




:ÜÉà``µdG  º`°SGQƒ qædG IÉµ°ûe

:Oó`````````````````©`````````````````dG2016م ¿GôjõM - ¿É°ù«f ,73

 :OGó`````````````````````````````````YEGمركز المع�رف للت�أليف والتحقيق

:ô`````````````````````````````°`````û`````fدار المع�رف الإ�سالمّية الثق�فّية

©جميع حقوق الطبع محفوظة



الفهرس
5 .....................................................................................................................................................................................................óqÑ©àªdG øeDƒªdG :اأّول الكالم

6 ...........................................................................................................................................................................................................................................»dƒdG ÜÉ£N

7 .......................................................................................
(1)

خطاب الإمام الخامنئّي } في لقاء اأع�ساء الّتحادات الطاّلبية الإ�سالمية

خطوط ا�ستراتيجية في خط�ب الإم�م الخ�منئي}  في لق�ء اأع�س�ء الّتح�دات الطاّلبية الإ�سالمية.................................... 20

خطاب الإمام الخامنئّي } في لقاء الآلف من العّمال من كاّفة اأنحاء البالد.................................................................................... 22

38 ............................. خطوط ا�ستراتيجية في خط�ب الإم�م الخ�منئي}   في لق�ء الآلف من العّم�ل من ك�ّفة اأنح�ء البالد

خطاب الإمام الخامنئّي } في لقاء ح�سود من المعّلمين............................................................................................................................... 40

54 ......................................................................... خطوط ا�ستراتيجية في خط�ب الإم�م الخ�منئي}   في لق�ء ح�سود من المعّلمين

خطاب الإمام الخامنئّي } في لقاء م�سوؤولي النظام الإ�سالمّي و�سفراء البلدان الإ�سالمية...................................................... 56

64 .. خطوط ا�ستراتيجية في خط�ب الإم�م الخ�منئي}   في لق�ء م�سوؤولي النظ�م الإ�سالمّي و�سفراء البلدان الإ�سالمية 

68 .......................... خطوط ا�ستراتيجية في خط�ب الإم�م الخ�منئي}   في  جمع من م�سوؤولي النظ�م الإ�سالمّي وع�ئالتهم

كلمة الإمام الخامنئّي } في الذكرى ال�سابعة والع�سرين لرحيل الإمام الخمينّي {............................................................ 70

90 ........ كلمة الإمام الخامنئّي } في لقاء جمع من عوائل ال�سهداء المدافعين عن الحرم وعوائل �سهداء حزب الجمهورية الإ�سالمية

100 ................................................................................................................................................................................................................................... ن�شاط القائد

100 ................................................................ الإم�م الخ�منئي} ي�ستقبل ق�دة القّوات الم�سّلحة الإيرانّية بمن��سبة ال�سنة الجديدة

102 .......................................................................... الإم�م الخ�منئي } ي�ستقبل ال�سّيد ج�كوب زوم� رئي�س جمهورية جنوب افريقي�

3



103 ................................................ الإم�م الخ�منئي } يلتقي اأع�س�ء اللجنة العلي� لمركز الأنموذج الإ�سالمّي الإيرانّي المتقّدم

104 ........................................................................ الإم�م الخ�منئي } يلتقي ق�دة وم�س�عدي وكوادر  قوى الأمن الداخلّي في اإيران

الإم�م الخ�منئي } يلتقي عددًا من مديري ومدّر�سي وطاّلب الحوزات العلمية في مح�فظة طهران................................. 106

107 .............................................................. الإم�م الخ�منئي } يوّجه نداءًا بمن��سبة بدء الدورة الخ�م�سة لمجل�س خبراء القي�دة

الإم�م الخ�منئي } ي�ستقبل ع�ئلة ال�سهيد ال�سيد م�سطفى بدر الدين الق�ئد الجه�دّي في حزب اهلل............................... 108

109 ......................................... الإم�م الخ�منئي } يوّجه نداءًا بمن��سبة بدء اأعم�ل الدورة الع��سرة لمجل�س ال�سورى الإ�سالمّي

الإم�م الخ�منئي } ي�ستقبل رئي�س الجمهورية واأع�س�ء الحكومة في اللق�ء الرم�س�نّي ال�سنوّي.............................................. 111

الب�شيرة الثاقبة.......................................................................................................................................................................................................................... 112

124 .................................................................................................................................................................................................................................. النهج الأ�شيل

قدوة القدوة: حرمة الإ�شراف  تكليف عام........................................................................................................................................................... 128

اأنوار الولية: القيام بالعمل في وقته........................................................................................................................................................................ 130

منارة الأّمة....................................................................................................................................................................................................................................... 132

4



المؤمن المتعبّد

الحمدهلل رب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد P وعلى اآل بيته الط�هرين، وبعد

اإّن من العن�وين وال�سف�ت التي قّلم� ُتذكر لالإم�م الخميني الراحل، وقّلم� ن�سفه به�، اأّنه »موؤمن، متعّبد، ثورّي« كم� 

}. فهذه ال�سفة التي قّلم� و�سفن�ه به�، تعّد �سفة  اأن ي�سفه بهذا العنوان الج�مع بح�سب قوله  يحلو لالإم�م الخ�منئي 

ج�معة �س�ملة: فهو موؤمٌن وهو متعّبٌد وهو ثورّي.

والموؤمٌن: يعني موؤمن ب�هلل، وموؤمن ب�لهدف، وموؤمن ب�لطريق الموؤّدي اإلى هذا الهدف، وموؤمن ب�لن��س... 

اأن  الم�سلمين  ِمرن� نحن 
ُ
اأ وقد  الأهمية.  ف�ئقة  بدوره� �سفة  اأم�م اهلل، وهذه  نف�سه عبدًا  يعتبر  اأّنه  يعني  وعبٌد، متعّبٌد: 

داً َعبُدُه َوَر�سوُله«، وهذه تدّل على اأهّمية العبودية. ف�إّن لهذه  نَّ ُمَحمَّ
َ
�سَهُد اأ

َ
ُنكّرره� ب�س�أن النبّي في �سلواتن� كّل يوم بقولن�: »اأ

ال�سفة من العظمة وال�س�أن الرفيع م� ل يمكن و�سفه، وقد ك�ن الإم�م الخمينيي يتحّلى بهذه ال�سفة، وهي �سفة العبودية.لأّنه  

ك�ن من اأهل الخ�سوع والت�سّرع والدع�ء.

واأّم� �سفة الثورية، فهي من الثورة التي تنطوي في مكنونه� على حق�ئق ل تح�سى. اإم�ُم الثورة هو الرائد في كّل هذه 

الجليل  الإم�م  تج�ه  وغيظهم  المتوا�سل  الم�دية  القوى  غ�سب  �سبب  ف�إّن  ولهذا  الثورة.  مفردة  تت�سّمنه�  التي  الخ�س�ئ�س 

وهلعهم منه ، يعود اإلى ثورّية الإم�م. 

واإّن نهج الإم�م الخميني الثوري لي�س وليد �سدفة اأو انفع�ل تج�ه م�س�ريع ال�ستكب�ر الع�لمي، بل هو فهم والتزام اأ�سيل من 

الإم�م الخميني ب�لإ�سالم المحّمدي الأ�سيل؛ بمعنى اأّنه ير�سم روؤى الثورة واأولوي�ته� ويحّدد مي�دينه� وخطواته� على هدي 

.Rواأهل بيته الط�هرين Pالقراآن الكريم، والنبي محّمد

والحمد هلل رب الع�لمين

أّول الكالم
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خطاب الولي
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 خطاب اإلمام الخامنئّي }
في لقاء أعضاء االتّحادات الطاّلبية اإلسالمية(1)

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

محمد واآله الط�هرين.

الجل�سة  هذه  اإّن  ترحيب!  اأجمل  اأعزائي  ي�  بكم  اأرّح��ب 

ح�سور  اإّن  للغ�ية.  وجميلة  رائعة  جل�سة  هي  لي  ب�لن�سبة 

الأف��ك���ر  وه���ذه  الن��دف���ع،  وه���ذا  الن�س�ط،  ب��ه��ذا  ال�سب�ب 

والكلم�ت الح�سنة، هذا المنطق البليغ، وهذه البرامج التي 

الجل�سة حقً�، و�سيكون هذا  اإجراوؤه�، منح حالوة لهذه  تّم 

اليوم ب�لن�سبة لي يومً� ل ين�سى، اإن �س�ء اهلل.

الّت���ح����دات  اأع�����س���ء  ل��ق���ء  ف��ي   { الخ�منئي  الإم�����م  خ��ط���ب    (1)

الطاّلبية الإ�سالمية، في طهران - ح�سينّية الإم�م الخميني {, 

اأع�س�ء الهيئ�ت الطاّلبية الإ�سالمية من ك�ّفة  بح�سور الآلف من 

)01/02/1395ه�.�س(  20/04/2016م.،  بت�ريخ  البالد،  اأنح�ء 

و)12/07/1437ه�.ق(.

اغتنموا �شهر رجب

اأطرح اأّوًل؛ ب�سع كلم�ت حول �سهر رجب. يوجد لدى كّل 

مجموعة  الإن�س�ن  لدى  ح�سنً�،  لطيف.  معنوّي  بعٌد  اإن�س�ن 

وهن�ك  والح�ج�ت،  والميول  الغرائز  فلديه  مختلفة،  اأبع�د 

ُبعٌد  وهو  اإن�س�ن،  كّل  في  الموجود  المعنوّي  الُبعد  هو  ُبعد 

اأكثر �سف�ًء في عمر  و�سف�فيته  وتكون لط�فته  لطيٌف جدًا، 

ال�سب�ب.

الُبعد  هذا  تقوية  من  البشر  نحن  تمّكنا  إن 

والموّجه  الهادي  هو  فسيكون  أنفسنا،  في 

لسائر ا�بعاد.

ول يعني هذا اأن الُبعد المعنوّي يقف �سّدًا اأم�م الغرائز 

في  محفوظة  كّله�  فهذه  والتفّكر،  والتعّقل  والحتي�ج�ت 
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الم�دية  الفر�س  ح���ل  ح�ُله�  اأم��ث��ل،  ب�سكل  الفر�س  ه��ذه 

اآخره�  في  و�سعوا  قد  �سب�ق،  �س�حة  فلنفتر�س  ب�ل�سبط. 

َمعلمً� عليه �سيء، وطلبوا مّني، اأن� العبد الحقير، ومنكم اأن 

نت�س�بق اإليه، واأن يربح ذلك ال�سيء من ي�سبق ب�لو�سول اإليه 

مّن�، في� ُترى من �سي�سل اأ�سرع؟ وا�سٌح اأّنكم اأنتم ال�سب�ب؛ 

عندكم ط�قة ون�س�ط وحيوية، بمجّرد اأن اأتحرك اأراكم قد 

اإليه وربحتم! الأمر نف�سه في الم�س�ئل المعنوية  �سبقتموني 

اأي�سً�. ف�إّن ب��ستط�عتكم الو�سول اإلى الهدف المن�سود ب�سكل 

وتلك  المعنوية.  الق�س�ي�  في  واأحلى  واأجمل  واأ�سهل  اأ�سرع 

ال�سخ�سي�ت النورانية التي �س�هدتموه� في زم�نن�، ك�أمث�ل 

المرحوم اآية اهلل ال�سيخ بهجت - على �سبيل المث�ل -حيث 

ك�نوا  ب�لنورانية،  مفعمً�  كبيرًا  و�سيخً�  نورانيً�،  اإن�س�نً�  ك�ن 

ال�سب�ب؛  عهد  منذ  له�  وينتبهون  اأنف�سهم  يرّبون  اأ�سخ��سً� 

اأي منذ اأن ك�نوا في اأعم�ركم. من يت�أّخر في التفكير بهذه 

اأب��دًا،  الم�س�ئل  بهذه  يفّكر  ل  ومن  توفيق�ته،  تقّل  الأم��ور، 

كح�ل  ح�ُله  ويكون  والنق�ء،  وال�سف�ء  النورانية  من  ُيحرم 

الكثير من اأبن�ء الدني�. هذا اأّول الكالم.

توجيهات اإلى التحادات الطالبية

اأنتم ُتطلقون على  ال�سب�ب الأعزاء -  اأيه�  اإّن لن� معكم 

كالًم�   - ال�سب�ب  عليكم جميعً�  طلق 
ُ
اأ واأن�  ن��سئة،  اأنف�سكم 

ُتعتَبرون من جهة  ف�إّنكم  كثيًرا ومتنوًع� في �سّتى الق�س�ي�. 

محّله�، واإّنم� يكون في الإن�س�ن ه�ديً� لأبع�ده الأخرى؛ هذا 

الذين  الخبث�ء  الأ���س��رار  اأولئك  فين�.  وتعّزز  بقي  لو  فيم� 

المجرمين  اأو  الظ�لمين  اليوم، من  الع�لم  ت�س�هدونهم في 

القتلة، اأو من عّب�د الم�ل، اأو ال�سهوة اأو البطن، وقد تغّلبت 

عليهم الأبع�د الم�دية، لم ُينّموا الُبعد المعنوّي في نفو�سهم، 

حّتى اأخذ ب�ل�سعف �سيئً� ف�سيئً�، وب�سكل تدريجّي حّتى زال 

�سهر  تغتنموا  اأن  ال�سب�ب؛  اأّيه�  لكم  قوله  اأريد  م�  وانتهى. 

رجب، وت�ستفيدوا منه لتقوية هذا البعد المعنوّي.

اأنتم ربيع الإن�شانية وهذه الأ�شهر ربيع المعنوية

بعد �سهر رجب يطّل �سهر �سعب�ن، ومن ثّم �سهر رم�س�ن؛ 

تعبير  حّد  على   - اأنتم  وكذلك  المعنوية.  ربيع  هي  اأ�سهٌر 

الإن�س�نية،  ربيع  مظهر  اأنتم   -
(1)

اأكبري علي  الح�ج  ال�سيخ 

م�  ه��ذا  المعنوية  ربيع  ف�غتنموا  العمر،  ربيع  في  لأّن��ك��م 

ا�ستطعتم، بذكر اهلل، وقراءة الأدعية الواردة، والتدّبر في 

م�س�مينه�، وتالوة القراآن، وال�سالة في اأول وقته�، وترك 

الذنوب، والتخّلق ب�لأخالق الح�سنة. اإّن لن� جميعً� في هذا 

اغتن�م  ال�سب�ب  اأنتم  بمقدوركم  لكن  كبرى،  فر�سً�  ال�سهر 

الفقيه  الولي  ممثل  اأكبري  علي  ال�سيخ  تحّدث  اللق�ء  بداية  في    (1)

والث�نوي�ت.  المدار�س  لطالب  الإ�سالمية  الطالبية  التح�دات  في 

في  واأفك�رًا  اقتراح�ت  وقّدم�  الطالب،  من  اثن�ن  تحدث  وكذلك 

مح�سر �سم�حة الإم�م الق�ئد. 
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اأبن�ئي، ومن جهة ث�لثة  اإخواني واأخواتي، ومن جهة اأخرى 

هذا  في  الح��سرون  اأنتم  �سواء  اأع��زائ��ي،  اأنتم  اأح��ف���دي. 

المك�ن، اأو من ينتمي اإلى هذه المجموعة، وهم عدة اآلف 

اأ�س�ر  من طاّلب الّتح�دات واثن� ع�سر مليون تلميذ - كم� 

اإلى ذلك هذا ال�س�ّب العزيز -ف�إّنكم جميعً� م�سمولون بهذا 

العتب�ر الذي ذكرن�ه. ح�سنً�، لن� معكم كالم كثير. اليوم، 

�س�أطرح عليكم فكرة محورية تت�سّمن طلبً� من الّتح�دات، 

والمنظم�ت الطالبّية. اأ�ستهّل حديثي هذا بمقّدمة:

مواجهة ال�شتكبار

نحن نخو�س مواجهة لجبهة مع�دية تتمّثل في ال�ستكب�ر 

اأميرك�  واأتب�عه واأذن�به، وهذا وا�سح. ومحور هذه الجبهة 

فلكه�  ف��ي  ي���دور  وم��ن  واأذن���ب��ه���  واأت��ب���ع��ه���  وال�سهيونية، 

التي  الموجودة  القوى«  و»اأن�س�ف  القوى  ه��ذه  بع�س  هم 

الإ�سالمية  الثورة  معه�،  ا�ستب�ك  في  ف�إّنن�  ت�س�هدونه�، 

�سيء  اأّي  على  لكن  معه�.  �سراع  في  الإ�سالمّي  والنظ�م 

ال�س�ح�ت  اأّي  في  اأخ��رى،  بعب�رة  اأو  ال�سراع؟  ه��ذا  ي��دور 

ال�س�ح�ت  اإح�س�ء  اأردن���  لو  ال�ستكب�ر؟  مع  �سراعن�  يدور 

ح�سي 
ُ
اأ اأن  الآن  اأمكنني  لرّبم�  فيه� معهم،  لن� �سراٌع  التي 

ع�سر �س�ح�ت، ولو جل�سن� وتداولن� هذا المو�سوع ب�لدرا�سة 

ولبلغت  ال�ستكب�ر،  مع  �سراعن�  �س�ح�ت  لزدادت  والفكر، 

ع�سرين اإلى ثالثين نقطة ا�ستب�ك اأو اأكثر.

اأوجه ال�شتباك مع ال�شتكبار

اأّوًل: هدف ال�ستكبار: 

ا�ستقالل  ق�سية  هي  ق�سية  هن�ك  مثاًل،  الآن  افر�سوا 

من  واح��دة  ه��ذه  وثق�فيً�-  و�سي��سيً�  اقت�س�ديً�   - البلد 

ال�ستكب�ر  طبيعة  ف���إّن  ال�ستكب�ر.  مع  �سراعن�  �س�ح�ت 

والقوى الم�ستكبرة مجبولة على التط�ول والنهب، �سواء في 

عهد ال�ستعم�ر الذي يعود اإلى القرنين الث�من ع�سر والت��سع 

ال�ستعم�ر  فترة  اأو في  الع�سرين،  القرن  اإلى  وي�ستمّر  ع�سر 

ب�أ�سك�له الجديدة والحديثة التي اأوجدوه� فيم� بعد، والتي 

يطرحونه� على اأر�س الواقع ويجّددونه� يومً� بعد اآخر.

مصالح  على  واالستيالء  التعّدي  هو  هدفهم 

الشعوب والبلدان، والتسّلط والتسّلل والنفوذ.

اأن يقف  بلٌد  اأراد  اإذا  هذا هو هدف ال�ستكب�ر. ح�سنً�، 

�سواًء عن   - ا�ستقالله  يدافع عن  واأن  الهدف،  هذا  مق�بل 

�سيحدث   - القت�س�دّي  اأو  ال�سي��سّي  اأو  الثق�فّي  ا�ستقالله 

من  واح���دة  ه��ي  ه��ذه  ال��ح���ل.  بطبيعة  و���س��راع��ً�  مواجهة 

�س�ح�ت �سراعن� مع ال�ستكب�ر.

ثانياً: التقّدم والزدهار: 

اأن  فلو  التقّدم.  م�س�ألة  الأخرى  ال�ستب�ك  �س�ح�ت  ومن 

اإيران، بم� تّت�سف به من ا�ستغن�ء عن القوى الع�لمية ومن 
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عدم الكتراث به� وعدم التبعية له� وعدم العتم�د عليه�، 

نموذجً�  التقّدم  ه��ذا  ي�سبح  واأن  التقّدم،  لمرحلة  ت�سل 

التقّدم  هذا  ف�إّن  الأخ��رى،  وال�سعوب  البلدان  ل�س�ئر  ومث�ًل 

فيم�  ال�سراع  و�س�ح�ت  ال�ستب�ك  نق�ط  من  واح��دًة  يعتبر 

التقّدم،  اإلى هذا  الو�سول  بينن� وبين ال�ستكب�ر نحن نريد 

وهم يريدون منعن� منه.

اإّن واحدًا من اأهم الدوافع التي دفعت ب�لقوى الم�ستكبرة 

في الق�سية النووية اإلى ال�سطف�ف �سّدن� هو هذا الدافع، 

ك�نوا  ولكّنهم  اأخ��رى،  بذرائع  يتذّرعون  راح��وا  ب�أّنهم  علمً� 

يحملون دوافع رئي�سية، ومنه� اأن يتمّكن بلٌد، من دون الّتك�ل 

اأن يخو�س  اأّي قوة اأخرى،  اأو على  اأو بريط�ني�  اأميرك�  على 

بنف�سه �س�حًة علميًة ب�لغة الخطورة ك�ل�س�حة النووية، ف�إّن 

هذا ب�لن�سبة لهم اأمٌر ه�ّم وخطير جدًا، وم� ك�نوا يريدون 

له اأن يتحّقق.

وأنا متأّكد أّننا لو فتحنا المجال لهم فإّنهم غدًا 

في  والعقبات؛  العراقيل  ويختلقون  سيتالعبون 

وفي  النانو  تقنية  وفي  البيئية  التقنيات  قضية 

التقّدم العلمّي  شّتى المسائل العلمية ا�خرى. 

االختالف  ساحات  من  والحضارّي،  واالقتصادّي 

والصراع بين الجمهورية ا¯سالمية واالستكبار.

المقتدر  الح�سور  هو  و�س�ح�ته  الخ��ت��الف  نق�ط  من 

للجمهورية الإ�سالمية على �سعيد المنطقة والع�لم. ف�إّن هذا 

المقتدر، يحول دون تحّقق مخّطط�ت ال�ستكب�ر.  الح�سور 

اإذ اإّن لأميرك� خّطته� في منطقة غرب اآ�سي� - التي ُيطلقون 

اأ�ستخدم  اأن ل  اأ�سرُّ على  واأن�  الأو�سط،  ال�سرق  ا�سم  عليه� 

وقد   ،-  
(1)

�س�بق وقٍت  في  ذكرته�  لأ�سب�ٍب  الم�سطلح  هذا 

راأيتم م�س�ريعهم تحت عنوان ال�سرق الأو�سط الكبير وال�سرق 

الأو�سط الجديد، الذي راحوا يرّددونه تكرارًا خالل الأعوام 

الع�سرة اأو الثني ع�سر المن�سرمة. وقد اأّدت هذه الم�س�ريع 

المقتدر  الح�سور  اأّن  غير  وب��رام��ج،  ب�أعم�ل  قي�مهم  اإل��ى 

بدوره�  هذه  خططهم.  تقّدم  منع  الإ�سالمية  للجمهورية 

واحدة من �س�ح�ت ال�سراع والختالف واأمث�ل ذلك.

ثالثاً: الق�سية الفل�سطينية: 

ال�س�ح�ت، وكذلك  واحدة من  الفل�سطينية هي  الق�سية 

ق�سية المق�ومة. ومن ال�س�ح�ت �سيوع الثق�فة الغربية ونمط 

المقبول  الحي�ة  نمط  بلٍد  في  اأ�سيع  ف���إذا  الغربية.  الحي�ة 

في  النخب  ف�ستتبّدل  والأميركيين،  الغربيين  لدى  والدارج 

ذلك المجتمع اإلى اأغن�م وديعة مطيعة لل�سي��س�ت الأميركية 

حدوثه،  على  تواجهن�  التي  القوة  ت�سّر  م�  وهذا  والغربية، 

 R (1)  ك��ل��م��ت��ه ف���ي اأع�������س����ء ال��م��ج��م��ع ال��ع���ل��م��ي لأه�����ل ال��ب��ي��ت

(1394/05/26�س - 2015/8م(.
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وتريد الجمهورية الإ�سالمية اأن تمنع ذلك.

ال�سراع.  �س�ح�ت  من  عددًا  الآن  اأح�سيُت  لقد  ح�سنً�، 

لقد ذكرت اأّنني لو اأردت اإح�س�ء هذه النق�ط ذهنيً�، لرّبم� 

اأمكنني اأن اأعّد ع�سرًا منه�، ولكّنن� لو جل�سن� وفّكرن� - اأنتم 

فّكروا ونحن نفّكر - لو�سلت اإلى ع�سرين اأو ثالثين اأو اأكثر.

رابعاً: ق�سّية ال�سباب والحرب الناعمة: 

حديثي؛  في  الأ�س��سية  الق�سية  اإلى  الآن  ن�سل  ح�سنً�، 

الجمهورية  بين  وال�����س��راع  ال��ن��زاع  ���س���ح���ت  م��ن  واح���دة 

حرٌب  هن�ك  ال�سب�ب.  ق�سية  هي  وال�ستكب�ر  الإ�سالمية 

بين  ال�سب�ب  م�س�ألة  ب�س�أن  ق�ئمٌة  �س�ملة  خفيٌة  ن�عمة 

وال�سه�نية. قبل  واأميرك�، وحلف�ئه�  الإ�سالمية  الجمهورية 

وقلُت  الج�مع�ت  ط��اّلب  من  ال�سب�ب  خ�طبُت  اأع��وام  ع��ّدة 

، واأنتم اأي�سً� - طاّلب 
(1)

لهم: »اأنتم �سّب�ط الحرب الن�عمة«

عداد  في  جميعً�  تدخلون  كذلك   - والمدار�س  الث�نوي�ت 

�سّب�ط الحرب الن�عمة.

ب�لنف�س  والثقة  والن��دف���ع  الدافع  ال�س�بُّ  يمتلك  حين 

وقّوة التفكير وال�سج�عة، يكون �س�بطً� في المع�رك القت�لية 

الن�عمة والحرب الن�عمة. هذه هي ميزة ال�س�ب.

المن��سبة  ب�لهوية  يتحّلى  �س�بطً�  الآن  ت�سّوروا  ح�سنً�، 

(1)  لق�ء طالب الج�مع�ت 1391/05/19�س. - 2012/8م.

بهوّية  يتمّتع  و�س�بطً�  الإ�سالمية،  للجمهورية  والمطلوبة 

بينهم�،  وق�رنوا  الإ�سالمية،  الجمهورية  عدّو  لدى  مطلوبة 

وانظروا م� هي نتيجة هذه المق�رنة. كالمن� الآن يدور حول 

الحرب الن�عمة التي هي اأ�سّد خطورة من الحرب ال�سلبة. 

اأحي�نً� يهّددونن� ب�سّن حرٍب �سلبة وب�لق�سف والهجوم وم� 

�س�كل ذلك، فليخ�س�أوا، واأّنى لهم ذلك! لي�س عندهم اأر�سية 

هذا العمل، ول الجراأة على القي�م بهذا الأمر، واإن ارتكبوا 

حم�قة كهذه ف�سيتلّقون �سفعة من��سبة على اأفواههم!

نموذجان لل�شباب في الحرب الناعمة!

نماذج ال�شباب في الحرب الناعمة 

المؤمن المقاوم
المؤمن اليأس 

المحبط

الن�عمة، فهي ق�ئمة ودائرة ح�ليً�، وعدّون�  اأّم� الحرب 

نخو�سه�.  اأي�سً�  ب�لمق�بل  ونحن  علين�،  الهجوم  يخو�س 

اآخر،  بحث  له  هذا  الدف�ع؟  اأو  الهجوم  ح�لة  في  نحن  هل 

وب�عتق�دي، يجب على جبهتن� اأي�سً� اأن تقوم ب�لهجوم بدًل 

الدف�عية  مراكزه�  على  الحف�ظ  �سرورة  مع  الدف�ع،  من 

هذه  ت�سبيه  وعليكم  م�ستعلة،  ح��رٌب  فهن�ك  اإذًا  اأي�����س��ً�. 

الحرب الن�عمة ب�لحرب ال�سلبة و�س�حة المعركة، كم� هي 

الأو�س�ع ال�س�ئدة والحروب الق�ئمة اليوم على �سبيل المث�ل 
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. في 
ب�لحيل والخدع، كّل الحروب هكذا: »الحرُب خدعة«(1)

يمكن  التي  الأمور  اأهّم  [الع�سكرية]، من  ال�سلبة  الحروب 

هي  به�(،  )القي�م  الع�سكرية  الحروب  في  المقتدر  للق�ئد 

اأّنه  اأن يقوم بعملي�ت وتحّرك�ت ليخدع العدّو، فيظن العدّو 

يريد التقّدم من هذا المك�ن وتن�سرف اأنظ�ره اإليه، ولكّنه 

ال�س�بط،  هذا  يكون  اأن  افتر�سوا  الخلف.  من  عليه  يهجم 

اأ�س��سً�  ُي��درك  ول  الخديعة،  عليه  تنطلي  �س�ذجً�  �س�بطً� 

اإن�س�نً� خ�ماًل  اأن يكون  اأو  العدّو ول ي�سّخ�سه.  معنى خداع 

مدمنً�  ُمدمنً�؛  يكون  اأن  اأو  والنوم.  والّدعة  الراحة  يطلب 

على المخدرات اأو مدمنً� على تلبية ال�سهوات اأو مدمنً� على 

بع�س الألع�ب الكمبيوترية التي راجت اأخيرًا، - و�سمعت اأّن 

البع�س ي�سل لالإدم�ن عليه� - ل يفّكر، ول يكترث بم�سيره 

ال�س�بط  يكون هذا  اأن  اأو  اآم�لهم عليه.  وم�سير من عّلقوا 

اإ�سب�ع غرائزه الم�دية والحيوانية،  في خندقه منغم�سً� في 

وغ�رقً� في بحر ملّذاته. فب�لإمك�ن ت�سّور هذا ال�س�بط على 

هذا ال�سكل وهذه الهيئة وهذه ال�س�كلة. م�ذا �ستكون نتيجة 

�سّب�ط  هوية  تعريف  يمكن  اإذًا  وا�سح.  الجواب  الحرب؟ 

نق�ط  من  واح��دة  هي  وهذه  نمطين.  على  الن�عمة  الحرب 

تحقيق  الك�في،  اإ�سح�ق،  بن  يعقوب  بن  محمد  ال�سيخ  الكليني،   (1)

الإ�سالمية،  الكتب  دار  ن�سر  غف�ري، طهران،  اأكبر  علي  وت�سحيح 

1407ه�.، ط 4، ج 7، �س 460.

في �سوري� اأو العراق اأو اليمن اأو من�طق اأخرى، اأو في فترة 

الدف�ع المقّد�س التي ط�لت ثم�نية اأعوام في اإيران. فخذوا 

�س�بطً� بنظر العتب�ر في مقّره اأو خندقه، اإذ ب�لإمك�ن اأن 

يكون هذا ال�س�بط على نمطين، ويمكن اأن يكون لديه نوع�ن 

من الهوية اأو التعريف: 

العزم،  ع�قد  اإن�س�ن  هيئة  على  ال�س�بط  هذا  يكون  قد 

�سج�ع،  مفّكر،  مث�بر،  ب���لأم��ل،  مفعم   ، متحفٍزّ ب�سيٍر، 

. فلو ك�ن ال�س�بط في مقّره اأو خندقه مّت�سفً� بهذه  وم�سحٍّ

ذلك  ال��ح��رب.  ه��ذه  نتيجة  تقدير  يمكن  الخ�سو�سي�ت، 

ب�لأمل  مفعم  موؤمن،  مفّكر،  ر�سيٌد،  �سج�ٌع،  ال�س�بط  اأّن 

والعزيمة والدافع والندف�ع. هذا نوٌع من ال�سّب�ط. 

وهوية  ب�س�كلة  ال�س�بط  هذا  نف�س  افترا�س  وب�لإمك�ن 

القت�ل  ب���أّن  يعتقد  ي�ئ�س،  اإن�س�ٌن  اأّن��ه  فلنفتر�س  اأخ���رى. 

فهو  منه!  ج��دوى  ل  �سمودكم  اإّن  و[يقول]  منه،  ف�ئدة  ل 

اإن�س�ٌن خ��سٌع م�ست�سلم،  اأّنه  اأو  والإحب�ط.  ب�لي�أ�س  م�س�ٌب 

ل هّمة لديه على المواجهة والمق�ومة، قد ي�سمد قلياًل في 

والتحّدي�ت  ال�سغوط  تتزايد  عندم�  ولكن  الأحي�ن،  بع�س 

عليه ي�ست�سلم وينهزم؛ هذه هي روحيته. اأو اأّنه اإن�س�ن تنطلي 

وبخداعه،  ال��ع��دّو،  ب�بت�س�مة  ويثق  وال�ِحَيل،  الخدع  عليه 

مليئة  الحرب  ف���إّن  ال��ع��دّو.  خدعة  يفهم  ل  اأ�س��سً�  اأّن��ه  اأو 
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الختالف ال�سديد فيم� بينن� وبين اأعدائن�.

يريد العدّو لل�س�بط في الحرب الن�عمة، وهم ال�سب�ب، 

ينهج  اأن  له  تريد  الإ�سالمية  والجمهورية  منهجً�،  ينهج  اأن 

منهجً� اآخر. الإ�سرار في الجمهورية الإ�سالمية على التدّين 

والعّفة والورع والبتع�د عن الإفراط في النزوع اإلى الغرائز، 

ب و»الدوغم�ئية« على  ل ينبغي اأن ُيحَمل على محمل التع�سّ

حّد تعبيرهم، والتحّجر ،وم� اإلى ذلك.. كاّل، بل هي اأ�س�ليب 

تربوية، م�ستوح�ة وم�ستق�ة من تعريف ال�س�بط والق�ئد في 

التحّدي  �س�ح�ت  من  واح��دة  هي  وه��ذه  الن�عمة.  الحرب 

بينن� وبين اأميرك�. حيث يريد الأميركيون اأن يتخّلى �سب�بن� 

الج�سدية  والقوة  والن�س�ط  والندف�ع  والأمل  ال�سج�عة  عن 

اإلى العدّو نظرَة تف�وؤل وُح�سن ظّن،  والفكرية، واأن ينظروا 

ت�س�وؤم  الداخلية نظرَة  اإلى قي�دتهم و�س�حتهم  واأن ينظروا 

و�سوء ظّن. هذا م� يريده العدّو ل�سب�بن�، وهذا هو الهدف من 

وراء كّل م� يقوم به في اإعالمه عبر قنوات الإذاعة والتلف�ز 

ت�ستهدف  التي  الأخرى  اأن�سطته  وفي  الإلكترونية  والمواقع 

ال�سب�ب في خط�به�، حيث يبتغي تبديل ال�س�ّب اإلى مثل هذا 

الع�لية  وال�سج�عة  ال�سحيح  الإيم�ن  من  المجّرد  العن�سر 

والح�فز والأمل. والجمهورية الإ�سالمية تقف ب�ل�سبط على 

النقي�س من ذلك، حيث تريد لل�س�ّب اأن يتحّول اإلى عن�سر 

فّع�ل ومب�در وموؤّثر.

ال�شباب  لهوية  وال��م��ع��ن��وي  ال��روح��ي  ال��ب��ن��اء 

الإ�شالمي

وهن� طلبي منكم ي� اأعزائي واأبن�ئي:

كي  مؤثرًا  دورًا  تمارسوا  أن  عليكم  يجب 

الثانوية  المرحلة  شباب   - رفاقكم  تجعلوا 

النمط  هذا  على   - أعماركم  في  هم  الذين 

تساعدوهم  وأن  الصحيح،  التعريف  هذا  وفق 

االّتحادات  مهّمة  هي  هذه  إّن  هكذا  ليصبحوا 

ا¯سالمية وواجبها.

اأنف�سكم  بن�ء  اإذا نجحتم في  ف�إّن هذا ممكن  وب�لطبع، 

كبير  ح��ّد  اإل��ى  موجود  هو  م�  وه��ذا  تهذيبه�.  في  قتم  وُوفِّ

والحمد هلل، كم� ذكر الآن ال�سيخ الح�ج علي اأكبري - وقد 

اأفرحني تقريره حقً�، وك�نت قد بلغتني التق�رير في ذلك اإلى 

حّد م�، وكنت على اّطالع على هذا الأمر، ولكّنه �سّرح اليوم 

هن� بذلك -. ابنوا اأنف�سكم وابنوا الآخرين اأي�سً�. علمً� ب�أّن 

الّتح�دات الإ�سالمية ل تنح�سر بكم فقط، اأنتم الّتح�دات 

الّت��ح���دات  واج��ب  وه��ذا  ال��م��دار���س،  ل��ط��اّلب  الإ�سالمية 

اأي  مك�ن،  ك��ّل  وف��ي  اأي�سً�.  الج�مع�ت  لطاّلب  الإ�سالمية 

اأو  المدار�س  �سعيد  على  -�سواء  طاّلبّي  اإ�سالمّي  اّتح�د 

الج�مع�ت - يقوم بدًل من تربية ال�س�ّب الإيرانّي على هذه 
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الهوية وال�س�كلة التي ُذكرت، بحركة في الّتج�ه المع�ك�س، 

ر في هذا التج�ه، يكون قد عمل على خالف واجبه  اأو ق�سّ

وعك�س م� يريده اهلل منه.

في دع�ء مك�رم الأخالق، يطلب الإن�س�ن من اهلل ع�سرات 

ُلني 
َ
َت�ساأ ِبما  »َوا�سَتعِملني  ومنه�:  الأهمية،  الب�لغة  الأم��ور 

. فنحن م�سوؤولون، الجميع م�سوؤول، اأنتم �سب�ب 
َغداً َعنه«(1)

م�سوؤولون،  ال�سب�ب  م�سوؤولون؛  جميعً�  ولكّنن�  �سيوخ  ونحن 

جهودكم  ت�سّب  اأن  يجب  بينهم.  فرق  ول  ك�ل�سيوخ  تم�مً� 

ال�سب�ب  ع��دد  وتو�سيع  تنمية  ف��ي  اأوًل  الّت��ح���د  وم�س�عي 

الكمّية م�  الن�حية  اإليهم من  الذين تخ�طبونهم وتتوّجهون 

ا�ستطعتم، ول اأقول تو�سيع حجم الّتح�دات، بل تو�سيع دائرة 

ت�أثيره� وم�س�عفة م�س�ح�ت تبليغه� وت�أثيره� على ال�سب�ب 

ل  وقد  الّتح�د  اإلى  ينتمي  ل  قد  ال�س�ّب  ذلك  جيلكم.  من 

يريد النتم�ء، ول �سير في ذلك، ولكن على الّتح�دات اأن 

تعمل على ا�ستقط�ب جمهور غفير من المخ�طبين والت�أثير 

هوية  بن�ء  اأي  ذكرن�ه؛  عّم�  عب�رة  هو  الأث��ر  وذلك  عليهم، 

اإليه�  تهدف  التي  ب�لطريقة  الإ�سالمّي،  ال�س�ّب  و�سخ�سية 

تحّدده�  التي  ب�لطريقة  ل  وتعّرفه�،  الإ�سالمية  الجمهورية 

اأميرك� والراأ�سم�ليون ال�سه�ينة. وهذا واجب في اأعن�قكم 

ن�سر  قم،  ال�سج�دية،  ال�سحيفة   ،Q الح�سين  بن  علي  الإم���م    (1)

اله�دي، 1418ه�، ط 1، الدع�ء 20، �س 92.

وعليكم مت�بعته. علمً� ب�أّني على اّطالع على برامج الّتح�د، 

وقد و�سلني تقرير عن ذلك وط�لعته ووجدته تقريرًا جيدًا، 

ف�لبرامج برامج جّيدة ومن��سبة، ولكن يجب عليكم تقويته� 

يومً� بعد يوم من الن�حية الكمية والنوعية.

من  الماليين  هوؤلء  واإلى  اإليكم  ملّحة  بح�جة  البلد  اإّن 

بالدن�.  في  اليوم  الموجودين  والج�مع�ت  المدار�س  طاّلب 

ونحن بح�جة اإلى ال�سب�ب الموؤمن والوفّي والموؤّمل المتف�ئل 

كهوؤلء  ل�سب�ب  بح�جة  والبلد  والمبدع،  والحيوّي  والن�سيط 

اأّن العدّو على مدى �سبعة  اإليهم. �سحيٌح  وم�ستقبله بح�جة 

وثالثين ع�مً� من عمر الجمهورية الإ�سالمية لم يتمّكن من 

اأن يرتكب اأّي حم�قة على الرغم من كّل الجهود التي بذله� 

اإلى العدّو »نظرة  خالل هذه الفترة، ولكن ل ينبغي النظر 

�سعيف وحقير قد اأعيته ال�ُسبل«، ف�إّن لديه خططً� وبرامج 

طويلة الأمد. وكم� اإّنن� نتحّدث عّم� بعد خم�سين ع�مً� - كم� 

 عن برن�مجن� لم� بعد 
(2)

اأربع �سنوات اأو  تحّدثُت قبل ثالث 

اأّنن� نفّكر  خم�سين ع�مً� في المج�ل العلمّي - ومعنى ذلك 

لل�سنوات الخم�سين المقبلة، ف�إّن العدّو كذلك يفّكر لل�سنوات 

هذه  ا�ستمرارية  دون  للحوؤول  ويجهد  الق�دمة،  الخم�سين 

الحركة - التي لم تبق مح�سورة في اإيران، واإّنم� ا�ستمّرت 

(2)  1392/07/17�س. - 2013/11م.

14



 ،- مختلفة  وب�أ�سك�ل  عديدة  من�طق  في  وتبلورت  وتن�مت 

اأن  يجب  ال��ذي  من  بوجهه.  وال��وق��وف  منعه  علين�  ويجب 

اأنف�سكم  ابنوا  لكم.  الم�ستقبل  ال�سب�ب؛  اأّيه�  اأنتم  يمنعه؟ 

الأقدام.  ث�بتي  وابقوا  اأي�سً�  وا�ستقيموا  الكلمة،  معنى  بكّل 

وجودكم  ي��وؤّدي  اأن  ب��ّد  فال  الج�معة،  اإل��ى  �ستدخلون  غ��دًا 

في  والثورية  الدينية  الهوية  تلك  تعزيز  اإل��ى  الج�معة  في 

اأنف�سكم، ل اإلى اإ�سع�فه�. هكذا هم البع�س، حيث تجدهم 

قبل الذه�ب اإلى الج�معة على ح�ل، وبعده على ح�ل اآخر! 

الج�معة  ف���إّن  وتنميته�،  الهوية  هذه  تقوية  يجب  بل  ك��اّل، 

هذا  اأبن�ء  واإل��ى  الثورة  واإل��ى  الإ�سالم  اإلى  تنتمي  اإ�سالمية 

ال�سعب الثورّي. اإذًا ل بّد من ا�ستمرار هذه الهوية والثب�ت 

عليه�. ف�إّن الثب�ت اأمٌر في غ�ية الأهمية.

الت�شال والتوا�شل

وعليكم اأن ل تقطعوا توا�سلكم، ف�إّن الّتح�دات في الوقت 

الراهن على توا�سل مع بع�سه� البع�س، ول ينبغي قطع هذا 

التوا�سل، بل ح�ولوا الحف�ظ على هذه العالق�ت وعلى هذه 

ال�سل�سلة المب�ركة في الح�ل الح��سرة، وكذلك بعد العبور 

اآخر،  اأّي مك�ن  اإلى  اأو  اإلى الج�معة  من المدر�سة والدخول 

َوتََواَصۡواْ  بِٱۡلَّقِ  ﴿ َوتََواَصۡواْ  تع�لى:  لقوله  م�سداقً�  وكونوا 

، وح�فظوا على بع�سكم بع�سً�، كمت�سّلقي الجب�ل 
ۡبِ ﴾(1) بِٱلصَّ

ب�لحب�ل،  ظهورهم  يربطون  الذين  الَخِطرة  المن�طق  في 

ربطوا  قد  لأّنهم  قدمه،  ت��زّل  من  ال�سفح  اإل��ى  ي�سقط  لئاّل 

اأحدهم،  زّل  واإن  ب�لحب�ل،  اأنف�سهم  و�سّدوا  ببع�س  بع�سهم 

�سيم�سك به الآخرون الذين لم تزّل اأقدامهم ويرفعونه اإلى 

بِٱۡلَّقِ  الأعلى.. هكذا يكون التوا�سي والتوا�سل. ﴿ َوتََواَصۡواْ 

ۡبِ ﴾ توا�سوا بموا�سلة طريق الحّق من ج�نب،  َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ
وال�سمود  ال�ستق�مة  هو  ال�سبر  اآخر  ج�نب  من  وب�ل�سبر 

الأحداث  حي�ل  والترّدد  والخوف  الن��زلق  وعدم  والثب�ت، 

الموؤلمة. هذه هو كالمي معكم.

الم�شوؤولين وال�شباب

واجبات ومهام الم�شوؤولين

االهتمام با�نشطة الثورّية

فتح المجال أمام التنظيمات الطالبية ا�مينة

مواجهة معارضة الممارسات الثورية

ح�سنً�، ب�لت�أكيد على الم�سوؤولين اأي�سً� واجب�ت ومه�ّم. 

(1)  �سورة الع�سر، الآية 3.
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اليوم  تتمّتع  والتربية  التعليم  وزارة  ف�إّن  الحّظ،  لح�سن 

ف�إن ك�ن  بّد من اغتن�مه�.  ب���إدارة متدّينة، وهذه فر�سة ل 

التدّين هو الح�كم على راأ�س مجموعة، يمكن عنده� اإنج�ز 

الكثير من الأعم�ل الجيدة - وقد اأطلق هذان ال�س�ب�ن من 

اأبن�ئي الأعزاء؛ هذه الفت�ة وهذا الفتى، كلم�ت جيدة للغ�ية، 

بمعنى اأن النق�ط التي نّبه� اإليه� نق�ط �سحيحة وجيدة، واأن� 

اأو�سي مكتبي ب�أن ي�سجلوه� ويولوا اهتم�مهم به� ويت�بعوه�، 

اإليه� -،  ي�ستندوا  اأن  والتربية  التعليم  واأو�سي كذلك وزارة 

واأقول:

ًل: الهتمام بالأن�سطة الثورّية: اأّوًل ب�سرورة توفير  اأوَّ

الإ�سالمية،  لالّتح�دات  ل   - المدار�س  لطاّلب  الفر�سة 

ول��زوم  ال��ث��وري��ة.  الأن�سطة  مم�ر�سة  �سبيل  -ف��ي  وح�سب 

 - التعليمّي  �سّيم�  ول  والتربوّي-  التعليمّي  المنهج  تنظيم 

ب�لطريقة التي ل توؤّدي ب�لتلميذ ال�س�ّب اإلى اأن ي�سرف كّل 

والج�سدية  الفكرية  وقوته  وموهبته  وقدرته  وط�قته  وقته 

الأمر  وهكذا  الكتب،  هذه  دّفتي  بين  المودعة  الأوراق  على 

اأحي�نً�، حيث يجد المرء اأّن كّل الط�ق�ت الج�سدية والنف�سية 

تت�ح  ول  الكتب،  ه��ذه  على  ُت�سرف  والع�سبية  والفكرية 

الثورية،  لالأن�سطة  اأو  للري��سة  اأو  للترفيه  فر�سٌة  للط�لب 

الفر�سة  تتوافر  اأن  على  فليعملوا  واإ�سك�ل.  خلل  فيه  وهذا 

اإنج�ز هذه المهّمة، ب�لطبع،  ووقت الفراغ للط�لب. ول يتّم 

اإلى تخطيط وبرمجة. وقد  اأو يومين، بل يحت�ج  خالل يوم 

يوم غد،  في  اأو  اليوم  في هذا  ذلك  اإلى  ل  التو�سّ يت�سّنى  ل 

ولكن يجب مت�بعته اإلى اأن يتحّقق. فال بّد من اإعداد هوؤلء 

ال�سب�ب ب�سكل ثورّي، ومنح فر�سة لالأن�سطة الثورية وللفكر 

الثورّي... هذا اأوًل.

وث���ان���ي���اً: ف��ت��ح ال��م��ج��ال اأم�����ام ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ط��الب��ي��ة 

تمّثل  التي  والّت��ح���دات  الإ�سالمية  ك�لجمعي�ت  الأم��ي��ن��ة: 

تعتبر هي  التي  الطاّلبية  التعبئة  اأو  ومتدّينً�،  اأمينً�  تنظيمً� 

لهم  فليف�سحوا  والتدّين،  ب�لأم�نة  يّت�سم  تنظيمً�  الأخ��رى 

المج�ل، ويهّيئوا لهم اأر�سية العمل، ويوّفروا لهم الفر�سة، 

اأ�س�ر  كم�   - والمعنوية  الم�دية  ب�لإمك�ني�ت  وي��زّودوه��م 

ويعرفوا  ال�سبيل،  لهم  ويمّهدوا   - ذلك  اإلى  ال�سب�ب  هوؤلء 

والمحّفزات  الدوافع  هذه  �سن�عة  نحن  اأردن���  فلو  قدرهم. 

واأمث�له�،  والإع��الم  والتبليغ  الم�ل  عبر  به�  تتمّتعون  التي 

ۡرِض َجِيٗعا 
َ
نَفۡقَت َما ِف ٱۡل

َ
لم� ت�سّنى لن� ذلك مطلقً�: ﴿ لَۡو أ

 واأقول هن� اأي�سً�: لو اأنفقن� جميع 
لَّۡفَت َبۡيَ قُلُوبِِهۡم ﴾(1)

َ
أ آ  مَّ

ثروتن�، لم� ت�أّتى لن� جمع كّل هذه الط�ق�ت وكّل هذا ال�سوق 

الذي  اهلل  ِفعل  وهو من  الب�طن،  يتدّفق من  لأّنه  وال�سغف، 

اليوم  و�سب�بن�  ذل��ك.  قدر  فلنعرف  وقلوبكم،  قلوبن�  بيده 

(1)  �سورة الأنف�ل، الآية 63.
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�س�كل  م�  اأو  التعبئة  في  اأو  الإ�سالمية  الّتح�دات  في  �سواء 

اأن  اأجل  من  الميدان  وخ��سوا  ال�س�حة  اإلى  نزلوا  قد  ذلك 

يعملوا في �سبيل اهلل وفي �سبيل الثورة وفي �سبيل البلد، فال 

بّد من تهيئة الأر�سية لهم ودعمهم م�ديً� ومعنويً�.

ثالثاً: مواجهة معار�سة الممار�سات الثورية: والنقطة 

الن�س�ط�ت  لمم�ر�سة  المدار�س  بع�س  مع�ر�سة  هي  الث�لثة 

الثورية، وهذا م� اأ�س�ر اإليه اأحد هذين ال�س�بَّين العزيَزين، 

وكنُت على اّطالع على ذلك، و�سمعُت به من قبل. ولنفتر�س 

اأّن ال�سب�ب يريدون اإعداد برن�مج ليوم الث�ني والع�سرين من 

بهمن [ذكرى انت�س�ر الثورة الإ�سالمية] - على �سبيل المث�ل 

ي�سعون  م�س�عدتهم،  من  بدًل  المدر�سة  في  والم�سوؤولين   -

كاّل،  ر�سمية.  ب�سورة  اأحي�نً�  ويمنعونهم  العقب�ت،  اأم�مهم 

يجب الوقوف اأم�م هذا المنحى. فعلى ال�سب�ب اأن ينجزوا 

اأوؤّيده،  اأن�  م�  وهذا  فليدر�سوا جيدًا،  ب�سكل جّيد،  درو�سهم 

الدرا�سة  ج�نب  اإل��ى  ينبغي  ولكن  بذلك،  علٍم  على  واأنتم 

القي�م ب�لأن�سطة الثورية اأي�سً�.

البيئة ال�شبابية في قلب المواجهة

ال�سب�بية  البيئة  اأم��ٍل،  مبعث  هم  بلدن�  �سب�ب  اأعزائي! 

مبعث اأمل. ول يعني هذا اأّنه ل خبر عندي عن وجود حفنة من 

ال�سب�ب الذين ي�سلكون ال�سبل المنحرفة ويم�ر�سون الأعم�ل 

ال�سيئة، ف�إّني على اّطالٍع على ذلك، ولكن في الجملة حينم� 

اهلل  اأ�سكر  البلد،  في  ال�سب�بية  البيئة  على  بب�سري  اأج��ول 

�سبح�نه وتع�لى. ف�إّنه على الرغم من كّل عوامل النحراف، 

جبهة  وج��ود  من  الرغم  وعلى  والمحفزات،  ال��دواف��ع  وك��ّل 

مع�دية و�سيعة ت�ستهدف ال�سب�ب، يوجد لدين� جمٌع غفيٌر من 

ال�سب�ب الموؤمن المتدّين الثورّي من اأهل الدع�ء والتو�ّسل، 

ب�لأمر  لي�س  وهذا  المعنوّي،  للتك�مل  مت�سّوق  ع��سق  �سب�ب 

 å«M .الب�سيط القليل، واإنم� هو في غ�ية الأهمية والعظمة

نجد البع�س منهم من اأهل القراآن، والبع�س الآخر من اأهل 

العتك�ف، وبع�سهم من اأهل الم�سي في الأربعين، وبع�سهم 

ومظ�هره�،  الثورة  مي�دين  في  وال�سمود  الثب�ت  اأهل  من 

وكم لهذا من عظمة وقيمة كبيرة. والعدّو يع�ر�س كّل هذه 

المظ�هر.

واأقوله� لكم اإّن عّدو نظ�م الجمهورية الإ�سالمية قد ُمني 

حّتى اليوم ب�لهزيمة، وهذا مّم� ل �سّك فيه ول ريب يعتريه. 

اإليه  اأ�سرُت  ب�أّنه ُهِزم حّتى هذه اللحظة، وهذا م�  ف�علموا 

على  وال�ستدلل  اأعينن�.  اأم�م  وم�ثٌل  وا�سٌح  و�سببه  مرارًا، 

اأّنه  ذلك لي�س ا�ستدلًل معقدًا غ�م�سً� ل يمكن فهمه، وهو 

الإ�سالمّي، عزم  النظ�م  قيم 
ُ
واأ الثورة  ت�أ�ّس�ست هذه  حينم� 

هوؤلء منذ اليوم الأولى على اإ�سق�ط هذا النظ�م والق�س�ء 

عليه، اأو الحوؤول دون تن�ميه على اأقل التق�دير. وقد م�ست 

�سبعة وثالثون ع�مً�، والنظ�م تن�مى وتعّزز يومً� بعد اآخر، 
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ُكله� وثم�ره�، والعدّو لم 
ُ
واأ�سبح �سجرة ب��سقة ع�لية ُتوؤتي اأ

يتمّكن من ارتك�ب اأّي حم�قة.

حزب اهلل �شم�س الأمة ال�شاطعة!

