنا اجلليل؛ حيث اقرتح الشعبوية )الديمقراطية ( الدينية، وقضية والية 
الفقيه، وعىل أساس هذا املبىن قام النظام اإلسالمي. كانت هذه أّول جتربة كذلك. فال يوجد 
لدينا مثل هذه التجربة يف التاريخ، ال يف عهد الصفوية وال يف العصور األخرى، وإن كان يف 
العرص الصفوي من نزل إىل هذا امليدان كأمثال املحّقق الكركي، لكن مل يكن هناك من خرٍب 
الفقهي. ففي احلّد األقىص ُجعل القضاء بعهدة عاملٍ وهو  النظام اإلسالمي والنظام  عن هذا 
عىل مستوى املحّقق الكركي مع عظمته، وكان عليه أن يكون رئيسًا للقضاة لُيعنّي عىل سبيل 
املثال القضاة وال أكرث، ومل يكن نظام احلكومة والنظام السيايس يف املجتمع قائمًا عىل املباين 
الفقهية. فإجياد النظام هو األمر الذي حّققه إمامنا اجلليل. مثلما أشار السّيد مهدوي يف كلمته 
حيث إّنين اّطلعت باإلجمال فإّن اإلمام جعل قضّية والية الفقيه يف النجف استداللية بحثية، 
ويف مقام العمل جاء هبا وقام بتطبيقها لُيحّقق نظامًا إسالمّيًا. حسنًا، هنا يوجد مطلبان علينا 

االلتفات إليهما.

التمّسك باألصول وحفظ اخلطوط األساس للنظام اإلسالمّي
املطلب األّول، استمرارية وجود حتدٍّ كبري عىل طريق حفظ هوية هذا النظام. فهذا األمر موجوٌد 
للخطوط  الوفاء  بني  اجلمع  عن  عبارة  هو  التحّدي  ذاك  كذلك.  املستقبل  يف  وسيبقى  اآلن 
املادّي  التقّدم  إنجازات  وبني  من جانٍب،  عليها  واحلفاظ  ومبانيه  النظام  أصول  أي  األساس 
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واملعنوّي للّنظام ومكتسباته من جانٍب آخر. وقد يربز مثل هذا التفكري أحيانًا؛ ولربوزه مرّبر؛ 
ألّن تلك األهداف ترتّتب عىل تلك املباين، فال يعين ذلك أّن األهداف حتصل برسعة وتتحّقق 
حّت  أجيال  متّر  أن  جيب  األحيان  بعض  ففي  حتمّي،  بشكل  سنة  عرشين  أو  عرش  ظرف  يف 
تتحّقق هذه األهداف اليت ُوضعت عىل أساس تلك األصول. فإذا مل تتحّقق هذه األهداف عىل 
املدى املتوّسط أو القصري تطرأ تلك الوساوس لدى الّنخب واملسؤولني بأّن الزتامنا ومتّسكنا 

هبذه األصول كان مانعًا من الوصول إىل تلك األهداف. فهذا حتدٍّ مهمٌّ جدًا. 
قبل مّدة طويلة أرشت يف إحدى كلمايت إىل أّن من مظاهر عظمة اإلمام اجلليل هو صربه يف هذه 
القضية. وال شّك بأّن عهده كان عهدًا قصريًا مل يطل ألكرث من عرش سنوات لكّنه يف هذه املدة 
قام بإحكام األصول والقواعد. ومن أعمال اإلمام أّنه مل يتنازل عن املباين واألصول يف مقابل 
املشاكل اليت كانت حتدث أحيانًا سواء يف جمال القضايا الداخلية أم يف جمال التحّديات الدولية 
فمقابل  التحّمل.  بمعىن  كان  صربه  إّن  أي  اإلمام.  بصرب  ذلك  عن  عرّبُت  لقد  صرب.  إّنه  أي 
الضغوط اليت كانت تأيت، حيث كان يُقال له إّنك لو مل تصدر هذا احلكم، ولو مل تطرح قضية 
سلمان رشدي، ولو مل حيدث كذا وحيدث كذا، لكان من املمكن أن ُنحّقق هذه النجاحات، فلم 

يتنازل بل أرّص. ومثل هذا التحّدي موجوٌد إىل يومنا هذا. 
حسنًا، قد ُيفّكر بعض الناس يف أّن متّسكنا باألصول قد أّدى إىل أن ال نصل إىل هذه األهداف؛ 
والفشل عىل مستوى اإلدارة الداخلية أو عىل مستوى القضايا الدولية جعلنا نعاين. هذا حتدٍّ 
مهّم؛ وجيب التعامل معه بحنكة وذكاء. كال، فاملطلوب أن نسلك نحو اهلدفني بشكل متواٍز 
ونعلم أهّنما ينسجمان معًا، أي حفظ أصول ومباين النظام، ويف الواقع احلفاظ عىل هوّية النظام 
من جانٍب، ومن جانٍب آخر حتصيل تلك األهداف اليت حّددها الّنظام سواٌء األهداف املادّية 
والتطّورات املادّية والعلمّية واملعيشّية واملدنّية وأمثاهلا، أم األهداف املعنوّية كاستحكام العدالة 
تلك  إىل  نصل  أن  يمكننا  ال  ونحن  بعضًا.  بعضها  مع  منسجمة  أهّنا  نعلم  أن  جيب  وأمثاهلا. 
األهداف إال إذا متّسكنا هبذه األصول. فال نعمد إىل التخيّل عن األصول ألّننا واجهنا مشاكل 
أثناء السعي نحو تلك األهداف، وأن ال ُنبتىل بحالة القناعة باحلّد األدىن. ولنعلم أّننا إذا تنازلنا 
أمثال هذه  الّنظام سزتول ولن نصل إىل تلك األهداف. لقد شاهدنا  فإّن هوّية  عن األصول 
األمور يف الثورات املتعّددة. وبالطبع، فإّن أصوهلم أصوٌل باطلة، لكّن تنازالتهم مل تساعدهم 

بأّي شكٍل.
أن نأيت ونطرح قضّية يف العقالنّية ونقول، »بناء الثورة عىل أساس العقل«، فإّن ذلك ال يوصلنا 
إىل أّية نتيجة. ما زلت أذكريف أعوام بداية الثورة تلك الكلمات اليت كانت ُتذاع حول تسيري 
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واملباين  األصول  عن  الّنظر  ليرصفوا  كوسيلة  بالعقالنّية  فتذّرعوا  العقل!  أساس  عىل  الثورة 
واألركان األساس؛ هذا ال ينبغي أن حيصل، ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائَ﴾)1(، فال ينبغي سحق األصول. بالطبع هذا 
للّنخبة  الشكوك  بعض  حتصل  قد  املوارد  بعض  ويف  وصعوبات  تعقيدات  وهناك  مهّم  عمٌل 
وصفوة القوم. فيجب أخذ هذا كأصٍل موضوعيٍّ قطعّي، وهو أّن التمّسك باألصول وحفظ 

اخلطوط األساس للنظام اإلسالمّي هو أصٌل.
عىل  احلفاظ  يمكن  أّنه  ورأينا  بتجربة  مررنا  لقد  التطّور.  نحو  السعي  جيب  هذا،  أساس  عىل 
األصول ويمكن الوصول إىل التطّور. إّن بلدنا اليوم من حيث التقّدم العلمّي والتطّور التقيّن 
وبلحاظ الوعي والنضج السيايّس، وبلحاظ كشف الطرق والتصنيفات املتعّددة يف املؤسسات 
املختلفة املؤّسسات االقتصادية وغريها ال يمكن مقارنته بما كان عليه مع بدايات الثورة. لقد 
تقّدمنا كثريًا وتطّورنا أكرث. ويف نفس الوقت، حافظنا عىل األصول. وأينما حصل منا تقصري 
جتاه األصول علينا أن نتوب عن ذلك. فال ينبغي التساهل بشأن األصول أبدًا. كذلك ينبغي أن 

نعلم أّن الّنرص اإلهلّي مرتبٌط هبذا األمر وهو أن نحافظ عىل هذه األصول واملباين. هذه نقطة.
النقطة الثانية اليت نتعّرض هلا يف هذا املجال هي أّن بناء الّنظام - حيث قلنا إّن إمامنا اجلليل قد 
حّقق ذلك عىل أساس املباين الفقهية ليس أمرًا دفعّيًا ويتحّقق يف مرة واحدة - ال يعين أّننا إذا 
اكتشفنا نظامًا عىل أساس الفقه وقمنا باالستدالل ووضعناه يف الوسط فقد انتهى كل يشء. 
كال، ليس األمر كذلك؛ إّن بناء الّنظام أمٌر متواصل، وينبغي أن ُيستكمل وُيتّمم يومًا بعد يوم. 
من املمكن أّننا قد أخطأنا يف حملٍّ ما ولكّن املهّم هو أن ُنصّحح أنفسنا وُنصلحها انطالقًا من 
معرفتنا هبذا اخلطأ؛ فهذا من مكّمالت بناء الّنظام، ال أن نقوم بتخريب السابق. فعندما نقول 
إّن لبناء الّنظام جريانًا وتواصاًل ال يعين ذلك أّن ُنخّرب كل ما بنيناه، فنخّرب دستورنا وُنضّيع 
نقائصه، ونكّمله،  بنيناه ونتخّلص من  ما  ُنحافظ عىل كّل  بل  نظامنا احلكومّي ودولتنا. كال، 

فهذا العمل عمٌل رضورّي.
»قيد اإلطالق« يف والية الفقيه

يكن  مل  الفقيه حيث  بوالية  اإلمام  أحلقه  الذي  اإلطالق«،  »قيد  لـ  مهّما  ُبعدًا  أّن  تصّوري  إّن 
يف الدستور األّول قيد »املطلقة« بل قام اإلمام بإضافته، ناظٌر إىل هذا األمر؛ أي مرونة جهاز 
الوالية حيث إّن جهاز الوالية العظيم، وهو يف الواقع جمموع األجهزة اليت ُيسَند إليها التخطيط 

1  سورة األنعام، اآلية 116. 
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بنفسها عىل  تتقّدم  أن  ينبغي  املجموعة فهي جمموعة واحدة  أّما  القيادة،  والقرار وعىل رأسها 
نحٍو دائم وتتكامل ألّن التحّول التكاميل جزء من ُسن حياة اإلنسان والتاريخ البرشّي. فلو مل 
نحّققه يف أنفسنا ونتقّدم، فإّن هذا التحّول سوف ُيفرض علينا. والتحّول يعين التكميل، التقّدم 
نحو ما هو أصّح وأكمل؛ أي أّننا كّلما بنينا ننظر أين توجد النقائص ونقوم بإزالتها، فرنى أين 

يوجد نقص وُنكّمله، وجيب أن يستمّر هذا احلراك.

نحو  العادل  الفقيه  ميل  االستبداد؛ وهو  بمعىن  املطلقة  الوالية  تلّقوا  قد  األعداء  إّن  بالطبع، 
أهوائه، فمثل هذا املعىن حيمل يف ذاته تناقضًا: فإذا كان الفقيه عاداًل ال يمكن أن يكون مستبّدًا 
وإذا كان مستبّدًا ويعمل عىل هواه فهو ليس بعادٍل. واألعداء مل يلتفتوا إىل هذا ومل يقدروا عىل 
أمر  إذا طرأ عليه  باله، حت  يفعل كل ما خيطر عىل  الفقيه  أّن  املطلقة  الوالية  فهمه. فال تعين 
ورأى أّن عليه أن يفعله يقوم به فورًا؛ فاملسألة ليست كذلك. القضية أّن هناك حالة من املرونة 
بيد األمني األساس عىل الّنظام حيث يمكنه إصالح املسري وتصحيحه حيث يكون رضوريًا، 

وُيرّمم البناء.
وبالطبع يوجد هنا خطٌر جيب احلذر منه وهو أن نتصّور أّن هذه املرونة جيب أن تكون حتت 
الغربّية. ُيعرتض علينا بشأن  اأُلطر  املرن بحسب  التغيري  الضغوط اخلارجّية وأن يكون  تأثري 
قضية القصاص ومتارس الضغوط من أجل قضية الدية، وهكذا غريها من القضايا املختلفة، 
فنقوم نحن باالستسالم وتكون املرونة هبذا املعىن. كال، هذا انحراٌف وليس مرونة. جيب أن 
نلتفت، إن تلك اآلية الرشيفة ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾)1( تنطبق هنا. فال ينبغي أن نأيت 
نحن ونقول إّن علينا أن ُنجّدد الّنظر من أجل أن ننسجم مع العامل بسبب أّن اإلذاعات األجنبية 
والدعايات العدائية ومراكز التخطيط التابعة للعدّو والضغوط عىل الّنظام اإلسالمّي تعرتض 
عىل احلكم الفالين أو املبىن الفالين، وترفع عقريتها؛ كال، هذا خطٌأ وهذا انحراف، وال ينبغي 

أن ُنبتىل بمثل هذا االنحراف.
احلاجة إىل أبحاث خمتّصة بالفقه احلكومي

ويف نفس الوقت هناك قضايا جديدة. يف املجال االقتصادي توجد قضايا جديدة. عىل سبيل 
والّنظام  املال  جمال  يف  جديدة  قضايا  توجد  واليوم  إسالميًا.  مرصفّيًا  نظامًا  أنشأنا  لقد  املثال، 
املرصيّف جيب حّلها وجيب الّنظر إليها يف ظّل النظام املرصيف اإلسالمي البعيد عن الّربا. فمن 

1  سورة األنعام، اآلية 116. 
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الذي ينبغي أن ُينجز هذه األمور؟ إّن الفقه هو الذي يتكّفل بمثل هذه األشياء. بالتأكيد، إّنين 
أذكر هنا أّن احتياجاتنا مل تتحّقق بما يتعّلق بمنابر البحث الفقهّي احلّر يف حوزة قّم اليت هي أهّم 

احلوزات. )تم استخدام مصطلح كريس البحث(.

يتّم رفعه. ففي قّم جيب أن تكون هناك دروس استداللية  إّن هذا االحتياج مل  إّنين هنا أقول 
قوّية خمتّصة بالفقه احلكومّي يف البحث اخلارج لكي يتّم من الناحية الفقهية تشخيص وتوضيح 
وبحث القضايا احلكومّية اجلديدة والتحّديات اليت تقف أمام احلكومة واملسائل املستحدثة اليت 
تواجهنا تباعًا وتوضيحها وإجراء األبحاث الفقهّية املتينة حوهلا؛ وبعد هذه األبحاث يأيت دور 
املثّقفني والنخب اجلامعية وغري اجلامعية بمختلف أطيافها لتقوم بتحويل هذه النتائج للرأي 
العام وألذهان اجلامعيني وألذهان الشعوب األخرى لتكون قابلة لالستفادة من جانبهم. جيب 
إنجاز هذا العمل، ونحن نعترب هذا رضوريًا. وحصيلة هذه املساعي العلمّية يمكن أن ُتجعل 

يف معرض استفادة الشعوب والّنخب يف الّدول األخرى.

»الشعبوية الدينية« وصفة العالج للشعوب الثائرة
تالحظون اآلن، أّنه خالل هذه األشهر الثمانية تّم إسقاط أربعة أنظمة يف إحدى أكرث مناطق 
العامل سكونًا وهدوًء أي يف شمال أفريقيا وما حييط هبا ويف جزيرة العرب فقد تّم إسقاط أربعة 
وليبيا  وتونس  مرص  أمريكا:  عىل  ومعتمدين  بالغرب  قائمني  بكراسيهم  متشّبثني  دكتاتوريني 
واليمن. إّن هذه حادثة يف غاية األمهية. لقد ذكرُت سابقًا، وأقول اآلن أيضًا: إّننا لن نتمكن 
اآلن يف الواقع أن ُندرك أبعاد عظمة هذه احلادثة بشكٍل دقيق. فقد حتّقق عمٌل كبري. حسنًا، 
وهنا فالشعوب عرضة للحوادث، وإحداها وإن شاء اهلل هذه حتدث أن تتمّكن الّنخب الدينية 
للشعوب من اإلمساك بزمام أمور هذه الشعوب وترسم للناس الطريق الصحيح النابع من 
اإلسالم والرشيعة واالحتياجات املحّلية واإلقليمّية، هذا هو أفضل طريق. لكن، ما هو مقدار 

احتمال أن حيدث هذا؟ قلب اإلنسان يرتعش. 
هناك احتمال آخر وهو أن يقوم أولئك الذين خرج عمالؤهم من الباب أن يعودوا من الشّباك. 
مواجهة  ويف  اإلسالم  بوجه  سنة  ثالثني  ملّدة  دكتاتورًا  دعموا  الذين  أنفسهم  أولئك  ويقوم 
حركة الشعب املرصي املعادية للصهيونية، متهيد األرضّية لدكتاتوٍر جديد. حسنًا، يف البداية 
الدكتاتور ال يقول أنا دكتاتور بل ُيضفى عليه ظاهٌر معنّي؛ فبيدهم األجهزة الدعائية، وهناك 
املال، واإلمكانات، وحتمًا لديم أيضًا باإلضافة إىل كل هذه األشياء العمالء واألشخاص. 
هلذا، اخلوف أن يعودوا ويصنعوا أنظمة هلم، أو يأيت عىل رأس األمور أنظمة تقتدي بالغرب 
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بشكٍل كامل. هذا هو اخلطر اجلسيم امُلحدق هبذه الّدول. أن تأيت أنظمة غربّية لتحكمها باسم 
الديمقراطية وباسم احلرّية وأمثال هذه الكلمات. وهناك أنواٌع وأقساٌم من املخاطر أيضًا.

ما يمكن أن ُيعني هذه الّدول هنا، هو رؤية الشعبوية )الديمقراطية ( الدينية. وهذه )الشعبوية ( 
الدينية اليت كانت ابتكار إمامنا اجلليل يمكنها أن تكون وصفة عالج جلميع هذه الّدول، فهي 

شعبية )ديمقراطية ( وهي نابعة من منت الدين أيضًا. 
بالطبع من املمكن أن ال يكون فقهاء من أهل السّنة سواء فقهاء الشافعية يف مرص أم املالكية يف 
بعض الدول األخرى يف املنطقة، أم األحناف يف دول ثانية معتقدين بوالية الفقيه. حسٌن جدًا، 
نحن ال نريد أن نعرض عليهم بشكٍل حتمّي مبانينا الفقهية أو نرّص عليها، ولكن الديمقراطية 
الدينية من املمكن أن تّتخذ أشكااًل خمتلفة. جيب علينا أن نعرض عليهم ونفّهمهم هذا املبىن 
سوف  الشعب  هذا  أّن  شّك  فال  أيديم.  بني  كهدية  وُنقّدمها  الدينية  بالديمقراطية  املتعّلق 
يستحسن الديمقراطية الدينية. هذا العمل الذي يقع عىل عاتقنا وجيب إنجازه لكي ال يستغّل 

أعداء هذه الشعوب الفراغ الذي حصل. جيب ملء هذا الفراغ بواسطة اإلسالم.
أملنا أن يوّفقنا اهلل تعاىل لكي نتمّكن أواًل من معرفة مسؤولياتنا وثانيًا أن نعمل هبا بأفضل وجٍه 

إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطيبني 

وصحبه املنتجبني.
قال اهلل العزيز احلكيم: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ﴾)1(. ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ُأرّحب باحلضور الكرام والضيوف األعّزاء.
إّن ما جمعنا هنا هو الصحوة اإلسالمية، أعين حالة النهوض والوعي 
املنطقة،  شعوب  بني  كبري  حتّول  إىل  أّدت  اليت  اإلسالمية،  اأُلّمة  يف 
الشياطني  حسابات  أبدًا  تستوعبها  تكن  مل  وثورات  انتفاضات  وإىل 
االستبداد  قالع  هدمت  عظيمة  هنضات  والعامليني.  اإلقليميني 

واالستكبار وأحلقت اهلزيمة بحّراسها.
إىل  دائمًا  تستند  الكربى  االجتماعية  التطورات  أّن  فيه  شّك  ال  مّما 
خلفية تارخيية وحضارية، وهي حصيلة تراكم معريف وجتارب طويلة. 
يف األعوام املائة واخلمسني املاضية كان حضور الشخصيات الفكرية 
واجلهادية الكبرية والفاعلة اإلسالمية يف مرص والعراق وإيران واهلند 
الوضع  هلذا  متهيدية  مقّدمة  واألفريقية  اآلسيوية  األخرى  والبلدان 

احلايل يف العامل اإلسالمي.
إّن ما جرى يف العقدين اخلامس والسادس من القرن املايض امليالدي 
إىل  غالبًا  أنظمة متيل  تويّل  إىل  أدى  تطّورات  البلدان من  يف عدد من 
يف  أمد  بعد  طبيعتها  بمقتىض  توّرطت  وقد  مادية،  فكرية  مدارس 

1  سورة األحزاب، اآلية 3-1. 



381جذور ال�سحوة الإ�سالمية واملخاطر التي تهددها

رشاك القوى االستكبارية واالستعمارية الغربية، إّنما هو أيضًا من التجارب املليئة بالعرب ومّما 
كان له سهم وافر يف بلورة األفكار العاّمة والعميقة يف العامل اإلسالمي.

إّن ما شهدته إيران من ثورة إسالمية كربى هي عىل حّد تعبري اإلمام اخلميىن العظيم انتصار 
واملتكامل  والشجاع  وامُلقتدر  الراسخ  اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  وإقامة  السيف،  عىل  الدم 
ل فصاًل ُمسهبًا جديرًا بالبحث والتحقيق،  وتأثريه يف الصحوة اإلسالمية الراهنة، هو أيضًا ُيُشكِّ

وسيستوعب حتمًا مساحة مهمة يف حتليل وتدوين الوضع احلايل للعامل اإلسالمي.
عن  املنفصلة  باحلوادث  ليست  اإلسالمي،  العامل  يف  احلالية  املزتايدة  احلقائق  أّن  واحلصيلة 
األعداء  يعمد  أن  العبث  من  ولذلك  والفكرية،  االجتماعية  وأرضيتها  التارخيية  جذورها 
املنحرفة  بتحليالتهم  حياولوا  وأن  سطحية،  وحادثة  عابرة  موجة  اعتبارها  إىل  السطحيون  أو 

واملغرضة إطفاء شعلة األمل يف قلوب الشعوب.
إّنين يف حدييث األخوي هذا، أريد أن أقف عند ثالث نقاط أساس:

1- إلقاء نظرة جمملة عىل هوية هذه النهضات والثورات.
2- اآلفات واألخطار والعقبات الكربى اليت تقف يف طريقها.

3- اقرتاحات بشأن مواجهة هذه اآلفات واألخطار ومعاجلتها.

إلقاء نظرة جمملة عىل هوية الثورات احلالية
يف املوضوع األول، أعتقد أن أهّم عنرص يف هذه الثورات احلضور الواقعي والشمويل للشعوب 
يف ميدان العمل وساحة النضال واجلهاد، ال فقط بقلوهبم وإرادتهم وإيماهنم، بل أيضًا بأبداهنم 

وأجسامهم.
إّن الفرق كبري وعميق بني مثل هذا احلضور، وبني انقالب يقوم به جمع من العسكريني أو 

جمموعة مناضلة مسّلحة أمام شعب ال يتفاعل معهم أو حت ال يكون راضيًا عنهم.
يف حوادث العقدين اخلامس والسادس من القرن امليالدي املايض كان عبء الثورات يف عدد 
من بلدان آسيا وأفريقيا ال حتمله اجلماهري والشباب، بل تنهض به جمموعات انقالبية أو فئات 
الذي  اجليل  أو  هم   - غرّيوا  حني  ولكن  وأقدموا،  عزموا  أولئك  مسّلحة.  وحمدودة  صغرية 
تالهم - طريقهم عىل أثر دوافع وعوامل عديدة فإّن الثورات قد انقلبت إىل ضّدها وعاد العدو 

ليفرض سيطرته مرة أخرى.
بأجسامها  تندفع  اليت  الشعب  جماهري  به  تنهض  تغيري  عن  االختالف  كّل  خيتلف  هذا  إّن 

وأرواحها إىل امليدان وتطرد العدّو من الساحة بجهادها وتضحياتها.
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وتتعقبه،  وتفضحه  عدّوها  وُتشّخص  أهدافها  وُتعنّي  شعاراتها،  اجلماهري  تصنع  فقط  وهنا 
وترسم – ولو بإجمال - مستقبلها، وبالنتيجة تقطع الطريق أمام اخلواص امُلداهنني وامللّوثني 

بل أمام املندّسني وبذلك حتول دون االنحراف ومداهنة العدو وتغيري املسري. 
يف احلركة اجلماهريية من املمكن أن يكون عمل الثورة بطيئًا، ولكّنه يبتعد عن السطحية وعن 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ  سبحانه:  عنها  قال  اليت  الطيبة  الكلمة  إّنه  الثبات.  عدم 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴾)1( .

شاشة  عىل  الفخور  املرصي  للشعب  املقاوم  الضخم  اجلماهريي  التجّمع  رأيت  حني  إنين 
التلفزيون يف ميدان التحرير أيقنت أّن هذه الثورة منترصة بإذن اهلل.

أذكر لكم هذه احلقيقة وهي: أّنه بعد انتصار الثورة اإلسالمية وإقامة النظام اإلسالمي يف إيران 
وما نزل عىل أثر ذلك من زلزال عظيم هّز القوى الطامعة الرشقية والغربية وما وّلده من موجة 
هائلة فريدة بني الشعوب املسلمة.. كّنا نتوقع أّن مرص سوف تنهض قبل غريها. والذي أثار يف 
قلوبنا هذا التوّقع ما كّنا نعرفه عن مرص من تاريخ جهادي وفكري وملا أنجبته من شخصيات 
جماهدة وفكرية كربى. لكّننا مل نسمع صوتًا واضحًا من مرص. كنُت مع نفيس أخاطب الشعب 

املرصي بقول أيب فراس احلمداين:
أراك عيّص الدمع شيمتك الصرب  أما للهوى هني عليك وال أمر؟

ولكن حني تدّفقت اجلماهري املرصية إىل ساحة التحرير والساحات املرصية األخرى سمعت 
اجلواب، فإّن الشعب املرصي كان يقول يل بلسان قلبه:

بىل أنا مشتاٌق وعندي لوعة  ولكن مثيل ال يذاع له رسُّ
هذا الرّس املقدس، أي االندفاع والعزم للقيام حتّقق وتشّكل بالتدريج يف ذهنية الشعب املرصي 

ويف اللحظة التارخيية املناسبة نزل بارزًا إىل امليدان يف الساحة العظيمة. 
ڀ  ڀ  بالدقة.﴿ڀ  القاعدة  هذه  لنفس  ختضع  سوف  والبحرين  وليبيا  واليمن  تونس 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)2( .
يد  لوائح ومناشري مسبقة عىل  تدّون يف  الثورات، األصول والقيم واألهداف مل  يف مثل هذه 
الفئات واألحزاب، بل هي مدّونة يف أذهان كّل أفراد الشعب احلارض يف الساحة ويف قلوهبم 

وإرادتهم، وُمعَلنة وُمثَبتة يف شعاراتهم وسلوكهم.

1  سورة ابراهيم، اآلية 24. 
2  سورة األحزاب، اآلية 23. 
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وفق هذا احلساب يمكن بوضوح تشخيص أّن أصول الثورات احلالية يف مرص وبقية البلدان 
تتجىّل بالدرجة األوىل بما ييل:

للحّكام  الدكتاتورية  اهليمنة  يد  عىل  انُتهكت  اليت  الوطنية  والكرامة  العّزة  وجتديد  إحياء   -1
الفاسدين والسلطة السياسية ألمريكا والغرب.

ُيُمّثل الُعمق العقائدي والعاطفي للشعب وتوفري األمن النفيس  2- رفع راية اإلسالم الذي 
والعدالة والتقّدم والتفّتح مّما ال يتحّقق إاّل يف ظّل الرشيعة اإلسالمية.

أكرب  قرنني  خالل  أنزلت  اليت  واأُلوروبية  األمريكية  والسيطرة  النفوذ  أمام  الصمود   -3
الرضبات واخلسائر واإلهانات بشعوب هذه البلدان.

كخنجر  االستعمار  غرزها  اليت  امُلصطنعة  ودولته  الغاصب  الصهيوىن  الكيان  مواجهة   -4
أرضه  من  شعبًا  ورّشد  املتجرّبة،  سلطته  الستمرار  وسيلة  وجعلها  املنطقة  بلدان  خارصة  يف 

التارخيية.
املنطقة هلذه األصول وسعيها لتحقيقها ال ينسجم مع رغبات  تبيّن ثورات  أّن  فيه  مّما الشك 
أمريكا والغرب والصهيونية، وهؤالء يبذلون كّل ما يف وسعهم لينكروا ذلك، لكن الواقع ال 

يتغرّي بإنكاره.
إّن شعبية هذه الثورات هي أهّم عنرص يف تشكيل هويتها. القوى األجنبية بذلت كّل جهدها 
ومارست كّل أساليبها امللتوية حلفظ احلكام املستبّدين والفاسدين والتابعني يف هذه البلدان، 

ومل تكّف عن دعمهم إاّل حينما انقطع أملها عىل أثر ثورة اجلماهري وعزمها. 
من هنا فإّن هذه القوى ال حيّق هلا أن تعترب نفسها مسامهة يف هذه الثورات. ويف بلد مثل ليبيا 
ال يستطيع تدّخل أمريكا والناتو أن يشوب هذه احلقيقة. يف ليبيا أنزل الناتو خسائر فادحة ال 
قلياًل،  يتأخر  أن  املمكن  اللييب كان من  الشعب  انتصار  فإّن  التدّخل  يكن هذا  مل  لو  تعّوض. 
التحتية، وال تزهق كل هذه األرواح من  ُبناه  الدمار يف  بالبلد كل هذا  ولكن سوف ال يزنل 
النساء واألطفال، وال يّدعي أولئك األعداء الذين كانت يدهم لسنوات بيد القذايف بأّن هلم 

حّق التدّخل يف هذا البلد املظلوم امُلدّمر.
هذه  أصحاب  هم  اجلماهري  من  انطلقوا  والذين  اجلماهريية  والنخب  الشعب  جماهري  إّن 
الثورات واألمناء عىل حراستها والذين يرسمون مستقبلها ويدفعون بعجلتها إن شاء اهلل تعاىل.

اآلفات واألخطار اليت تقف يف طريق الثورات
أيضًا  هناك  ولكن  موجود،  اخلطر  أّن  بداية  أؤّكد  أن  بد  ال  واألخطار،  اآلفات  موضوع  يف 
سبل للوقاية منه. ال ينبغى أن تكون األخطار مبعث خوف الشعوب، دعوا األعداء خيافوكم 
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املجاهدين  فئة من  العّزة واجلالل يقول بشأن  ڎ﴾)1 (. رّب  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  واعلموا 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   v يف عرص الرسالة: ﴿ېئ
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ٺ﴾)2 (. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ال بّد من تشخيص األخطار حت ال حتصل احلرية والرتّدد عند مواجهتها، ولنكن عىل معرفة 

مسبقة بتشخيص احلّل والعالج.
من  وخرجنا  وخربناها  وعرفناها  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  األخطار  هذه  واجهنا  نحن 
أكرثها بسالم بفضل اهلل وقيادة اإلمام اخلميين ووعي جماهرينا وبصريتهم وتضحياتهم. طبعًا 

ال يزال األعداء حيوكون املؤامرات وال يزال الشعب يقاوم بعزيمة راسخة ال تلني.
إنين ُأقّسم هذه األخطار واآلفات إىل قسمني: ما كان له جذور يف داخلنا وينبثق من ضعفنا، 

وما كان نتيجة مبارشة لتخطيط أعدائنا.
القسم األول هو من قبيل: الشعور والظّن بأّن سقوط احلاكم العميل والفاسد والديكتاتور هو 
هناية الطريق. إّن هذا سوف يبعث عىل االرختاء وراحة البال والغرق يف نشوة النرص، وما يتبع 
يتفاقم هذا اخلطر  العزائم. هذا هو اخلطر األول. وسوف  الدوافع وهبوط  ذلك من ضعف 
حني يعمد أشخاص إىل احلصول عىل سهم خاص يف الغنيمة. ما جرى يف »معركة ُأحد« حيث 
طمع املحافظون عىل مضيق اجلبل بالغنيمة وما أّدى ذلك إىل هزيمة املسلمني وإىل لوم رّب 

العاملني إّنما هو نموذج بارز ينبغي أن ال ننساه أبدًا.
إّن الشعور باخلشية من اهليمنة الظاهرية للمستكربين واإلحساس باخلوف من أمريكا وسائر 
القوى املتدخلة، آفة أخرى من هذه الفئة، وال ّبد من توّقيها. النخب الشجاعة والشباب جيب 

أن يطردوا من قلوهبم هذا اخلوف.
إّن الثَقة بالعدو واالنخداع بابتسامته ووعوده ودعمه إّنما هو من اآلفات الكربى األخرى اليت 
العدو بعالماته مهما لبس  النخب وقادة املسرية. جيب معرفة  جيب أن حتذر منها بشكل خاّص 
من لباس، وصيانة الشعب والثورة من كيده الذي يدّبره يف مواضع خلف ستار الصداقة ومّد 
يد املساعدة. ومن جانب آخر قد يعرتي األفراد غرور وحيسبون العدو غافاًل. ال ّبد من اقرتان 
الشجاعة بالتدبري واحلزم وحشد كل اإلمكانات اإلهلية يف وجودنا ملواجهة شياطني اجلّن واإلنس.

1   سورة النساء، اآلية 76.
2  سورة آل عمران، اآلية 174-173. 
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هي  النضال  جبهة  خلف  من  واالخرتاق  الثوريني  بني  الرصاعات  وخلق  االختالفات  إثارة 
أيضًا من اآلفات الكربى اليت جيب الفرار منها بكل ما أوتينا من قوة.

أّما أخطار القسم الثاين:
فإّن شعوب املنطقة قد خربتها غالبًا يف احلوادث املختلفة. وأّوهلا تويّل األمور عنارص تعتقد أّن 
التابعة  للعنارص  السقوط االضطراري  بعد  الغرب يسعى  أمريكا والغرب.  أمام  الزتامات  هلا 
اجلسم  هذا  عىل  آخر  رأسًا  ويضع  للقدرة  املفصلية  واهليكليات  النظام  أصل  عىل  حيافظ  أن 
إن  احلالة  املساعي واجلهود، ويف هذه  كّل  إهدار  يواصل فرض سيطرته. وهذا يعين  وبذلك 
واجهوا مقاومة اجلماهري ووعيها فسوف يسعون إىل بدائل منحرفة أخرى يضعوهنا أمام الثورة 
بالبلدان  تدفع  والدستور  للحكم  نماذج  باقرتاح  يتمّثل  أن  يمكن  السيناريو  واجلماهري. هذا 
أن  للغرب، ويمكن  واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  التبعية  إىل رشاك  أخرى  مّرة  اإلسالمية 
وعزل  مشكوك  لتيار  واإلعالمي  املايل  الدعم  وتقديم  الثوريني  صفوف  اخرتاق  يف  تتمّثل 
التيارات الثورية األصلية. وهذا يعين أيضًا عودة تسّلط الغرب وتثبيت النماذج الغربية اليت 

أعيدت صياغتها والبعيدة عن مبادئ الثورة ثم سيطرتهم عىل األوضاع.
إثارة  منها  أساليب  إىل  سيعمدون  إهّنم  لنا  تقول  التجارب  فإّن  ُيفلح  مل  التكتيك  هذا  أّن  ولو 
الفوىض واالغتياالت واحلرب الداخلية بني أتباع األديان أو القوميات والقبائل واألحزاب، 
بل بني الشعوب والبلدان املجاورة، إىل جانب فرض احلصار االقتصادي واملقاطعة وجتميد 
إّن هدفهم من وراء كّل ذلك  الشامل اإلعالمي والدعايئ.  الوطنية وأيضًا اهلجوم  األرصدة 
جعل الشعوب تشعر بالتعب واليأس، والثوار بالرتّدد والندم. واألعداء يعلمون أّن مثل هذه 
احلالة جتعل هزيمة الثورة ممكنة وميسورة. اغتيال الُنخب الصاحلة والفاعلة واإلساءة إىل سمعة 
اآلخرين، ومن جهة أخرى رشاء ذمم العنارص اهلزيلة هي أيضًا من األساليب املتداولة للقوى 

الغربية وأدعياء التمّدن واألخالق!!
اإلسالمية،  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  بيد  وقعت  اليت  األمريكي  التجّسس  وكر  وثائق  إّن 
أوضحت بدّقة أّن كّل هذه املؤامرات والدسائس قد خّطط هلا نظام الواليات املتحدة األمريكية. 
إعادة الرجعية واالستبداد واحلاكمية التابعة يف البلدان الثورية مبدأ ُيجزي هلم ممارسة كّل هذه 

األساليب القذرة.

الصمود أمام النفوذ والسيطرة األمريكية واأُلوروبية
جتاربنا  من  أستقيها  توصيات  واختياركم  تشخيصكم  أمام  أضع  حدييث  من  قسم  آخر  ويف 

العينية يف إيران ومن مطالعة دقيقة لبقية البلدان.
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ثمة  ليست عىل نحو واحد ىف جميع األمور. لكن  والبلدان  الشعوب  أّن ظروف  املؤّكد  من 
بّينات تستطيع أن تكون مفيدة للجميع.

بنجاح  واجتيازها  واآلفات  املوانع  هذه  كّل  عىل  التغّلب  املمكن  من  أّنه  هو  احلديث  أول 
وعد  من  العزيز  كتابه  يف  ورد  بما  الظّن  وحسن  عليه  واالعتماد  اهلل  عىل  باالتكال  وانتصار، 
بالنرص، والتحيّل بالتعّقل والعزم والشجاعة. إّنكم طبعًا قد هنضتم بعمل كبري جدًا ومصريي. 
لذلك ال ّبد أن تتحّملوا من أجله أيضًا متاعب كبرية، أمري املؤمنني عيل × يقول: » َفِإنَّ اهلَل 
َمِم إاِلَّ َبْعَد َأْزٍل  َلْم َيْقِصْم َجبَّاِري َدْهٍر َقطُّ إاِلَّ َبْعَد َتْمِهيٍل وَرَخاٍء، وَلْم َيْجرُبْ َعْظَم َأَحٍد ِمَن اأْلُ

وَباَلٍء؛ ويِف ُدوِن َما اْسَتْقَبْلُتْم ِمْن َعْتٍب وَما اْسَتْدَبْرُتْم ِمْن َخْطٍب ُمْعَترَب...«)1(.

وصييت املهمة أن تروا أنفسكم دائمًا يف الساحة: ﴿ ۅ ۉ ۉ﴾)2( واجعلوا اهلل سبحانه 
نصب أعينكم وثقوا بأنه يف عونكم: ﴿ې ې ې﴾)3(.

وأن ال تكون االنتصارات مبعث غرور وغفلة: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾)4(. 

هذه دعائم حقيقية لكّل شعب مؤمن. 

الوصية األخرى هي إعادة قراءة أصول الثورة بشكل مستمر. الشعارات واألصول جيب أن 
ختضع للتنقيح والتطبيق مع أصول اإلسالم وُمحَكماته. االستقالل واحلرية والعدالة، وعدم 
االستسالم أمام االستبداد واالستعمار، ورفض التميزي القومي والعنرصي واملذهيب، ورفض 
الصهيونية رفضًا رصحيًا وهي اليت تشّكل أركان النهضات املعارصة يف البلدان اإلسالمية، هي 

بأجمعها مستقاة من اإلسالم والقرآن.

نظام  يدّونون  أعداءكم  تدعوا  مبادئكم، وحافظوا بحساسية كبرية عىل أصالتكم، وال  نوا  دوِّ
م قربانًا عىل مذبح املصالح العابرة. مستقبلكم، ال تدعوا أصولكم اإلسالمية ُتقدَّ

االنحراف يف الثورات يبدأ من االنحراف يف الشعارات واألهداف. ال تثقوا إطالقًا بأمريكا 
والناتو وباألنظمة املجرمة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اليت ألمد طويل وّزعت بينها أراضيكم 

1  هنج البالغة:اخلطبة 88 .
2  سورة االنرشاح، اآلية 8. 
3   سورة االنرشاح، اآلية 8.

4   سورة النرص. 
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والوعود  االبتسامات  هذه  فوراء  ابتساماتهم،  تصّدقوا  وال  ظّن  بسوء  معها  تعاملوا  وهنبتها. 
تكمن اخليانات واملؤامرات. ابحثوا عن حلولكم من منبع اإلسالم الفّياض ورّدوا وصفات 

األجانب إليهم. 
الوصية املهّمة األخرى احلذر من االختالفات املذهبية والقومية والعنرصية والقبلية واحلدودية. 

اعرتفوا بالتفاوت ووّجهوه بإدارة حاذقة. التفاهم بني املذاهب اإلسالمية مفتاح النجاة.
عمالء  هم  وذاك،  هذا  تكفري  إىل  يعمدون  أو  املذهبية  التفرقة  نريان  ُيرضمون  الذين  أولئك 

الشيطان وجنده حت لو مل يعلموا هم بذلك.
أو  العلمانية  النماذج  تدعوا  ال  وصعب.  معّقد  عمل  إّنه  وأساس.  كبري  عمل  النظام  إقامة 

الليربالية الغربية، أو القومية املتطّرفة، أو االجتاهات اليسارية املاركسية ُتفرض عليكم.
إّن املعسكر الرشقي قد اهنار واملعسكر الغريب يتوّسل بالعنف واحلرب واخلدعة لُيحافظ عىل 

بقائه وليس له عاقبة خري متصّورة يف األفق.
سيكون  برضرهم مرور الزمان ولصالح تيار اإلسالم. اهلدف النهايئ جيب أن يتمّثل يف التوّجه 
نحو األّمة اإلسالمية الواحدة وبناء احلضارة اإلسالمية اجلديدة عىل أساس الدين والعقالنية 

والعلم واألخالق. 
وآسيا  والقفقاس  البلقان  بلدان  كبري.  هدف  أيضًا  هو  الصهاينة  خمالب  من  فلسطني  حترير 
الغربية قد حتّررت من سيطرة االحتاد السوفيايت السابق بعد ثمانني سنة من االحتالل، فلماذا 

ال تستطيع فلسطني املظلومة بعد سبعني سنة أن تتحّرر من أرس السيطرة الصهيونية؟!
اجليل املعارص يف البلدان اإلسالمية له قدرة النهوض بمثل هذا العمل الكبري. جيل الشباب 

مبعث افتخار َمْن سبقه من أجيال. يقول الشاعر العريب: 
قالوا: أبو الصخر من شيبان قلت هلم   

      كال لعمري ولكن منه شيباُن
وكم أٍب قد عال بابٍن ُذرى رَشٍَف   

كما عـال برسوِل اهلل عدناُن      
ثقوا بجيل شبابكم. أحيوا روح الثقة بالنفس يف وجودهم وغّذوهم بتجارب اآلباء واألجداد. 

وثّمة مالحظتان مهّمتان يف هذا املجال:
يكون  وأن  احلضور  هلا  يكون  أن  واملتحّررة  الثائرة  الشعوب  مطالب  أهم  أحد  أّن  األوىل: 

ألصواتها الدور احلاسم يف إدارة البالد. 
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وملا كانت هذه الشعوب مؤمنة باإلسالم فإّن مطلوهبا هو» نظام السيادة الشعبية اإلسالمية « 
أي إّن احلكام ُينتخبون وفق تصويت الناس، وأن تكون القيم واألصول احلاكمة عىل املجتمع 

وفق أصول قائمة عىل املعرفة والرشيعة اإلسالمية.
وهذا يمكن حتقيقه يف البلدان املختلفة بأساليب وأشكال خمتلفة بمقتىض ظروفها، لكن جيب 
املراقبة بحساسية كاملة كي ال خيتلط هذا املرشوع بالديمقراطية الليربالية الغربية. الديمقراطية 
الشعبية  بالسيادة  ارتباط  أي  هلا  ليس  املوارد  بعض  يف  للدين  املعادية  أو  العلمانية  الغربية 

اإلسالمية امللزتمة بالقيم وباخلطوط األصلية اإلسالمية يف نظام البالد.
املالحظة الثانية  أّن التوّجه اإلسالمي جيب أن ال خيتلط بالتحّجر والقرشية والتعّصب اجلاهل 

واملتطّرف.
بالعنف  غالبًا  املقرون  الديين  التطّرف  واضحًا.  االثنني  هذين  بني  الفاصل  يكون  أن  بّد  ال 
األعمى هو عامل التخّلف واالبتعاد عن األهداف السامية للثورة، وهذا بدوره عامل ابتعاد 

اجلماهري ويف النتيجة سيكون عامل فشل الثورة.
أخترص: إّن الكالم عن الصحوة اإلسالمية ليس حديثًا عن مفهوم ُمبَهم غري مشّخص ويقبل 
التأويل والتفسري. إّنه حديث عن واقع خارجي مشهود وحمسوس مأل األجواء وفّجر الثورات 
الكربى وأسقط عنارص خطرة يف جبهة األعداء وأخرجهم من الساحة. ومع ذلك فالساحة ال 

تزال سّيالة وحتتاج إىل البلورة وحتقيق األهداف النهائية.
الدائمة  الفاعلية  وله  للعمل  كامل  منهج  عىل  تشتمل  احلديث  مطلع  يف  ُتليت  اليت  اآليات 
وخاّصة يف هذه الرُبهة احلساسة املصريية. إهّنا ختاطب النيب األكرم | لكّننا جميعًا يف الواقع 

ُمخاَطبون هبا ومكلفون. 
للكافرين  الطاعة  رفض  ثم  والواسع،  السامي  بمعناها  بالتقوى  اآليات  هذه  يف  توصية  أّول 

واملنافقني، ثم اّتباع الوحي اإلهلي وبالتايل التوّكل عىل اهلل واالعتماد عليه.
مّرة أخرى أمّر عىل هذه اآليات:        

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾)1(.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة األحزاب، اآلية 3-1. 



العلوم  جامعة  طلبة  تخرج  مراسم  املناسبة: 
األمنية. 

الحضور:  كبار القادة من الجيش والحرس الثوري 
وجمع من الطلبة يف جامعة العلوم األمنية. 

	املكان: طهران. 	

الزمان: 29 /1390/6ه.ش.

 1432/10/21ه.ق.

 2011/9/21م.

قوات	الرشطة	مظهر	اقتدار	النظام

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
يف	جامعة	العلوم	األمنية
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مبارك للخّرجيني األعّزاء هلذه اجلامعة الذين أصبحوا اليوم جاهزين 
األعّزاء  للشباب  وكذلك  التكليف،  وأداء  العمل  ميدان  إىل  للزّنول 
يف  للدخول  أنفسهم  فَأَعّدوا  ودرجاتهم،  ُرتبهم  اليوم  نالوا  الذين 
فهذه  الكربى.  واألعمال  الوظائف  ألداء  واالستعداد  العلم  ميدان 
املراسم ُتعّد- بربكة حضوركم أّيا الشباب األعّزاء وبربكة احلضور 

يف هذا امليدان العلمّي- من أعذب مراسمنا وأكرثها رغبة.

ونظم  امليدان  هذا  يف  الرائع  العرض  وأيضًا  ُأنجزت  اليت  األعمال 
القّوات وانضباطها كّل ذلك مورد تقديرنا. فهذا النشاط واالنضباط 
يف القيام باألعمال العادّية يمكن أن يكون مؤرّشًا عىل وجود الّنظم 
للعمل  األساس  املنطلق  ُيعّد  الذي  والروحّي  الفكري  واالنضباط 

الصحيح والرصاط املستقيم وأملنا أن يكون كذلك. 

أمهية القوى األمنية
القوى  أمهّية  هو  األعّزاء  شبابنا  يا  عليكم  أعرضه  أن  اليوم  أريد  ما 
األمنية، أمهّية العمل الذي الزتمتم به. أمهّية القوى األمنّية جيب عّدها 
بمستوى أمهّية األمن االجتماعي. وبقدر ما يكون األمن مهمًا ألي 
شعٍب وأّي دولة؛ تكون أمهّية حماة هذا األمن بنفس ذلك املقدار، 
؛  مهمٌّ عملكم  إّن  البارزة.  مظاهرهم  من  األمنّية  القوى  تعّد  حيث 
فاألمن يف أّي بلٍد سواء كان اجتماعيًا ومدنيًا أم روحّيًا وأخالقّيًا ُيعّد 
من األركان األساس لتقّدم البلد وقوامه ورفعته. وأسوأ بالء يمكن 
ُيسلب األمن  أن  أّي شعٍب وتقّدمه وتكامله هو  أن يزنل عىل رأس 
ومن  منّظٌم  تفكرٌي  هناك  يكون  فلن  أمن  هناك  يكون  ال  عندما  منه. 
ثّم عمٌل منّظم، ولن يتيرّس التطّور. وباإلضافة إىل ذلك فإّن األمن هو 
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نعمتني  عنوان  َفَتحت  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)1(.  للبرش،  أساس  حاجة 
كربيني ُيظهرمها احلّق املتعال للمخاطبني هبذه اآلية الرشيفة: النجاة من اجلوع والنجاة من عدم 

األمن، فهذه تشري إىل أمهّية األمن.
القوى  بني  املواجهة  دقيق يف  بشكٍل  عليها  يعملون  اليت  األعمال  فإّن من  إىل هذا،  باإلضافة 
إجياد  هو  املستقّلة  الشعوب  عىل  الكبري  اخلطر  اليوم  ُيمّثل  الذي  الدويّل  لالستكبار  الشيطانّية 
عدم األمن، سواء كان عىل املستوى االجتماعي أم األخالقي أم املعنوي والروحي. وقد ثبت 
أّن ترويج املخّدرات يتّم تبعًا خلطٍط توضع وراء الكواليس من قبل سياسّي االستكبار جتاه 
الّدول اليت يكرهوهنا. ونفس هذا األمر يتعّلق بقضّية ترويج التحّلل وإضعاف اإليمان وتوهني 
األركان األخالقّية يف أّي جمتمع. وكّل هذه تزيد من أمهّية احلفاظ عىل األمن وحراسته. لقد 
وضعتم هذا التكليف الكبري عىل عاتقكم، وها أنتم تزنلون إىل هذا امليدان، فاعرفوا قدر هذا 

األمر.

يف يومنا هذا، أولئك الذين يسعون ضمن القوى األمنية من أجل تأمني اهلدوء واألمن وراحة 
له  للكلمة، وهذا  الواقعّي  باملعىن  اهلل  احلقيقة جماهدون يف سبيل  بلدهم هم يف  ملواطين  البال 
أمهّية فائقة. والزم هذه الّسمة املهّمة وهذا العنوان الكبري هو أن يصونوا – مهما أمكنهم – هذا 
العمل من اآلفات اليت يمكن أن تكون فيه أو تعرض عليه. كان هذا تأكيدنا الدائم وهو اآلن 

كذلك. 

البلد وضمانه  أمن  يريد حفظ  الذي  الّنظام والّنظم  اقتدار  أيضًا مظهر  األمنّية هي  القوى  إّن 
وحراسته، وكذلك هو مظهر عطف وحرص وروحّية الرأفة والرحمة من قبل الّنظام جتاه آحاد 
الناس. وهذان األمران جيب االلتفات إليهما معًا وبشكٍل متالزم؛ يف الدروس ويف الدورات 
املختلفة اليت ُتقام من أجل التأهيل عىل مستوى القطاعات املختلفة، جيب تعليم هذا األمر لكّل 

أفراد القوى األمنية ليصبح من الثقافة احلتمّية هلم.

أنتم تريدون أن تكونوا حماة الراحة واهلدوء الفكري للناس. فيجب أن يشعر الناس بقدرتكم 
لديكم  الشباب  أّيا  أنتم  هلم.  وحمّبتكم  وأمانتكم  وحرصكم  برأفتكم  وكذلك  واقتداركم 
مؤّهالت كربى للعمل. فاليوم إّن قوانا األمنّية قد أضحت عىل مسافة كبرية جّدًا، وتطّورت 

كثريًا، قياسًا بماضيها وما كان يف العقود املاضية.

1  سورة قريش، اآلية 4. 
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والتحقيق  والتجربة  فبالعلم  أمامكم؛  مفتوحة  فامليادين  التطّور.  من  املزيد  أيضًا  وينتظركم 
هذه  فتح  يمكنكم  فيكم  تعاىل  اهلل  أوجدها  اليت  والرّثوات  القوى  جميع  وإعمال  والتأّمل 

امليادين.
أّيا األساتذة املحرتمون، والقادة املحرتمون، وكّل العاملني، وأنتم أّيا اجلامعّيون واخلّرجيون، 
جميعكم مشمولون هبذا اخلطاب. وإن شاء اهلل تنالون توفيق اهلل. إّن رفعة إيران العزيزة، إيران 
الشباب  أّيا  الّراسخ  امُلحكمة وعزمكم  إرادتكم  املتطّورة، هي عندنا رهن  إيران  اإلسالمّية، 
والّنخب، حيث إّنه اليوم بحمد اهلل نجد هذا مشهودًا يف كّل أرجاء البالد، والعامل أيضًا يشاهده 
بالّدعاء  ويشملكم  ُيوّفقكم  أن  تعاىل  اهلل  نسأل  أفضل.  اهلل  شاء  إن  يوم  بعد  يومًا  وسيكون 

امُلستجاب لويّل العرص أرواحنا فداه، ورضا روح إمامنا املطّهر وشهدائنا.

والسالم عليكم ورحمة واهلل وبركاته.



املناسبة:  آخر يوم من أسبوع الدفاع املقّدس.

الحضور: مجموعة من معّوقي وجرحى الحرب.

			املكان: طهران. 	

الزمان: 1391/07/08 ه.ش.

         1432/10/29 ه.ق.

29 /2011/09م.

تكريم	املعّوقني	عمل	عظيم

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	آخر	يوم	من	أسبوع	الدفاع	املقّدس
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كانت فكرة رائعة من األصدقاء الذين خّططوا هلذا الربنامج ونّفذوه. 
الفادحة  اخلسارة  هبذه  املصابني  املعّوقني  إجالل  نفس  إّن  فأواًل: 
عىل  والبهجة  الرسور  يدخل  ألّنه  ال  عظيم.  عمٌل  هو  كأمثالكم 
جمموعة من أعّز الناس إلينا وهم أنتم فحسب، بل ألّنه ُيربز وُيجّسم 
اليوم كثريًا إىل مثل  الذي حيتاج  نماذج اإليثار ومظاهره يف املجتمع 

هذه النماذج.
أحيانًا، يؤمن املرء بيشء ويعتقد بمفهوم ما، جّيد، وهو حسنًا، لكن يف 
بعض األحيان يتجّسم هذا املفهوم الذي آمن واعتقد به أمام ناظريه. 
الطاغوت، كّنا نسمع عن اسم اجلهاد  الثورة ويف عرص  انتصار  قبل 
ونعرف أحكامه وكّنا نقرأ عن معاين الصمود والوقوف بوجه العدّو 
وعن اإليثار والتضحية يف الكتب، وكّنا ننقل ذلك للناس أيضًا، لكّننا 
مل نكن قد شاهدنا ذلك وال ملسناه. فشّتان ما بني هذا – حيث يشاهد 
وبذل  واإليثار  والفداء  اجلهاد  يشاهد  أن  وبني   - بعيد  من  نارًا  املرء 

النفس عن ُقرب. وقد شاهدنا ذلك.
يف يومنا هذا، عندما يتّم إظهار املعّوقني بشكل متمايز وشاخص يف 
فهذا  وتكريمهم،  وتقديرهم  إجالهلم  ويتّم  عليهم  فُيثىن  املجتمع، 
امليدان. وهلذا  إىل  به  الواقعي لإليثار واملجيء  بالتمثيل  اإلتيان  يعين 
والتجليل،  التكريم  هذا  إىل  بحاجة  نحن  أيضًا  وهلذا  فائقة.  أمّهية 
وكذلك النظام ]السيايس[. وباإلضافة إىل هذا، الُبعد الثالث للقضّية 

هو يشء من الشكر القليل هلذه املجموعة املضّحية ولعوائلهم.
فبناًء عليه، لقد قمتم بعمٍل ممتاز حيث نّظمتم هذه املراسم وأقمتموها. 
وبمشيئة اهلل سيتّم إنجاز هذا العمل كّل عام وليجلس أصحاب الفكر 

وأهل الفن وُيفّكروا ولُيضفوا املزيد من التكامل عىل هذه املراسم.
بذلتم  الذين  أنتم  نشكركم،  أن  أردنا  إذا  قارص  لساننا  إّن  وبالطبع، 
وجودكم وصّحتكم وراحتكم مدى العمر من أجل الثورة واإلسالم. 
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وإّنه يف الواقع ملضيعة للجهود إذا أراد من هو مثيل أن يشكركم. فأنتم تاجرتم مع اهلل، وجيب 
أن نتوّجه إليكم بقوله تعاىل: ﴿ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴾) 1(.

الفراشات احلائمات
السّيدات؛  املقدار من إظهار االحرتام والتكريم أرى رضورة أن أوّجهه إىل هذه  ونفس هذا 
املمّرضات والزوجات وكّل من كّن بحسب تعبري أخينا العزيز، »الفراشات احلائمات« حول 
هذا املعّوق بإيثار وتضحية من أجل تأمني راحته وجعل استمرار حياته براحة، ُممكنة وميرّسة. 
إنين يف الواقع أشكر بكّل حمّبة ومن أعماق القلب جميع هذه الزوجات املحرتمات. ولتعلم 
كّل واحدة منهّن أّن أجرها وثواب خدمتها الصادقة املمزتجة بالِبرْش لكّل معّوق ُتعّد من أعظم 

أنواع اإليثار وأبرز مصاديق اجلهاد. فلهّن عند اهلل تعاىل األجر اجلزيل.
اليوم الذي  نحن جميعًا حمتاجون. ستأيت اللحظة اليت يشعر فيها اإلنسان بخلّو يديه. سيأيت 
يشعر فيه اإلنسان أمام اهلل تعاىل وأمام املحاسبة واملؤاخذة اإلهلية أّن كّفة مزيان أعماله خفيفة، 

خالية. هذه اخلدمات اليت تقّدموهنا، هناك ستنفع.
كّل حلظة صرب صربمتوها طيلة هذه العقود الثالثة، طيلة 25 سنة منذ بداية اإلعاقة وإىل اليوم، 
وستكون لسنواٍت الحقة أيضًا - إن شاء اهلل يمنح اهلل الشفاء للمعّوقني - وكّل ما فيها من 
حاالت، ستصربون فيها أيضًا، فإهّنا جميعًا عند اهلل تعاىل. ففي احلساب اإلهلي ال يضيع يشء. 
عندما يتأّلم املرء لساعة ويشعر باالنزعاج، ويتحرّس ملا ُيصيبه من أمل، لكّنه يتحّمل كّل ذلك يف 
سبيل اهلل، فإّن ذلك سُيّدون. وهذا ما ال ُيمكن وصفه. فغري اهلل بذاته املقّدسة والكرام الكاتبني 
من العاملني عنده ال يوجد برشّي ُيمكنه أن ُيدرك ما تشعرون به. فهو غري قابل للبيان. لكّن اهلل 
تعاىل يشعر ويعلم وُيدرك وُيسّجل. فإذا ثبت فإّنه إن شاء اهلل سوف يعطيكم جزاءه. فاعلموا 

قدر هذه اللحظات. قيل ]شعرًا[:
كل بالٍء يأيت هو رحمة     

كّل أمل تزنله هو راحة       
ملا جعلت العبد يف ظلمة    

فذلك حىت يدرك سطوع وجهك      
كل حبل وّثقت به عبدك    

فذاك حىت يوّثق بعشقك      

1  سورة التوبة، اآلية  111. 
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النور  يرى  الظالم  يف  املرء  يغوص  فعندما  حاالت.  من  به  ابُتليتم  ما  إىل  املنظار  هبذا  فانظروا 
أكرث ويشعر به. ففي ظّل هذه اآلالم يمكن شهود اهلل عن قرب. هذا هو املهّم. وعىل كّل حال 

بمشيئة اهلل ستنالون األجر اإلهلي.

وتوجد هنا نقطة أخرى، وهي أّن دولتنا ونظامنا اجلمهورّي اإلسالمّي وشعبنا هو الذي أنجز 
هذا العمل الكبري. فهذه الواقعة اليت جرت يف إيران وغرّيت مسري التاريخ ال يمكن إدراجها 
يف قالب األلفاظ. ها قد مّرت ثالثون سنة من الثورة. وعندما يمّر ثالثمائة سنة، فإّن الذين 
يشاهدون ويرون هذه الواقعة العظيمة سيشعرون حينها أّية واقعة جرت، أّي انعطاف عظيم 
اأُلّمة اإلسالمّية وما هو أبعد، أي تاريخ للبرشّية قد حّتقق. فقد حصل أمٌر عظيم.  يف تاريخ 
لقد استشعرنا جزءًا بسيطًا منه وتلّمسناه وشاهدناه ونشاهده. حسنًا، هذا العمل العظيم الذي 
أنجزه شعب إيران يف الثورة بقيادة إمامنا اجلليل هذا الرجل اإلهلّي والسماوّي ُيعّد ذخرًا هلذا 

الشعب. كان عماًل عظيمًا، وكانت تكلفته باهظة أيضًا. وما هو أمامي جزء من هذه التكلفة.

لقد فقد شعبنا عددًا من أبنائه وصاروا يف عداد الشهداء وعددًا آخر صاروا مثلكم، وآخرون 
أدىن. كّل هؤالء يعتربون من تلك التكاليف اليت دفعها هذا الشعب من أجل هذا العمل الكبري.

بالطبع، لو أردت أن أحكم، لقلت إّن قضّية املعّوق بنسبة 70% واملعّوق يف حالة الشلل الرباعي 
وهو الوضع الذي أنتم عليه هو أهّم من قضية الشهادة. ألّن الشهادة حتدث دفعة واحدة وتتّم، 
فإهّنا  ما عندي من حتليل،  أنتم عليها، وبحسب  اليت  احلال  أمّا  اإلنسان.  بواسطتها  يعرج  ثّم 
تبدو يل عىل مستوى اإليثار أكرب من الشهادة، وذلك ملا فيها من آالم ومشكالت، سواٌء لكم أم 
آلبائكم وأّمهاتكم وعوائلكم وأبنائكم. فهذا ُيعّد من تلك األرقام الضخمة جدًا يف هذا العمل 
العظيم. وإن شاء اهلل، ستنالون من اهلل تعاىل من األجر ما يتناسب مع ذلك ويثقل يف مزيان 

األعمال ثوابكم.

وبالتأكيد، أقول إّن لكم دورًا كبريًا يف تعظيم هذا األجر، أو التقليل منه. فهذه اآلية اليت ُتليت 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  علينا اآلن ﴿ې 
التقوى  برشط  عظيم  أجٌر  هلم  ُجرحوا  فالذين  املسألة:  هذه  إىل  ُتشري   ،)  1(﴾ ۈئ  ۆئ  ۆئ 
واإلحسان. فال ُيسلب يف أّي وقٍت من األوقات حالة االختيار من اإلنسان؛ فأنتم يف حاٍل دائٍم 

1  سورة آل عمران، اآلية 172.
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من االختيار؛ أنتم الذين تقومون باالختيار دومًا، وإىل النهاية، إّن صربكم وثباتكم واحتسابكم، 
إّن  الّلهّم!  هلل:  اإلنسان  فيقول  اهلل،  عند  الكتابة  يعين  االحتساب  أجركم.  من  تزيد  هذه  كّل 
وأنا اآلن راٍض. هذا  إّياه وأنفقته يف سبيلك  جسمي هذا وبدين وراحيت وشبايب قد وهبتك 
هو االحتساب. وهلذا أكرب األثر يف العروج إىل املقامات العليا وإحراز األجر والثواب اإلهلي.

حسنًا، هذا كاٍف عىل ما يبدو. وقد حتّدثنا كثريًا. جمّددًا أشكر السّيدات وأعتذر ألنين مل أمتّكن 
من السؤال عن قرب عن أحوال كّل معّوق عزيز بمفرده. وها أنا أعلن إراديت جتاه السّيدات 

عن ُبعد. وإن شاء اهلل يوّفق اجلميع ويؤّيدون.

ها نحن قد أثنينا عليكم، وكان حّقًا وصدقًا. وأنتم عليكم أن تعرفوا قدرها. هذه نعم إهلية. 
ونسأل اهلل تعاىل أن حيفظكم جميعًا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وآله  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين وصحبه املنتجبني، وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  احلكيم:  اهلل  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ٌڍ﴾)1(.
أرحب بالضيوف األعزاء وجميع احلضور املحرتمني.

القضية الفلسطينية 
تتمزي القضية الفلسطينية بخصوصية فريدة من بني كل املوضوعات 
اليت جيدر بالنخبة الدينية والسياسية يف كل العامل اإلسالمي أن تتطرق 
هلا. فلسطني هي القضية األوىل بني كل املوضوعات املشرتكة للبلدان 

اإلسالمية. وثمة خصوصيات منقطعة النظري يف هذه القضية:
أواًل: أن يغتصب بلد مسلم من شعبه، ويعطى ألجانب ُجّمعوا من 

بلدان شت، وكّونوا جمتمعًا غري متجانس ومزيفًا.
املذابح  التاريخ جرى بواسطة  املسبوق يف  ثانيًا: إن هذا احلدث غري 

واجلرائم والظلم واإلهانات املستمرة.
ثالثًا: إن قبلة املسلمني األوىل والكثري من املراكز الدينية املحرتمة يف 

هذا البلد مهّددة باهلدم واالمتهان والزوال.
رابعًا: إن هذه احلكومة واملجتمع املزيفني مارسا يف أكرث مناطق العامل 
القاعدة  دور  اآلن،  وإىل  ظهورمها  بداية  منذ  حساسية،  اإلسالمي 
ودور  االستكبارية،  للحكومات  والسياسية  واألمنية  العسكرية 

1  سورة احلج، اآلية: 39، 40.
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اإلسالمية  البلدان  عدواحتاد   – متعددة  وألسباب  هو-  الذي  االستعماري  للغرب  املحور 
ورفعتها وتقدمها، وقد استخدمه كاخلنجر يف خارصة األمة اإلسالمية.

خامسًا: إن الصهيونية اليت تعّد خطرًا أخالقيًا وسياسيًا واقتصاديًا كبريًا عىل املجتمع البرشي 
استخدمت حمّط األقدام هذا وسيلة ونقطة انطالق لتوسيع نفوذها وهيمنتها يف العامل.

ويمكن إضافة نقاط أخرى للنقاط السابقة منها التكاليف املالية والبرشية اجلسيمة اليت حتّملتها 
ومعاناة  املسلمة،  والشعوب  للحكومات  الذهين  واالنشغال  اآلن،  حت  اإلسالمية  البلدان 
وحمن ماليني املرشدين الفلسطينيني الذين ال يزال بعضهم يعيشون حت اآلن وبعد ستة عقود 

يف املخيمات، واالنقطاع التارخيي لقطب حضاري مهم يف العامل اإلسالمي، وإىل غري ذلك.

انطالقة الصحوة اإلسالمية 
الصحوة اإلسالمية  أال وهي هنضة  النقاط،  تلك  إىل  نقطة أساس أخرى  اليوم  وقد أضيفت 
اليت عّمت كل املنطقة، وفتحت فصاًل جديدًا حاسمًا يف تاريخ األمة اإلسالمية. هذه احلركة 
العظيمة اليت يمكنها بال شك أن تؤدي إىل إجياد منظومة إسالمية مقتدرة ومتقدمة ومنسجمة 
هذه  لرواد  الراسخة  وبالعزيمة  وقوته  اهلل  بحول  وتضع  العامل،  من  احلساسة  املنطقة  هذه  يف 
النهضة هناية لعرص التخلف والضعف واملهانة الذي عاشته الشعوب املسلمة، و قد استمدت 

جانبًا مهمًا من طاقتها وحماسها من قضية فلسطني.
املستبدين  احلكام  الصهيوين ومواكبة بعض  الكيان  يمارسه  الذي  املتصاعد  والتعسف  الظلم 
واللبنانية  الفلسطينية  املقاومة  وانبعاث  جهة،  من  العسف  هلذا  ألمريكا  املرتزقة  الفاسدين 
املستميتة واالنتصارات املعجزة للشباب املؤمن يف حريب الـ 33 يومًا يف لبنان والـ 22 يومًا يف 
غزة من جهة أخرى، هي من جملة العوامل املهمة اليت أطلقت الطوفان يف املحيط اهلادئ يف 

ظاهرة للشعوب يف مرص وتونس وليبيا وباقي بلدان املنطقة.
إهنا حلقيقة أن الكيان الصهيوين املدجج بالسالح واملدعي أنه عيص عىل اهلزيمة تلقى يف حرب 
غري متكافئة يف لبنان هزيمة قاسية مذلة من القبضات املشدودة للمجاهدين املؤمنني األبطال، 
وذاق طعم  لغزة  املظلومة  الفوالذية  املقاومة  أمام  أخرى  مرة  الكليل  اخترب سيفه  ذلك  وبعد 

اإلخفاق.
هذه أمور جيب أخذها بعني اجلد يف حتليل األوضاع احلالية للمنطقة، وقياس صحة أي قرار 

يتخذ عىل ضوئها.
إذًا، إنه لرأي وحكم دقيق أن قضية فلسطني اكتسبت اليوم أمهية مضاعفة، ومن حق الشعب 

الفلسطيين أن يتوقع املزيد من البلدان املسلمة يف الوضع الراهن للمنطقة.
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رسم خارطة املستقبل 
لنلِق نظرة عىل املايض واحلارض ورسم خارطة املستقبل. وأنا أطرح بعض رؤوس النقاط.

