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هذه الثلّة المؤمنة...

�لحمد هلل رب �لع�لمين، و�سّلى �هلل على �سّيدن� محمد و�آله �لط�هرين وبعد.

�أكثر مجموع�ت  ومن  موؤمنة  ب�أّنه� مجموعة مق�ومة  لبن�ن،  في  �لإ�سالمية  �لمق�ومة  �لخ�منئي{ عن  �لإم�م  يتحّدث 

�لدف�ع �لوطني �سرفً� وفخرً�، بل هي - كم� يقول �لإم�م �لق�ئد - من �أ�سرف مجموع�ت �لمق�ومة �لوطنية و�لدف�ع �لوطني 

على �ل�سعيد �لع�لمي، وقّلم� �سهدن� في �لع�لم مجموعة مق�ومة تتحّلى بهذه �لطه�رة و�لإيم�ن و�لت�سحية و�لنج�ح ب�لعمل...، 

و�سبب دعمن� للمق�ومة �للبن�نية، يعود �إلى ��ستق�مته� و�سموده� �أم�م �لأعد�ء.

�لموؤمنين  من  �لثلة  هذه  في   } �لخ�منئي  �لق�ئد  �لإمــ�م  ذكره�  �لتي  �لأو�ــســ�ف  مجموعة  في  بعمق  نت�أّمل  عندم� 

�لمج�هدين و�لمخل�سين، ل بّد من �سكر �هلل تع�لى على توفيقه لهذه �لمق�ومة �لوفّية �لتي �أدخلت �لر�س� و�ل�سرور على قلب 

ق�ئده� ووّليه� �لمفّدى.

وبنف�س �لوقت ينبغي �أن ندرك �أّن كالم �سم�حة �لق�ئد{ هذ� يثقل �لم�سوؤولية و�لتكليف في مو�جهة طو�غيت �لأر�س، 

�لنهج  خدمة  في  و�لمث�برة  و�ل�ستمر�ر  و�لثب�ت  و�لعزيمة  �لقّوة  عن��سر  ويعّزز  و�لظ�لمين.  �لظلم  ومق�رعة  و�ل�ستكب�ر، 

�لإ�سالمي �لأ�سيل.

هو  يبقى  �سالحن�  �أّن�  �إل  �لم�دي،  و�لتفّوق  و�لعدد  �لعّدة  ويملكون  �لع�سر،  هذ�  في  كثر  و�لأعــد�ء  �لم�ستكبرين  �أّن  ومع 

�لأم�سى و�لأكثر فع�لّية وقوة ... كونه ُم�ستلهم من �لروح �لإيم�نية و�لمعنوية لالإم�م روح �هلل �لمو�سوي �لخميني }. ويكمل 

�لم�سيرة في ظل �لقي�دة �لحكيمة و�لب�سيرة للولي �لفقيه �لإم�م �لخ�منئي {.

و�لحمد هلل رّب �لع�لمين

أّول الكالم
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خطاب الولي
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 خطاب اإلمام الخامنئي{
في لقاء أساتذة الجامعات)1)

خط�ب �لإم�م �لخ�منئي {، في لق�ئه �أ�س�تذة �لج�مع�ت، بمن��سبة حلول �سهر رم�س�ن �لمب�رك، في طهر�ن - ح�سينّية �لإم�م �لخميني }،   (1(

بح�سور جمع من �أ�س�تذة �لج�مع�ت، بت�ريخ 2015/07/04 م.، )1394/04/13 هـ.�س.( و)1436/09/17 هـ.ق.(.

قبل كلمة �سم�حته �ألقى �سبعة �أ�س�تذة كلم�ت عّبرو� فيه� عن �آر�ئهم ومقترح�تهم.  (2(

تكريم الأ�شتاذ

�ســبق و�أن �أ�ســرت �إلــى �أّن �لهــدف مــن عقد هــذ� �لّلق�ء 

ب�لأ�ســ�تذة �لمحترميــن و�لكــر�م و�لأعــّز�ء، فــي �لدرجــة 

�لأولى، هو تكريم وتجليل مق�م �لأ�ســت�ذ. حيث ُنريد ترويج 

وتثبيــت هذه �لثق�فة في بلدن�، وهي تكريم �لأ�ســ�تذة. هذه 

هي و�حدة من �أعظم تع�ليم �لتربية �لإ�ســالمية. ولقد �أّلف 

علم�وؤنــ� �لم��سون �لكتب ونقلو� �لأح�ديث و�لآي�ت �لقر�آنية 

حول هذه �لم�ســ�ألة. هذ� هو �لهدف �لأول، وهو عمٌل رمزي 

و�لث�لــث  �لث�نــي  و�لهــدف  وتكريمهــم.  �لأ�ســ�تذة  لتجليــل 

�لمهّمــ�ن �أي�ســً� هم� �أن �أتحّدث معهم ب�لم�ســ�فهة و��ســتمع 

�إلــى �لآر�ء و�لأفــك�ر �لتــي ُيدلــي به� �لأ�ســ�تذة مــن �لإخوة 

و�لأخــو�ت، و�حتمــ�ل �أن �أطــرح عليهــم بع�ــس �لنق�ط �لتي 

�أر�ه� من��سبة.

�سيق  يوؤ�سفن�  جــدً�.  جيدً�  �ليوم  �لجتم�ع  ك�ن  لقد 

ب�قي  كلم�ت  ــى  �إل �ل�ستم�ع  مــن  حرمن�  و�لـــذي  �لــوقــت 

�أّن  و�لــحــ�ل  �إلــقــ�وؤهــ�.  �لمقّرر  من  كــ�ن  �لتي  �لأ�ــســ�تــذة 

غ�ية  في  ك�نت  �لأ�ــســدقــ�ء  طرحه�  �لتي  �لمو�سوع�ت 

و�أنــ�  �لــمــوؤّكــدة،  �لمت�بعة  منه�  بع�س  ويتطّلب  �لــجــودة، 

ت�بعه�.
ُ
بدوري �س�أو�سي به� و�أ

]وفيم� يلي[ �أطرح عليكم بع�س �لنق�ط.

(2(
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وح�سب،  معّلمً�  لي�س  �لأ�ست�ذ  �أّن  هي  الأول���ى:  النقطة 

و�إّنم� هو مرٍبّ �أي�سً�، وهذ� �سّر طبيعٌيّ وهو و��سح للجميع. 

ب�بً�  �أم�من�  ويفتح  �سيئً�  منه  نتعّلم  �لذي  �لإن�س�ن  �إّن 

طبيعية.  ب�سورة  و�أرو�حن�  قلوبن�  �إلى  �سينفذ  �لعلم،  من 

�لت�أّثر  من  ح�لة  �لمتعّلم  في  �ستتكّون  نقول:  �أن  وُيمكنن� 

ببركة هذ� �لتعليم. هذه فر�سة كبيرة و��ستثن�ئية للغ�ية. 

فكم لدين� من �ل�سب�ب �لذين ل يرغبون في �ل�ستم�ع �إلى 

�لت�أّثر �لقلبي  ن�س�ئح �لو�لد و�لجد و�لو�لدة و�لأ�سرة ول 

به�، وفي �لوقت ذ�ته تترك فيهم كلمة �لأ�ست�ذ و�إ�س�ر�ته 

ب�سكل  يتر�فق  �لتعليم  �لأ�ست�ذ.  هو  هــذ�  عميقً�؟  �أثـــرً� 

طبيعي مع �إمك�نية �لتربية. 

يجب �غتن�م هذه �لفر�سة. ف�إذ� ك�ن �أ�ست�ذن� متدينً� 

ذ� غيرة وطنية ود�فع ثوري ويتمّتع بروح �لمث�برة، لنتقلت 

هذه �ل�سف�ت �إلى �لمتعّلم ب�سكل طبيعّي، و�لعك�س �أي�سً� 

كذلك. 

�أخالق  �إن�س�نً� ع�دًل من�سفً� وذ�  �لأ�ست�ذ  حين يكون 

ع�لية ف�سترتفع حينه� �إمك�نية تربية ط�لب ع�دل من�سف 

وذي �أخالق ح�سنة، و�لعك�س �سحيح �أي�سً�.

اأنتم باأفعالكم و�شلوككم!

يكونو�  �أن  ب�إمك�نهم  �سب�ب  �إلــى  بح�جة  �ليوم  بلدن� 

ب�لدو�فع  يتحّلون  �سب�ب  �لبلد،  م  لــتــقــُدّ قوية  �سو�عد 

و�لجر�أة  �لع�لية،  و�لهّمة  �لدينية  و�لب�سيرة  �لإيم�نية 

على �لمب�درة، و�لثقة ب�لنف�س، و�لإيم�ن بــ»�أّننا ق�درون«، 

�سب�ب لديهم �أمل وتف�وؤل ب�لم�ستقبل، و�لتطّلع �إلى �لآف�ق 

�أق�سد  ول   - �ل�ستغن�ء  وروح  �لم�سرقة،  �لم�ستقبلية 

ول  لم  م�  وهذ�  �لأج�نب،  من  �لتعّلم  عن  �لإعر��س  به� 

يد  على  للتتلمذ  ��ستعد�د  على  نحن  بل  بت�تً�،  به  نو�سي 

من هو �أعلم مّن� في �أّي مج�ل- و�إّنم� روح �ل�ستغن�ء عن 

وهذه  �لعلوم،  نقل  و��ستغالل  و�لتلقين  و�لنبه�ر  �لت�أّثر 

ب�لعلم وهو  �لمّت�سف  �لع�َلم  �ليوم في  �ل�س�ئعة  �لروحية 

ع�لم �لقوى �ل�ستكب�رية - فال بّد لل�س�ّب �أن يّت�سم بروح 

�ل�ستغن�ء هذه - وروح �لفهم �ل�سحيح و�لعميق لأو�س�ع 

�س�ئرون،  نحن  �أين  و�إلى  �لآن،  نحن  �أين  ولمعرفة  �لبلد 

وكيف ُيمكنن� �جتي�ز هذ� �لطريق - و�لحّق �إّنه قد وردت 

�ليوم في كلم�ت �لأ�س�تذة نق�ط جلية في هذ� �لم�سم�ر - 

وكذلك ]نحت�ج[ �إلى �سب�ب لديه �لحزم و�ل�سّدة �أم�م �أّي 

�عتد�ء وهيمنة وم�س��س ب�ل�ستقالل �لوطنّي. �إّنن� نحت�ج 

�لروحية وهذه �ل�سف�ت؛ وهي  �إلى �سب�ب مفعمين بهذه 

�سف�ت و�سم�ت ي�ستطيع �لأ�س�تذة بّثه� وزرعه� و�إيج�ده� 

في نفو�س �لجيل �ل�س�ب �لذي يقوم بطلب �لعلم و�لدر��سة 

في �لبلد، هذ� هو �لأ�ست�ذ. 
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الحرب الناعمة؛ الأ�شتاذ قائد الميدان

وإّنما يحصل هذا التأثير التربوّي من خالل 

درس  بإلقائه  وليس  وأخالقه،  األستاذ  سلوك 

بأن  العلوم  أساتذة  أوصي  ال  إّنني  إذ  أخالق. 

فهذا  ــالق،  األخ في  ــًا  دروس الطاّلب  يعطوا 

إّن أساتذتنا ُيمكنهم،  عمل له مجاٌل آخر. بل 

وطرح  وسلوكهم  وأقوالهم  بأفعالهم 

أفكارهم وآرائهم في شّتى المجاالت، تحقيق 

في  وخلقها  الروحية  هذه  وإيجاد  التأثير  هذا 

الطالب الجامعّي وفي الشاّب المعاصر.

�لحرب  قــ�دة  هم  �لأ�ــســ�تــذة  �إّن  قولن�  معنى  هو  وهــذ� 

�لن�عمة. ف�إن ك�ن �ل�س�ّب - كم� طرحن� �س�بقً�- �س�بطً� في 

�لحرب �لن�عمة، ف�إّن �لأ�ست�ذ هو ق�ئده، و�لقي�دة هي بهذ� 

�ل�سكل.

يوجد  حيثم�  ف�إّنه  �ل�سلبة:  �لحروب  في  �لح�ل  وكذلك 

و�سط  في  �للو�ء،  �أو  �ل�سرية  �أو  �لكتيبة  ق�ئد  �سو�ء  �لق�ئد، 

بنف�سه،  ُيق�تل  وكــ�ن  �لح�ّس��سة،  �لــمــو�قــع  وفــي  �ل�س�حة 

يخت�ّس  ل  �لأمر  وهذ�  جنوده.  في  عظيمً�  ت�أثيرً�  ف�سيترك 

بن� فقط بل ي�سمل �لآخرين �أي�سً�. فقد ك�ن ن�بليون ببذلته 

�لع�سكرية ين�م على �لتر�ب �إلى ج�نب جنوده. وك�ن هذ� هو 

�ل�سّر �لذي �أّدى به لأن ُيحّقق كّل هذه �لنت�س�ر�ت �لمده�سة 

�أو�مره للجنود لم تقت�سر على �لكالم،  �إّن  �إذ  في �لحرب، 

ك�ن  وهكذ�  �أي�سً�.  عملّي  بنحو  �أو�مــره  يتلّقون  ك�نو�  و�إّنم� 

�سب�بن� في جبه�ت �لدف�ع �لمقّد�س لثم�نية �أعو�م، ف�إّن ق�ئد 

�لع�دّية في �س�حة  �لعن��سر  �أحي�نً� على  يتقّدم  �لفرقة ك�ن 

�إلى  ُيب�در  و�أحي�نً�  �لأم�مية،  �لخطوط  �لقت�ل، ويح�سر في 

مفهوم  غير  ُيعتبر  �لــذي  �لأمــر  بنف�سه.  �ل�ستطالع  عملية 

وغير مقبول في جيو�س �لع�َلم، ولكّنه حدث في هذه �لحرب. 

وهذه �لروحية هي �لتي حّققت كّل تلك �لنج�ح�ت �لب�هرة 

و�لنت�س�ر�ت �لعظيمة خالل �لدف�ع �لمقّد�س. هكذ� �لح�ل 

�أن  بنف�سه  �لأ�ست�ذ  على  يجب  �أي�سً�.  �لن�عمة  �لحرب  في 

ينزل �إلى قلب �لميد�ن في هذه �لمو�جهة �لعميقة و�لحيوية 

�لن�عمة، و�لتي هي  ب�لحرب  ُن�سّميه�  �لتي  و�لمقّد�سة، وهي 

دف�ع مقّد�س �أي�سً�.

70000 اأ�شتاذ جامعّي

�لهيئ�ت  �أع�س�ء  �أ�ست�ذ عدد  �ألف  بلدن� نحو �سبعين  في 

�لفخر  �إلـــى  يــدعــو  مــ�  وهـــذ�  �لج�مع�ت[،  [في  �لتعليمية 

و�لعتز�ز. حيث �أتذّكر في بد�ية �لثورة، وفي �لن�سف �لأول 

من عقد �لثم�نين�ت، ولربم� في �لن�سف �لث�ني �أي�سً�، ك�ن 

�لتعليمية بم� يقرب من خم�سة  �لهيئ�ت  �أع�س�ء  ُيقّدر عدد 

�آلف �أو �ستة �آلف �أ�ست�ذ، وبلغ �ليوم هذ� �لعدد نحو �سبعين 
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�ألفً�، وهذ� مبعث فخٍر لبلدن� وثورتن� وج�مع�تن�.

ولح�سن �لحّظ ف�إّن ق�سمً� عظيمً� من هذه �لقوى �لإن�س�نية 

وثورّيون،  ومتدّينون  موؤمنون  �أ�س�تذة  هم  و�لو��سعة،  �لكبيرة 

ين و�لثورة. وهذ� �أي�سً� على ج�نب كبير  وملتزمون بمب�دئ �لدِّ

من �لأهّمية، وهذ� �أي�سً� ظ�هرة بحّد ذ�ته�. ول بّد من معرفة 

وهذ�  �لتعليمية.  �لهيئ�ت  في  و�لثورية  �لموؤمنة  �لعن��سر  قدر 

خ�طب به مديرين� �لأعّز�ء و�لم�سوؤولين في وز�رة �لتعليم 
ُ
م� �أ

�عرفو�  لهم:  و�أقــول  �لطّبي،  و�لتعليم  �ل�سحة  ووز�رة  �لع�لي 

قدرهم! وعلى �لوزر�ء �لكر�م و�لمج�ل�س �لإد�رية في �لوز�ر�ت 

�أن يقّدرو� قيمة ح�سور هوؤلء �لأ�س�تذة �لموؤمنين و�لملتزمين 

ب�لقيم �لدينية �لذين ثبتو� على كلمة �لحّق ولم يه�بو� �لهجم�ت 

منه�  ب�لكثير  نعلم  �لتي   - �لخفية  �لأذى  وحــ�لت  �لإعالمية 

�لمحترمين  �لمديرين  وعلى  مب�دئهم.  عن  يتر�جعو�  ولم   -

تكريم �لمعلِّمين و�لأ�س�تذة �لموؤمنين في �لج�مع�ت.

ك�ن  لو  �لأ�ست�ذ.  �أهّمية  حول  ــى  �لأول �لنقطة  هي  هذه 

�ألفً�  �ل�سبعين  �لأعّز�ء  �لأ�س�تذة  هوؤلء  لق�ء جميع  ب�إمك�ني 

لق�ءهم  ��ستطعت  ولو  ت�أكيد،  بكّل  بذلك  لقمت  �لبلد،  في 

لكنت ��ستمعت �إلى �أح�ديثهم فردً� فردً�. ولكن من �لو��سح 

ذلك  �إلــى  �لو�سول  عن  ق�سيرة«  و�ليد  ب�سيرة  »�لعين  �أن 

.
(1(

�لرطب �لحلو �لغ�لي على �لنخيل �لع�لي!

النقطة الثانية: حول ق�سية �لعلم، ولح�سن �لحّظ فقد 

تحّولت �لنه�سة �لعلمية �ليوم في �لبلد �إلى تّيار؛ هذ� �لتّي�ر 

�لذي جرى تر�سيخه في بلدن�، وهذ� مّم� ل �سّك فيه. فقد بذل 

)1)  �سطر بيت �سعر من ديو�ن ح�فظ.
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�أ�س�تذتن� وعلم�وؤن� و�سب�بن� خالل �لأعو�م �لع�سرة �أو �لخم�سة 

ع�سر �لم��سية جهودً� م�سنية في هذ� �لمج�ل، وبتن� ُن�س�هد 

للبلد. حيث  �لعلمية  �لمرتبة  ت�س�عد  في  �لجهود  �آث�ر هذه 

بلغن� �لمرتبة �لعلمية �ل�س�د�سة ع�سرة في �لع�لم. وهذ� �أمٌر 

ب�لغ �لأهّمية، �إذ ك�نت مرتبتن� �لعلمية �أقل و�أدنى من ذلك 

�لمرتبة  �إلى  �لبلد  م�ستوى  رفعو�  و�سب�بن�  فعلم�وؤن�  بكثير، 

�ل�س�د�سة ع�سرة، وهذ� غ�ية في �لأهّمية و�لقيمة.

�شرعة التقّدم العلمي؛ اأ�شعافًا..

بلوغ  �أّن  �لأولى هي  �لنقطة  �لمج�ل:  وثّمة نق�ط في هذ� 

هذه �لمرتبة �لعلمية �لرفيعة ك�ن ن�جمً� عن حركة ت�س�عدية 

�أقّرت  حيث  �لعمل.  في  �لمكّثفة  �ل�سرعة  من  وطفرة  نوعية 

�لإح�س�ئي�ت �لع�لمية �أّن �سرعة �لتقّدم �لعلمّي في �لبلد تفوق 

ثالثة ع�سر �سعفً� معّدل �ل�سرعة �لمتو�ّسطة في �لع�َلم، وهذ� 

م� �أعلنته مر�كز �لإح�س�ء �لعلمية في �لع�َلم، وذكرن�ه �س�بقً� 

عّدة مّر�ت. وقد تب�ط�أت ح�ليً� وتيرة هذ� �لت�س�رع. و�أّم� �أن 

يقول �لبع�س �إّنن� قد تخّلفن� عن �لتقّدم �لعلمّي، ويقول �لآخر 

كاّل، لم نتخّلف عن ذلك، وي�ستدّل كلٌّ منهم� ب�لأرق�م، فيعود 

من�سوؤه �إلى �أّنن� في �لظ�هر لم نتر�جع عن �لمرتبة �ل�س�د�سة 

ع�سرة �أو �لخ�م�سة ع�سرة، وهذ� �سحيح، ولكن ك�ن علين� �أن 

�أن  �لمت�س�رعة  �لوتيرة  تلك  �لمرحلة، وك�ن على  نرتقي هذه 

تو��سل حركته�، ولكّنه� �نخف�ست ح�ليً�.

في  األعّزاء  والمسؤولون  اإلخوة  ليلتفت 

لم  المتسارعة  الطفرة  تلك  أّن  إلى  الوزارات 

تعد كما كانت. فافعلوا ما من شأنه أن ال يحّد 

إلى  يؤّدي  ال  وأن  العلمّي  التقّدم  سرعة  من 

إيقاف هذه الحركة.

ونحن نعلم ب�لطبع، �أّنن� كّلم� تقّدمن� �إلى �لأم�م، تب�ط�أت 

لن�  ب�لن�سبة  �لكبير  �لتخّلف  ف�إّن  �لمت�س�رعة،  �لحركة  هذه 

يعني تو�فر �لمزيد من �لإمك�ني�ت �لتي لم يجِر ��ستثم�ره�، 

ب�سبب  �لإمك�ني�ت  هــذه  قّلت  ــ�م،  �لأمـ �إلــى  تقّدمن�  وكّلم� 

تلك  �لحّد من  ينبغي  ُندركه، ولكن ل  ��ستثم�ره�، وهذ� م� 

�ل�سرعة �ل�سرورية و�لمتن��سبة للتقّدم �لعلمّي.

تح�شين البيئة العلمية

للبلد  �لعلمية  �لبيئة  �إبع�د  �أّن عليكم  �لث�لثة: هي  �لنقطة 

عن �إث�رة �لم�س�ئل �له�م�سية. ول يلتب�س �لأمر، ف�إّنني ل �أدعو 

�لكثير  ولعّل   - �ل�سي��سية  �لم�س�ئل  من  �لج�مع�ت  خلّو  �إلى 

يتذّكر �أّني قبل �سنو�ت في هذ� �للق�ء �لرم�س�نّي نف�سه، وفي 

�ل�سي��سة  �إبع�د  يريدون  �لذين  عن  عّبرت  �لأ�س�تذة.  ح�سور 

عن �لج�مع�ت ومن بين �لطلبة �لج�معيين تعبيرً� ح�دً� ق��سيً� 

�أن  �أعتقد  �إلى مع�تبة كثير من �لأ�سخ��س- كال، بل  �أّدى  م� 

بيئة �لج�معة هي بيئة �لإدر�ك �ل�سي��سّي، و�لتحليل �ل�سي��سّي، 
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و�لمعرفة �ل�سي��سية، و�لوعي �ل�سي��سّي، وهذ� عندي ل م�نع 

منه، لكّني �أقول ب�سرورة تجّنب �لألعيب �ل�سي��سية وت�سيي�س 

ت�سّر  ف�إّنه�  �له�م�سية،  �لم�س�ئل  و�ختالق  �لعلمية  �لق�س�ي� 

م�  بكّل  �لعلمّي  و�لتقّدم  ب�لجهد  �لمتمّثلة  �لرئي�سة  ب�لمهّمة 

تنطوي عليه هذه �لق�سية من مز�ي� وخ�س�ئ�س.

�أو  �لع�م  �لتي حدثت خالل  �لخ�طئة  �لأعم�ل  �أكثر   من 

�لع�مين �لم��سيين، ق�سية �لِمَنح �لدر��سية، و�لتي حّتى و�إن 

�أّنه� لم  ك�نت �سحيحة - وب�لطبع، فقد �ّت�سح بعد �لتحّري 

تكن �سحيحة بتلك �ل�سورة، ولم تكن ب�ل�سكل �لذي تالعبت 

به �ل�سحف، وهذ� م� �أف�دت به �لتق�رير �لدقيقة و�لدر��س�ت 

�لتي و�سلتن� - م� ك�ن ينبغي لن� �أن ن�سوقه� �إلى �لمز�يد�ت 

بع�س  على  ــطــاّلب  �ل مــن  عــدد  ح�سل  حيث  �ل�سحفية. 

�س�ت خالفً� للق�نون، هذ� م� له طريق حّل ق�نونّي،  �لمخ�سّ

�س�ت دون �فتع�ل كّل هذ� �ل�سجيج.  وهو �إلغ�ء هذه �لمخ�سّ

فإّن إثارة األزمات والصخب واختالق المسائل 

الهامشية يعّد سّمًا مهلكًا للبيئة العلمية التي 

يجب أن تواصل طريقها بهدوء واستقرار.

لالأ�سف �إّن �لبع�س �أخذ يد�ّس هذ� �ل�سّم �إلى ج�مع�ت 

�لمبنية  �لفكرية  �لروؤية  تلك  نف�س  �إلى  ب�ل�ستن�د  �لبالد 

�أّن  على  عالوة  لم�ذ�؟  ولكن  �ل�سي��سية،  �لألعيب  على 

هذ� �لعمل ك�ن ظلمً� للكثير من �لن��س، فقد ك�ن مخ�لفً� 

للق�نون، وخالفً� للتدبير وخالف �لأخالق �أي�سً�، في حين 

يتوب  قّلم�  »لم�ذ�  �لأخالقية.  ب�لم�س�ئل  يتبّجحون  �أّنهم 

، فهل ك�ن هذ� عماًل �أخالقيً�؟ 
(1(

�أولئك �لآمرون ب�لتوبة؟«

يجب عليكم �أن تتجّنبو� �لم�س�ئل �له�م�سية، و�أن تحولو� 

دون وقوع بيئة �لتعليم�ت �لعلي� �أ�سيرة �لق�س�ي� �لج�نبية.

العلوم الإن�شانية 

�إّنن�  �لإن�س�نية.  �لعلوم  ق�سية  هي  �لأخـــرى:  و�لنقطة 

حول  تحّدثو�  �لذين  و�لأعــّز�ء  �لمج�ل.  هذ�  في  متخّلفون 

حّتى  �أهّميته�  على  �سحيح  وب�سكل  �أّكدو�  �لإن�س�نية  �لعلوم 

�لتي  و�لإح�س�ئي�ت  �سحيح.  كــالم  وهــذ�  �ل�سن�عة.  في 

قّدمه� هذ� �لأخ �لعزيز ملفتة للنظر، حيث ق�ل �إّن �لتقّدم 

�ل�سن�عّي يعود بن�سبة �أربعين �أو خم�سين ب�لمئة �إلى �لق�س�ي� 

�إلى  ب�لمئة  �سّتين  �أو  خم�سين  وبن�سبة  و�لتقنية،  �لهند�سية 

. ما 
(2(

م�س�ئل �لعلوم �لإن�س�نية ك�لإد�رة و�لتع�ون و�لمث�برة

تحّدث  فقد  �لحّظ،  ولح�سن  �لأهمية.  وب�لغ  �سحيح  يقوله 

�لأمــور  من  جملة  و��ستعر�سو�  �لإخـــو�ن،  من  عــدد  �ليوم 

ديو�ن ح�فظ �ل�سير�زي.  (1(

 %  60 �إلى   50 ن�سبة  �أن  كالمه  من  يق�سد  �أنه  �سم�حته  من  يظهر   (2(

و�لعمل  �لإد�ري  �لجهد  بــذل  فــي  �لإن�س�نية  �لجهود  �إلــى  ترجع 

و�لتن�سيق و�لتع�ون و�لمث�برة.
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�أفك�رن�  نف�سه�  وهي  �لإن�س�نية،  �لعلوم  مج�ل  في  �لجّيدة 

�أ�سرن�  وقد  �أي�سً�.  �أل�سنتن�  وب�لطبع، كالم  قلوبن�،  وحديث 

�س�بقً� �إلى عدٍد منه�. وب�لّت�لي ف�إّنه� م�س�ألة ب�لغة �لأهمية.

و�جب  �أمر  هو  و�لــذي   - �لإن�س�نية  �لعلوم  في  �لتحّول  �إّن 

و�ندف�ع  ذ�تية  نه�سة  �إلى  بح�جة  كثيرة-  لأ�سب�ب  و�سرورّي 

�لندف�ع  ف�إّن  �لحّظ،  لح�سن  �لخ�رج.  من  ودعم  �لد�خل  من 

�لمجل�س  في  ن�سهده  م�  وهذ�  ح�ليً�،  موجود  �لّذ�تي  و�لتدّفق 

�لأعلى للثورة �لثق�فية - وكذلك في »مجل�س �لتحّول« ]في �لعلوم 

�لإن�س�نية[ و�لأ�سدق�ء هن�ك يبذلون جهودً� - وفي �لج�مع�ت، 

مّم�  �لإن�س�نية  �لعلوم  هذه  حول  �لأ�سدق�ء  بع�س  طرحه  وم� 

�لندف�ع  هذ�  وجود  على  موؤ�ّسر�ت  هذه  كّل  �ليوم،  لحظتموه 

�ل�سخ�سي�ت  ِقَبل  ومن  �لج�مع�ت  د�خل  في  �لّذ�تّي  و�لتدّفق 

وجود  من  بــّد  ل  ذ�تــه  �لوقت  في  �لــبــ�رزة.  و�لفكرية  �لعلمية 

دعم من �لخ�رج بكّل �أنو�عه. ومن م�س�ديق هذ� �لدعم، قي�م 

�لعلوم  في  �لتحّول  قر�ر�ت مجل�س  بتطبيق  و�لــوز�رة  �لج�معة 

�لإن�س�نية ومت�بعته� له�. هن�ك قر�ر�ت يجري �لت�سويت عليه� 

و�إقر�ره�. وقد �أ�س�ر ح�ليً� �أحد �لإخو�ن �إلى �سرورة تنفيذ م� 

بّد من تطبيق وتنفيذ هذ�  �لت�سويت عليه حّتى �لآن. فال  تّم 

�لمقد�ر من �لم�س�عي و�لجهود �لمبذولة في هذ� �لمج�ل. ول 

ينبغي �أن تبقى هذه �لقر�ر�ت �أ�سيرة �لمك�تب و�لملّف�ت، وعلى 

حّد تعبيره في زو�ي� ده�ليز �لوز�رة �أو �لمجل�س �لأعلى للثورة 

�أر�س �لو�قع، وهذ� كالم  �لثق�فية. يجب تطبيقه� عمليً� على 

�سحيح تم�مً�. وعلى �لوز�رة �أن تلتفت �إلى هذه �لنقطة. و�ل�سيد 

�لدكتور فره�دي ]وزير �لعلوم و�لأبح�ث و�لتكنولوجي�[ ح��سر 

لفت �نتب�هه ب�لخ�سو�س لمت�بعة هذ� 
ُ
في هذه �لجل�سة، و�إّني �أ

وحركة  �لعلم  �سل�سلة  �أّن طرف  ذلك  كبير.  عمٌل  ف�إّنه  �لأمــر، 

�لج�مع�ت �ليوم هم� بيد هوؤلء �لإخوة �لأعّز�ء، فال بّد لهم من 

مت�بعة هذه �لأمور بحر�س وجّدية وبكّل م� للكلمة من معنى.

ن�شبة ميزانيات الأبحاث 

�لأبح�ث.  ميز�ني�ت  ن�سبة  ق�سية  حول  �لأخرى،  و�لنقطة 

علمً� ب�أّن �لم�س�ئل �لتي �أطرحه�، بح�جة �إلى بع�س �لإي�س�ح�ت، 

لكن وقت �لأذ�ن قد �قترب، ول ي�سعني �لإ�سه�ب في �لمو�سوع. 

عليه�  ــدُت  �أّكـ ولط�لم�  مهّمة،  �لأبــحــ�ث  ميز�نية  ح�سة  �إّن 

�أخرى  جل�س�ت  وفي  نف�سه�  �لجل�سة  هذه  في  عديدة  ل�سنو�ت 

�لبلد.  في  �لتنفيذيين  �لم�سوؤولين  مع  ة  �لخ��سّ �للق�ء�ت  وفي 

ُتفيد  ت�سلني،  �لتي  و�لتق�رير  �لمعلوم�ت  �أّن  �لموؤ�سف  ولكن 

ب�أّنهم �أنزلو� كلم�تي هذه بمنزلة �لن�سيحة، ن�سيحة ُيطلقه� 

�لمنظ�ر.  بهذ�  �إليه�  نظرو�  لقد  مثاًل.  �لمنبر  على  خطيب 

�لأمر لي�س كذلك. يجب �لعمل و�ل�سعي وبذل �لجهود في هذ� 

�س في »ميث�ق �لأفق �لع�سرينّي« 4 % ب�لمئة  �لمج�ل. لقد ُخ�سّ

من �لميز�نية �لع�مة لالأبح�ث، وهمتن� ل تعلو بهذ� �لم�ستوى 

في �لخطط �لق�سيرة �لمدى، ولكن ل بد من تخ�سي�س 1.5 
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ب�لمئة �أو 2 ب�لمئة من �لميز�نية �لتي ُيمكن تنفيذه� وقد جرى 

�سة لالأبح�ث ح�ليً�  �لحديث عنه�، بيد �أّن �لميز�نية �لمخ�سّ

هي ك�سر من �لأع�س�ر في �لمئة. هذه م�س�ألة ه�ّمة. و�لق�سية 

�لأخرى هي �سرورة �إنف�ق �لم�س�در �لم�لية لالأبح�ث ب�سكل 

�سحيح ومبرمج وفي مو��سعه�.

الخارطة العلمية ال�شاملة 

�ل�س�ملة،  �لعلمية  �لخ�رطة  م�س�ألة  هي  �لأخــرى  و�لنقطة 

�سعي  من  �لأعـــّز�ء  بذله  بم�  �لخ�رطة  هــذه  ��سُتكملت  حيث 

حثيث، وبلغت م�ستوى ع�ليً�، وجرى �إعد�د وثيقة ك�ملة جّيدة 

وهي فر�سة مت�حة للبالد، ولقت ت�أييد �لخبر�ء بعد تهيئته� 

كم� �أف�دت �لتق�رير �لتي و�سلتني. وهذ� يعني خلّو هذه �لوثيقة 

من  �لثق�فية  للثورة  �لأعلى  �لمجل�س  في  �إعد�ده�  جرى  �لتي 

�لإ�سك�لت �لأ�س��س و�لكبيرة، لم� لقته من ت�أييد. ولكن ل بّد 

و�لخطوة  عمليً�.  �ل�س�ملة  �لعلمية  �لخ�رطة  هذه  تطبيق  من 

�لمقولة.  هذه  وترويج  �لخط�ب«  »�سن�عة  هي  لذلك  �لأولــى 

ف�إّنني �أ�سمع من �ل�س�دة �لذين ُي�س�فرون �إلى �لمدن ويذهبون 

طاّلب  عن  ف�ساًل   - �لأ�س�تذة  من  �لكثير  �أّن  �لج�مع�ت  �إلى 

�لج�مع�ت - وحتى �لمديرين ل يمتلكون معلوم�ت دقيقة عن 

�لخ�رطة �لعلمية �ل�س�ملة للبالد. كم� ق�ل �أحد �لأ�سدق�ء هن�؛ 

�إّن �لكثير من �لن��س لي�س لديهم �ّطالع تج�ه �لقت�س�د �لمق�وم 

�لذي تتحّدثون عنه، وهذه هي و�حدة من ح�لت �ل�سعف في 

�أن  �أردن� تحقيق مطلب، علين� في �لدرجة �لأولى  عملن�. فلو 

نحّول هذ� �لمطلب �إلى خط�ب ر�ئج ومقبول. لقد ك�نت ق�سية 

�لعلم من هذ� �لنمط، وتحّولت �إلى خط�ب وتبّدلت �إلى �سي�ق 

وتّي�ر عملّي ب�سكل طبيعّي. وكذلك �لح�ل في هذه �لم�س�ألة، �إذ 

�ل�س�ملة  �لعلمية  ب�لخ�رطة  �لمتعّلقة  �لق�س�ي�  تتبّدل  �أن  بّد  ل 

للبالد �إلى خط�ب ويجري تطبيقه� ب�سورة ج�ّدة. هذه نقطة.

وثيقة اإعداد التعليم العالي 

ومن م�س�ئله� �لج�نبية �لتي تعّد بدوره� نقطة ه�ّمة �أخرى، 

وثيقة �إعد�د �لتعليم �لع�لي. ف�إّن م� �أ�س�ر �إليه �أحد �لأ�سدق�ء 

ُتمّثل  �لمن�سودة  ومط�لبن�  ق�س�ي�ن�  كّل  ك�نت  »�إذ�  قوله:  في 

لأّي  �لأولوية  ُنعطي  �أّنن� ل  لن�، فمعنى ذلك  ب�لن�سبة  �لأولوية 

ُيعّد كالمً� �سحيحً� و�سديدً�. وقوله: »علين� تحديد  مطلب!«، 

من  و��ستثم�ره�  فيه�  للتقّدم  �ل�سن�عية  �لــفــروع  من  عــدد 

�لن�حية �لإن�س�نية و�لم�لية، وتوظيف ك�ّفة �لقدر�ت و�لط�ق�ت 

�إلى  �أ�سرُت  وفيم� م�سى  ب�لك�مل.  قوًل �سحيحً�  ُيعتبر  فيه�«، 

نحتّل  �أن  ُيمكنن�  �أّنن�  وذكرت  �لري��سة،  حول  �لمو�سوع  هذ� 

�لمرتبة �لأولى �أو �لث�نية �لع�لمية في بع�س �لفروع �لري��سية، 

فلنت�سّد له�، وفي بع�س �لفروع �لري��سية ل نت�أّمل بلوغ �لمرتبة 

�لبطولية  �لري��سية  �لفروع  بذلك  و�أق�سد  �لث�نية،  �أو  �لأولى 

�إلى هذ� �لأمر، وقطعو�  في �لم�س�بق�ت �لع�لمية. لقد ب�َدرو� 

وموؤّثرة،  مفيدة  بدوره�  وك�نت  �لمج�لت،  هذه  في  خطو�ت 
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�لعلمية،  �لفروع  �أّي  فلننظر  �لمج�ل.  �لح�ل في هذ�  وكذلك 

وفي �أّي ج�معة، وفي �أّي نقطة من نق�ط �لبالد تحتّل �لأولوية. 

�أنح�ء  كّل  م�ستوى  على  �لعلمّي  �لإعــد�د  �لمر�د من  هو  وهذ� 

در��سية  فــروع  مت�بعة  علين�  يجب  ج�مع�ت  �أّي  ففي  �لبالد. 

م�س�ألة  بدوره�  وهذه  فيه�؟  ب�لجو�ب  و�لمط�لبة  و��ستثم�ره� 

وهي �سرورة ��ستكم�ل هذه �لوثيقة وتطبيقه� و�لعمل به�.

اعرفوا قدر اأعمالكم!

وأقول في الختام: أّيها اإلخوة األعّزاء، أّيتها 

األخوات العزيزات

أّيتها  األعّزاء،  اإلخوة  أّيها  الختام:  في  وأقول 
الذي  العمل  قدر  اعرفوا  العزيزات،  األخوات 
العثور على عمل بين  تقومون به. فال يمكن 
وحرمة  عّزة  أكثر  أيدينا  بين  المتوافرة  األعمال 
من هذا العمل، حيث تقع على عاتقكم مهاّم 
مستوى  رفع  من  بّد  وال  بها.  تنهضون  كبيرة 
العزيمة والهّمة في العمل في وزارة العلوم 

يومًا بعد آخر، إذا أردنا إنجاز هذه األعمال.

ب�أّن من �لأمور �لتي دّونته� ق�سية �زدي�د عدد طاّلب  علمً� 

فقد  �لحّظ،  ولح�سن  �لعلي�.  �لدر��س�ت  مر�حل  في  �لج�مع�ت 

ميزة  وهي  �لأخيرة  �ل�سنو�ت  في  ملحوظة  �لزي�دة  هذه  ك�نت 

��ستثن�ئية. ولكن ل بّد من توّفر برمجة �سليمة وتخطيط �سحيح 

لنت�ئج ومخرج�ت هذه �لظ�هرة �له�ّمة. ففي مر�حل �لدر��س�ت 

و�إعــد�د  و�لتدوين  �لعلمّي  �لبحث  �إلى  �لطاّلب  يت�سّدى  �لعلي� 
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�لأطروح�ت �لج�معية، وهذ� يحت�ج �إلى نظ�م و�إلى روؤية �س�ملة 

و�إلى توجيه ع�ّم لإعد�د م� يت�سّنى للبلد ��ستثم�ره. و�إن لم يتحّقق 

�لأ�ست�ذ  �أهدرن�  و�لم�س�در،  �لمو�رد  �أهدرن�  قد  فنكون  ذلك، 

و�لطاّلب و�لأمو�ل و�لإد�رة و�لإمك�ني�ت �لمختلفة �لأخرى. ف�إّن 

هذه �لروؤية �ل�س�ملة، و�لبرمجة �لكلية، و�إيج�د �لأنظمة �لع�مة 

�لمتعّلقة بوز�رة �لعلوم ُتمّثل �أعم�ًل �أ�س��سية ل بّد من �إنج�زه� 

لحّل �لم�س�كل �لع�لقة ومو�جهة تحدي�ت �لبالد، �إن �س�ء �هلل.

ه�م،  عمل  �لأ�ــســ�تــذة  �أنتم  به  تنه�سون  �لــذي  �لعمل  �إّن 

و�لإنج�ز �لذي تقوم به �أجهزة �لإد�رة �لعلمية في �لبلد - ومن 

�أهّمه� �لوز�ر�ت و�لمع�ونية �لعلمية لرئ��سة �لجمهورية - �إنج�ز 

كبير. وعليهم �أن يولو� هذ� �لعمل �هتم�مهم، و�أن يعمدو� �إلى 

تقويمه وتقييمه ب�سورة حقيقية، ليقفو� على مدى �أهّميته.

الملّف النووّي واجهة العقوبات

كلماتهم،  في  األصدقاء  بعض  أشار  وكما 
فإّن الهدف الذي ُيريده أعداء الشعب اإليرانّي هو 
الحيلولة دون بلوغ هذا البلد وهذا الشعب مكانته 
إال  العقوبات  فرض  وليس  به،  الالئقة  الحضارية 

لشعورهم بانطالق هذه الحركة في البلد.

في  يكمن  ل  �لعقوب�ت  من  �لهدف  �أّن  �أعتقد  ف�أن�  نعم، 

�لق�سية �لنووية فقط، ول في ق�سية حقوق �لإن�س�ن، ول في 

م�سيبة  على  فالن  يبِك  لم  لم�ذ�  ق�لو�:  �لإرهــ�ب.  م�س�ألة 

�لطفل �لر�سيع �لتي �ألق�ه� ق�رئ �لعز�ء؟ فق�ل: �إّنه بنف�سه 

�لر�سيع،  �لطفل  �لأ�سغر  �أمث�ل علّي  �لع�سر�ت من  قد ذبح 

�لر�سيع؟  �لطفل  م�سيبة  ذكــر  على  يبكي  �أن  ُيمكنه  فهل 

ــ�ب ومــرّبــوه، ومــن �أعـــد�ء حقوق  �إّن هــوؤلء هم �أهــل �لإرهـ

حقوق  ب�سبب  بلد  على  �ل�سغوط  يفر�سون  فكيف  �لإن�س�ن، 

�لإن�س�ن؟ لي�ست �لق�سية كذلك، و�إّنم� هي ح�س�ب يفوق هذه 

�أ�س��س  على  ق�ئمة  وهوية  وحركة  �سعب  وهو ظهور  �لأمــور، 

م�س�لح ومب�دئ تقف على �لنقي�س تم�مً� من مب�دئ نظ�م 

تبلغ  �أن  له�  يريدون  ول  و�لجور،  �لظلم  ونظ�م  �ل�ستكب�ر 

�لهدف �لمن�سود. نحن نتبّو�أ مثل هذ� �لموقع وهذه �لمك�نة، 

وم� علين� �إّل مو��سلة �لطريق وبذل �لجهود.

�إّن �لعقوب�ت تخلق بع�س �لعر�قيل، ولكن ب�لإمك�ن �أن ل ُتعيق 

�لتقّدم، فال بّد من ��ستثم�ر �إمك�نّي�تن�. ولكم �أنتم �لأ�س�تذة دور 

ه�ّم في هذ� �ل�س�أن، ولوز�رة �لعلوم و�لوز�ر�ت �لمعنية ب�لق�سية 

�لعلمية �أدو�ر �أ�س��س وه�ّمة في ذلك، ف�عرفو� قدر هذه �لأدو�ر 

وت�بعوه� و�طلبو� من �هلل �لمدد و�لعون. وهذه �لآية �لتي تاله� 

، تدّل على 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ)1) چ  �أحد �لأعز�ء: 

وعد �هلل �لحتمّي �لذي ل يتخّلف.

�سورة محمد، �لآية 7.  (1(
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�للهّم! �إّن� ن�س�ألك ببركة هذه �لأي�م وهذه �للي�لي، وببركة 

�لز�كي�ت  و�لــدمــ�ء   Qلموؤمنين� لأمير  �لط�هر  �لــدم 

ريقت على �لأر�س في درب �لحّق خالل هذه �لأعو�م 
ُ
�لتي �أ

هذه  ببركة  ن�س�ألك  بلدن�،  في  �سهد�ء  وت�أّلق  و�أثمرت ظهور 

�لمقّد�س�ت،  هــذه  وببركة  �لجه�د،  هــذ�  وببركة  �لــدمــ�ء، 

و�لرفعة  �ل�سمّو  حيث  �إلــى  ب�لقتر�ب  �سعبن�  على  تمّن  �أن 

و�ل�سع�دة �لحقيقية يومً� بعد �آخر.

