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خط اإلمام الخميني}

الحمد هلل رّب الع�لمين و�سل اهلل على �سّيدن� محّمد واآله الط�هرين وبعد.

يوؤّكد الإم�م الخ�منئي { في مج�ل�سه العلمّية والع�ّمة على اأ�س�لة خط الإم�م الخميني }، وثب�ت كّلّي�ته ومب�نيه، 

الأّمة  ت�ريخ  في  وموؤّثرة  محترمة  ت�ريخية  �سخ�سية  مجّرد  ب�سفته  الخميني  الإم�م  �سخ�سية  اإلى  النظر  يرف�ش  تراه  لهذا 

الإ�سالمّية ت�ستحّق التكريم والتقدير فح�سب.

رابطة  ينطلق من  ل  وخّطه،   { الخميني  الإم���م  فكر وخط  تج�ه  والوا�سح  ال�سريح  الموقف  اأّن هذا  الوا�سح  ومن 

مّر  على  اأ�س�سه�  الأنبي�ء  اأر�سى  التي  الثوابت  ينطلق من  اإّنه  بل   ،{ الإم�م  ونحوه�...مع  قومية  اأو  �سي��سية  اأو  وجدانية 

الت�ريخ؛ وذلك لإّن منظومة الإم�م الخميني الفكرية تمتلك الخ�س�ئ�ش الك�ملة لمدر�سة فكرية واجتم�عية و�سي��سية، ف�إّنه� 

اأّوًل ت�ستند على روؤية كونية وهي عب�رة عن التوحيد، الذي هو البنية التحتية الأ�س��ش لجميع الأفك�ر الإ�سالمية. ولهذا نجد 

اأّن اأحد اأهم مب�دئ خط الإم�م الخميني هو التك�ل على العون الإلهي، والثقة ب�سدق وعد اهلل. والعمل الدوؤوب لتثبيت مبداأ 

الإم�م  لنهج  المكّونة  الأ�سول  من  مجموعة   } الخ�منئي  الإم�م  اأر�سى  الأ�س��ش  هذا  وعلى  الأ�سيل.  المحّمدي  الإ�سالم 

الخميني } وحّذر من الم�ّش به�، بل واعتبر ذلك تحريفً� ل�سخ�سية الإم�م الخميني وفكره الأ�سيل.

والحمد هلل رّب الع�لمين

أّول الكالم
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خطاب الولي
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ذكرى ولدة الأمل الموعود

اأرى من اللزوم في بداية حديثي اأن ُنعّبر عن حّبن� وولئن� 

ل�س�حة قد�ش بقية اهلل الأعظم )اأرواحن� فداه(. فقد اّتفقت 

كّل الأدي�ن الإبراهيمّية على مو�سوع المنجي المخّل�ش في 

الذي  الرجل  ذلك  �سيظهر  اأّنه  على  واأجمعت  الزمان،  اآخر 

ُينقذ الع�لم من م�ستنقع الظلم والجور. وقد تحّدد ا�سم هذا 

المنقذ في الإ�سالم، وب�تت كّل المذاهب الإ�سالمّية تعرف 

هذا الرجل الإلهي وهذا الإن�س�ن العظيم ال�ستثن�ئي ب��سم 

المهدي. 

توؤمن  ل  فرقة  الإ�سالمية  الفرق  بين  توجد  ل  ولربم� 

الإم�م  لرحيل  والع�سرين  ال�س�د�سة  الذكرى  في  الخ�منئي{،  الإم�م  )1) خط�ب 
الخميني}، طهران - الحرم المطّهر لالإم�م الخميني } بح�سور ح�سود 

�سخمة من المحّبين والزائرين، بت�ريخ 2015/6/4م، )1394/3/14ه�.�ش(.

وحتى  بل  النبّي،  ذرّي��ة  من  وبكونه   Q المهدي  بظهور 

ُتمّيز  التي  الخ�سو�سّية  واأّم�  وكنيته.  ا�سمه  ُيحّددون  اإّنهم 

ب�سورة  ال�سخ�سّية  هذه  يعّرفون  اأّنهم  فهي  ال�سيعة  اعتق�د 

من  ع�سر  الح�دي  الإم���م  ابن  ويعتبرونه  ومحّددة،  معّينة 

اأئّمة اأهل البيت - الإم�م الح�سن الع�سكري Q -، وقد 

ب�سورة  ولدت��ه  ت�ريخ  ال�سيعة  والمتكّلمون  الموؤّرخون  حّدد 

تذكر  لم  م�  غ�لًب�  الإ�سالمية  الفرق  و�س�ئر  جلية،  وا�سحة 

هذا المو�سوع اأو لم تقبل به، بيد اأّن ال�سيعة يثبتون ح�سور 

ا�ستبعد  والم�سّلمة.  الق�طعة  ب�لأدّلة  الإم�م ووجوده وولدته 

البع�ُش ولدة اإن�س�ن وبق�ءه حًي� لهذه المّدة الطويلة، وهذا 

المخ�لفون  وي��ك��ّرره  يطرحه  ال��ذي  الوحيد  ال�ستبع�د  هو 

قد  الكريم  القراآن  اأّن  غير  المهدي،  الإم���م  ق�سية  ب�س�أن 

اأزال هذا ال�ستبع�د ب�لن�ّش ال�سريح ق�ئاًل في �س�أن النبي 

خطاب اإلمام الخامنئي{

 في الذكرى السادسة والعشرين 
)1(

لرحيل اإلمام الخميني}
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، اأي اأّنه 
(1(

نوح Q: {ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ       ۆئ ۆئ}

ع��ش بين قومه 950 �سنة، والظ�هر اأّن هذه الفترة لم تكن 

فترة عمره واإّنم� هي فترة دعوته، ومن هن� فال يبقى مج�ل 

لهذا ال�ستبع�د.

االعتقاد  لهذا  خصوصّية  وأهم  ميزة  أكبر 

فإّن  األمل.  يبعث  أّنه  الشيعة،  أوساط  في 

التاريخّية  مآثره  على  يعتمد  ال  التشّيع  مجتمع 

على  نظره  يرّكز  بل  وحسب،  الماضي  في 

المستقبل. فإّن الـُمعتِقد بالقضّية المهدوّية 

األمل  يزول  ال  الشيعّية،  العقيدة  أساس  على 

من قلبه في أشّد الظروف وأحلكها بل يبقى 

ا مشتعلاً في وجوده، ألّنه يعلم  األمل متوّهجاً

حّق  بغير  والحكم  والظلم  الظلم  مرحلة  أّن 

هذه  محالة؛  ال  ستنقضي  الباطلة  والهيمنة 

واحدة من أهّم ثمار هذه العقيدة ومعطياتها.

ُتخت�سر  المهدوّية ل  ب�لق�سّية  ال�سيعة  ب�أّن عقيدة  علًم� 

الق�ئلة:  العقيدة  مثل هذه  �س�أنه  في  تحمل  بل  الأمر،  بهذا 

)1)  �سورة العنكبوت، الآية 14.

. ولقد 
(2(

م�ء« »ِبُيمِنِه ُرِزَق الَورى  َوِبُوُجوِدِه َثَبَتِت الأر�ُش وال�سَّ

في  وّه�ًج�  المت�أّلق  النور  وهذا  الم�سرق  ال�سي�ء  هذا  ك�ن 

المجتمع�ت ال�سيعّية منذ قرون خلت ول يزال و�سيبقى هكذا 

دوًم� و�ستبلغ مرحلة انتظ�ر المنتظرين نه�يته� ال�سعيدة اإن 

�س�ء اهلل.

لقد �س�دف يوم اأم�ش ذكرى ولدة هذا الإن�س�ن العظيم، 

وَطرحُت على م�س�معكم اأّيه� الإخوة والأخوات الأعّزاء هذه 

الكلم�ت المخت�سرة عربون حّب وولء بمن��سبة ذكرى هذه 

الولدة ال�سعيدة.

»تحريف  �شخ�شية وفكر الإمام الخميني«!

من  ع�سر  الرابع  بمن��سبة  اأعددته  الذي  المو�سوع  اأّم��� 

هذا  في  الح��سرين  الأع��ّزاء  والأخ��وات  لالإخوة   
(3(

خرداد

اأجمع،  الإي��ران��ي  ولل�سعب  والعظيم،  الح��سد  الج��ت��م���ع 

مو�سوع يخت�ّش ب�إم�من� الخميني الجليل كم� هي ع�دتن� في 

هذه الذكرى.

 لقد تحّدثن� كثيرًا في هذا ال�س�أن، اإل اأّن المج�ل ل يزال 

وا�سًع� للكثير من البحث والكالم حول هذا الرجل العظيم.

لبع�ش  المن�سوب  العديلة  دع�ء  �ش422،  الجن�ن  مف�تيح  القمي،  عب��ش  ال�سيخ    (2(
اأهل العلم.

)3)  4 حزيران، ذكرى رحيل الإم�م الخميني }.
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أمامكم  اليوم  أستعرضه  أن  أوّد  ما  وإّن 
اإلمام  شخصية  »تحريف  عنوان  تحت  يقع 
تحريف  يمكن  ــل  ه لكن  الخميني«!. 
عنوان  نستخدم  ما  ا  غالباً إذ  الشخصّيات؟ 
المتون  تحريف  شأن  في  التحريف  ومصطلح 
والنصوص، فهل باإلمكان تحريف الشخصّيات 

ا؟  أيضاً

أجل، إّن تحريف الشخصّيات يكمن في تجاهل 
شخصّية  بها  تّتسم  التي  األســاس  األركــان 
نحو  على  تفسيرها  أو  العظيم،  اإلنسان  ذلك 
مغلوط، أو تعريفها بصورة انحرافّية وسطحية، 

وكّل هذا يعود إلى تحريف الشخصّية.

وق�ئًدا،  واإم�ًم�  قدوة  ال�سخ�سية  ك�ن �س�حب هذه  ف�إن 

ف�إّن فعله وقوله �سُيمّثالن دلياًل ومر�سًدا لالأجي�ل التي ت�أتي 

بعده، وتحريفه� ُي�سّبب خ�س�ئر واأ�سراًرا ف�دحة.

مجّرد  ب�سفته  الخميني  الإم����م  اإل��ى  النظر  ينبغي  ل 

البع�ش،  اإليه  ي�سعى  م�  وهذا  محترمة،  ت�ريخّية  �سخ�سّية 

في  م��ّرت  محترمة  �سخ�سية  الإم���م  بع�سهم  يعتبر  حيث 

يوم  في  ن�فعة  ن�سيطة  �سخ�سّية  وك�نت  البلد  ه��ذا  ت�ريخ 

وارتحل عنه�  الجم�هير  الأي���م، وه� هو قد ف�رق هذه  من 

نحترم هذه  اأن  اإل  والح�ل هذه  علين�  فم�  اأي�مه!  وانق�ست 

ال�سخ�سية ون�ستذكره� ب�إجالل واإكب�ر لي�ش اإل؛ حيث ُيريد 

وُي�سيع  الطريقة  بهذه  وُيعّرفه  الإم�م هكذا  اأن يرى  البع�ش 

هذا النطب�ع في �س�أنه؛ هذا خط�أ!

خارطة الطريق: التعّرف اإلى �شخ�شّية الإمام

اإّن الإم�م هو تج�سيد عيني للحركة العظيمة التي اأطلقه� 

ال�سعب الإيراني ونقل به� ت�ريخه من ح�ل اإلى ح�ل، الإم�م هو 

موؤ�ّس�ش مدر�سة فكرية و�سي��سية واجتم�عية. لقد اآمن ال�سعب 

الإيراني بهذه المدر�سة وهذا الطريق وهذه الخ�رطة، وتحّرك 

ب�لتعّرف  ره��ٌن  الطريق  ه��ذا  موا�سلة  واإّن  م�س�ره�؛  �سمن 

خ�رطة  معرفة  يت�سّنى  ول  ال��خ���رط��ة،  ه��ذه  على  ال�سحيح 

معرفة  به�  نق�سد  التي  الإم���م  معرفة  عبر  اإل  هذه  الطريق 

اأ�سول الإم�م ب�سكٍل �سحيح. من البديهي اأّن بحثن� حول مب�ني 

ة بزم�ن اأو  الإم�م الفكرّية، ل في القرارات المرحلّية المخت�سّ

اإم�من�  مك�ن معّين؛ البحث حول تلك ال�س�كلة الأ�س��ش لفكر 

العظيم؛ هذا م� ُنريد معرفته ب�سكٍل �سحيح.

�شخ�شية الإمام الحقيقية

وكبيًرا  ب���رًزا  فقيًه�  ك�ن  كبيًرا؛  فقيًه�  الإم���م  ك�ن  لقد 

وكذلك ك�ن فيل�سوًف� و�س�حب راأي في العرف�ن النظري، وك�ن 

والعلمّية،  الفنّية  والمج�لت  الموا�سيع  هذه  في  رائًدا  ُيعّد 

من  واحدة  ب�أي  ترتبط  ل  الب�رزة  الإم�م  �سخ�سّية  اأّن  غير 
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في  الحقيقّية  الإم���م  �سخ�سّية  تجّلت  واإّنما  الأم��ور؛  هذه 

بم�سمونه�   
(1(

{ {ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ  اآي��ة  تحّقق 

وتج�سيده�، حيث خ��ش الإم�م الخميني العظيم، بم� ملك 

من قدرات واإمك�نّي�ت علمّية ب�رزة، ميدان الجه�د في �سبيل 

اهلل وا�ستمّر في هذا الجه�د حتى اآخر عمره، واأطلق حركة 

منطقتن�  اأنح�ء  كّل  في  بل  وح�سب،  بلده  في  لي�ش  عظيمة؛ 

الع�َلم  اأرج�ء  في  المع�ني  من  وبمعنى  الإ�سالمي،  والع�َلم 

ك�ّفة. وقد اأ�سفرت هذه الحركة عن نت�ئج منقطعة النظير.

لقد تحّقق على يد الإم�م اإنج�زان كبيران لم ي�سبق لهم� 

مثيل في ت�ريخ البلد:

)1)  �سورة الحج، الآية 87.

وراثي وظ�لم  �سلطوي  الإط�حة ب�سرح نظ�م  الأول؛ هو 

الهيكل  هذا  ال�سنين،  لآلف  البلد  هذا  حكم  عقالني  غير 

اأف��راد  بيد  الحكم  زم���م  يكون  حيث  الخ�طئ؛  المهترئ 

تتوارثه  اأو  جيل،  بعد  جياًل  وراثية  ب�سورة  عليه  يتع�قبون 

الأجي�ل المتع�قبة ب�ل�سيف و�سلطة القوة الع�سكرية، خّيمت 

لآلف  البلد  على  للمنطق  والف�قدة  المغلوطة  ال�سّنة  هذه 

لالإم�م  الأول  والإن��ج���ز  الكبير  العمل  ك���ن  لقد  ال�سنين؛ 

اإ�سق�ط هذا البن�ء الخط�أ، وت�سليم مق�ليد الأمور اإلى اأبن�ء 

ال�سعب.

هو  العظيم  الإم���م  حّققه  الذي  الآخ��ر  الكبير  الإنج�ز 

اإق�مة دولة ونظ�م مبني على اأ�س��ش الإ�سالم، الأمر الذي 

الإ�سالم  �سدر  منذ  الإ�سالم  ت�ريخ  في  مثيل  له  ي�سبق  لم 

الأول. حيث خّلف هذا الجه�د العظيم لإم�من� الكبير مثل 

�: »جاَهَد  هذه النت�ئج القّيمة، ولذا حرّي بن� اأن نقول حًقّ

، كم� في القراآن الكريم: {ڻ 
(2(

ِفي اهلِل َحقَّ ِجهاِده«

ف�إّن  ين،  الدِّ اأولي�ء  عن  ر  ُيعبَّ وكم�   .
(3(

ڻ ۀ ۀ ہہ}
� م�سداق لقول: »جاَهَد ِفي اهلِل  اأي�سً هذا الرجل العظيم 

َحقَّ ِجهاِده«.

الأئمة  اأخب�ر  لدرر  الج�معة  الأنوار  بح�ر  تقي،  محمد  بن  ب�قر  محمد  المجل�سي،    (2(
الأطه�ر، دار اإحي�ء التراث العربي - بيروت، الطبعة الث�نية، 1403 ه�.، ج33، �ص18.

)3)  �سورة الحج، الآية 87.
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�شخ�شية الإمام؛ الرتباط الدائم باهلل

هذا  جه�د  اأّن  اإل��ى  الحديث  ه�م�ش  على  الإ�س�رة  واأوّد 

الرجل العظيم ل يقت�سر على الجه�د ال�سي��سي والجتم�عي 

اأو الجه�د الفكري، واإّنم� رافق كلَّ ح�لت الجه�د هذه جه�ُد 

الب�طن وجه�ُد النف�ش واللتزام ب�لرتب�ط الدائم والم�ستمّر 

ب�هلل �سبح�نه وتع�لى، وهذا در�ٌش لن�؛ اإذا م� خ�سن� �س�حة 

الجه�د الفكري اأو الجه�د العلمي اأو الجه�د ال�سي��سي فهذا 

ل يعني اأّنه يحّق لن� الإعرا�ش عن هذا الق�سم من الجه�د! 

لقد ك�ن اإم�من� العظيم من اأهل الخ�سوع والبك�ء والدع�ء 

المب�رك  �سعب�ن  �سهر  في  كّرر  ولط�لم�  والت�سّرع.  والتو�ّسل 

ق�ئاًل:  كلم�ته  خالل  ال�سعب�نية  المن�ج�ة  من  الفقرة  هذه 

ب�ضاَر ُقلوِبنا 
َ
اأ ِن���ر 

َ
َواأ اإِل��ي��َك  َك��م��اَل اِلن��ِق��ط��اِع  »اإِل��ه��ي َه��ب لي 

ب�ضاُر الُقلوِب ُحُجَب الّنوِر 
َ
ياِء َنَظِرها اإَِليَك َحتَّی َتخِرَق اأ ِب�ضِ

؛ هكذا ك�ن �سلوك الإم�م. ف�إّن 
َل اإِلی  َمعِدِن الَعَظَمة«)1) َفَت�ضِ

الدائم،  وات�س�له  ودع���ءه،  ومن�ج�ته،  الأ�سح�ر،  في  بك�ءه 

جه�د  وا�ستمرار  لمت�بعة  المعنوي  الدعم   ُت�سّكل  ك�نت  كّله� 

هذا الرجل العظيم. وهذا م� علين� تذّكره على ه�م�ش م� ك�ن 

اإم�من� الجليل ُيم�ر�سه من جه�د في �سبيل اهلل.

)1)  ابن ط�وو�ش، علي بن مو�سى، الإقب�ل ب�لأعم�ل الح�سنة فيم� يعمل مرة في ال�سنة، 
الإ�سالمي ،  الإعالم  الن��سر: مكتب  الأ�سفه�ني،  تحقيق وت�سحيح: جواد قيومي 

مك�ن الطبع: قم ، ت�ريخ الطبع: 1418 ه ، الطبعة: الأولى ، ج3، �ص299.

منظومة الإمام؛ اأ�شيلة، ع�شرّية، ن�شيطة

3. من�ه�سة ال�ستبداد وال�ستكب�ر

4. حيوية ون�سيطة وعملية

2. تواكب الع�سر

1. التوحيد

خ�ضو�ضيات المنظومة الفكرية لالإمام الخميني}

الك�ملة  الفكرية تمتلك الخ�س�ئ�ش  اإّن منظومة الإم�م 

ت�ستند  اأول  ف�إّنه�  و�سي��سية.  واجتم�عية  فكرية  لمدر�سة 

وتقوم على روؤية كونية  وهي عب�رة عن التوحيد، حيث ك�نت 

هو  الذي  التوحيد  على  مبنيًّ�  منطقه  وكّل  تحّرك�ته  جميع 

البنية التحتية الأ�س��ش لجميع الأفك�ر الإ�سالمية.

الفكرية  المنظومة  هذه  به�  تّت�سم  التي  الأخرى  ال�سمة 

هي  معنى،  من  للكلمة  م�  بكّل  مدر�سة  منه�  تجعل  والتي 

وتطرح  الع�سر،  تواكب  ك�نت  الفكرية  الإم���م  منظومة  اأّن 

والمجتمع  الب�سرية  المجتمع�ت  منه�  ُتع�ني  التي  الق�س�ي� 

ال�ستبداد  من�ه�سة  اإّن  الجم�هير.  به�  وت�سعر  الإي��ران��ي، 
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الإم���م  مدر�سة  في  ال�سدارة  تحتّل  ال�ستكب�ر  ومواجهة 

وكذلك  الإي��ران��ي،  ال�سعب  ُيدركه  ك���ن  م�  وه��ذا  الفكرية، 

ولهذا  اأي�سً�؛  الم�سلمة  غير  ال�سعوب  بل  الم�سلمة  ال�سعوب 

ال�سبب فقد راجت هذه الدعوة وانت�سرت في الأرج�ء ك�ّفة.

ك�نت  اأّنه�  هي  الفكرية  المدر�سة  لهذه  الأخ��رى  والميزة 

حيوية ون�سيطة وعملية؛ فلم تكن كتقديم بع�ش الأفك�ر وطرح 

النظرّي�ت التنويرية ذات الكلم�ت الجميلة الجّذابة في مق�م 

البحث، وف�قدة للف�علية في ميدان العمل!. فقد ك�ن منطق 

الإم�م وفكره ونهجه منطًق� وفكًرا ونهًج� عملًي� ُيمكن تطبيقه 

اإلى  وتقّدم  وانت�سر  نجح  ال�سبب  ولهذا  العمل،  �س�حة  في 

الأم�م، لقد بّدلت هذه الحركة ت�ريخ بلدن� راأ�ًس� على عقب.

الإمام اأيقظ ال�شعب وحّثه على التقّدم

�سعًب�  الإي��ران��ي-  ال�سعب  نحن   - كّن�  لقد 

الأهداف،  الي�أ�ش و�سي�ع  خ��سًع� غ�رًق� في 

التخّلف  عليه  فر�سوا  قد  ت�بًع�  �سعًب�  كّن� 

فكرهم  علين�  يفر�سون  ك�نوا  حيث  عمًدا؛ 

ينهبون  ك���ن��وا  وك��ذل��ك  اأي�����س��ً�،  وثق�فتهم 

في  علين�  ويفتحون  القت�س�دية،  م��واردن��� 

الوقت ذاته �سياًل َعِفًن� من الع�دات الب�سعة 

فحّولن�  �سعبً�،  هكذا  كّن�  ال�سّيئة؛  والأخالق 

الإم�م اإلى �سعٍب متحّفز مندفٍع حيوّي ومفعم ب�لأمل، �سعب 

يتمّتع  اليوم  الإي��ران��ي  ال�سعب  هو  ه�  �س�مية.  اأه��داف  ذي 

العلي�.  الأه���داف  نحو  ويّتجه  والأم��ل  والن��دف���ع  ب�لن�س�ط 

كبيرة،  م�س�فة  اأهدافن�  وبين  بينن�  هن�ك  يزال  ل  اأّنه  ومع 

يحمل  �سعبن�  اأّن  والمهّم  حركة،  ح�لة  في  اأّنن�  المهم  لكّن 

قّوة وهّمة التقّدم، والمهّم اأّن �سب�بن� يوؤمنون بقدرتهم على 

بلوغ هذه الأهداف وتكري�ش العدالة الجتم�عية 

اإلى  الثروات  وجلب  التقّدم  وتحقيق  ب�لك�مل 

ومقتدر  متقّدم  بلٍد  اإلى  بلدن�  وتحويل  البلد 

الأمل  وهذا  الت�ريخية؛  وهوّيتن�  يتن��سب  بم� 

في  ي�سيرون  و�سب�بن�  بلدن�،  في  اليوم  ي�سطع 

ح�لة  من  وقمن�  ا�ستفقن�  وقد  التج�ه.  هذا 

نه�سة  به  ق�مت  م�  نتيجة  وال�سب�ت  الإغم�ء 

اإم�من� الجليل وم� اأنجزه هذا الرجل العظيم.

ا  ا غارقاً ا خاضعاً كّنا شعباً

وضياع  ــأس  ــي ال ــي  ف

فحّولنا   ... ـــداف  األه

شعٍب  إلــى  اإلمـــام 

حيوّي  مندفٍع  متحّفز 

ومفعم باألمل...
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ال�سعب الإيراني بلوغ هذه الأهداف، وموا�سلة  اأراد  اإذا 

هذا الطريق، ف�إّن عليه اأن يعرف نهج الإم�م الكبير واأ�سوله 

�سخ�سية  تحريف  دون  يحول  واأن  �سحيح،  ب�سكٍل  ومب�دئه 

لل�سراط  الإم�م وتحريًف�  لنهج  ُيعتبر تحريًف�  الذي  الإم�م 

نهج  اأ�سعن�  فلو  الإيراني.  ال�سعب  ي�سلكه  الذي  الم�ستقيم 

قّدر  تعّمدن� - ل  اأو  الن�سي�ن  اأودعن�ه في غي�هب  اأو  الإم�م 

ال�سعب  يتلّقى  اأن  لت�سّبب ذلك في  واإق�س�ءه،  اإبع�ده   - اهلل 

ال�ستكب�ر  قوى  اأّن  الجميع  فليعلم  كبيرة.  �سفعة  الإيراني 

الع�لمي الخبيثة التي ل تعرف ال�سبع ل تزال تنظر اإلى بلدن� 

بعين الطمع. اإّن بلًدا كبيًرا ثرًي� يقع على تق�طع اأهّم الطرق 

ب�لغ  المخ�دعين  الع�َلم  جب�برة  اإلى  ب�لن�سبة  هو  الع�لمية، 

الأهمية. هوؤلء لم يكّفوا ولم يتخّلوا عن طمعهم وج�سعهم، 

من  مبلغً�  الإي��ران��ي  ال�سعب  بلغ  اإذا  اإل  يتراجعون  ل  وه��م 

يتّخذ  ذل��ك  �سوء  وف��ي  لآم�لهم.  المخّيب  والتقّدم  ال��ق��ّوة 

خطر »تحريف �سخ�سية الإم�م« ط�بًع� ح�ّس��ًس� وه�ًم�، فلو 

�سّيئة  ب�سورة  به�  والتعريف  الإم���م  �سخ�سّية  تحريف  تّم 

الكبيرة  الأخط�ر  هذه  الإيراني  ال�سعب  �سيواجه  خ�طئة، 

خطر  اإل��ى  ُينظر  واأن  ب��ّد  ل  المنطلق  ه��ذا  وم��ن  ب�أ�سره�. 

تحريف �سخ�سية الإم�م كتحذيٍر يبلغ اأ�سم�ع واأب�س�ر جميع 

الم�سوؤولين في البلد واأهل المنهج الفكري للثورة، وتالمذة 

وع�ّمة  والنهج،  الخّط  لهذا  والمن��سرين  القدامى،  الإم�م 

ال�سب�ب، والنخب، والج�معيين، وطلبة العلوم الدينية. هذه 

هي مقّدمة الحديث.

�شخ�شّية الإمام؛ جالٌل وجمال

ل��ق��د ُب��ذل��ت ج��ه��ود ف��ي زم����ن ح��ي���ة الإم�����م لتحريف 

�سخ�سّيته؛ ف�لعدّو، من جهة، ك�ن يح�ول منذ انت�س�ر الثورة 

وفي و�س�ئل اإعالمه الع�لمية اأن ُيعّرف ]ُيقّدم[ الإم�م على 

هيئة �سخ�سّية ثورّية مت�سّلبة عنيفة - على غرار م� نعرفه 

ك�لثورة  الع�َلم  في  والمعروفة  الكبيرة  الثورات  ت�ريخ  في 

وبع�ش  ال�سوفي�تي  لالّتح�د  الم�رك�سية  الثورة  اأو  الفرن�سية 

ح�جبيه  ُيقّطب  مت�سّدد  �سلب  وك�إن�س�ن  الأخ��رى-  الثورات 

يتحّلى  ول  الأع���داء،  مواجهة  اإل��ى  اإل  ينظر  ول  ب��ستمرار 

ب�أّية ع�طفة ومرونة؛ هكذا ك�نوا ُيعّرفون الإم�م وهذا كالم 

ورا�سًخ�  يتزلزل،  ل  ح��سًم�  الإم�م  ك�ن  فلقد  اأجل،  ب�طل. 

اأّنه ك�ن مظهًرا  اإّل   - اإلى ذلك  �سير 
ُ
�س�أ في قراراته - كم� 

ولخلق  هلل  والع�سق  والموا�س�ة  والمحّبة  واللطف  للع�طفة 

اهلل، ل �سيم� ب�لن�سبة اإلى الطبق�ت المظلومة والم�ست�سعفة 

الأول  اليوم  العدّو منذ  له  المجتمع، وهذا عمل ت�سّدى  في 

من انت�س�ر الثورة في و�س�ئل الإعالم الع�لمية.

وبع�سهم  جهل  عن  الداخل  في   � اأي�سً بع�سهم  عمَد  وقد 

فترة  في  الإم���م حتى  �سخ�سية  تحريف  اإلى  الآخ��ر عن عمد 

حي�ته، فك�نوا ين�سبون اإلى الإم�م كّل م� يحلو لهم، رغم اأّنه ل 
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يمّت اإلى الإم�م ب�سلة، وم� زال نف�ش هذا الّتي�ر يوا�سل طريقه، 

حتى اأّن بع�ش الأقوال وبع�ش الت�سريح�ت ك�نت ُت�سّور الإم�م 

�سلوكه  في  و�سرط  قيد  ب���أّي  يتقّيد  ل  ليبرالي  اإن�س�ن  ب�سورة 

 ،� اأي�سً والثق�فية  الفكرية  وحتى  بل  ال�سي��سية  الم�س�ئل  تج�ه 

� �سديدة الخط�أ وُتخ�لف حقيقة الأمر.  وهذه النظرة اأي�سً

ولو اأردن� اإدراك �سخ�سية الإم�م حًق�، فلهذه العملية طريقه�، 

�سير اإليه – لتّم مع�لجة الأمر، 
ُ
ولو �سلكن� هذا الطريق – الذي �س�أ

اأن��ٌش ُي�سّورون الإم�م وفق ميولهم ورغب�تهم  اليوم  واإل ف�سينه�ش 

بطريقة معّينة، ولربم� يظهر غًدا اأن��ٌش يرون الم�سلحة ب�أن ُي�سّوروا 

واأح��داث  اأخ��رى  اأخ��رى وفق رغب�ت  الإم���م بطريقة 

]محبوبية[  �سعبية  اإّن  مرفو�ش.  اأم��ٌر  وهذا  اأخ��رى، 

الإم�م في قلوب الن��ش حقيقة خ�لدة لم يتمّكن العدّو 

تحريف  ق�سية  ُتعتبر  هن�  ومن  عليه�،  الق�س�ء  من 

من  الكثير  قلوب  ف��ي  المغرو�سة  الإم����م  �سخ�سية 

الن��ش - في داخل البلد وخ�رجه - خطًرا كبيًرا.