هلذه  الرئيسيني  املسببني  وجميع  عقود.  ستة  من  أكرث  فلسطني  اغتصاب  فاجعة  عىل  مضت 
استخدمت  حيث  املستعمرة،  الربيطانية  احلكومة  رأسهم  وعىل  معرفون،  الدامية  الفاجعة 
الغربية  احلكومات  وسائر  هي  والثقافية،  واالقتصادية  واألمنية  العسكرية  وقواها  سياستها 
والرشقية املستكربة من بعد ذلك، خلدمة هذا الظلم الكبري. وقد طرد الشعب الفلسطيين املرشد 
وإىل  ودياره.  موطنه  من  وأخرج  وقتل  الرحمة،  تعرف  ال  اليت  املحتلني  قبضات  وطأة  حتت 
اليوم مل جيِر تصوير حت واحد باملائة من الفاجعة اإلنسانية واملدنية اليت وقعت عىل يد أدعياء 
التحرض واألخالق يف ذلك احلني، ومل حتَظ بنصيب من الفنون اإلعالمية واملرئية، فهذا ما مل 
يشأه كبار أرباب الفنون التصويرية والسينمائية والتلفزيونية واملافيات الغربية إلنتاج األفالم، 

ومل يسمحوا به. شعب كامل قتل وترشد وسط صمت مطبق.
املقاومة يف بداية األمر، وقد قمعت بقسوة وشدة. وبذل رجال عىل احلدود  ظهرت حاالت 
الفلسطينية، وخصوصًا من مرص، جهودًا بمحفزات إسالمية، لكنها مل حتَظ بالدعم الالزم ومل 

تستطع التأثري يف الساحة.
وبعد ذلك جاء الدور للحروب الكالسيكية بني عدة بلدان عربية واجليش الصهيوين. جندت 
العسكرية واإلمدادية  املساعدات  الساحة، لكن  العسكرية يف  قواتها  مرص وسورية واألردن 
الغاصب  للكيان  وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  قدمتها  اليت  واملزتايدة  والزاخرة  السخية  واملالية 
الفلسطيين  الشعب  مساعدة  عن  يعجزوا  مل  إهنم  العربية.  اجليوش  عىل  اإلخفاق  فرضت 

وحسب، بل وخرسوا أجزاء مهمة من أراضيهم يف هذه احلروب.
ومع اتضاح عجز احلكومات العربية اجلارة لفلسطني تكّونت تدرجييًا خاليا املقاومة املنظمة 
التحرير  منظمة  تأسست  اجتماعها  من  فرتة  وبعد  املسلحة،  الفلسطينية  اجلماعات  معظم  يف 
الفلسطينية. وكان هذا بصيص أمل تألق تألقًا حسنًا لكنه مل يستمر طوياًل حت خبا. ويمكن 
الرئيس هوابتعادهم عن اجلماهري  السبب  أن  بيد  العديد من األسباب،  إىل  رّد هذا اإلخفاق 
تكن  مل  القومية  املشاعر  جمرد  أو  اليسارية  اإليديولوجية  اإلسالمي.  وإيماهنم  عقيدتهم  وعن 
إىل  بكامله  شعب  إنزال  بوسعه  كان  ما  الصعبة.  املعقدة  فلسطني  قضية  حتتاجه  الذي  اليشء 
ساحة املقاومة وخلق قوة عصية عىل اهلزيمة من أبناء الشعب هو اإلسالم واجلهاد والشهادة. 
الثورة اإلسالمية  الفكرة بصورة صحيحة. يف األشهر األوىل النتصار  أولئك مل يدركوا هذه 
وراحوا  جديدة  معنويات  اكتسبوا  قد  الفلسطينية  التحرير  منظمة  زعماء  كان  حيث  الكربى 
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يرتددون عىل طهران، سألت أحد شخصياتهم املهمة: ملاذا ال ترفعون راية اإلسالم يف كفاحكم 
يف  ذلك  بعد  الشخص  هذا  اغتيال  جرى  وقد  املسيحيني.  بعض  بيننا  إن  جوابه  وكان  احلق؟ 
أحد البلدان العربية عىل يد الصهاينة، ونتمىن أن يكون الغفران اإلهلي قد شمله إن شاء اهلل، 
إىل  املؤمن يكتسب  املسيحي  املناضل  أن  أعتقد  ناهض.  ناقصًا وغري  استدالله هذا كان  لكن 
جانب اجلماعة املجاهدة املضحية اليت تقاتل بإخالص من منطلق اإليمان باهلل والقيامة واألمل 
باملعونة اإلهلية، وتتمتع بالدعم املادي واملعنوي لشعبها، يكتسب حمفزات أكرب وأكرث للنضال 
مما لو كان إىل جانب جماعة عديمة اإليمان ومعتمدة عىل مشاعر مزتعزعة وبعيدة عن اإلسناد 

الشعيب الويف.
عاجزين  الوقت  بمرور  جعلهم  الشعب  عن  واالنقطاع  الراسخ  الديين  اإليمان  توفر  عدم 
وعديمي التأثري. طبعًا كان بينهم رجال رشفاء ومتحفزون وغيورون، بيد أن اجلماعة والتنظيم 
سارا يف طريق آخر. انحرافهم وّجه وال يزال الرضبات للقضية الفلسطينية. هم أيضًا تنكروا 
كبعض احلكومات العربية اخلائنة ألهداف املقاومة اليت كانت وال تزال السبيل الوحيد إلنقاذ 
تعبري  حد  وعىل  أيضًا.  ألنفسهم  بل  وحسب  لفلسطني  ال  الرضبات  وّجهوا  وقد  فلسطني، 

الشاعر املسيحي العريب:
لنئ أضعتم فلسطينًا فعيشكم     

طول احلياة مضاضات وآالُم      
الصفحة  قلبت  اإلهلية  القدرة  يد  لكن  النكبة...  اثنتان وثالثون سنة من عمر  وهكذا مضت 
شميس(  هجري   1357(  1979 سنة  يف  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  انتصار  وقلب  فجأة. 
العاملية  التأثريات  بني  وفتح صفحة جديدة. ومن  رأسًا عىل عقب،  املنطقة  األوضاع يف هذه 
الصهيونية هي األرسع واألوضح  للحكومة  وّجهتها  اليت  الرضبة  كانت  الثورة  هلذه  املذهلة 
من بني الرضبات الشديدة والعميقة اليت وّجهتها للسياسات االستكبارية. وكانت ترصحيات 
الغارق يف  بالقراءة وتنّم عن وضعهم األسود  الكيان الصهيوين يف تلك األيام جديرة  ساسة 
وأخرج  طهران،  يف  اإلرسائيلية  السفارة  أغلقت  لالنتصار  األوىل  األسابيع  يف  االضطراب. 
العاملون فيها، وجرى تسليم مكاهنا رسميًا ملمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، وهم موجودون 
الفلسطينية  األرض  حترير  الثورة  هذه  أهداف  أحد  أن  اجلليل  إمامنا  أعلن  اآلن.  حت  هناك 
واستئصال غدة إرسائيل الرسطانية. األمواج القوية هلذه الثورة اليت عّمت العامل كله يف ذلك 
احلني حملت معها أينما ذهبت هذه الرسالة: »جيب حترير فلسطني«. املشاكل املتتابعة والكبرية 
األعوام  حرب  وإحداها  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  عىل  الثورة  أعداء  فرضها  اليت 
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العربية  األنظمة  أمريكا وبريطانيا ودعم  بتحريض من  نظام صدام حسني  اليت شنها  الثمانية 
الرجعية، مل تستطع هي األخرى سلب اجلمهورية اإلسالمية حمفزات الدفاع عن فلسطني.

املجاهدة  الفلسطينية  اجلماعات  وانبثقت  فلسطني،  عروق  يف  جديدة  دماء  ضّخ  تم  وهكذا 
واعتمدت  وحماته.  العدو  أمام  جديدة  قوية  جبهة  لبنان  يف  املقاومة  وفتحت  اإلسالمية، 
قبيل  من  العاملية  لألوساط  اليد  مّد  دون  ومن  العربية  احلكومات  إىل  االستناد  بدل  فلسطني 
نفسها  عىل  اعتمدت   - االستكبارية  احلكومات  إجرام  رشيكة  وهي   - املتحدة  األمم  منظمة 
وعىل شباهبا وعىل إيماهنا اإلسالمي العميق وعىل رجاهلا ونسائها املضحني. هذا هو مفتاح كل 

الفتوحات والنجاحات.
اهلزيمة  يوم. وكانت  بعد  يومًا  الثالثة األخرية  العقود  السياق وتصاعد خالل  تقدم هذا  لقد 
الذليلة للكيان الصهيوين يف لبنان عام 2006 )1385 هجري شميس(، واإلخفاق الفاضح 
الذي مين به ذلك اجليش املتشدق يف غزة سنة 2008 )1387 هجري شميس(، والفرار من 
جنوب لبنان واالنسحاب من غزة، وتأسيس حكومة املقاومة يف غزة، وبكلمة واحدة حتول 
الشعب الفلسطيين من جمموعة من الناس اليائسني العاجزين إىل شعب متفائل مقاوم له ثقته 

بنفسه. كانت هذه كلها من اخلصائص البارزة لألعوام الثالثني األخرية.
للتحركات  صحيحة  بصورة  ُينظر  حينما  تكتمل  سوف  اإلجمالية  الكلية  الصورة  هذه 
برشعية  الرسمي  االعرتاف  وانزتاع  املقاومة  إطفاء  إىل  تهدف  اليت  واخليانية  االستسالمية 

إرسائيل من اجلماعات الفلسطينية واحلكومات العربية.
النارص يف معاهدة  اخلائن والالخلف جلمال عبد  اخلليفة  يد  بدأت عىل  اليت  التحركات  هذه 
للمقاومة. يف  الفوالذية  العزيمة  التثبيط حيال  أرادت دومًا ممارسة دور  املخزية  ديفيد  كامب 
معاهدة كامب ديفيد اعرتفت حكومة عربية رسميًا وألول مرة بصهيونية األرايض اإلسالمية 

يف فلسطني، وتركت توقيعها حتت سطور اعرتفت بإرسائيل كيانًا قوميًا لليهود.
واملشاريع  شميس(  هجري   1372(  1993 سنة  يف  أوسلو  معاهدة  إىل  وصواًل  ذلك  وبعد 
التكميلية األخرى اليت أعقبتها واليت أدارتها أمريكا، وواكبتها البلدان األوربية االستعمارية، 
الفلسطينيني، انصبت كل  اهلّمة من  وُفِرضت عبئًا عىل عاتق اجلماعات االستسالمية عديمة 
بوعود خمادعة  املقاومة  الفلسطينية عن خيار  الشعب واجلماعات  العدو عىل رصف  مساعي 
جوفاء وإشغاهلم بأالعيب صبيانية يف الساحات السياسية. ورسعان ما جتىل عدم اعتبار كل 
هذه املعاهدات، وأثبت الصهاينة وحماتهم مرارًا أهنم ينظرون ملا كتب عىل أنه جمرد قصاصات 
ورق ال قيمة هلا. كان اهلدف من هذه املشاريع بث الشكوك والرتدد يف قلوب الفلسطينيني، 

وتطميع األفراد عديمي اإليمان وطالب الدنيا، وشّل حركة املقاومة اإلسالمية ليس إال.
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لدى  املقاومة  روح  هو  اآلن  حت  اخليانية  األالعيب  هذه  كل  يف  السّم  هلذا  املضاد  كان  وقد 
اجلماعات اإلسالمية والشعب الفلسطيين. لقد صمد هؤالء أمام العدو بإذن اهلل، وكما وعد 
اهلل }چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{)1(فقد حظوا باملعونة والنرصة اإلهلية. 
لقد كان صمود غزة عىل الرغم من املحارصة املطلقة نرصًا إهليًا، وسقوط النظام اخلائن الفاسد 
حلسين مبارك نرصًا إهليًا، وظهور موجة الصحوة اإلسالمية القوية يف املنطقة نرصًا إهليًا، وسقوط 
لشعوب  املتصاعدة  والكراهية  وفرنسا،  وبريطانيا  أمريكا  وجوه  عن  والزيف  النفاق  أستار 
املنطقة هلم كانت نرصة إهلية. واملشكالت املتتابعة والعصية عىل احلرص للكيان الصهيوين ابتداًء 
من املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الداخلية إىل عزلته العاملية والكراهية العامة 

له حت يف اجلامعات األوربية، كلها من مظاهر النرصة اإلهلية.
الرئيسة  آخر، وحاميته  أي وقت  أكرث من  اليوم مكروه وضعيف ومعزول  الصهيوين  الكيان 

أمريكا مبتالة متحرية أكرث من أي وقت آخر.
الصفحة الكلية واإلجمالية لفلسطني طوال نيف وستني عامًا املاضية أمام أنظارنا حاليًا. ينبغي 

تنظيم املستقبل بالنظر هلذا املايض واستلهام الدروس منه.
ينبغي قبل كل يشء إيضاح نقطتني:

األوىل: إن دعوانا هي حترير فلسطني وليس حترير جزء من فلسطني. أي مرشوع يريد تقسيم 
»االعرتاف  الرشعية  لبوس  عليه  خلعوا  الذي  الدولتني  مرشوع  باملرة.  مرفوض  فلسطني 
بحكومة فلسطني كعضو يف منظمة األمم املتحدة « ليس سوى االستسالم إلرادة الصهاينة، 
الشعب  معناه سحق حقوق  «. وهذا  الفلسطينية  باألرض  الصهيونية  للدولة  »االعرتاف  أي 
الفلسطينيني  حقوق  وتهديد  بل  الفلسطينيني،  للمرشدين  التارخيي  احلق  وجتاهل  الفلسطيين 
األمة  جلسد  الدائم  والتهديد  الرسطانية  الغدة  بقاء  يعين  وهو   .1948 أرايض  عىل  الساكنني 
اإلسالمية وخصوصًا شعوب املنطقة. وهو يعين تكرار آالم وحمن عرشات األعوام وسحق 

دماء الشهداء.
أي مرشوع عمليايت جيب أن يكون عىل أساس مبدأ: »كل فلسطني لكل الشعب الفلسطيين«. 
فلسطني هي فلسطني »من النهر إىل البحر«، وليس أقل من ذلك حت بمقدار شرب. طبعًا جيب 
عدم نسيان أن الشعب الفلسطيين كما فعل يف غزة، سوف يتوىل إدارة شؤونه بنفسه عن طريق 
حكومته املنتخبة يف أي جزء من تراب فلسطني يستطيع أن حيرره، لكنه لن ينىس اهلدف النهايئ 

عىل اإلطالق.

1 سورة احلج، اآلية 40 
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النقطة الثانية: هي أنه من أجل الوصول إىل هذا اهلدف السامي ال بد من العمل وليس الكالم، 
السلوكيات  والتدبري ال  الصرب  بد من  االستعراضية، وال  املمارسات  اجلّد وليس  بد من  وال 
املتلونة غري الصبورة. ينبغي النظر لآلفاق البعيدة والتقدم لألمام خطوة خطوة بعزم وتوكل 
وأمل. يمكن لكل واحدة من احلكومات والشعوب املسلمة واجلماعات املقاومة يف فلسطني 
ولبنان وباقي البلدان أن تعرف نصيبها ودورها من هذا اجلهاد العام، وأن متأل بإذن اهلل جدول 

املقاومة.
مرشوع اجلمهورية اإلسالمية حلل قضية فلسطني وملداواة هذا اجلرح القديم مرشوع واضح 
عرض  أن  سبق  وقد  العاملي،  العام  الرأي  لدى  املقبول  السيايس  للعرف  ومطابق  ومنطقي 
اليهود  رمي  وال  اإلسالمية،  البلدان  جليوش  الكالسيكية  احلرب  نقرتح  ال  إننا  بالتفصيل. 
املهاجرين يف البحر، وال طبعًا حتكيم منظمة األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية. إننا نقرتح 
إجراء استفتاء للشعب الفلسطيين. من حق الشعب الفلسطيين كأي شعب آخر أن يقرر مصريه 
الفلسطينيني األصليني من مسلمني ومسيحيني  الذي حيكم بالده. يشارك كل  النظام  وخيتار 
ويود - وليس املهاجرين األجانب - أينما كانوا، يف داخل فلسطني أو يف املخيمات أو يف أي 
مكان آخر، يف استفتاء عام ومنضبط وحيددون النظام املستقبيل لفلسطني. وبعد أن يستقر ذلك 
النظام واحلكومة املنبثقة عنه سوف يقرر أمر املهاجرين غري الفلسطينيني الذين انتقلوا إىل هذا 
البلد خالل األعوام املاضية. هذا مرشوع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العاملي بصورة 
صحيحة، ويمكن أن يتمتع بدعم الشعوب واحلكومات املستقلة. بالطبع، ال نتوقع أن يرضخ 
املقاومة  والشعوب ومنظمات  احلكومات  دور  يتكون  وهنا  بسهولة،  له  الغاصبون  الصهاينة 

ويكتسب معناه.
قطع الدعم من العدو اإلرسائييل

الركن األهم لدعم الشعب الفلسطيين هو قطع الدعم  عن العدو الغاصب، وهذا هو الواجب 
الساحة  إىل  الشعوب  نزول  وبعد  اآلن  اإلسالمية.  احلكومات  عاتق  عىل  يقع  الذي  الكبري 
وشعاراتهم املقتدرة ضد الكيان الصهيوين بأي منطق تواصل احلكومات املسلمة عالقاتها مع 
الكيان الغاصب؟ وثيقة صدق احلكومات املسلمة يف منارصتها للشعب الفلسطيين هو قطع 
تستضيف  اليت  احلكومات  الكيان.  ذلك  مع  واخلفية  اجللية  واالقتصادية  السياسية  عالقاتها 
وأي  فلسطني،  عن  الدفاع  تدعي  أن  تستطيع  ال  االقتصادية  مكاتبهم  أو  الصهاينة  سفارات 

شعار معاد للصهيونية لن يؤخذ منهم عىل مأخذ اجلد واحلقيقة.
منظمات املقاومة اإلسالمية اليت حتملت يف األعوام املاضية أعباء اجلهاد الثقيلة ال تزال اليوم 
أخذ  بمقدوره  الذي  الفاعل  الذراع  هي  املنظمة  مقاومتهم  الكبري.  الواجب  هذا  أمام  أيضًا 
الشعب الفلسطيين نحو هذا اهلدف النهايئ. املقاومة الشجاعة للجماهري اليت احتلت ديارهم 
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وبالدهم معرتف هبا رسميًا وممدوحة ومشاد هبا يف كل املواثيق الدولية. تهمة اإلرهاب اليت 
له. اإلرهايب  قيمة  للصهيونية كالم أجوف ال  التابعة  السياسية واإلعالمية  الشبكات  تطلقها 
مقدسة  إنسانية  حركة  الفلسطينية  واملقاومة  الغربيون،  وحماته  الصهيوين  الكيان  هو  العلين 

مناهضة لإلرهابيني.
وظيفة البلدان الغربية

ويف هذا اخلضم، من اجلدير بالبلدان الغربية أيضًا أن تكون هلا نظرتها الواقعية. الغرب اليوم 
عىل مفرتق طرق، إما أن يتخىل عن منطق القوة الذي استخدمه زمنًا طوياًل ويعرتف بحقوق 
الشعب الفلسطيين، وال يواصل أكرث من هذا اتباع املخططات الصهيونية التعسفية الالإنسانية، 
وإما أن ينتظر رضبات أقىس يف املستقبل غري البعيد. وهذه الرضبات الشالة ليست جمرد السقوط 
املتتابع للحكومات املطيعة هلم يف املنطقة اإلسالمية، إنما يوم تدرك الشعوب يف أوربا وأمريكا 
األخطبوطية  اهليمنة  من  نابعة  واألخالقية  واالجتماعية  االقتصادية  مشكالتهم  أغلب  أّن 
أصحاب  لتعسف  ويسلمون  يطيعون  ساستهم  وأن  حكوماتهم،  عىل  الدولية  للصهيونية 
مصاحلهم  عىل  احلفاظ  أجل  من  وأوروبا  أمريكا  يف  للدماء  املصاصة  الصهيونية  الرشكات 

الشخصية واحلزبية، فسوف خيلقون هلم جحيمًا ال يمكن تصور أي سبيل للخالص منه.
يقول الرئيس األمريكي: إن أمن إرسائيل هو خطنا األحمر. من الذي رسم هذا اخلط األحمر؟ 
الصهيونية  الرشكات  ودعم  للمال  الشخصية  أوباما  حاجة  أم  األمريكي  الشعب  مصالح 
للحصول عىل كريس الرئاسة يف الدورة الرئاسية الثانية؟ إىل مت ستستطيعون خداع شعبكم؟ 
يف  والتمّرغ  والتبعية  بالذلة  رضيتم  أنكم  حق  عن  يدرك  يوم  األمريكي  الشعب  سيفعل  ماذا 
الرتاب أمام أرباب املال الصهاينة، ونحرتم مصالح شعب كبري أمام أقدامهم من أجل البقاء 

يف السلطة أيامًا إضافية؟
أيا اإلخوة واألخوات األعزاء، اعلموا أن هذا اخلط األحمر ألوباما وأمثاله سوف يتحطم 
عىل يد الشعوب املسلمة الثائرة. ما يدد الكيان الصهيوين ليس صواريخ إيران أو جماعات 
املقاومة حت تنصبوا أمامها درعًا صاروخيًا هنا وهناك. التهديد احلقيقي والذي ال عالج له 
هو العزيمة الراسخة للرجال والنساء والشباب يف البلدان اإلسالمية الذين مل يعودوا يريدون 

أن تتحكم فيهم أمريكا وأوروبا وعمالؤهم، ويفرضون عليهم اهلوان.
وبالطبع، فإن تلك الصواريخ سوف تؤدي واجباتها مت ما ظهر تهديد من قبل العدو.

﴿جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴾)1(.
والسالم عليكم ورحمة  اهلل وبركاته.

1  سورة الروم ، اآلية: 60.
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ُأرّحب باإلخوة واألخوات األعّزاء؛ سواء اخلّدام املبّجلني للحجاج، 
القوافل والعاملني فيها أو غريهم أم املدراء املسؤولني عن  مسؤويل 
احلج يف البعثة أو يف منّظمة احلّج والزيارة. نسأل اهلل تعاىل أن يوّفق 
القوية  ودوافعكم  العالية  هبممكم  تتمّكنوا  لكي  ويسّدد  ويدي 
اهلل  عند  ومقبول  فاخر  معنوّي  حّج  تأمني  من  اهلل  شاء  إن  والعميقة 

حلّجاجنا هذه الّسنة.
احلج...وفادة إىل اهلل

ِقبل  من  عام  كّل  تتكّرر  اليت  احلج  واقعة  أي  الكربى  الواقعة  هذه 
إّن  رواية  ويف  لإلسالم.  األساس  الرموز  من  تعّد  اإلسالمّية  األّمة 
حّق احلّج أن تعلموا »أّنه وفادة إىل رّبك«)1(. فالورود عىل اهلل هو أن 
يصبح اإلنسان ضيفًا عنده. ومن الواضح كم لضيافة معدن العظمة 
وجوهر القدرة وأصل اجلمال ومركز الكرم من أمّهية وقيمة. تسعى 
هذه  إىل  للوصول  عميق  فجٍّ  أو  واٍد  كّل  من  املسلمة  الشعوب  كّل 
الضيافة الكربى كّل سنة. فينال بعضهم هذه السعادة وذاك التوفيق. 
األمر.  هذا  من  جانبًا  ونتحّمل  اإلسالمّية  األّمة  هذه  من  نحن  وها 
فمن هذه احلركة العظيمة لألّمة اإلسالمّية، هناك ما يرتبط بنا نحن 
اإليرانيني. فعلينا أواًل، أن نكون بصدد التفكري إلقامة هذه املراسم 
ط  بأهّبة وعظمة وحمتوى ومعىن عىل صعيد الشعوب اإلسالمية وُنخطِّ
هلا، وثانيًا، أن نكون بصدد االغتنام واالستفادة الفردية. أنتم احلّجاج 
وكل احلّجاج املحرتمون، عىل كّل واحد منكم أن يغتنم لنفسه. هلذا 

جيب االلتفات إىل الُبعدين معًا.

مؤامرة األعداء جتاه الصحوة اإلسالمية
واملرتبط  والدويل  العمومي  بالُبعد  املتعّلق  األّول  للجانب  بالنسبة 
بالعامل اإلسالمي واأُلّمة اإلسالمية، عىلاحلاج اإليراين مسؤوليات؛ 

1 وسائل الشيعة، ج15، ص173.
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وبني  بينه  اإلسالمية  الرابطة  من  واالستفادة  واملواساة  واألخّوة  السلوك  حسن  ُيظهر  كأن 
الشعوب األخرى من أجل حتقيق التقارب القليب. فهذه من املسؤوليات والوظائف. وهي ما 
يقابل ما يريده أعداء اإلسالم واملسلمني متامًا. فهؤالء ال يريدون لأُلّمة اإلسالمّية أو املسلمني 
وأقوياء  مقتدرين  سُيصبحون  فإهّنم  كذلك،  أصبحوا  إن  ألهّنم  واحدًا.  نسيجًا  يكونوا  أن 
العامليني.  املستكربين  عىل  العمل  سيصعب  حينها  املختلفة.  امليادين  يف  هوّيتهم  ويستعيدون 
وهلذا يريدون أن ُيفّرقوا. فهم يلقون اخلالفات املذهبية والقومية وُيحّركون الزناعات القومّية 
املتطّرفة بني الشعوب؛ حت ُيقال هذا فاريّس وذاك عريّب وهذا تركّي وذاك باكستاين، وفالن 
شيعّي وذاك سيّن. فيضّخون اخلالفات وُيصّعدوهنا من أجل أن يوجدوا جدرانًا بيننا، ويشيع 
سوء الظن بني الواحد واآلخر منا حت ال نكون معًا فال نتصافح وال نتعاضد وال نتمّكن من 

إجياد تّيار عظيم.
واعلموا أّن هذه املؤامرة ستشتد هذه السنة. فألّن الصحوة اإلسالمية قد حتّققت هذه السنة، 
ثوراتها  يف  اإلسالمّية  الشعوب  ورّكزت  والبحرين،  واليمن  وليبيا  وتونس  مرص  وصحت 
وهنضاتها حربة حتّركاتها املسنونة ضّد االستكبار والصهيونّية، سيكون سعيهم من أجل منع 
الشعوب من الرتابط والقلوب من التقارب. »فلو تعارفت القلوب املختلفة ألضحت واحدة 
مؤتلفة« وهناك ستكون اإلرادة واحدة والقرار واحدًا. وهذا ما ال يريدونه. هلذا، فإهّنم يرّصون 
عىل أن يتشّدد السيّن يف تسّننه، والشيعي يف تشّيعه، واحلال كذلك يف الفرق األخرى املتعّلقة 
فلديم  املشاعر.  الستفزاز  واألدوات  الوسائل  يمتلكون  فإهّنم  ولألسف،  بخصوصياتها. 

األدوات يف كّل مكان، ولعّل أدواتهم هناك أكرث.
واعتصموا بحبل اهلل جميعًا

به  1(. واحلج من مظاهر حبل اهلل الذي ينبغي أن تعتصموا  ڄ﴾) ڄ  ڄ  ﴿ڦ 

جميعًا. فكونوا جميعًا يدًا واحدة. ال فقط كإيرانيني بل كأّمة إسالمّية. سواء كنتم من أفريقيا أم 
آسيا أم أوروبا، أو كنتم  سودًا أم بيضًا، أم من أي مكان يف العامل، فهم ]املسلمون[ جسد واحد. 

هذه هي النظرة العظيمة والعمومية والعاملية.
فرتابطوا وحتادثوا وتبادلوا املعنوّيات، وارشحوا إلخوانكم الذين نزلوا حديثًا إىل هذا امليدان 
تلك احلقائق اليت تعرفوهنا عن االستكبار واملستكربين واملعاندين واملخالفني، فلديكم جتربة 
ثالثة عقود يف هذا املجال. ومن مل يكن لديه قدرة البيان والتبيني وأمثال هذه األمور، فيمكنه 

1  سورة آل عمران، اآلية 103.
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الناس  دعوة  إّن   . ألسنتكم«)1(  بغري  للناس  دعاة  »كونوا  وسلوكه  بترّصفاته  الّناس  يدعو  أن 
يمكن أن حتصل باللسان ولكن الدعوة األقوى واألفضل تكون بالعمل. فتأّدبكم واحرتامكم 
وإظهاركم لتعظيم حقائق احلج، كل هذه سلوكيات عاّمة وجمعية من أجل إقامة هذه الواقعة 

اإلسالمية الدولية. 
احلج جامع الفرائض

أيديكم، وترتبط بقلوبكم، وأشخاصكم. فعليكم  وهنا توجد جمموعة من األعمال بمتناول 
أن  أردنا  فإذا  والوسوسات.  وبالنوازع  باملاديات،  تلّوثنا  قد  الدنيا  هذه  يف  نحن  تغتنموا.  أن 
نعرب حدود املوت ونحن عىل هذا احلال، فواسوأتاه. هلذا جيب أن ُنطّهر أنفسنا، وهذه الطهارة 
حتصل يف الصالة، ويف تالوة القرآن، ويف الصيام، ويف اإلنفاق والصدقات، ويف أنواع الفرائض 
وأشكاهلا. واحلج جتتمع فيه هذه الفرائض. ففيه الذكر، وفيه الطواف، والصالة، والوقوف، 

والتوّجه اىل اهلل، واإلنفاق والتضحية. كّل يشء جمموع يف احلّج.

االستعداد للحج ومعرفة قدره
فيها وتزكيتها. وأفضل األماكن  القلوب  بتطهري  القليلة. وقوموا  فاعلموا قدر هذه األسابيع 
للتطهري هي نفس مراسم احلج، املسجد احلرام، والطواف ببيت اهلل، واملسجد النبوّي، تلك 
الشعائر العظيمة. جمعًا ووسط اجلموع، ولكن كّل واحد عىل نحو مستقل له سلك اتصال 
باهلل. ومن املمكن أن ال يطلع عليه أحد أو خيرب به. فحافظوا عىل هذا االتصال وقوموا بتقويته. 

وابدأوا من اآلن. بل كان ينبغي البدء قبل اآلن.
جيب االستعداد للحج؛ مثلما كان سلوك وديدن العلماء الكبار وأهل السلوك واملعىن والطريقة 
بالنسبة لشهر رمضان املبارك، حيث كانوا ُيعّدون أنفسهم قبل دخول شهر رمضان بعّدة أشهر 

لكي يفدوا عىل ضيافة اهلل. واحلج كذلك؛ حيث ينبغي االستعداد قبل السفر.
وأهم األعمال هنا اجتناب املعصية، وترك الغيبة، واجتناب الظلم، واحلذر من النظرة احلرام 
الضيافة  إىل هذه  الورود  أجل  من  القلب  يّيئ  االجتناب واحلذر  فمثل هذا  احلرام،  والعمل 

والوفادة اإلهلية.
املحافظة عىل ذخائر احلج

حت إذا ذهبتم وغنمتم واّدخرتم ألنفسكم ذخرًا ورجعتم، اسعوا جمّدين للحفاظ عىل تلك 
الذخائر. وقد جرت العادة أّنه طوال سفر احلج املبارك -كم هي عادة جيدة - يتلَو احلجاج 

1  وسائل الشيعة، ج1، ص76.
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فيوّفقون  مّكة  اىل  يأتون  وبعضهم  املدينة،  يف  خيتمونه  وبعضهم  حني.  بعد  حينًا  القرآن  آيات 
خلتمية واحدة أو اثنتني. فاستمّروا عىل هذه العادة. ومن مل يكن من أهل التهّجد وصالة الليل، 
فلُيجّربوا ذلك يف احلج، وجيعلوه سببًا ألنفسهم حني يذهبون اىل املسجد احلرام، ومسجد النيّب 

فيتهّجدون. فاستمّروا عىل ذلك وحافظوا عليه.
فلو قمنا برعاية هذه األمور، فإّن احلّج هو جهاز مدهش إلحداث االنقالبات، ففي كّل موسم 
حج، سيرسي تّيار يف املجتمع كّله؛ حركة جماعية، ال تنحرص بأفراد معّينني. ففي هذا املوسم 
تزداد املحّبة يف القلوب جتاه الّرب املتعال. والقلب الذي يكون مستودع احلّب اإلهلي هو القلب 
النفيس العظيم. من استولت عىل قلبه حمّبة اهلل، سيقّل أو ينعدم ميله إىل املعصية، ويزداد توّجهه 

إىل فعل اخلري. فيجب إجياد هذه املحّبة. وهو ممكٌن بالذكر والتوّجه واإلخالص والترّضع.
املقصد إذن، أن تقّدروا هذه األمور جيدًا. سواء من الناحية اجلماعية أم الفردية.

يمكنه  اإليراين  فاحلاج  السفر.  هذا  يف  والشاخمة  العزيزة  إيران  هو  الذي  بلدكم  شأن  ارفعوا 
بسلوكه أن جيّمل ويعّز بلده وتارخيه وثورته ونظام جمهوريته اإلسالمية يف أعني أهل الدنيا 
الذين جاؤوا من كل حدب وصوب. ويمكنه أن يفعل العكس أيضًا. حيث يمكن أن نذهب 

إىل احلج وبأعمالنا السيئة وغري الالئقة والسفيهة نسّفه بلدنا وشعبنا.

كلمة يف التسّوق ورشاء البضائع
من  هناك  جدًا.  سّيئ  فهذا  األسواق؟  يف  التجوال  ملاذا  ولكن  اهلدايا،  رشاء  أعارض  ال  إنين 
أمٌر  فهو  وبلدكم.  شعبكم  شأن  من  يقّلل  ما  وهذا  )التسّوق(،  األسواق  يف  للتجوال  يتلّهف 
بعيدة  بلدان  من  تأيت  اجلودة  عديمة  بضائع  الغالب  يف  هي  بضائع  لرشاء  يذهبون  مؤسف. 
اّتفاقيات عديدة. فيصنعون للحّجاج بضائع مقّلدة  الدولة املضيفة  انتفاعية تربطها برشكات 
فاقدة اجلودة وجيلبوهنا إىل تلك األسواق. وأنتم تذهبون إىل هناك وتبذلون عملتكم الصعبة 
ورشفكم لكي تشرتوا تلك البضائع. ونحن اليوم يف بلدنا لدينا وحلسن احلظ منتوجات حمّلية 
بكيفية جيدة ومنّوعة وجميلة وقد صنعتها أيادي العّمال اإليرانيني من إخوانكم وهي متوّفرة 
الناس وقبل أن يسافروا إىل مّكة، يعّدون اهلدايا هنا وهو أمٌر جّيد وحيفظوهنا،  بكرثة. بعض 

حت إذا رجعوا يقّدموهنا حتت هذا العنوان، هذه هدية السفر وهذا جيد، وهذا عمٌل ممتاز.

بعضهم ُيحرضون من هناك هدايا باعتبار أهّنا مباركة. كال، إهّنا ليست كذلك. فتلك املصّليات 
اليت ُتصنع يف مدينة سنندج، وكردستان يف بلدنا هي أفضل بدرجات من اليت ُتجلب من هناك. 
وهبذه الطريقة تزيدون أخوكم قّوة؛ اشرتوا ما تصنعه يداه وهو أجمل وأفضل وقّدموه كهدايا 
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احلج. خذوها معكم اىل هناك وقّدموها هدايا ملن حتّبون. وجميع منتوجاتنا هي هكذا. وأنا هنا 
ذكرت »املصلية« كمثال وهي األكرث بركة. فالتفتوا.

املادية،  البضائع  ففيه  يشء.  كّل  عىل  حيتوي  اإلسالمي  فالنظام  اإلسالم.  يف  يشء  كّل  لدينا 
كّل   ،^ األطهار  أئمتنا  وأحاديث  وسّنتنا  وقرآننا  ودروسنا  فمعارفنا  املعنوية.  والبضائع 

هذه ثرواتنا. فلو التفتنا إىل هذه الذخائر واستفدنا منها، ومل نحرم أنفسنا منها، سنتقّدم ﴿  ھ 
ے ے ۓ ﴾)1( وإذا حرمنا أنفسنا بأيدينا: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾)2( ،﴿ ٿ ٿ 
ڀ    ﴿ وامليثاق:  العهد  نكثنا  .ولو  ڤ﴾)4(  ڤ  ﴿ٹ  فالنتيجة  ٹ﴾)3(  ٹ  ٹ  ٿ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ )5( ونكون قد عملنا ضّد مصلحتنا.

احلدث املرصيف األخري
قبل عّدة سنوات ال أذكر أكان ذلك منذ عرش سنوات أو أكرث قّدمت للمسؤولني عّدة توصيات 
ملا  هبا  عملوا  لو  ولكن  هبا،  ورحبوا  تلقوها  وقد  االقتصادي.  الفساد  ملواجهة  بالنسبة  قاطعة 
حدث هذا الفساد املرصيّف األخري الذي مأل كل هذه اجلرائد واألجهزة واألذهان. فعندما ال 
نطّبق ُنبتىل بمثل هذه احلوادث. ولو حاربنا الفساد، ملا تّم اختالس هذه اآلالف من املليارات 
أو ما كان. هذا ما حيدث عندما ال نعمل، فتنشغل أذهان الناس وقلوهبم وتنكرس أفئدتهم. فكم 

هو حجم االنزعاج من ظهور مثل هذا الفساد؟ وكم ييأس الناس من جّراء ذلك؟
فهل هذا صحيح؟ كّل ذلك ألننا مل نعمل. منذ ذلك الوقت الذي قيل فيه إّن الفساد بدأ يتجّذر 
ويتفّرع ويورق، فإّن إمهاله سيجعل اقتالعه صعبًا. كّل هذا قد قيل وتّم التأكيد عليه وبيانه. 

فهذا ما حيبط املستثمر النظيف والصادق. فلو عملنا ملا ابتلينا هبذه املسائل. وهذا ما حصل.
يف  بلدنا  مسؤويل  أّن  احلظ  حلسن  العزيز.  شعبنا  يعرف  لكي  هذا  أقول  أن  هنا  أريد  بالطبع 
ويقومون  أخرى  قضية  أّية  اهلل،  بمشيئة  وكذلك  القضية،  هذه  حياربون  الثالث  السلطات 
املواجهة.  من  حاٍل  يف  كّلهم  مسؤولياتهم.  من  هذا  فإّن  ينبغي،  ما  وهذا  وقائية.  بإجراءات 
وبعض الناس يريدون استغالل هذه األحداث لكي يوّجهوا رضبة إىل مسؤويل الدولة، الذين 

هم بدورهم يتابعون ويعملون، سواء املجلس أم احلكومة أم السلطة القضائية.

1  سورة اإلرساء، اآلية 7.
2  م.ن.

3  سورة الفتح ، اآلية 10.
4  م.ن.
5  م.ن.
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حسنًا، قد أذيع األمر، وقامت وسائل اإلعالم وغريها بعملها ونرشت اخلرب، فال إشكال؛ لكن 
ال ينبغي جرجرة هذه القضية أكرث. اتركوا املسؤولني ليقوموا بعملهم. فمثل هذه القضايا يتّم 
التعامل معها بعقالنية وتدبري وقّوة ودّقة. الضوضاء والصخب رضورّي لإلعالم إىل حدٍّ ما. 
يريدون استغالل األمر ملآرب أخرى  الناس  إذا كان بعض  لكن االستمرار عليه وخصوصًا 
فال مصلحة يف ذلك. جيب املراقبة، وعىل املسؤولني املتابعة. وليعلم شعبنا أن األمر ُيتابع ولن 

يتوّقف، وسوف ُتقطع أيادي اخلونة بتوفيق اهلل، إن شاء اهلل.

املسؤولون يف القضاء يتابعون بحمد اهلل وبجدية تاّمة، ويبّلغون وسائل اإلعالم حيث يلزم. 
واملخّربني  األرشار  جتاه  التسامح  جيوز  وال  قدمًا.  جيري  العمل  أن  يعلموا  أن  الناس  وعىل 

واملفسدين.

السنة حّجًا مباركًا بربكة تفّضله وعنايته وبركاته عىل هذا  أملنا باهلل تعاىل أن جيعل حّج هذه 
الشعب إن شاء اهلل. وإن شاء اهلل أيضًا تشمل شعب إيران كّله األدعية الزاكية حلرضة بقية اهلل 

أرواحنا فداه، فتّمموا حّجكم بعافية وصّحة ورفعة وسالمة.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يف احلقيقة أشكر اهلل من أعماق قليب وأحمده من صميم وجودي، 
ألجلكم أّيا الشباب األعّزاء. أعتقد أّنه عىل كّل حريص عىل البالد، 
أنعم علينا وعىل  تعاىل ألّنه  اهلل  أن يشكر  وعىل كّل مهتّم بمصريها، 
البالد بأمثالكم. إّنين شاكٌر جّدًا هلل عىل هذه الّنعمة الكبرية. احلمد هلل 
أّن لدينا شبابًا جّيدًا ومؤمنًا والئقًا وحارضًا للعمل ومفعمًا باحليوّية؛ 

وهل حتتاج أّمة إىل أكرث من هذا لكي تتقّدم؟

أمهية النقد و إجيابّيته
ناضجة  جدًا،  جّيدة  كانت  هنا،  األصدقاء  طرحها  اليت  املسائل 
ومعمواًل عليها جيدًا. بالطبع، عيّل أن أذكر، أّن لكّل حركة آفات، أو 
كما ُيقال »ال ختلو كتابة اإلمالء من بعض األخطاء«، فالطريق الذي 
ال أخطاء فيه هو كعدم كتابة اإلمالء أصاًل. يكتب شعبنا اليوم، إمالًء 
يف  وعرة.  طريقًا  يعربون  والشعب،  واحلكومة،  املسؤولون،  صعبة؛ 
طبيعّيًا.  أمرًا  والزاّلت  والكبوات  العرثات  تكون  األحيان،  بعض 
أو  الشديد  التعب  من  نستوحش  أن  أبدًا  ينبغي  ال  أخرى  أماكن  يف 
أنزعج من ذكر  ملاذا حدث هذا. ليس أليّن  التأّخر يف املسري والقلق 

اإلشكاالت واالنتقادات أبدًا تأّكدوا من هذا. 
أن  أريد  إّنما  أنتقد؛  أن  أريد  ال  معتذرًا  يقول  كان  األصدقاء  أحد 
ال  نحن  هذا.  يف  بأس  ال  انتقدوا،  بل  ال،  القلبية.  هواجيس  أطرح 
نتحاىش أبدًا االنتقاد وبيان العيوب واإلشكاالت. نحن أيضًا نقوهلا، 
وحارضون جدًا أن نستمع إليها. أي إّنه ال يوجد أّي إشكال يف ذلك. 
أّن  املهم،  أّن هناك مشكلة يف ذكر املشكالت؛ لكن  ينبغي تصّور  ال 
ال جيعلنا وجود املشكالت مرتّددين يف صّحة الطريق؛ ومزتلزلني يف 
صّحة العمل. ينبغي لنا أن ال ننىس إىل أين نسري ملجّرد أّن أحد رفاق 
الّدرب قد تعب مثاًل، أو قعد، أو أراد أن يرشب قطرة ماء أو حصلت 
معه مشكلة ما. علينا أن نضع القّمة دائمًا نصب أعيننا.هذا هو كالمي.
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أمهية الوثيقة الوطنية للُنخب
النقاط اليت ذكرها األصدقاء، يرتبط بعضها بمسائل النخبة، وهذا يتعّلق بمؤّسسة النخبة - 
وبعضها اآلخر أوسع من مسائل النخب. وقد سّجلُت األسماء وإن شاء اهلل سيتم االهتمام 
بكلمات اإلخوة واألخوات يف جمموعها من قبل املكتب وتنقل إىل املسؤولني أيضًا. حسنًا، 
بعض حرضات املسؤولني حارضون هنا أيضًا، وستكون هذه املسائل حمّل اهتمام من قبلهم. 
بناًء عىل هذا، بعض هذه النقاط أوسع من مسألة النخبة؛ تتعّلق بمسألة العلم، تتعّلق بمسألة 
تقّدم العلم. وقد ُطرحت هنا نقاط أعتقد أهّنا صحيحة جدًا. هناك أشياء أيضًا ذات ُبعد إجرايئ، 
ما  بالطبع  لرئيس اجلمهورية.  العلمي  املعاون  بالسيدة سلطان خاه، كوهنا  أيضًا  ترتبط  وهي 
اجلامعة؛  يف  اختصاصات  عّدة  بني  الواقعة  باالختصاصات  شبيه  العمل  هذا  صحيح؛  تقوله 
هذا عمل بني عّدة اختصاصات ويرتبط باجلميع بنحٍو من األنحاء. عىل األجهزة املختلفة أن 
تساعدها أيضًا. لقد سمعت ليس من التقارير الرسمية؛ بل من تقارير غري رسمية- وصلتين 
أخبار وسمعت- أّن أعمااًل جيدة جدًا قد أنجزت أو أهّنا عىل مشارف اإلمتام إن  شاء اهلل، وآمل 

بأن نرى نتائجها.
وهنا أقول؛ إّن هذه الوثيقة اليت ذكرتها ]السيدة سلطان خاه[ هي عمٌل مهم جدًا. ما أعلنته  
من أّن الوثيقة الوطنية للّنخب)1( قد تّم إعدادها أو أهّنا يف مرحلة التصديق هو بالنسبة يل خرٌب 

جميل. 
فكل هذه املشاكل اليت ُذكرت، إّنما هي بسبب غياب هكذا وثيقة.

لدينا أواًل مسألة التعّرف إىل النخب. وقبل ذلك اكتشاف ذوي االستعدادات األفضل والذين 
سيتحّولون مع مرور الزمن إىل نخب؛ ألّنه ليس كل صاحب استعداد أفضل هو نخبة؛ بل هو 
يتبّدل تدرجييًا إىل نخبة. إذًا، أواًل، يتّم اكتشاف ذوي االستعدادات األفضل، ومن ثّم حركة 
صاحب االستعداد نحو النخبوية، ثم الوصول بعدها إىل مرحلة اإلنتاج والعطاء ويف الواقع 
هي نقطة ]منعطف[ التحول إىل نخبة، حيث يتحّول هذا الشاب إىل نخبة يف مرحلة الدراسات 

العليا، املاجستري والدكتوراه ، وبعد ذلك استمرار عمل النخبة.
عىل اجلميع أن يلتفتوا- ولعّلكم جميعًا ملتفتون - إىل أّنه عندما يمتلك شخص ما صفة »نخبة«، 
فإّن هذا هو أّول الغيث وبداية طريقه. من اخلطأ أن نتخّيل أّنه صار نخبة، فإذًا عليه أن يرتاح 

1  وثيقة علمية قانوينة باسم »سند ميل نخبان« تعمل عىل صياغتها معاونية رئيس اجلمهورية للعلوم، اهلدف منها تنظيم حركة 
النخب واملبدعني ووضع قوانني ومعايري للنخبوية وتنظيم رشوط االستفادة من إبداعات النخب ورؤاها.
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ويطمئ ويمتلك بعض االمتيازات أيضًا، وقد أصبح معروفًا؛ كال، عندما نصبح نخبًا، فهذا 
أّول الطريق. حسنًا، إذا أردنا أن نرى كل هذه املراحل ونتابعها بشكل جّيد ونقوم بتدوينها، 

نحتاج إىل هذه الوثيقة اليت أشارت إليها.
ولذلك، فهذه الوثيقة مهمة. وأنا هنا أؤّكد عليكم؛ طاملا تّم إعداد هذه الوثيقة، إن شاء اهلل يتم 
تكميلها أو إصالحها أو تصديقها برسعة وأي عمل مقّرر بشأهنا- وستوضع موضع التنفيذ 

واإلجراء.
األرستقراطية الثقافية

وأبناء  الثقافية«  »األرستقراطية  مسألة  إىل  بالنسبة  األصدقاء.  ذكره  مّما  نقاط  بضع  إىل  أشري 
أّنين  مع  املجال،  هذا  يف  شيئًا  أسمع  مل  الواقع  يف  أنا  العزيزة،  ابنتنا  ذكرتها  واليت  املسؤولني 
لقد  املختلفة، لكن هذا كان كالمًا جديدًا عيّل.  املسائل  متنّوعة يف  تقارير  أّنين أسمع  أتصّور 
قالت إّن لديا مصاديق أيضًا. فليتّم إيصال املعلومات يل حتمًا، اكتيب تقريرًا هبذا. إن كان هذا 
األمر حقيقيًا، فهذا سّيٌئ جدًا. أنا مل أسمع شيئًا معتربًا يف هذا املجال. بالطبع، من املمكن أن 
ابن أو بنت املسؤول الفالين يف الثانوية أو يف اجلامعة قد يتفاخران مثاًل بأين ابن وبنت فالن، 
ولكن أن تتحّول هذه املسألة إىل مسار تربوي، يلقي بآثاره عىل عملية االختيار وعىل احلصول 
عىل امتيازات علمية أكرث وعىل كذا وكذا، فهذا أمر سّيئ جدًا. إن كانت هكذا ظاهرة موجودة 
أن  املسألة  هذه  إىل  أشارت  اليت  السيدة  من  أطلب  ّإنين  عليها.  والقضاء  هلا  التصدي  فينبغي 

تكتب هذه احلاالت وتذكرها يل.
حضور الشباب يف األقسام املختلفة

هناك نقطة أخرى، وهي ما ذكره أحد األصدقاء  من أّن الشباب يقومون بأعمال جّيدة، ويفّكرون 
افرتضوا  مؤّثرة.  وجعلها  أفكارهم  لطرح  جمال  عندهم  يوجد  ال  ولكن  املختلفة،  املسائل  يف 
اإلسرتاتيجية  اللقاءات  تلك  يف  أو  الثقافية  للثورة  األعىل  املجلس  يف  الشباب  حيرض  أن  مثاًل 
اليت أشاروا إليها واليت ستستمّر إن شاء اهلل، فهذا بالطبع كالٌم منطقّي، هذا الكالم صحيح؛ 
أنتم جميعًا شباب وأنا يف  أقول لكم-  الشباب يف بعض األقسام مؤّثر.  بأّن حضور  ال شك 
حمرضكم أّيا الشباب األعّزاء وجميعكم أبنايئ وشبايب- أقول لكم بمحبة أبوية خالصة؛ ليس 
صحيحًا أّن حضور الشباب سيكون إجيابيًا يف جميع وخمتلف األقسام. إحدى السيدات قالت 
وهي تنتقد عمل]جهاز[ القضاء، إّن إدخال القضاة الشباب إىل السلك القضايئ يضعف من 
فعالية اجلهاز القضايئ؛ عىل القايض أن يكون ناضجًا، حسنًا، لقد كان هذا الكالم الفتًا للّنظر؛ 
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وقد قمت بتسجيله. هكذا هو األمر يف بعض األماكن. وبالطبع يف أقسام أخرى- وهي ليست 
هو  بل  للعمل؛  ومطّورة  وبّناءة  إجيابية  تأثريات  ذا  الشباب  حضور  يكون   - حمدودة  أو  قليلة 
يفتح فضاًء جديدًا وأفقًا جديدًا أمام األعني؛ ولكّنه ليس كذلك يف كّل مكان. عىل كّل حال، 
إّن  األعّزاء!  أّيا  انظروا  الكلمة؛  هذه  لكم  أقول  ولكيّن  حتمًا،  الشباب  من  االستفادة  تنبغي 
ما قدمتموه من رؤية وعمل ومقرتح وما أوجدمتوه من طريق جديد، ال ينحرص تأثريه فقط 
بأن ينتقل فورًا إىل اجلهاز التنفيذي وُيرتجم ترجمة عملية؛ كال، هذا ليس هو التأثري الوحيد. 
أحد أهم التأثريات هو أّنكم هبذه األفكار، تؤسسون لفضاء وخلطاب جديد. وتكون النتيجة 
وجود جٍوّ مؤمٍن بأصٍل فكرّي أو عميّل؛ فيفّكر رئيس اجلمهورية هبذا الشكل، ويفّكر الوزير 
أيضًا هبذا الشكل، واملدير العام، واملوّظفون؛ هذا أمٌر جّيد. وأنتم تقومون هبذا العمل. فّكروا، 
أكدت  اليت  احلر«  اخلطاب  »منابر  أطلقوا  جمامعكم؛  يف  األمور  واطرحوا  واكتبوا،  وتكّلموا، 
عليها مئة مرة – أكرث أو أقل- وادفعوا هبا إىل األمام؛ وهذا يصبح جّوًا وفضاًء. عندما ُيخلق 
جّو خطاب ما، ويفّكر اجلميع يف ظّل هذا اجلّو، ويوجدون التوّجهات ويعملون يف هذا اجلّو؛ 
فإّن هذا هو عني ما تريدونه أنتم. بناًء عليه، فما بذلتموه من عمل أو ما توصلتم إليه من أفكار 
أو عىل صورة  إذا مل يرتجم عمليًا  الفالنية،  اجلامعية  أو جمموعتكم  الفالين  لقائكم  ورؤى يف 
قانون أو برنامج عمل، فال تيأسوا؛ وال تقولوا إّن عملنا ال فائدة منه؛ كال. وأنا هنا أقول لكم؛ 
الشكل؛  بدأت هبذا  قد  األعوام اخلمسة عرش األخرية  بدأت يف  اليت  العملية  احلركة  إّن هذه 
إّننا وهبذا الشكل  وهكذا أصبح العلم قيمة يف يومنا هذا. مل يكن األمر كذلك قبل سنوات. 

نتقّدم يومًا بعد يوم.
إنتاج العلم

ُتقال يف يوم من األيام، وكانت ثقيلة عىل املسامع. لقد ُطرحت مسألة   بعض األشياء كانت 
»إنتاج العلم« يف يوٍم من األّيام. ثم الحظُت أّن بعض األشخاص قد أثار اجلدل والتشكيك 
إنتاج  قضية  ]أي  اليوم  األمر  هذا  حتّول  لقد  لإلنتاج!  قابل  غري  العلم  بأّن  لفظّي  نقاٌش  وهو 
العلم[ إىل مقولة حاسمة وقطعية. أنتم تشتكون من أّن هذا العمل ال يتقدم يف مرحلته اخلاّصة. 

هذا تقّدم جّيد. وعليه ينبغي القيام بالعمل. اعملوا وفّكروا؛ فهذا مؤّثٌر حتمًا.

العلوم األساس
العلوم األساس  العلوم األساس، كما أشاروا. فقد بحثت يف مسألة  لقد ُسئلت عن رأيي يف 
العلوم األساس  إّن  مّرة  قلُت  لقد  العلوم األساس مهمة جّدًا.  أّن  أعتقد  إّنين  مّرات عديدة. 
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الذي  املال  التطبيقية املوجودة لدينا، هي مثل رصيد مرصيف يف مقابل  بالعلوم  إذا ما قورنت 
تضعونه يف جيوبكم. أنتم عندكم أرصدة مرصفية هي الداعمة لعملكم، وهي مصدر أملكم 
ومدخولكم. بالطبع، تضعون بعض املال أيضًا يف جيوبكم وتنفقونه. ال أريد أن أجتّرأ؛ لكن 
حقيقة القضية هي هذه. إّن العلوم التطبيقية املوجودة اليوم، إّنما هي بمثابة هذه األموال اليت 
ورعاية  وطب  وصناعات  مدن  وختطيط  هندسة  عنده  يكون  أن  جمربعىل  شعب  كّل  ننفقها. 
صّحّية؛ إهّنا األموال اليت نقوم يوميًا بإنفاقها؛ لكن الرأسمال واجلذر األصيل هلذه العلوم هو 

العلوم األساس. 
لقد حتّدثت يف شهر رمضان هذا العام، مع الطاّلب اجلامعيني والشباب هؤالء حول العلوم 
اإلنسانية، وقبلها كان يل كالم يف هذا املجال أيضًا، وسيكون عندنا الحقًا لقاٌء خاّص حول 
العلوم اإلنسانية، مع أصحاب الفكر والثقافة وأمثالكم أّيا الشباب املحرتم. العلوم اإلنسانية 
هي  املجتمع،  يف  الطالئعية  التحّركات  وكاّفة  العلوم  جميع  إّن  احلقيقة،  يف  العلم.  روح  هي 
لنا  حتّدد  املسري،  توّجه  اإلنسانية  العلوم  إن  اجلسد.  هذا  روح  هي  اإلنسانية  والعلوم  اجلسد 
االّتجاه الذي نتحّرك نحوه، واهلدف الذي يسعى إليه علمنا. عندما تنحرف العلوم اإلنسانية 
وتقوم عىل أسٍس ورؤى كونية خاطئة، تكون النتيجة أّن جميع حتّركات املجتمع تّتجه نحو 
القليل. إن علم  اليوم ليس بمزحة، ليس باليشء  العلم الذي لدى الغرب  إّن  نزعة منحرفة. 
الغرب هو ظاهرة تارخيية ال نظري هلا. لكن هذا العلم قد اسُتخدم لسنوات متمادية، يف سبيل 
االستعمار، يف سبيل استعباد البرش، يف سبيل الظلم، يف سبيل هنب ثروات الشعوب. واليوم 
أيضًا أنتم تشاهدون ماذا يفعلون. هذا ناجٌم عن ذلك الفكر اخلاطئ، والنظرة اخلاطئة، والرؤية 
رشيف  أمٌر  هو  بنفسه  العلم  إّن  عظمته.  مع  العلم  هذا  سقط  حيث  اخلطأ،  والتوجه  اخلاطئة 
وظاهرة عزيزة وكريمة واسُتخدم يف تلك االجتاهات. ال شك أّن أحد األصدقاء قد ذكر نقاطًا 

جّيدة حول العلوم اإلنسانية.

احلاجة إىل العلماء والساسة املضّحني
 لقد سّجلُت هنا عّدة نقاط أذكرها لكم. هناك مسألة هي أّن البلد حيتاج إىل علماء يكونون 
التعلق  هذا  وبدون  شعبهم.  ومصري  هلوّيتهم  وعاشقني  للناس  وعاشقني  لبلدهم،  عاشقني 
واملحبة ال يتقّدم العمل. ذلك العاِلم الذي يكون العلم وسيلة عنده لتحصيل املال وما شابه، ال 
يستطيع أن يساهم كثريًا يف حتديد مصري بلده. إّنين أقول لكم، عىل مّر الزمان ال شك أّن الوضع 
كان هكذا، ولكّنه اليوم أكرث- كانت الدنيا مكان غربلة، مكان رصاع، حلبة منازعة واختالف، 
وذلك بسبب طبيعة الناس؛ فكّل من يستشعر القّوة، يجم الفرتاس اآلخر الضعيف؛ ال وجود 
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للشفقة، إال إذا ُوجد الوازع الديين واالعتقاد الديين. عندما كان قادة صدر اإلسالم يدخلون 
عندما  أنه  إال  شديدة،  بقسوة  عاملتهم  قد  كانت  املغلوبة  الشعوب  تلك  أّن  مع  البلدان،  إىل 
متدّين. حت يف  يعاملوهنم بصورة أخالقية وسلوك  املسؤولون[  كانوا ]أي  املسلمون  يدخل 
زمن احلروب الصليبية بعد اإلسالم بعدة قرون - كان األمر كذلك. عندما كان املسيحيون، 
الذين أتوا من أوروبا، يدخلون إىل بيت املقدس، كانوا يرتكبون املجازر بحّق املسلمني كما 
تعلمون فإّن احلروب الصليبية -قد استمّرت حوايل مائيت عام، وقد شهدت كّرًا وفّرًا - وعندما 
كان املسلمون ينترصون كان األمر عىل العكس من ذلك؛ حيث كانوا يشفقون عليهم. يف صدر 
الرشقية، كان  الروم  إمرباطورية  الشامات هذه واليت كانت حتت سيطرة  اإلسالم، يف منطقة 
هناك أقلية يودية؛ عندما دخل املسلمون، كان اليهود يقسمون وعبارتهم نفسها قد سجلها 
الواقع.  أنتم أفضل من حكمنا حت اآلن. وهذا هو  بالتوراة  َقَسمًا  التاريخ - كانوا يقولون: 
هذا بسبب وازع الدين. عندما مل يكن هناك دين كان الشعب الغالب يسحق الشعب املغلوب؛ 
ويقض عىل دينه، وثقافته، وأخالقه، وعّزته، وعنفوانه، ويمحو أجماده. ال أريد أن أذكر أسماء 
بعض الدول الغالبة. ال شّك أّن أمريكا والغرب وأمثاهلما يظلمون ويرتكبون اجلرائم، ولكن 
هذا ليس خمتّصًا هبم فقط؛ فبعض الدول األخرى هي هكذا أيضًا. عندما كانوا يغلبون يف بعض 
األحيان، كانت وحشيتهم وشّدة اهلمجية اليت مارسها هؤالء لدرجة أّن تقشعّر هلا األبدان حت 

عند مطالعة تلك األحداث بعد مّض سنوات متمادية. 
سواء  عليه؛  اهلجوم  من  أحدًا  يمنع  وأن  قّوته؛  عىل  حيافظ  أن  يريد  اآلن  شعب  هناك  حسنًا، 
كان هجومًا ظاهريًا أم ماديًا أم عسكريًا أم هجومًا ناعمًا، هجومًا أخالقيًا، أم هجومًا ثقافيًا، 
الشعب؟ جيب عىل  مثل هذا  يفعل  ماذا  العقود األخرية -  ثقافيًا- والذي راج يف  احتقارًا  أم 
ساسته وعىل علمائه أن يضّحوا من أجله. ال أقصد أّنكم أنتم اآلن نخبة، وأنتم شباب فاذهبوا 
وضّحوا بأنفسكم وأن ال يكون عندكم أي توّقع مادي؛ كال، ال يوجد لدينا مثل هذا التوقع 
الزائد. ولكن من دون االرتباط الروحي، ال يمكن ملجموعة نخبوية كانت نخبة سياسية أو 

نخبة علمية أن حتافظ عىل بلدها، وال يمكنها أن متنحه القّوة. 
كذلك هو األمر بني الّساسة. إذا كان السيايّس ال يفّكر سوى بنفسه، وراحته وجيبه وشهواته، 
راحته،  عىل  يؤّثر  أن  الطبيعي  من  والذي  األساس،  والغّم  اهلّم  لذلك  يتصّدى  أن  يرد  ومل 
املعىن.  هذا  إىل  املتعاقبة  امللوك  سلسلة  هزائم  وتشري  البلد؛  هذا  نصيب  من  اهلزيمة  فستكون 
احلكم،  زمام  تّولت  عندما  وإيمان  قّوة  ذات  وكانت  مقتدرة،  دولة  كانت  الصفوية  فالدولة 
ولكن بسبب هذا الضعف، بسبب هيمنة هذه اخلصوصيات، وصل هبا األمر إىل ما تعرفون. 

الدولة القاجارية كانت أسوأ منها، وكانت البهلوية أسوأ من كلتيهما. 
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البلد، مستعدٌّ  بلٍد ما عاِلٌم حريٌص عىل مصري  إذا ُوجد يف  العلم األمر كذلك أيضًا.  يف جمال 
للتضحية يف هذا السبيل -التضحية يف حملها- فإّن هذا البلد سينمو ويتقّدم. إّن أفضل ما يمكن 
أن خيلق هذه الطاقة وأن يوجد هذا التقّدم، هو اإليمان. فإذا كان هذا اإليمان موجودًا، سيتقّدم 
البلد. إّن قيمة التطّورات العلمّية الذاتية املوجودة يف البالد حاليَا -وبالطبع نحن غري راضني 
عن هذا املستوى- هي أعىل بدرجات من التطّورات العلمية الرائجة يف الدنيا. ملاذا؟ ألّننا كّنا 
العلمية من اآلخرين. وكنا حتت  العلمية واملساعدة  العلمي واالستفادة  التبادل  حمرومني من 
الضغط، وكانت األبواب موصدة بوجهنا، ومع هذا كّله، فقد ظهرت شخصيات بارزة، ظهر 
الشهيد »شهرياري« وال شّك أّن عرشات األشخاص مثله ال يزالون بيننا، واحلمد هلل، وبرز 
بأعمال كربى؛  قاموا  والذين  املختلفة  الشخصيات يف االختصاصات  واملئات من  العرشات 
لقد  الغربيني.  واألساتذة  الغربية  األبحاث  ومراكز  اجلامعات  من  أبدًا  يستفيدوا  مل  والذين 
أحد  ذكر  لقد  منها.  نستفيد  أن  ينبغي  أيضا  ونحن  الغربية؛  اإلنجازات  من  بالطبع  استفادوا 
أّي  إىل  يوصلنا  ال  معهم  والرصاع  األجانب  من  الفرار  إّن  وقال  صحيحًا؛  كالمًا  األصدقاء 
مكان. نعم، األمر هكذا. لكن ينبغي أن ننتبه؛ حني نقول أحيانًا الفرار من األجانب والرصاع 
قلت  لقد  كال.  األجانب؛  وإنجازات  علم  من  أنفسنا  نحرم  أن  يعين  ال  فهذا  األجانب،  مع 
مرارًا: نحن حارضون أن نكون طالبًا كي نتعّلم من اآلخرين؛ لكن ينبغي أال نبقى دائمًا طالبًا، 
هذه هي املسألة. يستطيع شعبنا أن يصل إىل املكان الذي يصبح اآلخرون طالبًا عنده. هذه 
القّمة هي ما أصبو إليه. ينبغي أن نتقّدم يف ذلك االّتجاه. وعليه فمن الالزم وجود جمموعة 
علمّية ذات جهد ومّهة خملصة وخالصة كي تتمّكن من العمل. احلمد هلل لديكم هذه القابلية، 

لديكم هذا االستعداد. الشكر هلل. أنتم تستطيعون أن ُتعيدوا هلذا الشعب عّزته. 

العراقة التارخيية إليران
أعّزايئ! قبل عرشات السنني تّم الّدوس عىل عّزة شعبنا وعنفوانه وكرامته. إّن الثورة قد أعادتنا 
إىل أنفسنا وجعلتنا نلتفت إىل أنفسنا. إّن بالدنا اليت هي هبذه العراقة التارخيية، والعلمّية، ومع 
هذه الكنوز العلمية والفكرية اليت كنا نمتلكها، وأولئك العظماء الذين خّرجتهم بالدنا يف زمان 
جهالة الدنيا وغفلتها أمثال »ابن سينا«، و»حممد بن زكريا الرازي«، و» الفارايب«، و» اخلواجة 
نصري الدين«، وغريهم يف عرص جهالة البرشية؛ ويف القرون الوسطى، حيث مل يكن هناك أّي أثر 
للعلم وأّي شعاع من العلم يف الدنيا- هذه البالد اليت لديا هكذا قابليات واستعدادات يصل 
هبا األمر إىل أن حتتاج إىل اآلخرين يف أبسط مقّومات معيشتها األولية! كان ساستنا املتخّلفون 
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ومسلوبو القّوة  يقولون إّن اإليرايّن ال يستطيع حت أن يصنع إبريقًا! كان هذا اإلبريق عبارة 
عن جّرة من الطني. العار والشنار عىل هذا السيايّس الذي يتحّدث هبذه الطريقة عن شعبه، أو 
بأّنه ينبغي أن نصبح إفرنجيني من رأسنا حت أخمص القدمني  ذلك اآلخر الذي كان يقول 
كي نستطيع التقّدم ! حسنًا، هذا استهتار. إن هذا التخلف الذي فرضه البعض بسبب ضعفهم 
وسبب إهانة األمة، قد ختلصت منه الثورة ونحن ثبنا لرشدنا واستيقظنا، وحلسن احلّظ، فقد 

أنجزت أعمال جيدة، وبرزت قابليات جيدة؛ ولقد تقّدمنا وإن شاء اهلل سنتقّدم أكرث.

احلاجة إىل االستثمار ومواكبته باالرتقاء اإلداري
أنا أريد أن أقول ملسؤويل احلكومة بأّن االستثمار يف إنتاج العلم واإلبداع العلمي كان له فوائد 
مضاعفة بالنسبة لبلدنا وشعبنا: ال ترتكوا هذا الطريق. ينبغي أن يزيد االستثمار يف إنتاج العلم 
هذا  يف  نستثمر  ال  اليوم  نحن  يقل.  أاّل  ينبغي  يوم؛  بعد  ويومًا  فأكرث،  أكرث  العلمي  واإلبداع 
املجال حت بمستوى بلدان كإنجلرتا وإيطاليا وفرنسا مثاًل، حني بدأوا يف عامل الصناعة والعلم؛ 

فاستثماراتنا أقل، ينبغي أن تزداد هذه االستثمارات كلما أمكن ذلك. 

بالطبع ينبغي أن يواكب هذه االستثمارات ارتقاًء يف مستوى اإلدارة أيضًا؛ األمر الذي أؤّكده 
التوزيع  بعملية  وقمنا  املالية  املصادر  زدنا  إذا  ألّننا  املحرتمني.  الدولة  مسؤويل  عىل  خاصة 

والتقسيم دون ارتقاء إداري يف هذا املجال، فإن املصادر املالية ستذهب هدرًا. 

إّن االرتقاء اإلداري رضوريٌّ يف اجلامعات، ويف حمافل البلد العلمية، ويف قسم املعاونية العلمية 
لرئيس اجلمهورية. ينبغي هلذه املراكز احلكومية اليت ترتبط بمسألة العلم واجلامعة، أن تتطّور 

إداريًا، إضافة إىل زيادة االستثمار بالطبع. 

عالقة الصناعة باجلامعة
هناك نقطة أخرى، هي مسألة عالقة الصناعة باجلامعة، واليت هي مسألة قديمة. لقد ُطرحت 
عرضًا  أذكر  ال  أن  األفضل  من   - سنة  عرشة  خمس  من  أكرث  منذ  متابعتها  وتّم  املسألة  هذه 
حسنًا،  اجلميع.  يرغب  كما  رائٍج  فكٍر  شكل  عىل  العلن  إىل  خرجت  وأخريًا  عنها-  تارخييًا 
كيف يمكننا أن نحّقق هذا العمل؟ إذا أرادت صناعاتنا أن ال تتخّلف عن منافسات السوق 
فهي بحاجة إىل تطّوٍر علمّي وإبداعّي. هذا اإلبداع، إّنما تتوّفر أرضّيته يف جامعاتنا ومعاهدنا 
ومراكز أبحاثنا توّفرًا كاماًل. مراكز األبحاث هذه، اليت تّم التوصية عّدة مرات بأن يتّم إجيادها 
الصناعات  ترّصف  يف  أبحاثها  من  قسمًا  تضع  أن  يمكن  هلا،  تتبع  وأن  اجلامعات  جانب  إىل 
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لتشارك يف هذه األبحاث وتؤّمن حاجاتها بواسطتها. هذا العمل الذي تتوّفر عنارص تنسيقه 
يف القطاع احلكومي هذا. ينبغي أن جيلسوا ليربجموا هذا العمل؛ فهو مفيٌد للصناعة وهو مفيٌد 
أيضًا للجامعة. عندما تلتفت اجلامعة إىل حاجات املجتمع وسوق العمل، فإهّنا بالتأكيد ستأخذ 
وجهتها الطبيعية؛ وستصبح مفعمة بالنشاط واحليوية أيضًا؛ كذلك فهي ستصبح مصدر دخل 

للجامعات. 

الذي  أيضا عىل رؤية جديدة وفكر جديد وإنتاج علم وتقنية - األمر  الصناعة  تعتمد  عندما 
يتحّقق يف اجلامعات- فهي ستتقّدم بالطبع. نحن بحاجة إىل هذا؛ وهذا ينبغي أن ُينجز حتمًا. 

منتجات البلد
لقد سّجلُت هنا مالحظة حول منتجات البلد- واليت أشار إليها أحد األصدقاء - حلسن احلظ، 
منتجات  اجلزء األساس من  إّن  املختلفة.  القطاعات  البلد ويف  منتجات ذات جودة يف  لدينا 
البلد يتم استهالكه من قبل أجهزتنا احلكومية. ينبغي هلذه األجهزة أن تعقد العزم عىل عدم 
استخدام املنتجات غري الوطنية. أي جيب يف الواقع منع استرياد أّي يشء من اخلارج له شبيه 
داخيل، منعًا مطلقًا. اسعوا يف هذا، واطرحوه يف احلكومة، وليعِط السيد رئيس اجلمهورية أمرًا 
به لألجهزة احلكومية. وهذا ممكٌن. فلقد جّربناه يف املسائل اليت أمرت األجهزة بحزم أن ال 
تستخدم أي منتج غري إيراين، وحتّقق األمر عىل أحسن وجه. فلو عقد مدراؤنا العزم عىل أن 
يستخدموا اإلنتاج واملحاصيل اإليرانية، فإّن هناك منتجات ذات جودة عالية موجودة حاليًا، 
وهذا األمر نفسه سوف يرفع من مستوى جودة اإلنتاج الوطين. ينبغي أن يقوموا هبذا العمل 
واملصارف وغريها؛  األجهزة  قبل  من  الداخيل ضعيف  اإلنتاج  دعم  بأّن  لقد سمعت  حتمًا. 
بحيث إّن بعض القطاعات قد وصلت إىل اإلفالس بسبب غياب الدعم. ينبغي مواجهة هذه 
املسألة حتمًا يف احلكومة نفسها؛ أي أن يصدر أمر بذلك. نعم، لقد ذكرت مسألة أيضًا، وأنا 
األجهزة  بني  املعامالت  يف  أحيانًا  يتّم  الدفع  يف  تأخري  أحيانًا  يوجد  أّنه  هنا؛  دّونتها  باملناسبة 
احلكومية واملنتجني املحّليني؛ بينما ُتدفع األموال نقدًا وعدًا حني تكون املعاملة مع صناعّي 
أجنيّب؛ ولكن هنا تطول املسألة سنة أو سنتني حت يدفعوا املتوّجب عليهم. ينبغي التصّدي 

هلؤالء ومنعهم من ذلك. 
املقاالت العلمية

هناك مسألة أخرى هي مسألة املقاالت العلمية. حلسن احلظ، فإّن املقاالت قد تطّورت تطّورًا 
جّيدًا من حيث الكّم، ويف بعض األحيان من حيث الّنوع. لكن هناك نقطة هاّمة، وقد طرحتها 
مرارًا وحلسن احلظ الحظت أهّنا تكّررت يف كالم بعض األصدقاء، هي أن إنتاج املقالة ليس 
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هدفًا بحّد ذاته. فنوعّية املقالة مهّمة. واألهم منها هو غاية املقالة؛ ملاذا نكتب هذه املقالة؟ إّن 
زيادة عدد املقاالت هذا، ينبغي أن يتجىّل يف أسواق عملنا وإنتاجنا وحياتنا يف الواقع. وينبغي 

أن ُتكتب املقالة بحسب حاجة البلد؛ وهذا أمٌر مهمٌّ جدًا. 
البلد.  ما يف  لرفع حاجة  املقالة  ُتعّد  أن  مهّمة، وكذلك  املقاالت  نوعية  فإن مسألة  بناًء عليه، 
ولنفرتض أّنه حصل أن كتب أحدهم مقالة وباعها آلخر، قائاًل »أعطيك ما تريد وكما تريد«، 
فنحن ال نقول هذا. إذا كانت املقالة ملصلحة البلد وذات توّجه مفيد، فهذا جّيد؛ ولكن نفس 
املقاالت يف  نتائج  أن تظهر  ينبغي  املقاالت ليس هدفًا؛  نمّو عدد  إّن  املقالة ليس هدفًا،  كتابة 

الصناعة والسوق.

الزراعة
مسألة الزراعة اليت ُطرحت أيضًا، هي مسألة مهّمة جدًا وصحيحة. الزراعة هي من األقسام 

اليت حتظى بدعٍم حكومي خاص يف كل أنحاء الدنيا، فينبغي االهتمام هبذا القطاع. 

األصدقاء  من  األوراق  سآخذ  اهلل  شاء  وإن  جدًا.  جيدًا  لقاًء  اليوم  لقاء  كان  حال،  أّي  عىل 
الشباب  أّيا  بأيديكم  يصنع  وأن  يوّفقكم ويساعدكم  أن  تعاىل  اهلل  أرجو  وأتابعها.  وأطالعها 

األعّزاء مستقبل البلد القريب إن شاء اهلل من األهداف السامية هلذه الثورة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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واحلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل سّيدنا ونبّينا أيب القاسم 
حمّمد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املهدّيني املعصومني 

ال سّيما بقّية اهلل يف األرضني.