�ل�سبيل،  هذ�  في  و�لن��سطين  �لمج�هدين  وّفق  �إلهن�! 

يبذل  ومن  �لج�مع�ت،  وطاّلب  �لكر�م  �لأ�س�تذة  فيهم  بم� 

�لعظيم،  �لخمينّي  �إم�من�  و�ح�سر  �لعلم،  طريق  في  جهده 

و�سهد�ءن� مع �سهد�ء �سدر �لإ�سالم.

وال�شالم  عليكم  ورحمة اهلل وبركاته
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10ـ �ل�ستغن�ء عن �لت�أّثر و�لنبه�ر و�لتلقين و��ستغالل نقل �لعلوم

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء اأ�شاتذة الجامعات 2015/07/04 م.

1ـ �إّن �لأ�ست�ذ لي�س معّلمً� وح�سب، و�إّنم� هو مرٍبّ �أي�سً�

2ـ يجب �أن يتحلى �لأ�ست�ذ ب�ل�سف�ت �لدينية و�لتربوية

3ـ معرفة قدر �لعن��سر �لموؤمنة و�لثورية في �لهيئ�ت �لتعليمية

اأهمية ودور الأ�ساتذة

الروح في �سباب الي�م

9ـ تف�وؤل ب�لم�ستقبل 8ـ �لحزم و�ل�سّدة7ـ تف�وؤل ب�لم�ستقبل

6ـ �لعتق�د بـ »�أّنن� ق�درون« 5ـ �لثقة ب�لنف�س4ـ �لجر�أة على �لمب�درة

3ـ �لهّمة �لع�لية 2ـ �لب�سيرة �لدينية1ـ �لد�فعّية �لإيم�نية
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1ـ بّث �لروحي�ت �لمطلوبة في جيل �ل�سب�ب 
-طالب �لعلم- عبر �أ�س�تذتهم 

8ـ �للتف�ت �إلى خطورة و�أهمية �لتقدم في 
�لمج�ل �لعلمي للبالد

9ـ تخ�سي�س 1.5 ب�لمئة �أو 2 ب�لمئة من �لميز�نية �لتي يمكن تنفيذه� لالأبح�ث �لعلمّية 

7ـ تبديل �لق�س�ي� �لمتعّلقة ب�لخ�رطة 
�لعلمية �ل�س�ملة للبالد �إلى خط�ب مقبول

6ـ برمجة �سليمة وتخطيط �سحيح لنت�ئج 
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 خطاب اإلمام الخامنئي {
في لقاء طاّلب الجامعات)1)

)1)  خط�ب �لإم�م �لخ�منئي {، في لق�ئه طالب �لج�مع�ت، بمن��سبة حلول �سهر رم�س�ن �لمب�رك، في طهر�ن - ح�سينّية �لإم�م �لخميني }، 

بح�سور جمع من طلبة �لج�مع�ت من مختلف �أنح�ء �إير�ن، بت�ريخ 2015/07/11 م.، )1394/04/20 هـ.�س.( و)1436/09/24 هـ.ق.(.
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�لحمد هلل رّب �لع�لمين، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سّيدن� محمد و�آله �لط�هرين، ل �سّيم� بقّية �هلل في �لأر�سين.

ُنرّحب بكم �أجمل ترحيب، �أّيه� �ل�سب�ب �لأعّز�ء �لطّيبون. 

لقد �سّرني هذ� �لجتم�ع حقً� ومن �أعم�ق �لقلب. ف�إّن �لح�سور �لحيوّي �لمفعم ب�لن�س�ط و�لندف�ع لل�سب�ب في �سّتى ق�س�ي� 

�لبالد هو م�س�ألة ب�لغة �لأهّمية. 

)1)  قبل كلمة �سم�حته، تحّدث ت�سعة من طالب �لج�مع�ت.

من هو المكتئب ال�شباب الإيرانّي اأم الغربّي؟

�لحديث:  به�  و�س�أ�ستهّل  عليكم،  لأطرحه�  نقطة  دّونت 

ب�لن�س�ط  مليء  �س�ّب  �لحّظ،  ولح�سن  �لإير�ني،  �ل�س�ب  �إّن 

ُيعلنه  مّم�  تم�مً�  �لنقي�س  على  وهذ�  و�لندف�ع.  و�لحيوية 

بع�س �لمر�كز �لإح�س�ئية �لمغر�سة �لتي ت�ستند غ�لبً� �إلى 

�أّن  يّدعون  حيث  �أ�س��سً�،  �أجنبية  �أّنه�  �أو  �أجنبية  م�س�در 

ق�ئلين  ذلك  وُي�سّنفون  ب�لك�آبة،  م�س�ٌب  �لإير�نّي  �ل�س�ّب 

�إّن �ل�س�ّب �لإير�نّي ُي�سنَّف في �لدرجة �لفالنية من �لك�آبة، 

ويذكرون لذلك درجة ع�لية جدً�! لي�س هذ� �إل كذب �سرف 

�سل�سلة  لرتك�ب  ذريعًة  ويّتخذونه  �ليوم،  ين�سرونه  وخبيث 

من �لأعم�ل �ل�سّيئة، من �أّن �ل�س�ّب �لإير�ني كئيب ول بّد لن� 

�أن ُنهّيئ له بيئة ن�سيطة وحيوية، ولكن ب�أّية طريقة؟ ب�إق�مة 

�لمختلطة،  و�لمخّيم�ت  و�لجتم�ع�ت  �لمو�سيقية  �لحفالت 

�إلى غير ذلك من �أمث�ل هذه �لحّري�ت �لتي ت�أتي نتيجة ذلك 

�لكالم. كال، �إّن �لحقيقة على خالف �ّدع�ء�تهم.

ال�شاّب الإيرانّي وال�شاّب الغربّي

أكثر  من  هو  اليوم  اإليــرانــّي  فالشاّب 

الشباب نشاطًا وفعالية وحيوية.

الشاّب  فإّن  الغربّي،  العالم  إلى  انظروا 

األوروبّي هو من ُيعاني من الكآبة.

تلك  في  �لنتح�ر  حــ�لت  �له�ئلة من  �لأرقـــ�م  هــذه  كــّل 

�لبالد. �لك�آبة هن�ك، حيث ي�أخذ �س�بٌّ وعلى �أثر �ل�سغوط 

(1(
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�آمٍن وه�دئ في  �س�حٍل  �إلى  بيده، ويذهب  �لنف�سية �سالحه 

�لتي  �لو�قعة  طفاًل!  ثم�نين  نحو  على  �لن�ر  وُيطلق  ظ�هره 

و�ّطلع  �لأوروبية  �لبلد�ن  �أحد  في  �أعــو�م  ثالثة  قبل  حدثت 

�لك�آبة.  هي  هذه  �لع�لم.  في  خبره�  وذ�ع  عليه�،  �لجميع 

د�ع�س  �سفوف  �إلى  �لأوروبّي  �ل�س�ّب  ين�سّم  �أن  تعني  �لك�آبة 

�أّن  �أيدين�  في  �لتي  �لتق�رير  ُتفيد  حيث  �لنتح�ر؛  بهدف 

�ل�سب�ب �لأوروبيين ُي�شّكلون ن�سبًة ع�ليًة من �أعد�د �لعن��سر 

�أّن  ويظّنون  �لنتح�ر،  يريدون  �إّنهم  د�ع�س.  في  �لنتح�رية 

في هذ� �لنمط من �لنتح�ر ح�لة �إث�رة و�نفع�ل �أكبر! وهو 

�أف�سل من �إغر�ق �أنف�سهم في نهر �لبلد �لأوروبّي �لفالنّي. 

ب�سبب  �لإثــ�رة  عن  بحثً�  �لتنظيم  هذ�  في  يدخلون  ولذلك 

مع�ن�تهم من �لك�آبة بحّده� �لأعلى. هم �لم�س�بون ب�لك�آبة. 

و�أّما �ل�س�ّب �لإير�نّي �لذي ينزل �إلى ال�شوارع في يوم �لث�لث 

حّتى  �لقدر  ليلة  �أحي�  �أن  بعد  رم�س�ن  �سهر  من  و�لع�سرين 

للم�س�ركة  �س�ئم،  وهو  �ل�سديد  �ل�سيف  حّر  في  �ل�سب�ح، 

�ل�سم�س  �أ�سعة  تحت  يجل�س  ثّم  �لقد�س،  يوم  مظ�هر�ت  في 

للم�س�ركة في �سالة �لجمعة، فهو بعيد كّل �لبعد عن �لك�آبة، 

�إّنه ن�سيط وحيوّي وفّع�ل.

�إّن لق�ء �ليوم وهذه �لكلم�ت �لتي �ألق�ه� �أبن�ئي و�سب�بي 

�لأعّز�ء، و�لتي غّطت م�س�حة كبيرة من �لق�س�ي�، كّله� من 

موؤ�ّسر�ت �لن�س�ط و�لحيوية، وله� �آث�ره� علين� وعلى �أمث�لن�؛ 

�أي �أّن هذه �لحيوية تترك �أثره� على �لم�ستمع �إليكم وعلى 

جمهوركم �لذي ُي�س�هدكم. على �أّي ح�ل فقد �سّرني كثيرً� 

فردً�  فيه  تحّدث  من  لكّل  ب�ل�سكر  و�أتقّدم  �لجتم�ع،  هذ� 

فردً�.

لقد دّونت بع�س �لنق�ط للتعليق على م� �أدلى به �ل�س�دة 

و�ل�سّيد�ت من �آر�ء في كلم�تهم، ول �أدري هل يّت�سع �لوقت 

�أم ل.

ال�شعارات: هل هي مفيدة وموؤّثرة؟

طرح �أحد �لأعّز�ء من �لج�معّيين عب�رة وق�ل �إّن �ل�سع�ر 

ل ُيجدي نفًع�. �أجل، لو ك�ن ُير�د بذلك �أّنن� ُنطلق �ل�سع�ر�ت 

دومً� من دون �أن ُنتبعه� بعمل، ف�إّنه قوٌل �س�دٌق، �إذ �إّن مجّرد 

�ل�سع�ر ل ُيجدي نفًع�، ولكن ل تعتبرو� �ل�سع�ر �أمرً� ب�سيطً�، 

ل  �لثورة،  �نت�س�ر  �سنو�ت عديدة من  قبل  هــ�ّم.  �أمــٌر  فهو 

لقي 
ُ
�أ �أّنن� كّن� نعقد جل�سة طاّلبية في م�سهد، وُكنُت  �أن�سى 

فيه� درو�س �لتف�سير على عدد من طاّلب �لج�مع�ت، ُيعتبر 

ك�ن  حيث  �ليوم،  ذلك  جم�هير  �إلى  ب�لن�سبة  كبيرً�  جمع�ً 

ي�سل عدد �لح��سرين �إلى عّدة مئ�ت من �لطاّلب، يلتقون 

لقي عليهم در�س �لتف�سير. تف��سيل ذلك �لدر�س كثيرة. 
ُ
لأ

في �إحدى هذه �لجل�س�ت �أطلق �أحد �لح��سرين �سع�رً�، �إل 

دير �لجل�سة بترتيب وتنظيم خ��ّس، حيث ُكنُت 
ُ
�أّنني ُكنُت �أ

تف�سير  طّي�ت  بين  و�لمبدئية  �لأ�س��س  �لثورة  مب�ني  �أطرح 
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�لآي�ت، ولم �أكن �أرغب في �أن توؤّدي �لأعم�ل �لظ�هرية �إلى 

�إث�رة حفيظة �لجه�ز �لح�كم وحيلولته دون مو��سلة عملن�. 

فقلُت خالل كلمتي �إّني �أرجو منكم �أن ل ُتطلقو� �ل�سع�ر�ت، 

لأّن �ل�سع�ر لي�س بقول ول عمل؛ لي�س قوًل لأّنه ل يزيد عن 

�إل �سوتً�  ُيمّثل  �أو كلمتين، ولي�س عماًل لأّنه ل  كلمة و�حدة 

يتع�لى من حن�جركم. هذ� م� ذكرته في مح��سرتي هن�ك. 

�إّني  �لجل�سة  في  �لطاّلب  �أحــد  ق�ل  �لّت�لي،  �لأ�سبوع  وفي 

ريد �أن �أوّجه �عتر��سً� على �لكالم �لذي طرحه فالن في 
ُ
�أ

ل و�عتر�س. ق�ل: لقد ق�ل  �لأ�سبوع �لم��سي، فُقلن� له: تف�سّ

�ل�سع�ر  �أّن  لي�س قوًل ول عماًل، في حين  �ل�سع�ر  �إّن  �ل�سّيد 

قول وعمل كذلك؛ قوٌل لأّنه ُيمّثل كلمة تنطوي على م�سمون 

�لمع�ني  بمجموعة من  لكّنه� ع�مرة  كلمة  ه�ّم، هو مجّرد 

و�لم�س�مين، وعليكم �أنتم �أهل �لكالم - حيث كّن� من �أهل 

�لكلمة.  هذه  فر�سة  تغتنمو�  �أن   - و�لبي�ن  و�لقول  �لكالم 

و�ل�سع�ر �أي�سً� هو عمٌل لأّنه محّفز ومنتج للد�فع و�لحم��س؛ 

في  �لح�سور  �إلــى  �لن��س  تدفع  �لتي  هي  �ل�سع�ر�ت  ــ�إّن  ف

�ل�س�حة وتعّبئهم وتهديهم، ولذلك فهو عمٌل. وخالفً� لكالم 

�لأ�ست�ذ - ويق�سدني �أن� - �لذي ق�ل �إّن �ل�سع�ر لي�س قوًل 

ول عماًل، ف�إّن �ل�سع�ر هو قوٌل وعمل. ذلك �ل�س�ّب �لج�معّي 

�لــيــوم و�حـــدً� من  �أ�سبح  �لــكــالم حينه�،  قــ�ل هــذ�  ــذي  �ل

ج�ل�سً�  حينه�  ُكنُت  تعرفونه جميعً�.  �لذي  �لبالد  م�سوؤولي 

ُقلُت  كالمه،  �سمعُت  وحينم�  �لمح��سرة،  لإلق�ء  وم�ستعدً� 

�إّن �لحّق معه وهو م�سيب في قوله، ف�إّن �ل�سع�ر قوٌل وعمٌل 

يتّم  لكم، حين  �لقول  نف�س ذلك  كّرر 
ُ
�أ �أي�سً�  و�لآن  كذلك. 

�ختي�ر �سع�ر جّيد مفعم ب�لمحتوى و�لم�سمون، ومعّبر عن 

قوًل  ف�سيكون  و�لن�سر،  �لترويج  ق�بلية  له�  فكرية  حقيقة 

و�لحركة.  �لدو�فع  وُيحّفز  يهدي  و�إطالقه  كذلك،  وعماًل 

فلو ق�م �سخ�س مثاًل بتكر�ر كلمة »�لقت�س�د �لمق�وم« �لتي 

ف�إّن مجّرد  بعمل،  قوله  يتبع  �أن  دون  ب��ستمر�ر،  طرحن�ه� 

�لقول ل ُيجدي نفعً�. ولكن �إذ� ت�سّدى �لن��سطون في �لبلد، 

»�لقت�س�د  �سع�ر  لمت�بعة  �لج�معّيون،  �أنتم  �أهّمهم  ومن 

ذ�  �سيكون  �لأل�سن،  وعلى  �لقلوب  في  وتــكــر�ره  �لمق�وم« 

قبل  م�  �إلى  �هلل  �س�ء  �إن  �لمو�سوع  هذ�  و�س�أتن�ول  �أهمية. 

�أذ�ن �لمغرب �إن �سنحت �لفر�سة.

ينطلقوا  الثورّيين  الموؤمنين  الللطللاّلب  دعللوا 

بحّرية

�لت�سّدد  هــي  بع�سكم  طرحه�  �لــتــي  �لأخـــرى  �لنقطة 

وهذ�  عليه�.  و�لت�سييق  �لثورية  �لطاّلبية  �لمنّظم�ت  مع 

و�سلتني  وقد  �لأعــّز�ء.  �ل�سب�ب  هــوؤلء  من  عدٌد  طرحه  م� 

�لم�سوؤوِلين  خ�طب 
ُ
�أ هن�  �لخ�سو�س. من  في هذ�  �لتق�رير 

و�لوزيَرين �لمحترَمين �لح��سَرين في هذه �لجل�سة [�لدكتور 

محمد فره�دي وزير �لعلوم و�لأبح�ث و�لتقني�ت، و�لدكتور 
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�ل�سيد ح�سين ق��سي ز�ده �له��سمي وزير �ل�سحة و�لتعليم 

�لطبي[، ب�أن ل ي�سمحو� لمن بيدهم مق�ليد �لأمور �أن ُي�سّيقو� 

ب�أّي  �لثورية و�لإ�سالمية  �لمنّظم�ت �لطاّلبية  ويت�سّددو� مع 

�لخن�ق  ُي�سّيقو�  بــ�أن  لهم  يــ�أذنــو�  ول  �لأ�سك�ل،  من  �سكل 

و�لثورية  �لإ�سالمية  �لتنظيم�ت  ولَيَدعو�  مطلقً�،  عليهم 

ُتم�ر�س �أعم�له� و�أن�سطته�. و�إّن هذه �لكلم�ت �لتي ُطرحت 

�لتي  و�لكلم�ت  �لأفــكــ�ر  وهــي  و�أفك�رن�،  كلم�تن�  هي  هن�، 

به�،  �لقي�م  علين�  يجب  �لتي  �لأعم�ل  علين� طرحه�،  يجب 

وه� هم �ل�سب�ب ب�تو� يتحّدثون به�. و�س�أ�سير فيم� بعد �إلى 

ِقَبل  من  مّرة  بعد  مّرة  وتكر�ره  للكالم  جــّدً�  �لموؤّثر  �لــدور 

ويعملو�،  يتحّدثو�  لأن  �لمج�ل  ف�ف�سحو�  �لج�مع�ت،  طاّلب 

و��سمحو� للمنّظم�ت �لطاّلبية �لإ�سالمية و�لثورية - و�أوؤّكد 

ب�لخ�سو�س على �لمنّظم�ت �لثورية - دعوهم ينطلقو� بكّل 

حّرية، و�أن تتو�فر �لإمك�ني�ت بين يديهم، و�أن ل ُيقّيدوهم 

وُيكّبلوهم.

المختلطة  بللالللرحللالت  الآخللريللن  نللجللذب  هللل 

والمو�شيقى المحّرمة؟

و�لــقــ�ــســيــة �لأخـــــرى هــي �لــحــفــالت �لــمــو�ــســيــقــيــة في 

�لج�معة  �أّن  �لأعــّز�ء  �لطاّلب  �أحد  ذكر  حيث  �لج�مع�ت، 

ً� للحفالت �لمو�سيقية. هذ� كالم �سحيح،  لي�ست مك�نً� خ��سّ

ومن �لمط�لب �لتي دّونته�.

الحفالت الموسيقية

خطًأ  األعمال  أشــّد  من  فــإّن 

الرحالت  إلــى  الطاّلب  نجّر  أن 

زعمًا  المختلطة  والمخّيمات 

البيئة  في  النشاط  نبّث  أّننا  مّنا 

في  ُنقيم  أن  أو  الــطــاّلبــيــة، 

الجامعات حفالت موسيقية.

فإّن هناك طرقًا أخرى لبّث الحركة 

الوسط  في  والنشاط  واالجتهاد 

إلى  سوقهم  ينبغي  وال  الطاّلبي، 

التقوى  حجاب  تمزيق  وإلى  الذنب 

المعاصر  المتدّين  التي ُيصّر الشاب 

إلى  توجيههم  يجب  صيانتها.  على 

الجّنة ال إلى النار.

الم�شكلة

الحل

له  تبرير  ل  �لج�مع�ت  في  �لأعــمــ�ل  بهذه  �لقي�م  ــ�إّن  ف

وهــذه  �لق�سية  هــذه  مظ�هر  �س�هدُت  قــد  ــي  و�إّنـ �أ�س��سً�. 

�لمع�سلة منذ �أعو�م م�ست - حيث ب�درت �إحدى �لمنّظم�ت 

�لطاّلبية �آنذ�ك �إلى حركة في �لج�مع�ت - وحّذرُت منه�، 

لكن لالأ�سف لم يتّم �للتف�ت ومت�بعة �لم�س�ألة، �إلى �أن دفعن� 
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ب�لقي�م  �ل�سم�ح  �ليوم  ينبغي  ل  �سنو�ت!  لعّدة  ب�هظً�  ثمنً� 

بهذه �لأعم�ل، ف�إّنه� من�ه�سة لطلب �لحّرية، ول تدّل على 

ب�ت  �لتي  �لأمـــور  وهــي  ومن��سرته�.  �لحّرية  �إلــى  �لنزعة 

و�لح�س�رة  �لإ�سالمّي  و�لمجتمع  �لإير�نّي  �لمجتمع  �أعــد�ء 

�لإ�سالمية و�أعد�ء �لطاّلب �لإير�نيين ب�لخ�سو�س ُيت�بعونه� 

�سهري�ري  �لدكتور  �أمث�ل  بينهم  من  يظهر  �أن  دون  للحوؤول 

و�لدكتور �سمر�ن، فهوؤلء قد ع��سو� بطه�رة وتقوى. لم تكن 

�لم�س�ألة فقط مح�سورة ب�لط�قة �لنووية، ف�إّن �لفروع �لتي 

�سمعتم به� في �لإح�س�ئي�ت �أّنن� تبّو�أن� فيه� �لمرتبة �لع�لمية 

�لث�منة �أو �لت��سعة �أو �لع��سرة وحّققن� فيه� كّل هذ� �لتقّدم، 

�لثوري، �سو�ء في  �لمتدّين  �ل�سب�ب  ك�ن معظم رّو�ده� من 

�لق�سية �لنووية، �أو في تقنية �لن�نو، �أو في �لكثير من �لحقول 

�أنجزت هذه  فقد  �ليوم؛  �لمت�حة في هذ�  �لأخرى  �لبحثية 

على يد �أبن�ء هذ� �ل�سعب �لموؤمنين و�لمتدّينين و�لثورّيين، 

وهوؤلء هم �لذين ق�مو� بهذه �لإنج�ز�ت �لكبرى. فهل نقوم 

ب�إبع�د هوؤلء �ل�سب�ب عن �لتوّجه �لثورّي و�لإ�سالمّي و�لدينّي 

من  هذه  �لخ�طئة؟  �لأعم�ل  هذه  عبر  ب�لمعنوي�ت  و�لتعّلق 

�لمحترمين هو  �لوزيرين  �أّن ِكال  ، علمً� 
ً
�لأعم�ل خط�أ �أ�سّد 

تحت  يعمل  من  على  ُي�سرف�  �أن  عليهم�  ولكن  ثقتي،  مو�سع 

لهكذ�  �لمت�بعين  �لمديرين  ب�لك�مل  ُير�قب�  و�أن  �إد�رتهم�، 

�أعم�ل، ويّطلع� على �لأعم�ل �لتي تجري. هذه �أي�سً� نقطة.

منتديات الفكر الحّر... ا�شتدلل واإقناع

و�لنقطة �لأخرى �لتي �أ�س�ر �إليه� �أحد �لطاّلب �لأعّز�ء 

هي �إق�مة منتدي�ت �لفكر �لحّر بكّل م� للكلمة من معنى. وهو 

كالم �سحيح ب�لك�مل. �أن� �أوؤيد �إق�مة هذه �لمنتدي�ت. ولقد 

�لبد�ية حينم� تحّدثن� عن منتدي�ت  ك�نت هذه روؤيتن� منذ 

�لمخ�لف.  ر�أيه  ي�أتي �لط�لب ويطرح  �أن  �لحّر، وهي  �لفكر 

ولكن عليك �أّيه� �ل�س�ّب �لج�معّي �لثوري �لم�سلم �لولئّي �أن 

تقف  �أن  لك  ليت�سّنى  �ل�ستدلل،  وقّوة  �لمنطق  بقّوة  تت�سّلح 

جّيد  �أمٌر  وهذ�  ��ستدلله.  بطالن  وُتثبت  هدوء  بكّل  �أم�مه 

يكن  لم  ولعّله  �لر�هن،  �لوقت  في  تنفيذه  وممكن  و�سحيح 

مي�سرً� قبل ع�سرة �أعو�م �أو �ثني ع�سر ع�مً� �أو خم�سة ع�سر 

ع�مً�، حيث يتو�فر �ليوم عدٌد كبيٌر من �ل�سب�ب �لن��سطين 

في �لمج�لت �لدينية و�لذين يتمّتعون بقدر�ت فكرية جّيدة. 

�لآد�ب  بع�س  �إلى  بح�جة  �لحّر  �لفكر  منتدي�ت  بــ�أّن  علمً� 

�لعقالء من م�سوؤولي  �لتي يجب على  و�لمت�بع�ت  و�لتد�بير 

�لأجهزة و�لإد�ر�ت تحديده�، لتتو�فر لهم �إمك�نية �إر�س�ده� 

ب�سكل �سحيح من �أجل �لقي�م ب�أعم�له�. وهذه نقطة �أخرى.

ا�شمعوا اأفكاري وكالمي مّني اأنا!

من  هن�ك  �أّن  هي  �إليه�  �أ�س�رو�  �لتي  �لأخــرى  و�لنقطة 

�إّن  ح�سٌن،  عنه.  ممثاًل  ب�سفته  �لق�ئد  ل�س�ن  عن  يتحّدث 

ل�س�ني حتى �لآن �سليم و�لحمد هلل، و�إن كالمي مقّدم على 
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و�آر�ئي، و�لذين  ُيمثل �فك�ري  �أقوله هو �لذي  كالمهم. وم� 

وهم  �لقي�دة  ِقَبل  من  و�لمعّينين  �لممّثلين  من  يتحّدثون- 

لكم  ينبغي  م�  وهــذ�  �لق�ئد،  ب��سم  يتحّدثون  ل  كثيرون- 

��سمه  ُذكر  �لذي  لل�سخ�س  ب�لن�سبة  ة  �إليه، وخ��سّ �للتف�ت 

عن  يتحّدث  ولم  نف�سه  عن  تحّدث  فقد  �لق�سية،  هذه  في 

�لقي�دة، و�أن� بدوري قد تحّدثُت عن نف�سي قبل ذلك وبعده، 

�لبع�س  نعم، قد يحمل  �أن�.  �أفك�ري وكالمي مّني  ف��سمعو� 

مّمن هو معّين من ِقَبل �لق�ئد عقيدة في ق�سية تختلف عن 

ب�لفعل.  موجود  وهذ�  ذلك،  في  �إ�سك�ل  ول  �لق�ئد،  عقيدة 

ف�إّن �لكثير من هوؤلء �ل�ّس�دة �لمحترمين �لمعّينين من ِقَبل 

�لق�ئد  نظر  وجهة  مع  نظرهم  وجه�ت  تختلف  قد  �لقي�دة 

�أو  �أو �لجتم�عية  �ل�سي��سية  ة،  �لخ��سّ �لفالنية  �لق�سية  في 

ب�لن�سبة  و�لأ�سل  فيه،  �إ�سك�ًل  نرى  ل  م�  وهذ�  �لعتق�دية، 

ل  ف�إّنن�  و�إل  �لثورية.  و�لتوّجه�ت  �لع�مة  �لتوّجه�ت  هو  لنا 

نجل�س في كّل ق�سية لُنن�ّسق فيم� بينن� ونرى هل �أّن وجه�ت 

نظرن� فيه� موّحدة �أم ل. ح�سٌن، �إّنه ب�لّت�لي �أدلى بر�أيه. كم� 

ول ُيمكنن� �أن نقول لكّل من يتحّدث من ممّثلين� على �لفور 

�إّنك قد �أخط�أت �لر�أي �أو �أ�سبته، �أو �أن ُيعلن ق�سم �لعالق�ت 

�أحٌد  نقل  لو  نعم،  �أمــٌر غير ممكن.  فــ�إّن هذ�  �لع�ّمة ذلك، 

للو�قع،  مخ�لفً�  وك�ن  ذلك  وبلغني  �لحقير،  هذ�  عن  �سيئً� 

ُننّبهه على �لفور. وهذ� م� حدث مر�رً�، حيث نّبهن�هم وُقلن� 
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لهم �أن ُيعّدلو� هذ� �لنقل ب�أنف�سهم، وق�مو� هم �أي�سً� بذلك. 

يقول  �أن  بمجّرد  بي�نً�  ُن�سدر  �أن  �لم�سلحة  من  �أرى  ول 

�سخ�ٌس �سيئً� ونذكر فيه �أّن فالنً� قد �أخط�أ في هذ� �لنقل، 

ول ي�سّح هذ� �لأمر. ولكن حينم� ينقل �سخ�ٌس عّني - ل عن 

لر�أيي، ُنخبره بذلك ونقول  �أمرً� مخ�لفً�  و�إل فال -  نف�سه، 

�أّنك نقلت عّن� هذه �لم�س�ألة وينبغي  �أّيه� �ل�سيد �سمعن�  له: 

لك �إ�سالحه�. وهذه نقطة �أي�سً�.

المفاو�شات  قبل  اأمريكا  مواجهة  في  ا�شتمّروا 

وبعد المفاو�شات

و�لنقطة �لأخرى �لتي جرى �ل�سوؤ�ل عنه� هي �أّنه: م� هو 

ح�سٌن،  �لمف�و�س�ت؟  بعد  �ل�ستكب�ر  مك�فحة  تج�ه  تكليفن� 

هل ُيمكن تعطيل مك�فحة �ل�ستكب�ر؟ �إّن مو�جهة �ل�ستكب�ر 

�لتوّقف.  تعرف  ل  حركة  هي  �لمت�سّلط  �لنظ�م  ومك�فحة 

وهذه ب�لمن��سبة هي �أي�سً� من �لنق�ط �لتي ُكنُت قد دّونته� 

�لأ�س��س،  مه�من�  من  و�حدة  هذه  عليكم.  لأطرحه�  �ليوم 

ومن مب�ني �لثورة. ومعنى ذلك �أّنن� �إذ� توّقفنا عن مك�فحة 

�إّن مو�جهة  �أ�س��سً�.  �لقر�آن  �أتب�ع  نكون من  �ل�ستكب�ر، فلن 

�ل�ستكب�ر ل تنتهي ول تتوّقف ب�لن�سبة لم�س�ديق �ل�ستكب�ر، 

ف�إّن �أمريك� هي �لم�سد�ق �لأتّم لال�ستكب�ر.

في  يتف�و�سون  �لذين  �لمحترمين  للم�سوؤولين  ُقلن�  لقد 

لوجه،  وجهً�  يتب�حثو�  �أن  لهم  جيَز 
ُ
�أ - حيث  �لنووّي  �ل�س�أن 

�لم�ستوى،  هذ�  على  لي�س  ولكن  ذلك  حدث  �أن  �سبق  وقد 

هذ�  على  تجري  و�لمف�و�س�ت  �أدنــى،  م�ستوي�ت  في  و�إّنم� 

�لم�ستوى للمّرة �لأولى - �إّنه يحّق لكم �لتف�و�س في �لق�سية 

ق�سية  �أّي  ب�س�أن  تتف�و�سو�  �أن  لكم  يحّق  ول  فقط،  �لنووية 

�أخرى، وهذ� م� يقومون به ب�لفعل. �لطرف �لمق�بل يطرح 

و�أمث�ل  و�ليمن  �سورية  فيه�  بم�  �لمنطقة  ق�س�ي�  �أحي�نً� 

في هذه  معكم  لن�  ل حو�ر  لهم:  يقولون  ومف�و�سون�  ذلك، 

تجري  ل  و�لمف�و�س�ت  ذلك.  في  يتب�حثون  ول  �لمج�لت، 

�إل في مج�ل �لق�سية �لنووية، وذلك لأ�سب�ب ذكرته� مّر�ت 

�لّتج�ه  هذ�  �لنووّي  �لملف  في  �خترن�  لم�ذ�  �أنن�،  عديدة 

وهذ� �لمنحى، و�سرحُت هذ� �لمو�سوع ب�لتف�سيل.

�إّن مو�جهة �ل�ستبك�ر ل تقبل �لتوّقف و�لتعطيل، وتكليفن� 

في ذلك و��سح، �أعّدو� �أنف�سكم لمت�بعة مو�جهة �ل�ستكب�ر.

لالآباء والأّمهات: �شّهلوا زواج الأبناء والبنات

�ل�سب�ب.  زو�ج  ق�سية  هي  موؤخرً�  ُطرحت  ق�سية  هن�ك 

ح�سٌن، وهذ� �أمٌر مرغوب من �لجميع - �ل�سب�ب و�ل�س�ب�ت- 

ب�لت�أكيد. و�أن� هن�، ونزوًل عند رغبة هذ� �ل�س�ّب �لعزيز �لذي 

نّبه �لآب�ء و�لأّمه�ت 
ُ
نّبه �لآب�ء و�لأّمه�ت، ف�إّني �أ

ُ
طلب مّني �أن �أ

ويوّفرو�  �لــزو�ج  ق�سية  ُي�سّهلو�  �أن  منهم  و�أطلب  و�أرجوهم 

ول  �لق�سية،  هذه  في  يت�سّددون  و�لأّمه�ت  �لآب�ء  �إمك�ن�ته�. 

�سرورة للت�سّدد مطلقً�. �أجل، توجد م�س�كل طبيعية ك�ل�سكن 
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پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  چ  ولكن  ذلــك،  ــى  �إل ومــ�  و�ل�سغل 

له  تتو�فر  �ل�س�ّب قد ل  ف�إّن  �لقر�آن.  ، هذ� كالم 
چ)1) ٺٺ 

ح�ليً� �إمك�ني�ت م�لية من��سبة، �إل �أّن �هلل تع�لى �سيو�ّسع عليه 

بعد �لزو�ج �إن �س�ء، فال يحولو� دون زو�ج �ل�سب�ب. و�إّني �أرجو 

من �لآب�ء و�لأّمه�ت �أن يتنّبهو� لهذه �لم�س�ألة.

علمً� ب�أّن و�حدة من �لم�س�ئل �له�ّمة هي �ُسّنة �لخطوبة 

وتو�سيط �لأفر�د لتزويج �لبن�ت، ولالأ�سف فقد �سعفت هذه 

م�  وهذ�   - �أ�سخ��س  هن�ك  �سرورّي.  �أمــٌر  وهي  �لم�س�ألة، 

ك�ن �س�ئعً� في �ل�س�بق، ويجب علين� �أن نرّوج له ح�ليً� �أي�سً� 

مع �زدي�د عدد �أبن�ء �لجيل �ل�س�ّب في مجتمعن� - يعرفون 

�لفتي�ت  ويعرفون  �لفت�ة،  ع�ئلة  �إلــى  فيعّرفونهم  �ل�سب�ب 

�لــزو�ج  ت�سهيل  �سبيل  في  �ل�س�ّب،  ع�ئلة  �إلــى  فيعّرفونهّن 

وتمهيد �لأر�سية له، فليجِر �لقي�م بهذ� �لعمل. كّلم� تمكّن� 

من حّل م�س�كل �ل�سب�ب �لجن�سية، ك�ن ذلك في �س�لح دني� 

وهن�ك  و�آخرته.  بلدن�  دني�  �س�لح  وفي  و�آخرته،  مجتمعن� 

�أوؤّكــد  و�لتي  �لن�سل  زيــ�دة  ق�سية  وهي  مهّمة  م�س�ألة  �أي�سً� 

�ل�سّحة  وزير  خ�طب 
ُ
�أ �أخرى  ولمّرة  هن�  من  كثيرً�.  عليه� 

�لمحترم ب�أّنه بلغني بع�س �لتق�رير �لتي ُتفيد بعدم �لتطبيق 

�لحيلولة دون  �أي�سً� في  و�لذي هو طلبن�  �ل�سحيح لطلبكم 

)1)  �سورة �لنور، �لآية 32.

�لم��سي،  في  ج�رية  ك�نت  �سي��سة  وهــي   - �لإنــجــ�ب  منع 

وتقّرر �لحوؤول دون �إجر�ئه� ح�ليً� -، و�أن �لأو�س�ع في بع�س 

�لأم�كن تجري كم� ك�نت عليه في �ل�س�بق.

ربيع المعنويات في ربيع العمر
المعنويات،  فصل  رمضان،  شهر  هو  ها  أعّزائي! 
ربيع المعنويات وربيع الصفاء قد انقضى، وبتنا 
نقضي أّيامه األخيرة. إذا استقبلت أرض قلوبكم 
اللطيفة  األمطار  الطاهرة  وأرواحكم  الخصبة 
لرحمة اهلل ولطفه في هذا الشهر، فإّنها سوف 
فصل  بأّن  علمًا  المستقبل.  في  ثمارها  تؤتي 
النمو والرشد المعنوّي للشباب ال ينقضي أبدًا. 
صحيح أّن لشهر رمضان ميزة خاصة، إال أّن الرشد 

المعنوي متيّسر للشباب على الدوام.

اأهّم عمل لل�شمّو الروحّي

وو�س�ئل  �لر�س�ئل  فــي  لــي-  �ل�سب�ب  �ــســوؤ�ل  تــكــّرر  لقد 

�لم�س�ئل  حــول  �لن�سيحة  يطلبون  و�لــتــو��ــســل-  �لإعـــالم 

ب�لطبع  ويوجد  ذلــك.  و�أمث�ل  �لروحّي  و�لتك�مل  �لمعنوية 

ُيمكن  ول  ذلــك،  و�أمــثــ�ل  �لإر�ــســ�د  م�ئدة  يفر�سون  �أفـــر�د 

�أ�سح�ب  �سوى  لي�سو�  منهم  ف�لبع�س  جميعً�،  بهم  �لوثوق 

دك�كين، ول ُيمكن للمرء �أن يثق بهم. و�إّن �لذي �سمعته من 

�أّن �لعمل  �لعظم�ء و�أذكره لكم، ل يعدو كلمة و�حدة، وهي 
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�لأهّم ل�سمو �لمعنوّي و�لروحّي هو �جتن�ب �لذنب، فهو �أهّم 

�لأعم�ل. ��سعو� لجتن�ب �لذنوب على �ختالفه�، حيث توجد 

وذنــوب  ب�لعين  ة  مخت�سّ وذنــوب  ب�لل�س�ن  ة  مخت�سّ ذنــوب 

�لذنوب  �إلى  فتعّرفو�  مختلفة.  �أنــو�ع  وله�  ب�ليد،  ة  مخت�سّ

ور�قبو� �أنف�سكم، ف�إّن �لتقوى تعني �لمر�قبة. �إذ �إّنكم حينم� 

ت�سيرون في م�سير خطير، ُتر�قبون �أنف�سكم بدّقة، وهذه هي 

�لتقوى. فر�قبو� �أنف�سكم وتجّنبو� �لذنوب، وهذ� �أهّم �سبل 

�لت�س�مي �لمعنوّي.

و�لأهــّم  �لفر�ئ�س.  �أد�ء  ب�لطبع  �لفور  على  ذلك  ويلي 

من بين �لفر�ئ�س هو �ل�سالة؛ �أّدو� �ل�سالة في �أول وقته� 

وبح�سور قلب. وح�سور �لقلب يعني �أن تعلمو� �أثن�ء �ل�سالة 

ب�أّنكم ُتخ�طبون �أحدً�، و�أّن هن�ك من ي�سمعكم وير�كم. وهذ� 

م� ينبغي �أن تلتفتو� �إليه. �أحي�نً� قد ي�سرد ذهن �لإن�س�ن، فال 

ب�أ�س، ولكن بمجّرد �أن يعود من غفلته، عليه �أن ُيحيي ح�لة 

�ل�سعور بح�سور �لمخ�َطب وُيح�فظ عليه�. هذ� هو ح�سور 

�أّول  و�ل�سالة في  ب�ل�سالة بح�سور قلب،  �لقلب. ف�لتزمو� 

وقته�، و�ل�سالة جم�عًة م� �أمكن، وحين ُتر�عون هذه �لأمور 

ف�ستتك�ملون من �لن�حية �لروحية، �سُت�سبحون مالئكة، بل 

و�أعلى منه�، ف�علمو� ذلك.

�إذ �إّنكم �سب�ب، ذوو قلوب ط�هرة، �أرو�حكم طّيبة، غير 

�لعمر  من  �لإن�س�ن  بلغ  و�إذ�  جدً�،  قليٌل  تلّوثه�  �أّن  �أو  ملّوثة 

�لم�س�كل. ومن هن� ف�إن  �لكثير من  مرحلتن� ف�سوف يو�جه 

ر�عيتم هذه �لأمور، فال ح�جة لأية ن�سيحة �أخرى، ول توجد 

�أّي �سرورة للجوء �إلى ذكر خ��س و�أمث�ل ذلك. وب�لطبع ف�إّن 

من �لأمور �لمطلوبة للغ�ية �لأن�س ب�لقر�آن، ف�قروؤو� �لقر�آن 

�أمٌر  وهو  يوم،  كّل  في  قالئل  �آي�ت  ك�نت  ولو  حّتى  ب�لت�أكيد 

جّيد جّدً�.

�ل�سريحة  ف�إّن  �لطاّلبية.  و�لو�جب�ت  ب�لوظ�ئف  �هتّمو� 

مر�رً�  ذكرته�  لأ�سب�ب  ة،  وخ��سّ متمّيزة  فئة  هي  �لطاّلبية 

ل�سنو�ت  �لج�مع�ت  طــاّلب  مع  رم�س�ن  �سهر  جل�س�ت  في 

ريد �لآن تكر�ره�، وتقع على ع�تقه� جملة من 
ُ
�أ م�ست، ول 

�لفر�ئ�س.

الأولى: كونوا مثالّيين ول  الطاّلبية  الفري�شة 

تكونوا محافظين!

�لمثل  طلب  �لمث�لية،  روحية  هي  طاّلبية  فري�سة  �أّول 

بــ�أّن  ويوحي  ــرّوج  ي من  هن�ك  �ل�س�مية.  ــد�ف  و�لأهـ �لعلي� 

�أّيه�  كاّل  �لو�قعية،  �لنزعة  ُتن�ق�س  هذه  �لمث�لية  �لنزعة 

�إّنه� ُتن�ق�س �لنزعة �لمح�فظة ل �لنزعة �لو�قعية.  �ل�سيد! 

�لنزعة �لمح�فظة تعني �أن ت�ست�سلم �أم�م �أّي و�قع مهم� بلغ 

من �ل�سوء و�لمر�رة، ول ُتحّرك �أّي �س�كن. هذه هي �لنزعة 

�لمح�فظة. و�لنزعة �لمث�لية وطلب �لأهد�ف �لكبرى، تعني 

�لو�قع  و��ستثم�ر  �لو�قع لمعرفته ب�سكل �سحيح،  �إلى  �لنظر 
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�لإيج�بّي، ومو�جهة ومك�فحة �لو�قع �ل�سلبّي. هذ� هو معنى 

و�لمثل  �لأهد�ف  في  �أب�س�ركم  فلتترّكز  �لمث�لية.  �لروحية 

�ل�س�مية. هذه هي �لفري�سة �لطاّلبية �لأولى.

و�لمثل  �لمب�دئ  من  �إّن  ــد�ف؟  و�لأه �لمثل  هي  م�  لكن 

�إيج�د �لمجتمع �لإ�سالمّي وبن�ء �لح�س�رة  �لتي دّونته� هن� 

بذل  فقد  لالإ�سالم.  �ل�سي��سّي  �لفكر  �إحي�ء  �أي  �لإ�سالمية؛ 

��ستط�عو�  م�  �لإ�سالم  لإبع�د  قرون  منذ  جهدهم  �لبع�س 

وح�سره  �لمجتمع،  و�إد�رة  و�ل�سي��سة  �لحي�ة  �س�حة  عن 

�سيئً�  �ل�سخ�سية  �لم�س�ئل  وتقييد  �ل�سخ�سية،  �لم�س�ئل  في 

كاّل،  ذلك.  �إلى  وم�  �لزو�ج  ومج�ل�س عقد  ب�لمق�بر  ف�سيئً� 

ول   .
چ)1) ہ      ہ ہ ہھ  چ  يــ�أِت  لم  �لإ�سالم  فــ�إّن 

�لأنبي�ء.  جميع  ي�سمل  بل  ب�لإ�سالم،  �لأمــر  هــذ�  يخت�ّس 

�لمجتمع  في  ُتطبَّق  �أن  �أجل  �لإلهية من  �لأدي�ن  فقد ج�ءت 

هذ�  يتحّقق.  �أن  يجب  �لو�قع، وهذ� ما  �أر�س  على  وتتج�ّسد 

�أحد �أهّم �لأهد�ف �ل�س�مية.

نحن قادرون

وهن�ك هدٌف كبير وهو �لثقة ب�لنف�س وبـ »نحن ق�درون« 

�لعب�رة �لتي وردت في كلم�تكم، وهو ]�أي هذ� �لهدف[ من 

�لمثل �لعلي�. ف�إّنه ل بد من �ل�ستمر�ر بمنهج �لتفكير ب�لثقة 

)1)  �سورة �لن�س�ء، �لآية 64.

و�لقدر�ت  ب�لقّوة  و�لإيم�ن  �لوطني  �لم�ستوى  على  ب�لنف�س 

بــ�أّن  علمً�  ب�لت�أكيد.  �لعلي�  �لمثل  م��ن  ب�سفته�  �لوطنية 

بع�س  �إلى  بح�جة  �لكبرى  و�لأهــد�ف  �لمثل  لتحقيق  �لعمل 

�لمقت�سي�ت �لتي يجب �للتز�م به�.

