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المقّدمة

الحياة العزيزة في ظّل النهضة العلميّة

الطّيبين  اآله  وعلى   P �سّيدنا محمد  و�سّلى اهلل على  العالمين  رّب  الحمد هلل 

الطاهرين وبعد.

في   } الخامنئي  الإم��ام  ُيقّدمها  التي  ال�سديدة  الروؤية  ُيتابع  من  لكّل  يّت�سح 

اأطروحته العلمّية والفكرية، اأّنه يدعو وُي�سّر دائمًا على اإنتاج العلم والتجديد العلمّي 

في مقابل التقليد والتحّجر، ويعتبر اأّن النه�سة الفكرية حاجة علمية تنق�س المجتمع، 

وبدونها لن نتمّكن من النهو�س واإعادة بناء ح�سارتنا في هذا العاَلم.

وحول ذلك يقول �سماحته: »من جملة ما ُيلحظ في اأجوائنا العلمّية - والذي ُيعّد 

من وجهة نظري واحدة من النقائ�س الكبيرة - اأّننا ولع�سرات ال�سنين ُنرّدد الن�سو�س 

الغربّية والأجنبّية، فنقروؤها، ونحفظها، ونبني حركة التعليم على اأ�سا�سها؛ غير اأّننا 

ل نجد في اأنف�سنا مقدرة على ال�سوؤال اأو الإ�سكال. من ال�سرورّي مراجعة الن�سو�س 

العلمّية، وتلّقي العلم من اأّي �سخ�س؛ ولكن يجب اأن ُيرافق العلم في م�سيرة رقّيه، اأّنا 
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ذوو اأرواح قوّية و�سخ�سّيات �سلبة وكفوءة يتحّلون بالجراأة على النهو�س بالعلم؛ حتى 

.
(1(

ُيمكن لذلك العلم اأن يتطّور، وهكذا ن�ساأت الثورات العلمّية في العالم«

واأن يكون  الكّمّية،  الناحية  التعليم من  اأن يتطّور بلد ما في مجال  ومن الممكن 

قد قّدم لمجتمعه اأعدادًا من الخّريجين، اأو اأكثر من ذلك، كاأن يمتلك ر�سيدًا كبيرًا 

من الباحثين؛ ولكن مع ذلك، من الممكن اأن يكون من البلدان الفقيرة في العاَلم 

من ناحية اإنتاج العلم. وبناًء عليه، فاإّن تمركز التعليم المنتج على خّط اإنتاج العلوم 

المحّلّية يّت�سم باأهّمّية حيوّية وم�سيرّية في نظام التعليم.

ومن هنا تجد �سماحته يوؤّكد: »يجب اأن ل نقنع بالتح�سيل العلمّي فقط، بل يجب 

اأن يكون الهدف من بحوثنا وتعليمنا اإنتاج العلم؛ اأي: بلوغ النقطة التي تنطلق منها 

�سرارة الإبداعات العلمّية في العاَلم الإن�سانّي اليوم. فنحن من ناحية الإمكانّيات ل 

ينق�سنا �سيء قيا�سًا بالذين اأنتجوا العلم في العاَلم، وعملوا على تنميته وتطويره، 

.
(2(

وا�ستطاعوا اإيجاد تقنّيات معّقدة بالعتماد على علومهم«

الإنتاجي«  »التعليم  بين  التفريق  في  تتمّثل  العلم  اإنتاج  في  الجوهرّية  والنقطة 

و»التعليم ال�ستهالكي«. ولذلك يقول �سماحته:

»اإّن اأهّم الأمور - في راأيي - اأن يوّجه طموح مجتمعنا العلمّي لإنتاج العلم. يجب 

اأن ل نكتفي بالترجمة، والقتبا�س من خبرات الآخرين؛ ولي�س معنى ذلك اأن ل ناأخذ 

.
(3(

منهم، فال اأحد يقول بذلك؛ بل يجب اأن ناأخذ، ولكن ل بّد من اإنتاج العلم«

الحوزة  في  والكفوءة  الجديدة  الدينّية  المعارف  واإنتاج  الحقيقّي،  الجتهاد  اإّن 

الروؤى  باكت�ساف  بل  الحوزة؛  في  والم�ساهير  العظام  كالم  بتكرار  يكون  ل  العلمّية 

اإنتاج العلم في الحوزة  اأن نت�سّور باأّن معنى  الجديدة، وعر�سها؛ ولذلك، ل ينبغي 

هو مجّرد »تاأليف جديد« في موا�سيع �سابقة؛ بل هو ر�سالة في اّتجاه »اإنتاج الفكر 

الإمام الخامنئي في لقائه باأ�ساتذة وطالب جامعة اأمير كبير ال�سناعّية. 9/ 12/ 1379ه�.�س.  (1(

الإمام الخامنئي في لقائه بح�سد من اأ�ساتذة الجامعات من مختلف المدن الإيرانّية، 8 / 8/ 1382ه�.�س.  (2(

المتمّيزين في  والطلبة  والدولّي،  العالمّي  الأولمبياد  لقائه بمجموعة من نخب م�سابقات  الخامنئي في  الإمام   (3(

امتحانات عامي 80، و 81ه�.�س 3/ 7/ 1381ه�.�س.
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التكاملّي«، وحركة مهتّمة بالحتياجات المعا�سرة للعاَلم باأ�سره.

يقول �سماحته في هذا ال�ساأن: »اإذا تكّلمنا عن علم الكالم، فال ينبغي اأن تّتجه 

العمل  العلمّية  الحوزة  فلي�ست مهّمة  الكالمّية،  الموؤّلفات  بع�س  تاأليف  اإلى  الأذهان 

على زيادة ن�سر الكتب؛ مهّمتها »اإنتاج الفكر التكاملّي«. فاإذا ازداد الإنتاج ياأتي دور 

.
(1(

الن�سر بعد ذلك، فالن�سر م�ساألة ثانوّية«

دور الحوزات العلمية

الإ�سالمّية  الحياة  اأنموذج  تقديم  الناتج عن عدم  الفراغ  القائد  �سماحة  وُيبّين 

من ِقَبل الحوزات العلمّية قائاًل: »المو�سوع الأّول هو اأّن النظام تاأ�ّس�س على اأ�سا�س 

لالإ�سالم؛  من�سوبًا  التاريخ  وفي  العاَلم  في  �سيكون  وف�سله  نجاحه  واأّن  الإ���س��الم، 

الإ�سالمّي  الفكر  اأ�سا�س  �ُسّيد على  الّنظام  اأبينا. هذا  اأم   - واأنتم  اأنا   - �سئنا  �سواء 

ومحورّيته، ويجب اأن ُيدار على اأ�سا�س القوانين والروؤى الإ�سالمّية ومحورّيتها. واأين 

يجب تحقيق هذا الفكر وتنقيح هذه الروؤى والمقّررات؟ واأين ينبغي اأن ُيجاب على 

وعلى  بل  بالدنا؛  في  ُتعّد  التي   - العلمّية  قم  حوزة  تتكّفل  لم  اإذا  الت�ساوؤلت؟  هذه 

م�ستوى العالم ال�سيعّي، الحوزة الأّم، ومحور كّل الحوزات -، وفي الدرجة الثانية بقّية 

الحوزات بتنقيح وتبيين المقّررات والأحكام والمعارف الإ�سالمّية التي على وفقها 

ت�سعر  اأن  للحوزة  ينبغي  بذلك؟  يتكّفل  اأن  ينبغي  الذي  فَمن  النظام،  �ستكون حركة 

ب�سورة  الم�سوؤولّية  بهذه  تتكّفل  لم   - الآن  لحّد   - العلمّية  الحوزة  الم�سوؤولّية.  بهذه 

ب�سورة  ذلك  تكّفلت  الحوزة  �سريحة.  ب�سورة  النقطة  هذه  اأذك��ر  واأن��ا  مبا�سرة، 

اأفراد يعملون،  واأّما ب�سكل مبا�سر فلم تقم بذلك. هناك في الحوزة  غير مبا�سرة، 

ويبذلون الجهد، ويحّلون باأبحاثهم م�ساكل النظام وتعقيداته، وهم طاقات انطلقت 

من الحوزات، وانت�سرت في اأنحاء البالد، اأو ان�سّموا لأجهزة النظام المتعّددة؛ ولكّن 

الحوزة - ب�سفتها حوزة، ولحّد الآن - لم تتكّفل بتنظيم المقّررات الإ�سالمّية وتقنين 

الإمام الخامنئي، �سحيفة كيهان. 16/ 9/ 1374ه�.�س.  (1(
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منظومة القيم الإ�سالمّية، والأخالق العاّمة التي نريد لل�سعب اأن يتحّلى بها وت�ستند 

اإلى الأدّلة ال�سرعّية القطعّية التي تح�سم الجدل، فال مجال بعدئٍذ ل� »ليَت«، و»لعّل«، 

اأن  يجب  فمن  الإ�سالمّية؛  للحياة  اأنموذجًا  ُتقّدم  لم  العلمّية  والحوزة  و»ِبَم«،  و»ِلَم« 

يقوم بهذا العمل؟ من الطبيعّي اأّن الحوزات العلمّية هي التي ينبغي اأن تخطو في هذا 

.
(1(

الم�سمار

وُيعيد �سماحته ال�سبب في ذلك اإلى اأّن »الفقه« الذي ُيعّد هّمنا الأ�سا�س لم يتطّور 

هناك  واليوم  محدودًا.  كان  تطّوره  اأّن  اأو  الم�ستحدثة،  المجالت  لي�سمل  ويتو�ّسع 

الفقه  يفعل.  لم  ولكّنه  م�سيرها؛  ُيحّدد  اأن  للفقه  ينبغي  التي  الق�سايا  من  الكثير 

للباحث  ُتتح  المحيطة لم  بالقدرة الالزمة على ذلك؛ لكّن طريقة الظروف  يتحّلى 

المال. فما هو  المثال ق�سّية  �سبيل  الق�سّية؛ فعلى  يتناول هذه  اأن  الكفوء  والمحّقق 

في  اإ�سماهما  يرد  ما  كثيرًا  الّلذان  الدينار  اأو  الدرهم  هذا  هو  وما  اأ�ساًل؟  »المال« 

المال،  مو�سوع  تناول  يجب  والم�ساربة؟  والديات  كالزكاة  المختلفة؛  الفقه  اأبواب 

اأن نعتبر هذه العملّيات الم�سرفّية با�ستثناء  اأمره. من ال�سهل جّدًا  ُيبّين  اأن  ويجب 

نعتبرها  واأن  الربوّية،  والقرو�س  بل  القرو�س؛  في عداد  والإيداعات،  المال  م�ساألة 

من الخطوط الحمراء؛ ولكن، األ ينبغي هنا اأن نتعّمق في المو�سوع اأكثر؟ ونرى اأهي 

حّقًا قرو�س، اأم ل؟ فاإذا و�سعت الأموال في الم�سرف، هل يعني ذلك اأّننا نقر�سه 

كوديعة  ت�سعونه  اإّنما  اإّنكم  بذلك؟!  يقبل  من  مّنا؟  يقتر�س  الم�سرف  واأّن  اإّياها، 

في الم�سرف؛ ول تقر�سونه. والم�سائل التي من هذا القبيل كثيرة. ماذا عن قيمة 

المال في فترة الت�سّخمات الجنونّية والفادحة، ولي�س التي تحدث ق�سرًا في الم�سيرة 

العاّمة لكّل مجتمع، والتي توؤّدي اإلى التقّدم؛ اإذ من دون الت�سّخم، �سوف ينتهي اأمر 

التي  الت�سّخمات  تلك  المق�سود  بل  لي�س حديثنا حول ذلك؛  الركود.  اإلى  المجتمع 

تكون بن�سبة ع�سرين، وثالثين، وخم�سين بالمائة، اأو الت�سّخمات ذات الأرقام الثالثة 

التي تت�سّبب في انخفا�س قيمة المال من اأ�سبوع لآخر؛ فماذا ب�ساأنها؟ ما هو م�سير 

الإمام الخامنئي، حديث الولية، ج 3، �س 42 - 43. 7/ 9/ 1368ه�.�س.  (1(
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المال في هذه الحالت؟ ماذا عن الديون المالّية والقرو�س التي نتبادلها؟ اإذا كّنا 

قد اقتر�سنا منكم مائة تومان قبل �سّتة اأ�سهر، والآن نريد ت�سديدها؛ فهل يوجد فرق 

بين تلك المائة تومان، وهذه المائة تومان حالّيًا؟ على اأّي حال، يجب اأن ُتح�سم هذه 

الم�ساألة فقهّيًا، ول بّد من اإيجاد اأ�س�س لهذه الأمور. وبالطبع، فاإّن باإمكان الإن�سان اأن 

يجعل اأمره �سهاًل بالقت�سار على المطلقات والعمومّيات؛ لكّن الأمور لن تحّل بهذه 

.
(1(

ال�ساكلة

دور الجامعات

الأ�س�س  اإيجاد  في  الجامعات  دور  على  القائد  �سماحة  يوؤّكد  ذاته،  ال�سياق  وفي 

لأنموذج الحياة الإ�سالمّية، ويعتبر اأن اأهّم ما ُيتوّقع من الجامعات، هو تقديم الحلول 

الجديدة والحديثة بناًء على الأ�س�س الدينّية. ويقول في هذا ال�سدد:

رة من اأ�ساتذتنا وطلبتنا، اأن ُيحّللوا الكثير من المفاهيم  »يجب على العقول المفكِّ

القانونّية والجتماعّية وال�سيا�سّية التي ُتعتبر ب�سكلها وقالبها الغربّي في نظر البع�س 

كالوحي المنزل الذي ل مجال لأدنى ت�سكيك فيه. عليهم اأن ُيثيروا الت�ساوؤلت حولها، 

وُيناق�سوا في قطعّيتها، واأن يوجدوا طرقًا جديدة لتناولها �سمن ور�س بحثّية كبرى 

تقام للعلوم المختلفة، فتنتهي بالنفع عليهم، ويتمّكنوا من اقتراحها على الب�سرّية. 

اإّن بالدنا اليوم بحاجة اإلى ذلك، واإنها تتوّقعه اليوم من الجامعات؛ فعلى الجامعة 

البلد  ت�سعها تحت ت�سّرف  ومعّمقة،  �ساملة  فكرّية  التاأ�سي�س لحركة  تتمّكن من  اأن 

عامر  لمجتمع  حقيقّي  بناء  ت�سييد  والمثابرة  الهمم  اأ�سحاب  في�ستطيع  وال�سعب؛ 

مقترحاتهم،  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الإ���س��الم��ّي��ة،  والقيم  الأف��ك��ار  على  مبنّي  وع���ادل، 

.
(2(

واأطاريحهم، واإبداعاتهم العلمّية المحلّية«

الإمام الخامنئي، �سحيفة كيهان. 16/ 9/ 1374ه�.�س.  (1(

الإمام الخامنئي، �سحيفة كيهان. 16/ 9/ 1374ه�.�س.  (2(
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وجوب التخطيط للنهضة الفكرّية

لّما كانت م�ساحة الحركة والنه�سة الفكرّية وا�سعة جّدًا في روؤية الإمام الخامنئي، 

فاإّنه عمد اإلى تقديم خطط  وتر�سيم اأهداٍف متنّوعة وعديدة لها. ومن جملة الأهداف 

الرئي�سة في كلمات �سماحته - ح�سب ترتيب الأولوّية:

الثورة  ل��واء  تحت  النطاق  وا�سعة  عالمّية  باأبعاد  الإ�سالمّية  الح�سارة  بناء   -

الإ�سالمّية الإيرانّية، اإنتاج وتقديم نموذج الإدارة الإ�سالمّية، حرّية الفكر، وانعتاق 

نهاية  وفي  الغربّي،  للعالم  والفكرّية  العلمّية  الهيمنة  من  الإ�سالمّي  العاَلم  مفّكري 

المطاف: الحفاظ على الكرامة الإ�سالمّية.

1. بناء الح�ضارة الإ�ضالمّية

الإ�سالمّية«.  بناء الح�سارة  »اإعادة  واأهّمها هو  الفكرّية  النه�سة  اأهداف  اأّول  اإّن 

يقول �سماحته:

على  اأخ��رى  مّرة  ُت�سرق  �سوف  الإ�سالمّية  الح�سارة  اأّن  هو  المحتوم  »الم�سير 

طريق  هو  الإ�سالمّي  النظام  ير�سمه  الذي  والطريق  العاَلم،  من  كبيرة  م�ساحات 

.
(1(

الو�سول اإلى الح�سارة الإ�سالمّية«

الإ�سالمّية قلبت  الثورة  فاإّن  بو�سوح؛  اليوم ملمو�سة  الحقيقة  اأ�سبحت هذه  وقد 

اأّن الثورة بعد انت�سارها كان لها  نظام موازين القوى في العاَلم الع�سرّي؛ بمعنى 

الأثر الكبير في اإزاحة قطب عالمّي، وا�ستمّرت بعد ذلك في تحّولها اإلى �سّد وحائل 

حقيقّي في طريق انبثاق عالم اأحادّي القطب. وحالّيًا، اإذا اأرادت الثورة الإ�سالمّية 

اأن تحتفظ بمكانتها على الم�سرح العالمّي؛ بل واأكثر من ذلك، اإذا ابتغت اأن ُتمّهد 

الأر�سّية لالإطاحة بالح�سارة الماّدّية، فيتوّجب عليها اأن ُتقّدم للعاَلم اليوم ح�سارة 

جديدة على اأ�سا�س مبادئها واأهدافها و�سعاراتها.

يتقّدم،  اأن  ويجب  البلد،  ُيبنى هذا  اأن  »يجب  القائد:  ال�سّيد  �سماحة  يقول  وهنا 

الإمام الخامنئي، �سحيفة »جمهوري اإ�سالمي«. 3/ 5/ 1374ه�.�س.  (1(
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ويجب اأن تزدهر طاقات هذا ال�سعب العظيم، ول بّد له اأن يلمع في �سماء العاَلم، واأن 

ُيبرز في نهاية المطاف تلك الح�سارة الإ�سالمّية العظيمة اأمام اأعين اأهل العاَلم، 

العقبات،  اأزالت  قد  والثورة  بداياته،  وفي  الطريق،  اأّول  في  زلنا  ما  عليها.  ويدّلهم 

.
(1(

وو�سعتنا في الطريق، وبداأنا م�سيرتنا، واإلى الآن نحن في البداية«

وعلى هذا، يكون اأهّم مو�سوع واأكثر اأهداف حركة النظام الإ�سالمّي محورّية هو 

التاأ�سي�س لحركة عظيمة على الم�ستوى العالمّي، تحيا بها اآمال الب�سرّية المتعبة من 

الح�سارة الماّدّية، فُتْقبل على الحياة في ظّل هذه الحركة.

اإ�سالمّية  اإ�سالمّي وح�سارة  »اإّن ق�سّية بناء نظام  اآخر:  يقول �سماحته في مو�سع 

وتاريخ جديد، ق�سّية جاّدة لهذا ال�سعب؛ فخذوها بجّدية. قد يحدث في بلد ما اأن يقوم 

اأحدهم بانقالب، في�ستلم اأحد الع�سكرّيين ال�سلطة، ويبقى لفترة، ثم يذهب بعد ذلك، 

وتعود الأمور اإلى ما كانت عليه، اأو يت�سّلم �سخ�س اآخر الحكم منه. مثل هذا المو�سوع 

.
(2(

لي�س بذي بال، اأّما ق�سّيتنا فهي ق�سّية نه�سة عظيمة على الم�ستوى العالمّي«

دور النهضة الفكرّية في إعادة بناء الحضارة اإلسالمّية

يقول �سماحة ال�سّيد القائد حول ذلك:

وجود  ي�ستلزم  الأم��ر  ف��اإّن   - اأخ��رى  ح�سارة  ك��اأّي   - اإ�سالمّية  ح�سارة  »لإيجاد 

والفكر  الإن�سان«.  »تربية  والآخ��ر:  الفكر«،  »اإنتاج  اأحدهما:  رئي�سين:  عن�سرين 

العظيم،  المحيط  هذا  في  والغو�س  المحيط...  ُي�سبه  اأو  عميق،  كبحر  الإ�سالمّي 

وبلوغ اأعماقه وا�ستك�سافه - وكّل هذا م�ستفاد من الكتاب وال�سّنة - هو عمل واجب 

على الجميع، وفعل ينبغي القيام به على مّر الزمن. واإّن »اإنتاج الفكر« في كّل ع�سر 

بما يتنا�سب مع احتياجات ذلك الع�سر من هذا المحيط المعارفّي العظيم لهو اأمر 

.
(3(

ممكن ومي�سور«

الإمام الخامنئي، بمنا�سبة عيد الغدير الأغّر. 17/ 1/ 1377ه�.�س.  (1(

الإمام الخامنئي، �سحيفة »جمهوري اإ�سالمي«. 12/ 8/ 1372ه�.�س.  (2(

الإمام الخامنئي في لقائه بح�سد من طلبة المدر�سة الفي�سّية. 14/ 7/ 1379ه�.�س.  (3(
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اإّننا من خالل ال�ستعانة باإنتاج العلم �سوف نكون قادرين على التاأثير في العالم، 

واّتباع  الدنيا  حّب  اآفة  من  الب�سرّية  اإنقاذ  هي  التي  الإن�سانّية  ر�سالتنا  اإنجاز  وعلى 

ال�سهوات. وهنا يقول �سماحته:

»ل يمكن التاأثير في العاَلم اأي�سًا من دون العلم. هب اأّننا اأف�سل النا�س في العاَلم، 

وهب اأّننا اأف�سل ال�سعوب، واأ�سرفها، واأعّزها؛ ولكن ما فائدة ذلك حينما ل ن�ستطيع 

التاأثير على الب�سرّية، واأن ل نتمّكن من كبح جماح هذه الدّوامة المدّمرة واإيقافها؟! 

اإّن ر�سالة الإن�سان يعي�س اأ�سا�سًا في نطاق الإن�سانّية؛ فهل يا ترى ُيمكن اإنجاز كّل هذه 

(1(
الأعمال العظيمة بعيدًا عن العلم؟ اأين هو علمنا؟«

2. تقديم اأنموذج الإدارة الإ�ضالمّية

الهدف الثاني من اأهداف النه�سة الفكرّية هو »تقديم اأنموذج الإدارة«؛ فاأّي بلد، 

يحتاج من اأجل اإدارته اإلى »اأنموذج« ُيمكن على اأ�سا�سه توزيع »ال�سلطة«، و»الثروة«، 

و»المعرفة« في المجتمع ب�سورة عادلة؛ خ�سو�سًا في الع�سر الحديث، حيث ل تكون 

�ساملة  لتنمية  اأي�سًا  ت�سعى  بل  فح�سب؛  القت�سادية  بالأبعاد  مهتّمة  الإدارة  نماذج 

ومن�سجمة مع جميع �سوؤون الحياة الجتماعّية؛ ومنها: الأبعاد »ال�سيا�سّية« و«الثقافّية« 

و«القت�سادّية«. والنظام الإ�سالمّي اأي�سًا في حياته الجتماعّية بحاجة اإلى ت�سميم 

ة به، فال ُيمكنه اإطالقًا اأن ي�ستخدم النماذج الم�ستوردة من ال�سرق اأو  نماذج خا�سّ

الغرب؛ ذلك لأّن اأ�س�س تلك النماذج تتعار�س مع الأخالق، وتتعار�س مع الإن�سانّية. 

يقول �سماحته في هذا ال�ساأن:

»الثورة تغيير جذرّي مبنّي على اأ�سا�س منظومة من القيم، وهي حركة اإلى الأمام. 

فالذي حدث في بالدنا هو ثورة اإ�سالمّية، للمجتمع، وحركة اإلى الأمام، وخطوة في 

طريق تطوير هذه البالد، وهذا ال�سعب. وبالطبع فاإّننا لم نقتد بال�سرق ول الغرب 

في النظام الذي تكّون على اأ�سا�س الثورة؛ وهذه نقطة مهّمة جّدًا. فلم يكن باإمكاننا 

ولم  الب�سرّية.  م�سلحة  مع  وتتعار�س  خاطئة،  اأنظمتهم  اأّن  نرى  بالذين  نقتدي  اأن 

الإمام الخامنئي، حديث الولية، ج 5، �س 78، 23/ 5/ 1369ه�.�س.  (1(
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اأّن  اأو جغرافّي؛ بل كانت الم�ساألة هي  اأو مذهبّي  ب دينّي  تكن الم�ساألة م�ساألة تع�سّ

لها  يعد  لم  الوقت،  في ذلك  ال�سرقّية  الأنظمة  عليها  قامت  التي  ال�سيوعّية  الأ�س�س 

اأّية هوّية في عاَلم اليوم، وكذلك الأ�س�س التي قامت عليها الأنظمة الغربّية، كانت 

خاطئة من الأ�سا�س، ولهذا لم نكن ن�ستطيع، ولم نكن نريد اأن نقتدي بها. والغرب 

اأ�سياًء،  اأي�سًا، ما كّنا ن�ستطيع ول كّنا نريد القتداء به؛ ذلك لأّن الغرب قد يمتلك 

بيد اأّن ثمن امتالكه لها هو فقدان اأ�سياء اأهّم منها. فالعلم كان موجودًا في الغرب؛ 

كانت  كما  مفقودة،  العدالة  لكّن  متوّفرة؛  كانت  الثروة  منعدمة،  فيه  الأخالق  لكّن 

.
(1(

التكنولوجيا متطّورة؛ غير اأّن تطّورها كان مقترنًا بتدمير الطبيعة، واأ�سر الإن�سان«

3. الحفاظ على الكرامة الإ�ضالمّية والرتقاء بها

يعتمد على  العالمّي ل  الم�ستوى  وتنميتها على  الإ�سالمّية  الكرامة  الحفاظ على 

ال�ستقالل ال�سيا�سّي والقت�سادي فقط؛ بل يعتمد على ال�ستقالل الثقافّي والعلمّي 

اأي�سًا؛ ذلك لأّن المجتمع الإ�سالمّي اإذا ما اأ�سبح تابعًا للخارج والعاَلم في كّل الأبعاد، 

ر �سماحة  ف�سوف يواجه في حياته تحّديات نابعة من هذه النقطة نف�سها. ولقد ذكَّ

القائد بح�سا�سّية الوليات المّتحدة وال�سهيونّية في هذا ال�ساأن قائاًل:

ال�سانعين  وال�سهاينة  واأمريكا  وال�ستكبار  ال�ستعمار  هواج�س  اأه��ّم  من  »اإّن 

للف�ساد في العاَلم اليوم هو اأن ل ي�سمحوا للبلدان ذات الأنظمة الثورّية بالتقّدم من 

التي  الح�سا�سّية  لأّن  لبلدنا؛  بالن�سبة  تت�ساعف  الح�سا�سّية  وهذه  العلمّية،  الناحية 

يحملونها تجاه الإ�سالم والثورة الإ�سالمّية لم يكن ولن يكون لهم مثلها اتجاه اأّي ثورة 

اأخرى. اليوم، يجب على الذين ي�ستطيعون اأن يطّوروا العلم في هذا البلد اأن ي�سعروا 

بم�سوؤولّيتهم اأكثر من ذي قبل؛ لأّن العدو ل يريد اأن ي�سمح لنا بالوقوف على اأرجلنا. 

وهذا العتماد على النف�س يتحّقق فقط عندما يكون العلم نابعًا من عندنا، وعندما 

.
(2(

ل تكون اأيدينا ممدودة لال�ستجداء من الأعداء«

الإمام الخامنئي، خطبة �سالة الجمعة بطهران، 23/ 2/ 1379ه�.�س.  (1(

الإمام الخامنئي، �س 92، 29/ 9/ 1368ه�.�س.  (2(
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وهنا، ل يعتبر قائد الثورة التبعّية العلمّية للدول الأجنبّية تبادًل لالأفكار، بل يراها 

عين ال�ستجداء؛ ذلك لأّن تبادل الأفكار يكون دائمًا بين طرفين متكافئين؛ غير اأّنه 

في التبعّية العلمّية، لي�س هناك تكافوؤ؛ بل هناك تو�ّسل من جهة، وبذل للعلم مقرونًا 

بالحتقار من جهة اأخرى. من هنا، تجده يوؤّكد اأي�سًا:

كرامة  اأجل  من  الجهود  هذه  تكون  واأن  الجهود،  تبذلوا  اأن  اليوم  واجبكم  »اإّن 

جميع  من  م�ستقّلة  بالدكم  اجعلوا  الإ�سالمّية.  لإي��ران  ال�ستقالل  ومنح  الإ�سالم 

الإفادة من خارج  باب  نغلق  اأن  لي�س  بال�ستقالل  المق�سود  فاإّن  بالطبع،  الجوانب؛ 

الحدود؛ فهذا ل ُيعقل، ول يدعو اإليه اأحد، فعلى مّر التاريخ كان الب�سر ي�ستفيدون من 

بع�سهم البع�س؛ ولكّن هناك فرٌق بين تبادل الأفكار والأموال بين طرفين متكافئين 

واإعطائه  بالتو�ّسل،  اآخر  متعادلين ومت�ساويين، وبين ا�ستجداء �سخ�س من �سخ�س 

�سوؤله مع الحتقار له؛ وهذا هو المتداول قبل الثورة اإلى حّد ما«.

والحمد هلل رب العالمين



: سبـــة لمنا ذكرى انتفاضة التاسع عشر من شهر ديا

جمعٌ من أهالي مدينة قمالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/10/19 هـ.ش.
1435/03/07 هـ.ق.

2014/01/09 م.

كلمة اإلمام الخامنئي{

في لقاء أهالي مدينة قم المقّدسة
بمناسبة انتفاضة 19 دى
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ó
اأرحّب بجميع الأخوة والأخوات الأعزّاء، والعلماء الأعالم، والف�سالء المحترمين، 

اأهالي قم، الذين - وب�سهادة الأحداث  وال�سباب المتحمّ�س والموؤمن، وعموم فئات 

التاريخّية في الع�سر الحالي - اأظهروا عظمتهم وامتزاج ال�سوق والأحا�سي�س لديهم، 

الكبرى  الأحداث  تلك  العظيم، في  الممّيز وحما�سهم  واأثبتوا �سجاعتهم وجهادهم 

والم�سيرّية طوال تلك ال�سنوات. 

19 دي ممتدٌّ إلى ما بعد الثورة 

، ولأ�سباب عديدة، هو يوم 
(1(

اأّن يوم التا�سع ع�سر من �سهر دي على الرغم من 

مميّز ومنقطع النظير، فاإنّه ممّا ل �سكّ فيه، اأنّ امتياز العمل وما قام به اأهل قم، ل 

ينح�سر في ذلك اليوم. 

اأهل قم - نجد موقًعا ودوًرا رائًدا لكم في  اإلى مكانتكم -  دائمًا، عندما ننظر 

مرحلة ما بعد انت�سار الثورة، وفي الأحداث المختلفة وفي زمن الحرب المفرو�سة، 

بل وفي كّل الأحداث المهّمة والم�سيرّية التي ح�سلت في العقود القريبة الما�سية. 

ون�سكر اهلل، على اأنّ الو�سع هكذا، وهذا ما جعل قم تحمل عنوان علماء ال�ّسيعة 

والإ�سالم، وتكون اليوم رمز عظمة الجمهورّية الإ�سالمّية. 

الثورة  تاريخ  في  مف�سلية  حادثة  وهي  قم  اأهالي  انتفا�سة  ذكرى  1978م؛  ك2   9 ل�  موافق  )ه�.�س.(  دي   19  (1(

الإ�سالمّية. 
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لين
ّ
قم: بوصلة الباحثين والمحل

اإنّ من يفكّر ويبحث ويحلّل الم�سائل المتعلّقة ببلدنا، وبنظام الجمهورّية الإ�سالمّية 

ا - فاإّن واحدة من النقاط المهّمة التي يرّكز عليها عمله هي  - �سديًقا كان اأم عدوًّ

مدينة قم، والحوزة العلميّة في قم، واأهل قم، والأحداث المتعّلقة بقم. 

اأّيها  الأع��ّزاء،  اأّيها   - يومنا هذا  اإلى  و�ساعدكم  وّفقكم  الذي  تعالى،  اهلل  ن�ساأل 

النا�س النجباء، ويا اأهل العمل والن�ساط - اأن ي�سملكم بعونه وهدايته في الم�ستقبل 

اأي�سًا؛ حيث اإنّ بلدنا، بالتاأكيد، يحتاج في اأفق روؤيته الم�ستقبليّة، اإلى الإرادة القوّية 

والعزم الرا�سخ والخطوات الحيوّية. 

الفكر  واأهل  المتعدّدين،  والمحلّلين  الخطباء  فاإنّ  19 دي،  يوم  فيما يخ�سّ  اأمّا 

لهذه  المختلفة  الأبعاد  وفي  فيه  يتحّدثون  زال��وا  ل  والتاأّمل،  ال��راأي  واأه��ل  والبيان، 

الحادثة؛ وهم ُيخ�سعونها، منذ ما يربو على الثالثين �سنة اإلى المالحظة والتحليل 

والتف�سيل وتبيان دورها واآثارها. 

{ھ ھ ے ے}!

ولكن في الوقت نف�سه، اأعتقد - اأنا العبد الحقير هلل - اأّن ]ق�سّية[ هذه الحادثة 

اأبعاد لهذه  المهّمة، ل زالت ت�ستحّق التاأّمل والتدقيق، حّتى يومنا هذا، حيث توجد 

الحادثة، يمكن اإعادة بيانها واإحيائها واأخذ الدرو�س والعبر منها. ومن تلك الأبعاد، 

اأنّ حادثة 19 دي - والتي وقعت في قم - ت�سّكل مظهًرا ]ورمًزا[ لهذه الآية ال�سريفة: 

 .
(1(

{ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے}

لقد ورد في القراآن الكريم، في اآية من �سورة الروم، حيث قال اهلل تعالى اأنّ ن�سر 

الموؤمنين هو حقٌّ على اهلل تعالى. وقد ورد هذا التعبير في عدّة موا�سع من القراآن 

 ،
(2(

وئ} وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  {ى  تعالى:  كقوله  الكريم، 

اأي:  ا علينا،  الموؤمنين حقًّ تعالى حول جعله ن�سر  اأي�سًا، قوله  اأخرى. وهنا  وموارد 

)1) �سورة الروم، اآية 47. 

)2) �سورة التوبة، اآية 111. 
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على الذات المقدّ�سة لربّ العالمين! ح�سنًا! ما هي �سروط هذا الن�سر؟ باأّية ظروف 

قال اهلل تعالى اأّنه ين�سر الموؤمنين؟!. 

اإنّ هذا الن�سر يتحّقق عندما ل يوجد اأّي ب�سي�س اأمل بح�سب الظاهر. لحظوا 

هذه الآيات: ]في ظرف[ عندما وقف جي�س اأعداء مع�سكر الإيمان، بقدرته الظاهرّية، 

وبكّل ما يملك من قّوة، في وجه الموؤمنين؛ وبداأت مواجهة عظيمة بين الجبهتين؛ في 

هكذا ظروف قال تعالى: {ھ ھ ھ ے ے}. 

الفئات المختلفة،  العلوم الدينّية وغيرهم، من  عندما نزل �سباب قم من طلبة 

والنا�س الموؤمنون، اإلى �سوارع قم واأزّقتها، دفاًعا عن الإمام ودفاًعا عن الحقيقة، 

ودفاًعا عن الراية المرفرفة والمقاِرعة للطاغوت، واأ�سحوا عر�سة لر�سا�س عمالء 

نظام الطاغوت و�سالت دماوؤهم على الطرقات؛ لم يكن اأحد منهم، ول من المقّربين 

منهم، يوم ذاك، يفّكر في الأثر الذي �سوف تتركه هذه الحادثة. 

اأكّفهم  يملكون على  كّل ما  الم�سوؤولّية، فجمعوا كّل طاقاتهم وو�سعوا  ا�ست�سعروا 

ونزلوا اإلى ال�ساحة. 

ل�سل�سلة  العظيم  التحّول  هذا  من�ساأ  دي«   19« يوم  يكون  اأن  قم  اأهل  ت�سوّر  هل 

المواجهات والعترا�سات، واأن تنتهي انتفا�ستهم بنه�سة جماهيرّية عارمة، تح�سم 

الأمر وتُ�سقط النظام؟ وهل ت�سوّر اأهل قم اأنّ العمل الذي قاموا به، �سيكون له هذا 

القدر من البَرَكَة؟! لم يت�سوّروا ذلك. ولكن: {ھ ھ ھ ے ے}. 

البصيرة؛ الزمة اإليمان

اإنّ عامل الن�سر هو اأن تمتلك جماعة ما - اأو �سعب ما، اإن و�ّسعنا المثال - اإيماًنا 

الإيمان  هذا  يترافق  بحيث  الب�سيرة؛  مع  متالزمًا  يكون  را�سخًا،  ]حقًّا[،  �سحيحًا 

والب�سيرة مع العمل والإقدام؛ هذه الأمور اإذا جُمعت معًا، ي�سبح الن�سر حتمّيًا. 

عندما تجدون اأّن قوًما موؤمنين ل ينت�سرون؛ فذلك اإّما لأّن اإيمانهم �سعيف، اأو 

اأنّ اإيمانهم خاطئ؛ كاأن يكون اإيمانًا بما ل ينبغي الإيمان به، اأو هو اإيمان لي�س فيه 

ب�سيرة بق�سايا العالم وبما يدور حولهم. 
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الإن�سان طريقه؛  العين، فال يرى  الب�سيرة، هو كعدم امتالك  اإنّ عدم امتالك 

نعم، لديكم العزم ولديكم الإرادة، ولكّنكم ل تعلمون اإلى اأين يجب عليكم اأن تذهبوا. 

»9 دي«، ولم يعجب  ]اأكدّنا[ كثيرًا على الب�سيرة في ق�سّية حوادث  لقد ركّزنا 

البع�س ذلك؛ لأنّه لو لم تتوفّر الب�سيرة، لكان من الممكن اأن يجرّ هذا الإيمان - 

ذاته - الإن�سان اإلى طريق ال�سالل. 

اإنّ من لي�س لديه العلم، لي�س له ب�سيرة �سحيحة فيما يدور ويجري من حوله. 

وقد يحدث اأن ي�سّل الطريق في�سّل عن ال�سواب، فال تذهب قواه هدًرا فح�سب، بل 

ت�سحبه وتو�سله اإلى ال�سياع والى الطريق المنحرف، فال بدّ من الب�سيرة.

العمل الصالح 

الإيمان  هو  الرا�سخ  والإي��م��ان  الإي��م��ان،  اأ�سا�س  على  يكون  ال�سالح  العمل  اإنّ 

ال�سحيح. الإيمان مع الب�سيرة، والمواظبة وال�ستقامة. فاإذا كان الأمر كذلك كان 

الن�سر حتمّيًا. 

اإّن هوؤلء الذين ل ينت�سرون، يفتقدون اأمًرا من هذه الأمور: اإّما اأّنهم ل اإيمان لديهم، 

لديهم  لي�س  اأو  ال�ستقامة،  لديهم  لي�س  اأنّهم  اأو  �سحيحًا،  اإيمانًا  لي�س  اإيمانهم  اأنّ  اأو 

الب�سيرة، في�سعون حملهم في منت�سف الطريق، وطبًعا، لن ي�سلوا اإلى اأّي نتيجة. 

]قائده[ كان  اإيمانه �سحيًحا، لأّن دليله  اإيران هذه الظروف؛ فكان  اأعدّ �سعب  لقد 

الدنيا من حوله، ومنقطًعا عن  باأمور  فقيًها  وكان  دلياًل ماهًرا وخبيًرا،  وكان  �سادًقا، 

النا�س  وال�سّنة، فكان يدّل  بالكتاب  ال�سخ�سيّة، وكان عالمًا  الماديّة  المطامع والمنافع 

على الطريق القويم. وتحّرَك النا�س كذلك، بب�سيرة، وفهموا ما عليهم اأن يفعلوا، وقاموا 

بما وجب عليهم اأن يقوموا به، {ھ ھ ھ ے ے}. والأمر كذلك اليوم. 

فناأخذ  اأّيامنا،  فيما م�سى من  �سلوكنا،  نتاأمل في  اأن  اليوم،  الأمور  اأهّم  اإّن من 

در�ًسا من �سعفنا اأو من قّوتنا. واليوم، الأمر كذلك، فال يتوهّمن اأحد، اأّن من وقف 

ا،  بوجه الثورة الإ�سالميّة بكلّ قوّته، قد ان�سرف اليوم من المواجهة. كال! اليوم اأي�سً

هو في المواجهة. 
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وغاية الأمر اأنّ العدّو ين�سحب اإذا ا�سطّر اأن ين�سحب؛ اإذا اأجبرناهم على التراجع، 

فاإنّهم ين�سحبون، ولكنّهم ل يتخلّون عن عداوتهم، هذه هي الأمور في العالم اليوم. 

يجب اأن تعرف العدوّ، ويجب معرفة جبهة العدوّ، فال ي�سحّ اأن تحمل ابت�سامة العدّو 

على محمل الجّد. ل ينبغي اأن نكون مفتونين ]منبهرين[ بالعدّو، ول يجوز اأن نن�سى 

العليا،  الإ�سالمّية  المُثل  اإل��ى  الو�سول  هو  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  فهدف  الهدف، 

المادّية  الحياة  اأمور  في  والتطّور  والتقّدم  للب�سر،  والمعنوّية  المادّية  ال�سعادة  اأي: 

والمعنوّية. ول يجوز اأن نن�سى هذا الهدف، بل علينا المتابعة، وينبغي اأن نكون على 

اأمور  من  حولنا  فيما  وبالب�سيرة  الأمام،  اإلى  والم�سّي  الرا�سخ  بالإيمان  اأّننا  يقين 

العدوّ والب�سيرة بما يخ�سّ ميدان العمل وجبهة  وم�سائل جارية، وبالب�سيرة قبال 

المواجهة، فاإنّ الن�سر حتمّي ل ريب فيه. 

اأفق  اأّن  وتكراًرا،  م��راًرا   - العبد  اأنا   - اأقوله  وما  اإليه،  اللتفات  ينبغي  ما  هذا 

اإّنما هو لما ذكرت؛  نظام الجمهورّية الإ�سالمّية هو اأفق منير وا�سح -  ]م�ستقبل[ 
ولديهم  الإيمان  ون�ساوؤنا،  و�سبابنا، رجالنا  �سعبنا  لدى  وبحمد اهلل -  لأنّه -  وذلك 

الب�سيرة ويعرفون عدوّهم، وهم من اأهل العمل والبتكار. 

ضمانة البالد؛ شعٌب فاعل، دولة فاعلة 

اأّي مكان من  التي ت�سدّى لها �سبابنا ولم ي�ستطيعوا حّلها؟ في  الم�ساألة  ما هي 

الأمام،  اإلى  نتقّدم  اأن  ا�ستطعنا  متوّفرة وجاهزة،  فيه  التحتّية  البنى  كانت  بالدنا، 

الموؤمن،  ال�سعب  هذا  في  تعالى  اهلل  جعلها  التي  والقدرة  ال�ستعداد  ببركة  وه��ذا 

العملّي  ال�سعيد  الأمام: على  اإلى  دوًما  نتقّدم  اأن  اإذ يجب  العمل؛  وهذه هي طبيعة 

والجتماعيّ وعلى �سعيد اإعادة البناء، وفي ال�سيا�سة وفي مختلف المجالت. حيث 

ا.  منا. واليوم كذلك اأي�سً كنّا نمتلك الثقة، تقدَّ

ولقد كنت اأو�سي الم�سوؤولين المحترمين، وعلى الدوام، باأن يلتفتوا اإلى قدراتنا 

الذاتّية، وما لدينا من قوى لأجل حّل م�ساكل البالد، ل ينبغي اأن ننظر اإلى الخارج؛ 

طبعًا، يجب اأن نعمل على حلّ م�سائل الخارج، ول �سكّ في ذلك؛ اإنّ ال�سعب الفاعل، 
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والدولة الفاعلة، والحكومة الفاعلة، جميعهم فاعلون في كّل الميادين: في الم�سائل 

العلميّة، وفي اأمور المنطقة، ولبدّ من هذه الفاعلية في الأمور الدبلوما�سّية. وخال�سة 

اأملنا بعون اهلل عزّ وجلّ، واأن نعتمد على طاقات �سعبنا  اأن يكون  اأنّه ينبغي  القول: 

وبلدنا في الداخل. هذا هو ما يحمي البالد. 

 تالحظون اليوم اأنّ اأعداءنا، والذين لم يعرفوا ال�سعب الإيرانّي جّيًدا، كانوا دائًما 

يقعون في هذا ال�ستباه. واليوم، هم يقعون في نف�س الخطاأ. هم ل يعرفون �سعبنا ول 

يعرفون بالدنا، هوؤلء يتوهّمون - بما يمار�سونه من �سغط العقوبات القت�سادّية - 

اأنّ ال�سعب �سي�سلِّم لهم ويرفع يديه عالًيا. كاّل يا �سادة. اأنتم مخطئون.

 قوة الشعب

هذا ال�سعب لي�س �سعبًا يرفع يديه م�ست�سلمًا، وهذا ال�سعب لم ي�ست�سلم في ظروٍف 

اأ�سعب؛ وكمثالٍ وا�سح وغير قابل لالإنكار، ثمانية اأعوام من الحرب المفرو�سة، فهل 

اأعوام!. قامت القوى الكبرى في العالم ف�ساعدت مجرًما �سّد  هذا مزاح؟. ثمانية 

بلدنا و�سدّ �سعبنا، وانت�سر ال�سعب عليهم جميًعا؛ فهل هذا عمٌل �سغير؟ وهل هذا 

(1(
اأمٌر ي�سير؟

هناك اأي�سًا: {ھ ھ ھ ے ے}. وهناك، كان ذلك العزم الرا�سخ 

والت�سميم القاطع والحا�سم، فجئنا، بما منّ اهلل تعالى به علينا، اإلى ميدان العمل 

و�ساحة النزال، وبداأت العقد تتفكّك واحدة تلو الأخرى؛ فهل كانت ]ظروف[ الحرب 

في عامها الأّول اأو بعد �سنتين اأو ثالث �سنوات ذاتها كما كانت في اليوم الأّول؟

البعثّي،  النظام  ودعم  بحماية  اأميركا  وقامت  يوم،  بعد  يومًا  تو�سّعت  بل  كالّ،   

ومعها التّحاد ال�سوفياتيّ ال�سابق، وكذلك اأوروبا واإنكلترا والآخرون، ودعموا �سدام 

المجرم، لعّله ي�ستطيع القيام باحتالل دائم، لأر�س بلدنا العزيز، ولكّنه، وبعد ثماني 

�سنوات ف�سل، ولم ي�ستطع التقّدم �سبًرا واحًدا اإلى ما كان ي�سعى اإليه. 

)1) المق�سود ح�سب ال�سياق: هل اأنّ انت�سارات ال�سعب خالل هذه الحرب اأمر �سهٌل وي�سير؟
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اإلى  ا�سطّر  العالمّية،  ال�ساحة  على  والف�سائح  والقتلى  الخ�سائر  تلك  كّل  ورغم 

الن�سحاب. واليوم كذلك. اليوم، باإمكاننا اأن نواجه عداوة الأعداء، واأن نعمل على 

حلّ هذه الم�ساكل بثبات ال�سعب وبالّتكال على طاقاتنا في الداخل، وبالعتماد على 

اهلل الذي جعل هذه القلوب هكذا، وهداها اإلى �سواء ال�سبيل. 

طبعًا. عندما ينظر العدوّ، فيرى �سعبًا يملوؤه العزم وهو �سعب �سامد ثابت، ولديه 

الن�سحاب. وهكذا حدث. هذا  اإلى  العدّو  يُ�سطرّ  التقدّم؛ عند ذلك،  ت�سميم على 

خطوؤهم؛ يريدون �سرب �سعب اإيران ببع�سه. 

هم يقولون الحقيقة: »ال يستطيعون«
ّ
إن

اإيران  اأجبروا  قد   - القت�سادّي  الح�سار  وب�سبب   - اأنّه  ويقولون  يتوهمون  هم 

اأعلّنا من  كّنا  ولقد  كذلك.  الأمر  لي�س  المفاو�سات. كال.  اإلى طاولة  الجلو�س  على 

ال�سيطان  يفاو�س هذا  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  نظام  اإنّ  قلنا:  الكالم  قبل هذا  قبل، 

في مو�سوعات معّينة، مّما نرى فيه الم�سلحة لنا، ولأجل دفع �سّرهم ولحّل الم�ساكل 

العالقة، ول يعني ذلك اأنّ ال�سعب قد تراجع؛ هيهات! اأبًدا. 

اإنّ اإحدى بركات المفاو�سات الأخيرة، اأنّ عداء اأميركا وزعماء الوليات المّتحدة 

الأميركيّة لإيران والإيرانيين ولالإ�سالم والم�سلمين، قد اأ�سبح وا�سًحا للعيان، واأ�سبح 

موّثًقا بالأدّلة. وقد فهم الجميع ذلك - ت�سمعون كالمهم ولهجتهم - وهم عندما ل 

اإّنهم يقولون الحقيقة، فهم ل ي�ستطيعون.  ُيقِدمون، يقولون: ل ن�ستطيع فعل ذلك. 

ول�سّتتناها وعملنا  اإيران،  النووّية في  ال�سناعة  اأ�سل  ا�ستطعنا لق�سينا على  لو  واأن 

على تفكيكها. ولكن ل ن�ستطيع. طبًعا ل ي�ستطيعون. 

هذه  في  نف�سه  على  يعتمد  اأن  اأراد  ال�سعب  هذا  لأنّ  ذلك؟  ي�ستطيعون  ل  لماذا 

الم�ساألة، وفي الم�سائل الأخرى كذلك، وقرّر ال�سمود و�سمد. لقد �سمّم ال�سعب على 

اإظهار ابتكاراته في ال�ساحة، واأظهرها. ولهذا، فاإنّ العدّو ل ي�ستطيع اأن يفعل �سيًئا. 

والأمر كذلك في بقّية الأمور والم�سائل. 

لقد اّت�سحت عداوتهم، واّت�سح عجزهم، فراحوا يخبطون خبط ع�سواء في كّل 
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حقدهم  ال�سيا�سّية  ومحافلهم  الإعالمّية  وو�سائلهم  �سيا�سيّوهم  اأظهر  ولقد  �سبيل، 

الدفين؛ ذلك الحقد القديم، وطوال ثالثين عاًما، مراًرا وتكراًرا وبتعبيرات مختلفة. 

ثمّ يحملون �سعار م�ساألة حقوق الإن�سان، وم�ساألة الإ�سالم، وم�ساألة اللتزام بالموازين 

الّدينّية. هذا كالمهم الذي يواجهوننا به اليوم. 

أّيها المتشّدقون بحقوق اإلنسان!

ل  ولكن  الإن�سان،  حقوق  م�ساألة  في  يتكلّم  اأن  كان  لأيٍّ  يحقّ  قد  اإنّ��ه  لكم:  اأق��ول 

يحقّ ذلك لالأميركيين؛ وذلك لأنّ دولة اأميركا تعدّ من اأكبر ناق�سي حقوق الإن�سان 

في العالم؛ لي�س في الما�سي، بل هم اليوم كذلك، وفي كلّ لحظة، يدعمون الكيان 

في  ال�سرارات  ه��ذه  ك��ّل  وي�سعل  يفتعل  من  وه��و  وي�ساندونه  الغا�سب،  ال�سهيونّي 

المنطقة. 

 حال فلسطين اليوم

ما هو و�سع فل�سطين اليوم؟ وما هو و�سع الفل�سطينيّين؟ وما هو حال غّزة؟ اإّن 

اإلى  المحتاجين  المر�سى  اإّن  غّزة.  اأهل  اأح��وال  يعرفون  ل  اليوم  العالم  في  النا�س 

من  المظلومة  القطعة  هذه  في  الأر���س  على  يبقون  ل�ست�سفائهم،  ال��الزم  ال��دواء 

الأر�س، ول يعطونهم الأدوية الب�سيطة. لماذا؟ لأن اأميركا تدعم الكيان ال�سهيونّي 

الغا�سب، ويحا�سرون بلًدا و�سعًبا مظلوًما من جميع الأنحاء. فال يبقى لهم طريق 

اإلى الخارج. ولي�س لديهم من الإمكانات الالزمة اأّي �سيء.  

اأب�سط  عنهم  ويمنعون  جائًعا،  يبقى  وجائعهم  الأر����س،  على  يبقى  مري�سهم 

�سروريّات الحياة، فهل هذا لي�س ظلمًا؟! وهل هذا لي�س نق�سًا لحقوق الإن�سان؟! ثّم 

ل يخجلون من التحدّث عن حقوق الإن�سان والتلّفظ بها على األ�سنتهم. 
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غلق معتقل غوانتنامو؟!
ُ
هل أ

، وعد النا�س في حملته النتخابّية، 
(1(

هذا ال�سيّد الذي تر�سّح لنتخابات الرئا�سة

قبل خم�س اأو �ستّ �سنوات، باأنّه �سوف يغلق معتقل غوانتانامو، وقد م�سى اليوم على 

ذلك �ستّ اأو �سبع �سنين، فهل اأغلق معتقل غوانتانامو؟!

اإنّما هوؤلء هكذا: ظلٌم للنا�س، وهجوم على النا�س، وطائرات بال طيار فوق روؤو�س 

النا�س في اأفغان�ستان وباك�ستان، وقتل النا�س الأبرياء. 

ويبتدعون  المناطق،  مختلف  وفي  المدنّيين  على  والعتداءات  الجنايات  اآلف 

اأ�ساليب في العتداء - وهناك الكثير من اعتداءاتهم ح�سلت باأ�ساليب غير معروفة 

للنا�س في العالم - و�سوف تتّ�سح فيما بعد. ثم ياأتي هوؤلء ليت�سدّقوا بحقوق الإن�سان؟! 

نحن نتّهم نظام الوليات المتّحدة الأميركيّة وكثير من الدول الغربّية ب�سبب نق�سهم 

عي عليهم.  لحقوق الإن�سان؛ نّتهمهم وندَّ

ونحن نوجّه اإليهم ال�سوؤال، وناأخذ بتالبيبهم اأمام محكمة الراأي العام العالمّي، 

ولي�س لديهم الجواب اأ�ساًل. 

اعتمدوا على أنفسكم!

اإذا اأراد ال�سعب الإيرانّي اأن يتخّل�س من م�ساكله المادّية والمعنوّية، ومن م�ساكله 

على  يعتمد  واأن  نف�سه،  على  يعتمد  اأن  عليه  يجب  القت�سادّية؛  وم�ساكله  الأخالقيّة 

فكره واإرادته وعلى اإيمانه و�سبابه وعلى �سخ�سّياته، واأن يعلم اأّن حّل الم�ساكل عند 

اهلل المتعال. واعلموا اأيّها الإخوة الأعزّاء والأخوات العزيزات، ويا اأهل قم الأعّزاء، 

ويا اأيّها ال�سعب الإيرانيّ، اأنّ �سعب اإيران برهن اأّنه - وبالعتماد على اهلل تعالى - 

�سيعبر كاّفة الموانع، و�سي�سل اإلى اأهدافه. 

)1) المق�سود: اأوباما. 
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رحمة اهلل تعالى على اإمامنا العظيم، الذي بداأ ثورته من قم، واأو�سح لنا ول�سعب 

اإيران معالم الطريق، وا�ستقام في هذا الطريق بهّمته وباإيمانه وثباته وبتوّكله على 

اهلل رّبه، وجعلنا نم�سي على خطاه في هذا ال�سبيل. ونحن جميًعا، نتعّهد باأن ن�ستمّر 

في هذا الطريق اإلى النهاية. 

المفرو�سة،  الحرب  الأع��زّاء، و�سهداء زمن  الثورة  رحمة اهلل على �سهداء زمن 

وكلّ ال�سهداء اإلى اليوم، و�سهداء قم الأعّزاء، وعليكم، اأّيها الأخوة والأخوات الكرام. 

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



: سبـــة لمنا وأسبوع ا  Qالصادق واإلمام   P األكرم  الرسول  ميالد 

الوحدة اإلسالميّة

مسؤولو الدولة والضيوف المشاركون في مؤتمر الوحدة اإلسالميّةالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/10/29 هـ.ش.
1435/03/17 هـ.ق.

2014/01/19 م.

كلمة اإلمام الخامنئي{

 P بمناسبة ذكرى مولد الرسول األعظم
Qواإلمام الصادق
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الإمام  العظيم  وابنه   ،P الأعظم  للنبيّ  وال�سعيد  المبارك  المولد  اأبارك عيد 

الوحدة  موؤتمر  ول�سيوف  الجتماع،  هذا  في  الحا�سرين  لجميع   ،Qال�سادق

يتوّلون  الذين  الم�سوؤولين  ولجميع  الإ�سالميّة  الدول  ول�سفراء  الأع��زّاء،  الإ�سالميّة 

الإ�سالمّية  ولالأمة  الإيراني  لل�سعب  اأب��ارك  كما  البالد،  في  الج�سام  الم�سوؤوليات 

جمعاء، بل لجميع اأحرار العالم. 

P ذكرى المولد؛ تجديد العهد للرسول

هذه الولدة المباركة هي م�سدر البركات التي حلّت على جميع اأبناء الب�سر عبر 

القرون، واأو�سلت الأمم والإن�سان والإن�سانّية اإلى م�ساّف العوالم الإن�سانّية والفكرّية 

والروحّية، واإلى الح�سارة ال�سامية والآفاق المنيرة للحياة. 

يريده  ما  ن�سع  اأن  هو  الذكرى،  في هذه  الإ�سالمّي  والمجتمع  الإ�سالم  يهمّ  وما 

النبيّ الأكرم P من المجتمع الإ�سالمّي ن�سب اأعيننا، ون�سعى جاهدين لتحقيقه؛ 

اإذ تكمُن �سعادة العالم الإ�سالمّي في هذا ل غير. 

الأنظمة  وبراثن  قيود  من  ولتحريرهم  الب�سر،  �سعادة  اأج��ل  من  الإ�سالم  جاء 

ا  واأي�سً العادلة؛  الحكومة  واإق��ام��ة  الب�سر  طبقات  لمختلف  والظالمة  الم�ستبدّة، 

وت�سّيره  تقوده  التي  الإن�سان  الم�سيطرة على حياة  والأوهام  الأفكار  لتحريرهم من 

خالًفا لم�سلحته. 
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اإلسالم حرّية القلب والّروح

الإ�سالم،  فيه  ظهر  التي  البيئة  في  النا�س  حياة   Qالموؤمنين اأمير  و�سف 

؛ الفتنة تعني: 
(1(

باأنّها بيئة فتنة: »في فتنٍ دا�ضتهم باأخفافها ووطئتهم باأظالفها«

الأجواء الملّوثة بالغبار، حيث تعجز العين عن الروؤية في تلك الأجواء الملّوثة. فال 

ترى طريقها ول ت�سّخ�س م�سلحتها. هكذا كانت حال النا�س الذين عا�سوا في تلك 

وفي  الكبرى،  ال��دول  في  �سائًدا  كان  ما  وهذا  وال�سقاء.  بالمحن  المليئة  المنطقة 

ح�سارات ذاك الزمن، التي امتلكت حكومات و�سعوبا، لكن باأ�سكاٍل مختلفة. ولي�س 

الأمر اأن نت�سوّر اأنّه في زمن ظهور الإ�سالم في الجزيرة العربّية، كان النا�س هناك 

الجائرة والظالمة، وعدم  وال�سعوب الأخرى �سعداء. كال! فغلبة الحكومات  ُتع�ساء، 

احترام �ساأن الإن�سان والإن�سانية، والحروب المدّمرة التي جرت بين القوى، وبهدف 

فر�س �سيطرتها، قد �سرذمت حياة الب�سر. 

الإيرانية  الح�سارة  هما  الزمن،  ذلك  في  وجود ح�سارتين  اإلى  التاريخ  وي�سير   

)الفار�سية( ال�سا�سانيّة، وح�سارة الإمبراطوريّة الرومانّية. كان النا�س، ومن مختلف 

الأطياف وال�سرائح، يعي�سون في تلك المجتمعات حالة مزرية تحرق قلب الإن�سان، 

كانوا يعي�سون حياة الرقّ والعبوديّة والأ�سر، فجاء الإ�سالم وحرّرهم، وكانت الحرّية 

�سعر معها  بالحرّية،  الإن�سان  الإن�سان وروحه. وعندما �سعر  لقلب  الأولى،  بالدرجة 

بالحاجة اإلى فّك القيود، وقد اأ�سبحت قواه تحت تاأثير تلك الم�ساعر، فاإذا ما عقد 

الهمّة وتحرّك، ف�سوف ي�سل اإلى الحريّة المن�سودة. وهذا ما فعله الإ�سالم لالإن�سان. 

الإن�سان  حريّة  فاأعداء  باأ�سره.  والعالم  الإ�سالميّ  للعالم  اليوم  ر�سالة  ذاتها،  وهي 

الحّر،  الفكر  فُقد  ما  واإذا  عليه.  والق�ساء  الحرّ،  الإن�سانيّ  الفكر  قتل  اإلى  يعمدون 

ف�ستبطئ الحركة نحو الحرّية اأو تنتفي كليًّا. 

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الخطبة الثانية. 
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التكليف اليوم: تحقيق الحرّية 

اإنّ تكليفنا اليوم - نحن الم�سلمون - هو العمل للو�سول اإلى الحرّية التي يبتغيها 

الإ�سالم. فا�ستقالل ال�سعوب الإ�سالميّة، ا�ستقرار الحكومات ال�سعبّية في كافة اأنحاء 

القرارات الم�سيرّية،  ال�سعب في  اأفراد  الإ�سالميّ، م�ساركة وح�سور جميع  العالم 

فاإّن  وبالطبع،  الأّم��ة.  �ستُنقذ  التي  هي  الإ�سالميّة  ال�سريعة  اأ�س�س  على  والحركة 

اإلى  بالحاجة  ت�سعر  الإ�سالمّي  العالم  اأنحاء  اليوم، وفي جميع  الإ�سالميّة  ال�سعوب 

هذه الحركة، وفي النهاية �ست�سل هذه الأحا�سي�س اإلى النتيجة المرجّوة. بال �سّك، 

اإذا قام نخبويّو ال�سعوب وعقالوؤهم - �سواء النخب ال�سيا�سيّة، العلمّية والدينّية - 

بواجباتهم بال�سكل ال�سحيح، ف�سيكون م�ستقبل العالم الإ�سالمّي كما نرجو ونروم، 

الإ�سالمّي.  العالم  في  بال�سحوة  �سعورٌ  اليوم،  هناك  الم�ستقبل؛  بهذا  اأمل  ولدينا 

ومن هذه النقطة بالتحديد يدخل الأعداء اإلى ال�ساحة؛ الأعداء المخالفون لل�سحوة 

الإ�سالميّة، ول�ستقالل ال�سعوب، ولحكم دين اهلل في البالد، يدخلون بمختلف اأنواع 

الخدع ل�سلَ المجتمعات الإ�سالميّة، واأهمها اإيجاد الفرقة والختالف. 

نسى!
ُ
فلسطين لن ت

النظام  واقع  وقّوته لفر�س  بكّل وجوده  ي�سعى  العالمي  65 عاًما وال�ستكبار  منذ 

ال�سهيونيّ على ال�سعوب الإ�سالمّية، ولحملهم على القبول هذا الواقع؛ وقد ف�سل حتى 

اأ�سدقائها  الم�ستبّدة - كي تحفظ م�سالح  الدول والحكومات  اإلى  تلتفتوا  الآن. ول 

الأجانب المعادين لالإ�سالم - لأن تدو�س م�سالح �سعوبها، وو�سع م�سالح الإ�سالم 

طّي الن�سيان؛ فال�سعوب مخالفة للوجود ال�سهيونّي!

وقد  يفلحوا.  ولم  الذاكرة  فل�سطين من  ا�سم  عامًا محو   65 منذ  يحاولون  اإنّهم 

اأثبتت ال�سعوب الإ�سالميّة والأّمة الإ�سالمّية - خالل ال�سنوات الأخيرة في حرب 33 

ا - اأّنها  يومًا على لبنان وحرب 22 يومًا على غزّة، وبعدها حرب 8 اأيام على غّزة اأي�سً

ما تزال حيّة، وا�ستطاعت، رغم ر�سد اأميركا والغرب لميزانّيات �سخمة، اأن تحافظ 
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على هوّيتها واأن توّجه �سفعة قوّية للنظام ال�سهيونّي المفرو�س والمزّور، ولعّرابي 

واأ�سدقاء وحلفاء ال�سهاينة الظالمين، حيث باءت بالف�سل جميع محاولتهم خالل 

هذه المدّة لحفظ هذا النظام الغا�سم والمجرم! فقد اأظهرت الأّمة الإ�سالمّية اأنها 

ا.  لم تن�س فل�سطين، وهذا اأمر مهم جدًّ

الإ�سالمّية  الأّمة  الأع��داء، لجعل  تن�سبّ جميع جهود  نف�سها،  الظروف  في هذه 

وعبر  الداخلّية؛  الحروب  وعبر  الخالفات؛  زرع  عبر  كيف؟  فل�سطين.  عن  غافلة 

الترويج للت�سدّد المنحرف با�سم الإ�سالم وبا�سم الدين وال�سريعة، فتقوم مجموعة 

وتكفّر عامة الم�سلمين واأكثرية الم�سلمين. 

التّيارات التكفيرّية؛ مسّرة االستكبار!

 
(1(

ب�سرى بمثابة  هو  الإ�سالمّي،  العالم  في  التكفيريّة  التيارات  هذه  وج��ود  اإنّ 

النظام  واقع  اإلى  اهتماماتهم  يوّجهوا  اأن  بدل  فهم  الإ�سالم.  ولأع��داء  لال�ستكبار 

يريده  مّما  النقي�س  على  اآخر،  اتجاه  في  اهتماماتهم  ي�سّبون  الخبيث،  ال�سهيونّي 

ڀ  پ  پ  {پ  يكونوا  اأن  للم�سلمين  يريد  ف��الإ���س��الم  تمامًا.  الإ���س��الم 

ال�سمود،  الدين، عليهم  اأعداء  اأ�سدّاء على  يكونوا  اأن  الم�سلمين  ، على 
(2(

ڀڀ}
 واأن ل يخ�سعوا لهم. {پ پ پ}: اآية �سريحة في القراآن الكريم. واأن يكونوا 

{ڀ ڀڀ}؛ اأن يتوّحدوا، واأن يت�سافروا، واأن يعت�سموا بحبل اهلل؛ هذا ما ياأمر 

به الإ�سالم. عندما يظهر تيّارٌ يق�ّسمُ الم�سلمين اإلى م�سلم وكافر، وي�ستهدف جماعة 

منهم على اأنّهم كفّار، ويزرع ال�سقاق بين الم�سلمين! فمن مّنا ل ي�سّك في اأّن وجود هذه 

التيّارات ودعمها وتمويلها، ومدّها بال�سالح وغيره، هو من عمل ال�ستكبار واأجهزة 

ال�ستخبارات الخبيثة للدول الم�ستكبرة!؟ هم يجل�سون ]يتاآمرون[ ويخططون لأجل 

هذا. على العالم الإ�سالمّي اأن يهتّم بهذه الق�سّية، اإّنه لخطٌر كبير.

)1) بمعنى: م�سرّة لال�ستكبار ولالأعداء. 

)2) �سورة الفتح، الآية 29. 
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الدولة اإلسالمّية وتيارات التكفير 

لالأ�سف، فاإنّ بع�س الدول الإ�سالميّة تغذّي هذه الخالفات، دون اأن تفطن اإلى اأّن 

نيران هذه الخالفات �ستاأتي على الجميع. هذا هدف ال�ستكبار: تنازع جماعة من 

]م�سّببو[ هذا النزاع، هم جماعة تتلّقى  الم�سلمين مع جماعة اأخرى. واإن عنا�سر 

الوطن  اأبناء  بين  التناحر  لإيجاد  الم�ستكبرين،  ]اأزلم[  وكالء  وال�سالح من  المال 

الواحد في هذا البلد اأو ذاك، وقد �ساعف ال�ستكبار من حركته تلك خالل ال�سنوات 

�سحوات  �سهدت  التي  والإ�سالمّية  العربّية  ال��دول  في  الأخ��ي��رة،  الأرب��ع  اأو  الثالث 

اإ�سالميّة، بهدف ب�سط نفوذه على تلك ال�سحوات. فهوؤلء يوقعون بين الم�سلمين، 

وكذلك ي�سوّهون �سورة الإ�سالم في نظر الراأي العام العالمي من خالل الت�سخيم 

المتعمّد في الو�سائل الإعالميّة لالأعداء. فما هي الفكرة التي �سياأخذها العالم عن 

لقد  اآخر؟  اإن�سان  كبد  وياأكل  يم�سغ  الإ�سالم،  با�سم  �سخ�سًا  يرى  عندما  الإ�سالم 

ال�ساعة. بل لقد  خطّط الأعداء لذلك. وهذه الأمور لم تظهر فجاأة، ولي�ست وليدة 

ر لها منذ زمن. وتدعمها �سيا�سات واأموال واأجهزة جا�سو�سّية وما �سابه.  ُعمل وُح�سّ

على الم�سلمين مواجهة اأيّ عامل من عوامل الفرقة، وهذا تكليف كبير للجميع؛ 

على ال�سّيعة وال�سّنة، بجميع ِفَرقهم ونخبهم، اأن يتحّملوا الم�سوؤولّية وينه�سوا بهذا 

التكليف. 

االتحاد والوحدة: البحث في المشتركات

الم�ستركات؛  م��ن  الكثير  لدينا  الم�ستركات؛  على  التاأكيد  ال��وح��دة  تعني 

على  التاأكيد  يجب  الخ��ت��الف،  م��وارد  من  اأكثر  الم�سلمين  بين  فالم�ستركات 

�سواًء  التكليف،  هذا  من  الأعظم  الق�سم  النخب  كاهل  على  ويقع  الم�ستركات. 

النخب ال�سيا�سيّة، اأم العلميّة، اأم الدينيّة. وعلى علماء الدين الم�سلمين اأن يحّذروا 

ال�سعوب الإ�سالميّة من ت�سعير حدّة الخالفات بين الفرق والمذاهب الإ�سالمّية. 

العالم  اأهمّ م�ساألة في  اأنّ  اأن يوجّهوا الطالب ويُفهموهم  وعلى علماء الجامعات 
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الإ�سالميّ اليوم، هي م�ساألة الوحدة، والتحاد لتحقيق الأهداف وهي: ال�ستقالل 

ال�سيا�سي، ا�ستقرار �سيادة ال�سعب الدينيّة والعمل بالأحكام الإلهية في المجتمعات 

الإ�سالميّة؛ الإ�سالم الذي يدعو اإلى الحرّية، ويدعو اإلى العّزة وال�سرف؛ هذا هو 

تكليفنا اليوم وهذا هو واجبنا.

االعتماد على الشعب

ال�سعب،  العتماد على  يكمُن في  و�سرفهم  باأنّ عزّتهم  ال�سيا�سيّة  النخب  ولتعلم 

ولي�س في العتماد على الأجانب اأو المعادين لرفعة المجتمعات الإ�سالمّية. 

الصحوة اإلسالمّية

وكانت  الأّي��ام،  من  يوم  في  المنطقة  هذه  على  م�سيطرة  ال�ستكبار  قوى  كانت 

ال�سيا�سة الأميركيّة، ومن قبلها البريطانيّة وغيرها من الدول الأوروبّية، هي الحاكمة؛ 

المبا�سرة، وهم يحاولون  النجاة من هيمنتهم  ال�سعوب تمّكنت، تدريجيًّا، من  لكنّ 

والثقافّية  والقت�سادّية  ال�سيا�سّية  الهيمنة   - المبا�سرة  غير  هيمنتهم  فر�س  حاليًّا 

- بدل ال�سلطة المبا�سرة التي �سادت زمن ال�ستعمار؛ وبالطبع، هم ي�سعون لفر�س 

�سيطرتهم المبا�سرة في بلدان اأخرى؛ لحظوا في اإفريقيا، كيف تحاول بع�س الدول 

الأوروبيّة اأن ترجع �سيرتها الأولى. والحلّ يكمن في ال�سحوة الإ�سالمّية ومعرفة قدر 

ال�سعوب الإ�سالميّة و�ساأنها، فال�سعوب الإ�سالميّة تملك الكثير من الإمكانات، فهي 

عريق،  تاريخّي  اإرث  ولديها  ]ال�ستراتيجي[،  الح�ّسا�س  الجغرافي  بالموقع  تتمّتع 

نف�سها،  اإلى  وعادت  ال�سعوب،  تنبّهت  ما  فاإذا  النظير.  منقطعة  اقت�ساديّة  وموارد 

واعتمدت على ذاتها، ومدّت يد ال�سداقة بع�سها اإلى بع�س، ف�ست�سبح هذه المنطقة، 

ما  و�سيادة. وهذا  بعّزة وكرامة  الإ�سالمّي  العالم  و�سيعي�س  بارزة وم�سرقة.  منطقة 

الثورة  انت�سار  في  موؤ�سراته  التقاط  ويمكن  اهلل.  �ساء  اإن  الم�ستقبل،  في  �سيكون 

المنطقة  الإ�سالمّية في هذه  الجمهورّية  نظام  ا�ستقرار  وفي  اإيران،  في  الإ�سالميّة 

الح�ّسا�سة، وفي ا�ستحكام هذا النظام. 
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منذ 35 عامًا، واأجهزة ال�ستكبار الأميركي وغيرها، تعمل �سدّ نظام الجمهورّية 

الإ�سالميّة و�سدّ ال�سعب الإيراني؛ وفعلوا كّل ما في و�سعهم. لكن رغًما عنهم، اأ�سبح 

تجّذًرا  واأكثر  يوم،  بعد  يوًما  اأق��وى  الإ�سالمّية  الجمهورّية  ونظام  الإيراني  ال�سعب 

ويرى  والقّوة.  وال�ستقرار  ال�ستحكام  هذا  �سيتزايد  اهلل،  وباإذن  ونفوًذا.  واقتداًرا 

بالإ�سالم وم�ستقبل  وال�سباب،  الأجيال  بين  والمعرفة  الوعي  ازدياد  اليوم،  الإن�سان 

الإ�سالم اأكثر من ال�سابق، ]وازدياد هذا الوعي[ في بع�س المناطق، اأكثر بكثير من 

ال�سابق. لكن بالطبع، الأعداء م�ستمّرون بم�ساعيهم، لكن اإن نظرنا بدّقة وب�سيرة، 

ف�سنرى اأّن موج الحركة الإ�سالمّية في تقّدم، اإن �ساء اهلل. 

يجب  اأّنه  عّلمنا  فقد  اأمامنا،  الطريق  هذا  عّبد  الذي  العظيم  اإمامنا  اهلل  رحم 

التوكّل على اهلل، واأن نطلب العون من اهلل، واأن ناأمل الم�ستقبل. لقد تقّدمنا في هذا 

الم�سير، وباإذن اهلل، هذا ما �سنكون عليه في الم�ستقبل. على اأمل انت�سار الإ�سالم 

والم�سلمين وطلب الرحمة والمغفرة الإلهّية ل�سهداء هذا الطريق المنير. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





: سبـــة لمنا ذكرى بيعة القوة الجوية بالجيش التاريخيّة لإلمام الخمينّي }ا

قادة ومنتسبو القوة الجوية بالجيشالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/11/19 هـ.ش.
 1435/04/08هـ.ق.

2014/02/08 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء قادة وأفراد القوّة الجويّة في الجيش
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ó
نرحّب بكم اأيّها الأخوة الأعزّاء، قادة واأفراد القوّة الجويّة في جي�س الجمهورّية 

الإ�سالمّية في اإيران؛ نبارك لكم هذا اليوم ال�سريف، وهذه الذكرى العظيمة، ونحّيي 

تلك  في  1979م[،  �سباط   8[ بهَمن  من  ع�سر  التا�سع  حدث  �سنعوا  الذين  اأولئك 

ا.  الأو�ساع الح�ّسا�سة، والهاّمة جدًّ

؛ كما ن�سكر من �سميم القلب الذين قّدموا 
(1(

 ن�سكر القائد المحترم على تقريره

مّما  اأكبر  هي  الأح��داث  بع�س  اإّن  عملهم.  على  بمعانيه،  والعميق  ر  المعبِّ الن�سيد 

ُيالَحظ وُيرى منها في بداية الأمر. اأحياًنا يّتخذ حدث ما اأبعاًدا وجوانب متعّددة، 

الكريم  القراآن  في  ورد  اأنف�سهم.  الحدث  بذلك  قاموا  الذين  حتى  يتوقّعها  ل   قد 

الأك��رم،  النبّي  اأن�سار  ت�سوير  في  �سفاتٍ  الآي��ة  تذكر  حيث   
(2(

ڇ} {چ 

ت التراب،  وموؤمني �سدر الإ�سالم والمجاهدين العظام؛ وت�سّبههم بالنبتة التي �سقَّ

اع اأنف�سهم - الذين بذروا هذه  ونَمت ب�سكٍل تدريجّي، وو�سلت اإلى حالة جعلت الُزرَّ

بون من ر�سدها ونمّوها.  النبتة وزرعوها - يتعجَّ

19 بهمن؛ أيقظ الشعور باالستقالل

تكونوا  لم  اليوم،  القبيل. في ذلك  التا�سع ع�سر من بهَمن كان من هذا  حدث 

تدركون اأبعاده التي اّت�سعت وظهرت ب�سكٍل تدريجّي. واإذا نظرنا من زاوية اأو�سع، 

فاإنّ اأ�سل الثورة كان كذلك في ذلك اليوم. حين بداأ الإمام العظيم قيامه ونه�سته 

في العام 1341 ه�. �س. ]1962م[؛ لم يكن ليخطر على بال اأحد حينها كّل هذا 

)1) اللواء الطيّار ح�سن �ساه �سفّي. 

)2) �سورة الفتح، الآية 29. 
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هناك  وبالتاأكيد،  ح�سل؛  ما  هذا  ولكن  المدِه�س،  النتاج  وهذا  العظيم  النت�سار 

اأ�سباب تف�ّسر البركات الوفيرة لحدث ما - وهي لي�ست محالًّ للبحث الآن - وعلى 

كّل حال، فاإّن حدث التا�سع ع�سر من بهمن كان حدث عظيم البركة. من الأمور التي 

تاأثير هذا الحدث في نيل ال�ستقالل؛  اأُغفلت في تحليل هذا الحدث واآثاره، كان 

اأين؟ في الجي�س؛ اأي، ذلك الق�سم من النظام الجتماعيّ في زمن الطاغوت الذي 

اأيقَظ حدُث  الأجانب وتدّخلهم.  ت�سّلط  والم�سّقات جّراء  ال�سعوبات  �س لأ�سّد  تعرَّ

التا�سع ع�سر من َبهَمن، في هكذا جهاز وفي هكذا موؤ�س�سة، ال�سعوَر بال�ستقالل، 

الجي�س،  وحدات  باقي  في  ثمّ  ومن  اأوّلً،  الجويّة  القوّة  في  الإح�سا�سَ،  هذا  واأحيا 

لذلك  المت�سّلطين.  الأجانب  نفوذ  اأنف�سنا من تحت مظّلة  ُنخِرج  اأن  باإمكاننا  باأّن 

: اإنّ القّوة الجوّية هي اأّول مكان ُوجد فيه »جهاد 
(1(

كنت اأقول لالأ�سدقاء قبل قليل

«، ثمّ انت�سر لحقًا في �سفوف الجي�س كلّه. روح ال�ستقالل والإيمان  الكتفاء الذاتيّ

هي  وكذلك  الم�سلَّحة،  القّوات  لجميع  وكذلك  للجي�س،  مهّمة  كانت  نف�سها  هذه 

بحثي  اأّن  اإّل   - اعترا�سية  كجملة  هذا  اأقول   - ا  اأي�سً الم�ستقبل  وفي  اليوم  مهمّة 

التهديدات،  مواجهة  في  فعاليّتكم  اإثبات  ت�ستطيعوا  ولكَي  اإنّكم  اآخر:  اأمرٍ  في  هو 

وحفظ مقامكم؛ وهو المحافظة على الأمن الجوّي للبالد، يجب اأن تمتلكوا �سعور 

الطاقات  وعلى  النف�س  على  والعتماد  ال�ستقالل  و�سعور  الآخرين  عن  ال�ستغناء 

القابلّيات والمواهب؛ وهذا ما ح�سل حّتى الآن، وهو ما  ر  الذاتّية؛ حينها �ستتفجَّ

�سيح�سل لحقًا اأي�سًا - ق�سيّة ال�ستقالل هي ق�سيّة مهمّة لكلّ البالد ولكلّ الثورة. 

الإ�سالمّية.  الجمهورّية  ونظام  الإ�سالميّة  الثورة  اأركان  اأحد  ال�ستقالل  كان  لقد 

�سعار »ال�ستقالل« اإلى جانب �سعار »الحريّة« كانا اأهمّ �سعارات الثورة، وكذلك هما 

ا.  الآن، وفي الم�ستقبل اأي�سً

)1) قبل اللقاء العام، اأُقيمت جل�سة خا�سّة مع قادة القّوة الجوّية. 
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أسلوٌب جديد في االستعمار!

انظروا، كيف اأنّه بعد �سقوط اأ�سلوب ال�ستعمار المبا�َسر - الذي كان رائًجا في 

ُن�ِسخ  قد   - باأنف�سهم  واإدارتها  باحتاللها  البلدان  ي�ستعمرون  كانوا  ال�سابق، حيث 

هذا الأ�سلوب، وحلّ مكانه ال�ستعمار الجديد؛ وهو بهذا ال�سكل: ل تتدخّل القوى 

ال�سلطة،  راأ�س  على  ت�سع  واإّنما  الم�ستعمرة؛  البلدان  اإدارة  في  مبا�سرة  الأجنبيّة 

ولأّن  عليها،  ويعتمدون  والطاعة  بال�سمع  اأوامرها  ون  يتلقَّ ا  واأ�سخا�سً لها  عمالء 

؛ 
ّ
الدولة الم�ستندة على الخارج ل يمكن لها اأن ت�ستمرّ دون ا�ستبداد وقمع داخلي

فاإنّ هوؤلء الحُكّام الجُدد كانوا يمار�سون ال�ستبداد في الداخل، ويوؤّمنون الم�سالح 

الأجنبيّة للقوى الخارجيّة؛ كان هذا هو ال�ستعمار الجديد. اإنّ مكافحة ال�ستبداد، 

دون مكافحة القوى الخارجّية التي تقف خلف الديكتاتور والم�ستبّد لم ت�سل ولن 

اأّن �سعًبا ما  اإذا افتر�سنا  ا؛  اأي�سً اأّي نتيجة. واليوم، فاإّن الو�سع كذلك  اإلى  ت�سل 

امه، فانتف�س وثار وواجه ذلك الم�ستبّد، ولكّنه �سالح  قد �ساق ذرًعا با�ستبداد ُحكَّ

وتملّق لذلك المت�سلّط الأجنبيّ الذي يدعم هذا الم�ستبدّ، فاإنّ م�سير هذه الثورة 

وم�سوؤوليها وقادتها هو ال�سقوط اأو الخيانة، ول خيار ثالث غير هاتين الحالَتين؛ 

اإن  وي�سقطون  �سينهزمون  واإّم��ا  وبلدهم؛  ثورتهم  خيانة  بالخيانة،  يُبتلوا  اأن  اإمّ��ا 

في  لحظتم  كما  وهكذا،   .
ّ
ال�سيا�سي الم�سهد  من  و�سيزولون  الخيانة،  رف�سوا 

ال�سنوات الأخيرة، حيث قاومت بع�س الثورات الم�ستبدّ، ولكنّها اأغفلت تلك القدرة 

؛ وكانت 
ّ
التي تقف خلفه، اأو اأّنها اأحياًنا، فّكرت بم�سالحة ومداراة راعيه الأجنبي

الم�ستكبر  مع م�سالحة  الم�ستبدّ  مكافحة  اليوم.  اإليها  و�سلت  التي  النتيجة  هذه 

اإلى تلك القّوة  اأيّ نتيجة من�سودة. تنت�سر الثورة فقط عندما تنتبه  اإلى  ل توؤدّي 

الداعمة للديكتاتور وتقاومها؛ ولهذا فاإنّه عندما �سيطر �سبابنا على وكر التج�ّس�س 

هوا لأميركا �سربة واإهانة كبرى،  الأميركي ]ال�سفارة الأميركيّة في طهران[، ووجَّ

قال الإمام: »اإنّ هذا العمل هو ثورة اأكبر من الثورة الأولى«. كانت الثورة الأولى 

؛ 
ّ
ثورة عظيمة ول نظير لها، ولكن في تلك الحركة الثانية، اأثبت ال�سعب الإيراني
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يواجه  وباأّنه  والويالت،  والم�سائب  للهيمنة   
ّ
الأ�سا�سي الم�سدر  جّيًدا  يدرك  باأّنه 

ويكافح هذا الم�سدر. 

ط
ّ
االستقالل: مواجهة الهيمنة والتسل

في  يتدّخل  الذي  البلد  معرفة  هو  ال�ستقالل  ال�ستقالل؛  ق�سيّة  فهم  يمكن  هنا 

القّوة  مواجهة  يعني  ال�ستقالل  مقابله؛  والوقوف  ومواجهته  ما،  و�سعبٍ  بلدٍ  �سوؤون 

التي تريد التدخّل والت�سلّط واإ�سدار الأوامر، تريد اأن تهدر ماء وجه ال�سعب وكرامته 

كرمى لم�سالحها الخا�سّة؛ هذا هو معنى ال�ستقالل. 

مَن هو عدوّ ا�ستقالل �سعبٍ ما؟ اإنّها القوى الأجنبّية، القوى المهيمنة؛ تلك القوى 

التي تخاف من �سعور بلٍد ما بال�ستقالل؛ ترتعب وتجهد لإ�سعاف هذا ال�سعور عند 

ال�سعب، وبين قادته وجماهيره؛ لذلك، فاإنّها توجّه كلّ اأجهزتها الإعالمّية، كي تتراجع 

ال�سعوب عن طلب ال�ستقالل. ي�سّورون الم�ساألة هكذا: وكاأّنه يوجد تعار�س ومنافاة 

بين ال�ستقالل ال�سيا�سّي اأو الثقافّي للبلدان وبين تطّور هذه البلدان وتقّدمها! اأنتم 

ت�سمعون هذا الكالم، كلّ من لديه اطّالع على الإعالم العالمّي ي�سمع هذا؛ وي�سدر 

ككالم  الأفكار  هذه  ين�سرون  وهم  الفكر،  منتديات  تُ�سمّى  مراكز  من  الكالم  هذا 

ا - ومنها بلدنا -: اإّن اأّي  ا اأ�سخا�س في البلدان الم�ستهَدَفة اأي�سً فل�سفّي، ويرّدده اأي�سً

بلد يريد اأن ين�سّم اإلى جمع ]نادي[ البلدان المتقّدمة، فال منا�س له اإّل التخفيف 

اأّوًل؛ اأن ُي�سعف ميوله ال�ستقاللّية؛ واإّل فاإّنه ل يمكن  من رغبته بال�ستقالل، عليه 

الجمع بين اإرادته لال�ستقالل والعتماد على م�سالحه الوطنّية وبين اأن يكون جزًءا 

من منظومة التقّدم العالمّي! ح�سن، هذا الكالم خطاأ وهذه الفكرة غير �سحيحة؛ 

وهي من تركيب وتاأليف اأولئك المعادِين ل�ستقالل ال�سعوب والبلدان. 

اأَمل هوؤلء المت�سّلطين المهيمنين وهدفهم هو التدّخل في �سوؤون البلدان الداخلّية؛ 

الم�سالح  �ُسِحَقت  اإذا  عندهم  هّم  ل  ة؛  الخا�سّ م�سالحهم  تاأمين  من  ليتمّكنوا 

نظام  اأيّام  الو�سع  كان  كما  للتدخّل؛  و�سعيهم  اإ�سرارهم  كلّ  تمامًا؛  وزالت  الوطنيّة 

]ال�ساه[؛ كانوا يتدّخلون ب�سكٍل �سريح ووقح: مع من يكون لكم عالقات،  الطاغوت 
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مع من تقطعون عالقاتكم، لمن تبيعون النفط، وبكم تبيعونه، كيف تنفقون اأرباحه، 

من يتوّلى تلك الم�سوؤولّية الح�ّسا�سة، من يديرها ومن ُيمَنع من الم�ساركة؛ كّل هذا 

اإغفال ون�سيان  ة ويتّم  باأيديهم؛ ي�سبح هذا البلد جهاًزا لتاأمين م�سالحهم الخا�سّ

الم�سالح الوطنّية؛ ُي�سبح هدف مدراء وم�سوؤولي البلد هو تاأمين الم�سالح الأجنبّية 

يقف في مواجهته  الخائن؛  الخاطئ  الم�سار  ال�ستقالل هذا  يقطع  الوطنيّة.  ولي�س 

ويمنعه. هذا هو معنى ا�ستقالل البلد. فال�ستقالل ل يعني خ�سومة البلدان الأخرى 

ومعاداتها؛ بل يعني اإيجاد �سدّ في مواجهة نفوذ من يريد الهيمنة والت�سّلط و�سرب 

الم�سالح الوطنيّة. هذا هو معنى ال�ستقالل وهو الهدف الأهّم لأّي بلٍد. 

ضمان االستقالل؛ الحفاظ على أصول الثورة 

ال�سريح  العتماد  هو  الإ�سالمّية،  لثورتنا  ال�ستقالل  �سمان  يمكنه  الذي  الأمر 

وال�سفّاف على اأُ�س�س الثورة؛ على اأ�سول الثورة ومبانيها وقَيمها، يجب العتماد عليها 

بكّل و�سوح و�سفافية. كما كان الإمام العظيم؛ لقد اأطلق الإمام منذ بداية النه�سة 

كالمه واأفكاره ب�سكلٍ �سريح ودون اأيّ اإبهام. لقد رف�س الإمام منذ البداية النظام 

الطاغوتّي ال�ستبدادّي المتواَرث، لم يجامل ولم ي�ساير؛ كان وا�سًحا ومعلوًما منذ 

البداية اأّن الإمام يهدف اإلى اإقامة نظام وموؤ�ّس�سات �سعبّية. 

اإلمام كشف رأس نظام الهيمنة؛ أميركا

فالملكّية المتوارثة مرفو�سة وكذلك النظام ال�ستبدادّي والنظام الفردّي التابع 

يت�ستَّر  ولم  ي��واِرب  لم  وا�سح؛  وبياٍن  ب�سراحة  الإم��ام  قالها  لقد  واحد؛  فرٍد  لإرادة 

اأنّه يجب اأن يُ�سكّل نظام اإ�سالمّي: نظام  بعناوين اأخرى. لقد بيَّن الإمام ب�سراحة 

قائم على اأفكار الإ�سالم والِقَيم الإ�سالمّية؛ وكذلك فعل الإمام في مواجهة ال�سبكة 

ال�سهيونيّة الخطيرة التي تريد ال�سيطرة على العالم. لم يجامل ولم ي�ساير اأحد، لم 

ا �سريحًا في وجه ال�سهيونّية، في  ر عليها، بل اأخذ موقفًا قويًّ يُخفِ اأيّ فكرة اأو يت�ستَّ

وجه ال�سهاينة ونظامهم المزوَّر الغا�سب الذي ي�سيطر على فل�سطين المظلومة. لقد 
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اأخذ موقًفا �سريًحا ل مجاملة فيه ول مواربة؛ انظروا اإلى هذه الأ�سول والقواعد. لم 

العالمّي الذي يعتمد  النظام  الهيمنة والت�سّلط. هذا  اإنّنا �سدّ نظام  يجامل الإمام: 

الإمام هذا  رف�س  لقد  بالت�سّلط.  را�ٍس  و]خا�سع[  مت�سّلٍط  اإلى  العالم  تق�سيم  على 

�س بالنظام والدولة  النظام ب�سكٍل قاطع. يتج�ّسد نظام ال�سلطة ب�سكٍل كامل ويت�سخَّ

الحالّية للوليات المّتحدة الأميركّية. 

إيران الثورة؛ قوة إقليمية كبرى

لذلك فقد اأخذ الإمام موقفًا حازمًا مقابل اأميركا. موقفنا �سدّ اأميركا ل عالقة له 

باأنّهم مثالً �سعب ونحن نخالف هذا ال�سعب، اأو اأّننا نعتر�س على خ�سائ�سه العرقّية؛ 

كالّ فالق�سيّة لي�ست هكذا؛ الق�سيّة اأنّ �سلوك وطبع وذات الوليات المّتحدة الأميركّية 

هو الت�سّلط والهيمنة والتدّخل؛ لقد وقف الإمام مقابل هذا ب�سكٍل �سريح و�سّفاف. ولهذا 

ترون اأنّ الثورة - وبعد مرور 35 �سنة على انت�سارها - ل تزال �سامدة ثابتة على اأ�سولها 

ل تبدياًل، ل كالمها وطريقها  ر الثورة ولم ُتَبدَّ ومبانيها وعلى �سكّتها الحقيقيّة. لم تتغيَّ

ا. ت�سعف مقاومة الثورات في مواجهة الأعا�سير  لت؛ هذا مهمّ جدًّ ول اأهدافها قد تبدَّ

واأفكارهم،  يغّيرون كالمهم  اأّنهم  اإّما  الثورات:  اأ�سحاب  من  الكثير  عليها؛  تُ�سنُّ  التي 

الوجود.  وتزول من  كّلي  ب�سكٍل  الثورة  تنحرف  واإمّا  يبدّلون م�سيرهم وطريقهم،  واإمّا 

لقد حافظت الثورة الإ�سالمّية، منذ يومها الأّول وحّتى الآن، على اأهدافها ب�سكٍل محّدد 

المجالت  في  التقّدم  من  مده�سة  درجات  اإلى  وو�سلت  الأه��داف  هذه  نحو  وتحرّكت 

المتعدّدة. وها هي الآن تظهر في العالم بعنوان قّوة اإقليمية كبرى ورقم �سعب موؤّثر في 

ا ول تاأثير له في العالم.  ال�سيا�سات العالميّة بعدما كانت بلدًا و�سعبًا من�سيًّ

ثمرة »فوبيا إيران«: محبة الشعب اإليراني! 

ذي  �سجاع  ك�سعٍب  الإيرانّي  ال�سعب  اإلى  العالم  اأنحاء  في  ال�سعوب  تنظر  حاليًّا، 

م�سداقيّة، وك�سعبٍ واعٍ ومقاوم. لقد جرت كلّ هذه الأعمال �سدّ النظام الإ�سالمّي؛ كّل 

هذه الجهود والحمالت الإعالميّة. لقد و�سع اأعداء ال�سعب الإيرانّي ثقلهم فترة طويلة، 
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البع�س عمل على )فوبيا   - اإيران(  اإيران )فوبيا  والرهاب من  الخوف  لإيجاد حالة 

اإ�سالم( والبع�س على )فوبيا اإيران( - ولكنّ حبّ ]محبّة[ ال�سعوب لل�سعب الإيرانّي 

قد ازداد بينها. واليوم، لي�س فقط عامة ال�سعوب هكذا، بل كذلك الُنَخب وال�سخ�سّيات 

واإلى  وت�سريحاتهم،  مواقفهم  اإلى  انظروا  ا؛  اأي�سً كذلك  هم  والمحايدة  المو�سوعّية 

راأيهم بال�سعب الإيرانيّ: ]يقولون[ �سعبٌ م�ستقيم ومثابر، �سعب واٍع ذكّي، �سعٌب �سبور؛ 

فهم ينظرون اإلى ال�سعب الإيرانّي بهذا ال�سكل. لقد اأثمرت �سيا�سة التخويف من اإيران 

هذه النتيجة؛ ل تخاف ال�سعوب من نظام الجمهورّية الإ�سالمّية وال�سعب الإيرانّي، بل 

بهيمنتها  ال�سعوب  لدى  المعروفة  اأميركا هي  اأميركا.  ت�سلّط  من  ورعبها  اإنّ خ�سيتها 

باإ�سعال  والمعروفة  الآخرين  �سوؤون  في  بالتدّخل  الم�سهورة  هي  اأميركا  وت�سلّطها. 

ومتدّخلة  للنيران  وُم�سعلة  للحروب  مثيرة  كدولة  اأميركا  تعرف  ال�سعوب  الحروب، 

اأميركا، ال�سعوب تكره  ]فوبيا[ من  في �سوؤون البلدان الأخرى. ال�سعوب لديها رُهاب 

اأميركا. يزداد - بتوفيق اهلل - وجه نظام الجمهورّية الإ�سالمّية تاألًُّقا واإ�سراًقا يوًما 

ة وعنفوانًا في العالم يوًما بعد يوم؛  بعد يوم. وكذلك فاإنّ ال�سعب الإيرانيّ يزداد عزَّ

وهذا النهج �سي�ستمرّ في الم�ستقبل. اإنّ �سرّ خلود نظام الجمهورّية الإ�سالمّية وثباته 

العظيم - يكمن في  الإمام  التي ر�سمها  الأ�سا�سّية  الثورة - وفق الخطوط  �سكّة  على 

هذه ال�سراحة؛ ل �سيء ينبغي اأن ُيفقدنا هذه ال�سفافّية وهذه ال�سراحة. �سواء اأمام 

الإ�سالمّية  الجمهورّية  مواقف  تكون  اأن  يجب  الأع��داء،  اأو  الأ�سدقاء  اأو  المخالفين 

�سفّافة وا�سحة. يمكن للتكتيك واأ�ساليب العمل اأن تتغّير، ولكن ينبغي اأن تظل الأ�سول 

ثابتة متينة. هذا هو �سر �سالبة الثورة و�سر تقدم البالد. 

أعداء الثورة وأصدقاؤها

اأعداء الثورة هم عّدة قوى عالمّية فا�سدة، مّمن ل عنفوان ول ماء وجه  حاليًا، 

لهم في العالم؛ هوؤلء هم اأعداء ال�سعب الإيرانيّ. اأ�سدقاء ال�سعب الإيرانّي هم جميع 

الذين ا�ستمعوا لر�سالة الثورة ور�سالة الجمهورّية الإ�سالمّية؛ قد يوجد بع�س الّنا�س 
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�سعارات  �سمع  من  كّل  ولكن  لديهم؛  اّطالع  ول  الثورة  ر�سالة  على  يتعرّفوا  لم  ممّن 

الجمهوريّة الإ�سالميّة وتعرَّف على �سمود الجمهوريّة الإ�سالميّة واأدرك هذا الثبات 

المتالزم مع المظلوميّة، هو موؤيّد لنظام الجمهوريّة الإ�سالميّة؛ ونظام الجمهورّية 

الإ�سالميّة هو �سعب اإيران ونا�سها وجماهيرها؛ ال�سعب لي�س منف�ساًل عن النظام؛ 

ال�سعب داعم للنظام؛ هذا هو �سّر قّوة وثبات و�سالبة النظام. 

شعبية الثورة وقوتها

ت�سريحاتهم  لم�سوؤولينا، في  يقولونه  ما  بع�س  الأميركّيون في  الم�سوؤولون  يقول 

المتعّددة اأّننا ل ننوي تغيير النظام في اإيران. اأّوًل، اإّنهم يكذبون؛ لو ا�ستطاعوا اإلى 

ال�ستكبار  اأجهزة  ي�ستطيعون؛  ل  هم  ثانيًا،  واحدة!  لحظة  ت��ردّدوا  لما  �سبيالً  ذلك 

ت�ستطيع اأن تغيّر الأنظمة، حين تكون تلك الأنظمة غير معتمدة على الإرادة ال�سعبّية، 

قائم  الّنا�س،  اإيمان  على  معتِمد  الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  اإنّ  لها.  النا�س  ودعم 

على محبّة النا�س واإرادتهم. دلّونا على ثورة في العالم يتّم الحتفال بها والحتفاء 

بانت�سارها - بعد مرور ع�سرات ال�سنوات - بهذا ال�سكل من ح�سور الجماهير في 

الثاني  يوم  في  اهلل،  �ساء  واإن  القوّية؟  ال�سعارات  واإطالقهم  وال�ساحات،  ال�سوارع 

والع�سرين من بهمن ]11�سباط[ �ست�ساهدون كيف �ستنزل جماهير ال�سعب الإيرانّي 

قّوتها  وُتظهر  الحا�سمة،  �سعاراتها  وتطلق  بكّل �سالبة  المدن  كّل  ال�ساحات في  اإلى 

واقتدارها الوطنيّ. المهمّ هو اأن يدرك ال�سعب الإيرانّي �سّر نجاحه و�سموده؛ والحمد 

هلل، فاإنّ ال�سعب الإيرانيّ يعرف هذا جيّدًا؛ المهمّ اأن يعرف �سبيل اأمنه واإظهار اقتداره 

الوطنيّ؛ فليظهروا القتدار الوطنيّ. اإنّ القتدار الوطنّي له مظاهر ومعالم والنا�س 

يظهرونها في تظاهراتهم العظيمة وفي م�سيراتهم مثل م�سيرات الثاني والع�سرين 

من بهمَن؛ يظهرونها في النتخابات المتنّوعة وح�سورهم القوّي فيها؛ يظهرونها في 

اأنواع واأق�سام التقدّم العلميّ؛ وفي مواكبتهم الم�ستمرّة لنظام الجمهورّية الإ�سالمّية؛ 

هذا هو المهمّ. ما يحفظ اأمنَ البالد هو اإبراز القتدار الوطنّي؛ عندما يقوم النا�س 

باإظهار القتدار الوطنيّ في وجه العدّو فاإّنه لن ي�ستطيع عندها اأن يقوم باأّي عمل. 
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الحظوا نفاق العدو!

ي�ساهد الإن�سان اليوم - مع الأ�سف - وي�سمع كالمًا يُطلَق من ِقبَل العدّو في بع�س 

المتعّددة  المفاو�سات  والتاأمّل، في هذه  ل�سعبنا م�سدرًا لالعتبار  يُ�سكّل  المراحل؛ 

التي تجري هذه الأيّام، فلي�سلّط ال�سعب اأنظاره على هذه المفاو�سات وليالِحظ بع�س 

العدّو جّيًدا، حيث يريد  ليعرف  الأميركيّين؛  للم�سوؤولين  الموؤدّبة  الت�سريحات غير 

البع�س اأن ي�سرف نظر النا�س عن عداوة العدوّ. كالّ، انظروا اإلى العداوة، وانظروا 

ولكّنهم  بلدنا،  م�سوؤولين  مع  بطريقة  الأميركّيون  الم�سوؤولون  يتحدّث  النفاق.  اإلى 

بمجّرد اأن ينهوا لقاءاتهم بهم، يتحّدثون في الخارج ب�سكل اآخر مختلف! فليالحظ 

ال�سعب الإيرانيّ نفاق العدّو ذي الوجَهين والل�ساَنين ولينتبه اإلى ُخبث عدّونا؛ فلينتبه 

ال�سعب وَليُدرك كيف يحافظ البلد على اقتداره الذاتّي وقّوته الداخلّية؛ هذه و�سّيتنا 

الدائمة اإلى الم�سوؤولين. 

 الوحيد: الثقة بطاقاتنا وقّوتنا الذاتّية 
ّ

الحل

ال�ستعدادات  اإلى  النظر  اأمرٌ واحد. وهو عبارة عن  البالد هو   ما يحلُّ م�ساكل 

ا ل ُتَعدُّ ول ُتح�سى - وال�ستخدام  والطاقات الذاتّية - وبحمد اهلل، فاإّنها كثيرة جدًّ

الحكيم لهذه الطاقات والقابليات. ولح�سن الحظّ، فاإنّ الم�سوؤولين القت�ساديين في 

حّل  �سبيل  واإن  النتيجة.  هذه  اإلى  و�سلوا  وقد  الم�ساألة،  هذه  اإلى  التفتوا  قد  الدولة 

الم�ساكل القت�سادّية للبالد - وهي جزء من الم�ساكل - لي�س في التطّلع اإلى الخارج، 

ولي�س عبر رفع الح�سار والعقوبات وما �سابه؛ لحُ�سن الحظّ وانتَبَه م�سوؤولو القت�ساد 

ها هو النظر اإلى الداخل؛ البناء الذاتّي  اإلى هذا الأمر؛ �سبيل معالجة الم�ساكل وحلِّ

وتقوية الهيكل الداخلّي لالقت�ساد؛ وهذا ما ينوون القيام به، واإن �ساء اهلل، هذا ما 

�سيح�سل و�سيتمّ التقّدم و�سُيَوَفقون في هذا ال�سبيل. ل يمكن التاأّمل خيًرا بالعدّو؛ ول 

التوقّع الإيجابي منه. يقول الأميركّيون في بع�س ت�ساريحهم واّدعاءاتهم الّلفظّية: 

خالل  من  يّت�سح  الكذب  وه��ذا  يكذبون،  اإنّهم  الإي��ران��يّ«؛  لل�سعب  اأ�سدقاء  »نحن 
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الجمهورّية  تخفّف  اأن  يتوقّعون  ثمّ  ومن  اإي��ران،  �سدّ  التهديدات  يُطلقون  اأعمالهم. 

األي�س مثيًرا لل�سخرّية؟  اأمٌر م�سحك؟  األي�س هذا  الإ�سالمّية من قدراتها الدفاعّية؛ 

في الوقت الذي يهدّدون، يدّعون اإلى تخفيف القدرة الدفاعيّة! كالّ!، اإنّ الم�سوؤولين 

في المجالت المختلفة والقّوات الم�سلَّحة �سي�ساعفون قدراتهم الدفاعّية يوًما بعد 

يوم، بعون اهلل وتوفيقه. 

سياسات االقتصاد المقاوم

اإّن ما ينّجي البالد، هو العتماد على القّوة الداخلّية والنظر اإلى الداخل؛ �سواء 

وكذلك  المختلفة،  وال�سيا�سّية  الجتماعّية  المجالت  في  اأو  القت�ساد  مجال  في 

اإبالغ �سيا�سات  اإن �ساء اهلل �سيتمّ في القريب العاجل  الأمر في الم�سائل الثقافيّة. 

اإيجاد  اهلل،  �ساء  اإن  �سيتّم،  ال�سيا�سات،  هذه  اإبالغ  على  وبناًء  المقاوم؛  القت�ساد 

البنى، والهياكل، والأعمال والجهود المطلوبة لإيجاد القت�ساد المقاوم - والمعتِمد 

على مقاومة ال�سعب - و�سيكمل ال�سعب طريقه. الأمر المهمّ هو اأن يحافظ ال�سعب 

للم�سائل  المختلفة  والُنَخب  والم�سوؤولون،  النا�س،  اأفراد  ي�سمح  ل  واأن  وحدته؛  على 

. لأنّ الن�سّ الأ�سليّ اليوم لحركة ال�سعب هو 
(1(

الهام�سيّة اأن توؤثّر على الن�سّ الأ�سليّ

اإيجاد القتدار الذاتّي الداخلّي والوقوف ب�سالبة مقابل عوا�سف المخاَلَفة والعداوة. 

لقد ح�سلت عوا�سف �سديدة طوال هذه ال�سنوات الخم�س والثالثين؛ ولكنّ ال�سعب - 

بحمد اهلل - وقف و�سمَد، واأبطَل مفعول حركة الأعداء على مدى ال�سنوات المتمادية؛ 

وكذلك في الم�ستقبل يجب اأن يتمكّن ال�سعب من تعطيل هذه الحركات و�سيعّطلها، 

اإن �ساء اهلل. فليحافظ اأفراد ال�سعب على وحدتهم، يجب اأن يرتفع م�ستوى الوحدة 

ومدراء  الم�سوؤولون  فليثق  والنا�س؛  الم�سوؤولين  بين  والن�سجام  والت�سامن  والتّحاد 

البالد بال�سعب وكذلك فليثق ال�سعب بالم�سوؤولين اأكثر فاأكثر. يمكن اأن يكون للبع�س 

جديدة  الحكومة  اأنّ  اإلى  وبالنظر  من�سِفًا؛  انتقادهم  وليكن  فلينتقدوا،  انتقادات؛ 

)1) بمعنى الهدف اأو المق�سد اأو النهج. 
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العهد ولم يم�ِس على ا�ستالمها لمقاليد الإدارة �سوى ب�سعة اأ�سهر، ينبغي اأن ٌتمَنح 

فر�سة كي تتمّكن من اإنجاز الأعمال بكّل قّوة، اإن �ساء اهلل؛ فلينتبه المنتقدون اإلى 

هذا الأمر، وليت�سرّفوا مع الحكومة برحابة �سدر وكذلك على الم�سوؤولين الحكوميين 

ا، وليراعوا  اأن يت�سّرفوا مع المنتقدين ب�سعة �سدر؛ وليحترم الجميع بع�سهم بع�سً

م�ساعر بع�سهم البع�س، اإنّ لدينا اأعداءً، واإنّ لهوؤلء الأعداء عنا�سر وعمالء داخل 

البالد كذلك؛ ينبغي عدم الغفلة عن هذا الأمر. فال ن�سمح، ول ت�سمحوا لعمالء العدّو 

في الداخل اأن ي�ستغّلوا نقاط ال�سعف ليخلقوا التوّتر والختالل. 

وسينتصر الشعب على أعدائه!

اإلى جنب، ولنم�ِس جميًعا على طريق  م كّلنا معا، بع�سنا مع بع�س وجنًبا  لنتقدَّ

الإمام العظيم، لنتقّدم في �سبيل اقتدار هذا البلد، اإن �ساء اهلل. واهلل تعالى �سيوّفق 

م الأعمال على اأح�سن ما يكون، وفي هذه المرحلة من الزمان،  هذا ال�سعب؛ �ستتقدَّ

اإن �ساء اهلل، �سينت�سر ال�سعب الإيرانّي على اأعدائه - بتوفيق اهلل وبحول اهلل وقّوته 

- �سواء في الم�ساألة النووّية اأو في الم�سائل المختلفة الأخرى. 

اآمل اأن يوّفقكم اهلل تعالى جميًعا، واأن تتمّكنوا من القيام بواجباتكم كلٌّ بح�سب 

الإ�سالمّية،  الجمهورّية  جي�س  وح��دات  كلّ  وفي  الجويّة،  القوّة  في   - وعمله  مكانه 

حة كلّها وكلّ اأفراد ال�سعب - كي ن�ستطيع جميًعا اأن نقوم  وفي وحدات القوّات الم�سلَّ

بواجباتنا، واأن نوؤمّن الم�ستقبل المن�سود لبلدنا ونظامنا و�سعبنا، اإن �ساء اهلل. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





المناسـبـــة

:

من   29 في  الشاه  نظام  ضد  تبريز  أهالي  انتفاضة  ذكرى 
شهر بهمن)1(

حشود غفيرة من أهالي محافظة آذربيجانالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/11/28 هـ.ش.
1435/04/17 هـ.ق.

2014/02/17 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء أهالي آذربيجان

)1) 29 بهمن )هجري �سم�سي( موافق ل� 19 �سباط 1978م: منا�سبة مف�سليّة في تاريخ الثورة الإ�سالميّة، وهي يوم انتفا�سة اأهالي 

اآذربيجان وتبريز �سد نظام ال�ساه، عند قيامهم باإحياء اأربعينية �سهداء انتفا�سة اأهالي قم في 9ك2 1978م. وقد وّلدت هذه 

النتفا�سة مالحم تاريخيّة اأو�سلت الثورة اإلى النقطة الحا�سمة، وقد امتّدت هذه النتفا�سة اإلى العديد من المدن والقرى. 
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ó
اأرحّب بجميع الإخوة والأخوات والأعزّاء التبريزيّين والآذربيجانّيين؛ واأ�سكركم 

اأّيها الأعّزاء، اإخوة واأخوات، على تحّملكم م�سّقة هذا ال�سفر والدرب الطويل في هذه 

الأّيام ال�ستوّية الباردة، لُت�سفوا الحرارة والن�ساط والحما�س على اأجواء ح�سينّيتنا، 

قلبي؛  والأخ��وات من �سميم  الإخوة  اأ�سكر جميع  المهّمة.  التاريخّية  الأّيام  في هذه 

وخا�سّة عوائل ال�سهداء العظيمة، والعلماء الأعالم، والم�سوؤولين المحتَرمين، وكذلك 

ال�سكر لإمام جمعة تبريز المحترَم ال�سيد �سب�سترى والذي - للحّق والإن�ساف - بذل 

ويبذل جهوًدا قّيمة، تليق بهذه المدينة الكبرى وبهذه المحافظة العريقة. 

تحّية إلى الشعب اإليراني

اأودّ بداية اأن اأقول كلمة، هي عبارة عن �سكر ال�سعب الإيراني العظيم لما اأظهره 

اإّن  واقتدار.  ومجٍد  عنفواٍن  من  �سباط[   11[ بهمن  من  والع�سرين  الثاني  يوم  في 

اّلل�سان ليعَجز عن الو�سف وال�سكر. اأّول ما ينبغي اأن نقوم به، هو اأن نعّفر الجبين 

بالتراب �سكًرا وثناًء لرّب العالمين، فهو محّول القلوب ومقّلب النوايا والعزائم، كّل 

�سيءٍ بيد الربّ واإرادته. ومن ثمّ، اأن ن�سكر من �سميم القلب ال�سعب الإيراني، فرًدا 

 بهذا 
(1(

فرًدا في جميع اأنحاء البالد على اإحيائهم ليوم الثاني والع�سرين من بهَمن

ال�سكل، حيث قّدموا هذه الذكرى ب�سكٍل حّي وعظيم وزاهر اأمام كّل الدنيا. و�ساأعود 

لحًقا لأ�سيَر اإلى م�سائل الثاني والع�سرين من بهَمن في معر�س كالمي. 

)1) ذكرى انت�سار الثورة.
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29 بهمن؛ ذكرى الحدث العظيم

محافظة  مدن  �سائر  واأهالي  التبريزّيين  الأع��زّاء  اأيّها   - بكم  اليوم  لقاءنا  اإنّ 

لي�ست  الذكرى  بهَمن. هذه  من  والع�سرين  التا�سع  ذكرى  بمنا�سبة  هو   - اآذربيجان 

مجّرد كلمة وا�سم. وهذا اليوم لي�س يوًما ك�سائر الأّيام؛ لي�س مجّرد حدث عابر. اإّن 

التا�سع والع�سرين من بهَمن يمّثل تلك الواقعة التي ح�سلت في مثل هذا اليوم من 

 ما جرى كان حدثًا ذا معانٍ متعدّدة. ال�سباب الذين �سّرفونا 
(1(

العام 1356ه�.�س.

اليوم في هذا الّلقاء - اأعّزائي واأبنائي - اإّن الكثير منكم لم ي�ساهد حدث التا�سع 

والع�سرين من بهَمن، ولكّن درو�س ذلك اليوم وِعبره ل تزال حّية وماثلة حتى الآن. 

هناك عّدة معاٍن في هذا الحدث العظيم؛ المعنى الأّول: ظهور وتجّلي الميزات 

الأهمّية.  بالغ  اأمٌر  وهذا  واآذربيجان؛  تبريز  لأهالي  الحميدة  والخ�سال  الأخالقيّة 

بكتابة  الآخرون  يقوم  الأخالقّية.  وميزاتنا  بخ�سالنا  اأنف�سنا  نعرف  اأن  علينا  يجب 

نحن  النظر.  وق�سر  التحريف  عبر  لنا  وتدوينها  لالإيرانّيين  الأخالقيّة  المميّزات 

ينبغي اأن نعرف اأنف�سنا ب�سكٍل �سحيح من خالل النظر اإلى مراآة هذه الأحداث. 

اللحظة المناسبة تصنع الحدث 

الموجودة  الخ�سال  هذه  تبريز  اأهالي  اأظهر  بهمَن  من  والع�سرين  التا�سع  في 

عندهم: 

اأّولً: الإيمان الدينيّ العميق؛ ثانيًا: الغيرة الدينيّة؛ ثالثًا: ال�سجاعة. وبعد كّل هذا، 

تاأتي ق�سّية اإدراك الّلحظة والمعرفة الدقيقة للو�سع الراهن وطبيعة الأحداث؛ هذا 

اأو جماعة. قد توجد جماعة موؤمنة و�سجاعة؛ لكن ما  لأّي مجموعة  ا  اأمٌر مهّم جدًّ

يلزمها هو القدرة على التحّرك، واأن تعرف الّلحظة المنا�ِسبة للحركة، فاإن تحّركت 

قبلها اأو بعدها، لن ُتثِمر حركتها ولن توؤّثر. 

)1) 1978/2/18م.
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والع�سرين  التا�سع  حدث  و�سنعوا  المنا�سبة،  اللحظة  في  التبريزّيون  قام  لقد 

من بهمَن؛ هذه الخ�سائ�س بالغة الأهميّة. اإنّ تبريز واآذربيجان كانت لديهما هذه 

الخ�سائ�س قبل التا�سع والع�سرين من بهَمن، ول تزال لديهما حتى يومنا الحالي - 

ولقد دّلت الأحداث التي تلت ذلك اليوم على هذا المعنى - ويجب المحافظة على هذه 

والإقدام  وال�سجاعة  الإيمانّية،  والغيرة  الإ�سالمّي  الإيمان  والخ�سال:  الخ�سائ�س 

�سبيل  في  والإب��داع  الكبرى،  بالأعمال  والقيام  التقليدّية،  القوالب  وك�سر  والريادة 

بالعمل  والقيام  المنا�سبة  اللحظة  واإدراك  الزمان،  العليا؛ وكذلك معرفة  الأهداف 

المنا�سب والمتنا�سب مع الو�سع والموقف. اإحدى بركات يوم التا�سع والع�سرين من 

بهمَن واآثاره، اأنّه ج�سّد الخ�سال البارزة لأهالي تبريز واآذربيجان في مراآة التاريخ. 

حاد فئات الشعب
ّ
29 بهمن؛ مظهر ات

هذه  اإظهار  هو  بهَمن  من  والع�سرين  التا�سع  ي��وم  في  الثاني  والُبعد  المعنى 

الحقيقة: كيف تُحّل البركات الوفيرة عندما تّتحد المجموعات، والفئات المتعّددة 

في البالد بع�سها مع بع�س. اأين هي قم، واأين هي تبريز؟ كم تبعد هذه عن تلك؟ 

وقعت حادثة في قم؛ ح�سٌن، اأولئك الذين قاموا بتلك الحادثة، اأرادوا لها اأن ُتن�سى 

ينه�س  تبريز،  بعيدٍ جدًّا عن قم، في  الأذه��ان؛ فجاأة، وفي مكان  ُتمحَى من  واأن 

اأربعين  ذكرى  باإحياء  قم  اأهالي  قام  اأن  الأمر  يكن  لم  قم؛  حادثة  لإحياء  النا�س 

، اإنّما قامت تبريز ]بذلك[. ا�ستّدت وح�سّية النظام 
(1(

�سهداء التا�سع ع�سر من دي

1978[، حادثة مف�سلية في تاريخ الثورة الإ�سالميّة. يوم انتف�س اأهالي قم في وجه  ]9ك2/  19 دي  انتفا�سة   (1(

النظام وجالوزته، حينها خرجت تظاهرات عارمة ا�ستنكارًا لمحاولة ال�ساه توهين حركة الإمام و�سورة الحجاب 

في اإيران، وكان ذلك في مقال طلب وزير مخابرات ال�ساه ن�سره في جريدة اطالعات؛ وكان ذلك بعد فترة وجيزة 

من �سهادة ال�سّيد م�سطفى، ابن الإمام، في ت2/ 1977 وقيام مجال�س الفاتحة والعزاء في مختلف المناطق؛ 

وقد �سمم ال�ساه حينها ]بعد �سهادة ال�سيد م�سطفى[ على اإلحاق الأذى والإهانة بالإمام؛ فكان المقال.. كانت 

ردة فعل النا�س وطالب الحوزة في قم قوية وعامة حيث اأعلنوا الإ�سراب والتعطيل في 18 دي، وكانت الحركة 

والجرحى  ال�سهداء  اأثرها عدد كبير من  و�سقط على  �سديد،  بعنف  النظام  واجهها  التي  19 دي،  الوا�سعة في 

واعتقل المئات.... واأقيمت ذكرى اأربعين �سهداء انتفا�سة 19 دي في مختلف المدن وح�سلت مواجهات في كل 

مدينة، وهكذا توالت �سل�سلة الأربعينيات. وكان لهذه الحركة نتائجها في دعم حركة الإمام وانزواء تيار ف�سل 

الدين عن ال�سيا�سة، وت�سريع عجلة الثورة التي اأطاحت بالنظام بعد �سنة تقريبا اأي في 11 /�سباط /1979. 
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اأهالي تبريز، ا�ست�سهد عدد من  الجبّار والطاغوتي، فقام بردّة فعل متهوّرة �سدّ 

المواطنين؛ وجّهوا الإعالم في ذلك اليوم ب�سكٍل خاطئ و�ساذج؛ اأرادوا اأن يمحوا 

باأهالي يزد يقيمون مرا�سم  فاإذا  اأ�سابيع،  العام، مرّت  الراأي  اأذهان  الق�سيّة من 

مناطق  مختلف  بين  والت�سامن  الن�سجام  ه��ذا  لحظوا  تبريز!  �سهداء  اأربعين 

اأ�سحاب هذه  اأنتم  المنوال، كنتم  ال�سبحة وتوالت على هذا  البالد. بعدها، كّرت 

الفكرة اأوّلً، واأبدعتم في اإقامة ذكرى اأربعين �سهداء الثورة، فاأ�سبحت بعدها تّياًرا 

م�ستمرًّا في يزد و�سيراز وبو�سهر وبقّية مناطق البالد. هذه هي الق�سّية الثانية من 

حدث التا�سع والع�سرين من بهمن. 

وقد صنعتم المعجزة!

البعد الثالث هو هذا: لو قيل في ذلك اليوم لأهل قم، في التا�سع ع�سر من دي 

بثورة  �ستنتهي  اأّن حركتكم هذه  بهمن،  والع�سرين من  التا�سع  تبريز في  لأهل  اأو 

اأّي  اأّن  على  هذا،  يدُلّ  واإّنما  حدث.  ما  هذا  ولكن  هذا؛  اأحد  �سّدق  لما  عظيمة، 

�سعب عندما ي�سّمر عن �ساعَدّي الهّمة وينزل اإلى الميدان في�سمد ول يتراجع، فاإّن 

باإمكانه اأن يزيل الجبال من مكانها، اإّن �سعًبا كهذا يمكنه اأن ي�سنع المعجزات، 

وتاأّملوا  ال�سباب! فّكروا جّيًدا،  اأيّها  اأعزّائي،  يا  المعجزة.  ولقد �سنع �سعبنا هذه 

يكون  ما  اأ�سبه  هو  الثورة  انت�سار  اإنّ  ال��ث��ورة.  ه��ذه  ح��دوث  م�ساألة  في  وابحثوا 

بمعجزات الأنبياء. فهل كان يخطر في خيال اأحد، اأنّ �سعبًا تحت �سلطة اأميركا 

الدولّيين،  المت�سّلطين  الأع��داء  قب�سة  في  واقت�ساده  الغربيّة،  للثقافة  اأ�سيرًا   -

وهو �سعيف من الناحية الع�سكرّية ول اعتبار له في المعادلت العالمّية - يمكنه 

الإ�سالم  واأن يرفع راية  الواهية،  الماديّة  القدرة  اأن ينه�س ويقوم في وجه رموز 

والّتحاد  اأميركا  كانت  لقد  والغرب -  ال�سرق  المادّي في وجه  العالم  خفّاقة في 

 يختلفان مًعا حول مئة ق�سّية؛ ولكن ق�سّية واحدة كانت توّحدهما، وهي 
ّ
ال�سوفياتي

�سرب الثورة الإ�سالمّية - من كان ي�سّدق اأّن �سعًبا كهذا ي�ستطيع اأن يقف وي�سمد 
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وينت�سر وينجح ويجبر ال�سرق والغرب على التراجع! من كان لي�سّدق ذلك؟ ولكن 

هذا ما ح�سل وهو در�س وعبرة. اأحد الدرو�س التي يقّدمها يوم التا�سع والع�سرين 

اأّي حدث كبير،  اأّنه ل يوجد  اأن تعلموا جّيًدا  لكم ولنا ولكلّ ال�سعب الإيراني، هو 

ول مانع كبير ول قدرة كبرى، ول اأيّ اأمر يمكنه اأن يقف في وجه الإرادة ال�سلبة 

الرا�سخة لأيّ �سعب. يطول الكالم حول اأبعاد التا�سع والع�سرين من بهمن، ومناقب 

اآذربيجان ذلك  اأهل  لدى  اليوم، كان  بعدها، وحتى  تبريز.  واأهل  اآذربيجان  اأهل 

والدافع  واللتزام  الم�سوؤولّية  وتحّمل  بالتكليف  والإح�سا�س  ال��روح  وتلك  النف�س 

القوي، ولقد تاأّلق التبريزّيون في الأحداث المتعّددة؛ يجب اأن ُتحفظ هذه الدرو�س 

وتبقى دوًما في البال والخاطر.

حاكمية إيران اإلسالمّية

ما ذكرناه حتى الآن، اأوّلً - معرفة خ�سائ�سنا وخ�سالنا الذاتيّة؛ ثانيًا - الت�سامن 

والتوا�سل والرتباط بين مختلف مناطق واأجزاء البالد؛ وهذا الأمر هو ما يريد اأن 

والذين  المتعّددة،  الإيرانّية  القوميات  لأبناء  يريدون  عليه،  اإ�سبعهم  الأعداء  ي�سع 

طالما كانوا اإخوة مّتحدين مًعا في وجه الحوادث، يريدون لهم اأن يقفوا بع�سهم في 

وفر�س  واآذريين وعرب  اأتراك  لدينا  الإيراني،  ال�سعب  اأبناء  كلّ  فليعلم  بع�س.  وجه 

جميًعا  لهوؤلء  اإي��ران؛  اأنحاء  في  تنت�سر  متعّددة  قومّيات  وتركمان؛  واأك��راد  وبلو�س 

اإّنهم جميًعا  الإ�سالمّية، حيث  اإيران  بينهم حاليًّا، وهي حاكمّية  ت�سود  هناك ميزة 

اإي��ران  ا�سم  ويجمعهم  الإ�سالمّية،  والمفاخر  الإ�سالم،  راي��ة  تحت  اليوم  يتظلّلون 

الجميل؛ هناك جهود ُتبذل اليوم لتفّرقهم عن بع�س، فليعلم الجميع، ولنكن جميعنا 

واعين متيقّظين، هناك من يجل�س اليوم، ويخطّط للفتنة ولجعل القوميات الإيرانّية 

بهمن؛  من  والع�سرين  التا�سع  ر�سالة  اأبًدا  بالنا  عن  يغيب  فال  بينها؛  فيما  تت�سارع 

ر�سالة الّتحاد والت�سامن والموا�ساة والن�سجام؛ هذه هي الم�ساألة الثانية. والم�ساألة 

الثالثة هي معجزة الإرادة ال�سعبّية الوطنّية.
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 مستمّر
ٌ

ق
ّ
22 بهمن؛ تأل

ولأعود الآن اإلى ق�سيّة الثاني والع�سرين من بهمن، وق�سيّة الثورة والتي هي ق�سّية 

اأم�سنا ويومنا وغدنا، وق�سّيتنا دائًما واأبًدا.

اإّن الحتفال بالثاني والع�سرين من بهمن يتاأّلق في كّل عام اأكثر من العام الذي 

�سبقه. ولقد دّل على نف�سه بنف�سه. يقّدم البع�س تحليالت متعّددة؛ وهي ت�سّورات 

يتّم ر�سمها في الفراغ حين يجل�سون ويفّكرون وحدهم ومع اأنف�سهم! لكن الن�ّس الذي 

يكتبه ال�سعب في الواقع، هو كالم اآخر مختلف تماًما.

المتخ�سّ�سون الذين يراقبون بدقّة، حركة التظاهرات في ال�سوارع وال�ساحات، 

وبع�سهم يحدّدون اأعداد الجماهير من خالل المناظير واآلت الت�سوير، قّدموا لنا 

الحتفالت  في  الجماهير  م�ساركة  كانت  الما�سي  العام  في  باأنّه  متعدّدة،  تقارير 

وتظاهرات ذكرى النت�سار اأكثر بكثير من العام الذي �سبقه؛ وهذه ال�سنة قّدم هوؤلء 

اأنف�سهم - الذين يجرون الإح�ساءات والح�سابات بدّقة وعن كثب - تقاريرهم باأّن 

ا. قد  في هذه ال�سنة كانت الم�ساركة اأكثف والح�سود اأكبر من ال�سنة الما�سية اأي�سً

يخطر في بال البع�س اأّن عبارة »كّل عام اأف�سل من الذي قبله«، التي تتكّرر كّل عام 

على الأفواه: ما هي �سوى لقلقة ل�سان؛ كال! اإّنه الواقع. ح�سن؛ على ماذا يدّلنا هذا 

الواقع؟ اإنّ راأيي - اأنا العبد الحقير - اأنّ احتفال ذكرى انت�سار الثورة هو ظاهرة 

ل نظير لها تماًما كالثورة نف�سها! ماذا يعني هذا الأمر؟ كما اأّن ثورتنا - باعتراف 

الأعداء اأي�سًا - ل نظير لها على مدى التاريخ، ومن جوانب متعّددة، فكذلك الحتفال 

ا. عادة، وكما  بالذكرى ال�سنويّة لالنت�سار، ل مثيل له في اأيّ مكان في العالم اأي�سً

كنّا ن�ساهد في التلفاز وي�سلنا عبر و�سائل الإعالم، فاإنّ ذكرى انت�سار الثورات في 

مختلف البلدان، بعد مرور �سنتين اأو ثالثة اأو اأربع �سنوات ُتقام ب�سكٍل ر�سمي وجاف. 

تختلف الم�ساألة ب�سكلٍ كامل عندنا؛ يحتفل ال�سعب بالذكرى؛ ولي�س فقط في طهران 

بل في كّل مراكز المحافظات؛ ولي�س فقط في مراكز المحافظات بل في كّل مدن 

البالد؛ ولي�س فقط في ال�سنة الأولى اأو الثانية اأو الخام�سة اأو العا�سرة، بل في ال�سنة 
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الخام�سة والثالثين! األي�ست هذه ظاهرة عجيبة ومده�سة؟! لقد م�سى 35 عاًما على 

انت�سار الثورة؛ الذين وُلدوا في عام انت�سار الثورة، �ساروا اليوم رجاًل ون�ساًء بعمر 

الـ35 �سنة - وقد عبروا مرحلة ال�سباب تقريًبا - وفي الوقت نف�سه، يحتفل الجميع 

في الذكرى ال�سنويّة لنت�سار الثورة بكّل هذا الدافع والإح�سا�س بال�ستقامة والوفاء 

لأهداف الثورة، ويتكّرر الحتفال، بكّل هذه القّوة والهيبة والعنفوان؛ األي�س هذا اأمًرا 

عجيبًا؟ دعوا و�سائل اإعالم العدو تقول ما ت�ساء وتفعل ما ت�ساء ]من تجاهل وت�سويه[ 

ولكنّ مراكز الفكر والأبحاث عندهم، تدرك جّيًدا ماذا يح�سل هنا. اأولئك الذين 

ال�سعب،  يمكن مواجهة هذا  اأنّه ل  ويفهمون  يدركون  ويطالعون،  ويبحثون  يجتمعون 

وهذه الثورة وهذا الدافع والإيمان.

استقامة ووحدة 

ما هي ال�سعارات التي يطلقها النا�س في هذه التظاهرات؟ اإنّها �سعارات ال�سمود 

والثبات على الخطّ الم�ستقيم و�سراط الثورة الم�ستقيم - تكّرر هذا الم�سهد في كّل 

المناطق - في جميع اأنحاء البالد. �سعارات ال�سمود؛ اأي اإّن النا�س ُيظهرون من خالل 

اأنجز  قد  تعالى  اهلل  اإّن  الحقيقة:  تجّلي هذه  بهمن،  والع�سرين من  الثاني  تظاهرات 

اأقدامكم  يثّبت  اهلل  اإّن  ؛ 
(1(

ٴۇ} ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  قال:  حيث  وع��ده، 

الوعد  هذا  تحقّق  ولقد  اإلهي؛  وعد  هذا  التراجع.  من  وي�سونكم  خطواتكم،  ويقوّي 

الإلهي بالن�سبة اإلى ال�سعب الإيراني؛ حيث اإّنكم ن�سرتم دين اهلل، فثّبت اهلل اأقدامكم. 

الأقدام.  تثبيت  لهو عالمة على  والثالثين  الخام�سة  بالذكرى  ال�سنة  اإّن احتفال هذه 

ح�سٌن، ما هي ر�سالة هذا الحتفال؟ انظروا اإلى �سعارات النا�س، ينبغي اأخذ الر�سالة 

اإلى هذه التظاهرات،  اأنظر  اأنا العبد هلل - حين  اأراه -  من �سعارات الجماهير. وما 

الوحدة.  ر�سالة  والثانية هي  ال�ستقامة،  ر�سالة  الأولى هي  ر�سالتين:  وجّهت  قد  اأنَها 

ماذا تعني ال�ستقامة؟ ال�ستقامة هي ثبات ال�سعب الإيراني وتم�سّكه باأهداف الثورة.

)1) �سورة محمد،الآية 7.
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أهداف الثورة: إيجابّية وسلبّية 

هي  الإيجابّية  اأهدافنا  �سلبّية؛  اأهداف  لدينا  وكذلك  اإيجابّية،  اأهداف  لدينا  نحن 

ال�سعبي في مختلف ق�سايا  الح�سور  نحو  الجتماعيّة،  العدالة  نحو  عبارة عن حركتنا 

بالتعاليم  العمل  في  تكمن  البلد  �سعادة  اأنّ  نعتبر  حيث  لالإ�سالم؛  ن�سعى  نحن  البالد. 

الإ�سالميّة. نحن ن�سعى لالقت�ساد الم�ستقّل، والثقافة غير التابعة لالأجانب، ن�سعى نحو 

ثقافتنا الإ�سالمّية والإيرانّية الأ�سيلة، ن�سعى للتاأّلق العلمي لبلدنا؛ نريد لبلدنا اأن يكون 

رائدًا متقدّمًا في مجال العلم والقت�ساد والثقافة والجتماع والأخالق والمعنوّيات؛ هذه 

ا؛ ر�سالة ثورتنا ال�سلبّية  هي ر�سائل ثورتنا الإيجابّية. كذلك فاإّن لثورتنا ر�سائل �سلبّية اأي�سً

هي هذه: نحن ل ن�ست�سلم ول نخ�سع للهيمنة ول للت�سّلط، ل ن�ست�سلم لنظام الت�سّلط. 

أميركا الهيمنة واإلرهاب والعنف

وما  ومال  واأ�سلحة  مادّية  قدرات  تمتلك  قوى  عّدة  عن  عبارة  الت�سّلط  نظام  اإنّ 

اليوم  العالم  الت�سلّط في  العالم كلّه؛ مظهر نظام  اأن تحكم  �سابه ذلك، وهي تريد 

َتَلتها  التي  الأحداث  في  وكذلك  الثورة،  في  الإيراني  ال�سعب  اأعلن  لقد  اأميركا.  هو 

وفي الحرب المفرو�سة، وها هو يعلن في الثاني والع�سرين من بهَمن من هذه ال�سنة 

اأميركا  �سورة  لتجميل  اأحد  ي�سعَينَّ  فال  اأميركا.  وابتزاز  لهيمنة  نخ�سع  لن  اأي�سًا: 

وتزيين وجهها، ول لإزالة مظاهر القبح والإرهاب والعنف عن وجه اأميركا في اأذهان 

للب�سر؛  محّبة  ودودة  كدولة  اأميركا  ليقدّموا  هوؤلء  ي�سعَينَّ  ول  ل�سعبنا.  العام  الراأي 

التاريخ  على مدى  �سدًى.  �ستذهب  كلّ جهودهم  فاإنّ  لهذا،  و�سعوا  لو حاولوا  فحتّى 

اأو الثمانين �سنة الما�سية - وبالطبع، فاإّن ما قبلها يوجد  وعلى الأقّل في ال�سبعين 

اأنحاء  كّل  في  اأنظروا   - الآن  له  التعّر�س  اأري��د  ول  اأميركا،  تاريخ  حول  كثير  كالم 

من  وكم  اأميركا  اأ�سعلتها  الحروب  من  كم  اأميركا؟  فعلت  م��اذا  لت�ساهدوا  العالم 

الأبرياء والُعزَّل قُتلوا ظلمًا بيد اأميركا في اأيّام الحرب وال�سالم؟ كم من الم�ستبّدين 

اأميركا في ال�سرق والغرب - كان ال�ساه محّمد ر�سا بهلوي  الديكتاتوريّين دعمتهم 
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بلدان  وفي  والإفريقّية  الآ�سيوّية  البلدان  في  اأمثاله  من  الع�سرات  وغيره  اأحدهم 

واأراق��وا  �سعوبهم  ظلموا  الذين  من   - والمدنّيين  الع�سكرّيين  من  الالتينّية  اأميركا 

اأميركا  برعاية  تنعّموا  كلّهم  العذاب.  األوان  النا�س  واأذاق��وا  ثرواتها  ونهبوا  دماءها 

ا؛ هذا النظام ال�سهيونّي  التي دعمت اأي�سًا الإرهاب الدولي والإرهاب الر�سمي اأي�سً

اأميركا تدعمه وترعاه منذ ع�سرات ال�سنين؛  المجرم والغا�سب لفل�سطين، ل تزال 

ال�سباب  البيوت، يظلمون ويعتقلون  النا�س ويدمّرون  هوؤلء ال�سهاينة الذين يقتلون 

والن�ساء والرجال والأطفال؛ هاجموا بيروت واحتلّوها، وقاموا بالمجازر والإبادة في 

في  ن  مدوَّ هذا  كّل  اأميركي.  بدعٍم  هذا  كّل  الكثير؛  الكثير  وغيرها  و�ساتيال  �سبرا 

ال�سجلّ الأ�سود لأميركا. احتالل العراق وقتل ع�سرات الآلف من النا�س - لي�س لدينا 

اإح�ساءات دقيقة؛ يُقال اأنّ هناك حوالى مليون عراقي قُتلوا خالل �سنوات الحتالل 

ب�سكٍل مبا�سر اأو غير مبا�سر؛ ولن اأوؤّكد هذا العدد الآن ولكن على الأقّل هناك ع�سرات 

الآلف، ولو كان قتيالً واحدًا لكان اأمرًا عظيمًا - اأبادوا النا�س في العراق وكذلك في 

اأفغان�ستان ب�سكلٍ اآخر، �سلّطوا منظّمات القتل والغتيالت على اأرواح النا�س - وقد 

ذكرتُ ا�سم اإحدى هذه ال�سركات في كالمٍ �سابق: وهي �سركة »بالك ووتر« الأميركّية 

المتطّرفة  الجماعات  هذه  اأن�سوؤوا   - والغتيال  القتل  في  والمتخ�سّ�سة  المعروفة 

التكفيرّية المجرمة، واأطلقوها على اأعدائهم، وها هي الآن ترتّد عليهم. 

اأميركا هي هكذا دولة؛ الكالم لي�س عن ال�سعب والنا�س في اأميركا، فهم مثل باقي 

تغيير  يمكن  كيف  الأميركّية.  الحكومة  وعن  الأميركي،  النظام  الكالم عن  النّا�س؛ 

نظرة ال�سعب الإيراني لهذا الوجه عبر التجميل والتزيين؟

إرهاب أميركا

نحن ال�سعب الإيراني كم عانينا من اأميركا؟ منذ انقالب الثامن والع�سرين من 

مرداد، ومن ثمّ حوالي الثالثين �سنة من �سلطة ال�ساه محمد ر�سا الظالمة - منذ 

28 مرداد 1332 ه�. �س. وحتى �سنة 1357 ه�.�س. - وكذلك بعد انت�سار الثورة. 
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�سّد  والخبث  والمكر  والأذى  ال�سغط  اأن��واع  كّل  مار�ست  وم�ستمّر:  متكّرر  وب�سكٍل 

ال�سعب الإيراني. يرى النا�س الآن العقوبات والحظر الحالي؛ بيد اأّن الأميركيين قد 

بدوؤوا الحظر منذ اأوّل الثورة. ومنذ البداية كانت اأميركا تدعم وت�ساند كّل من يريد 

لديهم  اأم مدنيًّا، ل فرق  ا  يمينيًّا، ع�سكريًّ اأم  ا  ي�ساريًّ �سواء كان  الثورة؛  اأن يحارب 

اأبدًا؛ كلّ من لديه عداء لنظام الجمهورّية الإ�سالمّية - ب�سكل قومّيات اأو مجموعات 

واأ�سخا�س - لقد قّدموا الدعم لكّل هوؤلء ما ا�ستطاعوا �سبياًل؛ وما �ساهده النا�س 

الجمهورّية   لقد وقف رئي�س 
(1(

1388 ه�.�س. العام  ل في فتنة  تمثَّ باأعينهم موؤخّرًا 

يدعمونهم  زالوا  ل  والآن  الفتنة؛  لأ�سحاب  واأعلن عن دعمه  وقاحة  بكلّ  الأميركي 

ا.  اأي�سً

 هذه مجّرد لئحة من الأعمال ال�سّريرة لحكومة هوؤلء. وحاليًّا، فاإّن الكثير من 

النوايا الم�سوؤومة التي كانوا يخفونها وراء الكوالي�س، ها هي تنك�سف ب�سكٍل تدريجي. 

لقد اأعلنتُ في بداية ال�سنة وفي اليوم الأوّل من العام 1392 ه�.�س. في م�سهد قرب 

مرقد ثامن الحجج ]الإمام الر�سا Q[ وقلتُ: ل مانع عندي؛ بع�س الم�سوؤولين 

وال�سيا�سيّين - من الحكومة ال�سابقة وثمّ من الحكومة الحالّية - يرون اأّنه من خالل 

اأنتم  لهم ح�سٌن،  قلُت  النووي؛  الملف  يمكن حلّ ق�سيّة  الأميركيين  المفاو�سات مع 

م�سّرون على هذا، اذهبوا وفاو�سوا الأميركيين حول هذا المو�سوع؛ ولكّني قلُت في 

خطاب ذلك اليوم نف�سه: اإّنني ل�سُت متفائاًل؛ ل اأخالف ولكّني ل�سُت متفائاًل. لحظوا 

ح يتلّقى الأموال  الت�سريحات الأميركّية ال�سخيفة والمتكّررة؛ �سيناتور اأميركي مفَت�سَ

من ال�سهاينة؛ كي يوجّه ال�ستائم اإلى ال�سعب الإيراني في مجل�س ال�سيوخ الأميركي، 

المختلفة  الم�ستويات  في  روؤ�ساوؤهم  وكذلك  �ستائم!  بل  اإهانات،  لي�ست  اإّنها  حتى 

]يوجّهون الإهانات اإلى ال�سعب الإيراني[. 

)1) انتخابات الرئا�سة عام 2009 وادّعاء التزوير الذي روّج له الإعالم الغربي ب�سدة وتما�ست معه جماعة مو�سوي 

وعملوا بقوة على قلب ال�ساحة واإبطال النتائج. 
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رسالة الجماهير: أّيها العدّو، نحن هنا!

 وبالطبع، قد تلقّى هوؤلء �سفعة محكَمة من �سعبنا في يوم الثاني والع�سرين من 

قد  الّنا�س  اأّن  هو  العام،  هذا  الجماهيرّية  الم�ساركة  كثافة  اأ�سباب  اأحد  اإّن  بهَمن. 

و�سوء  اأدب  وقّلة  وتطّلًبا  وقاحة  ي��زدادون  الأميركيين  الم�سوؤولين  اأنّ  كيف  �ساهدوا 

كالم، �سيئًا ف�سيئًا؛ لقد قادت الغيرة الدينّية النا�س اإلى ال�ساحات والميادين ليقولوا 

الإيراني، من خالل هذه  ال�سعب  اأرادت جماهير  لقد  هنا.  نحن  تخطئ،  ل  للعدوّ: 

التظاهرات، اأن تقول لنا جميعًا - لي، اأنا العبد الحقير، ول�سائر الم�سوؤولين الذين 

مجال  في  يعملون  الذين  �سواء  البالد؛  لإدارة  الحقيقة  في  كبيرة  جهوًدا  يبذلون 

ال�سيا�سة الخارجيّة اأو ال�سيا�سة الداخلّية - وتطمئننا: ليكن بالكم مرتاًحا، ل تقلقوا، 

بال�سعف  ال�سعور  اإليكم  يت�سّرب  فال  الميدان،  في  حا�سر  �سامد،  الإيراني  ال�سعب 

في مواجهة العدّو؛ كانت هذه اإحدى الر�سائل الهاّمة لل�سعب الإيراني. وهو الكالم 

لي�ست  النووّية  الق�سّية  اإّن  كّررناه مراًرا:  وبعدها  العام،  بداية  قلُته في  الذي  نف�سه 

�سوى ذريعة للعدوّ؛ فاإنّها لو تمّ حلّها يومًا - على فر�س المُحال - كما ت�ساء اأميركا، 

الر�سمّيين  الناطقين  اأّن  كيف  لحظوا،  بعدها؛  اأخرى  بم�ساألة  التذّرع  فوًرا  ف�ستبداأ 

بل�سان الحكومة الأميركيّة قد طرحوا حاليًّا م�ساألة حقوق الإن�سان وم�ساألة ال�سواريخ 

والأ�سلحة وما �سابه. 

هذا الكّم من الوقاحة؛ أمٌر عجيب!

اأنّ الأميركيين ل يخجلون من ذكر كلمة حقوق الإن�سان! قد  اأتعجّب، كيف  اإنّني 

يحقّ لكلّ الآخرين في العالم اأن يدّعوا الدفاع عن حقوق الإن�سان، اإلّ اأميركا! فاإّن 

م�سوؤوليها ل ينبغي اأن يتفّوهوا بهكذا اّدعاء، و�سط هذا الكّم الهائل من الف�سائح في 

�سجلّهم حول حقوق الإن�سان. ولعلّه اإن كان رقم انتهاكاتهم لحقوق الإن�سان مئة على 

�سبيل المثال، فاإّن �سعوب الدنيا ل تعرف ثمانين اأو ت�سعين بالمئة من هذه النتهاكات، 

الجميع  يعرف  اأ�سوًدا �سخًما!  كتاًبا  تمّثل  النا�س  يعرفها  التي  الع�سرين  اأو  والع�سرة 
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اأمر �سجن غوانتانامو وكذلك �سجن اأبو غريب في العراق. ولقد راأى الجميع �سركة 

»بالك ووتر« والهجوم على مواكب الأعرا�س في اأفغان�ستان. وكذلك راأوا م�ساعدتهم 

كّله  العالم  �ساهد  لقد  اإرهابيّين.  بكونهم  يفتخرون  الذين  المعروفين  لالإرهابيّين 

نق�س العهود والأكاذيب، وبعد هذا كلّه يت�سدّقون بحقوق الإن�سان دون خجل ول حياء! 

اإّن هذا الكّم الهائل من الوقاحة في �سلوكهم لهو اأمٌر عجيب في الواقع!

االقتصاد المقاوم؛ سبيل العالج

اإنّني اأقول لكم، اإنّ العمل الذي بداأْته وزارة خارجّيتنا وم�سوؤولونا الر�سمّيون، �سوف 

اإنّ الم�سوؤولين  اأيًّا من عهودها ووعودها. وبالطبع،  اإيران  ي�ستمرّ ويُتابع؛ لن تنق�س 

الإ�سالمّية؛  للثورة  اأعداء  هم  الأميركيين  لكنّ  بعملهم،  ويقومون  جهودهم  يبذلون 

اأّيها  اأنتم -  التي رفعتموها  الراية  واأعداء لهذه  اأعداء للجمهورّية الإ�سالمّية،  اإنّهم 

اإّن  ]المفاو�سات[؛  الأ�سياء  بهذه  وتيرته  تخفّ  لن  العداء  وهذا   - الإيراني  ال�سعب 

�سبيل عالج هذا العداء يكمن في اأمرٍ واحد فقط، وهو العتماد على القتدار الوطني 

مهما  فاأكثر.  اأكثر  للبالد  الداخلّية  الذاتّية  البنى  وتمتين  الوطنّية  الداخلّية  والقّوة 

فعلنا وعملنا في هذا المجال فاإّنه يبقى قلياًل ولي�س كافًيا. 

: اإنّ �سيا�سات القت�ساد المقاوم �سيتّم اإبالغها قريًبا، 
(1(

لقد قلتُ في ذلك اليوم

اأي  البلد هو في �سلوك طريق القت�ساد المقاوم؛  اإنّ عالج م�سكالت  اإن �ساء اهلل. 

العتماد على الداخل؛ فال نعّلق اآمالنا وننظر اإلى اأيادي الآخرين. 

نحن أقوياء، والعالم من يحتاج إلينا

نظيرها  قّل  الب�سرّية  مواردنا   - اإن�سانّية  ثروة  نملك  اأثرياء،  نحن  ق��ادرون،  اإّننا 

ومواردنا  ذخائرنا  الجوفّية؛  ثرواتنا  وكذلك   - لها  نظير  ل  نقل  لم  اإن  العالم،  في 

ا�ستثنائّية. 

)1) لقاء قادة واأفراد القوّة الجويّة في جي�س الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران في 11/19 /1392 ه�.�س. ]�سباط 2014م[.
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العالم بحاجة اإلينا؛ يحتاج العالم اإلينا اأكثر بكثير مّما نحتاج نحن للعالم. ت�سير 

دورة العالم في هذا الع�سر على عجلة النفط والغاز؛ نحن البلد الأوّل في العالم في 

جميع اللوائح الطويلة لبلدان العالم. لقد قلتُ هذا الأمر في مدينة م�سهد هذا العام، 

العالم من حيث ذخائر النفط والغاز. لقد قدّم م�سوؤولو الحكومة  نحن الأوائل في 

المحتَرمون لي موؤّخًرا تقريًرا حول هذه الم�ساألة؛ لقد كّنا �سابًقا في المرتبة الثانية 

في ذخائر الغاز و�سرنا الآن في المرتبة الأولى. اإلى ما قبل �سنة اأو �سنتين كّنا في 

المرتبة الثانية من حيث احتياطيّ الغاز و�سرنا الأوائل؛ هذه ذخائرنا؛ والعالم يحتاج 

م�ساهدتهم  بمجّرد  نحونا  اأ�سرعت  الأوروبّية  ال�سركات  اأنّ  كيف  راأيتم  لقد  اإليها. 

لبت�سامة �سغيرة؛ اإّنهم يريدون المجيء اإلى اإيران، اإلى متى ي�ستطيع الأميركيون اأن 

ي�ستمرّوا في عنادهم ولجاجتهم؟ اإذا ا�ستمرّينا في العتماد على قدراتنا الذاتّية، 

عيوننا  كانت  اإذا  ذلك.  فليعلموا  وتتحّطم؛  تنك�سر  �سوف  وقرارتهم  مواقفهم  فاإّن 

الفالني وتخفيف  الحظر  رفع  وكلّ جهدنا في  الآخرين،  اأيادي  اإلى  تنظر  �ساخ�سة 

العقوبات الفالنّية وماذا �سّرح الم�سوؤول الأميركي الفالني وماذا لم ي�سّرح - اإذا 

كّنا ن�سعى وراء هذه الأمور - فاإّننا لن ن�سل اإلى اأّي نتيجة مطلوبة. 

ثقوا بالقدرات والطاقات الداخلّية 

اإنّنا �سعبٌ قويّ، �سعبٌ ذو ثقافة عريقة، �سعٌب مفعٌم بالطاقات   نحن بلدٌ كبير، 

الحّظ،  ولح�سن  اهلل؛  �ساء  ما  الإلهّية  والمواهب  الثروات  من  ونملك  والقابلّيات، 

ن�ساعدهم،  ا  اأي�سً للعمل - ونحن  اأ�سخا�س حري�سون، مندفعون  فاإّن م�سوؤولينا هم 

على  الم�سوؤولون  يعتمد  اأن  على  فنحن م�سّرون  وبالطبع،   - لهم  اهلل  ندعو  وكذلك 

الطاقات الذاتيّة الداخليّة؛ نريد من الم�سوؤولين اأن يثقوا بالّنا�س واأن يثقوا بالقدرات 

الداخلّية. ولي�سعوا اإلى ا�ستنها�س وم�ساعفة تدّفق هذا الينبوع الفّيا�س الذي ل نهاية 

عليهم  ُتفَتح. يجب  �سوف  دة  المو�سَ الأب��واب  فكّل  فاإن ح�سل هذا،  الداخل؛  في  له 

اإلهّية - ن�سكر  نّية  نّيتنا هي  اإّن  اأن يتحّركوا بهذا ال�سكل واأن يعملوا بهذا الأ�سلوب. 
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البلد،  هذا  تقّدم  في  يكمن  اهلل  ر�سا  اأّن  ونعرف  الإلهي  الر�سا  هو  هدفنا  اأّن  اهلل 

وفي عزّة هذا ال�سعب - ونحن ن�سعى ونتحّرك في هذا ال�سبيل - واهلل �سيعين ويوّفق 

والثانية  ۈ}  ۆ  ۆ  {ۇ  تقول  التي  ال�سريفة  القراآنيّة  الآي��ة  ذكرت  كما   - 

 فال ُي�سمح باأن تتراجعوا. واعلموا اأّنه، بتوفيق اهلل، �سوف تف�سل 
(1(

{ۈ ٴۇ}

و�ستنهزم  الإ�سالمّية،  والجمهورّية  اإيران  �سّد  العالمّي  وال�ستكبار  اأميركا  اأهداف 

عاجالً اأم اآجالً. واعلموا اأنّ ال�سعب الإيراني �سيحتفل بانت�ساره في جميع المجالت 

وال�ساحات، واأمام اأعين اأهل ال�سوء والحا�سدين. 