قراءة اأ�شول الإمام ومبادئه

ف�إّن لالإم�م مب�دئه واأ�سوله، وقد ُطرحت هذه المب�دئ على 

وقبله� طوال خم�سة  الإ�سالم  اأعوام من ح�كمّية  مدى ع�سرة 

ع�سر ع�ًم� من النه�سة في مختلف الكلم�ت والخط�ب�ت التي 

ُيمكن ا�ستق�ء مب�دئ الإم�م من خالله�. ولو و�سعن� هذه الأ�س�ش 

�سخ�سية  خ�رطة  اأم�من�  لتكّونت  جنب  اإل��ى  جنًب�  والمب�دئ 

ل  وهن�  الإم���م.  �سخ�سية  الجليل؛ هذه هي  الخميني  الإم���م 

اأدعو اإلى الهتم�م بكّل ق�سية فرعية، ف�إّن لحي�ة الإم�م كم� هو 

ح�ل �س�ئر الن��ش منعطف�ٍت واأحداًث�، ولكّل ح�دث مقت�سي�ته، 

والتي  اإنك�ره�،  ُيمكن  ل  التي  الأ�س��ش  الم�س�ئل  اأق�سد  واإّنم� 

ُتعتبر من البّين�ت التي جرت على ل�س�ن الإم�م مراًرا وتكراًرا 

في خط�ب�ته وكلم�ته على مدى اأعوام طويلة، �سواء قبل ت�سكيل 

غ�سون  في  اأو  اإق�مته�،  فترة  خالل  اأو  الإ�سالمية،  الحكومة 

فترة الحرب المفرو�سة التي ط�لت ثم�نية اأعوام، اأو قبل ذلك 

المب�دئ  ه��ذه  عر�ش  ينبغي  ول  كم�  بعده�.  اأو 

والأ�سول بطريقة انتق�ئية. علًم� ب�أّني �س�أتن�ول 

اأقول  ولكن  منه�،  مب�دئ  �ستة  اأو  خم�سة  اليوم 

الموارد، وبو�سع  ب�أّنه� قد ل تنح�سر بهذه  هن� 

الب�حثين والق�درين على النهو�ش بهذه المهّمة 

تّم  ق��د  التي   - الإم����م  كلم�ت  ف��ي  ُيفّت�سوا  اأن 

تدوينه� والحمد هلل وو�سعه� في متن�ول الن��ش 

كّل  ا�ستعرا�ش  اليوم  ي�سعني  ول  اأخرى.  مب�دئ  وا�ستخراج   -

الأ�سول والمب�دئ التي ُيمكن ا�ستخراجه� من كلم�ت الإم�م، 

النتق�ء  ريد 
ُ
اأ ول  منه�،  موارد  �ستة  اأو  لخم�سة  اأتعّر�ش  واإّنم� 

اأخرى،  مب�دئ  عن  البحث  الآخرين  من  اأطلب  ولذا  ب�لطبع، 

غير اأّن الأمور التي �س�أتعّر�ش اإليه� اليوم، ُتعتبر من م�سّلم�ت 

منطق الإم�م ومدر�سته ونهجه وخّطه.

ــق الـــذي  ــري ــط ال

يحول  أن  بإمكانه 

التحريف،  هذا  دون 

ـــادة قــراءة  ــو إع ه

أصول اإلمام.
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اأ�شول مدر�شة الإمام

الإ�سالم  اإثب�ت  هو  الإم�م  مدر�سة  في  الأول:  الأ�ضل 

المحّمدي الأ�سيل ورف�ش الإ�سالم الأمريكي. 

ف��ق��د و���س��ع الإم������م الإ����س���الم الأ���س��ي��ل في 

الإ�سالم  هو  فم�  الأمريكي.  الإ���س��الم  ِقب�ل 

الأمريكي؟ اإّنه في ع�سرن� وفي ع�سر الإم�م 

وفي جميع الع�سور - في حدود م� نعلم، وقد 

يكون الأمر على نف�ش ال�س�كلة في الم�ستقبل 

� - ل يخرج عن اتج�هين: الأول الإ�سالم  اأي�سً

لط�لم�  هن�  ومن  المتحّجر.  الإ�سالم  والآخ��ر  العلم�ني، 

راأين� الإم�م ُيدخل الذين يحملون روؤية علم�نية ويف�سلون 

المجتمع وال�سلوك الجتم�عي للن��ش عن الدين الإ�سالمي 

في عداد الذين ينظرون اإلى الدين بنظرة متحّجرة رجعية 

بة  المتع�سّ والنظرة  فهمه�،  المجّددين  على  ي�ستع�سي 

لأ�س�ش خ�طئة، ولط�لم� و�سعهم الإم�م اإلى ج�نب بع�سهم 

هذين  ك��ال  اأّن  لوجّدتم  ب�أب�س�ركم  اأجلتم  ول��و   .� بع�سً

مدعوم  وكالهم�  الإ�سالمي،  الع�َلم  في  موجود  التّي�رين 

من ِقَبل قوى الهيمنة في الع�َلم ومن ِقَبل اأمريك�. واليوم 

منحرفة  تّي�رات  تدعم�ن  واإ�سرائيل  اأمريك�  نجد   � اأي�سً

ذاته  الوقت  في  وُت�س�ندان  واأمث�لهم�،  والق�عدة  كداع�ش 

تج�ه  عمله�  في  والغريبة  ا�سمه�  في  الإ�سالمية  التّي�رات 

الإ�سالم والفقه الإ�سالمي وال�سريعة الإ�سالمية.

اإ�شالٌم اأ�شيل في وجه اإ�شالم متحّجر 

الإم����م  منظ�ر  م��ن  الأ���س��ي��ل  الإ���س��الم  اإّن 

الكت�ب  اأ�س��ش  على  ق�ئم  اإ�سالم  هو  الخميني 

من  اإليه  ل  والتو�سّ ا�ستنب�طه  ويمكن  وال�سّنة، 

والمكان  الزم�ن  ومعرفة  وا�سحة  روؤي��ة  خ��الل 

مقبولة  علمية  ومنهجية  ب���آل��ي��ة  وال���س��ت��ع���ن��ة 

الأم��ر  ولي�ش  العلمية.  ال��ح��وزات  في  ومتك�ملة 

بحيث يتّم التغ�فل عن طريقة ال�ستنب�ط، ويكون 

اأ�س�ش  وا�ستنب�ط  القراآن  اإلى  الرجوع  اإمك�نية  اأحد  اأّي  بو�سع 

الحركة الجتم�عية منه، بل توجد لذلك اآلية ومنهجية عملية 

الأمر. هذا هو  بهذا  النهو�ش  ي�ستطيع  ومدرو�سة، وهن�ك من 

الإ�سالم الأ�سيل في روؤية اإم�من� الكبير. علًم� ب�أّنه ل ي�ستطيع 

النهو�ش بهذه المهّمة كّل من هو ع�رف ب��ستخدام هذه الآلية 

والمنهجية، بل يحت�ج  اأي�سً� اإلى روؤية وا�سحة ومعرفة ب�لزم�ن 

الب�سرية  للمجتمع�ت  الع�سر  بمتطّلب�ت  ومعرفة  والمك�ن 

عدائه،  اأ�س�ليب  ومعرفة  العدّو،  معرفة  وكذلك  والإ�سالمية، 

عند ذاك ُيمكن تحديد الإ�سالم الأ�سيل ومعرفته والتعريف به.

اإّن اإ�سالم وّع�ظ ال�سالطين - ولط�لم� عّبر الإم�م عنه بهذا 

التعبير - والإ�سالم الداع�سي من ج�نب، والإ�سالم الذي ل يعب�أ 

اإلسلم 

األمريكي ال يخرج 

عن اتجاهين: األول 

اإلسلم العلماني، 

واآلخر اإلسلم 

المتحّجر.
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بجرائم ال�سه�ينة وجرائم الأميركيين من ج�نب اآخر؛ الإ�سالم 

الذي َي�ْسَخ�ش بب�سره نحو اأمريك� والقوى العظمى ويكون رهن 

اإ�س�رته�، كالهم� ي�سّب�ن في مجرى واحد، وينتهي�ن اإلى م�سدر 

الذي ير�سمه  الإ�سالم  ف�إّن  الإم�م.  روؤية  واحد، ومرفو�س�ن في 

الإم�م الخميني لن�، يقف في مواجهة كّل هذه الأنم�ط. والذي 

يّتبع الإم�م وي�سير على نهجه ل بّد اأن ير�سم حدوًدا تف�سله عن 

الإ�سالم المتحّجر والإ�سالم العلم�ني، ول بّد اأن يكت�سف الإ�سالم 

الأ�سيل ويتحّرك وفقه. هذه هي واحدة من مب�دئ الإم�م وهي 

لي�ست من تلك الأمور التي ذكره� الإم�م لمّرة واحدة، واإّنم� هي 

منت�سرة في جميع اآث�ره وكلم�ته.

العون  على  التك�ل  هو  الإم���م  مب�دئ  من  الثاني:  الأ�ضل 

الإلهي، والثقة ب�سدق وعد اهلل، والنقطة التي ُتق�بله� هي عدم 

اأحد  الع�َلم؛ هذه هي  في  والمهيمنة  الم�ستكبرة  ب�لقوى  الثقة 

اأرك�ن مدر�سة الإم�م المتمّثلة في التك�ل على قدرة اهلل. فقد 

في  الوعد  بهذا  يوؤمن  ل  من  ولعن  الموؤمنين  تع�لى  اهلل  وعد 

اأولئك  وهم   ،
(2(

و{ڑ ڑ ک}  ،
(1(

{ {ى  ائائ  قوله: 

ہ   ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  {ڱ     

فكر  رك�ئز  من  اإّن   .
(3(

ہ ہ ھ   ھھ ھ ے}

)1)  �سورة التوبة، الآية 68.
)2)  �سورة المج�دلة، الآية 14.

)3)  �سورة الفتح، الآية 6.

الإم�م الخميني العظيم، الإيم�ن بوعد اهلل والت�سديق به حيث 

. والنقطة المق�بلة لذلك 
(4(

ق�ل �سبح�نه: {ۇ ۆ ۆ ۈ}

اإغراءات الأعداء  ]ل�سوء الظن ب�هلل[ هي عدم العتم�د على 
م�سهود  هو  م�  وه��ذا  مطلًق�،  الع�لمية  والقوى  والم�ستكبرين 

هذا  اأّدى  ولقد  ب�لك�مل.  وخط�ب�ته  و�سلوكه  الإم���م  عمل  في 

الّتك�ل على قدرة اهلل والثقة به اإلى اأن يكون الإم�م الخميني 

العظيم �سريًح� وا�سًح� في اتخ�ذ المواقف الثورية، حيث ك�ن 

الإم�م يتحّدث ب�سراحة، وُيبّين م� ك�ن يعتقد به دونم� غمو�ش 

واإيه�م، وذلك لتك�له على اهلل، ل لأّنه لم يكن يعلم ب�أّن ذلك 

�سيوؤول اإلى اأن تنزعج القوى الكبرى وتثور ث�ئرته�، بل ك�ن يعلم 

بذلك، ولكّنه ك�ن يوؤمن بقدرة اهلل ومدده ون�سره.

ر�شالة ريغان؛ ل �شيء!

م�س�ومة  دون  الأح����داث  م��ع  يتع�مل  الإم����م  ك���ن  لقد 

ومج�ملة، حيث نجده قد اأج�ب على ر�س�لة- وهن�ك ر�س�لت�ن 

ك�نت� قد ُبعثت� اإليه من ِقَبل الزعم�ء الم�ستكبرين في الع�َلم 

اأو الت�بعين لهم- وك�نت ردوده في غ�ية ال�سراحة والح�سم، 

الجمهورية  ف��ي  والتلف�ز  الإذاع����ة  عبر  حينه�  ُب��ّث��ت  وق��د 

الإ�سالمية. فقد بّين الإم�م، و�سمن التزامه ب�لأدب، مواقفه 

ال�س�رمة والبّينة في تلك الر�س�ئل، وقد اأجرى الإم�م توّكله 

)4)  �سورة محمد، الآية 7.
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]على اهلل[ هذا ك�لدم في �سرايين ال�سعب، ف�أ�سحى �سعب 
اإيران من المّتكلين على اهلل والموؤمنين بن�سره وال�س�ئرين 

على هذا النهج.

وعدم  ب�لم�ستكبرين  الإم����م  ثقة  ع��دم  واإّن 

بوعودهم  يكترث  ل  اأن  اإلى  اأّدى  بهم  الت�سديق 

وك�ن  ريغ�ن،  الأمريكي  الرئي�ش  بعث  �. فقد  اأي�سً

اإليه  واأر���س��ل  الإم����م  اإل��ى  كت�ًب�  مقتدًرا،  رئي�ًس� 

ر�س�لة واأوفد اإليه مبعوًث�، فلم يعب�أ به الإم�م ولم 

وعده  واعتبر  به  يكترث  ولم  ر�س�لته  على  يجب 

ك�أْن لم يكن �سيًئ� مذكوًرا.

عدم الثقة بالم�شتكبرين

وفي موقف اآخر، وعدت اإحدى الدول الت�بعة 

مئ�ت  ت�سليم  المفرو�سة  الحرب  نه�ية  م�س�ألة  في  لأمريك� 

يثق  ولم  بذلك  ي�أبه  لم  الإم���م  اأّن  غير  الملي�رات،  اآلف  بل 

� في ق�س�ي�ن� الج�رية،  اأي�سً بهم. وهذا م� بتن� نتلّم�سه نحن 

ُيمكن  الم�ستكبرين، ول  الوثوق بوعود  ُيمكن  لم�ذا ل  وُندرك 

وهذا  الخ��سة.  الجتم�ع�ت  في  ت�سريح�تهم  على  العتم�د 

م� و�سعه الإم�م في عداد الخطوط الرئي�ش لعمله وهو التك�ل 

يعني  ل  ذلك  ب�أّن  علًم�  ب�لم�ستكبرين.  الثقة  وعدم  اهلل  على 

يبعثون  البلدان  زعم�ء  ك�ن  فقد  الع�َلم،  مع  العالق�ت  قطع 

اإلى الإم�م ر�س�ئل تهنئة في �سّتى المن��سب�ت، والإم�م بدوره 

� ك�ن ُيجيب على ر�س�ئلهم، فقد ك�نت مثل هذه العالق�ت  اأي�سً

المبنية على اأ�س��ش الأدب والحترام ق�ئمة في الأطر الع�دية، 

ولكن لم يكن هن�ك اأّي ثقة ب�لجب�برة والم�ستكبرين 

واأتب�عهم وعمالئهم.

المبداأ والأ�ضل الثالث: هو الإيم�ن ب�إرادة 

الحكومية،  المركزية  ورف�ش  وقّوتهم  الن��ش 

لحركة  الرئي�سة  الخطوط  اأح��د  ُيمّثل  وه��ذا 

تلك  في  م��ح���ولت،  ثّمة  ك�نت  فقد  الإم����م. 

لإيك�ل جميع  روؤي��ة خ�طئة  ن�بعة عن  الأي���م، 

الأن�سطة القت�س�دية في البلد اإلى الحكومة، 

وقد   - ذلك  من  ُيحّذر  الإم���م  ك�ن  ولط�لم� 

ب�سكل  كلم�ته  في  التحذيرات  هذه  انعك�ست 

ك�ن  حيث  الن��ش.  اإلى  الأم��ور  ب�إيك�ل  يو�سي  فك�ن   - جلّي 

يثق ب�ل�سعب في الق�س�ي� القت�س�دية ويثق به في الم�س�ئل 

الع�سكرية. 

على الجميع اأن يلتفت اإلى اأّن الإم�م ك�ن داعًم� للجي�ش 

منذ البداية، وهو الذي ح�ل دون حّل الجي�ش وتفّككه، ولكن 

�سّكل  بعده�  ومن  الثوري،  الحر�ش  قّوات  اأ�ّس�ش  ذلك  رغم 

جم�هيرية.  حركة  اإلى  الع�سكرية  الحركة  وح��ّول  التعبئة، 

ال�سوؤون  الن��ش في الق�س�ي� القت�س�دية، وفي  اإلى  ف��ستند 

الع�سكرية، وفي الم�س�ئل العمرانية حيث اأ�ّس�ش جه�د البن�ء 

كان يوصي 

بإيكال األمور إلى 

الناس. حيث كان 

يثق بالشعب 

في القضايا 

االقتصادية ويثق 

به في المسائل 

العسكرية.

17



كّل  وف��وق  الإعالمية،  الأم��ور  في  وكذلك  ذل��ك،  �سوء  على 

واإ�سه�مهم في  الن��ش  واأ�سوات  النتخ�ب�ت  ذلك في مج�ل 

الأعوام  ال�سي��سي. فطوال تلك  البلد وهيكلية نظ�مه  اإدارة 

ثم�نية  انق�ست  التي  الخميني  الإم���م  قي�دة  من  الع�سرة 

المدن  ق�سف  وف��ي  المفرو�سة،  الحرب  في  منه�  اأع���وام 

جريت حوالي ع�سرة انتخ�ب�ت 
ُ
والن�سغ�ل بق�س�ي� الحرب، اأ

منه�  واحدة  اأّي  اإج��راء  موعد  يتغّير  ولم  البلد  في  مختلفة 

ُي�سّر  الكبير  الخميني  الإم���م  ك�ن  حيث  واح��د!   
ٍ
ليوم حتى 

على اإق�مة النتخ�ب�ت في وقته� المقّرر، وفي كّل المراحل 

في  الطوارئ  ح�لة  الإم���م  ُيعلن  ولم  والظروف.  والأو�س�ع 

لأّنه ك�ن  البلدان،  اعت�دت عليه بع�ش  الذي  الأمر  يوم؛  اأّي 

يهتّم ب�لنتخ�ب�ت، وك�ن من اأوائل الح��سرين عند �سن�ديق 

اأ�سواتهم  ويحترم  ب�لن��ش،  يوؤمن  الإم����م  ك���ن  الق��ت��راع، 

واأفك�رهم واآراءهم وت�سخي�سهم بكّل م� للكلمة من معنى، 

حتى اأّنه قد ل تتط�بق اأ�سوات الن��ش مع راأي الإم�م اأحي�ًن�، 

وُيقيم له� وزًن�.  ال�سعب وُيجّله�  اأ�سوات  اأّنه ك�ن يحترم  اإّل 

ب�أّنهم  عّرفهم  بل   ،� اأي�سً الن��ش  �س�أن  في  بذلك  يكتِف  ولم 

اأولي�ء نعمة الم�سوؤولين، ولط�لم� اأّكد اأّن اأبن�ء ال�سعب اأولي�ء 

نعمتن�. واأحي�ًن� ك�ن ي�سف نف�سه ب�أّنه خ�دم لل�سعب ق�ئاًل: 

»اأن ت�سّموني خ�دم ال�سعب اأحّب اإلّي من اأن ت�سّموني ق�ئده«، 

وهذه كلمة كبيرة، وهي تدّل على المك�نة المرموقة لل�سعب 

واأفك�ره واأ�سواته وم�س�ركته في روؤية الإم�م. وقد لّبى ال�سعب 

نداء ق�ئده خير تلبية، فنزل الن��ش اإلى ال�س�ح�ت، وتف�نوا 

اإليه�  اأ�س�ر  التي  المي�دين  في  والقلب  ب�لروح  الإيث�ر  في 

ب�لن��ش،  يثق  الإم���م  ك�ن  اأمٌر متب�دل، حيث  الإم���م. وهذا 

والن��ش  الن��ش،  ُيحّب  الإم���م  ك�ن   ،� اأي�سً به  تثق  والن��ش 

ُيحّبونه، هذه العالقة المتب�َدلة هي اأمر طبيعي.

الإم���م  دف���ع  ه��و  الداخلي  الُبعد  ف��ي  ال���راب���ع:  الأ���ض��ل 

ك�ن  حيث  والم�ست�سعفين،  للمحرومين  ودعمه  ون�سرته 

� ب�ًت�، ويواجه  يرف�ش التمييز والفروق�ت القت�س�دية رف�سً

حقيقًيا  منا�شًرا  وك���ن  ب��م��رارة،  الأر�ستقراطية  النزعة 

الدف�ع  ولعّل  للكلمة.  الحقيقي  ب�لمعنى  الجتم�عية  للعدالة 

الإم�م  تن�وله�  التي  الموا�شيع  اأكثر  من  الم�ست�سعفين  عن 

كلم�ته، وهو من الخطوط البّينة في روؤية الإم�م، ومن  في 

الأ�سول الم�سّلمة، حيث يدعو الجميع اإلى العمل وبذل الجهد 

ل�ستئ�س�ل الفقر، وال�سعي في م�س�عدة المحرومين لإنه�ء 

وك�ن  و�سعهم،  بكّل  المحرومين  وم�س�ندة  الحرم�ن،  ح�لة 

اأهل  ب�أخالق  التخّلق  من  الم�سوؤولين  ُيحّذر  اآخر  من ج�نب 

 :� الق�سور والذي وردت الإ�س�رة اإليه في القراآن الكريم اأي�سً

ي��وؤّك��د  وك����ن   ،
(1(

{ {ڃ ڃ چ چ چ  

)1)  �سورة اإبراهيم، الآية 45.
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مراًرا على العتم�د والثقة بوف�ء الطبق�ت ال�سعيفة، وُيكّرر 

ب�أّن �سّك�ن الأكواخ والفقراء والمحرومين هم الذين  القول 

الذين  اعترا�ش، وهم  ال�س�ح�ت رغم حرم�نهم دون  ملوؤوا 

يح�سرون في مي�دين الخطر. بينم� الطبق�ت المترفة هي 

اأكثر من ُتبدي ا�ستي�ءه� وتبّرمه� حين تقع الحوادث وتظهر 

وف�ء  ق�سية  ب��رزت  لقد  الأح��ي���ن.  من  كثير  في  الم�س�كل 

اأبن�ء ال�سعب في روؤية  الطبق�ت المتو�ّسطة والمحرومة من 

الإم�م وك�ن دوًم� يوؤّكد عليه�. كم� وك�ن ُي�سّدد على ا�ستخدام 

بيت الم�ل ب�سكل �سحيح، وتجّنب الإ�سراف. وهذه بدوره� 

واحدة من الخطوط الأ�س��ش المتمّثلة ب�لعدالة الجتم�عية 

الأر�ستقراطية  النزعة  والبتع�د عن  المحرومين  ومن��سرة 

والنزوع اإلى البذخ والكم�لي�ت والعمل في هذا التج�ه.

اأمريكا؛ ال�شيطان الأكبر

ك�ن  حيث  الخ�رجي،  ب�لُبعد  يرتبط  الخام�س:  الأ�ضل 

الإم�م يقف ب�سراحة في الجبهة المن�ه�سة للقوى الدولية 

المتغطر�سة والم�ستكبرة دونم� مراع�ة ومج�ملة. وحين يقف 

مواجهة  في  المت�سّلطة  والقوى  والم�ستكبرين  الع�َلم  عت�ة 

وُي�سّرح  المظلومين،  ج�نب  اإلى  الإم���م   ك�ن  المظلومين، 

بذلك دون مواربة وتقية. وك�ن مدافًع� ج�ًدا عن المظلومين، 

م�سطلح  اإّن  للم�ستكبرين.  ع��دائ��ه  ف��ي  يهون  ل  وم��ق���وم��ً� 

»ال�سيط�ن الأكبر« في و�سف اأمريك� ك�ن اإبداعً� مده�ًس� من 

اإبداع�ت الإم�م، ولهذا التعبير »ال�سيط�ن الأكبر« امتدادات 

وا�سًح�  �سيكون  تع�ملك  اإّن  اإذ  كثيرة.  وعملية  معرفية 

الطرف  اأو  ال�سخ�ش  �ستكون جلية في حّق ذلك  وم�س�عرك 

الذي تعتبره �سيط�ًن�. وك�ن الإم�م يحمل نف�ش هذا ال�سعور 

تعبير  ا�ستخدامه  اإلى ج�نب  اآخر حي�ته،  اأمريك� حتى  تج�ه 

ال�سيط�ن الأكبر، ف�إّنه ك�ن يوؤمن به اإيم�ًن� را�سًخ�.

الثورة  انت�س�ر  ب��داي��ة  منذ  هن�ك  ك���ن  المق�بل  وف��ي 

اأمريك� في  اإلى دور  يلتفتون  الأفراد ل  الإ�سالمية عدد من 

تقوية دع�ئم النظ�م الط�غوتي البهلوي الذي اأ�سقطه ال�سعب 

الط�غوتي،  ب�لنظ�م  ال�سعب  اأب��ن���ء  اأط���ح  فقد  الإي��ران��ي. 

الأمريكيين  وجود  على  توافق  ك�نت  جم�عة  هن�ك  اأّن  غير 

وموا�سلة ن�س�ط الإدارة الأمريكية اأو ن�س�ط بع�ش موؤ�ّس�س�ته� 

واأجهزته� في داخل البلد! حول هذا المو�سوع ك�ن الختالف 

الأ�سلي بين الحكومة الموؤّقتة وبين الإم�م الخميني الكبير، 

اإلى  يتفّطنوا  لم  اإّنهم  اإذ  كثب.  عن  ُن�س�هده  ُكّن�  م�  وه��ذا 

وعلى  الط�غوتي،  للنظ�م  والممّون  الم�س�ند  اأمريك� هي  اأّن 

الداعم  الجه�ز  ذلك  ف�إّن  النظ�م،  هذا  �سقوط  من  الرغم 

له  وُف�سح  الفر�سة  له  تيحت 
ُ
اأ ولو  ن�سيًط�،  ق�ئًم�  زال  م�  له 

المج�ل، ل�ستع�د ن�س�طه ث�نية ولوّجه �سرب�ته ولبداأ يبحث 

ق�سية  هذه  خالله�.  من  ويت�سّلل  لينفذ  ال�سعف  نق�ط  عن 

لم يتنّبهوا له�، لكّنه� ك�نت وا�سحة لدى الإم�م. ومن هن� 
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ف�إّن مواقفه تج�ه احتالل وكر التج�ّس�ش )ال�سف�رة الأمريكية 

المنظ�ر.  وه��ذا  الروؤية  هذه  من  ن�بعة  ك�نت  طهران(  في 

تلّقوا  الع�َلم قد  النقطة في  اإلى هذه  يلتفتوا  لم  الذين  واإن 

ال�سرب�ت والخ�س�ئر جّراء ذلك، ول نرغب هن� بلوم اأحد اأو 

ال�سم�تة به، اإل اأّنه� �سرب�ت تلّق�ه� البع�ش لأّنهم اأ�سقطوا 

الجه�ت  تج�هلوا  ولكّنهم  والم�ستكبرة،  الرجعية  الأنظمة 

الجه�ت  ه��ذه  الخميني  الإم����م  �س�هد  وق��د  له�.  الداعمة 

الداعمة منذ اليوم الأّول وواجهه�، ولذلك ك�نت له مواقفه 

والتي  الأمريكية  والأمنية  ال�سي��سية  والأجهزة  اأمريك�  �سّد 

ا�ستمّرت حتى اآخر عمره ال�سريف.

..للمظلوم عوًنا وللظالم خ�شًما!

مدى  على  الجليل  الخميني  الإم���م  دعم  المق�بل  وفي 

هذه الأعوام الطويلة فل�سطين ودافع عنه�، كم� ودافع عن 

�. ففي اليوم الذي دخل الإتح�د ال�سوفي�تي  اأفغ�ن�ست�ن اأي�سً

اأفغ�ن�ست�ن، ورغم اأّنن� كّن� ُنع�ني في مواجهة عداوة اأمريك� 

لن� - والحكوم�ت في مثل هذه الظروف حينم� ُتع�دي طرًف� 

غ�لًب� م� تت�س�لح وتن�سجم مع الطرف الآخر - بيد اأّن اإم�من� 

وهو  ال�سوفي�تي،  التح�د  �سّد  ح��سًم�  موقًف�  اتخذ  العظيم 

موقف لم تّتخذه حتى بع�ش الحكوم�ت ذات الميول الغربية، 

مالحظة  اأّي���ة  دون  اأفغ�ن�ست�ن  �سعب  دع��م  الإم����م  ولكن 

بكّل  الفل�سطينيين  ودع��م  لبن�ن،  �سعب  ودع��م  ومج�ملة، 

مّودة و�سف�ء. هذا هو منطق الإم�م الخميني في خ�سو�ش 

ت�سخي�ش  اليوم  ُيمكن  المنطق  وبهذا  ال�ستكب�ر.  مواجهة 

ق�س�ي� الع�َلم وفهم الموقف ال�سليم.

ُنع�ر�ش به  القدر الذي  الراهن، وبنف�ش  الوقت  اإّنن� في 

ال�سلوك الهمجي الغ��سم لتنظيم داع�ش في العراق و�سورية، 

ف�إّنن� ُنع�ر�ش ال�سلوك الظ�لم لل�سرطة الفيدرالية الأمريكية 

داخل اأمريك� - وكالهم� �سبيه�ن ببع�سهم� بع�سً� -، وبنف�ش 

الدرجة التي ُنع�ر�ش به� الح�س�ر الظ�لم �سّد اأه�لي غّزة 

المظلومين، ُنع�ر�ش ق�سف ال�سعب اليمني المظلوم الذي ل 

م�أوى له، وبنف�ش القدر الذي ُنع�ر�ش به الت�سّدد �سّد ال�سعب 

دون  من  الأمريكية  الط�ئرات  هجم�ت  ُنع�ر�ش  البحريني، 

هو  المنطق  هذا  وب�ك�ست�ن.  اأفغ�ن�ست�ن  �سعبي  �سّد  طّي�ر 

فيه  الظلم  يحّل  مو�سع  اأّي  ففي  الخميني.  الإم���م  منطق 

للمظلوم  نكون  نحن  ومظلوم،  ظ�لم  طرف�ن:  هن�ك  يظهر 

الخميني  الإم���م  ك�ن  موقف  وه��ذا  خ�سًم�،  وللظ�لم  عوًن� 

واليوم  الرئي�سة.  خطوطه  من  ويعتبر  �سراحة،  بكّل  يّتخذه 

لن�  ب�لن�سبة  فل�سطين  ق�سية  تعتبر  ذات��ه  ولل�سبب   � اأي�سً

فل�سطين  ق�سية  ف���إّن  ذلك.  الجميع  وليعلم  اأ�س��ش،  ق�سية 

الإ�سالمية.  الجمهورية  نظ�م  ق�س�ي�  لئحة  من  تخرج  لن 

ق�سية فل�سطين هي �س�حة جه�د اإ�سالمي واجب و�سروري، 

قد  الفل�سطينية.  الق�سية  ُيمكنه ف�سلن� عن  وم� من حدث 
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يعمل  ل  الفل�سطينية  ال�س�حة  في  يوجد  مّمن  البع�ش  يكون 

فل�سطين  �سعب  اأّن  اإّل  اآخر،  ح�س�ب  لهم  وهوؤلء  بواجب�ته، 

والمج�هدين الفل�سطينيين هم مو�سع ت�أييدن� ودعمن�.

ا�شتقالل البلد؛ حرّية �شعب باأكمله

المبداأ والأ�ضل الآخر: من المب�دئ الأ�س��ش والخطوط 

ورف�ش  البلد،  ا�ستقالل  ق�سية  هو  الإم���م،  لفكر  الرئي�سة 

الر�سوخ للهيمنة، وهذا بدوره ُيعتبر من العن�وين اله�ّمة. 

هذا  ف��ي  للح��سرين  الم��سي  ال��ع���م  ف��ي  ذك���رت  لقد 

م�ستوى  على  الحّرية  يعني  ال�ستقالل  اأّن  نف�سه  الجتم�ع 

�سعب ب�أكمله؛ هذا هو معنى ال�ستقالل. واأّم� اأن يجري على 

األ�سنة البع�ش اأو ين�دون في �سع�راتهم ب�لحّري�ت الفردية، 

اإذ  تن�ق�ش.  فهذا  البالد؛  ا�ستقالل  على  يتح�ملون  ولكّنهم 

اأن تكون الحّرية الفردية لالأ�سخ��ش محترمًة،  كيف ُيمكن 

ك�مل  بلد  م�ستوى  على  والحّرية  ب�أكمله،  �سعب  حّرية  بينم� 

محترمة؟!  غير  وعقوب�تهم،  والأج�نب  الأعداء  حظر  اأم�م 

هذا م� ل ُيمكن فهمه واإدراكه ول ُيمكن تقّبله. ثّمة اأ�سخ��ش 

وُيف�ّسرون  ال��ب��ل��د،  ا�ستقالل  ل�سرب  ُي��ن��ّظ��رون  ول��الأ���س��ف 

اأخرى  ت�رة  ويتحّدثون  والن��زواء،  ب�لعزلة  ت�رة  ال�ستقالل 

وتنت�سر  ويتكّلمون  يكتبون  قيمة،  لي�ش  البالد  ا�ستقالل  ب�أّن 

هذه الأقوال في اأو�س�ط المجتمع. اإّن البع�ش يتحّرك هكذا 

اأّم� الإم�م  وفي هذا التج�ه، وهو خط�أ كبير وخطير جًدا. 