وه��ذا  ���س��يء.  اأّي  تحقيق  م��ن  يتمّكن  ل��م  ف���ل��ع��دّو  اإذًا 

الع�لم  تنظروا في  اأن  لكم  بل  البلد،  بهذا  الأمر ل يخت�ّس 

في  الموؤمن  المج�هد  ال�سب�ب  �سّد  فعلوا  م�ذا  الإ�سالمّي 

�سّنوا  قد  فكم  يفعلوا؟  اأن  ا�ستط�عوا  وم�  وفل�سطين،  لبن�ن 

�سّد حزب اهلل في لبن�ن من هجم�ت اإعالمية وعملية، حيث 

هّددوا ونّفذوا تهديداتهم عمليً�، وفي وقت يظهر حزب اهلل 

ولنفتر�س  الإ�سالمّي.  الع�لم  في  الق�مة  منت�سب  �س�مخً� 

الخ�وية  الف�رغة  الف��سدة  العميلة  الفالنية  الحكومة  اأّن 

وال���دولرات  الأم���وال  عبر  الفالنّي  القرار  في  ا�ستط�عت 

النفطية اأن تدين حزب اهلل، فلتذهب للجحيم! وم� اأهمية 

مبعث  وه��و  ك�ل�سم�س،  هن�ك  ي�سطع  اهلل  ح��زب  اإّن  ذل��ك! 

افتخ�ر للع�لم الإ�سالمّي. �سب�ب حزب اهلل ومجموعة حزب 

اأنجز  فقد  الإ�سالمّي،  للع�لم  فخر  مدع�ة  لبن�ن  في  اهلل 

هوؤلء م� عجزت عنه جيو�س ثالث دوٍل عربية خالل حربين 

اأو ثالث، حيث فر�سوا على اإ�سرائيل الهزيمة. ف�إّنه قبل اأن 

لم  حرب�ن،  تقدير  اأقّل  على  اندلعت  بهم،  الهزيمة  يلحقوا 

الحرب  واأم��� في  الأول��ى،  الحرب  ال��دول في  ت�س�رك جميع 

ولكنه�  جيو�سه�  و�سوري�  والأردن  م�سر  اأعّدت  فقد  الث�نية 

ُهزمت اأم�م اإ�سرائيل. فقد ا�سطّفت ثالث دول - واأّي دول، 

ف�إحداه� م�سر التي ك�نت تمت�ز بجي�س قوّي، و�سوري� كذلك، 

خ�سرت  وب�لت�لي  ال�سهيونّي  الكي�ن  اأم���م   - الأردن  ودول��ة 

ال�سهيونّي  الكي�ن  بهذا  األحق  اأّن حزب اهلل  المعركة. غير 

نف�سه، وذلك بعد اأن امتلك المزيد من القوة، الهزيمة خالل 

ثالثة وثالثين يومً�، اأفهل يعّد هذا اإنج�زًا �سغيرًا وب�سيطً�؟ 

الإ�سالمّي؟  الع�لم  مفخرة  ب�أّنه  ن�سفه  اأن  الخط�أ  من  وهل 

وم�  ب�إدانته،  وتقوم  م�  مك�ن  في  ورق  ق�س��سة  فلت�سدر 

اأهمية ذلك؟

الحقيقة �شتنت�شر

اإّن الحقيقة تّتجه نحو الر�سد والزده�ر والت�أّلق. اأحي�نً� 

يعتر�س طريقه� بع�س ال�سدائد وال�سع�ب، ولكّن الحقيقة 

َبُد  ا ٱلزَّ مَّ
َ
تنت�سر في نه�ية المط�ف. يقول اهلل في كت�به: ﴿ فَأ

، ف�إّن الَزَبد الذي يطفو على الم�ء يمالأ 
(1)﴾ ۖ َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓء

العين في ظ�هره؛ ذلك اأّنكم حينم� تنظرون اإلى المي�ه في 

الزبد  يظهر  ب�لآخر،  بع�سه�  ويرتطم  تموج  وهي  الأنه�ر 

ا  مَّ
َ
َبُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ ا ٱلزَّ مَّ

َ
اأم�م العين، ولكّنه يزول: ﴿ فَأ

، ول يبقى اإّل ذلك 
ۡرِضۚ ﴾(2)

َ
َما يَنَفُع ٱنلَّاَس َفَيۡمُكُث ِف ٱۡل

اأ�س��سه،  على  حي�تهم  وتقوم  الن��س  ينفع  ال��ذي  ال�سيء 

(1)  �سورة الرعد، الآية 17.

(2)  �سورة الرعد، الآية 17.
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وهو الم�ء الج�ري وال�س�في. والحقيقة كذلك، الحقيقة 

هن�ك  نعم،  المن�سودة.  اأهدافه�  اإلى  �ست�سل  �ستنت�سر، 

النت�س�ر  �سرط  لكن  تعتر�س طريقه�،  وم�سّق�ت  م�س�كل 

اأن ل ُي�س�ب جندّي الحقيقة و�س�بطه� ورائده� ب�لنهزام 

ع�ب، ف�إن ك�ن  الداخلّي ويفقد ثقته بنف�سه اأم�م هذه ال�سِ

كذلك، و�سمد وتحّمل ال�سدائد، �سي�سل اإلى النتيجة، كم� 

و�سل اإليه� في ال�سدر الأول من الإ�سالم، وفي كل مواطن 

ال�ستق�مة والثب�ت، وكذلك في زم�نن� هذا الذي هو زمن 

�سيطرة الم�دي�ت.

الحقيقة،  اأتب�ع  اأنتم  لكم،  الحقيقة  الأع��زاء!  اأيه� 

ذلك  اهلل  ب���إذن  ي�سل  و�سوف  اأي�سً�،  لكم  والم�ستقبل 

اليوم الذي تت�س�ءل فيه هذه الم�س�كل ببركة �سمودكم 

�سيئً� ف�سيئً� حّتى تزول نه�ئيً�، وتبلغوا فيه القمة اإن �س�ء 

.ˆG

اليوم.  يح�سروا  لم  الذين  لل�سب�ب  �سالمي  اأبلغوا 

ب�لن�سبة لم� ذكروه من اقتراح لعقد هذا اللق�ء كّل ع�ّم، 

فهذا ح�سن ول كالم فيه، واإن كنت ل اأعلم ت�ريخه بدّقة، 

واأف�سل  اأح�سن  فهو  اأكثر،  بكم  والتقين�  راأين�كم  كّلم� 

ب�لن�سبة لن� اأي�سً�.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} 

في لقاء اأع�شاء الّتحادات الطاّلبية الإ�شالمية 20/04/2016م

1.اإن تمّكن� نحن  الب�سر من تقوية الُبعد المعنوي في 
اأنف�سن�، ف�سيكون هو اله�دي  والموّجه ل�س�ئر الأبع�د.

2.اإن اأولئك الأ�سرار الخبث�ء في الع�لم قد تغّلبت عليهم 
الأبع�د الم�دية.

3.اغتن�م الفر�س يكون ب��: 

اغتنام الفر�ص الإلهية

اأ.ذكر اهلل.

ب.قراءة القراآن.

ت.قراءة الأدعية.

ث.التدبر.

اأوجه ال�ستباك مع ال�ستكبار

1.الهدف.

2.التقدم والزده�ر. 

3.الق�سية الفل�سطينية والمق�ومة. 

4.ال�سب�ب والحرب الن�عمة. 

واجبات ومهام الم�سوؤولين

الهتم�م ب�لأن�سطة الثورّية

فتح المج�ل اأم�م التنظيم�ت الطالبية الأمينة

مواجهة مع�ر�سة المم�ر�س�ت الثورية

ج.ال�سالة اأول الوقت.

ح.ترك الذنوب.

خ.التخلق ب�لأخالق الح�سنة.
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ال�سباب والحرب الناعمة

1. �س�ذج.1.متحّفز.

. 5.�سج�ع وم�سحٍّ

5. م�ست�سلم ل همة لديه على المواجهة.

2.تنطلي عليه خدع الأعداء.2.ذكّي.

6.م�سّمم وع�قد العزم.

عّلقوا  من  وم�سير  بم�سيره  يكترث  ل   .6

اآم�لهم عليه.

3.مفعم ب�لأمل والعزيمة والندف�ع.
3. ي�ئ�س.

7.موؤمن، متدين وب�سير.
7. منغم�ًس� في اإ�سب�ع غرائزه.

4.مفّكر ومث�بر.
4. ل يفّكر ول يتمّتع ب�لب�سيرة الالزمة.

8.يعتمد على نف�سه.

و�س�حته  قي�دته  الى  ت�س�وؤم  لديه نظرة   .8

الداخلية.

9.فّع�ل وموؤّثر.
على  اأو  المخّدرات  على  مدمًن�  خموًل   .9

الألع�ب الكمبيوترية.

الهوية التي تطلبها الجمهورية 

الإ�سالمية ل�سباط الحرب الناعمة

 الهوية التي يرغب بها الأعداء 

ل�سباط الحرب الناعمة

حزب اهلل قدوة ال�سباب 

في مواجهة الأعداء 

والأخطار الخارجية 

والداخلية
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 خطاب اإلمام الخامنئّي }
في لقاء اآلالف من العّمال من كافّة أنحاء البالد(1)

(1)  خط�ب الإم�م الخ�منئي } في لق�ء العّم�ل، بمن��سبة اأ�سبوع الع�مل، في طهران - ح�سينّية الإم�م الخميني {، بح�سور الآلف من العّم�ل من 

ك�ّفة اأنح�ء البالد، بت�ريخ 2016/04/27م.، )1395/02/08.�س.( و)1437/07/19ه�.ق.(.
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الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

الأطيبين  اآله  وعلى  محّمد  الم�سطفى  الق��سم  اأبي  ونبّين� 

الأطهرين المنتجبين، ل �سّيم� بقّية اهلل في الأر�سين.

اإّن هذا اللق�ء  اأّيه� الأعّزاء يوم الع�مل!   مب�رك عليكم 

الذي يجمعن� �سنويً� مع �سريحة من العّم�ل في هذا المك�ن، 

يعّد ب�لن�سبة لي لق�ًء مطلوبً�، حيث تدور فيه اأح�ديُث يجدر 

ال�سكر  تقديم  ك��ّل��ه،  ذل��ك  م��ن  والأ���س��م��ى  والأع��ل��ى  بي�نه�، 

عن  اأعّبُر  اأي�سً�  واليوم،  البلد.  في  العّم�لّي  للمجتمع  والوّد 

خ�ل�س وّدي لكم جميعً� ولك�ّفة الطبقة العّم�لية في البالد، 

واأ�س�أل اهلل �سبح�نه وتع�لى من اأعم�ق قلبي اأن يوّفقن� لأداء 

واجب�تن� تج�ه ال�سريحة العم�لية، ف�إّن هن�ك وظ�ئف ثقيلة 

ملق�ة على عواتقن� في هذا الم�سم�ر.

ذكر اهلل يعّبد الطرق ويمّهد ال�شبل

ًل؛ تمّر علين� اأي�م �سهر رجب، م� بين الولدة الميمونة  اأوَّ

لأمير الموؤمنين Q، ومبعث النبّي الأكرم Q، وهو 

هن�  العزيز  ق�رئن�  تال  وقد  والذكر.  والدع�ء  التو�ّسل  �سهر 

 َ ٱللَّ ٱۡذُكُرواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ ال�سريفة:  الآي���ت  هذه 

يَُصّلِ  ِي  ُهَو ٱلَّ ِصيًل ٤٢ 
َ
َوأ بُۡكَرٗة  ذِۡكٗرا َكثرِٗيا ٤١ وََسّبُِحوهُ 

، اأي اأّنكم اأّيه� الموؤمنون اإن ذكرتم 
َعلَۡيُكۡم َوَمَلٰٓئَِكُتُهۥ ﴾(1)

اهلل، �سوف ي�سّلي عليكم الب�ري تقّد�ست اأ�سم�وؤه، ومالئكته 

كذلك. ولنعلم، ب�أّن ذكر اهلل هو الذي يدّلن�، وُير�سدن� اإلى 

اأّنن�  الُعَقد. ذلك  ويمّكنن� من حّل  ب�أيدين�،  وي�أخذ  ال�سبيل، 

نع�ني من ُعَقد كثيرة، ول يت�أّتى حّل هذه الُعَقد اإّل بقدرات 

واإّن  الب�سر،  اأبن�ء  نحن  به�،  نتحّلى  التي  والط�ق�ت  الأيدي 

اهلل هو الذي يهب لن� هذه القدرة والط�قة، وذكر اهلل هو 

الذي يوّفر لن� اإمك�نية تعبيد الطرق وتمهيد ال�سبل.

عليكم.  لأطرحه�  واأبح�ث  نق�ط  ب�سع  اليوم  دّونُت  لقد 

بحٌث حول مفهوم العمل في اإط�ره الع�ّم الوا�سع، وبحٌث حول 

المجتمع العّم�لّي بمعن�ه الم�سطلح عليه.

العمل 

ًل: العمل البّناء قيمة وعبادة:  اأوَّ

اإط�ره  فيم� يتعّلق ب�لبحث الأّول، وهو مفهوم العمل في 

(1)  �سورة الأحزاب، الآي�ت 41 - 43.
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الوا�سع، ف�إّن كّل من يعكف على عمٍل في المجتمع يكون ع�ماًل 

بهذا المعنى، بم� في ذلك الأعم�ل الإنت�جية، والخدم�تية، 

العّم�ل.  في عداد  الجميع  يدخل  والعلمية، حيث  والإداري��ة 

الج�معة،  اأ�ست�ذ  الإداري ع�مٌل، وكذلك  ف�لمدير في عمله 

واأ�ست�ذ الحوزة، والط�لب الج�معّي، وطلبة العلوم الدينية، 

الدينية  الأعم�ل  فيه�  بم�  الأعم�ل،  هذه  يم�ر�س  من  وكّل 

والتبليغية، يعتبر من العّم�ل بهذا المعنى.

واإّن العمل بهذا المفهوم له من البرك�ت م� ل يوجد في 

اأّي �سيء اآخر. والعمل بهذا المعنى الوا�سع الذي ذكرن�ه بّن�ء، 

يوؤّدي اإلى بن�ء الإن�س�ن من ج�نب، وبن�ء المجتمع والآخرين 

من ج�نب اآخر. ولهذا، فهو من الِقَيم، والبط�لة، والتك��سل، 

واإه��دار  ف�ئدة،  دون  ومن  محّله،  غير  في  الوقت  وت�سييع 

وم�س�ّدة  مذمومة،  والبدنية  والفكرية،  ال�سب�بية،  الط�ق�ت 

اأّيم� اأحٍد ُينجز عماًل  للقيم. هذا هو منطق الإ�سالم، ف�إّنه 

ك�ن  ولو  الِقَيم،  من  قيمة  ب�إنج�ز  يقوم  اإّنم�  مك�ن،  اأّي  في 

عمله لوجه اهلل، يكون عب�دة، وين�ل عليه الأجر والثواب. 

ثانياً: حّق العمل: 

تو�سيع  هي:  المفهوم،  هذا  اإط���ر  في  الع�مة  والتو�سية 

دائرة العمل. فلنو�ِس الجميع؛ ب�أن يقوم كّل فرٍد اأينم� ك�ن، 

ف�لط�لب  حّقه.  واأداء  جودته،  م�ستوى  ورفع  عمٍل،  ب�إنج�ز 

الج�معّي، على �سبيل الفر�س، اإن ك�ن معر�سً� عن الدرا�سة، 

�س  اإن لم يخ�سّ اأ�ست�ذ الج�معة  يوؤِدّ حّق عمله. وكذلك  لم 

وقتً� للتدري�س، ولم يعّد نف�سه لذلك، ولم يط�لع، ولم يوّفر 

الذي  وال�سخ�س  عمله.  ح��ّق  ي���وؤِدّ  لم  الأم���ر،  لهذا  فر�سة 

اأو ن�ئبً�  اأو مديرًا  اأك�ن وزيرًا  اإليه م�سوؤولية - �سواء  ُعهدت 

في المجل�س - اإن لم ينذر نف�سه لهذا العمل، لم يوؤدِّ حقه. 

ف�أن نتوّلى م�سوؤولية اإدارة معّينة، ولكن ل ننذر اأنف�سن�، ول 

�س وقتن�، ول نبذل ب�لغ ط�قتن� لأداء هذه الم�سوؤولية  نخ�سّ

التي ُعهَدت اإلين�، ونن�سغل ب�أموٍر اأخرى، ل نكون قد اأّدين� حق 

لمديري  الم�ستمّرة  تو�سيتي  ك�نت  فقد  ولهذا،  العمل.  هذا 

اأو  التنفيذية،  ال�سلطة  في  �سواء   - الحكومة  ورج�ل  الدولة 

مراكز  في  اأو  الت�سريعية،  ال�سلطة  اأو  الق�س�ئية،  ال�سلطة 

اأن يت�بعوا الم�سوؤولية التي تقّبلوه� بكّل وجودهم.  اأخرى - 

�س له� قلياًل من  اأتقّبل م�سوؤولية، واأخ�سّ اأن  فال ينبغي لي 

الوقت، ثم األتهي في م� بقي من الوقت ب�لم�س�ئل ال�سخ�سية 

والأم��ور الأخ��رى، ففي هذه ال�سورة ل اأكون قد اأدي��ُت حّق 

العمل  بخ�سو�س  الع�مة  تو�سي�تن�  هي  فهذه  اإذًا؛  العمل. 

بهذا المعنى الع�ّم، ولقد تحّدثن� كثيرًا واأ�سهبن� الكالم في 

هذه المج�لت، ول نروم التكرار.

الي  المجتمع العمَّ

المجتمع  يحوم حول  فهو  والرئي�س  الأ�س��س  بحثن�  واأّم� 

الإنت�جّي  العمل  اأي  الخ��ّس؛  بمعن�ه  العمل  وحول  العّم�لّي، 
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المو�سوع  ه��و  ه��ذا  وال���زراع���ّي..  وال�سن�عّي  والخدم�تّي 

الرئي�س الذي نريد اليوم اأن نتن�وله.

ال�شريحة العمالية ووفاوؤها للبلد وللنظام

قلياًل  اأتحّدث  اأن  علّي  الواجب  من  اأرى  بدء،  ذي  ب�دئ 

ب�س�أن من�قب المجتمع العّم�لّي في بالدن�. ولقد تحّدثن� في 

هذا المج�ل حّتى الآن م�ئة مرة، ولو اأردفن�ه� بم�ئة اأخرى، 

لم� كّن� قد ب�لغن� في ذلك. 

تعتبر شريحتنا العمالية من الشرائح 

الوفية للبلد وللنظام

وهذا م� اأقوله؛ ب�سبب ارتب�طي بق�س�ي� العم�ل عن كثب 

على مدى 37 اأو 38 ع�مً�. فقد اأظهرت ال�سريحة العم�لية 

وف�ءه� للثورة وح�سرت في الأحداث اله�مة جدًا والمف�سلية 

في م�ستهّل الثورة.

ففي بداي�ت الثورة، ك�نت الطبقة الي�س�رية والم�رك�سية 

اأح�س�ن  ف��ي  ذل��ك  بعد  ب�أجمعه�  ارت��م��ت  وال��ت��ي  ي��وم��ذاك، 

ال���س��ت��ك��ب���ر الأم��ي��رك��ّي وغ��ي��ره، واأ���س��ب��ح��ت م��ن عبيدهم 

ال�سعب  حركة  تبّدل  اأن  البلد  داخ��ل  تح�ول  ومرتزقتهم، 

التي  والج�مدة  المغلقة  الأ�سك�ل  تلك  اإلى  الع�ّمة  الإيرانّي 

زم�م  تنتزع  واأن  العم�لية«،  ب�»الثورات  عليه�  ي�سطلحون 

بيد  وت��ودع��ه  والإ���س��الم،  وال��دي��ن  الن��س  يد  من  المب�درة 

هذه  العّم�ل.  ث��ورة  اأو  العّم�ل  حكومة  عنوان  تحت  زم��رة 

بنف�سي ذهبُت  اإّنني  الثورة.  بداية  ُتم�َر�س في  ك�نت  اأعم�ٌل 

العّم�ل  مع  واجتمعُت  القديمة،  كرج  ج���ّدة  في  معمٍل  اإل��ى 

وراأيتهم، حيث ك�نت قد تغلغلت في اأو�س�طهم عن��سر غير 

ع�ملة، لتجعل من ذلك المك�ن منطلقً� لجّر العّم�ل في البلد 

اإلى   - البالد  اأنح�ء  اإلى جميع  وو�سوًل  بدءًا من طهران   -

هذا  وال�سعب.  الإ�سالمية  والثورة  الخمينّي  الإم�م  مواجهة 

المك�ن  ذلك  اإلى  اأذه��ب  كنُت  حيث  كثب.  عن  �س�هدته  م� 

في الليل والنه�ر، فراأيت العّم�ل من الموؤمنين والم�سلمين، 

والب�سيرة  الوعي  ب�سالح  ت�سّلحوا  كيف  الم�سلمين  واأولد 

الأمر  يقظتهم. هذا  اأبدوا  وكيف  الأع��داء،  موؤامرات  حي�ل 

اندلعت في  التي  الأح���داث  وف��ي خ�سّم  ال��ث��ورة  اأث��ن���ء  ك���ن 

والق�س�ي�  المفرو�سة،  الحرب  ق�سية  تتلوه�  ثم  بداي�ته�، 

في  المتعّددة  ال�سي��سية  والتي�رات  المختلفة،  ال�سي��سية 

البلد، وفي كّل هذه الق�س�ي� عّبر العّم�ل عن وف�ئهم للنظ�م، 

ل ب�لل�س�ن وح�سب، بل ب�أبدانهم نزلوا اإلى ال�س�حة وخ��سوا 

اإلى يومن�  ت�أثيرهم، وهذه حقيقة م�ستمّرة  الميدان وتركوا 

هذا.

علمً�، ب�أن العّم�ل يع�نون من م�س�كل في حي�تهم المعي�سية 

- وقد اأ�س�ر الوزير المحترم اإلى ج�نب منه�، وهن�ك ب�لطبع 

جهوٌد ُتبَذل، ف�أ�س�أل اهلل تع�لى؛ اأن يوّفقه وجميع الم�سوؤولين 
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هلل،  والحمد  الراغبون،  الم�سوؤولون  وال�س�دة  الإخوة  هوؤلء 

في تنفيذ هذا الأمر، ويخّططوا له، ويت�بعوا البرن�مج خطوة 

القت�س�د  له� دوره� في تطبيق  العمل  ف�إّن ق�سية  بخطوة، 

المق�وم.

تنفيذ  في  ي�س�هم  كي  الع�مل  ي�سنعه  ال��ذي  م�  ولكن 

القت�س�د المق�وم؟ اإّن لكلٍّ دوره: فللع�مل دوٌر، ولرّب العمل 

دوٌر، وللحكومة دوٌر، ول�سّتى الم�سوؤولين دوٌر كذلك.

هو  ــى  ا�ول الــدرجــة  في  العامل  ودور 

يشعر  أن  عليه  يجب  أي  بالمسؤولية؛  الشعور 

 - إليه  أوكل  الذي  العمل  تجاه  بالمسؤولية 

بل يجب علينا جميعًا ذلك - وأن يقوم بإنجاز 

المسؤولية،  منطلق  من  به  ف  المكلَّ العمل 

وعلى  المنَتج.  جودة  مستوى  من  يرفع  وأن 

في  يفّكروا  أن  العّمالية  الشريحة  أفراد  جميع 

منتجاتهم،  جودة  رفع  إلى  يعمدوا  وأن  ذلك، 

نفسه  للعامل  البركة  يستنزل  ما  ــذا  وه

وللمجتمع كذلك.

بمدينة  الكبيرة  ال�سوق  في  اأح��ذي��ة  �س�نع  هن�ك  ك���ن 

لو  حّتى  ي�سنعه�،  التي  الأح��ذي��ة  ب���أّن  ُع��رف  وق��د  م�سهد، 

الإتق�ن  هو  وهذا  خي�طته�،  تتلف  ل  وكعبه�،  جلده�  تمّزق 

لإي�س�ل م� ذكره اإلى حّيز التنفيذ، اإن �س�ء اهلل، واأن يتقّبل 

القي�م بم� لم  اإمك�نية  له  اإنج�زه، ويوّفر  تّم  ويب�رك في م� 

ُينجز. فال بّد من العمل.

نجد  ذات��ه  الوقت  في  ولكن  موجودة،  ف�لم�س�كل  اإذًا،   

ولم  للثورة  المع�دية  العن��سر  بنداء  يكترثوا  لم  العم�ل  اأّن 

ال�سعب  اأب��ن���ء  ت�أليب  يبتغون  ك���ن��وا  حيث  اإليهم،  ي�سغوا 

بيد  النظ�م.  �سّد  الج�معية  والطبقة  العم�لية  وال�سريحة 

اأّن العّم�ل لم ير�سخوا لمط�لبهم، بل وقفوا ظهيرًا و�سندًا 

للنظ�م ودافعوا عنه.. هذه هي منقبة العّم�ل.

اإّنني في الدرجة الأولى، اأ�سجد هلل تع�لى �سكرًا - فهذه 

وفي   - بيده  كّله�  والقلوب  الإلهية،  القدرة  يد  تجّلي�ت  هي 

اأعم�ق  من  العّم�ل  لطبقة  ب�ل�سكر  اأتقّدم  الث�نية،  الدرجة 

تج�ه  ح�سنة  مواقف  تّتخذون  تزالون  وم�  كنتم  فقد  قلبي، 

ق�س�ي� الثورة والنظ�م الإ�سالمّي. هذه هي النقطة الأولى.

باإتقان  المقاوم  القت�شاد  في  ي�شاهم  العامل 

عمله 

واأّم� في خ�سو�س دور العم�ل والعمل، والمك�تب العملية 

اإّن  ه�مة.  م�س�ألة  فهي  المق�وم  القت�س�د  في  والعّم�لية 

القت�س�د المق�وم لي�س مجّرد كلمة، وقولن� »مب�درة وعمل« 

القت�س�د  �سي��س�ت  وفقرات  بنود  كّل  تنفيذ  �سرورة  يعني 

يجتمع  اأن  ذلك  ومعنى  وواقعية.  حقيقية  ب�سورة  المق�وم 
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في العمل. فلُننجز م� اأوكل اإلين� من خي�طة وغيره� ب�سكل 

�سحيح وبجودة واإتق�ن. هذه هي وظيفة الع�مل، وهي �سهلة 

على م�ستوى الكالم، ولكن كيف يت�سّنى تطبيقه�؟ اإّن م� ق�له 

َعِمَل  ِام���َراأً   
ُ
اهلل »َرِح���َم   :Pنبّيه ل�س�ن  على  وجّل  عّز  اهلل 

الآن  حّتى  الحديث  هذا  قراأُت  ولعّلي   -  ،
حَكَمه«(1)

َ
َفاأ َعَماًل 

ع�سرات المرات - له بع�س اللتزام�ت.

كيف نرفع م�شتوى جودة العمل؟

اأ - تنمية مهارات العامل: 

م� الذي نفعله حّتى يكون الع�مل ق�درًا على رفع م�ستوى 

جودة العمل؟ ج�نب من هذه اللتزام�ت على ع�تق الحكومة، 

وج�نب منه� على ع�تق المديرين، وج�نب منه� على ع�تق 

ف�إّن  نف�سه.  الع�مل  ع�تق  على  اأي�سً�  منه�  وج�نب  الن��س، 

من الأعم�ل التي يجب القي�م به� ليكون الع�مل ق�درًا على 

رفع م�ستوى الجودة في عمله، تنمية المه�رات، وهي نف�س 

اإليه. وكنت ول�سنوات  التعليم المهنّي والتقنّي الذي اأ�س�روا 

اأوؤّكد واأ�سّدد على المع�هد المهنية والتقنية، لكّل وزير تعليم 

اأخذ  بّد من  ل  ال��وزارة،  تقّلد من�سب  وزير عمل  اأو  وتربية 

(1)  راج����ع: ال��ع��ري�����س��ي، ع��ل��ي ب��ن ج��ع��ف��ر، م�����س���ئ��ل ع��ل��ّي ب��ن جعفر 

لإحي�ء   R البيت  اآل  موؤ�س�سة  وت�سحيح  تحقيق  وم�ستدرك�ته�، 

التراث ، قم، ن�سر موؤ�س�سة اآل البيت R, 1409 ه�، ط 1، �س93. 

)مع تف�وت ب�سيط(.

هذا الأمر على محمل الجّد، وهو من الأمور الأ�س��سية. اإذًا 

ينبغي تنمية مه�رة الع�مل، لأّن الع�مل الب�سيط ل ي�ستطيع 

اأن يوا�سل م�سيرته ب�لعتم�د على تجربته فح�سب، علمً� ب�أّن 

التجربة موؤّثرة اأي�سً�، بل يحت�ج الأمر اإلى تعليم. ف�لمه�رة 

ت�أثيره،  العمل  ول��رّب  الم�سوؤولين،  ع�تق  على  تقع  المهنية 

المهنّي  للتعليم  ال�سبيل  تمهيد  ت�أثيره� في  اأي�سً�  وللحكومة 

لتنمية  اإنج�زه�  يمكن  التي  الأخرى  الأمور  واأن��واع  والتقنّي 

مه�رة الع�مل.

ب - توفير الأمن الوظيفّي للعامل: 

والم�س�ألة الأخرى هي الأمن الوظيفّي للع�مل، فلو �سغل 

ذهن الع�مل هذا الت�س�وؤل وهو اأّنه: هل �سيبقى غدًا في هذا 

بّد  فال  العمل.  على  نف�سه  تط�وعه  ل  �سوف  ل؟  اأم  المعمل 

اأي�سً�، وهو الآخر من  من توفير الأمن الوظيفّي، وله �ُسُبله 

واجب�ت مختلف الم�سوؤولين الحكوميين والمديرين واأرب�ب 

العمل وغيرهم، ول يخت�ّس بوزارة العمل، بل له �سلته ب�سّتى 

القط�ع�ت، فال بّد اأن يعملوا على ت�أمين الأمن الوظيفّي.

اإّن من الآّف�ت الكبرى ومن الم�س�ئب التي تحّل ب�لعم�ل 

اإغالق الم�س�نع والمع�مل. والإغالق هذا على نمطين:  هي 

رّب  لدى  المت�حة  الإمك�ني�ت  �سّح  ب�سبب  الإغ��الق  يتّم  ت�رة 

العمل، من قبيل قّلة ال�سيولة النقدية اأو فقدان المواد الأّولية 

اأو ته�لك الم�كين�ت والمعّدات، وهذا م� ي�سع بع�س الواجب�ت 
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الظواهر،  ه��ذه  وج��ه  ف��ي  ال��وق��وف  م��ن  ب��ّد  ف��ال  م�س�عفة. 

الجه�ز  على  الج�نب  هذا  في  الم�سوؤولية  وتقع  ومت�بعته�، 

الأخ��رى.  الأج��ه��زة  و�س�ئر  والأم��ن��ّي  والحكومّي  الق�س�ئّي 

الثروة،  اإلى  الو�سول  يريد  اأح��دًا  اأّن  في  تكمن  ل  والق�سية 

وهو ي�سلك طريقً� لذلك، ف�إّنن� ل نع�ر�س ثراء زيد وعمرو، 

الو�سول  يريدون  لم�ذا  ولكن  مبتغ�هم،  لتحقيق  وليجهدوا 

اإلى الثروة عبر �سحق ال�سريحة العم�لية والطبقة المحرومة 

تحت وط�أة اأقدامهم؟ هذا م� يجب الت�سّدي له.

بم�  ك�ل�سل�سلة،  مترابطة  الأجهزة  اأّن  اإل��ى  هن�  التفتوا 

فيه� البنوك، وقط�ع النظ�م الم�سرفّي في البلد، والجه�ز 

ب�لإنت�ج  المتعّلق  والحقل  والت�سدير،  ب�ل�ستيراد  المخت�ّس 

وب�إمك�نه�  بع�سً�،  بع�سه�  كّله� مت�سلة مع  وال�سن�عة. هذه 

خلق  اأو  ج���ن��ب،  م��ن  بينه�  فيم�  الجهود  وت�س�فر  ال��ت���آزر 

العراقيل وو�سع العقب�ت من ج�نب اآخر، وعلى اإدارة البالد 

والعرقلة،  الإخ��الل  دون  للحوؤول  ج�هدة  تح�ول  اأن  الع�مة 

فلتت�س�فر الجهود ب�أ�سره� لت�سيير الأمور.

ت - ترويج منتجات العامل:

واإّن من الم�س�ئل التي توؤّدي اإلى نج�ح الحركة العم�لية 

ترويج واإ�س�عة منتج�ت الع�مل الإيرانّي. وهذا م� �س�أتن�وله 

المنتج�ت،  ترويج  ح��ول  كثيرًا  كالمً�  لي  ف���إّن  بعد،  فيم� 

و�س�أ�ستعر�س بع�س النق�ط في ذلك لحقً�.

على ع�تق من يمتلك المواّد الأولية وال�سيولة النقدية، ويمكنه 

ت�سنيع الم�كين�ت وتبديله�، فهو مكّلف بمّد يد المعونة لرّب 

العمل. كم� تقع هذه الم�سوؤولية على ك�هل البنوك، واأجهزة 

والتقنية،  ال�سن�عية  والقط�ع�ت  والت�سدير،  ال�ستيراد 

وال�سرك�ت المبنية على المعرفة [العلمية المحور]، ومجموعة 

هذه الأق�س�م. هذا هو نمٌط من اإغالق الم�س�نع، ورّب العمل 

عوامل  هن�ك  واإّنم�  الم�سنع،  اإغالق  في  رًا  مق�سّ لي�س  هن� 

ولكّنه  ب�لطبع  وهو �سعب  اإزالته�،  وب�لإمك�ن  اإلى ذلك،  اآلت 

ي هذه العوامل واإزالته�، وهذه واحدة من  ممكن. فيجب تق�سّ

الأعم�ل المهّمة والكبيرة لأجهزتن� ومديرين�.

ه���ذا ن��م��ط م��ن الإغ�����الق، وال��ن��م��ط الآخ����ر ه��و اإغ���الق 

المع�مل الن�جم عن ال�ستغالل. حيث يتمّلك �سخ�ٌس معماًل 

اأو  اإليه مثاًل عن طريق الأجهزة الحكومية  اأّنه انتقل  اإّم�   -

ا�ستغالل هذه  اأّن  ثّم يرى  ب�أخرى -  اأو  ا�ستراه بطريقة  اأّنه 

الذي ي�سّب  المعمل  ت�سغيل  له من  اأوفر  الأر�س وم�س�حته� 

في �سرره، فيت�سّبث بذريعة لإغالقه. وهذا م� هو موجود في 

الت�سّدي  بّد من  التق�رير في ذلك. فال  بلغتني  بلدن�، وقد 

لهم ب�سورة ج�ّدة. ولعّلي اأ�سرُت مرة اأخرى اإلى هذا الأمر 

في نف�س هذه المجموعة، وهو اأّنه يقتر�س ال�سخ�س قر�سً� 

ل�ستيراد المواّد الأولية اأو بن�ء م�سنع مثاًل، ثّم ي�سرفه في 

اأرب�حً�  عليه  تدّر  التي  الفالنية  المنطقة  في  البن�ء  عملية 
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ث - بيئة العامل وزيادة الأجور:

الع�مل  نج�ح  في  الأخ��رى  ال�سرورية  الق�س�ي�  واإح��دى 

الم�س�ئل  ومن  العمل.  بيئة  �سالمة  المن��سب،  العمل  اإيج�د 

الإنت�ج،  تك�ليف  في  الأجور  ة  زي�دة ح�سّ الأخرى،  الالزمة 

توؤول  ل  التي  ب�لطريقة  الق�سية  لهذه  التخطيط  وب�لإمك�ن 

من  الحّد  عبر  وذل��ك  العمل،  ب��رّب  �سرر  اأّي  اإل��ح���ق  اإل��ى 

التك�ليف الزائدة وزي�دة اأجور الع�مل. وهذه العملية �سوف 

اأ�س�ليب �سحيحة  وت�سجيعه. وهن�ك  الع�مل  اإلى حّث  توؤّدي 

ف�إّن  الحّظ،  ولح�سن  الع�لم.  في  البلدان  بع�س  جّربته�  قد 

من  وبمقدرون�  حقً�.  الخدمة  يريدون  عندن�  الم�سوؤولين 

خالل قّوة الإيم�ن، وال�سوق، والرغبة المتوافرة معرفة هذه 

الأ�س�ليب، وتطبيقه� في هذه المج�لت.

ونتعامل  العمل  رب  ج��ودة  م�شتوى  نرفع  كيف 

معه؟

 اأ � التعاطف والتعاون بين العامل ورّب العمل: 

العمل.  رّب  ح��ول  يحوم  الحديث  من  الآخ��ر  والج�نب 

العمل،  رّب  اإّن  وهي  المقولة  هذه  اأك��ّرر  واأن���   ،
ٍ
اأع���وام منذ 

والع�مل في تك�مل ل تع�ر�س. ف�إّن اأ�س��س الروؤية الم�رك�سّية 

والتع�ر�س،  الت�س�ّد  على  ق�ئم  الم�رك�سية  والدي�لكتيكية 

مبنّي  الإ�سالمية  والدي�لكتيكية  الإ�سالمية  الروؤية  واأ�س��س 

والتع��سد  والتك�تف  والتع�طف  وال��ت��الوؤم  التالحم  على 

والت�آزر. ف�إن رّب العمل والع�مل يمّثالن ع�سوين ب�إمك�نهم� 

ين ومتخ��سَمين،  م�س�عدة بع�سهم� البع�س، ولي�س� متع�ر�سَ

رّب  ف�إن  وب�لت�لي  حقوقه.  ولكٍلّ  العمل  في  يتع�ون�ن  واإّنم� 

يودع  اأن  بم�ستط�عه  ك���ن  ال��ذي  ال�سخ�س  ذل��ك  هو  العمل 

الربح  راأ�سم�له مثاًل في الم�سرف الفالنّي، ويح�سل على 

من دون اأّي قلق وه�ج�س، ولرّبم� ك�نت تدّر عليه هذه العملية 

المزيد من الأرب�ح فيم� لو ك�ن ي�ستثمر ر�سيده في الإنت�ج، 

اإل اأّنه اأعر�س عن ذلك، ونزل اإلى �س�حة العمل، وهذا اأمٌر 

مطلوٌب للغ�ية. و�سوف ي�سوقه اهلل اإلى الجنة فيم� لو اأنجز 

عمله هذا لوجه اهلل.

رغم  ب�سيطة  حي�ة  يعي�س  ك�ن  موؤمنً�  رجاًل  اأع��رُف  اإّنني 

تمّوله وثرائه، فق�ل لي: لط�لم� عّيرني الآخرون ق�ئلين اأفهل 

ُجننَت ي� هذا حّتى ا�ستثمرت اأموالك في الأجهزة الإنت�جية مع 

م� فيه� من خطر ومغ�مرة، على حّد تعبيرهم. اأودع اأموالك 

في الم�سرف، واح�سل على اأرب�حه�، وانتفع به�. وكنت اأقول 

وتقّدم  الإنت�ج  �سبيل  اأموالي في  اأ�ستثمر  اأن  بّد  لهم: كاّل، ل 

البالد. وعلى اأّي ح�ل ف�إّن هذا اأمٌر ب�لغ الأهمية والقيمة. واإّن 

الع�مل  بين  الحميم  التع�ون  الج�نب،  هذا  في  الحقوق  من 

ورّب العمل، فليتع�ون� معً� على اأ�س��س الوّد والإخ�ء.

ب � �سمان حقوق رّب العمل من قبل الحكومة: 

الحكومة  ت��ق��وم  اأن  الأخ����رى،  العمل  رّب  ح��ق��وق  وم��ن 
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والأجهزة التنفيذية المعنية بت�سهيل الأمور له، وذلك - كم� 

تكن  لم  اإن  له  النقدية  ال�سيولة  توفير  عبر  مثاًل   - ذك��رُت 

متوافرة لديه، وم�س�عدته على ت�أمين متطّلب�ته اإن لم يكن 

اأو تجهيزاته م�ستهلكة،  اأو ك�ن معمله  الأولية  المواّد  يمتلك 

العمل  رّب  م�س�عدة  يمكن  التي  الأم��ور  ومن  ذلك.  واأمث�ل 

الب�س�عة  ب�أّن �س�حب  للت�سدير. علمً�  الأر�سية  تهيئة  فيه� 

اأّن  اإل  وهو رّب العمل، هو الذي يت�سّدى لعملية الت�سدير، 

توّفر له الأر�سية، وتمّد له  اأن  ب�إمك�نه�  الأجهزة الحكومية 

الخ�رجية  وزارة  وبمقدور  ال�سبيل.  له  وتمّهد  المعونة،  يد 

ي��وؤّدوا دورًا في هذا الم�سم�ر. ف�إّن  اأن  وال��وزارات الأخ��رى 

رّب  فيه�  ت�س�عد  اأن  الحكومة  ت�ستطيع  التي  الق�س�ي�  من 

يقوم  ف�أحي�نً�  الأج���ن��ب.  الزب�ئن  قب�ل  في  دعمه  العمل، 

الم�سّدر بت�سدير ب�س�عة اإلى دولة اأجنبية، فتعمد الأخيرة 

م�سوؤولية  تتجّلى  وهن�  به،  الأذى  واإلح�ق  عليه  التح�يل  اإلى 

وتدعمه،  ج�نبه،  اإل��ى  وتقف  عنه،  تدافع  اأن  في  الحكومة 

�سوء  ب�سبب  البلد  ذل��ك  ف��ي  حقوقه  انته�ك  دون  وت��ح��ول 

رّب  حقوق  من  جملة  ه��ذه  الت�جر.  اأو  الحكومة  ا�ستغالل 

العمل التي يمكن م�س�عدته فيه�.

ت � �سرورة الإ�سراف على �سالمة الب�سائع الم�سّدرة: 

واإّن من المه�ّم التي يجب اإنج�زه�، الإ�سراف الت�ّم على 

رة وجودته�. ف�إّن البع�س ي�سّوهون  �سالمة الب�س�ئع الم�سدَّ

اأّن  ذلك  ال�سليمة؛  غير  الب�س�ئع  ت�سدير  عبر  البلد  �سمعة 

الأجنبية،  ال�س�درات  �سوق  تدخل  حينم�  الب�س�عة  ه��ذه 

وتتبّين عدم �سالمته�، يوؤّدي ذلك اإلى ت�سويه �سمعة البالد، 

ولي�س هذا وح�سب، بل اإلى توجيه �سربة لل�س�درات الإيرانّية 

وهذه  الب�س�ئع.  �سالمة  على  الإ�سراف  من  بّد  فال  اأي�سً�. 

مه�ّم ينبغي الت�سّدي له�.

ترويج الإنتاج المحّلّي

اأ - منع ا�ستيراد الب�سائع التي لها مثيل في الداخل: 

عطي 
ُ
ولنتن�ول الآن الحديث حول الإنت�ج المحّلّي. اإّنني اأ

�س،  لالإنت�ج المحّلّي حقً� كبيرًا. فال بّد اأن ُيطرح ك�أمٍر مقدَّ

واأن ُينَظر اإلى دعمه كوظيفة، واأن يرى الجميع وجوب دعمه 

واإ�سن�ده. واإّن من ال�سُبل لذلك عدم ا�ستيراد الب�س�عة من 

وهذا   - الإط��الق  على  الداخل  في  مثيل  له�  التي  الخ�رج 

لحقً�،  التهريب  لق�سية  اأتعّر�س  و�سوف  م��رارًا.  ذكرته  م� 

فهي بدوره� ق�سّية ه�ّمة - وعدم اإدخ�له� ب�سورة ر�سمية. 

الجمركية  التعرفة  قيمة  رفع  منه�  لذلك،  اأ�س�ليب  وهن�ك 

اأو الحيلولة دون ا�ستيراد ال�سلع التي يوجد م� ي�س�بهه� في 

على  واأن���  به�.  يتم�ّسكون  ذرائ��ع  هن�ك  ب���أّن  علمً�  الداخل. 

معرفة به� وقد �سمعته� و�سوف اأ�سير اإليه�. بيد اأّن الأ�س��س 

هو �سرورة ترويج الإنت�ج الداخلّي.

مدن  في  ولرّبم�  طهران  في  المت�جر  بع�س  اأّن  بلغني 
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اأخرى، ملتزمة ب�أن ل تبيع �سوى المنتج�ت الداخلّية، وقد 

التقطوا �سورة له� و�س�هدُته�  ن�سبت لوحة كبيرة - حيث 

المنتج�ت  اإّل  المتجر  ه��ذا  ف��ي  ُت��ب���ع  ل  عليه�  مكتوٌب   -

الداخلية. ب�رك اهلل فيه! هلل دّر هذا الإن�س�ن الغيور، وهذا 

الإن�س�ن الم�سلح. هذا المتجر ل يحتوي اإّل على المنتوج�ت 

المحّلية.

الإن�س�ن،  يدخله�  حينم�  مت�جُر  هن�ك  المق�بل  وف��ي   

الأجنبية.  المنتج�ت  �سوى  يرى  ل  فيه�،  طرفه  اأدار  كّلم� 

اأي�سً�،  المت�جر، وهي كبيرة  اأّن بع�س هذه  له  يوؤ�سف  ومّم� 

اأن  اإلى الأجهزة الحكومية! لم�ذا يفعلون ذلك؟ ل بّد  تعود 

تريدون  اإّنكم  القبيحة.  الأعم�ل  عداد  في  العمل  هذا  يعّد 

�َسْوَق الع�مل الداخلّي اإلى البط�لة، وتح�سين اأو�س�ع الع�مل 

عالم�ت  ذات  �ِسَلٍع  ب�قتن�ء  التف�خر  اأج��ل  من  الأج��ن��ب��ّي، 

النعمة  الحديثي  الأث��ري���ء  بع�س  وهن�ك  اأجنبية.  تج�رية 

اأموالهم - وعددهم لي�س ب�لقليل في  اأخذتهم ن�سوة  الذين 

بلدن� ولالأ�سف - يبحثون عن العالم�ت التج�رية الأجنبية، 

ُتزعجني  وكم  تعبيرهم،  حّد  على  الأجنبية  الم�رك�ت  اأو 

الأجنبية  الب�س�ئع  بيع  ُيطَرح  اأن  بّد  فال  »الم�ركة«.  كلمة 

ل  التي  المواطن  في  اإّل  للِقَيم،  م�س�دٍّ  ك�أمٍر  وا�ستهالكه� 

يوجد له� مثيٌل في الداخل. ولو لم يكن لهذه الب�س�ئع بدائل 

داخلية، فال �سير في ذلك، لأّنن� لم نبِن �سورًا يحيط بن�، 

ولن� توا�سلن� وتع�ملن� مع الع�لم، نبيع ون�ستري، واأحي�نً� قد 

ل يكون الإنت�ج المحلّي في بع�س المواطن مربًح� - ويوجد 

حينئد  اإ�سك�ل  فال   - القبيل  هذا  من  الموارد  بع�س  لدين� 

ب�ل�ستيراد. واأّم� في المج�لت التي لدين� فيه� اإنت�ج محلّي، 

والع�مل لدين� ع�كٌف فيه� على  لن� ذلك،  اأن يكون  اأو نريد 

هذا  بطرح  نقوم  ونحن  م�س�فة،  قيمة  يوّفر  وه��و  العمل، 

الإنت�ج المحلّي ج�نبً�، وا�ستيراد م� يم�ثله من الخ�رج بثمن 

العالمة  بهذه  يمت�ز  لكونه  اأحي�نً�،  اأ�سع�ف  اإلى عدة  ي�سل 

التج�رية الأجنبية، اأو بم�ركة المعمل الفالنّي المعروف في 

الدولة الأوروبية الفالنية، وا�ستهالكه، فهذا م� يجب اأن ُيعّد 

اأمرًا م�س�دًا للقيم.

ب - الرقابة الحازمة على الإ�ستيراد: 

كم�   - الب�س�ئع  ا���س��ت��ي��راد  اأم����م  ال��وق��وف  م��ن  ب��ّد  ول 

الإف��راط  على  اأواف��ق  ل  ف�إّني  المعقول.  ب�ل�سكل   - ذك��رت 

في  والتدبير  الحكمة  التزام  اأوؤّي��د  واإنم�  الق�س�ي�،  هذه  في 

ب�لرق�بة  اأط�لبكم  بل  البواب�ت،  ب�إغالق  اأق��ول  ول  ذل��ك. 

والإ�سراف، ف��ستوردوا م� ينبغي ا�ستيراده ول ت�ستوردوا م� 

ال�سي�رات  ا�ستيراد  بق�سية  لي  علم  ول  ا�ستيراده.  ينبغي  ل 

الأميركية التي راحت تترّدد ح�ليً� على األ�سن البع�س. ف�إّن 

وهذا  اأنف�سهم،  الأميركيون  ي�ستخدمه�  ل  ال�سي�رات  هذه 

ذلك،  ن�سرت  التي  الأميركية  ال�سحف  في  �س�هدن�ه  م� 
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وثقله�.  للوقود  الع�لي  ا�ستهالكه�  قولهم  حّد  على  وال�سبب 

واإذا بن� على �سبيل المث�ل ن�ستورد منتج�ت الم�سنع الفالنّي 

لل�سي�رات الآيل اإلى الإفال�س، وذلك من اأميرك�! فال بّد من 

الوقوف اأم�م ذلك ب�سورة ج�ّدة. ولكن من الذي يجب عليه 

الوقوف؟ اإّنهم الم�سوؤولون والوزراء المحترمون. اإّنني اأعلم 

ب�أّن هن�ك من يفر�س ال�سغوط من وراء الكوالي�س من اأجل 

وجه  في  فليقفوا  عليه،  تدّر  التي  والأرب���ح  الم�س�لح  بع�س 

هذه ال�سغوط ول ير�سخوا له�. وم� ُيق�ل عن ا�ستيراد اأدوات 

التجميل في البالد وي�سل اإلى ملي�رات الدولرات، ل اأعلم 

اأظّن  اأتحّقق من ذلك، ول  ف�إّني لم  اأم ل؟،  هل هو �سحيح 

ك�ن  لو  ولكن  المو�سوع،  هذا  من  كثيرًا  تحققتم  قد  اأّنكم 

بملي�رات  التجميل  اأدوات  ا�ستيراد  مرفو�س.  فهو  �سحيحً� 

الدولرات؟! وذلك في بلدن� على الرغم من كّل م� يذكرون 

لهذا الأمر من موانع واإ�سك�لت. لأّن الع�ئلة الثرّية الحديثة 

النعمة - على �سبيل المث�ل - ترغب في اقتن�ئه�. وقد �سمعُت 

ب�أّن بع�س هذه الأدوات غير �سليم. فال بّد من الوقوف اأم�م 

هذه الظ�هرة وهذا ال�سلوك والحيلولة دون ذلك.

ت - الت�سّدي بقّوة لأعمال التهريب:

اأّنه  تكّرر  وقد  التهريب.  ق�سية  هي  الأخ��رى  والق�سية 

حول  الحكوم�ت  مختلف  في  الم�سوؤولين  مع  اأتحّدث  حين 

هذه الق�سية، يقولون اإّنن� لو فر�سن� ر�سومً� ع�لية اأو منعن� 

هذا  فهل  بة.  مهرَّ ال�سلعة  ه��ذه  نف�س  لدخلت  ال�ستيراد، 

التهريب  لظ�هرة  الت�سّدي  يجب  براأيكم؟  �س�ئٌب  الدليل 

ب�سورة ج�ّدة. ونحن حّتى هذه اللحظة لم نعمل عماًل ج�دًا 

اأق�سد  ول  بجّد.  ذلك  على  ف�عملوا  التهريب،  مك�فحة  في 

ب�لتهريب ذلك الرجل البلو�سّي ال�سعيف الذي يحمل ِجرابه 

على ظهره ليجلب ب�س�عة من وراء الحدود اإلى الداخل، ف�إّن 

هذه الح�لت لي�ست ب�ل�سيء الذي ُيذكر، ول اأهّمية له�، بل 

اأتحّدث عن  اإ�سك�ل فيم� لو لم يتّم الت�سّدي له�، واإّنم�  ول 

ح�لت التهريب ال�سخمة المخّطط له�، ف�إّن هن�ك ع�سرات 

اإلى  الب�س�ئع  �سنوف  �سّتى  تجلب  التي  الح�وي�ت  مئ�ت  بل 

نّت�سم  حكومة،  ف�إّنن�  مواجهته�،  علين�  والواجب  الداخل! 

فلنج�بههم  ذل��ك،  على  ق���درون  ونحن  والق��ت��دار،  ب�لقّوة 

لعّدة  بقّوة  الظ�هرة  لهذه  الت�سّدي  تّم  ولو  ج���ّدة.  ب�سورة 

الحّد  اإلى  اأو  ب�لمطلق،  الب�ب  اإغالق هذا  اإلى  لآلت  مّرات، 

منه� ب�سكل كبير على اأقل تقدير. ف�إّن ظ�هرة التهريب بالء 

كبير على البالد، وهي اأ�سواأ بكثير من ال�ستيراد الحكومّي 

غير  فيه�  الب�س�عة  �سالمة  لأّن  اأوًل  وذل��ك  والجمركّي، 

معلومة، وث�نيً� لعدم و�سول اأرب�ٍح منه� للحكومة، وث�لثً� يرد 

عليه� نف�س الإ�سك�ل الوارد على عملية ال�ستيراد وهو ك�س�د 

�سوق الإنت�ج المحلّي. وهذه لي�ست ب�أ�سرار �سغيرة، فال بّد 

من مواجهة التهريب ب�سورة ج�ّدة. ويجب اأن توؤخذ اأجهزة 
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على  نوّلي  اأن  وينبغي  الجّد،  محمل  على  التهريب  مك�فحة 

هذا الأمر اأقوى رج�لن�، وهو اأمر ممكن ب�عتق�دي، ف�إّم� اأن 

تتّم الحيلولة دونه� ب�سكل ك�مل، اأو اأن ُيمنع جزء كبير منه�. 

فهي ب�لت�لي ق�سية اأ�س��سية جدًا.