ومدن  تبريز  اأه��ل   - الأع��زّاء  الأه��ل  اأيّها  جميعًا  ي�سملكم  اأن  تعالى  اهلل  واأرج��و 

اآذربيجان الأخرى - وكلّ ال�سعب الإيراني العزيز بعنايته وهدايته وعونه. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

)1) �سورة محمد،الآية 7.



: سبـــة لمنا تبليغ السياسات الكليّة لالقتصاد المقاوما

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1392/11/30 هـ.ش.

1435/04/19 هـ.ق.
2014/02/19 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

 في تبليغ السياسات الكلّية
 لالقتصاد المقاوم
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الثالثة  القوى  لروؤ�ساء   } الخامنئي  علي  ال�سيد  الإم��ام  �سماحة  تبليغ  ن�س 

ورئي�س مجمع ت�سخي�س م�سلحة النظام:

ó
اإذا اتّبعت اإيران الإ�سالميّة، التي تملك �سيالً من ال�ستعدادات المعنوّية والمادّية 

من  والأه��ّم  الوا�سعة،  التحتّية  والبنى  والمتنّوعة  الغنّية  والم�سادر  والحتياطات 

التقّدم،  لأجل  الرا�سخ  العزم  ولديها  وفعّالة  موؤمنة  اإن�سانيّة  بقوّة  تمتّعها  ذلك،  كلّ 

النموذج القت�سادي المحلّي والعلمي الم�ستقى من الثقافة الثورّية والإ�سالمّية والتي 

الذي  العدو  وتهزم  القت�سادّية  الم�سكالت  على  تتغلّب  لن  المقاوم،  القت�ساد  هي 

ا�سطفّ في مقابل هذا ال�سعب الكبير من خالل حرب اقت�سادّية مفرو�سة قا�سية 

جدًّا وتجبره على التراجع؛ واإنّما �سوف تتمكّن من تحقيق القت�ساد المبني على العلم 

والتكنولوجيا، ومحوريّة العدالة والنزعة الداخلّية والخارجّية، والمتحّرك والمتطّور، 

الخارجّية،  التحّولت  النا�سئة عن  الطماأنينة  وعدم  المخاطر  فيه  تتزايد  عالم  في 

الخارجة عن ال�سيطرة، من قبيل الأزمات الماليّة، القت�سادّية، ال�سيا�سّية، وغيرها؛ 

وذلك من خالل حفظ مكت�سبات البلد في المجالت المختلفة وا�ستمراريّة التطّور 

النموذج  يظهر  و�سوف  الع�سرينّية،  الأفق  ووثيقة  الد�ستور  واأ�سول  اأهداف  وتحقيق 

الملهم للنظام القت�سادي الإ�سالمّي. 

تبلغ  النظام  م�سلحة  ت�سخي�س  مجمع  وا�ست�سارة  ال��الزم  التدقيق  وبعد  الآن، 

ال�سيا�سات العاّمة لالقت�ساد المقاوم التي هي ا�ستمرار وتكميل لل�سيا�سات ال�سابقة 

ا ال�سيا�سات العاّمة لالأ�سل 44 من الد�ستور وبهكذا روؤية كتبت وهي الحركة  خ�سو�سً

ال�ستراتيجّية ال�سحيحة لقت�ساد البلد باّتجاه هذه الأهداف ال�سامية. 
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وببرمجة  تلّكوؤ  اأي  دون  تنفيذ ذلك من  على  الثالثة  القوى  تقدم  اأن  الالزم  من 

وكّل  للنا�س  ق 
ّ

ال��خ��ال للدور  المنا�سبة  والفر�سة  الأر�سّية  وتهيئة  م��ح��ّددة  زمنّية 

الوحدات القت�سادّية من خالل تهيئة القوانين والمقّررات الالزمة وكتابة خريطة 

طريق للمجالت المختلفة في هذا الجهاد المقدّ�س، حتى تتحقّق بف�سل اهلل الملحمة 

القت�ساديّة لل�سعب الإيراني الكبير كما الملحمة ال�سيا�سيّة اأمام اأنظار العالم. 

اأطلب من اهلل تعالى التوفيق للجميع في هذا الأمر المهم. 

السيد علي الخامنئي 

29 / بهمن ماه / 1392هـ.ش. 
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ó

السياسات العاّمة لالقتصاد المقاوم:

تاأمين نمّو ديناميكّي ولتح�سين  تبّلغ ال�سيا�سات العاّمة لالقت�ساد المقاوم لأجل 

موؤ�سّرات مقاومة القت�ساد وتحقيق اأهداف الوثيقة الع�سرينيّة، وذلك من خالل روؤية 

جهادّية، مرنة، منتجة للفر�س، ذات منحى داخلي، وتطّوري ونظرة اإلى الخارج: 

1 - تاأمين الظروف وتفعيل كلّ الإمكانات والم�سادر الماليّة وراأ�س المال الب�سري 

ممكن  حّد  باأعلى  النا�س  اآحاد  واإ�سراك  البتكار  تنمية  لأجل  للبلد؛  والعلمي 

الجمعّية،  الم�ساركات  وت�سجيع  ت�سهيل  خالل  من  القت�سادّية  الأن�سطة  في 

والتاأكيد على نموّ الدخل ودور الطبقات ذات الدخل المحدود والمتو�ّسطة. 

للبلد،  ال�ساملة  العلمّية  الخريطة  واإج��راء  تطبيق  المعرفة،  اقت�ساد  تقدّم   -  2

العالمّية، وزيادة  البلد  ارتقاء مكانة  الوطني لالإبداع بهدف  النظام  وتنظيم 

العلم  على  القائمة  والخدمات  المنتجات  من  وال�سادرات  الإن��ت��اج  ح�سّة 

والح�سول على المرتبة الأولى في اقت�ساد المعرفة في المنطقة. 

3 - محوريّة نموّ »الإنتاجيّة« في القت�ساد من خالل تعزيز م�سادر الإنتاج، تمكين 

للمناف�سة  الأر�سّية  اإيجاد  القت�ساد،  في  المناف�سة  قدرة  تعزيز  العمل،  قوى 

في  المختلفة  والقابلّيات  الإمكانات  وا�ستخدام  والمحافظات  المناطق  بين 

الجغرافيا والمزايا لمناطق البلد. 

4 - ال�ستفادة من اإمكانات اإجراء برنامج »تر�سيد الم�ساعدات« في �سياق زيادة 

موؤ�ّسرات  وزي��ادة  الطاقة،  على  العتماد  تقليل  الإنتاجيّة،  العمالة،  الإنتاج، 

العدالة الجتماعّية. 
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5 - التوزيع العادل للم�سادر في ال�سل�سلة من الإنتاج اإلى ال�ستهالك بما يتنا�سب 

المال  القيمة الم�سافة، وخا�سّة مع زيادة ن�سيب راأ�س  اإيجاد  مع دورها في 

الب�سري عن طريق ارتقاء التعليم، والمهارات، والإبداع، والبتكار والتجربة. 

ال�سلع  ة  )وخا�سّ الأ�سا�سّية  وال�سلع  للموؤ�ّس�سات  المحّلي  الإن��ت��اج  زي��ادة   -  6

الم�ستوردة(، واإعطاء الأولويّة لإنتاج ال�سلع والخدمات ال�ستراتيجّية واإيجاد 

ببلدان  الرتباط  تقليل  بهدف  الم�ستوردة  ال�سلع  تاأمين  م�سادر  في  التنّوع 

ة ومحدودة.  خا�سّ

7 - تاأمين الأمن الغذائي والعالجي واإيجاد الحتياطات )مخازن( ال�ستراتيجّية، 

مع التاأكيد على الزيادة الكميّة والكيفيّة في الإنتاج )المواد الأولّية وال�سلع(. 

8 - اإدارة ال�ستهالك مع التاأكيد على اإجراء ال�سيا�سات العاّمة لإ�سالح النموذج 

لالرتقاء  التخطيط  مع  المحليّة  ال�سلع  ل�ستهالك  والترويج  ال�ستهالكي 

الكيفي، وقدرة المناف�سة في الإنتاج. 

القومي،  القت�ساد  حاجيّات  تلبية  بهدف  للبلد  المالي  النظام  وتقوية  اإ�سالح   -  9

واإيجاد ال�ستقرار في القت�ساد القومي، والإ�سراع في تقوية القطاعات الحقيقّية. 

يتنا�سب  بما  والخدمات  ال�سلع  من  لل�سادرات  والموّجه  ال�سامل  الدعم   -  10

والقيمة الم�سافة، والتي لديها فائ�س في ميزان العملة الأجنبّية من خالل: 

 - ت�سهيل القوانين وزيادة الحوافز الالزمة. 

 - زيادة الخدمات التجارّية الخارجّية والترانزيت والبنى التحتّية الالزمة. 

 - ت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي لأجل ال�سادرات. 

 - التخطيط لالإنتاج القومي بما يتنا�سب مع حاجات ال�سادرات، ت�سكيل الأ�سواق 

ة دول المنطقة.  الجديدة، وتنويع العالقات القت�سادّية مع الدول وخا�سّ

 - ال�ستفادة من اأ�سلوب المقاي�سة لأجل ت�سهيل العالقات حين اللزوم. 

 - اإيجاد ا�ستقرار في الإجراءات والمقّررات في ما يتعّلق بال�سادرات بهدف 

ة اإيران في الأ�سواق الم�ستهدفة.  ا�ستمرارّية زيادة ح�سّ
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ة للبلد بهدف انتقال  11 - تطوير مجال دعم المناطق الحّرة والقت�سادّية الخا�سّ

والخدمات،  ال�سلع  �سادرات  الإنتاج،  وت�سهيل  تطوير  المتطوّرة،  التكنولوجيا 

وتاأمين الحاجّيات ال�سرورّية، والم�سادر المالّية من الخارج. 

12 - زيادة قدرة مقاومة القت�ساد المحّلي، وتقليل تعّر�سه لل�سرر عن طريق: 

بلدان  مع  والم�ساركة  التعاون  وتنمية  ال�ستراتيجيّة،  العالقات  تطوير   -  

ة الدول المجاورة.  المنطقة والعالم وخا�سّ

 - ال�ستفادة من الدبلوما�سيّة لأجل دعم الأهداف القت�سادّية. 

 - ال�ستفادة من اإمكانات المنّظمات الدولّية والإقليمّية. 

13 - مواجهة �سرر الدخل )العائد المالي( الحا�سل من �سادرات النفط والغاز 

عن طريق: 

 - اختيار عمالء ا�ستراتيجّيين. 

 - اإيجاد تنّوع في اأ�ساليب البيع. 

 - م�ساركة القطاع الخا�س في البيع. 

 - زيادة �سادرات الغاز. 

 - زيادة �سادات الكهرباء. 

 - زيادة �سادرات البتروكيميائّيات. 

 - زيادة �سادرات الم�ستّقات النفطّية. 

14 - زيادة الحتياطات ال�ستراتيجيّة من النفط والغاز للبلد بهدف التاأثير على 

اإنتاج  اإمكانات  وتنمية  حفظ  على  والت�سديد  والغاز،  للنفط  العالمي  ال�سوق 

ة في الميادين )النفطّية والغازّية ( الم�ستركة.  النفط والغاز، وخا�سّ

15 - زيادة القيمة الم�سافة عن طريق تكميل »�سل�سلة القيمة« ل�سناعة النفط 

كثافة  موؤ�ّسر  على  )بناًء  الأمثل  ال��م��ردود  ذات  ال�سلع  اإنتاج  تنمية  وال��غ��از، 

البتروكيميائّية،  المنتوجات  الكهرباء،  �سادرات  زيادة  (؛  الطاقة  ا�ستهالك 

الم�ستّقات النفطّية، مع التاأكيد على ال�ستخراج الذي يحفظ الم�سادر. 
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في  الأ�سا�سي  التحّول  على  التاأكيد  مع  للبلد؛  العام  الإنفاق  في  القت�ساد   -  16

البنى، وبناء الدولة ب�سكل منطقي وحذف الأجهزة الموازية وغير ال�سرورّية 

والمنتجة للتكاليف. 

الإي���رادات  ح�سّة  زي��ادة  خ��الل  من  الحكوميّة  الإي���رادات  نظام  اإ�سالح   -  17

ال�سريبّية. 

18 -الزيادة ال�سنويّة »ل�سندوق التنمية القومّية« من الم�سادر المالّية الناتجة 

عن �سادرات النفط والغاز حتى قطع ارتباط الموازنة بالنفط. 

19 - �سفافيّة القت�ساد و�سالمته والوقاية من الإجراءات والأن�سطة، واأر�سّيات 

الف�ساد في المجالت النقدّية والتجارّية والعمالت الخارجّية. 

20 - تقوية ثقافة الجهاد في اإيجاد القيمة الم�سافة، واإنتاج الثروة، والإنتاجّية، 

المقاوم  القت�ساد  اأو�سمة  واإعطاء  المنتج،  والعمل  وال�ستثمار،  والبتكار، 

لالأفراد ذوي الخدمات الممّيزة في هذا المجال. 

21 - تو�سيح اأبعاد القت�ساد المقاوم، ومناق�سته خا�سّة في المجالت العلمّية، 

والتعليمّية، والإعالم، وتحويله اإلى مقولة عاّمة ورائجة على الم�ستوى القومي. 

22 - الحكومة مكّلفة بالقيام بالإجراءات التالية؛ لأجل تحقيق ال�سيا�سات العاّمة 

لالقت�ساد المقاوم من خالل التن�سيق والتعبئة الحيويّة لكلّ اإمكانات البلد:

 - ت�سخي�س وا�ستخدام الإمكانات العلمّية، الفنّية، والقت�سادّية، لأجل الح�سول 

على قدرة الهجوم واّتخاذ التدابير الالزمة. 

 - ر�سد برامج العقوبات وزيادة تكاليف العدو. 

الذكّية،  الفعل  رّدات  م�ساريع  تهيئة  طريق  عن  القت�سادّية  المخاطر  اإدارة   -  

والختاللت  الأخطار  مقابل  في  المنا�سب،  وبالوقت  وال�سريعة  والفّعالة، 

الداخلّية والخارجّية. 

23 - �سفافيّة ومالءمة نظام التوزيع والت�سعير والتحديث اليومي لأ�ساليب الرقابة 

في ال�سوق. 

24 - زيادة المعايير القيا�سّية لكّل المنتجات المحلّية والترويج لها. 



: سبـــة لمنا أسبوع المصادر الطبيعية ويوم التشجير في إيرانا

جمع من المسؤولين والمعنيينالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/12/14 هـ.ش.
1435/05/03 هـ.ق.

2014/03/05 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

 بمناسبة يوم التشجير وبعد غرس شجرة 
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غر�سه  وبعد  الأ�سجار،  غر�س  ي��وم  في   } الخامنئي  الإم��ام  �سماحة  �سارك 

ل�سجرتين كانت له الكلمة التالية:

ó
اأّوًل: ل بّد من تقديم ال�سكر لكّل الأ�سخا�س العاملين في مجال تو�سعة الأرا�سي 

الخ�سراء في هذا البلد، ون�ساأل اهلل اأن يمّدهم بالقوة. 

ثانيًا: اأطلب من جميع الم�سوؤولين وجميع اأفراد ال�سعب الأعّزاء، اأن ُيعطوا م�ساألة 

النا�س من  البلد وال�سعب وحياة  ، ول يحرموا هذا  اأهميةًّ الأرا�سي الخ�سراء 

عن  عبارة  هي  الكبرى، والتي  الإلهّية  النعمة  هذه  ومن  الإلهي  العطاء  هذا 

النبات وال�سجر واأمثال ذلك. 

البلد  يثار داخل  الذي  الغبار  وق�سيّة  ا  م�ساألة مهمّة جدًّ البيئة  م�ساألة  وتعتبر   

واأ�سرارها -  الم�ساألة  ه��ذه  عن  تقريًرا  اأي��ام  منذ  ال��زراع��ة  وزي��ر  لي  ق��دّم  - وقد 

ا، ومن المنا�سب اأن يتعاون وين�سّق جميع الم�سوؤولين في البلد وجميع  م�ساألة مهمّة جدًّ

اإلى اأ�سرار كثيرة  الأق�سام المتعدّدة في الدولة للحّد من هذه الأ�سرار حيث توؤدي 

في البلد. 

 واأخيرًا، كانوا قد اأر�سلوا لي تقريرًا يتعلّق بهذا المو�سوع )الغبار( وبالفعل يعتبر 

تقريًرا لفًتا ل بّد من العتناء به. 

 واأتمّنى من جميع النا�س المحافظة على ال�سجرة واأن يعطوا الأهمّية للم�ساحات 

الخ�سراء. 

قالوا ك�سعار: »كّل اإيراني = �سجرة واحدة« وهو �سعار جّيد. ا�سعوا في هذه الأيام 

اأيام زراعة الأ�سجار وف�سل زراعة الأ�سجار - لزيادة زراعة الأ�سجار  - والتي هي 
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وللحد من اليد الموؤذية التي تتعدّى اأحيانًا على الم�ساحات الخ�سراء ول ت�سمحوا لها 

�سواء كانت في غاباتنا اأم في �سهولنا اأم في ال�ساحات الخ�سراء في المدن اأم تلك التي 

تكون حول المدن، واإن لم تتعاطوا مع هذه الم�ساألة بقوة وحزم فاإّن ما ت�ساهدونها من 

�سفوح البُرز في طهران اإلى اأعلى قّمة فيه �سوف يمالأ بالحديد والإ�سمنت، بمعنى اأّن 

هناك من ي�ستغل ذلك )ويحرمنا من نعمة الطبيعة الخ�سراء(. 

وبعد اأن قمتم بو�سع البرامج لهذا المو�سوع - وهذا بحد ذاته اأمر جّيد - ل بّد 

اأن يُرى من العمل على تطبيق هذه البرامج؛ حتى ُترى ب�سكل مح�سو�س، ولكي ي�سعر 

ا قد تحّقق.  الإن�سان مّنا اأّن هناك عماًل اأ�سا�سًيّ

قكم الله سبحانه! 
ّ
وف



: سبـــة لمنا لمجلس ا الرابعة  الدورة  من  عشر  الخامس  المؤتمر  انعقاد 

خبراء القيادة

أعضاء مجلس خبراء القيادةالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/12/15 هـ.ش.
1435/05/04 هـ.ق.

2014/03/06 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة 
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ó
ن�سكر اهلل على توفيقه، باأن اأحيانا لن�سهد لقاًء اآخر مع هذا الجمع الجليل، فن�ستمع 

 
(1(

المحترم الخبراء  مجل�س  رئي�س  اأ�سكر  اأخرى.  م�سائل  ونعر�س  عدّة  م�سائل  اإلى 

على التزامه بعقد هذا اللقاء في الوقت المحّدد، على الرغم من �سعوبة الأمر، وما 

ا.  يتطّلبه من بذل جهد و�سرف وقت؛ وال�سكر لجميع ال�سادة المحتَرمين اأي�سً

أهمّية ودور مجلس الخبراء

لقد ُذكر الكثير حول اأهمّية هذا المجل�س، نحن تحّدثنا �سابًقا، وكذلك اأنتم اأّيها 

ة بين مجموع اأركان  ال�سادة، فقد بّينتم هذا الأمر مراًرا؛ اإّن لهذا المجل�س مكانة خا�سّ

ب�سبب  الأحيان،  بع�س  في  لكن،  الإ�سالمّية.  الجمهورّية  ونظام  الإ�سالميّ  النظام 

العالمّية -  الم�سائل  اأو في مجمل  الداخل  �سواًء في  تقع -  التي  والأح��داث  الأو�ساع 

تت�ساعف اأهميّة دور هذا المجل�س واجتماع كلّ هوؤلء العلماء وال�سخ�سّيات العظيمة 

فاإّن  وباعتقادنا  ا�ستثنائّية؛  اأهمّية  له  ويكون  والمجتهدين  البارزين  الدين  وعلماء 

اإّن  زماننا الحالي هو من جملة هذه الأزمنة التي تزداد اأهمّية المجل�س فيها، حيث 

هناك م�سائل مهّمة تدور حولنا؛ �سواء الم�سائل المتعّلقة بنا ب�سكٍل مبا�سر، اأو الم�سائل 

التي - واإن لم تتعّلق مبا�سرة بنا - ل يمكن لنا اأن نمّر عليها مرور الكرام؛ كثيرة هي 

الم�سائل من هذا النوع حاليًّا في العالم وفي المنطقة. الأو�ساع العامة - �سواء في 

اآ�سيا اأو في اإفريقيا واأوروبا - اأو�ساع �سديدة التعقيد، اأو�ساع ح�ّسا�سة؛ وبالتاأكيد، فاإّن 

نظام الجمهورّية الإ�سالمّية لديه مواقف واأفكار في مواجهة هذه الأو�ساع، اإّن النظَر 

الدقيق واإعادة البحث والتحليل جزء من م�سوؤولّياتنا جميًعا في هذا الزمان. 

)1) اآية اهلل مهدوي كني.
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نظرة إبداعّية مبتكرة 

تاأثير  م�ستوى  ف��اإّن  وكذلك  كثيرة،  مع�سالت  حالًيّا  العالم  في  يوجد  قلنا،  لقد 

الجمهورّية الإ�سالمّية في المعادلت الإقليمّية، وحتى في المعادلت العالمّية اأحياًنا، 

اأكثر من اأّي وقٍت م�سى؛ بناًء على هذا، فاإّن على جميع اأركان النظام ومن جملتها 

هذا المجل�س، التحّلي بنظرة اإبداعّية مبتكرة واأ�سا�سّية للم�سائل؛ الأمر الذي يفر�سه 

ولديهم  الأّم��ة  ه��داة  هم  العلماء  اإنّ  حيث   - للعلماء  والذاتي  ال�سخ�سي  الواجب 

ينح�سر  ل  الإ�سالمّي  النظام  في  النا�س؛  اأذه��ان  ينوّروا  اأن  وعليهم  م�سوؤوليّات، 

عمل العلماء وواجبهم في طرح م�سائل ال�سالة وال�سوم، بل؛ اإّنهم يوقظون النا�س 

حون لهم الحقائق ويزيدون من ب�سيرتهم - وكذلك بالنظر اإلى اأّن  وينّبهونهم، ويو�سّ

هذا المجل�س هو موؤ�ّس�سة ر�سمّية وتقع على عاتقها واجبات وم�سوؤولّيات. 

تلك  العالم.  في  الحاليّة  الق�سايا  حول  نقاطًا  الأولى  ت�سمل  م�ساألتين،  �ساأطرح 

الق�سايا التي تتعّلق بنا، وبالطبع، فاإّن هناك ق�سايا ل تتعّلق بنا؛ اأطرح نقاًطا حول 

ما يتعّلق بنا في مجال الم�سائل العالمّية. 

مراقبة التحّوالت العالمّية 

النقطة الأولى: هي اأنّ العالم ي�سهد تحّولت مف�سلّية، ل اأحد يمكنه اإنكار هذا 

الأمر؛ انظروا اإلى منطقة �سمال اإفريقيا ومناطق اإفريقيّة اأخرى، واإلى منطقة اآ�سيا، 

القوى  مقابل  في  وتقف  العالم،  في  قدراتها  ت�ستعر�س  اآ�سيا  في  قوى  برزت  حيث 

اأوروبا؛ العالم في معر�س  التقليديّة في العالم، كذلك لحظوا الو�سع الموجود في 

التغيّر. بالتاأكيد، فاإنّ التحّولت العالمّية والتاريخّية ل تتحّقق في زمٍن ق�سير؛ فال 

يمكن مثاًل اأن نفتر�س اأّن تحّوًل ما قد ح�سل و�سيظهر بو�سوح خالل �سّتة اأ�سهر اأو 

�سنة اأو �سنتين؛ كاّل، يجب النتباه وروؤية عالمات التحّول، حتى اإن احتاج هذا التحّول 

اإلى ع�سرين �سنة كي يتحّقق ويتّم ب�سكٍل كامل، لكن علينا اأن نفهم ماذا يجري في 

العالم. بناءً على هذا، فاإنّ النقطة الأولى هي اأنّ العالم يتعّر�س لتحّولٍت اأ�سا�سّية؛ 

علينا اأن ندرك هذا الأمر جيًدا. 
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أّواًل: االضطراب االجتماعي

اأي   - المت�سّلطة  العالمّية  للجبهة  الظاهري  الهدوء  اأنّ  هي  الثانية:  النقطة 

اأو  الأميركّية  القدرة  �سواء  العالم،  في  حاكمة  كانت  التي  التقليديّة  القوى  ه��ذه 

القوى الأوروبيّة؛ والتي كانت تتمتّع بهدوء و�سكون ظاهري من الناحية القت�سادّية 

والإعالميّة، ومن ناحية ال�ستقرار الجتماعي داخل بلدانها فكان يخيّم ال�ستقرار 

بالظاهر على حياتهم - قد تعّكر اليوم وا�سطرب، والإن�سان يالحظ عالمات هذا 

ال�سطراب والتوّتر. 

ال�سالح  وكذلك  المال  الو�سائل؛  بكلّ  مجهَّزين   - يزالون  ول   - ه��وؤلء  كان  لقد 

وو�سائل الإعالم وكذلك بالعلم. وعليه، فاإّن القوى التي تمتلك كّل هذه التجهيزات، 

ينبغي اأن تنعم براحة البال وهدوء الخاطر؛ ولقد �ساد هذا الهدوء، ل�سنوات متمادية، 

ولكّنه انك�سر اليوم، وتعّكر �سفوه. 

االضطراب في المجال االقتصادي

لقد ا�سطرب هذا ال�سكون في عدّة مجالت: اأوّلً، في المجال القت�سادي - حيث 

اإنّ الميزة الأهمّ لهم كانت التطوّر القت�سادي والنمو القت�سادي - واأنتم ت�ساهدون، 

كيف هو الو�سع حاليًّا: اأوروبا تعاني من اأزمة اقت�ساديّة، وكذلك اأميركا تتعّر�س لأزمة 

ا، ها هو اليوم ير�سل اإ�سارات الإفال�س.  اقت�ساديّة؛ ذلك القت�ساد الذي كان م�ستقرًّ

ح�سنٌ، افر�سوا باأنّ حكومة بلدٍ ما عليها ديون اأكثر من كلّ اإجمالي الدخل القومي 

فيها؛ هذا هو الو�سع الموجود حاليًّا في اأميركا. حكومة َمدينة وعلى ما يبدو ل يوجد 

ت�سّور ل�سبيل خال�سها من هذه الديون والقرو�س. لذلك تتوّقف العديد من الخطط 

الكبرى  البلدان  في  واأّما  هكذا.  الو�سع  نف�سها  اأميركا  في  لديها؛  العامّة  والبرامج 

يعلنون  قلياًل ما  اأّنهم  الرغم من  الو�سع فيها كذلك، على  فاإّن  اأوروب��ا،  والقويّة في 

وي�سرّحون بهذا. رئي�س الجمهوريّة الحالي في اأميركا نف�سها - ومنذ اأن و�سل اإلى 

الرئا�سة في الدورة الأولى - وعد النا�س بتاأمين خدمات ال�سمان ال�سحي ال�سامل 
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والعام للجميع، ولكن اإلى اليوم، وبعد مرور حوالي �ستة اأعوام من انتخابه، لم ينجح 

بالقيام بهذا العمل؛ اأي اإنّ بلدًا يتمتّع بكلّ تلك الإمكانات والموارد، ُيطِلق فيه رئي�س 

الجمهورّية وعوًدا لل�سعب ول يتمّكن من تنفيذها؛ هكذا هم وهكذا هو و�سعهم. بناًء 

على هذا، فهم يواجهون في المجال القت�سادي - والذي كان يمّثل القطاع الأهم 

لبلدان جبهة ال�ستكبار والقوى التقليديّة في العالم - اأزمات وم�ساكل؛ كذلك اأوروبا 

- حيث يرى الجميع ويتابعون الأخبار وي�سمعون - ت�سهد بلدانها المختلفة مع�سالت 

اقت�سادّية كثيرة. 

االضطراب في المجال األخالقي

كذلك، فاإنّهم قد هُزموا وف�سلوا في المجال الأخالقيّ؛ ح�سنٌ، اإنّ ح�سارة الغرب 

الحاليّة قد قامت على اأ�سا�س الدفاع عن الإن�سان؛ لقد ُبنيت كّل هذه الح�سارة على 

اأ�سا�س »الأوماني�سم« ]النزعة الإن�سانيّة[ واأ�سالة الإن�سان؛ ما يعني باأّن »الإن�سانّية« 

هذه  الح�سارة؛  لهذه  الأول��ى  والقبلة  الأ�سلي،  والهدف  الأ�سلي  العن�سر  �ستكون 

الإن�سانيّة قد �سُحقت اليوم في نظام الغرب الح�ساري، وجرى دو�سها بالأقدام! الحّق 

والإن�ساف اأنّهم قد تجرّعوا طعم الهزيمة. ح�سٌن، لقد كانوا وحتى الأم�س القريب، 

يغطّون �سعفهم وانك�سارهم بلبا�س العلم والأدبيّات الجامعّية، ولكن انك�سفت نقاط 

لالإن�سان  المعادي   - الماديّة  الح�سارة  باطن هذه  هو  وها  تدريجي  ب�سكلٍ  �سعفهم 

وللفطرة الإلهيّة - يظهر على حقيقته. واإنّ القتل والنهب والعنف من نماذجه التي 

الإنجليز  كان  مثاًل،  ال�سابق  في  اأحد.  على  خافية  تعد  فلم  يوم،  بعد  يوًما  تراكمت 

يقّدمون  اأخرى  مناطق  وفي  كانوا  ولكّنهم  بورما؛  وفي  الهند  في  الجرائم  يرتكبون 

اأنف�سهم ب�سكٍل مبهر ومحترم وموؤّدب؛ اأّما اليوم، فقد م�سى ذلك الزمن وانق�سى! 

 ،
(1(

النا�س ينقل كالم  واإج��رام. من  بما يجري من عنٍف  اّطالع  اليوم على  الجميع 

وينهبون  ويعتدون  يقتلون  اإّنهم  ال�ستكبار،  جبهة  اأعين  اأم��ام  الجرائم  هذه  ي�سع 

)1) بمعنى من يحمل ق�سايا النا�س. 
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ا! وهو اأمر اآخر غير  ويمار�سون ال�سهوات التي تم�سخ الإن�سان: زواج ال�ساّذين جن�سًيّ

بترويج  علًنا  يتجاهرون  حيث  بدرجات!  خطورة  منه  واأ�سّد  نف�سه  الجن�سي  ال�سذوذ 

، والذي ُذكر في 
(1(

المنكر المعادي للفطرة {ٴۇ ۋ ۋ ²±}

الكنائ�س  وتقوم  ال�ساذّين،  ويزوّجون  و�سراحة،  علنًا  اليوم  يعترفون  اإنّهم  القراآن. 

بت�سريع الأمر وي�سرّح رئي�س جمهوريّة اأميركا باأنّه يوؤيّد هذا العمل ول يخالفه! اأي 

اإنّ ال�ستارة قد تمزّقت والغطاء قد انك�سف عن ذلك الف�ساد الباطني والداخلي في 

مجال ال�سهوات واأمثالها. 

إهانة المقّدسات ودعم اإلرهاب

في  اأح��داث  من  يجري  ما  تالحظون  اإّنكم  ح�سٌن،  ل��الإره��اب،  ال�سريح  الدعم 

عد�سات  اأم��ام  اأكبادهم  ويلوكون  النا�س  �سدور  ي�سّقون  اأ�سخا�س  يوجد  المنطقة، 

اإّننا  مبا�سرة:  يقولون  ل  فهم  باحتياط،  ولكن  تدعمهم،  الأوروبّية  القوى  الت�سوير، 

ندعم الجهة الفالنية، بل يقولون نحن ندعم جبهة المعار�سة؛ وهكذا فهم ي�ساندون 

الإرهاب، ذلك الإرهاب العنيف والمتوّح�س والمفتر�س. 

المقّد�سات  يلّوثون  الحرية  وبذريعة  �سهولة،  بكّل  �سات،  المقدَّ ُيهينون  اإّنهم 

وي�سوّهون الوجوه النورانيّة من خالل اإهانة الأنبياء والعظماء؛ ولي�س فقط نبّينا بل 

جميع الأنبياء. لقد قلت لبع�س الم�سوؤولين الثقافّيين - ومع الأ�سف؛ فاإّن الكثير من 

م�سوؤولينا الثقافيّين ل يتوا�سلون ميدانيًّا مع الم�سائل الثقافّية - باأن يتابعوا ويقروؤوا 

الكتب المتنوّعة؛ غالبًا ما يكونون بعيدين عن ال�ساحة. قلت لهم: اإنّهم يهينون النبي 

يجري  ما  ب�سكٍل �سريح؛ هذا  العظام  الأنبياء  يهينون  واإنّهم  عي�سى،  والنبي  مو�سى 

قد  العالم  باأو�ساع  تتحكّم  كانت  التي  ال�ستكبار  جبهة  فاإنّ  هذا،  على  بناءً  حاليًّا. 

هُزمت اأي�سًا في الميدان الأخالقي؛ اأي اإّن اإ�سكالت عديدة قد نزلت عليها في هذا 

ا.  المجال اأي�سً

)1) �سورة العنكبوت، الآية 29. 
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تزلزل أسس الحضارة الغربّية 

كذلك، فاإّن هذه الح�سارة وحماة هذه الح�سارة قد تعّر�سوا للهزيمة في مجال 

منطق الهويّة اأي�سًا؛ لأنّ الأُ�س�س العلميّة للح�سارة الغربّية المادّية تتهاوى واحدة بعد 

الأخرى؛ لقد ظهر علماء واأبطلوا اأفكارهم - �سواء في مجال العلوم الإن�سانّية اأو في 

مجال العلوم الأخرى - وهكذا تتزلزل، الآن، تلك الأ�س�س العلمّية لهذه الح�سارة. 

وفي مجال القيمة والحترام العالمي، الحّق والإن�ساف اأّنه لم يبق اأي ماء وجه 

لجبهة ال�ستكبار، اأي اإنّ جرائم الدول الغربّية والحكومات الم�ستبّدة التابعة لها قد 

�سارت وا�سحة ظاهرة لكلّ �سعوب العالم، هذه القوى مكروهة مبغو�سة في العالم 

اأجمع؛ واإن كان بع�س روؤ�ساء الدول والحكومات التابعة والحكومات ال�سعيفة والجبانة 

ي�سرّحون ب�سكلٍ اآخر في مجامالتهم، ولكنّ هذه القوى مبغو�سة بين ال�سعوب. اأميركا 

اليوم مكروهة اأكثر من الحكومات الأخرى في العالم؛ في هذه المنطقة وكذلك في 

المناطق الأخرى؛ في المنطقة الإ�سالميّة يت�ساعف الكُره لأميركا، والو�سع كذلك 

الحترام  ُهزموا في مجال  قد  ا  اأي�سً هوؤلء  فاإّن  عليه،  بناًء  العالم.  اأنحاء  بقيّة  في 

والتقدير في العالم. وهذه م�ساألة مهمّة اأي�سًا: اإنّه لم يبقَ �سيء لتلك الجبهة المهيمنة 

والتي تمثّل الحكومة الأميركّية راأ�س الحرّبة لها بحيث ُتعتبر الأقوى والأكثر ا�ستعداًدا 

من  الثانية  النقطة  العالم. هذه هي  في  اأُريق  قد  وجهها  ماء  لكن  والتدخّل،  للعمل 

النقاط التي اأردُت طرحها. 

صحوة الشعوب اإلسالمّية 

اإّنها  ال�سعوب؛ قلنا �سابًقا  العالم، �سحوة  واأو�ساع  الم�ساألة الأخرى حول حقائق 

�سحوة اإ�سالميّة في منطقة �سمال اإفريقيا والمنطقة العربّية، وقد اعتر�س البع�س 

باأنّ ما ح�سل لي�س �سحوة اإ�سالمّية، ول عالقة لالأمر بالإ�سالم؛ لكن ظهر بو�سوح اأّن 

كّل ما جرى يرتبط بالإ�سالم ب�سكٍل كامل؛ ح�سٌن، لقد اأخمدوا هذه الجذوة بح�سب 

بالم�سوؤولّية  ال�سعور  يتوّلد  عندما  اإطفاوؤها.  يمكن  ل  �سعلة  اأّنها  اإّل  فقط،  الظاهر 
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�سعب  عند  الإ�سالميّة  بالهويّة  الإح�سا�س  ينطلق  وعندما  ما،  �سعبٍ  عند  والواجب 

باأّن حكومة ما قدتّم  اأن يزول بهذه ال�سهولة؛ فلنفتر�س الآن  ما، فاإّن هذا ل يمكن 

اإ�سقاطها اأو عزلها - بوا�سطة انقالب اأو باأي �سكٍل اآخر - لكّن تلك الروح التي وجدت 

تزول  اأن  يمكن  ل  الإ�سالمّية،  الهوّية  وا�ستعادة  بالنف�س  الثقة  تلك  الجماهير،  بين 

بهذه الب�ساطة وهي لن تزول، الآن. اليوم، وفي تلك المناطق، وفي تلك البلدان التي 

؛ ول �سّحة باأّن 
(1(

قامت فيها �سحوة اإ�سالمّية، ل تزال حالة ال�ستعال كغليان المرجل

هذه ال�سحوة قد انتهت. اإنّ هذه هي اأي�سًا من حقائق العالم؛ لقد بلغت ال�ستقامة 

الإ�سالمّية اأوجها. 

ى عن ثورته
ّ
الشعب اإليراني لن يتخل

م�ساألة  وهي  الواقعة.  الحقائق  بين هذه  الأهّم  ولعّلها هي  اأخرى،  هناك حقيقة 

ال�سعب الإيراني؛ حيث اإنّ ال�سعب الإيراني وبعد م�سي 35 �سنة من بزوغ فجر الثورة، 

لم يكلّ ولم يملّ ولم يتخلّ عن الثورة، ولم ي�سحب يده وي�سرف نظره عنها. لم يبتعد 

قّط عن الروحّية الثورّية؛ لحظوا ما حدث في يوم الثاني والع�سرين من بهَمن ]11 

على هذه  تعّودنا  قد  اأّننا  م��راًرا،  قلنا هذا  ولقد  اإّنها ظاهرة،  ال�سنة.  �سباط[ هذه 

ا حول �سبابنا بعد عر�س  الحادثة ال�سديدة الأهميّة ]وهنا لديّ كلمة �ساأقولها لحقًّ

ا. بناًء  الحقائق التي يجب الهتمام بها[. على كّل حال، فاإّن هذه م�ساألة اأ�سا�سّية اأي�سً

على هذا، نحن موجودون - الآن - في هكذا عالم: هناك - حولنا وفي اأنحاء العالم 

ا اأحداث تدّل على التحّولت الأ�سا�سّية التي تقع، كذلك في بلدنا حيث  - تجري حاليًّ

الحكومة  �سجرة  و�سموخ  و�سموّ  الإ�سالميّة  وال�ستقامة  الإ�سالميّ  الفكر  نمو  ي�سهد 

اأّن  القول  ينبغي  التوّجه،  هذا  وفق  هذا،  على  بناًء  الإ�سالمّي.  والنظام  الإ�سالمّية 

نظرتنا اإلى ق�سايانا وق�سايا العالم يجب اأن تكون نظرة جدّية. 

)1) اأي الِقدر. 
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ا؛ لقد دّونت -  الأمر الثاني الذي اأطرحه، هو الأعمال التي تقع على عاتقنا حالًيّ

اأنا العبد - هنا عّدة مطالب وهي، بالطبع، لي�ست كّل المطلوب. وكذلك فاإّن ما اأقوله 

لي�س كالًما جديًدا، بل تعرفونه جميًعا اأّيها ال�سادة، ولكن تكرار هذه الأمور وقولها 

مفيد؛ تقع على عاتقنا اأعمال كثيرة؛ منها ما اأطرحه.

النظرة الواقعية

اأحدها النظرة الواقعّية؛ اإّن علينا اأن نرى الحقائق الموجودة في مجتمعنا ب�سكٍل 

نقاط  نحو  الإن�سان،  طبيعة  بح�سب  الوقائع،  اإل��ى  النظر  يتّجه  العادة  في  واقعي. 

ال�سعف. افر�سوا بين كّل الأ�سياء التي نراها، اأّننا نرى غالء الأ�سعار اأو عدم تحّقق 

بع�س الأهداف الإ�سالمّية، ح�سٌن، اإّن هذه حقائق واقعّية وغالًبا ما نراها - وبالطبع، 

ا  فاإّن البع�س يبالغ في حجم هذه الم�سائل - ولكن هناك حقائق اأخرى موجودة اأي�سً

اأي، واقع  التي ذكرتها �سابًقا،  ا؛ مثل الحقيقة  اأي�سً اأن نراها  البلد؛ ويجب  في هذا 

اأعداء الإ�سالم  القائم على الإ�سالم«؛ هذه حقيقة وواقع. لقد كان  »�سمود النظام 

واأن  �سنوات،  اأو خم�سة  �سنتين  اأو  �سنة  بعد  ال�سعب  يتعب  اأن  يتوقّعون  اإيران  واأعداء 

ين�سى النا�س ويتخلّوا عن الثورة؛ كما حدث في الكثير من ثورات العالم؛ حين اأقول 

اأنّه ينبغي اأن اأقول الجميع! ففي جميع الثورات التي وقعت في  »الكثير«، فالحقيقة 

المئتي اأوالمئتين وخم�سين �سنة الما�سية في العالم، وعلى حدّ اطالعي - اأنا العبد 

هلل - ففي تلك الثورات كلّها قد ح�سل هذا الأمر؛ بعد م�سي فترة على الثورة؛ كان 

اأن تنطفئ �سعلتها تماًما وتعود  اإلى  الندفاع الثوري يخّف والوهج الحما�سي يخبو، 

الأو�ساع اإلى �سابق عهدها قبل النت�سار. لقد �سافرت في زمان رئا�سة الجمهورّية 

اإلى اأحد البلدان الثوريّة بعد مرور حوالي �سبعة اأو ثمانية اأعوام من انت�سار الثورة 

اإلى  و�سلنا  عندما  ا،  اأي�سً الثورّية  الكوادر  من  البلد  ذلك  رئي�س  كان  ولقد  هناك. 

محّل اإقامتنا ك�سيوف، لحظت اأّن الو�سع ال�سابق نف�سه قد تكّرر، واأّنه ي�سبه ما كان 

ا؛ كان ذلك البلد م�ستعمرة  عليه زمان الحاكم الم�ستعمر ال�سابق والذي كان برتغالًيّ
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نف�سها،  والمجامالت  والآداب  الظاهرّية  الت�سريفات  ليتكّرر:  الو�سع  وعاد  برتغالّية 

اأيّ �سيء! حين انت�سرت الثورة لم يكونوا كذلك ولكّنهم ب�سكٍل تدريجي  لم يختلف 

�سقطوا وتماهوا مع عادات الم�ستكبرين والم�ستبّدين ال�سابقين و�ساروا على الأ�سلوب 

والمنهج نف�سه؛ لم ت�سقط الثورة الإ�سالميّة، الجمهورّية الإ�سالمّية لم ت�سقط؛ ولقد 

ف�سل اأولئك الذين كانوا يريدون اأن يعيدوا عقارب ال�ساعة اإلى الوراء وزمن عادات 

الثورة تنطق  الثورة. ول تزال هذه  واإلى  البلد  اإلى  الثورة  واأ�ساليب ما قبل  واأعراف 

الذاتّية  التنمية  فكر  الوطني،  وال�سمود  ال�ستقالل  فكر  وفكره،  الإ�سالم  بكالم 

الداخليّة، فكر العدل، ل تزال الثورة تجاهد وتعمل في �سبيل هذه الأهداف الكبرى؛ 

كلّ هذه م�سائل الثورة؛ اإّنها اأمور هاّمة. هذه حقيقة واقعّية. 

الدوافع الدينية لجيل الثورة

هناك حقيقة اأخرى ينبغي عدم الغفلة عنها، وهي الدوافع الدينيّة لجيل الثورة 

اليوم. اأحيانًا نقول مثالً، اأنّنا نحن كبار ال�سنّ وال�سيوخ الذين �سهدنا مرحلة الثورة، 

تخّلوا عن  اإّنهم  و�سبابنا حيث  اأّوًلدن��ا  قد خ�سرنا  ولكّننا  ثورّيين،  زلنا  ل  نحن  وها 

الروحيّة الثوريّة؛ ولكنّ الو�سع لي�س كذلك. نحن اليوم لدينا �سباب ثوري، في جميع 

اأنحاء البالد، ومن مختلف الفئات والطبقات، لدينا الكثير الكثير من هوؤلء ال�سباب 

ا؛ واأنا اأعتقد؛ اأّن م�ستوى �ساأن هوؤلء  في الجامعات، �سباٌب موؤمن متدّين وثورّي اأي�سً

اأّوًل: لأّن تلك الأّيام  ال�سباب هو اأعلى من ال�سباب الثوري في بداية الثورة. لماذا؟ 

فيها  يكن  لم  الأي��ام  تلك  ثانًيا:  وجاذبّيتها؛  بحما�سها  العظيمة  الثورة  تلك  �سهدت 

اإنترنت وكلّ و�سائل الإعالم والإعالنات المتنوّعة هذه، �سباب تلك الأيام لم يكن في 

معر�س هذه الآفات والأخطار، اأمّا �سباب اليوم فهو في مواجهة كّل هذه الم�سكالت؛ 

الإنترنت اأمامه، وكلّ هذه الجهود التي تُبذَل لنحرافه واإف�ساده، لكنّ هوؤلء ال�سباب 

يثبتون على تديّنهم؛ يقيمون ال�سالة ويهتّمون بها، ي�سّلون �سالة الليل والم�ستحّبات، 

يطلقون  الثورة،  مع  بثبات  يقفون  المهمّة  الدينيّة  المنا�سبات  اإحياء  في  ي�ساركون 
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ال�سعارات الثوريّة النابعة من �سميم القلب؛ اإّن هذه اأمور مهّمة. اإّننا نعتقد باأّن جيل 

الثورة اليوم هو من الفتخارات الكبرى. اإّن هذه حقيقة موجودة في الواقع، ويجب 

اأن ُتالحظ وُترى بو�سوح. 

طاقات وطنّية هائلة 

والطاقات  ال�ستعدادات  وهي  اإليها،  اللتفات  يجب  اأخرى  حقيقة  يوجد  كذلك 

والم�سوؤولين  البالد  م�سوؤولي  فاإنّ  الحظّ،  ولح�سن  تُح�سى؛  ول  تُعدّ  ل  التي  الوطنيّة 

الحكومة  ت�سكيل  بعد   - الأيّ��ام  هذه  في  وخا�سّة  بهم  التقيتُ  الذين   - الحكوميّين 

الجديدة، جميعهم يُقرّون ويوؤمنون ويعرفون حجم هذه الطاقات الداخلّية الهائلة؛ 

ح�سنٌ، اإنّ وجود هذه ال�ستعدادات والطاقات، بحمد اهلل، قد اأدّى بهذا العبد الحقير 

اقت�ساد المقاومة« هذا؛ واإّل فاإّن  ومن ي�ساركنا في الراأي اإلى الو�سول معًا اإلى م�ساألة 

اأن ُيوجد اقت�ساًدا  ]الإمكانات[ الداخلّية ل يمكنه  بلدًا محرومًا من هذه الطاقات 

ا�ستعدادات  البلد  داخل  في  نحن  نمتلك  حين  المقاوم  القت�ساد  يتحقّق  مقاومًا. 

وموارد منا�سبة. عندما يلتقي الإن�سان بكلّ واحدٍ من هوؤلء الم�سوؤولين القت�سادّيين 

الداخلّية  الطاقات  يعدّدون هذه  كم  الق�سايا، يالحظ  لهذه  المتابعين  والم�سوؤولين 

ا هي حقيقة �سديدة الأهمّية.  الوفيرة؛ اإّن هذه الم�ساألة اأي�سً

بغض األعداء وحقدهم

حقيقة اأخرى يجب عدم الغفلة عنها، األ وهي عداوة اأعدائنا لنا. يجب النتباه 

:
(1(

وعدم الغفلة عن عداوة الأعداء. فكما يقول ال�ساعر �سعدي ال�سيرازي

و�سيلةع���ن���دم���ا ي���ع���دم ال����ع����دو ك�����ّل ح��ي��ل��ة ال�����س��داق��ة  ب�سل�سلة  ي��ل��وّح 

خطًرا  واأ�سّدها  ال��ع��داوات  ك��ّل  من  اأق��وى  �سربة  ب�سداقته  ي�سرب  فاإّنه  وحينها، 

؛ ينبغي النتباه لهذا الأمر وعدم ن�سيانه؛ هذه حقيقة واقعة؛ عدّونا موجود 
(2(

و�سرًرا

)1) كل�ستان )�سعدي(، الباب الثامن، في اآداب الحديث. 

)2) هنا ي�سير اإلى المكر ال�سديد والحيلة الماكرة بقالب ال�سداقة والبت�سامات التي تخفي اأ�سد العداوات. 



دأ 
ديل
  سم
اس
 خ
م
لل
ل  
ب
قع
ل  
مد
د 

}
ه 
فت
كل

95

بهذه  يتمّيز  �سعبنا  لأنّ  �سعبنا؛  وع��دوّ  الوطني  ا�ستقاللنا  وع��دوّ  الإ�سالم  عدوّ  وهو 

والإ�سالم  الثورة  وترك  منها  يده  ونف�س  الثورة  عن  �سعبنا  تخلّى  لو  نعم،  ال�سمات؛ 

ولكّنه.  عليه،  مثنًيا  له  ومادًحا  �سعبنا  عن  را�سيًا  العدوّ  ل�سار  للمعتدي،  وا�ست�سلم 

 حيث 
(2(

{¨a ڑ ک ک ک} 
(1(

ال�سبب ال�سعب لهذا  الآن: معادٍ لهذا 

گ  گ  {گ  العميقة.  وعداواتهم  ُبغ�سهم  حجم  على  ت�سريحاتهم  تدّل 

 فما يقولونه ما هو �سوى جزء من حقدهم الدفين يظهر في اأقوالهم، واإّل 
(3(

گ}
ا، وينبغي تذّكرها دوًما وعدم  فاإّن قلوبهم تخفي اأكثر من هذا بكثير؛ هذه حقيقة اأي�سً

ن�سيانها. 

عجز العدو عن المواجهة المباشرة 

حقيقة اأخرى، وهي اأنّ هذا العدو عاجزٌ عن مواجهة ال�سعب الإيراني والنظام 

. اإن اأردتم دلياًل على هذا العجز، فهو اأّن هذا العدو عندما لم ي�ستطع 
ّ
الإ�سالمي

تمّكن  لو  فاإّنه  واإّل  والعقوبات؛  الحظر  اإلى  لجاأ  المبا�سر،  وال�سدام  المواجهة 

والعقوبات  الحظر  اأنّ  على  الدليل  فاإنّ  وكذلك  الحظر؟  فلماذا  المواجهة،  من 

ا، هو اأّنه يكّرر تهديداته  اأي�سًا لم تكن ذات جدوى ولن تكون في الم�ستقبل اأي�سً

الرائجة  والأ�ساليب  بالو�سائل  ا�ستطاعوا  اأّنهم  لو  ح�سٌن،  الع�سكري!  بالعتداء 

ولم  ال�سعب،  واأذلّ��وا هذا  الثورة  لق�سوا على هذه  العالم  والم�ستخدَمة عادة في 

فاإّن هذه   ، كلٍّ �سابه. على  وما  وال�سغوط  التهديدات  كلّ هذه  اإلى  يكونوا بحاجة 

العقوبات لي�ست اأمًرا جديًدا ولقد ثُبَت عدم جدواها. ولح�سن الحّظ، اليوم، فاإّن 

بين م�سوؤولي  المقاوم  واإجماع حول م�ساألة القت�ساد  راأيٍ واجتماع  هناك وحدة 

المعنّيين  ال��وزراء  وكذلك  المحتَرم  الجمهورّية  ورئي�س  المحترَمين،  الحكومة 

وروؤ�ساء ال�سلطتين الأخريين والالزم توجيه ال�سكر والتقدير لهم على هذا؛ حيث 

)1) اأي، ثورّيته واإ�سالمه وا�ستقالله.

)2) �سورة اآل عمران، الآية 118. 

)3) �سورة اآل عمران، الآية 118. 
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اإّنهم تبّنوا ورّحبوا بهذه الفكرة في الواقع، وبطبيعة الحال؛ فاإّنهم كانوا �سركاء 

وفي  النظام  م�سلحة  ت�سخي�س  مجمَع  في  �سواء  الم�ساألة  هذه  في  وم�ساهمين 

اّتفاقهم دليٌل على  واإّن  ة، وقد در�سوا وطالعوا هذه الق�سّية،  الم�ساورات الخا�سّ

ف�سل ما فر�سوه على ال�سعب الإيراني من العقوبات الظالمة والنا�سئة من الُبغ�س 

والحقد والكراهية؛ واإن �ساء اهلل، فاإنّ هذا القت�ساد المقاوم �سينت�سر على هذه 

ا.  الألعيب والخدع. هذه حقيقة اأي�سً

االتكال على الله

ا - وهي  ا حقيقة اأخرى - بحمد اهلل، فاإّن الحقائق الجيدة كثيرة جدًّ واأطرح اأي�سً

اأنّنا في كلّ مكان وفي اأي مجالٍ اتّكلنا فيه على اهلل، واعتمدنا على قدرة جماهير 

اأّننا  ال�سعب، وكنّا م�ستعدّين للحركة الجهاديّة، كان الن�سر حليفنا؛ لحظوا، كيف 

منذ بداية الثورة وحتى الآن، كلّما اأنزلنا ال�سعب اإلى �ساحة العمل وبداأنا با�سم اهلل، 

وكانت حركتنا حركة جهادّية، ُكّنا ننت�سر ونحّقق اأهدافنا. لقد ح�سل هذا في اأ�سل 

ال�سعب  فئات  كانت  وال�ساحات،  ال�سوارع  اإلى  ونزلوا  النا�س  نه�س  بالثورة،  القيام 

المتعّددة في و�سط الميدان، وكانت الحركة حركة جهادّية، كذلك في دفاع الثمانية 

اأعوام - �سنوات الحرب الثماني لم تكن مزحة؛ لقد فر�سوا حرًبا على هذا البلد مّدة 

الإمام )ر�سوان  اأدرك  لقد  العمل.  �ساح  اإلى  ونزلوا  النا�س  ت�سدّى   - اأعوام  ثمانية 

اهلل عليه( - �سالمٌ على الروح الطاهرة لهذا الرجل العظيم وح�سره اهلل مع الأنبياء 

لهذا؛  وهداه  اهلل  األهمه  لقد  يفعل؛  اأن  يجب  ماذا  وعرف  الق�سّية،  �سّر   - والأولياء 

انت�سرنا في حرب  با�سم اهلل. كذلك  الميدان وتحرّك  اإلى و�سط  النا�س  اأنزل  لقد 

ال�سنوات الثماني؛ وفي جميع الموارد الأخرى التي ح�سر ال�سعب فيها وكان ا�سم اهلل 

حا�سرًا في قلوب الجماهير وعلى األ�سنتها، وكان العمل عمالً جهادًيّا، كان الن�سر 

ا.  حليفنا؛ هذه حقيقة اأي�سً
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نصرة الله وعونه

و�سلنا؟  اأي��ن  واإل��ى  كّنا  اأي��ن  اأّننا:  هو  الحقائق،  هذه  مجال  في  اأطرحه  ما   اآخ��ر 

 ل يغيَبّن عن بالنا، ونن�سى ذلك اليوم، 
(1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

الذي كنا فيه م�ست�سعَفين، وقلّة قليلة مغلوبٌة على اأمرها. هكذا كان ال�سعب الإيراني 

و�سع  وكذلك  الدين  علماء  و�سع  هذا  كان  الموؤمن،  المتديّن  المجتمع  كان  وكذلك 

ال�سباب الملتزم، كانوا م�ست�سعفين وقّلة ل حول لها ول قّوة؛ اليوم وبحمد اهلل، فاإّن 

اهلل تعالى قد �سدَّ ع�سدهم ومنحهم القّوة والقدرة. اأعتقد اأّن اأحد واجباتنا اأن نرى 

ونالحظ هذه الحقائق واأّل نن�ساها ول نغفل عنها؛ هذا واجب. 

العالقة مع األعداء

اأيامنا  في  ة  دوًما وخا�سّ اإليه  نلتفت  اأن  وينبغي  دّونته هنا  قد  اآخر  واجب  هناك 

هذه، وهو واجبنا في تر�سيم الحدود ب�سكلٍ �سحيح و�سريح مع جبهة الأعداء؛ تعيين 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  {ڻ  ال�سريفة:  الآية  تقول  الحدود. 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
، ل يتحدّث القراآن عن التاريخ فقط، بل 

(2(
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}

اأن ت�سعوا الحدود. وهذا ل يعني  ا، عليكم  اأي�سً اأن تكونوا هكذا  باأّن عليكم  ي�سّرح 

الأمر فُتطرح عليكم مغالطة  ي�ستبه  انتبهوا حتى ل  الآخرين؛  العالقة مع  اأن نقطع 

اإّن عليكم و�سع الحدود وتر�سيمها كي  اأنّنا معادون لكلّ العالم! كاّل،  باأنّكم تقولون 

ل تختلط بع�سها ببع�س. مثل الحدود الجغرافّية؛ حين تر�سمون الحدود الجغرافّية 

بين بلدكم والبلدان المجاورة، فهذا ل يعني اأّنكم ل تذهبون اإلى تلك البلدان وهم ل 

ياأتون اإلى بلدكم؛ بل يعني اإّن هناك حدوًدا ت�سبط الذهاب والإياب، حيث ُيعَلم متى 

ذهبنا ومن ذهب وكيف ذهب؛ من دخل اإلى البلد ومتى وكيف ولماذا؛ و�سع الحدود 

)1) �سورة الأنفال، الآية 26. 

)2) �سورة الممتحنة، الآية 4. 
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العقائدّية. في  له في الحدود  ال�سكل والأمر مماثل  الجغرافي هو بهذا  المجال  في 

هذه الآية ال�سريفة نف�سها وبعد اأن يبيّن اهلل تعالى هذه الأ�سوة الح�سنة واأ�سلوب عمل 

، اأي اإّن و�سع الحدود هذا لي�س 
(1(

اإبراهيم، يقول {ې ې ې ې ى ى}

�سفق عليك واأ�ستغفر لك؛ كّل هذا موجود. بناًء 
ُ
مانعًا من اأن يقول اإبراهيم لأبيه اإّنني اأ

على هذا فاإّن معنى و�سع الحدود هو اأن ن�سّخ�س ونحّدد: من نحن ومن اأنتم. 

اإّنني اأظّن باأّن ال�سورة المباركة »قل يا اأّيها الكافرون« تبّين هذا التر�سيم للحدود: 

وا�سحة،  الحدود  اإّن  اأي   ،
(2(

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} {ٻ پ پ پ پ 

ول ينبغي اأن تختلط وت�سيع. اإّن الذين ي�سعون اإلى التخفيف من و�سوح هذه الحدود 

وجعلها باهتة اأو محوها اأو اإزالتها، ل يخدمون بعملهم هذا ال�سعب اأبًدا، ول يخدمون 

البلد اأبدًا؛ �سواء في الحدود الدينيّة اأو في الحدود ال�سيا�سّية.

اإلستقالل والحرية

ال�ستقالل هو حّد من حدود البلد؛ اإّن هوؤلء الذين ي�سعون للتخفيف من اأهمّية 

ا�ستقالل ال�سعب وت�سعيف هذا ال�ستقالل والق�ساء عليه - بذريعة العولمة والن�سجام 

ل  اإّنهم  بالت�سريحات،  ويدلون  المقالت  فيكتبون   - الدولي  المجتمع  مع  والتوافق 

مع  عالقات  لدينا  فليكن  تقولون؛  اأنتم  البلد.  لهذا  خدمة  اأي  العمل  بهذا  يقدّمون 

العالم، ح�سٌن، ليكن لديكم عالقات، ولكن غاية الأمر اأن يكون معلوًما مع من لديكم 

د هذه الأمور وهذا معنى  عالقات، ولماذا هذه العالقات وكيف تتّم، ينبغي اأن ُتحدَّ

و�سع الحدود وتر�سيمها. الأمر هو براأينا من الأمور التي ينبغي اأن نلتفت اإليها ونقوم 

بها؛ من واجباتنا اأن ن�سع الحدود. 

يقوم البع�س، وبمجّرد اأن تحدث م�سكلة ما في البلد، باإلقاء اللوم فوًرا على الذين 

ا�ستقاموا وثبتوا على مواقفهم ]قائال[: اأريتم، عندما يُ�سرّ الإن�سان على راأيه بهذا 

ال�سكل؛ فاإنّ الم�ساكل �ستتوالى عليه! هذا الأمر نف�سه كان موجودًا في �سدر الإ�سالم 

)1) �سورة الممتحنة، الآية 4. 

)2) �سورة الكافرون، الآيتان 2 - 3. 
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تعالى  اهلل   
(1(

ک} ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  {ڎ  اأي�سًا: 

و�سع اأ�س�سًا؛ فاإذا لم نتحرّك وفق ال�سّنة الإلهّية �سنبتلى بالم�ساكل. ولي�س الأمر اأن 

؛ الق�سّية 
(2(

يُقال في معركة بدر {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}

لي�ست هكذا، ]اأي[ اأنّنا اإذا ا�ست�سلمنا للعدو فاإّن م�سكالتنا �سوف تحّل وتزول؛ كال! 

في الواقع اإنّ عليّ اأن اأتوجّه بال�سكر اإلى م�سوؤولي البالد الذين يتكّلمون ب�سكل �سريح 

الإيراني  ال�سعب  انفعال  بلغة �سريحة عدم  يبيّنون  العدو؛ حيث  وا�سح في مواجهة 

ب�سكل  ونخرجه  نظهره  اأن  ويجب  ا.  ج��دًّ �سروري  الأم��ر  هذا  الثورة؛  انفعال  وعدم 

ا من ق�سايانا.  خطاب ومنطق وبيان - وهذا ما �ساأقوله لحًقا - وهذا اأي�سً

هم األسوأ سمعة 
ّ
ال تهابوا األعداء، إن

ا، اإّن علينا اأن ل نخاف ول نرتعب من عداوة الأ�سرار،  من واجباتنا الأ�سا�سّية اأي�سً

العداوة موجودة �سئنا اأم اأبينا. ل يمكن اأن يوجد �سعب يتمّتع بالفكر والعقيدة والحركة 

ويكون م�سانًا ]بمناأى[ من عداوة الأعداء. باعتقادي اأنّه اليوم، من �سعادة ال�سعب 

كيف  لحظوا؛  العالم!  في  �سمعة  والأ�سواأ  افت�ساحًا  الأكثر  هم  اأع��داءه  اأنّ  الإيراني 

باأّنها لعب  العالمي؛  الم�ستوى  اليوم معروفة وم�سهورة على  الأميركّية  اأنّ الحكومة 

عنيف ويداه ملطّختان بالإجرام وهذه هي حقيقة الأمر. اأميركا اليوم هي هكذا على 

الم�ستوى العالمي: لعب عنيف متوّرط بالإجرام ول يتوّرع عن ارتكاب اأي عمٍل قبيح 

ا  ونق�س حقوق ال�سعوب والب�سر؛ وكذلك فاإنّ الإدارة الأميركيّة في داخل اأميركا اأي�سً

والعهود.  بالوعود  الوفاء  والتزوير وعدم  بالكذب  ونظام،  �سارت معروفة، كحكومة 

ولذلك فاإنّ ثقة ال�سعب الأميركي، بهذه الحكومة وبرئي�س الجمهورّية الحالي وكذلك 

بالرئي�س ال�سابق - والتي ظهرت في اأدنى م�ستوياتها وفق ا�ستطالعات الراأي، ت�سير 

عدّونا  اأع��داوؤن��ا؛  هم  ه��وؤلء  ح�سٌن،  ول�سيا�ساتهم.  لهوؤلء  هناك  النا�س  رف�س  اإل��ى 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 168. 

)2) �سورة اآل عمران، الآية 154.
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لي�س حكومة محتَرمة وحكومة ذات ثقة وم�سداقّية، هم هكذا. ولذلك ينبغي على 

]منهم[ اأن يت�سّلل اإلى نف�سه. والعتماد على الن�سرة  الإن�سان اأن ل ي�سمح للخوف 

 الآية ال�سريفة حول 
(1(

الإلهيّة هو اأمرٌ بالغ الأهميّة؛ لقد قراأ �سماحة ال�سيخ مهدوي

قوم مو�سى واأنا �ساأقراأ ق�سمًا اآخر، حيث اإنّ بني اإ�سرائيل عندما تحّركوا ُرّحلوا من 

اإليهم:  ي�سل  ويكاد  بهم  لحق  وقد  فرعون  جي�س  �ساهدوا  مو�سى،  وقادهم   م�سر 

ا من  راأوا بع�سهم بع�سً  حين 
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

الهزيمة،  وم�سيرنا  انتهى  اأمرنا  اإنّ  اأي  پ}،  پ  پ  ٻ  {ٻ   بعيد: 

اهلل،  مع  كونوا  لنا:  وعبرة  در�ٌس  اإّن هذا  انظروا   .
(3(

{ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  {ۋ  معه؟  العبد  ك��ان  اإن  عبده  اهلل  يترك  هل  وحينها 

. في ق�سمٍ اآخر من ق�سّة النبي مو�سى، حين نكون مع اهلل ومن اأجل اهلل، 
(4(

ې}
ا واجٌب اآخر، اأن ل نخاف ول نرتعب.  فاإّن اهلل تعالى �سيعين وين�سر. هذا اأي�سً

الحفاظ على الوحدة

وكذا م�ساألة الوحدة، الوحدة الوطنّية، حفظ الّتحاد؛ هذا من واجباتنا وتكاليفنا. 

القوى التكفيرّية تن�سط حالًيّا ومع الأ�سف في بع�س نقاط المنطقة، اإّن الخطر الأكبر 

لهذه القوى لي�س في قتل الأبرياء واإن كانت هذه جريمة كبرى، ولكّن الأخطر من ذلك 

هو اأنّهم يلقون ب�سوء الظنّ بين ال�سّيعة وال�سّنة؛ اإّن هذا الأمر هو خطٌر كبير؛ يجب 

علينا اأن نمنع حالة �سوء الظنّ هذه بحيث اإنّه ل يفكّر ال�ّسيعة باأّن المجموعة الفالنّية 

التي تت�سرّف مع ال�سّيعة بهذا ال�سكل تمثّل جبهة اأهل ال�سّنة وهم يواجهونهم؛ ومن 

ُيلقى حول  الذي  والتهم والفتراء  الكالم  ال�ُسّنة بذلك  اأهل  يتاأثّر  اأن ل  اأخرى  جهة 

ال�سّيعة فت�ستعل النيران اأكثر، يجب النتباه والحذر؛ على ال�ّسيعة اأن ينتبهوا وكذلك 

)1) رئي�س مجل�س خبراء القيادة. 

)2) �سورة ال�سعراء، الآية 61. 

)3) �سورة ال�سعراء، الآية 62. 

)4) �سورة طه، الآية 46. 
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على ال�سُنّة اأن ينتبهوا. يجب على الجميع وفي كلّ اأنحاء البالد اأن يعرفوا؛ على ال�ُسّنة 

وعلى ال�سّيعة اأن يعرفوا حقيقة الأمر؛ واأن ل ي�سمحوا باإ�سعاف هذه الوحدة الموجودة 

حاليًا في البالد؛ حيث اإنّ اأحد اأبعاد الوحدة يتمثّل في وحدة المذاهب �ُسّنة و�سيعة 

اإّن اإبراز التمايزات القومّية والنفخ في نار النزعات القومّية هو  ووحدة القومّيات. 

ا.  عمٌل خطير ولعٌب بالنار؛ يجب النتباه اإلى هذا الأمر اأي�سً

الثقافة أساس الصمود

اأنا  اأّن ال�سادة قلقون،  هناك م�ساألة اأخرى هي م�ساألة الثقافة؛ حيث اّت�سح الآن 

- العبد هلل - اأي�سًا قلق، اإنّ م�ساألة الثقافة هي م�ساألة مهمّة. اأ�سا�س هذا ال�سمود 

وهذه الحركة وفي النهاية النت�سار، اإن �ساء اهلل، قائمٌ على حفظ الثقافة الإ�سالمّية 

والثقافة الثورّية، وتقوية التّيار الثقافي الموؤمن وتقوية هذه ال�ستالت التي نمت في 

الحقل الثقافي؛ وبحمد اهلل، فاإنّ لدينا �سبابًا موؤمنًا جيّدًا في مجال الثقافة والفّن؛ 

من الذين قاموا بالأن�سطة وجدّوا واجتهدوا، بع�سهم �سباب وبع�سهم تجاوز مرحلة 

ال�سباب؛ نحن ل نعاني من قلّة العنا�سر الثقافّية. اإّن علينا اأن نلتفت ونهتّم بالم�ساألة 

اإّنني  يهتّموا.  اأن  الآخرين  على  وكذلك  تهتّم  اأن  المحتَرمة  الحكومة  على  الثقافيّة، 

يقومون  ما  اإلى  ويلتفتوا  الثقافّيون  الم�سوؤولون  ينتبه  اأن  واآمل  القلق  هذا  اأ�سارككم 

به من اأعمال. ل تتحمّل الم�سائل الثقافّية المزاح ول تقبل الم�سايرة وعدم الدّقة؛ 

فاإن وقعت ثغرة ثقافيّة ما، فهي لي�ست كالثغرة القت�سادّية يمكن تداركها بالمال، 

اأو تقديم الم�ساعدات والدعم العيني مثالً؛ الأمر لي�س كذلك؛ في الثقافة ل يمكن 

ترميم الأو�ساع بهذه ال�سهولة، فهناك م�سكالت كثيرة.

الحفاظ على الشباب الثوري

ففي الحقيقة يجب على الجميع اأن يعرفوا قيمة ال�سباب الموؤمن والثوري، واجب 

الجميع؛ ال�سباب الموؤمن والثوري الذي يت�سّدى وي�سّحي بنف�سه عند ال�سدائد، اأيام 

الحرب المفرو�سة كان هوؤلء حا�سرين في الميدان؛ وهم اليوم موجودون. اإّن الذين 
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بين  بهم  الظّن  �سوء  يلقون  اأّنهم  اأو  الظّن  �سوء  نظرة  ال�سباب  ه��وؤلء  اإلى  ينظرون 

النا�س، ل يقّدمون خدمة اإلى البلد ول اإلى ا�ستقالل البلد ول اإلى تقّدم البلد ول اإلى 

وتقديرهم ومعرفة قيمتهم  ال�سباب  المحافظة على هوؤلء  الإ�سالميّة. يجب  الثورة 

وقدرهم، والحمد هلل فهم لي�سوا قّلة اليوم بل اإّنهم كثرة. يجب علينا اأن ل ندفغ هوؤلء 

ال�سباب الموؤمنين وتحت عناوين متعّددة نحو النزواء والطرد والبتعاد؛ وبالتاأكيد 

فهم لن ينزووا؛ اإنّ هوؤلء ال�سباب الموؤمنين مفعمون بالدافع، ولن يتراجعوا وينزووا 

تحت تاأثير مثل هذه الكلمات والأجواء؛ اإّنما يجب علينا اأن نعرف قدر هوؤلء. 

صناعة الخطاب؛ تقديم هذه الحقائق ببياٍن منطقي علمي

والم�ساألة الأخيرة هي م�ساألة »�سناعة الخطاب«؛ كّل هذه النقاط التي ذكرناها 

لي�ست فقط من باب الن�سيحة اأو النجوى وبّث ال�سكوى بيننا حيث تتحّدثون فاأ�ستمع 

لكم، واأتحّدث فت�ستمعون اإلّي، كاّل! يجب اأن يتّم اإخراج وعر�س هذه الم�سائل ب�سكل 

العموم  يقبله  الذي  ال�سيء  اأي  العمومي؛  العتقاد  يعني  الخطاب  ومنطق.  خطاب 

ب�سكل كالم وحديث، ويهتّم النا�س به فيكّون توّجًها لديهم؛ هذا الأمر ل يح�سل من 

خالل الكالم فقط؛ بل يتحّقق عبر التبيين - البيان المنطقي والعلمي وبعيًدا عن 

ال�سليمة،  اللغة  بوا�سطة  وتقديمها  المفاهيم  هذه  نقل  يجب   - المتنوّعة  المبالغات 

اللغة العلميّة والمنطقيّة، اللغة الجميلة وال�سل�سة. 

ال�سادة  جميع  على  بتوفيقاته  تعالى  اهلل  ل  يتف�سّ اأن  اهلل،  �ساء  اإن  اآم��ل،  اإّنني 

واجباتنا  اأّوًل،  لنعرف  باأيدينا،  وياأخذ  ويهدينا  ا  اأي�سً يعيننا  واأن  المحترمين، 

وم�سوؤوليّاتنا، اإن �ساء اهلل، واأن يمنحنا العزم الجّدي لنقوم بهذا الواجب. 

»اللهم قوّ على خدمتك جوارحي، وا�سدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجّد 

في خ�سيتك والدوام في الت�سال بخدمتك«. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء تبيين سياسات االقتصاد المقاوم

: سبـــة لمنا تبيين سياسات االقتصاد المقاوما

االقتصاد الــحــضــور: ورجال  المختلفة  األجهزة  مسؤولي  من  جمع 

ومديري المراكز العلميّة واإلعالميّة واإلشرافيّة

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/12/20 هـ.ش.
1435/05/09 هـ.ق.

2014/03/11 م.
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ó
الدعوة،  لهذه  تلبيتكم  على  واأ�سكركم  واأخ���وات،  اأخ��وة  الأع���ّزاء  بجميع  اأرّح��ب 

الأج��واء  هذه  في  ُيطرح  ما  خالل  من  اهلل،  �ساء  واإن  الّلقاء،  هذا  في  وم�ساركتكم 

اإلى  الو�سول  في طريق  وُتخطى خطوة  البالد،  تقّدم  �سبيل  في  عمٌل  ُينَجُز  الودّية، 

الأهداف ال�سامية للبالد. 

سياسات االقتصاد المقاوم؛ شواخٌص لطّي الطريق

التحّدث  يتّم  اأن  اإلى هنا، هو  الهدف من تج�ّسمكم عناء الح�سور وت�سريفكم 

، وعن 
(1(

علن عنها موؤّخًرا
ُ
قليالً حول �سيا�سات القت�ساد المقاوم، والتي ُبّلغت واأ

على  والأ�سا�سية  الهاّمة  ال�سيا�سات  هذه  تلقيها  التي  والواجبات  ال�سيا�سات  هذه 

عاتقنا جميًعا. لقد تّم في ال�سابق، اإبالغ �سيا�سات متنّوعة ومتعّددة في المجالت 

 ،
(2(44 الأ�سل  و�سيا�سة  الوطني،  الإنتاج  و�سيا�سة  الطاقة،  ك�سيا�سة  القت�سادية؛ 

و�سيا�سة توفير الأمن لال�ستثمار، و�سيا�سات المياه وغيرها؛ وما تّم التركيز عليه 

في تلك ال�سيا�سات في كّل ق�سٍم هو تقديم خارطة طريق؛ اأي اإّننا اأردنا في مجال 

ُتعَر�س  اأن  المثال  �سبيل  على  الطاقة  م�ساألة  اأو  المياه  م�ساألة  اأو  الوطني  الإنتاج 

خارطة طريق، بحيث يقوم الم�سوؤولون بالتقّدم باأعمالهم على اأ�سا�سها. ولكن في 

هذه ال�سيا�سات )القت�ساد المقاوم( لي�ست الم�ساألة م�ساألة خارطة طريٍق فقط، 

 الطريق؛ تماًما مثل عالمات ال�سير 
ّ
 ال�سليمة لطي

(3(
ا ال�سواخ�س بل ُيطرح هنا اأي�سً

)1) 1392/11/30 ه�.�س. ]19/ 2014/2م[.

)2) في الد�ستور حول الخ�سخ�سة.

)3) اأو الموؤ�ّسرات.
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المختلفة  البنود  في  ووظائف  واجبات  تحديد  تّم  لقد  والعبور.  المرور  واإ�سارات 

ُتمثِّل في الحقيقة �سمانات �سحيحة للحركة في هذا الطريق؛  لهذه ال�سيا�سات، 

ق�سٍم  كّل  في  ُح��ّددت  قد  وكلّية،  وعاّمة  �ساملة  والتي هي  ال�سيا�سات،  اإّن هذه  اأي 

التي  الأعمال  ح  وتو�سّ  - ال�سيا�سات  بنود  وا�سحة عند مطالعة  وهي   - �سواخ�س 

يجب القيام بها. 

سياسات االقتصاد المقاوم؛ النموذج الحيوّي المرن

في الحقيقة، اإنّ مجموعة �سيا�سات القت�ساد المقاوم هي نموذج محلّي وعلمّي 

م�ستخرَج من ثقافتنا الثورّية الإ�سالمّية؛ متنا�سب مع اأو�ساعنا الحالّية والم�ستقبلّية. 

واأنا، �ساأ�سرح كيف اأّن هذه ال�سيا�سات ل ترتبط فقط بو�سعنا وظروفنا الآن، بل هي 

الجمهورّية  نظام  اأهداف  تحقّق  اأن  يمكنها  البالد؛  لقت�ساد  الأمد  طويلة  تدابير 

وهي  الم�سكالت؛  تزيل  اأن  ويمكنها  القت�سادّية؛  الم�سائل  مجال  في  الإ�سالميّة 

حيوّية في الوقت نف�سه؛ اأي اإّننا لم ننظر اإلى هذه ال�سيا�سات كاإطاٍر مغَلق ومتحّجر؛ 

بل هي قابلة لال�ستكمال والتكّيف مع الظروف المختلفة التي يمكن اأن تحدث في اأي 

فترة من الزمن؛ وعمليًّا؛ فاإنّ هذه ال�سيا�سات تو�سل اقت�ساد البالد اإلى حالة مرنة؛ 

ات المختلفة - والتي  اأي اإنّها تزيل وتمنع حالة انك�سار القت�ساد في مواجهة الخ�سّ

�ساأ�سير اإليها في معر�س الكالم -؛ لقد تّمت �سياغة هذا النموذج بجهوٍد وتفكيٍر 

م�سترك ل�سخ�سيّات واأ�سحاب راأيٍ ومن خالل البحث في مجمَع ت�سخي�س م�سلحة 

ال�ستفادة من  البالد؛ وجرت  الثالث وم�سوؤولي  ال�سلطات  روؤ�ساء  النظام وح�سور 

الخبراء القت�سادّيين لإعداد هذا النموذج ب�سكٍل كامل؛ وفي الحقيقة، فاإّن اإحدى 

مناق�سة  �سبع 
ُ
اأ اإّن��ه  اأي  حوله؛  وتوافق  اإجماع  مورد  اأّن��ه  هو  النموذج؛  هذا  ميزات 

واأبعاده؛  جوانبه  بكّل  والتدقيق  تمحي�سه  وجرى  الم�سلحة  ت�سخي�س  مجَمع  في 

والمدراء  الم�سوؤولون  وكذلك  المجَمع  الثالث حا�سرين في  ال�سلطات  روؤ�ساء  كان 

المختلفون، جميعهم تباحثوا وتدار�سوا الأمر، بحيث خرج هذا العمل دقيًقا ومتيًنا 

وقويًّا. 
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تها الكثير من البلدان
ّ
االقتصاد المقاوم؛ سياسة تبن

ا بنا فقط؛ ففي الكثير من البلدان  اإنّ التوجّه نحو القت�ساد المقاوم لي�س خا�سًّ

اليوم - وخا�سّة في ال�سنوات القليلة الما�سية - وبعد التدهور القت�سادي ال�سديد 

الذي ح�سل في العالم، انتبهت العديد من الدول ونه�ست لتجعل اقت�سادها مقاوًما؛ 

م�سكالته  له  الراأ�سمالي  القت�ساد  هذا  الخا�سّة.  ظروفه  له  بلدٍ  كلّ  فاإنّ  وبالتاأكيد 

الخا�سّة النا�سئة من هذا القت�ساد، وهذه الم�سكالت �سرت من الغرب واأميركا اإلى 

الكثير من البلدان؛ حيث اإنّ القت�ساد العالمي ي�سّكل بمجموعه ُكالًّ مترابًطا ببع�سه، 

من  الكثير  اإّن  هذا،  على  بناًء  اأخرى.  بلداٍن  من  اأكثر  تتاأّثر  بلدان  هناك  وبالتاأكيد 

البلدان قرّرت جعل اقت�سادها مقاومًا؛ وبتعبيرٍ اآخر؛ فاإنّهم قد تبنّوا هذا القت�ساد 

المقاوم ب�سكٍل متنا�سب مع بلدانهم، وخّططوا لتحقيقه. 

الحاجة لالقتصاد المقاوم 

البلدان؛ نحن  اأكثر من غيرنا من  المقاوم  القت�ساد  اإلى  نحتاج  اأنّنا  اأعتقد  اأنا 

نحتاج اأكثر منهم لجعل اقت�سادنا مقاوًما. 

مرتبطون  فنحن  الأخ���رى؛  البلدان  وبين  بيننا  الم�سترك  ال�سبب  لهذا  اأّوًل؛ 

بالقت�ساد العالمي، ونعمل على هذا الرتباط، ول نريد، باأّي وجٍه من الوجوه، 

ا في  اأن ننف�سل وننعزل عن القت�ساد العالمي، وهذا الأمر غير ممكن اأي�سً

في  يح�سل  بما  نتاأّثر  فنحن  عليه  بناًء  للعالم؛  الحالّية  والأو�ساع  الظروف 

العالم على القت�ساد العالمي. 

على  ومحافظتنا  ا�ستقاللنا  ب�سبب  بها،  نتمتّع  التي  الخ�سو�سيّة  ب�سبب  ثانيًا؛ 

عزّتنا، واإ�سرارنا على عدم ر�سوخنا ل�سيا�سات القوى الكبرى، كذلك فنحن 

كما   - لنا  بالن�سبة  هناك  اإّن  اأي  لنا؛  معادية  �سّيئة  ونوايا  لهجوٍم  نتعّر�س 

ت�ساهدون في الأو�ساع الحالّية - دوافع لمخالفتنا واإيجاد الختالل والم�ساكل 

والذرائع �سّدنا اأكثر من العديد من الدول الأخرى. وعليه، يجب علينا النتباه 
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والهتمام اأكثر من غيرنا بتقوية اأ�س�س القت�ساد وجعله مقاوًما؛ واأن ل ن�سمح 

اٍت ُمربَكة اأو نوايا �سّيئة تترك اآثاًرا �سلبّية  بح�سول واقٍع ما اأو اأحداٍث اأو خ�سّ

على اقت�سادنا. بناءً على هذا؛ فاإنّنا نحتاج اإلى هذا القت�ساد المقاوم. 

خصائص نموذج االقتصاد المقاوم

القت�ساد  نموذج  وخ�سائ�س  لعنا�سر  اإجماليّة  ولئحة  فهر�سًا،  هنا  و�ساأطرح 

المقاوم. وقد وّزعت كالمي اإلى ثالثة اأق�سام: الأّول هو فهر�سة هذه العنا�سر؛ والثاني 

�سير ثالًثا 
ُ
حول �سبب اعتبارنا القت�ساد المقاوم اليوم �سرورة ولماذا ن�سعى اإليه؛ واأ

اإلى المقت�سيات التي ينبغي علينا اللتزام بها في هذا المجال. 

في هذا الق�سم الأّول دّونت ع�سر خ�سائ�س ]موؤ�سرات[، اأطرحها عليكم، وهي 

خ�سائ�س هذه ال�سيا�سات ]لالقت�ساد المقاوم[ والتي تّم اإبالغها وفي الواقع، فاإّنها 

ت�سّكل مكّونات وعنا�سر هذه المجموعة. 

تحريك العجلة االقتصادية 

اإيجاد التحرّك والحيويّة في اقت�ساد البالد وتح�سين الموؤ�سرات  اأوّلً: م�ساألة 

وال�سواخ�س الكليّة؛ مثل النموّ القت�سادي والإنتاج الوطني واإيجاد فرَ�س العمل 

تاأمين هذه  ولأجل  العاّمة.  والرفاهّية  الإنتاجّية  وزيادة  الت�سّخم  وخف�س م�ستوى 

وتح�سين هذه  البالد  اقت�ساد  في  والحيويّة  الن�ساط  اإلى  اللتفات  تمّ  ال�سيا�سات 

 مهّم هو 
ّ
 ومف�سلي

ّ
ال�سواخ�س؛ والأهّم بين هذه ال�سواخ�س، هو �ساخ�ٌس اأ�سا�سي

العدالة الجتماعّية«. اأي اإّننا ل نقبل باأّي وجٍه من الوجوه بتحّقق رونق وازدهار 

بلدان  يوجد  اأب��ًدا.  بهذا  نوؤمن  ول  الجتماعّية،  العدالة  تاأمين  دون  اقت�سادي 

التمييز  ولكن  عاٍل،  القت�سادي  ونموّها  جيّد  فيها  والموؤ�سّرات  ال�سواخ�س  و�سْعُ 

والفروقات الطبقيّة، وغياب العدالة اأموٌر ظاهرة في تلك البلدان؛ اإّننا نعتبر هذا 

منافٍ لمنهج الإ�سالم واأهداف الجمهورّية الإ�سالمّية ول ين�سجم معها اأبًدا. بناًء 

على هذا، فاإنّ �ساخ�س العدالة الجتماعّية من اأهّم ال�سواخ�س. يجب اأن ت�ستفيد 
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هو  هذا  الكلمة.  معنى  بكّل  للبالد  القت�سادي  التقدّم  من  المحرومة  الطبقات 

العن�سر الأول. 

القدرة على المقاومة 

هذه  ت�سمّنتها  والتي  دة  المهدِّ العوامل  مواجهة  في  المقاومة  على  القدرة  ثانيًا: 

اقت�ساد  على  توؤثّر  التي  العوامل  بع�س  ف��اإنّ  ذك��رت،  وكما  عليها.  وركّ��زت  ال�سيا�سات 

العالمي في هذه  القت�ساد  �سهدها  والتي   - العالم  في  القت�ساديّة  كالهزّات  البلدان 

ال�سنوات الما�سية وح�سلت �سابًقا - وهي تترك ب�سماتها على البلدان. لقد قلُت مّرة؛ 

معه؛  لقاء  لنا  وكان  اإي��ران  اآ�سيا  �سرق  في جنوب  البلدان  اأحد  رئي�س  زار  عندما  باأنّه 

في تلك الفترة التي ح�سل فيها انهيار اقت�سادي عجيب في تلك المنطقة، كان هذا 

اعلموا فقط باأّننا في ليلة واحدة فقط تحّولنا من بلٍد غنّي اإلى بلٍد فقير!«،  حديثه معي: 

هذه  هو  القت�ساد  على  موؤثّر  عامل  هناك  اإذن،  هكذا.  هو  المقاوم  غير  فالقت�ساد 

ات المتنّوعة لالقت�ساد العالمي والتي ت�سري من بلٍد اإلى بلدان اأخرى،  الهّزات والخ�سّ

الهّزات  هو  اآخر  عامٌل  هناك  اأحياًنا.  تح�سل  التي  الطبيعّية  الكوارث  عامل  وهناك 

مراكز  وفي  باأّنه  مثاًل،  افر�سوا  �سابه.  وما  والعقوبات  كالحظر  والهجومّية  المعادية 

القرار العالميّة قد اأخذوا قرارًا حول قيمة النفط، على �سبيل المثال، باأن ت�سبح قيمة 

ا وعفويًّا؛  البرميل �سّتة دولرات، وهذا ما قد ح�سل �سابًقا؛ هذه الأمور اأغلبها لي�س عادًيّ

بل اإّنها قرارات مدرو�سة ومّتخذة من ِقَبل مراكز القرار. بناًء عليه، فاإّن العن�سر الثاني 

دة؛ وفق التو�سيح الذي ُذكر.  هو القدرة على مقاومة هذه العوامل المهدِّ

االعتماد على الطاقات الداخلّية 

النقطة الثالثة، هي العتماد على الطاقات والموارد الداخلّية، والتي تّم اإقرارها 

والإمكانات  الطاقات  اإلى هذه  ب�سكلٍ مخت�سَر  و�ساأ�سير لحقًا  ال�سيا�سات؛  في هذه 

�سواء العلمّية منها اأم الإن�سانّية اأم الطبيعّية اأم المالّية اأم الجغرافّية اأم المناخّية. 

اإّن لدينا موارد وطاقات هاّمة؛ اأي اإّنه تّم في هذه ال�سيا�سات العتماد ب�سكٍل اأ�سا�سّي 
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على الطاقات الداخلّية، والتي هي متنّوعة ومنت�سرة ب�سكٍل وا�سع. وهذا ل يعني اأّننا 

ل نلحظ اأبدًا الإمكانات الخارجّية؛ كاّل، بالتاأكيد �سن�ستفيد منها - وبالحّد الأق�سى 

- ولكن نظرنا واعتمادنا هنا وثقتنا اأكثر ما تكون بالإمكانات الداخلّية؛ تركيزنا على 

اإمكانات البلد الداخلّية وموارده المحلّية. 

الحركة الجهادّية 

الهّمة  ال�سيا�سات؛  هذه  في  الملحوظ  الجهادي  التوجّه  هي  الرابعة،  النقطة 

الجهاديّة، الإرادة الجهاديّة. ل يمكن التقّدم بوا�سطة الحركة العادّية؛ ل يمكن اأن 

اأحياًنا  والتثاقل  والغفلة  والرتابة  العادّية  الحركة  بوا�سطة  الكبرى  الأعمال  ُتنَجز 

هذا  جهادّية،  واإدارة  جهادّي  وتحّرك  جهادّية  هّمة  المطلوب  الح�سا�سّية؛  وغياب 

�سرورّي لهذه الأعمال. على الحركة اأن تكون علمّية وفي الوقت نف�سه مفَعَمة بالقّوة، 

واأن تتحّلى بالتخطيط الجّيد، وكذلك بالروح الجهادّية. لقد َطرحُت هذه الم�ساألة 

، ولح�سن الحّظ، 
(1(

في لقاءٍ مع روؤ�ساء ال�سلطات الثالثة المحتَرمين منذ عّدة اأ�سابيع

في  الملّفات  هذه  يتابعون  الذين  باأّن  بحزٍم:  لي  قال  الجمهورّية  رئي�س  ال�سّيد  فاإّن 

اأمٌر  اإنجاز الأعمال بهذه الحركة الجدّية والجهادّية؛ هذا  الحكومة م�سّممون على 

ا؛ اإنّ هذا مطلوب، ول يمكن التقّدم بدونه.  جيّد جدًّ

محورّية الشعب

تدّلنا  ال�سيا�سات.  هذه  ت�سّمنتها  والتي  ال�سعب  محوريّة  هي  الخام�سة،  النقطة 

التجربة وكذلك توؤكّد التعاليم والمعارف الإ�سالمّية، باأّنه حيثما يكون النا�س، فاإّن 

الإلهّية  العناية  تكون  النا�س،  يكون   حيثما 
(2(

الجماعة« »يدُ اهلل مع  يد اهلل معهم: 

والعون والدعم الإلهيّ اأي�سًا؛ ودليل ذلك ونموذجه: دفاع ال�سنوات الثمانية ]الحرب 

المفرو�سة[، وكذلك ]قيام[ الثورة نف�سها. ونموذٌج اآخر هو العبور من كّل الم�ساعب 

فاإّن  الميدان،  في  حا�سرين  كانوا  النا�س  لأّن  �سنة،   35 خالل  ال�ساّقة  والمحّطات 

)1) 1392/12/6 ه�. �س. ]25 / 2 / 2014م[.

)2) نهج البالغة، الخطبة 127.



وم
دل
ّ
د س
صل
هت
 سن
ة
يل
ييل
ل 
لبي
ل  
مد
د 

}
ه 
فت
كل

111

الم�سيرة قد تقدّمت؛ لكنّنا في المجال القت�سادي، قّلما قّدرنا هذه الم�ساألة والتفتنا 

 والتي �سادقنا عليها واأبلغناها تهدف اإلى هذا 
اإليها. لقد كانت �سيا�سات الأ�سل44)1)

اأّنه لم يوؤدَّ حّق هذه ال�سيا�سات وواجباتها كما يجب. واأنا تحّدثت  الأمر؛ والحقيقة 

؛ والجميع 
هنا، وفي تلك ال�سنوات في لقاءٍ مع الم�سوؤولين حول �سيا�سات الأ�سل 44)2)

وافق؛ باأّنه قد تّمت اأعمال ت�ستحّق ال�سكر والتقدير؛ ولكن المطلوب والالزم لم يتحّقق 

كما يجب. يجب علينا اأن نعتمد على النا�س، اأن نقّدر ح�سورهم؛ يجب اأن ينزل النا�س 

بكلّ اإمكاناتهم اإلى و�سط الميدان القت�سادي؛ يوجد في هذه البالد نا�سطون ورجال 

وطاقات  اأم��وال  روؤو���س  واأ�سحاب  واحتراف،  مهارة  واأ�سحاب  ومبتكرون،  اأعمال، 

تُعدّ ول تُح�سى. واأنا العبد هلل،  اأنّ هذه الطاقات ل  ل حدّ لها ول انتهاء، الحقيقة 

طوال �سنوات متمادية كان لي توا�سل وارتباط عملي مع فئات ال�سعب المختلفة؛ وفي 

ا. يوجد في البالد  الوقت نف�سه َتظهُر لنا اأحياًنا اأموُر، اأرى اأّننا كّنا غافلين عنها اأي�سً

تحمل  التي  اأو  والإبداعات،  المهارات  وذات  للعمل،  الم�ستعدّة  العنا�سر  من  الكثير 

اأو التي تمتلك الر�ساميل في البالد، وهي عنا�سر متعّط�سة للعمل؛  العلم والمعرفة 

يجب على الحكومة اأن تهّيئ الأر�سّية الاّلزمة لح�سور هوؤلء، عليها اأن تر�سدهم اإلى 

وهذه  تدعمهم؛  اأن  الحكومة  فيها، على  تفريغ طاقاتهم  ي�ستطيعون  التي  المجالت 

هي الم�سوؤوليّة الأ�سا�سيّة للحكومة. اإنّ الدولة ت�سطر في بع�س الأق�سام اإلى القيام 

بن�ساطٍ اقت�سادي؛ ولكن الأ�سل اأنّه يجب اأن يوكل الن�ساط القت�سادي اإلى النا�س؛ 

ِقّر في هذه ال�سيا�سات. 
ُ
وهذا الأمر قد اأ

االكتفاء الذاتي

الغذاء  وهي  والأ�سا�سّية؛  ال�ستراتيجّية  المواد  تاأمين  هي  ال�ساد�سة،  الم�ساألة 

الخ�سخ�سة؛  م�سالة  ومنها  القت�سادّية  ال�سيا�سات  تحدّد  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  د�ستور  في  فقرة   :44 المادة   (1(

وقد طلب الإمام الخامنئي قبل 4�سنوات العمل على هذه الماّدة وتحديد ال�سيا�سات و�سرحها وو�سع الم�ساريع 

والخطط وفًقا لها؛ وهذا ما تّم، حيث و�سعت البرامج والم�ساريع وهي في طور التنفيذ. 

)1385/11/30ه�.�س.(،  الد�ستور  في   44 الأ���س��ل  تنفيذ  على  والعاملين  القت�ساديين  الم�سوؤولين  لقاء   (2(

]2007/2/19م[.
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ن بنحٍو بحيث ل  والدواء في الدرجة الأولى. يجب اأن يت�سكّل الإنتاج الداخلي ويتكوَّ

يواجه البلد اأي م�سكلة في مجال الغذاء والدواء تحت اأّي ظروٍف واأو�ساع؛ وهذا من 

العنا�سر الأ�سا�سّية في هذه ال�سيا�سات التي تّم اإبالغها. 

تتطّلب  التي  المجالت  اإلى  نلتفت  اأن  ويجب  ذاتي،  اكتفاء  لدينا  يكون  اأن  يجب 

اكتفاًء ذاتيًّا ب�سكٍل كامل. 

تخفيف االرتباط بالنفط

النقطة ال�سابعة، هي خف�س التبعيّة للنفط؛ اإنّ من اأ�سعب اآفاتنا القت�سادّية هي 

العقود  طوال  اأ�سبحت  قد  ]النفط[،  الكبرى  الإلهيّة  النعمة  هذه  اإنّ  التبعيّة.  هذه 

الما�سية �سببًا لالنهيارات القت�سادّية وال�سيا�سّية والجتماعّية بالن�سبة اإلى بلدنا؛ 

يجب اأن نفكّر بقرارٍ م�سيريّ حول هذا الأمر. ل نقول هنا، باأن ل يُ�ستفاد من النفط، 

َم  بل اأن ي�سل اعتمادنا على بيع النفط الخام اإلى حدّه الأقلّ؛ يمكن للنفط اأن ُيقدَّ

ب�سكل م�ستقّاتٍ ومنتجات نفطيّة؛ وهذا ما ت�سمّنته هذه ال�سيا�سات. هذا العمل هو 

تناولنا هذا  وقد  عالية،  هّمة  اإلى  يحتاج  ما  وهو  اإنجازه؛  يجب  ومهّم  اأ�سا�سي  عمٌل 

البند عمليًّا  ُينّفَذ هذا  اأن  ال�سيا�سات، ويجب  الثالث ع�سر من هذه  البند  الأمر في 

وبمنتهى الجّدية. 

إصالح نموذج االستهالك

النقطة الثامنة، هو اإ�سالح نموذج ال�ستهالك؛ ق�سيّة القت�ساد وعدم الإ�سراف، 

بالدرجة  موّجه  خطابي  فاإّن  بالتاأكيد،  التبذير.  وعدم  الزائدة  الم�ساريف  وتجنّب 

والم�ساريف  والهدر  الإ�سراف  يتجنّبوا  اأن  الم�سوؤولين  الم�سوؤولين؛ على  اإلى  الأولى 

الدرجة  م�ساألة من  وهذه   - ال�سخ�سّية  لي�س فقط في حياتهم  بكّل جّدّية،  الزائدة 

الثانية في الأهمّية - بل في الدرجة الأولى في نطاق عملهم ومهاّمهم. اإذا التزمنا 

نحن م�سوؤولو البلد بهذا الأ�سل، فاإنّ هذه الروحيّة وهذه الأخالق والخ�سال �ست�سري 

والفئات  النا�س  بين  اليوم،  نالحظ  فاإّننا  كذلك  بينهم.  وتنت�سر  النا�س  اإلى  حينها 
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المجالت؛  من  الكثير  في  اإ�سراٌف  يوجد  الإ�سراف.  من  الكثيرَ  والثريّة،  المتمكّنة 

نتحدّث اأي�سًا مع النا�س، ولكنّ هذه الم�ساألة هي من الأمور التي ينطبق عليها »كونوا 

. على م�سوؤولي البالد اأن ينتبهوا ويلتفتوا اإلى كّل �سوؤون 
(1(

دعاة النا�ش بغير األ�ضنتكم«

القطاعات التي يريدونها: األّ يكون هناك اإ�سراف؛ يجب اأن يكون نموذج ال�ستهالك 

نموذجًا قائمًا في الحقيقة على العقل والتدبير والمعايير الإ�سالمّية. نحن ل نطلب من 

النا�س التق�سّف؛ كما يحاول البع�س اأن يروّج بعد اأن تمّ اإبالغ ال�سيا�سات القت�سادّية، 

ولم يكن حبر هذه الوثيقة قد جّف، حتى �سارع بع�سهم اإلى الترويج »باأّنهم يدعون 

النا�س اإلى التق�ّسف«؛ كال، الأمر لي�س كذلك باأّي وجه من الوجوه، بل اإّنه على العك�س 

اأّنه عندما ُتنجز هذه ال�سيا�سات، فاإّن و�سَع النا�س �سيتح�ّسن، واإّن  اإّننا نعتقد  منه؛ 

الطبقات ال�سعيفة �سترتاح ويزدهر و�سعها. في البلد الذي ي�سل الت�سّخم فيه اإلى 

الم�ستوى المطلوب وكذلك تتوفّر فيه فر�س العمل الالزمة، فاإّن عاّمة النا�س �ستعي�س 

براحة ورفاهّية وطماأنينة. نحن ل نقول للنا�س اأبًدا اأن يتق�ّسفوا، بل نقول اأن ل يكون 

هناك اإ�سراف ول هدر؛ اإنّ ال�ستهالكَ هو مو�سوعٌ و�سوءَ ال�ستهالك هو مو�سوع اآخر 

مختلف تماًما. 

ولقد تحّدثت بالتف�سيل عن هذا المو�سوع قبل عّدة �سنوات وفي خطاب بمنا�سبة 

. يجب علينا نحن الم�سوؤولين اأن نوّجه هّمنا وهّمتنا اإلى هذه 
(2(

حلول ال�سنة الجديدة 

الق�سيّة؛ اإنّ الإ�سراف في الماء والإ�سراف في الخبز وفي المواد الغذائّية، والإ�سراف 

والزينة  التجميل  اأدوات  والإ�سراف في  المعي�سة،  والإ�سراف في و�سائل  الدواء،  في 

وما �سابه، يوؤّدي اإلى هدر ق�سٍم هام من الم�سادر والموارد الحّية في البالد؛ وهذا 

من الأمور التي يجب اأن تراعى بدقّة؛ ال�ستهالك الجّيد وال�سحيح هو اأمٌر مختلٌف 

عن الإ�سراف والتبذير و�سوء ال�ستهالك. 

)1) العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج67، �س 309. 

)2) 1377/1/1 ه�.�س. ]21/ 1998/3م[.
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مكافحة الفساد

الميدان  النا�س في  اأن يح�سر  اأردنا  اإذا  الف�ساد؛  التا�سعة، هي مكافحة  النقطة 

القت�سادي، ينبغي اأن يتمتّع هذا الميدان بالأمن، ولأجل ا�ستتباب الأمن هذا، ينبغي 

كفّ اأيادي المف�سدين والم�ستغلّين والمتحايلين على القانون ومخالفي القانون؛ هذه 

هي مكافحة الف�ساد، وهو ما ينبغي اأن ُيوؤخذ على محمل الِجّد؛ لح�سن الحّظ، فاإّن 

الم�سوؤولين اليوم يقولون بهذا، ولكن القول فقط ل يكفي. جميع الم�سوؤولين - �سواء 

كانوا م�سوؤولين تنفيذّيين اأم م�سوؤولين ق�سائّيين اأم م�سوؤولين ت�سريعّيين - مطاَلبون 

بهذا الواجب. اإذا كان و�سع المجتمع والقت�ساد في البلد �سبيًها بمنزٍل ل باب له ول 

بّوابة، بحيث يدخل اإليه من ي�ساء ويعمل به ما �ساء كيفما �ساء، ياأخذ من اأي واحد ما 

يحلو له وياأكل ما يطيب له! فمن الطبيعي عندها، اأن يقف الإن�سان النبيل ال�سالح 

ال�سفافية هي �سرٌط  ُيقدم على هكذا ميدان.  الذي يطلب الرزق الحالل جانًبا ول 

اأ�سا�سيّ لمكافحة الف�ساد هذا؛ يجب التعامل ب�سفافية، يجب خلق اأجواء للمناف�سة، 

القت�سادي  النا�سط  �سي�سارك  الأجواء  هذه  في  وال�ستقرار؛  بالثبات  تتمتّع  اأجواء 

�سيوّفر  الإ�سالمّي  النظام  فاإنّ  اأجواء،  وفي هكذا  والأمان. عندها  بالأمن  و�سي�سعر 

الدعم والتاأييد لكل من يجني الثروة من خالل ابتكاره واإبداعه اأو راأ�سماله اأو خلقه 

لفر�س العمل. اإذا كانت الأجواء �سليمة فاإنّ جمع الثروة وتحقيق الأرباح هو اأمٌر مباح 

ومحل تاأييد وحماية النظام. هذه هي النقطة التا�سعة. 

محورّية العلم

العلم  محوريّة  م�ساألة  هي  المقاومة،  ال�سيا�سات  عنا�سر  من  العا�سرة  والنقطة 

والتي هي من الموؤ�ّسرات البالغة الأهمّية. لُح�سن الحّظ، فاإّن الو�سع العلمي للبالد 

اليوم ي�سمح لنا بامتالك هذا الطموح والتحليق عالًيا، باأن نجعل اقت�سادنا اقت�ساًدا 

مبنيًّا على العلم؛ حيث �ساأ�سير لحًقا اإلى هذا الأمر. اإّن لدينا وفرة كثيرة في اأعداد 

العلماء والمتخ�سّ�سين وال�سركات المبنيّة على العلم والأ�سخا�س المبدعين؛ وهذا 
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الأمر من اأهمّ البنى التحتيّة لالقت�ساد في اأيّ بلدٍ؛ اأي اإنّ اأهمّ بنية تحتيّة اقت�سادية 

لبلدٍ ما هو وجود الموارد الب�سرية. اإذا وّجهنا اهتمامنا لهذه النقطة، وهي النقطة 

ذات  الأق�سام  في  وخا�سة   - بالثروة  العلم  اتّ�سال  دورة  ف��اإنّ  بالتاأكيد،  العا�سرة، 

المميّزات العالية - �ستنطلق وت�ستمرّ وتنمو؛ وهذا ما �سيتحقّق في القت�ساد المقاوم، 

اإن �ساء اهلل. هذه هي اأهّم ال�سواخ�س التي تّم التركيز عليها في هذه ال�سيا�سات؛ 

ال�سيا�سات؛ ولكن الأهّم هو هذه  ا وردت في ن�ّس  اأي�سً اأخرى  اأموٌر  وبالطبع، هناك 

النقاط الع�سرة التي ذكرتها. 

االقتصاد المقاوم ليس سياسة مرحلّية 

اأنّ طرح القت�ساد المقاوم في الظروف الحالية، يدّل  ح�سنٌ، ال�سوؤال الآن: هل 

وعقوبات  لحظر  يتعّر�س  حالًيا  البلد  لأّن  مرحلية؟  بحركة  القيام  نريد  اأّننا  على 

و�سغوط وتُ�سنّ عليه حربٌ اقت�سادية، مثلما اأّنه، على �سبيل المثال، ت�سّكل لجان فكر 

وعمل لمواجهة الحرب القت�سادية، قد تّم اإبالغ هذه ال�سيا�سات لأجل هذا؟ جوابي 

�سيا�سات  ال�سيا�سات هي  هذه  الوجوه؛  من  وجٍه  ب��اأّي  كذلك  لي�س  الأم��ر  »ك��ال«،  هو 

ا في المراحل التي  طويلة الأمد؛ هي مفيدة للو�سع الحالي، وكذلك هي مفيدة اأي�سً

ل يوجد فيها اأيّ حظرٍ اأو عقوبات؛ اأي اإنّ ال�سيا�سات طويلة الأمد والتي يُبنى اقت�ساد 

البالد على اأ�سا�سها؛ لي�ست تدبيًرا مرحليًّا، اإّن هذا تدبيٌر طويل الأمد، هو �سيا�سة 

ا�ستراتيجية. 

هذه السياسات مرنة وحيوّية 

بالتاأكيد، اإّن بلًدا كبلدنا - بلدنا بلٌد كبير، بلٌد ذو اأ�سوٍل عريقة، بلٌد يتمّتع بموقٍع 

وما�ٍس  راقية،  ثقافة  ذو  بلدٌ  العالم،  في  وموقّر جدًّا  بلدٌ محترم  اليوم  وهو  ممتاز، 

زاهر متاألِّق، لديه اأهداٌف �سامية، يطرح فكًرا جديًدا، بلٌد بهذه الخ�سائ�س - يحتاج 

�سيا�سات  في  اأقرّت  التي  وال�سواخ�س  الخ�سائ�س  بتلك  متميّزًا  اقت�ساده  يكون  اأن 

�سيا�سات متحّجرة ومغَلقة  لي�ست  ال�سيا�سات  باأّن هذه  قلنا  لقد  المقاوم.  القت�ساد 
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 اأو نظرية جديدة اأو اأ�سلوب جديد في العالم، 
(1(

بحيث اإنّه لو وُجدت فكرة جديدة 

ل تتمّكن هذه ال�سيا�سات من ا�ستيعاب هذا الم�ستجّد وال�ستفادة منه، الو�سع لي�س 

هكذا باأيّ وجهٍ من الوجوه؛ هذه ال�سيا�سات القت�سادية ذات مرونة وحيوية، ُيمكن اأن 

ل وتنمو وتتو�ّسع، لكن خّطها الم�ستقيم لن يتعّر�س للتغيير.  ُتكمَّ

دوافع إعداد هذه السياسات

اأ�سا�سية  نقاٍط  اأربع  ال�سيا�سات  مقّدمة هذه  في  اأبلغناه، ذكرنا  الذي  الن�ّس  في 

تمّثل الدافع والعامل لإعداد هذه ال�سيا�سات، وهنا اأكّرر هذه النقاط:

الطاقات الوفيرة 

 اأوّلً، تمّت الإ�سارة اإلى الطاقات والإمكانات المادية والمعنوية والوفيرة للبالد؛ 

البالد  طاقات  اإنّ  الأهميّة،  بالغة  وهي  ال�سيا�سات  مقدّمة  في  الم�ساألة  هذه  ذكرنا 

ا؛ العديد منّا لي�س عنده اطّالع على وفرة هذه الطاقات والموارد  كثيرة ومتنوّعة جدًّ

العجيبة، اأو اأّننا ل نولي اهتماًما لأهمّيتها؛ نحن نعلم والإح�ساءات في متناول اأيدينا 

ولكن ل نهتمّ. بع�س الم�سوؤولين هكذا، لديهم اإح�ساءات ولكن اأهمّية المعلومات ل 

تلقى منهم اأي اهتمام؛ 

الموارد البشرّية 

على �سبيل المثال: في مجال الموارد الب�سرية التي اأ�سرُت اإليها �سابًقا، نحن الآن، 

الطاقات  امتالك  اإلى  وباللتفات  الإن�سانيّة،  والطاقات  الب�سرية  الموارد  حيث  من 

ال�سبابية، نحن في الو�سع الأف�سل؛ حيث اإّن اأكثر من %31 من عدد �سّكاننا هم بين 

�سّن الخام�سة ع�سر والتا�سعة والع�سرين؛ هذا و�سٌع ممتاز، و�سٌع ا�ستثنائّي. وبالطبع، 

فاإن لم يتمّ الهتمام كما يجب، بالتو�سية التي كرّرتها مرارًا حول و�سع الجيل ال�ساب 

]ق�سية الإنجاب وتنظيم الن�سل[، فاإنّنا �سنخ�سر هذه الميزة في الم�ستقبل القريب، 
ة بتنظيم الن�سل، وهي الآن في طور  واإن �ساء اهلل، �سيتّم قريًبا اإبالغ �سيا�سات خا�سّ

)1) فكٌر جديد.
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الإعداد. حاليًا، و�سعنا هكذا: اأكثر من %31 من ال�سكان هم في عمر ال�سباب، عدد 

الطالّب الجامعيين 25 �سعف ما كان عليه عند انت�سار الثورة - لقد ت�ساعف عدد 

ال�سكّان منذ انت�سار الثورة حتى الآن، مرتين، ولكن الجامعيين ت�ساعفوا 25 مّرة؛ 

هذا  4،100،000 طالب جامعي؛  اإلى  و�سولً  120،000 طالب  من  انتقلنا  اإنّنا  اأي 

ا؛ هذا النموّ مهم، وكذلك ما لدينا الآن، من طاقات  ا، حدثٌ عظيم جدًّ اأمرٌ مهمّ جدًّ

ا - لدينا ع�سر ماليين خرّيج جامعيّ؛ 65000 اأ�ستاذ جامعّي هم  جامعيّة مهمّ جدًّ

اأكثر من ع�سر اأ�سعاف العدد الذي كان عند انت�سار الثورة، لدينا خم�سة اآلف �سركة 

مهّمة؛  هي  كم  الطاقات  هذه  اإلى  اأنظروا  وك��ادر،  متخ�سّ�س   17000 ت�سمّ  علميّة 

وكانت نتيجة هذا، اأن اأ�سبحنا وفق تقارير الموؤ�سّ�سات التي تحدّد الدرجات العلمية 

للبلدان في المرتبة الخام�سة ع�سر في العالم - في تقرير اإحدى الموؤ�س�سات نحن في 

المرتبة ال�ساد�سة ع�سر، وفي ت�سنيٍف اآخر نحن في المرتبة الخام�سة ع�سر، في هذه 

الحدود - وهذه الت�سنيفات ترجع اإلى العام2013 الميالدي. هذا اأمٌر بالغ الأهمّية. 

البلدان  �سمن  نحن  بع�سها  في  ه��ذا؛  من  اأعلى  الخت�سا�سات  بع�س  في  درجتنا 

ال�سبعة الأوائل في العالم، وفي اخت�سا�سات اأخرى نحن �سمن البلدان الخم�سة اأو 

الأربعة الأولى في العالم. هذه هي البنى التحتيّة الأ�سا�سيّة: الموارد الب�سرية. 

الموارد المعدنية 

يوجد طاقة اأخرى، هي الموارد المعدنية. المرتبة الأولى في النفط والغاز - والتي 

 - نحن الأوائل في مجموع ما لدينا من ذخائر جوفّية 
(1(

ذكرتها اأّول ال�سنة الما�سية 

في النفط والغاز. نحن في المرتبة الثانية في الغاز، وفي المرتبة الثانية اأو الثالثة في 

النفط؛ وقد قّدم لي ال�سيد رئي�س الجمهورّية تقريًرا منذ فترة باأّننا الأوائل في ما يتعّلق 

ا. ل يوجد بلد في  بالغاز، وفي المرتبة الثانية في النفط ب�سكٍل موؤّكد، هذا اأمٌر مهّم جدًّ

العالم لديه ما لدى اإيران من نفطٍ وغاز. يمثّل النفط والغاز حالًيا ال�سريان الحيوي 

)1) 1391/1/1 ه�.�س. ]21/ 2012/2م[.
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للعالم، الو�سع هو هكذا، على الأقّل حالًيا و�سي�ستمّر هكذا ل�سنواٍت طويلة؛ واإلى الآن، 

غير معلوم متى �سيتخلّ�س الب�سر من الحاجة اإلى النفط والغاز وي�ستغنون عنهما. هذه 

المادة الأوليّة والحيوية متوفّرة في بالدكم اأكثر من اأيّ مكانٍ اآخر في العالم؛ هل هذه 

طاقة قليلة؟ هل هو اأمرٌ ب�سيط غير ذي �ساأن؟ وف�سالً عن النفط والغاز، هناك موارد 

والمعادن  النادرة  المعادن  ومناجم  الإ�سمنت  ومناجم  الذهب  مناجم  اأخرى:  معدنية 

الطاقات  هي  هذه  المجالت؛  بع�س  في  المذهلة  التقارير  بع�س  اإلينا  ت�سل  الثمينة. 

المعدنية للبالد. هناك طاقات واإمكانات �سناعية ومعدنية متنّوعة ووفيرة. نحن في 

الت�سنيفات  وفق  وهذا   - العالم  في  القت�سادي  المجال  في  ع�سر  ال�سابعة  المرتبة 

والإح�ساءات العالمية - مع ما لدينا من حوالي األف مليار دولر كناتج اإجمالي محلي. 

البنى التحتّية والموقع الجغرافي

البنى التحتّية ك�سبكات الطرق وال�سدود؛ لدينا حالًيا اأكثر من 600 �سّد باأحجام 

مختلفة في البلد؛ لقد ا�ستلمت الثورة الإ�سالمّية اإدارة هذا البلد، وكان لديه حوالي 

ا في كّل اأنحاء البالد، واليوم يوجد اأكثر من 600 �سّد كبير و�سغير، بع�س هذه  15 �سدًّ

ا. وكذلك هي �سبكات الطرق، الإح�ساءات جيّدة. الإمكانات  ال�سدود مهمّ وكبير جدًّ

والممّيزات الجغرافية؛ الّت�سال بالمياه الحّرة، موقع البالد بين تقاطع اأربع جهات 

بين ال�سمال والجنوب وال�سرق والغرب وما ينتج من م�ساألة »الترانزيت«، وهي مهّمة 

جدًّا. التنوّع المناخي وموارد الطاقة النظيفة كطاقة الماء وال�سم�س والطاقة النووية. 

كلّ هذه الإمكانات والموارد موجودة في البلد. بناًء على هذا، فاإّن هذه هي النقطة 

اإلى ال�سعي نحو نموذجٍ ونمطٍ من القت�ساد، ا�سمه  الأولى من النقاط التي تدفعنا 

»القت�ساد المقاوم«. 

مشكالتنا القديمة المزمنة 

والم�سكالت  المزمنة  الم�سكالت   - لدينا  التي  الم�سكالت  هي  الثانية،  النقطة 

القديمة، والتي ل اإمكان لحلّها �سوى بحركة اقت�سادية جمعية؛ اإحدى هذه الم�سكالت 
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هي التبعية والرتباط بالنفط وقد ذكرناها �سابقًا. ومنها اأي�سًا التعوّد على ال�ستيراد 

- والأ�سواأ اأّنها واردات دون اأولويات لها؛ هذه العادة التي ابُتلينا بها - ولالأ�سف، ولم 

ن�ستطع التخلّي عنها - فنظرتنا موجّهة لالإنتاج الأجنبيّ؛ وكذلك الت�سّخم المزمن 

الموجودة  والإ�سكالت  القت�سادية  البُنى  بع�س  في  الموجود  وال�سعف  والبطالة 

الجمركية  والأنظمة  الم�سرفّية  والأنظمة  النقدّية  الأنظمة   - المالية  اأنظمتنا  في 

وفي  الإنتاج  م�ساألة  في  وكذلك  ال�ستهالك،  نموذج  في  الموجودة  والإ�سكالت   -

ال�ستثمار؛ هذه م�سكالت البلد، ويجب مواجهتها. وهذه الم�سكالت هي من الأمور 

وحركة  بعمٍل  ليقوم  وتحّفزه  هّمة  ذي  م�سوؤوٍل  وكّل  حري�س،  اإن�ساٍن  كّل  تدفع  التي 

جهادية  بحركة  �سوى  تُحلّ  لن  وهي  الم�سكالت.  هذه  وج��ود  المقاوم،  كالقت�ساد 

وجمعّية وحري�سة وم�ستمّرة - ب�سرطها و�سروطها، والتي �ساأتحّدث عنها لحًقا. 

التهديدات االقتصادية 

هناك  كان  لقد  ح�سٌن،  الخارجية،  القت�سادية  التهديدات  هي  الثالثة،  النقطة 

اإلى  ]2011م[  1390ه�.�س.  �ستاء  منذ  تبّدلت  ولكّنها  ال�سابق،  في  وعقوبات  حظر 

�ساملة  اقت�سادية  بل هي حربٌ  ا�سمها عقوبات هادفة،  يعد  فلم  اقت�ساديّة،  حربٍ 

الم�سائل  النووية، ول م�ساألة حقوق الإن�سان، ول  �سدّ �سعبنا. و�سببها لي�س الم�ساألة 

كذلك  ونحن  جّيًدا  اأ�سحابها  يعرفه  ما  هو  الحرب  هذه  �سبب  الم�سابهة؛  الأخ��رى 

نعرفه؛ ال�سبب هو روح ال�ستقالل لدى ال�سعب الإيرانّي؛ ال�سبب هو امتالكنا لكالٍم 

جديد، وفكٍر جديد على اأ�سا�س المباني الإ�سالمّية، و�سي�سّكل نموذًجا وقدوة للبلدان 

اإذا نجحت  باأنّ الجمهورّية الإ�سالمّية  اإنّهم يعرفون  الأخرى، وال�سعوب الإ�سالميّة؛ 

في هذه المجالت والميادين، فلن يكون ممكًنا اأبًدا الوقوف بوجه ر�سد هذه الحركة 

في العالم ومنعها؛ هذه هي الم�ساألة. لكّنهم يتذّرعون يوًما بالطاقة النووية، ويوًما 

اآخر بتخ�سيب اليورانيوم، ومرّة اأخرى بحقوق الإن�سان وما �سابه. لقد فر�سوا الحظر 

وبعد هذه  النووية،  الطاقة  تُطرَح م�ساألة  اأن  الأ�سا�س - قبل  والعقوبات علينا - في 

الم�ساألة �سي�ستمرّون هكذا. فلو و�سلت الم�ساألة النووية ومن خالل المفاو�سات اإلى 
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الحلّ، اإن �ساء اهلل، �سترون مجدّدًا، كيف اأنّ هذه ال�سغوط �ست�ستمّر، يجب اأن نحّقق 

لبلدنا �سيانة ومناعة في مواجهة هذه ال�سغوط، يجب تمتين البنية الداخلية. يجب 

اأن نقوّي القت�ساد حّتى يياأ�س العدو من محاولته في هذا المجال؛ وعندما يياأ�س، 

�سيرتاح بال ال�سعب والم�سوؤولين. 

أزمات العالم االقتصادية 

النقطة الرابعة، هي الأزمات القت�سادية العالمية؛ والتي اأ�سرُت اأّنها ناتجة عن 

اإلى  �سرت  قد  اأميركا  م�سكالت  اإنّ  الحقيقة  في  اأميركا؛  واقت�ساد  الغرب  اقت�ساد 

اأة من قبل؛ وكذلك الأمر في  اأوروبا ووّرطتهم معها، واإن كانت الأر�سّية عندهم مهيَّ

اأماكن اأخرى. نحن ل نريد اأن نبني �سوًرا حول اأنف�سنا، نحن ل ن�ستطيع ول نريد اأن 

ولي�س  ممكًنا  لي�س  الأمر  فهذا  القت�سادية،  الناحية  من  العالم  مع  نقطع عالقاتنا 

مطلوبًا، بناءً على هذا فاإنّنا نتاأثّر بالم�سكالت والأزمات القت�سادية العالمية، ويجب 

القت�ساد  لوجوب  الأربعة  والدوافع  الأ�سباب  هي  هذه  مقاومًا.  اقت�سادًا  نبني  اأن 

المقاوم. هذا هو الق�سم الثاني من كالمنا. 

القسم الثالث، هو المقتضيات والتوقعات

ح�سٌن، لقد ُطرح الآن هذا الم�سروع الكبير، خارطة الطريق ال�ساملة والوا�سعة؛ 

اإّن مجّرد طرح ال�سيا�سات ل يحّل اأي م�سكلة؛ هذه بداية الطريق. 

هناك اأعمال واأمور يجب اأن تتحّقق:

اأوّلً: وقبل كلّ �سيء، وجود العزم الجديّ لدى الم�سوؤولين والمدراء الأ�سا�سيين 

م�سوؤولي  على  حازمًا،  ق��رارًا  ياأخذوا  اأن  يجب  ال�سعب؛  جماهير  بين  والنا�سطين 

البالد - بالدرجة الأولى في ال�سلطة التنفيذية، م�سوؤولي الحكومة؛ وكذلك ال�سلطة 

الت�سريعية وال�سلطة الق�سائية، والأق�سام والقطاعات المختلفة التي ترتبط بالم�سائل 

جدّي  قرار  هناك  يكن  لم  اإن  والرا�سخ.  الجدّي  بالعزم  يتمّتعوا  اأن   - القت�سادية 

وحازم فلن يتحقّق التقّدم المن�سود. 
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ثانيًا: النزول اإلى ميدان العمل، حيث اإنّ العمل هنا هو عمل �سالح؛ كّل من يقوم 

 .
(1(

بعمل وي�سعى في هذا المجال، �سيكون حتمًا م�سداقا ل� {ڀ ڀ}

هذا م�سروع كلّي، هذه خارطة طريٍق كبرى، ويجب تبديلها اإلى برنامج، اإلى برامج 

متنوّعة، اإذا ح�سل هذا، �ستُحقَّق حينها الملحمة القت�سادية بكل معنى الكلمة. 

والملحمة  ال�سيا�سية  الملحمة  ع��ام  ا���س��م  ال��ع��ام  ه��ذا  على  اأطلقنا  لقد 

لالأ�سف،  ولكن  ال�سيا�سية؛  الملحمة  اهلل،  بحمد  تحقّقت،  ولقد  القت�سادية، 

]الهجري  العام  نهاية  وفي  الآن،  ولكن  تاأّخرت،  قد  القت�سادّية  الملحمة  فاإنّ 

ال�سم�سي[ �ستكون هذه بداية لملحمة اقت�سادية، واإن �ساء اهلل، يجب المتاَبَعة 

ب�سكلٍ قطعيّ في العام 1393 ه�.�س. بمنتهى الجديّة من قِبَل الم�سوؤولين، واأن 

 .
ّ
يبداأ تنفيذها ب�سكٍل عملي

الم�ضاألة الثالثة: هي تبديل ال�سيا�سات اإلى برامج و�سيا�سات ت�سغيلية، وقد �سدر 

الجمهورّية  رئي�س  اأ�سدر  لقد  الثالث؛  ال�سلطات  روؤ�ساء  ِقبَل  من  العمل  بهذا  الأمر 

الق�سائية  ال�سلطة  ورئي�س  المحترَم،  الت�سريعية  ال�سلطة  رئي�س  وكذلك  المحترَم، 

المحتَرم، اأوامرهم اإلى اإداراتهم واأجهزتهم؛ باإعداد البرامج العملّية في كّل ق�سم؛ 

اأن تحّددوا المراحل  اأوؤّكد هنا على م�ساألة الجدولة الزمانية؛ يجب  اأن  اأريد  ولكّني 

الزمانية. لقد اّطلعت على التعميم ال�سادر عن النائب الأّول لرئي�س الجمهورّية اإلى 

والمّدة  العمل  تقدّم  مدى  ويحدّد  زمانية،  جدولة  يو�سع  اأن  يجب  التابعة؛  الأجهزة 

ة كّل  المتوقعة للبرمجة وما بعد التنفيذ؛ يجب الإ�سراع في هذا الأمر، واأن يحّدد ح�سّ

ة ودور كّل جهاز في ال�سلطات المختلفة - وخا�سة  �سلطة في البرامج. وكذلك ح�سّ

منها؛  الزمانية  وخا�سة  ال�سواخ�س؛  تحديد  ينبغي  وكذلك   - التنفيذّية  ال�سلطة 

للتمكّن من الإ�سراف على العمل، واإدراك مدى تقّدمه و�سّحة م�سيره. 

الأمر الرابع: هو التن�سيق بين الأق�سام المختلفة، وبالطبع، فاإنّ على روؤ�ساء 

على  �سي�ساعد  الذي  التن�سيق،  لهذا  المالئمة  وال�سبل  الآليّات  و�سع  ال�سلطات 

)1) �سورة الع�سر، الآية 3. 
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اإنجاح العمل، التن�سيق بين مجل�س ال�سورى والحكومة، وبين المجل�س والحكومة 

وهناك  تن�سيق؛  دون  فيها  التحّرك  يمكن  ل  اأق�سام  هناك  الق�سائية.  وال�سلطة 

اأق�سام اأخرى يكون التن�سيق فيها موؤّثًرا ولكن بدرجة اأقّل؛ على كّل حال فالتن�سيق 

�سروري. على روؤ�ساء ال�سلطات اأن يعدّوا الآليّات المنا�سبة لهذا التن�سيق، اإن �ساء 

اهلل. 

الم�ضاألة الخام�ضة: هي الإ�سراف على جميع الم�ستويات؛ يجب اأن يكون هناك 

اإ�سراف؛ ينبغي على روؤ�ساء ال�سلطات اأن ي�سرفوا على الأجهزة التابعة لهم، وكذلك 

الملقاة على عاتقه  الم�سوؤولّية  يقوم وفق  اأن  النظام  ت�سخي�س م�سلحة  على مجمع 

القائد  ف��اإّن  كذلك،  يح�سل،  مّما  ويتحّقق  كامل  ب�سكل  الإ�سرافي  دوره  بممار�سة 

فاإّن  بناًء على هذا،  �ساء اهلل.  اإن  بالإ�سراف،  �سيقومون  ة عنده  المخت�سّ والأجهزة 

الإ�سراف من المقت�سيات الأ�سا�سّية. 

المطلب ال�ضاد�ش: هو اإزالة الموانع؛ هناك موانع موجودة ويمكن اإزالتها: يوجد 

موانع قانونيّة - وقد قلت لروؤ�ساء ال�سلطات في ذلك الجتماع اأّن »و�سع قانون فوق 

قانون« يزيد الأمور تعقيًدا، يجب اإزالة القوانين المزاحمة؛ يمكن لمجل�س ال�سورى اأن 

يقوم بهذا العمل؛ واإّل فاإّن لدينا حاليًّا قوانين، واإذا �سّرعنا فوقها قوانيَن اأخرى، فاإّنها 

تحتمل التف�سيرات المختلفة وت�ستجلب الم�سكالت؛ يجب التدقيق والتمحي�س وك�سف 

عليها  التعّرف  ينبغي  وق�سائّية؛  حقوقّية  موانع  يوجد  كذلك  المزاحمة.  القوانين 

والمبتكرون،  الأعمال  واأ�سحاب  القت�سادّيون  النا�سطون  ي�سعر  اأن  ينبغي  واإزالتها. 

واأ�سحاب روؤو�س الأموال والعلماء، باأّنهم ل يواجهون موانع غير منطقّية واأن يتمّكنوا 

من الحركة. 

المقت�ضى ال�ضابع: والعمل ال�سابع المطلوب هو »�سناعة الخطاب«؛ يجب عر�س 

على  وواجًبا  م�سوؤولّية  هناك  فاإّن  بالتاأكيد،  المقاوم؛  القت�ساد  عن  �سحيح  ت�سوّر 

الأجهزة  لدى  فقط.  بها  خا�سًّا  لي�س  الأم��ر  ولكن  والتلفاز  لالإذاعة  العامّة  الهيئة 

الإعالمّية المعادية للبلد وللثورة ولتقّدمنا الوطني، الكثير من الألعيب والحمالت 
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الم�ساّدة وقد بداأوا بهذا - و�ساهدناه نحن - و�ستزيد حمالتهم من الآن ف�ساعًدا 

على القت�ساد المقاوم: خلق الذرائع والموانع والتهويل والتقليل من اأهمّية ما هو في 

المقابلة  الجهة  العمل في  ينبغي  الأعمال.  اإنّهم يقومون بمثل هذه  الأهميّة؛  منتهى 

لهم؛ على الم�سوؤولين واأ�سحاب الفكر والحري�سين اأن يعر�سوا �سورة �سحيحة عن 

يعلم  واأج��واٍء كي  ثقافة  وترويجَ  بناءَ خطابٍ  يتمّ  واأن  والعامة  العظمى  الحركة  هذه 

هذه  ف��اإّن  الحالة،  هذه  في  بها؛  ويطالبوا  بها  ويوؤمنوا  الحركة  هذه  حقيقة  النا�س 

ال�سيا�سات �ست�سبح عملّية. 

والتغطية  المراقبة  هي  كالمي،  بها  واأنهي  اأطرحها  التي  الأخ��ي��رة:  النقطة 

الإعالمّية. ينبغي وجود مركز ر�سد قوي، يقظ ودقيق النظر ير�سد ويراقب ويتابع 

وت�سنيفها،  المعلومات  تجميع  يتّم  واأن  الدّقة؛  بمنتهى  العمل  هذا  تقدّم  تغطية 

بها  القيام  ينبغي  التي  الحركة  يحّدد  اأن  اأحياًنا  يمكنه  ال�ستنتاج، حيث  ثّم  ومن 

في كّل فترة وفي كّل مرحلة، وي�سع �سواخ�س القيا�س لكّل ق�سم، و�سوًل اإلى تقديم 

يعرفوا.  اأن  يحّبون  فالنا�س  والإع��الن؛  الإعالم  و�سائل  للنا�س من خالل  الأخبار 

هذه هي مجموعة الم�سائل التي كنت اأوّد اأن اأطرحها عليكم، اأّيها الإخوة والأخوات 

الأعّزاء. 

نحن قادرون!

لقد بداأ عملٌ كبير، ونحن قادرون، اإن �ساء اهلل، اأن ننجز هذا العمل الكبير، بكّل 

هّمة وبالتوّكل على اهلل تعالى، ون�سير به خطوة خطوة ونتقّدم به بال�سرعة المنا�سبة 

فالبرامج  الأمد؛  طويلة  لي�ست  ونتائجه  اآثاره  اأّن  اأعتقد  الذي  وبال�سكل  والمطلوبة. 

برامج طويلة الأمد، لكّن النتائج �ستتحّقق عاجاًل وقريًبا، اإن �ساء اهلل؛ اأي اإّن البدء 

�ساء  اإن  العمل،  نتائج هذا  بحالوة  للنا�س  العام  والإح�سا�س  العمل  ثمار هذا  بجني 

هذه  ظّل  في  بهذا  النا�س  �سي�سعر  اهلل،  �ساء  اإن  بعيًدا.  ولي�س  قريًبا  �سيكون  اهلل، 

الحكومة ومن خالل التقدّم الذي يح�سل والعمل الذي ينجز، ويتذّوقون حالوة ثمار 

هذه الحركة العامة والكبرى. 
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اأ�ساأل اهلل تعالى، اأن ي�ساعدنا جميًعا ويهدينا، واأن يعّرفنا على نقاط �سعفنا، واأن 

يجعلنا نرى �سعفنا ونق�سنا، واأن يلهمنا موجبات ر�ساه ويوّفقنا للقيام بها. اأ�سكركم 

جميًعا اأّيها الإخوة والأخوات، حيث جل�ستم وا�ستمعتم؛ اأتوّقع اأن يكون هذا ال�ستماع 

مقّدمة لحركة عاّمة. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



كلمة اإلمام الخامنئي {

 في المؤتمر التكريمي 
لـشير علي مردان خان بختياري 

: سبـــة لمنا إقامة مؤتمر تكريمي لـ شير علي مردان خان بختياريا

أعضاء هيئة المؤتمر الــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/12/26 هـ.ش.
1435/05/15 هـ.ق.

2014/03/17 م.
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ó
ونقوم  بالدنا  قومّيات  مختلف  بين  متاأّلقة  و�سخ�سّيات  وجوًها  نرى  اأن  جميٌل 

بالتعرّف عليها؛ ومن الظلم الكبير اأن يُر�سى بالغفلة عن �سخ�سّيات بارزة وم�سحّية، 

ل الأخوة  وكان لها الكثير من المّيزات ويغفل عن ت�سحياتهم وجهادهم، وكما تف�سّ

ي � القاطنون في مناطقة وا�سعة  الكرام وذكروا، اإّن اأهل بختيار وبالعموم العرق اللوِرّ

من بالد اإيران � كانوا من اأف�سل واأوفى الأعراق الإيرانّية. 

ومن اأهم مّيزات الجمهورّية الإيرانّية التنّوع في الأعراق والقومّيات، ومع ذلك � 

وهلل الحمد � جميعهم متحّدون فيما بينهم، وعندما نجد ال�سعوب الإيرانّية مترابطة 

مدى  على  كذلك  كانوا  وقد  معنى،  من  للكلمة  ما  بكّل  بينها  فيما  ومتواّدة  ومّتحدة 

الع�سور الما�سية، وما زالوا كذلك - وهلل الحمد - مّتحدين وب�سكٍل كامل، وحيث 

ي بال�سدق  اإنّ لكلّ �سعب ميزاته وخ�سو�سّياته، فقد عهدنا اأهل بختيار والعرق الُلوِرّ

العقيدة  عن  دفاًعا  ثابتين  الع�سور  مّر  على  ووقفوا  والغيرة،  وال�سجاعة  والطهارة 

الإ�سالميّة، وعن العقائد المذهبيّة، ل �سيّما الت�سّيع، ولم�سنا ذلك في ع�سرنا هذا 

و�ساهدناه باأّم العين، فهم يحترمون ال�سادة المنت�سبين للنبي P، ويجّلون اأهل بيت 

 لنا اأّنه يوجد 
(1(

النبوّة عليهم ال�سالم، وفي العموم هم يحترمون العلماء، وقد ذكروا

اإلى  في مناطقهم �سخ�سّيات علمّية غير معروفة، ولكن عندما ذهبت منذ �سنوات 

ا على  - على ما اأذكر - تعّرفت على بع�س من علماء )لور(، خ�سو�سً
(2(

مدينة ُكرد

مظلومّية  اإّن  لة،  المح�سّ وفي  ال�سخ�سّيات،  بع�س  اأ�سماء  لنا  عّددوا  وقد  بختياري، 

)1) اإمام جمعة �سهر�ستان، محافظة م�سجد �سليمان.

)2) بتاريخ 1992/11/6.
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ا، لذا  هذا ال�سعب حتى في ال�سخ�سّيات العلمائّية الم�سهورة فاإّنها غير معروفة اأي�سً

يجب التحّري وال�سعي عنها، وبما اأّنكم - وهلل الحمد - تت�سّدون اأنتم لهذا المو�سوع، 

وتجدوها،  ال�سخ�سّيات،  عن  وتبحثوا  هذا،  عملكم  تكملوا  اأن  ا  جدًّ المنا�سب  فمن 

طبًعا اأعني ال�سخ�سّيات التي هي بالفعل كذلك، فال بّد من تحّري الدقة، ل اأن تكون 

�سخ�سّيات م�سطنعة. 

 اأهالي بختيار على 
(2(

 به هو �سحيح بالكامل، لم يكن كبراء
(1(

لتم كما اأّن ما تف�سّ

حدٍّ �سواء، نعم فقد جاوؤوا اإلى اأ�سفهان وقاموا باأعمال كبيرة، ومع ذلك فهم لي�سوا 

اأهالي  مع  م�ساركته  في  خان(  م��ردان  )علي  وتاألّق  اأهميّة  ولي�ست  �سواء،  حدّ  على 

بين  عمره  يتراوح  ا  �سابًّ الوقت  ذلك  في  كان  فقد   - الم�سروطة  الثورة  في  بختيار 

ثمانية ع�سر اأو ع�سرين �سنة - ولكن كان من اأهّم اأعماله مواجهته لر�سا خان ومن 

اأمّ علي  اأنّ  ال�سيّد ر�سائي  اأ�سار  واأُعدم على يد ر�سا خان، و�سمد وقد  اأُ�سر  بعدها 

مردان خان - الجّدة -كانت �سّد الإنجليز و�سّد الأجانب، وهذا في الواقع موؤ�ّسر اإلى 

كيفيّة تربية الأمّ اأي�سًا، وكيف تقوم ببناء و�سقل �سخ�سيّة ابنها، بمعنى اأنّ هذه الأّم 

قد ا�ستطاعت اأن تنجب هذا البن وترّبي هذه ال�سخ�سّية الالمعة. 

 ويعتبر تكريم �سخ�س مثل علي مردان خان واأّمه و�سخ�سّيات من هذا القبيل، 

ولئق،  جّيد  عمل  الم�ستبّدين  البهلوّيين  و�سل�سلة  خان  ور�سا  ال�ستبداد  واجه  ممّن 

ا  ا جًدّ وتو�سيح توجّهاتهم وهذا العلم الذي رفعوه )ل اإله اإل اهلل(، اأعتبره اأمًرا مهًمّ

حيث يعك�س مواجهة هوؤلء الأ�سخا�س ودفاععهم عن العقائد الدينّية. 

 اأتمّنى لكم التوفيق من اهلل �سبحانه، وانتبهوا جّيًدا في تمييزكم الأ�سخا�س الذين 

اأخل�سوا نّياتهم هلل �سبحانه وجاهدوا ب�سدق، من اأ�سخا�س اآخرين كان لهم اأهداف 

الأجاّلء  الما�سين  وتعالى  �سبحانه  اهلل  يح�سر  اأن  اأتمّنى  الأح��وال  كّل  على  اأخ��رى، 

درجاتهم  ويرفع  اأوليائهم  مع  بالدنا  من  متعّددة  مناطق  في  كانوا  الذين  العاملين 

)1) ال�سيد مح�سن ر�سائي.

)2) عبّر �سماحته: خوانين بختياري.
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ويغفر لهم خطاياهم، ويوّفقكم اأنتم لجبران كّل التق�سيرات ويعينكم على التعريف 

بالعلماء والعظماء وال�سخ�سّيات البارزة من بين هذه المجموعة. طبًعا في منطقة 

بروجورد ومناطق لور�ستان يوجد �سخ�سّيات بارزة وكبيرة. 

وّفقكم اهلل واأّيدكم!

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





: سبـــة لمنا عيد النوروز وحلول العام اإليراني الجديد 1393 هـ. ش.ا

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1392/12/29 هـ.ش.
1435/05/18 هـ.ق.

 2014/03/20م.

نداء اإلمام الخامنئي {

بمناسبة عيد النوروز )حلول العام اإليراني الجديد(
عام االقتصاد والثقافة بعزيمة وطنيّة وإدارة جهادية 
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ó
يا مقّلب القلوب والأب�سار، يا مدّبر الليل والنهار، يا محّول الحول والأحوال، حّول 

حالنا اإلى اأح�سن الحال. 

اللهم �سلّ على فاطمة واأبيها وبعلها وبنيها. 

اللهم كن لولّيك الحّجة بن الح�سن، �سلواتك عليه وعلى اآبائه، في هذه ال�ساعة 

وفي كّل �ساعة، وليًّا وحافًظا وقائًدا ونا�سًرا ودلياًل وعيًنا، حتى ت�سكنه اأر�سك طوًعا 

وتمّتعه فيها طوياًل. 

اللهم عّجل لولّيك الفرج واجعلنا من اأعوانه واأن�ساره و�سيعته.

عيد النوروز 

اأبارك حلول العام الجديد لكّل اأبناء وطننا الأعّزاء، ولكّل الإيرانّيين في اأرجاء 

ال�سهداء  لعوائل  خ�سو�سًا  واأب��ارك��ه  يعي�سون.  العالم  من  مكان  اأيّ  وف��ي  البالد، 

الكريمة، والمعاقين وزوجاتهم، ولكّل الذين جاهدوا ويجاهدون، وتحّملوا ويتحّملون 

اأعباءً وجهودًا في �سبيل الإ�سالم واإيران. كما اأبارك النوروز لكلّ ال�سعوب التي تحيي 

النوروز وتحتفي وتحتفل به. 

لقد �سادف حلول ال�سنة الجديدة في هذا العام منا�سبتين فاطمّيتين، ومرا�سم 

ذكرى ا�ست�سهاد �سيّدة العالم الإ�سالميّ العظمى ال�سديقة الكبرى فاطمة الزهراء 

من  ينهل  اأن  من  �سعبنا  يتمكّن  اأن  اهلل،  �ساء  اإن  ي�ستدعي،  القتران  وهذا   .O

بركات الأنوار الفاطمّية، واأن ي�سع نف�سه في معر�س اإ�سعاعات تعاليم هذه ال�سّيدة 

العظيمة، ويتنوّر باأنوار الهداية الإلهيّة التي اأهديت لكلّ �سعوب العالم بوا�سطة فاطمة 

 .P واأهل بيت الر�سول ،O الزهراء
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يجب اأن يكون مرور الأعوام وتعاقب ال�سنين المختلفة مدعاة تجربة وب�سيرة لنا. 

اإلى الم�ستقبل بعيون مفّتحة وقلوب  اأن ن�ستلهم الدرو�س من الما�سي وننظر  ينبغي 

الإيرانّيين  كل  على  يمّن  اأن  تعالى،  اهلل  اأ�ساأل  للم�ستقبل.  قراراتنا  ونتّخذ  واعية، 

اأرواحهم،  في  والبهجة  اأج�سامهم،  في  بال�سالمة  الجديد  العام  هذا  في  الأع��ّزاء 

اأن  واأتمّنى  وال�سعادة.  والرقّي،  والتقّدم،  الروحّية،  وال�سكينة  نفو�سهم،  في  والأمن 

يجود �سبحانه وتعالى على �سبابنا بالن�ساط والحيوّية، وعلى رجالنا ون�سائنا بالهّمة 

والإرادة والعزيمة الرا�سخة ال�سائبة لل�سير في طرق المجد، وعلى اأطفالنا بال�سرور 

واجب  من  عواتقنا  على  يقع  ما  والألفة.  والمحّبة  بالأمن  عوائلنا  وعلى  وال�سّحة، 

البرمجة  اأجل  من  الم�ستقبل  اإلى  والنظر  العبر،  ل�ستلهام  الما�سي  اإلى  النظر  هو 

الملحمة ال�سيا�سّية والملحمة  واتّخاذ القرارات. اأُعلن في العام الذي م�سى اأنّه عام 

القت�ساديّة«. وقد تحقّقت الملحمة ال�سيا�سّية، والحمد هلل، على اأح�سن وجه في كّل 

الميادين المتنوّعة، �سواء في النتخابات، اأوفي التظاهرات الكبرى، اأوفي م�ساركة 

واأبناء  الم�سوؤولون  بذلها  التي  والم�ساعي  والأن�سطة  المختلفة  الميادين  في  ال�سعب 

الحكومات  تبادل  �سنة  الما�سية  ال�سنة  كانت  ولقد  ال�سنة.  اأيام  مدى  على  ال�سعب 

وظهرت،  البالد،  في  الأم��ن  وبمنتهى  بهدوء  ال�سيء  هذا  تمّ  وقد  ال�سلطة،  وت��داول 

والحمد هلل، حلقة جديدة في ال�سل�سلة الطويلة لإدارة البالد. 

اأن يحدث،  الذي كان يجب  ال�سيء  لم يحدث  القت�سادّية  الملحمة  م�ساألة  وفي 

والذي كان من المرتجى حدوثه. بُذلت جهود م�سكورة، لكنّ العمل الكبير الذي كان 

يجب اأن يقع في م�سمار الملحمة القت�سادّية ل يزال اأمامنا، ومن واجبنا اأن ن�سنع 

عام  نهاية  وفي  ول�سعبنا،  لبالدنا  ومهّمة  اأ�سا�سّية  ق�سّية  القت�ساد  الملحمة.  هذه 

1392 تكوّنت، والحمد هلل، بنية تحتيّة فكريّة ونظريّة للملحمة القت�سادّية. واأعلنت 

�سيا�سات القت�ساد المقاوم، والأر�سّية مهّياأة لبذل الجهود الالزمة في هذا المجال، 

اإن �ساء اهلل. 
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من  اأهم  اأّنهما  لي  يبدو  ق�سّيتان  فهناك  1393ه�.�س،  العام  اإلى  بالن�سبة  اأّم��ا 

ومن  الثقافة.  ق�سيّة  هي  والثانية  القت�ساد،  ق�سيّة  هي  الأول��ى  الق�سيّة  غيرهما. 

البالد  بين م�سوؤولي  ال�ساحتين بذل جهود م�ستركة  المجالين وفي  المتوقّع في كال 

وجميع اأبناء ال�سعب. واإّن ال�سيء الماأمول لبناء الحياة والم�ستقبل ل يمكن تحقيقه 

من دون م�ساركة ال�سعب. لذلك، ف�ساًل عن الإدارة التي يجب اأن يقوم بها الم�سوؤولون، 

المجال  في  ولزم��ة؛  �سروريّة  حالة  المجالين  في  وم�ساركته  ال�سعب  ح�سور  ف��اإنّ 

اإلى  الأمور  تتقّدم  لن  ال�سعب  الثقافي. فمن دون م�ساركة  المجال  وفي  القت�سادي 

الأمام ولن يتحّقق المق�سود. يمكن اأن يقوم النا�س - في مختلف فئاتهم وت�سّكالتهم 

ويحتاج  خ��الق؛  ب��دوٍر   - را�سخة  وطنية  وعزيمة  اإرادات  من  لهم  وبما  ال�سعبّية، 

اإلى الأمام ب�سورة  اأن يتقّدموا بالأمور  اأجل  اإلى دعم ال�سعب من  اأي�سًا  الم�سوؤولون 

ا يجب عليهم بالتوّكل على اهلل تعالى، وال�ستمداد من التوفيقات  �سحيحة، وهم اأي�سً

والتاأييدات الإلهيّة، وبم�ساعدة النا�س، اأن يردوا �ساحة العمل ب�سكل جهادي، �سواء 

على ال�سعيد القت�سادي اأو على الم�ستوى الثقافي، و�سوف اأقّدم اإي�ساحات كّل هذه 

الأمور، اإن �ساء اهلل، في كلمتي ل�سعب اإيران يوم الجمعة. 

ُيراد له  ال�سنة الجديدة هو اقت�ساد،  اأمامنا في هذه  اأنّ، ما هو  اأخال  من هنا، 

اأن يزدهر بم�ساعدة الم�سوؤولين وال�سعب، وثقافة ت�ستطيع بهمم الم�سوؤولين وال�سعب 

ال�سنة  �سعار هذه  لذلك فقد جعلُت  و�سعبنا.  لبالدنا  الكبيرة  الم�سيرة  اّتجاه  تعيين 

القت�ساد والثقافة بعزيمة وطنيّة واإدارة جهادية«. نتمّنى اأن يمّد اهلل تعالى  وا�سمها 

النهو�س  لي�ستطيعوا  المحترمين  والم�سوؤولين  ال�سعب  اأبناء  من  واحد  لكلّ  عونه  يد 

المهدي  لإمامنا  المقدّ�س  القلب  عنّا  يُر�سي  واأن  ال�سعيد،  هذا  على  بواجباتهم 

المنتظر |، ويُر�سيَ عنّا الروح الطاهرة لالإمام الخمينيّ الجليل، واأرواح ال�سهداء 

الأبرار. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





: سبـــة لمنا بدء السنة اإليرانية 1393 هـ.ش.ا

جمع من المسؤولين وجموع غفيرة من أبناء الشعب اإليرانيالــحــضــور:

مدينة مشهد المقدسة - حرم اإلمام الرضا Qالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/01/01 هـ.ش.
1435/05/19 هـ.ق.

2014/03/21 م.

خطاب اإلمام الخامنئي {

في الحرم الرضوي المطّهر
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ó
القا�سم  اأب��ي  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين،  رّب  هلل  الحمد 

المهدّيين  الهداة  المنتجبين  الأطهرين  الأطيبين  اآل��ه  وعلى  محّمد،  الم�سطفى 

المع�سومين، ل �سيّما بقية اهلل في الأر�سين. اللّهم �سلّ على فاطمة واأبيها وبعلها 

وبنيها، اللّهم �سلّ على وليّك علّي بن مو�سى عدد ما اأحاط به علمك، �سالة دائمة 

بدوام عظمتك وكبريائك، اللّهم �سلّم على وليّك علي بن مو�سى الر�سا عدد ما في 

علمك، �سالًما دائًما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. 

نلتقي مجّدًدا مّرة  واأطال في عمري؛ كي  ل  تف�سّ باأن  واأحمده،  تعالى  اأ�سكر اهلل 

اأخرى وعاًما اآخر، في جوار المرقد المنّور وال�سماوّي، في هذا الجمع المفَعم بال�سوق 

والمحّبة ال�سادقة، ونتحاور معكم، اأّيها الأخّوة والأخوات الأعّزاء. 

تهنئة بحلول السنة الجديدة 

ال�سنة  وحلول  »النوروز«  بمنا�سبة  بالتهنئة مجدّدًا  نتقدّم  اأن  اأوّلً،  علينا  الواجب 

الجديدة، لجميع الأخوة والأخوات ممّن ي�ستمع كالمنا، ولكلّ ال�سعب الإيرانّي. واأ�ساأل 

اهلل تعالى اأن تكون �سنة حافلة بالبركة والحياة ال�سعيدة لل�سعب الإيرانّي، ولجميع 

ل بجعل هذه ال�سنة التي بداأت، �سنة تليق  م�سلمي العالم؛ واأرجو اهلل تعالى اأن يتف�سّ

ب�ساأن ال�سعب الإيرانّي العظيم، �سنة مليئة بالخير والبركة ومفَعَمة بالأف�سال الإلهّية، 

والعنايات الرّبانّية. 

حركتان كبيرتان في العام 1392

ن�سير اإلى م�ساألة حول العام 1392 الذي انق�سى يوم اأم�س. لقد قلنا في البيان 

الأوّل اأنّ ال�سعب الإيرانّي نه�س في العام 1392 ه�.�س. و�سّطر - ما كان ُينتظر منه 
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ما  اأكثر  وتجّلت  قد ظهرت  ال�سيا�سّية  الملحمة  اأنّ  الموؤكّد  ومن  �سيا�سيّة.  ملحمة   -

الأولى: هي حركة النتخابات  الإيرانيّ:  لل�سعب  يكون، من خالل حركتين كبيَرتَين 

في الن�سف الأول من العام، والثانية هي التظاهرات ال�سعبّية العظيمة في الن�سف 

هذه  عن  �سواء  النتخابات؛  حول  كثيراً  تكلّمنا  لقد  البالد.  اأنحاء  كلّ  في   
(1(

الثاني

اأو النتخابات المتنوّعة كافّة التي جرت منذ انت�سار الثورة حّتى الآن.  النتخابات 

كذلك حول التظاهرات الكبرى والعاّمة في الثاني والع�سرين من بهمن ]11 �سباط[، 

فاإنّ - هذا العبد الحقير - وكذلك الآخرين قد تحّدثوا عن نقاٍط كثيرة ول اأوّد اأن 

اأكّررها؛ لكن يوجد م�ساألتان حول هذين الحَدَثين. يوجد حول كّل من هذين الحدثين 

- والذي كان كّل منهما عبارة عن اإعالن واإعالم عاّمين يظهران واقع بلدنا و�سعبنا 

العالمّي  لالإعالم  المغِر�سة  والفتراءات  الّتهامات  مقابل  في  الكلمة،  معنى  بكّل 

بالعام الجديد  المتعّلقة  الم�سائل  اأودّ الحديث عنها قبل الكالم عن  - توجد نقطة 

1393 ه�.�س. 