مبداأ مواجهة نظام الهيمنة

نظ�م  مق�ومة  مــبــد�أ  دّونته�  �لتي  �لأخـــرى  �لمثل  ومــن 

�لنظ�م  ذلك  هو  �لهيمنة  نظ�م  فــ�إّن  و�ل�ستكب�ر.  �لهيمنة 

�لق�ئم على �أ�س��س �لعالقة بين �لمهيمن و�لخ��سع للهيمنة. 

في  �لب�سرية  �لمجموع�ت  �أو  �لع�لم  بلد�ن  �أّن  ذلك  ومعنى 

خ��سعة  ومجموعة  مهيمنة  مجموعة  ــى  �إل ُتق�ّسم  �لع�لم 

يوجد  �لع�لم، حيث  في  �ليوم  م� هو ح��سل  وهذ�  للهيمنة. 

�أّن �ل�سر�ع مع �إير�ن  فيه مهيمن وخ��سع للهيمنة. و�علمو� 

�لإ�سالمية  �لجمهورية  مع  �ل�سر�ع  �لأ�س��س.  هذ�  على  ق�م 

للهيمنة«، �إذ  و�لخ��سع  للنظ�م »�لمهيمن  رف�سه�  على  ق�ئم 

�إّنه� ل تطلب �لهيمنة ول تر�سخ للهيمنة في �لوقت ذ�ته، وقد 

ثبتت على هذ� �لمبد�أ. ولو نجحت �إير�ن في تحقيق ح�لت 

و�لقت�س�دية  و�ل�سن�عية  �لعلمية  �لمج�لت  في  �لتقّدم 

و�لع�لمّي،  �لإقليمّي  �لنفوذ  رقعة  تو�سعة  وفي  و�لجتم�عية 

ف�إّن ذلك �سُيثبت لل�سعوب �أّنه ُيمكن رف�س �لر�سوخ للهيمنة، 

و�ل�ستق�مة و�لتقّدم. وهذ� م� ل ُيريدون تحّققه، وهو �لمن�س�أ 

لكّل �أنو�ع �ل�سر�ع و�لنز�ع، و�س�ئر �لأمور لي�ست �سوى ذريعة.
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�أ�س�ر  �لتي  وهي  �لعد�لة،  طلب  و�لأهـــد�ف  �لمثل  ومن 

�لعد�لة  طلب  فــ�إّن  كلم�تهم.  في  هن�  �لإخــو�ن  بع�س  �إليه� 

ق�سية ب�لغة �لأهمية، وله� فروع مختلفة، ول ينبغي �لكتف�ء 

�لحي�ة  نمط  ومنه�  حــقــً�.  مت�بعته�  يجب  بــل  بــ�ل�ــســم، 

�لإ�سالمية. ومنه� طلب �لحّرية، و�لحّرية ل بمعن�ه� �لغربّي 

بهذه  �لفت�ة  تعي�س  �أن  يعني  و�لــذي  و�لمنحرف،  �لخ�طئ 

�لطريقة و�ل�س�ّب بهذ� �لإ�سلوب. لعنة �هلل على �أولئك �لذين 

�لإ�سالمية  لل�سنن  خالفً�  ب�سر�حة  �لزو�ج  �سّنة  ُيع�ر�سون 

و�سّنة �لزو�ج. ومّم� يوؤ�سف له �أّن بع�س من�سور�تن� و�أجهزتن� 

�أمــ�مــه  ــوقــوف  �ل يــجــب  مــ�  ــذ�  لــذلــك، وهـ ــرّوج  ــ ُي �لثق�فية 

�لفردّي  �لعمل  وفي  �لفكر  في  �لحّرية  طلب  بل  ومو�جهته. 

و�لعمل �ل�سي��سّي و�لعمل �لجتم�عّي، وكذلك في �لمجتمع؛ 

حيث �إّن طلب �لحّرية في �لمجتمع هو �ل�ستقالل بعينه. 

و�لكّد  �لعمل  ومنه�  �لعلمّي.  �لتقّدم  �لأخرى  �لمثل  ومن 

ومنه�  �لطريق،  منت�سف  في  �لعمل  وترك  �لك�سل  وتجّنب 

و�لأهــد�ف  �لمثل  هي  هــذه  �لإ�سالمية.  �لج�معة  ت�أ�سي�س 

�ل�س�مية.

كيف ُنحّقق المثل العليا؟... �شناعة الخطاب

�لمثل  هذه  لتحقيق  �لعمل  ُيمكنن�  كيف  يقول:  �أن  ولق�ئل 

و�لأهد�ف؟ �إذ �إّنه ل ت�أثير لن� في �لبالد! حيث يوجد عدد من 

ي�س�وؤون.  كم�  بعملهم  يقومون  �لذين  و�لم�سوؤولين  �لمديرين 

وهذ�  �ل�سع�ر�ت.  و�إطــالق  �لكالم  �سوى  لن�  لي�س  هن�  ونحن 

خط�أ في فهم �لم�س�ألة. لي�ست �لق�سية على هذ� �لنحو �إطالقً�. 

ف�إّن �لط�لب �لج�معّي �س�نع للقر�ر و�س�نع للخط�ب. �إذ �إّنكم 

وتتحّدثون  �ل�س�مية  و�لأهد�ف  �لمثل  من  �أًي�  ُتت�بعون  عندم� 

عنه وُتكّررونه وت�سمدون وت�ستقيمون عليه ب�سكل جّدي، فهذ� 

�لمجتمع،  في  ثق�فّي  ومنطق  »خط�ب«  �إلى  �سيتحّول  �لهدف 

و�سيوؤّدي �إلى �تخ�ذ �لقر�ر؛ ف�إّن »زيًد�« �لذي يّتخذ �لقر�ر في 

�لمركز �لإد�رّي �لفالنّي �ل�س�نع للقر�ر�ت، �سوف ي�سّطر ولو 

مجبرً� �إلى مت�بعة ذلك �لأمر �لذي تحّول �إلى »خط�ب«. من 

�لم�س�ديق �لحّية لذلك خط�ب »�لنه�سة �لبرمجية« و»�إحي�ء 

�لحركة �لعلمية« �للذين ُطرح� وتكّررت �لمط�لبة بهم� وقوبال 

ب�لترحيب لح�سن �لحظ وتحّول �إلى خط�ب، ونه�ست حركة 

�لمجتمع على �أ�س��سهم�، و�أخذن� ن�سّق طريقن� ونم�سي ُقدمً� 

�إلى �لأم�م من �لن�حية �لعلمية لمّدة ع�سرة �أعو�م �أو خم�سة 

ع�سر ع�مً�. وهكذ� هو �لح�ل في �س�ئر �لمج�لت، ف�إّن ب�إمك�ن 

�لط�لب �لج�معّي �أن يكون موؤثرً�. وقد نقل �أحد �لأعّز�ء قوًل 

عن �لمرحوم �ل�سهيد به�ستي، حيث ق�ل: »�لط�لب �لج�معّي 

�أي�سً�«.  ن �لمجتمع، ف�إن بقي ن�ئمً� �سيبقى �لن��س ني�مً�  موؤذِّ

يوقظ  من  تكونو�  �أن  فب�إمك�نكم  جّيد،  تعبير  �إّنــه  ح�سٌن، 

�لآخرين ومن ي�سنع �لخط�ب، ول تت�سّورو� �أبدً� �أّن �أن�سطتكم 

�لطاّلبية �أن�سطة عديمة �لت�أثير.
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من  الكثير  فإّن  عبثًا،  أوقاتكم  ُتضّيعوا  ال 

شبابنا الجامعيين وغيرهم ُيضّيعون أوقاتهم 

وأمثالها  االجتماعّي  التواصل  شبكات  في 

والجلسات  االجتماعات  في  الحضور  في  أو 

طائل  ال  وجدل  بحث  فيها  يدور  التي  العبثية 

لها  وخّططوا  أوقاتكم،  ُتضّيعوا  ال  منه. 

بدرسكم،  اهتّموا  صحيح.  بشكل  وامضوها 

يجب  التنظيمّي،  بعملكم  كذلك  واهتّموا 

متابعة األمرين معًا.

�سغيرً�  جــزءً�  وطرحُت  �لأذ�ن،  وقت  ف�ت  لقد  ح�سٌن، 

ريد �أن �أطرحه عليكم، وبقي �لجزء �لأكبر، 
ُ
جدً� مّم� ُكنُت �أ

بر�أيكم م�ذ� نفعل؟... كونو� م�ستعّدين بعد �لإفط�ر، لُنت�بع 

ف�س�أتكّلم  تكّلمُت  و�إن  جّيدة،  ح�لتي  تكون  �أن  ب�سرط  �للق�ء 

طبعً� ب�خت�س�ر.

بعد ال�شالة والإفطار

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�إذً�، وكم� ذكرُت، ف�إّنه �إذ� ُوجد في �لبيئة �لج�معية بين 

في  ون�سره  مت�بعته  م� وجرت  ب�أمر  ر��سخ  �عتق�د  �لطاّلب، 

في  �سيوؤّثر  ف�إّنه  و�لمتعّددة،  �لمتنّوعة  �لطاّلبية  �لأن�سطة 

م�ستقبل �لبالد. هن�ك ت�سّور غير �سحيح، ك�أن ُنفّكر ب�أّنه م� 

�لف�ئدة من ن�س�طن� هذ� وجهودن� هذه كطاّلب ج�معيين؟ 

عملكم  �إّن  كال،  �لبالد؟  في  �لو�قع  على  �سيترك  ت�أثير  �أّي 

�لذي  ب�ل�سكل  هي  ت�أثيره  �آلي�ت  �أي�سً�.  كبير  وت�أثيره  موؤّثر، 

�إّن �عتق�دكم بهذ� �لأمر وبذل �لجهود لأجله  ذكرُته؛ حيث 

ُيبّدله �إلى »خط�ب« في �أجو�ء �لطاّلب �لج�معيين و�لج�معة 

وُي�سبح  �لبالد  م�ستوى  على  ينت�سر  ثّم  ومن  �لبد�ية،  في 

ع�ماًل في �سن�عة �لقر�ر. نعم، �أنتم في �لمنّظمة �لطاّلبية 

�لفالنية قد ل تكونون مّمن ي�أخذ �لقر�ر، ولكن ُيمكنكم �أن 

وت�بعو�  ث�برو�  هذ�،  على  وبن�ًء  �لقر�ر.  �سّن�ع  من  تكونو� 

و�بحثو� في �لمثل و�لأهد�ف �لكبرى. لقد حّددُت في كالمي 

بع�س م�س�ديق �لمثل �لعلي� ولكّنه� ل تنح�سر بهذ�. ط�لعو� 

و�بحثو� في مجموعة كلم�ت وبي�ن�ت �لإم�م [�لخميني[، في 

مجموعة مع�رف �لثورة �لإ�سالمية، في در��سة دقيقة للقر�آن 

و�لأهــد�ف،  �لمثل  لهذه  فهر�سً�  ��ستخرجو�  �لبالغة،  ونهج 

منه�،  ف�لمهّم  �لأهــّم  وتحديد  وتبويبه�  بت�سنيفه�  قومو� 

و�عملو� على �أ�س��سه� و��ستقيمو� و��سمدو� في دف�عكم عن 

هذه �لمثل �لعلي� وهذه �لأهد�ف �ل�س�مية.

الواقع �شّلم الو�شول للمثل العليا

�لمثل.  تلك  عن  ُيبعدن�  ل  �أن  ينبغي  �لو�قع  فــ�إّن  وعليه 

حق�ئق �لو�قع يجب �أن تكون ك�ل�سّلم، �لذي ُيقّربن� من �لمثل 

ومزعجة،  مز�حمة  وق�ئع  ظهرت  و�إذ�  �لكبرى.  و�لأهــد�ف 
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�لروحية  �لطريق.  عن  وُنزيله�  وُنق�ومه�  ُنو�جهه�  �أن  يجب 

�لمث�لية هي هذه. وب�لت�أكيد ف�إّن �لنقطة �لمخ�لفة و�لمق�بلة 

�أن  �أي  �لمح�فظة؛  �لروحية  �أ�سرُت �س�بقً� - هي  له� - كم� 

�لجّيد،  نقبل  كم�  منه�  �ل�سّيئ  فنقبل  �لوق�ئع،  مع  نت�أقلم 

تحت ذريعة وعنو�ن »م�ذ� ُيمكن �أن نفعل؟، ل حول لن� ول 

قّوة!« ونّمر على �لأحد�ث هكذ�. ح�سٌن، من �لبديهّي معرفة 

�لم�سير �لذي �سي�سل �إليه �سعب كهذ� بمثل هذه روحية.

�إذ� �أر�دت �لمنّظم�ت �لطاّلبية و�لتّي�ر �لج�معي �لو�سول 

ف�إّن هن�ك مقت�سي�ت يجب  �لمطلوب،  �لت�أثير  �متالك  �إلى 

على  �لعمل  و�لو�جب�ت  �لمقت�سي�ت  هذه  �إحدى  مر�ع�ته�. 

�لمف�هيم �لإ�سالمية، �أي �لتعّمق للو�سول �إلى عمق �لم�س�ئل؛ 

�إلى �ل�سرر و�لخ�س�رة. وب�لت�أكيد  ف�لنظرة �ل�سطحية توؤّدي 

ف�إّنني قد لم�سُت �ليوم في �لكلم�ت �لتي �ألق�ه� �لأ�سدق�ء - 

في عدد من �لكلم�ت ول �أقول في جميع �لكلم�ت - عالم�ت 

�ل�س�ب  �أّن  كيف  �لحظ  لح�سن  و�ــســ�هــدُت  �لتعّمق  ــ�ر  و�آثـ

�ل�سرط  هو  هــذ�  عميقة.  بنظرة  �لأمــور  ُيق�رب  �لج�معّي 

�لأول.

»الإ�شالم الرحماني« لي�س اإ�شالميًا ول رحمانيًا

�إ�سالمية  �سع�ر�ت  وهي  �ل�سع�ر�ت،  بع�س  �أحي�نً�  ُتطلق 

�إ�سالمية؛  غير  و�لعمق  �لب�طن  في  ولكّنه�  �لظ�هر  بح�سب 

من جملته� �لأفك�ر �لتي �نت�سرت ور�جت موؤّخرً� وُيالحظه� 

م�سطلح  ومنه�  و�لأقــــو�ل  �لكت�ب�ت  بع�س  فــي  �لإنــ�ــســ�ن 

�إ�سالمه  جميل،  تعبير  ــه  �إّن ح�سٌن،  �لرحم�ني«.  »�لإ�ــســالم 

هو  م�  يعني؟  مــ�ذ�  ولكن  �أي�سً�!  جميلة  ورحم�نّيته  جميل 

رحم�ن  هو  تع�لى  �هلل  ح�سٌن،  �لرحم�ني؟  �لإ�سالم  تعريف 

عنده  تع�لى  �هلل  �لمع�قبين«.  »�أ�ــســّد  هــو  وكــذلــك  ورحــيــم 

كغير  �لموؤمنين  يجعل  ل  �سبح�نه  وهو  جهّنم،  وكذلك  جّنة 

.
�لموؤمنين؛ چے ے        ۓ ۓ    ڭ       ڭڭ  ڭ ۇچ)1)

م� هي نظرة وحكم �لإ�سالم �لرحم�ني �لذي يتّم طرحه، 

ب�لن�سبة للموؤمن وغير �لموؤمن؟ ب�لن�سبة للك�فر و�لعدّو؟ وم� 

هو ر�أيه ب�لن�سبة للك�فر غير �لعدّو؟ �إّن �إطالق م�سطلح �أو 

هو  دقيق  و�إدر�ك  عميق  فهم  ودون  �ل�سكل  بهذ�  م�  تعبير 

عمل خ�طئ وقد يكون م�سّلاًل �أحي�نً�. حين ي�ستخدم �لبع�س 

وكت�ب�تهم  كالمهم  في  هــذ�  �لرحم�ني«  »�لإ�ــســالم  تعبير 

وت�س�ريحهم، ُي�س�هد �لإن�س�ن وي�سعر ب�سكل و��سح ب�أّن هذ� 

»�لإ�سالم �لرحم�ني« هو كلمة مفت�حية للمع�رف �لمنتزعة 

من »�لليبر�لية«، �أي م� ُيق�ل له في �لغرب »ليبر�لي�سم«، مع 

�لليبر�لي�سم  وعنو�ن  �لليبر�لية  تعبير  ��ستخد�م  ب�أّن  �لعلم 

للح�س�رة �لغربية و�لثق�فة �لغربية و�ليديولوجي� �لغربية هو 

تعبير خ�طئ وغير �سحيح؛ ففي �لو�قع هم لي�سو� ليبر�ليين 

)1)  �سورة �ل�سجدة، �لآية 18.
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ول �عتق�د لديهم ب�لليبر�لية ب�لمعنى �لحقيقي للكلمة. ولكن 

ك�ن  ف�إذ�  �لليبر�لية.  ب��سم  ح�ليً�  ��سطالح  هن�ك  ح�سٌن، 

�إ�سالمً�  لي�س  هذ�، فهذ�  �إلى  �إ�س�رة  هو  �لرحم�ني  �لإ�سالم 

ولي�س رحم�نيً� �أبدً�.

إّن الفكر الليبرالي ينبع من الفكر األوروبي 

حيث  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرن  في 

األومانيستي  الفكر  هي  له  التحتية  البنية  إّن 

المعنوي  البعد  ُينكر  والذي  اإلنسان[  ]محورية 

واهلل وما شابه.

فحين ل يكون هن�ك �إله، �ستكون �لأمور ذوقية ومز�جية. 

�لعلمية  للحق�ئق  ب�لن�سبة  حّتى  �لب�سر.  �أمــور  هي  هكذ� 

�ختالف  ــى  �إل �نــظــرو�  �لمختبرية.  �لتجريبية  و�لحق�ئق 

�لأذو�ق و�ل�سالئق. ُيحّددون �ليوم خو��ّس لم�ّدة معّينة �أّنه� 

بعده�  �لفالنية.  �لم�سكلة  �أو  �لفالني  للمر�س  مفيدة  مثاًل 

بعّدة �أي�م ُيعلن علم�ء �أّنه� لي�ست مفيدة، بل م�سّرة! �أي �أّن 

�لأعم�ل �لتي ل ت�ستند للوحي �لإلهّي هي في معر�س �لخط�أ 

�س�به. وعليه، حين يكون  وم�  �لتفكير  و�زدو�جية  و�ل�ستب�ه 

ة؛  �لخ��سّ و�ل�سليقة  �لذوق  على  �سيعتمد  �إلهّي،  غير  �لفكر 

عنده� �سيتّم تعريف �لقيم وتحديده� على �أ�س��س م�س�لح 

�لفئ�ت �لقوية �لمقتدرة.

اأخبروا ال�شعب الأمريكّي

يوجد �ليوم �سيء ب��سم »�لقيم �لأمريكية«؛ فت�سمعون 

في كالم �لأمريكين تعبير »�لقيم �لأمريكية« �أو »قيمن�«. 

�أخرجو�  �لذين  �لم�ستقّلة،  �أمريك�  موؤ�س�سي  �إّن  حيث 

�أمريك� من �سيطرة �ل�ستعم�ر �لإنكليزّي في �لقرن �لث�من 

ع�سر وقّدمو� �أمريك� بعنو�ن بلد م�ستقّل في ذلك �لطرف 

من �لع�لم - �أبرزهم حينه� جورج و��سنطن وبع�س رف�قه 

و�أطلقو�  قيم  مجموعة  و�سعو�  قد   - بعد  فيم�  وخلف�ئه 

عليه� ��سم �لقيم �لأمريكية. هذه �لقيم نف�سه� حين يتّم 

و�لعتر��س�ت  �لم�س�كل  من  �لكثير  تحوي  ف�إّنه�  تقييمه� 

عليه�؛ وهي نف�سه� �لتي �أّدت �إلى »و�سعية �لهيمنة« ونهب 

َلكن حّتى  �ل�سلطة.  نظ�م  في  �ليوم  ن�سهده�  �لتي  �لع�لم 

هذه �لقيم - �أي بع�س �لأمور �لجّيدة و�لإيج�بية �لموجودة 

�لمجتمع  في  ب�لك�مل  وتج�هله�  ن�سي�نه�  تّم  قد   - فيه� 

زم�نن�  فــي  �لأمــريــكــّي  �ل�سي��سّي  و�لــنــظــ�م  �لأمــريــكــّي 

�لمع��سر.

�أفك�ر  �أط�لع منذ �سنو�ت عديدة  ُكنُت  �لعبد هلل،  و�أن� 

��سطالحً�  عليهم  طلق 
ُ
�أ �لذين  �ل�س�دة  هــوؤلء  وكلم�ت 

�إّن  حيث   - �سنة  مئتي  من  �أكثر  قبل  �أمريك�  موؤ�ّس�سي 

ب��سم  وتدوينه�  �سي�غته�  جرت  قد  و�أفك�رهم  كلم�تهم 

وقمت   - �لأمريكية  �لقيم  من�سور  �أو  �لأمريكّي  �لمن�سور 
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�لق�دة  وعمل  �سلوك  مع  ومط�بقته�  �لقيم  تلك  بمق�رنة 

و�لزعم�ء �لأمريكيين �ليوم، فوجدُت كيف �أّن �أغلب هذه 

�لقيم قد تّم نق�سه ومخ�لفته. خطر على ب�لي حينه� �أّنه 

�لأمر  هذ�  بعر�س  �أحــٌد  يقوم  �أن  و�لمن��سب  �لــالزم  من 

وطرحه في وجه �ل�سعب �لأمريكي، �أّن هذه هي �لقيم �لتي 

�لأمريكية  �لحكومة  �ليوم في �سلوك  له�  �أثر  تّدعونه�، ل 

هو  هــذ�  ح�ليً�،  �لأمريكية.  �لمتحدة  �لــوليــ�ت  ونظ�م 

�لموجود!

�إ�س�رة  �إذ� ك�ن م�سطلح »�لإ�سالم �لرحم�ني« هذ�، هو 

لمثل هكذ� �أمور، فو��سح �أّنه خط�أ بن�سبة م�ئة في �لم�ئة.

�أّنن�  �لرحم�ني«  »�لإ�سالم  من  �لمق�سود  ك�ن  و�إذ� 

ننظر �إلى جميع موجود�ت �لع�لم بعين �لرحمة و�لموّدة، 

ف�إّن هذ� �أي�سً� غير �سحيح! هذ� مخ�لف للقر�آن، و�لقر�آن 

�لمحّبة  ُتجعل  لم  نعم،  بي�نه.  ينطق بخالفه في �سريح 

ة ب�لم�سلمين؛ �لقر�آن يقول �إّنكم  و�لموّدة و�لعد�لة خ��سّ

�أن تت�سّرفو� بموّدة وعد�لة ورحمة  ق�درون وينبغي لكم 

مع غير �لم�سلمين �أي�سً� ب�سرط �أن ل يكونو� ق�تلوكم �أو 

�سوف ُيع�دونكم ويق�تلونكم.

يقول �أمير �لموؤمنينQ في تلك �لخطبة �لمعروفة: 

اْلُم�ْسِلَمِة  ِة 
َ
اْلَمْراأ َعلَى  َيْدُخُل  َكاَن  ِمْنُهْم  ُجلَ   الرَّ نَ  

َ
اأ »َبلََغِني  

؛ �إلى �أن يقول �إّن �لأمر جدير ب�أن 
ْخَرى اْلُمَعاِهَدة...«)1)

ُ
َواْلأ

. لم�ذ�؟ لأّن جي�س 
(2(

يموت �لإن�س�ن �لم�سلم من غ�سبه وكمده

مع�وية قد �أغ�ر على ن�س�ء غير م�سلم�ت - »�لمع�هد�ت« �أي 

�أو �ليهود �لذين يعي�سون مع �لم�سلمين في  من �لم�سيحيين 

رع�ية �لإ�سالم - وقد �أه�ن تلك �لن�س�ء و�نتزع من �أيديهّن 

�أن يموت حزنً�  �إّن على �لإن�س�ن   Q �لحلّي مثاًل. يقول 

غير  مع  و�لموّدة  �لمحّبة  هي  هكذ�  نعم،  معهّن.  وتع�طفً� 

�لم�سلمين من �لذين ل ُيح�ربون ول يع�دون �لإ�سالم. وقد 

ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ  چ  �لكريم:  �لــقــر�آن  في  جــ�ء 

وفي  ؛ 
چ)3) ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ       ڍ    ڇ  ڇ 

ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  �لمق�بل: 

هذه   .
ۉ ۉ ې ې ې ېىچ)4)

�لآية �لقر�آنية ُتخ�طب �لم�سلمين بعت�ب ومالمة، وت�س�ألهم: 

�إن  چ.  ائ ەئ ەئ وئ  چ  ُتجيب:  ثم  ىائچ؟  چ 
تخ�سو�  ول  تخ�سو� �هلل  �أن  فعليكم  وموؤمنين  كنتم �س�دقين 

�ل�سيد �لر�سي، محمد بن ح�سين، نهج �لبالغة خطب �لإم�م علي   (1(

Q، تحقيق وت�سحيح �سبحي �ل�س�لح، د�ر �لهجرة، قم، �لطبعة 

�لأولى، 1414هـ.،  �س 69.

َبْل  �َسفاً َما َكاَن ِبِه َمُل�ماً 
َ
نَّ اْمَراأً ُم�ْسِلماً َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا اأ

َ
»َفلَْ� اأ  (2(

َكاَن ِبِه ِعْنِدي َجِديرا«، نهج �لبالغة، �س 70.

)3)  �سورة �لممتحنة، �لآية 8.

)4)  �سورة �لتوبة، �لآية 13.
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هوؤلء.

معنى  كان  إذا  القرآن،  هو  هذا  حسٌن، 

األعداء  مع  نتعامل  أن  الرحماني«  »اإلسالم 

الذين يبذلون كّل جهودهم لمواجهة اإلسالم 

إيران  منع  وُيحاولون  اإليراني  والشعب  وإيران 

من التقّدم ولم يوّفروا جهدًا في هذا السبيل، 

بالمحّبة  المفعمة  بالوجوه  وُنقابلهم 

والقلوب الصافية والموّدة والرحمة. كال، هذا 

ليس إسالمًا! 

هي  �لتي  �للتق�طية  �لمع�رف  هذه  بمثل  و�سيكم 
ُ
�أ فال 

�أو�سيكم  لكّني  �أهو�ئهم،  ووفق  �لأ�سخ��س  بع�س  �سنع  من 

�لمنّظم�ت  فلتعمل  �لحقيقية.  �لإ�ــســالمــيــة  ب�لمع�رف 

�لطاّلبية �لج�معية على �لمع�رف �لإ�سالمية. �لكتب لي�ست 

قليلة، بل لدين� كتب كثيرة. في �ل�س�بق ُكّن� ن�سّطر لإرج�ع 

ف�إّن هذه  وب�لطبع  �ل�سهيد مطّهري فقط -  لكتب  �ل�سب�ب 

ولكّنن�  قيمة ع�لية جدً� -  �لقّمة وذ�ت  تز�ل في  �لكتب ل 

تلك  مــن  �لكثير  �لكتب،  تلك  ــى  �إل �إ�س�فة  نملك،  �لــيــوم 

�أ�س�ليب  يخت�رو�  �أن  للطاّلب  ُيمكن  �لأخــرى؛ حيث  �لكتب 

و�أنو�ًع� متعّددة للمط�لعة، ولي�ستغلو� على �لبحث و�لتحليل 

�لخط�بة  جل�س�ت  وليقيمو�  �لكتب،  هذه  لمف�هيم  و�لبي�ن 

و�لموؤتمر�ت وط�ولت �لحو�ر. وهذ� كّله يعني رفع �لم�ستوى 

�لمطلوبة.  �لمقت�سي�ت  من  �لأمر  هذ�  �لعميق.  و�لإدر�ك 

�لج�سم  تتمّكنو� من جذب  �أن  �لت�أثير هو  �أحد م�ستلزم�ت 

�لطاّلبّي.

اأبدعوا اأ�شاليب لجذب الآخرين

�لطاّلب،  بين  �أقّلية  هي  �لج�معية  �لمنّظم�ت  �إّن 

�أكثرية  تكون  فلن  �لطاّلبية  �لمنّظم�ت  كّل  ُجمعت  فلو 

قدرة  ُتــوجــدو�  �أن  ينبغي  �لغفيرة.  �لطاّلب  جموع  بين 

�إيج�د  يتّم  كيف  �لــطــاّلب.  تجذب  بحيث  لديكم  جــذب 

�ل�سبل  من  �لعديد  هن�ك  �أّن  �أت�سّور  �أن�  �لج�ذبية؟  هذه 

�أكثر مّن�  و�إبد�عكم  �بتك�ر�تكم  �أنتم �سب�ب،  و�لأ�س�ليب؛ 

يخطر  ك�ن  �ل�سب�ب  مرحلة  في  ُكّن�  حين  كذلك  نحن   -

�أ�س�ليب وطرق عمل لكّل م�س�ألة، ولكن  على ب�لن� ع�سرة 

ذهَنكم �لآن يعمل ب�سكل �أف�سل - �أبدعو� �بتك�ر�ت لجذب 

جموع �لطاّلب �لج�معّيين.

�لمختلطة  �لرحالت  خالل  من  �لجذب  فــ�إّن  وب�لت�أكيد 

�إيج�د  في  يرغب  �لبع�س  �لم�ئة.  في  م�ئة  بن�سبة  خط�أ  هو 

ج�ذبية بهذ� �ل�سكل. تقوم مجموعة طاّلبية، وتحت عن�وين 

�سي �أو  بّر�قة وبذريعة �أّنه� �ّتح�د نق�بّي �أو ن�ٍد علمي وتخ�سّ

حّتى تحت م�سّمى �إ�سالمي، فتجمع �ل�سب�ب و�ل�س�ب�ت ب�سكل 

مختلط وت�أخذهم في رحلة �إلى �لجبل �أو تنّظم لهم �سفرً� �أو 
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ب�لت�أكيد  �لبالد! وهذ�  �إلى خ�رج  �أوروب�! رحالت  �إلى  رحلة 

�لبالد.  في  �لق�دم  للجيل  وخي�نة  �لج�معية  للبيئة  خي�نة 

�ل�سحيح  �لجذب  �أ�سلوب  لي�س  هــذ�  �أّن  ريــب  ول  �سّك  ل 

و�لمطلوب. 

عيد 
ُ
وكم� ق�ل ]�أحد مندوبي �لطاّلب[ و�أن� �لعبد هلل �أ

كّرر: �إ�سف�ء �لج�ذبية على مجموعتكم ل يتّم من خالل 
ُ
و�أ

�لأي�م  �أحد  في  ُقلُت  لقد  �لمو�سيقية.  للحفالت  �إق�متكم 

�لطاّلبية  �لمنّظم�ت  بع�س  �إّن   - عديدة  �سنو�ت  قبل   -

ب�أّن هذه  �أث�ر هذ� ت�س�وؤًل عندن�  �أعم�ل. وقد  ق�م بهكذ� 

�أمرً�  ك�ن  �لعمل؟  بهذ�  تقوم  لم�ذ�  �لج�معية  �لمجموعة 

�أن  نريد  ق�لو�:  �س�ألن�،  لي. حين  ب�لن�سبة  للتعّجب  مثيرً� 

فيم�  ب�هظً�  �لثمن  دفعن�  لقد  ح�سٌن،  �لطاّلب.  نجذب 

بعد...

�لف�سق  ب�أ�سلوب  ون�سّدهم  �ل�سب�ب  نجذب  �أن  قّررن�  �إذ� 

ُن�سّمي  فلَم  �لو�س�ئل  وهــذه  �لحر�م  و�لمو�سيقى  و�لفجور 

�أنف�سن� منّظمة �إ�سالمية؟ فهذ� �لعمل لي�س �إ�سالمّيً� بل هو 

�لج�ذبية  عن  �أتحّدث  �سّد �لإ�سالم. بن�ًء على هذ�، فحين 

توجده�،  �أن  �لإ�سالمية  �لطاّلبية  للمنّظم�ت  ينبغي  �لتي 

فهذ�  و�لج�ذبية،  �لجذب  من  �لأنـــو�ع  هــذه  مثل  �أق�سد  ل 

خي�نة  هو  بل  �لــحــّق.  و�سّد  و�لم�سلحة  لل�سالح  مخ�لف 

�لطرق  عبر  تح�سل  �لمق�سودة  �لج�ذبية  �لج�معية.  للبيئة 

�ل�سحيحة و�ل�سليمة.

من أنواع إيجاد الجاذبية أن ُتقّدموا أفكارًا 

للجديد  فإّن  جديدًا  كالمًا  لي  »قل  جديدة، 

واألفكار  الجديد  الكالم  آخر«،  نوع  من  حالوة 

يخترع  أن  هنا  المقصود  وليس  الجديدة. 

شخص ما أمورًا عجيبة من عنده. يوجد الكثير 

خالل  من  اإلنسان  يجدها  التي  الحقائق  من 

البالغة وروايات  القرآن ونهج  المطالعة في 

المعصومين.

قل لي كالمًا جديدًا...

�أن� �لعبد هلل على �سبيل �لمث�ل، ومع �أّنني �أم�سيُت �ستين 

�أحي�نً�  �أو �سبعين �سنة في مج�ل �لعلوم �لإ�سالمية، يحدث 

لحظ 
ُ
�س�هد �أحد �ل�س�دة يتحّدث وفج�أة �أ

ُ
دير �لتلف�ز ف�أ

ُ
�أن �أ

قد  �أكــن  لم  مّم�  �إلــّي،  ب�لن�سبة  نقطة جديدة  قد طرح  �أنــه 

�لتفُتّ �إليه و�أدركته �س�بقً�، ف�أتعّلمه� و�أ�ستفيد منه�. 

�أكثر  ق�سى  مّمن  مثلي،  ل�سخ�س  ب�لن�سبة  �لأمــر  وهــذ� 

منذ  معّمم  ف�أن�   - �لدينّي  �لعلم  مج�ل  في  �سنة  �سّتين  من 

و�أفك�ر  يز�ل هن�ك كالم جديد  �سنة - ول  �سّتين  �أكثر من 

ب�لرو�ي�ت  وعالقتي  �لقر�آن  قــر�أُت  كم  لي.  ب�لن�سبة  ن�سرة 
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و�لأح�ديث قديمة وقد قمُت بتدري�س �لقر�آن ونهج �لبالغة 

في  م�س�ألة  �س�ب يطرح  دين  ي�أتي ع�لم  ثم  ل�سنو�ت طو�ل، 

�لتلف�ز، تكون جديدة و�أ�ستفيد منه�.

هن�ك �لكثير من �لكالم و�لأفك�ر �لجديدة، فليتّم �لبحث 

و�لكف�ءة  ب�للي�قة  يتمّتعو�  �أن  على  جديدً�  كالمً�  وليقّدمو� 

كذلك  �لأمــر.  هذ�  من  و�سيتمّكنون  �لعمل.  لهذ�  �لالزمة 

ف�إّن �لأفك�ر �لجديدة ل تنح�سر في �لمج�ل �لديني، هن�ك 

وكذلك  جديدة  �جتم�عية  و�أفك�ر  جديدة  �سي��سية  �أفك�ر 

مّنظم�تكم  في  تطرحون  �لدولية. حين  �لق�س�ي�  في مج�ل 

�لأفك�ر  �إّن  �ل�سب�ب �سينجذب نحوكم.  ف�إّن  �أفك�رً� جديدة، 

�لجديدة جَذ�بة.

الفن والم�شرح والأنا�شيد والكاريكاتير 

�أن ت�ستفيدو� من �لو�س�ئل �لفّنية  من �لأ�س�ليب �لأخرى 

�لمث�ل؛  �سبيل  على  �لم�سرح  ��ستخد�مه�؛  جرى  قّلم�  و�لتي 

فــ�إّن  �لفّنية  �أجو�ئن�  في  �لأ�ــســف  مع  �لج�معّي.  �لم�سرح 

�إّم�  ك�ن  م�سرحن�  �إّن  �أي  ولدتــه.  منذ  �سيئً�  ك�ن  �لم�سرح 

وم�  »�لزّفة«  فرق  مثل  ف�ئدة  ول  له  معنى  ل  لغويً�  م�سرحً� 

و��سح  توّجه وهدف  له  لي�س  �عتر��سيً�  م�سرحً�  و�إّم�  �س�به 

و�سليم، �إ�س�فة �إلى ��ستخد�مه لغة �لإبه�م و�لغمو�س حيث 

ك�نو� يتخّيلون �أّن من �سروط �لم�سرح �أن يكون بلغة مبهمة 

ف�لم�سرح  كذلك.  لي�س  �لأمر  �أّن  و�لح�ل  غ�م�سة.  ورمزية 

حيث  لل�سينم�  وخالفً�  �لم�س�هدين  عيون  �أم�م  �لتمثيل  هو 

ي�سعر  �لم�سرح  في  �ل�س��سة،  عبر  �لفيلم  �لن��س  ُي�س�هد 

�أفو�ههم.  من  مب��سرة  كالمهم  ي�سمع  ب�لن��س،  �لإن�س�ن 

هن� ُيمكن للكثير من �لأمور �أن يكون موؤّثرً� وبّن�ًء. �لم�سرح؛ 

�لم�سرحي�ت �لطاّلبية. فليجل�س �أع�س�ء �لمجموع�ت �لفّنية 

ويقومو� بتبيين �لمف�هيم �لإ�سالمية �لحقيقية ب�سكل و�قعّي. 

هن� في هذه �لح�سينية ومنذ �سنو�ت طويلة - لعله� ع�سرون 

ة �لنبي �أيوب و��ستمّرت  �سنة - تم تقديم م�سرحية حول ق�سّ

: �إّنني قد 
(1(

لنحو �ل�س�عتين، حين �نتهت ُقلُت لذلك �لمخرج

قر�أُت ق�سة �لنبي �أيوب في �لقر�آن �أكثر من مئة مّرة �أو لعّله 

مئ�ت �لمّر�ت ولكّني لم �أ�سل لهذ� �لفهم حول هذه �لق�سة 

و�لذي �س�هدته �ليوم في هذه �لم�سرحية وفهمته منه�! فهل 

هذ� ب�لأمر �لب�سيط؟

�لفّنية  �لأ�س�ليب  من  هو  �لك�ريك�تير  �إّن  �لك�ريك�تير؛ 

�ل�س�خرة  �لأعم�ل  �ل�س�خر،  و�لأدب  �لفّن  �لت�أثير.  �سديدة 

و�لتي يقوم به� �ل�سب�ب، ولح�سن �لحّظ ف�إّنهم ق�مو� ويقومون 

ب�أعم�ل جّيدة في هذ� �لمج�ل، �إّنه� �أعم�ل جّيدة جّدً�.

�لمو�قف عبر  �إعالن  تعني فقط  �لطاّلبية ل  ف�لأن�سطة 

تكون  ل  �أن  وممكن  تكر�رّي  �لعمل  فهذ�  �لبي�ن�ت،  �إ�سد�ر 

وممثل  ك�تب  يو�سف،  �لنبي  م�سل�سل  مخرج  �سلح�سور؛  �هلل  فرج    (1(

ومخرج م�سرحية �لنبي �أيوب.
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ونوّزعه  كت�بً�  نكتب  بــ�أن  مثاًل  تنح�سر  ول  ج�ذبية،  لديه 

على �لطاّلب �أو نعقد جل�س�ت ولق�ء�ت طاّلبية. هذه �أعم�ل 

جّيدة ولكن هن�ك �لعديد من �لأعم�ل �لجديدة و�لتي ُيمكن 

�أو  ك�لأن��سيد  �أعم�ًل  �لمث�ل  �سبيل  على  �فتر�سو�  �إنج�زه�. 

فّنية،  �أعم�ٌل  كّله�  و�ل�سعر،  �لأن��سيد  �ل�سوتية،  �لن�سري�ت 

فليقومو� به�. هن�ك ق�س�ي� ومف�هيم يت�س�عف ت�أثيره� من 

خالل �ل�سعر �أو �إلق�ء �لق�س�ئد و�لأن��سيد و�لأعم�ل �لفّنية. 

فلي�ستخدمو� هذه �لو�س�ئل و�لأ�س�ليب.

�لبتك�ر�ت  طرح  �أردُت  �إن  �إّنني  لكم  ُقلُت  وب�لت�أكيد، 

�لثم�نية  �أو  �ل�سبعة  هــذه  �أذكـــر  فقد  �لإبــد�عــيــة  و�لأفــكــ�ر 

�أ�س�ليب، لكن �أنتم �سب�ب، �جل�سو� وفّكرو�، فقد ت�سلون �إلى 

�أ�سلوًب� �بتك�رًي� جديًد�. ��ستفيدو�  �أو ثالثين  �إبد�ع ع�سرين 

من هذه �لأفك�ر كي تجذبو� �لآخرين.

�شّر القدرة على الإقناع الفكري 

�لإقــنــ�ع  �لمنّظم�ت،  وجــ�ذبــيــة  �لــتــ�أثــيــر  طــرق  ــدى  �إحـ

�لطرف  �إقن�ع  ت�ستطيعو�  �أن  هو  �لفكرّي  �لإقن�ع  �لفكرّي. 

بن�ء  في  �لجّيد  عملكم  عن  متفّرعة  نتيجة  وهــذ�  �لآخــر. 

�أنف�سكم ب�سكل �سحيح وقوّي؛ فحين ُت�سبح  �أنف�سكم. �بنو� 

حقيقة م� جزءً� من فكركم وذهنكم، �ستتمّكنون من �إقن�ع 

�أمرً� على  �أن نفر�س  �أردن�  و�إذ�  �لآخرين؛ �لإقن�ع �لفكري. 

و�لهيبة  و�لعنف  �لقّوة  مظ�هر  خــالل  من  �لآخــر  �لطرف 

و�لغ�سب و�لتهديد، فمن �لممكن مثاًل �أن يقع تحت ت�أثير�ت 

�نفع�لية وقد يقبل �لأمر ب�سكل موؤّقت ولكن هذ� لي�س د�ئمً� 

ول يبقى ت�أثيره �أبدً�.

�لــقــّوة  بو��سطة  تــقــّدمــو�  قــد  زم�نهم  فــي  �ل�سيوعّيون 

جرى  قد  �ل�سيوعية  �سقوط  ف�إّن  �لحّظ  ولح�سن  و�لتهديد. 

وهذ�  �لم�رك�سّي  للفكر  �سقوط  ــه  �أّن على  �لع�لم  في  تلّقيه 

�سحيح. ولقد �سمعُت ب�أّنه في ج�مع�تن� ح�ليً� هن�ك تّي�ر�ت 

ُتعيد �إحي�ء �لأفك�ر �لم�رك�سّية مّرة �أخرى، لكن هذ� تم�مً� 

ك�لحفر على وجه �لم�ء �أو �لنفخ في تنّور مطف�أ! لن ينفع بعد 

�لآن. بعد كّل هذه �لّدع�ء�ت �لف�رغة و�ل�سو�س�ء و�ل�سجيج 

وم� �س�به، ف�إّن �لأنظمة �ل�سيوعية في �لع�لم وبعد �سّتين �أو 

�سبعين �سنة من قي�مه� لم تح�سد �سوى �لف�سيحة و�لخيبة؛ 

�أي �أّن كذب �سع�ر�تهم قد ظهر جليً� وكذلك عجزهم وعدم 

كف�ءتهم �لعملية.

وبن�ًء على هذ�، ف�إّنهم لن يرجعو� ث�نية. لكن م� �سمعته 

ح�ليً� �أّن �لبع�س ُيح�ول �إحي�ء هذ� �لتّي�ر، ف�إْن ك�ن هذ� �لأمر 

�سحيحً� وك�ن �لتّي�ر �لم�رك�سي ُيح�ول �لعمل ب�سكل فكرّي في 

ج�مع�تن�، فال �سّك ول ريب �أّن �لأمو�ل �لأمريكية تقف خلفه، 

لأّنه ل يوجد د�فع و�سبب وجود حقيقّي. �لأمريكيون يدفعون 

و�لنز�ع  �لختالف  و�إيج�د  �لطاّلب  تفرقة  بهدف  �لأمــو�ل 

�أ�س�ليبهم  من  لهم.  ب�لن�سبة  كبيرة  نعمة  وهذه  بينهم  فيم� 
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لتفتيت �لحركة �لطاّلبية �إع�دة �إحي�ء �لتّيار �لم�رك�سّي.

 ومن �لذين 
(1(

�أولئك �لذين ك�نو� �أع�س�ًء في حزب توده

ق�سو� ع�سرين �سنة في �سجون �ل�س�ه، ظهرو� فيم� بعد على 

تلف�ز �لجمهورية �لإ�سالمية، دون �أّي �سغط �أو تهديد، كتبو� 

»ر�س�لة �لعتر�ف ب�لخط�أ« وتلوه� �أم�م �لم�س�هدين. لعّلكم 

�ل�ستيني�ت  �أو�ئــل  في  هــذ�  �لأمـــور؛ حــدث  هــذه  تذكرون  ل 

ك�درً�  ع�سر  �ثني  نحو  ق�م  حيث  �لميالدية[؛  ]�لثم�نيني�ت 

من حزب »توده« و�س�ركو� في برن�مج في تلف�ز �لجمهورية 

رئي�سً�  �لوقت  ذلــك  في  ُكنُت  هلل  �لعبد  ــ�  �أن  - �لإ�سالمية 

في  �لأول  �ل�سّف  م�سوؤولو  وكذلك  تعّجبُت  وقد  للجمهورية 

�لبالد تعّجبن� من هوؤلء وحركتهم هذه، ُكّن� نعرف بع�سهم 

�لمعتقل،  زنــ�زيــن  معه  نت�س�رك  ُكّن�  وبع�سهم  قــرب،  عن 

نعرفهم.  وُكــّنــ�  �ل�سجن  فترة  بعد  �لتقين�  مّمن  وغيرهم 

ك�نت �ّدع�ء�تهم ت�سل �إلى عن�ن �ل�سم�ء - هوؤلء ��سطّفو� 

بدور  يقوم  �أحــدهــم  وكــ�ن  تلفزيوني  برن�مج  في  وجل�سو� 

�لمذيع وي�س�ألهم عن �لخي�ن�ت �لتي ثبت �أّن حزب توده ق�م 

�لإج�بة،  ويت�أّخر عن  قلياًل  ي�سكت  بع�سهم  ك�ن  به�. وحين 

ك�ن ذلك �لمذيع، وكونه منهم، ي�س�أله �أّيه� �ل�سيد! �ألم تقم 

�لفالنّي؟  �لأمــر  وُقلَت  �لفالنّي  �لوقت  في  �لفالنّي  ب�لعمل 

)1)  حزب �ل�سعب: �لحزب �ل�سيوعي �لإير�ني.