فقد ك�ن يوؤمن ب��ستقالل البلد، ورف�ش الهيمنة عليه. ولقد 

الأعم�ل  من  ب�لكثير  الأع��وام،  هذه  مدى  على  العدّو،  ق�م 

والأن�سطة المع�دية لبلدن� و�سعبن� بهدف النيل من ا�ستقالل 

البلد، وراح ي�ستهدف ا�ستقالل البلد �سواء من خالل فر�ش 

ب�لوعي  التحّلي  الجميع  على  يجب  التهديد.  اأو  الحظر 

� من الخطوط الرئي�سة. ومعرفة اأهداف العدو؛ وهذا اأي�سً

نظرٌة ت�شتوعب الأّمة

ونهجه  الإم����م  لفكر  الأخ���رى:  الأ�س��ش  الأ���س��ول  من 

ق�سية    - اأتن�وله  ال��ذي  الأخير  المو�سوع  وهو   - وخّطه 

للفتنة  ال��ه���دف��ة  ل��ل��م��وؤام��رات  والتنّبه  الوطنية  ال��وح��دة 

ال�سيعة  اأو الط�ئفية بين  والتفرقة؛ �سواء التفرقة الدينية 
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وال�سّنة، اأو التفرقة القومية بين الفر�ش والعرب والأتراك 

وبّث  الفتن  زرع  ف���إّن  واأمث�لهم.  والبلو�ش  واللور  والأك���راد 

ولقد  والم�ستمّرة.  الث�بتة  العدّو  �سي��س�ت  من  هم�  الفرقة 

الوطنية  ال��وح��دة  على  البداية  منذ  الجليل  اإم�من�  اعتمد 

وتوحيد ال�سفوف بين اأبن�ء ال�سعب ب�سكل ل نظير له، وهذا 

اإل  اليوم  علين�  فم�  والمب�دئ.  الخطوط  اأحد  هو  ذاته  بحّد 

اّتب�ع هذا النهج وهذا الخّط. اأنتم ُتالحظون اليوم اأّن ق�سّية 

اإحدى  هي  الإ�سالمي  الع�َلم  في  الفرقة  اإث�رة 

الأمر  بلغ  لقد  الرئي�سة.  ال�ستكب�ر  �سي��س�ت 

بو�سوح  الت�سريح  اإل��ى   � ح�ليًّ ب�لأمريكيين 

الت�سّيع والت�سّنن والتحّدث  وا�ستخدام عب�رات 

عن الإ�سالم ال�سيعي والإ�سالم ال�سّني، والكالم 

ب�أّنهم يدعمون طرًف�، ويه�جمون الطرف الآخر. 

في حين اأّن الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران ك�نت، ومنذ اليوم 

م�س�واة  ونظرة  وحدوية  روؤي��ة  تحمل  الثورة،  لنطالق  الأول 

اإخوانن�  مع  تع�ملن�  فلقد  الط�ئفية.  الفروق�ت  مج�ل  في 

الفل�سطينيين وهم �سّنة بمثل م� تع�ملن� مع الإخوة في حزب 

اهلل في لبن�ن وهم �سيعة، وك�ن تع�ملن� واحدًا في كّل مك�ن. 

الع�َلم  البلد وفي  العظيم في داخل  اإم�من�  لقد ك�نت نظرة 

الإ�سالمي وكذلك نظرة الجمهورية الإ�سالمية هي نظرة بن�ء 

اأمة، ونظرٌة ت�ستوعب الأمة الإ�سالمية. وعندم� يقوم عمالء 

ال�سيعي«،  »الهالل  ق�سية  بطرح  الث�نية  الدرجة  من  اأمريك� 

وحينما  والفتنة.  ال�سق�ق  بّث  ل�سي��سة  وعالمة  فذلك مظهر 

مح�ربة  المّدعي  اإعالمهم  رغ��م  على   - الأمريكيون  يقوم 

الإره�ب - بم�س�يرة الجم�ع�ت التكفيرية التي ُتثير الفتن في 

العراق و�سورية، بل واأحي�ًن� ُي�س�عدونه� ب�سورة �سّرية خفية، 

يدّل  فهذا  ووا�سح،  �سريح  ب�سكل  يدعمونه�  عمالوؤهم  فيم� 

على اأّن زرع الفتنة والتفرقة بنظر اأعداء الإ�سالم والم�سلمين 

واأعداء الجمهورية الإ�سالمية له دور ب�رز واأ�س��ش جًدا، وهذا 

م� يجب على الجميع اللتف�ت اإليه �سيعة و�سنة، 

يوجد  ل  واألعيبه.  العدّو  فّخ  في  ي�سقطوا  فال 

اأمريك�  تدعمه  ال��ذي  الت�سّنن  ذل��ك  بين  ف��رق 

ُر اإلى الع�َلم من مركز  وذلك الت�سّيع الذي ُي�سدَّ

من  وكالهم�  ال�سيط�ن  اأ�سّق�ء  فكالهم�  لندن، 

عمالء اأمريك� والغرب وال�ستكب�ر.

توحيد الجهود حفاًظا على وجود الإ�شالم

عليه   �سّددن�  حيث  والل�س�ن«  القلب  »وحدة  ]�سع�ر[  اإّن 

�، ق�ئمة على  اأي�سً في بداية هذا الع�م وكّررن�ه� بعد ذلك 

هذا الأ�س��ش. فليتع��سد جميع الأعّزاء في داخل البلد من 

اإلى  بع�سهم  ولي�سّكلوا  المذاهب  ومختلف  القومي�ت  �سّتى 

ج�نب بع�ش »يًدا واحدة« - كم� ك�نوا عليه حتى الآن والحمد 

الع�َلم  قلب  اإلى  والنفوذ  ب�لت�سّلل  للعدّو  ي�سمحوا  ول   - هلل 

الإ�سالمي. كذلك على النط�ق الوا�سع فليّتحد الإخوة ال�سّنة 

إّن زرع الفتن 

وبّث الفرقة هما 

من سياسات العدّو 

الثابتة والمستمّرة.
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الإ�سالم  وجود  اأ�سل  ُيهّدد  العدّو  اأّن  وليعلموا  مًع�  وال�سيعة 

� ُيمّثل اأحد الخطوط الأ�س��ش. وكي�نه، وهذا اأي�سً

الإم�م  ومب�دئ  اأ�س�ش  من  عن��سر  �سبعة  ا�ستعر�سُت  لقد 

الخميني، وهي ل تنح�سر في هذه ال�سبعة ب�لت�أكيد، فلينه�ش 

يحّق  ل  لكن  المج�ل،  هذا  في  والمط�لعة  ب�لبحث  الآخ��رون 

واإّنم�  الكالم.  من  له  يحلو  م�  لالإم�م  ين�سب  اأن  اأح��د  لأّي 

ب�سورة  اآث���ره  في  هو موجود  م�  الإم���م  اإلى  نن�سب  اأن  يجب 

متكّررة ومتوا�سلة، كم� هو �س�أن الأ�سول ال�سبعة 

عند  المرء  يجد  موا�سيع  فهي  ذكرن�ه�،  التي 

كلم�ت  في  ب�أجمعه�  تكّررت  قد  اأّنه�  المراجعة 

مدى  على  النه�ية  حتى  ال��ب��داي��ة  م��ن  الإم�����م 

الأ�سول  عداد  في  تدخل  وبهذا  مديدة،  اأع��وام 

اأخرى  اأ�س�ش  عن  الآخ��رون  ليبحث  والمب�دئ. 

بهذه الطريقة المنهجية. فلقد ك�نت قّوة جذب 

الإم�م وقّوة دفعه على اأ�س��ش هذه الأ�سول. نحن 

على  دفع؛  وقّوة  بقّوة جذب  التحّلي  ُنريد   � اأي�سً

اأ�س��ش هذه الأ�سول نوجد فين� الجذب والدفع.

هدف العدو الحقيقي..

ب�سّتى  يظهرون  الذين  اأعدائن�  هدف  اأّن  الجميع  وليعلم 

المظ�هر والوجوه - ف�أحي�ًن� يعب�سون، واأحي�ًن� يبت�سمون، وت�رة 

َيِعدون، واأخرى يتوّعدون - هو ال�سيطرة والهيمنة على البالد. 

ب�����أّن ال��م��ع���رف والأح��ك���م  ف��ه��و ي��ع���دي الإ����س���الم لعلمه 

�سعبن�  يواجه  العدّو  بوجهه.  منيًع�  �سًدا  ُت�سّكل  الإ�سالمية 

من  الأع��داء  ُي�س�عف  الرا�سخ.  ك�لجبل  اأم�مه  وقف  قد  لأّن��ه 

مواجهتهم لكّل من يتمّتع من اأبن�ء ال�سعب بمزيد من ال�سمود 

الموؤمنة  العن��سر  ُيع�ر�سون  ولذلك  اأم�مهم،  وال�ستق�مة 

والجه�ت والموؤ�س�س�ت الثورية والحزب اللهية اأكثر، لعلمهم اأّن 

هوؤلء ُي�سّكلون ح�سًن� و�سًدا منيًع� اأم�م نفوذ الأعداء. ي�سعى 

العدّو اإلى الت�سّلط والهيمنة وكّل جهده من�سّب على 

الجمهورّية  لنظ�م  الإ�سالمية  الحركة  مواجهة 

والرقي  للتقّدم  م�سدر  هي  والتي  الإ�سالمّية 

والزده�ر لهذا ال�سعب.

اإيران -بنظرهم- اأخطر!.. 

ق�ل اأحد ال�س��سة الأمريكيين المخ�سرمين: 

ُتعتبر  ل  التكفيرية  الإره�بية  الجم�ع�ت  اإّن 

فليكونوا  الغربيين،  نحن  لن�  اأه��ّم��ي��ة  ذات 

موجودين ول �سير في ذلك، اإّنم� الذي ُي�سّكل 

الإ�سالمية،  اإيران  هو  لن�  ب�لن�سبة  ه�ًم�  اأمًرا 

لأّنه�  تهدف اإلى بن�ء »ح�س�رة عظيمة« - لقد 

»اإمبراطورية« وهي حم�قة منه -  ا�ستخدم كلمة 

ولذلك علين� اأن نعتبر اإيران عدون� الرئي�ش الذي يقف في 

وجهن�. هذا الكالم ُيبّين لن� اأهّمية بن�ء الأمة.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يريد  الــعــدّو  ـــإّن  ف
سلطته  إلى  العودة 
هذا  على  المطلقة 
ُيعادي  العدّو  البلد، 
ألّن  وُيحاربه  اإلسلم 
هذه  ُيعارض  اإلسلم 
وُيمّثل  بشّدة  العودة 
القّوة المقاومة أمام 

مؤامرة العدّو هذه. 
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في ذكرى رحيل الإمام الخميني 2015/06/04 م

اأهّم اإنجازان لالإمام الخميني}

اإق�مة دولة ونظ�م مبني على اأ�س��ش الإ�سالم

الإط�حة ب�سرح نظ�م �سلطوي وراثي وظ�لم 

غير عقالني

اّتفقت كّل الأدي�ن الإبراهيمّية على مو�سوع المنجي المخّل�ش في اآخر الزم�ن

اتفقت ب�أّنه �سيظهر وُينقذ الع�لم من م�ستنقع الظلم والجور

الخ�سو�سّية التي ُتمّيز اعتق�د ال�سيعة هي اأّنهم يعرفون هذه ال�سخ�سّية ب�سورة معّينة ومحّددة

اأكبر ميزة لهذا العتق�د اأّنه يبعث الأمل في المجتمع ال�سيعي

العتقاد بالمهدوّية
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7. العتم�د على الوحدة الوطنّية
مع�ر�سة هجم�ت الط�ئرات الأمريكية من دون طي�ر في 

بع�ش الدول

6.حم�ية المحرومين والم�ست�سعفين، ورف�ش التمييز 
والفروق�ت القت�س�دية، ومواجهة النزعة الأر�ستقراطية

مع�ر�سة ق�سف ال�سعب اليمني المظلوم الذي ل م�أوى له

3.الثقة ب�لوعد الإلهي وعدم العتم�د على قدرة  قوى 
ال�ستكب�ر

مع�ر�سة ال�سلوك الظ�لم لل�سرطة الفيدرالية الأمريكية 

داخل اأمريك�

4.الوقوف في الجبهة المن�ه�سة للقوى الدولية 
المتغطر�سة والم�ستكبرة

مع�ر�سة ال�سلوك الهمجي الغ��سم لتنظيم داع�ش في 

العراق و�سورية

1.تثبيت الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل ونفي الإ�سالم 
الأمريكي

اعتب�ر ق�سية فل�سطين ق�سية اأ�س��ش

5.الإيم�ن ب�إرادة الن��ش وقّوتهم ورف�ش المركزية 
الحكومية

مع�ر�سة الح�س�ر الظ�لم �سّد اأه�لي غّزة المظلومين

مع�ر�سة الت�سّدد �سّد ال�سعب البحريني2.ا�ستقالل البلد، ورف�ش الر�سوخ للهيمنة

الجمهورية الإ�ضالمية ومواجهة ال�ضتكباراأ�ضول الإمام الخميني} ال�ضبعة

)طبق نهج الإمام الخميني}(
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خطاب اإلمام الخامنئي {
في لقائه مسؤولي النظام اإلسالمي)1(

تذّكر الموت، عالج الأنانّية والهوى 

�سهر  اأدع��ي��ة  ف��ي  ال��م��ت��ك��ّررة  الم�س�مين  بع�ش  اإّن 

عوالم  اإل��ى  لاللتف�ت  الإن�س�ن  ت�سوق  المب�رك،  رم�س�ن 

الموت،  ع�لم  اإل��ى  واللتف�ت  الدنيوية،  الحي�ة  بعد  م� 

تواجه  التي  والب��ت��الءات  القي�مة،  وع�لم  القبر،  وع�لم 

الإن�س�ن عند الح�س�ب والكت�ب والم�س�ءلة الإلهية. وهذه 

اأدعية �سهر رم�س�ن  واحدة من المو�سوع�ت الواردة في 

المب�رك. والتوّجه اإلى هذا المعنى ب�لغ الأهمّية ب�لن�سبة 

اإلين� نحن الذين نحمل اأعب�ء الم�سوؤولية، ف�إّن النظر اإلى 

ب�لن�سبة  والمراقبة  ال�سبط  عوامل  من  ُيعّد  العوالم  هذه 

لالإن�س�ن. فلو عرفن� اأّنه:

)1)  خط�ب الإم�م الخ�منئي{، لق�ء �سنوي مع كب�ر الم�سوؤولين واأع�س�ء الحكومة 
ت�ريخ   ،{ الخميني  الإم�م  ح�سينّية   - طهران  الإ�سالمية،  الجمهورية  في 

2015/6/23م،)1394/4/2ه�.�ش(.
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وعلمنا  اآلية3(،  سبأ،  ژ})سورة  ڈ  ڈ  ڎ  {ڎ  

مهما  وأقوالنا  وأعمالنا  وسكناتنا  حركاتنا  كّل  أّن 

بعد  ما  فترة  محاسبة  إطار  عن  تخرج  ال  صغرت 

الموت، ونحن مسؤولون عنها، سيترك ذلك تأثيرااً 

بليغااً في أفعالنا وأقوالنا وخطواتنا.

الشريف:  حمزة  أبي  دعاء  في  ورد  لقد 

َأيدي  ُبني  ُتَقلِّ الِفراِش  َعَلى  َصريعااً  »اِرَحمني 

للجميع،  تحصل  حالة  هي  وهذه  تي«،  َأِحبَّ

حالة  شاهدوا  قد  الناس  من  الكثير  ولعّل 

اآلخرين،  عند  الموت  وسكرات  هذه  االحتضار 

حيث نفقد في تلك اللحظات اختيارنا وإرادتنا، 

وال يوجد في هذه اللحظة من هو أقرب إلينا من 

چ})سورة  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  {ڃ  اهلل: 

إنقاذنا  أحد  ألّي  يتأّتى  وال   .)85 اآلية  الواقعة، 

من تلك الحالة ومن ذلك المأزق الماثل أمامنا 

إال العمل الصالح والفضل اإللهي.

ون��ق��ول ف��ي ه��ذا ال��دع���ء: »ال���ّل���ُه���مَّ ارَح��م��ن��ي« ف��ي هذه 

اللحظة.

�ضالُح  ُيَقلُِّبني  ال�ُمغَت�َضِل  َعلَی  َممدوداً  َعلَيَّ  ل  »َوَتَف�ضَّ

، ونطلب من اهلل تع�لى اأي�سً� اأن يتغّمدن� برحمته 
جيَرتي«)1)

يدا  وتقّلبن�  الموت،  بعد  َيُلوَن غ�سلن�  وف�سله ويرحمن� حين 

ل دون اإرادتن�. وهذا الكالم لي ولكم فردًا فردًا، اإذ  المغ�سِّ

ل ين�أى اأّي واحد مّن� عن هذه الح�لة، وهي تحّل بن� جميعً�، 

فتذّكروا تلك اللحظة.

ط���راَف 
َ
اأ ق���ِرب���اُء 

َ
الأ َت��ن��اَوَل  َق��د  َمحموًل  َع��لَ��يَّ  ن  »َوَتَحنَّ

، حيث يحملونن� على اأكت�فهم وي�سيرون بن� نحو 
(2(

ِجناَزتي«

م�سجعن� الأبدي.

َنَزلُت ِبَك َوحيداً في ُحفَرتي«،  »َوُجد َعلَيَّ َمنقوًل َقد 

وينزلونن� اإلى القبر. وهذه تذكرة، فال ينبغي لن� التغ�فل عن 

هذه الح�لت، بل ل بّد اأن تكون م�ثلة اأم�م اأعينن�. وهذه هي 

وزي�رة  المق�بر  اإلى  ب�لذه�ب  تو�سيتن�  وبواعث  علل  اإحدى 

اأحٌد ب�لموت،  الأموات. ف�إّن البع�ش ي�ست�ء من اأن يذّكرهم 

بيد اأّنه دواٌء وعالٌج لأن�نّيتن� وغفلتن� واأهوائن� النف�س�نية.

اأبي حمزة ال�سريف:  وقد ورد في مو�سع اآخر من دع�ء 

تي َوَكلَّ َعن َجواِبَك ِل�ضاني  »اإِلهي ِارَحمني اإَِذا انَقَطَعت ُحجَّ

العجز  ُي�سيبن�  فحينم�  ُلّبي«.  اإِّي���اَي  �ُضوؤاِلَك  ِعنَد  َوطا�َس 

والإعي�ء اأم�م �سوؤال اهلل، وتنفد اأدّلتن�، ل ُيمكنن� كم� في دار 

)1)  ابن ط�وو�ش، الإقب�ل ب�لأعم�ل الح�سنة ، ج1، �ص170.
)2)  م.ن.
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الدني� اإبع�د الطرف الآخر عن الحقيقة من خالل ا�ستغالل 

في  برّمته�  مك�سوفة  ال�سرائر  ف�إّن  وعواطفه،  وغفلته  جهله 

الدار الآخرة اأم�م من ي�س�ألن�، فلنتذّكر تلك اللحظة.

َقبري  ِم��ن  ِلُخروجي  بكي 
َ
»اأ اأخ��رى:  فقرة  في  ونقراأ 

رم�س�ن  �سهر  اأ�سح�ر  في  الدع�ء  هذا  اق��روؤوا   - ُعرياناً 

ًة َعن  نُظُر َمرَّ
َ
بتوّجه - َذلياًل حاِماًل ِثقلي َعلَی َظهري اأ

غيِر  ���َض��اأٍن  في  الَخالِئُق  اإِِذ  �ِضمالي  َع��ن  خ���ری  
ُ
َواأ َيميني 

ذلك  في  اأحٍد  اأي  ُي�سعفني  ول  نف�سه  ُيفّكر في  �َضاأني«، كٌلّ 

المك�ن؛ { حب خب مب ىب يب   جت  حت خت مت ىت 

والذين  والمّتقون  ف�لموؤمنون   ،
(1(

مث} جث  يت 
ُيراقبون اأنف�سهم ولم يخرجوا عن ج�ّدة الحّق والإن�س�ف 

الجملة:  هذه  م�س�ديق  من  يعّدون  الإلهي،  التكليف  واأداء 

ح�ل  هو  هكذا  مث}،  جث  يت  ىت  مت  {خت 

اإلى   ،
(2(

حخ} جخ  مح  جح  مج  حج  {يث        البع�ش. 

هن� تنتهي الآية، واأ�سيفت في الدع�ء كلمة: »وِذّلة«. وهذا 

مث�ل من الأمثلة، ف�إّن اأدعية �سهر رم�س�ن ك�س�ئر الأدعية 

والعذب  الفّي��ش  المنبع  ذلك  اإلى حيث  تهدين�  الأخ��رى، 

للرحمة الإلهية.

والتقوى  وال�ستغف�ر  الخ�سوع  �سهر  ه��و  ال�سهر  ه��ذا 

)1)  �سورة عب�ش، الآي�ت 39-37.

)2)  �سورة عب�ش، الآي�ت 40 و41.

وف��ي خطبة  والأخ���الق.  النف�ش  وتهذيب  اهلل  اإل��ى  والإن���ب��ة 

الر�سول الأكرم P في اآخر جمعة من �سهر �سعب�ن فقرات 

تدّل على اأّن �سهر رم�س�ن ل ُيعّد �سهر العب�دة وح�سب، واإّنم� 

هو �سهر الأخالق اأي�سً�، و�سهر التحّلي ب�لف�س�ئل الأخالقية 

وا�ستثم�ره�. هذه م�س�ئل ل بّد لن� من اللتف�ت اإليه� في هذا 

ال�سهر.

ق�شايا هاّمة

ج��دًا،  واله�م  الخطير  الجتم�ع  ه��ذا  في  اأع���ددُت  لقد 

ثالث ق�س�ي� اأطرحه� عليكم. 

الأولى ق�سية القت�س�د التي اأ�س�ر اإليه� رئي�ش جمهوريتن� 

مطلوبة  م�س�ئل  فيه�  ط��رح  التي  كلمته  خ��الل  المحترم 

واأرق�مً� جّيدة. ولي اأي�سً� نظرة في هذا المج�ل اأ�سعه� بين 

اليوم  اأ�سحت  التي  النووية  الق�سية  هي  والث�نية  اأيديكم. 

محورًا للكثير من جهودن� الخ�رجية والداخلية حتى، ولدّي 

فيه� اآراء اأرى من ال�سروري بي�نه� لكم، واإن اأدركن� الوقت 

اأ�سرن� اإلى ق�س�ي� المنطقة ]ث�لثً�[ اأي�سً�.

1- الق�ضية القت�ضادّية، بحاجة اإلی »تقوی«

�سهر  ب���أّن  القت�س�دية  الق�سية  ح��ول  ب�لحديث  واأب���داأ 

هي  التقوى  التقوى؟  هي  ما  ولكن  التقوى،  �سهر  رم�س�ن 

ب�لإن�س�ن  ت��وؤّدي  التي  الم�شتمّرة  المراقبة  حالة  عن  عب�رة 

الأرا�سي  الوقوع في  وعدم  المت�ه�ت  الدخول في  عدم  اإلى 
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درع  وه��ي  جو�سن،  ه��ي  الحقيقة  ف��ي  وال��ت��ق��وى  ال�س�ئكة. 

من  وي�سونه  الم�شمومة،  ال�سه�م  �شرر  من  الإن�س�ن  يقي 

في  ب�لطبع  هذا  يتلّخ�ش  ول  المهلكة،  المعنوية  ال�سرب�ت 

ڻ   ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ    { ڱ  المعنوية،  الم�س�ئل 

في  الأهمية  ب�لغة  اآث���رًا  تترك  بل   ،
(1(

ۀہ  } ۀ   ڻ  ڻ  
ال�سوؤون الدنيوية اأي�سً�، وهذه هي التقوى ال�سخ�سية.

والكالم ذاته يجري حول المجتمع والبلد

وم� هي تقوى البلد؟ فم� هي تقوى المجتمع؟

غر�سً�  وُي�سبح  للهجوم،  يتعّر�ش  ال��ذي  المجتمع  اإّن 

لل�سه�م الم�سمومة، ل �سّيم� اإذا ك�ن يحمل - ك�لمجتمع في 

نظ�م الجمهورية الإ�سالمية - اأهدافً� ع�لية و�س�مية، يحت�ج 

اإلى تقوى، ولكن م� هي تقوى المجتمع؟ ُيمكن تحديد التقوى 

القت�س�دي  المج�ل  وفي  المج�لت،  �سّتى  في  الجتم�عية 

تتمّثل تقوى المجتمع في القت�س�د المق�وم. ف�إْن اأردن� في 

حقل القت�س�د �سي�نة اأنف�سن� من اأ�سرار الهزاهز الن�جمة 

ل�سي��س�ت  الم�سمومة  ال�سه�م  ومن  الع�لمية  الأح��داث  عن 

الع�َلم المن�ه�سة، ل من��ش لن� �سوى اللجوء اإلى القت�س�د 

)1)  �سورة الطالق، الآيت�ن 2 و3.

المق�وم. ف�إّنه ع�مٌل للتح�سين اأم�م اأولئك الأ�سخ��ش وتلك 

القوى التي ب�تت توّظف كّل ط�ق�ته� القت�س�دية وال�سي��سية 

والإعالمية والأمنية للنيل من هذا ال�سعب وهذا البلد وهذا 

النظ�م، واإن من ال�سبل التي عثروا عليه� في الح�ل الح��سر 

النفوذ من خالل القت�س�د. 

ولط�لم� ذكرن� هذا التحذير خالل الأعوام المن�سرمة، 

بمقدار  كٌلّ  مطلوبة  جهودًا  بذلوا  قد  بدورهم  والم�سوؤولون 

في  المق�وم  القت�س�د  مو�سوع  مت�بعة  يجب  ولكن  و�سعه، 

هي  هذه  والإمك�ني�ت.  الط�ق�ت  كّل  توظيف  عبر  الداخل 

التقوى الجتم�عية في المج�ل القت�س�دي.

القت�شاد المقاوم، تفعيل الطاقات 

بل  بن�،  يخت�ّش  ل  المق�وم  القت�س�د  نموذج  ب�اأّن  علمً� 

ت�بعه واخت�ره بع�ش البلدان الأخرى و�س�هد اآث�ره الإيج�بية. 

من  اأّنه ينبع  هي  المق�وم  القت�س�د  الرتك�ز في  نقطة  ف�إّن 

الداخل اإلى ج�نب التطّلع اإلى الخارج. وكونه ذاتي التدّفق 

ل ينبغي تف�سيره ب�لعزلة والنزواء، بل هو ذاتي التدّفق مع 

النظر اإلى الخارج والتوّجه اإلى خ�رج المجتمع ومع العتم�د 

على الط�ق�ت الذاتية والإمك�ني�ت الداخلية التي �س�أتعّر�ص 

له� قلياًل، وقد تحّدثن� فيما م�سى كثيرًا عن هذا المو�سوع.

تنظيمه�  ت��ّم  ال��ت��ي  ال��م��ق���وم  القت�س�د  �سي��س�ت  اإّن 

واإب��الغ��ه��� ل��م ت����دّون دف��ع��ة واح����دة وم���ن ت��ل��ق���ء النف�ص 
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ت�س�فر  وليدة  هي  واإّنما  ال�سخ�سية،  الآراء  اإلى  وب�ل�ستن�د 

اإبالغ  تّم  اأْن  وبعد  الطويلة.  ال�ست�س�رات  وح�سيلة  العقول 

واإعالنه،  الخ�س�ئ�ش  بهذه  المق�وم  القت�س�د  ]�سي��س�ت[ 
والع�ملون  الأعّزاء  ال�س�دة  وبداأ  الإعالم،  و�س�ئل  وُطرح في 

في الحكومة المحترمة اأن�سطتهم في هذا المج�ل، ووا�سلوا 

هذا الطريق، حظي بت�أييد الكثير من الخبراء القت�س�ديين، 

في  المق�وم«  »القت�س�د  تعبير  ودخل  عليه،  يوؤّكدون  وب�توا 

في  طريقه  و�سّق  البالد،  في  الرائجة  القت�س�دية  الثق�فة 

هذا  �شّحة  على  موؤ�ّسر  وه��ذا  القت�س�دية.  البلد  اأدب��ي���ت 

الطريق وقوامه.

ِقَبال  في  يقف  المقاوم  االقتصاد  إّن 

على  القوى  فرضته  الذي  القديم  النموذج 

بدول  ُيسّمى  ما  أو  النامية  بالدول  ُيسّمى  ما 

العالم الثالث.

ريد الحديث عن تف��سيله - 
ُ
حيث فر�ست نموذجً� - ل اأ

يجب تطبيقه على بلدان الع�َلم الث�لث اإذا م� اأرادت النمو 

م�ستوى  اإلى  والو�سول  القت�س�دي  والزده���ر  القت�س�دي 

القت�س�د الع�لمي، ودع�مته الأ�س��ش هي النظر اإلى الخ�رج 

بتف��سيله. واأّم� القت�س�د المق�وم فيقف على ال�سّد تم�مً� 

النموذج  اإليه  ي�ستند  م�  ب�لك�مل  ُيغ�ير  نموذج  وهو  منه، 

يلهجون  الن��ش  من  البع�ش  زال  وم�  عليه.  ويعتمد  القديم 

وقد  الذاتية.  الط�ق�ت  على  ويرتكز  وهن�ك،  هن�  بذكره 

ُي�سّككون  النموذج مطلوب، ولكّنهم  اأّن هذا  البع�ش  يت�سّور 

في اإمك�نية تحّققه. واأقول بكّل ت�أكيد: اإّن نموذج القت�س�د 

الراهنة  الظروف  ظّل  في  ب�لك�مل  تطبيقه  ُيمكن  المق�وم 

للبلد.

اإمكانّية تحّقق القت�شاد المقاوم

يتّم  لم  الأم���ر،  ه��ذا  لتحقيق  كبيرة  اإمك�ني�ت  لدين�  اإّن 

توظيفه� وا�ستثم�ره�، ومنه�: الط�ق�ت الإن�س�نية، حيث ينعم 

�ش  التخ�سّ الخّريجين من ذوي  ال�سب�ب  بكمٍّ ه�ئل من  بلدن� 

ال��ث��ورة  ب��رك���ت  م��ن  ه��ي  وه���ذه  ب�أنف�سهم،  ال��واث��ق��ي��ن  وم���ن 

الإ�سالمية، �سريطة اأن ل ت�سوق ال�سي��س�ت الخ�طئة المجتمع 

نحو ال�سيخوخة. وفي الح�ل الح��سر، ف�إّن عددًا ل ُي�سته�ن به 

من القوى الع�ملة في البلد تتراوح اأعم�رهم م� بين الع�سرين 

اإلى الأربعين، وهم يحملون درا�س�ت علي�، ويتمّتعون ب��ستعداد 

ذهني وفكري وّق�د ومعنوي�ت ع�لية وثقة ب�لّذات. 

ف�إّن لدين� ع�سرة ماليين خّريج ج�معي، واأكثر من اأربعة 

ماليين ط�لب ج�معي ُيت�بع درا�سته، ومعنى ذلك ت�س�عف 

ارتفع  فقد  �سعفً�.   25 الثورة  اأوائل  اإلى  ب�لمق�رنة  الأعداد 

عدد �سّك�ن البلد من بداية الثورة واإلى يومن� هذا �سعفين، 

وارتفع عدد طاّلب الج�مع�ت 25 �سعفً�، وهذه من مف�خر 
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كبيرة  فر�سة  ُت�سّكل  اإن�س�نية  ثروة  وهي  الإ�سالمية.  الثورة 

للغ�ية.

القت�س�دية،  بلدن�  مك�نة  الأخ���رى:  الإمك�ني�ت  وم��ن 

الجمهورية  اأّن  الع�لمية  الر�سمية  الإح�س�ئي�ت  ُتفيد  حيث 

الع�لم،  في  الع�سرين  القت�س�دية  المرتبة  تتّبواأ  الإ�سالمية 

الث�نية ع�سرة،  المرتبة  اإلى  الو�سول  اإمك�نية  لدين�  وتتوافر 

لأّن هن�ك الكثير من الإمك�ني�ت التي لم يجِر توظيفه� في 

ونحتّل  البترول،  ولدين�  الطبيعية،  الم�س�در  فلدين�  بلدن�، 

ال�سدارة في الع�َلم في مج�ل النفط والغ�ز، ف�إّن م� نملكه 

من احتي�طي النفط والغ�ز معً� يفوق مخزون جميع البلدان 

في الع�لم، ولدين� من�جم كثيرة اأي�سً�.

الممت�ز  الجغرافي  الموقع  الأخ��رى،  الإمك�ني�ت  ومن 

حيث  والع�َلم،  المنطقة  جغرافي�  في  بلدن�  به  يتمّتع  الذي 

والغرب.  ال�سرق  بين  وم�  والجنوب  ال�سم�ل  بين  م�  يربط 

وغيره�  والب�س�ئع  الط�قة  ونقل  للترانزيت  ب�لن�سبة  وهذا 

ُيعتبر غ�ية في الأهمية.