ث - محاربة التهريب:  

هي  والتي  ب�لغة،  ب�أهّمية  تّت�سم  التي  الأخ��رى  والنقطة 

ال���وزراء  م��ن  م��ع ع��دٍد  م���رارًا  �س�أنه�  ف��ي  الأخ���رى تحّدثت 

اأو  ال�سن�عة،  وزراء  اأو  الزراعة،  وزراء  �سواء   - المعنيين 

اأحي�نً�،  اأّنه  هي   - الآخرين  الحكوميين  الم�سوؤولين  بع�س 

يمكن اإنت�ج �سلعة داخل البلد، ولكن بع�س الذين يح�سلون 

ال�سلعة،  هذه  نف�س  ا�ستيراد  طريق  عن  ب�هظة  اأرب���ٍح  على 

�َسى،  الرُّ دفع  خالل  من  الداخل،  في  اإنت�جه�  دون  يحولون 

ق�ئلين: اأغِلق هذا المعمل، اأو اأعِر�س عن بن�ئه وت�سلَّم هذه 

لهم، يلج�أون اإلى التهديد وارتك�ب  الأموال، واإن لم ُيلبِّ �ُسوؤْ

الجريمة. ول اأروم ح�ليً� ذكر اأ�سم�ء ال�ِسلع، اإذ اأعرف بع�س 

لأّن  ُت�ستوَرد  ولكنه�  البلد،  داخل  اإنت�جه�  يمكن  التي  ال�سلع 

في  اإنت�جه�  من  ويمنع  ا�ستيراده�  من  ينتفع  من  هن�ك 

ُينتج  اأن  راأ�سم�ًل،  يمتلك  مبدٌع  اإن�س�ٌن  اأراد  ف�إن  الداخل. 

دعَك  له:  يقولون  البلد،  في  الكبير  ا�ستهالكه�  له�  ب�س�عة 

اأو ثالثين  اأو ع�سرين  اإنت�ج هذه الب�س�عة، وخذ ع�سرة  من 

اأن  اأو  نف�سه،  وُيريح  لطلبهم  يخ�سع  اأن  اإّم���  وه��و  ملي�رًا. 

يرف�س مبتغ�هم، في�سغطون عليه، ويخلقون له مختلف اأنواع 

الم�س�كل، ي�سعون اأم�مه موانع ق�نونية، اأو ب�لت�لي يرتكبون 

في حّقه جريمة، وي�سّددون له �سربة، ويجّرونه اإلى الندم.. 

هذه اأموٌر ه�مة، وق�س�ي� اأمنية، ولي�ست بم�س�ئل ب�سيطة، ول 

يمكن التع�مل معه� ب�سهولة.. هكذا هو التهريب، ف�إّنه �سٌمّ 

مهلٌك لالإنت�ج المحلّي.

ا�ستيراد  م��ن  ب���دًل  المحلّية  التقنّيات  لتحديث   - ج 

مثيالتها: 

ف�أحي�نً�  المتطورة.  التقنية  ه��ي  الأخ���رى  والم�س�ألة 

مع  الفالنية  والب�س�عة  ال�سلعة  ت�ستوردون  لم�ذا  نت�س�ءل: 

منتوج�تن�  تقنية  ب�أّن  يجيبون  له�؟  المحلّي  الإنت�ج  وجود 

اأعم�ل  الداخلية قديمة، واليوم قد تحّول الع�لم، وظهرت 

ا�ستيراده�  من  لن�  من��س  ول  حديثة،  وتقنّي�ت  جديدة، 

ل  ب�أّني  علمً�  الكالم.  على هذا  ولدّي جواٌب  الخ�رج.  من 

اأع�ر�س ال�ستيراد، ول �سّيم� ا�ستيراد التقنّي�ت؛ ذلك اأّنني 

كنُت رئي�سً� للجمهورية في هذا البلد، ولدّي �سلة ب�لق�س�ي� 

التنفيذية واّطالع عليه�، فال اإ�سك�ل في ال�ستيراد، بل هو 

بَقَدر  يكون  اأن  �سريطة  ولكن  الأحي�ن،  بع�س  في  �سرورّي 

وميزان. بيد اأّنهم اأينم� اأعيتهم الِحَيل، لج�أوا اإلى القول اإّن 

التقنّية في الإنت�ج المحلّي متخّلفة، ولكّنن� في داخل البلد 

نتمّتع بكّل هذه الأذه�ن الوّق�دة، ف�إّن الذهنية التي ت�ستطيع 
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كيلومتر  األفي  مدى  على  الهدف  ي�سيب  �س�روخ  ت�سنيع 

ب�سيطة؟  ذهنية  تعتبر  هل  اأمت�ر،  ع�سرة  عن  يقّل  بخط�أ 

اأ�سرب  اأن  اأردُت  )اإنني  التكبير].  هت�ف�ت  تع�لت  [هن� 
القول  ريد 

ُ
اأ ال�سب�ب(.  اأث�ر  ال�س�روخ  ا�سم  اأن  غير  َمَثاًل، 

اإلى  اأّدى  التي تتمّكن من ت�سنيع �س�روٍخ كهذا  العقلية  اإّن 

ت�ستطيع على  األ  اإنج�زه،  ب�أهمية  الأعداء  اأن يعترف حّتى 

لكّل  ليترًا   13 من  ال�سي�رة  ا�ستهالك  تبديل  المث�ل  �سبيل 

100 كيلومتر، اإلى ا�ستهالك 5 ليترات لكّل 100 كيلومتر؟ 

اإنج�ز هذا العمل؟ لم�ذا ل ترجعون  وهل هي ع�جزة عن 

ول  الوق�دة،  الأذه���ن  هذه  اإلى  ترجعون  ول  ال�سب�ب،  اإلى 

ت�ستعينون بهم؟

�شرورة ربط ال�شناعة بالجامعة والنخب

»التع�ون  م�س�ألة  على  اأ�سّدد  دومً�  واأن�  اأعوام  عّدة  منذ 

نتيجة  تتجّلى  وهن�  والج�مع�ت«.  ال�سن�عّي  القط�ع  بين 

على  الج�معة  ب�إع�نة  ال�سن�عة  تقوم  حيث  التع�ون.  هذا 

اأن يربح كال  اإلى  توؤّدي  له�،  اأ�س�ليب حديثة  واإبداع  عر�س 

وبطبقة  ب�لج�معة  ال�سن�عة  ربط  على  ف�عملوا  الطرفين. 

اأعم�ل  اإنج�ز  الحّظ  ولح�سن  ح�ليً�  ت��ّم  قد  كم�  النخبة، 

كبيرة في مج�ل ال�سرك�ت المبنية على المعرفة، ونجد اأن 

ال�س�ّب الإيرانّي ق�دٌر على العمل. ففي نف�س هذه الح�سينية 

مجموعة  منتج�ت  يعر�س  بزي�رته،  قمُت  معر�سً�،  اأق�موا 

م�ذا  ف�س�ألتهم  الث�نوية،  المرحلة  الن��سئة، من طاّلب  من 

تفعلون؟ واأج�ب كلٌّ منهم ب�لعمل الذي ق�م ب�إنت�جه، وهم 

ط�ق�تن�  هي  وهذه  اأذه�نن�،  هي  هذه  الث�نوية!  �سب�ب  من 

الإن�س�نية، فِلَم ل ن�ستثمر هذه الط�ق�ت، ونلج�أ اإلى ا�ستيراد 

فلنعمل  متطورة؟  بتقنية  تتمّتع  التي  الأجنبية  ال�سي�رات 

اأمثلة  لدّي  البلد.  المتطّورة داخل  التقنية  اإيج�د هذه  على 

البع�س  لأن  ذلك،  يمكن  ول  عنه�  الإف�س�ح  اأريد  ل  كثيرة 

اأنجز  اإنج�زات كبرى  اأّيم�  ولو كنتم على علم  منه� �سرّي. 

الكثير من  ولدين�  لُده�ستم حقً�.  مواطن،  اأّي  وفي  �سب�بن� 

جدًا،  غزيرة  المج�ل  هذا  في  ومعلوم�تي  النم�ذج،  هذه 

لي�س  متخّلفة،  تقنيتن�  اإن  وقولن�  الط�ق�ت.  فلن�ستثمر هذه 

مبّررًا لال�ستيراد.

فلنكت�شف  المجالت،  كّل  في  التقّدم  باإمكاننا 

م�شكالتنا ونعالجها

العمل  واأرب���ب  ب�لعّم�ل  متف�ئٌل  واإّن��ي  حديثن�،  هو  هذا 

جميعً�  اإليهم  واأنظر  الحكوميين،  والم�سوؤولين  والمديرين 

نظرة اإيج�بية، ول اأحمل نظرة �سلبية تج�ه اأّي اأحد. بيد اأّن 

الخلل،  هذا  ف�بحثوا عن  المواطن،  بع�س  في  تتعّثر  الأمور 

وانظروا ل�َِم هذا التعّثر، واأين تكمن الم�سكلة. اإنكم ت�سّخون 

الم�ء دومً� في هذا الم�سبح الكبير ب�أن�بيب �سخمة، ولكّنه 

تلك  هي  واأين  ت�سّقق،  يوجد  اأين  ف�بحثوا  ب�لم�ء،  يمتلئ  ل 
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الم�سبح،  المي�ه منه� وتحول دون ملء  تت�سّرب  التي  الثغرة 

وعلى الم�سوؤولين تحّري هذه الم�س�ئل.

اأعزائي! ب�إمك�ن البلد اأن يحّث الخطى اإلى الأم�م. واإّن 

ب�إمك�نه�  اإيران  واأّن  الإ�سالمية،  الح�س�رة  لم�س�ألة  تكراري 

اأن تقف في قّمة هذه الح�س�رة، لي�س �سع�رًا وارتج�زًا، واإّنم� 

يعتمد على واقع البلد. نحن ق�درون.. ق�درون على اأن نتقّدم 

زراعتن�،  في  ونتقّدم  �سن�عتن�،  في  ونتقّدم  اقت�س�دن�،  في 

ون�سل اإلى الكتف�ء الذاتّي في المواطن التي تتطّلب ذلك، 

الم�سم�ر.  هذا  في  م�س�عيهم  يبذلوا  اأن  الم�سوؤولين  فعلى 

وكم� ذكرت في م�ستهّل الحديث، ف�إّن كّل واحد مّن� م�سوؤول 

عن اأن يوؤّدي حّق م�سوؤوليته، واأن يبذل ب�لغ جهده.

اأميركا ت�شع العقبات في طريق تقّدمنا

ف�إّنن�  �سّدن�.  العداء  يم�ر�سون  اأع��داًء  اأم�من�  ب�أن  علمً� 

ل ن�سير في طريٍق معَبّد من الإ�سفلت، بل دومً� م� ي�سعون 

العقب�ت؟  هذه  ي�سع  الذي  من  ولكن  م�سيرن�.  في  العقب�ت 

الذين  وال�سهيونية  اأميرك�  راأ�سهم  وعلى  اأع��داوؤن���  اإنهم 

يم�ر�سون عملية الإخالل والتح�يل، ويرغبون في اأن ينطلي 

العت�ب  ل�س�ن  بعيد  من  يفتحون  واأحي�نً�  خداعهم.  علين� 

لأّنن�  ت�س�وؤم؟  نظرة  اإلين�  تنظرون  ل�َِم  ب�أنكم  والعترا�س 

نرى الأمور التي تبعث على الت�س�وؤم و�سوء الظّن، ول يمكنن� 

التغ��سي عنه�.

اأميركا اأخّلت بتعّهداتها في الّتفاق النووّي

اأمريكا تواجه القت�شاد

مــنــع الــمــصــارف 
من  ــة  ــي ــم ــال ــع ال
التداول مع مصارفنا

دون  ــون  ــول ــح ي
االســـتـــثـــمـــارات 

ا�جنبية عندنا

 اأ - تمنع الم�سارف العالمية من التداول مع م�سارفنا

اإخ����الل ف��ي المع�مالت  ال��راه��ن ه��ن���ك  ال��وق��ت  ف��ف��ي 

الم�سرفية لبلدن�، وهذا م� ب�ت ي�سّرح به الم�سوؤولون كلهم. 

الم�سرفّي  التداول  على  المتوّقف  والتع�مل  التوا�سل  ف���إّن 

ي�سير ح�ليً� بكّل بطء وم�سّقة، لم�ذا؟ يقولون لأّن الم�س�رف 

الع�لمية الكبرى غير م�ستعّدة للتداول )الم�سرفّي(. ولكن 

م� هو ال�سبب في ذلك؟ هل في قلوبهم مر�س؟ اإّن الغ�ية من 

ت�أ�سي�س الم�س�رف هي التداول )الم�سرفّي(. فِلَم ل يروم 

يتع�مل مع  اأن  الع�لم  والكبير في  المعروف  الفالنّي  البنك 

هذه  بكّل  ويتمّتع  ن�سمة  مليون  ثم�نون  �سعته  �سوق  لديه  بلٍد 

الثروة؟ هن�ك م�نٌع ي�سّده عن ذلك، فم� هو هذا الم�نع؟ اإّنه 

اأميرك�. ولقد قلُت م�ئة مرة - مع زي�دة اأو نق�س�ن - اإّنه ل 

يمكن الوثوق ب�أميرك�، وبداأ الآن يت�سح هذا الأمر ب�لك�مل. 

ف�إّنه� تكتب على الأوراق بفتح اأبواب تع�مل البنوك مع اإيران 

35



- وهو حبٌر على ورٍق ل قيمة له - ولكّنه� عمليً� ُتلقي الرعب 

في نفو�س اأ�سح�ب البنوك بحيث ل يجروؤون على القتراب 

منه�.. »اإيران فوبي�«. حيث تقول اإّن اإيران بلٌد اإره�بّي، ومن 

الممكن اأن نفر�س عليه الحظر ب�سبب مم�ر�س�ته الإره�بية، 

ولكن م�ذا يعني ذلك؟ اإّنه� ر�س�لة اإلى البنوك ب�أن ينتبهوا 

العقوب�ت.  تتعّر�س لفر�س  لأّنه� قد  اإيران،  يقتربوا من  ول 

اإي��ران،  مع  يتع�ملوا  اأن  للبنوك  الأوراق  على  يكتبون  اإّنهم 

وي�سّدرون القرارات في ذلك، ولكّنهم يعملون م� من �س�أنه 

يجّرئ  ول  الميدان،  ه��ذا  خو�س  على  البنك  يجّرئ  ل  اأن 

م�  البلد.. هذا  ال�ستثم�ر في هذا  الأجنبّي على  الم�ستثمر 

يم�ر�سونه عمليً�.

وهم  الإره�بيين،  جميع  من  اأ�سواأ  هم  ه��وؤلء  ب���أّن  علمً� 

بح�سب  زال��وا  وم���  المعروفين،  الإره�بيين  دعموا  الذين 

معلوم�تن� يدعمونهم، واإذا بهم يّتهمون اإيران ب�لإره�ب! 

ب - يحولون دون ال�ستثمارات الأجنبية عندنا

قي�م  ع��دم  �سبب  اإّن  الأميركيين  ال�س��سة  اأح��د  يقول 

الم�ستثمرين ب��ستثم�ر روؤو�س اأموالهم في اإيران هو الأو�س�ع 

الداخلية في هذا البلد! ولكن من اأّي �سيٍء تع�ني اأو�س�ع اإيران 

الداخلية؟ اأّي بلٍد في المنطقة ينعم ب�لأمن اأكثر من اإيران؟ 

هل اأميرك� اأكثر اأمنً� من هذا البلد؟ اأميرك� التي ُيقتل فيه� 

اأ�سخ��س ب�لغتي�ل، هل  - وفق اإح�س�ئّي�تهم - يوميً� عّدة 

هي اأكثر اأمنً� من هن�؟ اأم اأّن البلدان الأوروبية التي ت�سهد 

تلك الحتج�ج�ت الجم�هيرية، وتع�ني من تلك الم�سكالت 

العم�لية، والمع�سالت القت�س�دية، تتمّتع بمزيد من الأمن 

اآمّن مّتحد، والأو�س�ع الداخلية  بلٌد  اإيران  على بلدن� هذا؟ 

في اإيران على الرغم من اأنوف الأعداء اأو�س�ع جيدة جدًا.

هيكلية  بق�ء  ع��ن  الأم��ي��رك��ّي  الم�سوؤول  يتحّدث  حينم� 

العقوب�ت ونظ�م الحظر �سّد اإيران، م�ذا يعني ذلك؟ يعني 

تخويف الم�ستثمر الأجنبّي كي ل يقترب من هذا البلد. ف�إّنهم 

الرعب  وُيلقون  اإي��ران«،  »ره�ب  اإ�س�عة ظ�هرة  يعملون على 

يقترب  لئاّل  ب�ل�سراحة  البلد  هذا  تج�ه  الن��س  نفو�س  في 

اأحد منه. هذا هو عدّون�، وهو موجود، ويجب علين� في كّل 

عمٍل نريد اإنج�زه اأن ن�أخذ وجود هذا العدّو بنظر العتب�ر. 

ال�38  اأو  ال�37  الأع��وام  على مدى  تقّدمً�  ب�أّنن� حّققن�  علمً� 

على الرغم من وجود هذا العدّو. واأقوله� لو اأّن هذا العداء 

ب��ستمرار  تقّدمن�  �سنوا�سل  ف�إّنن�  اأخرى،   
ٍ
لم�ئة ع�م ا�ستمّر 

على مدى هذه الأعوام الم�ئة على الرغم من اأنوفهم. 

اأميركا هي العدّو �شواء اأظهرنا هذه الحقيقة اأم ل

ل،  اأم  الحقيقة  هذه  اأظهرن�  �سواء  العدّو  هي  اأميرك�  اإّن 

اأم  الق�سية  هذه  اإلى  خط�ب�تي  في  الحقير  اأن�  اأ�سرُت  و�سواء 

»العدّو»؟  تكّررون مفردة  لم�ذا  ق�ئاًل  يعتر�س  ل. وهن�ك من 

�سينتهي  فهل  ال��ع��دّو،  عن  الحديث  �س�أترك  اأّنني  ولنفتر�س 
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الجم�هيرية  الحركة  ه��ذه  اأ�س��س  يع�دي  ع��دّو،  اإّن��ه  ع���داوؤه؟ 

النظ�م. ففي  اأ�س��س  الثورة، وين�وئ  اأ�س��س  الع�مة، وين�ه�س 

يحلو  كم�  البلد  بهذا  تتحّكم  اأميرك�  ك�نت  الأزم��ن��ة،  بع�س 

النظ�م  لأّن  وذلك  �سف�رة،  فيه حتى  له�  يوجد  ل  واليوم  له�، 

الإ�سالمّي قد اأقيم في هذا البلد، ولهذا تجدهم يع�دون هذا 

يقولون  ال�س�بقة. حيث  الأو�س�ع  �سي�دة  النظ�م، ويرغبون في 

افتحوا النوافذ، ف�إّن ذلك ال�سّيد [الرئي�س الأميركي] في ندائه 

بمن��سبة عيد النيروز قراأ �سعرًا لأحد ال�سعراء الإيرانّيين يقول 

لندخل  النوافذ  افتحوا  اأجل،  فقلت:  النوافذ«،  »افتحوا  فيه: 

منه� براحة و�سهولة بعد اأن طردتمون� من الب�ب!

باإمكاننا التغّلب على كّل العقبات

ليلتفت الم�سوؤولون - في الحكومة، وفي مجل�س ال�سورى 

الثورية،  المراكز  وفي  الق�س�ئية،  ال�سلطة  وفي  الإ�سالمّي، 

اأقوي�ء،  ولكن  مظلومون  اأّنن�  اإل��ى   - ال�سعب  اأبن�ء  وكذلك 

الن��س  اأك��ث��ر  ك���ن  حيث   ،Qالموؤمنين اأم��ي��ر  كمولن� 

مظلومية، وفي الوقت ذاته اأقوى الن��س اأي�سً�. فلو اأّنن� عرفن� 

َقدرن�، واأدركن� ُقدراتن�، وا�ستثمرن� هذه القدرات ب�لطريقة 

المثلى وب�أكثر الأ�سك�ل اإن�س�نية واإ�سالمية، �سوف نتغّلب على 

كّل الموانع والعقب�ت. اأجل، طريقن� لي�س من اإ�سفلت، ولكنن� 

اأي�سً�،  الوعرة  ال�سخرية  الطرق  في  ال�سير  على  ق���درون 

والطريق اليوم لح�سن الحّظ لي�س طريقً� وعرًا كم� ك�ن في 

بداية الثورة. فليلتفت الم�سوؤولون واأبن�ء ال�سعب اإلى �سرورة 

اأن نعتمد اليوم على قدراتن�.

التكميلية  المرحلة  في  الم�شاركة  على  الحّث 

لالنتخابات النيابية

بعد ب�سعة اأي�م - اأي بعد يومين - �سُتجرى انتخ�ب�ت في 

اأن تولوا النتخ�ب�ت  بع�س المدن الإيرانّية، والواجب عليكم 

ف�إّنه�  تتركوه�،  ل  واأن  فيه�،  ت�س�ركوا  واأن  خ��سً�،  اهتم�مً� 

اأبن�ء �سعبن� العزيز - �سواء  تّت�سم ب�لأهّمية. ولط�لم� دعوُت 

�سب�ط،  �سهر  ف��ي  اأج��ري��ت  التي  الم��سية  النتخ�ب�ت  ف��ي 

اأن  اإل��ى   - والرئ��سية  الني�بية  النتخ�ب�ت  في  ذلك  قبل  اأو 

النتخ�ب�ت  ف��ي  الم�س�ركة  لأّن  النتخ�ب�ت،  ف��ي  ي�س�ركوا 

الحقيقة،  هذه  اإلى  يلتفت  ل  والبع�س  ح��سم.  م�سيريٌّ  اأمٌر 

ل  �سوف  القتراع،  �سن�ديق  عند  الح�سور  تركتم  اإن  ف�إّنكم 

وهذه  الندف�ع،  وهذا  ال�سوق،  وهذا  الم�س�عر،  هذه  تنقلون 

الأمور،  ت�ستع�سي  �سوف  ذاك  وعند  ال�سن�ديق،  اإلى  الهوية 

الث�نية من  واإّن المرحلة  فعليكم ب�لم�س�ركة في النتخ�ب�ت. 

ذكرن�  وكم�  الأول��ى،  المرحلة  عن  اأهمية  تقّل  ل  النتخ�ب�ت 

الم�س�ركة  تجب  الجميع.  م�س�ركة  ب�سرورة  [نذّكر]  �س�بقً� 

على الجميع في هذه المرحلة اأي�سً�. وا�ستعينوا ب�هلل �سبح�نه 

وتع�لى، ف�إّن اهلل عّز وجّل �سوف يعينكم جميعً� ب�إذنه وم�سيئته.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} 

 في لقاء الآلف من العّمال من كاّفة اأنحاء البالد بتاريخ 27/04/2016م

المجتمع العمالي

رفع م�ستوى جودة رب العمل رفع م�ستوى جودة العمل لدى العامل

1. التع�ون الوّدي بين الع�مل ورّب العمل.  1. تنمية مه�رة الع�مل من خالل التعليم المهني والتقني. 

2. اأن تقوم الحكومة والأجهزة التنفيذية بت�سهيل الأمور لرّب العمل. 2. المن الوظيفي.

3. تهيئة الأر�سية للت�سدير.  3. �سالمة محيط العمل. 

4. دعمه في قب�ل الزب�ئن الأج�نب.  4. ترويج منتج�ت الع�مل الإيراني. 

رة وجودته�. 5. الإ�سراف الت�م على �سالمة الب�س�ئع الم�سدَّ 5. زي�دة ح�سة الأجور في تك�ليف الإنت�ج.

3.يمكن اأن ي�سبح العمل عب�دة هلل 
تع�لى اإذا نوى التقّرب هلل تع�لى. 

2.يوؤّدي اإلى بن�ء الإن�س�ن 
وبن�ء المجتمع والآخرين.

1.كل اإن�س�ن يعكف على عمل معين 
ي�سبح ع�ماًل. 

العمل
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مواجهة الأعداء)اأمريكا(حماية الإنتاج المحلي

1. اإن اأمريك� هي العدو الحقيقي والأ�س��س للبالد والنظ�م 1. منع ا�ستيراد الب�س�ئع التي يوجد له� مثيٌل في الداخل. 
والقت�س�د. 

2. الرق�بة الح�زمة على ال�ستيراد. 
2. اأمريك� ت�سع العقب�ت اأم�م التقدم القت�س�دي في 

البالد.  
3. ا�ستهالك الإنت�ج المحّلي وعدم ا�ستهالك الب�س�عة الأجنبية.

3. اإنن� نملك القدرات والط�ق�ت والإمك�ن�ت للمواجهة 
الم�ستمرة.

4. مواجهة التهريب. 

5. تحديث التقني�ت المحلية وتطويره�.

6. ربط ال�سن�عة ب�لج�معة والنخب. 

3.رفع م�ستوى الجودة. 2.الإنج�ز الك�مل. 1.تخ�سي�س الوقت.

حق العمل
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 خطاب اإلمام الخامنئّي }

في لقاء حشود من 
المعلّمين(1)

(2)

 

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

محمد، واآله الط�هرين، ل �سّيم� بقّية اهلل في الأر�سين.

اأرّحب بكم ي� اأعّزائي اأجمل ترحيب، واأ�س�ل اهلل اأن يجعل 

يوم المعّلم وم� انطوى عليه من مع�ٍن وذكري�ت عزيزة، لكم 

الأع��ّزاء،  واأخواتي  اإخواني  وي�  الأحب�ء،  اأبن�ئي  ي�  جميعً� 

م�سدر بهجة وفخر و�سع�دة اأبدية.

(1)  خط�ب الإم�م الخ�منئي } في لق�ء المعلمين، بمن��سبة اأ�سبوع 

 - طهران  في  مطّهري،  مرت�سى  ال�سيخ  �سه�دة  وذك��رى  المعلم 

من  المعلمين  من  جمع  بح�سور   ،} الخميني  الإم���م  ح�سينّية 

ك�فة اأنح�ء البالد، بت�ريخ 2016/05/02م.، )1395/02/13.�س.( 

و)1437/07/24ه�.ق.(.

في  المعّلم  ق�سم  المعلمين  ج�معة  ط��اّلب  اأّدى  اللق�ء  بداية  في    (2)

والتعليم  التربية  وزير  ف�ني  اأ�سغر  علي  قّدم  ثّم  �سم�حته؛  مح�سر 

تقريرًا.
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تحّية لل�شهداء

ذكرى  حّيي 
ُ
اأ اليوم،  هذا  تبريك  وبعد  ب��دء،  ذي  ب���دئ 

�سهدائكم، �سواٌء ال�سهداء من المعّلمين الب�لغ عددهم نحو 

ال�سهداء  اأو  القليل،  ب�لعدد  لي�س  وهو  �سهيد،  اآلف  اأربعة 

التالميذ الذين يفوق عددهم 36 األف �سهيد، و�سلوا لمق�م 

المعّلم  اأنف��س  المقّد�س. ولول  اأعوام الدف�ع  ال�سه�دة طيلة 

لاللتح�ق  التالميذ  يهّب  اأن  المعلوم  من  ك�ن  لم�  الدافئة، 

اإلى  يعود  فخٌر  وهذا  الظروف،  جميع  في  القت�ل  ب�س�ح�ت 

المعّلمين اأي�سً�.

لكم  �سكري  عن  عّبر 
ُ
اأ اأن  اإل��ى  ال��دور  ي�سل  ه��ذا،  وبعد 

اأنتم الذين تمّثلون مجتمع المعّلمين في البالد، وذلك لأّنه 

مجتمٌع قد توّلى مهّمة �س�ّقة بدخٍل م�ديٍّ �سئيل.

أعباء  كاهله  على  يحمل  المعلم  إّن  إذ 

بالعمل  ليس  وهو  والناشئين،  الشباب  تربية 

على  ينطوي  صعب،  أمر  هو  بل  البسيط، 

مسؤولية ثقيلة.

تت�أّلق  اأن  في  ويرغبون  المعّلم،  من  توّقع�تهم  وللجميع 

براعمهم و�سب�بهم واأطف�لهم عندم� يدخلون اإلى المدر�سة 

ومن خالل تربية المعّلم، وي�سطعون في و�سط الع�ئلة كب�قة 

الزهور. هذه هي رغبة الإن�س�ن، ف�لجميع لهم توّقع�تهم من 

المعّلم  بين دخل  تق�رنوا  اأن  لكم  ذاته  الوقت  وفي  المعّلم. 

ابن  اأو  الفالنّي،  الثرّي  اأو  الفالنّي،  الراأ�سم�لّي  دخل  وبين 

الت�جر الفالنّي، وهذا م� ي�سهده المعّلم ويعرف به. واأولئك 

الذين يدخلون في �سلك التعليم، لرّبم� ك�ن بمقدور الكثير 

منهم - اإن لم نقل كّلهم - اأن ي�سلكوا م�سلكً� اآخر، يدّر عليهم 

اإّن  المزيد من الأرب�ح والع�ئدات، ولكّنهم لم يفعلوا ذلك. 

ب�لم�سوؤولية؛  وال�سعور  والمحّبة  الع�سق  التعليم،  دوافع  من 

ذلك اأّن المعّلمين يقومون ببن�ء الم�ستقبل بقن�عة، ويحملون 

على ك�هلهم اأعب�ء تربية ال�سب�ب والن��سئين ب�سه�مة و�سبر 

ريد اأن اأطلق حكمً� ع�مً�، ففي كّل مجتمٍع وفي 
ُ
وهدوء. ول اأ

، قد يظهر البع�س ممن ل لي�قة عنده، لكّن ال�سي�ق  كل زيٍّ

قد  ب��دورن���  نحن  ذك��رت��ه.  م�  هو  المعّلمين  لمجتمع  ال��ع���ّم 

وتعّلمن�  منهم،  و�سمعن�  المعّلمين،  ه��وؤلء  يد  على  در�سن� 

منهم، ونعرف كيف هو المعّلم.

خ�شائ�س المعّلمين

ح�سنً�، هن�ك ميزة تمت�ز به� مهنة التعليم، حريٌّ بكم 

الذين  الجدد  المعلمين  و�سريحة  الأع��ّزاء،  المعّلمون  اأنتم 

اأّنه  وهي  اإليه�،  تلتفتوا  اأن  الم�سلك  هذا  في  لتوّهم  دخلوا 

في هذا العمل بم� ذكرن� له من خ�س�ئ�س - م�سّقة كبيرة 

من  اأكثر  الإخال�س  اإمك�نية  تتوافر   - �سئيل  م�دّي  ودخل 

في  الإن�س�ن  نج�ة  ف���إّن  الأهمية.  ب�لغ  اأم��ٌر  وه��ذا  غيره، 
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اهلل  لوجه  العمل  واإّن  ب�لإخال�س،  مرهوٌن  الأبدية  الحي�ة 

وفي طريق الحقيقة وعلى ج�ّدة الإخال�س �سبيٌل للخال�س, 

وهذه الفر�سة قد ل ت�سنح في مج�لت كثيرة. ف�إّن الإن�س�ن 

في الكثير من اأعم�له يت�سّور اأّنه اأنجزه� لوجه اهلل، ولكّنه 

اختلطت  قد  اأّنه�  �سيجد  ب�إن�س�ف،  فيه�  النظر  اأمعن  اإذا 

َردُت ِبه  َوجَهَك َفخاَلَطني 
َ
�سَتغِفُرَك ِمّما اأ

َ
بم� لي�س هلل. »َواأ

. هذا من الأدعية الواردة بين ن�فلة ال�سبح 
ما لي�ص َلك«(1)

اأردت  عمٍل  من  اأ�ستغفرك  اإلهي!  يقول:  حيث  وفري�سته، 

َلي�َص  »خاَلَطني ما  اأّنه قد  القي�م به في �سبيلك، فوجدت 

اإلهية. هذا هو  وني�ت غير  امتزجْت فيه دوافع  َلك«، وقد 

اأذّكر نف�سي. فليغتنم  العبد  واأن�  اأعم�لن�،  الكثير من  ح�ل 

الإخال�س،  اإمك�نية  فيه  تتوافر  الذي  العمل  الإن�س�ن ذلك 

ك�لتعليم. ب�إمك�نكم اأن تعملوا ب�إخال�س، ف�إن فعلتم ذلك، 

�ستجدون البركة في اأعم�لكم.

ال�شهيد مطّهري نموذج الإخال�س!

النموذج الجلّي الم�سرق والحّي والح��سر على ذلك هو 

ب�إخال�س،  يتحّرك  ك�ن  اآية اهلل مطّهري  ال�سهيد مطّهري. 

وينجز عمله لوجه اهلل. كّن� نعرفه ونتوا�سل معه عن قرب، 

(1)  ابن ط�وو�س، ال�سيد علي بن مو�سى، الإقب�ل ب�لأعم�ل الح�سنة فيم� 

الأ�سفه�ني،  قيومي  جواد  وت�سحيح  تحقيق  ال�سنة،  في  مرة  يعمل 

قم ، ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي ، 1418 ه�. ، ط 1، ج 1، �س 255.

بزم�نه  ع�رفً�  اإن�س�نً�  ك�ن  نّيته.  ونالحظ  اأعم�له،  ون�سهد 

وبمتطّلب�ت ع�سره، يعرف الحتي�ج�ت ويدركه�، ومن اأجل 

ويكتب،  ويقول،  ويفّكر،  يعمل،  المتطلب�ت،  هذه  فراغ  �سّد 

ويبذل مجهوده، ويواجه ب�إخال�س، وفي �سبيل اهلل. فك�نت 

ا�ست�سهد  فقد  واأعم�له،  اآث���ره  خلود  هذا  اإخال�سه  ح�سيلة 

حّد  على  واأف��ك���ره،  كتبه  اأّن  غير  ال�سنين،  ع�سرات  منذ 

ف�إّن  الذهب«،  ك�أوراق  »يتلّقفونه�  [ال�س�عر]:  �سعدي  تعبير 

ال�سهيد  كتب  نحو  ُي�س�رعون  والإدراك،  والفهم  الفكر  اأهل 

مطّهري. هذا هو الإخال�س.

من  واح��ٍد  ك��ّل  بمقدور  �سيكون  ب�إخال�س،  عملتم  ف���إن 

اأن  اأيديكم،  على  يكبرون  الذين  وال�سب�ب  الن��سئين  هوؤلء 

يقوم ببن�ء م�ستقبل البالد، ويكون مدع�ة ل�سع�دتكم الأبدية 

اأولئك  ف�إّن  اأحد.  يعرفكم  لم  واإن  عّلمتموه،  اأنتم من  لأّنكم 

في  وتدري�سه  العظيم  الخمينّي  الإم�م  بتعليم  ق�موا  الذين 

ل في  عهد طفولته، ل يعرفهم اأحد، غير اأّن اآث�ر الإم�م ُت�سجَّ

�سحيفة اأعم�لهم اأي�سً� لأّنهم ق�موا بتربية هذا الرجل بهذه 

الطريقة.

الم�شوؤولين ووظيفة التعليم

خط�بً�  هذا  وك�ن  الإخال�س،  عن  تحّدثن�  لقد  ح�سنً�، 

موّجهً� لكم؛ ولكن ل يعني ذلك: بم� اأّن جم�عة المعلمين 

البلد  في  الم�سوؤولين  فعلى  والقن�عة،  ب�لإخال�س  تّت�سم 
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ذكرن�  فقد  كاّل،  الم�دّية!  المعلمين  ق�س�ي�  عن  يغفلوا  اأن 

مرارًا و�سنع�ود القول مّرات ومّرات اأخرى، يجب اأن يعلم 

الم�سوؤولون في البالد ب�أّنهم مهم� اأنفقوا من ميزاني�ت في 

قط�ع التعليم والتربية، فهذا ا�ستثم�ر، ولي�س مجّرد اإنف�ق, 

ف�لأموال التي ُتبَذل في هذا القط�ع، اإنم� ُت�ستثَمر في حقيقة 

المنظ�ر،  بهذا  والتربية  التعليم  اإل��ى  فلينظروا  اأم��ره���، 

ولي�سعوا الميزانية عبر هذه الروؤية، وليوّفروا الإمك�ني�ت 

المعي�سية من خالل هذه النظرة. ف�إّن البع�س من اأ�سح�ب 

ل�سريحة  المعي�سية  الم�س�كل  هذه  ي�ستغلون  ال�سيئة  النّي�ت 

المعلمين لم�آرب ف��سدة، وقد �سمعُت اأّن هن�ك من ي�ستغّل 

والتربوّي،  التعليمّي  الجه�ز  داخل  في  حّتى  الم�س�ئل  هذه 

توؤّدي  خلاًل،  �سهدت  اإن  المعي�سية  المعّلمين  اأو�س�ع  ف���إّن 

المعلمين  جم�عة  اإّن  له�.  الأ�سخ��س  بع�س  ا�ستغالل  اإلى 

على  ح�فظت  ق��د  اهلل،  م��ن  وبتوفيق  ه���ذا،  يومن�  ح��ّت��ى 

جهودهم  يبذلون  ح�ليً�  البع�س  لكّن  وطه�رته�،  �سالمته� 

بوا�سطة  م�سبوهة  ولت�أجيج حرك�ت  للتحري�س  وم�س�عيهم 

هذا المو�سوع.

معالم الجيل الذي يريده نظام الهيمنة

اإّنكم  اأعّزائي!  الرئي�سّي.  المو�سوع  الآن  لنتن�ول  ح�سنً�، 

تريدون تربية جيل. اإلى اأّي جيل يحت�ج بلدكم وم�ستقبلكم؟ 

في  وحدن�  اأعم�لن�  نم�ر�س  ل  ب�أّنن�  علمً�  المهّم.  هو  هذا 

كونغ  لعب  اأو  جودو  لعب  ي�ستعر�س  اأحي�نً�  خ�لية!  �س�حة 

الري��سية  ومه�راته  حرك�ته   - الفر�س  �سبيل  على   - فو 

اأمره  ويكون  يواجهه،  من  فيه�  يوجد  ل  خ�لية،  �س�حة  في 

ب�ل�سيف وي�سرب في ميداٍن ف�رٍغ من دون  يب�رز  اأو  �سهاًل، 

ي�سّد  اأم�مكم خ�سٌم،  يكون  اأحي�نً�  ولكن  اأحد،  يج�بهه  اأن 

َرب�تكم، ويحول دون اأن تقع ال�سربة عليه، ويرّد ال�سربة  �سَ

ب�ل�سربة، نحن اليوم نواجه مثل هذا الخ�سم، ولكن من هو 

اإّنه نظ�م الهيمنة الدولّي. وهذا م� قد يثير  هذا الخ�سم؟ 

تعّجب البع�س؛ فهل قط�ع التعليم والتربية لدين� في مواجهة 

نظ�م الهيمنة الدولّي؟

ا¯دارة  في  اليوم  يتجّسد  نظاٌم  إّنه  أجل، 

الصهاينة،  الرأسماليين  وكبار  ا�ميركية، 

ــرى،  ا�خ المستكبرة  الحكومات  وبعض 

للنظام  والرموز  الممثلون  هم  هؤالء  فإّن 

السلطوّي الدولّي.

و�سبق اأن اأ�سهبت في الكالم بهذا ال�س�أن خالل خط�ب�تي 

الع�مة، و�سرحت المق�سود من نظ�م الهيمنة الدولّي. ف�إّن 

لهذا النظ�م برن�مجه وخّطته لل�سعوب - ل ل�سعبن� فح�سب، 

بل لكّل �سعٍب يقدر عليه -، ويهدف اأن يترّبى الجيل، الذي 

يريد بن�ء م�ستقبل هذا البلد وكّل هذه البالد، على نموذج 

43



و�س�كلة ت�سّب في م�سلحته، اأن يترّبى في هذه البالد جيٌل 

الق�س�ي�  حي�ل  وتوّجه�ته  وروؤي��ت��ه،  وثق�فته،  فكره،  يحمل 

مك�نته  ب�لطبع،  وي��ت��ب��ّواأ،  الجيل،  ه��ذا  فين�س�أ  الع�لمية. 

العلمية، بحيث ُي�سبح ب�حثً�، و�سي��سيً�، ومديرًا وم�سوؤوًل في 

البلدان المختلفة. وهل هن�ك للم�ستعمرين �سيٌء اأف�سل من 

اأن يكون اأهل الفكر والحّل والعقد واأهل الخبرة والراأي في 

بلٍد، مّتحدين معهم في الفكر والعمل؟ اإّن هذا ُي�سّهل الأمر 

وب�لطبع،  الثق�فية.  ال�ستعم�رية  الخّطة  هي  وهذه  عليهم. 

ع�سرات  عليه�  انق�ست  رّبم�  اليوم.  الخّطة  هذه  تو�سع  لم 

ال�سنوات ول تزال م�ستمّرة.

جنود بال رواتب!

ب�أّنه  الغربية؛  ال�سي��سة  في  المفّكرون  �سّرح  لط�لم� 

القرن  في  ال�ستعم�ر  فترة  غ��رار  على  نعمد  اأن  من  ب��دًل 

الت��سع ع�سر اإلى احتالل البلدان، وتعيين ح�كم ع�سكرّي، 

وبذل الأموال، وتزويد الجم�ع�ت هن�ك ب�لأ�سلحة، واإث�رة 

كلفة، هو  والأقّل  والأ�سهل  الأف�سل  والحروب،  ال�سراع�ت 

اأن نقوم ب��ستقط�ب �سخ�سّي�تهم من النخب، وبّث اأفك�رن� 

لن�  جنود  اإل��ى  فيتبّدلون  بلدانهم،  اإل��ى  واإيف�دهم  فيهم، 

األ  اأن ندفع لهم رواتب! يفعلون م� يريد الغرب.  من دون 

تعرفون نم�ذج حكوم�ت ودول كهذه في ع�سرن� الراهن؟ 

تريده  م�  بنف�س  تنطق  منطقتن�، حيث  في  قليلة  وهل هي 

كلفة  وتتحّمل  بل  اأميرك�،  تتمّن�ه  م�  ك��ّل  وتعمل  اأميرك�، 

اأّنه� ل تح�سل  ذلك وم�س�ريفه، وتخدم اأميرك�؟ اإذ لي�س 

على امتي�زات واأموال وح�سب، بل هي التي ُتنفق الأموال. 

والميزة الوحيدة التي تكت�سبه� هي اأن يحول ال�ستكب�ر دون 

�سقوطه� على يد الجم�ع�ت المع�ر�سة ويح�فظ عليه�. هذا 

هو م�سروعهم وبرامجهم لأجي�لن� وللتالميذ الذين يترّبون 

اآخر،  بحٌث  يف�سلون، هذا  اأو  �سينجحون  كم  اأيديكم.  على 

وثق�فتهم  اأفك�رهم  يرّوجون  لكن هذه هي خطّتهم، حيث 

ولغتهم.

ِلَم الإ�شرار على اللغة الإنكليزية؟

قط�ع  في  للم�سوؤولين  �س�بقً�  ذكرته  كالمً�  اأك��ّرر  وهن�، 

المحترمين  للم�سوؤولين  اأذكره  لم  ولرّبم�  والتربية،  التعليم 

ح�ليً�، ولكّني قلته فيم� م�سى مرارًا، وهو اأّن الإ�سرار على 

ترويج اللغة الإنكليزية في بلدن� هو عمل غير �سليم. نعم، 

ال بّد من تعّلم اللغة ا�جنبية، غير أّن اللغة 

العلم  لغة  فقط؛  ا¯نكليزية  ليست  ا�جنبية 

يحّددون  ال  لماذا  فقط.  ا¯نكليزية  ليست 

لغاٍت أخرى لتدريسها في المدارس؟ ولـَِم هذا 

ا¯صرار؟

الأجنبية  اللغة  اأّن  غير  الأجنبية،  اللغة  تعّلم  من  بّد  ل 
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فقط.  الإنكليزية  لي�ست  العلم  لغة  فقط؛  الإنكليزية  لي�ست 

لم�ذا ل يحّددون لغ�ٍت اأخرى لتدري�سه� في المدار�س؟ ول�َِم 

هذا الإ�سرار؟ هذا ميراث عهد الط�غوت )ال�س�هن�س�هي(. 

اللغة الإ�سب�نية )مثاًل(، اإّن الن�طقين بهذه اللغة في الح�ل 

الإنكليزية،  ب�للغة  الن�طقين  عن  ع��ددًا  يقّلون  ل  الح��سر 

بلدان  فيه�  بم�  البلدان،  �سّتى  في  الكبير  وجودهم  ولهم 

اأميرك� الالتينية وبلدان اأفريقي�. وهذا م� ذكرته على �سبيل 

المث�ل، ف�إّني ل�سُت من المرّوجين لأ�سب�ني� حّتى اأعمل لهم، 

�س اللغة الفرن�سية اأو  واإّنم� اأردُت اأن اأذكر مث�ًل. ول�َِم ل ُتدَرّ

اللغة الألم�نية؟ كم� اإّن لغة البلدان ال�سرقية المتطّورة اأي�سً� 

لغة اأجنبية، وهي لغة العلم كذلك.

اإلى  اأّيه� ال�س�دة الأعّزاء! في البلدان الأخرى يتنّبهون 

اللغة الأجنبية وتدّخله�  هذه الق�سية، ويحولون دون نفوذ 

من  اأكثر  ك�ثوليكيين  اأ�سبحن�  اليوم  بن�  واإْذ  وتو�ّسعه�، 

ال�س�ح�ت  فتحن�  حيث  الملك(  من  اأكثر  )ملكيين  الب�ب�! 

والأبواب على م�سراعيه�، ولم نقت�سر على اأن جعلن� هذه 

اللغة هي اللغة الأجنبية الح�سرية في مدار�سن�، بل اأخذن� 

ن�سعه� �سيئً� ف�سيئً� في المراحل الدرا�سية الأولى، بم� في 

ذلك المرحلة البتدائية والمرحلة التمهيدية والرو�س�ت! 

اإنف�ق  علين�  الف�ر�سية،  اللغة  ترويج  نريد  وعندم�  لم�ذا؟ 

اإلى  يعمدون  حين  والم�س�عي  الجهود  وبذل  ب�هظة  اأمواٍل 

اإغالق فرع اللغة الف�ر�سية في مك�ٍن م�، ن�سطّر اإلى اإجراء 

اّت�س�لت دبلوم��سية، لنت�س�ءل م� الذي دع�كم اإلى اإغالق 

ول  ذل��ك،  دون  يحولون  ولكّنهم  ال��درا���س��ّي؟  ال��ف��رع  ه��ذا 

الدرا�سّي،  الفرع  ب�ختي�ر هذا  الج�معّي  للط�لب  ي�سمحون 

ذلك  في  الف�ر�سية  اللغة  لترويج  لن�  المج�ل  يف�سحون  ول 

وبجهودن�  ب�أموالن�  لغتهم  بترويج  نقوم  بن�  واإذا  المك�ن. 

ومواردن� وب�لم�س�كل المحيطة بن� هل هذا عمٌل عقالئي؟ 

الجميع  ليعلم  قو�سين،  بين  هذا  ذكرُت  ذلك!  اأفهم  ل  اأن� 

وينتبهوا ويت�بعوا. ل اأقول: اأن نعمد غدًا اإلى تعطيل تعليم 

اأقوله،  م�  هذا  لي�س  كاّل،  مدار�سن�.  في  الإنكليزية  اللغة 

واإنم� اأردُت القول اإّن علين� اأن نعرف م�ذا نفعل، وندرك م� 

اأن يترّبى في هذا  هو الجيل الذي يريد له الطرف الآخر 

البلد وم� هي موا�سف�ته وخ�س�له.

معالم جيل الم�شتقبل

ح�سنً�، هذا هو الجيل الذي يريده نظ�م الهيمنة الدولي؟ 

ولكن م� هو الجيل الذي نريده نحن؟ اإّن ق�سم اليمين الذي 

ن�ّس  �س�هدُت  قد  وكنُت  ج��دًا،  جّيدا  ك���ن  اليوم  اأدّي��ت��م��وه 

الآن،  وا�ستمعُت  المك�ن،  ه��ذا  اإل��ى  المجيء  قبل  اليمين 

لزمتكم حين  قد  اليمين هذه  اأّن  اعلموا؛  بدّقة.  اإليه  اأي�سً� 

قمتم ب�أدائه�، ف�إن المرء اإذا م� اأدى يمينً� بنية، يجب عليه 

تطبيقه� والعمل بمقت�س�ه�. اأداء ق�سم اليمين ك�ن جّيدًا.
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معالم الجيل الجديد

الهوية المستقلة

الفطرة السلمية

ترشيد االستهالك

تحّمل الرأي 

المخالف

التحلي با�دب

التدين وا¯يمان

- الهوّية الم�ستقّلة:

اإّن اأوّل م� يجب علين� اأخذه لتالميذن� بنظر العتب�ر، هو 

اإيج�د هوّية م�ستقّلة وطنية ودينية في نفو�سهم. هذا هو الأمر 

الأّول؛ هوّية م�ستقّلة وذات عّزة. فلنربِّ �سب�بن� على اأن يّتبعوا 

�سي��سة م�ستقّلة، واقت�س�دًا م�ستقاًل، وثق�فة م�ستقّلة، واأن ل 

والعتم�د  الآخرين  اإلى  والركون  التبعية  روحية  لديهم  تنمو 

في  �سعٍف  من  نع�ني  اإّنن�  لكم  اأقوله�  لهم.  والرجوع  عليهم 

اإلى  اأجنبية  كلمة  اأّنه حينم� تدخل  ترون  اإّنكم  الج�نب!  هذا 

والمعّمم  وال�سغير  الكبير  الفور،  على  ي�ستخدمه�  البلد، 

ال�سّيد  اأيه�  لم�ذا  واأمث�لهم.  المعّمم  وغير  الدين(  )ع�لم 

ل�ستعم�ل  لدين�  والتعّط�س  ال�سوق  هذا  كّل  لم�ذا  العزيز؟ 

الح�لة  هي  هذه  لم�ذا؟  الأجنبية؟  وال�سطالح�ت  التع�بير 

التي اأورثون� اإي�ه�، وهي الح�لة نف�سه� التي ك�نت �س�ئدة في 

كنُت  حينم�  اأتذّكر  اإّنني  �سب�بن�.  فترة  وفي  الط�غوت  عهد 

�س�بً�، وك�أّنم� كّن� نت�س�بق على ا�ستخدام هذه ال�سطالح�ت 

الأجنبية. وكّل من ك�ن ي�ستعمله� اأكثر، يدّل على اأّنه ك�ن يتمّتع 

بمزيد من الوعي والتنوير والحداثة وم� �س�به! هذا خط�أ.

نرّبيه  اأن  علين�  يجب  م�  اأوّل  هي  الم�ستقّلة،  الهوية  اإّن 

وننّميه في نفو�س �سب�بن� وفتي�نن� وفتي�تن�، عند ذاك �سيتجّلى 

ولتنفيذ  اأّن���ه،  الأم��ر  يكون  ول  المق�وم.  القت�س�د  معنى 

الحكوميين  الم�سوؤولين  كب�ر  يعمد  المق�وم،  القت�س�د 

تلو  التوجيه�ت  وي�سّدرون  متت�لية،  جل�سة  م�ئة  عقد  اإل��ى 

التوجيه�ت، والقرارات تلو القرارات، واأخيرًا ل يتّم تطبيقه 

لتحقيق  جهودهم  ح�ليً�  يبذلون  اإّنهم  ح�سنً�،  ك�مل!  ب�سكل 

ال�ستقالل  روح  نفتقد  عندم�  لكن  ال��م��ق���وم.  القت�س�د 

وال�ستق�مة وال�سمود اأم�م الآخرين، �سيكون العمل �سعبً�. 

ف�إّن  نتعّود على ا�ستخراج ذخ�ئرن� -  وكذلك الح�ل حينم� 

لنف�سه�  البيت  في  تّدخر  م�  غ�لبً�  والمفّكرة  الع�قلة  الأ�سر 

�سيئً�، ونحن اأي�سً� نتمّتع بذخيرة اإلهية وهي النفط - وبيعه� 

ب��ستمرار، من دون قيمة م�س�فة. ت�رة نقوم بتبديله� اإلى م� 

يحمل قيمة م�س�فة، وهذا مطلوب ومقبول، غير اأّنن� ل نقوم 

اإّل ب��ستخراجه� وبيعه� من دون قيمة م�س�فة. 
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اإّن بع�س روؤ�س�ء الدول الذين التقوا بن� وّجهوا عت�بً� اأّن 

الميزان التج�رّي لن� ل يتوازن بينن� وبينكم، لأنكم تبيعون 

ب�أّن  لعدٍد منهم،  ف�أجبُت مرارًا  مّن�،  ت�سترون  اأكثر مم�  لن� 

الم�ل  يعني  والنفط  النفط،  هو  الأغلب  في  ت�سترونه  الذي 

واإنم�  م�س�فة،  قيمة  منه  نكت�سب  ل  ونحن  الذهب،  ويعني 

ل  وهذا  لكم.  ون�سّلمه�  الأر���س  جوف  من  ثروتن�  ن�ستخرج 

يمكن و�سعه في ح�س�ب الميزان التج�رّي. 

�سيبتعد  الم�ستقّلة،  الهوية  ف�إن ظهرت  اأموٌر ه�مة،  هذه 

معنى  �سيتبلور  وحينه�  ال��ح��ي���ة،  ه��ذه  مثل  ع��ن  الإن�����س���ن 

القت�س�د المق�وم، ومعنى القت�س�د بدون النفط، ويظهر 

معنى الثق�فة الم�ستقّلة.

- اإحياء الفطرة ال�سليمة، الإيمان، التعقل والتفّكر

لدى  والب�رزة  الممت�زة  المع�لم  ُنحيي  اأن  علين�  يجب 

اأن تعملوا على تفعيل  اأجل، لقد ج�ء في يمينكم  التالميذ. 

فين�  تع�لى  الإلهية، وهذا �سحيح، فقد و�سع اهلل  فطرتهم 

وا�ستثم�ره�.  نمّوه�  ق�بلّية  له�  وخميرًة  ر�سيدًا  جميعً� 

ف�عملوا على تفعيله� وتر�سيده� عند الأولد.

هذه المع�لم وال�سواخ�س في الأغلب مف�هيم [محّركة] 

المف�هيم  ه��ذه  اإن��ت���ج  على  فلنعمل   ،
(1)

للتي�رات �س�نعة 

(1)  اأو مف�هيم محّركة، مفّعلة،.. ري�دية.