إّنين يف غاية الرضا، وأشكر اهلل تعاىل أن وّفقين اليوم أنا العبد الفقري، 
األعّزاء  كرمانشاه  أهايل  يا  بينكم  أكون  ألن  متأّخر،  وقت  يف  ولو 
وإىل  مدينتكم  إىل  حلضوري  تأخري  وقع  وإن  واملؤمنني.  واألوفياء 
حمافظتكم، فإّن ذلك ال ينقص من أمهّية هذه املحافظة وأهلها األعزاء 
يف يشء. هذه املحافظة من حيث املوقع البرشّي والطبيعي واجلغرايف، 
هي واحدة من املحافظات املمتازة يف بلدنا العزيز والواسع األرجاء. 

يف بداية الكالم نعرض جلملة من مناقب كرمانشاه وأهلها األعزاء.

خصائص حمافظة كرمانشاه وأهلها
البالد كاّفة،  بعض املزّيات االجيابّية تكون مشرتكة بني أهايل مناطق 
ولكّن بعضها يكون أكرث بروزًا وظهورًا يف بعض املحافظات.ولقد 
ووفاء  وصالح  مروءة  أهل  األّيام  سالف  منذ  كرمانشاه  أهل  عرفنا 
ووّد؛ أهل إكرام للضيوف والغرباء، وبعبارة خمترصة، لديم صفات 
املزّيات اليت تسطع يف كرمانشاه؛ اجلميع  بطولية حسنة. هذه بعض 

يعلم هذا اليشء ويدرك ذلك،عن قرب أوعن بعد.

أّن  هو  عليها،  والثناء  كرمانشاه  مدح  عىل  دائمًا،  العبد  أنا  حيّثين  ما 
القومي، واملذهيب، وحت  التنّوع  الرغم من  املحافظة عىل  أهل هذه 
من حيث اللهجة، يعيشون إىل جانب بعضهم بعضًا بمحّبة، وسالم 
عليها،  واحلفاظ  التأكيد  ينبغي  إجيابّية  مزية  وهذه  وأخّوة؛  ومداراة 
مناطقها  وحماة  املحافظة  هذه  عشائر  إّن  زيادتها.  عىل  والعمل 
بتلك  املحافظة  هذه  أنحاء  كاّفة  يف  معروفون  الغيورين،  احلدودية 

املزّيات العشائرّية وبغريتهم.
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لقد ذهبت عام 1980م يف بداية احلرب املفروضة، إىل كاّفة مناطق تلك املحافظة، وشاهدتها 
عن قرب. يف »كيالن غرب« و»إسالم آباد« اليت أهلها من الشيعة، ويف »پاوه« و»أورامانات« 
اليت يتشّكل أهلها من الطائفة السّنية، يف »رجياب« و»داالهو« اللتني تضّمان جمموعة من طائفة 
لنظام اجلمهورّية  املحبة  إظهار  دفاع، ويف حالة  كّل مكان يف حالة  الناس يف  كان  احلّق.  أهل 
اإلسالمية. تلك الروحّية اليت شاهدتها يف املناطق املختلفة هلذه املحافظة، شاهدتها أيضًا يف 

مركز املحافظة الذي حيوي نماذج متنّوعة من القومّيات والعشائر. وهذه صفة بارزة.
كانت فرتة حرب الدفاع املقّدس فرتة امتحان كبري هلذه املحافظة. فقد ابتدأت حرب السنوات 
الثمانية من هذه املحافظة، وانتهت فيها. كانت أّول الغارات اجلّوية للنظام البعيث العراقي عىل 
هذه املحافظة وعىل مدهنا، عىل إسالم آباد هذه وكيالن الغربية وبقّية املناطق احلدودّية. وأّول 
اعتداء حدودّي عىل قرص شريين، كان يف هذه املحافظة. وبعد ثماين سنوات، اخُتتمت احلرب 
هذه  يف  أيضًا  كانت  »املرصاد«  واقعة  يف  العزيز  وشعبنا  لبلدنا  دفاعّية  حركة  وآخر  هنا.  أيضًا 
املحافظة. أي عىل امتداد السنوات الثمانية هذه، كانت هذه املحافظة يف حالة دفاع، يف حالة 
صمود وشجاعة. وقد كانت كذلك قبل احلرب أيضًا، منذ بداية الثورة. فبعد شهر من انتصار 
الثورة أي يف شهر إسفند من العام 1978 كان الشباب الكرمانشاهي أّول من تصّدى للدفاع 
عن مقّر لواء »سنندج«؛ وأّول املجموعات اليت تطوعت للدفاع يف مواجهة املعادين للثورة، 

وانطلقت، وبعض من هؤالء من الشهداء املعروفني يف كرمانشاه.
بارزة وممتازة يف األدب، ويف  القريب والبعيد، شخصّيات  برزت يف هذه املحافظة يف املايض 
أنواع الفّن، ويف الشعر، ويف اخلّط، ويف العلوم الفّنية واهلندسّية، والعلوم اآللية، والعلوم الدينية 
معروفة،  علمّية  عائالت  توجد  اهلل.  بحمد  احلارض  الوقت  يف  تربز  زالت  وال  الرياضة؛  ويف 
ذوات سوابق علمّية، يف هذه املدينة ويف هذه املحافظة، يمتد بعضها إىل أكرث من قرن أو قرنني. 

أي من حيث القوى اإلنسانية والبرشّية، تتمّتع هذه املحافظة بمثل هذا االمتياز.
من  املحافظة  هذه  عدا  ففيما  البارزة.  األدوار  من  هو  املحافظة،  هذه  يف  أيضًا،  النساء  دور 
حمافظات البالد ليس لدينا هذا العدد من اللوايت اسُتشهدن أو ُجِرحن يف سبيل وقائع الدفاع 
املقّدس سوى يف حمافظة واحدة. هنا توجد نسوة استشهدن يف اجلبهة، أو جّراء قصف األعداء.
ال يوجد هلذا مثال سوى يف منطقة واحدة من سائر مناطق البالد. وهذا أيضًا من االمتيازات 

اليت تتمزّي هبا هذه املحافظة.
كما إّن طبيعة هذه املحافظة أيضًا متناسبة مع الوضع البرشي فيها؛ فوضع طبيعتها ممتاز؛سواء 
صاحلة  فأراضيها  ممزية.  املحافظة  هذه  فإن  اجلغرايف،  املوقع  حيث  من  أم  الطبيعة  حيث  من 
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فأحد  منها؛  ُيستفاد  واليت لألسف ال  السطحّية،  املياه  الكثري من  وفيها  للزراعة بشكل كبري، 
األعمال اليت جيب أن ُتنجز يف هذه املحافظة هو االستفادة أكرث من ذي قبل من املياه السطحّية. 
وفيها أراٍض خصبة، وتربة خصبة، وأراٍض صاحلة للزراعة. ففيها أكرث من 800،000 هكتار 
من األرايض الصاحلة للزراعة. من حيث املناخ، هلذه املحافظة مناخ متنّوع، وتتمّتع بإمكانات 
صناعّية ومنجمية. ومن حيث موقعها اجلغرايف، واالتصال باخلارج وبأجزاء خمتلفة من مناطق 
املهمة  االقتصادّية  املراكز  من  فالكثري  والتجارة.  للمواصالت  املحافظة  هذه  تصلح  البالد، 
يف البالد، تقع عىل مسافات متساوية ومتقاربة من هذه املدينة وهذه املحافظة. وكذا، بسبب 
الطبيعة اجلميلة واآلثار التارخيية الفريدة املوجودة يف هذه املحافظة، تتمّتع بأمهّية سياحية. هذه 

هي املمزّيات الطبيعية واجلغرافّية واإلنسانية هلذه املحافظة.
بااللتفات إىل هذه النقاط االجيابية واملهمة، ينبغي عىل شباب هذه املحافظة أن يكونوا مفعمني 
باألمل والنشاط وحب العمل. عىل شباب هذه املحافظة أن يعملوا يف أّي مكان، ويف أّي منطقة 
حّساسة وذات امتيازات يقيمون. بالطبع، هناك مشاكل، ينبغي عىل املسؤولني بعونه تعاىل أن 
يشحذوا مهمهم إلزالتها كاّفة؛ حيث تأيت مشكلة تأمني فرص العمل عىل رأس مشاكل هذه 
املحافظة. مشكلة تأمني فرص العمل هنا، هي أكرث حساسية من املعدل العام يف البالد، وينبغي 

إيالؤها اهتمامًا خاّصًا. 
حسنًا، تأيت زيارتنا اليوم اليت ستستمّر ألّيام عّدة، وسيكون يل معكم فيها أّيا األعزاء، سواء يف 
هذه املدينة أم يف بعض املدن األخرى، برامج متنّوعة، يف وقت وزمن حّساس. فكّل يوم تصلنا 
أخبار جديدة عن املنطقة وعن العامل. القضايا واألمور اليت حتدث يف منطقتنا ويف كاّفة أنحاء 
العامل هي قضايا ال سابقة هلا؛ سواء اليت حتدث يف املنطقة أم اليت حتدث يف العامل؛ يف أوروبا أو يف 
أمريكا. أوضاع العامل أوضاع حّساسة؛ وهي بالطبع ملصلحتنا. من اجلّيد يف مثل هذه األوضاع، 

لشعب إيران أن ينظر نظرة جامعة إىل أوضاعه، ونظرة متبرّصة يف وضع العامل.

دور الشعب يف التحّوالت الكربى
إّنين اليوم، أغتنم هذه الفرصة ألطرح بعض القضايا املهمة املرتبطة بشعبنا العزيز وبلدنا يف هذه 
الفرتة اجلديرة باالهتمام، واليت يلزم التذكري هبا. قضّيتنا األساس هي قضّية الشعب؛ حضور 
الشعب، ميل الشعب، إرادة الشعب، وعزمه الراسخ. هذا ما ينبغي أن نعرضه؛ فدور الشعب 
دور أساس يف جميع التحّوالت واحلركات االجتماعية الكربى املختلفة، أي إّن اتساع رقعة 
أّي حتّول، وانتشار أّي فكر، وامتداد نفوذ أّي مصلح اجتماعي، مرتبط بمدى ارتباطه بالناس. 
تزداد  أكرث،  بالناس  التحّول  وذلك  احلركة  وتلك  التّيار  ذلك  وارتباط  ارتباطه  كان  فكّلما 
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الناس، فسوف لن يستمّر طوياًل، ولن حيّقق شيئًا. بالطبع،  إمكانّية نجاحه؛ فإن انفصل عن 
مل يكن لتبّدل السلطات، وملجيء سالالت السالطني وزواهلم يف تاريخ بلدنا ارتباط بالناس؛ 
لكّن هذه السالالت نفسها اليت كانت عىل امتداد تارخينا، من استطاع منهم أن يوّثق عالقته 
بالشعب بنحو راسخ وصميمي ووّدي، ُكتب له االستمرار والنجاح يف إدارة البالد ويف حتقيق 
االعزتاز الوطين لفرتة أطول؛ ومن قطع منهم عالقته بالشعب خرس كّل يشء. والنموذج األتّم 
العهود األخرية. لدينا جتربة  البهلوّية املشؤومة يف  القاجارّيني والساللة  هلذا األمر هم ساللة 
للشعب  كان  التجربتني،  هاتني  يف  النفط.  صناعة  تأميم  وجتربة  القريب،  العهد  يف  املرشوطة 
عن  انفصلوا  ولكّنهم  الشعب؛  كان  النهضتني،  من  كّل  نجاح  فعامل  ومشاركته؛  حضوره، 
موجة  وخدعهم  وحيلهم  وكيدهم،  بمكرهم  اإلنكلزي  ركب  املرشوطة،  هنضة  يف  الشعب. 

املرشوطة. نّحوا الشعب والقادة اجلماهريّيني؛ فتمّخضت املرشوطة عن استبداد رضاخان. 
يف قضّية تأميم صناعة النفط أيضًا، يف أوائل الثالثينات من قرننا هذا ]اهلجري الشميس[ كان 
الشعب يف وطننا فّعااًل ومؤّثرًا، كان حضوره باعثًا عىل النجاح؛ لكن مل تكد متض فرتة حت 
األمريكّي، وأمسك زمام  االنقالب  أىت  له؛  الظهر  بالشعب، وأداروا  االرتباط  قطعوا حبائل 

األمور بيديه، وجّر البالد إىل االستبداد جمددًا.

عىل امتداد تارخينا، مل نشهد أّي حادثة كحادثة انتصار الثورة اإلسالمية واحلوادث اليت جرت 
بعدها، حيث كان للشعب فيها دور مبارش. يف الثورة اإلسالمية نزل الشعب؛ الشعب كّله، بكّل 
رشائحه، من أهل املدن والقرى، من النساء والرجال، الشيوخ والشباب، املتعّلمني واألمّيني، 
حرضوا جميعًا جنبًا إىل جنب. وعىل الرغم من أهنم مل يستندوا إىل السلطة والقّوة، ومل يكن 
لديم سالح، وحت لو كان ملا استخدموه، لكّنهم يف الوقت نفسه، استطاعوا أن يسقطوا هنائّيًا، 
االنتصار.  إىل  الثورة  يقودوا  وأن  االستكبارّية،  األنظمة  عىل  معتمدًا  بالسالح  مدّججًا  نظامًا 
وكان  الثورة؛  بانتصار  ينتِه  مل  الشعب  دور  أّن  كانت  ثورتنا  يف  األساس  القضية  وباملحّصلة، 
هذا بفضل حكمة إمامنا اجلليل وعمق تفكري هذا الرجل الروحاين واإلهلي احلكيم. لقد كان 
عارفًا حّقًا بشعب إيران، مؤمنًا به، مؤمنًا بسالمة عقل اإليرانّيني وصدقهم وعزمهم الراسخ 
وليذهبوا  الناس  فلريجع  انترصت،  الثورة  حسنًا،  بعضهم،  قال  الوقت  ذلك  يف  وقدراتهم. 
إىل بيوتهم. وقف اإلمام بقّوة وعِهد باألمور إىل الناس؛ أي بعد الثورة بخمسني يومًا، ُحّدد 
النظام السيايس للبالد عن طريق االستفتاء الشعيب. انظروا أنتم يف الثورات املختلفة حت تتبنّي 
لكم أمّهية هذا الكالم. فبعد خمسني يومًا من انتصار الثورة عرف الناس أّي نظام يريدون. 
لقد نزلوا بأنفسهم إىل صناديق االقرتاع، وحّددوا يف هذا التصويت العجيب والتارخيي أهّنم 
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يريدون نظام اجلمهورّية االسالمية. يف القرنني األخريين اللذين مها قرنا الثورات العظمى مل 
حيدث يف أّي ثورة مثل هذا األمر، أن ُيحّدد خالل مّدة قصرية، نظام جديد بواسطة الشعب 
نفسه، ال بواسطة عامل آخر. بعدها ومن دون أّي تأخري سعى اإلمام باجتاه الدستور. ال أنىس؛ 
يف شهر أرديبهشت أو شهر خرداد من العام 58هـ.ش ]1979 ميالدي[ أي بعد انتصار الثورة 
فيها،  أنا عضوًا  الثورة، واليت كنت  قيادة  أربعة أشهر أرسل اإلمام يف طلب جملس  أو  بثالثة 
للحضور إىل قم. أتينا إىل اإلمام؛ وال أنىس وجه اإلمام الغاضب الذي قّلما رأيته عىل مثل هذه 
احلال من الغضب. كان يقول: ملاذا ال تفّكرون يف الدستور؟! هذا واحلال مل يكن قد مىض عىل 
انتصار الثورة أكرث من ثالثة أشهر. يف تلك اجللسة تقّرر أن ُتجرى انتخابات جملس اخلرباء. 
حرض مسؤولو البالد الذين كانوا يشّكلون احلكومة املؤّقتة آنذاك وأجروا االنتخابات. شارك 
الدستور  كانوا خرباء  الذين  ممّثليهم  كاّفة. وحّددوا  البالد  انتخابات عىل مستوى  الشعب يف 
والذين بدورهم دّونوا الدستور يف ظرف عّدة أشهر. بعدها قال اإلمام ثانية، إّن هذا الدستور 
الذي ُدّون ينبغي أن ُيقّر بصوت الشعب- ومع أّن ممّثيل الشعب كانوا هم من دّونه، إال أّن اإلمام 
قال: ينبغي أيضًا أن نستطلع رأي الشعب- لذا جاؤوا وأجروا عملية االستفتاء عىل الدستور، 
فصّوت الشعب بنسب مرتفعة لصاحله. بناًء عىل هذا، مل ينتِه دور الشعب بعد انتصار الثورة. 
ولقد استمّر يف تفاصيل إدارة البالد. فلم يكد يمض عام عىل انتصار الثورة حت انُتخب رئيس 
ذلك  ومنذ  اإلسالمي.  الشورى  انُتخب جملس  عّدة،  أشهر  وبعد  للدستور.  طبقًا  اجلمهورّية 
بعد  مّرة  الشعب  بواسطة  انُتخب  سنة،  والثالثني  االثنتني  هذه  امتداد  عىل  اليوم،  إىل  الوقت 
الشورى اإلسالمي،  القيادة، ورئيس اجلمهورّية، وممّثيل جملس  أخرى، كّل من جملس خرباء 
وممّثيل املجالس املحلّية. كان الناس أنفسهم من يقّرر، ويشارك، وخيتار، كان األمر بيد الشعب. 

حضور الشعب هبذا الشكل، هو حضور بارز.

التحّديات اليت واجهتها اجلمهورية اإلسالمية
توّجهات سياسّية  السنوات، بارشت األعمال حكومات خمتلفة، وأصحاب  امتداد هذه  عىل 
متنوعة سواء يف املجلس النيايب ذي السالئق السياسّية املختلفة، أم يف السلطة التنفيذية. بعضهم 
كان لديه وجهة نظر يف بعض أسس النظام؛ لكّن هذا النظام برحابته، من دون إظهار أّي متلمل، 
بفضل  وذلك  املشاكل؛  هذه  كّل  يستوعب  أن  استطاع  املسائل؛  هذه  كّل  يتجاوز  أن  استطاع 
حضور الشعب، وإيمانه، وارتباطه بالنظام اإلسالمي؛ أي باعتبارهم أنفسهم أصحاب هذه 



435خ�سائ�ص حمافظة كرمان�ساه واأهلها

البالد. ولقد قيل قديمًا: إّن للبلد صاحبًا؛ واملقصود كان، أّن األمري الفالين واحلاكم الفاليّن 
والسلطان الفاليّن هو صاحب البلد! ليس للناس أّي دور، وأّي عمل. اليوم، وبربكة الثورة 

اإلسالمية، يعلم الناس أّن للبلد صاحبًا؛ وصاحب البلد هو الشعب نفسه. 
عندما نعيد قراءة جتربة اثنني وثالثني عامًا من الثورة، نصل إىل األغوار العميقة حلكمة اإلمام 
وتدبريه؛ ِلَم؟ ألّن أّي نظام كنظام اجلمهورّية االسالمية، مع هذه املبادئ السامية اليت ينادي 
هبا، ومع ضّديته وخمالفته لالستكبار والظلم الدويل، ووقوفه يف وجه شياطني القّوة يف سائر 
أنحاء العامل، له أعداء أقوياء، يظهرون التحّدي، وخيتلقون املشاكل، إذا أراد مثل هكذا نظام 
التقّدم، وال  الثبات، وحت يمكنه  ينبغي أن حترسه قّوة وطاقة عظيمة، حت يمكنه  أن يبقى، 
هذه  اإلسالم  صلب  من  املستقى  اإلمام  تدبري  خالل  من  اإلسالمية،  الثورة  يف  راكدًا.  يبقى 
القّوة احلارسة هي عبارة عن إرادة الشعب، وعزمه، وحضوره. لذا خاض النظام اإلسالمي 
اليوم، قد جتاوزت  إىل  إّن اجلمهورّية اإلسالمية  تاّمة  بثقة  القول  التحّديات وانترص. ويمكن 
جميع التحّديات الصلبة والناعمة اليت واجهتها، وسوف تتغّلب بعون اهلل، وبفضله، وهدايته، 

عىل جميع التحّديات املستقبلّية.

1- احلرب املفروضة:
أحد التحّديات الكربى اليت واجهتها البالد يف بداية الثورة، حرب السنوات الثمانية املفروضة. 
عدم  مع  نظام،  أّي  إّن  البلد.  هذا  عىل  حرب  ُفرضت  سنوات!  ثماين  مزحة،  ليست  املسألة 
العزيز،  بلدنا  لكّن  حتٍدّ؛  أمام هكذا  ينهزم  الثورة، سوف  بداية  الذي هو طبيعي يف  اجلهوزّية 
ونظام اجلمهورّية اإلسالمية املقّدس، مل ينكرس؛ بل انترص. كانت احلرب ُتدار من قبل الشعب.
القّوات املختلفة، كانوا معتمدين عىل الشعب؛ عىل  الثورة اإلسالمية وسائر  اجليش وحرس 
سائر  إىل  األمامّية  اخلطوط  فمن  الشعب.  إخالص  عىل  الشعب،  حّب  عىل  الشعب،  إيمان 
صفوف العملّيات، إىل اخلطوط اخللفّية والدعم، قّدم الشعب بإخالصه وصدقه مثاًل ونموذجًا 
ُيحتذى به وال ُينىس، مستعّدًا للتضحية. لألسف إّن الشباب بعد تلك الفرتة ال ُيطلعون عىل 

تلك األحداث. وكم هو جدير أن ُتعاد قراءة تلك األحداث املمتازة والسامية واجلميلة. 
ُنقل يل عن مدينة كرمانشاه هذه، أّن »جعفر آباد« كانت قد ُقصفت، وقد بقيت عائلة بكامل 
الركام.  بني  من  وأخرجوهم  للمساعدة،  املحافظة  يف  اإلخوة  ذهب  األنقاض.  حتت  أفرادها 
يشكر  كان  الشكر.  لتقديم  املحافظة  مركز  إىل  عجوزًا،  وكان  العائلة،  هذه  رّب  جاء  بعدها 
اجلميع كوهنم أنقذوه. قال له مسؤولو املحافظة: سّجل لنا قائمة باخلسائر اليت تكّبدتها، ونحن 
نقّدم لك املساعدة ونعّوض خسارتك. وحسبما ُنقل، قال هذا الرجل العجوز: أتأّسف كيف 
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أّن هذا الكالم صادر عن ابن مدينيت! وهل أتيت إىل هنا من أجل حطام هذه الدنيا؟! التفتوا، 
إّنه كرمانشاهّي! هذا التعبري، هو نفسه ذلك التعبري املفعم بالتجاوز والتغايض الذي يصدر عن 
إنسان راق. هناك الكثري من هذه النماذج يف مدينتكم هذه وحمافظتكم هذه. يف جميع مناطق 
العملّيات يف الغرب واجلنوب الغريب والشمال الغريب، يمكن العثور عىل هكذا نماذج. هذه 
أمور ال توجد يف الشعوب األخرى. ال يمكن أن جتد نموذجًا واحدًا بارزًا كهذا، وهبذه الوفرة 

أيضًا. احلرب قادها الشعب؛ وكان هو من تابعها وقام بتبعاتها.

2- الضغوطات والعقوبات االقتصادية:
حتدٍّ آخر من التحّديات الكبرية، كان حتّدي الضغوطات االقتصادّية والعقوبات.اليوم يتكّلمون 
الثورة،  العام األّول النتصار  لنا. فمنذ  بالنسبة  العقوبات شيئًا جديدًا  العقوبات؛ ليست  عن 
سنوات  امتداد  وعىل  األوروبية،  والدول  أمريكا  قبل  من  اجلانب  األحادية  العقوبات  بدأت 
نريد رشاء  كّنا  مّرة؛  ذات  ذروتها.قلت  االقتصادّية  واملحارصة  العقوبات  بلغت هذه  احلرب 
أسالك شائكة من خارج البالد. مل يسمح االحتاد السوفيايت السابق الذي كان ينبغي لألسالك 
أّن البضاعة  الشائكة أن متّر عربه، هلذه البضاعة أن متّر عرب أراضيه، لتصل إىل إيران! واحلال 
ليست بضاعة عسكرية، وال أسلحة هجومّية؛ هي أسالك شائكة! إىل هذا احلّد ضّيقوا اخلناق 
عىل بلدنا. كانوا يسعون إىل فرض العقوبات يف جميع املجاالت االقتصادّية؛ كان هدفهم أن 
ُيرِكعوا الشعب اإليراين، ويركعوا النظام؛ لكّن نظام اجلمهورّية اإلسالمية، بصربكم وبصريتكم 

أيا الشعب، أركع كّل تلك السياسات وواضعيها.
قادنا  والتضييق  والعقوبات  نفسه،  فاحلصار  فرصة؛  إىل  التهديد  هذا  نحّول  أن  استطعنا  لقد 
بلدان  تستطع  مل  حيث  كاّفة،  املجاالت  يف  التقّدم  حتقيق  وإىل  واالبتكار،  اإلبداع  ميادين  إىل 
املنطقة عىل امتداد األعوام املتمادية أن حتّقق مثل ذلك التقّدم. أّمتنا، وشعبنا، وشبابنا علموا. 
لدّي أمثلة عن الثورات، ال جمال لذكرها هنا؛ لعّلين ذكرتها يف بعض اللقاءات األخرى. كان 
بعّدة  ثورتنا  انتصار  قبل  أي   - امليالدي  القرن  هذا  من  السبعينات  يف  حدثت  اليت  للثورات 
سنوات - وضع مثري للشفقة، ومل تكن ُتقاس بثورتنا. فثورتنا العظيمة استطاعت أن حتّقق مثل 

هذا التقّدم.
3- إثارة الفنت:

و حتدٍّ آخر من التحّديات، واليت هي بالطبع، أكرث تعقيدًا من التحّديات األخرى، كان  حتّديات 
إثارة الفتنة، كالفتنة اليت أثارها هؤالء يف طهران يف التاسع من شهر حزيران من العام 1999 
وفتنة العام 2009، بفارق 10 سنوات. كانوا يأملون من خالل هذه الفتنة التمّكن من إحداث 
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رشخ يف هذا النظام وتوجيه رضبة إليه؛ لكّن العكس حصل. ففي فتنة الثامن عرش من تري، 
وبعد خمسة أّيام من رشوع أهل الفتنة بإشعال نارها، قام الشعب بذلك التحّرك العظيم يف 
 ،2009 العام  فتنة  ويف  املدن.  سائر  يف  بل  طهران،  يف  فقط  ليس  تري،  من  والعرشين  الثالث 
-12-30[ العظيمة  دي  شهر  من  التاسع  حركة  انطلقت  عاشوراء،  أحداث  من  يومني  بعد 
2009[. وقتئٍذ، كتب بعض املراقبني األجانب الذين شاهدوا احلراك عن قرب يف الصحافة 
الغربّية، وقال: ما حدث يف إيران يف التاسع من شهر دي مل يشاهد له نظرياعىل صعيد التجّمع 

واحلماس، سوى يف تشييع جنازة اإلمام. هذا ما فعله الشعب، وعىل هذا النحو هو حضوره.
4- امللف النووي:

والقّوة  اجلرأة  املسؤولني  أعطى  الذي  املستحكم  احلصار  ذلك  آخر.  حتدٍّ  هو  النووي،  امللف 
للوقوف بوجه تهديدات األعداء وإمالءاتهم يف امللّف النووي، كانت إرادة الشعب، ودعمه؛ 

والقاعدة الشعبّية القوّية هي اليت استطاعت أن حتّقق النجاح الكبري لبلدنا.
5- ميدان العلم والتقنية:

امليادين األخرى الشديدة األمّهّية، اليت كان لشعبنا العزيز فيها دوٌر، واليت مل يكن  واحد من 
أحد يتصّور أّن هلذا امليدان مثل هذه القابلية اخلاّلقة، هو ميدان العلم والّتقنّية. من كان يتصور 
أّن شبابنا يردون هذا املجال هبذا النحو؟ فبمجّرد أن ُطرحت مع النخب والزبدة من اجلامعّيني 
( حت ظهرت حركة عظيمة صارت حديث  )الفوقية  اللينة  البنية  العلم وحركة  إنتاج  هنضة 
املحافظات  يف  البالد،  أنحاء  كاّفة  يف  شبابنا  ينجز  اليوم،  جماعّية.  حركة  وصارت  العاّمة، 
املختلفة، يف املدن الصغرى والكربى، وخاّصة يف املراكز العلمّية واحلّساسة، أعمااًل حّساسة 
كربى من الناحية العلمّية والتقنّية؛ أعمااًل حّقق بعضها نجاحًا مئة يف املئة، وبعضها عىل طريق 
النجاح. وسوف يرى الشعب اإليراين هذه النجاحات. هذه االنجازات العلمية هي أساس 
ناشئة  الرابحة،  املادّية  التجارات  االقتصادي.  االزدهار  وحتقيق  بنفسه،  اإليراين  الشعب  ثقة 
عن التقّدم العلمي. وقد ورد شبابنا هذا امليدان. واإلحصائيات العاملّية تؤكد هذا األمر أيضًا. 

بالطبع، يبذل املسؤولون أيضًا جهودًا حثيثة يف هذا املجال. 

نتيجتان ملا سبق
حسنًا، أريد أن أستخلص نتيجتني من كالمي هذا: 

1- النظام قوي وُمقتدر بحضور الشعب:
أّواًل: فليعلم العامل، وليعلم أعداؤنا الغربّيون، أّن هذا النظام بسبب حضور الشعب هو نظام 
قوي ومقتدر. وال خيتلط األمر عىل واضعي السياسات الغربيني، فيقيسوا إيران ببعض البلدان 
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هنا  وغرّيوا.  الغرب،  يريد  كما  مسريهم  يغرّيون  ذلك،  بعد  ثّم  ثورات،  فيها  حصلت  اليت 
املختلفة  وبطبقاته  املختلفة،  املناطق  يف  الشعب  أي  للبالد  العاّم  النسيج  هنا  حارض.  الشعب 
وأن  ينحرف،  أن  أراد مسؤول  فلو  أثرمها.  رأيه، وإلرادته وعزمه  له  الثورة،  مساهم يف هذه 
شعوب  تعلمه  أن  جيب  ما  هذا  الشعب.  لنّحاه  الثورة،  حركة  مقابل  يف  أخرى  حركة  ينىشء 
مثل  إّن  ملسوه.  وقد  يعلمونه،  وحتمًا  املختلفة؛  البلدان  يف  السياسات  وواضعو  كاّفة،  العامل 
واقعًا،  عيّل،  الالزم  من  أجد  حيث  والقدرة؛  القّوة  النظام  يعطي  اليوم،  الشعبية  مشاركاتكم 
أن أشكركم عىل حضوركم الوّدي واحلميمي يف هذه الطرقات، وأعتذر منكم. إّنين ال أرىض 
هبذا النوع من املكابدة واملشّقة اليت يتكّبدها الناس يف هذه االستقباالت... شكرًا لكم، شكرًا 
كثريًا، شكرًا. إّن النتيجة األولية اليت استخلصناها من بحث حضور الشعب هذا، هي ليعلم 
العامل، ليعلم واضعو سياسات االستكبار وغريهم، أن هذه هي إيران؛ هنا  اآلخرون، ليعلم 

الشعب حارض، األّمة حارضة، اإلرادة الشعبّية، إرادة األّمة.

2- تأمني املشاركة الشعبية مقّدمة للنجاح:
البالد  الواقع خطاب موّجه جلميع مسؤويل  أستخلصها، هي يف  أن  أريد  اليت  الثانية  النتيجة 
املحرتمني. يف كّل مكان اكتشف فيه مسؤولو البالد قدرات الشعب، وعملوا عليها، نجحنا. 
ويف كّل مكان حصل فيه إخفاق، فذلك بسبب أّننا مل نستطع ضمان حضور الشعب يف ذلك 
امليدان. لدينا الكثري من املسائل العالقة. يف قضايا البالد املختلفة، ينبغي للمسؤولني من خالل 
يتمّكنوا من إجياد طرق للمشاركة الشعبية كما حدث يف ميدان  اخلربة، والدّقة واالبتكار أن 
احلرب القاسية جّدًا، حيث ُفتح الطريق؛ ومتّكن أشخاص من فتحه حت إذا ما أراد أّي شاّب، 
أمامه.  الطريق مفتوحة  العظيم، تكون  العمل  املشاركة يف هذا  امرأة  أو  أو رجل،  أو عجوز، 
البالد،  فاقتصاد  االقتصاد.  يف  أيضًا  ممكن  وهو  املختلفة،  املجاالت  يف  احلصول  ممكن  وهذا 
وإنتاج البالد يمكن من خالل مّهة الشعب، ومال الشعب، وابتكارات الشعب، ودوافعه، أن 
كانت  أقررناها،  اليت  الدستور  من   44 املادة  االزدهار.سياسات  من  مضاعفة  أضعافًا  يشهد 
هذا  أطلقنا عىل  لقد  البالد.  مستقبل  أجل  من  أهداف  ُحّددت  لقد  األساس.  هذا  قائمة عىل 
العقد اسم »عقد التقّدم والعدالة «؛ لقد وضعنا سياسات املادة 44؛ ورسمنا أفق العرشين سنة؛ 
ووضعنا سياسات لربامج اخلّطة اخلمسية، وال نزال نضع. جميع هذه السياسات املوضوعة 
قائمة عىل أساس الرؤية الواقعية. وليست هي بنحو جيلس فيه عّدة أشخاص ويكتبون، بناًء 
مع  هذه  يطابقون  إهّنم  ال،  العرشينّية؛  للخّطة  املنظور  أو  اخلمسّية،  السياسة  تومّهاتهم،  عىل 

الواقع؛ ويعتمدون عىل واقع البالد.
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حسنًا، هذه أهداف حمّددة. إذا ُضمن حضور الشعب يف هذه السبل، ومن أجل هذه األهداف، 
فيها  سيشارك  اليت  الطريقة  هي  ما  املنظور.  الوقت  من  بأرسع  األهداف  هذه  ُتحّقق  سوف 
الصيغ  النماذج،  األرضّية،  تهيئة  للمسؤولني  ينبغي  هنا  األساس.  النقطة  الشعب؟ هذه هي 
العملّية واملفهومة من قبل عاّمة الشعب، املعادالت املانحة للثقة، من أجل املشاركة الشعبّية. 
يمكن القيام هبذا األمر يف جميع القطاعات. فالسلطة التنفيذّية، والسلطة القضائّية، والسلطة 
يستفيدوا من  أن  يمكنهم  األمر؛  يوّفروا هذا  أن  اخلاّصة  بأساليبهم  يمكنهم  أيضًا،  الترشيعية 
إبداع الشعب، من فكر الشعب، من قّوة الشعب ودوافعه، من النشاط الشبايب لشبابنا، الذين 
يشّكلون رشحية عظيمة وواسعة. هذه من األعمال اليت ينبغي أن ُتنجز بعونه تعاىل، من خالل 
املجاالت  يف  أعمال  ُأنجزت  لقد  بالطبع،  املسؤولني.  قبل  من  الشّفافة  واآلليات  السياسات 
املختلفة، وُفتحت ُسُبل؛ لكن يمكن أن ُينجز أكرث من هذا، ويمكن ضمان مشاركة الشعب 
كله، حت يعلم الشاّب والعجوز، الصناعي واملخرتع، مكانه يف هذه احلركة العاّمة. ينبغي أن 

يصل كّل يشء إىل مرحلة النظم من خالل مثل هكذا آلّية؛ كالسابق.

واجبات املسؤولني جتاه الشعب
بالطبع، للشعب توّقعاته؛ وهذه التوّقعات يف مكاهنا. ينبغي للمسؤولني أن يقّدروا الشعب. إّن 
مشاركة الشعب، جهوزّية الشعب، هي نعمة عظيمة جدًا، علينا جميعًا أن نقّدرها. فليخلص 
املسؤولون نّياتهم يف خدمة الشعب. ما يتوّقعه الناس من املسؤولني خصوصًا األعىل رتبة أن 
عليهم  املتوّسطة؛  أو  العليا  املستويات  عىل  يتعاونوا؛  أن  يّتحدوا،  أن  بينهم،  األمور  يتداولوا 
الرتكزي عىل أولوّيات البالد، فيقّدموا املسائل األساس، وال يتلّهوا باملسائل الفرعّية واجلانبّية، 
وأن يتابعوا األعمال ويبذلوا اجلهود احلثيثة. الشعب ينتظر منكم الصدق، والوفاء بالوعود، 
وجتّنب اجلدال، ينتظر األمانة ونظافة الكّف وجمازاة املرتكبني واخلونة؛ هذه هي أهم مطالب 
الشعب. إذا مل نستطع نحن مسؤويل البالد يف وقت من األوقات، أن ننجز عماًل؛ إنشاء طريق، 
سّد، عمل اقتصادي، فلنأِت ولنقل للناس إّننا ال نستطيع إنجازه، فالناس لن يعرتضوا. إذا قال 
مسؤولو البالد ال نستطيع القيام هبذا العمل لعدم توّفر اإلمكانات، فالشعب لن يعرتض؛ أّما 
اعرتاض الشعب فهو عىل تقصرينا يف معاقبة املرتكب، وتقصرينا يف حتقيق العدالة؛ فالشعب 
املطالبة  الراسخ،  العزم  املدّبر،  اإلجراء  األشياء.  هذه  من  وسيغضب  األمور،  هبذه  يقبل  لن 
بالعدالة، قضّية مواجهة الفساد اإلداري واملايل، هي أمور مهمة. يف قضّية الفساد املرصيف اليت 
حصلت مؤّخرًا، ولفتت أنظار اجلميع إليها، أرى وأشهد أّن السلطات الثالثة، وحلسن احلظ، 
تتعاون مع بعضها بعضًا بشكل كبري جّدًا؛ فاملجلس، و احلكومة، و السلطة القضائّية، يعملون 
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سويًا من أجل متابعة هذه القضّية. ينبغي هلذه القضّية أن ُتتابع، وأن نصل فيها إىل نتيجة، أن 
تأيت مسألة  الفساد،  بالطبع، يف مواجهة  أّيًا كان حت يكون عربة لآلخرين.  املخالف  يعاقب 
الوقاية واحلؤول دون وقوعه يف املرتبة األوىل؛ لكن لو حصل تقصري يف الوقاية، ووقع فساد 
بنحٍو ما، فالعالج يكون باملتابعة. ال ينبغي أن ُيغفل عن هذا األمر. وإن شاء اهلل لن ُيغفل، وإن 

شاء اهلل أيضًا حتصل املراقبة حت ال ُيغفل.

من  الناس  ينتظرها  مهمة،  مسائل  أيضًا  هي  الثورة  ومبادئ  اإلسالمية  الثقافة  مسألة  إّن 
املسؤولني. من أقىص البالد إىل أقصاها، حيثما ذهبت، ليس فقط عوائل الشهداء، بل الكثري 
من أبناء الشعب، كانوا يرجون، ويطالبون بمراعاة الظواهر اإلسالمية والثقافة اإلسالمية يف 

املجتمع؛ وعىل وجه اخلصوص من قبل املسؤولني.

مسألة تأمني فرص العمل أيضًا هي مسألة مهّمة كما ذكرنا. بالطبع، إّن لتأمني فرص العمل يف 
هذه املحافظة وبعض املحافظات األخرى أمهّية أكرب. يف بعض املناطق، ُأنجزت أعمال نوعّية، 
واليت ينبغي أن ُيقتفى أثرها بإذن اهلل. إّن تقوية اإلنتاج املحيّل، الزراعة، الصناعة، هي أعمال 

ينبغي أن ُتنجز.
قضية االنتخابات

ما أريد أن أتطّرق إليه يف هذا القسم، هو مسألة االنتخابات القادمة. االنتخابات إحدى مظاهر 
ر  ُقدِّ إذا  أنا بدوري،  أربعة أشهر.  أو  بالطبع، تفصلنا عن االنتخابات ثالثة  الشعب.  حضور 
يل العمر، سوف أّتخذ أوقاتًا ألذكر فيها مطاليب أمام الشعب، وسوف أعرضها إن شاء اهلل. 
البالد، وُتنفخ  انتخابات، ُيضّخ دٌم جديد يف أوردة  أّنه مع كّل  اليوم، هو  ينبغي أن أذكره  ما 
طوال  دومًا  األعداء  سعى  السبب،  وهلذا  هذا.  تعلموا  أن  عليكم  جسدها.  يف  جديدة  روح 
هذه السنوات املتمادية، إّما إىل تعطيل االنتخابات، أو تبهيت صورتها. يف أّي من العمليات 
االنتخابية، مل حيدث أن وجدنا األبواق الدعائّية لألعداء، قبل هذه العملّيات، قد سكتت عن 
العمل، وذلك من أجل أن حتّقق شيئًا تضعف من خالله العملية االنتخابية يف إيران. لقد حصل 
تشخيص  يمكنكم  وفطنون؛  واعون،  أنتم  خمتلفة.  وبأشكال  االنتخابات،  كّل  يف  األمر  هذا 
الكالم الذي ُيطَلق، واألعمال اليت ُتعمل من أجل إضعاف االنتخابات، والتقليل من حماس 
الشعب للمشاركة فيها. وسوف ترون هذا أيضًا يف األشهر الثالثة أو األربعة القادمة. اعلموا 
وأّن وضع  والشعب،  والنظام،  للبلد،  الدورات، هي غنيمة كربى  االنتخابات يف جميع  أّن 
املجلس مؤّثر يف الوضع العاّم للبالد. فاملجلس هو املحور األساس للقرار يف البالد. هذه كّلها 

تظهر أمهّية االنتخابات. 
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هناك مسألتان يف االنتخابات تتصّدران األمّهّية عىل املسائل كاّفة:
 املسألة األوىل، حضور الشعب ومشاركته، واليت ينبغي أن تكون واسعة وكبرية.

القانون، واحرتام رأي الشعب. ال أن  القانون يف االنتخابات، والزتام  الثانية: تطبيق   املسألة 
نكون بنحٍو، إذا ما انتهت االنتخابات طبقًا لرأينا ورغبتنا، نقبل هبا، ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ﴾)1 (وإن كانت خمالفة لرأينا، رضبنا أساس القانون، فال نقبل القانون، وال رأي الشعب؛ 
هذا ال يصّح. كانت فتنة العام 2009 من هذا القبيل. اّدعوا أهّنم ملزتمون بالقانون، حسنًا، 
بعدها مل يدِل الشعب برأيه لصاحلهم. وقد صّوتت غالبية الشعب لشخص آخر؛ فقّرر هؤالء 
إثارة املشاكل. ِلَم أثاروا الفوىض ملّدة يف البالد، وبني أبناء الشعب، وأرّسوا قلوب األعداء؟ 

لكّنهم يف النهاية، مل يستطيعوا الوقوف يف وجه الشعب فانكفأوا.
الشعب.  رأي  حيّكموا  مل  القانون،  حيّكموا  مل  أهّنم   ،2009 العام  فتنة  نار  مؤّججي  ذنب  كان 
يمكن ألحدهم أن يكون لديه اعرتاض بعد االنتخابات؛ جّيد، ال مشكلة يف هذا االعرتاض؛ 
لكن لالعرتاض طرق قانونّية، تبنّي كيف ينبغي اإلعالن عن هذا االعرتاض وكيفّية متابعته. 

إذا كّنا نلزتم بالقانون، فينبغي علينا أن نسلك طريق القانون. هذه أيضًا نقطة أساس.
هناك نقطة أخرى بالطبع، وهي انتخاب النائب الودود واملؤمن واملحّب، فهي أيضًا مسألة غاية يف 
األمهّية، وبعدها، لدينا الوقت الكايف. ينبغي للشعب أن ينتخب األشخاص الذين ليس هلم صلة 
بمراكز الرثوة والسلطة؛ األشخاص الذين يريدهم الشعب واقعًا؛ الذين يعملون حسبما متليه عليه 

ضمائرهم، ويقتضيه دينهم ومبادئهم الثورّية؛ حيث يكرث البحث يف هذا املجال هذه األّيام. 

مسألتان يف قضايا املنطقة
اإلسالمية  البلدان  حوادث  عن  كثرية  وحتليالت  أخبارًا  سمعتم  فقد  املنطقة،  قضايا  عن  أما 
مرص وتونس وليبيا واليمن والبحرين وباقي الدول وقد تكّلمت أنا مّرات عّدة يف هذا املجال. 

سأتطّرق اليوم ملسألتني يف هذا املجال. 
1- حتطيم سياسة االستكبار:

األوىل، هي أّن الظاهرة األساس هلذه احلركات واحلوادث يف مرص وتونس وباقي الدول، هي 
حتطيم سياسة االستكبار؛ هذا هو أساس القضّية. كانت أمريكا حتكم املنطقة لسنوات. فاحلكومة 
املرصّية، واحلكومة التونسّية، ومؤّخرًا القّذايف، حيث كان يف الظاهر ثورّيًا، وذا سابقة ثورّية، 

1  سورة النور،اآلية 49. 
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الالعب  أمريكا  كانت  ألمريكا.  مطيعني  جميعًا  كانوا  األخرى،  الدول  بعض  حّكام  وكذلك 
الوحيد يف املنطقة. تغرّي هذا الوضع، وُفتحت صفحة جديدة. بالطبع، ُيعمل األمريكيون كّل 
قواهم، عّلهم يسيطرون عىل األوضاع؛ لكن ليس من فائدة، فالشعوب استيقظت، ووجدت 
يف أنفسها اجلرأة. ال يمكن ألحد أن يواجه إرادة الشعوب. هذه هي النقطة األوىل واألساس.

2- مسؤولية الشعب اإليراين:
املسألة الثانية هي أّن شعبنا العزيز يف كّل أرجاء البالد يعلم أن حوادث بلدنا هلا تأثريها القوّي عىل 
هذه البلدان. إهّنم ينظرون إىل بلدنا؛ إذا كّنا نسلك طريق التقّدم، وننعم باألمن، واملشاركة العاّمة، 
وكان شعبنا واثقًا من نفسه، وموّحدًا، سوف يسلك هؤالء طريقنا هلذا السبب؛ أّما لو مل نكن ال 
قّدر اهلل ننعم باألمن، وكّنا ضعافًا، ونعيش حالة من الركود، أو كّنا متفّرقني وهذا ما يريده العدّو 
فهذا سوف يودي هبم إىل اليأس، ويقض عىل نشاطهم وحيوّيتهم. لذا ترتّتب علينا مسؤولية كبرية 
يف هذه املجال، إذ جيب علينا -كون الشعب اإليراين أصبح معروفًا كنموذج أن نسري بأنفسنا 

قُدمًا بنحٍو يكون موضع تقدير من قبل هذه الشعوب؛ يبعث فيهم النشاط واألمل باملستقبل.
حتّرك وول سرتيت

إّن هذا  بالشأن الغريب. قضّية أمريكا هذه، قضّية مهمة جّدًا.  هناك مسألة أخرى أيضًا تتعّلق 
احلراك الذي ُعرف بـ »حتّرك وول سرتيت« وأثار الشعب األمريكي، هو حراك بالغ األمّهية. 
لقد سعوا إىل التقليل من أمهّيته، وال زالوا يعملون عىل ذلك. هؤالء هم السادة الذين يّدعون 
أّن حرّية التعبري أمر الزم، وأهّنم مع حرّية التعبري. من بني جميع الصحف األمريكّية املهمة، 
إن  الذين  بالصمت! هؤالء  والبقّية الذت  واحدة؛  التحّرك سوى صحيفة  ذلك  ينرش خرب  مل 
وقع حادث صغري يف زاوية من زوايا العامل يف املناطق املخالفة لسياساتهم يضّخمونه بأضعاف 
مضاعفة من حجمه، يسكتون كّليًا عن حتّرك بمثل هذه العظمة؛ ويطمسونه. ولكن جّيد، يف 
بضعة  هناك،  متجّمعني  كانوا  الذين  أنفسهم  فاألشخاص  أمامهم.  حيلة  ال  أن  رأوا  النهاية، 
اآلالف املتجّمعني يف نيويورك يف وول سرتيت وأمثاهلم يف املدن والواليات األمريكّية األخرى، 
املوجة؛ لكّن  يركبوا  أن  يريدون  بالطبع، هم  يقّرون هبذه احلادثة.  تراهم اآلن  لذا  أجربوهم؛ 

القضّية قضّية مهمة.
فساد النظام الرأسمايل

هناك مسألة أخرى، وهي أّن فساد النظام الرأسمايل أصبح حمسوسًا وواضحًا هلؤالء الناس. 
يمكنهم أن يقمعوا هذا التحّرك، لكّنهم لن يستطيعوا القضاء عىل جذوره؛ فبالنهاية، ال بّد أن 

يأيت يوم وينمو فيه هذا التحّرك، بحيث يسقط النظام الرأسمايل ألمريكا والغرب متامًا.
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النظام الرأسمايل الفاسد ليس فقط ال يرحم شعوب بلدان كأفغانستان والعراق وبقّية املناطق، 
من  املؤّلفة  وتظاهراتها  نيويورك  جتّمعات  يف  الناس  رفع  لقد  أيضًا.  شعبه  يرحم  ال  هو  بل 
بضعة آالف شخص، يافطات ُكتب عليها: » نحن 99 %«. أي أّن تسعة وتسعني يف املئة من 
الشعب األمريكي أكرثّية الشعب حمكوم للواحد يف املئة. احلرب عىل العراق وأفغانستان سرّيها 
ذلك الواحد يف املئة، ولكّن قتالها وخسائرها يقّدمها أولئك الـ99 يف املئة. وهذا هو اليشء 
النفسّية  واحلرب  الدعائّية  الوسائل  إّن  بالطبع،  االعرتاض.  إىل  ودفعهم  الناس،  أيقظ  الذي 
للمسؤولني األمريكّيني، وللمخابرات املركزّية األمريكّية، وغريهم، هي وسائل قوّية وجّبارة؛ 
يمكن أن يتفّوقوا عليهم؛ لكن بالنهاية، اّتضحت حقيقة املسألة، وسوف تتّضح أكرث. مع كّل 

هذه االّدعاءات، هذه هي حقيقة النظام الرأسمايل؛ وهذه هي الليربالية الغربية.

إّن من يدافع عن إرسائيل هو هذا الـ1% يف املئة. فالشعب األمريكي ليس عنده الدافع والرغبة 
يف الدفاع عن إرسائيل، بأن يدفع األموال، والرضائب، والنفقات، من أجل أن يمّكن الغّدة 
الرسطانية »إرسائيل«، هذه الدولة املصطنعة، من البقاء واقفة عىل رجليها يف هذه املنطقة. هناك 
أيضًا، معاملتهم لبين جنسهم؛ وذلك من األمور املسكوت عنها، وأيضًا العنف؛ سواًء هناك )يف 
أمريكا(، أم يف بعض الدول األوروبّية. يف بريطانيا ُيمارس العنف إىل درجة ال تبلغ معشار ما 
يشاهده اإلنسان يف البلدان املتأّخرة اليت حتكمها األنظمة الدكتاتورّية. ويّدعي أولئك عندها، 
إىل  أهّنم  ويّدعون  التظاهر،  وحرية  التعبري،  حرّية  ويّدعون  اإلنسان،  حقوق  جانب  إىل  أهّنم 
جانب شعوب العامل كاّفة. فلينظر أولئك الذين كانوا يوصون باّتباع مناهج النظام الرأسمايل، 
بتعّلمها، والعمل وفقها، إىل هذه الوقائع، ولريوا النظام الرأسمايل عىل حقيقته؛ إّنه ال يوصل 
إاّل إىل طريق مسدود. النظام الرأسمايل اليوم هو يف طريق مسدود. يمكن لنتائج هذا الطريق 

املسدود أن تصل إىل هنايتها بعد سنوات، لكّن أزمة الغرب قد بدأت بشكل كامل.

يشهد العامل اليوم منعطفًا تارخيّيًا. يمكن لشعبنا العزيز، لشعوبنا اإلسالمية، لألّمة اإلسالمية 
لتلبية  جاء  الذي  اإلسالم  منهج  اإلسالم،  تعاليم  اإلسالم،  هنا  دورًا.  تؤدي  أن  العظيمة 
لكاّفة  نموذجّيته  إثبات  يمكنه  اإلسالمية  اجلمهورّية  نظام  وهنا  العامل؛  شعوب  احتياجات 

شعوب العامل.

إهلنا! بمحّمد وآل حمّمد، أنزل بركاتك عىل شعب إيران ومسؤوليها.
إهلنا! كما وعدت عبادك املخلصني بالنرص، اشمل الشعب اإليراين بالنرص التاّم.



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 444

إهلنا! أنزل رحمتك ولطفك وفضلك عىل أهل هذه املدينة، وعىل أهل هذه املحافظة، عىل هذه 
القلوب الطاهرة والشجاعة.

إهلنا! اعصم شبابنا من الزلل. 

إهلنا! اجعلنا من الذين قلت فيهم يف كتابك: ﴿ ہ ہ﴾)1(. 

إهلنا! أرِض عّنا القلب املقّدس لويّل العرص أرواحنا فداه. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة املائدة، اآلية 54. 



املناسبة:تجّمع علامء الشيعة والسّنة يف كرمانشاه

الحضور: جمع كبري من العلامء املسلمني.

		املكان: كرمانشاه. 	

الزمان: 1390/7/22ه.ش.

1432/11/15 ه.ق.

 2011/10/13م.

مسؤولية	العلامء

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	تجّمع	علامء	الشيعة	والسّنة	يف	كرمانشاه



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 446

القاسم  أيب  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رّب  اهلل  واحلمد 
حممد وعىل آله األطيبني األطهرين وصحبه املنتجبني ال سّيما بقية اهلل 

يف األرضني.
قال اهلل احلكيم يف كتابه:    بسم اهلل الرحمن الرحيم

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ   
ۉ ې ې﴾)1(.

العلماء  مع  اللقاء  هو  األسفار  يف  لقاءايت  أمتع  من  إّن  يل  بالنسبة 
املختلفة  املحافظات  يعملون يف  الذين  األعّزاء  والفضالء  املحرتمني 
وبراعم  ُيمّثلون غرسة  الذين  الشباب  بالطالب  واللقاء  البالد،  عرب 
جديدة يف ساحة الرتبية الدينية والتعليم الديين. الليلة بحمد اهلل هذا 
والعلماء  والفضالء  والطالب،  واألخوات،  اإلخوة  الكبري؛  اجلمع 
املحرتمون يف املحافظة من الشيعة والسّنة احلارضين يمّثلون يل فرصة 

عذبة وسانحة متالزمة مع احلظوظ املعنوية.

يف ذكرى علماء كرمنشاه
من  أرى  هبا  أبدأ  أن  قبل  لكن  أعرضها؛  أن  أريد  جمٍل  عّدة  لدّي 
الالزم أن أذكر بإجالل، عاملًا كبريًا وأخالقيًا زاهدًا قىض عمره يف هذه 
املحافظة بأمٍر من املرحوم آية اهلل الربوجردي وختم جهوده بالشهادة، 
وهو شهيد املحراب اجلليل املرحوم آية اهلل أرشيف، حيث سمعت أّن 
هذه األيام متّثل ذكراه السنوية. لقد ُوّفقت عّدة مّرات للقائه يف مزنله 
يف كرمانشاه وكّنا نجلس بشكل ثنايئ ونتحاور. وكنُت قد التقيُت به 
آباد  إسالم  يف  للمحافظة  اجلمعة  أئّمة  لقاء  ويف  أخرى،  جلساٍت  يف 
ملتقى  ُأقيَم  وآخرون.  يزد  من  صّدوقي  الشهيد  املرحوم  جاء  حيث 
ويف  أيضًا.  نحن  شاركنا  وقد  القصف  حتت  للمحافظة  اجلمعة  أئّمة 

1  سورة األحزاب، اآلية 39 .
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لقاءات متعّددة التقيت هبذا الرجل اجلليل عن قرب، وكان بإنصاف مصداقًا للعاِلم العاِمل. 
فلم يكن صاحب دعوة باللسان فقط، بل كان عمله عبارة عن التبليغ. تواضعه وزهده وعدم 
اعتنائه بالكثري من األشياء الظاهرية، كّل ذلك كان من خصائصه؛ كان رجاًل جلياًل. واهلل تعاىل 
أيضًا قد أثابه؛ ففي آخر عمره املديد نسبيًا جعل اهلل تعاىل موته املفاجئ شهادة. لقد قلنا مرارًا إّن 
الشهادة هي املوت املربح )إهّنا ذاك الزيت املراق نذرًا ألبناء األئمة ( ففي النهاية سوف ُيراق 
هذا الزيت ﴿ىئ ىئ ی ی﴾)1(. لو نال اإلنسان السعادة - الّلهّم! نحن أيضًا مشتاقون 

كثريًا.} ۇ ۇ ۆ ۆ  ربحًا  مقابله  وننال  هلل  نبيعه  املحتوم  األمر  فهذا   - السعادة  هلذه 
ۈ ۈ{)2(   فاهلل يشرتي. إهّنا سعادة كربى وقد أدركها هذا الرجل. 

العراقي،  حمّمدي  الدين  هباء  آغا  احلاج  املرحوم  العزيز  القديم  صديقنا  إّن  املحافظة،  هذه  يف 
كان من أولئك السعداء الذين أدركوا مقام الشهادة. فقد كان هذا املرحوم من تالمذة اإلمام 

املمزّيين، ومن أصدقائنا يف قم. رحمة اهلل عىل هذين الشهيدين.
آغا جمتىب  املرحوم احلاج  املحبوب واحلميم  املتواضع  الشفيق  العاِلم األخالقي  نتذّكر  كذلك 
احلاج آخوند. الذي كان من أصدقائنا القدماء يف املدرسة احلّجتية يف قم؛ كان مؤمنًا نقيًا صاحلًا 

صادقًا. رحمة اهلل عليه.
كذلك نتذّكر املرحوم آغا نجومي رضوان اهلل عليه، عاملًا فاضاًل حمّصاًل للعلم، مثابرًا وهو يف 
نفس الوقت قّمة يف الفّن وفّنان يف احلقيقة. فبعد الثورة وقبل عهد رئاسة اجلمهورية، جئت يف 
إحدى األسفار إىل كرمانشاه وذهبت إىل مزنله وشاهدت أعماله الفّنية عن قرب. وبعد رحيل 
اإلمام، أرسل إيّل أحد أعماله. وكنت قد طلبت منه أن يكتب يل هذا احلديث الرشيف: »من 
نّصب نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه«)3(، حت أضعه أمام ناظري وال 
ننىس تكليف تعليم أنفسنا. فكتبه بخطٍّ جميٍل جدًا وأنا جعلته يف قالٍب ووضعته يف غرفيت أمام 
بتعليم نفسه قبل تعليم غريه«. فلو حصل هذا  فليبدأ  إمامًا  للناس  ناظري. »من نّصب نفسه 

التعليم سيكون تعليم اآلخرين سهاًل؛ إّن املعضلة األساس يف عملنا هي هذه.
أعّزايئ! إخواين! أبنايئ! يا شباب! الطاّلب الفتية والفتيات! إذا أردتم أن ُتعّطروا األجواء كباقة 
من الورود، إذا أردتم أن تفيض املعنويات منكم كالنبع وبسالسة ومن دون إكراه يرتوي منها 

اآلخرون ويسارعون إليها فإّن طريق ذلك هو»فليبدأ بتعليم نفسه«.

1  سورة األنبياء، اآلية 35. 
2 سورة التوبة، اآلية 111. 

3  هنج البالغة: احلكمة 73. 
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»إِنَّما َيْخَش اهلَل ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماء«
من  اخلشية  جعلت  قد   ،)1( ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  ُتليت،  اليت  الرشيفة  اآلية  هذه 
فبعد  اخلشية.  عىل  وقع  االختيار  لكن  عديدة  خصائص  للعلماء  حسنًا،  العلماء.  خصائص 
اآليات  يف  املوجودة  واهلضاب  والبستان  والصحراء  والوادي  اجلبل  يف  اإلهلية  اآليات  ذكر 
يقول: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾. إّن من خاّصية العلم أّنه يشمل اإلنسان هبذه النعمة 
الكربى، فإّن اخلشية اإلهلية تظّلل قلب اإلنسان وجيب علينا أن نحصل عليها. أنتم الشباب 
قام  قد  يكون  الذي  فإّن  سيّن،  إىل  وصلتم  فإذا  ميّن.  أسهل  العمل  هبذا  تقوموا  أن  يمكنكم 
يف  اليوم  اخلشية  فِجُدوا  صعبًا.  عمله  سيكون  وإال  ذلك،  سينفعه  شبابه  أّيام  يف  العمل  هبذا 
أّيامكم هذه،  الترّضع إىل اهلل يف  أنفسكم وحّصلوا اخلشوع هلل يف هذه املرحلة وافتحوا باب 
العمر سينقض؛  إّن هذا  فكّل ذلك سينفعكم.  اليوم،  اهلل  إىل  تقّربكم  اليت  النوافذ  وأرشعوا 
بعٌض يصلون إىل الشيخوخة وبعٌض لن يصلوا. فاعلموا ذلك، إّن املسافة بني العرشين سنة 
كالربق.  متّر  اآلن هي مسافة قصرية  نحن  بعدها حيث  وما  إىل سبعني سنة  الثالثني سنة  أو 
اإلنسان عندما يكون يف العرشينات يتصّور أّنه ما زال هناك وقٌت طويل إىل السبعينات. كال، 
إّن العمر يمّر كالربق. وبعدها يكون الرحيل. لو كان القرار بأن نقوم بعمٍل ما ونؤّمن زادًا 
ما يف هذه املّدة القصرية والفرصة القليلة، فإّن فرصتها األساس يف مرحلة الشباب. إّنين أرى 
الوصية باخلشوع والذكر والتقوى والسعي للتقّرب إىل اهلل أوجب للطاّلب من الوصية بالعلم 
الذي ُيعّد أساس عملهم. فلو ُوجد العلم ومل يكن هناك من تقوى فإّن هذا العلم يكون بال 
فائدة، بل يكون مرضًا أحيانًا. كان لدينا علماء سواء يف العلوم الدينية أو يف غريها مل يستفيدوا 
من هذا العلم أو يفيدوا فحسب، بل أصبحوا وبااًل ووزرًا. فإّن روح املعنويات أمٌر رضوريٌّ 

يف قالب العلم والعاِلم.
كان  البعيد  املايض  يف  »ُعَلما«.  السيد  أشار  مثلما  مهّمة،  مدينة  كرمانشاه  مدينة  إّن  حسنًا، 
لكرمانشاه علماء كبار، وقد ُوجدت يف القرنني األخريين ُأرٌس علمية كبرية فيها، مثل آل آغا، 
وأرسة جلييل، واألرس العلمية اليت كان فيها عىل الغالب أكرث من عاملٍ أو عاملني أو عرشة كانت 

أرسًا علمية خالدة.
ضيافة »كرمانشاه« للعلماء

النقطة األخرى اليت تلفت نظري يف هذا الباب، بما يتعّلق بكرمانشاه، هي أّنه مثلما ُعرف أهايل 
أكرب  لعّلها  اخلصوصية  هذه  فإّن  وكرمهم،  وعطفهم  بالغرباء  واعتنائهم  بضيافتهم  كرمانشاه 

1  سورة فاطر ، اآلية 28.
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بالنسبة للعلماء الذين يأتوهنا. فقد جاء املرحوم آغا حممد عيل رضوان اهلل عليه، ابن املرحوم 
الوحيد البهبهاين، الذي كان من أملع تالمذة والده، جاء إىل كرمانشاه وبقي فيها. مع أّنه مل يكن 
انبثقت سلسلة أرسة آل آغا.  يقصد كرمانشاه لكّنه بقي فيها حيث احتضنته كرمانشاه؛ وهنا 

فكان هو نفسه وعدد كبري من أبنائه وأرسته من العلماء. هذا مورٌد.
املورد اآلخر، هو املرحوم السّيد حسني احلائري، الذي جاء يف آخر حياته إىل مشهد. يف ذلك 
الوقت كنا يف مرحلة احلداثة. وما زلت أذكره إىل حدٍّ ما، فكان ابن أخ املرحوم السيد األصفهاين 
املعروف وتلميذ اآلخوند، وعاملًا جلياًل جاء من العراق وسكن مّدة طويلة يف كرمانشاه. وكان 
يقيم احلّد يف أصفهان؛ كان شخصية بارزة؛ فكان عاملًا من جهة، وكان روحانيًا وأخالقيًا من 
أّن  ثانية. وكان املرحوم آغا مرتىض احلائري قد نقل يل عن املرحوم السيد حسني نفسه  جهة 
رجاًل جاء إىل مزنل السيد حسني وبقي هناك مّدة. كان من أهل املعىن وأهل السلوك والرياضة؛ 
فقال له إذا استطعت أن تقوم بعمٍل يوصلين إىل لقاء اإلمام املهدي ا، فعرفه طريقًا. بعدها 
يذكر أّنه يف العارش من حمّرم يف أّيام العزاء سيأيت إىل جملسك. وقد جاء اإلمام إىل جملسه. حيث 
إّن هلذا قّصة مفّصلة. كان يمتلك مثل هذه الشخصية. هذا من الناحية املعنوية فيه. وأّما من 
الناحية العلمية فقد كان من الذين ترّبوا عىل يد املرحوم اآلخوند املاّل فتحعيل السلطان آبادي 

أخالقيًا، والذي كان يف ذلك الوقت يف سامّراء.

الفنون  يف  علميًا  البارزة  الشخصية  هذه  الكابويل«،  »رسدار  املرحوم  هي  األخرى  الشخصية 
املختلفة. والكتاب الذي ُأّلف حوله، كان كتابًا عظيم املحتوى وجّيدًا. لقد رأيت أنا العبد هذا 
تقريبًا. استفاد األجاّلء منه. وقد  ملّدة ستني سنة  لقد كان يف كرمانشاه  الكتاب قبل سنوات. 
قرأت يف ذاك الكتاب أّن املرحوم احلاج آغا حسني القّمي رضوان اهلل تعاىل عليه، يف سفره إىل 
العتبات املقّدسة أو عند رجوعه يأيت إىل كرمانشاه ويلتقي باملرحوم رسدار الكابويل. وقد جرت 
حسني  آغا  احلاج  جعلت  أمورًا  الكابويل  املرحوم  وذكر  وأمثاهلا.  القبلة  حول  مباحثة  بينهما 
يقول تعاَل عّلمين إّياها. يقول مؤّلف هذا الكتاب إّنين بنفيس شاركت يف جلستني - بنظري 
القّمي  آغا حسني  الكتاب قبل سنوات واحلاج  بنفيس«؛ ألّنين قرأت هذا  يقول »رأيت  إّنه - 
كان مرجعًا للتقليد وشخصية علمّية بارزة جيلس أمام الكابويل، والكابويل يعّلمه هذا البحث 
العلمّي. إّن هذا ُيعّد درسًا بذاته؛ أن يقوم املرحوم احلاج آغا حسني بالتعّلم يف عمر الثمانني 
افتخارًا.  بل  وعيبًا  عارًا  العمل  هذا  يكون  ال  عاملٍ  ألّي  بالنسبة  املرجعية.  مرتبة  يف  وهو  سنة 
جيب علينا أن نعّلم طاّلبنا مثل هذه األمور. وجيب عليكم أّيا الشباب أن تتحّركوا وفق هذا 
النهج، وتتقّدموا. هذا الرجل كان كابوليًا أي من مدينة كابول، وقد ترعرع يف اهلند وجاء إىل 
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النجف، ومن هناك جاء إىل كرمانشاه اليت استضافته واحتضنته. إن املرحوم رسدار الكابويل 
جامع الفنون وذو الفنون بقي يف كرمانشاه مدة ستني سنة. واملرحوم الشهيد أرشيف األصفهاين 
نفسه كان من العلماء الذين هاجروا إىل هذه املدينة. فهذه املدينة تتمّتع هبذه اخلاّصية وهذا ما 
يدّل عىل أّن قلوب أهلها حتّب علماء الدين. فعندما وجدوا شخصًا وتعّرفوا عىل خصائصه 
استحسنوه وفهموه وتعاملوا معه بصفاٍء وحميمية مل يعد يشعر أّنه ليس يف وطنه. حسنًا، فإّن 
املرحوم أرشيف كان أصفهانيًا ولكّنه كان يعّد نفسه كأّنه كرمانشاهي، لقد أصبح كرمانشاهيًا. 

حسنًا، هذه األمور كانت يف املقّدمات. وهنا أتعّرض لبعض املطالب األخرى.

املسؤوليات املضاعفة لعلماء اليوم
أحدها يا أعّزايئ! أّيا العلماء املحرتمون! والفضالء األعّزاء! والطاّلب الشباب أمل املستقبل! 
ثقاًل  العلماء حيملون عىل عاتقهم  اليوم قد تضاعفت. ولو كان  العلماء  أّن مسؤولية  اعلموا 
اليوم  الثقل  هذا  وإّن  ۈ﴾)1(  ۆ  ۆ  واإلبالغ﴿ۇ  والتبيني  التفهيم  ثقل  لكان 
أصبح مضاعفًا. ملاذا؟ جلهتني: أحدامها حتّقق الفرصة لتبليغ اإلسالم يف العامل سواٌء يف العامل 
اإلسالمّي أو غريه حيث سأتعّرض هلذا األمر بشكٍل خمترص اآلن. ثانيهما بسبب هذه الفرصة 
واخلوف من اإلسالم تزداد اهلجمات عىل اإلسالم. فإّن املسؤولية هنا تتضاعف. أحيانًا توجد 
الفرصة فتصبح  العدو بسبب هذه  الفرصة واملسؤولية كبرية. وأحيانًا يكون اهلجوم من قبل 

ٴۇ  ختافوا﴿ۈ  أن  ينبغي  وال  الوضعية  هذه  مثل  يف  أنتم  اليوم  أيضًا.  كبرية  املسؤولية 
ۋ ۋ ۅ ۅ﴾)2(. ال ختافوا من يشء، وال ختشوا الصعوبات أثناء الطريق. ال أن تنفوا 
الصعبة.  األعمال  فاحتضنوا  منها.  ختافوا  ال  ولكن  موجودة،  فهي  كال،  الصعوبات،  وجود 
وقوموا باألعمال اليت يراها اآلخرون مستحيلة. أمل حيدث هذا األمر يف إيران؟ لقد ُأنجز يف 
لن  فإهّنم  أوقاتهم  وليايل وأمضوا كل  وأيامًا  العامل ساعات  لو قىض جميع حمّليل  إيران عمٌل 
يصلوا إال إىل هذه النتيجة اليت مفادها أّن حصول هذا مستحيل. ما هو اليشء الذي حصل؟ 
لقد كان هذا العمل؛ أّن هذا البلد الذي كان تابعًا للغرب من الناحية الثقافية وواقعًا يف قبضة 
القدرة الغربية من الناحية السياسية وألعوبة للغرب من الناحية االقتصادية، وزعماؤه يعتربون 
أنفسهم حتت طاعة أمريكا اآلمرة الناهية؛ حيث كان جهاز حممد رضا وغريه مزنعجني ألهّنم 
جمبورون عىل السمع والطاعة لكّنهم كانوا كالعبيد الذين يزنعجون من أسيادهم؛ أجل، كانوا 

1  سورة األحزاب، اآلية 39. 
2  م.ن.
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مزنعجني ولكّن عيوهنم كانت عمياء وجيب أن يطيعوا، بلد كانت ثقافته وسياسته واقتصاده 
ومسؤولوه وكل ما فيه تابعًا للغرب وبعيدًا عن اإلسالم، ثّم فجأة انقلبت األمور 180 درجة 
العداوة وجعل  بعني  الظّن وأحيانًا  بعني سوء  الغرب  إىل  ينظر  األمور  نظام عىل رأس  وجاء 
وجهته نحو اإلسالم وتطبيقه؛ أي تشكيل نظام اجلمهورية اإلسالمية. كّل حمّلل كان يقول إّن 

هذا العمل حمال وغري ممكن، ولكّنه حتّقق، لقد حصل هذا املستحيل.
إّنين أقول لكم :حت بعض مناضلينا كانوا يقولون إّنه ال يتحّقق. كان املرحوم الطالقاين يقول 
يل: إّن اإلمام يقول: جيب أن يذهب الشاه، حسنًا، من الواضح أّن الشاه ال يمكن أن يذهب. 
مل يكن ليصّدق أّنه من املمكن أن يرحل الشاه. كان املرحوم الطلقاين يقول يل إّن كلمات هذا 
الرجل مدهشة. فاألشياء اليت يمكن أن تتحّقق كان يقوهلا وتتحّقق ومنها ذهاب الشاه. هذا ما 
قاله الحقًا. قال اإلمام جيب أن يذهب الشاه ومل يكن أحد ليصّدق ذلك، لكّنه ذهب، ومل يكن 
ليصّدق  أحد  يكن  مل  واالستكبار،  واالستعمار  والغرب  أمريكا  رحلت  فقد  ليذهب،  وحده 

لكّنه حصل.
مل يكن أحد ليصّدق أّن أكرب ثورة يف زماننا احلايل يف الدول اإلسالمية ستكون يف مرص، مرص 
كامب دايفيد، مرص حسين مبارك. كان من املمكن أن حيتملوا ذلك يف أماكن أخرى، ولكّنهم مل 
يكونوا حيتملون ذلك يف مرص. لقد حدثت الثورة يف مرص. وهذا اليشء الذي ينبغي أن نحتفظ 

به يف ذاكرتنا.
الثقيلة حت  اذهبوا إىل األعمال اليت ال يمكن أن تتحّقق، حت تتحّقق. قّرروا حمل األعباء 
﴾)1(.حسنًا، ما هي متاعبها؟ آالمها؟ حمروميتها؟  تتمّكنوا من حملها، ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅَ
جواب ذلك هو ﴿ ۉ ې ېً﴾)2(. ال تنسوا اهلل، فحسابكم بيد اهلل. يف املزيان اإلهلي أملكم 
وحمروميتكم واألمل والتعب الذي حتّملتموه والعمل الذي قمتم به ودم القلب الذي أرقتموه 

واملضض الذي حتّملتموه، كّل ذلك ال يمكن أن ُينىس ﴿ ۉ ې ې﴾.