فك�ن ي�سّطر لالعتر�ف ويقول نعم قد حدث هذ�. لم نكن 

هم  ب�أخط�ئهم.  و�لإقــر�ر  �لعتر�ف  منهم  طلب  من  نحن 

ق�مو� بهذ� من تلق�ء �أنف�سهم. وهذ� من �لوث�ئق �لقّيمة في 

هيئة �لإذ�عة و�لتلف�ز، �لتي ل ينبغي �أن ت�سيع �أو ُتتلف. هذه 

ينه�س  هذ�،  كّل  بعد  ح�سٌن،  و�لقيمة.  �لأهّمية  ب�لغة  �أمــور 

هوؤلء ليوؤّلفو� �لكتب ويعّدو� �لكّر��س�ت في �سبيل �لدف�ع عن 

�لم�رك�سية. هذه مهزلة ُتثير �ل�سخرية.

ح�سٌن، �إّن �لم�رك�سيين وفي تلك �لبالد �لتي ق�مو� فيه� 

عبر  ذلك  في  نجحو�  قد  �لحكم،  مق�ليد  وت�سّلمو�  ب�لثورة 

تعلمون  �لج�معية.  �لبيئة  في  و�لتهديد، حّتى  و�لعنف  �لقّوة 

بعد  م�رك�سية  دولــة  ق�مت  قد  ج�رتن�،  �أفغ�ن�ست�ن  في  �أّنــه 

ومن  ثورتن�  �نت�س�ر  قبل  بد�يًة   ،
(2(

د�ود بعد  ثم  �س�ه  ظ�هر 

ثم ب�لتز�من مع �لثورة و��ستمّر ذلك �لحكم هن�ك - حين 

بعقوبة  ومحكومً�  منفيً�  �أن�  ُكنُت  �ل�سيوعّي،  �لنظ�م  �أعلن 

عن  �سمعُت  هن�ك  »�ير�ن�سهر«.  في  �إير�ن[  ]د�خل  �لإبع�د 

نعرف  حينه�  نكن  ولم  �أفغ�ن�ست�ن  في  �سيوعّي  نظ�م  قي�م 

في   - �إلين�  ت�سل  �لأخــبــ�ر  بــد�أت  وب�لتدريج  يجري،  مــ�ذ� 

�ل�سيوعّي،  للحزب  �لت�بعة  �لمجموع�ت  ج�معة ك�بول ك�نت 

�لذي ق�م ب�نقالب وت�سّلم �لحكم، تدخل �إلى غرف �لطاّلب 

)2)  محمد د�ود�بن عم ظ�هر �س�ه.

40



وتقوم  فكريً�  ُيخ�لفونه�  �أّنهم  تظّن  �لذين  �لطاّلب  وتعتقل 

ي�أخذون  ك�نو�  �لموت.  حدود  حّتى  مبرحً�  �سربً�  ب�سربهم 

�إّن  �أي  �لطاّلب وُي�سّلمونهم للحكومة لت�سعهم في �لمعتقل، 

�لأجو�ء �لج�معية �أي�سً� ك�نت ملّوثة بهذ� �لنوع من �ل�سغوط 

و�لعنف. لكن �لو�سع عندن� لم يكن هكذ�. في ج�معة طهر�ن 

ح�سل ت�س�رب وعنف ولكن على يد �لمجموع�ت �لم�رك�سية 

حّولو�  �لذين  هم  هوؤلء  خلق«.  مج�هدي  »من  و�لمن�فقين 

�لثورّي  �لم�سلم  �ل�سب�ب  لكن  �أ�سلحة.  �إلى مخ�زن  �لج�معة 

لم يقم بهذ� �لأمر.

منذ �لأ�سهر �لأولى لنت�س�ر �لثورة، ُكنُت �أذهب �أ�سبوعيً� 

�إلى م�سجد ج�معة طهر�ن، �ألقي �لمح��سر�ت في �لطاّلب 

جيب عن �أ�سئلتهم. ك�ن �لطاّلب �ل�سب�ب �لموؤمنون 
ُ
وكذلك �أ

�لثوريون ي�أتون ويجل�سون بهدوء وي�ستمعون وُي�س�ركون. ك�ن 

ولم  ع�سكريً�  مركزً�  �للق�ء  مك�ن  يكن  لم  كبيرً�.  عددهم 

يكن هن�ك ظهور لالأ�سلحة، ول �سع�ر�ت متطّرفة، �أول �أّي�م 

�أجو�ء �لج�معة و�لطاّلب، في طهر�ن،  �لثورة، في  �نت�س�ر 

بل  ــ�م،  �لأّي تلك  رئي�س جمهورية في  �أكن  لم  �لعبد هلل  و�أن� 

�لعو�مل  كّل  �إّن  �أي  �لثورة،  قي�دة  مجل�س  في  ع�سوً�  ُكنُت 

في  ح��سر 
ُ
و�أ �أذهــب  ُكنُت  هن�ك،  مجتمعة  ك�نت  �لثورية 

ي�سوده�  بيئة  في  ه�دئة  �أجــو�ء  في  �لج�معيين،  �لطاّلب 

�لعقل، ولعّل هن�ك بين �لإخوة و�لأخو�ت �لذين ك�نو� طاّلبً� 

في تلك �لأي�م، من يتذّكر �لو�سع في تلك �ل�سنو�ت.

في ذلك �ليوم �لذي �جت�حت فيه �لمجموع�ت �ل�سيوعية 

�لج�معة وك�ن �لخطر �لكبير - ول �أذكر �إن ك�ن يوم �لأحد 

�أو �لثنين- وُكنُت �أذهب ك�لع�دة في ذلك �ليوم �إلى ج�معة 

طهر�ن، وك�ن برفقتي عدد من �لحّر��س �لمر�فقين، ق�لو�: 

خطر؟  �أّي  لهم:  ُقلُت  خطير،  �لو�سع  تذهب،  ل  �سّيد  ي� 

هن�ك  يكن  ولــم  �لج�معة  م�سجد  �إلــى  و�سلن�  فلنذهب. 

�ل�سطر�ب  �أ�س�عو�  �لذين  �أولئك  حينه�.  فرجعن�  �أحــد، 

و�لعنف و�لإجب�ر في �أجو�ء �لج�معة وح�ولو� فر�س فكرهم 

ب�ل�سرب و�لتهديد وحّتى بقّوة �ل�سالح �سّد �لطرف �لآخر، 

لم يكونو� من �لمجموع�ت �لإ�سالمية و�إّنم� من �لمجموع�ت 

�لم�رك�سية �أو من »مج�هدي خلق« �لذين ك�نو� ن�سخة بديلة 

عن �لمجموع�ت �لم�رك�سية. ��سمهم �إ�سالمّي لكن ب�طنهم 

وفكرهم و�إيديولوجيتهم وكت�ب�تهم ك�نت م�رك�سية مح�سة. 

�أ�سلوب  لدين�  و�إّنــمــ�  �لإ�ــســالم،  في  هــذ�  لدين�  لي�س  نحن 

�لقر�آن  في   (1( چ  ی جئ   حئ مئىئ  چ  وهذ� هو معنى  �لإقن�ع؛ 

�إّل  �أن ينت�سر وينتقل  �إّن �لفكر �لديني ل ُيمكن  �أي  �لكريم، 

ب�لإقن�ع. �إن ��ستطعتم �إقن�ع �لآخرين ف�إّن هذ� ُي�سّكل ع�مل 

�لجذب  عو�مل  �أحد  هو  �لإقن�ع  ف�إّن  هذ�  على  بن�ًء  جذب. 

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية 256.
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و�ل�ستقط�ب.

من اأّي اأ�شتاذ ن�شتفيد؟ 

�لر�س�ليين.  �لأ�ــســ�تــذة  ح�سور  ــرى  �لأخـ �لــعــو�مــل  مــن 

��ستفيدو� من هوؤلء �لأ�س�تذة ذوي �لمب�دئ و�لقيم. لقد ُقلُت 

في ذلك �ليوم �لذي �سّرفن� فيه جمع من �أ�س�تذة �لج�مع�ت 

، بعد �نت�س�ر �لثورة، ك�ن عدد كّل �أع�س�ء �لمج�ل�س 
(1(

هن�

�لتعليمية في ج�مع�ت �لبالد ُيقّدر بحو�لي �أربعة �إلى خم�سة 

�آلف �أ�ست�ذ ج�معّي. و�ليوم، لح�سن �لحظ، يوجد �أكثر من 

�أكثرية  �أ�ست�ذ ج�معّي في �لمج�ل�س �لتعليمية.  �ألف  �سبعين 

و�لــثــورّي  �لم�سلم  �ل�سب�ب  من  هم  �ألــًفــ�،  �ل�سبعين  هــوؤلء 

و�لحري�س و�لطّيب. يوجد بع�س �لأ�س�تذة من غير �لمب�لين 

- لدين� هكذ� �أ�س�تذة في ج�مع�تن� ونحن على �ّطالع ول�سن� 

�آمل  �لذين  �لأ�س�تذة  بع�س  لدين�  وك�ن   - هذ�  غ�فلين عن 

�أن ل يكونو� ح�ليً�، مّمن ك�نو� ُي�سّجعون �لطاّلب �لمتفّوقين 

ويدفعونهم �إلى �لهجرة و�ل�سفر وترك �لبالد، فك�نو� يقولون 

�رحلو�  �ستفعلون؟  م�ذ�  هن�؟  بق�ئكم  من  �لف�ئدة  م�  لهم: 

على  �لط�لب  ُي�سّجع  �أن  وبــدل  �لأ�ست�ذ،  �أن  �أي  وهــ�جــرو�. 

هذ�  من  لدين�  منه.  �لهجرة  على  يحّثه  وطنه،  في  �لبق�ء 

�لنوع �أي�سً�، ولكن ح�سٌن، �أمث�ل هوؤلء �أقلية، و�لأكثرية هم 

)1)  ��ستقبل �سم�حته قبل �أ�سبوع من كلمته �أي في )2015/7/4( جمعً� 

من �أ�س�تذة �لج�مع�ت.

�أ�س�تذة من �أ�سح�ب �لمب�دئ و�لقيم، �أ�س�تذة موؤمنون، في 

�لج�مع�ت �لت�بعة لوز�رة �لعلوم وكذلك في �لج�مع�ت �لت�بعة 

�أ�س�تذة ممّيزون و�س�لحون. ��ستفيدو� من  لوز�رة �ل�سّحة، 

هوؤلء في �لمنّظم�ت �لطاّلبية و�طلبو� منهم �أن ُي�س�عدوكم 

من  ��ستفيدو�  �أن�سطتكم.  في  للم�س�ركة  وقتً�  �سو�  وُيخ�سّ

مثل هوؤلء �لأ�س�تذة و�لعلم�ء حّتى من خ�رج �لج�معة. لقد 

ذكر �لبع�س هن� ��سم �أحد �لإخوة �لجّيدين و�لممّيزين جدً� 

جدً�،  ح�سن  �لجمعة،  �سالة  منبر  على  من  يتحّدث  و�لذي 

في  دعمكم  هــوؤلء  من  �طلبو�  �أمث�له،  ومن  منه  ��ستفيدو� 

�لمنّظم�ت �لطاّلبية.

من �لو��سح �أّن هذ� هو �لبعد �لإيج�بّي للق�سية، وهن�ك 

بعد �سلبّي �أي�سً� وهو عدم �ل�ستف�دة مطلقً� من �لأ�سخ��س 

�لذين �أثبتو� �سقوطهم وعدم كف�ءتهم. ل ت�ستفيدو� مطلقً� 

منهم. ف�لبع�س قد �أثبت ودّل بم� ل يقبل �ل�سّك على �أّنه غير 

جدير ب�لثقة. لمن؟ لي �أن� �لعبد �لفقير؟ كال - ف�أن� �سخ�سيً� 

�أتو��سل ب�سهولة وب�س�طة مع هذ� وذ�ك، و�أ�ستطيع �أن �أتع�مل 

مع جميع �أنو�ع �لن��س. قدرتي على �لتو��سل جّيدة، وُيمكن 

�لبعد  ب��ستثن�ء  معي،  م�سكل  �أّي  لديه  يكون  ل  �أن  لالآخر 

�لعق�ئدّي - كال، بل �إّن هوؤلء قد �أثبتو� �أّنهم غير جديرين 

�لإ�سالمية؛  وللجمهورية  وللبالد  للنظ�م  �أثبتو� هذ�  ب�لثقة، 

بتلك  ق�مو�  �لذين  �أولئك  �أي�سً�.  ولجمهوريته�  لإ�سالميته� 
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�لت�سكيك  )فتنة   ]2009[ هـ.�س.   1388 �لع�م  في  �للعبة 

ب�لنتخ�ب�ت و�أحد�ث �ل�سغب �لتي تلته�(. ح�سٌن، �إّن هوؤلء 

�أّي  �لإ�سالمية، دون  �لجمهورية  نظ�م  جمهورية  خ�لفو�  قد 

�لإن�س�ف.  �أهــل  لدى  مقبول  و�سبب  دليل  �أّي  ودون  منطق 

ب�ل�ستف�دة من  �أو�سي  ل  �إّنني  ب�لثقة.  هوؤلء غير جديرين 

�أو�سي  ول  �أو�سيكم  ل  �لوجوه.  وجه من  ب�أّي  هوؤلء مطلقً�؛ 

�أّي ط�لب ج�معّي ول �أّي ج�معة ب�ل�ستف�دة من هوؤلء. يوجد 

�لكثير من �لأ�س�تذة �لثق�ة و�ل�س�لحين ف��ستفيدو� منهم.

نهج  عن  النحراف  حركة  الللمللّرة...  الحقائق 

الإمام والثورة 

للمنّظم�ت  ومطلوبة  �سرورية  �أّنه�  �أرى  �لتي  �لأمور  من 

و�سع  من  �أق�سد  ول  للبالد.  �لح�لّي  �لو�سع  فهم  �لطاّلبية 

�لتي  و�لم�س�ئل  �لر�هنة  و�لم�س�كل  �لد�خلّي  �لو�سع  �لبالد 

تّم ذكره� - ك�لق�س�ي� �لمتعّلقة ب�لأري�ف و�لقرى وتحقيق 

�لإد�رية  و�لم�س�كل  و�لتحدي�ت  �لمق�وم  و�لقت�س�د  �لعد�لة 

جزٌء  �لأمــور  هذه  كّل  فقط.   - و�أمث�له�  �لجه�دية  و�لإد�رة 

من �لو�قع و�لحق�ئق �لموجودة. هن�ك عّدة حق�ئق �أخرى: 

في  حقيقة  توجد  و�أخـــو�ت،  �إخـــوًة  ــّز�ء،  �لأعــ �أّيــهــ�  �نتبهو� 

�لو�قع، وهي �أّنه بعد رحيل �لإم�م ]�لخمينّي[، ترّكزت جهود 

مجموعة معّينة على �لتخّلي ب�لك�مل عن �لأهد�ف �لكبرى 

�أ�س��سه.  على  وعملو�  قــر�رً�  �تخذو�  للثورة.  �لعلي�  و�لمثل 

بع�سهم �أخط�أ و�أعلنو� عن هدفهم هذ� ب�سكل �سريح؛ كتبو� 

علنً�.  عنه�  و�سّرحو�  وتكّلمو�  �ل�سحفية  �لمق�لت  في  هذ� 

�أف�سو�  حيث  �لتكتيكّي،  �أو  �ل�ستر�تيجّي  خط�أهم  ك�ن  وهن� 

مخّططهم و�أعلنو� تخّليهم عن �لمثل و�لأهد�ف.

فهم  ن�سوجً�،  �أكثر  �لآن  �أ�سبحو�  قد  �أنف�سهم  هــوؤلء 

به عمليً�  يقومون  ولكّنهم  به  ُي�سّرحون  ول  ُيعلنون هذ�  ل 

دون قوله، وعنده�، من ل عقل لهم قبل �أن يعملو� ُيدركون 

وجود  يتخّيل  يكن  لم  من  ح�سٌن،  م�سبقً�.  ق�لو�  قد  �أّنهم 

هكذ� توّجه ومخّطط قد ��ستف�ق و�أدرك حقيقة �لأمر. لقد 

بدوؤو� منذ تلك �لأي�م )بعد رحيل �لإم�م( وعملو� ج�هدين 

ولم يوّفرو� �أّي فر�سة. لم يعملو� فقط د�خل �لبالد بل في 

�لد�خل و�لخ�رج، و��ستف�دو� من �لط�ق�ت �لفكرية وكذلك 

�سعيهم  وكــّل  و�ل�سي��سية،  و�لفّنية  �لعلمية  �لط�ق�ت  من 

�لجيل  يقوم  �أْن  �أي  �لعلي�،  �لمثل  على  للق�س�ء  وهّمتهم 

لكن  ك�مل.  ب�سكل  و�لأهد�ف  �لآم�ل  بن�سي�ن هذه  �لجديد 

�نظرو� �إلى �لو�سع �لآن. لحظو� كيف �أّن �لن�س�ط و�لحيوية 

في هذه �لمثل و�لأهد�ف في م�ستوى ع�ل ومت�أّلق. ولقد ُقلُت 

تحّقق  �لب�هرة  �لعلمية  �لإنج�ز�ت  �أغلب  �إّن  �لمغرب،  قبل 

على يد �ل�سب�ب �لر�س�لي �لملتزم: �أكثر �للق�ء�ت و�لمر��سم 

في  �لم�س�ركين  معظم  �ل�سب�ب،  ُيقيمه  و�لمعنوية  �لدينية 

ب�لجمهورية  �لمتعّلقة  و�لحتف�لت  و�لمظ�هر�ت  �لأن�سطة 
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لم  �لــذيــن  �ل�سب�ب  هـــوؤلء  �ل�سب�ب،  م��ن  هــم  �لإ�سالمية 

يتم  ولــم  �لــثــورة،  ول  �لإمـــ�م  ُي�س�هدو�  ولــم  �لحرب  يــرو� 

�أقول لكم،  �لمطلوب.  ب�ل�سكل  لهم  و�سرحه�  �لثورة  عر�س 

�أبن�ئي وبع�سكم  �أبن�ئي وبمق�م  �أعّز�ئي - بع�سكم مثل  ي� 

عنكم  غ�ئب  و�لأمــور  �لحق�ئق  من  �لكثير  �إّن  ك�أحف�دي- 

وُين�سر،  ُيق�ل  م�  كّل  من  �لرغم  على  عنه  لديكم  خبر  ول 

وتف��سيله�،  �لثورة  ورحلة  �لثورة  بد�ي�ت  وم�س�ئل  �أخب�ر 

وكذلك تف��سيل مرحلة �لدف�ع �لمقّد�س، حّتى �إّن كّل هذه 

ب�لطبع   - جّيد  ب�سكل  وتحليله�  �سرحه�  يتّم  لم  �لحق�ئق 

ب�ألفين  ب�أعد�د محدودة...  ُتن�سر، ولكن ُتطبع  هن�ك ُكتب 

�أو ثالثة �آلف �أو خم�سة �آلف �أو ع�سرة �آلف ن�سخة. �إّنني 

خّطط دومً� 
ُ
ت�بع و�أقر�أ هذه �لكتب حول �لدف�ع �لمقّد�س، �أ

ُ
�أ

و�أوّفر فر�سة لنف�سي ووقتً� لمط�لعة هذه �لكتب - كّل هذ� 

وكّل م� ُيق�ل وُين�سر �إّنم� هو جزء �سغير جدً� من �لحق�ئق 

من  �لرغم  وعلى  جــرى.  مــ�ذ�  تعرفون  ل  �أنتم  و�لوق�ئع. 

هذ� كّله، ف�إّن �ل�س�ّب �لذي لي�س لديه �ّطالع ومعرفة بهذه 

يتعّلق  و�لمده�سة،  و�لمثيرة  و�لجّذ�بة  �لمت�أّلقة  �لحق�ئق 

�ل�سكل.  وبهذ�  �لحّد  هذ�  �إلى  �ل�س�مية  و�لأهــد�ف  ب�لمثل 

�أي �إّنه وعلى �لرغم من �أولئك �لذين ُيريدون �لق�س�ء على 

�لآم�ل �لكبرى و�لمثل �لعلي� في �لبالد ولو عميت �أعينهم 

ح�سدً� وغيظً�، ت�أّلقت هذه �لمثل و�زدهرت جدً� منذ رحيل 

�لإم�م وحّتى يومن� هذ�. هذه �إحدى �لحق�ئق في �لو�قع.

في  الإ�شالمية  للجمهورية  المعنوية  الجاذبية 

العالم

ومن هذه �لحق�ئق �أي�سً�، �لح�سور �لمده�س للجمهورية 

�لإ�سالمية في �لمنطقة؛ لي�س ح�سورً� م�ديً� بل هو ح�سور 

معنوّي. من �لأمور �لتي يطرحه� �لأمريكيون في مح�دث�تهم 

 - �لكو�لي�س  وخلف  �ل�سرّية  �لمب�حث�ت  في   - ومب�حث�تهم 

وفي جل�س�تهم مع م�سوؤولي هذه �لمنطقة وبع�س �لرجعيين 

�لقلوب  �سكوى  »يبّثون  بل  ويتد�ولون  يجل�سون  �أّنهم  �لعرب، 

لبع�سهم �لبع�س«. �أولئك �لم�سوؤولون ي�سكون �إير�ن ويتوّقعون 

لهم  يقول  وب�لمق�بل  �إيـــر�ن  على  ت�سغط  �أن  �أمريك�  من 

وخال�سة  حيلة!  ب�ليد  م�  نفعل؟  مــ�ذ�  ح�سن  �لأمريكيون: 

�لقول �إّن حديثهم وهّمهم وغّمهم هو هذ�. كّل هذ� �لنزع�ج 

و�ل�سكوى و�لعتب عندهم ب�سبب نفوذ �إير�ن �لو��سع وم�ستوى 

ت�أثيره� في �لمنطقة.

منذ �أكثر من م�ئة يوم، يقوم �ل�سعوديون بق�سف �ليمن. 

على  لهم  �ّطــالع  ل  و�لتي  �لع�سكرية  �لمر�كز  يق�سفون  ل 

و�لمن�زل  و�لم�س�جد  �لم�ست�سفي�ت  و�إّنم� يق�سفون  �أكثره�، 

و�لأطــفــ�ل  �لن�س�ء  يقتلون  �لع�ّمة،  و�ل�س�ح�ت  ــو�ق  و�لأ�ــس

و�لكب�ر و�ل�سغ�ر. م�ئة يوم، م�ئة يوم لي�ست مزحة! �لحرب 

�لإ�سر�ئيلية �سّد لبن�ن ]2006م[ ��ستمرت 33 يومً�، و�أطول 
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�لحروب في �لمنطقة خالل �ل�سنو�ت �لم��سية ك�نت هجوم 

و�لذي  غــّزة  على  �لم��سية  �ل�سنة  في  �ل�سهيونّي  �لنظ�م 

ز�لــو�  م�  ]�ل�سعوديون[  هــوؤلء  يومً�.  خم�سين  نحو  ��ستمّر 

يق�سفون �ليمن منذ م�ئة يوم!

هذ�  �لليبر�لي،  �لغرب  �إّن  هاللين:  بين  �أقـــول،  وهن� 

يفتح  ولــم  �س�كنً�  ُيــحــّرك  لــم  و�لــتــحــّرر،  للحّرية  �لمّدعي 

�أ�سدر  فقد  �لمتحدة،  �لأمــم  �أّم��ا  و�حــدة!  بكلمة  حتى  فمه 

�فت�س�حً�  �لأكــثــر  �لــقــر�ر�ت  من  هو  قـــر�رً�  �لأمــن  مجل�س 

لن  ــذي  و�لـ �لمتحدة  ــم  �لأمـ منّظمة  ــــر�ر�ت  ق بين  ــ�رً�  وعــ

�لمه�جم،  �لمعتدي  ُيدين  �أن  بدل  �لت�ريخ!  مّر  على  ُين�سى 

هذه  ليبر�ليون.  هوؤلء  عليه!  �لمعتدى  �لمظلوم  ب�إد�نة  ق�م 

عندن�  �ل�سّذج  �لأ�سخ��س  بع�س  يقوم  ثم  �لليبر�لية!  هي 

ين�سرون  �لمق�لت  ويكتبون  �ل�سدور،  ي�سّقون  �لد�خل،  في 

�لأ�سلوب  هذ�  ويوؤّيدون  �لغربيين[  ]�لليبر�ليين  �أولئك  �سور 

و�لمنهج في �لإد�رة و�لحكومة و�سي��سة �لمجتمع وم� �س�به 

مّم� هو ق�ئم على �لكذب و�لخد�ع و�لخي�نة و�لالمب�لة �أم�م 

�لظلم، بل �لم�س�ركة في �لظلم.

و�لت�أثير  �لو��سع  �لنفوذ  و�قع:  و�أمر  حقيقة  هذه  ح�سٌن، 

�لكبير للجمهورية �لإ�سالمية. لقد ُكنُت دومً� �أقول لروؤ�س�ء 

وكذلك  �لح�لي  �لمحترم  للرئي�س  �لمحترمين،  �لجمهورية 

وكذلك  جميعً�  �أحترمهم  و�لــذيــن   - �ل�س�بقين  للروؤ�س�ء 

رئي�س جمهورية  �أّي  �أدعم  كم�  و�أدعمهم  بم�س�عدتهم  �أقوم 

ينتخبه �لن��س ويت�سّلم زم�م �لأمور - ُقلُت لهم: فليذهب �أيٌّ 

حرً�  �لبلد  ذلك  �سعب  ك�ن  �إذ�  �إ�سالمّي،  بلد  �أّي  �إلى  منكم 

و�ُسمح له ب�لح�سور ل�ستقب�لكم ف�ست�سهدون مر��سم ترحيب 

وتظ�هر�ت ��ستقب�ل مّما ل يقومون به حتى لروؤ�س�ئهم. هذ� 

هو �لنفوذ وهذ� هو معنى �لت�أثير. 

�ليمن  يق�سفون  �لنفوذ،  لهذ�  وكرهً�  عن�دً�  هم،  وه� 

�أنتم لديكم نفوذ في �ليمن.  منذ مئة يوم، لأّنهم يقولون: 

�لأ�سلحة  �أر�سلن�  هل  �ليمن؟  في  فعلن�  م�ذ�  نحن  ح�سٌن، 

ي�أتون  بينم� هم  و�لمق�تلين؟  �لجيو�س  �أر�سلن�  لليمن؟ هل 

ــدولر�ت  �لـ لهم  ويــدفــعــون  �أخـــرى  بــلــد�ن  مــن  ب�لمرتزقة 

وُير�سلونهم،  �ل�سعودي  �لجي�س  وُيلب�سونهم بدلت  �لنفطية 

�أي  يتدّخلون،  �لذين  هم  �هلل!  �أن�س�ر  قب�سة  في  ليقعو� 

تدّخل لن� في �ليمن؟

�لأ�سل هل  �إلهّي. وفي  �لنفوذ هو عط�ء  �إّن هذ�  ح�سٌن، 

�إم�من�  �أّن  كيف  مثاًل  �فتر�سو�  بهذ�؟  �لقي�م  لأحــد  ُيمكن 

كالمه  وكــ�ن  ويتكّلم،  ويخطب  هن�  يجل�س  كــ�ن  �لعظيم 

ينتقل من �سخ�س لآخر لي�سير على كّل �سفة ول�س�ن، حّتى 

ي�سل مثاًل �إلى �أق��سي �أفريقي� �أو �آ�سي�، ويحمل من �لنفوذ 

�لفالنّي  �لبلد  في  �ل�س�كن  �لإن�س�ن  ذلك  يجعل  م�  و�لت�أثير 

هذ�  �هلل«.  »روح  �بنه  ُي�سّمي  �أفريقي�،  �أو  �آ�سي�  �أق��سي  في 
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هو معنى �لنفوذ، بدون �أن يكون قد تّم �سرف �أو ��ستخد�م 

�لكالم  ينفذ  �لهدف. ح�سٌن، عندم�  لذلك  و�حدة،  �سفحة 

و�لفكر، ويكون �سحيحً� وحّقً�، ف�إّنه يخرج من �لقلب ويدخل 

ڭ  چڭ  �أّي �سيء لمو�جهته؛  ُيمكن فعل  �لقلوب، ول  �إلى 

. ح�سٌن، �أنتم ل تقدرون على هذ�، وكم� يقول 
چ)1) ۇ ۇ

�ل�سهيد به�ستي - حيث نقل عنه هذ� �لقول »�غ�سبو� وموتو� 

ومن  و�قعية  حقيقة  هذه   - لكم«  نفعل  م�ذ�  وغيظً�  غ�سبً� 

حق�ئق �لجمهورية �لإ�سالمية. �نتبهو� و�لتفتو� �إلّي في هذه 

�لم�س�ألة؛ فال تنظرو� دومً� نظرة �سلبية.

من  �لكثير  لــدّي  �لعبد  �أنــ�  �أكــثــر.  مّن�  �لتوّقع  �إّن  نعم، 

ب�أعم�ل  نقوم  �أن  يجب  �لآخرين.  ومن  نف�سي  من  �لتوّقع�ت 

�أكثر، يجب �أن نتّقدم �أكثر، و�أن نختم عقد �لتقّدم و�لعد�لة 

�لآخر  �لوجه  ولكن  بهذ�،  قــّر 
ُ
�أ �أن�  و�لعد�لة.  ب�لتقّدم  فعاًل 

و�لوق�ئع.  و�لنج�ح�ت  و�لتقّدم  �لإنــجــ�ز�ت  هو  للم�س�ألة 

ح�سٌن، ُيمكن للمنّظم�ت �لطاّلبية �أن تقوم ب�لكثير بن�ًء على 

على  و�عملو�  �جتمعو�  و�لوق�ئع.  �لحق�ئق  هذه  مع  تع�مله� 

�لم�س�ئل �لدولية و�لق�س�ي� �لع�لمية للجمهورية �لإ�سالمية، 

على ق�س�ي� �ليمن وق�س�ي� �لعر�ق وق�س�ي� �سوري�، بتحليالت 

كنتم  �إن  م�س�ألة لزمة  وهذه  �لم�ستقبل.  �إلى  ونظرة  جّذ�بة 

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية 119.

تريدون للبنية �لج�معية �أن توؤّثر في �لبالد كم� ذكرت، فهذ� 

�لبنية  على  ــرو�  �أّث كمنّظم�ت  �أنتم  و�لأ�سلوب:  �لطريق  هو 

�لج�معية وهي بدوره� �ستوؤّثر على �لبالد.

تحذير! 

ح�سٌن، هن�ك منّظم�ت طاّلبية ُت�سبه �لأوعية و�ل�سحون 

�لبال�ستيكية �لتي ُت�ستعمل لمرة و�حدة فقط؛ حيث يقومون 

بت�سكيله� فقط لأجل �لنتخ�ب�ت. بع�س �لمنّظم�ت هو هكذ�! 

بهذ�  وُي�سّرح  يخجل  ل  �لبع�س  �لغ�ية.  لهذه  ت�أ�سي�سه  يتّم 

تنفعن�  لأّنه�  �لج�معية  �لمنظمة  هذه  �أ�ّس�سن�  نحن  ويقول 

للط�لب  �إه�نة  هــذه  �سيد.  ي�  ل  �لفالنية.  �لنتخ�ب�ت  في 

�لج�معّي،  �لط�لب  ل�ستغالل  م�سلحية  نظرة  �لج�معّي، 

�لتي  �لنخبة  �لممّيز  �لط�لب  بل  �لــعــ�دّي،  �لط�لب  ولي�س 

ُيفتر�س �أن تكون في هذه �لمنّظمة. هذه �إه�نة لهذ� �لط�لب. 

ب�إه�نة  لأجله�  �لإن�س�ن  يقوم  كي  �لنتخ�ب�ت  قيمة  هي  فم� 

�لطاّلب؟  �لنخبة من  ة  وخ��سّ و�حتق�ره،  �لج�معّي  �لط�لب 

�أن� ل �أوؤمن بمثل هذه �لمنّظم�ت ول �أعتقد �أّنه� ن�فعة للبالد 

و�سي بت�أ�سي�س مثل 
ُ
�أو �أّنه� ُيمكن �أن تكون مفيدة للبالد. ل �أ

بكّل  �إ�سالمية  هي  �لتي  �لمنّظم�ت  لكن  �لمنظّم�ت.  هذه 

معنى �لكلمة، �لمنّظم�ت �لحري�سة و�ل�س�عية لخدمة �لثورة 

و�لإ�سالم و�لم�ستقبل، فب�إمك�نه� �أن تكون مفيدة جدً�.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل بركاته.
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في لقاء طالب الجامعات 2015/07/11 م.

ح�ل كلمات الطالب

�ل�س�ب �لإير�ني مليء 

ب�لن�س�ط و�لحيوية و�لندف�ع

�إن �ختي�ر �سع�ر معين من 

حيث �لم�سمون و�ل�سكل يجب 

�أن ي�ستتبعه �لعمل

�أوؤيد �إق�مة منتدي�ت �لفكر 

�لحر �لتي تت�سّلح بقّوة 

�لمنطق وقّوة �ل�ستدلل

1ـ �لعمل �لأهّم لل�سمو �لمعنوي و�لروحي �جتن�ب �لذنب 

2ـ �أّول فري�سة طاّلبية هي روحية �لمث�لية،  طلب �لمثل �لعلي� و�لأهد�ف �ل�س�مية

3ـ �لثقة ب�لنف�س وبـ«نحن ق�درون« �لذي ورد في كلم�تكم، وهو من �لمثل �لعلي�

4ـ �لط�لب �لج�معي �س�نع للقر�ر و�س�نع للخط�ب

5ـ طلب �لعد�لة بفروعه� �لمختلفة مع تطبيق �لعد�لة 

6ـ �ل�سر�ع مع �لجمهورية �لإ�سالمية ق�ئم على رف�سه� للنظ�م »�لمهيمن و�لخ��سع للهيمنة«

طلب المثالّية؛ فري�سة الطالب
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1 - ل ُت�سّيعو� �أوق�تكم، وخّططو� له� 
و�م�سوه� ب�سكل �سحيح

2 - �هتمو� بدر�سكم

3 - و�هتمو� كذلك بعملكم �لتنظيمي

4 - ط�لعو� و�بحثو� في مجموعة كلم�ت 
وبي�ن�ت �لإم�م ]�لخميني[

9 - �لفكر �لديني ل ُيمكن �أن ينت�سر وينتقل �إّل ب�لإقن�ع، وفي �لإ�سالم لدين� �أ�سلوب �لإقن�ع »ل �إكر�ه في �لدين« 

7 - يجب مو�جهة �لنظرية �ل�سطحية �لتي 
توؤدي �إلى �ل�سرر و�لخ�س�رة 

8 - يجب �لعمل على طبق �لمف�هيم 
�لإ�سالمية و�لمع�رف �لدينية

5 - ط�لعو� و�بحثو� في مجموعة مع�رف 
�لثورة �لإ�سالمية

6 - ط�لعو� و�بحثو� في در��سة دقيقة للقر�آن 
ونهج �لبالغة

10 - �جتمعو� و�عملو� على �لم�س�ئل �لدولية و�لق�س�ي� �لع�لمية للجمهورية �لإ�سالمية؛ على ق�س�ي� �ليمن وق�س�ي� �لعر�ق 
وق�س�ي� �سوري�، بتحليالت جّذ�بة ونظرة �إلى �لم�ستقبل

واجبات الطالب ومهامهم
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

في لقاء مسؤولي الدولة 
وسفراء البلدان اإلسالمية)1)

)1)  خط�ب �لإم�م �لخ�منئي {، في لق�ء م�سوؤولي �لدولة و�سفر�ء �لبلد�ن �لإ�سالمية، بمن��سبة عيد �لفطر �ل�سعيد، في طهر�ن - ح�سينّية �لإم�م �لخميني 

}، بح�سور جمع من م�سوؤولي �لدولة و�سفر�ء �لبلد�ن �لإ�سالمية، بت�ريخ 2015/07/18 م.، )1394/04/27 هـ.�س.( و)1436/10/01 هـ.ق.(.

)2)  قبل �أن يبد�أ �سم�حته، �ألقى �ل�سيخ روح�ني كلمة.

�لحمد هلل رّب �لع�لمين، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سّيدن� 

�لطّيبين  �آله  وعلى  محمد،  �لم�سطفى  �لق��سم  �أبي  ونبّين� 

�لأر�سين،  في  �هلل  بقّية  �سّيم�  ل  �لمع�سومين،  �لط�هرين 

وعلى �سحبه �لمنتجبين.

�لأعـــّز�ء  و�لأخـــو�ت  لــالإخــوة  �ل�سعيد  �لفطر  عيد  ــ�رك  بـ
ُ
�أ

�لح��سرين في هذ� �لمجل�س، ول �سّيم� �لم�سوؤولين �لمحترمين، 

�لإ�سالمية  �لبلد�ن  �سفر�ء  �لمحترمين،  لل�سيوف  وكذلك 

�لع�َلم  ولم�سلمي  ب�أ�سره  �لإير�ني  لل�سعب  ب�رك 
ُ
و�أ �لكر�م. كم� 

(2(
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لجميع  عيدً�  �ليوم  يجعل هذ�  �أن  �لقدير  �لعلّي  �س�ئاًل  �أجمع. 

ِللُم�سِلميَن  َجَعلَتُه  ��ذي  »اَلَّ �لدع�ء:  في  نقر�أ  كم�  �لم�سلمين؛ 

. �إل �أن �لو�سع - ولالأ�سف - لي�س كذلك.
عيداً«)1)

وحدة الم�شلمين قّوة عظيمة

إّن العالم اإلسالمّي اليوم ُيعاني من أزمات 

التأكيد  هذا  كّل  اإلسالم  أّكد  لقد  جدًا.  كبيرة 

بين  واألخّوة  الصفوف  وتوحيد  التكاتف  على 

بحبل  االعتصام  على  وحّتى  بل  المسلمين، 

فردية،  بصورة  يتّم  أن  باإلمكان  كان  الذي  اهلل 

نجد اإلسالم لم يوِص بذلك بل قال: چ ڦ 

ڄ ڄ ڄ چ )سورة آل عمران، اآلية 103(. 

ُنعِر�س،  �لت�أكيد،  هذ�  وكّل  �لو�س�ي�  هذه  كّل  رغم  ولكن 

نحن �لم�سلمين، عن �لعمل بهذ� �لو�جب �لإ�سالمّي ول نقوم 

به، و�لنتيجة لذلك هي �لأو�س�ع �لتي ُت�س�هدونه�. �إّنني �أطلب 

و�لمثّقفين  �لعلم�ء  من  �سّيم�  ول  فردً�،  فردً�  �لم�سلمين  من 

�لبلد�ن؛  جميع  فــي  و�لنخبة  و�ل�س��سة  �لـــدول  ومــ�ــســوؤولــي 

�لأّمــة  ــد�ء  لأع �لخ�ئنة  �ليد  بو�سوح  ويالحظو�  ينتبهو�  �أن 

�لإ�سالمية في هذه �لتفرقة. فهي فتنة وتفرقة غير طبيعية، 

)1)  �ل�سيخ �لطو�سي، م�سب�ح �لمتهجد، �س654. 

بل مفرو�سة ون�تجة عن �لتلقين و�لتحري�س. �إذ �إّن �لم�سلمين 

�أثبتت  وقد  و�سليم،  طبيعّي  وب�سكل  �سويً�  يعي�سو�  �أن  ُيمكنهم 

�لتج�رب تع�ي�سهم جنبً� �إلى جنب حين ل تحّل و�س�و�س �لعدو 

ود�س�ئ�سه ومم�ر�س�ته �لخبيثة ول تنزل �إلى �ل�س�حة، وهذ� م� 

�س�هدن�ه في بلدن� وفي �لعر�ق وفي بلد�ن �إ�سالمية �أخرى.

في  والفرقة  الفتنة  هذه  يضّخون  إّنهم 

في  تصّب  ألّنها  لماذا؟  اإلسالمّي،  العاَلم 

لألمة  يريدون  ال  الكبرى.  القوى  مصلحة 

لهذه  يريدون  ال  وتتوّحد،  تّتحد  أن  اإلسالمية 

شامخة،  عزيزة  تسمو  أن  العظيمة  القّوة 

وتسطع في أفق القوى العالمية. 

على  ورّكـــزت  �سفوفه�،  �لإ�سالمية  �لأمـــة  ��ت  ر�ــسّ ــو  ول

في  فريدة  قّوة  �إلى  لتبّدلت، ل محالة،  �لم�ستركة  قو��سمه� 

�سم�ء �ل�سي��سة �لع�لمية بم� تتمّتع به من جم�هير عظيمة، 

ومــن خير�ت  �لــعــ�لــم،  فــي  جــغــر�فــّي ح�ّس��س  مــوقــع  ومــن 

وم�س�در جوفية، ومن ثروة طبيعية، ومن ط�ق�ت ب�سرية. لو 

�ّتحدن� وتع�وّن� لغّطت هذه �لظ�هرة �لع�لم برّمته. لكّنهم ل 

يريدون تحّقق هذ� �لهدف، ولذلك زرعو� �لكي�ن �ل�سهيونّي 

في هذه �لمنطقة لإذك�ء نير�ن �لخالف و�ل�سق�ق، ولإ�سغ�ل 

بلد�ن �لمنطقة بع�سه� ببع�س.
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�ل�سعوب  �أّن  وهي  �لم�س�ألة،  هذه  �إلــى  و�لتفتو�  �نتبهو� 

�سمدت �أم�م �لكي�ن �ل�سهيونّي ولم ت�ست�سلم له. �إّن �لكي�ن 

�ل�سهيونّي وعلى مدى ع�سر�ت �ل�سنين �لتي �أخذ فيه� ُيعّزز 

بريط�نّي  يوم بدعم  بعد  يومً�  �لمنطقة  �لم�ّدية في  قدر�ته 

ثم �أمريكّي، وجدن� خالل هذه �لمّدة بع�س �لدول �ل�سعيفة 

ج�نب  �إلى  م�لت  �لإ�سالمية  �لبلد�ن  في  �لخبيثة  و�لنفو�س 

�ل�سه�ينة. و�إّن �لكثير من �لدول �لإ�سالمية وبع�س �ل�س��سة 

في �لع�َلم �لإ�سالمّي، بم� في ذلك �لنظ�م �لمنحو�س �لب�ئد 

�لكي�ن  مع  �لعالق�ت  ــدو�  وّط بلدن�،  في  ح�كمً�  كــ�ن  �لــذي 

�ل�سهيونّي �لغ��سب �لمع�ر�س �لمعتدي �لق�تل �لط�مع �لذي 

�لطرف  و�  وغ�سّ �لفر�ت«،  �إلى  �لنيل  »من  لل�سيطرة  يطمح 

يغلي  يز�ل  ل  �ل�سعوب  �أن ّ �إل  ب�لك�مل.  �لعد�ء  هذ�  كّل  عن 

ونظ�مهم  �لمحتّلين  لل�سه�ينة  و�لعد�ء  �لكره  قلوبه�  في 

�لمج�ل.  هذ�  في  حكوم�ته�  �ل�سعوب  تّتبع  لم  �ل�سهيونّي. 

الحكومات  على  ثقياًل  عبًئا  ُيمّثل  �لأمر  هذ�  ف�إّن  وب�لطبع، 

�لت�بعة لأمريك� و�لحليفة للكي�ن �ل�سهيونّي.

و�سرف  �لح�لة،  هذه  على  �لق�س�ء  �سرورة  في  فّكرو�   

�نتب�ه �ل�سعوب عن �ل�سهيونية، فم�ذ� فعلو�؟ �أّججو� نير�ن 

�ل�سّنة  بين  م�  �لط�ئفية  و�ل�سر�ع�ت  �لد�خلية  �لحروب 

و�ل�سيعة، و�أ�ّس�سو� �لتنظيم�ت �لإجر�مية ك�لق�عدة ود�ع�س 

ونحوهم�، لإث�رة �لتن�حر فيم� بينن� وتحري�س �ل�سعوب �سّد 

بع�سه� بع�سً�. هذه هي �أي�ديهم �لمعتدية و�لخ�ئنة.

�أّنهم  مذّكر�تهم  في  �لأمريكيين  بع�س  �عترف  ولقد 

�س�همو� في �إيج�د تنظيم د�ع�س وتنميته و�إر�س�ء قو�عده. 