ومن اإمك�ني�ت بلدن� الأخرى اأن يكون ج�رًا لخم�ش ع�سرة 

دولة ي�سكنه� 370 مليون ن�سمة، وهذا يعني �سوقً� في متن�ول 

اليد، ول يحت�ج الو�سول اإليه اإلى اجتي�ز طرق طويلة.

ي�سّم  الذي  الداخلي  ال�سوق  الأخ��رى،  الإمك�ني�ت  ومن 

�سبعين مليون ن�سمة. ولو وّجهن� هذا ال�سوق نف�سه اإلى الإنت�ج 

الوطني والمحّلي، لتغّيرت اأو�س�ع الإنت�ج ب�لك�مل.

ومن الإمك�ني�ت الأخرى، توافر البنى التحتية الأ�س��ش 

وال�سكك  والبّرية  الجّوية  النقل  خطوط  وفي  الط�قة،  في 

وفي  التج�رية،  المراكز  وفي  الموا�سالت،  وفي  الحديدية، 

محّط�ت الط�قة، وفي ال�سدود. هذه هي البنى التحتية التي 

31



الحكوم�ت  بجهود  الأع��وام  هذه  مدى  على  ت�أ�سي�سه�  جرى 

واأبن�ء ال�سعب وم�س�ركتهم، وُو�سعت اليوم في متن�ول اأيدين�.

وب�لإ�س�فة اإلى هذا كّله، هن�لك تج�رب اإدارية متراكمة 

ال�سنوات الأخيرة على تنمية ال�س�درات غير  �س�عدتن� في 

1393�ش. )2014م( التي  النفطية. واإن اإح�س�ئي�ت ع�م 

اأ�س�ر اإليه� رئي�ش الجمهورية المحترم، وكذلك اإح�س�ئي�ت 

ال�سنوات الم��سية تدّل على تن�مي ال�س�درات غير النفطية 

في بلدن� ب�سكل ملمو�ش، وهذا بدوره مث�ٌل ُيحتذى به.

ُت�سّكل  والتي  بلدن�  في  المتوافرة  الإمك�ني�ت  بع�ش  هذه 

معن�  يجتمعون  ال��ذي��ن  وال��خ��ب��راء  ال��ك��ّل.  م��ن  ق�سمً�  ب�لطبع 

ي�ستعر�سون  التق�رير،  لن�  ُير�سلون  واأحي�نً�  اإلين�  ويتحّدثون 

لئحة طويلة من الإمك�ني�ت المت�حة التي ُيمكن اأن ُت�س�هم في 

تقّدم اقت�س�د البلد، وكّله� �سحيحة، ول بّد من ا�ستثم�ره�.

الراهن  الوقت  في  بلدن�  منه�  ُيع�ني  التي  الم�سكلة  ف�إّن 

تكمن  بل  ال�س�ئبة،  والأفك�ر  الم�س�ريع  فقدان  في  تكمن  ل 

والم�سروع  ال�سحيح  ال��ق��ول  ا�ستثم�ر  ع��دم  ف��ي  م�سكلتن� 

ال�س�ئب بجدارة. هذه هي الم�سكلة الأ�س��ش. ولط�لم� تكّرر 

هذا المعنى في البيئ�ت النخبوية ب�أّن الجمهورية الإ�سالمية 

فهن�ك  ال�سحيحة،  الأف��ك���ر  فقدان  م�سكلة  من  ُتع�ني  ل 

الكثير من الأقوال ال�س�ئبة التي تجري على الأل�سن، ولكن 

يجب اأن ُنت�بع هذه الأقوال ال�سحيحة في العمل حتى توؤتي 

ثم�ره� وُن�س�هد نت�ئجه� ب�لعي�ن.

تحدّياٌت يجب معالجته

ما يحقق القت�شاد المقاوم

ال�ضعي بعزيمة جادة
البتعاد عن الت�ضاهل وطلب 

الراحة

مكافحة التهريب وال�ضتيراد 

الفاقد للمنطق

المواجهة ال�ستيراد الف�قدة للمنطق

الهتم�م ب�لم�س�نع الإنت�جية ال�سغيرة والمتو�سطة

اإ�س�عة ثق�فة القت�س�د المق�وم

عدم التك�ء على الإدارة الجه�دية
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ال�سدام  اإيج�د  في  تت�سّبب  موجودة  تحدي�ت  وهن�ك 

والت�آكل والتفّتت. واإث�رة الم�س�كل، ول بّد من مع�لجته�.

ك�لنظر  فين�،  ك�من  داخلي  هو  م�  التحدي�ت  ومن هذه 

على  ن��ع��ّول  حيث  �سطحية،  ب�سيطة  بنظرة  الق�س�ي�  اإل��ى 

الأعم�ل التي ُننجزه� دون اإدراك عمق الق�سية. 

واإن البحوث اللفظية والتنويرية التي تدور في المح�فل 

والمب�درة.  الحركة  تجب  واإنم�  الأمور،  ت�سيير  اإلى  توؤول  ل 

منه،  ُنع�ني  الذي  الكبير  التحّدي  هو  العمل  في  والت�س�هل 

توؤتي الأعم�ل ثم�ره� ونت�ئجه� في مّدة ق�سيرة بل  فقد ل 

تتطّلب مدة طويلة وهذا م� يوؤّدي ب�لبع�ش اإلى الإحب�ط، وهو 

اأحد التحدي�ت.

ك�مل،  جيل  م��دى  على  تتحّقق  قد  الكبيرة  الإن��ج���زات 

من  الكثير  فهن�ك  والمث�برة.  المب�درة  يتطّلب  م�  وه��ذا 

اأو  اأع��وام  ع�سرة  قبل  فيه�  �سرعن�  قد  كّن�  لو  التي  الأعم�ل 

خم�سة ع�سر ع�مً� ل�س�هدن� اليوم ثم�ره�. وهن�ك الكثير من 

الأعم�ل التي �سرعن� فيه� منذ ع�سرة اأعوام اأو خم�سة ع�سر 

ع�مً�، وبتن� ُن�س�هد اليوم نت�ئجه�.

ف��ف��ي ذل���ك ال��ي��وم ال���ذي ج���رى ال��ح��دي��ث ف��ي مختلف 

الج�مع�ت حول النه�سة العلمية في البالد، وتكّررت الإ�س�رة 

انطالق  اأح��د  ُي�سّدق  يكن  لم  الفئ�ت،  مختلف  مع  اإليه� 

الع�سر  ال�سنوات  خالل  تحّققت  التي  العلمية  الحركة  هذه 

وذلك  ب�لفعل،  تحّققت  ولكّنه�  الأخيرة  ع�سرة  الخم�ش  اأو 

الم�ستعّدين.  و�سب�بن�  اأ�س�تذتن� وعلم�ئن� وج�مع�تن�  بجهود 

اأو ثالثة  فقد قطعن� اليوم ب�لمق�رنة مع م� قبل اثني ع�سر 

ع�سر ع�مً� خطوات �س��سعة، وحّققن� تقّدمً� ب�هرًا وفي بع�ش 

اليوم  من  بعملن�  فلن�سرع  للعقول.  محّيرًا  تقّدمً�  المج�لت 

لنجني ثم�ره بعد خم�ش ع�سر اأو ع�سرين ع�مً�.

وال�سهلة  الموازية  ال�سبل  اختي�ر  الأخرى  ومن تحدي�تن� 

والمهلكة في الوقت ذاته، وهذه واحدة من تحدي�تن�. واإّنني 

اإلى  يعود  والكالم   - للجمهورية  رئ��ستي  فترة  في  اأن�سى  ل 

اإليه�  يحت�ج  ب�س�عة  ن�ستورد  كّن�  - حيث  ع�مً�   25 قبل  م� 

ال�سعب من اأوروب� بم�سّقة كبيرة، وك�نت نف�ش هذه الب�س�عة 

متوّفرة في اأفريقي� ومن النوع الجيد، بيد اأّن الق�ئمين على 

الأعم�ل لم يكونوا م�ستعّدين لذلك، حيث اأو�سين�هم واأّكدن� 

على ذلك في اجتم�ع عقدن�ه معهم، واأّيدوا كالمن� و�سّدقوا 

يتّم  اأوروب�  التع�مل مع  به، لكّنه� ك�نت عملية �سعبة، وك�ن 

بطريقة اأ�سهل. فهو طريٌق مواٍز �سهل ولكّنه م�سّر في الوقت 

اأ�سدق�ءه  ذاته، حيث ي�سّيق الخن�ق على الإن�س�ن وي�سّعف 

ويقّوي �سوكة اأعدائه ويوكل زم�م الأمور في داخل البلد اإلى 

اأن��ٍش ُي�سمرون له العداء.

تخّلين�  لو  اأّنن�  اأحٌد  يت�سّور  اأن  الأخرى  التحدي�ت  ومن 

الجمهورية  نظ�م  م��ب���دئ  وع��ن  العتق�دية،  اأ�س�سن�  ع��ن 
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الإ�سالمية، لتعّبدت الطرق ولُفتحت الأبواب المغلقة.. وهذا 

الحكومة  في  اإخوانن�  ب���أّن  علمً�  ج��دًا.  وكبير  اأ�س��ش  خط�أ 

الخدومة يبذلون جهودهم عن عقيدة، ويوؤمنون حقً� ب�لثورة 

ويعتقدون ب�أ�س�سه� ومب�دئه� ول اأوّجه اإليهم اللوم والعت�ب، 

اأّن  يت�سّورون  الأع��م���ل  على  الق�ئمين  من  البع�ش  ولكن 

التن�زل عن بع�ش الأ�س�ش والمب�دئ يفتح اأم�من� الكثير من 

لي�ش كذلك، وهو خط�أ كبير،  الأمر  المغلقة، ولكن  الأبواب 

بع�ش  في  ونت�ئجه  الخط�أ  ه��ذا  مغّبة  �س�هدن�  قد  ونحن 

البلدان - التي ل اأروم ذكر ا�سمه� - خالل الأعوام الأخيرة 

المن�سرمة. ف�إّن ال�سبيل الوحيد للتقّدم هو ال�سمود والثب�ت 

على المب�دئ.

الن��ش  اأّن  البع�ش  ت�سّور  هي  الأخ��رى  التحدي�ت  ومن 

تبيين  تّم  ولو  كذلك،  اأّنهم  حين  في  الم�س�كل،  يطيقون  ل 

�سعبن�  اأبن�ء  ف���إّن  و�سواب،  ب�سدق  للن��ش  الأم��ور  حق�ئق 

اأوفي�ء و�سوف ي�سمدون ويثبتون.

ومن التحدي�ت الأخرى الت�سكيك في الط�ق�ت الّذاتية، 

ال�سعبية  وب�لمجموع�ت  ال�سب�ب  بعلم�ئن�  الثقة  وع��دم 

ال�سوؤون القت�س�دية، وهذه واحدة من  الحكومية في  وغير 

التحدي�ت. فال بّد من الثقة ب�لن��ش، واإدخ�لهم في ال�س�حة 

القت�س�دية العظيمة للبلد.

نتمّتع به في مج�ل القت�س�د  اأن  ف�إّن م� يجب  وب�لّت�لي 

المق�وم هو العزيمة الرا�سخة، حيث يتعّين علين� اأن ن�سعى 

الداخل  في  المق�وم  القت�س�د  تحقيق  وراء  ج�ّدة  وبعزيمة 

الت�س�هل  عن  البتع�د  وكذلك  معنى،  من  للكلمة  م�  بكّل 

وطلب الراحة، والتك�ء على الإدارة الجه�دية التي طرحته� 
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في الع�م الم��سي واأّكدت عليه�، وهي ل تقت�سر على هذه 

الدوام.  اإليه� على  نحت�ج  م�ستمّرة  اإّنه� �سرورة  بل  ال�سنة، 

وعلى  الحرب  فترة  وف��ي  ال��ث��ورة  من  الأول���ى  ال�سنين  ففي 

اإلى  ا�ستندن�  حيثم�  ون��ّي��ف،  الثالثين  الأع���وام  ه��ذه  م��دى 

الإدارة الجه�دية ح�لفن� النج�ح. ف�إّنه� قد تت�سّبب في بع�ش 

والإدارة  الأمور.  وت�سيير  التقّدم  اإلى  توؤول  ولكّنه�  الم�س�كل 

الجه�دية هي التك�ء على قدرة اهلل والتوّكل على اهلل وت�سيير 

الأمور بتدبير وعقالنية، وفي الوقت ذاته بعزم را�سخ بعيد 

عن الخوف من جوانب الق�سية.

ترويج ثقافة مالئمة

ول بّد كذلك من اإ�س�عة الثق�فة المتالئمة مع القت�س�د 

والتلفزيون،  الإذاع���ة  فيهم  بم�  الجميع  فعلى  ال��م��ق���وم، 

وروؤ�س�ء ال�سحف وو�س�ئل الإعالم، والم�سوؤولين الحكوميين، 

وم�سووؤلي ال�سلطة التنفيذية، واأئمة الجمعة في ك�ّفة اأرج�ء 

البلد، وكّل من له منبر يوّفر له اإمك�نية التحّدث اإلى الن��ش، 

في  بم�  المق�وم،  القت�س�د  ُتن��سب  التي  الثق�فة  يرّوج  اأن 

ذلك التوفير وا�ستهالك المنتوج�ت المحّلية.

علمً� ب�أّن خط�بي الأ�س��ش فيم� يخ�ّش التوفير وا�ستهالك 

من  لأّن  البالد،  في  للم�سوؤولين  موّجه  المحّلية  المنتوج�ت 

اأهّم الم�ستهلكين في البلد الحكومة ذاته�، فلت�سّر ولتكّلف 

حتى  الداخلية،  المنتوج�ت  ب��ستهالك  ولتلتزم  نف�سه� 

اإّن  ُيق�ل  اإذ قد  مع قليل من الإغم��ش، ول �سير في ذلك. 

ال�سلعة الفالنية ل تّت�سم بجودة مثيلته� الخ�رجية، ولكن ل 

لن�  بّد  اأن تكون ذات ج��ودة، ل  اأردن���  اإ�سك�ل في ذلك. فلو 

من م�س�عدته�، واإن قمن� بذلك �ستزداد جودة، واإل ف�ستفقد 

جودته� يومً� بعد اآخر.

اإّن المواجهة الج�ّدة لعملية ال�ستيراد الف�قدة للمنطق 

من  بجّدية  التهريب  مك�فحة  واإن  ال�سروري�ت.  من  هي 

الإنت�جية  ب�لم�س�نع  الهتم�م  وكذلك  اأي�سً�،  ال�سروري�ت 

هذا  بداية  في  عليه  �سّددت  ال��ذي  والمتو�ّسطة  ال�سغيرة 

في  النظر  اإع���دة  وكذلك  الموؤّكدة،  ال�سروري�ت  من  الع�م 

البلد  في  الم�سرفي  النظ�م  واأن�سطة  الم�لية  ال�سي��س�ت 

وللخبراء  الع�م.  ه��ذا  بداية  في  اأي�سً�  اإليه�  اأ�سرت  التي 

والمخل�سين في هذا المج�ل اأقوال ه�ّمة ل بّد من ال�ستم�ع 

اإليه� والهتم�م به�. هذه هي الأعم�ل التي يجب اإنج�زه�.

هو  الم�س�ئل  ه��ذه  لتحّقق  الأ�س��ش  ال�سرط  ب���أّن  علمً� 

رئي�ش  اإل��ي��ه  اأ���س���ر  ال��ذي  والن�سج�م  والتالحم  التع�طف 

بّد من دعم الحكومة وم�س�عدة  الجمهورية المحترم. ف�ال 

تجّنب  من  بّد  ول  الميدان،  و�سط  في  لأّنهم  الم�سوؤولين، 

ال�سج�لت الزائدة واإث�رة الم�س�ئل اله�م�سية الزائدة، ف�إّنه� 

مرفو�شة وغير مطلوبة من اأّي طرف ك�ن. فليتع��سد الجميع 

من اأجل اأن توؤتي هذه الحركة العظيمة ثم�ره� اإن �س�ء اهلل.
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واإّني  الق�س�ي� القت�س�دية.  ك�ن هذا حديثن� في مج�ل 

تحقيق  على  القت�س�دي  الج�نب  في  ق���درون  ب�أّنن�  اأعتقد 

العقبة  ه��ذه  نجت�ز  اأن  الأم���ل  وي��ح��دون���  كبيرة  اإن��ج���زات 

الخطيرة اإن �س�ء اهلل.

2- الملّف النووي

اأ�ستعر�ش ب�دئ الأمر ثالث نق�ط  النووية  وفي الق�سية 

المطروحة في هذا  الم�س�ئل  اأتن�ول  ثم  المقّدمة،  ب�ب  من 

المج�ل.

الجل�سة  ه��ذه  في  اأذك���ره  م�  اأّن  هي  الأول����ی:  النقطة 

في  ب�ل�سبط  اأقوله  م�  نف�ش  هو  الع�مة،  الجل�س�ت  في  اأو 

ة للم�سوؤولين ولرئي�ش الجمهورية المحترم  الجل�س�ت الخ��سّ

�س�هدن�ه�  ال��ت��ي  ال��دع���ئ��ي��ة  ال��م��وج��ة  وه���ذه  ول��الآخ��ري��ن. 

التي  الحمراء  الخطوط  بع�ش  اأّن  ت�سيع  والتي  وُن�س�هده� 

ة،  علنت ر�سميً� قد تّم الإعرا�ش عنه� في الجل�س�ت الخا�شّ
ُ
اأ

كالم ب�طل وك�ذب. ف�إّن الذي نطرحه هن� عليكم اأو نذكره 

الع�ّمة، هو ب�ل�سبط نف�ش م� نقوله لالإخوان  في الجل�س�ت 

وللم�سوؤولين وللفريق المف�و�ش، والكالم واحد.

المف�و�ش،  الفريق  اأعتبر  اأّنني  هي  الثانية:  والنقطة 

اأعب�ء هذه  المّدة  الذين حملوا خالل هذه  الأع��ّزاء  وهوؤلء 

وال�سجع�ن  وال��غ��ي���رى  الأم��ن���ء  م��ن  ك�هلهم  على  المهّمة 

اأنتم  معظمكم  واإّن  ذل��ك.  الجميع  فليعلم  والمتدّينين، 

فحوى  على  مّطلعين  غير  المجل�ش  ه��ذا  في  الح��سرون 

المف�و�س�ت  محتوى  على  تّطلعون  كنتم  ولو  المف�و�س�ت، 

ذكرته  ما  ببع�ش  لعترفتم  فيه�،  يجري  وم���  وتف��سليه� 

ب�لت�أكيد. 

الأحّب�ء عن  بع�ش هوؤلء  اأعرف  ف�إّني  اإلى ذلك  م�س�فً� 

ف�إّنهم  ت�ريخهم،  خالل  من  بعد  عن  الآخ��ر  والبع�ش  قرب 

عجلة  ت�سيير  وهدفهم  والأم�نة،  ب�لتدّين  مّت�سفون  اأن��ش 

البلد وحّل الُعقد، وهم يبذلون جهدهم في هذا الم�سم�ر. 

والحّق ُيق�ل اإّنهم يقفون بغيرة وطنية و�سج�عة اأم�م اأولئك 

الذي  الحقيقي  التعبير  ب�س�أنهم  ع��ّب��ر 
ُ
اأ اأن  ري��د 

ُ
اأ ل  الذين 

ُين��سبهم، ف�إّن بع�ش التع�بير يليق بهم حقً� ولكن ل يجدر 

بن� اأن نتفّوه به. ف�إّن هوؤلء يقفون حقً� اأم�م عدد كبير من 

مواقفهم  عن  ويعلنون  ت�ّمة  ودّق��ة  ك�ملة  ب�سج�عة  اأولئك 

وُيت�بعونه� وُيالحقونه�.

والنقطة الثالثة: حول المنتقدين المحترمين. ف�إّنني ل 

خ�لف النتق�د ول اأجد ب�أ�سً� فيه، بل اأراه �سروريً� وع�ماًل 
ُ
اأ

م�س�عدًا، ولكن على الجميع اأن يلتفت اإلى اأّن النتق�د اأ�سهل 

من العمل. اإذ اإّنن� نرى عيوب الطرف المق�بل الموجود في 

تلك ال�س�حة ب�سهولة، في حين ل نرى الأخط�ر وال�سعوب�ت 

والهواج�ش والم�س�كل المحدقه به.

كم� اإذا ُكنتم واقفين اإلى ج�نب م�سبح لم�س�هدة �سخ�ش 
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يقوم  وهو  اأمت�ر  ع�سرة  ارتف�ع  من  الم�ء  اإل��ى  القفز  ُيريد 

بذلك على مراأى منكم، فتقولون واأنتم بجنب الم�سبح: قد 

انحنت رجله وقدمه وهذا اإ�سك�ل. وهو اإ�سك�ل ب�لطبع، ولكن 

من  الم�ء  اإلى  وانظروا  القّف�ز  اإلى  وا�سعدوا  جهدًا  ابذلوا 

ارتف�ع ع�سرة اأمت�ر ثم احكموا.

ف�إّن النتق�د �سهل، ول يمنع كالمي هذا من 

النتق�د، بل انتقدوا، ولكن التفتوا اإلى اأن تكون 

اأّن  وهو  المعنى  هذا  اإل��ى  ناظرة  انتق�داتكم 

التي  العيوب  ببع�ش  يعلم  قد  المق�بل  الطرف 

اإلى  لوا  تو�سّ ولكّنهم  انتق�داتن�،  في  نذكره� 

هذه النتيجة، اأو �س�قتهم ال�سرورة اإلى ذلك، 

ريد القول اإّنهم 
ُ
اأو لأّي دليل اآخر. علمً� ب�أّني ل اأ

مع�سومون، كال.. اإّنهم لي�سوا بمع�سومين وقد 

ُيخطوؤون اأحي�نً� في الت�سخي�ش وفي العمل، ولكن المهم اأن 

نعتقد ب�أم�نتهم ودي�نتهم وحمّيتهم و�سج�عتهم.

هذه ثالث نق�ط �سرورية ذكرته� في مقّدمة الحديث.

م�شار التفاو�ض

م�س�ر  م��ن  مقت�سبً�  ت���أري��خ��ً�  اأ���س��ت��ع��ر���ش  ي��ل��ي  وف��ي��م��� 

المف�و�س�ت. ف�إّن هذه المف�و�س�ت التي تفوق في الحقيقة 

مب�حث�تن� مع مجموعة 5+1، هي التف�و�ش مع الأميركيين. 

المف�و�س�ت.  هذه  اإج��راء  طلبوا  الذين  هم  والأميركيون 

بداأت  )ال�س�بقة(، حيث  الع��سرة  الحكومة  اإلى  يعود  وهذا 

المف�و�س�ت قبل مجيء الحكومة الح�لية. ف�إّنهم قد طلبوا 

ذلك وبعثوا و�سيطً�، وج�ءت اإحدى ال�سخ�سي�ت المحترمة 

قد  الأميركي  الرئي�ش  اإّن  فق�ل  به،  والتقيت  المنطقة  في 

مع  النووية  الق�سية  حّل  ُنريد  اإّنن�  ق�ئاًل  وترّج�ه  به  ات�سل 

ينطوي على  وك�ن كالمه  الحظر.  واإلغ�ء  اإيران 

�سوف  اإّنن�  قوله:  الأول��ى  رئي�ستين:  نقطتين 

قوله:  والث�نية  ن��ووي��ة،  كقّوة  ب���إي��ران  نعترف 

اإّنن� �سنقوم ب�إلغ�ء العقوب�ت خالل �ستة اأ�سهر 

وتف�و�سوا  معن�  اجتمعوا  ق�ل:  ثم  ب�لتدريج. 

الو�سيط  ل��ه��ذا  فقلت  الأم����ر.  ه��ذا  لتحقيق 

ب�لأميركيين ول نعتمد  المحترم: نحن ل نثق 

فقلت  المّرة،  هذه  جّربوا  ق�ل:  كالمهم.  على 

بداأت  وبذلك  اأي�سً�،  المرة  هذه  ُنجّرب  �سوف  ب�أ�ش،  ل  له: 

المف�و�س�ت.

واأ�سترعي انتب�ه الم�سوؤولين اإلى هذه النقطة التي اأروم 

اأّنه في  اإليه�، وهي  اأن يلتفتوا  اإليه�، وعلى الجميع  الإ�س�رة 

اأن  الع�لمي  ال��ن��زال  منطق  ي�ستوجب  الع�لمية،  ال��ن��زالت 

ن�أخذ �س�حتين بنظر العتب�ر: ال�س�حة الأولى �س�حة الواقع 

يبذل  ال��ذي  والم�سوؤول  الرئي�سة.  ال�س�حة  وه��ي  والعمل، 

في  اأر�سدة  واإنت�ج  ب�إيج�د  يقوم  ال�س�حة،  هذه  في  جهده 

إّن الرئيس 

األميركي قد اتصل 

وترّجى قائلاً إّننا ُنريد 

حّل القضية النووية 

مع إيران وإلغاء 

الحظر.
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الدبلوم��سية  ال�س�حة  هي  الأخرى  وال�س�حة  العمل.  ميدان 

الأر�سدة  بتبديل  فيه�  ]الم�سوؤول[  يقوم  التي  وال�سي��سية 

في ميدان الدبلوم��سية وال�سي��سة والمف�و�س�ت اإلى امتي�ز 

الأولى  ال�س�حة  في  الإن�س�ن  ك�ن  فلو  وطنية.  واإلى م�سلحة 

اإنج�ز عمٍل في ال�س�حة الث�نية، بل  �سفر اليدين، ل ُيمكنه 

ل بّد في ال�س�حة الث�نية وهي �س�حة العمل والواقع وال�س�حة 

الميدانية اأن يكون �س�حب مك��سب ور�سيد. 

ل جدوى من الحظر!

ولقد خ�سن� في ذلك اليوم المف�و�س�ت ب�إنج�زات مقبولة 

ومن  ب�قتدار.  المف�و�س�ت  هذه  ُنب��سر  ب�أّنن�  و�سعرن�  وه�ّمة، 

امتنعت جميع  اأن  بعد  ا�ستطعن�  اأّنن�  اليوم  اإنج�زاتن� في ذلك 

ب  المخ�سّ النووي  الوقود  بيع  عن  الع�َلم  في  النووية  القوى 

بن�سبة 20 ب�لم�ئة لمف�عل طهران النووي من اأجل اإنت�ج الأدوية 

اأن  الحظر  ا�ستطعن� تحت ظّل  اإليه�،  ُكّن� بح�جة  التي  النووية 

ثم  وم��ن  ب�لم�ئة،   20 بن�سبة  ب  المخ�سّ الوقود  ب�إنت�ج  نقوم 

تبديله اإلى �سف�ئح وقود وا�ستثم�ره، فُهزم الطرف المق�بل!

ة طويلة، لعّل الكثير منكم مّطلع عليه�، ف�إّنهم  ولهذا ق�سّ

ب  خالل مف�و�س�ت طويلة، لم يقبلوا ب�إعط�ء الوقود المخ�سّ

بن�سبة 20 ب�لمئة وبيعه لن� اأو ب�ل�سم�ح لأْن يبيعه لن� طرف 

اآخر. فُقلن� �سنت�سّدى ب�أنف�سن� لإنت�جه في الداخل، وا�ستط�ع 

الواثقة  المندفعة  الك�دحة  الطبقة  وهذه  وعلم�وؤن�  �سب�بن� 

بذاته�، اأن يبهروا اأعين الطرف المق�بل، واأن يقوموا ب�إنت�ج 

ولعّلي  تعلمون،  واأنتم  ب�لمئة.   20 بن�سبة  ب  المخ�سّ الوقود 

اأ�سرت اإلى هذه الق�سية ث�نية، ب�أّن الج�نب المهم وال�سعب 

في عملية التخ�سيب النووي، هو النتق�ل من 3 و4 ب�لمئة 
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اإلى 20 ب�لمئة، واأّم� النتق�ل من 20 ب�لمئة اإلى 90 ب�لمئة 

ل اإلى تخ�سيب 20 ب�لمئة،  فهو انتق�ل ب�سيط جدًا. ومن تو�سّ

�سي�سهل عليه كثيرًا اجتي�ز ب�قي المراحل.

اأث��م��رت  وق��د  ال���روح،  ب��ه��ذه  ب�لمف�و�س�ت  ب��داأن���  نحن 

واعترف  ال�سغوط.  اأم���م  وال�سمود  ال�سبر  ا�ستراتيجية 

الأميركيون ب�أّن الحظر ل جدوى منه، كم� اأ�س�روا اإلى ذلك، 

اإلى  ل )الأميركيون(  وهو تحليل �س�ئب ب�لك�مل. فقد تو�سّ

هذه النتيجة ب�أّن الحظر لي�ش له ذلك الأثر المن�سود لديهم، 

ب�أّنن� ق�درون على  اآخر وعرفوا  وبدوؤوا ب�لتفتي�ش عن �سبيل 

وبهذا  اأي�سً�  ونحن  تبعّية.  دون  متطّورة  تقنية  اإلى  الو�سول 

المنطق توّكلن� ودخلن� �س�حة المف�و�س�ت.

هدفهم الق�شاء على ال�شناعة النووية

منذ  نظرتن�  وك�نت  الحتي�ط.  ُنج�نب  لم  ب�أّنن�  علمً� 

نظرة  الأمريكي  وللطرف  المتف�و�سة  ل��الأط��راف  البداية 

م�سوبة ب�ل�سّك والترّدد، ولم نكن على ثقة بهم وفق التج�رب 

وكّن�  بتحّفظ.  البداية  من  ال�س�حة  هذه  فدخلن�  ال�س�بقة، 

يوجد  فال  على كالمهم،  ثبتوا  لو  ب�أّنهم  الروؤية  هذه  نحمل 

ل  اأّنن�  يعني  وهذا  ثمن ذلك،  ندفع  لأْن  اإ�سك�ل من ج�نبن� 

وعدم  المف�و�س�ت،  في  كلفة  اأّي  دفع  عدم  بوجوب  نعتقد 

المطروحة؛  المو�سوع�ت  حقول  من  حقل  اأّي  عن  التراجع 

كال، بل كّن� على ا�ستعداد لأْن ندفع الثمن ب�لمقدار ال�سحيح 

اإلى  ل  ب�لتو�سّ ُنط�لب  ُكّن�  اأّنن�  بيد  والعقالني.  والمنطقي 

الجّيد،  التف�ق  عن  نتحّدث  اإّننا  هن�:  واأقوله�  جّيد.  اتف�ق 

اأّننا  غير  الجّيد،  التف�ق  عن  يتحّدثون  اأي�سً�  والأميركيون 

نق�سد ب�لتف�ق الجّيد التف�ق المّت�شم ب�لإن�س�ف والعدالة، 

اأ�س��ش  على  الق�ئم  التف�ق  الجّيد  ب�لتف�ق  يق�سدون  وهم 

النزعة التو�ّسعية.

ب��داأت  المف�و�س�ت  في  قليلة  خطوات  قطعن�  اأن  وبعد 

مط�ليبهم تتو�ّسع، وبدوؤوا في كّل يوم ُيطلقون كالمً� ويتذّرعون 

بذريعة، فتبّدلت فترة �ستة اأ�سهر اإلى ع�م وامتّدت بعد ذلك، 

الم�س�وم�ت  واأط�لت  اأ�سك�ًل مختلفة،  المف�و�س�ت  واّتخذت 

وح�لت الج�سع مّدة المف�و�س�ت، وهّددوا بفر�ش مزيد من 

الع�سكري،  الخي�ر  اإلى  ب�للجوء  بل وحتى هّددوا  العقوب�ت، 

وقد �سمعتم ت�سريح�تهم الداّلة على الخي�رات المطروحة 

فوق الط�ولة وتحت الط�ولة. هذا ك�ن �سلوكهم حتى اليوم.

هذه  خالل  الأمريكية  المط�لب  م�سيرة  ُيط�لع  من  وكّل 

هذه  اإل��ى  ل  �سيتو�سّ كالمهم،  اأ�سلوب  اإل��ى  وينظر  ال��م��ّدة 

النتيجة التي تنطوي على نقطتين اأ�س��سيتين: 

ال�سن�عة النووية في  ا�ستئ�س�ل  هدفهم  اأّن  الأولى: هي 

البلد والق�س�ء عليه�. هذا هو هدفهم وهذه هي بغيتهم، حيث 

اإلى  وتحويله�  للبالد،  النووية  الطبيعة  تدمير  اإلى  يهدفون 

ا�سم ولوحة ك�ريك�تورية بال محتوى ول م�سمون، ويهدفون 
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اإلى الحيلولة دون موا�سلة الحركة النووية في البلد وتحّقق 

ال�سن�عة النووية وفق اأهداف نظ�م الجمهورية الإ�سالمية. 