االستعداد الداخيل واخلارجي ملواجهة شياطني اإلنس واجلّن
ۆ  بـ}ۆ  التوصية  تتّم  هنا  باخلشوع،  كعلماء  توصيتنا  يتّم  هنا  طريقنا.  هو  هذا 
ۈ{)3(. حسنًا، »رساالت اهلل« هي »رساالت أنبياء اهلل«. واهلل تعاىل يقول: ﴿ٹ ڤ 

1  سورة األحزاب، اآلية 39. 

2  م.ن. 
3  م.ن. 
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾)1( . فحال التموضع مقابل النيّب هو هذا. } ڤ ڦ ڦ 
ڦ{ فكّل من شياطني اجلن واإلنس يجمون عليه. حسنًا، لو كان القرار أن أقوم أنا وأنتم 
بتبليغ رساالت اهلل فعلينا أن ننتظر شياطني اإلنس واجلّن ليهجموا علينا، وعلينا أن نستعّد 
هلم. فمن الناحية الروحية نوجد يف داخل أنفسنا قلعة حمكمة وهي قلعة اإليمان والتوكّل لكي 
ال هُنزم وال ُنغلب من الداخل. فالفرار واهلزيمة اخلارجية تنشأ من الفرار واهلزيمة الداخلية. 
إّن اهلزيمة الداخلية يف اإلنسان هي اليت تؤّدي إىل هزيمته اخلارجية وتفرض عليه ذلك. لو مل 
ُتهزم يف قلبك فال يمكن أن يزمك أحد. إّن القلعة اليت ينبغي أن توجد يف قلوبكم هي قلعة 
اإليمان باهلل والتوّكل عىل اهلل ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾)2(. ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾)3(، 
فلنقرأ  دروسنا،  هي  هذه   .) ڎ﴾)5  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  ھ﴾)4(،  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 

القرآن الكريم بتأّمٍل ولنعترب هبذه الدروس اليت متّثل هنجًا حلياتنا، فمثل هذا ُيعّد أحد أبعاد 
االستعداد واإلعداد.

الشيطان الذي ياجم ال يفعل ذلك عىل نحٍو  اإلعداد اآلخر هو اإلعداد من اخلارج. فهذا 
ووسائل  والفضائيات  اإلنرتنت  خالل  من  نحوكم  يسارع  الذي  اليوم  شيطان  فإّن  واحٍد. 
الصلبة  أدواته  من  كّل  بتحديث  قام  لقد  معارص؛  كالٌم  لديه  فوقها  وما  احلديثة  االّتصال 
)hardware( وبراجمه اللينة )software(. فيختلق الشبهات وحيدث اخللل يف العقائد ويشّوش 
األذهان وحيقن اليأس يف النفوس ويزرع اخلالفات. اآلن، يتّم إنفاق دوالرات النفط يف أماكن 
حمّددة .وأنا العبد عىل اّطالع. ومثل هذه ال ُتعلن أخبارها يف التقارير غالبًا. يف بعض الدول 
اإلسالمية يضخون األموال مثل الرمال من أجل أن خيلقوا جتّمعات سّنية معادية للشيعة. هذا 
من جانٍب، ومن جانٍب آخر يعطون املال خلطيٍب شيعيٍّ كما ُيقال لكي يتحّدث يف التلفزيون 
باسم الشيعة ويطعن بأّم املؤمنني عائشة، ويقذف ويني، هذه هي أساليبهم. فماذا تفعلون أنتم 
مقابل هذه األساليب؟ ماذا يفعل السّنة؟ وماذا يفعل الشيعة؟ فال ينبغي أن ننخدع بأعماهلم. 

فإّن اخلالف بالنسبة هلم أكرب وأعظم نعمة.

1  سورة األنعام، اآلية112.
2  سورة آل عمران، اآلية 122. 

3  سورة ابراهيم، اآلية 12 . 
4   سورة الطالق، اآلية 3. 
5  سورة الزمر، اآلية  36. 
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احلوارات العلمية
ذلك...  وغري  وسنية  شيعية  حمافظة  هي  حمافظتكم  أّن  وهي  هنا  القضية  هلذه  أتعّرض  إّنين 
فليجلس علماء الشيعة والسّنة معًا ويتفامهوا ويتحاوروا. فلدينا الكثري من األمور املشرتكة. 
حسٌن جدًا، فليدرّس كلٌّ منكم فقهه ويبّينه، سواء كان فقهًا جعفريًا أم شافعيًا. فليكن لكّل 
للمقّلد  أو  الشافعّي  للفقيه  أقول  ال  فأنا  مشرتكة.  بأعماٍل  تقوموا  أن  يمكنكم  لكن  عقيدته، 
الشافعّي إّنه عليك أن تصبح جعفريًا أو شيعيًا، كال، إذا أراد أن ُيحّقق فليأِت؛ إن حصل ذلك 

فهو جيد، وإن مل حيصل، فال مشكلة.
كّل من أراد أن حيافظ عىل مذهبه وعمله فليكن، وإذا أراد أن ُيجري بحثًا مذهبيًا فال إشكال يف 
ذلك فإّنين أقبل بالبحث املذهيب، فمن أراد البحث العلمي املذهيب بني العلماء وبني أصحاب 
العلمية،  اللقاءات  بل يف  الناس،  بذلك؛ لكن ال يكون ذلك عىل مرأى ومسمع  فليقم  الفّن 
فالكل يستدل ويطرح أدّلته، فإّما أن يقتنع أو ال، فمثل هذا ال إشكال فيه؛ ولكن بالرغم من 
كل هذا، فهناك أمور مشرتكة، وهناك مهوٌم مشرتكة تتطّلب عالجات مشرتكة. فللعامل الشيعي 
نفوٌذ بني أهله، وكذلك للعامل السيّن نفوٌذ بني أهله، وعليهما االستفادة من هذا النفوذ من أجل 

رفع هذه املشاكل املشرتكة.
مواجهة التكفري

إّنين تكفريّي. هؤالء سموٌم  يقول  أن  التكفري وال يستنكف  اليوم من يستخدم سالح  يوجد 
وجيب التخّلص منها وإخراجها من البيئة اإلسالمية. فبعضهم يكّفر ويفّسق، فهنا كمن يتحّدث 
يف خطبه وعىل املنابر ويتعّرض لآلخرين، وهناك من يرّد عليه، إّن هذا ما يريده العدّو. فإّن هذه 
املسؤولية املضاعفة اليت ذكرتها تشمل جميع هذه اجلوانب؛ بدءًا من املسؤولية املعنوية وتربية 

النفس وإجياد اخلشوع واخلشية يف القلب وانتهاًء إىل هذه األشياء.
كرمانشاه،  أهل  الفضالء،  بعض  أّن  سمعت  لقد  التعّلم.  مسؤولية  هي  أخرى  مسؤولية 
فإّما أن  فليتّم تشجيعهم عىل هذا األمر،  يعلمون ذلك،  السادة  أّن  بّد  موجودون يف قم. وال 
ياجروا إىل قم، وإن مل يكن ذلك بشكل تام فليأتوا يف أّياٍم خاصة، كل سنة ملّدة شهرين أو ثالثة 
أو أربعة، وليحرضوا بني الناس ويذهبوا إىل القرى واملدن وليعمروا املساجد. هلذا فإّن قضية 

العلم قضية مهّمة.
قضية التبليغ

بالطبع، يوجد إىل جانب العلم قضية التبليغ اليت هي قضية مهمة جدًا. للتبليغ قّصة مطّولة. 
فإذا أردتم أن تبّلغوا بشكل جّيد فعّينوا خماطبيكم مسبقًا. إذا أردتم أن تتحّدثوا مع الشباب، 

حسٌن جدًا، فإذا اخرتتم خماطبيكم من الشباب فعليكم أن تعلموا ما هي أسئلتهم.



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 454

كان هناك طالٌب يأيت إىل دروسنا يف مشهد، ومّرت فرتة مل يأِت، ومل نعد نراه يف الدرس. بعد 
مّدة رأيته، فقلُت له: أين كنت؟ قال يل: كنت يف املكان الفالين يف إحدى املدن البعيدة يف حمافظة 
خراسان وكنت ُأبّلغ. قلت له: حسنًا، وماذا حصل يف النهاية؟ قال: لقد وصلت إىل نتيجة وهي 
ُيعّد جهاًل  الناس. حسنًا، مثل هذا  إّن كّل ما تعّلمته ال ينفع  أّنين مل أتعّلم شيئًا للناس. قال: 

باملخاطبني، فيجب معرفة املخاطب إذا كان قرويًا، مدنيًا، مثقفًا.
يف يومنا هذا كم لدينا من الشباب املتعّلمني؟ ففي كرمانشاه هذه، إّن عدد املتعّلمني كثرٌي جدًا. 
ومثل هذا مل يكن هكذا يف السابق. قبل الثورة، لعّله مل يكن يف حمافظة كرمانشاه كّلها أكرث من 
300 من خّرجيي اجلامعات، واآلن، أصبح العدد عرشة أضعاف، بل لعّله عرشات األضعاف. 
إىل  فتعّرفوا  أسئلة  أمامهم  تطرح  اليت  املختلفة  واملقوالت  للدعايات  عرضة  الشباب  هؤالء 
ثّم بعدها اذهبوا وكونوا يف حمّل لإلجابة، واختاروا خماطبكم،  أسئلتهم وأعّدوا هلا األجوبة، 
الكتاب والسّنة  يتناسب مع فكره وحاجته من  ما  املطالب  إليه من  وتعّرفوا عليه، واعرضوا 
وكلمات العظماء. لقد قال جناب السيد ممدوحي – وحّقا قال – فليأِت من خيتار من نفس 
كتب املرحوم مطهري وكتاب املزيان الرشيف ما يتناسب مع حاجات وأسئلة الشباب، حسنًا، 
إّن مثل هذا العمل جيب أن جيري يف قم. فأنتم يف قم، وخطابنا يتوّجه إىل قم دائمًا. جيب عىل قم 

أن تقوم بمثل هذه األعمال، قوموا بذلك فمثل هذه األعمال رضوري.

االهتمام بالزتكية 
وبمقدار التعليم ولعّله أكرث اهتّموا بالرتبية، فلعّله مل يرد يف القرآن، قوله »يعّلمهم« قبل يزّكيهم 

سوى يف مورٍد واحد والبقية كّلها جاء فيها »يزّكيهم« قبل »التعليم«، }ٹ ٹ ڤ 
ڤ{)1( ولعّل هذا يدّل عىل أّن للزتكية مقامًا أعىل. فزّكوا خماطبيكم ورّبوهم. وهذه الرتبية 

اليت ذكرتها، » من نّصب نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه«، عملية صعبة. 
فيجب القيام هبذا العمل الصعب. فانفذوا إىل الطبقات العميقة لذهن املخاطب. وال تكتفوا 
بتحريك مشاعره وجذب عاطفته، كال، فاسعوا إىل التأثري يف عمق كيانه وذهنيته حت ال تزول 

تلك اآلثار مع األحداث املختلفة. 
الوظائف االجتماعية

عىل العلماء وظائف اجتماعية. فيجب عليهم الدخول يف القضايا االجتماعية؛ إال أّن القضية 
علمائيته  مع  متالزمًا  يكون  أن  جيب  االجتماعية  القضايا  يف  العامل  دخول  أّن  هي  األساس 

1  سورة اجلمعة، اآلية2. 
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)روحانيته( وأن ال يكون مصطنعًا ألنه لو كان كذلك خلال من الفائدة. فخصوصية العامل هي 
أن يظهر جوانب القضية من خالل األخالق والنصيحة وبيان الطريق وحيّث عليها ويقنع هبا 
وحيمل عىل العمل وفقها. فلو كان األمر مصطنعًا سيخلو من الفائدة، فالعامل جيب أن يعمل 
انطالقًا من مقام العلمائية. بالطبع، لو صار أحدكم رئيسًا للجمهورية فسوف يكون له يف هذا 
املقام مسؤولية أخرى، وهكذا يف جمال القضاء، لكن من حيث اجلهة العلمائية فإّن املسؤولية 
تفرض احلديث مع الناس بلسان العاِلم ولسان األنبياء فال ينبغي أن يكون من خالل الفرض 

والروحية السياسية.
احلّث عىل الصالة

إّن الصالة هي كل يشء. إن الشخص الذي قطعت ارتباطاته لو متّكن من حفظ رابطة الصالة، 
سبل  عليهم  وسّهلوا  الصالة،  عىل  خماطبيكم  فحّثوا  جدًا.  مهّمة  فالصالة  سينجيه.  هذا  إّن 
املشاركة يف صلوات اجلماعة. إّن مؤمتر الصالة الذي ُيعقد كل سنة، ال أعلم إذا أقيم حت اآلن 

يف كرمانشاه أم ال، فأقيموه هنا، فإّنه يضفي عىل الصالة رونقًا وجلوة.
ويف  وحتاّبوا.  معًا  كونوا  بعضًا.  بعضهم  إىل  اإلساءة  عن  والسّنة  الشيعة  من  املبّلغون  فليبتعد 
املوارد اخلاّصة فليقم كلٌّ بعمله. ولكن توجد موارد مشرتكة تفرض علينا التعاون. فلو حصل 

هذا إن شاء اهلل، فإّن سلك العلماء سيتقّدم.
عوامل اإلقبال نحو اإلسالم يف العرص احلارض

1- انتصار الثورة اإلسالمية:
جديدًا.  رونقًا  العامل  عىل  أضفى  اإلسالم  فإّن  انترصت  حيث  اإلسالمية  الثورة  إّن  لكم  أقول 
الذي  القدير  املحّرك  هذا  هو  فما  اليشء؟  هذا  ماهية  حول  يفّكرون  بدأوا  العامل  يف  الكثريون 
استطاع أن يوجد هذه الواقعة العظيمة اليت هّزت الغرب؟ إّن انتصار الثورة اإلسالمية وعظمة 
اإلمام قد هّزت الغرب وزلزلت نظام التسّلط. الكثريون بدأوا يفّكرون باالّتجاه نحو البحث 
عن هذا األمر. فرجعوا إىل القرآن وأدركوا حقائق من اإلسالم وانجذبوا إىل اإلسالم، ومالوا 
إليه. يف تلك الربهة، ُفتح فصٌل جديد وحتققت هجمة وإقبال جديد نحو اإلسالم استمّرا بعد 

ذلك.
2- سقوط النظام املاركيس:

املوجة الثانية كانت عندما سقط النظام املاركيس. حت الدول اإلسالمية كان فيها الكثري من 
أهنم  يظنون  كانوا  املاركيس،  النظام  عىل  آماهلم  انعقدت  الذين  املخلصني  والناس  الشباب 
يف  األمور  من  وغريمها  والظلم  الفقر  عىل  القضاء  من  سيتمّكنون  اشرتاكية  حكومة  بتشكيل 
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بالدهم، وبعضهم كان صادقًا بحّق. لقد شاهدت أنا العبد بعض هؤالء سواء كانوا مسلمني 
أم غري مسلمني، كانوا صادقني ومل يكونوا يعتقدون باإلسالم أبدًا، حتّولوا إىل ماركسيني ألهنم 
تصّوروا أّنه يف املاركسية أمٌل للشعوب، وبعد انكسار املاركسية رأى هؤالء أّن األمر ال فائدة 

فيه، هلذا جاؤوا إىل اإلسالم.

الشبابية اليت شاهدمتوها يف مرص وتونس وليبيا واليمن وأماكن أخرى،  كل هذه اجلماعات 
كانت تطلق شعار اإلسالم. هؤالء يف الستينات والسبعينات امليالدية أي قبل حوايل 40 سنة 
كانوا جميعًا يطلقون الشعارات اليسارية والشعارات الشيوعية، ولو كان أحدهم يذكر شيئًا 
عن اإلسالم فقد كانت املاركسية يف طيات كلماته. حت يف بلدنا كانت هناك موارد من هذا 
القبيل، وال أريد أن أذكر األسماء. كان هناك من يتحّدث عن اإلسالم، ولكن يف طّيات الكالم 
اإلسالمي كان يف الواقع الفكر املاركيس الذي ُيبّلغ وُينرش. حسنًا، ملثل هذه األشياء تأثريها يف 
بعض األماكن. وبعد انكسار املاركسية يئست جميع هذه اجلماعات من املاركسية ورجعت 
واجلمهورية  اإلسالمية  األحكام  وإىل  الكريم  القرآن  وإىل  اإلسالم  إىل  نظرت  اإلسالم،  إىل 
اإلسالمية فرأت عجبًا، كيف أّن نظامًا قد أقيم عىل األسس اإلسالمية ولديه كل هذه الشعارات 
املعارصة والراقية وكل القوى الظاملة واملمتصة لدماء الشعوب تقف بمقابله وهو يقف كالطود 
الشامخ ومل يزتلزل، فاندهشوا وقالوا عجبًا، فلنأِت وننظر ما هو هذا اليشء. فما كانوا يريدونه 
ويبحثون عنه يف املاركسية ومل يقدروا عىل الوصول إليه وقد ُأحلقت به اهلزيمة بالكامل فيما بعد 

ها هم يشاهدونه يف اإلسالم. 

ُنقل يل أّن أحد القادة الفلسطينيني الذي كان يساريًا وأنتم تعرفونه، اسمه مشهور وأنا ال أريد 
أن أذكر اآلن أسماء األشخاص إّنه يف بداية الثورة وقبل سقوط املاركسية كان يقف عىل املنرب 
بالنسبة  أنا رصت مسلمًا. فقد كان  الكربى وقال معلنًا  املؤمترات  لبنان يف أحد  أو  يف سوريا 
املهمة  اليسارية  الفلسطينية  الفصائل  إحدى  قائد  املعروف  الرجل  هذا  ملفتًا،  أمرًا  للحضور 
املؤمتر وكان من  العلماء احلارضين يف  املنرب قام أحد  الطريقة. بعد أن نزل عن  يتحّدث هبذه 
هذا  أّن  من  جدًا  مرسورون  نحن  وقال:  املنرب  ارتقى   - سّنة  كانوا  هناك  حسنًا   - السّنة  أهل 
السيد بموقعيته وشخصيته السياسية النضالية قد آمن باإلسالم أخريًا وجاء إلينا. فريّد عليه من 
مقعده قائاًل: أّيا الشيخ ال ختطئ إّن اإلسالم الذي لدّي ليس إسالمكم إّنه إسالم اخلميين، 

وهذا كان مقطعًا يعرّب عن اإلقبال عىل اإلسالم. 
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3- اليأس من الرأسمالية:
واآلن، يوجد مقطٌع آخر، وهو اليأس من ليربالية الغرب الديمقراطية واالقتصاد الرأسمايل، 
الواقع،  القضية يف اإلعالم. يف  يقّللوا من حجم  أن  يريدون  فانظروا ماذا حيدث هنا. هؤالء 
القضية ال تصغر هبذه الطريقة. يف املركز املايل ألمريكا ويف العاصمة االقتصادية هلذه الدولة 
أي نيويورك، وأيضًا يف نفس شارع وول سرتيت، الذي هو املركز األساس للرأسمالية العاملية 
جيتمع آالف األشخاص ويقولون إننا ال نريد الرأسمالية، فهؤالء ليسوا من املهاجرين وليسوا 
من السود وليسوا من الطبقات الدنيا يف املجتمع، فمن بينهم يوجد أساتذة جامعات وسياسيون 
وقد التحقت  هبم جماعات جامعية، يقولون نحن ال نريد النظام الرأسمايل. حسنًا، هذا هو 
تلك  للرأسمالية وال لالشرتاكية،  أي ال   » البداية »ال رشقية وال غربية  منذ  قلنا  لقد  كالمنا، 
نراها تزنلق شيئًا فشيئًا. بعد هذه احلادثة،  اليت ذهبت إىل جهّنم واألخرى  كانت االشرتاكية 

سزيداد اإلقبال عىل اإلسالم، فلهذا موجة أخرى هي املوجة الثالثة. 

جيب أن تستعدوا
الواهي  الكالم  من  فلنتخّلص  مستعّدين.  اإلسالم  علماء  يكون  أن  جيب  تستعّدوا.  أن  جيب 
والسّنة ومن  الكتاب  املأخوذة من  والقوية ذات اجلذور اإلسالمية  املنطقية  املعارف  ولنطرح 
البرش  حاجات  مع  املتناسبة  املحكمة  العقلية  املباين  ووفق   ،^ املعصومني  األئمة  كلمات 

واملجتمع اإلنساين، وسوف ترون كيف سزيداد اإلقبال عىل اإلسالم.
حسنًا، لقد حتّدثنا كثريًا، وكان اللقاء بالنسبة يل كما ذكرت لقاًء حمظوظًا، لكن حسنًا جيب رعاية 

الوقت.
اللهّم  اجعلنا من علماء الدين كما حتب وترىض.

اللهّم  وّفق هؤالء الطالب الشباب األعّزاء، غرسات بستان علم الدين، أينما كانوا يف كرمانشاه 
أو غري كرمانشاه ليكونوا من العلماء العاملني. 

أنزل فضلك ورحمتك وهدايتك علينا جميعًا. وأرِض عّنا القلب املقّدس لويّل العرص أرواحنا 
فداه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ذي  املجلس  هذا  يف  للمشاركة  اليوم  وفقين  حيث  تعاىل  اهلل  أشكر 
العظمة املعنوية. إن أحد أهم وأعظم اللقاءات بالنسبة يل، يف زيارايت 
للشهداء  الكريمة  العوائل  مع  اللقاء  هو  املختلفة،  للمحافظات 
مسألة  يف  كامنة  عظمة  هناك  أن  هو  والسبب  واجلرحى.  واملضحني 
اإليثار بحيث ال يمكن ألي جمتمع بدون امتالكه ألمر مهم ومصريي 
جوانب  عادة،  نشاهد،  نحن  والعظمة.  العزة  إىل  يصل  أن  كهذا، 
واجلرحى؛  املضحني  وجماهدة  والشهداء  الشهادة  قضية  يف  حمدودة 
يتبعها  وما  املجتمع  يف  اإليثار  وحركة  نفسه  العمل  هلذا  أن  والواقع 
من شهادة أو جراح، معاين متعددة وجهات عديدة، تستحق كل منها 
وتلبية  الفرصة  معرفة  هي  اجلهات  هذه  إحدى  واملطالعة.  البحث 

احلاجة الراهنة.

أمهية معرفة الوضع الراهن وحتديد الفرصة املناسبة
باملسؤولية،  فمن املمكن أن يكون لدى بعض األشخاص إحساس 
بالعمل  يقومون  وال  املسؤولية  حيددون  ال  احلاجة،  عند  ولكن 
]املطلوب[؛ وهذا خيتلف كثريًا عن تلك احلركة وذلك اإلقدام الذي 
واملؤمن  والغيور  الشجاع  الشباب  احلاجة.  وقت  ويف  بدقة  ينجز 
اخلطر.  نحو  مرسعًا  حترك  البالد،  بحاجة  أحس  والذي  والفدايئ 
الوقت  البارزة حيث عرف احلاجة يف  املزية  لديه هذه  الشباب،  هذا 

املناسب وقام بتلبيتها. هذا بعد مهم جدًا، إنه درس لنا. 
باحلاجة  أحس  الكرمانشاهي،  الشباب  أن  إىل  باألمس  أرشت  لقد 
حممد  السيد  الشهيد  قام  لقد  الثورة.  انتصار  من  شهر  بعد  للتحرك 
سعيد جعفري –الشهيد الرائد واملقدام- مع جمع من رفاقه، للدفاع 
عن ثكنة لواء سنندج. لقد أدركوا ما معىن هذا الدفاع؛ ما معىن أن 

يسيطر أعداء الثورة عىل ثكنة عسكرية. 
يف  احلاجة  وتلبية  العمل  املناسب،  الوقت  ويف  الرسيع،  الفهم  هذا 

وقتها، هو تلك النقطة البارزة اليت ال ينبغي الغفلة عنها. 
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شهداؤنا األعزاء يف أنحاء البالد لديم هذه املزيات. لقد ذكر األصدقاء واإلخوة أسماء املدن، 
نقلوا ذكريات عن مناطق املقاومة يف هذه املحافظة. بالطبع لقد جاء املقاومون من كافة أنحاء 
البالد، شهداء عظماء ومعروفون، امزتجت دماؤهم برتاب هذه األرض. جاؤوا من مناطق 
أخرى؛ لكن دور أهل هذه املحافظة، دور الشباب املؤمن، دور ذلك اإلحساس العظيم والعزيز 
والنادر الذي كان لدى هذا الشباب- ذكاؤه ومعرفته للوضع الراهن والفرصة السانحة - ال 

ينبغي الغفلة عنه؛ وهذا هو األمر الذي ال ينبغي الغفلة عنه أبدًا. 

املناسبة.  والفرصة  الراهن  للوضع  معرفتها  عدم  جراء  رضبات  واملجتمعات  البلدان  تتلقى 
الوضع  نعالج  أننا علمنا بكمينه ولكن مل  أو  نعلم هذا؛  العدو كمينًا ونحن ال  عندما ينصب 
برسعة ويف الوقت املناسب، حينها نتلقى الرضبة. لقد قال هذا األخ العزيز هنا جملة جيدة. 
العدو  بيوتنا، لوصل  املقاتل من  إننا لو مل نقم نحن بإرسال هذا  العوائل كانت تقول  إّن  قال 
اليت  النقطة  وهي  جدًا.  مهمة  نقطة  هذه  نحارب،  أن  جيب  بيوتنا.  أبواب  إىل  التايل  اليوم  يف 
عناها أمري املؤمنني × يف قوله: »ما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا«. ينبغي رؤية العدو من 
بعيد، ينبغي معرفة العدو من بعيد؛ هذه هي الغفلة اليت أصابت يومها من كان جيب أن يرى 
ومل يَر. كانت تصل األخبار مرارًا إىل طهران بأن هناك حتضريات عسكرية من قبل العدو يف 
منطقة كرمانشاه، ومنطقة إيالم – غالبًا يف هذه املناطق-.حني كان يقال هذا األمر، كان بعض 
السياسيني الذين كانوا مسؤولني حينها، كانوا ينكرون هذا األمر؛ وكانوا يقولون ال، ال يوجد 

يشء من هذا القبيل. إىل أن تعرضت طهران للقصف.
 يف الواقع مل تبدأ احلرب يف يوم 22 أيلول 1981م.يف ذلك اليوم تعرضت طهران للقصف- 
لكن احلرب كانت قد بدأت قبل ذلك. لو كان املسؤولون الذين كانوا يمسكون بزمام األمور 
يف تلك األيام- أولئك األشخاص الذين أثبتوا الحقًا أهنم ليس لديم اجلدارة إلدارة البالد 
أيضًا.لو  كانوا يدركون، يمزيون الواقع فريفعون من مستوى استعداداتهم، ملا حدث ما حدث 

يف خرمشهر وال يف قرص شريين وال يف بعض املناطق احلدودية األخرى. 
لقد أدت تلك الغفلة األوىل إىل ما جرى يف هذه املنطقة، ويف منطقة خوزستان، وقد شاهدته 
عن قرب ملدة وجزية، تلك األجواء احلزينة املؤثرة واليت رأيت بعض مشاهدها عن قرب وال 
الشعبية  للطاقات  املجال  يفسح  عندما  الناس،  بيد  املبادرة  تكون  عندما  أنساها.  أن  يمكنين 
وعندما حيرض الناس إىل الساحة، ال حتدث مثل هذه الغفلة. هذا األمر الذي مل يكونوا يسمحون 
به يف تلك األيام. يف هذه املناطق، هنا وهناك كانت جمموعات شعبية تلتقي مع بعضها، وبعناء 
كانوا  املسؤولون،  أولئك  بالدفاع.  وتقوم  السالح،  قطع  عىل  احلصول  من  تتمكن  شديد 
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مزنعجني، كانوا يعاتبون ويشتكون يف االجتماعات الرسمية من أنه ملاذا قام فالن يف املكان 
الفالين بجمع األسلحة. أولئك املسؤولون مل يستطيعوا أن يتحملوا.هذا درس لنا. 

االستعداد للتحديات
ُمُثل، وهكذا أهداف،  لديه هكذا  نظامًا كنظام اجلمهورية اإلسالمية،  إن  باألمس،  لقد قلت 
وهكذا رسالة كربى، عدو للظلم، عدو لالستكبار، عدو للتسلط والغرور وللقوى العاملية، 
سيواجه حتديات كبرية؛ بألوان خمتلفة وأشكال متعددة؛ لذا علينا االستعداد. هذا االستعداد، 
يعتمد قبل كل يشء عىل إيمان الناس. ذلك احلصن احلصني، ذلك احلارس األعظم يف الدفاع 
عن هوية شعب وعزة شعب ونجاة شعب من كيد األعداء هو ووعي الناس. هذا ما جربناه 
بوعي  املسؤولون  يلتفت  عمل  جمموعة  كل  يف  جمال،  كل  ويف  اليوم  كذلك  احلرب.  يف  نحن 

ويعطون دورًا للناس، فإن هذا هو ما سيحدث.
اجلمهورية اإلسالمية، حاكمية الشعب، احلاكمية اإلسالمية للشعب. ينبغي حلاكمية الشعب 
أن يكون هلا معىن خاص؛ هلا معىن حقيقي وليس جماملة. لقد قّدم الشهداء واجلرحى واألرسى 
الذي حتلت  العظيم  الطريق. هذا الصرب  امتحان واختبار يف هذا  واألحرار وعوائلهم أفضل 
بصرية،  عدم  أو  تقاعسًا،  أو  متلماًل،  العوائل  أظهرت  لو  كبرية.  قيمة  له  الشهداء،  عوائل  به 
أبدت  لقد  القلوب.  يف  واإليثار  للفداء  والشوق  التوهج  استمر  وملا  اجلهاد؛  أجواء  لربدت 
العوائل صربًا. مرت سنوات متمادية، عىل زمان الدفاع املقدس، لكن باب الشهادة مل ُيغلق. 
وال زلنا نشاهد عوائل ُتثكل بأعزاء يفتح هلم وادي الشهادة بابه يف مواقع متعددة، إهّنم حيلقون 

بأجنحتهم ويرحلون. 
إذا متزي شعب ما هبذه البصرية وهبذا الصرب، فال شك بأن هذا الشعب سريتقي إىل أعىل القمم. 
يف  نشّك  مل  األهداف.  هذه  إىل  الوصول  سبل  وتعيني  أهدافنا،  حتديد  يف  أبدًا،  نرتدد  مل  نحن 
طريقنا، نشكر اهلل، مل يرتك اهلل تعاىل قلوبنا قط خالية من نور األمل. وعىل أرض الواقع رأينا أن 

هذه اآلمال مل تكن آمااًل واهية؛ كانت آمااًل صحيحة. 
يف يوم ما عندما كان بعض األشخاص ينظر إىل الساحة، يف الظاهر مل يكن هناك أي مصدر 

لألمل؛ لكن أهلنا ذوو البصرية وعىل رأسهم اإلمام العظيم كانوا يبوننا األمل والبرشى. 
كنا نطيع تعبدًا أحيانًا، ولكننا مل نكن قادرين عىل التحليل، كنا نقبل تعبدًا، ثم كنا نرى الحقًا 
قد  اإلهلية  البرشى  تلك  وأن  تّم،  قد  اإلهلي  األمل  هذا  أن  الحقًا  نرى  كنا  حيدث.  ما  صحة 
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املتتابعة  النجاحات  نرى  للثورة،  عامًا  وثالثني  االثنني  جتربة  إىل  ننظر  عندما  واليوم  حتققت. 
للثورة اإلسالمية. 

روح اإليثار
املهم  األمر  فإن  واملضحني،  األعزاء  واجلرحى  للشهداء  العظيمة  العوائل  مع  اللقاءات  يف 
الشكر  درجات  أعىل  وتقديم  واالحرتام  التجليل  بعد  احلقري،  هلذا  بالنسبة  األوىل  بالدرجة 
واالمتنان للعوائل العزيزة ،هو أن ينتبه جمع شعبنا العزيز إىل أن روح اإليثار هي املنجية ألي 

بلد، املنجية ألي شعب.
إّن سبيل النجاة هي يف روح التضحية، روح الفداء، معرفة زمن القيام بالواجب، إنجاز العمل 

يف الوقت املناسب، واملوقع السليم. 
نتقدم إىل  أننا  بلدنا. نحن نرى كيف  التقدم والنجاح يف  آثار  اليوم نشاهد  فإننا  حلسن احلظ، 
األمام. بالطبع فإّن بذل اجلهد رضوري، العمل رضوري. تتقدم األعمال نحو مزيد من الدقة 
والتعقيد. إن وعي شعبنا اليوم هو أكرث بأضعاف من السنوات املاضية. وبحمد اهلل فإن الناس 
املؤمنني وامللزتمني واملعتقدين باملثل العليا هم أكرث يف جمتمعنا. هكذا هو األمر أيضًا يف هذه 
املحافظة العزيزة. كل ما رأيناه وسمعناه يف هذه املحافظة العزيزة كان عبارة عن النبل والفتوة 

والشجاعة – وكما ذكرت باألمس- وخصال األبطال احلميدة عند الرجال والنساء. 
قد ذكروا أن سيدة يف »جيالن الغربية « قد أرست أحد األعداء؛ امرأة، سيدة مؤمنة وشجاعة. 
منذ  حيصيها.  أن  اإلنسان  يستطيع  ال  درجة  إىل  كثرية  املحافظة  هذه  يف  الشجاعة  مؤرشات 
البدايات وعندما تشّكل العمل هنا، ضّمت القوات الشعبية واحلرس جنبًا إىل جنب مع قوات 

اجليش املقاتلة. 
قادة شجعان جديرون، كانوا هنا. قائد القوة اجلوية، والذي كان الشهيد شريودي وآخرون- 
يستفيدون من إمكاناته ودعمه ويقومون برحالت طرياهنم املدهشة - سواء يف فيلق 81، أم 
يف األقسام املختلفة، حيث التقيت عن قرب ببعض مقاتلينا الشجعان واملؤمنني يف ثكنة أبو ذر 
هذه اليت أشار إليها أحد اإلخوة. لقد كانوا يعملون بإخالص وتضحية بشكل جعلوا أجواء 
مفاخر  من  وهذا  واإليثار.  والتضحية  والبطولة  والفداء  اإلخالص  بآثار  مفعمة  املنطقة  هذه 

حمافظتكم، وهذا ما سيبقى لكم. لقد رصتم عالمة عىل جبني الدفاع املقدس. 
الكثري من مفاخر الدفاع املقدس، متعلقة هبذه املحافظة. لقد دعمتم، لقد ضحيتم. إن شاء اهلل 
لكم وللشعب  البالد،  والذي هو عزة  الدنيوي،  أجره  املعنوي، كما  سيهبكم األجر واجلزاء 

اإليراين. 
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هذه الزيارة بالنسبة لنا هي زيارة جميلة ومؤثرة جدًا. بسبب اللقاء مع الناس األعزاء ورؤية 
وجوههم املرسورة واملبتسمة. حيث إّن اإلنسان كان يالحظ باألمس يف هذا املسري، عرشات 
يتمكن  أن  آمل  املحافظة.  هلذه  النرض  الوجه  آثار  هذه  واملبتسمة.  املرسورة  الوجوه  ألوف 
املسؤولون إن شاء اهلل من القيام باألعمال املطلوبة هلذه املحافظة؛ حيث إن هناك أعمااًل كثرية 
ينبغي أن تنجز إن شاء اهلل. حمافظة ذات طاقات وإمكانات كبرية وتعاين من نواقص أيضًا ينبغي 

إن شاء اهلل أن تتابع هذه النواقص وترفع بجهد وعمل املسؤولني.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 



املناسبة: لقاء أفراد التعبئة.

الحضور: جمع من أفراد التعبئة. 

املكان: كرمانشاه. 	

الزمان: 1390/7/23 ه.ش.

1432/11/16 ه.ق.

2011/10/14م.

التعبئة	مدرسة	العشق

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

عند	لقاء	أفراد	التعبئة	يف	محافظة	كرمانشاه	
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واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم 
يف  اهلل  بقية  سّيما  ال  املنتجبني  األطهرين  األطيبني  آله  وعىل  حممد 

األرضني.
مع أنين ومنذ زمن، أعرف منطقة كرمانشاه وأهايل كرمانشاه، عن ُبعد 
وكذلك عن ُقرب، لكن يف هذين اليومني أو الثالثة اليت وفقين اهلل أن 
ألتقي بكم أيا األهل الكرام يف الفئات املختلفة واطلعت وشاهدت 
ازدادت حمبيت لكرمانشاه وألهلها. نشكر  االستقبال واملعاملة، فقد 
الطاهرين  الناس  هؤالء  وهدايته  بتوفيقه  شمل  الذي  تعاىل  اهلل 
حاز  فقد  اهلل  وبحمد  والفتوة  املروءة  وذوي  الصادقني  واملؤمنني 
املزيات  املحافظة عىل  املنطقة وهذه  والناشئني يف هذه  الشباب  جيل 
أخالقهم  من  أهاليهم  هلم  أورثها  واليت  واملمتازة  والبارزة  اإلجيابية 
االجتماعية، واألهّم هو حياة وحيوية الفكر الثوري والتيار الثوري 

والروح الثورية ومنطق الثورة وكالم الثورة يف هذه املحافظة. 

رضورة السالمة البدنية
مني املحرتمني  لقد كانت برامج اليوم برامج جيدة أيضًا. نشكر املنظِّ
كل هذا اللقاء، فقد كانت أناشيدهم اجلماعية جيدة وكذلك رياضتهم 
الرياضة،  يوون  الذين  الشباب،  من  بجدية  نطلب  إننا  الرتاثية. 
وعندهم استعداد ريايض، أن يأخذوا هذا اإلحساس بالقدرة عندهم 
اليت  املعنوي والفكري واألمور  التقّدم  فإىل جانب  عىل حممل اجلد. 
أهدتنا إياها الثورة – واليت سأذكرها بشكل إجمايل – فليؤّمن جيلنا 
احلايل استعداده البدين. إّن السالمة البدنية والقدرة اجلسدية بالنسبة ملن 
األهداف  وأهل  الفكر  أهل  املعنويات ومن  وأهل  املعىن  أهل  من  هو 

السامية، أمر رضوري ومفيد جدًا ومساعد لعملهم. 
اليوم يف هذا اللقاء، سيكون البحث حول احلرس والتعبئة. ينبغي التوجه 
الثورة وهذا  للحرس كمؤسسة، كغصن شامخ متفرع من جذع هذه 
النظام، وللتعبئة أيضًا كحادثة بديعة وال نظري هلا يف جمموع جمريات الثورة. 
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من مستلزمات النهضة واحلركة اجلديدة
1- وضع املصطلحات اجلديدة:

من األمور الرضورية يف كل حركة عامة ويف كل هنضة، أن يتم »وضع اصطالحات« وكذلك 
التيار.  وهذا  اإلسالمية  النهضة  هلذه  األصيلة  واألسس  األفكار  أساس  عىل  مؤسسات  بناء 
عندما يطرح فكر جديد – كفكر احلكومة اإلسالمية والنظام اإلسالمي والنهضة اإلسالمية - 
فإّن هناك مفاهيم جديدة تظهر يف املجتمع؛ لذلك فإّن عىل هذه احلركة وهذه النهضة امتالك 
سيتلبد  اجلو  فإّن  األجنبية  اإلصطالحات  استعارة  إذاجرت  معها،  املتناسبة  اإلصطالحات 

ويرتبك، وستبقى املفاهيم املطلوبة غائبة. 
نحن نقبل بحاكمية الشعب ]الديموقراطية[ وكذلك نقبل باحلرية، ولكننا ال نقبل بالليربالية 
الديموقراطية، مع أّن املعىن اللغوي لـ"الليربالية الديموقراطية " هو احلرية وحاكمية الشعب 
هذه، لكن اصطالح الليربالية الديمقراطية يف معناه الرائج عند شعوب العامل ويف تلقي اجلميع، 
يرتافق مع جمموعة مفاهيم ونحن ال ُنقّرها؛ فال نرغب بوضع ذلك االسم عىل املفهوم النقي 
نقول  املنشود؛  فإننا نضع إسمًا جديدًا عىل نظامنا  الذي نملكه؛ لذلك  والصحيح واخلالص 
يتعلق  بما  أو  جديدًا.  اسمًا  نختار  إننا  أي  اإلسالمية؛  اجلمهورية  أو  الدينية  الشعب  حاكمية 
العامة، واليت هي من األهداف  للرثوة واالستفادة اجلماعية من األموال  الصحيح  بالتوزيع 
أّن  مع  »سوسياليسم«  االشرتاكية  اصطالح  نستخدم  ال  فإّننا  لإلسالم،  السامية  األصلية 
االشرتاكية لغويًا تعين ذلك املفهوم، لكنها ترافقت مع مفاهيم أخرى ال نرتضيها، ومتزتج مع 
وقائع ال نقبلها يف التاريخ واملجتمع. لذلك وبداًل من االصطالحات اليت كانت معروفة بني 
املاركسيني واليساريني وغريهم، طرحنا اصطالح »االستكبار« و»االستضعاف« و»الشعبية «. 
نحن وضعناها، أي إّن الثورة وضعتها، ومل يكن ألشخاص معنيني يف هذا املجال، تأثري حتمي 

وقاطع. 
2- بناء املؤسسات:

كذلك يف »بناء املؤسسات«، عندما تقوم ثورة ما وحركة ما، ينبغي إجياد األجهزة اخلاصة اليت 
حتّول  إجياد  األعمال  من  لتحقيقها.  املجموعة  تسعىهذه  اليت  األهداف  تلك  مطالبها،  ُتنفذ 
يف األجهزة املوجودة يف املجتمع، والعمل اآلخر هو إجياد األجهزة املتناسبة مع أهداف هذه 
احلركة؛ وكال األمرين صعب، كالمها من األعمال الشاقة؛ وقد قامت الثورة اإلسالمية هبذين 
األمرين. عىل سبيل املثال ويف املجال العسكري، فقد حتول اجليش، الذي كان قد تأسس وُأعّد 
عىل ثقافة أخرى وعقيدة خمتلفة وبيد أشخاص آخرين، إىل جيش ثوري وجيش مؤمن ملزتم؛ 
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تغريت بناه وأساليبه أيضًا، وكذلك تغريت شعاراته؛ هناك حتول فيه. وإىل جانبه، نمت مؤسسة 
جديدة ومن الثورة نفسها، وهي »حرس الثورة اإلسالمية «؛ حيث إّنه إن مل يتّم األمر الثاين 
]إجياد احلرس الثوري[ ملا أمكن حتقق األمر األول ]حتول اجليش[. هذه فنون الثورة واليت كان 
املستقبل،  املجتمع ومتطلبات  الدقيق حلاجة  والفهم  الفنون  العظيم مظهر حتقيق هذه  اإلمام 

وقد أنجز هذه األعمال بكل اقتدار وحزم ومثابرة. 
التعبئة وجيش العرشين مليون

كانت حركة التعبئة العظيمة هذه - وهي اخلطوة اليت قام اإلمام بتنظيمها حيث أنشأ التعبئة 
هبا  قام  واليت  للثورة  اإلعجازية  األعمال  من  واحدة  مليون-  العرشين  جيش  فكرة  وطرح 

اإلمام. 
واليت  السامية  األهداف  هذه  حيمل  وشعب  وبلد  نظام  ينشأ  عندما  اليوم؛  ذلك  يف  قلُت  لقد 
تبدو يف الظاهر صعبة املنال- مواجهة الظلم العاملي، مواجهة سلطة القوى العاملية، مواجهة 
نظام السلطة، مكافحة كل من االستضعاف واالستكبار- فال شك أّن هناك أعداًء متجرّبين 
نفسه  يعّد  أن  عليه  فإّن  لذلك  النظام؛  هذا  ملواجهة  الساحة  إىل  ستزنل  كربى  وقوى  وكبارًا 
التعبئة واحدة من أركان هذا االستعداد. وقد قال اإلمام  بالشكل الالزم. وقد كانت مسألة 
السالح والقتال يف جمتمع  إنسان مستعدون حلمل  ما مضمونه: عندما يوجد عرشون مليون 
هلذا  تعرض  أي  أّن  تعرف  ألهّنا  الطمع،  بعني  له  تنظر  أن  العامل  يف  قوة  أي  تستطيع  فلن  ما، 
عرشون  مليونًا«؛  العرشين  »جيش  فكرة  اإلمام  طرح  اخلسائر.  من  الكثري  سيكّلفها  املجتمع 
مليون يف الوقت الذي كان عدد السكان أربعني مليونًا تقريبًا؛ ثم طرحنا نحن فكرة »جيش 
عرشات املاليني« وحقيقة األمر هي كذلك. بالطبع ال يعين هذا أن يصبح اجلميع عسكريني يف 
املجتمع، وحيملون البنادق بأيديم، بل املقصود أن يستعد اجلميع للدفاع واملواجهة. فاملجتمع 
الذي يكون جميع أفراده مستعدين للمواجهة ال يمكن ألحد أن يزمه أبدًا؛ فكل مؤامرة جتري 
أعلن  فقد  فكرة.  اإلمام هكذا  ابتكر  لقد  والفشل.  اخليبة  لن حتصد سوى  عىل هكذا شعب، 
تأسيس التعبئة يف شهر كانون األول 1980. وقد أوىل اإلمام التعبئة عناية خاصة ونظرة اهتمام 
حت آخر عمره. »التعبئة مدرسة العشق«؛ »مذهب الشهود والشهداء املجهولني«؛ »التعبئة هي 
هذا  حلاجة  الصحيحة  املعرفة  عالمة  هذه  العظيم.  اإلمام  كلمات  هذه  املخلص«؛  اهلل  جيش 
البلد وهذا الشعب وهذا النظام يف احلارض واملستقبل. هذا أمر مطلوب بشكل دائم؛ وستبقى 

هذه احلاجة موجودة حت بعد خمسني عامًا من اآلن. 
الزمنية.  الفرتة  تلك  حاجات  تليّب  كانت   1980 العام  يف  تأسست  اليت  التعبئة  فإّن  وبالطبع 
كانت هذه هي احلاجة. واليوم فإّن التعبئة تليّب نوعًا آخر من احلاجات. املسائل املطروحة اليوم 



469التعبئة مدر�سة الع�سق

مل تكن مطروحة حينها. إّن التعبئة رائدة حاليًا يف جماالت العلم واالبتكار واالبداع. وقد كان 
هذا فن اإلمام أيضًا. لقد طلب اإلمام يف ذلك البيان الذي كتبه يف شهر كانون األول 1988- 
وطالب  اجلامعات  طالب  من  األول-  البيان  بعد  سنوات  عرش  حوايل  عمره،  أواخر  يف  أي 
أّن  إىل  الدينية. وهذا يشري  العلوم  اجلامعيني وتعبئة  تعبئة  تعبئة؛  يؤّسسوا  أن  العلمية،  احلوزة 
احلاجات اليت يلزم أن تشملها روح التعبئة، تتعلق بجميع املجاالت، ومن جملتها املجاالت 
تعبويني  فضالء  وجود  تشهد  العلمية  احلوزة  فإّن  واليوم  واجلامعي.  احلوزوي  النطاق  ذات 
وعلماء كبار تعبويني، من الذين يفتخرون بكوهنم تعبويني. لقد كان اإلمام يفتخر أيضًا. كان 
يقول اإلمام- وبعظمته تلك- إّن افتخاري هو أنين تعبوي. واألمر كذلك يف اجلامعة؛ حيث 
اليوم مسائل يف  لدينا  إّن  الطالب وتعبئة األساتذة ظاهرة رائدة ومتقّدمة.  تعبئة  يعترب وجود 
أوائل  يف  العلمي.  التطّور  هذا  يكن  مل  حيث  األيام؛  تلك  يف  عندنا  تكن  مل  املجاالت،  جميع 
املحافظة عىل  البالد والثورة  النظام والتعبئة واحلرس وجميع مسؤويل  الثورة، كان هّم وغّم 
السماح  وعدم  البالد،  هذه  تراب  من  حديثًا  خرجت  اليت  النبتة  هذه  اجلديد،  املولود  هذا 
باقتالعها وإتالفها. هنا يف غرب البالد ويف املنطقة اجلنوبية الرشقية، وكذا يف الشمال الرشقي 
ويف اجلنوب الغريب للبالد ويف مناطق متعددة، قام املستكربون وأعداء الثورة واإلسالم وإيران 
بافتعال احلوادث واملشاكل. يف تلكم األيام، نزل الشباب املؤمن واملحب إىل امليدان بعنفوان 
الروح التعبوية وضّحى بنفسه يف هذا السبيل؛ حيث أرشت إىل بعض النماذج من كرمانشاه، 
بعد شهر واحد من  الشهداء، وكذلك يف خطاب أمس األول.  اللقاء مع عوائل  باألمس يف 
ينطلقون من  كانوا  الشباب  العفوية، هؤالء  الشعبية  احلركات  نشهد هذه  كنا  الثورة،  انتصار 
هنا من كرمانشاه. وهذه هي التعبئة. التعبئة حركة منبعثة من اإليمان والعشق والثقة بالنفس 

بالرتافق مع االبتكار. 
رضورة االبتكار يف خمتلف امليادين

كانت  الرتاثية،  الرياضة  هذه  إىل  اآلن  أنظر  كنُت  عندما  املجاالت.  جميع  يف  االبتكار  ينبغي 
الرياضة  حلبات  شاهدنا  طاملا  حسنًا،  باالبتكار.  مفعمة  القدماء-  يسميها  كما  هذه-  احللبة 
الرتاثية منذ أيام الشباب، بشكل دائم ويف كل مكان؛ وكان األسلوب ثابتًا ومتكررًا دائمًا، ويف 
اليوم،  أنا  جميع األنحاء. مل يكن سيئًا، وكان جيدًا، ولكن مل يكن فيه كل هذا اإلبداع. وها 
وأقسام  بأنواع  وزينوها  القديمة،  الرياضية  األصول  تلك  أتقنوا  وقد  الشباب  هؤالء  أشاهد 
االبتكار. هذا يف  هو  هذا  فأخرجوا عماًل جمياًل؛  والدقيقة،  اجلميلة  واحلركات  االبتكارات 
نوع  يف  القيادة،  كيفية  يف  املجاالت،  جميع  يف  ممكن  االبتكار  هذا  إّن  الرتاثية؛  الرياضة  جمال 
احلرب، يف نوع الوسائل العسكرية ونوع التنظيم؛ هذا بما يتعّلق بنطاق القوات املسلحة. عندما 
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نخرج من هذا اإلطار، لدينا االبتكار يف نوع الدبلوماسية. إّن املجال الدبلومايس الواسع ميلء 
بأنواع الشيطنة؛ أنتم ترون ما حيصل؛ وبالطبع نحن نشكر اهلل الذي جعل أعداءنا من الذين ال 
يفهمون ما ينبغي أن يفعلوا؛ يضعون اخلطط مرارًا وخيطئون تكرارًا، فتغرق أقدامهم يف الوحل 
أكرث فأكرث؛ وال يأخذون العرب فيكّررون اخلطأ نفسه؛ مثل كالمهم الذي يبثونه يف اإلعالم ويف 
ترصحياتهم واألعمال اليت يقومون هبا. واملجال الدبلومايس هو هكذا، الذكاء رضوري فيه، 
االبتكار مطلوب، التعامل اإلبداعي مطلوب؛ كل هذا ينطلق من الروح الثورية اليت نعرّب عنها 

بروح التعبئة وروح الشباب املبتكر والرائد الواثق بنفسه. 
واألمر كذلك يف االقتصاد أيضًا. وكذا يف األنشطة اإلنتاجية ويف جمال التقدم العلمي والبحيث 
أيضًا. وعليه فإّن اإلطار الذي نطلق عليه اسم التعبئة والروح التعبوية اليت نبّثها فيه، ليس إطارًا 
حمدودًا، ليس إطارًا عسكريًا فقط. يمكن لكل أقسام وفئات البلد أن تتحىل بالروح التعبوية. 
التعلم التعبوي، جمع الرثوة بشكل تعبوي، الدبلوماسية التعبوية، العمل السيايس التعبوي، 
اإلدارة التعبوية، التنظيم التعبوي. يشمل مفهوم التعبئة كل هذه املجاالت؛ وهو يعين التجدد 

واالبتكار واإلخالص. 
اإلخالص...األصل األويل لعمل التعبئة

اإلمام:»مذهب  تعابري  جملة  من  »املجهولون«  التعبئة.  لعمل  األويل  األصل  هو  اإلخالص 
الشهود والشهداء املجهولني«. » املجهولني« داللة عىل عدم طلب الشهرة. قال الشاعر]كليم 

الكاشاين[:
    يف مذهبنا جترد العنقاء ال متام له

       فقد بقي قيد االسم  وإن أفىن أثره
قاموا بالعمل هلل، هذا منبعث من روح االعتماد عىل اهلل؛ نحن نعلم أّنه ال يضيع عند اهلل. أنتم 
تعبدون اهلل يف اخللوة، تتكّلمون مع اهلل، ال أحد يعرف بذلك؛ ومطمئنون بأّن اهلل يرى، ُيحسب 
لقد  الكاتبني اإلهليني ال يرتكون عبادتكم هذه وكأهنا مل تكن.  الكرام  إّن  أّنه عبادة.  هذا عىل 

حدثت بالفعل، وهم يسجلوهنا؛ حينها ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ﴾)1( يرى ما عمله. 

األمر نفسه يف األنشطة االجتماعية. تقومون بحركة يف سبيل اهلل، تعملون شيئًا هلل، تتخذون 
قرارًا هلل، وال يعلم بذلك أحد؛ وال تتباهون به أمام أحد، يعلم اهلل هبذا ويكتبه لكم. عندكم 

1   سورة الزلزلة، اآلية 8-7.
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ثقة باهلل وعندكم حسن ظن به. ولنفرتض اآلن أّن اآلخرين مل يعلموا هبذا. كم يعطينا اآلخرون 
أجرًا؟ كم هي قيمة هذه األجور الدنيوية مقابل األجر اإلهلي؟ يفكر التعبوي هبذه الطريقة. 

لذلك يقوم بعمله بإخالص. 
اإلخالص واحد من اخلصوصيات. إذا ُوجد اإلخالص سزتول عندها عبادة الذات واألنانية 
وما شابه. وسيصبح ممنوعًا كّل من تكديس الرثوة للنفس، واستغالل املوقع، والتطاول هنا 
وهناك. كل هذا ناىشء من الرشك، الرشك اخلفي. إذا جاء اإلخالص، زهق الرشك وزال. هذه 
هي روح التعبئة. يمكن لروح التعبئة أن تظهر يف كل مكان: يف إدارات البالد ويف النظام العام 
األنشطة  الروتينية ويف  احلكومية  األنشطة  املختلفة وكذلك يف  واألنشطة  العامة  واملؤسسات 

الشخصية. 
توجد مزية خاصة بالقسم العسكري واالستعدادات الدفاعية. عندما نقول التعبئة يف كل مكان 
فهذا ال يعين أن نغفل عن تعبئة العرشين مليونًا اليت نادى هبا اإلمام- أوعرشات املاليني ]كما 
والتطلعات  واآلمال  األهداف  وجود  مع  رضوري.  فهذا  كال،  كال  اإلمام-  بعد  طرحناها[ 
ينبغي أن يوجد دائمًا، مرتافقًا مع االبتكار،  السامية لدى شعبنا، فإّن هذا االستعداد للدفاع 
مرتافقًا مع التجدد. لذلك نحن ندعم التعبئة بشكل كامل. كما وينبغي االنتباه إىل عمق الفكر 
يعلم، ويتحرك بشكل واٍع،  أن  ينبغي  العزيز  إن شبابنا  التنظيم هذه؛ أي  والبصرية يف عملية 

فليعلم إالَم يسعى. 
حتمية انتصار جبهة احلّق 

اليوم هناك أمة ظهرت وسط جمموعة هذه التيارات يف أنحاء العامل؛ وهذا االمزتاج بني احلق 
والباطل، وهذا التسّلط واهليمنة الظاملة والشيطانية لشياطني اإلنس عىل حياة اآلخرين؛ يف مثل 
هذه األجواء، اليت هي أجواء استكبارية، أجواء نظام السلطة اليت طاملا ذكرناها، حدث أن ظهر 
شعب يقول احلّق ويسعى للحّق، ينشد حقوق الناس، يدف إىل إقامة العدالة. هذا الشعب هو 
الشعب اإليراين العزيز، الذي استطاع أن َيثُبت ويستقيم عىل مواقفه بربكة اإلسالم. وبسبب 
ثبات الشعب اإليراين، فقد انترش هذا الفكر بالتدريج يف هذه املنطقة، بل ويف كل العامل. ونحن 
اآلن نرى ما حيدث يف هذه املنطقة. هذه حقيقة. من البديي أّن شياطني العامل ال يمّلون وال 
السوفيايت  االحتاد  كان  فقد  يأس.  دون  يتابعون  فهم  موجودون  هم  طاملا  رشورهم.  يكّفون 
كما  و–  الرأسمايل  الليربايل  النظام  هذا  مثل  متامًا  سقوطه،  قبل  ما  وإىل  واخلاطىء،  املنحرف 

يقولون- الليربايل الديمقراطي، خمالفًا لإلسالم وللجمهورية اإلسالمية. 
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اآلخر  النظام  فإّن  وكذلك  الشيطاين،  املنحرف  السوفيايت  االحتاد  نظام  زال  لقد  حسنًا، 
مّههم  كل  جيمعون  أصحابه  فإّن  النظام  هذا  يزول  أن  إىل  ولكن  أيضًا.  سزيول  ]الرأسمايل[ 
أّن كل سعيهم سيكون بال  النظام اإلسالمي. وال شّك  امليدان ملواجهة  وقواهم ويزنلون إىل 
فائدة. إذا كان هناك ثبات يف هذه اجلهة، إذا حتّلت بالصرب ومل تفقد األمل يف القلوب وتابعت 
وثابرت، فال شّك بأّن النرص حليفها؛ هذه من السن اإلهلية، إن اهلل تعاىل صادق وهو أصدق 

القائلني: ﴿چ چ چ چ﴾)1(،﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾)2 (.
هناك جبهة تسعى نحو احلق وتطلبه؛ اجلبهة املقابلة هلا جتري وراء الباطل. إذا خاف أهل جبهة 
احلق هذه، فمن الواضح أهّنم سُيهزمون؛ هم عىل حق لكنهم ُيمنون بالفشل. عندما ُيظهرون 
عدم الصرب ويمّلون برسعة، ال شّك يف هزيمتهم. أحيانًا ينطقون بكالم احلق ولكن ال يعملون 
بمقتضياته. جيرون وراء الدنيا واملاديات وطيب العيش، بالطبع سُيهزمون. مل يعِط اهلل ألحد 
إمضاًء عىل بياض؛ ألّنكم عىل حق فأنتم حتمًا منترصون؛ كال، أنتم ستنترصون، ألّنكم عىل 
احلّق وألنكم ثابتون مستقيمون عىل احلّق. إذا صمدتم ستنترصون. ولكن إىل أن حيصل النرص 

النهايئ فهناك رصاع وكفاح وحتدٍّ مستمّر. 
إحياء الروح التعبوية

ومتماسكة  ويقظة  قادرة  دفاعية  قوة  وجود  دائم  وبشكل  ينبغي  اإلسالمي  النظام  داخل 
التعبوية، كذلك  التعبوية. يمكن للجيش أن يتحىل بالروح  وجاهزة للعمل؛ هذه هي الروح 
التعبئة واليت تأسست عىل هذا األصل،  التعبوية. وحدات  بالروح  يمكن للحرس أن يتحىل 
يمكنها أيضًا أن تتحىل بروح تعبوية. مؤسسات الدولة أيضًا يمكنها أن تتحىل بالروح التعبوية. 
الدبلوماسية كذلك  تعبوية. املؤسسات  العسكرية كذلك يمكنها أن تتحىل بروح  املؤسسات 
يمكنها أن تتحىل بروح تعبوية. إذا حصل هذا األمر فإّن النرص سيكون حتميًا ورسيعًا. تطّلعوا 

إىل التعبئة هبذه النظرة، إىل الروح التعبوية كذلك، وأحيوا هذه الروح ما استطعتم. 

الدفاع عن األصول اإلسالمية الثابتة
هو  التعبئة  هلوية  الداخيل  بالنسيج  وترتبط  التعبئة  عاتق  عىل  امللقاة  األساس  األعمال  من  إن 
الدفاع عن األصول اإلسالمية الثابتة. وقد ورد هذا يف كالم اإلمام؛ األصول اإلسالمية اليت 
ال يمكن أن تتغري. هنا يصبح دور التعبئة يتخطى ]ما فوق[ املراحل والفرتات الزمنية. تنظر 

1  سورة احلج، اآلية 40.
2  سورة حممد، اآلية 7. 
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كي  تراقب  الصحيح؛  املسري  عن  والنظام  للثورة  الكلية  احلركة  انحرفت  ما  إذا  لرتى  التعبئة 
اخلصائص  من  هذه  لتواجهه.  التعبئة  تقف  انحراف،  لوحظ  وأينما  انحراف؛  أي  حيدث  ال 
نحواألهداف  مستقيمًا  خطًا  ُتشّكل  االنحرافات.  مواجهة  يف  تقف  إهنا  أي  بالتعبئة،  املتعلقة 
السامية للثورة اإلسالمية، دون أي انحراف أو التواء. هذا من خصائص التعبئة. تلقي نظرة 
من األعىل، نظرة ما فوق املراحل الزمنية. من املمكن أن حتدث إشكاالت يف بعض األقسام؛ 

ينبغي للحركة العامة أن تتحرك وفق مسري مستقيم. هذه النظرة هي نظرة تعبوية.

رضورة النظم واالنضباط
التعبئة مع ما لديا من اخلصائص  من األمور اليت أرى من الرضوري أن أذكرها أيضًا،  أن 
واملزيات اليت ُذكرت، متقيدة بالقوانني واملقررات والقيم واليت تتجسد يف إطار النظام. ينبغي 

خلق اإلبتكار وإجياد التجدد ولكن بدون خمالفة لألنظمة. يشتبه األمر عىل بعض الناس. 
يتصور بعضهم أن التعبوي هو الذي ال يلزتم باملقررات وال يتقيد بالقوانني وال يراعي الضوابط 
املقررة يف املجتمع؛ كال هذا اشتباه، هذا خطأ. بالطبع عندما ترى اهلوية العامة للتعبئة واليت 
تظهر أحيانًا يف جمموعة نظامها- أي تشتمل عىل القيادة وجمموعة وضع القوانني وآخرين- أن 

ضوابط ما قد أصبحت موانع، فإهنا تغري تلك الضوابط، وال ختالف أو متارس الفوىض. 
زمن احلرب، كان حديث بعض األشخاص أن بأن التعبئة تتحرك عشوائيًا- كانوا يقولون تعبئة 
–بال فرامل- وكان السبب أنه يف ميادين احلرب وساحات املعارك، كان التعبويون يرصون بكل 
حزم وجزم عىل القيام باهلجوم؛ كانوا يريدون اإلرساع يف حسم املعارك، كانت روح االندفاع 
وحماس الشباب ونشاطه تدفع هبم نحو اجلبهات. حسنًا، كان القادة ال يرون مصلحة دائمًا، 
]يف اإلرساع باهلجوم[ فكان هناك نوع من التجاذب واالختالف دائمًا يف األقسام املختلفة من 
جبهة احلرب. كانوا يقولون التعبئة بال فرامل. هذا ال يعين أّن التعبئة بال إنضباط، أو أهّنا ينبغي 
أن تكون دون انضباط، أو أّن عدم االنضباط هو بحد ذاته قيمة إجيابية؛ أبدًا. االنضباط بحد 
ذاته قيمة، والنظم قيمة. يويص أمري املؤمنني × أوالده: »أوصيكم بتقوى اهلل ونظم أمركم«)1(.
تربز  الصحيح  اإليقاع  وُفقد  النظم  ُفقد  إذا  نظم.  لديكم  ولتكن  منّظمًا  عملكم  فليكن  أي 
ُيعّد األرضية  النظم هو الذي  االنحرافات، واالختالالت؛ األمر هكذا يف كل مكان وجمال. 

للنجاح. إذا كان هناك قوة عسكرية ال متتلك نظمًا، ستصبح بال فائدة باملطلق. 

1   هنج البالغة: الرسالة 47.
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ونظام  مرصوص،  صف  عرض،  الداخيل؛  األمن  قوى  يف  تالحظوهنا  اليت  الترشيفات  هذه 
شارات ودرجات ولباس موحد، ليست فقط ألهنم يريدون االهتمام بمظهر جيد، كال بل هي 

تعويد لقوى األمن عىل االنضباط والنظم. 
ينبغي أن تتحركوا من هنا، وينبغي أال تتجاوز حركة أقدامكم هذا اخلط ولو بخطوة واحدة 
]يف العرض العسكري[؛ هذا نظم. حلسن احلظ، نالحظ أّن هذه األمور ُتراعى بشكل كامل، 
من  عسكرية،  قوة  من  النظم  نزعنا  إذا  رضوري؛  أمر  النظم  اجليش.  يف  أم  احلرس  يف  سواء 
وحدة عسكرية. سيصبح بال فائدة. افرتضوا أنَّ لواًء عسكريًا يضم ألف شخص. حسنًا، ألف 
شخص بحد ذاتهم ال فعالية هلم. هؤالء األشخاص يمتلكون القدرة حينما يتشكلون يف لواء 
قيادة منّظمة ومقررات حمددة وبرامج عمل  أفواجًا وكتائب وجمموعات منّظمة ذات  حيتوي 
معينة. وإاّل فإّن هؤالء األشخاص، بدون هذا النظم وهذا الربنامج وهذه األوامر، ال يمكنهم 
إنجاز أي عمل. النظم مهم إىل هذه الدرجة. وعليه فإن االنضباط هوقيمة. عدم االنضباط 
ليس بقيمة، غياب القانون ليس بقيمة، العمل وفق املقررات هوالقيمة؛ فليلتفتوا إىل هذا. هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى، ال يتمسك بعضهم ببعض املقررات ويتشبث هبا بشكل مزتمت، 
كي حيجم ويمش احلركات االبتكارية واحلركات املنطلقة من الروح التعبوية. هذا هواجلانب 

اآلخر من املسألة. 
إزالة موانع االبتكار والتقّدم

إذا لوحظ يف وقت ما بأن هناك مقررات تعيق ومتنع اإلبتكار واحلركة والتقدم، فعىل األشخاص 
واملقررات  القانون  عن  اخلروج  عدم  املوانع.  ويزيلوا  يغرّيوها  أن  املقررات  بتغيري  املعنيني 
تقوم  أن  ينبغي  املانعة للحركة.  باملقررات  التشبث األعمى  إزالة  من جهة؛ ومن جهة أخرى 
اإلدارات العامة يف األقسام املختلفة إىل هذه األمور. عىل كل حال كان هذا بعضًا من مقرراتنا 

إىل التعبئة. 
املستقبل منري جدًا

إنين أقول لكم؛ إن مستقبل البالد، مستقبل منري جدًا. عىل الرغم من كل ما أراده العدو وكرره 
ورددته بعض احلناجر املغرضة واأللسن امللوثة بنواياه اخلبيثة، وصّدقه بعض الناس بسذاجة، 
فإّن حركة الثورة اإلسالمية هي حركة ناجحة. هذا ما أثبتته التجربة عىل أرضنا. نحن ال ننسج 
أن  فرنى  الواقع،  إىل  ننظر  بل  ال  بتومهاتنا؛  أنفسنا  وُنفرح  أوهامًا،  نخلق  أن  نريد  ال  اخليال، 
نظام اجلمهورية اإلسالمية والشعب اإليراين يف ظل هذا النظام قد تقدما لألمام يومًا بعد يوم 
يف هذه السنوات االثنتني والثالثني تقدمًا ملحوظًا وبارزًا أكرث من التقدم العادي واملعروف 
بني الشعوب. هناك بعض الشعوب لديا إدارات جيدة، وتقوم بأعمال جيدة، ولكن حركة 
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الشعب اإليراين هذه أنجح وأكرث ندرة مما هوموجود يف الدنيا، األمر كذلك يف كل املجاالت، لقد 
تقدمنا. 

هناك بعض املشاكل موجودة يف املجتمع. التقدم ال يعين أنه ال توجد مشاكل، بل يعين احلركة 
نحواألكمل واألفضل، وهذا موجود. 

هكذا هو األمر يف كافة املجاالت. يف املجال السيايس، يف املجال العلمي، ويف جمال التجارب 
العامة  اإلدارات  يف  املوجودين  املدراء  تلهم  أن  يمكن  اليت  املتنوعة  األصعدة  عىل  املختلفة، 

للبالد؛ يمكن هلذا األمر أن يساعدهم. 
االلزتام باألصول والقيم

عىل  الثورة  قامت  اليت  والقيم،  باألصول  االلزتام  بالقيم.  االلزتام  هو  يشء  كل  من  واألهم 
السابق،  أكرث من  اليوم هو  االلزتام  فإنَّ  الشخيص،  أمر مهم جدًا. بحسب رأيي  إنه  أساسها، 
الثورة،  شعلة  كان  والسبب  جدًا،  متوهجة  الثورة  بداية  يف  الشباب  أحاسيس  كانت  حسنًا، 
ولكن مل يكن العمق موجودًا يف كل مكان. لقد كان يل ارتباط وتواصل مع الطالب اجلامعيني 
يف تلك األيام أيضًا. كنت أذهب يف كل أسبوع إىل اجلامعة. كنت أجيب عن األسئلة. كان األمر 
هكذا. يف طهران، ويف أي مكان كنت أذهب إليه، كنت أتلقى أسئلة الطالب اجلامعيني وأدرك 
انشغاالتهم الذهنية. إّن النظرات اليوم أعمق بكثري، أكرث أصالة ومنبعثة من التأمل العميق يف 
املباين. يف تلك األيام كانت هناك أحاسيس، وكانت هناك حركة، وكانت احلركة حركة ناجحة 

وذات قيم. ُبذلت تضحيات كثرية، لكن شبابنا اليوم أكرث عمقًا. 
بقوة؛  حارض  العدو  إعالم  فإّن  كذلك  والعاطفي،  اإلحسايس  الرصيد  ذلك  اليوم  يوجد  ال 
وعىل الرغم من كل هذا فإّن شبابنا هم هكذا. لكن بعض الناس يغّض الطرف عن كل هذه 
اإلجيابيات، يرى فقط اآلفات واخللل. يرى اآلفات فقط، هذا خطأ. توجد آفات، ولكن ينبغي 

أن ننظر لرنى هل تسري هذه اآلفات نحو التحسن واملعاجلة أوال. 

إذا رأينا أن هناك اجتاهًا نحو التعايف والتحسن والصحة والفهم، فلنعرف أن عملنا هو عمل 
ناجح. كل هذا يف هذا العامل، أي العامل الذي تركز فيه الوسائل اإلعالمية هجومها عىل شبابنا 

املسلم والسليم. 

أيا الشباب األعزاء... اجعلوا هذه الرؤية أساسًا حلركتكم. اسعوا أن ترتكوا أثرًا عىل البيئة 
املحيطة بكم. اسعوا أن تزيدوا هذا التعمق. اسعوا أن تنرشوا الوعي اإلسالمي العميق يف حميط 

عملكم. 
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وكتابات  مطهري،  الشهيد  كتابات  متوفرة.  األمر  هلذا  الالزمة  الوسائل  اليوم،  احلظ  حلسن 
الفضالء والعلماء البارزين، احلارضين حاليًا يف قم وطهران وغريمها، إهنا أمور جيدة، معارف 
أعيدوا  املستقبلية.  والرؤية  والدقة  والعقالنية  املعنويات  فيها  حيث  جيدة؛  مطالب  جيدة، 

صياغة أذهانكم هبذه املعارف وانرشوها يف البيئة املحيطة بكم. 

مزج املعنوية باملعرفة
باهلل  والشخيص  املعنوي  ارتباطكم  قّووا  باهلل.  االرتباط  روح  وهي  هنا،  روح  توجد  بالطبع 

تعاىل. هذا أمر ثمني جدًا. 
االستغاثة،  والتكبري،  التهليل  االستغفار،  اهلل،  إىل  القلب  من  وكالمكم  الشابة  نظرتكم  إن 
أنفسكم،؛ ال  الكبري يف  الشباب[ يرتك األثر  العاملني، ]عندما يصدر عنكم أيا  الترضع لرب 

تنسوا ذلك. 
مثاًل  فليكن دعاء كميل  باملعرفة،  املعنوية – كالدعاء وما شابه –  لقاءاتكم  اسعوا كي ترتافق 
الندبة وباقي األعمال  الدعاء؛ وكذلك دعاء  مفاهيم دعاء كميل ومعرفة  متالزمًا مع معرفة 
فإهنم  اهلل  وبحمد  الفكر،  وأصحاب  املحرتمني  العلماء  حمرض  من  االستفادة  فلتتمَّ  كذلك. 