�أّن  مع  و�لم�س�عد�ت.  �لدعم  له  ُيقّدمون  �أي�سً�  و�ليوم 

هن�ك تح�لفً� قد ت�أ�ّس�س �ليوم �سّد د�ع�س، و�أن�، ب�لطبع، 

�سّدق �أن يكون هذ� �لتح�لف حقً� تح�لفً� �سّد د�ع�س، 
ُ
ل �أ

�أّن  فهل  �لتّي�ر،  لهذ�  مع�ر�سً�  يكون  �أن  فر�س  على  ولكن 

د�ع�س هو �لتنظيم �لوحيد �لموجود؟ هن�ك تّي�ر�ت عديدة 

تبذل  ه�ئلة،  وثرو�ت  ب�إمك�نّي�ت  تتمّتع  مختلفة  وب�أ�سم�ء 

وت�سيع  �لإ�سالمّي،  �لع�َلم  �أقط�ر  �سّتى  وتعمل في  جهده� 

�لإره�ب، وُتفّجر، وتقتل �لن��س، وت�سفك دم�ء �لأبري�ء في 

�ل�سو�رع و�لأ�سو�ق و�لمي�دين و�لم�س�جد ونحو ذلك. وبهذ� 

�ل�سّنّي،  �سّد  �ل�سيعّي  ويحّر�سون  �ل�سعوب،  ُي�سغلون  ب�تو� 

جم�عة  وتدريب  برع�ية  ويقومون  �ل�سيعّي،  �سّد  و�ل�سّنّي 

متطّرفة تكفيرية �إفر�طية ويمّدونه� ب�لأمو�ل للقي�م بهذه 

و�سّت�مة  متطّرفة  فئة  ُيطلقون  �آخر  ج�نب  ومن  �لأعم�ل، 

فيم�  و�لقت�ل  �ل�سر�ع  لت�أجيج  كذلك  �لآخر  �لطرف  من 

من  غفير  جمع  �لفئتين  ه�تين  من  و�حدة  ولكّل  بينهم�، 

وللكي�ن  لل�سه�ينة  يوجد  فهل  و�لمن��سرين.  �لأتــبــ�ع 

نتحلَّى  �أن  علين�  �لو�سع؟  هــذ�  مــن  �أف�سل  �ل�سهيونّي 

ب�ليقطة، و�أن ُندرك م�ذ� يجري في �لمنطقة!.
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�شيا�شة ال�شتكبار: الخيانة

هذه  في  االستكبارية  القوى  سياسة  إّن 

المنطقة سياسة تتمحور حول الخيانة بوضوح. 

إضعاف  في  سياستهم  تتمّثل  العراق  ففي 

النظام المبنّي على االنتخابات وعلى أصوات 

لإلخالل  وتسعى  الديمقراطية  وعلى  األكثرية 

ُيمارس  أن  دون  والحيلولة  وإسقاطه  به 

الطائفتين  بين  والصراع  الشقاق  وإثارة  عمله، 

قبل  العراق  رأينا  ولقد  فيه.  والسّنية  الشيعية 

والسّنة  الشيعة  كان  حيث  ــداث،  األح هذه 

يعيشون معًا وجنبًا إلى جنب، ويتزاوجون فيما 

بعًضا،  بعضهم  يواجه  نجدهم  واليوم  بينهم، 

وفي  بعض.  بعضهم  بوجه  السالح  ويشهرون 

نهاية المطاف يهدفون إلى تقسيم العراق.

و�سي��ستن� تقف على �لنقي�س تم�مً� من �سي��ستهم، حيث 

نعتقد ب�سرورة تعزيز �لحكومة �لن�تجة عن �لنتخ�ب�ت في 

�لعر�ق، ولزوم �لثب�ت و�ل�سمود �أم�م �لذين يوؤّججون نير�ن 

�لختالف�ت �لد�خلية، ووجوب �لحف�ظ على وحدة �لأر��سي 

في  �ل�ستكب�ر  �سي��سة  ُتع�ر�س  �ل�سي��سة  وهــذه  �لعر�قية. 

�لعر�ق ب�لك�مل.
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�لحكومة  ب�إ�سق�ط  �ل�ستكب�ر  �سي��سة  تتمّثل  �سورية،  في 

�لثمن.  كّلف  مهم�  �ل�سهيونّي  �لكي�ن  بمق�ومته�  �لمعروفة 

�لعر�ق  �س�أن  في  ب�أّنن�  علمً�  �ل�سي��سة.  هــذه  �سّد  و�سي��ستن� 

و�سورية و�ليمن و�لبحرين ولبن�ن وكّل �لبلد�ن، نعتقد �أّن �سعوب 

تلك �لبالد هي �لتي ُتقّرر م�سيره�، ول يحّق لنا ول لأّي �أحد 

�إليهم..  موكول  �أمــٌر  وهــذ�  م�سيرهم،  ُيقّرر  �أن  �لخ�رج  من 

�سورية  في  �ل�ستكب�ر  �سي��سة  �أّن  حين  في  عقيدتن�.  هي  هذه 

�لإط�حة  �ل�سعب، وهي  �إر�دة  نط�ق  �إر�دة خ�رج  بفر�س  تتمّثل 

�لح��سمة  ومو�جهته�  ب�سالبة  بوقوفه�  ُعرفت  �لتي  ب�لحكومة 

للكي�ن �ل�سهيونّي؛ �لأمر �لذي ق�م به �لرئي�س �ل�سورّي �لح�لّي 

�لتي  �لحكومة  �إّن  نقول  ونحن  و�سوح.  بكّل  �ل�س�بق  و�لرئي�س 

�ل�سه�ينة،  �أمــ�م  �ل�سمود  هو  ونّيته�  وهدفه�  �سع�ره�  يكون 

تعتبر فر�سة مغتنمة للع�َلم �لإ�سالمّي. وب�لطبع، ف�إّنن� ل نبحث 

في  نفّكر  و�إنم�  �لعر�ق،  �أو  �سورية  في  �لخ��سة  عن م�س�لحن� 

�لع�لم �لإ�سالمّي وفي �لأمة �لإ�سالمية. ف�إّن مو�قفن� تقف على 

�لنقي�س من مو�قف �ل�ستكب�ر بهذه �ل�سورة.

من  كبيرً�  جــزءً�  �ل�سهيونّي  �لنظ�م  �حتّل  لبن�ن،  في 

وعلى  �ل�ستكب�ر  �لتزم  طويلة.  ل�سنو�ت  �للبن�نية  �لأر��سي 

نه�ست مجموعة  ثم  ب�لر�س�.  �أمريك� �سمتً� م�سحوبً�  ر�أ�سه 

مق�ومة موؤمنة م�سّحية تعتبر �أكثر مجموع�ت �لدف�ع �لوطنّي 

�سرفً� وفخرً�، وهي �لمق�ومة �للبن�نية وحزب �هلل في لبن�ن 

و�لدف�ع  �لوطنية  �لمق�ومة  مجموع�ت  �أ�سرف  من  وهــم   -

�لبلد�ن  في  �سهدن�  وقّلم�  �لع�لمّي،  �ل�سعيد  على  �لوطنّي 

و�لت�سحية  و�لإيم�ن  �لطه�رة  بهذه  تتحّلى  مق�ومة  مجموعة 

عليهم،  للق�س�ء  �لم�ستكبرون  فق�م   - �لعمل  في  و�لنج�ح 

وهل  �إره�بيً�؟  �هلل  حزب  ُيعتبر  فهل  ب�لإره�ب!  ف�ّتهموهم 

ُتعتبر هذه �لقّوة �لعظمى للدف�ع �لوطنّي عن لبن�ن �إره�بية؟ 

وهل ُي�سّمى هذ� �إره�بً�؟ وبن�ًء على هذ�، فهل ُتعتبر ف�س�ئل 

مّر  على  م�ستميتً�  دف�عً�  �أوط�نه�  عن  د�فعت  �لتي  �لمق�ومة 

و�أ�سبحت مبعث عّزكم وفخركم  �لت�ريخ في فرن�س� وغيره� 

�أنتم �لأوروبيين وغيركم، من �لف�س�ئل �لإره�بية؟ وهل ُتعتبر 

�لقّوة �لتي تقف في وجه �لمعتدي وفي وجه �لغطر�سة و�أي�دي 

�ل�ستكب�ر، وُتقّدم �لت�سحي�ت في هذ� �ل�سبيل �إره�بية؟ وفي 

�ل�سهيونّي  للكي�ن  و�ل�سد�قة  �لأخّوة  يد  يمّدون  ذ�ته  �لوقت 

�لجّب�ر �لمجرم �لق�تل لالأطف�ل! هذه هي �سي��ستهم.

اأمريكا موؤ�ّش�س الإرهاب وداعمه

��ستق�مته�  �إلــى  يعود  �للبن�نية  للمق�ومة  دعمن�  �سبب 

وت�سحي�ته�  و�سج�عته�  ودف�عه�  �لأعـــد�ء  �أمــ�م  �لحقيقية 

و�سموده� �أم�مهم، ولو لم تكن هذه �لمق�ومة، لك�نت �إ�سر�ئيل 

- �لتي ك�نت قد دخلت يومً� �سيد� وم� بعد �سيد� وو�سلت �إلى 

�أثر. هذه  لبن�ن  بقي من  ولم�  بيروت  تحتّل  تز�ل  بيروت - ل 

�لمق�ومة هي �لتي وقفت في وجههم ومنعتهم من هذ�.
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األمريكيون  الساسة  ُيعّبر  هــذا  ــم  ورغ

إيران  وعن  باإلرهابيين  هؤالء  عن  الصادقون 

لهم!  دعمها  بسبب  لإلرهاب  داعمة  بأّنها 

وأنتم  اإلرهـــاب،  دعــم  من  أنتم  ولكّنكم 

حاضنة  أصبح  من  وأنتم  داعش،  أّسس  من 

الصهيونّي  الكيان  حمى  من  وأنتم  لإلرهاب، 

الخبيث اإلرهابّي، وأنتم من يدافع عن اإلرهاب، 

ومساعدته  لدعمه  محاكمته  يجب  من  وأنتم 

لإلرهاب. والكالم بعينه يجري في اليمن وفي 

البحرين وفي البلدان األخرى.

 �لذي قّدم ��ستق�لته 
(1(

وفي �ليمن، هل يعتبر ذلك �لرئي�س

بلده  من  فّر  ثم  �سي��سّي،  فر�غ  لإيج�د  �لظروف  �أحلك  في 

�أن  �لرئي�س  لهذ�  يحّق  وهل  �سرعيً�؟  رئي�سً�  �لن�س�ء،  بزّي 

يطلب من بلد �آخر مه�جمة بلده وقتل �أبن�ء �سعبه؟ ف�إّنه منذ 

�أربعة �أ�سهر تقريبً� �أو ثالثة �أ�سهر ونيف وهم يدّكون �ليمن 

ويق�سفونه�، ولكن م�ذ� ومن يق�سفون؟ يق�سفون �لم�س�جد 

و�لم�ست�سفي�ت و�لمدن و�لمن�زل ويقتلون �لأبري�ء و�لأطف�ل، 

ب�أّي ذنب؟ ورغم هذ� كّله تدعمهم �أمريك�.

)1)  عبد ربه من�سور ه�دي.

ترتكبون  �إّنكم  �لعيد،  �سالة  في  �ليوم  لهم  قلُت  ولقد 

ُيف�سحون  ب�تو�  حيث  �أي�سً�.  �لر�هن  �لوقت  في  �لأخط�ء 

�نقالب  في  �أخط�أن�  �إّنن�  ق�ئلين:  �لم��سية،  �أخط�ئهم  عن 

�لث�من و�لع�سرين من مرد�د ]1953/8/19م[. �أجل فقد 

 ف�دحً�، ولكّنكم ترتكبون �لأخط�ء في �لح�ل 
ً
�قترفتم خط�أ

�لح��سر �أي�سً�، حيث تمّدون يد �ل�سد�قة �إلى �أكثر �لأنظمة 

��ستبد�دً�، وتتو�طوؤون معهم، وُتطلقون في �لوقت ذ�ته على 

قدمه  �إلى  ر�أ�سه  من  �لق�ئم  �لإ�سالمية  �لجمهورية  نظ�م 

من�سفون؟  �أنتم  فهل  م�ستبّد!  نظ�م  �أّنــه  �لنتخ�ب�ت  على 

�أنتم - �ل�س��سة �لأمريكيين - تتحّدثون وتحكمون في غ�ية 

�لإجح�ف حّتى تج�ه �لحق�ئق �لو��سحة. و�إّن �لمرء ليعجب 

ل  �لتي  �لــدول  يعتبرون  حيث  ووق�حتهم!،  �سالفتهم  من 

�إّنه  بحيث   - �لنتخ�ب�ت  ب��سم  ت�سمع  ب�أن  ل�سعوبه�  ت�سمح 

لو ذكر �سخ�س في بع�س هذه �لبلد�ن ��سم �لنتخ�ب�ت في 

�ل�س�رع، يعتقلونه ويزّجونه في �ل�سجن ول ُيعلم م�ذ� �سيكون 

معه�  ويعقدون  و�سقيقة  وحليفة  �سديقة  دوًل   - م�سيره 

�لجمهورية  نظ�م  ي�سفون  �لوقت  نف�س  وفي  �لأخــوة،  عقد 

ثالثين  من  �أكثر  ع�مً�   36 خالل  �أجــرى  �لذي  �لإ�سالمية 

�لوثوق  يمكن  ل  �إّنه  نقول  نحن  لهذ�  ب�ل�ستبد�د!  �نتخ�بً�، 

بهوؤلء.

يخرج  ل  �إذ  �لأ�سب�ب،  هذه  �إلى  يعود  بهم  �لوثوق  عدم 
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�لكالم �ل�س�دق من �أفو�ههم، ول يجد �ل�سدق و�لم�سد�قية 

�إليه  �أ�س�ر  �لذي  �ل�سعب  �لختب�ر  هذ�  وفي  �إليهم.  �سبياًل 

�لم�سم�ر  هذ�  في  بذل  وقد   -  
(1(

�لجمهورية رئي�س  �ل�سيد 

ظهرت   - حقً�  م�سنية  جهودً�  �لمعنيين  �لم�سوؤولين  و�س�ئر 

�سدقهم  عــدم  على  تــدّل  حــ�لت  �لفترة  هــذه  طــو�ل  منهم 

و�أم�نتهم. ولح�سن �لحّظ فقد ج�بههم م�سوؤولون� وو�جهوهم 

لو� حّتى �لآن  �أحي�نً� مو�جهة ثورية، وبذلو� م�س�عيهم، وتو�سّ

�إليه  �ستف�سي  م�  �إلى  �لنظر  من  بّد  ول  �لنت�ئج،  بع�س  �إلى 

هذه �لق�سية.

الوحدة والتقوى �شبيل النجاة

�لر�هن  �لوقت  في  �لمتو�فرة  �لوحيدة  �لو�سفة  �إّن 

بلد فــي د�خــلــه، هــي �لّتــحــ�د  ولــكــّل  �لإ�ــســالمــّي،  للع�َلم 

و�لتالحم، فعلى �ل�سعوب �أن تّتحد وتر�ّس �سفوفه�، وعلى 

�ل�سعب �لإير�نّي �أن يتك�تف فيم� بينه، ول ينبغي �أن توؤّدي 

يّتجه  �ل�سفوف بحيث  �سّق  �إلى  �لنووية وغيره�  �لق�س�ي� 

وله  �إنج�زه،  �سيتّم  عمل  ب�لّت�لي  ف�إّنه   - ب�ّتج�ه  �سّف  كّل 

م�سوؤولون يت�بعون �لأمور، و�سيب�درون �إن �س�ء �هلل �إلى م� 

روح  ُي�سّق  �أن  ينبغي  �لوطنية - فال  �لم�سلحة  ي�سّب في 

�لّتح�د، وهذ� م� يريده �لعدّو. ومن ُيت�بع ح�ليً� مه�تر�ت 

)1)  كلمة �ل�سيخ �لروح�ني عقب �لإعالن عن �لتف�ق �لنووي.

�لأجنبية  و�لمو�قع  و�لتلفزة،  �لإذ�عــة  وبر�مج  �لأج�نب، 

�لمو��سيع  وتبّث  �لــدو�م  على  رقعته�  تّت�سع  �أخــذت  �لتي 

�إ�سفين �لخالف بين  دّق  �إلى  �أّنه� ترمي  ب��ستمر�ر، يجد 

على  تح�فظو�  و�أن  ذلك  دون  تحولو�  �أن  وعليكم  �لن��س، 

وحدتكم وتالحمكم.

�لــد�خــل. ل فــرق بين  �أن ينبع �لقــتــد�ر من  بــّد من  ول 

ففي  �لفردية؛  �لتقوى  وبين  و�لجتم�عية  �لع�مة  �لتقوى 

�لتقوى �لفردية - و�ل�سوم هو للتقوى، و�سهر �ل�سي�م �سهر 

ب�لتقوى، يح�سل على �سي�نة  يلتزم  �لتقوى - من  �كت�س�ب 

ن ب�لتلقيح، بحيث �إذ� دخل  وح�س�نة د�خلية، ك�لذي يتح�سّ

�لتقوى؛  هي  وهكذ�  به�،  يت�أّثر  ل  ب�لجر�ثيم،  ملّوثة  بيئة 

تحول  �أو  �لخ�رجية  �لبيئة  عليكم  توؤّثر  �أن  دون  تحول  ف�إّنه� 

هذه  تقدير.  �أقّل  على  ب�سهولة  عليكم  �أثره�  تترك  �أن  دون 

هي �لتقوى �لفردية. وكذلك �لح�ل في �لتقوى �لوطنية، فلو 

ق�م �سعب بتقوية نف�سه من �لد�خل، وتقوية علمه و�سن�عته 

�أثره�  �أن تترك  و�إيم�نه وثق�فته، ل ُيمكن للقوى �لخ�رجية 

عليه. هذه هي �لو�سفة �لتي يجب علين� جميًع�، وكذلك على 

�لع�لم �لإ�سالمّي �لعمل به�.

ووفّقن�  للهد�ية  �سبيل  هو  م�  كّل  لمعرفة  وّفقن�  �للهّم! 

ل�سلوك ذلك �ل�سبيل.

وال�شالم  عليكم  ورحمة اهلل وبركاته.
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقاء م�شوؤولي الدولة و�شفراء البلدان الإ�شالمية 2015/07/18م.

1ـ دعم من يقوم بق�سف �ليمن

2ـ دعم �لكي�ن �ل�سهيونّي �لإره�بي �لغ��سب

3ـ �ته�م حزب �هلل �للبن�ني، هذ� �ل�سب�ب �لموؤمن �لمج�هد، ب�لإره�ب

4ـ �لعمل لبّث �لتفرقة و�لخالف�ت في �سفوف �ل�سعب �لإير�ني

5ـ في �سورية، يح�ولون �إ�سق�ط �لحكومة �لمعروفة بمق�ومته� �لكي�ن �ل�سهيوني

6ـ فتنة �لتفرقة من خالل �إث�رة �ل�سق�ق و�ل�سر�ع بين �ل�سيعة و�ل�سنة 

7ـ ت�أ�سي�س �لتنظيم�ت �لإجر�مية ك�لق�عدة ود�ع�س

8ـ مّد يد �ل�سد�قة لأكثر �لأنظمة ��ستبد�دً�، و�لتو�طوؤ معهم

9ـ نعت نظ�م �لجمهورية �لإ�سالمية �لق�ئم على �لنتخ�ب�ت ب�أنه نظ�م م�ستبد!

10ـ ت�سعيف �لنظ�م �لمبني على �لنتخ�ب�ت ومن �أ�سو�ت �لأكثرية ومن �لديمقر�طية

�سيا�سات الق�ى 

الم�ستكبرة في العالم 

الإ�سالمّي
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1ـ �لتم�سك ب�لإ�سالم حيث �أكد على �لتك�تف وتوحيد 
�ل�سفوف و�لأخّوة بين �لم�سلمين

2ـ �لنتب�ه ومالحظة �ليد �لخ�ئنة لأعد�ء �لأمة 
�لإ�سالمية �لتي تعمل على �لفتنة و�لتفرقة 

3ـ �إن �لفتنة ت�سّب في م�سلحة �لقوى �لكبرى 
و�ل�ستكب�رية �لتي تقف بوجه �لإ�سالم و�لم�سلمين

4ـ يجب على �لأمة �لإ�سالمية ر�ّس �ل�سفوف و�لتركيز 
على قو��سمه� �لم�ستركة لنتحول من �ل�سعف �إلى �لقوة

5ـ يجب �سرف �نتب�ه �ل�سعوب �لإ�سالمية في كل �لبلد�ن من �لفتنة �إلى �ل�سهيونية

واجباتنا في م�اجهة التحديات
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 خطاب اإلمام الخامنئي {

 Rفي لقائه أعضاء المجمع العالمّي ألهل البيت
واتّحاد اإلذاعات والقنوات المرئية اإلسالمية)1)

)1)  خط�ب �لإم�م �لخ�منئي {، في لق�ء �أ�س�تذة �لج�مع�ت، بمن��سبة �لجتم�ع �ل�س�د�س للمجمع �لع�لمي لأهل �لبيتR و�لجتم�ع �لث�من للجمعية 

�لع�مة لتح�د �لإذ�ع�ت و�لقنو�ت �لمرئية �لإ�سالمية، في طهر�ن - ح�سينّية �لإم�م �لخميني }، بح�سور �لم�س�ركون في �لموؤتمر �لع�لمي لأهل 

�لبيتR وموؤتمر �تح�د �لإذ�ع�ت و�لقنو�ت �لمرئية �لإ�سالمية، بت�ريخ 2015/08/17 م.، )1394/05/26 هـ.�س.( و)1436/11/02 هـ.ق.(.

�لحمد هلل رّب �لع�لمين، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سّيدن� 

�لأطيبين  �آله  وعلى  محّمد  �لم�سطفى  �لق��سم  �أبي  ونبّين� 

�لأطهرين �لمنتجبين، ل �سّيم� بقّية �هلل في �لأر�سين.

�لأعز�ء،  و�لأخو�ت  �لإخوة  �لكر�م من  ب�لح�سور  �أرّحب 

لو� ب�لمجيء �إلى هن� من �لمجمع �لع�لمّي  �سو�ء �لذين تف�سّ

�لإذ�عـــ�ت  ــحــ�د  �ّت فــي  �لع�ملين  �أو   ،R �لبيت  لأهـــل 

�ل�سهد�ء  عو�ئل  �أو  �لإ�سالمية،  للبلد�ن  �لمرئية  و�لقنو�ت 

�لمكّرمين �لح��سرين في هذ� �لمجل�س، �س�ئاًل �هلل تع�لى 

�أن يغمركم جميعً� ببرك�ته.
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�أوّد �أن �أطرح بع�س �لنق�ط ب�س�أن �لمجمع �لع�لمّي لأهل 

�لبيتR، وكذلك �ّتح�د �لإذ�ع�ت و�لقنو�ت �لمرئية.

النت�شاب اإلى اأهل البيت له لوازمه

�أهّميته  ف�إّن  �لبيت،  لأهل  �لع�لمّي  �لمجمع  يخ�ّس  م�  في 

تع�لى  هلل  �أّن  ذلــك  �لبيتR؛  لأهــل  �نت�س�به  في  تكمن 

قّلم�  �لنبّي  بيت  �أهل  ب�س�أن  �ل�سر�حة  �سديَد  بي�ًن�  كت�به  في 

ڎ     ڈ  چ  قوله:  وهو  �أخرى  مجموعة  ب�س�أن  تكّرر  قد  نجده 

 .
چ)1) ک  ک   ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ    ڈ 

ف�إّن �أهل �لبيت قد ُعرفو� بطه�رتهم وتطهير �هلل لهم، ولهذ� 

�لتطهير �أبع�د كثيرة. ويجب على �لمجموعة �لتي تنت�سب لأهل 

�لبيت R �أن تلتزم بم� يترتب عليه� من لو�زم وو�جب�ت.

الجهاد في سبيل اهلل

Rمحور عمل األئمة

إقامة أحكام اهلل والسعي لتطبيقها

إحياء المعارف اإلسالمية الحّقة، واألسس 

والمبادئ اإلسالمية وصيانتها

و�لأ�س�س  �لحّقة،  �لإ�سالمية  �لمع�رف  �إحــيــ�ء  الأول: 

)1)  �سورة �لأحز�ب، �لآية 33.

�لحكوم�ت  ح�ولت  فقد  و�سي�نته�.  �لإ�سالمية  و�لمب�دئ 

�لإ�سالمية  �لمع�رف  �لأّمة �لق�س�ء على  �لظ�لمة وطو�غيت 

�أو قلبه� وتغييره� وتحريفه�. و�إّن من �أهّم ما ق�م به �لأئّمة 

R هو �لوقوف �أم�م هذ� �لتّيار، و�لحف�ظ على �لمع�رف 

�لإ�سالمية و�إحي�وؤه�.

 :R ثانياً: و�لخطوة �لأخرى �لتي قطعه� �أهل �لبيت

هي �إق�مة �أحك�م �هلل و�ل�سعي لتطبيقه�، �سو�ء خالل �لفترة 

�لتي ك�ن زم�م �لحكم فيه� ب�أيديهم، �أو في �لفترة �لتي ك�نو� 

ُمبَعدين عن �لحكومة و�ل�سلطة، فقد بذلو� جهودهم لتطبيق 

�أحك�م �هلل في �لمجتمع.

ثالثاً: ومن �لأمور �لأخرى �لتي ب�در �إليه� �لأئمة �لأطه�ر 

R: هي �لجه�د في �سبيل �هلل، حيث نقر�أ في زي�رتهم: 

�لجه�د  ، وحّق 
ِجهاِده«)2) َحقَّ  ِفي  اهلِل  اأّن��َك جاَهدَت  »اأ�سَهُد 

يعني �أّنهم لم يّدخرو� �أّي جهد في هذ� �ل�سبيل، ووّظفو� كّل 

قو�هم وقدر�تهم وط�ق�تهم في �لجه�د في �سبيل �هلل.

اأبرز م�شاديق الجهاد: مواجهة الم�شتكبر

ذ�ته  بحّد  ُيمّثل  �لــذي  �لجه�د  هــذ�  جو�نب  �أهــّم  ومــن 

�لظ�لم،  ومق�رعة  �لظلم  مك�فحة  هو  منف�ساًل،  عنو�نً� 

)2)  �لمجل�سي، محمد ب�قر بن محمد تقي، بح�ر �لأنو�ر �لج�معة لدرر 

بيروت،  �لعربي،  �لتر�ث  �إحي�ء  د�ر  ن�سر  �لأطــهــ�ر،  �لأئمة  �أخب�ر 

�لطبعة �لث�نية، 1403 هـ.، ج 97، �س 264.
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R بمج�بهة �لظلمة ومو�جهة  فقد زخرت حي�ة �لأئمة 

�ل�سغوط ود�ّس  لتلك  �لتعّر�س  �لظلم. ولقد ك�ن هذ� �سبب 

�ل�سّم و�لقتل، �إذ ك�نو� يقفون في وجه �لظلم و�لظ�لم. هذه 

�أتب�ع  من  نكون  �أن  �لآن  نروم  �إّنن�  وحيث  �لأئمة.  حي�ة  هي 

�أهل �لبيت، علين� �أن نلتزم بهذه �لأمور. فال بّد لنا �أن نقوم 

�هلل  �أحك�م  �إق�مة  نجعل  و�أن  �لإ�سالمية،  �لمع�رف  بترويج 

هدفً� من �أهد�فن�، و�أن ُنب�در �إلى �لجه�د في �سبيل �هلل بكّل 

كي�نن�، و�أن نو�جه �لظلم، وُنج�به �لظ�لم وُنح�ربه. هذه هي 

يتلّخ�س  �لجه�د ل  ب�أّن  ع�تقن�. علمً�  على  �لملق�ة  �لوظيفة 

�لمو�جه�ت  �سنوف  ي�سمل  بــل  �لع�سكرية،  �لــحــرب  فــي 

�لثق�فية و�ل�سي��سية و�لقت�س�دية، ف�إّنه� تن�سوي كّله� تحت 

�لع�سكرية  �إلى �لحرب  عنو�ن �لجه�د. ول ين�سرف �لذهن 

فقط، وقد يّتفق �ندلع �لحرب �لع�سكرية في مك�ن م�، بيد 

�أّن �لجه�د ل يقت�سر على ذلك.

الماثل  الجهاد  مصداق  فإّن  وباعتقادنا، 

البيت  أهل  وأتباع  المسلمين   - نحن  أمامنا 

عن  عبارة  هو  الراهن،  الظرف  في   -  R

في  االستكبار  مخّططات  بوجه  الوقوف 

المنطقة اإلسالمية، وهو ُيمّثل اليوم أحد أكبر 

صنوف الجهاد.

فال بّد من مو�جهة مخّطط�ت �ل�ستكب�ر. ويجب علين�، 

�أوًل؛ معرفة هذه �لمخّطط�ت، ومعرفة نو�ي� �لعدّو، و�لوقوف 

على م� يريد �لعدّو �أد�ءه، ثم ُنخّطط لمو�جهة �أهد�فه. ول 

يقت�سر ذلك على ح�لة �لدف�ع و�لنفع�ل، بل ي�سمل �لجه�د 

و�لدف�ع و�لهجوم. فقد يتطّلب �لأمر �أن يتمو�سع �لإن�س�ن في 

�لمو��سع �لدف�عية، وقد ي�ستلزم �لأمر �أن ُي�سبح في �لمو�قع 

مو�جهة  عن  عب�رة  �لح�لتين  كلت�  في  و�لهدف  �لهجومية، 

بر�مج �ل�ستكب�ر �لذي ُي�سّكل �لعدّو �لرئي�س �للدود في هذه 

�لمنطقة، وفي جميع �لأقط�ر �لإ�سالمية، ل �سّيم� في منطقة 

غرب �آ�سي�؛ �لمنطقة �لتي ُي�سّر �لأوروبيون على �أن ُيطلقو� 

�أوروب�  �إلى  ب�لن�سبة  �لأو�سط، وهو �سرٌق  �ل�سرق  ��سم  عليه� 

ح�سب مقي��سهم، وعلى هذ� �لأ�س��س ُيق�ّسمون �لمنطقة �إلى 

�سرق �أق�سى و�سرق �أو�سط و�سرق �أدنى، وهذ� يدّل على تكّبر 

�لأوروبّيين، حيث �أطلقو� منذ �لبد�ية على هذه �لمنطقة ��سم 

�لمنطقة  هذه  وتعتبر  مغلوط،  ��سم  وهو  �لأو�سط«  »�ل�سرق 

�آ�سي� ق�رة كبيرة ونحن نعي�س في غربه�.  ف�إّن  �آ�سي�.  غرب 

منطقة  وهي  �لح�س��سية،  ب�لغ  بموقع  �لمنطقة  هذه  وتمت�ز 

�لع�سكرية،  �لن�حية  ومن  �لإ�ستر�تيجية،  �لن�حية  من  مهّمة 

بين  تربط  �إنه�  حيث  ومن  �لجوفية،  �لم�س�در  ن�حية  ومن 

ف�إّنهم  و�أفريقي� -، ومن هن�؛  و�أوروب�  �آ�سي�   - ق�ر�ت ثالث 

ي�سعون �لبر�مج وير�سمون �لخطط حول هذه �لمنطقة، وم� 
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�إل مالحظة هذه �لمخّطط�ت و�لت�سّدي لمو�جهته�،  علين� 

چ ڻ  وهذ� هو �لجه�د. ف�إّن �لقر�آن ُيخ�طبن� ق�ئاًل: 

، وهذ� هو �لجه�د في �هلل في �لوقت 
ڻ ۀ ۀ ہہ چ)1)

�لر�هن.

الوليات المّتحدة الأمريكّية: العدّو!

�إّن حي�كة �لموؤ�مر�ت �سّد �لع�لم �لإ�سالمّي، و�سّد هذه 

�أعو�م  منذ  بل  �لجديد،  ب�لأمر  لي�س  ب�لخ�سو�س  �لمنطقة 

�لع�لمية  �لحرب  ومنذ  ع�م،  مئة  قبل  م�  منذ  �أي   - م�ست 

�لأولى فم� بعده� - �أ�سبحت هذه �لمنطقة غر�سً� لل�سغوط 

�لكثيرة من ِقَبل �لقوى �لم�ستكبرة، ففي يوم ك�نت بريط�ني�، 

عليه�  تع�قبت  وهكذ�  فرن�س�،  يوم  وفي  �أمريك�،  يوم  وفي 

هذه  �أّن  غير  �أكثر.  �أو  ع�م  مئة  لمّدة  �ل�ستكب�رية  �لقوى 

�ل�سغوط وهذه �لمخّطط�ت وهذه �لموؤ�مر�ت قد ت�س�عدت 

وتيرته� بعد �نت�س�ر �لثورة �لإ�سالمية في �إير�ن، لأّن ح�دثة 

قد  ك�إير�ن  وح�ّس��س  وكبير  مهّم  بلد  في  �لإ�سالم  �نت�س�ر 

مّدة  و�إلى  �لأمر  �أو�ئل  في  و�سلبت منهم  �ل�ستكب�ر،  �أربكت 

فقد  وُن�س�هده�،  �لق�س�ي�  نت�بع  ُكّن�  حيث  �لتحليل،  قــّوة 

�أ�س�بهم �لدّو�ر في بد�ية �لأمر. وعندم� �أف�قو� من �سب�تهم 

�لإ�سالمية  �إير�ن  وك�نت جمهورية  �ل�سغوط،  بفر�س  بدوؤو� 

)1)  �سورة �لحج، �لآية 78.

هي �لمركز و�لمحور في هذه �ل�سغوط. حيث عقدو� هممهم 

في �لدرجة �لأولى على �أن ل تتكّرر هذه �لتجربة في �لبلد�ن 

�لأخرى، وت�بعو� هذه �لم�س�ألة. ولهذ� خّططو� لفر�س مزيد 

من �ل�سغوط على �إير�ن.

و�عت�د  �لعدّو،  �سغوط  على  �عتدن�  قد  ونحن  ع�مً�   35

و�لحظر  �لتهديد  من  �ل�سغوط  �أنو�ع  على  �لإير�نّي  �ل�سعب 

و�ل�سغوط �لأمنية و�لموؤ�مر�ت �ل�سي��سية �لمختلفة.

وكّل هذ�  �ل�سغوط،  �ألــو�ن  �سّتى  نو�جه  ونحن  ع�مً�   35

�لثورة �لإ�سالمية، ولكن بعد نه�سة  �إلى فترة �نت�س�ر  يعود 

خم�س  �أو  ــع  �أربـ قبل  �نــدلــعــت  �لــتــي  �لإ�ــســالمــيــة  �ل�سحوة 

وبع�س  وتون�س  م�سر  فيه�  بم�  �أفريقي�  �سم�ل  في  �سنو�ت 

و��ستولى  عمله،  �سّدة  من  �لعدّو  �س�عف  �لأخــرى،  �لبلد�ن 

عليه �لرتب�ك و�ل�سطر�ب بكّل م� للكلمة من معنى، وق�م 

ب�لطبع،  يزعم،  وهو  ُيت�بعه�.  ز�ل  وم�  كثيرة  بمم�ر�س�ت 

�لإ�سالمية  �ل�سحوة  �أّن  �إل  �لإ�سالمية،  �ل�سحوة  قمع  �أّنــه 

ق�مو�  قد  ف�إّنهم  �لقمع.  على  ع�سية  �لحقير  �أن�  ب�عتق�دي 

م�سيرته�،  تو��سل  �لنه�سة  هذه  �أّن  غير  �لأعم�ل،  ببع�س 

و�سوف تتبّو�أ مك�نته� ع�جاًل �أم �آجاًل. ولكّنهم على كّل ح�ل 

�لأعم�ل في  ب�لكثير من  قد �س�عفو� من م�س�عيهم وق�مو� 

�ل�سنين �لأخيرة و�أدخلو� عو�مل جديدة في �لمع�دلت.

ل  �لعدّو،  عن  نتحّدث  حينم�  ب�أّنن�  �لبد�ية  منذ  و�أقوله� 
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نظ�م  �لعدّو  من  نق�سد  بل  وهمّي.  خي�لّي  موجود  �إلى  ُن�سير 

�ل�ستكب�ر، و�لقوى �ل�ستكب�رية �لتي تقوم حي�ته� على �أ�س��س 

فر�س �ل�سيطرة على �لآخرين، و�لتدّخل في �سوؤون �لآخرين، 

هوؤلء  لالآخرين.  و�لحيوية  �لم�لية  �لم�س�در  على  و�لقب�س 

ُيمّثلون �ل�ستكب�ر، �أو بعب�رة �أخرى، زعم�ء نظ�م �لهيمنة. ف�إّن 

�لهيمنة«،  »نظ�م  ا�سمه  عنو�نً�  �ل�سي��سية  �أدبّي�تن�  في  لدين� 

هذ�  للهيمنة؛  وخ��سع  مهيمن  �إلى  �لع�لم  تق�سيم  به  وُيــر�د 

نظ�م �لهيمنة. و�أولئك �لذين يترّبعون على كر�سّي هذ� �لنظ�م 

نظ�م  فهو  له  خ�رجّي  م�سد�ق  تحديد  �أردنــ�  ولو  �لعدّو.  هم 

لنظ�م  ت�مً�  تج�سيدً�  تعّد  �لتي  �لأمريكية  �لمتحدة  �لولي�ت 

�أّن  �إل  �أي�سً�،  ب�أّن هن�ك بع�س �لدول �لأخرى  �لهيمنة. علمً� 

ف�إّنه�  لذلك،  و�لأجلى  و�لأو�سح  �لأتّم  �لم�سد�ق  �أمريك� هي 

�أّي ر�دع عن �قتر�ف  �إن�س�نّي، ول يردعه�  ل تّت�سم ب�أّي ُخُلق 

و�سغوطه�  جر�ئمه�  وُتخفي  بــل  �ألــو�نــهــ�،  ب�سّتى  �لجر�ئم 

وق�سوته� بكّل �سهولة تحت غط�ء �لبت�س�مة و�لأقو�ل �لمتد�ولة 

و�لكلم�ت �لمع�سولة �لبّر�قة، فهي مظهر لنظ�م �لهيمنة. �إذن 

هذ� هو �لمر�د ب�لعدّو �لذي نتحّدث عنه.

مخّطط العدّو: اإثارة الخالفات, والنفوذ

على  �لمنطقة  هــذه  في  �لــعــدّو  خّطة  ترتكز  م�  وغ�لبً� 

ركيزتين - علمً� ب�أّن له� �ُسَعًب� كثيرة ولكّنه� في �لأغلب ت�ستند 

و�ل�سق�ق،  �لخالف  بّث  هي  �إلى ه�تين �لركيزتين - �لأولى 

و�لث�نية هي �لنفوذ و�لتوّغل. ف�إّن �أ�س��س خّطة �لعدّو في هذه 

وبعد  �لحكوم�ت  بين  �لختالف  �إث�رة  على:  تقوم  �لمنطقة 

خطرً�  �أ�سّد  �ل�سعوب  بين  و�لختالف  �ل�سعوب،  بين  ذلك 

�لأحق�د  �إث�رة  ذلك  ومعنى  �لحكوم�ت؛  بين  �لختالف  من 

بمختلف  �ل�سعوب  بين  �لط�ئفية  و�لــنــعــر�ت  و�ل�سغ�ئن 

�لعن�وين و�لأ�سم�ء، فت�رة يعزفون على وتر �لقومية �لإير�نية 

و�لعربية و�لتركية وم� �س�كل، و�أخرى ُيثيرون ق�سية �ل�سيعة 

�لختالف تحت  نير�ن  يوؤّججون  وب�لّت�لي  و�أمث�له�،  و�ل�سّنة 

�أّي عنو�ن ُيمكنهم ��ستغالله. هذه هي و�حدة من خطو�تهم 

�لتي ُيت�بعونه� �ليوم بقّوة.

علمً� ب�أّن �لخبير �لمحّنك في هذ� �لعمل هم �لبريط�نيون 

�لط�ئفية، حّتى  �لنعر�ت  �إث�رة  �لطولى في  �ليد  �لذين لهم 

�لعملية  هذه  ُيم�ر�سون  وب�تو�  ذلك  منهم  �لأمريكيون  تعّلم 

�لتكفيرية  �لجم�ع�ت  ــ�إّن  ف ــّوة.  ق من  �أوتـــو�  م�  بكّل  �ليوم 

�إلى  �أ�سرن�  ب�أّنن�  علمً�  �سنيعهم.  من  هي  ُت�س�هدونه�  �لتي 

�أّن  بيد  فيه�،  �لبع�س  و�سّكك  �أعو�م  عّدة  قبل  �لق�سية  هذه 

ب�أّنهم  وُيقّرون  �ليوم  يعترفون  �أخــذو�  �أنف�سهم  �لأمريكيين 

�لن�سرة، وهم  �أ�ّس�س جبهة  هم من �سنع د�ع�س، وهم من 

بع�س  بهم  �نخدع  وقــد  و�سنعهم،  �لتكفيريين  �أوجــد  من 

نو�ي�هم،  في  �س�دقين  ك�نو�  ولو  حّتى  �ل�سّذج  �لم�سلمين 

وهذه هي �لق�سية �لمهّمة.
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الب�شيرة �شبيل نجاة

�إّن �لأمر �لذي ُيمكنن� �أن ن�ستلهم منه �لكثير من �لدرو�س 

و�لعبر، ويجب علين� �أن نتنّبه له هو �أّن �لإن�س�ن �ل�س�دق في 

�لب�سيرة، وهذ�  �لعدّو لفقد�ن  يوؤّدي دوًر� في خّطة  نّيته قد 

�سوري�،  ق�سية  ذلك  على  �لو��سح  و�لمث�ل  ب�لفعل.  م� حدث 

وم�سر  تون�س  في  �لط�غوتية  �لحكوم�ت  �سقطت  فعندم� 

�لإ�سر�ئيلية  و�لأيــ�دي  �لأمريكيون  ب�در  �إ�سالمية،  ب�سع�ر�ت 

على الفور �إلى ��ستخد�م نف�س هذه �لمع�دلة في �سبيل �لق�س�ء 

�سوري�،  �إلى  �لمم�نعة، فذهبو�  ودول  �لمق�ومة  حكوم�ت  على 

في  للب�سيرة  �لف�قدين  �لب�سط�ء  �لم�سلمين  بع�س  و�نجرف 

هذه �لخّطة، و�أو�سلو� �لأمر في �سوري� �إلى م� ُت�س�هدونه في 

�لح�ل �لح��سر، حيث �أوقعو� بلدً� طو�ل �أربع �أو خم�س �سنو�ت 

في مثل هذه �لزوبعة �لتي ل ُتعَلم غ�يته� ونه�يته�. هذه مب�درة 

�لم�سلمين  من  �لمغّفلين  بع�س  و�نجّر  �لــعــدّو،  له�  ت�سّدى 

 .
(1(

�لعدّو  جدول  بذلك  وملوؤو�  �لموؤ�مرة  هذه  في  لالنخر�ط 

وهذ� حدٌث يتحّقق في كثير من �لَمو�ِطن. ف�إّنهم هم �لذين 

�لجم�ع�ت  هذه  و�أ�ّس�سو�  �لتكفيرية،  �لتّي�ر�ت  هذه  �سنعو� 

�لهّت�كة و�لجّر�رة و�لجّب�رة من �أجل �أن تنخر في ج�سد �لأّمة 

�لإ�سالمية، ورغم ذلك يوحون ب�أّنه� حرب ط�ئفية.

)1)  بمعنى �أ�سبحو� يوؤدون دوًر� يخدم مخّطط �لعدو.

�ليوم  ُت�س�هدونه�  �لتي  �إّن هذه �لختالف�ت  و�أقول لكم؛ 

ُيح�ولون  و�لتي  �أخــرى  بلد�ن  وفي  �سوري�  وفي  �لعر�ق  في 

�سر�عً�  ُتعتبر  ل  عليه�،  �لط�ئفّي  �ل�سر�ع  عنو�ن  �إطــالق 

�سي��سّي.  �سر�ع  هي  و�إّنم�  �لوجوه،  من  وجه  بــ�أّي  ط�ئفيً� 

ولي�ست  �سي��سية  حــرب  �ليمن  فــي  �لق�ئمة  �لــحــرب  فـــ�إّن 

�ل�سيعة  بين  �سر�ع  ب�أّنه�  كذبً�  يّدعون  وهم  ط�ئفية،  حربً� 

�ليمن  في  ُيفّقدون  �لذين  ف�إّن  لي�س كذلك.  و�ل�سّنة، و�لأمر 

ع  و�لر�سّ و�لن�س�ء  �لأطــفــ�ل  هم  �ل�سعودي  �لق�سف  تحت 

وبع�سهم  �ل�س�فعية  من  بع�سهم  و�لمد�ر�س،  و�لم�ست�سفي�ت 

�لآخر من �لزيدية، ولي�ست �لق�سية �سيعة و�سّنة، و�إّنم� هي 

معركة �سي��سية و�سر�ع بين �ل�سي��س�ت.

»اأ�شّداُء على الكّفار رحماُء بينهم«؛ النهج الموؤّكد

لقد خلقو� �ليوم مثل هذه �لأو�س�ع في �لمنطقة، و�أّججو� 

نير�ن �لختالف. ول بّد من �سّب �لجهود للق�س�ء على هذه 

يد  نمّد  �إّنن�  �سر�حة:  بكّل  للجميع  �أعلّن�  ولقد  �لختالف�ت. 

�ل�سد�قة �إلى ك�فة �لدول �لإ�سالمية في �لمنطقة، ول يوجد 

�أّن  �إلــى  �إ�س�فة  �لم�سلمة.  �لحكوم�ت  مع  م�سكلة  �أّيــة  لدين� 

عالق�تن� مع �لكثير من جيرتن�، بل معظمه�، عالق�ت �أخوية 

وّدية. و�إّن للدول �لمحيطة ب�لجمهورية �لإ�سالمية من �ل�سم�ل 

وب�لطبع،  وطيدة.  عالق�ٍت  معن�  و�ل�سرق  و�لغرب  و�لجنوب 

ف�إّن �لبع�س منهم ي�سّب �لزيت على �لختالف�ت من قريب 
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�أو بعيد، ويلج�أ �إلى �لعن�د و�لخبث، �إل �أّن �لأ�س��س من ج�نبن� 

يقوم على �لعالق�ت �لح�سنة مع �لدول �لج�رة و�سعوبه�، كم� 

وتربط بين بالدن� و�ل�سعوب �لأخرى عالق�ت وثيقة.