من  ميغ�واط  األف   20 لن�  يكون  اأن  �سرورة  اأعّلن�  ولقد 

المقدار  اأجٍل معّين. وهذا  النووية حتى  الكهرب�ئية  الط�قة 

من الط�قة الكهرب�ئية النووية ُيعّد ح�جة ملّحة للبالد. وقد 

تّم ح�س�ب هذه الكّمية على يد الأجهزة المعنية في البلد، 

ولو تحّقق ذلك لت�سّمن في ه�م�سه من�فع جّمة ولّبى الكثير 

من الحتي�ج�ت الأخرى. وهذا م� ل يبتغون تحّققه. ورغم 

موا�سلة  ُيح�ولون  ال�سن�عة،  هذه  على  للق�س�ء  مح�ولتهم 

ُتالحظون،  كم�  ب�لك�مل  الحظر  اإل��غ���ء  وع��دم  ال�سغوط، 

وُيهّددون كذلك بفر�ش المزيد من العقوب�ت. هذه نقطة.

وهو  يواجهن�،  الذي  الطرف  اأّن  هي  الثانية:  والنقطة 

هذا  اإل��ى  بح�جة  الحالية،  الأمريكية  والإدارة  الحكومة 

التف�ق، وهذا هو الوجه الآخر للق�سية، ف�إّنهم بح�جة اإلى 

ذلك، ولو ا�ستط�عوا تحقيق م�آربهم هن� فقد حّققوا انت�س�رًا 

الإ�سالمية،  الثورة  على  انت�س�ر  الحقيقة  في  وهو  كبيرًا، 

على  وانت�س�ر  ب�ل�ستقالل،  المن�دي  ال�سعب  على  وانت�س�ر 

بلٍد ب�إمك�نه اأن يكون نموذجً� ل�س�ئر البالد، ولذا ف�إّن الإدارة 

به هوؤلء  يقوم  وكّل م�  التف�ق.  اإلى هذا  الأمريكية بح�جة 

والتزوير  العهود  ونق�ش  والم�س�ومة  المه�ترة  ح���لت  من 

يدور في مدار ه�تين النقطتين.

وتحّدثن�  بمنطق  البداية  منذ  ال�س�حة  هذه  دخلن�  نحن 

بمنطق ولم نطمح للمزيد. وُقلن�: اإّن الطرف الآخر قد فر�ش 

اأخذ  ب�لّت�لي  وهذا  اإلغ�ءه،  نروم  ونحن  ظ�لمً�  حظرًا  علين� 

وعط�ء، ول م�نع لدين� في هذا المج�ل من اأْن ُنعطي �سيئً� 

ون�أخذ �سيئً� لإلغ�ء العقوب�ت �سريطة اأن ل تتوّقف ال�سن�عة 

الأول،  به�. هذا هو كالمن�  الم�س��ش  واأن ل يجري  النووية 

ولقد �سّرحن� به منذ البداية وت�بعن�ه حتى يومن� هذا.

خطوط حمراء في الملف النووي!

فقد  الحمراء.  الخطوط  اأه��ّم  عليكم  اأط��رح  يلي  وفيم� 

هي  وه��ذه  رئي�سة،  كنق�ط  الم�س�ئل  من  جملة  اإل��ى  اأ�سرن� 

اأهّمه�، وتوجد ب�لطبع م�س�ئل اأخرى.

الأولى: اأّنهم ي�سّرون على قيود طويلة الأمد، ونحن ُقلن� 

ع�مً�  اثني ع�سر  اأو  اأع��وام  تطول ع�سرة  بقيود  نقبل  ل  اإّنن� 

واأمث�ل ذلك. ف�إّن ع�سرة اأعوام تنزل منزلة العمر، وكّل م� 

اكت�سبن�ه خالل هذه المّدة قد تحّقق فيم� يقرب من ع�سرة 

اأعوام! �سحيح اأّن ت�ريخ ال�سن�عة النووية في بلدن� يعود اإلى 

�سير اإلى هذه الم�س�ألة في بع�ش الكلم�ت، 
ُ
م� قبل ذلك، وقد اأ

ولكّنه في الحقيقة لم يتم اإنج�ز اأّي عمل في تلك ال�سنوات 

الأولى، ويعود الإنج�ز الأ�س��ش والرئي�ش اإلى هذه ال�سنوات 

الع�سر اأو الخم�ش ع�سرة الأخيرة تقريبً�. على اأّي ح�ل نحن 

المف�و�سين  اأبلغن�  وقد  اأعوام،  ع�سرة  لمّدة  القيود  نرف�ش 
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بعدد ال�سنوات التي نقبله�، ف�إّنن� ب�لّت�لي قد قبلن� ب�لقيود، 

ولكن ذكرن� في الوقت ذاته ب�أّنن� ل نقبل بم� يذكره ال�س�دة 

اثني  اأو  اأع��وام  ع�سرة  ب�لقيود  اللتزام  فترة  تكون  اأن  من 

ع�سر ع�مً� وم� اإلى ذلك.

من  ب��ّد  ل  به�،  نتقّيد  التي  ال��م��ح��دودة  الفترة  وخ��الل 

موا�سلة البحث والتنمية والبن�ء، وهذه من جملة الخطوط 

وق�لوا:  عليه�،  المحترمون  الم�سوؤولون  اأّكد  التي  الحمراء 

والتنمية،  البحث  عن  نتخّلى  لأن  ا�ستعداد  على  ل�سن�  نحن 

والحّق معهم. ف�إّنه على مّر ال�سنوات التي نتقّيد به�، ل بّد 

من موا�سلة البحث والتنمية. اإل اأّنهم ]اأي الطرف المق�بل[ 

ُيطلقون كالمً� اآخر، حيث يقولون ل تقوموا ب�إنج�ز اأّي عمل 

خالل 10 اأعوام اأو 12 ع�مً� اأو اأكثر، ثم �سرعوا بعد ذلك 

ب�لإنت�ج والبن�ء! اإل اأّنه كالم تع�ّسفي وب�طل ب�لك�مل.

يجب  ب�سراحة:  واأقوله�  الأخرى،  المهّمة  النق�ط  ومن 

والم�سرفية  والم�لية  القت�س�دية  العقوب�ت  جميع  اإلغ�ء 

اأو  الأمريكي  الكونغر�ش  اأو  الأم��ن  بمجل�ش  يتعّلق  م�  �سواء 

اإبرام التف�ق. وبقّية العقوب�ت ل بّد  الإدارة الأمريكية فور 

اأن ُتلغى خالل فترات زمنية معقولة. علمً� ب�أّن الأميركيين 

اأغلفة  بعّدة  ومغّلفة  معّقدة  مع�دلة  الحظر  حول  يطرحون 

ُيعلم  ول  عمقه�  م�س�هدة  ُيمكن  ل  بحيث  ومده�سة  غريبة 

م�ذا �سيكون نت�جه�. ولقد اأ�سرت اإلى اأّني اأتحّدث ب�سراحة، 

ول اأجيد اللغة الدبلوم��سية كثيرًا. ف�إّن م� اأعلّن�ه ب�سراحة 

هو الذي ُيمّثل وجهة نظرن�.

لي�ش  العقوب�ت  اإلغ�ء  اأّن  هي  الأخرى  الأ�س��ش  والنقطة 

يقولوا:  اأن  ُيمكنهم  ول  اإي��ران،  تتعّهده  م�  بتنفيذ  مربوطً� 

وتقلي�ش  اأراك،  في  الثقيلة  المي�ه  مف�عل  بتدمير  عليكم 

والقي�م  المقدار،  هذا  اإلى  المركزي  الطرد  اأجهزة  اإنت�ج 

بهذا العمل وذاك، ومن بعده� ت�سهد الوك�لة الدولية للط�قة 

الأمور،  هذه  اأنجزتم  اأّنكم  وعلى  قولكم  �سدق  على  الذرية 

ب�تً�.  العقوب�ت! ف�إّن هذا م� نرف�سه رف�سً�  ب�إلغ�ء  ثم نقوم 

واإّن اإلغ�ء الحظر ل ُين�ط ب�لتزام اإيران بتعّهداته�. علمً� ب�أّن 

لإلغ�ء الحظر مراحل تنفيذية، وهذا م� نعترف به، بيد اأّن 

تنفيذ اإلغ�ء الحظر ل بّد واأن يكون متن�ظرًا مع التزام اإيران 

و�سطر  ذاك،  من  �سطر  حي�ل  هذا  من  ف�سطر  بتعّهداته�، 

اآخر من هذا اإزاء �سطر اآخر من ذاك.

اأّي  اإن�طة  نرف�ش  اأّنن�  هي  الأخ��رى:  الرئي�سة  والنقطة 

مب�درة بتقرير الوك�لة، ف�إّنن� ل نثق ب�لوك�لة، لأّنه� قد اأثبتت 

تت�أّثر  لأّنه�  م�ستقّلة  غير  ع�دلة؛  وغير  م�ستقّلة  غير  اأّنه� 

ب�لقوى، وغير ع�دلة لأّنه� مرارًا وتكرارًا قد اأ�سدرت حكمً� 

واأبدت راأيً� ُين�في العدالة.

م�س�فً� اإلى ذلك، اأن يقولوا: »يجب اأن تثق الوك�لة بعدم 

وجود اأن�سطة نووية في البلد«، فهو كالم بعيد عن المنطق، 
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من  ال��م��راد  هو  م�  واأ�س��سً�  ال��وث��وق؟  له�  يت�سّنى  كيف  اإذ 

الآخر  تلو  واح��دًا  البيوت  بتفتي�ش  يقوموا  اأن  �سوى  الوثوق؟ 

وتفتي�ش اأر�ش البلد �سبرًا �سبرًا؟ واإل ف�أّنى ُيمكنهم الوثوق؟ 

المنطق  بعيد عن  الق�سية  الأمور بهذه  اإن�طة  ف�إّن  وب�لّت�لي 

وخ�رج عن العدالة.

كم� ل اأوافق على ح�لت التفتي�ش غير الم�ألوفة، واأرف�ش 

ا�ستجواب ال�سخ�سّي�ت رف�سً� ب�تً�، ول نقبل بتفتي�ش المراكز 

 15 فترة  واإّن  م�سى.  فيم�  ذلك  اإلى  اأ�سرن�  كم�  الع�سكرية 

�سنة و25 �سنة التي تتكّرر على األ�سنتهم ب�أّنه 15 �سنة لهذا 

الأمر، و25 �سنة لذاك الأمر، واأمث�ل هذه الفترات الزمنية 

ونه�ية  بداية  وله�  محّددة  الفترة  ف���إّن  اأي�سً�،  به�  نقبل  ل 

و�سوف ينتهي اأمده�.

ب�أّن  علمً�  عليه�،  اأّكدن�  التي  الم�س�ئل  اأّمه�ت  هي  هذه 

الفريق  في  والأع��ّزاء  عليه�،  تقت�سر  ل  الحمراء  الخطوط 

بتف��سيل  اأبلغن�هم  وق��د  اآرائ��ن���،  على  مّطلعون  المف�و�ش 

من  الكثير  وه��ن���ك  فيه�،  اأت��دّخ��ل  التي  المطلوبة  الأم���ور 

التف��سيل التي ل اأتدّخل فيه� �سخ�سيً�.

نحن ُنريد اتفاًقا.. يّت�شم بالعّزة!

بين  هن�ك  اإّن  يقول  وم��ن  الت��ف���ق،  اإب���رام  ُن��ري��د  نحن 

ل  التو�سّ ُيريد  ل  َمن  الإ�سالمية  الجمهورية  في  الم�سوؤولين 

ف�إّن  ذلك.  الجميع  وليعلم  الواقع،  خ�لف  فقد  اتف�ق،  اإلى 

العبد  اأن�  فيهم  بمن  الإ�سالمية  الجمهورية  في  الم�سوؤولين 

والحكومة والمجل�ش وال�سلطة الق�س�ئية والأجهزة المختلفة 

ل  الأمنية والع�سكرية وغيره�، قد اأجمعوا على �سرورة التو�سّ

يّت�سم  اأن  �سرورة  على  اأي�سً�  كلمتهم  واتفقت  اتف�ق،  اإل��ى 

الإ�سالمية  واأن ي�سمن م�س�لح الجمهورية  ب�لعّزة،  التف�ق 

اأجمعت  فقد  ذلك.  في  اختالف  اأّي  يوجد  ول  ب�لغة،  بدّقة 

هذا  على  كّلهم  والآخ��رون  العبد  وهذا  والمجل�ش  الحكومة 

يّت�سم التف�ق  اأن  بّد  اآراوؤن��� في ذلك. فال  وتوّحدت  الأم��ر، 

ب�لإن�س�ف واأن ي�سمن من�فع الجمهورية الإ�سالمية.

العقوب�ت  على  الق�س�ء  ن���روم  نحن  اأي�����س��ً�:  واأق��ول��ه��� 

اإلغ�ء  هو  المف�و�س�ت  من  نتوّخ�ه  الذي  والهدف  واإلغ�ءه�، 

ُنط�لب به بجّدية، ولكّننا في الوقت ذاته  الحظر، وهذا ما 

نعتبر الحظر فر�شة.

يكون  كيف   : متسائلاً البعض  يتعّجب  فل 

؟ الحظر فرصة وهو أمٌر سّيئ جدااً

]والجواب:[ ألّن هذا الحظر قد تسّبب في أن 
الداخلية،  قدراتنا  في  ُنفّكر  وأن  أنفسنا،  ُنراجع 

وأن ُنفّتش عن طاقاتنا الّذاتية.
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النفط،  ب�أموال  الخ�رج  من  �سيء  كّل  ن�ستورد  اأن  واأّم��� 

ف�إّن  ولالأ�سف  كبلدن�.  لبلٍد  م�سكلة  واأكبر  بلّية  اأ�سواأ  فهذا 

الم�سكلة،  ُيع�ني من هذه  الثورة  انت�س�ر  قبل  م�  بلدن� منذ 

وم� زالت هذه المع�ن�ة م�ستمّرة اإلى حّد كبير، ولكن يجب 

علين� اإزالته�. ف�إّنن� قد تقّدمن� في العلم والتكنولوجي� وفي 

�سّتى الق�س�ي� ب�لعتم�د على الإمك�ني�ت الداخلية، و�سننهج 

نف�ش هذا النهج في الج�نب القت�س�دي اأي�سً� اإن �س�ء اهلل.

اإلهن�! ُنق�سم عليك بمحمد واآل محمد اأن تجعل م� ُقلن�ه 

و�سمعن�ه لوجهك وفي �سبيلك وفي خدمة عب�دك، واأن تجعل 

نواي�ن� خ�ل�سة.

اإلهن�! ُمّن بتوفيقك على الم�سوؤولين والن��سطين في الحكومة 

يبذلون  الذين  الم�سّلحة  والقّوات  الق�س�ئية  وال�سلطة  والمجل�ش 

م�س�عيهم وجهودهم، وخذ ب�أيديهم واهدهم اإلى �سواء ال�سبيل.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في لقائه م�شوؤولي النظام 2015/06/23م

الموؤمنون والمتقون والذين يراقبون 

اأنف�سهم ولم يخرجوا عن ج�دة الحق 

والإن�س�ف واأداء التكليف الإلهي، يعّدون 

من م�س�ديق:{ُوجوٌه َيوَمِئٍذ ُم�سِفَرٌة �س�ِحَكٌة 

ُم�سَتب�ِسَرة}

لو علمن� اأّن كل م� ي�سدر عن� ل يخرج عن 

اإط�ر مح��سبة فترة م� بعد الموت، ونحن 

م�سوؤولون عنه�، �سيترك ذلك ت�أثيرًا بليغً� 

فيه�

اأدعية �ضهر رم�ضان

هذا ال�سهر هو �سهر الخ�سوع وال�ستغف�ر 

والتقوى والإن�بة اإلى اهلل وتهذيب النف�ش 

والأخالق

بع�ش الم�س�مين المتكّررة في اأدعية �سهر 

رم�س�ن المب�رك، ت�سوق الإن�س�ن لاللتف�ت 

اإلى عوالم م� بعد الحي�ة الدنيوية

يوؤدي اإلى �سي�نة اأنف�سن� من اأ�سرار الهزاهز الن�جمة عن الأحداث الع�لمية ومن ال�سه�م الم�سمومة ل�سي��س�ت الع�لم المن�ه�سة

ينبع من الداخل اإلى ج�نب التطّلع اإلى الخ�رج. وكونه ذاتي التدّفق ل ينبغي تف�سيره ب�لعزلة والنزواء

اإّن التخّلي عن اأ�س�سن� العتق�دية، وعن مب�دئ نظ�م الجمهورية الإ�سالمية ل يوؤّدي اإلى نه�سة القت�س�د في البلد، بل العك�ش

القت�ضاد المقاوم
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تج�رب اإدارّية 

متراكمة

المج�ورة 

لخم�ش ع�سرة 

دولة

الط�ق�ت 

الإن�س�نية

ال�سوق الداخلي

الموقع الجغرافي

المكانة 

القت�س�دية

توافر البنى 

التحتية

مقّومات القت�ضاد 

المقاوم

6.ل اأوافق على 
ح�لت التفتي�ش غير 

الم�ألوفة

1.ل بد من موا�سلة 
البحث والتنمية 

والبن�ء خالل الفترة 

المحدودة التي 

نتقّيد به�

7.واأرف�ش 
ا�ستجواب 

ال�سخ�سي�ت رف�سً� 

ب�تً�

2.اإنن� ل نقبل بقيود 
طويلة الأمد

8.ول نقبل بتفتي�ش 
المراكز الع�سكرية

3.بقية العقوب�ت ل 
بد اأن ُتلغى خالل 

فترات زمنية 

معقولة

9.واأرف�ش 
ا�ستجواب 

ال�سخ�سي�ت رف�سً� 

ب�تً�

4.يجب اإلغ�ء 
جميع العقوب�ت 

القت�س�دية والم�لية 

والم�سرفية

10.اإّن تنفيذ اإلغ�ء 
الحظر ل بد واأن يكون 

متن�ظرًا مع التزام 

اإيران بتعهداته�

5.اإنن� نرف�ش اإن�طة 
اأي مب�درة بتقرير 

الوك�لة

اأبرز الخطوط ال�ضتراتيجية في المفاو�ضات النووّية
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقاء ح�شد من  مّداحي اأهل البيت R 04/09/ 2015م

الأعداء 

المفاو�شون

واجب�تن� في 

التفاو�ص

ين ا�ستغّلوا هذه الفر�سة لن�سر مع�رف الدِّ

ين وتطبيق ال�سريعة وتحّمل الم�سوؤولي�ت الكبرى وتوجيه جيل ال�سب�ب نحو العمل ب�لدِّ

علِّموا الن��ش م� يحت�جونه

يحت�ج ال�سب�ب اأن يكونوا ط�هرين ويحيوا حي�ًة ط�هرة، ويكون اأ�سلوب حي�تهم اإ�سالميً�

ل يجوز اأن ُنبّدل مجل�ش عزاء وذكر �سيد ال�سهداء اإلى �سيء مخ�لف لل�سع�ئر الح�سينية

واأدعم التف�ق الذي يوؤّمن م�س�لح ال�سعب ويحفظ عّزته

حّددت الق�س�ي� الكّلية والخطوط الأ�س��ش والأطر اله�ّمة والخطوط الحمراء 

وذكرته� لم�سوؤولي البالد

يجب اأن ُيطلعوا ال�سعب وخ��سة النخب على التف��سيل والوق�ئع

ق�ضية المّداحين

الق�ضية النووّية

الطرف المق�بل اأهل غدر وكذب ونق�ش عهود وحركة مخ�لفة لالتج�ه ال�سحيح

ل ُي�سمح ب�أّي �سكل من الأ�سك�ل وتحت ذريعة الإ�سراف ]على العمل النووي[ ب�أن 

يت�سّلل هوؤلء للنفوذ اإلى حريم ال�سي�دة الأمنية والدف�عية للبالد

ُيح�ول الطرف المق�بل ح�سر بلدن� و�سعبن� وفريق تف�و�سن� في زاوية �سّيقة
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النتيجة

ق�ضية  اليمن )العدوان ال�ضعودي(

م� تقوم به الحكومة ال�سعودية نف�سه الذي ق�م به 

ال�سه�ينة في غّزة

على ال�سعوديين اأن يكّفوا عن هذه الحركة الإجرامية

ب�لت�أكيد �سيمّرغ اأنف ال�سعوديين ب�لتراب، 

والهزيمة هي م�سيرهم

وقف ال�سعب اليمني وقفة واحدة في مواجهة العدوان

اإّن الن�سر حليف ال�سعب اليمني وال�سعوب ك�فة
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في يوم الجي�ض 04/19/ 2015م

1� ال�ستعداد الروحي

2� رفع م�ستوى الجهوزّية

3. المح�فظة على الأمن

4.المحف�ظة على الب�سيرة

6.الجهوزية الالزمة

5.المحف�ظة على التوّجه ال�سحيح

7. رفع م�ستوى التجهيزات والإمك�ن�ت الع�سكرية

مهام القّوة الم�ضّلحة

الب�سيرة الثورّية والدينّية

يني ين واللتزام الدِّ التم�ّسك ب�لدِّ

فال يعمدون اإلى الطغي�ن عند انت�س�رهم

ل ُيقدمون على مم�ر�سة محّرمة وممنوعة

ل ي�ستخدمون و�س�ئل محظورة

والتعّبد ب�لأنظمة والقوانين الإ�سالمية

خ�ضائ�س جي�س الجمهورية الإ�ضالمية

ل نتدّخل في �سوؤون الدول الأخرى

ل ُت�سّكل الجمهورّية الإ�سالمّية تهديًدا لأّي بلد

لقد م�ر�سن� �سي��سة �سبط النف�ش مع جيرانن�

ل ُيمكن لأحد �سلب القدرة الدف�عية

قدرة الجمهورية الإ�ضالمية الدفاعية
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي {في جمع من قادة القوى الأمنية2015/04/26م

توفير الأمن وا�ستتب�به على ك�مل 

م�س�حة البالد

مواجهة الذين يدفعون ال�سب�ب نحو 

الفح�س�ء والمنكر

الفر�سة ُتعّد نعمة وكّل نعمة ت�ستدعي ال�سكر عليه�

مواجهة انعدام الأمن الن��سئ من 

الترويج للمخّدرات

مواجهة الذين يتعّر�سون لالأعرا�ش مواجهة انعدام الأمن في ال�س�رع

�سكر النعم اإّنم� يكون ب�

معرفة اأّنه� من اهلل عّز وجّلمعرفة النعمة

وظيفة القوی 

الأمنية

ولتكن اأعم�لكم لوجهه تع�لى فر�سة للتقّرب اإلى اهلل تع�لى

اذكروا اهلل في نفو�سكم رجب فر�سة للتحّلي ب�لقيم الإلهّية

الإكث�ر من التو�ّسل اإلى اهلل تع�لى �ضهر رجبوفر�سة لبن�ء الّذات
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توجيهات القائد 

للقوی الأمنية

يجب عدم الخلط وال�ستب�ه بين القتدار 

والظلم

يجب عدم الخلط بين القتدار وبين 

الت�سّرف بال ح�سيب ول رقيب

عدم الته�ون في م�س�ألة �سالح الأفراد

ل يكون في عمل ال�سرطة حرك�ت 

ا�ستعرا�سّية وعرو�ش هوليودية

الحزم والقّوة على اأن يقترن ذلك 

ب�لعدل والمروءة والرحمة

اإنج�ز المه�م على نحو واقعي
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { بمنا�شبة عيد العّمال 2015/04/30م

يجب على الم�ستثمرين اأن ي�ستثمروا في المج�ل الإنت�جي

اإيق�ف التهريب ب�سكل ح��سم

يجب على الإعالم المرئي والم�سموع تقوية ا�ستهالك 

المنتج�ت المحّلية وتعزيز الإنت�ج المحّلي

يجب على الم�ستهلك اأن ل ينجّر وراء الأ�سم�ء 

والعالم�ت التج�رية

يجب على الحكومة اأن ت�أخذ قراًرا ب�لمتن�ع عن 

ا�ستيراد ال�سلع التي ُت�سنع محلّي�

يجب على مجل�ش ال�سورى الإ�سالمي العمل على ثب�ت 

القوانين، وتجّنب التغيير الم�ستمر للقوانين المتعّلقة 

ب�لأمور القت�س�دية

يجب على الأجهزة الحكومية اأن تدير المو�سوع من 

خالل الإ�سراف والتوجيه

1. �سن�ع�ت ع�سكرّية

5. بن�ء ال�سدود

اإّن تحّقق جميع الإنج�زات الكبرى اإّنم� يتّم ببركة العمل

2. �سن�ع�ت علمّية وتقنية

6. ق�سية النووي

القيمة الرفيعة للمجتمع هي ببركة العمل

3. تقنية الن�نو

� لأجل هذا البلد اأّدت الفئة الع�ملة دوًرا مهمًّ

4. بن�ء الثق�فة

وظيفة الع�ملين

عدم ال�ستج�بة لإغراءات الذين اأرادوا زّج العّم�ل في 

مواجهة مع النظ�م منذ بداية الثورة

لوازم ومتطّلبات تقوية وترويِج الإنتاج الداخليقيمة العمل والعّمالقيمة العمل والعّمال

مجالت التطّور

 يجب على العّم�ل اأن ينجزوا اأعم�لهم ب�إتق�ن وب�إحك�م
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في يوم المعّلم 2015/05/06م

اإّن لل�سهيد مطهري �سف�ت وممّيزات ع�لية متعّددة طلب  الهداية الإلهية من اهلل �سبح�نه وتع�لى

الميزة الب�رزة في �سخ�سّيته هي اأّنه ك�ن معّلمً�

طلب اجته�د المجتهدين في ط�عة اهلل تع�لى

ك�نت خطبه مفعمة ب�لإخال�ش والجته�د وال�سعي والمث�برة

طلب البعد عن الغفلة والغ�فلين عن اهلل
ك�نت خطبه وكلم�ته تعليًم� ودرو�ًس�

ال�ضهيد مطهري�ضهر العبادة »رجب«

متعّلم
قليل 

الم�سروف

هّمة واإرادة

يتمّتع 

ب�لأمل

يثق بنف�سه
كثير النفع 

والإنت�ج

ذو ب�سيرة

�سالمة 

ج�سدية 

وروحية

ن�سيطموؤمن

خ�ضائ�س الجيل 

المتّعلم

المح�فظة على 

ان�سج�م هذه 

المجموعة من مواد 

الوثيقة

التعّرف والطالع 

على هذه الوثيقة، 

واإدراك اأهدافه� 

ومه�ّمه� ومواّده�

اأن ُت�س�هم و�س�ئل 

الإعالم في ن�سر 

مواد هذه الوثيقة

ل يجب اأن تحّل 

البرامج الج�هزة اأو 

التغييرات ال�سطحية 

مك�ن التحّول البنيوي

ظروف التحّول 

البنيوي اليوم اأكثر 

جهوزّية

وثيقة التحّول البنيوي في التربية والتعليم
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حم�ية بلدهم ومن�طقهم م�س�ندة النظ�م الإ�سالمي

 خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي {

 في لقائه اأع�شاء لجنة موؤتمر تكريم �شهداء قوات البي�شمركة 2015/05/06 م.

اإّن العدو لديه 

الأجهزة الأمنية

معرفة العدو 

ومخّطط�ته

اإّن العدو 

لديه الأجهزة 

العالمية

النتب�ه 

للفتنة المث�رة 

بين ال�سنة 

وال�سيعة

اإّن العدو يملك 

الم�ل

الهتم�م 

بجيل 

ال�سب�ب ثق�فيً� 

واقت�س�ديً�

اإّن العدو 

دائم التخطيط 

والغدر

هم من المج�هدين المخل�سين والم�سّحين في �سبيل 

الوطن

هوؤلء المج�هدون ات�سفوا ب�لب�س�لة والثب�ت وتقديم 

الأرواح ومواجهة المخ�طر

لقد واجه هوؤلء ال�سب�ب جميع الأفك�ر المع�دية التي 

ك�نت تمنع م�س�ركتهم

اإنج�زاتهم

ال�سه�دة في �سبيل اهلل

المواجهة لالأفك�ر 

المع�ر�سة

ال�ضباب الكرد

المواجهة

العدو
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اإعادة اإنتاج جاهلّية معا�ضرة

�ضيا�ضات ال�ضتكبار في المنطقة 

وتكليف الم�ضلمين في مواجهتها

الج�هلّية تعني اأّن المجتمع�ت الب�سرّية التي غ�لًب� م�   .1
تتبلور  لحّك�مه�  والغ�سبية  ال�سهوية  ب�لنزع�ت  تت�أّثر 

بطريقة تت�س�ءل فيه� الف�س�ئل، وت�سود فيه� الرذائل.

والمنطق ال�س�ئد اليوم في الع�لم الغربي هو »الرغبة«   .2
للمثلية  ت��رّوج��ون  ل��م���ذا  �س�ألَتهم:  ف����إْن  ]الميل[، 
الجن�سية وال�سذوذ الجن�سي؟ لأج�بوا: هذه هي ميول 

ب�سرية؛ هذا هو منطقهم!

الفرق بين الج�هلية المع��سرة والج�هلّية في ال�سدر   .3
ومزّودة  م�سّلحة  المع��سرة  الج�هلّية  اأّن  هي  الأول، 

ب�سالح العلم والمعرفة. 

بقدرة  ]المع��سرة[  الج�هلّية  اإنت�ج  اليوم  عيد 
ُ
اأ لقد   .4

ه�ئلة وخطر يفوق الج�هلّية الأولى في �سدر الإ�سالم 

مئ�ت بل اآلف المّرات.

الدرجة  في  »الب�سيرة«  ب�  التحّلي  هو  نحت�جه  م�  اإّن   .5
الأولى وب�»العزيمة والهّمة« في الدرجة الث�نية؛ هذا م� 

تحت�ج اإليه ال�سعوب الم�سلمة.

حروب  اإ�سع�ل  اإلى  رامية  ال�ستبك�رية  ال�سي��س�ت  اإّن   .1
ني�بية، حيث يقومون و�سوًل لمط�معهم بت�أليب بلدان 

المنطقة اأو تّي�رات في داخل الدول.

لقتل  م�سرح  اإل��ى  وتحّولت  اأمنه�،  اليمن  فقدت  لقد   .2
الأطف�ل والن�س�ء، اأفال يعّد هذا فقداًن� لالأمن

المنطقة  دول  بع�ش  هم  الأعم�ل  لهذه  المب��سر  اإّن    .3
التي ُت�سّمى اإ�سالمية ولكّنه� مخدوعة.

وبمقدار  قّوة  اأوتين� من  م�  بكّل  المظلوم  ندعم  نحن   .4
اإمك�نّي�تن� وو�سعن�، وهذا واجب في اأعن�قن�. 

اإّن �سي��سة اأعداء هذه المنطقة واأعداء هذه المجموعة   .5
الإ�سالمية تكمن في تخويف هذه البلدان بع�سه� من 

بع�ش، وخلق عدّو وهمي.

ب�سورة  الإ�سالمية  ال�سحوة  قمع  ا�ستط�عوا  اإّنهم   .6
موؤّقتة، بيد اأّن ال�سحوة ع�سية على القمع، والب�سيرة 

ع�سية على ال�ستئ�س�ل.

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي {

 في لقاء م�شوؤولي الدولة والنظام الإ�شالمي و�شفراء الدول الإ�شالمّية 2015/05/16م
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من اأين ت�أتي هذه الر�س��س�ت والمعّدات 

والدولرات لتدخل في جيوب هذه الجم�عة 

المجرمة الق�تلة؟ ومن اأين ت�أتي هذه 

الأموال؟

من الذي يدعم الكي�ن ال�سهيوني اللقيط 

الذي ُيم�ر�ش ال�سغوط ال�سديدة �سّد 

الفل�سطينيين في غّزة وال�سفة الغربية؟ 

ومن الذي يعّبد لهم الطريق؟

هل ي�سّك اأحد في اأّن يد ال�ستكب�ر ك�ن له� 

الدور الأكبر في اإيج�د الإره�ب وترويج 

الإره�بيين وم�س�عدتهم وم�س�ندتهم في 

المنطقة؟

من هم هوؤلء الذين يدعمون هذه التّي�رات 

الإره�بية الجّرارة الخطيرة في المنطقة 

ب�أمر من ال�سي��س�ت الأمريكية؟

اأ�ضئلة م�ضروعة حول ولدة الإرهاب وتطّوره !!