1 - الم�ضاركة بالنتخابات

النقطة الأولى حول النتخابات؛ فليلتفت الأخوة والأخوات الأعّزاء، اإلى اأّنه منذ 

انت�سار الثورة حتّى الآن، لم ينخف�س م�ستوى م�ساركة النا�س في النتخابات، وهذا 

اأمرٌ بالغ الأهّميّة. في اآخر انتخابات توجّه ال�سعب فيها اإلى �سناديق القتراع، اأي: 

النتخابات الحادية ع�سرة لرئا�سة الجمهورّية، بلغت ن�سبة الم�ساركة فيها 72 بالمئة؛ 

هذه الن�سبة هي ن�سبة مرتفعة بين النتخابات في العالم وموؤ�ّسر عاٍل، وكذلك فهي 

اإيران، منذ انت�سار الثورة  اأي�سًا - بين النتخابات التي جرت في  ن�سبة مرتفعة - 

حّتى يومنا هذا؛ ماذا يعني هذا الأمر؟

)1) اأي المظاهرات المليونيّة الوا�سعة بمنا�سبة ذكرى انت�سار الثورة الإ�سالمّية.
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االنتخابات والسيادة الشعبية الدينية 

اإنّ هذه الم�ساركة الوا�سعة في النتخابات، هي عالمة على اأّن �سيادة �سعبية دينّية 

قد تكرّ�ست في البالد؛ وهذا يعني اأنّ نظام الجمهورّية الإ�سالمّية قد نجح في تر�سيخ 

متمادية،  قرونًا  ير�سخ  كان  بلٌد  القليل!  بال�سيء  لي�س  وهذا  ال�سعبّية؛  ال�سيادة  هذه 

تحت �سلطة الحكّام الم�ستبدّين والديكتاتوريّين، في�سل اإلى هذه الدرجة من م�ساركة 

بكّل  ال�سلطة  اإلى  ال�سعبّية، لإي�سال مر�ّسحيهم  ال�سيادة  النتخابات عبر  النا�س في 

وعيٍ وحيويّة، وبحيث اإنّه بعد مرور 35 عامًا على انت�سار الثورة، ت�سل ن�سبة م�ساركة 

النا�س في النتخابات اإلى 72 بالمئة؛ ينبغي تقدير هذا الأمر ومعرفة قيمته. اإّنني 

اأقول لكم - اأيّها ال�سباب - ولكلّ ذوي الفكر في مختلف اأنحاء البالد: ل َنْكُفرنَّ بهذه 

النعمة الكبرى؛ كما حدث في العام 1388ه�.�س. ]2009م - الفتنة بعد النتخابات[ 

حيث اإنّ البع�س لم يقدّر النعمة الإلهّية وكفر بها. كذلك يتناهى اإلى الأ�سماع ت�سكيك 

اأعداء ال�سعب الإيرانّي، وهذا كفراٌن  اأي: تكرار ادّعاء  البع�س بنزاهة النتخابات، 

ا. لقد تحّولت ال�سيادة ال�سعبّية اإلى تّياٍر طبيعّي وعفوّي؛ لذلك فاإّن النا�س  بالنعم اأي�سً

الح�سور  واجبهم  اأّن  يعتبرون  ومدنهم  قراهم  جميع  في  البالد،  اأنحاء  جميع  في 

والقتراع في �سناديق النتخابات؛ في�سارك 72 بالمئة من الناخبين؛ هذا اأمٌر مهّم 

ا في العالم.  ا؛ وهذه الن�سبة من الم�ساركة هي من الن�سَب المرتفعة جدًّ جدًّ

2 - تظاهرات 22 بهمن؛ اأكبر واأكثر حما�ضة 

حول   - اإليها  اللتفات  الأع��ّزاء  واأخواتي  لإخواني  ينبغي  التي   - الثانية  النقطة 

تظاهرات الثاني والع�سرين من بهمن ]11 �سباط[: يوجد متابعون يهتّمون بح�ساب 

ن�َسب واأعداد الم�ساركين في الم�سيرات، وتخمين اأعدادهم بوا�سطة اآلت الت�سوير 

ويدّققون  ير�سدون  الذين  جميع  لنا  ق��ّدم  ال�سنة،  هذه  ففي  المتنّوعة؛  والأدوات 

بالم�سيرات وين�سطون في هذا المجال، تقاريرَ حول اأعداد الجماهير الم�ساركة في 

م�سيرات طهران والمدن الكبرى والمعروفة، تبّين اإّنها اأكبر من ال�سنوات الما�سية، 

النا�س  �سعارات  كانت  حيث  وعنفواًنا،  حما�سة  اأكثر  كانت  الم�ساركة  ف��اإّن  وكذلك 
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ا، وذات معانٍ قويّة، وملوؤها الحما�س والندفاع. لماذا؟ عميقة جدًّ

اأّن  نعتقد  ونحن  ا،  اأمًرا مهمًّ المتنّوعة،  الم�سائل  يتابعون  الذين  المحّللون  اأدرك 

فهمهم كان �سحيًحا؛ حيث عّللوا كثافة الم�ساركة ونوعّيتها هذه ال�سنة باأ�سباب تركت 

اآثارها، وتميّزت بها ال�سيا�سات ال�ستكباريّة؛ حيث كان اأ�سلوب الم�ستكبرين عاٍر عن 

الأدب، ولهجتهم مع ال�سعب الإيرانيّ مهينة ب�سكلٍ اأكبر. عندما جرت مفاو�سات في 

مجال الم�سائل النووّية، اأدلى ال�سيا�سّيون الأميركيون بت�ساريح يّدعون خاللها باأّن 

ال�سعب الإيرانّي قد تراجع، وتنازل عن مبادئه! لقد كان لحن كالمهم بالن�سبة اإلى 

ال�سعب كالمهم  �سمع  لقد  واللياقة؛  الأدب  ويخلو من  مهينًا،  لحنًا  الإيرانيّ  ال�سعب 

وفهم ر�سالتهم. 

حقيقته  على  الظهور  من  يقترب  اأو  الحقيقّي،  وجهه  عن  العدّو  يك�سف  عندما 

في الميدان، فاإنّ �سعبنا يزداد دافعه وتعلو هّمته اأكثر للح�سور والم�ساركة؛ عندما 

راأى الّنا�س اأّن الأميريكّيين ي�سيئون الأدب تجاههم، ويّدعون باأّنهم قد ابتعدوا عن 

النظام؛ اأرادوا اأن ُيثبتوا في الثاني والع�سرين من بهمن باأّنهم موالون بكّل وجودهم 

الإ�سالم  ولراية  الإ�سالميّة،  والجمهوريّة  الإ�سالميّ  للنظام   - القلب  - ومن �سميم 

الخفّاقة. وهذا يدلّ على ح�سا�سيّة �سعبنا ونخوته وعنفوانه، مقابل خ�سومة واأحقاد 

بم�سيرات  يتعّلق  ما  في  النقطة  هذه  اإي��ران؛  واأع��داء  الإ�سالمّية  الجمهورّية  اأع��داء 

الثاني والع�سرين من بهمن. 

واأّما بالن�سبة اإلى ال�سنة الجديدة هذه؛ فلقد دّونت هنا مالحظات، لدّي مجموعة 

اأفكار، �ساأحاول عر�سها ب�سكٍل اإجمالّي في هذا المجال المتاح لنا اليوم؛ لأّن اليوم 

الجمعة ووقتنا محدّد حتّى موعد �سالة الجمعة، واإن �ساء اهلل؛ ف�ساأطرح في هذا 

الوقت الم�سائل، والأفكار التي لدّي؛ ولكن اإن بقي بعدها ما ينبغي اأن ُيقال، فاإّني 

اآمل باأن يتمّ تو�سيحه للراأي العامّ من خالل اأ�سحاب الفكر، وعلماء المجتمع الذين 

يدركون جّيدًا �سيا�سة الجمهورّية الإ�سالمّية حاليًّا، ويعرفون ما الذي يجب القيام 

به اليوم. 
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السير نحو االقتدار الوطنّي

ما اأريد اأن اأطرحه اليوم، ب�سكٍل مخت�سر وبعبارة واحدة، هي خال�سة القول: اأّنه 

يجب على ال�سعب الإيرانيّ اأن يقوّي نف�سه؛ هذا هو جوهر كالمي؛ كالمٌ عن القتدار 

اإن كان �سعيًفا ولم ي�سع لمتالك  اأّي �سعٍب  اإّن  العزيز:  ل�سعبنا  اأقول  اإّنني  الوطنّي. 

لت�سّلط الآخرين وهيمنتهم، و�سيفر�سون عليه  القّوة، فاإّنه �سي�سبح ُعر�سة  اأ�سباب 

ا، �سيبتزّه ناهبو العالم وي�ستغّلونه؛  منطقهم واأ�سلوبهم ال�سلطويّ؛ اأيّ �سعب ل يكون قويًّ

يهينونه ويذلّونه اإن ا�ستطاعوا؛ ويدو�سونه باأقدامهم! هكذا هي طبيعة العالم الذي 

ُيدار وُيحَكم بالأفكار المادّية؛ كّل من ي�سعر بالقوة والقدرة �سيهيمن، ويت�سّلط على 

الذين ي�سعرون بال�سعف؛ �سواء كان هذا على م�ستوى الأفراد اأو على م�ستوى ال�سعوب. 

يقول ال�ساعر الم�سهور: 

لل�سعيف طبيعي  اأم��ٌر  هو  الموت  م���ات!اإّن  ث����ّم  اأّوًل  ���س��ُع��ف  ق����ويٍّ  ك����ّل 

ولحم  الدجاج  ياأكل  يكن  لم  �سخ�سٍ  اأمام  ا  م�سويًّ دجاًجا  اأح�سروا  اإّنهم  ُيقال: 

الدجاجة  وخاطب  مقلَتيه«؛  من  تنهمر  الح�سرة  ودم��وع  اإليها  نظر  الحيوانات، 

المو�سوعة اأمامه على الماأدبة:

��ا؟ ���س��ر���سً اأ����س���ًدا  ت�سبحي  ل��م  كي ل يتمّكنوا من اأخذٍك فري�سة للذبحِل����َم 

وؤوا على ذبحك  لو تمكّنتِ من الدفاع عن نف�سك، وامتلكتِ القدرة الذاتية، لما تجرَّ

بهذا ال�سكل. واأنا ل اأعتقد بقول ذلك ال�ساعر، ول بقول اأبي العالء المعّري، الذي ُنقل 

عنه هذا الكالم؛ ولكنّني اأعتقد اأنّه في العالم الذي يتّم اإدارته على اأ�سا�س الأفكار 

المادّية، فمن الطبيعّي اأن يكون الموت م�سير ال�سعيف - اأنا اأعتقد بهذا - اإن لم 

يرجع �سعبٌ اإلى نف�سه ويقوّي نف�سه، فاإنّ الآخرين �سيت�سلّطون عليه. بع�س ال�سعوب 

تف�سلها م�سافات طويلة للو�سول اإلى القّوة؛ ول اأمل قريب باأن ُتعّد قدراتها وُتوِجَد 

قوّتها؛ لتتمكّن من مواجهة الم�ستبدّين وناهبي العالم. لكنّ �سعبنا لي�س كذلك؛ اأّوًل، 

نحن لدينا اإمكانّية كبيرة لإعداد القّوة؛ وكذلك فنحن نمتلك موارد وطاقات وفيرة؛ 
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�سوًطا كبيًرا في  الوطنّي، وقطع  �سار نحو القتدار  اأنّ �سعبنا قد  اأي�سًا -  والأهمّ - 

هذا الطريق؛ وعلى هذا الأ�سا�س اأرى اأّن خارطة الطريق العاّمة للعام 1393ه.�س.، 

تت�سكّل من هذين العن�سرين اللّذين ذكرتهما في بيان اأوّل ال�سنة: القت�ساد والثقافة 

بعزٍم وطنّي واإدارة جهادّية. 

قّوة الشعب في االقتصاد والثقافة والعلم

الأ�سلحة  بالتاأكيد  متطوّرة؛  اأ�سلحة  يمتلك  اأن  يعني  ل  قويًّا  ما  �سعبٌ  يكون  اأن 

عندما  ال�سالح.  بامتالك  فقط  ا  قويًّ ي�سبح  اأن  �سعبٍ  لأيّ  يمكن  ل  ولكن  مطلوبة، 

اأنظر في هذا الأمر، اأجد اأنّ هناك ثالثة عنا�سر اأ�سا�سيّة للقّوة والقتدار، ويت�سّمن 

اأ�سبحت  اإذا  الثالثة.  ال�سنة، عن�سرين من هذه  اأّول  بمنا�سبة  اأعلنته  الذي  البيان 

ا: اأحدها القت�ساد، والآخر  هذه العنا�سر الثالثة اأهدافًا ل�سعبٍ ما فاإنّه �سي�سبح قويًّ

الثقافة، والثالث العلم والمعرفة. 

 ولقد قِيل الكثير في ال�سنوات الع�سرة اأو الثنتي ع�سرة الما�سية حول العلم، وبحمد 

اهلل، فقد اأثّر هذا الكالم كثيرًا. ها نحن نتقدّم اليوم في المجال العلمّي - ولعّلني 

�ساأ�سير لحقًا اإلى هذا في معر�س حديثي - ولكن بالن�سبة اإلى القت�ساد والثقافة 

اقت�ساد  جعل  من  نتمكّن  كي  ع��اديّ؛  وغير  ا�ستثنائيّ  اهتمامٍ  اإلى  ما�سّة  فالحاجة 

البالد بو�سعٍ، ل ي�ستطيع معه اأحد في اأيّ نقطة من العالم التاأثير على اقت�ساد بلدنا، 

اأو جمود؛ وهذا الأمر في متناول  اأو حركة،  ومعي�سة �سعبنا من خالل قراٍر يّتخذه، 

اأيدينا، نحن يجب اأن نقوم بهذا العمل؛ وهو بناء ذلك القت�ساد المقاوم الذي تّم 

الم�سوؤولين  لقاء مو�سّع حوله مع  لي  ولقد كان  الما�سي؛  ال�سهر  �سيا�ساته في  اإبالغ 

والمديرين الأ�سا�سيّين في البالد؛ وكانوا متجاوبين مع هذه ال�سيا�سات، اأي: روؤ�ساء 

قد  ال�سيا�سات،  هذه  اإعداد  في  بفاعلّية  و�ساهموا  �ساركوا  الذين  الثالثة  ال�سلطات 

رحّبوا واأعلنوا باأنّنا �سننجز هذا العمل. واأنا اأريد اأن اأتحدّث قليالً اليوم مع �سعبنا 

العزيز حول القت�ساد المقاوم؛ لي�سمع النا�س مِن هذا العبد الحقير ما اأريد طرحه. 



ل إم
ط
ّ
ي س
او
سمل
م 
ال
د س

145

}
ه 
طلق
خ

االقتصاد المقتدر )االقتصاد المقاوم(

ب�سبب  عقب  على  ��ا  راأ���سً يقع  ول  ينهار  ل  ال��ذي  المقتِدر،  القت�ساد  ذل��ك  هو 

ال�ستفزازات العالميّة، اأو الهزّات العالميّة، اأو ب�سبب �سيا�سات اأميركا وغير اأميركا؛ 

هو ذلك القت�ساد المعتِمد على النا�س. 

اقت�ساد  الحقيقة  في  يمثّل  والذي  المقاوم،  القت�ساد  حول  اأ�سئلة  ثالثة  يوجد   

المقاومة؛ واأنا �ساأطرح هذه الأ�سئلة. 

ال�سوؤال الأول: ما هو القت�ساد المقاوم، وما هو غير ]المقاوم[؟ ما هي خ�سائ�سه 

�سعاره  نطلق  الذي  المقاوم  القت�ساد  اإنّ  هل  الثاني:  ال�سوؤال  وال�سلبيّة؟  الإيجابيّة 

القت�ساد  كان  اإذا  الثالث:  ال�سوؤال  ووهم؟  خيال  اأنّه  اأو  والتحقّق،  الح�سول  ممكن 

المقاوم ممكن التحّقق، فما هي مقت�سياته وما هي الأعمال المطلوب اإنجازها؟ واأنا 

اليوم، �ساأجيب عن هذه الأ�سئلة الثالثة؛ هذا فيما يتعّلق بالقت�ساد، وبعدها �ساأطرح 

اأفكارًا حول م�ساألة الثقافة، والتي هي براأيي م�ساألة �سديدة الأهّمّية. 

ماهية االقتصاد المقاوم

ال�ضوؤال الأوّل: ما هو القت�ساد المقاوم وما هو الذي لي�س اقت�ساًدا مقاوًما؟

ولكّنه  الإيجابّي،  الُبعد  هذا  بلدنا.  حاجات  مع  متنا�سب  علمّي  نموذج  هو  اأّوًل؛ 

لي�س مح�سوًرا ببلدنا فقط؛ حيث اإّن الكثير من البلدان حاليًّا، وباللتفات اإلى هذه 

الهزّات الجتماعيّة والنهيارات القت�سادّية المفاِجئة في هذه الع�سرين اأو الثالثين 

�سنة الما�سية، قد فّكرت واأوجدت نماذج م�سابهة لالقت�ساد المقاوم بما يتنا�سب مع 

ظروفها واأو�ساعها. فاإذًا، الأمر الأول: اإّن الحركة التي نقوم بها نحن، ت�سّكل هاج�ًسا 

ة بنا فقط. ا؛ ولي�ست خا�سّ ومطلًبا لبلدان اأخرى اأي�سً

منابع االقتصاد المقاوم 

ثانيًا؛ حين قلنا اإنّ هذا القت�ساد المن�سود هو اقت�ساد ذاتيّ الإنتاج. فماذا يعني 

هذا الأمر؟ اإنّه يعني اأنّ القت�ساد ينبع من داخل اإمكانات وطاقات بالدنا و�سعبنا؛ 

فرُ�سد هذه ال�ستلة ونموّ هذه ال�سجرة م�ستندان اإلى اإمكانات بالدنا؛ هذا هو معنى 
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»ذاتيّ الإنتاج« ]التدفق الذاتي[. ولكن في الوقت نف�سه لي�س اقت�ساًدا منطوًيا على 

الذات؛ القت�ساد المقاوم ل يعني اأبًدا اأن نح�سر اقت�سادنا ونحّده داخل بلدنا؛ كاّل! 

اقت�سادٌ داخليّ الإنتاج ولكنّه خارجيّ التوجّه؛ يرتبط ويتفاعل مع اقت�سادات العالم، 

على  منغلًقا  لي�س  ولكّنه  الإنتاج،  ذاتيّ  اقت�ساد  فهو  عليه  بناءً  بقوّة.  معها  ويتعامل 

نف�سه. اأوؤّكد على هذا الأمر؛ لأّنه في هذا المجال قد بداأت الأقالم والأل�سن والأذهان 

المغرِ�سة، بالفتراءات، والدّعاءات، وتردّد اأنّ هوؤلء يريدون تحديد اقت�ساد البلد 

وح�سره في الداخل وح�سب، وهم يطرحون اأ�سكاًل واألواًنا من التحاليل؛ لكي يف�سلوا 

النا�س والم�سوؤولين ويبعدونهم عن هذه الطريق التي هي طريق ال�سعادة، واأنا اأذكر 

هذه الأمور لتنوير الراأي العاّم عندنا.

االقتصاد والناس 

ثالثًا؛ اإنّ هذا القت�ساد الذي يُطرح با�سم القت�ساد المقاوم هو �سعبّي مرتِكز 

حكوميًّا،  ر�سميًّا  اقت�ساًدا  لي�س  وهو  الحكومّي  حول  يتمحور  ل  اإّنه  اأي  النا�س؛  على 

وم�ساركتهم،  النا�س  ]تمويل[  وراأ�سمال  ال�سعب  باإرادة  يتحقّق  �سعبيّ؛  اقت�ساد  اإنّه 

ا ل يعني اأنّ الحكومة ل تتحّمل م�سوؤولية تجاهه؛ كاّل!  ا ر�سميًّ ولكن عدم كونه حكوميًّ

اإنّ على الحكومة م�سوؤوليّة التخطيط والبرمجة، واإعداد الأر�سّية المنا�سبة، وتهيئة 

الإمكانات الالّزمة، والإر�ساد والم�ساعدة. العمل القت�سادّي والن�ساط القت�سادّي 

تقوم  العاّم،  المجال  في  م�سوؤولة  بو�سفها  الحكومة  لكن  النا�س؛  مُلك  النا�س،  بيد 

ي�ستغّل  اأن  يريد  من  هناك  اأّن  تالحظ  وحين  والم�ساعدة.  والإ���س��راف  بالإر�ساد 

الأو�ساع، وارتكاب المفا�سد القت�سادّية، فاإّنها تقف بوجهه وتمنعه؛ وحين تالحظ 

توفير  فاإّن  هذا،  على  بناًء  العون.  يد  له  تمّد  الم�ساعدة،  اإلى  يحتاج  من  هناك  اأّن 

الظروف المنا�سبة هو واجب الحكومة؛ اإّنها ت�سّهل الأمور.

االقتصاد والعلم 

ي�ستفيد من  العلم؛ بحيث  اقت�ساد قائم على  اأنّ هذا القت�ساد هو  قلنا:  رابعًا؛ 

التقدّم العلميّ، ويعتمد على التطوّر العلميّ. ي�سع القت�ساد على محور العلم؛ ولكن 



ل إم
ط
ّ
ي س
او
سمل
م 
ال
د س

147

}
ه 
طلق
خ

هذا ل يعني اأبدًا، اأنّ هذا القت�ساد مح�سور بالعلماء، واأنّ العلماء فقط يمكنهم اأن 

يلعبوا دورًا في القت�ساد المقاوم، كالّ! فكلّ التجارب والمهارات، تجارب اأ�سحاب 

وت�ساهم  توؤّثر  اأن  يمكنها  المتنّوعة،  والمهارات  التجارب  ذوي  والعمّال  ال�سناعات 

يعني هذا  العلم«، فال  محوريّة  يُقال:  لذلك، حين  القت�ساد؛  كبير في هذا  ب�سكل 

باإنجازات  قاموا  الذين  المزارعين،  اأو  ال�سناعّيين  والخبرة من  التجربة  باأنّ ذوي 

واأعمال كبرى طوال �سنوات متمادية على اأ�سا�س التجربة - ل يمكنهم اأن يلعبوا دوًرا 

ا. ا جدًّ في القت�ساد المقاوم. كاّل! اإّن لهم دوًرا مهمًّ

االقتصاد والعدالة 

بموؤ�ّسرات  يكتفي  ل  اإّنه  اأي  العدالة«؛  محور  يدور حول  القت�ساد  هذا  خام�ضًا؛ 

القت�ساد الراأ�سمالّي من قبيل النمو الوطنّي اأو الناتج الإجمالّي ]القومّي[؛ فالم�ساألة 

لي�ست في اأن نقول باأّن النمّو الوطنّي قد ارتفع اإلى هذا الم�ستوى اأو اأّن الناتج الإجمالّي 

و�سل اإلى ذلك الحدّ؛ كما ت�ساهدون في موؤ�سّرات القت�ساد الراأ�سماليّ في العالم. 

والحال اأّنه في بلٍد ما، على الرغم من اأّن الناتج الإجمالّي قد ارتفع كثيًرا؛ فاإّن فيه 

موؤ�سّر العدالة«،  اأنا�سًا يموتون جوعًا! هذا ل نقبله ول نوؤمن به. بناءً على هذا، فاإنّ 

القت�ساد  المهمّة في  ال�سواخ�س  الجتماعيّة هو من  والعدالة  القت�ساديّة  العدالة 

المقاوم، وهذا ل يعني عدم الهتمام بالموؤ�سّرات العلميّة الموجودة في العالم؛ كاّل! 

محور العدالة«. والعدالة  اأي�سًا، ولكن العمل ي�سير ويدور حول  ينبغي الهتمام بها 

في هذا البيان وهذا البرنامج ل تعني توزيع الفقر على الجميع، بل هي بمعنى اإنتاج 

الثروة وزيادة الثروة الوطنّية.

االقتصاد واالستمرارية 

البلد  لم�سكالت  الأمثل  الحّل  هو  المقاوم  القت�ساد  اإنّ  قلنا:  عندما  �ضاد�ضًا؛ 

اإلى  متوّجه  القت�ساد  هذا  اأنّ  يعني  ل  ولكنّه  فيه،  �سكّ  ل  اأم��رٌ  فهذا  القت�ساديّة، 

بالحظر  يرتبط  الم�سكالت  ه��ذه  بع�س  اإّن  حيث  فقط.  الحالية  البلد  م�سكالت 

. كاّل! 
ً
والعقوبات المفرو�سة، وبع�سها يرتبط مثاًل بكون البرنامج الفالنّي كان خطاأ
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اإنّ القت�ساد المقاوم دائم وم�ستمرّ. القت�ساد المقاوم هو بمعنى التقوية والتثبيت 

الحظر  اأو�ساع  في  كان  �سواء   - القت�ساد  هذا  ومثل  القت�ساد؛  لأ�س�س  والتمتين 

والعقوبات اأم في الظروف الأخرى - وهو الذي يثمر فينتج ويفيد النا�س؛ هذا هو 

ال�سوؤال الأول.

التطبيق العملي لالقتصاد المقاوم 

ال�ضوؤال الثاني: هل اإنّ البرنامج القت�ساديّ الذي تطلقون عليه ا�سم القت�ساد 

المقاوم هو اأمٌر خيالّي وروؤية تحلمون بها؟ اأو اإّنه قابل للتحّقق عمليًّا؟

وحتمّي؛  وعملّي  كامل  ب�سكٍل  وتحّققه  ح�سوله  الممكن  فمن  كاّل!  هو  والجواب 

لماذا؟ ب�سبب الإمكانات والموارد؛ فبلدنا يتمّتع بموارد ا�ستثنائّية. 

امكانات وموارد تطبيق االقتصاد المقاوم

و�ساأ�سير هنا اإلى بع�س هذه الموارد، وهي من الأمور التي ل تتطّلب اإح�ساءات 

ّم العين. 
ُ
عجيبة وغريبة، بل هي اأمام اأنظار الجميع والكّل يرونها باأ

1 - الطاقات الب�ضرّية 

اإحدى هذه الموارد المهمّة، مواردنا الب�سرية؛ فقدراتنا الب�سرّية هي اإحدى اأكبر 

طاقات بلدنا؛ وهذه فر�سة كبيرة. لقد قلنا �سابقًا: اإنّ عدد ال�سباب في البالد - ذوي 

الأعمار بين خم�سة ع�سر وثالثين عاًما - ي�سّكل الفئة والغالبّية العظمى من عدد �سّكان 

�سعبنا؛ وهذا بحّد ذاته مورد مهّم. لدينا ع�سرة ماليين خّريج جامعّي؛ ع�سرة ماليين 

ا لدينا اأكثر من  من �سبابنا الذين در�سوا طوال �سنين وتخرّجوا من الجامعات. وحالًيّ

اأربعة ماليين طالب جامعيّ �سيتخرّجون خالل ب�سع �سنوات؛ فليعلم �سبابنا الأعّزاء، 

اأنّ هوؤلء الماليين الأربعة من الطالب الجامعّيين يعادلون 25 �سعًفا قيا�ًسا مع عدد 

البالد  �سكان  عدد  ازداد  لقد  الطاغوتّي؛  النظام  �سقوط  عند  الجامعيّين  الطالب 

�سعفَين ولكن عدد الطالب الجامعّيين ت�ساعف 25 مّرة عّما كان حينها؛ اليوم لدينا 

هذا العدد من الطاّلب والخّريجين، واإ�سافة اإلى هوؤلء يوجد الماليين من اأ�سحاب 
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قّواتنا  لن�سرة  الحرب  زمان  في  هبّوا  الذين  اأولئك  لحظوا،  والمهارات.  التجارب 

الم�سلّحة. في زمان الحرب، كانت اإحدى م�سكالتنا تعطّل الأجهزة والو�سائل، وق�سف 

كو�سائل  لقّواتنا؛  الاّلزمة  الو�سائل  فقدان  اإل��ى  ي��وؤّدي  كان  ال��ذي  المختلفة  المراكز 

التجارب  واأ�سحاب  ال�سناعيين  انطلق بع�س  �سابه.  والموا�سالت وما  والحمل  النقل 

والمهارات من طهران والمحافظات - واأنا كنُت �ساهًدا على هذه الم�سائل في بدايات 

الحرب وكنُت اأراهم - وموؤّخًرا - بحمد اهلل توّفقنا، وُعدنا لنلتقي بمجموعة منهم؛ 

لقد كانوا �سباًبا في تلك الأّيام، والآن بعد اأن قطعوا كّل تلك ال�سنوات الطوال، ل يزالون 

الحرب  ميادين  اإلى  حينها  نزلوا  والندفاع.  بالحما�س  المفعَمة  الروحيّة  تلك  بنف�س 

واإلى الخطوط الأماميّة للجبهة، وا�ستُ�سهد بع�سهم؛ قاموا باأعمال ال�سيانة والترميم 

قّواتنا  منها  ا�ستفادت  والتي  والغريبة  العجيبة  الج�سور  هذه  والبتكار:  والت�سنيع 

الم�سلّحة ب�سكلٍ كبير، الإمكانات المتنّوعة، ال�سّيارات، �سّق الطرقات وما �سابه - كّلها 

واأمثالهم  واليوم هم موجودون  والماهرة؛  الخبيرة  الطاقات  اأيدي هذه  تحقّقت على 

الكثير اإلى ما �ساء اهلل؛ ممّن لم يتخرّج من الجامعات، ولكن لديه التجربة والمهارة 

ا  �سين بكثير؛ وهذه اأي�سً اللتين تنفعان وتفيدان اأحياًنا اأكثر من الجامعّيين المتخ�سّ

من الموارد والطاقات التي لدينا؛ في المجال الزراعّي وكذلك في المجال ال�سناعّي. 

2 - م�ضادر الطاقة 

هذا  وفي  الما�سية،  ال�سنة  قلُت   - الطبيعّية  الم�سادر  المهّمة  البلد  موارد  من 

اإّنه ل يوجد بلد  اأي  العالم؛  اإنّ مجموع النفط والغاز لدينا هو الأوّل في  المكان -: 

عندنا  والغاز  النفط  مجموع  معًا.  وغاز  نفطٍ  من  اإي��ران  لدى  ما  يمتلك  العالم  في 

الآن  اأتحّدث معكم  اأنا  ال�سنة - وفيما  والغرب. وهذه  ال�سرق  بلدان  اأكثر من جميع 

عّما  الغاز  احتياط  ارتفاع  اإلى  ت�سير  الغاز،  مجال  في  جديدة  اكت�سافات  هناك   -

اأكبر  النفط والغاز لدينا. يوجد في بلدنا  الما�سية؛ هذا هو و�سع  ال�سنة  كان عليه 

احتياطيّ من م�سادر الطاقة التي يحتاجها العالم في الإنارة، والتدفئة، وال�سناعة، 

والزدهار بوا�سطة الطاقة والنفط والغاز. بالإ�سافة اإلى ذلك، هناك مناجم الذهب 
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والمعادن،  والحديد،  الأحجار،  البالد:  اأنحاء  كّل  في  المنت�سرة  النادرة  والمعادن 

اأمّهات ال�سناعة،  اأنواع المناجم والمعادن الأ�سا�سية التي تُعتبر  الأحجار الكريمة، 

ا - طاقة كبرى.  كّلها موجودة في بلدنا؛ هذه - اأي�سً

3 - الموقع الجغرافّي

بلًدا  اإّننا جيراٌن لخم�سة ع�سر  اآخر، يتمّثل في موقعنا الجغرافّي؛ حيث  هناك مورٌد 

الكبرى  الفر�س  من  والترانزيت  الموا�سالت  �سبكة  اإّن  الموا�سالت.  في  مًعا  نت�سارك 

ال�سمال  ومن  الحّرة،  بالمياه  الجنوب  من  يّت�سل  الذي  بلدنا  في  متوّفر  وهذا  للبلدان؛ 

بالمياه المغَلقة. يعي�س في هذه البلدان المجاورة لنا، ما ُيقارب 370 مليون ن�سمة، ي�سّكلون 

ا لقت�ساد بالدنا. هذا بالإ�سافة اإلى اأ�سواقنا  في توا�سلهم وارتباطهم فر�سة كبيرة جدًّ

الداخليّة؛ حيث اإنّ �سوقًا يعدّ 75 مليون ن�سمة هو �سوق مهمّ لأيّ اقت�ساد في العالم. 

4 - البنى التحتّية 

والناعمة  ال�سلبة  التحتّية  البنى  بلدنا،  في   - اأي�سًا   - الموجودة  الموارد  من 

]الخ�سخ�سة[ ووثيقة   44 ]البرمجّيات[؛ فالأق�سام الناعمة مثل �سيا�سات الأ�سل 
نجزت في ال�سنوات الما�سية؛ 

ُ
، وكذلك البرامج والأعمال التي اأ

(1(
الروؤية الم�ستقبلّية

وما  والم�سانع  والج�سور  وال�سدود،  الدولّية،  كالطرقات  متنّوعة  تحتّية  بنى  وهناك 

�سابه؛ وكلّها ت�سكّل اأر�سيّات جيّدة جدًّا لتقدّم اقت�ساد البالد، هذه موارد وطاقات 

لأّي بلد. 

االقتصاد المقاوم ومواجهة العدو

ح�سنٌ، يمكن للبع�س اأن يقول: لو لم يكن هناك حظر وعقوبات، لكنتم ا�ستفدتم 

من هذه الموارد والطاقات ب�سكلٍ اأكبر؛ ولكن مع وجود هذه العقوبات ل يمكنكم 

النتفاع بها؛ هذا خطاأ؛ هذا الكالم لي�س �سحيًحا. لقد ا�ستطعنا في الكثير من 

من  الرغم  على  باهرة  ونتائج  عالية،  م�ستويات  اإلى  ن�سل  اأن  الأخ��رى  الم�سائل 

1404ه�. �س.[. الع�سرينّي  الميثاق  )1) ]اأفق 
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اأحد الأمثلة؛ والتطوّر ال�سناعي  »اإنتاج العلم« هو  وجود العقوبات والحظر؛ واإنّ 

والتقني مثال اآخر؛ لقد فُر�ست علينا عقوبات في هذه المجالت، ول تزال حتى 

الآن. 

في  الأ�سا�سّية  العلمّية  المراكز  اأبواب  اإنّ  والمتطوّرة،  الحديثة  العلوم  مجال  في 

العالم مغلقة اأمام العلماء والطالب الإيرانّيين؛ ولكن في الوقت نف�سه، تقّدمنا في 

ا في  ، وكذلك في مجال الطاقة النووّية وفي الخاليا الجذعّية، واأي�سً
(1(

علوم النانو

ال�سناعات الدفاعّية وال�سواريخ والطائرات بدون طّيار، لقد تطّورنا وتقّدمنا رغم 

كّل هذه  الذين ح�سدنا  القت�ساد؟! نحن  التقدّم في  يمكننا  فلماذا ل  العدوّ؛  اأنف 

النجاحات في ال�ساحات والميادين المختلفة، قادرون - اإن عقدنا العزم وم�سينا يًدا 

بيد - اأن نحقّق الزدهار في القت�ساد اأي�سًا. فال ننتظر العدوّ متى يرفع الحظر؟ 

وننظر متى يوافق على النقطة الفالنّية؟ فليذهب اإلى الجحيم! ولننظر اإلى اأنف�سنا 

ونرى ماذا يمكننا اأن نفعل. 

مقتضيات تحقيق االقتصاد المقاوم

العمل  هذا  يتحقّق  لكي  ال�سوؤال:  كان  وقد  عليه.  واأجيب  الثالث  ال�سوؤال  اأط��رح 

الكبير »القت�ساد المقاوم« ما هي المقت�سيات والم�سائل المطلوبة؟ وما هي الأعمال 

الواجب اإنجازها؟

اأخت�سر الكالم لأقول:

دعم االنتاج الوطني

اأوّلً؛ يجب على الم�سوؤولين دعم الإنتاج الوطنّي. فهو الأ�سا�س والحلقة الأ�سلّية 

كيف  الوطنّي.  الرتباط  هذا  دعم  الم�سوؤولين  على  يجب  القت�ساد.  لتقدّم 

قوانين  �سّن  اإلى  تحتاج  التي  الأماكن  في  القانونّي  الدعم  يقّدموا  اأن  ذلك؟ 

وت�سريعات؟ وفي الموارد التي يلزمها دعم ق�سائي، يجب اأن يقّدموا الالزم؛ 

ات التي ل يتجاوز مقيا�سها ال�100 نانومتر ]النانومتر= جزء  )1) علم النانو: هو درا�سة خوا�ّس الجزيّئات والمركبَّ

من المليون من المليمتر[.
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ي�سّجعوا  اأن  يجب  تنفيذّي،  دعم  اإل��ى  الوطنّي  الإنتاج  يحتاج  اأماكن  هناك 

وينجزوا اأعمالً مطلوبة. يجب اأن يزدهر الإنتاج الوطنّي.

زيادة اإلنتاجية 

اأهّمّية  توّلي  اأن  ]المنتجة[،  العاملة  والقوى  الأموال  روؤو�س  اأ�سحاب  ثانًيا؛ على 

 وال�ستفادة من 
(1(

ا؛ باأّي معًنى؟ بمعنى زيادة الإنتاجّية لالإنتاج الوطنّي اأي�سً

الإمكانات الموجودة بالحّد الأق�سى والأمثل؛ حين يعمل العامل؛ ينّفذ عمله 

المنفعة  معنى  هو  هذا   ،
(2(

َفاأَتَقَنه« َعَماًل  َعِمَل  ِام���َرًء  اهلُل  »َرِح���َم  دقّ��ة؛  بكلّ 

وال�ستفادة، والذي ُنقل عن الر�سول P؛ فالرحمة الإلهّية ت�سمل من ينجز 

اإلى  فلي�سع  اأم��وال��ه،  ي�ستثمر  ال��ذي  كذلك  واإت��ق��ان.  واح��ت��راف،  بدّقة،  عمله 

ال�ستفادة بحدّها الأق�سى من ت�سغيل راأ�س ماله؛ فيخفّف م�ساريف الإنتاج؛ 

لأنّ �سعف التدبير و�سوء التدبير، وعدم التخطيط والبرمجة يوؤدون اإلى ارتفاع 

م�ساريف الإنتاج، فيقلّ الربح ويقلّ العمل. 

ل اأ�سحاب روؤو�س الأموال في البلد، الأعمال الإنتاجّية على غيرها  اأن يف�سّ ثالًثا؛ 

ا لديهم روؤو�س اأموال - �سغيرة اأو كبيرة  من الأن�سطة. لقد راأينا كيف اأّن اأ�سخا�سً

اأرباًحا طائلة،  بذلك  ويك�سبوا  ما  يوّظفوها في مجالت  اأن  بمقدورهم  وكان   -

لكنّهم لم يفعلوا ذلك؛ واتّجهوا نحو الإنتاج؛ قالوا: نريد اأن نقّوي اإنتاج البلد؛ اإّن 

عملهم هذا ح�سنة، اإنّه �سدقة، وهذا من اأف�سل الأعمال؛ الذين يمتلكون روؤو�س 

اأموال - �سغيرة كانت اأو كبيرة - فليوظّفوها في خدمة الإنتاج الوطنّي للبالد.

الترويج لإلنتاج الوطني 

الأمر الآخر؛ اأن يقوم النا�س وعلى مختلف الم�ستويات، بالترويج لالإنتاج الوطنّي. 

ماذا يعني هذا؟ اإّنه الأمر الذي طرحته هنا باإ�سرار، وتاأكيد �سديد منذ �سنتين اأو 

ثالثة. ولح�سن الحّظ، فاإّن العديد من النا�س ا�ستجابوا وقاموا به، ولكن ينبغي على 

)1) اأو بمعنى زيادة الربحية في الإنتاج.

)2) الحر العاملي، و�سائل ال�ّسيعة، ج2، �س883.
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الجميع اأن يعملوا به، وهو عبارة عن »ا�ستهالك الإنتاج الداخلي«. 

يا اأعّزائي! عندما ت�سترون ب�سائع وطنّية بدل الب�سائع الأجنبّية، فاإّنكم تخلقون 

ُينزل  اأن  اإلى   - ا  اأي�سً  - الإيرانّي  العامل  وتدفعون  ت�سترون،  ما  بمقدار  فر�س عمل 

لديه  منتجها  ف��اإّن  الداخلّية،  الب�ساعة  �سراء  يتّم  حين  ال�ساحة.  اإل��ى  ابتكاراته 

ابتكارات يوًما بعد يوم؛ حين ت�ستهلكون ب�سائع محّلية ال�سنع، فاإّنكم تزيدون بذلك 

]ال�ساه[ راج ا�ستهالك الب�سائع  الثروة الوطنيّة. في الما�سي، في زمان الطاغوت 

اأّوًل: هل  للت�سّوق، كانوا ي�ساألون،  النا�س يذهبون  الأجنبّية كعرٍف وتقليد! حين كان 

هذه الب�ساعة محلّية اأم اأجنبّية؟؛ فاإن كانت اأجنبّية رغبوا بها وا�ستروها! ينبغي اأن 

نرجع وي�سبح الأمر معكو�ًسا. ل نقول اإّن �سراء الب�سائع الأجنبّية حرام؛ ولكن �سراء 

الب�سائع الوطنيّة اأمر �سروريّ لجعل القت�ساد مقاوًما، وهذه عملية تترك اآثارها على 

كّل �سيء في هذا البلد. يجب الهتمام بهذا الأمر؛ وهذا دور كّل النا�س. وبالتاأكيد، 

فاإنّ م�سوؤوليّة الم�سوؤولين ومديري البلد هنا - كالكثير من الم�سائل الأخرى - هي 

اأكبر من الآخرين؛ اإن الكثير من المبالغات والإ�سراف والهدر في ت�سّرفات و�سلوك 

اإن زال الإ�سراف  »الأكابر«؛  اإلى م�ساهدتهم ل�سلوك الذين يعتبرونهم  النا�س، يعود 

في الم�ستويات العليا، فاإنّه �سيقلّ بين عموم النا�س. بناءً على هذا، اإنّ تف�سيل الإنتاج 

الوطنّي هو من الأعمال المطلوبة. 

اإن تقوية وتمتين اأ�س�س القت�ساد هو من واجباتنا العاّمة حالًيا، والجميع يمكنه اأن يوؤدي 

المهارات  واأ�سحاب  النا�س،  وكذلك عموم  الثالثة،  القوى  وروؤ�ساء  الم�سوؤولون  فيه:  دورًا 

واأ�سحاب روؤو�س الأموال، وكذا اأ�سحاب الفكر، وبالتاأكيد؛ فاإّن ما ذكرناه هو خال�سة ما 

ينبغي قوله؛ ويقع على عاتق اأهل الفكر والنظر اأن ي�سرحوا التفا�سيل والجزئّيات. 

الثقافة أهّم من االقتصاد!

اإّن  اأعّزائي!  يا  اأق��ول:  مخت�سرة  بعبارة  الثقافة.  حول  كلمتي،  من  الثاني  الق�سم 

الثقافة اأهمّ من القت�ساد. لماذا؟ لأنّ الثقافة هي بمثابة الهواء الذي نتنّف�سه؛ اأنتم 

م�سطّرون للتنّف�س �سواء �سئتم اأم اأبيتم؛ اإن كان هذا الهواء نظيًفا، فاإّن له اآثاًرا على 
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اأج�سادكم؛ واإن كان ملوّثًا، فله اآثار اأخرى مختلفة. اإن ثقافة اأّي بلد كالهواء؛ فاإن كانت 

�سليمة، لها اآثار. كنّا نتحدّث عن الإنتاج الوطنيّ؛ اإذا اأردنا تحقيق ا�ستهالك الإنتاج 

في  الوطنّية  الب�ساعة  ا�ستهالك  ثقافة  تتر�سّخ  اأن  ينبغي  الكلمة،  معنى  بكلّ  الداخليّ 

اأذهان النا�س؛ اإن اأردنا من النا�س اأن ل ي�سرفوا، ينبغي اأن يتكّر�س هذا العتقاد لدى 

النا�س؛ وهذا يعني »الثقافة«؛ الثقافة هي اعتقادات النا�س، واإيمانهم، وعاداتهم، وتلك 

الأ�سياء التي يمار�سها النا�س دوًما في حياتهم اليومّية؛ وهي تلهم النا�س في حركاتهم 

الميدان  المثال، في  ا. على �سبيل  الثقافة هي هذا، وعليه فهي مهمّة جدًّ واأعمالهم؛ 

الجتماعيّ، اإن رعاية القانون واحترامه من قبل النا�س هي ثقافة؛ التعاون الجتماعّي 

ثقافة؛ بناء الأ�سرة والزواج ثقافة؛ عدد الأطفال ثقافة؛ فاإذا كانت التوّجهات والروؤى 

�سليمة لدى النا�س في هذه الأمور، فاإنّ الحياة في المجتمع �ستاأخذ �سكاًل محّدًدا؛ واإذا 

كانت خاطئة - ل �سمح اهلل - فاإّن الحياة �سيكون لها �سكٌل اآخر مختلًفا؛ و�سُنبتلى - 

 ل �سمح اهلل - بما وقع في البلدان التي انهار فيها بنيان الأ�سرة، وراجت ال�سهوات: 

. حيث و�سلوا اإلى ذلك الم�سير.
(1(

{ ھ ےے ۓ ۓ ڭ}

االختراق الثقافي 

ب�سبب  لماذا؟  الثقافة.  على  يكون  ما  اأكثر  الأع��داء  تركيز  ف��اإنّ  هذا،  على  بناءً 

المجال  الأعداء ومركز ت�سويبهم في  اإنّ هدف حركة  للثقافة.  الكبير  التاأثير  هذا 

ير�سدوا  اأن  الثقافّيين  الم�سوؤولين  على  واعتقاداتهم.  النا�س  اإيمان  هو  الثقافي؛ 

يجب  الخطورة؛  �سديدة  الثقافّية  الختراقات  الثقافيّ؛  والختراق  النفوذ  ويراقبوا 

اأن يكونوا ح�ّسا�سين، يجب اأن يكونوا واعين واأذكياء. ل نريد القول باأّن كّل الآفات 

ا؛ الم�سوؤولون على اختالف  رون اأي�سً الثقافيّة هي من �سنع الأعداء؛ كال! نحن مق�سّ

م�ستوياتهم، الم�سوؤولون الثقافيّون، الم�سوؤولون غير الثقافيّين، قلّة العمل، الأعمال 

الخاطئة - كلّها ذات تاأثير؛ نحن ل نلقي كلّ �سيء على عاتق الأعداء؛ ولكن ل يمكننا 

التغافل عن ح�سور الأعداء في الم�سائل الثقافّية. هكذا الو�سع حاليًّا، وهكذا كان 

)1) �سورة مريم، الآية 59.
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منذ الأيّام الأولى للثورة؛ األقت الأجهزة الإعالمّية بكّل ثقلها، وعملت بكّل ما تملك 

من قوّة؛ كي يتراجع النا�س عن اعتقادهم باأ�س�س هذه الثورة. هذا عمٌل ثقافّي؟! لقد 

تّم ا�ستهداف اإيمان النا�س والهجوم عليه، اإّنهم يهاجمون العتقادات القلبّية للنا�س، 

ل يمكن لالإن�سان اأن يتجاهل هذا الأمر. 

الحرّية ال تعني التسّيب والالمباالة!

وهنا يمكن اأن يطرح �سوؤال، فيُقال: ح�سن، اأنتم تقولون: اإنّ على م�سوؤولي البالد 

الحرّية  مع  هذا  يتعار�س  األ  الح�سا�سيّة؟  هذه  مقدار  هو  كم  ح�سّا�سين،  يكونوا  اأن 

والتي هي من �سعارات الثورة ومن اأ�سول الجمهورّية الإ�سالمّية؟ والجواب: كال، اإّن 

هذا ل يتنافى اأبدًا مع الحريّة؛ اإنّ الحريّة مختلفة عن الت�سيّب والالمبالة؛ الحرّية 

مختلفة عن التفلّت من جميع ال�سوابط. الحرّية - التي هي نعمة اإلهّية كبرى - لها 

�سوابط، وبدون ذلك، فاإنّ الحرّية ل معنى لها؛ اإن ُوِجَد في البالد اأ�سخا�س يجهدون 

لقتالع اإيمان ال�سباب من جذوره؛ ل ي�سّح التفّرج على هذا الأمر باعتباره حرّية. 

ال�ساّمة  المواد  من  وغيره  الهيروّيين  ترويج  يريدون  الذين  الأ�سخا�س  كمثل  تماًما 

فاأن  الأم��ر.  تجاهل  يمكن  ل  وذاك،  هذا  على  وتوزيعها  للعائالت،  والمهلكة  للبدن 

الأموال؛  ي�ستخدمون  المتنّوعة،  والأدوات  والبيان  الفّن  ي�ستخدمون  ا  اأ�سخا�سً نرى 

الإ�سالمّية  الثقافة  ويخترقوا  اإيمانهم،  ويهاجموا  النا�س،  على  الطريق  ليقطعوا 

والثوريّة للنا�س، فنجل�س لنتفرّج ونقول اإنّها الحرّية، ل يوجد مثل هكذا حرّية في اأّي 

مكان في العالم! ل مكان هكذا في العالم. حّتى اإّن تلك البلدان التي تّدعي الحّرّية، 

لديها خطوطٌ حمراء، تت�سدّد فيها بكلّ حزم. انظروا اإلى البلدان الأوروبّية، حيث ل 

يجروؤ اأحدٌ على التحدّث عن الهولوكو�ست، والتي من غير المعلوم اإن كان لها اأ�سل 

اأّي ت�سريح عن  اإّن  الواقع، فكيف حدثت،  واإن كانت قد ح�سلت في  اأم ل،  حقيقّي 

لديهم!  والمعا�سي  الذنوب  اأكبر  يُعدّ من  و�سوؤالٍ حولها  ت�سكيكٍ  اأيّ  اأو  الهولوكو�ست 

يمنعونه فورًا ويوقفون �ساحبه ويعتقلونه ويالحقونه قانونيًّا؛ ومن ثمّ يدّعون الحرّية. 

ا اأحمر يقفون مقابل من يتجاوزه بكّل �سرا�سة و�سّدة. كيف ُيتوّقع  اإّن ما يعتبرونه خطًّ
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و�سبابنا؟  لبلدنا  والثورّية  العتقادّية  الحمراء  بالخطوط  نبالي  ول  نتجاهل  اأن  مّنا 

ب اأحدهم �سهامه م�ستهدفًا روح ال�ستقالل وي�ستهزئ ]زاعًما[ باأّن هذا 
ِّ
اإذا ما �سُو

ال�ّسكوت  يمكن  ل  للتبعّية!  للتنظير  جاهًدا  وي�سعى  ال�ستقالل؟  هذا  هو  ما  تخلّف!، 

مقابل هكذا �سخ�س والت�ساهل معه؛ يجب الت�سّدي له ومواجهته. يهين اأحدهم اإحدى 

ال�سروريّات الأخالقيّة والدينيّة للمجتمع، ي�سخر من اللغة الفار�سّية يحّقر الخ�سال 

يدّمروا روح  اأن  �سعُيهم  َكلَّ  الذين  الإيرانّية! هوؤلء موجودون حاليًّا، من  الأخالقّية 

ال�سلبّية لنتماء  الإيرانيّ؛ بحيث يكرّرون ن�سبة الأخالق  ال�ساب  الوطنيّة لدى  العزّة 

ال�سباب ويلقّنونهم: تعلّموا من الأوروبيّين، تعلّموا من الغربّيين، كيف اأّنهم يتحّملون 

تلتزم  الأمر؟ تمّر �ساّبة  اأّما نحن فال نتحّمل بع�سنا! هل هذه هي حقيقة  بع�سهم؛ 

نوعًا ]ما[ بالحجاب، في �سوارع البلدان الأوروبيّة والعوا�سم الأوروبّية - حاليًّا ولي�س 

قبل ع�سرين اأو خم�سين �سنة - يهاجمها ال�سباب، وي�سربونها فيجرحونها اأو يقتلونها 

اأمام  ُي�سعلون النار ب�سخ�سٍ  اأن ي�ساألهم لماذا؟!  اأحد  اأعين النا�س، فال يجروؤ  اأمام 

ما  المخالف؟ هذا  البلد! هل هذا هو تحّمل  اأهل ذلك  لي�س من  لأّنه  النا�س؛  اأعين 

»ال�سّبيحة« في اإحدى  اأ�سهر، قامت مجموعة من هوؤلء ال�سباب  حدث موؤّخرًا؛ قبل 

الّنار  واأ�سرموا  عليه  البنزين  اأراقوا  ثّم  الإيرانّيين،  اأحد  ب�سرب  الأوروبّية،  المدن 

فيه، ثمّ يقف الجيران؛ ليتفّرجوا على الم�سهد دون اأّي رّدة فعل! هل هذا هو تحّمل 

الآخر؟

الثقافة الغربّية 

الإيرانّية؛  والأع��راف  الإيرانّية  والهوّية  الإيرانّي  ال�سعب  يحقّرون  الذين  اأولئك 

اإلى  ي�سيئون  الذين  اأولئك  الأذه��ان؛  في  الإ�سالمّية  الركائز  يزلزلون  الذين  اأولئك 

لها  قيمة  ل  كموؤ�ّس�سة  »الأ�سرة«  يطرحون  الذين  اأولئك  الأ�سا�سيّة؛  الثورة  �سعارات 

ويروّجون اأنّ الزواج بال معنى - هوؤلء موجودون في مجتمعنا ويقومون بهذه الأعمال. 

الّلّذة«  و«اأ�سالة  الّلّذة  وقيمة.  مطلوب  هدف  هي  »الّلّذة«  اأّن  يعتبرون  الذين  اأولئك 

هي تلك الهويّة الم�ستوردة من الثقافة الغربّية؛ حيث اإّن كّل ما يوؤّدي اإلى اللّذة هو 
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اأمٌر جّيد؛ واحٌد يلتّذ بالإدمان واآخر بال�سهوات الجن�سّية، وثالث يحّقق لّذته ب�سرب 

الآخرين؛ كّل ما يوؤّدي اإلى الّلذة يعتبرونه اأمًرا مباًحا! ل يمكن الت�ساهل والالمبالة 

تجاه الأ�سخا�س الذين يرّوجون لهذه الأفكار. هناك من يرّوج لالإباحّية.

مواجهة الثقافة الغربّية

يجب اأن ت�سعر الأجهزة بواجباتها وم�سوؤولّياتها في ]مواجهة[ التخريب الثقافّي. 

ما يقوم به مخرّبو الثقافة، هو ترويج ال�سكّ والتردّد بين النا�س بدلَ العزم الوطنّي 

الرا�سخ؛ اإن لم يكن لدى ال�سعب عزٌم را�سٌخ، ل يمكنه الو�سول اإلى اأّي مكان؛ اإّنهم 

ي�سعون لت�سعيف العزم الرا�سخ لل�سعب في الم�سائل المهّمة المتعّلقة بم�سير البالد، 

وخلق ال�سطراب والت�سوي�س بين النا�س؛ ي�سّخمون ال�سعور بالحقارة والدونّية بدل 

الإيمان  بدل  العقيدة  و�سعف  وال�سبهات  بالنف�س؛  والثقة  الوطنية،  بالعزّة  ال�سعور 

الرا�سخ، وين�سرون ال�سهوات وطلب اللّذات وما �سابه بدل روح العمل والجهد والهّمة 

العالية - هذه اأعمال يقومون بها حاليًا. يجب على الأجهزة الثقافّية الر�سمية للبالد 

اأن تقوم بواجباتها تجاه هوؤلء، ول �سّك اأّن بع�س الواجبات اإيجابّية وبع�سها واجبات 

دفاعّية؛ ويجب القيام بالثنين؛ �سواء الواجبات الإيجابية اأم الواجبات الدفاعية؛ على 

اأجهزتنا الإعالمّية - �سواء التابعة مبا�سرة للحكومة اأو غير المرتبطة ب�سكٍل مبا�سر 

بها - اأن ل تخاف، ول ترتعب من تهويل و�سجيج الإعالم الأجنبيّ؛ كو�سائل الإعالم 

التي يحلو لها تكرار كالم الأجانب، ول ينبغي اأن ينّظموا ت�سّرفاتهم وبرامجهم، على 

اأ�سا�س ما تقوم به و�سائل الإعالم تلك؛ هذا ما يتعلّق بالأجهزة الثقافّية الر�سمّية. 

الدور الثقافي للشباب

ولكن هناك نقطة اأهمّ، اأخاطب فيها ال�سباب الذين بداأوا بالقيام باأن�سطة واأعمال 

ثقافّية، ب�سكٍل عفوّي ودافع ذاتّي، وبحمد اهلل، فاإّن ن�ساطهم �سار وا�سًعا وكبيًرا. اأريد 

اأن اأقول: هناك �سباب في طهران والمدن المتعّددة والمحافظات المختلفة، وهنا في 

باإرادتهم ورغبتهم  ثقافّية؛  باأعمال  يقومون  الأخرى  المدن  الكثير من  م�سهد، وفي 
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ا، اّطلعت على نماذج منها،  ال�سخ�سّية ودافعهم ذاتي. لقد اأنجزوا اأعماًل جّيدة جدًّ

بحمد اهلل. اأقول لهم: فلي�ستمّروا باأعمالهم هذه وليتابعوها بمنتهى الجدّية. فليعلموا 

باأنّ هذا النت�سار والح�سور للعمل الثقافيّ بين ال�سباب الموؤمن والثورّي، له دوٌر كبير 

جدًّا في تقدّم هذا البلد، وفي ال�سمود ومواجهة اأعداء هذا ال�سعب. اإ�سافة اإلى هذا، 

اإنّ على المرجعيّات الثقافيّة - من هي المرجعيّات الثقافيّة؟ اأعني بها علماء الدين 

واأ�ساتذة الجامعات والمثّقفين الم�ستنيرين والفّنانين الملتزمين - عليهم جميًعا اأن 

ي�ستمرّوا باإلقاء نظراتهم النقديّة، حول الأو�ساع الثقافّية في البالد؛ ويقّدموا الآراء 

ال�سحيحة،  الآراء  عر�س  ينبغي  باأّنه  اأعتقد  فاإّني  وبالتاأكيد،  والتنبيه.  والن�سائح 

بمنطٍق متيٍن وببياٍن وا�سٍح. ول اأوافق - هنا - على اإطالق التهم وال�سجار؛ ل اأقبل 

البالد، والتي ت�سّم،  الثورّية في  اإّن الجماعة  واّتهام فالن وفالن. براأيي،  بالتكفير 

وكبارنا  واأ�ساتذتنا  ومثّقفينا  ومفّكرينا  �سبابنا  من  يُح�سى،  ل  عددًا  الحمد،  وهلل 

الأو�ساع  ينتقدوا  واأن  متين،  بمنطٍق  الميدان  اإلى  ينزلوا  اأن  يمكنهم  وخّريجينا، 

ل  اأن  اأحياًنا،  يحدث  الم�سوؤولين.  وجه  في  ال�سلبيّة  والنقاط  ال�سعف  نقاط  ويعلنوا 

ينتبه الم�سوؤول اإلى ما يح�سل على الأر�س وداخل المجتمع، ولكن ذلك ال�ساب حا�سر 

بين النا�س، لذلك فهو يفهم ماذا يجري؛ وهذا ما اأ�سرتُ اإليه وق�سدته من »العزم 

الوطنيّ والإدارة الجهاديّة« في مجال الثقافة. 

المستقبل لكم ومن صنع أيديكم!

في ختام كلمتي، اأتوجّه اإليكم يا اأبناء ال�سعب الإيرانّي لأقول: اعلموا اأّن اأو�ساع 

له  اأراده و�سعى  ونواياها. ما  اأميركا  اإرادة  ت�سير وفق  العالميّ، ل  المجتمع  وحقائق 

ال�ستكبار العالمّي، والأعداء المعاندين لل�سعب الإيراني على ال�سعيد العالمي - لم 

يتحقّق ولن يتحقّق، اإن �ساء اهلل. لقد ف�سلت اأميركا في فل�سطين، لم تنجح الخّطة 

التي كانت قد ر�سمتها و�سعت اإليها كثيًرا، ولن تتحّقق اإن �ساء اهلل. لقد اأرادوا تبديل 

في  يعي�س  لكي  للفل�سطينّي  مجال  اأّي  يكون  ل  اأن  اأي:  يهودّي،  وطٍن  اإلى  فل�سطين 

فل�سطين، �سواءَ كان م�سلمًا اأو م�سيحيًّا؛ ما يعني اإزالة فل�سطين واإنهاء الق�سّية من 
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اأ�سا�سها. لقد خطّطوا لهذا العمل وبذلوا الكثير من الجهود في ال�سنوات الأخيرة، 

لكنّهم لم يتمكّنوا من تنفيذه. لم ت�سل اأميركا اإلى ما تريده في فل�سطين، وكذلك 

اأهدافها؛  اإلى  واأفغان�ستان، وباك�ستان، ولم ت�سل  فاإنّها ف�سلت في �سوريا، والعراق، 

بالف�سل.  باءت  الأميركّية  المخطّطات  كذلك  اأوروب��ا،  في  موؤّخرًا  ت�ساهدون  وكما 

يجب اأن نعرف جّيدًا في بلدنا العزيز اأي�سًا، كيف اأنّهم وبعد ثالثين �سنة من العمل 

�سدّ هذه الثورة و�سدّ �سعبنا الثورّي، لم يتمّكنوا من تحقيق ما اأرادوا؛ والدليل هو 

الأميركّي  والنظام  الحكومة  النافذون في  الم�سوؤولون  قال  لقد  النا�س هذا.  ح�سور 

هذا الأمر، ب�سكلٍ �سريح؛ قالوا: نحن فر�سنا الحظر والعقوبات على اإيران، و�سّددنا 

هذه العقوبات؛ لنجّر النا�س اإلى ال�سوارع �سّد النظام؛ قالوها بمنتهى ال�سراحة »اإّن 

العقوبات تهدف اإلى اقتالع الثورة من جذورها، واإلى تحري�س النا�س؛ ليقفوا في وجه 

النظام الإ�سالمّي«. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما ذكرناه، وكيف جرت 

النتخابات في 1392 ه�.�س. ]2013م[ بم�ساركة كثيفة، وح�سور كبير للجماهير، 

 11[ 1392 ه�.�س.  وكذلك الم�سيرات والتظاهرات في الثاني والع�سرين من بهمن 

عدًدا  الما�سية  ال�سنوات  كلَّ  فيها  الم�ساركين  اأعداد  فاقت  والتي  2014م[  �سباط 

وحما�ًسا وانت�ساًرا وا�سًعا؛ وهذا هو الأمر نف�سه الذي طالما كّررته وقلته: لَيعلموا - 

�سبابنا الأعزّاء - اأن الم�ستقبل لكم ومن �سنع اأيديكم. الأعداء محكومون بالهزيمة 

بتوفيق اهلل. 

 الأمل والرجاء من اهلل تعالى اأن يهديكم جميعًا بتوفيقاته اإلى دروب ال�سعادة، 

واأن ير�سي القلب المقدّ�س لولي ع�سرنا عّنا وُيفرحه مّنا. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





: سبـــة لمنا ذكرى فكّ الحصار عن مدينة عبادان في محافظة خوزستانا

جمع من أهالي منطقة خوزستانالــحــضــور:

عبادان في محافظة خوزستانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/01/06 هـ.ش.
1435/05/24 هـ.ق.

2014/03/26 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في زيارته لمنطقة عملّيات فّك حصار 
عبادان في محافظة خوزستان
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القا�سم  اأب��ي  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين،  رّب  هلل  الحمد   

المهدّيين  الهداة  المنتجبين  الأطهرين  الأطيبين  اآل��ه  وعلى  محمد،  الم�سطفى 

المع�سومين، ل �سيّما بقّية اهلل في الأر�سين. 

االقتدار والمكانة؛ رهن الجهاد والسعي

ب�سرف النظر عن العوامل المعنوّية وما وعده اهلل تعالى للموؤمنين والمجاهدين 

اأي  فاإّن عّزة  الب�سرّية،  المجتمعات  لحياة  العادّية  القوانين  الحق؛ ح�سب  �سبيل  في 

مجتمع واقتداره و�سمعته ومكانته وهوّيته؛ كّل ذاك يرتبط بالجهاد وال�سعي الدوؤوب. 

ل يمكن لأيّ �سعبٍ اأن يكت�سب منزلة لئقة بين �سعوب العالم اأو في التاريخ، بالك�سل 

�سامخة   - تعي�سها  التي  الع�سور  وفي  التاريخ  في   - ال�سعوب  يجعل  وما  والتراخي. 

بين �سائر �سعوب العالم هو الجهاد وال�سعي. ولهذا ال�سعي - طبًعا - اأ�سكال متنّوعة، 

التعاون  بمعنى  ال�سعي  وهناك  القت�سادي،  ال�سعي  وهناك  العلمي،  ال�سعي  فهناك 

راأ�س كّل  ياأتي على  اأمور لزمة و�سرورّية. ولكن  كّلها  الأفراد؛ هذه  الجتماعي بين 

هذه الم�ساعي، ال�ستعداد للت�سحية بالأرواح، فهذا هو الذي يجعل ال�سعب �سامًخا 

مرفوع الراأ�س بين ال�سعوب. اإذا لم يكن بين اأفراد �سعب من ال�سعوب، من هم على 

ا�ستعداد للت�سحية باأرواحهم وراحتهم في �سبيل الو�سول اإلى الأهداف والمقا�سد، 

فاإنّ هذا ال�سعب لن ي�سل اإلى اأيّ نتيجة. العمل الذي قامت به الثورة من اأجل �سعب 

اإيران هو اأنّها اأ�ساءت هذا الطريق اأمامنا، فاأدرك كلّ واحد من اأبناء ال�سعب، و�سعر 

هذه  اأعداء  بوجه  وال�سمود  العُليا،  والأه��داف  المبادئ  �سبيل  في  الجهاد  ب�سرورة 

المبادئ، وقد �سمدوا. 
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قصة صموٍد بوجه االستكبار!

هذا  في  بالأحداث  الزاخرة  الثمانية  الأع��وام  حرب  وفترة  المقّد�س  دفاعنا  اإّن 

الكفر  وع��داوات  خبث  بوجه  �سبابنا  و�سمود  اإي��ران  �سعب  �سمود  ق�سة  هما  البلد، 

وال�ستكبار العالميّين. �سحيح اأنّ الذي كان يقف اأمامنا هو في الظاهر نظام البعث 

اأو �سدام - وقد كان خبيًثا ومعادًيا لالإن�سانّية بما فيه الكفاية - لكّنه لم يكن وحَده، 

فما جعل هذه الحرب ت�ستمّر ثمانية اأعوام هو العنا�سر التي كانت تقف خلف �ستار 

ه وتمّده بالقدرات والمعّدات. يوم ا�سطّر  ال�ستكبار العالمّي، والتي كانت ت�سّجعه وتعدُّ

الآن  �ساهدتم  التي   - اأرا�سي خوز�ستان هذه  والن�سحاب من  التراجع  اإلى  اأعداوؤنا 

جوانب منها- ]اآنذاك[، اأعطتهم حكومة اأوروبّية و�سيلة لي�ستطيعوا موا�سلة خبثهم 

للعملّيات  ي�سمحون  يكونوا  لم  �سواريخ.  اأعطتهم  البحر؛  في  و�سرورهم  و�سيطنتهم 

كانوا  فقد  م�سيرها،  وتح�سم  الحرب  تنهي  اأن  الحربيّة  المناطق  في  تح�سل  التي 

والحكومة  الأوروبّية  الحكومات  هذه  ويد  العالمي،  ال�ستكبار  يد  اإنّ  اأي  ي�سجّعونه. 

الأميركّية؛ كانتا ت�سندان النظام البعثي الخبيث وت�سّجعانه على موا�سلة الأمر. لم 

هذه  من  الراأ�س  مرفوعة  منت�سرة  تخرج  اأن  الإ�سالمّية  للجمهورّية  يريدون  يكونوا 

الحادثة الكبرى؛ وكانوا يقولون ذلك ب�سراحة. 

فقد   ،
(1(

دارخوين منطقة   - المنطقة  هذه  في  ح�سلت  التي  العمليّات  هذه  بعد 

كان هذا المكان �ساحة لمعركة حا�سمة جدًّا هي عمليّات ثامن الأئّمة - التي خّطط 

امتثاًل  مًعا  بالتعاون  الإيرانّية،  الإ�سالمّية  الجمهورّية  وجي�س  الثوري  الحر�س  لها 

لأمر الإمام الخمينّي، وحيث ا�ستطاعوا في هذه المنطقة فر�س التراجع على العدو، 

وفّك  وتدميرها،  له،  والأوربّيين  الأجانب  بدعم  اكت�سبها  التي  المعنوّيات  وتحطيم 

»طريق  عملّيات  فكانت  العملّيات  تتابعت  العملّية،  هذه  بعد  عبادان.  عن  الح�سار 

القد�س«، وبعدها عمليّات »الفتح المبين«، وبعدها عملّيات »اإلى بيت المقد�س«؛ كان 

)1) مدينة دارخوين: تُلفَظ داروخوين؛ وهي مدينة تقع في اإقليم خوز�ستان المحاذي للعراق على ُبعد 50 كيلومتًرا 

�سمال مدينة خرم�سهر.
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مقاتلونا الأعزاء و�سبابنا الم�سّحون، في هذه العملّيات المتتابعة، يعملون في اإطار 

الجي�س، وفي اإطار الحر�س الثوري، وفي اإطار التعبئة والقّوات ال�سعبّية، وعلى �سكل 

مجموعات ع�سائرّية، وحّتى على �سكل �سرطة وقّوات درك ولجان ذلك اليوم، كانوا 

اأن  يعملون في �ساحة الحرب ويقّدمون هذه الت�سحيات، وكان بو�سع هذه العملّيات 

والحكومات  الأوروبّيون  وهم   - الإ�سالميّ  النظام  اأعداء  جبهة  لكن  الحرب،  تُنهي 

الطرف  ت�سّجع  كانت  فقد  بذلك،  ت�سمح  تكن  لم   - الأميركّية  والحكومة  الأوروبيّة 

الآخر، وتمنحه تجهيزات ومعدّات جديدة، وتبثّ فيه الأمل بالفوز في هذه الحرب؛ 

لذلك ا�ستمرّت هذه الحرب ثمانية اأعوام؛ ولي�ست مزاحًا ثمانية اأعوام من الحرب. 

ا�ستمرّت الحروب الكبرى والمعروفة في العالم، خالل الفترات القريبة من زماننا، 

هذه  ا�ستمّرت  بينما  ذلك،  اإلى  وما  اأعوام  و�ستة  اأعوام  خم�سة  اأو  اأعوام  اأربعة  مّدة 

من  وال�ستباكات  المعارك  فيها  امتّدت  وا�سعة  منطقة  وفي  اأع��وام،  ثمانية  الحرب 

اإلى نهاية المنطقة  اأي من المنطقة ال�سمالّية الغربّية للبالد  اإلى الجنوب،  ال�سمال 

الجنوبّية هذه. 

العدو وإضعاف النظام اإلسالمّي 

كان هدفهم اأن يجعلوا النظام الإ�سالمّي ي�سعر باأّنه غير قادر على مواجهة هوؤلء 

�سعيفة  كمنظومة  تظهر  الإ�سالمّية  الجمهورّية  يجعل  ما  يفعلوا  اأن  اأرادوا  الأعداء؛ 

فم  الفولذّية  الإلهّية  ال�سّنة  بيد  وحطّم  قدرته،  يدَ  اأظهر  تعالى  اهلل  لكنّ  عاجزة. 

بالتراب،  اأنفهم  واأعداء راية الإ�سالم الخّفاقة، ومّرغ  اأعداء الجمهوريّة الإ�سالميّة 

واأثبت اأنّ النظام الإ�سالميّ با�ستناده اإلى اإيمان ال�سعب ومحّبته وم�ساعره ي�ستطيع 

في مواجهته لكلّ القوى الماديّة في العالم الدفاع عن نف�سه، واأن يفر�س على الطرف 

المقابل العتراف بالعجز. لقد اعترفوا بعجزهم، وبعدم قدرتهم على الوقوف بوجه 

وذهب  اإعالمهم  حِبَط 
ُ
واأ الإلهّية،  وبالوعود  بالإ�سالم  للموؤمنين  الحا�سمة  القب�سة 

اأدراج الرياح. كانوا يحاولون اإقناع �سعب اإيران - الموؤمن بالآيات الإلهّية الكريمة - 

باأنّك غير قادر على مواجهة القوى الماديّة في العالم؛ اأرادوا اإقناعه بهذا ال�سيء. 
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واأقولها لكم - اأيّها الإخوة الأعزاء ولكلّ ال�سعب الإيرانيّ -: يندحر اأيّ �سعب عندما 

هذا  بّث  اأرادوا  لقد  �سعب.  اأي  هزيمة  بداية  هذه  �سيء؛  فعل  ي�ستطيع  ل  اأنّه  يعتقد 

ال�سعور في قلوب الإيرانيّين خالل فترة الحرب المفرو�سة، لكّن النتيجة كانت عك�س 

ال�سعب  اأنّ  اإيران،  اأي الدفاع المقدّ�س ل�سعب  اأثبتت الحرب المفرو�سة،  ذلك. لقد 

واعتقاده  تعالى  باهلل  وفي ظّل ح�سن ظنه  باهلل،  اإيمانه  وفي ظّل  اّتحاده  - في ظّل 

ب�سدق الوعود الإلهّية - يمكنه اجتياز كّل المنعطفات ال�سعبة، ويمكنه الوقوف بوجه 

الأعداء، وفر�س الهزيمة والتراجع عليهم؛ هذا ما اأثبتته لنا الحرب المفرو�سة. 

اأقول لكم: ل تدعوا ذكرى فترة الدفاع المقد�س ُتمحى من الخواطر والأذهان. 

اإنّ المجيء اإلى هذه المناطق الحربيّة - �سواء في عطل النوروز اأو على مدى العام، 

عمل ح�سن جدًّا و�سحيح وعقالني يقوم به �سعب اإيران، والحمد هلل، اأّن هناك من 

ياأتي اإلى هذه المناطق على طول ال�سنة ويزور هذه الأرا�سي والأماكن. حافظوا على 

ذكرى هذه الأماكن حيّة. هذه الأرا�سي وهذه ال�سحاري ونهر الكارون هذا وطريق 

اإلى خرم�سهر؛ هذه الأماكن المتنّوعة التي تعّرف لكم  اأهواز -  اأو  اأهواز - عبادان 

نف�سها اليوم باأ�سماء مختلفة، �ساهدة على اأرقى الت�سحيات والجهاد والفداء. اإّنني ل 

اأن�سى في الأ�سهر الأولى من الحرب - في �سهور المحنة وعدم توّفر القّوات وانعدام 

ال�سدائد  تلك  في  والتنظيم،  التن�سيق  توفّر  وعدم  والتدريب،  والمعدّات  الإمكانيّات 

على الم�ستويات الماديّة المختلفة - كان �سبابنا ياأتون بمعنوّيات عالية من الأهواز 

جاءت  دارخوين.  منطقة  المنطقة،  هذه  ذلك  في  بما  المناطق،  مختلف  اإلى  هذه 

 - �سخو�سهم  ببع�س  معرفة  على  واأنا   - المتدّينين  الموؤمنين  ال�سباب  من  جماعة 

اإلى قرية »محمدية« هذه القريبة من هنا، وحفروا خنادق فردية، وكانوا يخرجون 

اإلى الأمام،  اأو مئتي متر  الليل من خنادقهم الفردّية ويتقّدمون مئة متر  في ظالم 

النهار تحت �سم�س  ثانية، ويبقون في تلك الخنادق طول  ويحفرون هناك الخنادق 

خوز�ستان الحامية، ويتحّملون ال�سعاب وال�سدائد، ويقتربون من العدو، اإلى اأن حان 

موعد العملّية في �سهر مهر من ال�سنة التالية لهجوم العدو الذي ح�سل في اآخر �سهر 
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�سهريور 59 ه�.�س.)1980م(، في منطقة دارخوين هذه وكل هذه المناطق المحيطة 

بها بقوّات مقاتلة من الجي�س والحر�س الثوري والتعبئة وغيرها، وقد نالوا اأجر تلك 

ال�سدائد وجزاء ال�سعوبات واأهدوه اإلى ال�سعب الإيرانّي. هذه ذكرياٌت قّيمة، ويجب 

اأن ل ت�سمحوا بن�سيانها ومحوها من الخواطر. 

نسى
ُ
أحداث خالدة وشخصّيات لن ت

في كّل واحدة من هذه المناطق وقعت اأحداث، وكّل واحد من هذه الأحداث لو 

وقع لبلد اأو �سعب لكان كافيًا ل�سموخ ذلك ال�سعب في التاريخ. فالأحداث التي وقعت 

اأو ما حدث بعد  اأو ما حدث في عمليّات الفتح المبين،  في عمليّات بيت المقد�س، 

ذلك في عملّيات خيبر، كّل ذرة من هذه العملّيات وهذه ال�سخ�سّيات التي اأبدت هذه 

الت�سحيات و�سنعت هذه الأحداث، يمكنها ت�سجيل مفاخر كبرى وخالدة ول ُتن�سى 

ُتمحى  اأن  المقّد�س  الدفاع  لق�سّية  يريدون  نن�سى،  اأن  الأع��داء  يريد  اإي��ران.  ل�سعب 

من اأذهاننا، واأن نن�سى الت�سحيات، واأن ل نعرف ال�سخ�سّيات التي كان لها دور في 

هذه الت�سحيات، اأو اأن نن�ساها؛ هذا ما يريدونه. ويريد البع�س تخطئة تلك الفترة 

وتخطئة اأولئك النفر، وتخطئة ذلك التّجاه والم�سار الذي ر�سمه الإمام الخمينّي، 

الجليل الحكيم وعبد اهلل، الذي مّن عليه رّبه بالب�سيرة، لأّنهم يعلمون اأّن كّل ذرة 

وكل جزء من تلك الأحداث ممّا ل يقبل الن�سيان بالن�سبة اإلى ال�سعب الإيراني، وله 

تاأثيرات بّناءة كبيرة. 

، واأتقّدم بالتقدير 
(1(

اأعود واأقول لل�سعب الإيراني باأن يغتنم تحّرك »قوافل النور«

وال�سكر لكم اأّيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الذين قدمتم من طرق بعيدة اإلى هذه 

اأن  واأتمّنى  الّنور«،  »قوافل  لتحّرك  العظيمة  المجموعة  و�سّكلتم جزًءا من  المنطقة 

)1) الترجمة الحرفيّة: »ال�سائرون اإلى النّور«: هي ت�سكيل �سعبي اأو تجّمع حمالت تطّوعّية تحت عنوان »راهبان نور« 

تقوم بتنظيم قوافل ورحالت لزيارة المناطق الحربيّة والمحاور الع�سكريّة، التي كانت خالل الحرب المفرو�سة 

في ثمانينات القرن الما�سي؛ وهي من الحمالت الوا�سعة جدًّا الموجودة في كلّ اإيران، في الجامعات، والمدار�س، 

والموؤ�ّس�سات. يوجد كّل �سنة عّدة موا�سم لهذه الزيارات اأهّمها عند العطل الر�سمية والمنا�سبات الرئي�سة.
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باأيٍد  اإن �ساء اهلل -  تكونوا جميًعا ماأجورين، واأن تعودوا كّلكم من هذه المنطقة - 

تعالى  اهلل  معنوّية؛ حفظكم  اإلهّية  واأنوار  وب�سيرة  وتجارب جّمة  وفير  وزاد  ممتلئة 

جميًعا. 

المفرو�سة  الحرب  ل�سهداء  الطيّبة  الأرواح  اح�سر  محمّد  واآل  بمحمّد  اللّهم   

الأبرار مع اأوليائك. الّلهم خّلد ذكرى هوؤلء الأعّزاء والم�سّحين في الخواطر وفي 

قلب تاريخنا. ربّنا اجعلنا نقف حتى النهاية بوجه الأعداء والعداء والخبث؛ بالروح 

والمعنويّات نف�سها التي يرت�سيها الر�سول الأكرم P اأو اأئّمة الهدى R. الّلهم 

ان�سر �سعب اإيران على اأعدائه، واح�سر الروح الطاهرة لالإمام الخمينّي الجليل مع 

اأوليائه. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



: سبـــة لمنا ذكرى والدة السيّدة فاطمة الزهراء Oا

جمع من النساء النخبة في المجتمعالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/01/30 هـ.ش.
1435/06/19هـ.ق.

2014/04/19م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء مجموعة من النساء النخبة 
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ó
 ،O بداية، اأرحّب بال�سيّدات، واأبارك الولدة ال�سعيدة لل�سيّدة فاطمة الزهراء

 بالقول، فاإّن اقتران هذه 
(1(

لت ال�سيدة واأ�سبوع المراأة، ويوم تكريم الأم. وكما تف�سّ

ة هذه  المنا�سبة الجتماعيّة المهمّة للبالد مع ولدة ال�سيدة الزهراء O - وخا�سّ

 - ُيعّد فر�سة للفهم ولأخذ الإر�ساد من حياة تلك العظيمة. 
(2(

ال�سنة

ي الخصال السامية 
ّ
الزهراءQ؛ مقاٌم معنوّي وتجل

اأوّلً؛ اإنّ المقامات المعنويّة لفاطمة الزهراء O هي بين المقامات المعنوّية 

ة للمختارين  الأ�سمى لعددٍ محدودٍ من الب�سر. اإنّها مع�سومة؛ الع�سمة هي ميزة خا�سّ

الإلهيّين من بين الب�سر؛ وهذه العظيمة - فاطمة الزهراء O - هي من جملة 

المجاهدة في  الم�سلمة  المراأة  اأنّ هذه  الحقيقة؛ وهي  اإلى هذه  وباللتفات  اأولئك، 

�سبيل اهلل، كانت تبلغ الع�سرين من عمرها فقط - على اختالف الروايات من الثامنة 

؛ امراأة �ساّبة لديها هذه المرتبة المعنوّية العالية 
(3(

ع�سرة وحتى الخام�سة والع�سرين

التي ت�سعها في ال�سف الأوّل بين الأولياء والأنبياء؛ بحيث �سمّاها الر�سل الإلهّيون 

»�سّيدة ن�ساء العالمين«. 

اإ�سافة اإلى هذا المقام المعنوي، فاإّن تجّلي خ�سال بارزة واأعمال مهّمة في الحياة 

ال�سخ�سّية لهذه ال�سّيدة العظيمة جعل كّل واحد من هذه الأعمال والخ�سال در�ًسا 

وعبرة: تقواها وعّفتها وطهارتها وجهادها وتبّعلها وتربية اأّوًلدها، ووعيها ال�سيا�سي 

مرحلة  في  �سواء   - المّدة  تلك  في  الإن�سان  لحياة  الأه��مّ  ال�ساحات  في  وح�سورها 

)1) ال�سيدة خانم �سهين دخت مولوردي - م�ساعدة رئي�س الجمهوريّة في اأمور المراأة والأ�سرة.

)2) وقال حفظه اهلل: »حيث احتفل النا�س مّرتين في اأّولها واآخرها بذكرى هذه العظيمة«.

)3) هناك روايات تقول اإّنها توفّيت في الثامنة ع�سرة من عمرها ال�سريف واأخرى قالت في الخام�سة والع�سرين.

http://nahjelwelayah.com/uploads/391569.jpg
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اأّيتها  لُكنَّ  لي�س فقط  كّلها درو�ٌس وعبر؛  اأم في مرحلة زواجها -  طفولتها و�سباها 

ال�سّيدات، بل هي درو�ٌس لكّل الب�سرّية. بناًء على هذا، فاإّن هذا القتران هو فر�سة؛ 

يجب علينا التمحي�س في حياة فاطمة الزهراء، وجعل تلك الحياة نموذًجا وقدوة 

بكّل معنى الكلمة، من خالل نظرة جديدة اإليها. 

 النظام اإلسالمّي
ّ

المرأة في ظل

بلدنا  وفي  الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  في  المراأة  بم�ساألة  يتعلّق  ما  في  واأمّ��ا 

�سّيدات  مع  المنا�سبة،  هذه  في  األتقي،  عندما  غالًبا  اأّنني  اأّوًل؛  اأذك��ر  ومجتمعنا؛ 

ا اإّنها  م�سلمات ون�ساء موؤمنات ومتعّلمات - فاإّنني اأ�سكر اهلل من اأعماق قلبي - حقًّ

كّل  لدينا  الإ�سالمّي،  النظام  اإنّه في ظلّ  الإ�سالميّ:  النظام  افتخارات  اأكبر  اإحدى 

ا  فكريًّ العالي  والم�ستوى  النّير  الفكر  وذوات  والمتعلّمات،  الحكيمات  الن�ساء  هذه 

وعمليًّا في مجتمعنا؛ اإّنها نعمة كبرى وم�سدر افتخار. 

وجل�سات  لقاءات  لدينا  كان  ولكن  المحترمة،  ال�سّيدة  تحّدثت فقط هذه  اليوم، 

من  تفتح  كانت  كلمات،  منهّن  كلٌّ  األقت  حين  ُكُثر؛  �سّيدات  فيها  تحّدثت  متعّددة، 

خاللها كوّة بنظرة متجدّدة، بفكر متجدّد للفكر الإن�سانّي. 

ذات  البارزة  وال�سخ�سّيات  العالية  الم�ستويات  ذوي  الّنا�س  هوؤلء  كّل  تربية  اإّن 

الفكر الراقي، هي اإحدى اأكبر افتخارات النظام الإ�سالمّي. واليوم، حين ننظر فنرى 

والتاريخّية  العلمّية والبحثّية  الكتب  المتنوّعة:  الكتب  اأغلفة  ن�سائنا تزيّن  اأ�سماء  اأنّ 

للنظام  المكتوبة  والآث��ار  الكتابات  اأف�سل  اأّن  نالحظ  والفنّية؛  وال�سيا�سّية  والأدبّية 

الإ�سالميّ اليوم - �سواء المقالت اأو الكتب - هي من تاأليف �سّيداتنا، وهذا م�سدر 

ومراحل  عهوًدا  �سهدنا  لقد  تاريخنا؛  كّل  في  له  نظير  ل  الذي  الأم��ر  ا.  حقًّ افتخار 

مختلفة، وكنّا على اطّالعٍ على الجّو الثقافّي للبالد؛ لم ي�سبق اأن كان لدينا كّل هذه 

الم�سائل  في  �سواء   - المتنّوعة  المجالت  في  البارزات  الن�ساء  من  ال�سخ�سيّات 

الحوزويّة اأم في الم�سائل الجامعّية - واإ�سافة اإلى هذا، كان البروز والظهور النا�سع 

للهويّة وال�سخ�سيّة الم�ستقلّة للمراأة الإيرانيّة، في ميادين الجهاد، ومنها ما ظهر في 



ا 
ؤب
سمي
ل  
ا
سمي
م 
 ل
عا
فو
ل
ل  
مد
د 

}
ه 
فت
كل

173

الدفاع المقدّ�س وما تاله حتّى اأيّامنا هذه؛ كلّ زوجات ال�سهداء، زوجات الجرحى، 

اأمّهات ال�سهداء، البقّية الرائدة للّذين �سّحوا باأنف�سهم في �سبيل اهلل، مّمن تحّلوا 

اأمام  فيخ�سع  يخ�سع؛  اإن�ساٍن  كّل  فجعلوا  وال�سبر؛  الرا�سخ  والعزم  المتينة  بالإرادة 

ت�سحياتهم. في الحقيقة، اإنّي- العبد هلل - كلّما التقي هوؤلء الن�ساء اأ�سعر بالخ�سوع 

زوجات  ومع  وزوجاتهم  ال�سهداء  اأمّهات  مع  كثيرًا  اأتوا�سل  اإنّني  مح�سرهنّ.  في 

الجرحى. هذه ال�سيّدة الم�سحّية التي تق�سي �سنوات عمرها لتدبير وتح�سين حياة 

على  �سهٌل  الم�سائل  هذه  ذكر  اإّن  الب�سيط،  بالأمر  لي�س  هذا  اهلل؛  اإلى  قربة  جريح 

اأربعة من  اأو  اأو ثالثة  مت اثنين  اللّ�سان، ولكن الواقع �سيءٌ اأرقى، تلك الأّم التي قدَّ

اأبنائها في �سبيل اهلل، وبقيت بعدهم �سلبة ثابتة، وتدعونا نحن اإلى ال�سمود والثبات! 

ا. اإنّ هذه حقائق واقع الن�ساء  اإنّ الإن�سان لي�سعر اأمام كلّ هذه العظمة بالخ�سوع حقًّ

في مجتمعنا وهي مهّمة وتبعث على الفتخار. ح�سٌن، بحمد اهلل، اإّن هذا هو الجانب 

المنير والمتاألّق لم�ساألة المراأة في البالد. 

ا
ً
قضّية المرأة؛ حضوًرا وُهوّية وسلوك

ولكنّ ق�سيّة المراأة في العالم اليوم، ومنها بالدنا، هي من الق�سايا التي ل تزال، 

ومن جهاتٍ متعدّدة، ت�ستحقّ المتابعة والتاأمّل والعمل والفكر. 

 اأوّلً؛ اإنّ ن�سف عدد �سكّان البلدان المختلفة هو من الن�ساء؛ كيف يمكن ال�ستفادة 

بلد، ومنها  اأّي  لما فيه م�سلحة  العظيمة  والموارد  الإمكانات  �سليم من هذه  ب�سكلٍ 

بالدنا؟

 ثانًيا؛ اإّن م�ساألة الهوّية الجن�سّية هي اإحدى اأكثر م�سائل الخلق ح�سا�سّية ودّقة، 

فكيف يمكن جعلها في خدمة �سموّ الإن�سان وتعاليه، بدل اأن ت�سبح في خدمة انحطاط 

الب�سر والت�سافل الأخالقّي؟

 ثالثًا؛ ب�سبب الفروقات الطبيعيّة بين جن�س المراأة وجن�س الرجل، كيف يمكن - 

�سواء في المحيط الجتماعي اأم في داخل الأ�سرة - اأن يوؤ�ّس�س ل�سلوٍك وُي�سبح ملِزًما 

باأن ل تتعرّ�س المراأة لأّي ظلم؟ هذه م�سائل بالغة الأهمّية. اإّننا اإن و�سعنا هذه الم�سائل 
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الثالثة ن�سب اأعيننا وجعلناها محورًا للتفكير والتاأمّل والبحث والعمل، ف�سينتج عن 

ذلك مجموعة من الجهود والأعمال البحثّية والمطالعات النظرّية والعملّية. ل يتخّيلّن 

ة بالمجتمعات المتخّلفة اأو المجتمعات المتوّح�سة  اأحد باأنّ ظلم الن�ساء م�ساألة خا�سّ

اإن لم يكن  رة -  مثاًل؛ كاّل، ففي المجتمعات التي ي�سطلح على ت�سميتها بالمتح�سّ

ظلم الن�ساء فيها اأكثر - فاإّنه بالتاأكيد لي�س اأقّل من المجتمعات الأخرى. ح�سٌن، اإّنها 

م�سائل هاّمة؛ ينبغي متابعتها والت�سّدي لها وطرحها. 

المرأة واألسرة؛ قضّيتان متداخلتان 

التي  الأ�سا�سّية  الم�سائل  اإّنها ذكرت  ال�سّيدة نقاًطا جّيدة؛ حيث  لقد حوت كلمة 

تخطر في ذهن الإن�سان حول هذه الق�سّية. اأ�سارت اأّننا �سابًقا قلنا اإّن البلد يحتاج 

اإلى مركز اأو مجل�س اأعلى وما فوق ال�سلطات الثالث، يبحث في هذه الم�ساألة الهاّمة، 

وم�ساألة  المراأة  الأ�سا�سيّة؛ م�ساألة  الق�سايا؛ فهي من ق�سايانا  ويعمل على حلِّ هذه 

الأ�سرة، وبالطبع، فاإنّ م�ساألة المراأة ل يمكن ف�سلها ول تفكيكها عن م�ساألة الأ�سرة. 

وهذا ما �سن�سير اإليه؛ اإن اأراد اأحد اأن يبحث في ق�سيّة المراأة منف�سلة عن ق�سّية 

والحلول  العالج  ت�سخي�س  في  وكذلك  فهمها  في  لختالٍل  �سيتعّر�س  فاإّنه  الأ�سرة؛ 

المنا�سبة لها؛ يجب النظر في هاَتين الم�ساألتين جنًبا اإلى جنب على اأّنهما م�ساألتان.

ح�سٌن، هناك حاجة اإلى هكذا مركز والذي لم يتّم ت�سكيله حّتى الآن؛ لقد قلنا وطرحنا 

باأّننا ل نمتلك هكذا مركز مطالعات وعمل يت�سّدى لإعداد  المو�سوع �سابًقا؛ وذكرنا 

اإلى الموا�سيع  ا�ستراتيجيّة �سحيحة ومتعدّدة الأبعاد في م�ساألة المراأة، بحيث يلتفت 

التي ُطرحت الآن وبع�س الموا�سيع الأخرى، ويقوم بالبحث والمتابعة والتنفيذ، يجب اأن 

يتّم اإيجاد هذا المركز؛ وبالطبع، فاإّن له مقت�سيات ومتطّلبات كذلك. 

شعارات الغربّيين الفارغة!

ما اأقوله اليوم لكم عبارة عن نقطَتين اأو ثالثة: اأّوًل؛ اإذا اأردنا - �سواء في هذا 

حول  �سحيح  ب�سكٍل  نفّكر  اأن   - اآخر  جهاٍز  اأم  مكاٍن  اأّي  في  اأم  ُذِك��ر  الذي  المركز 
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م�ساألة المراأة، واأن نتحّرك ول نقع في الأخطاء، يجب علينا اأّوًل؛ اأن نخّلي اأذهاننا 

ب�سكلٍ كامل من الكالم وال�سعارات الفارغة التي اأنتجها الغربيّون، حيث اإنّ الغربّيين 

الخاطئ،  الفهم  هذا  طرحوا  ثّم  العمل،  واأ�ساوؤوا  الفهم،  اأ�ساوؤوا  المراأة  ق�سيّة  في 

العالم. وكّل من  الخا�سّ بهم كعملة رائجة في  والمهلِك،  الم�سلّ  الخاطئ،  والعمل 

ينطق بكلمة تخالف راأيهم، �ساروا يهاجمونه بوا�سطة اأجهزتهم الإعالمّية الوا�سعة 

النت�سار ويعّر�سونه لأ�سنع الحمالت والتهويل، ل ُيف�سح الغربّيون المجال لأحد كي 

يتكلّم ويُظهر راأيه. اإن كنتنّ تردن اإيجاد ا�ستراتيجيّة �سحيحة حول م�ساألة المراأة، 

بها  والتقّدم  وم�ستلزماتها،  التنفيذّية  برامجها  واإعداد  ال�ستراتيجّية  هذه  ومتابعة 

على المدى الطويل والو�سول اإلى النتيجة المطلوبة، فاإّن عليكّن اأن تخّلين اأذهانكّن 

نحن  كاّل؛  ومعرفة،  اّطالع  دون  نبقى  اأن  اأقول  ل  المراأة.  الغربيّة حول  الأفكار  من 

ل�سنا اأن�سار عدم الّطالع، اإّنني منا�سر للوعي والمعرفة، ولكن نرف�س مرجعّية تلك 

الأفكار ب�سكلٍ كامل. اإنّ اأفكار الغربيّين واآراءهم في مجال ق�سيّة المراأة ل يمكنها 

مطلَقًا اأن تكون م�سدرًا لل�سعادة؛ ولهداية المجتمع الإن�سانّي. 

 شعارات الغربيين اعتقاٌد مادّي خاطئ

 اأّوًل؛ اإّن اأفكارهم قائمة على نظرّية معرفة مادّية وغير اإلهّية، وهذا اأمٌر خاطئ 

وباطل. اإّن اأّي جهاز علمّي وفكرّي ُيبنى على اأ�سا�س معرفة مادّية واعتقاد مادّي، فاإّن 

نتيجته خطاأ وغلط بالتاأكيد. ينبغي اأن يتّم النظر اإلى حقائق الخلق وفهمها ومتابعتها 

من خالل النظرة المعرفّية الإلهّية، والعتقاد بوجود اهلل وقدرته، والح�سور الإلهّي 

كونها  خاطئة  الغربّية  الأفكار  وجذور  واأ�سل  اأ�سا�س  فاإنّ  وعليه،  الإلهيّة.  والربوبيّة 

مادّية. 

 شعارات الغربيين نظرة كسب وربح مادّي

وثانيًا: اإنّ في التوجّه الغربيّ اإلى م�ساألة المراأة - كما يالحظ الإن�سان بو�سوح 

في تاريخ الثورة ال�سناعّية - تدخل نظرة التك�ّسب والربح المادّي والقت�سادّي؛ اأي 
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اإنّه في اأوروبا التي لم يكن للمراأة فيها حّق التمّلك، وكّل اأمالكها كانت ت�سبح ملًكا 

ة، اأو اأّنه اإلى  للرجل وزوجها، ولم تكن تملك حّتى حّق الت�سّرف في اأمالكها الخا�سّ

الوقت الذي جرى فيه اإقرار الديمقراطيّة في الغرب، لم يكن للمراأة حّق الم�ساركة 

في النتخابات، في هكذا عالم، فجاأة يتمّ طرح م�ساألة الثورة ال�سناعّية والم�سانع، 

والح�سور الموؤّثر للمراأة العاملة في الم�سانع للعمل باأجٍر اأقّل ولم�سلحة الراأ�سمالّيين! 

حينها فقط اأقّروا حّق التمّلك للمراأة، كي يتمّكنوا من جّرها اإلى الم�سنع، فيعطونها 

اأجرًا وحقوقًا اأقلّ، وبالطبع، فاإنّ نزولها اإلى ميدان العمل وال�سغل كان له م�ستلزمات 

للمراأة هي  النظرة  اأّن  اإلى  اإ�سافة  عليه،  بناًء  تباًعا.  تظهر  تزال  ل  ونتائج  وتبعات 

نظرة غير اإلهيّة ونظرة ماديّة، في الأ�سا�س، اإنّ ال�سيا�سات التي اأو�سلت اأوروبا اإلى 

المادّي  والربح  الك�سب  نظرة  مع  دوًما  ترافقت  الغرب،  في  و�سادت  الحالي  الو�سع 

والقت�سادّي. 

 شعارات الغربيين وسيلة إلخماد الشهوة 

هناك بُعدٌ اآخر يدفعنا اإلى اجتناب النظرة الغربيّة هذه، هو اأنّ المراأة في النظرة 

الغربيّة هي و�سيلة لإخماد ال�سهوة؛ وهو اأمٌر ل يمكن اإخفاوؤه واإنكاره. اإذا اّدعى اأحٌد 

هذا فمن الممكن اأن يقوم اأ�سخا�ٌس بالعترا�س والتهويل عليه باأّنه كاّل، الأمر لي�س 

كذلك اأّيها ال�سّيد!

ولكن عندما ي�ساهد الإن�سان حياتهم، يدرك بو�سوح اأّن هذه النظرة هي الحاكمة 

وال�سائدة. 

ل  اإّنهم  اأكثر.  مرغوبة  كانت  اأق��ّل  المراأة  لبا�س  كان  كلّما  الجتماعيّ  المحيط  في 

الرجل  يح�سر  اأن  عندهم  ينبغي  الر�سمّية،  الحفالت  في  الرجل؛  عن  هكذا  يتحّدثون 

اأن  عليهّن  الن�ساء  ولكنّ  اأحيانًا؛  ر�سميّ  ولبا�س  وبنطال  عنق  بربطة  الكامل،  باللّبا�س 

يظهرن ب�سكٍل اآخر في هذه الّلقاءات الر�سمّية؛ وهذا الأمر ل يوجد له اأّي فل�سفة وحكمة 

اأخرى غير تمتّع العيون المهوو�سة والخليعة للرجال؛ الو�سع اليوم، هكذا في عالم الغرب؛ 

وعمليًّا، فاإنّ اأكبر ظلم تتعرّ�س له المراأة اليوم في العالم الغربي هو من هذا القبيل. 
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»كارتر« طلب التحّرك 

اأنا ل�سُت من هواة اقتطاع المطالب من ال�سحف؛ ولكن بالأم�س اأو اأم�س الأّول، راأيُت 

مطلًبا في �سحيفة، وكان بالغ الأهمّية، فاأح�سرته كي اأقراأه لُكنَّ هنا. فقد �سدر كتاب 

للرئي�س الأميركي ال�سابق »جيمي كارتر« بعنوان: »طلٌب بالتحّرك«، تعّر�س فيه لمو�سوع 

هذا  في  كارتر  جيمي  يقول  الن�ساء.  �سدّ  الوح�سيّة  والعتداءات  الب�سر  حقوق  انتهاك 

الكتاب: »في كلّ عام، يتمّ �سراء مئة األف فتاة تمامًا كالإماء والرقيق! في اأميركا ي�ستطيع 

الاّلتينّية واإفريقيا -  اأميركا  اأن ي�ستري فتاة - تكون عادة من  �ساحب »بيتٍ للدعارة« 

بمبلغ األف دولر«!، كذلك ي�سير الكاتب اإلى العتداءات الجن�سّية التي تح�سل في اأجواء 

اإثبات حالة واحدة فقط من كّل خم�سة وع�سرين حالة  يتّم  والكلّيات؛ حيث  الجامعات 

اعتداء. كذلك يذكر »كارتر« باأنّه: »في الجي�س الأميركي يتّم محاكمة واحد في المئة فقط 

ا«. - تدمع عين الإن�سان عند قراءة هذه الوقائع -! اأنتّن ت�ساهدن في  من المعتدين جن�سيًّ

ال�سحف الكثير من هذه المعلومات، واأنا كذلك، ولكّني ل اأ�ستند اإليها، ولكن ح�سٌن، اإّنها 

وقائع وحقائق و»جيمي كارتر« بالنهاية هو �سخ�سّية معروفة وهذا كتابه. ما هذا الو�سع 

الرائج في العالم؟ ما هذا التكريم للمراأة؟ َيكتُب روائّي غربّي م�سهور رواية كي يدّل على 

اأنّ الدعارة هي عمٌل �سريف! وقد تّم ترجمة روايته هذه اإلى الّلغة الفار�سّية. وي�سير فيها، 

بالطبع، كيف اأنّ �سما�سرة الجن�س ياأتون من اأميركا الاّلتينّية؛ ويغرون الفتيات بالوعد 

ولي�ست عن  اأوروبا  الرواية عن  النوادي؛ هذه  اإلى هذه  ويبيعوهنّ  وياأخذوهنّ  والوعيد، 

اأميركا. ويتمّ في هذا الكتاب اإظهار الدعارة باأنّها مهنة �سريفة؛ هذه هي ثقافة الغرب 

بالن�سبة اإلى المراأة. وهذا هو الحترام الذي يكّنونه للمراأة هناك. 

المساواة والعدالة في حقوق المرأة 

اإذا اأردنا اأن تكون نظرتنا اإلى ق�سيّة المراأة، نظرة �سليمة ومنطقّية ودقيقة، فاإّن 

الغرب حول  يطلقها  التي  الأفكار  تلك  بالكامل من  اأذهاننا  نخلّي  اأن  الأوّل  ال�سرط 

التفكير  اأخطاء  اأكبر  الجن�سيّة. من  والم�ساواة  والإدارة  المراأة  المراأة - حول عمل 

الحّق؛  العدالة هي  الجن�سيّة« هذا.  »الم�ساواة  عنوان  هو  المراأة  م�ساألة  في  الغربيّ 
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الذي  الإن�سان  ن�سحب  اأن  ينبغي  لماذا  باطالً؛  واأحيانًا  ا  حقًّ اأحيانًا  تكون  الم�ساواة 

ِعدَّ من ناحية طبيعية - �سواء في الُبعد الج�سدّي اأو العاطفّي - من منطقة 
ٌ
ُخلق واأ

اهلل  خلقها  اأخرى  منطقة  اإلى  بجّره  ونقوم  عنها،  ونف�سله  الب�سر  حياة  من  خا�سّة 

ة وتركيٍب اآخر؟! لماذا؟ اأيُّ منطٍق عقالئّي في هذا الأمر؟ اأيُّ  تعالى بمّيزاٍت خا�سّ

�سفقة وتعاطفٍ هذا؟ لماذا ينبغي اأن يوكَل عمل الرجل اإلى المراأة؟ اأّي افتخاٍر للمراأة 

اأن تقوم بعمل الرجال؟ اإّنني اآ�سف، لأّن ال�سّيدات والن�ساء اأنف�سهّن، ُيظهرن اأحياًنا 

ح�سا�سيّة تجاه هذه الم�س�األة، ويقلن: ما الفرق بيننا وبين الرجال؟

أساس نظرة اإلسالم إلى المرأة والرجل

 ح�سنٌ، نعم، في كثيرٍ من الم�سائل ل يوجد اأيّ فرقٍ. نظرة الإ�سالم اإلى المراأة 

المقامات  و�سلوك  و�سير  الإن�سانيّة  م�ساألة  في  الإن�سان؛  اإل��ى  نظرة  هي  والرجل 

المعنوّية، والإمكانات وال�ستعدادات الوافرة فكريًّا ومعنويًّا وعلميًّا ل يوجد اأّي فرق، 

ولكن القوالب جُعلت في قالبَين: قالبٌ لعملٍ خا�سّ ونوعٍ من العمل، وقالٌب اآخر لعمٍل 

ا. هل نحن نقّدم خدمة حين  اآخر مختلف؛ وبالطبع، فاإّن هناك اأعماًل م�ستركة اأي�سً

ة، وناأخذه اإلى منطقة القالب الآخر؟ هذا  ُنخرج اأحد القالَبين من منطقته الخا�سّ

هو العمل الذي يقوم به الغربّيون. اإّن الكثير من المعاهدات الدولّية والعالمّية تهدف 

بوا  اإلى هذه الم�سائل. ولقد خرَّبوا الحياة الب�سريّة بناءً على هذا الفكر الخاطئ، خرَّ

اأنف�سهم ومن ثّم يريدون اأن يخّربوا حياة الآخرين.

منهجية البحث عن حقوق المرأة 

واإّنني  بارزة؛  و�سخ�سّيات  فا�سالت  عالماٌت  اهلل،  وبحمد  ال�سّيدات،  اأّيتها  اأنتّن 

اأكّن لكّن الحترام واأ�ستفيد كّلما ُعقدت جل�سات ولقاءات تحّدثت فيها ال�سّيدات. ففي 

هذا المكان الذي نجل�س فيه الآن، اأُقيمت جل�سة لالأفكار ال�ستراتيجيّة حول المراأة 

والأ�سرة؛ عدٌد من ال�سّيدات �ساركَن واألَقين كلمات - بدون مجاَملة - وفي الحقيقة 

لقد ا�ستفدُت من كالمهّن، ومن تلك المطالب التي ذكرنها؛ براأيي اإن اأردتّن اأن تقمن 

في  الن�ساء  يعانيه مجتمع  وما  المراأة،  وم�ساكل  المراأة،  لم�ساألة  بنيويّ  فكريّ  بعملٍ 



ا 
ؤب
سمي
ل  
ا
سمي
م 
 ل
عا
فو
ل
ل  
مد
د 

}
ه 
فت
كل

179

اأنف�سكّن  تخّل�سن  اأن  هو:  الأّول  ال�سرط  فاإّن   - بالدنا  في  جملته  ومن   - مكان  كّل 

واأذهانكنّ من الأفكار الغربّية، والتي هي اأفكاٌر �سعاراتّية خاطئة ومتحّجرة، وتّدعي 

الحداثة؛ ظاهره حديث وباطنه متحّجر، ظاهره عطوٌف وباطنه ال�سوء والخيانة؛ اإّن 

عليكنّ التفكير ب�سكلٍ م�ستقلّ عن الأفكار الغربّية. 

ارجعن للنصوص اإلسالمّية األصيلة 

والأمر الثاني الاّلزم هو: اأن تراجعن الن�سو�س الإ�سالمّية. اّتخذن - في الحقيقة 

الأئّمة كلمات  ومن  الإ�سالميّة،  والمتون  والدعاء،  والحديث  وال�سُنّة  القراآن  من   -

�س�س الأ�سلّية. اإّنه وحي! والوحي من اهلل؛ اهلل هو 
ُ
R و�سلوكهم، تلك الأ�سول والأ

خالقي وخالقكنّ. اأنا ل اأقول: باأن يقبل الإن�سان بكّل ما يجري على الأل�سنة والأفواه 

با�سم الدين؛ كالّ، بل ينبغي ال�ستفادة من الدين ال�سحيح نف�سه الم�ستنبط بالأ�سلوب 

ال�سحيح، ومن قبل اأهل هذا العمل والاّلئقين لذلك؛ في الواقع يجب ال�ستفادة من 

كتاب اهلل ومن �سُنّة الر�سول و�سيرة الأئّمة المع�سومينR وكلماتهم، كي ن�سل 

الخطوط  ونحّدد  الن�ساء،  م�سائل  مجال  في  اتّباعها  علينا  التي  ال�ستراتيجيّة  اإلى 

العاّمة والأ�سا�سّية من تلك الم�سادر. 

البحث واإلحصاء في قضايا النساء

ا وهو اأن نت�سّدى  براأيي، اأّن هذين هما العمالن الأ�سا�سّيان، يوجد عمٌل ثالث اأي�سً

للن�ساء، ونتناول الم�سائل الأ�سلّية في الحقيقة، ولي�س  لإح�ساء الم�سائل الأ�سا�سّية 

واأمن  �سالمة  م�ساألة  ة  وخا�سّ الأ�سرة  لم�ساألة  الت�سدّي  اإنّ  الثانية.  الدرجة  م�سائل 

وهدوء وتكريم المراأة في جوّ الأ�سرة؛ هو من الم�سائل الأ�سا�سّية. لدينا عّدة م�سائل 

اأ�سا�سّية وهذه واحدة منها. 

انظروا وابحثوا؛ لتعرفوا ما هي عوامل واأ�سباب �سلب الهدوء وال�سكينة الروحّية 

التبليغية  والأ�ساليب  القانون  خالل  من  اأ�سا�سها  على  وا�سعوا  الأ�سرة؟  في  للمراأة 

والإعالمّية، وبالو�سائل والأدوات المتنّوعة، كي تزيلوا هذه الأ�سباب والعوامل. هذا 

هو اأ�سا�س الق�سّية. 
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�سبياًنا  ولالأبناء؛  للرجل  هدوٍء  م�سدر  البيت؛  في  الهدوء  م�سدر  هي  المراأة   

الهدوء  هذا  توّفر  اأن  يمكنها  ل  ومعنوّي،  نف�سّي  بهدوٍء  المراأة  تتمتّع  لم  اإن  وبنات؛ 

ل  العمل؛  ل�سغوط  وتتعرّ�س  والتحقير  لالإهانة  تتعرّ�س  التي  المراأة  واإنّ  لالأ�سرة. 

يمكنها اأن تكون ربّة منزل ومدير لالأ�سرة؛ في حين اأنّ المراأة ]اأ�سا�ًسا[ هي مديرة 

اأ�سرُت  ]التي  الأ�سا�سّية  الم�سائل  اأكثر  اإحدى  وهي  اأ�سا�سّية.  م�ساألة  هذه  الأ�سرة؛ 

اإليها[، والتي لم يتّم الهتمام بها كما يجب في محيط حياتنا - �سواء في الأجواء 

القديمة اأو في اأجوائنا الجديدة - ويجب اللتفات والهتمام بها. 

المرأة ريحانة!

اإنّ الت�سوّر باأنّ المراأة في البيت موجود من الدرجة الثانية؛ وهو مكلٌَّف بخدمة 

الآخرين؛ هو ت�سّور رائج بين الكثير مّنا - البع�س يقولونه علًنا، والبع�س ي�ستحي ول 

يقوله ولكّنه ي�سمره في قلبه - هذا الت�سّور هو تماًما في النقطة المقابلة والمخالفة 

لما بيّنه الإ�سالم. لطالما كرّرت هذا الحديث المعروف باأنّ: »المراأة ريحانة ولي�ضت 

؛ القهرمان في التعابير العربّية الرائجة هو الموّظف العامل، كما ُيقال 
(1(

بقهرمانة«

َمَر قهرمانه بكذا« اأي اإّن فالن �ساحب ملك واأمالك كثيرة ياأمر عامله المكّلف 
َ
مثاًل: »اأ

بمتابعة اأمور الأمالك بكذا وكذا. لهذا العامل يُقال »قهرمان«، وي�سير الحديث اإلى 

اأنّه ل تظنّن اأنّ المراأة هي عامل لديك في المنزل عليه القيام باأعمال المنزل؛ الأمر 

م�ساألة  ف�سول:  عّدة  من  يفتح  ف�سل  ذاته  بحّد  هذا  اأنظرن،  ح�سٌن،  كذلك.  لي�س 

احترام عمل المراأة داخل المنزل وعدم اإجبارها عليه، قابليّة �سراء هذا العمل اأي 

دفع المال مقابله؛ هذا هو، وهذه اأ�سياء موجودة في الإ�سالم وفي الفقه الإ�سالمّي؛ 

]متقّدم[ وممتاز. هناك  اأّن فقهنا فقه راٍق  ال�سّيدة في كالمها؛ الحّق  اأ�سارت  كما 

اأ�سياء ياأخذ البع�س بق�سٍم منها، واأ�سياء يتّم ن�سيانها وتنا�سيها، واأ�سياء يتّم قلبها من 

هذه الجهة اإلى تلك، لأجل الن�سجام مع الأفكار الغربّية الفارغة والتهويلّية؛ ونحن 

ا. �ساهدنا اأي�سً

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الر�سالة 31.
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مجاراة الغربيين 

ل  كي  الإ�سالمّية  الأحكام  ووا�سحات  بع�س حقائق  وتغيير  بتبديل  البع�س  يقوم 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ  ال��ق��راآن:  يقول  الغربيّون!  ينزعج 

. ل ينبغي اتّباع الفكر الرائج 
(1(

ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ}
وال�سير  واّتباعه  الإ�سالمّي  الفكر  اإلى  الو�سول  الجهل والخرافة؛ بل يجب  في عالم 

ا.  خلفه، حتى لو انزعج البع�س وقالوا ما قالوا. هذه م�ساألة اأي�سً

 بناًء على هذا، ينبغي اإيجاد الم�سائل الأ�سا�سّية، هي م�ساألة المنزل والأ�سرة: اأمن 

المراأة في جو الأ�سرة؛ فر�سة المراأة لظهور ا�ستعداداتها في محيط الأ�سرة وتدبير 

المنزل؛ فال يكون هناك ما يمنعها من الدر�س والمطالعة والوعي والفهم والكتابة 

- لمن هّن من اأهل هذه الأمور - يجب توفير الميدان لهذه الأعمال؛ هذا هو اأ�سا�س 

الق�سّية. 

م�ساألة عمل الن�ساء لي�ست من الم�سائل الأ�سا�سيّة، وبالتاأكيد نحن ل نخالف عمل 

المراأة؛ اأنا العبد هلل، ل اأعار�س عمل الن�ساء ول اإدارتهّن، طالما لم تتعار�س وتتناَف 

مع تلك الم�سائل الأ�سلّية؛ اإذا تعار�ست فالم�سائل الأ�سا�سّية مقّدمة. 

 عمل المرأة 

يتّم  باأن  له  اأ�سرت  الذي  الثالث  المجال  تتّم في هذا  اأن  التي يجب  الأعمال  من 

]للمراأة[. بع�س  تتنا�سب مع هذه الخ�سو�سّيات  اأعمال ومهن  اأي  النظر لمالحظة 

المهن ل تتنا�سب مع تركيب المراأة، ح�سن، ل ينبغي للن�ساء اأن ي�سعين خلفها. 

من الأعمال الالّزمة في هذا المجال اأن ل يُفر�س على المراأة تلك الإخت�سا�سات 

الجامعة  بحث  المراأة[.  م��ع  تتنا�سب  ل  ]التي  المهن  بتلك  عمليًّا  تنتهي  التي 

والإخت�سا�سات وما �سابه والتي يثير البع�س ال�سو�ساء، ويفتعل الأزمات حولها باأّن 

هناك تمييزًا ]بين ال�سباب والفتيات[. مثل هذا التمييز لي�س �سّيًئا دائًما، فالتمييز 

)1) �سورة الأنعام، الآية 116.
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ا. ولكن افر�سوا مثاًل، حين يكون هناك  عندما يخالف العدالة يكون �سّيًئا ومرفو�سً

فريق كرة قدم، فُيجعل اأحد الاّلعبين مهاجًما والآخر مدافًعا والثالث حار�س مرمى، 

ا. ولو ُو�سع المدافع مكان المهاجم، فاإّن الفريق �سيخ�سر  ح�سن، اإّن هذا تمييز اأي�سً

المباراة. اإذا ُو�سع المهاجم مكان حار�س المرمى وهو ل يتقن هذه المهّمة، فالفريق 

حينها �سيخ�سر. هذا تمييز، ولكن هذا التمييز هو عين العدالة. 

يو�سع اأحدهم هنا، والآخر هناك وكلٌّ في مكانه. فلنَر والحال هذه وبالتوّجه اإلى 

لهّن  ولنقّدم  لل�سّيدات،  المنا�سبة  �سات  والتخ�سّ الدرو�س  هي  ما  العليا؛  الأه��داف 

�سات؛ ول نجبرهّن هكذا: ولأّنكّن ا�ستركتّن في المتحانات  هذه الدرو�س والتخ�سّ

تدر�سن  اأن  عليكّن حتًما  يجب  العالمات  ال�سكل وح�سلتّن على هذه  بهذا  الر�سمّية 

الخت�سا�س الفالنيّ؛ بينما هذا الخت�سا�س ل يتنا�سب مع طبيعة المراأة الأنثوّية، 

�س  التخ�سّ هذا  يفر�سها  التي  المهنة  ول  العليا،  اأهدافها  مع  ين�سجم  ل  وكذلك 

تتنا�سب معها. براأيي، اإنّ هذه الأمور يجب اأن تراعى في مجال عمل المراأة. 

 وخال�سة القول، علينا اأن ل نعتبر اأنّ عدم قيام المراأة بجميع المهن التي يقوم بها 

ا، كاّل، الأمر ال�سّيئ هو الذي ل يتنا�سب مع الطبيعة الإلهّية. هذا  الرجل عيًبا اأو نق�سً

مجمل الكالم. وكنت قد دّونت مالحظات اأخرى، ولكن اأعتقد اأّن هذا المقدار كاٍف. 

 مشكالت المرأة بيد المرأة نفسها
ّ

حل

اإنّ م�ساألة المراأة م�ساألة مهّمة؛ واأف�سل من ي�ستطيع اأن يتابع هذه الم�ساألة ويحّلها 

المتعّلمات  ال�سّيدات  تعداد  في  اأبًدا  ا  نق�سً نعاني  ل  ونحن  اأنف�سهّن.  ال�سّيدات  هم 

المعّبر  والقلم  الح�سن  البيان  وذوات  وال�ستعداد،  النّير  الفكر  وذوات  والمثّقفات 

ا في بلدنا. وكما ذكرت لم يكن  والح�ّس المبادر؛ بحمد اهلل، هّن اليوم كثيرات جدًّ

المتعّلمات  الن�ساء  من  الن�سبة  هذه  كلّ  بلدنا  تاريخ  من  مرحلة  اأي  وفي  اأب��دًا  لدينا 

الفروع  البارزة، وال�ساعرات والباحثات والمحّققات في  والحكيمات، وال�سخ�سّيات 

المختلفة. لح�سن الحظّ، هنّ كثيرات اليوم ببركة النظام الإ�سالميّ، وبركة الإ�سالم، 

وبركة الجمهورّية الإ�سالمّية وببركة تلك النظرة الوا�سحة المنيرة التي تحّلى بها 
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 اإلى هذا؛ لم نمتلك هكذا 
(1(

الإمام بالن�سبة اإلى ق�سيّة المراأة. وقد اأ�سارت ال�سّيدة

و�سع اأبًدا في ال�سابق في بلدنا. 

 يجب علينا، اأن ن�سكر اهلل ونحمده على توفيقاته، ون�ساأله المزيد من هذا التوفيق، 

ون�سكره على هذا التوفيق - ال�سكر هلل هو ما ذكرته في طّيات كالمي - النظر اإلى 

الإر�سادات الإلهّية وترك النظر اإلى التعاليم المادّية التي يحملها ويرّوج لها الغربّيون 

ا - وكاأّن لهم َديًنا على الآخرين  والأميركيون حاليًّا، وبالمنا�سبة، فاإّنهم وقحون جدًّ

ا! واإذا خالف اأحٌد اأفكارهم وكالمهم؛ فاإّنهم يهاجمونه  ا اأي�سً يطلبونه - وفارغون جدًّ

اإعالميًّا، ولكن ينبغي عدم العتناء بهم؛ يجب اأن تتقّدمن؛ باإذن اهلل. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

)1) ال�سيدة مولوردي.





كلمة اإلمام الخامنئي {

Rاحي أهل البيت في لقاء مدَّ
Oفي ذكرى والدة السّيدة الزهراء

: سبـــة لمنا ذكرى والدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء Oا

جمع من الشعراء والمداحينالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/01/31 هـ.ش.
1435/06/20 هـ.ق.

2014/04/20 م.
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غزل  و�سعراء  ]مّداحي[  بالبل   - اء  الأع���زَّ والأخ���وات  الأخ��وة  اأّيها  لكم  اأب��ارك 

الطاهرة  ال�سّيدة  م��ول��د  ذك���رى   -  P ال��ر���س��ول  واآل   R البيت  اأه���ل   محبّة 

والمع�سومة O، وولدة قائد الثورة العظيم. 

الحمد هلل على هذه الولدات، ال�ِسَير وذكر ال�ست�سهاد التي هي من الِنَعم الكبيرة 

الإ�سالمّي  لمجتمعنا  متتابٍع  متواتٍر  اإلهاٍم  م�سدر  وهي  علينا،  بها  اهلل  َم��نَّ  التي 

وال�سيعّي. 

الح�سن  الإم��ام  وولدة   ،P النبيّ  وولدة   ،Qالموؤمنين اأمير  ولدة  ذكرى 

Q، وولدة الإمام الح�سين Q، وولدة ال�سيدة الزهراء O، ذكرى هوؤلء 

النجوم ال�ساطعة واأعالم هداية الب�سر، تحيا في القلوب، وهذه فر�سة يجب اغتنامها. 

كما نحمد اهلل، على هذه الجتماعات التي تعقد منذ �سنوات طوال، ببركة الأنوار 

 .
(1(

الفاطمّية O: فهي تثرينا وتثري اأعمالنا وحياتنا، بل جميع اأنحاء بالدنا

 األبعاد المعنوية للشخصيات السماوية

بالتاأكيد، لن يقدر عقٌل ب�سرّي محدود، ح�ساب وقيا�س اأبعاد �سخ�سّيات �سماوّية 

وعُلويّة ك�سخ�سيّة ال�سيدة فاطمة الزهراء O. هذا ما ورد في اأ�سعار الأ�سدقاء، 

فالعقل عاجٌز عن تقييم وتقدير وقيا�س الأبعاد المعنوّية؛ لكن يمكن اّتخاذ ال�سلوكّيات 

اآخر.  اأمٌر  للعيان  الماثلة  وال�سلوكّيات  اأمر،  المعنوّية  المقامات  به.  يُحتذى  نموذجًا 

هذا ل يعني اأّننا قادرون على ا�ستن�ساخ تلك ال�سلوكّيات لأنف�سنا؛ لي�س الأمر كذلك؛ 

 :Q بل يمكن اأن ن�ستمرّ في المحاولة للو�سول اإلى ذلك. فقد قال اأمير الموؤمنين

)1) بداأ عقد هذه الجتماعات منذ عام 1984م.
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، بعد 
(1(

»األ واإّنكم ل تقدرون على ذلك، ولكن اأعينوني بورٍع واجتهاد وعّفة و�ضداد«

اأن بيّن اأ�سلوب حياته في ذلك المقام ال�سامي، ومع كلّ تلك الإمكانات وعي�سه بكّل 

زهد، قال: لن تقدروا اأن تحيوا مثلي، لكن يمكنكم اأن تعينوني عليه، كيف؟ »بورع«؛ 

بورعكم، باجتناب المعا�سي بالجتهاد وال�سعي والجهد. هذا واجبي وواجبكم.

بناء المجتمع اإلسالمّي

ا الأهداف  لقد و�سعوا لنا الأهداف، ور�سموا الأهداف الفردّية وال�سخ�سّية، واأي�سً

اإلى  الو�سول  فاإّن  ال�سخ�سّية،  الأهداف  في مجال  والعاّمة.  وال�سيا�سّية  الجتماعّية 

اأوج مقام الكرامة الإن�سانّية يبقى هدفنا الأ�سمى. وقد ُقّدمت الكثير من الوعود، كي 

اأنتم  اأبعد الحدود في هذا الأمر. قدراتكم  اإلى  نتمّكن من التحليق عالًيا والذهاب 

ال�سباب اأكثر بكثير من قدراتنا؛ هذا بالن�سبة اإلى الأهداف ال�سخ�سّية. 

اإ�سالمّي،  ومجتمع  اإ�سالمّية،  طيبة  حياة  اإيجاد  الكبيرة،  الجتماعّية  الأه��داف 

مجتمع ُي�سنح فيه لأفراده الفر�سة للو�سول اإلى تلك الأهداف: مجتمع عامر، مجتمع 

حّر، م�ستقّل، مجتمع يتمّتع بالأخالق ال�سامية، مجتمع مّتحد مترابط، مجتمع تقي 

عبور  دار  هي  التي  الدنيا  ]اإيجاد[  الإ�سالمّي:  المجتمع  اأه��داف  هي  هذه  زاه��د. 

الأهداف الجتماعّية  الجّنة؛ من  اإلى  الإن�سان  تر�سل  اأن  بدّ  التي ل  الدنيا  لالآخرة، 

وال�سيا�سّية المهّمة لالإ�سالم. 

لقد ر�سموا خطوطها اأمامنا. كيف ال�سبيل اإليها؟ وكيف ُنحّقق اأهدافها؟ كما قال 

Q: »اأعينوني«، القول لأمير الموؤمنين: �ساعدوني؛ يعني اأّن كّل ما �سعى وجهد 

اإلى  الو�سول  الهدف، وهو  �سبيل هذا  اأنفقه في  قد  الموؤمنين في حياته،  اأمير  اإليه 

هكذا دنيا ب�سريّة على مرّ التاريخ. �ساعدوني )اأعينوني( على تحقيق هذا الهدف. 

ممنوعة،  البطالة  ممنوع،  فالك�سل  والجدّ،  بال�سعي  و»الجتهاد«،  »ب��ال��ورع«  كيف؟ 

ا ممنوع. عندما تتحّقق هذه الحركة العظيمة، تكونون قد  التعب ممنوع والياأ�س اأي�سً

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الر�سالة رقم 45.
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اأ�سعدتم قلب ال�سيدة فاطمة الزهراء O المبارك وقلب اأمير الموؤمنين؛ لأّنهما 

�سعيا كلّ هذا ال�سعي، وجاهدا كلّ هذا الجهاد، في �سبيل تحّقق ذلك الهدف. 

 الجمهورّية اإلسالمّية، الفرصة متاحة 
ّ

 في ظل

اأعزّائي، اأيّها ال�سباب الأعّزاء، هذه الفر�سة متاحة اليوم لل�سعب الإيرانّي، ولم 

عهد  وفي  اليوم،  متاحة  الفر�سة  هذه  بالأم�س.  �سعبة  كانت  بالأم�س،  كذلك  تكن 

وليحيوا  ال�سحيح،  بالنحو  ليتحّركوا  المجتمع؛  اأفراد  الإ�سالميّة لجميع  الجمهوريّة 

قد  المعا�سي  طريق  اأنّ  هذا  يعني  ل  ة، 
َّ
وعِف باإيمانٍ  وليعي�سوا  ال�سالحة،  الحياة 

اأُقفل! ل! فطريق المعا�سي �سالك على الدوام، اإّنما طريق الحياة ال�سليمة والموؤمنة 

ة،  والعفيفة �سالك في ظلّ الإ�سالم. بالطبع، اإّن لهذا النوع من الحياة ملّذاته الخا�سّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  {ٹ  اأي�سًا.  الخا�سّة  وم�ساعبه 

. وُجد دائمًا خطّ الأعداء في مواجهة 
(1(

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ}
خطّ الأنبياء، مَن هم هوؤلء الأعداء؟ اإنّهم �سياطين الإن�س و�سياطين الجّن. يوجد 

في مواجهة ال�سّف الطويل والعري�س لل�سياطين، �سّف الموؤمنين ال�سلب والمنيع. 

لقد امتحَن ال�سعب الإيرانيّ هذا الأمر، واتّ�سح اأنّه قادرٌ على النت�سار على عدّوه. 

ًما في هذا الطريق. علينا اأن ن�سعى. در�س  وما زال ال�سعب الإيرانّي؛ بحمد اهلل؛ متقدَّ

والجّد  والجتهاد  ال�سعي  هو:  لنا   O الزهراء  فاطمة  الطاهرة  ال�سدّيقة  حياة 

»الطهرة  و�سفاء:  نوٌر  معنوّية،  كّلها  العظيمة؛  تلك  حياة  كانت  كما  بعّفة.  والحياة 

اأَرْخت تلك الطهارة  . لقد 
(2(

الطاهرة المطهّرة التقيّة النقيّة ]الر�ضيّة[ الزكيّة«

والنقاء والتقوى والنورانيّة بظاللها، على معارفنا طوال تاريخ الت�سّيع. 

)1) �سورة الأنعام، الآية 112.

الأول��ى،  الطبعة  النجف،  المرت�سوية،  دار   ن�سر  الأميني،  الح�سين  عبد  تحقيق  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن   (2(

1397ه�، �س 310.
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مسؤولّية المّداحين

ما اأطرحه في هذا الجتماع؛ والأهّم من الموا�سيع الأخرى؛ متعّلق بالم�سوؤولّية 

اء! اإنّ �سُنّة المدح،  الكبرى التي تقع على عاتق مجموعة المدّاحين اليوم. الأخوة الأعزَّ

مجتمعنا،  في  راج  قد  كبير؛  افتخاٌر  هو  الر�سول،  اآل  على  والثناء  المدح  واأ�سلوب 

ت هذه  ر، لقد كان من قبل، لكّنه كان محدوًدا، اأّما اليوم فقد ُمدَّ والحمد هلل؛ وتجذَّ

المائدة وُفِتح الباب على م�سراعيه. ين�سط اليوم العديد في هذا الحقل، بل الآلف؛ 

في جميع اأنحاء البالد، متو�ّسلين بالذوق والفّن وجميع اأ�ساليب البيان واأق�سامه. كّل 

فر�سة محفوفة بالم�سوؤولّية. عندما ل تقدرون على التخاطب، تتحّدد م�سوؤولّيتكم، 

بينما، عندما ت�ستطيعون مخاطبة الجماهير، تتو�ّسع م�سوؤولّيتكم. 

اأنتم القادرون على مخاطبة الّنا�س، بالفّن وال�سعر، بال�سوت والّلحن، ت�ستطيعون 

التوا�سل مع الّنا�س، هذا ي�ستدعي الم�سوؤولّية. اإّن امتالك كّل هذه الفَر�س والإمكانات، 

بحّد ذاته م�سوؤولّية؛ وهي م�سوؤولّية عليكم تاأديتها على اأكمل وجه. اإذا ا�ستطاع مّداحو 

ف�سينتج عن  بم�سوؤولّيتهم،  القيام  من  المقام،  وهذا  المرتبة  لهذه  الاّلئقون  البالد 

ذلك تغّير ]تحّول[ في البالد.

أهمية الشعر 

لقد كّررُت هذا مراًرا: يكون لقطعة �سعرّية تقروؤونها في مجل�ٍس ما - ب�سكٍل جّيد، 

عميقة المعنى، جميلة الم�سمون وتعليمّية - من الأثر ما يعادل اأحياًنا اأكثر من �ساعة 

اأو �ساعتَين، اأو حتّى ثالث �ساعات من الخطابة. هكذا الحال في بع�س الأحيان. ح�سًنا، 

ا. اإذا تمّكن هوؤلء الآلف من المّداحين وال�سعراء الدينيين في  هذه فر�سة جّيدة جدًّ

جميع اأنحاء البالد، من مخاطبة جماهيرهم والقراءة لهم في المجال�س والمحافل؛ 

اإّن  النتائج!  اإليه  �ستوؤول  ما  اإلى  فلتنظروا  العمل،  هذا  و�سوابط  حدود  مراعاة  مع 

الأعمال،  واأق�سام  اأنواع  ومعظم  الّلغات  مئات  الو�سائل،  مئات  ي�ستخدمون  اأعداءنا 

في �سبيل تخريب العتقاد، وتخريب الأعمال وتخريب م�سير الجمهورّية الإ�سالمّية 
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بالدرجة الأولى، والعالم الإ�سالميّ بالدرجة الثانية. يرى الكثير من اأفراد المجتمع 

ويدرك ويعرف ما يقوم به الأعداء من ]خالل[ القنوات التلفزيونّية والإذاعّية اإلى 

الإلكترونّية؛  وغير  الإلكترونّية  الحديثة  التوا�سل  وو�سائل  الأعمال  واأ�سكال  اأن��واع 

وهناك اأمور نطّلع عليها نحن ب�سكلٍ اأكبر، فاأفراد ال�سعب ل يعلمون اأّي اأعماٍل معّقدة 

تجري في البالد؛ في �سبيل حرف اأفكار عامّة ال�سعب، في �سبيل حرف م�سير حركة 

هذا ال�سعب، من اأجل تركيع الإ�سالم، كي ل ينت�سر نموذج الت�سيّع ومعارف ال�ّسيعة في 

عالم الإ�سالم؛ تجري الكثير من الأمور. 

إمكانات حصرية في مواجهة مساعي األعداء

لطرقهم.  الم�سابهة  الطرق  وعبر  الإن��ت��رن��ت،  عبر  مواجهتهم  يمكن  اأج��ل، 

ح�سرّية؛  ة  خا�سّ و�سائل  نمتلك  لكّننا  بكثير؛  اأكبر  اأعمالهم  حجم  فاإّن  بالطبع، 

اإحداها اأنتم؛ جماعة المّداحين. هذا التوا�سل والتخاطب وجًها لوجه، وبالإفادة 

من الأدوات الفنّية لنقل المفاهيم اإلى الجمهور، وباأعداد كبيرة، نحن ل نتحّدث 

البالد.  اأنحاء  في  المنت�سرين  الآلف  بل  ع�سرة!  اأو  ثالثة  اأو  مّداَحّين  عن  هنا 

نحن نملك و�سائل ح�سرّية ل يملكونها هم. هذه المنابر من الو�سائل الح�سرّية، 

مجال�س التعزية والهيئات الدينّية كذلك. اإذا كان لمنابرنا، ومدائحنا، وهيئاتنا، 

ولطمّياتنا م�سمون لئق، فلن ت�ستطيع اأّي و�سيلة اأخرى مواجهتها، اأي اإّنها ح�سرّية 

بالكامل. هذه هي الفر�سة، ول يجب ال�ستهتار بها اأو اإ�ساعتها. الأ�سواأ من اإ�ساعة 

هذه الفر�سة هو ا�ستغاللها في طريق ال�سوء، اإذا كانت نتيجة الجتماعات الدينّية 

الثقة  ع��دم  منها  ف�سي�سدر  ه��ذه،  هي  الخطابية  حتّى  اأو  والمدحيّة  وال�سعريّة 

بالم�ستقبل والياأ�س منه، ونكون قد اأ�سعنا هذه الفر�سة وكفرنا بهذه النعمة. اإذا 

خرج الّنا�س من المجال�س والجتماعات المدحّية، دون اكت�ساب اأّي وعٍي بالن�سبة 

ل  كانت جل�ساتنا،  اإذا  الفر�سة.  اأهدرنا هذه  قد  نكون  وواجباتهم،  اأحوالهم  اإلى 
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كان  اإذا  الفر�سة.  هذه  ف�ست�سيع   ،
(1(

الوحدة )ف�سّ(  ك�سر  جل�سات  اهلل،  �سمح 

لحن كالمنا اأو م�سمونه بنحوٍ، يمكّن الأعداء من تحقيق اأهدافهم، ف�سنكون مّمن 

نكون  اأن  علينا  نقمة.  اإلى  بّدلناها  ؛ 
(2(

{ڎ ڈ ڈ ژ} اهلل؛  نعمة  يبدّلون 

حذرين ومنتبهين. 

 بيد األعداء
ٌ
الخالفات بين المسلمين؛ ورقة

كّررت اأكثر من مّرة وهذا اأمٌر جلّي ك�سوء النهار لالأ�سخا�س الواعين المّطلعين 

على اأو�ساع العالم والعالم الإ�سالميّ؛ اإنّ النزاعات الطائفيّة بين الم�سلمين، ما هي 

اإلّ ورقة بيد الأعداء: وما هي اإلّ �سيف بيد الأعداء: ظهور الخالفات للعلن والإف�ساح 

اأعداوؤنا  ي�ستغّلها  التي  الأم��ور  من  ال�سغائن  تاأجيج  �ساأنه  من  بكالم  النطق  عنها، 

ممن:  نكون  الأع���داء،  اأه��داف  تحقيق  يخدم  ب�سكل  ت�سرّفنا  اإذا  ا�ستغالل.   اأ�سواأ 

{ڎ ڈ ڈ ژ}؛ علينا اأن ل نوؤجّج الأحقاد الطائفّية في جل�ساتنا، كم مرة 

لال�ستماع  م�ستعّد  بع�سهم غير  كثيًرا.  كّررنا هذا  لقد  الكالم؟  نكّرر هذا  اأن  علينا 

راف�سًا  لطائفتكم  معار�سًا  ا  �سخ�سً تهدوا  كي  تفعلوا  اأن  عليكم  ماذا  وال�ستجابة، 

الت�سّرف  هذا  �سيوؤدي  ومعاداته؟  مقّد�ساته  اإلى  بالإ�ساءة  تبدوؤون  هل  لعقيدتكم؟ 

اإلى نفوره منكم ب�سكٍل كامل، كما اأّن الأمل بهدايته �سي�سل اإلى ال�سفر. هذا لي�س 

ال�سبيل لتحقيق ذلك. ترون كيف اأنّ الت�سّيع يتعّر�س للهجوم اليوم؛ وحتى الأ�سخا�س 

ال�سّيعة وال�سنّة - من الم�ستكبرين - تراهم في  اليوم با�سم  اإلى  الذين لم ي�سمعوا 

اإعالمهم الر�سمي يوؤكّدون على ق�سّية اأنّ اإيران �سيعيّة؛ ال�سّيعة في العراق، ال�ّسيعة 

اأّنهم  ذلك  لماذا؟  وال�سّنة؛  ال�سّيعة  مو�سوع  على  دائمًا  يوؤكّدون  الفالني!  البلد  في 

وجدوا الو�سيلة المثلى لإيجاد النزاع ]المناحرة[ بين الم�سلمين. اأجل نحن نفتخر 

اأّننا �سيعة علوّيون، ونفتخر اأّننا وجدنا ال�سبيل لمعرفة مقام الولية؛ لقد رفع اإمامنا 

العظيم لواء ولية اأمير الموؤمنين Q، لكّنه كان و�سيلة للعالم الإ�سالمّي - �سيعة 

)1) اأي، مثيرة لالختالفات والنفاق.

)2) �سورة اإبراهيم، الآية 28.
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اليوم بعمل  باإ�سالمهم. فهل نقوم نحن  لي�سعروا بالفخر، وليفتخروا  وغير �سيعة - 

يوؤدّي اإلى تبديل هذا ال�سعور بالفخر، ومحبّة العالم الإ�سالمّي لل�سيعة، اإلى عدائّية 

وكرهًا واأحقادًا؟! هذا ما يرمي اإليه الأعداء، وواجبنا اأن ل ن�سمح بذلك. هذا اأمٌر في 

غاية الأهمّية، ويجب الحذر ال�سديد تجاهه. 

تحقيق  اإلى  ي��وؤّدي  ب�سيء  تقوموا  فال  غيركم.  من  اأكثر  لذلك  تنتّبهوا  اأن  عليكم 

غايات الأعداء، واإلى �سحذ �سيفهم. هذا ما اأو�سى به كبارنا، وعلماوؤنا، ومراجعنا 

وال�سخ�سّيات البارزة في عالمنا الإ�سالمّي. هذه النقطة الأولى وهي نقطة اأ�سا�سّية.

ضوابط إحياء المراسم الدينية 

النقطة الثانية: احذروا خالل اإقامة المرا�سم الدينّية من القيام باأّي عمٍل من 

الدينّية، طاهرة  والأنا�سيد  المدائح  اأجواء  اإّن  ال�سرعّية.  بال�سوابط  الإخالل  �ساأنه 

ونزيهة، فال ت�سمحوا بنفوذ ملّوثات عالم الفّن الرائجة بين النا�س الذين ل يعرفون 

الإ�سالمّي  الفّن  عالم  اإلى  وتغلغلها  �سرعّية،  وغير  �سرعّية  قيوٍد  واأّي  �سوابط  اأّي 

اإلى جانب  ونزيهة  وطّيبة  الأج��واء طاهرة،  تكون  اأن  يجب  اح��ذروا ذلك.  والدينّي؛ 

المعارف الإ�سالمّية بقالٍب  اأجواء  للترويج لها،  التي نرمي  العفّة. هذه هي الأجواء 

�سعرّي. 

مدٌح ملتزم مسؤول؛ جمهوٌر واٍع يقظ

كّل  تكون  اأن  �سعرنا،  في  ومحتوى  م�سمون  بمثابة  يكون  ما  اختيار  عند  فلن�سع   

كلمة معلّمة ]در�سًا[. ل فرق؛ �سواء في العزاء اأم الم�سيبة اأم المدح؛ كّل ذلك يمكن 

اختياره بنحو ليكون معلّمًا ]وباعثًا على العتبار[؛ ففي مرحلة قيام الثورة وحماية 

الثورة في �سهر محرّم الذي كان اآخر محّرمٍ في عهد الطاغوت - فقد جاء انت�سار 

م و�سفر - كانت هيئاٌت تقراأ التعزية في مختلف  الثورة الإ�سالمّية بعد �سهري محرَّ

توّعي  وبليغة،  طويلة  خطبة  وم�ساف  بم�ستوى  تعزية  كّل  وكانت  الإيرانّية،  المدن 

اأن  الدوام؛  الحال كذلك على  يكون  اأن  الب�سيرة. يجب  وتعطيهم  تنبّههم،  النّا�س، 
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تكون التعازي غنيّة الم�سمون؛ هذا واجب قارئ التعزية؛ وهو عمل جّذاب ومده�س 

كثيرًا. هذه �ُسنّة قراءة التعزية، الأعمال والت�سرّفات التي يقوم بها قارئ التعزية، 

لمرا�سم  وجود  ول  فح�سب.  بنا  ة  خا�سّ اأي  بال�ّسيعة،  منح�سرة  وهي  للغاية.  مهّمة 

دينّية م�سابهة في اأماكن اأخرى. هذا ما نمتاز به نحن، لذا يجب اأن ُنغني م�سمونها. 

في  تاأثيًرا  الأكثر  من  المّداحون  ف�سي�سبح  اهلل،  �ساء  اإن  الأم��ور،  هذه  تحقّقت  اإذا 

مجال اإ�سالح النظام الفكري، والعملي للمجتمع الإيراني. وهذا لي�س بالأمر البعيد 

المنال. تماًما كما نالحظ الآن، في اأّي مكان فيه مّداٌح م�سوؤول وملتزم، ينظم �سعًرا 

جّيًدا و�سحيًحا، فين�سده باأ�سلوٍب �سحيح، فاإّنه يترك في الحقيقة الأثر الكبير؛ يوقظ 

جمهوره ويبّث فيهم الوعي. هذا من الأعمال التي ل ُيعرف اأّي �سدقة جارية بذلك 

النادرة  الأعمال  من  اإّنه  المجتمع.  تقدّم  في  تاأثير  لها  يكون  اأن  يمكن  الذي  القدر 

التي لها اأجر كبير عند اهلل؛ عمٌل غاية في الأهمّية. اأنتم، والحمد هلل، تملكون هذه 

النعمة: ال�سوت الح�سَن، القدرة على الإن�ساد، الّلحن الجّيد؛ اإذا اجتمعت هذه الأمور 

مع الخ�سائ�س التي اأ�سرنا اإليها، ف�سيتحّقق اأحد اأهّم الأعمال التي تخدم اأهداف 

النظام الإ�سالمّي والجمهورّية الإ�سالمّية. 

ا من الأ�سعار الجيّدة، ال�سعراء الجيّدون، ال�سعراء  لدينا اليوم، ولح�سن الحظّ، كمًّ

الدينيّون والمذهبيّون. �سعراء ينظمون ال�سعر في الم�سائل المتنّوعة، �سعًرا من النوع 

كان  اأ�سعارهم،  من  وا�ستفدنا  بع�سهم  اإلى  اليوم  ا�ستمعنا  لقد  هلل،  الحمد  الجّيد. 

ا. كان المّداحون في القديم م�سطّرين لحفظ الأ�سعار، وها قد �سربتهم  جيّدًا جدًّ

ح�سًنا،  باأنف�سكم،  الورق  واأم�سكتم  اأنف�سكم.  واأرحتم  الحائط،  عر�س  التقليد  بهذا 

يمكن نظم واإن�ساد ال�سعر والأ�سعار الجّيدة، وهو متوّفر هذه الأّيام، بحمد اهلل، بين 

اأيدينا اليوم اأحد اأعظم الِنَعم الإلهّية. 

اإّن المّداحين، مع هذه القدرات الوا�سعة، والإمكانات الكبيرة، هم براأيي، اأحد 

الِنَعم الإلهّية لبالدنا ول�سعبنا. 
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واإنّ ال�سعراء الذين ينظمون الأ�سعار ]لين�سدها[ المّداحون ويقومون بم�سوؤولياتهم، 

هم - للعدل والإن�ساف - ينجزون عماًل �سخًما. 

اأ�ساأل اهلل لكم التوفيق اأيّها الأعزّاء، ل�سيّما ال�سباب الذين يمّثلون حقاًل وا�سًعا 

ت�سملكم رعاية ح�سرة  واأن  الأجر،  يثيبكم جميًعا جزيل  اأن  واأ�ساأل اهلل  العمل،  من 

بقّية اهلل الأعظم )اأرواحنا فداء له(. 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





: سبـــة لمنا يوم العمالا

جمع من منتسبي مجموعة مپنا الصناعيةالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/02/10هـ.ش.

1435/06/30هـ.ق.
2014/04/30 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء جمع من المنتسبين لمجموعة 
»مپنا« الصناعية 
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ó
اأ�سكر اهلل تعالى على توفيقه اليوم، للح�سور في اجتماعكم المتحّم�س المحت�سد، 

اأيها الأعزاء، في هذا المركز البالغ الأهمية من مراكز العمل والقت�ساد وال�سناعة، 

واللقاء بكم اأيها الأعزاء، بمنا�سبة يوم العامل، الذي كان على الدوام منا�سبة مهمة 

الجذابة  البرامج  من  اإن  ولأقل  لي،  بالن�سبة  م�ساعف  اليوم  الرتياح  لنا.  بالن�سبة 

بالن�سبة لي ب�سكل طبيعي على طول ال�سنة هو اللقاء بالعمال بمنا�سبة يوم العامل. 

والرائد،  الن�سيط  المركز  هذا  بزيارة  ال�سنة  هذه  في  المنا�سبة  هذه  ترافقت  وقد 

ومجموعة »مپنا« التي جمعت - والحمد هلل - خ�سو�سيات متعددة من تجليات العمل 

وزيارة  بالعّمال  ]اللقاء   - العامالن  وهذان  بع�سها،  جوار  اإلى  البالد  في  المن�سود 

مجموعة مپنا[ - هما اليوم، مبعث ارتياح وفرحة. كانت الزيارة اليوم مغتنمة جدًا 

بالن�سبة لي، واللقاء بكم اأيها الأعزاء، والعمال والنا�سطون هو اأي�سًا فر�سة مغتنمة 

اأخرى.

أهمية شهر رجب وفضله 

اإننا على اأعتاب �سهر رجب، ورجب �سهر العبودية هلل، و�سهر التوّجه هلل وذكره. 

البالد  في  والجميع   - نعتقد  وال�سعب،  البلد  لم�سير  والمحّبين  البالد  اأبناء  ونحن 

تقريبًا يعتقدون - اأنه يمكن بمعونة اهلل وهدايته وت�سديده القيام بالكثير من الأعمال، 

وقطع خطوات وا�سعة.

العامل في اإلسالم 

اأذكر نقطتين على وجه الخت�سار والإيجاز: النقطة الأولى تتعلق بق�سايا العمل 

والعامل. ما �سّددنا عليه دومًا ونوؤمن من اأعماق كياننا؛ باأنه �سرورة للبالد ولثقافة 
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كان  عام.  معنى  للعامل  والعامل.  العمل  واحترام  تكريم  عن  عبارة  العامة  البالد 

الإمام الخمينيّ )ر�سوان اهلل عليه( يقول: كان الأنبياء اأي�سًا عماًل. وهذا هو الواقع. 

العمل  فر�س  و�سناع  ومخططوكم  ونا�سطوكم  م��دراوؤك��م   - اأي�ساً  مجموعتكم  في 

اإلى كل  عندكم - الذين يوفرون اإمكانية تنمية العلم وتطويره ورفع جودته، و�سوًل 

واحد من العمال - العمال المتعلمين الخريجين، والعمال المهرة، والعمال اأ�سحاب 

التجربة، اإلى العمال العاديين - كلهم عمال. العمل نف�سه محترم، والتحرك وال�سعي 

في التجاه ال�سحيح له احترامه بحدّ ذاته. هذه هي نظرة الإ�سالم. كل �سيء يجب 

اأن يتقوم على اأ�سا�س هذا التكريم والحترام. اإذا طرحنا �سيئاً با�سم حقوق العامل 

الق�سية  وللعامل. وواقع  للعمل  اأ�سا�س هذا الحترام  اأن يكون على  ومنزلته، فيجب 

والع�سور،  العهود  كل  في  العالم  في  المادي  والتقدم  الإن�سانية،  الح�سارات  اأن  هو 

وكذلك التقدم المعنوي والروحي والداخلي لكل اإن�سان ل يمكن اأن يتحقق اإّل بالعمل. 

ل بدّ من العمل ول مندوحة من ال�سعي والمثابرة. هذه الآية - التي تالها لنا اليوم 

 معناها اأن مكت�سباتكم 
(1(

المقرئ ح�سن ال�سوت -: {مئ ىئ يئ جب حب خب}

لي�ست اإّل في ظل م�ساعيكم وجهودكم وعملكم. ينبغي اأن نفكر بهذا ال�سكل على كل 

الم�ستويات. يجب اأن نعمل. 

التعاون في العمل

خاطئ  تف�سير  هذا  ذلك،  اإلى  وما  العمل  ورب  العامل  بين  الخ�سامية  النظرة 

لحقيقة. الكل يجب اأن يتعاونوا. بل اإن نظرة الت�ساد والتعار�س والتزاحم التي �سادت 

الأفكار الغربيّة - وهي ل تخت�س بالمارك�سيّين، فقد كانت هناك قبل المارك�سّيين 

اأي�ساً نظرة �سائعة دارجة في الأفكار الغربّية تقوم على الت�ساد والتعار�س - نظرة 

مرفو�سة من وجهة نظر الإ�سالم. اإنها لي�ست بالنظرة المقبولة. في الإ�سالم هناك 

دعوة لالألفة والئتالف والوحدة والتعاون والتراحم. هذا هو اأ�سا�س الفكر الإ�سالمّي 

)1) �سورة النجم، الآية 39.
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ينبغي  حقوق  �سخ�س  ولكل  و�سوابطه،  ح��دوده  للتعامل  وطبعًا،  الأن�سطة.  كل  في 

التعار�سية  النظرة  الإ�سالمّية.  الحكومة  ظل  في  التحقيق  ممكنة  وهي  مراعاتها، 

خاطئة. والنظرة ال�سحيحة في الإ�سالم هي نظرة التعاون والتعامل والتوا�سل. هذه 

المرء  ي�سطر  بالحياة.  المتعلقة  الق�سايا  وكل  �سوؤوننا  كل  في  تكون  اأن  يجب  فكرة 

للدفاع في مقابل ال�سخ�س الذي يريد توجيه ال�سربات للمكانة النف�سية والروحية 

التعاون والتعامل  ال�سياق الأ�سلي هو  والفكرية والوجودية لالإن�سان والمجتمع، لكن 

اأن مجتمعنا العمالي يجب  والئتالف. هذه هي النظرة الأ�سا�سية لالإ�سالم. نعتقد 

اأن يكّرم ويحترم. نعتقد اأن كل من يعمل ويقوم بعمله ويقوم به ب�سكل ح�سن جيد فهو 

. الذي يقوم 
(1(

محظيّ بالرحمة الإلهية. يقول:  »َرِحَم اهلُل ِامَرًء َعِمَل َعَماًل َفاأَتَقَنه«

بعمله بوجه ح�سن و�سحيح م�سمول بالرحمة الإلهية. هذه هي النقطة الأولى واإحدى 

النقطتين الأ�سا�سيتين التي كان من الالزم اأن اأذكرهما. 