واإحي�ئه�  واإطالقه�  للعمل  والمنتجة  للري�دية  ال�س�نعة 

فيهم، وهي تتمّثل في الإيم�ن، والتعّقل والتفّكر - فليتعّلموا 

ح�لت  عن  والبتع�د  الجتم�عية،  والم�س�ركة   ،- التفكير 

النزواء الجتم�عية المرفو�سة، والتك�فل الجتم�عّي الذي 

يحمل معنًى اإ�سالميً� �س�ميً� للغ�ية.

- تر�سيد ال�ستهالك 

حول  الحقير  اأن���  تحّدثُت  ولط�لم�  ال�ستهالك،  تر�سيد 

ومع  ال�سنة،  اأّول  خط�ب�ت  ف��ي  ال�ستهالك،  تر�سيد  ق�سية 

يتّم  لم  ولكن  والع�مة،  الخ��سة  الجتم�ع�ت  وفي  الم�سوؤولين، 

تر�سيد ال�ستهالك عندن� حّتى الآن، ذلك اأّنن� ل ُنح�سن طريقة 

قبل  طرحته�  التي  الأجنبية  الب�س�ئع  ق�سية  ف�إّن  ال�ستهالك. 

الح�سور،  من  مجموعة  على  الح�سينية  هذه  في   
(2)

اأي�م ب�سعة 

هي من هذا النمط. وتهريب ال�سلع والب�س�ئع الف�خرة بع�سرات 

الأعم�ل  وه��ذه  اأي�سً�.  القبيل  ه��ذا  من  الملي�رات،  مئ�ت  بل 

ال�سبي�نية في ال�سوارع - التي يقوم به� اأولد الأثري�ء من حديثي 

وي�ستعر�سون  يجولون  حيث  الف�خرة،  ال�سي�رات  بتلك  عم  النِّ

اإلى  �سببه�  يعود  الأخ��رى  هي   - ال��دوام  على  به�  ويتف�خرون 

ذلك. تر�سيد ال�ستهالك ونموذج ال�سرف ال�سحيح؛ هذا م� 

يجب تعليمه لل�سب�ب والن��سئين منذ الطفولة. 

(2)  خط�به في لق�ء العم�ل 2016/04/27م.
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- تحّمل الراأي المخالف 

ودفعن�  ب�سدمن�  اأحد  ق�م  اإذا  المخ�لف،  ال��راأي  تحّمل 

قلياًل، فوّجهن� له لكمة بقب�ستن� على �سدره! هذا هو عدم 

التحّمل لالآخر. الإ�سالم ل يريد هذا مّن�، واإّنم� يريد عك�س 

.
ذلك: ﴿ رَُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴾(1)

- الأدب، التحلّي بالأدب 

الأدب، التحلّي ب�لأدب؛ ف�إّن من المفتر�س اأن يكون الكثير 

منكم مّطلعً� على الف�س�ء الفترا�سّي، فهل تتّم حقً� مراع�ة 

الأدب في هذا الف�س�ء؟ وهل هن�ك التزام ب�لحي�ء؟ ل يوجد 

التزام بذلك، اأو ل تراعى هذه الأمور في جزء كبير منه. فال 

بّد من تنمية ر�سد هذه الم�س�ئل في الفتي�ن وال�سب�ب.

- التدّين 

ترويج  ع��دم  الأر�ستقراطية.  على  يترّبوا  اأّل  التدّين؛ 

الحي�ة الأر�ستقراطية لديهم. وب�لطبع، اإن اأردُت هن� فهر�سة 

هذه الم�س�ئل وتدوينه� وقراءته�، لبلغت عّدة �سفح�ت، هذا 

جزء ي�سير منه�.

هذه اأموٌر يجب عليكم القي�م به�، هذه هي مهّمتكم؛ هذا 

الجيل  هذا  تربية  يتوّلى  من  اأنتم  ف�إّنكم  المقّد�س.  عملكم 

وتثقيفه بهذه الطريقة. اإذا ا�ستطعتم تر�سيخ هذه المف�هيم 

(1)  �سورة الفتح، الآية 29.

تالميذكم،  اأذه����ن  ف��ي  والّت��ج���ه���ت  للتي�رات  ال�س�نعة 

هو  هكذا  بلدكم.  لم�ستقبل  كبيرة  خدمة  اأّديتم  قد  تكونون 

ف�إّن  والتدري�س،  التعليم  يم�ر�س  لأّنه  الحّظ؛  المعّلم لح�سن 

التلميذ  على  وثق�فية  روحية  �سلطة  الح�ل  بطبيعة  لديه 

الخلق  ب�سوء  يّت�سفون  الذين  التالميذ  اأولئك  اأق�سد  ول   -

الح�لة  هي  هذه  واإّنم�  ال�سفوف،  بع�س  في  والموجودين 

الع�مة، وفي الحوزات العلمية. المتعّلم والط�لب َيْم�ُثُل اأم�م 

اأ�ست�ذه ك�لعبد الخ��سع، وقد تغّيرت هذه الح�لة في الثق�فة 

على  ال�سلطة  من  نوعً�  ب�لت�لي  للمعّلم  اأن  اإل  الجديدة، 

الط�لب، وب�لإمك�ن اأن ت�ستثمروا هذه الح�لة.

دور الأجهزة المختلفة في دعم القطاع التربوّي

المهّمة،  هذه  في  دورًا  المختلفة  للقط�ع�ت  اإّن  ح�سنً�، 

القط�ع  في  المن�خ  ه��ذا  اإيج�د  في  ت�س�هم  اأن  وب�إمك�نه� 

التعليمّي والتربوّي، بغية اأن يتمّكن المعّلم من اإنج�ز مه�ّمه 

ب�سهولة، واأن يكون وفيً� للم�س�مين الواردة في ق�سم اليمين 

هذا ولالأ�سول التي ذكرن�ه�.

المعاونية التربوية

واأن  �سبق  التي  التربوية  المع�ونية  الأج��ه��زة،  هذه  من 

بتفعيله�  وق�موا  اهلل،  بحمد  انطلقت،  وق��د  به�،  اأو�سين� 

وتن�سيطه�، ولكّن هذا لي�س ك�فيً�، لأّن هذه المع�ونية تتحّمل 

و�سليمة؛  وواعية،  وه�دفة،  دوؤوب��ة،  اأن�سطة  اأكبر؛  م�سوؤولية 
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الأخالقية،  اأو  ال�سي��سية  اأو  العتق�دية  الن�حية  من  �سواء 

واأّي  مراع�ته�.  عليكم  التربوية،  المع�ونية  مه�ّم  من  هذه 

خط�أ ُيرَتكُب تج�ه اأّي واحٍد منه� - �سواء في ال�ستق�مة على 

 - �سي��سيً�  اأو  اأخالقيً�  اأو  دينيً�  ال�سحيح  الطريق  موا�سلة 

�سوف ي�سّدد �سربة للتربية والتعليم و�سربة لهذا الجيل.

موؤ�ّش�شة الإذاعة والتلفزيون

موؤ�ّس�سة  المج�ل  هذا  في  الم�سوؤولة  الموؤ�ّس�س�ت  ومن 

كبير.  ب��دوٍر  تقوم  اأن  ب�إمك�نه�  التي  والتلفزيون  الإذاع���ة 

تنفيذ  يتّم  لم  لكن   ،
(1)

الم��سي الع�م  في  ط�لبتهم  ولقد 

الإذاعة  [موؤ�س�سة]  المن��سب. فعلى  ب�ل�سكل  المط�لب  هذه 

�س ج�نبً� من عمله� للتربية والتعليم،  والتلفزيون اأن تخ�سّ

وعلى المفّكرين والمنّظرين اأن يجتمعوا ويخّططوا لذلك. 

 - اجتمع في هذه 
(2)

قبل ب�سعة اأي�م - ولعّله قبل اأ�سبوع

واألقيُت  وال�سب�ب،  الن��سئين  التالميذ  من  عدٌد  الح�سينية 

اأحدهم ر�س�لة، فوجدُت  كلمة على م�س�معهم، وقد �سّلمني 

في  هن�ك  اأّن  فيه�  كتب  حيث  منطقيً�،  كالمً�  يطرح  اأّن��ه 

للكب�ر،  وبرن�مجً�  لالأطف�ل  برامج  والتلفزيون  الإذاع���ة 

ولكن ل توجد فيه� برامج لن� نحن �سب�ب الث�نوية. فراأيت 

(1)  كلمته في لق�ء رئي�س وم�سوؤولي هيئة الذاعة والتلفزيون وجمع من 

الع�ملين فيه� 2015/10/12م.

(2)  كلمته في لق�ء التح�دات الطالبية 2016/04/20م.

اأعددتموه  برن�مٍج  اأّي  ق�ل. كالمه �سحيح.  فيم�  اأّنه �سدق 

لهذا ال�س�ّب يمكنه النتف�ع به معنويً� وفكريً� ودينيً� وعلميً�؟ 

ب�لطبع، هن�ك برامج علمية ُتبّث في بع�س القنوات، ولكّنه� 

لي�ست البرامج التي نق�سده�. فال بّد من اإعداد البرامج. 

هذه  الأعم�ل.  لهذه  والإبداعّي  الفّني  الم�ستوى  رفع  يجب 

بدوره� اأحد الأجهزة التي تتحّمل م�سوؤولية في هذا المج�ل.

وزارة الّت�شالت وعتاب!!

الف�س�ء  ه��ذا  اأ���س��ب��ح  لقد  الت�����س���لت.  وزارة  ومنه� 

الفترا�سّي اليوم اأكبر من ف�س�ء حي�تن� الحقيقّي ب�أ�سع�ف، 

الف�س�ء،  ه��ذا  في  يتنّف�س  اأ�سحى  اأ�س��سً�  البع�س  اإّن  بل 

الف�س�ء  ه��ذا  مع  توا�سلهم  لل�سب�ب  فيه.  حي�ته  وتتحّرك 

العلمية،  وببرامجه  واأن��واع��ه،  اأق�س�مه  ب�سّتى  وارتب�طهم 

وب�سبكته العنكبوتية، وب�سبك�ت توا�سله الجتم�عّي، وبتب�دله 

اأحَد  ل  يوجد منزلق.  واأمث�ل ذلك. ح�سنً�، هن�  للمعلوم�ت 

تحت�ج  ك�نت هن�ك منطقة  ف�إن  ت�سّق طريقً�،  ل  لك:  يقول 

اإلى طريق، ُقم ب�إن�س�ئه، بل �سّق ج�ّدة وا�سعة اأي�سً�، لكن كن 

ُيحتمل  التي  المن�طق  في  الدقيقة  الح�س�ب�ت  واأجِر  حذرًا! 

�سقوط الأحج�ر فيه�. هذه هي تو�سيتن� لأجهزة الّت�س�لت 

للف�س�ء  الأع��ل��ى  والمجل�س  الّت�����س���لت  وزارة  ومجموعة 

ندعو  ل  نحن  اأي�����س��ً�.  ل��ه  عت�بي  اأوّج���ه  ال��ذي  الفترا�سّي 

لقد جل�س  ف���إّن هذا عمٌل غير ع�قل.  الطريق،  اإغ��الق  اإلى 
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الف�س�ء  عنوان  تحت  الطريق  هذا  وفتحوا  وفّكروا  البع�س 

الفترا�سّي اأو ال�سيبيري على حّد تعبيرهم. اأنتم ا�ستخدموا 

هذا الف�س�ء، ولكن ب�سكل �سحيح، الآخرون ي�ستفيدون منه 

هذا  بزم�م  اأم�سكت  قد  البلدان  وبع�س  ال�سحيح،  ب�ل�سكل 

الف�س�ء بن�ًء على ثق�فته� الخ��سة؛ فِل�َم ل نفعل نحن ذلك؟ 

لم�ذا ل ننتبه ونرّكز تفكيرن� كم� يجب؟ ولم�ذا نفلت هذا 

ول  �سبط  دون  من  ونتركه  لل�سيطرة  الق�بل  غير  الف�س�ء 

تحّكم؟ الجميع م�سوؤول ومنهم وزارة الّت�س�لت.

التربية  لموؤ�ّس�س�ت  العون  يد  يمّدوا  اأن  الجميع  وعلى 

والتعليم، ف�إّنه� لوحده� ل ت�ستطيع القي�م بكّل هذه المه�ّم، 

هوؤلء يجب عليهم العون والم�س�عدة. وهذا هو الذي اأق�سده 

من الم�س�عدة في ت�أكيدي على �سرورة دعم �س�ئر الأجهزة 

اإلى  دوم��ً�  الأذه���ن  تن�سرف  فال  والتعليم،  التربية  لقط�ع 

الم�س�عدات.  هي  هذه  بل  والم�دية،  الم�لية  الم�س�عدات 

فعلى الجميع التع�ون ليتمّكن جه�ز التربية والتعليم حقً� من 

الوقوف على قدميه والنهو�س بمهمته.

نحو نظاٍم تعليمّي متجّدد منتظم

اإّن من الأمور التي يجب اإنج�زه� في قط�ع التعليم والتربية، 

بّث روح الفرح والن�س�ط والحيوية وال�سب�بية لدى المعّلم؛ فال 

ال�سيخوخة  من  اأق�سد  ول  وي�سيخ!،  يهرم  اأن  للمعّلم  ن�سمح 

ولكن  اأعم�رهم  في  �سب�ٌب  البع�س  ف�إّن  العمر،  �سنوات  مرور 

اأعم�رهم  من  الرغم  على  �سب�ٌب  والبع�س  هرمة،  روحّي�تهم 

ع�مً�،  �سبعين  منذ  يعّلم  زال  م�  معّلمً�  اأعرف  واإّني  الكبيرة. 

ولم يتوّقف عن عمله. اإّن هذه ظواهر له� قيمته�. يجب اإحي�ء 

هذه الروحية في موؤ�ّس�س�ت التربية والتعليم.

م�شروع »التحّول البنيوّي في التربية والتعليم»

اأخذن�ه  لقد  ومهترئ  قديم  نظ�ٌم  التعليمّي  نظ�من�  اإّن 

في  مقّد�سة  اأثرية  كتحفة  عليه  وح�فظن�  الأوروب��ي��ي��ن،  من 

متحف فال يم�س�سه� �سيء! ومع اأّنن� اأ�سفن� عليه وحذفن� منه 

بع�س الجوانب، اإّل اأّنه نظ�م قديم ويجب تحديثه وتجديده. 

اأ�س�ر  ح�سنً�، الآن يوجد لدين� م�سروع التحّول البنيوّي الذي 

اإّنه� خطوة  اإليه ال�سّيد الوزير، وهو خطوة في هذا الم�سير، 

النظ�م  تحديث  �سبيل  في  اإّنه،  هو  اأقوله  الذي  ولكن  جّيدة، 

ث�نية  ننظر  ل  اأن  علين�  بن�ئه،  واإع���دة  والتربوّي  التعليمّي 

الأوروب��ّي  البلد  الذي فعله  اأيدي غيرن�، لنرى م�  اإلى م� في 

الفالنّي لنقوم نحن اأي�سً� بتقليده. كاّل اأّيه� ال�سّيد! يجب على 

ب�أنف�سهم  وي�سّمموا  ويخّططوا  يجتمعوا  اأن  الفكر  اأ�سح�ب 

الن�جحة.  التج�رب  من  ولي�ستفيدوا  حديثً�،  جديدًا  نظ�مً� 

قد  هذا  والتعليم«  التربية  في  البنيوّي  »التحّول  م�سروع  اإّن 

تّم اإعداده ب�سكل جّيد على م� يبدو، وهو خطوة اإلى الأم�م، 

فلينّفذوه بدّقة وبنظرة ن�قدة، وليبحثوا عن مك�من اإ�سك�لته. 

لأّن في كّل كت�بة غير اإلهية وكّل اإنج�ز ب�سرّي توجد اإ�سك�لت. 
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فلنفّت�س عن تلك الإ�سك�لت، ولن�ستك�سف النق�ئ�س والعيوب، 

ولنعّد نظ�مً� ط�هرًا ومن�سجمً� ب�سكل جّيد.

جامعة المعّلمين

من الأمور الأخرى التي تّت�سم ب�أهمية ب�لغة في التربية 

والتعليم، »ج�معة المعّلمين« التي يدر�س فيه� �سّب�بن� الأعّزاء 

من الطاّلب المعّلمين. وهي غ�ية في الأهّمية. فال بّد من 

لتنميته�  يمكن  م�  ب�أق�سى  المجموعة  هذه  في  ال�ستثم�ر 

الع�لية  المع�يير  تلك  وفق  والنوعية،  الكّمية  الن�حيتين  من 

اأداءك��م  اأّن  اإل��ى  اأ���س��رُت  وق��د  للمعلم.  المطلوبة  وال�س�مية 

اأن  بم�سمونه�،  تعملوا  اأن  �سريطة  جّيدًا،  ك�ن  هذا  لليمين 

تعليمية  دورات  ُتق�م  اأن]  [ل  عليه.  نق�سم  بم�  حقً�  نلتزم 

ق�سيرة المدى ولكّنه� ل تعطي النتيجة العملية المطلوبة.

المعاهد المهنّية والتقنّية

من الم�س�ئل اله�ّمة في التربية والتعليم، م�س�ألة المع�هد 

اأطف�لن�  ف���إّن  م��رارًا.  عليه�  اأّك��دُت  التي  والتقنية  المهنية 

اإلى  ي�سلوا  حّتى  ع�مً�  ع�سر  اثني  لمّدة  درا�ستهم  يت�بعون 

هل  ولكن  الج�مع�ت.  اإلى  الدخول  بهدف  ال�سب�ب  مرحلة 

اإلى  المجتمع  الموجودة في  والوظ�ئف  المهن  تحت�ج جميع 

التق�رير  بح�سب  الج�معة؟  اإلى  والدخول  الطريق  طّي هذا 

التي بلغتني، هن�ك اثن� ع�سر األف نوع من الأعم�ل والمهن، 

فهل يحت�ج كّل هذه المهن اإلى نف�س هذه الدرو�س واجتي�ز 

يكون  اأن  يجب  ل؟  اأم  الج�معة  اإلى  والدخول  الم�سير  هذا 

المهن  ل�سّتى  الكف�ءات  وتقوية  المه�رات  رفع  هو  الهدف 

الفنية،  ب�لأعم�ل  خبير  ف�لبع�س  ال�ستعدادات.  ومختلف 

ف�إذا كّلفته بعمل في ال�سن�عة لم ينجح فيه، والبع�س الآخر 

من  والبع�س  ال�سن�عة،  مج�ل  في  متفّوق  العك�س،  على 

النخبة في الم�س�ئل الفكرية والفل�سفية، والبع�س من النخبة 

ب�لق�س�ي� الجتم�عية، والبع�س ب�ل�سوؤون الخدمية. فلنعمد 

وتنميته�،  و�سقله�  واكت�س�فه�  المواهب  عن  التفتي�س  اإلى 

في �سبيل اأن تنمو وتتمّكن من الإنج�ز والإبداع. اإّن كل هذا 

الإ�سرار عندن� هو على الإبداع، ح�سنً�، من الذي يقدر على 

الإبداع؟ لي�س ب�إمك�ن كّل اإن�س�ن ع�دّي اأن يبدع، واإّنم� يجب 

�سقل مواهبه وتطويره� ليتمّكن من الإبداع في مج�ل م�.

وللثورة م�شطلحاتها

والعالم�ت  الأ�سم�ء  ا�ستخدام  وهي  اأخ��رى  نقطة  هن�ك 

اإلى عهد الط�غوت، والتي ي�سّر البع�س عليه�، ول  التي تعود 

»الك�س�فة«!  م�سطلح  ن�ستخدم  اأن  اإلى  يدعون�  الذي  م�  اأفهم 

)النظ�م  الط�غوت  زم��ن  رائ��ًج���  ك���ن  م�سطلح  اإّن��ه  ح�سنً�، 

من  واحدة  كّل  اإّن  ل�ستخدامه؟  الداعي  فم�  ال�س�هن�س�هي(، 

ومفهومً�  معنًى  طّي�ته�  بين  تحمُل  والمفردات  العب�رات  هذه 

خ��سً�. اإّن من اأكبر اإنج�زات الجمهورية الإ�سالمية، هو اإبداع 

م�سطلح�ت تنطوي على مف�هيم معّينة، من قبيل: ال�ستكب�ر، 
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الم�ست�سعفون، نظ�م الهيمنة، واإلى غير ذلك من الم�سطلح�ت 

التي اأخذته� ال�سعوب الأخرى مّن�، واأخذته� النخب ال�سي��سية، 

الداعي  فم�  ال�سعوب.  �س�ئر  في  والمج�هدون  والن��سطون 

ل�ستخدام مفردات عهد الط�غوت؟ اإّن لدين� على �سبيل المث�ل 

التجّمع  اأو  المتفّوقين،  الطاّلب  واّت��ح���د  الطاّلبية،  التعبئة 

، والّتح�دات الإ�سالمية الطالبية.. هذه 
(1)

الطاّلبي الإ�سالمّي

للجوء  ال�سرورة  فم�  الإ�سالمية،  الجمهورية  اإلى  تعود  تع�بير 

اإلى الم�سطلح�ت والأ�سم�ء القديمة؟

عليكم النهو�س بهذا القطاع

التربية  ق�سية  اإّن   .� اأي�سً مدار�سن�  تخ�ّس  نقطة  هن�ك 

يفّكر  حين  الإن�س�ن  يفهم  وكم�  للد�ستور،  وفقً�  والتعليم 

يعني  ل  طبعً�  وه��ذا  حكومية،  ق�سية  هي  �سحيح،  ب�سكل 

اإلق�ء كّل الأعب�ء على ك�هل الحكومة، ولكن على الحكومة 

اأن تم�ر�س دورًا محوريً� في قط�ع التربية والتعليم. واأّم� اأن 

نعمل ب��ستمرار على تبديل المدار�س الر�سمية اإلى مدار�س 

ة، فلي�س معلومً� اأن يكون عماًل �سحيحً� ن��سجً�، علمً�  خ��سّ

ب�أّن هذه المدار�س ت�سّمى بمدار�س اأهلية غير نفعية، غير اأّن 

البع�س منه� مدار�س نفعية، بم� تتق��س�ه من اأق�س�ط ط�ئلة 

المدار�س  م�ستوى  من  نرفع  اأن  علين�  الواجب  �سمعت.  كم� 

(1)  اأو الج�معة الطالبية الإ�سالمية.

الر�سمية ليزداد تعّلق الأه�لي به�.

لقد م�سى وقت كثير، وط�ل حديثن�، واآخر م� اأوّد قوله 

لكم: ي� اأعّزائي عليكم اأن تبنوا بلدكم، ف�إّنكم اأنتم من يجب 

عليه اأن يبنيه؛ اأنتم المعلمون من العن��سر التي بمقدوره� 

بن�ء البالد، ف�غتنموا هذه الفر�سة، كذلك فر�سة ط�ق�تكم 

وقدراتكم. لح�سن الحّظ، ف�إّن م� قد �سمعن�ه و�س�هدن�ه من 

من  ور�سى  قبول  م��ورد  ف�إّنه  هلل  والحمد  المحترم  الوزير 

الن�حية الفكرية والعملية، ف�غتنموا هذه الفر�سة. وب�لطبع، 

اأفرادًا لفريق  اأن ي�سعى ج�هدًا، لأن يخت�ر  اأي�سً�  ف�إّن عليه 

بحيث  والعملية  الفكرية  ب�ل�سالمة  كذلك  يّت�سمون  عمله 

يمكن العتم�د عليهم حقً� في القي�م بهذا العمل العظيم.

اأهّم اأدوات القتدار..

تجعلوه  واأن  بلدكم  ببن�ء  تقوموا  اأن  اأنتم  عليكم  يجب   

قويً� مقتدرًا. وب�لطبع اإّن القتدار ل يتلّخ�س في ال�سالح. اإّن 

العلم وال�سخ�سية الوطنية، من اأهّم اأدوات القّوة والعوامل 

وال�سمود،  الأف���راد،  �سخ�سية  ف���إّن  لالقتدار.  ال�س�نعة 

والهوية الثورية، من العن��سر الموؤدية لالقتدار. واإّن الإيم�ن 

اأقوي�ء،  والثورة قد منح� �سعبن� القّوة والقتدار. ف�إن كنتم 

تجّنبن�  واإذا  التراجع،  على  �سُيرغم  قّوتكم،  العدّو  و�س�هد 

اإظه�ر عوامل وعن��سر اقتدارن� اأم�م العدّو، واأعر�سن� عن 

ذلك، لخوٍف اأو مج�ملٍة، �سي�سبح العدّو اأكثر وق�حة وجراأة.
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ماذا تفعلون في الخليج الفار�شّي؟

حين ترون اليوم الأعداء وقد راحوا يتفّوهون بكلم�ٍت اأكبر 

الرّد عليه،  ال�سعب الإيرانّي  اأفواههم، وهذا م� ي�ستطيع  من 

حيث يجتمعون ويخّططون لئاّل تقيم اإيران من�وراٍت ع�سكريًة 

غريبة!  عجيبة  حم�ق�ت  من  له�  ي�  الف�ر�سّي،  الخليج  في 

هذه  في  م��ن���وراٍت  لإج��راء  الع�لم  اأرج���ء  اأق�سى  من  ي�أتون 

 اأو 
(1)

المنطقة؛ م�ذا تفعلون هن�؟ اذهبوا اإلى خليج الخن�زير

اأّي منطقة اأخرى واأقيموا المن�ورات فيه�. م�ذا تفعلون  اإلى 

وهو محّل  بيتن�،  الف�ر�سّي هو  الخليج  الف�ر�سّي؟  الخليج  في 

الف�ر�سّي،  الخليج  و�س�حل  الكبير،  الإيرانّي  ال�سعب  ح�سور 

اإلى ج�نب �سواحل كبيرة من بحر عم�ن هي لهذا ال�سعب، ول 

بّد اأن يكون له فيه� وجوده ومن�وراته وا�ستعرا�سه للقدرات. 

الرغم  على  واقتداره،  تاريخه  له  شعٌب  نحن 

التعساء  الضعفاء  السالطين  بعض  أّن  من 

وصباحات،  أيام  لبضعة  التخّلف  علينا  فرضوا 

ذهبوا  ثم  الموت،  غبار  البلد  هذا  على  ورّشوا 

بصير  واٍع  شعٌب  الشعب  إّن  القبور.  في  وُدفنوا 

وعظيم، فهل يسمح بذلك؟ هكذا يجب مواجهة 

هذه القوى الطامعة والمهيمنة المتسّلطة.

(1)  عال �سحك الح�سور.

ولقد قلُت: اإّنهم ُهزموا اأم�من� ب�لت�أكيد، دليل هزيمتهم 

الجمهورية  اإ�سق�ط  اإلى  يهدفون  ك�نوا  ف�إّنهم  جدًا،  وا�سح 

ت�سقط  ل��م  اأّن��ه���  ل  الإ�سالمية  والجمهورية  الإ�سالمية، 

عّم�  ومنعة  ق��ّوة  الأ�سع�ف  ع�سرات  ازدادت  بل  وح�سب، 

ك�نت عليه في ب�دئ الأمر، وهذه هزيمة º¡d. ولقد عّلمن� 

؛ 
وََعُدوَُّكۡم ﴾(2)  ِ ٱللَّ َعُدوَّ  بِهِۦ  ﴿ تُۡرهُِبوَن  ق�ئاًل:  القراآن 

اأِعّدوا اأنف�سكم وجّهزوه� ب�لطريقة التي ترهبون وترعبون 

به� عدّو اهلل وعدّوكم. ولي�س المراد من العدّو، تلك الدولة 

البلد الذي ل يع�دين�،  اأو ذلك  المن�ف�س،  اأو ذلك  الج�رة، 

واإّنم� العدّو هو الذي ين�سب لن� العداء، وهو معروف لدى 

الجميع.

ويوّفقن�  يوّفقكم  اأن  وت��ع���ل��ى؛  �سبح�نه  اهلل  ن�س�أل 

واأن  اهلل،  مر�س�ة  اإل��ى  ال��م��وؤّدي  الطريق  ذلك  لموا�سلة 

يكون م�ستقبل هذا البلد بف�سل وجودكم النورانّي الحيوّي 

ب�ل�سع�دة لجميع  ال�سب�ب، م�ستقباًل مفعمً�  اأّيه�  العزيز، 

اأبن�ء ال�سعب.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

(2)  �سورة الأنف�ل، الآية 60.
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} 

 في لقاء ح�شود من المعّلمين بتاريخ 02/05/2016م

1.زي�دة الإنف�ق.1.التحّلي ب�سفة الإخال�س في العمل هلل �سبح�نه وتع�لى.

2.اإن ال�سهيد مطهري نموذج جلي وم�سرق لكل المعلمين 
والأ�س�تذة في الإخال�س والعمل.

2. توفير الميزانية الك�ملة. 

3. توفير الإمك�ني�ت المعي�سية.3.التحّلي ب�لقن�عة.

خ�سائ�ص المعلمين

نظام الهيمنة العالمي

الم�سوؤولين تجاه قطاع التعليم والتربية

اأ.ي�سب في 

م�سلحته.

ب.يحمل ب في 

فكره.

ت.يحمل 

ثق�فته.

ث.يحمل 

روؤيته.

ج.يحمل روؤيته 

اتج�ه الق�س�ي� 

الع�لمية.

أ.ي�اأ.ي�أ.ي�

3.اإن الجيل الذي يرغب به نظ�م الهيمنة هو: 

2. له برن�مجه وخّطته لكل �سعوب الع�لم التي ي�ستطيع ال�سيطرة عليه� اأو ي�سعى لل�سيطرة عليه�.

4.ل نع�ر�س تدري�س اللغة الإنجليزية، ولكن لم�ذا الإ�سرار عليه� فقط؟ فلم�ذا ل ندر�س لغ�ت ع�لمية اأخرى.

1. يتج�ّسد اليوم في الإدارة الأميركية، وكب�ر الراأ�سم�ليين ال�سه�ينة، وبع�س الحكوم�ت الم�ستكبرة الأخرى.
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هوية جيل الم�ستقبل في اإيران

الموؤ�س�سات ودعم القطاع التعليمي

1.الهوية الم�ستقلة الوطنية والدينية.

1.المع�ونية التربوية.

2.الإيم�ن والتدين.

2.الإذاعة والتلفزيون.

3.اإحي�ء الفطرة ال�سليمة)الإيم�ن، التعقل، التفكر(.

3. وزارة الت�س�لت.

4.تر�سيد ال�ستهالك.

5. تحّمل الراأي المخ�لف.

6.التحّلي ب�لأدب.

4.الهتم�م ب�لمع�هد الفنية والمهنية والتفتي�س عن 
المواهب واكت�س�فه� و�سقله� وتنميته�.

1.بّث روح الفرح الن�س�ط والحيوية وال�سب�بية لدى المعّلم.

5. عدم ا�ستخدام الأ�سم�ء والعالم�ت التي تعود اإلى 
عهد الط�غوت كم�سطلح »الك�س�فة«.

2.تجديد النظ�م القديم.

6.رفع م�ستوى المدار�س الر�سمية وعدم ا�ستبداله� 
بمدار�س ت�سّمى غير نفعية.

� ونوًع�. 3.تنمية ج�معة المعّلمين كمًّ

و�سايا لقطاع التربية والتعليم
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 خطاب اإلمام الخامنئّي }

في لقاء مسؤولي 
النظام اإلسالمّي وسفراء 

البلدان اإلسالمية(1)

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

الأطيبين  اآله  وعلى  محّمد  الم�سطفى   الق��سم  اأبي  ونبّين� 

الأطهرين المنتجبين، ل �سّيم� بقّية اهلل في الأر�سين.

(1)  خط�ب الإم�م الخ�منئي } في لق�ء م�سوؤولي النظ�م الإ�سالمّي 

و�سفراء البلدان الإ�سالمية، بمن��سبة عيد المبعث النبوّي ال�سريف، 

في طهران - ح�سينّية الإم�م الخميني {، بح�سور م�سوؤولي النظ�م 

2016/05/05م.،  بت�ريخ  الإ�سالمية،  البلدان  و�سفراء  الإ�سالمّي 

(1395/02/16ه�.�س.( و)1437/07/27ه�.ق.(.
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مبارٌك عيد المبعث

المبعث،  ي��وم  بمن��سبة  وال��ت��ب��ري��ك،  ب�لته�ني  اأت��ق��ّدم 

الأع��زاء،  والأخ���وات  ولالإخوة  الكرام،  الح�سور  اأّيه�  لكم 

البلدان  ول�سفراء  البلد،  ف��ي  المحترمين  وللم�سوؤولين 

الإ�سالمية الح��سرين في هذه الجل�سة، ولكّل اأبن�ء ال�سعب 

ف�إّن  جمع�ء.  وللب�سرية  ك�ّفة،  الإ�سالمية  ولالأّمة  الإيرانّي، 

اإدراك  اإلى  الب�سرية في الوقت الراهن حقً� اأحوج م� تكون 

معنى البعثة وحقيقته� من اأّي وقت اآخر.

لقد وّجه القراآن الكريم خط�به في هذه الآية ال�سريفة: 

َعنِتُّۡم  َما  َعلَۡيهِ  َعزِيٌز  نُفِسُكۡم 
َ
أ ّمِۡن  رَُسوٞل  َجآَءُكۡم  ﴿ لََقۡد 

َحرِيٌص َعلَۡيُكم ﴾، اإلى الب�سرية كّله�، ثّم يقول في اآخره�: 
. اآلم الب�سر، وال�سدائد ال�ُملّمة 

﴿ بِٱلُۡمۡؤِمنَِي رَُءوٞف رَِّحيٞم ﴾(1)
ثقيٌل  عبٌء  هي  اإّنم�  الب�سرية،  وب�لمجتمع�ت  الن��س  بحي�ة 

على نف�س النبّي الأعظمP، ف�إّنه: ﴿ َحرِيٌص َعلَۡيُكم ﴾, 

ومت�سّوق لهدايتهم و�سع�دتهم؛ ف�لبعثة ج�ءت لجميع الن��س. 

هذه  تتّمة  في   P الأكرم  للنبّي  القراآن  موا�س�ة  وال�الفت 

ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ  َّۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَ ٱللَّ الآية نف�سه�: ﴿ فَإِن تََول

اإلى  بخط�بك  َتوّجه  ؛ 
ٱۡلَعِظيِم ﴾(2) ٱۡلَعۡرِش  َربُّ  َوُهَو  ُۡتۖ  تََوكَّ

واإ�سالحهم،  �سالحهم  �سبيل  في  الخطى  وُحثَّ  الب�سرية، 

(1)  �سورة التوبة، الآية 128.

(2)  �سورة التوبة، الآية 129.

قب�سته،  في  كّله�  ف�لأمور  الأح��د،  الواحد  اهلل  على  ْل  وتوكَّ

رة لخدمة هذه الحركة. فنحن اليوم،  وال�سنن الإلهية م�سخَّ

بح�جة اإلى معنى البعثة ومفهومه�، والب�سرية بح�جة اإليه� 

كذلك، ول �سّيم� الأّمة الإ�سالمية.

المبعث؛ عودة اإلى الفطرة واإثارة العقل

اإّن عيد المبعث هو عيد النهو�س والنبع�ث لإزالة الآلم 

والمحن عن الب�سر، وعليه فهو حقً� يوم عيد. غ�لبية الآلم 

وال�سدائد التي تع�ني منه� الب�سرية على امتداد الت�ريخ، م� 

زالت م�ستمّرة اإلى يومن� هذا ب�أ�سك�ل مختلفة، هي: عبودية 

الطبقّي،  والخ��ت��الف  وال��ج��ور،  الظلم  وانت�س�ر  اهلل،  غير 

هذه  الأقوي�ء.  المت�سّلطين  وغطر�سة  ال�سعف�ء،  وم�س�ئب 

اآلم تع�ني منه� الب�سرية ب��ستمرار، وقد فر�سه� الجب�برة 

العت�ة على الب�سر دومً� بدوافع ف��سدة وُمف�سدة. البعثة ج�ءت 

لإزالة هذه الآلم والق�س�ء عليه�. في الحقيقة يوم المبعث 

ال�سدائد  كّل هذه  لأّن  الإلهية،  الفطرة  اإلى  الرجوع  يوم  هو 

والآلم والمحن وال�سطراب�ت مرفو�سة في الفطرة الإلهية 

التي اأودعت في نفو�س الب�سر. 

على  فطرته  في  الناس   Ñا َفَطر  لقد 

سبيل  في  والجهاد  والعدل  الحّق  مناصرة 

المظلومين. هذه هي الفطرة ا¯نسانية.
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الأنبي�ء بعثة  من  الغ�ية  في   ،Qالموؤمنين لأمير  اإّن 

R، عب�رة وردت في كت�ب نهج البالغة ال�سريف، ينبغي 

»ِلَي�سَتاأُدوُهم ميثاَق ِفطَرِته«,  التدّبر فيه� كثيرًا، وهي قوله: 

اأي اإّن الأنبي�ءR يدعون الن��س للعمل بميث�ق الفطرة الذي 

اأودع في ب�طن الب�سر، والإقرار به، ف�إّن اهلل �سبح�نه وتع�لى 

قد طلب من الب�سر اأن يكونوا اأحرارًا، واأن يعي�سوا حي�ة ملوؤه� 

العدل وال�سالح، واأن ل يعبدوا غير اهلل. »ِلَي�سَتاأُدوُهم ميثاَق 

روُهم َمن�ِسيَّ ِنعَمِته«. ذلك اأّنن� نغفل عن نعمة  ِفطَرِتِه َوُيَذكِّ

الوجود، ونعمة ال�سّحة، ونعمة العقل، ونعمة الأخالق الح�سنة 

الذي اأودعه� اهلل في طبيعة الإن�س�ن. ين�سى الب�سر هذه النعم، 

َمن�ِسيَّ  ��روُه��م  »َوُي��َذكِّ به�.  الن��س  ُي��ذّك��رون   Rوالأنبي�ء

الحّجة  يتّمون  اإّنهم  اأي  ِبالتَّبليغ«،  َعلَيِهم  َوَيحَتّجوا  ِنعَمِته 

ويك�سفون  الحّق،  كلمة  م�س�معهم  اإلى  ويو�سلون  الن��س،  على 

اأعداء  الأنبي�ء.  واجب�ت  اأهم  والبي�ن  التبيين  الحقيقة.  لهم 

ويت�سّترون  الحق�ئق،  وكتم�ن  الجهل  ي�ستغّلون ح�لت  الأنبي�ء 

والنف�ق.  الجهل  �ست�ر  ي�سّقون  الأنبي�ء  النف�ق.  �ست�ر  خلف 

ليدعوا  الأنبي�ء  ج�ء  فقد  الُعقول«،  َدف��اِئ��َن  َل��ُه��م  »َوُي��ث��ي��ُروا 

الن��س اإلى التعّقل ويحّثوهم على التفّكر والتدّبر، ف�نظروا ي� 

له� من اأهداف كبرى تن�سده� البعثة، وكم تحت�جه� الب�سرية 

في هذا اليوم! بعد اإث�رة دف�ئن عقول الن��س، »َوُيُروُهم اآياِت 

، اأي اإّنهم يوّجهون عقول الب�سر نحو التوحيد واآي�ت 
ال�َمقِدَرة«(1)

اهلل، وي�سعون اأم�م اأنظ�رهم اآي�ت قدرة اهلل. ف�إّن العقل الذي 

 Rلم يّت�سل ب�لهداية، ل ي�ستطيع من دون هداية الأنبي�ء

اإدراك الحقيقة كم� هي. الأنبي�ء ي�أخذون بيد العقل الإن�س�نّي 

وير�سدونه، ويقوم العقل بم� وهبه اهلل من قوة وط�قة، بطّي 

طريق الحي�ة ال�س�ّق، وك�سف الحق�ئق لالإن�س�ن. اإّن قّوة العقل 

والتفّكر مهّمة جدًا، ولكن ب�سرط اّت�س�له� بهداية اهلل وعونه. 

ح�سنً�، كّل هذا من مع�ني البعثة.

المبعث؛ �شيادة العقل وم�شارعة الجهل دائمًا

ل  الج�هلية.  جبهة  هي  المبعث،  تواجه  التي  والجبهة 

ينبغي اعتب�ر الج�هلية اأمرًا مرتبطً� بحقبة ت�ريخية محّددة 

اآنذاك قد ت�سّدى   Pالنبّي اإّن  القول  لن�  ليت�سنى  ومعّينة 

للج�هلية وم�سى ذلك اليوم، ف�إّن الج�هلية ل تخت�ّس فقط 

بذلك اليوم، بل هي م�ستمّرة، كم� اإّن البعثة م�ستمّرة كذلك.

هي �سرايين ج�رية؛ هذا عذب وذاك م�لح اأج�ج  

(2)
تجري في الخالئق حتى يوم النفخ في ال�سور

اإّن ه�تين الجبهتين موجودت�ن في اأو�س�ط الب�سر.

الإم���م  خطب  البالغة  نهج  ح�سين،  بن  محمد  الر�سي،  ال�سيد    (1)

الهجرة،  دار  قم،  ال�س�لح،  �سبحي  وت�سحيح  تحقيق   ،Q علي 

1414ه�.، ط 1، �س 43، الخطبة الأولى.

(2)  مولوي مثنوي، الجزء الأول.
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إّن هذه الجاهلية التي تقف في مواجهة بعثة 

ا�نبياءR، ال تعني فقدان العلم والجهل هذا 

خدمة  في  العلم  يصّب  قد  بل  العلم،  يقابل  ال 

الجاهلية، كما هي الحال في الزمان الحالّي. 

ولكنه  المع��سر،  الع�لم  في  الب�سرّي  العلم  تقّدم  حيث 

 Rٌر لخدمة تلك الج�هلية نف�سه� التي ُبعث الأنبي�ء م�سخَّ

من اأجل الق�س�ء عليه�. هذه الج�هلية تقف في مواجهة العقل 

�س�د  ف���إن  تع�لى.  واهلل  الأنبي�ء  بوا�سطة  هدايته  تّمت  ال��ذي 

العقل على حي�ة الب�سر، العقل المدعوم والم�ستظل بظّل هداية 

ال�سعي  يجب  م�  هذا  �سعيدة.  طّيبة  الحي�ة  �ستكون  الأنبي�ء، 

من اأجله. واأّم� اإذا لم يكن العقل الب�سرّي هو ال�س�ئد، وك�نت 

ال�سهوة والغ�سب والأهواء النف�س�نية هي الح�كمة، ف�ستحترق 

الذي  الأمر  وال�سق�ء؛  التع��سة  الب�سرية في موقٍد م�ستعر من 

�س�هدن�ه على مدى الت�ريخ، وهذا م� ن�س�هده اليوم اأي�سً�.

سلوك  والغضب  الشهوة  تحكم  حينما 

حربين  ــالل  خ ــه  أّن كيف  سترون  الــنــاس، 

الناس  من  الماليين  يتضّرج  عالميتين، 

بدمائهم، وتفقد روح ا¯نسان قيمتها، وتزول 

حرمة ا¯نسان.

�سي�دة  مق�بله�  ف��ي  اأو  والغ�سب،  ال�سهوة  �سي�دة  اإّن 

الأنبي�ءR، موجودة في جميع  يد  المهتدي على  العقل 

الدولية.  اأو  اأو الجتم�عية  الفردية منه�  �سواٌء  الم�ستوي�ت؛ 

فعلى ال�سعيد الدولّي، اإن ك�ن الح�كم على �سلوك الأقوي�ء 

ب�سكل  الع�لم  لظهر  المهتدي،  الإلهّي  العقل  هو  الدوليين 

ال�سلطة  اإلى  والنزوع  النف�س�نية  الأه��واء  ك�نت  واإن  معّين، 

اآخر.  �سكل  الع�لم على  لأ�سبح  الح�كمة،  الفتن هي  واإث�رة 

هذه هي بالءات الب�سر وم�س�ئبهم. البعثة تواجه هذا التّي�ر 

الج�هلّي، ويمكن اأن توجد في كّل ع�سر وزم�ن، وعلى جميع 

الن��س م�سوؤولي�ت وواجب�ت تج�هه�.

الم�لية،  ثرواته�  ونهب  ال�سعوب،  واإذلل  ال�ستعم�ر،  اإّن 

تلك  ح�كمية  نت�ئج  من  كّله�  الإن�س�نية،  موارده�  واإف�س�د 

كيف  �سترون  الج�هلية،  تحكم  حين  و�سيطرته�.  الج�هلية 

ت�سحق العديد من �سعوب الع�لم تحت وط�أة نع�ل ال�ستعم�ر، 

ونهب ثرواتهم، واإذللهم، وتخّلفهم ل�سنوات متم�دية. فقد 

تخّلف بع�س ال�سعوب الم�ستعَمرة لع�سرات ال�سنين، والبع�س 

الآخر لقرون.

نماذج من الجاهلية المعا�شرة

 في مذكراته؛ اإّن الهند وقبل اأن 
(1)

يقول جواهرلل نهرو

(1)  اأول رئي�س وزراء للهند بعد ا�ستقالله� عن الحتالل النكليزي.
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ترزح تحت هيمنة الإنكليز، ك�نت تتمّتع بح�س�رة متقّدمة، 

و�سن�عة متطّورة، ومنتج�ت حديثة، دخل الإنكليز، واأم�سكوا 

نحو  الهند  وق���دوا  الوا�سع،  الكبير  البلد  ذلك  حكم  بزم�م 

ال�سغيرة  الإنكليز  دول��ة  ف���إّن  ه��م.  يتقّدموا  كي  التخّلف، 

والن�ئية اأ�سبحت قوّية مقتدرة ب�سبب م� نهبته من ثروات بلٍد 

كبير ك�لهند، بحيث �س�قت ذلك البلد اإلى البوؤ�س والتع��سة. 

هذا هو ال�ستعم�ر، هذه هي �سي�دة ال�سهوة والغ�سب.

 - اندلعت  والث�نية،  الأول���ى  الع�لميتين  الحربين  وبعد 

يد  على  كّله�  الداخلية،  الحروب  ع�سرات   - وُكتب  قيل  كم� 

المت�سّلطين والجب�برة. ولكم اأن تنظروا اليوم، م� الذي يجري 

اأفريقي�؟  اآ�سي�؟ وم� الذي يحدث في �سم�ل  في منطقة غرب 

ومن الذي اأ�سعل نيران هذه الحروب؟ ومن الذي زّود الأ�سرار 

اإث�رة الفتن  والف��سدين ب�ل�سالح والإمك�ن�ت، وحّر�سهم على 

في عدٍد من البلدان، وعلى هدم بن�هم التحتية وتدميره�؟ هذا 

نِس  ا َشَيِٰطَي ٱۡلِ ِ نَِبٍّ َعُدّوٗ
هو ال�سيط�ن. ﴿ َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنا لُِكّ

. هكذا 
ّنِ يُوِح َبۡعُضُهۡم إَِلٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف ٱۡلَقۡوِل ُغُروٗرۚا ﴾(1) َوٱۡلِ

هم ال�سي�طين، حيث ي�سعون يدًا بيد، ويوؤ�ّس�سون نظ�مً�، حين 

اأو�س�ع  ت�سل  الع�لم،  في  الح�كمة  التي�رات  على  ي�سيطرون 

الب�سرية اإلى م� ت�س�هدونه في الوقت الراهن.

(1)  �سورة الأنع�م، الآية 112.

الجمهورية الإ�شالمية في مواجهة الطاغوت

الجمهورية  وع���داء  ال�س�دقين،  الموؤمنين  ع��داء  اإّن 

ل  اإذ  الحق�ئق.  هذه  عن  ن�جم  ال�سهيونية،  مع  الإ�سالمية 

الكي�ن  يب�سط  حين  ولكن  اأحد،  مع  لن�  �سخ�سّي  ث�أر  يوجد 

ال�سه�ينة  الراأ�سم�ليين  �سبكة  ج�نب  اإل��ى  ال�سهيونّي، 

الو�سيعة، �سيطرته على الدول، ويهيمن على دولة ك�لولي�ت 

المتحدة الأميركية - بحيث ل يتقّدم فيه� اأّي اأحٍد، ول يت�سّلم 

زم�م ال�سلطة اأّي حزٍب اأو �سخ�س اإّل بدعمهم وم�س�ندتهم - 

ي�سل الع�لم اإلى م� ت�س�هدونه في هذا اليوم. هذه العوامل 

الإ�سالمية  لالأمة  العظيمة  الحركة  قي�م  اإل��ى  اأّدت  التي 

في  الإ�سالمية  ال�سحوة  انطالق  واإل��ى  الإي��ران��ّي  وال�سعب 

ت�سويه  في  يكمن  الحّل  اأّن  يرون  بدورهم  والأع��داء  الع�لم. 

�سمعة الإ�سالم و�سمعة اإيران و�سمعة ال�سيعة.

والحكوم�ت  الأميركية  ل��الإدارة  الث�بتة  ال�سي��س�ت  من 

ومك�فحة  الإ�سالم  مواجهة  ح�ليً�،  له�  والت�بعة  المتح�لفة 

هي  وهذه  اليوم،  يتحّركون  هكذا  ال�سيعة.  ومح�ربة  اإي��ران 

واإن  هم،  تقّدموا  ال�سعوب،  غفلت  ف�إن  الث�بتة.  �سي��ستهم 

�سحت ال�سعوب وتيّقظت، ظهر اأم�مهم �سدٌّ منيٌع، يوؤّدي اإلى 

توجدون  لم�ذا  ب�أنكم  �سرخ�تهم  وتتع�لى  ث�ئرتهم  تثور  اأن 

في منطقة غرب اآ�سي�؟ ولم�ذا تحولون دون تحقيق م�آربن�؟

اأّن  اأميرك�  ب��سم  المتحّدثون  اأعلن  يومين،  اأو   
ٍ
ي��وم قبل 
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اآ�سي�  غرب  منطقة  في  الأميركية  لل�سي��س�ت  اإيران  مع�ر�سة 

اإلى  ت��وؤّدي  التي  هي   - الأو�سط  ال�سرق  تعبيرهم  حّد  وعلى   -

م�ذا  ولكن  لمواجهته�.  ونت�سّدى  عليه�  العقوب�ت  نفر�س  اأن 

يعني ذلك؟ يعني: اأّيه� ال�سعب الإيرانّي! ي� من تّت�سمون ب�لوعي 

المنطقة،  في  الأح��داث  مجري�ت  على  والوقوف  والب�سيرة 

تراجعوا وا�سمحوا لن� ب�أن نعمد اإلى اإمرار م�س�ريعن�، واأن نقوم 

بم� يحلو لن�، وهذا يعني موا�سلة ال�سي��س�ت ال�سيط�نية. هذه 

هي اأو�س�ع الج�هلية وهذه الج�هلية موجودة اليوم اأي�سً�.

ف�إن �سيطرت الج�هلية، وتغّلبت القوى ال�سيط�نية، ظهر 

ِيَن َءاَمُنواْ يَُقٰتِلُوَن  الطغي�ن؛ وهذا هو المراد ب�لط�غوت. ﴿ ٱلَّ

 ,
ُٰغوِت ﴾(1) ِيَن َكَفُرواْ يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل ٱلطَّ ِۖ َوٱلَّ ِف َسبِيِل ٱللَّ

هذا معي�ر. ف�إّن ال�سخ�س اإذا م� قطع اأّي خطوة في �سبيل 

تقوية الط�غوت، �سيدخل في مع�سكر الط�غوت. والط�غوت 

ۡرِض ِلُۡفِسَد 
َ
ٰ َسَعٰ ِف ٱۡل عمله: الإف�س�د والف�س�د. ﴿ ِإَوَذا تََولَّ

. ف�إّن 
ُ َل ُيِبُّ ٱۡلَفَساَد ﴾(2) فِيَها َوُيۡهلَِك ٱۡلَۡرَث َوٱلنَّۡسَلۚ َوٱللَّ

اهلل يريد �سالح الب�سر، والط�غوت يريد ف�س�دهم. 

الجاهلية نف�شها باأدوات حديثة

اأو  مدينة  ف��ي  ويبيدونهم  الآلف  مئ�ت  يقتلون  اإّن��ه��م 

مدينتين بقنبلة واحدة، وبعد م�سّي �سنوات طويلة، يرف�سون 

(1)  �سورة الن�س�ء، الآية 76.

(2)  �سورة البقرة، الآية 205.

تقديم اأّي اعتذار، حيث ط�لبوهم ب�أن يعتذروا ب�سبب ح�دثة 

البنى  وي��دّم��رون  الع��ت��ذار.  رف�سوا  ولكّنهم  هيرو�سيم�، 

المنطقة،  بلدان  و�س�ئر  والعراق  ك�أفغ�ن�ست�ن  لبلٍد  التحتية 

اإّم� ب�أيديهم مب��سرة اأو ب�أيدي عمالئهم، من دون اأن يرّف 

الطريق،  ويوا�سلون  بل  اأفع�لهم،  من  ي�ستحوا  اأو  لهم جفن 

فِيَها  ِلُۡفِسَد  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  َسَعٰ   ٰ تََولَّ ﴿ ِإَوَذا  قوله:  هو  وه��ذا 

الجبهة  وه��ذا  التّي�ر  ه��ذا   .
(3)﴾ ۚ َوٱلنَّۡسَل ٱۡلَۡرَث  َوُيۡهلَِك 

والمعنى،  الروح  في  المع��سرة  الج�هلية  الج�هلية.  جبهة 

 ,Pالنبّي بعثة  عهد  في  ك�نت  التي  نف�سه�  الج�هلية  هي 

ولكن ب�أدوات و�س�كلة وتدابير جديدة. وهذه الأو�س�ع تحّمل 

الم�سلمين ك�ّفة والأمة الإ�سالمية جمع�ء واجب�ت حتمّية، األ 

وهي مهّمة المواجهة والت�سّدي. 

إّن الجمهورية ا¯سالمية ومنذ انطالقها، لم 

تبدأ بأّي حرٍب ولم تقم بأّي تحّرك عسكرّي ضّد 

أي بلد، ولكّنها قالت كلمتها ورفعت شعارها 

العظيم  الخمينّي  وإمامنا  عاٍل.  واضٍح  بصوٍت 

قد وضع ا¯سالم ا�ميركّي إلى جانب ا¯سالم 

المتحّجر. فهما معًا يقفان في مواجهة ا¯سالم 

ا�صيل، ويخافان من ا¯سالم ا�صيل.