موجودون. 
االقتدار  قمم  سيفتح  اإليراين  الشعب  فإّن  اهلل  شاء  وإن  ناجحة،  حركة  هي  احلركة  هذه  إن 
راية  سرتفعون  اهلل  شاء  وإن  واملبتكرة.  والتعبوية  واملؤمنة  الشابة،  الروح  هذه  بعون  العاملي 
اإلسالم فوق هذه القمم. وكما أنه يف السنوات الثالثني السابقة، مل يكن أحد ليتصور أّن شعار 
اإلسالم، والقرآن الكريم واإليمان باألصول اإلسالمية سريتفع يف بالد كتونس ومرص، أنتم 

تشاهدون اليوم هذه الشعارات. إن شاء اهلل سيتسع هذا املسار. 
اللهم بمحمد وآل حممد، أنزل فضلك ورحمتك وكراماتك عىل هذه القلوب الطاهرة املنرية. 
اللهم بمحمد وآل حممد، وفقنا ألن نعمل بما يرضيك يف كل نقطة من البالد وأي قسم من 

أقسام البالد. 
اللهم بمحمد وآل حممد، أخذل وأذل أعداء هذا الشعب. 

اللهم هّيء أسباب العزة والرشف واالفتخار الديين واإلسالمي هلذا الشعب يومًا بعد يوم. 
اللهم احرش األرواح الطيبة لشهدائنا األعزاء مع النيب وأوليائه. 

اللهم احرش الروح الطاهرة إلمامنا مع أوليائه. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 



املناسبة: تجمع أهل گيالن الغربية. 

الحضور: كرمانشاه.

املكان: طهران. 	

الزمان: 1390/7/24 ه.ش.

1432/11/17 ه.ق.

2011/10/15م.

شجاعة	وثبات	أهل	گيالن	الغربية	

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	تجمع	أهل	گيالن	الغربية	



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 478

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم 
املصطفى حممد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني اهلداة املهديني 

املعصومني ال سّيما بقية اهلل يف األرضني.

شجاعة وثبات أهايل كيالن الغربية يف احلرب املفروضة
أحمد اهلل تعاىل كثريًا أن مّد يف عمرنا واستطعنا مّرة أخرى أن نزور عن 
قرب هذه املدينة املقاومة وشعبها الغيور والعزيز. لقد جتاوزت هذه 
املدينة حقًا يف سنوات الدفاع املقّدس امتحانًا صعبًا. حسنًا، الشباب 
األعّزاء الذين يعيشون اليوم وسط أهل كيالن الغربية واملدن املحيطة 
جيب أن يعزتوا بأّن آباءهم وأمهاتهم والسلف من أهلهم قد أظهروا 
هكذا عظمة وروعة يف مرحلة صعبة جدًا. أنا جئت إىل كيالن الغربية 
القريبة  املرتفعات  املدينة نفسها، وإىل  عدة مرات يف تلك األيام: إىل 
منها- منطقة جبال »برآفتاب« ومناطق استقرار قواتنا- وقد رأيُت بأّم 
بالرغم من كل هذه  لكن  املنطقة؛  الدفاع يف هذه  قوات  العني غربة 
للعيان  بادية  وبسالته  الشعب  هذا  شجاعة  عالمات  كانت  الغربة 
بواسطة  بل  القصف  بواسطة  فقط  ليس  ُتهّدد  كانت  مدينة  أيضًا. 
الغزو الربي، استطاعت أن تصمد وتقاوم، والناس مل يغادروا املدينة. 
هذه ذكرى عظيمة جدًا من تلك املرحلة الصعبة وهي حمل افتخار يف 

الواقع. 

أيام احلرب، بعضكم  مل يكن موجودًا  الشباب األعزاء  أيا  بعضكم 
األعزاء  الشباب  عىل  إّن  اقول  أن  أريد  ال  أنا  صغارًا.  صبية  كانوا 
للفخر  داع  هناك  كان  وإن   – وأجدادهم  آبائهم  بعمل  يفخروا  أن 
الشباب  عىل  أّن  وهي  املالحظة،  هذه  ُأبنّي  أن  أريد  بل  واالعزتاز- 
املعارص أن يعلم بأّنه قد ترىّب يف جو كهذا ويف منطقة كهذه ويف ُأرَسٍ 

كهذه.
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مسؤولية أهايل املنطقة يف حفظ حدود اهلوية الوطنية
عن  املسلحة  الدفاع  حرب  مرحلة  اجلغرافية.  احلدود  عن  دفاع  اليوم  هناك  ليس  أنه  صحيح 
عن  الدفاع  مطروح،  الوطنية  اهلوية  حدود  عن  الدفاع  ولكن  اليوم.  مطروحة  ليست  الوطن 
حدود الشخصية الدينية واإلسالمية، الدفاع عن احلدود  العقائدية، مثل هذه األمور مطروحة، 
وجميعنا مسؤولون. إن مل يكن الشباب املعارص موجودًا يف تلك املرحلة كي يقف يف مواجهة 
العدو ويصد هجومه ويدافع عن بيته ومدينته فهو يستطيع اليوم يف ميدان الرشف واالفتخار 
الوطنية، والعقيدة  الوطنية، واهلوية  الوطنية، والعزة  الدفاع عن الشخصية  أن يؤدي دورًا يف 
اإلسالمية الراسخة. الفتية والفتيات، النساء والرجال املؤمنون، يستطيعون جميعًا أن يؤدوا 
يلتفت  أن  جيب  الروحية.  هذه  حفظ  جيب  احلالية.  احلساسة  الدفاعية  املنطقة  هذه  يف  دورًا 
بالقيم اإلنسانية واملعنوية والروحية يف  الغنية  البيئة  املنطقة إىل وجود مثل هذه  مسؤولو هذه 

هذه املنطقة مثلما توجد األرضية املادية.

املياه ومن  ناحية  املنطقة هي منطقة مهيأة من   لقد قلت يف كرمانشاه واليوم أقول لكم؛ هذه 
نفس  يف  بعد.  تفّعل  مل  إمكانات  هناك  توجد  عدة.  نواح  ومن  املناخ  ناحية  ومن  الرتبة  ناحية 
الوقت ومثلما ذكر إمام جمعتكم املحرتم اآلن وصحيح ما قاله- وقد رسرُت ألن إمام اجلمعة 
يعترب حاجات الناس وحاجات املدينة مسألة شخصية ويالحقها- نسبة البطالة مرتفعة وإضافة 

إىل ذلك، فآثار البطالة، أي أمور من قبيل اإلدمان،  موجودة يف هذه املنطقة. 

الثقافات  رسوخ  واجهوا  جمتمعكم.  يف  ورواجه  اإلدمان  بروز  حاربوا  األعزاء!  الشباب  أيا 
العقيدة  عن  املدافعون  املقدس  الدفاع  منطقة  حدود  حماة  أنتم  اليوم  جمتمعكم.  يف  املفسدة 
والعمل والسلوك االجتماعي متامًا كحال كل أفراد شعب إيران املدافعون عن اهلوية الوطنية 

وعن الشخصية العظيمة لشعب ايران. 

واملسؤولون جيب إن شاء اهلل أن يفّكروا باألمر. نحن يف هذا السفر استكملنا معلوماتنا عّما 
جيري. وسيأيت املسؤولون إن شاء اهلل أيضًا وسُتطرح معهم املسائل، وبقدر ما هو متوّفر للدولة 

من إمكانات فسوف ُتقّدم اخلدمات الرضورية حتمًا.

أمهية حفظ ذكريات مرحلة الدفاع املقّدس
حفظ  عن  عبارة  هو  ها  الوطنية  اهلوية  حدود  حفظ  يف  كبري  تأثري  هلا  اليت  األمور  إحدى  إّن 
ذكريات تلك املرحلة املجيدة من الدفاع املقدس. أن تتمكن امرأة مسلمة وشجاعة يف مدينتكم 
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األمر  هذا  عىل  حافظوا  املهاجمة؛  القوات  وُتردي  املعادي  اجلندي  أرس  من  الدفاع  مقام  يف 
واحفظوه ألنفسكم. أن تكون هذه املدينة قد استطاعت أن تصمد يف أصعب الظروف أمام 
هجوم العدو؛ حافظوا عىل هذا األمر واحفظوه. طبعًا حفظ ذكريات مرحلة الدفاع املقدس 
هو أمر واجب بالنسبة ملنطقة كيالن الغربية. حفظ هذه الذكريات بعينها بالنسبة ألهل قرص 
شريين وألهل إسالم آباد الغربية أمر رضوري. يف تلك املناطق حرض رجال ونساء مدافعون 
اهلوية اإلسالمية لشعب  إّن حفظ  أوتوا.  ما  بكل  العدو  ومقاتلون وسعوا وصمدوا يف وجه 
إيران حيوز عىل ذلك القدر من األمهية بحيث جيب أن يشعر الرجال العظماء والعلماء الكبار 

واملجاهدون الكبار والشخصيات البارزة باملسؤولية.

تآمر االستكبار هبدف عزل إيران وانقالب السحر عىل الساحر
الحظوا كيف أن عامل االستكبار قد اجتمع واحتد اليوم من أجل طمس هذه اهلوية، من أجل أن 
يدفعوا اهلوية اإلسالمية لشعب إيران املناضل والبطل نحو االنزواء. كل من يضع اليوم أمام 
أمريكا وأوروبا  املستكربين يف  أّن  الدولية يرى  الدولية واألالعيب  السياسات  ناظريه ساحة 
والدول التابعة هلما يقتلون أنفسهم من أجل كرس مقاومة شعب إيران، ويشقون ثياهبم لعلهم 
يتمكنون من إجبار شعب إيران عىل الرتاجع. وُيفَهم كم هو أمر قّيم ومهم هذا الصمود العام 

للشعب والثبات عىل تطلعات الثورة وقيمها. 
كل عدة صباحات جيلس واضعو سياساتهم وخمططوهم- وفقًا ملا يقولون- يف كواليس الفكر 
ويطرحون خطة ضد اجلمهورية اإلسالمية وشعب إيران، لكن اهلل تعاىل حيبط هذه املخططات 
أثاروا يف كل املطبوعات ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة  العقيمة. يف هذه األيام األخرية 
تهمة  بشأن  ضجة   - العاملية  الصهيونية  بالشبكة  مرتبطة  هي  واليت  ذلك-  وغري  واملكتوبة 
فارغة وتافهة نسبوها إىل عدة أشخاص إيرانيني يف أمريكا واختذوا من ذلك ذريعة ليصّوروا 
اجلمهورية اإلسالمية بصورة املدافع عن اإلرهاب. مل يلَق ذلك صدى ولن يلقى. هم دائمًا 

وبشكل متواصل ينسجون هذه املكائد ولكنها بال فائدة أو أثر. 
الشعوب  بني  يوجد  ال  اليوم  منعزلني.  أصبحوا  أنفسهم  لكنهم  إيران  نعزل  أن  نريد  يقولون 
حكومة مبغوضة يف العامل كأمريكا. أمريكا اليوم هي أكرث احلكومات واألنظمة مبغوضية يف 

نظر شعوب املنطقة. أنتم املعزولون لكونكم مبغوضني.
ليتمّلق إىل حد ما اإلسالم واملسلمني، عّله يتمكن   قبل سنتني ذهب رئيس أمريكا إىل مرص 
 – أقلية صغرية  استقطب  النتيجة؟  كانت  فماذا  نحوه،  اإلسالمي  العام  الرأي  أنظار  من شد 
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أي اجلماعة احلاكمة أمثال حسين مبارك املعزول واملنّحى- ولكن عموم شعب مرص وعموم 
ارتفع يف  التظاهر. واليوم ترون أن شعار مناهضة أمريكا قد  املنطقة مل ُيخدعوا هبذا  شعوب 

نفس تلك الدول. 

يسافر الرئيس األمريكي إىل أفغانستان – وهو بلد حتت احتالهلم وفيه عدة آالف من اجلنود 
أمريكي.  معسكر  وهي  َبْغرام  قاعدة  من  خيرج  أن  يتجرأ  ال  لكنه  الناتو-  وجنود  األمريكيني 
اىل  كابول. ذهب  كابول وغري  األفغان يف  السياسة  من رجاالت  أي  مع  يلتقي  أن  يستطع  مل 
الناس. أنت ختاف من أكرثية الشعوب.  املعسكر وخرج من املعسكر! أنت ختاف من أكرثية 
اليوم أنت ختاف من أكرثية شعبك يف أمريكا. ودليل ذلك هو هذه احلركة والنهضة يف وول 
سرتيت واليت مل تبَق حمصورة يف نيويورك. الناس ُيظهرون تنفرهم يف العديد من املدن األخرى 

يف أمريكا ولذا فأنت املعزول. 

تلو  الكالم  وُيكّررون  إيران«،  »ُرهاب  لـ  ُيرّوجون  اجلمهورية اإلسالمية  يعزلوا  أن  أجل  من 
الكالم. كال، إّن إيران هي حليفة الشعوب وحليفة املظلومني. إّن اجلمهورية اإلسالمية ُتعارض 
الظلم، وتقاتل الظامل، وتقف بكل ما لديا يف وجه طغيان الظاملني واملستكربين وجشعهم وال 
ترتاجع. وهلذا السبب يف كل مكان تتعرف فيه الشعوب إىل اجلمهورية اإلسالمية ُتصبح ُمحبة 
وحليفة هلا. شعارات اجلمهورية اإلسالمية حمببة هلا، بعكسكم أنتم يا رؤساء نظام الواليات 
مرص،  يف  واملبغوضني  أفغانستان،  يف  واملبغوضني  العراق،  يف  املبغوضني  األمريكية  املتحدة 
واملبغوضني يف تونس بعد الثورة، واملبغوضني يف ليبيا حيث أدخلتم قوات عسكرية ولديكم 

فيها عمل عسكري، بل حت يف أوروبا أنتم مبغوضون. 

قبل عدة سنوات اجتمعت كالعادة أقلية يف إحدى الدول األوروبية ووافقت عىل منح رئيس 
السياسية  الدوافع  عليهم  سيطرت  وقد  قّلة،  كانوا  هم  للسالم.  نوبل  جائزة  احلايل  أمريكا 
والعالقات السياسية - الحقًا ذهب الرئيس األمريكي ليتسلم اجلائزة فتظاهر أهل ذلك البلد 
يف  الواحد  تتعدى  ال  جمموعات  من  جزء  أنت  األقليات.  من  جزء  أنت  الرئيس!  ضد  نفسه 
املئة. املجموعات العظيمة البالغة تسعني يف املئة من الشعب ُتعارضكم. هذا متامًا ُيمّثل النقطة 
املقابلة لتموضع اجلمهورية اإلسالمية وحركتها. ولذا فإّن العدو بسعيه وجهده وكيده ال يصل 
الوطنية  نتيجة، وصمود شعبنا وشبابنا يف حفظ هويتهم  أية  إىل  إيران  املواجهة مع شعب  يف 
وشخصيتهم اإلسالمية يتغّلب عىل كل هذه املساعي. وأنا أريد منكم أيا الشباب العزيز أن 

تعرفوا قدر هذه الوضعية وأن تعّدوا أنفسكم يومًا بعد يوم للمستقبل الرفيع والسامي.
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اإلسالم هو حبل النجاة
حلسن احلظ ميدان العلم اليوم مفتوح. ميدان األنشطة التكنولوجية مفتوح. وعىل املسؤولني 
إىل  الدخول  من  البلد  هذا  شباب  يتمكن  كي  االقتصادية  امليادين  يفتحوا  أن  أيضًا  البلد  يف 
امليادين املختلفة معتمدين عىل أنفسهم. هذا البلد هو لكم. لقد قام جيلنا بكل ما أمكنه طوال 
السنوات املاضية. البلد اليوم هو من نصيب الشباب ومتعّلق هبم. جيب عىل الشباب أن حيفظوا 
الثقايف  وتأثريهم  األعداء  نفوذ  وجه  يف  قفوا  الشباب  أّيا  املختلفة.  املجاالت  يف  جهوزيتهم 
وواجهوا العوامل املثبطة اليت يبثها العدو يف املجتمع. اعلموا واعرفوا أّن االسالم هو حبل 

نجاتكم املادية واملعنوية.

إّن راية اإلسالم سوف ُتنجي إن شاء اهلل كل هذه املنطقة. نحن اليوم نرى أّن النهضة اإلسالمية 
يف منطقة الرشق األوسط اإلسالمي العظيم تتجه يومًا بعد يوم نحو االتساع. العدو يف حالة 
انزواء ويف حالة تراجع واحلركة اإلسالمية تسلك طريق التقدم عىل الرغم مما يقوم به العدو 

من أعمال إلخمادها. 

ال شّك عندي بأّن املستقبل هو من نصيب اإلسالم. املستقبل سيكون يف ظل اإلسالم. وسوف 
ترون أيا الشباب إن شاء اهلل وبتوفيق منه ذلك اليوم الذي ترتفع فيه راية اإلسالم خفاقة يف 

كل هذه املناطق وتتشكل فيه جمموعة إسالمية متحدة ومقتدرة وعزيزة. 

دًا ُأبدي رسوري من احلضور بني األهل األعزاء ملنطقة َكيالن الغربية وكذلك بني أهل  ُمجدَّ
إسالم آباد وقرص شريين الذين حتّملوا عناء املجيء وبعضهم يشارك يف هذا التجمع. كذلك 
أعتذر عن عدم متّكين من أن أزور املدن األخرى. اإلمكانات والفرص السانحة حمدودة، عىل 

الرغم من أّن رغبتنا وحمبتنا ألهل هذه املناطق هي حمّبة تعّم اجلميع.

رّبنا بمحّمد وآل حمّمد وّفقنا للخدمة احلقيقية وامُلخلصة هلذا لشعب. رّبنا اهزم وأهلك أعداء 
جميعًا  عنا  أرِض  الشعب.  هلذا  السامية  والتطلعات  الكبرية  اآلمال  حّقق  رّبنا  الشعب.  هذا 
القلب املقّدس لويل العرص أرواحنا فداه، أرِض عنا األرواح الطيبة للشهداء والروح املطهر 

لإلمام اخلميين العظيم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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رائع وعميق ومؤنس وجميل جدًا،  لقاٌء  بالنسبة يل، هو  اللقاء  هذا 
هذه  يف  املحرتمني  واألساتذة  اجلامعي  الشباب  من  غفرٍي  جمٍع  مع 
املحافظة، حيث ينبغي للمرء أن يتكلم إىل ما شاء اهلل مع هذا العدد 
الكبري واجلمع العظيم لطالب وأساتذة هذه املحافظة. والنقاط اليت 
عرضها األصدقاء سواء ما قاله الرئيس املحرتم والعامل واملؤمن هلذه 
اجلامعة وكذلك ما قاله شبابنا األعّزاء، كان بينها نقاط مهمة وتستحّق 

متابعتها.

أمهية اللقاء بالشباب
إّن اللقاء معكم أيا الشباب العزيز مهم يل من جهتني: 

االستماع  الشباب،  أوساط  يف  ذاته  بحد  احلضور  إّن  األوىل:  اجلهة 
له والتحّدث معه، يمنح اإلنسان روح الشباب وحيويته، حيث إننا 
اليوم ويف خمتلف املسؤوليات، نحتاج إىل روح النشاط هذه. يف مثل 
ببلوغ  والطموح  والتجّدد  االبتكار  حالة  تتوّهج  التجّمعات،  هذه 

القمم العالية، وهذا هو األمر املنشود لدينا.
الثورة وال  إّن جيل الشباب كان يقع عىل عاتقه ِحمل  الثانية:  اجلهة 
الستينيات  بشباب  هذا  خيتص  ال  أيضًا.  املستقبل  يف  وسيبقى  يزال 
)الثمانينات بالتاريخ امليالدي( فقط، فأنتم أيضًا يا شباب التسعينيات 
أرى  وإنين  ثقياًل.  حماًل  أكتافكم  عىل  حتملون  شميس[  ]هجري 
وأشاهد كيف أن شباب بالدنا واحلمد هلل، وخاصة الشباب اجلامعي 
ُقدمًا هبذا احلمل وسيوصلونه إن شاء اهلل إىل اهلدف  واملتعلم، يسري 

املنشود.
والصمود  املجاهدة  يوم  وهو  اليوم  سواء  أساٌس،  الشباب  دور  إّن 
املستقبل حيث سُتلقى عىل  أم يف  الثورة،  والبصرية والصرب يف معرب 
عاتقكم أيا الشباب مسؤوليات ومهام كثرية يف املجاالت املختلفة، 
والدبلوماسية  واالجتماعية  والسياسية  العلمية  املجاالت  يف 
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واالقتصادية والتقنية ويف جميع جماالت احلياة. فإذن، أنتم اليوم مسؤولون ومشغولون باجلد 
والسعي، وستكونون كذلك أيضًا يف املستقبل إن شاء اهلل. 

معىن التمّتع واالستفادة من مرحلة الشباب
بناًء عىل هذا، ُتظهر أمهية اللقاء بالشباب والتحدث معهم واالستماع إليهم، أمهية خاصة.

لقد فرح الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله بأحد أصحابه الشباب فدعا له قائاًل: »الّلهم أمتعه 
بشبابه«. أي الّلهم اجعله يستفيد من شبابه ويلتّذ به. ُيفهم من هكذا دعاء للرسول هلذا الشاب 
التمّتع واالستفادة من مرحلة الشباب؟ من  أّنه ليس كل شاب يستفيد من شبابه. ماذا يعين 
اخلطأ أن نتصّور أّن االستفادة من الشباب تعين االلتذاذ بالشهوات املادية للشباب وتسليات 
الشباب ورصف الوقت باللهو يف هذه املرحلة من العمر، ليس هذا باالستفادة من الشباب. 
قال الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله يف كلمة أخرى له: »ما من شاب يدع لذة الدنيا وهلوها 
وأهرم شبابه يف طاعة اهلل إال أعطاه اهلل اجر اثنني وسبعني صّديقًا، أي إّن الشاب الذي حيافظ 
اثنني  أجر  تعاىل  اهلل  عند  له  املادية،  الشهوات  يف  االنغماس  عدم  وخيتار  وعفته  طهارته  عىل 
وسبعني صّديقًا. »الطهارة يف الشباب منهج نبوي« }حكمة {. املثال الذي وضعه اهلل كأسوة 
للشباب هو النيب يوسف ×. ليس هذا بالتمتع من الشباب، بل هو عند من »أهرم شبابه يف 

طاعة اهلل« كما ورد يف احلديث يقض الشباب يف طاعة اهلل.

إطاعة اهلل ليست فقط يف الصالة، بالطبع إن الصالة هامة وبنَّاءة وذات فضيلة عالية، ولكن 
ترك  أمهها  ومن  اهلل،  إلطاعة  كثرية  مصاديق  الواسع  احلياة  أفق  يف  توجد  فقط،  هذا  يف  ليس 
الذي  االبتكار  هلل،  إطاعة  أيضًا  هو  تدرسونه  الذي  الدرس  والطهارة.  العفة  حفظ  الذنب، 
تبدعونه هو إطاعة هلل. هذه األعمال اليت ذكرها شبابنا العزيز هنا يف مسائل الكيمياء والطاقة 

والعلوم اإلنسانية والطب وغريها وبذل اجلهد يف هذا الطريق، كلها إطاعة هلل.

أمهية القيام بأبحاث متعّلقة بقضايا املنطقة
حسنًا، هناك الكثري لُيقال يف جمع الشباب ونحن لدينا الكثري لنقوله، وكذلك الشباب بالطبع 
اجلارية  لألحداث  ونظرًا  لكن  الفرص،  هذه  من  االستفادة  ينبغي  الكالم.  من  الكثري  لديم 
الرجعية  الطاغوتية  واألنظمة  قامت  اليت  والنهضات  حدثت  اليت  الثورات  هذه  املنطقة،  يف 
نتائج هذه  التحليالت وكذلك  التوقعات وكل  اليت سقطت خالفًا جلميع  العميلة  املستكربة 

التطورات، من الرضوري القيام بأبحاٍث بالنظر إىل هذه القضية، وسأرشح هذا إن شاء اهلل.
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البديلة.  نزاعات ظاهرة، وخفية جتري اآلن حول األنظمة  اليت ذكرتها، هي  التداعيات  هذه 
يف مرص عىل سبيل املثال، بالطبع ما أذكره حمسوس ومشهود ملن يتابع القضايا، هناك يقني بأّن 
االستكبار وعمالؤه يبذلون جهودهم بعد سقوط النظام التابع )هلم( علهم يستطيعون إقامة 
نظام حيافظ عىل تبعيته للغرب، نظام تابع للغرب، يقوم بتنفيذ برامج الغرب وبرامج أمريكا 
من  اجلديد  النظام  هذا  يتخلص  بأن  بعضهم  يرغب  أحدث.  بشكل  ولكن  رغبتهم،  بحسب 
شكل العجوز اهلزيل املكروه حسين مبارك ويتلبس بشكل جديد صالح ظاهريًا. ويتابعون هذا 
املرشوع منفقني عليه املال واجلهد. هناك بعض آخر ال يرغب هبذا، ولكنه يعمل وبجد لقيام 
نظام علماين، نظام ال عالقة له بااللزتام الديين. وهناك آخرون يريدون قيام نظام إسالمي. 
حيث توجد تفاسري وقراءات خمتلفة للنظام اإلسالمي. وعليه، هناك نزاعات يف هذه املجاالت 

سعيًا إلجياد نظام بديل.

القرار ورسم  التجاذبات واّتخاذ  إطار  يؤّثر يف  أن  الذي يمكنه  العوامل  بشكل طبيعي، أحد 
املستقبل، هو نظام اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وأسلوب عمل املسؤولني والشعب، وبشكل 
أهايل  جتمع  يف  اليوم  ذلك  قلت  وكما  اإلسالمية.  اجلمهورية  نظام  وشخصية  شاكلة  كيل 
كرمانشاه األعزاء، إن حسننا اليوم وحسن عملنا وسمعتنا احلسنة هي عوامل مؤثرة يف البلدان 
اليت ثار شعبها أو هو عىل مشارف الثورة. فال سمح اهلل، إذا كنا أذالء، أو إذا ظهر عدم فعاليتنا 
عمليًا، أو أن صورتنا كانت مكدرة، فهذا سيلقي بظالل تأثرياته السلبية عليهم. لذا فإّن من 

املهم ماذا نكون وكيف نكون وكيف نعمل ونترصف؟
قراءة جديدة للهوية والشخصية الكّلية للثورة

للثورة. وهذا األمر  الكلية  الكلية والشخصية  اهلوية  حسنًا، عىل هذا األساس، سأعيد قراءة 
هو مهم لنا أيضًا. ال يمكن لنا أن نخفض رؤوسنا لألسفل، فال ندرك ماذا حيدث يف الدنيا، ثم 
نتحرك هكذا لألمام. حركة االنسان هبذا الشكل، حيث يغمض عينيه ويسد أذنيه، دون اهتمام 
إّن  البعيدة، تؤدي غالبًا إىل الضياع واالنحراف.  ونظر ملا حوله ودون نظر للوقائع ولآلفاق 

علينا إذن، أن نلقي نظرة وأن نعيد القراءة.
أنا اليوم سأقوم بقسم من إعادة القراءة هذه. وإن شاء اهلل سيكون هذا برناجمنا األشمل واألعّم. 
إذا نظرنا إىل أنفسنا فرأينا انحرافًا يف وجودنا، فلرَن أين بدأت زاوية االنحراف يف هذه املسرية، 
ويف أي نقطة تشّكلت الزاوية عن اخلط املستقيم، وما هو سبب ذلك. ينبغي دراسة هذه املسائل.

هناك أسئلة تطرح، ما دام هناك وقت، سأطرح سؤالني أو ثالثة، وسأتناوهلا بالتوضيح.
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النظام وشبابه؟ كل موجود حي له مرحلة  هناك سؤال: كيف يمكن حتليل مسألة شيخوخة 
املجال وكيف سيكون  النظام اإلسالمي يف هذا  شباب، وله مرحلة شيخوخة. ما هو وضع 
يف املستقبل؟ هل سيشيخ النظام اإلسالمي ويرم؟ هل سيصيبه االهرتاء والشلل؟ هل هناك 
طريق استباقي كي ال يصاب هبذا الوضع؟وإذا ما حصلت هكذا حالة فهل من عالج متصّور 
الفكر واختاذ  التفكري فيها يف مراكز  ينبغي أن تطرح هذه األسئلة ويتم  هلا؟ إهنا أسئلة مهمة. 
ودراستها  بحثها  ينبغي  أساس  بشكل  واجلامعة  احلوزات  يف  القرارات  وصناعة  القرارات 

والتفكر فيها، أنتم أيضًا أيا الشباب فكروا فيها.
هنا سأذكر نقطة، توجد سلسلة منطقية، قلنا هذا سابقًا، وجرى البحث فيه.

احللقة األوىل )يف السلسلة ( هي الثورة اإلسالمية، وبعدها تشكيل النظام اإلسالمي، ثم تشكيل 
الدولة اإلسالمية، ليأيت بعدها تشكيل املجتمع اإلسالمي، ثم تشكيل األمة اإلسالمية، هذه 

سلسلة مستمرة ذات حلقات متصلة ببعضهابعضًا.
الثورة  الثورية؛ وإن كانت  الثورة اإلسالمية واليت هي احللقة األوىل هو احلركة  املقصود من 
بمعىن آخر شاملة جلميع املراحل. نقصد هنا بالثورة اإلسالمية، تلك احلركة الثورية والنهضة 
لقيام  املناسبة  األرضية  والتابع وختلق  والفاسد  والقديم  الرجعي  النظام  تسقط  اليت  الثورية، 

النظام اجلديد.
التعريف املحدد واليت  الكلية ذات  به هنا، اهلوية  النظام اإلسالمي، وأعين  التالية هي  احللقة 
شعبنا  اختار  فقد  لنا،  بالنسبة  الناس  هم  والذين  الثورة  وأصحاب  والشعب  البلد  خيتارها 
مع  ويتوافق  اإلسالم  من  فيه  الشعب  حاكمية  تنبثق  الذي  النظام  أي  اإلسالمية،  اجلمهورية 
القيم اإلسالمية. ونحن قد عربنا هذه احللقة. املقصود بالدولة اإلسالمية هو أّن هناك دستورًا 
وقوانني أصلية ومؤسسات وُبىن إدارية للبالد قد حتددت عىل أساس ما وجد يف مرحلة تعيني 
النظام اإلسالمي. هذه املجموعة من املؤسسات اإلدارية هي الدولة اإلسالمية. وليس املقصود 
هنا بالدولة السلطة التنفيذية )احلكومة ( فقط، بل جمموع األجهزة اإلدارية يف البالد واليت تلقى 

عىل عاتقها مهمة إدارة البالد و النُّظم اإلدارية املختلفة يف البلد. 
احللقة اليت تليها هي املجتمع اإلسالمي، وهي مرحلة أساس وشديدة األمهية. بعد قيام الدولة 

اإلسالمية فإن مسؤوليتها والزتامها يكمنان يف حتقيق املجتمع اإلسالمي.

ما هو املجتمع اإلسالمي؟
الكربى  واآلمال  اإلسالمية  واألهداف  اإلسالمية  العليا  املثل  فيه  تتحقق  الذي  املجتمع  هو 
اليت يرسمها اإلسالم للبرشية. جمتمع عادل، مفعم بالعدالة، جمتمع حر، يكون للناس فيه دور 
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وتأثري أساس يف إدارة البالد وبناء مستقبلهم وتقدمهم. جمتمع ذو عزة وطنية واكتفاء وطين، 
جمتمع يتمتع بالرفاهية وخاٍل من الفقر واجلوع، جمتمع متقدم يف جميع األبعاد تقدمًا علميًا، 
تقدمًا اقتصاديًا، تقدمًا سياسيًا وأخريًا، جمتمع ال يعرف السكون، بدون ركود، بدون توقف 

ويف حال مسري دائم لألمام، هذا هو املجتمع الذي نسعى له ونرغب به.
هذا املجتمع مل يتحقق حت اآلن، ولكننا نسعى جاهدين لتحقيق هذا املجتمع، أصبح هذا هو 

هدفنا األساس واملهّم والوسطي.
ملاذا نقول الوسطي؟ ألنه عندما يتشكل هذا املجتمع، فإّن أهم مسؤولياته أن يتمكن الناس، 
يف ظل هكذا جمتمع وهكذا حكومة وهكذا أجواء، من أن يصلوا إىل الكمال املعنوي والكمال 
اإلهلي، حيث }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{)1(   ، أن يصل الناس إىل عبودية اهلل. لقد 
ت »ليعبدون« بـ »ليعرفون«. وهذا ال يعين أن »َعَبَد« تعين »َعَرَف« وأّن العبادة تعين املعرفة،  ُفرسِّ
كال، بل تعين أن العبادة بدون املعرفة ال معىن هلا، ليست ممكنة وليست عبادة. بناًء عىل هذا، 
إّن املجتمع الذي يصل إىل العبودية هلل، يكون قد وصل إىل املعرفة الكاملة باهلل ووصل للتخلق 
اهلدف،  ذلك  هو  النهايئ  اهلدف  فإن  وعليه  االنساين.  الكمال  هناية  هو  وهذا  اهلل،  بأخالق 

واهلدف الذي قبله هو إجياد املجتمع اإلسالمي، والذي هو هدف كبري جدًا وعاٍل جدًا.
حسنًا، عندما يوجد هكذا جمتمع ستتحقق أيضًا األرضية إلجياد األّمة اإلسالمّية، أي توّسع 

هذا املجتمع ومّتدده، وهذه اآلن مقولة أخرى وبحث آخر.
هذا األمر الذي ُذكر كهدف، هو أمر شامخ جدًا، سأذكر أواًل هذا؛ هذه املفاهيم اليت ُذكرت 
مفهوم العدالة، مفهوم احلرية، مفهوم كرامة اإلنسان نحن نقصدها بمعانيها اإلسالمية، وليس 
تكريم  الغرب.  منطق  يف  للحرية  مغاير  معىن  اإلسالمي  باملنطق  للحرية  الغربية.  بمعانيها 
املفهوم  هلذا  اإلسالمي  مفهومه  يف  مغاير  اإلنسان  إنسانية  تقدير  اإلنسان،  احرتام  اإلنسان، 

باملعىن الغريب والتلقي الغريب.
اإلسالمية  املفاهيم  يرتجم  قام  األشخاص  بعض  أّن  السنوات،  هذه  طوال  مشكالتنا  إحدى 
باملفاهيم الغربية، حيث قام بتكرار كالم الغربيني، وسعى لتحققها، واحلال أن الثورة اإلسالمية 

مل تقم من أجل هذا.
الغربية يف جمال االقتصاد هي هذه املسائل اليت تشاهدوهنا، هي »اقتصاد آدم سميث«  احلرية 
هذا، وصواًل للوضع االقتصادي الديكتاتوري املوجود يف العامل، والذي يشهد حاليًا انحالله 

وسقوطه بنفسه وبشكل تدرجيي. ليس مرادنا من احلرية هذا.

1  سورة الذاريات، اآلية 56. 
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لنا  ينبغي  ال  الغربية.  الثقافة  يف  املوجود  األخالقي  التفّلت  حرية  تعين  ال  اإلنسانية  احلرية 
ومن أجل أن نحلو يف عيون الغربيني، أن ننطق بالكالم الذي ينطقون به، وهو كالم خاطئ 
وباطل، وها هو اليوم يظهر بطالنه. نحن نتكلم عن احرتام اإلنسان، احرتام املرأة، ال ينبغي 
أن يشتبه هذا مع ما يتّم ترجمته وعرضه وبيانه يف الغرب حتت هذه املفاهيم. املراد هو املفاهيم 
بمعناها  اإلنسان  كرامة  اإلسالمي،  بمعناها  احلرية  اإلسالمي،  بمعناها  العدالة  اإلسالمية، 
اإلسالمي، حيث إّن جميع هذه املفاهيم واضحة ومبينة يف اإلسالم. للغربيني أيضًا كالم آخر. 

يف هذه املجاالت، يف اعتبار القيم ووضعها، إّن طريقهم طريق منحرف.
وباملناسبة، فإن الغربيني عمليًا وليعلم اجلميع هذا، وأنتم تعلمون بالطبع، مل يعملوا أبدًا هبذه 
املفاهيم نفسها اليت اّدعوها بأنفسهم، أي إّن الزعماء والرؤساء وأصحاب القدرة الغربيني مل 
نادوا هبا، بل كانت جمرد شعارات وعناوين  اليت  العدالة وال مع تلك احلرية  يقفوا مع تلك 
طرحوها وارتكبوا باسمها كل ما حيلو هلم. عىل سبيل املثال: ياجمون أفغانستان حتت شعار 
بحاجة  الناتو  أو حلف  أمريكا  أّن  آخر، وهو  القضية يشء  باطن  الديموقراطية ولكن  حتقيق 
واهلند  الصني  عىل  اإلرشاف  يمكنهم  بحيث  هناك،  هلم  مستقرة  قاعدة  إلقامة  ألفغانستان، 

وإيران وجنوب غرب آسيا من هذه القاعدة.
غزوا العراق حتت عنوان مكافحة األسلحة الذرية، لكن باطن القضية ليس هذا، وهم باملناسبة 
أخطأنا،  لقد  شيئًا،  نجد  مل  ولكن  فتشنا  لقد  نعم  وقالوا:  القصص  باختالق  الحقًا  قاموا  قد 
األمر ليس كذلك، أيعقل أن يقوم أحد، وألجل تقرير خطأ وغري موفق بتحميل نفسه دفع كل 
هذه األثمان البرشية واملالية ملهاجمة العراق؟ مل يكن اهلدف من اهلجوم عىل العراق مكافحة 
وكان  اإلسالمية،  للجمهورية  جماوٍر  بالنفط  غين  بلد  عىل  السيطرة  بل  الكيميائية،  األسلحة 
العريب وحماية إرسائيل واستكمال السلسلة االستكبارية يف  العامل  اهلدف كذلك اهليمنة عىل 

هذه املنطقة.
وكذلك اآلن حيث تواصل قوات حلف الناتو غاراتها اجلوية عىل ليبيا، هذه الغارات املستمرة 
منذ عدة أشهر بدون أي مسّوغ حقيقي وإنساين وقانوين ودويل، وادعاؤهم أهنم يريدون إسقاط 
القذايف! ليست هذه هي القضية، بل املطلوب هو تعبيد الطريق أمام الرشكات النفطية. إّن ليبيا 
هي بلد مرشف عىل مرص وكذلك عىل تونس وعىل السودان واجلزائر، بلد حماٍذ للبحر األبيض 

املتوسط، وعىل بعد مرمى حجر من أوروبا.
إهنم يريدون إقامة مركز هلم هناك، حيكمون من خالله هذه املنطقة، ويطلقون عىل هذا اسم 
املفاهيم  هذه  يستخدم  ما  غالبًا  الغرب  إّن  أي  كذلك،  ليس  والواقع  القذايف!  مع  الرصاع 
واألهداف اليت يّدعيها هو بنفسه، كغطاء للوصول إىل مقاصده الشيطانية. وعليه فإننا عندما 
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نقول عدالة أو حرية ال نعين مطلقًا كلماتهم ومفاهيمهم نفسها، تلك الديمقراطية الكاذبة. 
إين أقول بكل حزم، إّن الديمقراطية الرائجة يف الغرب مع وجود بعض االستثناءات هي غالبًا 
اإلسالم  منطق  من  املستنبطة  املفاهيم  مقصودنا  فإذن،  حقيقية،  ليست  الكاذبة،  الديمقراطية 

والقرآن وما هو موجود يف املعارف اإلسالمية.
وهذا  ُذكرت.  اليت  والشواخص  املمزيات  هبذه  هدفًا،  أصبح  اإلسالمي  املجتمع  تشكيل  إّن 
الناس وراء  أبدًا. لقد سعى  ُتنسخ  بالعدالة ال  املطالبة  أبدًا.  أو يعتق  يبىل  اهلدف ال يمكن أن 
العدالة من أول تاريخ البرش وحت اليوم. كل قيام الناس غالبًا ما كان ضد الظلم وضّد التميزي. 
الناس تطلب احلرية، لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان حرًا »ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حرًا«، 

اإلنسان يسعى للحرية، هذا مطلب فطري. ليس باألمر الذي يبىل ويندرس.
بناًء عىل هذا، عندما ينظر اإلنسان إىل أهداف وقيم النظام اإلسالمي أي املجتمع اإلسالمي 
هبذه اخلصائص يرى أهنا ال تبىل وال تصبح قديمة أبدًا. يسعى االنسان وراء هذه اآلمال دومًا. 
ُيعّد من  التطّور  املثال فإن  كلما حترك اإلنسان، أصبح هناك جمال أوسع للحركة. عىل سبيل 
أهدافكم. التطّور ليس له هناية، وليس له آخر. »فوق كل ذي علم عليم«، فمهما امتلكتم من 
علم، هناك علم متصور فوقه، فاملجال جمال ال هناية له؛ فإذن هو ال يعتق وال يبىل، لكن طريق 

الوصول إىل هذا هو احللقة السابقة، اليت قلنا إهنا الدولة اإلسالمية.
الدولة اإلسالمية هي العمل املنظم واملؤسسات الالزمة إلجياد املجتمع اإلسالمي، وهي أمور 
يمكن أن تبىل وتعتق. من املمكن أن تكون الظروف يف العامل بشكل ال تكون معه هذه النظم 
وهندسة النظام كاملة ومفيدة كما جيب، ينبغي عندها أن تتغري؛ ال إشكال أبدًا يف هذا. النظام 
اإلسالمي لديه هذه القابلية. إذا كان نظام ما يسعى للمثل العليا، هذه املثل ال تبىل؛ أّما النظم 

واملؤسسات اليت ُيراد أن توصلنا إىل تلك األهداف فهي قابلة للتجدد.
والتجدد يعين أن تستلزم املقتضيات اخلارجية والوقائع شيئًا أحيانًا، ثّم تقتض شيئًا آخر يف زمن 
آخر. من النماذج العملية الواقعية هو نفس سياسات البند 44 يف باب االقتصاد. يف السابق 
كان تقسيم املوارد االقتصادية يف البالد هبذا الشكل والذي ورد يف مقدمة البند 44 للدستور. 
لقد تم ذكر أسماء املؤسسات واملراكز املتعلقة بالقطاع العام واألخرى املتعلقة بالقطاع اخلاص 
– تم فرزها وحتديدها – ولكن ورد يف آخر هذا البند أّن مفعول هذا البند ساٍر طاملا هو يساهم 

يف ازدهار اقتصاد البلد. فماذا يعين هذا؟
يعين أّنه يف حال وجود ظروف جعلت هذا التنظيم واإلجراء ال يساهم يف ازدهار االقتصاد 
وتقدمه، يمكن حينها تغيريه؛ وهذا ما حدث وتم تغيريه، هذا هو التبديل يف اخلطوط اهلندسية 

للنظام.
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وعىل سبيل املثال، فقد كان لدينا يف الدستور منصب رئيس وزراء ومنصب رئيس جمهورية يف 
إطار وشكل حمدد؛ لكن التجربة دلتنا عىل أّن هذا ليس صحيحًا.

اإلسالمي  الشورى  جملس  ومن  الدين  وعلماء  واجلامعيني  اخلرباء  من  جمموعة  اإلمام  كّلف 
والنخب والشخصيات البارزة بأن جيتمعوا ويقوموا بما يلزم من تغيري بحسب احلاجة. وقد 
قاموا هبذا العمل. وكذلك حصل يف جمال القضاء. ويف املستقبل أيضًا يمكن أن جتري تغيريات 

أخرى.
نظامنا احلايل هو نظام رئايس؛ أي أن الشعب ينتخب رئيس اجلمهورية بشكل مبارش؛ وحت 
اآلن كان هذا األسلوب جيدًا جدًا وجمّربًا. إذا حدث يف يوٍم ما يف املستقبل القريب أو البعيد – 
ال حيتمل أن يتم هذا يف املستقبل القريب – شعور بأّن النظام الربملاين أفضل من النظام الرئايس 
– كما هو رائج يف بلدان العامل – فال إشكال حينها أبدًا؛ يمكن للنظام اإلسالمي أن يبدل خطًا 

هندسيًا مكان خٍط هنديس آخر؛ ال فرق يف هذا، وأمثال هذه األمور.
البناء  وإعادة  النظر  وإعادة  األصول.  إىل  استنادًا  تقوم  أن  ينبغي  تغيريات  هكذا  فإّن  بالطبع 
األصول  من  ومستنبطة  منبعثة  وتكون  لألصول؛  ناظرة  تكون  أن  أيضًا  ينبغي  والتجديد 
اإلسالمية. افرتضوا مثاًل أن لياقة احلكم والقيادة )الشخص املناسب يف املكان املناسب( نشعر 
لتحقق  أفضل  هو  الشكل  هذا  أّن  أو  أحسن؛  بنحٍو  لتتحقق  الشكل  هبذا  تتم  أن  ينبغي  بأهنا 

العدالة.
فتح  خالل   .| األكرم  الرسول  عن  احلديث  هذا  عليكم  سأقرأ  الكفاءة،  حاكمية  جمال  يف 
مكة، عنّي الرسول شابًا يف التاسعة عرشة من العمر حاكمًا عىل مكة. كان يلزم وضع حاكم أو 
مسؤول هناك. حيث يوجد كل هؤالء الكهول وكبار السن، لكن الرسول عنّي شابًا يف التاسعة 
عرشة من العمر. انتقد بعضهم قائلني إنه صغري السن فلماذا جعلته حاكمًا؟ وفق هذه الرواية، 
يف  االستدالل  يكون  فال  سّنه«؛  بصغر  خمالفته  يف  منكم  حمتّج  حيتّج  »ال  الرسول  أجاهبم  فقد 
املخالفة هو صغر السن، إّنه شاب، هذا ليس باستدالل صحيح. أي إنه إن كان لديكم استدالل 
آخر – حسٌن جدًا – فتعالوا وقولوه؛ لكن صغر السّن والشباب ليس استدالاًل صحيحًا »فليس 
بل  لزومًا األفضل؛  ليس  فالشخص األكرب سنًا  بل األفضل هو األكرب«؛  األكرب هو األفضل 
الشخص األفضل هو األكرب يف احلقيقة. األفضل هو األكرث لياقة. هذه هي حاكمية الكفاءة؛ 

حسنًا، ينبغي رعاية هذه.
أصل حاكمية الكفاءة هذا، ينبغي أن يراعى يف جميع نظم اجلمهورية اإلسالمية، يف السلطة 
املؤسسات  يف  املسلحة،  القوات  يف  القضائية،  السلطة  يف  الترشيعية،  السلطة  يف  التنفيذية، 
املختلفة. اختيار الكفء؛ ينبغي أن يتم االختيار والتعيني وفق املعايري والصالحيات، وليس 
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حسب امليول والعالقات الشخصية. هذا أصل بحد ذاته يف اإلسالم. كل تغيري وتبديل موجود 
يف اإلسالم يتم عىل هذا األساس.

سياسة  هناك  كانت  النظام.  سياسات  تتغري  أن  أيضًا  املمكن  فمن  السياسات.  هي  وهكذا 
أن  ينبغي  املحّصلة  ويف  احلاجات؛  بحسب  تغريت  ثم  األيام،  من  يوم  يف  حاكمة  اقتصادية 
تؤخذ كلتامها من اإلسالم. هذا التغيري ينبغي أن يستند أيضًا إىل األصول اإلسالمية. سياستنا 
الدبلوماسية يمكن أن تتغري يف ظروف ما، لكن ينبغي هلذا التغيري أن يكون أيضًا عىل أساس 
مصاحله  أن  أو  هكذا،  مها  ورغبته  ذوقه  شخصًا  أن  األمر  يكون  فال  اإلسالمية.  األصول 
الشخصية تقتض هذا، أو أّنه ينبغي أن يقوم هبذا للبقاء عىل كريس السلطة، حيق له عندها أن 
قد وردت  املعايري. وبالطبع  يتم ذلك وفق  أن  ينبغي  أو ذلك اخلط. كال،  السياسة  يغري هذه 

الضمانات الالزمة هلذا يف الدستور نفسه.
وعليه، يمكننا أن نستنتج، أن املثل العليا يف النظام اإلسالمي غري قابلة للتغري؛ وذلك ألهنا ُمثل 
فطرية. النظرة إىل هذه املثل ليست شهوانية أو لتلبية نزوات عابرة؛ بل هي حاجة طبيعية نابعة 
من فطرة اإلنسان. احلاجة للعدالة، احلاجة للحرية، احلاجة للتقدم، احلاجة للرفاهية العامة، 
احلاجة لألخالقيات السامية، إهنا حاجات اإلنسان الفطرية. املجتمع اإلسالمي هو هذا، وهذا 
ما نسعى إليه. هذا ليس قاباًل للتغيري؛ لكن النظم اليت توصلنا إليها، قابلة للتغيري أحيانًا؛ هذا 

يتعلق بالظروف الراهنة وكيفيتها.
يوجد  حتول.  لديه  وكذلك  ثبات  لديه  اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  فإّن  الرؤية،  هذه  عىل  بناًء 
ثبات، أي أّن احلركة هي حركة مستمرة باجتاه املثل العليا؛ فال تذبذب وال تغيري للطريق؛ حركة 
يف خط مستقيم نحو األهداف املحددة؛ ولكن وسائل العمل تتغري، يتجه اإلنسان أحيانًا نحو 
هدف ما، يضطر أحيانًا لركوب السيارة، يف قسم آخر من الطريق يستقل القطار، ويف قسم آخر 
يسافر بالطائرة، قد يلزمه يف مكان آخر أن يرتجل ويسري عىل قدميه؛ لكن اهلدف ال يتغري، مع 

أن شكل احلركة قابل للتغيري.
بناًء عىل هذا، لو أردنا أن نلخص هذا الكالم، يف اجلواب عن السؤال حول مسألة شيخوخة 
وشباب النظام وكيفية حلها، ينبغي أن نقول: أواًل، إّن التجديد ممكن، لكن ليس بمعىن جتديد 
النظر يف املثل العليا؛ ألّن هذه املثل فطرية. ثانيًا، إّن التجديد بمعىن تغيري النظم، تغيري وسائل 
العمل وأساليبه، تغيري السياسات، هو أمٌر عميل وممكن، وواجب يف بعض األحيان، وهو مانع 
من التحجر؛ لكن ينبغي أن يتم بناًء لألصول. والنقطة الثالثة هي أّن التغيري ينبغي أن يتم عىل 
للنظام غري  الكلية  الشاكلة واهلوية  منها  استلهمت  العليا واليت  املثل  فإذن،  أساس األصول. 
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قابلة للتغيري. نظام اجلمهورية اإلسالمية هو هكذا نظام. وهبذه النظرة فهو ليس نظامًا يمكن 
أن يبىل ويرم أو يتحجر، ليس متخلفًا ولن يكون كذلك؛ بل يمكنه أن يبقى شابًا دائمًا.

وهنا يلزم إضافة أّن الشباب والشيخوخة، ليسا مالكًا كاماًل. بعض األنظمة سيئة منذ نشوئها 
منذ  واالنقالب،  القهر  عىل  يقوم  الذي  النظام  االستبدادي،  النظام  امللكي،  النظام  وشباهبا. 
األخالق  أسس  عىل  يقوم  الذي  والنظام  وكريه.  ملعون  نظام  هو  شابًا  يزال  ال  وهو  نشوئه 
واملعرفة، عىل أساس األصول اإلسالمية والغايات الفطرية، ال يرم وال يشيخ ولو مضت عليه 
مئات السنوات؛ يمكنه أن يبقى شابًا لألبد، وأن يبقى نرضًا دائمًا ومنتجًا ورائدًا؛ هذا هو املهم.
انظروا لنظام اجلمهورية اإلسالمية هبذه النظر. بالطبع فإّن نظامنا وبعد مض ثالثني عامًا، ال 
يزال يف ريعان شبابه؛ أي إنه ويف مقابل األنظمة احلاكمة يف الدنيا – منذ مائيت أو ثالثمائة عام 
– هذا نظام ال يزال شابًا. إن نظامنا يمتاز بحيوية الشباب ، بكل ما تعين الكلمة. وعندما ننظر 
إىل أفق املستقبل أيضًا، فإن هذه احلالة خالدة ودائمة. نظام شامخ وحيوي ومتقدم ال يرم؛ هذا 

هو نظام اجلمهورية اإلسالمية.

مسألة القيادة ووالية الفقيه
هناك مسألة هي مسألة القيادة. ما ليس رائجًا يف العامل، موجود يف اجلمهورية اإلسالمية. 

إّن والية الفقيه اليت بّينها إمامنا اجلليل وأعلنها وطرحها ومن ثم طبقها- فكان ذلك اجلليل 
مظهرها التام والكامل – حيث إن كل من عرفه عن قرب، وكّلما مّر الزمان، تظهر له املواصفات 
اإلمام  طرح  لقد  ومتقدمة.  ومتسامية  حية  إدارة  وجود  تعين   – الرجل  هلذا  واملمتازة  البارزة 
اصطالحًا هو »الوالية املطلقة للفقيه«، حيث أراد بعض األشخاص ومن خالل مغالطتهم أن 

يشّوهوا هذا املفهوم ويقدموا معىًن خاطئًا وتفسريًا خاطئًا له.
لقد قالوا إّن معىن الوالية املطلقة للفقيه هو أّن القيادة يف نظام اجلمهورية اإلسالمية غري مقّيدة 
بأي قانون، مثل حصان مقطوع الزمام، يمكنه أن يفعل ما يشاء أينما يشاء. مل تكن املسألة هكذا 
وهي ليست كذلك. لقد كان اإلمام اجلليل ملزتمًا أكرث من اجلميع برعاية القوانني واألصول 
اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  يف  القيادة.  مسؤولية  وهذه  الرشعية،  األحكام  وجزئيات  واملباين 
الرشائط  القائد  فقد  فلو  فقداهنا للرشوط،  إىل من يشّخص  إقالتها  القيادة ال حتتاج يف عملية 
ُيقال وُيعزل من تلقاء نفسه، وهذا أمر مهٌم جدًا. القيادة هي إدارة، ولكن ليست إدارة تنفيذية، 
ما زال هذا اإلشكال واخلطأ مستمّرًا منذ بداية الثورة وإىل يومنا هذا يصدر عن بعض املحافل 
اإلعالمية، حيث فهموا املسألة هكذا، أّن القيادة هي إدارة تنفيذية، كال اإلدارة التنفيذية حمددة. 
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لإلدارة التنفيذية ضوابط حمددة، يف قطاع السلطة التنفيذية وهذا معلوٌم وهلا مسؤولون معنيون، 
أيضًا – لكّل مسؤوليات معينة،  تنفيذية  إدارة  القضائية – واليت هي  السلطة  كذلك األمر يف 
السلطة الترشيعية واضحة الدور أيضًا. القائد مرشف عىل هؤالء، بأّي معىن؟ بمعىن أنه يرشف 

عىل املسار العام للنظام.

إّن القيادة يف الواقع هي إدارة قيمية كّلية. كما أرشت، يف بعض األحيان جترب الضغوط واألزمات 
والرضورات اإلدارات املختلفة لسلوك بعض املنعطفات غري الالزمة أو غري اجلائزة، وهنا عىل 
القيادة أن تراقب لئال يقع هكذا أمر. هذه املسؤولية ثقيلة جدًا، هذه املسؤولية ليست مسؤولية 
تنفيذية، وليست تدخاًل يف األعمال، مع أّن بعض األشخاص حيبون أن يتحدثوا هبذا الشكل، 
ويقولوا إّن القرارات الفالنية ال تتخذ بدون رأي القيادة، كال ليس األمر كذلك، املسؤولون 
يف األقسام املختلفة لديم مسؤوليات حمددة، يف القطاع االقتصادي، ويف القطاع السيايس، ويف 
القطاع الدبلومايس، ونواب املجلس يف أقسامهم، ومسؤولو السلطة القضائية يف جمال عملهم، 
فلكلٍّ مسؤوليات حمّددة. ويف جميع هذه األمور ال القيادة قادرة عىل التدّخل وال هلا احلق يف 
ذلك وال القدرة عليه. ال يوجد أصاًل إمكانية لذلك. يمكن أن يتم اختاذ الكثري من القرارات 
االقتصادية مما ال تقبله القيادة، ولكنها ال تتدخل، هناك مسؤولون هلذا، وعليهم أن يعملوا، 
نعم يف املكان الذي يؤدي اختاذ سياسة ما إىل انحراف طريق الثورة، يصبح هناك مسؤولية عىل 
القيادة،.عىل القيادة أن تضع العقالنية يف خدمة األصول ويف اختاذ القرار والعمل، وأن تضع 

الواقعية يف خدمة التوّجهات نحو املثل العليا.

يّتخذ  الناس  النووي، يف تلك املرحلة األوىل حيث كان هناك جتاذبات، كان بعض  يف امللف 
األعمال،  هبذه  القيام  يتم  مل  إذا  عام  خطاب  يف  قلت  حينها  مناسبة،  تكن  مل  لعلها  إجراءات 
فسأنزل بنفيس إىل امليدان، وهكذا حدث، هذا هو معىن القيادة، وهذا أمر مستنبط من اإلسالم، 

إنه أمر إجيايب يف النظام اإلسالمي.

بإنجاز  تقوم  الترشيعية  والسلطة  التنفيذية،  والسلطة  القضائية،  السلطة  املختلفة:  األجهزة 
أعماهلا املطلوبة منها قانونيًا، كما جيري يف كل العامل، بصالحيات كاملة حمددة هلا يف الدستور، 
لكن احلركة العامة والكلية للنظام اإلسالمي ينبغي أن ال تنحرف عن املثل العليا، وإذا انحرفت 
ينبغي مطالبة القيادة واعتبارها مسؤولة، مسؤولية القيادة أن ال تسمح باالنحراف. ال شك أّن 

هذه املسألة هلا أمثلة كثرية، ونظرًا إىل ضيق الوقت سأشري إىل أحدها باختصار.
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 مسألة العالقات مع أمريكا، حيث فعلوا الكثري يف هذه السنوات، وكم بذلوا من اجلهود يف 
العهود املختلفة للحكومات املتعددة، وحتت تأثري عوامل خمتلفة. حسنًا، كان هذا األمر يسبب 
الرضر للحركة العامة للنظام، وكذلك مل يكن له فائدة بالنسبة للوضع املعييش واحليايت للناس، 

هنا برزت املمانعة، وهناك مسائل خمتلفة شبيهة هبذه.

مسألة األحزاب والتحّزب
أّن  وأظن  والتحزب،  احلزب  مسألة  وهي  ٍوسأطرحها،  ذهين  يف  أخرى  مسألة  هناك  كانت 
الوقت ضيق ولذا سأخترص. تالحظون أنه يف البلدان اليت حدثت فيها ثورة، فإّن األحزاب 
تكون يف وسط امليدان، فيطرح هذا السؤال: ما هي نظرتنا للتحزب واألحزاب؟ الوقت اآلن 
ضيق وال يمكنين أن أتكلم بالتفصيل، إن شاء اهلل سأتكلم يف وقت آخر عن هذا األمر بشكل 
مفصل، إجمااًل أقول إننا ال نخالف التحزب بشكل مطلق، ليس صحيحًا أن يتصور بعض  

األشخاص بأننا خمالفون لألحزاب والتحزب.

قبل انتصار الثورة نحن أنفسنا قمنا بالتمهيد لتأسيس حزب كبري وفعال، وأسسنا هذا احلزب 
يف بداية الثورة، وقد أّيد اإلمام، وعملنا بجد لعدة سنوات، ثم ُحّل احلزب العتبارات معينة، يف 
ذلك الوقت كان بعضهم ينتقدنا بأّن التحزب يتناىف مع الوحدة العامة للمجتمع، وقد ألقيت 
خطبة مفصلة يف حينها، وتّم تفريغها وطبعها ونرشها، حتت عنوان »الوحدة والتحزب«. يمكن 
نفسه، ال  الوقت  الوحدة وعدم اإلرضار هبا يف  املجتمع، واملحافظة عىل  التحزب يف  ممارسة 
منافاة بينهما، ولكن احلزب الذي نقصده هو عبارة عن تنظيم يتوىل دور هداية وإرشاد أفراد 

املجتمع نحو املثل العليا.
يوجد نوعان من األحزاب: حزب يكون مثل قناة جتري عربها التوجيهات واهلداية الفكرية، 
سواء كان فكرًا باملعىن السيايس أم فكرًا باملعىن الديين والعقائدي. إذا قام أشخاص هبذا العمل 
فهذا جيد، فليس املقصود عبارة عن كسب القدرة، بل هم يسعون إليصال املجتمع إىل مستوى 
من  فإّن  احلال،  بطبيعة  جيد.  أمر  هذا  والعقائدي،  السيايس  الوعي  من  مستوى  املعرفة،  من 
يمتلك هكذا قدرة سيفوز أيضًا بشكل طبيعي يف مباراة القدرة واالنتخابات اليت جتري، هؤالء 
تأييدنا،  مورد  وهو  األحزاب  من  نوع  هذا  هدفهم.  هذا  ليس  ولكن  سريبحون  األشخاص 

امليدان مفتوح ومن أراد العمل فليعمل.
للمايض  أتعرض  لن  الغرب.  يف  احلالية  لألحزاب  تقليد  هو  األحزاب،  من  آخر  نوع  هناك 
وحدييث هو عن الغرب احلايل حيث إّن األحزاب احلالية يف الغرب هي نواد لكسب القدرة، 
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حيث إّن األصل يف احلزب هو سعي جمموعة لكسب القدرة، يواكبها جمع من املؤيدين، فيتم 
اآلخرين،  من  يمّولون  أهّنم  أو  عندهم،  املادية  واإلمكانات  األموال  رؤوس  من  االستفادة 
أو أهّنم يقومون باملفاوضات السياسية يف سبيل الوصول إىل القدرة، وهناك جمموعة منافسة 
هلؤالء، تقوم بأعمال مشاهبة هلم كي تزنع منهم القدرة وحتل حملهم. هكذا يف أغلب األحزاب 
حاليًا يف العامل. هذان احلزبان اللذان يتناوبان عىل السلطة يف أمريكا مها من هذه النوعية. يف 
بعض  أراد  إذا  لدينا.  مقبولة  غري  وهي  القدرة،  لكسب  نواد  هي  إنما  أحزاب  هكذا  احلقيقة 
الناس يف بلدنا أن يسعوا للتحزب هبذا الشكل فنحن ال نقف يف وجههم، وإذا اّدعى أحد أّن 
النظام قد منعه من تأسيس حزب ما فهذا كذب واضح، ال يوجد هكذا أمر، ولكنين ال أؤيد 
وهذا  القدرة،  حول  نزاع  هو  إنما  احلزبية  واألالعيب  لألحزاب  تصنيع  هكذا  حزب.  هكذا 
غري مربر. ولكن احلزب بمعناه األول، أي شق قناة يف املجتمع لنرش الفكر السليم أكان فكرًا 
أمرًا  ليس  وهو  جدًا،  جيد  فهذا  املختلفة  الكوادر  وإعداد  سياسيًا  فكرًا  أم  وإسالميًا  عقائديًا 

سلبيًا. هذا إجمال املسألة، ونرتك تفاصيلها لوقت آخر إن شاء اهلل.

اتهام إيران بمحاولة اغتيال السفري السعودي يف واشنطن
أشري هنا بجملة مقتضبة إىل هذا السيناريو األمريكي األخري )اتهام إيران بمحاولة اغتيال السفري 
السعودي يف واشنطن(.مسألة االتهام باالغتيال واهلمروجة اإلعالمية األخرية هي سيناريو، 
يقول األمريكيون شيئًا فيهب األوروبيون لدعمهم. أحدهم يمرر الكرة واآلخر يسجل اهلدف 
ويقومون بلعبة سياسية يف العامل، يوّظفون عمالءهم املتعددين يف املنطقة وخارجها خللق أزمة 
ورصاع، إنه سيناريو أمريكي، بالطبع نحن نرصد هذا بدقة، نتحرى ملعرفة ماذا يوجد وراء هذا 
مؤامرة وحركة ختريبية ومزعجة  أية  اإٍلسالمية ستواجه  اجلمهورية  بأّن  وليعلموا  السيناريو، 
بشكل  النوايا  استطلعنا وعرفنا هذه  ولقد  نوايا شيطانية.  لديم  أّن  قوة وعزم. ال شك  بكل 
كبري، وسنقوم برصدها واالطالع عليها أكرث فأكرث. إننا ننظر لرنى ماذا يفعلون، وحيتمل أّن 
أحد أهدافهم األولية هو رصف النظر عما جيري يف أمريكا، حيث إّن الناس يف ثمانني دولة 
تؤيد هذه احلركة العظيمة اليت تتحرك حاليًا وتدعمها، وهي حركة فتح »وول سرتيت«، ليس 

هذا باألمر العادي إنه مهم جدًا.
الصهيونية منشأ مشاكل الشعوب

ال شك بأن الشعوب األوروبية عندما تفهم أّن مشاكلها ناشئة من سلطة الصهيونية فإّن هذه 
احلركات ستنهض وتقوى أكرث.
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هناك الكثري من املشكالت احلالية يف البلدان األوروبية كإنكلرتا وفرنسا وأملانيا وايطاليا، ناشئة 
تغض  حيث  البلدان،  هذه  بحكومات  تتحكم  اليت  اخلبيثة  الصهيونية  الشبكة  سياسات  عن 
الطرف عن املستثمرين والرشكات الصهيونية املنترشة يف الدنيا بكرثة وحتسب هلا ألف حساب. 
يف  النفوذ  أصحاب  بني  رائج  أسلوب  للصهاينة  والتملق  الزتلف  أمريكا.  يف  كذلك  واألمر 

أمريكا. ويف أوروبا كذلك بشكل أو بآخر.

الكثري من مصائبها  بأّن  أو الشعوب األوروبية –  عندما تعلم الشعوب – الشعب األمريكي 
وتزيد  ستكرب  للتحرك  دوافعها  بأّن  شك  فال  الشبكة،  هلذه  الشيطانية  السلطات  مصدرها 
بواسطة  الرشطة، وحت  بواسطة  الناس  قمع  من  اليوم  أمريكا  تتمكن  قد  وحركتها ستشتد. 
األوامر  فأعطيت  قبل عدة سنوات حدث حترك يف شيكاغو  لديا سوابق يف هذا،   – اجليش 
للجيش لقمعها؛ أظن أهنا جرت يف زمان كلينتون وقبل جميء بوش – فال مانع عندهم أبدًا؛ 
واالعتقال.  بالسجن  ويتشّددون  ويقتلون  ويرضبون  الناس،  ويقمعون  اجليش،  يستدعون 
يمكنهم أن يقمعوا هذه احلركة ولكنها لن تزول وتنتهي، بل ستبقى نارًا حتت الرماد لتلتهب يف 

يوم من األيام وحترق كل هذا اهليكل املتهاوي لالستكبار والرأسمالية وحتيله رمادًا.

حتذير للمسؤولني األمريكيني
بطبيعة احلال إننا اآلن ُنحّذر املسؤولني األمريكيني من القيام بأي حركة سخيفة وشيطانية – 
سواء يف املجاالت السياسية أم األمنية – وليعلموا أّن اجلمهورية اإلسالمية حية ويقظة. كلما 
أداروا هم ظهورهم لشعوهبم فإننا نقرتب أكرث من شعبنا، إذا كانوا مكروهني من قبل شعبهم، 
بالعكس  اجلمهورية اإلسالمية هي  املسألة يف  فإن   – أكرثية شعبهم – واحلقيقة هي هذه  من 
املناسبات األخرى، داللة عىل  اليوم ويف جميع  للناس،  العظمى  التجمعات  من ذلك. هذه 
والنظام  الثورة  جنود  كلنا  الشعب،  من  كلنا  الساحة،  يف  جميعًا  نحن  الراسخ.  الشعب  عزم 
مؤامرة  أي  بوجه  سيقف  ومستحكمًا،  ومنسجمًا  متحدًا  كيانًا  هنا  أّن  فليعلموا  اإلسالمي. 
ولن خيضع البزتاز أي كان. هم خيطئون إن ختيلوا أهّنم يمكنهم أن يضغطوا ومن ثم يفرضون 

التنازالت.

بالطبع فإّن هذا ديدن القوى الكربى. وهو من األعمال الرائجة عند القوى الدولية املستكربة؛ 
جيدون أمامهم دولة، عىل رأس السلطة فيها أشخاص ضعفاء ومعزولون عن شعوهبم؛ يقومون 

بالضغط عليهم، ويطلقون الشائعات ومن ثم يبزتوهنم ويفرضون عليهم التنازالت.
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لقد أثبتت اجلمهورية اإلسالمية خالل هذه السنوات الثالثني أهنا ال ختضع وال تتنازل وأنه 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  ﴿حئ  عليها؛  للضغوط  أثر  ال 
املكائد  وهذه  الضغوط  هذه  نشاهد  عندما  ىث﴾)1(.  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت 

}حب خب مب  العامل، ندرك أن الوعد اإلهلي حق؛ فنقول  الشيطانية من قبل أخبث شياطني 
الشياطني واملنحرفني  بأّن  املستقيم  الرصاط  يتحرك عىل  اهلل كل من  لقد وعد  ىب يب{. 

سيقومون بمواجهته؛ وهذا مصداقه.

اهلل  قول  خت{،  حت  }جت  القرآن  آيات  به  وأخربتنا  السابق،  يف  هبذا  اهلل  أخربنا  لقد 
تعاىل:  اهلل  قال  اإلهلي،  بالوعد  اإليمان  يزيد  هذا  إّن  }ىت يت جث مث ىث{؛  حق. 
. من ينرص اهلل وينرص دينه وسبيله وأهدافه، فإن اهلل سينرصه  }چ چ چ چ{ ڇ 

حتمًا ويقينًا. واعلموا أّن هذا ما ينتظر الشعب اإليراين العزيز.
لقد كان لقاًء جيدًا جدًا. إّن هذا اجلمع العظيم واحلاشد، هذه القلوب الطاهرة والصافية، كل 

هذا بالنسبة يل أمر ال ُينىس.
الّلهم بمحمٍد وآل حممد، أنزل فضلك ولطفك ورحمتك عىل هذا الشباب العزيز، وعىل أهايل 

كرمانشاه األعزاء.
الّلهم اخِز ودّمر أعداء الشعب اإليراين. الّلهم بمحمد وآل حممد ثّبت أقدامنا عىل رصاطك 
والروح  للشهداء  املطّهرة  األرواح  أرِض  عنا.  العرص  لويل  املقدس  القلب  أرِض  املستقيم. 

الطاهرة لإلمام العظيم عنا. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

1  سورة األحزاب ، اآلية 22.
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الوحدة	بني	السّنة	والشيعة

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
عند	لقائه	حشداً	من	جامهري	باوه	يف	كرمانشاه	
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واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم 
حممد وعىل آله األطيبني وصحبه املنتجبني والتابعني هلم بإحسان إىل 

يوم الّدين.
أشكر اهلل تعاىل كثريًا أنه بعد سنوات طوال، وفقين للحضور يف هذه 
املدينة وأن أكون بني حشد متحمس ُمحب هو صفوة هذه املنطقة. 
إنين مرسور جدًا حلضوري بني جمعكم الكبري واملتحمس واملخلص، 
أنتم أهل باوه األعزاء. كذلك حلضوري بني أهلنا األعزاء من أبناء 
للحضور.  العناء  تكبدوا  الذين  باباجاين  وثالث  روانرس  جوانرود، 
يل،  بالنسبة  بالود،  واملفعم  احلميمي  احلار  اللقاء  هذا  سيكون  يقينًا 
ال  ذكريات  باوه  أهل  مع  السابقة  ذكريايت  أّن  كما  تنىس؛  ال  ذكرى 

تنىس.
من ذكريات القائد يف مدينة »باوه«

ال بأس أن أرسد لكم شباب باوه األعزاء هذه احلادثة الذكرى، حني 
التقيت ألول مرة بجماعة من أهل باوه، وكان ذلك يف األشهر األوىل 
الثورة. كنت حينها عضوًا يف جملس  قيادة  الثورة يف جملس  النتصار 
الطّلة  الشباب أصحاب  الثورة، وقد رأيت عدة أشخاص من  قيادة 
الثورة،  قيادة  جملس  إىل  حرضوا  الكردي  باللباس  احلسنة  واهليئة 
التقيت هبذه اجلماعة  الوقت للرضورة.  منا ختصيص بعض  وطلبوا 
»باوه«  منطقة  يف  الثورة  أعداء  أّن  كالمهم  وكان  واملتحمسة،  الشابة 
الثورة  أبناء  عىل  مسلحًا  هجومًا  يشنوا  أن  بصدد  و»اورامانات«، 
ويبطشوا هبم. وأنتم ساعدونا كي نستطيع أن نقاوم ونصمد يف وجه 
أعداء الثورة. هذا الكالم يعود إىل عدة أشهر من بدايات الثورة. لعله 
كردية،  منطقة  من  مؤمنًا  شبابًا  هناك  أن  يتصور  أّن  للمرء  يمكن  ال 
أن  مستعدون  فدائيون،  الواقع  ويف  وشجعان،  باإلسالم  يعتقدون 
حيملوا عىل عاتقهم حمل الدفاع عن املدينة، عن قضاء اورامانات. 
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لقد كانت آماهلم فقط أن متد األجهزة املسؤولة – اليت كانت يف ذلك الوقت إمكانياتها حمدودة 
جدًا، ولديا أيضًا مشاكل كثرية، إضافة إىل وجود الكثري من املعوقات – يد العون هلم، وأن 

تعطيهم مقدارًا من السالح.