من الذي دفع الجم�ع�ت ال�سغيرة والكبيرة 

من اأمث�ل داع�ش للهجوم على العراق 

و�سورية؟

من الذي اأوجد داع�ش؟
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�سنتج�وز هذه التحدي�ت 

ب�قتدار وقّوة وب�لتوّكل 

على اهلل تع�لى والت�سديق 

ب�لوعود الإلهية والثقة 

ب�لنف�ش والعتم�د عليه�

الخط�ب الإ�سالمي هو 

مفت�ح الحّل و�سبيل نج�ة 

الب�سر والإن�س�نّية جمع�ء

خط�ٌب من ِقَبل القوى الع�لمّية الم�ستبّدة وال�سلطوّية المعتمدة على الوك�لت القت�س�دّية الع�لمّية الكبرى

خط�ٌب ظ�لٌم متجّبٌر متكّبٌر اأن�نّي من ِقَبل القوى الع�لمّية 

خط�ب قوى من�فقة ومرائية، ت�سّير اأعم�له� عبر اأقنعة من الكالم المع�سول كحقوق الإن�س�ن ومن�ه�سة العنف وم� �س�به ذلك

خطابنا الإ�ضالمي

خطاب جاهلّية الع�ضر

اإّنن� لن ن�سمح لالأج�نب بتفتي�ش اأّي مركز من مراكزن� 

الع�سكرية

لن ن�سمح ب�أن يتعّر�ش علم�وؤن� النووّيون وعلم�ء �س�ئر 

الحقول العلمّية الخطيرة واله�مة لأدنى اإ�س�ءة

ال�سبيل الوحيد لمواجهة العدو الوقح هو العزيمة 

الرا�سخة وتجّنب ح�لة رّدة الفعل والنفع�ل مق�بله

المفاو�ضات النووّية

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في جامعة الإمام الح�شين Q   2015/05/20م

واإّن الثورة الإ�سالمّية بقي�دة اإم�من� الخميني العظيم 

هي التي �سنعت هذا الخط�ب الإ�سالمي  بين يدي 

�سب�ب الثورة
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اإّن تالوة القراآن مقّدمًة ولي�ست هدفً�، واإنم� الهدف هو 

التخّلق ب�لأخالق القراآنية.

القراآن ير�سم لن� الم�ستقبل، وُينير الدرب القويم وال�سراط  

يجب الحوؤول دون اأن تفر�ش الج�هلية نف�سه� على مجتمع�تن�

اأن يكون مجتمعن� وبيئة حي�تن� بيئًة قراآنية

البيئة القراآنية
يجب الوقوف على المع�رف القراآنية

التدّبر ب�لقراآن، والأن�ش به 

يجب على مثّقفين� اأن يتعّرفوا على القراآن

1.معرفة العدو

3.التم�سك ب�لقراآن 2.معرفة ال�سديق

6.ال�سحوة الإ�سالمية

5.العزم والإرادة 4.الب�سيرة

يجب على �سب�بن� اأن يكثروا من الأن�ش ب�لقراآن

يجب على �سب�بن� اأن يتعّلموا القراآن

اإث�رة الفرقة والخالف

وبّث ال�سق�ق والخالف بين ال�سيعة 

وال�سّنة وبين العرب والعجم

اإث�رة النعرات الط�ئفية

المجتمع القراآني

تمييز العدّو 

من ال�ضديق 

حيث يعمل 

العدو علی:

الم�ضكلة الأ�ضا�س اإّن العالم الإ�ضالمي اليوم يرزح 

تحت وطاأة الأنظمة الجاهلية ويتجّرع العلقم

كيف نميز ذلك؟

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي {

 في لقائه الم�شاركين في الم�شابقات الدولية للقراآن الكريم 2015/05/22م
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عدم الغفلة

والمزيد من 

الإخال�ش في 

العبودية

تمتين العالقة 

والت�س�ل ب�هلل 

تع�لى

الإ�شالمي2015/05/27م ال�شورى  مجل�ض  اأع�شاء  لقاء  في   } الخامنئي  الإمام  خطاب  في  ا�شتراتيجية  خطوط 

م�ضوؤوليتنا الكبری

»م�ذا نفعل لنكون قد عمِلن� 

بواجبن� الإلهي؟«

تعزيز ارتباط 

الم�ضوؤولين باهلل

اأن يكون مجل�ش ال�سورى الإ�سالمي �سرحً� 

م�سيدًا لعر�ش المواقف المبدئية

الهتم�م والتدقيق ب�لخّطة ال�س�د�سة، ول 

ينبغي اأن تط�له� اآفة الملل والتبّرم

التع�مل الإيج�بي مع الحكومة، بل مع جميع 

ال�سلط�ت والأجهزة المختلفة في البلد

و�ضايا اإلی نواب مجل�س ال�ضوری الإ�ضالمي

الإيم�ن بق�سية القت�س�د المق�وم بكّل قّوة، 

واللتف�ت اإليه ب�سكل ك�مل خالل اإعداد 

ق�نون الخّطة ال�س�د�سة

ف�حذروا من اأن يوؤّثر ع�مل النتخ�ب�ت 

الق�دمة في اآخر هذه ال�سنة على اأ�سلوب 

عملكم واإنج�ز مه�ّمكم
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ó
�سلوات اهلل و�سالمه على ال�سهداء الأعّزاء الذين اأوقدوا ب�إيث�رهم، م�سعل التوحيد على قّمة الوطن الإ�سالمي. و�سلوات 

اهلل وتحّي�ته على ال�سهداء المظلومين الغّوا�سين الذين �س�هموا بظهورهم وح�سورهم في اإ�س�ءة هذا النور الذي ل يخبو، 

ورفعوا راية تلك الذكري�ت العزيزة والقيمة وتلك الكنوز المعنوية لالأمة خّف�قة في البلد بكّل مجد و�سموخ.

ال�سالم على اأيديكم المغلولة واأج�س�دكم المعّذبة.

ال�سالم على اأرواحكم الطيبة واأجنحتكم المحّلقة اإلى ر�سوان اهلل.

ال�سالم عليكم ي� من ن�سرتم العطر من جديد في اأرج�ء الحي�ة ورويتم اأرواح الأحي�ء الظم�أى.

نحمد اهلل الحكيم الروؤوف حمدًا ل غ�ية له حيث ينزل الب�س�ئر الوا�سحة على القلوب الَيِقظة ويزيل الغب�ر في اأوق�ت 

ح�جة هذا ال�سعب الط�لب هلل والموؤمن ب�هلل.

وال�سالم عليكم اأيه� ال�سعب العظيم الوفّي المتحّمل للم�سوؤولية الذي ُيدرك نداء اهلل اللطيف وينهل من منهله وُيلّبيه 

على اأكمل وجه.

اإّن ح�سوركم المفعم بعمق المعنى اليوم في ت�سييع هوؤلء العظم�ء الع�ئدين اإلى الوطن هو حدث خ�لد من اأروع اأحداث 

الثورة.

رحمة اهلل عليكم وحمٌد ل غ�ية له هلل م�لك القلوب و�سالٌم ل نه�ية له لبقية اهلل الأعظم )روحي فداه( �س�حب هذه 

الثروة العظيمة.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�ضيد علي الخامنئي

26 خرداد 1394 ه�.�س

16 حزيران 2015 م

بيان الإمام الخامنئي { بعد ت�شييع 270 �شهيدًا من �شهداء الدفاع المقّد�ض 

2015/06/16 م.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في محفل الأن�ض بالقراآن الكريم   2015/06/18م

ومعتقًدا موؤمًن� بمف�هيم القراآن مذعًن� للقراآن

ومعتقًدا موؤمًن� بمف�هيم اآي�ت القراآن متدبرًا ب�لآي�ت القراآنية

موا�ضفات قارئ 

القراآن الكريم: اأن يقراأ 

القراآن وهو:

الت�أكيد على تالوة القراآن ب�ل�سوت الح�سن وب�لآداب والألح�ن المطلوبة

اأن ن�أن�ش ب�لقراآن ونتلّون بلون القراآن ونتخّلق بخلقه ونت�سّكل  ب�س�كلته

عليكم تالوة القراآن ب�للحن، واأدائه ب�سكل �سحيح وبمراع�ة قواعده

مراع�ة حدود الت�سجيع وعدم الإفراط في تكراره

ل توجد اأّي �سرورة تقت�سي اأن نقوم بو�سل الكلم�ت اأو الآي�ت اأحي�ًن� بع�سه� ب�لآخر من اأجل اأن نمّد في َنَف�ِسن�

�ضروط تالوة القراآن
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نداء ال�سهداء ب�عث على الأمل وك��سف للحق�ئق 

والمفعم ب�لبهجة الروحية والروح المعنوية

التّي�ر الثق�في الموؤمن الثوري الجم�هيري

ا�ستخدام لغة الفّن ولغة الت�سوير

ا�ستخدام الأدوات والو�س�ئل الحديثة

الحفاظ علی اآثار ال�ضهداء من خالل:اآثار حادثة ال�ضابع من تير

حفظ تّي�ر الثورة الأ�سيل من النحراف

نفخ روح الن�س�ط المعنوي والبهجة المعنوية بين الن��ش

ف�سح القوى الم�ستكبرة المت�سّدقة بحقوق الإن�س�ن

نحن بح�جة دائمة اإلى ر�س�لة ال�سهداء

اإظه�ر قّوة الثورة واقتداره� ور�سوخه� في اأعم�ق المجتمع

يجب معرفة الأعداء الدوليين الذين 

يعمدون اإلى تجميل اأنف�سهم والتبّرج 

عبر اأنواع اأدوات التجميل الإعالمية 

والدع�ئية والأدوات ال�سي��سية

معرفة العدّو

المواجهة في 

ال�ضاحة
ال�س�حة الثق�فية الحرب الن�عمة ال�س�حة ال�سي��سية

الحياة 

الجتم�عية

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في لقائه عوائل �شهداء ال�شابع من تير 2015/06/27 م
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ال�سعي لت�سهيل زواج ال�سب�ب والتقليل من م�سكالت 

مح�كم الع�ئلة ومنه� »الطالق التوافقي«

�سرورة البرمجة ومحورية البرمجة في الجه�ز الق�س�ئي

يجب الحيلولة دون وقوع الجرائم والوق�ية منه�

تنقيح القوانين واإ�سالحه�

وينبغي التركيز على منع تك�ثر عدد ال�سجن�ء

الف�س�د في الجه�ز الق�س�ئي ُيمّهد الأر�سية لمف��سد 

اأكبر في المجتمع 

يجب اإعداد الكوادر في ال�سلطة الق�س�ئية 

ينبغي الوقوف بوجه العوامل التي تم�ّش ا�ستقالل الق�س�ء

�ضالمة ال�ضلطة الق�ضائيةواجبات ال�ضلطة الق�ضائية

ال�سلوك والنهج 

ال�سحيح للق�س�ء

القتدار في العمل 

ال�سي��سي والفئوي

ا�ستقالل الجه�ز 

الق�س�ئي

النزعة الق�نونية

وال�سالمة الك�ملة 

للجه�ز الق�س�ئي

عوامل ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية

خطوط ا�شتراتيجية في كلمة الإمام الخامنئي { في لقاء رئي�ض ال�شلطة الق�شائية والم�شوؤولين فيها 2015/06/28م
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اإلمام الخامنئي{ يستقبل 
رئيس جمهورية تركيا رجب 
طيب أردوغان 2015/04/07 م 

وفيم� يلي اأبرز م� ق�له:

قلق  • في  الرئي�ش  ال�سبب  الع�مة هي  الإ�سالمية  ال�سحوة 

اأعداء الإ�سالم.

اأمريك� وال�سهيونية اليوم فرحت�ن لالختالف�ت الداخلية في  •

بع�ش البلدان الإ�سالمية، و�سبيل حّل هذه الم�سكالت تع�ون 

البلدان الإ�سالمية والقي�م بخطوات عملية من��سبة وبّن�ءة. 

الإ�سالمي  • الع�لم  في  الم�سلمة  البلدان  من  واحد  اأّي  قّوة 

الع�مة  وال�سي��سة  الإ�سالمية،  لالأمة  قّوة  الواقع  في  هي 

البلدان  ُتعّزز  اأن  هي  الإيرانية  الإ�سالمية  للجمهورية 

الإ�سالمية بع�سه� البع�ش الآخر وتتجنب اإ�سع�ف بع�سه� 

للبع�ش، وتعزيز العالق�ت بين اإيران وتركي� ُي�س�عد على 

تحقيق هذا الهدف. 

�سيئً�  • تنتفع  ل  الإ�سالمية  البلدان  اأّن  هو  الدائم  ت�أكيدن� 

من العتم�د على الغرب واأمريك�، واليوم ُي�س�هد الجميع 

والتي  المنطقة  في  الغرب  اأع��م���ل  نتيجة  و�سوح  بكّل 

اأف�ست اإلى �سرر الإ�سالم والمنطقة. 

نشاط القائد
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ب�لن�سبة للتطّورات في بع�ش بلدان المنطقة، والمم�ر�س�ت  •

اإذا  و�سورية:  العراق  في  الإره�بية  للجم�ع�ت  الوح�سية 

الق�س�ي�  الخفية لالأعداء في هذه  اليد  اأحد  ُي�س�هد  لم 

والأحداث فهو اإّنم� يخدع نف�سه. 

ال�سه�ينة والكثير من الحكوم�ت الغربية واأمريك� خ�سو�سً�  •

مرت�حة لهذه الأو�س�ع ول تريد اإنه�ء ق�سية داع�ش. 

الأج�نب ل يريدون بكل ت�أكيد حّل هذه الق�س�ي�، اإذن، على  •

الم�سكالت،  القرار لحّل هذه  اتخ�ذ  الإ�سالمية  البلدان 

ولكن لالأ�سف ل يتخذ قرار جم�عي من��سب وبّن�ء. 

موقف الجمهورية الإ�سالمية في خ�سو�ش كل البلدان بم�  •

و�سبيل  الخ�رجي،  التدّخل  اليمن هو مع�ر�سة  في ذلك 

الحّل ب�لن�سبة لالأزمة اليمنية هو اأي�سً� اإيق�ف الهجم�ت 

والتدّخل الخ�رجي �سّد �سعب هذا البلد، واليمنّيون هم 

الذين يجب اأن يّتخذوا القرار لم�ستقبل بلدهم. 

ُتعّد ح�دثة »ال�سحوة الإ�سالمية الع�ّمة« العظيمة وتعّط�ش ال�سعوب  •

الأع��داء، في مق�بل هذه  الرئي�ش في ح�س��سية  ال�سبب  لالإ�سالم 

ال�سحوة بداأ اأعداء الإ�سالم هجومهم الم�س�د منذ فترات طويلة، 

ُتم�ر�ش  الإ�سالمية  الحكوم�ت  بع�ش  اأّن  هو  الموؤ�سف  وال��واق��ع 

الخي�نة وت�سع اأمواله� واإمك�ني�ته� في خدمة العدو. 

هن�ك  • ولكن  ع�سكري،  تواجد  ال��ع��راق  في  لإي���ران  لي�ش 

ال�سعبين  بين  ج��دًا  وقريبة  متجّذرة  ت�ريخية  عالق�ت 

الإيراني والعراقي. 
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 اإلمام الخامنئي{ يستقبل الرئيس األفغاني
 محمد أشرف غني 2015/04/19 م

وفيم� يلي اأبرز م� ق�له:

العالق�ت والم�سترك�ت الثق�فية والت�ريخية كثيرة بين البلدين،  •

وترويج  تنمية  في  اأفغ�ن�ست�ن  واأدب���ء  لعلم�ء  كبير  دور  هن�ك 

المع�رف الإ�سالمية واللغة الف�ر�سية؛ لأفغ�ن�ست�ن ف�ساًل عن 

الط�ق�ت الإن�س�نية والثق�فية الغنية، م�س�در طبيعية زاخرة، 

ومجموع هذه الإمك�ني�ت والم�سترك�ت يجب اأن ت�سّب لخدمة 

رفع م�ستوى التع�ون بين البلدين. 

�سرورة توّفر الإرادة والت�سميم لتعزيز التع�ون والتع�طف بين اإيران واأفغ�ن�ست�ن: طبعً� الأمريك�ن وبع�ش بلدان المنطقة  •

اإيران تعتبر اأمن وتقّدم ج�ره�  اأفغ�ن�ست�ن، ول يوافقون على التع�طف والتع�ون بين البلدين، لكن  ل يعرفون اإمك�ني�ت 

اأفغ�ن�ست�ن اأمنه� وتقّدمه�. 

تقّدم اإيران الكبير في المج�لت العلمية والتقنية والثق�فية والدبلوم��سية ُيعتبر اأر�سية للتع�ون بين البلدين؛ الق�س�ي� بين  •

البلدين من قبيل المه�جرين والمي�ه والنقل والموا�سالت والأمن كّله� ممكنة الحّل، وينبغي درا�سة وحّل كّل هذه الق�س�ي� 

بجدٍّ وفي اإط�ر جدول زمني معّين. 

�سرورة مع�لجة ق�سية المه�جرين المهّمة، هن�ك مئ�ت الآلآف من المه�جرين الأفغ�نيين في مختلف الم�ستوي�ت الدرا�سية  •

في اإيران؛ ال�سعب الأفغ�ني جد موهوب وذكي، وهذه المواهب في تح�سيل العلم يجب اأن توّظف ب�سكل �سحيح، لأّن هن�ك 

ح�جة للدار�سين الأفغ�نيين من اأجل اإع�دة بن�ء بلدكم. 

ُتعتبر طهران بيتً� لالإخوة الأفغ�نيين ف�لعالق�ت وال�سداق�ت ث�بتة وقديمة مع الحكومة الج�رة، اآملين في زي�دة نج�ح�ت  •

وقدرات الحكومة وال�سعب الأفغ�نيين يومً� بعد يوم. 
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تقريض اإلمام الخامنئي{ لكتاب 
»أولئك الثالثة وعشرون فتى« من 
كتب مذكرات الحرب المفروضة 

2015/04/30 م

تزامنً� مع الذكرى الع��سرة لزي�رة الإم�م الخ�منئي لمح�فظة كرم�ن 

علن عن تقري�ش �سم�حته لكت�ب »اأولئك الثالثة 
ُ
)جنوب �سرق البالد(، اأ

 من كتب اأدب ومذكرات ملحمة الدف�ع المقّد�ش:
(1(

وع�سرون فتى«

94 ع�ست �س�ع�ت  93 والأولى من ع�م  في الأي�م الأخيرة من ع�م 

حلوة بحالوة هذه الكت�بة الجزلة الجّذابة الفنّية، وق�سيت اللحظ�ت مع 

هوؤلء الرج�ل القليلي الأعم�ر الكب�ر الهمم. اأحّيى هذا الك�تب الموهوب 

واأولئك الثالثة وع�سرين �سخ�سً�، ويد القدرة والحكمة ال�س�نعة للمع�جز 

التي �س�غت كل هذه الجم�لي�ت، واأمّرغ جبهة الثن�ء في التراب. 

قد  كنُت  كم�  اأخ��رى  م��رة  الكت�ب  ه��ذا  ن�فذة  من  كرم�ن  �س�هدُت 

�س�هدته� وعرفته� قديمً�، واأثنيت على تالوينه� الجميلة المت�أّلقة. 

وك�تب  كتبه� جندي قديم  ذاتية  و�سيرة  فتى« مذّكرات  وع�سرون  الثالثة  »اأولئك  كت�ب  اأن  يذكر    (1(
كرم�ن  من  الي�فعين  ال�سب�ب  من   19 اأ�سر  فترة  فيه�  موثقً�  زاده  يو�سف  اأحمد  ا�سمه  ق�س�سي 

واأربعة ي�فعين اآخرين وقعوا في اأ�سر الجي�ش البعثي العراقي في عملي�ت تحرير مدينة خرم�سهر. 

ي�سرح الك�تب في هذا الكت�ب وق�ئع الأ�سهر الثم�نية الأولى من الأ�سر والأحداث التي جرت لهوؤلء 

الق�سر  في  ح�سين  ب�سدام  لق�ئهم  ذلك  في  بم�  ي�فعً�،  وع�سرين  ثالثة  من  المكّونة  الجم�عة 

الرئ��سي في العراق.

67



 اإلمام الخامنئي{
 يستقبل رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم 2015/05/13 م

وفيم� يلي اأبرز م� ق�له:

العربية  • البلدان  بين  ج��ّدًا  وموؤّثر  مهّم  بلد  العراق  اإّن 

ب�لت�أكيد  ي�ستطيع  مك�نته  �سوء  وف��ي  والإ���س��الم��ي��ة، 

الت�أثير في ق�س�ي� المنطقة، وينبغي ال�ستف�دة من هذه 

الإمك�نية اأكثر من ذي قبل. 

م�سبوقة  • غير  وال��ع��راق  اإي���ران  بين  الح�لية  العالق�ت 

الدال  ال�سي�ق  وهذا  الم��سية،  ال�سنين  اإلى  ب�لمق�رنة 

اأن  ينبغي  ووع��ي��ه��م،  العراقيين  الإخ���وة  حكمة  على 

ي�شتمر. 

لتقديم  • ا�ستعداد  على  الإيرانية  الإ�سالمية  الجمهورية 

وا�ستقراره؛  العراق  تقدم  بهدف  الم�س�عدات  مختلف 

خ�سو�سي�ت  وذات  المهّمة  ال��ب��ل��دان  م��ن  ف���ل��ع��راق 

منقطعة النظير. 

من  • ال��ع��راق  ف��ي  وم�ستقرة  �سعبية  حكومة  وج���ود  اإن 

العربية؛  البلدان  بين  البلد  لهذا  الن�درة  المتي�زات 

المختلفة  العراقية  وال��ج��م���ع���ت  الم�سوؤولين  على 

ال�سم�ح  وع��دم  قوة  بكل  الكبير  المتي�ز  هذا  �سي�نة 

لبع�ش الختالف�ت المحتملة ب�لم�س��ش بهذا المك�سب 

الت�ريخي لل�سعب العراقي. 

ب�لن�سبة لت�أثير حكومة العراق في الع�لم العربي؛ ت�سهد  •

المنطقة والع�لم الإ�سالمي اليوم اأمورًا موؤ�سفة ومبكية 

اأفريقي�  �سم�ل  وق�س�ي�  فل�سطين  ق�سية  مثل  ح��ّق��ً� 

يقينً�  ال��ع��راق  وبو�سع  واليمن،  �سورية  ف��ي  وال��ح��رب 

الت�أثير في هذه الق�س�ي�. 

جّدًا؛  • ومدّمر  خطير  ل�سورية  الإ�سالم  اأع��داء  مخّطط 

�سورية  في  والأم��ن  ال�ستقرار  لزعزعة  ي�سعون  اإّنهم 

لين�سروا عدم ال�ستقرار من هن�ك اإلى المنطقة كّله�، 

بلدانهم  �سيدمر  بل  �سورية فقط  يدّمر  لن  مخّططهم 

هم اأي�سً�. 

ُيعتبر  • عليه  والحف�ظ  �سورية  اإل��ى  ال�ستقرار  اإع���دة  اإن 

اأهّم الأهداف؛ فوجود الجم�ع�ت التكفيرية - الإره�بية 

في  هو  العن�وين،  مختلف  وتحت  �سورية  في  المتعّددة 

الواقع ل�س�لح الكي�ن ال�سهيوني ول�س�لح الذين يريدون 

عدم ال�ستقرار للمنطقة من اأجل فر�ش اإرادتهم. 

لقد ارتكب ال�سعوديون خط�أ كبيرًا في اليمن، ول مراء  •

في اأّن اآث�ر الجرائم التي ارتكبوه� �سترتّد عليهم. 
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اإّن المذابح التي ُترتكب �سّد ال�سعب المظلوم في اليمن  •

تدّل  اليمن  اأحداث  ُيمكن؛  م�  ب�أ�سرع  تتوّقف  اأن  يجب 

ال�سعوديين  داخل  حكيمة  وغير  ج�هلة  اأفك�ر  اأّن  على 

ق�س�ي�  بخ�سو�ش  القرار  اتخ�ذ  وراء  تقف  التي  هي 

اليمن. 

لقد  • حمق�ء؛  اليمن  على  لالعتداء  ال�سعوديين  ذريعة 

م�ستقيل  رئي�ش جمهورية  بذريعة طلب  اليمن  ه�جموا 

وه�رب من اليمن خ�ن بلده في اأكثر الظروف ح�س��سية. 

وهن�ك  • مهم،  الق�س�ي�  هذه  في  ودوره  العراق  موقف 

تف�وؤل كبير بم�ستقبل العراق، ينبغي الإ�س�دة بمب�درة 

وال�ستع�نة  ال�سعب  تح�سيد  ف��ي  العراقية  الحكومة 

ب�لقوات ال�سعبية اإلى ج�نب الجي�ش. 

في  • ُيمكنه  ك���م��ن  بطل  ال��ع��راق  �سب�ب  م��ن  واح���د  ك��ل 

الظروف المن��سبة وفي ال�س�ح�ت المختلفة اأن ُيم�ر�ش 

دوره، وهذه تجربة اكت�سبن�ه� نحن في اإيران. 

 اإلمام الخامنئي{
 يزور معرض طهران الدولي الثامن 

والعشرين للكتاب 2015/05/13 م

الدولي  طهران  معر�ش  الخ�منئي  الإم���م  �سم�حة  زار 

الث�من والع�سرين للكت�ب المق�م في ق�ع�ت م�سّلى الإم�م 

الخميني ب�لع��سمة الإيرانية طهران.

ا�ستمّرت  التي  هذه  زي�رته  في  الخ�منئي  الإم���م  ورافق 

الإ�سالمي  والإر�س�د  الثق�فة  وزير  ال�س�عة  ون�سف  �س�عتين 

في  الن��سرين  وبع�ش  الأجنحة  م�سوؤولو  وق��ّدم  جنتي،  علي 

المعر�ش اإي�س�ح�تهم لالإم�م الخ�منئي بخ�سو�ش الجديد 

الكت�ب  طب�عة  مج�ل  ف��ي  ون�س�ط�تهم  اإ���س��دارات��ه��م  م��ن 

ون�سره. 
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 اإلمام الخامنئي{ 
يُعزّي بمناسبة وفاة آية الله الشيخ مهدي اآلصفي 2015/06/04 م

ب��سمه تع�لى

الب�حث  الع�لم  وف���ة  نب�أ  كبيرين  واأ���س��ف  ب���أل��م  تلّقيت 

الآ�سفي  مهدي  ال�سيخ  الح�ج  اهلل  اآي��ة  المرحوم  المج�هد 

رحمة اهلل عليه. لقد ك�ن فقيهً� متجدد الأفك�ر وع�لم كالم 

م�هر وك�تبً� غزيرًا موؤّثرًا له ع�سرات الكتب المفيدة المتعلقة 

بق�س�ي� العقيدة والكالم والفقه، وُتمّثل ثمرة عمره المب�رك. 

كم� ك�ن للمرحوم �س�بقة م�سرقة في م�سم�ر الكف�ح ال�سي��سي 

والجتم�عي في العراق، ويعّد الفكر الر�سين والتحليل العميق 

الج�معة  ال�سخ�سية  ه��ذه  مميزات  من  المنطقة  لق�س�ي� 

لالأطراف. ومن ال�سم�ت الأخرى لهذا الع�لم الديني الجليل 

طلبة  لمعي�سة  وركونه  الم�دي  المت�ع  في  رغبته  وعدم  زهده 

جهود  تحّمل  ك�ن  ولقد  الفقيرة.  المتق�ّسفة  الدينية  العلوم 

حّقً�  ي�سع  مم�  طويلة  ل�سنين  الأ�سرف  النجف  في  ممّثليتي 

كبيرًا لذلك المرحوم على ع�تقي، واأتمّنى اأن يكون لطف اهلل 

ورحمته جزاء لكّل خدم�ته العلمية والدينية والجتم�عية. 

لأ�سدق�ئه  وكذلك  ذوي��ه  لكّل  وال�سلوان  التعزية  ق��ّدم 
ُ
اأ

ومحّبيه والم�ستفيدين منه، واأ�س�أل له من الواحد الأحد علّو 

الدرج�ت والرحمة والمغفرة. 

ال�سيد علي الخ�منئي

14 خرداد 1394

 اإلمام الخامنئي{ 
يستقبل رئيس وزراء العراق الدكتور حيدر العبادي 2015/06/17 م 

وفيم� يلي اأبرز م� ق�له:

���س��رورة ال��ح��ف���ظ على ال��وع��ي م��ن اأج���ل وح���دة ال��ع��راق  •

ال�سعبية  للقوات  الكبيرة  والط�قة  والوطنية،  ال�سي��سية 

العراق  لم�ستقبل  جدًا  وموؤّثرة  مفيدة  �ستكون  المتطّوعة 

وتقّدمه في المج�لت المختلفة. 

الإره�بيين  • بوجه  العراق  والحكومة في  ال�سعب  اإّن �سمود 
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المهّمة  ال�سف�ت  وم��ن  المنطقة،  ب��ل��دان  اأم��ن  ي�سمن 

الحرب �سّد  ف�أكثر في  اأكثر  تجّلت  التي  العراقي  لل�سعب 

الإره�بيين �سج�عة القوات ال�سعبية المتطّوعة والع�س�ئر 

الغيورة وعزيمته� وقّوته� في مواجهة العدو. 

وجود الإره�بيين في العراق حدث ع�بر، والر�سيد العظيم  •

المتمّثل ب�لقوات ال�سعبية المتطّوعة م�سدر ُيمكن الوثوق 

به في المج�لت المختلفة وخ�رج �س�ح�ت القت�ل. 

في  • البريط�ني  ال�ستعم�ر  عن  العراقي  ال�سعب  تج�رب 

الوقت  في  الأمريكية  التو�سعية  النزعة  وعن  الم��سي، 

الح��سر تدّل على اأن خ�سوم ال�سعب العراقي ل يريدون 

ال�س�حة، لذلك ينبغي  اأبدًا ظهور قوة �سعبية عظيمة في 

حم�ية وحرا�سة هذا الر�سيد ال�سعبي. 

اإّن الق�س�ء على اأرك�ن الوحدة الوطنية وال�سي��سية للعراق  •

للبلدان  وال�ستخب�رية  الأمنية  الأج��ه��زة  اأه���داف  اأح��د 

الغربية، وينبغي الوقوف بوعي ودّقة مق�بل هذه الموؤامرة 

بوحدة  ب�لم�س��ش  ال�سم�ح  وع��دم  التفرقة  وم��ح���ولت 

ال�سيعة وال�سنة والكرد والعرب في العراق. 

الجم�ع�ت  • اتح�د  تدعم  الإيرانية  الإ�سالمية  الجمهورية 

يحذر  اأن  ال�سروري  ومن  العراق،  في  المج�هدة  الثورية 

مح�ولت  من  وعي  بكل  العراق  في  والم�سوؤولون  ال�سعب 

الأج�نب الرامية لبث الخالف�ت والتفرقة. 

العراق  • اأم��َن  تعتبر  الإيرانية  الإ�سالمية  الجمهورية  اإن 

ن�حية  من  ي�سعون  الأميركيون  وتقدمه�؛  اأمنه�  وتقّدمه 

لنهب ثروة العراق كم� يفعلون مع بع�ش البلدان العربية 

فر�ش  يح�ولون  اأخ��رى  ن�حية  وم��ن  الآن،  المنطقة  في 

ال�سم�ح  ع��دم  ينبغي  ولكن  ال�س�بق،  في  كم�  اإرادات��ه��م 

بتحّقق مثل هذا الهدف. 

في  • كم�  توا�سل  الإيرانية  الإ�سالمية  الجمهورية  حكومة 

ال�س�بق دعمه� للحكومة وال�سعب في العراق. 