(3)  �سورة البقرة، الآية 205.
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تحالف �شورّي

اإّن هذه الجم�ع�ت الف��سدة والمف�سدة التي تعيث ف�س�دًا 

في البلدان الإ�سالمية، وت�سّوه الإ�سالم، وتخرج كبد الإن�س�ن 

الأنظ�ر  اأم�م  ب�أ�سن�نه�  وتلوكه  الإ�سالم،  ب��سم  �سدره  من 

واآلت الت�سوير، وتقوم ب��سم الإ�سالم ب�إحراق الن��س وهم 

اأنظ�ر الماليين، تحظى بدعم واهتم�م وت�أييد  اأم�م  اأحي�ء 

وم�س�ندة القوى الغربية المريبة. ف�إّنهم ي�سّكلون تح�لفً� �سد 

داع�س بح�سب الظ�هر، غير اأّن الأنب�ء والمعلوم�ت ال�سحيحة 

تفيد ب�أّن هذا التح�لف لي�س تح�لفً� حقيقيً�، وهذا ال�سراع 

و���س��ورّي.  ظ���ه��رّي  عمٌل  هو  واإن��م���  حقيقيً�،  �سراعً�  لي�س 

الجم�ع�ت  هذه  �سّد  اإعالمهم  في  التحّدث  يريدون  وحين 

المف�سدة والف��سدة، يعّبرون عنه� ب�لدولة الإ�سالمية، وهذا 

الطريقة،  بتلك  الن��س  مع  يتع�ملون  الذين  اأولئك  اأن  يعني 

بتلك  ال�سغ�ر  ويخدعون  الطريقة،  بتلك  الأطف�ل  ويبيدون 

الطريقة للنزول اإلى �س�حة العملي�ت النتح�رية، هم الدولة 

الإ�سالمية؟! هذه هي مح�ربة الإ�سالم.

»بعثة« الخير لكّل الب�شرية

الم�سلمين،  نحن  ع�تقن�  على  اليوم  الملقى  الواجب  اإن 

هو الوعي بحقيقة البعثة وتوعية الع�لم كّله بهذه الحقيقة. 

ف�لبعثة تعني النهو�س والقي�م من اأجل اإنق�ذ الإن�س�ن واإنق�ذ 

في  وال�سداد  ال�سالح  نظ�م  اإق�مة  تعني  والبعثة  الب�سرية، 

اأو�س�ط المجتمع الب�سري. هذا هو معنى البعثة. البعثة تعني 

اأبن�ء  لكّل  الخير  نطلب  ف�إّنن�  الب�سرية.  لجميع  الخير  طلب 

الب�سر، بل وندعو حّتى لأولئك الروؤ�س�ء الف��سدين المف�سدين 

اإّم�  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  يقوم  اأن  الط�غوتية  الأنظمة  في 

بهدايتهم واإرج�عهم عن طريق الب�طل، اأو تق�سير اأعم�رهم 

اهلل  غ�سب  ي�ستوجبوا  ول  اأكثر،  الف�س�د  في  يغرقوا  ل  كي 

اأكثر! وهذا حقً� دع�ء ب�لخير. الإ�سالم يريد الخير للب�سرية 

جمع�ء. النبّيP ج�ء لخير الب�سرية.

والنهضة  هذه،  ا¯سالمية  ا�مة  حركة  وإّن 

نظام  تشكيل  بعد  العالم  في  قامت  التي 

الجمهورية ا¯سالمية، والتي لم يتمّكنوا من 

وأدها رغم كّل جهودهم، بل وأخذت تزداد قوة 

ستنتصر  النهضة  هذه  آخر،  بعد  يومًا  وُعمقًا 

على  القضاء  يمكنه  ال  ا�عداء  وعداء  حتمًا، 

هذه الحركة العظيمة.

»الأمانة الإلهية لها �شاحب»!

وهن�، يجب علين� العمل ب�لتو�سية والأمر الوارد في هذه 

 ..﴾ 

ُ َحۡسِبَ ٱللَّ ﴿ َفُقۡل  الآية القراآنية ال�سريفة التي تلوته�: 

عنك،  ُيعر�سون  اأنهم  وراأي��َت  يع�ر�سونك،  اأنهم  راأي��َت  اإن 

الأ�س�ليب،  وب�سّتى  كّل ج�نب  بك من  ُيحيطون  اأنهم  وراأيَت 
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َربُّ  َوُهَو  ُۡتۖ  تََوكَّ َعلَۡيهِ  ُهَوۖ  إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ   ُ ٱللَّ َحۡسِبَ  ﴿ َفُقۡل 
. وهذا هو توّكل اإم�من� الخمينّي العظيم 

ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم ﴾(1)
الذي دّلن� على الطريق، واأو�سلن� اإلى هذه المك�نة. و�سوف 

يوا�سل ال�سعب الإيرانّي الطريق بنف�س هذا التوّكل اإن �س�ء 

اهلل، و�سوف تج�ّسد الأمة الإ�سالمية، ومن خالل ال�سحوة 

الإ�سالمية، هذه الحق�ئق اأكثر ف�أكثر.

اأمٌر  النه�ية  في  الم�سلمين  ون�سرة  الإ�سالم  ن�سرة  واإّن 

محتوم، لكن هن�ك واجٌب في اأعن�قن�، هن�ك واجب يقع على 

�سورة التوبة، الآية 129.  (1)

ع�تق الأفراد، وواجب على ع�تق الجم�ع�ت، وواجب على ع�تق 

النخب ال�سي��سية، وواجب على ع�تق روؤ�س�ء الدول الإ�سالمية، 

يعمل  لم  ومن  تع�لى،  اأجره على اهلل  يقع  بواجبه،  يعمل  فمن 

، ولنعلم 
(2)﴾ 

ۥٓ ُ بَِقۡوٖم ُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه ِت ٱللَّ
ۡ
بواجبه ﴿ فََسۡوَف يَأ

دون  من  الأر���س  على  مطروحة  تبقى  ل  الإلهية  الأم�نة  ب���أّن 

�س�حب، واأّن هذا الطريق �سوف ي�ستمّر. �س�ئلين اهلل اأن يجعلن� 

من اأولئك الذين ل يطرحون هذه الأم�نة اأر�سً� على الإطالق.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

(2)  �سورة الم�ئدة، الآية 54.
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 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} 

 في لقاء م�شوؤولي النظام الإ�شالمّي و�شفراء البلدان الإ�شالمية بتاريخ 05/05/2016م 

المبعث النبوي ال�سريف

3.المبعث �سي�دة العقل ومواجهة الجهل. 

2.هو عيد النهو�س والنبع�ث لإزالة الآلم والمحن عن الب�سر.

عبودية غير 

ˆG

مع�ني البعثة

اأ. النهو�س والقي�م من اأجل اإنق�ذ 

الإن�س�ن واإنق�ذ الب�سرية.

ب.اإق�مة نظ�م ال�سالح وال�سداد في 

اأو�س�ط المجتمع الب�سري.
ت.طلب الخير لجميع الب�سرية.

عبودية غير 

انت�س�ر 

الظلم 

والجور

الختالف 

الطبقي

م�س�ئب ختالف 

ال�سعف�ء

غطر�سة 

المت�سّلطين

عبودية غير 

1.اآلم الب�سرية: 

4.اإن المبعث يواجهه: الجهل، وال�سهوة، والغ�سب، والأهواء النف�س�نية.

3.الجه�د في �سبيل المظلومين.2.من��سرة العدل.1.من��سرة الحق.

قوام الفطرة الإن�سانية
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واجبنا اتجاها مواجهة الجاهلية

1.اإن الأم�نة الإلهية �ستبقى في الأر�س، و�سيبقى له� من يحميه�.  

2.التوكل على اهلل �سبح�نه وتع�لى.

3.فهم المعنى الدقيق وال�سحيح لبعثة النبوات. 

4.هو الوعي بحقيقة البعثة وتوعية الع�لم كّله بهذه الحقيقة. 

النخب ال�سي��سيةالجم�ع�تالأفراد 5.م�ستوى الواجب يقع على:

الإمام عليQ وبيان اأهداف البعثة

1.»ِلَي�سَت�أُدوُهم ميث�َق ِفطَرِته« اأي اأن الأنبي�ءR يدعون الن��س للعمل بميث�ق الفطرة التي اأودع في ب�طن الب�سر.

روُهم َمن�ِسىَّ ِنعَمته«؛ يذّكرون الإن�س�ن ب�لنعم التي ن�سيه� )نعمة الوجود، ونعمة ال�سحة، ونعمة العقل، ونعمة الأخالق الح�سنة(. 2.»َوُيَذكِّ

3.»وَيحَتّجوا َعَليِهم ِب�لتَّبليغ«  اأي اأنهم يتمّون الحجة على الن��س، ويو�سلون اإلى م�س�معهم كلمة الحق.

4.»َوُيثيروا َلُهم َدف�ِئَن الُعقول«  فقد ج�ء الأنبي�ء ليدعوا الن��س اإلى التعّقل ويحّثوهم على التفّكر والتدّبر. 

5.»َو ُيرُوهم ءاي�ِت الَمقِدَرة«  اأي اأنهم يوّجهون عقول الب�سر نحو التوحيد واآي�ت اهلل، وي�سعون اأم�م اأنظ�رهم اآي�ت قدرة اهلل.

�سية

روؤ�س�ء الدول 

الإ�سالمية
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جاهلية الع�سر ومواجهة البعثة

1.اإن الج�هلية هي المق�سود ب�لط�غوت في القراآن الكريم.

2.اإن الج�هلية ل تقت�سر على زم�ن معّين، بل هي م�ستمّرة ب��ستمرار حركة المبعث النبوي.

3.اآث�ر ح�كمية الج�هلية: 

4.حينم� تحكم ال�سهوة والغ�سب �سلوك الن��س يت�سّرج الماليين من الن��س بدم�ئهم ب�سبب الحرب، وتفقد روح الإن�س�ن قيمته�، 
وتزول حرمة الإن�س�ن.

5.�سي�دة ال�سهوة والغ�سب تكون على جميع الم�ستوي�ت الفردية والجتم�عية والدولية.

6.الكي�ن ال�سهيوني والإدارة الأمريكية هم� النموذج�ن الأبرز لح�كمية الج�هلية في الع�لم اليوم. 

7.ي�سعى الأعداء اإلى ت�سويه �سمعة الإ�سالم وال�سيعة واإيران. 

اأ.ال�ستعم�ر.

ج.اإف�س�د الموارد 

الإن�س�نية.

ب. اإذلل ال�سعوب.

ح.مواجهة العقل.

ت.تخّلف ال�سعوب.

خ. الإف�س�د والف�س�د. 

ث.نهب الثروات.
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خ�سائ�ص الجمهوريةعيد النوروز

1.اإن كّل ال�سعوب في جميع اأرج�ء الع�لم يولون اهتم�مً� خ��سً� 
ب�أعي�دهم ال�سنوية، وهذا العيد فر�سة من��سبة لن� نحن الإيرانّيين. 

1.الوحدة الوطنية.

2.الأعي�د؛ تفتح اأم�م الإن�س�ن انطالقًة وبدايًة وف�ساًل جديدًا، وت�س�عده 
على اكت�س�ب حيوية ون�س�ط، وو�سع برن�مج جديد، واإبداع �سيء جديد.

2.الّتح�د بين الم�سوؤولين.

3.ي�س�عد النوروز على تعزيز زي�رات واللق�ءات التن�سيقية  بين الجه�ت 
الم�سوؤولة وم�سوؤوليه� في البالد، ويوؤدي اإلى ح�لة من الوحدة والت�س�من.

3.الوحدة في الّتج�ه.

4.يوؤّدي النوروز اإلى اجتم�عن� ولق�ئن� مع بع�سن� البع�س.

4.الحف�ظ على اأهداف النظ�م.

5. الكف�ءة الإدارية. 

 خطوط ا�شتراتيجية في خطاب الإمام الخامنئي} 

 في  جمع من م�شوؤولي النظام الإ�شالمّي وعائالتهم 06/04/2016 م.

و�سايا للم�سوؤولين

من خالل:
الوحدة في 

التج�ه.

الوحدة في 

الم�سير.

الوحدة في 

الهدف.
1.الّتح�د والتع�طف ووحدة القلب والل�س�ن.

2.التع�ون.

3.الختالف في الأذواق والآراء وفي الروؤى ووجه�ت النظر ل يلحق �سررًا ب�لبلد.
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القت�ساد المقاوم

2.ر�سد كل الأعم�ل وال�سي��س�ت التي تكون:

5. تدارك النق�س في الم�س�در والعتم�دات.

3. خ�سو�سية هذه القي�دة اأنه� مركزية في الفكر والعمل، ولي�ست مجرد تن�سيقية بين الجه�ت ك�فة، المركزية في: 

1.ينبغي ت�أ�سي�س غرفة قي�دة لعملي�ت القت�س�د المق�وم.

4. البحث عن الموارد ال�س�لحة لالقت�س�د والتوفير وتر�سيد ال�سرف.

موؤيدة لالقت�س�د 

المق�وم و�سي��س�ته

القي�دة

مع�ر�سة لالقت�س�د 

المق�وم و�سي��س�ته

اتخ�ذ القرارات

ه�م�سية ل توؤّيد 

القت�س�د المق�وم

التنفيذ

1.يجب العتم�د على النف�س. 
2.ل يمكن ال�ستن�د اإلى الآخرين 
والأج�نب خ�سو�سً�، والثقة بهم.

3.ل يمكن الوثوق ب�أمريك� على وجه 
الخ�سو�س. 

احذروا الأعداء )اأمريكا(

69



 كلمة اإلمام الخامنئّي }

في الذكرى السابعة 
والعشرين لرحيل اإلمام 

(1)
الخمينّي {

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

الأطيبين  اآله  وعلى  محّمد  الم�سطفى  الق��سم  اأبي  ونبّين� 

اهلل  بقّية  �سّيم�  ل  المهدّيين،  الهداة  المنتجبين  الأطهرين 

في الأر�سين.

ال�س�بعة  ال�سنوية  ال��ذك��رى  ف��ي   { الخ�منئي  الإم����م  خط�ب    (1)

الحرم   - طهران  في   ،} الخميني  الإم����م  لرحيل  والع�سرين 

المطّهر لالإم�م الخمينّي قد�س �سره، بح�سور جموع غفيرة من اأبن�ء 

عب الإيرانّي، بت�ريخ 2016/06/03م.، )1395/03/14ه�.�س.(  ال�سَّ

و)1437/08/27ه�.ق.(.
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اجتم�ٌع في غ�ية البه�ء والعظمة، انعقد في هذا المك�ن 

م�  وانعقد  كم�  العظيم،  الخمينّي  اإم�من�  لذكرى  تكريمً� 

الأخرى  البلد  من�طق  من  الكثير  في  الجتم�ع  هذا  ي�س�به 

اإحي�ًء لذكرى الإم�م واإظه�رًا لخ�ل�س الوّد والع�سق له.

الإمام في �شهر �شعبان..

ب�لبركة.  المفعم  �سعب�ن  �سهر  من  الأخيرة  الأي���م  اإّنه� 

ب�سكل  معنويً�،  يتزّود  قوّي-  -ب�حتم�ل  الكبير  اإم�من�  ك�ن 

اأّن  على  وال�سواهد  القرائن  وت��دّل  ال�سهر.  هذا  من  واف��ر، 

ن��ورًا  ي��زداد  ك���ن  ال�سهر  ه��ذا  ببركة  النوراني  القلب  ذل��ك 

كلم�ته  خ��الل  الإم����م  ل�س�ن  على  ت��ك��ّررت  لط�لم�  وت���أّل��ق��ً�. 

المعروفة من  الفقرة  المن��سب�ت، هذه  وخط�ب�ته في �سّتى 

اإِليَك،  »اإِلهي َهب لي َكماَل اِلنِقطاِع  المن�ج�ة ال�سعب�نية: 

. وهذا يدّل على 
َليك«(1) ياِء َنَظِرها اإِ ب�ساَر ُقلوِبنا ِب�سِ

َ
ِنر اأ

َ
َواأ

اأّن اإم�من� العظيم ك�ن م�أنو�سً� بهذه المن�ج�ة وبم�س�مينه� 

اأي�سً� يومً� عن الأدعية،  وبهذه الأي�م المب�ركة. لقد �س�ألته 

على  له�  ويف�سّ عليه�  الإم���م  يعتمد  التي  الأدعية  من  فك�ن 

غيره�، هذه المن�ج�ة ال�سعب�نية. وهي تنطوي على فقرات 

ه�ّمة، منه�: »اإِلهي َهب لي َقلباً ُيدنيِه ِمنَك �سوُقه، َوِل�ساناً 

(1)  ال�سيد ابن ط�وو�س، الإقب�ل ب�لأعم�ل الح�سنة فيم� يعمل مرة في 

ال�سنة، ج 3، �س 299.

. هذه هي 
ه«(2) ُبُه ِمنَك َحقُّ ُيَقرِّ دُقه، َوَنَظراً  اإَِليَك �سِ ُيرَفُع 

هذا  في  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  من  نطلبه�  التي  ال�سف�ت 

لن�.  تمّثل در�سً�  المن�ج�ة، وهي  ال�سريف وفي هذه  الدع�ء 

عمره،  طيلة  ال��درو���س  بهذه  م�أنو�سً�  الجليل  اإم�من�  وك���ن 

وببركة هذا الأن�س، وبف�سل معرفته بمراتب الحّق والحقيقة 

القدرة  هذه  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  وهبه  ال��رّب،  من  وتقّربه 

التي مّكنته من القي�م بهذه الحركة العظيمة الخ�لدة.

»موؤمٌن متعّبد ثورّي«

لنتن�ول الآن الحديث عن اإم�من� الكبير. اإّن من العن�وين 

وقّلم�  الراحل،  العظيم  لالإم�م  ُتذكر  قّلم�  التي  وال�سف�ت 

»موؤمن  اأّن��ه  وهو  ج�مع،  بعنوان  عنه�  اأعّبر  اأن�  به�،  ن�سفه 

متعّبد ثورّي«. ف�إّنن� دومً� م� ن�سف الإم�م ب�سف�ت عديدة، 

اإل اأّن هذه ال�سفة التي قّلم� و�سفن�ه به�، تعّد �سفة ج�معة 

�س�ملة: فهو موؤمٌن وهو متعّبٌد وهو ثورّي.

وموؤمن  ب�لهدف،  وم��وؤم��ن  ب���هلل،  م��وؤم��ن  يعني  م��وؤم��ٌن: 

وقد  ب�لن��س.  وموؤمن  الهدف،  هذا  اإل��ى  الموؤّدي  ب�لطريق 

اأي�سً�:  الأك��رم  الر�سول  ب�س�أن  القراآن  في  التعبير  هذا  ورد 

. الإيم�ن ب�هلل وب�لهدف 
ِ َوُيۡؤِمُن لِۡلُمۡؤِمنَِي ﴾(3) ﴿ يُۡؤِمُن بِٱللَّ

وب�لطريق وب�لن��س.

(2)  م.ن.

(3)  �سورة التوبة، الآية 61.
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عبٌد، متعّبٌد: يعني اأّنه يعتبر نف�سه عبدًا اأم�م اهلل، وهذه 

بدوره� �سفة ف�ئقة الأهمية. ولكم اأن تالحظوا اأّن اهلل تع�لى 

لََعَلٰ  قد و�سف نبّيهP في القراآن ب�سف�ت عّدة: ﴿ ِإَونََّك 

، اإلى غير 
, ﴿ فَبَِما رَۡحـَمةٖ ّمَِن ٱللَّـهِ لِـنَت ﴾(2)

ُخلٍُق َعِظيٖم ﴾(1)
واحدة منه� عن ف�سٍل  كّل  تك�سف  التي  ال�سف�ت  ذلك من 

التي  ال�سفة  تلك  لكن   ،Pالر�سول خ�س�ئ�س  من  كبيٍر 

النبّي في �سلواتن�  ب�س�أن  ُنكّرره�  اأن  الم�سلمين  ِمرن� نحن 
ُ
اأ

داً َعبُدُه َوَر�سوُله«، وهذه تدّل  نَّ ُمَحمَّ
َ
�سَهُد اأ

َ
كّل يوم هي: »اأ

على اأهّمية العبودية. ف�إّن لهذه ال�سفة من العظمة وال�س�أن 

الرفيع م� اأّدى اإلى اأن ي�أمر اهلل تع�لى الم�سلمين بتكراره� 

بهذه  يتحّلى  الإم�م  ك�ن  مّرات.  لعّدة   في �سلواتهم 
ٍ
يوم كّل 

ال�سفة، وهي �سفة العبودية. ك�ن من اأهل الخ�سوع والت�سّرع 

والدع�ء، وك�ن موؤمنً� متعّبدًا.

واأّم� ال�سفة الث�لثة المتمّثلة ب�لثورية، فهي تلك النقطة 

ل. فقد  التي اأوّد اأن اأ�سّدد عليه� واأتحّدث عنه� ب�سكل مف�سّ

ك�ن الإم�ُم اإم�َم الثورة.

النزعة الثورية هي ال�شبب..

الثورة كلمة واحدة ولكّنه� تنطوي في مكنونه� على حق�ئق 

ل تح�سى. اإم�ُم الثورة هو الرائد في كّل هذه الخ�س�ئ�س 

(1)  �سورة القلم، الآية 4.

(2)  �سورة اآل عمران، الآية 159.

التي تت�سّمنه� مفردة الثورة. اإّن �سبب غ�سب القوى الم�دية 

المتوا�سل وغيظهم تج�ه الإم�م الجليل وهلعهم منه اأي�سً�، 

يعود اإلى هذه ال�سفة، وهي ثورية الإم�م، وهم يع�دون هذه 

يخ��سمون  الإيرانّي  ال�سعب  اأع��داء  اأي�سً�  واليوم  ال�سفة. 

ويع�دون توّجه�ته الثورية. واأ�س��سً� ف�إّن القوى الم�دية تخ�ف 

وتخ�سى وتفّر من كلمة »الثورة الإ�سالمية«. والنزعة الثورية 

هي ال�سبب الذي يقف وراء ال�سغوط التي يم�ر�سونه� و�س�أبّين 

م� هي المف�هيم والمع�ني والخطوط التي تنطوي عليه� هذه 

ال�سفة. ولذا ف�إّن لهم الحّق في اأن يه�بوه� ويخ�فوا منه�. 

فت�رة بذريعة  �سّتى،  ال�سغوط بذرائع  ب�أّنهم يفر�سون  علمً� 

الط�قة النووية، واأخرى بذريعة حقوق الإن�س�ن ونحو ذلك، 

واأعداء  الإيرانّي  ال�سعب  اأعداء  اأن  هي  الأمر  حقيقة  ولكّن 

الثورية.  النزعة  من  وقلق  خوف  لديهم  الإ�سالمية  اإي��ران 

ال�س��سة  اأحد  ق�ل  اأ�سهر،  ب�سعة  وقبل  الأخيرة،  الآونة  ففي 

الأميركيين: لقد ُفر�ست العقوب�ت على اإيران ب�سبب الثورة 

انطلقت  التي  ب�لثورة  يرتبط  الحظر  واأ�س��س  الإ�سالمية، 

ع�م 1979م! وهذه حقيقة.

ولكن م� هو ال�سبب في ذلك؟ ولم�ذا يع�ر�سون الثورة؟ 

الأط���راف،  والمترامي  الوا�سع  البلد  ه��ذا  اأّن  هو  ال�سبب 

والإن�س�نية،  الطبيعية  ب�لثروة  والغنّي  ب�لخيرات،  والزاخر 

الثورة  فج�ءت  الأميركية،  القب�سة  مخ�لب  في  ب�أ�سره  ك�ن 
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واأخرجتهم من البلد مع�داة الثورة لهذا ال�سبب. ف�إّنه� من 

ج�نب طردتهم، ومن ج�نب اآخر اأ�سبحت ُملهمة لالآخرين. 

حيث اإّن الثورة الإ�سالمية التي انطلقت في هذا البلد على 

لل�سعوب  ُملهمة  اأ�سحت  م�سيرته�،  ووا�سلت  الن��س،  اأيدي 

ل له اأدّلة كثيرة. الأخرى، وهذا في محّله بحث مف�سّ

تحّوٌل كبير وتغييُر م�شار

عّدة  م�ستنقع�ت  من  البلَد  الثوريُّ  اإم�من�  اأخ��رج  لقد 

الثورة. وعلى �سب�بن� الأعّزاء الذين  واأنقذه منه� بوا�سطة 

يلم�سوه�،  ول��م  الثورة  انت�س�ر  قبل  م�  فترة  ي�سهدوا  لم 

الرئي�سية.  الق�سية  هي  هذه  اأن  الى  ويتنّبهوا  يدّققوا  اأن 

الطريق.  �سي�سّل  ف�إّنه  الأ�س��سّية،  ق�سّيته  �سعٌب  جهل  فلو 

البلد  واأنقذت  انطلقت  الإ�سالمية  الثورة  اأّن  والق�سية هي 

التخّلف،  التبعية، وم�ستنقع  من م�ستنقع�ت عّدة؛ م�ستنقع 

الأخالقّي،  الف�س�د  وم�ستنقع  ال�سي��سّي،  الف�س�د  وم�ستنقع 

هذه  م��ن  نع�ني  كّن�  حيث  ال��دول��ي��ة.  ال��ح��ق���رة  وم�ستنقع 

�سين للتحقير والإه�نة لقد ُفر�س  الأمور، وكّن� اأتب�عً�، معرَّ

علين� التراجع والتخّلف في العلم والقت�س�د والتكنولوجي� 

ذلك  من  ب��دًل  �سيء.  كّل  وفي  الفع�ل،  الدولّي  والح�سور 

ك�نت اأميرك� وبريط�ني� هم� ال�سيد الآمر والن�هي لن�!. فقد 

كّن� يومذاك ن�سّدر البترول ب�أربعة اأ�سع�ف م� ن�سّدره في 

الوقت الراهن، وك�ن �سّك�ن البلد اأقّل من ن�سف م� هم الآن 

عليه، ومع ذلك فقد ك�نت معظم من�طق البلد محرومة من 

الخدم�ت الحكومية الع�مة التي تقع على ع�تق الحكوم�ت، 

والف�س�د  والتخّلف  الفقر  وط���أة  تحت  رازح��ً�  البلد  وك���ن 

الطرق،  فيه�  -بم�  التحتية  بن�ه  كّل  في  وك�ن  الأخالقّي، 

والج�مع�ت،  وال��م��دار���س،  وال��غ���ز،  والكهرب�ء،  والمي�ه، 

والت�أّخر  والتخّلف  الآّف�ت  من  يع�ني  المدنية-  والخدم�ت 

يدي  بين  الطبيعية  خيراته  وك�نت  وال��ح��رم���ن،  والفقر 

الأج�نب، وك�ن الجه�ز الح�كم هو الذي يتمّتع به�، ويكّم 

اأفواه الن��س عبر الإغراء اأو القوة والتخويف، غير اأّن الن��س 

الحق�ئق،  يدركون  وك�نوا  غ�سبً�،  ُملئت  قد  قلوبهم  ك�نت 

وب�لت�لي اأّدت تلبيتهم لذلك النداء الرب�نّي الإلهّي لالإم�م 

الخمينّي العظيم اإلى انطالقة الثورة.

اإم�من� الجليل الم�سيرة، وق�م ب�إيج�د تحّول  فقد بّدل 

القط�ر،  �سّكة  وبّدل  الإيرانّي،  ال�سعب  م�س�ر  وغّير  كبير، 

التي  الأه���داف  وه��ذه  الكبرى.  الأه���داف  نحو  بن�  و�س�ر 

اإليه�، وق�م� بهداية المجتمع  وّجهتن� الثورة واإم�م الثورة 

الإيرانّي نحوه�، تمت�ز ب�أهمية ب�لغة. وهي اأهداٌف تتلّخ�س 

الجتم�عية  العدالة  تعني  التي  اهلل،  دي��ن  ح�كمية  ف��ي 

بمعن�ه� الحقيقّي، وتعني اجتث�ث الفقر، وتعني ا�ستئ�س�ل 

اإحالل  وتعني  ال�ست�سع�ف،  جذور  اقتالع  وتعني  الجهل، 

منظومة من الِقَيم الإ�سالمية، وتعني الق�س�ء على الآّف�ت 
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وال�سالمة  البدنية  ال�سالمة  ت�أمين  وتعني  الجتم�عية، 

وتعني  البلد،  في  العلمّي  والتقدم  والمعنوية  الأخالقية 

تحقيق العّزة والهوّية الوطنية الإيرانّية والقتدار الدولّي، 

في  اهلل  اأودعه�  التي  والإمك�ني�ت  الط�ق�ت  تعبئة  وتعني 

اهلل،  دين  ح�كمية  تحت  تندرج  كّله�  هذه  الأر���س.  هذه 

ب�ل�سبط  وهو  الّتج�ه،  هذا  في  لل�سير  هدان�  قد  والإم���م 

على النقي�س من ذلك الطريق الذي ك�نوا ي�سوقونن� اإليه 

في عهد نظ�م الط�غوت.

قط�ر  ب�ّتج�هه�  �س�ر  التي  الأه��داف  هذه  اإّن  ح�سنً�، 

المجتمع الإ�سالمّي ببركة الثورة، اأهداٌف بعيدة المن�ل، 

�سعيً�  وتتطّلب  الزمن،  اإلى م�سّي  وتحت�ج  وقتً�،  ت�ستغرق 

ب�سرط واحد،  اإليه� جميعً�  ل  التو�سّ ولكن يمكن  وجهدًا، 

نف�سه�،  ال�سّكة  هذه  على  ويتقّدم  القط�ر  ي�سير  اأن  وهو 

واأران�  الطريق،  الإم�م على  دّلن�  فقد  الثورة.  �سّكة  وهي 

المع�يير والمع�لم، وحّدد لن� الأهداف، وبداأ بهذه الحركة 

بنف�سه. ونحن حتى يومن� هذا، وبف�سل ال�سير في الّتج�ه 

الثورّي، حّققن� مك��سب كثيرة، ولكن م� زال هن�ك بون 

بلوغ  ب�لطبع  ويمكنن�  الأه��داف.  تلك  وبين  بينن�  �س��سع 

نف�س  على  القط�ر  يتحّرك  اأن  �سريطة  الأه���داف،  تلك 

هذه ال�سكة، وهي ال�سكة التي �س�ر الإم�م بقط�ر المجتمع 

الإ�سالمّي عليه�.

ٌم قطعّي العمل بثورية تقدُّ

وبعد رحيل الإم�م، كّن� كّلم� َعِملن� بثوريٍة تقّدمن� لالأم�م، 

وكّلم� غفلن� عن النزعة الثورية والحركة الجه�دية تراجعن� 

اأن� م�سوؤوًل خالل  وف�سلن� وتخّلفن�، وهذه حقيقة. لقد كنُت 

ه  هذه ال�سنوات؛ واإن ك�ن هن�ك تق�سير في الأمر، فهو موَجّ

لهذا الحقير اأي�سً�. ومن هن�، فحيثم� كّن� ثوريين، وتحّركن� 

واأينم�  تقّدمن�،  ال�سكة،  هذه  على  و�سرن�  جه�دية،  حركة 

رن� وغفلن�، تراجعن� للوراء. فيمكنن� الو�سول ب�سرط اأن  ق�سّ

نتحّرك بثورية ونتقّدم اإلى الأم�م بثورية.

المخ�َطب في هذا الكالم، هو جيل اليوم وجيل غٍد واأجي�ل 

والن��سطون  الم�سوؤولون،  اأي  كّلن�؛  والمخ�َطب  الم�ستقبل، 

وال�سب�ب،  والجتم�عية،  والثق�فية  ال�سي��سية  المج�لت  في 

والج�معيون، وطلبة العلوم الدينية، والِحَرِفّيون، والقروّيون، 

والمدنّيون، والكل مخ�َطٌب في هذا الكالم، وعلى الجميع اأن 

وعند  ثورية،  بطريقة  النهج  انته�ج هذا  ب�لإمك�ن  اأّن  يعلموا 

اأ�سلوب  اّتب�ع  وب�لإمك�ن  قطعيً�،  اأم��رًا  التقّدم  �سيكون  ذاك 

تعبير  ولالإم�م  موؤلمً�.  الم�سير فجيعً�  �سيكون  اآخر، وحينه� 

�س�ئع، ط�لم� كّرره في مواطن عدة حيث يقول: »�سوف يتلّقى 

الإ�سالم �سفعة«!. اإن غّيرن� الم�س�ر، �سيتلّقى ال�سعب الإيرانّي 

�سفعة، و�سيتلّقى الإ�سالم �سفعة كذلك. الحديث ذو �سجون. 

الكالم في هذا المج�ل كثير و�سرورّي.
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... منافعها تفوق تكاليفها الباهظة

واأن  الفر�سة،  هذه  اأغتنم  اأن  اأوّد  ف�أن�  النتب�ه،  الرج�ء 

تمّثل  الثورة  اإن  اأع��ّزائ��ي!  ي�  الإي��ران��ّي،  ولل�سعب  لكم  اأق��ول 

اأثم�نً�  دفعن�  وقد  وبلدن�.  ل�سعبن�  وفريدًا  ممت�زًا  ر�سيدًا 

ب�هظة لكت�س�به�، بيد اأّن من�فعه� تفوق تلك الأثم�ن مئ�ت 

فلقد  اأجل،  ال�سعب.  لأبن�ء  مربحة  تج�رة  وهذه  الأ�سع�ف، 

ثمنً�،  وال�سطراب�ت  ثمنً�،  الحرب  اأعوام من  ثم�نية  ك�نت 

والعقوب�ت ثمنً�، وهذه كّله� من اأثم�ن الثورة وتك�ليفه�، اإل 

اأّن الأرب�ح المكت�سبة في هذا الطريق تفوق التك�ليف اأ�سع�فً� 

م�س�عفة، ولقد ك�نت التك�ليف والمن�فع والأرب�ح مترافقة 

مع بع�سه� البع�س منذ البداية، فدفعن� الكلفة من ج�نب، 

ون�لوا  �سب�بن�  انطلق  الحرب  ففي  اآخر.  ج�نب  من  وربحن� 

ال�سه�دة، بيد اأّن ال�سعب وفئة ال�سب�ب في البلد ح�سلوا على 

اإنج�زات كبرى من نف�س هذه الحرب الب�هظة الكلفة. فقد 

ك�نت هذه التك�ليف والمن�فع منذ البداية مترافقة بع�سه� 

الكلفة  قّلت  الأي���م،  تق�دمت  كّلم�  ولكن  الآخ��ر،  بع�سه�  مع 

وه�ن تحّمله� من جهة، وت�س�عفت المن�فع واّت�سعت من جهة 

وي�ستطيع  فيه،  ن�ستطيع  الذي  اليوم  ذلك  هو  اليوم  اأخرى. 

الثورة من  كبرى من  من�فع  اكت�س�ب  فيه،  الإيرانّي  ال�سعب 

الوقت  القدرة مت�حة في  الثمن غ�ليً�، وهذه  يدفع  اأن  دون 

النظ�م  �سجرة  وتر�ّسخت  ال��ث��ورة،  تجّذرت  فقد  ال��راه��ن. 

ال�ُسُبل،  واأتيحت  الحق�ئق،  من  الكثير  وتبّين  الإ�سالمّي، 

الأر�سية  وتهّي�أت  اإي��ران،  ل�سعب  الأو�س�ع  اليوم  واّت�سحت 

وتعّبدت الطرق اأكثر مّم� م�سى، ف�لكلفة موجودة و�ست�ستمّر، 

ولكنه� قّلت وتي�ّسر دفعه� وتجّنبه� اأكثر من الم��سي.

ثورٌة �شعبّية ثابتة!

هن�ك نقطة ه�مة: اإّن هذه الثورة لم تتحّقق ب�لنقالب 

ول ب�لحركة الع�سكرية، كم� هي ح�ل بع�س الثورات التي ق�م 

فيه� عدٌد من ال�سب�ط الع�سكريين ب�إ�سق�ط حكومة واإحالل 

بوا�سطة  الثورة  تحّققت  واإّنم�  كال،  محّله�..  اأخرى  حكومة 

وبنف�س  واإيم�نهم،  الثورية،  وط�ق�تهم  وعزائمهم،  الن��س، 

اأبن�ء  ف�إّن  وتجّذرت.  وبقيت  نف�سه�  عن  دافعت  القوى  هذه 

يرتعبوا،  ولم  يخ�فوا  لم  الذين  هم  الأع��ّزاء،  اإي��ران  �سعب 

الآية  لهذه  م�سداقً�  واأ�سبحوا  وثبتوا  �سمدوا  الذين  وهم 

ِيَن قَاَل لَُهُم ٱنلَّاُس إِنَّ ٱنلَّاَس قَۡد َجَُعواْ لَُكۡم  ال�سريفة: ﴿ ٱلَّ

 .
ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل ﴾(1) فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱللَّ

فقد تعّر�سن� لتهديدات م�ستمّرة، ولط�لم� كّرروا تهديدهم 

ب�أّنن� �سنه�جمكم، و�سنفر�س الحظر عليكم. غير اأّن الن��س 

لم يخ�سوا التهديد الع�سكرّي، ولم يه�بوا الحظر، ولم ي�سّلوا 

من العقوب�ت، بل وا�سلوا م�سيرتهم بب�س�لة و�سج�عة وعّزة 

(1)  �سورة اآل عمران، الآية 173.
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اأبن�ء  فعلى  دوًم���.  كذلك  الو�سع  يكون  اأن  ويجب  و�سموخ، 

وِحَرفّيين�،  وعلم�ئن�،  و�سب�بن�،  �سرائحن�،  �سعبن�، ومختلف 

وج�معّيين�، وب�حثين�، وم�سوؤولين�، ورج�ل حكومتن�، واأع�س�ء 

في  ثوريين  يكونوا  واأن  ثوريتهم،  على  يثبتوا  اأن  مجل�سن�، 

حركتهم - و�س�أبّين بع�س الموؤ�سرات على ذلك -، واأن يكون 

الجميع ثوريين، لنتمّكن من موا�سلة هذا الطريق والم�سّي 

فيه ُقدمً� بتوفيق ونج�ح.

الثورة كالموج الهادر

 من الخط�أ اأن نت�سّور اأّن الثورّي الوحيد هو ذلك الذي 

اإلى  الن�س�ل  فترة  في  اأو  الخمينّي،  الإم���م  عهد  في  ك���ن 

الثوريين  اأّن  يخ�ل  وك�أنه  البع�س  ف�إن  كاّل،  الإم���م.  ج�نب 

فترة  في  اأو  في ع�سره،  الإم���م  �س�حبوا  الذين  اأولئك  هم 

اأو في عهد حكومته. كاّل، فلو ف�ّسرن� الثورية بهذا  الكف�ح، 

المعنى، لم� بقي من الثوريين �سوى نحن ال�سيوخ والط�عنين 

ثوريون،  اأي�سً�  �سب�بن�  واإّن  للجميع،  الثورة  ف�إّن  ال�سّن.  في 

التي  والمع�لم  المع�يير  بتلك  ثوريين  يكونوا  اأن  وبو�سعهم 

�سوف اأطرحه� بمقدور ال�س�ّب المع��سر اأن يكون اأكثر ثورية 

اأي�م  �س�هدن� في  الثورة، كم�  ال�سوابق في  اأن� �س�حب  مّني 

وهّبوا  اأكّفهم،  على  اأرواحهم  اأن��سً� حملوا  المقّد�س  الدف�ع 

الإم�م،  لأمر  وتنفيذًا  الثورة  دف�عً� عن  القت�ل  اإلى جبه�ت 

وهم  ب�لم�ئة،  م�ئة  الثوريون  هم  ف�أولئك  مهجهم،  وبذلوا 

ل، واأولئك هم الم�ستعّدون للفداء والت�سحية،  الثوريون الُكَمّ

فال ينبغي لن� اأن نح�سر الثوريَّة بجم�عة ك�نوا مع الإم�م في 

اأي�م الن�س�ل، اأو ك�نوا يعرفون الإم�م، اأو ك�نوا من اأ�سح�به. 

كاّل، ف�لثورة ك�لموج اله�در والتي�ر الج�ري، وكل من ينزل 

الت�ريخ  مّر  على  ويبذل جهوده  ال�سف�ت  بهذه  ال�س�حة  اإلى 

فهو ثورّي، حّتى ولو لم ي�سهد الإم�م، كم� هو ح�ل غ�لبّيتكم 

اأنتم ال�سب�ب.

واإّن من الخط�أ اأي�سً� اأن نزعم اأّنن� اإذا قلن� فالن ثورّي، 

يعني اأّن فالنً� متطّرف، اأو اإذا اأردن� اأن ن�سير اإلى الثوريين، 

عّبرن� عنهم ب�لمتطّرفين. كاّل، هذا خط�أ. ف�لثورية ل تعني 

اإّن هذه الثن�ئي�ت التي هي من »هداي�« الأج�نب  التطّرف. 

اإلى  طريقه�  ت�سّق  اأن  ينبغي  ل  اإي��ران،  اأع��داء  اأق��وال  ومن 

داخل البلد واإلى ثق�فتن� ال�سي��سية، ف�إّنهم ي�سّنفون الن��س 

اإلى متطّرف ومعتدل. نحن لي�س لدين� ت�سنيف كهذا. هم 

يقولون عن الثورّي متطّرف، وعن غير الثورّي معتدل! وهذه 

اإذاع�تهم  يكّررون ذلك في  عّن�. هم  اأجنبية غريبة  ثن�ئية 

نكّرر  اأن  لن�  ينبغي  ول  وت�سريح�تهم،  اإعالمهم  وو�س�ئل 

نف�س الأمر. ف�لثورّي، ثورّي.

ثورّي على اختالف النهج..

واإّن من الخط�أ كذلك اأن نتوّقع من جميع الثوريين نهجً� 

قولن�  حّد  وعلى  الثورية.  من  واحدة  درجة  اأو  واح��دًا  ثوريً� 
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نحن طلبة العلوم الدينية، ف�إّن مقولة الثورية هي »ت�سكيكية« 

)ذات مراتب(. فقد تكون حركة �سخ�سٍ في �سبيل مف�هيم 

اآخر ل ت�سل  اأف�سل، وحركة �سخ�س  الثورة والعمل الثورّي 

اإلى نف�س تلك الجودة، ولكّنه ي�سير في نف�س ذلك الطريق. 

اأو ل يتحّرك  نّتهم كّل من ل يتحّرك جّيدًا  اأن  فمن الخط�أ 

تكون قيمة  للثورة، فقد  اأّنه مع�ٍد  اأو  ثورّي  ب�أّنه غير  اأ�س��سً� 

حركة البع�س م�ئة درجة، والبع�س الآخر اأقّل منهم وهكذا 

غير اأّن الجميع ي�سير في هذا الم�سير. ف�لمهّم تطبيق تلك 

اأّن ذلك  الموؤ�ّسرات المهّم هو الموؤ�ّسرات نف�سه� المهّم هو 

لديه  اأي�سً�  والجّدية  القّوة  بتلك  يتحّرك  ل  الذي  ال�سخ�س 

موؤ�سرات النزعة الثورية. فلو توافرت هذه الموؤ�ّسرات، لك�ن 

الحكومة  وتلك  ثورية،  الجم�عة  وتلك  ثوريً�،  الفرد  ذلك 

نعرف  اأن  ه��و  والأ���س������س  ث��وري��ة،  المنظمة  وت��ل��ك  ث��وري��ة، 

الموؤ�ّسرات.

هن�  �س�أذكر  ب�لثورية.  لالّت�س�ف  ومع�لم  موؤ�ّسرات  ثّمة 

الآن  �س�أطرح  ولكّني  ذلك،  تفوق  ب�أّنه�  علمً�  منه�،  خم�سة 

لإيج�ده�  ن�سعى  اأن  علين�  ويجب  للثورية  موؤ�ّسرات  خم�سة 

مج�ل  في  فواحد  كّن�؛  اأينم�  عليه�،  والحف�ظ  اأنف�سن�  في 

الفّن، واآخر في مج�ل ال�سن�عة، وث�لث في مج�ل الن�س�ط 

في  وخ�م�س  العلمّي،  الن�س�ط  مج�ل  في  وراب��ع  ال�سي��سي، 

ذلك،  في  فرق  ول  والتج�رّي،  القت�س�دّي  الن�س�ط  مج�ل 

وب�لإمك�ن اأن تتوافر هذه الموؤ�ّسرات في ك�ّفة اأبن�ء ال�سعب 

الإيرانّي.

والموؤ�ّسرات الخم�سة التي �س�أ�سرحه� عب�رة عن:

الموؤ�ّسر الأول: اللتزام بمب�ني الثورة وِقَيمه� الأ�س��سية.

و�سحذ  الثورةك�أهداٍف  مب�دئ  تحديد  الثاني:  الموؤ�ّسر 

الهمم الع�لية لتحقيقه�، حيث يجب علين� اأن ن�أخذ مب�دئ 

الهّمة  نمتلك  واأن  العتب�ر،  بعين  ال�س�مية  واأهدافه�  الثورة 

لبلوغه�. 

للبلد؛  ال�س�مل  ب�ل�ستقالل  التم�سك  الثالث:  الموؤ�ّسر 

وال�ستقالل  القت�س�دّي  وال�ستقالل  ال�سي��سّي  ال�ستقالل 

الثق�فّي - الذي هو اأهّم من الجميع - وال�ستقالل الأمنّي.

ومم�ر�س�ته  العدّو  تج�ه  الح�س��سية  ال��راب��ع:  الموؤ�ّسر 

ومخّطط�ته وعدم اّتب�عه. ول بّد في ذلك ب�لطبع من معرفة 

ولقد   - تبعّيته  ورف�س  مخّطط�ته،  على  والوقوف  العدّو، 

الكبير«،  ب�»الجه�د  التبعية  القراآن عّبر عن عدم  اأّن  ذكرن� 

وتحدثُت بهذا ال�س�أن مرتين اأو ثالثً� خالل الآونة الأخيرة -.

وهي  وال�سي��سية،  الدينية  التقوى  الخام�ص:  الموؤ�ّسر 

الموؤ�ّسرات  توافرت هذه  فلو  الأهمية.  على ج�نب كبير من 

اختالف  مع  الثوريين،  من  حتمً�  لك�ن  اأح��د،  في  الخم�سة 

و�س�أقّدم  ذكرن�.  كم�  الثورية  النزعة  درج���ت  في  ب�لطبع 

ب�س�أن كّل واحد منه�، تو�سيحً� مقت�سبً� ومخت�سرًا.
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مباني الإمام

ذكرن� اأّن الموؤ�ّسر الأّول هو اللتزام بقيم ومب�ني الإ�سالم 

الأ�س��سية. ولقد تحّدثُت في الع�م الم��سي وفي هذا اللق�ء 

الأ�س��سية.  مب�نين�  هي  وه��ذه  واأ�س�سه  الإم���م  مب�ني  حول 

المبنى الأّول: اللتزام ب�لإ�سالم الأ�سيل في قب�ل الإ�سالم 

الأميركّي. والإ�سالم الأميركّي لديه فرع�ن: الأول الإ�سالم 

الإ�سالم  هو  ه��ذا  العلم�نّي.  الإ���س��الم  والث�ني  المتحّجر، 

زالت  ول  ك�نت  الم�دية  والأنظمة  وال�ستكب�ر  الأميركّي. 

تدعم كال هذين الفرعين، ففي بع�س الأم�كن اأ�ّس�سوا، وفي 

بع�س المواطن وّجهوا، وفي بع�س الموارد دعموا. والإ�سالم 

ال�س�مل  الإ�سالم  ذلك  وهو  مواجهتهم،  في  يقف  الأ�سيل 

الذي ي�سمل كّل �سيء من الحي�ة الفردية والخلوة الخ��سة 

الإ�سالم  ذلك  هو  الإ�سالمّي.  النظ�م  اإق�مة  حتى  لالإن�س�ن 

الخلوات  وفي  الع�ئلة  تج�ه  واأنتم  اأن�  واجب�تن�  يحّدد  الذي 

اأي�سً�، ويحّدده�  ال�سخ�سية، ويحّدد واجب�تن� في المجتمع 

الإ�سالم  هو  هذا  كذلك.  واإق�مته  الإ�سالمّي  النظ�م  تج�ه 

الأ�سيل. وهذا هو اأحد المب�ني التي يجب اللتزام به�.

حين  اأّنن�  ذلك  ال�سعب؛  محورية  الأخ��رى  المب�ني  ومن 

نرفق ال�سعبية ومحورية ال�سعب ب�لإ�سالم، �ستنتج الجمهورية 

التركيب. والجمهورية الإ�سالمية تعني  الإ�سالمية من هذا 

والأه���داف  لهم،  المق��سد  واأّن  المحور،  ه��م  الن��س  اأّن 

ب�أيديهم.  الأمور  ومجري�ت  ُملكهم،  والمن�فع  بهم،  متعّلقة 

ومحورية الن��س هي: راأيهم، واإرادتهم، وحركتهم، وعملهم، 

الإ�سالمية.  الجمهورية  نظ�م  في  وكرامتهم  ووج��وده��م، 

به�  الإيم�ن  التي يجب  المب�ني  تلك  الأخرى من  وهذه هي 

بكّل م� في الكلمة من معنى.

ب�لتقّدم  الإي���م����ن  الأ���س������س��ي��ة  وال��ق��ي��م  ال��م��ب���ن��ي  وم���ن 

ج�نب  اإل���ى  المحيط،  م��ع  وال��ت��ع���م��ل  وال��ت��ك���م��ل  وال��ت��ح��ّول 

هذا  تعتر�س  ق��د  ال��ت��ي  والأخ���ط����ء  الن��ح��راف���ت  تح��سي 

علومن�  على  والتك�مل  التحّول  يطراأ  اأن  بّد  فال  الطريق. 

�سي��ستن�،  وع��ل��ى  والإن�����س���ن��ي��ة،  والج��ت��م���ع��ي��ة،  الفقهية، 

ولكن  اآخ��ر،  بعد  يومً�  تتح�ّسن  واأن  المختلفة،  ومن�هجن� 

والموؤّهلين  والمتعّمقين  �سين  والمتخ�سّ الخبراء  يد  على 

والأ�سخ��س  العلم�ء  اأن�س�ف  واأم�  الحديثة.  الطرق  لإبداع 

فال  والمّدعون،  لديهم،  خبرة  ل  مّمن  �سين  المتخ�سّ غير 

اإلى هذا  بّد من اللتف�ت  القي�م ب�سيء. ولذا ل  ي�ستطيعون 

الأمر، وهذه كّله� تمثل �سراطً� ذا يمين و�سم�ل، والواجب 

هو ال�سير في و�سط الج�دة.

دعم المحرومين، هو الآخر من مب�ني النظ�م الإ�سالمّي 

وقيمه الأ�س��سية. والمبنى الآخر م�س�ندة المظلومين في اأّي 

بقعة من بق�ع الع�لم. وهذه من رك�ئز وقيم الثورة الأ�س��سية 

التي ل يمكن التغ��سي عنه�. فلو اأّن فردًا اأو جم�عة اأو تي�رًا 
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لم يكترث ب�لمحرومين، اأو لم يعب�أ ب�لمظلومين في الع�لم، 

ل يّت�سم بهذا الموؤ�ّسر.

ال�شّر في ال�شتقامة

الموؤ�ّسر  وه��و   - الأ�س��سية  ب�لقيم  الل��ت��زام  توافر  ول��و 

الأّول -، �ستكون الحركة متوا�سلة م�ستقيمة، ل يطراأ عليه� 

التغيير في عوا�سف الأحداث. ولو لم يتوافر هذا اللتزام، 

�ستظهر النقطة الم�س�ّدة له وهي النزعة العملية الإفراطية 

)البراغم�تية المتطّرفة(؛ اأي اأن يميل المرء في كّل يوم اإلى 

اّتج�ه، واأن تجّره كّل ح�دثة اإلى ج�نب.

[وعلى حّد قول ال�س�عر]:
»كري�سة في مهب الريح تقذفني و�س�و�س الغير وت�سويالت 

النف�س«.

او  )ال��ذرائ��ع��ي��ة   
(1)

العملية ال��ن��زع��ة  ن��ح��و  ي��ج��ّر  وه���ذا 

البراغم�تية(، والميل في كّل يوم اإلى اّتج�ه وج�نب معين؛ 

اأطلق  قد  القراآن  ب�أّن  علمً�  اللتزام.  ذلك  مع  تتن�فى  وهي 

كقوله:  »ال�ستق�مة«  عنوان  والقيم  ب�لمب�دئ  اللتزام  على 

اأو العمالنية ..  اأو فل�سفة الذرائع  اأو المذهب العملي  (1)  البراغم�تية 

مذهب فل�سفي �سي��سي يعتبر نج�ح العمل المعي�ر الوحيد للحقيقة 

من  النظرية  ا�ستخراج  يتم  حيث  والتطبيق،  النظرية  بين  رابطً� 

ع�م  المتحدة  الولي�ت  في  المدر�سة  هذه  ن�س�أت  التطبيق؛  خالل 

1878م.

هود  �سورة  في   ،
َمَعَك ﴾(2) تَاَب  َوَمن  ِمۡرَت 

ُ
أ َكَمآ  ﴿ فَٱۡسَتقِۡم 

ٱۡسَتَقُٰمواْ  ُثمَّ   ُ ٱللَّ َربَُّنا  قَالُواْ  ِيَن  ٱلَّ ﴿ إِنَّ  قوله:  اأو  المب�ركة، 

واْ  بـۡـِرُ
َ
َوأ َتَۡزنُواْ  َوَل  َتَافُواْ  لَّ 

َ
أ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  َعلَۡيِهُم  ُل  تَتََنَّ

والقيم  ب�لمب�دئ  اللتزام  هي  ف�ل�ستق�مة  اإذًا   .
بِٱۡلَنَّةِ ﴾(3)

في التعبير القراآنّي.

طريق التقّدم ل نهاية له

والموؤ�ّسر الث�ني هو الهّمة الع�لية لبلوغ الُمُثل والأهداف 

والنقطة  عنه�.  والن�����س��راف  الإع��را���س  وع��دم  الكبرى، 

المع�ك�سة لذلك هي التك��سل والإحب�ط والنزعة المح�فظة. 