الثورة، امتيازًا وتفوقًا. وقبل بدء احلرب  الحقًا حّققت هذه املنطقة يف الدفاع يف وجه أعداء 
املفروضة، شكل شباب هذه املنطقة، بأنفسهم، وحدة عسكرية تابعة حلرس الثورة اإلسالمية 
يف منطقة اورامانات وباوه؛ كما أّن احلرس ساعد، واهنمك يف الدفاع عن هذه املنطقة. هذه 
اجلبال الشاهقة، وهذه األرض الوعرة، النت وخضعت أمام مهة ومروءة وشجاعة شباب هذه 

املنطقة. وقبل أن تنوي األجهزة املسؤولة الدخول، قاوم الناس أعداء الثورة.

شهر  يف  وذلك  املنطقة،  هذه  يف  سياسية  مواجهة  حدثت  العسكرية،  املواجهة  مرحلة  قبل 
الشعيب  االستفتاء  ُأجري  حيث  الثورة،  انتصار  عىل  ونّيف  شهر  مض  بعد  أي   ،1979 آذار 
للجمهورية االسالمية، وقد منع أعداء الثورة، الناس يف هذه املنطقة، كما يف مناطق أخرى، 
من املشاركة يف االستفتاء العام؛ لكن أهل باوه كانوا من جملة األشخاص الذين، عىل الرغم 
من وجود أعداء الثورة ومواجهتهم، أظهروا أكرث مشاركة حماسية يف االستفتاء العام يف شهر 

آذار 1979. والحقًا وصل الدور إىل املقاومة املسلحة.

كنت قد جئت إىل باوه سنة 1981، يف مرحلة احلرب. كانت األجواء صعبة. وكان اإلنسان 
املنطقة. كان ذلك يف أوائل أو  العدو قد سعى ألن يفرض أجواء غري آمنة عىل هذه  أّن  يرى 
منتصف شهر آذار، وكانت الثلوج قد غطت األرض. ذهبنا إىل أعايل املرتفعات. وشاهدت 
كيف أّن مرافقينا كانوا يرصون عىل أّن املكان غري آمن، وعليكم أن ترجعوا؛ أي آنذاك كانت 
املرتفعات املرشفة عىل املدينة غري آمنة. يف تلك الظروف، صمد أهل باوه ونخب باوه والشباب 
املؤمن لباوه، وقاوموا واستطاعوا أن يكسبوا ألنفسهم هذه املكانة املرموقة. لقد كانت املنطقة 
عىل هذه الشاكلة. وأذكر اآلن باوه ألنه كان هلا املحورية وكانت باوه أساس العمل؛ وإن كان 
القضاء بأكمله يف ذلك الوقت والذي كان يشمل روانرس وجوانرود وثالث باباجاين وسائر 
املحور  باوه  كانت  ولكن  العظيمة،  احلركة  هذه  يف  جميعها  شاركت  قد  الصغرية،  املناطق 

واملركز.
ممزّيات أهل »باوه«

كان التدين من ممزيات هؤالء األهايل. وال زال إىل يومنا هذا. وتوجد مزيتان يف منطقة باوه 
حتثان املرء عىل الثناء واملديح: املزية األوىل، مزية التدين؛ االلزتام باملعرفة الدينية ومباين الدين 
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خالل  ومن  اطالعي  بحسب   – املنطقة  هذه  شباب  الفكري.  التنور  الثانية،  املزية  والرشيعة. 
ذلك  إىل  يعود  االمتيازات  هذه  من  مهم  جزء  متنور.  شباب  هم   – املفصلة  للتقارير  مراقبيت 

الرجل العامل واملجاهد، حرضة جانب ماموستا قادري، وهو رجل دين عامل وأيضًا متنور.
اجلماعات  عمل  خيوض  احلساسة،  املراحل  كاّفة  ويف  املرحلة  تلك  يف  العاِلم  يكون  هكذا 
الشعبية؛ يتحىل بالوعي والبصرية، لديه القدرة عىل فهم وتشخيص املسائل، ثم أيضًا يزنل إىل 
وسط امليدان. العاِلم الذي يتنحى جانبًا، ويقول للناس أنتم اذهبوا وحتّركوا، أقدموا، ال جيدي 
نفعًا. العاِلم الذي ينال التوفيق هو الذي يسري، ويقول نسري؛ ال ذلك الذي يقول سريوا. العامل 
ينبغي أن يكون وسط امليدان، يتقدم الناس، ويكون من أهل اإلقدام. ونحن حلسن احلظ قد 

شاهدنا ورأينا نماذج متنوعة ُيقتدى هبا من علماء املنطقة الكردية. 
عىل  وهم  تدينهم،  بسبب  الشعب  هذا  أفراد  مع  عداوة  عىل  هم  الذين  األشخاص  وأولئك 
الشعب  هذا  أفراد  مع  عدواة  وعىل  الثورية،  روحيتهم  بسبب  الشعب  هذا  أفراد  مع  عداوة 
ملثل  خمالفتهم  أكرث  الشياطني  األعداء  هؤالء  العزيزة،  إليران  العزيز،  للوطن  عشقهم  بسبب 
هؤالء العلماء؛ هم أعداء العلماء الذين يزنلون وسط امليدان، ومستعدون للجهاد والتضحية 
والذين هم مشعل هداية. أنا اليوم أتطلع إىل مدينة باوه ومنطقة اورامانات، أرى مستوى عاليًا 
من العلم، مستوى مرتفعًا من املعلومات، شبابًا حمصلني وواعني ومتدينني؛ وهذا امتياز كبري 

جدًا هلذه املنطقة، نشكر اهلل تعاىل عليه.

مشكلة البطالة
من املؤكد أن املشاكل اليت ذكروها، هي مشاكل حقيقية؛ ونحن مطلعون عليها. فمن املسائل 
اليت تقلقين وتعترب هاجسًا عندي هي مسألة البطالة يف هذه املحافظة. وأنا كنت قد تعرضت 
هلذه املشكلة يف خطايب العام يف كرمانشاه. وتدوالتها أيضًا مع املسؤولني. وإن شاء اهلل يف أواخر 
سفريت، سيأيت املسؤولون من طهران؛ ونطرح املشكلة هنا حت ُتتخذ قرارات بّناءة فنستطيع أن 
نقّلص باحلد األدىن من هذه اهلواجس. فاألرضية وفرص العمل يف هذه املحافظة كبرية، ويف 
نفس هذا القضاء أيضًا الفرص ليست بقليلة، وإن شاء اهلل لو تم تدبريها بوعي، يمكن لقسم 

مهم من هذه الطاقات الشابة واملستعدة للعمل واملحصلة علميًا أن جتد فرص عمل. 

الشعب اإليراين قدوة
ما هو مهم هو حفظ اهلوية اجلماعية لشعب ما أو ملجموعة إنسانية ما، حتت أي عنوان. اهلوية 
الناس يف الساحة  الثورة اإلسالمية، وبربكة حضور  اإليرانية اإلسالمية لشعبنا وأمتنا، بربكة 
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ومسامهة ومشاركة الشعب يف املسائل األساس للنظام، هي حقيقة راسخة. العامل اليوم يتعرف 
إىل شعب إيران، يتعّرف إىل أّن اإلسالم يتالءم مع الوعي والبصرية والريادة والتقدم يف امليادين 
املختلفة؛ وهذا ليس بقليل. خاصة أن احلركات اإلسالمية يف عامل اإلسالم قد انطلقت اليوم، 

ويمكن لشعب إيران أن يؤّدي دورًا.
بالتأكيد نحن ليس لدينا أية مزاعم مقابل هذه الشعوب؛ نحن ال نقول نحن قادتكم، وأنتم 
تعّلموا منا؛ أبدًا، نحن ال ندعي هذا؛ كل أمة بما متلك من استعدادات، بشخصيتها، بقدراتها، 
ستعرث بنفسها عىل الطريق وتسري؛ لكن ال شك أّن األشخاص الذين استيقظوا يف هذه البالد 
وعرثوا عىل سبيل اخلالص، من قبيل مرص وتونس وبعض البلدان األخرى، وحت البلدان 
هذه  كافة  يف  استيقظ،  شعبها  ولكن  والطاغوتية،  املفروضة  األنظمة  تتوالها  زالت  ال  اليت 
أثبت  قد  عامًا   30 طوال  الشعب  هذا  ألّن  إيران؛  شعب  إىل  تتطلع  واألنظار  العيون  البالد، 
نكون  أن  يمكننا  إلينا، ونحن  يتطلعون  فهم  الصعبة.  امليادين  العالية يف  واستعداداته  قابلياته 

عالمة فارقة ومعيارًا لكّل األفراد الذين ينظرون إلينا نحن شعب إيران يف تلك البالد.
عندما نلزتم باإلسالم والقيم اإلسالمية، بالتالزم مع العقالنية، والتقدم العلمي، والتواجد يف 
ميادين العلم املختلفة واملسائل االجتماعية والسياسية، نكون قدوة وأسوة. والشعوب حينها 
إيران، وأيضًا  بالنفع عىل شعب  تتطلع، وتستفيد من جتربة هذا الشعب؛ وهذا األمر سيعود 
سيعود بالنفع عىل شعوب املنطقة، وأيضًا إن شاء اهلل سينفع يف املستقبل من أجل تشكيل األمة 

اإلسالمية الكبرية، األمة اإلسالمية املوّحدة.

الوحدة بني السنة والشيعة
يفكر  بعينه  هو  ألسنتنا،  عىل  نجريه  وما  فيه  نفّكر  فما  النهج.  هلذا  أعداء  هناك  أّن  املؤكد  من 
به أعداؤنا، أعداء النظام اإلسالمي، أعداء اإلسالم، أعداء شعوب هذه املنطقة الذين هم يف 
صدد االستغالل والتسلط واالستيالء واالعتداء والتدخل يف شؤوننا. هم أيضًا قد فكروا أّن 
شعب إيران بتطوره، وتقدمه العلمي، وتقدمه التقين، وبحضوره الدبلومايس القوي، يمكنه 
أن يربز كمعلم وشاخص، وستتبعه الشعوب األخرى، ولذلك يريدون احلؤول دون ذلك؛ 

وهم بصدد بث الفرقة.
من الوسائل اليت يستفيد دومًا منها أعداء الشعوب املسلمة للتفرقة، مسألة التفرقة املذهبية، بني 
الشيعة والسنة. هم يصنعون الشقاق، حيدثون التفرقة، يوقعون أيضًا بني اإلخوة، يضخمون 
االختالفات، يربزوهنا؛ ويضعفون اجلهات املشرتكة واملوحدة ويبهتوهنا، فهم يضخمون اليشء 



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 504

الصغري ويربزونه. كل املسائل املشرتكة املوجودة بني السنة والشيعة، يضعفوهنا ويقللون من 
شأهنا؛ وهذا العمل الذي كان ُيعمل عليه دومًا، اآلن أيضًا يعمل عليه.

نجامل  ال  أننا  والسبب  املؤامرة؛  هذه  وجه  يف  وقفت  األول  اليوم  من  اإلسالمية  اجلمهورية 
أحدًا أو نداهن؛ هذه عقيدتنا. قبل أن يتشكل النظام اإلسالمي، كان إخوتنا، أعالم النهضة، 
اإلسالمية  احلكومة  حول  خرب  األفق  يف  يلوح  يكن  مل  ووقتها   – آنذاك  الثوري  النضال  قادة 
إىل  إبعادي  تّم  نفيس  أنا  والسنة.  الشيعة  وحدة  باجتاه  يسعون   – اإلسالمية  واجلمهورية 
بلوشستان؛ ومن حينها واىل يومنا هذا أنا وعلماء السنة احلنفيون ملدن بلوشستان – إيرانشهر 
وتشاهبار ورساوان وزاهدان – الذين هم بحمد اهلل الزالوا أحياء، أصدقاء ومقربون وجتمعنا 
عالقات حميمة. لقد ُنفيت إىل هناك، ومل تكن األجهزة لتدعنا نقوم بأي سعي؛ لكن يف الوقت 
املدينة،  الشيعة والسنة يف هذه  الوحدة بني  أنا قلت تعالوا ولنقم بعمل ما كمظهر يظهر  ذاته 
حيث خطرت قضية أسبوع الوحدة – والدة النيب األكرم | يف الثاين عرش من الربيع األول 
عىل رواية أهل السنة، ويف السابع عرش من ربيع األول عىل رواية الشيعة – بأذهاننا يف ذلك 
الوقت وعملنا هبا يف إيرانشهر؛ أي أننا احتفلنا من الثاين عرش وحت السابع عرش. فهذا الفكر 

املتأصل ليس وليد اليوم أو البارحة. 
فلينظر اإلخوة املسلمون ويروا أّن احتادهم هو وفق أية مباين، هل هو كالم باللسان، أم له حتقق 
وواقعية؟ حسنًا، نحن نرى أن معارفنا واحدة، توحيدنا واحد، معادنا واحد، نبوتنا واحدة، 
مرتابطة  ومصاحلنا  وآمالنا  أهدافنا  واحد،  عدونا  واحد،  حجنا  واحدان،  وصومنا  صالتنا 
ومتشابكة – الشعوب املسلمة؛ سواء كانت من الشيعة أم من السنة - كيف يمكننا أن ننفصل 
عن بعضًا العدو يريد بالقوة أن يرتكب هذه اجلريمة. هلذا من اليوم األول، وقفت اجلمهورية 
االسالمية إىل جانب اإلخوة الفلسطينيني؛ مع أنه يف فلسطني – بحسب ما هو ببايل – ال يوجد 
أساسًا شيعة، ويف حال وجد، هم قلة. اإلخوة الفلسطينيون كانوا يعتربون إيران كبيتهم؛ وال 
زال الوضع كذلك؛ فهم يأتون، ويذهبون. وال يوجد أي بلد إسالمي آخر من مذاهب أهل 
السنة املتنوعة، قد تعامل هبذا الشكل بال مقابل وبمحبة وإخالص مع الفلسطينيني. والعدو 

يرى هذا؛ ولذا هو ال يريد هلذا أن حيدث، ال يريد أن تتوحد األمة اإلسالمية.
يف  جّدوا  والسنة  الشيعة  املؤامرة.  هذه  إحباط  استطعنا  اإلسالم  إيران  يف  احلظ  حلسن  نحن 
بلدنا. أنتم األكراد السّنة الشافعيون يف هذه املنطقة تشكلون ضلعًا مؤثرًا يف تكوين هذه العظمة 
واملجد، أنتم أظهرتم هذه الوحدة، بّينتم هذه الوحدة وهذا اإلخالص والصفاء، وجلمتم فم 

العدو؛ وهذا عمل متمزي جدًا.
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أنا أرص أنه يف كافة مناطق البالد، سواء يف املناطق اليت يعيش فيها السنة والشيعة جنبًا إىل جنب، 
أم تلك املناطق اليت يقطنها الشيعة فقط، أم تلك املناطق اليت يسكنها السنة فقط، عىل اجلميع 
أن يترصفوا عىل هذا املنوال بحيث يفهم العدو أنه ال يمكنه يف هذا البلد وبذريعة االختالف 
املذهيب، أن ُيحدث تفرقة بني املذاهب االسالمية؛ وإال إذا ُوفق العدو لذلك، اعلموا أنه لن 
يكتفي هبذا املقدار؛ فإذا ال قدر اهلل استطاع أن يفّرق بني الشيعة والسنة، فإنه سيذهب باجتاه 
السنة؛ وإذا كانوا موحدين، سيفرقهم،جماعة من الشافعيني، جماعة من احلنفيني، جماعة من 
املالكيني، جماعة تتبع املذهب األصويل الفالين، وجماعة تتبع املذهب اآلخر؛ فالعدو ال يقف 

عند حد.
إّن سبيل النجاح يف مواجهة العدو، هو أن ال يرتاجع املرء خطوة واحدة؛ وإال إذا تراجع خطوة 

واحدة يف مواجهة العدو، سيؤدي ذلك إىل تشجيع العدو عىل إحكام قبضته وتطاوله. 
مقابل  واحدة  خطوة  ترتاجع  مل  عامًا،  وثالثني  اثنني  طوال  أنه  تفتخر،  االسالمية  اجلمهورية 
العدو. بالرغم من الضغوطات اهلائلة؛ الضغط العسكري، والضغط األمين، وضغط احلظر، 
والضغوطات السياسية، والضغوطات اإلعالمية، إال أننا مل نرتاجع. وأنا أقول لكم؛ أعزايئ! 
إخواين! أخوايت! شباب هذه املنطقة الواعي واملتنور! اعلموا أن شعب إيران ومسؤويل البالد 

لن يرتاجعوا خطوة واحدة يف مقابل ابزتاز وضغوطات األعداء.
الشهيد  وعىل  شمران،  الشهيد  عىل  اهلل  رحمة  الشجعان.  املنطقة  هذه  أموات  عىل  اهلل  رحمة 
كشوري والشهيد شريودي الذين ذرعوا بطائراتهم العمودية هذه املنطقة ذهابًا وإيابًا؛ شهداء 
أمثال الشهيد نارص كاظمي وشهداء آخرين كانوا يف هذه املنطقة، وشهداء كرث من شباب هذه 
أشخاص  عدة  جاء  األسفل،  يف  هنا  اخلطاب،  أبدأ  أن  قبل  بأرواحهم.  ضحوا  الذين  املنطقة 
من اإلخوة األعزاء وعرفوا بأنفسهم: ابن شهيد، ابن شهيد، ابن شهيد؛ فلقد َكرب اليوم أبناء 
أحضاهنا،  يف  وأنشأتهم  ربتهم  اللوايت  األمهات  وعىل  عليهم  اهلل  رحمة  اليافعني.  الشهداء 

ورحمة اهلل عىل معلميهم وأساتذتهم. 
أنا أؤكد؛ أنه يلزم لنفس هذه الرؤية الدينية والثقافية الواعية املتحققة بحمد اهلل يف باوه بنحو 
الفت، أن تنترش وتدوم إن شاء اهلل؛ أي الوعي الديين، والوعي التارخيي، والوعي اإلسالمي، 
ونقلتم  وقاومتم،  صربتم،  وأنتم  إيران،  شعب  صرب  لقد  املجتمع.  لقضايا  بالنسبة  والبصرية 
املقاومة من جيل إىل جيل آخر. وهذا كله اليوم قد ترك أثرًا، األمة االسالمية قد استيقظت. ال 
يظن املستكربون أهنم يستطيعون أن يزيلوا أو يطفئوا هذه السلسلة من النهضات والصحوة 
أبدًا. وبال شك ستستمر حركة الصحوة هذه، وبانتظار هذه الشعوب  املنطقة؛  االسالمية يف 

مستقبل أفضل.
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إنين جمددًا أتوجه إليكم بالشكر؛ من احلضور املحرتم، من مسؤويل هذه املنطقة وكذلك املناطق 
األخرى لكرمانشاه. وأنا قبل عدة أيام ذهبت إىل كيالن الغربية؛ وبّجلت وأجللت أهل كيالن 
الذين  أيضًا  أهل رسبل ذهاب  أبجل  أن  ويلزم  أهل قرص شريين؛  آباد،  أهل إسالم  الغربية، 
األهايل،  قدمه  الذي  العون  إّن  ذر.  أبو  معسكر  إىل  مرارًا  ذهبت  قد  بنفيس  أنا  كثريًا.  ضحوا 
صمود أهل تلك املنطقة وكافة أنحاء حمافظة كرمانشاه، هو بالغ األمهية والقيمة؛ وان شاء اهلل 
أثرًا عىل  املنطقة، سترتك أيضًا  أثرًا عىل تنشئة اجليل اجلديد هلذه  ستكون تأثرياته، كما تركت 

تقدم هذه املنطقة أكرث من قبل.
هبذه  املتعلقة  األزمات  يعاجلوا  وأن  التوفيق  املحرتمون  املسؤولون  ينال  أن  اهلل  شاء  إن  أميل   
املناطق، باألخص منطقة باوه واورامانات، ونحن بوسعنا أن نتصور مستقباًل أفضل لكم أهلنا 
املستقبل.  ذلك  لنا  يكون  أن  ونأمل  وننتظر  العزيز،  املنطقة  هذه  شباب  وباألخص  األعزاء، 

أتقدم من جميعكم بجزيل الشكر وأسأل اهلل تعاىل لكم التوفيق.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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وغنية  منّوعة  ُتنىس؛  وال  ومنشودة  عذبة  جلسة  كانت  اجللسة،  هذه 
بمحتواها ومضموهنا. ويف الواقع استفدت وانتفعت من الكالم الذي 
أدىل به السادة. كما أّن هذه اجللسة تزيد من معرفة هذا العبد وأمثال 
واالستعدادات  املحافظة،  هذه  ونخب  كرمنشاه  بمدينة  العبد  هذا 
الكامنة لتنشئة النخب يف هذه املحافظة. لقد تفضل أحد السادة قائاًل 
وعميق  جميل  تعبري  هو  كم  احلديدي،  إيران  درع  هي  املحافظة  إّن 
املحتوى؛ أريد أن أضيف، هي أيضًا وجه إيران اجلميل؛ فالعلم والفن 
والروحيات  الرياضة  األعمال  وكذلك  الثورية  واجلهود  واألدب 

البطولية وكل يشء آخر قد ُوجد بحمد اهلل يف هذه املحافظة.

جملة من شخصيات كرمنشاه النخبوية
بالتأكيد، كنُت أعرف قبل انتصار الثورة بعض شخصيات املحافظة 
صديقًا  كان  الذي  هبزاد  اهلل  يد  املرحوم  منهم  واملرموقة؛  النخبوية 
قديمًا يل. وكان يأيت مرارًا إىل مشهد. املرحوم هبزاد كما كان يتمتع 
والقطعة  القصيدة  يف  باألخص  جدًا  جيد  بنحو  الشعرية  بالقرحية 
البالد  الشعرية، بحيث كان لإلنصاف شخصية متمزية ومرموقة يف 
فهو  البطولية،  كرمنشاه  وأخالقيات  روحية  فيه  توجد  كانت  أيضًا 
كان قد جاء برحلة إىل مشهد، وأنا حينها كنُت حتت املالحقة، وُمبعدًا 
عن مشهد، رحلت إىل مكان ناٍء عن األعني مدة ورأيُت السيد هبزاد 
إىل  جاؤوا  قد  األديب  مشهد  احتاد  من  اآلخرين  األصدقاء  وبعض 
هناك لرؤييت بالرغم من خطورة هذا العمل. هذا الرجل مل يكن من 
أهل هذا النحو من األعمال النضالية، وإّنما دفعته الصداقة واملوّدة 

والرفقة إىل هذا الوادي. فهو جدير بالثناء واملدح.
وكنت عىل معرفة أيضًا باملرحوم كيوان سميعي، الذي حقًا وإنصافًا 
سرية  يف  كتبه  الذي  الكتاب  إىل  إضافة  فهو  ونادرًا.  حمّققًا  عاملًا  كان 
سرية  أّنه  من  الرغم  عىل  نفسه  الكتاب  هذا   – كابيل  رسدار  املرحوم 
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ذاتية، إال أّنه غين بمطالبه ومضامينه وأبحاثه – له أيضًا كتاٌب آخر، عنوانه: » حتقيقات أدىب«. 
ويف الواقع يشعر املرء أّن هذا الرجل هو يف مصاف حممد قزويين وشخصيات أخرى من هذا 
القبيل. فبلحاظ البحث والتحقيق، وسعة املعلومات يف املجال األديب، والتاريخ وكل يشء، 

كان لإلنصاف شخصية متمزية.
املرحوم السيد نجومي رضوان اهلل عليه أيضًا الذي ترشفنا بزيارته منذ بدايات الثورة وتعرفنا 
إليه؛ ولإلنصاف كان رجاًل جامعًا – لقد كان فقيهًا، وأيضًا أديبًا، وأيضًا فنانًا – شخصية يقل 

نظريها من بني العلماء.
بالتأكيد يف املايض، من عهد قم، كنُت عىل معرفة بنخبة علماء هذه املحافظة؛ املرحوم احلاج 
السيد جمتىب حاج آخوند رحمة اهلل عليه، املرحوم الشهيد احلاج هباء حممدي عراقي، وبعض 
آخر من األصدقاء. يف الوقت ذاته ينبغي إّن أقول أّن الصورة احلقيقية العلمية والفنية واألدبية 
لكرمنشاه، مل تعرف كما ينبغي؛ وهذا يدعو لألسف واحلرسة. واحلق أّن املسؤولني اإلعالميني 
أن  بإمكانكم  املنطقة،  هذه  وزبدة  نخبة  أنتم  وبمساعدتكم  والتلفزيون،  واإلذاعة  البالد  يف 
تعّرفوا عن كرمنشاه. اآلن هناك قسم متعلق بمايض كرمنشاه، وقسم متعّلق بحارض كرمنشاه.

االستعدادات العالية ألبناء كرمنشاه
اليوم وحلسن احلظ االستعدادات عالية جدًا. واليوم ُشوهد يف الكلمات اليت ألقاها االصدقاء 
الربوفسور  السيد  أمثال  للمحافظة. فشخص من  العالية  هنا، نموذج من هذه االستعدادات 
شميس بور هو يف احلقيقة مفخرة من املفاخر. وهو ليس فقط عمدة افتخار املحافظة؛ بل للحّق 
واإلنصاف هو من مفاخر البالد. ومعرفته تبعث عىل األمل والرجاء. هؤالء الشباب األعزاء 

الذين تكّلموا، كل واحد منهم يبرّش باخلري يف جماله؛ يبرش بمستقبل واعد لكل البالد.
اقرتاحات  وقدموا  بمسائل  الشباب  بعض  أدىل  وهناك  اجلامعة،  يف  أيضًا  كنت  يومني  قبل 
آنستين. فمن املمكن أن ال يتطابق ما يدور يف أذهان وآمال هؤالء الشباب مع الواقع فيظهر 
وكأّنه طموٌح خيايّل، لكّن هذا األمر جّيٌد ومطلوٌب ومن املستحسن أن يكون لشبابنا مثل هذه 

الطموحات العالية واآلفاق البعيدة ونتحّرك باّتجاهها.
مل  ما  يوم  لكّنها يف  اخللفية،  الدافع، وهذه  البالد، هذا  اهلمة يف  اليوم حلسن احلظ توجد هذه 
تكن. ففي عهد النظام الطاغويت، واقعًا مل يكن هناك جمال لتنمية االستعدادات املختلفة. هؤالء 
واألمر  الشخصية،  دوافعهم  خلف  حتّركوا  قد  شخصية،  دوافعهم  كانت  الذين  األشخاص 
دائمًا هكذا. هناك وقٌت ترشع فيه القافلة بالتحّرك وتكون قافلة األّمة، وهذا ما يتطّلب أرضّية 
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وجّوًا مناسبًا، وقد حتّققت اليوم هذه األرضية وهذا املجال احليوّي. أّما يف األمس فلم تكن؛ 
لذا ما كان لدينا يف املايض من مفاخر علمية وأدبية وفنية ودينية وغري ذلك، يمكننا أن نأمل 
بأنه سيكون أضعافًا مضاعفة يف املستقبل إن شاء اهلل وهبّمة وسعي وقدرة وجهد نسائنا وشبابنا 

ورجالنا املؤمنني وبتوفيق اهلل.

إحياء ُسّنة تكريم الُنخب
لقاء النخب – حيث أعدُّ لعقد مثل هذه اللقاءات عادة يف املحافظات املختلفة وهي بالنسبة يل 
مفيدة جدًا- هو بالدرجة األوىل من أجل تكريم النخب؛ تكريم اخلالقّية واإلبداع. إّننا نريد 
أن يصبح تكريم وتقدير أصحاب الفكر واإلبداع واإلنجازات املمزّية سّنة رائجة يف املجتمع. 
الكثري من األشخاص الذين دفعوا بالبالد إىل األمام بمساعيهم العلمية وجهدهم الفكري، ال 
يتوقعون األجر املادي، وإّنما معرفة  قدرهم. ونحن نريد أن يتّم هذا التقدير هلم. وليس فقط 
أن أقّدر أنا هذا العبد احلقري بأن هذا جيد، وهذا أمر ليس مهمًا، ما نريده أن يصبح هذا األمر 
متمزية وبارزة يف  ينترش بني شعبنا وأهلنا. لوحظت مسألة  ُسّنة يف بالدنا، ويف جمتمعنا، وأن 

الفكر، ويف العلم، ويف السعي واجلهاد، ينبغي تقديرها، وهذا هو دافعنا األول.
حلسن احلظ أّنه يوجد أيضًا يف كل بقاع البالد من هذه النقاط والعالمات املمزية. لقد شاهدُت 
يف بعض املحافظات أّن مفّكرًا وعاملًا قد نرش كتابًا يف جمال أحّبه، وأنا العبد مع أّنين من أهل 
املطالعة وأتابع غالبًا املنشورات والكتب، إال أّن اسم هذا الكتاب مل يصل حت إىل مسامعي، 
الذخائر  الكثري من  أننا لدينا  أّنين مل أسمع باسم هذا املؤلف؛ فتعّجبت. وهذا يشري إىل  حت 
والكنوز املخفية؛ البد من أن نكشف عنها، وال بد من أن نتعّرف إىل شخصياتنا املمزية، وال بد 
للناس من أن يعلموا هبا. فهذا االّطالع واملعرفة واإلحاطة نفسها، هي أول درجة لتقديرهم. 
الثاين من عقد هذه اجللسات هو صناعة  الدافع  أّن  الثانية برأينا؛ هي  إضافة إىل هذا، املسألة 

النموذج والقدوة.

صناعة النموذج والقدوة
للمجتمعات  أسوة  لتكون  املجاالت  شّت  يف  وقدوات  نماذج  نحت  إىل  اليوم  سعٌي  هناك 
املختلفة. حقيقة أّن السياسيات احلالية هي بصدد هذا األمر، عندما ترون عىل سبيل الفرض 
أو مهارة المعة ومتمزية، يضعون اسمه  له فن  أن يكون  ثنايئ اجلنس ودون  شخصًا منحرفًا 
ورسمه مبارشة يف كافة وسائل اإلعالم األمريكية ومن بعدها الوسائل الغربية، وتضع املجالت 
الغربية املعتربة والواسعة االنتشار صوره وسرية حياته ومراحل عمره املختلفة وأشكاله املتنوعة 
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كرجل وإمرأة. ال يمكن حمل هذا األمر عىل أّنه صدفة، هذا تم التخطيط له. هؤالء هم نماذج 
قدوة ُمصّنعة ألجل حرف األجيال البرشية، وهدف هجمتهم ليس فقط إيران. وباالطالع عىل 
هذه األشياء يتأّكد لإلنسان ما ُنرش قبل سنوات حتت عنوان الربوتوكوالت الصهيونية يف العامل 
وُترجمت إىل اللغات املختلفة وجاء فيها رضورة حرف وإبعاد األجيال عن املناهج اإلنسانية 
العاّمة لكي ينحرفوا أخالقيًا. وإذا قلنا اآلن ما هو اهلدف؟ فيتسع كثريًا البحث حوله. لقد كان 

هذا أحد أصول هذه األعمال امُلعّدة هلذا الفكر الصهيوين االنحرايف واخلطري. 
لعّل اإلنسان ال يصّدق يف البداية، ولكن تدرجييًا يصّدق. يريدون أن يصنعوا النموذج القدوة؛ 

واليوم هذا الشكل أسوأ النماذج. ولكن هناك أيضًا أشكال أخرى خمتلفة.
إّننا بحاجة إىل تشخيص األسوة يف خمتلف املجاالت لشبابنا وأجيالنا الصاعدة. ذلك الشخص 
الشخص  ذلك  لألدب،  املحّب  الشخص  ذلك  للفن،  املحّب  الشخص  ذلك  للعلم،  املحّب 
للزراعة  املحب  الشخص  ذلك  العملية،  للنشاطات  املحب  الشخص  ذلك  للتاريخ،  املحّب 
أو الصناعة أو التكنولوجيا، كل واحد منهم يمكنه أن جيد لنفسه نماذج قدوة الئقة؛ فهذا من 

األعمال اليت جيدر بنا القيام هبا، ويساعدنا عىل ذلك عقد مثل هذه اجللسات.

إظهار االستعدادات الذاتية للبلد والشعب
هناك مسألة أخرى مهّمة أيضًا هي إظهار االستعدادات الذاتّية للبلد والشعب، ال لألجانب 
بل ألنفسنا. من األشياء اليت ينبغي أن جتعلنا واعني بشدة ملوقعيتنا هو أّن طوال عرشات السنني 
ُبّثت دعايات بأّن اإليراين غري فّعال ومنتج وجيب أن يتعّلم من اآلخرين ويقّلدهم، وجيب أن 
يتوّسل ويتشّبث بأذيال اآلخرين، حيث كان هذا من ضمن األمور الشائعة والرائجة يف مرحلة 
حداثتنا وشبابنا. فما إن جيري احلديث عن يشء حت ُيقال ال يمكن صناعة هذه األشياء، فكانوا 
إن أرادوا أن يبنوا جرسًا يف مدينة ما فوق شارع معني، يلزم أن يأيت مهندس من اخلارج؛ وإذا 
أرادوا أن ُيحدثوا سدًا، ينبغي أن تأيت عدة رشكات أجنبية ومهندسون ومتخّصصون أجانب. 
أساسًا مل يكن باإلمكان تصّور أن ُيبىن جدار سد، أو ُيصنع توربني، أو أن ُتصنع بقية اآلالت 
واملعدات. وبقي هذا التفكري عىل هذا املنوال حت بدايات الثورة. أنا ال يمكنين أن أنىس، حني 
ُطِرحت قضية بناء حمطة لتوليد الغاز – كان قد أنجز نصف هذا العمل قبل انتصار الثورة وبقي 
حينها  كنت   – إيّل  فجاؤوا  العمل<  هذا  ينجزوا  أن  املسؤولني  من  فطلبت   – اآلخر  النصف 
رئيسًا للجمهورية – وقالوا: أّيا السيد ال ُيمكن ذلك أبدًا. هم مل يكونوا ليصّدقوا ذلك. حسنًا، 
اليوم املهندسون يف بالدنا، وشبابنا، يبنون بأيديم أكرث املحطات تطّورًا عىل أشكاهلا املختلفة، 
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وبأنواعها املتفاوتة. نحن اليوم يمكننا أن نبين حمطة لتوليد الطاقة النووية. هذه االستعدادات 
مل تكن معلومة.

دخلت  حيث  عامًا  وخمسني  مئة  حوايل  قبل  القضية.  هذه  عىل  ُيعمل  كان  متمادية  لسنوات 
البالد تباعًا الثقافة الغربية، واألساليب الغربية، ومعامل احلضارة الغربية والتكنولوجيا الغربية 
التأكيد عليه، ومن جهة  وتّم  قيل ذلك  بالتدريج؛ فمن جهة  املسألة  ترّسخت هذه  املتطّورة، 
أخرى تّم ترسيخه عىل الصعيد العميل، بأّن اإليراين ال يمكن أن يفعل شيئًا. نسوا أّن تارخينا 
وتراثنا املايض غين باملفاخر العلمية. وقتها مل يكن هناك خرب عن عامل الغرب، وقتها إذا حتقق 
تقّدٌم علمّي، أو حصل اكتشاٌف علمّي، حيرقون املكتشف بجرم الشعوذة والسحر. وقتها كان 
ذلك  يف   - كالم  يوجد  املجال  هذا  ويف   – أوروبا  بالد  عىل  مسيطرًا  الدامس  العلمي  الظالم 
الوقت كانت بالدنا رائدة البالد االسالمية. هذا التقّدم هو ملك للعامل االسالمي، ولكن إيران 
كانت ناصية البالد اإلسالمية يف التطور العلمي عىل خمتلف الصعد، يف الفلسفة، ويف العلوم 
العقلية، وحت يف العلوم الرشعية، ويف الفقه، ويف احلديث. أكرث كتب احلديث يف تلك احلقب 
الزمنية – سواء كتب حديث أهل السنة، أم كتب حديث الشيعة – تعود إىل اإليرانيني؛ الكّتاب 
يف  الطبيعية،  العلوم  إىل  األمر  يصل  حت  اإليرانيني،  الفقهاء  اإليرانيني،  املحّدثني  اإليرانيني، 
الطب، يف الصيدلة، يف اهلندسة، يف علم الفلك ويف باقي العلوم األخرى. جيد، هذا هو ماضينا؛ 
وهو يشري إىل وجود استعدادات أعىل واستعدادات مّدخرة غنية يف هذه املنطقة من جغرافيا 
العامل. ملاذا ينبغي لنا أن ننىس هذا؟ لقد نسينا. اليوم نريد أن نبنّي أّن األمر ليس عىل هذا املنوال.
األوىل  للوهلة  بدت  ولعلها  املسألة،  هذه  وكّررت  مرارًا،  قلُت  قد  العبد  أنا  بالتأكيد  جيد، 
كشعار، حيث قلُت إّن االستعدادات يف إيران هي أعىل من املعدل العام لالستعدادات البرشية 
عىل املستوى العاملي. وقد اّطلعنا عىل هذا. بعض األشخاص كان يعتقد أّن هذا جمرد شعار؛ 

لكنه بحمد اهلل يتضح شيئًا فشيئًا.

نعمُة تنامي التقّدم العلمي 
 – وتكرارًا  مرارًا  العبد  هذا  به  أدىل  والذي   – إليه  أشري  الذي  العلمي  التقدم  تنامي  نفس  إّن 
حققناه  الذي  املستوى  هذا  أّن  صحيح  عاملية.  إحصاءات  إىل  يستند  وهو  واقعية؛  حقيقة  هو 
عمليًا عىل الصعيد العلمي، هو متأخر عن املستوى العاملي الفعيل بمراحل وبمراتب؛ لكن هذا 
بسبب ختّلفنا سابقًا. إّن حتّركنا نحو األمام كان متمزيًا بالرسعة العالية اليت تفوق املعّدل العام 
يف العامل بعدة أضعاف. فلو حافظنا عىل هذه الرسعة، بل زدنا منها، فمن املسّلم أّننا سنصل إىل 
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الرقم القيايس للعلم ونحّطمه؛ وهذا ما سيحدث. ينبغي لشباب بالدنا أن يصّدقوا هذا؛ وهذه 
إحدى الطرق لالقتناع به؛ فاليوم يأيت الشاب إىل هنا ويتكلم، يديل هنا بكالم جديد، مسائل 
جديدة، واقرتاحات جديدة بروحية جيدة. يأيت األساتذة املمزيون والعظام يف العلم، يف الفن، 
يف اخلط، ويف كافة املجاالت األخرى ويتحدثون ويدلون بمسائل وقضايا جديدة. وهذا ينبغي 

أن يظهر كي يصدق شباب بالدنا. 

خدمة تكامل وسمو اإلنسان
املسألة االخرى اليت ينبغي أن أتعرض هلا، هي أّنه يلزم أن تكون االمتيازات الفكرية والعلمّية 
اليوم ال  ُينتحى هذا املنحى.  العامل ال  للمجتمع يف خدمة تكامل اإلنسان وسمّوه. واليوم يف 
العلم يف العامل يف خدمة تسامي اإلنسان، وال الفن وال بقية األشياء. حسنًا، تعّد السينما نموذجًا 
من نماذج الفّن. وقّمة السينما يف العامل هي هوليود. هذه األجهزة الفنية يف العامل إىل أي مدى 
تساهم يف بناء أخالق اإلنسان، ومعنويات اإلنسان، وإضفاء األمل عىل حياته؟! بل عىل العكس 
من ذلك؛ ال يمكن القول إّن النتيجة صفر، بل بدرجات حتت الصفر! أي إهّنم يدّمرون املباين 
األخالقية، واألسس الفكرية، وتسامي اإلنسانية؛ وأيضًا العلم ينحى هذا املنحى، فالعلم يف 
خدمة الرأسماليني، يف خدمة جامعي الرثوات. املعارف البرشية اليوم يف خدمة الذين يملكون 
الرشكات االقتصادية الكربى، الذين يشعلون فتيل احلروب، يقتلون البرش، يرتكبون املجازر؛ 
العلم يف خدمة هؤالء، فالعلم ليس يف خدمة شعب أفغانستان املحروم. العلم الذي حّل عىل 
أفغانستان، هو الطائرات ذاتها اليت حتلق فوق رؤوسهم عاليًا وترميهم بالقذائف. العلم الذي 
جاء آنذاك إىل العراق كان املواد واألسلحة الكيميائية اليت ظهرت وقتها يف حلبجة. العلم يف 
هذه املناطق من هذا القبيل. والعلم يف نفس بالد الغرب أيضًا عىل هذا النحو. نعم، لقد زاد 
من ثروة جماعة أقلية؛ ونفس تلك الرثوة سّببت يف أن يتقّدم العلم؛ لكن العلم قد أصبح أداة 
ووسيلة ألجل التميزي وعدم التوازن االجتماعي وختّلف املجتمعات. علينا أن نسرتجع هذا 

األمر. 
الفن،  وكذلك  رّبانية.  ونعمة  إهلية  ظاهرة  وذاتّيته  بطبيعته  العلم  كذلك.  ليس  بذاته  العلم 
وكذلك املواهب الفنية جميعها مواهب إهلية. واختيار اإلنسان هو الذي جيعل هذه املواهب 

عىل الطريق الصحيح أو اجلاّدة اخلطأ.
بينما  اإلهلية؛  األهداف  خدمة  غري  يف  الصناعية  حضارته  جعل  قد  امللحد  املاّدي  اإلنسان 
أن جيعلها كلها يف  املعنوي يف اجلمهورية اإلسالمية والعامل اإلسالمي يمكنه  اإلنسان اإلهلي 
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خدمة البرشية. ال بد من أن ُيجعل هذا هدفًا، ومورد عناية. نحن ينبغي لنا أن نجعل امتيازات 
املجتمع لصالح املعنويات اإلنسانية.

وأقول يف ختام ما عرضته – ألّنه حان وقت األذان – أّنه حلسن احلظ أّننا شاهدنا يف كافة أرجاء 
البالد عالمات وجود نوابغ وممزيين واستعدادات عالية، وال بد لنا من أن ُنقّدر وُنثّمن هذا 
األمر. فمن جملة أوجب أعمال مسؤويل البالد هو هذا. اليوم كان من بني كافة املقرتحات 
اليت ُقدّمت، اقرتاح أن جيمعوا األساتذة اجلهابذة يف أمكنة جيعلوهنا مورد اهتمام وعناية، وأن 
املتمزّي واملتفّوق. وكذلك  بالنسبة للشباب  يستفاد من وجودهم؛ هذا صحيح متامًا. وكذلك 
ينبغي ملؤسسة النخبة – اليت بحمد اهلل هلا مساع جيدة – أن متيش يف هذا األثر. علينا أن نقّوي 
حركة االبتكار واإلبداع هذه يف املجتمع بحيث يكون املجتمع منشغاًل باملعىن الواقعي للكلمة، 

باخلالقية واإلبداع. وإن شاء اهلل سيؤول هذا بالبالد إىل مستقبل أفضل.
اليوم. وأستودع اهلل جميع اإلخوة واألخوات األعزاء. وأتقّدم بجزيل  لقد رسرُت من لقاء 
الشكر عىل هذه الكتب واملؤّلفات وامليدالية اليت تلطفتم عيّل هبا هنا. وأسأل اهلل أن يشملكم 

جميعكم إن شاء اهلل بلطفه وفضله. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم 
املصطفى حممد وعىل آله األطيبني األطهرين املنتجبني السّيما بقية اهلل 

يف األرضني.
أحمد اهلل تعاىل أن وفقين للحضور يف جمعكم احلمايس املؤمن والويف 
اجلمع  هلذا  كرمانشاه.  حمافظة  من  اجلزء  هذا  يف  األعزاء  األهل  أيا 
املؤمنني  والنساء  الرجال  هلؤالء  احلمايس،  الشباب  وهلذا  العظيم 
واألخوات  لإلخوة  وكذلك  العزيز،  »كنَكاور«  لشعب  واألوفياء، 
من  »سنقر«،  من  »صحنه«،  من  العظيم  اجلمع  هذا  يف  املشاركني 
والشباب  واألخوات  اإلخوة  األعزاء،  أيا  جميعًا  لكم  »هرسني«، 

واألبناء، حتيايت وسالمي؛ أسأل اهلل تعاىل أن يشملكم بتوفيقاته.
ممزّيات مدينة »كنَكاور«

االخرى  أقسامها  كسائر  كرمانشاه  حمافظة  من  القسم  هذا  يتمزّي 
الرأفة،  الوفاء،  املحافظة؛  هذه  بأهل  صلة  عىل  هي  بخصوصيات 
هي  واملعنويات،  والصفاء  اإلخالص  اإليمان،  البطولة،  صفات 
هذه  أقسام  لبعض  لكن  برمتها.  املحافظة  هذه  يف  منترشة  صفات 
املحافظة مزيات خاصة. لقد ُعرفت مدينتكم بوصفها مضيفة قاصدي 
كربالء املقدسة والعتبات العالية. كنَكاور هي مزنل العشاق احلسينيني 
والتدّين  بالدين  العالقة  املتمادية.  والقرون  السنوات  مدى  عىل 
ورجال الدين هي من جملة اخلصوصيات األخرى هلذه املدينة. كما 
املحافظة:  املدينة أسماء علماء كبار هم من وجهاء هذه  يرتبط هبذه 
املرحوم احلاج الشيخ الكبري حممدي العراقي العامل الروحاين الرتايب 
البارزة يف هذه املحافظة. لقد عاش  السالك والتقي هو من الوجوه 
يف هذه املدينة وقد نال الناس من الربكات الكثرية هلذا الرجل الكبري 
املحمدي  الدين  هباء  احلاج  املرحوم  أيضًا  الشهيد  وابنه  واملعنوي، 
العراقي والذي تعرفنا إليه أيام الدراسة يف قم وأحببناه، هو حصيلة 

تربية هذه املدينة؛ العامل والشهيد.
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 عىل الرغم من أّن مدينتكم مل تكن يف املنطقة األمامية للجبهة إال أهنا كانت من املراكز املهمة 
لساحات اجلهاد والرجولة لشبابنا. إّن شباب هذه املدينة وهذه املنطقة من حمافظة كرمانشاه هم 
أكرث من قّدم الدعم إىل اجلبهة أثناء مرحلة احلرب املفروضة؛ وهلذا السبب فإّن عدد شهدائها 
كبري أيضًا. إّن صور الدعم املختلفة واألعمال اللوجستية هلذه املدينة يف خدمة اجلبهات يعلمه 
ويعرفه جيدًا رجال احلرب والعارفون بمرحلة اجلبهة. بركات اهلل عىل أهل هذه املدينة الذين 
قدموا سابقًا سواء يف مرحلة الثورة أم يف مرحلة احلرب املفروضة أم يف املراحل اليت سبقت 
ذلك أو خالل امتحانات العقدين املاضيني قدموا امتحانًا ناجحًا. هذه هي بطاقة هوية مدينة، 
هذه هي املزيات األخالقية والروحية واملعنوية ملدينة يمكن اعتبار ماضيها دلياًل عىل مستقبلها. 
هلذا السبب اعتقاد هذا العبد الفقري هو أن مدينة كنَكاور وهذه املنطقة من كرمانشاه سيكون هلا 

إن شاء اهلل وبتوفيق من اهلل مستقبل مضء وحسن جدًا.
وجوب االستقامة عىل الطريق

طبعا هناك نواقص. مسألة تأمني فرص العمل – اليت أشار إليها إمام اجلمعة املحرتم- هي أمر 
املشكلة  املحافظة.  بكامل  مرتبطة  فقط، هي  املدينة  مرتبطة هبذه  ليست  بالكامل؛ وهي  صحيح 
الكبرية هلذه املحافظة هي مسألة العمل. وقد طرحت مع املسؤولني، وإن شاء اهلل ستطرح بعد 
ذلك أكرث وبتأكيد أكرب كي يتمكنوا من أن يبحثوا وجيدوا الطرق الصحيحة والسليمة لرفع هذه 
املشكلة وحلها. لكن هذا االستعداد الشعيب وهذه الروحية الشعبية وهذا االستعداد للعمل وهذه 
احلماسة والشوق وهذا الوفاء للثورة؛ هذه جميعًا هي خصوصيات مبرّشة، ومتّكن البلد والثورة 
والنظام بمثل هذه املزيات من أن يتجاوزوا حت اليوم مراحل صعبة جدًا ويتقدموا نحو األمام. 

إخويت وأخوايت األعزاء! إّن بلدنا العزيز اليوم ال يمكن أن يقاس باملراحل السابقة. لقد كنا شعبًا 
ابتيل بالركود واجلمود واالنزواء يف جميع املجاالت. الثورة هي اليت أحيت البلد والشعب، 
وأيقظت روحية اخلالقية يف هذا البلد، وجلبت العزة هلذا الشعب. لقد طوينا طرقًا كثرية وقد 

حتققت تطورات كثرية؛ وهذا الطريق سيتواصل؛ نحن ال نقف يف منتصف الطريق. 
هناك مالحظة مهمة، تشري إليها اآلية القرآنية الرشيفة يف سورة الفتح: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
حيتاج  النتائج  إىل  الوصول  فإّن  ما،  طريقًا  شعب  يشق  حينما  ڤ﴾)1(.  ڤ  ٹ  ٹ 
إىل االستقامة عىل هذا الطريق، وإىل التقّدم فيه، وعدم الوقوف يف وسطه، وإىل عدم االقتناع 

1  سورة الفتح، اآلية 10.
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باملكتسبات اليت تتحصل أثناءه. إّن إحدى آفاتنا هي أن نتصور أّن املقدار الذي تقدمنا فيه يمثل 
النتيجة النهائية وأن نتوقف عندها. واآلفة األخرى هي أن نتصور أنه بما أّننا مل نصل خالل 
هذه املرحلة وخالل هذه املدة إىل األهداف النهائية فعلينا أن نطفئ مصباح األمل يف قلوبنا، أن 
نتصور أننا لن نصل إىل نتيجة. إّن الطريق الذي يعّلمنا إياه اهلل تعاىل واإلسالم هو: »فلذلك فادع 
واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم«. الطريق الذي عرفتموه اطووه بدقة. حتركوا بخطوات 
السامية؛  اإلسالمية  األهداف  إىل  حينها  نصل  فسوف  استقمنا  لو  واستقيموا.  وثابتة  حمكمة 
ذلك املجتمع اإلسالمي نفسه الذي عرضته ورسمت معامله قبل عدة أيام يف كرمانشاه، تلك 
العدالة، تلك احلاكمية الشعبية )1( باملعىن احلقيقي للكلمة، تلك الكرامة اإلنسانية، تلك احلرية 
اإلسالمية، سوف نحققها بتقدمنا وخطواتنا الثابتة، بعدم تعبنا، بحفظ نور األمل يف قلوبنا، 

بالتوفيق اإلهلي، بأيدي هؤالء الشباب.
يرى شبابنا  اإلنسان  إليها  ينظر  ناحية  األمل. كل  باعث عىل  بلدنا هو جيل  إّن جيل شباب   
املعارص حمصاًل للشهادات، متصفًا بالوعي، حاماًل للمزيات الثورية اإلجيابية إلنسان يستطيع 
أن يتطور، يستطيع أن يلحظ اآلفاق البعيدة ويأمل أن يصل إليها. هذه األمور يستطيع اإلنسان 
أن يشاهدها يف شباب بلدنا األعزاء. وقد شاهدتها بشكل واضح يف هذه املنطقة. إّن هذا هو 
يريده  ملا  املقابل  املوضع  ذلك  يف  متامًا  األمل؛  يبعث  األمام،  نحو  يقودنا  الذي  اليشء  ذلك 

األعداء.
مساعي األعداء

هذا  يف  اختالل  إلحداث  يسعون  املختلفة  الدعاية  أنواع  خالل  ومن  إيران  شعب  أعداء  إّن 
النجاحات  بإخفاء  بتشويه احلقائق وأحيانًا  املستمرة. أحيانًا  الصف املرصوص وهذه احلركة 
الساطعة لشعب إيران يف مرحلة الثورة وإىل اليوم. إّن سعيهم هو أن يقولوا إّن الثورة مل تستطع 
أن تقوم بما تعهدت به. إّن ما حيرقهم هو أّن شعب إيران قد استطاع من خالل الثقة بالنفس 
واليت حصل عليها بواسطة الثورة وبواسطة اإليمان الذي منحتنا إياه الثورة أن يتحصن ويثبت 

ويقاوم يف مواجهة السلطة املادية واملعنوية لألعداء. 
لقد كان بلدنا حتت قدم األعداء. كانت طهران تعد نقطة آمنة وهادئة لعساكر الصهاينة اخلبثاء 
كي يأتوا إىل هنا ويأكلوا من كيس الشعب ويسرتحيوا؛ لكي ينالوا هنا الراحة اليت مل تكن متوفرة 

1   مردمساالري: مصطلح جديد يستخدم يف توصيف نظام اجلمهورية االسالمية يف احلكم وهو بمعىن حاكمية الشعب الدينية أو 
احلاكمية الشعبية، ومعناه اصطالحًا قريب للديمقراطية الدينية. 
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ُ وترُسُم سياساُت أمريكا وبريطانيا وأحيانًا  هلم يف األرايض املحتلة. إّن بلدنا كان مكانًا تعنيِّ
البلدان األخرى املستكربة واملستعمرة منحى العيش فيه. إّن أولئك األشخاص الذين كانت 
حكومة البلد وسلطته يف أيديم، أولئك مل تكن يف أيديم ال قدرة وال إرادة وال غرية ليقفوا 
املستكربين  معارضة  من  ليتمكنوا  شعبية  دعامة  يمتلكوا  مل  كما  الشعب.  هذا  أعداء  وجه  يف 
البلد  اليت كانت سياساتهم حاكمة يف هذا  أولئك األشخاص  اليوم  واملتدخلني من اخلارج. 
احلقيقة  هبذه  اعرتفوا  لقد  رغباتهم.  مواجهة  يف  كامل  باستقالل  يقف  إيران  شعب  أن  يرون 
قد  األوسط-  بالرشق  املتعلقة  سياساتها  خصوصًا  أمريكا-  سياسات  من  الكثري  أّن  وهي 
فشلت ومل حتقق نتائجها بسبب صمود شعب إيران واجلمهورية اإلسالمية؛ ومن الواضح أهنم 
غاضبون. وقد انصبت مساعيهم عىل التشويه – هذه هي إحدى الطرق- ال سيما أّن شعوب 
إيران  املنطقة ويقظتها اإلسالمية قدمت شعب  يقظة شعوب  إّن  استيقظت.  قد  اليوم  املنطقة 
والثورة اإلسالمية وجعلته أمامهم. هم يريدون أن ال ُيقتدى بإيران؛ يريدون أن ال تكون إيران 
واإليراين واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية قدوة تلك الشعوب ولذا هم يقللون – ال سيما يف 

عيون تلك الشعوب- يقللون من حجم التقدم ويضخمون نقاط الضعف.

وجوب التنّبه
 جيب عىل اجلميع أن يكونوا متنبهني. جيب أن ينتبه يف بلدنا أهل القلم وأصحاب املطبوعات 
املنابر فال يساعدوا عىل حتقيق مآرب األعداء هذه.  بأيديم وسائل اإلعالم وأصحاب  ومن 
الناس عن معرفة وآخرون عن غري معرفة يساعدون العدو يف هدفه من خالل إبراز  فبعض 
اجلمهورية  من  اليوم  يريد  العدو  متنبهني.  يكونوا  أن  اجلميع  عىل  جيب  وكالمهم.  آرائهم 
الشعوب  هذه  تنقاد  ال  كي  املنطقة  شعوب  أمام  فيه  مرغوب  غري  وجهًا  تظهر  أن  اإلسالمية 
إىل هذه الناحية وأن ال ينترش بينهم خط الصمود يف وجه االستكبار- وهو خصوصية شعب 

إيران- ولذلك علينا أن نكون يقظني. 

وظائف املسؤولني
ليسَع مسؤولو البلد حيثما كانوا ويف جميع املستويات يف إزالة النواقص، أن يرفعوا املشاكل 
من أمام الناس، أن يسهلوا حياة الناس بحدود إمكانات البالد، أن ال يتوقفوا عن بذل اجلهد 
منابر  يملكون  الذين  األشخاص  أولئك  البلد.  بمسؤويل  يرتبط  االمر  هذا  احلثيث.  والسعي 
الكالم وبأيديم وسائل اإلعالم وصوتهم مسموع يف املجتمع، ليسعوا أن ال يقللوا من قيمة 
النقاط البارزة هلذا الشعب بناًء لرغبة العدو. يقظة شعب إيران هذه جيب أن تبقى حمفوظة دائمًا.
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رضورة الوحدة ملواصلة الطريق
لقد بدأنا طريقًا شاقًا جدًا، وبالتوفيق اإلهلي جتاوزنا عقبات صعبة جدًا فيه. احلرب املفروضة 
من  كانت  واملتواصلة  سنوات  عدة  منذ  املختلفة  احلصار  أنواع  الصعبة.  العقبات  من  كانت 
العقبات الصعبة جدًا. لقد جتاوز شعب إيران كل هذه العقبات بافتخار وقدرة والحقًا سوف 
وطنية  وحدة  إىل  حيتاج  األمر  هذا  اخلطرة.  املنعطفات  كل  وتوفيق  وثبات  باستقامة  يتجاوز 
واالتفاق  االحتاد  وكذلك  يوم.  بعد  يومًا  تزداد  أن  وجيب  اليوم،  موجودة  احلظ  حلسن  وهي 
بني الطبقات االجتماعية وأفراد الشعب والفئات املختلفة مع بعضها بعضًا؛ وكذلك اإللفة 

واملودة واملحبة بني الناس واملسؤولني، هذا املشهد بحمد اهلل اليوم موجود.
هذا املشهد الذي ترونه اليوم ههنا – وقد تكررت هذه املشاهد وصور املحبة وهذا االزدحام 
للجماهري يف املدن األخرى لكرمانشاه وهي كذلك يف الوطن برمته- ال يوجد مثل هذا األمر يف 
أي نقطة من نقاط الدنيا؛ هذه الوحدة، هذه اإللفة، حسن الظن هذا، هذه املحبة اليت توجد بني 
شعب ومسؤويل نظام اجلمهورية اإلسالمية، هذا من خصوصيات شعب إيران وخصوصيات 

نظام اجلمهورية اإلسالمية. 
ربنا بمحمد وآل حممد أنزل رحمتك وبركاتك عىل هذا الشعب. ربنا بمحمد وآل حممد ارفع 
هبمة الناس أنفسهم ومهة املسؤولني املشكالت الصغرية والكبرية لشعب إيران. ربنا بمحمد 
وآل حممد اكبت وآيس أعداء شعب إيران. ربنا احرش األرواح املطهرة لشهدائنا األعزاء مع 
النيب. ربنا أرِض عنا الروح الطاهرة لإلمام. أرِض عنا القلب املقدس لويل العرص أرواحنا فداه 

واشملنا بدعاء ذلك العظيم.
أنا مرسور جدًا من اللقاء بكم يا أهل كنگاور األعزاء، وهذه املنطقة الرشقية لكرمانشاه األعزاء.
 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



املناسبة: مبناسبة لقائه املسؤولني التنفيذيني يف  
محافظة كرمنشاه.  

الحضور: املسؤولون التنفيذيون يف محافظة  

كرمنشاه.  

املكان: كرمنشاه. 	

الزمان:  1390/7/29 ه.ش.

1432/11/22 ه.ق.

2011/10/20م.

األجر	اإللهي	و	األجر	الدنيوي

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
	لقاء	املسؤولني	التنفيذيني	يف	محافظة	كرمنشاه	
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احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا أيب القاسم 
بقية  املنتجبني ال سّيما  آله األطيبني األطهرين  املصطفى حممد وعىل 

اهلل يف األرضني. 

حتّمل املسؤولية جتاه الشعب
إّن هلذا اللقاء مع الفئات املختلفة من املسؤولني واملديرين التنفيذيني 
مل  مزيات  احلميم،  االجتماع  هذا  ويف  املحافظة،  مناطق  معظم  من 
تتمّتع هبا اللقاءات السابقة؛ ذلك ألّن أهل كرمنشاه األعزاء والذين 
أبرزوها  السابقة، واملحبة اليت  السنوات  بجهادهم الذي أظهروه يف 
هلذا العبد يف هذه الزيارة ووفائهم للثورة، أظهروا مدى ثقل املسؤولية 
الذين  واملسؤولون  املحافظة.  هذه  مسؤويل  عاتق  عىل  تقع  اليت 
يتحّملون هذه املسؤولية يف جماالت متعّددة، حارضون بمعظمهم يف 
هذا اللقاء. لذلك، عىل كّل منا، أنا وأنتم، يف هذا االجتماع، أن نشعر 
بتحّمل املسؤولية جتاه هذا الشعب العزيز والعامل، وأن يقوم كلٌّ مّنا 
بدوره عىل أحسن وجه. لذا، إّن ثقل املسؤولية يقع عىل عاتقكم أنتم 

أيا اإلخوة واألخوات األعّزاء. 

الشكر ملسؤويل املحافظة
مسؤويل  من  املحافظة  مسؤويل  جميع  أشكر  أن  واجيب  من  أرى 
املستوى األول يف املحافظة إىل جميع املديرين والعاملني يف األقسام 
بسبب  الفرتة،  هذه  يف  وخاصة  وأعماهلم  جهودهم  عىل  املختلفة 
مع  بذلوه  الذي  واجلهد  الزيارة  هذه  خالل  أظهروه  الذي  االهتمام 
أظهر  قد  الشعب  ألّن  الشعب؛  شكر  عن  يعجز  كالمنا  إّن  الناس. 
الناس للحضور  إّن استعداد  أّنه متقّدم علينا.  الثورة  يف كل مراحل 
يف امليادين املختلفة للثورة عجيب. أنا متأكد من أّن أهايل كرمنشاه، 
ُمحّقة ويف مكاهنا،  توقعات  املحافظة، لديم  نقطة من هذه  ويف كل 
ُتلىّب  تلبيتها ألسباٍب خمتلفة، وإن شاء اهلل سوف  واحتياجات مل تتم 
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قريبًا؛ لكن الناس ال يظهرون هذا األمر، أّن هناك نقصًا، وهناك مشكلة؛ ففي الوقت الذي 
حتتاج فيه الثورة وامليادين املختلفة إىل حضورهم، يزنلون إىل امليدان دون أدىن اعرتاض؛ مثلما 
شاهدتم بأنفسكم. واحلق واإلنصاف يقال: إّن املسؤولني يف املناطق واألقسام املختلفة – أكان 
ذلك يف كرمنشاه نفسها، أو املدن اليت زرناها، أو تلك اليت زارها األصدقاء واملبعوثون من 

قبلنا – قد حتّملوا أعباء كثرية، يف اجلَدد والطرقات.

عتب صغري
العتب  وهذا  عنه.  ُأعرّب  كي  املناسب  الوقت  أيام  عّدة  منذ  أنتظر  وكنت  صغري،  عتب  لدّي 
يتعّلق باألمر التايل: عندما كنت أمّر يف شوارع كرمنشاه، رأيُت وبشكل غريب وغري مأنوس 
أّنه يف مسرينا  بإفراط وإرساف؛ وأعتقد  الطريق  العبد احلقري[ ُوّزعت عىل  صورًا كبرية ]هلذا 
هلذا  إّن  الصور؟!  هذه  كل  ملاذا  الطريق.  جانب  عىل  الصور  بعض  أيضًا  هناك  كان  باوه،  إىل 
العمل إشكاالت عديدة: األوىل هي أّن هذه الصور مكلفة، فيها دفع أموال. أنا أعرف ومّطلع، 
إّن  ثانيًا،  العمل غري رضوري عىل اإلطالق بكلفة مرتفعة؛ حسنًا، ال مرّبر هلذا األمر.  وهذا 
طريقة العمل هذه، وتوزيع الصور هبذا الشكل، ال ينسجم مع وضعنا، ومع شأن اجلمهورية 
اإلسالمية وشأننا كطالب علوم دينية. إّن هذه األعمال هي لغرينا؛ إّن عملنا جيب أن يتوافق 
إذا  التقين،  املستوى  تتناسب مع حالنا، حت عىل  املزخرفة ال  إّن هذه األعمال  البساطة.  مع 
دّقق أحٌد منا فإهّنا » منافية للرتويج« أيضًا. إذا ما أراد أحدكم أن يعرّب عن حّبه حقًا، فإّن هذه 
األعمال ال تأثري هلا؛ بل تأثريها معكوس. عىل كّل حال، كنُت عاتبًا حقًا، ولكنين مل أعرف إىل 
من أوصل عتيب؛ ومن هي األجهزة اليت توّلت تنفيذ هذا األمر وقامت به؛ فوجدُت أّن هذا 

املكان هو األفضل؛ حيث مل تسنح الفرصة هلذا األمر يف األيام السابقة. 

عىل كّل حال، إّن هذه األعمال ليست حسنة، وليعلم األصدقاء واملسؤولون واملعاونون ذلك. 
إّن هذا النمط من العمل، والرتويج هبذا النحو ال يليق بالثورة وباجلمهورية اإلسالمية. ولكن، 
ولإلنصاف واحلق ُيقال، إّنه يف األيام املعدودة اليت كنا فيها ضيوفكم يا أهل كرمنشاه األعزاء، 
قد عرّب الناس كما املسؤولون عن مشاعرهم تعبريًا كاماًل وأظهروا مدى حبهم وصفائهم بأعىل 

املستويات. 
خدمة تبعث عىل الفخر

أّيا اإلخوة األعّزاء واألخوات العزيزات، سوف أحتّدث عن نقطتني أو ثالث فقط: األوىل: 
إّن العمل واخلدمة يف نظام اجلمهورية اإلسالمية يبعث عىل الفخر، ألّنه خدمة لكسب الرضا 
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اإلهلي، وملساعدة الناس هبدف تقوية النظام اإلسالمي. كلما خدمنا، أنا وأنتم، أكرث، وكلما 
عملنا بشكل أفضل، يصبح نظام اجلمهورية اإلسالمية أكرث قوة. نحن، أنا وأنتم، بنوعية عملنا 

نستطيع أن نحفظ ماء وجه نظام اجلمهورية اإلسالمية، والعكس صحيح ال سمح اهلل. 

لذلك، يصبح عملنا ذا أمهية فائقة، كونه ال يمّثل عماًل إداريًا عاديًا ومتعارفًا فحسب، بل هو 
فخرًا.  النظام  اخلدمة يف هذا  لذلك تصبح  نّدعيه.  ما  مرتبط بصورة اإلسالم األصيل، وكل 
وتبقى أمهية أن يشعر اإلنسان الذي يعمل بأّنه خيدم الدين وخيدم اإلسالم فوق كل األحاسيس 
ختدمون  أنكم  اشعروا  تعملون،  قسم  أو  مكان  أي  يف  فرق  ال  واإلدراكات.  والتصورات 
اإلسالم. إّن النية الصافية اليت متأل قلوبنا عىل أثر هذا الشعور، تضاعف من قيمة عملنا وإن 
شاء اهلل يبقى أجرنا عنده حمفوظًا. علينا أن نعرف قيمة العمل يف هذا النظام، وأن نعّدها توفيقًا 

ولطفًا من اخلالق لنا.

وجوب العمل املتواصل لتطوير حمافظة كرمنشاه
اليوم  الثانية فهي أّن هذه املحافظة كما أشار اإلخوة، وكما ذكرت أنا شخصيًا يف  النقطة  أّما 
األول، متتلك إمكانات عالية للتطّور والتنمية متّكنها من الوصول إىل مستوى ممتاز من احلياة 
والرفاهية والعمران والنهوض؛ وإّن املسؤولني واملخططني هلذه املحافظة مدركون هلذا األمر 

جيدًا. 

حسنًا، ارتكازًا إىل هذه اإلمكانات اّتخذت احلكومة قرارات جيدة؛ وقد عرض السيد املحافظ 
وهي  وجيدة،  شاملة  فالقرارات  فعاًل.  بالشكر  التقدم  وعيّل  إجماليًا.  عرضًا  القرارات  هذه 
قرارات مهمة، تستطيع فعاًل أن حتّرك املحافظة وتدفعها إىل األمام، ولكن برشط واحد وهو 
القرارات  القرارات بشكٍل صحيح. ألّن  بما خيّص هذه  املعنية بعملها  أن تقوم كل األجهزة 
هي مشاريع، وخريطة طريق؛ جيب العمل هبذه اخلريطة خطوة خطوة. جيب املثابرة عىل القيام 
بالتكاليف اليت ترتّتب عىل هذه القرارات يف األقسام واإلدارات املختلفة. إّن هذا األمر يقع 
عىل عاتقكم؛ عىل عاتق إدارات املحافظة ويف أقسامها املتنوعة. وبالطبع إّن اإلدارات املركزية 

يف احلكومة لديا واجبات أيضًا. 

لقد حتّدثنا مساء األمس، مع السادة املحرتمني، الذين جاؤوا من طهران. وقد وعدوا بمتابعة 
هذه األعمال بجدية، ولن يسمحوا بتباطؤ احلركة العامة املتوّقعة هلذه املحافظة. جيب الترسيع 

من هذه احلركة كي تتم هذه األعمال بنحٍو صحيح ويف مكاهنا املناسب. 
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لقد تّم فرز مزيانيات أيضًا. حتمًا، هناك جهتان مهّمتان تتعّلقان بمسألة املزيانيات واألموال 
املزيانية  جذب  الثانية  وخصخصتها؛  املزيانية  إعطاء  األوىل  اجلهة  األعمال؛  هلذه  املخّصصة 
أساس  األعمال  هذه  إّن  املناسب.  املكان  يف  ورصفها  والعادل  والعقالين  املنطقي  اجلذب 

ومهمة؛ وهي اليت تدفع هبذه املحافظة إىل األمام.
بالفعل  فهي  للمسؤولني،  التأكيد عليها  وتم  السادة،  إليها  أشار  اليت  العمل  أّما قضية فرص 
مهمة جدًا. فالعائالت اليت لديا شباب، متعلمون جدًا أيضًا، يف كافة أنحاء هذه املحافظة، 
يف كرمنشاه نفسها، ويف املناطق املختلفة، شباب عاقل ومدرك، وعاطلون عن العمل؛ هذا أمر 
صعب للغاية. جيب أن تؤّمن هلم فرص العمل؛ هذا أساس العمل. عندما توجد فرص العمل، 
الفساد األخالقي،  الفساد،  البطالة جتلب  بنفسه، ألّن  البطالة سزيول  الناشئ من  الفساد  فإّن 
فرص  تتاح  وعندما  وأقسامه،  أنواعه  بكل  والفساد  األمين،  والفساد  االجتماعي،  والفساد 
العمل، ينحرس الفساد تلقائيًا، وُترفع املصاريف عن كاهل الدولة. حسنًا، إذا أردنا أن نوجد 
فرص العمل عىل النحو الذي قّرره املسؤولون املحرتمون، يلزمنا العمل، العمل يف طهران؛ 
فاألصدقاء الذين حرضوا من طهران عىل عاتقهم مسؤوليات ثقيلة، العمل عىل مستوى عاٍل 
يف املحافظة، وكذلك العمل يف معظم األجهزة اإلدارية للمحافظة عىل هذا األساس. إذا أردنا 
ملحافظة كرمنشاه أن تتحرك ُقُدمًا وتتطور، فاألمر حيتاج إىل مّهة جماعية وعمل واسع النطاق 

من كافة املسؤولني.
األجر اإلهلي واألجر الدنيوي

واعلموا أّن اهلل يلتفت إىل أبسط جهد منكم، ويعطيكم ويكتب لكم األجر والثواب.
إّن هذه األعمال ال تغفل عنها عني اهلل. أحيانًا، قد تكون أنت املسؤول عن قسم، أو عمل ما 
وُتدّقق  إضافية.  ساعة  نصف  وتبقى  اهتمامًا،  وتظهر  العمل،  يف  فتتفاىن  الفالنية؛  اإلدارة  يف 
أكرث، وُتظهر أخالقًا حسنة مع املراجعني، وتصرب وتكون طويل البال أكرث من الالزم؛ وال أحد 
يشكرك، أو باألحرى ال أحد يعلم أّنك ُقمت بما ُقمت به؛ واملسؤولون عنك ال يعلمون هبذا 
أيضًا، زميلك كذلك ال يلتفت؛ تتأمل دون أن يشعر بك أحد أو يشكرك أحد. الناس مل يعرفوا 
لكّن  به.  ما قمت  والغياب  املسؤولون وموّظف احلضور  يدّون لك  مل  يعلم.  اهلل  لكّن  ذلك، 
الكرام الكاتبني واملأمورين اإلهليني قد دّونوا لك ذلك. لن تذهب أية حلظة من جهدك هدرًا. 
إّن األجر اإلهلي أكرب بكثري من األجر الدنيوي هذا. أن يشكرونا بالكالم، أو أن يعطونا أجرًا 
استثنائيًا عىل عمل ما، هذا ليس شيئًا مهمًا، إّن األجر اإلهلي هو املهم، التقّبل اإلهلي مهم جدًا. 
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ال يوجد عمل أو جهد ما تقوم به هلل إال ويقبله اهلل منك، ويتبعه فورًا اللطف والثواب اإلهليان 
حت لو مل يعرف اآلخرون. جيب أن نعمل وأن نجتهد هبذه النظرة. 