النقطة الثانية تتعلق بالحقيقة التي يمكن م�ساهدة واحدة من تجلياتها الجميلة 

في هذه المجموعة العاملة اأي مجموعة مپنا. اإنها حقيقة الكفاءة، الكفاءة الناتجة 

لح�سن  ن�ساهدها،  والتي  الرا�سخة،  والعزيمة  والإبداع  والمثابرة  والذكاء  العلم  عن 

الحظ، في هذه المجموعة. هي هذه نظرتنا لكل حركة البالد. 

العزيمة الوطنية واإلدارة الجهادية

يتعلق  الذي  بال�سيء  لي�س  لكنه  1393هـ.ش.،  العام  لهذا  الذي طرح  ال�سعار  هو 

بهذه ال�سنة فقط، بل هو هويتنا و�سمعتنا وم�ستقبلنا وال�سيء الذي ير�سم م�سيرنا. 

اإذا كانت العزيمة الوطنية، واإذا توفرت الإدارة الجهادية، ف�سوف يتقدم القت�ساد 

اإلى  وتتطور الثقافة. وال�سعب الذي يكون له اقت�ساد متقدم وثقافة متقدمة يرتقي 

الإيراني بهذه  ال�سعب  ال�سنين.  اأهانونا لع�سرات  الثورة  اإهانة. قبل  تناله  الذرى ول 

العميق، وبكل هوؤلء  الثقافي  التراث  العريقة، وبكل هذا  ال�سوابق، وبهذه الح�سارة 

)1) الح�سكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، �سواهد التنزيل، لقواعد التف�سيل، طبع طهران، 1411ه�، الأولى، �س5.
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العلماء في مختلف الحقول والميادين على مرّ التاريخ، و�سل به الأمر اإلى حيث اأن 

اإلى  اأنا�سًا  اأن يبعثوا  اأمور البالد الأ�سا�سية، كان يجب  حكام هذا ال�سعب ومن اأجل 

البريطاني  ال�سفير  من  اإذن  على  ليح�سلوا  اأميركا؟  و�سفارة  البريطانّية  ال�سفارة 

اأثر للعلم  اأ�سوء من هذه ل�سعب؟ يوم لم يكن هناك  اإهانة  وال�سفير الأميركي. فهل 

بالمعنى  البلدان  تلك  على  �سائدًا  الجهل  كان  وي��وم  والغرب،  اأورب��ا  في  والمعرفة 

الفارابي وابن �سينا ومحمد بن زكريا  اأمثال  للعالم  اإيران  للكلمة، قدّمت  الحقيقي 

الرازي وال�سيخ الطو�سي وغيرهم من ال�سخ�سيات العظيمة. هذا هو تراثنا، وهذا 

هو ما�سينا. ما كان يجب اأن نهان، وما كان يجب اأن ن�سمح للقوى العالمية الناهبة اأن 

تاأتي وتم�سك اقت�سادنا بيدها، وتنهب نفطنا وت�سيطر على م�سادرنا، وتهين �سعبنا 

من النواحي ال�سيا�سية والجتماعية. لكن هذا ح�سل.

الطاقات البشرية 

اإذا اأراد ال�سعب الإيراني اأن يك�سب مكانته الالئقة فاإن هذه المكانة معروفة. لقد 

قلت مراراً اإن �سعبنا يجب اأن ي�سل اإلى حيث ي�سطر الباحثون في العالم من اأجل اأن 

يبلغوا قمم العلم اإلى اإتقان اللغة الفار�سية. هذه مكانة معّرفة ومطروحة. وقد ن�سل 

اإلى هذا الم�ستوى بعد خم�سين عامًا، ل باأ�س.. فليكن. اإذا اأردنا اأن ن�سل اإلى هذه 

على  العالية  والقدرة  والذكاء  العلم  ن�ستخدم  اأن  يجب  المطروحة  المعرّفة  المكانة 

الحراك والفعل، والقدرة على الإبداع والبتكار، والعزيمة الرا�سخة في كل المجالت. 

يجب الرتفاع بم�ستوى القت�ساد، والرتفاع بم�ستوى القت�ساد غير ممكن ول مفيد 

من دون نمو ثقافي. ينبغي للثقافة اأي�سًا اأن ترتفع وتترقى.

نحن قادرون

اإذن �سعار هذه ال�سنة �سعار حياتنا وهو �سعارنا الدائمي. ولح�سن الحظ، فاإن هذا 

هو ما ي�ساهده المرء في مختلف قطاعات المجتمع القت�سادي وال�سناعي النا�سط 

للبالد بما في ذلك مجموعة »مپنا« هذه. طبعًا، كان لدّي تقارير، وقد �ساهدت اليوم 
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جوانب من ما كنا قد قراأناه في التقارير. هذا يدل على اأن ال�سعار الذي رفعه اإمامنا 

الخمينّي الجليل، اأي �سعار »نحن قادرون« هو �سعار واقعي ولي�س مجرد �سعار لفظي. 

بع�س  نظر  وجهة  من   - لبالدنا  بالن�سبة  كانت  التي  الأعمال  حقًا.  الحال  هو  هذا 

مجموعتكم  في  وان�سيابية  ب�سهولة  اليوم  تح�سل  ممكنة  غير   - والمدارء  الخوا�س 

هذه. 

ل اأن�سى، في الأعوام الأولى من عقد ال�ستينيات ]الثمانينيات من القرن الع�سرين 

للميالد[ حينما كنت رئي�سًا للجمهورّية، في منطقة من البالد - ل اأروم ذكر ا�سمها 

- كان لدينا محطة طاقة غازية ن�سف منتهية، وكنا ن�سّر ونقول لهم اإننا يجب اأن 

قيد  على  منهم  والبع�س   - الم�سوؤولين  بع�س  وجاءني  باأنف�سنا.  المحطة  ننهي هذه 

�سيدي، هذا غير  يا  وقالوا:  الحياة -  اإلى رحمة اهلل وفارق  انتقل  وبع�سهم  الحياة 

ممكن، ل تجهدوا اأنف�سكم عبثًا، ول تبذلوا م�ساعي عبثية. جاءوا ليثبتوا لي ويقنعوني 

باأننا ل ن�ستطيع، ويجب اأن نطلب من تلك ال�سركة ال�سانعة و�سركة اأخرى في العالم 

كثيرة  �سغوط  فترة  كانت  الحرب  وفترة  الحرب  بحبوحة  في  ذلك  وكان  تاأتي،  اأن 

وحظر ع�سير. 

الجهاديون  وم��دراوؤه  فيه  والنا�سطون  البلد  هذا  �سباب  اأنتم  ا�ستطعتم  واليوم، 

 - الغازية  الطاقة  محطات  اإن�ساء  في  عليا  مرتبة  اإلى  اأنف�سكم  ترفعوا  اأن  الأع��زاء 

األمانيا و�سركة  اأميركا و�سركة في  العالم - هناك �سركة في  ال�ساد�سة في  المرتبة 

في فرن�سا و�سركة في اإيطاليا و�سركة في اليابان، واأنتم تحتلون المرتبة ال�ساد�سة في 

العالم، واأنتم ت�سنعون محطة طاقة غازية.. هذا �سيء مهم جدًا. في تلك الأعوام 

على  والتوّكل  والهّمة  المثابرة  بف�سل  ولكن  ممكن،  غير  هذا  اإن  لنا  يقولون  كانوا 

اأبداها المدراء  اهلل تعالى، وبت�سجيع الطاقات الموهوبة، وبالعزيمة الرا�سخة التي 

الإيرانيون، ح�سل هذا ال�سيء. اأريد اأن اأقول: يا اأعزائي.. هذا الم�ستوى الذي اأنتم 

والح�سول،  للتحقيق  قابل  اأي�سًا  ال�سيء  فهذا  اأ�سعاف،  ع�سرة  �ساعفوه  اليوم  فيه 

و�سوف يح�سل. بع�س الأ�سياء ل ت�ستطيع الهمم الدانية والنظرة القا�سرة اأن تدركها 
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وتفهمها، لأنها ل تعرف طبيعة الإن�سان، ولأنها ل تفهم المعونة الإلهية، ول تدرك قدر 

وقيمة العزيمة الرا�سخة، وتنكر مواهبنا الداخلية الذاتية. وهذه بدورها من الباليا 

التي نزلت ب�سعب اإيران. �سنوات طويلة من الهيمنة الثقافية وال�سيا�سية والقت�سادية 

لالأجانب على هذا البلد، ر�ّسخت في الأدمغة فكرة اأن الإيراني ل قدرة لديه، لحظوا 

الإيراني  ال�ساب  العالمي.  المتو�سط  من  اأعلى  الإيرانية  الموهبة  كبرى!  خيانة  اأية 

والموهبة الإيرانية تحتل درجات عالية في �سلّم المواهب الب�سرية في العالم، واإذا 

بهم يتظاهرون باأنه ل توجد هنا مواهب. هذا ما يتعلق بقبل الثورة وقد بقي لالأ�سف 

اإلى �سنوات بعد انت�سار الثورة، فقد كان هناك اأفراد تجذرت هذه الأفكار الخاطئة 

في اأذهانهم.

الفخر واالعتزاز 

ولأروي لكم اأيها الأعزاء - الإخوة والأخوات - هذه الذكرى فاأقول: جاءني �سخ�س 

ليثبت اأننا يجب اأن ل نتابع م�ساريع الطرق والطرق ال�سريعة التي نريد اإن�ساءها. كان 

يقول اإننا لي�س لدينا مدير م�ساريع.. لي�س لدينا مدراء.. وكان ي�سوق الأمثلة. الأ�سياء 

التي تجعل ال�سعب متخلفًا هو هذه الأفكار. الحمد هلل، اأنتم في هذه المجموعة عمل 

مجموعة  و�سارت  جيد،  ب�سكل  كلهم  وم�سمموكم  وم�سوؤولوكم  ومدراوؤكم  عمالكم 

البلد  مباهاة  والمباهاة..  والعتزاز  الفخر  على  باعثة  اليوم مجموعة  »مپنا«، هذا 

على  وتعر�سوها  القدرات،  هذه  توجدوا  اأن  ا�ستطعتم  الذين  اأنتم  ومباهاتكم  بكم، 

من  كنتم،  موقع  اأي  في  كلكم  بذلك.  وتفخروا  تتباهوا  اأن  يجب  والعدو..  ال�سديق 

عمال ومدراء وم�سوؤولين وم�سّممين ومبرمجين وقطاعات مختلفة يجب اأن تفخروا 

لأنكم �ساهمتم في تكوين هذه النتائج الجميلة والباعثة على الفخر.

دعم االنتاج المحلي

طبعًا، ينبغي دعم اأن�سطة هذه المجموعة والمجاميع المماثلة. ومن جملة اأعمال 

الدعم اأن تجد الأجهزة الحكومية نف�سها مكلفة بعدم نحت مناف�سين اأجانب لمنتجات 
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الإنتاج  عنه.  تحدثنا  ال��ذي  المقاوم  القت�ساد  جوانب  اأح��د  هذا  المجاميع.  هذه 

الداخلي هو العمود الفقري لالقت�ساد المقاوم. اإذا اأريد لالإنتاج الداخلي اأن يزدهر، 

فمن المتيقن اأنه يجب �سّخ الم�ساعدات فيه والحيلولة دون الأمور والأ�سياء التي تمنع 

نموه وازدهاره، وكذلك يجب اأن توفر لمنتجاته الأ�سواق، وتجري ال�سيطرة ب�سكل من 

الأ�سكال على ا�ستيراد المنتجات الم�سابهة لمنتجاته - ول ن�ستخدم هنا كلمة المنع - 

بل يجب اأن تخ�سع هذه العملية لمراقبة دقيقة وفق ح�سابات. كما يجب على الحكومة 

اأن ت�ساعد في خ�سو�س العقود الخارجية التي تبرمها هذه المجموعة واأمثال هذه 

المجموعة. قلنا اإن اقت�سادنا داخلي التدفق خارجي النظرة. علينا اأن ننمو ونتدفق 

وتت�ساعف اإمكانياتنا وقدراتنا من الداخل، ولكن يجب اأن تكون لنا نظرتنا للخارج. 

ون�سارك  نتواجد  اأن  واإبداعاتنا  بهممنا  ن�ستطيع  اأن  وينبغي  لنا،  العالمية  الأ�سواق 

في هذه الأ�سواق، وهذه الم�ساركة غير متاحة من دون دعم الحكومة. طبعًا، يمكن 

لقطاعات مختلفة من الحكومة اأن يكون لها ن�سيبها واإ�سهامها في هذا المجال.

اإلدارة الجهادية والعون اإللهي 

عامل »الإدارة الجهادية« المهم عبارة عن الثقة بالذات، والعتماد على النف�س، 

 ،Q والتعويل على العون الإلهي. حين اأ�سرت اإلى ال�سم المبارك لالإمام الباقر

باأيام  والتبرك   Q اأبي طالب  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  لالإمام  المبارك  وال�سم 

ونتوكل  اهلل،  من  العون  لن�ستمد  ال�سبب.  هو  فهذا  حديثي،  بداية  في  رجب  �سهر 

عليه؛ في كل اأعمالنا، ولتكن لنا ثقتنا بالعون الإلهي. حينما تطلبون العون من اهلل 

{ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  اأمامكم:  تعالى؛ ف�ستنفتح الطرق 

اأخرى، ي�سل  اآيات  وال��وارد في  الآية  تذكره هذه  الذي  الرزق  ؛ هذا 
(1(

{vu ۀ
لنا - اأنا واأنتم - باأ�سكال مختلفة. اأحيانًا تنقدح في اأذهانكم اأفكار كالبرق وينفتح 

فجاأة  ي�سرق  متراكمة  �سغوط  فترة  وفي  اإلهي.  رزق  بدوره  هذا  مغلقًا،  كان  طريق 

)1) �سورة الطالق، الآيتان 2 و 3.
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اأمل وافر في قلوبكم، هذا اأي�ساً من الرزق الإلهي. اإذن، يجب العتماد على العون 

الإلهي، وا�ستخدام الذكاء والعلم وهذا بدوره من اأركان المقاومة القت�سادية - وقد 

المحور ومجموعتكم هذه،  العلمية  المجاميع  بدّ من  �سرحه في مو�سعه - ل  جرى 

لح�سن الحظ، من النماذج البارزة للموؤ�س�سات العلمية المحور، وال�ستعانة بالمثابرة 

وال�سعي الدوؤوب، اإذ ينبغي عدم ال�ستهانة وال�ستخفاف بالعمل، فال تقنعوا بالتقدم 

الذي اأحرزتموه، وتطلعوا وت�سوقوا اإلى مزيد من التقدم. القتناع بهذه الحدود التي 

طرق  في  و�سير  اإبداع  من  بّد  ل  والمراوحة.  والركود  بالتوقف  ي�سيبنا  لها  تو�سلنا 

جديدة، وانتهاج طرق اختزالية. 

البحث العلمي

اأثناء  اليوم  �ساهدت  الحظ  ولح�سن   - لأذكرها  �سجلتها  التي  النقاط  من جملة 

والتنمية وهي على  العلمي  البحث  بالهتمام - ق�سية  اأنها تحظى  وتجوالي  زيارتي 

مهمًا  وق�سمًا  قطاعًا  خ�س�سوا  اأنهم  وجدت  هلل،  الحمد  الأهمية.  من  كبير  جانب 

للبحث العلمي والتنمية. ق�سية اأخرى هي التعاون والتوا�سل بين القدرات والطاقات 

هذه  هل  ببع�س.  بع�سها  واطالع  معرفة  على  تكون  حتى  المختلفة،  القطاعات  في 

القت�سادية  القطاعات  لدى  معروفة  »مپنا«  في  الموجودة  والقدرات  الإمكانيات 

النا�سطة في البالد؟ هل هم مطلعون عليها؟ هل جامعات البالد على  وال�سناعية 

اطالع كامل باإمكانيات وقدرات »مپنا«؟ وهل اأنتم مطلعون على قدرات الجامعات؟ 

 اإنهم نا�سطون في هذا المجال، لكنني 
(1(

طبعًا، يقول الأعزاء الذي رفعوا التقارير

اأروم التاأكيد على هذه الق�سية.. ق�سية التعاون وال�ستفادة من اإمكانيات البع�س كما 

اإلى  يوؤدي  والتكامل  التعا�سد  الكل، فهذا  الكل من  لينتفع  الم�ستطرقة.  الأواني  هي 

مزيد من التقدم.

)1) ال�سيد علي ربيعي وزير التعاون والعمل والرفاه الجتماعي، وال�سيد عبا�س علي اآبادي رئي�س الهيئة الإدارية في 

مجموعة »مپنا«.
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الحظر وسيلة للتطوير 

اأي�سًا بها  اأنا  ذكر المدير المحترم ال�سيد علي اآبادي في حديثه نقطة - اعتقد 

فيه  نكت�سب  اأّي مو�سع  الحظر عن  يرفعون  اإنهم  قال:  لها دوماً -  وتنبهت  واأوؤيدها 

القدرات الالزمة. وهو على حق. الحظر يفر�سونه على الأ�سياء والمواقع التي تكون 

فيها اأيديكم مغلولة. وفي اأي قطاع ت�ستطيعون اأن تبدوا عن اأنف�سكم تحركًا وتقدمًا 

ي�سعر الطرف المقابل اأن الحظر عملية عبثية وحمقاء ول طائل منها. والمثال الوا�سح 

لذلك هو هذا اليورانيوم المخ�سب بن�سبة ع�سرين بالمائة الذي كنا بحاجة ما�سة له 

لمحطة طاقة طهران لالأبحاث. كان مخزون البالد اآياًل للنفاد، وبذلك �سوف تتعطل 

وكانت  النا�س  يحتاجها  التي  الإ�سعاعية  الأدوي��ة  بذلك  وتغيب  هذه،  الطاقة  محطة 

تنتج هناك. وحاول الم�سوؤولون اأن يح�سلوا على اليورانيوم المخ�سب بن�سبة ع�سرين 

بالمائة. وق�سة الألعيب والتمثيليات التي اأطلقها عتاة العالم - وعلى راأ�سهم اأميركا 

ب بن�سبة ع�سرين بالمائة - ق�سة  وبع�س القوى الأخرى - ب�ساأن اليورانيوم المخ�سّ

طريفة وطويلة وجديرة بال�سماع لمعرفة ما الذي فعلوه!- كنا على ا�ستعداد ل�سراء 

هذه المادة، لكنهم ت�سبثوا باأنواع الحيل والألعيب ليخلقوا عراقيل، اإلى اأن و�سلت 

الجمهورّية الإ�سالمّية اأخيرًا اإلى نتيجة اأن تنتج بنف�سها اليورانيوم المخ�سب بن�سبة 

ع�سرين بالمائة. لكنهم لم يكونوا ي�سدقون اأن هذا �سيحدث، ولم يكونوا ي�سدقون 

حتى لو تم اإنتاج اليورانيوم المخ�سب بن�سبة ع�سرين بالمائة، اأن ن�ستطيع بعد ذلك 

اإنتاج الوقود منه، اأي اإنتاج ق�سبان الوقود و�سفحات الوقود من هذا اليورانيوم. وقد 

ا�ستطاع �سباب الجمهوريّة الإ�سالميّة - �سباب اأمثالكم - والعلماء ال�سباب بذكائهم 

واإبداعاتهم وبالإدارة الجيدة اأن يقوموا بهذا العمل. وبعد اأن اأدرك العالم كله الآن 

اأن الجمهوريّة الإ�سالميّة ح�سلت على هذه التقنية واأنتجت هذا المح�سول وت�ستطيع 

وا�ستروا  تعالوا  الطرف  ويقول هذا  يتحركون،  بهم  اإذا  المنتج،  ال�ستفادة من هذا 

منا، ويقول ذاك الطرف تعالوا وا�ستروا منا.. يقولون: اإننا على ا�ستعداد لبيعكم هذه 

المادة، ولكن ل تنتجوها باأنف�سكم.
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القوة والصالبة 

المختلفة  للقوى  ال�سيئة  والتمثيليات  واألعيبه  العالم  �سغوط  العالم..  هو  هكذا 

واأي نظام م�ستقل  الإ�سالمّية،  اأمام نظام الجمهورّية  العالم  الكبرى وال�سغرى في 

اأطوارهم  غرابة  ازدادت  �سعفاء  كنتم  ما  اأي��ن  وق��ّوت��ه.  النظام  ه��ذا  ل�سعف  تابع 

على  وتعتمدون  اأرجلكم  على  وتقفون  ومقتدرين  اأقوياء  كنتم  ما  واأي��ن  واألعيبهم، 

اأنف�سكم ي�سطرون اأن يتعاملوا معكم باأدب اأكثر ومنطق اأكثر. هذا هو مفتاح حّل كل 

م�سكالت البالد. يجب اأن تتدفق البالد من الداخل. يجب اأن تاأّمنوا اأنف�سكم داخليًا 

وذاتياً على الم�ستوى القت�سادي ولأجل م�ستقبلكم. وال�سعب الإيراني �سعب موهوب 

وقادر، وطاقاتنا الإن�سانية ل نهاية لها، كما اأن ذخائرنا الطبيعية اأي�سًا كثيرة جدًا، 

اأن يوفقكم اهلل تعالى جميعاً، ويوفقنا ويوفق م�سوؤولي البالد  لح�سن الحظ. نتمنى 

وكل واحد من اأبناء ال�سعب لن�ستطيع، اإن �ساء اهلل، العمل بواجباتنا. 

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.  



: سبـــة لمنا إقامة مهرجان الخيّرين بناة المدارس في المدنا

أعضاء الهيئة اإلدارية لجماعة الخيّرين بناة المدارسالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/02/15هـ.ش.
1435/07/05 هـ.ق.

2014/05/05 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

 في لقائه أعضاء الهيئة اإلدارية 
لجماعة الخيّرين بناة المدارس

في إيران
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بناة المدارس

وجود جماعة الخيّرين بناة المدار�س، وهي من المظاهر المباركة لثورتنا وبالدنا، 

يثبت عدة اأمور: اأحد هذه الأمور هو ما �سبق اأن قيل، وهو اأن �سعبنا اأين ما ي�سعر باأن 

جدًا.  مهمة  نقطة  هذه  الإنفاق.  في  اأب��داً  يتحرج  ل  ومنا�سب  ح�سن  موطن  الموطن 

الق�سية  في  م�ساعداتهم  ويقدموا  النا�س  يتقدم  لم  لماذا  فيقولون  يعتبون  البع�س 

الفالنية مثاًل. يجب بالتالي تقديم الإي�ساحات للنا�س باأن هذا واجب وتكليف و�سيء 

الحوزات  اأن هذه  اأنف�سهم. لحظوا،  ويبادرون من  النا�س  �سيتقدم  �سحيح. وعندئذ 

العلمية مثال وا�سح لهذه الق�سية. النا�س ومن دون اأن يعرفهم اأحد ومن دون اأن يبعث 

عليهم اأحد ويطلبهم ومن دون اأن يحا�سبهم، ياأتون ويخّم�سون اأموالهم التي بذلوا لها 

الجهود، ويعطوننا خم�سها.. يعطونها لرجال الدين، ولعلماء الدين ومراجع التقليد. 

اأننا ل ناأخذ منهم كمبيالت ول �سمانات ول نطالبهم ب�سيء. اأحيانًا يبقون  والحال 

خلف اأبواب النتظار وفي طوابير النتظار اأيامًا طويلة من اأجل اأن ياأتوا ويعطوا هذا 

المال. لماذا؟ لأنهم يعتقدون اأن هذا العمل �سحيح و�سالح وح�سن. 

ماله  هو  م��اًل  وجمع  ومتمكنًا  وثريًا  تاجرًا  ت��راه  اآخ��ر.  نموذج  هذا  نموذجكم  و 

الخا�س، ولن ي�سائله اأحد لماذا تمتلك هذا المال؟ وكيف يجب اأن تنفقه؟ لكنه ياأتي 

بكل رغبته. لقد نقلوا لي بع�س النماذج: بُنيت ع�سرات المدار�س من قبل خّير من 

الخّيرين. هذه ظاهرة قيمة جدًا. من دون اأن يكون له اأي غر�س �سيا�سي اأو �سخ�سي 

)1) اأقيم مهرجان الخيّرين بناة المدار�س في المدن من اآذار 2013 م اإلى ني�سان 2014 م، وبداأت مرحلة المحافظات 

من هذه المهرجان من الثامن من اأيار 2014 م وت�ستمر اإلى الحادي والع�سرين من حزيران 2014 م.
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من ذلك. طبعاً، ثمة في العالم موؤ�س�سات خيرية ظاهرها اأنها خيرية، لكن باطنها 

ومحتواها اإما �سيا�سي اأو اأمني اأو تج�س�سي، وهناك دوافع وحوافز تقف وراءها. اأما 

هنا، فاإن هذا الخيّر المتكفل ببناء المدر�سة لي�س له اأي حافز �سوى الخدمة، و�سوى 

اأداء عمل ح�سن �سالح واكت�ساب الح�سنات.. ياأتي ويعطي هذا المال. اإذن هذه هي 

النتيجة الأولى التي ن�ستخل�سها وهي اأننا اإذا ا�ستطعنا اأن نتفاهم مع النا�س، وندلل 

على ح�سن عمل معين و�سحة طريق معين، فاإنهم م�ستعدون لدفع تكاليف كبيرة من 

دون اأن يطلب منهم اأحد ذلك. وقد �ساهدنا نماذج �سابقة لذلك خالل فترة الدفاع 

المقد�س واأمور اأخرى. هذه نقطة.

تعليم األبناء 

خيرية  اأعمال  هناك  كانت  المدر�سة.  باأمر  النا�س  اهتمام  هي  الأخرى  النقطة 

متنوعة،  باأعمال  ويقومون  والم�ساجد  الح�سينيات  يبنون  فكانوا  اأي�سًا،  ال�سابق  في 

لكن الهتمام بالمدر�سة دليل على وجود ظاهرة في البالد، فهو دليل على اأن �سعبنا 

نقطة  بدورها  هذه  الأبناء.  تعليم  اأهمية  جيدًا  يدركون  الم�ساعدة  من  والمتمكنين 

اأخرى ي�سعر بها المرء في هذه الق�سية.

الطاقات الشعبية 

و النقطة الثالثة - والنقاط من هذا القبيل كثيرة، لكنني اأذكر هنا هذه النقاط 

اأي  في  اأنه  هي  العملية  هذه  من  ي�ستنبطها  اأن  للمرء  يمكن  التي   - فقط  المعدودة 

عمل ومو�سوع يحيل م�سوؤولو البالد ومدراء البالد الأ�سليون الأمور فيه اإلى النا�س، 

�سينجح ذلك المو�سوع ويتقدم اإلى الأمام. اإنها تجربة ويجب اأن نتعلمها، وقد ذكرت 

في  الأمر  بزمام  الحكومي  الم�سوؤول  ويم�سك  النظرة �سّيقة  تكون  تارة  هذا مرارًا. 

ولكن حين يعطي  الأمر.  والمراوحة في ذلك  التوقف  النتيجة  يده ح�سريًا، فتكون 

الأمر للطاقات ال�سعبية العظيمة الالمتناهية وللنا�س بمحفزاتهم وقدراتهم المادية 

والمعنوية، فاإن الأمر �سينمو ويزدهر. 
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الم�سكالت  من  الكثير  بالتالي  لدينا  كانت  اأي�سًا.  هنا  النحو  هذا  على  والأم��ر 

ثالثة  فيها  مدار�س  البالد  في  هناك  كانت  الثورة  بداية  في  المدار�س.  بخ�سو�س 

دوامات اأو حتى اأربعة دوامات، وقد زالت هذه الحالة، والحمد هلل. وقد كان لم�ساعدات 

النا�س دور كبير جدًا، وينبغي اأن ت�ستمر هذه العملية اإن �ساء اهلل. اأنتم اأيها ال�سادة، 

الم�سوؤولون عن هذه الق�سية، والذين خ�ستم غمار هذه العملية الكبيرة والجميلة، 

وا�سلوا هذا العمل ب�سوق ورغبة وبتحفز، اإن �ساء اهلل، واعلموا اأن اهلل تعالى �سوف 

يوفيكم اأجوركم، فهذا العمل فيه ثواب وهو ح�سنة و�سدقة جارية. ونواياكم، بحمد 

هلل، خال�سة فحافظوا عليها خال�سة وتقدموا بهذه الم�ساريع اإلى الأمام.

توعية الرأي العام 

طبعاً، يجب اأي�ساً تو�سية الإذاعة والتلفزيون وو�سائل الإعالم لتعمل على توعية 

هذه  اأمثال  فاإن  الحظ،  ولح�سن  والم�ساريع.  الأعمال  هذه  مثل  بوجود  العام  الراأي 

الأعمال اأخذت تنمو وتنت�سر في اأطراف البالد، وهي تزداد يومًا بعد يوم. وقد ظهر 

خّيرو العالج في غ�سون هذه الأعوام الأخيرة وهم يقومون - الآن - باأعمال جيدة. 

باأعمال  القيام  في  ويرغبون  كبير  وعددهم  كثر  البالد  في  الخيرون  حال  كل  على 

�سالحة، وينبغي اإر�سادهم لالأعمال والثقة بهم.

التعاون 

اأجهزة  تعاون  من  مزيدًا  يتوقعون  المدار�س  بناة  الخيّرين  الأع��زاء  اأن  �سمعت 

�سكر  حافظي  ال�سيد  الدكتور  اأن  لحظت  الحظ،  ولح�سن  معهم،  والتعليم  التربية 

بوجود  اأ�سعر  اأن  لي  بالن�سبة  �سرور  مبعث  هذا  وكان   ،
(1(

ومعاونه المحترم  الوزير 

تعاون. ل يغيّروا اأ�سماء المدار�س، لنفتر�س اأن الخيّر - باني المدر�سة - اأطلق عليها 

ا�سم �سهيد له اأو ا�سم �سخ�س يحّبه، ليحفظوا هذه الأ�سماء، ولي�سهلوا الأمور على من 

يروم القيام بعمل بناء المدار�س الخّير، وليكّرموه، وهذا ما �سيح�سل، اإن �ساء اهلل. 

)1) ال�سيد مرت�سى رئي�سي معاون وزير التربية والتعليم ورئي�س موؤ�س�سة تحديث وتنمية وتجهيز المدار�س.
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 اأي�سًا نقطة �سحيحة تمامًا، اأي ق�سية تمتين 
(1(

والنقطة التي ذكرها ال�سيد فاني

بناء المدار�س، وهي عملية مهمة جداً، ويجب الحفاظ على هذه المدار�س التي ُتبنى 

حتى ل تغدو قديمة وبالية ب�سرعة. تقّبل اهلل منكم وزاد من توفيقاتكم. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.  

)1) وزير التربية والتعليم الإيراني.



كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه أعضاء اللجنة المركزيّة لالعتكاف
وأعضاء لجنة إقامة مؤتمر االعتكاف الثالث

: سبـــة لمنا إقامة مؤتمر االعتكاف الثالثا

إقامة الــحــضــور: لجنة  وأعضاء  لالعتكاف  المركزيّة  اللجنة  أعضاء 

مؤتمر االعتكاف الثالث
طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/02/15هـ.ش.
1435/07/05 هـ.ق.

2014/05/05 م.
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(1( ó
اأزهرت  التي  وال�ستالت  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  في  ن�ساأت  التي  الموؤ�س�سات  اإنّ 

في المجال الجتماعي والثقافي والديني، لي�ست واحدة اأو اثنتان، وبحمد اهلل، فاإّن 

نظام الجمهوريّة الإ�سالميّة والثورة الإ�سالميّة اأثبت اأنّه يمتلك قدرة الإنتاج والخلق 

قدرة  مظاهر  اأحد  هو  هذا  الموؤ�سّ�سات  اإن�ساء  اإنّ  المختلفة،  المجالت  في  والبناء 

الإنتاج؛ اإحدى هذه الموؤ�سّ�سات تتمثّل في م�ساألة العتكاف والتي تقومون اأنتم اأّيها 

ال�سادة وبحمد اهلل بالت�سّدي لها والقيام بها.

االعتكاف 

اإنّ العتكاف هو في الواقع حجز النف�س وحب�سها في مكان محّدد واإيجاد تقييد 

وحدود في النف�س. العكوف يعني الإغالق والإقفال، وح�سر النف�س في نقطة معّينة، 

لكي تتحقّق خلوة في القلب، في�ستطيع الإن�سان اأن يجد فر�سة لالّت�سال ال�سميمي 

وال�سافي مع ربّ العالم؛ العتكاف هو هذا؛ اأي اإنّه عبادة تت�سمّن الريا�سة. الكثير 

من العبادات هي هكذا؛ تتمتّع ببُعد الريا�سة. ريا�سات يفر�سها الإن�سان على نف�سه 

بملء اختياره ورغبته طوعًا، لكي ي�سمو ويرتقي بباطنه ومعنويّاته وقلبه؛ العتكاف 

هو من جملة هكذا عبادات. 

ا  والمتعارف لدينا حاليًّا هو العتكاف لثالثة اأيام - ح�سًنا، لقد بحث الفقهاء اأي�سً

اأيام  الع�سرة  اأو  الت�سعة  حتى  والمتابعة  ال�ستمرار  يمكن  ولكن   - الم�ساألة  هذه  في 

)1) اأقيم هذا المهرجان بتوجه علمي - ثقافي في يوم الثامن من رجب 1435 ه�. ق/ الموافق للثامن من مايو - اأيار 

2014 م.
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، كان الر�سول الأكرم P يعتكف في الأيام 
(1(

في العتكاف. لقد اأ�سرت ح�سرتك

الع�سرة الأخيرة من �سهر رم�سان، حيث كان يبقى في الم�سجد ول يخرج منه ويقوم 

بالأعمال داخل الم�سجد. العتكاف فر�سة جّيدة؛ لح�سن الحظ، فاإّن اإقبال النا�س 

هذه ال�سنة عالٍ جدًّا، �سوق ال�سباب وع�سقهم لالعتكاف مده�س ومحّير. ل اأزال اأذكر 

 
(2(

حين كنّا نعي�س في م�سهد، لم نكن نرى اأ�سالً كيف هو العتكاف في م�سجد الإمام

. ولعلّه حين ذهبت اإلى هناك و�ساهدت العتكاف، كان ياأتي 
(3(

في الأيام البي�س هذه

بع�س طاّلب العلوم الدينّية، اثنان اأو ثالثة، يختارون زاوية في باحة �سحن المرحوم 

الحاج اأبي الف�سل - ذلك ال�سحن المرتفع - وين�سّبون لهم خيمة لالعتكاف؛ ولعّل 

ا.  �سخ�سً اأربعين  اأو  ثالثين  اإلى  ي�سل  يكن  لم  هناك  يعتكفون  كانوا  الذين  مجموع 

الظاهر  البع�س ح�سب  ياأتي  كان  البروجردي،  ال�سيد  م�سجد  بُني  بعد، حين  وفيما 

ويعتكفون هناك، لم اأ�ساهد اعتكافهم، ولكن كنت قد راأيت اعتكاف م�سجد الإمام.

االعتكاف في الجامعات 

الراقية  المعاني  العريقة والغنّية؛ ذات  ال�سّنة  لقد كان هذا هو كلّ مظاهر هذه 

في تلك الفترة: في مدينة قم، ذلك العدد القليل! اذهبوا اليوم اإلى جامعات البالد 

وم�سجد  )م�سهد(  كوهر�ساد  م�سجد  في  الو�سع  غير  هذا   - يح�سل  ما  لت�ساهدوا 

النا�س  توافد  ت�سهد  التي  والأم��اك��ن  الأخ���رى  الهامة  والم�ساجد  )ق��م(  جمكران 

الأماكن  من  وغيره  طهران  جامعة  م�سجد  الجامعات،  م�ساجد  في  احت�سادهم؛ 

العتكاف،  قبل  النتظار  �سفوف  في  وقفوا  قد  و�سبابنا  طالبنا  اأنّ  كيف  �سترون   -

يتمّكن من  ول  له مكاًنا،  والكثير منهم ل يجد  اأ�سمائهم  لت�سجيل  وانتظروا دورهم 

الت�سجيل لالعتكاف؛ اأي اإّنه ل يتمّكن من الم�ساركة؛ هذا ال�سوق العام لهذه العبادة، 

و�سل الى هذا الحد؛ ح�سن، هذه واحدة من البركات الإلهّية.

)1) مدير الحوزات العلمية في كل اأنحاء البالد.

)2) اأيام الثالث ع�سر والرابع ع�سر والخام�س ع�سر من كل �سهر قمري ) وخ�سو�سًا �سهر رجب( التي ي�ستحب فيها العتكاف.

.Q 3) م�سجد الإمام الح�سن الع�سكري(
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بركات االعتكاف

قلوب  وج��ذب  التوفيق  هذا  واأعطى  الأر�سّية  هذه  هّياأ  تعالى  فاإّنه  اهلل؛  بحمد 

ينبغي  الذي  الأم��ر  هذا  الإلهي؛  والذكر  الإلهّية  المحّبة  بمغناطي�س  نحوه  ال�سباب 

ا،  اغتنامه وال�ستفادة منه؛ هذه فر�سة. كّل فر�سنا تحمل في داخلها تهديدات اأي�سً

م�ساألة معرفة  موؤتمركم هذا  في  تناق�س  اأن  المقّرر  المو�سوعات  اأحد  اأ�سرتم،  لقد 

العتكاف  الجديّة.  بمنتهى  هذه  والم�ساكل  الآفات  معرفة  م�ساألة  خذوا  ؛ 
(1(

الآفات

هو مكان للعبادة؛ وبالطبع، العبادة لي�ست ال�سالة فقط؛ بل اإّن التوا�سل الجّيد مع 

المعتكفين، العالقة الأخوّية والوّدية، التعّلم منهم، تعليمهم، تجربة نمط المعا�سرة 

والبرمجة  التخطيط  ويجب  العتكاف؛  في  ت�سنح  فر�س  كلّها  وتعلّمها؛  الإ�سالميّة 

لهذه الفر�س. اإنّ العمل الأهم يتمثّل في التخطيط والبرمجة. فاإن لم تو�سع برامج 

جيّدة ولم يتم م�ساعدة جموع ال�سباب المت�سّوقة والمتحّم�سة التي تق�سد الم�ساجد 

لالعتكاف، فاإنّ هذه الطاقات �سوف تذهب هدًرا، وقد ت�سبح م�سّرة. ينبغي اأن تكون 

اأّن  لنفتر�س مثاًل  الوقت عينه واعية لمعنى العتكاف.  البرمجة ذكيّة وواعية وفي 

اأحدهم ياأتي ويبرمج لعر�س اأفالم في مرا�سم العتكاف! الأفالم ممكن م�ساهدتها 

في كلّ مكان. م�ساهدة الأفالم ل تحتاج اإلى اأيام بي�س، ول اإلى الم�سجد، وما اإلى 

ذلك. الغاية من العتكاف هي القتراب من اهلل. انظروا ما الذي ت�ستطيعون فعله 

فاإّن  وبالطبع،  ا من اهلل،  اأي�سً وتقريب عقله وذهنه  المعتكف من اهلل  قلب  لتقريب 

على  تاأثيراته  ذلك  �سيترك  تعالى  باهلل  وقلبه  باطنه  في  ي�ستاأن�س  حينما  الإن�سان 

ظاهره وتظهر عليه عالمات ذلك. 

الخ�سوع،  �سيعقب  اأي�سًا  الخ�سوع  ف��اإنّ  الخ�سوع؛  حالة  الإن�سان  تعتري  حينما 

اأيام  ثالثة  بعد  العتكاف  يخرج من  الذي  ال�ساب  في حياته.  �سيوؤثّر ذلك  وعندئذ 

)1) اإ�سارة اإلى ما قاله مدير الحوزات العلمية في كل اأنحاء البالد باأن المهرجان الثالث لالعتكاف كان بالمو�سوعات 

التالية: العتكاف في مراآة الآيات القراآنية والروايات، واأحكام العتكاف واآدابه، وت�سخي�س اآفات العتكاف، 

والآثار والبركات الفردية والجتماعية لالعتكاف في المذاهب الإ�سالمّية والأديان، و�سبل ن�سر الروح المعنوية 

عن طريق العتكاف.
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�سيكون طاهًرا مغت�ساًل؛ و�سيتحّلى بطهارة معنوّية، ويكون ذلك ذخًرا له. هذا �سيء 

على جانب كبير من الأهميّة والعظمة؛ ثالثة اأيام من ال�سيام والنقطاع عن متابعات 

الحياة المتعارفة والتوجه هلل تعالى وللمعنوّيات وللمعارف والتوحيد؛ هذه اأ�سياء لها 

وتوجيهها  وهدايتها  �سحيحة  ب�سورة  الأ�سياء  هذه  تطبيق  في  دّققوا  كبيرة.  قيمة 

المعتكفين  وليعلموا  وليتحّدثوا  جّيدين  والمتكّلمون  الخطباء  ليكن  �سليمة.  ب�سورة 

الهام�سّية  وال�سو�ساء  والجدالت  الأزمات  افتعال  تجّنب  وليجر  الدينّية.  المعارف 

مما يوؤثّر عادة على المجتمع، ولنق�س هذه الأيام الثالثة بالّتجاهات المعنوّية. واإذا 

خرجوا بعد ذلك، فهناك الكثير من الميادين وال�ساحات والمجالت الحياتّية يمكن 

للمرء اأن يخو�سها في المجتمع، ولكن ليكن الأ�سل في هذه الأيام الثالثة هو الت�سال 

اإن  ويتنامى،  والأ�سا�س و�سوف يتطّور  الأ�سل  باهلل، ولتجر البرمجة لذلك. هذا هو 

�ساء اهلل. 

طبًعا، الدعم وال�سيافة وما اإلى ذلك اأمور جيدة. �سمعت اأّن بع�س هذه الم�ساجد 

الذين  من  كبيرة  اأم��واًل  وتتقا�سى  هذا  واإقبالهم  النا�س  �سوق  من  ت�ستفيد  كاأّنها 

في  عيب  ل  ال�ساكلة.  هذه  على  الأم��ر  يكون  ل  اأن  يجب  فيها!  العتكاف  يق�سدون 

فيه  النا�س  يقّدم  الذي  الأمر   - الأف�سل  وهذا هو  المعتكفين،  الأم��وال من  تقا�سي 

اأموال  خ�سو�سّيات  فمن  مبارًكا،  �سيكون  ماليًّا  فيه  وي�ستركون  المالّية  الم�ساعدة 

النا�س وم�ساعداتهم اأّنها مباركة - ولكن يجب التدقيق لكي ل تتحّول هذه المرا�سم 

اإلى اأجهزة لك�سب المال التجارة وما اإلى ذلك. 

اأملنا اأن يزيد اهلل تعالى من توفيقات المعتكفين يوًما بعد يوم، واأن تهطل اأمطار 

كذلك  تهطل  ال�سباب  ه��وؤلء  وببركة  الأول��ى  بالدرجة  قلوبهم  على  الإلهيّة  الرحمة 

ا اأن ننهل من اأنوارهم ومعنوّياتهم.  على قلوبنا ال�سوداء، لن�ستطيع نحن بدورنا اأي�سً

واأعانكم اهلل اأنتم اأي�سًا اأيّها الأ�سدقاء، النا�سطون في اأمر العتكاف، لت�ستطيعوا، اإن 

�ساء اهلل، القيام بهذا الأمر وبهذه ال�سدقة الجارية على اأح�سن وجه. 

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



: سبـــة لمنا أسبوع المعلّما

آالف المعلّمين والتربويّين من مختلف أنحاء البالدالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/02/17هـ.ش.
1435/07/07هـ.ق.

2014/05/07م

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه المعّلمين والتربويّين 
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ó
المعّلمون  اأّيها   - وال�سميمي  الدافئ  بح�سوركم  وعّطرتم  مقدم،  خير  قدمتم 

الأعزّاء ومدراء التربية والتعليم - اأجواء عملنا وحياتنا. 

اأن  وعر�سها  بطولها  لحياتنا  يمكن  اهلل.  لعبودّية  فر�سة  رجب،  �سهر  اإنّ��ه  اأوّلً؛ 

تكون اأر�سيّة للعبوديّة ال�سحيحة، حيث اإنّ ال�سعادة الحقيقيّة هي في هذه العبودّية. 

بع�س المنا�سبات تزيد من فر�سنا، ومنها �سهر رجب المبارك. لنعّد اأنف�سنا ولندعو 

�سهر  وفي  �سعبان،  �سهر  وفي  ال�سهر،  هذا  في  ذاتنا  لبناء  اهلل  يوفّقنا  اأن  لبع�سنا 

رم�سان المبارك، فنتقّدم خطوة اإلى الأمام، ونت�سامى اإلى الأعلى. 

م الشهيد
ّ
تحّية إلى المعل

بع�س  لذكرى  التحّية  تقديم  ا  اأي�سً اليوم،  وه��ذا  اللقاء،  هذا  فر�س  جملة  من 

اآية اهلل مرت�سى  ال�سهداء الأجالّء، وعلى راأ�سهم �سهيدنا العزيز المرحوم ال�سهيد 

والعقيدة  الفكر  �سبيل  في  والمجاهد  ومعلّمنا،  الكبير،  مفكّرنا  هو  الذي  مطهّري، 

قبول جهاده  �سهادة  با�ست�سهاده  نال  ال�سعادة حيث  الى هذه  و�سل  وقد  الإ�سالميّة. 

الطويل من اهلل تعالى؛ هنيئًا له! وكذلك ال�سهيد محمد علي رجائي، وال�سهيد محمد 

مجاهدان  اإن�سانان  والتعليم؛  التربية  في  عمريهما  جلّ  ق�سيا  اللذان  باهنر  جواد 

كثب  عن  �سهدنا  ونحن  البالد،  في  والتعليم  التربية  خدمة  في  ومخل�سان  وتقيّان 

الفترة  وخالل  طويلة،  �سنين  مدى  على  المجالت  هذه  في  العزيزين  هذين  جهود 

الق�سيرة من حياتهما بعد الثورة. 
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م
ّ
جميعنا مدينون لفضل المعل

اإّن لقاءنا بالمعّلمين في كّل �سنة له هدف اأ�سا�سي وعّدة اأهداف جانبّية. الهدف 

الأ�سا�سي هو التكريم الرمزي للمعّلم. نرغب من خالل لقائنا هذا اإظهار حّبنا لمنزلة 

المعلّم. هذه الخطوة الرمزيّة هي عمل واجب و�سروري، يجب اأن يكون تكريم المعّلم 

ا �ساماًل في مجتمعنا، وينبغي اأن يفتخر المعّلمون بكونهم معّلمين،  ومهنة التعليم عاًمّ

ارتفع مقام  كّلما  الحترام.  له  واأبدوا  المعّلم  �سلّموا على  ما  اإذا  الجميع  يفتخر  اأن 

المعلّم ارتقت منزلة التربية والتعليم في المجتمع. 

على  العمل  يجب  للمجتمع،  خ�سارة  هو  المعلّم  مع  التعامل  في  النظر  ق�سر  اإنّ 

من  الكثير  وتكريم.  تجليل  نظرة  تكون  اأن  ينبغي  للمعّلم  النظرة  الأم��ر.  هذا  منع 

المتنّوعة،  ومظاهرها  وبريقها  بهارجها  لها  البالد  في  والوظائف  والمهن  الأعمال 

لكن منزلتها جميعًا هي اأدنى بكثير من منزلة التعليم ومهنة التعليم. هذا ما يجب 

اأن نفهمه وندركه جميعنا. 

اأعلى  ، فهذا 
(1(

»اإّنما بعثت معّلًما« قوله:   P الأكرم  الر�سول  يُروى عن  حينما 

متفاوتة  هي  وم�سامينه  التعليم  م�ستويات  معلّمًا.  نف�سه  الر�سول  يعتبر  اأن  افتخار 

ومختلفة، بالطبع، ولكن في المراتب العليا وفي مراتب ودرجات اأمثالنا، فاإّن حقيقة 

نرغب من خالل هذا  بيانه.  نَود  ما  افتخار؛ هذا هو  واح��دة، وهي م�سدر  التعليم 

اللقاء اأن نعرب عن مدى احترامنا وتكريمنا للمعّلم. اإّننا مدينون للمعّلم وله الف�سل 

النا�س  كّل  م�ستقبلهم.  يهّمنا  الذين  كّل  وعلى  واأعّزائنا  اأبنائنا  وعلى  علينا،  والمّنة 

ي�ستركون في هذه الق�سيّة وجميعنا مدينون لف�سل المعّلم ومّنته. هذه هو لّب كالمنا 

واأ�سل الق�سّية. 

و لكن ثّمة نقاط جانبّية؛ اإحداها: خطاٌب اإلى المعّلمين اأنف�سهم، واأخرى: نخاطب 

بها المدراء والم�سوؤولين في القطاع الهام والوا�سع للتربية والتعليم.

)1) ال�سيرازي، محمد بن اإبراهيم، �سرح اأ�سول الكافي، ج 2، �س 95.
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ومسؤولية المعلم وواجباته العلمية 

اأو  التعليم فقط،  لي�س  باأنّ عمله  العزيز  المعلّم  يعَلمَ  اأن  بالمعلّمين هو  يتعلّق  ما 

اأن يعطي  اأخرى لي�س تعليم مواد الكتب والعلوم المقرّرة فقط. على المعّلم  بعبارة 

اأن  وكذلك  التفكير،  وعمليّة  التفكير  منهج  يعلّم  اأن  نف�سه  الوقت  في  وعليه  العلم، 

ي�سمل بعمله تعليم ال�سلوك والأخالق. اإذا اأخذنا التعليم بمعناه الوا�سع، فاإّنه ي�سمل 

هذه ال�ساحات الثالث:

لأّوًلدن��ا -  ينبغي  التي  والعلوم  الكتب  اأي تدري�س محتويات  العلم؛  تعليم  الأول: 

رجال ون�ساء بالدنا في الم�ستقبل - اأن يتعّلموها؛ هذا واحد من الأعمال. 

العمل الثاني: - وهو اأهمّ من الأول هو - تعليم التفكير: يجب اأن يتعّلم اأطفالنا 

التفّكر  تتّم هدايتهم نحو  اأن  وينبغي  والمنطقي -  ال�سحيح  الفكر  يفكّرون -  كيف 

ال�سحيح. اإنّ النظرة ال�سطحيّة وتعليم ال�سطحيّة في ق�سايا الحياة ي�سلّ المجتمع، 

وي�سّبب الف�سل وال�سقاء للمجتمع على المدى البعيد. 

نذكر  اإّننا عندما  لذلك، لحظوا،  المجتمع.  في  التفكير  وتر�سيخ  تاأ�سيل  ينبغي 

بتفكير  ا  اأي�سً نهتّم  بل  ال�سهيد مطّهري،  بعلم  فقط  نهتّم  ل  مثاًل،  ال�سهيد مطّهري 

اإلى  اإذا امتلك �سخ�ٌس ما تفكيًرا وفكًرا، فاإّن هذه الروح �ستوؤّدي  ال�سهيد مطّهري. 

اكت�ساف ق�سايا العلم المهمّة. اإذا تمّ اإعداد �سبابنا وعلمائنا كمفّكرين، فاإّن ذخائر 

اإًذا،  واأجوبتها.  الجديدة  الم�سائل  من  المئات  بل  الع�سرات،  تطرح  �سوف  علومهم 

ال�ستفادة من العلم اإنّما ت�سبح ممكنة بوا�سطة التفكير. 

الأمر الثالث: هو ال�سلوك والأخالق: اأي، تعليم ال�سلوك والأخالق، فهذه الأمور 

: نمط الحياة ونوع ال�سلوك. 
(1(

التي وردت في كلمة الوزير المحترم

اإذا   - المحّددة  ال�سامخة  وقممه  ال�سامية،  واأفكاره  العليا  مثله  له  �سعٌب  نحن 

اّت�سع المجال ف�ساأطرح بع�س النقاط في هذا المجال - التي نطمح للو�سول اإليها. 

)1) ال�سيد علي اأ�سغر فاني وزير التربية والتعليم الذي كان حا�سًرا في اللقاء.
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وهذا الأمر ي�ستلزم اأنا�ًسا �سبورين، عقالء، متدّينين، مبدعين، مبادرين، �سجعان، 

بعيدين عن الك�سل، عطوفين، رحماء، ذوي �سلوك موؤّدب، اأتقياء، ي�سعرون اأّن اآلم 

الآخرين هي اآلمهم. 

م: صناعة اإلنسان
ّ
مهّمة المعل

يح�سل  اأمر  هو  الإ�سالم  في  المطلوب  الإن�سان  وبناء  وت�سكيل  الإن�سان  �سناعة 

التربية  البع�س  يتقّبل  قد  التربية.  قابلّية  لديهم  النا�س  كّل  فاإّن  كذلك،  بالتربية. 

قد  والبع�س  اأكثر،  وتدوم  لديه  التربية  تتر�ّسخ  قد  البع�س  اأ�سرع،  والبع�س  متاأّخًرا 

تفارقه ب�سرعة اأكبر، لكن كّل النا�س معّر�سون للتغيير والتبّدل الذي يح�سل بالتربية. 

الأب  فاإّن  بال�تاأكيد،  المعّلم.  اأ�سليّة ومنها  اإلى عنا�سر  الأولى  بالدرجة  وهذا يرجع 

والأمّ والأ�سدقاء وغيرهم موؤثّرون، لكنّ تاأثير المعّلم هو تاأثير اأعمق واأبقى. هذه هي 

المهمّة التي يجب على المعّلم اأن ياأخذها على عاتقه. 

وال�سلوك  الأخ��الق  ويعلّم  التفكير،  ويعلّم  العلم،  يعلّم  المعلّم  ه��ذا؛  على  بناءً 

الإن�سان  يقراأ  بحيث  العلم  تعليم  قبيل  لي�س من  وال�سلوك  الأخالق  تعليم  اإنّ  اأي�سًا. 

ويدرّ�س من الكتب فقط. در�س الأخالق ل يمكن نقله بوا�سطة الكتب، ال�سلوك موؤّثر 

اأكثر من الكتاب والكالم. اأي اإّنكم في ال�سف وبين التالميذ تدّر�سونهم ب�سلوككم. 

ال�سلوك  الن�سيحة، لكّن  اإ�سداء  اأي�سًا، ويجب  القول والبيان بالكالم  بالطبع، يجب 

تاأثيره اأعمق واأ�سمل. �سلوك الإن�سان يبّين �سدق الكالم، هذا هو ما نقوله للمعّلمين. 

به.  المعنى والهتمام  المعّلمين؛ يجب النتباه لهذا  اأيدي  اأمانة في  هوؤلء الطاّلب 

اإذا قام معلّمونا - اإن �ساء اهلل - برفع م�ستوى الأطفال والتقّدم بهم الى الأمام بهذا 

الأ�سلوب - اأي بالنظر لهذه العنا�سر الثالثة - ، فاأت�سّور اأّن ذلك �سيكون له تاأثيرات 

الجّيدة  الأعمال  من  الكثير  هناك  بالتاأكيد،  المجتمع.  م�ستقبل  في  كبيرة  اأ�سا�سيّة 

اأنجزت بعد الثورة على هذا ال�سعيد. حيث اإّن المعّلمين بالتزامهم وبح�سورهم في 

الحالة الثورّية - �سواء في �سنوات الدفاع المقّد�س اأم بعد ذلك - قّدموا الكثير من 

الإنجازات والتاأثيرات. حينما اأقراأ بع�س هذه الكتب حول المعلّمين؛ اأنّ تاأثير المعّلم 



ل 
قو م
ئ
وسم
ل 
ف لم
ّم
ه س
دلن
د م

}
ه 
فت
كل

227

تاأثير  هو  التالميذ  اأفكار  على  وا�ست�سهد  المقّد�س  الدفاع  جبهات  في  �سارك  الذي 

عميق وعجيب، وهذا ما يالحظه الإن�سان بو�سوح. 

»وثيقة التحّول« تحتاج إلى برنامج عملّي

هناك نقطة حول التربية والتعليم والإدارة هي م�ساألة »وثيقة التحّول البنيوي في 

التربية والتعليم«. اإّن وثيقة التحّول - والتي تّم تنظيمها واإعدادها واإقرارها، بحمد 

اهلل، في الأعوام الأخيرة - لم تح�سل دفعة واحدة؛ منذ بدايات الثورة وانت�سارها 

كانت هذه الوثيقة من الأحالم والآمال الكبرى. لأنّ نظام التربية والتعليم في بالدنا، 

كان قد قام على اأ�سا�س تقليد نظم التربية والتعليم الغربّية، بال�سكل نف�سه والم�سمون 

نف�سه وتقريبًا بالترتيب نف�سه. كان ل بدّ من تحوّل اأ�سا�سي في قطاع التربية والتعليم، 

التي  الفكرة  هذه  ن�سجت  لقد  ح�سن؛  الم�سمون.  في  اأو  والقالب  ال�سكل  في  �سواء 

راودت الكثيرين طوال اأعوام ب�سكل تدريجي لتظهر على �سكل وثيقة التحّول. 

ل نقول اإّن وثيقة التحّول هذه هي الحد الأعلى من الطموحات والتوّقعات، كال، 

تعملوا  اأن  اهلل،  �ساء  اإن  الممكن،  من   - ت�سّوره  يمكن  اأعلى  حد  هناك  اأم��ر  فلكّل 

وتتقّدموا اإلى الأمام وتتراكم تجاربكم وت�سيفوا بعد م�سي زمن معّين �سيًئا اإلى ما 

هو موجود عندكم اليوم - ولكن حاليًّا هذه الوثيقة هي بين اأيدينا، ويجب التعامل 

هو  المحترمين؛  والمدراء  الم�سوؤولين  به  واأو�سي  اأقوله  ما  الجديّة.  بمنتهى  معها 

النظر بجديّة وحزم لوثيقة التحوّل البنيوي في التربية والتعليم، ب�سكٍل عملي يتجاوز 

الت�سريحات الر�سمّية. 

اإلى ما  اأ�ساروا  اأن تتحّقق كما يجب - كما  اأردنا لوثيقة التحّول هذه  اإذا  ح�سن، 

قلناه �سابًقا- فمن ال�سروري وجود خارطة طريق وبرنامج. اإذا لم تتحّول اأفكارنا، 

ف�سوف  عملي،  برنامج  اإلى  والمخل�سون،  الم�سوؤولون  يتبّناها  التي  الكلّية  والأفكار 

تبقى في عالم الذهنّيات ول�سوف تهترئ وتبلى. ل بّد من برنامج اإجرائي للعملّيات. 

اأعدّوا هذا البرنامج التنفيذي بم�سورة واإ�سراف المجل�س الأعلى للثورة الثقافّية - 

والذي يمّثل مركًزا ثقافًيّا عظيًما، ومرجًعا لّتخاذ القرارات والم�سوؤولون م�ساركون 
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فيه - وقوموا ب�سياغته وتدوينه ونّفذوه خطوة خطوة؛ حين ت�سعرون اأّن هذه الخطوة 

اإنجازها  يجب  الأعمال  بع�س  بعدها.  الالحقة  الخطوة  قطع  على  نعمل  قطعت  قد 

ب�سكل متزامن ومتواز ومع بع�سها. 

الكوادر المبدعة

الب�سرّية. كما  الموارد  والتعليم هي م�ساألة  التربية  اإدارة  هناك م�ساألة في جهاز 

؛ فاإنّ قطاع التربية والتعليم ي�سكّل اأكبر منظّمة ومجموعة ر�سميّة في نظام 
(1(

اأ�ساروا

الجمهورّية الإ�سالمّية. هناك اأكثر من مليون موّظف يعمل في هذه المنّظمة العمالقة، 

مع  مبا�سر  غير  وب�سكٍل  طالب،  مليون  ع�سر  اإثني  مع  مبا�سر  ب�سكٍل  يتعاملون  وهم 

ع�سرات الماليين من اأولياء الأمور. �سبكة عظيمة كهذه على جانب كبير من الأهمّية. 

ال�سبكة  هذه  مثل  في  وتوّظف  ت�ستخدم  اأن  ينبغي  التي  والكوادر  الطاقات  واإنّ 

العظيمة يجب اأن تتحّلى بخ�سو�سّيات معّينة. اإحدى هذه الخ�سو�سّيات هي اأن يكونوا 

مفعمين بالدوافع والهمم العالية والن�ساط. اأّما العنا�سر المتعبة والم�ستهلكة وعديمة 

الإبداع - من الذين اأنفقوا كّل ما كانوا قد تعّلموه �سابًقا، ول يعرفون �سيًئا جديًدا اآخر 

لتكن  القرار!  وكوادر في مراكز  اأ�سا�سّية  كعنا�سر  بها  ال�ستعانة  - يجب عدم  اأبًدا 

ال�ساّبة والن�سيطة والمتحّفزة والمتدّينة والثورّية من الذين تكون  الأولوّية للطاقات 

الق�سيّة الأ�سليّة في التربية والتعليم هي هدفهم وهمّهم الأ�سا�س، اأي تربية الإن�سان. 

يجب ال�ستعانة بهوؤلء وا�ستخدامهم وال�ستفادة منهم؛ هذه ق�سّية. بناًء على هذا، 

العالي  والم�ستوى  العامة  الإدارات  م�ستوى  براأيي، على  والأهم  الأولى  الم�ساألة  فاإّن 

لقطاع التربية والتعليم، هي اأن ينظروا ويدقّقوا ليروا من اأيّة طاقات وكوادر ب�سرّية 

والثورّية  المتدّينة  والعنا�سر  الطاقات  وي�ستخدموا  ي�ستقطبوا  اأن  يجب  ي�ستفيدون 

والن�سيطة والمحّبة والعا�سقة لعملها والم�ستعّدة لخو�س غمار الميادين ال�ساّقة في 

مجال اأهداف التربية والتعليم؛ هذا هو العمل الأهم. 

)1) وزير التربية والتعليم.
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دعم قطاع التربية والتعليم

الم�ساألة الثانية هي جهات الدعم. واجب وم�سوؤوليّة جميع الأجهزة والموؤ�ّس�سات 

بالتخطيط  ة  المخت�سّ الموؤ�ّس�سات  �سواء  والتعليم.  التربية  قطاع  دعم  الحكومة  في 

ال�سورى  مجل�س  في  الميزانّيات  ه��ذه  على  ت�سادق  التي  الأج��ه��زة  اأو  والميزانيّة 

الإ�سالمّي، يجب عليهم جميًعا اأن تكون نظرتهم للتربية والتعليم مثل هذه النظرة؛ 

فال يت�سّوروا اأّن هذا القطاع قطاع ي�ستهلك التكاليف والميزانّيات فقط - وهذه نظرة 

م�سهودة في بع�س الأحيان، اإذ يقولون اإنّ جهاز التربية والتعليم هو قطاع ي�ستهلك 

اأكثر ف�ستربحون  واأنفقتم عليه  �ستم ميزانّيات،  اإّنه جهاز كّلما خ�سّ ويكّلف - كاّل، 

اأ�سعافًا م�ساعفة. اإنّه قطاع �سيتخرّج منه �سنّاع الثروة في الم�ستقبل، و�سنّاع العلم 

في الم�ستقبل، و�سنّاع الح�سارة في الم�ستقبل، ومدراء الم�ستقبل. لي�س من ال�سحيح 

اأن نت�سوّر اأنّ التربية والتعليم تحّملنا نفقات وم�ساريف فقط. كاّل، فال يوجد اأرباح 

ومكا�سب اأكبر من مكا�سب التربية والتعليم. كّل ما ت�ساهدونه في كّل اأرجاء البالد من 

اأ�سلحوا هذا القطاع  موؤ�سّرات ومظاهر التقّدم والإنتاج والإبداع، فاإّن جذوره هنا. 

في�سلح عندها كلّ �سيء! بناءً على هذا، فاإنّ اإنفاق الأموال والميزانيّات على التربية 

والتعليم وتنمية الم�سادر المالّية للتربية والتعليم من الأعمال الأ�سا�سّية، التي ناأمل 

اأن يوّليها الم�سوؤولون الحكومّيون الهتمام الالزم. 

التربية )الهدف األسمى(

ق�سيّة اأخرى هي اأنّ المدراء الذين نختارهم - كما اأ�سرت في اأوا�سط كلمتي - 

يجب اأن يكونوا مدراء ين�سبّ اهتمامهم على الق�سيّة الأ�سليّة في التربية والتعليم. 

اإلى ذلك هي �سّم مهلك  والفئوّية وما  ال�سيا�سّية والحزبّية  والتوّجهات  النزعات  اإّن 

للتربية والتعليم. لقد �ساهدنا، في فترة من الفترات طوال هذه الأعوام المتمادية 

والخ�سارة  ال�سرر  مدى   - اأكثر  الأم��ور  هذه  على  والتركيز  الهتمام  جرى  حين   -

م�سائل  مختلف  مع  التعامل  فليكن  واح��ذروا!  راقبوا  والتعليم.  بالتربية  لحقت  التي 
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قطاع التربية والتعليم بحيث تكون الق�سّية الأهّم بالن�سبة لمدير اأي ق�سم اأو دائرة 

»تربية  اأن تكون ق�سّية  »التربية والتعليم«،  في هذا الجهاز العظيم الوا�سع ق�سيّة 

اأقول لكم هنا:  الأعّزاء!  والأخوات  الإخوة  اأّيها  الثورّية.  الطاقات  الإن�ضان«، وتربية 

اإنّنا حينما ن�سدّد على الطاقات والكوادر الثورّية والمتدّينة؛ فالأّن اأمامنا درًبا طوياًل؛ 

الإ�سالمّية  للجمهورّية  »نحن«  ر�سمناه  الذي  الهدف  ال�سعب درب طويل.  اأمام هذا 

على اأ�سا�س التعاليم الأ�سا�سيّة للثورة - وحين نقول »نحن«، ل اأق�سد بها هذا العبد 

الحقير، بل المراد هو ال�سعب الإيراني، وم�سوؤولو الثورة واأ�سحاب الثورة واأهلها - 

ا. الهدف هو خلق مجتمع نموذجي. اإّنكم تريدون وفي اإطار اإيران  هو هدف �سام جًدّ

العزيزة - والواقعة من الناحية الجغرافيّة في منطقة ح�سّا�سة جًدّا من العالم - اأن 

ت�سنعوا مجتمعًا يكون ببركة الإ�سالم وتحت راية القراآن، اأ�سوة ونموذج. نموذج في 

الأبعاد المادّية والتقّدم المادي، وفي الوقت نف�سه اأ�سوة ونموذج في الأبعاد المعنوّية 

والأخالقّية.

مساوئ الحضارة الغربّية 

من  فترة  في  بقفزة  وقاموا  المادي  المجال  في  نوعّية  نقلة  الغربّيون  حّقق  لقد 

الفترات، بيد اأّن هذه القفزة كانت منف�سلة ومتعار�سة مع الحركة الأخالقّية. كانت 

قفزة مادّية مئة بالمئة. في البداية، لم يدرك اأحد ما الذي ح�سل! لكن ها هم الآن، 

قد بداأوا يفهمون بالتدريج، فهم ي�سعرون بخ�سائر ل تعّو�س ت�سيبهم �سيًئا ف�سيًئا. 

ل يتوهمّن اأحد اأّن ح�سارة مادّية مح�سة، وبعيدة عن المعنوّية �ست�ستطيع اأن تروي 

�سعوبها ماًء هنيًئا زلًل. كال! �سوف يالقون الأمّرين، وهاهم الآن يعانون الأمّرين. 

لي�س ب�سبب هذه التظاهرات في �سوارع اأوروبا وما اإلى ذلك، كال، اإنّ م�سيبة الغرب 

هي اأعمق من هذه الأمور. اإنّ حاجة الإن�سان ال�سرورّية والأ�سا�سّية، قبل كّل �سيء، 

هي لالأمن الروحي والأمن الأخالقي، والأمن الوجداني وراحة ال�سمير. وهذه الأمور 

مفقودة في البيئات الغربّية، و�سوف يزداد الو�سع �سوًءا يوًما بعد يوم. حين تّطلعون 

ومنذ  اأّنهم  كيف  بو�سوح  ت�ساهدون  ومفّكروهم،  ونقّادهم  كّتابهم  يقوله  ما  على 
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واأ�سرار  اأخبار  ين�سرون  وها هم  الإنذار،  وقرعوا جر�س  اأ�سواتهم،  ارتفعت  �سنوات 

هي  هكذا  مجتمعهم.  في  يت�ساعف  الف�ساد  اأنّ  وكيف  والفا�سدة،  المظلمة  الزوايا 

اأنجزوا  �سابه؛  وما  والتقنّية  العلمّية  النواحي  تطوّروا من  نعم، هم  الماديّة.  الحياة 

اأعماًل كبيرة، لكّن الجانب الآخر من الق�سّية بقي متروًكا ومعّطاًل، وهذا ما ي�سّلهم 

ا. ويطرحهم اأر�سً

مجتمع اإلسالم

النواحي  اإليه الإ�سالم هو مجتمع ذو م�ستوى عال من  الذي يهدف  اإنّ المجتمع 

الماديّة؛ اأي على م�ستوى الثروة والعلم وم�ستوى الحياة، وكذلك على م�ستوى الأخالق 

هكذا  منه.  اأعلى  اأو  العالي،  الم�ستوى  ذلك  في  يكون  اأن  يجب  ا؛  اأي�سً والمعنوّيات؛ 

مجتمع ي�سبح مجتمعًا اإ�سالميّا. اإنّكم تريدون �سناعة هذا المجتمع، واأمامكم درب 

طويل جًدا. هذا الهدف ممكن التحّقق، فال يقولّن اأحد »ل يمكن«، بلى، فالكثير كان 

يظّن اأّنها غير ممكنة لكّنها تحّققت بالفعل.

قوة اإلبداع اإلنساني 

حين ي�سدّ �سعب ما هّمته ويقّوي عزيمته، فاإّنه �سيقوم باأعمال جّبارة. �سينجز اأعماًل 

ونا�سجة  وحيوّية  ومزدهرة  كبيرة  تكون  اأن  قادرة  اأّنها  مجتمعاتنا  اأثبتت  تاريخّية. 

واإح�ساء  ح�سره  يمكن  ول  لآفاقه،  انتهاء  ول  له،  لإتمام  موجود  الإن�سان  ومثمرة. 

تمام اأبعاده. مع كلّ هذا التطوّر العلمي ل تزال الأجزاء الرئي�سيّة من دماغ الإن�سان 

اأبحاث الدماغ! هذا الوجود  �سون في  غير معروفة. هذا ما يقوله العلماء المتخ�سّ

والباطني  والروحاني  المعنوي  بالوجود  بالك  فما  معروف،  غير  لالإن�سان  الج�سدي 

ا، اإّننا قادرون على القيام باأعمال كبيرة وكثيرة،  لالإن�سان؟ قدرات الإن�سان كبيرة جًدّ

اأن  اأن يوائم بين الر�سد المادي والمعنوي ب�سكل كبير. ح�سن، نريد  بو�سع الإن�سان 

ن�سل اإلى هذه الأهداف، وهذه الأهداف بحاجة اإلى »اإن�سان«، فالإن�سان قبل كل �سيء 

اآخر وهو اأهم من »الطريق«، الحاجة اإلى »اإن�سان«. »الإن�سان« الذي ي�سير على ذلك 
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ينفع  فلن  الطريق؛  على  �سائر  هناك  يكن  لم  اإذا  نف�سه.  الطريق  من  اأهم  الطريق 

الطريق المعّبد بالإ�سفلت! ولكن اإذا كان هناك �سائر ذو هّمة عالية على الدرب، فلن 

ي�سّره عدم وجود الطريق الإ�سفلتي. ت�ساهدون هوؤلء المت�سّلقين اإلى اأين ي�سعدون 

ويمكن  التقّدم  يمكن  وهممٌ.  اأقدامٌ  لكن هناك  يوجد طريق،  ل  الجبال،  اأعالي  في 

ال�سعود اإلى الأعالي، يمكن معرفة الطاقات والقدرات غير المعروفة وا�ستخدامها. 

يمكن حل العُقد، الواحدة تلو الأخرى. كل هذا بحاجة اإلى »اإن�سان«. وهذا الإن�سان 

ا، والأجواء في  اإنّما يتخرّج من قطاع التربية والتعليم. وكذلك للجامعات اأهمّيتها اأي�سً

المجتمع بدورها مهّمة، والإذاعة والتلفاز كذلك، ولكن لي�س لأيِّ من هذه الموؤ�ّس�سات 

تقع على  البتدائّية.  المرحلة  اأي  الأولى،  الركيزة  تلك  اأهمّية  والقطاعات  والأجواء 

عاتق المعّلمين والمدراء في هذا الجهاز العظيم مثل هذه الم�سوؤولّية، وعليه، فنحن 

يمكن  والثورّية  الدينّية  الروح  بهذه  وثورّيين.  متدّينين  يكونوا  اأن  على  ونعتمد  نوؤّكد 

التقدّم في هذا الدرب؛ حتى لو كان وعرًا ومليئًا بالعقبات يمكن لهم التقّدم، ويمكن 

تجاوز الموانع والعقبات والعبور فوقها، ب�سرط وجود الروح الثورّية والتدّين واللتزام 

ا نقطة هامة.  الديني والثوري؛ هذه اأي�سً

المناهج والبرامج الدراسّية والكتب الدراسّية 

اأن تكون متقنة -  اإذ ينبغي  الدرا�سّية،  الكتب  والتدقيق كثيرًا في   يجب النتباه 

فالم�سمون والأفكار والكالم ال�سعيف في هذه الكتب م�سّر. لي�س اأّنه غير مفيد بل 

هو م�سرّ - وكذلك النحرافات ال�سيا�سيّة اأو النحرافات الدينيّة اأو النحراف عن 

العملّية  هذه  م�سوؤولّية  يتوّلون  الذين  م�سّرة.  الكتب  هذه  في  والواقعيّات،  الحقائق 

يجب اأن ينجزوا هذا العمل بمنتهى الأمانة والدّقة. 

مين
ّ
جامعة المعل

 وقد ذكرتُ هذا للوزير المحترم في الطريق قبل قليل. قلت له: »جامعة المعّلمين« 

هذه - اأو »جامعة اإعداد المعّلم« ح�سب التعبير القديم - هي جامعة، ولكّنها تختلف 



ل 
قو م
ئ
وسم
ل 
ف لم
ّم
ه س
دلن
د م

}
ه 
فت
كل

233

الأخ��رى،  الجامعات  في  الموجودة  المتيازات  عن  ف�سالً  العاديّة.  الجامعات  عن 

فاإنّ ميزة »اإعداد المعلّم« وتخريجه تخت�سّ فقط بهذه الجامعة. ولهذا الأمر طبًعا 

�سروطه ومقت�سياته. ينبغي الهتمام بهذه الجامعة بمنتهى الجدّية. 

قضّية التربية و»المعاونّية التربوّية«

من  فترة  في  المعاونّية  هذه  وتعّطلت  اهتمام،  وع��دم  تق�سيرات  هناك  كانت   

الفترات ثم اأعادوها ثم عّطلوها مّرة اأخرى. »المعاونّية التربوّية« - هي عبارة عن 

تلك  هي  والتي  التربوّية،  للق�سايا  الت�سّدي  في  وهّمتها  جهدها  كّل  تبذل  مجموعة 

والأخالقّية - هي معاونّية  وال�سلوكّية  والثورّية  والمعنوّية  الفكرّية  والأبعاد  الجوانب 

ا، �سواء على م�ستوى الوزارة اأو على الم�ستويات الأدنى.  مهّمة جدًّ

الروح  تكون  اهلل،  �ساء  واإن  ورحمته،  بلطفه  جميًعا  تعالى  اهلل  ي�سملكم  اأن  اآمل 

الطاهرة لإمامنا الخمينّي العزيز - الذي فتح اأمامنا هذا الطريق - م�سرورة منكم، 

ومن  المعّلمين  من  ال�سهداء  وخ�سو�سًا  الطيّبة،  الأب��رار  ال�سهداء  اأرواح  تكون  واأن 

الطلبة الجامعّيين، م�سمولة بالألطاف الإلهّية، اإن �ساء اهلل. 

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه حشود أهالي محافظة إيالم

: سبـــة لمنا ذكرى والدة اإلمام عليQا

جمع من أهالي محافظة إيالمالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/02/23 هـ.ش.

1435/07/13 هـ.ق.
2014/05/13 م.
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(1( ó
الحمد هلل و�سّلى اهلل على ر�سوله واآله الأطهرين الأطيبين. 

 اأرّحب بكم اأّيها الإخوة والأخوات الأعّزاء، الذين قطعتم هذا الطريق الطويل، 

اهلل  ينّزل  اأن  نتمّنى  للكلمة.  الحقيقي  بالمعنى  عيًدا  عيدنا  يوم  وجعلتم  وتلّطفتم 

تعالى - ببركة مولود هذا اليوم - األطافه المعنويّة والماديّة على ال�سعب الإيراني، 

واأن  اإيالم،  بالمجيء من  تف�سّلتم  الذين  والأخ��وات،  الإخوة  اأيّها  وخ�سو�سًا عليكم 

ة.  ي�سملكم باألطافه وهدايته الخا�سّ

مآثر إيالم ومفاخر أهلها

لقد عرفنا في ما م�سى ]دور[ اإيالم واأهالي اإيالم - من ع�سائرها واأهالي مدنها 

وكّل من فيها - و�ساهدناه عن قرب؛ فقد كانت الألطاف الإلهّية قد �سملتكم - اأّيها 

جهادكم  اليوم:  هذا  واإل��ى  ذلك  بعد  اأو  المقّد�س  الدفاع  فترة  في  �سواء   - الأهالي 

اإّنها  ال�سغيرة.  بالأمور  لي�ست  هذه  ال�سامل؛  العام  ووفاوؤكم  ومقاومتكم  و�سمودكم 

مفاخر بالن�سبة للمجاميع الجماهيرّية - والحمد هلل، على اأّنكم �سّجلتم هذه المفاخر 

وت�سجّلونها و�ست�سجّلونها في الم�ستقبل اأي�سًا - واعلموا - خ�سو�سًا اأنتم اأيّها ال�سباب 

على  تحملوا  اأن  يجب  من  واأنتم  لكم،  م�ستقبله  واأّن  لكم  البلد  هذا  اأّن   - الأع��ّزاء 

عواتقكم القويّة اأعباء هذه الم�سوؤوليّة الكبيرة، كما فعل ذلك �سباب الأم�س ودافعوا 

عن ال�سرف الوطني وعن ا�ستقالل البالد وعن الدين والإيمان وعن هوّيتهم الوطنّية؛ 

عن  النا�س  ت�سحيات  �ساهدت  لقد  اإيالم.  اأهالي  هم  لذلك  المهمّة  المظاهر  ومن 

)1) قدم وفدٌ من مختلف �سرائح اأهالي محافظة اإيالم اإلى ح�سينّية الإمام الخمينّي} لتجديد الميثاق مع مبادئ 

النظام والقيادة تحت عنوان »قافلة الميثاق مع الولية «. 
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ال�سعبة،  الآون��ة  تلك  وفي  م[   1981  -  1980[ و60هـ.ش.   59 �سنوات  في  كثب؛ 

ال�سخ�سّيات  وكانت  يتعاونون،  ال�ساحة  في   - ورجال  ن�ساء  من   - كّلهم  النا�س  كان 

النا�س؛  �سفوف  اأمام  يتحّركون  ومنطقتكم  اأهالي محافظتكم  من  والنخبة  البارزة 

ا هذه هي الق�سّية. ونتمّنى اأن يمّد اهلل تعالى يد عونه ويمّن بتوفيقه على  واليوم اأي�سً

الم�سوؤولين لي�ستطيعوا القيام بواجباتهم على اأتّم نحو، وهم طبًعا، في هذا ال�سدد، 

وين�سدون حلّ عُقد الم�ساكل؛ يجب التعاون وعلى الجميع مّد يد العون لتحقيق هذا 

ال�سيء. 

Qمعالم شخصية أمير المؤمنين

قيل الكثير عن الإمام اأمير الموؤمنين Q؛ بيد اأّن الحقيقة كّلها لم تذكر بعد. ما 

قيل عن ف�سائل الإمام اأمير الموؤمنين Q بالأل�سن لحّد الآن، وما جرى منها على 

الأقالم لي�ست كلّ ف�سائل الإمام اأمير الموؤمنين، بل هي جزء منها. يروى عن النبي 

 - ف�سائله ل تح�سى - اأي 
(1(

الأكرم P اأنّه قال: »اإّن لأخي عليًّا ف�ضائل ل ُتح�ضى«

اإّن النا�س عاجزون عن تعداد ف�سائله، اأي اإّنها فوق الإدراك والعقل والفهم الب�سري 

العادي؛ هذا هو الإمام اأمير الموؤمنين. طّيب، نحن نحتاج اإلى نموذج واأ�سوة، اإذن 

لننظر لأمير الموؤمنين Q من هذه الزاوية. 

عّدة  �سوء  Qفي  الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  حياة  اإل��ى  النظر  ينبغي  راأي��ي  في   

المطالعة  نريد  الذين  نحن  اأو  والتحقيق،  الأق��الم  واأ�سحاب  الكتّاب  �سواء  معالم؛ 

والبحث حول الإمام علي بن اأبي طالبQ، هناك في راأيي اأربعة معالم تقف في 

المقّدمة، �ساأ�سير اإليها على وجه الإجمال. 

المقامات المعنوية 

الموؤمنين،  اأمير  لالإمام  المعنويّة  ]المقامات[  المراتب  هو  المعالم  هذه  اأحد 

مرتبة المعرفة التوحيدّية، ومرتبة عبادته، ومرتبة تقّربه اإلى اهلل، ومرتبة اإخال�سه 

)1) العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 26، �س 229. 
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- وهذه اأ�سياء تخرج اأعماقها وحقيقتها عن متناول اأيدينا - ولقد اأظهر كبار العلماء 

من �سيعة و�سنّة، وحتّى من غير الم�سلمين، كّلهم اأظهروا عجزهم اأمام هذا الجانب 

من �سخ�سيّة الإمام اأمير الموؤمنين؛ فهو جانب موغل في العلو وال�سموخ والإ�سراف 

من  جانب  هذا  اأب��ع��اده؛  اإدراك  ي�ستطيع  ول  فيعجز  ناظر،  كّل  عين  في  وال�سطوع 

الجوانب. 

 حين يتحدّث ابن اأبي الحديد - وهو عالم �سنّيّ معتزلي - عن خطبة من خطب 

الإمام اأمير الموؤمنين حول التوحيد في نهج البالغة، يقول: »اإّنه لجدير باأن يفخر 

هوؤلء  كّل  اإبراهيم  ذريّ��ة  من  ولد  وقد  الب��ن«؛  هذا  بمثل  الرحمن  خليل  اإبراهيم 

الأنبياء؛ لكنّه يقول هذا عن الإمام اأمير الموؤمنين فقط. يقول: من الجدير اأن يقول 

اإبراهيم خليل الرحمن لبنه هذا: »اإنّك ذكرت في التوحيد كالمًا في جاهليّة العرب 

اإّن   .
(1(

الحقائق« التعبير عن هذه  اأ�ستطع  ولم  النبط،  اأ�ستطع ذكره في جاهلّية  لم 

قائل هذا الكالم هو عالم �سّنيّ معتزلي. هذا جانب من حياة الإمام اأمير الموؤمنين

Q ذات الأبعاد ]المغمورة[ غير المعروفة، والتي ُتعّد بحّق محيًطا عميًقا. 

 Qجهاُد اإلمام علّي

وهناك جانب اآخر؛ هو جهاد اأمير الموؤمنينQ وهو جهاد وت�سحيات هي قّمة 

الت�سحيات. ما قام به الإمام اأمير الموؤمنينQ من ت�سحيات لالإ�سالم وللدين 

الإ�سالمّية  الأّم��ة  ول�سرف  النبي  دين  ولحفظ   P الأك��رم  الر�سول  روح  ولحماية 

وعظمتها، كان بحقّ جهادًا فوق طاقة الب�سر. 

)1) ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج 7، �س 23. كالم ابن اأبي الحديد: لو �سمع الن�سر بن كنانة هذا الكالم 

لقال لقائله ما قاله على بن العبا�س بن جريح، لإ�سماعيل بن بلبل: قالوا اأبو ال�سقر من �سيبان قلت لهم كال، 

ولكن لعمري منه �سيبان وكم اأب قد عال بابن ذرا �سرف كما عال بر�سول اهلل عدنان اإذ كان يفخر به على عدنان 

وقحطان، بل كان يقر به عين اأبيه اإبراهيم خليل الرحمن، ويقول له: اإنه لم يعف ما �سيدت من معالم التوحيد، 

بل اأخرج اهلل تعالى لك من ظهرى ولدا ابتدع من علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدعه اأنت في جاهلية 

النبط.
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P مرّبًيا  الأك��رم  الر�سول   Q اأن عرف  الطفولة ومنذ  اأوان  فقد كان منذ 

له، ون�ساأ في حجره، واعتنق الإ�سالم في طفولته، وعلى مدى الأعوام الثالثة ع�سر 

ال�سعبة في مّكة، ومن ثّم في حدث الهجرة اإلى المدينة البالغ ال�سعوبة، وبعد ذلك 

المنّورة  المدينة  في  المباركة   P الر�سول  حياة  من  الع�سر  ال�سنوات  فترة  خالل 

الإن�سان  هذا  كان  الفترات،  تلك  كلّ  في  والمع�سالت،  والت�سحيات  الحروب  وتلك 

الأكرم  الر�سول  رحيل  بعد  الحال  وكذا  وذروتها.  الت�سحية  قمّة  على  واقفًا  اإن�سانًا 

وخطواته  اأعماله  وكانت  ت�سحية،  طالب  اأبي  بن  علي  الإم��ام  �سبر  كان  فقد   :P

ت�سحية، وكان تعاونه ت�سحية، وكان قبوله للخالفة ت�سحية، وكانت الأعمال التي قام 

بها خالل فترة خالفته الق�سيرة كّلها ت�سحيات متتابعة. اإّن كتاب ت�سحيات الإمام 

اأمير الموؤمنين Q بحدّ ذاته كتاب �سخم لكلّ قارئ، وهو مثير لده�سة الإن�سان 

حًقا. اإلى هذه الدرجة يمكن لإن�سان وبعزيمته الرا�سخة اأن ي�سّحي بروحه و�سمعته 

وقدراته و�سوؤونه كّلها في �سبيل اهلل! اإّن ت�سّور هذا خارج عن طاقتي وطاقة اأمثالي. 

هذا جانب من جوانب حياة الإمام اأمير الموؤمنين على بن اأبي طالبQ، والذي 

يمّثل بمفرده كتًبا �سخمة. 

Qسلوك اإلمام علّي

المعلم الثالث؛ هو �سلوك الإمام اأمير الموؤمنينQ خالل فترة حكمه، �سواء 

ال�سخ�سي هو حياة  ال�سلوك  والحكومي.  ال�سلوك الجتماعي  اأو  ال�سخ�سي  ال�سلوك 

الزهد التي عا�سها خالل فترة حكمه واقتداره. كانت تحت يده بالد وا�سعة عظيمة من 

اأق�سى ال�سرق اإلى م�سر واإفريقيا - هذه المنطقة العظيمة - كانت كلّها تمثّل الدولة 

الكبير  الحاكم  الموؤمنينQ. هذا  اأمير  الإمام  اإمرة وحكومة  وتحت  الإ�سالميّة 

المقتدر بهذا البلد الوا�سع الثرّي كانت حياته ال�سخ�سّية، و�سلوكه ال�سخ�سي اأ�سبه 

باإن�سان فقير معدم، فقد كان يعي�س بثوب واحد وياأكل خبز ال�سعير الياب�س ويتجّنب 

اأّنه هو نف�سه يخاطب اأ�سحابه وقادته والم�سوؤولين  كل الملّذات المادّية، اإلى درجة 
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؛ اإّنكم ل تقدرون على ذلك، وقد 
(1(

في زمانه فيقول لهم: »اإِنَّكم ل َتقِدروَن َعلى  ذِلك«

كان على حق، فما من اأحد يقدر على ذلك. الواقع، اأّنه لأمر عجيب اأن تكون الحياة 

ال�سخ�سيّة لالإمام اأمير الموؤمنينQ خالل فترة حكمه بهذه ال�سورة - اأن يعي�س 

ا وتكون معي�سته في الحّد الأدنى، ويعي�س مثل اإن�سان فقير معوز  في بيت متوا�سع جًدّ

محتاج - ويخو�س في كّل هذه الأعمال الكبرى. واإّن �سلوكه الجتماعي واإقامته للحق 

العظمة  هذه  كّل  اأمام  عقل  كّل  يحّير  مما  الإلهّية  الأحكام  لتنفيذ  و�سموده  والعدل 

والقتدار. اأي اإن�سان هذا؟ هذا ما عدا مراتبه ومقاماته المعنوّية، فهذا هو �سلوكه 

ال�سيا�سي. كيف عا�س ال�سا�سة والحكام في العالم وكيف عا�س الإمام اأمير الموؤمنين

Q؟ وهذا بدوره معلم مهّم لم يعد له نظير لحد اليوم، ولن يكون له نظير. زهد 

اأمير الموؤمنينQ و�سلوكه ال�سخ�سي وعبادته خالل فترة حكمه واقتداره. قالوا 

لالإمام ال�سجادQ: يا بن ر�سول اهلل، لماذا ت�سّق على نف�سك كّل هذه الم�سّقة، 

الزهد،  هذا  كّل  وتزهد  العبادة،  هذه  كّل  وتتعّبد  ال�سغط،  هذا  كّل  عليها  وت�سغط 

وت�سوم كلّ هذا ال�سيام، وتتحمّل كلّ هذا الجوع؟ فبكى الإمام ال�سّجادQ وقال 

 ،Qاإنّ ما اأقوم به لي�س ب�سيء اأمام ما كان يقوم به جدّي الإمام اأمير الموؤمنين

فاأين عملي من عمله! اأي اإنّ الإمام ال�سّجادQ كان يرى �سلوكه العبادي والزهدي 

�سغيرًا مقابل ال�سلوك الزهدي والعبادي لالإمام اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

Q؛ هذا �سيء على جانب كبير من الأهمّية؛ هذا عن المعلم الثالث. 

ة 
ّ
هدف علّيQ: إيصال الناس إلى الجن

النا�س خالل  تجاه   Qالموؤمنين لأمير  كان  الذي  الهدف  هو  الرابع؛  المعلم 

فترة حكمه، والذي يمّثل نقطة على جانب كبير من الأهمّية. واأريد اأن اأتوّقف قلياًل 

عند هذه النقطة. 

 قال الإمام اأمير الموؤمنينQ اإذا اأطعتموني ف�ساأحملكم اإلى الجّنة. وعبارة 

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الكتاب رقم 45. 
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َفاإّني  اأََطعُتموني  »َف��اإن  هي:  البالغة  نهج  خطبة  في   Qالموؤمنين اأمير  الإم��ام 

، َعلى  �َضبيِل الَجنَّة«؛ يقول اإذا �سمعتم ما اأقوله لكم وعملتم به، 
ُ
حاِمُلكم، اإن �ضاَء اهلل

ة �َضديَدة وَمذاَقة  َم�َضقَّ ذا  »واإِن كاَن  اإن �ساء اهلل.  الجنّة،  اإلى  اآخذكم  فاإنّني �سوف 

ا. هذه الم�سيرة لي�ست بالم�سيرة  اأّن هذا الأمر �سعب جًدا ومّر جدًّ ؛ مع 
(1(

َمريرة«

ال�سغيرة اأو ال�سهلة. هذا هو هدف الإمام اأمير الموؤمنينQ: اإي�سال النا�س اإلى 

الجّنة، �سواء على ال�سعيد الفكري ]للنا�س[، اأو على ال�سعيد الروحي والقلبي لهم، 

اأو على �سعيد حياتهم الجتماعّية.

هداية الناس وإرشادهم

يجري  عندما  وهناك،  هنا  اأحياًنا،  ُي�سمع  لأّن��ه  النقطة  هذه  على  اأ�سّدد  اإّنني 

الحديث عن الهداية والإر�ساد وبيان حقائق الدين وما اإلى ذلك، من يقول: يا �سّيدي، 

الفرق  نعم، هو كذلك. هذا هو  نعم،  الجنة؟  اإلى  النا�س  ناأخذ  اأن  واجبنا  وهل من 

بين الحاكم الإ�سالمّي و�سائر الحكام: يريد الحاكم الإ�سالمّي اأن يعمل لكي يو�سل 

، لذلك عليه 
(2(

النا�س اإلى الجنة ويتمّتعوا بال�سعادة الحقيقّية والأخروّية والعقبائّية 

اإّنما هو كالم  والإك��راه،  التع�ّسف وال�سغوط  الكالم هنا عن  لي�س  اأن يمّهد الطرق. 

عن الم�ساعدة. اإنّ فطرة الب�سر مّيالة لل�سعادة ويجب اأن نفتح الطريق ون�سّهل الأمور 

للنا�س لي�ستطيعوا اإي�سال اأنف�سهم اإلى الجنّة. هذا هو واجبنا، وهذا هو العمل الذي 

حمل الإمام اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ اأعباءه على كاهله و�سعر بواجب 

اأخذ النا�س اإلى الجّنة. 

)1) نهج البالغة، الخطبة رقم 156. 

)2) من »العقبى« اأو عقبى الدار. 
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سّر االنتصار؛ قّوة اإليمان والعقيدة 

المادّية، فال  النواحي  بالإ�سالم من  اإذا ما عمل  الإ�سالمّي مجتمٌع  المجتمع  اإنّ 

حيث  ومن  يحتاجها  التي  وال�سناعات  العلوم  حيث  من  القمم،  �سيت�سّنم  اأّنه  مراء 

الدنيوي  وال�سرف  العّزة  حيث  وم��ن  الجتماعّية  العالقات  حيث  وم��ن  المعي�سة، 

ولي�س  ]وح�سب[،  اأعمال  من  يجب  ما  كّل  هو  لي�س  هذا  اأّن  بيد  والدولي.  والوطني 

موتنا  لحظة  وكانت  جّيدة  طّيبة  حياة  الدنيا  في  حياتنا  كانت  اإذا  الأه��داف.  كّل 

لحظة تعا�سة وخزي لنا فما الفائدة من ذلك؟ يقول الإمام ال�سّجادQ في دعاء 

؛ 
(1(

ال�سحيفة ال�سجّاديّة: »اأَِمتنا ُمهَتديَن َغيَر �ضاّليَن، طاِئعيَن َغيَر ُم�ضَتكِرهين«

يقول: اللهم اجعلنا حين نموت مهتدين غير �ساّلين، وانقلنا من هذه الدنيا ومن هذه 

المعبر بطوع  ينتقل من هذا  الذي  الذهاب. من  الن�ساأة ونحن طائعين راغبين في 

ورغبة؟ هو ذلك ال�سخ�س المطمئّن اإلى ح�سن حاله في الجانب الآخر من النقلة. 

اأراأيتم �سبابنا - �سبابكم يوم ذاك - كيف ينزلون �ساحات الخطر في ميادين القتال 

 - �سواء في منطقة اإيالم 
(2(

والحرب دون خوف، وفي هذه العمليّات التي اأ�ساروا اإليها

اأو في منطقة خوز�ستان اأو في منطقة المحافظات الغربيّة - اأين ذهب هوؤلء ال�سباب 

 وا�ست�سغروا الخطر، لأّن قلوبهم تعّرفت على 
(3(

وماذا فعلوا؟ لقد ا�ست�سهلوا الموت

اإلى  الحقائق. حينما يرى الإن�سان الجانب الآخر ويرى تلك النعمة ف�سوف يطمئّن 

ذلك الجانب ويعي�س براحة وي�سّحي ب�سهولة وي�سبر على الم�ساكل ب�سهولة، وي�سع 

اأقدامه في وديان الأخطار دون ترّدد، ويتقّدم اإلى الأمام؛ هنا تكمن الق�سّية. 

)1) ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء رقم 40. 

)2) اأ�سار حجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد محمد تقي لطفي )اإمام جمعة اإيالم وممثل الولي الفقيه في المحافظة ( 

في كلمته في بداية اللقاء اإلى دور وم�ساركة اأهالي اإيالم في مختلف العمليات الع�سكرية خالل الحرب المفرو�سة 

بما في ذلك عمليات فتح ميمك، وعا�سوراء، ون�سر 2، ون�سر 4، والفتح المبين، ومحرم، ووالفجر1، والفجر3، 

والفجر5، والفجر6، وعا�سوراء2، وكربالء1. 

)3) ا�ستهانوا به. 
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لو اأردنا النت�سار حّتى في مقا�سدنا الدنيوّية، فيجب اأن نقّوي اإيماننا واعتقادنا 

 Qوعملنا ا�ستعدادًا لذلك الجانب من حدود الموت. يقول الإمام اأمير الموؤمنين

المنكر  عن  ننهى  اأن  يجب  واجبنا.  هو  هذا  الجّنة؛  اإلى  النا�س  اإي�سال  اأريد  باأّنني 

اأ�سباب عمل الخير واكت�ساب الح�سنات، ونرفع  وناأمر بالمعروف، ونوّفر في البالد 

اأ�سباب ال�سرور والآفات؛ هذه واجبات الم�سوؤولين في الحكومة. 

ة والثقة 
ّ
»االقتصاد المقاوم« سبيل العز

»ك��اَد  النا�س.  معي�سة  تح�سين  الجنّة  اإلى  النا�س  تقرّب  التي  الأ�سياء  جملة  من 

. المجتمع الذي يكون فيه فقر وبطالة وم�ساكل معي�سّية غير 
(1(

الفَقرُ اأن يكونَ كفرًا«

قابلة للحلّ وتباينات طبقيّة، وتمييز وهوّة طبقيّة ل يعي�س حالة ال�ستقرار الإيماني. 

الفقر يجرّ النا�س اإلى الف�ساد والكفر؛ يجب ا�ستئ�سال الفقر. يجب اأن يكون العمل 

القت�سادي والن�ساط القت�سادي �سمن جدول اأعمال الم�سوؤولين وخططهم ب�سكل 

جدّي، والحمد هلل، على اأنّ الم�سوؤولين ين�سدون هذه الأمور ويتابعونها. يجب تنظيم 

الأفكار وت�سخي�س الطريق ب�سورة �سحيحة والتحّرك بطريقة �سائبة. 

القت�ساد المقاوم«. معنى القت�ساد المقاوم اأّننا اإذا اعتمدنا على  رفعنا �سعار 

وال�سواعد  الذهنّية  الن�ساطات  على  وتوّكاأنا  �سبابنا  واإبداعات  الداخليّة  طاقاتنا 

هذا  ومّنتهم.  الخارجّيين  اأعدائنا  ]فوقّية[  تفاخر  من  نتحّرر  ف�سوف  الداخل  في 

الإمكانّيات  ون�سّخ�س  ننظر  اأن  المقاوم هو  ال�سحيح. معنى القت�ساد  الطريق  هو 

هذه  ونفّعل  ونن�سط  عنها  ونبحث  الداخل  في  الموجودة  الالمتناهية  والطاقات 

الإمكانيّات من خالل البرمجة ال�سحيحة والدقيقة من اأجل توظيف وا�ستخدام هذه 

، اأين ما اعتمدنا على ابتكارات 
(2(

المواهب. قلت قبل يوم اأو يومين في اأحد اللقاءات

ومواهب �سبابنا تفّجرت هناك الخيرات كالينابيع وتفّتحت بنحٍو مفاجئ وازدهرت؛ 

في ال�سوؤون المتعّلقة بالطاقة النووّية، وفي الق�سايا ذات ال�سلة باإنتاج الأدوية، وفي 

)1) العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 27، �س 247. 

)2) زيارته لمعر�س منجزات القوة الجوية - الف�سائية لحر�س الثورة الإ�سالمّية بتاريخ 2014/05/11 م. 
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ق�سايا العالج، وفي الخاليا الجذعّية، وفي النانو، وفي البرامج ال�سناعّية الدفاعّية، 

اأين ما ا�ستثمرنا واعتمدنا على هذه الطاقات ال�سابّة والراغبة في العمل والمتدّينة 

اإلى الأمام؛ يجب اأن نولي  والمخل�سة في داخل البالد وقدّرناها، ا�ستطعنا التقّدم 

يجب  القت�سادّية،  لل�سوؤون  بالن�سبة  الحال  وكذا  الجانب.  هذا  اإلى  ا 
ًّ
جدّي اهتمامًا 

البلد  �سيتقّدم  البالد. عندئذ  تقّدم  القت�سادّية، هذا هو طريق  الإمكانيّات  تفعيل 

الدولّية ومن  المكانة والهيبة  المادّية والقت�سادّية ومن حيث العتبار  الناحية  من 

حيث العزّة الوطنيّة ومن حيث ثقة ال�سعب الإيراني بنف�سه، ومن النواحي المعنوّية 

والأخالقّية والروحّية. 

. وقد ذكر اأميركا 
(1(

هذا هو الطريق الذي »اأميركا ل ت�ستطيع ارتكاب اأيّة حماقة«

اأّية حماقة - وهي لم ت�ستطع ذلك  من باب المثال. نعم اأميركا ل ت�ستطيع ارتكاب 

لحّد الآن - وكذا الحال بالن�سبة للقوى الأخرى، اإّنها عاجزة عن ارتكاب اأّية حماقة. 

والحماقة هنا لي�ست فقط الحماقة الع�سكرّية، اإّنما بالمعنى الجامع للكلمة هو اأّنهم 

ول  وحب�سه،  الإيراني  ال�سعب  �سلّ  ي�ستطيعون  ل  حماقة.  اأيّ��ة  ارتكاب  عن  عاجزون 

ي�ستطيعون فر�س التراجع والتخلّف عليه، ول ي�ستطيعون فر�س ال�سغوط على �سعب 

اإيران بحيث يجبرونه، ح�سب اأوهامهم، على الركوع؛ ال�سعب الإيراني لن يركع. ن�سكر 

اهلل، على اأنّ �سعبنا حيّ، ن�سكر اهلل، على اأنّ �سبابنا ي�سيرون في الدرب ال�سحيح. 

 �سلبّية معدودة، نعم، هناك حالت 
(2(

عندما ينظر البع�س اإلى ال�سباب، يرى نماذج

�سلبّية - ل اأّنها غير موجودة - ونحن على علٍم بها، بيد اأّن ال�سلوك والقيم العامة 

ل�سعب اإيران و�سبابنا قيم دينيّة وقيم حبّ الدين والوطن، والإ�سالم والقراآن الكريم، 

اأو  هذا  ن�سيان  عدم  يجب  المبادئ.  من  ذلك  اإلى  وما  الوطنّية،  وال��روح  والمعنوّية 

الغفلة عنه؛ �سبابنا والحمد هلل، �سباب �سالحون. من جملة واجباتنا اأن ن�ساعد على 

اأن يبقى هوؤلء ال�سباب �سالحين ويتقّدموا اإلى الأمام ب�سورة ح�سنة ويكونوا، اإن �ساء 

)1) �سحيفة الإمام ج 10، �س 516. 

)2) النماذج هنا ح�سب التعبير الفار�سي بمعنى: العادات وال�سلوك.
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اهلل، مفيدين لبالدهم. 

نتمنّى اأن يُر�سي اهلل تعالى الروحَ الطاهرة لالإمام الخمينّي الكبير عّنا. ونرجو 

اأن يُر�سي اهلل تعالى القلبَ المقدّ�س لإمامنا المهدي المنتظر )اأرواحنا له الفداء( - 

ه بنا، ويجعلنا مّمن ت�سمله اأدعية ذلك الإمام  وهو اليوم روح عالم الإمكان - عّنا وُي�سرُّ

 .P العظيم، وع�سى اأن يح�سر �سهداءنا الأعزّاء، اإن �ساء اهلل، مع الر�سول الأكرم

و السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



كلمة اإلمام الخامنئي {

في مراسم تخّرج مجموعة من طالب 
Qجامعة اإلمام الحسين

: سبـــة لمنا تخريج دفعة من الطالب من الحرسا

جمع من الضباط والطالب المتخرجين من الحرسالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/02/31 هـ.ش.
1435/07/23 هـ.ق.

2014/05/21 م.
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ó
والحمد هلل، وال�سالة على ر�سوله واآله الطّيبين الطاهرين. 

اأبارك لكم اأيّها ال�سباب الأعّزاء الخّريجين، وكذلك لّلذين حازوا رتبهم الع�سكرّية 

في هذا المركز من مراكز العلم والمعرفة والثقافة، الذي هو - والحمد هلل - من 

التنظيم  هذا  على  بال�سكر،  واأتقدّم  الإ�سالميّة.  للثورة  والمباركة  الطيّبة  الظواهر 

جري حتى هذه ال�ساعة في ال�ساحة. 
ُ
وال�ستعرا�س المبتكر والجميل، الذي اأ

الحضارة اإلسالمّية الجديدة

الجمهورّية  نظام  في  المتجدّد،  ونموّها  ال�ستالت  وتفتّح  ازده��ار  اأنّ  في  ريب  ل 

اأو نه�سة في  اأّية حركة  اأو  اأّية ثورة  الإ�سالمّية، من اأهم الق�سايا واأكثرها محورّية. 

العالم اإذا لم يكن لها نماء متجّدد م�ستديم، ف�سيكون محكوًما عليها بالفناء والزوال. 

اأن  والثالثين  الخم�سة  الأع��وام  هذه  طوال  الإ�سالمّية  الجمهورّية  ا�ستطاعت  لقد 

ُتظهر، في كّل فترة من الفترات، تجلّيات جديدة ومتنا�سبة مع الحاجة. كان هناك 

، وقيل اإّن حالت النماء �سوف تتغّلب على 
(1(

اأفراد اأبدوا قلقهم من حالت ال�سقوط

، وهذا هو ما ح�سل. المهم هو اأن تترّكز نظرة الجيل ال�ساعد، 
(2(

حالت الت�ساقط

والمبادئ  الأه���داف  خدمة  في  تكون  اأن  ال�سبابّية  للطاقات  ي��ري��دون  الذين  وك��ّل 

كلمات  في  يرد  مهم  قول  وهناك  واختباراتها؛  الحياة  محطات  في  والبالء  المتحان  في  ال�سقوط  المق�سود:   (1(

الإمام الخامنئي{: اأنّ نماءات الثورة والنظام هي اكثر من ت�ساقطاتها؛ وبمعنى اآخر: اأي الثابتين على مبادئ 

الثورة وقيمها واأ�سول الإمام )كما عبر مرة في خطاب(�سواء من الرعيل الأول والثاني اأو من الأجيال الالحقة 

الفكرة  وهذه  الهتمام.  عدم  اب��دوا  اأو  الطريق  منت�سف  في  تركوها  الذين  من  اأكثر  هم  ال�سباب  وخ�سو�سا 

الع�سكرية؛  الت�سكيالت  العلماء والطالب والم�سوؤولين وكذلك في لقاءاته مع  يطرحها �سماحته في لقاءاته مع 

خا�سة عند حديثه عن دور الخوا�س والب�سيرة والمبادئ التي اأر�ساها الإمام. 

)2) من ذلك خطبتا �سالة الجمعة بطهران في تاريخ 2005/08/19 م. 
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المديات  اإلى  فقط  ننظر  فال  البعيد،  الم�سرق  الم�ستقبل  على  تتركّز  اأن  ال�سامية، 

الإ�سالمّية، وهي ح�سارة جديدة  بناء الح�سارة  البعيد هو  الم�ستقبل  واإنّ  القريبة؛ 

حوادث  مختلف  من  الجريحة  المعا�سرة  الب�سرّية  واإمكانّيات  واحتياجات  تتنا�سب 

القرون الأخيرة. اإنّها اإن�سانيّة جريحة وحزينة، تعاني فيها اأجيال ال�سباب من الياأ�س 

والقنوط والكاآبة. ي�ستطيع الإ�سالم اأن يو�سل هذه الأجيال اإلى اآفاق جديدة ويدخل 

بالإن�سان؛ هذه هي  الكرامة كما هي لئقة  قلوبهم ويمنحهم  وال�سرور على  الفرحة 

الح�سارة الإ�سالمّية الجديدة.

شباب الثورة نواة الحضارة الجديدة

الم�ستقبل  الح�سارة؛  هذه  �سناعة  في  والأ�سليّة  والأ�سا�سيّة  المهمّة  النواة  واأنتم 

لكم. اأنتم ال�سباب اليوم �سّناع م�ستقبل البالد وم�ستقبل هذه الح�سارة، وفي الحقيقة 

اأنتم �سنّاع م�ستقبل العالم. اإنّ ق�سمًا من المجموعات الآخذة بالنماء والر�سد في نظام 

الح�سين الإمام  اأي في جامعة  القطاع،  وتولد في هذا  تتخرّج  الإ�سالميّة  الجمهوريّة 

مكان  اأّي  في  ال�سباب  كلّ  اأو  الجامعة  هذه  في  كان  من  �سواء  كنتم،  ما  اأين   .Q

اأ�سا�سي. هذه الجامعة  من البالد ممّن ي�سعرون بالم�سوؤوليّة يمكنكم اأن تقوموا بدور 

اإعداد  ومركز  ثورّية،  تعاليم  ومركز  بحوث،  ومركز  علمي،  مركز  فهي  مهم،  مكان 

فكري وروحي. اعرفوا اأيّها ال�سباب قدر هذا، وليبذل المدراء والم�سوؤولون كّل �سعيهم؛ 

لينتفعوا من هذه الفر�سة اإلى اأق�سى الحدود، وهم يفعلون ذلك، والحمد هلل. 

 على التقّدم
ٌّ

التحدّيات؛ حث

نحو  التحّرك  يعني  التحّدي  وجود  اإّن  تحّديات.  اليوم  الإ�سالمّي  النظام  يواجه 

الأمام وم�ساعفة الإبداعات المتجّددة. فوجود التحّديات ل ي�سيب الأفراد الواعين، 

الملتزمين  الأف��راد  يدفع  التحّديات  وجود  واإّن  بالقلق؛  وال�سجعان  الب�سيرة  وذوي 

للنظر اإلى الإمكانّيات المتاحة والمتوّفرة، ورّبما المعّطلة . واإّن �سبب هذه التحّديات 

هو وجود القدرة على التقدّم، والقدرة على الثبات والمتانة، والقدرة على م�ساعفة 
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القوّة في نظام الجمهورّية الإ�سالمّية؛ هذا ما يرّكز اأعداوؤنا اأنظارهم عليه.

نظام الهيمنة العالمية 

اأو  القرن  خالل  العالم  اأ�سيب  النقطة:  هذه  الأع��زّاء،  ال�سباب  اأيّها  لكم  اأق��ول   

القرنين الأخيرين، من خالل بروز ظاهرة ال�ستعمار المخزية الم�سوؤومة وال�ستكبار 

الدولي، باآفات كبيرة، واأهم هذه الآفات هو نظام الهيمنة. معنى نظام الهيمنة اأن 

تتوزّع ال�سعوب على الأر�س اإلى ق�سمين: الق�سم الأول: مهيمن، والق�سم الثاني: خا�سع 

للهيمنة. لقد تعّودت الحكومات ال�ستكبارّية على الت�سّلط والتع�ّسف وا�ستخدام منطق 

و�سيا�ستهم.  وثقافتهم  ال�سعوب  اقت�ساد  في   - وهيمنة  با�ستكبار   - والتدخّل  القوّة 

العالم  في  �سيء  كلّ  يكون  اأن  واأرادت  حياتهم،  ونمط  عي�سهم  واأ�سلوب  وتربيتهم، 

الأميركّية  والحكومة  الغربيّة،  الحكومات  تعوّدت  لقد  يدها.  وفي  ت�سرّفها  تحت 

ت�ستخدم منطق  اأن  وعلى  البغي�سة،  الظاهرة  الأخيرة، على هذه  العقود  على مدى 

القوّة والت�سلّط، وعلى اأن يكون القت�ساد العالمي في اأيديهم، وعلى اأن تكون ثقافات 

البلدان  ق��رار  يكون  اأن  على  وباخت�سار،  �سيطرتهم،  وتحت  اأيديهم  في  ال�سعوب 

الأخرى في يدها. لقد تعّودوا على هذا ال�سيء. وحينما يقف �سعٌب وبلٌد بوجه هذه 

العادة القبيحة، فاإنّهم �سوف يغ�سبون وي�سطربون. وقد اأدّت الثورة الإ�سالمّية اإلى 

اأن يقف بلد كبير يقع في منطقة جغرافّية ح�ّسا�سة يمتلك ثروات وم�سادر غنّية - اأي 

بلد اإيران العزيز - وب�سعب مقاوم �سجاع موهوب، اأن يقف بوجه هذا ال�سياق القبيح 

الكريه؛ هذا هو ما يغ�سبهم. 

مواجهة الهيمنة سبب العداء

اأّن �سعًبا - في هذا البلد المهم  ما يثير ال�سطراب لدى ال�ستكبار العالمي هو 

هذه  بوجه  وقف  قد   - فّذة  وخ�سو�سّيات  ا  جدًّ غنّية  تاريخّية  �سوابق  من  له  ما  مع 

العادة القبيحة في الهيمنة والخ�سوع للهيمنة. هذا هو ما يغ�سب اأميركا، وهذا هو 

الم�ستكبرين لال�سطفاف مقابل الجمهورّية الإ�سالمّية.  ما يدفع جبهة متّحدة من 
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وهذا ال�سيء نف�سه هو اأي�سًا ما يجتذب قلوب �سعوب العالم نحو �سعب اإيران. وهذا 

بوجه  الوقوف  على  تتجّراأ  ل  التي  الحكومات  الكثير من  يجعل  ما  هو  نف�سه  ال�سيء 

نظام الهيمنة، ترتاح وتُ�سرّ لوقوف نظام الجمهوريّة الإ�سالميّة بوجه نظام الهيمنة، 

اأّنها ل تمتلك الجراأة وال�سجاعة لإبداء ارتياحها هذا؛ هذا ما نراه بو�سوح في  مع 

العالقات الدولّية. 

اأنّ نظام الجمهورّية الإ�سالمّية قد وقف بوجه  اإنّ �سبب العداء لدى اأعدائنا هو 

نظام الهيمنة، وبوجه العادة ال�سيّئة على تق�سيم العالم اإلى مهيمن وخا�سع للهيمنة، 

وباقي الأمور هي ذرائع. الذريعة اليوم هي الملّف النووي، وفي يوم من الأيام تكون 

الذريعة حقوق الإن�سان، وفي يوم اآخر يت�سبّثون بذريعة اأخرى. يريدون �سرف نظام 

الجمهوريّة الإ�سالميّة عن ال�سمود بوجه العتاة والأ�سقياء والبتزازّيين، والمتع�ّسفين 

في العالم، وهذا ما لن يح�سل طبًعا. 

جهود الشعب دليل النجاح والتقدم

اإيران  �سعب  اأثبت  لقد  المختلفة:  الميادين  في  قدراته  اإي��ران  �سعب  اأثبت  لقد 

التقّدم  وتحقيق  العلمي،  التقدّم  تحقيق  اأميركا  على  العتماد  دون  من  يمكن  اأنّ��ه 

عالم  في  ال�سيا�سّية  العّزة  وتحقيق  الدولي،  والتاأثير  الح�سور  وتحقيق  الجتماعي، 

ال�سيء.  هذا  من  منزعجون  وهم  الإ�سالمّية  الجمهورّية  اأثبتته  ما  هذا  الإن�سانيّة. 

والمهيمنين  والناهبين  المت�سّلطين  عن  م�ستغنًيا   - ونظام  وبلد  �سعب  ي�ستطيع  اأن 

اأن   - وعدائهم  معار�ستهم  مع  وحتى  بهم،  مكترث  وغير  الدولّيين،  الطرق  وقّطاع 

ُيخرج نف�سه من الم�ساكل ويحّقق ذاته ويفر�س وجوده وح�سوره ونفوذه رغًما عنهم 

وعن اأنوفهم، فهذا هو ما يغ�سبهم. لقد غ�سبوا؛ فليغ�سبوا، وعلى حّد تعبير �سهيدنا 

الطريق  الإيراني  ال�سعب  اختار  لقد  بغيظهم.  فليموتوا  به�ستي:  المرحوم  العزيز 

ال�سحيح، وقد عرف طريق ال�سواب. لقد علمنا اأّنه يمكن ومن دون العتماد على 

القوى المت�سلطة المهيمنة التقّدم اإلى الأمام، واأن نكون اأقوياء، واأن نفتح ال�ساحات 

ن�ستقطب  اأن  ون�ستطيع  الب�سرّية،  والعلوم  الب�سري  للفكر  المفتوحة  وغير  المجهولة 
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اإلينا قلوب ال�سعوب في العالم. هذا ما عرفناه وعملنا به و�سوف نوا�سل هذا الدرب 

قدمًا ول ي�ستطيع العدو فعل �سيء؛ واإنّ اأكثريّة العالم هو اإلى جانب نظام الجمهورّية 

الحقائق -  يعلمون  الذين  اأولئك   - الم�ستكبرة  البلدان  �سعوب  اأّن  الإ�سالمّية. حتى 

يباركون �سعب اإيران، ويمدحون الجمهورّية الإ�سالمّية، وينظرون لها بعين التكريم 

والحترام. تريد الإمبراطوريّة الإعالميّة لال�ستكبار اأن تمنع و�سول اأخبار وتجربة 

واأل�سنة  اأعين وقلوب  فاإّن  الرغم منهم،  اأ�سماعهم، ولكن على  اإلى  الإيراني  ال�سعب 

العالم  �سعوب  اإيمان  بموؤ�سّرات  اليوم  امتالأت  قد  العالم  في  النا�س  من  كبير  جزء 

وثقتها ب�سعب اإيران وبالثناء على �سعب اإيران.

من هو المجتمع العالمي؟ 

الجمهورّية  مقابل  الكاذب  العالمي«  »المجتمع  تعبير  ا�ستخدام  اأواف��ق  ل  اإنّني 

الإ�سالمّية، وهو التعبير الذي ي�ستخدمه اأعداوؤنا. اأي مجتمع عالمي؟ الذين يقفون 

حكومات  ع��ّدة  هم  اإّنما  العالمي،  المجتمع  لي�سوا  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  مقابل 

ال�سهاينة  ال�سركات  اأ�سحاب  لنفوذ حفنة من  الغالب  في  م�ستكبرة، وهي خا�سعة 

الناهبين المف�سوحين. لي�س هذا هو المجتمع العالمي، اإّنما هم من ي�سّمون اأنف�سهم 

الحكومات  هو  العالمي  المجتمع  ال�سعوب؛  هو  العالمي  المجتمع  عالميًّا«.  »مجتمعًا 

توّفرت  واإذا  معار�ستها،  اإب��داء  على  وال�سجاعة  الجراأة  تمتلك  ل  التي  المظلومة 

والمفّكرون  العلماء  هو  العالمي  المجتمع  تعار�سهم.  ف�سوف  المنا�سبة  الأجواء  لها 

والذين  العالم،  اأنحاء  مختلف  على  الموزّعون  والتحرّريّون  والأح���رار  والخيّرون 

يدركون الحقيقة ويثنون عليها. 

اإلتقان في العمل

ا�سنعوا  اأنف�سكم،  اأع���ّدوا  تفتحونها.  و�سوف  الآف���اق؛  يفتح  اأن  يجب  من  اأنتم   

�سخ�سياتكم وهوياتكم. حاولوا اأن تك�سبوا العلم وتقوموا بالبحوث العلمّية، في هذه 

الجامعة، وتعزّزوا الب�سيرة وتتقنوا الفنون القتالّية، واأ�سّدد هنا على اإتقان الفنون 
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ا، وت�ستطيعون  ا، والقدرات جّيدة جدًّ القتالّية. الحمد هلل، على اأّن المواهب جّيدة جدًّ

القيام باأعمال كبيرة، فاأعدّوا اأنف�سكم؛ لإنجاز اأعمال كبيرة في الم�ستقبل غير البعيد، 

اإن �ساء اهلل. بتوفيق من اهلل، �ستكون اأرواح ال�سهداء الطاهرة - وقد �ساهدنا اليوم 

لإمامنا  المطّهرة  والروح   - الطاهرة  ال�سهداء  اأرواح  من  تجليّات  ال�ساحة  هذه  في 

الخمينّي الكبير، والأرواح الطّيبة لالأئّمة الأطهار R دعامة لكم، وع�سى اأن يكون 

القلب المقدّ�س لإمامنا المهدي المنتظر | را�سًيا عنكم، اإن �ساء اهلل، واأن تكونوا 

جميًعا م�سمولين باأدعيته الزاكية. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



: سبـــة لمنا انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى اإلسالمّيا

جمع من نواب مجلس الشورى اإلسالمّيالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/03/04 هـ.ش.
1435/07/25 هـ.ق.

2014/05/25 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه نّواب مجلس الشورى اإلسالمّي
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ó
والحمد هلل، وال�سالة على ر�سول اهلل وعلى اآله الطاهرين. 

الموعد  فاإّن هذا   
(1(

الأع��ّزاء، كما قالوا الإخوة والأخوات  اأّيها  اأرّحب بكم كثيًرا 

ا: األتقي بوجوه النّواب المحترمين عن قرب،  ال�سنوي فر�سة - بالن�سبة لي اأنا اأي�سً

واأذكر بع�س  تقارير جّيدة ومر�سية،  الغالب  اأن�سطتهم هي في  تقارير حول  واأ�سمع 

النقاط والأمور - هذه فر�سة بالن�سبة اإلينا، ون�سكر اهلل، على اأن وّفقنا لهذا اللقاء 

في هذه ال�سنة اأي�سًا. اأتقدّم بالتعازي بمنا�سبة يوم ا�ست�سهاد الإمام مو�سى بن جعفر 

L، واأبارك اأيام بعثة الر�سول الأكرم P، وذكرى اأيام ملحمة الثالث من خرداد 

الكبرى، وفتح خرم�سهر، وجهاد �سبابنا المخل�س الم�سّحي. 

 المسؤولّية؛ أداُء األمانة 

الأمر المهم هو اأن نتنبّه - �سواء اأنتم اأو اأنا العبد الحقير اأو باقي الم�سوؤولين - 

اأين ما كنّا اإلى اأنّ ما في اأيدينا هو اأمانة، واأداء هذه الأمانة واجب اإلزامي و�سرعي. 

و�سوف ي�ساألنا اهلل تعالى عن ما فعلناه وعن ما لم نفعله؛ ينبغي اأن نتنّبه لهذا الأمر، 

واإن فترة الم�سوؤولّية عابرة غير باقية.

فرصة العمر

لقد م�ست من دورة المجل�س التا�سع التي ت�ستمّر اأربعة اأعوام، �سنتان. كّل اأحداث 

العالم تم�سي هكذا �سريعة، وكذا الحال بالن�سبة لعمر الإن�سان. هذا التمثيل القراآني 

يهّز الأعماق: النبتة الخ�سراء التي تنبت وتخرج من الأر�س في بداية الربيع اأو التي 

)1) رئي�س مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي.
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تتبرعم من اأغ�سان الأ�سجار الياب�سة، نبتة خ�سراء جميلة، والمرء ي�ستمتع بالنظر 

اإلى الأوراق الخ�سراء وللخ�سرة في الربيع، فهي طرّية ويانعة وفي طريقها للر�سد، 

ول يم�سي كثير من الوقت حتى يحين ال�سيف، فتبدي هذه النبتة ما اأودع في داخلها 

من مواهب - �سواء الفاكهة في الأ�سجار اأو المحا�سيل الزراعّية - ول يم�سي كثير 

ا حتى يحين الخريف، فتتحّول تلك النبتة الجميلة الخ�سراء الطرّية  من الوقت اأي�سً

الجميل  المنظر  هذا  ؛ 
(1(

ىتيت} مت  خت  {حت  ياب�سة،  اأوراق  اإل��ى  نف�سها 

ا  اأي�سً ونحن  وهناك.  هنا  وتن�سره  الرياح  تذروه  ه�سيم  اإلى  يتبّدل  الطري  الجّذاب 

كذلك، فهذا هو التمثيل والعر�س العيني لأعمارنا: تبداأ من مكان ما وتمّر بالطفولة 

اإلى  ن�سل  ثم  الكبيرة،  والآمال  والإمكانّيات  والن�ساط  والحيوّية  والطراوة  وال�سباب 

اأوا�سط العمر فيبرز ما فينا من قدرات ومواهب بقدر هممنا وم�ساعينا، ثم ننحدر 

اإلى ال�سيخوخة. يقول ال�ساعر: 

 ف�����ي ه������ذه ال������دي������ار ال���ق���دي���م���ة
ً

ب���ق���ي���ت ط�����وي�����ال

(2(
اإلى اأن جعلتني اأحاديث »دي« و»بهمن« بالًيا عتيًقا

؛ ن�سبح مثل تلك الأعواد 
(3(

ن�سبح قديمين بالين؛ {حت خت مت ىتيت}

الياب�سة واله�سيم. هذا هو العمر، وهذه هي طبيعة الحياة. يجب فهم هذه الحقيقة. 

طالما كان الإن�سان �ساًبا ل يدرك هذا، وفي مثل اأعمارنا ي�سعر المرء بهذا ويدركه 

وال�ستعداد  والحيوّية  والطراوة  الخ�سرة  اأنظارنا:  اأم��ام  الحياة  هذه  طول  اأكثر. 

ا.  والجاهزّية؛ وبعد ذلك الن�سج تدريجًيّا، ومن بعد الن�سج ال�سعف والبلى تدريجًيّ

هذا ما ي�ساهده المرء اأمام عينيه؛ يجب العمل وفق هذه النظرة.

)1) �سورة الكهف، الآية 45.

ال�سنة  اأ�سهر  من  ع�سر  والحادي  العا�سر  ال�سهران  هما  وبهمن  ودي   .184 رقم  الق�سيدة  نا�سر خ�سرو،  ديوان   (2(

الإيرانية.

)3) �سورة الكهف، الآية 45.
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المسؤولية والحساب يوم القيامة 

 كّل كلمة 
(1(

 ثم اأمام الح�ساب الإلهي، حيث {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}

ت�سدر عّنا ت�سّجل وتكتب، وكّل حركاتنا واأعمالنا وخطواتنا، بل كّل اأفكارنا وخطرات 

الإ�سالمّي،  ال�سورى  مجل�س  مقاعد  على  اأنتم  الذهنّية،  بهذه  العمل  ينبغي  قلوبنا. 

بثقة  اأخ��رى  م��ّرة  حظوا  لأّنهم  ا  اأي�سً لهم  واأب��ارك   - المحترمة  الرئا�سّية  والهيئة 

الحكومّيون  والم�سوؤولون  موقعي،  في  واأنا  والإدارة،  الرئا�سة  موقع  في   -  
(2(

النّواب

كذلك، يجب علينا جميعًا النظر بهذه المنهجيّة؛ ثمّة اأمانة يجب اأن نوؤدّيها. {ۆ ۆ 

. واأداء الأمانة هو باأن نعرف ما هو واجبنا، 
(3(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
ون�سعى من اأجله في حدود الو�سع - ولم ُيطلب مّنا اأكثر من هذا - ونبذل الجهود، 

ونتقّدم اإلى الأمام �سريًعا اإلى حيث ن�ستطيع. 

الكفاح؛ سّر نشأة النظام اإلسالمّي وصموده

اأيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء؛ النقطة الجديرة بالذكر هي اأنّ النظام الإ�سالمّي 

لكّل  بالن�سبة  الحال  وكذا  الكفاح،  بدون  ليظهر  كان  وما  بالكفاح،  واأقيم  تحقّق  قد 

كان  اإّنما  الإ�سالمّي  النظام  على  والحفاظ  العالم.  في  الكبيرة  والآم��ال  الأه��داف 

بالكفاح، فلول كفاح ال�سعب ولول كفاح الإمام الخمينيّ، ولول كفاح الم�سوؤولين في 

الميادين وال�ساحات المختلفة، لما بقي هذا النظام ولكان انهار وزال من الوجود. 

وكما ترون في مناطق من العالم - وهي لي�ست بعيدة عنا - تقع حادثة وتتوّفر فر�سة، 

لحظوا  فيفقدونها.  عليها  الحفاظ  ي�ستطيعون  ل  الفر�سة  هذه  اأ�سحاب  اأنّ  بيد 

مثل  يحدث  اأن  يمكن  كان  اأخ��رى.  مناطق  وفي  اإفريقيا  �سمال  في  يحدث  الذي  ما 

اأو حركة ويظهر  تقع حادثة معّينة  الإ�سالمّية حيث  للجمهورّية  بعينه  الم�سير  هذا 

النظام الإ�سالمّي ب�سعارات بّراقة وجّذابة، ثم تتغّير الأو�ساع تماًما بعد مّدة ق�سيرة 

)1) �سورة ق، الآية 18.

)2) انتخابات الهيئة الرئا�سية في مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي التي اأجريت بتاريخ 2014/05/28 م.

)3) �سورة الن�ساء، الآية 58.
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ويزول النظام. ما حال دون وقوع هذا ال�سيء هو الكفاح؛ الكفاح المخل�س والجّدي 

اإيران عمل  باأنّ �سعب  اأعداوؤنا العتراف  والعقالني؛ فال نن�سى هذا الأمر. ل يريد 

العمل  يكن  لم  فلو  الأمر،  واقع  اأنّ هذا هو  بيد  تقدّمه،  بطريقة عقالنيّة في طريق 

اإلى نتيجة؛  اإلى الأمام ولما و�سل  ا لما ا�ستقام ولما بقي النظام ولما تقّدم  عقالنًيّ

»َفلَّما  اإيران تحرّكًا مخل�سًا و�سادقًا،  �سعب  العمل عقالنيًّا. كان تحرّك  اإذن، كان 

؛ هذا ما قاله الإمام 
(1(

النَّ�ضر« َعلَيَنا  َنا الكبَت واَن��َزَل  ِبَعُدوِّ اَنَزَل  دَقنا  َراأَى اهلُل �ضِ

اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ. لقد ثبت �سدق �سعب اإيران في الميادين 

وال�ساحات المختلفة. 

الكفاح، وتحقيق األهداف

ح�سن، يمكن الجلو�س في اإحدى الزوايا والعثور على عيوب هنا وهناك، وم�ساهدة 

بع�س الإ�سكالت وت�سجيل العترا�سات. نعم، هذا وا�سح، ولكن يجب عدم تعميمه، 

ظهر  اإذا،  والكفاح.  والتحّرك  ال�سدق  هو:  تعميمه  يمكن  وما  تعميمه،  ي�سحّ  ل  اإذ 

النظام بالكفاح وبقي بالكفاح. واأقول اإنّ مهمّتنا اأنا واأنتم هي موا�سلة ذلك الكفاح، 

اإذ من دون الكفاح ل يمكن الو�سول اإلى تلك الأهداف، وال�سبب وا�سح. لي�س ال�سبب 

واقع  هو  ه��ذا  لي�س  ل،  الحرب،  ين�سد  نظام  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  نظام  اأنّ  هو 

الق�سّية بحال من الأحوال. عندما تريدون المرور ب�سفينة من منطقة في البحر فيها 

قرا�سنة؛ فيجب اأن تتجهّزوا وت�ستعدّوا؛ هذه هي طبيعة العمل. يجب اأن تتمّكنوا من 

الدفاع عن اأنف�سكم؛ واأن تتوّفر لديكم نّية الدفاع ودوافعه وهّمته. اإذا لم تتوّفر لديكم 

محّفزات الدفاع؛ ف�سيكون م�سيركم معلوًما: �سوف ينهبونكم وي�سّردونكم وتخ�سرون 

�سفينتكم وتخ�سرون اأرواحكم، اأو تبقون على قيد الحياة بذّلة واأ�سر؛ هذه هي الق�سّية 

في العالم.

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الخطبة رقم 56.
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قراصنة العصر

والفرق بين القرا�سنة في العالم اليوم - وهم قرا�سنة بحر وبر وهواء وكّل مكان 

- وبين القرا�سنة المعروفين في التاريخ والحكايات والأ�ساطير والحقائق الخارجّية 

 مت�سّلحون بالعلم. هذا ما حّقق لهم العتبار وال�ساأن. والعلم جعل وجوههم 
(1(

هو اأّنهم

تخرج عن تلك الحالة الوح�سّية في عيون الآخرين، والعلم زاد من ثروتهم. هذا هو 

اإلى العلم، وا�ستخدموه لكّنهم  فرقهم الوحيد. لقد عملوا بطريقة عقالنيّة وو�سلوا 

لم يتحلّوا بالأخالق، لذلك يرتكبون الجرائم ب�سهولة، ويخونون المبادئ الإن�سانّية 

ب�سهولة،  الكيمياوّية  الأ�سلحة  وي�ستخدمون  ب�سهولة،  الحروب  ويوؤجّجون  ب�سهولة، 

ل�سيء، ويخفون  ب�سهولة، ول يكترثون  ي�ستخدمها  الكيمياوّية لمن  الأ�سلحة  ويعطون 

البّراقة  والم�سّميات  المبهرة  بالألوان  والأدّل��ة  الكالم  مقام  في  الممار�سات  هذه 

المتنوّعة ليحولوا دون اأن يعلم اأحد ب�سيء. اأي اإنّ جرائمهم فاقت جرائم القرا�سنة 

الكبير  الذنب  يرتكبون  لأنهم  والأفالم،  الأ�ساطير  تتحدّث عنهم  الذين  التقليديّين 

ويظهرونه على اأّنه عمل �سواب. 

اإنّنا نواجه مثل هذا العالم، ونواجه مثل هذه الجبهة، ول خيار اأمامنا �سوى الدفاع 

عن اأنف�سنا؛ هذا هو الكفاح. 

 واحترام لكرامة البشر!
ٌ

النظام اإلسالمّي؛ شرف

النظام  ويتّهمون  المت�سلّطين،  واإطاعة  والت�سليم  لال�ست�سالم  ينظّرون  الذين   

ل،  والكذب.  الخيانة  يمار�سون  اإنّما  للحرب،  منظّر  اأو  باأنّه طالب حرب  الإ�سالميّ 

فالنظام الإ�سالميّ نظام اإن�ساني، وهو نظام �سرف واحترام لكرامة الب�سر، ونظام 

مجال  في  �سواء  والمجالت،  ال�ساحات  هذه  كّل  في   .
(2(

ٿ} ٺ   } �سالمة، 

اإدارة البالد اأو مجال الأن�سطة القت�ساديّة المتنوّعة اأو المجالت العلمّية والثقافّية 

)1) اأي قرا�سنة اليوم.

)2) �سورة الن�ساء، الآية 128.
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وغيرها، اأو ميادين ر�سم ال�سيا�سات والتخطيط، اأو مجال الت�سريع و�سّن القوانين، اأو 

مجال المفاو�سات الخارجّية وما اإلى ذلك من ميادين ومجالت، يجب اأن نعلم اأّننا 

في حال كفاح، واأنّنا ما زلنا نوا�سل درب الكفاح الذي اأدّى اإلى ظهور النظام الإ�سالمّي 

وبقائه، هذا ما يجب اأن نعلمه. ينبغي اأن ي�سود هذا التفكير على كّل اأن�سطتنا، واأن 

العالم  �سياطين  تريد قوى  به.  نقوم  بعين العتبار في كلّ عمل  الق�سيّة  ناأخذ هذه 

تدمير اأّي مكان اأو موقع من المواقع الب�سرّية ل يكون في خدمتهم، هذه هي نواياهم 

وقراراتهم، واأنتم تالحظون بالتالي ما يفعلون، وكيف يريدون كّل �سيء لخدمتهم، 

وكيف يريدون لالآخرين ال�ست�سالم اأمام قّوتهم وهيمنتهم و�سراخهم العنيف، واإّل 

هوؤلء،  مقابل  وال�سمود  الذات  تقوية  يجب  الخ�سومات.  ويفتعلون  يقاتلون  ف�سوف 

هذا هو اأ�سا�س الأمر. اأنتم في مجال الت�سريع، والأجهزة الحكومّية في مجال التنفيذ، 

والم�سوؤولون على اختالف �سنوفهم في القطاعات والموؤ�ّس�سات المتنّوعة، الكّل ينبغي 

اأن يتنبّه لهذه الم�ساألة؛ هذا هو ما نقوله. العمل الأ�سا�سي الذي يقع على عاتق مجل�س 

ال�سورى الإ�سالميّ هو موا�سلة الكفاح والن�سال الذي اأف�سى اإلى انت�سار الثورة، واإلى 

بقاء هذه الثورة وا�ستمرارها. 

 كفاح األعداء

اإلى متى �سوف ي�ستمر هذا الكفاح؟ الكفاح والجهاد بمعنى من المعاني  ح�سن، 

ل ينتهيان - فال�سيطان موجود دائًما في عالم الدنيا - وبمعنى من المعاني يتغّير 

تعقد  اأن  وال�سعوب  البلدان  ا�ستطاعت  اإذا  والظروف.  المواقع  ح�سب  الجهاد  �سكل 

الهمم وتحرّر المجتمع الب�سري والمجتمع العالمي من تحت نير كابو�س ال�ستعمار 

هي  للب�سرّية  الأ�سا�سّية  الم�سكلة  اأّن  بمعنى  ُتحّل.  �سوف  الم�سكلة  فاإّن  وال�ستكبار، 

ج�سد  على  كالكابو�س  نزلت  اأميركا  راأ�سها  وعلى  اليوم  ال�ستكباريّة  الأجهزة  هذه. 

وتمّزقها  عليها  وت�سغط  تعت�سرها  وراحت  بها  واأحاطت  وروحها،  وفكرها  الب�سرّية 

وتف�سد حياتها. اإذا ا�ستطاعت الب�سرّية اأن تحّرر نف�سها من هذه الظالل الثقيلة ومن 
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هذا الكابو�س المرعب، عندئذ �سوف تتنّف�س ال�سعداء. وهذا بالطبع، لي�س بالعمل 

اإيران  �سعب  قطع  وقد  مديد.  طويل  كفاح  اإلى  وتحتاج  �سعبة  عمليّة  هو  بل  ال�سهل 

الخطوة  نف�سه  الإ�سالمّي  النظام  تاأ�سي�س  كان  ال�سبيل.  هذا  على  وا�سعة  خطوات 

لل�سيادة  يعد تج�سيًدا  الذي  الت�سريع  ت�سكيل مجل�س  وكان  الدرب،  الأو�سع على هذا 

ال�سعبية الإ�سالمّية، وبدورات متعاقبة متتابعة، من اأكبر الأعمال والإنجازات، ونف�س 

تواجدكم وعملكم في هذا الموقع كنّواب لل�سعب ومظهر لل�سيادة ال�سعبية الدينّية هو 

بحّد ذاته كفاح، فينبغي معرفة قدر هذا ال�سيء والتقّدم به اإلى الأمام. 

مسؤوليات مجلس الشورى اإلسالمّي وواجباته 

الجهادّية ل  الإدارة  الجهادّية«، وهذه  »الإدارة  العام �سعار  رفعنا في بداية هذا 

ا، وطبًعا، في م�سمار  اأي�سً الإ�سالمّي  ال�سورى  ت�سمل مجل�س  بل  بالحكومة،  تخت�ّس 

اأعمال وم�سوؤولّيات المجل�س، اأي الت�سريع والإ�سراف وهما الم�سوؤولّيتان الأ�سا�سّيتان 

لمجل�س ال�سورى الإ�سالمّي. اإذا جرى النهو�س بهذه الم�سوؤولّيات ب�سكل جّدي وبعيد 

البلد لكان ذلك  اأّي �سيء �سوى خدمة م�سالح  عن الدوافع ال�سخ�سّية وبمناأى عن 

النوايا  اإ���س��راك  ع��دم  ينبغي  الجهادي.  العمل  معنى  هو  ه��ذا  جهادي؛  عمل  اأكبر 

اأوؤكد على القت�ساد المقاوم،  اإنّني  والدوافع المختلفة، بل يجب النظر لالأولويّات. 

الخم�سّية  الخّطة  في  يجب  باأنّه  اأي�سًا  الآن  واأو�سيكم  ال�سنة،  بداية  في  ذكرت  وقد 

ال�ساد�سة التي اأمامكم اأن ت�سدّدوا على القت�ساد والثقافة والعلم. القت�ساد المقاوم 

الحكومّية  الأجهزة  وتتحمّل  المجال،  اتّخاذها في هذا  وا�سعة وكبيرة يمكن  خطوة 

القطاعات  اأو  الحكومة  اأو  الإ�سالميّ  ال�سورى  مجل�س  �سواء   - البلد  اإدارة  واأجهزة 

عالج  هو  المقاوم  القت�ساد  النطاق.  هذا  في  واجبات   - المختلفة  والموؤ�سّ�سات 

الم�سكالت  �سواء   - البالد  م�سكالت  عالج  عن  البحث  يمكن  ل  البالد.  م�سكالت 

كّل  وعلى  العمل  يجب  الحدود.  هذه  خارج   - ال�سيا�سيّة  الم�سكالت  اأو  القت�ساديّة 

من يجيد �سيًئا اأن يقوم به، ونحن نوؤّيد ونعا�سد وقد قلنا هذا مراًرا، فنحن ندافع 



 20
14
ا  
سمو
ب 
طل
خ

264

عن كّل الذين لديهم مبادرات واإبداعات وتحّركات في الميادين المختلفة - �سواء 

ا ولي�س دفاًعا  الخارجّية منها اأو الداخلّية - وندافع عنهم دفاًعا قلبيًّا واقعيًّا وحقيقًيّ

اأّن ال�سيء الذي يعالج م�سكالت البالد يكمن في داخل البالد  ا، لكّننا نعتقد  �سورًيّ

وفي وجودنا، اأنا واأنتم. نحن الذين ن�ستطيع اأن نبادر ونكون كفوئين قادرين ونعرف 

اإلى عمل  ونبادر  ال�سحيح،  الطريق  هو  ما  ونعلم  نعمل،  وكيف  فعله  يجب  الذي  ما 

ال�سيء ال�سحيح بجراأة و�سجاعة، وعندئذ �سوف تعالج م�سكالت البالد دون �سك؛ 

القت�ساد المقاوم هذا خطوة كبيرة ووا�سعة. 

االقتصاد المقاوم؛ متابعة، تشريٌع، فعمل

 
(1(

طبعًا، منذ اليوم الذي اأعلنت فيها �سيا�سات القت�ساد المقاوم وتكّرر ذكرها

بداأ مختلف الم�سوؤولين - �سواء في الحكومة اأو في مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي المحترم، 

اأو في مختلف الأجهزة والموؤ�ّس�سات - يتحّدثون بالإيجاب والمديح والثناء عن هذه 

ة بالقت�ساد المقاوم، وقد قيل هذا كثيًرا، بيد اأّن تجربتي تقول لي  ال�سيا�سات الخا�سّ

اإّن المديح ل يكفي والثناء ل يجدي، بل ل بّد من تحّرك. نعم؛ ياأتي اأفراد ويتحّدثون 

على مختلف المنابر العامّة اأو في اجتماعات خا�سة عن اإيجابيّات ومزايا القت�ساد 

المقاوم، وكالمهم في الغالب �سحيح، ولكن يجب بالتالي العمل والمبادرة. ما تّم 

القيام به في مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي المحترم - وقد كانت تقارير ذلك متوّفرة 

 - اأعمال م�سكورة، 
(2(

ا عندي من قبل، وذكرها رئي�س المجل�س المحترم اليوم اأي�سً

ا اأعمالهم واأن�سطتهم، ولكن ينبغي  وقد مار�س رجال الحكومة وال�سلطة التنفيذّية اأي�سً

متابعة الأمور خطوة بعد خطوة، �سواء في مجال الت�سريع اأو في م�سمار الإ�سراف. 

ففي مجال الت�سريع، من الأعمال المهّمة توفير القوانين المنا�سبة الم�ساعدة اأو اإلغاء 

)1) تبليغ ال�سيا�سات العامة لالقت�ساد المقاوم بتاريخ 2014/02/18 م.

)2) جاء في تقرير رئي�س مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي: »بعد تبليغ ال�سيا�سات العامة لالقت�ساد المقاوم، تم ت�سكيل اأمانة 

عامة في مركز اأبحاث مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي لتحقيق هذه ال�سيا�سات بالتعاون مع الموؤ�س�سات والتحادات 

العلمية في البالد، واللجان التخ�س�سية في مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي، ومعاونْي رئي�س مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي 

ل�سوؤون القوانين والإ�سراف، وباإ�سراف نائب رئي�س مجل�س ال�سورى الإ�سالميّ، وبالتن�سيق مع الحكومة«.



}
ه 
فت
كل

265

 م
يل
ي
 سر
اى
جو
م سم
لل
ب 
س نوم
ه 
دلن
د م

 

العملّية  من  باأقّل  لي�ست  الثانية  العملّية  هذه  واأهمّية  المعرقلة،  المزاحمة  القوانين 

الأولى، فبع�س القوانين معرقلة اأو معار�سة بحق. وعلى �سعيد الإ�سراف يتوّلى مجل�س 

ال�سورى الإ�سالميّ مهمّة الإ�سراف على اأداء الحكومة التي تنّفذ هذا التحّرك الكبير، 

الحكومة  على  ينبغي  الت�سريع  مجال  في  طبعًا،  التنفيذ.  �ساحة  في  مبا�سرة  وتعمل 

المحترمة اأن تقّدم اللوائح المنا�سبة، ومجل�س ال�سورى الإ�سالمّي ل يمكنه العتماد 

اأي موقع  اإّنه ل يوجد  ا،  اأي�سً واأقولها هنا  لوائح.  بّد من  الم�ساريع فقط، بل ل  على 

القوانين والعمل في ما  ال�سورى الإ�سالميّ يمكنه الم�سادقة على  اآخر غير مجل�س 

يتعلّق بقوانين القت�ساد المقاوم وما �ساكل من الأمور، والتدّخل في هذه ال�سوؤون، 

وي�سّرعها  القوانين  ي�سادق على  اأن  الذي يجب  الإ�سالمّي هو  ال�سورى  اإّنما مجل�س 

ا، اأو يلغي بع�س القوانين.  وي�سّخ�س الأمور وي�سادق على ما يراه �سروريًّ

 مكافحة الفساد

مكافحة  ق�سيّة  هي  الإ�سرافيّة  المجل�س  واجبات  بين  المهمّة  الأخ��رى  العمليّة 

الف�ساد مكافحة حقيقيّة. مكافحة الف�ساد عملّية مهّمة بحق. يجب اأن ل ن�سمح بتكّون 

بوؤر ف�ساد تكون معالجتها عملّية �سعبة. اإذا كان هناك اإ�سراف �سحيح يمكن في بع�س 

الأحيان ومنذ الخطوات الأولى الحيلولة دون الممار�سات الخاطئة ووقوع المعا�سي. 

واإذا لم نمنع هذه الممار�سات في بداياتها ومنذ الخطوات الأولى وتفاقم المر�س 

وتلّوث الجرح وف�سد ف�سيكون العالج �سعًبا ع�سيًرا، هذا اإذا اأمكن العالج - ويخ�سى 

اأن ل يمكن العالج اأ�سا�ًسا ب�سبب ما لالأمر من عواقب وم�ساعفات - ويكّلف خ�سائر 

كبيرة، لذا، ينبغي الوقاية من الف�ساد منذ البداية. ولح�سن الحظ، فاإّن لدينا مثل 

هذه التجارب على ال�سعد ال�سيا�سيّة والقت�ساديّة داخل النظام الإ�سالمّي.

أسس خطة النهوض 

وتدوينها  لها  ال�ستعداد  يجب  والتي  ال�ساد�سة  الخم�سيّة  الخطة  بخ�سو�س  اأمّا 

اإّنكم  قادمة.  اأعوام  لخم�سة  البالد  �سيا�سات  معناها  ال�ساد�سة  فالخطة  واإعدادها، 
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اأعوام من خالل  للبالد لخم�سة  �ساء اهلل، خارطة طريق عملّية  اإن  ت�سعون،  �سوف 

اإعدادكم للخطة الخم�سّية ال�ساد�سة. هناك ثالث نقاط رئي�سّية في هذا الباب مع اأّن 

الخطة يجب اأن تكون �ساملة وم�ستوعبة. 

 النقطة الأولى هي القت�ساد، حيث ينبغي اأن يتجّلى في الخطة الخم�سّية ال�ساد�سة 

الت�سديد على القت�ساد المقاوم. 

والنقطة الثانية هي الثقافة؛ واأين ما نقول ثقافة فالمراد من الثقافة هو الثقافة 

الثورية والإ�سالميّة، بمعنى توفير حراك ثقافي على اأ�سا�س الإ�سالم والقيم الإ�سالمّية، 

وت�سيير المجتمع بمعنى الحركة الثقافيّة نحو الأهداف الإ�سالميّة، وتعزيز الثقافة 

الإ�سالمّية والعقيدة الإ�سالمّية، والأعراف والآداب الإ�سالمّية، والأخالق الإ�سالمّية 

والتقاليد الإ�سالميّة؛ هذه هي الثقافة. لي�س الأمر بحيث لو توّفرت الأدوات والو�سائل 

تقّدمت،  قد  الثقافة  اإنّ  ونقول  م�سرورين  ف�سنكون  اتّفق  كيفما  البالد  في  الثقافيّة 

الثورّية والثقافة  الثقافة  الثقافة بمعنى  الثقافي والتاأكيد والإ�سرار على  التقدّم  ل، 

هو  هذا  والإ�سالمّية.  الثورّية  القيم  وتقوية  وترويج  الدينيّة،  والثقافة  الإ�سالميّة 

اإذ  ق�سدنا ومرادنا، وهذا هو المتوقّع منّي ومنكم - باعتبارنا جنود هذه الثورة - 

يجب اأن ن�سنع من �سدورنا دروعًا ونت�سدّى ونعمل من اأجل الثورة. 

 والنقطة الثالثة هي العلم، وقد انطلقت الحركة العلمّية في البالد ب�سورة جّيدة، 

والحمد هلل، طوال هذه الأعوام التي تمتّد اإلى ع�سرة اأو اثني ع�سر عاًما. هذه الحركة 

يجب اأن ل تتباطاأ اأبًدا، بل يتعّين اأن تزداد �سرعتها. اإن الكثير من المفاخر والأمجاد 

تح�سل  الوطنّية  الثروة  من  كبير  وق�سم  الوطنيّة  العزّة  من  مهم  وجانب  الوطنيّة 

بف�سل العلم. اإن ق�سيّة العلم والبحث العلمي والتقدّم في المجالت العلمّية المختلفة 

ا بالن�سبة للبالد. هذه النقطة  واكت�ساف م�ساحات مجهولة من العلم، ق�سّية مهّمة جدًّ

ا ينبغي اأن توؤخذ بعين العتبار والهتمام في الخطة، اإن �ساء اهلل.  اأي�سً
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متابعة سياسات السكان

وتجاوب   
(1(

ال�سكان �سيا�سات  تبليغ  تم  وقد  ال�سكان،  ق�سّية  هي  اأخرى  وق�سّية 

الم�سوؤولون والحمد هلل مع هذه ال�سيا�سات. و�سمعت اأّنهم في مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي 

يدر�سون م�سروًعا ب�ساأن زيادة الإنجاب والحيلولة دون انخفا�س عدد ال�سكان، وهذا 

و�سالمة  ال�سّحة  مراعاة  بين  اأب��ًدا  تعار�س  ل  الأهمّية.  من  كبير  جانب  على  �سيء 

الأّمهات والأبناء وحديثي الولدة - وهي ق�سّية على جانب كبير من الأهمّية - وبين 

الحذر من موا�سلة الخطاأ الذي وقعنا فيه قبل �سنوات؛ م�سكلة انخفا�س عدد ال�سكان 

ق�سيّة مهمّة للغاية. بالن�سبة لالأعداء الذين تحّدثنا عنهم في بداية الكلمة ل �سيء 

اأف�سل من اأن تكون اإيران بلًدا عدد �سكانه ع�سرون اأو ثالثون مليون ن�سمة، ون�سف 

هذا العدد من ال�سيوخ والكهول والعاطلين عن العمل؛ هذا اأف�سل �سيء بالن�سبة لهم. 

واإذا ا�ستطاعوا البرمجة والتخطيط لهذا ال�سيء؛ فاإّنهم �سوف يفعلون ذلك بالتاأكيد، 

يكون  اأن  نحن  وعلينا  يقيًنا،  لأنفقوها  ذلك  اأجل  من  الأم��وال  اإنفاق  ا�ستطاعوا  ولو 

ا وعلميًّا، وقد �سمعت،  تحّركنا مقابل هذا التحّرك، تحّرًكا �سحيًحا ومنطقيًّا وعقالنًيّ

لح�سن الحظ، اأّن الأعّزاء في مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي يتابعون هذه الق�سّية، ونرجو 

من اهلل تعالى اأن يعينكم. 

كالمنا مع الإخوة والأخوات الموؤمنين والمخل�سين وال�سميمّيين من اأمثالكم ل 

يتوّفر  ول  لنا،  تقولونه  مّما  الكثير  لديكم  اأّن  كما  نقوله،  مّما  الكثير  فلدينا  ينتهي، 

المجال لذلك لالأ�سف. نتمّنى اأن يوّفقكم اهلل تعالى، اإن �ساء اهلل، ويعينكم لت�ستطيعوا 

م�سوؤولّيتكم هذه،  نهاية  اإلى  وير�سيكم  ير�سي اهلل  الذي  بال�سكل  اأعمالكم  موا�سلة 

واإلى نهاية هذه الحياة. 

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

)1) تبليغ ال�سيا�سات العامة لل�سكان بتاريخ 2014/05/20 م.





: سبـــة لمنا ذكرى المبعث النبوي الشريفا

جمع من مسؤولي النّظام وسفراء البلدان اإلسالميّةالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/03/06 هـ.ش.
1435/07/27 هـ.ق.

2014/05/27 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

 في لقائه مسؤولي الّنظام 

وسفراء البلدان اإلسالمّية 
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ó
والحمد هلل و�سّلى اهلل على محّمد واآله الّطاهرين وعلى �سحبه المنتجبين ومن 

اّتبعهم اإلى يوم الّدين. 