و�سب�بن�  اأبن�ء مجتمعن�  نفو�س  يبّث في  اأن  ف�لبع�س يح�ول 

الي�أ�س والإحب�ط، ق�ئلين: »ل جدوى اأّيه� ال�سّيد، ول يمكن، 

ول ن�سل، واأّنى لن� ذلك مع كّل هذا الِخ�س�م والِعداء«، وهذه 

هي النقطة المع�ك�سة للموؤ�ّسر الث�ني. ف�لموؤ�ّسر الث�ني هو اأن 

ل ُنعر�س اأبدًا عن بلوغ تلك الأهداف والُمُثل العلي�، واأن ل 

ن�ست�سلم اأم�م ال�سغوط.ب�لت�أكيد، حين ت�سير في طريق، قد 

اأم�مك العقب�ت، ولكن ل ينبغي  ترّب�س فيه العدّو، �سي�سع 

اأن تحول هذه العقب�ت بينك وبين ال�سير وموا�سلة الحركة. 

الموجود،  ب�لو�سع  نر�سى  ول  ال�سغوط،  اأم�م  ن�ست�سلم  فال 

(2)  �سورة هود، الآية 112.

(3)  �سورة ف�سلت، الآية 30.
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لأّن نتيجة الر�سى ب�لو�سع الموجود هي التراجع والتخّلف. 

التقّدم  ب�تج�ه  يتجهوا  اأن  ال�سب�ب  على  اأّن  ذكرُت  ولط�لم� 

والتحّول الإيج�بّي. واأّم� لو ر�سين� ب�ل�سيء المتوافر لدين� - 

فقد حّققن� على �سبيل الفر�س في ال�س�أن العلمّي ح�لت من 

تقّدمن�  ب�أّنن�  واأقّر  كّله،  الع�لم  ب�عتراف  وحظيت  التقّدم، 

كاّل،  ونتراجع.  نتخّلف  ف�سوف  المقدار،  بهذا  -واقتنعن� 

حّتى  ُقدمً�  الم�سّي  من  بد  ول  له،  نه�ية  ل  التقّدم  فطريق 

بلوغ الأهداف الكبرى.

والموؤ�ّسر الث�لث كم� ذكرن� هو التم�ّسك ب�ل�ستقالل الذي 

يّت�سم ب�أهّمية كبيرة؛ بم� فيه ال�ستقالل الداخلّي والإقليمّي 

على  والنظ�م  البلد  ا�ستقالل  و�سي�نة  والدولي،  والع�لمّي 

جميع هذه الأ�سعدة.

ال�شتقالل ال�شيا�شّي: عدم الدخول في لعبتهم

ال�سوؤون  في  ُنخدع  اأّل  يعني  ال�سي��سّي]  [ف�ل�ستقالل 
ال�سي��سية؛ ذلك اأن العدّو الذي يهدف اإلى فر�س التبعّية له 

على الحكوم�ت وال�سعوب، يت�سّبث ب�سّتى الأ�س�ليب. ف�إّنه ل 

التمّلق  اأ�سلوب  اأحي�نً� يم�ر�س  التهديد، بل  بلغة  يتكّلم دومً� 

الآخ��ر:  للطرف  ق�ئاًل  بر�س�لة  يبعث  واأحي�نً�  كالمه،  في 

�سويًة  ونعمل  معً�  لنت�س�رك  الأميركيين  نحن  معن�  تع�لوا 

لمع�لجة الق�س�ي� الع�لمية، وي�سّب حديثه في هذا الق�لب، 

ونتع�ون  لنذهب  ق�ئاًل:  الو�س�و�س  المرء  ُت�س�ور  قد  وهن� 

مع قّوة كبرى في ت�سوية الق�س�ي� الدولية. ف�إّنهم يتحّدثون 

بهذا الأ�سلوب في اإط�ر المرا�سالت الر�سمية الدبلوم��سية، 

ولكن ب�طن الق�سية لي�س كذلك. واإنم� يتبّين اأّن لديه خّطة، 

�س�حته  في  دورًا  تلعب  واأن  خّطته،  في  تدخل  لأن  ويدعوك 

فيط�لبك  اأي�سً�،  اللعبة  نوع  بنف�سه  حّدد  وقد  ر�سمه�،  التي 

ر�سم  الذي  الهدف  ليتحّقق ذلك  العمل،  له هذا  توؤّدي  ب�أن 

ي�سّمى  فيم�  للدخول  رف�سن�  ك���ن  وم���  اأج��ل��ه.  من  الخطة 

ال�سورية  ب�لتح�لف الأميركّي في ق�س�ي� المنطقة والق�سية 

واأمث�له� - رغم مط�لبتهم بذلك مرارًا - اإّل لهذا ال�سبب. 

ف�إّن العدّو قد ر�سم خّطة، وحّدد اأهدافً�، ويرغب في بلوغه�، 

ويحّبذ ب�لطبع ا�ستثم�ر قدرات وط�ق�ت ونفوذ اأّي بلد، ومنه� 

الجمهورية الإ�سالمية. فلو ت�سّرفت الجمهورية الإ�سالمية 

جدول  م��الأت  اأنه�  يعني  لعبته،  في  ودخلت  ب�سذاجة،  هن� 

ال�ستقالل.  مع  يتع�ر�س  م�  وهذا  خّطته،  واأكملت  اأعم�له، 

والعملية هذه في ظ�هره� ل [تعني اأن] ُت�سّلم مق�ليد الأمور 

في بلد لحكومة اأو �سخ�س، حّتى نقول اإّنه قد تبّدد ا�ستقالل 

البلد؛ ولكّنه� [في الحقيقة] مخ�لفة لال�ستقالل ال�سي��سّي.

ال�شتقالل الثقافّي في مواجهة التقليد الغربّي

وال�ستقالل القت�س�دّي مهّم اأي�سً�، ولكن اأوّد اأن اأتعّر�س 

اأهم  اأعتبره  الذي  الثق�فّي  وال�ستقالل  الثق�فّي  لل�س�أن  اأوًل 

حي�تن�  في  نخت�ر  اأن  هو  الثق�فّي  ال�ستقالل  جميعً�.  منه� 
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نمط الحي�ة الإ�سالمية - الإيرانيáq. ولقد اأ�سهبُت في الكالم 

ب�س�أن نمط الحي�ة قبل ع�مين اأو ثالثة. ونمط الحي�ة ي�سمل 

الإن�س�ن،  وحي�ة  المدن،  في  والحي�ة  المعم�رية،  الهند�سة 

تقليد  اإّن  الأخرى.  الم�س�ئل  و�سّتى  الجتم�عية،  والعالق�ت 

الغرب والأجنبّي في نمط الحي�ة، يقع ب�ل�سبط في الجهة 

الهيمنة  ونظ�م  الثق�فّي.  لال�ستقالل  والمع�ك�سة  المخ�لفة 

ف���إّن  الق�سية.  ه��ذه  على  الراهن  الوقت  في  جهوده  يبذل 

في  ظهرت  التي  الحديثة  والأدوات  المعلوم�ت،  هند�سة 

اأريد  ول  م�.  بلد  ثق�فة  على  للهيمنة  اأدواٌت  كّله�  ال�س�حة، 

ف�إّنه�  كاّل،  حي�تن�.  من  الأدوات  هذه  ب�إخراج  القول  بذلك 

العدّو  �سيطرة  �سلب  ينبغي  ولكن  مفيدة،  تكون  قد  اأدوات 

والتلف�ز  الإذاع��ة  �سبك�ت  لكم  تتوافر  اأن  اأج��ل  فمن  منه�. 

اأن ت�سعوه� بين يدي العدّو،  على �سبيل المث�ل، ل يمكنكم 

الفترا�سّي،  والف�س�ء  العنكبوتية،  ال�سبكة  ه��ي  وه��ك��ذا 

اإذ ل يمكن و�سعه� بين يدي  واأدواته�،  المعلوم�ت  واأجهزة 

العدّو. اإّنه� اليوم في حي�زته وبين يديه، وهي و�سيلة لنفوذه 

الثق�فّي، واأداة لهيمنته الثق�فية.

ال�شتقالل القت�شادّي: رف�س ابتالع القت�شاد 

الإيرانّي

وال�ستقالل القت�س�دّي، ب�خت�س�ر، هو عدم الذوب�ن 

. ولكم اأن تالحظوا  qفي ه��سمة اقت�س�د المجتمع الع�لمي

بعد  م���  ق�س�ي�  خ�سّم  وف��ي  اأنف�سهم،  الأميركيين  اأّن 

واأن  بّد  ل  النووّي  التع�مل  اإّن  ق�لوا  النووية،  المف�و�س�ت 

المجتمع  اقت�س�د  الإيرانّي في  اإلى دمج القت�س�د  يوؤّدي 

اقت�س�د  هو  وم�  ب�لدمج؟  المراد  هو  م�  ولكن  الع�لمّي. 

الع�لمّي  المجتمع  اقت�س�د  وه��ل  ال��ع���ل��م��ّي؟  المجتمع 

واأب���دًا.  ك��اّل  عقالئّي؟  منطقّي  ع���دل  نظ�م  على  ق�ئم 

ف�لقت�س�د الذي ر�سم المجتمع الع�لمّي خّطته، وانت�سرت 

عب�رة  هو  الع�لم،  اأرج���ء  جميع  في  المتنّوعة  مظ�هره 

ال�سهيونية  الراأ�سم�لية  الطبقة  اأ�ّس�سته  ونظ�ٍم  عن خّطة 

منه�،  ي�سير  ق�سم  ف��ي  ال�سهيونية  وغير  غ�لبيته�  ف��ي 

لال�ستيالء على الموارد الم�لية في الع�لم ب�أ�سره. هذا هو 

نظ�م المجتمع الع�لمّي والقت�س�د الع�لمّي. واأن يعمد بلٌد 

اإلى دمج اقت�س�ده في القت�س�د الع�لمّي، ل يعّد فخرًا، بل 

يق�سدون  ك�نوا  اإّنهم  كم�  و�سررًا وهزيمة.  يمّثل خ�س�رة 

به  �سّرح  م�  وهذا  اقت�س�ديً�،  هدفً�  اأي�سً�  العقوب�ت  من 

الأميركيون اأنف�سهم ب�أّنهم فر�سوا الحظر علين� من اأجل 

المف�و�س�ت  دارت  حيث  والآن  الإيرانّي.  القت�س�د  �سّل 

من  واح��دًا  اأّن  نجد  معينة،  نت�ئج  اإل��ى  واأف�ست  النووية، 

القت�س�دّي؛  ال�س�أن  اأي�سً� هو  الق�سية  اأهدافهم في هذه 

اأي ابتالع القت�س�د الإيرانّي بوا�سطة ه��سمة القت�س�د 

الدولّي والع�لمّي الذي تتزّعمه اأميرك�.
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القت�شاد المقاوم هو ال�شبيل.. 

تحقيق ال�ستقالل القت�س�دّي يكون فقط عبر القت�س�د 

»القت�س�د  ا�سم:  الع�م  ه��ذا  على  اأطلقن�  المق�وم؛حيث 

�سرعت  فقد  ال��ح��ّظ  ولُح�سن  وع��م��ل«.  م��ب���درة  ال��م��ق���وم، 

اأعم�ًل  واأن��ج��زت  والعمل،  ب�لمب�درة  المحترمة  الحكومة 

طريقه�  وا�سلت  ولو  لي.  قّدمته�  التي  التق�رير  وفق  جيدة 

بنف�س هذه القّوة وهذا الأ�سلوب، وتقّدمت اإلى الأم�م حقً�، 

فال  ب�لت�أكيد.  المق�وم  القت�س�د  اآث�ر  الن��س  ي�سهد  �سوف 

اإط�ر  في  الكبرى  القت�س�دية  القرارات  كّل  اإدراج  من  بّد 

القت�س�د المق�وم. ول بّد اأن يتبّين اأن الّتف�قي�ت التج�رية 

اأو ال�سن�عية التي نقوم ب�إبرامه� مع البلد الفالنّي على �سبيل 

الفر�س، م� هو محّله� من القت�س�د المق�وم. فمن الخط�أ اأن 

نزعم اأّن الزده�ر القت�س�دّي للبلد ل يتحّقق اإل ب�ل�ستثم�ر 

ولكّنه  اأمٌر مطلوب،  الأجنبّي  ال�ستثم�ر  ب�أّن  الأجنبّي. علمً� 

المق�وم.  القت�س�د  ج��دول  خ�ن�ت  من  واح��دة  خ�نة  يمالأ 

والأهّم من ال�ستثم�ر الأجنبّي، هو تفعيل الط�ق�ت الذاتية 

الط�ق�ت  من  الكثير  لدين�  ف���إّن  الداخلية.  والإمك�ني�ت 

غير الفّع�لة التي يجب تفعيله� وتن�سيطه�، وهذا هو العمل 

الأهّم. وذاك ب�لطبع �سرورّي اإلى ج�نب هذا، ولكن ل ينبغي 

اإن�طة كل �سيء بمجيء الأج�نب اإلى هن� ل�ستثم�ر اأموالهم. 

الحديثة معهم، وهذا  التقني�ت  يجلبون  اأّنهم  يق�ل  واأحي�نً� 

التقني�ت  يجلبوا  اأن  على  نوافق  ونحن  فيه،  �سير  ول  جّيد 

ذكرت  فقد  يجلبوه�،  لم  واإن  جلبوه�  اإن  ولكن  الحديثة، 

الط�قة  وفي  الن�نو،  تقني�ت  في  تقّدموا  الذين  �سب�بن�  اأّن 

النووية، وفي ال�سن�ع�ت الِتْقنّية المعّقدة، ودخلوا في الكثير 

الع�سر  اأو  ال�ست  اأو  الخم�س  الدول  عداد  في  المج�لت  من 

لدين�  النفط  اآب���ر  اإي�س�ل  يمكنهم  األ  الع�لم،  في  الأوائ��ل 

اإلى الإنت�ج الأف�سل؟ اأو اإ�سالح م�س�في البترول عندن�؟ اأو 

قط�ع�ت اأخرى نحت�ج فيه� اإلى تقنية اأجنبية حديثة؟ علمً� 

مع  تع�ملن�  خالل  التكنولوجي�  نقل  تّم  لو  فيم�  نوافق  ب�أّنن� 

الأج�نب، ول نع�ر�س هذا الأمر.

القت�س�دية  ال�سوؤون  في  المحّللين  اإن  جيدًا!  التفتوا 

وال�سي��سية اأخذوا اليوم في الع�لم يراهنون على القت�س�د 

المق�وم في بلدن�، ف�نظروا كم له من الأهّمية والح�س��سية. 

القت�س�د  اأّن  على  ويراهنون  الأم��ر  يتداولون  ب�توا  حيث 

المق�وم الذي ُطرح في اإيران، هل �سيوؤتي ثم�ره اأم ل! وهذا 

اإذًا ف�ل�ستقالل يرد بهذا  اأهّمية المو�سوع.  ينبئ عن مدى 

المعنى. وهذا هو الموؤ�ّسر الث�لث الذي طرحن�ه.

فلنعرف  ال��ع��دّو.  تج�ه  الح�س��سية  هو  الرابع  الموؤ�ّسر 

العدّو، ولتكن لدين� ح�س��سيتن� تج�ه تحّرك�ته. واأولئك الذين 

اإّب�ن الدف�ع المقّد�س، يعلمون ب�أّن  ك�نوا في جبه�ت القت�ل 

هن�ك في المقّرات اأن��سً� ك�نوا ير�سدون اأدنى حركة للعدّو، 
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ويتح�ّس�سون منه�: فعلى �سبيل الفر�س، ق�م العدّو اليوم بهذا 

النتق�ل والتحّرك، فم� هو ال�سبب؟ ولم�ذا عمد اإلى ذلك؟ 

الح�س��سية  هي  وهذه  والأ�سب�ب.  العلل  عن  يبحثون  فك�نوا 

مخّطط�ته,  ولنحّدد  العدّو،  فلنعرف  العدّو.  تحّرك�ت  تج�ه 

ولنعّد  وت�سريح�ته،  واأقواله  اأفع�له  تج�ه  ح�ّس��سين  ولنكن 

ولنكن  يد�ّسه،  قد  الذي  ال�سّم  مواجهة  في  للت�سّمم  م�س�دًا 

ج�هزين لإف�س�ل حرك�ته. وهذه هي الح�س��سية تج�ه العدّو.

العداء: طبيعة نظام الهيمنة

النقطة  للح�س��سية؟  المع�ك�سة  النقطة  هي  م�  ولكن 

ف�إن  العدو.  وج��ود  اأ�س��س  ُينكر  البع�س  اأّن  هي  المع�ك�سة 

من  تع�نون  »اإنكم  ق�لوا:  يع�دين�،  ع��دّو  وج��ود  عن  تحدثن� 

اإّن  وب�عتق�دي  الموؤامرة«.  ونظرية  الموؤامرة  توّهم  الوهم؛ 

من  يحّد  لأّنه  ذاته،  بحّد  موؤامرة  هو  الموؤامرة  توّهم  طرح 

الِعداء؟«،  هو  واأي��ن  العدو؟  هو  »م�  يقولون:  الح�س��سي�ت. 

اأميرك� عدّوة  اإن  نقول  نحن  الأمور.  اأو�سح  بذلك  وُينكرون 

اأن يع�دي  الهيمنة تقت�سي  الذاتية لنظ�م  الثورة، والطبيعة 

م�س�لحهم�  لأن  الإ�سالمية،  الجمهورية  كنظ�م  نظ�مً� 

تختلف 180 درجة الواحدة عن الخرى. ف�إّن نظ�م الهيمنة 

وت�أ�سي�س  ال��ح��روب،  نيران  واإ�سع�ل  الخي�نة،  اأه��ل  من  هو 

وتنظيم الجم�ع�ت الإره�بية، وقمع المجموع�ت التحّررية، 

ك�لفل�سطينيين   - المظلومين  على  ال�سغوط  ومم�ر�سة 

اأن  ولكم  الهيمنة.  نظ�م  طبيعة  ه��ي  وه��ذه   ،- واأمث�لهم 

واأميرك�  ع���م  م���ئ��ة  م��ن  ي��ق��رب  م���  منذ  اأّن���ه  اإل���ى  تنظروا 

 - الفل�سطينّي  ال�سعب  على  ال�سغوط  تم�ر�س�ن  وبريط�ني� 

اأو  1948م  ع�م  في  ال�سهيونّي  الكي�ن  ت�أ�سي�س  قبل  �سواء 

بعده اإلى يومن� هذا -.. هذه هي حركة نظ�م الهيمنة. لكّن 

الإ�سالم ل ي�ستطيع اأن يلتزم ال�سمت حي�ل ذلك، والنظ�م 

على  متفّرجً�  اليدين  مكتوف  يقف  اأن  يمكنه  ل  الإ�سالمّي 

هذه المم�ر�س�ت.

اليمن  �سعب  يمطر  الذي  البلد  يدعم  الهيمنة  نظ�م  اإّن 

ق�سف  على  ت�س�عد  واأميرك�  مب��سرة،  ب�سورة  ب�لقن�بل 

ق�سف  ول��ك��ن  مب��سر،  وب�سكل  و���س��راح��ة  بو�سوح  اليمن 

ق�سف  ب��ل  ك���اّل،  ال��ق��ت���ل؟  جبه�ت  ق�سف  ال��م��واق��ع؟  اأّي 

ال�سعبية  وال�س�ح�ت  والمدار�س  والأ���س��واق  الم�ست�سفي�ت 

الع�مة، ومع ذلك ت�س�عدهم اأميرك�. ف�لنظ�م الإ�سالمّي ل 

اأن يمّر على هذه الأحداث من دون اكتراث. ومن  ي�ستطيع 

هن� فهم� يتخ��سم�ن ويتع�ر�س�ن في ذاتهم�. فكيف يمكن 

اإنك�ر هذا الِعداء؟ 

اإّن اأميرك� هي التي اأطلقت انقالب الث�من والع�سرين من 

الوطنية،  ب�لحكومة  واأط�حت  [1953/08/19م]،  مرداد 

واأخذت تع�دين� منذ انت�س�ر الثورة وحّتى يومن� هذا، وك�نت 

قد اأ�ّس�ست ال�س�ڤ�ك في عهد الط�غوت، وهو جه�ز لتعذيب 
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الأع��وام  ح��رب  في  ع��دّون���  ودعمت  والمج�هدين،  الن��س 

واأ�سقطت ط�ئرتن�  الممكن،  الدعم  اأق�سى ح�لت  الثم�نية 

المدنية، وق�سفت من�س�آتن� النفطية، وفر�ست علين� الحظر؛ 

اأفال يعّد هذا ِعداًء؟

اإذا  الإ�سالم،  وب��سم  لالإ�سالم  يعمل  تّي�ٍر  اأو  فرٍد  واأّيم� 

 كبيرًا، و�سيتلّقى 
ً
م� وثق ب�أميرك�، ف�إّنه يكون قد ارتكب خط�أ

ففي  ب�لفعل.  ه��ذا  ح�سل  كم�  ذل��ك،  م��ن  و�سربة  �سفعة 

وتحت  الإ�سالمية،  التي�رات  بع�س  نجد  الأخيرة  ال�سنوات 

ذريعة التفكير ب�لم�س�لح، والعقل ال�سي��سّي - حيث يعّبرون 

 ،- تكتيكية  حركة  اإّنه�  ق�ئلين   - والتكتيك   ،- ب�لعقل  عنه 

�سربتهم  فتلّقوا  بهم،  ووث��ق��وا  الأميركيين،  �س�دقوا  ق��د 

و�سفعتهم، وم� زالوا يع�نون من مغّبة عملهم وم�س�ئبه حتى 

اليوم. فكّل من ي�سير ب��سم الإ�سالم وفي �سبيل الإ�سالم، اإذا 

 كبيرًا. 
ً
وثق ب�أميرك�، ف�إّنه يرتكب خط�أ

»فال بّد من معرفة العدو»

ب�لطبع نحن لدين� اأعداء كب�ر و�سغ�ر، واأعداء يّت�سمون 

ب�لحق�رة والدونية، اإّل اأن اأ�س��س الِعداء ي�أتي من قبل اأميرك� 

ومن قبل بريط�ني� الخبيثة - وهي خبيثة حقً�، ف�إّنه منذ زمٍن 

بعيد، ومنذ اأوائل نظ�م الط�غوت وحّتى انطالقة الثورة، وفي 

اأي�م الن�س�ل وم� بعده� حّتى انت�س�ر الثورة واإلى يومن� هذا، 

داأبت بريط�ني� على مع�داتن� ب��ستمرار، وفي الوقت الراهن 

عمد  الخميني،  الإم�م  لرحيل  ال�سنوية  الذكرى  وفي  اأي�سً� 

ي�سّمى  م�  ن�سر  اإلى  البريط�نية  للحكومة  الإعالمي  الجه�ز 

اأين  المطّهر! ولكن من  الط�هر  الجليل  اإم�من�  بوثيقة �سّد 

ج�وؤوا بهذه الوثيقة؟ من وث�ئق اأميركية! غير اأّن اأميرك� التي 

تقوم ب�إ�سق�ط ط�ئرة مدنية ُتِقلُّ حوالي ثالثم�ئة راكب، هل 

البريط�نيين-  ِعداء  الوث�ئق؟ هكذا هو  تزوير  �ستمتنع عن 

وكذلك الكي�ن ال�سهيونّي الم�سوؤوم وال�سرط�نّي، فهوؤلء هم 

اأعداوؤن� الرئي�سيون.

فال بّد من معرفة هذا العدّو، وينبغي اإظه�ر الح�س��سية 

اقت�س�دية،  و�سفة  لن�  ق��ّدم  لو  وحّتى  بل  مم�ر�س�ته،  تج�ه 

عدّوا  اأن  لو  كم�  وذلك  وح��ذر.  بحيطة  معه�  التع�مل  يجب 

الفالنّي،  المر�س  لمع�لجة  تن�وله  لك  وق�ل  دواًء،  لك  قّدم 

ف�إّنك �ستتوّخى الحيطة والحذر، لأّنه من المحتمل اأن يكون 

قد د�ّس ال�سّم في هذا الدواء. وكذلك و�سفة العدّو ال�سي��سية 

وحذر.  بحيطة  معه�  التع�مل  يتّم  واأن  بّد  ل  والقت�س�دية، 

وهذه هي الح�س��سية تج�ه العدّو. علمً� ب�أّن هذه الح�س��سية 

لو توافرت، لم� بقي للتبعّية اأثر، وقد ذكرن� اأّن عدم التبعية 

هو الجه�د الكبير بعينه. وهذا بدوره هو الموؤ�ّسر الرابع.

نُفَسُكْم ﴾
َ
﴿ قُوا أ

والموؤ�ّسر الخ�م�س والأخير، التقوى الدينية وال�سي��سية، 

وهي غير التقوى الفردية التي هي الأخرى �سرورية كذلك. 
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 - واأن��ت��م  اأن���   - نتجّنب  اأن  وه��ي  ف��ردي��ة،  تقوى  لدين�  ف���إّن 

ۡهلِيُكۡم 
َ
َوأ نُفَسُكۡم 

َ
أ ﴿ قُٓواْ  اأنف�سن�،  ن�سون  واأن  الذنوب، 

البتع�د  على  نعمل  واأن   ،
َوٱۡلَِجاَرةُ ﴾(1) ٱنلَّاُس  َوقُوُدَها  نَاٗرا 

عن جهّنم، وعن ن�ر غ�سب اهلل. هذه هي التقوى الفردية. 

المرتبطة  الإ�سالمية  التقوى  اأو  الجتم�عية-  والتقوى 

في  جهدن�  نبذل  اأن  هي   - الإن�س�نّي  والجتم�ع  ب�لمجتمع 

جميع  ف���إّن  به�.  الإ�سالم  ط�لبن�  التي  الأم��ور  تحّقق  �سبيل 

المب�دئ التي ذكرن�ه�، هي مب�دئ اإ�سالمية؛ اأي اإّن الق�سية 

التم�سك  ب�سرورة  وقولن�  عقالئّي.  ح�س�ب  مجرد  لي�ست 

الجتم�عية،  العدالة  تحقيق  ووجوب  والأه��داف،  ب�لمب�دئ 

وم��واج��ه��ة  المظلومين،  وم�����س���ن��دة  ال��م��ح��روم��ي��ن،  ودع���م 

كّله�  هي  لهم،  الر�سوخ  وع��دم  والم�ستكبرين  الظ�لمين 

به�،  الإ�سالم  ط�لبن�  قد  اإ�سالمية،  وم�سوؤولي�ت  واجب�ت 

ولي�ست مجّرد ح�س�ب�ت عقالئية واإن�س�نية، واإّنم� هي تكليف 

دينّي. وكلُّ من يف�سل هذه الأمور عن الإ�سالم، فهو ل يعرف 

والعملّي  المعرفّي  الإ�سالم  مج�ل  ُيبعد  من  وكلُّ  الإ�سالم. 

ج�هل  فهو  وال�سي��سية،  الجتم�عية  الن��س  حي�ة  بيئة  عن 

﴿ ٱۡعُبُدواْ  ق�ئاًل:  القراآن  يخ�طبن�  اإذ  مح�لة.  ل  ب�لإ�سالم 

، عبودية اهلل وهي الت�سليم اأم�م 
ُٰغوَتۖ ﴾(2) َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ٱللَّ

(1)  �سورة التحريم، الآية 6.

(2)  �سورة النحل، الآية 36.

ِيَن  ﴿ ٱلَّ اأخ���رى:  اآي��ة  في  ويقول  الط�غوت  واجتن�ب  اهلل، 

ِف  يَُقٰتِلُوَن  َكَفُرواْ  ِيَن  َوٱلَّ  ِۖ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  يَُقٰتِلُوَن  َءاَمُنواْ 
ۡيَطِٰن َكَن  ۡيَطِٰنۖ إِنَّ َكۡيَد ٱلشَّ ۡوِلَآَء ٱلشَّ

َ
ُٰغوِت فََقٰتِلُٓواْ أ َسبِيِل ٱلطَّ

. هذه اأوامر القراآن. ونحن حيث نو�سي اأنف�سن� 
َضعِيًفا ﴾(3)

تج�ه هذه  ب�لم�سوؤولية  ب�ل�سعور  وم�سوؤولين�  و�سب�بن�  و�سعبن� 

الأمور، فهي لي�ست مجّرد تو�سي�ت عقالئية و�سي��سية، واإّنم� 

ب�لتقوى  التحّلي  اإلى  ت��وؤّدي  ومراع�ته�  دينية،  تك�ليف  هي 

ال�سي��سية  والتقوى  الدينية،  التقوى  هي  فهذه  اإذًا  الدينية. 

تن�سوي تحت لوائه�، فلو تحّققت التقوى الدينية، �ستتحّقق 

التقوى ال�سي��سية اإلى ج�نبه� اأي�سً�. والتقوى ال�سي��سية تعني 

ابتع�د المرء عن المزالق التي ي�ستطيع العدّو ا�ستغالله�.

الو�شية الأولى: الهتمام بماآثر الإمام

الإم�م  اإّن  الو�س�ي�.  ببع�س  اأو�سي  اأن  اأوّد  الخت�م  وفي 

قدوة  ذكرن�ه�،  التي  الطريق  خ�رطة  في  يعتبر  الخمينّي 

هذه  جميع  في  القمة  على  يقف  وه��و  حقً�.  ك�ملة  واأ���س��وة 

وب�أ�سك�ل  طويلة  ل�سنوات  الإم�م  ع��سرن�  فلقد  الموؤ�ّسرات. 

اأو حين  مختلفة، �سواٌء حين ك�ن يم�ر�س التدري�س في قم، 

تّم نفيه اإلى النجف، اأو حين ت�سّلم مق�ليد الحكم و�س�ر على 

ال�سي��سية الدولية، و�س�هدن� الإم�م في جميع  قّمة ال�سهرة 

(3)  �سورة الن�س�ء، الآية 76.
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الدرج�ت  ب�أعلى  يّت�سم  اإّنه ك�ن  يق�ل  والحق  الح�لت،  هذه 

في جميع هذه الموؤ�سرات التي ذكرن�ه�. ف�أولوا اهتم�مكم 

ب�أقوال الإم�م واأفع�له، وقوموا اأيه� ال�سب�ب الأعّزاء بمط�لعة 

�سحيفة الإم�م وو�سّيته والأن�س به� والتعّمق فيه�. هذه هي 

التو�سية الأولى.

بالتجربة: الأميركّي ناق�س للعهود

في  ت��ج��رب��ة  اكت�سبن�  اأّن���ن����  ه��ي  ال��ث���ن��ي��ة  وال��ت��و���س��ي��ة 

وه��ذه  ن�سي�نه�.  لن�  ينبغي  ف��ال  ال��ن��ووي��ة،  المف�و�س�ت 

التجربة هي اأّنن� حّتى لو تن�زلن�، ف�إّن اأميرك� لن تقلع عن 

دوره� المخّرب الهّدام، وهذا م� جّربن�ه في المف�و�س�ت 

معهم،  وتف�و�سن�  ال�1+5  دول  مع  اجتمعن�  فقد  النووية. 

لمع�لجة  منف�سل،  اجتم�ع  في  الأميركيين  مع  وحّتى  بل 

اإلى  الدوؤوبة  اإخوانن� بم�س�عيهم  ل  النووية، فتو�سّ الق�سية 

الأميركّي  الج�نب  وتعّهد  محّددة،  ونت�ئج  م�ستركة  نق�ط 

اأي�سً� بجملة من التعّهدات، فعملت الجمهورية الإ�سالمية 

للوعود  الن�ق�س  وهو  الآخر،  الج�نب  اأّن  غير  بتعّهداته�، 

به،  للح�س�ب، تراجع عّم� وعد  والمخلف  العهود  والن�كث 

وه� هو ل يقوم ب�لتزام�ته، هذا م� فعله حّتى الآن. ح�سنً� 

ك�نوا  الن��س  من  كثيرًا  ف�إّن  وب�لت�أكيد  تجربة.  هذه  جدًا، 

بع�س  ولكّن  اأي�سً�،  التجربة  هذه  قبل  بذلك  معرفة  على 

ح�ليً�؛  يعرفوا  اأن  عليهم  يعرفون،  ل  ك�نوا  الذين  اأولئك 

مّلف  اأّي  في  اأميرك�  مع  وتب�حثتم  تف�و�ستم  اإن  ب�أّنكم 

تح�فظ  �سوف  ف�إّنه�  التن�زلت،  وقّدمتم  وتراجعتم  اآخر، 

بم�  الق�س�ي�،  جميع  في  ال��ه��ّدام،  التخريبّي  دوره���  على 

والإره�ب،  وال�سواريخ،  الإن�س�ن،  ق�س�ي� حقوق  ذلك  في 

تن�زلتم - على فر�س  اأّي ق�سّية  ولبن�ن، وفل�سطين. ففي 

المح�ل - عن مب�دئكم واأ�س�سكم واأعر�ستم عنه�، ف�علموا 

ب�لكالم  الأمر  ب�دئ  ال�س�حة  الى  و�ستزل  تتن�زل،  ل  اأّنه� 

والبت�س�مة، ولكّنه� في مرحلة العمل، �ستنق�س الوعد في 

اإنج�ز م� تعّين عليه� اإنج�زه، ولن تلتزم بتعهداته�، وهذه 

التو�سية  هي  هذه  ف�غتنموه�؛  الإي��ران��ّي  لل�سعب  تجربة 

الث�نية.

الحفاظ على الوحدة رغم الختالف

والتفتوا اإلى التو�سية الث�لثة، وعنده� لرّبم� �ستعيدون 

النظر قلياًل في بع�س ال�سع�رات. التو�سية الث�لثة هي اأن 

ل تزعزعوا الّتح�د الق�ئم بين الحكومة وال�سعب. ف�إّنك 

قد تعجبك حكومة، ول تعجبك حكومة اأخرى، والآخر قد 

ل تعجبه تلك الحكومة، وتعجبه هذه الحكومة، وهذا اأمٌر 

ممكن، ول �سير فيه. ف�لمن�ف�س�ت النتخ�بية في محّله�، 

اأي�سً�  والختالف في الآراء في محّله، بل وحّتى النتق�د 

يقف�  اأن  وال�سعب  الحكومة  على  يجب  ولكن  محّله،  في 

تهّدد  ح�دثة  طراأت  اإذا  اأّنه  يعني  وهذا  جنب،  اإلى  جنبً� 
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البالد، يجب على الحكومة وال�سعب اأن يتع��سدا ويت�آزرا 

وال�سحن�ء،  ال�سق�ق  اإث���رة  على  تعملوا  فال  لمواجهته�. 

وال�سعب، وهذه هي  الحكومة  بين  الوحدة  وح�فظوا على 

واحدة من تو�سي�تي في عهد جميع الحكوم�ت التي كنُت 

الإم�م، على  بعد رحيل  الم�سوؤولية في زم�نه�  تقّلدُت  قد 

الرغم من اختالفه� في �سي��س�ته� وفي توّجه�ته�. فعلى 

ال�سعب اأن يواكب الحكومة وي�س�يره� ويح�فظ على الوحدة 

معه�، وهذا ل يتن�فى مع النتق�د اأو الكالم اأو المط�لبة، 

اأي�سً�  النتخ�بية  والمن�ف�س�ت  فيه�،  اإ�سك�ل  ل  اأموٌر  وهي 

الحكومة  الثالث -  ال�سلط�ت  في محّله�. كم� يجب على 

فيم�  تتوّحد  اأن  كذلك   - الق�س�ئية  وال�سلطة  والمجل�س 

بينه�، وهذا اأي�سً� ل يتع�ر�س مع قي�م المجل�س بواجب�ته 

تج�ه الحكومة، والعمل بوظ�ئفه الم�سّرح به� في الد�ستور، 

وال�ستجواب،  القوانين،  و�سّن  والمط�لبة،  ال�سوؤال،  من 

واأمث�ل ذلك ولكن يجب على ال�سلط�ت اأن تتك�تف بع�سه� 

تحت  الأ�س��سية  البالد  ق�س�ي�  في  تقف  واأن  بع�س،  مع 

القّوات  فيهم  بمن  الجميع،  واج��ب  وه��ذا  واح��دة،  مظلة 

الث�لثة.  تو�سيتن�  هي  هذه  اإذًا  ال�سعب.  واأبن�ء  الم�سلحة، 

مطلق  اأو  الفئوية  اأو  ال�سخ�سية  للم�س�عر  ت�سمحوا  فال 

الم�س�عر والأح��سي�س، اأن تتغّلب على المنطق. ف�لمنطق 

في  والتك�تف  التالحم  بوجود  العدّو  ي�سعر  ب���أن  يق�سي 

هذا البلد، اإذا م� �س�هد اأو�س�عه عن بعد. واأّم� اأن ُتطلق 

التي�رات  في  وثن�ئية  تخ��سم  وجود  منه�  ُي�ستقى  كلم�ت 

داخل  اأو  ال�سعب  اأبن�ء  داخ��ل  في  والقطبية  والتوّجه�ت 

مجموعة النظ�م، فهذا م� يلحق ال�سرر ب�لبالد.

والتو�سية الرابعة هي اأّن مواجهة اأميرك�، تمّثل الوقوف 

قطبه�  ف��ي  اأم��ي��رك���  تقف  جبهة  هن�ك  ف����إّن  جبهة.  اأم����م 

اأم�كن  اإلى  وتن�سحب  تنت�سر  امتداداته�  اأّن  اإّل  ومركزه�، 

اأخرى، بل وحّتى تمتّد اإلى داخل البلد اأي�سً�، فال تغفلوا عن 

اأن تراقبوا  اأميرك� الِعدائية، تعني  ذلك. ومراقبة تحّرك�ت 

هذه الجبهة ب�أ�سره�. واعلموا اأّن العداء والخ�س�م ل ي�سدر 

من ِقَبل الجه�ز الأمنّي في اأميرك� وح�سب، بل قد تكون لهذا 

اأو  اإقليمية  حكوم�ت  ب�سورة  تظهر  اأ�س�بع  الأمنّي  الجه�ز 

ب�سورة اأخرى.

الم�س�ف�ت  تكون  اأن  �سرورة  هي  الخ�م�سة  والتو�سية 

والخطوط الف��سلة مع العدّو ملحوظة وب�رزة. فال ت�سمحوا 

ب�أن تت�س�ءل الخطوط الف��سلة مع العدّو الذي يع�دي الثورة 

الداخلية  التي�رات  بع�س  ف�إّن  الخمينّي.  والإم�م  والنظ�م 

قد غفل عن هذه النقطة، ولم يح�فظ على الخطوط التي 

ب�هتة  الخطوط  ه��ذه  اأ�سبحت  حّتى  ال��ع��دّو،  عن  تميزه� 

و�سعيفة. وح�ل هذه الق�سية ح�ل خطوط البلد الحدودية 

الج�نب  اأن يدخل من ذلك  اإلى  توؤّدي  قد  زيلت، 
ُ
اأ اإن  التي 
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الج�نب  واأن يذهب من هذا   ،
ً
الج�نب خط�أ اإلى هذا  اأحٌد 

الخطوط  على  فح�فظوا   ،
ً
خ��ط���أ الج�نب  ذل��ك  اإل��ى  اأح��د 

الحدودية.

التو�سية ال�س�د�سة والأخيرة هي اأن تعتمدوا وتثقوا بوعد 

 .
َ يَنُصُۡكۡم ﴾(1) واْ ٱللَّ اهلل الق�ئل: ﴿ إِن تَنُصُ

ب�أّنكم  الأعّزاء،  ال�سب�ب  اأّيه�  العزيز،  ال�سعب  اأّيه�  اعلم 

اأنتم المنت�سرون رغم اأنف العدّو.

اللهم! اح�سر اإم�من� العزيز مع اأولي�ئه.

اللهم! اح�سر �سهداءن� الأعّزاء مع �سهداء �سدر الإ�سالم.

اللهم! اأنزل هدايتك وت�أييدك وت�سديدك وع�سمتك على 

كّل من يخدم هذا البلد في اأّي مك�ن وب�أّي زّي و�سكل.

عّن�،  را�سيً�  الع�سر  لولّي  الأقد�س  القلب  اجعل  اللهم! 

واجعلن� من الم�سمولين بدع�ء ذلك الإن�س�ن العظيم.

�سبيلك،  وف��ي  لوجهك  واأفع�لن�  اأقوالن�  اجعل  اللهم! 

وتقّبله� من� بكرمك.

اللهم! بمحمد واآل محمد، اجعل محي�ن� ومم�تن� في هذا 

ال�سبيل.

وال�شالم عليكم ورحمةاهلل وبركاته .

(1)  �سورة محمد، الآية 7.
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 كلمة اإلمام الخامنئّي }

في لقاء جمع من عوائل الشهداء المدافعين عن 
الحرم وعوائل شهداء حزب الجمهورية اإلسالمية(1)

(1)  خط�ب الإم�م الخ�منئي } في لق�ء جمع من عوائل ال�سهداء المدافعين عن الحرم وعوائل �سهداء حزب الجمهورية الإ�سالمية، في طهران - 

ح�سينّية الإم�م الخميني {، بت�ريخ 2016/06/25م.، )1395/04/05ه�.�س.( و)1437/09/20ه�.ق.(.

90



(1)

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� 

الأطيبين  اآله  وعلى  محّمد  الم�سطفى  الق��سم  اأبي  ونبّين� 

الأطهرين المنتجبين، ل �سّيم� بقّية اهلل في الأر�سين.

اأرّح����ب بكم اأج��م��ل ت��رح��ي��ب، اأّي��ه��� الإخ����وة والأخ����وات 

الأعّزاء، وي� عوائل ال�سهداء الكرام، ول نب�لغ حين نقول اإّن 

بق�ء الثورة واأمن البالد وتقّدمه� من جميع الجوانب مرهون 

اأولئك  وبدم�ء  وا�ستق�مته�  الكريمة  العوائل  ه��ذه  ب�سبر 

ال�سهداء الأبرار.

معنى ثار اهلل

كذلك ف�إّن هذه الأي�م تتن��سب ب�سكل كبير مع هذا اللق�ء؛ 

في  �سهيد  اأكبر  هو  الذي  المّتقين،  مولى  �سه�دة  اأّي���م  فهي 

ت�ريخ الإ�سالم، بل في ت�ريخ الب�سرية. فكم� تّم التعبير عن 

اهلل«؛  ب�»ثار   Q الح�سين  اهلل  عبد  اأب��ي  ال�سهداء  �سّيد 

اأي ال�سخ�س الذي يكون اهلل دَيته - هذا هو معنى ث�ر اهلل، 

فقد   - اهلل  اإّل  ق��درًا  يوازيه�  ل  م�  العظمة  من  لدَيته  ف���إن 

(1)  في بداية هذا اللق�ء، قّدم حجة الإ�سالم ال�سيد محمد علي �سهيدي 

محالتي، ممثل الولي الفقيه ورئي�س موؤ�س�سة ال�سهيد واأمور الم�سحين 

)الجرحى وال�سرى والمق�تلين( تقريرًا حول عمل الموؤ�س�سة.

اأي�سً�، حيث   Q ورد التعبير نف�سه بحّق اأمير الموؤمنين 

، وقوله: »َوابَن ث�ِره« يعني اأّن 
تقراأون: »يا ثاَر اهلِل َوابَن ثاِره«(2)

اأمير الموؤمنين Q اأي�سً� يتحّلى بنف�س المرتبة والعظمة 

في هذا الج�نب. فقد تجّلت ب�لك�مل من خالل هذه العب�رة 

عظمة هذا ال�سهيد العظيم.. �سهيد المحراب، و�سهيد �سبيل 

الحّق، و�سهيد العزم والح�سم، و�سهيد ال�ستق�مة.

ال�شتمداد من اأرواح �شهدائنا..

ح�سنً�، اإّنه� اأي�سً� اأي�م دع�ء وت�سّرع وتو�ّسل ونحو ذلك. 

اإّن اإحدى اأدوات التو�ّسل والتقّرب اإلى اهلل، هي التوّجه اإلى 

اأرواح ال�سهداء المطّهرة. فلو اأردن� في هذه اللي�لي - �سواء 

لي�لي القدر، اأو غيره� من لي�لي �سهر رم�س�ن، حيث اإّن لكل 

لة - اأن نتو�ّسل  ليلة من هذه اللي�لي مك�نته� وق�سته� المف�سّ

اأن  علين�  م�ستج�بة،  دعوة  لن�  تكون  واأن  اهلل،  اإلى  ونت�سّرع 

ن�ست�سفع ب�لأرواح المتع�لية، واأن نجعله� �سفيعة لن� عند اهلل، 

ومنه� اأرواح �سهدائن� الأعّزاء هوؤلء. وهذه الفر�سة متوافرة 

لعوائل ال�سهداء - �سواء الآب�ء والأّمه�ت اأو الأولد والزوج�ت 

و�س�ئر الأقرب�ء- كي ي�ستمّدوا من اأرواح �سهدائهم الأحب�ء 

الذين تعّلقت قلوبهم بهم، للتقّرب اإلى اهلل.

تحقيق  الك�في،  اإ�سح�ق،  بن  يعقوب  بن  محمد  ال�سيخ  الكليني،    (2)

الإ�سالمية،  الكتب  دار  ن�سر  غف�ري، طهران،  اأكبر  علي  وت�سحيح 

1407ه�.، ط 4، ج 4، �س 576.
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7 تير، حادثٌة مليئة بالدرو�س(1)

اإّن عوائل ال�سهداء عزيزة جدًا. ولط�لم� ذكرُت اأّن الذي 

يقف في الخندق الأم�مّي للدف�ع عن المب�دئ والدف�ع عن 

الثورة والدف�ع عن الإ�سالم والدف�ع عن القراآن، هم ال�سهداء 

ويليهم بال ف�سل عوائلهم، من الآب�ء والأّمه�ت والزوج�ت 

الآث���ر  اأّن  ذل��ك  ق��دره.  ب��ّد من معرفة  ل  م�  وه��ذا  والأولد 

لي�ست  والم�سلمين  الإ�سالم  ال�سه�دة على  تتركه� هذه  التي 

ب�لقليلة. ف�ليوم وبعد م�سي 35 ع�مً� على ح�دثة ال�س�بع من 

ملهمة  الح�دثة  زالت هذه  م�  الأع��زة،  اأولئك  و�سه�دة  تير، 

البلد،  داخ��ل  في  ق��سية  خبيثة  اإره�بية  جم�عة  ف���إّن  لن�. 

ال�سخ�سي�ت  ومن  الكب�ر  الأع��الم  من  جمع  على  تط�ولت 

وحرمت  ب�غتي�لهم،  وق�مت  النظ�م،  اأرك���ن  ومن  الرئي�سة 

البالد من وجودهم، ثّم هربت من هن� وارتمت في اأح�س�ن 

البلدان التي مالأ اّدع�ء من�ه�سته� لالإره�ب الدني�. ن�هيك 

ل  التي  الرجعية  المنطقة  بلدان  وعن  الآ�سيوية  الدول  عن 

(1)  (1981/06/28م(؛ ي�س�دف ال�س�بع من تير في التقويم الف�ر�سي 

وعلى  الإ�سالمّية  الثورة  رج���لت  خيرة  من   72 ا�ست�سه�د  ذك��رى 

الأعلى  المجل�س  رئي�س  به�ستي-  اهلل  اآية  المظلوم  ال�سهيد  راأ�سهم 

للق�س�ء اآنذاك- في التفجير الذي ط�ل المكتب المركزي للحزب 

هذا  �ُسّمي  المن��سبة  وبهذه  1981م؛  ع���م  الإ�سالمي  الجمهوري 

ال�سلطة  ب�أ�سبوع  الإي��ران��ّي��ة  الإ�سالمّية  الجمهورية  في  الأ�سبوع 

الق�س�ئّية.

ب�لتبّجح  ت�سدح  التي  الأوروبية  الدول  ف�إّن  الذكر،  ت�ستحّق 

في مح�ربة الإره�ب ومن��سرة حقوق الإن�س�ن واأمث�ل ذلك، 

وتعتبر نف�سه� هي الأ�س��س في هذه الق�سية، لم تجب عن هذا 

ال�سوؤال: لم�ذا فتحت اأذرعه� واحت�سنت َقَتلة هذا ال�سعب؟ 

ولم�ذا اآوتهم؟ ول�َِم لم ت�سّلمهم لدولة الجمهورية الإ�سالمية 

من اأجل اأن تقوم بتنفيذ حكم اهلل في حّقهم؟ لم�ذا؟ اإّن هذه 

واأميرك�  الأوروبية  الدول  به�  ُمنيت  التي  الكبرى  الف�سيحة 

َحَدثً� ت�ريخيً� على ج�نب كبير من  في هذه الق�سية، تمّثل 

والت�ريخ  ال�سهولة،  بهذه  التغ��سي عنه�  يمكن  ول  الأهمية، 

والج�نب  الق�سية.  من  ج�نب  هذا  عنه�.  الطرف  يغ�ّس  ل 

اأنف�سهم، ف�إّنهم ق�تلوا بعنوان الكف�ح  الآخر هو الإره�بيون 

دف�عً� عن ال�سعب، والبع�س منهم حّتى دف�عً� عن الإ�سالم، 

و�سّجلوا في �سجّل اأعم�لهم هذه الف�سيحة وهذه الجريمة، 

ف���إّن ه��وؤلء  اإل��ى �سخ�س مثل ���س��ّدام.  ث��ّم لج�أوا بعد ذل��ك 

�سّدام،  اإلى  لج�أوا  اأميرك�،  بمع�داة  يتبّجحون  ك�نوا  الذين 

واليوم اأي�سً� يعي�سون تحت ظل الرع�ية الأميركية، �سواء في 

العراق، اأو في بع�س البلدان الأوروبية التي ُنقلوا اإليه�. فقد 

)1981م(  1360ه.�س  �سنة  تير  من  ال�س�بع  ح�دثة  ك�نت 

ح�دثة مذهلة وكبيرة فيه� الكثير من الدرو�س والعبر.

..اأين العمل الفنّي والفيلم والرواية؟!

رون في هذا المج�ل ب�لطبع. وعلى الرغم  ونحن مق�سّ
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موؤ�س�سة  في  اأعم�لن�  نم�ر�س  اإّنن�  �سهيدي  ال�سيد  قول  من 

وتعظيمن�  تكريمن�  في  يتلّخ�س  ل  العمل  اأّن  اإل  ال�سهيد، 

اإحي�ء هذه  واإجاللن� لعوائل هوؤلء ال�سهداء. كاّل، بل يجب 

الح�دثة. واإّن هذا ال�سعب وم� يتمّتع به من روح ثورية، هو 

الذي اأبقى هذه الأحداث حية ح��سرة، واإّل فنحن لم نقم 

نقّدم  ولم  الكبرى،  الح�دثة  هذه  حول  واح��د  فيلم  ب�إنت�ج 

تير،  من  ال�س�بع  ح�دثة  حق�ئق  يك�سف  واح���دًا  فنّيً�  اأث���رًا 

اأولئك  هم  وم��ن  ك���ن��وا،  وكيف  ه���وؤلء،  ك���ن  من  لن�  ويبّين 

الذين ا�ست�سهدوا، ومن هو ال�سهيد به�ستي، ومن ك�ن اأولئك 

اإلى  نزلوا  الذين  الم�سّحون  الموؤمنون  المخل�سون  الوزراء 

بكّل كي�نهم، ونحن قد ع�ي�سن�هم، وعملن� معهم،  ال�س�حة 

فّني  عمل  عندن�  لي�س  ك�نوا.  وكيف  كثب،  عن  وعرفن�هم 

ت�سكيلّي  وعمل  م�سرحّي  اأو عر�س  واحد،  �سينم�ئّي  فيلم  اأو 

واحد، اأو رواية جيدة واحدة. هذه اأعم�ل لم ننجزه� وعلين� 

اإنج�زه�. هذا م� يتعّلق بهذه المجموعة.

تّم  فقد  المقّد�س،  الدف�ع  زم�ن  ل�سهداء  ب�لن�سبة  واأّم��� 

عمل  من  نجز 
ُ
اأ مهم�  لكن  المج�ل،  هذا  في  اأعم�ل  تقديم 

اأو�س�ع وح�لت متعّددة،  اآلف ال�سهداء من  فهو قليل. ف�إّن 

ومن �سّتى المدن، ومختلف الفئ�ت والم�ستوي�ت، من الفتي�ن 

ب�أعم�ر الرابعة ع�سرة اأو الخ�م�سة ع�سرة، حّتى ال�سيوخ ذوي 

ال�سّتين اأو ال�سبعين، كّلهم هّبوا اإلى �س�ح�ت القت�ل، وحّولوه� 

اإلى حرب �سعبية، واأخرجوه� من اإط�ر القوات الر�سمية. اإّن 

اأّي عمٍل ي�سطّف فيه الن��س خلف القوات الر�سمية ويوجدون 

فيه جنبً� اإلى جنبه� ويوؤّدونه بحيوية واندف�ع، ينجح ويتقّدم 

اأي�سً�  الح�لّي  زم�نن�  في  تو�سيتن�  هي  وه��ذه  الأم���م.  اإل��ى 

القط�ع  ف��ي   - القط�ع�ت  جميع  ف��ي  الحكومة  لم�سوؤولي 

القت�س�دّي وغيره-. وهذا م� حدث في الحرب المفرو�سة، 

حيث هّب الن��س، وعّر�سوا اأنف�سهم لهذا المتح�ن المذهل، 

الحرب،  عن  ال�سيء  بع�س  ن�سمع  ف�إّنن�  بمزاح،  هذا  ولي�س 

هذه  تف��سيل  تن�ولت  التي  الكتب  ب��ق��راءة  عليكم  ولكن 

العلي�، والمقّرات الرئي�سية  العملي�ت، بدءًا من الم�ستوي�ت 

في �س�حة الحرب الت�بعة للجي�س والحر�س الثورّي، ومرورًا 

ب�لم�ستوي�ت الأدنى، وو�سوًل اإلى م�ستوى ال�سرّية والف�سيلة 

تلهمن�  ف���ردًا،  ف��ردًا  ال�سب�ب  ه��وؤلء  �سيرة  ف���إّن  والكتيبة. 

ن�لوا  الذين  ال�سب�ب  ه��وؤلء  من  واحد  كّل  اأفع�ل  الدرو�س. 

ع�لٍم  نحو  م�سرعة  ن�فذة  وحرك�تهم،  واأقوالهم،  ال�سه�دة، 

من المعرفة، توقظ الإن�س�ن وتجعله ب�سيرًا واعيً�.

تركوا الأهل والعيال.. وا�شت�شهدوا بغربة!