الإم�م  • اأربعينية  زّوار  ا�ستقب�ل  في  الدافئة  ال�سي�فة  اإّن 

الح�سين Q �سفة ممت�زة اأخرى من �سف�ت ال�سعب 

ع�لم  في  الع��سق  المعنوي  ال�سلوك  وه��ذا  العراقي؛ 

عمق  يزال  ول  ج��دًا،  ولفتة  مهّمة  ح�لة  الم�ّدي  اليوم 

هذه الف�سيلة من ف�س�ئل ال�سعب العراقي غير معروف 

بدّقة. 
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اعتقاد 

الجميع بالإمام المهدّي|

ل  فرقة  الإ�سالمية  الفرق  بين  توجد  ل 

النبّي،  ذرّية  من  وبكونه   | المهدي  بظهور  توؤمن 

واأّم� الخ�سو�سّية  ا�سمه وكنيته.  ُيحّددون  اإّنهم  بل وحتى 

التي ُتمّيز اعتق�د ال�سيعة فهي اأّنهم يعّرفون هذه ال�سخ�سّية 

الح�دي  الإم�م  ابن  ويعتبرونه  ومحّددة،  معّينة  ب�سورة 

الح�سن  الإم�����م   - البيت  اأه���ل  اأئ��ّم��ة  م��ن  ع�سر 

.Q الع�سكري

هدفهم اإ�شاعة الفرقة

الع�َلم  الفرقة في  اإث�رة  اأّن ق�سّية  اليوم  اأنتم ُتالحظون 

الإ�سالمي هي اإحدى �سي��س�ت ال�ستكب�ر الرئي�سة. لقد بلغ 

وا�ستخدام  بو�سوح  الت�سريح  اإلى   � ب�لأمريكيين ح�ليًّ الأمر 

ال�سيعي  الإ�سالم  عن  والتحّدث  والت�سّنن  الت�سّيع  عب�رات 

والإ�سالم ال�سّني، والكالم ب�أّنهم يدعمون طرًف�، ويه�جمون 

الطرف الآخر. في حين اأّن الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران 

ك�نت، ومنذ اليوم الأول لنطالق الثورة، تحمل روؤية وحدوية 

ونظرة م�س�واة في مج�ل الفروق�ت الط�ئفية.  فقرات اأ�س��سية وا�ستراتيجية في ق�س�ي� حيوية في اإيران والع�لم
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مخاطر 

النظرة ال�شطحية لالأمور

وه���ن����ك ت���ح���دي����ت م���وج���ودة 

والت�آكل  ال�سدام  اإي��ج���د  في  تت�سّبب 

من  ب��ّد  ول  الم�س�كل،  واإث����رة  والتفّتت. 

هو  م�  التحدي�ت  ه��ذه  وم��ن  مع�لجته�. 

داخلي ك�من فين�، ك�لنظر اإلى الق�س�ي� 

بنظرة ب�سيطة �سطحية، حيث نعّول 

على الأعم�ل التي ُننجزه� دون 

اإدراك عمق الق�سية.

�شوف نحا�شب على كل �شيء

{ڎ  ڎ ڈ ڈ    اأّن�������ه:  ع��رف��ن���  ف��ل��و 

كّل  اأّن  وعلمن�   ،)3 الآي��ة  �سب�أ،  ژ})�سورة 
مهم�  واأقوالن�  واأعم�لن�  و�سكن�تن�  حرك�تن� 

�سغرت ل تخرج عن اإط�ر مح��سبة فترة م� بعد 

ذلك  �سيترك  عنه�،  م�سوؤولون  ونحن  الموت، 

ت�أثيرًا بليغً� في اأفع�لن� واأقوالن� وخطواتن�.

الت�شّنن والت�شّيع الأمريكي

»الهالل  ق�سية  بطرح  الث�نية  الدرجة  من  اأمريك�  عمالء  يقوم  وعندم� 

يقوم  وحينم�  والفتنة.  ال�سق�ق  بّث  ل�سي��سة  وعالمة  مظهر  فذلك  ال�سيعي«، 

بم�س�يرة   - الإره����ب  مح�ربة  المّدعي  اإعالمهم  رغ��م  على   - الأمريكيون 

الجم�ع�ت التكفيرية التي ُتثير الفتن في العراق و�سورية، بل واأحي�ًن� ُي�س�عدونه� 

فهذا  ووا�سح،  �سريح  ب�سكل  يدعمونه�  عمالوؤهم  فيم�  خفية،  �سّرية  ب�سورة 

واأعداء  والم�سلمين  الإ�سالم  اأعداء  بنظر  والتفرقة  الفتنة  زرع  اأّن  على  يدّل 

الجمهورية الإ�سالمية له دور ب�رز واأ�س��ش جًدا، وهذا م� يجب على الجميع 

اللتف�ت اإليه �سيعة و�سنة، فال ي�سقطوا في فّخ العدّو واألعيبه...

ل يوجد فرق بين ذلك الت�سّنن الذي تدعمه اأمريك� وذلك الت�سّيع الذي 

ُر اإلى الع�َلم من مركز لندن، فكالهم� اأ�سّق�ء ال�سيط�ن وكالهم� من  ُي�سدَّ

عمالء اأمريك� والغرب وال�ستكب�ر.

اإيران هي عدّوهم الحقيقي

ق�ل اأحد ال�س��سة الأمريكيين المخ�سرمين: اإّن الجم�ع�ت الإره�بية 

موجودين  فليكونوا  الغربيين،  نحن  لن�  اأهّمية  ذات  ُتعتبر  ل  التكفيرية 

اإيران  هو  لن�  ب�لن�سبة  ه�ًم�  اأم��ًرا  ُي�سّكل  الذي  اإّنم�  ذلك،  في  �سير  ول 

الإ�سالمية، لأّنه�  تهدف اإلى بن�ء »ح�س�رة عظيمة« - لقد ا�ستخدم كلمة 

عدون�  اإي��ران  نعتبر  اأن  علين�  ولذلك   - منه  حم�قة  وهي  »اإمبراطورية« 

الرئي�ش الذي يقف في وجهن�. هذا الكالم ُيبّين لن� اأهّمية بن�ء الأمة.

73



تقوى المجتمع

غر�سً�  وُي�سبح  للهجوم،  يتعّر�ش  ال��ذي  المجتمع  اإّن 

ك�لمجتمع   - يحمل  ك�ن  اإذا  �سّيم�  ل  الم�سمومة،  لل�سه�م 

و�س�مية،  اأهدافً� ع�لية  الإ�سالمية -  الجمهورية  في نظ�م 

ُيمكن  المجتمع؟  تقوى  هي  م�  ولكن  تقوى،  اإل��ى  يحت�ج 

تحديد التقوى الجتم�عية في �سّتى المج�لت، وفي المج�ل 

القت�س�دي تتمّثل تقوى المجتمع في القت�س�د المق�وم. 

النجازات الكبيرة بحاجة اإلى وقت

واإن البحوث اللفظية والتنويرية التي تدور في المح�فل 

ل توؤول اإلى ت�سيير الأمور، واإنم� تجب الحركة والمب�درة. 

ُنع�ني منه،  والت�س�هل في العمل هو التحّدي الكبير الذي 

فقد ل توؤتي الأعم�ل ثم�ره� ونت�ئجه� في مّدة ق�سيرة بل 

الإحب�ط،  اإلى  ب�لبع�ش  يوؤّدي  تتطّلب مدة طويلة وهذا م� 

وهو اأحد التحدي�ت... الإنج�زات الكبيرة قد تتحّقق على 

مدى جيل ك�مل، وهذا م� يتطّلب المب�درة والمث�برة. 

الحّل يكمن في القت�شاد المقاوم

من  اأنف�سن�  �سي�نة  القت�س�د  حقل  في  اأردن���  ف���إْن 

ومن  الع�لمية  الأح��داث  عن  الن�جمة  الهزاهز  اأ�سرار 

ل  المن�ه�سة،  الع�َلم  ل�سي��س�ت  الم�سمومة  ال�سه�م 

من��ش لن� �سوى اللجوء اإلى القت�س�د المق�وم...

بن�،  يخت�ّش  ل  المق�وم  القت�س�د  نموذج  ب�أّن  علمً� 

اآث�ره  و�س�هد  الأخ��رى  البلدان  بع�ش  واخت�ره  ت�بعه  بل 

المق�وم  القت�س�د  في  الرتك�ز  نقطة  ف���إّن  الإيج�بية. 

هي اأّنه ينبع من الداخل اإلى ج�نب التطّلع اإلى الخ�رج. 

وكونه ذاتي التدّفق ل ينبغي تف�سيره ب�لعزلة والنزواء، 

بل هو ذاتي التدّفق مع النظر اإلى الخ�رج والتوّجه اإلى 

الذاتية  الط�ق�ت  على  العتم�د  وم��ع  المجتمع  خ���رج 

والإمك�ني�ت الداخلية...

اإّن القت�س�د المق�وم يقف في ِقَب�ل النموذج القديم 

الذي فر�سته القوى على م� ُي�سّمى ب�لدول الن�مية اأو م� 

ُي�سّمى بدول الع�لم الث�لث.

مخاطر التخّلي عن مبادئنا العتقادية

ومن التحدي�ت الأخرى اأن يت�سّور اأحٌد اأّنن� لو تخّلين� عن اأ�س�سن� العتق�دية، وعن مب�دئ نظ�م الجمهورية الإ�سالمية، 

لتعّبدت الطرق ولُفتحت الأبواب المغلقة.. وهذا خط�أ اأ�س��ش وكبير جدًا... ولكن البع�ش من الق�ئمين على الأعم�ل يت�سّورون 

اأّن التن�زل عن بع�ش الأ�س�ش والمب�دئ يفتح اأم�من� الكثير من الأبواب المغلقة، ولكن الأمر لي�ش كذلك، وهو خط�أ كبير،
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ال��ق�����ش��اء على  ه��دف��ه��م 

ال�شناعة النووية

م�سيرة  ُي��ط���ل��ع  م���ن  وك����ّل 

ال��م��ط���ل��ب الأم��ري��ك��ي��ة خ��الل 

اأ�سلوب  اإلى  وينظر  المّدة  هذه 

هذه  اإل���ى  ل  �سيتو�سّ كالمهم، 

ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ي ت��ن��ط��وي على 

نقطتين اأ�س��سيتين: الأولى: هي 

اأّن هدفهم ا�ستئ�س�ل ال�سن�عة 

ال��ن��ووي��ة ف��ي ال��ب��ل��د وال��ق�����س���ء 

وهذه  هدفهم  هو  ه��ذا  عليه�. 

اإلى  يهدفون  بغيتهم، حيث  هي 

تدمير الطبيعة النووية للبالد.

النتقاد اأ�شهل من العمل

خ�لف النتق�د ول اأجد 
ُ
اإّنني ل اأ

ب�أ�سً� فيه، بل اأراه �سروريً� وع�ماًل 

اأن  الجميع  على  ولكن  م�س�عدًا، 

من  اأ�سهل  النتق�د  اأّن  اإلى  يلتفت 

العمل. اإذ اإّنن� نرى عيوب الطرف 

المق�بل الموجود في تلك ال�س�حة 

ب�سهولة، في حين ل نرى الأخط�ر 

وال�سعوب�ت والهواج�ش والم�س�كل 

المحدقه به.

الحظر كان فر�شة

نحن نروم الق�س�ء على العقوب�ت 

واإلغ�ءه�، والهدف الذي نتوّخ�ه من 

المف�و�س�ت هو اإلغ�ء الحظر، وهذا 

في  ولكّنن�  ب��ج��ّدي��ة،  ب��ه  ُنط�لب  م��� 

الوقت ذاته نعتبر الحظر فر�سة.

مت�س�ئاًل:  البع�ش  يتعّجب  فال 

اأمٌر  وهو  فر�سة  الحظر  يكون  كيف 

هذا  لأّن  ]والجواب:[  ج��دًا؟  �سّيئ 

ُن��راج��ع  اأن  ف��ي  ت�سّبب  ق��د  الحظر 

ق��درات��ن���  ف��ي  ُن��ف��ّك��ر  واأن  اأن��ف�����س��ن���، 

ط�ق�تن�  عن  ُنفّت�ش  واأن  الداخلية، 

الّذاتية.

الإ�شرار وتجّنب الراحة

م� يجب اأن نتمّتع به في مج�ل القت�س�د المق�وم هو العزيمة الرا�سخة، حيث 

يتعّين علين� اأن ن�سعى وبعزيمة ج�ّدة وراء تحقيق القت�س�د المق�وم في الداخل 

بكّل م� للكلمة من معنى، وكذلك البتع�د عن الت�س�هل وطلب الراحة، والتك�ء 

واأّكدت عليه�، وهي ل  الم��سي  الع�م  التي طرحته� في  الجه�دية  الإدارة  على 

تقت�سر على هذه ال�سنة، بل اإّنه� �سرورة م�ستمّرة نحت�ج اإليه� على الدوام.

يجب اأن نثق باأنف�شنا

من التحدي�ت الأخرى الت�سكيك 

الثقة  وعدم  الّذاتية،  الط�ق�ت  في 

وب�لمجموع�ت  ال�سب�ب  بعلم�ئن� 

ال�����س��ع��ب��ي��ة وغ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة في 

ال�سوؤون القت�س�دية، وهذه واحدة 

الثقة  من  ب��ّد  فال  التحدي�ت.  من 

ال�س�حة  ف��ي  واإدخ���ل��ه��م  ب�لن��ش، 

القت�س�دية العظيمة للبلد.
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الإمام الخميني لي�ض مجّرد �شخ�شية تاريخية 

ل ينبغي النظر اإلى الإم�م الخميني ب�سفته مجّرد �سخ�سّية 

يعتبر  حيث  البع�ش،  اإليه  ي�سعى  م�  وهذا  محترمة،  ت�ريخّية 

البلد  هذا  ت�ريخ  في  مّرت  محترمة  �سخ�سية  الإم���م  بع�سهم 

وك�نت �سخ�سّية ن�سيطة ن�فعة في يوم من الأي�م، وه� هو قد 

اأي�مه! فم� علين�  ف�رق هذه الجم�هير وارتحل عنه� وانق�ست 

والح�ل هذه اإل اأن نحترم هذه ال�سخ�سية ون�ستذكره� ب�إجالل 

واإكب�ر لي�ش اإل؛ حيث ُيريد البع�ش اأن يرى الإم�م هكذا وُيعّرفه 

بهذه الطريقة وُي�سيع هذا النطب�ع في �س�أنه؛ هذا خط�أ!

الإمام الخميني مدر�شة

واجتم�عية.  و�سي��سية  فكرية  مدر�سة  موؤ�ّس�ش  هو  الإم���م 

لقد اآمن ال�سعب الإيراني بهذه المدر�سة وهذا الطريق وهذه 

الخ�رطة، وتحّرك �سمن م�س�ره�؛ واإّن موا�سلة هذا الطريق 

رهٌن ب�لتعّرف ال�سحيح على هذه الخ�رطة، ول يت�سّنى معرفة 

به�  نق�سد  التي  الإم���م  اإل عبر معرفة  الطريق هذه  خ�رطة 

معرفة اأ�سول الإم�م ب�سكٍل �سحيح. من البديهي اأّن بحثن� حول 

ة  المخت�سّ المرحلّية  القرارات  في  ل  الفكرّية،  الإم�م  مب�ني 

بزم�ن اأو مك�ن معّين؛ البحث حول تلك ال�س�كلة الأ�س��ش لفكر 

اإم�من� العظيم؛ هذا م� ُنريد معرفته ب�سكٍل �سحيح.

النهج األصيل

كلم�ت في الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل، ونهج وفكر الإم�م الخميني}
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لالإمام  الحقيقية  ال�شخ�شية 

الخميني

ك�ن  كبيًرا؛  فقيًه�  الإم���م  ك�ن  لقد 

فقيًه� ب�رًزا وكبيًرا وكذلك ك�ن فيل�سوًف� 

النظري،  العرف�ن  في  راأي  و�س�حب 

ُي��ع��ّد رائ���ًدا ف��ي ه��ذه الموا�سيع  وك���ن 

اأّن  غير  والعلمّية،  الفنّية  والمج�لت 

�سخ�سّية الإم�م الب�رزة ل ترتبط ب�أي 

واح��دة من ه��ذه الأم���ور؛ واإّن��م��� تجّلت 

تحّقق  في  الحقيقّية  الإم���م  �سخ�سّية 

 { ہہ  ۀ ۀ  ڻ  {ڻ  اآي���ة 

خ��ش  حيث  وتج�سيده�،  بم�سمونه� 

الإم�م الخميني العظيم، بم� ملك من 

قدرات واإمك�نّي�ت علمّية ب�رزة، ميدان 

الجه�د في �سبيل اهلل وا�ستمّر في هذا 

الجه�د حتى اآخر عمره،

كيف نحول دون تحريف �شخ�شية الإمام

التحريف )تحريف �سخ�سية  اأن يحول دون هذا  ب�إمك�نه  الذي  الطريق 

وقد  واأ�سوله،  مب�دئه  لالإم�م  ف�إّن  الإم�م.  اأ�سول  قراءة  اإع�دة  هو  الإم�م(، 

وقبله�  الإ�سالم  ح�كمّية  من  اأعوام  ع�سرة  مدى  على  المب�دئ  هذه  ُطرحت 

طوال خم�سة ع�سر ع�ًم� من النه�سة في مختلف الكلم�ت والخط�ب�ت التي 

ُيمكن ا�ستق�ء مب�دئ الإم�م من خالله�. ولو و�سعن� هذه الأ�س�ش والمب�دئ 

جنًب� اإلى جنب لتكّونت اأم�من� خ�رطة �سخ�سية الإم�م الخميني الجليل؛ هذه 

هي �سخ�سية الإم�م.

مدر�شة الإمام مواكبة للع�شر

ال�سمة الأخرى التي تّت�سم به� هذه المنظومة الفكرية والتي تجعل منه� مدر�سة بكّل م� للكلمة من معنى، هي اأّن منظومة 

الإم�م الفكرية ك�نت تواكب الع�سر، وتطرح الق�س�ي� التي ُتع�ني منه� المجتمع�ت الب�سرية

عدم الف�شل بين الجهاد الفكري والنف�شي

اأّن جه�د هذا الرجل العظيم ل يقت�سر على الجه�د ال�سي��سي والجتم�عي 

اأو الجه�د الفكري، واإّنم� رافق كلَّ ح�لت الجه�د هذه جه�ُد الب�طن وجه�ُد 

وهذا  وتع�لى،  �سبح�نه  ب�هلل  والم�ستمّر  الدائم  ب�لرتب�ط  واللتزام  النف�ش 

در�ٌش لن�؛ اإذا م� خ�سن� �س�حة الجه�د الفكري اأو الجه�د العلمي اأو الجه�د 

ال�سي��سي فهذا ل يعني اأّنه يحّق لن� الإعرا�ش عن هذا الق�سم من الجه�د! 
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النظرية  ب��ي��ن  الف�شل  ع���دم 

والتطبيق

ال��م��ي��زة الأخ�����رى ل��ه��ذه ال��م��در���س��ة 

ون�سيطة  حيوية  ك�نت  اأّنه�  هي  الفكرية 

وعملية؛ فلم تكن كتقديم بع�ش الأفك�ر 

وط����رح ال��ن��ظ��رّي���ت ال��ت��ن��وي��ري��ة ذات 

مق�م  ف��ي  ال��ج��ّذاب��ة  الجميلة  الكلم�ت 

ميدان  ف��ي  للف�علية  وف���ق��دة  البحث، 

وفكره  الإم����م  منطق  ك���ن  فقد  العمل! 

ونهجه منطًق� وفكًرا ونهًج� عملًي� ُيمكن 

تطبيقه في �س�حة العمل، ولهذا ال�سبب 

لقد  الأم���م،  اإل��ى  وتقّدم  وانت�سر  نجح 

راأ�ًس�  بلدن�  ت�ريخ  الحركة  ه��ذه  بّدلت 

على عقب.

هذه  بلوغ  الإيراني  ال�سعب  اأراد  اإذا 

ف�إّن  الطريق،  هذا  وموا�سلة  الأه��داف، 

عليه اأن يعرف نهج الإم�م الكبير واأ�سوله 

دون  يحول  واأن  �سحيح،  ب�سكٍل  ومب�دئه 

ُيعتبر  ال��ذي  الإم����م  �سخ�سية  تحريف 

لل�سراط  الإم�م وتحريًف�  لنهج  تحريًف� 

الم�ستقيم الذي ي�سلكه ال�سعب الإيراني.

التوحيد اأ�شا�ض مدر�شة الإمام الفكرية

اإّن منظومة الإم�م الفكرية تمتلك الخ�س�ئ�ش الك�ملة لمدر�سة فكرية 

واجتم�عية و�سي��سية. ف�إّنه� اأوًل ت�ستند وتقوم على روؤية كونية  وهي عب�رة 

عن التوحيد، حيث ك�نت جميع تحّرك�ته وكّل منطقه مبنيًّ� على التوحيد 

الذي هو البنية التحتية الأ�س��ش لجميع الأفك�ر الإ�سالمية.

الإمام والإ�شالم المحّمدي الأ�شيل

الأ�سل الأول في مدر�سة الإم�م هو اإثب�ت الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل 

ِقب�ل  في  الأ�سيل  الإ�سالم  الإم�م  و�سع  فقد  الأمريكي.  الإ�سالم  ورف�ش 

الإ�سالم الأمريكي...

اإّن الإ�سالم الأ�سيل من منظ�ر الإم�م الخميني هو اإ�سالم ق�ئم على 

روؤية  اإليه من خالل  ل  والتو�سّ ا�ستنب�طه  ويمكن  وال�سّنة،  الكت�ب  اأ�س��ش 

وا�سحة ومعرفة الزم�ن والمك�ن وال�ستع�نة ب�آلية ومنهجية علمية مقبولة 

ومتك�ملة في الحوزات العلمية. 

الدفاع عن الم�شت�شعفين دوما

ودعمه  ون�سرته  الإم���م  دف���ع  هو  الداخلي  الُبعد  في  الرابع  الأ�سل 

والفروق�ت  التمييز  يرف�ش  ك���ن  حيث  والم�ست�سعفين،  للمحرومين 

وك�ن  بمرارة،  الأر�ستقراطية  النزعة  ويواجه  ب�ًت�،   � رف�سً القت�س�دية 

من��سًرا حقيقًي� للعدالة الجتم�عية ب�لمعنى الحقيقي للكلمة. 
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 الثقة باهلل

 والتكال عليه دوما

الإم�م  مب�دئ  من  الث�ني  الأ�سل 

ه��و الت���ك����ل ع��ل��ى ال��ع��ون الإل��ه��ي، 

والنقطة  اهلل،  وع��د  ب�سدق  والثقة 

ب�لقوى  الثقة  عدم  هي  ُتق�بله�  التي 

الع�َلم؛  في  والمهيمنة  الم�ستكبرة 

الإم�م  مدر�سة  اأرك�ن  اأحد  هي  هذه 

ق��درة  ع��ل��ى  الت���ك����ل  ف��ي  المتمّثلة 

اهلل... 

ولقد اأّدى هذا الّتك�ل على قدرة 

الإم���م  يكون  اأن  اإل��ى  به  والثقة  اهلل 

وا�سًح�  �سريًح�  العظيم  الخميني 

حيث  الثورية،  المواقف  اتخ�ذ  في 

ك�ن الإم�م يتحّدث ب�سراحة، وُيبّين 

غمو�ش  دون��م���  ب��ه  يعتقد  ك����ن  م��� 

ل  اهلل،  على  لتك�له  وذل��ك  واإيه�م، 

�سيوؤول  ب���أّن ذلك  يعلم  يكن  لم  لأّن��ه 

وتثور  الكبرى  القوى  تنزعج  اأن  اإلى 

ولكّنه  بذلك،  يعلم  ك�ن  بل  ث�ئرته�، 

ك�ن يوؤمن بقدرة اهلل ومدده ون�سره.

اإ�شالم وعاظ ال�شالطين

 - التعبير  بهذا  عنه  الإم���م  عّبر  ولط�لم�   - ال�سالطين  وّع���ظ  اإ�سالم  اإّن 

ال�سه�ينة  بجرائم  يعب�أ  ل  ال��ذي  والإ�سالم  ج�نب،  من  الداع�سي  والإ�سالم 

نحو  بب�سره  َي�ْسَخ�ش  ال��ذي  الإ�سالم  اآخ��ر؛  ج�نب  من  الأميركيين  وجرائم 

اأمريك� والقوى العظمى ويكون رهن اإ�س�رته�، كالهم� ي�سّب�ن في مجرى واحد، 

الذي  الإ�سالم  ف�إّن  الإم�م.  روؤية  اإلى م�سدر واحد، ومرفو�س�ن في  وينتهي�ن 

ير�سمه الإم�م الخميني لن�، يقف في مواجهة كّل هذه الأنم�ط.

ا�شتقالل وحرية البلد وال�شعب 

المبداأ والأ�سل الآخر من المب�دئ الأ�س��ش والخطوط الرئي�سة لفكر الإم�م، 

هو ق�سية ا�ستقالل البلد، ورف�ش الر�سوخ للهيمنة، وهذا بدوره ُيعتبر من العن�وين 

اأّن  اله�ّمة... لقد ذكرت في الع�م الم��سي للح��سرين في هذا الجتم�ع نف�سه 

ال�ستقالل يعني الحّرية على م�ستوى �سعب ب�أكمله؛ هذا هو معنى ال�ستقالل. 

المركزية الحكومية لي�شت هي الحل

المركزية  ورف�ش  وقّوتهم  الن��ش  ب���إرادة  الإيم�ن  هو  الث�لث  والأ�سل  المبداأ 

ثّمة  ك�نت  فقد  الإم���م.  لحركة  الرئي�سة  الخطوط  اأحد  ُيمّثل  وهذا  الحكومية، 

مح�ولت، في تلك الأي�م، ن�بعة عن روؤية خ�طئة لإيك�ل جميع الأن�سطة القت�س�دية 

في البلد اإلى الحكومة، ولط�لم� ك�ن الإم�م ُيحّذر من ذلك - وقد انعك�ست هذه 

التحذيرات في كلم�ته ب�سكل جلّي - فك�ن يو�سي ب�إيك�ل الأمور اإلى الن��ش. حيث 

ك�ن يثق ب�ل�سعب في الق�س�ي� القت�س�دية ويثق به في الم�س�ئل الع�سكرية.
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المحافظة على الوحدة

للفتنة  اله�دفة  للموؤامرات  والتنّبه  الوطنية  الوحدة  ق�سية  وخّطه،  ونهجه  الإم���م  لفكر  الأخ��رى  الأ�س��ش  الأ�سول  من 

والتفرقة؛ �سواء التفرقة الدينية اأو الط�ئفية بين ال�سيعة وال�سّنة، اأو التفرقة القومية بين الفر�ش والعرب والأتراك والأكراد 

واللور والبلو�ش واأمث�لهم. ف�إّن زرع الفتن وبّث الفرقة هم� من �سي��س�ت العدّو الث�بتة والم�ستمّرة.

اأمريكا؛ ال�شيطان الأكبر

الأ�سل الخ�م�ش: يرتبط ب�لُبعد الخ�رجي، حيث ك�ن الإم�م يقف ب�سراحة في الجبهة المن�ه�سة للقوى الدولية المتغطر�سة 

والم�ستكبرة دونم� مراع�ة ومج�ملة. وحين يقف عت�ة الع�َلم والم�ستكبرين والقوى المت�سّلطة في مواجهة المظلومين، ك�ن 

اإلى ج�نب المظلومين، وُي�سّرح بذلك دون مواربة وتقية. وك�ن مدافًع� ج�ًدا عن المظلومين، ومق�ومً� ل يهون في  الإم�م  

عدائه للم�ستكبرين...

اإّن م�سطلح »ال�سيط�ن الأكبر« في و�سف اأمريك� ك�ن اإبداعً� مده�ًس� من اإبداع�ت الإم�م، ولهذا التعبير »ال�سيط�ن الأكبر« 

اإّن تع�ملك �سيكون وا�سًح� وم�س�عرك �ستكون جلية في حّق ذلك ال�سخ�ش اأو الطرف  امتدادات معرفية وعملية كثيرة. اإذ 

الذي تعتبره �سيط�ًن�. وك�ن الإم�م يحمل نف�ش هذا ال�سعور تج�ه اأمريك� حتى اآخر حي�ته، اإلى ج�نب ا�ستخدامه تعبير ال�سيط�ن 

الأكبر، ف�إّنه ك�ن يوؤمن به اإيم�ًن� را�سًخ�.
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قدوة القدوة

إمام المستضعفين

ق�سة اأو ح�دثة تبرز ج�نب القدوة في �سخ�سية �سم�حته
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زارن� اآية اهلل الخ�منئي قبل انت�س�ر الثورة الإ�سالمّية، ولّم� راأى اأّنن� ل نملك �سّج�دًا في منزلن� 

في  ك�ن  الذي  ال�سّج�د  ب�ع  �سم�حته  اأّن  عرفن�  مّدة  وبعد  منزلن�.  في  لن�سعهم�  بب�س�طين  لن�  بعث 

حديث  علم  لط�لب  اثنين  واأهدى  منه�،  اثنين  اإلين�  اأر�سل  �سّتة  ب�سطً�  ذلك  بثمن  وا�سترى  منزله، 

الزواج.

بعد انت�س�ر الثورة الإ�سالمّية، وبعد اأن اأ�سبح �سم�حته رئي�سً� للجمهورّية، ل زلت اأجد تلك الب�سط 

في منزله. اإن طريقة حي�ة ال�ّسيد الق�ئد هي هي، كم� ك�نت قبل انت�س�ر الثورة الإ�سالمّية، متوا�سعة 

وبعيدة عن الترف. اإّنه يعي�ش كم� يعي�ش �س�ئر الن��ش الم�ست�سعفين في الوقت الذي ي�سرف ب�إذن 

اأموره  التوم�ن�ت لأجل الآخرين، ولكّنه ل ي�سرف حتى توم�نً� واحدًا منه� على  الملي�رات من  منه 

ال�سخ�سّية.

حّجة الإ�شالم والم�شلمين داودي
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أنوار الوالية

التالوة مقّدمة للتدبر

ن�سو�ش اأو كلم�ت ل�سم�حته عميقة وعرف�نية وتحليلية
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التالوة مقّدمة للتدّبر
لنفوذ  اإّنم� هي مقّدمة  التالوة،  واأعراف  اآداب  اإلى ج�نب مراع�ة  الجّيد،  واللحن  الجميل  ب�ل�سوت  القراآن  اإّن تالوة 

الح�سن  ال�سوت  على  اإليه�  نظرتن�  واقت�سرت  القراآن  تالوة  من  الثمرة  هذه  انتزعن�  ولو  القلوب.  اإلى  القراآن  مف�هيم 

والقراءة ب�لألح�ن، ل�سقطت من تلك المنزلة الرفيعة ل مح�لة. اإّن كّل الت�أكيد على تالوة القراآن ب�ل�سوت الح�سن وب�لآداب 

والألح�ن المطلوبة هو من اأجل اأن تترك المف�هيم القراآنية اأثره� في القلوب، واأن ن�أن�ش ب�لقراآن ونتلّون بلون القراآن ونتخّلق 

بخلقه ونت�سّكل ب�س�كلته. اإذا ك�ن هذا هو الهدف المن�سود، ف�إّن له �سروًط� واآدابً�؛ الأدب الأول هو اأن يقوم ق�رئ القراآن 

ا مذعًن� للقراآن ومعتقًدا موؤمًن� بمف�هيم القراآن ومف�هيم الآي�ت التي يتلوه�. فلو جهلن� م� نتلو، ولم  وت�ليه بتالوته مقرًّ

ُندرك مف�هيمه، ولم توؤّثر في اأعم�ق وجودن�، فلن تترك تالوتن� ذلك الأثر البليغ في نفو�سن� ونفو�ش الآخرين...

رج�ئي من الق�رئين المحترمين والأ�س�تذة وت�لي القراآن اأن ... ي�ستعر�سوا الآي�ت التي يريدون تالوته� في اأذه�نهم، 

اأن يتدّبروا فيه� ويثّبتوا اأعم�ق هذه المف�هيم في قلوبهم ومعتقداتهم ب�سكل �سحيح، واأن يعمدوا اإلى التالوة بهذه الروح 

وهذه الأر�سية وهذا ال�ستعداد، وعنده� �ستترك هذه التالوة اأثره� في اأعم�ق نفو�ش ال�س�معين...

التاأثير في قلوب ال�شامعين

الم�ستمعين  غ�لبّية  اأّن  �سحيح  ال�س�معين.  قلوب  في  القراآنية  المف�هيم  اإلق�ء  تالوتكم،  ُتريدون، من خالل  اإّنكم   ...