المبعث أكبر عيد للبشرية 

الأعّزاء  و�سيوفنا  والأخ��وات،  الإخوة  الأع��ّزاء،  ار  الح�سّ اأّيها  لكم جميًعا  نبارك 

�سفراء البلدان الإ�سالميّة، الحا�سرين في هذا المجل�س، وكذلك اأبناء �سعب اإيران 

الّذي اأثبت تم�سّكه بر�سالة بعثة النبّي ونجاحه في المتحانات الكبرى والع�سيرة على 

هذا الطّريق، اأبارك لكم جميعًا ذكرى بعثة نبيّ الإ�سالم المكّرم الذي هو في الواقع 

اأكبر عيد للب�سرّية. 

كذلك اأبارك هذا اليوم العظيم لجميع ال�ّسعوب الم�سلمة، وللعالم الإ�سالمّي، ولكّل 

م�سلمٍ يعي�س في اأيّ بقعة من العالم، وكذلك لجميع اأحرار هذا العالم، اأولئك الذين 

ي�ست�سعرون بعمق ر�سالة الحريّة والعدالة والإن�سانيّة وكرامة الإن�سان؛ ويفرحون لها. 

البعثة ميثاق الفطرة واستثارة العقول

من  مجموعة  تناول  يجب  النبّي  ببعثة  يتعلق  ما  في  الأع��زّاء!  واأخواتي  اإخواني 

اإ�سالمّي،  وعالم  ك�سعٍب  لنا  بالن�سبة  اليوم،  �سروريٌّ  هو  ما  والمقولت.  الكلمات 

التي  النقطة  تلك  هي  الأول��ى،  اأ�سا�سّية:  ثالثة  اأو  نقطتان  هو  اإليه  اللتفات  ويجب 

�سبب  اأّن  وهي  البالغة،  نهج  في  له  خطبة  في   Qالموؤمنين اأمير  اإليها  اأ�سار 

ويذّكروهم  فطرته  ميثاق  »لي�ضتاأدوهم  هو:  الإلهيّين  العظام  والأنبياء  النبيّ  بعثة 
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. فاأ�سار اإلى �سرورة اإرجاع الب�سر 
(1(

من�ضيّ نعمته... ويثيروا لهم دفائن العقول«

والكرامة؛ ويذّكرونهم  ال�ّسرف  المتالزمة مع  الخلقة  واأ�سل  الإن�سانّية،  الفطرة  اإلى 

تلك الّنعم الإلهّية التي ُن�سيت، ويبعثون ما ُدفن من العقول من جديد: »ويثيروا لهم 

دفائن العقول«. 

حل المشاكل بالعقل والفكر

اإنّ الب�سر وببركة العقل يمكنهم اأن يدركوا ر�سالة الأنبياء؛ فال يخ�سون الم�ساكل 

الب�سرّية  ت�ستطيع  عبورها.  من  ويتمّكنون  الّنورانّي  الأنبياء  طريق  على  وال�سّعاب 

ببركة العقل والفكر اأن ت�ستفيد من مفاهيم القراآن ب�سورة �سحيحة. فلو اأنّ المجتمع 

الإ�سالميّ التزم بهذا البرنامج وهذه التّعاليم؛ فاأعمل قوّة الفكر والعقل، وجعل هذا 

ا، فاإّن م�سكالت الب�سرّية الأ�سا�سّية �سوف ُتحّل، كما �سُتحّل الم�ساكل  الأمر رائًجا وعامًّ

الأ�سا�سية للمجتمع الإ�سالمّي. 

انقاذ المسلمين بفهم القرآن واإلسالم

اإحدى  في  الإ�سالم  با�سم  الظّالم  النّهج  ذلك  يجري  كيف  ترون  اليوم،  انظروا 

مناطق العالم �سدّ الأبرياء. فمن اأجل الإ�سالم تُرتكب المجازر بحقّ الم�سلمين. في 

اأحد مناطق اإفريقيا، وفي دولة اأخرى، يتمّ قتل الإن�سان لأّنه م�سلٌم، ويتّم العتداء 

عليه وظلمه. وفي بقعة اأخرى، يجري خطف بنات النّا�س با�سم الإ�سالم. وكّل ذلك 

لأجل اأنّ هوؤلء لم يدركوا حقيقة ر�سالة الإ�سالم للم�سلمين. نحن الم�سلمون يجب اأن 

الإ�سالمP بميزان  نبّي  اإلى ر�سالة وتعاليم  والإ�سالم جّيًدا، ون�سل  القراآن  نفهم 

عقلنا، وبمعونة وهداية الفكر الب�سريّ والإ�سالميّ. عندما نغفل عن ر�سالة الإ�سالم 

 ،
(2(

ۅ} ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  {ۆ  الكريم:  ال��ق��راآن  يقول  حيث 

مجموع  ندرك  ول  مفاهيمه،  اإلى  �سحيحة  ب�سورة  ننظر  ول  القراآن،  نهجر  عندما 

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الخطبة 1.

)2) �سورة الفرقان، الآية 30.
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المفاهيم القراآنية التي ت�سكّل منظومة كاملة لحياة الإن�سان، �سنزّل ولن تتمّكن قّوتنا 

حيح للمفاهيم القراآنّية.  العقلّية من الإدراك ال�سّ

قمع الفتنة بمصباح العقل والفكر

في عالم اليوم، هناك اأعداءٌ يواجهون الإ�سالم ب�سورة علنّية، ومواجهتهم تكمن 

الخالفات  هي  واأخطرها  الخالفات  واأعمق  الخالفات.  اإيجاد  في  الأولى  بالدّرجة 

والعقائدّية من  الإيمانّية  القالقل  اإيجاد  يتّم  اليوم،  والإيمانّية. في عالم  العقائدّية 

اأجل الإيقاع بالم�سلمين فيما بينهم بوا�سطة الأيادي ال�ستكبارّية. فتقوم فرقة بتكفير 

اأخرى، وتحمل ثالثة على غيرها، وبدًل من اأن يتعاون الإخوة فيما بينهم ويتعا�سدون؛ 

فاإنّهم يتعادون ويتنازعون! ي�سعلون نيران الحرب بين ال�ّسيعة وال�ّسّنة، وي�سعرون من 

هذه  وراء  تقف  التي  الأي��ادي  اإّن  بالطبع،  والطائفّية.  القومّية  ال�سطرابات  نيران 

اأمرنا  الذي  والوعي  الفكر  م�سباح  واأُ�سيء  العقل  قوّة  اأُعملت  لو  معروفة.  الأفعال 

القراآن به للِحظنا اأيادي العدّو واأدركنا دوافعه. 

يعة وايران غطاء 
ّ

التخويف من الش

اأهدافها  اإلى  ت�سل  ولكي  ال�ستكبارّية  الأجهزة  فاإنّ  اليوم،  الإ�سالم  عالم  وفي 

بين  الخالفات  توجد  فاإنّها  عليها،  وتغطّي  م�ساكلها  تخفي  ولكي  ال�ستكباريّة 

الحفاظ  اأجل  من   
(1(

اإيران ورُه��اب  ال�سّيعة  برُهاب  يُ�سمّى  ما  َفتُوجِد  الم�سلمين. 

على الكيان ال�سهيونّي الغا�سب. ومن اأجل اأن يحّلوا تلك التناق�سات التي اأّدت اإلى 

هزيمة ال�سّيا�سات ال�ستكباريّة في هذه المنطقة، يرون الحلّ في اإيجاد الخالفات 

من  متوّقٌع  هو  ما  وهذا  وفهمه،  الأمر  هذا  مالحظة  يجب  ح�سٌن،  الم�سلمين.  بين 

الّنخب. 

)1) التخويف من ال�سّيعة اأو ا�سطناع فوبيا ال�ّسيعة وايران.
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جاهلية العصر 

تلك  هو  الأّي��ام  هذه  بترويجه  للغرب  ال�ستكبارّية  ال�ّسيا�سّية  الأجهزة  تقوم  ما 

الجاهليّة التي كانت بعثة النبيّ من اأجل الق�ساء عليها في بيئة حياة الإن�سان. ونحن 

ن�ساهد اليوم، في هذا العالم، عالئم تلك الّجاهلّية في الح�سارة الغربّية الفا�سدة: 

كل ما يتعلّق بما ينافي العدالة، وما يرتبط بالتمييز، واإغفال كرامة الإن�سان، وت�سخيم 

الق�سايا والحاجات الجن�سية. يخاطب القراآن الكريم زوجات النبّي المكّرمات قائاًل: 

، فمن عالئم الجاهلّية 
(1(

{NM ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ}

الأولى هو تبّرج الّن�ساء. ون�ساهد اليوم، اأّن من اأهم معالم الح�سارة الغربّية هو هذا 

التبرّج؛ هذه هي الجاهلية. غاية الأمر اأّنها جاهلية تمّكنت من اإخفاء الحقائق عن 

اأعين النا�س بوا�سطة ما تزوّدت به من اأ�سلحة الإعالم المتطّورة، يجب علينا نحن 

الم�سلمين اأن نفهم هذه الأمور ونتعّرف عليها.

الحاجات المعاصرة للمجتمع اإلسالمّي 

: البصيرة
ً

أّوال

اإلى الفكر وا�ستعماله والعتياد عليه  اإلى الرّجوع  يحتاج العالم الإ�سالميّ اليوم 

وفهم الق�سايا وتحليلها ب�سكٍل �سحيح.

ثانًيا: والمعرفة الواقعية للعدو

 يحتاج عالمنا الإ�سالميّ اليوم اإلى المعرفة الواقعية لجبهة عدوّ الأّمة الإ�سالمّية؛ 

وعلينا اأن نتعّرف على اأعدائنا واأ�سدقائنا. ُي�ساهد اأحياًنا كيف اأّن جماعة مّنا نحن 

الم�سلمين تتعاون مع اأعدائنا من اأجل الق�ساء على اأ�سدقائها واإخوانها! ح�سٌن، اإّن 

عف، وكّل ذلك نا�سٌئ  يق وال�سّ الأّمة الإ�سالمّية بال�سّ اإلينا �سربة، ويوقع  هذا يوجّه 

من فقدان الب�سيرة. اإنّ عالم الإ�سالم يحتاج اليوم اإلى الب�سيرة، واإلى هذا الّتدّبر 

والفكر، واإلى اإثارة دفائن العقول »ويثير لهم دفائن العقول«.

)1) �سورة الأحزاب، الآية 33.
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ا: االتجاه
ً
ثالث

والحاجة الأخرى الأ�سا�سية للعالم الإ�سالميّ هي التّحاد، ويجب تجاوز الخالفات 

الأّم��ة  وت�سكيل  العقائديّة  والختالفات  بال�سالئق  المتعلّقة  والخالفات  الجزئية 

، هكذا 
(1(

{ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ} الواحدة، 

يقول اهلل. 

الواحد  والإله  والنبّي  بالقراآن  العتقاد  الإ�سالميّ  العالم  اتّحاد  لأجل  يكفي  األ 

ذلك؟  تفهم  ل  جماعة  يوجد  لماذا  واح��دة؟  معادية  جبهة  ووجود  الواحدة  والِقبلة 

لماذا ل يدرك البع�س هذه الحقائق الوا�سح؟ ما هو هدف اأميركا وجبهة الغرب من 

اإيجاد هذا الخوف من اإيران وال�ّسيعة؟ لماذا ل يفّكرون بمثل هذه الق�سّية؟ ينبغي 

غيرة اأمامهم حّتى  اأن يختلف الم�سلمون ويتّم تقييد فكرهم وت�سخيم الق�سايا ال�سّ

يتمّكن الّنظام ال�سهيونّي الغا�سب - والذي ُيعّد اليوم اأكبر م�سيبة للعالم الإ�سالمّي 

- اأن يعي�س براحة ويتغّلب على م�ساكله وعلى العوامل التي �ستزيله من الوجود، والتي 

بحمد اهلل موجودة في اأركانه!. 

الوحدة والقرآن وصدق الوعد اإللهي

قمع  اإلى  الإ�سالم  اأعداء  �سعى  وقد  وُجدت؛  قد  الإ�سالميّة  ال�سّحوة  اإنّ  براأينا، 

حوة الإ�سالمّية ل يمكن  حوة وقد قاموا بذلك في بع�س الأماكن لكّن ال�سّ هذه ال�سّ

اإ�سقاطها. لقد ارتفعت راية العتزاز بالإ�سالم وقوي الإح�سا�س بالهوّية الإ�سالمّية 

بين الم�سلمين في كلّ مناطق العالم، و�سوف يقوى. لقد قام ال�ّسعب الإيرانّي في هذا 

يتقّدم  اإيران  �سعب  اإنّ  يبقى كذلك.  و�سوف  كبيرة  م�سوؤولياتٍ  اأعباء  بحمل  المجال 

بال�ّسجاعة  وال�ّسعور  الّداخلّية  والوحدة  البعثة  ور�سالة  بالقراآن  الإيمان  اأ�سا�س  على 

مقابل العدّو وعدم الخوف منه، وال�ّسعور باأمل الوعد بالّن�سر الإلهّي الذي هو وعٌد 

)1) �سورة الأنبياء، الآية 92.
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 فهو بهذه الّذخائر 
(1(

اإلهيٌّ �سريح، حيث يقول {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

العظيمة يتقّدم. 

سنتقدم فاتحين..!

اإّننا بحمد اهلل، �سنتقّدم فاتحين تلك الخنادق والقالع واحدة تلو الأخرى من اأجل 

ال�ستمرار في طريق مواجهة الّظلم والّجهل، اإن �ساء اهلل - وبحمد اهلل يتمّتع ال�ّسعب 

الم�ساكل  وعبرنا  خطوة،  خطوة  تقّدمنا  لقد   - الإلهيين  والعون  بالتوفيق  الإيرانّي 

واحدة تلو الأخرى و�سوف ن�ستمّر كذلك، بف�سل اهلل وحوله وقّوته. 

ها هم الم�سوؤولون م�سغولون في ال�ّساحات المختلفة يملوؤهم الإح�سا�س بالم�سوؤولية. 

واليوم، بحمد اهلل، اإّن حكومتنا مندفعة، �سعًيا وعماًل، بَنَف�ٍس جديٍد وا�ستعداٍد للعمل، 

و�سعورٍ بالعتزاز بالإ�سالم وبكونها م�سلمة، وال�سعور بالعزّة المنطلقة من الإيمان باهلل. 

يوجد تحّديات وم�ساكل، هذه الم�ساكل موجودة على الّطريق. لو اأردنا اأن تكون 

الحياة عزيزة، فاإنّ اأ�سحاب العقل والّتدبير يتحّملون الم�ساكل من اأجل الو�سول اإلى 

العّزة وال�ّسرف والكرامة الإن�سانّية، والقرب اإلى اهلل. 

أخطاء عدم امتالك الوعي والبصيرة

اأمّا الذين ل يملكون العقل، فاإّنهم يتحّملون الم�ساكل الموجودة في حياتهم بذّلة؛ 

ويتولّون ال�سياطين بدل الولية الإلهية: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

. المعادلة التي يختارها 
(2(

چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}
]يف�سحها[  يك�سفها  هكذا  الّدنيا،  في  الغافلون  واأولئك  لهم،  عقل  ل  الذين  اأولئك 

ا عن  اإلى اهلل ويقبلوا الولية الإلهّية، وعو�سً اأن يلجاأوا  ا عن  القراآن الكريم. فعو�سً

التم�سك بالهداية الإلهيّة يتم�سّكون بولية ال�سياطين وولية اأعداء الإ�سالم والب�سرّية، 

واأولئك  اأن تح�سل عبرهم.  العّزة ل يمكن  اأن يمنحوهم عّزة؛ ولكن هذه  اأجل  من 

)1) �سورة محّمد، الآية 7.

)2) �سورة مريم، الآيتان 81 و 82.
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  {چچ  لهم:  �ساكرين  يكونوا  لن  عُبدوا،  الذين 

منه،  والعبرة  الّدر�س  اأخذ  ويجب  الوا�سح،  البيان  القراآن،  بيان  هو  هذا  ڍ}، 
ويجب تحديد الطّريق، ف�سبيل الهداية القراآنيّة يو�سل الب�سر اإلى �سعادتهم، ويجب 

اأن نطلب العون والمدد من اهلل المتعال. 

الجمهورّية اإلسالمّية وحسن الظن بالوعد اإللهي 

بحمد اهلل، اإنّ نظام الجمهورّية الإ�سالمّية، قد اعتمد منذ البداية واإلى اليوم في 

مواجهة الأعداء على هذا الوعد الإلهي الّظاهر. لقد وثقنا بقول اهلل ووعده، واأظهرنا 

حُ�سن الظّنّ، ولم نظهر �سوء الظّنّ بوعد اهلل كما هو حال الكفّار، ولهذا انت�سرنا. لقد 

انت�سرنا في الثّورة، وفي الدفاع المقدّ�س، وفي المواجهات القت�سادّية وال�سيا�سّية 

والجتماعّية والّدولّية المختلفة منذ ذلك اليوم واإلى يومنا هذا. و�سوف يكون الأمر 

كذلك في الم�ستقبل، هذا هو طريق �سعب اإيران.

عظمة الشهداء 

رحمة اهلل على اإمامنا الجليل، الذي �سّق لنا هذا الّطريق، رحمة اهلل على �سهدائنا 

اإيران الذي  ال�سّبيل، رحمة اهلل على �سعب  باأنف�سهم في هذا  العظام الذين �سحّوا 

اأظهر ا�ستعداده وجهوزّيته في جميع المراحل، ورحمة اهلل على م�سوؤولينا وحكومتنا 

الذين هم اأ�سحاب ال�ستعداد للعمل وال�ّسعي والّت�سحيات. 

والسالم عليكم ورحمة الله بركاته.





: سبـــة لمنا زيارة أمير الكويت إلى إيرانا

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح والوفد المرافق لهالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/03/12 هـ.ش.

1435/08/04 هـ.ق.
2014/06/02 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه أمير الكويت
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الأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت  اأمير  الخامنئي{  علي  ال�سيد  الإم��ام  ا�ستقبل 

الجابر ال�سباح والوفد المرافق له، وهذا اأبرز ما قاله �سماحته:

• اإن منطقة الخليج الفار�سي واأمنها يحظيان بالأهمية، وهما رهن بالعالقات 	

ال�سليمة والجيدة بين دولها. 

• اإن جمهورّية اإيران الإ�سالمّية - ومن هذا المنطلق - اعتمدت منذ ال�سابق 	

ولحد الآن �سيا�سة اإر�ساء عالقات �سليمة مع دول الجوار في الخليج الفار�سي. 

• اإن التقارب بين دول المنطقة والعالقات ال�سليمة ت�سب في م�سلحة المنطقة 	

وتباعدها  المنطقة  دول  اختالفات  فاإن  الأ�سل؛  تجاهل هذا  تم  واإن  اأجمع، 

�ستعد عدوها الم�سترك. 

• العالقات 	 غياب  هو  ال�سهيونّي  الكيان  �سالفة  لتنامي  الرئي�سي  ال�سبب  اإن 

ال�سليمة بين دول المنطقة، واإن الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران تعاملت دوًما 

مع دول المنطقة برحابة �سدر. 

• وفي 	 المنطقة،  لم�سلحة  هو  والكويت  العراق  بين  العالقات  تنمية  مو�سوع 

ما  �ستوؤيد  اإيران  في  الإ�سالمّية  الجمهورّية  فاإن  �سوريا،  تطورات  خ�سو�س 

يقرره ال�سعب ال�سوري مهما كان. 

• في 	 عليها  التكفيرية  الجماعات  خطر  عن  تتغافل  المنطقة  دول  بع�س  اإن 

الم�ستقبل، ولذلك لزالت توا�سل دعم هذه الجماعات. 

• تدعم 	 التكفيرية  للجماعات  م�ساعدتها  خالل  ومن  المنطقة  دول  بع�س  اإن 

عمليات القتل والجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات بم�ساعدة بع�س الدول 

�ستتحول  القريب  الم�ستقبل  وفي  الجماعات  هذه  ولكن  �سوريا،  في  الأخرى 
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اإلى كارثة لتلك الدول الداعمة، وبالتالي �سترغم الأخيرة على قمعها بتكلفة 

باهظة. 

• اإيران وقفت في ال�سابق اإلى جانب الكويت في الظروف الحرجة والمواقف 	

ال�سادقة والحكيمة لهذا البلد حيال تطورات المنطقة، ويجب ت�سوية ق�سايا 

المنطقة بمثل هذه الروؤية والأ�سلوب. 

• من 	 اأكثر  الجانبين  بين  القت�سادية  العالقات  لتنمية  ممَّهدة  الأر�سية  اإن 

ذي قبل، ويجب فتح �سفحة جديدة في العالقات بين البلدين على ال�سعيد 

القت�سادي. 



: سبـــة لمنا المسابقات القرآنية العالميّة الحاديّة والثالثينا

جمع من المشاركين في مسابقات حفظ وتالوة القرآن الكريمالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/03/13 هـ.ش.

1435/08/05 هـ.ق.
2014/06/03 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه المشاركين في مسابقات القرآن الكريم 
العالمّية الحاديّة والثالثين
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ó
الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة على نبّيه واآله الطاهرين. 

ا �سيوف  اأرّحب بكّل الح�سور المحترمين، وبالأخوة والأخوات الأعّزاء، وخ�سو�سً

والحّفاظ  المحترمين،  والقّراء  المحترمين،  والأ�ساتذة  الإ�سالمّية،  الجمهورّية 

المحترمين من البلدان الإ�سالمّية ال�سقيقة. كما اأ�سكر القائمين على هذه المرا�سم 

العظيمة الزاخرة بالمعاني والبركات - �سواء مدراء الأوقاف اأم الم�سوؤولين المعنّيين 

اأم الإخوة والأ�ساتذة وال�سخ�سّيات البارزة الذين اأداروا الم�سابقات خالل هذه الأّيام 

على اأف�سل نحو ممكن -، ونتمنّى اأن تكونوا جميعًا ماأجورين ببركة القراآن، اإن �ساء 

اهلل.

نعمة اإلقبال على القرآن الكريم 

األ�سنتنا قا�سرة عن �سكر نعمة الإقبال على القراآن الكريم في بالدنا. اإّنني كّلما 

�ساهدت في الأخبار والتلفزيون اأنّ �سبابنا في كلّ اأنحاء البالد مقبلون على القراآن 

الكريم اأ�سكر اهلل تعالى من �سميم القلب؛ اإنّها نعمة كبيرة. اإنّنا ندرك هذه النعمة 

اأنّ حفظ القراآن الكريم وتالوته لم  وعظمتها. لقد �ساهدنا خالل عهد من العهود 

تكن مزدهرة في بالدنا. خالل فترة نظام الطاغوت كان الراغبون في القراآن الكريم 

موجودين في كلّ مكان لكن الإقبال على القراآن في البالد لم يكن مزدهًرا وذا طابع 

واأحداثنا يقبلون  اأنّ �سبابنا ورجالنا ون�ساءنا  اأينما ننظر، نجد  واليوم،  عام �سائع. 

ويختبرون  القراآن  فيتعلّمون  الإ�سالميّة،  الجمهوريّة  بف�سل  الكريم،  القراآن  على 

تالوته ويحفظونه.
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فهم القرآن الكريم والعمل به

وهذه طبعًا لي�ست الأهداف العُليا والنهائيّة، اإنّما الهدف النهائي هو فهم القراآن 

اإذا �ساع القراآن  اأنّ هذه هي الخطوات التمهيديّة الالزمة.  الكريم والعمل به، غير 

الكريم في مجتمع وازدهر، و�ساع حفظه و�ساع الأن�س به بين مختلف �سرائح ذلك 

المجتمع، ف�سوف يقترب ذلك المجتمع من العمل بالقراآن الكريم؛ وهذا ما نريده.

ميزة القرآن الكريم

القراآن نور وهداية وبيان وتبيان، والقراآن يتحدّث مع الإن�سان ويتحّدث مع قلب 

الأولى  والفائدة  والقتراب منه،  بالقراآن  الأن�س  الإن�سان. يجب  باطن  ومع  الإن�سان 

الكريم،  القراآن  من  قريبة  قلوبكم  وجدتم  فاإذا  الجاهز،  الم�ستعدّ  القلب  يجنيها 

وتحملونها  ب�سهولة  القراآنّية  المعارف  تتقّبل  اأنف�سكم  وجدتم  واإذا  اهلل،  فا�سكروا 

في قلوبكم، فاعلموا اأنّ اهلل تعالى اأراد اأن يهديكم، {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
الكريم  القراآن  من  قلوبكم  اقتربت  اإذا  ال��ق��راآن.  ميزة  هي  هذه  ؛ 

(1(
ٿ¹} ٿ 

وا�ستاأن�ستم به فاعلموا اأّن اهلل تعالى اأراد هدايتكم، وهذه اأكبر النعم الإلهّية.

العالم اإلسالمّي ومشاكل العصر 

اأعزّائي.. يعاني العالم الإ�سالمّي اليوم من م�سكالت كبيرة. اإّنكم ترون وت�سمعون 

اأعدائه  لموؤامرة  متفّطن  غير  اأّنه  هي  الإ�سالمّي  العالم  م�سكالت  اأكبر  ومطّلعون. 

الإ�سالمّي.  العالم  م�سكالت  اأكبر  هي  اأو  اأكبر  من  واحدة  هذه  الخبيثة.  واأياديهم 

والم�ستعّدون  فيهم،  النفور  الإ�سالم  ا�سم  يثير  والذين  الإ�سالميّ،  العالم  خ�سوم 

لمقارعة ومحاربة اأيّة دعوة حق من اأجل الحفاظ على مطامعهم المادّية - والإ�سالم 

في  العمل[  ]عن  عاطلين  لي�سوا  ه��وؤلء   - والعدل  الحق  اإلى  يدعو  فهو  حق،  دعوة 

العالم الإ�سالميّ، وخ�سو�سًا بعد ظهور الجمهورّية الإ�سالمّية، وبعد اأن تاأ�ّس�س في 

)1) �سورة الأنعام، الآية 125.
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هذه النقطة الح�سّا�سة من جغرافيا العالم نظام قائم على اأ�سا�س الإ�سالم، ا�ستّدت 

ينبغي  ما  هذا  الما�سي.  من  تعقيًدا  اأكثر  اليوم  فالموؤامرات  وتعقّدت،  الموؤامرات 

للجميع في العالم الإ�سالمّي اأن يفهموه. يوقعون بيننا ويجعلون الأخوة في مواجهة 

الأخوة. �سيا�سة اأعداء الإ�سالم هي اإ�سعال اقتتال بين الأخوة وحرب داخلّية بالنيابة 

عنهم في البلدان الإ�سالميّة وبين المجتمعات الإ�سالميّة وفي الأّمة الإ�سالمّية. هم 

ين�سحبون جانًبا ويتفّرجون علينا ونحن نتقاتل في ما بيننا. 

العالم  منه  يعاني  نق�س  وهذا  موؤامرته،  وفهم  العدو  معرفة  يجب  هنا  ح�سنًا، 

الإ�سالمّي.

أعداء الداخل

ثمّة بين الأمّة الإ�سالميّة اأفراد ي�سعون اأيديهم في اأيدي اأعداء الإ�سالم من اأجل 

مجابهة اإخوتهم الم�سلمين؛ هذا واقع م�سهود نعاني منه اليوم. يقتربون من ال�سيطان 

من اأجل اأن يحاربوا اإخوتهم الم�سلمين ويجابهوهم ويقاتلوهم. ثّمة اأ�سخا�س اليوم 

الم�سلمين:  اإخوتهم  اإ�سقاط  من  اأج��ل  ال�سهيونيّ  الكيان  مع  للتعاون  م�ستعدّون 

 .
(1(

مب} خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  { جئ 

ي�سيرون  اأّنهم  باطاًل  ويت�سّورون  يده  في  اأيديهم  وي�سعون  ال�سيطان  مع  يتحالفون 

في طريق الهداية. هذه هي المعايير القراآنيّة وهي معايير وا�سحة ي�سعها القراآن 

ناأن�س  اأن نفهمها؟ عندما  اأن نفهمها، فمتى ن�ستطيع  الكريم تحت ت�سّرفنا، ويجب 

بالقراآن وعندما نفتح قلوبنا على القراآن، وكّل هذه المرا�سم مقّدمة لذلك.

آثار األنس بالقرآن الكريم 

الذين  الكريم:  بالقراآن  اأن�سكم  من  تزيدوا  باأن  الأع��ّزاء  ال�سباب  اأيّها  اأو�سيكم 

يتوا�سلون مع القراآن ليعرفوا قدر هذا التوا�سل، والذين يحفظون القراآن ليعرفوا قدر 

هذا الحفظ؛ ليحفظوا لأنف�سهم هذه الجوهرة الثمينة. الم�ستاأن�سون بتالوة القراآن 

)1) �سورة الأعراف، الآية 30.
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اأيديهم، ول يتركوه، وليجعل المرتبطون  الكريم ل يفلتوا هذا الزمام المبارك من 

بالقراآن التدّبر فيه وفي معانيه والتعّمق في مفاهيمه هدفهم. هذه اأ�سياء تقّربنا من 

القراآن خطوة خطوة. اإذا اأن�سنا بالقراآن واقتربنا منه وا�ستطاعت مفاهيم القراآن اأن 

توؤثّر في قلوبنا، عندئذ ن�ستطيع اأن ناأمل ونتفاءل باأن تحظى الأّمة الإ�سالمّية بالعّزة 

تلك  . في 
(1(

{گ گ ڳ ڳ} تعالى:  الموعودة من قبل اهلل 

بالقراآن  اأن�سنا  اإذا  العّزة.  الإ�سالمّية بهذه  الأّمة  الحالة �سوف يمنّ اهلل تعالى على 

الكريم ف�ستكون هذه هي الآثار والبركات. 

اأتقدّم بال�سكر ثانية لكلّ القائمين على هذه المرا�سم من اأ�ساتذة وم�ساركين في 

الم�سابقة وال�سباب الأعّزاء ومدراء هذه المرا�سم الجميلة العظمية، والجماهير التي 

اأقبلت على هذه المرا�سم. اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يحفظكم جميًعا ويديمكم، كما ن�سكر 

المقّدم المحترم، والَح�َسُن البيان الذي اأدار الجل�سة - هنا وفي محّل المرا�سم على 

 .
(2(

ما يبدو - ب�سكل جميل

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.  

)1) �سورة المنافقون، الآية 8.

)2) ال�سيد مجيد يراق بافان.
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ó
الحمد هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محمد واآله الطاهرين، ل 

�سيّما بقّية اهلل في الأر�سين.

{پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

؛ {ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
(1(

ٿ ٹ ٹ}
 .

(2(
ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب}

قال اهلل الحكيم في كتابه: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 .
(3(

ىئ ی ی ی ی جئ حئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}
لقيها عليكم اأّيها الأعّزاء - اأخوة واأخوات 

ُ
كلمتي في هذا اليوم الخالد والهام، �ساأ

- في ثالثة اأق�سام:

في الق�سم الأوّل منها توجد حقيقة هامّة حول الجمهورّية الإ�سالمّية والهتمام 

مخت�سر  تو�سيفي  وبيان  اإ�سارة  الثاني  الق�سم  في  الأهمّية.  بالغ  اليوم  لنا  ُيعّد  بها 

نهج  حول  الكثير  قيل  قد  كان  واإن  العظيم.  لإمامنا  الخالدة  والمدر�سة  النهج  عن 

ر في هذه  المخت�سَ التو�سيف  الكثير و�سمعنا كذلك، ولكن هذا  قلنا  الإمام، ونحن 

اأوجده  ما  مجموعة  عن  مخت�سرة  �سورة  اإلينا؛  بالن�سبة  ولزم  �سروري  المرحلة 

الإمام العظيم في العالم المعا�سر كظاهرة ل نظير لها. وفي الق�سم الثالث يت�سّمن 

اإ�سارة اإلى تحدّيَين هامَّين في طريق ال�سعب الإيرانيّ ونظام الجمهورّية الإ�سالمّية 

ا ل�سحة حركتنا و�سالمة �سيرنا. وُيَعّد الهتمام بهما مهمٌّ جدًّ

)1) �سورة الح�سر، الآية 10.

)2) �سورة يون�س، الآية 88.

)3) �سورة اإبراهيم، الآيتان 24 و 25.
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العالم واالهتمام بالجمهورّية اإلسالمّية 

خم�ٍس  م��رور  وبعد  اأّن��ه  هي  اإليها  اأ�سرُت  التي  الحقيقة  تلك  الأول؛  الق�سم  في 

وع�سرين �سنة على رحيل اإمامنا العظيم؛ فاإّن ال�سوق واللهفة للتعّرف عليه وال�ستماع 

عنه لم ينق�سا وما زال يتزايدان. الأمر الذي ل ينح�سر في بلدنا، اإّنما هذه الواقعّية 

بلدنا وح�سب - حيث  لي�س في  الإ�سالم؛  واأكثر من عالم  الإ�سالم  موجودة في دنيا 

�سباب  اإنّ  حيث  الإ�سالميّ،  العالم  كلّ  في  بل   - للثورة  الثالث  الجيل  حاليًّا  ينطلق 

م�سائل  على  الّطالع  من  يتمّكنون  والذين  والإنترنت،  والتوا�سل  الّت�سالت  ع�سر 

فاأكثر على  اأكثر  والتعّرف  لالّطالع  ي�سعون جاهدين  الخا�س،  بعيدة عن محيطهم 

ق�سايا الثورة الإ�سالمّية والجمهورّية الإ�سالمّية، وحول هند�سة هذا البناء العظيم. 

اإنّ ظاهرة �سيادة ال�سعب الدينيّة ونظريّة ولية الفقيه من الم�سائل ال�سديدة الأهمّية 

والجذّابة لالأو�ساط الفكريّة في العالم الإ�سالمّي. 

األعداد وتشويه المفاهيم واالنجازات

اإنّ اأعداءنا قاموا بم�ساعٍ حثيثة على نطاقٍ وا�سع ومنذ الأيام الأولى للثورة - وكّلما 

الأجهزة  اآلف،  بل  ا�ستخدموا مئات،  الأمام ت�ساعفت جهودهم؛ حيث  اإلى  تقدّمنا 

الجمهورّية  �سورة  لت�سويه   - الإلكترونيّة  والمواقع  والإذاعيّة  التلفزيونيّة  وال�سبكات 

الإ�سالمّية والإ�ساءة اإلى موؤ�ّس�سها واأن�ساره؛ وهذا الأمر نف�سه قد �ساعدنا وكان في 

م�سلحتنا! حيث اأثاروا باأعمالهم هذه ح�ّس حّب الّطالع والف�سول عند الم�ساهدين 

العداء،  هذا  كّل  �سبب  يعرفوا  اأن  يريدون  ف�ساروا  العالم؛  اأنحاء  في  والم�ستمعين 

التي  الجهة  هذه  حقيقة  هي  وما  والفتراءات،  ال�ُسمعة  وتلطيخ  التهم  قذف  و�سبب 

يعادونها ويخا�سمونها بهذا ال�سكل. بناءً على هذا، فاإنّ اأعداءنا ق�سدوا ت�سويه ا�سمنا 

 
(1(

و�سورتنا فتكلّموا عنّا وعن اإمامنا ونظامنا ولكن: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ}

ولكّنها  وا�سع  نطاٍق  على  حركة  ب��داأوا  هذه  نّيتهم  وفي  ه��وؤلء  تعالى؛  اهلل  قول  هذا 

)1) �سورة الطارق، الآيتان 15 و 16.
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تحّولت في النهاية اإلى فر�سة، حيث تحّرك ح�ّس ال�ستطالع والف�سول للتعّرف عند 

جمهور هذه الأجهزة والو�سائل الإعالميّة في اأنحاء العالم. 

سعيهم أبتر

 اإنّ ال�سحوة الإ�سالميّة في البلدان الإ�سالمّية وفي منطقتنا - حيث اإّن م�ساعر 

العداء وال�ستكبار هي الُبعد الأبرز والغالب فيها - هي بحّد ذاتها عالمة على حّب 

ال�ستطالع ذلك وال�ستجابة والتجاوب، وهذا الأمر م�ستمرٌّ ويتزايد. من الممكن اأن 

تقّدم اأجهزة المخابرات الغربّية والأميركّية تقارير اإلى اإدارتها باأّنها ا�ستطاعت اأن 

تقمع ال�سحوة الإ�سالمّية في منطقتنا وتق�سي عليها. اإذا كانوا يتخّيلون هذا الأمر، 

فهذا �سيكون اأي�سًا خط�اأ من الأخطاء ال�ستراتيجّية والتحليالت الخاطئة لأعدائنا. 

اأن يجري قمع ال�سحوة الإ�سالميّة لمدّة ق�سيرة وفي جزءٍ من العالم  من الممكن 

جذورها.  وقطع  ال�سحوة  هذه  على  الق�ساء  يمكن  ل  �سكّ  بدون  ولكن  الإ�سالميّ، 

�سوف تنت�سر هذه ال�سحوة الإ�سالمّية وتتزايد؛ اإّن هذا الوعي والفهم والإدراك وهذا 

يمكن  الذي  بالأمر  لي�س  الم�سلم،  ال�سباب  جيل  وبين  البلدان  في  والتوجّه  الموقف 

الق�ساء عليه بهذه ال�سهولة؛ بالطبع، يبذل الأعداء جهودهم ومن الممكن اأن يحّققوا 

بع�س النجاح في بع�س المناطق لمّدة ق�سيرة؛ ولكن في نهاية الأمر اإّن �سعيهم اأبتر. 

سيادة الشعب الدينية مواجهة وصمود

في  ة  خا�سّ اليوم  ال�سباب  جيل  عند  والموجود  هذا،  ال�ستطالع  حبّ  �سبب  اإنّ 

العالم الإ�سالميّ، حول ظاهرة �سيادة ال�سعب الدينيّة، هو اأنّ الجمهورّية الإ�سالمّية 

هذه  كّل  طوال  تعّر�ست  وقد  عاًما،  وثالثون  خم�سة  ولدتها  على  م�سى  قد  ظاهرة 

المّدة لحمالت عدوانّية وخ�سومات القوى المت�سّلطة؛ فقد قاموا بحمالت ع�سكرّية 

وكذلك حمالت اإعالنيّة واقت�ساديّة اأي�سًا - حيث بداأ الحظر والعقوبات منذ بداية 

الثورة وجرى ت�سديدها، يوًما بعد يوم، حّتى وقتنا الحا�سر - وقاموا بحمالت �سيا�سّية 

اأي�سًا؛ هذه الجبهة الغربيّة القويّة قد فعلت كلّ ما قدرت عليه في مواجهة الجمهورّية 
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الإ�سالمّية خالل خم�س وثالثين �سنة، قاموا باأعمال ع�سكرّية حيث �ساعدوا ودعموا 

المعتدي ع�سكريًّا على البلد، اأعانوا كّل عدّو للجمهورّية الإ�سالمّية في اأّي نقطة في 

الوا�سعة، فر�سوا الحظر والعقوبات القت�سادّية  العالم، �سنّوا الحمالت الإعالميّة 

باأعلى حدٍّ ممكن وب�سكلٍ ل �سابق له، ولكن وفي المقابل فاإنّ الجمهورّية الإ�سالمّية 

تزل  لم  فقط  لي�س  والهمجّية،  العنيفة  والعتداءات  الحالت  كّل هذه  مواجهة  وفي 

من الوجود ولم ُيق�َس عليها، بل اإّنها لم تنزِو ولم تتقوقع على نف�سها ولم تر�سخ اأبًدا 

لبتزاز الغرب، وتقّدمت يوًما بعد يوم؛ هذا الأمر الذي ي�سّكل ماهّية حّب ال�ستطالع 

و�سيا�سيًّا  ا  الكبرى ع�سكريًّ القوى  تتكاتف  اأن  اأكثر.  للتعرّف على تجربتها  والف�سول 

مّدة  ودول��ة  بلٍد  �سّد  قواها  لتوّحد  بع�س،  باأيدي  بع�سها  اأيديها  وت�سع  واقت�ساديًّا 

خم�سة وثالثين عامًا، فال ت�سقط تلك الدولة؛ بل على العك�س تزيد قّوتها، ول تر�سخ 

لالبتزاز، ول تهتّم لكّل اأولئك المعتدين. 

التطور العلمي والثقافي الفاعل

المجالت  البقاء في  اقتدارها وقدرتها على  الإ�سالميّة  اأظهرت الجمهوريّة  لقد 

كيف  يرون  فاإّنهم  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  اإلى  اليوم  ينظرون  وعندما  المختلفة. 

الطالب  واآلف  الجامعيّين  الطالب  ماليين  ي�سمّ  للثورة  والثالث  الثاني  الجيل  اأنّ 

الأ�ساتذة  اآلف  وع�سرات  والمحقّقين  الباحثين  واآلف  الف�سالء،  الحوزويّين 

بع�سها  �سيت  ذاع  التي  والفكرّية  العلمّية  النخب  واآلف  والحوزويّين،  الجامعيّين 

واأ�سبحت معروفة على ال�سعيد العالمي، واآلف العاملين والنا�سطين في المجالت 

لقد  اليوم؛  مجتمعنا  واقع  هو  هذا  والقت�سادّية؛  والإنتاجّية  والثقافّية  ال�سيا�سّية 

ا�ستطاعت الجمهوريّة الإ�سالميّة في ميدان العلم والثقافة وعلى الرغم من الحظر 

كائًنا  تر�سل  اأن  وكذلك  الف�ساء  اإلى  ا�سطناعّية  اأقماًرا  تر�سل  اأن  كّلها،  والعقوبات 

ا اإلى الف�ساء وتعيده، واأن تنتج الطاقة النووّية واأن تحتّل مكانها بين الدول الع�سر  حيًّ

العالمّية  المراكز  اأعلنت  ولقد  الحديثة.  العلوم  من  العديد  في  العالم  في  الأوائ��ل 
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المتخ�سّ�سة اأّن معدّل ت�سارع العلم في الجمهورّية الإ�سالمّية هو ثالثة ع�سر �سعف 

والتقنّية  العلمّية  الخدمات  اليوم  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  ت�سدّر  العالمي.  المتو�سّط 

اإلى البلدان المختلفة، وعلى الرغم من الحظر والعقوبات التي ل �سابق لها، فاإّنها 

تدير بلًدا يبلغ عدد �سّكانه خم�سة و�سبعون مليوًنا، ولها الكلمة الف�سل والتاأثير الأّول 

في �سيا�سات المنطقة، تقف ب�سالبة في مواجهة النظام ال�سهيونّي الغا�سب، والذي 

تدعمه قوى الت�سّلط والهيمنة العالمّية. 

عن  دوًم��ا  وتدافع  الظالمين  ت�سالح  ول  تهادن  ل  الإ�سالميّة  الجمهوريّة  هذه 

هذه  هي  ما  ليعرف  ال�ستطالع  حّب  عنده  �سيتحّرك  واٍع  اإن�ساٍن  كّل  المظلومين؛ 

الظاهرة وهذا الموجود؟، مع كّل هذه العداوات وكّل هذه القدرات الذاتّية وعالمات 

الحياة والبقاء وال�سمود؛ هذه هي ماهيّة حبّ ال�ستطالع. هذا في المجالت العلمّية 

والتقنّية وما �سابه. 

سيادة الشعب الدينية

ال�سعب  ل�سيادة  الراقي  التجلّي  فاإنّ  والجتماعيّة،  ال�سيا�سيّة  الق�سايا  في مجال 

الدينيّة قد عبَر خم�سة وثالثين عامًا منذ الثورة وحّتى الآن، وطوال هذه المّدة، كان 

لدينا اثنتان وثالثون انتخابات عامة في هذا البلد؛ هل هذه مزحة؟ اإّنها نموذج ل 

نظير له؛ اإنّ النتخابات في الجمهورّية الإ�سالمّية؛ ومن خالل هذه الم�ساركة الوا�سعة 

- بع�سها اأعلى من معّدل المتو�ّسط العالمي والعديد منها ن�سبته اأعلى بكثير؛ م�ساركة 

يوجد  ال�سعبّية؛  ال�سيادة  تمّثل مظهر  اإّنما   - انتخاباتنا هي هكذا  و% 72؛   70 %

نموذج اآخر كذلك ل نظير له ول �سبيه، يتمّثل في ظاهرتين، ونحن ك�سعٍب قد تعّودنا 

ا، وهما  عليهما ولكّنهما بالن�سبة اإلى الم�ساهد العالمي اأمٌر ا�ستثنائّي وجّذاب وهاّم جدًّ

عبارة عن م�سيرات الثاني والع�سرين من بهمن ]11 �سباط ذكرى انت�سار الثورة[ 

ودائم عر�س  وب�سكٍل م�ستمر  النا�س  يقيم  القد�س في �سهر رم�سان.  يوم  وم�سيرات 

الثورة في كل عام منذ خم�سة وثالثين عاًما، من خالل م�سيرات وتظاهرات عظيمة 
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حا�سدة في الأيام الباردة والطق�س الثلجي لأواخر �سهر بهمن. نحن قد تعّودنا على 

هذا الأمر ول نالحظ اأهمّيته وعظمته، ولكّن الم�ساهد العالمي يرى كّل هذا وهو اأمٌر 

مده�س بالن�سبة اإليه؛ هذه اأ�سباب تلك الجاذبّية التي تثير حّب ال�ستطالع والتعّرف 

طريٍق  عن  والباحثين  وال�ستف�سار  ال�سوؤال  واأهل  المتاأّثرة  والعقول  المعجبين  وتدّل 

جديد. اإّن الحقيقة العامة لزماننا هي عبارة عن الهتمام والتوّجه وحّب ال�ستطالع 

الم�ستنيرين،  والمفّكرين  والمثّقفين  ال�سباب  ِقبَل  من  الإ�سالميّ؛  العالم  في  العام 

واأهل الوعي والفهم والتعّمق في الق�سايا حول هذه الظاهرة التي تحّققت وح�سلت 

بتوفيٍق اإلهّي، وتاأييٍد اإلهّي في اإيران الإ�سالمّية، وما زالت تنمو وتتكامل يوًما بعد يوم. 

هذا هو الأمر الأّول. 

اإلمام الخمينّي المهندس ]المعمار[ العظيم!

لقد تحّدثنا كثيًرا عن الإمام، ولعّل البع�س يتخّيل باأّننا نبالغ؛ كاّل، ما قلناه حول 

اإمامنا العظيم لي�س مبالغة ول مغالة؛ بل هو جزء من الحقيقة والواقع؛ اإّن اإمامنا 

اأكثر بكثير من كّل ما و�سفناه وا�ستطعنا  العمق والمعنى  العظيم والعزيز لديه من 

اأن نبيّنه. كلّ ما لدى ال�سعب الإيرانيّ وما ت�ساهده وتدركه اأعين واأفكار ال�سعوب في 

اأنحاء العالم، كّله من �سنع واإنتاج اليد القادرة لذلك الإمام. 

معرفة خريطة اإلمام

خريطة  نعرف  اأن  علينا  يجب  �سحيح،  ب�سكٍل  ونتقّدم  ن�سير  اأن  اأردن��ا  ما  اإذا 

المعمار. اإذا كان البحث يدور حول بناٍء عادّي كالمتعارف بين النا�س، اإن لم تكن 

كانوا  ومهما  البّنائين  فاإّن  الأ�سلّي،  الت�سميم  يُعلَم  ولم  اليد  متناول  في  الخريطة 

�سين، من الممكن اأن ي�ستبهوا ويبنوا ب�سكٍل خاطئ؛ يجب التعّرف  محترفين ومتخ�سّ

الخريطة  اأّن  ُوجد  اإذ  والإحياء،  البناء  فّن  الأ�سا�سية لال�ستفادة من  الخريطة  على 

اهلل،  عند  من  موؤّيًدا  كان  لقد  فقط،  اإن�ساٍن  فكر  نتاج  تكن  لم  الإم��ام  ر�سمها  التي 

»باأّن  اإّن الإمام العظيم نف�سه كان يعرف ذلك ويقّر ويعلن؛ لقد قال:  قطًعا ويقيًنا؛ 
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كلّ ما جرى قد تمّ بيد القدرة الإلهّية«، ولقد فهم الأمر ب�سكٍل جّيد، ولقد اأب�سرت 

عينه الثاقبة ]ذلك[ ب�سكٍل عميق. اإّن علينا اأن ننتبه، واأن نتعّرف على هذه الخريطة 

كي نتمّكن من متابعة الطريق. اإن لم نعرف الخريطة وانحرفنا عن ت�سميمها فاإّننا 

�سنبتعد تدريجيًّا ويوًما بعد يوم عن الم�سير الأ�سلّي وال�سراط الم�ستقيم، وحينها 

ن�سّل  ل  اأن  يجب  الهدف  اإلى  ن�سل  لكي  المطلوبة.  الأه��داف  عن  ابتعدنا  �سنكون 

الطريق؛ ولأجل تحّقق هذا الأمر؛ يجب اأن تكون الخريطة الأ�سلّية والأ�سا�سّية دائًما 

ن�سّب اأعيننا، علينا اأن نعرفها وندركها جّيًدا. 

 أهداف خريطة اإلمام

]نظام[ مدني - �سيا�سي على  اإّن خريطة الإمام وعمله الأ�سلّي كان بناء َنْظم   

اأ�سا�س العقالنيّة الإ�سالميّة؛ وكانت المقدّمة الالّزمة لهذا العمل اإزالة النظام الملكّي 

ا! لقد كان للنظام الملكّي هذه  - الذي كان في الوقت عينه فا�سًدا وتابًعا وديكتاتوريًّ

ال�سفات الثالثة: لقد كان مبتلى باأنواع الف�ساد الأخالقّي والمادي وغير ذلك، وكذلك 

ا دائًما  كان تابًعا للقوى الأجنبّية، لإنجلترا حيًنا ولأميركا حيًنا اآخر، لقد كان م�ستعدًّ

للتخّلي عن م�سالحه وم�سالح البالد من اأجل م�سالح الأجانب، وكذلك كان نظاًما 

ا، لم تكن النا�س تريد النظام الملكّي ول ترغب به؛ كّل واحدة من  ديكتاتورًيا وم�ستبدًّ

هذه ال�سفات تحتاج اإلى كتب ومجّلدات لتبيانها. 

اإنّ المقدّمة الالزمة لذلك العمل الكبير الذي اأراد الإمام اأن يقوم به هي الق�ساء 

على هذا النظام الفا�سد والتابع للديكتاتور؛ لقد �سّمر عن �ساعَدي الهّمة وتّم الق�ساء 

محله  ليحّل  الديكتاتوري  النظام  ي�سقط  اأن  بلدنا  في  الق�سّية  لي�ست  النظام.  على 

ال�سفات  تلك  اأّن  هي  الأ�سا�س  الم�ساألة  ديكتاتوري؛  �سبه  اأو  اآخر  ديكتاتوري  نظام 

عليها  وُيق�سى  تزول  اأن  يجب  كان  الملكّي  النظام  عند  كانت  التي  والخ�سو�سّيات 

ولقد اأزالها الإمام العظيم واجتّثها من الأ�سا�س؛ ولقد كانت خطب الإمام واإر�ساداته 

وعمله و�سلوكه في هذا الّتجاه.
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االنتخابات والسيادة الشعبّية في فكر اإلمام

اأ�سا�سّيتان مرتبطتان بع�سها  بالن�سبة للنظم المدني وال�سيا�سي، هناك نقطتان 

البالد  عمل  تفوي�س  هي  الأولى  واحدة.  لعملة  وجهان  هما  اآخر،  بمعنى  اأو  ببع�س. 

لل�سعب عبر ال�سيادة ال�سعبيّة ومن خالل النتخابات. والثانية اأن تكون هذه الحركة 

ال�سعبّية  ال�سيادة  بحركة  يّت�سل  ما  وكّل  الأ�سيل  الإ�سالم  من  بالأ�سا�س  النابعة   -

وتفوي�س العمل لل�سعب - في اإطار ال�سريعة الإ�سالمّية. هذان الق�سمان، هما بلمحة 

واحدة، بعدان لحقيقة واحدة. 

ل يظنّنّ البع�س اأنّ الإمام العظيم قد اأخذ النتخابات من الثقافة الغربّية ودمجها 

بالفكر الإ�سالميّ وال�سريعة الإ�سالميّة. ل لي�س الأمر كذلك، فلو لم تكن النتخابات 

وال�سيادة ال�سعبيّة والرجوع اإلى راأي النا�س، جزءًا من الدين وكانت غير مرتكزة على 

ال�سريعة الإ�سالميّة، فالإمام لم يكن ليلتزم بها. وقد �سرح ذلك الإن�سان ال�سريح 

والحا�سم هذه الق�سيّة. هذا الأمر هو من الدين، فال�سريعة الإ�سالمّية هي الإطار. 

في كاّفة التقنينات، والإجراءات والعزل والتن�سيب، وال�سلوكّيات العامة التابعة لهذا 

النظم ال�سيا�سي والمدني، يجب اأن تراعى ال�سريعة الإ�سالميّة. و�سيرورة العمل في 

ينتخب  ال�سعب،  من  فرد  كلّ  اإنّ  اأي  ال�سعبيّة.  ال�سيادة  خالل  من  هي  النظام  هذا 

النائب، وينتخب رئي�س الجمهورّية، اأي ينتخب الوزراء عبر و�سيط، ينتخب الخبراء، 

ينتخب القائد عبر و�سيط، هذا العمل هو بيد ال�سعب. هذه هي الركيزة الأ�سا�سّية 

لحركة الإمام العظيم. 

هذا البناء العظيم الذي و�سعه هذا الإن�سان الكبير، يرتكز على هاتين القاعدتين. 

اإلى  يلتفتوا  اأن  يجب  الإ�سالمّي.  النظام  وحقيقة  روح  هو  الذي  بال�سريعة  اللتزام 

يتّم  ال�سريعة الإ�سالميّة ب�سكل تام في المجتمع، �سوف  هذا الأمر. فاإذا تمّ تطبيق 

تاأمين الحريّات العامّة والمدنيّة - حريّة الأفراد، الحريّة الفرديّة، وحريّة ال�سعب، 

اأي ال�ستقالل - فال�ستقالل هو الحريّة على نطاق ال�سعب، الذي ل يرتبط باأحد ول 

بمكان.
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الشعب الحّر

اإنّ ال�سعب الحرّ يعني ال�سعب الذي ل يكون باأّي �سكل من الأ�سكال تحت �سيطرة 

العدالة  وي�سمن  الأم��ر،  ه��ذا  الإ���س��الم  ي�سمن   � الأج��ان��ب  اأو  اأع��دائ��ه  اأو  مخالفيه، 

الحرّية،  الأ�سا�سيّة:  الأرب��ع  العنا�سر  هي  هذه  المعنويّات.  وي�سمن  المجتمع،  في 

على  حاكمة  الإ�سالمّية  ال�سريعة  تكون  عندما  المعنويّات.  العدالة،  ال�ستقالل، 

المجتمع، تظهر هذه الظواهر الأ�سا�سيّة نف�سها في نظم المجتمع الإ�سالمّي. لذلك 

ا�ستند اإمامنا العظيم على ال�سريعة الإ�سالميّة التي هي روح الجمهورّية الإ�سالمّية. 

ا  ا على ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية التي هي و�سيلة واأداة ماأخوذة اأي�سً كما ارتكز اأي�سً

من ال�سريعة. 

مدرسة اإلمام: رفض الهيمنة 

في مدر�سة الإمام ل يمكن القبول والعتراف باأي قدرة اأو �سيطرة ح�سلت من 

خالل التزوير اأو الفر�س بالقّوة. 

هناك  الإ�سالمّي  النظام  في  وال�سيطرة.  للظلم  معنى  ل  الإ�سالميّ  النظام  في 

معنى للقدرة والقتدار، القدرة النابعة من اختيار النا�س ومن راأيهم. لكن القدرة 

مدر�سة  في  ول  الإ�سالم  في  لها  معنى  ل  وال�سالح،  وال�سغط  الفر�س  من  النا�سئة 

الإمام. تلك القدرة التي ن�ساأت من اختيار النا�س هي القدرة المحترمة. 

وصفة اإلمام: احترام اختيار الناس، ومساعدة المظلوم

في مواجهة هذه القدرة يجب األّ يت�سدّى اأحد، ويجب األّ يلجاأ اآخرون اإلى الظلم 

هذه  الفتنة.  هو  عمله  فا�سم  العمل،  بهذا  اأحدهم  قام  اإذا  وال�سيطرة،  والفر�س 

و�سفة جديدة عر�سها الإمام للعالم وف�ساًل جديًدا اأ�سافه اإلى الأدبّيات ال�سيا�سّية 

للعالم. هذه الو�سفة الجديدة، اإحدى عنا�سرها الأ�سلّية - كما اأ�سرنا �سابًقا - هي 

الأكمل  الم�سداق  اإّن  الظلم. في زماننا هذا،  المظلومين ومجابهة  الإ�سراع لإعانة 

اأّكد من اليوم  اأّن الإمام العظيم قد  للمظلوميّة هو ال�سعب الفل�سطيني واأنتم راأيتم 
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الأول اإلى اليوم الآخر من عمره، على فل�سطين، دافع عنها، واأو�سى ال�سعب الإيراني 

وم�سوؤولي البالد بعدم ن�سياناها. فم�ساعدة المظلومين، والوقوف في وجه الظالم، 

رف�س �سيطرة )و�سع اليد( الظالم، الإنكار الوا�سح لأّبهة وقدرة الظالم وك�سر هذه 

قّدمها  التي  الجديدة  الو�سفة  هي  وهذه  النظام  هذا  من  جزًءا  ا  اأي�سً هذا  الأّبهة. 

اإمامنا العظيم. هذه خال�سة، و�سورة ق�سيرة وتو�سيف مخت�سر لمجموعة النظم 

الملكي،  النظام  �سقوط  بعد  البالد  الى  اإمامنا  اأح�سرها  التي  والمدنيّة  ال�سيا�سيّة 

ا.  قدّمها وقبلها ال�سعب ب�سكل حا�سم، وتحّققت اأي�سً

اإلمام واستمرار النجاح 

هذه الو�سفة كالكثير من الكالم ال�سيا�سي، ل يجب اأن تبقى بين طيّات الكتب. 

نزلت اإلى اأر�س الواقع، طبّقت، تبلورت، بذل ال�سعب الإيراني الجهد، اأظهر الوفاء، 

قّدم الت�سحيات، حفظها وحافظ عليها، وقّواها يوًما بعد يوم اإلى اأن و�سلت اإلى ما 

هي عليه الآن. 

اإذن لقد نجح الإمام، لقد نجح الإمام ب�سكل كامل في العمل الذي اأراد القيام به. 

ولكن هل �سي�ستمر هذا الإنجاز العظيم؟ وهل اأّن الخانات الفارغة في هذا الجدول 

 - والتاريخّية  الجتماعّية  الجداول  هذه  في  فارغة  خانات  يوجد  طبيعي  ب�سكل   -

�ستمالأ؟ هذا الأمر يرتبط ب�سكل كبير بي اأنا، وبكم وبمقدار الجهد الذي �سنبذله. 

وبالوعي الذي �سنظهره، وبمدى مراعاتنا لهذا الخط الوا�سح وحركتنا عليه. نعم، 

الأمر ممكن بالتاأكيد. مع هذا ال�سعب الذي نراه، مع التجربة والحركة الناجحة، مع 

ال�سير الم�ستمر الذي اأظهره ال�سعب في ال�سنوات ال35 ال�سابقة، وبعد رحيل الإمام 

في ال�سنوات ال25 ال�سابقة، نعم اإّن اإكمال الطريق ممكن. �ستمالأ الخانات الفارغة، 

�ستنجز الأعمال العظيمة، وهذا ال�سعب باإذن اهلل وقدرته �سي�سل الى اأعلى القمم. 

معرفة التحديات والموانع

الكبرى،  المّتجهة نحو الأهداف  المهّمة الأخرى  لكن هذا الطريق، مثل الطرق 

ن�ستطيع  كي  الموانع،  هذه  نعرف  اأن  يجب  والموانع.  التحّديات  من  الكثير  فيها 
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ا  تخّطيها. اإذا لم نعرف الحاجز، فتخّطي هذا الحاجز والمانع اإّما �سيكون �سعًبا جدًّ

المحترم في  الح�سور  اأّيها  اأنتم  الموا�سيع،  بهذه  اأبلغكم  اليوم،  اإّنني  اأو م�ستحياًل. 

هذا الجتماع العظيم والحا�سد، وفي الواقع لكلّ ال�سعب الإيراني الذي �سي�سمع هذا 

الكالم؛ �سبابنا، مثّقفونا، نخبتنا الفكرّية، يجب اأن يقفوا عند كّل عنوان وكّل ق�سم 

ويتفّكروا، يعملوا عليها، يبحثوا حولها. لي�س فقط الأبحاث الفكرّية �سبه التنويرّية، 

اإّن  الواقع.  العتبار  بعين  تاأخذ  التي  الأبحاث  العملّية،  التطبيقّية،  الأبحاث  ولكن 

�سيتابعه  الذي  ]الثقافي[  الفكري  للعمل  عري�سة  عناوين  هو  اليوم  لكم  اأقّدمه  ما 

ال�سباب، اإن �ساء اهلل، اإذ اأّنهم اأف�سل مّنا واأكثر ا�ستعداًدا. 

تحّديان اثنان: خارجي وداخلي

�ساأتكلّم عن تحدّيين: تحدّ خارجي، وتحدّ داخلي. الخارجي هو �سغط ال�ستكبار 

العالمي. وهنا اأق�سد ال�سغط الأميركي دون مجاملة؛ اإّنهم يرمون الحجارة. �سحيح 

ل  فائدة،  ل  اأن  يعتبرون  لديهم،  ال�سيا�سّيين  المفّكرين  بع�س  تحاليل  في  رّبما  اأّنه 

يمكن مواجهة هذه الحركة العظيمة. لكّنهم يرمون الحجارة. يجب اأن نعرف خّطة 

عملهم؛ هذه الخطّة الأميركّية المف�سوحة، هذه الخّطة الكبرى التي تّم اإف�ساوؤها من 

خالل الأبحاث، التقارير، الآراء وال�سلوكيّات الأميركّية. 

أميركا؛ دول العالم أقسام ثالثة 

ثالثة  اإلى  العالم  في  الب�سر  العالم،  العالم، حركات  دول  تق�سّم  اأميركا  اإنّ   

ال�سيا�سّية  الحركات  المطيعة،  ال��دول  لها،  المطيع  هو  الأّول  الق�سم  اأق�سام: 

والجتماعّية المطيعة، اأو الأفراد المطيعين هوؤلء هم المجموعة الأولى. ]الق�سم 

وبع�س  ال��دول  بع�س  مداراتها؛  يجب  لكن  مطيعة،  لي�ست  ال��دول  بع�س  الثاني[ 

مداراتها،  يجب  ولكن  كذلك  اأميركا  براأي  هي  الحركات،  وبع�س  ال�سخ�سيّات 

ح  فهناك م�سالح م�ستركة معهم؛ وبالفعل، تّم التكّيف معهم بطريقة ما. �ساأو�سّ

فيما بعد هذا الأمر. 
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 الق�سم الثالث هي الدول غير المطيعة، ل يخ�سعون لأميركا، ل ير�سون اأميركا. 

والمدنّية  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  والحركات  العالم،  دول  كلّ  اإنّ  الأميركيين  براأي 

والم�سهورة  والممّيزة  والمهّمة  المعروفة  ال�سخ�سّيات  وكّل  العالم  في  والقت�ساديّة 

تام،  ب�سكل  واأط��اع��وا  م�سيرهم،  �سّلموا  اإّم��ا  الثالثة:  الأق�سام  ه��ذه  عن  تخرج  ل 

يجب  حيث  ومتّمردين  �سجعان  مطيعين،  غير  واإّما  مداراتهم  ويجب  م�ستقّلين  اإّما 

الت�سّرف معهم ب�سكل مختلف. 

سياسة أميركا ودول العالم

المجاني،  الدفاع  لي�س  بالطبع،  عنها.  الكامل  الدفاع  هي  الأول���ى  المجموعة 

بل يحمونها ويحلبون خيراتها. ي�ستغّلون قدراتها )هذه الدول( في �سبيل منافعهم 

)اأميركا(. اإّنهم ياأخذون اأجرهم من هذه الدول، ي�ستخدمونها وكما قلنا اإّنهم يحلبون 

خيراتها، ول يهتّمون بها. ولكن اإذا �سدر عن هذه الدول �سلوًكا معّيًنا، يعتبر �سّيًئا 

ال�سلوك، بل تدافع عنه، وتبّرره. على �سبيل  اأميركا هذا  العالمي، ل تدين  بالعرف 

المثال بع�س الدول الم�ستبّدة، والتي تدار من خالل اأنظمة رجعّية وم�ستبّدة اإلى اأبعد 

اأميركا، يخدمونها، هم من المجموعة  اأميركا، يعطون  الحدود، لكنّهم جيّدون مع 

الأولى. عندما يريد الأميركيون و�سفهم، ل يقولون اأّنها دول ديكتاتورّية بل يقولون 

ا في النظام ال�سيا�سي؟ ما معنى هذا؟ بلدان  اأنّها دول ذات نظام اأبوي. ما معنى اأبويًّ

ل مجل�س نوّاب فيها، ل انتخابات، ل قدرة على الكالم، ل اأقالم حّرة، ل تعبير حّر، 

وكّل مخالفة ب�سيطة لإرادة الحاكم، يتّم قمعها بكّل حّدة و�سّدة وق�سوة. هذا البلد هو 

بلد اأبوّي الحكم؟

�سدام ح�سين في فترة من الحياة، كان من اأولئك المطيعين، الم�سّلمين م�سيرهم 

لأميركا. في تلك الفترة قّدموا له كّل اأنواع الدعم، وكانوا تحت اأمره، اأعطوه اأ�سلحة 

اأعطوه  ال�سطناعّية،  بالأقمار  ُتك�سف  التي  الع�سكرّية  حركتنا  خرائط  كيميائّية، 

خرائط حربّية، لأّنه كان يخدمهم، �سّد النظام المتمّرد للجمهورّية الإ�سالمّية، هذا 
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النظام الإ�سالمّي هو من المجموعة الثالثة؛ هذه اإحدى المجموعات. 

وخّطتها  اأميركا  �سيا�سة  تقت�سي  التي  الدول  هي  قلنا  كما  الثانية،  المجموعة 

اإّنهم  لحاظها،  يتّم  م�ستركة  م�سالح  هناك  اإّن  اأي  مداراتها؟  معنى  ما  مداراتها. 

قلوبهم،  في  بالخنجر  يطعنونهم  الفر�سة  �سنحت  كّلما  ولكن  بجانبهم،  ي�سعونهم 

هو  هذا  الأوروبّية.  كالبالد  بالد؟  اأي  مثل  اأب��دًا.  لهم  يلتفتون  ول  قلبهم؛  وي�سرقون 

و�سع البالد الأوروبيّة اليوم. اأميركا تراعيهم، ل يعني هذا اأّنها تهتم لم�سالحهم؛ 

ل بل تركلهم كلّما �سنحت الفر�سة. يتج�سّ�سون عبر النترنت والهاتف المحمول على 

ال�سخ�س الأّول لأحد البالد الحليفة لهم، دون اأي خجل. وحين يتّم اكت�ساف الأمر، 

يقولون نعم، اأعذرونا ح�سل هذا الأمر، لم يكن هناك خيار اآخر، تّم الأمر. لي�سوا 

م�ستعدّين لأي اعتذار جدّي. فهمي لالأمور ال�سيا�سيّة هو اأنّ الأوروبّيين قد وقعوا في 

خطاأ ا�ستراتيجي كبير، عندما و�سعوا اأنف�سهم في خدمة اأميركا. يهتّمون للم�سالح 

الأميركّية، واأميركا ل تهتم لم�سالحهم، و�سي�ستمر الو�سع على هذه الحال اإلى ما ل 

نهاية؛ هذه هي المجموعة الثانية. 

المجموعة الثالثة هي الدول التي ل تر�سخ لأميركا. و�سيا�سة اأميركا تجاه هذه 

الدول تتلّخ�س في ال�ستفادة من اأي و�سيلة ممكنة �سد هذه البالد غير المطيعة. اأي 

ا ول قيدًا. اإذا راأيتم اأنّ بلدًا غير مطيع لأميركا، لكّنها  و�سيلة ممكنة، ل يعرفون حدًّ

ا عليه اأو ل تمار�س الحظر عليه، فاعلموا اأّن هناك اإ�سكاًل ما.  ل ت�سنّ هجومًا ع�سكريًّ

اأي اإّن هناك مانًعا في طريقهم. بلغة مب�ّسطة، ل ت�ستطيع القيام بهذا الأمر لذلك هي 

ل تقوم به. لو كانت ت�ستطيع لقامت به. اإّن الجريمة الوحيدة لهذا البلد غير المطيع 

ر�سوة،  لتقديم  م�ستعّد  غير  ا  اأي�سً اأّنه   - اأميركا  اأمام  لال�ست�سالم  الحا�سر  غير   -

المطيع.  غير  البلد  يعني  على م�سالحه؛ هذا  اأميركا  ليقدّم م�سالح  لي�س حا�سرًا 

كّل عمل ممكن  اأمر.  اأي  فعل  يتوانون عن  ل  البلد،  ُيخ�سعوا هذا  ولكي  الأميركيون 

بالن�سبة اإليهم، يقومون به. اإذا لم يقدموا على خطوة ما، فالأّنهم غير قادرين!
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أميركا والمؤمرات المعاصرة ضد الشعوب

ح�سنٌ، ما هي الأعمال التي يقوم بها الأميركيون الآن؟ لم يعد الهجوم الع�سكرّي 

بنظر الأميركيين اليوم اأولويّة، لقد اأدركوا اأنّهم ت�سرّروا بملفّ العراق واأفغان�ستان 

حينما قاموا بالهجوم الع�سكريّ، واأدركوا اأنّ الهجوم الع�سكرّي يمّثل خطًرا في بع�س 

الأحيان على الدولة المهاجمة بنف�س المقدار الذي يمثّله على الدولة التي تتعّر�س 

للهجوم، لقد فهموا ذلك جيّدًا. لذلك يمكن القول باأنّهم �سرفوا النظر عن الهجوم 

والتحّركات الع�سكرّية، ولديهم طرٌق اأخرى. 

التي  ال��دول��ة  داخ��ل  اأهدافهم  تحقيق  مهمّة  يوكلوا  اأن  هو  ال��طّ��رق  ه��ذه  اإح��دى 

ي�ستهدفونها بحمالتهم العدائيّة اإلى عنا�سر داخل تلك الدولة. فالق�سّية ل تنح�سر 

باإيران اِلإ�سالمّية والجمهورّية الإ�سالمّية، لأّنهم يقومون بهذه الأمور في كّل مناطق 

النقالب  بوا�سطة  الأمر  يح�سل  اأن  فاإّما  الآن.  منها  نماذج  ن�ساهد  ونحن  العالم، 

ذاك  في�سقطون  الأم��ر،  بهذا  ليقوموا  الأ�سخا�س  بع�س  يدعمون  حيث  الع�سكرّي، 

النظام اأو اأجهزة الدولة، حكومة و�سيا�سة، من خالل النقالب الع�سكرّي، عندما ل 

ت�ست�سلم لهم؛ فهذا هو اأحد الّطرق. 

ومن الطرق الأخرى؛ جرّ ق�سم من ال�سعب اإلى ال�سوارع، حيث كانت تلك الثورات 

الملّونة في كّل مكان من هذه المناطق، من هذا القبيل، في ال�سنوات الأخيرة. فتاأتي 

بف�سل  الأم��ور  راأ�س  على  اأتت حكومة  اإذا  الطبيعّي  ومن  الأم��ور،  راأ�س  على  حكومة 

فيتوّجه  لها،  �سّوتت  قد  تكون  ل  الباقية  الن�سبة  ف��اإّن  ال�ّسعب،  اآراء  من  بالمئة   60

الباقية ويختارون من بينها بع�س العنا�سر والقيادات  الن�سبة  اإلى هذه  الأميركيون 

ويحِملونهم بالتطميع، وبالمال، وبالتهديد، على جّر تلك الن�سبة الباقية، اأو ما يمكن 

منها، اإلى ال�سوارع. كذلك هو الأمر بالن�سبة للثورات الملوّنة، هذه الثورة البرتقالّية، 

ال�سنوات الأخيرة،  التي �سوهدت في  المناطق المختلفة  الثورة المزعومة في  وتلك 

التي  الأح��داث  ب�ساأن  اأن نحكم  نريد  ل  وراءه��ا. نحن هنا  الأميركيين  اأي��دي  كانت 

تجري هذه الأيّام في منطقة من اأوروبا، ولكّن المرء عندما ينظر وي�ساهد �سناتوًرا 
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اأو م�سوؤولً اأميركيا، يت�ساءل ماذا يفعل في مظاهرات اأقليّة �سدّ الدولة وماذا يمكن 

اأن يفعله بح�سوره هناك؟ فمن اأعمالهم اإ�سقاط الحكومات من خالل جّر مجموعة 

من النا�س اإلى ال�سوارع والع�سيان المدنيّ، لأنّ تلك الحكومة لي�ست مقبولة عندهم 

ولي�ست حا�سرة للخ�سوع لبتزازاتهم. 

يحدث  كما  وا�ستخدامها  الإرهابّية  المجموعات  تفعيل  الأخ��رى؛  الأعمال  ومن 

وقد  المنطقة،  في  العربّية  ال��دول  بع�س  وفي  اأفغان�ستان،  وفي  العراق،  في  اليوم 

محّددة.  �سخ�سّيات  لتغتال  الإرهابّية  الجماعات  وا�ستخدموا  بلدنا  في  ذلك  فعلوا 

ذلك  فعلوا  ذلك  وقبل  النووّية،  الطاقة  في  ومتخ�سّ�سين  علماء  اغتالوا  بلدنا  ففي 

ببع�س النخب ال�سيا�سيّة والثقافيّة وال�سخ�سيّات العلمّية والروحّية. وهوؤلء كانوا قد 

تربّوا في اأح�سان اأميركا، وبع�س هوؤلء ح�سلوا على ر�سا وقبول الأميركيين ب�سبب 

هذه الخدمات التي قدّموها لأميركا. ففي يومنا هذا يعي�س المنافقون في اأح�سان 

اأميركا وي�ساركون في الجتماعات المختلفة، وفي لجان الكونغر�س الأميركي. تجد 

تلك العنا�سر المنافقة اليوم، اأولئك الذين اغتالوا في هذا البلد اأبناءه و�سخ�سّياته 

هذه  اأميركا؛  في  معهم  تجدهم  النفجارات  وافتعلوا  و�سيا�سيّيه،  وعلماءه  المهمّة 

اإحدى الطرق. 

ومن الطرق الأخرى اأي�سًا اإيجاد الخالفات في الم�ستويات العليا لل�سلطة، فمنها: 

اأجل  ين�سجم معهم من  الذي ل  النظام  اأو  الجهاز  وانق�ساًما في  يوجدوا خالًفا  اأن 

في  ينجحون  ولكّنهم  الأماكن  من  العديد  في  يف�سلون  اإّنهم  اأي  ال�سلطة،  ازدواجّية 

بع�سها. 

اأ�سولهم  عن  تن�سرف  النا�س  وعقول  قلوب  يجعلوا  اأن  ا،  اأي�سً الطرق  وم��ن 

نظام  قام  وقد  الطرق.  من  وغيرها  دعاياتهم  خالل  من  والإيمانّية  العتقادّية 

والإ�سالمّية،  العزيزة  اإيراننا  تجاه  الأعمال  هذه  بكّل  الأميركّية  المتّحدة  الوليات 

الع�سكرّي، ودعم  اأعماله؛ النقالب  وقد ُهزم هذا النظام - بف�سل اهلل - في كّل 

م�سعلي الفتن، وجرّ النا�س اإلى ال�سوارع، ومواجهة النتخابات، واإيجاد النق�سامات، 
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ينجحوا  لم  اهلل  بحمد  وهم  بها  للقيام  ي�سعون  اأو  بها  قاموا  قد  الأعمال  فكّل هذه 

فيها كلّها. لماذا؟ لأنّ ال�سعب يقظ، وهو �سعٌب موؤمٌن. وهنا ننتقل اإلى ذلك التحّدي 

الثاني وهو التحّدي الداخلّي.

مواجهة أعداء الداخل )التحدي الداخلي( 

اإخواني واأخواتي الأعزّاء! اإنّ التحدي الداخلّي ل�سعبنا هو اأن نغفل ونن�سى ونبتعد 

تحديد  في  فن�ستبه  اأكبر خطر.  هو  فهذا  الجليل،  اإمامنا  نه�سة  ووجهة  روحّية  عن 

اأعدائنا واأ�سدقائنا، ونخلط بين الجبهتين فال نعرف العدّو من ال�سديق، اأو ن�ستبه 

في تحديد العدّو الأ�سلّي من الفرعّي فهذا خطٌر. 

تلتفتوا  اأن  عليكم  اإي��ران،  �سعب  اأبناء  كلّ  العزيزات،  اأخواتي  الأع��زّاء،  اإخواني 

اإذا دّققتم فلن تجدوا عدواتهم عداوة  اأحياًنا ولكّنكم  اأّن البع�س قد يعادونكم  اإلى 

واجه  اإذا  الإن�سان  فاإنّ  الأ�سلي  العدوّ  فاكت�سفوا  اآخر.  لعاملٍ  تابعة  هي  بل  اأ�سا�سيّة 

عدّوه الفرعّي، فاإّن قواه تذهب هدًرا ولن ي�سل اإلى النتيجة المطلوبة. 

العدو األساس؛ خلف الجماعات التكفيرّية 

ت�سعى  الإ�سالمّي  العالم  من  مختلفة  مناطق  في  مجموعة  يوجد  هذا  يومنا  في 

الجماعات  والت�سيّع، تحت عنوان  وال�سّيعة  اإيران  و�سيّئة �سدّ  قبيحة  باأعمال  للقيام 

التكفيريّة والوهابيّة وال�سلفّية، لكن هوؤلء لي�سوا اأعداًء اأ�سا�سّيين؛ فعلى الجميع اأن 

يعرفوا ذلك، اإنّهم يعادون ويرتكبون الحماقات ولكن العدّو الأ�سلي هو من يحّركهم 

ومن يدعمهم بالمال، هو ذلك الذي اإذا وجد اندفاعهم قد �سعف يقوم بتحريكهم 

والختالف  الخالف  بذور  يبذر  الذي  هو  الأ�سا�سّي  العدّو  اإنّ  المختلفة.  بالو�سائل 

بين تلك الجماعة الجاهلة و�سعب اإيران المظلوم، اإّنه تلك الأيادي الخفّية لالأجهزة 

الحمقاء  الجماعات  تلك  نعتبر  ل  اأّننا  مراًرا  قلنا  قد  لذلك  والمخابراتّية.  الأمنّية 

ا  التي تواجه نظام الجمهوريّة الإ�سالميّة تحت ا�سم ال�سلفّية والتكفير والإ�سالم عدوًّ

{ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  لهم:  ونقول  نعتبرهم مخدوعين،  اإنّنا  ا.  اأ�سا�سيًّ
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، فلو اأخطاأتم وا�ستبهتم 
(1(

ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے}
وقمتم بقتل اإخوانكم الم�سلمين، فاإّننا ل نعتبر اأّن علينا اأن نقتلكم. بالّتاأكيد، ندافع 

عن اأنف�سنا، فكّل من يهجم علينا �سوف يواجه قب�سة محكمة فهذا طبيعّي، لكن ل 

نعتقد اأنّهم اأعداءنا الأ�سليّين بل هم مخدوعون. اإنّ العدّو الأ�سا�سّي هو الذي يقف 

خلف ال�ستار، تلك اليد التي ل تخفى كثيرًا والتي تخرج من اأكمام الأجهزة الأمنّية 

وتم�سك بزمام الم�سلمين من اأجل اأن توقع بينهم. 

تقوم  اأن  ال��دول��ة،  داخ��ل  بالخالفات  الن�سغال  الداخليّة:  تحدّياتنا  هي  ه��ذه 

وجعلنا  البع�س،  بع�سنا  مقابل  في  وجعلنا  باإ�سغالنا  وال�سطحّية  الفرعّية  الخالفات 

تلك  م�ساديق  اأحد  هو  فهذا  الأ�سلّية.  والخطوط  الأ�سا�سّية  الق�سايا  عن  غافلين 

تحّدياتنا.  من  هو  الوطنّي  الن�سجام  افتقاد  اإنّ  ذُكرت.  التي  الأ�سا�سيّة  التحدّيات 

اأّننا  وت�سّور  الأمل  و�سعف  والياأ�س  العمل  في  والتباطوؤ  والإحباط  بالك�سل  والبتالء 

ل نقدر واأّننا لم نقدر لحّد الآن، كاّل، فكما قال الإمام اإّننا قادرون. يجب اأن نمتلك 

هذه  كل  العقد.  هذه  كّل  تحّل  اأن  يمكنها  الجهادّية  والإدارة  الوطنّي  العزم  العزم. 

التحدّيات الداخليّة عندنا يجب اأن نواجهها. وكما ذكرنا يجب على �سبابنا الأعّزاء 

ونخبنا وف�سالئنا اأن يجل�سوا ويدر�سوا هذه الق�سايا. فهذه هي العناوين الأ�سا�سّية. 

اإّن ا�سم اإمامنا الجليل وذكره وخّطة هذا المعمار الكبير يمكنها اأن تعيننا في جميع 

هذه الف�سول والعناوين وتمنحنا الأمل والن�ساط والروحّية مثلما فعلت و�سوف تبقى 

في الم�ستقبل بتوفيق اهلل. 

اللهمّ! اأنزل بركاتك على هذا ال�سعب العزيز. 

اللهمّ! اأنزل عونك على �سبابنا الأعزّاء على طريق بناء اأهداف النظام الإ�سالمّي. 

اأعدائه  ال�سعب الإيرانّي مقابل  اللهمّ اجعل يد  اللهمّ! احفظنا من النحرافات. 

)1) �سورة المائدة، الآية 28.
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اأقوى وان�سرهم على اأعدائهم واجعل قلب ولّي الع�سر المقّد�س اأرواحنا فداه مّتجًها 

اإلينا بعين الرحمة واأن ي�سملنا بدعائه؛ واح�سر روح اإمامنا المطّهر و�سهدائنا الأعّزاء 

مع النبّي.

 والسالم عليك ورحمة الله وبركاته.



: سبـــة لمنا زيارة معرض »دار الحديث«ا

رئيس وأعضاء مؤسسة »دار الحديث«الــحــضــور:

طهران - حسينيّة اإلمام الخمينّي }الــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/03/21 هـ.ش.

1435/08/13 هـ.ق.
2014/06/11 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

بعد زيارته لمعرض »دار الحديث«
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 (1( 
نبارك اأيام الولدة الفيا�سة ل�سيدنا بقية اهلل |، وتبرك اأيام �سهر �سعبان بهذه 

الولدة الكبيرة ال�سعيدة. ن�ساأل اهلل تعالى اأن يجعلكم ويجعلنا من اأتباعه �سالم اهلل 

عليه، ومن �سيعته. 

الموسوعة المهدوية 

ون�سكر ح�سرة ال�سيخ ري �سهري وزمالءه الأعزاء المحترمين على هذه الهدية 

األ  العيد،  بمنا�سبة هذا  العلمي  وللمجتمع  الإ�سالمّي  للمجتمع  التي قدموها  القيمة 

خ�سائ�س  وهي  ذكروها  التي  الخ�سائ�س  هذه  مع   
(2(

المهدوية المو�سوعة  وهي 

 - يبدو اأن الكتاب قد و�سلني قبل يومين وقد ت�سفحته كله، وبراأيي هو كتاب 
(3(

مهمة

�س وقتًا لقراءة الكتاب من اأوله اإلى اآخره -  مميز ومهم؛ واإن �ساء اهلل �سوف نخ�سّ

لكن العمل على جانب كبير من الأهمية وهو م�سروع كبير. المهم هو اأن يتنّبه الذهن 

اإلى وجود حاجة وفراغ، وتتحفز الهمة لملء هذا الفراغ و�سد هذه الحاجة. وقد تم 

اإنجاز هذه الأعمال - وبالطبع، فاإن اأي عمل ي�سدر عنا نحن الب�سر لن يكون خالًيا 

من العيوب والنواق�س - ولي�س المهم اأن هذا الكتاب كامل اأو جامع، ولي�ست الق�سية 

في النق�س وعدمه، بل المهم اأن هذا الكتاب قد وجد؛ وقد كان هناك �سعور بالحاجة 

اإليه وتحفزت الهمم لإنتاجه وقد ظهر اإلى النور، والحمد هلل. اإنني اأ�سكره وزمالءه 

)1) قبل اللقاء زار �سماحته{ معر�س النتاجات العلمية والبحثية لموؤ�س�سة دار الحديث. وكان اآية اهلل ال�سيخ محمد 

محمدي ري �سهري )رئي�س الموؤ�س�سة ( حا�سرًا في اللقاء.

اأعتاب ذكرى ولدة  التي جاءت على  الحديث  لموؤ�س�سة دار  والبحثية  العلمية  النتاجات  اأثناء زيارة معر�س  في   (2(

الإمام المهدي المنتظر| في الخام�س ع�سر من �سعبان، تّم اإطالق مو�سوعة الإمام المهدي |.

)3) ا�ستطرد �سماحته{ : اأظن اأنهم جاوؤوا بالكتاب اأم�س اأو قبل اأم�س، ووجدت فر�سة لت�سّفحه على وجه ال�سرعة.
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المحترمين �سكراً من �سميم القلب. 

بقية  ل�سيدنا  العزيز  العظيم  والوجود  المباركة  الأي��ام  هذه  حول  نقطة   لنذكر 

اهلل |، ونذكر نقطة اأخرى ب�ساأن مجْمَعِكُم ومركز بحوثكم ودار الحديث. 

المهدوية؛ عقيدة االديان

ولديكم  جيدًا،  و�سعيتم  جيدًا  عملتم   | المنتظر  المهدي  الإمام  ق�سية  ب�ساأن 

المنتظر جزٌء  المهدي  بالإمام  اأن العتقاد  المهم هو  الق�سية.  اإحاطة بكل جوانب 

من الروؤية الكونية لالأديان. اأي اإن الأديان الإلهية كما تطرح روؤية كونية عامة ب�ساأن 

العالم والإن�سان ون�ساأة الخلقة ونهاية م�سار الحياة الب�سرية - روؤيتها حول اهلل والمعاد 

- فاإن من اأجزاء هذه الروؤية الكونية - هذه المجموعة الهائلة العظيمة التي تمثل 

البنى التحتية لكل الأفكار والروؤى والأحكام والقوانين والأنظمة في الأديان - ق�سية 

نهاية م�سار قافلة الب�سرية في هذه الدنيا. اإن ق�سية ذلك العالم وتلك الن�ساأة هي 

ق�سية اأخرى، فهي ق�سية عالم الآخرة. اإن من الق�سايا التي يطرح حولها ال�سوؤال: 

اإلى اأين تذهب الب�سرية؟ اإذا �سبّهنا المجتمع الإن�ساني على مرّ التاريخ بقافلة ت�سير 

القافلة؟ ما هو مق�سد  ت�سير هذه  اأين  اإلى  ال�سوؤال:  �سيطرح هذا  في م�سار معين، 

هذه القافلة؟ اإلى اأين تنتهي هذه الم�سيرة؟ هذا �سوؤال جدي ويجب الإجابة عنه في 

اأية روؤية كونية. وقد اأجابت الأديان عن هذا ال�سوؤال. واإجابات المذاهب والمدار�س 

الفكرية غير الدينية لي�ست على �ساكلة واحدة في هذا ال�سدد، لكن اإجابة الأديان 

عن هذا ال�سوؤال واحدة ومت�سابهة تقريبًا، فلديها اإجابة محددة. في حدود ما نعرفه 

عن الأديان الإلهية والأديان التي ا�ستُن�سخت عن الأديان الإلهية - حتى لو لم تكن 

هي نف�سها اإلهية ولكن من الوا�سح اأنها ا�ستقت اأ�سولها وقواعدها من الأديان الإلهية 

اإلى منزل من�سود و�سالح  القافلة �ست�سل في نهاية الطريق  باأن هذه  - تعتقد كلها 

ومحبوب ومفرح. 
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المهدوية وخاصية العدالة 

العدالة«، العدالة مطلب عام  والخا�سيّة الأ�سا�سية لهذا الهدف اأو المق�سد هو 

للب�سرية منذ فجر تاريخها واإلى اليوم واإلى اآخر يوم من عمرها. اإنَّ الذين يحاولون 

في مرتكزاتهم واأفكارهم واأ�سولهم اأن يجنحوا اإلى التنويع والتغيير والتحّول وما اإلى 

ذلك ل يمكنهم اإنكار اأن من اأهم مطالب الإن�سانية منذ يومها الأول واإلى اليوم هو 

»العدالة«. الب�سرية تن�سد العدالة، ولم تغ�ّس الطرف يومًا عن هذا المطلب، و�سوف 

ِبِه اَلر�َش  »يماَلأُ اهلل  اآثارنا:  يتحقق هذا المطلب في نهاية المطاف، وقد ورد في 

 - في معظم الن�سو�س »كما ُمِلَئت« وفي 
(1(

ِق�ضطاً وَعدًل كما ُمِلَئت ُظلماً وَجورا«

بع�س الن�سو�س »َبعَد ما ُمِلَئت« - وهذه اإجابة كل الأديان. في الواقع اإنَّ كل واحد من 

اأبناء الب�سر يعلم اإلى اأين �ستف�سي هذه الم�سيرة العامة للب�سرية. 

عصر المهدوية 

واإذا اأردنا الت�سبيه يجب القول اإن م�سافرًا اأو قافلة تعبر منعطفات �سعبة ومعابر 

ع�سيرة وجباًل ووديانًا ووحوًل واأ�سواكًا، وتقطع الطريق من اأجل اأن تو�سل نف�سها اإلى 

نقطة معينة، فاأين هي هذه النقطة؟ هذه النقطة هي طريق اأو جادة مهمة مفتوحة 

م�سيرة  هو  اليوم  اإلى  الب�سرية  تاريخ  في  ن�ساهده  ما  كل  و�سهلة.  م�ستوية  طريق  اأو 

في طرق وعرة ومنعطفات �سعبة وو�سط اأ�سواك جارحة ووحول وم�ستنقعات، وت�سير 

الب�سرية على هذا الدرب لت�سل اإلى تلك الجادة، وتلك الجادة هي ع�سر المهدوية 

ومرحلة ]ع�سر[ ظهور الإمام المهدي المنتظر |.

طبيعة البشرية في عصر الظهور 

ينتهي  ثم  دفعية  حركة  �ستح�سل  هناك  اإل��ى  ن�سل  عندما  بحيث  الأم��ر  لي�س 

الرئي�سة  الحياة  اإن  القول  يجب  الواقع  وفي  ]اأي�سا[.  م�سير  هناك  اإنما  ل،  الأم��ر، 

وتبداأ  �ستبداأ من هناك،  ال�سالحة  المن�سودة  الإن�سان  وحياة  للب�سرية  ]الأ�سا�سية[ 

)1) كتاب �سليم بن قي�س الهاللي، ج 2، �س 567.
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الب�سرية لتّوها بال�سير في طريق هو ال�سراط الم�ستقيم الذي يو�سلها اإلى الهدف 

من الخلقة. اإنه طريق ياأخذ باأيدي ]كل[ الب�سرية اإلى هناك، ولي�س بع�س اأفرادها، 

اأي اإن الأمر يتعلق بالمجاميع ولي�س بالأفراد. طبعاً، هذا ل يعني اأن طبيعة الب�سرية 

�ستتغير في ذلك الحين، ل، فطبيعة الب�سر هي طبيعة �سراع ونزاع داخلي بين الخير 

وال�سر. هناك عقل الإن�سان وطبعه، ولغرائز الإن�سان اأي�سًا اأحكامها ونزعاتها، وميول 

الإن�سان ونزعاته الطبيعية تفعل فعلها، والعقل اأي�سًا يفعل فعله، و�سيكون هذا النزاع 

قائماً في ذلك العهد اأي�ساً. لي�س الأمر بحيث تتحول الب�سرية كلها في ذلك العهد اإلى 

مالئكة، ل، �سيكون هناك اأي�سًا نزاع و�سالحون وطالحون، بيد اأن الطريق والجادة 

�ستكون �سهلة وي�سيرة وم�ساعدة على ال�سالح وال�سير ب�سورة �سحيحة نحو الهدف 

الحقيقي من الم�سيرة. هذه هي خ�سو�سية ذلك الطريق الذي يمثل المعنى الحقيقي 

العدل«. وهذا اأمر قطعي حتمي. واإن النجاحات والتوفيقات التي اأحرزها  والواقعي ل�

في  الم�سكك  الإن�سان  لذهن  المعنى  هذا  ]توؤكد[  توؤيّد  الطريق  هذا  خالل  الب�سر 

تحقق الوعود. 

وعد الله بالمنقذ للبشرية

هذه الآيات التي تليت هنا تبدو لي اآيات لفتة ومهمة. ثمة نقطة في هذه الآيات، 

حيث تُلقي اأمّ مو�سى بوليدها النبي مو�سى عند بداية ولدته في الماء، {ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 
اإرجاع  وعُد  الوعدين  اأحد  وعدان:  هنا  يوجد   .

(1(
ڄ ڄ ڄ ڄ}

مو�سى اإلى اأمّه، والوعد الثاني { ڄ ڄ ڄ}، اأي ذلك الوعد العام 

الذي اأعطي لبني اإ�سرائيل الذين كانوا ينتظرون منقذًا، واأن هذا المنقذ هو من عند 

تعالى في وحيه  اأعطى اهلل  وقد  اإ�سرائيل من فرعون.  بني  وينقذ  ياأتي  و�سوف  اهلل 

لأمّ مو�سى هذا الوعد الثاني اأي�ساً { ڄ ڄ ڄ}، بمعنى اأننا نر�سله 

)1) �سورة الق�س�س، الآية 7.
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من عندنا ونجعله المُر�َسَل الذي من المفتر�س اأن يحقق ذلك الوعد الكبير ويتحقق 

على يده ذلك الأمل العظيم. اأعطى اهلل تعالى هذين الوعدين. اأحد الوعدين وعد 

ال�سيد  يقراأها  لم  التي  الالحقة  الآيات  وفي  {ڦ ڦ ڄ}.  وهو  وقريب  عاجل 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  {ەئ  وتعالى:  �سبحانه  يقول  لالأ�سف،   
(1(

علي �سبز 

. يقول �سبحانه اإننا حين نردّ مو�سى اإلى 
(2(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}
اأمه �سوف تقر عينها ولكي ل تحزن، ولكن هناك اأثر اآخر لهذا الردّ وهو { ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ}. اأي لتعلم اأن هذا الوعد الذي قطعناه واأعطيناه - وقلنا اإننا 
�سنبعث منقذاً و�سخ�ساً من المقرر اأن يخرج بني اإ�سرائيل من حالة ال�ست�سعاف في 

م�سر - اإنما هو وعد �سادق و�سحيح، وليطمئن قلبها اإلى هذا الوعد. بمعنى اأن وعدًا 

اإن�سان متدّبر في تحقق هذا الوعد  اأي  اأن يطمئن  اأجل  �سغيرًا من اهلل يتحقق من 

ال�سغير اإلى اأن ذلك الوعد الكبير �سيتحقق اأي�سًا. 

الجمهورّية اإلسالمّية؛ مصداق وعد الله

ما قد حققته الب�سرية من نجاحات، على مرّ التاريخ، عن طريق الدين وبوا�سطته 

الجمهورّية  اإن  الإ�سالميّة.  الجمهوريّة  الوعود  تلك  ومن  ال�سغيرة،  الوعود  هو هذه 

و�سبرتم  كافحتم  اإذا  اأنكم  تعالى  اهلل  وعد  فقد  الوعود.  هذه  اأحد  هي  الإ�سالمّية 

وتوكلتم على اهلل تعالى؛ ف�سوف يمنحكم القوة والقتدار من حيث ل تحت�سبون ومن 

حيث تفتقدون الأمل بذلك. وقد تحقق هذا ال�سيء: فقد كافح ال�سعب الإيراني و�سبر 

اأحد ليت�سوره! من  ب��الأرواح، ووقع ما لم يكن  و�سمد و�سّحى ولم يبخل بالت�سحية 

كان يظّن اأن َتْظَهر في هذه المنطقة الح�سا�سة وفي هذا البلد البالغ الأهمية، وفي 

ثورة  وتنت�سر  الدولية حكومة  القوى  ب�سدة من قبل  المدعوم  النظام  مواجهة ذلك 

ل  هذا؟  مثل  يت�سور  كان  الذي  من  وال�سريعة؟  الفقه  اأ�سا�س  وعلى  الدين  وبلبو�س 

اأحد. اإذا قال قائل اإنني كنت اأعلم اأن هذا �سيحدث، اإّل اإذا كان قد علم ذلك بطرق 

)1) القارئ الذي افتتح اللقاء بتالوة اآيات بينات من الكتاب الحكيم.

)2) �سورة الق�س�س، الآية 13.
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غيبية، فالح�سابات لم تكن ت�سير اإلى هذا على الإطالق، لكن هذا حدث. فلنعلم اأن 

ذلك الوعد الأ�سا�س وذلك الأمر الكبير �سيقع اأي�سًا هو الآخر. كان هذا نموذجًا لما 

�سيحدث. 

االنتظار نافذة للفرج

نظرة جد  الب�سرية  القافلة  م�سار  لنهاية  هذه  الأدي��ان  نظرة  اإن  النتظار:  يجب 

متفائلة وباعثة على الأمل. الحق اأن روح النتظار وروح التوا�سل مع ولي الع�سر | 

وانتظار ظهوره وانتظار ذلك اليوم من اأكبر منافذ الفرج على المجتمع الإ�سالمّي. 

اإننا ننتظر الفرج، وهذا النتظار بحد ذاته فرٌج. هذا النتظاُر نف�ُسه نافذة للفرج 

والياأ�س  وال�سياع  بالعبثية  ال�سعور  تف�ّسي  دون  ويحول  طاقة  وم�سدر  اأم��ل  ومبعث 

والم�سار.  الخط  وير�سم  الأمل  يمنح  اإنه  الم�ستقبل.  والحيرة حيال  والتيه  والقنوط 

هذه هي ق�سية اإمام الزمان | ، ونتمنى اأن يجعلنا اهلل تعالى من منتظريه بالمعنى 

الحقيقي للكلمة، ويقرّ اأعيننا بتحقق هذا الوعد الإلهي.

أهمية األعمال المنجزة في القضية المهدوية 

باإدارة  اأيها الإخوة والأخوات الأعزاء  بخ�سو�س مجموع الأعمال التي قمتم بها 

جناب ال�سيخ ري �سهري خالل هذه الأعوام، ينبغي علّي حقًا اأن اأتقدم لكم بال�سكر. 

نجزْت اأعمال جيدة جدًا وجديدة. المهم هو اأن تتن�سط الأذهان لمعرفة نقاط 
ُ
لقد اأ

الفراغ والنق�س، وهذا بحد ذاته فن كبير. ت�سخي�س الم�سكالت فن وميزة مهمة. 

لينظر الإن�سان وي�سّخ�س مواطن النق�س والفراغ. لقد خرجت مجموعتكم هذه من 

العزم والهمة على  الفراغ وعقدت  الراأ�س، فقد �سخّ�ست مواطن  الختبار مرفوعة 

ملئها.

أهمية القرآن والحديث في قضية اإلمام المهدي| 

ق�سية القراآن الكريم والحديث ق�سية على جانب كبير من الأهمية. وفي ق�سية 

المهدوية وما يرتبط بها - كق�سية النتظار وق�سية طول العمر وق�سية فترة الحكم 
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وق�سية الواجبات المترتبة على منتظريه وباقي الأمور والق�سايا في هذا النطاق - 

هي الحديث وما روي عن الأئّمة R مما ل يبقي مجاًل لل�سك والتردد، وهذا هو 

اأهم �سيء. وكما اأ�سار ال�سيخ ري �سهري - فاإنني اأي�سًا - اأعتقد اأن ال�سواهد العقلية 

والقاطع هو  الحا�سم  ال�سيء  لكن  موؤّيدات،  باعتبارها  لها  النظر  يمكن  والعتبارية 

وال�ستفادة  عليها  العتماد  يجب  والتي  والقراآنية،  والحديثية  الروائية  الم�سادر 

منها. طبعًا، يجب تنقيحها، وعدم العتماد على الكالم ال�سعيف. واإن ما نملكه من 

كالم قويم متين لي�س بالقليل، فالكالم القوي والر�سين والركائز الفكرية المتينة 

- والحمد هلل كثيرة جدًا في هذا الم�سمار - ويمكن العتماد عليها والنتفاع منها. 

التي  القيمة  الهدية  هذه  على  مجددًا  ون�سكركم  يوفقكم  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل 

قدمتموها في اأيام هذا العيد المبارك اإلى المجتمع الإ�سالمّي، واإن �ساء اهلل �سوف 

ي�ستفيد المجتمع العلمي والفكري من هذه العيدية على اأتم وجه. 

 والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.  





: سبـــة لمنا إحياء ذكرى شهداء الدفاع المقدسا

فريق عمل الفيلم السينمائي »شيار 143«الــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/03/26 هـ.ش.

1435/08/18 هـ.ق.
2014/06/16 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقائه مع فريق عمل الفيلم 
السينمائي »شيار 143«)1)

)1) الجرف 143: اإ�سم لمنطقة حربية، جرى اختياره كاإ�سم للفيلم.
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(1(

فيلم جميل؛ ق�سة �سديدة الجاذبية لقد �ساهدت الفيلم؛ كان فيلمًا جمياًل جدًا. 

نحن ل�سنا خبراء في عالم ال�سينما، ولكن يمكن اأن يتكّون لدى الم�ستمع نوع من الح�ّس 

النقدي؛ اإذا نظرنا اإلى الق�سة - واإحدى الأ�سا�سيات التي تفتقر اإليها اأفالمنا هي 

الق�سة الجميلة، ال�سديدة الجاذبية - �سنجد اأن ق�سة هذا الفيلم جميلة وجّذابة، 

واأن فيه تعقيًدا ق�س�سًيا، وقد جرى عر�س هذا التعقيد خالل الفيلم ببراعة؛ كذلك 

الأمر بالن�سبة لالإخراج، فقد اأنجزته ال�سيدة اآبيار - التي يفتر�س اأنها حا�سرة بيننا 

اإن كانت  اأعرف  الرئي�سي - ل  البطولة  لدور  بالن�سبة  اأما  ؛ 
(2(

- ب�سورة جيدة جدًا

اأكمل وجه، وكان   - فقد لعبت حقًا الدور على 
(3(

اأم ل ال�سيدة زارعي حا�سرة هنا 

عملها جيًدا جدًا؛ اأما بالن�سبة للمحتوى، فهذا الفيلم ُيعّد قيمّيًا بالكامل. اإني لأتعّجب 

كيف يمكن لبع�س اأن يت�سوّر اأن فيلم »�سيار 143« مخالف للقيم وللدفاع المقّد�س؛ ل 

.
(4(

اأعلم من اأين يمكن اأن يفهم هذا من الفيلم

مشاعر األمومة؛ ال توصف!

نعم، لقد بحثت هذه الأم في كل مكان من اأجل العثور على عالمة اأو اأثر لولدها؛ 

الدفاع  مو�سوع  اأهمية  تكمن  هنا  وها  للغاية؛  طبيعيٌ  اأم��رٌ  وهو  ج��دًا،  وا�سح  وهذا 

)1) حاز هذا الفيلم في مهرجان فيلم فجر الثالث والثالثين على جائزة »اأف�سل فيلم براأي ال�سعب« وجائزة »اأف�سل 

ممثلة دور رئي�سي«.

)2) كانت ال�سيدة نرج�س اآبيار )الكاتبة والمخرجة( حا�سرة في اللقاء.

)3) لم تكن ال�سيد مريال زارعي )ممثلة الدور الرئي�سي( حا�سرة في اللقاء.

)4) ذكر منتج الفيلم اأن البع�س قال اإن الفيلم م�ستنكر للحرب ومخالف للقيم حتى، وقد قيل هذا في المراحل الأولى 

من ت�سوير الفيلم وخالل الإ�ستح�سال على رخ�سته.
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المقد�س؛ الأم التي تحمل هذه الهوية، ولها هذه الكرامة، الأم التي تعي�س هذا ال�سعور 

الذي ل يمكن و�سفه. لأن �سعور الأم تجاه ولدها غير قابل للو�سف اأبًدا، ونحن الذين 

ل ن�ستطيع اأن نكون اأماً، ل ندرك واقعاً عظمة هذا ال�سعور � هذه الأم التي تحمل هذا 

ال�سعور، تتحمّل هجرة ولدها اإلى جبهات الحرب، وتتحمّل �سهادته وتفتخر بذلك. 

مرّت ثمان �سنوات من الدفاع المقد�س ولم ن�سمع اأي �سكوى من الأمهات خاللها اأو 

بعدها، بل على العك�س، األفينا الأمهات اأ�سجع من كثير من الآباء. لقد وّفقني اهلل 

للقاء بع�س عوائل ال�سهداء والجلو�س على �سجادتهم، وتحت ظل بيوتهم، والتحدث 

 - الآلف  بين  واح��دة حتى من  مرًة  اأّن  اأذك��ر  ل   - الآن  اإلى  اأَر  ولم  ب�سدق؛  معهم 

اأماً ا�ستكت من �سهادة ولدها؛ بل على العك�س تمامًا، كنا نرى الأمهات يعّبرن عن 

الم�ستعدة  الأم  الأمر مهمٌ جداً. هذه  روؤو�سهن؛ هذا  ويرفعن  واعتزازهن  فخرهن، 

للت�سحية من اأجل ولدها، بحيث ل تتحّمل اأن يجوع ولدها في مكان عمله اأو ما �سابه 

ذلك، هذه المراأة المفعمة بم�ساعر الأمومة هي نف�سها ت�سبر على �سهادته، ت�سبر 

على هجرته، ت�سبر على فراقه ول تتاأفف ول ت�ستكي؛ هذه براأيي اأمور مهمة للغاية، 

وقد جرى تمثيل هذا الدور ب�سورة جيدة جدًا، وكان الإخراج واختيار الم�ساهد جيدًا 

جدًا؛ لقد كان فيلمًا جمياًل جدًا.

الدفاع المقدس؛ وسينما متقدمة

المقد�س  الدفاع  مخزون  اأن  اأرى  اأي�ساً  فاأنا  راأيكم،  من  ال�سادة  اأيها  راأيي  نعم، 

لم ي�ستثمر في العمل ال�سينمائي في بلدنا بعدُ؛ اإن م�ستوى ال�سينما عندنا عاٍل جدًا، 

وهناك اأ�سخا�س من اأهل هذا الفن وعارفون ومّطلعون وخبيرون، ويوثق بقولهم في 

فهم الم�سائل، وهم يرون اأن �سينما اإيران تتمّتع بم�ستوى عاٍل في الإخراج والماكياج 

ولعب الأدوار واأمثال ذلك، واأنها من الأوائل في العالم؛ وهذا الأمر �سحيح، ويجب اأن 

يلتقي هذا الم�ستوى الرفيع بهذا المخزون العظيم في الدفاع المقد�س؛ ولحّد الآن لم 

يح�سل هذا الأمر بال�سكل ال�سحيح. نعم، لقد �ساهدنا موارد من هذا القبيل خالل 
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هذه ال�سنوات، اإل اأنها قليلة بالن�سبة اإلى ما كان يمكن اأن ينجز. 

هناك بع�س الأ�سخا�س - مّمن ل اأعرف كيف يمكن تحليل دوافعهم - يعار�سون 

ه��وؤلء؛  يفكر  كيف  اأع��رف  فال  علنًا!  المقّد�س  الدفاع  معترك  اإل��ى  ال�سينما  دخ��ول 

يتذرعون باأن هذه حرب، وهذا عنف! لقد مرّ على اندلع الحرب العالمية مائة عام 

نطاق  وعلى  الأف��الم عنها  ي�سنعون  الآن  اإلى  زال��وا  ول   - المائة  ال�سنة هي  - هذه 

وا�سع جداً! في اأميركا وفي اأماكن اأخرى كثيرة، حّتى اأن بع�س اأخبرني اأنهم ُيدخلون 

تالمذة المدار�س والثانويات اإلى عالم �سناعة الأفالم ويطلبون منهم العمل ويوّفرون 

الجيل  يعّرف  اأن  يمكن  العمل  هذا  اأن  يعتقدون  لأنهم  لي�سنعوها؛  الإمكانات  لهم 

الجديد على الدوافع الحميدة لحكامهم.

الدفاع المقدس؛ مخزون هائل ونسيج محبوك

نحن نمتلك مفخرة عظيمة: لقد وقف العالم كله �سدنا، اجتمعوا في جبهة واحدة 

العالم كله �سدنا، لقد  العين جميعاً - لقد ا�سطف  باأم  - وهذه حقيقة �ساهدناها 

لنظام  المعادية  الجبهة  في  الأنحاء  من  بنحو  حا�سرة  الع�سكرية  القوى  كل  كانت 

الجمهوريّة الإ�سالميّة في الحرب المفرو�سة، وا�ستمّر ح�سورهم ثمان �سنوات؛ ومع 

ذلك تفوّقت الجمهورّية الإ�سالمّية عليهم وانت�سرت؛ هذا اأمٌر عظيم جدًا، هذا اأمٌر 

جليلٌ جداً، هذه ظاهرة مهمة جداً في تاريخ اأي �سعب. 

لقد كان التجّمع الفاعل الذي انخرط في الدفاع المقّد�س ن�سيجًا محبوكًا، تركيبًا 

المدن  واأهل  وال�سباب،  والأمهات،  والآب��اء،  والرجال،  الن�ساء،  من  وغريباً؛  عجيباً 

والح�سينيات؛  الم�ساجد،  ورواد  والمدار�س،  الجامعات  وطالب  والتجار،  والقرى، 

فالجميع كان م�ساركًا في هذه الحالة؛ كل �سنف من هوؤلء ي�سلح لأن يكون مو�سوعًا، 

وهذه المو�سوعات يمكن اأن تدخل لمختلف المجالت الفنية في بلدنا، وتتفاعل مع 

ال�سينما في بلدنا، وهذا ما فعلتموه - المنتج والمخرجة المحترمان - نظرتم بمنظار 

الأم، ونجحتم. وهذا اأمٌر مميٌز جدًا وقد اأنجز ب�سورة جيدة.
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سينما الدفاع المقدس؛ إلى المسجد والمدرسة و..

ح�سناً، اذهبوا الآن اإلى الم�سجد، وبيّنوا الأعمال التي قام بها النا�س في الم�سجد 

]من  ثانوية  اإلى  اذهبوا  وا�سردوها؛  ق�سة  ا�ستخرجوا  الفنّية،  نظرتكم  خالل  من 

الثانويات[، حيث كان المعلّم اأحياناً ي�سجّع الطالب على الم�ساركة في الجبهة، بينما 

يعار�س ذلك معلم اآخر اأو مدير الثانوية، وكيف كان هوؤلء يذهبون اإلى الجبهة ب�سوق 

عارم ويقّدمون الت�سحيات؛ ادخلوا اإلى التجمعات التي كانت توؤّمن الدعم للحرب، 

حيث كانوا يقّدمون اأموالهم واإمكاناتهم المتوا�سعة؛ ابحثوا عن الذين كانوا ي�سّيعون 

جثامين ال�سهداء، اإن مو�سوع ت�سييع جثامين ال�سهداء ظاهرة عظيمة، هذه الأمور 

العظيمة التي كانت تحدث عندما ياأتون ب�سهيد اأو �سهداء ويدخلون بهم اإلى مدينة 

ما؛ هذه جميعها موا�سيع يمكن اأن تكون محورية ومركزية في ال�سينما عندنا، اإل اأن 

هذا الأمر لم يح�سل لحد الآن. 

لدينا آالف األبطال؛ ال حاجة لألساطير؛

فالآخرون  الأ�ساطير.  لختراع  لدينا  حاجة  ل  �سحيح،  به   
(1(

تف�سّلتم ما  نعم 

مجبورون على اختراع الأ�ساطير اأو اكت�ساف حالة خا�سة والحديث عنها 100 عام 

و200 عام و500 عام! كاأن يعثروا على امراأة � مثالً � في مكان ما من العالم قّدمت 

ت�سحية ما، وي�سهروا ا�سمها ليطرق م�سامع الب�سرية جمعاء. لدينا المئات والآلف 

هوؤلء  كل  الأبطال،  النوع من  وال�سباب، هذا  والرجال،  الن�ساء،  النوع من  من هذا 

كانوا في بلدنا، وكان الدفاع المقّد�س �ساحَة بروزهم وظهورهم. ويجب علينا اأن ل 

ن�سمح بذهاب هذا التاريخ اأدراج الرياح.

ها هم ال�سادة الكورّيون اأمامكم. فاإن اأعمالهم هذه تعجبني. فهم ل تاريخ لديهم؛ 

اأ�سطورة جومونك«، اأ�سطورة فالن... وهذا يعني اأنهم �سّفوا ح�سابهم  لذلك يقولون 

من البداية؛ هذه اأ�سطورة، لي�ست واقعًا. يخترعون �سيئًا، ي�سنعون تاريخًا لأنف�سهم، 

)1) ال�سيد محمد ح�سين قا�سمي )اأحد منتجي الفيلم(.
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هذه  ال�ُسجاعة،  الت�سرفات  وهذه  الت�سحيات  هذه  الكوري  ال�ساب  ي�ساهد  وعندما 

وي�سعر  بهويته،  وي�سعر  بالحما�س  �سي�سعر  والغريبة،  العجيبة  ال�سينمائية  الأعمال 

بالفخر.

.. هي أمور واقعية؛ لخمسين سنة 

ل  فعالَم  فعاًل؛  حدثت  اأم��ور  فهذه  الواقعية،  حياتنا  في  الأم��ور  هذه  نجد  نحن 

ن�ستثمرها؟ هذا براأيي ق�سور كبير. ل نقول تق�سيًرا؛ واإنما هو بالحد الأدنى ق�سور 

في  جرى  ما  ون�سرح  ون�سف  ونتحدث  نكتب  اأن  براأيي  يجب  تداركه.  ويجب   � كبير 

الدفاع المقد�س لمدة خم�سين �سنة اأخرى، واأن ن�ستخدم الفنون على اختالف اأنواعها 

من اأجل تبيين هذا الحدث العظيم. 

، والمخرجة، والممثلين، وفريق العمل وكل من 
(1(

على كل حال، اأ�سكر المنتجين

به  وتاأثرنا  بم�ساهدته،  وا�ستمتعنا  �ساهدناه  جل�سنا  جيدًا؛  فيلمًا  كان  فقد  �ساهم. 

ك�سائر النا�س، ون�ساأل اهلل اأن ينتفع النا�س به اأق�سى ما يمكن.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

.)Poor-Mohammadi( 1) منتجا الفيلم: ال�سيد محمد ح�سين قا�سمي، واأبو ذر پور محمدي(





كلمة اإلمام الخامنئي {

في جلسة األنس بالقرآن

: سبـــة لمنا المبارك ا رمضان  شهر  بداية  في  السنوية  القرآنية  الجلسة 

1435 هـ.ق.
حشد من القرّاء والمدرسين من مختلف دول العالمالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/04/08 هـ.ش.

1435/09/01 هـ.ق.
2014/06/29 م.
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ó
الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله واآله الميامين. 

العام  هذا  رم�سان  �سهر  لنبداأ  ووفقنا  العمر،  اأعطانا  اأن  ون�سكره  اهلل  نحمد 

القراآن،  وحفّاظ  المحترمين،  القرّاء  بجميع  اأرحّب  النوراني.  المحفل  بهذا  اأي�سًا 

المحترم.  والمقّدم  اللقاء،  هذا  اأعّدوا  الذين  الأخوة  وخا�سة  الأعزاء،  والقراآنّيين 

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يجعلكم جميعًا من اأهل القراآن في الدنيا والآخرة. 

العمل االستراتيجي: تقريب المجتمع من القرآن

اإنّ العمل الذي يوؤّديه القراآنّيون اليوم في البالد، هو براأيي، عمل ا�ستراتيجي ومهّم. 

�سحيح اأنّ الأن�س بالقراآن بالن�سبة لقرّاء القراآن اأنف�سهم، وروح الأن�س بالقراآن هو �سبب 

علّو درجات المعارف، ومبعث التعّمق بها - وهذا محفوظ في مكانه؛ اأي اإّن ما تنهلونه 

من في�س، اأنتم قرّاء القراآن والتالين له، هو بحّد ذاته اإنجاز مهم - اإّل اأّنه يوجد اإنجاز 

اآخر وراء هذا، دائرته اأو�سع، وهو عبارة عن جعل المجتمع الإ�سالمّي قريبًا من فهم 

القراآن ومن الأن�س بالقراآن والقرب منه؛ وهذا على قدر كبير من الأهمّية. 

وبقّية  والمرّتلون  وحافظونا  قّراوؤنا  القراآني،  مجتمعنا  به  يقوم  ما  اإّن  واليوم، 

العاملين في هذا ال�سبيل، وما ي�سعون اإليه، هو اأّنهم في الواقع يقومون بهذه الحركة 

ا، ويجب تقدير هذا الأمر.  ال�ستراتيجية؛ وهو اأمر مهم جدًّ

هذه  خالل  كثيًرا  القراآني  مجتمعنا  تقّدم  قد  اهلل،  والحمد  اأّن��ه،  هي  الحقيقة 

واإّني  الما�سية. نقيم هذه الجل�سة - منذ �سنوات عديدة - مّرة كل عام،  ال�سنوات 

و�سبابنا  �سعبنا  بين  القراآن  وتالوة  بالقراآن  لالأن�س  الملمو�س  التقدّم  واأ�ساهد  اأرى 

والموالين والمحّبين. 
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المجتمع واألنس بالقرآن الكريم 

واإّني اأرى هذا النت�سار المتزايد ]بهذا[ المعنى؛ الحمد اهلل، هذا ي�ستحق ال�سكر 

]وهذا  الفا�سلة بيننا وبين ما هو مطلوب ما زالت كبيرة؛  الم�سافة  اأّن  اإّل  والثناء؛ 

اأنّ الم�ستوى المطلوب لقارئ القراآن عندنا، �سواء على م�ستوى  الأمر[ لي�س بمعنى 

اأكثر  اأو  المطلوب  الم�ستوى  اأدنى من  هو  المجموع،  اأو من حيث  الفئات  اأو  الأف��راد 

من  �سواء  جيدون،  قراء  لدينا  هلل  الحمد   - المق�سود  هو  هذا  لي�س  ل،  ذلك؛  من 

حيث التالوة اأو الترتيل اأو بلحاظ الأ�سوات والألحان، اأو بلحاظ الهتمام بالمعنى 

 من خالل اإحياء المعنى القراآني للم�ستمع، هو في م�ستويات عالية 
(1(

ونوعّية التالوة

ا من هذه النواحي بحمد اهلل - لكن على الم�ستوى العام  متقّدمة؛ فالتقّدم جّيد جدًّ

لمجتمعنا، الأمر لي�س كذلك؛ ل�سنا في الم�ستوى المطلوب واإن الفا�سلة كبيرة؛ يجب 

اأن ُي�سار اإلى اّتخاذ تدابير في بالدنا وفي اأو�ساط مجتمعنا لي�سبح لدى جميع اأفراد 

ال�سعب، بنحو ما، اأن�س بالقراآن، واأن تكون المفاهيم القراآنّية وا�سحة بالن�سبة اإليهم، 

واأن يدركوا معاني القراآن، واأن يرجعوا اإلى القراآن؛ واأن يتمكنوا ويحملوا، ولو بنحو 

البلدان  ففي  الحّد[.  ]هذا  هنا  اإلى  ن�سل  اأن  يجب  القراآنّية.  المفاهيم  اإجمالي، 

العربّية يطوون هذه المرحلة ب�سرعة اأكبر؛ اأّما في بلدنا - حيث اإّن لغتنا لي�ست عربّية 

- تبدو هذه المرحلة اأكثر �سعوبة، ولكّنه لح�سن الحظ - وقد اأ�سرت اإلى هذا مراًرا - 

اأنّ كلمات القراآن كلمات معروفة بالن�سبة اإلينا، واإّن فهم معانيها لي�س �سعًبا بالن�سبة 

ل�سعبنا واأهلنا؛ واإّن قدًرا من الأن�س والتدريب والتمرين يمكنه اأن يوجد هذا ال�سيء، 

حيث هو مطلوب لدينا، في مجتمعنا اإن �ساء اهلل. 

بركات األنس بالقرآن على المجتمع 

فلتعلموا اأيّها الإخوة الأعزّاء، اأنّ النظام الإ�سالمّي والمجتمع الإ�سالمّي ُيظهران 

من خالل الأن�س المتزايد بالقراآن، ا�ستحكاًما ومتانة داخلّية؛ وهذه المتانة الداخلية 

)1) عبر �سماحته بجملة: المحيي المعنى للم�ستمع.
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هي التي تمّكن المجتمعات من التقدم في �سبلها وحركتها المن�سودة وتمنحها القوة 

الأن�س  ببركة  ذل��ك  ويح�سل  ال��داخ��ل؛  من  الثبات  ينبغي  التحدّيات.  مواجهة  في 

بالقراآن. يقوّي الأن�س بالقراآن عرى الإيمان، وي�ساعف التوّكل على اهلل، ويزيد من 

الثقة بالوعد الإلهي ويقلّل من الخوف من الم�ساكل الماديّة عند الإن�سان، واإن الأن�س 

بالقراآن يقوى النا�س روحيًّا ومعنويًّا، ويقوي الثقة بالنف�س؛ ويبيّن اأمام الإن�سان �سبل 

التقّرب اإلى اهلل. واإّن منافع الأن�س بالقراآن وفوائدها في هذا الق�سم هي هذه. 

مجالسة القرآن الكريم

القراآن كتاب المعرفة، كتاب النور؛ وما جال�س اأحد القراآن اإّل قام عنه بزيادة اأو 

اأمير  اإلى  ؛ وهذا الكالم من�سوب 
(1(

اأو نق�ضان في عمى« »زيادة في هدى  نق�سان: 

يزيده  فاإّما  ويقوم،  ينتهي  عندما  القراآن،  يجال�س  من  كلّ  يقول:  حيث  الموؤمنين، 

هداية، واإمّا ينف�س عنه جهالً و�ساللة؛ يوجد فيه زيادة اأو نق�سان؛ زيادة في الهداية 

ونق�سان في العمى وفي ال�سالل، اأي اإنّه ينق�س من �سالل الإن�سان؛ تزداد هداية 

الإن�سان، ووعيه وفهمه. اإنّ الجلو�س مع القراآن والقيام عنه هو هكذا؛ وهذا بالطبع 

يح�سل مع التدّبر بالقراآن والهتمام به.

قراءة القرآن بتوجه

ينبغي قراءة القراآن بتوّجه؛ ولنكن على علم اأّنه لي�س المطلوب هو مح�س ت�سكيل 

والمقا�سد  المعاني  اإلى  واللتفات  التوّجه  مع  القراآن  قراءة  ينبغي  الأ�سوات؛  هذه 

ٱ   } طريقه:  الإ�سالميّ  المجتمع  �سيجد  حينها  ه��ذا،  ح�سل  ما  واإذا  القراآنيّة؛ 

الإن�سان من ظلمات  يخرج  ؛ 
(2(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ}
نور  پڀ}:  پ   } والأوه���ام؛  الخوف  ظلمة  من  ال�سياع،  ظلمات  ومن  الخرافات 

الهداية، نور المعرفة، نور التقّرب اإلى اهلل، نور الأن�س بالخالق. هذه الخ�سو�سّيات 

)1) نهج البالغة، الخطبة 176.

)2) �سورة البقرة، الآية 257.
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التي تظهر وتن�ساأ من خالل مجال�سة القراآن والأن�س بالقراآن وهذا ما نحتاجه؛ وهذا 

ما تحتاجه الأّمة الإ�سالمّية اليوم. 

تقوية البصيرة ومعرفة التحّديات

 تواجه الأّمة الإ�سالمّية اليوم تحّديات جدّية؛ وقد كّررُت ذلك كثيًرا؛ اإّن اللتفات 

؛ 
(1(

اإلى هذه التحّديات لي�س اأن ن�سعر اأّن العدو قوّي واأّنه �سينت�سر علينا؛ لي�س هكذا

اإنّ المجتمعات الإ�سالمّية اأمام تحّديات، واإّن مواجهة هذه التحّديات هي فر�سة لكي 

يتمكّن الإ�سالم من عبور مقاطع حركته التاريخّية نحو العلى المن�سود والمرجو، اإن 

�ساء اهلل، ويتقّدم اإلى قّمة اأخرى، وحركة اأخرى ومرحلة اأخرى، واليوم هكذا الأمر. 

في مراحل ما قبل الثورة الإ�سالميّة، وقبل ال�سحوة الإ�سالميّة، كان عالم الإ�سالم 

العالم  في  اليوم  التي تح�سل  الحوادث  واإنّ  يقظة.  واليوم، هو في حالة  في غفلة؛ 

الإ�سالميّ؛ اإنّما ت�ساهم في وعي الأّمة الإ�سالمّية؛ تجعلنا اأكثر وعًيا ويقظة وو�سوًحا، 

وتحدد لنا واجباتنا بدرجة اأف�سل. اإنّ اأعداء الإ�سالم يمتلكهم الخوف والرعب من 

اأن نقوّي هذه الب�سيرة با�ستمرار؛ واأّول  ب�سيرة الموؤمنين والأمّة الإ�سالميّة؛ يجب 

مرحلة هي هذه: اأن نعرف هذه التحّديات. 

مواجهة اإلسالم باسم اإلسالم!

ما يالحظ اليوم، في عالم الإ�سالم، اأنّ اأعداء الإ�سالم يواجهون الإ�سالم با�سم 

الإ�سالم، وبلبا�س الإ�سالم؛ هذا التعبير نف�سه الذي اأطلقه اإمامنا العظيم )ر�سوان 

؛ الإ�سالم 
(2(

اهلل تعالى عليه(: الإ�سالم الأميركي في قبال الإ�سالم المحمّدي الأ�سيل

اأهداف  لخدمة  ظهر  وقد  ال�سهيونّية؛  مع  الطاغوت،  مع  ين�سجم  اإ�سالم  الأميركي 

ال�سعائر  يقيمون  بع�سهم  ولعّل  ا،  اأي�سً الإ�سالم  وا�سمه  الإ�سالم  فظاهره  اأميركا، 

الكثير من  فاإن  بالدّقة -  الإن�سان - وحاليًّا ل نعرف  ي�سمع  اأنّه كما  الإ�سالميّة؛ مع 

)1) اللتفات اإلى التحّديات.

)2) �سحيفة الإمام، ج67، �س309.
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ب  هوؤلء الأ�سخا�س الذين ظهروا وبرزوا با�سم الإ�سالم على ذلك النحو من التع�سّ

ملتزمين  اأخ��رى - غير  اأماكن  وقبل ذلك في  العراق  ال��دول - حاليًا في  بع�س  في 

بالأحكام وال�سرائع الدينّية والواجبات الدينّية الفردّية؛ اإّل اأّن الثابت والموؤّكد اأّنهم 

م�ساعدة  اأّن  الإ�سالم  يعتبر  درج��ة.   180 لالإ�سالم  المخالفة  الجهة  في  يتحرّكون 

اأعداء الدين وموافقتهم ووليتهم وولية الم�ستكبرين هي من الأ�سياء التي يجب على 

الموؤمنين رف�سها وتجنبها: { ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

. اإذا كنتم تتحرّكون في �سبيل الطاغوت با�سم الإ�سالم، اعلموا 
(1(

چ چ}
اأنّ هذا الإ�سالم لي�س هو الإ�سالم المن�سود والمطلوب، لي�س هو الإ�سالم الحقيقي، 

لالإن�سان  يمكن  بالطبع،  هكذا.  الأم��ر  واليوم  ما؛  وعيبٌ  خطاأٌ  الق�سية  في  فيوجد 

المخابراتّية  لالأجهزة  الخبيثة  اليد  اأّن  ثقة  على  وليكن  العدو؛  اأي��ادي  يالحظ  اأن 

والتج�سّ�سيّة لأنظمة اأعداء الإ�سالم لها دور موؤّكد - مبا�سر اأو غير مبا�سر - في اإيجاد 

يعّدون  الذين  بالم�سلمين. هوؤلء هم  التي تحل  والم�سائب  الق�سايا  النوع من  هذا 

ا. ال�ساحة والمجال - مثلما نالحظ - واإّن دلئل ذلك و�سواهده وا�سحة وظاهرة اأي�سً

معارف القرآن ومواجهة أعداء اإلسالم

اإذا ما اأَنِ�سَتْ الأمّة الإ�سالميّة بمعارف القراآن، ورفعت من م�ستوى معرفتها، ف�سوف 

هذه  يمنع  تعالى  باهلل  وارتباطها  القلوب  اّت�سال  اإّن  الحوادث.  من  النوع  هذا  يقّل 

القلوب من اأن ترتكب الخيانة في طريق اهلل؛ وهذا ما ناأمل اأن يظهر ويحدث. اأنتم 

اأيّها ال�سباب القراآني الذين ت�سرفون اأعماركم و�سنيكم و�سبابكم وقواكم في �سبيل 

القراآن؛ فلتكونوا �ساكرين هلل تعالى - وهذا توفيق كبير اأن يوفّق اهلل تعالى ال�سباب 

والنا�سئة ليوجدوا هذا الأن�س مع القراآن - اختاروا طريق القراآن. اإّن هكذا اأمر كان 

مفقودًا في الحقبة ال�سابقة؛ لم يكن القراآن رائجًا بين ال�سباب، ولم يكن موجوًدا في 

اأو�ساطهم. اأمّا اليوم - والحمد اهلل - فاإنّه يجد طريقه للرواج بين ال�سباب؛ واأنتم 

)1) �سورة الن�ساء، الآية 76.
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من اأ�سباب هذا النت�سار والموؤّثرين فيه. اعرفوا قدر هذا الأمر و�ساأنه. 

ا  اأي�سً ولي�سعَ الإخوة النا�سطون والعاملون في مجال القراآن اأن يكونوا في العمل 

ناحية  من   - اأّنهم  وليثبتوا   ،
(1(

األ�ضنتكم« بغير  النا�ش  دعاة  »كونوا  ل�:  ]م�سداقًا[ 
اللتزام بالأحكام الدينّية وال�سوابط ال�سرعّية - من البارزين والمتقدمين في ذلك. 

مم�ساهم  في  هم:  عملهم  في  القراآن  تاأثير  ويظهروا  يك�سفوا  حتى  ذلك  فليظهروا 

الإ�سالمّية؛ وفي  الظواهر  اأي في  الظواهر؛  البواطن وفي  ال�سلوك وفي  العام، وفي 

ا�سلوب التعامل الإ�سالمّي؛ يجب اأن يراعوا هذه الأمور. 

؛ 
(2(

ڄ} ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  {ٹ 

فليظهر الإخوة الذين ياأن�سون كثيًرا بالقراآن هذه العالمة الخا�سة بهم. اإّن ما تقومون 

به اليوم - والحمد هلل هذه العالمة والإ�سارة القراآنّية هي م�سدر فخر كبير - من 

فيتعّلمون  وقدوة؛  نموذًجا  يكون  اأن  يمكن  لكم  والم�ستمعين  والنا�سئة  ال�سباب  اأجل 

منكم. ا�سعوا اأن تعّلموهم اأ�سياء تقّربهم من اهلل. 

اإلهي! نق�سم عليك بمحمد اآل محمد اأن تحيينا بالقراآن، اأن تجعلنا مع القراآن، 

اأن تحيينا في طريق القراآن، واأن تميتنا في �سبيل القراآن، واأن تح�سرنا مع القراآن.

اللهمّ اأر�سِ عنّا القراآن؛ اإلهي بمحمد واآل محمد اجعل هدّية هذا اليوم الّنفي�سة 

العظيم  اإمامنا  ل��روح  ال��ت��الوات،  هذه  ومن  البرنامج  هذا  ومن  المجل�س  هذا  من 

الطاهرة، واإلى اأرواح ال�سهداء الطاهرة. 

 اإلهي! بمحمّد واآل محمد ثبّت اأقدامنا في �سبيل الإ�سالم، في طريق القراآن، في 

طريق ال�سهداء، ومجاهدي طريق الحّق. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

)1) العالمة المجل�سي، بحار النوار، ج67، �س309.

)2) �سورة الأنفال، الآية 2.
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ó
والحمد هلل رّب العالمين و�سّلى اهلل على محّمد واآله الطاهرين. 

العلماء  جمع  المحترمين؛  الجامعة  اأ�ساتذة  الأع��زّاء،  والأخ��وات  بالإخوة  اأرحّب 

الحا�سرين هنا. 

رون الملتزمون؛ من أكبر الثروات 
ّ
المفك

لطالما كانت هذه الجل�سة - بالن�سبة لهذا العبد الحقير - من اأحلى الجل�سات، 

ب�سبب الق�سايا التي ُتطرح فيها - والتي غالًبا ما تكون مفيدة وتمتاز بالعمق والخلفّية 

الفكرّية والعلمّية - من جهة؛ ومن جهة اأخرى ب�سبب الجو العلمي نف�سه الذي يخّيم 

اإظهار  هو  الجل�سة  هذه  من  الأ�سلي  هدفنا  فاإّن  الأ�سا�س،  وفي  الجل�سة.  هذه  على 

اأكبر  هم  والذين   - الملتزمين  المفّكرين  للعلماء  رمزي  ب�سكل  وتقديرنا  احترامنا 

ثروات بالدنا -. 

لديكم الكثير من الكالم في اأذهانكم، وكّل واحد منكم لديه ق�سايا يوّد طرحها 

والحديث عنها، ولو توّفرت الفر�سة والتوفيق لال�ستماع اإليها، فمن الموؤّكد اأّن فيها 

في  منا�سب،  ب�سكل  مكانها  في  الأفكار  وهذه  الق�سايا  هذه  ُتطرح  اأن  ناأمل  فوائد؛ 

المجامع العلميّة وفي التبادل العلمي بين الجامعات، واأن ي�ستفيد الم�سوؤولون منها. 

على  الفكري  العمق  وذوي  علمائنا  اأفكار  مجموعة  تمتلكه  ما  اإّن  الموؤّكد،  من 

م�ستوى جامعات البالد، مقارنة بمجموع م�سائل البالد، ي�سّكل بمجموعه ثروة عظيمة 

للعاملين على اإدارة البالد، وناأمل اأن يتّم ال�ستفادة منها. لكن، بالطبع، اإّن جل�ستنا 

المحدودة هذه ل تّت�سع ل�ستيعاب جميع الآراء والأفكار. 

اأ�سكر الإخوة الأعّزاء والأخت العزيزة، حيث تحّدثوا خالل هذا اللقاء؛ وقد طرح 
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الجميع نقاًطا جّيدة ورائعة، وقد ا�ستفدنا من كلماتهم. واإن �ساء اهلل �سيتم ال�ستفادة 

من مجموع هذه الأفكار اأي�سًا في تخطيط البرامج وفي تبادل الآراء مع الم�سوؤولين 

التنفيذّيين في البالد، ويجب اأن ُيلم�س اأثر ذلك اإن �ساء اهلل. 

ح�سناً، اإنّ هدفنا تكريم العلم والعلماء، وال�ستماع لق�سايا الأ�سدقاء والأ�ساتذة 

وفهمها، وهذا ما كان يح�سل حتى اليوم واإلى هذه اللحظة والحمد هلل. و�ساأتحّدث 

ا واأبّين: اأي�سً

شهر رمضان: تصحيح العالقات اإلنسانّية 

والإخال�س؛  وال�سدق  وال�سفاء  المعنوّيات  اأج��واء  هي  رم�سان  �سهر  اأج��واء  اإنّ 

فلنبذل جهدنا لال�ستفادة من هذه الأجواء بحّدها الأق�سى. ففيما يّت�سل بعالقتنا 

وارتباطنا القلبي باهلل، علينا اأن نقّوي هذه الرابطة المعنوّية وهذه العالقة ال�سخ�سّية 

باهلل تعالى في هذه الأيام، �سواء كانت لأجل حياتنا الأبدّية وحياتنا الأخروية - حيث 

اإّن الحياة الحقيقّية هناك، وهي مفيدة لها - ، اأم لأجل حياتنا الحا�سرة، فهي مفيدة 

وموؤّثرة. اإ�سافة اإلى ذلك، علينا اأن ن�سعى لال�ستفادة من اأجواء المعنوّيات وال�سفاء 

التي تعمّ مجتمعنا في �سهر رم�سان من اأجل بناء العالقة ال�سحيحة والمعنوّية بين 

اأنف�سنا والآخرين، واأن نّتخذ القرارات ال�سائبة والإجراءات ال�سحيحة، واأن ن�سفي 

على عالقاتنا ح�سن الظّن والثقة والمحّبة والن�سيحة بع�سنا لبع�س، واأن ننتفع من 

�سهر رم�سان باأن نوجد هذه اللطافة في عالقاتنا الجتماعّية والإن�سانّية؛ واأن نجعل 

من اأجواء حياتنا وبالدنا اأجواًء اأكثر نورانّية. هذا الأمر يمكن لكّل واحد مّنا اأن يقوم 

به؛ اأنتم اأ�ساتذة وتمتازون بمكانة علمّية رفيعة، وبالطبع، يمكنكم في هذا المجال اأن 

توؤثّروا اأكثر في محيطكم وبيئتكم �سواءً على م�ستوى طالّب الجامعات اأم غيرهم.

 القضّية األساس: تقوية الحركة العلمّية 

لقد دّونُت عّدة نقاط �ساأطرحها عليكم، لأّن هذا اللقاء هو فر�سة مغتنمة بالن�سبة 

اإليّ، حيث يكون الإن�سان اأمام جمع من النخب الفكرّية والعلمّية. واإذ نفتخر دائًما 
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بالقوى الإن�سانّية والطاقات الب�سرّية في البالد؛ ح�سنًا، اإّن اأف�سل هذه القوى واأكثرها 

النا�س  واإعداد  بتربية  الجامعة  يقومون في  الذين  العنا�سر  وبروزًا هم هوؤلء  تاأّلقًا 

المتعلّمين والمثقّفين، اأي اأ�ساتذة الجامعات المحترمون. اإّنها فر�سة لنا اأن نطرح 

م�سائل اأمامكم وجًها لوجه. 

النقطة الأولى هي ما يرتبط بنه�سة البالد العلمّية - وهو مو�سوع بالغ الأهمّية - 

براأيي اأنا العبد هلل؛ فاإنّ ق�سيّة الحركة العلمّية في البالد هي - نظري ركن اأ�سا�سي 

العالم الإ�سالمّي. نحن  لحياة م�ستقبل �سعبنا ومجتمعنا؛ بل - وبنحو ما - لحياة 

منذ �سنوات - لعلّها ع�سر اأو اثنتي ع�سرة �سنة - ن�سدّد ونوؤكّد على الم�سائل العلمّية، 

وهذا الأمر قد اأثمر واأعطى نتائج باهرة؛ اأي اإّن هناك حركة علمّية ونه�سة علمّية 

في البالد قد انطلقت في الواقع، وتقّدمت وحّققت اإنجازات كبرى، وقد ا�ستمعتم 

لنموذج عنها من الأ�ساتذة المحترمين، وهناك نماذج اأكثر بكثير مما ذكره هوؤلء 

الأ�سدقاء هنا، فقد انطلق العمل وغدت الحركة العلميّة واقعًا معروفًا في العالم. 

وفي الحقيقة، فقد ك�سفت هذه الحركة العلميّة ال�ستار عن النه�سة العلمّية لبلدنا 

الآن  حتى  ت�سل  لم  هذه  حركتنا  اأّن  هو  هواج�سي  يثير  الذي  ال�سيء  لكن  العزيز، 

اأنا�س يتحّركون على منحدر نحو الأعلى. نعم،  الثبات. فنحن الآن مثل  اإلى نقطة 

اأّننا ما زلنا و�سط الطريق.  اإل  ا،  اأي�سً اأعماًل كثيرة  لقد انطلقنا وتقّدمنا واأنجزنا 

نحن، ولأ�سباب عديدة، ل زلنا في منت�سف الطريق -ل اأريد الآن التف�سيل في هذا 

المجال، ح�سنًا، لقد تحّدثنا في منا�سبات واأماكن مختلفة - فنحن نتقّدم ون�سعد 

فقط  ولي�س  والتدهور  لل�سقوط  �سنتعّر�س  توّقفنا  ما  اإذا  الحاد؛  المنحدر  هذا  في 

التوّقف، ولن يكون توّقف، فاإذا ما توّقفت حركتنا، فاإّن اإعادة الدفع بهذه النه�سة 

اأ�سعب ودونه عقبات؛ هذه هواج�سنا.  وهذه الحركة وهذا الت�سارع العلمي �سيكون 

وهنا اأودّ القول: ينبغي اإمداد هذه الحركة العلمّية بكّل قدرة وينبغي تقويتها، ينبغي 

العمل؛ فال نقومّن ب�سيء ن�سل معه لو�سع تتوّقف فيه هذه الحركة. هذا هو مو�سوعنا 

الأّول وق�سّيتنا الأ�سا�س. 
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ط العدو
ّ
إدارة جهادّية في مواجهة مخط

بالتاأكيد، توجد دوافع لدى جبهة اأعدائنا لإيقاف حركة البالد العلمّية. البع�س 

العدو«  دائًما  تكّررون  لماذا  فيقولون  يعتر�سون  »العدو«  كلمة  من  ح�سا�سّية  لديه 

»العدو«؟ في حين اأنّكم لو تاأمّلتم القراآن من اأّوله اإلى اآخره لراأيتم كم تكّرر عنوان 

»ال�سيطان« و»اإبلي�س«؛ فقد ذكر مراًرا وتكراًرا. ل ينبغي الغفلة عن العدو، لي�س عيًبا 

اأن نعتبر العدو عدًوا؛ ونحن اإذ نرّكز على العدو، فلي�س معنى ذلك اأن نغفل عن عيوبنا 

؛ 
(1(

بين جنبيك« التي  نف�ضك  ع��دّوك  »اأع��دى  كذلك؛  لي�س  ل  الداخليّة؛  وم�ساكلنا 

اأ�سواأ من كلّ الأعداء، عدّونا نحن، نف�سنا الطالبة للراحة والدعة،  عدوّنا الداخلي 

�سعف الهمّة والك�سل والت�ساهل وعدم التدبير في ت�سيير اأمورنا - وهذا معروف - 

وهو محفوظ في محّله؛ لكن الغفلة عن العدو الخارجي هو خطاأ ا�ستراتيجّي كبير 

اأن  ينبغي  اأّنه  ُيقال  ما  اأّما  وروؤيته؛  العدو  معرفة  ينبغي  ح�سناً،  للخ�سران.  يعرّ�سنا 

تكون مواجهتنا على هذا النحو، ولي�س على ذاك النحو، فهذا بحث اآخر؛ ينبغي فهم 

في  العلمّية  الحركة  اإيقاف  المهمّة  العدو  اإحدى خطط  اإنّ  وتحديد خطّته.  عداوته 

البالد. جيّد، عندما نعرف ذلك، نعود اإلى الجامعة ويّت�سح هناك معنى ما طرحناه 

، لأنّ الجهاد عبارة عن ذلك ال�سعي والجهد الذي ُيبذل في 
(2(

من الإدارة الجهاديّة

مواجهة عدو ما، فلي�س كلّ �سعي جهاد. الجهاد عبارة عن ذلك الجهد الذي يكون في 

مواجهة تحدّ معاد من جانب الطرف المقابل؛ هذا هو الجهاد، عندها يّت�سح معنى 

الإدارة الجهاديّة هنا. لتعلموا اأنّ الحركة العلميّة للبالد ونه�ستها العلمّية وتقّدمها 

العلمي هي في مواجهة تحّد عدائي، والذي يجب اأن يقف في مواجهة هذا التحّدي 

العدائي هو اأنتم: المديرون والأ�ساتذة والطاّلب. هكذا ت�سبح حركة جهادّية واإدارة 

من  فرع  اأو  ق�سم  اأي  اإدارة  اأم  وزارة  اإدارة  اأم  جامعة  اإدارة  كانت  �سواء  جهاز،  اأي 

الأق�سام المختلفة لهذه ال�ساحة العظيمة �ستكون اإدارة جهادّية. 

)1) الحلي، عدة الداعي، �س314.

)2) بمنا�سبة بداية العام الهجري ال�سم�سي )1393(.
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الجامعة بين أياٍد مؤمنة بالتطّور العلمي

بالتاأكيد لدينا في ما م�سى، في مرحلة ما، نماذج غير مر�سيّة في الجامعات. كان 

لدينا اأ�سخا�س في جامعات البالد المرموقة يدفعون النخب من ال�سباب اإلى ترك 

اأ�سخا�س  البالد؛ وُيقال كثيًرا حول هجرة العقول وهجرة الأدمغة؛ نعم، كان لدينا 

اإلى  والهجرة  البالد  ترك  على  وي�سّجعوهم  ليجدوهم  النخبة  طالّب  عن  يبحثون 

الخارج. كان لدينا و�سع كهذا في مرحلة ما، وقد راأينا ذلك في عهٍد ما، وقد عبرناه 

الحركة  لمنع  الذرائع  يختلقون  اأ�سخا�س  الوزارة  داخل  كان هناك  فقد  وتجاوزناه. 

العلمّية والتقّدم العلمي. بالطبع، من الممكن اأن يكون ذلك بنظرهم مَبّرًرا لأ�سباب، 

اإّل اأّن واقع الأمر اأّنه كان اختالق ذرائع وموانع. ينبغي اأن ل يتكّرر ذلك، فال ُتجعل 

الجامعة في اأيدي اأ�سخا�س ينظرون اإلى التقّدم العلمي وكاأّنه ل �سيء، فال يولونه اأي 

اهتمام؛ ولتكن في عهدة اأ�سخا�س يع�سقون التطّور العلمي، يقّدرون ويدركون اأهمّية 

هذه الم�ساألة من اأجل م�ستقبل هذا ال�سعب وم�سير هذه البالد؛ هذا هو مو�سوعنا 

الأ�سا�س. واإنّ المخاطب بهذا الكالم هم الم�سوؤولون الحكوميّون وم�سوؤولو الجامعات، 

الجامعات حركة، فال  اأطلقت  لقد  �سواء.  الجامعات على حدّ  اأ�ساتذة  اأنتم  وكذلك 

ت�سمحوا باأن تتوّقف هذه الحركة. يجب اأن ُتكِمل هذه الحركة م�سيرها واأن تت�ساعف. 

اأقول هنا - والآن ل مجال لل�سرح والتف�سيل - ما زالت اأمامنا م�سافة وطريق طويل 

لن�سل اإلى تلك النقطة المن�سودة على الم�ستوى العلميّ؛ ينبغي بذل الكثير من العمل 

والجهد وال�سعي. 

التقدم العلمي وإزالة آثار الحظر

مطالعات  من  نا�سئ  العتقاد  وهذا   - العبد  اأنا  اأعتقد،  الق�سير،  المدى  على 

واآراء اأهل الخبرة والخت�سا�س - اأنّ الحظر - وهو من الم�سائل المطروحة اليوم 

والموجودة في الأذهان - ي�سبح عديم الأثر عند تحقّق التقّدم العلمّي. واإذا نظرنا 

اأي�سًا بنظرة ق�سيرة اأو متو�سّطة الأمد - بغ�سّ النظر عن الم�ستقبل البعيد والطويل 
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الأمد - اإذا اأراد بلدنا اأن يزيل اأي اأثر وتاأثير للحظر المفرو�س - والذي يعّد اليوم 

اأداة في يد اأعدائنا لإذللنا، حيث اإنّهم يفر�سون العقوبات والحظر لك�سر العنفوان 

النا�س  على  المعي�سة  لت�سييق  العملّية  ال�سغوط  اإلى  اإ�سافة  العزة،  وروح  الوطني 

واإذللهم؛ ولهذا ال�سبب كنّا نكرّر منذ �سنوات عديدة باأن ل تراهنوا على الحظر وفك 

الحظر، ف�سيكون هذا الحظر عديم الأثر من خالل النظرة العلمّية اإلى م�سائل البالد 

والهتمام بالعلم وت�سبيك العلم وال�سناعة والزراعة، وقد �سمعتم ما اأو�سحه ال�سادة 

الذين تحّدثوا في هذا المجال - ، فاإّن ال�ساحة مفتوحة اأمامنا للعمل، ويمكننا القيام 

مقولة  في  اأهمّية  الأعمال  اأكثر  اأحدى  هي  المحور  العلمّية  فال�سركات  بالإنجازات؛ 

جميع  اّتفاق  مورد  اأ�سبح  وقد  ودرا�سته،  بحثه  وتّم  علن 
ُ
اأ الذي  المقاوم  القت�ساد 

ال�سركات  تحديد  في  التدقيق  ينبغي  بالطبع،  البالد.  بق�سايا  المعنّيين  الأط��راف 

العلميّة المحور، اأي اإنّه ينبغي تحديد المعايير والمميّزات واأن ت�سبح ال�سركة العلمّية 

المحور �سمن الإطار المعياري؛ فال ينبغي اأن ياأتي اأ�سخا�س، با�سم ال�سركة العلمّية، 

ويقومون بتلك الأعمال المعروفة والعادّية في بع�س الميادين الأخرى - كال�سم�سرة 

وما �سابه - ويرّوجون لها هنا ويتابعونها وكاأّنها �سركات علمّية. ينبغي اأن يكون هذا 

النمط من ال�سركات »�سركة علمّية البناء« بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ ينبغي جعل هذا 

الأمر واحًدا من المحاور الأ�سا�سّية. 

المعرفة باإلنجازات العلمية

اإّن البع�س مّمن لديهم مواقع ومنابر للحديث  وهنا اأريد ال�ستطراد قلياًل لأقول 

اأي  ذلك؛  في  م�سلحة  نرى  ل  اإّننا  للبالد!  العلمي  التقّدم  م�ساألة  اأ�سل  في  ي�سكّكون 

اأحد  اأب��دى  المّرات،  اإح��دى  في  اّط��الع.  الحقيقة عن عدم  في  ناتج  اإّن عملهم هذا 

الم�سوؤولين راأيه في بع�س الم�سائل الع�سكريّة، ولم يكن راأيه مطابقًا للواقع؛ قلت، اأنا 

رحلة وجولة ع�سكرية« لم�سوؤولي البالد، لياأتوا وليّطلعوا ويقوموا  العبد، فليكن هناك 

لديهم  في�سبح  والواقعيات،  الحقائق  وليروا  الع�سكري،  المحيط  هذا  اإلى  بزيارة 

اطّالع اأف�سل على قدرات البالد الع�سكريّة. والآن في الم�سائل العلمّية، فالأمر - مع 
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رحالت وجولت علمّية« لم�سوؤولي البالد  الأ�سف - كاأّنه م�سابه لذلك؛ ينبغي اأن ننّظم 

في المجالت المختلفة. لقد �سرح الأ�سدقاء - الأ�ساتذة - بع�س هذه المجالت؛ ذكر 

تقنّية النانو« - بالطبع، لي�ست الم�ساألة منح�سرة فقط بتقنّية النانو -  اأحد ال�سادة 

قال اإّننا كمن يحفر بئًرا وما اأن ن�سل اإلى الرطوبة واأول م�ستوى الماء حتى ندع البئر؛ 

كال فالأمر لي�س كذلك، اإنّهم يتابعون العمل ويكملون. 

نتائج  اإلى  و�سلوا  وقد  ويتابعون  اأعمالهم  يكملون  اآب��ار،  حّفارو  هم  الذين  اأولئك 

واإنجازات عالية اأي�سًا. ح�سناً، على �سبيل المثال، الطب في بالدنا هو من بين العلوم 

الطبّية الأكثر تقّدمًا في العالم؛ فنحن ل�سنا متخلّفين عن ركب العلوم في العالم ول�سنا 

ا ]في  متاأخّرين كثيرًا عن حدود العلم في الطب في العالم المعا�سر؛ نحن قريبون جدًّ

مجال الطب[. وكذلك الأمر في المجالت الأخرى: التقنّية النووّية وعلم الذّرة، وعلم 

الخاليا الجذعّية، والأعمال العظيمة من هذا القبيل كثيرة، فنحن لدينا تقّدم مهم 

ويقراأوا  فليذهبوا  ي�سّككوا؛ ح�سنًا،  اأن  بهم  يليق  اّطالع ل  لديهم  لي�س  والذين  وجّيد. 

النتائج  اإلى  بعدها  ولي�سلوا  علمّية  ب�سياحة  ويقوموا  فليذهبوا  ذكرت  وكما  ويّطلعوا، 

الوزارات  م�سوؤولي  على  اأتمنى  ذكرناه.  ما  عندنا هي  الأ�سا�س  الق�سّية  ]الحقيقية[. 
بم�سائل  �سلة  على  هم  وَمن  المعنّيين  الحكومّيين  والم�سوؤولين  ال�سلة،  ذات  المعنّية 

العلم والجامعة وال�سناعة، اأن ياأخذوا ق�سيّة التقدّم العلمي وارتباط العلم بالتقانة في 

البالد على محمل الجّد؛ اأي اأن ل ي�سدر منهم في الواقع اأي تق�سير فيما يتعّلق بهذه 

الق�سّية. هذه الم�ساألة هي ق�سّيتنا الأ�سا�س، وهي اإحدى اأكثر الق�سايا اأهمّية ومحورّية 

وفورّية. عمل المطالعات والتحقيقات له مجاله وموقعه الخا�س، ]لكن[ في الأبحاث، 

وما هو �سروري في هذا المجال: ل ينبغي براأيي اأن يح�سل اأي تق�سير. 