اأهل  حريم  عن  الدف�ع  �سهداء  ق�سية  ُطرحت  قد  اليوم 

البيتR، وهي واحدة من اأحداث الت�ريخ العجيبة. ففي 

فترة الحرب كّن� نحّث ال�سب�ب ون�سّجعهم على التوّجه ل�س�ح�ت 

واحٍد  بخط�ب  اإليه�  ويهّبون  دعوتن�  يلّبون  وك�نوا  القت�ل، 
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لالإم�م الخمينّي، ينطلق جمع ال�سب�ب لاللتح�ق ب�لجبه�ت، 

فم�  ذلك،  ومع  ذلك،  على  ال�سكل  بنف�س  ن�سّجعهم  ل  اليوم 

الذي يدفع  الإيم�ن،  الدافع، وكم هو �سّف�ف هذا  اأقوى هذا 

اإلى  اأخ��رى  بلدان  ومن  اأفغ�ن�ست�ن  ومن  اإي��ران  من  ب�ل�س�ّب 

ال�سغير،  وطفله  ال�س�ّبة،  زوجته  ت�ركً�  والمب�درة،  النهو�س 

لكي  غريبة،  واأر�سً�  غريبً�  بلدًا  وق��سدًا  المريحة،  وحي�ته 

يج�هد في �سبيل اهلل وين�ل ال�سه�دة. فهل هذا اأمر ب�سيط؟ 

لقد �سهد ت�ريخ الثورة الإ�سالمية في جميع مراحله من هذه 

العج�ئب ال�س�نعة للت�ريخ، اإّنه� اأموٌر مده�سة.

عزائم واإرادات �شنعت الثورة والجمهورية!

اأبع�د: الأول  اأّن هذه الق�سية تنطوي على ثالثة  اأعتبر  اأن� 

الذي  والإيم�ن  يدفعه  الذي  والدافع  نف�سه  ال�سهيد  �سبر  هو 

اإذ  وتحّملهم،  العوائل  �سبر  ه��و  الآخ���ر  والبعد  ب��ه،  يتحّلى 

ذه�ب  عدم  على  تعمل  اأن  ال�س�ّبة  الزوجة  هذه  بمقدور  ك�ن 

ح�ئاًل  يقف�  اأن  الأم  وهذه  الأب  هذا  بم�ستط�ع  وك�ن  زوجه�، 

ذه�به،  على  �سبروا  ولكّنهم  ال�س�ّب،  ولدهم�  التح�ق  اأم���م 

وكذلك �سبروا عند عودة جثم�نه الط�هر، وعلى م� بعد فترة 

ا�ست�سه�ده كذلك. البعد الث�لث هو الح�دثة بذاته� التي ت�سّطر 

النظ�م  هو  وهذا  الثورة،  هي  فهذه  الإ�سالمية؛  الثورة  ت�ريخ 

وهذه  الإي��م���ن،  وه��ذا  المحفّزات،  هذه  اأّن  ذلك  الإ�سالمّي. 

التي �سنعت  والإرادات هي  العزائم  الروحية، وهذه  القدرات 

ب�لجمهورية  ال�سته�نة  يمكن  فهل  الإ�سالمية،  الجمهورية 

الإ�سالمية؟ وم�ذا يظّن الأعداء ب�س�أن النظ�م الإ�سالمّي؟ بنية 

عظيمة، كّله� قّوة واقتدار وط�قة؛ ت�سّكل الجمهورية الإ�سالمية.

وهن�ك  م���،  �سعف  الفالنية  ال��زاوي��ة  ف��ي  يوجد  نعم، 

ب���لإدم���ن  ُي�س�ب  الإرادة،  وخ�ئر  الهّمة  �سعيف  اإن�س�ن 

ب�أنواع  ُيبتلى  الف�س�د،  ه�وية  في  يقع  اأو  المخّدرات،  على 

يتمّتع  اأن  والمهّم  مجتمع،  كّل  في  موجود  هذا  الإ�سك�لت، 

اأم���م  وت�سونه  ُق��دم��ً�،  به  تم�سي  واقية،  ب���أرك���ٍن  المجتمع 

ه���وؤلء  ال�سلبة.  ك�ل�سخرة  عليه  وت��ح���ف��ظ  الأح�����داث، 

ال�سهداء والعوائل والم�سّحون والموؤثرون على اأنف�سهم، هم 

الذين يمّثلون تلك الدع�ئم ال�سخرية. بف�سل هوؤلء اأي�سً�، 

تتغّلب الجمهورية الإ�سالمية على التحّدي�ت المختلفة التي 

تواجهه� في الأغلب.

نتقّدم.. مع القيم والروح الثورية

اأّيه� الإخوة والأخوات الأعزاء! لعّلي كّررُت هذا الكالم 

لع�سرات المرات -اأو اأكثر اأو اأقّل بقليل- واأعيده الآن اأي�سً�: 

الثورية، كّن� ننجح  الروح  الثورة وعلى  كّلم� كّن� نعتمد على 

والقيم،  ب�لمب�دئ  التم�ّسك  في  رن�  ق�سّ وحيثم�  ونتقّدم، 

وبّررن�,  واأّولن�  وهن�ك،  هن�  من  وت�سّللن�  الثورة،  وتج�هلن� 

الذين  ال�ستكب�ر  لعن��سر  ا�ستر�س�ًء  ال�سمت  والتزمن� 

كّن�  الرئي�سيين  النظ�م  واأع���داء  الإ���س��الم  اأع���داء  يمّثلون 
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اإيران  تقدم  �سبيل  اإّن  المع�دلة.  هي  هذه  ونتخّلف.  نف�سل 

الإ�سالمية، هو اإحي�ء الروح الثورية واإحي�ء روح الجه�د.

لَّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ﴾
َ
﴿ أ

�س�ح�ت  ك��ّل  ف����إّن  وب�لطبع  ك��ث��ي��رة،؛  �س�ح�ت  للجه�د 

النووّي  التقّدم  �سهداء  اإلى  انظروا  ب�لخطر.  تّت�سم  الجه�د 

كيف ت�سّدوا للعمل في �س�حة العلم، ولكنهم على الرغم من 

 ُ َل ٱللَّ ذلك تعّر�سوا لحقد الأعداء. هذا هو الجه�د. ﴿ َوفَضَّ

، وهذا هو ال�سبب 
ۡجًرا َعِظيٗما ﴾(1)

َ
ٱلُۡمَجِٰهِديَن َعَ ٱۡلَقٰعِِديَن أ

الذي اأّدى اإلى اأن يجعل اهلل تع�لى للمج�هدين ف�ساًل ودرجة 

الدني�  على  مّر  الدني�؟  هذه  في  نحن  �سنعي�س  فكم  ع�لية. 

اأن�  ن�سيبن�  بعدن�،  كذلك  و�ستبقى  قبلن�  ال�سنوات  ملي�رات 

اأو �ستين  واأنتم م� بين هذه الملي�رات، لي�س �سوى خم�سين 

اأو �سبعين ع�مً�، فال بّد لن� خالل هذه المّدة اأن نغتنم هذه 

اَر  ٱدلَّ ﴿ ِإَونَّ  ف�  الحقيقية،  للحي�ة  اأنف�سن�  نعّد  واأن  الفر�سة، 

الفترة,  هذه  في  يج�هد  البع�س   .
َيَواُنۚ ﴾(2) ٱۡلَ لَِهَ  ٱٓأۡلِخَرةَ 

ويو�سلهم جه�دهم هذا اإلى المق�م�ت العلي�، ول يبني لهم 

اآخرتهم فح�سب، بل يبني دني� الآخرين وي�سوغه� ويقوّيه� 

هو  ال�سهداء،  ون�سيب  الجه�د  ن�سيب  ف�إّن  وعنده�  اأي�سً�. 

ۡحَيآٌء 
َ
أ بَۡل  ۡمَوٰتَۢاۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  قُتِلُواْ  ِيَن  ٱلَّ َتَۡسَبَّ  ﴿ َوَل 

(1)  �سورة الن�س�ء، الآية 95.

(2)  �سورة العنكبوت، الآية 64.

فَۡضلِهِۦ  ِمن   ُ ٱللَّ َءاتَىُٰهُم  بَِمآ  فَرِِحَي   ١٦٩ يُۡرزَقُوَن  َرّبِِهۡم  ِعنَد 
َخۡوٌف  لَّ 

َ
أ َخۡلفِِهۡم  ّمِۡن  بِِهم  يَۡلَحُقواْ  لَۡم  ِيَن  بِٱلَّ وَن  َويَۡسَتۡبِرُ

الق�سية؛ هذا كالم  . هكذا هي 
َيَۡزنُوَن ﴾(3) ُهۡم  َوَل  َعلَۡيِهۡم 

رّبهم،  عند  اأحي�ء  ه��وؤلء  ب���أّن  اهلل  ب�سرى  هي  وه��ذه  اهلل، 

يحظون بلطف اهلل ورزقه، وهم في فرحة و�سرور، ويقولون 

اإذا م� �سرتم في هذا  اإّن المنزل الذي �ستبلغونه  لي ولكم: 

لَّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم 
َ
الطريق، ل خوف فيه ول حزن: ﴿ أ

الطريق  اخت�روا  قد  ف�إّنهم  الطريق.  هو  هذا  َيَۡزنُوَن ﴾. 
ال�سليم، و�س�روا ب�سكل �سحيح.

الحزن  واأ�س�بكم  العن�ء،  تحّملتم  فقد  العوائل  اأنتم  اأّم� 

�سواء  ال�س�ّب -  ف�إّن فقدان  الحّق في ذلك،  ولكم  والأ�سى، 

اأو  �سهركم،  اأو  ولدكم،  ك�ن  اأو  زوج��ً�،  ال�س�ّب  ذلك  اأك���ن 

اأخ�كم - �سعٌب جدًا على ع�ئلته، ولكن اعلموا اأّنهم يعي�سون 

في بهجة و�سرور، وي�ستظّلون بظّل النعيم الإلهّي.

ما يقومون به هو الدفاع عن البالد!

بهذه  الم�ستكبرين  الأع���داء  لمواجهة  الت�سّدي  يجب   

ول  الحقيقة،  بهذه  ج�هل  الم�ستكبر  العدو  ف���إّن  الطريقة. 

غير  ب�لحرب  �سمعتم  لقد  ح�س�ب�ته.  ف��ي  اإدراك��ه���  يمكنه 

ل  ق��درات  الطرفين  اأح��د  لقوات  اأّن  تعني  فهي  المتك�فئة، 

(3)  �سورة اآل عمران، الآيت�ن 169 - 170.
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من  الج�نبين  اأح��د  يملكه  م�  واأّن  الآخ���ر،  الطرف  يمتلكه� 

مجهولة  ق��ّوة،  م�س�در  وحّتى  بل  واإمك�ني�ت،  ومنهج  اأ�سلوب 

لدى الج�نب الآخر.. هذه هي الحرب غير المتك�فئة. ف�إّنهم 

العقيدة  وف��ي  ب���هلل  الإي��م���ن  في  ك�منة  ق��درة  اأّي  يعلمون  ل 

تحليله�  يمكنهم  ول  اآث�ره�،  ي�سهدون  اأّنهم  �سوى  ب�لجه�د، 

اإّن ق�سية  اأعم�ل جنونية.  اإلى  ب�سكل �سحيح، ولذلك يلج�أون 

في  تدخل  واأمث�لهم  التكفيرية  الإره�بية  والجم�ع�ت  داع�س 

هذا الإط�ر. ف�إّنهم في الحقيقة اأ�ّس�سوا هذه الجم�ع�ت لإلح�ق 

العراق  اأح��داث  تكن  ولم  الإ�سالمية،  ب�لجمهورية  الهزيمة 

وال�س�م �سوى مقّدمة ليتمّكنوا من الت�أثير على هذا البلد لكّن 

قّوة الجمهورية الإ�سالمية هزمتهم ورمت بهم اأر�سً� في تلك 

البلدان، واإّل فقد ك�ن هذا هو هدفهم. اإّن ال�س�ّب الذي ينطلق 

من هن�، ق��سدًا العراق اأو �سوري� للوقوف في وجه التكفيريين 

اإّنم� يدافع في الحقيقة   ،Rاأهل البيت دف�عً� عن حريم 

عن مدينته وبلده ب�لطبع اإّن نية هوؤلء ال�سب�ب هي اهلل، ولكن 

الذي يقومون به في الواقع، هو الدف�ع عن اإيران وعن المجتمع 

ل  التكفيريون  اأولئك  ب�ل�سيعة،  يخت�ّس  ل  وهذا  الإ�سالمّي. 

يفّرقون بين �سيعّي اأو �سنّي، ويقتلون اأبن�ء ال�سّنة اأي�سً�. ففي 

 
(1)

داخل بلدن�، كم من علم�ء ال�سّنة - ك�لمرحوم �سيخ الإ�سالم

خبراء  مجل�س  )ع�سو  الإ���س��الم  �سيخ  محمد  م�مو�ست�  ال�سيخ    (1)

القي�دة( الذي اغتيل قرب م�سجد ال�سيد قطب في كرد�ست�ن.

بلو�س�ست�ن وغيرهم�   في 
(2)

ُبر والمرحوم ح�سين  �سنندج،  في 

التكفيريين  ه��وؤلء  يد  على  اغتي�لهم  تم  قد   - العلم�ء  من 

اإنهم  وعدوانً�.  ظلمً�  الأر�س  على  دم�وؤهم  واأريقت  اأنف�سهم، 

يقف  من  كّل  ي�ستهدفون  واإّنم�  و�سيعّي،  �سنّي  بين  يمّيزون  ل 

من��سرًا للثورة، ومن�ه�سً� لال�ستكب�ر، ومع�ديً� لأميرك�، ومع 

ذلك ي�سّمونه� زورًا حربً� بين ال�سيعة وال�سّنة.

البحرين.. اأقلية تتحّكم ب� % 80!!

البحرينية  الق�سية  اإّن  البحرين!  اأحداث  اليوم  لحظوا 

�سيطرة  ق�سّية  واإّنم� هي  وال�سّنة،  ال�سيعة  بين  لي�ست حربً� 

اأكثرية  اأن�نية م�ست�أّثرة على  ج�ئرة حمق�ء لأقّلية م�ستكبرة 

ثم�نين  اأو  �سبعين  تحكم  �سغيرة  اأقّلية  هن�ك  �س�حقة. 

ب�لم�ئة من �سعب البحرين. واليوم اأي�سً� قد تط�ولت اأيديهم 

ال�سيخ عي�سى ق��سم، وهذا يدّل على  المج�هد  الع�لم  على 

هذا  اإل��ى  ق��سم  ال�سيخ  ك���ن  فلقد  وبالهتهم.  حم�قتهم 

الن��س،  مع  التحّدث  فيه�  يمكنه  التي  اللحظة  واإلى  اليوم، 

يقف ح�ئاًل اأم�م اأّي حركة عنيفة وم�سّلحة لل�سعب. اإّنهم ل 

يفهمون على من تط�ولوا، ول يدركون اأّن العتداء على ال�سيخ 

ق��سم يعني اإزالة الم�نع اأم�م ال�سب�ب البحرينّي المتحّم�س 

يبق  لم  العمل  بهذا  الح�كم.  النظ�م  �سّد  للقي�م  والمتوّثب 

(2)  ال�سيخ مولوي في�س الإ�سالم محمد ح�سين بر )من العلم�ء الكب�ر في 

منطقة �سي�ست�ن وبلو�س�ست�ن( وقد اغتيل �سنة 1360ه�. �س )1981م(.

96



مث�ٌل  وهذا  ال�سب�ب.  هوؤلء  لإ�سك�ت  و�سيلة  اأّي  بعد  لديهم 

اإّن ح�س�ب�تهم خ�طئة. وهذه الح�س�ب�ت  ونموذج على قولي 

الخ�طئة ن�جمة عن جهلهم ب�أو�س�ع المجتمع واأو�س�ع الن��س 

واإيم�نهم، وتدّل على عدم معرفتهم ب�ل�سعب.

ال�سبيل ال�سحيح هو درب الإ�سالم، م�سير التوّكل على اهلل، 

في طريق التو�ّسل بَعَتَبة العّز الإلهّي، الطريق هو طريق الإيم�ن. 

الإيم�ن  عبر  ال�سعب  وبم�ستط�ع  ال�سحيح.  ال�سبيل  هو  هذا 

والجه�د والعزم الرا�سخ اأن يزيل كّل هذه العقب�ت عن طريقه. 

الموؤمنون المج�هدون الن��سطون لي�سوا قّلة في زم�نن� الح�لّي 

اأخرى. وتالحظون  اأو في بلدان  والحمد هلل، �سواء في بلدن�، 

اليوم الن��س قد هّبوا من مختلف البلدان للوقوف اأم�م هجوم 

مرتزقة اأميرك� واإ�سرائيل، وه� هم قد ثبتوا وا�ستق�موا في هذا 

الطريق، على الرغم من اأّنهم لي�سوا في بلدهم.

اأّيه� الإخوة والأخوات الأعّزاء! اعرفوا قدر هذه اللي�لي 

بتوّجه  اهلل  وا�س�ألوا  لأنف�سكم  فيه�  وادعوا  ال�س�ع�ت،  وهذه 

وت�سّرع، وادعوا كذلك لغيركم واطلبوا من اهلل اأن ي�ستجيب 

ك�لليلة   - اللي�لي  ه��ذه  مثل  ففي  الآخ��ري��ن.  الن��س  دع���ء 

علت  قد   - والع�سرين  الث�لثة  والليلة  غد،  وليلة  الم��سية، 

الأ�سوات ت�سّرعً� من اأطراف الع�لم الإ�سالمّي وكّل اأرج�ئه، 

ِت  ومن كّل مك�ن يوجد فيه العتق�د بهذا المعنى: »اإَِليَك َعجَّ

ب�لبك�ء  مرتفعة  الأ�سوات   ،
اللُّغات«(1) نوِف  ِب�سُ ���س��واُت 

َ
الأ

وال�ستغ�ثة، تدعو لنف�سه� ولغيره�. لتكن اإحدى دعواتكم اأن 

ي�ستجيب اهلل �سبح�نه وتع�لى دع�ء الموؤمنين الذين يدعونه 

في هذه اللي�لي. اطلبوا هذا الأمر من اهلل.

... قراآٌن �شاعد

ينبغي الدع�ء بح�سور القلب. واأقوله� هن�: اإّن بع�س هذه 

جميلة  لق�ءات  هي  الأدعية،  لقراءة  ُتعقد  التي  الجتم�ع�ت 

الدع�ء  يقراأ  ل  ال��دع���ء،  ق���رئ  اإّن  اأي  حقً�؛  للقلب  ج��ّذاب��ة 

ح�ل  هو  هكذا  اأي�سً�.  لنف�سه  يقراأه  واإّنم�  وح�سب،  للم�ستمع 

البع�س، حيث يت�أثر هو اأي�سً� ب�لدع�ء. ف�إن عمد ق�رئ الدع�ء 

مع  بنف�سه  يتحّدث  اأّنه  على  تدّل  التي  ب�لطريقة  قراءته  اإلى 

في  وا�ستح�سر  الع�لمين،  رّب  اأم���م  م�ثاًل  نف�سه  ويرى  اهلل، 

اأي�سً�.  ذاته ح�ل الدع�ء، �سيتوّلد ح�ل الدع�ء لدى الم�ستمع 

واأحي�نً� ل يكون الق�رئ في اأجواء ع�لم الدع�ء اأ�ساًل، وهذا 

ب�لطبع م� ي�سهده الإن�س�ن بندرة، ويرى في بع�س الأوق�ت على 

�س��س�ت التلف�ز اأّن الق�رئ يتغّنى ب�لدع�ء لي�س اإّل!. ل يتوّجه 

بنف�سه ول يتحّلى بح�ل الدع�ء، وعنده� ف�إّن م�ستمعه اأي�سً� ل 

ي�سل اإلى ح�ل الدع�ء. ل ت�سيل دموعه، ول ي�ستطيع اأن ُي�سيل 

اأن يترك الت�أثير في  دموع الم�ستمع. ل يت�أّثر قلبً�، ول يمكنه 

الإقب�ل ب�لأعم�ل الح�سنة فيم� يعمل مرة في  ال�سيد ابن ط�وو�س،   (1)

ال�سنة،  ج 2، �س 85.
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قلب الم�ستمع. ينبغي اأّل تتّم قراءة الدع�ء بهذه الطريقة.

وعلى  وتع�لى،  �سبح�نه  اهلل  اإل��ى  التحّدث  ه��و  ال��دع���ء 

القراآن  هو  »ال��دع���ء  الجليل:  الخمينّي  اإم�من�  تعبير  ح��ّد 

ف�إّن  القراآن،  تقراأ  حين  اهلل.  مع  التحّدث  وهو   ،
(1)

ال�س�عد«

Gˆ هو الذي يكّلمك، حين تدعو اهلل ف�أنت الذي تكّلمه. ذلك 

اأن قراءتك للقراآن، تعني القراآن الن�زل؛ اأي اإّن اهلل يتحّدث 

ودع�وؤك،  الأعلى.  من  تنزل  التي  الحق�ئق  لك  ويبّين  اإليك، 

ب�لت�أكيد،  يرتقي �سعودًا.  تتكّلم مع اهلل، و�سوتك  اأّنك  يعني 

اإّن الدع�ء اإن �سدر ب�سكل جّيد، ف�سوف يكون دع�ًء »ُي�سمع«، 

كم� نقراأ في المن�ج�ة ال�سعب�نية: »َوا�سَمع ُدعائي اإِذا َدَعوُتك 

. وهن�ك اأدعية ل ي�سمعه� اهلل، 
َوا�سَمع ِندائي اإِذا ناَديُتك«(2)

] ِمن َنف�ٍص ل َت�سَبع  عوُذ ِبَك [يا ربِّ
َ
كم� نقراأ في الدع�ء: »اأ

َوِمن َقلٍب ل َيخ�َسع َوِمن ُدعاٍء ل ُي�سَمع«، اأي الدع�ء الذي 

الة ُقرباُن  . ف�إّن »ال�سَّ
الٍة ل َتنَفع«(3) ل يعب�أ به اهلل، »َوِمن �سَ

اأّنه� تقّرب اإلى اهلل، واإن لم تفعل ذلك،  ، بمعنى 
ُكلِّ َتقّي«(4)

فهي ل تنفع. وب�لطبع ف�إّن عدم نفعه� ل يوؤّدي الى اأن نتركه� 

(1)  من جملته� م� ورد في الو�سية ال�سي��سية الإلهية، �سحيفة الإم�م، 

ج21، �س396.

(2)  ال�سيد ابن ط�وو�س، اإقب�ل الأعم�ل، ج 3، �س 295.

(3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �س586.

(4)  م. ن، ج3، �س265.

اإّنن� ل ن�سّليه� م� دامت ل تنفع.. كاّل، بل ل بّد من  ق�ئلين 

ال�سالة واأداء هذا التكليف، ولكن اعملوا على اأن تكون هذه 

ال�سالة �سالة ن�فعة، واأن نوؤّديه� بتوّجه وح�سور قلب.

فر�سة ال�سي�م هي فر�سة قّيمة للغ�ية لكم؛ بو�سعه� اأن 

تجعل قلوبكم لّينة وخ��سعة كي تتمّكنوا من الحديث مع اهلل. 

يجب الدع�ء بهذه الطريقة. اإّن الأدعية الواردة في اأ�سح�ر 

اأو  القدر،  بلي�لي  ة  المخت�سّ اأو  لي�ليه،  وفي  رم�س�ن  �سهر 

الع�مة التي ُتقراأ في جميع اللي�لي، له� قيمة بليغة. وف�ساًل 

عن المع�رف والعلوم التي تنطوي عليه� هذه الأدعية، ف�إّن 

الت�سّرع والخ�سوع نف�سه الذي يح�سل لالإن�س�ن اأثن�ء الدع�ء، 

له قيمة ع�لية جدًا.

الأع��ّزاء،  �سهداءن�  يح�سر  اأن  وتع�لى  �سبح�نه  اهلل  ن�س�أل 

ال��ن��ووّي،  التقّدم  �سهداء  وك��ذل��ك  تير،  م��ن  ال�س�بع  �سهداء 

و�سهداء الدف�ع المقّد�س، و�سهداء الدف�ع عن الحرم، و�سهداء 

الذين  وال�سهداء  الآن،  وحّتى  البداية  من  الإ�سالمية  الثورة 

اأن يح�سر جميع هوؤلء  القي�م بتكليفهم،  اأثن�ء  ال�سه�دة  ن�لوا 

العوائل  اأنتم  يوفيكم  واأن   ،P الأك��رم  النبّي  مع  ال�سهداء 

وع�ئلة ال�سه�دة الكبيرة في جميع اأرج�ء البالد الأجر والثواب 

الوافي، واأن يلهم قلوبكم ال�سبر وال�سكينة والطم�أنينة.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 
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نشاط القائد
اإلمام الخامنئي} يستقبل 

قادة القّوات المسلّحة اإليرانيّة 
بمناسبة السنة الجديدة 

2016/04/10 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

اإّن اأهّم موؤ�ّسر للهوّية الجم�عية للقوات الم�سلحة الإيرانّية • 

وال��دواف��ع  والع�سكرية  العمالنية  ال��ق��درات  امتالك  هو 

والتوّجه�ت المعنوية والدينية في اآن واحد.

عن •  ال��ذود  هي  الم�سلحة  للقّوات  الأ�س��سية  المهّمة  اإّن 

حي��س الأمن القومّي. ومن هن� يتعّين العمل على تعزيز 

القدرات العمالنية والحوافز المعنوية لهذه القوات يومً� 

بعد يوم.

في اأكثر بلدان الع�لم يوجد فريق�ن من القوات الم�سلحة • 

بهوّيتين متمّيزتين. واإّن القوات الم�سلحة في بع�س الدول 

للقدرات  وافتق�ره�  وال�سورّي  الرمزّي  بط�بعه�  تتمّيز 

الحكومة و�سم�ن  وتختزل مهّم�ته� في حم�ية  العمالنية 

اأمن الحك�م.

اإّن هذا النموذج من الجيو�س موجود في منطقتن� اأي�سً� • 

حيث ق�م بع�سه� منذ اأكثر من ع�م بمه�جمة اليمن بكّل 
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م� اأوتي من قوة و�سّن عدوانً� على �سعب هذا البلد ولكّنه 

عجز عن تحقيق �سيء.

الظ�هر •  في  يتمّيز  ب�لع�لم  الجيو�س  من  الث�ني  والفريق 

ب�متالك قدرات عمالنية وع�سكرية ع�لية ولكنن� نجده� 

وتفتقر  مح�س  ع�سكرّي  ط�بع  ذات  اأّن��ه���  الأر����س  على 

للمنطق والرحمة.

اإّن اأداء الجي�س الأميركّي في العراق واأفغ�ن�ست�ن نموذج • 

�س�رخ للجيو�س الع�سكرية المح�سة. واإّن مثل هذه القّوات 

اللجوء  تترّدد في  الأر�س ل  اإذا م� ف�سلت على  الم�سّلحة 

اإلى ع�س�ب�ت المرتزقة المجرمين مثل بالك ووتر.

الم�سلحة •  ال��ق��وات  هي  الإي��ران��ّي��ة  الم�سلحة  ال��ق��ّوات  اإّن 

معنوية  دوافع  ولديه�  ب�لدين  الملتزمة  ب�لع�لم  الوحيدة 

يتمّتع  بلد  ع��ن  ال��دف���ع  على  وتعمل  ب���ل��ك��ف���ءة  وتتمّيز 

ب�ل�ستقالل ال�سي��سّي.

لي�ست •  الإيرانّية  الإ�سالمية  الجمهورية  في  الع�سكرية  اإّن 

متهّور  عمالنّي  ط�بع  ذات  ول  وللزينة  رمزّي  ط�بع  ذات 

يفتقر للمنطق والتوّجه�ت والأهداف.

الم�سلحة •  للقوات  الفريدة  الهوية  تعزيز  ال�سرورّي  من 

الإيرانّية على الدوام، ف�إّن القوات الم�سّلحة ل تعمل من 

اجل �سخ�س معّين ول من اجل حزب اأو جن�ح خ��ّس بل 

اأن تكون ح�سنً�  اإّنه� ملك لجميع ال�سعب والبالد وعليه� 

اآمنً� لل�سعب ومدافعً� عن الأمن القومّي الع�ّم للبالد.

التي •  الم�سلحة  للقوات  العمالنية  ال��ق��درات  رف��ع  ينبغي 

والت�أهيل  والأجهزة  القي�دة  من  عب�رة عن مجموعة  هي 

والإ�سن�د اإلى ج�نب رفع القدرات المعنوية التي هي ابعد 

من الواجب�ت والم�ستحّب�ت التي ينبغي اأن تزرع في اأعم�ق 

قلب القوات الم�سلحة لتتمّكن عنده� من ال�سعور ب�لقدرة 

الحقيقية.
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اإلمام الخامنئي } يستقبل السيّد جاكوب زوما رئيس جمهورية 

جنوب افريقيا 2016/04/24 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

يتعّين على الدول الم�ستقّلة تعزيز التق�رب وتنمية التع�ون • 

فيم� بينه� ب�لرغم من العراقيل التي ت�سعه� بع�س القوى 

ال�ستكب�رية.

عالق�ت اإيران وجنوب افريقي� جّيدة جدًا وتع�ون البلدين • 

على ال�س�حة الدولية بّن�ء وموؤّثر.

العالق�ت •  اإي��ران  قطعت  الإ�سالمية  الثورة  انت�س�ر  بعد 

م��ع ن��ظ���م ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��رّي ف��ي ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي���، 

واأقدمت ب�لتزامن تقريبً� على قطع العالق�ت مع الكي�ن 

»ال�سرائيلّي«.

بنظ�م •  الإط�حة  في  ب���رز  ب��دور  ا�سطلع  م�نديال  نل�سون 

موا�سلة  ينبغي  اأفريقي�.  جنوب  في  العن�سرّي  التمييز 

النظ�م  ذل��ك  زال  فقد  الن�س�ل،  افريقي�  جنوب  �سعب 

روحً�  بذلك  م�نديال  وب��ّث  للب�سرية  والمن�ه�س  الج�ئر 

جديدة في �س�حة الن�س�ل في افريقي� برمته�.

نظرة اإيران اإلى جنوب افريقي� ايج�بية وبّن�ءة والعالق�ت • 

التع�ون  واإّن  للغ�ية.  وثيقة  افريقي�  وجنوب  اإي��ران  بين 

للغ�ية،  وفّع�ل  بّن�ء  الدولية  الأو���س���ط  في  البلدين  بين 

اإلى  يرقى  اأن  يجب  والتج�رّي  القت�س�دّي  التب�دل  لكن 

الط�ق�ت التي يملكه� البلدان.

ي�سّكل •  النحي�ز  عدم  حركة  في  البلدين  بين  التع�مل  اإّن 

اأحد المج�لت الأخرى للتع�ون. واإّن هذا التع�ون �سيكون 

لم�سلحة جميع بلدان عدم النحي�ز.
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اإلمام الخامنئي } يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمركز األنموذج 
اإلسالمّي اإليرانّي المتقّدم 2016/04/25 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

الهتم�م ب�لط�بع الإيرانّي في الأنموذج الإ�سالمّي الإيرانّي • 

المتقّدم اأمر مهّم، ف�إيران هي مهد تحقيق هذا الأنموذج 

والجغرافي�  والت�ريخ  ب�لثق�فة  الهتم�م  يتطّلب  ال��ذي 

والآداب وال�سنن والط�ق�ت الب�سرية والطبيعية للبالد.

الح�س�رة •  دع�ئم  اإر���س���ء  هو  الإ�سالمية  ال��ث��ورة  ه��دف  اإّن 

الإ�سالمية. بلح�ظ الأ�س�س الخ�طئة وغير المجدية لنم�ذج 

التنمية الع�لمية ينبغي تقديم اأنموذج اإ�سالمّي اإيرانّي جديد.

الغنية •  الط�ق�ت  وا�ستثم�ر  والثورّي  الجه�دّي  العمل  اإّن 

والتمّتع  العلمية  والحوزات  الإ�سالمية  للم�س�در  والمتينة 

ب�لقدرة العلمية ونهج الحوار من م�ستلزم�ت اإنت�ج وكت�بة 

الأنموذج الإ�سالمّي الإيرانّي المتقّدم.

ب�لأنموذج •  وعالقته�  الإ�سالمية  الثورة  اأه��داف  لتحقيق 

المتقّدم هن�ك خم�س مراحل:

ال��ث��ورة •  ب��ل��ورة  العملية ه��ي  ف��ي ه���ذه  الأول����ى  ال��م��رح��ل��ة 

الإ�سالمية و[المرحلة الث�نية ك�نت] المب�درة عقب ذلك 

براعة  عظمة  ك�نت  حيث  الإ�سالمّي  النظ�م  ت�سكيل  اإلى 

الإم�م الخمينّي { في اإيج�د النظ�م الإ�سالمّي.

الحكومة •  ت�سكيل  هي  الآن  نعي�سه�  التي  الث�لثة  المرحلة 

النم�ذج  اأ���س������س  على  حكومة  ت�سكيل  اأي  الإ���س��الم��ي��ة 

والمع�يير الإ�سالمية. وم� لم نحّقق هذه المرحلة ب�سكل 

ك�مل لن يت�سّنى لن� بلوغ مرحلة ت�سكيل المجتمع الإ�سالمّي 

وعنده� �سيبقى مو�سوع اأ�سلوب الحي�ة الإ�سالمية مجرد 

في مرحلة الحوار في المجتمع.

الإ�سالمية •  للثورة  الخم�س  المراحل  من  الغ�ئّي  الهدف 

اإر�س�ء دع�ئم الح�س�رة الإ�سالمية وهي ل تعني فتح  هو 

البلدان بل تعني ت�أّثر ال�سعوب فكريً� ب�لإ�سالم.

من •  هو  المتقّدم  الإيرانّي  الإ�سالمّي  الأنموذج  اإنت�ج  اإن 

�سرورات اإر�س�ء دع�ئم الح�س�رة الإ�سالمية.
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وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

اإّن اأهمية الأمن ت�أتي ب�لدرجة الأولى وبفقدانه� ل يمكن القي�م • 

ب�لأعم�ل الواجبة ك�لعلم والقت�س�د والدبلوم��سية والإدارة.

القليلة •  الأ�سهر  خ��الل  ق�مت  ال��داخ��ل��ّي  الأم���ن  ق��وى  اإّن 

اأمنت  بحيث  مهّمة  واإج����راءات  اأع��م���ل  بعّدة  الم��سية 

اح��ت��ف���لت ع�����س��رة ال��ف��ج��ر )ذك�����رى ان��ت�����س���ر ال��ث��ورة 

خبراء  ومجل�س  )البرلم�نية  والنتخ�ب�ت  الإ�سالمية( 

النوروز  بعيد  المرتبطة  الحتف�لت  وكذلك  القي�دة( 

)حركة التنقل الكثيفة في اإيران(.

ولكن •  انخف�ست.  قد  اإي��ران  في  ال�سير  اأح��داث  ن�سبة  اإّن 

ف���إّن  ول��ب��الدن���،  لن�  �سعف  نقطة  تعتبر  الأح���داث  ه��ذه 

اأحداث  عن  الن�جمة  ب�لوفي�ت  المرتبطة  الإح�س�ئي�ت 

اأكثر من ذلك  نهتّم  اأن  ويجب  البالد مرتفعة  في  ال�سير 

ب�إحالل الأمن والأم�ن في هذا المج�ل. 

من ال�سرورّي اإجراء اإ�سراف ت�ّم وج�ّد من قبل م�سوؤولي • 

قوى الأمن الداخلّي على »ال�سالمة الفكرية واأداء واأخالق 

الموظفين« و»توفير الأمن الجتم�عّي والأخالقّي«. اأ�س�سوا 

البرامج على اأ�س��س »العقل والمنطق« و»العزم والقتدار« 

و»احترام الق�نون مع الراأفة«، لتتكون �سورة من��سبة عن 

قوى الأمن الداخلّي في اأذه�ن ال�سعب.

اإّن درا�سة قوى الأمن الداخلّي والأجهزة المعنية لجذور انعدام • 

الأمن تحظى ب�لأهمية، ومن ال�سروري اأن تبذل كّل الأجهزة 

الحكومة  وعلى  الداخلّي.  الأم��ن  لقوى  ال��الزم  العون  المعنية 

بذل العون لرفع م�ستوى قوى الأمن الداخلّي كّمً� ونوعً�، اإ�س�فة 

اإلى بذل الهتم�م ب�لم�س�رك�ت ال�سعبية ودرا�سته� بدقة.

ب�لنزاهة. •  ال��داخ��ل��ّي  الأم���ن  ق��وى  تحّلي  ال�����س��رورّي  م��ن 

ووجود الإ�سراف الدقيق وال�س�مل والم�ستمّر من متطّلب�ت 

قوى  ح�سور  نط�ق  تو�سيع  ال�سرورّي  ومن  النزاهة،  هذه 

في  الأمن  لإق��رار  ك�ّفة  البالد  اأنح�ء  في  الداخلّي  الأمن 

كّل المن�طق ال�سكنية بم� فيه� اأطراف المدن والمن�طق 

الن�ئية والمدن ال�سغيرة.

هواج�س •  لإزال���ة  الأخ��الق��ّي  الأم���ن  بمو�سوع  الهتم�م  ينبغي 

المواطنين في هذا المج�ل. ول بّد من ال�ستف�دة من وجه�ت 

وبعد  الداخلّي.  الأم��ن  ق��وى  داخ��ل  من  ة  وخ��سّ الخبراء  نظر 

الهتم�م  ينبغي  ل  ال�سحيح،  والعقالنّي  الدقيق  التخطيط 

ب�ل�سجيج الإعالمّي واإّنم� يجب الم�سّي قدمً� ب�لتوّكل على اهلل.

 اإلمام الخامنئي } يلتقي قادة ومساعدي وكوادر 
قوى األمن الداخلّي في إيران 2016/05/08 م.
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من ال�سرورّي تكوين �سورة اإيج�بية وطيبة ومن��سبة لدى • 

اأّن هذا الأمر  المواطنين عن قوى الأمن الداخلّي. وبّين 

الق�سوة  عن  بعيدًا  والحزم  الق��ت��دار  خ��الل  من  يتحّقق 

العون  وبذل  والراأفة  ال�سريع  والح�سور  الذاتية  والنزاهة 

للن��س واللتزام ب�لق�نون، موؤّكدًا اأّن تحّقق هذه العوامل 

ي�س�هم في تطّور قوى الأمن الداخلّي واأي�سً� م�س�همة هذه 

القوة في التطّور الع�ّم ب�لبالد.

من •  الرغم  على  وم�ستمّرة  جّيدة  البالد  في  التقّدم  وتيرة 

النظ�م  ف���إن  ع�مً�،   37 طيلة  لالأعداء  المغر�سة  الجهود 

الإ�سالمّي وبدعم من ال�سعب، مّرغ اأنف الأعداء ب�لتراب.. 

واإّن مح�ولت الأعداء لبّث الي�أ�س و�سوء الظن والخالف�ت 

في البالد، تعود جذوره� اإلى حنقهم من التقّدم في اإيران.

�سي�نة •  على  يعملوا  اأن  وال�سعب  الم�سوؤولين  جميع  على 

الوحدة الموجودة في البالد. واإّن اإيج�د ال�سق�ق والثن�ئية 

هو من ال�سرب�ت المهلكة التي يح�ول العدّو اأن ي�سّدده� لن�.

ينبغي الإ�س�دة ب�أداء ون�س�ط�ت الق�سم العقيدّي ال�سي��سّي • 

الدوافع  تعزيز  في  وم�س�همته  الداخلّي  الأم��ن  قوى  في 

الدينية لدى هذه القوى. كم� ينبغي الإعراب عن ال�سكر 

الأمن  قوى  ومنت�سبي  ق�دة  عوائل  وحلم  ل�سبر  والتقدير 

الداخلّي، م� يوّفر لهم المج�ل لأداء خدم�ت اأو�سع.
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وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

قيمة طلب العلم الحوزوّي في اأّنكم تعّدون اأنف�سكم لأداء • 

عمل ل يمكن اأن يحّل مك�نه اأّي عمل.

ت���أث��ي��ر �س�ئر •  ي��ف��وق  ت���أث��ي��ر  ال���ح���وزوّي ذو  ال��ع��ل��م  ط��ل��ب 

الخت�س��س�ت المتوافرة.

اأنتم اأطّب�ء الن��س الروحيين و�سبيل هدايتهم.• 

تقع ثالثة اأعم�ل اأ�س��سية على ع�تق طاّلب العلم: »الهداية • 

و»الخدم�ت  ال�سي��سّية«  »الهداية  والمعنوّية«،  الفكرية 

الجتم�عية وا�ست�سع�ر هموم الّن��س وتقديم الخدم�ت لهم«.

رج�ل الدين ولأّنهم مورد ثقة الّن��س فهم ملج�أ همومهم • 

اأي�سً�.

في •  المج�زية  ال�س�حة  ت�سهم  خ�سبة؛  ال�سبه�ت  اأر�سية 

هذا الأمر كم� اأّنه توجد دوافع �سي��سية لترويجه�.

اأن •  هذه )ال�سبه�ت( تحت�ج للمواجهة. لي�س من الواجب 

نكتفي ب��ستالل �سيفً� لنم�ر�س الجه�د. هذا اأعظم اأنواع 

الجه�د. هّيئوا اأنف�سكم للقي�م بهذا الجه�د.

اإلمام الخامنئي } يلتقي عدداً من مديري ومدرّسي وطاّلب 
الحوزات العلمية في محافظة طهران 2016/05/14 م.
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اإلمام الخامنئي } يوّجه نداءاً بمناسبة بدء الدورة الخامسة 
لمجلس خبراء القيادة 24/05/2016م.

(1)
ب�سم  اهلل الّرحمن  الّرحيم 

اأعم�ل الدورة الخ�م�سة من مجل�س خبراء القي�دة في  بدء 

اأي�م ولدة �سّيدن� ولّي اهلل الأعظم )اأرواحن� فداه( تق�رٌن مب�رك 

ب�لت�سديد  الثقة  وتكري�س  وزي�دة  تف�وؤل،  نظرة  له  النظر  يجب 

الموؤمن  قلب  في  ال��ولئ��ّي  والر�س�  والرع�ية  الإل��ه��ّي  والت�أييد 

ب�سدق الوعود الإلهية. كم� ينبغي تقدير التزامن مع الث�لث من 

خرداد الذي يرمز لنت�س�ر المق�ومة ورفع راية الفتح والن�سرة 

الإلهية، وا�ستله�م الدرو�س من هذه الظ�هرة المده�سة. 

وّفق  اأن  القلب  اأعم�ق  من  الحكيم  العزيز  اهلل  اأ�سكر 

ال�سعب الموؤمن ال�سج�ع الوفّي لت�سكيل هذا المجل�س، ورفع 

راأ�س نظ�م الجمهورية الإ�سالمية مرة اأخرى ببيعة ع�مة. 

ال�سعب  ثقة  لإحرازكم  المنتخبون  اأيه�  لكم  اأب�رك  كم� 

تقديم  توفيق  لكم  الب�سير  العليم  اهلل  واأ���س���أل  وانتخ�به، 

الخدمة الالئقة للبالد وال�سعب. 

اأهمية هذا المجل�س العظيم ن�جمة عن عظمة الم�سوؤولية 

الملق�ة على ع�تق منتخبيه. وهذه الم�سوؤولية في جملة واحدة 

هي: الحرا�سة الدقيقة وال�س�ملة للهوية الإ�سالمية والثورية 

للنظ�م الح�كم في البالد، وتوجيه الأجهزة المتداخلة لهذا 

النظ�م نحو الأهداف ال�س�مية العلي�. واأداء هذه الم�سوؤولية 

مكتب  رئي�س  كلپ�يك�ني  محمدي  والم�سلمين  الإ�سالم  حجة  قراأه    (1)
�سم�حة الإم�م الخ�منئّي }.

الثقيلة بح�جة لموؤّهالت اأ�سير له� في د�ستور البالد. 

على  يقع  ال��م��وؤّه��الت  ه��ذه  وا�ستمرار  وج��ود  ت�سخي�س 

ُيرّتب م�سوؤولي�ت  المبّجل، وهذا بدوره  المجل�س  ك�هل هذا 

كبيرة عليه: معرفة مك�نة الجمهورية الإ�سالمية في الع�لم 

الراهن، والهتم�م بظ�هرة الديمقراطية الدينية الجّذابة 

و�سط كّم كبير من اأ�س�ليب الحكم المتنّوعة التي يجري فيه� 

بكليهم�،  اأو  ب�ل�سعب،  اأو  والدين،  ب�لروحية  اإم�  الت�سحية 

من  الن�بعة  والمعتقدات  لالإيم�ن  الفّذ  ب�لدور  والهتم�م 

المع�رف الإ�سالمية في نوع النتخ�ب�ت ال�سعبية، والهتم�م 

بت�أثير التقوى الفردية وال�سي��سية ل�سخ�س الق�ئد في حفظ 

ثقة ال�سعب و�سالمة النظ�م و�سالبته ومت�نته... هذه اأمور 

المتكّون  المعّظم  المجل�س  تذّكر بجزء من م�سوؤولي�ت هذا 

من فقه�ء �سعبيين موؤّثرين، وتط�لب ب�أدائه�. كّل واحد من 

العن�وين المذكورة ي�ستمل على واجب�ت ي�أخذ ح�سن اأدائه� 

في  الق�ئد  وي�س�عد  وال�سداد،  ال�سالح  نحو  والنظ�م  البلد 

اأداء م�سوؤوليته الفذة الكبرى. 

التوفيق  واإي�ّي  المحترمة  المّن�ن لح�سراتكم  اأ�س�أل اهلل 

في ال�سير على هذا الدرب المب�رك الذي ك�ن درب الإم�م 

الراحل الجليل وهدفه الحيوّي الكبير. 

ال�شيد علي الخامنئي

1 خرداد 1395
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اإلمام الخامنئي } يستقبل عائلة الشهيد السيد مصطفى بدر 
الدين القائد الجهادّي في حزب الله 2016/05/26 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

العزيز •  ال�سهيد  ه��ذا  �سخ�سية  عن  الكثير  �سمعت  لقد 

كم�  الّدرج�ت  ُعلّو  له  اهلل  اأ�س�أل  والحديدية...  ال�سلبة 

اأ�س�أله اأن يمّدكم اأنتم ع�ئلته الكريمة ب�ل�سبر وال�ّسلوان.

الدين •  بدر  ال�سهيد  ع�ئلة  لي�ست  �سهيد.  ع�ئلة  ع�ئلتكم 

واآخ��ري��ن.  ونجله  مغنية  عم�د  ال�سهيد  ع�ئلة  ب��ل  فقط 

ع�ئلتكم ع�ئلة ال�سه�دة.

اإّن لبن�ن تحّول اإلى ار�س نموذجية ببركة وجود حزب اهلل • 

ورج�ل المق�ومة.

الكّم •  هذا  يحتوي  مك�نً�  �س�هدن�  قّلم�  نحن  الحقيقة  في 

لبن�ن  اأّن  مع  المخل�س،  وال�سب�ب  الموؤمن،  ال�سب�ب  من 

جهة  من  لكّنه  الجغرافية،  الم�س�حة  حيث  من  �سغير 

المعنى له ت�أثير كبير على كّل المنطقة وم� هذا اإّل بف�سل 

دم�ء �سهدائكم. لدم�ء هوؤلء ال�سهداء اأثر كبير.
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اإلمام الخامنئي } يوّجه نداءاً بمناسبة بدء أعمال الدورة 

العاشرة لمجلس الشورى اإلسالمّي 2016/05/28 م.

(1)
ب�سم  اهلل الّرحمن  الّرحيم 

ولكم  الإ�سالمية،  اإيران  في  العظيم  لل�سعب  اأب���رُك 

بدء  الكبيرة،  للم�سوؤولي�ت  والمتقّبلون  المنتخبون  اأّيه� 

�سهر  في  الإ�سالمّي  ال�سورى  لمجل�س  الع��سرة  ال��دورة 

و�سهر  والخ�سوع  المعنوية  �سهر  وهو  المب�رك،  �سعب�ن 

ال�سعب  اأبن�ء  جميع  واأ�سكر   ، الكبيرة،  الدينية  الأعي�د 

ا�ستمرار  الذي عمل، بملحمة النتخ�ب�ت، على  العزيز 

لهذه  اأخ��رى  حلقة  واأ���س���ف  الدائمة،  الت�سريع  عجلة 

الإلهّي  التوفيق  من  ن�بع  كّله  ه��ذا  الحيوية.  ال�سل�سلة 

ورحمته�  المقد�سة  الإلهية  ال��ذات  لطف  على  وعالمة 

والبالد  لل�سعب  م���ددًا  ال��ف��ّذة  ال��ق��درة  ي��د  جعلت  التي 

والل�س�ن ع�جزان عن �سكر  القلب  الإ�سالمّي.  والنظ�م 

(1)  قراأه حجة الإ�سالم والم�سلمين محمدي كلپ�يك�ني رئي�س مكتب 

�سم�حته } في مرا�سم افتت�ح اأعم�ل الدورة الع��سرة لمجل�س 

ال�سورى الإ�سالمي.

هذه النعمة. 

في  الق�سوى  بم�س�ركته  اإي����ران  �سعب  ك���ّرر  لقد 

كّرر  الت�سريعّي،  ب�لمجل�س  ة  الخ��سّ المهّمة  النتخ�ب�ت 

مّرة اأخرى بيعته العريقة لنظ�م الجمهورية الإ�سالمية، 

ورّد بهذا الل�س�ن البليغ على من اأرادوا له ال�سوء. الوف�ء 

القط�ع�ت  في  النظ�م  م�سوؤولي  يدعو  لل�سعب  القّيم 

المختلفة لل�سعور ب�لم�سوؤولية و�سكر النعمة. ذّمتن� نحن 

الم�سوؤولين الآن مثقلة اأكثر من الم��سي. 

من  الأّول  اليوم  في  �سيوؤّدونه  الذي   - النواب  ق�سم 

العن�وين  يبّين   - ملزم  �سرعّي  ق�سم  وهو  اأّي�م عملهم، 

اأّيه�  بو�سعكم  المجل�س.  الني�بة في  لواجب�ت  الأ�س��سية 

ب�لحكمة  تحّققوا  اأن  المحترمون  والأخ����وات  الإخ���وة 

خالل  الواجب�ت  ه��ذه  وال���ورع  والإخ��ال���س  والعقالنية 

والإ�سراف،  الت�سريع  الغ�لب  في  وهو  الق�نونّي،  عملكم 

مثل  وفي  والن��س.  اأم�م اهلل  الروؤو�س  وتكونوا مرفوعي 
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هذه الح�لة �ستح�فظون على مجل�س ال�سورى الإ�سالمّي 

اأم��ور  راأ���س  »على  يكون  ب���أن  اأي  ة،  الخ��سّ منزلته  في 

البالد«. 

والع�لم  المنطقة  في  ب�لطوف�ن  ال�سبيهة  الظروف 

والمغ�مرات الدولية لطاّلب الهيمنة واأتب�عهم، و�سعت 

اإيران الإ�سالمية في اأو�س�ع اأعقد من الم��سي. اقتدار 

البالد لمواجهة هذه الظروف ي�ستدعي الوعي واليقظة 

والعزيمة الرا�سخة والإم�س�ك بزم�م المب�درة من قبل 

كّل الم�سوؤولين. واجبكم الثورّي والق�نونّي اأّيه� النّواب 

منيعً�  خندقً�  المجل�س  من  تجعلوا  اأن  هو  المحترمون 

وج�سعه  واإغ��راءات��ه  و�سحره  ال�ستكب�ر  اأح�بيل  اأم���م 

الموؤمن  ال�سعب  عليه  يتوّك�أ  م�سرقً�  و�سندًا  ال��وق��ح، 

الثورّي. 

القطعية،  لوازمه  بكّل  المق�وم  القت�س�د  تحقيق 

الثق�فة  وت��ع��م��ي��ق  لتنمية  ال������دوؤوب  ال�����س��ع��ي  وك��ذل��ك 

الفورية.  ب���لأول��وي��ة  ح�ليً�  تمت�ز  مهم�ت  الإ�سالمية، 

وهن�ك اأولوّي�ت مهمة اأخرى في قط�ع�ت متنّوعة تتعلق 

وهي  البالد،  و�سي�نة  الأمن  وتعزيز  الوطنّي  ب�لقتدار 

البالد  وا�ستقالل  الجتم�عية  العدالة  ا�ستقرار  ت�سمن 

النواب  واجب�ت  جملة  من  الأولوي�ت  معرفة  وتقّدمه�. 

وهي مت�حة لأذه�نهم الواعية. 

الق�در  اهلل  على  ب�لتوّكل  المحترمين  النواب  اأو�سي 

الإلهّي  ال�سراط  على  وال�ستق�مة  بوعوده،  الظّن  وح�سن 

الفئوية،  ب�لتف��سيل  الن�سغ�ل  من  واأحّذرهم  الم�ستقيم، 

ومن تغليب الدوافع ال�سخ�سية على الم�س�لح الع�مة. 

ل��ن��ّواب  وال��ت��ق��دي��ر  ب�ل�سكر  اأت��ق��ّدم  اأن  ل��زام��ً�  اأرى 

المجل�س الت��سع المحترمين، ورئي�سه الدوؤوب الخدوم، 

اإق�مة  في  الع�ملين  لكل  وكذلك  الرئ��سية،  الهيئة  وكل 

انتخ�ب�ت المجل�س الع��سر. 

ال��راح��ل،  العظيم  الخميني  الإم�����م  ذك���رى  اأح��ّي��ي 

ال�سالم  واأق��ّدم  ال�سبيل،  هذا  في  والم�سحين  وال�سهداء 

المنتظر  المهدّي  الأع��ظ��م  اهلل  ول��ّي  ل�سيدن�  والإج���الل 

)اأرواحن� فداه(، واأ�س�أل اهلل تع�لى التوفيق لكم جميعً�. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

ال�شيد علي الخامنئي

7 خرداد 1395
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اإلمام الخامنئي } يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة 
في اللقاء الرمضانّي السنوّي 2016/06/22 م.