علمً� ب�أّنن� نوؤمن ب�لثب�ت على �لمب�دئ و�للتز�م ب�لأ�سول، 

ونقول ب�سرورة �لحف�ظ عليه�. وقد ��ستط�ع �إم�من� �لخمينّي 

�لعظيم بف�سل �لثب�ت على �لمب�دئ �سوق �لثورة �إلى �لن�سر 

و�سي�نته�، و�إر�س�ء دع�ئم �لجمهورية �لإ�سالمية، فلقد ك�ن 

چپ  �لمب�دئ:  هــذه  ومــن  و�لأ�ــســ�ــس.  ب�لمب�دئ  ملتزمً� 

�لأعد�ء  مع  بني�نن�  نبني  ل  ف�إّنن�   .
چ)1) پ پ      ڀ 

و�لم�ستكبرين على �أ�س��س �لم�س�لحة و�لم�س�ومة، ومع �لإخوة 

معهم  نفتح  بل  و�لخ�سومة،  �لعد�وة  �أ�س��س  على  �لم�سلمين 

نعتقد  لأّنن�  و�لأخـــّوة،  ]�ل�سحبة[  و�لرف�قة  �ل�سد�قة  ب�ب 

ب�سرورة �أن يكون �لن��س  چ پ پ پ      ڀ   چ، ف�إّن 

هذ� هو �لدر�س �لذي نقتب�سه من �إم�من� �لجليل، وهو �لنهج 

�لمظلوم ل  �إّنن� في دعم  �إذ  �لإ�سالمية.  للجمهورية  �لموؤّكد 

�إم�من�  �إلى مذهب �لطرف �لآخر، وهذ� هو نهج  ولم ننظر 

كم�  لبن�ن  في  �ل�سيعية  �لمق�ومة  مع  تع�مل  حيث  �لعظيم، 

تع�مل مع �لمق�ومة �ل�سّنية في فل�سطين دون �أّي ف�رق. وقد 

دون  غّزة  في  �إخو�نن�  دعمن�  كم�  لبن�ن  في  �إخو�نن�  دعمن� 

)1)  �سورة �لفتح، �لآية 29.

�أّي �ختالف، رغم �أّن �أولئك ك�نو� من �أهل �ل�سّنة وهوؤلء من 

�لهوية  �لدف�ع عن  لن� هي  ب�لن�سبة  �لق�سية  �أّن  بيد  �ل�سيعة. 

�لفل�سطينية  �لق�سية  ودعم  �لمظلوم  ومن��سرة  �لإ�سالمية، 

�لتي تقف �ليوم على ر�أ�س ق�س�ي� �لمنطقة �لإ�سالمية. هذه 

هي ق�سيتن� �لرئي�سة. ول يوجد فرق في عد�ئن� �أي�سً�، فقد 

�لذي  بهلوي  ر�س�  محمد  �لعظيم  �لخمينّي  �لإمــ�م  حــ�رب 

ك�ن  �لذي  �سّد�م ح�سين  كم� ح�رب  �سيعيً� في ظ�هره  ك�ن 

ول هذ�  �سيعيً�  ك�ن  ل ذ�ك  وب�لطبع  �لظ�هر،  بح�سب  �سنيً� 

�أّن  غير  �لإ�سالم،  �أجنبّيين عن  ك�ن� كالهم�  بل  �سنيًّ�،  ك�ن 

هذ� يتظ�هر ب�لت�سّنن وذ�ك يتظ�هر ب�لت�سّيع، وقد و�جههم� 

�لإم�م على حّد �سو�ء. ف�لق�سية لي�ست ق�سية �سيعية و�سّنية 

�لأ�س�س  ق�سّية  هي  و�إنــمــ�  ذلــك،  �إلــى  ومــ�  ط�ئفية  وق�سية 

هذ�   .
(2(

َع�ًنا« َوِللَمظُل�ِم  ِللّظاِل�ِم َخ�سًما  »ك�نا  �لإ�سالمية: 

هو د�ستور �لإ�سالم، وهذ� هو �سبيلن� ونهجن�.

�إّن ت�سعيد �لخالف�ت في �لع�لم �لإ�سالمّي �أمٌر محظور. 

ونحن ُنع�ر�س �سلوكي�ت بع�س �لجم�ع�ت �ل�سيعية �لتي توؤول 

�إلى �سّق �ل�سفوف. ولقد ُقلن� ب�سر�حة �إّنن� ُنع�ر�س �لإ�س�ءة 

لمقّد�س�ت �أهل �ل�سّنة. �إذ تنطلق فئة من هذ� �لج�نب وفئة 

�لكثير  ويحمل  وت�سعيده�،  �لعد�ء  نير�ن  لت�أجيج  ذ�ك  من 

)2)  نهج �لبالغة، �س 421، �لخطبة 47.
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منهم نو�ي� ح�سنة، �سوى �أّنهم ف�قدون للب�سيرة. فال بّد من 

�لعدّو  مخّطط  على  �لوقوف  من  بّد  ول  ب�لب�سيرة،  �لتحّلي 

�لر�مي في �لدرجة �لأولى �إلى �إث�رة �لخالف�ت.

لم ن�شمح بفر�س ال�شيطرة على بلدنا!

حيث  و�لــنــفــوذ،  �لتغلغل  هــو  للعدّو  �لث�ني  و�لمخّطط 

وبلد�ن  �لإ�سالمية  �لــدول  في  �لنفوذ  ب�سط  �إلــى  يهدفون 

�لمنطقة لع�سر�ت �ل�سنين. �إذ فقدت �أمريك� �ليوم �سمعته� 

�ل�س�بقة في هذه �لمنطقة، وت�سبو �إلى ��ستع�دته�. وهذه هي 

بغيتهم ونّيتهم في بلدن� �إير�ن �أي�سً�، حيث ك�نو� يزعمون في 

خ�سّم �لمف�و�س�ت �لنووية - وهذ� �لتف�ق �لذي لم ُيح�َسم 

�أو  هن�  �لمعلوم  ولي�س من  �أمريك�،  في  ول  هن�  ل  بعد  �أمره 

هن�ك �أن يتّم رف�سه �أو �إم�س�وؤه - ويهدفون من خالل هذه 

للتوّغل في  �أن يجدو� منفذً�  �إلى  �لمف�و�س�ت وهذ� �لتف�ق 

ن�سّدهم  و�سوف  �لطريق،  هذ�  �أغلقن�  ولقد  �لبلد.  د�خــل 

بفر�س  لالأمريكيين  ن�سمح  ولن  قّوة.  بكّل  �ل�سبيل  هذ�  عن 

�أو  �ل�سي��سية،  �لهيمنة  �أو  بلدن�،  على  �لقت�س�دية  �ل�سيطرة 

�لوجود �ل�سي��سي، �أو �لنفوذ �لثق�في، وبكّل ما �أوتين� من قّوة 

- ولدين� �ليوم �لكثير منه� و�لحمد هلل- �سنقف �أم�مهم ولن 

ن�سمح لهم بذلك.

ب�سط  ور�ء  ي�سعون  حيث  �لمنطقة،  في  �لح�ل  وكذلك 

نفوذهم و�لعمل على وجودهم وتحقيق م�آربهم فيه�. ونحن 

بحول �هلل وقّوته �سنحول دون تحّقق هذ� �لهدف م� ��ستطعن�. 

لل�سي��سة  تم�ًم�  مع�ك�سة  هي  �لمنطقة  في  �سي��ستن�  فــ�إّن 

�لأمريكية. �إذ يهّمن� كثيرً� وحدة �أر��سي بلد�ن �لمنطقة، بم� 

في ذلك وحدة �لأر��سي �لعر�قية ووحدة �لأر��سي �ل�سورية، 

وهم ُيخّططون للتق�سيم. ف�إّنني �سبق وذكرت �أّن �لأمريكيين 

�أث�ر ذلك تعّجب �لبع�س،  �إلى تق�سيم �لعر�ق، وقد  يهدفون 

وفي �لآونة �لأخيرة �سّرح �لأمريكيون �أنف�سهم ب�أّنهم ي�سعون 

ور�ء تق�سيم �لعر�ق! ويبتغون تق�سيم �لعر�ق وتق�سيم �سوري� 

�إن ��ستط�عو�، ويريدون ت�أ�سي�س دويالت �سغيرة تكون طوع 

�أمرهم، وهذ� �أمٌر لن يتحّقق بحول �هلل وقّوته.

في حماية المقاومة ون�شرة المظلوم

ذلك  في  بم�  �لمنطقة  في  �لمق�ومة  عن  ُنــد�فــع  نحن 

ت�ريخ  ف�سول  �أبرز  �أحد  �سّكلت  �لتي  �لفل�سطينية  �لمق�ومة 

كّل  وندعم  �لمن�سرمة.  �لأعـــو�م  خــالل  �لإ�سالمية  �لأّمــة 

ويوؤّيد  �ل�سهيوني  �لكي�ن  لقمع  وي�سعى  �إ�سر�ئيل  ُيق�رع  من 

من  لكّل  لن�  �لمت�حة  �لم�س�عد�ت  �أنــو�ع  وُنقّدم  �لمق�ومة. 

�لدعم  �أ�ــســكــ�ل  بــكــّل  وندعمه  �ل�سهيونّي  �لكي�ن  يــو�جــه 

وحدة  عن  وُنــد�فــع  �لمق�ومة،  عن  وُنح�مي  كم�  �لممكن. 

�ل�سي��س�ت  كّل من يقف في وجه  وُنن��سر  �لبلد�ن،  �أر��سي 

�لأمريكية �لر�مية �إلى �لتفرقة، ونو�جه وُنج�به كّل من يبّث 

بذور �لخالف و�ل�سق�ق.

66



نحن نرفض التشّيع الذي تكون لندن مركزه 
ومقّره اإلعالمّي، فإّنه ال ُيمّثل ذلك التشّيع الذي 
القائم  التشّيع  إّن  إذ   .R األئمة  وأراده  بّلغه 
على أساس شّق الصفوف وعلى ركيزة تمهيد 
السبيل وتعبيد الطريق لحضور أعداء اإلسالم، 
هو  التشّيع  إّنما  انحراف.  هو  بل  تشّيعًا،  ُيعّد  ال 

المظهر التاّم لإلسالم األصيل والقرآن.

�لذين  وُنــعــ�ر�ــس  �لــوحــدة  ُين��سرون  �لــذيــن  ندعم  نحن 

�ل�س�حة  نترك  ول  ك�ّفة،  �لمظلومين  وُند�فع عن  ُين�ه�سونه�، 

وغيره�،  �لبحرين  �سوؤون  في  تتدّخلون  �أّنكم  من  يقولونه  بم� 

ندعمهم.  ولكّنن�  مطلقً�  �سوؤونهم  في  نتدّخل  لم  ب�أّنن�  علمً� 

�لمظلوم  �لبحرينّي  �ل�سعب  على  يجري  لم�  قلبن�  ويعت�سر 

و�ل�سعب �ليمنّي �لمظلوم، وندعو لهم، ونبذل لهم كّل م� بو�سعن� 

من م�س�عدة. ف�إّن �ل�سعب �ليمنّي �ليوم مظلوم حقً�؛ حيث ب�تو� 

يدّمرون بلدً� ب�أكمله، بحم�قة، تحقيقً� لالأهد�ف �ل�ستكب�رية 

�ل�سي��سية  �لأهـــد�ف  مت�بعة  ب�لإمك�ن  كــ�ن  �إذ  و�ل�سي��سية، 

بطريقة �أخرى، ولكّنهم �أخذو� ُيت�بعون هذه �لأهد�ف بحم�قة. 

�لكثير  وكذلك  �أليمة  �أحــد�ث  لن�  ب�لن�سبة  �ليمن  �أحــد�ث  �إّن 

ب�ك�ست�ن  �أحــد�ث  ذلك  في  بم�  �لإ�سالمّي،  �لع�لم  �أحــد�ث  من 

وعلى  حقً�.  �لمرّوعة  �لكثيرة  �لأحد�ث  من  وغيره�  و�أفغ�ن�ست�ن 

�لع�لم �لإ�سالمّي �أن ُيع�لج هذه �لأو�س�ع عبر �ل�سحوة و�لب�سيرة.

المافيا  مللواجللهللة  الإذاعللللللات:  اّتللحللاد  عللمللل 

الإعالمّية

�لمرئية،  و�لقنو�ت  �لإذ�عــ�ت  ب�ّتح�د  يتعّلق  فيم�  و�أّمــ� 

من  به  بد�أتم  �لــذي  �لعمل  هذ�  و�إّن  �لأهمية.  ب�لغة  ف�إّنه� 

ت�أ�سي�س هذ� �لّتح�د على ج�نب كبير من �لأهّمية. و�نظرو� 

�أو ثم�نين  �إلى �سعوب �لبلد�ن �لإ�سالمية ف�إّن �سبعين  �ليوم 

�لدينية  ب�لمب�دئ  ملتزمة  تقدير  �أقــّل  على  منه�  ب�لمئة 

في  ب�أب�س�ركم  تجولو�  �أن  ولكم  �لإ�سالمية،  و�لمعتقد�ت 

ومتم�ّسكين  ملتزمين  �لن��س  لتجدو�  �لإ�سالمية  �لبلد�ن 

بدينهم. لكن �لإذ�ع�ت و�لقنو�ت �لمرئية �لتي ل بّد �أن ُتمّثل 

�إر�دة �لن��س ورغب�تهم، كم هي ملتزمة بدينه� في �لبلد�ن 

�لهّوة  وهــذه  جــدً�  عجيبة  �لم�س�فة  هــذه  فــ�إّن  �لإ�سالمية؟ 

�لن��س  من  ب�لمئة  ثم�نين  �إلى  �سبعين  نجد  حيث  مده�سة. 

لهم توّجه�تهم �لدينية، و�إذ� ب�لإذ�ع�ت و�لقنو�ت في نف�س 

هذه �لبلد�ن ل ت�سير ب�لّتج�ه �لدينّي ول ُتعّبر عن متطّلب�ت 

م�  يعك�سون  ب�تو�  ف�إّنهم  للغ�ية،  غريب  �أمــٌر  وهذ�  �لن��س، 

�لخطيرة،  �ل�ستكب�رية  �لإعالمية  �لإمبر�طورية  ُتــريــده 

وبّث  وكتم�نه�  �لأخب�ر  تحريف  �إلى  ميولهم  وفق  ويعمدون 

�لطريق،  هــذ�  عبر  معّينة  ل�سي��س�ت  و�لترويج  �لأكــ�ذيــب 

ورغم ذلك يتبّجحون دومً� ب�لحي�دية!

�أّنه� مح�يدة، ولكّنه� ك�ذبة،  تّدعي �لإذ�عة �لبريط�نية 
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�ل�سي��س�ت  �س�حة  فــي  ي�سيرون  ــهــم  �إّن هـــذ�؟  حــيــ�د  ــ�أّي  فـ

�ل�سي��س�ت  و�إّن  ب�لتحديد.  و�ل�ستعم�رية  �ل�ستكب�رية 

�لإعـــالم  وو�ــســ�ئــل  �لبريط�نية  و�ل�سي��س�ت  �لأمــريــكــيــة 

�لتو��سل  و�سبك�ت  �لأنب�ء  ووكــ�لت  و�لمكتوبة  �لم�سموعة 

�لعجيبة �لتي ظهرت �ليوم، كّله� ت�سّب في خدمة �سي��س�تهم 

وفي خدمة �ل�ستكب�ر وخدمة �ل�سهيونية و�أهد�فهم.

ــى عــمــل فـــي مــو�جــهــة هــذه  ــ ــّد مـــن �لـــمـــبـــ�درة �إل ول بـ

�له�ئلة  �لإعالمية  �لم�في�  وهــذه  �لخطيرة  �لإمبر�طورية 

و�ل�سرك�ت  �لأمــو�ل  روؤو�ــس  �أ�سح�ب  قب�سة  تحت  هي  �لتي 

هو  ُتنجزونه  �لذي  �لعمل  و�إّن هذ�  و�ل�سهيونية.  �لأمريكية 

�لحركة  هــذه  في  �ل�ستمر�ر  من  بــّد  ول  لالنطالق،  بد�ية 

وتقويته� وتعزيزه� يومً� بعد �آخر، وينبغي �أن ت�سّمو� �إليكم 

�سرك�ءكم و�ل�س�ئرين معكم في هذ� �لطريق.

نحن نتطّلع �إلى م�ستقبل م�سرق �إن �س�ء �هلل، و�أقول لكم: 

على �لرغم من تبّجح �ل�ستكب�ر وم� يقوم به هو و�أتب�عه و�أذن�به 

و�ل�سي��سّي  و�لع�سكرّي  �لم�لّي  �لج�نب  في  كبيرة  م�س�ٍع  من 

و�لأمنّي في هذه �لمنطقة وفي �لع�لم �لإ�سالمّي ب�أ�سره، ف�إّن 

�لم�ستقبل لالإ�سالم ل محالة، و�سوف ي�سهد �لإ�سالم عّزة وقّوة 

متز�يدة يومً� بعد �آخر �إن �س�ء �هلل. وهذ� م� يتطّلب �لجه�د، 

ب�لطبع، وُكثر هم �لمج�هدون من �لرج�ل و�لن�س�ء و�ل�سب�ب 

في ك�فة �أقط�ر �لع�لم �لإ�سالمّي وهلل �لحمد، فال بّد �أن نعرف 

ون�س�ط�تن�  وكلم�تن�  وخطو�تن�  �سع�ر�تن�  ن�سّب  و�أن  قدرهم، 

في هذ� �لّتج�ه، و�سوف يغمرن� عون �هلل تع�لى ب�لت�أكيد؛ چ ۇ 

.
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ)1)

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

)1)  �سورة محمد، �لآية 7.
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 Rخطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقاء مجمع اأهل البيت

واّتحاد الإذاعات والقنوات المرئية الإ�شالمية  2015/08/17م

Rاأهداف جهاد اأهل البيت

1ـ �للتز�م �لك�مل 
بتطبيق هذه 

�لأهد�ف ب�سكل 

حقيقي و�سحيح

1ـ �إحي�ء �لمع�رف 
�لإ�سالمية �لحقة

2ـ �لمب�درة �إلى 
�لجه�د في �سبيل 

�هلل بكل ط�ق�تن�

2ـ �إحي�ء �لأ�س�س 
و�لمب�دئ �لإ�سالمية 

و�سي�نته�

3ـ �أن نو�جه �لظلم 
ونج�به �لظ�لم 

ونح�ربه

3ـ �إق�مة �أحك�م �هلل 
و�ل�سعي لتطبيقه� 

في �لمجتمع

4ـ �لوقوف بوجه 
مخطط�ت 

�ل�ستكب�ر في 

�لمنطقة �لإ�سالمية

4ـ �لجه�د فى  �سبيل 
 �هلل

5ـ معرفة  �لعدو 
وخططه ونو�ي�ه 

�تج�هن� و�تج�ه 

�لمنطقة �لإ�سالمية

5. مو�جهة �لظلم 
و�لظ�لمين

واجباتنا في قبال هذه الأهداف
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3ـ يجب �للتز�م بتوّجه�تهم �لدينية للن��س 

3ـ مو�جهة �لنفوذ �لأمريكي في �لمنطقة

4ـ علين� مو�جهة �ل�سي��س�ت �ل�ستكب�رية و�ل�ستعم�رية في �لإعالم

�لقت�س�دية  �ل�سيطرة  ومنعهم من فر�س  قوة-  �لأمريكيين  -بكل  مو�جهة  4ـ 
على بلدن�، �أو �لهيمنة �ل�سي��سية، �أو �لتو�جد �ل�سي��سي، �أو �لنفوذ �لثق�في

1ـ �إن دور �تح�د �لإذ�ع�ت مهم جدً� وب�لغ �لح�س��سية و�لأهمية

الخط�ط 

ال�سيا�سية 

للجمه�رية 

1ـ ل نبني بني�نن� مع �لأعد�ء و�لم�ستكبرين على �أ�س��س �لم�س�لحةالإ�سالمية

2ـ ل بّد �أن ُتمّثل �لإذ�ع�ت �لمرئية �إر�دة �لن��س ورغب�تهم

2ـ ن�سرة كل من يقف في وجه �ل�سي��س�ت �لأمريكية �لر�مية �إلى �لتفرقة

عمل اتحاد 

الإذاعات

اأوًل: 

ال�سيا�سات مع 

دول العالم
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7ـ حم�ية �لمظلومين على ق�عدة »كونو� ِللّظ�ِلِم 
 َعونً�«

ِ
َخ�سًم� َو ِللَمظُلوم

�لتفرقة ومع�ر�سة كّل  �إلى  8ـ مو�جهة من يدعو 
من يعمل �سد �لوحدة

عن  �لنظر  بغ�س  �لإ�سالمية  �لهوية  عن  �لدف�ع  9ـ 
مذهب �لآخر

3ـ ل نبني بني�نن� مع بقية �لم�سلمين على �أ�س��س 
�لعد�وة

�سّيم�  ل  �لبلد�ن،  �أر��سي  وحــدة  عن  �لدف�ع  4ـ 
�لعر�ق و�سوري�

5ـ مع�ر�سة �ل�سلوك �لذي ي�سّق �ل�سفوف 

ثانياً: الخط�ط ال�سيا�سية للجمه�رية الإ�سالمية

1ـ �عتم�د مبد�أ چ پ پ پ      ڀ ڀڀچ

وحم�ية  �لمنطقة  في  �لمق�ومة  عن  �لدف�ع  6ـ 
مع�ر�سي �لنظ�م �ل�سهيوني

ق�سية  هــي  و�لــكــبــرى  �لأ�ــســ��ــســيــة  �لق�سية  2ـ 
ال�سيا�سات فل�سطين

مع الدول 

الإ�سالمية
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي{ في لقائه ال�شعراء 

بمنا�شبة ولدة الإمام الح�شن Q 2015/07/01م.

نحن و�سهر 

رم�سان المبارك

�لدع�ء هو �لإك�سير �لذي ي�ستطيع �أن يقّلب �لقلوب �لملّوثة ب�لي�أ�س و�لت�س�وؤم و�لأح��سي�س 

�لوهمية �لخ�طئة، فيهديه� �إلى �ل�سر�ط �لم�ستقيم

ة بهذ� �ل�سهر، �أو �لأدعية �لتي  �إن �لأدعية �لو�ردة في �سهر رم�س�ن؛ �سو�ء �لأدعية �لمخت�سّ

ُتقر�أ في جميع �لأوق�ت �لمهّمة هي و�سيلة للدخول في جّنة �لذكر و�لأن�س و�ل�سوق

خطورة �ل�سعر

�أهمية �ل�سعر

موقف �ل�سعر�ء

�سعر الث�رة

كل �سعر تنظمونه في �سبيل �أهد�ف �لأمة �لإ�سالمية، �ستكون له 

ف�عليته و�إمك�نية ��ستثم�ره في كّل مك�ن 

ل ُيمكن لل�س�عر �أن يكون مح�يدً� في �لمعركة بين �لحّق 

و�لب�طل، فلو وقف �ل�س�عر و�لفّن�ن مح�يدً�، فقد �سّيع نعمة �هلل

�لمر�د من �سعر �لثورة هو �ل�سعر �لذي يخدم �أهد�ف �لثورة؛ 

هذ� هو �سعر �لثورة، ولي�س �لمر�د �سعر فترة �لثورة

ب�لإمك�ن هد�ية �لمخ�َطب عبر �أد�ة �ل�سعر �إلى �لطريق 

�ل�سحيح و�ل�سر�ط �لم�ستقيم

ال�سعراء

)الم�س�ؤولية، 

الهدف، الدور(

ب�لإمك�ن �سوق �لمخ�َطب �إلى �لنحر�ف و�لت�س�فل و�ل�سقوط

7.تطّور �لبالد 6.بن�ء �لإن�س�ن 5.�لرفعة �لوطنية 4.�لوحدة 3.�لدين 2.�لإن�س�نية 1.�لعد�لة

�أهد�ف 

�ل�سعر
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خطوط ا�شتراتيجية في خطبة الإمام الخامنئي{ في �شالة العيد 2015/07/18م.

مو�ئد �لإفط�ر �لع�ّمة �لو��سعة �لنت�س�ر في  ح- 

�لم�س�جد و�لمع�بر

ليوم  �لح��سدة  �لمظ�هر�ت  في  �لم�س�ركة  ت- 

�لقد�س

ث- جل�س�ت �لقر�آن �لمنت�سرة في جميع �أرج�ء 

�لبلد

�سي�م �أي�م �ل�سيف �لطويلة و�لح�ّرة �أ- 

�لإنف�ق في �سبيل �هلل ج-  مج�ل�س �لدع�ء و�لتو�ّسل �لعظيمة ب- 

الرحمة 

الإلهية في �سهر 

رم�سان

4 - لن ُي�سمح 
لأحد من 

�ل�ستغالليين 

ب�لم�س��س 

ب�أ�سول �لثورة 

1 - �سين�ل 
»�لوفد 

�لمف�و�س« �لأجر 

و�لثو�ب �سو�ء 

تّمت �لم�س�دقة 

�أو ل

5 - لن نتخّلى 
عن دعم 

�أ�سدق�ئن� في 

�لمنطقة

2 - �سوف 
ُت�س�ن �لقدر�ت 

�لدف�عية 

و�ل�سي�دة �لأمنية 

للبالد

6 - نحن ل 
نتف�و�س مع 

�أمريك� في 

�لق�س�ي� �لع�لمية 

و�لإقليمية 

�لمختلفة

3 - �سي��ستن� 
تج�ه �لإد�رة 

�لأمريكية 

�لم�ستكبرة لن 

تتغّير مطلقً�

الملف الن�وي

�إّن �لم�س�كل �لد�خلية �لتي يع�نون منه� هي �لتي 

�أجبرتهم على �للجوء �إلى �لتبّجح و�لتهديد

لن يرو� ��ست�سالم �إير�ن �لإ�سالمية �أبدً�

�إن �لتطور �لعلمي �لنووي هو نت�ئج �سمود �ل�سعب 

و��ستق�مته وب�س�لة علم�ئن� �لأعّز�ء و�إبد�عهم

�إذ� ��ستعلت نير�ن �لحرب، ف�إّن �لذي �سيخرج منه� 

منك�سرً� ومهزومً� هو �أمريك� �لمعتدية و�لمجرمة!

م�اجهة العدو الأمريكي
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يجب �ل�سعي �إلى تهذيب �لنف�س وتطهيره�  4 ـ 
في مو�سم �لحج

ــ�هلل تــعــ�لــى،  ــ�ط بـ ــبـ يــجــب تــوطــيــد �لرتـ 3 ـ 
و�ل�ستغف�ر، و�لتزّود، و�لتقوى

نتائج اجتماعيةنتائج معن�ية

�إّن �لحج مظهر للوحدة �لإ�سالمية�لت�سّرع و�لخ�سوع و�لخ�سية و�لدع�ء

هو �إظه�ٌر لعظمة �لأمة �لإ�سالمية وهيبته��إن كل �أعم�لن� هي �أعم�ل عب�دية هلل تع�لى

فر�سة لتب�دل �لتج�رب بين �ل�سعوب�لحج هو تطهير للذ�ت �لإن�س�نية

اأهمية الحج 

ونتائجه

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في القائمين على �شوؤون الحّج 2015/08/22م.

لديه �لقدرة على مو�جهة �لعدو

ل يخلط بين �ل�سديق و�لعدّو

يمتلك �لمعرفة في ت�سخي�س �لعدو

يح�فظ على �لوحدة �لإ�سالمية ور�س �ل�سفوف

ل يثق ب�لعدو ول ي�أمن ج�نبه

�لتك�تف و�لتالحم بين �أبن�ء �ل�سعب

ال�سعب الإيراني

و�لفردية  �ل�سخ�سية  ب�لجو�نب  �لهتم�م  2ـ 
�لتي ت�ستف�د من �لحج

ت�جيهات ولئية

تذهبو�  ول  �لحج،  هــدف  على  حف�ظو�  1ـ 
لقتن�ء �لب�س�ئع و�لّتجو�ل في �لأ�سو�ق
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�سروط �لنت�ج 

�لثق�في

1ـ �لمح�فظة على ذكر �ل�سهد�ء �لعظ�م وتفقد �أهلهم وعو�ئلهم

4ـ �لهتم�م ب�لأن�سطة �لخدم�تية في �لمجتمع

2ـ �أن تمتلك �لحكومة روح �ل�سعبية ومعرفة �ل�سعب 

5ـ �سن�عة �لثق�فة في �لمجتمع

7ـ مع�لجة �لركود �لقت�س�دي

�إنت�ج �لثق�فة �ل�سليمة

3ـ �سرورة �إعالم �لن��س ب�إنج�ز�ت �لحكومة

6ـ خف�س ن�سبة �لت�سّخم

8ـ �للتز�م بمب�دئ �لثورة وقيمه�

منع �لأمتعة و�ل�سلع �لثق�فية �لم�سّرة

و�سايا ولئية للحك�مة

اأول�يات العمل في الم�ستقبل

خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي {  في اأ�شبوع الحكومة 2015/08/26 م.

�لت�س�م 

ب�لعد�لة 

�أن ل نكون �سوقً� 

ل�ستهالك �لمنتوج�ت 

�لخ�رجية

توفير فر�س 

�لعمل

�لهتم�م بق�سية 

�لقت�س�د �لمق�وم 

و�لت�أكيد عليه

تثقيف �لن��س 

على �لعمل 

و�أهميته

�لهتم�م 

بق�سية �لبنوك 

و�لم�س�رف 

منع �لك�سل 

و�لبط�لة ومنع 

تحقير �لعمل

�لهتم�م بـ: 

�لقط�ع �لزر�عي، 

و�لمي�ه، و�لمن�جم

�لإد�رة �لج�ّدة 

للتج�رة �لخ�رجية

3� التقّدم 

القت�سادي 

وم�ستلزماته

2� ق�سّية 
الثقافة

1� الحفاظ على ال�تيرة العلمية المت�سارعة
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يمثل تج�سيًد� ت�ًم� وك�ماًل لإنز�ل   .1
�ل�سكينة �لإلهية

رف�س �لظلم و�ل�ستبد�د

1ـ مح�ربة �لظلم و�ل�ستكب�ر و�ل�ستبد�د

ي�سمن ح�كمية دين �هلل وح�كمية   .4
�لإ�سالم

�أميرك� تمثل �ل�ستكب�ر �لع�لمي

�لثقة ب�لنف�س

4ـ ��ستغن�ء �ل�سعوب عن �عتم�ده� على �لغير

يج�ّسد �ل�سي�دة �ل�سعبية �لإ�سالمية   .2
بتم�مه� وكم�له�

يجب معرفة �لعدو

�ل�ستقالل و�لحّرية

2ـ �ل�سي�دة �لدينية �ل�سعبية

يمثل مبعًث� لإحالل �ل�سكينة   .5
و�لطم�أنينة 

و�أهــد�فــه  �لــعــدو  خطط  معرفة  يجب 

وو�س�ئله

5ـ ��ستقالل من جميع �لجو�نب: ��ستقالل 
فكري، �سي��سي و�قت�س�دي

ي�سمن �سي�دة �لمب�دئ �لإلهية   .3
وتطبيقه� 

�لعدو هو �ل�ستكب�ر �لع�لمي

�لإيم�ن ب�لذ�ت

3ـ �ل�سي�دة �ل�سالمية في �لبالد �لإ�سالمية

اأهمّية 

مجل�س 

الخبراء

العدو 

من 

يك�ن؟

مك�نات منظ�مة الث�رة

المنظ�مة الفكرّية للث�رة الإ�سالمّية

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { 

في لقائه رئي�س واأع�شاء مجل�س خبراء القيادة 2015/09/03 م.
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8 ـ ت�سوده �لأجو�ء �لمعنوية و�لتك�ل على �هلل

6ـ عدم �لر�سوخ لنته�ز �لأمريكي

10ـ ذ�كًر� هلل، �س�كرً� ع�بدً� �س�جدً� له وم�سّلًم� ب�أحك�مه

3.ل يبتغي �لهيمنة، ويبتعد عن �لظلم و�لت�سلط 

3ـ �إذ� لم تلَغ �لعقوب�ت فال توجد �سفقة

5. م�س�عدة �لمظلومين

6. يقف في وجه هيمنة طغ�ة �لع�لم

4ـ �إذ� تم تعليق �لمف�و�س�ت �سوف �سنتخذ �لقر�ر نف�سه

1.ت�سبح بلًد� يت�سم ب�لعلم �لمتقدم، و�ل�سن�عة �لمتطورة

1ـ �سرورة م�س�ركة �لمجل�س بق�سية �لملف �لنووي

11ـ �لعمل و�ل�ستعد�د في ك�فة �لمي�دين ومن كل �لجه�ت في �لبالد

7ـ و�سع برن�مج �س�مل وعملي وتطبيقي لتحقيق �سي��س�ت �لقت�س�د �لمق�وم

7.يّت�سم �أبن�وؤه ب�لأخّوة، و�لوحدة �لوطنية، وت�س�فر �لجهود

5ـ لن نتخلى عن �لقيم �لإ�سالمية و�لأحك�م �لإ�سالمية

9ـ يتمّتع بنمط �لحي�ة �لإ�سالمية

2.يبلغ عدد �سك�نه 150 �إلى 200 مليون ن�سمة

2ـ �لهدف �لرئي�س هو �إلغ�ء �لعقوب�ت

4.ل ي�سعى ور�ء فر�س �أر�ئه على �لآخرين

المنظ�مة الفكرّية للث�رة الإ�سالمّية

البرنامج ال�سامل للعمل الم�سترك »برجام«
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 خطوط ا�شتراتيجية في حكم الإمام الخامنئي { 

في تعيين الأع�شاء الجدد للمجل�س الأعلى للف�شاء الفترا�شي 2015/09/05 م.

�إّن ظهور �لف�س�ء �لفتر��سّي �لأخيرة هو �أحد �أكبر رموز �لتحّول �لع�لمّي

الهدف من تاأ�سي�سه

�لمو�جهة �لو�عية �لمقتدرة للتحّولت �لمت�س�رعة في  1 ـ 
�لف�س�ء �لفتر��سي

�ل�ستف�دة من فر�س هذ� �لف�س�ء و�إمك�نّي�ته،  2 ـ 
ومو�جهة �آّف�ته وتهديد�ته

تاأثيره المذهل على ال�سعد الآتية

4 ـ �لحي�ة �ل�سي��سية1ـ �لحي�ة �لقت�س�دية

5ـ �لحي�ة �لأمنية2ـ �لحي�ة �لجتم�عية

6 ـ �لحي�ة �لدف�عية3ـ �لحي�ة �لثق�فية

واجبات المجل�س

4 ـ �ّتخ�ذ �لقر�ر�ت1ـ �لتخطيط

5ـ �لإ�سر�ف و�لر�سد �لفّع�ل2ـ و�سع �ل�سي��س�ت

6 ـ �لمو�كبة �لم�ستمرة3ـ �لإد�رة �لع�ّمة و�لبرمجة

الف�ساء 

الفترا�سّي
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1. حّل �لمج�ل�س �لعلي� �لم�س�دق عليه� و�لتي 
تعمل ب�سكل مو�ز لهذ� �لمجل�س

7.�لإ�سر�ع في �إطالق �ل�سبكة �لوطنية 
للمعلوم�ت

4.�لعمل على �لتن�سيق و�لتك�مل بين �لوز�ر�ت 
و�لقط�ع�ت و�لموؤ�ّس�س�ت و�لمنّظم�ت 

�لمختلفة 

10.�لمو�جهة �لموؤّثرة لنفوذ �لأج�نب 
و�عتد�ء�تهم في �لف�س�ء �لفتر��سي

2.نقل مه�م وو�جب�ت تلك �لمج�ل�س �إلى 
�لمجل�س �لأعلى للف�س�ء �لفتر��سي

8.تنقية �لف�س�ء �لفتر��سي للبالد وجعله 
�سليمً� و�سي�نته �أمنيً�

5.رفع م�ستوى �لجمهورية �لإ�سالمية في مج�ل 
�لف�س�ء �لفتر��سّي لتكون قوة »�س�يبيرية« 

3.تكري�س وتعزيز مك�نة �لمركز �لوطنّي 
للف�س�ء �لفتر��سّي

9.�لمح�فظة على �لحرمة �ل�سخ�سية 
وخ�سو�سية كّل �أفر�د �لمجتمع

6.�لإ�سر�ع في �إطالق �ل�سبكة �لوطنية 
للمعلوم�ت

و�سايا الإمام الخامنئي للمجل�س الأعلى  للف�ساء الفترا�سي
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11.ن�سر وترويج �لأخالقي�ت و�لقيم ونمط 
�لحي�ة �لإ�سالمّي - �لإير�نّي

17.�لهتم�م �لوطنّي و�ل�س�مل و�ل�ستثم�ر 
�لج�ّد لإيج�د وتنمية �أنو�ع �لتقني�ت 

و�ل�سن�ع�ت �لع�لية �لمتطّورة و�لتن�ف�سية

ة من��سبة لالقت�س�د  14.تحقيق مك�نة وح�سّ
�لعلمّي �لمحور في �لف�س�ء �لفتر��سي

20.�سي�غة وتدوين �لأنظمة �لأمنية و�لحقوقية 
و�لق�س�ئية و�لع�سكرية �لالزمة في �لف�س�ء 

�لفتر��سي و�لم�س�دقة عليه�

12.منع ح�لت �لنفوذ و�لت�سّلل و�لآف�ت 
�لثق�فية و�لجتم�عية

18.تنمية �لم�سمون و�لخدم�ت �لكفوءة 
و�لفّع�لة و�لتن�ف�سية �لمتط�بقة مع �لقيم 

و�لثق�فة �لإ�سالمية �لإير�نية

15.�لبرمجة �ل�س�ملة لتح�سين �لظروف 
�لمهنية و�لوظيفية �لمتعّلقة ب�لتقني�ت 

�لفتر��سية

13.رفع م�ستوى ثق�فة �ل�ستخد�م و�لعلم 
�لالزم للمجتمع ب�لف�س�ء �لفتر��سي

19.��ستقط�ب �لم�س�رك�ت �ل�سعبية و��ستخد�م 
�إمك�ني�ت �لقط�ع �لخ��ّس في هذ� �لمج�ل

16.�لعمل على �زده�ر وت�أّلق �لم�سمون 
و�لخدم�ت و�لتج�رة في �لف�س�ء �لفتر��سّي
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في لقائه مختلف �شرائح ال�شعب 2015/09/09 م.

�إن �أي�م �سهر ذي 

�لقعدة �لمب�ركة 

مليئة ب�لخير و�لبركة 

و�لمن��سب�ت �له�مة

في �ل�س�بع ع�سر منه 

ع�م 1357 ذكرى 

�ل�سهد�ء �لأبر�ر

يجب �أن تحفظ 

هذه �لذكري�ت، و�أن 

ل ت�سعف ذ�كرة 

�ل�سعب �لت�ريخية

اإحياء ذكرى الح�ادث المهمة

النتخابات

لم تت�أّجل �لنتخ�ب�ت 

في �إير�ن عن موعده� 

�لمقّرر حتى يوًم� و�حًد�

يوّجه �لأمريكيون 

�عتر��سهم و�نتق�دهم 

على �لنتخ�ب�ت، 

ويّتهمونه� بتهم ك�ذبة

�إن طرح هذه �لم�س�ئل 

قبل �أو�نه� ل ي�سّب في 

م�سلحتن�

�إني �أوؤمن بم�س�ركة 

�لن��س �لملحمّية، 

و�أعتقد �أّن هذ� م� 

يتكّفل ب�سي�نة �لبلد

اأعمال العدو الأمريكي

عنا�سر ق�ة ال�سعب

1ـ تغوي

�لقّوة و�لقتد�ر

4ـ تخ�دع 

�لحف�ظ على �لروح �لثورية

2ـ ترتكب �لمج�زر

�لتنمية �لعلمية

5ـ تر�ئي

�لمو�جهة �لم�ستمرة مع �لعدو 

في ك�فة �لمج�لت

3ـ تفر�س �لح�س�ر

�لقت�س�د �لقوي

�لمظهر �لت�ّم لم�س�ركة 

�ل�سعب و�نتخ�به

�إّن �نتخ�ب�تن� تعتبر 

من �أف�سل �لنتخ�ب�ت 

و�أكثره� نز�هة 

حّق �لر�أي، وحّق �لإ�سر�ف �ل�ست�سو�بي يعّد ج�نًب� من جو�نب حقوق �لن��س، 

وهذ� م� تجب مر�ع�ته و�سي�نته
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في لقائه قادة وكوادر قوات حر�س الثورة 

الإ�شالمية 2015/09/16 م.

تح�سيل �لجهوزية �لالزمة 

للدف�ع عن �لنظ�م في 

مو�جهة �لتهديد�ت

�ل�سير على نهج �لثورة 

�لقويم و�لم�ستقيم في 

�ستى �لمج�لت 

تعزيز �لبن�ء �لمعنوي 

و�لفكري و�لعق�ئدي 

و�لعملي للحر�س �لثوري

�لمعرفة �ل�سحيحة للثورة 

�لإ�سالمية ولمنطقه� 

�لقوي

م�اجهة نف�ذ الأعداء، من خالل: خ�سائ�س الحياة الطيبة

1 - منع �إ�سع�ف �لحر�س1ـ �لعّزة �لوطنّية

4 - ويجب �إر�س�ء دع�ئم �لثورة4ـ �لرف�هية و�لعد�لة

2 - منع �لعدو من �لنفوذ و�لتوغل في �لبالد2ـ �ل�ستقالل وعدم �لتبعية لالأج�نب ولالآخرين

5 - وتعزيز �لفكر �لثوري5ـ �ل�سوق و�لرغبة في �لعمل

3 - منع �لعدو من �لنفوذ �ل�سي��سي في �لبالد3ـ �لتقدم و�لري�دة في �لعلم و�لح�س�رة

�أن تتر�فق �لنزعة �ل�سب�بية 

مع �ل�ستف�دة من �أ�سح�ب 

�لتج�رب و�لخبر�ت �لعريقة

ر�سد �لق�س�ي� �لدولية و�لحو�دث 

�لد�خلّية لمعرفة �لتهديد�ت 

�لتي تتعر�س له� �لثورة

�لفطنة وبذل �لجهود ومعرفة 

�أهمية وقدر �لنت�س�ب �إلى 

�لحر�س �لثوري

تجّنب �لذر�ئع في 

�لمج�لت �لمختلفة

�جتن�ب كل م� من �س�أنه �أن يم�س بكر�مة �لحر�س

و�سايا اإلى حر�س الجمه�رية الإ�سالمية
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في لقاء عددًا من جرحى الحرب المفرو�شة 

وعوائلهم 2015/09/20 م.

�إّن �أجر �لجرحى ومق�مهم محفوظ عند �هلل تع�لى

كونو� هلل �س�كرين على �زدي�د �لأجر و�لثو�ب

�لجرحى يمّثلون قمة �ل�سبر وتحّمل �لبالء �لم�ستمّر

�لحتف�ظ بهذه �لثروة �لمعنوية �لعظيمة

�لجرحى في جه�د م�ستمّر ود�ئم �أم�م �لجميع

�لبتع�د عن �لغفلة و�لإهم�ل �تج�ه نعم �هلل تع�لى

�لجرحى يعتبرون بي�نً� وتبليغً� د�ئمً� للن��س

عو�ئل �لجرحى يمثلون �لت�سحية و�لوف�ء و�ل�سبر

و�سّيتي 

للجرحى

مقام 

الجرحى

اآثار الجرحى

يعك�سون �لختب�ر   .2
�لكبير و�لمتح�ن 

�لعظيم لل�سعب 

�لإير�نّي

يك�سفون   .4
عن عظمة 

وجاللة �لإم�م 

�لخمينّي} 

�لذي بنى هذه 

�لثلة �لموؤمنة

يعّبرون عن   .6
مرحلة ت�ريخية 

ح�س��سة 

لإير�ن وللثورة 

�لإ�سالمية في 

�إير�ن

يعّبرون عن   .1
�لمحنة �لكبيرة 

�لتي �ألّمت 

ب�ل�سعب �لإير�نّي

ك�سف �لجرحى   .3
�للث�م عن 

جر�ئم تلك 

�لقوى �لمع�دية 

�ل�ستكب�رية

يك�سفون عن   .5
مك�نة �لثورة 

وعظمته� في 

�لع�لم �لتي 

بنت هذه �لثلة 

�لموؤمنة
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خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي { في جامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية 

2015/09/30 م.