الخارطة العلمية الشاملة 

وكما  هلل؛  والحمد  للبالد،  ال�ساملة  العلمّية  الخارطة  على  الم�سادقة  تمّت  لقد 

اأعّدوا مجموعة  وقد  ا.  اأي�سً وترحيب  قبول  كانت محّل  تقارير؛  وو�سلني من  اأفادوني 

علنت؛ وهناك مجموعة وثائق 
ُ
وثائق علميّة طبقًا لهذه الخريطة العلمّية، وقد ُنّظمت واأ
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علميّة هي الآن في طور التدوين؛ وقد اأخبرونا اأنّ بع�س م�سوؤولي الأق�سام العلمّية قد 

طلبوا من المجموعة المكلّفة اإجراء وتطبيق الخارطة العلمّية اأن يقوموا بتدوين وثيقة 

علمّية لالأق�سام والمجالت التي يعملون فيها. جّيد، هذا الأمر هو عمل مهم وبّناء في 

د لجامعات البالد المختلفة،  البالد. وما يمكن اأن ي�سبح مكّمالً لهذا العمل هو اأن يحدَّ

بناءً لما تتمتّع به من مزايا، دورها ون�سيبها وم�سوؤوليّتها في مجموعة الخارطة العلمّية 

تها في مجموعة  ال�ساملة؛ ولتعرف جامعات البالد العريقة والجامعات المختلفة ح�سّ

تلك  في  دوره��ا  ولتمار�س  العلمي،  وتقّدمها  البالد  لزده��ار  العظيمة  الوثيقة  ه��ذه 

ة المتعّلقة؛ اأي بمعنى اأن يتّم اإيجاد جدول �سامل ولتعرف  الأق�سام والمجالت الخا�سّ

اأن يتّم  كّل جامعة دورها وتقوم بتحديده من خالل ملء هذا الجدول. فمن الممكن 

ة كّل جامعة اإليها.  تق�سيم الجامعات طبًقا للمميزات وال�ستعدادات واأن توكل ح�سّ

حاجات البالد محور األنشطة العلمّية 

مو�سوع اآخر دوّنته: لقد انبثقتْ حركة في العمل العلمي والن�ساط العلمي، والحمد 

هلل؛ واإنّ النقطة الأ�سا�س في الأن�سطة والفعاليّات العلمّية هي اأن تكون هذه الفعالّيات 

ناظرة اإلى حاجات البالد التي لم توؤّمن ب�سكل تام اإلى اليوم. وكما اأ�سار الأ�سدقاء، 

اأّن  التعاون؛ بمعنى  العلميّة المعرو�سة في بالدنا زبائن وراغبين في  فاإنّ للمقالت 

يمكنكم  نعم،  كاف.  غير  الأمر  هذا  ولكّن  العالم،  في  كثر  العلميّة  الأعمال  طالب 

فخر،  مبعث  وهذا  اإليها؛  الرجوع  يتّم  ومرجًعا  م�سدًرا  وت�سبح  مقالت  تعّدوا  اأن 

التقّدم العلمي لها؛  ا، وعالمة على  اأمر جيّد جدًّ اأي�سًا  و�سيء جيّد، بالن�سبة للبالد 

اإلّ اأنّ الأهمّ من ذلك، هو بما اأنّكم تعملون في مجال الم�سائل العلمّية، فليكن النظر 

الراأي يطرحون موا�سيع  اأ�سحاب  اأّن  اليوم  ترون  اأنتم  البالد. ح�سنًا،  اإلى حاجات 

ويتحّدثون عن حاجات وي�سيرون اإلى النقائ�س ونقاط ال�سعف والخلل الموجود في 

الم�سائل المرتبطة بال�سناعة والزراعة واإدارة الأزمات، والم�سائل المتعّلقة بم�سائل 

البالد المختلفة؛ ح�سناً، يمكن القيام باأبحاث وتحقيقات، واإعداد المقالت العلمّية 

من اأجل تلبية هذه الحاجات، واأن تكون ناظرة اإلى تلبية وتاأمين هذه الحاجات. هذه 
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ا. فاإذا ما ُبذلت الجهود في �ساحة جامعات البالد، فهذه من  ا اأي�سً م�ساألة مهّمة جدًّ

�سديت اإلى اإدارة البالد. البحث الم�ساعد الذي يمكن 
ُ
اأهم الخدمات التي تكون قد اأ

اأن ت�سديه الجامعات والبيئة العلمّية هو اأن يكون لها تاأثير في المجالت المختلفة، في 

قرارات الم�سوؤولين؛ اأن تكون الأعمال العلمّية ناظرة اإلى حاجاتهم؛ �سواء كان ]هذا 

الأمر[ من خالل المقالت العلميّة اأم اأبحاث التخرّج التي يقدّمها طالّب الجامعات 

اأم المناظرات العلمّية. 

األستاذ قدوة ونموذج

وهي  هنا،  دّونتها  وقد  لالأ�ساتذة،  ذكرها  المنا�سب  من  اأرى  اأخ��رى  نقطة  هناك 

اأّن  بمعنى  الأ�ستذة«؛  وهذه هي خا�سّية  اأذهان طاّلبه؛  في  موؤّثرة  مكانة  لالأ�ستاذ  اأنّ 

اإياه، يعطيكم موقًعا موؤّثًرا  تفوّقكم العلمي على الطالب والعلم والتعّلم الذي تمنحونه 

في ذهنه وفي �سخ�سّيته؛ فا�ستفيدوا من هذا الموقع لتربية الطاّلب وتعليمهم. نحتاج 

اليوم اإلى اأن يكون �سبابنا ذوي روحّية متفائلة، ويتحّلون بال�سجاعة والأمل، ولديهم ثقة 

اإلى  نحتاج  الخدمة؛  وروحّية  بالم�ستقبل  والتفكير  النظر  بعد  وروحّية  واإيمان  بالنف�س 

اأن ي�سبح الطالب هكذا. ح�سناً، يمكنكم اأن توؤمّنوا هذا في البيئة العلمّية وفي ال�سّف 

الدرا�سي. وعك�س هذا الأمر ممكن اأي�سا! في�سبح الطالب - ومن خالل طرح الت�سكيك 

�سعيف  البالد،  بم�ستقبل  واثق  غير   - البلد  في  المقبولة  بالأ�سول  اأمامه  وال�ستهزاء 

العتقاد وغير مبال، يمكن اأن ي�سبح هكذا. لي�س المطلوب من الأ�ستاذ اأن يغذّي الطالب 

ا اأن ي�ساهم في تقوية روحّيته و�سخ�سّيته المعنوّية؛  علميًّا وح�سب، بل المتوّقع منه اأي�سً

بالميول  مرتبًطا  طالًبا  تخّرجوا  اأن  ا�سَعوا  المجال.  هذا  في  كثيرًا  توؤّثروا  اأن  يمكنكم 

الوطنّية؛ خّرجوا طالًبا معتقًدا  والم�ساعر  والعائلّية  الأ�سرية  القيم  واحترام  المعنويّة 

وطوال  تماًما  ذلك  من  النقي�س  على  يعمل  بع�سهم  كان  الإ�سالمّية.  بالثقافة  وموؤمًنا 

�سنوات متمادية قبل انت�سار الثورة؛ وبعد الثورة اإلى اليوم، ن�ساهد اأي�سًا في الجامعات 

ا وحركاٍت، وتعرفون  ا تعرفون اأ�سخا�سً بع�س التجاهات. ح�سنًا، نحن نعرف، واأنتم اأي�سً

اأنّ هناك تيّارًا - لي�س المق�سود اأ�سماء واأ�سخا�ساً محدّدين - تهيمن عليه رهبة الثقافة 
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الغربّية؛ فكّل ما هو غربّي مبعث فخر له؛ وكّل ما هو محّلي ووطنّي محّل ازدراء وتوهين. 

لدينا اأ�سخا�س من هذا القبيل، وما ينبغي اأن يكون هو عك�ُس ذلك ال�سيء تماًما. يمكن 

ا  لالأ�ستاذ في جو الجامعة والدر�س اأن يخرّج الطالب الذي تحت يديه، موؤمًنا دينيًّا، محبًّ

لوطنه وم�ستقبل بالده وم�سير �سعبه، يمكن اأن يخرّجه متفائاًل بروح الأمل والمعنوّيات 

العالية وموؤمًنا باأ�سول النظام، ويمكنه اأن يقوم بعك�س ذلك. المتوّقع من الأ�ستاذ هو 

هذا؛ ل ينبغي اأن يوؤدّي كالم الأ�ستاذ اإلى بثّ الياأ�س والإحباط في قلب الطالب ال�ساب؛ 

ا. طبيعة الأ�ستاذ واأخالقه هي على هذا النحو اأي�سً

الجامعة رسالة األستاذ 

م�سى  ما  وفي   - المحترمين  الأ�ساتذة  الأع��زّاء  والأخ��وات  لالإخوة  قوله  اأودّ  ما 

ذكرت ذلك مراًرا، في مثل هذه الجل�سة وجل�سات اأخرى - : ليعتبر الأ�ستاذ اأّن بيئة 

لي�س  الثاني،  عمله  ولي�س  الأ�سا�سي،  وتعّلقه  ور�سالته  الأ�سا�سي  عمله  هي  الجامعة 

العمل الفرعي والجزئي في مكان اآخر. ليكن لالأ�ستاذ ح�سور في الجامعة، وليجل�س 

ويتابع وي�ستقر فيها، وليقم بحلّ م�ساكل الطالّب العلمّية؛ ليوّثق عالقته بالطالب، ول 

يكن الأمر مجرّد ذهابه اإلى الجامعة واأداء وظيفة ب�سكل عام واإجمالي؛ وهذه نقطة 

فهذا  ومحّبة،  براأفة  معهم  وليتعاملوا  للطالب؛  وقًتا  �سوا  فليخ�سّ ذكرتها.  اأخرى 

العمل �سوف ي�سجّع الطالب على بذل الجهد وال�سعي العلميّ، ومعنى هذا اأنّ الطالب 

الجامعي �سيقتدي بالأ�ستاذ في متابعة البحث العلمي والهتمام به، فيكون الأ�ستاذ 

نموذًجا واأ�سوة له، ويتاأثر به ب�سكل طبيعي.

المعارف الدينية في الجامعات 

مواد  اأ�ساتذة  ل��دى  الدينية؛  المعارف  بدرو�س  يتعلّق  ما  هي  الأخ��رى  النقطة 

ا في الجامعة. فبين اأيديهم هذه المجموعة العظيمة من  المعارف فر�سة ثمينة جدًّ

الطالب، وهم اأمام هذا الجمع المليوني ل�ساعات كثيرة؛ اإّنها فر�سة قّيمة وعظيمة 

جدًّا. اأمامكم اأف�سل ال�سباب، واإذا ما تعامل اأ�ستاذ المعارف مع طاّلبه بذكاء وفطنة 
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الفكرّية  الم�سائل  في  جديد  لكّل  ومواكًبا  لديه،  التي  المعارف  عمق  اإلى  م�ستنًدا 

والعلمّية المختلفة؛ ف�سنح�سل على اأف�سل النتائج والثمار من ح�سور اأ�ستاذ المعارف 

ا ومن الجدير والمطلوب اأن تهتم موؤ�ّس�سة  في الجامعة. براأيي، فاإّنه من الالئق جدًّ

الممثليّة )ممثلية الولي الفقيه في الجامعة ( بهذه الم�سائل، وتدّقق وتخّطط حتى 

تتحقّق ال�ستفادة الوا�سعة من ح�سور الأ�ساتذة من اأجل تقوية اإيمان الطالب وتمتين 

عمله، ومن اأجل بناء �سخ�سّيته الدينّية والمعنوّية.

العلوم اإلنسانية اإلسالمّية 

المو�سوع  هذا  طرحنا  اإّننا  حيث  الإن�سانّية،  بالعلوم  يتعّلق  ما  الأخرى،  الم�ساألة 

منذ فترة، وقد �سبق وتحّدثنا مراًرا عن اأ�سباب ودوافع ذلك. نحن في حقيقة الأمر 

نحتاج اإلى اإيجاد تحّول بنيوي في العلوم الإن�سانّية في البالد. وهذا الأمر ل يعني اأن 

والعلمّية لالآخرين. كال، فبع�س  والبحثّية  الفكرّية  الأعمال  بغًنى عن  اأنف�سنا  نعتبر 

العلوم الإن�سانيّة هي من �سناعة ونتاج الغرب، فهم عملوا في هذه ال�ساحة، فّكروا 

وطالعوا كثيًرا، ينبغي ال�ستفادة من هذه المطالعات؛ لكن الكالم هو اأّن مبنى العلوم 

مع  ين�سجم  ل  وهذا  توحيدي؛  غير  م��ادي،  اإلهي،  غير  مبنى  هو  الغربّية  الإن�سانّية 

المباني الإ�سالمّية، ل ين�سجم مع المباني الدينّية. ت�سبح العلوم الإن�سانّية �سحيحة 

عندما  والمجتمع  الفرد  وتنفع  و�سليم،  �سحيح  ب�سكل  لالإن�سان  ومربّية  ومفيدة 

تقوم على اأ�سا�س الفكر الإلهي وطبًقا للروؤية الكونّية الإلهّية؛ وهذا غير موجود في 

معارف العلوم الإن�سانّية في الو�سع الحالي؛ ينبغي ال�سعي بهذا التجاه، وبذل الجهد 

والتفكير. بالطبع، هذا العمل لي�س عماًل مت�سّرًعا عجوًل، بل عمل طويل الأمد، عمل 

يعطوه  اأن  العمل  هذا  على  القائمين  الأ�سدقاء  على  ينبغي  الأم��ر،  وخال�سة  مهم. 

ال�سرعة المطلوبة والمنا�سبة، فكما اأّن الت�سّرع فيه غير مطلوب، كذلك فاإّن التاأخير 

بالطبع،  الجهد.  وبذل  العمل  ينبغي  مقبول؛  وغير  غير مطلوب  اأي�سًا  فيه  والتباطوؤ 

�سمعتُ ولديّ اطّالع اأنّه، اإ�سافة اإلى ما يُعمل عليه في المجل�س الأعلى للثورة الثقافّية 

ا يقومون في هذا المجال  في هذا المجال، هناك العديد من اأ�ساتذة الجامعات اأي�سً
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اأن يتّم و�سعها على  باأعمال مهّمة وباندفاع �سخ�سي وتطّوع ذاتي، من الم�ستح�سن 

م�سار و�سراط واحد، اأي اأن تقوم هاتان المجموعتان بم�ساعفة اأعمالهما والتكامل 

وعلى  البالد  على  تعود   - �ساء اهلل  اإن   - المجال  في هذا  نتائج  تح�سل  مًعا، حتى 

جامعات البالد. 

الجامعة والتجاذبات السياسّية 

ا - ويظهر اأّن الوقت قد انتهى - هو اأّنني اأرجو من مدراء  المو�سوع الأخير اأي�سً

للتجاذبات  م�سرًحا  الجامعات  يجعلوا  ل  اأن  الإداريّ��ي��ن  والم�سوؤولين  الجامعات 

للحركة  مهلك  ل�سمٌّ  اإنّه  ال�سيا�سيّة.  التيارات  لأن�سطة  ومحالًّ  ال�سيا�سيّة  وال�سولت 

ح�سل  الذي  الأم��ر  هذا  �سيا�سّية؛  ات  ومن�سّ نواد  اإلى  الجامعة  تتحوّل  اأن  العلمية 

في مرحلة ما؛ وهذا ل يعني رف�س الن�ساط ال�سيا�سي بين طالّب الجامعات؛ كنت، 

الجامعّيين  للطاّلب  ال�سيا�سي  بالعمل  والمنادين  المدافعين  العبد، ول زلت من  اأنا 

-ول زلت اأعتقد بذلك - لكن امتالك الروؤية ال�سيا�سّية والم�سرب ال�سيا�سي والفهم 

والبيئة  والدر�س  وال�سف  الجامعة  وجعل  اأم��ر،  هو  ال�سيا�سي  والن�ساط  ال�سيا�سي 

العلميّة م�سرحًا لجولت و�سولت العمل ال�سيا�سي اأمر اآخر، هذان اأمران مختلفان. 

اإنّ هدوء الجامعة وا�ستقرارها �سي�ساعد على اأن توؤّدي وظيفتها، وتقوم بعملها على 

م�ستوى م�سائل العلم التي هي جميعها على قدر من الأهمّية، - ول �سمح اهلل - واإذا 

حدث العك�س، فاإنّ اأوّل �سربة �سنتلقّاها هي توقّف الحركة العلميّة في الجامعة، ويتبع 

التوّقف« يعني  ذلك في كّل البالد، اأو اأن تتباطاأ هذه الحركة؛ وقد اأ�سرت هنا الى اأن 

التراجع وال�سقوط. 

اإلهي! نق�سم عليك بمحّمد واآل محّمد اأن تنّزل بركاتك في هذه ال�ساعات الح�ّسا�سة 

وفي هذه الأّيام المباركة على جامعة البالد وعلى جامعّيينا وطاّلبنا. 

اإلهي! اهدنا اإلى ال�سبيل الذي يوؤدّي اإلى هداية كلّ ال�سعب الإيراني وعزّة العالم 

الإ�سالمّي. 
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في  المختلفة  التحّديات  لمواجهة  ب�سيرة  لنا  هب  محّمد  واآل  بمحّمد  اإلهي! 

المراحل المختلفة، اجعلنا مخل�سين في الحركة التي نقوم بها. 

اإلهي! ا�سمل �سهداءنا وخا�سّة �سهداء الجامعة و�سهداء البرنامج النووي - وهم 

ومغفرتك  رحمتك  بوا�سع   - الإيراني  لل�سعب  العام  الجهاد  �سهداء  العلم،  �سهداء 

لك.  وتف�سّ

اإلهي! ثبّت اأقدامنا على درب هوؤلء ال�سهداء. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





: سبـــة لمنا لقاءات سنوية مع مسؤولي النظام خالل شهر رمضان المباركا

أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في النظام اإلسالمّيالــحــضــور:

طهران - حسينيّة اإلمام الخمينّي }الــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/04/16 هـ.ش.

1435/09/09 هـ.ق.
2014/07/07 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء مسؤولي النظام والعاملين فيه
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ó 

والحمد هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محمد واآله الطاهرين. 

والملتزمين في  الأعّزاء  والم�سوؤولين  فرًدا،  فرًدا  والأخوات  بالأخوة  اأرّحب  اأّوًل، 

مفعمة  تكون  اهلل،  �ساء  واإن  ا،  جدًّ جّيدة  جل�سة  اإّنها  الإ�سالمّية.  الجمهورّية  نظام 

ال�سّيد  كلمة ح�سرة  كانت  ال�سهر.  بنورانّية هذا  وم�سّعة  الإلهّية  والهداية  بالبركات 

ا، �سافية ووافية اأي�سًا. ناأمل ببركة هذا ال�سهر   كلمة جّيدة جدًّ
(1(

رئي�س الجمهورّية

وببركة الأدعية الزكّية لل�سالحين والموؤمنين وال�سائمين، اأن تتكّلل نوايا وم�ساعي 

م�سوؤولي البالد بالنجاح والو�سول اإلى النتائج المرجّوة. 

شهر رمضان المبارك )سبيل النجاة(

من  النجاة  �سبيل  لأّنه  مبارٌك  ال�سهر  هذا  »المبارك«؛  رم�سان  �سهر  على  يُطَلق 

النار والفوز بالجنّة، حيث نقراأ في دعاء �سهر رم�سان: »وهذا �ضهر العتق من النار 

؛ فالنار والعذاب الإلهي وكذلك الجّنة والنعيم موجودان في هذه 
(2(

والفوز بالجنة«

الدنيا. اإنّ ما يتحقّق في ن�ساأة الآخرة هو باطن الموجود في هذه الدنيا: { ڦ 

في هذه  الن�ساأة،  في هذه  اإّن جهّنم هنا   .
(3(

ڦ ڦ ڄ}
الحياة،لمحيطة بالكافرين والظالمين والمعاندين والمخالفين؛ وكذا الجّنة. 

اأن نعبر من النار اإلى الجّنة، فهذا عائد اإلينا، يتحّقق هنا، وُت�ساهد �سورته الغيبّية 

والباطنّية والواقعّية في تلك الن�ساأة. يمكننا اأن نطوي هذا ال�سفر وهذا الم�سير من 

)1) ال�سيخ ح�سن روحاني.

)2) الكليني، الكافي، ج4، �س75.

)3) �سورة التوبة، الآية 49.
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اإلى  الدنيا،  هذه  جحيم  من  ال�سّيئ؛  والفكر  ال�سّيئ  والباطن  ال�سّيئ،  العمل  جهنّم 

جنّة العمل الح�سن، والفكر الح�سن، وال�سلوك الح�سن والخلق الح�سن؛ وت�سّمى هذه 

�ضهر  وه��ذا  الإن��اب��ة،  �ضهر  »وه��ذا  الدعاء:  في  ورد  لذلك  والتوبة.  الإنابة  الحركة: 

؛ يتحّقق العتق من النار والفوز بالجّنة بالإنابة والتوبة.
(1(

التوبة«

أدعية شهر رمضان والمعارف اإللهية 

تعّلمنا  الأدعية  الواردة فيه. فهذه  الأدعية  اإحدى بركات �سهر رم�سان هي هذه 

جهة  ومن  وكذلك  جهة؛  من  اإليه  والتوّجه  بالخالق  وال�ستعانة  اهلل  مخاطبة  كيفّية 

الروايات  في  حتى  مثياًل  لها  نجد  لن  الكثيرة  المعارف  من  اأنواًعا  تعّلمنا  اأخ��رى 

الأخالقية المعروفة. 

اخترت فقرتين من اأدعية هذا ال�سهر، �ساأذكرهما في بداية كالمي، واختياري 

لهما هو لحاجتنا اإليهما:

الإ�سالمّية،  الجمهورّية  نظام  وم�سوؤولي  العزيزة  بالدنا  كم�سوؤولي  اليوم،  نحن 

حاجتنا مبرمة اإلى العمل الجّدي والمتوا�سل الممزوج بالإخال�س وال�سفاء؛ وتقودنا 

هذه الأدعية بهذا التجاه.

النية والعمل 

الدعاء الأوّل، هو دعاء اليوم الأوّل من �سهر رم�سان المبارك، وقد اخترت منه 

هذه الفقرة: »اللهم اجعلنا مّمن نوى فعمل ول تجعلنا مّمن �ضقي فك�ِضل ول مّمن 

؛ ثالث جمل؛ الجملة الأولى: »اللهم اجعلنا مّمن نوى 
(2(

هو على غير عمل يّتكل«

فعمل«؛ اللهم اجعلنا ممّن يقومون بالعمل بنيّة وتوجّه ومعرفة؛ العمل الهادف، العمل 

مع النيّة، العمل المعلوم وجهته وهدفه م�سبًقا. 

)1) الكليني، الكافي، ج4، �س75.

)2) ابن طاوو�س، علي بن مو�سى، الإقبال بالأعمال الح�سنة، مكتب الإعالم الإ�سالميّ، قم، 1418ه�، الطبع الأولى، 

ج1، �س76.
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الجملة الثانية: »ول تجعلنا ممّن �ضقي فك�ضل«؛ الك�سل يعني التقاع�س والتراخي 

والبطالة؛ ل تجعلنا من هوؤلء. هذا ما يعلّمنا اإياه الدعاء. 

الجملة الثالثة: »ول مّمن هو على غير عمل يّتكل«؛ ل تجعلنا من الذين يّتكلون 

لبع�سنا  الموا�سيع  وحياكة  والثرثرة،  والترّجي  والتمّني  الجلو�س  العمل.  غير  على 

في الجتماعات دون اأّن ُنتبعها بالعمل؛ اللهم ل تجعلنا من هوؤلء. لحظوا، هذا هو 

الدر�س الموجود في هذا الدعاء. يدخل الموؤمن هذه ال�سيافة الإلهّية في اليوم الأّول 

من �سهر رم�سان بهذا الَنَف�س ]بهذه الروحّية[. وهذه بحّد ذاتها من الفوائد الكبيرة 

لهذه ال�سيافة. هذا الدعاء الأّول.

إحكام األعمال 

الدعاء الثاني، الدعاء اليومي ل�سهر رم�سان المبارك؛ »واأذهب عّني فيه النعا�ش 

؛ اللهم جّنبني هذه الخ�سال 
(1(

والك�ضل وال�ضاآمة والفترة والق�ضوة والغفلة والغّرة«

واأبعدني عن هذه الخ�سو�سيّات؛ وهي: الأولى »النعا�س«، والثانية »الك�سل« اأي البطالة 

والفتور  التراخي  اأي  »الفترة«  ثم  وال�سجر؛  الملل  اأي  »ال�ساآمة«  والثالثة  والتقاع�س، 

»الق�سوة«،  ثم  الأعمال؛  اإحكام  وعدم  ولمبالة  بفتور  بالأعمال  القيام  والالمبالة، 

الغفلة عن واقعنا وو�سعنا، وما  »الغفلة«؛  التحّجر والخ�سبّية؛ ثم  اأي  القلب،  ق�ساوة 

يجري علينا وما يحدث وما يحيط بنا. والأخرى: »الغّرة«؛ الغرور والنخداع؛ اللهم 

جّنبنا اإّياها. يا لها من درو�س.

شهر رمضان وتحمل المسؤولية 

بالن�سبة   - وعظيمة  راقية  مفاهيم  وه��ي   - المفاهيم  ه��ذه  تطبيق  اإّن  جّيد، 

اأهمّية من تطبيقها  اأكثر  للم�سوؤولين والذين ينه�سون ب�سوؤون العمل والمجتمع، لهو 

من قِبل الأفراد العاديّين. عندما ندعو ونقول ل تجعلنا في معر�س الك�سل والغفلة 

والق�سوة، فنحن نحتاج اإلى هذا الطلب الإلهي واإلى هذه المراقبة من جهتين: الأولى: 

)1) الكليني، الكافي، ج4، �س75.
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من الجهة ال�سخ�سّية لأنف�سنا كي ل ننزلق، ول نخطئ، ول نقع في الم�ساكل؛ ومن 

ال�سفينة،  يقود  قبطان  بمثابة  اأنتم  وم�سوؤولّيتنا.  عملنا  مجال  في  الأخ��رى  الجهة 

بين  اأنف�سكم وح�سب، هناك فرق  لي�ست حفظ  الم�ساألة  الطائرة؛  يوّجه  ومثل طّيار 

ة وي�سير على الطريق لوحده؛ فم�سوؤولّيته هنا تكمن في  �سخ�س يقود �سّيارته الخا�سّ

المحافظة على حياته فح�سب. اأّما اأنتم فال، لديكم جماعة هي في عهدتكم. هذا ما 

يثقل عاتقكم وي�ساعف م�سوؤولّيتكم و�سرورة التزامكم في ما يرتبط بهذه الم�سائل 

التي ُذكرت. 

التقوى مفتاح العلم والمعرفة 

اإنّ �سهر رم�سان في ثقافتنا الدينيّة، هو �سهر المواجهة بين ال�سيطان وال�سلوك 

اأخرى.  جهة  من  والعبودّية  والطاعة  الرحماني  ال�سلوك  وبين  جهة،  من  ال�سيطانّي 

يُقال اإنّ ال�سيطان ملجوم - هذا من جانب - ويُقال اإنّ �سهر رم�سان �سهر الطاعة 

والعبوديّة، حيث اإنّ اأق�سر كلمة واأعمقها معنًى هي كلمة »التقوى«: {ٹ ٹ 

في  هنا  الم�ساألة   .
(1(

ڦ} ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
الإغواء؟يعني  الغواية. ما معنى  ال�سيطان هو  اإنّ عمل  والتقوى؛  ال�سيطان،  مواجهة 

النقطة   - ال�سيطان  هو  -ه��ذا  لديكم  المحا�سبة  ]نظام[  جهاز  في  الخلل  اإيجاد 

العقل،  اأن يعطّل نظام  اأي  ال�سيطان لغوايتكم،  التقوى؛ ي�سعى  المقابلة، هي وظيفة 

نظام الفطرة، نظام القيا�س ال�سليم المودع في وجود الإن�سان؛ اأي اأن يُوقع الإن�سان 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   } المقابلة:  النقطة  هو  التقوى  عمل  المحا�سبة.  خطاأ  في 

عن  الحق  لف�سل  والفهم  العلم  اأي  الفرقان  تهبكم  التقوى  اأنّ  بمعنى  ؛ 
(2(

ڌ}

ت��وؤّدي   
(3(

ی} ىئ  ىئىئ  {ېئ  الأخ���رى:  الكريمة  الآي��ة  في  الباطل؛ 

التقوى اإلى اأن يفتح اهلل اأمامكم منافذ العلم والفهم والمعرفة والإدراك. 

)1) �سورة البقرة، الآية 183.

)2) �سورة الأنفال، الآية 29.

)3) �سورة البقرة، الآية 282.
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الحذر من الشيطان وأساليبه

اإنّ تاأثير ال�سيطان في جهاز الح�ساب لدينا هو عن طريق الوعد والوعيد ]يهّدد 

ويُمَنّي[؛ من جهة يعمد اإلى تخويفنا، فتقول الآية الكريمة في القراآن من �سورة »اآل 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  {ٿ  المباركة:  ع��م��ران« 

؛ ففي �ساأن الغزوة التي ح�سلت بعد معركة اأحد -حيث جاءوا واأثاروا 
(1(

ڤ}
�سائعة اأنّ العدو اآتٍ و�سيق�سي عليكم و�سينتهي اأمركم - قال النبي P ]ما معناه[ 

ليحمل اأولئك الذين جرحوا اليوم في معركة »اأحد« �سيوفهم ولياأتوا؛ وحتى لو لم ياأت 

اأولئك الذين ُجرحوا في معركة  اأحد منهم �ساأذهب وحيًدا. تقّدم النبيP واأخذ 

 - المدينة  من  بالقرب  يكمن  كان  الذي  العدو  وَهَزموا  معه،  وذهبوا  �سيوَفهم  اأحد 

ثم عادوا،  ومن  عليهم،  ويهجم  الم�سلمين  يباغت  اأن  ويريد   - الخبر �سحيحًا   كان 

{ٿ ٿ ٿ  ؛ ثم يقول: 
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

. اإنّ اأحد اأعمال ال�سيطان اإلقاء الرعب والتخويف: {ڭ 
(3(

ٿ ٹ}
 يخوّفكم من الفقر - لذا ُيحتمل من معنى الآية الكريمة - اأّن هذا 

(4(
ڭ ڭ}

تهديدًا، ومن الجانب الآخر التطميع. من جهة اأخرى يقدّم ال�سيطان وعوًدا مخادعة؛ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  {ى  ال�سريفة:  القراآنيّة  الآي��ة  تقول  وهنا 

ملّوًنا  م�ستقباًل  وير�سم  قلوبهم،  في  الآم��ال  ويبعث  ويمّنيهم،  يعدهم،  ؛ 
(5(

وئ}
زائفًا وخياليًّا كال�سراب اأمام اأعين الموؤمنين به: { ائ ەئ ەئ وئ وئ  } 

اأميركا  ك�سلوك  تماماً  اأخرى؛  جهة  من  والتطميع  جهة،  من  التهديد  خداع.  اأنّه  اإلّ 

والقوى ال�ستكبارّية اليوم؛ فهوؤلء يهّددون من جهة، ومن جهة اأخرى يِعدون. لي�س 

الوعد �سخ�سيًّا فقط، بل هي وعود عامة كلّية: »نفعل هذا نفعل ذاك«؛ ثم بعد ذلك 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 175.

)2) �سورة اآل عمران، الآية 174.

)3) �سورة اآل عمران، الآية 175.

)4) �سورة البقرة، الآية 268.

)5) �سورة الن�ساء، الآية 120.
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بها  التي يقوم  الأعمال  كّل  ال�سيطان.  ب�سيء، هم يكذبون؛ هذا هو عمل  ل يقومون 

ال�سيطان - هذا الإغواء والتطميع والتهديد - هي لأجل تعطيل نظام المحا�سبة لدى 

عن  المحا�سبة  جهاز  يتوقّف  عندما  خاطئة؛  بح�سابات  يقوم  لكي  الموؤمن  الإن�سان 

العمل، يف�سد العمل. 

المراقبة والمحاسبة

الح�ساب الخاطئ هو من اأكبر الأخطار، قد يهدّد حياة الإن�سان وم�سير الإن�سان 

اإرادت��ه،  قب�سة  في  هي  واإمكاناته  وقواه  الإن�سان  قدرة  اأنّ  ذلك  الأحيان؛  بع�س  في 

واإرادة الإن�سان خا�سعة لتاأثير جهاز المحا�سبة لديه: اإذا ما عمل جهاز المحا�سبة 

بطريقة �سيّئة، تقرّر اإرادة الإن�سان وتذهب في الوجهة الخاطئة؛ عندها �ستعمل قوى 

ذكرت  وقد  مراقبته.  يجب  ما  وهذا  الخطاأ.  الوجهة  هذه  في  قدراته  وكّل  الإن�سان 

�ساأني  في  والمراقبة  اأمٌر،  الم�سوؤولّية  موقع  في  لي�س  ل�سخ�س  بالن�سبة  المراقبة  اأّن 

�سياطين  ُت�سيب  ل  اأن  لنحذر  اآخر.  اأمٌر  الم�سوؤولّية  موقع  في  الذين هم  واأنتم،  اأنا 

الإن�س والجن نظام محا�سبتنا بالخلل، واأن ل ن�سيء فهم الأمور. ل يقت�سر ال�سيطان، 

على �سياطين الجنّ، لي�س هو اإبلي�س وح�سب: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

والإن�س  الجّن  ف�سياطين  ؛ 
(1(

ڃ} ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ا. يتعاونون وي�ساعد بع�سهم بع�سً

السنن اإللهية

]الأ�سباب[  العوامل  اأ�سرى  نبقى  اأن  الح�سابات  في  الأخطاء  من  اأوؤّك��د:  وهنا 

المعنوّية  الأ�سباب  نغفل عن  اأن  اأي  المحدودة فح�سب؛  والمادّية  الملمو�سة  الح�سّية 

ُترى  ل  التي  والأم��ور  الأ�سياء  تلك  اهلل،  عنها  اأخبر  التي  وال�سنن  الإلهّية،  وال�سنن 

ۆ  ۆ  {ۇ  تعالى:  يقول  الح�سابات.  في  الكبيرة  الأخطاء  اأح��د  هذا  بالعين. 

)1) �سورة الأنعام، الآية 112.
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اهلل  �سبيل  في  نفرتم  اإذا  هذا؟  من  اأو�سح  هناك  فهل   ،
(1(

ٴۇ} ۈ  ۈ 
{ىئ ی  التغيير:  تقبل  ل  اإلهيّة  �سنّة  هذه  اهلل؛  ف�سين�سركم  اهلل  دين  ون�سرتم 

؛ اإذا ما تحرّكتم في �سبيل اإحياء الدين الإلهي وحافظتم على 
(2(

ی ی ی}
هذه الوجهة، �سين�سركم اهلل! هذا ما ذكره القراآن �سراحة، باأنّه الوعد الإلهي. وقد 

جرّبنا ذلك عمليًّا. اعلموا اأنّ هذه البرهة من تاريخ الثورة، التي �ستكون مو�سع بحث 

وتحليل على طول التاريخ الممتدّ اإلى الأجيال الالحقة، لهي من اأبرز مقاطع التاريخ 

تاأّلقًا. اأن يقوم نظام على اأ�سا�س الإ�سالم، في عالم مادي، عالم تهيمن عليه القوى 

الكبرى، عالم يواجه فيه الإ�سالم ومعارف الإ�سالم والقيم الإ�سالمّية هجمة �ساملة 

متعّددة الأبعاد، بالتحديد في منطقة تخ�سع لتاأثير تلك القوى ال�ساّلة اأكثر من اأي 

مكان اآخر في العالم، لهو اأمر مده�س؛ وقد اعتدنا عليه، اأنا واأنتم. اإنّه: {ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ}؛ فال ت�سبحوا عر�سة للتزلزل، كما لم نقع به. لم يتزلزل 
ال�سعب الإيراني؛ بالرغم من كّل هذا ال�سغط، والموؤامرات، والأذى، والتخاذل؛ ولم 

يخلي ال�ساح. هذه اإحدى ال�سنن الإلهّية. 

الجمهورّية اإلسالمّية، شجرة طيبة 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  {ۆئ  ال�سريفة:  ال��ق��راآن��يّ��ة  الآي���ة  ت��ق��ول 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
�سبيل  في  العمل  هو  هكذا  الطاهر،  ال�سحيح،  العمل  الطيّبة،  الكلمة  ؛ 

(3(
پ}

اهلل؛ وهو الذي يبقى، تمتّد جذوره في الأر�س ويثبت ويوؤتي اأكله وثماره. لقد اأ�سبح 

نظام الجمهورّية الإ�سالمّية، تلك الكلمة الطّيبة، اأكثر قّوة وثباًتا، ك�سجرة طّيبة. اإّن 

نظام الجمهورّية الإ�سالمّية اليوم، كنظام وحكومة ومجموعة �سيا�سّية، ل يقارن على 

م�ستوى الثبات مع ما كان الو�سع عليه خالل ال�سنوات الثالثين الما�سية. يقول اهلل 

)1) �سورة محّمد، الآية 7.

)2) �سورة الأحزاب، الآية 62.

)3) �سورة اإبراهيم، الآيتان 24 و 25.
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  {ڤ  التاليتين:  الآيتين  في  تعالى 

؛ يتكّرر هذا التثبيت مجّددًا. فينبغي روؤية هذه العوامل؛ 
(1(

ڄ ڃ ڃ}
يجب اأن تدخل هذه العوامل في ح�ساباتنا. ل يمكن لنا اأن نحّد كّل عوامل ]اأ�سباب[ 

المادّية  العوامل  اإطار  في  وعدمه،  والنجاح  والتخّلف،  والتقّدم  وال�سقاء،  ال�سعادة 

العوامل  فهذه  المح�سو�سات؛  واأ�سحاب  المادة  اأه��ل  قلوب  تهواها  التي  المعروفة 

موجودة اإلى جانبها. 

معركتنا معركة األنبياء

الأمر  يتمحور حول هذا  الق�سم من حديثي -الذي  به في هذا  التذكير  اأريد  ما 

يوؤّثر في نظام  َتَدعوا العدو  اأن ل نخطئ في ح�ساباتنا؛ ل  اليوم  اأّنه ينبغي علينا   -

ح�ساباتكم. ل ت�سمحوا له اأن يخدعكم ويغويكم، ول تدعوا وعده ووعيده يوؤّثر فيكم. 

اإنّ معركة الجمهوريّة الإ�سالميّة اليوم مع ال�ستكبار - التي بداأ بها مع قيام الثورة 

ومع  ع�سرهم  طواغيت  مع  الأنبياء  معركة  نف�سها  هي   - بقوّة  م�ستمرًّا  زال  وم��ا 

�سياطين الإن�س والجنّ. نحن نن�سُدُ قيمًا واأهدافًا راقية �سامية؛ نروم ت�سكيل المجتمع 

الإ�سالميّ، والنظام الإ�سالميّ، والبلد الإ�سالميّ، والأّمة الإ�سالمّية، وتحقيق الآمال 

العظيمة لالأنبياء وال�سّديقين وال�سهداء. اإّن اأنظمة ]اأجهزة[ �سياطين الع�سر هي 

اإلى التخريب، واإلحاق  جبهة واحدة، وبالطبع، يعار�سون حركة كهذه. لذا يعمدون 

النبوّية  والحركة  الإلهّية  الحركة  هذه  تكمل  نف�سه  الوقت  وفي  وي��ه��ّددون.  الأذى، 

طريقها وتتقّدم وتترك اآثارها؛ وتتو�ّسع يوًما بعد يوم وتتجّذر وتتعّمق باّطراد؛ بالرغم 

من كّل تلك البهرجة والبريق والزخرف، وتلك الأبهة الظاهرّية والقدرات المادّية 

التي تم�سك بها الجبهة المقابلة. 

)1) �سورة اإبراهيم، الآية 27.
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مواجهة االستكبار 

هذا ما ن�سهده اليوم في �سلوكيّات ال�ستكبار؛ والهدف هو اإيجاد اختالل في نظام 

عن  الأخ��رى،  الميادين  في  ال�ستكبار  عجز  لقد  لدينا.  المحا�سبة  وجهاز  الح�سابات 

باأيّ خطوة ما. كانت جبهة ال�ستكبار وما زالت، تملك في الميادين الواقعّية،  القيام 

ال�ستكبار  يملك  ل  الحظر؛  والثاني  الع�سكري،  التهديد  الأوّل  فقط:  ماديّين  عاملين 

اإنّ يد ال�ستكبار مغلولة على م�ستوى قّوة المنطق وال�ستدلل  اآخر غيرهما.  اأي �سيء 

والقدرة على اإثبات الحّقانّية. يمكنه فقط القيام بعملين اثنين: الأّول التهديد الع�سكري 

- وهو ما يفعله - والثاني الحظر؛ ولهذان العامالن عالج وحلّ. ينبغي اإف�سال الحظر 

من خالل القت�ساد المقاوم. هذه النقطة التي ذكرها اليوم رئي�س الجمهورّية، وتحّدث 

عنها اأي�سًا فيما م�سى؛ وهي ق�سيّة �سحيحة تمامًا: ينبغي و�سع الخطط القت�سادّية 

لم  باأ�سكاله  الحظر  هذا  اأنّ  لنفتر�س  الحظر.  بقاء  وافترا�س  اأ�سا�س  على  ومتابعتها 

يقولون  اأنف�سهم  بالك وهم  اإبرة؛ ما  راأ�س  بمقدار  ولو  يت�ساءل  ولم  اأنملة  قيد  يتراجع 

اإذا  اأّنه  الآن،  اأّنهم �سّرحوا منذ  نملة، حتى 
ُ
اأ اأنّ الحظر لن يتراجع قيد  ذلك. يقولون 

اأ�سكال  اأّنه �سيتم رفع جميع  النووّية، فال يعنى هذا  اإلى اتفاق في الق�سّية  لنا  ما تو�سّ

الحظر؛ وما زالت هناك اأمور اأخرى. هذا ما كّنا نرّدده دائما. وقد تحّدثت مراًرا في 

مثل هذا الجتماع وفي اجتماعات اأخرى اأنّ الملف النووي مجّرد ذريعة؛ فلو لم تكن 

يخترعون  المراأة،  الإن�سان، حقوق  ق�سيّة حقوق  اأخرى:  بذريعة  لأتوا  النوويّة  الم�ساألة 

ق�سايا مختلفة؛ ول يحتاج اختالق الذرائع اإلى كثير من الجهد، كما اأّن الجهاز الإعالمي 

والإمبراطورية الإعالميّة في اأيديهم اأي�سًا. لذا، فاإنّ الحل والعالج في ق�سيّة الحظر 

هي في القت�ساد المقاوم، و�ساأتحّدث عنه بب�سع كلمات بعد قليل. 

التهديد العسكري

فهناك قّلة اليوم مّمن ياأخذونه على محمل الجد. يقول الأميركيون، اأّن الإيرانّيين 

ل ياأخذونه على محمل الجد. ل�سنا وحدنا من ل يعتبره جديًّا؛ فهناك الكثيرون في 
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 ل يوؤمنون كثيرًا بجديّة هذه التهديدات؛ 
(1(

العالم ل يرونه جديًّا. والمراقبون العالميّون

ويرى المراقبون العالميّون والعارفون بال�سيا�سة، اأنّه لو كان الهجوم الع�سكري مجدًيا 

اأو  ِلما توانوا عنه لحظة واحدة. فهل �سينزعجون لمقتل عدد من النا�س،  لأميركا، 

لأزمة تُفتعل في مكان؟ هل يخ�سى القتل اأولئك الذين دعموا بكّل وجودهم ذئًبا با�سم 

دون اأي 
(2(

»�سدام« طوال مّدة ثماني �سنوات، والذين اأ�سقطوا طائرة الرّكاب المدنّية 

ذريعة اأو �سبب؛ وقتلوا مئات من الرجال والن�ساء والأطفال الأبرياء الذين كانوا على 

اأزمة وخلقوا ا�سطراًبا؛  اأيديهم وتمّكنوا، افتعلوا  اأينما و�سلت  اأولئك الذين  متنها؟ 

الثورات الملّونة« - التي اأوجدوها في هذه  هذه التجمّعات الملوّنة - بح�سب قولهم 

البلدان؛ في اأيّ منها لم تكن للقوى ال�ستكبارية وعلى راأ�سها اأميركا ح�سور وتدّخل؟ 

يخلقون الأزمات في البلدان، ول يهّمهم اإن اأّدت تلك هذه الأزمات اإلى القتتال واإلى 

الحروب الأهليّة. هل اإنّ الذين هاجموا اأفغان�ستان والعراق وقتلوا مئات الألوف من 

النا�س - وقتلوا في العراق بعد انتهاء العمليّات الع�سكريّة بوا�سطة الأجهزة الأمنّية 

قتلوا  حيث  ؛ 
(3(

عنها وتحّدثت  �سبق  التي  واتر«  بالك  مثل  العميلة  القتل  و�سركات 

النا�س  قتل  يخ�سون  هوؤلء  - هل  المناطق  و�سائر  بغداد  في  اأخرى  بعد  مرّة  النا�س 

وارتكاب المجازر؟ هل يولون اأهمّية لهذه الأمور؟!

لي�ست الق�سّية اأّنهم ل يريدون التدخل الع�سكري لهذا ال�سبب. ما فتئوا يكّررون 

مقولة التهديد الع�سكري: اإ�سرائيل تهدّد واأميركا تمنعها! جيّد، لماذا تمنعها اأميركا؟ 

اإذا كان الكالم واقعيًّا و�سحيًحا، فلماذا ]ل يفعلون[؟ اأِلأّن وجدانهم يعّذبهم اإذا ما 

قاموا بهجوم ع�سكري على بلد ما، وُقتل جمٌع من النا�س فيه؟ ل، بل لأّن هجومهم 

على  الع�سكري  الهجوم  يكون  لن  ال��م��الآن:  وبالفم  ه��ذا  اأق��ول  فائدة.  ذا  يكون  لن 

على  هجومهم  يخّطئون  اليوم  الأميركيون  بلد.  لأي  مجدًيا  الإ�سالمّية  الجمهورّية 

)1) الم�سوؤولون اأو ال�سا�سة والباحثون ال�سيا�سيون.

)2) طائرة الركاب المدنّية التي اأ�سقطها الأميركيون عام 1988 وكانت في رحلة من بندر عبا�س اإلى دبي؛ اأُ�سقطت 

في منطقة غير ع�سكرّية وكان على متنها 298 راكًبا، منهم 66 طفل تحت 12 �سنة. 

)3) في جمع من الطالب الجامعّيين والتعبوّيين )2007(.
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العراق، والنقطة المهمّة الالفتة هنا، اأنّهم ل يعتبرون ذلك خطاأ من باب اأنّه جريمة؛ 

]ل[، يقولون اأنّه لم يكن مجديًا لأميركا. بمعنى اأّنه لو كان مجدّيا لهم ومريًحا فال 
العّزل،  النا�س  لأّننا هاجمنا  النا�س،  قتلنا  لأّننا  اأخطاأنا  اأّننا  يقولون  ل  فيه.  م�سكلة 

ولأنّ جنودنا كانوا يركلون اأبواب بيوت النا�س باأحذيتهم وي�سرّجون الن�ساء والأطفال 

نف�سّية  م�ساكل  من  جنودهم  يعاني  ]والآن[  ذلك.  يقولون  ل  المالأ؛  اأمام  بدمائهم 

ب�سبب هذه الفجائع التي ارتكبوها، اإّل اأّنهم ل يعترفون بذلك ر�سميًّا؛ يكتفون بالقول 

ا، �سواء  اأي�سً اأيدي الأعداء خالية  فاإنّ  العمل لم يكن مفيدًا. جيّد، ولذلك  اإنّ ذلك 

{ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  الع�سكري:  التهديد  اأو  الحظر  في مجال 

؛ اإذا ما كّنا موؤمنين، فلن ي�ستطيع العدو فعل �سيء. جّيد، والآن 
(1(

ڭ ڭ}
بما اأّن العدو لم يعد بمقدوره القيام باأي عمل في الميدان الواقعي ويده قا�سرة عن 

التاأثير، فما هو ال�سبيل لديه؟ ال�سبيل هو اأن ي�سرب نظام المحا�سبة لدى الطرف 

ال�سيا�سي  والعمل  بالإعالم  متو�سّلين  واأنتم؛  اأنا  لدينا  المحا�سبة  منظومة  المقابل؛ 

على  ق��ادرة  الإ�سالمّية  الجمهورّية  اأنّ  يعرفون  المختلفة؛  والت�سالت  والعالقات 

الو�سول اإلى اأهدافها؛ ]فلذلك[ ينبغي اأن ل ت�سعى اإلى ذلك؛ اإن �ساءت فهي قادرة، 

وهوؤلء يريدون فعل �سيء حتى ل ت�سعى اإلى تحقيق اأهدافها. 

اليوم، هذا ما يجهد اإليه ال�ستكبار، على راأ�سه اأميركا، وهي الحرب الناعمة التي 

تحّدثنا عنها قبل عّدة �سنوات وتباحثنا حولها، كما تحّدث الآخرون عنها، وبحثوا 

وكتبوا. 

عناصر قوة الجمهورّية اإلسالمّية 

على  مرتكزة  الإ�سالمّية  الجمهورّية  فح�سابات  ح�ساباتنا؛  يبدّلوا  اأن  يمكنهم  ل 

هذه  ت�سّكل  التي  العنا�سر  العاقلة.  القّوة  اأ�سا�س  على  العقالني!  المنطق  اأ�سا�س 

الثقة باهلل و�سنن الخلقة«؛ ثانيًا: »معرفة العدو وعدم الثقة به«.  الح�سابات هي اأّولً: 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 139.
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ال�سعب،  باإيمان  والثقة  بال�سعب،  الثقة  الخلقة:  و�سنن  الثقة باهلل  ومن جملة موارد 

والثقة بمحبّته، والثقة بدوافعه ال�سادقة، والثقة ب�سدق ال�سعب -حيث كان اإمامنا 

العمل  اإلى  وال�ستناد  ق��ادرون«،  و»اإنّنا  بالنف�س  والثقة   - الثقة  هذه  مظهر  الكبير 

اإلى التكليف والجهاد  واجتناب البطالة والك�سل، والثقة بالن�سر الإلهي، وال�ستناد 

في �سبيل التكليف؛ هذه هي الأ�سياء التي �سّكلت منذ اليوم الأّول واإلى اليوم مجموعة 

عنا�سر القوة العقالنّية للنظام الإ�سالمّي، و�سكلت الركن والبناء التحتّي لحركتها. 

المعاني:  وهذه  المعارف  بهذه  م�سحونة  واأوام��ره  فو�ساياه  الإم��ام؛  كلمات  راجعوا 

الم�سحوقة،  ال�سعوب  مع  الم�ستكبرة  القوى  �سلوك  تجربة  التجارب،  من  ال�ستفادة 

والجهاد من اأجل ال�ستقالل، والحفاظ على ال�ستقالل والحياة الم�ستقّلة. ماذا يعني 

اأ�سل مفهوم ال�ستقالل فما هو هذا ال�ستقالل -  ال�ستقالل - ي�سكّك بع�سهم في 

ال�ستقالل هو التحرّر من اإرادة الأجانب واإرادة الآخرين: هذا هو معنى ال�ستقالل؛ 

هل يمكن لأيّ عقل اإنكار ذلك؟ معنى ال�ستقالل هو اأن يقوم اأي �سعب بتقرير م�سيره 

بنف�سه. كان هذا البلد ول�سنوات متمادية فاقًدا ل�ستقالله؛ كان له ا�ستقالل �سيا�سي 

كانوا  الذين  الآخرين  بيد  كان  والبلد،  النظام  لهذا  المدّبر  العقل  لكنّ  ظاهري، 

يقّررون ويعملون؛ كان هناك اأفراد في الداخل، بع�سهم كان مرتبًطا بهم، واآخرون 

لم يكونوا كذلك اإّل اأّنهم كانوا مجبرين ول خيار لهم �سوى اّتباعهم وال�سير معهم. 

ال�ستقالل هو الثبات وال�سمود في مقابل هذه حالة. 

ليست المسألة اسم اإلسالم!

البع�س  اأذهان  ما خامر  واإذا  العقالنّية.  بهذه  تكون  ال�ستكبار  معار�سة  ح�سن، 

ا�سم  الإ�سالمّية؛ ل، فال  الجمهورّية  يعار�سوا  اأن  اإلى  يوؤدّي  الإ�سالم  ا�سم  اأنّ  فكرة 

على  �سخ�س  اأي  تجبر  الإ�سالمّية  الطقو�س  ول  الإ�سالمّية  المظاهر  ول  الإ�سالم 

المعار�سة. 
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العراق  واحتلّوا  الإنكليز  : عندما جاء 
(1(

كلماته اإحدى  في  مرّة  ذات  الإمام  قال 

ا ينادي وي�سرخ  في العقد الثاني من القرن الع�سرين، و�سمع اأحد �سّباطهم �سخ�سً

ب�سوت عال، حيث اأثار ا�ستغرابه وده�سته - كان هناك �سخ�س يوؤّذن من على اإحدى 

الماآذن - �ساأل ال�سابط اأهو �سّدنا؟ اأجابه اأحدهم: ل، فقال: ل باأ�س فليقل ما ي�ساء. 

»اهلل اكبر« ل ت�سّغره؛ ل باأ�س، فليقل ما يريد.  ]وكلمة[  اإذا لم يكن الأذان �سّده، 

لي�ست الم�ساألة اليوم ا�سم الإ�سالم وطقو�س الإ�سالم و�سعائره؛ فهناك اليوم بلدان 

تحمل ا�سم الإ�سالم ولديها طقو�س اإ�سالمّية بن�سب متفاوتة، لكّن نفطهم واإمكاناتهم 

اأّي  يوجد  ول  ه��وؤلء؛  بت�سّرف  ]المعي�سّية[  الحياتّية  وم�سادرهم  ال�ستكبار  بيد 

اعترا�س عليهم، ]ل بل[ يحبونهم كثيًرا. 

المصالحة مع إيران

الأميركّية:  الحكومة  خبراء  اأح��د  قال  ما؛  مكان  في  مهمّة  كلمة  موؤخًّرا  ق��راأت 

الم�سالحة بين اإيران واأميركا ممكنة؛ لكنّها غير ممكنة بين الجمهورّية الإ�سالمّية 

واأميركا؛ وهذا كالم �سحيح: اأن يكون اإيرانّي على راأ�س تلك العائلة البهلوّية - بحيث 

يجعل كّل �سيء تحت ت�سّرف هوؤلء - بالطبع، يكون الت�سالح معه ممكًنا و�سرورًيا، 

ويجب اأن يكون اأكثر من الم�سالحة اأي�سًا. الق�سيّة هي م�ساألة الجمهورّية الإ�سالمّية، 

الجمهوريّة الإ�سالميّة تعني ال�ستقالل والحريّة والتزام الإيمان الإ�سالمّي والحركة 

الإ�سالمّية  الأّم��ة  ودع��وة  الأع��داء،  ل�سغوطات  الخ�سوع  وعدم  الإ�سالم،  طريق  في 

لالتحاد - وهي النقطة المخالفة لما يريدون بالتحديد - بالطبع، هم يعادونه. 

جيّد، هذا هو قولنا الأ�سا�س: ل تن�سوا الثقة بالنف�س، ل تن�سوا الإيمان، والعمل، 

تن�سوا ذلك. هذه درو�س �سهر  وال�ساأم؛ ل  والملل  والالمبالة،  للك�سل  ت�ست�سلموا  ول 

رم�سان.

)1) �سحيفة الإمام، ج 7، �س 399 ]ط. الفار�سية[.
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الوصية للمسؤولين

كونوا اأقوياء 

ال�سيا�سّية  العالم  اأو�ساع  اإل��ى  نظرة  اإنّ  الم�سوؤولين.  جميع  اإل��ى  موجّهة  و�سيّة 

واأو�ساع المنطقة ت�سير اإلى اأّننا في مقطع ح�ّسا�س بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ هناك 

 
(1(

منعطف تاريخي. اعلموا هذا! اإن لم تكونوا اأقوياء �ستتعّر�سون للتع�سف وال�سغط

من اأميركا والغرب بل ومن كائن ك�سّدام. 

لوا عنا�ضر القّوة  فعِّ

اأقوياء. ما  اأن تكونوا  اأقوياء �سيفر�سون عليكم منطق القّوة؛ يجب  اإن لم تكونوا 

هي عنا�سر القّوة؟ كيف لهم اأن يفهموا ويذعنوا اأّننا اأقوياء؟ ]اإنها[ الروحّية والأمل 

والجهد وال�سعي ومعرفة الثغرات القت�سادّية، والثقافّية، والأمنّية -تعّرفوا على هذه 

الثغرات وقوموا ب�سدّها ]ومعالجتها[ - ت�سافر الأجهزة المعنّية - فلتتعاون ولي�ساعد 

و�سّية؛ وهي  القّوة. هذه  النا�س؛ هذه عنا�سر  مع  الأجهزة  ت�سافر   - بع�سًا  بع�سها 

للجميع ]الم�سوؤولين[. 

العمل الم�ضتمر

الفر�س،  لكم  �سنحت  وطالما  ا�ستطعتم  ما  واعملوا  ا�سعوا  الثانية:  الو�سّية 

فالفر�س محدودة. نحن اأفراد اآيلين للزوال، الفر�س لدينا محدودة، لنعمل طالما 

»ل ي�سمحون لنا«  ]نعمل[؛ كلمة  اأّنهم ل يدعونا  نحن موجودون وقادرون. ل تقولوا 

والآن  اأي�سا،  الما�سي  في  يقولون  كانوا  ذلك،  يقولون  ا  اأي�سً الكثيرون  مقبولة.  غير 

اأنتم لديكم  »ل ي�سمحون لنا«؟  اأّنهم ل ي�سمحون لنا؛ ما معنى مقولة  بع�سهم يقول 

اأو القوة الق�سائّية  اأو الحكومة  قدرات وطاقات واإمكانات، �سواء كنتم في المجل�س 

لديكم  اأنتم  الحكومة،  المختلفة من  الأق�سام  في  كنتم  و�سواء  الم�سلّحة،  القوّات  اأو 

اإمكانات ا�ستفيدوا منها؛ واعملوا؛ ل ت�سمحوا اأن تمّر لحظة بال عمل.

)1) عبر �سماحته: �ست�سمعون بالقوة )اأي التهديد(. 



يه
ل ّ
لل
مل
وسم
م 
ظل
سمي
ا 
نو
ا
 ل
ل 
مد
د 

}
ه 
فت
كل

367

المحافظة على اأ�ضول الثورة 

الأمور  في  الخو�س  اجتنبوا  الثورة؛  لأ�سول  بناءً  حركتم  نظّموا  الثالثة:  الو�سيّة 

الجانبّية؛ اعملوا على حّل م�ساكل النا�س.

التقارب بين القطاعات وال�ضلطات في الدولة 

ال�سلطات؛  بين  والتقارب  القطاعات  بين  للتقارب  اأهمّية  اأولوا  الرابعة:  الو�سية 

اأكّرر و�سّيتي لم�سوؤولي القوى الثالث: ليعقدوا الجتماعات الم�ستركة ب�سكل متتالي، 

الحكومة  اجتماعات  الم�ستركة؛  الجتماعات  هذه  في  تحلّ  الم�ساكل  من  فالكثير 

فاإن هذه  المجل�س،  الق�سائّية مع  ال�سلطة  والحكومة،  الق�سائّية  ال�سلطة  والمجل�س، 

توؤّدي  المتبادلة  الأفكار  وال�ستفادة من  الآراء،  وتبادل  اللقاءات  الجتماعات وهذه 

اإلى التاآزر والتعا�سد، وم�ساألة الإدارة الجهادّية و�سّية مرتبطة بالجميع.

الوصية للحكومة 

الو�سّية المتعّلقة بالحكومة وال�سلطة التنفيذّية:

النقد البناء 

قدرة  لدي من  ما  كّل  اأ�ستخدم  و�سوف  الحكومة.  اأدعم  اأنّي  الجميع  ليعلم  اأوّلً، 

وو�سع لم�ساعدة الحكومة. واأنا اأثق بالحكومة واأوؤّيدها واأدعمها مثل بقّية الحكومات 

ال�سابقة. اأنا اأثق بم�سوؤولي الحكومة رفيعي الم�ستوى الذين اأعرفهم؛ فكّل الحكومات 

الحكومات في  ال�سعب، وقد دعمُت كل  الثورة منتخبة من  انت�سار  بعد  التي جاءت 

العهود المختلفة - عندما كانت لدي م�سوؤولّية اآنذاك - فكّل الحكومات كان لديها 

اإيجابّية،  نقاطها  كّل  اأّن  تّدعي  اأن  حكومة  لأي  لي�س  �سلبّية؛  واأخ��رى  اإيجابّية  نقاط 

النقد  يكون  اأن  الأف�سل  �سلبية.  الحكومة  نقاط  كل  اأن  يقول  اأن  �سخ�س  لأي  ولي�س 

بناًء تخ�س�سيًا؛ ل م�سلحة في اإ�سهار النقد من على المنابر العامة؛ كما ينبغي اأن 

يكون النقد - بالن�سبة للحكومة الحالّية - من�سًفا ومحترما و�سفوًقا؛ ول يكون بمعنى 

تق�سي العثرات والإيذاء. هذا هو المو�سوع الأّول.
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القت�ضاد المقاوم 

ثانيًا، اأقول للم�سوؤولين: خذوا ق�سيّة القت�ساد المقاوم على محمل الجّد. جّيد، 

ا بن�سب متفاوتة،  اأي�سً لقد تحّدث رئي�س الجمهورّية المحترم، والم�سوؤولون الآخرون 

تحدّثوا واأبدوا اآراءهم. في المح�سّلة، يجب العمل وال�سعي: »ول مّمن هو على غير 

؛ فال ي�سحّ اأن نطلق الل�سان بالكالم بينما نتحرّك ببطء في العمل. 
(1(

العمل يتّكل«

]الأ�سا�س[ في القت�ساد المقاوم، العتماد على الإنتاج الداخلي وعلى متانة ]تمتين[ 
خالل  من  يتحّقق  الذي  القت�سادي،  الزده��ار  وكذلك  لالقت�ساد.  الداخليّة  البيئة 

الإنتاج، ومن خالل تفعيل طاقات البالد الداخلّية واإمكاناتها، ولي�س اأي �سيء اآخر. 

الو�سيّة الأ�سا�س في مجال القت�ساد المقاوم؛ و�سّية اإلى البنوك: على البنوك اأن 

توؤدّي دورها، ينبغي اأن تتكيّف مع مواد �سيا�سات القت�ساد المقاوم وخطط الحكومة 

لها  اأن يكون  ا  اأي�سً بالطبع، يمكن  ا؛  اإيجابًّ دوًرا  توؤّدي  اأن  المجال؛ ويمكنها  في هذا 

اأن ت�ساعف  اإلى قطاع ال�سناعة والمعادن: ينبغي  ال�سلبي. وو�سيّتي الأكيدة  دورها 

البالد  اأجل خروج  الأ�سا�سي من  العبء  والمعادن  ال�سناعة  يتحمّل قطاع  حركتها؛ 

اكت�سفوا  الم�ساعف.  وال�سعي  الجهد  بذل  ينبغي  القت�سادي؛  والتخلّف  الركود  من 

الطاقات وال�سعات؛ توجد اإمكانات كثيرة؛ ن�سطوا هذه الطاقات.

اأهمية الزراعة 

نظرة  تكون  اأن  ينبغي  الحيوّية؛  اأهمّيتها  للزراعة  الزراعي؛  القطاع  م�ساألة  في 

الحكومة و�سيا�ساتها اإلى قطاع الزراعة نظرة دعم وحماية؛ هكذا هو الأمر في اأي 

مكان من العالم؛ يتمّ م�ساعدة القطاع الزراعي ودعمه بوا�سطة الحكومات، مع اأّنه 

والرعاة،  المزارعين  م�ساكل  ا حّل  اأي�سً ينبغي  الزراعي؛  القطاع  م�ساكل  ينبغي حلّ 

اأحيانًا ي�ستكون اإلينا، وفي الواقع اإنّ الإن�سان يتاأّلم لبع�س الم�ساكل التي تعتر�سهم.

العتدال 

ا  اأي�سً ا ونحن  اإنّ �سعار الحكومة هو »العتدال«؛ العتدال �سعار جيد جدًّ ثالثاً: 

)1) ابن طاوو�س، الإقبال، ج1، �س76.
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اإق�ساء  نوؤيّد �سعار العتدال؛ واإن الإفراط �سّيئ ومدان. وو�سّيتي هنا: احذروا من 

التيّارات المتديّنة تحت �سعار العتدال. يقوم بع�سهم بهذه الأعمال واأرى ذلك في 

تجّنب  و�سعار  العتدال  �سعار  تحت  بع�سهم  ي�سعى  البالد.  في  ال�سيا�سيّة  ال�ساحة 

الإفراط، اإلى اإق�ساء التّيار المتدّين الذي يقف قبل غيره لمواجهة ال�سدائد والأخطار. 

وهذه التّيارات المتدّينة هي التي تمّد يد العون اإلى الحكومات في معترك الم�ساكل 

الواقعيّة بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ احذروا ذلك. الإ�سالم هو مظهر العتدال ف� {

پ  پ  ٻ  {ٻ  واإنّ  اع��ت��دال؛  هو   
(1(

ڀڀ} ڀ  پ  پ  پ 
 اعتدال اأي�سًا؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتدال -هذا هو 

(2(
پ}

العتدال - لي�س معنى العتدال اأن نمنع الأعمال التي ي�سعر الفرد اأو التّيار الموؤمن، 

والمجموعة الموؤمنة اأّنها من واجباته. 

وصّية إلى التيارات السياسّية والصحفّية 

التفتوا  ال�سيا�سّية وال�سحفّية؛  التيارات  والم�سوؤولين عن  الأخوة  اإلى  لدّي و�سّية 

اإلى اأّن ف�ساء الجدال لي�س لم�سلحة البالد ونفعها؛ فال يتالعبّن بع�سهم باأع�ساب 

اإلى هذا الحدّ الذي ن�ساهده. واإنّ الأمن الفكري والذهني مهم للنا�س. فال  النا�س 

اأجواء الخالف والم�ساجرة والم�ساهمة في ت�سعيرها. ول ينبغي تكرار  اإثارة  ينبغي 

ما تقوله ال�سحافة الأجنبّية - اأنا اأطالع يوميًّا عدًدا ل باأ�س به من الجرائد كغيرها 

من الأمور التي اأطالع الكثير منها، فيظهر اأحياًنا في بع�س ال�سحف كالم اأو عناوين 

عري�سة هي نف�سها وردت في ال�سحف الأميركّية. بالمنا�سبة، اأحياًنا قد يرد ذلك 

ا بحيث اإّنه ياأتي اإلينا - كونوا على حذر؛  في الجرائد الأميركّية نف�سها وغيرها اأي�سً

هذه اأمور غير �سحيحة. 

)1) �سورة الفتح، الآية 29.

)2) �سورة التوبة، الآية 123.
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الملف النووي

الق�سّية الح�ّسا�سة الحالّية، الملف النووّي، وكانت كلمة رئي�س الجمهورّية المحترم 

اليوم جّيدة و�سحيحة تماًما. ]اإّن الواقع في هذه الق�سّية[ اأّن الطرف المقابل يريد 

التخ�سيب  حجم  ق�سّية  اإط��ار  في  هدفهم   .
(1(

بالحّمى« لنر�سى  الموت  »يرينا  اأن 

بداأوا  بالطبع  وهم  »�سو«  اآلف  بع�سرة  الإ�سالمّية  الجمهورّية  ير�سوا  اأن  هو  وكميّته 

بخم�س مئة �سو واألف �سو، وع�سرة اآلف �سو هي ح�سيلة نحو ع�سرة اآلف جهاز طرد 

مركزي )�سانتر فيوج( من النوع القديم الذي نمتلكه، بينما بح�سب قول الم�سوؤولين 

المعنّيين فاإّن الحاجة الأكيدة للبالد هي 190000 �سو. من الممكن اأن ل تكون هذه 

اأو خم�س �سنوات اأخرى؛ لكن هذه هي حاجة البالد الفعلّية.  اأو �سنتين  حاجة �سنة 

جّيد، ينبغي تاأمين حاجة البالد الفعلّية. اأ�سا�س كالم الأميركيين في هذه الق�سّية 

باطل وغير منطقي. لقد تمكن بلد يحتاج اإلى الطاقة النووّية بنف�سه ومعتمًدا على 

قدراته وبدون اأن ي�ستجدي اأحد اأو اأن ي�سلب اأحدًا، من اإيجاد هذا العلم وهذه التقنّية 

منطق  اأي  لماذا؟  جّيد،  ذلك[.  ]لكم  ينبغي  ل  ل،  وقالوا  قيامتهم  فقامت  لنف�سه؛ 

لهذه ال� »ل ينبغي«؟؟ يقولون اأّنهم قلقون من القنبلة النووّية! اأّوًل اإّن �سمانة الحّد من 

ال�سالح النووي له �سبله؛ ل م�سكلة في ذلك. ثانًيا، اإذا ما كان من اأحٍد يعتريه الخوف 

ا فيما يتعلّق بال�سالح النووي فلي�ست اأميركا بالطبع؛ فاأميركا نف�سها لديها  والقلق حقًّ

ب�سعة اآلف راأ�س نووي، وب�سعة اآلف قنبلة نووّية وقد ا�ستخدمتها. جّيد، فما الق�سّية 

ا اأو لم يمتلك؟ في حين  اإًذا؟ من اأنتم لتقلقوا اأّن البلد الفالني قد امتلك �سالًحا نوويًّ

اأّن هناك موؤ�س�سات م�سوؤولة؛ نعم �سحيح، يمكنها اأن ت�سمن ذلك. ]بالطبع[، ل�سمان 

اأّنه  عدم ال�ستخدام، يعني الو�سوح لعّلهم يعرفون ذلك، لكن الأ�سا�س في كالمهم 

كالم باطل غير منطقي. 

باأّنه لن ير�سى التطاول  التفاو�س لدينا ونحن واثقون  بالطبع، نحن نثق بفريق 

على حقوق البالد وحقوق ال�سعب وكرامته ولن ي�سمح بهذا العمل. اإّن م�ساألة حجم 

)1) ح�سب المثل الرائج: الكحل ول العمى.
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ا الهتمام  التخ�سيب هي م�ساألة بالغة الأهمّية؛ وم�ساألة البحث والتو�ّسع ينبغي اأي�سً

من�ساأة  على  فيرّكزون  تخريبها.  العدو  ي�ستطيع  ل  التي  المن�ساآت  على  الحفاظ  به؛ 

توجيه  يمكننا  ل  الذي  المكان  اأّن  فيقولون  اأيديهم،  متناول  في  لي�س  لأّنه  »ف��ردو«، 

�سربة اإليه يجب اأن ل يمتلك الطاقة! وهذا اأمر م�سحك.

ق�ضايا المنطقة والعراق 

ق�سايا المنطقة والعراق، وهو فتنة في الواقع، و�سوف يتمكّن ال�سعب الموؤمن في 

العراق من اإخماد هذه الفتنة والق�ساء عليها بتوفيق من اهلل. و�سوف تتقّدم �سعوب 

المنطقة اإن �ساء اهلل يوًما بعد يوم نحو مزيد من الر�سد والرقي المعنوي والمادي. 

اإلهي بمحّمد واآل محّمد ن�ساألك اأن تجعل ما قلناه و�سمعناه لك وفي �سبيلك واأن 

تتقّبله مّنا. 

اإلهي وّفقنا للعمل وال�سعي باإخال�س. اإلهي بمحّمد واآل محّمد وي�سر لنا موجبات 

مر�ساتك، ول تحرمنا في هذا ال�سهر المبارك من رحمتك ومغفرتك. اح�سر الأرواح 

الطّيبة لل�سهداء وروح الإمام العظيم مع اأوليائك. اإلهي، بمحّمد واآل محمد، اجعلنا 

من عبادك ال�ساكرين ال�سابرين. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء مجموعة من الّشعراء واألدباء
Qفي ليلة ميالد اإلمام الحسن المجتبى

: سبـــة لمنا مولد اإلمام الحسن المجتبى Qا

جمع من الشعراء ومدّاحي أهل البيت Rالــحــضــور:

طهران - حسينيّة اإلمام الخمينّي }الــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/04/21 هـ.ش.

1435/09/14 هـ.ق.
2014/07/12 م.





ل 
دق
وسأل
س  
مل
م ج
م سم
 ل
عا
فو
ل
ل  
مد
د 

}
ه 
فت
كل

375

ó
اأرحّب بكم جميعًا؛ هذا اللقاء من اللقاءات الحلوة بالنّ�سبة لي - اأنا العبد -.

بالتاأكيد، كان الأمر هكذا دائًما، كمائدة عليها األواٌن من الأطعمة، لكّن غاية الأمر 

اأّن ال�سهية وحجم وقدرة المعدة ل ي�سمحان باأن يتناول المرء من جميع هذه الأطعمة، 

لهذا فاإّنه يقوم عنها �سبًعا، ولكّنه حري�ٌس ونف�سه ت�ستهيها؛ وهكذا نقوم عادة في هذا 

اللقاء؛ فالوعاء قد امتالأ، لكّن ال�ستهاء والّرغبة بال�ستماع اإليكم ما زالت موجودة 

ا اأّن المرء ي�ساهد، بحمد اهلل، اأن تّيار وقافلة ال�ّسعر في بلدنا ت�سير ُقُدًما،  خ�سو�سً

ال�ّسعر  الواقع، ل يمكن مقارنته مع  لقائنا، هذا في  اليوم في  الذي �سمعناه  وال�ّسعر 

الذي �سمعناه قبل ع�سر اأو اثنتي ع�سرة �سنة. فالحمد هلل، لقد ح�سل تقّدٌم كبيٌر. 

لبع�س  �سكري  واأوّج��ه   ،Q المجتبى  لالإمام  ال�ّسعيد  المولد  ذك��رى  اأب��ارك 

واأذّكر   .
(1(

الجليل هذا  ومدحوا  اللقاء  هذا  في  �ساركونا  الذين  الأع��ّزاء  الأ�سدقاء 

ا،  بقرب ليلة القدر المباركة، فلنعّظم هذه الليالي، لأّنها تفتح اأمامنا نوافذ قّيمة جدًّ

ولنجعل اأنف�سنا في معر�س الّن�سائم المعنوّية والقد�سّية والحّية التي تهّب علينا من 

هذه الّنوافذ، وبم�سيئة اهلل تعالى �سننعم بالفائدة جميًعا. واأنا العبد، األتم�س منكم 

الّدعاء، واإن �ساء اهلل توّفقون. 

الشعر؛ إظهار أفكار ومشاعر

اأفكار  الأ�سا�س هو ظهور  فال�ّسعر في  ب�سع جمل،  ال�ّسعر في  لمو�سوع  �ساأتعر�س 

ال�ّساعر  يمنح  تعالى  اإّن اهلل  واأفكاره.  وكلماته  واأ�سواقه وحنينه  واأحا�سي�سه  ال�ّساعر 

اأفكاره واآرائه وم�ساعره واأ�سواقه من  قدرة، وقد اأعطاه ذلك، لكي يتمّكن من بيان 

.Q1) مجموعة من ال�ّسعراء الموجودين في هذا اللقاء قروؤوا اأ�سعاًرا في مناقب الإمام الح�سن المجتبى(
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خالل تركيب الحروف والكلمات، ومن خالل المو�سيقى المتنا�سبة، وفي حّلة جّذابة 

وموؤّثرة، هذا هو ال�ّسعر. بناًء عليه، وفي الّدرجة الأولى، اإّن دور ال�ّسعر هو اأن يكون 

يتمّكن من  لكي  ال�ّساعر  معنوّي من  اإنتاٌج  وهو  لل�ّساعر،  الباطنّية  للحاجة  ا�ستجابة 

واإظهارها؛ وبيان  الكامنة في نف�سه وباطنه  المفاهيم والمعارف والحقائق  ت�سوير 

ما في قلبه من اأ�سواق وحنين. بناًء عليه، لو قام ال�ّساعر ب�سياغة �سعره على اأ�سا�س 

الم�ستنكر،  بالأمر  هذا  فلي�س  قلبه،  ومكنونات  ال�سخ�سية  واأوجاعه  اآلم��ه  اإظهار 

بهذه  نف�سه  مكنونات  يظهر  ال�ّساعر  اإّن  هذا.  هو  لل�ّسعر  والأول��ي  الّطبيعّي  فالو�سع 

الكلمات لكّن الّدور الأ�سا�سّي لل�ّسعر لي�س هذا. 

دور الشعر

اأّوًل: التاأثير في الأذهان والبواطن

اإّن الّدور الأ�سا�سّي لل�ّسعر هو في الّتاأثير الذي يدخله �سعركم على المخاطبين. 

من  وه��ذا  خلوات  فللب�سر  المخاطبين.  خلوة  ت�سغلون  اأ�سعاركم  خالل  من  فاأنتم 

ذاتية،  خ�سو�سية  لديهم  اأ�سرار،  فيها  واأ�سوار  وباطن،  خلوات،  لديهم  ممّيزاتهم، 

واأنتم من خالل �سعركم تح�سرون في هذه الخلوات وتوؤّثرون فيها وتغنونها. فهذا هو 

اأحد اأهم وظائف ال�ّسعر. يمكنكم اأن تحفظوا ن�سارة ونزاهة ولطافة ون�ساط وحيوّية 

هذه الخلوات وهذه اللحظات الأ�سّد خ�سو�سّية لأّي اإن�سان يكون بمثابة مخاطبكم، 

في هذه المرحلة، اأو هذا الموقع للوجود الإن�سانّي، ب�سعركم؛ ويمكنكم اأن تغّذوا فكره 

وتوجّهوه، وذلك لأنّ خلوة الب�سر باأنف�سهم هي في الواقع محّل اأفكارهم ال�ّسخ�سّية 

الّذاتّية. فلكّل اإن�ساٍن في باطنه واأعماقه مثل هذا المنتدى الفكرّي، بحيث يمكنكم 

اأن  من  وتمّكن  النفوذ،  على  القدرة  ال�سّعر  هذا  امتلك  اإذا  هذا   - باأ�سعاركم  اأنتم 

يح�سر في خلوة اأذهان وقلوب الّنا�س - يمكنكم اأن ت�سبحوا ركنا اأ�سا�سيا لمندى فكر 

بالّنف�س  ، لأّن هذه الخلوة  اأمٌر مهمٌّ اأدوار �سعركم. وهذا  اأهم  مخاطبكم. فهذا من 
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والمظاهر.   
(1(

الجلوات �سكل  ي�سنع  وال��ذي  والبّناء  الموؤّثر  المحّل  الواقع  في  هي 

فاأفكار الإن�سان وقرارته المهّمة تنعقد في مثل هذه الخلوات. والب�سر يتحّركون من 

حيحة اأو المنحرفة. فهناك محّل الفهم  موقع عزيمة هذه الخلوات على الّطرق ال�سّ

تح�سروا  اأن  باإمكانكم  واأنتم  لالإن�سان،  الأ�سا�سيّة  الهويّة  وت�سكّل  القرارات  واتّخاذ 

ا. واإّن �سعي  وتوؤثروا فيها، وهذا من اأهم اأدوار ال�ّسعر. فهذه الخلوة بالّنف�س مهّمة جدًّ

ال�ّسياطين اليوم هو اأن يوؤّثروا على خلوة الّنا�س والمخاطبين و�سعبنا وكّل ال�ّسعوب، 

قيمهم  قب�سة  في  النا�س  ويجعلون  بالقيم  ويحقنونها  غيره،  اأم  �سعبنا  كان  �سواء 

واأفكارهم. فلو ا�ستطعتم اأن تحّققوا هذا الفّن، وهذا الإقبال والتوفيق لأنف�سكم بحيث 

يمكنكم الح�سور في خلوة �سامعيكم، وتثروها وتملوؤوها بالمعنوّيات، وبالو�سائل التي 

نجحتم  قد  تكونون  بذلك  فاإّنكم  والتقّدم،  والتحّرٍك  والأم��ٍل  بالن�ساٍط  الّنا�س  تغني 

نجاًحا كبيًرا. وهذا هو الأمر الذي حّققه �سعراوؤنا الكبار على مدى مئات ال�ّسنين. 

فاأنتم ترون �سعدي اأو مولوي اأو حافظ اأو الفردو�سي اأو الخاقاني ي�سّجلون ح�سوًرا في 

حياتنا المعنوّية واأذهاننا واأفكارنا، وقد تمّكنوا لمئات ال�ّسنين من الّتاأثير على اأفكار 

مجتمعاتنا؛ وهم الذين حفظوا الهوّية الحقيقّية لثقافتنا الوطنّية وحملوها من جيٍل 

اإلى جيل ويًدا بيد. 

ثانيًا: اإ�ضالح القيم وال�ضلوكيات الجتماعية 

وفي يومنا هذا، ُتعّد هذه الق�سّية المهّمة الأ�سا�سّية ل�سعرائنا. فلو ُحفظت خلوة 

� عندها يمكن  اأ�سا�سيًّا في هذا المجال  اأن توؤّدوا دوًرا  � حيث يمكنكم  الإن�سان هذه 

الّطريق  هذا  خالل  من  ويمكن  الجتماعّية.  وال�سلوكيات  القيم  باإ�سالح  ناأمل  اأن 

لهم  و�سار  الباطن  من  �سلحوا  اإذا  فالّنا�س  الجتماعّية.  ال�سلوكيات  م�سكلة  حّل 

مكانها  في  وجعلها  القيم  باإ�سالح  ناأمل  اأن  يمكن  ون�ساط  واأم��ل  ودواف��ع  توجّهات 

اأّيها  لكم  كبيرة  فر�سة  ي�سّكل  الأمر  هذا  ومثل  المطلوب.  طريقها  وعلى  حيح  ال�سّ

اأّن اهلل تعالى قد منحكم موهبة ال�ّسعر هذه، وكم  اأنا العبد،  ال�سّعراء. وباعتقادي، 

)1) بمعنى الوا�سحات، البينات.
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من الأ�سخا�س يمتلكون الأفكار الجّيدة لكّنهم ل يمتلكون هذه الو�سيلة الفّعالة! فال 

تلك  نقل  من  تمكّنهم  التي  والموؤّثرة  والّدافئة  الجميلة  الحنجرة  هذه  مثل  يمتلكون 

الأفكار، واأنتم تمتلكون هذه الحنجرة، فاإذا تمّكنتم من ا�ستخدامها ب�سورة جّيدة؛ 

فاإّنكم بذلك توؤّدون عماًل كبيًرا. 

ثالًثا: التاأثير الجتماعي

للهوّية  بال�ّسعر هو دوره الجتماعّي، فال�ّسعر حافٌظ  يتعّلق  الق�سّية الأخرى فيما 

الوطنّية. والهوّية الوطنّية عبارة عن الخ�سائ�س الّثقافّية وما فيها من مزايا، فهذه 

الأمور هي التي ت�سكّل الهويّة الثّقافيّة لأيّ �سعب، وهي بذاتها اأ�سٌل واأ�سا�ٌس، فلو تّم 

انتزاعها من اأيّ �سعب؛ فاإّن هذا ال�ّسعب �سيذوب وينقر�س بكّل ما للكلمة من معًنى. 

بقاوؤه  ويكون  �سيء  منه  يبقى  لن  ولكن  الجغرافّية،  بيئته  متواجًدا �سمن  يبقى  وقد 

باإمكان  �سعب.  اأو  جماعة  اأيّة  حياة  اأبعاد  ت�سكّل  التي  هي  الثّقافيّة  فالهويّة  كعدمه. 

اإلى  نتطّلع  اأخرى  مّرة  وهنا  ويغّذيها.  ويغنيها  الّثقافّية  الهوّية  يقّوي هذه  اأن  ال�ّسعر 

اللغة  حملة  مثّلوا  الذين  وهم   - الثّقافيّة  بالهويّة  يتعلّق  فيما  التّاريخ  عبر  �سعرائنا 

ا: ر�سالة الّتوحيد، ور�سالة العتقاد  الكبار� ف�سوف نرى اأّن ر�سالتهم كانت مهّمة جدًّ

المجال  هذا  في  الموجودة  الق�سائد  هذه  اإّن  الواقع  وفي  الح،  ال�سّ ور�سالة  باهلل، 

ا. واأنا العبد، لي�س لدّي اّطالٌع كبير على اأ�سعار ال�ّسعوب الأخرى، وفيما  مده�سة جدًّ

لدينا من اطّالع فاإنّ ال�سّعر الفار�سيّ ولالإن�ساف - مثل ب�ستان �سعدي، و�ساهنامه 

المولوي - مليئة بالحكمة.  الفردو�سي، وخما�سيّة النظاميّ وديوان حافظ، ومثنوي 

فهي تموج بالحكمة بكلّ ما للكلمة من معنىً وفي هذه الكتب والأفكار ال�ّسامية. فيوجد 

ا وعظيمة. فقد تمّكن هوؤلء من تحديد هوّية ل�سعبنا.  في هذه الكتب اأفكاٌر �سامية جدًّ

الهوية الثقافية

واأقول لكم هذا: اإّن كّل ما لدينا من ممّيزات نا�سٌئ من هذه الهوّية الّثقافّية. فلو 

لم تكن هذه الهوّية الّثقافّية لما انت�سرت ثورتنا. ولو لم تكن مثل هذه الهوّية الّثقافّية 

لما ُوجد اإماٌم كاإمامنا الذي ا�ستطاع اأن يوجد هذه الّنه�سة ويو�سلها اإلى خواتيمها، 
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رّبت  التي  الّثقافّية هي  الهوّية  ووليدها. فهذه  الّثقافة  ابن هذه  الجليل هو  فاإمامنا 

اإن�سانًا كالإمام في المجتمع ويجب الحفاظ عليها. ويمكنكم اأن تقوموا بهذا الّدور. 

ويجب اأن يكون ال�ّسعر حافًظا لهذه الهوّية، وهذه الهوّية هي في الواقع تلك العقالنّية 

المعنويّة التي نعتمد عليها � ق�سيّة العقالنيّة المعنويّة والعقل الجمعيّ لهذا المجتمع. 

اإّن هذه الهوّية الّثقافّية هي في الواقع تلك العقالنّية ويجب عليكم اأن تلتفتوا اإليها في 

اأ�سعاركم وتحافظوا عليها: الأخالق الإ�سالمّية ال�ّسامية، والحكمة المعنوّية والإلهّية 

دق، وكّل هذه الأمور التي نجدها  والإ�سالمّية والّتوحيد والإيمان باهلل والعدل وال�سّ

في ال�ّسعر الفار�سّي الفاخر. فلو ُوجد هذا الّدافع في �ساعر اليوم، ف�سيّت�سح له ذاك 

الغزو الذي يتوّجه اإلى هذه المنطقة. 

ل  فهوؤلء  اإليه،  يلتفتون  ول  الغزو  هذا  يرون  ل  اأّنهم  هي  البع�س  م�سكلة  اإّن 

يدركون وجود جبهة اأق�سمت على اقتالع هويّتنا الوطنيّة الإ�سالميّة وهويّة �سعبنا، 

فهوؤلء ل يدركون كّل هذه العالئم والمظاهر وكما قيل في ال�ّسعر: 

ب��الأغ��ن��ام ي��ف��ت��ك  الأج�����ل  ذئ���ب  واحدة تلو الأخرى ومازالت ترعى غافلةاإّن 

هذا هو الإ�سكال في عملهم. 

خصوصية الشعر

هذه  مثل  فيه  توجد  عندما  نظر،  ودّق��ة  فّنّية  روٍح  من  به  يتمّتع  ولِما  فال�ّساعر 

الهواج�س والأحا�سي�س فاإّنه �سي�سعر بهذا الغزو حتًما و�سوف ينتف�س لمواجهته لأّن 

ال�ّسعب  يدافع عن عقل هذا  والعقل،  الّروح  رّب  وبا�سم  الأ�سا�سّية،  اأعماله  هذا من 

اإّن  وبالّتاأكيد،  والمهم.  ال�ّسامي  ال�ّسعر  هذا   - ال�ّسعر  فهذه هي خ�سو�سّية  وروحه. 

اأو�ساع  اإلى  ننظر  فعندما  الب�سرّية.  يعّم  بل  واحٍد  ب�سعٍب  ُيحّد  ل  العمل  هذا  نطاق 

الب�سرّية في يومنا هذا، ون�ساهد هذا العتداء والّتطاول على قيمها - �سواٌء كانت 

القيم المادّية اأو المعنوّية، وتمتّد تلك اليد اإلى ا�ستقالل ال�ّسعوب، وثرواتها، ودينها، 

م�ستخدمة  يدها  تمّد  المت�سّلطة  القوى  فتلك  واأخالقها.  واأعرا�سها،  ومعنوّياتها، 

و�سيلة العلم - وهو الذي ينتج لهم الّثروات وبتبع ذلك يوؤّمن لهم اإعالًما هائاًل ي�سمل 
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العالم كلّه - فيفعلون ما يحلو لهم بهذا العالم، ويقلبون الحقائق بكّل ب�ساطة. 

ة
ّ
الحرب على غز

حيواًنا،  اأو  العالم  من  منطقة  اأيّ  في  قُتل  قد  ما  �سخ�سًا  اأنّ  افر�سوا  ح�سنٌ، 

فاإنّهم يحدثون �سجّة عارمة، ولكن انظروا الآن في الهجوم على غّزة حيث ما زالت 

الأطفال  والكثير من هوؤلء من   � الع�سرات  وتقتل  اأيّام تق�سف  الطّائرات منذ عدّة 

اأّنه ل يعنيهم  � فاإّن هذا الأمر ل يعني لهم �سيًئا. وليت الأمر  المظلومين والأبرياء 

بل اإنّ اأميركا واإنكلترا، كما طالعتم في الأخبار، يدعمون هذه الحمالت والهجمات. 

هكذا هو عالمنا اليوم: يدعم كّل اأمٍر �سّيٍئ ومنحرٍف ومنحطٍّ وفا�سٍد وقذٍر ونج�ٍس اإذا 

كان لخدمة م�سالحهم، ول يرعوون اأبًدا. وها هم يواجهون كّل طهٍر وقدا�سة و�سدٍق 

ويعار�سونه. بل يواجهونه بكّل وح�سّية طالما اأّنه ل ين�سجم مع م�سالحهم، هكذا هو 

عالمنا اليوم.

الشعر ونصرة المظلوم 

وقّوة  والفهم  والإدراك  ال�ّسعور  قّوة  يمتلك  الذي  ال�ّساعر  الإن�سان  ما هي وظيفة 

اأّن  الحكمة حيث  بيان  على  قدرتكم  اإلى  فبالإ�سافة  يفعل؟  اأن  ينبغي  البيان؟وماذا 

ۅ  ۋ  {ۋ  تعالى:  لقوله  م�سداقًا  تكونوا  اأن  يمكنكم  لحكمة،  ال�سّعر  من 

متعّلقة  الآي��ة  هذه  تتّمة  اأّن  حيث   ،
(2(

ېئ} ۈئ  ۈئ  ۆئ  {ۆئ  اأو   ،
(1(

ۅ}

بال�سعراء. فيمكنكم اأن تكونوا م�سداق قوله تعالى: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}، 

الحقيقة  وبّينوا  وتكّلموا  الحقيقة  واعلنوا  المظلومين  بدعم جبهة  وقوموا  انت�سِروا 

مثل هذه  امتالك  فاإّن  المجالت.  في هذه  كثيًرا  توؤّثروا  اأن  يمكنكم  ب�سعركم حيث 

اإعداد  اإلهّية وحّجة رّبانّية، ولكّل نعمة �سكٌر، ولكّل حجة ل بّد من  الميزة هي نعمة 

الجواب، واإن �ساء اهلل يزداد اهتمام اإخواننا واأخواتنا الأعّزاء الذين �ساركوا بهذا 

اللقاء فيما يتعّلق بهذا المجال اأكثر مّما ح�سل لحّد الآن، واإن كّنا نرى لح�سن الحّظ 

)1) �سورة ال�سورى، الآية 41.

)2) �سورة ال�سعراء، الآية 227.
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ممّيزة.  واأ�سعاًرا  جّيدة  اأعماًل  لنا  قّدموا  قد  ثورتنا  و�سعراء  ال�ّسباب  �سعراءنا  اأّن 

بالّطبع، اإّن كّل هذه الأمور اإّنما تح�سل اإذا كان ال�ّسعر متمّتًعا بالبعد الفّنّي، وهذه 

هي و�سّيتنا الّدائمة. فال�ّسعر لي�س مجّرد معًنى ولي�س م�سموًنا فح�سب، بل هو تركيٌب 

وهيئة فّنّية. اإّن الفّن والّن�سج والأ�سلوب الفّنّي هو ال�ّسرط الأ�سا�سّي لكي يتمّكن هذا 

ال�ّسعر من البقاء والّتاأثير اإن �ساء اهلل. واأملنا اأّن يوّفق اهلل تعالى الجميع ويوؤّيدكم، 

دق. لقد ا�ستفدنا اليوم  واإن �ساء اهلل، تبقون دائمًا في خدمة القيم والحقيقة وال�سّ

من الأ�سعار التي ُتليت، واإن �ساء اهلل، يمنح اأنفا�سكم يوًما بعد يوم المزيد من الّدفء 

والحميمية. 

والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





: سبـــة لمنا لقاءات سنوية مع طلّاب الجامعات خالل شهر رمضان المباركا

جمع من طلّاب الجامعاتالــحــضــور:

طهران - حسينيّة اإلمام الخمينّي }الــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/05/01 هـ.ش.

1435/09/25 هـ.ق.
2014/07/23 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء طلّاب الجامعات
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 ó
والحمد هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد واآله الطاهرين. 

ن�سكر اهلل تعالى على اأنه في هذه المرحلة من الزمان، ي�سهد بلدنا وجود وح�سور 

المنطق  اأهل  ومن  والدافع  والحما�س  بالن�ساط  والمفعم  الموؤمن  ال�سباب  من  جمعٌ 

لقاًء جيدًا جدًا؛ وهذا  اليوم  لقاوؤنا  لقد كان  للبالد.  الرئي�سية  الق�سايا  والراأي في 

هنا،  الأ�سدقاء  األقاها  التي  الكلمات  بتفا�سيل  تتعلق  اإحداهما  م�ساألتين:  اإلى  يعود 

نعم، لقد ُذِكَرْت نقاط ومطالب جيدة ومفيدة. 

الأفكار  الحقير - موافقًا على بع�س هذه  العبد  اأنا  اأكون -  اأن  الممكن هنا  من 

اأو غير موافق؛ الم�سمون هو جزء من الق�سية. لكن الجزء المهم في نظري والذي 

عند  والمطالبة  بالن�ساط  المفعمة  »ال��روح  عن  عبارة  هو  والتقدير،  الثناء  ي�ستحق 

المحدود من  العدد  والتي ظهرت جلّية في كلمات هذا  الجامعّيين«،  الطاّلب  جمع 

الطاّلب، هذا اأمر مهم. 

الجامعّيون؛ روح ونشاط وحيوية 

فمن الممكن اأّنه في بع�س هذه المطالبات، يوجد ما هو غير منطقي اأحيانًا اأو 

ما هو غير ممكن التحقق اأو غير مقبول، لكن نف�س هذه الروحية المطالبة والدافعّية 

للطلب والإرادة والتفكير والقتراح والنتقاد اأمر جيد ومطلوب. 

ال�سرعية؛  والحدود  والتدّين  الأخالق  مراعاة  الأمور  في جميع  ينبغي  وبالتاأكيد 

ينبغي الإن�ساف وعدم التحّيز واجتناب »القول بغير علم«، وهذه الأمور كلها محفوظة 

في مكانها؛ الأمر المهم هو اأن �سبابنا الجامعّي ينبغي اأن يكون مطاِلبًا وعنده حوافز 

ودوافع، اأن يكون ن�سيطًا وحا�سرًا في الميدان وم�سرفًا على ق�سايا البالد؛ وهذا ما 
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األحظ وجوده اليوم بحمد اهلل. 

الأول،  الأمر  الأ�سدقاء.  التي طرحها  المطالب  بع�س  قلياًل عند  �سنقف  ح�سن، 

اأني را�سٍ وم�سرور من روحية ال�سباب الجامعّيين - والذين هم  هو ما ذكرته وهو 

على الأغلب ممثلو ونواب المنظمات ال�سبابية الجامعّية - واأ�سكر اهلل على اأن المرء 

يلم�س فيهم الن�ساط والفكر والندفاع والمطالبة واآمل - اإن �ساء اهلل - اأن تبقى هذه 

المختلفة في  الأعمال  م�سوؤوليات  فيه  �ستتحملون  الذي  الوقت  اإلى  الروحية عندكم 

البالد؛ لأنكم في الم�ستقبل �ستكونون م�سوؤولين ومدراء القطاعات في البالد، وان 

�ساء اهلل تبقى وت�ستمر عندكم هذه الروحية والنظرة النتقادية والمطالبة المتالزمة 

مع ال�سعور بالم�سوؤولّية والتكليف؛ فاإن ح�سل هذا، فاإن البالد �ستنجو من م�ساكلها 

وت�سل اإلى النجاح والتقدم. 

العمل العلمّي وحاجات البالد

وهي  والمتابعة،  الهتمام  ت�ستحق  اأنها  اأعتقد  م�سائل  عدة  الأ�سدقاء  ذكر  لقد 

م�سائل مهمّة؛ هذه الم�ساألة: »النظرة اإلى العلم دون الهتمام بفائدة العلم للبالد«، 

ولقد  كامل،  ب�سكل  الأ�سدقاء، هي كالم �سحيح  كلمات عدد من  في  تكررت  والتي 

والجامعات  البالد  في  الموجود  العلمّي  والجهد  العمل  اإن  وتكراراً.  م��راراً  ذكرناه 

ينبغي  الأم��ر  نهاية  في  لكن  وت�سجيع،  م��دح  وم��ورد  وناجح  حيوي  جهد  هو  اليوم، 

اللتفات - وعلى الجميع الهتمام - باأن يكون العلم مقدمة للعمل، العلم النافع هو 

عبارة عن ذلك العلم الذي يلبي حاجات واأعمال البالد ويكون مفيدًا لحل م�سكالت 

البالد بمجرد اإن تن�سر، مثالً، مقالتنا العلمّية في مواقع ISI وما �سابه اأو حتى اأن 

ت�سبح مرجعيات علمية؛ فاإن هذا مجد علمي وافتخار ولكنه لي�س المطلوب النهائي؛ 

يجب اأن يتوجه العمل العلمّي نحو حاجات البالد. وهذا ما قاله الأ�سدقاء واأنا اأعيد 

التاأكيد عليه اأي�ساً: م�سوؤولو التعليم العالي والمدراء الأ�سا�سيون حا�سرون هنا، واإن 

�ساء اهلل يهتمون بهذه النقطة. 
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العالقة بين أساليب اإلدارة االقتصادية وثقافة المجتمع

هناك اأمر اآخر ُذكر في الكلمات وهو �سحيح واأوّد التاأكيد عليه، وهو العالقة بين 

اأ�ساليب الإدارة القت�سادية وثقافة المجتمع. 

]الت�سعينّيات[  ال�سبعينّيات  في  الثقافّي  الغزو  م�ساألة  طرحنا  قد  »باأننا  قيل  ما 

لكن  ننكره؛  ول  �سحيح،  ك��الم  فهذا  اقت�سادي«،  غ��زو  هناك  ك��ان  اأن��ه  حين  في 

اإليها الجميع وعلى  يلتفت  اأن  اأ�سا�سية وحياتية، ينبغي  الثقافة كم�ساألة  اإلى  النظرة 

الإدارة  اأ�ساليب  على  اأي�ساً،  اعترا�س،  الزمان جرى  ذلك  في  الم�ستويات.  مختلف 

القت�سادية، ولكن الذي كان يحوز على الأهمّية اأكثر ]من غيره[ حينها واليوم هو 

اأ�ساليب  اأن  فكرة  نقبل  نحن  بالطبع،  الثقافّية.  التجاهات  اإلى  النظرة  هو  كذلك، 

الإدارة القت�سادية تترك تاأثيرات على الثقافة؛ كذلك، فاإن العك�س �سحيح. 

زواج الشباب 

هناك م�ساألة طرحت على الهام�س وفي راأيي اأنها لي�ست هام�سية بل هي م�ساألة 

: اإن زواج ال�سباب 
(1(

مهمّة. »م�ساألة زواج ال�سباب«، توقعنا اأن تكون ردّة فعلكم هكذا

هو م�ساألة مهمّة. اإنني قلق واأخ�سى اأن توؤدّي نظرة الالمبالة بم�ساألة الزواج - والتي 

مع الأ�سف توجد اليوم ب�سكل اأو باآخر - اإلى عواقب وخيمة في الم�ستقبل واأن ُتنزل 

بالبالد خ�سائر ج�سيمة. ح�سْن، لقد طرحتم اليوم م�ساألة الخدمة الع�سكرّية ]خدمة 

وحلول  اأفكار  اإيجاد  ويمكن  م�سكلة،  لي�ست  الع�سكرّية  الخدمة  اإن  راأيي  وفي  العلم[ 

عملية لها اأي�ساً؛ ولي�س �سبيل حل م�سكلة الخدمة الع�سكريّة كمانعٍ لأمر الزواج، هو اأن 

نقلل مّدة الخدمة؛ بل يمكن اإيجاد اأ�ساليب اأخرى؛ ولكن هذه م�ساألة واحدة.

الزواج والوضع االقتصادي 

الدافع للزواج، يجب اأن يُبدّل ويتحوّل اإلى اإجراء عمليّ، اأي: اأن الزواج يجب اأن 

 ،
(2(

يح�سل ويتحقّق. حين يقول اهلل تعالى: {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ}

)1) اإظهار الر�سا لدى الطالب. 

)2) �سورة النور، الآية 32.



 20
14
ا  
سمو
ب 
طل
خ

388

فهذا وعد اإلهّي، ويجب علينا اأن نوؤمن ونثق بهذا الوعد كباقي الوعود الإلهّية التي 

نثق بها. ان الزواج وتاأ�سي�س الأ�سرة لم يوؤِد يومًا ول يوؤّدي اإلى تدهور الو�سع المعي�سّي 

لل�سباب، ل اأحد ت�سعُب معي�سته ب�سبب الزواج! بل اإن الزواج رّبما يوؤّدي اإلى الفرج 

الالزمة  الأر�سّية  لتوفير  ومنا�سبة  جّيدة  اأج��واء  هي  الجامعّية  الأج��واء  والي�سر. 

للزواج. في راأيي، على الطاّلب اأنف�سهم، وكذلك على اأوليائهم واأهاليهم والم�سوؤولين 

المعنيّين في الجامعات، اأن يفكّروا مليّاً بمو�سوع زواج ال�سباب، واأن يتخذوا القرارات 

الّالزمة؛ فال ن�سمح باأن ي�ستمرّ ارتفاع معدّل �سن الزواج - ومع لأ�سف، فاإنه اليوم 

ة عند الفتيات -. يوجد بع�س الت�سّورات والأعراف وال�سنن الخاطئة  مرتفع وخا�سّ

حول الزواج؛ وهي را�سخة والتم�سّك بها مانع لترويج زواج ال�سباب؛ يجب اأن ُتعار�س 

هذه ال�ُسنن وُتنتق�س عملّيًا. 

كسر التقاليد الخاطئة في الزواج

اأنتم ك�سباب؛ اإنكم مفعمون بالن�ساط والمطالبة، واأنتم تقترحون وترغبون بك�سر 

وال�سنن  الأع��راف  هذه  ك�سر  عليكم  يجب  اأّنه  واأرى  والتقاليد،  العادات  من  الكثير 

الخاطئة، الموجودة في م�ساألة الزواج؛ هذه ق�سّية اأرى من ال�سرورّي التاأكيد عليها. 

بالتو�ّسط،  الخير  واأه��ل  الموؤمنين  بع�س  يقوم  اأن  المتعارف  من  كان  الما�سي  في 

والتعريف بفتيات منا�سبات اأو �سبان منا�سبين للزواج، وكانوا ي�سهلّون الزواج. يجب 

القيام بهكذا اأعمال، في الواقع يجب اأن توجد حركة في هذا المجال في المجتمع.

المواقف السياسية لطالب الجامعات والولي الفقيه 

التي  الأ�سئلة  في  وكذلك  الأ�سدقاء  بع�س  كلمات  في  وردت  اأخرى  نقطة  هناك 

تيح لكم 
ُ
اأ اأّنه لو  طرحها الطاّلب ب�سكل تقديرّي - ُطرح �سوؤال على الطاّلب - وهو 

الم�ساركة في هذا اللقاء فماذا �ستطرحون وماذا �ست�ساألون؟! وجاءت الإجابات على 

�سكل كتاب اأكثر من 100 �سفحة اأح�سروه لنا، وفيه اآراء واأ�سئلة الطاّلب الجامعّيين، 

ال�سيا�سّية،  اأن تتطابق المواقف  اأّنه كيف يجب  ال�سوؤال -:  اأي�سًا قراأت هذا  وهناك 
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للطاّلب الجامعّيين اأو المنظمات الطاّلبّية، مع اآراء القائد؟ وهذا ال�سوؤال قد ُطرح 

هنا، اأي�سًا، ب�سكل اآخر. براأيي اإن هذا ال�سوؤال لي�س �سوؤاًل مبّررًا؛ ول ينبغي اأن يكون 

ال�سعب - ومن جملتهم الطاّلب  اأفراد  يتّخذها  التي  باأنّ كل المواقف  الأمر هكذا، 

الجامعّيون والذين هم من الفئات الرائدة - يجب اأن تكون متماثلة، و�سدى لالآراء 

يجب  فكر،  واأهل  وموؤمنين  م�سلمين  اأنا�س  بعنوان  اأنتم  كاّل،  القائد!  يطرحها  التي 

الأمر  و�ساأو�سح   - وراأي  تحليل  عندكم  يكون  واأن  تكليفكم،  وت�ست�سعروا  تنظروا  اأن 

لحقًا - حول الأ�سخا�س والتيارات وال�سيا�سات والحكومات، ان تمتلكوا مواقف واآراًء 

اأن تبقوا منتظرين لتروا ما هو الموقف الذي يّتخذه  خا�سة. ول يكن الأمر هكذا؛ 

اأو  الفالنّي،  العمل  اأو  الفالنيّة،  الحركة  اأو  الفالنيّ،  ال�سخ�س  اإلى  بالن�سبة  القائد 

فبهذا  كاّل،  الموقف؛  ذلك  اأ�سا�س  على  موقفًا  تتخذون  ثّم  ومن  الفالنية،  ال�سيا�سة 

اإن   - بها  و�سيقوم  واجبات،  القائد  لدى  م�سدود.  اإلى حائط  الأمور  �ست�سل  ال�سكل 

اأعانه اهلل تعالى ووفقه لإنجازها - وكذلك اأنتم لديكم واجبات، اأي�سًا. 

التقوى واتخاذ المواقف

المعيار  اأّن  الأمر  منتهى  المنا�سب؛  الموقف  ثم خذوا  ومن  ال�ساحة  الى  اأنظروا 

ل  اأن  هي  التقوى  والآراء.  للمواقف  معيارًا  التقوى  فلتكن  التقوى،  يكون  اأن  ينبغي 

ي�سبح الإن�سان اأ�سير هوى النف�س في تاأييده ودعمه اأو في مخالفته ومعار�سته، ول في 

انتقاده اأو مدحه ]لالأ�سخا�س اأو التيارات[، راعوا التقوى في مواقفكم، فاإذا فعلتم، 

ف�سيكون النتقاد جيداً، وكذلك التاأييد والمدح، �سواء كانا لل�سخ�سيات اأو الحكومة 

اإ�سكال في  اأي  يوجد  الفالنية؛ ل  ال�سيا�سية  الحادثة  اأو  الفالني  ال�سيا�سي  التيار  اأو 

هذا. بالتاأكيد، اإذا طُرح راأي ما من قبل هذا العبد الحقير في مجال ما، فاإن اأولئك 

الذين عندهم ح�سن ظن به ويوافقون ويوؤمنون بهذا الراأي، فمن الممكن اأن يكون 

راأي القائد حينها من العوامل التي توؤثر في ت�سخي�سهم للم�سائل؛ ولكن هذا ل يعني 

باأن ي�سقط واجب النا�س في مجال اتخاذ المواقف واإعالن الآراء! كال، على كل واحد 
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اأن ينظر ]ويحلل ويقوم بواجبه[. لقد ذكرت باأن المعيار هو اأن يراعي التقوى؛ اأي 

دون توّجه اإلى هوى النف�س؛ فاإذا انتقدنا اأو دعمنا اأو رف�سنا اأحد ما اأو حركة ما اأو 

�سيا�سة ما؛ فليكن في الواقع ناتجاً عن ال�سعور بالم�سوؤوليّة واأداء التكليف ودون تاأثير 

الأغرا�س النف�سانية؛ هذه نقطة اأخرى اأي�سًا. 

بصيرة الجامعي

اأحد الأ�سدقاء قال باأن »النوم قد �ُسلب من عيون الطاّلب«، هذا اأمر جّيد جدًا. 

اأتمنى  بالتاأكيد  والهواج�س،  القلق  جراء  من  بهذا  الطاّلب  �سعر  اإذا  الواقع  في 

من  �ُسلب  »النوم  التعبير  هذا  ولكن  المنا�سب!  الوقت  وفي  كامل  ب�سكل  تناموا  اأن 

را�سين  �سنكون  فنحن  الواقع  في  هذا  ح�سل  واإذا  جيد!  تعبير  هو  الطاّلب«  عيون 

وم�سرورين. فهذه الحالة من القلق والح�سا�سية اإزاء الأحداث المختلفة توجب على 

الإن�سان اأن ينظر اإلى الم�سائل بعيٍن ب�سيرة. 

الطالب الجامعّي؛ وجدان واعي ويقظ

اأعر�سها  ثالثة،  اأو  ق�سمين  ي�سمل   - اأطرحه  لكي   - هنا  دّونته  ما  الى  بالن�سبة   

ب�سكل متنا�سب مع الوقت.

اأّوًل فلنعد طالبنا الجامعّي كجزء من الجمع المعّبر عن الوجدان الواعي واليقظ 

لل�سعب والبلد؛ وهذه هي الحقيقة والواقع. اإذا كان للطاّلب الجامعّيين في مجتمع 

ما توّجه معين وقاموا بحركة وطالبوا بمطالب معينة، فاإن عملهم عالمة على التوجه 

العام في المجتمع؛ والأمر هكذا في كل العالم. 

الوجدان  ُتظهر وتمثل  التي  المجموعات  الواقع هو من  الجامعّي في  الطالب  اإن 

يتعامل  اأن  الجامعّي  الطالب  على  يجب  لذلك  ومطالبه،  واتجاهاته  لل�سعب  اليقظ 

ب�سكل واٍع جدًا وح�سا�س، مع الم�سائل؛ عليه اأن يدرك و�سعه وو�سع البنية المحيطة 

اأن  نتوقع  ل  وبالتاأكيد  والعداوات.  والأع��داء  والفر�س  التهديدات  على  ويتعرف  به 

ال�سيا�سي؛  للعمل  فقط  ويت�سدى  المتنوعة،  واأعماله  واأبحاثه  در�سه  الطالب  يهمل 
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اإلى الم�سائل بعين ثاقبة،  اأن ينظر الطالب  اإننا نتوقع  كالّ، فلي�س هذا ما نق�سده؛ 

ونظرة وا�سحة، و�سعور بالم�سوؤوليّة والتكليف، وبحافز كافٍ؛ هذا توقعنا من الطالب 

الجامعّي. 

الكيان الصهيونّي والطالب الجامعي

م�سائل  الخارجي،  بمحيطنا  تتعلق  م�سائل  اليوم؛  نواجهها  التي  الم�سائل  من 

المنطقة. الم�سائل الإقليمية لي�ست منف�سلة عن م�سائل البلد؛ هناك م�ساألة اأ�سا�سية 

ومهمّة اليوم، هي م�ساألة فل�سطين وم�ساألة غزّة. ح�سنٌ، اأن م�سائل غّزة والم�سائب 

التي تنزل اليوم على اأهالي غّزة - وما حدث له �سوابق م�سابهة اأي�سا - ينبغي النظر 

اإليها من زاويتين: 

ال�سهيونّي وحقيقته؛ هذا هو  النظام  واقع  دليل على  الم�سائل  باأّن هذه  الأولى: 

النظام ال�سهيونّي؛ واأن هذا الأمر في راأيي: هو الأقل اأهمّية في الم�ساألة، فالنظام 

ال�سهيونيّ هو نظام قد قام، منذ ولدته غير ال�سرعية، على العنف الوا�سح وهم ل 

ينكرون هذا اأي�سًا؛ اأ�ّس�سوا كيانهم وفق منهج »القب�سة الحديدية«، وهم يعلنون هذا 

ويقولونه في كل عام، ويفتخرون به: اإن �سيا�ستهم هي هذه. 

االستفتاء العام؛ إزالة إسرائيل

منذ العام 1948م وحين قام هذا النظام المزّور ب�سكل ر�سمي وحتى اليوم، م�ست 

66 �سنة و�سيا�سة النظام ال�سهيونّي هي هكذا. وبالطبع، قبل اأن ُيعلن هذا النظام 

ر�سمياً، وقبل اأن يفر�سه الم�ستعمرون على العالم وعلى المنطقة، ارتكب ال�سهاينة 

حكومة  ا�سم  وتحت  ال�66  ال�سنوات  هذه  لكن  كثيرة؛  ومجازر  جرائم  فل�سطين  في 

ونظام �سيا�سي قد قاموا بكل ما ا�ستطاعوا من جرائم، بكل ما يخطر على الذهن 

من العنف والهمجية التي يمكن لنظام اأن يقوم به �سد �سعب ما، قاموا بكل هذا دون 

اأي اكتراث؛ هذه هي حقيقة النظام ال�سهيونّي؛ ول عالج له ول حّل اإّل بزوال هذا 

النظام من الوجود.
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إزالة النظام الصهيونّي

وزوال النظام ال�سهيونّي من الوجود، ل يعني باأي �سكل من الأ�سكال قتل اليهود في 

المنطقة؛ بل يعني اأن هذا المنطق الذي طرحه اإمامنا العظيم »يجب اأن تزول اإ�سرائيل 

من الوجود« هو منطق اإن�ساني، ولقد عر�سنا للعالم اآليات عملية لهذا، ول اأحد يقدر 

ان يرف�س منطقيًا هذه الآليات وهذا الحل؛ لقد اقترحنا اأن يجرى بين النا�س الذين 

يعي�سون في هذه المنطقة، وهم اأهل هذه الأر�س، ا�ستفتاٌء عام وا�ستطالع لآرائهم، 

ويتم تحديد نوع النظام الحاكم على هذه المنطقة عبر ال�ستفتاء العام، فالنا�س هم 

الذين يحّددون؛ هكذا يكون زوال النظام ال�سهيونّي، وو�سيلته هو هذا؛ ]ال�ستفتاء[ 

عملٌ يمكن اإدراكه وفهمه وتقبّله بمنطق العالم اليوم وهو حل عملي. حّتى اأننا اأو�سحنا 

وحددنا �سكل هذا ال�ستفتاء وعالقته بالأمم المّتحدة وبع�س المراجع الدولية، وقد 

تم بحث هذا الأمر ومطالعته؛ اأي: اأّنه ل عالج لهذا النظام المتوح�س وذي الطبيعة 

الذئبية، والذي تقوم �سيا�سته على القب�سة الحديدية وق�سوة القلب، وعلى قتل النا�س 

باأي  يقوم  وكاأنه ل  والهمجية  بالتدمير  يبالي  المناطق، فال  والهجوم على  والأطفال 

�سيء، ل عالج له �سوى الزوال والق�ساء عليه؛ فاإن جاء ذلك اليوم وزال من الوجود 

فما اأح�سن هذا، ولكن مادام هو موجوداً حالياً ول يزال قائماً، فما هو العالج والعمل؟ 

النظام  مع  المواجهة  في  النظام؛  لهذا  والم�سلحة  الحازمة  المقاومة  هو  العالج 

ال�سهيونيّ، يجب اأن تظهر يد القدرة من قبل الفل�سطينيين. ل يظّنن اأحد باأّنه اإن لم 

تكن �سواريخ غّزة، فاإن النظام ال�سهيونّي كان لي�سالم ويتراجع؛ كال. 

يجب تسليح الضفة الغربّية 

انظروا الآن لت�ساهدوا ماذا يفعل في ال�سفة الغربيّة! ل يوجد �سواريخ في ال�سفة 

الغربّية، ل يوجد �سالح، ول حّتى بندقية، الو�سيلة الوحيدة هناك وال�سالح الموجود 

يداه،  اليه  وت�سل  عليه  يقدر  ما  بكل  يقوم  هناك؛  يفعل  ماذا  لحظوا  الحجر؛  هو 

يوميًا  ويعمل  ويق�سي على حياتهم  اأرا�سيهم وحقولهم،  النا�س ويخرب  بيوت  يدمر 
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على اإذللهم واإهانتهم؛ يقطع عنهم الماء والكهرباء متى �ساء؛ حتى �سخ�سية مثل 

يا�سر عرفات والذي ت�سالح معهم وقّدم لهم كل هذه التنازلت، لم ي�ستطيعوا تحمله 

فحا�سروه واأهانوه ثم د�سّوا له ال�سم وقتلوه. ولي�س الأمر باأننا اإن لم نُظهر يد القدرة 

حقوقهم،  وي��وؤدون  ويراعونهم  النا�س  �سيرحمون  فاإنهم  ال�سهاينة  وجه  في  والقوة 

كاّل؛ اإن العالج الوحيد الموجود واإلى ما قبل الزوال النهائي لهذا النظام، هو عبارة 

عن قيام الفل�سطينيين بمواجهته بكل ما يملكون من قوة، اإذا واجهوا باقتدار وقوة 

فمن المحتمل اأن يتراجع الطرف المقابل - وهو هذا النظام الذئبي المتوح�س -؛ 

اإنهم ل  اأي  النار؛  اإطالق  اإلى وقف  الو�سول  ال�سبل  ب�ستى  الآن يحاولون  اأنهم  مثلما 

حول لهم ول قوة. اإنهم يقتلون النا�س، يقتلون الأطفال، يمار�سون الهمجية والق�سوة 

الخارجة عن اأي حد وت�سور للعقل الب�سري، ولكنهم في الوقت نف�سه عاجزون؛ لقد 

�سقطوا في ورطة كبيرة وموقف حرج، لذلك فاإنهم ي�سعون لوقف اإطالق النار. ولهذا 

فاإنني، العبد هلل، اأعتقد بهذا، اعتقادنا باأن ال�سفة الغربيّة يجب اأن تُ�سلّح مثل غّزة، 

اأي�ساً. يدُ القدرة مطلوبة. كل الذين يهتمون بم�سير فل�سطين وم�ستقبلها، اإذا كانوا 

ي�ستطيعون القيام بعمل ما، فاإن العمل المطلوب هو هذا؛ يجب اأن يتم ت�سليح الأهالي 

في ال�سفة الغربيّة اأي�ساً. الأمر الوحيد الذي يمكن اأن يخفف من معاناة الفل�سطينيين 

ومحنتهم هو امتالكهم للقوة ويد القدرة، واأن يتمكنوا من ا�ستعرا�س قدرتهم، واإّل 

فاإنه لن يح�سل اأي اأمر اأو عمل، ينفع الفل�سطينيين. واإن التعامل الهادئ والمرّو�س 

والمطيع والمتنازل الم�ست�سلم لن يخفف �سيئًا من عنف ووح�سية هذا الكائن الهمجي 

والخبيث وذي الطبيعة الذئبية. 

 ..
ً
يوم القدس؛ كونوا للمظلوم عونا

بالطبع، على �سعوب العالم اأن تقدم الدعم ال�سيا�سي اأي�سًا؛ ول �سك في ذلك اأبدًا، 

الإ�سالمّية، وحتى  البلدان  ال�سعبية في  التحركات  ت�ساهدون خروج  اليوم  اأنكم  كما 

العالمي  القد�س  يوم  في  هلل،  �ساء  اإن  العالم،  و�سيرى  الإ�سالميّة؛  غير  البلدان  في 
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اإن �ساء اهلل،  الإيراني،  ال�سعب  الإيراني، و�سيظهر  لل�سعب  المدوية  الغ�سب  �سرخة 

اأرادت مجموعة  اإزاء فل�سطين.  في يوم القد�س حجم الدوافع والحما�س التي لديه 

اليراني  فال�سعب  كال،  ذلك؛  خالف  تظهر  اأن  لبنان«  ل  غزّة  »ل  �سعار  خالل  من 

 هذا مطلب 
(1(

موؤمن بالدفاع عن المظلوم، »كونوا للظالم خ�ضماً وللمظلوم عوناً«

ال�سعب الإيراني الذي �سيظهره للعالم. هذه نظرة لق�سية غّزة وروؤية لها. اإل اأن عالم 

ال�ستكبار اليوم. وعلى راأ�سه اأميركا يدافع عن ارتكاب هذه الفاجعة، وهذه الجريمة، 

وهذا العنف الخارج عن حدود الو�سف، وُيقّدم الدعم والحماية لها. في نظري، هذه 

روؤية اأكثر عمقًا للق�سية، هذا المهم، واليوم ينبغي ال�ستناد اليها. 

ة؛ قمة التوحش الغربي
ّ
مظلومية غز

 وقفت قوى الت�سلط والهّيمنة الغربّية - اأي ب�سع دول غربية كبرى وغنية وقوية 

الدفاع  اأجل  من  بقوة  وقفت   - الخبيثة  بريطانيا  خلفها  ومن  اأميركا،  راأ�سها  وعلى 

كبير  ق��در  على  م�ساألة  ه��ذه  الرحمة،  وعديم  والظالم  الغا�سب  النظام  ه��ذا  عن 

تلك  يدافعون؟ عن  اأعلنوا دعمهم بكل �سراحة. هوؤلء عن ماذا  الأهمّية. فقد  من 

الفجائع والجرائم التي ل يمكن لأي اإن�سان من�سٍف ولأي اإن�سان عادي اأن يقبل بعدم 

الكتراث اأمامها. يهاجمون منطقة �سغيرة الحجم، جيبًا �سغيرًا، ا�سمه غّزة، بهذا 

روؤو�س  على  وي�سبون  والدبابات،  البرية  وبالقوات  وال�سواريخ  بالطائرات  ال�سكل، 

النا�س هناك حمم النيران ب�ستى اأ�سنافها واأق�سامها؛ اإنه لأمر باعث على الده�سة 

في  النا�س  تقا�سي  واأن  البيوت،  كل هذه  وتدّمر  الأطفال،  هوؤلء  كل  تقتل  اأن  واقعاً. 

الزعماء  فهوؤلء  ذل��ك  وم��ع  والمحن،  للتعذيب  الم�ساحب  والأل��م  ال��م��رارة  بيوتها 

يدافعون عنها، ويقدمون لها الدعم. وباأي منطق؟ بمنطق يبعث على ال�سخرية: اأن 

يقول رئي�س جمهوريّة اأميركا اإن لإ�سرائيل الحق في الدفاع عن اأمنها! ح�سن؛ األي�س 

للفل�سطينيين الحق في الدفاع عن اأمنهم؟ هل هذا منطق مقبول، اإن تهدد حكومة 

)1)  نهج البالغة، الر�سالة 47.
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بهذا ال�سكل - من اأجل ما ت�سميه اأمنها - حياة �سعب وت�سرب عليه ح�سارًا ظالمًا ول 

يقوم بردة فعل؟ هل من اإن�سان يقبل بذلك؟ كيف �سيحكم التاريخ على هذا المنطق؟ 

اإن روؤ�ساء وم�سوؤولي هذه البلدان الم�ستكبرة، ل يفهمون اأنهم يريقون ماء وجوههم 

ووجوه بلدانهم واأنظمتهم اأمام التاريخ! 

النظام الليبرالي الغربي؛ انعدام القيم األخالقية 

يقفون بكل وقاحة ويقولون: اإننا ندافع عن اإ�سرائيل! ول يظهرون اأي اإ�سارة عّما 

يح�سل في المنطقة واأي جرائم ترتكب بوا�سطة هذا الكيان المخرب والخطير. هذا 

موؤ�سر على ان منطق الليبرالية الديمقراطية اليوم - هذا المنطق والنظام الفكري 

باأدنى م�ستوى من  يتمتع  اأ�سا�سه - ل  اليوم على  وُتدار  الغربّية  البلدان  يوّجه  الذي 

هم  الإن�ساني  الح�ّس  معدوم  اإنه  اأخالقية،  قيمة  اأية  فيه  يوجد  ل  الأخالقية.  القيم 

الحاكمة  النظرة  قبال  في  اأنف�سهم  يف�سحون  اإنهم  الواقع،  في  اأنف�سهم  يف�سحون 

مهّمة  كتجربة  بهذا  نحتفظ  اأن  ينبغي  غ��دًا.  التاريخ  واأم��ام  اليوم  العالم  ل�سعوب 

الديمقراطي هو هذا.  الليبرالي  والنظام  اأميركا،  اأميركا. هذه هي  نعرف  واأن  لنا 

اأعمالنا وفي اأحكامنا وفي تعاملنا.  اأثرًا في  اأن يترك  اأثرًا، بل ينبغي  فهذا �سيترك 

الق�سايا  الإ�سالمّية، وفي  الجمهورّية  اليوم في قبال نظام  التي تقف  الجبهة  فتلك 

المختلفة هي في مواجهة نظام الجمهوريّة الإ�سالميّة؛ اأي: حكومة الوليات المّتحدة 

تاأثر  اأي  يبدون  ل  وواقعيتهم!  حقيقتهم  هي  وهذه  هم،  هوؤلء  واأذنابها،  الأميركّية 

للمجازر  والمرتكب  الظالم  ويدعمون  البتة،  والأبرياء  النا�س  قتل  اإزاء  �سعور  اأي  اأو 

المهولة والفجائع الكبرى ويدافعون عنه، كما يح�سل على اليوم في غّزة. ينبغي اأن 

اأنه ينبغي اأن ل ين�سى �سعب  اإلينا؛ بمعنى  ي�سكل هذا الأمر معياراً وميزاناً بالن�سبة 

اإيران، ونظامنا الفكري، وطالّبنا الجامعيّون، ومفكرونا هذا الأمر. هذه هي اأميركا 

اليوم. اإن نظام الهّيمنة الغربي واأ�سا�سه الفكري الذي هو الليبرالية الديمقراطية هو 

هذا، وهو اليوم في مواجهة نظام الجمهورّية الإ�سالمّية. 
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رصيد الغرب: المال والقوة وحسب

اإن اأكثر الناق�سين لحقوق الإن�سان من �سا�سة العالم اليوم، هم اأولئك الذي يحكمون 

واأن  والإن�سانية؛  الإن�سان  بالإن�سان ول بحقوق  البتة  يوؤمنون  بلدان، فهوؤلء ل  ب�سعة 

�سلوكهم في غزّة واأمثال هذه الحوادث التي تقع في غّزة يثبت ذلك. هوؤلء ل يوؤمنون 

اأبداً بحقوق الإن�سان، ول بحرمة الإن�سان ول بكرامة الإن�سان، ل يوؤمنون ب�سيء. واأن 

ال�سيء الوحيد الذي يقبلونه ويقيمون له وزنا هو المال والقوة؛ ولي�س لديهم اأي منطق 

اآخر؛ وكل ما يت�سدقون به فيما يتعلق بالحرية وحقوق الإن�سان واأمثال ذلك اإنما هو - 

في نظري - ا�ستهزاء بالحرية وبحقوق الن�سان. 

الن�سيحة لالأميركيين والرئي�س  اأمّا ونحن نقول هذا الكالم ل من بابِ  ح�سن، 

الأميركي وللم�سوؤولين فيها، فهذا معلوٌم؛ اإنما نقوله لأنف�سنا حتى نفهم في تحليالتنا 

وفي اأحكامنا، وفي واجباتنا وتكليفنا من الذي نقف في مقابله، ومن هم هوؤلء الذين 

هم في مواجهتنا؛ ما هي منتهى اأفكارهم، ينبغي اأن نحدد واجبنا ووظيفتنا. اإن ما هو 

مهم هو اأن يكون لدينا تحليل واإدراك �سحيح ل�سلوك الغرب اليوم. واإن معار�ستهم 

للجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران، وللثورة الإ�سالمّية، والحركة الإ�سالمّية، وال�سحوة 

هي  اإلهّيمنة  لنظام  العامة  ال�سيا�سة  وان  الكلية؛  �سيا�ساتهم  اإحدى  هو  الإ�سالميّة، 

ا�ستعباد ال�سعوب وال�ستحواذ على م�سائرها، ومن دون ان يكون لهم اأدنى اهتمام 

والعري�سة  العامة  ال�سيا�سة  هي  هذه  ال�سعب؛  اأف��راد  ومطالب  ال�سعوب  بم�سالح 

والمعادية  لأميركا،  المعادية  ال�سعارات  واإن  اإليها،  اللتفات  ينبغي  التي  لال�ستكبار 

للغرب وال�ستكبار والتي تطلق في بالدنا - ناظرة اإلى هذه الحقيقة. لكن بع�سهم 

بمجرد اأن ي�سمع ب�سعار �سد الغرب اأو �سد الأميركي يت�سور مبا�سرة ان ذلك ناتج عن 

تع�سب اأو اأنه ل خلفية منطقية وفكرية له! كال، اإن الروؤية المعادية للغرب ولأميركا 

في الثورة الإ�سالمّية ت�ستند اإلى تجربة �سحيحة، واإلى روؤية عقالنية �سحيحة، واإلى 

النظام  التقيت بمجموعة م�سوؤولي  اليوم عندما  وقلت في ذلك  ح�سابات �سحيحة؛ 
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: اإن الهدف الأ�سا�س للعدو هو اإيجاد الختالل في نظام 
(1(

والم�سوؤولين التنفيذيين

لو  حتى  خاطئة،  نتائج  ف�سيعطي  المحا�سبة  نظام  يختل  فعندما  لدينا.  المحا�سبة 

كانت المعطيات ] المدخالت[ �سحيحة؛ بمعنى ان التجارب، اأي�سًا، لن تكون مفيدة 

له هي الأخرى، عندما ل تعمل اأجهزة المحا�سبة ب�سكل �سحيح، ل ُيْنَجزْ العمل ب�سكل 

�سحيح ول تجري المحا�سبة ال�سحيحة، فالتجارب لن تكون مثمرة ومفيدة، اأي�سًا. 

ح�سنٌ، انظروا كيف كان تعامل الغرب وم�سوؤولي الح�سارة الحالية في الغرب مع 

بالدنا خالل القرن الأخير، خالل الثمانين والت�سعين �سنة الأخيرة. لدينا كل هذه 

التجارب التي كنا نتلقى فيها ال�سربات من الغرب. 

المفكرون المتغربون؛ أذالء 

لكن هناك مجموعة في بالدنا - المفكرون المتغربون المغربون المتيمون بالغرب 

راأوا  هوؤلء  ح�سّن،  منها.  يتعلمون  ل  اأنهم  اإل  اأعينهم؛  اأمام  التجارب  هذه  تَمْثُلُ   -

اأن الغربيين اأتوا بر�سا خان و�سلّطوه على هذه البالد واأقيم بوا�سطة النكليز نظاٌم 

ديكتاتوري »ر�ساخاني« غريب الأطوار؛ حيث جاوؤوا ون�سبوا على هذه البالد �سخ�سًا 

اأي في  اأ�سول البالد واأعرافها: ثم بعد ذلك  فظًا غليظًا فاقدًا للمنطق وبعيدًا عن 

]اأربعينّيات القرن الميالدي الما�سي[ جاءت هذه القوى نف�سها واحتلت اإيران، وفي 
واقع الأمر ق�سّموا الم�سالح فيما بينهم؛ فهوؤلء جاوؤوا واأحكموا قب�ستهم على النفط 

وفر�سوا على البالد معاهدات واتفاقيات ظالمة؛ وهم اأنف�سهم نظموا انقالب الثامن 

واأ�سقطوا حكومة �سعبية، مع كل ما في هذه الحكومة من   
(2(

والع�سرين من خرداد

عيوب، فهي في نهاية الأمر حكومة جاءت باآراء النا�س. وهوؤلء اأنف�سهم حرفوا نه�سة 

تاأميم النفط عن م�سارها، وقب�سوا مرة اأخرى على موارد البالد الطبيعية والمادية؛ 

وهم اأنف�سهم ثبتوا خالل فترة طويلة ديكتاتورية محمد ر�سا على هذه البالد ودعموه 

)1) لقاوؤه في م�سوؤولي النظام، في اليوم التا�سع من �سهر رم�سان المبارك 1435هـ.ق.)7/ 7 /2014م(.

)2) اإ�سقاط حكومة م�سدق.
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بكل وجودهم؛ فخالل حكومة محمد ر�سا التي امتدت اإحدى وثالثين عامًا، بيعت 

ثروات البالد المادية والمعنوية باأبخ�س الأثمان واأو�سلوا ال�سعب الى بئ�س الم�سير، 

فاأغرقوه في الفقر والجهل، واأطلقوا الف�ساد لي�ست�سري في مختلف اأر كان البالد، في 

الواقع ق�سوا على ثقافة البالد، وعلى دين النا�س، وعلى كل �سيء، وكان ذلك بدعم 

وحماية هذه الدول الغربيّة نف�سها؛ ففي المواجهة مع ثورة ال�سعب الإيراني والحركة 

العظيمة لل�سعب الإيراني، و�سعوا الموانع وعرقلوا كلما ا�ستطاعوا اإلى ذلك �سبياًل؛ 

دعموا �سدام ودافعوا عنه - مع اأنهم اأنف�سهم لم يكونوا را�سين عنه؛ لكن لأنه كان 

في مواجهة الجمهورّية الإ�سالمّية فقد دعموه بكل ما ا�ستطاعوا - هوؤلء الغربيون، 

النكليز، اأميركا، فرن�سا: قد زودوه بال�سالح الكيميائي وو�سعوا تحت ت�سرفه مختلف 

، فالأن 
(1(

الإمكانات الع�سكرّية؛ ح�سن، هذه تجاربنا. اأما اأولئك المثّقفون المتغربون

ول  ينتفعون،  ول  التجارب  هذه  من  ي�ستفيدون  ل  فهم  تعطل؛  قد  ح�ساباتهم  نظام 

ي�ستخل�سون النتائج ال�سحيحة. 

الثورة االسالمية؛ العقالنية الصحيحة 

في  ال�سحيحة  العقالنية  اإحياء  هي  الإ�سالمّية،  الثورة  خدمات  اأهم  اإحدى  اإن 

بعين  وتنظروا  المنطقة  ق�سايا  فتحّللوا  الجامعّي  ال�سباب  اأنتم  تاأتوا  فاأن  البالد. 

وتتحّلوا  المنطقة  وتحّللوا حوادث  العدو،  وت�سخ�سوا  الم�سائل،  اإلى  فاح�سة مدققة 

ما  وهذا  البلدان؛  من  لبلد  العقالنية  الحياة  على  موؤ�سر  فهذا  وال�سمود،  بالثبات 

منحتنا اإياه الثورة. 

هذه  تريد  ال�سابق.  الو�سع  ذل��ك  اإل��ى  اأخ��رى  م��رة  العودة  اليوم  بع�سهم  يريد 

انجازاته  وتحّقر  ال�سعب  تذل  بالغرب  مغرمة  - حركات  نف�سها  المتغربة  الحركات 

وما لديه، وتهين ثقافته وهويته الوطنية خدمة لم�سالح الغربيين - اأن يعود اأولئك 

مرة ثانية وياأتوا لي�سعوا معايير لأمور البالد وثقافتها ووجهتها. هذه الجماعة التي 

)1) بمعنى: الم�سابون بلوثة التغرب.
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تعمل اليوم �سد الجمهوريّة الإ�سالميّة من خارج البالد، وتحت راية اأعداء ال�سعب 

الإهمال  ذلك  يعود  اأن  الحقيقة  في  يريدون  الذين  اأولئك  هم  اللدودين  الإيراني 

والغفلة - في نظام المحا�سبات - وي�سود ذلك الإغواء ال�سيطاني فيما يتعلق بعقالنية 

البالد الذي كان موجودّا في هذا البلد في مرحلة ما، اأن يعود مجددًا وي�سود. يجب 

اأريد  اأن ما  اليوم في البالد حركة �سحيحة وعقالنية.  الوقوف بوجههم. فالحركة 

قوله بالن�سبة اإلى طالّب الجامعات؛ اأو�سيهم ان يقّووا ويعززوا قراءاتهم ومعارفهم 

الدينية ومطالعاتهم ال�سيا�سية اإلى جانب اأعمالهم العلميّة. ا�سعوا اإلى تعزيز القدرة 

 الطاّلب فاإني اأ�ساهد 
(1(

على التحليل في اأنف�سكم. بالطبع، واأنا اأنظر اليوم اإلى كلمات

نقاطًا بارزة وجيدة، وهذا في الواقع محل اإعجاب و�سكر وتقدير؛ لكن �ساعفوا من 

اأعمالكم في هذا المجال ما ا�ستطعتم. 

ب؛ خدمات البحث والتحليل
ّ

الطال

لم ن�سل اليوم في كالمنا اإلى م�سائل البالد المختلفة - هذا الأمر نبقيه ونوؤجله 

اإلى لقاءات اأخرى مع الطاّلب الجامعّيين اأو ]بقية[ المجموعات وان �ساء اهلل لأعر�س 

التحليل  لل�سعب  يقدم  اأن  الجامعّي  الطالب  على  ينبغي  ]لكن[   - م�سائل  مجموعة 

القت�سادية  الق�سايا  الجتماعية،  الق�سايا  المختلفة،  البالد  ق�سايا  في  والبحث 

الطاّلب؛  اأبحاث  من  وال�سعب  النا�س  ت�ستفيد  اأن  ينبغي  اأن��ه  بمعنى  وال�سيا�سية؛ 

ولتكن قدرة الطالب على البحث والتحليل على هذا النحو. وهذا الأمر يعتمد على 

اأن يطالعوا. فال تكونن نظرة الطالب �سرف نظرة  المطالعة؛ ينبغي على الطالّب 

عاطفية وانفعالية؛ ول ُيقت�سر في معطياتكم الذهنية على الجرائد؛ تعمقوا وغو�سوا 

في الم�سائل، طالعوا ابحثوا. اأن الكثير من كلمات الطاّلب التي القيت اليوم كلمات 

ونقا�ساتهم  الطاّلب  اأبحاث  وفي  الطاّلبية  الجل�سات  في  و�سعها  يحدد  اأن  ينبغي 

الحرة؛ وقد ذكرت �سابقا، وما طرحناه ]بعنوان[ »منبر الفكر الحر« الذي ي�ستلزم 

)1) الكلمات التي األقاها عدد من الطالب عند بداية اللقاء.
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وجود اأبحاث حرة للطالّب في البيئة الجامعّية؛ واأن الكثير من الق�سايا التي طرحها 

ح واأن يحدد في اأبحاث الطاّلب  الخوة هنا يمكن اأن يحدد و�سعها وموقعها واأن تو�سّ

النقاط ال�سلبية والإيجابية لكل م�ساألة. 

المنافسة في البحث والخطاب

النقطة التالية التي اأطرحها؛ هي اأن »التناف�س في تقديم الخطاب« اأمر جيد في 

 من 
(1(

الو�سط الطالبي الجامعّي ب�سرط تحمل الراأي المخالف. فال ينبغي اأن ُيْعَجب

وجود الطرف المخالف، ول ينبغي ]له[ اأن يغ�سب ول اأن يخاف؛ فمن غير المقبول 

وجود اأي واحدة من هذه الحالت الثالث قبال الراأي المخالف؛ فاإذا ما اأثار وجود 

المخالف العجَب في الن�سان فمعنى ذلك هو اأنه را�س كثيرا عن نف�سه فيعجب لوجود 

اإن�سان ولكل فكر ولكل جهة، وحركة،  �سخ�س مخالف له. لي�س عجيبا! ح�سٌن، لكل 

فهناك  على خطاأ؛ كال،  المخالفين  هوؤلء  اإن  نقول  اأن  لنا  ولي�س  واتجاه مخالفون؛ 

المخالف  يثير وجود  اأن ل  ينبغي  اأخرون. لذلك  اأن يخالفها  ت�ستدعي  نقاط �سعف 

كال،  لنا؛  مخالفون  هوؤلء  اإن  وحفيظتنا  غ�سبنا  يثير  ل  ان  ينبغي  انه  كما  تعجبنا؛ 

فالتوج�س من  والخوف؛  التوّج�س  ينبغي  والقبول. وكذلك ل  للفهم  قابل  فالمخالف 

وجود المخالف ي�سير اإلى اأن الإن�سان غير مهتم بتبيين موقفه وغير واثق منه؛ كال، 

تقديم  التناف�س في  المنطق، وندخل ميدان  اأر كان هذا  لدينا منطق، نحكم جيدا 

الخطاب ونبحث؛ ينبغي اأن تكون روحية الطالب على هذا النحو. لذلك فاإن البيئة 

الطاّلبية �ستكمل عملها بحمد اهلل بهذا الن�ساط نف�سه الذي تمتاز به اليوم. فليتحمل 

الواحد منا الآخر، ولنتبادل الحديث والنقا�س ولنقّو الأ�س�س والمباني؛ فليكن اأ�سا�س 

العمل التقوى �سواء في المجال العملي اأو الميدان الفكري ولُتعرف المعايير والحدود 

للفكر الإ�سالمّي ولُيعرف العدو واأ�ساليب عداوته. 

)1) بمعنى ال�ستغراب والده�سة.
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 ،- ال�سباب  اأيها   - وجودكم  يحفظ  واأن  جميعًا،  يوفقكم  اأن  تعالى  اهلل  ن�سال 

ويديمكم لتقدم اأهداف الثورة، واأن ي�ساعف يوًما بعد يوم نجاحكم، واإن �ساء اهلل، 

اأن ت�سنعوا - اأيها ال�سباب - اإن �ساء اهلل م�ستقباًل جيًدا لثورتكم ولبلدكم. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





: سبـــة لمنا خطبتا صالة عيد الفطر السعيدا

حشد من المسؤولين وعامة الشعبالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال
1393/05/07 هـ.ش.

1435/10/01 هـ.ق.
2014/07/29 م.

خطاب اإلمام الخامنئي {
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الخطبة األولى

ó
الحمد هلل رّب العالمين، الحمد هلل الذي خلق ال�سماوات والأر�س وجعل الظلمات 

والنور، ثم الذين كفروا برّبهم يعدلون، وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا ونبّينا وحبيب 

قلوبنا و�سفيع ذنوبنا اأبي القا�سم الم�سطفى محمد، وعلى اآله الأطيبين الأطهرين 

المنتجبين الهداة المهدّيين. اأحمد اهلل واأ�ستعينه واأ�ستغفره واأتوّكل عليه. 

نب�ّسر الإخوة والأخوات الأعّزاء في هذا اليوم ال�سريف المبارك بالرحمة والمغفرة 

الح�سنة  اأعمالكم  وتقّبل  عليكم،  بركاته  اأنزل اهلل  العيد.  يوم  لهم  ونبارك  الإلهّية، 

المفعمة  ولياليه  الحاّرة  المبارك  رم�سان  �سهر  اأيّ��ام  في  العباديّة  ومجاهداتكم 

بالبركات. 

صرخة الشعب اإليراني

لقد انتهل �سعب اإيران، والحمد هلل، من في�س �سهر رم�سان المبارك، ومجال�س 

ومجال�س  الإط��ع��ام،  ومجال�س  اهلل،  وذك��ر  الدعاء  ومجال�س  الكريم،  القراآن  ت��الوة 

ليالي القدر الفّيا�سة والتو�ّسل والت�سّرع التي كانت حافلة وقد عّمت البلد الإ�سالمّي، 

اإلى اهلل يوّفر الأر�سّية لنزول الرحمات  وهلل الحمد، هذا التو�ّسل والت�سّرع والتوّجه 

والفيو�س الإلهيّة. ومع نهاية �سهر رم�سان المبارك كانت ل�سعب اإيران حركة عظيمة 

و�سرخته  الواعي  الحّي  ال�سعب  اأظهرت غ�سب هذا  والتي  العالمي،  القد�س  يوم  في 

المدوّية ب�سوت عال واأو�سلتها لأ�سماع �سكان العالم. كانت هذه اأحداث هذا ال�سهر 

الكبير والذي خرج منه �سعب اإيران، وهلل الحمد، مرفوع الراأ�س، وو�سل اإلى يوم العيد. 
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ة 
ّ
أعمالنا قطعة من الجن

التي  الأعمال  من  واحد  كّل  اإّن  العزيزات؛  الأخ��وات  اأّيها  الأع��ّزاء،  الإخ��وة  اأّيها 

اأدّيتموها في �سهر رم�سان كان عماًل �سالًحا، وقطعة من الجّنة. حين تطلبون من 

اهلل تعالى في اأدعية �سهر رم�سان المبارك اأن يجعلكم من الفائزين بالجّنة؛ فمعنى 

ذلك اأن تكون من ن�سيبكم، هذه الأعمال التي تتج�ّسم في الآخرة على �سكل الجّنة 

 وقد كانت من ن�سيبكم والحمد هلل. اعرفوا قدر ما تعّلمتموه في 
(1(

الإلهّية الموعودة

�سهر رم�سان واحفظوه واّدخروه لأنف�سكم.

موائد اإلفطار

الأعمال  وبين هذه  ال�سنة -  �سهر رم�سان هذه  المرء في  ي�ساهده  من جملة ما 

الإفطار  موائد  على  الطعام  اإطعام  رواج   - والجتماعّية  وال�سعبّية  والعامة  الفردّية 

هلل.  والحمد  ومنت�سر،  �سائع  اأمر  وهو  لبع�س،  بع�سهم  النا�س  يقّدمها  التي  العامة 

الزائد في  والتكّلف  التح�سيرات  العزيز تقليل  الما�سيّة طُلبَ من �سعبنا  ال�سنة  في 

ال�سنة  هذه  وفي  الإفطار،  موائد  على  ال�سيوف  عدد  زيادة  وكذلك  الإفطار،  طعام 

و�سلتنا اأخبار من المراكز العاّمة ومن الأماكن المقّد�سة، ومّما يحدث في ال�سوارع 

والح�سينّيات وفي كّل مكان من البالد تدّل على اأّن النا�س عقدوا الهمم، وو�ّسعوا هذا 

العمل وقووه. و�سّيتي هي اأن تنّموا وتن�سروا اأكثر فاأكثر مثل هذه الأمور الموؤّثرة في 

تكوين اأ�سلوب الحياة الإ�سالمّية. 

مظاهرات يوم القدس

و قد كان يوم القد�س - ونقولها للحق والإن�ساف - يوًما عظيًما. في ذلك الجّو 

الن�ساء  وخ�سو�سًا  ون�ساء،  رجالً   - �سائمة  وهي   - �سعبنا  الحار، خرجت جماهير 

اإلى  خرجن  اأح�سانهّن،  في  والأط��ف��ال  عباءاتهن،  وتحت  بحجابهّن  وال�سيدات 

المظاهرات. عندما يريد �سعبٌ اإثبات اأنّه �سعب حي، وعندما يريد ا�ستعرا�س جهوده 

ة «. ... هذا �َسهُر الِعتِق ِمَن الّناِر والَفوِز ِبالَجنَّ )1) ابن طاوو�س، اإقبال الأعمال، ج 1، �س 25، »َاللهمَّ
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ال�سعب  عموم  همّة  بل هي  معيّنة  فئة  اأو  بجماعة  تخت�سّ  ل  والتي   - العامة  وهمّته 

اأنزل اهلل  - فاإنّه يبرزها في مثل هذه المواطن، وقد اأظهرها �سعبنا العزيز فعاًل. 

ورفع  وتقّدمكم  عّزتكم  من  يوم  بعد  يوًما  وزاد  العزيز،  ال�سعب  اأيّها  عليكم  بركاته 

�سمعتكم، ومنَّ على م�سوؤولي البالد بتوفيق الخدمة المتزايدة. 

 ó
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

.
(1(

ٺ ٿ}

والسالم عليكم ورحمة الله  وبركاته.

)1) �سورة التوحيد، الآيات 1 - 4.
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الخطبة الثانية 

 ó
اأب��ي  القا�سم  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�ّسالم  الة  وال�سّ العالمين،  رّب  هلل   الحمد 

في  اهلل   بقّية  �سيّما  المنتجبين،  الأطهرين  الأطيبين  اآله  وعلى  محمّد،  الم�سطفى 

ن�ساء  �سّيدة  الطّاهرة  ال�سدّيقة  وعلى  الموؤمنين،  اأمير  عليّ  على  و�سلّ  الأر�سين، 

علي  بن  وعلى  الهدى،  واإمامي  الرّحمة  �سبطي  والح�سين  الح�سن  وعلى  العالمين، 

 الح�سين، وعلى محمّد بن عليّ، وعلى جعفر بن  محمّد، وعلى مو�سى  بن  جعفر، وعلى 

علي بن مو�سى الرّ�سا، وعلى محمّد بن  عليّ، وعلى علي  بن  محمّد، وعلى الح�سن  بن 

 عليّ، وعلى الحّجة القائم. 

الوصّية األساس؛ العمل بتقوى الله

اإيران بالعمل  اأو�سي الإخوة والأخوات الم�سلّين الأعزّاء - ونف�سي - وكلّ �سعب 

بتقوى اهلل. هذه التقوى م�سدر خير في كّل المجالت، بما في ذلك مجالت التقييم 

واإ�سدار الأحكام والآراء، والعمل في ال�سوؤون الجتماعّية والدولّية المهّمة والق�سايا 

التي تخ�سّ العالم الإ�سالمّي وال�سوؤون الإن�سانّية. 

ة؛ مظلومّية أطفال وأّمهات 
ّ
غز

الق�سيّة الأولى في العالم الإ�سالميّ اليوم هي ق�سيّة غّزة. ولرّبما اأتيح القول اإّن 

ق�سيّة غّزة هي الق�سّية الأولى في عالم الإن�سانّية. كلب م�سعور وذئب مفتر�س يهاجم 

الذين  الأبرياء  الأطفال  من  مظلوميّة  اأكثر  اأ�سخا�س  هناك  هل  مظلومين.  اأنا�سًا 

الأّمهات  من  مظلومّية  اأكثر  هو  من  الهجمات؟  هذه  في  مظلومين  اأرواحهم  فقدوا 



يق
ام
ل سم
ط
مج
ق س
عي
يأ 
ل
د 

409

}
ته 
طب
خ

باأعينهن موتهم وتمزيقهم؟ قام  اأح�سانهن و�ساهدن  اإلى  اأطفالهن  اللواتي �سممن 

الإن�سانّية  اأنظار  اأمام  اليوم  الجريمة  بمثل هذه  الكافر  الغا�سب  ال�سهيونّي  الكيان 

والعالم، وعلى الب�سرّية والنا�س اأن ل تبقى �ساكتة. 

معاقبة المجرم وأعوانه

الأولى هي  النقطة  هناك ثالث نقاط جديرة بالذكر في خ�سو�س ق�سيّة غّزة: 

اأنّ ما يقوم به �سا�سة الكيان ال�سهيونّي في الوقت الحا�سر هو مذابح عامة وفاجعة 

واإدانة من يدعمه على م�ستوى  اإدانة ومعاقبة المجرم،  بّد من  تاريخّية هائلة، فال 

عالمي. واإنّ معاقبة هوؤلء �سيء يوجب على المتحدّثين با�سم ال�سعوب والم�سلحين 

والمخل�سين في العالم اأن يطالبوا به. فال يجب اأن يخ�سع لمرور الوقت ]ل ينتهي 

مع مرور الوقت[. بل يجب اأن يعاقبوا �سواء كانوا على راأ�س ال�سلطة اأو اإذا �سقطوا 

واأزيحوا عن ال�سلطة. والأمر يتعلق بمرتكبي هذه الجرائم وكذلك بالذين يدعمونهم 

علنًا، وهذا ما ت�سمعونه وترونه في الأخبار. هذه هي النقطة الأولى. 

شعب صامد قبال عدّو قذر

النقطة الثانية هي اأن ن�ساهد قدرة ال�سبر والمقاومة لدى �سعب ي�سمد على كلمته 

الحقة؛ ف�سعب محا�سر من كّل الجهات في منطقة �سغيرة ومحدودة: البحر مغلق 

اأمامهم، والبرّ مقفل في وجههم، والحدود مغلقة تمامًا. ل اأمل لهم بتوفّر اإمكانات 

]اأ�سا�سّيات[ الحياة وبقائها: مياه ال�سرب والكهرباء واإمكانّيات الحياة كّلها، وهذا 
ال�سعب مقابل عدو م�سّلح  العدو وهجماته، ول معين لهم. يقف هذا  ب�سبب عدوان 

خبيث عديم الرحمة، مثل الكيان ال�سهيونّي وم�سوؤوليه وقادته - القذرين الخبثاء 

الأنجا�س - الذين ي�سربون ويق�سفون ليل نهار من دون اإقامة اعتبار لأّي �سيء. لكن 

هوؤلء النا�س �سامدون مقاومون، وهنا يكمن الدر�س والعبرة، هذا يدّل على اأّن قدرة 

مقاومة الإن�سان، وقدرة �سمود الأمّ التي ترى ابنها قتيالً اأمامها، اأو المراأة التي ترى 

زوجها اأو اأخاها اأو اأباها يتعّذب اأمامها، اأكثر بكثير مّما نت�سّوره في اأذهاننا. فلنعرف 
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وال�سمود  ال�سبر  ي�ستطيعون  فهم  الدرجة  هذه  اإلى  اأقوياء  فالب�سر  اأنف�سنا.  قدرة 

بهذا ال�سكل. مجموعة من النا�س - نحو مليون وثمانمائة األف اإن�سان - محا�سرون 

مح�سورون في اأربعمائة اأو خم�سمائة كيلو متر مربع من الأر�س، ب�ساتينهم تق�سف، 

دكاكينهم وبيوتهم، طرق التجارة تغلق في وجوههم، طرق المعاملة والتوا�سل تغلق 

اأمامهم، يتعّر�سون لكّل هذه الهجمات، ومع ذلك ي�سمدون وي�سبرون. هذا موؤ�ّسر 

على م�ستوى قدرة مقاومة �سعب من ال�سعوب. 