وفيما يلي اأبرز ما ذكر:

ب����أن يكون •   Q اأب���ي ط���ل��ب  ب��ن  الإم�����م ع��ل��ّي  يو�سي 

على  ج��دًا  ي�سعب  حيث  الفتنة،  ظ��روف  في  الت�سّرف 

الن��س ت�سخي�س الحّق من الب�طل، ب�ل�سكل الذي ل ي�سّب 

ل�س�لح الفتنة اأبدًا. 

ففي ظروف الفتنة، نظير م� ح�سل في �سنة 88، يجب اأن • 

ل يكون الكالم وال�سمت والعمل وحّتى نوع النظرة بحيث 

يعّزز الفتنة ويكّر�سه�. 

ميولهم •  وب�سبب  الأ�سخ��س  لبع�س  يكون  ل  ق��د  طبعً� 

الخ��سة رغبة في الم�س�ركة ال�سريحة �سّد الفتنة، ولكن 

ينبغي اأن ل ي�ستف�د منهم ل�س�لح الفتنة. 

نهج •  في   Q ط�لب  اأب��ي  بن  علّي  الإم����م  حكم  وم��ن 

والمن�سب  للم�سوؤولية  النظر  لمو�سوع  التطّرق  البالغة، 

فمثل  الخ��سة،  والمتي�زات  الثروة  اإلى  للو�سول  كطعم 

عنق  في  اأم�نة  الواقع  في  وهي  للم�سوؤولية،  النظرة  هذه 

الإن�س�ن، توؤّدي اإلى �سغ�ر �س�حبه� وتف�هته. 

مو�سوع الرواتب الع�لية جدًا هو في الحقيقة هجوم على • 

القيم، ولكن ليعلم الجميع اأّن هذا المو�سوع من الح�لت 

ال�ستثن�ئية، ومعظم مديري الأجهزة والموؤ�س�س�ت اأن��س 

�سيئة  ح�لة  يمّثل  القليل  العدد  هذا  حّتى  ولكن  نزيهون، 

جدًا، وينبغي الت�سّدي له� ب�لت�أكيد. 

ينبغي اأن ل يطغى مرور الوقت على هذا المو�سوع، اإنم� ينبغي • 

مت�بعته ب�لت�أكيد على نحو ج�ّد، واإطالع ال�سعب على النت�ئج. 

روات��ب •  م�ستوي�ت  ف����إّن  و�سلتني  التي  المعلوم�ت  ح�سب 

المديرين في معظم الأجهزة والموؤ�ّس�س�ت هي في الحدود 

ة بعدد قليل من المديرين،  المعقولة، والرواتب الع�لية خ��سّ

وينبغي الت�سّدي ب�سكل ح��سم لهذه الح�لت على قّلته�. 

ف��ي نهج •   Q اأب��ي ط�لب  ب��ن  الإم����م علي  وم��ن حكم 

لأّن  وتح�سينه،  الل�س�ن  مراقبة  دومً�  ينبغي  اأّنه  البالغة 

الكثير من م�سكالت الإن�س�ن ن�تجة عن الل�س�ن. 

الم�سكالت الن�جمة عن عدم مراقبة الل�س�ن له� في بع�س • 

الأحي�ن ط�بع �سخ�سّي، لكّنه� في اأحي�ن اأخرى ذات اأبع�د 

اجتم�عية، لذلك ينبغي التدقيق كثيرًا في هذا المو�سوع.
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�شرورة الإعتماد على 

النف�س

الق�سية الأ�س��س هي العتم�د على اأنف�سن�. هذا هو 

اأنف�سن�،  لن� من العتم�د على  بّد  العمل. فال  اأ�س��س 

اإلى الآخرين والأج�نب  ول يمكن ال�ستن�د 

والثقة بهم.

ل ثقة بالأميركيين

و�سوء  الأخالق  ل�سوء  الأمريكيين مظهٌر  اإن 

الأداء وال�سلوك، ول يقت�سر هذا الأمر عليهم، 

يّت�سف  مثلهم  هو  من  كذلك،  غيرهم  وهن�ك 

اأي�سً� ب�سوء العمل والأخالق وال�سلوك، وب�لت�لي 

العتم�د  اإّل  علين�  وم���  بهم.  الوثوق  يمكن  ل 

اأّنن� ق�درون، واأّن اهلل  اأنف�سن�، واأن نعرف  على 

عن  المروّي  الحديث  في  كم�  ين�سرن�.  �سوف 

ن��َزَل 
َ
اأ دَقن�  �سِ  

ُ
اهلل ى 

َ
َراأ »َفَلّم�  الموؤمنين:  اأمير 

اأّنن�  ذلك  الَكبت«.  َن�  ِبَعُدِوّ نَزَل 
َ
َواأ النَّ�سَر  َعَليَن� 

اإل��ى  الخطى  وقطعن�  ال�س�حة  اإل��ى  نزلن�  اإذا 

الأم�م ب�سدق، ف�إن اهلل �سبح�نه وتع�لى �سوف 

ين�سرن� ل مح�لة.

فقرات اأ�س��سية وا�ستراتيجية في ق�س�ي� حيوية في اإيران والع�لم

البصيرة الثاقبة

112



خطورة �شيوع الثقافة الغربية

الغربية  الثق�فة  �سيوع  ال�س�ح�ت  ومن 

ون��م��ط ال��ح��ي���ة ال��غ��رب��ي��ة. ف����إذا اأ���س��ي��ع في 

لدى  وال���دارج  المقبول  الحي�ة  نمط  بلٍد 

النخب  ف�ستتبّدل  والأميركيين،  الغربيين 

في ذلك المجتمع اإلى اأغن�م وديعة مطيعة 

م�  وه��ذا  والغربية،  الأميركية  لل�سي��س�ت 

ت�سّر القوة التي تواجهن� على حدوثه،

التعّدي طبيعُة الإ�شتكبار

طبيعة ال�ستكب�ر والقوى الم�ستكبرة مجبولة على التط�ول والنهب، 

�سواء في عهد ال�ستعم�ر الذي يعود اإلى القرنين الث�من ع�سر والت��سع 

ب�أ�سك�له  ال�ستعم�ر  فترة  في  اأو  الع�سرين،  القرن  اإلى  وي�ستمّر  ع�سر 

على  يطرحونه�  والتي  بعد،  فيم�  اأوجدوه�  التي  والحديثة  الجديدة 

اأر�س الواقع ويجّددونه� يومً� بعد اآخر. هدفهم هو التعّدي وال�ستيالء 

هو  هذا  والنفوذ.  والت�سّلل  والت�سّلط  والبلدان،  ال�سعوب  م�س�لح  على 

هدف ال�ستكب�ر.

الحرب الناعمة ل زالت م�شتعلة

ودائ��رة  ق�ئمة  فهي  الن�عمة،  الحرب 

علين�،  الهجوم  يخو�س  وع��دّون���  ح���ل��ي��ً�، 

نحن  هل  نخو�سه�.  اأي�سً�  ب�لمق�بل  ونحن 

له بحث  الدف�ع؟ هذا  اأو  الهجوم  في ح�لة 

اآخر، وب�عتق�دي يجب على جبهتن� اأي�سً� اأن 

تقوم ب�لهجوم بدًل من الدف�ع، مع �سرورة 

الحف�ظ على مراكزه� الدف�عية اأي�سً�. اإذًا 

فهن�ك حرٌب م�ستعلة، وعليكم ت�سبيه هذه 

و�س�حة  ال�سلبة  ب�لحرب  الن�عمة  الحرب 

المعركة.

ال�شخ�شيات النورانية

وتلك ال�سخ�سي�ت النورانية التي �س�هدتموه� 

ال�سيخ بهجت - على  اآية اهلل  المرحوم  ك�أمث�ل  زم�نن�،  في 

مفعمً�  كبيرًا  و�سيخً�  نورانيً�،  اإن�س�نً�  ك�ن  -حيث  المث�ل  �سبيل 

عهد  منذ  له�  وينتبهون  اأنف�سهم  يرّبون  اأ�سخ��سً�  ك�نوا  ب�لنورانية، 

ال�سب�ب؛ اأي منذ اأن ك�نوا في اأعم�ركم. من يت�أّخر في التفكير بهذه 

الأمور، تقّل توفيق�ته، ومن ل يفّكر بهذه الم�س�ئل اأبدًا، ُيحرم 

كح�ل  ح�ُله  ويكون  والنق�ء،  وال�سف�ء  النورانية  من 

الكثير من اأبن�ء الدني�.
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حزب اهلل �شم�س الأمة ال�شاطعة!

اإّن حزب اهلل ي�سطع هن�ك ك�ل�سم�س، وهو مبعث افتخ�ر للع�لم الإ�سالمّي. �سب�ب حزب 

اهلل ومجموعة حزب اهلل في لبن�ن مدع�ة فخر للع�لم الإ�سالمّي، فقد اأنجز هوؤلء م� عجزت 

عنه جيو�س ثالث دوٍل عربية خالل حربين اأو ثالث، حيث فر�سوا على اإ�سرائيل الهزيمة.

فليدر�شوا جّيدًا

ال�سب�ب  فعلى 

ي�����ن�����ج�����زوا  اأن 

ب�سكل  درو����س���ه���م 

ج���ّي���د، ف��ل��ي��در���س��وا 

اأن�  م�  وهذا  جيدًا، 

اأوؤّي���ده، واأن��ت��م على 

ولكن  ب��ذل��ك،  علٍم 

ج�نب  اإل���ى  ينبغي 

ال���درا����س���ة ال��ق��ي���م 

الثورية  ب�لأن�سطة 

اأي�سً�.

التقدم النووي �شاحة �شراع

فلو اأن اإيران، بم� تّت�سف به من ا�ستغن�ء عن القوى الع�لمية ومن عدم الكتراث به� وعدم التبعية له� وعدم العتم�د 

عليه�، ت�سل لمرحلة التقّدم، واأن ي�سبح هذا التقّدم نموذجً� ومث�ًل ل�س�ئر البلدان وال�سعوب الأخرى، ف�إّن هذا التقّدم 

يعتبر واحدًة من نق�ط ال�ستب�ك و�س�ح�ت ال�سراع فيم� بينن� وبين ال�ستكب�ر نحن نريد الو�سول اإلى هذا التقّدم، وهم 

يريدون منعن� منه. اإّن واحدًا من اأهم الدوافع التي دفعت ب�لقوى الم�ستكبرة في الق�سية النووية اإلى ال�سطف�ف �سّدن� هو 

هذا الدافع، اأن يتمّكن بلٌد، من دون الّتك�ل على اأميرك� اأو بريط�ني� اأو على اأّي قوة اأخرى، اأن يخو�س بنف�سه �س�حًة علميًة 

ب�لغة الخطورة ك�ل�س�حة النووية، ف�إّن هذا ب�لن�سبة لهم اأمٌر ه�ّم وخطير جدًا، وم� ك�نوا يريدون له اأن يتحّقق.

توفير الأمن الوظيفي للعامل

والم�س�ألة الأخرى هي الأمن الوظيفّي 

ال��ع���م��ل ه��ذا  ل��ل��ع���م��ل، ف��ل��و �سغل ذه���ن 

الت�س�وؤل وهو اأّنه: هل �سيبقى غدًا في هذا 

المعمل اأم ل؟ �سوف ل تط�وعه نف�سه على 

العمل. فال بّد من توفير الأمن الوظيفّي، 

واجب�ت  الآخر من  وهو  اأي�سً�،  �ُسُبله  وله 

مختلف الم�سوؤولين.

الأ�شاليب التربوية في الحرب الناعمة

ال��ت��دّي��ن وال��ع��ّف��ة وال����ورع والب��ت��ع���د عن 

الإفراط في النزوع اإلى الغرائز، ل ينبغي اأن 

و»الدوغم�ئية«  ب  التع�سّ محمل  على  ُيحَمل 

ذلك..  اإلى  وم�  والتحّجر  تعبيرهم  حّد  على 

ت��رب��وي��ة، م�ستوح�ة  اأ���س���ل��ي��ب  ه��ي  ب��ل  ك���اّل، 

في  والق�ئد  ال�س�بط  تعريف  من  وم�ستق�ة 

الحرب الن�عمة.
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جنود بال رواتب

الت��سع  القرن  في  ال�ستعم�ر  فترة  غرار  على  نعمد  اأن  من  بدًل  ب�أّنه  الغربية  ال�سي��سة  في  المفّكرون  �سّرح  لط�لم� 

ع�سر اإلى احتالل البلدان، وتعيين ح�كم ع�سكرّي، وبذل الأموال، وتزويد الجم�ع�ت هن�ك ب�لأ�سلحة، واإث�رة ال�سراع�ت 

والحروب، الأف�سل والأ�سهل والأقّل كلفة، هو اأن نقوم ب��ستقط�ب �سخ�سّي�تهم من النخب، وبّث اأفك�رن� فيهم، واإيف�دهم 

اإلى بلدانهم، فيتبّدلون اإلى جنود لن� من دون اأن ندفع لهم رواتب! يفعلون م� يريد الغرب.

اإ�شتثمار المال في العمل

ف�إن رّب العمل هو ذلك ال�سخ�س الذي ك�ن بم�ستط�عه 

الفالنّي، ويح�سل  الم�سرف  راأ�سم�له مثاًل في  يودع  اأن 

تدّر  ك�نت  ولرّبم�  قلق وه�ج�س،  اأّي  دون  الربح من  على 

عليه هذه العملية المزيد من الأرب�ح فيم� لو ك�ن ي�ستثمر 

اإلى  ونزل  اأعر�س عن ذلك،  اأّنه  اإل  الإنت�ج،  في  ر�سيده 

ي�سوقه  و�سوف  للغ�ية.  مطلوٌب  اأمٌر  وهذا  العمل،  �س�حة 

اهلل اإلى الجنة فيم� لو اأنجز عمله هذا لوجه اهلل.

ال�شهيد مطّهري نموذج الإخال�س!

وينجز  ب���إخ��ال���س،  يتحّرك  ك���ن  مطّهري  اهلل  اآي���ة 

قرب،  عن  معه  ونتوا�سل  نعرفه  كّن�  اهلل.  لوجه  عمله 

ون�سهد اأعم�له، ونالحظ نّيته. ك�ن اإن�س�نً� ع�رفً� بزم�نه 

ومن  ويدركه�،  الحتي�ج�ت  يعرف  ع�سره،  وبمتطّلب�ت 

اأجل �سّد فراغ هذه المتطلب�ت.

حق العمل

والتو�سية الع�مة في اإط�ر هذا المفهوم هي 

تو�سيع دائرة العمل. فلنو�ِس الجميع ب�أن يقوم كّل فرٍد 

اأينم� ك�ن، ب�إنج�ز عمٍل، ورفع م�ستوى جودته، واأداء حّقه. 

ك�ن  اإن  الفر�س،  �سبيل  على  الج�معّي،  ف�لط�لب 

معر�سً� عن الدرا�سة، لم يوؤِدّ حّق عمله.

اإهدار الطاقات م�شاّد للقيم

والبط�لة والتك��سل وت�سييع الوقت في غير محّله ومن دون 

ف�ئدة واإهدار الط�ق�ت ال�سب�بية والفكرية والبدنية مذمومة 

وم�س�ّدة للقيم.. هذا هو منطق الإ�سالم، ف�إّنه اأّيم� اأحٍد ُينجز 

عماًل في اأّي مك�ن، اإّنم� يقوم ب�إنج�ز قيمة من الِقَيم، ولو ك�ن 

عمله لوجه اهلل، يكون عب�دة، وين�ل عليه الأجر والثواب.
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اإحياء الفطرة

ال��م��ع���ل��م  ُن��ح��ي��ي  اأن  ع��ل��ي��ن���  ي��ج��ب 

الممت�زة والب�رزة لدى التالميذ. اأجل، 

على  تعملوا  اأن  يمينكم  ف��ي  ج���ء  لقد 

وهذا �سحيح،  الإلهية،  تفعيل فطرتهم 

فقد و�سع اهلل تع�لى فين� جميعً� ر�سيدًا 

وخميرًة له� ق�بلّية نمّوه� وا�ستثم�ره�. 

عند  وتر�سيده�  تفعيله�  على  ف�عملوا 

الأولد.

ما بعد م�شروع »التحّول 

البنيوّي في التربية والتعليم«

تّم  قد  هذا  والتعليم«  التربية  في  البنيوّي  »التحّول  م�سروع  اإّن 

اإعداده ب�سكل جّيد على م� يبدو، وهو خطوة اإلى الأم�م، فلينّفذوه بدّقة 

وبنظرة ن�قدة، وليبحثوا عن مك�من اإ�سك�لته. لأّن في كّل كت�بة غير اإلهية 

اإ�سك�لت. فلنفّت�س عن تلك الإ�سك�لت،  اإنج�ز ب�سرّي توجد  وكّل 

ولن�ستك�سف النق�ئ�س والعيوب، ولنعّد نظ�مً� ط�هرًا 

ومن�سجمً� ب�سكل جّيد.

الجهاد الكبير

ف�لجه�د الأكبر الذي يفوق كّل اأنواع الجه�د �سعوبة، هو جه�د النف�س؛ ذلك الجه�د الذي يح�فظ على هوّيتن� وب�طنن�، 

والجه�د الأ�سغر، هو مق�تلة العدّو، ولكن بين اأق�س�م الجه�د الأ�سغر، هن�ك جه�ٌد اأطلق اهلل تع�لى عليه »الجه�د الكبير«، 

وهو هذا الجه�د. ولكن م�ذا يعني »الجه�د الكبير»؟ يعني عدم اإط�عة العدّو واإط�عة الك�فر واإط�عة الخ�سم الذي نواجهه 

في �س�حة النزال،

الهوية الم�شتقلة 

اإّن اأوّل م� يجب علين� اأخذه لتالميذن� بنظر العتب�ر، هو اإيج�د هوّية م�ستقّلة وطنية ودينية في نفو�سهم. هذا هو الأمر 

الأّول؛ هوّية م�ستقّلة وذات عّزة. فلنربِّ �سب�بن� على اأن يّتبعوا �سي��سة م�ستقّلة، واقت�س�دًا م�ستقاًل، وثق�فة م�ستقّلة، واأن ل 

تنمو لديهم روحية التبعية والركون اإلى الآخرين والعتم�د عليهم والرجوع لهم.
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كلُّ �شيء رهن التوّجه هلل

لقدراتن�  يت�أّتى  م�  وك��ّل  اأداوؤه،  علين�  يجب  م�  ك��ّل 

اإنج�زه، مرهوٌن بت�سّرعن� هلل �سبح�نه وتع�لى، والتوّجه 

اإليه، والإكث�ر من التو�ّسل اإليه. ف�إّن اّت�س�ل القلوب ب�هلل 

�سندًا  لك�ن  تحقق،  لو  الذي  الّت�س�ل  ذلك  هو  تع�لى، 

ودع�مة لهويتن� الثورية وعزيمتن� واإرادتن� التي �ستمّهد 

ال�سبيل لتحقيق م� ذكرن�ه.

عداوؤنا مع ال�شهيونية

ال�س�دقين،  الموؤمنين  ع��داء  اإّن 

وعداء الجمهورية الإ�سالمية مع ال�سهيونية، 

ث�أر �سخ�سّي  اإذ ل يوجد  ن�جم عن هذه الحق�ئق. 

لن� مع اأحد، ولكن حين يب�سط الكي�ن ال�سهيونّي، اإلى 

ج�نب �سبكة الراأ�سم�ليين ال�سه�ينة الو�سيعة، �سيطرته 

المتحدة  ك�لولي�ت  دول��ة  على  ويهيمن  ال��دول،  على 

الأميركية - بحيث ل يتقّدم فيه� اأّي اأحٍد، ول يت�سّلم 

زم�م ال�سلطة اأّي حزٍب اأو �سخ�س اإّل بدعمهم 

م�  اإل��ى  الع�لم  ي�سل   - وم�س�ندتهم 

ت�س�هدونه في هذا اليوم.

الإ�شالم المقتدر

الإ�سالم الذي ي�ستطيع اأن يجتّث الكفر وال�ستكب�ر والظلم، اأو اأن 

يوقفه عند حّده، اأو اأن يمنع طغي�نه وعدوانه، هو ذلك الإ�سالم الذي 

لديه نظ�م، لديه حكومة، وقّوات ع�سكرية، وو�س�ئل اإعالم، و�سي��سة، 

واقت�س�د، ويمتلك العديد من الو�س�ئل والأدوات.

ح�شور القلب في ال�شالة

اإّن ح�سور القلب يعني اأن يكون القلب اأثن�ء ال�سالة 

ح��سرًا هن�. اإذ اأحي�نً� م� نوؤّدي ال�سالة وقلوبن� تجول 

في مواطن اأخرى، وح�سور القلب يعني اأن تكون قلوبن� 

هن� وعلى �سج�دة ال�سالة واأن تكون منتبهة اإلى ال�سالة 

واأن ل ت�سرح في مك�ن اآخر.

الإيمان باهلل مدعاة قوة

ب�لط�غوت،  والكفر  ب���هلل  الإي��م���ن  ف���إّن 

ي�ستتبع التم�ّسك ب�لعروة الوثقى، وهو مدع�ة 

للقّوة والقتدار. وهذا م� يجب علين� ترويجه 

اأن  ويجب  الإ�سالمّي،  الع�لم  ربوع  في  وبّثه 

تقوم اإرادتن� على ذلك.
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الحزب في البلدان الغربية

الحزب في الغرب ل يمّثل مجموعة �سعبية و�سبكة 

منت�سرة بين الن��س؛ كاّل، الأمر لي�س كذلك، ل في اأميرك� ول 

في بريط�ني� ول في الأم�كن الأخرى. التفتوا اإلى هذه الم�س�ألة، 

الحزب في البلدان الغربية هو ن�ٍد، ن�ٍد �سي��سّي، منتخب يجتمع 

فيه بع�س النخب تحت �سع�رات معّينة وا�ستثم�رات م�لية وم� 

الإع��الم  خ��الل  من  الن��س  ج��ذب  من  ويتمّكنون  �س�به، 

والإعالن�ت للم�س�ركة في النتخ�ب�ت، فهي لي�ست 

�سي�دة �سعبية حقيقية.

احتياج الب�شرية اإلى القراآن

القراآن؛  اإلى  بح�جة  اليوم  الع�لم  اأن  اأعّزائي!  ي�  واعلموا 

�سواء َقِبل واعترف بذلك اأم لم يعترف. ف�لع�لم اليوم يعي�س 

فراغً� في هّويته، فراغً� فكريً�، فراغً� اإيم�نيً�، الإن�س�ن من دون 

ت�س�هدونه  الف�رغة في داخله�. م�  الخ�وية  الإيم�ن ك�لف�كهة 

من ازدي�د القتل والجريمة في البلدان الغربية يومً� بعد اآخر، 

ح�لت  ت�س�عد  من  ترونه  م�  ذل��ك.  اإل��ى  اأ�سب�به  اأح��د  يعود 

النتح�ر، يعود اأحد اأ�سب�به اإلى ذلك. الب�سرية لم تعد عنده� 

ب�س�عة تعر�سه� لإقن�ع اأذه�ن الن��س وقلوبهم واأرواحهم.

وجوب تقوية الإيمان الإ�شالمّي

اأن ن��زي��د م��ن ال��ق��درات والإم��ك��ان��ي��ات.   يجب 

والزيادة هذه ت�سمل: تقوية الإيمان الإ�سالمّي، 

العلمية،  وال��ح��وزات  الحكومة،  وه��ي من واج��ب 

والأجهزة الإعالمية، ووزارة الإر�ساد )الثقافة(، 

ومنظمة الإعالم الإ�سالمّي. يجب عليكم تقوية 

الإيمان الإ�سالمّي، وهي واجب على كّل من له 

عالقة وتوا�سل مع ال�سباب، كالجامعات ووزارة 

على  تقع  كبرى  مهّمة  وه��ذه  والتربية.  التعليم 

عاتق هوؤلء جميعاً، ويجب عليهم الت�سّدي لها.

تحقيق دين اهلل

اإن كّن� نحن ل نهدف اإلى اإق�مة الحكم الإلهّي 

ولم�ذا  هن�؟  نحن  ل��م���ذا  اإذًا  الإل��ه��ّي،  وال��دي��ن 

اأو  ك�نوا  الذين  اأولئك  فلي�أِت  هن�؟  هلل  العبد  اأن� 

نحن  الدولة.  ب���إدارة  وليقوموا  [هن�]،  اأمث�لهم 

اأن تتحّقق  هن� لأّنن� نريد تثبيت دين اهلل. يجب 

ُيقَتل في  لهذا من  ن�سعى  ح�كمية دين اهلل نحن 

�سبيل هذا الأمر هو �سهيد في �سبيل اهلل،
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ال�شتمداد من 

اأرواح �شهدائنا..

علين� اأن ن�ست�سفع ب�لأرواح المتع�لية، واأن 

اأرواح �سهدائن�  نجعله� �سفيعة لن� عند اهلل، ومنه� 

الأعّزاء هوؤلء. وهذه الفر�سة متوافرة لعوائل ال�سهداء 

و�س�ئر  والزوج�ت  الأولد  اأو  والأّمه�ت  الآب�ء  �سواء   -

�سهدائهم  اأرواح  م��ن  ي�ستمّدوا  ك��ي  الأق��رب���ء- 

بهم،  قلوبهم  تعّلقت  ال��ذي��ن  الأح��ب���ء 

للتقّرب اإلى اهلل.

العلوم الإن�شانّية الغربّية

الن�س�نية  العلوم  ف��ي  الإن�����س���ن«  معرفة  »ع��ل��م  اإّن 

الغربية ن��سئ من معرفة الإن�س�ن الغربّي. هذه خال�سة 

يجب  ولكن  منه،  ال�ستف�دة  برف�س  نقول  ول  المطلب. 

التي  الن�س�نية  العلوم  وتركيب  �س�كلة  اأّن  اإل��ى  النتب�ه 

الغربية  الكونية  الروؤية  على  تعتمد  الغرب  من  ج���ءت 

تعتبر  والتي  الغربية،  الإن�س�ن  ومعرفة  الإن�س�ن  حول 

الإن�س�ن �سيئً�، ولكن نحن نعتبر الإن�س�ن موجودًا اآخر، 

غير م� يرى الفكر الم�دّي للغرب. وعليه، يجب الهتم�م 

ب�لعلوم الإن�س�نية الإ�سالمية والتركيز عليه�.

معنى الدعاء

وعلى  وتع�لى،  �سبح�نه  اهلل  اإل��ى  التحّدث  هو  الدع�ء 

القراآن  هو  »الدع�ء  الجليل:  الخمينّي  اإم�من�  تعبير  حّد 

، وهو التحّدث مع اهلل. حين تقراأ القراآن، ف�إّن 
(1)

ال�س�عد«

تكّلمه.  الذي  ف�أنت  اهلل  تدعو  يكّلمك، حين  الذي  هو  اهلل 

ذلك اأن قراءتك للقراآن، تعني القراآن الن�زل؛ اأي اإّن اهلل 

الأعلى.  تنزل من  التي  الحق�ئق  ويبّين لك  اإليك،  يتحّدث 

ودع�وؤك، يعني اأّنك تتكّلم مع اهلل، و�سوتك يرتقي �سعودًا.

�سحيفة  الإلهية،  ال�سي��سية  الو�سية  في  ورد  م�  جملته�  من    (1)

الإم�م، ج21، �س396.

اأهداف الثورة الإ�شالمية

م� هي اأهداف الثورة؟ ح�كمية الإ�سالم في الدرجة 

الأولى؛ فقد انطلقت الثورة اأ�س��سً� لتحقيق هذا الهدف، 

ولأجل اأن يحكم الإ�سالم، واأن تكون له �سي�دته بمعن�ه� 

اهلل،  دين  ح�كمية  هي:  الثورة  ف�أهداف  اإذًا  الخ��ّس. 

والحرية، والعدالة الجتم�عية، والرف�ه الع�ّم، واجتث�ث 

الف�س�د  �سيل  اأم���م  والمق�ومة  والجهل،  الفقر  ج��ذور 

الع�لم  نحو  الغرب  انطلق من  الذي  الج�رف  الأخالقّي 

كّله واأنتم اليوم ت�س�هدون خ�س�ئ�سه.
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العمل باإخال�س مدعاة ال�شعادة الأبدية

ف�إن عملتم ب�إخال�س، �سيكون بمقدور كّل واحٍد من 

هوؤلء الن��سئين وال�سب�ب الذين يكبرون على اأيديكم، 

اأن يقوم ببن�ء م�ستقبل البالد، ويكون مدع�ة ل�سع�دتكم 

الأبدية لأّنكم اأنتم من عّلمتموه، واإن لم يعرفكم اأحد. 

ف�إّن اأولئك الذين ق�موا بتعليم الإم�م الخمينّي العظيم 

وتدري�سه في عهد طفولته، ل يعرفهم اأحد، غير اأّن اآث�ر 

ل في �سحيفة اأعم�لهم اأي�سً� لأّنهم ق�موا  الإم�م ُت�سجَّ

بتربية هذا الرجل بهذه الطريقة.

﴾ 

ُ ﴿ َفُقۡل َحۡسِبَ ٱللَّ
ال��وارد  والأم��ر  ب�لتو�سية  العمل  علين�  يجب  وهن� 

﴿ َفُقۡل  تلوته�:  التي  ال�سريفة  القراآنية  الآي��ة  هذه  في 

وراأي��َت  يع�ر�سونك،  اأنهم  راأي��َت  اإن   ..﴾ 

ُ ٱللَّ َحۡسِبَ 
اأنهم ُيعر�سون عنك، وراأيَت اأنهم ُيحيطون بك من كّل 

إَِلَٰه إِلَّ  ُ َلٓ  ج�نب وب�سّتى الأ�س�ليب، ﴿ َفُقۡل َحۡسِبَ ٱللَّ

ٱۡلَعِظيِم ﴾. وهذا هو  ٱۡلَعۡرِش  َوُهَو َربُّ  ُۡتۖ  تََوكَّ َعلَۡيهِ  ُهَوۖ 
توّكل اإم�من� الخمينّي العظيم الذي دّلن� على الطريق، 

واأو�سلن� اإلى هذه المك�نة.

النهج األصيل

كلم�ت في الإ�سالم المحّمدي الأ�سيل، ونهج وفكر الإم�م الخميني{
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اأهمية اجتماع العلماء

ك�ن الإم�م الراحل العظيم )ر�سوان اهلل 

المدن  لعلم�ء  الر�س�ئل  ويبعث  يو�سي  عليه( 

والآخر،  الحين  بين  يجتمعوا  ب�أن  ويو�سيهم 

مع  يلتقوا  واأن  ال�س�ي!  تن�ول  اأج��ل  من  ول��و 

بع�سهم بع�سً� حّتى واإن لم يجِر بينهم بحث 

جم�عة  ول��ق���ء  اجتم�ع  اإّن  اأي  ه����ّم؛  ج��دّي 

في  والعلميين  الدينيين  والخبراء  العلم�ء 

البلد يحظى بهذه الدرجة من الأهمّية.

اإمامنا الراحل في �شهر �شعبان

�سعب�ن  �سهر  م��ن  الأخ��ي��رة  الأي����م  اإّن��ه��� 

الكبير  اإم���م��ن���  ك����ن  ب���ل��ب��رك��ة.  ال��م��ف��ع��م 

-ب�حتم�ل قوّي- يتزّود معنويً�، ب�سكل وافر، 

وال�سواهد  القرائن  وت��دّل  ال�سهر.  هذا  من 

هذا  ببركة  ال��ن��وران��ي  القلب  ذل��ك  اأّن  على 

ال�سهر ك�ن يزداد نورًا وت�أّلقً�.

اإمام الثورة

الثورة كلمة واحدة ولكّنه� تنطوي في مكنونه� على حق�ئق 

الخ�س�ئ�س  هذه  كّل  في  الرائد  هو  الثورة  اإم���ُم  تح�سى.  ل 

الم�دية  القوى  �سبب غ�سب  اإّن  الثورة.  تت�سّمنه� مفردة  التي 

اأي�سً�،  منه  وهلعهم  الجليل  الإم���م  تج�ه  وغيظهم  المتوا�سل 

يع�دون هذه  وهم  الإم���م،  ثورية  وهي  ال�سفة،  اإلى هذه  يعود 

ال�سفة.

المناجاة ال�شعبانية اأف�شل الأدعية

الأدعية  من  فك�ن  الأدع��ي��ة،  عن  يومً�  اأي�سً�  �س�ألته  لقد   

له� على غيره�، هذه المن�ج�ة  التي يعتمد الإم�م عليه� ويف�سّ

»اإِلهي َهب  ال�سعب�نية. وهي تنطوي على فقرات ه�ّمة، منه�: 

دُقه، َوَنَظراً  َليَك �سِ لي َقلباً ُيدنيِه ِمنَك �سوُقه، َوِل�ساناً ُيرَفُع اإِ

اهلل  من  نطلبه�  التي  ال�سف�ت  هي  هذه  ه«.  َحقُّ ِمنَك  ُبُه  ُيَقرِّ

�سبح�نه وتع�لى في هذا الدع�ء ال�سريف وفي هذه المن�ج�ة، 

وهي تمّثل در�سً� لن�.
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النزعة الثورية �شرُّ تقدمنا

الثورية والحركة الجه�دية تراجعن�  َعِملن� بثوريٍة تقّدمن� لالأم�م، وكّلم� غفلن� عن النزعة  وبعد رحيل الإم�م، كّن� كّلم� 

وف�سلن� وتخّلفن�، وهذه حقيقة.

نحو حاكمية دين اهلل

فقد بّدل اإم�من� الجليل الم�سيرة، وق�م ب�إيج�د تحّول كبير، وغّير م�س�ر ال�سعب الإيرانّي، وبّدل �سّكة القط�ر، و�س�ر بن� نحو 

الأهداف الكبرى. وهذه الأهداف التي وّجهتن� الثورة واإم�م الثورة اإليه�، وق�م� بهداية المجتمع الإيرانّي نحوه�، تمت�ز ب�أهمية 

ب�لغة. وهي اأهداٌف تتلّخ�س في ح�كمية دين اهلل،

على خطى الإمام

فقد دّلن� الإم�م على الطريق، واأران� المع�يير والمع�لم، وحّدد لن� الأهداف، وبداأ بهذه الحركة بنف�سه. ونحن حتى يومن� 

الأهداف.  تلك  وبين  بينن�  �س��سع  بون  ولكن م� زال هن�ك  الثورّي، حّققن� مك��سب كثيرة،  الّتج�ه  ال�سير في  وبف�سل  هذا، 

ويمكنن� ب�لطبع بلوغ تلك الأهداف، �سريطة اأن يتحّرك القط�ر على نف�س هذه ال�سكة، وهي ال�سكة التي �س�ر الإم�م بقط�ر 

المجتمع الإ�سالمّي عليه�.
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عدوهم الأّول : الإ�شالم الأ�شيل

لقد دّونُت هن� عددًا من المقّدرات التي تتعّر�س اأكثر من غيره� لحمالت العداوة:

الأول هو الإيم�ن الإ�سالمّي. وهذا م� قد يثير ده�سة البع�س فيقولون اإّن الع�لم المع��سر هو ع�لم حرية الفكر والعقيدة 

واأمث�ل ذلك! كاّل، اأّيه� ال�سّيد. اإّن اأكثر م� يع�دونه هو الإ�سالم الأ�سيل الذي قّدمه الإم�م )ر�سوان اهلل عليه(، وهو مبنى 

الحكومة الإ�سالمية والجمهورية الإ�سالمية.

الو�شية الأولى: الهتمام بماآثر الإمام 

اأو�سي ببع�س الو�س�ي�. اإّن الإم�م الخمينّي يعتبر في خ�رطة الطريق التي ذكرن�ه�، قدوة واأ�سوة ك�ملة حقً�. وهو يقف على 

القمة في جميع هذه الموؤ�ّسرات. فلقد ع��سرن� الإم�م ل�سنوات طويلة وب�أ�سك�ل مختلفة، �سواٌء حين ك�ن يم�ر�س التدري�س في 

قم، اأو حين تّم نفيه اإلى النجف، اأو حين ت�سّلم مق�ليد الحكم و�س�ر على قّمة ال�سهرة ال�سي��سية الدولية، و�س�هدن� الإم�م في 

جميع هذه الح�لت، والحق يق�ل اإّنه ك�ن يّت�سم ب�أعلى الدرج�ت في جميع هذه الموؤ�سرات التي ذكرن�ه�. ف�أولوا اهتم�مكم 

هذه هي  فيه�.  والتعّمق  به�  والأن�س  وو�سّيته  الإم�م  �سحيفة  بمط�لعة  الأعّزاء  ال�سب�ب  اأيه�  وقوموا  واأفع�له،  الإم�م  ب�أقوال 

التو�سية الأولى.
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 حرمة اإلسراف 
تكليف عام

قدوة القدوة

ق�سة اأو ح�دثة تبرز ج�نب القدوة في �سخ�سية �سم�حته
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ذكر �سم�حة الإم�م الخ�منئي } في بداية در�س البحث الخ�رج في �سب�ح يوم 2017/2/5 )جم�دي الأولى 

1438 ه�( بعد ذكر حديث اأخالقّي، اإلى حرمة ا�ستخدام ال�سّي�رات الب�هظة الثمن من قبل علم�ء الدين وطاّلب 

العلوم الدينّية« وق�ل: اإّنه تلّقى ر�س�لة تفيد ب�أّن بع�س من يح�سرون در�سه يتنّقلون ب�سّي�رات ب�هظة الثمن يق�رب 

 .
(1)

ثمنه� الم�ئتي مليون

واأ�س�ف في هذا المج�ل: اإنّ حرمة الإ�سراف ت�سمل الجميع، كلّ �سخ�س ب�أيّ م�ستوى ك�ن، �سواء ك�ن غنّيً� اأم 

اأي�سً�، والإ�سراف عمل محّرم. وهذه ال�سّي�رات  اأم فقيرًا؛ لأّن الفقير يمكن اأن يقع في الإ�سراف  متو�ّسط الح�ل 

الب�هظة الثمن حرام.

اإلى وجود بع�س الأ�سب�ب الأمنّية والوق�ئّية ل�ستخدام ال�سّي�رات الب�هظة الثمن، ق�ل �سم�حته:  ومع الإ�س�رة 

الم�ّدّية،  الزخ�رف  وراء  ال�سعي  [ب�لدني�]، وعدم  الرغبة  والزهد، وعدم  والجته�د،  والورع،  العمل،  اإّن  اإنتبهوا! 

وزينة الحي�ة الظ�هرية، هي وظيفتن� وتكليفن� الأ�س��سي.

الم�سدر:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=35643

م� يق�رب ال62 الف دولر.  (1)
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أنوار الوالية

القيام بالعمل في وقته

ن�سو�س ولئية ل�سم�حة الإم�م الخ�منئي
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حينم� ينجز العمل في وقته ف�إنه يوؤثر ويعطي النتيجة المن�سودة اأو ي�س�عف هذه النتيجة. هذا العمل نف�سه، اإن 

قمن� بت�أجيله وتركن�ه لم� بعد، ف�إنه لن يوؤثر اأو �سيكون ت�أثيره �سعيًف� في اأحي�ن اأخرى... لكّل فري�سة وقته�، ويجب 

اأداوؤه� في وقته�؛ اأف�سل وقت للقي�م ب�لفري�سة هو اأول الوقت -وهو وقت الف�سيلة- والح�ل اأن البع�س ل يقومون 

ب�لفري�سة اأ�ساًل؛ فيقولون »ل ب�أ�س دعون� من هذا ول �س�أن لن�«، بع�سهم يوؤّدي الفري�سة ولكّنه يت�أخر؛ وهن�ك من 

يدع الوقت ينق�سي ثم يقوم لإنج�ز العمل المطلوب، مثل التّوابين؛ فحين ك�ن يجب اأن يلتحقوا ب�لقت�ل في يوم 

ع��سوراء، لم يفعلوا، وحين ق�موا، ك�ن قد جرى م� جرى »َوَلَت ِحيَن َمَن��ٍس!« اأو قي�م اأهل المدينة بقي�دة عبد 

اهلل بن حنظلة. حيث انتف�سوا في وجه يزيد؛ ق�موا وطردوا واليه على المدينة، لكن حركتهم ج�ءت مت�أخرة؛ ك�ن 

يجب عليهم القي�م بمجرد �سم�عهم اأن الح�سين بن علي L قد خرج من المدينة للمواجهة، ت�أخروا وق�موا 

بعد �سنة؛ وك�نت النتيجة م� ذكره الت�ريخ؛ تعر�سوا لمجزرة فظيعة واإب�دة جم�عية متوح�سة، ولم ي�ستطيعوا اأن 

ينجزوا اأي �سيء. يجب القي�م ب�لعمل في وقته المن��سب. ح�سًن�، اإذا اأردن� اإنج�ز العمل في وقته المن��سب، يجب 

علين� معرفة الفري�سة، علين� اأن نعرف م� هو العمل المطلوب كي نقوم به في اللحظة المن��سبة.
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منارة األّمة

توجيه�ت تبّين وظ�ئف الأّمة الإ�سالمّية وم�سوؤولّي�ته� وتك�ليفه� في 

الق�س�ي� الم�سيرّية والمف�سلّية

الوحدة في الّتجاه والهدف والم�شير

تتمّتع  اهلل  والحمد  ميزة  هي  الوطنية  الوحدة 

الثورة  انطالقة  منذ  الإ�سالمية  الجمهورية  به� 

وحتى يومن� هذا ولكن ثمة �سيء اإلى ج�نب الوحدة 

القلب  ووح���دة  والتع�طف  الّت��ح���د  وه��و  الوطنية، 

والل�س�ن بين الم�سوؤولين وهذا اأمٌر ب�لغ الأهمية، ... 

ف�لمهّم الحف�ظ على الوحدة في الّتج�ه، والوحدة 

يتجّلى  وبهذا  ال��ه��دف،  في  وال��وح��دة  الم�سير،  في 

اّتح�د الم�سوؤولين، وب�لت�لي الّتح�د الوطنّي. 

ل ثقة بالأمريكيين، العتماد على النف�س

العتم�د على اأنف�سن� هو اأ�س��س العمل... ول يمكن 

ولقد  بهم.  والثقة  والأج���ن��ب  الآخرين  اإل��ى  ال�ستن�د 

وم�  ب�أمريك�...  الوثوق  يمكن  ل  اأّنه   ... مرارًا  ذكرُت 

علين� اإّل العتم�د على اأنف�سن�، واأن نعرف اأّنن� ق�درون، 

واأّن اهلل �سوف ين�سرن�. كم� في الحديث المروّي عن 

َعلَيَنا  ن��َزَل 
َ
اأ دَقنا  �سِ  

ُ
اهلل ى 

َ
َراأ »َفلَّما  الموؤمنين:  اأمير 

َنا الَكبت«. ذلك اأّنن� اإذا نزلن� اإلى  نَزَل ِبَعُدِوّ
َ
النَّ�سَر َواأ

اإلى الأم�م ب�سدق، ف�إن اهلل  ال�س�حة وقطعن� الخطى 

�سبح�نه وتع�لى �سوف ين�سرن� ل مح�لة. 

2016/04/06
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القراآن هو المحور الم�شترك 

على ال�سعوب الإ�سالمية اأن ... توّطد الأن�س فيم� بينه� بكل م� اأوتيت من قوة وبم� اأتيح له� من �سبيل. وواحدة من 

هذه ال�ُسُبل، هي اإق�مة مثل هذه الجل�س�ت. ف�إّن القراآن هو المحور الم�سترك والنعمة الإلهية الكبرى للم�سلمين ك�فة. 

توّفر  القراآنية،  والم�س�بق�ت  الجل�س�ت  وهذه  الإلهية.  المعنوية  الم�ئدة  هذه  برك�ت  من  معً�  ينتهلوا  اأن  الجميع  وعلى 

للجميع الفر�سة للنهو�س بهذا العمل.

ثبات الأّمة على هدي القراآن

اإّن �سع�دة الأمة الإ�سالمية مرهونة ب�أن تقترب بنف�سه� من القراآن ومف�هيمه ومع�رفه ودرو�سه. ومن الطرق الموؤّدية 

اإلى ذلك تعزيُز الأن�س ب�لقراآن لدى ال�سب�ب واأبن�ء ال�سعب ن�س�ًء ورج�ًل. 

واجب المجتمع الإ�شالمّي 

والواجب الملقى على اأعن�ق المجتمع الإ�سالمّي اأجمع والأمة الإ�سالمية جمع�ء، في الدرجة الأولى هو الجه�د في �سبيل 

تنوير الأفك�ر وتوعيته�. والم�سوؤولية هذه تقع على ع�تق العلم�ء والمثّقفين والدار�سين وكّل من له منبر، فليعملوا على اإن�رة 

الأفك�ر وتبي�ن حق�ئق الع�لم الإ�سالمّي للن��س، والتنوير هذا جه�د. ف�لجه�د ل يقت�سر على رفع ال�سالح والن�س�ل في ميدان 

القت�ل، واإنم� ي�سمل الجه�د الفكرّي والجه�د العملّي والجه�د التبيينّي والتبليغّي والجه�د الم�لّي اأي�سً�.

2016/05/18 
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النزعة الثورية في مواجهة النهزام

اإن المالك في الثورية هو التقوى، وال�سج�عة، والب�سيرة، وال�سراحة، وعدم الخوف من »لومة لئم«. هذه هي مع�لم 

وموؤ�ّسرات كون الإن�س�ن ثوريً�. اإذا تحّلين� ب�لتقوى، وال�سج�عة الك�فية، وال�سراحة الالزمة - في الموارد التي تحت�ج 

اإلى �سراحة، واإّل ففي الأم�كن التي تتطّلب الكن�ية والتلميح، تكون ال�سراحة م�سّرة -، وا�ستطعن� القي�م بهذه الأمور 

فنحن ثوريون.

فلنعرف جبهة العدّو واأ�شاليب ِعدائه 

علين� معرفة العدّو ب�سكل �سحيح. ف�لعدّو هو جبهة، ولي�س فردًا اأو حكومة معينة، وعلين� اأن نعرف هذه الجبهة، ونرى 

من الذي يتبعه�، وكيف ومن اأين يتحّرك العدّو بحيث يخلط الأوراق علين�. فلنعرف جبهة العدّو واأ�س�ليب ِعدائه، ولنعلم 

كيف يم�ر�س العداء والخ�س�م. ف�أحي�نً� م� يخو�س العدّو �س�حة، ويم�ر�س عماًل يريد من ورائه هدفً� خبيثً�، ولكن من 

دون اأن نعرف ذلك الهدف ب�ل�سبط، واإّنم� ننظر اإلى ظ�هره فنراه عماًل جيدًا ونرّحب به، والح�ل اأّنه يت�بع ذلك الهدف 

نف�سه. وهذا م� ك�ن وم� زال يجري في بالدن�، حيث �سرع العدّو في بع�س المواطن بعمل ي�ستهدف به هدفً� معينً�، ونحن 

ب�لب�سيرة، ونعرف  نتحّلى  كّن�  لو  اأّنن�  والح�ل  اإ�سك�ل فيه!  اإّن هذا عمل جّيد ل  اإلى ظواهره، فقلن� م�ستغربين  نظرن� 

اأهداف العدّو، لم� انطلى علين� خداعه.

يجب اأّل ن�شاب بالنهزام المعنوّي اأمام الأعداء

واأّول  ب�لت�أكيد.  المواجهة  �س�حة  يهَزم في  �سوف  ب�لهزيمة في ذاته،  كّل من ي�س�ب  ف�إّن  المعنوّي م�سّر.  النهزام 

هزيمة لأّي اإن�س�ن، هي الهزيمة في داخله، وال�سعور ب�أّنه غير ق�در، واأّن عمله عديم الجدوى، واأّن الطرف الذي يواجهه 

اأقوى منه بكثير، واأّنه ل ي�ستطيع القي�م ب�أّي �سيء. هذا هو النهزام المعنوّي. اإذا ا�ست�سرت هذه الروح فين�، لحّلت بن� 

الهزيمة في �س�حة المعركة ل مح�لة. فال ينبغي لهذا النهزام اأن يوجد فين�. علين� اأن ننتبه لهذا الأمر.

2016/05/26
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الثقافة م�شاألة دائمة م�شتمّرة وبالغة الأهمية 

اإّن الثق�فة هي اأهّم بكثير من القت�س�د، على المدى البعيد؛ ف�إّن القت�س�د يمّثل ق�سّيتن� الفورية واأولويتن� الح�لية، 

م�س�ألة  القت�س�د... في  الثق�فة مهّمة حّتى في ق�سّية  الأهمية.  وب�لغة  دائمة م�ستمّرة  م�س�ألة  الثق�فة هي  م�س�ألة  لكّن 

الثق�فة، اأن� اأ�سعر بوجود نوٍع من الت�سّيب وال�سي�ع! لقد �س�دت الأجهزة الثق�فية -الحكومية منه� وغير الحكومية- ح�لة 

ر �سواء في اإعداد وتقديم المنتج�ت الثق�فية المفيدة، اأو في الحوؤول  من الت�سّيب والإهم�ل في اأمر الثق�فة. نحن نق�سّ

الثق�فية ل تقّل عن الب�س�ئع ال�ستهالكية الج�سدية، بل  اأهمية المنتج�ت  اإّن  الثق�فية الم�سرة!  اإيج�د المنتج�ت  دون 

هي اأهّم منه�... [ولكن] ل اأحد يجروؤ على التحذير من �سرر الفيلم الفالنّي، اأو الكت�ب الفالنّي، اأو اللعبة الكمبيوترية 

الفالنية، واأمث�ل ذلك، لئاّل ُيّتهم ب�لوقوف اأم�م حرية المعلوم�ت وحرية تداوله�... كاّل، ... يجب مراقبة هذه الأمور! 

اإّن واجبن� هو اإنت�ج الإ�سدارات الثق�فية المفيدة الن�فعة، والحوؤول دون المنتج�ت الثق�فية الم�سّرة. واإّني اأ�سعر بنوع من 

الت�سّيب والالمب�لة في هذا المج�ل، وهذا م� يجب عليكم اأنتم اأن ت�أخذوه بنظر العتب�ر، واأن تولوه الأهمية الالزمة.

2016/06/05

معرفة العدّو 

يجب معرفة العدّو، التعرف الى اأ�س�ليب عمله، والّطالع على النق�ط التي يريد العدّو الت�سّلل والهجوم منه� واإغالقه� 

�سون ب�ل�ستطالع الميدانّي، وال�ستطالع عن  اأم�مه. ك�لحرب الع�سكرية تم�مً�، ففي الحرب الع�سكرية يقوم المتخ�سّ

نونه. اإّن هذه الحرب  العدّو، ويقّدرون اأو يّطلعون على ني�ت العدّو، واأّنه يريد الهجوم من هذا الموقع، فيغلقونه ويح�سّ

الق�ئمة اليوم في المي�دين ال�سي��سية والقت�س�دية، اأقوى واأخطر من الحرب الع�سكرية، واأو�سع نط�قً�. ولذا يجب معرفة 

نق�ط ت�سلل العدّو ونفوذه. هذا واجُب الجميع.

2016/06/14
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تربية ال�شاّب ب�شكل ثورّي 

الط�لب  يكون  اأن  يجب  ثورية  الج�معة  تكون  اأن  يجب 

الج�معّي ثوريً�. يجب اأن يكون م�سلمً� مج�هدًا في �سبيل اهلل. 

لهذا  وهدايتهم  الطالب  توجيه  والأ�س�تذة  المديرين  على 

النتب�ه  عليكم  يجب  الم�سوؤولية،  تتحّملون  اأنتم  الّتج�ه... 

والدّقة احذروا اأن ت�سبح اأجواء الج�معة مك�نً� للخروج على 

الثورة والبتع�د عن مف�هيم الثورة وقيم الثورية وعن التدّين 

والروح الثورية وعن ا�سم الإم�م العظيم ونهجه وذكره.

2016/06/18

ال�شعر و�شيلة واأداة في الحرب الناعمة

ن��ح��ن و���س��ط ح���رب ن���ع��م��ة؛ ن��خ��و���س ح��رًب��� 

�سي��سية، نحن نخو�س حرًب� ثق�فية، ونواجه حرًب� 

الأفك�ر  �سراع  اإنه  ونفوذ  اختراق  وحمالت  اأمنية 

والإرادات. اإّنن� اليوم، ب�أم�ّس الح�جة اإلى الو�س�ئل 

اأّن ال�سعر هو  والأدوات والأ�سلحة الموؤّثرة. واأعتقد 

اأن  يجب  ومّم�  نحت�جه  مّم�  اأ�س��سية  واأداة  و�سيلة 

تلتفتوا اإليه جّيًدا.

2016/06/20

الدعاء بح�شور القلب 

ينبغي الدع�ء بح�سور القلب. اإّن بع�س هذه الجتم�ع�ت التي ُتعقد لقراءة الأدعية، هي لق�ءات جميلة جّذابة للقلب 

حقً�؛ اأي اإّن ق�رئ الدع�ء، ل يقراأ الدع�ء للم�ستمع وح�سب، واإّنم� يقراأه لنف�سه اأي�سً�. هكذا هو ح�ل البع�س، حيث يت�أثر 

هو اأي�سً� ب�لدع�ء. ف�إن عمد ق�رئ الدع�ء اإلى قراءته ب�لطريقة التي تدّل على اأّنه يتحّدث بنف�سه مع اهلل، ويرى نف�سه 

م�ثاًل اأم�م رّب الع�لمين، وا�ستح�سر في ذاته ح�ل الدع�ء، �سيتوّلد ح�ل الدع�ء لدى الم�ستمع اأي�سً�. واأحي�نً� ل يكون 

�س��س�ت  الأوق�ت على  بندرة، ويرى في بع�س  الإن�س�ن  ي�سهده  ب�لطبع م�  اأ�ساًل، وهذا  الدع�ء  اأجواء ع�لم  الق�رئ في 

التلف�ز اأّن الق�رئ يتغّنى ب�لدع�ء لي�س اإّل!. ل يتوّجه بنف�سه ول يتحّلى بح�ل الدع�ء، وعنده� ف�إّن م�ستمعه اأي�سً� ل ي�سل 

اإلى ح�ل الدع�ء. ل ت�سيل دموعه، ول ي�ستطيع اأن ُي�سيل دموع الم�ستمع. ل يت�أّثر قلبً�، ول يمكنه اأن يترك الت�أثير في قلب 

الم�ستمع. ينبغي اأّل تتّم قراءة الدع�ء بهذه الطريقة.

2016/06/25
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