وكل  اخليانات،  وكل  العداوات،  كل  من  الرغم  وعىل  اليوم  أيضًا،  األمر  هذا  أذكر  أن  أريد 
اإليراين  الشعب  ضّد  يمارسونه  الذي  واالقتصادي  واألمين  والسيايس  اإلعالمي  التجييش 
اإلسالم،  من  لالنتقام  وسعيهم  لإلسالم  عداوتهم  احلقيقة  ويف  اإلسالمية  اجلمهورية  ونظام 
نحن وبتوفيق إهلي، نتقّدم نحو األمام، وبرسعة أكرث من الرسعة املعروفة واملتوقعة. نحن نتقدم 
العدو  أن  ّوهو  الدليل كاف  فهذا  آخر عىل ذلك،  دليل  أي  مل يكن هناك  لو  األمام.  إىل  جيدًا 
والضغط  اإلعالم،  وغري  اإلعالم  يف  تشاهدوهنا  اليت  األعمال  كّل  فعل.  برّدة  ويقوم  ملتفت 
االقتصادي واحلجج املتنوعة اليت يطرحوهنا يف العامل. عندما تزنل جبهة االستكبار، واليت هي 
قوية املخالب من الناحية املادية، إىل امليدان، كل هذا خري دليل عىل أّنكم تنجحون، وإال لو 
إّن  كنتم دون تأثري، ودون معىن، ومتأخرين، وال تتقّدمون، ملا أرّصوا عىل مبارزتكم هكذا. 

العدّو يرى أّنكم تتقّدمون.
اإلسالمية  واألحكام  اإلسالمية  للتعاليم  التابع  اخلطاب  اإلسالم،  خطاب  إّن  احلظ،  حلسن 
والرشيعة اإلسالمية، قد أضحى هو اخلطاب الغالب. لقد حصلت الثورة يف بلدان، وانطلقت 
الناس يف  مل يظهر هذا األمر لكن  لو  بلدان أخرى، حت  الناس شعاراتهم يف  احلركة وأطلق 
داخلهم هم هكذا؛ فاملرء يشاهد عالماته، هذا هو خطابكم، وهذه هي حركتكم. إّن اجلمهورية 
اإلسالمية وبلدنا العزيز إيران مطروحة اآلن كقدوة وكنموذج. ينظرون، ويقيسون، كما قلنا 
يف كالمنا السابق، كل ما حيصل يف بالدنا، وحصيلة كل هذه األحداث، مورد تطّلع الشعوب، 
قدر  نسعى  أن  علينا  ونحن  احلصيلة.  هذه  خيّرب  أن  هو  العدو  سعي  كل  أنظارهم.  وحمط 

اإلمكان لنعرض للعامل هذه احلصيلة بصورة أهبى، وأكرث تنظيمًا، وأكرث انسجامًا.
إّن  جّيد،  شباب  شباهبا  إّن  املحافظة.  هذه  يف  للمعنويات  الكبري  التوّجه  نعمة  عىل  اهلل  نشكر 
آباءها وأمهاتها هم آباء وأمهات جّيدون؛ إّن اجلّو العام للمحافظة هو جّو العواطف اإلنسانية 
واإلسالمية؛ هذا أمٌر مهم جدًا. إن شاء اهلل تسعى األجهزة املختلفة إىل تقوية هذه اجلوانب 

املعنوية والروحية بني الناس ويف األجواء العامة. 

رضورة االهتمام بالساجد يف حمافظة كرمنشاه
نقص  لدينا  نحن  باملساجد.  االهتمام  إليها،  التوّجه  املسؤولني  عىل  اليت  املهّمة  األمور  من 
النقص.  أيضًا. جيب ملء هذا  املدن  القرى ويف  املحافظة يف  مناطق  كافة  املساجد يف  كبري يف 
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السيد  مزار  الرشيف،  املزار  هبذا  االهتمام  بدأ  لقد  املعنويات.  الناس  متنح  مراكز  فاملساجد، 
أحمد بن إسحاق، وجيب أن يزداد هذا االهتمام به، فهو من أفضل صحابة األئمة، منذ اإلمام 
هنا من  العظيم  دفن هذا  إّن  الكبار.  رواة وأصحاب هؤالء  أهم  بعده، ومن  × وما  اجلواد 
حظ هذه املنطقة وهذا البلد، حيث يقع مزاره بالقرب من »بل ذهاب«. إّن االهتمام هبذا املزار 
والرتّدد إليه، سيخلق مركزًا للمعنويات. اهتموا باملساجد، اهتموا هبذا املزار الرشيف؛ اهتموا 
باملزارات األخرى املوجودة يف املنطقة قدر اإلمكان، كي تصبح املراكز املعنوية للشباب فّعالة.

هذا رصيد؛ إّن هذا اليشء هو الذي يمكنه أن ُيرّسع من حركة النظام ويدفع به قدمًا.
نسأل اهلل تعاىل أن يزنل رحمته وفضله وبركاته عىل هذه املحافظة وأهلها. 

اللهّم بمحمد وآل حممد أنزل عىل هذا الشعب لطفك وفضلك.
اللهّم اجعل شباب هذه البالد وهذه املنطقة مشمولني برحمتك وفضلك. 

اللهّم زد يومًا بعد يوم التوفيقات املادية واملعنوية هلذا الشعب
احرش األرواح الطيبة لشهداء هذه املنطقة مع الرسول ح. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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املناسبة: لقاء مسؤويل إحصاء األحوال الشخصية 
والسكن.

الشخصية  األحوال  إحصاء  مسؤولو  الحضور:  
والسكن.

		املكان: طهران. 	

الزمان: 1390/8/3ه.ش.

1432/11/26ه.ق.

 2011/10/24م.

لقاء	مسؤويل	اإلحصاء

كلمة	اإلمام	الخامنئيال
يف	لقاء	مسؤويل	إحصاء	األحوال	الشخصية	والسكن
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أرحب بالسادة والسيدات أشد الرتحيب. إن شاء اهلل أنتم موفقون. 
ينم عن تسلط كامل عىل  آذر كان كالمًا علميًا  الدكتور عادل  كالم 
املهم  العمل  هبذا  قدمًا  للسري  كافية  مهة  عن  اهلل  شاء  وإن  املوضوع 

والكبري.

اإلحصاء... العمود الفقري للتخطيط
ما أريد أن أبّينه هو أّن اإلحصاء أمر حيوي يف التخطيط للبلد، فلو 
مل يكن اإلحصاء ملا أمكن التخطيط؛ ولو جرى التخطيط، فإّن حمتواه 
سيكون غري مطابق للواقع ورسعان ما ينكشف خطؤه. وعليه فإّن 
هذا  يكون  أن  بني  فرق  ال  للتخطيط؛  الفقري  العمود  هو  اإلحصاء 
التخطيط اقتصاديًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو حت دبلوماسيًا. 
كل أنواع التخطيط تتوّقف عىل اإلحصاء. فما دمنا ال نعرف ما لدينا 
وكيف هو وما هي خصوصياته، فلن نتمكن من التخطيط للمستقبل 
أبدًا؛ هذا أمر واضح وبنّي؛ وهو أمٌر جيب أن يستشعره اجلميع؛ الناس 

ينبغي أن يعرفوه، وكذلك األجهزة املعنية.

إّن دور الناس- حيث سأشري الحقًا- هو دور مقطعي، فأنتم تأتون 
باستمارات اإلحصاء، والناس تعطيكم اإلجابات، وتنتهي املسألة؛ 
مستمر،  التعاون  مستمر؛  دور  هو  املختصة  األجهزة  دور  ولكن 
التعاضد مستمر. جهاز اإلحصاء املركزي هو مركز قيادي. التحرك 
وحتليل  املعطيات  هذه  من  واالستفادة  اإلحصاء  هذا  أساس  عىل 
املدخالت، كل هذا هو عمل األجهزة املختلفة اليت ينبغي أن تتعاون 

مع مركز اإلحصاء. وعليه جيب أن يتعاون اجلميع.

اإلحصاء الدقيق
حسنًا، ما الذي علينا فعله حت يكون اإلحصاء الذي نقوم به صحيحًا 
ودقيقًا؟ الطريق األفضل، بل لعله ينبغي القول إّن الطريق الوحيد، 
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هو عبارة عن االستمارات اإلحصائية؛ الذهاب إىل الناس، وسؤال الناس. وعىل هذا فملخص 
الكالم يوصلنا إىل هذه النتيجة وهي أّن التحقيق الدقيق يشكل رضورة ملستقبل البلد؛ ألجل 
ختطيط سليم، وألجل تنّعم البلد بمستقبل منطقي وصائب ومرغوب فيه. فاإلحصاء الدقيق 

هو أمر غاية يف األمهية.

وظائف طريف اإلحصاء
الناس. ولكل طرف وظائفه.  أنتم، والثاين هو  ولإلحصاء الدقيق طرفان: أوهلما هو السائل 
تلك اليت عىل الناس االهتمام هبا إن شاء اهلل هي تقديم إحصاءات سليمة ودقيقة، وإجابات 
صادقة. يف كل األقسام اليت يتم السؤال عنها، ينبغي أن تكون اإلجابات دقيقة وصادقة. وأنا من 
فون  هنا أمتىن عىل شعبنا العزيز أن يبدي كامل التعاون يف هذا املجال، أن يمتثلوا ملا يطلبه املكلَّ
باإلحصاء، وأن جييبوا عن أسئلتهم، وأن يتعاونوا معهم حت يتم ملء هذه االستمارات بنحو 

صحيح إن شاء اهلل. هذا مرتبط بدور الناس.
أّما ما يرتبط بكم، فهو أن تتوخوا الدّقة واملوضوعية والواقعية واحلياد يف العمل. أي دافع- 
سواء كان دافعًا سياسيًا أم أّيًا من الدوافع املختلفة اليت يمكن أن توجد- ينبغي أن ال يكون 
اإلحصاءات  من  قسم  بالطبع،  نتائجه.  استخراج  ويف  إجرائه  يف  اإلحصاء،  يف  تأثري  أي  له 
ليس  منها  الكثري  لكن  جدًا-  رسيًا  رسيًا،  يكون  أمين-  أّنه  عىل  يصنف  أن  يمكن  بلد  كل  يف 
اإلحصاء  جهاز  عمل  فإّن  املعلومات  تصنيف  أشكال  كل  يف  رسية.  جنبة  فيه  ليس  كذلك، 
ينبغي أن يكون دقيقًا وعلميًا ومطابقًا للواقع. اإلحصاءات األرسية، واإلحصاءات املتعلقة 
بالتوّجهات، واإلحصاءات املالية، وإحصاءات فرص العمل والبطالة، وإحصاءات املستوى 
التعليمي واألمية - جميع هذه األمور اليت يتّم السؤال عنها- جيب أن تتّم بنحو حيادي حت 
اجلهاز،  هبذا  الثقة  عن  تتحدثون  أنتم  عليها.  االعتماد  من  املختلفة  التخطيط  أجهزة  تتمكن 
هذه الثقة يمكن أن يؤّمنها نفس جهاز اإلحصاء. أنتم أثبتوا عمليًا أنكم يف استطالع املعطيات 
واستخالص النتائج منها لستم منحازين بأي مقدار، يعين أنكم تنقلون الواقع بحق، تظهرون 

ما هو موجود. إذا حصل هذا فستكون ثمرته الثقة الكاملة إن شاء اهلل.

االعتماد عىل جهاز اإلحصاء املركزي
تقديم  يف  املختلفة  البلد  أجهزة  تستعجل  ال  ،أن  أيضًا  اآلن  وأويص  قبل،  من  أوصيت  لقد 
وإحصاءات  اإلدمان،  إحصاءات  املوضوعات-  بمختلف  املتعلقة  املختلفة  اإلحصاءات 
للجهاز  هذه  فلُترتك  الفالين-  باملرض  املصابني  وإحصاءات  األمية،  وإحصاءات  البطالة، 
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أيضًا وعىل  الوقائع فعاًل؛ عندها هم  املعلومات عىل أساس ما ُأخذ من  ليقّدم عنها  املسؤول 
أرادوا  لو  أو يضعون اخلطط  أرادوا اإلعالن عنها،  لو  النتائج  يذيعون  أساس هذا اإلحصاء 

التخطيط عىل أساسها، أي أن يتّم االعتماد عىل جهاز اإلحصاء املركزي.
النتيجة أّن عملكم حسن جدًا، إّنه عمل مهم ومفيد للبلد، وإن شاء اهلل حتسنون العمل. جيب 
مع  كامل،  بَجَلٍد  ويسألوهم  بسماحة  اأُلرَس  ُيقابلوا  أن  اإلحصاء  يف  العاملني  توصية  تتم  أن 
مراعاة األخالق اإلسالمية؛ والناس أيضًا إن شاء اهلل جييبون بصرب تام، فيصل هذا العمل إىل 

غايته. موّفقون إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



املناسبة: موسم الحّج.

الزمان: 1390/8/5 ه.ش.

1432/11/29 ه.ق.

2011/10/26 م.

نداء	إىل	حجاج	بيت	الله	الحرام

نداء	اإلمام	الخامنئيال
إىل	حجاج	بيت	الله	الحرام	لسنة	1432	ه
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حممد  األنام  سيد  عىل  وحتياته  اهلل  وصلوات  العاملني  رّب  هلل  احلمد 
املصطفى وآله الطيبني وصحبه املنتجبني.

وحشمته  وعظمته  املعنوي  وصفائه  بطراوته  احلج  ربيع  اآلن  حّل 
حول  حتّلق  كالَفراشات  واملشتاقة  املؤمنة  القلوب  وصرّي  املوهوبة، 
أناٍس  منازل  وعرفات  واملشعر  ومىن  مكة  والوحدة.  التوحيد  كعبة 
ُسعداء َلّبوا نداء }ڎ ڈ ڈ ژ{)1( وفازوا باحلضور يف دعوة 
الرّب الكريم الغفور. فهنا ذلك البيت املبارك ومنطلق اهلداية، حيث 
تسطع منه اآليات اإلهلية البينات ومتتّد فيه مظلة األمان عىل رؤوس 

اجلميع.
عيون  وافتحوا  واخلشوع،  والذكر  الصفاء  زمزم  يف  القلب  اغسلوا 
اإلخالص  إىل  واجتهوا  الباهرة،  العاملني  رّب  آيات  عىل  باطنكم 
مّرات  القلوَب  وأحيوا  احلقيقية،  العبودية  معامل  فهما  والتسليم 
عن  املذبح  إىل  إسماعيله  أخذ  الذي  األب  ذلك  بذكرى  ومّرات 
طواعية وتسليم، وبذلك تعرفون الطريق الواضح الذي فتحه أَمامنا 
املؤمنة  للرّب اجلليل، واحفظوا يف مهتكم  للوصول إىل مقام اخلليل 

ونيتكم الصادقة عزم ولوج هذا الطريق.
 مقام إبراهيم واحد من تلك اآليات البّينات. موضع قدم إبراهيم × 
جوار الكعبة الرشيفة، ليس إال رمزًا ملقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو 
مقام إخالصه وإيثاره وتضحيته، هو مقام وقوفه أمام دوافع النفس 
وعواطف األبّوة، وكذلك أمام سيطرة الكفر والرشك وسلطة نمرود 

العرص.
أمتنا  أفراد  من  فرد  كل  أمام  اآلن  ماثالن  للنجاة  الطريقان  هذان 
اإلسالمية. ما فينا من مّهة وشجاعة وعزم راسخ يستطيع أن يقودنا 

1  سورة احلج ، اآلية 27.
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السائرين  أنبياُء اهلل من آدم إىل اخلاتم، ووعدوا  إليها  البرَش  اليت دعا  إىل نفس تلك األهداف 
نحوها بالعّزة والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

يف هذا املحرض العظيم لألمة اإلسالمية ينبغي للحجاج أن يتناولوا أهّم مسائل العامل اإلسالمي. 
إّن عىل رأس هذه املسائل جميعًا اليوم، النهوض والثورة يف بعض البلدان اإلسالمّية املهّمة. بني 
حّج العام املايض وحّج هذا العام برزت يف دنيا اإلسالم حوادث تستطيع أن تغرّي مصري األمة 
وتونس  مرص  يف  واملعنوي.  املادي  والتطور  بالعّزة  ُمفعم  وّضاء  بمستقبل  وتبرّش  اإلسالمية، 
تتصاعد  األخرى  البلدان  بعض  ويف  العمالء،  الفاسدين  املتفرعنني  بالطواغيت  أطيَح  وليبيا 

أمواج الثورات الشعبية لتهّدد قصور املال والقّوة باإلبادة والدمار. 
هذه الصفحة اجلديدة من تاريخ أمتنا توّضح حقائق هي بأجمعها من اآليات اإلهلية البينات، 
وتقّدم لنا دروسًا حياتية. هذه احلقائق جيب أن تؤخذ بنظر االعتبار يف جميع حماسبات الشعوب 

املسلمة.
األوىل: انبثق من قلب الشعوب اليت كانت لعرشات السنوات قابعة حتت السيطرة السياسية 
بنفسه وهنض ملواجهة  التقدير خاطر  النفس يستحق  باعتماد عىل  الشباب  األجنبية جيل من 

القوى املهينة وشّمر عن ساعد اجلّد لتغيري األوضاع.
واحلقيقة األخرى: رغم سيطرة احلكام الَعلمانيني وما بذلوه من سعي يف الرس والعلن لعزل 
هاديًا  صار  قد  وعظيم  باهر  وحضور  بنفوٍذ  اإلسالم  فإّن  البلدان،  هذه  يف  احلياة  عن  الدين 
اجلماهري  أقوال  يف  واحلياة  الطراوة  بعث  متدّفق  ينبوع  ومثل  والقلوب،  لأللسن  وموّجًها 
املليونية وأعماهلم. ويف جتمعاتهم ومواقفهم. املآذن واملساجد والتكبري والشعارات اإلسالمية 
معامل واضحة هلذه احلقيقة، واالنتخابات األخرية يف تونس برهان قاطع عىل هذا االّدعاء. ومن 
دون شك فإّن االنتخابات احلّرة يف أي بلد إسالمي آخر سوف ال تكون هلا غري نتيجة ما حدث 

يف تونس.
واألخرى: إّن حوادث هذا العام قد بّينت للجميع أّن اهلل العزيز القدير قد جّهز يف عزم الشعوب 
وإرادتها قدرة ال تستطيع أن تقاومها أية قدرة أخرى. الشعوب بما وهبها اهلل من هذه القوة 

قادرة أن تغرّي مصريها وجتعل النرص اإلهلي من نصيبها.
األعوام،  لعرشات  عملت  قد  أهّنا  مع  أمريكا  رأسها  وعىل  املستكربة  الدول  إّن  واألخرى: 
بممارسة أحابيلها السياسية واألمنية، عىل إخضاع حكومات املنطقة ظانة أهنا قد عّبدت طريًقا 
العامل،  احلّساس من  اجلزء  املزتايدة عىل هذا  والسياسية  والثقافية  االقتصادية  للسيطرة  سالًكا 
ها هي اآلن تواجه أمواجًا من السخط والرفض والنفور من شعوب املنطقة. ومما ال شك فيه 
أّن األنظمة املنبثقة عن هذه الثورات سوف ال تنصاع أبدًا حلالة عدم التعادل املهينة السابقة، 
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لعّزتها  التام  التحقيق  اجتاه  ويف  الشعوب  بيد  املنطقة  هلذه  السياسية  اجلغرافيا  تتغري  وسوف 
واستقالهلا.

البلدان.  هذه  لشعوب  انكشفت  قد  الغربية  للقوى  واملنافقة  املزّورة  الطبيعة  إن  واألخرى: 
أمريكا وأوروبا بذلتا كل ما يف وسعهما بشكل من األشكال إلبقاء صنائعهما يف مرص وتونس 
وليبيا، وحني تغّلب عزم الشعوب عىل ما أرادوه، توّجهوا إىل هذه الشعوب املنترصة بابتسامة 

صداقة مزّورة.
احلقائق القّيمة واآليات اإلهلية البينة يف حوادث العام األخري هبذه املنطقة أكرث مما ُذكر وليس 

بالعسري عىل أهل التدّبر أن يروها ويعرفوها.
ولكن مع ذلك فإن األمة اإلسالمية بأجمعها وخاصة الشعوب الناهضة بحاجة إىل عنرصين 

أساَسني:
للنيب  اإلهلي  األمر  الراسخ.  العزم  وهن  من  الشديد  واحلذر  النهوض،  مواصلة  األول: 
ک﴾)1(  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  هو:  الكريم  القرآن  يف   |  األكرم 
 و﴿ې ې ى ائ ائ﴾)2( ويف الكتاب الكريم عىل لسان موىس قوله سبحانه:
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)3(.
حركتها  توّقف  عدم  يف  يتمثل  الفرتة  هذه  يف  الناهضة  للشعوب  البارز  التقوى  مصداق  إّن 
ُوعد  اليت  التقوى  القسم األعظم من  املقطع. هذا هو  ُتلهيّنها منجزات هذا  املباركة، وأن ال 

أصحاهبا بعاقبة اخلري العميم.
هذه  جّراء  ُصفعت  اليت  والقوى  الدوليون  املستكربون  يكيده  ما  أمام  واليقظة  الوعي  الثاين: 
الثورات والنهضات. هؤالء سوف ال يقفون مكتويف األيدي، بل سيتوجهون إىل الساحة بكل 
قواهم السياسية واألمنية واملالية الستعادة نفوذهم واقتدارهم يف هذه البلدان. آلّيتهم يف ذلك 
التطميع والتهديد واخلداع. التجارب دلت عىل أن بني اخلواص يوجد َمن تفعل هذه اآللية 
فعَلها فيهم، ويدفعهم اخلوف والطمع والغفلة عاملني أو غري عاملني، إىل خدمة العدّو. ال بّد من 

أن تكون عيون الشباب اليقظني واملثقفني وعلماء الدين يف حالة دقيقة من املراقبة.
إّن أهم خطر هو تدخل جبهة الكفر واالستكبار وتأثريها عىل صياغة النظام السيايس اجلديد يف 
هذه البلدان. سوف يبذلون ما يف وسعهم كي ال تتخذ األنظمة اجلديدة هوية إسالمّية وشعبّية. 

1  سورة هود، اآلية 112.
2  سورة الشورى، اآلية 15. 

3  سورة األعراف، اآلية 128. 
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املخلصون يف هذه البلدان بأجمعهم والذين حيملون هّم عزة بلداهنم وكرامتها وتطورها كلهم 
جيب أن يسعوا إىل حتقيق إسالمية النظام اجلديد وشعبيته بشكل تام وكامل. دور الدساتري له 
املكانة البارزة يف هذا املجال. إّن االحتاد الوطين وقبول التنوع املذهيب والقبيل والقومي رشط 

ملا ُيستقبل من انتصارات.
ِلتعَلم الشعوب الشجاعة الناهضة يف مرص وتونس وليبيا والشعوب اليقظة املناضلة األخرى 
يكون  أن  فقط وفقط يف  يكمن  الغربيني  املستكربين  أمريكا وسائر  نجاتها من ظلم وكيد  أن 
تعادل القوى يف العامل لصاحلهم. من أجل أن يستطيع املسلمون حّل مسائلهم بشكل جاّد مع 
القوى العاملية الطامعة، جيب عليهم أن يوصلوا أنفسهم إىل مشارف قوة عاملية كربى. وهذا 
ال يتحقق إاّل بالتعاون والتعاضد واالحتاد بني البلدان اإلسالمية. وهذه هي الوصية اخلالدة 
لإلمام اخلميين العظيم. أمريكا والناتو بذريعة القذايف اخلبيث والدكتاتور صّبت النريان ألشهر 
من  اللييب  الشعب  عليه  أقدم  ما  قبل  ُيعترب  كان  الذي  نفسه  هو  والقذايف  وشعبها.  ليبيا  عىل 
هنوض شجاع من أصدقائهم املقربني، وكانوا حيتضنونه وينهبون ثروات ليبيا عىل يديه، بل من 
أجل إغوائه يشّدون عىل يديه أو يقّبلوهنما، وبعد هنوض الشعب اختذوه ذريعة وهدموا جميع 
البىن التحتية يف ليبيا. أية دولة استطاعت أن حتول دون مأساة قتل الشعب اللييب واهندام ليبيا 
بيد الناتو؟ ما دامت خمالب القوى الدموية الطامعة والوحشية الغربية مل تنكرس فإّن مثل هذه 
األخطار متصّورة للبلدان اإلسالمية، وال نجاة إاّل بتشكيل قطب مقتدر من العامل اإلسالمي.

االقتصادية،  املشاكل  إّن  مىض.  وقت  أي  من  ضعفًا  أكرث  اليوم  والصهيونية  وأمريكا  الغرب 
والبلدان  أمريكا  يف  الشعبية  العميقة  واالعرتاضات  والعراق،  أفغانستان  يف  املتتالية  واهلزائم 
الغربية األخرى اليت اتسعت يومًا بعد يوم، ونضال الشعب الفلسطيين واللبناين وتضحياتهما، 
نفوذ  القابعة حتت  البلدان األخرى  اليمن والبحرين وبعض  البطويل للشعوب يف  والنهوض 

أمريكا كل هذا حيمل بشائر كربى لألمة اإلسالمية وخاصة للبلدان الثائرة اجلديدة. 
املؤمنون من الرجال والنساء يف جميع أرجاء العامل وخاصة يف مرص وتونس وليبيا عليهم أن 
يستثمروا أكرث فأكرث هذه الفرصة إلقامة القوة الدولية اإلسالمية. وليتوكل اخلواص وطالئع 
النهضة عىل اهلل العيل القدير ويعتمدوا عىل وعده بالنرص، ويزّينوا الصفحة اجلديدة املفتوحة 
من تاريخ األمة اإلسالمية بمفاخرهم اخلالدة اليت تريض اهلل تعاىل وتوّفر هلم عوامل نرصته 

سبحانه.
والسالم عىل عباد اهلل الصاحلني
السيد عيل احلسيين اخلامنيئ 
29 ذي القعدة 1432 
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أعادين هذا الكتاب مرة أخرى إىل وجد وشوق مشوب باحلرسة لزيارة بيت اهلل وحرم رسول 
 – أتذكر  ما  حدود  يف  بتحقيقه.  أمل  من  حت  هناك  يعد  مل  وشوق  وشغف  وجد   .| اهلل 
الشوق.  نريان هذا  منعتقًا من  األيام  يوم من  القلب يف  أجد  مل   – البعيدة  الشباب  منذ سين 
ولكن حت يف أعوام القمع السوداء، حيث كان كل رجل دين، ويّف أو عديم الوفاء، يستطيع 
بسهولة، عن رغبة أو حت عن بطر، أن يضع نفسه عىل خط احلج، مل يكن ذلك متاحًا يل! 
واألفضل أن أقول: ما من رئيس قافلة حج كان بوسعه أو يتجرأ - خوفًا من سافاك الشاه – 
أن يدرج اسمي يف الئحة حجاجه ناهيك عن أن أكون رجل الدين املعتمد يف تلك القافلة. 
الكعبة وتقبيل حمط قدمي  آمال زيارة  الفؤاد من  العصيبة مل خيُل  الفرتة  أجل، حت يف تلك 
الرسول | يف مكة واملدينة. ومع أن هذا األمل حتقق بسفرة احلج اليت استمرت لعرشة أيام 
يف عام 58 ]1979 م[ واليت يعود الفضل فيها للشهيد حماليت، لكن نريان الشوق ازدادت 
حرارة واشتعااًل. يف سنوات رئاسة اجلمهورية عقدت األمل عىل أعوام ما بعد تلك الفرتة، 
أما اليوم، وجد وشوق ال يقّر له قرار وأمل مّيت تقريبًا... والعزاء الوحيد هو قراءة مثل هذه 

الرحالت أو سماعها، وهي بدورها تعيد التأّجج للهيب الشوق. 

تعليق اإلمام اخلامنيئ بعد قراءته لكتاب رحلة إىل احلج 

يف 1102/11/50م
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اجلامعيون  والطاّلب  األعّزاء  الشباب  أّيا  جميعا  بكم  أرّحب 
واملسؤولون املحرتمون. مبارٌك لكم الثالث عرش من شهر آبان الذي 
إّنه يوم بداية  القول  الواقع، جيب  بيوم مقارعة االستكبار. يف  ُسّمي 

سقوط هيبة أمريكا االستكبارية.

عرشة ذي احلجة
هذه األّيام هي أّيام عرشة ذي احلجة. أنتم الشباب األعّزاء أصحاب 
أّن  إىل  التفتوا  األعّزاء  أبنايئ  املبهجة،  والروحيات  النورانية  القلوب 
من أفضل أّيام وليايل الّسنة بلحاظ الفضيلة وإمكان ارتباط القلوب 
باهلل هي هذه األّيام. إّن األساس والقوام الرئيس جلميع التحّركات 

الكربى واملنترصة، هو ذكر اهلل واالرتباط باهلل. يقول تعاىل:﴿ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾)1( ، ويف احلديث أّن األّيام املعلومات اليت 
أمر اهلل تعاىل بالذكر فيها هي هذه العرشة األوىل من شهر ذي احلّجة.
يف هذه األّيام العرشة يوجد يوم عرفة الذي هو يوم الدعاء واالستغفار 
عابقًا  دعاًء   × احلسني  اإلمام  الشهداء  سّيد  أنشأ  فقد  والتوّجه؛ 
وهو  عرفات،  مراسم  ويف  عرفة  يوم  يف  واحلرقة  والشوق  بالعشق 
يكون  أن  ينبغي  اليت  واملشتاقة  والعاشقة  التّواقة  الروحّية  عىل  دليٌل 
عليها أتباع أهل البيت يف مثل هذه األّيام؛ فاعرفوا قدر هذه األّيام. 
فإّن الفرصة سانحة لكم. وكما أّن اليوم ُيعّد فرصة للتطّور والتفّتح 
لكم  بالنسبة  الكربى  واالجتماعية  والثورية  السياسية  والتحّركات 
تعاىل  اهلل  إىل  للتوّجه  لكم  سانحة  أيضًا  الفرصة  فإّن  الشباب  أّيا 
أن حتي  القلبية معه. وأفضل وسيلة يمكن  الرابطة  وذكره وترسيخ 
ذكر اهلل فيكم وفينا هي ترك املعصية، ومثل هذا األمر أسهل عليكم 
نورانّية  بقلوٍب  تتمّتعون  الشباب  أّيا  فأنتم  والعّجز؛  الشيوخ  من 

1   سورة احلج، اآلية 28.
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واستعدادات فّعالة فاسألوا اهلل العون، واعرفوا قدر هذه املرحلة  الساطعة من الشباب. مّتنوا 
عالقتكم باهلل وأكملوا وتقّدموا عىل هذا الطريق امليلء بالفخر الذي بدأه شعب إيران، وها أنتم 

اليوم يف أوجه، وإن شاء اهلل سيكون ذلك بكّل وجودكم وطاقاتكم.

مناسبة الثالث عرش من آبان
الثالث عرش من شهر آبان والذي سيكون بعد يومني يف احلقيقة هو أحد أّيام اهلل باملعىن الواقعي 
وبنائه،  للغّد  التخطيط  يكون  أساسه  وعىل  واالستنتاج  التفكري  أجل  من  فرصة  إّنه  للكلمة؛ 
وبلدنا  وشعبنا  أنفسنا  نوصل  أن  يمكننا  بحيث  نتّحرك  أن  يمكن  فكيف  لكم.  املستقبل  ألّن 
وتارخينا بل وأّمتنا اإلسالمية إىل القّمة؟ ما هو طريقه؟ مثل هذا ينبغي الوصول إليه بالتفّكر 
والتدّبر هبذه الِعرب. وأحد هذه الِعرب هو نفس هذا اليوم الثالث عرش من آبان. فالقدرة اإلهلية 
من جانٍب، و كّل يشٍء يندرج يف عبارة »القدرة اإلهلية « هذه، ثم إرادة املواجهة والصمود عىل 
هذا الطريق الذي يعتمد عىل القدرة اإلهلية والتوفيق اإلهلي من جانب آخر، كل ذلك منح هذا 

اليوم عظمته.
لقد وقف إمامنا العزيز، هذا الرجل األوحدّي يف تارخينا، يف13 آبان مقابل مرشوع احلصانة 
)القضائية ()1( لألمريكيني والذين كانوا يف تلك األيام مهيمنني عىل كّل يشء يف إيران وبسبب 
هذا االعرتاض تّم نفيه من إيران غريبًا وحيدًا بواسطة عمالء أمريكا. يف ذاك اليوم ويف ذاك 
النفي مل يكن مع اإلمام أحد. وبالطبع كانت قلوب الشعب مع اإلمام، لكّنهم خطفوا اإلمام 
من بيته ونفوه يف غربة تاّمة يف يوم الثالث عرش من آبان لعام 43 هـ.ش.]خريف 1964م[ 
من إيران. وبعد خمس عرشة سنة - ليست بالوقت الطويل فإهّنا متّر كالربق - قام أبناء اإلمام 
وهم الشباب اجلامعيون الثوريون باحتالل وكر اجلاسوسية األمريكية يف طهران يف يوم الثالث 
عرش من آبان، وقاموا بنفي أمريكا من إيران. الحظوا هذا الفعل واالنفعال للحركة الشعبية 
املستندة إىل اإلرادة اإلهلية والقدرة الرّبانية ماذا تفعل. لقد وقف اإلمام غريبًا يف منفاه وأكمل 
مسريه بكّل استقامة ومتّكن شيئًا فشيئًا وعىل مّر الزمان من جلب الناس إىل امليدان. فقد أيقظ 
اإلمام الشعب وأحيا فيه الشعور باالستقالل والقيم السامية املتالزمة مع اجلهاد الذي ليس فيه 
أّي خوٍف أو وجل، فزنل الناس إىل امليدان وانترصت الثورة. لقد أخرج الشعب يف هذه الثورة 
الشاه من إيران؛ ويف 13 آبان ُأخرجت أمريكا من إيران، هلذا قال اإلمام عنه إّنه ثورة أكرب من 

الثورة األوىل. فهذه إحدى الِعرب. 

1    قضية الكابيتوالسيون املشهورة.
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احلراك املستقيم للشعب ال يمكن إيقافه
عندما يتحّرك أّي شعٍب عىل الطريق الصحيح مهتديًا ومستبرصًا ويصمد ويستقيم فال يمكن 
ألّية قوة أن تتحّمل املقاومة مقابله. فكّل املوانع قد ُرفعت. وكانت هذه القضية تبدو مستحيلة. 
فحكومة ملكية بعمر 2500 سنة مع ما متتلكه من دعٍم من قبل كل القوى املاّدية يف العامل، تّم 
اإلرادة اإلسالمية واإليمانية لشعب  لُيصّدق؟! لكن  إيران. فهل كان هذا  طّي صفحتها من 
لقد  واقعًا.  أصبح  املمكن«  غري   « األمر  وهذا  ممكنًا؛  املحال  هذا  جعلت  اإلمام  بقيادة  إيران 
تّم إنزال راية اهليمنة  بأّم أعينهم هذا األمر بوضوٍح وملسوه. واألكرث من ذلك  شاهد اجلميع 
املؤمنني.  شبابنا  أرجل  وداستها  األسفل؛  إىل  إيران  سطح  عىل  من  ألمريكا  املستكربة  الظاملة 
وكانوا مثل هذا األمر يبدو مستحياًل، وغري ممكٍن. فالتحليالت واألقاويل والكتابات كانت 
كّلها تقطع هبزيمة إيران اإلسالمية واضطرارها لالنسحاب ألهنا وقفت يف وجه أمريكا. هكذا 
بالثقافة عندنا  املتظاهرين  الكثري من  وتبنّي. وهكذا كان حيّلل  تذكر  املادية  التحليالت  كانت 
واالستنتاج  األحداث  وتقليب  السيايس  التحليل  أصحاب  من  أنفسهم  يعّدون  كان  والذين 
اإلسالمية  اإلسالم واجلمهورية  انترص  فقد  متامًا  العكس  كان عىل  الذي حدث  ولكّن  منها. 

واضطّرت أمريكا إىل الرتاجع.

التخطيط للمستقبل
السنوات مل يكن  الشباب األعّزاء! يف هذه  أّيا  مّر 32 سنة.  يومنا هذا  اليوم وإىل  ومنذ ذلك 
هناك سنة خلت من املؤامرات ضّد إيران من قبل االستكبار بقيادة أمريكا والصهيونية، هبدف 
اهلل وحوله وقّوته، وهبّمة  والثورة ونظام اجلمهورية اإلسالمية. وبفضل  إيران  هزيمة شعب 
شعبنا العزيز، ويف كل مقطع هبّمة تقّدم شبابنا األعّزاء انترصت إيران اإلسالمية عىل جميع 
هذه املؤامرات واهنزمت أمريكا. وسيكون هذا األمر أيضًا عىل هذا املنوال. هذا هو التحليل 
أنتم إن شاء اهلل متتلكون حوايل60 إىل70  النظرة الصائبة إىل املستقبل.  الصحيح. وهذه هي 
سنة من العمر أمامكم. وألجل هذا العمر املديد جعله اهلل تعاىل بإذنه مليئًا بالربكة والرحمة 
وحتّددوا  القرار  تّتخذوا  أن  التخطيط:  هذا  وأساس  ختّططوا.  أن  عليكم  عليكم،  والتفّضل 
اهلدف الصحيح وتسعوا نحوه باستقامة تاّمة؛ ففي هذه احلال، ال يمكن ألّية قدرة أن تقف يف 
وجوهكم. فلتكن أهدافكم عىل صعيد العلم واالقتصاد واالجتماع واألخالق ونرش الفكر 
اإلسالمي والصحوة اإلسالمية يف العامل؛ هذه هي آمالكم الكربى. وهذا هو الطريق الوحيد. 
تعاىل  اهلل  عىل  متوّكلني  الطريق  عىل  وسريوا  وحتّركوا  احلازم  القرار  واّتخذوا  بدّقة  حّددوا 
قّوتهم يف  كانت  كانوا ومهما  مهما  أعداءكم  إّن  الغاية.  إىل  ومعتمدين عليه وسوف تصلون 
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العامل سيضطّرون إىل الرتاجع؛ مثلما كانوا دومًا يف مسألة الثورة ويف واقعة 13 آبان ويف مسائل 
احلرب املفروضة ويف قضية احلصار االقتصادي ويف جميع املؤامرات األخرى وإىل يومنا هذا.
إّن أيدينا مليئة. ولدينا الفكر الصحيح. لقد قامت اجلمهورية اإلسالمية بعرض فكٍر سيايسٍّ 
جديٍد أمام العامل: حكومة الشعب الدينية. ومثل هذا الفكر الدييّن اجلديد، يعتمد عىل فلسفة 
صحيحة ويستند إىل أرضية فكرية وعقائدية حمكمة وهي باللحاظ العميل قابلة للتنفيذ والتقّدم. 
هذا الفكر، وهذا الطريق، وهذه الفلسفة، وهذه التجربة، اليت خربها شعب إيران طيلة 32 

سنة جعلت أيدينا مليئة.
خمّططات العدو الدائمة

فأنتم ترون. يف مثل  السعي؛ كال،  النظر عن  أّنه رصف  نظّن  أن  ينبغي  العدّو يسعى، وال  إّن 
لنهضة  الواسعة  الشعبية  احلركة  هذه  قضية  يف  األمريكية،  املصائب  خضّم  ويف  األّيام  هذه 
وول سرتيت يف نيويورك ويف سائر املدن األمريكية وصلت حكومة أمريكا إىل فكرة، ظّنتها 
وبحسب كالمها أهنا يمكن أن تفتح صفحة جديدة، فاختلقت »سيناريو إرهابيًا سخيفًا« تّتهم 
الصواب؛ وكّل من  املنطق وبعيد عن  إرهايبٍّ عابٍث خارج  بتحّرٍك  فيه اجلمهورية اإلسالمية 
كان من أهل املعرفة واخلربة يف العامل عندما شاهد ذلك أدانه ورّده. يتشّبثون ويتوّسلون هبذه 
الضوء  ويسّلطون  واألزمات،  املصائب  هذه  عن  أنفسهم  إبعاد  من  يتمّكنون  لعّلهم  األشياء 
عىل مثل هذه األشياء لعّلهم يتمّكنون عن الضغط عىل اجلمهورية اإلسالمية. وال شّك بأهّنم 
اجلمهورية  أبناء  عنارص  بأرشف  يلصقوا  أن  بذلك  يقصدون  وهم  القضية.  هذه  سيتابعون 
اإلسالمية املجاهدين تهمة اإلرهاب. وهم أنفسهم إرهابيون. واليوم إن اإلرهايّب األكرب يف 

العامل هو أمريكا.
مائة وثيقة دامغة

فيها وهي  الطعن  يمكن  وثيقة ال  اليوم 100  فلدينا  مليئة.  أيضًا  أيدينا  فإّن  القضية  ويف هذه 
إيران  أّن حكومة أمريكا تقف وراء عمليات االغتيال واإلرهاب اليت حصلت يف  دليٌل عىل 
ويف املنطقة. وهبذه الوثائق املائة، سوف نفضح أمريكا يف العامل وسوف نريق ماء وجه هؤالء 
املّدعني حلقوق اإلنسان وحماربة اإلرهاب يف العامل عىل صعيد الرأي العام، وإن كانوا اليوم ال 

يتمّتعون بأّية سمعة حسنة.
اهلزيمة األمريكية

شعب  أمام  توّجهها  عىل  حتافظ  أن  تقدر  ومل  أفغانستان  يف  ُهزمت  لقد  مهزومة.  أمريكا  إّن 
أّياٍم  فقبل عّدة  العراق.  أمريكا مقابل شعب  لقد ُهزمت  اّدعاءاتها.  أفغانستان وأثبتت كذب 
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رفض نّواب شعب العراق وُنخبه السياسية باإلجماع مرشوع احلصانة للجنود األمريكيني يف 
العراق؛ وقّرروا أّن عىل أمريكا أن خترج بشكٍل كامٍل من العراق، وسوف خترج وليس لديا 
أّي خيار. فهذه أمريكا، وبعد سنواٍت من اجلهود واإلنفاقات املادية والبرشية الباهظة، مضطّرة 

للخروج من العراق وال بّد هلا أن خترج من أفغانستان وأن تقبل اهلزيمة.
لقد ُهزموا يف شمال أفريقيا ومل يتمّكنوا من املحافظة عىل حسين مبارك، وال بن عيل. فقد كان 
هذان من عمالء أمريكا لكّن الشعوب تغّلبت عليهما ومل يتمّكنوا من املحافظة عىل زميلهما 
اّتصاالت  لديم  كان  للقّذايف  الذليل  املوت  وقبل  األخرية  اللحظات  فحت  ليبيا.  يف  القّذايف 
معه لعّلهم يصلون إىل نوٍع من التفاهم. وسوف تّطلع الشعوب عىل نفاق االستكبار ونفاق 
والقضايا  ليبيا  قضية  أم  تونس  قضية  أم  مرص  بقضية  يتعّلق  بما  سواء  والغربيني  األمريكيني 

األخرى أيضًا. فهؤالء منافقون وينطبق عليهم عنوان »ذوو وجهني«.
الرأسمايل نفسه، وبقوهلم  النظام  الغربية ويف هذا  يف يومنا هذا ويف أمريكا نفسها ويف الدول 
الليربالية الديمقراطية واليت كانت ليرباليتها كذبًا وكذلك ديمقراطيتها، هؤالء أيضًا قد ُهزموا. 
ففي يومنا هذا وقف شعب أمريكا يف كّل والياتها والشعوب يف أكرث من 80 دولة يف العامل 
أن  يمكنهم  ال  ختمد.  لن  الشعلة  هذه  ولكّن  الناس  يقمعوا  أن  املمكن  من  النظام.  هذا  ضّد 
يدافعوا عن أنفسهم، فأيديم خالية. وقد أدرك العامل تّيارًا جديدًا، واعلموا أّنه بحول اهلل وقّوته 
ستستمّر مقارعة احلّق، اليت بدأت بشعب إيران وراية اإلسالم،  للباطل والطواغيت والفراعنة 

وفرعون االستكبار حت إسقاط االستكبار.

مواجهة الشعب اإليراين للتآمر
النقطة  أّن  فريون  ويتباحثون  ويطالعون  التحليل  غرف  يف  كالمهم  بحسب  املحّللون  جيلس 
شبابنا  إىل  ويلتفتون  عليكم  يرّكزون  هلذا  اإلسالمية؛  اجلمهورية  هي  التحّرك  هلذا  املركزية 
ومسؤولينا الذين وقفوا بثباٍت وهم يكملون هذا الطريق بجرأة واقتداٍر وتوّكٍل عىل اهلل وتفاؤٍل 
وهم  سنة   32 فليفعلوا.  حسنًا،  إيران؛  شعب  عن  سيتآمرون  هناك  كامل.  ورجاٍء  باملستقبل 
يتآمرون عىل شعب إيران. وال شّك أهنم يف كل مؤامرة أوجدوا لشعب إيران مصاعب، لكّن 
هذا الشعب انترص. وبعد كّل إحباٍط ملؤامرة كان شعب إيران يصعد درجة. لقد فرضوا علينا 
احلظر، ومن املمكن أن يؤّدي هذا احلظر إىل ضغٍط ما لكّنه يتقّدم بشعب إيران درجة ويزيد من 
اقتدراه. تصّوروا أهّنم حجبوا العلم والتقنية عن الشباب اإليرانيني، لكّن شباب إيران انبعثوا 
بأنفسهم من أنفسهم. فاليوم، نجد أّن تطّورنا يف جمال العلم والتقنية مقارنة مع السابق ال يمكن 
التعبري عنه بالضعف والثالثة أضعاف بل بعرشات األضعاف. فإّن حماربتهم لنا لن تصل إىل 
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نتيجة. إن مواجهة شعٍب بصرٍي وصبوٍر وواٍع يتوّكل شبابه عىل اهلل وهم ثابتون عىل الطريق لن 
يؤّدي إىل نتيجة؛ فسوف ُيزمون، لكّن شعب إيران سينترص.

مسؤولية املستقبل
وتصنعوا  للمستقبل،  املسؤولية  هذه  حمل  أكرث  عاتقكم  عىل  تضعوا  أن  الشباب  أّيا  عليكم 
األمل  يسلب  أو  يسلبكم  لألكاذيب  وتلفيقه  اإلعالمية  بمؤامراته  العدّو  تدعوا  فال  أنفسكم 
من القلوب؛ ال تدعوه يزرع الشقاق بينكم وال تدعوه يفّرق بني الشعب واملسؤولني ويوجد 
اخلالفات بينهم؛ هذا ما يريدونه وجّل خوفهم من هذه الوحدة واالنسجام. إهّنم خيافون من 
هذه  يزلزلوا  أن  يريدون  اجلاّدة؛  وإرادتهم  املسؤولني  عزم  خيشون  هذه؛  امُلحَكمة  شعاراتكم 
العزيمة واإلرادة. فإذا ما وقف الشعب إىل جانب املسؤولني لن يشعر أّي مسؤوٍل بالرتّدد أو 
الزتلزل بل سيمض ُقدمًا. ومثل هذا األمر رضوريٌّ لبلدنا. لقد كان ذلك يف بلدنا إىل يومنا وإن 
شاء اهلل سيستمّر يف املستقبل. بالطبع، إّن شعب إيران ويف جميع هذه التحّديات اليت واجهها 

إىل يومنا هذا وبعض األحيان سيواجه مثلها يف املستقبل، سيمّرغ أنف العدّو بالرتاب.
رحمة اهلل عىل شهدائنا األعّزاء ورحمة اهلل عىل صرب شعبنا. رحمة اهلل عىل اآلباء واألمهات 
الالحقة  األجيال  وعّلموا  وصمدوا  شباهبم  وخرسوا  املشاكل  هذه  حتّملوا  الذين  الصابرين 
درسًا. ورحمة اهلل عىل إمامنا اجلليل الذي فتح هذا السبيل وتقّدم وصمد حت أصبحنا جميعًا 
األدعية  تشملكم جميعًا  أن  هو  أميل  الطويل.  الطريق  هذا  وراءه وعربنا  فتحّركنا  مستأنسني 

الزاكية حلرضة بقية اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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مبارك لكّل اخلّرجيني األعّزاء ىف جامعات جيش اجلمهورية اإلسالمية 
رتبهم  تسّلموا  الذين  األعّزاء  الشباب  لكّل  وكذلك  اإليرانية، 
والتحقوا باجلموع اهلائلة للمجاهدين ىف جيش اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية.

القّوات املسّلحة...عّزة اإلسالم واملسلمني
العدد  هذا  يلتحق  أن  أيضًا  بالتربيك  جدير  لعيد  إّنه  لنا،  بالنسبة 
للعلم  والطالب  املتخرج  النرّي  الطاهر  املتدين  املؤمن  الشباب  من 
اجلمهورية  وجيش  املسلحة  القوات  من  العظيمة  املجموعة  هبذه 
اإلسالمية. احلقيقة أّنه يف كل لقاء بكم أيا الشباب املؤمن أشكر اهلل 
أيضًا اهلل عىل هذه  أنتم  الروح، واشكروا  أعماق  تعاىل وأحمده من 

التوفيقات الكربى.

علم  مراكز  هي  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  جيش  جامعات  إّن 
املعنوية  أريج  هو  يوم  بعد  يومًا  اإلنسان  به  يشعر  ما  جهاد.  ومراكز 
موضع  هذا  اجلامعات.  هذه  من  ُيستشّم  الذى  واإليمان  والتدّين 
ارتياح ورسور. جامعة ناشطة من النواحى العلمية، وطلبة جامعيون 
متوّثبون راغبون، وأساتذة جّيدون، وقائد ]مدير اجلامعة[ هو نفسه 
من الوجوه العلمية، أضف إىل ذلك أجواء اجلهوزية اجلهادية املؤمنة، 
ومناورات وتدريبات قتالية يف اجلو احلاّر يف شهر رمضان ىف شهري 
يف  اجلامعة  يف  اجلامعيني  الطلبة  من  كبري  عدد  وصيام  وتري،  مرداد 
ما  وهذا  أحيانًا،  أكرث  أو  األسبوع  يف  واحد  يوم   - األسابيع  جميع 
قد اّطلعُت عليه - هذه أمور غري مسبوقة ىف بالدنا ووطننا ويف العامل 
اإلسالمي ويف القّوات املسلحة. هذه من صنائع اهلّمة العالية لشعب 
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عقد العزم عىل رفع راية اإليمان واإلسالم والدين. القّوات املسّلحة اليت تدرس وتتعّلم وتبذل 
اجلهود وتعّد نفسها من أجل اهلل ويف سبيل اهلل وألجل املبادئ واألهداف اإلهلية، وحينما تتوفر 
اإلسالم  عّزة  هي  القوات  هذه  التضحية،  بروح  الساحة  إىل  تدخل  والدفاع  للجهاد  الفرصة 

واملسلمني وعّزة البالد.

جهات عّزة القّوات املسّلحة
أنتم أعّزاء ومبعث عّزة. عّزتكم هي من جهتني: 

املعنوية  وبزالل  اجلهاد  سبيل  ويف  العلم  سبيل  يف  األثري  شبابكم  ُتنفقون  إّنكم  األوىل:  اجلهة 
وللمؤمنني.  ولرسوله  هلل  ڳ﴾)1(العّزة  ڳ  گ  ﴿گ  عّزة.  هذه  واإليمان، 

وأنتم بمنحاكم هذا داخلون يف جماعة املؤمنني. 

واجلهة الثانية: إّنكم مبعث عّزة بالدكم وشعبكم. البلد والشعب الذي يستطيع أن ُيثبت أّنه 
وأهدافه  مبادئه  وألجل  هويته  وحفظ  استقالله  أجل  من  البطويل  والدفاع  للصمود  مستعد 
ووجوده، هو بلد وشعب عزيز. عّزة هذا الشعب مما يعتقد به حت األعداء يف أعماق وجودهم، 
اليوم - وأنتم رأس  العناد. عزتكم  رغم أهّنم غري مستعدين لذكر ذلك بألسنتهم من منطلق 
الكثريين  إّن  بل  أعداؤكم،  به حت  يعتقد  مّما   - الوطين  للدفاع  األمامي  القوية واخلط  احلربة 

يذكرون ذلك بألسنتهم.

ة ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مرِّ وْا َلُهم مَّ َوَأِعدُّ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ﴿ تعاىل:  اهلل  يقول 
من  لستم  إّنكم  إذ   - عدوانكم  من  اخلوف  ال  األعداء،  ُتخيف  جاهزيتكم  ې﴾)2( . 
أهل العدوان - بل من صمودكم وثباتكم، ومن فكرة اهلجوم عليكم. يف عامل ال يزال فيه - 
لألسف - االعتماد عىل قّوة احِلراب واألسلحة يلعب دورًا حاسمًا يف العالقات بني الشعوب 
والذي  الشعوب،  بمصائر  اإلمساك  الفوالذية  بقبضاتهم  العتاة  فيه  يريد  عامل  ويف  والبلدان، 
وقد  للدفاع.  مستعد  أّنه  ُيثبت  الذي  الشعب   – املادي  العامل  يف   - والبأس  الرضر  من  ُيصان 
أثبتت قواتنا املسّلحة وجيش جمهوريتنا اإلسالمية العزيزة هذا. هذه عّزة. هذا يشء يبعث عىل 

1   سورة املنافقون، اآلية 8.
2  سورة األنفال، اآلية 60. 
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العّزة بالنسبة للبلد. جيب احلفاظ عىل هذا. جيب أن حتفظوا كّل رأسمالكم املادي واملعنوي، 
تدّينكم وإيمانكم، دوافعكم وتقواكم ونزاهتكم وورعكم وعزمكم الراسخ للدفاع طوال مّدة 

خدمتكم وطوال عمركم.
أثبت  أبدًا إىل حرب دامية - وقد  نبادر  إّننا ال  بلد،  أو  لسنا من أهل االعتداء عىل أي شعب 
الشعب اإليراين هذا - لكّننا شعب نرّد بكّل ثبات واقتدار عىل أي اعتداء، بل عىل أي تهديد. 
الداخل  من  واأَلَرضة  الدود  نخرها  اليت  الورقية  املاّدية  القوى  عىل  ونتفرج  نقعد  شعبًا  لسنا 
بمخّيلته  ختطر  من  كل  التهديد.  مقابل  يف  هُنّدد  إّننا  القوي.  الفوالذي  اإليراين  الشعب  ُتهّدد 
قوية  صفعات  لتلقي  نفسه  يعّد  أن  جيب  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  عىل  االعتداء  فكرة 
املسّلحة، ومن جيش اجلمهورية  القوات  املقتدر، من  الشعب اإليراين  وقبضات فوالذية من 
اإلسالمية اإليرانية، ومن حرس الثورة اإلسالمية، ومن التعبئة العاّمة، ومن وراء كل هؤالء 
الشعب اإليراين العظيم. وليعلموا، لتعلم أمريكا، وليعلم عمالؤها، وليعلم كلبها احلارس هلا 
يف املنطقة الكيان الصهيوين، أّن رّد الشعب اإليراين عىل أي اعتداء وتطاول بل عىل أي تهديد 

سيكون ردًا ُيحّطمهم وُيدمرهم من الداخل.
نكون  أن  جيب  كّلنا  الدويل.  واالقتدار  الوطنية  العّزة  هذه  ملواصلة  استعدادكم  عىل  حافظوا 
جاهزين. عىل اجلميع أن حيافظوا عىل جهوزيتهم لصيانة القيم السامية اخلالدة عىل مّر التاريخ، 
طليعة  ويف  والسياسة  اإلدارة  جمال  ويف  الصناعة  جمال  ويف  العمل،  جمال  ويف  العلم،  جمال  يف 

الدفاع الوطين حيث القوات املسّلحة وميدان القتال العسكري.
نحن عىل ثقة من أّن البنية املتينة لنظام اجلمهورية اإلسالمية واالحتاد الوطين وتقارب القلوب 
املتينة  القوية  البنية  هذه  عىل  احلفاظ  اجلميع  واجب  من  األكرب.  الرادع  هو  الشعب  أبناء  بني 

وزيادة صالبتها.
أسأل اهلل تعاىل لكّل واحد منكم أّيا الشباب األعّزاء وأبنايئ األعزاء وألساتذتكم ولقادتكم 
العاقبة  وحسن  التوفيق  أسأله  العظيمة،  اجلميلة  الظاهرة  هذه  إجياد  يف  سامهوا  الذين  ولكل 

والعّزة والشموخ.
و الّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .



املناسبة:  أسبوع التعبئة.

الحضور: حشود من التعبويني النموذجيني.

			املكان: طهران. 	

الزمان: 1390/9/6ش.

 1433/1/1هـ.

 2011/11/27م.

عاشوراء	ذروة	التضحية	واإليثار	

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	حشود	التعبويني	النموذجيني



خطاب الويّل لعام ــــ 2011 552

وآله  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين، السّيما بقية اهلل يف األرضني.

أشكر اهلل تعاىل لتوفيق احلضور يف هذا اللقاء العظيم احلسن جدًا. 

خصوصيات واقعة عاشوراء
اليوم هو األول من شهر حمرم. ثّمة تناسب بني هوية التعبئة وحقيقتها، 
وهوية حمرم وعاشوراء. تفخر التعبئة بأهّنا سائرة عىل درب ومدرسة 
عاشوراء. طبعًا عاشوراء هي ذروة التضحية واإليثار. التاريخ كله، 
وأصحابه  ج  عيل  بن  واحلسني  عاشوراء  قضية  عرف  كله  والعامل 
األوفياء هبذه اخلصوصية، التضحية واإليثار يف سبيل اهلل ويف سبيل 
حتقيق األهداف اإلهلية. بيد أّن قضية عاشوراء ليست هذا فقط. نعم، 
أبرز وأوضح خصوصيات عاشوراء التضحية والشهادة، إال أّن هناك 
ُنرثت  املدينة  من  املسرية  بدء  منذ  أخرى يف قضية عاشوراء.  حقائق 
بذور املعرفة والبصرية، وهذه من خصوصيات واقعة عاشوراء. إذا 
مل يكن الناس أو األّمة متحّلية بالبصرية فإّن احلقائق املتنّوعة سوف لن 
ُتصلح أمرها، ولن تعالج مشكالتها. وعليه فإّن اإلخالص ومعرفة 
الظرف والزمان ونرث بذور حركة تارخيية متصاعدة من خصوصيات 
من  أّنه  والواقع  عاشوراء،  بظهرية  القضية  تنته  مل  املهّمة.  عاشوراء 
بعد ظهرية عاشوراء انطلق تيار يف التاريخ ال يزال يتصاعد ويتنامى. 
وسيبقى هكذا أيضًا. أخذ اإلمام احلسني × كل ما يملك إىل الساحة 
من أجل  إعالء كلمة احلّق وإلنقاذ الناس. هذه بعض اخلصوصيات 

اليت يمكن لإلنسان أن يراها ويذكرها عمومًا يف قضية عاشوراء.
حقيقة التعبئة

هذه  ونفس  احلركة،  هذه  ونفس  الدرب،  هذا  نفس  هي  التعبئة 
التعبئة جماعة مضّحية  األهداف، ونفس هذه األدوات والوسائل. 
من الناس وألجل الناس، إهّنا تشكيل جماعة يف مسرية عظيمة لشعب 
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السياسية  ويف  البناء  ويف  الفن  ساحة  ويف  العلم  ميدان  ويف  الدفاع  ميدان  يف  املشاركة  جماهد. 
ويف الثقافة ويف مساعدة املستضعفني واملحتاجني، ويف اإلنتاج، ويف التقنية، ويف معاجلة خمتلف 
قضايا البالد، ويف الرياضة، ويف النجاح والتأّلق بني اأُلمم، ويف أي عمل خري. هذه هي حركة 
التعبئة، حركة جماهريية شعبية ألجل الناس ومن صميم الناس ومن الناس ومن كل الرشائح، 
الناشئة ومن الطبقات والقطاعات  النساء ومن الرجال ومن الشباب ومن الشيوخ ومن  من 

املختلفة، إهّنا تشكيل منظومة حزب اللهّية حقيقية.
التعبئة  فئوية.  وليست  السياسية  واألالعيب  بالسياسة  مصابة  ليست  لكّنها  سياسية  التعبئة 
ليست  لكّنها  بعمق  ومتعّبدة  متدّينة  التعبئة  االنضباط.  متطّرفة وعديمة  ليست  لكّنها  جماهدة 
متحّجرة وال تؤمن باخلرافات. التعبئة ذات بصرية لكّنها ليست معجبة بنفسها. التعبئة ذات 
التسامح يف  أهل  ليست من  لكّنها   - احلد األقىص  استقطاب  إّنه  جاذبية واستقطاب - وقلنا 
األصول. التعبئة غيورة وحارسة للخطوط الفاصلة. التعبئة منحازة للعلم لكّنها ليست منبهرة 
بالعلم سطحيًا. التعبئة متخّلقة باألخالق اإلسالمية لكّنها ليست ُمرائية. التعبئة تعمل لعمارة 

الدنيا لكّنها نفسها ليست من أهل الدنيا.. هذه ثقافة. 

الثقافة التعبوية
الثقافة التعبوية هي جمموعة املعارف واألساليب والسلوكيات اليت بوسعها إجياد جماميع عظيمة 
وثقافة..  فكر  هذا  الشعب.  لذلك  واملستمرة  املستقيمة  اإلسالمية  احلركة  تضمن  الشعب  يف 
احلركة  غرّيت  لقد  العيين.  الواقع  ويف  اخلارج  يف  يوجد  إّنما  الذهن  يف  فكر  جمرد  ليس  وهو 
التعبوية مصري إيران بل مصري ما هو خارج حدود إيران. منذ اليوم األول حتّرك تعبوّيو إمامنا 
يف شت ساحات الثورة وإىل انتصار الثورة وإىل ما بعد الثورة حتّركات بقيت وصارت نموذجًا 
اليوم  نيويورك وكاليفورنيا  الشباب يف  التاريخ.  وقدوة وذكرى للشعب اإليراين يف ساحات 
يكّررون شعارات اجلماهري يف مرص وتونس ويستلهمون منهم، وال ينكرون ذلك. وشباب 
مرص وتونس استلهموا وتعّلموا من حزب اهلل وحماس واجلهاد اإلسالمي ومل ُيخفوا ذلك. 
وقد كان املعّلم األول يف العرص احلديث تعبوّيو إمامنا اجلليل، والكل تعّلموا من تعبويّي إمامنا 
تعّلموا كيف يمكن حتطيم أساطري  الثورة..  املعاقني واجلنود واملضّحني يف هذه  اجلليل ومن 

القّوة املادية، وكيف يمكن حتطيم األصنام عىل اسم اهلل، وكيف يمكن الصمود واملقاومة. 
التعبئة.  وأهداف  التعبئة  وحركة  التعبئة  وحقيقة  التعبئة  وجود  اليوم  لنا  يعّرفها  حقائق  هذه 
وبمثل  التعاليم  وبمثل هذه  الثقافة  بمثل هذه  الثوري  والشعب  اإلسالمية  الثورة  استطاعت 
هذه الروح أن جيعل الكثري من املستحيالت ممكنة وحيّققها، وسوف تستمر هذه احلركة. ِعداء 
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األعداء ال يمكنه أن يؤثر شيئًا. العدو طبعًا يمارس ِعداءه – ال ينبغي الشّك يف هذا وال يمكن 
توّقع غري هذا من العدو - لكّننا حينما نشاهد حركة الشعب اإليراين العظيمة منذ بداية الثورة 
األمام  نحو  يسري  اإليراين  الشعب  واضحًا.  مسارًا  هلا  أّن  نرى  اليوم  وإىل  والنهضة  واحلركة 
ونحو القمم، وينترص عىل خمتلف التحديات يف شت امليادين، واألعداء يرتاجعون ويتنازلون 

مضطرين يف هذه املواجهة. بناًء هلذه احلركة فإّن انتصار الشعب اإليراين حتمي.
املنطقة  كل  يف  اإلسالمية  والتوثب  النشاط  وحاالت  التحّركات  الراهن  الوقت  يف  ُتالَحظ 
اإلسالمية والعربية. هذا هو اليشء الذي كان ينتظره الذين تعّرفوا إىل حقيقة الثورة منذ ثالثني 
كانوا خيافون من أحداث  يرتعدون من تصّوره طوال ثالثني سنة.  الثورة  أعداء  عامًا، وبقي 
هذه  مثل  حدوث  يتوّقعون  كانوا  اإلسالمية  الثورة  ضد  املؤامرات  خمّططو  اليوم.  وقعت 

األحداث، وقد حدثت، وسوف تستمر ولن تتوقف.

الشعوب استيقظت واختارت طريقها
لقد رفعت الشعوب املسلمة يف املنطقة العربية اليوم رأسها ووعت واستيقظت. وليس بوسع 
عىل  تأثرياتها  وتركت  احلركة  انطلقت  لقد  مسارها.  حتريف  يستطيعون  وال  قمعها  األعداء 
أمريكا ويف أوروبا تشري إىل  الغريب ويف  العامل  اليوم يف  اليت تروهنا  العامل. احلركات  الواقع يف 

تغيريات هائلة سوف يشهدها العامل يف املستقبل.
إّننا ال نستغرب من ردود أفعال األعداء ومن التهديدات اليت يطلقوهنا ومن فرضهم احلظر 
نظام اجلمهورية  الفرتة ملواجهة  بلدان االستكبار يف هذه  تفعله  مما  نتعّجب  االقتصادي... ال 
الشعب  وصمود  احلركة،  هذه  قطب  هي  اإلسالمية  اجلمهورية  أّن  يعلمون  إهّنم  اإلسالمية. 
اإليراين هو الذي استطاع بّث هذه الروح يف املنطقة وأثبت أّن باإلمكان الوقوف بوجه اهليمنة 
الشعوب  والتخويف.خّوفوا  الرعب  طريق  عن  دائمًا  أعماله  االستكبار  مّرر  االستكبارية. 
وخّوفوا رؤساء البلدان . وحينما يزناح ستار الرعب هذا وتعلم الشعوب أّن هذه اهليمنة ليست 
هيمنة حقيقية وواقعية، إّنما هي صورية وظاهرية، فسوف ُيزنع هذا السالح من يد االستكبار. 

وهذا ما حصل اليوم، لذا فهم غاضبون وعصبيون ويضغطون عىل اجلمهورية اإلسالمية.
طبعًا من اخلطأ اتهامهم أّن اجلمهورية اإلسالمية هي اليت أطلقت هذه التحّركات. هذا اتهام 
غري صحيح ويف غري حمله. ليس ثمة حاجة هلذا. النظام اإلسالمي ببقائه وصموده وصدقه يف 
هذا الدرب - وقد أثبت الشعب اإليراين أّنه صادق يف هذا الدرب - كان ُملِهمًا، وهذا اإلهلام 
واقع قائم. لقد استيقظت الشعوب واختارت طريقها. واألعداء يمارسون عداءهم. طبعًا هذا 
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العداء خيلق بعض التحديات. وقد تعّود الشعب اإليراين عىل مواجهة هذه التحديات، وسوف 
ننترص إن شاء اهلل عىل كّل هذه التحديات اليت يوجدها األعداء، واهلل تعاىل قّدر للشعب اإليراين 

وبالتايل لألمة اإلسالمية هذا النرص لتكريس حقائق اإلسالم الزاهرة يف العامل. 
البلد  هذا  شباب  وكل  األعّزاء  التعبويني  وشبابنا  العزيز  شعبنا  كل  تعاىل  اهلل  ق  ُيوفِّ أن  نتمىن 
واملسؤولني لالستمرار يف هذا الدرب. ليعلم اجلميع أهّنم مسؤولون يف هذا امليدان، مسؤولو 
البلد وخمتلف الرشائح... الشعب حارض يف الساحة. جهوزية الشعب يف شت القضايا جهوزية 
كاملة. وعىل املسؤولني أن يعرفوا قدر هذا الشعب وقدر هذه اجلهوزية، وأن يقوموا بأعماهلم 
اليت عىل عاتقهم عىل أفضل وجه ىف السلطات الثالث، كي يتقدم الشعب إىل األمام بانسجام.
وهذه التحركات يف أطراف العامل اإلسالمي هي بال ريب حتركات باقية ومتقّدمة إىل األمام. 
الشعوب تستيقظ الواحد تلو اآلخر. وعمالء االستكبار سيخرجون من الساحة الواحد تلو 

اآلخر، وسوف تتضاعف شوكة اإلسالم واقتداره إن شاء اهلل يومًا بعد يوم. 
ربنا، اجعلنا جديرين هبذه النعم الكربى وشاكرين هلا. الّلهم نّور قلوبنا بنور حمبتك ومعرفتك 

وأوليائك، واشملنا بأدعية اإلمام املهدي املنتظر # أرواحنا فداه. 

والّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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التاسع  املناسبة: كلمته يف أعضاء هيئة مراسم 
من دي.

الحضور: أعضاء هيئة مراسم التاسع من دي.

املكان: طهران.

الزمان: 1390/9/22 ه.ش.

1433/1/16 ه.ق.

2011/12/12م.

مراسم	التاسع	من	دي

كلمة	اإلمام	الخامنئيال

يف	أعضاء	هيئة	مراسم	التاسع	من	شهر	دي
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بداية نشكر اإلخوة األعّزاء، جناب الشيخ جّنيت واإلخوة الفاعلني 
اهلل  بحمد  فإّنه  َذَكر،  وكما  واالرتباط؛  التنسيق  شورى  جملس  يف 
وطوال السنني املتمادية: أينما نشأ الشعور بالتكليف، يبادر بالزنول 
إىل امليدان من أجل إدارة هذه التحّركات الشعبية العامة. بالطبع، كلنا 
يعلم أّن القلوب بيد اهلل. إّن الذي أىت بالناس إىل ساحات الشوارع 
جيدًا  ُيظهر  الذي  املجتمع  وكيان  العظيم،  الشعيب  احلضور  وهبذا 
والعرشين من شهر  الثاين  كيوم  املختلفة:  املراسم  اجلياشة يف  روحه 
هبمن، أو كيوم القدس، ومؤّخرًا يف هاتني السنتني كيوم التاسع من 
شهر دي هو اهلل تعاىل ويد قدرته؛ فالقلوب بيده. إّن األمر ال ينحرص 
العظيمة - كالتاسع  املليونية  املشاركة  أيدينا، يف  بما هو موجود بني 
أرادوا أن جيتمعوا يف مكان  أّن ألف شخص  من دي وأمثاهلا - فلو 
واحد، فإّن هذا حيتاج إىل إدارة؛ وهذه اإلدارة قد قام هبا، ولإلنصاف، 
بذلك،  نشهد  أيضًا  ونحن  جيد.  بشكل  لإلعالم  األعىل  املجلس 

ونشكر األصدقاء الذين تولوا مثل هذه القضايا.

حقيقة التاسع من شهر دي
يف قضية التاسع من شهر دي لعام 88 هـ.ش]2009م[، هناك نقطة 
أساس ترجع إىل هوية الثورة وماهيتها؛ أي إّن نفس تلك الروح اليت 
كانت حاكمة عىل أصول ثورتنا وذاك احلضور العظيم التارخيي الذي 
دي  من  التاسع  حادثة  يف  ظهر  قد   )1979 عام  )يف  نظري  له  يكن  مل 
أيضًا؛ كما أّنه ظهر أيضًا يف القضايا املختلفة؛ لكّنه يف التاسع من دي 
والتأّمل  والرتديد  لإلنكار  يدع جمااًل  مل  بارز؛ بحيث  قد ظهر بشكل 
بالنسبة ألي كان من املغرضني واألصدقاء واألعداء وغريهم. فماذا 
كانت هذه الروح؟ إهنا روح التدّين احلاكم عىل قلوب الناس. فلدينا 

عنرصان متجاوران: 
بلد  أي  يف  الشعب  إّن  حيث  الشعب؛  عنرص  هو  األول:  العنرص   
وجمتمع إذا بذل مهته وأعمل بصريته ونزل إىل ساحة العمل وميادينه، 
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حيث  الشعب؛  حضور  مقابل  تزول  اجلبال  فأعظم  مشكالته.  جميع  حل  من  سيتمّكن  فإّنه 
يمكنه أن ينقل اجلبال الراسخات من مكان إىل مكان أيضًا. إّن هذه حقيقة واضحة مل يتلّمسها 
الكثري من املحّللني االجتماعيني يف البالد اإلسالمية وغريها، ومل يدركوها؛ ونحن قد ملسناها..