 � اإليكم ل ُيجيدون اللغة العربية ولغة القراآن، غير اأّن معجزة القراآن تكمن في اأّنكم اإذا م� تلوتم اآي�ته في هذه الح�لة اأي�سً

ولو ب�سورة  اأذه�نهم  اإلى  اأعم�ق وجودكم ومع مراع�ة �سروطه�، لنتقلت مف�هيمه�  - في ح�ل عدم معرفتهم به�- من 

(1(
اإجم�لية...

)1)  كلمة الإم�م الخ�منئي { في محفل الأن�ش ب�لقراآن الكريم، في اليوم الأول من �سهر رم�س�ن المب�رك لع�م 1436 ه�.ق.، 1394/03/28 ه�.�ش.، 2015/06/18 م.
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منارة األّمة

اخت�س�رات توجيهية تبّين وظ�ئف الأّمة الإ�سالمّية وم�سوؤولي�ته� وتك�ليفه� 

في الق�س�ي� الم�سيرية والمف�سلية
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بلِّغوا معارف الدين

ا�ستغّلوا هذه الفر�سة ]اإق�مة مج�ل�ش المدح[ لن�سر مع�رف الدين وتوجيه جيل ال�سب�ب نحو العمل ب�لدين وتطبيق 

ال�سريعة وتحّمل الم�سوؤولي�ت الكبرى في هذه المرحلة. اإّن بلدن� و�سعبن� والع�لم الإ�سالمي اليوم بح�جة اإلى الفهم 

ط�هرين  ليكونوا  ال�سب�ب  هوؤلء  يحت�جه  وم�  يحت�جونه  م�  الن��ش  عّلموا  وال�سمود...  ال�سحيح  والعمل  ال�سحيح 

وليحيوا حي�ًة ط�هرة، وليكون اأ�سلوب حي�تهم اإ�سالميً�، لي�سبحوا م�سلمين ب�لمعنى الحقيقي للكلمة، ولتكون ع�قبة 

اأمورهم خيرًا؛ هذا الأمر بيدكم.

اطالع ال�شعب

يجب على الم�سوؤولين اأن ُيطلعوا ال�سعب وخ��سة النخب على التف��سيل والوق�ئع؛ نحن لي�ش لدين� اأمور �سرية، لي�ش 

لدين� م� ُنخفيه. هذا م�سداق التع�طف والت�س�من مع ال�سعب؛ وحدة القلب والل�س�ن التي اأطلقن�ه� �سع�ًرا ]لل�سنة 

الهجرية ال�سم�سية الجديدة[.

ل تثقوا بالطرف المقابل!

ل تثقوا ب�لطرف المق�بل ول تخدعّنكم ابت�س�م�ته، ل تثقوا بوعوده الج�هزة - وعوده الج�هزة ولي�ش عمله الج�هز! 

ال�شيادة الأمنّية للبالد؛ خّط اأحمر

اأن  �س�به،  وم�  والتفتي�ش  الإ�سراف  ذرائع  وتحت  الوجوه  من  وجه  ب�أّي  البلد  في  الع�سكريين  للق�دة  ُمج�ًزا  لي�ش 

الدف�عية.  والتنمية  التطوير  اأن يوقفوا  اأو  للبالد،  الأمنية والدف�عية  ال�سي�دة  اإلى حريم  ب�لنفوذ  ي�سمحوا لالأج�نب 

ث�بتة  الدف�عية كم� هي  والقدرات  الدف�عية  والتنمية  الع�سكري  المج�ل  لل�سعب في  المتينة  القب�سة  تبقى  اأن  يجب 

وقوية واأن تتزايد وت�سبح اأكثر قوة؛ وكذلك دعمن� لإخوانن� المق�ومين في النق�ط المختلفة ]في الع�لم[.

2015/04/09
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اأخالقيات الجي�ض

اإلى  يعمدون  فال  الإ�سالمية؛  ب�لأحك�م  يلتزمون  الإ�سالّمية  الجمهورّية  في  الع�سكرية  والقوى  الجي�ش 

الطغي�ن عند انت�س�رهم وتحقيقهم الغلبة؛ ول هم يقدمون على مم�ر�سة محّرمة وممنوعة اأو ي�ستخدمون 

اأّنن� لن نقدم على ال�ستف�دة من الأ�سلحة النووية  و�س�ئل محظورة عند تعّر�سهم للخطر... عندم� نقول 

ف�ل�سبب في ذلك هو هذه ال�سوابط وهذا اللتزام ب�لإ�سالم والتعّبد ب�لأنظمة والقوانين الإ�سالمية.

وْا َلُهم..« »َواأَِعدُّ

هذه الآية تقول: يجب اأن ل تغفلوا عن اأعدائكم، اإّي�كم اأن ُتعّر�سوا اأنف�سكم للخ�س�رة ح�ل هجوم الأعداء 

عليكم نتيجة النق�ش في الإمك�ن�ت، النق�ش في ال�سالح والذخ�ئر، اأو لأّنكم لم تهّيوؤوا اأنف�سكم وتعّدوه� 

جّيًدا. فخ�س�رتكم خ�س�رة لل�سعب، خ�س�رتكم خ�س�رة لالإ�سالم. ولأجل هذا ُقلت اإّن التقّدم والتطّور الذي 

تحّقق على م�ستوى قوان� الم�سّلحة ُي�سّكل نموذًج� ُيحتذى.

الجهوزّية لمواجهة اأّي تهديد

 � وْا َلُهم مَّ ِعدُّ
َ
حتى لو لم يقم هوؤلء بتهديدن� �سراحة لك�ن لزاًم� علين� الحذر لم� تمليه علين� اآية: }َواأ

َب�ِط اْلَخْيِل{؛ حتى لو لم يقوموا بتهديدن� لك�ن اأخذ هذه الم�س�ألة بعين العتب�ر  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا�ْسَتَطْعُتم مِّ

الجمهورية  موؤ�ّس�س�ت  جميع  على  �سراحة؟...  ُيهّددونن�  ك�نوا  اإذا  فكيف  وا�ستعدادن�؛  ج�هزيتن�  وزي�دة 

الإ�سالمية اعتب�ر هذه الم�س�ألة وظيفة يجب القي�م به� والعمل على رفع م�ستوى الجهوزّية وال�ستعداد يوًم� 

بعد يوم، �سواًء في مج�ل الت�سّلح اأو التنظيم، وكذلك على م�ستوى الق�سّية الأهم والأكثر ت�أثيًرا في القوى 

الم�سّلحة اأعني الروحّية والجهوزّية وال�ستعداد الروحي.

2015/04/19
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فليكن عملكم في �شبيل اهلل

عليكم اأن ُتدركوا قدر هذا ال�سهر ]رجب[، ل بّد في 

هذا ال�سهر اأن ت�سعوا قدر الإمك�ن اإلى الإكث�ر من التو�ّسل 

اإلى ح�سرة الحّق تع�لى؛ اذكروا  اإلى اهلل تع�لى والتوّجه 

اهلل في نفو�سكم ولتكن اأعم�لكم لوجهه تع�لى، فليكن م� 

تقومون به وهذه الجهود التي تبذلونه� هلل وفي �سبيل اهلل.

اإّن العمل الذي تقومون به هو من جملة الأعم�ل التي 

يقرنه�  اأن  لأجل اهلل  به�  يقوم  اأن  ب�سهولة  للمرء  ُيمكن 

بق�سد التقّرب اإليه تع�لى... ويعود ذلك اإلى اأّنكم ومن 

خالل عملكم اإّنم� تخدمون المجتمع والن��ش، تخدمون 

الجمهورّية الإ�سالمّية، تخدمون الإ�سالم، وتن�سرونه.

اأمن ال�شباب؛ الأخطر!

اإذا لم يكن هن�ك اأم�ن وح�س�نة تُحول دون ا�ستم�لة 

�سب�بن� اإلى �س�حة الفح�س�ء والمنكر فهذا انعدام كبير 

وخطير لالأمن... اإّن جّر ال�سب�ب نحو مواطن الفح�س�ء 

ل  اأن  عليكم  الأم��ن؛  انعدام  من  ح�لة  ُي�سّكل  والمنكر 

ت�سمحوا بذلك؛ عليكم منع ذلك والحوؤول دون ح�سوله. 

بين القتدار والظلم.. فرق

اإحالل الأمن  اإّن من وظ�ئف الجمهورّية الإ�سالمّية 

والأم��ن  الأخالقي  الأم��ن  ت�أمين  المجتمع،  في  وب�سطه 

الجمهورّية  وظ�ئف  من  وظ�ئفن�  من  يعّد  الجتم�عي 

الإ�سالمّية. ل ُيمكنن� التخّلي عنه� لذا عليكم اأن تتمّتعوا 

لكن  عملكم.  ف��ي  ال��ح��زم  اعتم�د  وعليكم  ب���لق��ت��دار، 

اأي  والظلم،  الق��ت��دار  بين  وال�ستب�ه  الخلط  ع��دم  مع 

الت�سّرف بال ح�سيب ول رقيب، دون اأية �س�بطة.

اللتزام بالقانون ؛ اأ�شّد واآكد

من الم�س�ئل التي تحظى ب�أهمية ب�لغة م�س�ألة التزام 

الق�نون. وهذا اللتزام ب�لق�نون له ج�نب�ن: ج�نب مرتبط 

من  الت�أّكد  عليكم  ينبغي  حيث  للق�نون  الن��ش  بمراع�ة 

تطبيق الق�نون والوقوف في وجه من يقومون بمخ�لفته.

ِقَبل  من  الق�نون  بمراع�ة  مرتبط  الآخ��ر  والج�نب 

قّوات ال�سرطة اأنف�سهم، اأي اأن يكون المنت�سب اإلى قّوات 

معنى،  من  للكلمة  م�  بكّل  ب�لق�نون  ملتزًم�  ال�سرطة 

التزام  يكون  اأن  ينبغي  والقوانين،  الأنظمة  ُيراعي  اأن 

مك�ن  اأّي  في  منه  اأكثر  ال�سرطة  ق��ّوات  داخ��ل  الق�نون 

اآخر، ول بّد طبًع� للفرد المنت�سب اإلى قّوات ال�سرطة اأن 

يتمّتع ب�ل�سالح والنزاهة.

2015/04/26
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تكريم العمل والعاِمل

الم�سوؤولون  يعتني  واأن  والع�ِمل،  العمل  ُيكّرم  اأن  نريد 

بق�س�ي� العّم�ل، وبحّل م�س�كل بيئة العمل والطبقة الع�ملة. 

العّم�ل،  ت�سريح  ال��روات��ب،  ت�أّخر  ق�ئمة؛  م�س�كل  هن�ك 

البلد  في  موجودة  اأم��ور  هذه  واأمث�له�،  المعي�سّية  الأم��ور 

الم�سوؤولين  العّم�ل. على  العّم�ل، وهذه هي م�س�كل  وبين 

اأن يعطفوا هممهم على هذه الق�س�ي� اأكثر من ذي قبل.

الإنتاج اأ�شا�ض العمل

التركيبة  م�س�كل  عالج  �سبل  عن  نبحث  اأن  يجب 

والع�مود  البلد؛  داخ��ل  م��ن  البلد  ف��ي  القت�س�دية 

القت�س�د  في  الفقري  الع�مود  الإنت�ج؛  هو  الفقري 

المق�وم الذي ذكرن�ه هو تعزيز الإنت�ج المحّلي، واإذا 

تحّقق هذا الأمر وُعطفت الهمم عليه، �ستنحل حينه� 

م�س�كل العمل تدريجيًّ�، وُي�سبح للعمل قدره، وللع�مل 

مك�نته، و�سُتت�ح فر�ش العمل للجميع، و�سوف تنح�سر 

مع�سلة البط�لة في المجتمع تدريجًي� وتزول. 

الم�شتثمرون والعّمال..عملهم عبادة!

يجب على الم�ستثمرين وذوي المكنة اأن ي�ستثمروا. 

� ك�ن ب�إمك�نهم ا�ستثم�ر اأموالهم  كنت اأعرف اأ�سخ��سً

لكّنهم  اأكبر،  رب��ح  وذات  اإنت�جية  غير  قط�ع�ت  في 

ف��ستثمروا  البلد،  هذا  خدمة  نريد  وق�لوا:  يفعلوا،  لم 

لأّنهم  اأقّل  وع�ئدات  ب�أرب�ح  اإنت�جي  مج�ل  في  اأموالهم 

هذا  عملهم  ح�سًن�،  اإليهم.  بح�جة  البلد  اأّن  ع��رف��وا 

عب�دة! الم�ستثمر الذي ي�أخذ ح�جة البلد بعين العتب�ر 

ول ي�سّغل اأمواله في ال�سم�سرة والأعم�ل الوفيرة الأرب�ح 

اأمواله لال�ستثم�ر، يح�سب  �ش  والم�سّرة ب�لبلد، وُيخ�سّ

له ذلك عماًل �س�لًح�. ف�لم�ستثمر اإذن �س�حب دور.

يتحّمل  الذي  الع�مل  له دوره.  الم�هر  الع�مل  كذلك 

العمل  �سعٌب،  العمل  النه�ية  ف��ي   – العمل  �سعوب�ت 

الج�سدي من الأمور ال�سعبة في الحي�ة – الع�مل الذي 

ُيقّدم عمره وقّوته من اأجل اأداء عمل نظيف، ح�له ح�ل 

الع�بد، وهذا عمل �س�لح. 

ا�شتهالك الإنتاج المحّلي؛ دعوا الماركات

الم�ستهلك المن�سف، �س�حب ال�سمير كذلك ُيمكن 

الأ�سم�ء  وراء  ينجر  فال  الداخلي،  الإنت�ج  ُي�س�عد  اأن 

والع�دات، ووراء العالم�ت التج�رية 

ل بّد من العمل ال�شعب

على المعنيين ب�لو�سع الثق�في في البالد التخطيط 

والتهّرب  العمل  وقّلة  البط�لة  لمواجهة  الثق�في،  للعمل 

من العمل ال�سعب.
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التربية والتعليم؛ �شناعة الم�شتقبل

الأ�س��ش في كالمن� هو ق�سّية التربية والتعليم؛ وهي الق�سّية التي تحوز 

لدّي، اأن� العبد هلل، اأهمّية ف�ئقة. وال�سبب اأّن التربية والتعليم في الحقيقة 

البالد  م�ستقبل  اإّن   ... الم�ستقبل  ع�لم  و�سن�عة  لخلق  اأ�س��سي  مركز 

وم�ستقبل ع�لمن� مرتبط ب�لجهود الح�لّية للتربية والتعليم؛ هذا لي�ش اأمًرا 

ب�سيًط�. لي�ش لدين� اأّي قط�ع اأو جه�ز اآخر ح�ئٌز على هذا القدر من الأهمّية 

والح�س��سّية.

المعلِّم الجّيد

المعلِّم الجّيد هو ذلك الإن�س�ن ذو الت�أثير ال�ستثن�ئي الذي ل بديل له 

اأ�سخ��ش  ف�إّنه �سيتمّكن من تربية  اأ�سرن�؛ حين يكون لدين� معلٌم جيٌد  كم� 

عظم�ء؛ حتى لو ك�ن ]ذلك[ في نظ�م تعليمي كنظ�م الكّت�ب القديم.

تكليف المعّلم وواجبه

واجب المعّلم خلُق جيٍل يمتلك هذه الخ�سو�سي�ت: جيٌل ع�ِلم، موؤمن، 

الج�سدية  وال�سّحة  وال�سالمة  والن�س�ط  ب�لأمل  يتمّتع  ب�لنف�ش،  ثقة  لديه 

وكثير  الم�سروف  قليل  ع�لية،  وهّمة  اإرادة  ولديه  ب�سيرة  ذو  والمعنوية، 

النفع والإنت�ج.

الم�شتوى المعي�شي الكريم 

الق�سية  هذه  على  مرّكزة  هّمتهم  تكون  اأن  الر�سميين  الم�سوؤولين  على 

]معي�سة المعلِّمين[ ب�سكل خ��ش. هذا ا�ستثم�ر ُينتج اأرب�ًح� وُيعطي قيمًة 

م��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد؛ 

بالفعل

ل ف����ئ���دة م���ن ال��ح��دي��ث 

»هذا  ُقلن�  اإذا  الف�س�د؛  عن 

يمتنع  لن  �س�رق«،  هذا  ل�ّش 

بّد  ل  ال�سرقة؛  ع��ن  ال��ل�����شّ 

العمل.  ف��ي  الن���خ���راط  م��ن 

لي�سوا  ال���دول���ة  ف��م�����س��وؤول��و 

عن  يتحّدثوا  لكي  �سحيفة 

الف�س�د؛ نعم ُيمكن لل�سحيفة 

اأّم�  الف�س�د،  عن  تتحّدث  اأن 

وعلين�  فم�سوؤولون  واأنتم  اأن� 

اأن نقوم بعمل م�، م� ح�جتن� 

اإلى الكالم؟ يجب النخراط 

اأه���اًل  ك��ّن���  اإذا  ال��ع��م��ل؛  ف��ي 

وج��ه  ف��ي  فلنقف  فلنعمل، 

الحقيقي  ب�لمعنى  الف�س�د 

للكلمة.

2015/04/29
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في  الأولى  الدرجة  ذات  الم�س�ئل  من  يكون  اأن  يجب  المو�سوع  �سرفة؛ هذا  وتك�ليف  اإنف�ق  لي�ش مجّرد  م�س�فة؛ 

العدّو  ف�إّن  بهذا،  نحن  نقم  لم  اإن  الحكومة.  في  القرار  واتخ�ذ  التخطيط  ومراكز  الر�سمية  الإدارات  لدى  الأهّمية 

�سي�ستغّل هذه الم�س�ألة، فهو ح��سر وُيراقب ويرى م�ذا نفعل في هذا المج�ل. 

رعاية معايير الإ�شالم والثورة

و�سليمة  �سحيحة  تكون  اأن  يجب  والتعليم،  والتربية  للتدري�ش  المعلِّم،  ا�ستقط�ب  اإلى  توؤّدي  التي  العملّي�ت  فكّل 

وموافقة لمع�يير الإ�سالم والثورة. اإذا قمن� ب�لعمل بهذا ال�سكل نكون قد �سمّن� تلك النتيجة التي تريدونه�، ف�ستكون 

نتيجة ير�س�ه� اهلل وتوؤّمن م�ستقبل البالد �ستوِجد جياًل عظيًم� مفعًم� ب�لأمل؛ وم� لم يتم رع�ية هذه المع�يير فلن 

تتحّقق النتيجة المطلوبة ولن ن�سل اإلى الهدف المن�سود. 

رهبة الجمهورية الإ�شالمية في �شدور الأعداء

طوال هذه ال�سنوات الخم�ش والثالثين الم��سية، ط�لم� ك�نت هذه الحركة ال�سعبية العظيمة محّط اأنظ�ر اأعداء 

الجمهورية الإ�سالمية، اأطلقوا الكثير من التهديد وال�سع�رات، بذلوا كّل م� في و�سعهم، وفعلوا كّل م� قدروا عليه، لكن 

ال�سعب الإيراني ونظ�م الجمهورية الإ�سالمية ك�ن� ُيمّثالن الرهبة والهيبة في نظر الأعداء؛ يجب علين� اأن ُنح�فظ على 

هذه الهيبة؛ اأن ُنبقي هذه الرهبة في �سدورهم، فهي حقيقة واقعية ولي�ست وهمية. 

معرفة اأهّمية �شخ�شّيته وهوّيته 

�سيتعّر�ش  �سّك  دون  ف�إّنه  الأج�نب  مق�بل  في  يجب  كم�  وعظمته  هوّيته  عن  ُيدافع  اأن  م�،  �سعب  ي�ستطع  لم  اإذا 

للخ�س�رة وال�سرب�ت الق�تلة؛ في هكذا و�سع ل فر�سة للتج�رب والحتم�لت المتعّددة. يجب معرفة اأهّمية �سخ�سّيته 

وهوّيته.

حذاِر فتنة »المذهبية« بين ال�شنة وال�شيعة

المهم اأن نعرف اأّن العدو ل يقّر له قرار، ومن الخط�أ الت�سّور ب�أّن العدّو �سيرعوي، فهو �سيوا�سل عداوته قدر 

92



وُينّفذ، وهو يملك الم�ل، واأجهزته الأمنية كبيرة، وو�س�ئله الإعالمية �سخمة، وهو  الم�ستط�ع، و�سي�سع الخطط 

يبذل جهده في هذا المج�ل، وعلين� اأن نتحّلى ب�لوعي. وقد اأ�سرُت اإلى اأهّمية م�س�ألة ال�سيعة وال�سنة، فهم ُيرّكزون على 

ب من الطرفين، اأي اإذك�ء نيران الع�سبية في الو�سط ال�سيعي والآخر ال�سّني. هذه الق�سية، ويح�ولون اإث�رة التع�سّ

يراقبوا  اأن  والحري�سين  المخل�سين  اأيديهم. على  في  األعوبة  اإلى  يتحّولون  الذين  الغ�فلين  بع�ش  دائمً�  وهن�ك 

اأنف�سهم ب�سّدة لئاّل يقعوا اأ�سرى في هذه المه�لك. 

الأعداء ل فرق لديهم بين ال�شنة وال�شيعة

ولط�لم� ذكرت اأّن خبرة البريط�نيين في هذه الم�س�ألة وا�سعة جدًا، وتفوق خبرة الأمريكيين، واإّن خبرتهم في بّث 

ال�سق�ق بين ال�سيعة وال�سّنة اأكبر بكثير، وهم يعرفون م�ذا عليهم اأن يفعلوا لإث�رة التن�حر بين الجهتين.

تراهم اأحي�نً� يتكّلمون وك�أّنهم من من��سري اأبن�ء ال�سّنة. لقد �س�هدتم اأخيرًا م�س�دقة الكونغر�ش الأمريكي على 

اإلى  يمّت  �سيء  كّل  ُيع�ر�سون  اإّنهم  حقً�؟  ال�سّنة  اأهل  اأمر  يهّمهم  هل  ولكن  العراق!  في  ال�سّنة  العرب  دعم  م�سروع 

الإ�سالم ب�سلة ول فرق لديهم بين ال�سيعة وال�سّنة، وهذا م� ينبغي اللتف�ت اإليه. فق�سية المذهب الديني هي ق�سية 

مهّمة.

ق�شايا ال�شباب اأولوّية

يجب تقديم الخدم�ت والهتم�م ب�لأمور القت�س�دية، يجب اأن ل يبقى ال�سب�ب ع�طلين عن العمل، لأّن البط�لة 

ت�سنع الف�س�د، والق�س�ي� المرتبطة ب�ل�سب�ب تحتّل الأولوية الأولى.

2015/05/06

93



لتكن اأعمالنا ابتكارية وذات مغزى

الم�سمون  وعمق  ]الجم�ل  الأم��ور  هذه  جعل  يجب 

ك�لعلم   - الحي�ة  ���س��وؤون  جميع  في  اأ���س��وًل  والإبداع[ 

الثورية،  القيم  و�سي�نة  الحي�ة  نمط  وتقديم  والإدارة 

وممكن  واجب  اأمر  وهذا  اله�مة-  الق�س�ي�  وفي جميع 

جميع  تكون  اأن  الجّدية  وبمنتهى  يجب  حيث   ،� اأي�سً

ُتبهر  جميلة  تكون  واأن  وابتك�رية،  اإبداعية  اأعم�لن� 

والم�سمون،  المعنى  بعمق  تّت�سف  اأن  وكذلك  العيون، 

تجّنب  علين�  اأعينن�.  ن�سب  ن�سعه  اأن  ب��ّد  ل  م�  ه��ذا 

وق�س�ي�  الحي�ة  �سوؤون  جميع  في  ال�سطحية  الأع��م���ل 

البلد اله�ّمة والقي�م ب�لأعم�ل العميقة والخ�لدة وذات 

المغزى الراقي والعميق.

للت�شّدي لموؤامرات العدّو ب�شالبة وا�شتقامة

في  يتحّركون  الذين  الأع��ّزاء  الم�سوؤولون  ليعلم 

هذا الميدان ب�سج�عة، اأّن ال�سبيل الوحيد لمواجهة 

العدّو الوقح هو العزيمة الرا�سخة وتجّنب ح�لة رّدة 

الفعل والنفع�ل مق�بله. يجب اأن يتمّكنوا من اإظه�ر 

ر�س�لة ال�سعب الإيراني وعظمته في المف�و�س�ت.

2015/05/20

البيئة القراآنية؛ نجاٌة من الجاهلّية

اأعم�لن�  فلتكن  مج�ّسدًا.  ق��راآن��ً�  ك���ن  النبي  اإّن 

على  مبنّية  ال�سخ�سّية  و�سج�ي�ن�  واأخالقن�  و�سلوكن� 

اأم��ٌر ���س��روري... ول يقت�سر  ال��ق��راآن، وه��ذا  اأ�س��ش 

اأن تكون حي�تن� ال�سخ�سية حي�ًة قراآنية،  الأمر على 

بل يتحّتم اأن يكون مجتمعن� وبيئة حي�تن� بيئًة قراآنية 

كذلك.

يجب علين� الحوؤول دون اأن تفر�ش الج�هلية نف�سه� 

على مجتمع�تن� وعلى حي�تن�؛ وقد فعلت ذلك.

تمييز العدّو من ال�شديق

قلب  ف��ي  دوم���ً�  الإ���س��الم  اأع���داء  عليه  يعمل  م���  اإّن 

م�  وهذا  والخالف،  الفرقة  اإث���رة  هو  الإ�سالمية  الأمة 

اإلى الخالف وال�سق�ق  يجب �سّده. واأّيم� حنجرة تدعو 

�سواء  ال��ع��دو-  ب��سم  تتحّدث  فهي  الم�سلمين[  ]بين 
لئاّل تكون  اأم لم تكن تعلم. فلنحذر  اأك�نت تعلم بذلك 

ينطلق  ل  واأن  والقراآن،  الإ�سالم  لأعداء  بوقً�  حن�جرن� 

وبّث  الط�ئفية،  النعرات  ف���إث���رة  الفرقة.  ن��داء  منه� 

العرب  وبين  وال�سّنة  ال�سيعة  بين  وال��خ��الف  ال�سق�ق 

والعجم، واختالف الدول في م� بينه� ونزاع�ت ال�سعوب 

هي  القومية،  ب�ت  والتع�سّ والطوائف 

نيرانه  ي��وؤّج��ج��ون  ب���ت��وا  م���  م��ن جملة 

ول  الم�سلمة،  المجتمع�ت  اأو�س�ط  في 

والب�سيرة  بوجهه...  الوقوف  من  بّد 

الأ�س��سي�ن،  الع�مالن  هم�  والعزيمة 

نعرف  ب����أن  ب�لب�سيرة  اأوًل  فلنتحّل 

العدّو ونعرف ال�سديق.

الأن�ض بالقراآن

يتعّرفوا  اأن  مثّقفين�  على  يجب 

يتعّلموا  اأن  �سب�بن�  وعلى  القراآن،  على 

ف�إن  به.  الأن�ش  من  وُيكثروا  ال��ق��راآن، 

اأ�سبح الذهن وع�ًء للمع�رف القراآنية، 

فيه  ب���ل��ذي  اإن����ء  ك��ّل  يكون  ذاك  عند 

ثّرًا   � غنيًّ الذهن  اأ�سحى  واإن  ين�سح. 

اأث��ره  �سيترك  ال��ق��راآن��ي��ة،  ب���ل��م��ع���رف 

واتخ�ذ  وال��ع��زم  والعمل  الل�س�ن  على 

القرارات ال�سخمة وال�سلوك، وهذا هو 

الهدف الذي ل بّد اأن ُنن�سده.

2015/05/23
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هي  القومية،  ب�ت  والتع�سّ والطوائف 

نيرانه  ي��وؤّج��ج��ون  ب���ت��وا  م���  م��ن جملة 

ول  الم�سلمة،  المجتمع�ت  اأو�س�ط  في 

والب�سيرة  بوجهه...  الوقوف  من  بّد 

الأ�س��سي�ن،  الع�مالن  هم�  والعزيمة 

نعرف  ب����أن  ب�لب�سيرة  اأوًل  فلنتحّل 

العدّو ونعرف ال�سديق.

الأن�ض بالقراآن

يتعّرفوا  اأن  مثّقفين�  على  يجب 

يتعّلموا  اأن  �سب�بن�  وعلى  القراآن،  على 

ف�إن  به.  الأن�ش  من  وُيكثروا  ال��ق��راآن، 

اأ�سبح الذهن وع�ًء للمع�رف القراآنية، 

فيه  ب���ل��ذي  اإن����ء  ك��ّل  يكون  ذاك  عند 

ثّرًا   � غنيًّ الذهن  اأ�سحى  واإن  ين�سح. 

اأث��ره  �سيترك  ال��ق��راآن��ي��ة،  ب���ل��م��ع���رف 

واتخ�ذ  وال��ع��زم  والعمل  الل�س�ن  على 

القرارات ال�سخمة وال�سلوك، وهذا هو 

الهدف الذي ل بّد اأن ُنن�سده.

2015/05/23

فر�ض ال�شالة؛ من اأكبر النعم

الم�سوؤولية ثقيلة، ويتطّلب تحّملن� وقي�من� به� تمتين هذه العالقة، 

اآخر. وهذا  بعد  يومً�  التوا�سل  الرتب�ط، و�سي�نة هذا  وتعزيز هذا 

اأداء ال�سالة في كّل يوم  الدائم، ولهذا ك�ن  هو الهدف من الذكر 

اأكبر النعم  وب�سورة دائمة وم�ستمّرة لئاّل ُن�س�َب ب�لغفلة. ف�إّن من 

الإلهية هي فر�ش ال�سالة علين�. ولو لم تكن ال�سالة واجبة علين� 

لغرقن� في الغفلة، اإذ اإّنن� نذكر اهلل �سب�حً� حين ن�ستيقظ من النوم، 

ونذكر اهلل  والمعي�سة،  الحي�ة  ونذكر اهلل ظهرًا في خ�سّم م�س�غل 

لياًل في نه�ية يوم زاخر ب�لجهد والعمل.

2015/05/27

التالوة مقّدمة للتدّبر

اأن  القراآن  وت�لي  والأ�س�تذة  المحترمين  الق�رئين  من  رج�ئي 

ي�ستعر�سوا الآي�ت التي يريدون تالوته� في اأذه�نهم، اأن يتدّبروا فيه� 

ويثّبتوا اأعم�ق هذه المف�هيم في قلوبهم ومعتقداتهم ب�سكل �سحيح، 

واأن يعمدوا اإلى التالوة بهذه الروح وهذه الأر�سية وهذا ال�ستعداد، 

وعنده� �ستترك هذه التالوة اأثره� في اأعم�ق نفو�ش ال�س�معين.

2015/06/18
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حادثة 7 تير، حقائق قيد التعريف

المن��سبة حول �سهدائن�... وهن� تظهر  ب�لأعم�ل  اإّنن� لم نقم  للحّق والإن�س�ف، 

المب�در  الجم�هيري  الثوري  الموؤمن  الثق�في  التّي�ر  اإلى  الأم��ر  هذا  اإيك�ل  �سرورة 

من تلق�ء نف�سه للعمل؛ اإلى هوؤلء ال�سب�ب الذين ُت�س�هدون كيف يقومون ب�أن�سطتهم 

واأعم�ل  ثق�فية  اإنج�زات  ُيحّققون  ذاتي،  واندف�ع  تلق�ئية  ب�سورة  البالد  اأرج�ء  في 

فّنية، يقومون ب�إحي�ء الحق�ئق، واإظه�ر ط�ق�تهم ومواهبهم وا�ستثم�ره�. اإّن عليهم 

القي�م بهذه الأعم�ل وليب�دروا بوا�سطة لغة الفّن ولغة الت�سوير، وب��ستخدام الأدوات 

والو�س�ئل الحديثة اإلى التعريف بهذه الواقعة...

�شرورة معرفة العدو واأعوانه 

وليعلم الجميع: اأّن بلدن� اليوم بح�جة اإلى معرفة العدّو. فلنعرف العدّو، ولنعرف 

اأدوات  اأن��واع  عبر  والتبّرج  اأنف�سهم  تجميل  اإل��ى  يعمدون  الذين  الدوليين  الأع��داء 

التجميل الإعالمية والدع�ئية، وُيمّثلون بهذه ال�سورة اأم�م الأنظ�ر، فلنعرف اأمريك�.

2015/06/27
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