م�قف 

العالم 

الإ�سالمي

و�سايا اإلى م�س�ؤولي الجي�سه�ّية القّ�ة الم�سّلحة

كانت حادثة منى 

بالن�سبة لنا ماأ�ساًة 

وم�سيبًة: 

م�قف الجمه�رية 

الأ�سالمية

�أنن� فقدن� �لمئ�ت من حج�جن� �لأعز�ء �لذين رحلو� عن �لدني� ظلمً�

ي �لعيوب و�لم�سكالت و�لنق�ئ�س بعين ب�حثة وث�قبة ودقيقة 1ـ �لتحّلي ب�لإيم�ن  1ـ تق�سّ

ق�درون على �إبد�ء ردة فعل، ولو عزمن� على �لرد، ف�سيكون ردن� �سديدً� و�سيكون ق��سيً�

�أن �لع�لم �لإ�سالمي قد فقد �أكثر من خم�سة �آلف قتيل من �ستى �لبلد�ن

2ـ �لرتق�ء بهذه �لج�معة �إلى �لم�ستوى �لمطلوب و�لر�قي2ـ �لتحّلي ب�ل�سج�عة

�لتزمن� بحرمة �لأخّوة في �لأمة �لإ�سالمية

�أّن َج�ِهليي �لع�سر قد حّولو� بتلك �لأحد�ث �لد�مية في منى �أعي�دن� �إلى م�آتم

3ـ تزويد �ل�سب�ب �لذين يز�ولون در��ستهم ب�لإيم�ن و�لروح �لمعنوية و�لعلم 3ـ �لتحّلي ب�لعلم

تم�ّسكن� بمو�زين �لآد�ب �لإ�سالمية

�إذ� �أر�د �أحد �لتط�ول على حقوق �ل�سعب �لإير�ني وحقوق �لجمهورية 

�لإ�سالمية، ف�إنن� نعلم كيف �سنتع�مل معه، و�سيكون تع�ملن� معه �س�رمً�

ي �لحق�ئق وت�سخي�س  يجب �أن تنه�س مجموعة من �لع�لم �لإ�سالمي لتق�سّ

�سبب �لح�دثة
فاجعة منى
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اإلمام الخامنئي { يستقبل 
رئيس الجمهورية وأعضاء هيئة 

الوزراء في اللقاء الرمضاني 
السنوي 2015/07/14 م.

وفيما يلي اأهّم ما ورد:

�لأر�سدة �لروحية و�لمعنوية و�لفكرية هي �لع�مل �لأ�سلّي 	 

�لبالغة  نهج  في  و�لتدّبر  و�لت�أّمل  �لم�سكالت.  كّل  لحّل 

لمولى �لمّتقين علي بن �أبي ط�لب Q يوّفر مثل هذه 

�لأر�سدة. 

�لجهود 	  �سكر  ينبغي  �لنووية،  �لمف�و�س�ت  نت�ئج  حــول 

�ل�س�دقة و�لج�ّدة لفريق �لمف�و�س�ت �لنووية.

ب�لن�سبة �إلى ممّيز�ت �سخ�سّية م�لك �لأ�ستر ومك�نته لدى 	 

عهده   Q ــ�م  �لإمـ �أ�ــســدر  فلقد   ،Q علي  ــ�م  �لإمـ

مخ�طبً� مثل هذه �ل�سخ�سية، وهذه نقطة جديرة ب�لّت�أمل. 

ت�سلُّم �ل�سر�ئب و�لحقوق �لتي على �لن��س تج�ه �لحكومة، 	 

نحو  �لمجتمع  وتوجيه  و�أر�ــســهــم،  �لن��س  عــن  و�لــدفــ�ع 

�ل�سالح و�لفالح، و�لعمر�ن وبن�ء �لبالد، �أربعة و�جب�ت 

�أ�سلية ي�سعه� مولى �لمّتقين في عهده لم�لك �لأ�ستر على 

عو�تق �لحّك�م.

نشاط القائد
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�إّن تو�سية �لحّك�م �لإ�سالميين بتقوى �هلل في كّل �لظروف 	 

و�ل�سنن  �لفر�ئ�س  �أد�ء  فــي  �لــتــ�م  و�لــجــد  ــو�ل،  ــ و�لأحـ

و�لعمل،  و�لل�س�ن  ب�لقلب  �هلل  ون�سرة  و�لم�ستحب�ت، 

�لمهّمة  �لأو�مــر  من  �ل�سهو�ت؛  كّل  حي�ل  �لنف�س  و�سبط 

بن�ء  مج�ل  في  �لأ�ستر  لم�لك  �لمّتقين  مولى  كتبه�  �لتي 

�لّذ�ت. 

م�سوؤوليته. 	  فترة  من  فرد  لأّي  ذخر  خير  �ل�س�لح  �لعمل 

�لتفكير  من  �لن�بعة  تقييم�تهم  في  يخطئون  ل  و�لن��س 

من  �لإدر�ك  ُيمكن  وعليه  �لــعــ�مــة،  و�لــنــظــرة  و�لــتــ�أّمــل 

تقييم�ت �لن��س هذه �أّي �لم�سوؤولين �س�لح و�أّيهم ل. 

�لمر�قبة �لحري�سة و�لبخيلة للنف�س لمنعه� من �لنحر�ف 	 

�آخر  �سيء  �أّي  على  �لإلهية  �لتك�ليف  وترجيح  و�ل�سي�ع 

مظهر  �لعظيم  �لخميني  �لإمــ�م  ك�ن  �إلهيت�ن  تو�سيت�ن 

�لعمل بهم�. 

�أبي 	  �لإمــ�م علي بن  به�  �أمــر  �لتي  �لأخــرى  �لأو�مـــر  من 

ط�لبQ م�لك �لأ�ستر حّب �لن��س من �سميم �لقلب 

ومد�ر�تهم. ينبغي تج�وز زّلت �لن��س و�أخط�ئهم، طبعً� 

�لإلهية،  �لــحــدود  فيه�  تنتهك  �لتي  �لــحــ�لت  ب��ستثن�ء 

و�لحكومة  لالإ�سالم  مح�ربة  ق�سية  فيه�  �لأمــر  يكون  �أو 

�لإ�سالمية. 

�أبي ط�لبQ لم�لك �لأ�ستر 	  �إّن عهد �لإم�م علي بن 

من �لأر�سدة �لثق�فية �لمعنوية �ل�ستثن�ئية.
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جواب اإلمام الخامنئي { على 
رسالة رئيس الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية 2015/07/15 م.

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

ح�شرة ال�شيد رئي�س الجمهورية

بعد �ل�سالم و�لتحية و�ل�سكر على �لجهود �لكبيرة لح�سرتك، �أوًل 

�أرى لز�مً� �أن �أتقّدم ب�ل�سكر و�لتقدير �لقلبّي للجهود �لدوؤوبة �لكبيرة 

للوفد �لمف�و�س �لنووي، و�أ�س�أل لهم �لأجر �لإلهّي. ثم �إّن �نته�ء هذه 

�لمعد  �لن�ّس  يالحظ  �أن  يجب  ذلك  مع  مهّمة.  خطوة  �لمف�و�س�ت 

بدّقة ويو�سع في �لم�س�ر �لق�نونّي �لمقّرر. وفي ح�ل �لم�س�دقة عليه 

يجب مر�قبة ح�لت نق�س �لعهود �لمحتملة من �لطرف �لمق�بل و�سّد 

�لطريق �أم�مه�. تعلمون جيدً� �أّن بع�س �لحكوم�ت �ل�ست في �لطرف 

�لمق�بل ل ُيمكن �لثقة به� ب�أّي ح�ل من �لأحو�ل. 

وحدته  على  مح�فظً�  يبقى  �أن  �لعزيز  �ل�سعب  من  �أتوّقعه  �لذي 

ل للم�س�لح �لوطنية في �أجو�ء ه�دئة عقالنية.  ور�س�نته ليمكن �لتو�سّ

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل

�ل�سيد علي �لخ�منئي

1394/4/24
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اإلمام الخامنئي { يستقبل قادة ومسؤولي مقّر خاتم 
األنبياء P للمضادات الجوية في جيش الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية 2015/09/01 م.
وفيما يلي اأهّم ما ذكره:

�رفعو� دومً� من م�ستوى جهوزّيتكم وخي�ر�تكم لمو�جهة �سّتى �سنوف �لتهديد�ت. 	 

�لأهّمية و�لح�س��سية �لب�لغة لمهّم�ت �لدف�ع ُتعّبر عن حقيقة �أّنكم يجب �أن ُت�سّخ�سو� �لنق�ط �له�ّسة وكّل �ل�سبل �لممكنة 	 

لالأعد�ء، و�أن تكون لكم حلول وبر�مج محّددة لمو�جهته� جميعً�. 

��ستفيدو� �إلى �أق�سى �لحدود من �لإمك�ني�ت و�لعلوم �لموجودة عبر �لتو��سل مع �لأو�س�ط �لعلمية و�لع�سكرية، وزيدو� من 	 

خي�ر�تكم و�أنو�عه� مق�بل �سنوف �لتهديد�ت. 

على �لم�سوؤولين في �لقط�ع�ت �لمختلفة وفي �لقّو�ت �لم�سّلحة �أن يعرفو� قدر هذه �لثقة معرفة �سحيحة وُيق�بلوه� ب�لعمل بو�جب�تهم. 	 
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اإلمام الخامنئي { يستقبل رئيس جمهورية قرغيزستان السيد 
ألماس بيگ آتامبايوف 2015/09/05 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

�سرورة تعزيز �لعالق�ت �لثن�ئية بين �لبلد�ن �ل�سقيقة و�لم�سلمة �أكثر.	 

�أ�س��س �ل�سي��سة �لخ�رجية للجمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية هو تنمية �لعالق�ت و�لأو��سر �ل�س�ملة و�لمتينة بين �لبلد�ن 	 

�لإ�سالمية �ل�سقيقة.

مع�ر�سة م� تفر�سه �لقوى �لع�تية مبد�أ �إلهّي و�إ�سالمّي.	 

قوى �لهيمنة و�لعدو�ن تت�آمر د�ئمً� �سّد كّل �سعوب �لع�لم، لكن �لإ�سالم ُيريد �لعّزة لل�سعوب �لم�سلمة، و�ل�سبيل �لوحيد 	 

لمو�جهة ودفع �سرور هذه �لقوى هو �لثب�ت و�ل�سمود وتعزيز �لعالق�ت بين �لبلد�ن �لإ�سالمية. 

�إّن زي�دة �لتع�ون بين �لبلدين في مختلف �لمج�لت، ومن ذلك �لمو��سالت، �أمر ممكن ومنوط ب�إر�دة �إيج�د عالق�ت متينة. 	 
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التقى اإلمام الخامنئي { رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
رئيس المجلس األعلى للفضاء االفتراضي وأعضاء هذا المجلس 

2015/09/07 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

�لرئي�س 	  �لمركز  للف�س�ء �لفتر��سّي هو  �لأعلى  �لمجل�س 

خ�سو�س  فــي  و�لمقتدر  و�لم�سوؤول  �لــو�عــي  للتخطيط 

�لف�س�ء �لفتر��سّي.

يجب ب�ل�ستف�دة من �لقدر�ت و�لمو�هب �ل�س�ّبة في �لبالد 	 

وب�لتخطيط �ل�سحيح و�لخطو�ت �لمدرو�سة و�لمتن��سقة 

ح�لة  من  �لخروج  نحو  �ل�سير  للوقت،  �إهــد�ر  دون  ومن 

و�لم�س�ركة  �لفتر��سّي،  �لف�س�ء  م�سم�ر  في  �لنفع�ل 

�لإ�سالمية  �لم�س�مين  و�إنــتــ�ج  فيه،  و�لــمــوؤّثــرة  �لف�علة 

�لمتقنة و�لجّذ�بة له. 

قــّوة 	  بــ�عــتــبــ�ره  �لفــتــر��ــســّي  للف�س�ء  �لــو��ــســع  �لــتــ�أثــيــر 

ذلك  في  بم�  �لمختلفة  �لمج�لت  في  ��ستثن�ئية  رق�ئقية 

و�لإيم�ن  �لحي�ة  و�أ�سلوب  و�لقت�س�د  و�ل�سي��سة  �لثق�فة 

على �سرورة  �لت�أكيد  مع  و�لأخالق،  �لدينية  و�لمعتقد�ت 

�لفكرّي  ــن  �لأم ل�سي�نة  و�لدقيق  �لمن��سب  �لتخطيط 

و�لأخالقّي للمجتمع في هذ� �لمج�ل.

ت�ستلزم �لم�س�ركة �لف�علة و�لموؤّثرة في �لف�س�ء �لفتر��سّي 	 

ومن  �لتنفيذ  في  و»�لجّد  �لقر�ر�ت«  �ّتخ�ذ  في  »�لتركيز 

و�لموؤ�ّس�س�ت«  �لأجهزة  بين  و»�لتن�سيق  للوقت«  �إهد�ر  دون 

و»�جتن�ب �لأعم�ل �لمتو�زية �لتكر�رية �أو �لمتع�ر�سة«. 

وخ�سو�سً� 	  �لحكومة  تقّدمه  �لــذي  و�لــدعــم  �لبرمجة 

�لمع�ونية �لعلمية و�لتقنية لرئ��سة �لجمهورية �سروري�ن 

جدً� لتنمية �ل�سن�ع�ت ذ�ت �ل�سلة بتقنية �لّت�س�لت.

تنمية هذه �ل�سن�ع�ت عن طريق �ل�سرك�ت �لعلمية �لمحور 	 

له� ت�أثير كبير في توفير فر�س �لعمل وتطوير �قت�س�د �لبالد.
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 اإلمام الخامنئي { يستقبل السيد هاينس فيشر
رئيس جمهورية النمسا 2015/09/08 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

ب�سبب 	  �لإ�سالمية  للثورة  �لأمريكية  �لحكومة  عــد�ء  �إّن 

فقد�نه� لم�س�لحه� في �إير�ن.

�أمريك� 	  ل�سي��س�ت  �لأوربــيــة  �لــبــلــد�ن  بع�س  �تــبــ�ع  �إّن 

�لنم�س�  �أمر غير منطقّي، طبعً�  �إير�ن  �لخ�س�مية حي�ل 

ُيخّطط  �أن  �لــ�ــســرورّي  ومــن  �لــبــلــد�ن.  هــذه  مــن  لي�ست 

وُيت�بعو�  �أكثر،  �لعالق�ت  لتعزيز  �لبلدين  في  �لم�سوؤولون 

ذلك. 

خير 	  ت�أمين  هو  �لإ�سالمية  للثورة  �لرئي�س  �لهدف  �إّن 

و�سع�دة �ل�سعب �لإير�نّي وكّل �لب�سرية في ظل �ل�سير في 

�سبيل �هلل و�سي�دة �لعقل و�لإيم�ن �لمقرون ب�لعمل.

منح�ن� �لخّير هذ� له طبعً� على �لم�ستوى �لدولّي �أعد�وؤه 	 

�لب�سر  بين  و�لإيــقــ�ع  �لــحــروب  ت�أجيج  ين�سدون  �لــذيــن 

و�ل�سعوب. لكن �إير�ن له� �لكثير من �لأ�سدق�ء �ل�س�لحين 

�لجديين بين �لحكوم�ت و�ل�سعوب.

لقد �سلبت �لثورة �لإ�سالمية �إير�ن من �لأمريكيين بعدم� 	 

ك�نت تحت ت�سّرفهم تم�مً�. وهذ� هو �سبب عد�ء �أمريك� 

للجمهورية �لإ�سالمية. لكن مج�ر�ة بع�س �لبلد�ن �لأوربية 

لأمريك� غير عقالئّي ول من��سبة له، وب�لطبع ف�إّن �لنم�س� 

لي�ست من هذه �لبلد�ن. 

حول 	  �لبلدين.  بين  �لعالق�ت  لتعزيز  �لبرمجة  �أهّمية 

فقد  �لأوربــيــة،  و�لبلد�ن  ــر�ن  �إي بين  �لعالق�ت  م�ستقبل 

ُطرحت لحّد �لآن �آر�ء من ِقَبل �لحكوم�ت �لأوروبية ولكن 

يجب �نتظ�ر �لآث�ر �لعملية لهذه �لت�سريح�ت. 

في 	  �لمنحرفة  �لعن��سر  و�إف�س�د  لمم�ر�س�ت  ب�لن�سبة 

�ل�سيء  ذلك  �لإ�سالم  فلي�س  �لإ�ــســالم،  ب��سم  �لمنطقة 

على  ق�ئم  �لإ�ــســالم  �إّنم�  �لتّي�ر�ت،  هــذه  تطرحه  �لــذي 

منطق ر�سين و�إيم�نّي وعقالئّي.
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 نداء اإلمام الخامنئي { لحجاج بيت الله الحرام
لعام 1436 هـ ق 2015/09/18 م.

ó
�سّيد  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لع�لمين  رّب  هلل  و�لحمد 

�لمنتجبين  و�سحبه  �لط�هرين  و�آله  محمد  �أجمعين  �لخلق 

وعلى �لت�بعين لهم ب�إح�س�ن �إلى يوم �لدين.

ومط�ف  �لتوحيد  موئل  �لم�سّرفة،  �لكعبة  على  و�ل�سالم 

�لموؤمنين ومهبط �لمالئكة، و�ل�سالم على �لم�سجد �لحر�م 

�لقلوب  على  و�ل�سالم  وِمنى،  �لحر�م  و�لم�سعر  وعرف�ت 

�لن�ظرة  و�لأعــيــن  بــ�لــذكــر،  �للهجة  و�لألــ�ــســن  �لخ��سعة، 

�أّيه�  عليكم  و�ل�سالم  ب�لعبرة،  �لب�لغة  و�لأفك�ر  ب�لب�سيرة، 

�لحّج�ج �ل�سعد�ء �لذين وّفقتم لتلبية �لند�ء �لإلهي وجل�ستم 

على هذه �لم�ئدة �لفّي��سة ب�لنعم.

�لو�جب �لأول، �لت�أّمل في هذه �لتلبية �لع�لمية و�لت�ريخية 

لك  �سريك  ل  و�لملك،  لك  و�لنعمة  �لحمد  �إّن  �لد�ئمة؛ 

كّله� من عنده،  و�لنعم  كّله هلل،  و�ل�سكر  كّله  �لحمد  لّبيك، 

�لتي  �لنظرة  هي  وهــذه  �إليه.  ترجع  كّله�  و�لقدرة  و�لُملك 

�لعميقة  �لفري�سة  لهذه  �لأولى  �لخطوة  في  �لح�ّج  يتلّق�ه� 

��ستكم�ل  مع  تز�منً�  وتتك�مل  �لمع�ني،  و�لغزيرة  �لمغزى 

�لخ�لدة ودر�ٍس  �أم�مه ك�لتع�ليم  تتجّلى  �لمن��سك، ثم  هذه 

�إّن  �أ�س��سه�.  على  حي�ته  برن�مج  لتنظيم  وُيدعى  ُين�سى،  ل 

�لمعين  ذلك  هو  به،  و�لعمل  �لعظيم  �لدر�س  هذ�  ��ستله�م 

و�لحيوية  و�لحي�ة  �لنظ�رة  يمنح  �أن  على  �لق�در  �لمب�رك 

�لتي  �لم�س�عب  من  ويعتقهم  �لم�سلمين  لحي�ة  و�لن�س�ط 

يرزحون تحته�، في هذه �لفترة وفي كّل �لفتر�ت.

ف�سنم �لنف�س و�لّذ�ت و�لِكبر و�ل�سهوة، و�سنم �لت�سّلط 

و�سنم  �لــعــ�لــمــي،  �ل�ستكب�ر  و�سنم  لل�سلطة،  و�لــخــنــوع 

وتحّط  تذّل  �لتي  �لأ�سن�م  وكّل  �لم�سوؤولية،  وعدم  �لتك��سل 

�ل�سرخة  بهذه  تتحّطم  �سوف  �لكريمة،  �لب�سرية  �لنف�س 

�لإبر�هيمية، �إذ� م� �نطلقت من �سميم �لقلب وتحّولت لنهٍج 

للحي�ة، حيث �ستحّل �لحّرية و�لعّزة و�ل�سالمة محّل �لتبعية 

و�ل�سّدة و�لمحن.

�أّي  �أّي �سعب ومن  �لحّج�ج، من  و�لأخــو�ت  �لإخــوة  �أّيه� 

�لحكيمة،  �لإلهية  �لكلمة  في هذه  �لتفّكر  �أمعنو�  كنتم،  بلد 

�سيم�  �لإ�سالمي، ل  �لع�لم  وبنظرة ف�ح�سة ودقيقة لمحن 

في غرب �آ�سي� و�سم�ل �أفريقي�، وحّددو� لأنف�سكم �لو�جب�ت 

و�لــمــ�ــســوؤولــيــ�ت وفــقــً� لــقــدر�تــكــم و�إمــكــ�نــيــ�تــكــم �لــفــرديــة 

و�لمحيطة وث�برو� لأجله�.
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�لمنطقة،  هذه  في  �ل�سّريرة  �لأميركية  �ل�سي��س�ت  �إّن 

هي �ليوم م�سدر للحروب و�إر�قة �لدم�ء و�لدم�ر و�لت�سريد 

من  و�لمذهبية  �لقومية  و�لنز�ع�ت  و�لت�أّخر  �لفقر  وكذلك 

جهة، وجر�ئم �لكي�ن �ل�سهيونّي �لذي بلغ ب�سلوكه �لعدو�ني 

و�نته�كه  و�لــخــبــث،  �ل�سق�ء  درجـــ�ت  �أعــلــى  فل�سطين  فــي 

�لم�ستمّر لحرمة �لم�سجد �لأق�سى �لمقّد�س، و�سحق �أرو�ح 

�أخــرى،  جهة  من  وممتلك�تهم،  �لمظلومين  �لفل�سطينيين 

هي �لق�سية �لأولى لكم جميعً� �أّيه� �لم�سلمون، وينبغي لكم 

�إّن  تج�هه�.  �لإ�سالمّي  و�جبكم  �إلى  و�لتعّرف  فيه�  �لتمّعن 

علم�ء �لدين و�لنخب �ل�سي��سية و�لثق�فية يتحّملون م�سوؤولية 

�أغلب  فــي  عنه�  يغفلون  ولالأ�سف  للغ�ية  وثقيلة  ج�سيمة 

�لأحي�ن.

�لخالف�ت  نــيــر�ن  ُي�سعلو�  �أن  ــدل  ب للعلم�ء  وينبغي 

�لمذهبية، ولل�سي��سيين بدل �لنفع�ل �أم�م �لعدو، وللنخب 

يعرفو�  �أن  �له�م�سية؛  ــ�لأمــور  ب �لت�سلية  بــدل  �لثق�فية 

ر�س�لتهم  �أد�ء  ويتقّبلو�  �لإ�سالمي  للع�لم  �لعظيم  �لــد�ء 

على  ويكونو�  �لإلهية  �لعد�لة  �أم�م  �أد�ئه�  عن  �لم�سوؤولين 

قدر �لم�سوؤولية.

�ل�س�م  وفي  �لعر�ق  في  �لمنطقة،  في  �لأليمة  �لأحــد�ث 

بق�ع  وفي  وغــّزة  �لغربية  �ل�سّفة  وفي  و�لبحرين،  و�ليمن 

ومحنً�  م�س�ئب  ُتمّثل  و�أفريقي�،  �آ�سي�  بلد�ن  من  �أخــرى 

�أ�س�بع  ُن�س�هد  �أن  لن�  وينبغي  �لإ�سالمية،  لالأمة  عظيمة 

عالجه�.  في  ُنفّكر  و�أن  فيه�،  �لع�لمي  �ل�ستكب�ر  موؤ�مرة 

يجب على �ل�سعوب �أن ُتط�لب حكوم�ته� بذلك، ويجب على 

�لحكوم�ت �أن تفي بم�سوؤولّي�ته� �لثقيلة.

و�جتم�ع�ت �لحّج �لب�هرة، ُتمّثل �لمك�ن �لأف�سل لإظه�ر 

وتب�دل هذ� �لتكليف �لت�ريخي. وفر�سة �لبر�ءة، �لتي يجب 

من  هي  �لبق�ع،  كّل  من  �لحّج�ج  جميع  بم�س�ركة  �غتن�مه� 

�أبلغ �لمن��سك �ل�سي��سية لهذه �لفري�سة �ل�س�ملة.

�إّن ح�دثة �لم�سجد �لحر�م وخ�س�ئره� �لمريرة في هذ� 

و�سحيح  و�سعوبهم.  �لحّج�ج  لدى  �لمر�رة  خّلفت  �لع�ّم، 

وهم  رّبهم  للق�ء  �س�رعو�  �لح�دثة  توّفو� في هذه  �لذين  �أّن 

�س�ء  �إن  وهم  و�لعب�دة،  و�لطو�ف  �ل�سالة  ب�أد�ء  من�سغلون 

بعن�ية  ورقدو�  �لآمن  �لحرم  ب�سع�دة عظيمة في  ف�زو�  �هلل 

�سلو�نً�  هذ�  �سيكون  �هلل،  �س�ء  �إن  ورحمته،  تع�لى  �لب�ري 

عظيمً� لذويهم، ولكن هذ� ل ُيمكن �أن ُيقّلل من ثقل م�سوؤولية 

مط�لبتن�  و�إّن  �لرحمن.  �سيوف  �أمن  بتوفير  تعّهدو�  �لذين 

�لأكيدة هي �لعمل بهذ� �للتز�م و�أد�ء هذه �لم�سوؤولية. 

و�ل�سالم على عب�د �هلل �ل�س�لحين

�ل�سيد علي �لخ�منئي

4 ذي �لحجة 1436 

27 �سهريور 1394 هجرية
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ó
چ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    چ

�لح�دث �لم�أ�س�وّي �لذي وقع �ليوم في منى و�لذي �أودى 

بحي�ة عدد كبير من �سيوف �لرحمن و�لموؤمنين �لمه�جرين 

�إلى �هلل من �سّتى �لبلد�ن، �أّجج حزنً� كبيرً� في ربوع �لع�لم 

�أي�سً�  �لعزيز  وطنن�  وفي  عــز�ًء.  عيدهم  وبــّدل  �لإ�سالمي 

�أعــّز�ءهــ�  تنتظر  ك�نت  �لتي  �لعو�ئل  من  �لع�سر�ت  هن�ك 

�لحّج�ج بكّل �سوق ولهفة، و�ليوم قد �أق�مت �لعز�ء عليهم.

�إنني وبقلب يعلوه �لحزن و�لأ�سى و�لمو��س�ة للم�س�بين، 

�أتقّدم ب�لتع�زي على هذ� �لم�س�ب �لجلل �إلى �لروح �لط�هرة 

للر�سول �لأعظم P و�ل�س�حة �لمقّد�سة لولي �هلل �لأعظم 

�لإم�م �س�حب �لزم�ن )�أرو�حن� فد�ه( وهو �س�حب �لعز�ء 

�أقط�ر  جميع  في  �لعز�ء  و�أ�سح�ب  ذويهم  ولك�فة  �لأ�سلّي، 

�هلل  �س�ئاًل  �لعزيزة،  �إير�ن  في  �سيم�  ول  �لإ�سالمّي  �لع�لم 

ب�ب  من  �لخ��سة  رحمته  ي�سبغ  �أن  �ل�سكور  �لرحيم  �لغفور 

�ل�سف�ء  ثوب  يلب�س  و�أن  �لكر�م،  لطفه وعطفه على �سيوفه 

�لع�جل للمت�سررين و�لجرحى، و�أقول:

�أن  �لحّج  ومنّظمة  بعثتي  ممثلية  في  �لم�سوؤولين  1 - على 
�ليوم  هذ�  طيلة  ك�نو�  �لتي  �لحثيثة  جهودهم  يو��سلو� 

قد د�أبو� عليه� في �كت�س�ف �ل�سح�ي� ومع�لجة �لجرحى 

له  كل من  وعلى  �ل�سريع،  و�لإخب�ر  �لبلد  �إلى  و�إيف�دهم 

�لقدرة �أن ي�سعفهم في هذ� �لأمر.

لحّج�ج  �ل�سرورية  و�لإ�سع�ف�ت  �لم�س�عد�ت  يقّدمو�  2 - �أن 
�س�ئر �لبلد�ن �أي�سً� عماًل ب�لأخّوة �لإ�سالمية.

3 - �لحكومة �ل�سعودية مكّلفة ب�أن تتحّمل م�سوؤوليته� �لج�سيمة 
على  بلو�زمه�  تعمل  و�أن  �لــمــريــرة،  �لــحــ�دثــة  هــذه  فــي 

�لإد�رة  �سوء  تج�هل  ينبغي  ول  و�لإن�س�ف.  �لحّق  ق�عدة 

و�لإجر�ء�ت �لخ�طئة �لتي ت�سّببت في وقوع هذه �لك�رثة.

4 - �لذين ذهبو� �سحية هذه �لح�دثة �سي�سملهم �إن �س�ء �هلل هذ� 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  چ  �لقر�آنّي:  �لنور�نّي  �لكالم 

تعزية  �أكبر  وهذ�  چ،  وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 
لأه�لي �ل�سح�ي�. ف�إنهم قد �س�رعو� �إلى لق�ء معبودهم بعد 

و�لبركة  ب�لخير  �لع�مرة  �ل�س�ع�ت  وبعد  و�ل�سعي  �لطو�ف 

�أد�ء من��سك  �لتي ق�سوه� في عرف�ت وفي �لم�سعر وخالل 

�لحّج، و�سيغمرهم �هلل بلطفه ورحمته �لخ��سة.

�لحد�د  و�علن  �لعز�ء،  �أ�سح�ب  ث�نية  �أعــزي  �إذ  �إنني 

�لع�م لثالثة �أي�م في �لبالد.

و�ل�سالم على عب�د �هلل �ل�س�لحين

�ل�سيد علي �لخ�منئي

�لث�ني من مهر �سنة �ألف وثالثم�ئة و�أربعة وت�سعين

بيان اإلمام الخامنئي { تعقيباً على فاجعة مقتل وإصابة اآلالف 
من حّجاج بیت الله الحرام في حادث تدافع منى 2015/09/24 م.
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 كلمة اإلمام الخامنئي { في بداية درس البحث الخارج 
في الفقه حول فاجعة منى 2015/09/27 م.

ó
بعد عطلة طويلة نبد�أ �ليوم مب�حثتن�، لكن قلوبن� ط�فحة ب�لحزن و�لألم ب�سبب هذه �لح�دثة �لمريرة �لتي وقعت في 

منى، وبّدلت عيدن� عز�ء ب�لمعنى �لحقيقّي للكلمة. في مو�سم �لحّج من كّل �سنة، وفي مثل هذه �لأي�م، حيث تنتهي �أعم�ل 

�لعو�ئل  و�أبن�وؤهم وزوج�تهم وتفرح  �آب�وؤهم  ي�أتي  �لحّج�ج وتفرح عو�ئلهم،  �لبلد فرح ع�ّم، ويعود  �لحج ومن��سكه، يغمر 

�أوق�ت فرحة. وفي هذ�  بمجيء �لحّج�ج و�أد�ئهم للحّج ونج�حهم في ذلك. هكذ� هو �لح�ل في كّل �سنة، فهذه �لأوق�ت 

�لع�م تبّدلت �أوق�ت �لفرحة هذه �إلى �أوق�ت غّم وحزن. عدد �لقتلى و�لمتوّفين كبير في كثير من مح�فظ�ت �لبالد، ويجب 

�أن ي�أتو� ب�لجن�ئز، و�لقلوب ملت�عة حقً� في هذه �لأي�م. ل ُيمكن للمرء �أن ي�سلو حتى للحظة عن هذ� �لغّم، وهذ� �لحزن 

يثقل على قلوبن� وقلوب �لآخرين دومً� في هذه �لأي�م. وم� يجب �أن ي�ستنتج �لآن هو �أّن م�سوؤولية هذ� �لح�دث �لجلل وهذه 

يوّجهو�  ف�أْن  يتحّملو� م�سوؤولّيتهم تج�ه هذ� �لحدث.  �أن  �ل�سعودية، ويجب  �لعربية  �لكبرى تقع على ع�تق حّك�م  �لف�جعة 

�للوم لالآخرين ويّتهمو� هذ� وذ�ك د�ئمً� ويمدحو� �أنف�سهم دومً�، لي�ست هذه ب�لأعم�ل �لمف�سية �إلى نتيجة، هذه مم�ر�س�ت 

عقيمة. �لع�لم �لإ�سالمّي لديه �أ�سئلته ب�لّت�لي. �أكثر من �ألف قتيل من �لبلد�ن �لإ�سالمية �لمختلفة، هل هذ� ب�لهزل؟ ويعلم 

�هلل كم م�ئة قتيل من بالدن�! و�لمفقودون غير معلوم لحّد �لآن �أين هم، وقد يكون عدد كبير منهم من �سمن �لقتلى. هل 

هو ب�ل�سيء �ل�سغير عّدة مئ�ت من �لقتلى في ح�دثة و�حدة هي ح�دثة �لحّج؟ هل هذ� ب�لهزل؟ على �لع�لم �لإ�سالمّي �أن 

ُيفّكر في هذ� �لأمر، و�لمطلب �لأول هو �أن يتقّبل �ل�سعودّيون م�سوؤولّيتهم، ويعملو� بلو�زم تقّبل �لم�سوؤولية. �أْن يتحّدثو� دومً� 

 ، ويّتهمو� هذ� وذ�ك بدل �لعتذ�ر لالأّمة �لإ�سالمية و�لعتذ�ر للعو�ئل، فهذ� م� لن يوؤّدي لنتيجة، و�ل�سعوب ُتت�بع �لأمر بجدٍّ

وهذه �لق�سية �سوف لن ُتن�سى.

نتمّنى �أن ُيقّدر �هلل خيرً� �إن �س�ء �هلل. 
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ثقافة تكريم الأ�شاتذة

وهي  بلدن�  في  �لثق�فة  وتثبيت هذه  ترويج  ُنريد 

تكريم �لأ�س�تذة، هذه هي و�حدة من �أعظم تع�ليم 

�لتربية �لإ�سالمية.

تاأثير المعّلم

حين يــكــون �لأ�ــســتــ�ذ �إنــ�ــســ�نــً� عــ�دًل 

من�سفً� وذ� �أخالق ع�لية ف�سترتفع حينه� �إمك�نية 

تربية ط�لب ع�دل من�سف وذي �أخالق ح�سنة، و�لعك�س 

�سحيح �أي�سً�.

�لت�أثير  هــذ�  يح�سل  و�إّنــمــ�  �لأ�ست�ذ.  هو  هــذ� 

�لتربوّي من خالل �سلوك �لأ�ست�ذ و�أخالقه، 

ولي�س ب�إلق�ئه در�س �أخالق.

الأ�شتاذ معّلم ومرّب

�أي�سً�،  مرٍبّ  هو  و�إّنم�  وح�سب،  معّلمً�  لي�س  �لأ�ست�ذ 

وهذ� �سّر طبيعٌيّ وهو و��سح للجميع. 

فقر�ت �أ�س��سية و��ستر�تيجية في ق�س�ي� حيوية في �إير�ن و�لع�لم

البصيرة الثاقبة
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قادة 

الحرب الناعمة

�لحرب  قــ�دة  هم  �لأ�س�تذة  �إّن 

في  �س�بطً�  �ل�س�ب  كــ�ن  فــ�إن  �لن�عمة. 

ــ�إّن �لأ�ــســتــ�ذ هو  �لــحــرب �لــنــ�عــمــة، فـ

بهذ�  و�لــقــيــ�دة هــي  قـــ�ئـــده، 

�ل�سكل.

معرفة الأ�شاتذة المتدينين

ل بّد من معرفة قدر �لعن��سر �لموؤمنة 

م�  وهذ�  �لتعليمية.  �لهيئ�ت  في  و�لثورية 

و�لم�سوؤولين  �لأعّز�ء  خ�طب به مديرين� 
ُ
�أ

�ل�سحة  ووز�رة  �لع�لي  �لتعليم  وز�رة  في 

�عــرفــو�  لــهــم:  و�أقـــول  �لــطــّبــي،  و�لتعليم 

قدرهم!

اإزالللللة الللعللوائللق اأمللللام الللتللقللّدم 

العلمي

من  يحّد  ل  �أن  �س�أنه  مــن  مــ�  �فعلو� 

�إلى  ــوؤّدي  ي ل  و�أن  �لعلمي  �لتقّدم  �سرعة 

�إيق�ف هذه �لحركة.

�شباب الغد

م  بلدن� �ليوم بح�جة �إلى �سب�ب ب�إمك�نهم �أن يكونو� �سو�عد قوية لتقُدّ

�لبلد، �سب�ب يتحّلون ب�لدو�فع �لإيم�نية و�لب�سيرة �لدينية و�لهّمة �لع�لية، 

و�لجر�أة على �لمب�درة، و�لثقة ب�لنف�س، و�لإيم�ن بــ»�أّنن� ق�درون«، �سب�ب 

لديهم �أمل وتف�وؤل ب�لم�ستقبل، و�لتطّلع �إلى �لآف�ق �لم�ستقبلية �لم�سرقة، 

وروح �ل�ستغن�ء - ول �أق�سد به� �لإعر��س عن �لتعّلم من �لأج�نب، وهذ� 

م� لم ول نو�سي به بت�تً�، بل نحن على ��ستعد�د للتتلمذ على يد من هو 

�أعلم مّن� في �أّي مج�ل- و�إّنم� روح �ل�ستغن�ء عن �لت�أّثر و�لنبه�ر و�لتلقين 

و��ستغالل نقل �لعلوم، وهذه �لروحية �ل�س�ئعة �ليوم في �لع�َلم �لمّت�سف 

بروح  يّت�سم  �أن  لل�س�ّب  بّد  فال   - �ل�ستكب�رية  �لقوى  ع�لم  وهو  ب�لعلم 

ولمعرفة  �لبلد  لأو�س�ع  و�لعميق  �ل�سحيح  �لفهم  وروح   - �ل�ستغن�ء هذه 

�أين نحن �لآن، و�إلى �أين نحن �س�ئرون، وكيف ُيمكنن� �جتي�ز هذ� �لطريق.

متاأخرون في العلوم الإن�شانية

و�لأعــّز�ء  �لمج�ل.  هذ�  في  متخّلفون  �إّنن�  �لإن�س�نية.  �لعلوم  ق�سية 

�أهّميته�  �أّكدو� وب�سكل �سحيح على  �لعلوم �لإن�س�نية  �لذين تحّدثو� حول 

حتى في �ل�سن�عة. وهذ� كالم �سحيح.

نه�شة العلوم الإن�شانية

�إّن �لتحّول في �لعلوم �لإن�س�نية - و�لذي هو �أمر و�جب و�سرورّي لأ�سب�ب 

كثيرة- بح�جة �إلى نه�سة ذ�تية و�ندف�ع من �لد�خل ودعم من �لخ�رج.
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حّل الم�شاكل الجن�شّية

ك�ن  �لجن�سية،  �ل�سب�ب  م�س�كل  حّل  من  تمكّن�  كّلم� 

ذلك في �س�لح دني� مجتمعن� و�آخرته، وفي �س�لح دني� 

بلدن� و�آخرته.

توجيه طالب الدرا�شات العليا

�إلى  �لطاّلب  يت�سّدى  �لعلي�  �لدر��س�ت  مر�حل  في 

�لج�معية،  �لأطروح�ت  و�إعد�د  و�لتدوين  �لعلمي  �لبحث 

وهذ� يحت�ج �إلى نظ�م و�إلى روؤية �س�ملة و�إلى توجيه ع�م 

ذلك،  يتحّقق  لم  و�إن  ��ستثم�ره.  للبلد  يت�سّنى  م�  لإعد�د 

�لأ�ست�ذ  �أهدرن�  و�لم�س�در،  �لمو�رد  �أهدرن�  قد  فنكون 

و�لط�لب و�لأمو�ل و�لإد�رة و�لإمك�ني�ت �لمختلفة �لأخرى.

اأهداف العدو الحقيقية

�ل�سعب  ــد�ء  ــ �أع ــده  ــري ُي �لـــذي  �لــهــدف  �إّن 

�لإير�ني هو �لحيلولة دون بلوغ هذ� �لبلد وهذ� �ل�سعب 

مك�نته �لح�س�رية �لالئقة به، ولي�س فر�س �لعقوب�ت 

في  �لحركة  هذه  ب�نطالق  ل�سعورهم  �إّل 

�لبلد.

ت�شهيل الزواج

نّبه �لآب�ء و�لأّمه�ت و�أرجوهم و�أطلب منهم �أن 
ُ
�إّني �أ

ُي�سّهلو� ق�سية �لزو�ج ويوّفرو� �إمك�ن�ته�. �لآب�ء و�لأّمه�ت 

يت�سّددون في هذه �لق�سية، ول �سرورة للت�سّدد مطلقً�. 

�إلى  وم�  و�ل�سغل  ك�ل�سكن  طبيعية  م�س�كل  توجد  �أجــل، 

 ،
چ)1) پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ  چ  ولكن  ــك،  ذل

ح�ليً�  له  تتو�فر  ل  قد  �ل�س�ّب  فــ�إّن  �لقر�آن.  كالم  هذ� 

�إمك�ني�ت م�لية من��سبة، �إل �أّن �هلل تع�لى �سيو�ّسع عليه 

بعد �لزو�ج �إن �س�ء، فال يحولو� دون زو�ج �ل�سب�ب. و�إّني 

�أرجو من �لآب�ء و�لأّمه�ت �أن يتنّبهو� لهذه �لم�س�ألة.

)1)  �سورة �لنور، �لآية 32.

التخطيط للدرا�شة والعلم التنظيمّي 

ل ُت�سّيعو� �أوق�تكم عبثً�، ف�إّن �لكثير من �سب�بن� �لج�معيين وغيرهم ُي�سّيعون �أوق�تهم في �سبك�ت �لتو��سل �لجتم�عّي 

و�أمث�له� �أو في �لح�سور في �لجتم�ع�ت و�لجل�س�ت �لعبثية �لتي يدور فيه� بحث وجدل ل ط�ئل منه. ل ُت�سّيعو� �أوق�تكم، 

وخّططو� له� و�م�سوه� ب�سكل �سحيح. �هتّمو� بدر�سكم، و�هتّمو� كذلك بعملكم �لتنظيمّي، يجب مت�بعة �لأمرين مًع�.

98



وظيفتنا الأ�شا�س

ل بّد لن� �أن نقوم بترويج �لمع�رف �لإ�سالمية، و�أن نجعل �إق�مة �أحك�م �هلل 

هدفً� من �أهد�فن�، و�أن ُنب�در �إلى �لجه�د في �سبيل �هلل بكّل كي�نن�، و�أن نو�جه 

�لظلم، وُنج�به �لظ�لم وُنح�ربه؛ هذه هي �لوظيفة �لملق�ة على ع�تقن�.

للفكر  التحتّية  البنية 

الليبرالّي

من  ينبع  �لليبر�لّي  �لفكر  �إّن 

�لث�من  �لقرن  �لأوروبــّي في  �لفكر 

ع�سر و�لت��سع ع�سر، حيث �إّن �لبنية 

�لتحتية له هي �لفكر �لأوم�ني�ستّي 

ُينكر  و�لـــذي  �لإن�س�ن[  ]محورية 

�س�به.  ومــ�  و�هلل  �لمعنوّي  �لبعد 

�ستكون  �إله،  هن�ك  يكون  ل  فحين 

�لأمور ذوقية ومز�جية.

برنامج ال�شير وال�شلوك 

�لذي �سمعته من �لعظم�ء و�أذكره لكم، ل يعدو كلمة و�حدة، وهي �أّن �لعمل 

�لأهّم للتع�لي �لمعنوي و�لروحي هو �جتن�ب �لذنب، فهو �أهّم �لأعم�ل. ��سعو� 

وذنوب  ب�لل�س�ن  ة  ذنوب مخت�سّ توجد  �ختالفه�، حيث  على  �لذنوب  لجتن�ب 

ة ب�ليد، وله� �أنو�ع مختلفة. فتعّرفو� �إلى �لذنوب  ة ب�لعين وذنوب مخت�سّ مخت�سّ

ور�قبو� �أنف�سكم، ف�إّن �لتقوى تعني �لمر�قبة. �إذ �إّنكم حينم� ت�سيرون في م�سير 

وتجّنبو�  �أنف�سكم  فر�قبو�  �لتقوى.  هي  وهذه  بدّقة،  �أنف�سكم  ُتر�قبون  خطير، 

�لذنوب، وهذ� �أهّم �سبل �لت�س�مي �لمعنوي. ويلي ذلك على �لفور ب�لطبع �أد�ء 

�لفر�ئ�س. و�لأهّم من بين �لفر�ئ�س هو �ل�سالة؛ �أّدو� �ل�سالة في �أول وقته� 

ُتخ�طبون  ب�أّنكم  �أثن�ء �ل�سالة  تعلمو�  �أن  �لقلب يعني  وبح�سور قلب. وح�سور 

�أحدً�، و�أّن هن�ك من ي�سمعكم وير�كم. وهذ� م� ينبغي �أن تلتفتو� �إليه. �أحي�نً� 

قد ي�سرد ذهن �لإن�س�ن، فال ب�أ�س، ولكن بمجّرد �أن يعود من غفلته، عليه �أن 

ُيحيي ح�لة �ل�سعور بح�سور �لمخ�َطب وُيح�فظ عليه�. هذ� هو ح�سور �لقلب. 

ف�لتزمو� ب�ل�سالة بح�سور قلب، و�ل�سالة في �أّول وقته�، و�ل�سالة جم�عًة م� 

�أمكن، وحين ُتر�عون هذه �لأمور ف�ستتك�ملون من �لن�حية �لروحية، �سُت�سبحون 

مالئكة، بل و�أعلى منه�، ف�علمو� ذلك.

القناع الفكرّي

�أن  ــو  هــ �لـــفـــكـــرّي  �لإقـــــنـــــ�ع 

�لآخــر.  �لطرف  �إقن�ع  ت�ستطيعو� 

عملكم  عن  متفّرعة  نتيجة  وهــذ� 

�بنو�  �أنف�سكم.  بــنــ�ء  فــي  �لــجــّيــد 

ــوّي؛  وقـ �سحيح  ب�سكل  �أنف�سكم 

فحين ُت�سبح حقيقة م� جزءً� من 

من  �ستتمّكنون  وذهنكم،  فكركم 

�إقن�ع �لآخرين؛ �لإقن�ع �لفكرّي.
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اأهداف حركة الأئّمة R الجهادية

لقد تمحور عمل �لأئمة R في �لجه�د و�سوًل لالأهد�ف �لت�لية: �لأول �إحي�ء �لمع�رف �لإ�سالمية �لحّقة و�لأ�س�س 

و�ل�سعي  �هلل  �أحك�م  �إق�مة  هي   R �لبيت  �أهــل  قطعه�  �لتي  �لأخــرى  و�لخطوة  و�سي�نته�...  �لإ�سالمية  و�لمب�دئ 

R �لجه�د في �سبيل �هلل... ومن �أهّم جو�نب هذ�  �إليه� �لأئمة �لأطه�ر  لتطبيقه�... ومن �لأمور �لأخرى �لتي ب�در 

�لجه�د �لذي ُيمّثل بحّد ذ�ته عنو�نً� منف�ساًل، هو مك�فحة �لظلم ومق�رعة �لظ�لم.