ومهارة إمامنا اجلليل الكربى كانت يف هذا األمر.
ضد  النضال  ميدان  يف  الناشطني  ألحد  سنة   20 أو   15 حوايل  قبل  األمر  هذا  قلُت  عندما 
االستعمار وهو رجل معروف وال أريد ذكر اسمه فإّنه قام مبارشة بتطبيق هذه الوصفة. لقد 
الساحة.  إىل  الشعب  إنزال  عىل  قدرته  يف  كانت  اجلليل  إمامنا  مهارة  إّن  وقلُت  هذا.  أدركنا 
فالناس نزلوا بأجسادهم ومشاركتهم؛ وكل ما أرادوه وعزموا عليه قد ثّبتوه بحضورهم. وقد 
اضطّرت جميع العوائق السياسية وغري السياسية واالستعمار والقوى العاملية العظمى املهيمنة 
عىل شؤون الشعوب، أن ترتاجع مقابل هذه الواقعة. واآلن، األمر عىل نفس املنوال. اآلن، يف 
أّي نقطة من العامل لو أّن الشعوب نزلت إىل امليدان هبدٍف واضح وشعارات حمّددة وحرض معها 
اإليمان الراسخ يف القلوب والعمل الصالح إىل جانبه، فإّنه لن يقدر أّي عائٍق عىل مواجهتها 
ومقاومتها. هذه وصفة؛ وقد طّبق إمامنا اجلليل هذه الوصفة يف ثورتنا. واهلل تعاىل أعان اإلمام 
الشعب مؤمنًا بذلك  الناس؛ وأصبح  الذي خيرتق قلوب  النفوذ والتأثري  بيانه هذا  وجعل يف 
الطريق وذاك اهلدف، وتبعًا هلذا اإليمان أنجز عمله. العمل الصالح هو ذاك العمل املتناسب 
جلميع  بالنسبة  كان  هنا  عمٍل  إنجاز  تّم  هلذا  مكان.  كّل  يف  ثابٌت  األمر  وهذا  اإليمان.  مع 
املحّللني السياسيني يف العامل غري ممكن التصديق، فأبقاهم حائرين؛ سواٌء منهم أصحاب النفوذ 

أماحلوايش واألذناب واألتباع. 
هلذا فإّن العنرص األّول هو عنرص حضور اجلماهري.

 العنرص الثاين: هو عنرص اإليمان الديين للشعب. اإليمان الديين هو ذلك اإلعجاز القادر أواًل 
عىل تعبئة جميع الناس وجلبهم، وثانيًا، تثبيتهم يف الساحة، وثالثًا، تسهيل الصعاب عليهم؛ 
عىل  تغّلبتم  إذا  إّنكم  يقول  الديين  اإليمان  اخلصوصية.  هذه  بمثل  آخر  إيماٍن  أّي  يوجد  وال 
ذلك وتقّدمتم فستنترصون؛ حت لو ُقتلتم فأنتم منترصون، حت لو ُسجنتم فأنتم منترصون؛ 
ألّنكم عملتم بوظيفتكم وأّديتم التكليف. عندما حيمل أّي إنساٍن مثل هذا االعتقاد واإليمان 
فال معىن للهزيمة بالنسبة له؛ هلذا سيزنل إىل امليدان. وهذا هو نفس العامل الذي أّثر يف صدر 
اإلسالم وقد أّثر يف ثورتنا؛ وقد أظهر التاسع من دي هذا األمر. فهذا اليوم ُيعّد نموذجًا لتلك 
اخلصوصية اليت حتّققت يف الثورة، أي عندما شعر الناس بمسؤوليتهم الدينية، قاموا بعملهم 
الصالح تبعًا هلذه املسؤولية. العمل الصالح هو أن يزنلوا إىل الشوارع ويتظاهروا ويعلنوا أّن 
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هذا هو شعب إيران، وهبذه احلركة الشعبية تّم إفشال ذلك احلجم اهلائل من دعايات العدّو 
الذي كان يريد إظهار أهل الفتنة عىل أهّنم شعب إيران وُيظهر بذلك أّن شعب إيران قد تراجع 
عن ثورته ونظامه؛ فالناس إذًا، قد أظهروا من هو شعب إيران. عندما نظر املحّللون األجانب 
قالوا: »إّنه بعد رحيل اإلمام اجلليل - وبعضهم قال: بعد التحّركات األوىل للثورة - مل حيصل 
مثل هذا التجّمع الكبري وهبذه احلرارة واالندفاعة «؛ وذلك عندما نزل الناس إىل امليدان. هذه 

هي حقيقة التاسع من دي.

جذور فتنة العام 2009م
التحّرك عظيمًا وقد أنجز عماًل جلياًل. وقد أشار الشيخ جّنيت بشكٍل صحيح  لقد كان هذا 
فهناك جذور  الشوارع.  إىل  نزول جمموعة من األشخاص  فتنة عام 88 يف  مل تكن  قال:  حني 
أهداف، وقد هيأوا هلا أرضيات  العمل؛ وكانوا قد زرعوا مرضًا موغاًل، وكانت لديم  هلذا 
تكن  مل  جدًا،  خطرة  أهداف  نحو  يتحّركون  وكانوا  كبرية،  بأعماٍل  وقاموا  كثرية،  ومقّدمات 
كبري؛  شعيب  حتّرك  يلزمها  كان  بل  املختلفة،  واألمنية  السياسية  املواجهات  خالل  من  لُتعالج 
فكان هذا التحّرك يف التاسع من دي. لقد جاء الناس وطووا بساط الفتنة وأهل الفتنة. هلذا فإّن 
حادثة التاسع من دي هي واقعة ُمخّلدة يف تارخينا. ولقد قلُت يف تلك السنة العام الفائت أو ما 
قبله إّن هذه احلادثة مل تكن صغرية. فلقد كانت تشبه أحداث بدايات الثورة. وجيب املحافظة 

عليها وتعظيمها.
املتعّلقة  األبعاد  تتغّلب  ال  ألن  اسعوا  األمر،  هذا  إدارة  عن  املسؤولون  السادة  أنتم  بالطبع، 
اإلعالمي)شورى  التنسيق  جملس  عمل  أّن  أخرى  مّرة  وُأكّرر  الواقعة.  هذه  عىل  بالشعارات 
بيد  العمل؛ والقلوب  الناس مثل هذا  الوقت الذي يتوىل  التنسيق االعالمي( هو اإلدارة، يف 
اهلل. إّن اهلل تعاىل هو الذي يأيت بالناس إىل الساحة، أي إّن ذلك اإليمان اإلهلي والتوفيق اإلهلي 
والتأييد اإلهلي هو الذي يأيت بالناس.غاية األمر أّن اإلدارة رضورية؛ وأنتم تديرون وإدارتكم 
حسنة والئقة. هلذا اسعوا ألن ال تغلب جهة الشعار عىل القضية. بالطبع، إّن الشعار رضورّي 
وهو أمٌر الزٌم وحتمّي، فاحلماس واالندفاع رضوريان، لكن جيب تبيني ُعمق الشعارات؛ أي 
أن تظهر تلك األعمال اليت أشري إليها: ماذا كانت كلمة شعب إيران يف ذلك اليوم؟ وما هي 
كلمته اليوم؟ وما هي وجهة حركة شعب إيران وتوّجهاته؟ إّننا نتحّرك يف ظّل الدين. وبعون 
اهلل تعاىل وصاحب الدين نتحّرك. إّن هدفنا أيضًا هو حتّقق القيم الدينية وذلك األمر الذي وعد 

به الدين شعوب العامل وقّدمه هدّية هلم.
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أثر عاشوراء يف حادثة التاسع من دي
والتفتوا، ضمنًا، إىل أّن من اخلصائص األخرى حلادثة التاسع من دي واليت ُتقّرهبا بشكٍل تام 
من أحداث الثورة هي قضية عاشوراء؛ أي إّن ما كان جيري يف حوادث بداية الثورة هو إقبال 
شهر حمّرم؛ وقد بنّي اإلمام تلك املسألة التارخيية العظيمة واملدهشة: »هو شهر انتصار الدم عىل 
السيف«. مل يكن هذا كالمًا عابرًا: »انتصار الدم عىل السيف«. لقد اعتدنا جميعًا عىل مثل هذه 
الكلمات ونكّررها وكأّننا غفلنا عن أعماقها أحيانًا. الدم ينترص عىل السيف، واملظلوم يتغّلب 
األمر  هذا  اإلمام  ولقد طرح  ما حدث يف عاشوراء.  القاتل، وهذا  واملقتول عىل  الظامل،  عىل 
يف حمّرم عام 1979 )عام االنتصار(؛ ويف حادثة التاسع من دي كانت قدم اإلمام احلسني يف 
الواقع -  السخيفة وامُلبكية - يف  التحّركات  لو مل تصدر تلك  آثار عاشوراء.  امليدان وكذلك 
من تلك الزمرة السخيفة أيضًا، يف عاشوراء، ملا كان معلومًا أن تتحّقق هذه احلركة العظيمة 

واحلراك الشعيّب العام هبذا الشكل. فهنا أيضًا آثار عاشوراء.
أملنا إن شاء اهلل أن ُيعينكم الّرب املتعال. ونسأل اهلل بمشيئته أن ال يرفع ظّل اإلمام احلسني 

وظّل عاشوراء وظالل الدين واإليمان الديين عن رؤوسنا أبدًا وأن يوّفقكم جميعًا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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رصد	األحداث	بيقظة	و	دّقة

ملّخص	كلمة	اإلمام	الخامنئيال

مع	وزير	الخارجية	اإليرانية	و	املسؤولني	فيها	

و	سفراء	الجمهورية	اإلسالمية

يف  واملسؤولني  الخارجية  وزير  الحضور: 
وزارة الخارجية وسفراء الجمهورية اإلسالمية.

املكان: طهران

الزمان: 1390/10/8 ه.ش.

1433/2/3 ه.ق.

2011/12/28م.
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استقبل اإلمام السيد عيل اخلامنيئ قائد الثورة اإلسالمية صباح يوم 
األربعاء 2011/12/28 م وزير اخلارجية واملسؤولني يف اخلارجية 
نعرض  كلمة  فيهم  وألقى  اإلسالمية،  اجلمهورية  وسفراء  اإليرانية 

أبرز ما ورد فيها:

* جيب عىل اجلهاز الدبلومايس يف هذه األوضاع املعّقدة واحلّساسة 
أن يمارس دورًا مؤّثرًا يف عرض وتبيني الكالم اجلديد الذي ينادي 
به النظام اإلسالمي، أي املشاركة الشعبية إىل جانب القيم اإلهلية يف 

املجتمع.

* الدبلوماسية ساحة للمواجهة والتحّديات بسبب تضارب مصالح 
اإلسالمية  للجمهورية  الدبلومايس  اجلهاز  يف  العمل  لكّن  البلدان، 
يتجاوز النشاط الدبلومايس املألوف يف العامل، ذلك أّن سفراء إيران 
تناقضًا  اإلسالمية  ماهيته  مع  املستكربين  ذات  تتناقض  نظام  ممثلو 

عميقًا.

والعدوان  الظلم  أي  ومبانيه  االستكبار  أركان  حيارب  اإلسالم   *
إىل  الشعوب  ميل  جمّرد  من  العامل  عتاة  خياف  لذلك  واالحتالل، 
قلقهم  املنطقة  يف  األخرية  األشهر  أحداث  يف  أبدوا  وقد  اإلسالم. 
علنًا من الظواهر والعالمات اإلسالمية يف مظاهرات الشعوب وفوز 

اإلسالميني يف االنتخابات.
اإلسالم  باسم  اإليراين  الشعب  قبل  من  املنتخب  النظام  م  تقدَّ  *
وبالرتكزي عىل الشعارات اإلسالمية إىل درجة أّن العلماء الشباب يف 
النووية  كالصناعات  جدًا  املتقّدمة  والصناعات  العلوم  يف  البلد  هذا 
يواجه  واالستكبار  للتعبئة،  بانتمائهم  يفخرون  النانو  وتقنيات 
يف  لإلسالم  اإلساس  للدور  أي  السبب،  هلذا  اإلسالمية  اجلمهورية 

هذا البلد.
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* النشاط املؤّثر يف هذا املجال حيتاج بالدرجة األوىل إىل قّوة قلب وثقة بالنفس وعزيمة راسخة، 
اإلهلية  بالوعود  الظّن  وحسن  به  والثقة  اهلل  عىل  والتوّكل  باإلخالص  إاّل  يتحّقق  ال  ما  وهذا 

الصادقة واملتانة الداخلية للجهاز الدبلومايس.

* املتانة الداخلية للجهاز الدبلومايس للبالد املنوطة بالتقوية املعنوية املزتايدة للعنارص الناشطة 
واملرتبطة بجهاز السياسة اخلارجية وسفارات إيران، حتتاج بدورها إىل املراقبة املعنوية ومضاعفة 
عوائل السفراء من ارتباطهم باهلل تعاىل وحسن الظّن احلقيقي والعميق بالوعود اإلهلية، مضافًا 

إىل أّن املتانة الداخلية إذا حتّققت يف أي جمتمع فلن يستطيع أي يشء مواجهة هذا املجتمع.
والفقر  الُغربة  تبّدلت  واملسؤولني  الشعب  ووجهاد  لتضحيات  امُلالزم  اإليمان  ظّل  يف   *
واالحتياج مع بدايات الثورة إىل شموخ وعّزة اآلن، حت أّن شعارات الشعب اإليراين ُتسمع 
راهنًا يف بلدان ناصبت هذا الشعب العداء طوال ثالثني عامًا، وهذا هو املعىن احلقيقي للتقّدم 

واملتانة والقّوة واالقتدار.
* ليس من املهّم من أين جرى استلهام هذه الشعارات »اهلل أكرب« وباقي الشعارات اإلسالمية 
يف مرص، املهّم أّن أفكار الشعب اإليراين وشعاراته ونداءاته طوال ثالثني عامًا قد انتعشت اآلن 
يف الرشق األوسط واخلليج الفاريس وشمال أفريقيا، وهذه احلقيقة مصداق جيّل لوعد اخلالق 
الكريم بنرصة الشعب اإليراين املؤمن الذي صرب عىل الصعاب والشدائد وبذل جهوده وكافح 

يف الرصاط اإلهلي املستقيم.

الدبلومايس  وغري  الدبلومايس  السلك  يف  األفراد  بعض  هناك  كان  الفرتات  بعض  يف   *
يتصّورون أّن االلزتام بالِقيم ُيعيق النجاح وال يؤدي إىل نتيجة، لكّن التجربة دّلت عىل أّنه كّلما 
كان االلزتام باألصول واملبادئ أكرث كلما ازدادت هيبة اجلمهورية اإلسالمية واحرتامها يف نظر 

الطرف املقابل.
يف  كّرروا  إذا  أهّنم  املسؤولني  بعض  تصّور  معينة  فرتات  يف  الديبلومايس  العمل  آفات  من   *
لقاءاتهم الدولية كالم الطرف املقابل الذي رّدده طوال املائة عام األخرية بشكل آخر فسوف 
نتائج إجيابية، لكّن ممارساتهم هذه جعلتهم عمليًا ضعفاء وأظهرت سخافتهم يف  يؤيت ذلك 

أعني الطرف املقابل، وكأهّنم ال يمتلكون شيئًا من عند أنفسهم.
* االنتصار عىل طاولة املحادثات حيتاج إىل ذكاء ودّقة وثقة بالنفس ورصانة عقالنية وفرض 
الرباهني عىل الطرف املقابل، واإلمساك احلقيقي هبذه العوامل ُممكن باإلخالص والتوّكل عىل 

اهلل تعاىل واملعنوية.
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* يقول اإلمام عيل أمري املؤمنني خ إّن الزبري كان معه يف جهاده وشدائده، ولكن حينما شّب 
ابنه تأّثر هذا الصحايب الكبري بكالم ابنه ومطالبه، فوقف تدرجييًا أمام احلّق وشهر سيفه بوجه 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وهذه حقيقة تدل عىل أّن الثغرات الصغرية قد تؤدي أحيانًا إىل 

انحرافات كبرية.
* تقع أحداث كربى يف املنطقة وأوروبا والعامل جيب رصدها بمنتهى اليقظة واالصطفافات 

السياسية يف العامل آخذة بالتغرّي اجلذري.
* يف عقد الستينيات امليالدية من القرن املايض حدثت حتوالت يف بعض البلدان العربية، ويف 
املنطقة،  يف  احلالية  األحداث  لكّن  كربى،  أحداثًا  الرشقية  أوروبا  شهدت  التسعينيات  عقد 
واالعرتاضات املتالحقة يف الغرب ختتلف اختالفًا كبريًا عن تلك األحداث من حيث العمق 

والضخامة. 
التحليل  التطورات، لكن هذا  الستار هذه  أّن أمريكا تدير من خلف  الناس  * يتصّور بعض 
وهٌم حمض، كما ظن بعضهم متومّهني قبل ثالثني عامًا أّن الثورة اإلسالمية من ختطيط أمريكا.
* األمريكيون ال يسوؤهم لو كان لديم بدل مبارك عنرص ديمقراطي له شعبيته، لكن هذا 
غري ممكن، ألّنه لو توىّل السلطة شخص له شعبيته ووطنيته وديمقراطي حقيقي لكان بالتأكيد 

معارضًا ألمريكا والصهاينة.
* التحّرك العظيم للشعوب دليل يقظتها، وهذه الصحوة بدليل األحداث الواسعة احلاسمة هلا 
صبغتها اإلسالمية، وطبعًا ليست هذه الصحوة اإلسالمية بمعىن أهّنم كّلهم يريدون احلكومة 

اإلسالمية أو يؤيدون نموذج احلكومة اإلسالمية يف إيران.
* إن اعرتاف وسائل اإلعالم الغربية بانتصار اإلسالميني يف اإلنتخابات احلالية واملستقبلية يف 

املنطقة مؤرش آخر عىل إسالمية ثورات املنطقة.

* يف هذه األوضاع املعّقدة واحلّساسة، ينبغي للجهاز الدبلومايس يف البالد أن يعرض اآلراء 
اجلديدة للجمهورية اإلسالمية عىل شعوب العامل يف ساحة الدبلوماسية العاملية الواسعة. 

* إن املشاركة الشعبية إىل جانب القيم اإلهلية يف املجتمع والقيم املعنوية واإلهلية إىل جانب 
إرادة الشعوب وليس إكراه الشعوب هي اآلراء اجلديدة و األساس للجمهورية اإلسالمية، 
فعىل اجلهاز الدبلومايس أن يقّرب باحلكمة واملنطق مواقف الطرف اآلخر من مواقفه بشكل 
تدرجيي وأن يعمل استنادًا إىل »احلكمة والعّزة واملصلحة « وحفظ »العّزة الوطنية وعّزة اهلوية « 
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بواجباته اجلسيمة، وجيب أن ال يكون هناك أي استسالم أو تنازل يف هذا الدرب ال يف طور 
املعتقدات واملبادىء وال يف طور العمل.

االقتصادية  املجاالت  نواقص وثغرات يف  األمام  إىل  املتقّدمة  العاّمة  احلركة  توجد يف هذه   *
هذه  أّن  إىل  مضافًا  النواقص،  هذه  رفع  نريد  أّننا  هو  املهّم  أّن  بيد  امليادين،  وسائر  والثقافية 

مًا من أجل أن يغطي عىل نقاط القّوة.  النواقص أقّل بكثري مّما يطرحه العدو ُمضخَّ
* ينبغي رصد األحداث العميقة وغري املسبوقة يف املنطقة والعامل بيقظة ودّقة، وممارسة الدور 

املؤّثر عىل هذا الصعيد من خالل قرارات وخطوات واعية وحكيمة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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فهرس املناسبات
كلمة اإلمام اخلامنيئال يف ذكرى انتفاضة 19 دي - 2011/01/09م.

9  .......................................... التشخيص الصحيح والشعور باملسؤولية مها احلياة الطيبة 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال  يف جمعة طهران - 2011/02/04م.
17  .......................................... مرص النموذج الفريد لدرك مؤامرات األعداء والتصّدي هلا 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء جمع من منتسيب القوة اجلوية يف اجليش 2010/02/08م.
39  ....................................................................................... ذكرى 19 هبمن 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف الذكرى السنوية النتفاضة أهايل مدينة تربيز - 2011/02/16م.
47  ............................................................................ التحيّل بالوعي والشعور 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف مؤمتر الوحدة اإلسالمية - 2011/02/20م.
53  ................................................................. أثر الوحدة يف العامل اإلسالمي 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف ذكرى ميالد الرسول األكرم | - 2011/02/21م.
61   ................................................................. احلركة الشعبية يف البلدان اإلسالمية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف رحيل صهر اإلمام اخلميين +  - 2011/02/27م.
67   ..................................................... اإلمام اخلامنيئ يعّزي بوفاة صهر اإلمام الراحل + 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف رحيل والد السيد حممد سعيد احلكيم - 2011/3/1 م.
       69  ............................... اإلمام اخلامنيئ يعزي آية اهلل السيد حممد سعيد احلكيم بوفاة والده 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف منزّته الوالية بمناسبة يوم الشجرة - 2011/03/08م.
 71  ................................................................. املصادر الطبيعية ثروات وطنية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف لقاء أعضاء جملس خرباء القيادة - 2011/03/10م.
77  ...................................................... املشاركة الشعبية والشعارات اإلسالمية  
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نداء اإلمام اخلامنيئ ال بمناسبة عيد النريوز - 2011/03/21م.
  85  ...................................................................................... عيد النريوز 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف بداية السنة الشمسية اجلديدة - 2011/03/22م.
89  .................................................... العلم واملعرفة سبب اقتدار للشعب وللفرد 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف أهايل عسلوية و العاملني يف صناعة النفط - 2011/03/28 م.
107  .................................................... الشعور باالقتدار من أعظم الذخائر املعنوية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جمع من مسؤويل النظام - 2011/04/4م.
115  ...................................................................................... إغتنام الفرص 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جمع من املثقفني و السياسيني - 2011/04/12م.
119  .................................................... رضورة التجديد والتطّور يف مراحل احلياة 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء اآلالف من أهايل حمافظة فارس - 2011/04/23م.
125  ................................................................ مزية الصمود الوصول إىل اهلدف 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء اآلالف من العّمال - 2011/04/28م.
133  ...................................................................................... العمل والعامل  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء آالف املعلمني من سائر البالد - 2011/05/04م.
141  ................................................................ دور املعّلم يف الرتبية  والتعليم  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف امللتقى الثاين لألفكار اإلسرتاتيجية - 2011/05/17م.
149  ................................................................ األفكار االسرتاتيجية بموضوع العدالة 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف ذكرى والدة الصّديقة فاطمة الزهراء÷ - 2011/05/22م.
161  ................................................................ مكانة  املرأة وشأهنا يف املجتمع 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف ذكرى والدة الصديقة فاطمة الزهراء÷ - 2011/05/24م.
171  ................................................................ الشعر مصداق بارز من الفن  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء نواب جملس الشورى اإلسالمي - 2011/05/29م.
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181  ..................................................... املسؤولية أمانة جيب إيصاهلا إىل مقصدها  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جامعة اإلمام احلسني خ - 2011/5/31م.
193  ................................................... التحيل بالعلم وتهذيب النفس يف البيئة العسكرية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف الذكرى 22 لرحيل اإلمام اخلميين +- 2011/6/4م.
199  ....................................................  + الرتاث الفكري واملعنوّي لإلمام اخلميين 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف ذكرى والدة اإلمام عيل خ - 2011/6/15م.
213  .......................................................................... أبعاد الشعر الديين وأمّهيته  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال إىل امللتقى الدويل ملكافحة اإلرهاب عامليًا - 2011/06/25م.
221  ............................................................... امللتقى الدويل ملكافحة اإلرهاب عاملياً 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء السلطة القضائية  و مسؤوليها - 27 /2011/06م.
225  .......................................................................... السلطة القضائية  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف مدراء الدولة بمناسبة املبعث النبوي - 2011/06/30م.
233  ........................................................................ املبعث النبوي الرشيف   

 - الثوري  احلرس  ويوم  خ  احلسني  اإلمام  ميالد  ذكرى  يف  ال  اخلامنيئ  اإلمام  كلمة 
2011/7/4م.

239  ............................................................... حراسة احلركة الثورية والتقدم الثوري 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف لقاء املشاركني يف مسابقات القرآن - 2011/7/5م.
249  ............................................................... القرآن عامل اجتماع ووحدة  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جمع من أساتذة و خرجيي فرع املهدوية - 7/9 /2011م.
253  .................................................... االنتظار هو الرتقب وترصد حقيقة قطعية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء مسؤويل و أمناء املكتبات - 2011/7/20م.
261  .......................................................................... أمهّية الكتاب واملطالعة 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف زيارة تفقدية للجيش - 2011/7/23م.
267  ................................................... القوات البحرية مظهر اقتدار الشعب يف البحر 
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كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء قّراء و حفظة و أساتذة القرآن - 2011/08/02م. 
271  .......................................................................... حملة القرآن الكريم 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء مسؤويل نظام اجلمهورية اإلسالمية - 2011/8/7م.
277  .................................................... مكانة نظام اجلمهورية اإلسالمية يف العامل 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء جمموعة من اجلامعيني - 2011/08/10م.
293  ................................................... أمهية العلوم اإلنسانية وآثارها يف املجتمع  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقائه حشد من الشعراء ليلة ميالد اإلمام احلسن خ -
15 /08 /2011 م.

311  ...................................................................................... وظيفة الشعراء  

 - اإلقتصادية  القطاعات  يف  والنخب  الفعليات  لقائه  عند  ال  اخلامنيئ  اإلمام  كلمة 
2011/08/17م.

319  .......................................................................... أمهية قضية االقتصاد 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف 23 من شهر رمضان - 2011/08/24م.
331  .......................................................................... أمهية اجلامعة  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقائه رئيس اجلمهورية وأعضاء احلكومة - 2011/8/28م.

345  ............................. االهتمام بمرشوع التحول االقتصادي يف عام اجلهاد االقتصادي 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف عيد الفطر السعيد - 2011/08/31م.
357  ............................................................... رضورة الشعور بامليل للعمل واحلركة 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف عيد الفطر السعيد - 2011/08/31م.
365  ............................................................... يقظة الشعوب نعمة كربى  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند  لقاء جملس خرباء القيادة - 2011/09/08م.
369  ............................................................... تأسيس نظام احلكم عىل أساس الفقه 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف مؤمتر الصحوة اإلسالمية العاملي - 2011/9/17م.
379  ................................................... جذور الصحوة اإلسالمية واملخاطر اليت تهددها 
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كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جامعة العلوم األمنية - 2011/9/21م.

389  ............................................................... قوات الرشطة مظهر اقتدار النظام  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف آخر يوم من أسبوع الدفاع املقّدس - 29 /2011/09م.

393  ............................................................... تكريم املعّوقني عمل عظيم  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف مؤمتر نرصة االنتفاضة الفلسطينية - 2011/10/1م.

399  ................................................... فلسطني هي فلسطني من  النهر إىل البحر  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف لقاء العاملني يف احلج - 2011/10/03م.

409  .......................................................................... احلج و فادة إىل اهلل 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جمع من النخب و املتفوقني - 2011/10/05م.

417  .......................................................................... لقاء الّنخب واملتفّوقني 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف االجتماع الكبري ألهايل كرمانشاه - 2011/10/12 م.

429  .............................................................. خصائص حمافظة كرمانشاه وأهلها  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جتّمع علماء الشيعة والسّنة يف كرمانشاه - 2011/10/13م.

445  .......................................................................... مسؤولية العلماء  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء عوائل شهداء ومضّحي كرمانشاه - 2011/10/13م.

459  .......................................................................... روح التضحية سبيل النجاة 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء أفراد التعبئة يف حمافظة كرمانشاه - 2011/10/14م.

465  .......................................................................... التعبئة مدرسة العشق 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جتمع أهل كيالن الغربية - 2011/10/15م.

477  .............................................................. شجاعة وثبات أهل كيالن الغربية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف لقاء الطالب اجلامعيني - 2011/10/16م.

483  .......................................................................... املجتمع اإلسالمي 
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كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقائه حشدًا من جماهري باوه يف كرمانشاه - 2011/10/17م.
499  .......................................................................... الوحدة بني السّنة والشيعة  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقائه النخب والصفوة يف كرمنشاه - 2011/10/18م.
507  ................................................................................. تكريم النخب  

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف اجتماع أهايل كنكاور - 2011/10/19م.
515  .......................................................................... اإلستقامة عىل الطريق 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال لقاء املسؤولني التنفيذيني يف حمافظة كرمنشاه - 2011/10/20م.
521  ............................................................... األجر اإلهلي و األجر الدنيوي 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف لقاء مسؤويل إحصاء األحوال الشخصية - 2011/10/24م.
529  ........................................................................... لقاء مسؤويل اإلحصاء 

نداء اإلمام اخلامنيئ ال إىل حجاج بيت اهلل احلرام لسنة 1432 هـ - 2011/10/26 م.
533  ............................................................... نداء إىل حجاج بيت اهلل احلرام 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال عند لقاء تالمذة املدارس وطاّلب اجلامعات - 2 /2011/11م.
539  ...............................................................  اليوم الوطين ملقارعة االستكبار العاملي 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف جامعة اإلمام عيل خ للضباط - 2011/11/10م.
547  .................................................... العزة الوطنية واالقتدار، لصيانة القيم السامية 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف حشود التعبويني النموذجيني - 2011/11/27م.
551  ............................................................... عاشوراء ذروة التضحية واإليثار 

كلمة اإلمام اخلامنيئ ال يف أعضاء هيئة مراسم التاسع من شهر دي - 2011/12/12م.
557  ........................................................................... مراسم التاسع من دي 

ال مع وزير اخلارجية اإليرانية و املسؤولني فيها و سفراء اجلمهورية  كلمة اإلمام اخلامنيئ 
اإلسالمية - 2011/12/28م.

563  ........................................................................... رصد األحداث بيقظة و دّقة 
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 املقدمة  ..............................................................................  5
 التشخيص الصحيح والشعور باملسؤولية مها احلياة الطيبة .............................  9
10 كيفية حتديد املسؤوليات      
11 قوة إيران سبُب املواجهة معها    
11 اإلحساس بالتكليف أساس اإليمان   
12 قم تصفع األعداء   
13 التطور يف البعدين املادي واملعنوي   
13 الرعاية اإلهلية للشعب   
13 خمطط العدو: هدم الدين   
14 النجاح يف االمتحان، ورفعة األمة   
15 دور اإلعالم يف مواجهة األمة   
15 اقتدار إيران ويقظة الشعوب  
16 التنبه واليقظة يف املواجهة املتنوعة  
17  ......................  مرص النموذج الفريد لدرك مؤامرات األعداء والتصّدي هلا  
18 انتفاضة الشعوب صدى الثورة اإلسالمية  
19 خّطة الغرب املرسومة للمنطقة  
20 ثورة اإلمام اخلميين ة واختالل معادالت املنطقة  
21 جهود األعداء وأهدافهم إزاء الثورة     
21 الثورة أوجدت تغيريات جذرية   
23 الدكتاتورية االستخبارية والسيادة الشعبية   
24 تأثري إيران يف قضايا املنطقة والعامل   
24 مقالة عامل غريب، واقتدار املسلمني   
25 امللف النووي والثبات اإليراين   

فهرس العناوين
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26 الثورة ظاهرة نموذجية   
26 إسالمية الثورة، سبيل إنقاذ البرشية   
27 جتيل السيادة الشعبية ضمن إسالمية الثورة  
27 العدالة االجتماعية   
28 أسهم العدالة، وترشيد الدعم احلكومي   
29 مقارعة االستكبار والثبات أمام الضغوط  
29 صمود الشعب نموذج حيتذى  
30 اخلطبة الثانية   
30 أحداث مرص وتونس زلزال حقيقي   
31   CIA تونس، بن عيل الفار تابع مبارشة لـ
31 مرص، رائدة العامل العريب  
32 الاّلمبارك خادم الصهاينة  
32 دوره يف حمارصة غزة  
33 خدمات مبارك لألمريكيني بال مقابل  
33 األعداء يف ختبط وضياع   
34 هنضة الشعوب، حادثة إعجازية  
34 خروج املكشوفني وبطائنهم   
34 اخلطبة العربية يف صالة  اجلمعة   
35 شجاعة الشعب املرصي وجدارته  
35 غزة ودعم الشعب املرصي  
36 هنضة الشعوب بني ارادتني  
37 االحتاد واالنسجام سالح الشعوب االقوى  
38 وسام اجليش املرصي ودور علماء األزهر   

 ذكرى 19 هبمن  ............................................................ 39
40 آثار يوم 91 هبمن   
41 الشعب حّطم اهليمنة األجنبية  
42 اجلمهورية اإلسالمية   
42 االستمرار واملداومة  
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43 أمور تعيق التقّدم  
43 البصرية   
44 يقظة العامل اإلسالمي  
44 معاجلة نقاط الضعف  
 التحيّل بالوعي والشعور  ................................................... 47
48 عىل عتبة يوم 92 هبمن التارخيي  
49 سبب حماربة الثورة  
49 َواهلُل ُمِتمُّ ُنوِرهِ  
50 أهايل تربيز وآذربيجان  
50 تيار البصرية  
50 الصحوة اإلسالمية  
51 أّيا الشباب األعّزاء: اعرفوا قدر أنفسكم  
51 الدور املصريي للشعوب   
52 العّزة والتقّدم  
 أثر الوحدة يف العامل اإلسالمي  ................................................... 53
54 القراءة الصحيحة للواقع اإلسالمي  
55 جتربة الثورة الفرنسية  
55 إسالمية ثورة الشعب املرصي  
55 أمريكا: املشكلة الكربى   
56 وقفة مع صدر اإلسالم  
56 نوعان من األفراد  
57 إيران: مثال ُحسن الظّن باهلل  
58 التجربة املرصّية  
59 الوحدة اإلسالمية سبب التعاطف والتضامن    
 احلركة الشعبية يف البلدان اإلسالمية  .......................................... 61
63 اإلسالم سبيل النجاة   
63 رفض االستكبار: مفتاح حّل املشكالت  
64 الدولة الصهيونية: غّدة رسطانية    
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64 الواجب األساس للُنخب: توجيه الشعوب  
65 تغرّي األوضاع  
65 عالمات األّمة اإلسالمية   
66 َواْلَعاقَِبة لِْلُمتَِّقنيَ  
67 اإلمام اخلامنيئ ال يعّزي بوفاة صهر اإلمام الراحل +  

69 ................... احلكيم   السيد حممد سعيد  اهلل  آية  يعزي  ال  اخلامنيئ  اإلمام   

 املصادر الطبيعية ثروات وطنية  ................................................... 71
72 أمهية قضية البيئة  
73 احلذر من االنتهازيني  
74 املساحات اخلرضاء يف طهران  
75 اإلرشاف والتعاون  
75 أمهية املرشوع   
75 الثقافة هي الروح  
 املشاركة الشعبية والشعارات اإلسالمية  .......................................... 77
78 شكٌر وتأييد  
78 املشاركة الشعبية والشعارات اإلسالمية  
79 الشعب املرصي مسلم، حمبٌّ ألهل البيت ^   
80 الثورة، النموذج اإلسالمي للعامل  
80 األعداء يف مواجهة النموذج اإلسالمي  
82 احلذر من املندّسني  
85  ....................................................................  عيد النريوز  
 العلم واملعرفة سبب اقتدار للشعب وللفرد  ........................................ 89
90 التهنئة بالعيد  
90 استثمار األعياد  
91 انجازات عام اهلمة املضاعفة  
91 املطلب األول:حول اهلّمة املضاعفة والعمل املضاعف  
92 ميدان العلم والتكنولوجيا  
93 امليدان االقتصادي  
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96 املطلب الثاين: اجلهاد االقتصادي    
97 مقتضيات اجلهاد االقتصادي  
99 املطلب الثالث: نظرة عىل قضايا املنطقة   
101 املوقف األمريكي من أحداث املنطقة  
102 موقف إيران من قضايا املنطقة  
103 قضية ليبيا  
103 قضية البحرين    
 الشعور باالقتدار من أعظم الذخائر املعنوية  ..................................... 107
108 الصمود يف وجه أطماع املستكربين  
109 حقيقة اجلهاد االقتصادي  
110 اجلهاد والسعي يف سبيل اهلل  
110 االعتماد عىل النفس  
111 املسامهة يف اجلهاد االقتصادي  
111 تأمني احتياجات الناس وحّل مشاكلهم  
112 وحدة الكلمة مقابل األعداء  
112 وصّية للمسؤولني  
112 اقتدار الشعوب  
112 أمهية الرثوة البرشية  
113 بركة الشهداء  
115  .................................................................. الفرص  إغتنام   
119  ..................................... احلياة  مراحل  يف  والتطّور  التجديد  رضورة   
120   ِ َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْين
120 اَط املُسَتِقيَم    َ اهدَِنا الرصِّ
121 جتّدد العام: جتّدد العمل والفكر  
121 العالقة مع اهلل  
122 باطن القلب  
122 تقليل الذنوب بكتابتها  
122 االهتمام بالصالة  
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125  ............................................. اهلدف  إىل  الوصول  الصمود  مزية   
126 شرياز: املدينة الشاخمة   
128 املواجهة التارخيية بني املستكربين والشعوب  
129 اليمن، البحرين، ليبيا  
130 التنّبه ملمارسات الصهاينة   
131 قضية وزارة األمن  
132 حركة اجلهاد االقتصادي  
132 معرفة النواقص لتقليلها  
133  ................................................................. والعامل  العمل   
134 قيمة العمل والعامل   
135 احلضور امليداين للعّمال  
136 اجلهاد االقتصادي  
137 رضورة إتقان العمل  
137 االجتاه نحو البضائع املحلية  
138 متابعة القضايا اهلاّمة  
138 املردود العكيس جلهود املستكربين  
141  ................................................ الرتبية  والتعليم  يف  املعّلم  دور   
142 فضل الشهيد مطّهري وبركاته  
143 دور املعّلم وتأثريه  
143  مسؤولياتنا جتاه املعّلم   
144 احلاجة إىل نظام تربية وتعليم جديد  
145 النموذج األصيل  
145 اهلدف من الرتبية والتعليم  
146 املعّلم هو األساس  
146 إيران وحركة الصحوة العاملية   
149  ...................................... العدالة   بموضوع  االسرتاتيجية  األفكار   
150 بحث العدالة مقولة نخبوية  
151 نقاط حول العدالة  
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151 1ـ الدور اإلستثنايئ لألديان يف جمال العدالة  
151 أ ـ العدالة هدف األديان النهايئ:  
152 ب - األنبياء إىل جانب املظلوم يف وجه الظامل  
153 ج - اخلامتة خامتة العادلة  
153 2- املوقع املُمزّي للعدالة يف الثورة اإلسالمية اإليرانية:  
155 3- استخراج النظرية اإلسالمية يف باب العدالة  
156 4 - دور تعّدد اآلراء وتضارهبا يف تأصيل النظريات:  
157 5 - إدراج بحث العدالة كفرع علمّي يف احلوزة واجلامعة  
157 6 - حتديد شواخص العدالة  
158 نقطتان من وحي البحث  
161  ................................................ املجتمع  يف  وشأهنا  مكانة  املرأة   
162 حركة النساء نحو الكمال  
162 أزمة املرأة  
163 املرأة واألرسة  
163 أصل املشكلة يف قضية املرأة  
164 نظرة الغرب إىل املرأة  
165 املُتاجرة بالنساء  
166 نظرة اإلسالم للمرأة  
167 مزيان املرأة الصاحلة يف القرآن  
168 نموذج املرأة الكامل  
171  ................................................... الفن  من  بارز  مصداق  الشعر   
173 شعار الثورة اإلسالمية يا زهراء، يا مهدي  
173 عدم االنحراف عن اخلط املستقيم للثورة  
175 نصيحة يف اختيار الشعر وكيفية قراءته  
176 خصائص املضمون الشعري  
177 خصائص مّداحي أهل البيت ^   
181  ..................................... مقصدها  إىل  إيصاهلا  جيب  أمانة  املسؤولية   
182 املستكربون وثقافة الغفلة  
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183 ما يوجب هزيمة العدو  
183 عنارص اخلطة العدوانية   
185 املناعة اليت َصَنَعت النرص  
186 األمانة احلتمية  
186 وصّيتان ليبقى صوت الثورة  
186 الوصية األوىل: اليقظة واحلذر  
187 الوصية الثانية: مراعاة التقوى اجلمعية  
188 احلّل يف ظّل تعّدد السالئق  
188 وصايا ألعضاء جملس الشورى  
190 االنتخابات يف ظّل النظام اإلسالمي  

193  ............................. العسكرية  البيئة  يف  النفس  وتهذيب  بالعلم  التحيل   
194 خصائص وممزّيات قّوات احلرس   
196 هزيمة أمريكا وعودة اإلسالم  
197 ولَِتْعَلَم أَنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ  
197 رضورة إعداد النفس  
199 الرتاث الفكري واملعنوّي لإلمام اخلميين +  
201 اخلّط الواضح حلركة الشعب  
201 أبعاد مدرسة اإلمام اخلميين ة  
202 نماذج من الُبعد العقالين يف مدرسة اإلمام اخلميين  
204 اإلخالص هلل مظهر الروحانية يف مدرسة اإلمام  
205 ُبعد العدالة يف مدرسة اإلمام اخلميين ة  
205 رضورة رعاية مدرسة اإلمام يف أبعادها الثالثة  
207 ثبات الشعب عىل هنج اإلمام اخلميين ة  
209 وقفة مع قضايا املنطقة  
210 الشواخص األساس يف احلركة الشعبية  
211 أمهية وعي الدول املنترصة جتاه األعداء  
211 حركة الشعوب نتيجتها النرص  
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212 فلسطني ستعود  
213  ..................................................... وأمّهيته   الديين  الشعر  أبعاد   
214 الشعر الديين أفضل ميادين الشعر  
215 املشهورين       الشعراء  دواوين  من  الديين  املضمون  ذي  الشعر  استخراج 
216 املضامني الشعرية العالية ترفع من مستوى أذهان الناس  
216 صياغة مضامني األدعية والزيارات يف قوالب شعرية  
217 رضورة اعتماد الشعر امللزتم عىل املعارف اإلهلية  
217 أُسس نظم الشعر الديين  
220 شعر لسان احلال  
221  ........................................ عامليًا  اإلرهاب  ملكافحة  الدويل  امللتقى   
225  .............................................................. القضائية  السلطة   
226 الصرب و البصرية مقابل املحن  
227 الوقوف بوجه األعداء   
228 عوامل نجاح السلطة القضائية  
228 1- القّوة واالقتدار  
229 2- ثقة الناس  
230 عدم التشهري باملتهمني و املحكومني  
233  ......................................................... الرشيف  النبوي  املبعث   
234 يوم البعثة أعظم أيام السنة   
234 النيب األكرم ح صانع احلضارة اإلسالمية  
235 اإلسالم سفينة نجاة البرشية  
236 العامل االسالمي...بداية فصل جديد  
236 املساعي الغربية حلرف الثورات  
238 جهوزية اجلمهورية االسالمية  
 حراسة احلركة الثورية والتقدم الثوري  ........................................  239
240 يف رحاب املدرسة احلسينية  
242 وصايا لقّوات احلرس  
243 حتركان رضوريان  
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245 الثورة اإلسالمية أنموذج الفصل الثورّي اجلديد  
246 رضورة اليقظة وعدم االنشغال باخلالفات الداخلية  
248 رعاية عوائل الشهداء  
249  .................................................. ووحدة   اجتماع  عامل  القرآن   
250 القرآن أساس الوحدة  
250 رضورة اإليمان بالوعود اإلهلية  
252 االعتقاد بالقرآن  
252 حفظ القرآن  
253  .................................... قطعية  حقيقة  وترصد  الرتقب  هو  االنتظار   
254 األستاذ قراءيت... الُقدوة املُخِلصة  
255 أصالة قضية املهدوّية  
256 قضية االنتظار  
257 البحث يف القضايا املهدوّية حمصوٌر بأهل االختصاص فقط  
261  ........................................................ واملطالعة  الكتاب  أمهّية   
262 احلاجة إىل الكتاب  
262 إرشادات حول املطالعة  
264 عرض الكتب اجلّيدة  
265 تطّور عملية إنتاج الكتب  
265 احلذر من األعمال ذات األغراض السياسية  
266 حركة جديدة لقضية الكتاب   
267  ................................. البحر  يف  الشعب  اقتدار  مظهر  البحرية  القوات   
268  املصالح البحرية لدول منطقة اخلليج الفاريس  
268  وبحر ُعمان  
270 جهاد الرّس للقّوات البحرية  
271  ......................................................... الكريم  القرآن  حملة   
272 الطريق هو القرآن  
272 ُبعد األُّمة اإلسالمية عن القرآن  
273 القرآن يمنح العلو املادي واملعنوي  



587

273 أثر التحّرك نحو القرآن  
274 أمهية حفظ القرآن  
277  ................................... العامل  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  نظام  مكانة   
278 مقتطفات من كالم املريزا امللكي التربيزي  
279 التفّكر يف العمر... واملوت... واألدعية  
279 يف رحاب دعاء مكارم األخالق  
281 قضايا البلد ضمن رؤية كّلية  
284 النقاط اإلجيابية لنظام اجلمهورية اإلسالمية  
288 النقاط السلبية لنظام اجلمهورية اإلسالمية  
291 قضايا املنطقة  
293  ................................... املجتمع  يف  وآثارها  اإلنسانية  العلوم  أمهية   
294 مناقشة آراء الشباب  
296 وقفة مع العلوم اإلنسانية  
297 فضح املتهمني والتشهري هبم  
298 رشوط نزول الشباب إىل امليدان  
299 ثبات واستقرار واستمرارية الثورة   
300 نماذج الثورات اليت انحرفت عن مسارها  
304 النموذج الفريد للثورة اإلسالمية اإليرانية  
305 تكليف جيل الشباب  
307 وصايا إىل التشكيالت اجلامعية  
311  ................................................................ الشعراء  وظيفة   
312 عر يف اجلمهورية اإلسالمية   الشِّ
315 حاجة الشعراء إىل املعرفة الدينية العميقة  
316 وظيفة الشعراء جتاه الثورة  
319  ......................................................... االقتصاد  قضية  أمهية   
320 رضورة اّطالع الشعب عىل جمريات األمور  
321 مواجهة احلظر االقتصادي  
323 رضورة تفعيل إمكانات البلد  
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326 وصايا اقتصادية  
331  ................................................................. اجلامعة  أمهية   
333 احلاجة إىل الفكر  
334 صمود الشعب اإليراين  
334 اجلامعة مركز اقتدار الشعب  
335 أهداف العدو يف اجلامعة  
337 رضورة حفظ العلم مقرتنًا باإليمان يف اجلامعة  
337 املعرفة بالزمان  
338 أمهية جلسات التواصل بني املسؤولني واجلامعيني  
339 والدة أنظمة شعبية بروح إسالمية  
340 فشل النظريات الغربية  
340 رضورة بّث روح جديدة يف النهضة العلمية  
341 إرشاك اجلامعات يف حّل مسائل البالد العلمية  
342 مسألتان مهمتان  
342 يوم القدس العاملي  
345  .............. االقتصادي  اجلهاد  عام  يف  االقتصادي  التحول  بمرشوع  االهتمام   
346 أسبوع احلكومة  
346 رضورة لقاء املسؤولني مع الُنخب  
347 التمّسك باألصول  
348 اعملوا هلل  
348 نقاط القّوة ونقاط الضعف   
350 اجلهاد االقتصادي  
350 األُفق املستقبيل  
353 العمل الثقايف  
354 توصيات للحكومة  
357  .......................................... واحلركة  للعمل  بامليل  الشعور  رضورة   
358 ثمار شهر رمضان  
361 وصايا للشعب اإليراين  



589

362 أحداث العامل اإلسالمي  
365  ................................................... كربى   نعمة  الشعوب  يقظة   
366 عيد الفطر، يوم تسلُّم املكافأة  
366 حتّديات األُّمة اإلسالمية الراهنة  
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166    ̂ املعصوم  املرأة رحيانة وليست بقهرمانة    

166 النيب األكرم ث   املرأة سّيدة بيتها     

200 النيب األكرم ث    الّلُهم َباِرك َلَنا يِف َشهِر َرَجب َوَشهِر َشعَبان  

234 اإلمام عيل خ    أرسله عىل حني فرتة من الرسل..   

279 اإلمام السجاد خ   الّلهم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد وحّلين ..   

473 اإلمام عيل خ    أوصيكم بتقوى اهلل ونظم أمركم   

410 املعصوم خ    ...أّنه وفادة إىل رّبك     

92 املعصوم خ    العلم سلطان     

137-44 النيب األكرم ث    رحم اهلل امرًأ عمل عماًل فأتقنه    

338 اإلمام عيل خ    فلو أّن الباطل خُلص من مزاج احلّق..   

386 اإلمام عيل خ       ... َفِإنَّ اهلَل َلْم َيْقِصْم َجبَّاِري َدْهٍر َقطُّ

412 املعصوم خ    كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم   

فهرس األحاديث

ر

ف

ك
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117 النيب األكرم ث    ألستغفر اهلَلّ يف كّل يوم سبعني مّرة   

241 النيب األكرم ث    َمْن َرَأى ُسْلَطانًا َجائِرًا...    
454-447 النيب األكرم ث    من نّصب نفسه للناس إمامًا..    
461 اإلمام عيل خ    ما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا   

16 اإلمام عيل خ    وإّن أخا احلرب األِرق ومن نام مل ُينم عنه   
117 املناجاة الشعبانية    وإن كان قد دنا أجيل ومل يدنين    

217 اإلمام الصادق خ   يا ابن جندب...     

158 يا من مّزقتم قميص يوسف...      
215 ليس هناك من حلن ال َترسي فيه موسيقاك...      
219 ال يليق بالتقّي اجللوس يف جملس اللهاة ...     
314 لديك احلديث عن ثنايا شعر احلبيب مدى العمر...    
314 يك عمر ميتوان سخن از زلف يار گفت  ..     

316 ال تقطعوا يا أحبايئ عروة اجلماعة...    
382 أراك عيّص الدمع شيمتك الصرب...    
382 بىل أنا مشتاٌق وعندي لوعة...    
387 قالوا: أبو الصخر من شيبان قلت هلم...      
395 كل بالٍء يأيت هو رحمة...      
403 لنئ أضعتم فلسطينًا فعيشكم ...     
470 يف مذهبنا جترد العنقاء ال متام له...       

فهرس األشعار

ل

م

و

ي
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فهرس املعصومني ^

رسول اهلل |
 166 - 135 - 134  - 117 - 66 - 63 - 62 - 61 - 44 - 37 - 31 - 18 - 7
 - 387 - 289  - 256 - 241 - 237 - 236 - 235 - 234 - 200 - 172 -

.549 - 538 - 536 - 504 - 491  - 485 - 452 - 388

اإلمام عيل خ
 - 386 - 360 - 338 - 297 - 241 - 234 - 213 - 173 - 30 - 16 - 14

.566 - 547 - 473 - 461

السيدة فاطمة الزهراء ÷
.187 - 175 - 173 - 171 - 161

اإلمام احلسنخ
.311 - 18

اإلمام احلسني خ
.561 - 552 - 540 - 242 - 241 - 240 - 220 - 219 - 216 - 187 - 14

اإلمام عيل بن احلسني السجاد خ
.280 - 216 - 82

اإلمام جعفر بن حممد الصادق خ
.217 - 62 - 61

اإلمام عيل بن موىس الرضا خ
.219 - 218 - 123 - 90 - 89 - 18
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اإلمام حممد بن عيل اجلواد خ
.527

اإلمام املهدي ا
.449 - 256 - 255 - 175 - 173

السيدة زينب ÷
.220 - 48

النيب نوح خ
.167 - 153

النيب لوط خ
. 167

النيب يوسف خ
.485 - 257 - 158

النيب موىس خ
.536 - 197 - 167

النيب عيىس خ
.234
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.345 باهرن 

.68  -  67 السيد حممود الربوجردي   

.407  -  185 باراك أوباما     

.216 املرحوم البهجيت األردكاين   

ت

.326 السيد توكيل  
ج

.302 جورج واشنطن  

.304 جعفر النمريي  

.316  -   315 جامي       

.497 جورج بوش  

.30 السيد جمال الدين   
جمال عبد النارص  34 - 211 - 245 - 

.405 - 304 - 303
املريزا جواد امللكي التربيزي  48 - 278 

.316 -
.48 املريزا جواد جمتهد  

ح

.315 حافظ 

.449 السيد حسني احلائري           

فهرس األعالم
أ

.220 السيدة أم البننب ÷  

.226 الشيخ اآلميل  

.127 أحمد بن موىس  

.527 أحمد بن إسحاق  

.274 أبو العينني الشعيشع  

.424 إبن سينا  

.382 أبو فراس احلمداين  

.22 الدكتور أميين  

.34 أحمد شوقي  

.122 الشهيد أفرشدي  

.450 الشهيد أرشيف األصفهاين  

.50 الشهيد باكري  

.226 آية اهلل هبشيت  

ب

.301 بلزاك  

.303 بورقيبة  

.217  -  316  -  314 بيدل   
 -  447 العراقي  حممدي  هباء  الشهيد 

.516 - 509
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.22  -  20 رضا خان  

.307 الشهيد رضايئ نجاد   
ز

زين العبدين بن عيل 31 - 33 - 52 - 
.544 - 303 - 101

.566 الزبري  
ف

.301 فيكتور هيغو  

.315 فردويس 

.424 الفارايب 

.177 الشيخ فلسفي  

.197  -  167 فرعون      
ق

.257-255-254 األستاذ قراءيت 

.73 طهران       عمدة  قاليباف  السيد 
س

.303 ستالني  

.315 سعدي 

رسادار الكابويل    449 - 450 - 508.

.419 سلطان خاه  

.496 لبنان     يف  السعودي  السفري 

.35  -  34 سعد زغلول         

.449 آغا حسني القمي  
مبارك 31 - 32 - 33 - 36 -  حسين 
 - 451 - 405 - 291 - 101 - 100

.544 - 486 - 481
خ

.34 الشيخ حسن البنا  
اإلمام اخلميين 11 - 12 - 20 - 21 - 26 
 67 - 50 - 42 - 41 -40 - 30 - 27 -
 200 - 199 - 153  - 82 - 79 - 68 -
.384 - 381 - 207 - 202 - 201 -

ع

.220 ُعمان ساماين  

.241 عبداهلل بن جعفر  

.241 عبد اهلل بن الزبري  

.241 عبد اهلل بن عباس  

.217 عبد اهلل بن جندب  

.217 العريف 

.44 العاميل  

.530 الدكتور عادل آزر   

.307 الشهيد عيل حممدي     
ر

.345 رجايئ 
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ش

.505 الشهيد شمران  

.509 شميس بور  

.307 الشهيد شهرياري  

.505 الشهيد شريودي  
ص

.373 صفوان اجلمال  

صدام حسني    27 - 58 - 404.
صائب  215 - 217 - 313 - 314 

.323 - 219 - 316  -
ط

.314 طالب آميل  

.451 احلاج طالقاين  
ك

الكاشاين 217 - 313 - 314  كليم 
.470 -

.505 الشهيد كشوري  

.373 املحقق الكركي  
ل

.191  -  182 السيد الرجياين     
م

.297 مالك األشرت  

آغا جمتىب احلاج آخوند   447 - 509.

.538 الشهيد حماّليت  

.314 الطهراين     سليم  عيل  حممد 

.424 الرازي     زكريا  بن  حممد 

حممد جان قديس مشهدي 218 - 219 

.314 - 313 -

 -  152  -  33  - حممد رضا هبلوي  22 

.541 - 536 - 451

الشيخ حممد عبده   32 - 34 - 35 - 38.

املريزا حممد تقي الشريازي   48 - 126.

.70  -  69 السيد حممد عيل احلكيم    

.70-69 السيد حممد سعيد احلكيم  

.347 نجاد    أحمدي  حممود  الدكتور 

الشيخ حممد حسني األصفهاين   

.449  -  176      

.460 السيد حممد سعيد جعفري  

الشهيد مرتىض مطّهري 141 - 142 - 

.476 - 454 - 316

.449 آغا مرتىض احلائري  

.20 مصطفى كمال  
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معّمر القذايف    100 - 245 - 304  

.544 - 537 - 489 -  441 - 383 -

.454 السيد ممدوحي  

.78 الشيخ مهدوي  

.315 مولوي 

.219 السيد مؤيد  

.373 الشيخ املفيد  
ن

.302  -  301  -  58  -  55 نابليون   

.505 الكاظمي        نارص  الشهيد 

الدري          215. الدر  نارص خرسو 

.509  -  447 السيد نجومي     

.424 اخلواجة نصري الدين  

نيشابوري      313 - 314. نظريي 
هـ

 .78 الشيخ هاشمي رفسنجاين   
و

الدكتور واعظ زاده       150 - 151.

.449 الوحيد البهبهاين  
ي

.508 يد اهلل هبزاد  
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 - 26 - 25 - 23 - 21 - 20 - 19 - 18 - 15 - 14 - 13 - 12 - 10 الشعب اإليراين 
 109 - 98 - 90 - 88 - 87 - 86 - 66 - 62 - 52 - 49 - 44 - 42 - 40 - 36 - 29
 368 - 367 - 366 - 351 - 346 - 338 - 335 - 334 - 315 - 203 - 199 - 147 -
 544 - 526 - 502 - 498 - 476 - 475 - 474 - 471 - 444 - 442 - 437 - 436 -

.565 - 564 - 550 - 545 -
املسحيني    403 - 406 - 423.

املسلمني   18 - 19 - 24 - 31 - 33 - 35 - 36 - 49 - 54 - 63 - 65 - 67 - 78 - 79 - 
 265 - 252 - 250 - 237 - 236 - 235 - 230 - 174 - 130 - 110 - 104 - 81 - 80
 384 - 382 - 367 - 366 - 360 - 339 - 332 - 293 - 289 - 281 - 273 - 271 -
 - 503 - 481 - 479 - 475 - 456 - 423 - 411 - 410 - 407 - 406 - 401 - 400 -

.445 - 549 - 548 - 554 - 537 - 535 - 512 - 504
.423 - 406 - 404 - 282 اليهود   

الصهاينة   32 - 36 - 38 - 56 - 128 - 129 - 130 - 147 - 163 - 165 - 197 - 209 
 339 - 291 - 288 - 282 - 253 - 251 - 245 - 238 - 237 - 222 - 211 - 210 -
 406 - 405 - 403 - 402 - 401 - 387 - 386 - 383 - 377 - 367 - 363 - 348 -

.542 - 537 - 511 - 497 - 496 - 480 - 411 - 407 -
العرب    19 - 31 - 32 - 34 - 35 - 43 - 59 - 211 - 304 - 387 - 402 - 403 - 404 - 411 - 

.567 - 554 - 489
األمريكيون  442 - 443 - 496.

اإلرسائيليون   30 - 32 - 33 - 129 - 336 - 406.
الفلسطينيون    32 - 35 - 37 - 197 - 212 - 213 - 360 - 401 - 402 - 403 - 404 - 

.537 - 504 - 457 - 456 - 407 - 406 - 405
الّلبنانييون    401 - 537.

األوروبّيون     15 - 19 - 20 - 32 - 94 - 129 - 147 - 287 - 301 - 323 - 383 - 385 
.497 - 496 - 481 - 443 - 436 -

األفريقّيون     174 - 245.
الشيعة  18 - 42 - 58 - 59 - 103 - 104 - 105 - 210 - 256 - 372 - 373 - 446 

.411 - 499 - 445 - 512 - 505 -  - 504 - 503 - 455 - 453 - 452 -

فهرس الشعوب واألقوام
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 452 - 446 - 448 - 445 - 431 - 411 - 387 - 210 - 105 - 104 - 91 - 59 السّنة 
.510 - 504 - 499 - 457 - 456 - 455 - 454 - 453 -

 101 - 100 - 94 - 63 - 58 - 37 - 34 - 32 - 31 - 25 - 24 - 23 - 20 - 19 الغرب 
 - 166 - 165 - 164 - 163 - 158 - 156 - 144 - 130 - 129 - 128 - 127 - 103 -
 282 - 273 - 251 - 236 - 228 - 223 - 211 - 210 - 209 - 203 - 195 - 169 - 167
 - 283 - 282 - 381 - 377 - 340 - 334 - 324 - 304 - 303 - 293 - 296 - 291 -
 451 - 450 - 443 - 442 - 438 - 437 - 424 - 423 - 422 - 407 - 402 - 287 - 825

.567 - 555 - 544 - 537 - 512 - 510 - 494 - 490 - 489 - 488 - 457 - 455 -
.302 القبائل اهلندية 

النازّيون  282.
 - 211 - 78 - 58 - 54 - 38 - 36 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 30 الشعب املرصي 

.382 - 377
.36 - 35 - 34 الشعب التونيس 

الشعب اللييب   86 - 103 - 213 - 293 - 336 - 383 - 537.
.43 الُفرس 
.43 الرُتك 

.503 - 500 - 42 الُكرد 
 64 - 63 - 59 - 58 - 56 - 55 - 54 - 52 - 50 - 49 - 44 - 34 - 29 العامل اإلسالمي    
 236 -  235 - 234 - 151 - 139 - 110 - 105 - 104 - 99 - 91 - 89 - 79 - 66 -
 387 - 381 - 380 - 272 - 367 -  363 - 362 - 358 - 273 - 257 - 251 - 245 -
 513 - 505 - 503 - 502 - 488 - 487  -   450 - 410 - 405 - 401 - 400 - 397 -

. 548 - 555  - 537 - 536 - 535 -
املاركسيون    79 - 245 - 247 - 387 - 455 - 456 - 467.

الشيوعيون    79 - 135 - 486.
السوفياتيون    44 - 79 - 303 - 471 - 472.

.363 - 292 - 238 - 210 - 209 - 130 - 104 - 103 - 86 الشعب البحريين 
الشعب اليمين   86 - 212 - 292.

أهايل غّزة    100 - 130.
.210 - 105 الشعب السعودي 

الطاجيك     313.
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أ

آسيا  19 - 147 - 165 - 197 - 324 - 
.487 - 411 - 387 - 381

.52 - 50 - 48 آذربيجان 
.102 أبو غريب 

 -  303  -  44 اإلحتاد السوفيايت 
.472 - 471 - 437 - 387

.301 - 174 أسبانيا  
.402 األردن  

إسالم آباد     431 - 446 - 480 - 482 - 566.
 313  -  291  -  29  -  15 أفغانستان 
 - 543 - 537 - 513 - 489 - 481 - 443 -

.544

إفريقيا  19 - 25 - 55 - 91 - 108 - 196 
 - 377 - 339 - 303 - 245 - 236 - 209 -

 .565 - 544 - 411  - 381

.39 األزهر الرشيف 
أملانيا  334 - 497.

 -  303  -  245  -  165 أمريكا الالتينية 
.327

 -  15 الواليات املتحدة األمريكية 
 33 - 32 - 31 - 29 - 25 - 23 - 22 - 19

فهرس املدن والبلدان

 - 51 - 50 - 44 - 38 - 37 - 36 - 35 - 34 -

 102 - 101 - 100 - 94 - 79 - 64 - 56 - 52

 - 165 - 139 - 130 - 129 - 104 - 103 -

 211 - 210 - 209 - 196 - 188 - 185 - 182

 - 252 - 251 - 245 - 238 - 237 - 236 -

 303 - 302 - 300 - 289 - 288 - 287 - 282

 - 377 - 362 - 351 - 348 - 339 - 327 -

 404 - 402 - 401 - 386 - 385 - 384 - 383

 - 441 - 436 - 432 - 423 - 407 - 405 -

 481 - 480 - 457 - 451 - 450 - 443 - 442

 - 535 - 519 - 497 - 496 - 495 - 489 -

 544 - 543 - 542 - 541 - 540 - 537 - 536

.566 - 550 - 545 -

.55 إندونيسيا 
إنكلرتا  303 - 323 - 497.

 -  502  -  501  -  500  -  431 اورامانات 
.507

أوروبا  19 - 25 - 130 - 147 - 165 - 168 
 -  324  -  288  -  287  -  283  -  282  -  209  -

 489 - 481 - 480 - 432 - 423 - 411 - 407

 .566 - 554 - 536 - 512 - 497 -

.313 أوزبكستان 
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اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
 - 22 - 21 - 20 - 16 - 15 - 14 - 13 - 11 - 7
 - 41 - 40 - 38 - 36 - 34 - 29 - 28 - 25 - 24
 - 57 - 55 - 54 - 52 - 49 - 48 - 45 - 44 - 42
 101 - 96 - 95 - 94 - 91 - 83 - 81 - 80 - 79
 111 - 110 - 109 - 108 - 105 - 104 - 102 -
 128 - 126 - 123 - 122 - 114 - 113 - 112  -
 145 - 139 - 138 - 136 - 135 - 131 - 130 -
 168 - 166 - 163 - 154 - 153 - 147 - 146 -
 185 - 183 - 179 - 177 - 175 - 174 - 173 -
 201 - 200 - 197 - 196 - 190 - 187 - 186 -
 227 - 223 - 212 - 211 - 208 - 205 - 203 -
 251 - 246 - 245 - 238 - 237 - 236 - 234 -
 278 - 277 - 273 - 270 - 269 - 268 - 252 -
 291 - 288 - 287 - 286 - 285 - 284 - 282 -
 321 - 313 - 312 - 309 - 305 - 300 - 299 -
 343 - 338 - 334 - 329 - 328 - 327 - 323 -
 370 - 368 - 362 - 358 - 355 - 354 - 350 -
 396 - 389 - 385 - 382 - 381 - 380 - 379 -
 414 - 415 - 413 - 407 - 406 - 404 - 403 -
 443 - 440 - 437 - 436 - 434 - 433 - 431 -
 474 - 469 - 467 - 462 - 456 - 451 - 450 -
 492 - 491 - 489 - 487 - 486 - 481 - 480 -
 520 - 518 - 511 - 505 - 502 - 496 - 493 -
 553 - 550 - 545 - 544 - 543 - 542 - 541 -

.565 - 564 - 563 - 556 - 554 -

.504 إيران شهر 
إيطاليا  301 - 386 - 425 - 497.

ب

باوه    499 - 500 - 501 - 502 - 505 - 506 
.523 -

بحرعمان     268 - 269 - 270.
 104  -  103  -  99  -  86 البحرين  
 212  -  210  -  209  -  179  -  130  -  129  -

 - 382 - 367 - 363 - 324- 292 - 238 -

.537 - 441 - 411

بخارا  313.
الربتغال  175.

بريطانيا  22 - 223 - 386 - 402 - 404 - 
.519 - 443 - 405

البقيع  220.
بلوشستان   504.

البلقان  387.
بندرعّباس    267.

بوشهر  108 - 310 - 323.
ت

تربيز  12- 47 - 48 - 49 - 50 - 52.
تركيا     20.

تشاباهار    504.
تونس  19 - 30 - 31 - 34 - 36 - 52 - 55 
 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 63 -

 - 236 - 212 - 211 - 209 - 184 - 174 -
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 367 - 302 - 303 - 292 - 291 - 238

 446 - 441 - 411 - 401 - 382 - 377 -

 536 - 535 - 503 - 489 - 481 - 476 -

.553 - 544 - 537 -
ث

.501 - 500 ثالث بابا جاين 
ج

.74 جبال الربز 
.377 جزيرة العرب 

.489 - 292 - 174 اجلزائر  
.435 جعفر آباد 

.501 - 500 جوانرود  
.463 جيالن  

خ

.461 - 172 خرمشهر  
 -  222  -  108  -  104 خليج فارس 

.565 - 270 - 269 - 268

.461 خوزستان 
د

.431 داالهو  
ر

.302 روسيا  
.501 - 500 روانرس  

.431 رجياب  

ز

.504 زاهدان  
س

سامراء  449 - 48.
السعودية  104.

رساوان  504.
سمرقند  313.

سنندج  413 - 431 - 460.
سنقر  516.

 -  304  -  303  -  292  -  174 السودان 
.489

سوريا  32 - 36 - 238 - 402 - 456.
سويرسا  301.

ش

 -  101  -  91  -  64  -  44  - الرشق األوسط 19 
.565 - 519 - 482 - 339 - 303 - 256 - 196

شرياز  125 - 126 - 127 - 128.
ص

صحنه  516.
الصني  286 - 489.

الصومال   363.
ط

.313 طاجكستان 
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طهران  9 - 27 - 29 -32 - 73 - 74 - 75 
 287  -  208  -  194  -  174  -  135  -  99  -

 475 - 461 - 437 - 436 - 403 - 305 -

 - 541 - 539 - 525 - 524- 518 - 502 -

.563 - 551
ع

العامل اإلسالمي 18 - 29 - 34 - 35 - 44 
 88 - 66 - 63 - 58 - 56 - 55 - 50  - 54  -

 - 366 - 362 - 272 - 245 - 151 - 139 -

 450 - 410 - 401 - 400 - 381 - 380 - 367

.548 - 555 - 537 - 535 - 513 -

العراق  16 - 29 - 102 - 126 - 223 - 
 - 489 - 481 - 449 - 443 - 307 - 291

.544 - 543 - 513

عسلوية   107 - 111.
غ

 -  104  -  100  -  36  -  35  -  32 غّزة  
.405 - 404 - 401 - 304 - 211 - 130

.102 غوانتانامو 
ف

 303-  302  -  301  -  300  -  55 فرنسا  
 - 425 405 - 402 - 386 - 334 - 305 -

.497

 104  -  36  -  35  -  15 فلسطني  

 303  -  237  -  222  -  212  -  211  -  196  -

 - 401 - 400 - 387 - 343 - 342 - 304 -

.504 - 406 - 405 - 404 - 403 - 402

ق

القاهرة  29 - 33 - 36 - 184.
.506 - 482 - 480 - 461 قرص شريين 

القفقاس  387.
قم     9 - 10 - 11 - 12 - 48 - 49 - 142 - 
 476 - 454 - 453- 447 - 434 - 377 - 207

.516 - 509 -

.35 قناة السويس 
ك

كابول  449 - 481.
.451 - 404 -  211 - 35 كامب دايفيد 

كربالء  48 - 219 - 220 - 516.
كردستان     413.

كرمانشاه    430 - 431 - 435 - 446 - 447 
 - 455 - 454 - 453- 451 - 449 - 448 -

 498 - 486 - 479 - 469 - 466 - 461 - 457

.520 - 518 - 517 - 516 - 506  - 502 -

كوهرشاد    274.
َكيالن  431 - 478 - 480 - 482 - 506.

ل

لبنان   15 - 401 - 404 -456.
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ليبيا   86 - 99 - 100 - 101 - 103 
 292 - 238 - 209 - 130 - 129 - 104 -

 377 - 367 - 362 - 339 - 304 - 303 -

 441 - 411 - 401 - 400 - 383 - 382 -

 537 - 536 - 535 - 489 - 481 - 457 -

.544 -
م

مالزييا  55.
 .127 - 126 -  125 حمافظة فارس 

.401 املحيط اهلادئ 
مّكة املكّرمة   234 - 413 - 491 - 534 

.538 -

املدينة املنّورة    235 - 413 - 538 - 552.
مشهد  23 - 89 - 174 - 218 - 219 - 

.508 - 454 - 449 - 449 - 304 - 274

مرص  19 - 20 - 29 - 30 - 31 - 32 - 
 51 - 50 - 44 - 38 - 36 - 35 - 34 - 33

 101 - 100 - 99 - 63 - 58 - 55 - 52 -

 209 - 174 - 139 - 104 - 103 - 102 -

 251 - 238 - 236 - 212 - 211 - 210 -

 340 - 303 - 301 - 292 - 291 - 282 -

 380 - 378 - 377 - 376 - 367 - 362 -

 422 - 411 - 402 - 401 - 383 - 382 -

 489 - 481 - 480 - 457 - 451 - 442 -

.565 - 553 - 544 - 537 - 536 - 453 -

.104 املنامة  
102 ميدان احلرية 

.382 - 102 ميدان التحرير 
ن

 -  373  -  70 النجف األرشف 
.450

الرنوج  282.
نيويورك     442 - 443 - 543 - 553.

هـ

.108 هرمزغان 

.516 هرسني  
 -  323  -  218  -  55 اهلند  

.489 - 449 - 380 - 354

.512 - 291 هوليوود  
و

.496 واشنطن  
ي

 .446 - 12 يزد   
 -  129  -  104  -  86 اليمن  
 291 - 238 - 212 - 210 - 209 - 130

 411 - 382- 377 - 367 - 362 - 292 -

.537 - 457 - 441 -