النصر آت

واأقولها لكم: اإّنه في نهاية المطاف وبتوفيق اهلل واإذنه، �سوف ينت�سر هوؤلء على 

العدو. بل اإّن العدو المعتدي بدا من الآن نادًما بكّل حقارة على ما فعله، فقد توّرط 

ول يدري ما الذي يفعله، فاإذا عاد وتراجع اأريق ماء وجهه، واإذا وا�سل وا�ستمّر تعّقد 

عليه الأمر، وازداد �سعوبة يومًا بعد يوم. لذلك ترون اأنّ اأميركا واأوروبا وكّل مجرمي 

العالم تعا�سدوا ليفر�سوا وقف اإطالق النار على �سعب غزّة من اأجل اإنقاذ الكيان 

ال�سهيونّي الذي توّرط وا�ستع�سى عليه الأمر اإلى هذا الحين، و�سيكون هذا هو حاله 

ا. هذا عن النقطة الثانية.  بعد الآن اأي�سً

يجب تسليح ودعم شعب فلسطين

ننزع  اأن  يجب  يقولون:  ال�سيا�سّيين  ال�ستكبار  زعماء  اأنّ  الثالثة هي  النقطة  اأمّا 

اأّن لدى هوؤلء  اأن ننزع ال�سالح؟ معناه  �سالح حما�س والجهاد الإ�سالميّ. ما معنى 

عددًا من ال�سواريخ يمكنهم الدفاع بها عن اأنف�سهم باأدنى الحدود مقابل الهجمات 

ال�سر�سة للعدو، ولكن يجب اأن ن�سلبهم حتى هذا المقدار. بل يجب اأن تكون فل�سطين 

- بما في ذلك غّزة - ]م�سّرعة الأبواب[ بحيث ي�ستطيع العدو ال�سهيونّي اأن يهاجمها 

وي�سعل فيها النيران متى ما اأراد ذلك، من دون اأن ي�ستطيع الفل�سطينيون الدفاع عن 

اأنف�سهم. هذا ما يريدونه. اأ�سدر رئي�س جمهوريّة اأميركا فتوى باأّنه يجب نزع �سالح 

المقاومة! نعم، وا�سح اأنّكم تريدون نزع �سالح المقاومة حتى ل ت�ستطيع توجيه حتى 
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هذا المقدار من ال�سربات في مقابل كلّ تلك الجرائم. ونحن نقول: على العك�س، 

اإنّ من واجب كلّ العالم، وخ�سو�سًا العالم الإ�سالمّي، الم�ساعدة بكّل ما ي�ستطيعون 

لتجهيز �سعب فل�سطين. 

الكّفار  واخ��ذل  الم�سلمين،  جيو�س  وان�سر  والم�سلمين،  الإ�سالم  ان�سر  اللهمّ 

والمعاندين والمنافقين، وا�ستغفر اهلل  لي ولكم. 

 ó
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٺ ٿ}.

والسالم عليكم ورحمة الله  وبركاته. 
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ó
و الحمد هلل رّب العالمين و�سّلى اهلل على محّمد واآله الطاهرين. 

اأيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء الحا�سرون في هذا الجتماع المفعم  اأبارك لكم 

بالودّ والمحبّة، ونبارك ل�سيوفنا و�سفراء البلدان الإ�سالمّية الحا�سرين هنا، فع�سى 

اأن يكون العيد مبارًكا عليكم، اإن �ساء اهلل. كما اأبارك العيد لل�سعب الإيراني الكبير، 

ولكلّ الم�سلمين في العالم ولل�سعوب الموؤمنة الحّرة فيه. 

عيد األّمة الواحدة 

والروايات  الآث��ار  مجموع  من  ي�ست�سّف  كما  الفطر  عيد  خ�سو�سّيات  اأه��ّم  من 

ِللُم�ضِلميَن  َجَعلَتُه  ���ذي  »اَلَّ الواحدة:  الأمّ��ة  عيد  اأنّ��ه  الدين  عظماء  عن  ال�سادرة 

المقّد�س  الإ�سالمّي  الدين  اأنّ نظرة  الم�سلمين. ومعنى ذلك  اإنّه عيد كلّ   .
(1(

عيداً«

وتعاليم الر�سول الأكرم P هي نظرة �سناعة اأمّة وبنائها. عندما يتاأمّل الإن�سان في 

الكثير من التعاليم الإ�سالميّة؛ يرى دلئل وموؤ�سّرات ال�سعي ل�سناعة الأّمة الواحدة. 

الم�سلمة  والمذاهب  النحل  وتعّدد  تفّرق  بمعنى  ل  متفّرقة،  اليوم  الإ�سالمّية  الأّمة 

ووجود معتقدات مختلفة - فهذه حالة طبيعيّة ول تتنافى مع ت�سكيل الأّمة الواحدة - 

اإذ يمكن اأن تكون هناك اآراء وروؤى متنّوعة في الم�سائل الأ�سولّية والفرعّية من دون 

م�سا�س بالأّمة الواحدة. 

)1) ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، من ل يح�سره الفقيه، ج 1، �س 513، باب �سالة العيدين، جزء من دعاء القنوت 

في �سالة عيد الفطر.
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ما يف�سل في الوقت الحا�سر بع�س الم�سلمين عن بع�سهم الآخر هو ال�سيا�سات 

هذه  تجاوز  الإ�سالمّية  البلدان  وبو�سع  ال�سلطة،  طلب  ودواف��ع  ال�سيا�سيّة  والدوافع 

الدوافع. وهذا الأمر يقع على عاتق النخب ال�سيا�سّية واأ�سحاب ال�سلطة والقّوة ومن 

تتحّقق  ف�سوف  هذا  تحّقق  اإذا  الإ�سالمّية.  البلدان  في  الحكوميّة  المنا�سب  يتوّلون 

القّوة والقتدار بالمعنى الحقيقي للكلمة َتُفوق كّل القوى العدوانّية والم�ستكبرة. واإذا 

تحّقق هذا فلن ي�ستطيع اأحد فر�س منطق القّوة على بلد اإ�سالمّي، ولن ت�ستطيع اأّية 

اإذا تكاتفنا �سوّية ورّكزنا على  البلدان الإ�سالمّية والحكومات الم�سلمة.  ابتزاز  قوّة 

مواطن ال�ستراك، واإذا لم تفّرق بيننا حالت التعّط�س لل�سلطة والأنانّيات والتبعّيات 

والف�ساد؛ ف�سوف تتكّون قّوة ت�ستطيع الدفاع عن حقوق واحتياجات كّل واحد من اأبناء 

الم�سلمين، الذين ي�سل عددهم اإلى مليار ون�سف المليار ن�سمة. والحال في الوقت 

الراهن لي�س كذلك لالأ�سف. 

ة 
ّ
القضّية األولى؛ قضّية غز

ما يتراءى اأمام اأعيننا في الوقت الحا�سر هو �سوؤون غّزة وفل�سطين. لماذا يعطي 

المدّمرة  الأ�سلحة  يمتلكون  اأنّهم  ولمجرّد   - لأنف�سهم  الحق  ال�سهاينة  المعتدون 

والطائرات وال�سواريخ والقنابل والنيران والبارود - بالعتداء بهذه الطريقة على 

بلد اإ�سالميّ والتطاول عليه ب�سكل يلوّع قلب كلّ من يرى ذلك في العالم؟ لقد �ساهدتم 

المظاهرات في البلدان الغربيّة. وهذا طبعًا، بالمقدار الذي ت�سمح به الرقابة الخفّية 

التي تمار�س على و�سائل الإعالم العاّمة، وبمقدار ما ت�سمح للنا�س بالّطالع عليه. 

ل ت�سمح الرقابة الخفّية للنا�س بالّطالع على الحقائق وفهمها. الحقيقة اأمّر واأفجع 

بكثير ممّا ترويه و�سائل الإعالم الغربيّة عن اأحداث غّزة. ومع ذلك، لحظوا كيف 

�سيًئا.  الإ�سالم  عن  تعرف  ل  بلدان  في  النا�س  وقلوب  م�ساعر  القدر  هذا  حتى  هزّ 

الأحداث مريرة ومفجعة وملّوعة اإلى هذا الحد. 

اأمّا العالم الإ�سالميّ، فلي�س لديه اليوم القدرة على القيام برّدة الفعل اإزاء هذا 
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العدوان وهذا التطاول، وهذه الغطر�سة، وهذا ال�سفك للدماء الذي يرتكبه ال�سهاينة، 

والعمل على اإيقافه! لذلك بقي اأهالي غّزة لوحدهم. بينما القوى الم�ستكبرة الرا�سية 

بوجود ال�سهيونيّة في قلب ال�سرق الأو�سط، والتي تتابع اأهدافها ال�سلطوّية عبر هذا 

الطريق، فال تمتنع عن حماية المظلوم وح�سب، بل وتدعم الظالم بكّل وقاحة. هنا 

من واجب العالم الإ�سالمّي اأن يفعل �سيًئا. 

قدراتكم  »ا�ستخدموا  هي  الإ�سالمّية  وللحكومات  الإ�سالمّي  للعالم  ر�سالتنا 

ودعمه  المظلوم  عن  للدفاع  والحكومّية  الوطنّية  واإمكانّياتكم  العامة  وطاقاتكم 

الغطر�سة  مقابل  قرار  له  يقّر  ل  الإ�سالمّي  العالم  باأنّ  الأع��داء  اأفهِموا  وحمايته!«. 

والعدوان. هذه هي ر�سالتنا للحكومات الإ�سالمّية. اإّننا رغم كّل اختالفاتنا في وجهات 

النظر مع بع�س الحكومات الإ�سالمّية في �سّتى الق�سايا ال�سيا�سّية وغير ال�سيا�سّية، 

اإّن  الق�سّية.  هذه  اأجل  من  اختالفاتهم  عن  الطرف  وا  يغ�سّ اأن  الجميع  على  ولكن 

يوغل  وراح  �سّفاح دموي،  بين مخالب ذئب  وقع مظلوًما  الإ�سالمّية  الأّمة  جزءً من 

بوح�سّيته فيها، وعلى الجميع اأن يهّبوا لم�ساعدته. هذا هو ما نقوله وهذه هي كلمتنا. 

 ق�سيّة غزّة اليوم هي الق�سيّة الأولى في العالم الإ�سالمّي. وهذا ما قال عنه الر�سول 

اأن  . يجب 
(1(

ِبُم�ضِلم« َفلَي�َش  الُم�ضِلمين  ِباأموِر  يهَتمَّ  وَلم  اأَ�ضَبَح  »َمن   :P الأكرم 

ي�سبح الهتمام بهذا الأمر على راأ�س الهتمامات كلّها في العالم الإ�سالمّي. يجب 

البلدان  وم�سوؤولو  ا،  خ�سو�سً والحكومات  ال�سعوب،  وك��لّ   - ال�سعب  اأبناء  كلّ  على 

وم�سوؤولو الحكومات - اأن يفّكروا ويهتّموا. 

مساعدة المظلوم

يجب اأن ُي�سار اإلى عملين: 

فهم  له.  الحياتّية  والحتياجات  اللوازم  توفير  بمعنى  المظلوم  م�ساعدة  الأّول: 

بناء  واإع��ادة  والكهرباء،  والماء  والم�ست�سفيات  وال��دواء  الغذاء  اإل��ى  بحاجة  اليوم 

)1) ال�سيخ ال�سدوق، علل ال�سرائع، �س 131.
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منازلهم ومدنهم وم�ساكنهم. من واجب العالم الإ�سالمّي اأن يوّفر هذه الحتياجات. 

ويحتاجون اأي�سًا اإلى ال�سالح. يريد العدو اأن يخلّي اأيديهم من ال�سالح لكي يهاجمهم 

متى اأراد، اإن كان بذريعة اأو بدون ذريعة، من دون اأن يظهروا اأّية رّدة فعل اأو يحّركوا 

في  وعزمه  اإرادت��ه  يظهر  اأن  الإ�سالمّي  العالم  وعلى  العدو،  يريده  ما  هذا  �ساكنًا. 

مقابل اإرادة العدو الباطلة. هذه هي العملّية الأولى التي يجب اأن تنّفذ وي�سار اإليها. 

 كونوا عوًنا للمظلوم.. كونوا في م�ساعدة المظلوم. يقع واجب 
(1(

»وِللَمظلوِم َعوناً«

هذه الم�ساعدة على عاتق العالم الإ�سالمّي. اإّننا نقول للحكومات الم�سلمة - من هنا 

و�سفراء الحكومات الم�سلمة حا�سرون هنا - : تعالوا نتعاون ونتعا�سد بهدف اإي�سال 

الم�ساعدات اإلى اأهالي غزّة والتغلّب على العقبات التي ي�سعها الكيان ال�سهيونّي في 

هذا الطريق. لنعمل �سوّية في هذا ال�سبيل ولنو�سل لهم اأنواع الم�ساعدات. 

مواجهة الظلم والظالمين

الواجب الثاني هو مواجهة ومعار�سة الذين �سدر عنهم هذا الظلم، وهذا الجور 

التاريخي الكبير، وارتكبوا هذه المذابح وانعدام الحياء والخجل في ارتكاب الجرائم 

وتقتيل الب�سر. واإنّ الإن�سان ليحار حًقا من انعدام حيائهم، وهم يختلقون المبّررات 

والأدّلة والذرائع لتقتيل النا�س المدنّيين. اإّنهم عديمو الحياء اإلى هذا الحد! ينحتون 

اإلى  وقحون  اإّنهم  المظلومين.  الأبرياء  ال�سغار  الأطفال  لذبح  والمبرّرات،  الأدلّ��ة 

هذه الدرجة! هوؤلء الذين يرتكبون هذه الجريمة هم جناة و�سّفاحون، لكّنهم لي�سوا 

وحدهم، فكلّ من يدعم ال�سهيونّية اليوم، �سواء كان من م�سوؤولي البلدان الم�ستكبرة 

مثل اأميركا وبريطانيا و�سواهما اأو من الأو�ساط العامة ]المجتمع الدولي[ مثل منّظمة 

اأو  ب�سكوتهم،  �سواء  الأ�سكال،  من  ب�سكل  يدعمونهم  مّمن  واأمثالها  المّتحدة  الأمم 

بمواقفهم وكلماتهم غير المن�سفة، هم اأي�سًا �سركاء في الجريمة. من واجب العالم 

الإ�سالميّ كلّه وجميع الحكومات الإ�سالميّة وكلّ اأبناء ال�سعوب الم�سلمة اأن تعار�سهم 

)1)  نهج البالغة، الكتاب رقم 47.
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مواقفهم هذه.  على  وتلومهم  لهم  وكرهها  نفورها  وتظهر  منهم  وتتبّراأ  وتواجههم، 

ا�ستطاعوا فليت�سّدوا  واإذا  العزلة عليهم،  اأمكن، فر�س  اإن  هذا واجب عام. يجب، 

لهم اقت�ساديًّا و�سيا�سيًّا. هذا هو واجب الأّمة الإ�سالمّية. 

شعب إيران.. متأّهب!

هذه  مثل  في  ال�سمود  على  قادر  باأنّه  هلل،  والحمد  الإيراني،  ال�سعب  اأثبت  لقد 

الميادين بعزيمة را�سخة. وقد اأثبتنا ذلك. اإنّ �سعب اإيران ل يداري اأحًدا مقابل هذا 

العدوان والخبث والعداء، ول يتعامل بالمجامالت والمداهنة، ول يالحظ هذه القّوة 

اأو تلك القدرة وهذه ال�سخ�سيّة اأو تلك، اإنّما يقول كلمته ب�سراحة. لحظتم اأنّ �سعب 

اإيران ح�سر في يوم الجمعة الأخير من �سهر رم�سان المبارك، وفي ذلك الجو الحار 

واأو�سلوا  ال�سوارع،  في  وتظاهروا  البالد،  اأرجاء  كّل  وفي  ون�ساء  رجاًل  �سيام،  وهم 

�سرختهم المدويّة اإلى اأ�سماع العالم. كان هذا عمالً واجبًا و�سروريًّا نه�س به �سعب 

و�سوف  اآخر.  لأّي عمل �سروري  بقّوة  ومتاأّهب  ال�سعب �سامد م�ستعد،  اإيران، وهذا 

تتحقّق - اإن �ساء اهلل - اأهداف واآمال هذا ال�سعب، واأهداف واآمال الأّمة الإ�سالمّية 

ال�سامية - بتوفيق من اهلل - وعلى الرغم من اأنوف الأعداء. 

اللهم نق�سم عليك بمحمد واآل محمد عّرفنا واجباتنا ووّفقنا للعمل بها. 

والسالم عليكم ورحمة الله  وبركاته.  





كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء المسؤولين في وزارة الخارجّية 
وسفراء وممّثلي إيران في الخارج

: سبـــة لمنا المفاوضات النووية مع مجموعة الدول 5+1ا

المسؤولون في وزارة الخارجيّة وسفراء وممثّلي إيران في الخارجالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/05/23 هـ.ش.
1435/10/18 هـ.ق.

2014/08/14 م.
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ó
الإيرانّية،  الخارجّية  الخامنئي م�سوؤولي وزارة  ال�سيّد علي  الإمام  التقى �سماحة 

وعلى راأ�سهم وزير الخارجيّة الدكتور محمد جواد ظريف، و�سفراء وم�سوؤولي ممّثلّيات 

اإيران في الخارج، وفيما يلي فقرات هامة من كلمته:

• اإّن الجهاز الدبلوما�سي في البالد هو المدافع المرابط في الخطوط الأمامّية 	

الدبلوما�سّية  خ�سو�سيّات  وع��دّد  الوطنيّة،  وم�سالحها  اإي��ران  اأه��داف  عن 

 - النتقال  فترة  خالل  والواعية  الن�سيطة  الدبلوما�سّية  و�سرورة  الإيرانيّة 

البالغة الح�سا�سّية - اإلى نظام عالمي جديد، وذكر نقاًطا مهّمة بخ�سو�س 

عدم جدوى التعامل مع اأميركا. 

• �سيا�سّية 	 مكت�سبات  تحّقق  اأن  والن�سيطة  الواعية  الدبلوما�سّية  ت�ستطيع 

ا، ل يمكن اأن تتحّقق باأّي خطوات  واقت�سادّية واإن�سانّية واجتماعّية مهّمة جدًّ

الواقع ي�سير  المكّلفة والكبيرة الأخطار، وهذا  اأخرى بما في ذلك الحروب 

اإلى اأهمّية ومكانة الجهاز الدبلوما�سي في منظومة اإدارة البالد. 

• هذا 	 على  دلياًل  المنطقة  في  الأخيرة  الأع��وام  خالل  وقعت  التي  الأح��داث  واإّن 

الواقع؛ اإذ حاولت بع�س القوى اأن تحّقق م�سالحها بالقّوة وال�سالح لكّنها اأخفقت، 

وا�ستطاع البع�س بدّقتهم وذكائهم وحراكهم؛ اأن يحّققوا م�سالحهم ب�سكل جّيد. 

• ق�سّية 	 وفي  للبالد؛  المنّظم  الدبلوما�سي  الجي�س  هي  الخارجيّة  وزارة  اإنّ 

الخارجّية  وزارة  لكن  ا،  اأي�سً اأخرى دورها  اأجهزة  تلعب  الخارجّية  ال�سيا�سة 

باعتبارها منّظمة موّظفة، وجي�ًسا منّظًما، تتوّلى الم�سوؤولّية الرئي�سّية في هذا 

المجال. 
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شروط الدبلوماسّية الناجحة

• ا 	  تمّثل بع�س الأهداف مطامح ومبادئ وطنّية كبرى، بع�سها يعّد ا�ستراتيجيًّ

ا ومو�سعيًّا، وهذه الأهداف ينبغي اأن تتحّدد  واإقليميًّا، وبع�سها الآخر مرحلًيّ

على كاّفة الم�ستويات بدّقة، حتى ت�ستطيع كّل العنا�سر النا�سطة في المجال 

الدبلوما�سي اأن تنه�س بواجباتها على اأح�سن نحو. 

•  ال�سرط الثاني للدبلوما�سيّة الناجحة هو »التنظيم المنا�سب«؛ ينبغي اأن يكون 	

هذا التنظيم على اأ�سا�س النظر لالأهداف، وفي �سوء الإمكانّيات والطاقات 

المتوّفرة. 

•  ال�سرط الثالث للدبلوما�سّية الناجحة هو التمّتع بعنا�سر موؤّهلة؛ واإّن لمفهوم 	

والمهارة  والفطنة  الذكاء  قبيل  من  »عنا�سر  الدبلوما�سّية«  »ال��م��وؤهّ��الت 

المواقع  في  والمناعة  و»ال�سالبة  موا�سعه«،  في  و»المرونة  الدبلوما�سّية«، 

ال�سرورّية«، و»اللتزام ال�سادق والعميق بالأهداف«. 

•  فيما يتعلّق بعن�سر »الذكاء الدبلوما�سي«، توؤهّل هذه الخ�سو�سيّة الإن�سان 	

والتعامل  المفاو�سات  في  المقابلة  الأط���راف  وتحرّكات  اأه��داف  لمعرفة 

وال�سلوك، وبرمجة وتنفيذ تحّركاته على اأ�سا�س هذه المعرفة. 

• وفي 	 مواقعها  في  والقّوة  المرونة  ا�ستخدام  هي  الدبلوما�سّية  المهارة  اإنّ   

»المرونة  هو  الخ�سو�سّية  لهذه  الآخ��ر  المعنى  واإّن  المنا�سبة،  المواطن 

في  نماذجها  اأعظم  من   Q المجتبى  الح�سن  الإمام  و�سلح  البطولّية«، 

التاريخ. 

•  المرونة البطولّية وخالًفا لبع�س التفا�سير، لها معنى وا�سح، ويمكن مالحظة 	

نموذًجا لها في ريا�سة الم�سارعة. فالهدف في مباريات الم�سارعة هو الفوز 

على المناف�س، فاإذا كان الم�سارع يتمّتع بالقدرة الالزمة؛ لكّنه ل ي�ستخدم 

المرونة الالزمة في محّلها، فاإّنه �سيخ�سر بالتاأكيد، لكّنه اإذا ا�ستخدم المرونة 

ا.  والقّوة في مواقعها ف�سوف ي�سرع مناف�سه ويلقيه اأر�سً
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• والقيم 	 والمثل  بالمبادئ  وال�سادق  العميق  اللتزام  بعن�سر  يتعّلق  فيما   

اإيمان  دون  من  الدبلوما�سي  المجال  في  ال�سخ�س  ن�سط  اإذا  والأه���داف: 

واعتقاد عميق بالأهداف؛ فلن يمكنه النجاح بكّل تاأكيد. 

•  اإنّ ال�ساحة الدبلوما�سيّة اأ�سبه ب�ساحة الحرب، فالواقع اأنّ ال�ساحة الدبلوما�سّية 	

العملّية من دون  اإلى هذه  بادر �سخ�س  واإذا  ]كبا�س[،  »مالواة«  �ساحة  هي 

في  اأو  الأول��ى  المراحل  في  اإّما  ينهزم  �سوف  فاإّنه  بالهدف،  را�سخة  عقيدة 

نهاية المطاف. 

• فالتحّرك 	 الناجحة،  الدبلوما�سّية  �سروط  اأحد  وال��دوؤوب  الوا�سع  التحرّك   

والتقدّم ]الكبير[ �سرورة ل تنف�سل عن الدبلوما�سّية، ويجب الهتمام بها 

ا.  اهتماًما جّدًيّ

• اإلى نظام عالمي جديد: فقد دخل ال�ساحة 	 اإّن الفترة الراهنة فترة انتقال   

اإلى الالعبين  اإ�سافة  واأميركا الالتينّية، -  واإفريقيا  اآ�سيا  لعبون جدد من 

التقليدّيين - وهم يحاولون تكري�س مكانتهم في النظام الجديد الم�ستقبلي. 

•  في هذه الفترة تكت�سب الدبلوما�سّية القوّية والكفوءة اأهمّية م�ساعفة، ولهذا 	

ال�سبب فاإّن مهّمات وزارة الخارجّية اليوم اأكثر ح�سا�سّية من الما�سي. 

•  اإذا ا�ستطاع الجهاز الدبلوما�سي اأن ي�سّجل في الفترة الحالّية ن�ساًطا فاعاًل 	

وواعيًا وذكيًّا ومقتدرًا، فاإنّ مكانة وقوّة الجمهورّية الإ�سالمّية �سوف تتكّر�س 

كمكانة  الجديد  العالمي  النظام  وفي  القادمة،  الأع��وام  ع�سرات  مدى  على 

ممتازة، وبغير ذلك، فاإنّنا لن نتمتّع في العالم الم�ستقبلي بالموقع المنا�سب 

الالزم. 

• على 	 اأخ���رى،  نقطة  منه«  ال�سحيحة  وال�ستفادة  الفر�س  »اقتنا�س  اإّن   

الم�سوؤولين الدبلوما�سّيين في البالد التنّبه لها. 

• اآنّي 	 ب�سكل  ر�سدها  وينبغي  ا،  ج��ًدّ �سريعة  والعالمّية  الإقليمّية  التطّورات   

اأو تطّور من دون تاأخير، ومعرفة  اأّية حادثة  م�ستمّر، والتحّرك بقّوة لتحليل 
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عالقة هذه الحادثة بالأهداف والمبادئ، لت�سخي�س الموقف منها. 

•  اإنّ »تكري�س منطق الجمهورّية الإ�سالمّية« اأي ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية هدف 	

كبير. خو�سوا في هذه الق�سّية من دون ت�سّرع وارتباك، فهذا الهدف ممكن 

ا في المنطقة الإ�سالمّية.  التحقيق خ�سو�سً

• واإنّ التركيز على خ�سو�سيّات ومميّزات الدبلوما�سيّة الإيرانيّة في العالم من 	

الأهداف المهمّة الأخرى للعاملين في ال�سيا�سة الخارجّية. 

• وفي 	 والجتماعّية  الفردّية  ال�سلوكّيات  في  ال�سرعّية  بالمعايير  اللتزام  واإّن   

و�سراخهم  الكبرى،  القوى  هالة  من  التخوّف  وعدم  الدبلوما�سيّة  الأو�ساط 

الدبلوما�سّية  بها  تمتاز  خ�سو�سيّة  هي  اأميركا،  ذلك  في  بما  وتهديداتهم 

الإيرانّية، وينبغي الهتمام لها اهتماًما جّدًيا. 

• خ�سو�سّية 	 اإلى  الثورة،  بعد  المهيمنة،  القوى  من  الخوف  عدم  تحوّل  لقد   

بارزة ل�سيا�سة الجمهورّية الإ�سالمّية الخارجّية، وهذه الخ�سو�سّية اجتذبت 

واإجاللها  الثورة  تقدير  العالم  �سا�سة  اأنّها فر�ست على  ال�سعوب، كما  قلوب 

�سواء اعترفوا بذلك عالنية اأو كتموه. 

• »الدفاع ال�سريح والحا�سم والحقيقي عن المظلوم« من الخ�سو�سّيات 	 اإّن   

كّل  مدى  على  الخ�سو�سّية  هذه  تجّلت  لقد  الإيرانّية؛  للدبلوما�سّية  الأخرى 

والمجاهدين  فل�سطين  �سعب  عن  الدفاع  في  الثورة  اأعقبت  التي  ال�سنوات 

الفل�سطينيّين واللبنانّيين، والحالت المماثلة الأخرى. 

•  اإنّ »المعار�سة الجادّة لنظام الهيمنة« من الخ�سو�سّيات الوا�سحة لل�سيا�سة 	

الخارجّية لجمهورّية اإيران الإ�سالمّية، ولقد عار�س الم�سوؤولون الإيرانّيون، 

المهيمنين  تواجد  مجامالت،  دون  ومن  واقتدار  �سجاعة  بكلّ  ويعار�سون 

وخ�سو�سًا اأميركا في اأيّ مكان من العالم. 

• الأجهزة 	 لكلّ  الم�ستركة  الأه���داف  من  الوطنيّة«  الم�سالح  »تاأمين  اإنّ   

على  »الحفاظ  يمتاز  الإيرانيّة،  الدبلوما�سيّة  في  العالم؛  في  الدبلوما�سيّة 
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الراأ�سمال الوطنّي« بالإ�سافة اإلى ال�سعي لتاأمين الم�سالح الوطنّية، باأهمّية 

الدبلوما�سي من دون  الجهاز  لبقي  اأر�سدة وطنّية  بالغة؛ فلو لم تكن هناك 

دعامة و�سند، ولن يتحّقق تاأمين الم�سالح الوطنّية. 

• الوطني 	 الراأ�سمال  هي  والتاريخّية«  والثورّية  والإ�سالمّية  الوطّنية  »الهوّية   

وال�سعب  والدين  الإ�سالمّية  الثورة  عن  الناتج  ال�ستقالل  واإنّ  لالإيرانيّين؛ 

والنخبة،  والعلماء،  الج�سعين،  مقابل  والحكم  الثوري،  وال�سباب  الموؤمن 

والن�ساطات العلمّية، هو من جملة عنا�سر الراأ�سمال الوطني، والتي ينبغي اأن 

ت�سان على ال�سعيد الدبلوما�سي لتاأمين الم�سالح الوطنّية. 

• لهذه 	 ا�ستثناءان  فهناك  العالم،  مع  والتوا�سل  التعامل  بق�سيّة  يتعلّق  فيما   

القاعدة هما الكيان ال�سهيونّي واأميركا. 

• مع 	 فالعالقة  اأميركا:  مع  التوا�سل  لرف�س  واأ�سباب  اأدلّ��ة  مجموعة  وهناك   

الفائدة  عديم  لي�س   - ة  خا�سّ ح��الت  با�ستثناء   - معها  والتفاو�س  اأميركا 

بالن�سبة للجمهورّية الإ�سالمّية وح�سب، بل فيه �سرر، وهل هناك عاقل ي�سعى 

اإلى عمٍل ل منفعة فيه؟!

• يحاول البع�س ت�سوير الأمر باأّننا لو جل�سنا مع الأميركيين حول طاولة واحدة 	

لي�س  الأمر  اأّن  نعلم  كّنا  الم�سكالت، وطبًعا،  للكثير من  لكان في ذلك عالج 

كذلك، لكّن ق�سايا واأحداث ال�سنة الأخيرة اأثبتت هذه الحقيقة مّرات عديدة. 

• اأّية 	  في الما�سي لم يكن بين الم�سوؤولين الإيرانيّين والم�سوؤولين الأميركان 

عالقة، ولكن في ال�سنة الأخيرة وب�سبب الم�سائل النووّية الح�ّسا�سة والتجربة 

م�ستوى  اإلى  معهم  الم�سوؤولون  يتوا�سل  اأن  تقّرر  فيها،  الخو�س  طرح  التي 

وزارة الخارجّية وتكون لهم معهم اجتماعات ومفاو�سات، ولكن لم تثمر هذه 

العالقات اأيّة فائدة، ولي�س هذا وح�سب بل اإنّ لهجة الأميركان ازدادت حّدة 

واإهانة، وراحوا يطرحون توّقعات ومطالبات اأكثر في جل�سات التفاو�س وفي 

المنابر العاّمة. 
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• ردوًدا 	 مطالباتهم  على  الجتماعات  في  الإيرانّيون  الم�سوؤولون  رّد  بالطبع، 

اأقوى واألذع اأحيانًا، ولكن تبيّن في النهاية اأنّ المفاو�سات - وخالًفا لت�سّورات 

البع�س - ل ت�ساعد على اأّي �سيء. 

•  لم يخفّف الأميركيون من حالت العداء وح�سب، بل اأ�سافوا عقوبات واأنواًعا 	

لي�ست بجديدة،  اإنّ هذه الحالت من الحظر  من الحظر! طبعًا هم يقولون 

ا لم يكن له  اأي�سً لكنّها في الحقيقة جديدة، والتفاو�س في مو�سوع الحظر 

فائدة. 

• بداأه 	 الذي  والعمل  النوويّة،  المفاو�سات  ا�ستمرار  من  نمانع  ل  طبعًا  نحن 

الدكتور ظريف وزمالوؤه وتابعوه لحّد الآن على نحو جّيد �سوف ي�ستمّر، ولكن 

مع  الجلو�س  اأّن  اإلى  نتنّبه  كي  للجميع  اأخرى  ثمينة  تجربة  ا  اأي�سً هذه  كانت 

الأميركان والحديث معهم ل يوؤّثر اأبًدا في تقليل عدائهم، ول فائدة منه. 

•  اأحد اأ�سرار عمليّة التفاو�س مع الأميركان اأّن هذه العملّية تجّر علينا تهمة 	

التذبذب لدى الراأي العام لل�سعوب والحكومات، وي�سّور الغربّيون باإعالمهم 

ال�سخم الجمهورّية الإ�سالمّية وكاأّنها مرتبكة وازدواجّية. 

•  وهناك �سرر اآخر لمجال�سة الأميركان والجتماع بهم، وهو توفير الأر�سّية 	

لهم لطرح مطالب جديدة. 

•  اإنّ التعامل مع الكيان ال�سهيونّي اأمر منتف مو�سوعيًّا: طالما ا�ستمّر الو�سع 	

والكونغر�س  للحكومة  العدوانّية  والت�سريحات  اأميركا  عداء  اأيْ   - الراهن 

الأميركي لإيران - فاإّن التعامل معهم لن يكون له اأّي مبّرر اأو وجه. 

• اإنّ ارتفاع م�ستوى كراهيّة ال�سعوب لأميركا هو ب�سبب ت�سامنها مع جرائم 	  

ال�سهاينة في غزّة؛ ما من اأحد في العالم يبّرئ الأميركيين من الم�ساركة 

في جرائم ومذابح الكيان ال�سهيونّي - الغا�سب القاتل الكافر الظالم - ذي 

النزعة الذئبيّة، في غّزة؛ وعليه، فالأميركان يقفون الآن في موقف ينطوي 

على المزيد من ال�سعف. 



ا 
هيم
هلا
أ س
اسا
د و
ل 
نوم
ا
ّ
  س
دل
د م

}
ه 
فت
كل

429

• اإّنهم 	 النار منطق �سحيح.  اإطالق  الفل�سطينّيين في ق�سّية وقف  اإنّ منطق   

يقولون قبول وقف اإطالق النار، بمعنى اأنّ الكيان ال�سهيونّي المتوّح�س ال�سّفاح 

ي�ستطيع ارتكاب اأّية فاجعة اأراد، ومن دون اأن يدفع اأي ثمن، وهذا ما يعيد 

الأو�ساع اإلى اأيام ما قبل الهجوم اأي الح�سار ال�سديد وموا�سلة ال�سغوط. 

•  كما يقول الفل�سطينيّون: يجب اأن يكون هناك ثمن وكلفة لكلّ هذه الجرائم، 	

هذا  رف�س  يمكنه  من�سف  اإن�سان  من  وما  غ��ّزة،  ح�سار  اإنهاء  هو  والثمن 

المطلب الحق. 

•  حول اأو�ساع العراق: بتعيين رئي�س الوزراء الجديد في العراق، اإن �ساء اهلل، 	

�ستحلّ العقد، وت�سير الأمور، وتت�سكّل الحكومة لت�ستطيع اأن تعمل وتلّقن الذين 

يريدون الفتنة في العراق در�ًسا قويًّا. 

•  اإّنني، اأ�ساأل اهلل تعالى دوًما اأن يوّفق وزير الخارجّية العزيز وزمالءه.. 	





: سبـــة لمنا لمجلس ا الرابعة  الدورة  من  عشر  السادس  المؤتمر  انعقاد 

خبراء القيادة

أعضاء مجلس خبراء القيادةالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/06/13 هـ.ش.
1435/11/08 هـ.ق.

2014/09/04 م.

)1) جرى هذا اللقاء بمنا�سبة الجل�سة ال�ساد�سة ع�سرة من الدورة الرابعة لمجل�س خبراء القيادة بتاريخ 1 و2 

اأيلول 2014 م. قبل كلمة الإمام الخامنئي قدم كل من اآية اهلل ال�سيد ها�سمي ال�سهرودي النائب الأول لرئي�س 

مجل�س الخبراء واآية اهلل محمد يزدي النائب الثاني لرئي�س مجل�س الخبراء تقارير حول هذه الجل�سة.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء رئيس وأعضاء مجلس الخبراء
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الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محمد واآله الطاهرين. 

اأرحّب بالإخوة الأعزّاء، العلماء العظام، وثقاة وخبراء ال�سعب. اإّننا نفتقد ح�سور 

و�ساحب  العزيز،  الأخ  هذا  لأّن  بالأ�سف  ون�سعر  الجل�سة،  هذه  في  مهدوي  ال�سيد 

ومن  ال�سديد.  المر�س  من  اأ�سهر  ثالثة  منذ  يعاني  ا  ج��دًّ المحترمة  ال�سخ�سّية 

المنا�سب اأن يهدي الأخوة الأعزاء �سورة الحمد ل�سفائه. اللهم ا�سفه ب�سفائك، وداوه 

وعافه بعافيتك بحق محمد واآل محمد. كما اإّننا نذكر الأحّباء والإخوة الذين فارقونا 

ال�سيد  منذ مدّة، ونطلب المغفرة لهم: المرحوم ال�سيد محمد الكيالني، المرحوم 

زرندي، المرحوم مامو�ستا مجتهدي، واأخيرًا ال�سّيد جباري، رحمة اهلل عليهم. 

ذو القعدة: الرجوع إلى الله

اإنّه �سهر ذو القعدة؛ يقول المرحوم الحاج ميرزا جواد ملكي )ر�سوان اهلل عليه(: 

اإّن �سهر ذي القعدة هو �سهر التوبة، �سهر الرجوع اإلى اهلل، �سهر مراقبة النف�س، كي 

ل نكون - ل �سمح اهلل - باأعمالنا نحارب اهلل ور�سوله. ويقول: ذو القعدة هو �سهر 

القعود عن محاربة اأعداء اهلل، وب�سكل اأولى يجب اأن يكون �سهرًا، ينتبه الإن�سان اإلى 

 ،
(1(

عدم انجراره لمحاربة اهلل تعالى. وهذا العمل المعروف بعمل »اأحد ذي القعدة«

يوؤكّد على القيام بهذا العمل. 

اأر�سلها  ر�سالة  عليه(،  اهلل  )ر���س��وان  القا�سي  علي  الميرزا  الحاج  للمرحوم 

للمرحوم  اإّن  الر�سالة.  هذه  في  حاله  ي�سرح  حيث  وتالمذته  ومريديه  لأ�سدقائه، 

»�ساعًرا  الطباطبائي  ال�سيد  يعبّر  كما  وكان  العربيّة؛  باللغة  مهمّة  اأ�سعارًا  القا�سي 

)1) اأربع ركعات ذكرت في كتاب المراقبات.
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مفلقًا«؛ فهو براأي ال�سيد الطباطبائي )ر�سوان اهلل عليه( �ساعر ممّيز. لديه ق�سيدة 

ا مطلعها: »تنّبه فقد وافتكم الأ�سهر الحرم«؛ هذه الق�سيدة طويلة يو�سي  بليغة جدًّ

فيها تالمذته. هذه فر�سة لنا، للنا�س كي ي�ستفيدوا من بركات هذا ال�سهر الذي هو 

 Q الحجج  ثامن  �سهر  هو  القعدة  ذي  �سهر  اإّن  الثالث.  الحرم  لالأ�سهر  بداية 

ا، الذي هو ولّي نعمة الجميع، على الأخ�ّس ولي نعمتنا نحن الإيرانّيين � فلن�ستفد،  اأي�سً

اإن �ساء اهلل، من بركات م�سجعه ومرقده، واإن �ساء اهلل، نقترب اأكثر فاأكثر من القيم 

الر�سوّية. 

الرؤية الشاملة ألوضاع العالم 

رت فكرة لأطرحها عليكم.  وللبالد، فقد ح�سّ للعالم  الحالّية  بالن�سبة لالأو�ساع 

ب�سكل مخت�سر، يجب اأن تكون روؤيتنا لأو�ساع العالم ولأو�ساع المنطقة ومن جملتها 

اأو�ساع بالدنا روؤية �ساملة. هذه الروؤية ال�ساملة، تهبنا المعرفة والب�سيرة، لندرك 

موقعّيتنا، ومكانتنا ومكاننا في الو�سع الحالي ونفهم في اأّي و�سعّية نحن. وتعّلمنا ما 

الذي يجب القيام به في الم�ستقبل.

تغّير العالم وتطّوره 

اأ�سا�سّية  في الروؤية ال�ساملة للعالم ومن �سمنها للمنطقة، يواجه الإن�سان نقطة 

وتبديل؛  تغيير  حالة  في  هو  الدنيا  في  حاكًما  كان  الذي  الم�ستقر  النظام  اأّن  وهي 

هذا ما يفهمه الإن�سان وما يراه. بعد الحرب العالمّية الأولى، ظهر نظام جديد في 

العالم وخ�سو�سًا في منطقتنا؛ بع�س القوى قويت و�سارت قوى العالم الكبرى. ومنذ 

الحرب العالمّية الثانية - حوالي �سبعين �سنة مّرت على نهايتها - كان هذا النظام 

م�ستقرًّا وظهرت اإدارة خا�سّة للعالم. في الواقع، كان الغرب - اإن كان ب�سكل النظام 

واإدارة  العالم،  اإدارة  على  حاكمًا   - غربيّان  فالنظامان  الليبرالي،  اأو  الإ�ستراكي 

العالم  من  عدّة  ومناطق  الالتينيّة  واأميركا  واإفريقيا  فاآ�سيا  �سيطرته.  تحت  العالم 

كانت تتحرّك تحت نفوذ وهيمنة واإرادة هوؤلء طيلة ال�سبعين �سنة هذه. يرى الإن�سان 
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اإلى دلئل وعالمات  باخت�سار  �ساأ�سير  تغّير حيث  النظام في حال  اأّن هذا  بو�سوح 

هذا التغيير. 

عوامل قّوة النظام العالمي.. ثبت بطالنها

ح�سنًا، عندما تكون الدنيا في حال تغيّر، فاإنّ النظام العالمي يتغّير، ويبداأ نظام 

جديد بالت�سكّل. نحن بالطبع، �سيكون لدينا واجبات اأكثر اأهميّة. في النظام العالمي 

الجديد، اأين �سيكون موقع الإ�سالم، موقع الجمهورّية الإ�سالمّية، وموقع بلدنا المهم 

اإيران؟ يمكننا التفكير، ثم توّقع هذا الأمر، ثم ال�سير في هذا الطريق. كان للنظام 

ال�سابق - الذي بقي كما قلنا م�سيطرًا على العالم �سبعين �سنة - قاعدتان: اإحداهما 

اإّن هاتين  وبراأيي،  و�سيا�سّية.  اأي ع�سكرّية  الأخرى عملّية  والقاعدة  وقيمّية،  فكرّية 

القاعدتين متزلزلتان اليوم، وثبت بطالنهما.

القاعدة األخالقية والفكرية 

بما يتعّلق بالقاعدة الأخالقّية والفكرّية، كانت عبارة عن اّدعاء التفّوق الفكري 

والقيمي الغربيّ - الذي ي�سمل اأوروبا واأميركا - على بقيّة مناطق و�سعوب العالم. فقد 

رفعوا �سعارات ل ربط لها بالتقّدم العلمي وال�سناعي، �سعارات جّذابة وم�سّللة ك�سعار 

الحريّة، و�سعار الديموقراطيّة، و�سعار حقوق الب�سر، و�سعار الدفاع عن ال�سعوب وعن 

اإثبات تفّوق نظامهم القيمي على بقّية  ال�سعارات  واأرادوا بهذه  الب�سر؛  كلّ فرد من 

مناطق العالم، على اأديان العالم، على الفرق الفكريّة وخا�سّة الإ�سالم. وقد نجحوا 

في هذا الأمر؛ في عالمنا الإ�سالمّي، هناك اأفراد ومجموعات و�سخ�سّيات �سيا�سّية، 

هناك  ا،  اأي�سً اليوم  قّلة.  لي�سوا  وهم  القيمي،  نظامهم  بتفّوق  بالفعل  توؤمن  ودول، 

اأ�سخا�س في مجتمعنا يمتلكون هذه العقيدة.

القاعدة العملية )السياسية والعسكرية( 

لقّوة و�سيطرة  الثانية  القاعدة  العملي - الذي هو  الق�سم  اأي  الثاني،  الق�سم  في 

لم  فاإذا  والع�سكرّية،  ال�سيا�سّية  القدرات  ق�سّية  هناك   - العالم  اإدارة  على  الغرب 
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تتاأّثر الدول وال�سعوب والتّيارات المختلفة بالنظام القيمي وبذلك الجانب الأّول، ولم 

ت�ست�سلم وقاومت، كانوا يواجهونها بال�سغوط ال�سيا�سّية والع�سكرّية، وكانوا يقومون 

الأّول، من خالل ممار�سة �سغط  بالعامل  يتاأّثر  لم  باأعمال كثيرة كي يجبر كّل من 

العامل الثاني اأي ال�سغوط ال�سيا�سّية والع�سكرّية والأمنّية، على ال�سير معهم والتعاون 

معهم.

لقد راأينا هذا الأمر في العالم، وفي بلدنا اأي�سًا. اإنّ الأجهزة الإعالمّية للغرب، 

اأكثر حداثة، وتزداد قدراتها، كانت تواجه  التي كانت تتطّور يوًما بعد يوم وت�سبح 

ال�سلطة  القيمي وعامل  التفّوق  اأي عامل   - العاملين  بهذين  ب�سكل م�ستمّر  ال�سعوب 

الع�سكريّة وال�سيا�سيّة - وقد ا�ستطاعوا اإقناع اأ�سحاب الفكر، المتنّورين، وبالتدريج 

عاّمة النا�س، بهذا الأمر. 

الثاني.  والعامل  الأّول  العامل  كالهما،  بطالنهما،  ثبت  العامالن  هذان  اليوم، 

هاتان الو�سيلتان وهذان ال�سالحان - الذي كان الغرب بهما قادرًا على اإدارة العالم 

وعمليًّا �سيطر واأدار بهما العالم - هذان العامالن �سارا بالتدريج �سعيفين. 

انهيار قاعدة القيم واألخالق

العامل الأوّل: اأي العامل القيمي - اأي تفوّق القيم الغربيّة على قيم بقيّة ال�سعوب 

والأديان، الإ�سالم وغيره - فقد تزلزل بعّدة دلئل. هناك عوامل اأّدت اإلى تزلزله. 

اأّدت  التي  العوامل  هذه  اإح��دى  اأذك��ره��ا:  �سوف  العوامل  من  ع��دًدا  هنا  دّون��ت  لقد 

والمعنوّية  الأخالقّية  الأزمة  المعنوّية:  و�سلطته  الغربي  القيمي  النظام  بطالن  اإلى 

المتزايدة في الغرب؛ وعالمتها البارزة هي انت�سار ال�سعور بالخالأ، اإح�سا�س العبثّية، 

عدم الإح�سا�س بالأمن الروحي بين اأفراد النا�س، وخا�سّة بين ال�سباب في الغرب، 

انهيار وزوال العائلة؛ اإنّ موؤ�س�سة العائلة في الغرب قد تزلزلت، وقد انهارت وزالت، 

تجاه  الغرب  اتّبعه  الذي  التوجّه  اإنّ  بحيث  المراأة،  ق�سيّة  اآث��ار.  عليه  يترتّب  وهذا 

المراأة، اأّدى اإلى اأن تخ�سع حركة الن�سوّية - التي انطلقت منذ ع�سرات ال�سنين - اإلى 
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الم�ساءلة من قبل المفكّرين والمتنوّرين واأ�سحاب الفكر. اإّنهم ي�سعرون اأّن هذا الأمر 

ة طويلة.  ا للمراأة، وقد فر�سوا على المراأة موانع عجيبة وغريبة، وهذه ق�سّ كان فخًّ

الجن�سي  ال�سذوذ  ي�سبح  المثال  �سبيل  على  قيم؛  اإلى  المنكرات  تحويل  م�ساألة 

قيمة، ومخالفة هذا ال�سذوذ ي�سبح اأمرًا غير قيمي! فاإذا - اليوم في الغرب الأمر 

على هذا النحو - تّم �سوؤال اأحد ال�سخ�سّيات، م�سوؤول ر�سمي مثاًل، رئي�س للجمهورّية، 

لل�سذوذ  مخالف  اأّنه  ال�سخ�س  هذا  فيقول  ما،  مقابلة  خالل  معروفة،  �سخ�سّية  اأو 

الأخالقي  الف�ساء  اإنّ  اأي  العالم؛  في  �سجلّه  في  �سوداء  نقطة  يعني  فهذا  الجن�سي، 

للغرب قد اّتجه بهذا الّتجاه، على هذا النحو. وطبًعا، هو لن يتوّقف عند هذا الحّد 

اإلى اأماكن اأكثر ب�ساعة و�سوء. وقد التفت لهذه الق�سّية منذ وقت، منذ  بل �سي�سل 

عّدة �سنوات حوالي ع�سرة اأو خم�سة ع�سر �سنة، بع�س الخّيرين والم�سفقين قد نّبهوا 

كهذا،  انحدار  في  ما  اأخالقي  نظام  ي�سقط  عندما  فائدة؛  ل  ولكن  الأم��ر  هذا  من 

اإلّ الزوال. هذا عامل من عوامل بطالن القيم  اأبدًا، ول م�سير له  ل يمكن توقيفه 

الغربّية. 

الأّول.  العامل  على  فعل  رّدة  الواقع  في  وه��ذا  للدين،  التوّجه  الثاني:  العامل 

بين الفئات المتعدّدة للدول الغربيّة، الميل للدين، حبّ الدين، وعلى الأخ�ّس حّب 

هذا  يوم؛  بعد  يوًما  تزايدت  القراآن،  لفهم  التوجّه  الإ�سالم،  نحو  التوجّه  الإ�سالم، 

القيمي  النظام  جعلت  التي  الأمور  من  اآخر  اأمر  هذا  جيّدًا.  المعنيّون  يعرفه  الأمر 

والأخالقي للغرب يتاأّزم ب�سكل كبير. 

العامل الثالث: وهو التناق�س، الت�ساد العملي للغرب مع ال�سعارات المرفوعة. 

وغيرها،  الب�سر  وعن حقوق  الديموقراطيّة  وعن  الحريّة  يتكلّمون عن  هوؤلء  اإنّ  اأي 

ولكن في التطبيق يخالفون هذه ال�سعارات ويخرقونها، مّما جعل طرح هذه ال�سعارات 

يفهمون  الفكر  اأ�سحاب  اإنّ  اأي  م�ستهجنًا،  اأمرًا  العالم  في  الغربيّين  قبل  من  اليوم 

الغربّية �سّد  والقوى  الغربّية  الدول  بها  التي قامت  النقالبات  اإنّ عدد  الأمر.  هذا 

التقارير،  بع�س  وفق  - عدٌد عجيب.  الوطنّية  الدول  الأغلب  في   - الم�ستقّلة  الدول 
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اإنّ اأميركا بعد الحرب العالمّية الثانية اإلى اليوم عملت على قلب النظام والنقالب 

دولة؛ خالفت  ومتنّوعة �سّد خم�سين  قامت بخطوات عديدة  على خم�سين حكومة. 

الع�سرات من حركات المقاومة ال�سعبيّة المدوّنة في ملفّات اأميركا وغيرها؛ ا�ستعملت 

القنبلة النوويّة، فالمرّة الوحيدة التي تمّ ا�ستعمال القنبلة النوويّة كان من قبل اأميركا 

التي تتخطّى الجميع في الكالم عن الب�سر وحقوق الب�سر؛ قتلت اأكثر من مئتي األف 

 - كما اأ�سيب اأكثر من هذا العدد ب�سبب هذه الحادثة؛ 
(1(

اإن�سان - في اأحداث اليابان

، الأحداث التي ح�سلت، المعتقالت ال�سرّية 
(3(

، �سجن اأبو غريب
(2(

�سجن غوانتانامو

ثبت للجميع اأّن لديهم معتقالت �سّرّية يعّذبون النا�س، ويحتجزونهم 
ُ
، اأ

(4(
في اأوروبا

ا عامل ثالث اأّدى  ا؛ والكّل يرى. هذا اأي�سً فيها دون محاكمة، وما زال الأمر م�ستمرًّ

اإلى تاأزيم النظام القيمي الذي يدّعيه الغرب. 

بينها  من  العنف،  اأن��واع  والقمع؛  وال��زور،  العنف،  اإل��ى  اللجوء  ال��راب��ع:  العامل 

الحظر. اأمام اأعين �سعوب العالم، ن�ساهد كيف اأّنهم حين يلحظون اأمًرا في بلد ما، 

البلد،  الثقافّية على هذا  �سيطرتهم  ي�ستطيعون فر�س  �سعب ما، ول  اأو م�ساألة عند 

الع�سكري،  بالهجوم  اأحياًنا  والتهديد؛  القّوة  اإلى  يلجوؤون  �سلطتهم،  وبالتالي حماية 

الأّي��ام  في  �ساهدناه  هذا  وكّل  اإرهابّية،  حركات  باإيجاد  اأحياًنا  بالغتيال،  اأحياًنا 

الأخيرة، واأمام اأعين العالم؛ الهجوم على البالد، الهجوم على العراق، الهجوم على 

اأفغان�ستان، الحمالت المتنوّعة وباأ�سكال مختلفة على باك�ستان، واأماكن اأخرى. هذه 

اأي�سًا من الأمور التي اأدّت اإلى بطالن النظام القيمي للغرب. 

هم  اليوم،  وغيرها،  وداع�س  كالقاعدة  الحركات  اإيجاد  وهو  الخام�ش:  العامل 

)1) اإلقاء قنابل نووية على مدينتي هيرو�سيما وناكازاكي باأمر من الرئي�س الأميريكي �سد الأمبراطورية اليابانية.

)2) معتقل غوانتانامو: �سجن في خليج غوانتانامو، جنوب �سرق جزيرة كوبا يديره الجي�س الأميركي.

)3) معتقل اأبو غريب: �سجن في غرب بغداد، كان نظام �سدام يعذب معار�سيه فيه، وبعد الإحتالل الأميركي لبغداد 

تحول الى مكان لتعذيب المعار�سين العراقيين على يد الجي�س الأميركي.

بالإرهاب  المتهمين  مع  للتحقيق  اأوروب��ا  في  ال�سريّة  المعتقالت  بع�س  وجود  الى  الأنباء  وكالت  تقارير  ت�سير   (4(

وتعذيبهم.
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يّدعون اأن ل عالقة لهم بهذه الحركات. لكن الجميع يعرف؛ لقد نقلت اأمًرا عن اأحد 

 لكّنهم بعدها اأنكروا الأمر. لكن كما يبدو الأمر 
(1(

الم�سوؤولين الأميركيين المعروفين

كذلك، اإّنهم يعترفون اأّن هذه الحركات هم من اأوجدوها، حتى لو لم يعترفوا، لدينا 

�سواهد على هذا الأمر، نحن نعلم. اأنا ل اأن�سى المرحوم ال�سيخ »�سعيد �سعبان« - ل 

اأّنهم  اأّن لديه معلومات  م�سكلة الآن من ذكر ا�سمه - خالل فترة الحرب، قال لي: 

يحاولون اإ�سغالكم من ال�سرق، قلت له: ح�سنًا �سرقنا هي اأفغان�ستان، قال: نعم ناحية 

اأفغان�ستان. كان هذا قبل اأن تظهر حركات طالبان والقاعدة في اأفغان�ستان. لقد كان 

له اتّ�سالت وعالقات مع المحافل ال�سيا�سيّة والعلمائيّة لأهل ال�سّنة، كان له ح�سور 

ا، ولديه معلومات، قال: اأّنه من واجبي  ا محترًما جدًّ في اأماكن ح�ّسا�سة، كان �سخ�سً

اأن اأقول لكم هذا الأمر. بعد فترة وجيزة ح�سلت هذه الأحداث، وراأينا كيف �سارت 

الأمور كما قال. اإذن لي�س هناك اأّي �سبهة اأّن تاأ�سي�س هذه الحركات واإيجادها هي 

من �سنع القوى الغربّية وعمالئهم في المنطقة. 

اآخرون. لكن  يتدّخل  يتدّخلوا هم مبا�سرة بل  اأّل  الأحوال  الممكن في بع�س  من 

يتحّدثون  كانوا  اأن�سى حين  ل  اأنا  مبا�سرة، في ق�سّية طالبان،  تدّخلوا  بالطبع، هم 

عن طالبان في المجالّت الأميركّية، وكاأّنهم يرّوجون لهم. طبًعا، ل يرّوجون ب�سكل 

مبا�سر لكن كيفّية الإعالن عنهم، كان ترويًجا لطالبان، في بداية ظهورهم. اإذن، 

التفّوق  يّدعي  الذي  اليوم  العالم  في  القيمي  النظام  زلزلت  التي  العوامل  من  هذه 

الغربي.

الب�سر،  لحقوق  موؤيّدون  نحن  يقولوا  اأن  الغربيّة  القوى  يتقبّل من  اأحد  ل  فالآن، 

نحن داعمون للقيم الإن�سانيّة. اإنّ ما ورد في وثيقة ال�ستقالل الأميركي منذ مئتي 

عام قد تّم نق�سه عمليًّا. 

)1) كلمة �سماحته{ في لقاء وزير الخارجية وممثلي الجمهورّية الإ�سالمّية في الخارجية 13/ 8 / 2014م.
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تهاوي القدرة العسكرّية األمنّية 

ثبت  ا قد  اأي�سً واقت�سادّية هو  �سيا�سّية  الذي كان عامل قدرة  الثاني  العامل  اأّما 

الجمهورّية  تاأ�سي�س  هو  الثاني  العامل  هذا  بطالن  اإلى  اأدّى  اأمر  اأه��مّ  اإنّ  بطالنه. 

حركة  تظهر  اأميركا،  �سيطرة  تحت  ب�سدّة  القابعة  المناطق  اإحدى  في  الإ�سالميّة. 

جاهدين  حاولوا  اأفكار  على  مرتكز  نظام  الوجودّية،  الأبعاد  بهذه  عظيمة  ثورّية 

والمتعّددة  المتنّوعة  الهجمات  من  الرغم  على   - النظام  وه��ذا  عليها،  الق�ساء 

الهجمات ال�سيا�سيّة، القت�سادّية، الع�سكرّية، الأمنّية وغيرها - لم ي�سعف، بل، على 

نظام  هو  الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  اليوم  واإلى  يوم؛  بعد  يومًا  يقوى  كان  العك�س 

مقتدر بكلّ معنى الكلمة. بالطبع، اإنّ النظام الإ�سالمّي هو نظام مقتدر، ومظلوم في 

: مثل اأمير 
(1(

الوقت نف�سه. ل تتنافى قدرة النظام مع المظلوميّة؛ في مرّة �سابقة قلت

هو  نف�سه  الوقت  وفي  زمنه،  في  الإ�سالمّي  للنظام  القوي  الحاكم   Qالموؤمنين

اأكثر المظلومين مظلوميّة؛ وهكذا حال نظام الجمهورّية الإ�سالمّية. قّوته ل تتنافى 

مع مظلوميّته، وهذه المظلوميّة اليوم لي�ست عالمة على عدم القدرة؛ في الوقع اإّن 

قوّة نظام الجمهورّية الإ�سالمّية، اأمر وا�سح، حتى اأعداوؤه يعترفون بهذا الأمر. 

للجمهورّية  الثمانية  الأع���وام  �سمود  بعد،  فيما  وقعت  التي  الأح���داث  وكذلك 

الإ�سالمّية وال�سعب الإيراني في الدفاع المقّد�س، لم يكن اأمًرا ب�سيًطا، بل كان حدًثا 

على  المهيمنة  للقّوة  والأمنيّة  الع�سكريّة  القدرات  باأنّ  اأثبت هذا  لقد  الأهميّة،  بالغ 

العالم، غير قادرة على اأن ت�سعف �سمود �سعب اأو توّجه له �سربة بحيث ت�ستطيع اأن 

تفر�س نف�سها على هذا ال�سعب كما كانت تفعل من قبل. كذلك الأحداث الأخرى التي 

وقعت بعد ذلك في المنطقة، اأحداث فل�سطين، اأحداث لبنان، حرب ال�33 يوًما، حرب 

الخم�سين  الأخيرة حرب  الحرب  الثمانية في غزّة، وهذه  الأيام  يومًا، حرب  الـ22 

محدودة  �سغيرة  منطقة  الكبرى.  للمعجزات  نموذج  الحقيقة  في  هي  والتي  يوًما 

)1) منها كلمته{ في لقاء مدراء واأ�ساتذة جامعة الم�سطفى العالمية، 27 / 1 / 2010.
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ال�سهيونّي  النظام  ترّكع  اأن  بمقاومتها  ت�ستطيع  التوا�سع،  �سديدة  اإمكانات  ذات 

ي�سّر  ال�سهيونّي  النظام  هذا  كان  المنطقة؛ حيث  في  الغرب  قوّة  رمز  يمثّل  الذي 

على وقف اإطالق النار، لكّنهم لم يقبلوا، فازداد اإ�سراًرا، وكانوا يقولون له لن نقبل 

بوقف اإطالق النار حتى تتحّقق هذه ال�سروط. وهذا ما ح�سل بالفعل. اإّن هذه واقعة 

الع�سكري  والتفّوق  القّوة  اأّن  اإّنما يدّل على  كّله  التحليل، وهذا  ا، وت�ستحّق  مهّمة جدًّ

وال�سيا�سي للغرب قد ثبت بطالنه بكّل ما تعنيه هذه الكلمة. 

ما هو دورنا اليوم؟

الكثير من  يعتقد  رائج حيث  ا�ستنتاج  الغربي،  العالم  اليوم في  ال�ستنتاج  وهذا 

للغرب؛  ومجدًيا  معتبًرا  تعد خياًرا  لم  الحرب  باأنّ  الغرب  في  النافذين  الأ�سخا�س 

الكثير من ال�سيا�سيّين في اأميركا ب�سكل اأ�سا�سي، وكذلك في بع�س البلدان الأوروبّية 

يطرحون هذه الفكرة، ويقولون: باأنّ الحرب لم تعد بالن�سبة لنا خياًرا مجدًيا. وهذا 

ما يعني بو�سوح باأنّ القدرة الع�سكرّية الأمنّية للغرب قد تهاوت وثبت بطالنها. 

وقّوة  ال�سين  وال�سرق )كقوّة  اآ�سيا  اإنّ هناك قوى جديدة قد ظهرت في  ح�سن، 

ا.  الهند واأمثالهما(، وهذا يو�سح اأبعاًدا اأخرى لهذه الم�ساألة اأي�سً

ال�سابق  النظام  اأّن  العالم، وهو دليل على  المنطقة وو�سع  ح�سن، هذا هو و�سع 

للعالم لم يعد قادرًا على ال�ستمرار بحيث يدير الغربيّون العالم. هناك و�سع جديد 

اأن  يجب  ماذا  هنا  نحن  الآن.  حتى  النهائي  �سكله  ياأخذ  لم  وهو  الت�سّكل،  طور  في 

نفعل؟ اأعتقد اأّن هناك اأمرين مهّمين:

الوعي الفكري 

الأّول، اأن ل يتّم تحليل هذه الوقائع التي ن�ساهدها اليوم ب�سكل معكو�س، فال تحّلل 

ب�سكل خاطئ، ول تفهم ب�سكل خاطئ، يجب اأن يتّم فهمها تماًما كما هي؛ لي�س في 

وبلدان  اأ�سخا�س  الآن  حتى  يوجد  يزال  ل  اآ�سيا،  منطقة  في  هناك  بل  فقط،  بلدنا 

وحكومات و�سيا�سّيون وتّيارات ل تدرك هذه الحقيقة التي تّم بيانها؛ فهم يعتقدون 
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باأنّه ل يوجد لدينا اأمام الغرب �سوى طريق واحد، واأّن هذا الت�سليم وال�ست�سالم، اإّما 

اأن يتمّ برغبة وطواعيّة - اأي قبول القيم الغربّية والخ�سوع للنظام الذي ير�سمونه 

وتنفيذ طلباتهم وتوقّعاتهم لأجل اإدارة العالم - اأو اإن لم ي�سّلم بلد ما ب�سكل طوعي، 

واإرادتهم، فاإّنه  اإليهم، ولم يظهر الطاعة لم�سيئتهم  ولم يتعاون معهم، ولم يذهب 

ال�سغط  اأو  ال�سيا�سي  ال�سغط  اأو  الحظر  اأو  القت�ساديّة  ال�سغوط  �سيواجه  بالطبع، 

الع�سكري، ولن يكون لديه حيلة �سوى ال�ست�سالم اإّما ب�سكل هادئ، واإّما ا�ست�سالًما 

هذا  فادح.  خطاأ  وهذا  الآن،  موجود  التحليل  هذا  وال�سجيج!  بال�سخب  م�سحوًبا 

هذا  ت��رّدد  الزوايا  بع�س  في  هم�سات  ت�سمع  ا  اأي�سً بلدنا  في  خطر؛  تحليل  التحليل 

التحليل. كال، الأمر لي�س كذلك؛ بل كما ذكرنا باأّن القّوة الغربّية كانت ترتكز على 

الع�سكرّية  والقاعدة  والقيمّية،  والمعنوّية  الأخالقّية  القاعدة   - القاعدتين  هاتين 

وال�سيا�سّية والأمنّية والعملّية - وكالهما قد زلزلتا وت�سع�سعتا. يجب علينا اأن ندرك 

هذه الحقيقة.

الدور الفّعال في صناعة العالم 

الأمر المهم الثاني هو اأن نعّد اأنف�سنا لأداء دور في ظهور هذا النظام الجديد، 

اأن  يجب  البلد؛  بتقوية  اإّل  يح�سل  لن  وهذا  فّعال،  بدور  ليقوم  البلد  نجّهز هذا  اأن 

نقوّي البلد، وهذه التقوية متوقّفة على ال�ستفادة من كلّ الإمكانات والقدرات التي 

ما  فقط  لي�ست  وقدراتنا  اإمكاناتنا  اأّن  اإلى  فلنلتفت  وخارجه.  البلد  داخل  نمتلكها 

لدينا في الداخل؛ بل اإنّ لدينا خارج البالد اإمكانات هائلة، لدينا اأن�سار وموؤّيدون، 

الإ�سالم، والبع�س لأجل  يوؤيّدنا لأجل  البع�س  المنطقة،  ا�ستراتيجي في  لدينا عمق 

اللغة. والبع�س لأجل المذهب ال�سيعّي؛ هذا عمق ا�ستراتيجي للبلد وجزء من قدراتنا 

وقّوتنا، ويجب ال�ستفادة من كّل هذه القدرات والتي ل تنح�سر في منطقتنا، نحن 

لدينا عمق ا�ستراتيجي في اأميركا الالتينيّة وفي اأجزاء هامّة من اآ�سيا كذلك، لدينا 

اإمكانات لال�ستفادة، ويجب اأن ن�ستفيد منها. وهذا ما �سيجعل البلد قوي ومقتدر.
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عناصر قوة البلد

هناك ثالث م�سائل لها دور كبير في تقوية البلد: اإحداها م�ساألة العلم والتقنّية، 

والثانية م�ساألة القت�ساد، والثالثة م�ساألة الثقافة. ينبغي اأن ن�ستثمر ر�سيدنا في هذه 

ونخبنا  �سخ�سّياتنا  م�سوؤولونا،  حكوماتنا،  مفتاحّية.  عنا�سر  فهي  الثالثة  الأق�سام 

عدد  م�ساألة  وكذلك  الثالث.  الأق�سام  هذه  في  بفاعلّية  ويعملوا  ين�سطوا  اأن  يجب 

ا � كما اأ�سار بع�س ال�سادة واأّكدوا على هذه النقطة � وفي  ال�سكان والتي هي مهّمة جدًّ

تاأثير كبير في القدرة الوطنّية؛ ازدياد  اإنّ عدد ال�سكان لها  مكانها المنا�سب حيث 

ن�سبة الجيل ال�ساب وكون البلد من البلدان الكبرى بالن�سبة لعدد �سّكانه له تاأثير كبير 

في اإيجاد القّوة والقتدار. 

الثقافة؛ المسألة األهم

م�ستوى  على  ة  وخا�سّ الثقافة  م�ساألة  هو  ذكرنا  ما  كلّ  في  الأه��م  ف��اإنّ  بالتاأكيد، 

العتقادات وعقائد النا�س. اأنتم تالحظون كم ي�ستثمرون حاليًّا، ولقد تّمت الإ�سارة 

و�سائل  تاأ�سي�س  على  ت�سرف  العالميّة  والثروات  الأم��وال  روؤو���س  من  الكثير  اأنّ  اإلى 

الإعالم الموؤّثرة كالف�سائّيات والإنترنت والخلوي وما �سابه.. اإّنهم ي�ستثمرون وينفقون 

المبالغ الطائلة كي يتركوا اأثًرا على عقائد النا�س واإيمانهم واأفكارهم ويخرجوهم في 

الحقيقة من مجال تاأثير النظام الإ�سالمّي والقيم الإ�سالمّية؛ وبالتاأكيد فاإّن الترياق 

امتالك  المختلفة من  الم�ستويات  وفي  نتمّكن  اأن  هو  لهذا،  الناجع  والعالج  ال�سافي 

اأفكار ونماذج تبيينّية واإقناعّية فيما يتعّلق بعقائد النا�س واإيمانهم، يجب اأن يتمّكن 

علماوؤنا وموؤ�سّ�ساتنا الثقافّية وموؤ�ّس�ساتنا الإعالمّية وخطباوؤنا واأجهزة الإذاعة والتلفاز 

عندنا اأن تتمّكن من تثبيت هذه العتقادات في اأذهان النا�س وتعميقها، وبالطبع، فاإّن 

العالقة المبا�سرة للعلماء مع النا�س هي عامل وعن�سر ل بديل له، ل �سيء يحّل محّل 

والتلفاز بما هما و�سيلتين عاّمتين و�ساملتين ل  الإذاعة  العالقة، ل �سيء حتى  هذه 

يمكنهما اأن يحاّل محل العالقة المبا�سرة للعلماء والمفّكرين الدينّيين مع النا�س. 
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دعم أجهزة الدولة، واجب!

في  اختالف  هناك  ا.  جدًّ هاّمة  م�ساألة  البلد  في  والتعاطف  الوحدة  م�ساألة  اإنّ   

الميول والأمزجة في المجالت ال�سيا�سّية - �سواء في المجالت الأ�سلّية اأو الفرعّية 

- لكن هذه الختالفات ل ينبغي اأن ت�سرب وحدة البلد وت�سامنه. يجب على الجميع 

الدعم  الم�سوؤولين، وهذا  بدعم  الجميع  يقوم  اأن  الهامة  الأمور  معًا؛ من  يكونوا  اأن 

اأو  الحكومة  اأو  الفالني  الم�سوؤول  على  اإ�سكال  اأو  انتقاد  لديكم  يكون  اأن  يتنافى  ل 

اأن يتّم على كّل حال.  اأو مجل�س ال�سورى، فالدعم والتاأييد يجب  ال�سلطة الق�سائّية 

اإ�سافة اإلى ذلك فاإّنه - والحمد هلل - الم�سوؤولون يبذلون جهودهم ويعملون بجد. في 

ال�سنة التي ا�ستلمت فيها الحكومة زمام الأمور، بذلت جهوًدا كبيرة وتحّققت  هذه 

الكثير من الأعمال والإنجازات. والإن�سان يلم�س هذا وي�ساهده عن كثب، لقد قاموا 

باأعمال كثيرة وحّققوا نجاحات ممّيزة، وكذلك الأمر في ال�سلطة الق�سائّية والأجهزة 

المختلفة م�سغولة بالعمل. ل اأزال اأذكر حين كان ياأتي البع�س للقاء الإمام وينتقدون 

هناك  مثاًل:  فيقولون  والإ�سكالت،  النواق�س  بع�س  لوجود  عليها  ويعتبون  الحكومة 

م�ساألة ما ح�سلت في ذلك المكان، وكان الإمام يجيبهم اأّيها ال�سادة اإّن اإدارة البلد 

عمل �سعب! والحقيقة باأنّ الق�سيّة هي كذلك: اإدارة الأجهزة عمل �سعب. من الممكن 

اأن يكون �سخ�س ما خالًيا من العيوب والنواق�س من الناحية الفكرّية والعملّية ومن 

ا، ولكن الجهاز الذي ي�سرف عليه يعاني من م�سكالت وعيوب،  الناحية ال�سلوكّية اأي�سً

الق�سايا  على  والإ�سراف  المتابعة  �سمولّية  اإّن  اأي  ع��ادة؛  ويح�سل  ممكن  اأمر  هذا 

اأّن هناك م�سكالت  والحال  ما يح�سل.  ال�سهل، هذا  بالعمل  لي�س  كاّفة  الأبعاد  من 

ا. بالتاأكيد، ل اأحد يرف�س النتقاد - طرح الإ�سكالت والإنتقادات ونقاط  اأخرى اأي�سً

�سعف البرامج وال�سيا�سات التنفيذية - ل اأحد ينكر هذا ولكن ينبغي اأن ل يكون هذا 

بمعنى التخريب والوقوف مقابل بذل الجهد وما �سابه، يجب اأن نعتبر دعم وم�ساعدة 

الحكومة والأجهزة التنفيذّية والعملّية واجًبا علينا جميًعا. واإن �ساء اهلل يتّم القيام 

به. 
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نرجو اهلل تعالى اأن ل يحرم هذا ال�سعب من اأف�ساله - واإن �ساء اهلل - لن يحرمه، 

ي�ساعد  المعنوّيات  نحو  والتوّجه  الميول  من  البلد  في  حاليًّا  الموجود  المقدار  هذا 

حتمًا؛ توجد بع�س الحالت حيث ي�سل الإن�سان فيها اإلى طريق م�سدود، ولكن التوّجه 

اإلى اهلل تعالى والتو�ّسل بذيل عنايات الرب يفتح هذه الطرق الم�سدودة في الحقيقة، 

واإن �ساء اهلل، يجب اأن نكمل بهذا ال�سكل. وكما كّررنا دائًما، عندما اأنظر اإلى الأمام 

واإلى الأفق واإلى الم�ستقبل اأراه منيًرا جًدا ووا�سًحا، واأعلم باأّن م�ستقبل هذا البلد 

�سيكون اأف�سل من ما�سيه من جميع الجهات المادّية والمعنوية بتوفيق اهلل وبحوله 

وقّوته، اإن �ساء اهلل. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 





: سبـــة لمنا ذكرى والدة اإلمام الرضا Qا

واقتراب موسم الحج لعام 1435 هـ. ق.

المسؤولون والمشرفون في بعثة الحجالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/06/16 هـ.ش.
1435/11/11 هـ.ق.

2014/09/07 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

 في لقاء المسؤولين والمشرفين 
في بعثة الحج
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ó
 ،R اأبارك ذكرى الولدة ال�سعيدة لالإمام علّي بن مو�سى الر�سا ثامن الحجج

لكّل  اأب��ارك  �سّرفونا هنا، وكذلك  والأخ��وات مّمن  الأخ��وة  الأع��ّزاء  اأّيها  لكم جميًعا 

ال�سعب الإيراني العزيز وجميع الموؤمنين والم�سلمين في العالم. 

Q والية اإلمام الرضا

 R ا في الحياة المباركة لالأئّمة على الرغم من وجود نقاط بارزة وممتازة جدًّ

طوال 250 عاًما من مّدة الإمامة، بحيث ت�ستحّق كل نقطة منها التحليل والهتمام 

والبحث والتف�سير واإعادة النظر فيها، لكنّ زمن اإمامة الإمام الثامن Q هو من 

Q في ظّل  الثامن  الإمام  اإمامة  بداية  كانت  المجال.  الفترات في هذا  اأف�سل 

في  جعفر  بن  لمو�سى  المظلومة  ال�سهادة  بعد  الر�سيد،  لهارون  الم�ستبدّة  ال�سلطة 

ال�سجن، وال�سغوط الرهيبة التي كانت تمار�س �سّد اأي �سخ�س يحيد قيد اأنملة عن 

اأوامر اأجهزة ال�سلطة. لقد تولّى الإمام الثامن Q الإمامة في ظّل هكذا اأو�ساع 

وظروف. 

يوجد رواية تذكر اأنّ اأحد الأ�سحاب قد قال اإنّ هذا ال�ساب، ابن مو�سى بن جعفر 

؛ في هكذا اأو�ساع، 
(1(

ر الدم« قد توّلى زمام الم�سوؤولّية في وقت كان »�سيف هارون يقطِّ

المنير  الخّط  ين�سر  اأن  القا�سية،  الظروف  تلك  وفي  العظيم  الإن�سان  ا�ستطاع هذا 

الوا�سح لل�سيرة النبويّة، ويروّج للمعارف القراآنيّة والإ�سالميّة في مجتمع الم�سلمين، 

واأن يقرّب القلوب اإلى منهج اأهل البيت وعترة الر�سول، اإلى اأن و�سل الدور لخالفة 

الماأمون، وما جرى من اإ�سراره و�سغوطه ال�سديدة لإح�سار ذلك العظيم من المدينة 

)1) الكليني، الكافي، ج8، �س258.
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اإلى مرو، اإلى خرا�سان التي كانت عا�سمة الدولة العبا�سية، اأي اإّنهم كانوا قد نقلوا 

مركز الخالفة من بغداد اإلى مرو، وقد عادت اإلى بغداد - التي كانت مركز العبا�سّيين 

ال�سيا�سي - فيما بعد - يطول �سرح م�ساألة طلب الماأمون ونظام الخالفة والدافع من 

دعوة الإمام والإ�سرار وال�سغوط التي مور�ست عليه - لقد اأجرى الماأمون ح�ساباته 

حركة  واإ�سعاف  حكمه  قواعد  تمتين  اإلى  وتهدف  بحتة،  �سيا�سّية  الح�سابات  وهذه 

به، كانت هذه  العظام يقومون  الأئّمة  الذي كان  والعمل   ،R البيت  اأهل  معرفة 

الماأمون، و�سع  ال�سيا�سيّة والدهاء من  الماأمون. وفي مواجهة هذه الحركة  �سيا�سة 

الإمام الثامن Q خطّة اإلهيّة حكيمة ،، في جميع اأقطار العالم الإ�سالمّي. كانت 

الولئّية  النظرة  وبتلك  الإلهي،  وبالتدبير  تعالى،  اهلل  على  بالّتكال  عظيمة،  حركة 

ال�سافية، ا�ستطاع الإمام الثامن Q اأن يقلب الخّطة المعادية لل�سلطة ال�سيا�سّية 

المتجبّرة والظالمة، واأن يحوّلها ل�سالح اأهداف الحق والحقيقة. هذا ف�سل مجيد 

 .R ونا�سع من تاريخ الأئّمة

 توّجٍه وتوحيد
ُ
المرقد المطّهر؛ مركز

لقد كان لوجود هذا المرقد المطهّر في هذا الجزء من الوطن الإ�سالمّي الكبير 

بركات وافرة. بحمد اهلل، قد تحقّق التوا�سل وتعمّقت اأوا�سر العالقة بين الم�سلمين 

جميع  من  البيت  اأهل  بمحبّة  قلوبهم  تنب�س  الذين  من   - العالم  نقاط  اأق�سى  من 

المذاهب والفرق الإ�سالمّية - ببركة هذا المزار المطّهر، وهذا الم�سجع ال�سريف، 

وحرم اأهل البيت هذا في خرا�سان. 

كّلنا اأمل - اإن �ساء اهلل - باأن تت�ساعف يوًما بعد يوم بركات وجود هذا المرقد 

المطّهر الذي هو محّط توّجه قلوبنا اإلى معنوّيات هذه العترة الطاهرة المطّهرة. هنا 

Q مطاف مالئكة ال�سماوات، مح�سر النفحات  م�سجع علي بن مو�سى الر�سا 

الإلهّية. القلوب الطاهرة، القلوب العا�سقة، اأولئك الذين اأودعوا قلوبهم هذه العترة 

المطّهرة، هناك يناجون اهلل تعالى بقلوبهم الم�ستاقة؛ اإّنه مركز ذكر، مركز توّجه، 



ف
ا
ا س
ما
د ق
ل  
لّ
ج
ّ
 وس
ل
نوم
ا
ّ
  س
دل
د م

}
ه 
فت
كل

451

مركز توحيد، بركة م�سجع الإمام الثامن )عليه اآلف التحّية وال�سالم(. كّلنا اأمل 

باأن ت�سمل بركات عناية هذا العظيم حالنا جميعًا، كل ال�سعب الإيراني وجميع م�سلمي 

العالم، واأن توجب ارتباط اأمتن واأقوى بين الم�سلمين في الأيام القادمة كما حدث 

في الما�سي. 

الحّج: فرصة اإلصالح

اإّن م�ساألة الحّج هي م�ساألة مهّمة؛ فبالإ�سافة اإلى ما يحتويه في باب المعنوّيات 

والآثار البّناءة، اإّن هذا ال�سفر المعنوي بحّد ذاته هو فر�سة تماثل الفر�س الكبرى 

في الحياة. اإنّ اأي �سعب، يجب عليه اأن يثبت وعيه وفطنته من خالل ال�ستفادة ب�سكل 

كامل من الفر�س، واغتنامها باأف�سل ما يكون. 

وال�سعب  الإ�سالمّي  والمجتمع  الإ�سالمّي  النظام  على  ويجب  فر�سة؛  هو  الحجّ 

المعنوّية،  الدينّية  اأمورهم  اإ�سالح  لأجل  الفر�سة،  هذه  جميًعا  يغتنموا  اأن  الم�سلم 

لإنارة قلوبنا الغافلة والتفات المجتمع الإ�سالمّي اأكثر اإلى الألطاف الإلهّية من جهة، 

وكذلك لأجل اإ�سالح الكثير من الأمور المهّمة لالأّمة الإ�سالمّية. يجب ال�ستفادة من 

معنويّات الحجّ؛ فهو مقام اأن�س باهلل تعالى، ذكر اهلل تعالى، اإح�سا�س الح�سور في 

المح�سر الإلهي؛ كّلها تتوافر في الحّج اأكثر من اأي وقت اآخر. في الحرمين ال�سريفين 

وفي منى، في عرفات والم�سعر، في نداء »لبيك اللهم لبيك« هذا، في الإحرام، في 

اأن ي�سعر الإن�سان اأّنه يلّبي الدعوة الإلهّية وي�ستجيب لها؛ كّل هذا بحّد ذاته فر�سة 

عظيمة كي تقّوي القلوب الواعية والذكّية عالقتها باهلل تعالى. فلنعّرف قلوبنا اأكثر 

على اهلل؛ هذه فر�سة بالغة الأهمّية. 

رين
ّ
كونوا مؤث

المرافقين للحمالت، مدراء  المحترمين  الدين  الم�سوؤولين وعلماء  فاإنّ  بالطبع، 

الحمالت، الخادمين في منّظمة الحّج، وكذلك في بعثة القائد، تقع عليهم واجبات 

والوظائف  الواجبات  وهذه  اأثقل،  واجباتكم  اهلل!  �سيوف  خادمو  اأنتم  واأثقل؛  اأكبر 
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المرا�سم  تلك  تنتهي  اأن  فبعد  فقط؛  بالمنا�سك  القيام  ب��اأوق��ات  م��ح��دودة  لي�ست 

للحّجاج  الحّج حين يكون  العمرة ومنا�سك  بين منا�سك  الفا�سلة  اأو في  والمنا�سك، 

والزّوار المحترمين اأوقات فراغ، فاإّن اإر�ساداتكم وتوجيهاتكم ورعايتكم للحّجاج فرًدا 

فرًدا اأمر اإلزامي وواجب. في هذه الفا�سلة الزمنّية -ذهاب الحّجاج اإلى مّكة واإيابهم 

واأداء منا�سكهم - على الم�سوؤولين اأن ي�سعروا بالم�سوؤولّية في تلبية الحاجات المادّية، 

والأهم منها تلبية الحاجات المعنويّة: من خالل الهتمام والتذكّر، ونفخ روح الخ�سوع 

الأيام  في  اإّننا  حيث  تلهي،  التي  المعروفة  الم�ساغل  عن  والإعرا�س  الت�سّرع،  وروح 

في  الم�ساغل  هذه  نتجّنب  اأن  يجب  غافلين.  تجعلنا  ومالٍه  بم�ساغل  مبتلون  العادّية 

اأيام الحّج ونبتعد عنها، اأن نرّكز كل هممنا في اأيام الحّج على التوّجه والتذّكر؛ وبهذا 

ال�سكل يمكن للحاج اأن ي�ست�سعر في نف�سه تغّيًرا حقيقيًّا بعد �سفر الحج. الكثير من 

اإلى الطريق  اأ�سلوب حياتهم الخاطئ ال�سابق ب�سكل كّلي، ويرجعون  الحّجاج يغّيرون 

ال�سحيح، طريق ال�ستقامة والعبادة والطاعة للحّق ببركة �سفر الحج.

الحج وقضايا العالم اإلسالمّي 

يوجد  الإ�سالمّية،  والأّم��ة  الإ�سالميّ  للعالم  العامة  الق�سايا  مجال  في  كذلك 

واجبات ووظائف ثقيلة. يمرّ العالم الإ�سالمّي اليوم بمرحلة خطيرة. ل يمكن القول 

اأّنه زمن اأ�سعب من الأزمنة ال�سابقة، الأمر لي�س بهذا ال�سكل؛ في الأزمنة ال�سابقة، 

امتحانات  وخا�س  �سعبة،  ووقائع  اأحداًثا  الم�سلمة  و�سعوبه  الإ�سالمّي  العالم  �سهد 

ولكن  خطير،  و�سع  في  اليوم  الإ�سالمّي  العالم  متعدّدة.  لم�ساكل  وتعرّ�س  قا�سية، 

روؤية  البالءات؛ يجب  اأمواج  بين  وي�ساهد من  �سي�سهد م�ستقباًل منيًرا م�سرًقا  الغد 

هذا الم�ستقبل، يجب ح�ساب الأخطار وتحليلها ومقارنتها، واإلى الحّد الممكن الذي 

ت�ستطيعون، فلي�سع المبّلغ والنا�سط والناطق باللغات الأخرى، الحاج العادي، فلي�سع 

الجميع اأن يكونوا موؤثّرين في رفع م�ساكل العالم الإ�سالمّي؛ من خالل الكالم واإقامة 

اللقاءات وتبادل الآراء وتبادل المعلومات. 
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مكائد األعداء والمواجهة الصادقة

اإنّ من اأهم اأ�ساليب ومكائد اأعداء الأمّة الإ�سالميّة اليوم اإيجاد الختالف؛ اإّنهم 

يوجدون الختالف والتفرقة. اإذا وافق الإن�سان على اأّن الحركة الإ�سالمّية وال�سحوة 

الإ�سالميّة تمثّل تهديدًا للقوى الكبرى، فاإنّه �سيدرك ب�سكل طبيعي وبديهي اأنّ القوى 

والختالف،  ال�سقاق  بينهم  وتزرع  الم�سلمين  بين  لتفرّق  تركّز كل جهودها  الكبرى 

تقوم  الذي  العمل  هو  هذا  التفكير.  فر�سة  وت�سلبهم  البع�س  ببع�سهم  ت�سغلهم  كي 

به هذه القوى حاليًّا بكلّ عزمها وحولها وقوّتها؛ تقوم بتحري�س عنا�سر الختالف 

بين الفرق الإ�سالميّة - وخا�سّة بين ال�سنّة وال�ّسيعة - بكّل ما ا�ستطاعت من قّوة في 

العالم الإ�سالميّ، ت�سحن القلوب بالبغ�س والحقد و�سوء الظنّ، وهذا هو العمل الذي 

ا من بيننا ومن داخلنا نحن  تمار�سه اأيادي ال�ستعمار حاليًّا. ولالأ�سف، فاإّن اأ�سخا�سً

ال�ّسيعة - ي�ساعدون العدو على تحقيق هدفه؛  واأهلنا  ال�سنّة  اأهلنا  الم�سلمين - من 

والعداوة  البغ�س  زرع  مجال  في  به  يقومون  عّما  الغفلة  في  غارقون  غافلون!  هوؤلء 

والتظاهر بالخالف والخ�سومة، وي�سبّ عملهم في خدمة م�سالح القوى الكبرى؛ 

ل يفهمون!

الحج فرصة لرفع الخالف واألحقاد

 اعملوا وحاولوا في الحج بمقدار ا�ستطاعتكم اأن تخّففوا من عدم التفاهم هذا 

داخل  الإ�سالمّية  والأّمة  الإ�سالم  اأعداء  يبثّها  التي  ال�سطناعيّة  الأحقاد  ومن هذه 

الأّمة، قّللوا من هذا الجو وخّففوا منه. اإّن الم�سلحة الكبرى للعالم الإ�سالمّي اليوم، 

اأن ي�سود ال�سفاء والمودّة في قلوب الأخوة الم�سلمين؛ لديهم م�ستركات؛ يريد  في 

العدو اأن يزيل كلّ هذه الم�ستركات الموجودة بين الم�سلمين، يريد العدو اأن يزيلها 

ويق�سي عليها. حاليًّا، وفي بع�س مناطق العالم الإ�سالميّ، تقوم بع�س و�سائل الإعالم 

والجهات بمحاولة الق�ساء على هذه الم�ستركات؛ يرّوجون وي�سيعون اأّن لل�سيعة راأي 

مختلف في القراآن وهو غير راأي الم�سلمين! وكذلك حول الر�سول؛ يعلنون ويرّوجون 



 20
14
ا  
سمو
ب 
طل
خ

454

لم�سلحة  الم�سلمين،  اإخوانهم  على  بالتهامات  يلقون  الطائلة،  الأم��وال  وينفقون 

اعملوا  الإ�سالمّية.  الأّمة  واأعداء  وال�سهاينة  اأميركا  لم�سلحة  ال�ستكباريّة،  القوى 

الظّن وهذه  الن�سجام هذا و�سوء  التفاهم وعدم  ا�ستطاعتكم كي تبطلوا عدم  قدر 

الأكاذيب. 

اإنّ اجتماع الم�سلمين في الحّج هو فر�سة كبرى؛ ينبغي عدم اإ�ساعة هذه الفر�سة، 

محّبتهم  وتقوية  الم�سلمين  قلوب  تاأليف  خالل  من  يكون،  ما  باأح�سن  اغتنامها  بل 

والعبادّية  المعنوّية  المرا�سم  وفي  مًعا؛  الجميع  فلي�سارك  اللقاءات:  في  لبع�سهم؛ 

وال�سالة: ليت�سارك الجميع؛ فلي�سجدوا مًعا هلل تعالى وليعبدوا اهلل في مقابل بيت 

اهلل. انزعوا هذا ال�سالح من يد العدو. 

فلسطين؛ القضّية األولى

الأّمة  واأع��داء  الإ�سالم  لأعداء  عامل  اأنّه  كيف  »التكفير«؛  اليوم  تالحظون  اأنتم 

اأهل  اأهل ال�سّنة، يفّجرون م�ساجد  اإنّهم يكفّرون  الإ�سالميّة، لي�س فقط ال�سّيعة، بل 

ال�سنّة واأماكن �سالتهم لم�سلحة النظام ال�سهيونيّ، كي ي�سغلوا النا�س والم�سلمين 

بع�سهم ببع�س، ويغفلوا بذلك عن م�ساألة فل�سطين المهمّة ويغفلوا عن نفوذ اأعداء 

الإ�سالم في قلب العالم الإ�سالمّي. هذا هو الهدف! البع�س ب�سبب �سذاجته وب�ساطته 

وت�سهيل  الأعداء  بم�ساعدة  يقومون  �سيّئة  ونوايا  خبيثة  دوافع  ب�سبب  اأي�سًا  واآخرون 

عملهم؛ يجب اللتفات اإلى هذا الأمر. 

اإحدى الق�سايا التي ينبغي اأن تولّى اهتمامًا خا�سًّا في الحج هي ق�سيّة فل�سطين. 

ق�سيّة فل�سطين هي الق�سيّة الأولى للعالم الإ�سالميّ. ولح�سن الحظّ، فاإنّ الم�سلمين 

فيما يتعّلق بفل�سطين قد اأ�سبحت يدهم هي العليا، وب�سكل تدريجي ها هم يتفّوقون؛ 

لحظوا ما ح�سل في حرب الخم�سين يومًا الأخيرة في غّزة؛ انظروا كيف اأّن جمًعا 

محدودًا ذا اإمكانات متوا�سعة من الفل�سطينّيين - الذين ل يملكون اأ�سلحة متطّورة 

كّل  من  ومحا�سرون  الحدود،  خ��ارج  وات�سال  ارتباط  طرق  ول  هائلة،  م��وارد  ول 
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الجهات - ا�ستطاع اأن يتغّلب وينت�سر على النظام ال�سهيونّي الذي يمّثل رمًزا لقدرة 

واأن  العدو،  �سروطهم على  يفر�سوا  اأن  الفل�سطينّيون  ا�ستطاع  المنطقة.  في  الغرب 

يُف�سلوا اأهداف الهجوم على غّزة؛ وهذا اإّنما يدّل على اأّننا اأقوياء في ذاتنا وداخلنا؛ 

اإنّ لدينا طاقات وقدرات هائلة، نحن ن�ستطيع اأن ننزع اأي اعتداء ونتغّلب عليه، نحن 

وقّوة  الإ�سالم،  قوّة  بقوّتنا،  ن�ستخفّ  ل  اأن  يجب  اأنف�سنا.  عن  الدفاع  على  ق��ادرون 

القراآن والإيمان، قوّة الأّمة الإ�سالمّية قّوة كبيرة وقادرة؛ يجب اأن ل ن�ستخّف بهذه 

القوّة، فهي قادرة على رفع الظلم.

مهمتنا رفع الظلم 

 نحن ل نريد ال�سيطرة على العالم؛ اإنّما نريد رفع الظلم ونحن قادرون اأن نقوم 

بهذا العمل. كّل الحّجاج فرًدا فرًدا معنّيون في اغتنام هذه الفر�سة الكبرى. ويمكن 

لكّل حاّج منهم اأن يقوم بدور مهّم. كّل منكم يمكنه اأن يوؤّدي دوًرا. اأنتم قادرون على 

التاأثير؛ عالم الدين يوؤّثر ب�سكل والطبيب ب�سكل اآخر، وكذلك مدير الحملة والحاج 

واأن  فر�سة  الحّج  يعتبر  اأن  منهم  كلٍّ  على  وينبغي  وتاأثيره  دوره  منهم  لكلٍّ  العادي، 

يغتنم هذه الفر�سة باأح�سن وجه.

التقدم نحو األفضل 

ال�سابق ب�سكل  الحّج قد اختلفت عن  واأداء مرا�سم  الحّج  اأو�ساع  اإّن  بحمد اهلل، 

كبير، لقد تّم القيام باأعمال جّيدة، �سواء من جهة الخدمات الرفاهّية والمادّية اأم 

من جهة الخدمات الروحيّة والفكريّة والمعنويّة، لكن يجب علينا عدم القناعة بهذا 

اأعمال كثيرة يمكن  الم�ستوى، يجب التقّدم نحو الأف�سل. النواق�س كثيرة، وهناك 

القيام بها، وفر�س عديدة بين اأيدينا ويجب ال�ستفادة منها. كّل الإخوة من المناطق 

المختلفة والمذاهب المتعدّدة - وهم نموذج الت�سامن والن�سجام بين ال�سّيعة وال�سّنة 

في اإيران - ي�ستطيعون اأن يقّدموا قدوة واأ�سوة للعالم الإ�سالمّي. اليوم، والحمد هلل، 

مًعا،  يتعاونون  واحد،  وقلب  واحدة  يد  هم  البالد  داخل  وال�سّنة  ال�سّيعة  الإخ��وة  اإنّ 
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ويقومون باإنجاز اأعمال كبرى مًعا، والحج هو من هذه الأعمال الكبرى وغيرها من 

الإنجازات الهامّة التي تتمّ بالتعاون العام والتن�سيق بين جميع اأفراد ال�سعب الإيراني. 

اإّن هذا ممكن اأن يكون نموذًجا ناجًحا للعالم الإ�سالمّي، كّلنا اأمل باأن ي�ساعف اهلل 

الألطاف والأف�سال الإلهيّة يومًا بعد يوم على الأّمة الإ�سالمّية، وعلى طاّلب الإ�سالح 

في الأّمة الإ�سالمّية؛ واإن �ساء اهلل، يكون حّجكم مقبوًل، وتعودون اإلى بالدكم بجوائز 

وكنوز ثمينة من هذا ال�سفر. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 



: سبـــة لمنا حلول موسم الحج لعام 1435 هـ. ق.ا

ــــان: ــــزم ال

1393/07/08 هـ.ش.
1435/12/05 هـ.ق.

2014/09/30 م.

نداء اإلمام الخامنئي {

إلى حجاج بيت اهلل الحرام 
لعام 1435 هـ. ق.
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ó
والحمُد هلل رّب العالمين، و�سّلى اهلل على محمد واآله الطاهرين.

تحيّة �سوقٍ، و�سالمَ تكريمٍ، لكم اأيّها ال�سعداء الذين لبّيتم دعوة القراآن الكريم 

و�سارعتم اإلى �سيافة بيت اهلل الحرام. 

اأوّل الحديث هو اأن تقدّروا هذه النعمة الكبرى حّق قدرها، واأن تجهدوا لالقتراب 

من اأهداف هذه الفري�سة الفريدة بالتاأّمل في اأبعادها الفردّية والجتماعّية والروحّية 

والعالمّية، واأن تت�سّرعوا اإلى الم�سيف الرحيم القدير اأن يعينكم على ذلك. 

 واأنا معكم - قلبًا ول�سانًا - اأ�ساأل الرّب الغفور والمّنان اأن يتّم نعمته عليكم، واأن 

يمّن عليكم باأداء حّج كامل كما مّن عليكم بتوفيق الرحال اإلى حّج بيته الكريم، واأن 

يتقّبل منكم بكرمه ويعيدكم غانمين �سالمين اإلى دياركم، اإن �ساء اهلل تعالى. 

 في الفر�سة المغتنمة لهذه المنا�سك الغنّية الفريدة، اإ�سافة اإلى التطهير والبناء 

بق�سايا  الهتمام  فاإّن  الحج،  مكت�سبات  واأعمق  اأ�سمى  هو  الذي  والروحي  المعنوي 

اأولوّيات  �سّلم  في  واأرق��ى  اأهم  هو  لما  ال�ساملة  الرفيعة  والنظرة  الإ�سالمّي  العالم 

المو�سوعات ذات ال�سلة بالأّمة الإ�سالمّية هو في �سدر واجبات الحّجاج واآدابهم. 

اتحاد المسلمين رأس الواجبات

اإنّ م�ساألة اتّحاد الم�سلمين وحلّ العقد المفرّقة بين اأجزاء الأّمة الإ�سالمّية من 

جملة هذه المو�سوعات الهاّمة ذات الأولوّية في يومنا الراهن. 

اأن يتلّقوا  الحجّ مظهر الوحدة والتالحم و�ساحة الإخاء والتعاون. وعلى الجميع 

در�س التركيز على الم�ستركات واإزالة الخالفات، فال�سيا�سات ال�ستعمارّية و�سعت 

بيدها الآثمة منذ القدم مهمّة التفرقة في قائمة اأعمالها لتحّقق مقا�سدها الخبيثة. 



 20
14
ا  
سمو
ب 
طل
خ

460

اأن تبيّن لل�سعوب الإ�سالميّة اليوم بو�سوح عِداء جبهة ال�ستكبار وال�سهيونّية  وبعد 

بف�سل ال�سحوة الإ�سالميّة واتّخذت منها الموقف الالزم، قد ازدادت �سيا�سة التفرقة 

بين الم�سلمين �سّدة وعنًفا.

العدو المخادع

باإ�سعاله نيران الحروب الأهليّة بين الم�سلمين ي�ستهدف جّر  اإنّ العدوّ المخادع 

مقاومتهم وجهادهم اإلى النحراف، كي يبقى العدوّ ال�سهيونيّ وعمالء ال�ستكبار. 

الإرهابّية  المجموعات  تجهيز  واإّن  الأمن،  من  هام�س  في  الحقيقيّون  الأعداء  وهم 

ال�سيا�سة  هذه  �سياق  في  ياأتي  اآ�سيا  غرب  منطقة  بلدان  في  واأمثالها  والتكفيريّة 

الغادرة. 

الم�سلمين في راأ�س  اتّحاد  اليوم م�ساألة  اأن ن�سع  لنا جميعاً،  اإنّ هذا لهو تحذير 

قائمة واجباتنا الوطنّية والدولّية. 

قضّية فلسطين

اإقامة  على  عامًا   65 مرور  بعد  اإذ  الآخ��ر  المهم  المو�سوع  هي  فل�سطين  ق�سية 

الق�سّية  هذه  على  مّرت  التي  المختلفة  والمنعطفات  الغا�سب،  ال�سهيونّي  الكيان 

ة الحوادث الدامية في ال�سنوات الأخيرة، فاإّن حقيقتين  الهاّمة والح�ّسا�سة، وخا�سّ

قد اّت�سحتا للجميع. 

الحقيقة الأولى اأنّ الكيان ال�سهيونّي وحماته المجرمين ل يعرفون حّدًا لفظاظتهم 

وق�سوتهم ووح�سّيتهم و�سحقهم لكّل المعايير الإن�سانّية والأخالقّية. يبيحون لأنف�سهم 

كّل  بل  العّزل،  والأبرياء  والن�ساء  لالأطفال  وقتٍل  وتدمير  واإبادة جماعّية  كلّ جريمة 

المبكية  ارتكبوه. والم�ساهد  ارتكابه، ثم هم يفخرون بما  اعتداء وظلم بمقدورهم 

في حرب الخم�سين يوماً على غزّة هي اآخر نموذج من هذه الجرائم التاريخّية التي 

تكّررت مرارًا في ن�سف القرن الأخير. 

اأن تحّقق هدف قادة  اإنّ هذه المجازر والماآ�سي لم ت�ستطع  الحقيقة الثانية هي 
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الكيان الغا�سب وحماته. وخالفًا لما كان يجول في ذهن لعبي ال�ساحة ال�سيا�سّية 

الكيان  هذا  فاإّن  ومنعته  ال�سهيونّي  النظام  �سطوة  ب�ساأن  حمقاء  اآمال  من  الخبثاء 

يقترب يوماً بعد يوم من ال�سمحالل والفناء. اإنّ مقاومة غّزة المحا�سرة والوحيدة 

لمدّة 50 يوماً اأمام كلّ ما اأجلبه الكيان ال�سهيونّي من قّوة اإلى ال�ساحة، وما حدث في 

النهاية من ف�سل وتراجع لهذا الكيان وا�ست�سالمه اأمام �سروط المقاومة، لهو م�سهد 

وا�سح لهذا ال�سعف والهزال والنهيار.

الصمود والثبات 

اإنّ هذا يعني اأنّ ال�سعب الفل�سطيني يجب اأن يزداد فيه الأمل اأكثر من اأي وقت 

م�سى، واأن يزيد المنا�سلون من الجهاد وحما�س من �سعيهم وعزمهم وهّمتهم، واأن 

اأكثر، واأن تطالب ال�سعوب  تتابع ال�سفّة الغربيّة م�سيرة العزّ الدائمة بقوّة و�سالبة 

الم�سلمة حكوماتها اتّخاذ مواقف م�ساندة حقيقيّة وجادّة من ق�سيّة فل�سطين، واأن 

تقطع الدول الإ�سالمّية ب�سدق خطوات على هذا الطريق.

اإلسالم األميركي

في  المخل�سين  للنا�سطين  ينبغي  ما  هو  الأولوّية،  وذو  المهم  الثالث  المو�سوع 

العالم الإ�سالميّ اأن يفرّقوا بنظرة واعية بين الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل والإ�سالم 

اإمامنا  اهتّم  لقد  وذاك.  ه��ذا  بين  الخلط  من  وي��ح��ّذروا  يحذروا  واأن  الأميركي، 

الراحل لأّول مّرة بالتمييز بين المقولتين. واأدخل ذلك في القامو�س ال�سيا�سي للعالم 

الإ�سالمّي. 

فالإ�سالم الأ�سيل هو اإ�سالم النقاء والمعنويّة، اإ�سالم التقوى وال�سيادة ال�سعبّية، 

تقّم�س  هو  الأميركي  الإ���س��الم  واإنّ   .
(1(

ڀڀ} ڀ  پ  پ  {پ  اإ�سالم 

العمالة لالأجانب، ومعاداة الأمّة الإ�سالميّة بزيّ الإ�سالم!!

اإنّ الإ�سالم الذي ي�سعل نيران التفرقة بين الم�سلمين، وي�سعُ الثقة باأعداء اهلل 

)1) �سورة الفتح، الآية 29.
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بدلً من الثقة بالوعد الإلهي، وي�سنّ الحرب على الإخوة الم�سلمين بدًل من مكافحة 

ال�سهيونيّة وال�ستكبار ويتّحد مع اأميركا الم�ستكبرة �سد �سعبه اأو ال�سعوب الأخرى 

لي�س باإ�سالم، اإّنه نفاق َخطِر ُمهلك يجب اأن يكافحه كّل م�سلم �سادق. 

والمو�سوعات  الق�سايا  هذه  ح  تو�سّ التفكير  وعمق  بالب�سيرة  مقرونة  نظرة  اإنّ 

الهامّة في واقع العالم الإ�سالميّ لكلّ باحث عن الحق، وتحّدد الواجبات والتكاليف 

الراهنة بال غمو�س. 

ومن  الب�سيرة،  هذه  لكت�ساب  مغتنمة  فر�سة  و�سعائره  ومنا�سكه  الحج  في  اإنّ 

الموؤّمل اأن تحُظوا اأنتم اأّيها الحّجاج ال�سعداء بهذه الموهبة الإلهّية ب�سورة كاملة.  

اأ�ستودعكم اهلل العظيم جميعًا، واأ�ساأله تعالى لكم قبول الطاعات. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

السّيد علي الخامنئي.

5 ذي الحجة 1435 هجرية قمرية - 8 مهر 1393



: سبـــة لمنا عيد الغديرا

حشود من مختلف شرائح الشعبالــحــضــور:

طهران - حسينيّة اإلمام الخمينّي }الــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/07/21 هـ.ش.
1435/12/18 هـ.ق.

2014/10/13 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في حشد من مختلف شرائح الشعب
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ó
اأبارك لجميع الحا�سرين في هذا اليوم، وهو يوم عيد الغدير المبارك ولالإخوة 

 ،Q والأخوات الأعزّاء في الأمّة الإيرانيّة الكريمة، ولجميع �سيعة اأمير الموؤمنين

والمطّلعين  ال�سريف  الدين  هذا  بمحتوى  المتعلّقين  الأ�سخا�س  اأولئك  ولجميع  بل 

على حقائق الإ�سالم المعرفّية، وهم ي�سعرون بلّذة هذا الإح�سا�س، واأهّنئ الح�سور 

اإلى هذه  بعيدة  اأماكن  من  قدموا  اللذين  والأخ��وات  الإخ��وة  اأولئك  ة  الكريم، خا�سّ

الح�سينّية، وزّينوها بح�سورهم الكريم. 

الوظائف  اأخرى حول  وجملة  الغدير،  م�ساألة  باب  واحدة من  لكم جملة  اأعر�س 

الملقاة على عاتقنا، والتي ينبغي التوّجه اإليها والتي هي اليوم مو�سوع الغدير والتي 

ينبغي ا�ستفادتها من معارف الغدير العميقة. 

واقعة الغدير ثابتة لدى عموم المسلمين

اإنّ م�ساألة الغدير ق�سيّة مهمّة جدّاً في تاريخ الإ�سالم، اأّوًل: اإّن اأ�سل هذه الحادثة 

العظيمة والمهمّة، وهذا البيان ال�سريف للنبي الأكرم P: »من كنت موله فهذا 

عموم  عند  الم�سّلمات  من  يعّد  واإّنما  ال�ّسيعة،  خ�سو�س  ينقله  ل   ،
(1(

موله« عليّ 

الم�سلمين، واأمّا اأولئك الأ�سخا�س الذين حاولوا اأن يعتر�سوا على الحديث نجدهم 

وتوجيه معنى  تاأويل  اإلى  واإّنما ذهبوا  الحديث،  اأ�سل �سدور هذا  يعتر�سوا على  لم 

الناحية  م�سّلمة من  م�ساألة  الحادثة  اأ�سل هذه  فاإّن  الحادثة،  اأ�سل هذه  في  الجملة 

قد  والتي  الجملة،  هذه  معنى  حول  تطرح  التي  وال�سبهات  والإ�سالمّية،  التاريخّية 

)1) الطبر�سي، الحتجاج، ج 2، �س 450. 
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، وغير النا�سجين فكرّيًا ومعرفّيًا في هذا اليوم، 
(1(

تخطر في ذهن بع�س المحَدثين

هي نف�سها تلك ال�سبهات والعترا�سات التي ُذكرت قبل األف �سنة تقريًبا، ورّد عليها 

واأجاب عنها علماوؤنا العظام، ولم يبَق اأدنى �سبهة في اأ�سل هذه الم�ساألة والحادثة، 

ومعنى جملة النبي الأكرمP حين �ساأل النا�س في منطقة غدير خم: »األ�ضت اأولى 

{ۇ ۆ  اإلى الآية القراآنيّة الكريمة:  اإ�سارة منه  ، - وبهذا 
(2(

اأنف�ضكم« بكم من 

 - وبعد هذا ال�سوؤال كانت هذه الجملة منه P: »من 
(3(

ۆ ۈ ۈٴۇ }
اأ�سل  اأي مجال لل�سك في  اأّنه ل يوجد  كنت موله فهذا علّي موله«، ومن الموؤّكد 

تبّين  اأن  ينبغي  والتي  ال�سريفة،  التاريخّية  الجملة  تت�سمنه هذه  وما  الم�ساألة.  هذه 

بعد  والخالفة  بالإمامة   Qالموؤمنين اأمير  تن�سيب  وهو غير مو�سوع  لالأذهان، 

اإّنما   - الجملة  لهذه  وال�سائع  الرائج  المعنى  وهو  له -  وو�سّيته   ،P الأكرم  النبي 

هو م�سمون مهم اآخر في هذا البيان ل ينبغي الغفلة عنه، وهو تعرّ�س الإ�سالم لأمر 

الحكومة وم�ساألة �سيا�سة الأمّة، واأهميّة هذا المو�سوع من وجهة نظر الإ�سالم. 

الغدير هو الرّد.. 

وعن  الجتماعّية  الم�سائل  عن  الإ�سالم  لف�سل  �سعوا  الذين  الأ�سخا�س  اأولئك   

والم�سائل  ال�سخ�سّية  بالم�سائل  الإ���س��الم  ح�سر  وح��اول��وا  ال�سيا�سيّة،  الم�سائل 

الخ�سو�سّية لحياة الأفراد - وفي الواقع كانوا ينظرون نظرة �سكولرية )علمانّية( 

بين  الروؤية  لهذه  للترويج  اأي�سًا  العدو  واأي��ادي  العدو  اإع��الم  �سعى  وقد  لالإ�سالم، 

 الم�سلمين على طول التاريخ - اإنّ الجواب والردّ على هوؤلء هو م�ساألة الغدير، فاإنّ النبي 

الأكرمP في ذلك الموقع الح�سا�س، وفي اآخر اأ�سهر حياته وبناًء للتعاليم الإلهّية 

والتكليف الإلهي بيّن م�ساألة اأ�سا�سيّة ومهمّة، وهي عبارة عن التعرّ�س لم�ساألة الحكومة 

لما بعد زمان النبيّ P. واإن م�ساألة تن�سيب اأمير الموؤمنينQ لم تكن بمعنى 

)1) اأو النتهازيين القا�سرين والذين لي�س لديهم عمق في المعرفة والن�ساف. 

)2) جامع الأحاديث ال�سيعّية، ج23، �س742. 

)3) �سورة الأحزاب، الآية 6. 
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التن�سيب في خ�سو�س الجوانب المعنوّية فقط، بل يمكن القول اإّن الجوانب المعنوّية 

غير قابلة للتن�سيب، وما هو قابل للتن�سيب عبارة عن الحكومة والحكم وال�سيا�سة 

وقيادة المجتمع الإ�سالميّ، وهذا ما اأو�سى به النبي الأكرمP، هذه نقطة مهّمة 

جدًا في م�ساألة الغدير، والتي تعتبر جوابًا مفحمًا لأولئك الذين يظّنون وي�سّرحون 

اأنّ الإ�سالم بعيد عن الم�سائل ال�سيا�سّية والم�سائل الحكومّية، واأمثال ذلك. 

اأمير  تن�سيب  حقيقة  اثنتين،  حقيقتين  عن  يك�سف  الأمر  هذا  فاإنّ  عليه،  وبناءً 

الموؤمنينQ بعنوان اأنّه الإمام بعد النبّي P، وحقيقة م�ساألة التعّر�س للحكومة 

جّدًا  مهّمان  مو�سوعان  وه��ذان   ،P النبّي  بعد  الأمّ��ة  واإدارة  والإمامة  وال�سيا�سة 

وح�ّسا�سان، وهما موجودان في م�ساألة الغدير، ويعّدان جزءًا من المعارف التي يحملها 

الغدير ودر�ساً كبيراً لجميع الم�سلمين في هذا الع�سر، وفي ع�سور الإ�سالم المقبلة. 

الغدير.. عقيدة 

وما ينبغي في هذا اليوم التعّر�س له والهتمام به هو؛ اأّن م�ساألة الغدير م�ساألة 

ملتزمون  الإمامة  ومدر�سة   ،R البيت  اأهل  مدر�سة  واأتباع  فال�سّيعة  اعتقاديّة، 

ول مجال  �سك،  بال  ال�سيعّي  للفكر  واأ�سا�س  اأ�سٌل  وهذا  الغدير،  بم�ساألة  ومتم�ّسكون 

للبحث فيه. واإن من لديه �سبهة ونقا�س في هذا ال�سدد يمكنه طرحه والبحث فيه في 

المجامع العلمية وفي المجال�س التخ�س�سّية، فليجل�سوا وليتعّر�سوا لهذا البحث. اإّن 

منطق ال�سّيعة قويٌ وحجّة ال�ّسيعة حّجة قاطعة ول �سّك فيها، لكن يجب اأن ل يترك 

ذلك اأثراً ]�سلبيًّا[ على حياة النا�س، وفي حياة الم�سلمين العامة، وتعاونهم والأخوة 

فيما بينهم.

عيد الغدير ومخططات األعداء

واإنّ م�ساألة الختالف بين الفرق الإ�سالميّة - �سواء بين ال�سّيعة وال�سّنة اأم بين 

الفرق المختلفة الموجودة في داخل كل فرقة من المذاهب الإ�سالمّية الأ�سا�سّية - هي 

اإحدى مراكز اأطماع اأعداء الإ�سالم، ل خ�سو�س اأعداء الت�سّيع. فعلى مدى ال�سنوات 
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الختالف  لأنّ  الم�سلمين،  بين  الختالف  لإيجاد  ي�سعون  زالوا  وما  كانوا  المتمادية 

بين الم�سلمين يوؤدّي اإلى ا�ستهالك همم الم�سلمين وقدراتهم ودوافعهم وبذل ذلك 

كّله في هذه الم�ساكل الداخلّية، والغفلة عن الم�سائل الخارجّية وعن اأعدائهم الكبار. 

وقد كانت هذه هي ال�سيا�سة الأ�سا�سّية لال�ستعمار على مدى ال�سنوات المتمادية، وقد 

الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  وت�سكيل  الإ�سالميّة  الثورة  انت�سار  بعد  الأعداء  �ساهد 

انت�سار فكر وروؤية الجمهوريّة الإ�سالميّة في العالم الإ�سالمّي، فرّكزوا على �سيا�سة 

التفرقة ب�سكل اأكبر واأ�سّروا ب�سّدة على هذا المو�سوع، وبذلوا الأموال حتى يف�سلوا 

العالم الإ�سالميّ عن الجمهورّية الإ�سالمّية. 

سالح »فّرق تسد«

الذي  ال�ساأن  العظيم  واإمامنا  العظيمة  وثورتنا  الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  اإنّ 

اإليه،  القلوب  يجذب  واأن  اإليه،  الإ�سالمّي  العالم  واأذه��ان  اأفكار  يلفت  اأن  ا�ستطاع 

، وهذا ما اأخاف العدو واأخاف 
(1(

اأن يوّجه دوافعهم وحركاتهم باتجاهها وا�ستطاع 

ال�ستعمار وال�ستكبار وال�سهيونّية؛ وب�سكل اأكثر و�سوًحا، اأخاف المنظومة ال�سيا�سّية 

في اأميركا، لذلك لجاأوا للتو�سّل با�ستخدام ذلك ال�سالح القديم وهو �سالح ]»فّرق 

ت�سد«[ اأو »اإيجاد التفرقة«. 

واليوم، وعلى مدى هذه ال�سنوات المتمادية ي�سعون لزيادة رقعة الختالفات بين 

ال�سّيعة وال�سّنة، وذلك من اأجل �سرف اأذهان الفرقتين عن عدّوهم الأ�سا�سي الذي 

هو عدوّ الإ�سالم، ل عدو الت�سّيع بالخ�سو�س ول عدّو الت�سّنن بالخ�سو�س، لقد �سعوا 

لي�سغلوهم بع�سهم ببع�س، وهذه هي �سيا�سة ال�ستعمار. واإنّ الخبير بهذه ال�سيا�سة 

ن�سطة جّدًا  كانت  والتي  الخبيثة،  بريطانيا  لحكومة  والأمنيّة  ال�سيا�سيّة  الأيادي  هو 

التفرقة  يوجِدون  كيف  ويعرفون  �سعوا جاهدين،  وقد  القدم،  منذ  المجال  هذا  في 

والختالف بين الفرق الإ�سالمّية، وقد جّربوا طرقها وهم يعرفونها ويعملون عليها.

)1) الجمهوية ال�سالمية ونظامها الفكري وال�سيا�سي.
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مخاطر التكفير 

وهذا تيّار »التكفير« - الذي ظهر اليوم في العراق و�سوريا وبع�س دول المنطقة، 

هو في الحقيقة يواجه جميع الم�سلمين، ل يواجه خ�سو�س ال�ّسيعة - هو من �سنع 

اأيادي الم�ستعمرين اأنف�سهم، فهم �سنعوا �سيئًا با�سم القاعدة، و�سيئًا با�سم »داع�ش«؛ 

لأجل مواجهة الجمهوريّة الإ�سالميّة ولمواجهة حركات ال�سحوة الإ�سالمّية، بالتالي 

اأّما اليوم فقد انقلب الأمر]وطالتهم النيران[، طبعًا، عندما  هم قد هيمنوا عليه؛ 

ينظر الإن�سان اليوم بنظرة تحليليّة دقيقة يرى اأنّما تقوم به اأميركا وحلفاوؤها اليوم 

في ما �سمّوه »المواجهة مع داع�س« - والتي ل واقعّية لها - يرومون في هذه الم�ساألة 

توجيه عداوة الم�سلمين لتكون فيما بينهم، وي�سعون ليتعرّ�س الم�سلمون لقتل بع�سهم 

ذلك  �سبب  جعلوا  وقد  الخبيثة،  الحركة  هذه  نطفة  لإب��ادة  ال�سعي  من  اأكثر  ا،  بع�سً

بة والمتحّجرة، واإّل فالهدف هو الهدف، وهو  اليوم هذه المجموعة الجاهلة والمتع�سّ

ال�سعي ل�سرف الم�سلمين عن عدوّهم الأ�سا�سي. ونحن - ال�سّيعة وال�سّنة وكّل �سخ�س 

مرتبط بالإ�سالم وكلّ �سخ�س يرى حاكميّة القراآن ويقبل به - يجب علينا اأن نعلم اأّن 

اأميركا وال�سيا�سات الأميركيّة و�سيا�سات ال�ستكبار و�سيا�سات ال�سهيونيّة هم اأعداء 

الإ�سالم هم الأعداء الوا�سحون لالإ�سالم واأعداء حاكميّة الإ�سالم، واإن ال�سعي الذي 

ي�سعون اإليه اليوم هم اأنف�سهم قد اأ�ّس�سوا له و�سعوا له منذ خم�سة وثالثين �سنة، فهم 

منذ خم�سة وثالثين �سنة ي�سعون باأنواع مختلفة. باإذن اهلل وبحول اهلل وقوته، �سوف 

يخ�سرون كل هذه الجهود التي هي �سدّ الجمهورّية الإ�سالمّية، وبف�سل اهلل �سبحانه 

وتعالى، �سوف يخ�سرون في هذه المواجهة قطعًا. 

الوحدة اإلسالمّية: أوجب الواجبات

اإنّ وظيفة الم�سلمين اليوم - م�سلمي ال�سّيعة منهم وال�سّنة - اأن ل ي�ساعدوا العدو 

من خالل تاأجيج واإثارة م�ساعر التفرقة بين بع�سهم بع�ساً. وعلى ال�ّسيعة اأن يعلموا 

اأنّ هذه الم�ساعر وهذه الأحا�سي�س وهذه الختالفات والم�ساكل اإذا اأثيرت بين ال�سّنة 
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وال�سّيعة، فاإنّ الم�ستفيد الأوحد هو العدّو الم�سترك والعدّو الأ�سا�سي، ول ينبغي اأن 

ن�سمح بذلك، وعلى ال�سنّة اأي�ساً هذا التكليف نف�سه، فالطرفان ينبغي عليهم مراقبة 

مقّد�سات  يهينوا  ول  بينهم،  فيما  والح�سا�سّيات  النعرات  يثيروا  ل  واأن  الأمر،  هذا 

بع�سهم بع�سا، ول ي�سعلوا نار الم�ساكل الطائفيّة بين الم�سلمين والفرق الإ�سالمّية، 

وخا�سّة بين ال�سنّة وال�سّيعة - والتي هي مُنى عين اأعداء الإ�سالم - على الجميع اأن 

يلتفت اإلى هذا الأمر. فاإذا قام �سخ�س ما بعمل يوؤّدي اإلى اإثارة ح�سا�سّية الطرف 

الآخر، واإلى اإيجاد العداوة. فليعلم وليكن على يقين اأنّه بذلك يعين اأميركا، وي�ساعد 

»داع�س«،  اأوجدوا  اأولئك الأ�سخا�س الذين  بريطانيا الخبيثة وال�سهيونّية، وي�ساعد 

و»القاعدة«، والتكفير من اأجل اإيجاد الختالف والتفرقة بين ال�سّيعة وال�سّنة. 

الإ�سالمّية،  المجتمعات  والوظائف في  الواجبات  اأوجب  اإنّ من  اليوم،  وفي هذا 

الإ�سالمّية،  والأخ��ّوة  الإ�سالمّية،  الوحدة  هي  بها،  يلتزموا  اأن  الجميع  على  والتي 

والرتباط الحميم فيما بين الم�سلمين. طبعاً، اإن الم�سلمين الموؤمنين والمّطلعين، 

يعرفون  الإ�سالمّية  الجمهورّية  نظام  ظل  في  يعي�سون  والذين  الب�سيرة  واأ�سحاب 

تكليفهم، واأتمنّى هنا وفي جميع الأماكن اأن يلتزموا بهذه الوظائف وهذا التكليف. 

اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والإفادة لكم وللعالم الإ�سالمّي - اإن 

�ساء اهلل - من بركات عيد الغدير. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



: سبـــة لمنا الذكرى السنوية لتأسيس المجلس األعلى للثورة الثقافيةا

ــــان: ــــزم ال

1393/07/26 هـ.ش.
1435/12/23 هـ.ق.

2014/10/18 م.

اإلمام الخامنئي {

يصدر حكماً للدورة الجديدة من المجلس 
األعلى للثورة الثقافية 
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ó
اإن فل�سفة وجود المجل�س الأعلى للثورة الثقافية هي فهم الماهية الثقافية للثورة 

الإ�سالمّية وتبيينها وتثبيتها وتكري�سها، واإعادة الت�سكيل الم�ستديم والمتجدد للجبهة 

بما  البالد  في  الثقافي  التقدم  حالت  وتمتين  ور�سد  الإ�سالميّة،  للثورة  الثقافية 

يتنا�سب والإمكانيات والقدرات الهائلة لإيران الإ�سالميّة الثورية. 

المثلى  »ال�ستفادة  عبر  ال�ساحة  هذه  في  للتحديات  ال�ستراتيجية  الإدارة  اإن 

»اإحباط  وكذلك  والإم��ك��ان��ي��ات«،  الفر�س  كل  من  والمتزايدة  والكفوءة  والكاملة 

التهديدات والآفات بنظرة حكيمة ومعقولة«، و »المواجهة الذكية لحمالت المهاجمين 

والعدوانيين«، من جملة الواجبات الرئي�سية لهذا المجل�س. اإن المجالت الأ�سا�سية 

والمفتاحية من قبيل: اإنتاج العلم، ونمط الحياة، والتعليم والبحث العلمي، والثقافة 

الجمهورّية  في  تنظيمها  اأوك��ل  مهمة  مفا�سل  تمثل  الثقافية،  والهند�سة  العامة، 

الإ�سالميّة اإلى المجل�س الأعلى للثورة الثقافية. 

اإن التزام المجل�س الأعلى للثورة الثقافية با�سمه وعنوانه هو �سرط لنجاحه في 

مهّماته الخطيرة الملقاة على عاتقه. 

بالنظر لنتهاء دورة اأخرى من م�سوؤولية المجل�س الأعلى للثورة الثقافية، وعلى 

اأعتاب دورة جديدة، يتم تن�سيب الأع�ساء الحقوقيين والحقيقيين لهذا المجل�س، 

البرمجة  ل�سوؤون  الجمهوريّة  رئي�س  م�ساعد  اإ�سافة  مع  الما�سية  ال��دورة  في  كما 

والأ�سرة،  المراأة  ل�سوؤون  الجمهوريّة  رئي�س  وم�ساعدة  ال�ستراتيجي،  والإ���س��راف 

للمجل�س لدورة جديدة  الحقوقيين  الأع�ساء  اإلى  الإ�سالمّي،  الإعالم  ورئي�س مكتب 

ت�ستمر ثالث �سنوات. 
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والمثمرة  الدوؤوبة  والم�ساعي  للجهود  والتقدير  ال�سكر  تقديم  الواجب  من  اأرى 

لرئي�س واأع�ساء المجل�س الأعلى للثورة الثقافية المحترمين، واأمينه العام المحترم، 

واأمانته العامة خالل هذه الدورة، واأعلن عن النقاط التالية كاأولويات عمل للمجل�س 

في دورته الجديدة: 

1 - على الرغم من الجهود الجيدة للمجل�س في متابعة الأولويات التي تم تبليغها 

في الأعوام الما�سية، فاإن الأولوية الأ�سلية للمجل�س اليوم هي تحقيق القرارات 

وتنفيذها ال�سريع والكامل، ومتابعتها حتى تحقيق النتيجة الكاملة. 

والإ�سالمّية  الثورية  الثقافة  اأن�سار  بين  الجدية  لال�سطفافات  بالنظر   -  2

ومعار�سيها المعاندين المتحفزين، يجب على المجل�س الأعلى للثورة الثقافية 

ومن خالل تعامله الفعال والإبداعي مع هذه ال�سطفافات الثقافية الوا�سحة، 

بث الأمل والثقة والت�سجيع في قلوب محبّي الثقافة الدينية والثورية في داخل 

البالد وخارجها، وفر�س القلق والياأ�س على المعادين. 

3 - بالنظر لحالت الر�سد والنمو الملحوظة، والتدفق الكبير لالأن�سطة الثقافية 

على م�ستوى ال�سعب، وخ�سو�ساً بين ال�سباب المتدين الثوري، على الأجهزة 

الثقافية للنظام وعلى راأ�سها المجل�س الأعلى للثورة الثقافية اأن ترى لنف�سها 

دور الحلقات المكملة والمي�ّسرة والملهمة لالأن�سطة ال�سعبية التلقائية وال�ساملة 

على ال�سعيد الثقافي، واأن تقوم برفع الموانع والعقبات من طريقها. 

4 - اإن رفع الم�ستوى الكّمي والنوعي ل�ستهالك واإنتاج المنتجات الثقافية، لن يكون 

وا�ستدعاء  وم�ستمرة،  متتابعة  وخطوات  �سحيحة،  �سيا�سات  و�سع  دون  ممكًنا 

بنية  اإعادة هند�سة  اإن  الم�سمار.  وا�سثمارها في هذا  الوطنية  الإمكانيات  كل 

الأعمال والإدارات الثقافية على اأ�سا�س هذا التوجه هو من لوازم النجاح في هذا 

يتمكن  اأن  الثقافية  للثورة  الأعلى  المجل�س  التاريخية. على  الثقافية  المواجهة 

والطاقات  والبرمجية،  ال�سلبة  الإمكانيات  كل  وم�ساعفة  ت�سكيل  اإع��ادة  من 

الإن�سانية في المجال الثقافي بما يتنا�سب والظروف المذكورة. 
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للبالد من  والتقنية  العلمية  الم�سيرة  في  وال�سرعة  للتقدم  الجادة  المتابعة   -  5

دوره  الثقافية  للثورة  الأعلى  للمجل�س  والتي  البالد،  في  الأ�سا�سية  الأولويات 

البارز فيها. والحمد هلل، لقد اكت�سب م�سمار العلم والتقنية في البالد خارطة 

طريقه، من خالل الم�سادقة على الخارطة العلمية ال�ساملة للبالد وتبليغها، 

الحركة  وانطلقت  ال�ساملة،  العلمية  للخارطة  الإ�ستراتيجية  اللجنة  ت�سكلت 

في هذا الم�سار واإلى الآن كان لها اآثار ونتائج جيدة، ومن ال�سروري متابعة 

في  الم�سوؤولين  قبل  من  والهتمام، خ�سو�ساً  الجدّ  من  بمزيد  الحركة  هذه 

ال�سلطات الثالث، وخ�سو�ساً في الحكومة المحترمة. اإن �سرعة النمو العلمي 

للبالد يجب اأن ل تقل حتى بمقدار قليل باأية ذريعة من الذرائع، بل، ينبغي اأن 

تزداد يوماً بعد اآخر، وعلى المجل�س الأعلى للثورة الثقافية اأن يمار�س دوره في 

الإ�سراف عليها ور�سدها وتوجيهها بنحو جّدي وفّعال. 

اإن الهند�سة الثقافية ومو�سوع التحول والتجديد في النظام التعليمي والعلمي   - 6

العلوم  التحول في  وكذلك  والتعليم،  التربية  اأو  العالي  التعليم  �سواء في  للبالد، 

اإلى  بعد  ت�سل  لم  ال�سابقة،  ال��دورات  في  عليه  التاأكيد  جرى  والذي  الإن�سانية، 

نتائجها المن�سودة. واإن التاأخر التاأجيل لهذه الأمور �سي�سبب خ�سارة كبيرة للثورة 

الإ�سالمّية، لذلك ينبغي النظر لهذه الأمور بمزيد من الجّد، واأن ت�سل لنتائجها 

عبر اإعادة نظر وبرمجة جديدة في غ�سون فترة زمنية معقولة وممكنة. 

7 - من ال�سروري التاأكيد على عقد اجتماعات المجل�س الأعلى للثورة الثقافية 

والبناء  الفاعل  الح�سور  وك��ذل��ك  ال��م��ق��ررة،  المواعيد  وف��ي  منظم  ب�سكل 

ال�سلطات  روؤ�ساء  وخ�سو�ساً  لالأع�ساء،  المتخ�س�س  البحث  مع  والمترافق 

المحترمين في الجتماعات والنقا�سات، وتخ�سي�س ما يلزم من وقت وهّمة 

لذلك من قبل كل الأع�ساء، وخا�سة الأع�ساء الحقيقيين. 

اأ�ساأل اهلل تعالى التوفيق لكل ال�سادة. 

السيد علي الخامنئي
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: سبـــة لمنا وفاة آية اهلل مهدوي كنيا

ــــان: ــــزم ال

1393/07/29 هـ.ش.
1435/12/26 هـ.ق.

2014/10/21 م.

بيان اإلمام الخامنئي {

للتعزية بوفاة آية اهلل مهدوي كني
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ó
ال�سيخ  اهلل  اآية  والمتقي  المجاهد  العالم  رحيل  نباأ  تلقينا  والأ�سف  الأ�سى  ببالغ 

محمد ر�سا مهدوي كني ر�سوان اهلل عليه عن دار الفناء، واآلم قلوب محبيه ومريديه.

اإن هذا العالم الجليل كان من الرعيل الأول للمجاهدين في درب الثورة ال�سائك، 

ومن الوجوه الموؤثرة ون�سيرًا حقيقيًا لنظام الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران، ومن 

ال�سوح  كل  في  دوره  ومار�س   ،{ الراحل  لالإمام  وال�سادقين  الغيارى  الأوفياء 

المهمة للبالد اإبان الثورة ب�سجاعة و�سدق.

اإن الفقيد الكبير قد ظهر كعالم دين، ورجل �سادق في ال�سيا�سة وثائر �سريح في 

كل مكان وزمان منذ التحاقه بمجل�س الثورة، ومن ثم ت�سكيل اللجان الثورية في بداية 

تاأ�سي�س النظام الإ�سالمّي، ومن ثم ت�سنمه من�سب وزير الداخلية وقبوله الت�سدي 

لمن�سب رئا�سة الحكومة، حتى دخوله معترك اإنتاج العلم وتربية ال�سباب ال�سالحين، 

وتاأ�سي�س جامعة الإمام ال�سادقQ، واإمامة �سالة الجمعة في طهران، واأخيًرا 

رئا�سة مجل�س خبراء القيادة، ولم ي�سمح اأبًدا باأن تترك الأمور ال�سخ�سية والغايات 

الفئوية بالتاأثير على ن�ساطه الوا�سع والموؤثر.

اإن هذا الإن�سان الكبير والمتقي ا�ستخدم كل ثقله للدفاع عن درب الثورة والنظام 

الإ�سالمّي خالل العقود الما�سية، فرحمة اهلل ور�سوانه عليه.

وعلماء  الإيراني  وال�سعب  الفا�سل،  واأخيه  الكريمة  لعائلته  بالعزاء  اأتقدم  اإنني 

الدين العظام، وكل محبيه وتالميذه ومن تربى على يده، �سائاًل المولى القدير علو 

درجاته.





: سبـــة لمنا الملتقى والمؤتمر الوطني الثامن للشباب النخبا

جمع غفير من الشباب النخب في إيران وأصحاب المواهبالــحــضــور:

طهران - حسينيّة اإلمام الخمينّي }الــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/07/30 هـ.ش.
1435/12/27 هـ.ق.

2014/10/22 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء المشاركين في الملتقى 
الوطني الثامن للشباب النخب)1)

)1) قبل اأن يبداأ الإمام الخامنئي بخطابه قدّم الدكتور �سورنا �سّتاري )المعاون العلمي والتقني لرئي�س الجمهورّية 

ورئي�س موؤ�س�سة النخب الوطنية( تقريًرا كاماًل. 
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ó

أهمية الشباب

ل يوجد بالن�سبة اإلى �سخ�س مثلي، يبلغ هذا ال�سّن ويتحّمل هذه الم�سوؤولّية، ما 

هو اأجمل من لقاء جمعٍ مثل جمعكم هذا، اأنتم ال�سباب الذين دخلتم �ساحة الحياة 

واأمثالي  اأنا  اإّن عيوننا -  البلد.  رون بم�ستقبل م�سرق لم�ستقبل هذا  العلمّية، وتب�سِّ

- ناظرة اإليكم، واأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يوّفقكم من خالل ما تمتلكونه من 

يليق  بنحو  به،  تفتخرون  الذي  ومنزلكم  بلدكم  لبناء  واإرادة  وعزيمة  فكرّية  قّوة 

بهذا البلد العزيز ويليق بهذا التاريخ. فاأهاًل و�سهاًل بكم، ونحن م�سرورون اليوم 

بزيارتكم هذه.

في الحقيقة لقد �سررتُ جدًّا ممّا عر�سه لنا ال�سيّد �ستّاري، ال�سّيد �سّتاري هو من 

ال�سهيد من�سور �سّتاري - كان في الحقيقة  اأي�سًا -  ال�سهيد  النخبة، وكذلك والده 

اأو من الناحية العلمّية والعملّية،  من النخبة، �سواء من الناحية الفكريّة والذهنيّة، 

اهلل  اأ�ساأل   - ال�سعبة  المجالت  في  والح�سور  والإي��م��ان  الدافع  جهة  من  وكذلك 

�سبحانه وتعالى اأن يح�سر عزيزنا ال�سهيد �ستّاري مع اأوليائه، ويوفّق ال�سّيد �سّتاري 

ا لكّل خير - فاإّن الأمور التي اأتى على ذكرها هي في الواقع �سحيحة بالكامل  اأي�سً

ومهّمة جًدا، ون�ساأل اهلل �سبحانه لموؤ�ّس�سة الُنَخب ولهذه المعاونية التي انطلقت بعد 

اأن  والعطاء،  الن�سج  وبلغت  بداأت عملها  وها هي  �سنوات،  لعّدة  ومتابعتنا  اإ�سرارنا 

يوّفقهم لأداء وظائفهم على اأكمل وجه.



 20
14
ا  
سمو
ب 
طل
خ

484

ما هي النخبة 

اأوّد اأن اأ�سير اإلى م�ساألة مهّمة ولعّلها هي محور كالمي معكم: اإّن من الأمور المهّمة 

التي ينبغي على النخب في هذا البلد اأن يفّكروا فيها جيًدا ويتعّمقوا فيها هي: اأ�سل 

مقولة النخبة ]النخبوّية[ ومفهوم النخبوّية، فعليكم اأن تنظروا لهذا المفهوم نظرة 

علمّية وحكيمة، فالنخبوّية تركيٌب موؤّلف وم�سّكل من ا�ستعداداتكم، وما قّدمتم من 

همّة في ال�سعي والعمل، وبذلتم من مثابرة ومن تتّبع، وجميع هذه الأمور - ال�ستعداد 

اإلهي منحه  رزق  لكم، وهذا  وتعالى  �سبحانه  والمثابرة - هي عطاءات اهلل  والهّمة 

اهلل  اأعطاه  الذي  ال��رزق  هذا   ،
(1(

{ÁÀ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  {ى  لكم، 

والمثابرة  الهّمة  وكذلك  الذهنّية،  وقابلّياتكم  وال�سعي  ال�ستعداد  فاإنّ  وكذلك  لكم، 

يمتلكون  النا�س  من  فكثير   - والعمل  والمطالعة  والبحث  الدر�س  في  قدّمتموه  وما 

التي  المثابرة  والن�ساط -، وكذلك  الهّمة  لي�س عندهم  والقابلّيات ولكن  ال�ستعداد 

وكّل  وبحثتم،  وطالعتم  وفّكرتم  وقراأتم  وجل�ستم  الوقت  فبذلتم  اإياها،  اهلل  منحكم 

ا يعّد نعمة اإلهّية، اإّن كّل ذلك رزق  هذه الأمور بحاجة اإلى �سبر، وهذا التحّمل اأي�سً

اإلهي. 

تكليف النخبة اإلنفاق من رزقهم

اأن  اأين ينبغي  الهّمة، حينها نعرف  وعندما نعرف م�سدر هذا ال�ستعداد وهذه 

تُ�سرف، واأين ينبغي اأن تبذل، وقد حدّد اهلل �سبحانه وتعالى في كتابه: {ڀ ڀ 

، اأنّه ل بدّ من الإنفاق، وهذا 
(2(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}
الرزق الإلهي المقدّم لكم ل بدّ اأن تنفقوا منه، ولي�س الإنفاق بمعنى اأن ُيخرج اأحد 

ذو  رزق  وهو  بكثير،  اأرفع  الرزق  هذا  اإنّ  المحتاجين.  لأحد  ليعطيه  مالً  جيبه  من 

قيمة اأغلى اأي�سًا، وكذلك اإنفاقه يكون اأغلى، ول بدّ من اإنفاقه، واإنفاق رزق العلم اأن 

)1) �سورة النحل، الآية 71. 

)2) �سورة البقرة، الآيتان 2 و 3. 
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يكون في خدمة المجتمع، وفي خدمة تاريخكم، وم�ستقبلكم، واأن ت�سعونه في خدمة 

وطنكم و�سعبكم، وهذا ما يو�سّح ويحدّد تكليف النُخَب، فانفقوا هذا النحو من الرزق 

ة - وهذا  في �سبيل اهلل، وابذلوه في خير وم�سلحة عباد اهلل، وليكن خالًيا من اأّي ِمنَّ

ا اأذكره لكم.  الأمر اأي�سً

�سحيح اأنّ هذا الرزق الذي اأعطاه اهلل لكم تقومون بتقديمه لعاّمة النا�س، لكّنكم 

اأي�سًا ت�ستفيدون بنحوٍ اآخر وب�سكل دائم وم�ستمرّ من نتيجة هذا العمل وخدمتكم عاّمة 

النا�س؛ فالأمر بمثابة اأخٍذ وعطاء، فالخبز نف�سه الذي تاأكلونه، وهذا اللبا�س الذي 

تلب�سونه، وتلك الو�سيلة التي ت�ستخدمونها بالذهاب والإياب اإلى اأعمالكم، األي�ست هي 

نتيجة اأعمال اأولئك الذين لم يطلق عليهم ا�سم النخبة؟ فهوؤلء يقّدمون لكم نوًعا من 

الأعمال، واأنتم عليكم اأن تقدّموا لهم نوعًا من الأعمال، هذه هي النخبة. اإذا كان 

هكذا يتمّ الإنفاق ف�سوف يلحق ذلك الهداية الإلهّية والمدد الإلهي. انظروا، في هذه 

الآية ال�سريفة {ڀ ڀ}، اأهدى هذا الكتاب وقدّم الهداية للمتقين. والمّتقون 

مَن هم؟ هم الذين { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}. وعندما تقومون 

بهذا الإنفاق �سوف تكونون من عداد اأولئك الأ�سخا�س الذين ت�سملهم الهداية الإلهّية، 

 اأم في مجال التوفيق لكيفّية 
(1(

هذه الهداية، �سواء في مجال ات�ساع نطاق النخبوّية

بذل وتفعيل هذه النخبة، هي هداية اهلل �سبحانه وتعالى. 

النخبة تحضر حيث الحاجة 

اإن الهداية �ستجعلكم حا�سرين لملء اأي فراغ موجود، وت�ستطيعون اأن تت�سدوا له 

وفي اأي مكان، ل فرق بين �ساحة واأخرى. انظروا؛ اإنّ ال�سهيد �سمران كان واحًدا من 

ا اأحد الُنَخب  النخبة العلمّية، والجميع يعرفه كجندي وقائد ومقاتل، اإّل اأّنه كان اأي�سً

ا - اأّنه كان  العلمّية في الدرجة الأولى - اأنا �سمعت منه �سخ�سًيا ومن الآخرين اأي�سً

كان  التي  العلمّية  المراكز  في  العالية  الدرجات  اأ�سحاب  والطالّب  الأ�سخا�س  من 

)1) بمعنى زيادة عدد ونوع النخبة. 



 20
14
ا  
سمو
ب 
طل
خ

486

يدر�س فيها في اأميركا، لقد كان نخبة علمّية بكّل ما للكلمة من معنًى. اإّل اأّنه �سعر 

بوجود حاجة للمجيء والعمل في هذا المجال، فجاء وا�ستفاد من ذلك ال�ستعداد 

باأعمال عظيمة  وقام  العمل  اإلى هذا  يمتلكها، ودخل  التي  والهمّة  القدرة  تلك  ومن 

ا، هذا واحدٌ من النخبة.  جدًّ

مثالٌ اآخر ال�سهيد مجيد �سهرياري، الذي كان اأي�سًا واحدًا من النخبة. لم يكن 

عمل �سهرياري متعّلًقا بالحرب، ولكن كان هناك مكاٌن خال ونقطٌة فارغة هي محل 

�سهدائنا  �سائر  وهكذا  فيها،  العمل  وبداأ  اإليها  النخبة  ال�سهيد  هذا  فذهب  حاجة. 

النخبة الذين عملوا في الواقع.

وعلى كّل حال، عندما نعلم اأّن هذه الأمور عطاءات اإلهّية، ونعم اإلهّية، ورزٌق اإلهي 

عندها نفهم اأين ينبغي اأن ننفق هذا الرزق الإلهي. هذا مو�سوع وهو اأ�سا�س كالمي 

الذي كنت ب�سدد الحديث عنه. 

علينا مواصلة الحركة العلمّية 

اأما بالن�سبة لم�ساألة العلم والبحث، فقد تحّدثنا كثيًرا منذ �سنوات - وهلل الحمد 

لم يكن هذا الكالم بال جدوى - وقد نه�س البلد في ال�سنوات الع�سر والثني ع�سر 

الأخيرة بحركة علمّية حّية، وموّجهة وجّدية. وبحمد اهلل، انطلقنا ب�سكٍل كامل، لكن 

الذي  الأخير  الحكم  اأنا �سخ�سيًّا - في   - اأّكدت  وقد  الطريق.  نكمل هذا  اأن  علينا 

، اأنّه ينبغي للحركة العلمّية اأن ل تتوّقف، 
(1(

�سدر عن المجل�س الأعلى للثورة الثقافية

لأّن اأّي توّقف يترافق مع التاأّخر، ونحن في �سباٍق عالمي، ونعاني من التاأخير الكثير. 

�سرعة  تتجاوزه  لم  حٍد  اإلى  كبيٌر  التاأّخر  اأّن  اإّل  جّيدة  تقّدمنا  �سرعة  تعتبر  والآن، 

تقّدمنا، ولحّد الآن، لم ي�ستطع اأن يو�سلنا اإلى المحل المطلوب، لذلك ل بّد اأن نتابع 

ال�سير ون�سعى جاهدين. هذه الحركة العلمّية �سرورّية. واإذا ما ا�ستمّرت هذه الحركة 

العلمّية مع ما يلحقها من الحوا�سي والمتعّلقات - والتي يعّد واحًدا منها ت�سكيل هذه 

ال�سركات العلميّة المحور والإقبال على القت�ساد العلمي المحور. وهذه الأمور من 

)1) راجع حكم تعيين اأع�ساء المجل�س الأعلى للثورة الثقافية في )07/26/ 1393هـ.ش.(. 
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لوازم هذه الحركة العلمّية التي انطلقت - بحمد اهلل، فاإّننا �سوف نو�سل البلد اإلى 

�ساطئ النجاة -. 

الدولة بإدارة االستعدادات الداخلّية 

 لقد تحدّث منذ قليل عزيزنا ال�سّيد �سّتاري بكالٍم �سحيح، وقال: ل مكان للنخبة 

في بلد واقت�ساد يعتمد على الم�سادر الجوفيّة، وتكون الثروة التي جاءت مع الريح 

ال�سعور  ول  ا�ستقطابها  يتّم  ولن  فيها،  النخبة  على  التعرّف  يتمّ  فال  الحاكمة؛  هي 

اأعماق  من  التاريخّية  ثروتنا  ا�ستخراج  اإل��ى  نّتجه  وعندما  اأ�ساًل.  اإليها  بالحاجة 

 - لنقل هكذا، 
(1(

الأر�س، ون�ستمّر في بيع الخام، ون�سبح بحالة »ولد الثري الوطني«

فاإنّ اأوّلًد الأغنياء ل يعرفون قيمة المال، فهم ي�سرفون اأّي مال ي�سل اإلى اأيديهم - 

اإذا اأردنا اإدارة البالد بهذا ال�سكل، فلن يتم التعرّف على النخبة ول ال�سعور بالحاجة 

اإليهم، ولن ي�ستطيعوا القيام بدور، وفي النتيجة �سيكون م�سير البالد بيد وا�سعي 

هذه  في  يحدث  ما  وه��ذا  الجوفّية.  والم�سادر  العالمي  للنفط  العامة  ال�سيا�سات 

الأيّام: تقوم �سيا�ساتهم على اأن تنخف�س قيمة النفط يوّما؛ فجاأة ترون اأّن البرميل 

انخف�س 20 دولًرا، فحتى الأم�س كان يباع ب�سعر 105 دولرات، واليوم ينبغي اأن يباع 

بقيمة 85 دولًرا، وهذه �سيا�سة عالمّية، والدولة التي تربط اقت�سادها بال�سيا�سّيين 

كيف  فمعلوم  م�سالحها،  خارج  ويعملون  يفّكرون  الذين  والمخّططين  والمنّظرين 

�سيكون م�ستقبلها. على الدولة اأن تدار من خالل قواها الداخلّية، وبتعبيره ال�سحيح 

الأر�س )الفوقية(،  التي هي فوق  الذخائر  تدار من خالل  اأن  �سّتاري[  ال�سّيد  ]اأي 
اأي من خالل ا�ستعداداتنا الداخليّة، قوانا الإن�سانيّة، ذكاء ال�سباب، ينبغي اأن تدار 

الدولة بهذه الأمور، واإذا تحقّق هذا الأمر فاإنّه ل يوجد قدرة في العالم ت�ستطيع اأن 

تر�سم نهاية اقت�ساد البلد اأو اأّي �سيء يتعّلق باقت�ساد البلد، اأو تتالعب به كما ت�ساء، 

وعلى هذا الأ�سا�س ل بدّ من الذهاب باتجاه العلم والبحث، وهذا عمل �سروري، ومن 

)1) للتعبير عن ابن الثري المبَذر الذي ل يعرف قيمة ما لديه. 
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الطبيعي جدًّا اأن ل نخلط بين اإنتاج العلم الذي تحّدثت عنه، وبين تقديم البحوث 

والمقالت، فاإّن الإح�ساءات التي تقّدم، والمقالت التي تن�سر، هي مقالت علمّية، 

ا ويعدّ من المقالت الم�سدر والمرجع في العالم، وهذا اأمر جّيد  وبع�سها قيّم جدًّ

وله مكانته القّيمة في حدٍّ ذاته، ولكن لي�س هذا هو كّل الق�سّية؛ اأّوًل يجب اأن تكون 

المقالت اإبداعّية، وثانًيا ل بّد اأن تحاكي هذه المقالت الحتياجات الداخلّية للبلد، 

وهذا ملقًى على عاتق الجامعات ومراكز البحوث العلمّية، وينبغي العتماد على هذا 

الأمر. 

التقّدم العلمي؛ مسؤولّية الجميع

واأذكر لكم هذا الأمر اأي�سًا، وهو اأنّ التقّدم العلمي هو عمل الجميع، بمعنى اأّن 

الم�سوؤولية على عهدة جميع موؤ�سّ�سات الدولة، فعلى المعاونية العلمّية وموؤ�س�سة الُنَخب 

جامعات  كّل  ت�ستطيع  ولكن  ة،  الخا�سّ اأعمالها  ولها  �ساأنها،  ولها  مهّمة  م�سوؤولّيات 

الدولة وكلّ الموؤ�سّ�سات المختلفة في الدولة - وزارة التربية والتعليم، ووزارة العلوم، 

والمنّظمات المختلفة الموجودة في البلد - اأن ت�ساهم في لعب هذا الدور، وت�ستطيع 

اأن تحّدد  تّم تدوينها ون�سرها بحمد اهلل -  ال�ساملة - والتي  العلمّية  هذه الخارطة 

وظيفة موؤ�س�سات مختلفة ومتنّوعة، وينبغي علينا في كّل منظومة جامعات البالد اأن 

ن�سكّل �سل�سلة علميّة متكاملة، وبالمعنى الواقعي، علينا اأن ن�سكّل �سبكة عظيمة اإنتاج 

واحد منها  كّل  ويكون  الحاجة،  التي هي محّل  والأق�سام  المجالت  العلم في جميع 

م�ساعدًا لالآخر ومكمّالًله، فال بدّ من التعاون بين كّل من مراكزنا التحقيقّية وكذلك 

جامعاتنا، وكذلك �سائر الموؤ�سّ�سات التي لها ارتباط ما بالم�سائل العلمّية - وبعون 

اهلل �سبحانه �سيتحقّق هذا الأمر - وتت�سكّل ال�سبكة العلمّية ال�ساملة. 

أذكروا الله والجؤوا إليه

اأيّها ال�سباب الأعزاء؛ اأو�سيكم جميًعا بتعزيز عالقتكم مع اهلل �سبحانه وتعالى، 

مهما ا�ستطعتم، ول بّد اأن تكون البرامج التي تو�سع لكم ب�سدد تقوية وتعزيز هذا 
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الأمر، فاإنّ قلوبكم اأيّها ال�سباب نقّية طاهرة، ومنّورة، وهي اأكثر معرفة باهلل �سبحانه 

- تحّدثوا مع اهلل، اطلبوا من اهلل، الجوؤوا اإلى اهلل، تحدثوا معه عن اآلمكم واآمالكم، 

حاولوا ما ا�ستطعتم اأن توجدوا هذه الحالة في اأنف�سكم - واعلموا اأّن نجاحكم في 

{ ڀ ٺ ٺ ٺ  ال�سريفة:  الآية  وفي هذه  اأكبر،  ب�سكل  �سيكون  الم�ستقبل 

، نجد قبل ذكر الإنفاق ذكر اإقامة ال�سالة، وال�سالة هي 
(1(

ٺ ٿ ٿ ٿ}
مظهر الرتباط والت�سال باهلل. 

 اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يوّفقكم جميًعا، واأن ير�سى عنكم اإمامنا العظيم 

و�سهداوؤنا الأعزاء، ويقومون بالدعاء لكم، كما اأنّني دائمًا اأدعو لكم اأيّها ال�سباب. 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

)1) �سورة البقرة، الآية 3. 





: سبـــة لمنا جيش ا في  الضبّاط  جامعات  طلبة  لتخرّج  الثامنة  المراسم 
الجمهوريّة اإلسالميّة

جمع من الضباط والمتخرجين وبعض الجرحى وعوائل الشهداءالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/08/26 هـ.ش.
1436/01/24 هـ.ق.

2014/11/17 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في مراسم تخّرج طلبة جامعات الضّباط
في جيش الجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية 
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ó
اأفا�سها علينا؛ نعمة وجود ال�سباب  نحمد اهلل �سبحانه وتعالى على النعمة التي 

الجمهورّية  جي�س  يب�سّرون  ال��ذي��ن  والمخل�سين  الطاهرين  وال�سبّاط  الموؤمن 

اأيّها ال�سباب الأعّزاء - �سواء  اأنتم  الإ�سالميّة، ونظامها الدفاعي بم�ستقبل م�سرق، 

اأم  ال�سباط،  درجة  اإلى  وو�سلوا  الجامعة  هذه  في  درا�ستهم  اأنهوا  الذين  ال�سباب 

ي�ستفيدون،  و�سوف  والإيمان  والتجربة  العلم  �ساحة  اإلى  للتوِّ  دخلوا  الذين  ال�سباب 

اإن �ساء اهلل، ا�ستفادة عظمى - اأبنائي الأعّزاء والأبناء الأعّزاء والمتاأّلقين لل�سعب 

الإيراني؛ اأبارك لكم جميع اإنجازاتكم ونجاحاتكم، كما اأ�سكر - من كّل قلبي - جميع 

قادتكم وم�سوؤوليكم الذين اأخذوا على عاتقهم هذا العبء الثقيل. 

لقد كان برنامج هذا اليوم، برنامًجا جمياًل جًدا، وفي نف�س الوقت غنّي الم�سمون 

وفكركم  وقلبكم  روحكم  في  الأق��وال  يثّبت هذه  اأن  �سبحانه  واأ�ساأل اهلل  والمحتوى، 

وعملكم ل�سنوات طويلة، واأن تبقوا على العمل بهذه ال�سعارات، واللتزام بهذا النهج. 

حة: اقتدار مع إيمان وبصيرة 
ّ
القوى المسل

تعتبر القوى الم�سلّحة في كلّ بلدٍ اأحد اأركان القتدار والقوة فيه، ومن المتيّقن اأّن 

اأ�سا�س القتدار الع�سكري في اأّي بلٍد ي�سّكل مظهر القدرات العامة اأمام �سائر الدول، 

اإلى معنى القتدار في نف�س القوى الم�سّلحة نظرة ب�سيطة  اأن ننظر  ولكن ل ينبغي 

و�ساذجة، فالقوى الم�سّلحة المقتدرة هي تلك التي تكّون وتوجه الكوادر والطاقات، 

وت�سّكل الدافع لهم وتمنحهم المعنوّيات والعزيمة الرا�سخة ليظهر في �سخ�سّيتهم، 

ول  الجمُع  يفيد  ول  الم�سوؤولّية.  �ساحات  في  وحركاتهم  و�سلوكهم  عملهم  واأ�ساليب 

العّدة ول الكثرة، ول التدريبات الع�سكرّية ول التجهيزات والمعّدات، ول ت�سهم في 
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�سنع الم�ستقبل والم�سير ما لم يتعا�سد مع الإيمان والب�سيرة والعزيمة الرا�سخة 

والروؤية البعيدة المدى، اإلى اآخر �سفوف العدو. 

في  حتى  اأو  المتطّورة  التجهيزات  في  اأو  الم�سّلحة  القوى  في  الكبير  فالعدد 

التدريبات الع�سريّة؛ كلّ هذا لوحده ل يكفي ل�سناعة قوّة واقتدار البلد اأو ال�سعب، 

ول يوؤدّي اإلى اقتدار تلك الأمّة. فال بدّ من توفّر عنا�سر الإيمان والعزيمة وال�سعور 

بالم�سوؤولّية، واإدراك حقيقة م�سوؤولّية القوى الم�سّلحة، هذه الأمور هي التي ت�ستطيع 

اأن تجعل القوى الم�سّلحة بالمعنى الحقيقي للكلمة ركن قوة الأمة واقتدارها. 

جي�س  �سواء   - الإ�سالميّة  الجمهوريّة  نظام  في  الم�سلّحة  القوى  ا�ستطاعت 

نظام  مجموعة  في  الأفراد  و�سائر  التعبئة  وقوى  الحر�س  اأم  الإ�سالمّية  الجمهورّية 

]ثمانية اأعوام من الدفاع  القّوات الم�سّلحة - اأن تثبت على مدى ال�سنوات الطويلة 

المقدّ�س[، واأن يظهروا ما يختزنونه من قابليّات معنويّة وعلميّة، وقدرة على الإبداع 

وعزيمة را�سخة؛ لذلك فاإنّ العالم يح�سب لهذه القّوات الم�سّلحة ح�سابها، وياأخذها 

على نحو جدي، ويعلم اأّنه اأينما كانت ال�ساحة �ساحة م�سوؤولّية و�ساحة حرب وقتال 

في نظام الجمهورّية الإ�سالمّية؛ ف�سيكون اأداء القوات الم�سّلحة متكاماًل وممتاًزا. 

حة: خميرة االقتدار المعنوي
ّ
القوى المسل

لأنف�سكم  اخترتم  الذين  ال�سعب،  لهذا  الفدائيّون  والأبناء  الأعزّاء  ال�سباب  اأيّها 

هذه ال�ساحة الخطيرة، ورهنتم اأنف�سكم لرفع جاهزّية مجموعة ]منظومة[ القّوات 

الم�سلّحة باطّراد؛ تدر�سون وتتعلّمون وتفكّرون وتحقّقون وتقومون بكلّ اأعمال النظم، 

و�سائر الفنون الع�سكريّة بهذه النيّة، وبهذا الفكر وبهذه الهّمة العالية، وتريدون اأن 

تكونوا بالمعنى الحقيقي للكلمة الركن المهم لقتدار بالدكم. 

مفاخر   Qالموؤمنين لأمير  المبارك  بال�سم  تتزّين  التي  الجامعة  لهذه  اإن 

عدّة. فهوؤلء ال�سهداء الذين نرى �سورهم النورانّية في هذا المكان، جميعهم كانوا 

من هذه الجامعة؛ فهنا ترّبوا وا�ستطاعوا اأن يفوا بدورهم. وهناك عدٌد من جنودنا 
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و�سهدائنا الأعزّاء من ال�سباب الجامعي لهذه الجامعة. فهذه الجامعة مكاٌن مبارك، 

اأ�سا�َس ومن�ساأ  ويعّدون  الإيرانّية،  الأّمة  اأنا�س تفتخر بهم  لتربية  فهي جامعة ومحلٌّ 

مركز  هكذا  في  متواجدون  واأّنكم  قدرها،  تعرفوا  اأن  فعليكم  المعنوي؛  اقتدارها 

وم�سغولون ببناء اأنف�سكم في هكذا مكان، وعليكم اأن تفتخروا بذلك. 

اإلى ر�سالة الإ�سالم، ور�سالة  اإنّ عالم الإ�سالم اليوم، بل عالم الب�سريّة، يحتاج 

الأمّة الإيرانيّة الإ�سالميّة، فهذا العالم اليوم مبتًلى بحوادث عديدة ي�سنعها الأنانّيون 

اإّن عالم اليوم، من خالل الو�سائل الجديدة والمخّربة  )المتع�ّسفون( والتو�ّسعّيون. 

والمهلكة، هو باأيدي الكثير من الأ�سخا�س الذين ل يعرفون �سوى رغباتهم الفردّية 

والجماعيّة، ول يدركون معنى الف�سيلة ول ي�سّمون رائحة الإن�سانّية. في هكذا عالم، 

عندما يرتفع نداء الإ�سالم عاليًا، وعندما ترفرف راية الإ�سالم، فاإّنه �سوف يلفت 

اإليه اأنظار كلّ العالم، وهذا ما ح�سل فعاًل هذه الأيام. ومن الطبيعي جًدا اأن تظهر 

ردّات فعل الأعداء، فهم ي�ستخدمون الفّن وال�سيا�سة والع�سكرة، و�سّتى الو�سائل لكي 

يظهروا الإ�سالم ب�سورة �سيّئة اأمام العالم. 

أنتم ورثة الشهداء

الأ�سا�سّية  والخطط[  ]البرامج  الأعمال  الإ�سالم هو من  النا�س من  تخويف  اإنّ 

العالم. لماذا؟ لو لم يكن   المعروفة في 
(1(

والمهمّة التي تقوم بها ال�سركات الفنيّة

الإ�سالم مهدّدًا لمنافع عتاة العالم، لم تكن رّدات الفعل هذه لتظهر في المقابل. كما 

الإ�سالمّية،  الحكومة  وبا�سم  الإ�سالم  با�سم  جماعات  بت�سكيل  يقومون  اإنّهم  ترون، 

يجهّزونها وي�سلّحونها ويدعمونها، ليقوموا بقتل النا�س الأبرياء، ويجعلون كثيًرا من 

الدول غير اآمنة ب�سببهم؛ كلّ ذلك ي�سير اإلى مدى نفوذ ر�سالة الإ�سالم ]وانت�سارها[، 

فهم يخافون من الإ�سالم الحقيقي ومن الإ�سالم الأ�سيل، الإ�سالم الذي حمله جيل 

ال�سباب الذي �سبقكم في �ساحات الحرب وفي �ساحات ال�سيا�سة وفي �ساحات الثورة، 

)1) المق�سود: ال�سينما الهوليودية و�سائر الأعمال الفنية الموّجهة في هذا الإطار. 
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واأظهروه للعالم، واليوم، اأنتم ورثة اأولئك ال�سهداء العظام واأولئك الرجال العظماء. 

والفتخار  والعّزة  ال�سالم  ور�سالة  لالإن�سانّية  ر�سالة  اليوم،  الإ�سالم،  ر�سالة  واإنّ 

ور�سالة حياة يعمّها الأمن والأمان؛ وهذا ما ل يريده الأعداء في العالم اأن ُيعرف ول 

اأن تتعّرف عليه الأمم. 

ذلك  وليكن  جّيد،  ب�سكل  الع�سكرّية  الدرو�س  وتعلموا  جّيًدا  ادر�سوا  اأع��زائ��ي، 

متالزًما مع مراعاة ال�سوابط الإ�سالمّية والمباني الدينّية، وعليكم اأن تبدعوا، كما 

المفاخَر  المختلفة  العلمّية  ال�ساحات  في  يقدّمون  ال�سباب  وعلماوؤنا  محقّقونا  كان 

واإنجازات  الع�سكرّية  المفاخر  تقّدموا  اأن  عليكم  اأنتم  كذلك  العلمّية؛  والإنجازات 

بموؤ�ّس�سة  ترتقي  اأن  يمكن  التي  الجديدة  والبتكارات  الع�سكري،  والت�سكيل  النظم 

ع�سكرّية اإلى اأعلى القمة؛ ابتكروا ذلك وعّمموه في اأو�ساطكم. 

اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى لكم التوفيق والعناية - واإن �ساء اهلل - �سوف ت�ساهدون 

اأنتم ال�سباب الأعّزاء م�ستقباًل اأف�سل واأو�سح واأرقى في هذا البلد، و�سوف تكونون 

م�ساهمين بذلك الغد الم�سرق ب�سكل كامل. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



: سبـــة لمنا المتشـّددة ا التيّـارات  حـول  العالمـّي  المؤتمـر  انعقـاد 

والتّكفيريّة في فكر علماء اإلسالم

المشاركون في المؤتمر وجمع من العلماء من كل أنحاء العالمالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/09/04 هـ.ش.
1436/02/02 هـ.ق.

2014/11/25 م.

كلمة اإلمام الخامنئي {

في المؤتمر العالمّي حول التّيارات 
المتشّددة والّتكفيريّة 

في فكر علماء اإلسالم
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ó
الحمد هلل رّب العالمين، و�سّلى اهلل على �سّيدنا ونبّينا الم�سطفى الأمين محّمد 

لهم  والّتابعين  المنتجبين  �سحبه  وعلى  المع�سومين،  الّطاهرين  الّطّيبين  واآل��ه 

باإح�سان اإلى يوم الّدين. 

بداية، اأرحّب ب�سيوفنا الأعزّاء والح�سور المحترمين، وعلماء المذاهب الإ�سالمّية 

في  والمفيد  الفّعال  ح�سوركم  ون�سكر  اللقاء،  هذا  في  �ساركونا  الذين  المختلفة 

اللقاءات المهمّة لهذا الموؤتمر، والتي دامت ليومين. ومن ال�سّروريّ اأن اأت�سكّر علماء 

قم الكبار وف�سالءها، وخ�سو�سًا ح�سرة اآية اهلل مكارم ال�سّيرازيّ، وح�سرة اآية اهلل 

ال�ّسبحانّي، الذي يعود اإليهم اإبداع هذه الفكرة وو�سعها مو�سع الّتنفيذ؛ وبحمد اهلل، 

اأن ت�ستمّر. لقد  العمل، وينبغي لهذه الحركة  لقد قاموا بالمقدّمات الأ�سا�سيّة لهذا 

واأنا  بالإجمال؛  المحترمين  الخطباء  كلمات  على  الما�سّيين  اليومين  طيلة  اّطلعت 

ا: العبد، اأريد اأن اأتعّر�س لعّدة نقاٍط اأي�سً

مًعا في مواجهة التّيار التكفيرّي

اأّوًل، اإّن هذا الموؤتمر هو لأجل تناول التّيارات الّتكفيرّية التي ُتعّد تّيارات م�سّرة 

. اإّن التّيار الّتكفيرّي، واإن لم يكن اأمًرا جديًدا، حيث 
ّ
وخطرة في العالم الإ�سالمي

اكت�سب حياة جديدة  قد  اأّنه  اإّل  تاريخّية،  �سوابق  وله  الّتاريخ،  امتّد عبر  قد  اأّنه 

وقوّة اإ�سافيّة في ال�سّنوات الأخيرة، بف�سل خطّة ال�ستكبار والأموال التي �سّختها 

والمخابراتّية  الأمنية  الأجهزة  بع�س  تخطيط  خالل  ومن  المنطقة،  دُول  بع�س 

. اإّن هذا اللقاء، وهذا 
ّ
للدّول ال�ستعماريّة � كاأميركا واإنكلترا والّنظام ال�سهيوني

ولي�س  الّتّيار،  لهذا  ال�ّساملة  المواجهة  لأجل  هي  اإنّما  هذه،  وحركتكم  الموؤتمر، 
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اأحد  هو  بداع�س  اليوم  المعروف  التّيار  اإّن  بداع�س.  اليوم  ُي�سّمى  بما  منح�سًرا 

فروع ال�سّجرة الخبيثة للتّكفير ول يمثّلها كلّها؛ اإنّ هذا الف�ساد الذي قامت به هذه 

المجموعة، وهذا الإهالك للحرث والنّ�سل، وكلّ هذا الإهراق لدماء الأبرياء هو 

، ويجب اأن ننظر بهذه العين 
ّ
جزءٌ من جرائم تيّار التّكفير في العالم الإ�سالمي

اإلى هذه الق�سّية. 

، الذين ينبغي 
ّ
اإنّني من قلبي اأ�سعر بالأ�سف، لأنّنا نحن في العالم الإ�سالمي

اأن ن�سرف كلّ طاقاتنا لأجل مواجهة الكيان ال�سهيونيّ، ومواجهة هذا العمل 

كّل  يهّز  اأن  ينبغي  والذي  الأق�سى،  والم�سجد  ال�ّسريف  القد�س  �سدّ  يتمّ  الذي 

اأوجدها  التي  الم�سائب  بتلك  لالن�سغال  اليوم  م�سطّرون   ،
ّ
الإ�سالمي العالم 

، ول بّد من ذلك. في الواقع، اإّن تناول ق�سّية 
ّ
ال�ستكبار داخل العالم الإ�سالمي

العالم  وحكماء  ونُخب  الإ�سالميّ،  العالم  علماء  على  فُر�س  اأم��رٌ  هو  التّكفير 

، ونحن 
ّ
الإ�سالميّ اأي�سًا. اإنّ هذا الأمر قد افتعله العدّو كم�سكلة للعالم الإ�سالمي

 ،
ّ
ال�سهيوني الكيان  هي  الأ�سا�سيّة  الق�سيّة  اأنّ  حين  في  لمواجهته؛  م�سطرّون 

الأق�سى،  والم�سجد  للم�سلمين  الأولى  القبلة  ق�سّية  وهي  القد�س،  ق�سية  وهي 

هذه هي الق�سّية الأ�سا�سّية. 

التّيار التكفيرّي في خدمة االستكبار

تدعمه  التي  والحكومات  الّتكفير،  تّيار  اأّن  وهي  اإنكارها  يمكن  ل  نقطة  هناك 

وتحميه، اإنّما تتحرّك كلّها باتّجاه النّوايا المبيّتة لال�ستكبار وال�سهيونّية؛ واإّن كّل ما 

يفعلونه اإنّما يخدم اأهداف اأميركا والدّول ال�ستعماريّة الأوروبيّة والكيان ال�سهيونّي 

المحتّل، وال�ّسواهد على ذلك تجعل الأمر قطعيًّا. اإّن للتّيار الّتكفيرّي ظاهًرا اإ�سالمّيا، 

وال�ستكبارّية  ال�ستعمارّية  للتّيارات  خدمة  �سوى  لي�س  العملّية  الّناحية  من  لكّنه 

وال�سّيا�سيّة الكبرى التي تعمل �سدّ العالم الإ�سالمّي؛ ويوجد �سواهد وا�سحة في هذا 

المجال، ول يمكن الغ�ّس عنها، و�سوف اأتعّر�س لبع�س هذه ال�ّسواهد.
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حرف الصحوة اإلسالمّية عن مسارها 

حوة الإ�سالمّية.  اأن يحرف حركة ال�سّ الّتكفير قد ا�ستطاع  تّيار  اأّن  اأحدها: هي 

لأميركا  معادية  حركة  الإ�سالميّة[  ]ال�سحوة  الإ�سالميّة  الحركة  هذه  كانت  لقد 

عاّمة  بين  من  انطلقت  حركة  كانت  لقد  المنطقة،  في  اأميركا  وعمالء  وال�ستبداد 

النّا�س، في بلدان �سمال اإفريقيا المختلفة، �سدّ ال�ستكبار و�سدّ اأميركا، وقد ا�ستطاع 

ولأميركا  لال�ستكبار  المعادية  العظيمة،  الحركة  هذه  وجهة  يغيّر  اأن  التّكفير  تيّار 

ولال�ستبداد، اإلى حربٍ بين الم�سلمين واقتتالٍ بين الإخوة. لقد كانت حدود فل�سطين 

المحتّلة تمّثل الخّط الأمامّي للّن�سال في هذه المنطقة، فجاء هذا التّيار الّتكفيرّي 

وحوّل هذا الخطّ الأماميّ اإلى �سوارع بغداد، وم�سجد �سوريا الجامع ودم�سق، و�سوارع 

الخّط  هي  الأماكن  هذه  اأ�سبحت  بحيث  �سوريا،  في  المختلفة  والمدن  باك�ستان 

الأمامّي للمواجهة. 

من  �سّد  وانظروا  وباك�ستان،  والعراق  و�سوريا  ليبيا  اأو�ساع  اإلى  اليوم  انظروا 

الالزم  كان من  لقد  الم�سلمون!  يحملها  التي  وال�سّيوف  الطّاقات  تلك  وتُرفع  تعمل 

التّيار  ال�سهيونّي، فجاء هذا  الكيان  �سدّ  والأ�سلحة  الطّاقات  كلّ هذه  تُ�ستعمل  اأن 

الّتكفيرّي وبّدل وجهة هذا القتال، ووّجهه باّتجاه البيوت واإلى داخل مدننا وداخل 

بلداننا الإ�سالميّة. لقد فجّروا عبوّة داخل م�سجد دم�سق الجامع، وو�سط تجّمعات 

مئات  الّنار على  باك�ستان  في  الأ�سخا�س  مئات  واأطلق  بغداد،  في  العاديّين  النّا�س 

الأ�سخا�س. وعندما تنظرون اإلى ليبيا ف�سوف تالحظون هذه الو�سعّية وت�ساهدونها؛ 

وهذه كلّها لي�ست �سوى بع�س جرائم التّيار الّتكفيرّي، التي ل يمكن اأن ُتن�سى عبر 

اإلى كّل هذه الأو�ساع. لقد قاموا بتبديل هذا التحّرك وجعلوه  اأّدت  الّتاريخ، والتي 

في خدمة اأميركا واإنكلترا، وفي خدمة الأجهزة المخابراتّية لهذه الّدول وللمو�ساد 

واأمثاله.
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التنسيق مع الكيان الصهيونّي 

ا، وهو قيام اأولئك، الذين يدعمون هذا التّيار الّتكفيرّي،  يوجد �ساهٌد اآخر اأي�سً

بالتّن�سيق مع الكيان ال�سهيونيّ من اأجل اأن يحارب الم�سلمين، ول نجدهم يعتر�سون؛ 

ربات والموؤامرات اإلى الّدول الإ�سالمّية  في حين اأّنهم يوّجهون كّل اأنواع واأ�سكال ال�سّ

و�سعوبها، وبذرائع مختلفة.

تدمير اقتصاد الدول المسلمة 

�ساهدٌ اآخر هو اأنّ هذه الحركة المثيرة للفتنة، التي اأوجدت هذا التّيار الّتكفيرّي 

في البلدان الإ�سالميّة � في العراق و�سوريّا وليبيا ولبنان وبع�س الّدول الأخرى � اأّدت 

اإلى تخريب الُبنى التحتّية المهّمة لهذه الّدول. فانظروا اإلى عدد ال�ّسوارع والم�سافي 

هذه  ب�سبب  تدميرها  تّم  التي  والبيوت  والمدن  وال��ج��اّدات  والمطارات  والمناجم 

الحروب الّداخلّية، وعلى اأثر كّل هذا الّنزاع بين الإخوة! فكم ينبغي اأن ُي�سرف من 

الأ�سرار  هذه  فكّل  ال�ّسابق؟!  و�سعها  اإلى  اإرجاعها  اأجل  من  وميزانّيات  ومال  وقت 

وال�سّربات التي وُجّهت اإلى العالم الإ�سالمّي طيلة ال�ّسنوات ال�ّسابقة واإلى يومنا هذا، 

اإّنما كانت ب�سبب هذا التّيار الّتكفيرّي.

تشويه صورة اإلسالم 

�ساهدٌ اآخر، هو خد�س التيّار التّكفيريّ ل�سورة الإ�سالم في العالم وجعلها قبيحة. 

دون  من  اإن�سان  بذبح  يقومون  اأّنهم  كيف  الّتلفاز  اأجهزة  في  كّله  العالم  �ساهد  لقد 

{ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  له جناية،  اأن يحدّدوا 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ 
، لقد قام هوؤلء بالعمل 

(1(
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}

بخالف هذه الآية تمامًا، فقتلوا الم�سلمين، وذبحوا غير الم�سلمين الذين ل يتعّر�سون 

لهم ولم يقاتلوهم، ون�سروا ت�سوير ذلك في كلّ العالم، حّتى ت�ساهد الّدنيا كّلها هذه 

)1) �سورة الممتحنة، الآيتان 8 و 9.
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ا يقوم بذبح �سخ�سٍ اآخر تحت ا�سم  ال�سّورة. لقد �ساهد العالم كّله، كيف اأّن �سخ�سً

الإ�سالم، وكيف اأنّه ي�ستخرج قلبه وياأكله، هذا ما �ساهده العالم؛ وقد قاموا بذلك كّله 

تحت عنوان الإ�سالم، اإ�سالم الرّحمة، اإ�سالم التعقّل، اإ�سالم المنطق، اإ�سالم: {ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}، قاموا بتعريفه بهذا ال�ّسكل، فهل يوجد من 
جناية اأو جريمة اأكبر من ذلك؟! وهل هناك اأخبث من هذه الفتنة؟! هذا ما يرتبط 

بتّيار الّتكفير.

 
ً
ترك محور المقاومة وحيدا

ال�سّاهد الآخر هو اأنّ هوؤلء قد تركوا محور المقاومة وحيدًا. فقد كانت غّزة لمّدة 

ولم  لم�ساعدتها،  الإ�سالمّية  الّدول  تهّب  ولم  وتقاوم،  لوحدها  تقاتل  يوًما  خم�سين 

بينما قد جعل بع�س  اأجل قطاع غّزة،  النّفطيّة من  وال��دّولرات  الأم��وال  تلك  تبذل 

هوؤلء تلك الأموال في خدمة النّظام اأو الكيان ال�سهيونّي.

ضياع الطاقات الشبابية 

هذا  كّل  بحرف  قام  قد  الّتكفير  تّيار  اأّن  هو  الآخ��ر  وال�ّساهد  الأخ��رى  وال�سّيئة 

الحما�س والعنفوان الموجودين عند ال�سّباب الم�سلم في كلّ اأنحاء العالم الإ�سالمّي. 

وكيف  الإ�سالمّي،  العالم  اأرجاء  كلّ  في  ال�سّباب  هوؤلء  اليوم حما�س  ن�ساهد  فنحن 

في  للتحّرك  م�ستعّدين  كانوا  اأّنهم  وكيف  بهم،  اأّث��رت  قد  الإ�سالمّية  حوة  ال�سّ اأّن 

خدمة اأهداف الإ�سالم الكبرى، اإلّ اأنّ تيّار التّكفير قد قام بحرف كلّ هذا الحما�س 

الم�سلمين  ذبح  نحو  والجاهل  الغافل  ال�سّباب  من  الجماعات  هذه  وجرّ  والندفاع، 

وارتكاب المجازر بحّق الّن�ساء والأطفال في قرية ما، فهذا من م�ساوئ تّيار الّتكفير.

وجهة تيار التكفير 

ل يمكننا اأن نمّر مرور الكرام على هذه القرائن وال�ّسواهد، فكّلها ت�سير اإلى اأّن 

تيّار التّكفير هو في خدمة ال�ستكبار وفي خدمة اأعداء الإ�سالم وفي خدمة اأميركا، 

اأخرى  �سواهد  يوجد  بالّطبع،  ال�سهيونّي.  الكيان  خدمة  وفي  اإنكلترا،  خدمة  وفي 
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اأي�سًا، وقد اأُخبرنا اأنّ طائرات النّقل الأميركّية قد قامت بنقل المعّدات، التي كانت 

التي ي�ستقّر فيها هذا  اإلى تلك المراكز  تحتاجها هذه الجماعة المعروفة بداع�س، 

التّنظيم في العراق، وقّدمت لهم الم�ساعدات؛ فقلنا لعّل هذا الأمر قد ح�سل عن 

طريق الخطاأ، اإّل اأّنه تكّرر؛ وقد عرفنا فيما بعد اأّن هذا الأمر قد تكّرر خم�س مّرات، 

فهل يمكن اأن يحدث مثل هذا الخطاأ خم�س مّرات؟ هذا في الوقت الذي �سّكلوا تحالًفا 

هو بالّظاهر �سّد داع�س؛ لكّنه في الواقع كذٌب مح�س؛ فلهذا الّتحالف اأهداف خبيثة 

اأخرى، وهم يريدون اإحياء هذه الفتنة لكي يبقى الكّل في حالة نزاٍع و�سراع، وتبقى 

الحرب الأهليّة بين الم�سلمين كما هي، فهذه هي اأهدافهم، وبالّطبع، لن يفلحوا في 

الّنهاية، اعلموا ذلك. 

مهّمات كبرى

ال�ّسادة  اأّيها  اأنتم  عليكم،  واأعر�س  ُتنجز.  اأن  يجب  كبرى  مهّمات  ع��ّدة  يوجد 

المحترمون الذين �ساركتم في هذا الموؤتمر على مدى يومين، وفّكرتم ب�سبل الحّل، 

وقمتم بت�سخي�س الم�سوؤولّيات، اأعر�س عليكم عّدة اأعمال �سرورّية ل يمكن الغ�ّس 

عنها: 

1 - نه�ضة علمّية 

اأحدها: هو ت�سكيل نه�سة علميّة ومنطقيّة �ساملة من قبل جميع علماء المذاهب 

الإ�سالمّية من اأجل اقتالع تّيار الّتكفير، ومثل هذا الأمر ل يخت�ّس بمذهٍب دون اآخر، 

فعلى جميع المذاهب الإ�سالميّة التي تتحرّق من اأجل الإ�سالم، وتوؤمن به وتحر�س 

عظيمة.  علمّية  بحركة  القيام  يجب  الم�سوؤولّية؛  هذه  تحّمل  في  ت�سارك  اأن  عليه، 

هذا  اإلى  بالّنزول  الح،  ال�سّ ال�ّسلف  باتّباع  الكاذب  �سعارهم  تحت  اأولئك،  قام  لقد 

الح مّما يرتكبه هوؤلء ومن تلك الحركة  الميدان. يجب اأن نثبت براءة ال�ّسلف ال�سّ

حيح ومنطق الّدين. ويجب عليكم اأن تخّل�سوا  التي يجرونها، وذلك وفق المنطق ال�سّ

ال�ّسباب؛ فهناك مجموعة وقعت تحت تاأثير هذه الأفكار الم�سّلة، وهوؤلء الم�ساكين 
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ال�سريفة:  الآية  هذه  م�سداق  فاأ�سبحوا  �سحيحة،  باأعماٍل  يقومون  اأّنهم   يت�سّورون 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ 

الذين  هم  وه��وؤلء  اهلل،  �سبيل  في  يجاهدون  اأّنهم  يت�سّورون   .
(1(

ڻ} ڻ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ  قائلين:  ربّ��ه��م  القيامة  ي��وم  �سيجيبون 

هم  ه���وؤلء   .
(2(

ک} ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

الم�سداق لهذه الآية. فالذي قام بقتل عالٍم م�سلٍم كبير في م�سجد دم�سق هو اأحد 

هوؤلء، والذي يقوم بذبح الم�سلمين تحت حجّة النحراف عن الّدين هو من هوؤلء، 

وذاك الذي يرتكب المجازر بحقّ الأبرياء في باك�ستان واأفغان�ستان وبغداد والمدن 

القيامة،  يوم  �سيقولون  الذين  هوؤلء  من  هو  ولبنان،  �سوريا  وفي  للعراق   المختلفة 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ 

ک}. 

فاهلل   ،
(3(

ڃ} {ڃ  تعالى:  اهلل  يقول  الكريم  القراآن  من  اآخر  مو�سعٍ  وفي 

تعالى ل يقبل منهم قولهم: {ژ ژ ڑ}، بل يقول: {ڃ ڃ}، فالّتابع 

، فيجب تخلي�س هوؤلء، يجب تخلي�س 
(4(

{ٹ ٹ ٹ} والمتبوع في العذاب: 

الّثقافّية  ال�سّباب، وهذا يقع على عاتق العلماء؛ فالعلماء مّت�سلون بالمحافل  هوؤلء 

يوم  �سي�ساألهم  وتعالى  �سبحانه  لأنّ اهلل  ي�سعوا؛  اأن  ال�سّعب، يجب عليهم  وبجماهير 

القيامة عّما فعلوا، فيجب عليهم اأن يقّدموا، هذا عمٌل. 

2 - ك�ضف حقيقة دعم ال�ضيا�ضات الإ�ضتكبارّية 

ا هو: ك�سف دور ال�سّيا�سات ال�ستكباريّة لأميركا  ا جدًّ العمل الثاني الذي يُعدّ مهمًّ

واإنكلترا؛ فيجب تو�سيحها وك�سفها، ويجب اأن يعلم العالم الإ�سالمّي كّله ما هو دور 

لأميركا  المخابراتيّة  الأجهزة  دور  هو  وما  المجال،  هذا  في  الأميركيّة  ال�سّيا�سات 

)1) �سورة الكهف، الآيتان 103 و 104.

)2) �سورة الأحزاب، الآيتان 67 و 68.

)3) �سورة الأعراف، الآية 38.

)4) �سورة �س، الآية 64.
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اأن  الّتكفيرّي، يجب على الجميع  الفتنة  تيّار  اإحياء  واإنكلترا والكيان ال�سهيونيّ في 

يعلموا هذا؛ ويجب اأن يعلموا ما الذي يفعله هوؤلء ولأجل اأّي �سيء، فالّتخطيط منهم، 

والدّعم منهم، والتّوجيه اأي�سًا ي�سدر منهم؛ كما اأنّ المال ُي�سّخ من قبل عمالئهم، 

اأي الحكومات الموجودة في هذه المنطقة التي تدعم بالمال وتجّر هوؤلء اإلى �سوء 

ا  �سروريًّ اأمًرا  ُيعّد  هذا  فمثل  عاب؛  ال�سّ هذه  كّل  الإ�سالمّي  للعالم  وُتوِجُد  العاقبة، 

ا، ويجب اأن ُينجز.  اأي�سً

3 - الهتمام بق�ضية فل�ضطين

فال  فل�سطين،  بق�سيّة  الهتمام  هو:  حتمًا  يتحقّق  اأن  يجب  الذي  الثّالث  العمل 

ت�سمحوا اأن تُن�سى ق�سيّة فل�سطين والقد�س ال�سّريف وق�سيّة الم�سجد الأق�سى، فهذا 

الإ�سالميّ عن ق�سيّة فل�سطين؛ وها  العالم  اأن يغفل  اإنّهم يريدون  ما يريده هوؤلء؛ 

اأنّ مجل�س وزراء الكيان ال�سهيونّي قد اأعلن في هذه الأّيام  اأنتم ترون اليوم، كيف 

يهوديّة دولة فل�سطين، فقد اأعلن اأنّ فل�سطين هي دولة يهودّية، وقد كانوا يتابعون هذا 

الأمر وي�سعون اإليه قبل مّدة طويلة، وها هم اليوم، قد حّققوه علًنا، وذلك على غفلة 

من العالم الإ�سالميّ و�سعوبه. ونجد اأنّ الكيان ال�سهيونيّ م�ستمرٌّ في احتالل القد�س 

ال�سّريف والم�سجد الأق�سى، واإ�سعاف الفل�سطينّيين اأكثر فاأكثر، فيجب التوّجه اإلى 

هذا الأمر، ويجب على جميع ال�سّعوب اأن تطالب حكوماتها بق�سيّة فل�سطين، ويجب 

على علماء الإ�سالم اأن يطالبوا دولهم وحكوماتهم لأجل متابعة الق�سّية الفل�سطينّية؛ 

فمثل هذا ُيعّد من الم�سوؤولّيات الأ�سا�سّية المهّمة.

الجمهورّية اإلسالمّية وقضية فلسطين 

هذا  في  واحدة  كلمتهم  و�سعًبا  دولة  الإ�سالمّية  الجمهورّية  اأنّ  اهلل،  ن�سكر  اإنّنا 

دعم  �سيا�سة  اأعلنا  قد  الجليل  واإمامنا  الإ�سالمّية  الجمهورّية  حكومة  اإنّ  المجال، 

فل�سطين ومعاداة الكيان ال�سهيونّي وو�سعا ذلك حّيز الّتنفيذ، وها هو الأمر م�ستمرٌّ 

و�سعبنا  ولم ننحرف عنه،  الّطريق  �سنة، ونحن م�ستمّرون على هذا   35 بعد م�سّي 
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ول  �سبابنا  بع�س  يراجع  عندما  الأحيان،  بع�س  في  رغبة.  بكلّ  يتّبعه  فاإنّه  كذلك 

الخطوط  اإلى  بالذهاب  لهم  ن�سمح  اأن  ويرجون  ر�سالة  لنا  يكتبون  جواًبا،  ي�سمعون 

واإّن  هاينة،  ال�سّ مواجهة  يع�سق  �سعبنا  اإنّ  ال�سهيونيّ،  الكيان  لمحاربة  الأماميّة 

الجمهورّية الإ�سالمّية قد اأثبتت هذا الأمر. 

اإنّنا بتوفيق اهلل وبف�سله، قد تجاوزنا نطاق الخالفات المذهبّية، اإّن ذلك الّدعم 

وللجهاد  لحما�س  قّدمناه  الذي  الّدعم  نف�س  هو  ال�سيعّي  اهلل  لحزب  قّدمناه  الذي 

و�سوف نقدّمه؛ اإنّنا لم ن�سبح اأ�سرى الخالفات المذهبّية، ولم نقل يوًما من الأّيام 

هذا �سيعيّ وذاك �سنّيّ، وهذا حنبليّ وذاك �سافعيّ، وهذا زيدّي. لقد نظرنا اإلى ذلك 

الهدف الأ�سا�سيّ، وقدّمنا الدّعم، وا�ستطعنا اأن نقوّي من ع�سد اإخواننا الفل�سطينّيين 

في غّزة وفي المناطق المختلفة، واإّننا - بم�سيئة اهلل - م�ستمّرون على هذا الّطريق، 

واإّنني اأعلن - و�سوف يح�سل هذا حتًما - باأّن ال�سّفة الغربّية يجب اأن تت�سّلح مثل 

غّزة، واأن ت�سبح جاهزة للّدفاع. 

العدّو ضعيف!

واأقول لكم اأي�سًا اأيّها الإخوة الأعزّاء: ل تخيفنّكم هيمنة اأميركا؛ فالعدّو �سعيٌف! 

الحقبات  وقٍت م�سى طيلة  اأّي  اأ�سعف من  اأ�سبح  ال�ستكبار،  وهو  الإ�سالم  اإنّ عدوّ 

اأوروّبا ال�ستعمارّية:  اإّنكم ترون ُدول  الما�سية، عبر مئة �سنة ومائة وخم�سين �سنة؛ 

تعاني من الم�سكالت القت�سادّية وال�ّسيا�سّية والأمنّية وكل اأ�سكال واأنواع الم�ساكل؛ 

واإنّ اأميركا اأ�سواأ منها، فهي تعاني من الم�سكالت الأخالقّية وال�ّسيا�سّية ومن الأزمات 

الماليّة ال�سّديدة، و�سمعتها كقوّة عظمى تزداد انحدارًا يومًا بعد يوم في كلّ العالم، 

العالم الإ�سالميّ فح�سب، بل في كلّ العالم. وهذا الكيان ال�سهيونّي قد  ولي�س في 

اإلى  الّنيل  �سعار من  ُيطلق  الذي كان  الكيان  ال�ّسابق، هذا  بكثير من  اأ�سعف  اأ�سبح 

الفرات، ويعلن وي�سّرح باأّن كّل المنطقة الواقعة بين الّنيل والفرات هي له، لم يتمّكن 

من احتالل الأنفاق الفل�سطينيّة طيلة خم�سين يومًا في غّزة، هوذا الكيان نف�سه الذي 
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اأعمل كّل قّوته طيلة الخم�سين يوًما لكي يتمّكن من تخريب الأنفاق الّداخلّية لحما�س 

نف�سه  الكيان  ذا  هو  يتمّكن،  لم  لكّنه  وتدميرها  واحتاللها  والفل�سطينّيين  والجهاد 

الذي كان يقول من الّنيل اإلى الفرات، انظروا كيف اختلف الأمر، وكم اأ�سبح �سعيًفا. 

اإنّ م�ساكل واأزمات اأعداء الإ�سالم كثيرة، لقد ف�سل اأعداء الإ�سالم في العراق، 

وكذلك في �سوريا، وقبلها في لبنان، وهكذا كان م�سيرهم في المناطق المختلفة، 

ال�ستعمارّية  الأوروبّية  الدّول  كلّ  ومعها  اأميركا  ترون  واأنتم  اأهدافهم،  تتحقّق  ولم 

تجتمع لمواجهة الجمهورّية الإ�سالمّية، وُتعمل كّل اإمكاناتها في ق�سّية الملف النووّي 

من اأجل اإخ�ساع الجمهورّية الإ�سالمّية، ومع ذلك لم يتمّكنوا ولن يتمّكنوا من ذلك، 

هذا هو �سعف الجبهة المقابلة. واأنتم - بم�سيئة اهلل - �سوف تزدادون قّوة يوًما بعد 

 .
(1(

يوم، فالم�ستقبل لكم، {ائ ەئ ەئ وئ}

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

)1) �سورة يو�سف، الآية 21.



كلمة اإلمام الخامنئي {

في لقاء أعضاء المجمع العالي لتعبئة 
المستضعفين

: سبـــة لمنا أسبوع التعبئةا

جمع كبير من قادة وعناصر التعبئة من مختلف أنحاء البالدالــحــضــور:

طهرانالــمــكــان:

ــــان: ــــزم ال

1393/09/06 هـ.ش.
1436/02/04 هـ.ق.

2014/11/27 م.
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(1(

القا�سم  اأب��ي  ونبّينا  �سّيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رّب  هلل  والحمد 

الم�سطفى محّمد وعلى اآله المنتجبين المطّهرين، و�سحبه المنتجبين ومن تبعهم 

باإح�سان اإلى يوم الدين.

روحية التعبئة 

المجتمع  نخبة  اأنتم  الأع���زّاء،  والأخ���وات  الإخ��وة  اأيّها  بكم  اأرحّ��ب  البداية  في 

 في البالد، الذين جعلتم العقل والفكر والعلم اإلى جانب الع�سق والقلب، 
(2(

الب�سيجيّ

اإن  ووردتم ميداناً نهاية الح�سور فيه الن�سر الحا�سم والمحبوبّية عند اهلل تعالى، 

�ساء اهلل. 

 � فهم يحّبون اهلل تعالى، 
(3(

 يقول اهلل تعالى في القراآن الكريم: {ہ ہ}

واهلل اأي�ساً يحبّهم � وفي مو�سع اآخر يعرّفهم اأو يعرّف بع�سهم فيقول: {ے ے ۓ 

؛ اأي اأّن هذا ال�ساّب، 
(4(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}
والرجل، والمراأة، والنخّبوّي، والحكيم، والموؤمن، الذين و�سعوا جميعًا كّل اإمكاناتهم 

وحياتهم على اأكّفهم، ووردوا الميدان؛ وهذه هي الميزة نف�سها التي نقول اإّنها ينبغي 

اأن تكون في التعبوّي. اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يعطيكم الأجر والثواب، ويوّفقكم، واأن ل 

يقطع هدايته ورعايته لحظة عنكم، ويزيدكم توفيقًا يومًا بعد يوم. 

)1) قبل كلمة �سماحته، قدّم كلّ من الجنرال محمد علي جعفري )القائد العامّ لحر�س الثورة الإ�سالمّية(، والعميد 

محمد ر�سا نقدي )رئي�س منّظمة التعبئة العاّمة للم�ست�سعفين( تقريرًا. 

)2) المجتمع التعبوي. 

)3) �سورة المائدة، الآية 54.

)4) �سورة ال�سّف، الآية 4.
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الثورة  لحر�س  ال��ع��امّ  القائد   � العزيزين  الأخ��وي��ن  هذين  ِخطَابَا  ك��ان  لقد 

متقنين   � للم�ست�سعفين  العاّمة  التعبئة  منّظمة  ورئي�س  المحترم،  الإ�سالمّية 

اأعر�س عليكم  بدوري  واإّني  وموزونان ومدرو�سان.  متينان  و�سحيحين؛ خطابان 

بع�س المالحظات. 

 وعلٌم وعمل 
ٌ

التعبئة؛ منطق

لقد راأينا التعبئة في ميدان العمل منذ البداية اإلى الآن، في جميع الميادين، وكّلها 

ميادين عمل. في الدفاع المقدّ�س: �سنوات الحرب الثماني، في البناء، في التقنّيات 

المتنوّعة؛ ابتداءً من الخاليا الجذعيّة اإلى الطاقة النووّية، هذه كّلها اأعمال التعبئة، 

القريبة من الخطوط الأمامّية للجبهة، حيث  الم�ست�سفيات  من ح�سور الأطّباء في 

راأيت في تلك الفترة، تلك الم�ست�سفيات التي كان بمقدور الأعداء ق�سفها بالمدافع 

الق�سيرة المدى. لقد كان الأطبّاء من طهران، ومن القرى م�ستعّدين، وبمجّرد اأن 

ويلتحقون  دومًا،  مهّياأة  كانت  التي  حقائبهم  حاملين  ينطلقون  كانوا  منهم،  ُيطلب 

بالعمل في مثل هذه المواقع؛ من الأعمال الفّنّية التعبوّية، ظهرت اأعمال فّنّية رائعة، 

فّعالة وموؤّثرة تكاملت يومًا بعد يوم حتى الآن - بحمده تعالى -؛ لقد �ساهدنا الب�سيج 

في ميدان العمل في مختلف المواقع. غاية الأمر الميدان وا�سع جّدًا - حيث �ساأ�سير 

اإلى ذلك في ما بعد؛ من الأعمال والجهود العلمّية، اإلى الأعمال الفّنّية، اإلى الأعمال 

اأرى  ما  الأمور.  وكّل هذه  القت�سادّية  الأعمال  اإلى  البنائيّة،  الأعمال  اإلى  القتاليّة، 

اأّنه قّلما ُعمل عليه وينبغي اأن ُيعمل عليه وُيعالج هو م�ساألة الخلفّية الفكرّية للتعبئة 

والقاعدة والمرتكز الفكري، التعبئة هي فكر، ومنطق، ومنظومة فكرّية. وال�سبب في 

اأنّنا جميعنا نرى انجذاب المتعّلمين والنخب والنوابغ في الخت�سا�سات المختلفة 

اإلى التعبئة، هو اأّن التعبئة لي�ست مجّرد حركة حما�سّية؛ هناك منطق قوّي يقف خلف 

التعبئة؛ وعندما يترافق هذا المنطق والعلم مع العمل، يحدث هذا ال�سخب، ويخلق 

هذه الحوادث العجيبة. ما هو اأ�سا�س هذا الفكر؟
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أسس الفكر التعبوي 

القاعدة  هو  ال��ذي  الفكر   � الفكر  هذا  حول  مقت�سبة  كلمات  ب�سع  هنا  اأعر�س 

للتعبئة، والخلفّية والمرتكز الفكري لها، و�ساأعر�س هنا نقطتين جديرتين بالتفّكر 

والبحث والعمل. 

الركيزة الفكرية األولى: االحساس بالمسؤولية اإللهية 

م�سوؤول.  موجود  الإن�سان  الإن�سان«؛  ب�»م�سوؤوليّة  العتقاد  هو  الفكر  هذا  اأ�سا�س 

و�سعار:  بالم�سوؤولّية تحت عنوان  الإح�سا�س  الفكر هي عدم  لهذا  المقابلة  والنقطة 

»دع عنك ذلك، تمتع بحياتك، اهتم بنف�سك«. اإّن الأ�سا�س الفكرّي للتعبئة هو هذه 

لي�س  متينة.  دينّية  ومباني  اأ�س�سًا  لها  اإّن  اأقول  والتي  الإلهّية،  والوظيفة  الم�سوؤولّية 

فهذه   - والأق��ارب  والعائلة  النف�س  اأم��ام  الم�سوؤولية  هنا  الم�سوؤوليّة  من  المق�سود 

الم�سوؤوليّة موجودة - بل الم�سوؤوليّة اأمام حوادث الحياة، اأمام م�سير العالم، وم�سير 

البلد وم�سير المجتمع، �سواءً الم�سلمين اأو غير الم�سلمين. وهذا الإح�سا�س بالم�سوؤولّية 

لي�س فقط تجاه اأبناء دينه والم�سلمين والموؤمنين، بل هو ي�سعر بالم�سوؤولّية حّتى تجاه 

غير الم�سلمين وغير الموؤمنين. هي النقطة المقابلة لال�ستل�ساء، والالمبالة، وحالة 

الك�سل والهروب من الم�سوؤولّية واأمثال هذه الأمور. اإّن الركيزة الأ�سا�سّية للتعبئة هي 

الإح�سا�س بالم�سوؤولّية. 

المسؤولية في اإلسالم

 اإنّ فكرة م�سوؤوليّة الإن�سان هذه هي من وا�سحات الإ�سالم. اأي ل يمكن لأحد اأن 

منه  م�سوؤول، مطلوب  موجود  موجود:  مثل هكذا  الإن�سان  يعتبر  الإ�سالم  باأنّ  ي�سكّ 

العمل.

ً
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذجا

�سبيل  المنكر على  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  المختلفة: حكم  الأحكام  لحظوا 

اأّنكم جميعًا م�سوؤولون باأن تن�سروا  المثال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني 
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القبائح  تنهوا عن  اأن  ]يعني[  المنكر  والنهي عن  به؛  تاأمروا  واأن  والخير،  المعروف 

والمنكرات، والأعمال الدنيئة؛ وتحولوا دونها بالو�سائل المختلفة. ما معنى ذلك؟ معناه 

الم�سوؤولّية اإزاء ال�سالمة العاّمة للمجتمع. الجميع م�سوؤولون: اأنا، اأنت، وهو م�سوؤول.

ً
الجهاد اإلسالمّي نموذجا

م�ساعدة  هو  الواقع  في  الإ�سالمّي  الجهاد  الجهاد،  م�ساألة   ] مثالً ]لحظوا  اأو 

ال�سعوب التي تعي�س في ظّل ال�سيا�سات ال�ستعمارّية وال�ستكبارّية وال�ستبدادّية التي 

ل ي�سل اإليها نور الإ�سالم؛ ول ي�سل اإليها نور الهداية. الجهاد من اأجل تمزيق هذه 

الأ�ستار والحجب؛ هذا هو الجهاد الإ�سالميّ. والبحث في اأنّ الجهاد دفاعي اأو ابتدائي 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } هو:  الأ�سا�سي  البحث  فرعي؛  بحث  هو  �سابه،  وما 

؛ فالآية تقول: ِلَم ل تقاتلون في �سبيل 
(1(

پ پ ڀ ڀ ڀ}
اهلل وفي �سبيل الم�ست�سعفين، من اأجل اإنقاذهم؟ هذا هو الإح�سا�س بالم�سوؤولّية؛ اأي 

اإذهب وعّر�س نف�سك للخطر، و�سع روحك على كّفيك في ميادين الخطر، من اأجل 

اإنقاذ الم�ست�سعفين؛ ومعنى هذا هو تلك الم�سوؤولّية نف�سها.

االهتمام بشؤون المسلمين

فلي�ش  الم�ضلمين  ب��اأم��ور  يهتمّ  ول��م  اأ���ض��ب��ح  »م��ن  الم�سهور:  الحديث  ه��ذا  اأو 

؛ واأمثاله، الكثير من الآيات والروايات الموجودة في الن�سو�س الإ�سالمّية، 
(2(

بم�ضلم«

يكون  اأن  لالإن�سان  اأراد  الإ�سالم  اأنّ  اأي  الإ�سالم؛  في  البيّنة  الأم��ور  من  هي  والتي 

اأمام  واأمام مجتمعه،  اأقربائه،  واأمام  اأمام نف�سه،  النحو؛ م�سوؤوًل  م�سوؤوًل على هذا 

الب�سريّة. فاإنّكم اإن ذهبتم الآن؛ وفتّ�ستم عن هذا الفكر في الن�سو�س الإ�سالمّية، 

فاإّنكم �ست�ساهدون اأمورًا مده�سة ولفتة على م�ستوى هذا الهتمام، وهذا الإح�سا�س 

بالم�سوؤولّية. 

)1) �سورة الن�ساء، الآية 75.

)2) الكليني، الكافي، ج2، �س163 )على اختالف ب�سيط(.
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المسؤولية في الحرب

؛ 
(1(

اإه��ِد قومي« »اللهم  اإليه:  ويت�سرّع  اهلل  يدعو   P الأكرم  الر�سول  كان  لقد 

ويهّددونه  ويطردونه،  يوؤذونه،  كانوا  الذين  اأنف�سهم  الأ�سخا�س  اأولئك  كانوا  وقومه 

بالقتل، والذين كانوا يجلبون له المتاعب، ومع ذلك كان يطلب من اهلل لهم الخال�س 

اأغار  قد  باأنّ جي�س معاوية   Qالموؤمنين اأمير  ي�سمع  والهداية! وعندما  وال�سفاء 

على تلك المدينة كان يقول بغ�سّة: »بلغني اأنّ الرجل منهم كان يدخل على المراأة 

اأ�ساورهّن  وي�سلبونهّن  الن�ساء،  يهينون  فكانوا   ،
(2(

المعاهدة« والأخ��رى  الم�ضلمة 

واأقراطهنّ، ومن ثمّ يتابع اأمير الموؤمنين قائالً: »فلو اأّن امرءاً م�ضلماً مات من بعد 

هذا اأ�ضفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديًرا«؛ اأنظروا اإلى اأّي درجة ي�سل 

اأمير الم�سلمين ما كان به ملومًا، بل امرءًا  الإح�سا�س بالم�سوؤوليّة. لم يقل لو مات 

لحركة  الأ�سا�سّية  الركيزة  هي  هذه  نف�سه.  بالم�سوؤولّية  الإح�سا�س  هو  هذا  م�سلمًا. 

التعبئة: الإح�سا�س بالم�سوؤولّية الإلهّية. 

الركيزة الثانية: البصيرة والرؤية الواضحة 

 الركيزة الثانية المكمّلة لهذا الركيزة هي الب�سيرة، والروؤية الوا�سحة. فماذا 

معرفة  الأولويّات،  معرفة  الحاجات،  معرفة  الزمان،  معرفة  تعني  الب�سيرة؟  تعني 

العدوّ، معرفة ال�سديق، معرفة الو�سيلة التي ينبغي ا�ستخدامها في مواجهة العدّو؛ 

الب�سيرة هي هذه المعارف. ل يمكن المواجهة دومًا ب�سالح واحد، ول يمكن الورود 

اإلى كّل الميادين ب�سالح واحد. علينا اأن نعرف اأّي �سالح ن�ستخدم؟ واأين هو العدو؟ 

لقد قلت مراراً، اإنّ مَثَل الذين ل يمتلكون الب�سيرة - كهوؤلء الم�ساكين الذين وقعوا 

في الفتنة ]عام 88 ه�.�س.[ - كَمثَل الذين يريدون توجيه �سربة للمعار�س اأو العدّو 

في ال�سباب الكثيف، والغبار الغليظ؛ فاإنّهم ل يعرفون اأين هو العدّو؛ من اأولى �سروط 

)1) ابن �سهر اآ�سوب، مناقب اآل اأبي طالب، ج1، �س 192.

)2) نهج البالغة، الخطبة 27؛ والمعاهد هو غير الم�سلم الذي كان يعي�س في كنف الإ�سالم؛ الم�سيحّي، اليهودي. 
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ومقدّمات الحرب لدى الجيو�س: ال�ستطالع. اأن تذهب وت�ستطلع اأين يتواجد العدّو. 

ت�سرب  قد  ال�سديق؛  فيه  يتواجد  مكانًا  ت�سرب  قد  ا�ستطالع  دون  من  ذهبت  فلو 

�سخ�ساً لي�س بعدوّ لك، وتكون بذلك قد قدّمت العون للعدو؛ قد يح�سل هذا اأحيانًا. 

ال�سريف:  الحديث  في  جاء  حيث  ه��ذا؛  يح�سل  قد  موجودة  الب�سيرة  تكن  لم  اإن 

ل  الإدراك  وعدم  والجهل  فال�سبهات  ؛ 
(1(

اللواب�ش« عليه  تهجم  ل  بزمانه  »العالم 

�ستح�سل  كذلك،  يكن  لم  واإن  ي�سنع،  ماذا  يعرف  فهو  بزمانه؛  العالم  على  تهجم 

الم�ساكل حّتى لو كان ي�سعر بالم�سوؤولّية. 

لقد كان البع�س اأيّام المواجهة مع ال�ساه ي�سعرون بالم�سوؤولّية، لكّنهم لم يكونوا 

يعرفون اأين ي�سرفونها؛ كانوا ي�سرفونها في مواقع اأّدت اإلى اإلحاق ال�سرر بالحركة 

هكذا  مثل  يوجد  اأي�سًا  الآن  وحتى  الثورة؛  بعد  وكذلك  لالإمام؛  العظيمة  الجهاديّة 

اأنا�س. البع�س لديه اإح�سا�س بالم�سوؤولّية، ولديه الدافع، لكّنه ي�ستخدم هذا الدافع 

بالنحو الخاطئ؛ وفي المكان الخطاأ؛ ل ُيظهر �سالحه في المكان المنا�سب؛ وهذا 

نتيجة لنعدام الب�سيرة. 

اإلى  مرّدها  الم�ساألة  اإّن  »الفتنة«:  م�ساألة  في  �سنوات  عدّة  قبل  نحن  قلنا  لقد   

الب�سيرة؛ لوى البع�س �سفاههم: الب�سيرة! نعم، الب�سيرة؛ فكّلما كانت الم�سوؤولّية 

الخطر  ي�سبح  للب�سيرة،  انعداٍم  مع  اأكبر،  بالم�سوؤولّية  والإح�سا�س  اأكبر،  والدافع 

من  العدّو  يميّز  ل  الذي   ،
(2(

للب�سيرة الفاقد  ال�سخ�س  بهذا  الثقة  وتنعدم  اأكبر؛ 

ال�سديق، ول يعرف اأين ينبغي �سرف هذا ال�سعور بالم�سوؤوليّة، وهذه الطاقة، وهذا 

تكن هذه  لم  اإن  الأهّمّية.  في  التي هي غاية  الثانية  الركيزة  اإذًا، هذا هي  الدافع. 

الركيزة الثانية موجودة، لأخطاأ في اأمره بالمعروف، ولأخطاأ في جهاده، ولأخطاأ في 

ما يهتّم لأجله، ولأ�سّل طريقه. 

)1) ابن �سعبة الحراني، تحف العقول، �س 356.

)2) اأي اأنّ انعدام الب�سيرة عند اأولئك الذين يتحّملون م�سوؤوليات اأكبر وليدهم الدافع يوؤدي اإلى مخاطر اأكبر. 
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اإلمام مؤّسس التعبئة ومبّين االتجاه

كّلها؛ ذلك  الأمور  الذي فّكر في هذه  العظيم؛  اإمامنا  رحمة اهلل ور�سوانه على 

النظر الثاقب والب�سيرة، تلك الب�سيرة الإلهّية، فقد ا�ستلهم كّل تلك الأمور الالزمة 

من اهلل تعالى؛ اأُلهم ذلك القلب الطاهر كلّ هذه الأمور، من دون اأن يدر�س ال�سيا�سة 

اإلى  اأي�سًا  واأ�سار  »التعبئة«،  الم��ام  اأ�س�س  لقد  اأح��د.  لدى  يتعّلمها  اأو  مدر�سة  في 

»الّتجاه«. 

تعبوّيين وح�سب؛  بالم�سوؤولّية، كونوا  �سعروا 
ُ
اأ اإنطلقوا،  الإمام، تحّركوا،  يقل  لم   

اأبدا؛ بل قال ماذا ينبغي عليكم اأن تفعلوا. قال لنا: اإ�سرخوا في وجه اأميركا بكّل ما 

اأّي اّتجاه  »التوجيه«؛ يعني اأن يعّلمكم ماذا تفعلون، وفي  اأوتيتم من قوّة. هذا يعني 

ت�سيرون، وبماذا ت�ستدّلون؛ هذا ما عّلمنا اإّياه الإمام.

اإلمام والدفاع المقدس 

لقد قال مراراً، في فترة الحرب، في ال�سنوات الثماني لحرب الدفاع المقّد�س: 

اأنا رئي�س الجمهورّية،  اأولى الأولوّيات. كّنا م�سوؤولين في البالد - كنت  الحرب هي 

يغفل  قد  الأعمال،  من  الأن��واع  اآلف  لدينا  كان   - اأخ��رى  لم�سوؤولّية  يت�سّدى  واآخ��ر 

الم�سوؤول عندما يكون محاطًا بكّل هذه الأعمال الإجرائّية، ]لكّن[ المام دّل الجميع 

على الطريق - الم�سوؤولين، وال�سعب، وال�سباب - : ]اأن[ الحرب هي اأولى الأولوّيات. 

وهكذا كان. وّجه الجميع اأن ا�سعوا وراء هذا الأمر؛ هذا اأمر مهّم. 

ص االتجاه؛ واالولويات
ّ
اإلمام مشخ

، حينما 
(1(

الإ�سرائيلي قتال الحتالل  اأجل  �سوريا من  اإلى  الذهاب  وفي مو�سوع 

في  اأ�سبح كالهما  وقد   - اإلّي  منهم  �سخ�سان  واأتى  ال�سرور،  غاية  في  �سبابنا  كان 

عداد �سهدائنا العظام - يريدان الذهاب والقتال، لم يكن الإمام يعلم ذلك؛ بعدها 

من  منعهم  وقد  العراق؛  من  يمرّ  اإ�سرائيل  قتال  طريق  اإنّ  قال:  بالأمر،  علم  حين 

)1) في ثمانينات القرن الما�سي عقب اجتياح العدو الإ�سرائيلي للبنان عام 1982م. 
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اأولئك الذين كانوا قد غادروا. انظروا؛ هذا هو فهم الأولوّيات، معرفة  ذلك. فعاد 

الأولوّيات. كان الإمام يبّين الطريق ويدّل على الّتجاه. 

لقد قال: اإنّ الحفاظ على النظام من اأوجب الواجبات اأو هو اأوجب الواجبات؛ اأي 

اأّن كّل الم�سائل التالية هي فرع هذه الم�ساألة. لقد دّلنا على هذا التّجاه. قد تختلف 

يتعّلق  لكّنكما في ما  اأو كبيرة،  النظر حول م�ساألة �سغيرة  مع �سديقك في وجهات 

بالحفاظ على النظام م�سوؤولن بالقدر نف�سه. 

بع�س  في  فادحة  اأخ��ط��اًء  ه��ذا،  الإم���ام  ك��الم  يفهموا  لم  الذين  اأول��ئ��ك  اإرت��ك��ب 

الموا�سع. كان الإمام يبّين الّتجاه. هكذا كان هذا الرجل العظيم يتحّرك. 

ح�سٌن، فالركيزة الفكرّية في الدرجة الأولى، هي الإح�سا�س بالم�سوؤولّية، فهذه 

ميدان  في  ال�سير  تريدون  الذين  اأنتم  لكم  بالن�سبة  للغاية،  قوّية  الفكرّية  الركيزة 

اأن  ينبغي  فال  الب�سيرة؛  هو  الثانية،  الركيزة  يُعدّ  الذي  الالزم  وال�سرط  التعبئة، 

نغفل لحظة واحدة عن هذين الأمرين. ذلك الإح�سا�س بالم�سوؤولّية - اأي من اأجل 

على  العلمي،  الكت�ساف  هذا  على  اأعمل  اإّنني  اإلهي  اأي:  ؛ 
(1(

واحت�سابًا �سبرًا  اهلل، 

العمل  هذا  اأنجز  الجهاد،  هذا  اأجاهد  الفنّي،  العمل  هذا  اأبتدع  الدرا�سة،  هذه 

القت�سادي، هذه المعونة التي اأقّدمها لزيد، هذا القتال الذي اأقاتله لفالن، هو من 

والإح�سا�س  بالم�سوؤولّية  ال�سعور  اأكون م�سوؤوًل؛ هذا هو  اأن  اأردت مّني  لأّنك  اأجلك؛ 

باللتزام الإلهي؛ ومن ثمّ تاأتي الب�سيرة: فنعرف اأين نحن؟ واأين موقعنا؟ وما هو 

موقع الأعداء؟ من هو العدوّ؟ باأيّ �سالح ينبغي اأن نواجه العدّو؟ هذه هي الركيزة 

الثانية. من خالل هذه النظرة، يّت�سح مجال ودائرة عمل التعبوّيين، وتّت�سح اأي�سًا 

ميادين ن�ساط التعبئة. 

)1) من جملة اأدعية �سهر رم�سان المبارك. 
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نطاق عمل التعبوي؛ رسم المسار، التوجيه، النظم.. 

اأّما في ما يتعّلق بنطاق التعبوّيين. فمن هو التعبوّي؟

هو  عنه،  تكّلمنا  الذي  والإن�ساني  العقائدي  المجال  هذا  في  ين�سط  اإن�سان  كّل   

العاّمة  الكبيرة  ال�سعبّية  الثورة  لهذه  الرمز  هي  التعبئة  قوّات  اإنّ  بالطبع،  تعبويّ. 

وال�ساملة؛ هي مثال ورمز النظام والن�سباط والّتجاه ال�سحيح والتعليم والتربية. 

الح�سن  ذلك  هي  التعبئة  ق��ّوات  اإّن  و�سخ�سّيته؛  التعبوّي  ا�سم  »التعبوّي«،  ي�سمل 

كّل  تظّلل  التي  الكبيرة  المظّلة  لهذه  الأ�سا�سي  والمقّر  والمركز  والمكان  الأ�سا�سي، 

اأفراد ال�سعب؛ هي الملهمة للنظم والت�سكّل، والح�سور، والحركة؛ �سواءً في المجتمع، 

اأو في ال�سرائح المختلفة، اأو في الجامعات، والمدار�س، والحوزات العلمّية؛ اإّن ح�سور 

الن�سباط،  التوجيه،  الم�سار،  ر�سم  المعنى:  بهذا  هو  مكان،  اأيّ  في  التعبئة  قوّات 

النظم، وتحديد التكاليف المختلفة لهذه المجموعة اإلى اأن تن�سج قواها وطاقاتها. 

باأن  اإمكانات محدودة، وقد انتهت حتى الآن  وكما بيّن الإخوة الآن، الإمكانات هي 

الح�سور  دائرة  هذه  تعالى.  اهلل  بحمد  م�ستعّدين،  هوؤلء  الماليين  ع�سرات  اأ�سبح 

الب�سري للتعبوّيين ونطاقه. 

ميادين التعبوي؛ ال حدود لها

ميدان  الدفاع،  ميدان  للميادين.  ح��دود  ل  تنتهي.  ل  فهي  الميادين.  عن  اأّم��ا 

والتحقيق،  العلم  ميدان  الفنّ،  ميدان  القت�ساد،  ميدان  البناء،  ميدان  ال�سيا�سة، 

ميادين  هذه  المختلفة؛  وبطرقها  مكان  كّل  في  العزاء؛  مجال�س  الدينيّة،  الهيئات 

ح�سور التعبئة؛ كّل مكان ]هو ميدان من ميادين التعبئة[. 

نماذج من نخب التعبئة 

لنا في جميع هذه الميادين نماذج؛ نماذج بارزة اأثبتت اأّنها بارزة، وعظيمة. في 

الحرب لنا قادة عظماء، �سخ�سيّات بارزة؛ بع�سهم كان من النخب العلمّية، ذهبوا 

كان  لقد  �سمران.  كال�سهيد  لل�سالح؛  وحملة  وفّعالين  جنودًا  لي�سبحوا  الجبهة  اإلى 
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واحداً من النخب العلميّة، وكان من النخب الفّنّية اأي�سًا؛ كان نف�سه يقول لي: »اأنا فّنان 

في الت�سوير«. اإلتحق بالجبهة، ارتدى اللبا�س الع�سكرّي، واأ�سبح ع�سكرّيًا؛ ]لكّنه[ 

قبل اأن يَرِد هذا الميدان كان من النخب العلمّية. البع�س وقبل اأن يرد هذا الميدان 

لم يكن من النخب، واإّنما هذا الميدان هو الذي اأو�سله اإلى العال؛ كال�سهيد ال�ستاذ 

، الذي كان معلّم بناء؛ ورد ميدان الحرب فحّلق اإلى ال�سم�س، 
(1(

عبد الح�سين البناء

اإلى العال، واأ�سبح من النخب. واأيّ نخبة هم! هوؤلء عظماء. لدينا في مجال العلم 

الخاليا  في  العمل  اأطلق  الذي  اآ�ستياني  كاظمي  كالمرحوم  ب��ارزة،  نخب  والتحقيق 

اأي�سًا كذلك؛  وزمالوؤه   - كثيرين  اأنا�سًا  وعّلم  العظيمة،  الت�سكيالت  وهذه  الجذعّية 

وهذه الحركة م�ستمرّة اليوم، بحمد اهلل تعالى - اأو كال�سهيد �سهرياري؛ اإّننا نذكر 

؛ 
(2(

هذه الأيّام ا�سم ال�سهيد �سهرياري، لأّنها ت�سادف الذكرى ال�سنوّية ل�ست�سهاده

نخبًا  كانوا  هوؤلء  رو�سن؛  اأحمدي  محمّدي،  علي  نجاد،  ر�سايي  كذلك:  هم  البقيّة 

اأدّوا كتعبويين اأعمالً في مجال العلم والتحقيق؛ ال�سهيد �سهرياري اأّدى عماًل لئقًا 

الإيراني - من  ال�سعب  بوجه  الباب  �سدّ  فيه  اأرادوا  الذي  اليوم  بالتعبويّ؛ في ذلك 

وفي  الإع��الم،  و�سائل  في  ال�سعب  اأف��راد  الكثير من  بها  �سمع  التي  الأ�ساليب  خالل 

الأخبار، وكان الكثير منها اأي�سًا ُيحاك خلف ال�ستار، حيث �سيّت�سح في ما بعد حجم 

خبثهم وحقدهم - قالوا: »لن نبيعكم«؛ كي ل ت�سل العالجات الإ�سعاعّية اإلى النا�س، 

وليوقعوا الجمهوريّة الإ�سالميّة في الم�ساكل، ولكي يتوقّف مركز طهران عن العمل. 

خبرنا في ما بعد باأّنه 
ُ
با�سر المرحوم ال�سهيد �سهرياري بالعمل، جهد و�سعى، بحيث اأ

ب، ومن ثّم جاوؤوا واأخبرونا باأّنهم �سنعوا  يمكننا اإنتاج % 20 من اليورانيوم المخ�سّ

)1) هو ال�سهيد القائد عبد الح�سين برون�سي. وقد و�سفه �سماحته بالأ�ستاذ البناء؛ لأنه كان يعمل في بداية �سبابه 

كعامل بناء، فقد التحق بركب الثورة و�سارك بقوة وفعالية كبيرة حتى النت�سار في 79م، ثم م�ساركته الفعالة 

في جبهات القتال حيث كان مالذا واأبا لألف التعبويين والمجاهدين حيث ع�سقه القلوب فقد بّث فيها وروحيات 

الإخال�س والتقوى والتوا�سع وال�سمود وتحمل الم�سوؤولية.. 

ومن المفيد الإ�سارة هنا اإلى اأهمية كتاب يحكي �سيرته الجهادّية وال�سخ�سّية؛ حيث طبع في اإيران مئات المرات واأنتجت 

عنه اأفالًما �سينمائية. وُترجم الكتاب في بيروت وُطبع بعنوان »تراب كو�سك الناعم«، اإ�سدار جمعية المعارف الثقافية. 

)2) ال�سهيد مجيد �سرياري، ا�ست�سهد بتاريخ 29 / 11 / 2010م في هجوم اإرهابّي. 
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اأجهزة الطرد و�سفائح الوقود؛ َفبُهِت العدوّ. هذا العمل كان عمل التعبوّي؛ لم يكن 

عماًل عادّيًا. في جميع هذه المجالت التي ذكرناها، كان ول يزال هناك الآلف من 

الأ�سخا�س العظماء، يجّدون وي�سعون، حيث �سّمينا بع�سهم بالإ�سم. 

تصدير التعبئة؛ كأريج الزهور

في  العظيم  اإمامنا  اأوج��ده  وال��ذي  التعبوي،  الفكر  هو  الذي  الفكر  هذا   ح�سنٌ، 

كاأريج  الإ�سالم هي  ومفاهيم  الثورة  اإنّ مفاهيم  قلنا مراراً،  لقد  دّر.  �سُ قد  اإيران، 

زهور الربيع؛ ل يمكن لأحد اأن يقف في وجهه؛ اإّنه ينت�سر، وينتقل اإلى كّل الأمكنة؛ 

يثيرون  اإّنهم  الحياة؛  على  ويبعث  مكان  كّل  بنف�سه  يعّم  الذي  المنع�س  الن�سيم  هو 

ّدر، وتالحظون الآن في الدول المختلفة؛ اأّن  ال�سجيج، وي�سرخون؛ لكّنه انطلق، و�سُ

هذا الفكر ين�سط في لبنان، في العراق؛ تحرّك ال�سباب العراقي مع جي�سه وا�ستطاع 

اأن يحقّق هذه النت�سارات؛ الأمر كذلك في �سوريا، وفي غزّة، وفي فل�سطين، وفي 

اليمن، واأ�ساأل اهلل اأن يح�سل هذا في القد�س ال�سريف من اأجل تحرير الأق�سى.

التعبئة سّر االنتصار 

ح�سٌن، لقد اّت�سح هذا الأمر. واأقول الآن، هذا هو ال�سبب في عدم انهزام اإيران 

الإ�سالميّة. وليعلم اأولئك الذين يهدّدون النظام الإ�سالمّي والجمهورّية الإ�سالمّية، 

لأنّها تقوم بهذا الأمر وذاك، اأنّ الجمهوريّة الإ�سالميّة لن تنهزم بف�سل هذا الفكر 

اإيراني تعبوّي بالقّوة، ما عدا عّدة  اإّن كّل فرد  التعبويّ والعمل والحركة التعبوّيين. 

اأّنها عميلة  اأو  المال،  اأو حبّ  ال�سهوة،  اأو حبّ  الذات  بحبّ  مبتالة  اإمّا  معدودة هي 

لالأعداء، فاإّننا ندع هوؤلء جانبًا؛ هوؤلء معدودون، لي�سوا كثرًا. الأكثرّية الحا�سمة من 

ال�سعب الإيراني هم تعبويّون بالقوّة؛ وهذا هو �سبب عدم انهزام نظام الجمهورّية 

اختبار  دومًا،  اختبار  منتبهين؛ هناك  نكون جميعًا  اأن  ينبغي  بالنهاية،  الإ�سالمّية. 

للجميع؛ ل ينبغي للحركة اأن ت�سعف؛ ول ينبغي اأن ن�ستبه في اّتجاه الحركة؛ اإّن اّتجاه 

الحركة هو نحو ال�ستكبار، ومواجهة ال�ستكبار.
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أميركا دولة مستكبرة 

هي  اأميركا  م�سكلة   ] ]لأنّ ونحن؛  �سعبنا،  وت��ك��راراً؛  م��راراً  اأميركا  نذكر  اإنّنا 

ل  ا�ستكبارّي.  منهج  اأميركا  منهج  ولأنّ  م�ستكبرة،  دول��ة  اأميركا  ولأنّ  ال�ستكبار، 

�ساأن لنا باأميركا، كمجموعة مناطق جغرافّية، اأو ك�سعب، اأو كجماعة اإن�سانّية، اإّنهم 

اإّنهم  ك�سائر ال�سعوب الأخرى؛ اإنّ م�سكلتنا مع اأميركا هي في ال�ستكبار الأميركي؛ 

م�ستكبرون، متكّبرون، ظالمون، تو�ّسعّيون؛ تاأّملوا في ت�سريحاتهم التي اأدلوا بها في 

الأّيام ال�سابقة في ما يتعّلق بالمفاو�سات في الملّف النووي؛ لقد فاو�سوا ل�سهور عّدة 

ومن ثمّ مدّدوا لهذه المفاو�سات، ]بعدها[ عادوا لت�سريحاتهم القديمة. 

المفاوضات النووية

ح�سنٌ، اأقول في هذا المجال عدّة كلمات: اأوّلً، اأنا ل اأعار�س تمديد المفاو�سات، 

�سبب  للنا�س  بّينت  وقد  المفاو�سات،  اأ�سل  اأخالف  اأكن  لم  ال�سبب  ولذلك  اأنّي  كما 

ذلك؛  اأ�سباب  خطاباتي  اإحدى  في  ذكرت  وقد  المفاو�سات؛  لأ�سل  مخالفتي  عدم 

فريقنا  اأّن  اإل��ى  اإ�سافة  هذا  اأق��ول  المفاو�سات.  تمديد  اأخالف  ل  اأن��ا  اأي�ساً  والآن 

المفاو�س حّقًا واإن�سافًا ي�سعى ويجّد؛ يقف بثبات، يتكّلم بمنطق، ل ير�سخ لمنطق 

النا�س  اأّن  والحال  الم�ساألة.  هذه  اإلى  يلتفتوا  اأن  اأي�سًا  الجميع  على  ويعمل؛  القّوة، 

غالباً، غير مطّلعين على تفا�سيل ما يح�سل في هذه المفاو�سات؛ ل، اإّنهم يعملون 

المقابل، وعلى وجه  للطرف  بجّد، ومنطق، وبحرقة، وبنحو منطقي. وذلك خالفًا 

الخ�سو�س اأميركا التي تتكّلم في كّل يوم بكالم جديد � فتتكّلم بنحو في الجل�سات 

ة وفي الر�سائل التي تبعثها؛ وبنحو اآخر اأمام الراأي العاّم، وفي الت�سريحات  الخا�سّ

الخّط  يكون  ل  عندما  الغد.  في  عنه  ويتراجعون  بكالم،  اليوم  يتكّلمون  العاّمة؛ 

الم�ستقيم وال�سراط الم�ستقيم موجودًا، هذا ما يح�سل بالنهاية. 

لذا  الداخلّية؛  م�ساكلهم  في  المفاو�سات  وم��ن  منّا  ال�ستفادة  يريدون  اإنّهم   

فريقنا  ]اأّما[   - اآخر  بنحو  هنا  والتكّلم  بنحو،  هناك  التكّلم  على  مجبرون  فاإّنهم 
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المفاو�س فلي�س كذلك؛ اإّنه يواجههم بمنطق وقّوة. وحتمًا، بين هوؤلء المفاو�سين، 

عبارة  اإّنهم  جي�س؛  وهم  وحيدة،  فاإيران  اإي��ران؛  بوجه  تقف  التي  المجموعة  وهذه 

العاّمة  والعالقات  الدبلوما�سّيين  من  جي�ٌس  منهم  ك��ّل  خلف  يقف  دول  ع��ّدة  عن 

�سوءًا  والأكثر  الأميركّيون،  الجميع  من  واأ�سواأ   - �سابه  وما  والمحلّلين  والم�سوّرين 

بينهم البريطانيّون. ح�سنٌ، الآن وقد جرى التمديد لهذه المفاو�سات ليعلم الجميع 

الق�سّية،  لهذه  البالد  داخل  القلقون  الأ�سخا�س  اأو  يفاو�سون،  الذين  الأ�سخا�س   -

والذين يتطلّعون اإلى هذه المفاو�سات - اإذا لم ت�سل هذه المفاو�سات اإلى نتيجة، 

فاإنّ المت�سرّر الأكبر هو اأميركا ولي�س نحن. اإنّا �سفّافون مع �سعبنا، نبّين حقيقة الأمر 

المتعّددة  ال�سواهد  ويمكن من خالل   - الآن  اأدركوا حتى  وقد  لهم،  ونقول  ل�سعبنا، 

اإثبات ذلك وال�ستدلل عليه -.

االستكبار والحؤول دون التطور واالزدهار

اأنّ الهدف الحقيقي لال�ستكبار والغرب في مقابل اإيران، هو الحوؤول دون تطّور 

ال�سعب الإيراني وتح�سيله للقدرة؛ اإن الهدف الواقعي هو الحوؤول دون عزّة ال�سعب 

اإلى  اأخرى  ذرائع  وهناك  ذريعة،  النووّية هي  الم�ساألة  واإن  فيومًا؛  يومًا  تزداد  التي 

الإيراني  ال�سعب  ا�ستعدادات  اأن  لديهم  الأ�سا�سيّة  فالم�سكلة  الذريعة.  هذه  جانب 

والعلمّية،  ال�سيا�سّية،  الجوانب؛  جميع  من  يتقّدم  وال�سعب  تدريجّيًا،  تظهر  ب��داأت 

وغير  ذل��ك،  عن  را�سين  غير  وه��م  ال��ق��ّوة،  ل  يح�سّ وه��و  المختلفة،  والجتماعّية 

مرتاحين، ويريدون الحوؤول دون هذا الأمر؛ اإنّ الحظر وال�سغوط يتّمان بهذا الق�سد، 

المقاطعة وال�سغوطات القت�سادّية ُتمار�س لهذا ال�سبب، عّلهم ي�ستطيعون الحّد من 

تقدّم ال�سعب الإيراني المطّرد؛ لذا، فاإنّهم يقاطعون، يمار�سون ال�سغوط، يمار�سون 

ال�سغوط القت�ساديّة. وحتماً، ال�سغوط القت�سادّية عامل مهّم.

انهيار أميركا

عن  را���سٍ  غير  �سعبهم  اإّن  كذلك،  لي�سوا  وهم  �سعبنا،  مع  ب�سراحة  نتكلّم  اإنّنا 
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الح�ساءات  نتيجة  هذه  فيومًا؛  يومًا  تتناق�س  جمهورّيتهم  رئي�س  و�سعبّية  اأدائهم. 

التي يعلنونها هم. 

فهي  اليوم  اأّم��ا  وا�سعة؛  �سعبيته  كانت  ه��ذا،  جمهورّيتهم  رئي�س  انُتخب  حين 

ن�سبة  كانت  ال�سيا�سّي.  بنظامهم  يوؤمنون  ل  النا�س  ]لأّن[  فيومًا.  يومًا  تتناق�س 

الم�ساركين في النتخابات الأخيرة في اأميركا متدّنية، وقد �سّرحوا هم واعترفوا 

بذلك؛ اأي اأنّ ال�سعب غير را�سٍ عن هذه الت�سكيالت وهذا النظام، وقد فقد الثقة 

به. قارنوا هذا بح�سور 65 بالمئة و70 بالمئة من �سعبنا اأمام �سناديق القتراع. 

وولية مي�سوري  �سعبهم؛ في ق�سّية فرغ�سون  اأفراد  الآن م�ساكل مع عموم  لديهم 

واأمثالها التي �سمعتم اأخبارها، هم يقاتلون �سعبهم! تقول تقاريرهم الإخبارّية اإّن 

ال�سرطة الأميركّية قتلت خالل عام واحد اأكثر من 400 مواطن لأ�سباب مختلفة؛ 

ال�سرطة، لي�س الجهاز الق�سائي! واإّن عالقتهم مع مواطنيهم لي�ست على ما يرام، 

و�سعبهم اأي�سًا غير را�ٍس عنهم، اإّنهم في ماأزق، وبحاجة اإلى تحقيق نجاح، واإلى 

انت�ساٍر كبير، اأّما نحن فال. 

لن يضّرنا فشل المفاوضات )االقتصاد المقاوم(

جّيد،  بكالم  اأّيام  عّدة  قبل  ]الإيراني[  المفاو�س  الفريق  اأفراد  اأحد  تكّلم  لقد 

ل اإلى توافق، فلن تقع ال�سماء على الأر�س، ولن يكون ذلك نهاية  فقال: اإن لم نتو�سّ

العالم؛ ح�سٌن، فليكن. هذا هو الكالم ال�سحيح. 

ذلك  ح�سل  ما  اإذا  اأّن��ه  يت�سّورون  اإّنهم  يت�سّورون؛  كما  �سرر،  اأّي  يلحقنا  لن   

�سيلحق بنا �سرر؛ ل، فهناك حلّ، وطريق الحلّ هو »القت�ساد المقاوم« الذي يقّلل 

في البداية من اآثار �سربات العدّو؛ هذا في الأمد القريب، اأّما في الأمد المتو�ّسط 

والبعيد فاإنّه ي�سمو بحركة ال�سعب الكبرى اإلى الأعالي. هذا هو القت�ساد المقاوم. 

 ، لقد حكم الخبراء القت�ساديّون بعد اأن اأعلنّا المقاومة القت�سادّية، باأّن لدينا حاّلً

وهم لي�س لديهم حّل. 
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إيران والمجتمع الدولي

الأّيام الأخيرة؛  مع كّل هذا، يتحّركون بنحو م�ستكبر. لحظوا ت�سريحاتهم في 

اأنف�سهم  ي�سّمون  الدولي.  المجتمع  ثقة  تنال  اأن  اإي��ران  على  ينبغي  ويقولون:  ياأتون 

هم  اأ�سبحوا  م�ستكبرة  دول  وع��ّدة  وفرن�سا،  وبريطانيا  فاأميركا  الدولي!  المجتمع 

المجتمع الدولي؛ اأهذا هو المجتمع الدولي؟ هل اإّن حوالي 150 دولة ع�سوًا في دول 

عدم النحياز، التي اجتمعت في طهران قبل �سنتين، هوؤلء لي�سوا مجتمعًا دولّيًا؟ لقد 

وفد اإلى طهران حوالى خم�سين رئي�س جمهورّية ورئي�س بلد ودولة، و�ساركوا م�ساركة 

دول  والتي هي   � العّدة  الدول  وهذه  دولّيًا؟  لي�سوا مجتمعًا  الجتماع،  فعّالة في هذا 

عليكم اأن تنالوا  ينقطع روؤ�ساوؤها في الأغلب عن �سعوبهم � ي�سكّلون المجتمع الدولي؟ 

ثقة المجتمع الدولي«، اأي ثقتنا، اأي ثقة الأميركيّين! اإنّنا ل نريد اأن ننال ثقة اأميركا. 

ونحن ل نحتاج اإلى ثقة اأميركا مطلقًا. فاأنتم ل ت�سّكلون اأّي اأهّمّية بالن�سبة لنا. اإّننا 

ل�سنا بحاجة اإلى ثقتكم؛ كما اأّننا ل نثق بكم. وحّتى �سعوبكم ل تثق بكم. 

المسألة األساس عندهم: إرضاء الشبكات الصهيونّية 

ت�سبح  اإ�سرائيل  اأّوًل،  اإ�سرائيل«.  اأمن  على  المحافظة  »يجب  يقولون:  ذلك  بعد 

يومًا بعد يوم اأقّل اأمنًا؛ �سواًء ح�سل التوافق على الملّف النووي اأو لم يح�سل؛ واعلموا 

اأن تقولوا يجب  اأّما  اأم ل.  اإ�سرائيل لن يكون م�سمونًا �سواًء ح�سل التوافق  اأمن  اأّن 

الحفاظ على اأمن اإ�سرائيل، فاأقول: اإّن هذا كالم غير �سّفاف. فاإّن الم�ساألة الأ�سا�سّية 

�سيء  الأ�سا�سّية هي  الم�ساألة  اإ�سرائيل،  اأمن  لي�ست  الأميركّيين  للم�سوؤولين  بالن�سبة 

اآخر. 

اإن الم�ساألة الأ�سا�سّية لهوؤلء »الح�سرات« ]ال�سادة[، هي المحافظة على اإر�ساء 

ال�سبكات الماليّة ال�سهيونّية التي بيدها �سريان حياتهم. هذه هي الم�ساألة الأ�سا�سّية 

اأو ل تبقى بالن�سبة لهم؟ ما هو  اإ�سرائيل  اأن تبقى  اأهمّية  بالن�سبة لهوؤلء، واإّل، فما 

ال�سهاينة؛  المتموّلين  �سبكة  بيد  حياتهم  �سريان  و�سعوا  اأنّهم  لهم  بالن�سبة  مهمّ 
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هوؤلء الذين يقّدمون لهم الر�ساوى، ويهّددونهم اأي�سًا؛ ير�سونهم - ر�ساوى مالّية - 

وياأخذون منهم الأموال اأي�سًا؛ ير�سونهم بالمنا�سب ويعدونهم بها، واإن لم يتواطاأوا 

مع هوؤلء الذين يم�سكون بنب�س القت�ساد في اأميركا، فلن ي�سلوا اإلى تلك المنا�سب 

بالن�سبة  الم�ساألة  هي  هذه   - واأمثالها  وال��وزارات  الجمهورّية،  كرئا�سة   - الرفيعة 

لهم. اإّنهم اأي�سًا يهّددون؛ فاإن َعِمل هوؤلء خالفًا لإرادة تلك ال�سبكة الخطرة، فاإّنها 

تهّددهم، باإجبارهم على ال�ستقالة، اأو بفبركة الف�سائح لهم! حيث �سهدتم في هذه 

ال�سنوات الأخيرة اأمثال هذه الأمور في الحياة الأميركّية؛ يّتهمون اأحدهم، ي�سّوهون 

�سمعة اآخر، يفبركون ق�سّية ف�ساد جن�سي لأحدهم، يجبرون اأحدهم على ال�ستقالة، 

يغتالون اأحدهم؛ لقد جرى اغتيال بع�س من هوؤلء الروؤ�ساء والم�سوؤولين الكبار. 

اإنّ هوؤلء ]ال�سبكات ال�سهيونّية[ اأيديهم طائلة! اأنتم ]اأيها الزعماء الأميركيون[ 

تخافون منهم! تالحظون هذا الأمر؛ الم�ساألة لي�ست اأمن اإ�سرائيل، الم�ساألة م�ساألة 

مع  �سيء  على  نتوافق  ل  اأي�سًا،  ونحن  يتكّلمون،  هكذا  م�ستكبرون،  ه��وؤلء  اأمنكم. 

الكالم  نقبل  نقبل؛  فاإّننا  منطقّي،  كالم  البين  في  كان  اإن  ح�سٌن،  الم�ستكبرين. 

القّوة  باب  من  الأمر  يكون  حين  اأّما  والحكيمة،  العادلة  القرارات  نقبل  المنطقي، 

والتو�سّع، فال؛ فاإنّ الجمهورّية الإ�سالمّية من قاعدتها اإلى راأ�سها، �سواًء �سعبها، اأو 

م�سوؤولوها، لن يقبلوا؛ فليعلموا هذا. 

دعو إلى األخالق البناء األخالقي للتعبئة 
َ
أ

اأنحاء  جميع  في  التعبوّيين  كّل  واإل��ى  الأع��ّزاء،  التعبوّيون  اأّيها  كلمتين  لكم  اأق��ول 

البالد: اإنّني اأدعو التعبويّين الأعزّاء اإلى الأخالق، ماذا نعني بالأخالق؟ نعني الحلم 

والتحمّل، ال�سبر والمقاومة، ال�سدق وال�سفاء، ال�سجاعة والت�سحية، الطهارة والعّفة. 

فالتعبوّيون بحاجة اإلى هذا كي تبقى اأجزاء هذا البنيان الرا�سخ قوّية. اإن اأردتم بقاء 

هذا البنيان الرفيع م�ستحكماً كقلعة را�سخة وثابتة في مقابل العدّو، عليكم اأن تراعوا 

هذه الأمور؛ عليكم اأن تظهروا التحّمل وال�سبر والأخالق، والطهارة، اأن ت�ستح�سروا 
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فمالك  والتفرعن.  التكّبر،  نبتعد عن  اأن  علينا  الإ�سالم.  العظيمة في �سدر  النماذج 

الأ�ستر، مع ذلك المن�سب الذي كان مخ�سو�سًا به، وال�سجاعة التي كان يتمّتع بها، 

الأزّقة.  اأحد  ي�سير في  يومًا  الموؤمنين، كان  اأمير  بها عند  التي كان يحظى  والمنزلة 

�سخ�سًا  راأى  بح�ساة؛  رماه  ولرّبما  يعرفه،  يكن  ولم  منه،  ي�سخر  الفتيان  اأحد  فراح 

ماّرًا، واأراد اأن يهزاأ منه فرماه؛ وبعد اأن عبر مالك الأ�ستر الزقاق، جاء من راأوا هذا 

الولد ل؛ كونه لم  اأتعرف ما فعلت، وبمن هزئت، فقال  له:  الولد وقالوا  اإلى  المنظر 

يكن يعرف مالك الأ�ستر. فقالوا: هذا مالك الأ�ستر؛ ارتبك الولد؛ ولعّله اأ�سرع وحده 

اأو برفقة والده، اأو اأ�سدقائه اإلى مالك ليعتذر بطريقة من الطرق، وذلك لكي يتجّنبوا 

تقّدموا  ي�سّلي؛  وراح  الم�سجد  دخل  قد  ف��راأوه  الأ�ستر  مالك  خلف  ذهبوا  الم�ساكل؛ 

منه ليعتذروا، فقال مالك: لقد اأتيت اإلى الم�سجد لكي اأ�سّلي واأدعو اهلل لي�سفح عن 

خطاأ ذلك ال�ساّب! اأنظروا هذه ال�سفقة، هذا الإح�سا�س بالم�سوؤولّية، هذا الحلم، هذه 

العظمة، وهذه الأخالق. يجب علينا - اأنا واأنتم - اأن نتعّلم هذه الأمور.

صالبة المعتقد واإليمان والعمل

واإلى  والعمل؛  والإيمان  المعتقد  ل�سالبة  تنتبهوا  اأن  عليكم  واأوؤكّ��د  اأو�سيكم  كما 

عدم اهترائه؛ اإنّنا في هذا الم�سير، حيثما نُواجه بالو�ساو�س؛ و�ساو�س المال، و�ساو�س 

ُن�ساب بالهتراء، حاذروا كي ل  ال�سداقة،  المن�سب، و�ساو�س  ال�سهوات، و�ساو�س 

ُت�سابوا بالهتراء العقائدي، عليكم اأن توؤّثروا في محيطكم، ل تدعوا المحيط يوؤّثر 

فيكم؛ اإن كان �سّيئًا.

االرتباط التعبوي 

علينا اأن نجعل جميع ال�سرائح في تعبئتنا الوطنّية الإلهية ال�سعبّية العظيمة هذه، 

لم  اأّنهم  لي  بدا  حيث  الخ�سو�س،  وجه  على  بالبع�س  اأو�سيت  اإذ  اهتمامنا،  محّط 

اأو  �سريحة  تكون  ل  اأن   - ة  خا�سّ نقدي  القائد  اأو�سيت  وقد   � اهتمام  محّط  يكونوا 

اأوجدوا مثل هذا  اأن تبّينوا الرتباط بين هذه ال�سرائح؛  جماعة مهملة. كما عليكم 
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الرتباط؛ قد يحدث وتكون التعبئة الجامعّية مثاًل، ل تعرف �سيئًا عن تعبئة الأطّباء، 

من  ي�ستفيدوا  قد  فليّطلعوا،  ل؛  ال�سناعّيين،  تعبئة  اأو  المهند�سين،  تعبئة  عن  اأو 

في  الم�ساعدة  يمكنها  �سرائح  المختلفة  التعبئة  اأق�سام  من  ق�سم  كّل  ففي  بع�سهم. 

اأعمال ال�سرائح الأخرى، اأن ت�ساعدها في تطّورها؛ بّينوا هذه الأمور، وطّبقوها في 

مجموعاتكم. 

اأبناء  من  كثير  من  تتاأّتى  كبيرة  اأعماًل  اإّن  التعبئة؛  من  الكبرى  الأعمال  اأطلبوا 

�سعبنا الم�ستعدّين دوماً. على الحكومة اأي�ساً اأن ت�ساعد على هذا الأمر؛ على الأجهزة 

الحكوميّة في الأق�سام المختلفة اأن ت�ساعد على تطوّر التعبئة وتنميتها. على م�سوؤولي 

الحكومة اأي�ساً اأن يلتفتوا اإلى هذه الم�ساكل القت�سادّية � كما قلنا �سابقًا، اإّن اأ�سا�س 

القت�ساد المقاوم هو عبارة عن تقوية النتاج الداخلي وخف�س ن�سبة الواردات التي 

هي اإّما غير �سرورّية اأو م�سابهة للمنتجات الوطنّية � وليطلبوا الم�ساعدة من التعبئة؛ 

من خالل هذا الو�سع، ل اأ�سكّ اأبداً اأنّ الم�ستقبل لل�سعب الإيراني؛ وكما قلت مرارًا. 

فلتهناأ روح اإمامنا العزيز، ولتهناأ الأرواح المطّهرة ل�سهدائنا الأعّزاء، ون�ساأل اهلل 

�سبحانه اأن يُلحقنا اأي�ساً باأولئك ال�سهداء. 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



: سبـــة لمنا ملتقى الصالة للعام الثالث والعشرينا

ــــان: ــــزم ال

1393/10/10 هـ.ش.
1436/03/09 هـ.ق.

2014/12/31 م.

نداء اإلمام الخامنئي {

لملتقى الصالة الثالث والعشرين
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بداأ ملتقى ال�سالة الثالث والع�سرين اأعماله �سباح يوم الأربعاء 2014/12/31م 

في مدينة اأهواز بقراءة نداء الإمام ال�سيد علي الخامنئي {.

رئي�س  قرائتي«  »مح�سن  والم�سلمين  الإ�سالم  حجة  قراأه  الذي  ن�سه  يلي  ما  في 

لجنة اإقامة ال�سالة في اإيران:

ó
منذ �سنين طويلة ونحن ن�سهد همة وتحفزًا مباركًا يجمع القلوب والأذهان من 

كل اأنحاء البالد في كل �سنة اإلى هذا الملتقى للتفكير حول ال�سالة، واإ�ساعة نقاط 

القوّي  العمود  وهذا  الفّذة،  الإ�سالمّية  الفري�سة  هذه  حول  وتحذيرات  وتذكيرات 

الذين تقيمون هذا  اأنتم  المجتمع. هذا توفيق كبير لكم  اأجواء  والتدين، في  للدين 

الملتقى وموهبة من اهلل لكم اأنتم الذين ت�ستمعون وتنتفعون.

وقد حان الأوان لتقييم وح�ساب ثمار هذا الجهد القّيم في ميزان النظرة الواقعية، 

ال�ستخفاف  وعدم  ال�سالة  اإقامة  اإلى  يُدعون  الذين  المتلقين  �سلوكيات  في  �سواء 

بها، وخ�سو�ساً من ال�سباب واليافعين، اأو في المواظبة على كيفية ال�سالة والخ�سوع 

اأو  وجوهره،  ال�سالح  الرحماني  العمل  هذا  روح  يعدّ  وال��ذي  فيها،  القلب  وح�سور 

على م�ستوى ال�سعور بالم�سوؤولية من قبل الذين ُعهدت اإليهم هذه الوظائف في هذا 

الخ�سو�س، وكذلك بناء الم�ساجد ورعايتها، اأو تنظيم اإقامة ال�سالة في المدار�س 

والجامعات، اأو اإتاحة الفر�س للم�سلين اأثناء الأ�سفار البرية والجوية، اأو في النتفاع 

والم�سموعة،  المرئية  الإع��الم  و�سائل  في  ال�سالة  ترويج  في  الفنية  الأ�ساليب  من 

العمل الق�سير والمفعم  لتبيين و�سرح جماليات هذا  المقالت والكتب  اإنتاج  اأو في 
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بالمعاني؛ اأو على الم�ستويات الأخرى التي و�سعت وظائف وواجبات على عاتق بع�س 

الم�سوؤولين.

ملتقى ال�سالة خطوة مباركة ونافعة وله اأجره بال �سك، ولكن من اأجل اأن يقترب 

هذا العمل القّيم من درجة كمال الأداء اأكثر فاأكثر، يجب المبادرة اإلى هذا التقييم 

والح�ساب الواقعي العقالني، واعتبار متابعة النتائج جانباً مهماً من هذا الإبداع. 

الجليل  العزيز  الدين  لرجل  وخ�سو�ساً  التوفيق،  جميعاً  لكم  العظيم  اهلل  اأ�ساأل 

حجة الإ�سالم ال�سيخ قرائتي.

السيد على الخامنئي



 فهرس اآليات الكريمة

 فهرس األحاديث الشريفة

 فهرس األدعية

 فهرس األشعار

 فهرس أسماء الكتب

Rفهرس األنبياء واألئمة 

 فهرس األعالم

 فهرس الشعوب، األقوام، األديان والمذاهب

 فهرس األماكن والبلدان

 فهرس الموضوعات والقضايا

 الفهرس التفصيلص للكتاب

الفهارس العامة
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 فهرس اآليات الكريمة  

الصفحةرقم اآلية

�سورة البقرة

{ڀ ڀ}2

 ،484
485

{ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}3
 ،484
 ،485

489

ڦ 183 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ 

ڦ ڦ}

356

331{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ }257

356{ېئ ىئىئ ىئ یی }282

357{ڭ ڭ ڭ}286

�سورة اآل عمران

95{ ڑ ک ک ک a¨  گ گ گ گڳ }118

363{ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}139

99{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ }154

99{ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک}168

357{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}174

357{ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ}175

�سورة الن�ساء

259{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}58

514{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}75

333{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}76

357{ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}120

261{ٺ ٿٿ }128
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الصفحةرقم اآلية

�سورة المائدة

306{ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے}28

511{ہ ہ}54

�سورة الأنعام

112
{ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃ }
189 ،358

116
{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ}
181

125
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ }
286

�سورة الأعراف

287{جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب}30

505{ڃ ڃ}38

�سورة الأنفال

334{ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}2

97{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}26

356{ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}29

�سورة التوبة

353{ڦ ڦ ڦ ڄ}49

22{ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ }111

369{ٻ ٻ پ پ پ}123

�سورة يون�س

ېئ 88 ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  {ائ 

ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب}
291

�سورة اإبراهيم

291، 359{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}24

291، 359{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ }25
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الصفحةرقم اآلية

360{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}27

192{ڎ ڈ ڈ ژ}28

�سورة النحل

71{ÁÀ ى ى ائ ائ ەئ ەئ}484

�سورة الكهف

258{حت خت مت ىتيت}45

505{گ گ گ ڳ ڳ}103

505{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}104

�سورة مريم

276{ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}81

276، 277{چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}82

�سورة طه

100{ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې}46

�سورة الأنبياء

275{ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}92

�سورة النور

387{پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ}32

�سورة الفرقان

272{ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}30

�سورة ال�سعراء

100{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}61

100{ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}62

380{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ }227

�سورة الق�س�س

ڤ 7 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}

315 ،314
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الصفحةرقم اآلية

315{ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ }13

�سورة العنكبوت

89{ ٴۇ ۋ ۋ ²± }29

�سورة الروم

{ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے}47
 ،24 ،23 ،22

26

�سورة الأحزاب

466{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}6

33{ NM ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ}274

359{ىئ ی ی ی ی}62

505{ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}67

505{ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}68

�سورة �س

505{ٹ ٹ ٹ}64

�سورة ال�سورى

380{ۋ ۋ ۅ ۅ}41

�سورة محمد

{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}7
 ،70 ،63
359 ،276

�سورة الفتح

{پ پ پ ڀ ڀڀ}29
 ،369 ،36

461

43{چ ڇ}29

�سورة ق

259{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }18
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الصفحةرقم اآلية

�سورة النجم

200{مئ ىئ يئ جب حب خب}39

�سورة الح�سر

ٿ 10 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  {پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }

291

�سورة الممتحنة

98{ې ې ې ې ى ى}4

ڭ 4 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  {ڻ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ}

97

ڈژ 8 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  {ڃ 

ژ ڑ ڑ ک}
503 ،502

9
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  {ک 

ںڻ }
502

�سورة ال�سّف

511{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }4

�سورة المنافقون

288{گ گ ڳ ڳ}8

�سورة الطالق

205{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}2

3{ vu ڻ ڻ ڻ ۀ}205

�سورة الطارق

292{گ گ گ}15

292{ڳ ڳ}16

�سورة الع�سر

121{ڀ ڀ}3
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الصفحةرقم اآلية

�سورة الكافرون

98{ٻ پ پ پ }2

98{ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}3

�سورة التوحيد

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ}
411 ،407
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 فهرس األحاديث الشريفة  

340النبّي محّمدP»اأعدى عدّوك نف�سك التي بين جنبيك«

466النبّي محّمدP»األ�ست اأولى بكم من اأنف�سكم«

238النبّي محّمدP»اإّن لأخي عليًّا ف�سائل ل ُتح�سى«

224النبّي محّمدP»اإّنما بعثت معّلًما«

516النبّي محّمدP»العالم بزمانه ل تهجم عليه اللواب�س«

152، 201النبّي محّمدP»رحم اهلل امرًء عمل عماًل فاأتقنه«

244النبّي محّمدP»كاَد الَفقُر اأن يكوَن كفًرا«

�سَبَح وَلم يهَتمَّ ِباأموِر الُم�سِلمين َفَلي�َس ِبُم�سِلم«
َ
417، 514النبّي محّمدP»َمن اأ

465، 466النبّي محّمدP»من كنت موله فهذا علّي موله«

 اهلل ِبِه اَلر�َس ِق�سطًا وَعدًل كما ُمِلَئت ُظلمًا وَجورا«
ُ
313النبّي محّمدP»يماَلأ

»األ واإّنكم ل تقدرون على ذلك، ولكن اأعينوني بورٍع واجتهاد 

188، 241الإمام عليQوعّفة و�سداد«

180الإمام عليQ»المراأة ريحانة ولي�ست بقهرمانة«

الم�سلمة  المراأة  على  يدخل  كان  منهم  الرجل  اأّن  »بلغني 

515الإمام عليQوالأخرى المعاهدة«

331الإمام عليQ»زيادة في هدى اأو نق�سان في عمى«

ة« ، َعلى �َسبيِل الَجنَّ
ُ
َطعُتموني َفاإّني حاِمُلكم، اإن �ساَء اهلل

َ
242الإمام عليQ»َفاإن اأ

َنا الكبَت وَانَزَل َعَليَنا النَّ�سر« دَقنا َانَزَل ِبَعُدوِّ  �سِ
ُ
ى اهلل

َ
260الإمام عليQ»َفَلّما َراأ

به  كان  ما  اأ�سفًا  هذا  بعد  من  مات  م�سلمًا  امرءًا  اأّن  »فلو 

515الإمام عليQملومًا، بل كان به عندي جديًرا«

34الإمام عليQ»في فتٍن دا�ستهم باأخفافها ووطئتهم باأظالفها«

394، 418الإمام عليQ»كونوا للظالم خ�سمًا وللمظلوم عونًا«
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نعمته...  من�سّي  ويذّكروهم  فطرته  ميثاق  »لي�ستاأدوهم 

271الإمام عليQويثيروا لهم دفائن العقول«

ة �َسديَدة وَمذاَقة َمريرة« 242الإمام عليQ»واإِن كاَن ذا َم�َسقَّ

110الإمام عليQ»يُد اهلل مع الجماعة«

113، 334الإمام ال�سادقQ»كونوا دعاة النا�س بغير األ�سنتكم«

 فهرس األدعية  

515النبّي محّمدP»اللهم اإهِد قومي«

ِمتنا ُمهَتديَن َغيَر �ساّليَن، طاِئعيَن َغيَر ُم�سَتكِرهين«
َ
243الإمام ال�سّجادQ»اأ

»واأذهب عّني فيه النعا�س والك�سل وال�ساآمة والفترة والق�سوة 

355الإمام ال�سّجادQوالغفلة والغّرة«

354الإمام ال�سّجادQ»وهذا �سهر الإنابة، وهذا �سهر التوبة«

353، الإمام ال�سّجادQ»وهذا �سهر العتق من النار والفوز بالجنة«
406

415الإمام ال�سادقQ»َالَّذي َجَعلَتُه ِللُم�سِلميَن عيدا«

»اللهم اجعلنا مّمن نوى فعمل ول تجعلنا مّمن �سقي فك�ِسل 

ول مّمن هو على غير عمل يّتكل«
Qالإمام الجواد

 ،354
 ،355

368



لا
مل
ا سم
إلا
مج
س

543

 فهرس األشعار  

لل�سعيف طبيعي  اأمٌر  هو  الموت  م���اتاإّن  ث�����ّم  اأّوًل  ����س���ُع���ف  ق������ويٍّ  143ك�����ّل 

379الأخ������رى وم����ا زال����ت ت��رع��ى غ��اف��ل��ةاإّن ذئب الأجل يفتك بالأغنام واحدة تلو

434ت��ن��ّب��ه ف��ق��د واف��ت��ك��م الأ���س��ه��ر ال��ح��رم

و�س���يلةع���ن���دم���ا ي���ع���دم ال����ع����دو ك�����ّل ح��ي��ل��ة ال�س���داقة  ب�سل�س���لة  94يل���ّوح 

143كي ل يتمّكنوا من اأخذك فري�سة للذبحِل�����َم ل���م ت�����س��ب��ح��ي اأ�����س����دًا ���س��ر���س��ًا

 فهرس أسماء الكتب  

 ،179 ،97 ،89 ،43 ،36 ،22 القراآن الكريم: 

 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،230 ،181
 ،329 ،327 ،316 ،288 ،287 ،286 ،285 ،283
 ،359 ،357 ،340 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330

511 ،505 ،469 ،459 ،455 ،453 ،437 ،405

نهج البالغة: 34، 110، 180، 188، 239، 241، 

515 ،418 ،394 ،331 ،272 ،271 ،260 ،242

ال�سحيفة ال�سجادية: 243

المو�سوعة المهدوية: 311

ب�ستان �سعدي: 378

خما�سّية النظامّي: 378

ديوان حافظ: 378

�ساهنامه الفردو�سي: 378

مثنوي المولوي: 378
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  Rفهرس أسماء األنبياء واألئمة 

 ،200 ،189 ،171 ،96 ،89 ،60 :Rالأنبياء

360 ،275 ،272 ،239

 ،239  ،192  ،98  :Qالخليل اإبراهيم 

360 ،359 ،291

315 ،314 ،100 ،89 :Qالنبي مو�سى

89 :Qالنبي عي�سى

 ،89 ،43 ،33 ،31  :Pمحّمد اهلل  ر�سول 

 ،240 ،239 ،238 ،224 ،218 ،187 ،168 ،100
 ،415 ،357 ،314 ،308 ،274 ،271 ،257 ،246
اأنظر: )الّر�سول الأعظم،   .515 ،467 ،466
الأعظم،  النبي  النبّي،  الأكرم،  الر�سول 

النبي الأكرم، النبي المطهر، نبي الإ�سالم(

 ،187 ،185 ،179 ،164  :Rالبيت اأهل 

317، 334، 373، 449، 450، 467. اأنظر: )اآل 
الكرام،  اآله  الأكرم،  النبي  اآل   ،Pالنبّي

 ،Rالأئّمة ،Pاأهل بيت النبي الأكرم

المع�سومون، اآل محمد(

 ،34  :Qطالب اأبي  بن  علي  الإمام 

 ،240 ،239 ،238 ،205 ،192 ،189 ،188 ،187
 ،440 ،408 ،331 ،271 ،260 ،244 ،242 ،241
اأنظر: )اأمير   .527 ،515 ،467 ،466 ،465
اأمير  علي  الأمير،   ،Qالموؤمنين

اإمام  المتقين،  مولى   ،Qالموؤمنين

)R الأئّمة

 ،169 ،139 ،133  :Oالزهراء فاطمة 

408 ،189 ،187 ،185 ،172 ،171

408 ،187 :Q الإمام الح�سن

 ،250 ،247 ،187  :Q الح�سين  الإمام 

408

408 ،243 ،241 :Qالإمام ال�سجاد

415 ،205 :Qالإمام الباقر

 ،39 ،37 ،35 ،33 ،31 :Qالإمام ال�سادق

479

449 ،408 ،257 :Qالإمام الكاظم

 ،164 ،139 ،137 ،66 :Qالإمام الر�سا

450 ،449 ،447 ،408

408 :Qالإمام الجواد

408 :Qالإمام الهادي

408 ،218 :Qالإمام الع�سكري

 ،159  ،135 المنتظر|:  المهدّي  الإمام 

 ،313 ،312 ،311 ،291 ،254 ،246 ،195 ،163
408 ،316
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 فهرس األعالم  

اأبو ال�سقر: 239

اأبو ذر پور محمدي: 325

اأبي العالء المعّري: 143

اأحمدي رو�سن: 520

اأّم علي مردان خان: 128

اأوباما: 29

اإ�سماعيل بن بلبل: 239

ابن اأبي الحديد: 239

ابن �سينا: 202

الحاج اأبي الف�سل: 218

ال�سيد البروجردي: 218

بختياري: 125، 127، 128

به�ستي: 252

ال�سّيد جباري: 433

الدكتور ال�سيخ ح�سن روحاني: 353

حافظ: 377، 378

حافظي �سكر: 213

ح�سن �ساه �سفّي: 43

 ،31 ،25 ،22 ،19 الخامنئي{:  الإمام 

 ،83 ،81 ،79 ،74 ،73 ،71 ،67 ،63 ،62 ،55 ،41
 ،137 ،131 ،125 ،111 ،103 ،101 ،94 ،92
 ،197 ،185 ،181 ،173 ،169 ،161 ،144 ،140

 ،257 ،255 ،247 ،235 ،230 ،221 ،215 ،209
 ،327 ،319 ،309 ،289 ،283 ،281 ،279 ،269
 ،373 ،351 ،348 ،342 ،341 ،339 ،337 ،335
 ،413 ،403 ،393 ،389 ،385 ،383 ،378 ،375
 ،475 ،471 ،463 ،457 ،447 ،431 ،423 ،421
 .532 ،531 ،529 ،509 ،497 ،491 ،481 ،477

اأنظر: )اأنا العبد(

 ،164  ،135  ،41 الخمينّي}:  الإمام 

 ،254 ،246 ،245 ،233 ،203 ،200 ،168 ،167
 ،383 ،373 ،351 ،335 ،309 ،296 ،289 ،259
اإمامنا  اإمامنا،  اأنظر: )الإمام،   .481 ،463

المطهر، اإمامنا العزيز، اإمامنا العظيم(

الخاقاني: 377

ال�سيدة خانم �سهين دخت مولوردي: 171

ال�سّيد ر�سائي: 128

ال�سيخ ري �سهري: 311، 316، 317

ر�سا خان: 128

ر�سايي نجاد: 520

ال�سيد زرندي: 433

اآية اهلل ال�ّسبحانّي: 499

ال�سّيد �سّتاري: 483، 487

ال�سيخ �سعيد �سعبان: 439

�سبز علي: 315

�سعدي ال�سيرازي: 94، 377، 378
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�سورنا �سّتاري: 481

ال�سيد �سب�سترى: 57

ال�سهيد �سمران: 485

�سهرياري: 486، 520

�سباح الأحمد الجابر ال�سباح: 279، 281

 ،398 ،362 ،302 ،164 ،26 �سدام ح�سين: 

438

ال�سيد الطباطبائي: 433، 434

ال�سيخ الطو�سي: 202

ال�سيد علي اآبادي: 207

عبا�س علي اآبادي: 206

عبد الح�سين برون�سي )البناء(: 520

علي اأ�سغر فاني: 225

علي بن العبا�س بن جريح: 239

علي ربيعي: 206

علي رجائي: 223

علي محّمدي: 520

علي مردان خان: 125، 128

ال�سيد فاني: 214

الفارابي: 202

الفردو�سي: 377، 378

فرعون: 100، 314

ال�سيخ قرائتي: 532

اآية اهلل محمد يزدي: 431

اآية اهلل مكارم ال�ّسيرازّي: 499

اآية اهلل مهدوي كني: 85، 477

ال�سيدة مولوردي: 183

ال�سيد مجيد يراق بافان: 288

ال�سيد محمد الكيالني: 433

ال�سيد محمد تقي لطفي: 243

ال�سيد محمد ح�سين قا�سمي: 324، 325

ال�سيد مرت�سى: 213

ال�سيد مريال زارعي: 321

ال�سيد م�سطفى: 59

ال�سيد مهدوي: 433

 ،64 ،59 ،55 ،46 ال�ساه محمد ر�سا بهلوي: 

516 ،398 ،397 ،153 ،65

ال�سهيد مجيد �سرياري: 520

ال�سهيد مجيد �سهرياري: 486

ال�سهيد مرت�سى مطّهري: 223

ال�سهيد من�سور �سّتاري: 483

ال�سيخ مهدوي: 100

الماأمون: 449، 450

الميرزا جواد ملكي: 433

الميرزا علي القا�سي: 433

مامو�ستا مجتهدي: 433

محمد بن زكريا الرازي: 202

محمد جواد باهنر: 223
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محمد جواد ظريف: 423

محمد ر�سا نقدي: 511

محمد علي جعفري: 511

معاوية: 515

مولوي: 377

الن�سر بن كنانة: 239

ال�سيد الها�سمي ال�سهرودي: 431

هارون الر�سيد: 449

يا�سر عرفات: 393

 فهرس الشعوب، األقوام، األديان والمذاهب  

اآذريين: 61

الآذربيجانّيين: 57

الأتراك: 61

الأكراد: 61

 ،65 ،51 ،50 ،39 ،38 ،29 ،27 الأمريكي: 

 ،202 ،165 ،164 ،159 ،99 ،90 ،87 ،67 ،66
 ،369 ،365 ،332 ،305 ،303 ،301 ،251
 ،469 ،461 ،439 ،438 ،428 ،427 ،396 ،395
504، 505، 523، 525. اأنظر: )الأميركّية - 

الأميركّيون(

 ،156  ،155  ،89  ،87  ،69  ،38 الأوروبّية: 

 .508  ،500  ،441  ،303  ،165  ،164
اأنظر: )الأوروبّيون(

 ،50 ،48 ،39 ،29 ،27 ،24 الإيرانّية:  الأّمة 

 ،70 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،61 ،58 ،57
 ،165 ،164 ،163 ،137 ،99 ،97 ،96 ،95 ،91
 ،237 ،230 ،203 ،202 ،201 ،168 ،167 ،166
 ،277 ،275 ،271 ،263 ،260 ،253 ،252 ،245

 ،394 ،359 ،348 ،315 ،306 ،301 ،300 ،289
 ،449 ،427 ،419 ،408 ،405 ،399 ،398 ،395
 .523 ،521 ،520 ،495 ،465 ،456 ،451

اأنظر: )الإيرانّيون، �سعب اإيران(

الإ�سالم: 28، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 

 ،133 ،108 ،98 ،95 ،93 ،92 ،61 ،60 ،47 ،43
 ،199 ،191 ،189 ،182 ،180 ،178 ،165 ،142
 ،250 ،243 ،240 ،231 ،230 ،226 ،201 ،200
 ،286 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،266
 ،359 ،334 ،333 ،332 ،299 ،298 ،292 ،287
 ،437 ،436 ،435 ،416 ،411 ،369 ،365 ،364
 ،467 ،466 ،465 ،461 ،455 ،454 ،453 ،442
 ،503 ،502 ،497 ،496 ،495 ،470 ،469 ،468
 ،521 ،515 ،514 ،513 ،508 ،507 ،506 ،504

532 ،531 ،527

النكليز: 397، 398

الت�سّيع: 127، 189، 191، 192، 467، 468

البريطانّية: 38، 202
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بلو�س: 61

بنو اإ�سرائيل: 100، 314، 315

التبريزّيين: 57، 58

تركمان: 61

الجماعات التكفيرّية: 306، 581

حنبلّي: 507

الرومانّية: 34

زيدّي: 507

ال�سا�سانّية: 34

ال�سلفّية: 306

 ،179 ،165 ،101 ،100 ،99 ،37 ،24 ال�سّنة: 

 ،467 ،455 ،454 ،453 ،439 ،239 ،218 ،192
468، 469، 470، 507. اأنظر: )�سّنّي(

ال�سعب ال�سوري: 281

ال�ّسيعة: 21، 37، 100، 101، 152، 191، 192، 

 ،467 ،465 ،455 ،454 ،453 ،306 ،275 ،273
468، 469، 470، 507. اأنظر: )�سيعّي(

�سافعّي: 507

 ،253 ،252 ،163 ،133 ،90 العالم:  �سعوب 

438 ،435 ،393

ال�سهاينة: 36، 47، 65، 66، 253، 332، 391، 

 ،525 ،469 ،462 ،428 ،418 ،417 ،416 ،393

526. اأنظر: )ال�سهيونّية(

العراقي: 65، 438، 521. اأنظر: )عراقي - 

العراقّيون(

عرب: 61، 239

الغربّيون: 156، 174، 175، 437

الفار�سية: 34، 61، 202، 365

 ،411 ،410 ،393 ،392 ،28 الفل�سطينّيون: 

اأنظر: )�سعب   .507 ،506 ،454 ،429 ،426
فل�سطين(

القوميات الإيرانّية: 61

اللبنانّيون: 426

المارك�سيون: 200

المذاهب الإ�سالمّية: 219، 467، 499، 504

 ،90 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،27 الم�سلمون: 

 ،287 ،275 ،274 ،273 ،272 ،243 ،239 ،192
 ،411 ،365 ،360 ،357 ،333 ،332 ،307 ،288
 ،451 ،450 ،449 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415
 ،461 ،460 ،459 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452
 ،501 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465 ،462
 .531 ،515 ،514 ،513 ،505 ،504 ،503 ،502
ال�سعوب   - الإ�سالمّية  اأنظر: )ال�سعوب 

الم�سلمة(

معتزلي: 239

الوهابّية: 306
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 فهرس األماكن والبلدان  

اآذربيجان: 55، 58، 59، 61، 70

اآ�سيا: 85، 86، 109، 425، 441، 442، 460

اأبو غريب: 68، 438

 ،438 ،362 ،305 ،68 ،65 ،29 اأفغان�ستان: 

439

اأميركا: 26، 27، 28، 29، 35، 45، 47، 48، 49، 

 ،120 ،99 ،90 ،89 ،87 ،70 ،67 ،66 ،65 ،64 ،60
 ،251 ،245 ،207 ،203 ،177 ،159 ،158 ،145
 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،275 ،262 ،252
 ،380 ،370 ،366 ،363 ،362 ،357 ،332 ،323
 ،426 ،423 ،418 ،410 ،398 ،396 ،395 ،394
 ،462 ،454 ،442 ،441 ،440 ،438 ،428 ،427
 ،505 ،503 ،501 ،500 ،486 ،470 ،469 ،468
 .526 ،525 ،524 ،523 ،522 ،517 ،508 ،507

اأنظر: )الوليات المّتحدة الأميركّية(

اأهواز: 166، 531

 ،159 ،120 ،88 ،87 ،86 ،38 ،26 اأوروبا: 

 .438 ،435 ،304 ،303 ،230 ،177 ،176
اأنظر: )البالد الأوروبّية - الدول الأوروبّية(

اإفريقيا: 38، 85، 272

 ،499 ،470 ،468 ،394 ،380 ،26 اإنكلترا: 

501، 505، 506. اأنظر: )بريطانيا(

اإيطاليا: 203

الّتحاد ال�سوفياتّي: 26، 60

 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 الإ�سالمّية:  البلدان 

 ،285 ،275 ،274 ،271 ،269 ،193 ،133
 ،332 ،306 ،296 ،293 ،292 ،287 ،286
 ،416 ،415 ،413 ،411 ،408 ،393 ،348 ،339
 ،461 ،459 ،454 ،453 ،452 ،450 ،418 ،417
 ،506 ،505 ،503 ،502 ،500 ،499 ،468 ،462
العالم   - الإ�سالمّية  اأنظر: )الدول   .507

الإ�سالمّي(

باك�ستان: 29، 159، 438، 501، 505

بغداد: 362، 438، 450، 501

بو�سهر: 60

تبريز: 55، 57، 58، 59، 60، 61، 70

الجزيرة العربّية: 34

 ،22 ،21 اإيران:  في  الإ�سالمّية  الجمهورّية 

 ،53 ،52 ،50 ،49 ،44 ،43 ،39 ،38 ،27 ،25
 ،119 ،111 ،108 ،106 ،93 ،86 ،85 ،68 ،66
 ،189 ،182 ،172 ،165 ،164 ،155 ،142 ،141
 ،251 ،250 ،249 ،228 ،217 ،208 ،207 ،190
 ،291 ،286 ،285 ،281 ،277 ،260 ،253 ،252
 ،323 ،315 ،306 ،299 ،295 ،294 ،293 ،292
 ،365 ،364 ،363 ،362 ،360 ،359 ،354 ،353
 ،435 ،428 ،426 ،425 ،399 ،398 ،395 ،370
 ،491 ،479 ،473 ،470 ،469 ،468 ،440 ،439
 .526 ،521 ،520 ،508 ،507 ،506 ،494 ،493
الجمهورّية  الإ�سالمّية،  اأنظر: )الجمهورية 

الإيرانّية، جمهورّية اإيران الإ�سالمّيّّة(

جمكران: 218
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الخليج الفار�سي: 281

خرم�سهر: 164، 166، 257

خوز�ستان: 161، 164، 166، 243

دارخوين: 164، 166، 167

دم�سق: 501

ال�سفارة البريطانّية: 202

 ،508 ،505 ،501 ،469 ،281 ،159 �سوريا: 

521 ،517

ال�سرق: 60، 61، 64، 149، 240، 417، 439

ال�سرق الأو�سط: 417

�سمال اأفريقيا: 86، 90، 259، 501

�سيراز: 60

ال�سين: 441

�سبرا و�ساتيال: 65

ال�سفة الغربّية: 392، 393

طهران: 19، 31، 41، 45، 55، 62، 71، 79، 82، 

 ،169 ،157 ،149 ،141 ،131 ،125 ،103 ،83
 ،221 ،218 ،215 ،209 ،207 ،201 ،197 ،185
 ،309 ،289 ،283 ،279 ،269 ،255 ،247 ،235
 ،413 ،403 ،383 ،373 ،351 ،335 ،327 ،319
 ،497 ،491 ،481 ،479 ،463 ،447 ،431 ،421

525 ،520 ،512 ،509

العراق: 65، 68، 164، 192، 281، 304، 305، 

 ،469 ،438 ،429 ،371 ،365 ،363 ،362 ،333
521 ،517 ،508 ،505 ،504 ،502

عبادان: 161، 164، 166

الغرب: 29، 88، 90، 107، 120، 176، 177، 

 ،398 ،397 ،396 ،347 ،294 ،275 ،230
 .455 ،442 ،441 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434

اأنظر: )الدول الغربّية(

غدير خم: 466

 ،394 ،393 ،392 ،391 ،380 ،35 ،28 غّزة: 

 ،418 ،417 ،416 ،410 ،409 ،408 ،396 ،395
 ،503 ،461 ،460 ،455 ،454 ،440 ،429 ،428

521 ،507

غوانتانامو: 29، 68، 438

فرن�سا: 203، 398، 525

فل�سطين: 28، 35، 36، 47، 158، 159، 300، 

 ،454 ،440 ،426 ،411 ،410 ،394 ،393 ،391
521 ،506 ،501 ،461 ،460

 ،406 ،405 ،394 ،393 ،295 ،164 القد�س: 

521 ،506 ،500

 ،60 ،59 ،55 ،30 ،29 ،23 ،22 ،21 ،19 قم: 

499 ،354 ،218

الكويت: 279، 281، 282

 ،287 ،281 ،273 ،28 ال�سهيونّي:  الكيان 

 ،429 ،428 ،427 ،418 ،410 ،409 ،391
 .507 ،506 ،503 ،502 ،501 ،500 ،461 ،460

اأنظر: )اإ�سرائيل - العدو ال�سهيوني(

لبنان: 35، 394، 440، 502، 505، 508، 521

ليبيا: 501، 502

الم�سجد الأق�سى: 506

المنطقة العربّية: 90

محافظة اإيالم: 235، 237، 243
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محمدية: 166

 .461  ،218  ،157  ،137  ،69  ،66 م�سهد: 

اأنظر: )الحرم الر�سوي(

م�سر: 100، 240، 315

نهر الكارون: 166

الهند: 88، 441

اليابان: 203، 438

اليمن: 521

يزد: 60

 فهرس الموضوعات والقضايا  

اأجهزة ال�ستخبارات: 36

اإحياء المنا�سبات الدينّية: 93

اقتدار: 294

الأب: 322

الأبرياء: 29، 64، 100، 272، 362، 408، 418، 

505 ،500 ،495

 ،154 ،149 ،122 ،121 ،103 ،78 الأجهزة: 

 ،274 ،273 ،264 ،263 ،262 ،229 ،204 ،157
 ،444 ،436 ،426 ،366 ،362 ،307 ،293 ،292

528 ،505 ،501 ،499 ،474

الأحجار الكريمة: 150

الأحكام الإلهية: 38

الأخبار: 88، 123، 285، 380، 409، 520

الأخالق: 88، 89، 112، 156، 226، 230، 231، 

527 ،526 ،437 ،385 ،379

الأزمة: 120

الأ�ساطير: 261، 324

الأ�ستاذ: 288، 294، 335، 337، 338، 339، 

347 ،346 ،345 ،343 ،341

 ،180 ،179 ،174 ،173 ،156 ،154 الأ�سرة: 

388 ،181

الأ�سلحة: 144، 261، 416

الأ�سوة: 98

الأطفال: 154، 226، 380، 393، 394، 408، 

418

الأفالم: 219، 323

الأّم: 128، 171، 173، 321، 322، 323، 409

الأمان: 114، 496

الأمانة: 232، 257، 259

 ،274 ،239 ،86 ،36 ،35 الإ�سالمية:  الأمة 

 ،417 ،415 ،365 ،333 ،332 ،288 ،287 ،275
 ،465 ،461 ،459 ،456 ،455 ،454 ،453 ،419

495 ،494 ،467 ،466

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 513

الأمن: 44، 76، 105، 114، 134، 369، 460، 496

الأمن الجوّي: 44
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الأنبياء: 60، 89، 96، 189، 200، 239، 272، 

360 ،275

الأيام البي�س: 218

الإبادة: 65

الإبداع: 114، 202، 228، 231، 494، 532

الإرادة: 22، 24، 50، 61، 110

الإرهاب: 65، 89

الإ�سراف: 112، 113، 153

الإ�سراف: 121، 122، 264، 265، 475

الإمكانات: 28، 38، 75، 77، 78، 88، 94، 110، 

 ،188 ،173 ،152 ،149 ،148 ،146 ،145 ،118
 ،442 ،441 ،409 ،398 ،368 ،366 ،323 ،191

519 ،454

الإنتاج: 75، 76، 77، 105، 112، 119، 145، 

368 ،217 ،205 ،153 ،152 ،151 ،146

الإنترنت: 93، 191، 303

الإنجاب: 116

الإن�سان: 24، 28، 29، 33، 34، 39، 51، 67، 68، 

 ،119 ،118 ،114 ،100 ،98 ،94 ،92 ،89 ،88 ،82
 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،171 ،155
 ،219 ،217 ،204 ،201 ،200 ،188 ،187 ،179
 ،240 ،239 ،232 ،231 ،230 ،228 ،227 ،226
 ،272 ،271 ،261 ،258 ،257 ،252 ،243 ،242
 ،311 ،306 ،301 ،298 ،286 ،277 ،274 ،273
 ،347 ،338 ،333 ،332 ،331 ،316 ،314 ،313
 ،389 ،380 ،377 ،376 ،368 ،361 ،358 ،356
 ،433 ،424 ،418 ،415 ،409 ،400 ،396 ،390
 ،451 ،449 ،445 ،439 ،438 ،437 ،435 ،434

514 ،513 ،479 ،469 ،453

الإن�سانية: 88، 200، 208، 313، 347، 474، 

475

الإنفاق: 78، 211، 484، 485، 489

الإيرادات: 78

 ،243 ،157 ،59 ،58 ،25 ،24 ،23 الإيمان: 

494 ،365 ،331 ،276 ،275

البتكار: 75

التحاد: 37

 ،301 ،190 ،173 ،154 ،122 ،33 الجتماع: 

525 ،415 ،399 ،377 ،361

الحتالل: 65، 517

الختالف: 37، 453، 467، 468، 470

الزدهار: 151، 368

ال�ستبداد: 45، 64، 128، 143

ال�ستثمار: 76، 119

ال�ستراتيجّية: 73، 76، 77، 111، 175، 178، 

473 ،293 ،179

 ،484 ،277 ،265 ،163 ،73 ،25 ال�ستعداد: 

486

ال�ستعمار: 38، 45، 92، 251، 262، 453، 468

ال�ستقامة: 24، 63، 91، 452

ال�ستقرار: 35، 38، 76، 87، 244

 ،98 ،95 ،93 ،47 ،46 ،44 ،38 ال�ستقالل: 

 ،365 ،364 ،299 ،298 ،156 ،155 ،119 ،107
439 ،427
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ال�ستكبار: 36، 37، 38، 39، 45، 50، 88، 89، 

 ،253 ،251 ،192 ،164 ،158 ،142 ،93 ،90
 ،394 ،365 ،364 ،363 ،361 ،360 ،333 ،301
 ،503 ،501 ،500 ،499 ،469 ،460 ،410 ،396

526 ،523 ،522 ،521 ،507

ال�ستهالك: 76، 112، 113، 119

ال�ستيراد: 119

العتدال: 368، 369

العتكاف: 215، 217، 218، 219، 220

 ،93 ،87 ،66 ،63 ،62 ،60 ،46 ،28 العالم: 

 ،443 ،416 ،354 ،274 ،213 ،157 ،123 ،122
531 ،520 ،473 ،453

القتدار: 50، 51، 52، 68، 143، 144، 163، 

494 ،493

القت�ساد: 26، 29، 51، 52، 64، 68، 73، 74، 

 ،101 ،96 ،95 ،94 ،88 ،87 ،78 ،77 ،76 ،75
 ،112 ،111 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،103
 ،121 ،120 ،119 ،118 ،116 ،115 ،114 ،113
 ،146 ،145 ،144 ،135 ،134 ،131 ،123 ،122
 ،202 ،201 ،163 ،153 ،151 ،150 ،148 ،147
 ،263 ،261 ،251 ،245 ،244 ،208 ،206 ،205
 ،361 ،342 ،294 ،282 ،277 ،266 ،265 ،264
 ،486 ،443 ،442 ،440 ،399 ،387 ،368 ،366
 ،524 ،523 ،519 ،518 ،512 ،507 ،502 ،487

528 ،526

القت�ساد المقاوم: 52، 68، 73، 78، 94، 95، 

 ،118 ،115 ،108 ،107 ،106 ،105 ،103 ،96
 ،147 ،146 ،145 ،144 ،134 ،123 ،122 ،120
 ،265 ،264 ،263 ،244 ،205 ،151 ،150 ،148

528 ،524 ،368 ،361 ،342 ،266

الكتفاء: 111

النتخابات: 50، 66، 134، 140، 141، 159، 

524 ،305 ،302 ،298 ،295 ،259 ،176

النت�سار: 62، 92، 96، 101، 189، 243، 244، 

521 ،520 ،277

النتظار: 211، 218، 316

النتفا�سة: 19، 21، 55، 59

النحراف: 232، 460، 505

الندفاع: 92

الن�سجام: 60، 180، 307، 454

الن�سباط: 519

النقالب: 305

البرمجة: 134، 219، 220، 244، 267، 473

الب�سر: 187

 ،204 ،202 ،148 ،117 ،116 ،115 الب�سرية: 

324 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312

الب�سيرة: 23، 24، 25، 193، 250، 253، 274، 

518 ،517 ،516 ،515 ،470 ،462 ،332

البطالة: 188، 355، 364

البعثة: 271، 274

البنية التحتّية: 25، 115، 117، 118، 150، 312

البيئة: 34، 81، 82، 345، 368، 400

التاريخ: 34، 59، 62، 64، 97، 163، 167، 188، 

 ،424 ،395 ،359 ،324 ،315 ،312 ،261 ،202
483 ،466
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التبذير: 112

التبعية: 112، 119

التجارب: 110، 147، 148، 149، 200، 265، 

398 ،397 ،364 ،300

التحدي: 306

التحّولت العالمّية والتاريخّية: 86

التخطيط: 76، 146، 152، 219

التدبير: 152، 340

الترانزيت: 118

التربية: 339

التزوير: 66، 299

الت�سلط: 64، 87، 394

الت�سميم: 27، 296

الت�سامن: 61، 455

الت�سحية: 240

الت�سّخم: 108، 113، 119

التطّور: 73، 87، 146، 231، 341

التظاهرات: 62، 63، 67، 134، 140، 230

التعاليم والمعارف الإ�سالمّية: 64، 110

 ،206 ،201 ،200 ،163 ،154 ،77 التعاون: 

488 ،344 ،238 ،213

 ،225 ،224 ،223 ،214 ،213 ،76 التعليم: 

488 ،475 ،386 ،232 ،230 ،229 ،228 ،227

التفرقة: 459، 460، 461، 468، 469

التقّدم: 26، 27، 46، 48، 50، 51، 73، 109، 

 ،245 ،232 ،229 ،151 ،146 ،123 ،120 ،110
 ،344 ،343 ،342 ،341 ،329 ،266 ،252 ،250

488 ،473 ،455

التقّدم العلمّي: 50، 146، 341

التق�ّسف: 113

التقليد: 194، 211

التقنية: 207

التقوى: 356، 389، 390، 400، 408، 461

التكفير: 37، 65، 100، 281، 454، 469، 503

التكليف: 35، 37، 364، 390، 470

التكنولوجيا: 77

التلفاز: 62

التن�سيق: 78، 121، 122، 166، 502

التنظيم: 249، 424

التنمية: 78، 93

التهديد: 44، 52، 95، 119، 362، 390، 473

 ،390 ،362 ،119 ،95 ،52 ،44 التهديدات: 

473

التوا�سل: 191

التوبة: 354

التوّجه: 199

التوجيه: 517، 519

التوحيد: 239، 407

التوزيع العادل: 76

التوعية: 213
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الثبات: 50، 250، 331، 339، 359، 364

الثروة: 78، 114، 147، 153، 229، 231، 266، 

487

الثقافة: 52، 64، 69، 73، 78، 89، 101، 106، 

 ،155 ،154 ،153 ،145 ،144 ،135 ،123 ،115
 ،251 ،227 ،201 ،177 ،172 ،158 ،157 ،156
 ،438 ،398 ،387 ،356 ،347 ،345 ،298 ،266

486 ،475 ،474 ،473 ،471 ،443

الثقافة الغربّية: 60

 ،363 ،331 ،205 ،191 ،91 ،51 ،25 الثقة: 

524 ،516 ،462 ،461 ،365 ،364

الثورة: 21، 24، 30، 38، 43، 44، 45، 47، 48، 

 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،60 ،59 ،57 ،55 ،50 ،49
 ،110 ،102 ،99 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،68
 ،156 ،155 ،154 ،141 ،140 ،128 ،118 ،117
 ،204 ،201 ،193 ،187 ،176 ،175 ،163 ،159
 ،250 ،249 ،244 ،230 ،227 ،226 ،223 ،213
 ،304 ،295 ،294 ،293 ،292 ،266 ،262 ،251
 ،396 ،367 ،362 ،360 ،359 ،347 ،345 ،332
 ،474 ،473 ،471 ،468 ،427 ،426 ،401 ،398
 ،519 ،516 ،512 ،511 ،495 ،486 ،479 ،475

531 ،521 ،520

الثورة الإ�سالمّية: 21، 24، 38، 44، 48، 55، 

 ،244 ،193 ،140 ،118 ،106 ،102 ،93 ،60 ،59
 ،511 ،468 ،427 ،398 ،396 ،332 ،292 ،251

531 ،512

الجامعة: 37، 88، 93، 117، 148، 149، 158، 

 ،233 ،232 ،218 ،206 ،181 ،177 ،172 ،167
 ،340 ،339 ،338 ،337 ،335 ،323 ،253 ،250
 ،383 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،341

 ،495 ،494 ،493 ،488 ،400 ،399 ،388 ،386
528 ،519

الجاهلية: 274

 ،360 ،324 ،323 ،293 ،261 ،90 الجبهة: 

519 ،508 ،395

الجرحى: 173

 ،391 ،363 ،261 ،100 ،90 ،88 الجريمة: 

 ،500 ،460 ،429 ،428 ،418 ،411 ،409 ،395
503 ،501

 ،120 ،96 ،91 ،67 ،63 ،62 ،50 الجماهير: 

190 ،141

الجّن: 189، 358

الجنة: 242

الجهاد: 74، 75، 78، 110، 119، 131، 135، 

 ،340 ،263 ،262 ،205 ،201 ،189 ،172 ،163
518 ،514 ،461 ،349

الجهل: 181، 202

الجيران: 156

الجي�س: 41، 43، 44، 53، 68، 165، 167، 177، 

494 ،493 ،491 ،438 ،423

الحاكمية: 61

الحداثة: 179

الحدود: 98

 ،311 ،309 ،242 ،180 ،140 ،94 الحديث: 

516 ،514 ،486 ،465 ،459 ،400 ،317 ،312

الحديد: 239
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الحرب: 21، 26، 30، 36، 49، 64، 96، 101، 

 ،166 ،165 ،164 ،149 ،148 ،119 ،115 ،110
 ،273 ،261 ،260 ،243 ،240 ،203 ،168 ،167
 ،434 ،425 ،423 ،380 ،363 ،362 ،323 ،322
 ،502 ،495 ،462 ،460 ،441 ،440 ،439 ،438

520 ،519 ،517 ،516 ،515 ،512 ،504

 ،101 ،64 ،30 ،26 ،21 المفرو�سة:  الحرب 

323 ،243 ،168 ،167 ،166 ،110

الحر�س الثوري: 164، 165

 ،298 ،271 ،155 ،44 ،38 ،35 ،34 الحرّية: 

437 ،435 ،299

الح�سار: 27، 51، 161، 164، 429

الح�سارة: 88، 90، 200

الح�سارة الإيرانية: 34

الح�سور: 64

الحظر: 66، 69، 95، 119، 148، 150، 151، 

 ،342 ،341 ،303 ،295 ،294 ،293 ،207 ،159
523 ،442 ،438 ،428 ،363 ،361

 ،273 ،259 ،214 ،101 ،100 ،47 الحفاظ: 

525 ،518 ،426 ،379 ،371 ،286

الحق: 99، 163، 286، 316، 356، 394، 416، 

462 ،450 ،429

الحقوق: 177، 178، 200، 361

الحكومات ال�سعبّية: 35

الحكومة: 33، 52، 53، 65، 66، 67، 69، 78، 

 ،120 ،111 ،110 ،101 ،99 ،95 ،94 ،91 ،90
 ،263 ،244 ،229 ،205 ،201 ،159 ،146 ،123
 ،368 ،367 ،366 ،365 ،351 ،305 ،265 ،264

 ،479 ،475 ،467 ،466 ،444 ،429 ،397 ،389
528 ،495

الحكومة الإ�سالمّية: 91، 201، 495

الحكومة العادلة: 33

الحما�س: 142، 503

الحوزة العلمّية: 22، 211، 218، 219

الخبراء: 106

الخ�سوع: 219، 452

الخ�سوع: 219، 365

الخطابة: 190

الخّطة الخم�سّية: 263

 ،305 ،275 ،273 ،192 ،37 ،36 الخالفات: 

507 ،459 ،307

الخيانة: 45، 261، 333

الدبلوما�سّية: 26، 77، 423، 424، 425، 426

الدخل: 75، 77، 87

الدعاء: 243، 354، 355، 405

الدعارة: 177

الدفاع: 52، 166، 212، 319، 321، 322، 323، 

325 ،324

الدولة: 31، 37، 45، 51، 78، 81، 111، 240، 

 ،450 ،444 ،413 ،367 ،307 ،305 ،304 ،294
488 ،487

الديمقراطّية: 176

الدين: 36، 37، 59، 85، 97، 158، 179، 193، 
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 ،333 ،315 ،312 ،298 ،245 ،242 ،237 ،211
 ،511 ،479 ،465 ،455 ،451 ،437 ،415 ،359

532

الذكر: 451

الذنب: 155

الراأي العام العالمّي: 29، 37

الروؤية الكونية: 312

الرجال: 173، 178، 362، 496

الرحمة الإلهية: 201

الرزق: 114، 205، 206، 484، 485، 486

الرقابة: 78، 416

الريا�سة: 217

الزراعة: 81، 368

الزواج: 156، 387، 388

ال�سعادة: 25، 33، 146، 159، 223، 360

 ،454 ،418 ،410 ،370 ،144 ،87 ال�سالح: 

468

ال�سالم: 144، 261، 416

 ،144 ،122 ،121 ،120 ،110 ،106 ال�سلطة: 

475 ،449

ال�سيادة ال�سعبية الدينية: 293، 295

ال�سيا�سة: 25، 38، 59، 67، 121، 202، 302، 

 ،450 ،435 ،426 ،423 ،399 ،396 ،389 ،388
519 ،517 ،495 ،479 ،468 ،460

ال�سينما: 321، 322، 323، 324، 325، 495

ال�سباب: 21، 23، 25، 39، 45، 58، 60، 63، 65، 

 ،141 ،134 ،117 ،116 ،102 ،101 ،97 ،93 ،91
 ،166 ،164 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،148
 ،218 ،207 ،204 ،203 ،195 ،189 ،188 ،181
 ،246 ،245 ،244 ،243 ،237 ،225 ،220 ،219
 ،288 ،287 ،285 ،258 ،257 ،251 ،250 ،249
 ،325 ،324 ،323 ،307 ،301 ،296 ،293 ،292
 ،387 ،386 ،385 ،346 ،345 ،341 ،334 ،333
 ،474 ،449 ،443 ،436 ،427 ،401 ،398 ،388
 ،494 ،493 ،489 ،488 ،487 ،483 ،481 ،479

531 ،521 ،517 ،507 ،503 ،496 ،495

ال�سجاعة: 58، 426، 526

ال�سجر: 79، 81

ال�سذوذ: 89، 437

ال�سريعة: 35، 298، 299

ال�سعب: 23، 24، 25، 26، 27، 29، 35، 37، 38، 

 ،59 ،57 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،46 ،45 ،39
 ،73 ،70 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60
 ،111 ،110 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،92 ،91 ،90 ،81
 ،137 ،135 ،134 ،133 ،128 ،127 ،120 ،119
 ،148 ،146 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،159 ،158 ،157 ،156
 ،208 ،204 ،202 ،201 ،191 ،189 ،168 ،167
 ،252 ،251 ،245 ،237 ،231 ،230 ،212 ،211
 ،281 ،277 ،275 ،271 ،263 ،260 ،259 ،253
 ،299 ،298 ،296 ،295 ،293 ،292 ،291 ،289
 ،323 ،321 ،315 ،307 ،306 ،304 ،301 ،300
 ،367 ،364 ،359 ،348 ،341 ،339 ،330 ،329
 ،394 ،391 ،389 ،379 ،378 ،377 ،371 ،370
 ،407 ،406 ،405 ،403 ،399 ،398 ،396 ،395
 ،426 ،419 ،418 ،417 ،411 ،410 ،409 ،408
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 ،449 ،445 ،440 ،438 ،436 ،435 ،433 ،428
 ،507 ،494 ،474 ،463 ،462 ،461 ،456 ،451

528 ،524 ،523 ،522 ،521 ،520 ،519 ،514

ال�سعر: 190، 194، 375، 376، 379، 380

ال�سعوب الإ�سالمّية: 35، 37، 38، 90

ال�سهادة: 322

 ،135 ،133 ،60 ،59 ،57 ،55 ،30 ال�سهداء: 

 ،322 ،319 ،277 ،254 ،233 ،223 ،173
 .528 ،496 ،495 ،494 ،491 ،349 ،334 ،324

اأنظر: )ال�سهيد(

 .527 ،521 ،176 ،157 ،154 ،89 ال�سهوات: 

اأنظر: )ال�سهوة(

ال�سيطان: 27، 287، 340، 356، 357، 358

ال�سحوة: 35، 38، 90، 91، 293، 332، 460، 

501 ،469

ال�سداقة: 38، 94، 527

ال�سدق: 260، 526

ال�سفاء: 453

ال�سالة: 86، 93، 219، 489، 529، 531، 532

 ،158 ،101 ،92 ،63 ،50 ،36 ،27 ال�سمود: 

461 ،440 ،419 ،409 ،252 ،173 ،164

ال�سناعة: 27، 102، 122، 149، 150، 226، 368

ال�سواريخ: 67، 410

ال�سيام: 220، 241

ال�سيانة: 149

ال�سغوط: 120، 245، 342، 429، 436، 442، 523

ال�سالل: 24، 331

ال�سمان: 87

الطائفّية: 192، 470

الطاغوت: 23، 44، 46، 47، 148، 153، 193، 

333 ،332 ،285

الطاقة: 26، 44، 51، 69، 75، 77، 94، 105، 

 ،148 ،119 ،118 ،117 ،116 ،111 ،110 ،109
 ،228 ،219 ،212 ،207 ،203 ،202 ،151 ،149
 ،371 ،370 ،368 ،305 ،294 ،245 ،232 ،230
اأنظر: )الطاقات -   .516 ،512 ،503 ،455

الطاقات والموارد الداخلّية(

الطب: 343

الطالب: 23، 37، 148، 247، 294، 324، 339، 345، 

512 ،400 ،399 ،391 ،390 ،387 ،362 ،347 ،346

الطهارة: 189، 526

الظلم: 29، 36، 127، 295، 299، 418، 455

العائد المالي: 77

العالم: 23، 25، 26، 28، 29، 33، 35، 36، 37، 

 ،69 ،68 ،67 ،64 ،62 ،60 ،50 ،49 ،48 ،47 ،38
 ،97 ،95 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،74
 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،109 ،107 ،99 ،98
 ،146 ،144 ،143 ،141 ،140 ،139 ،133 ،120
 ،173 ،165 ،163 ،155 ،151 ،150 ،149 ،147
 ،203 ،202 ،200 ،193 ،192 ،177 ،176 ،175
 ،249 ،241 ،230 ،217 ،212 ،208 ،207 ،204
 ،261 ،260 ،259 ،257 ،253 ،252 ،251 ،250
 ،291 ،287 ،286 ،275 ،274 ،272 ،271 ،262
 ،306 ،304 ،302 ،301 ،296 ،294 ،293 ،292
 ،343 ،339 ،332 ،327 ،324 ،323 ،322 ،312
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 ،390 ،380 ،368 ،366 ،362 ،359 ،348 ،344
 ،409 ،408 ،405 ،396 ،395 ،393 ،392 ،391
 ،425 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،411 ،410
 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،428 ،427 ،426
 ،452 ،451 ،450 ،449 ،442 ،441 ،440 ،439
 ،479 ،468 ،462 ،461 ،459 ،455 ،454 ،453
 ،500 ،499 ،497 ،496 ،495 ،494 ،488 ،487

524 ،516 ،513 ،507 ،506 ،505 ،503 ،502

العالم الإ�سالمّي: 33، 35، 36، 37، 38، 133، 

 ،296 ،293 ،292 ،287 ،286 ،275 ،274 ،193
 ،417 ،416 ،411 ،408 ،348 ،339 ،332 ،306
 ،462 ،461 ،459 ،454 ،453 ،452 ،450 ،418

507 ،506 ،505 ،503 ،502 ،500 ،499 ،468

العبودّية: 199، 217، 223

 ،177 ،147 ،108 ،93 ،75 ،73 ،64 العدالة: 

314 ،313 ،299 ،274 ،182

العدّو: 23، 25، 26، 27، 35، 36، 37، 39، 48، 49، 

 ،94 ،92 ،68 ،67 ،63 ،62 ،61 ،60 ،53 ،52 ،51 ،50
 ،159 ،158 ،154 ،151 ،142 ،141 ،99 ،97 ،95
 ،191 ،190 ،189 ،168 ،167 ،166 ،165 ،163
 ،275 ،274 ،273 ،267 ،262 ،245 ،193 ،192
 ،332 ،307 ،306 ،293 ،292 ،287 ،277 ،276
 ،417 ،410 ،399 ،397 ،365 ،363 ،340 ،333
 ،468 ،467 ،466 ،460 ،454 ،453 ،433 ،419
 ،508 ،507 ،503 ،500 ،496 ،495 ،470 ،469

526 ،524 ،521 ،518 ،517 ،516 ،515 ،512

العزاء: 191، 193، 194، 519

العزة: 156، 245، 266، 342

العزيمة: 24، 26، 27، 73، 102، 120، 131، 135، 

419 ،316 ،307 ،204 ،201 ،158 ،157 ،151

الع�سق: 511

الع�سمة: 171

العطاء الإلهي: 81

العقل: 113، 272، 273، 276، 356، 364، 511

 ،115 ،96 ،95 ،78 ،69 ،66 ،26 العقوبات: 

428 ،342 ،159 ،151 ،150 ،119

العلم: 22، 24، 26، 35، 37، 64، 73، 75، 78، 

 ،115 ،114 ،111 ،109 ،103 ،102 ،90 ،88
 ،172 ،151 ،150 ،147 ،146 ،144 ،128 ،117
 ،225 ،219 ،218 ،211 ،206 ،202 ،201 ،200
 ،266 ،264 ،261 ،253 ،249 ،231 ،229 ،226
 ،340 ،339 ،338 ،337 ،311 ،305 ،295 ،294
 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341
 ،427 ،399 ،387 ،386 ،380 ،370 ،356 ،349
 ،485 ،484 ،483 ،479 ،475 ،473 ،467 ،443

520 ،519 ،512 ،496 ،493 ،488 ،487 ،486

العلماء: 21، 37، 57، 85، 86، 97، 114، 122، 

 ،239 ،231 ،207 ،202 ،158 ،151 ،146 ،127
 ،499 ،497 ،433 ،427 ،338 ،337 ،253 ،249

506 ،505

العمالة: 75، 461

العمل: 21، 22، 23، 24، 25، 26، 35، 38، 45، 49، 

 ،108 ،106 ،98 ،96 ،89 ،88 ،82 ،78 ،75 ،68 ،64
 ،135 ،134 ،123 ،122 ،121 ،114 ،113 ،112 ،111
 ،159 ،158 ،157 ،154 ،152 ،151 ،147 ،146 ،144
 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،163
 ،207 ،206 ،200 ،199 ،197 ،195 ،190 ،182 ،181
 ،242 ،232 ،228 ،225 ،224 ،219 ،213 ،211 ،208
 ،264 ،263 ،262 ،260 ،259 ،258 ،253 ،245 ،244
 ،311 ،307 ،300 ،299 ،298 ،297 ،286 ،267 ،265
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 ،344 ،343 ،341 ،339 ،334 ،329 ،325 ،323 ،322
 ،364 ،363 ،359 ،358 ،355 ،354 ،348 ،347 ،346
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ولدة ال�سيدة الزهراء: 171

ولية الفقيه: 245، 292

يوم القد�س العالمي: 393، 405

يوم القيامة: 259، 505
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