ميادين 

الجهاد المختلفة

�لع�سكرية،  �لــحــرب  فــي  يتلّخ�س  ل  �لجه�د 

و�ل�سي��سية  �لثق�فية  �لــمــو�جــهــ�ت  �ــســنــوف  ي�سمل  بــل 

ول  �لجه�د.  عنو�ن  تحت  كّله�  تن�سوي  ف�إّنه�  و�لقت�س�دية، 

�إلى �لحرب �لع�سكرية فقط، وقد يّتفق  ين�سرف �لذهن 

�أّن  بيد  م�،  في مك�ن  �لع�سكرية  �لحرب  �ندلع 

�لجه�د ل يقت�سر على ذلك.

اأهم �شنوف الجهاد اليوم

�لجه�د �لم�ثل �أم�من� نحن �لم�سلمين و�أتب�ع �أهل �لبيت في �لظرف �لر�هن، هو عب�رة عن �لوقوف بوجه مخّطط�ت 

�ل�ستكب�ر في �لمنطقة �لإ�سالمية، وهو ُيمّثل �ليوم �أحد �أكبر �سنوف �لجه�د. فال بّد من مو�جهة مخّطط�ت �ل�ستكب�ر. 

ويجب علين� �أوًل معرفة هذه �لمخّطط�ت، ومعرفة نو�ي� �لعدّو، و�لوقوف على م� يريد �لعدّو �أد�ءه، ثم ُنخّطط لمو�جهة 

�أهد�فه، ول يقت�سر ذلك على ح�لة �لدف�ع و�لنفع�ل، بل ي�سمل �لجه�د و�لدف�ع و�لهجوم.

ال�شتكبار هو العدّو

عن  نتحّدث  حينم�  ب�أّنن�  �لبد�ية  منذ  �أقوله� 

�لعدّو، ل ُن�سير �إلى موجود خي�لّي وهمّي. بل نق�سد 

�ل�ستكب�رية  و�لقوى  �ل�ستكب�ر،  نظ�م  �لعدّو  من 

�لتي تقوم حي�ته� على �أ�س��س فر�س �ل�سيطرة على 

و�لقب�س  �لآخرين،  �سوؤون  في  و�لتدّخل  �لآخرين، 

هوؤلء  لالآخرين؛  و�لحيوية  �لم�لية  �لم�س�در  على 

نظ�م  زعم�ء  �أخــرى،  بعب�رة  �أو  �ل�ستكب�ر،  ُيمّثلون 

�لهيمنة.
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الت�شّيع الكاذب

نحن نرف�س �لت�سّيع �لذي تكون لندن مركزه ومقّره �لإعالمّي، ف�إّنه ل 

ُيمّثل ذلك �لت�سّيع �لذي بّلغه و�أر�ده �لأئمة R. �إذ �إّن �لت�سّيع �لق�ئم 

�لطريق  وتعبيد  �ل�سبيل  تمهيد  ركيزة  وعلى  �ل�سفوف  �سّق  �أ�س��س  على 

لح�سور �أعد�ء �لإ�سالم، ل ُيعّد ت�سّيعً�، بل هو �نحر�ف. �إّنم� �لت�سّيع هو 

�لمظهر �لت�م لالإ�سالم �لأ�سيل و�لقر�آن.

ال�شراع لي�س طائفي بل �شيا�شي

�إّن هذه �لختالف�ت �لتي ُت�س�هدونه� �ليوم في �لعر�ق وفي �سوري� وفي بلد�ن �أخرى و�لتي ُيح�ولون �إطالق  �أقول لكم 

عنو�ن �ل�سر�ع �لط�ئفّي عليه�، ل ُتعتبر �سر�عً� ط�ئفيً� ب�أّي وجه من �لوجوه، و�إّنم� هي �سر�ع �سي��سّي. ف�إّن �لحرب �لق�ئمة 

في �ليمن حرب �سي��سية ولي�ست حربً� ط�ئفية، وهم يّدعون كذبً� ب�أّنه� �سر�ع بين �ل�سيعة و�ل�سّنة، و�لأمر لي�س كذلك.

مقاومة لبنان الطاهرة

�ل�سهيونّي  �لنظ�م  �حتّل  لبن�ن،  في 

�للبن�نية  ــي  ــسـ �لأر��ـ مــن  كــبــيــرً�  ــزءً�  جــ

وعلى  �ل�ستكب�ر  �لتزم  طويلة.  ل�سنو�ت 

ر�أ�سه �أمريك� �سمتً� م�سحوبً� ب�لر�س�. ثم 

م�سّحية  موؤمنة  مق�ومة  مجموعة  نه�ست 

�لوطنّي  �لــدفــ�ع  مجموع�ت  �أكــثــر  تعتبر 

�للبن�نية  �لمق�ومة  وهــي  وفــخــرً�،  �سرفً� 

�أ�سرف  لبن�ن - وهم من  وحزب �هلل في 

و�لــدفــ�ع  �لوطنية  �لمق�ومة  مجموع�ت 

وقّلم�  �لع�لمّي،  �ل�سعيد  على  �لوطنّي 

مق�ومة  مجموعة  �لــبــلــد�ن  فــي  �سهدن� 

تتحّلى بهذه �لطه�رة و�لإيم�ن و�لت�سحية 

�لم�ستكبرون  فق�م   - �لعمل  في  و�لنج�ح 

للق�س�ء عليهم، ف�ّتهموهم ب�لإره�ب!

الحذر من الفتنة

�إّنني �أطلب من �لم�سلمين فردً� فردً�، ول �سّيم� من �لعلم�ء و�لمثّقفين 

وم�سوؤولي �لدول و�ل�س��سة و�لنخبة في جميع �لبلد�ن �أن ينتبهو� ويالحظو� 

بو�سوح �ليد �لخ�ئنة لأعد�ء �لأّمة �لإ�سالمية في هذه �لتفرقة. فهي فتنة 

وتفرقة غير طبيعية بل مفرو�سة ون�تجة عن �لتلقين و�لتحري�س. �إذ �إّن 

�أثبتت  وقد  و�سليم.  طبيعّي  وب�سكل  �سويً�  يعي�سو�  �أن  ُيمكنهم  �لم�سلمين 

�لتج�رب تع�ي�سهم جنبً� �إلى جنب حين ل تحّل و�س�و�س �لعدّو ود�س�ئ�سه 

بلدن�  �س�هدن�ه في  م�  �ل�س�حة. وهذ�  �إلى  تنزل  ول  �لخبيثة  ومم�ر�س�ته 

وفي �لعر�ق وفي بلد�ن �إ�سالمية �أخرى.
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هدفهم من الفتنة

�لقوى  م�سلحة  في  ت�سّب  لأّنه�  لم�ذ�؟  �لإ�سالمّي،  �لع�َلم  في  و�لفرقة  �لفتنة  هذه  ي�سّخون  �إّنهم 

�لكبرى. ل يريدون لالأمة �لإ�سالمية �أن تّتحد وتتوّحد، ل يريدون لهذه �لقّوة �لعظيمة �أن ت�سمو عزيزة 

قو��سمه�  على  ورّكزت  �سفوفه�  �لإ�سالمية  �لأمة  ت  ر�سّ ولو  �لع�لمية.  �لقوى  �أفق  في  وت�سطع  �س�مخة 

به من جم�هير  تتمّتع  بم�  �لع�لمية  �ل�سي��سة  �سم�ء  في  فريدة  قّوة  �إلى  لتبّدلت، ل مح�لة،  �لم�ستركة 

عظيمة، ومن موقع جغر�فّي ح�ّس��س في �لع�لم، ومن خير�ت وم�س�در جوفية، ومن ثروة طبيعية، ومن 

هذ�  تحّقق  يريدون  ل  لكّنهم  برّمته.  �لع�لم  �لظ�هرة  هذه  لغّطت  وتع�وّن�  �ّتحدن�  لو  ب�سرية.  ط�ق�ت 

�لهدف، ولذلك زرعو� �لكي�ن �ل�سهيونّي في هذه �لمنطقة لإذك�ء نير�ن �لخالف و�ل�سق�ق، ولإ�سغ�ل 

بلد�ن �لمنطقة بع�سه� ببع�س.

ركائز مخّططات العدّو

وغ�لبً� م� ترتكز خّطة �لعدّو في هذه �لمنطقة 

على ركيزتين - علمً� ب�أّن له� �ُسَعًب� كثيرة ولكّنه� في �لأغلب 

بّث �لخالف  �لأولى هي  �لركيزتين -  �إلى ه�تين  ت�ستند 

و�ل�سق�ق، و�لث�نية هي �لنفوذ و�لتوّغل.
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التخّلي عن نهج الإمام خطاأ ا�شتراتيجي

�إخوًة و�أخو�ت، توجد حقيقة  �أّيه� �لأعّز�ء،  �نتبهو� 

]�لخميني[،  �لإمـــ�م  رحيل  بعد  ــه  �أّن وهــي  �لــو�قــع،  في 

ترّكزت جهود مجموعة معّينة على �لتخّلي ب�لك�مل عن 

قر�رً�  �تخذو�  للثورة.  �لعلي�  و�لمثل  �لكبرى  �لأهــد�ف 

وعملو� على �أ�س��سه. بع�سهم �أخط�أ و�أعلنو� عن هدفهم 

هذ� ب�سكل �سريح؛ كتبو� هذ� في �لمق�لت �ل�سحفية 

خط�أهم  كــ�ن  وهــنــ�  علنً�.  عنه�  و�ــســّرحــو�  وتكّلمو� 

مخّططهم  �أف�سو�  حيث  �لتكتيكّي،  �أو  �ل�ستر�تيجّي 

و�أعلنو� تخّليهم عن �لمثل و�لأهد�ف.

الثبات على المبادئ والأ�شول

ــتــز�م  و�لل �لــمــبــ�دئ  على  ب�لثب�ت  نــوؤمــن  بــ�أّنــنــ�  علمً� 

��ستط�ع  وقــد  عليه�.  �لحف�ظ  ب�سرورة  ونقول  ب�لأ�سول، 

�سوق  �لمب�دئ  �لثب�ت على  بف�سل  �لعظيم  �لخمينّي  �إم�من� 

�لجمهورية  دع�ئم  و�إر�ــســ�ء  و�سي�نته�  �لن�سر  �إلــى  �لثورة 

�لإ�سالمية، فلقد ك�ن ملتزمً� ب�لمب�دئ و�لأ�س�س. ومن هذه 

�لمب�دئ: چپ پ پ      ڀ ڀڀ  چ.

النهج األصيل

كلم�ت في �لإ�سالم �لمحّمدي �لأ�سيل، ونهج وفكر �لإم�م �لخميني}
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امتالك القدرة على »النفوذ«

وفي  �إلهّي.  عط�ء  هو  �لنفوذ  هذ�  �إّن 

بهذ�؟  �لقي�م  لأحـــد  ُيمكن  هــل  �لأ�ــســل 

�لعظيم  �إم�من�  �أّن  كيف  مثاًل  �فتر�سو� 

وك�ن  ويتكّلم،  ويخطب  هن�  يجل�س  كــ�ن 

لي�سير  لآخــر  �سخ�س  من  ينتقل  كالمه 

مثاًل  ي�سل  حتى  ول�س�ن،  �سفة  كــّل  على 

�إلى �أق��سي �أفريقي� �أو �آ�سي�، ويحمل من 

�لإن�س�ن  ذلك  يجعل  م�  و�لت�أثير  �لنفوذ 

�أق��سي  في  �لفالنّي  �لبلد  في  �ل�س�كن 

ُي�سّمي �بنه »روح �هلل«.  �أفريقي�،  �أو  �آ�سي� 

هذ� هو معنى �لنفوذ، بدون �أن يكون قد 

و�حــدة،  �سفحة  ��ستخد�م  �أو  �سرف  تّم 

لذلك �لهدف. 

ح�سٌن، عندم� ينفذ �لكالم و�لفكر، 

من  يخرج  ف�إّنه  وحّقً�،  �سحيحً�  ويكون 

ُيمكن  ول  �لقلوب،  �إلــى  ويدخل  �لقلب 

چڭ ڭ  لمو�جهته؛  �ــســيء  �أّي  فعل 

.
ۇۇ چ)1)

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية 119.

ن�شرة المظلوم هي الأ�شا�س

فقد ح�رب �لإم�م �لخمينّي �لعظيم محمد ر�س� بهلوي �لذي 

�سنيً�  �لذي ك�ن  �سيعيً� في ظ�هره كم� ح�رب �سّد�م ح�سين  ك�ن 

بح�سب �لظ�هر، وب�لطبع ل ذ�ك ك�ن �سيعيً� ول هذ� ك�ن �سنيًّ�، بل 

ك�ن� كالهم� �أجنبّيين عن �لإ�سالم، غير �أّن هذ� يتظ�هر ب�لت�سّنن 

�سو�ء.  حّد  على  �لإمــ�م  و�جههم�  وقد  ب�لت�سّيع،  يتظ�هر  وذ�ك 

�إلى  وم�  ط�ئفية  وق�سية  و�سّنية  �سيعية  ق�سية  لي�ست  ف�لق�سية 

ذلك، و�إنم� هي ق�سّية �لأ�س�س �لإ�سالمية: »ك�ن�ا ِللّظاِل�ِم َخ�سًما 

َوِللَمظُل�ِم َع�ًنا«.

دعم المظلوم اأيًا يكن دينه

پ پ پ      ڀ  چ  �لن��س  يكون  �أن  ب�سرورة  نعتقد  لأّنن� 

، ف�إّن هذ� هو �لدر�س �لذي نقتب�سه من �إم�من� �لجليل، 
(1(

ڀڀ  چ 
وهو �لنهج �لموؤّكد للجمهورية �لإ�سالمية. �إذ �إّنن� في دعم �لمظلوم 

�إم�من�  نهج  هو  وهــذ�  ــر،  �لآخ �لطرف  �إلــى مذهب  ننظر  ولــم  ل 

�لعظيم، حيث تع�مل مع �لمق�ومة �ل�سيعية في لبن�ن كم� تع�مل مع 

�لمق�ومة �ل�سّنية في فل�سطين دون �أّي ف�رق.

)1)  �سورة �لفتح، �لآية 29.
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قدوة القدوة

ما عرفت شخصيّة مثله

ق�سة �أو ح�دثة تبرز ج�نب �لقدوة في �سخ�سية �سم�حته
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بعد �سدور �لقر�ر رقم 598 عن �لأمم �لمّتحدة تز�يد �ل�سغط على �إير�ن من قبل �لدول �لكبرى 

دي  بريز  �لمّتحدة خ�فيير  لالأمم  �لع�م  �لأمين  ق�م  �لأي�م  تلك  وفي  �لقر�ر.  بهذ�  قبوله�  تعلن  كي 

كويالر بزي�رة �إير�ن لحمله� على �لمو�فقة على �لقر�ر، وقد �لتقى مع رئي�س �لجمهورّية �آنذ�ك )�أي 

�آية �هلل خ�منئي(، وعندم� خرج من �للق�ء �س�ألني: من �أي كلّية �سي��سّية تخّرج رئي�س �لجمهورّية؟ 

تجربة  ولدّي  �لمعتبرة  �لع�لمّية  �لج�مع�ت  مختلف  من  �ل�سي��سّية  �لعلوم  في  دكتور�ه  �أحمل  ف�إّنني 

�لمّتحدة، وقد  �لع�م لالأمم  �لأمين  �أ�سبحت  �ل�سي��سي، ومنذ ع�سر �سنو�ت  �لعمل  ثالثين ع�مً� من 

ذك�ء  لديه  ب�سخ�س  �ألتِق  لم  ولكنني  �لجمهورّي�ت  وروؤ�س�ء  �ل�سي��سّية  �ل�سخ�سّي�ت  بغ�لبية  �لتقيت 

�سي��سّي كرئي�س جمهورّيتكم. 

علي محمد ب�شارتي
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أنوار الوالية

الرسائل األخالقيّة 

ن�سو�س �أو كلم�ت ل�سم�حته عميقة وعرف�نية وتحليلية
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»�لعقيدة«،  �لثالثة  �لأ�س��سّية  �لأبع�د  يقوم على  و�لإ�سالم  للدين،  �لثالثة  �لأ�س��سية  �لأبع�د  �أحد  �لأخالق 

من  �لب�سر  وم�س�لك  �سف�ت  على  �لإلهّية  �ل�سفة  و�إ�سف�ء  �لأخــالق،  مك�رم  و�إتم�م  و«�لأخــالق«.  »�لأحك�م« 

�لأهد�ف �لأ�س��سّية لبعثة �لأنبي�ء. ق�ل ر�سول �هلل P: »اإّني بعثت لأتّمم مكارم الأخالق«.

�إّن ت�سحيح م�س�ر و�سلوك �لإن�س�ن وزرع بذور �لكم�لت �لأخالقّية و�لخ�س�ل �لإن�س�نّية �ل�س�مية في نفو�س 

�لب�سر، ي�سّكل جزءً� مهّمً� من ر�س�لة �لنبّي P و�لأئّمة �لمع�سومينR. ذلك �أّنهم �لأ�سوة و�لمظهر لأرقى 

ومك�رم  �لح�سينّية  و�ل�سجّية  للُخلق  مظهر  هي  ع��سور�ء؟  هي  وم�  �هلل.  لدى  و�لمر�سّية  �لإن�س�نّية  �لخ�س�ل 

.
ٍ
�لأخالق في ت�سّرف�ت حّجٍة مع�سوم

�إّن و�قعة كربالء و�لكلم�ت �لتي �ألق�ه� �لإم�م �لح�سين Q و�أهل بيته و�لمعنوّي�ت و�لأخالق و�لخ�س�ل 

�لنف�س.  بن�ء  �سعيد  على  و�لقتد�ء  �لأخالق  لتعليم  قّيم  م�سدر  هي  ع��سور�ء،  ثورة  �س�نعي  عن  نقلت  �لتي 

�لوف�ء،  �لمروءة،  �لإيث�ر،  �ل�سبر،  �أمث�ل  وم�س�ئل  �لإن�س�نّية.  و�لكر�مة  �لدينّية  �لتربية  �لجتم�عّي،  �ل�سلوك 

�لعّزة، �ل�سج�عة، �لتحّرز عن �لتعّلق�ت، �لتوّكل، طلب ر�س� �هلل، �لمو��س�ة و�إ�سد�ء �ل�سنيع، هي نم�ذج من 

»�لر�س�ئل �لأخالقّية« لع��سور�ء، وفي كّل مقطع من مق�طع هذه �لو�قعة يمكن روؤية �لمظ�هر �لأخالقّية.
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منارة األّمة

�خت�س�ر�ت توجيهية تبّين وظ�ئف �لأّمة �لإ�سالمّية وم�سوؤولي�ته� 

وتك�ليفه� في �لق�س�ي� �لم�سيرية و�لمف�سلية
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ل تغفلوا عن الدعاء, اإك�شير القلوب

ل تتركو� ]�لدع�ء[ ول ُتعر�سو� عنه، ف�إّن �لدع�ء له قيمة ب�لغة. �لدع�ء هو ذلك �لإك�سير �لذي ي�ستطيع �أن يقّلب �لقلوب 

�لملّوثة ب�لي�أ�س و�لت�س�وؤم و�لأح��سي�س �لوهمية �لخ�طئة، فيهديه� �إلى �ل�سر�ط �لم�ستقيم... ب�لطبع ف�إّن قر�ءة �ألف�ظ 

�لدع�ء هي مرحلة متدّنية من قر�ءة �لدع�ء، حيث ُيرّدد �لإن�س�ن هذه �لألف�ظ على ل�س�نه دون �أن يفهم معن�ه� ب�سكل 

�سحيح، �أو �أن يفهم ظ�هرً� من �لمعنى. ف�إّن م� يّت�سم ب�أهمية ب�لغة هو �لمتز�ج ب�لدع�ء وبم�س�مينه و�لتعّمق فيه�.

ل حياد في معركة الحّق والباطل

�لحّق ومو�جهة  بّد من من��سرة  �لحي�دّي؛ بل ل  �لموقف  و�لب�طل، فال معنى لّتخ�ذ  �لحّق  ]�لأمر[ بين  �إذ� د�ر 

ب�أ�سلوب �سي��سّي، وب�أ�سك�ل مختلفة، وي�سمد  ب�أ�سلوب ع�سكرّي، ولآخر  �لب�طل. قد يتي�ّسر �لثب�ت و�ل�سمود للبع�س 

�آخر عبر �للغة و�لبي�ن و�لفكر، ]لكن[ يجب �ل�سمود و�ل�ستق�مة. ل ُيمكن لل�س�عر �أن يكون مح�يدً� في �لمعركة بين 

�لحّق و�لب�طل، فلو وقف �ل�س�عر و�لفّن�ن مح�يدً�، فقد �سّيع نعمة �هلل، و�إن وقف من��سرً� للب�طل ل �سمح �هلل، فقد 

�رتكب خي�نة وجريمة، ف�لكالم هن� لي�س عن �لإهم�ل و�إنم� عن �لجريمة. 

لالأ�شف, بع�س الم�شوؤولين لم ُيدرك قيمة ال�شعر!

�إّن لن� مج�ًل و��سًع� في هذ� �لم�سم�ر، ول بّد لن� من �لعمل على تو�سيع هذه �لد�ئرة، وهذ� م� يحت�ج �إلى �سعي 

دوؤوب... وهذ� و�جب على ع�تق �لجميع بم� في ذلك �لأجهزة �لحكومية ومر�كز �لنظ�م و�أمث�له� ك�لإذ�عة و�لتلفزيون 

وغيرهم�. �إذ ل بّد من تقدير �ل�سعر �لذي ُيعّد ظ�هرة ب�لغة �لعظمة و�لأهمية. و�إّني لأجد �لذين ل بّد لهم من معرفة 

هذه �لحقيقة في نظ�من� وفي بلدن�، وك�أّن بع�سهم - ول �أقول كّلهم - م� �أدركو� عمق �أهمية �ل�سعر، وم� قّدرو� �ل�سعر 

حّق قدره. و�إّن لل�سعر ت�أثيرً� عجيبً� مده�سً�، ف�إّن بيتً� من �ل�سعر �أو غزًل �أو مقطوعة �سعرية قد تترك من �لأثر �أكثر 

بكثير من مح��سرة لمّدة �س�عة �أو �س�عتين ُيلقيه� �إن�س�ن خبير ع�لم.  

2015/07/01
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في  اإيجادها  الأ�شاتذة  على  التي  ال�شفات 

ال�شباب

يكونو�  �أن  ب�إمك�نهم  �سب�ب  �إلى  بح�جة  �ليوم  بلدن� 

ب�لدو�فع  يتحّلون  �سب�ب  �لبلد،  م  لتقُدّ قوية  �سو�عد 

و�لجر�أة  �لع�لية،  و�لهّمة  �لدينية  و�لب�سيرة  �لإيم�نية 

على �لمب�درة، و�لثقة ب�لنف�س، و�لإيم�ن بــ»�أّنن� ق�درون«، 

�إلى  و�لتطّلع  ب�لم�ستقبل،  وتــفــ�وؤل  �أمــل  لديهم  �سب�ب 

عن   ... �ل�ستغن�ء  وروح  �لم�سرقة،  �لم�ستقبلية  �لآفــ�ق 

�لت�أّثر و�لنبه�ر و�لتلقين و��ستغالل نقل �لعلوم، ... وروح 

�أين  ولمعرفة  �لبلد  لأو�س�ع  و�لعميق  �ل�سحيح  �لفهم 

نحن �لآن، و�إلى �أين نحن �س�ئرون، وكيف ُيمكنن� �جتي�ز 

هذ� �لطريق ... وكذلك ]نحت�ج[ �إلى �سب�ب لديه �لحزم 

ب�ل�ستقالل  وم�س��س  وهيمنة  �عتد�ء  �أّي  �أم�م  و�ل�سّدة 

�لروحية  �إلى �سب�ب مفعمين بهذه  �إّنن� نحت�ج  �لوطنّي. 

وهذه �ل�سف�ت؛ وهي �سف�ت و�سم�ت ي�ستطيع �لأ�س�تذة 

�لذي  �ل�س�ّب  �لجيل  نفو�س  في  و�إيج�ده�  وزرعه�  بّثه� 

يقوم بطلب �لعلم و�لدر��سة في �لبلد.

الموؤمنة  العنا�شر  قللدر  معرفة  مللن  بللّد  ل 

والثورية في الهيئات التعليمية

و�لم�سوؤولين في  �لأعّز�ء  به مديرين�  خ�طب 
ُ
�أ وهذ� م� 

وز�رة �لتعليم �لع�لي ووز�رة �ل�سحة و�لتعليم �لطّبي، و�أقول 

و�لمج�ل�س  �لكر�م  �لــوزر�ء  وعلى  قدرهم!  �عرفو�  لهم: 

هــوؤلء  قيمة ح�سور  يــقــّدرو�  �أن  ــوز�ر�ت  ــ �ل فــي  ــة  ــ �لإد�ري

�لأ�س�تذة �لموؤمنين و�لملتزمين ب�لقيم �لدينية �لذين ثبتو� 

وح�لت  �لإعالمية  �لهجم�ت  يه�بو�  ولم  �لحّق  كلمة  على 

يتر�جعو�  ولم   - منه�  ب�لكثير  نعلم  �لتي   - �لخفية  �لأذى 

عن مب�دئهم! وعلى �لمديرين �لمحترمين تكريم �لمعلِّمين 

و�لأ�س�تذة �لموؤمنين في �لج�مع�ت.

تح�شين البيئة العلمية

عليكم �إبع�د �لبيئة �لعلمية للبلد عن �إث�رة �لم�س�ئل 

�لإدر�ك  بيئة  هــي  �لج�معة  بيئة  �إن  �لــهــ�مــ�ــســيــة... 

�ل�سي��سية،  و�لمعرفة  �ل�سي��سّي،  و�لتحليل  �ل�سي��سّي، 

و�لوعي �ل�سي��سّي، وهذ� عندي ل م�نع عنه، لكّني �أقول 

�لق�س�ي�  وت�سيي�س  �ل�سي��سية  �لألعيب  تجّنب  ب�سرورة 

ت�سّر  فــ�إّنــهــ�  �له�م�سية،  �لم�س�ئل  و�خــتــالق  �لعلمية 

ب�لمهّمة �لرئي�سة �لمتمّثلة ب�لجهد و�لتقّدم �لعلمّي بكّل 

م� تنطوي عليه هذه �لق�سية من مز�ي� وخ�س�ئ�س.

دعم العلوم الإن�شانية

�أمر  هو  و�لــذي   - �لإن�س�نية  �لعلوم  في  �لتحّول  �إّن 

نه�سة  �إلــى  بح�جة  كثيرة-  لأ�سب�ب  و�ــســرورّي  و�جــب 

ذ�تية و�ندف�ع من �لد�خل ودعم من �لخ�رج. 

2015/07/04
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ا�للشللتللمللّروا فلللي مللواجللهللة اأمللريللكللا قبل 

المفاو�شات وبعد المفاو�شات

بعد  �ل�ــســتــكــبــ�ر  مــكــ�فــحــة  تــجــ�ه  تكليفن�  هــو  مــ� 

ومك�فحة  �ل�ستكب�ر  مو�جهة  �إّن   ... �لمف�و�س�ت؟ 

هذه  �لتوّقف...  تعرف  ل  حركة  هي  �لمت�سّلط  �لنظ�م 

و�حدة من مه�من� �لأ�س��س، ومن مب�ني �لثورة. ومعنى 

ذلك �أّنن� �إذ� توّقفن� عن مك�فحة �ل�ستكب�ر، فلن نكون 

من �أتب�ع �لقر�آن �أ�س��سً�. �إّن مو�جهة �ل�ستكب�ر ل تنتهي 

�أمريك�  ف�إّن  �ل�ستكب�ر،  لم�س�ديق  ب�لن�سبة  تتوّقف  ول 

هي �لم�سد�ق �لأتّم لال�ستكب�ر...

و�لتعطيل،  �لتوّقف  تقبل  ل  �ل�ستبك�ر  مو�جهة  �إّن 

لمت�بعة  �أنف�سكم  ــّدو�  �أعــ و��ــســح،  ذلــك  فــي  وتكليفن� 

مو�جهة �ل�ستكب�ر.

اأهّم عمل للتعالي الروحّي

و�أذكــره لكم، ل يعدو  �لعظم�ء  �لذي �سمعته من  �إّن 

�لمعنوّي  للتع�لي  �لأهــّم  �لعمل  �أّن  وهــي  و�حــدة،  كلمة 

�أهّم �لأعم�ل. ��سعو�  و�لروحّي هو �جتن�ب �لذنب، فهو 

ذنوب  توجد  حيث  �ختالفه�،  على  �لــذنــوب  لجتن�ب 

ــوب  وذن ب�لعين  ة  مخت�سّ ــوب  وذنـ ب�لل�س�ن  ة  مخت�سّ

ة ب�ليد، وله� �أنو�ع مختلفة. فتعّرفو� �إلى �لذنوب  مخت�سّ

ور�قبو� �أنف�سكم، ف�إّن �لتقوى تعني �لمر�قبة.

ل ُت�شّيعوا اأوقاتكم عبثًا

ُي�سّيعون  وغيرهم  �لج�معيين  �سب�بن�  من  �لكثير  ف�إّن 

في  �أو  و�أمث�له�  �لجتم�عّي  �لتو��سل  �سبك�ت  في  �أوق�تهم 

�لح�سور في �لجتم�ع�ت و�لجل�س�ت �لعبثية �لتي يدور فيه� 

بحث وجدل ل ط�ئل منه. ل ُت�سّيعو� �أوق�تكم، وخّططو� له� 

و�م�سوه� ب�سكل �سحيح. �هتّمو� بدر�سكم، و�هتّمو� كذلك 

بعملكم �لتنظيمّي، يجب مت�بعة �لأمرين مًع�.

الوظيفة اتجاه المثل العليا والأهداف ال�شامية

�لإمــ�م  وبي�ن�ت  كلم�ت  مجموعة  في  و�بحثو�  ط�لعو� 

في  �لإ�سالمية،  �لثورة  مع�رف  مجموعة  في  ]�لخميني[، 
در��سة دقيقة للقر�آن ونهج �لبالغة، ��ستخرجو� فهر�سً� لهذه 

�لمثل و�لأهد�ف، قومو� بت�سنيفه� وتبويبه� وتحديد �لأهّم 

و��سمدو�  و��ستقيمو�  �أ�س��سه�  على  و�عملو�  منه�،  ف�لمهّم 

في دف�عكم عن هذه �لمثل �لعلي� وهذه �لأهد�ف �ل�س�مية.

القدرة على الإقناع الفكرّي 

�إحدى طرق �لت�أثير وج�ذبية �لمنّظم�ت، �لإقن�ع �لفكرّي. 

�لإقن�ع �لفكرّي هو �أن ت�ستطيعو� �إقن�ع �لطرف �لآخر. وهذ� 

�بنو�  �أنف�سكم.  بن�ء  في  �لجّيد  عملكم  من  متفّرعة  نتيجة 

�أنف�سكم ب�سكل �سحيح وقوّي؛ فحين ُت�سبح حقيقة م� جزءً� 

من فكركم وذهنكم، �ستتمّكنون من �إقن�ع �لآخرين.

2015/07/11
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وحدة الم�شلمين قّوة عظيمة

�أّكد �لإ�سالم كّل هذ� �لت�أكيد على �لتك�تف  لقد 

وتوحيد �ل�سفوف و�لأخّوة بين �لم�سلمين، بل وحتى 

على �لعت�س�م بحبل �هلل �لذي ك�ن ب�لإمك�ن �أن يتّم 

ب�سورة فردية، نجد �لإ�سالم لم يو�ِس بذلك بل ق�ل: 

�أطلب  �إّنــنــي   ...
چ)1) ڦ ڄ ڄ ڄ  چ 

�لعلم�ء  من  �سّيم�  ول  فــردً�،  فــردً�  �لم�سلمين  من 

في  و�لنخبة  و�ل�س��سة  �لدول  وم�سوؤولي  و�لمثّقفين 

�ليد  بو�سوح  ويالحظو�  ينتبهو�  �أن  �لبلد�ن  جميع 

�لتفرقة.  في هذه  �لإ�سالمية  �لأّمة  لأعد�ء  �لخ�ئنة 

فهي فتنة وتفرقة غير طبيعية بل مفرو�سة ون�تجة 

عن �لتلقين و�لتحري�س. 

الوحدة والتقوى �شبيل النجاة

�إّن �لو�سفة �لوحيدة �لمتو�فرة في �لوقت �لر�هن 

�لّتح�د  هي  د�خله  في  بلد  ولكّل  �لإ�سالمّي  للع�َلم 

و�لتالحم، فعلى �ل�سعوب �أن تّتحد وتر�ّس �سفوفه�، 

وعلى �ل�سعب �لإير�نّي �أن يتك�تف فيم� بينه..

2015/07/18

)1) �سورة �آل عمر�ن، �لآية 103.

مواجهة الظلم وال�شتكبار

بمج�بهة   R �لأئــمــة  حي�ة  زخــرت  قــد   ...

�سبب  هــذ�  كــ�ن  ولــقــد  �لــظــلــم.  ومــو�جــهــة  �لظلمة 

�إذ  و�لقتل،  �ل�سّم  ــّس  ود� �ل�سغوط  لتلك  �لتعّر�س 

ك�نو� يقفون في وجه �لظلم و�لظ�لم؛ هذه هي حي�ة 

�أتب�ع  من  نكون  �أن  �لآن  نــروم  �إّنن�  وحيث  �لأئمة. 

�أهل �لبيت، علين� �أن نلتزم بهذه �لأمور. فال بّد لن� 

نجعل  و�أن  �لإ�سالمية،  �لمع�رف  بترويج  نقوم  �أن 

�إق�مة �أحك�م �هلل هدفً� من �أهد�فن�، و�أن ُنب�در �إلى 

�لجه�د في �سبيل �هلل بكّل كي�نن�، و�أن نو�جه �لظلم، 

وُنج�به �لظ�لم وُنح�ربه؛ هذه هي �لوظيفة �لملق�ة 

على ع�تقن�. علمً� ب�أّن �لجه�د ل يتلّخ�س في �لحرب 

�لثق�فية  �لمو�جه�ت  �سنوف  ي�سمل  بل  �لع�سكرية، 

ف�إّنه� تن�سوي كّله� تحت  و�ل�سي��سية و�لقت�س�دية، 

�لحرب  �إلــى  �لذهن  ين�سرف  ول  �لجه�د.  عنو�ن 

�لع�سكرية فقط...

2015/08/17
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روح �شعبّية ومعرفة ال�شعب

�أح�ديثهم عن  �إلى  و�ل�ستم�ع  بهم،  و�لّت�س�ل  ب�لن��س،  و�لأن�س  �لجم�هيرية،  �لروح  �متالك[  للم�سوؤولين  ]ينبغي 

و�لحدود...  �لقيود  من  ح�لة  نعي�س  م�سوؤولّيتن�  وبحكم  �أّنن�  رغم  �لن��س،  حي�ة  ب�سميم  لالرتب�ط  طرق  وفتح  كثب، 

زي�رة �لمح�فظ�ت �أمٌر محمود جًد�، ومن �لأعم�ل �لإيج�بية للغ�ية، ولط�لم� ُكنُت �أو�سي �لحكوم�ت �ل�س�بقة بذلك، 

وهذه هي �إحدى �لطرق، �لذه�ب �إلى بيوت �لن��س وزي�رة دور �ل�سهد�ء - �لأمر �لذي �س�ع في �لوقت �لح��سر نوًع� م� 

و�لحمد هلل، وهو عمل مطلوب - وهذه هي طرق �لرتب�ط ب�لن��س، وهي م�س�ئل ب�لغة �لأهمّية، و�أعم�ل ُتح�فظ على 

�لروح �ل�سعبّية و�لجم�هيرية وتوؤّدي �إلى معرفة �لن��س. و�إذ� م� ُفقد ذلك، �سيغفل �لمرء عن ح�ل �لمجتمع، و�سيقت�سر 

نظره على �لكّلي�ت، ك�لذي يمّر فوق مدينة وهو في �لط�ئرة، �سحيح �أّنه ينظر �إلى �لمدينة ب�سورة كّلية وع�ّمة �أف�سل 

مّمن هو فيه�، ولكن ل يعرف م� يجري في �أزّقة �لمدينة و�سو�رعه� ود�خل من�زله� ودك�كينه�، ومن هم �لذين يترّددون 

فيه�؛ �سوى من ي�سير في هذه �ل�سو�رع و�لأزّقة، ب�لمقد�ر �لمحدود و�لممكن طبًع�. ]�إًذ�[ �لروح �ل�سعبية تقع على ج�نٍب 

كبيٍر من �لأهمية.

ا�شتغالل المن�شب

ل ينبغي لن� �أن ُنفّكر في �أن ن�سنع من م�سوؤولّيتن� و�سيلة لت�أمين م�ستقبلن�، كم� هو ح�ل �لم�سوؤولين في كثير من 

بلد�ن �لع�لم �لذين يجعلون من من��سبهم و�سيلة لأن يكونو� في �لم�ستقبل �أحد �أع�س�ء �لمجل�س �لإد�رّي في �ل�سركة 

ة في �لمركز �لفالنّي �لم�لّي �لح�ّس��س... �لفالنية، �أو �أن تكون لهم ح�سّ

وعٌي واّتحاد وثبات على الأ�ُش�س

دون  �لثورية من  �لمو�قف  �ّتخ�ذ  في  �ل�سر�حة  �لتز�م  هو  �لأولى  �لدرجة  في  به  �لقي�م  يجب  �لذي  �لعمل  �إّن 

مج�ملة وخجل. فلُنعلن �لمو�قف �لثورية و�أ�س�س �لإم�م �لخمينّي �لعظيم ب�سر�حة دونم� خجل ومج�ملة وخوف، 
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. ف�إّن كّل م� في �لع�لم من �إمك�ن�ت و�سنن هي جنود 
ولنعلم �أّنه: چ ۓ ۓ  ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ)1)

�إلهية، وب�إمك�نن� �أن نجعل من هذه �لجنود �لإلهية ظهيًر� و�سنًد� لن� ب�لتوّكل على �هلل و�ل�سير في �سبيله. ويجب علين� 

�أن نتحّلى ب�لوعي و�ليقظة.

هواج�س ق�شّية الثقافة

و�لنقطة �لأخرى تحوم حول �لثق�فة... ف�إّن �لم�س�كل �لثق�فية �أحي�ًن� تق�ّس علّي م�سجعي، وهذ� ُينبئ عن مدى 

�أهّمية �لق�س�ي� �لثق�فية. ثّمة عمالن �أ�س��س�ن ل بّد من �إنج�زهم�، �لأول �لمنتج�ت �لثق�فية �ل�سليمة في �لمج�لت 

ب�عتق�دي  �لم�سّرة، وهذ�ن  �لثق�فية  و�ل�سلع  ب�لأمتعة  ُي�سّمى  وم�  �ل�س�ّرة  �لمنتج�ت  �لحوؤول دون  و�لث�ني  �لمختلفة، 

يدخالن في عد�د �لأعم�ل �لرئي�سة...

�إذن ف�لعمل �لأ�س��س هو تهيئة �لغذ�ء �لثق�فّي �ل�سليم و�لحوؤول دون �لغذ�ء �لثق�فّي �ل�س�ّر وغير �ل�سليم. 

�أن تقوم �لإد�رة على  �إلق�ء حبل �لثق�فة على غ�ربه�. ف�إّن �لإد�رة �لثق�فية عملية �سرورية جًد�، ول بّد  ول يجوز 

�أ�س��س �سع�ر�ت �لثورة ومب�دئه�، و�لأ�سل في ذلك هو �سي�نة �أ�س�س �لثورة ومب�دئ �لإم�م و��ستقالل �لبلد وم� �إلى ذلك.

الت�شجيع على العمل وتحقير البطالة

�إّن من �لأمور �لأ�س��س في �لمج�ل �لقت�س�دّي ب�عتق�دي هي �أن ... ُنح�ول �أن نجعل �لك�سل و�لبط�لة و�إهم�ل �لعمل 

�أموًر� و�سيعة في �أنظ�ر �لن��س، ومعنى ذلك �سرورة �أن ُت�سبح �لبط�لة �أمًر� حقيًر�، و�لعمل �أمًر� قّيًم�. حيث ُيروى عن 

. وهذ� ُينبئ 
�لنبّي P �أّنه ك�ن �إذ� نظر �إلى رجل ف�أعجبه ق�ل: »له حرفة«؟ ف�إن ق�لو� ل. ق�ل: »�سقط من عيني«)2)

عن مدى �أهّمية �لعمل، ف�إّن �لنبّي ل ُيج�مل �أحًد�، ولذلك يتع�مل معهم بهذ� �لأ�سلوب. 

2015/08/26

)1)  �سورة �لفتح، �لآية 7.

)2) �لعالمة �لمجل�سي، بح�ر �لأنو�ر، ج100، �س9.
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لمعرفة اأهداف العدّو وعدم الغترار بابت�شاماته الماكرة

يجب علين� �أن نخطو خطو�تن� �لأ�س��س في مو�جهة هذه �لحركة ب�ل�ستن�د �إلى تلك �لمنظومة �لفكرية. 

وي�أخذو�  �لعدّو،  �أهد�ف  وُيدركو�  �أن�سطتهم،  وُيم�ر�سو�  �أن يبذلو� جهودهم، ويحّثو� خط�هم،  وعلى �لجميع 

علم  على  يكونو�  و�أن  ك�ّفة،  �لبلد  م�سوؤولي  عند  تتحّقق  �أن  له�  ريد 
ُ
�أ �لتي  �لح�س��سية  �إّن هذه هي  حذرهم. 

بمخّطط�ت �لأعد�ء، وُيدركو� �أهد�فهم. ينبغي عدم �لنخد�ع ب�بت�س�مة �لعدّو، وم�س�عدته �لق�سيرة �لأمد 

�أحي�ًن� في �أمر وق�سّية معّينة، �أو تقديمه �لمعونة في مك�ن م�، �أو �إطالق كلمة على ل�س�نه �أحي�ًن� - وهو �أمٌر 

م�ستبعد جًد� - ل�س�لح �لجمهورية �لإ�سالمية، ول ينبغي �لغتر�ر بهذه �لأمور، ولنقف على �أهد�ف �لعدّو 

وم�س�ر حرك�ته و�أعم�له. 

لتكن قواتنا على جهوزية تامة في مختلف الميادين

لتعلم قّو�تن� �لموؤمنة في جميع �أرج�ء �لبلد �أّن �لحركة مّتجهة �سوب �لأهد�ف و�لمثل �لإ�سالمية �لعلي�، 

وهذ� م� ل �سّك فيه. وعلى �لجميع �أن ُيعّدو� �أنف�سهم وُيجّهزوه�، وعلى �لقّو�ت �لموؤمنة و�لعن��سر �لأ�سيلة 

و�لملتزمة في كّل �أنح�ء �لبالد - �لذين ُي�سّكلون �لغ�لبية �ل�س�حقة في �لبلد و�لحمد هلل - �أن يكونو� م�ستعّدين 

للعمل. و�ل�ستعد�د هذ� ل يعني �ل�ستعد�د للحرب، و�إّنم� يعني �ل�ستعد�د للعمل �لقت�س�دّي و�لعمل �لثق�فّي 

وعلين�  لذلك.  �أنف�سهم  فليعّدو�  �لمختلفة،  و�ل�س�ح�ت  �لمي�دين  للح�سور في  و�ل�ستعد�د  �ل�سي��سّي،  و�لعمل 

جميًع� �أن نكون على جهوزية و��ستعد�د. ويجب علين� في مو�جهة توّجه�ت �لأعد�ء �لذين ل يعرفون ليلهم من 

نه�رهم �أن نعمل ليل نه�ر و�أن نكون على �أهبة �ل�ستعد�د.

2015/09/03
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الحفاظ على الروح الثورية

من �ل�سبل للتعزيز �لد�خلّي، �لحف�ظ على �لروح �لثورية في �أو�س�ط �لن��س، ول �سيم� 

�ل�سب�ب. ف�لعدّو يح�ول �أن ي�سنع من �سب�بن� �سب�ًب� ل يب�لون ول يعبوؤون بم�سير �لثورة، 

و�أن يقتل فيهم �لروح �لملحمّية و�لثورّية ويق�سي عليه�، ول بّد من �لحيلولة دون ذلك. 

فعلى �ل�س�ّب �أن ُيح�فظ على روحه �لثورية، وعلى �لم�سوؤولين �أن ُيقّدرو� وُيثّمنو� �ل�سب�ب 

�لثوري، ول يعمد �لمتكّلمون و�لكّت�ب �إلى كّل هذ� �لقمع لل�سب�ب �لولئي �لثوري بذريعة 

ب�لروح  �لتحّلي  على  حّثه  ويجب  �لثورّي،  ب�ل�س�ّب  �لإ�س�دة  تجب  بل  و�أمث�له،  �لتطّرف 

وقوع  ب�إنق�ذه عند  وتتكّفل  وُتد�فع عنه  �لبلد  ت�سون  �لتي  �لروح هي  ف�إّن هذه  �لثورية، 

�لأخط�ر.

2015/09/09
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